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MISIR 
Taarruzu 
ikinci cephe 

açıldı mı 
açılacak mı ? 

Mısırda lngiliz Taarruzu Ne Safhada? 

işgal Edilen MevzilerTahkim Ediliyor, 
MihverKuvvetleri MukabilTaarruzda! 

Akdeniz ve Afrika fırtı
nası batlamıttır. Bu tam 
bir aetice istihsaline fır 
sat verirse bundan öteye 
Avrupa karasında cephe
ler açılmauna sıra gele
cektir. 

Berline göre, 8 inci lngiliz ordusu 1 milyon 
asker ve 1000 tankla hücuma geçmiş! 

ETEM iZZET BENiCE 

Mısırdaki seki-ainci lııçıili'll or
dusunun taarruzu ile başlı:ran 
Afrika hareketi bir i.kinci cephe 
harekeli midir?. Bu soruyu, he
ruen cevaplandırmak mümkün
dür: H~yır. Çünkü, Afrikadalri 
mihver a) ağı kesilmeden, Kal· 
kaslardaki Alman taarruzu dur
durulmadan hakiki ikinci cephe 
açılamaz. İkinci cephe, herhangi 
bir bölı:-ede savaşmak değil, Al· 
manyaya kanıı açılacak nihai bar· 
bin adıdır. Mısırda şimdi yapılan 
t.aarnız henüz. kat'i seyrini ahna-
nu~ bulunm:ıma&la beralıer ha.
kiki ikinci cepheyi açmak, demok· 
.rasyalarla Almanları karşı karşı
ya ve ba.şbaş ıı:etiımek için lü· 
zumlu olan bir hareketti. Şimali 
Afrikamn temizlenmesi, Akdeniz 
hakimiyetinin ele alı.nması, İtal· 
y aııın meflüç bale sokulması Al
manlarla inı:iliz ve Amerikalıla· 
rın Avrupa karası ii2erinde karşı
laşmalarını mümkün kılacaktır. 
Bu lü-J:um yanında şimali Afrika
nın teın'zlenmesine taarrllli nok· 
tıri nazardan olduğu kadar tedafüi 
ba.lumdan da ihtiyaç vardı. 

Zira, Almanya bütün müşkülle· 
ri, kışın zorunu yenerek Kafkas· 
)arı istila eylemek, Orta Şarkı teh
didi altına almak ve M.ısmlaki 
Roınıncl ordusımu taa.rru>ıa ıı:e· 

ç:rtmek kararında idi. Bununla 
İng'.lh: - ,Aıııe,rikan 5traıtejisifil 
candamanndan vurmak istiye
cekti. Alm:ıın karar ve planını ön
lemek iç"n Kafkaslann düşmeme
si, J\l,sırın emniyet altında bulun
ıması, Rommel'in Libyaya çekil· 
mesi, batta menılekeline dönmesi 
gerekti. Bımın yapabilmek içio de 
Ka.lk.Bblarda Rus müdafa361111 
sağlamak ve Mısır cephesinde fii. 
len taal'ruz.a takaddümle başla
mak ıazımdı. 

işte, şi'mdi müttefikler bunu 
yapmaktadırlar. Romıncl ordusu 
müdafaa haUarından sökülür, Lib
y:ıya. atılırsa harekatın inkişafına 
ve müttef:kılerin askeri kudretine 
bağlı olarak belki mihver ordusu 
sür'atle Liby·a<la iınba olun~ ve 
bu suretle şimali Afrika deınok· 
rasyaların tam hakimiyeti altına 
geçmiş olur. Bundan öteye şimali 
A!r>kaı1ıın ve bütün Afrikaırun 
A vrnpa karasında açılacak cephe
lere karşı esasb bir üs hizmeti ifa 
eylc.mesi ba.bsi ortaya çıkar. Lib
yada İngiliz ve Amerikan haki
miyeti teessüs edince Tunus, Fas, 
Cezayir ile birlikte bütün Af:rika 
Fraınsız imparatorluğunun da mu
harip Fre.nsnlara iltihak eylemesi 
ve bu kuvvetlerin bilhassa İta!· 
yaya karşı Avrupa karasında mu
harebe etmesi <le büyük bir ihti
mal iç'ne ginr. İtalyan cenup li· 
manlarınıo ve tersane ~elıirleri
ınin taarTuza ba~anmadanı 'ÖIW:e 
amansız halde bcııııbar<lıınan edil
ımcsinin ve bombardımana devam 
Glunrnasının bir manası da bi'ç 
şuphc;;iz en başta Libyaya yBTdıın 
gö.ıdcriJınesinc miıni olmak, bu· 
<1U takiben de İtalyan harp gayrc
tiJıi ve •nıaneviyatıııı baltalamak, 
kabında İtalyada açılacak bir 
cephe için peş:n liki.r telkini yap
maktır. 

1Tek fiat-ıa 
Ek ek 
SATIŞI 

Batı 

Londra 27 (AA.)- l'tfısrrda ce
reyan etmekte olan kara çal'pış· 

maları hakkında taze pek u ha· 
ber gelmiştir. 

lngiliz .kuvvetleri ilk bücumlan 
esnasında işgal ettikleri mevzi
leri tahkim etmişlerdir. Bütün 
düşman muk&bil hücumları geri 
atılmıştır. 

J\liiıttefik kuvvetleri 1450 esir al 
mı.şJaııdır. Mihver hava faaliyeti 
artmış olınasma rağmen İnı:Jliz 
bava kuvvetleri tabripkir akınla· 
rına devam etmektedi.rler. 

Tobrıık açıkila.rmda bir mihver 
ıı:eınıisi berhava edilmiştir. ' Al
ı;nan nakliye uçaiı düşürülmüştür. 

(Devaım Sa. 3, Sü: 5 de) 

sta 

çöolde muharebe sz.hasını gösterir ~arita 

Stalingrad Boğuşması 

Fabrikalar semtinde 
5 saat süren yeni 

bir muharebe oldu 
750 Alman daha öldürüldü 
Lo.ndra 27 (A.A.)- l'tfosılrovada 

neşredilen Sovi)'et ıı:ece yansı teb· 

ligi.ne ynp•lan ektir: 

Teşrinisaninin 10 ve
ya 15 ine 

kadar devam edecek 
Memur ve haı.ı< ı;;in ayrı fiat

larln e~nJek Eatılmos1 usu..!ünün 
tat..'bil(ne TE'Şl'in~anin'.n çn - on 
beşinci gününden S(lnra başlanı
lacağı anl~~ı:rrıakıudır. Yani şUn
diki fiat o vakte kadar dev.m e
decektir. 

Ucuz ekmek alacakların her 
semtte hangi fırın.dan e!k.mckler:· 
ni tc-darik edecekleri teSb\t edi
lecektir. Kame tevT.ialı devam 
etmektedir. Bugün belediyede bir 
«>plantı yapıhrak bu mevzuda 
görüşükccktir. Vali de yarın An
karadan geltctktir, 

r----

BULGAR 
Futbolcüleri 

Yarın salah saat 6 

Stalingrad şehrinde Sovyet kuv 
vetleri Almanların tank ~ piya.
de ile yaptıkları bütün taarruz· 
ları geri atmışlardır. Fabrika ma· 
ballelerin.de şiddetli çarpışmalar 
5 saat sürınüıı.für. Almanlar b11 • 
çarpışmaların sonunda Rus lıa!la
unda hi.r rnbne açınnğa muvaf· 
fak olnıuşla.rsa da sonradan yapı· 
lan bir cenah hücumu ile diişman 
geriye atılmıştı.r. 

da şehrimizi geliyorlar 

.. 
Ga.rıp çölündeki müctefik bava k uvwtleri kumandam Tümgeneral 

Kanig.m bir .Timsah tayyar~» n!in önıünde pil-Otla gö~üyo.r. 

Milinoya Yapllan Son Hava Akını 

750 AJıınan öklüriilmüştür. 9 ha· 
van topu düşmanın elinden alın

mışhr. 
(Devıınu S3: S, Sü: 5 dP~ 

1 Londraya bir 
hava akını 
daha yapıldı 

8 kişi öldü, bir çok 
insan yaralandı 

Sofynnın Lcvsky • J.S.C. muh· 
teliti yarınki çar~anıba günü sa
bah saat 6 <la trenle Sirkeciye \·a· 
racak ve sporcularımız tnralıından 
karş !anacaktır. 

Bulgar lulbolcuları ile ilk maçı 
ycı1i sahasının açılış merasİJni 
müuasebctile, 29 Biri.ncitcşrin 942 
Perşembe günü saat 15,30 da Be
şiktaş takımı yapa aktır. 

İknici maçL 31 Bir:ncitcşrin 942 
Cumartesi günii a.yni saatte yine 
Şeref stadında Feııc.rlı<ıhçe ile o
lacaktır. 

Üçüncü maç 1 i.kin<:ikanun 942 
Pazar ı:-iinü san.t 15,30 da Fener

. bahçe . Be§iktaş mıılıteil ile Levs· 
ky • J.S.C. mubteliti arasındadır. 

Tertip beyetiııden aldığımız bir 
tczke.redc. spo.reulartmızın misa
firleri karşılamak ü:oere Sirkeci 
istasyonunda bulwımaları rica o
lunmaktadır. 

Roma Radyosu pek 

Londra 27 (A.A.)- Dün Lond
rada üç defa bava tehlike işareti 
ver:·Imiştir. Düşman U<;akları .,. 
şağı tabakalara kadar inen kalın 
bıtlutlardan istifade ederek şeb· 
re doğru sokulmağa teşebbüs et· 
mişlerdir. Cenup ve cenup doğu 
çevreleriniı> heme.~ ~·~sinde de ~~:..~~~~~~~:ı!~Pl-"1~ 
tehlike işareti venlmıştır. 

acı şikayet ediyor 
--------... -----~-~ 

İngiliz gazeteleri Roma radyosu-
nun iddiasına bu sabah neşrettik· 
leri fotoğraflarla cevap verdiler 

Londra, 27 (A.A.) - B. B. C.: 
İngiıiz tayyareleri tarafından 

Miliıoo şehrine yapılan gündüz 
hava akınında alınan fotoğraflar 
IJıu saıbahki tekrrı:I İngiliz gazete
lerinde neşrolunıınuştur. 

1200 metre irtifadan ve biiıyülk 
bombardımand•n sonra alınan 

'bu fotx>ğraflar billhassa siviı bal
kın evlerine hücum edildiğine da
ir mihver haberi <:crhetmektedi'I'. 

vennelldir .• diye ta.zallümde !bu
lunmuştur. Fakat geçen yıl Bri

tanyaya yapılan ş'dıdetli hava a
kınlar esnaı;ında ltalyanlar bu şe

kilde kor.uşrnuyorlardl. 

iBu vaziyet kıorkmağa başlayan 
bir çakalun ağlayışını göstermek-

1edir. 

6 

Ateş barajı ara·sından geçen iki 
d~man uçağı iç şehri makineli tü 
fek ateşine tutmuş ve civara bom 
balar atmıştır. Cenup kıyısı şe>hir· 
!erinden biri bombalanmış ve mtt 
ralyöıJe tıtrnnmıştır. Bombalar 
biraz basar yapmış, 8 k~inin ölü· 
müne ve b ir çoklar nın yaralan· 
masına sebep olmuştur. 

Romaga gürü-
•• •• • • • 

guşun yırmıncz 

yıidönümü 
Berlin 27 (A.A.)- Romaya yÜ· 

rüyüşün 20 inci yıldönümü mü
naseJıetile Führeırin crnrile nas· 
yoıral sosyalist partisinden busnsi 
bir heyet Romaya gidec.ektir. 

Yeni Tef rikalarımız 

DELi PEl"RO'NUN 
DELi KIZI 

Eski Romanof saraylarının iç
yüziinü tasvfr eden bu t.ar>bi ve 
son derece meraklı tefrikamıza 
yakında başlıyoruz. 

• Sır Perdesi Kalktl ! 
•Sen mi ö.Jdürdün?• tefrikanuz 

bitti. Onun yerine, daha meraklı 
ve heyecaola takip edeceğinize 

emin olduğumuz yeni bir zabıta 
romapına başhyoruz. •Sır perdesi 
kalktı!• ba~lığı altında tefrika 
edecejf~z bu roın:>oı başından 
sonuna kadar bırakmadan oku· 
ya~ağınıza emin bulunuyoruz. 

(Tarihte büyük Türk kadınları: 

Karadeniz Boğazı civarında 

Meçhul bir deniz 
altı Türkan vapu
runa tecavüz etti 
Gemi mahirane manevra ya

parak atılan torpilden 
kurtuldu ve limanımıza geldi 

Bu ıabab görtlıUl· {Maarif Vekilinin 
ıamtlz kaptan we 1 k 1 b 
mörettebat bidl111ı ça ış aıı ta e e. 

anıztıyor lere hediyesi 
Karadenizden limanımıza gel

mekte olan Türkiin \·apuru ayın 
24 nde Karadeniz boğaz1 civarında 
meçhul bi.r deıııizaltın.n tecavüzü• 
ne uğramışlJr .Denizaltı gemimi
ze bir t.orpil atmış, fakat Tiirkin 
kaptanının zamanında bu lehli· 
key i h:,,;ede.rek manevra yapma· 
sı sayesinde torpil gemiye isabet 
etmemiştir. ·Türkan, soıı sür'at

le yol almağa başlamış ve kurtul· 
muştur. Türkan vapuru dün lima 
nnnıza gelmiştir. Kaptan bu hu
sustaki raporunu ait olduğu ma· 

(Drva11u Sa; 3, Si;: 2 de) 

Şekerleme ima .. 
latınııı menedil
mesi muhtemel! 
Pell ez llatları 9 O 

dan 120 · f e çıktı ı 
(Yazısı Sa: 3, SO: '· ~ı') 

335 talebeye u Ata· 
tttrk'ID Nutka,, ili· 
tabı ile birer tebrik 

ektubu r.önderlldl 
Bu yrl re>ıni \'e hususi öğretim 

müesseselerinden ~pek iyi• derece 
ile n1czun olarak .. tftiha.r levha· 

Iarı. na isi.nılcri yazılan 33S lale• 
beye Maarif Vekili Hasan Ali 
Yücel mükafat olmak üzere •Ata.
tiirkün nutku• JUtabından birer 
tane göndermiş ve birer de tebrik 
mektubu yollamıştır. 

Danimarka kra~ı 
iyileşti 

Kopenhag 27 (A.A.)- Dün ak
taııı saat 18 de nesrcdil!'n kral;n 
sağlık dırrumuna alt rape>r dünkti 
vaziyetle d.tğiş.iklik olmaoığ.m 

b'ldirm.,ktedir. Yaraları•ı ~österı
ıi normuldir. Z.:ııürrie Bazı halen 
me~cut ise de vahamet ~oktur. 
Hararet 38.3, nabız 72 \e mııulo· 
zamdır. 

50 ton kömür aşıran 
iki müteahhit bu 

gün adliyeye verildi 
Üsküdar onüddeiumum:Jiği dün • 

ente.resan bir hırsıı.lık vak'asmın 
tahk:kat:ıe meşgul olmağa başla
mıştır. 

Kadıköy Etibank şubesinin de· 
posunda ıucvcut kömiiTlerin iıSke
Ie dvarındak hal binasına nakli 
işi, bir müddet evvel Nasuhi ve 
Müfid adlarında iki miiteaılı.lıide 

veri·lmi.ştir. Etibank müietti'şi 
Hayrinin müddeiumumiliğe vaki 
iılıbarına nazaran bu iki müteahhit 
Muhittin adında bir şahsın kam
yonundan istifade ederek, nakil 

.ve iddiamı öyle bir zamanda 
ileıri ahyorunı ki, tıpkı Fransı,; 

ordularının devrilip Almanların 
İngiliz anavat:ın·ına atlama.ı bek
lenen gün, (böyle birşey o.Jursa 
kalemmn kırar ve bir daha poli
tikadan bahsetmem!) <ley~im ve 
yüzde yüz alnımın akile çıkışım 
gibi, berşeyin telaşçı kdem.leı:e 
Almanlar lehinde \'e art.ık olmuş 
bitmiş göründüğü bir hengamede, 
Mısmn bu yaz dii§ürüleınez ol
duğunu söyliiyorum:• 

ÇERÇEVE 27 haziran 1942 
•Orası Mısırsa ben de (musir )· 

hıı ... Evı>t Mısırın düşüriilemiyece· 
ği hususunda musirim ... 

sıracında bu könıürlerden 50 to-
nunu çalarak bir çok kim-elere 
satmışlııırd ;r. 

Nakil i§i bit'p dl' şüphe üzerine 
kömürler tartılınca müteahhitle· 
rin foyası meydana çıkmış, p<>lis 
işe elkoyJ1111ştıır. 

Yapılan tahkikat nılisbct netice 
vcrın'ş, nakil esnasında çalnan 
kömfrrle,-den 9 tonu satıldLhları 

eşhas t>lindc tesbit edilmiştir. 

Her iki nıüte.alı.hi tbakkında cm 
niyeti su:istimal suçundan adli 
tahkikata te,·essül olunmuştur. 

NECİP FAZIL KISAKÜREK 

ÇERÇEVE 5 tcmnıuz 194.2 
•Mısırda heniiz tchli'ıcain gı.:ç

med 'ği, biraz daha beklemek ıa
nnı geld ği tarzında bir itiraza 
verilecek cevap, bir ülleyişle su 
lıentlerinl yıkmak istiyecek ka
dar g<izü kızmış, beda\ acı bir le· 
şebbüsiin, ya bir har.•lede herşeyi 
kazanrnıya, yahut durdurulduğu 
yerde artık elıed·ye.ı durmaya, 
hatta geri.leıneğe ınahkiını olduğu.
nu söylemek1 .. ba~kJ 1ıir~ey mi
dir?.• 

ÇERÇEVE 7 temmuz ln·l2 
•Pek yakında l\lısır ccplıcsinıle 

bir cümbiiş bekliycı.rıım! Fakat 
benim beklediğ'm. (Roınnıcl) ın 
cnırile değil, İn3ili2 kınnnndan~
nın en1rile ba llyacak olanı!.• 

Herhalde, miitteliklerin Avru· 
pa karasında burbetıueleri zaman 
, ., sLra" gruinte cephe bir olnıı
yacaktır. İngiliz adalarında tahşit 
ed.kn ve Amerilı:an kuvvetleri ile 
bcr~ber ~ayısı şimdiden 150 yi j 

D.ğer taraftan Roma radyosu
nun spikeri şiddetli hava bom
.bardımanlarından bahsederek: 

•- Bu, harp de'!':ildir. Bu •bom
bard•man tekmil me •• • d · 

Hey'eti Vekilenin 
saat süren içtimaı 
Ankara 27 (T~lefonla)- Heye

ti Vekile dün saat 15 den S!\at 21 e 
kadar altı saat süren bir toolantı 
yapıııı~tır. 

Heyetin başında Alman teşkilatı 
şefiDr. Ley bulunmakta ve genç· 
lik barek-ı'Jcri şefi Aksann ile Al· 
man talebe b'rliği şefi Crbeel ve 
pa.rti nüfuzlu ~ahsiyetlcrinden bir 
kaç k;şi daha heyete iştirak et
mektedir. 

Bııgün Y""' larımızın fazlal•ğın
dan d<>lnyı koyamadığımız için Ö· ı 
zür dileriz.) 

ÇERÇEVE 3 tcnımıu 194% 
•:!\lihveor kutvvetlerinin Mısır 

önlerinde durduruhıu~ olduğu ar· 
tık kC'kin b;r vakıadır. Mıs.ırda 
işin (bundan böyle) si İngilizlere 
terettüp ediyor.• 

ÇEf!ÇE\"E 15 le ::ı •• ııt 1942 
•E,vclfı ~Jısırdn umu :ıi bir in. 

stıliı. taarruzu; sonra hu fna ka• 
\L nn , Sa 3. Su: 3 c) 

(Dev~"" :sa: 3. bu; 3 del y;;.nın prot ,)t.vsı:.ua 
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Eski Olçü Sakattır 
IU:Ş.AT FEYZi 

dolması i Doğu ~~phesinde Stalingra?daki çocuk babası fa-
,1~~'~:;, ea;:;.:·'kj~·;:,~ ,:::.;. Rus mudafaası sona mı erıyor ? 1 kir bir aile reisi 

lli·T l,ısım ,·atanda~lar, imkanla, 
imk.ı ... u:hk hududunu ayırdede
ml)or. ti~ ı.. anlaşılıyor k~ zihin· 
leriıuizd.,, bala, normal günlerin 
tallı hatıraları vardır ve gönülleri
m:·,, o giinlerin ferabhk ve asude
li'·ini ;. :tiyor. 

zükııeme\İyİ-t. Tam iJd yıldır, şeke
rin yü:riinü gömıiJcn, medeni, Av
ruea mil~tleri var. Şekeri, zaruri 
ve çok ruzumhı anklrda, bütün 
vatancl.a§lara tevzi edebilmek i.ın
kaolannı aramak zorundayız . 

TUllD gunıi.;k l\'.IPV?:'ıJan aa det:""'-"*'" ! f ) 
·tir. Gauote, w n<>vl \;:ıl<v;m, ""'. - \..Yazan! 1. S. Eski Bükreş Ate~emiliteri 
" vıdoıı:ricf.mt °"il· l mi<llc? !ç'oda 
bulund\Jğtmıuı zanrıanı. bu süt\JG.lardıa. 
olıduğı.. gıbi a~(İ'<UDP..lt v~-e 

~n~Ue-f dec:ı u.y:zt. YıUar ilOGra. 

blJg U'·tin ga:;tCte mı:e:<r!U,.XDlarını b
rıut•·ar11ar, C8llt.Y('.Lcn. maz.~J.l b&lr.:k.ın- f 
<il. s.;u·jh bir .N..tr ef.l•nebi!me:&. Hayal poluıhlıgının zaruri 9'du· 

ğunu evveLl kabul etmek ldıın· 
dıı. Çünkü, yeryüzünde, şirne d e
a en muvazene kelmamıştır . 

Artık., üzerinde durulup müna
kaşa eJilmesıi ıaz.m goleı> ııey, on 
kurll§'l has ekmek yiyebilmek 
me,·mu değil, ekmeksiz vatandaş 
bmıkıııamak d:ıv...Wr. 
A~aına kadar, canımız sıkı.1.dıık

~a üç ~ekerli çay ôçmek aiya.dmda 
olan bizler, bugün, bu al k:ıMKı· 
ınıı:dan uuk kalacağtnıız için u .. 

Eier, bugiinün h>.diselerini, es
ki ölçülerWıizle mü~lea edenıek, 
içimize büzün c!Dlacaktır. Halbuki, 
aslıı hümüa sırası ve )'eri değildir: j 

Filan maddeyi, üç yıl evveıı..., 
fialı üzeıiade.n ...,tın almai;• gay
ret etmiyoruz. Fi1an maddeyi. a.ca
ba, daha u cuza vtıbmdaşlanı n r
mek mümkün müdür, di3e çahşt· 
yor uz. 
MalıMıııiyet ''" Ce<lakirlığm, 

harp yıl1-JDJn t.t1'dii\'i ba'!la ge· 
len vaıtanıdaşhk vazifesi olıhığ'uııu 
unutmıyal;m. 

B<ıaıinilıı baş IN!"'l:UU ne3ir?. E'.bet
te i4ıtŞe .,~ti... ı.:ugW:ı tnır;.qa y ,_ 
z:ıcağ'm :raıu, belki de bil'll" b-.,_ 
ne o].acoktıır, ne yapayım ki, nJ,dıise.. 
:ı:io :zıevk, }oez;zet ~ bltıraıı Re bit.il 
mqtııl ""' baldı-yim. 

Heı°tOf'S'°" pi~. zeytin.yağ münaka
şa.., yop'.~ şu su-a<la, beı>im b~..rr..a 
ge!en:t".ı."i ~yrc'<i'n. 

Bır müddet. evvel, ;\ılarına.r:ı sahiıl
nde bı.r- ılc;ıaspl>R.~;a otuı oın e*:.i ~ 

dosttan ı•...!r,.ro b .... rset.ın:Şt.ın, sanıyo... 

ı ..m. Oııdaa, yine vir ı:nek\up aldım, 

l~~~~~~~§~i~~~~fı~i~~~iı~:~~;~:ı; il<> e..n ı...nr:ı olso, bir ara kıcı§ &el, l
ı G • ı d l bir grC<'llt misı!lrim ol... Sana lxr 

a z ı n o a r a h~uş-:0 ~~- y~n/ :ı.m:::u. !JU.. 

•!ıjifi~~~~~~~;;~ çay ve ,.. ~hve t ezanı t ve saL, ı:i, b'r an gO.'.er'· 
ı: ~ ::.:ı örA.~n~ can a.o.dı. Hemen kararı 

GARİP BİR 
SUAJ, 

Gıu..telerde, hazan ~ garip ser
le\ hıılar göze çarpıyor. i\Iesel3.: 
•ZeytmvaiP fiatları ıkılıa artacak 
mı?.• gibi •• 

Halbuki, okuyucular, be~ kuruı 
ver;p gazeıt alU"llen, bilhatisa böy· 
le ö~ ıualin cevabını oğrenmck 
merakındad lar. Gazete de, bunu 
karilerdeu sı>rınak ııarnbNine ı{ü- ı 
şiiyor!. 

Kt:I.TCR 
Dİ ARI'. ., 

fülğıt buhranı malilı:ı. l\leseli, 
Fraı:. ada dabı, muallimıer talebe
ye ır: uzife ;ermek me<:buriye
t nde krlıyorlarmıs. ÇU.nkü, çocuk• 
!arın ı!cltcri, kağıdı yok. 

K~ltiir diyen Frırnsa, kültür 
ı.: ~lzemcısi bulanuyo.r. Arl:.k siz, 
\'ar.n da kültür diyarı olmıyan 
mcmlckdlcrin hplin• dü)ünün!. 

FAKİR K .IE 
DE: ·iınıişr. 

Arkada,ımu Felek Bürhan, ge
çenleıde bir ya:zıslllda şu suali so- ı 
ru)ordu: •Fakir kime derler? •• 

Halbuki, Felefi herkes daha 
zeki olanık taaır. 

1 O k 
V<mi;.L.tıL Ert.eo< ırun. a :ıt.~ııı.. ur ~a C1 tı (."ôl, cfoc.l lltllUll &1k ılL . .fldl ğu bı.4 ra-

~ .;• j nat "' ı:Uzet :lof.ıu>:1'1ra. kosab>•lll<h 

Mahallebiciler de fiat
hıra zam yaptılar! 
Birkaç gündenberi şe rirnizde

ki ekser kıIDvebane ve g<.cino sa
~i çay ve kahve !iatlazına 

zam ya.rımı.şlardır. Bu surellıe he
hen hemen te!<ıınil kahve ve gazi

nolarda ~ay ve kahve fi.ı.tları on 

kurı:şa çıkaz~r. Baman da 

bir tek parça şeker i:le çay ve 
kahve yaprnağa 'b:şlam.,.aıx.ır. 

Diğer taraftan mahelldlıiciler 
de sü1ı!.1ç ve ma.'ı.a.l:.etıı ~i•t.ar.na 

100 para - 5 kı.ruş c.ısında. zam 
yapm!'i.:anLr. 

Kahve ve gazino s ~:ıpleri ve 
mahaııcl>.e.ler bu tereffie S€bep 
ol ara karailıors:dan yi.ksek fia t

Ja seker satın almııWrını g&-ter
mektedlrler. 

Muallimler ders aletlerini 
Korumoğa ci:ı;omi dihkat 

edecekler 

rolutu a,dım. 
Va.k't V.< ndi llzeri. DO<Jtum bano: 
- B;..:.dt! idc·t"'1', yem-cı:L eriten ye

r;,,, dedl ... 
B<raz hüş bclk-n scmra, deniz• ba.

loan, ca.nJarına ,,,.,ı,:.h;ır gü.ı;eşi vuır-

111ıuş bir odada., m.a5anın etr1ı.oıa r:;ıı

ıTalana Ev Mlkı, Otnl·n~e beraber, 
t.arnarn beıı iti;,\y..:. Mübar"'k ve Il>Ü&

~ h<ıtdi doı:na.>~ koca bir ıı.ııor 

tep;! içinde. el.rafa d ıırr<ınlar saçarak, 
nar gi:>I k17.amuş <> d u.ğu halde öni1-
ml<l. gel.di llıııdc>n butlan, aemava.ta 
bafoan bır eda ııe bir azamet idl iri 
pırcç t:Ln e::i, h.aım::mda t•~rlem~ ta
ze g_rllıı leni gib:, yağ sı:ııdın,-ordG. 

Dc-,.'"um .yl bir .ıi:'pr1a. ha.zıı.:lııımış!~ 

J!ıe~e m onü: e O..t'1ndc, ci!Alt ve I"~ 
.:"'1 alatuıtta sofra :cın a qıit-

ıwr~. Ben, ellm">'.mue va
ztyc -:ı. m Bt."fll n ı bi :ı!n'er 

olan t'Sk• doGtUıTQ da, heycmılanm'ş.. 
tı. Ad<f.a ıı:özlen b$UUJ,;yor, dudak
ları t ı'y<ırdu. 

Bi-er B'sırill'h ç<~ct <... Undı dol
mısıncı b1r ta!l'nna g('Çlik Sanki, 
icl:n6c ne ros a !rmyo."ll u. Tı.s ydı;b..ı. 

Eı·lesi gün, v ::ıur'a İslanbala dö
nrı i<C1l, J"Orı:ıclı.:~un de~ ka
bul ve ta.."1ik ~d!.;-nn:iu.m. 

R. SA!JIT 

Vergi orçlarını 

ödemiyenler 

DOGU CEP~lNDE HARP 
VAZİYETİ: 

Almanlar, Stal ııgr.adı kıştan 1 
önce ele geçiı mek jçıo ;ıehr n faıb· 1 
ri!<alar maıhal!esinde taarnrz.a de
vam ediyotlar. Almarı kıt'alan 
yenı ev blok.an zaıpı.e~roifenlü. 

Ruslaır ,t~ sokaktan daha geri 
çekilmi~Ierdir. 

Röyter ınıulhaıbirinin verd~ maı
liımata göre, fabrikalar ınahalle
J nde Rus müdafa;;ı sa:J:ıası çok: 
daralmı~tır. Bura<laJd son Rus 
müdafaa haıtları Volga saıhiün:den 
700-800 rnetr~ k<'dar u:ı.akı.ır. Si
perler ve 1st.nıkiımlar da beton 

ay.dan beri sürüncemede kalan 
bu muhaebeleri kell<li lehlerin<le 
bit.rmeğe çalışaeııl<'~ı.r. 

Bu arada, Almanların ceplıenUı 
ba;>ka kesimlerinde büyük taar
ruzlara girişmfleri moolernel de
ğildir. K~ mevzilerinde yer!~ • 
mek için şimdiden hazıd>tk yap
maları, rutacaklan ilk ve ara 
hatlan tayin edip kışlık tıaıhkimat 
vüeude getirmel.,ri laz:ımdır, 

K-şın, Ruslıarın Volga - Dan a
ra.srr.da, Don nenr' bayunda ve 
ha~+a Kafka.<zyzda taarruzlar ya
ı:acak:a .. na şüphe edilırnez, Al
manbr:n bu kes;m!erde de şim
diden kı~:ılt mevziler seçer~k ıa!h· 
kıt'."at yapmalan ve yerl~eı.eri 
lazırr ..ır. Artık stsl:ngra,.'ı .;tti
fak halinde- ele geçirmek 'steme
ı~ '1in başlıca sctıbi budur. 

ct .. ,ğ!cl'r. Bıı kadar az derinlik l· 

çinde Rus ıınii.afiler 1JZU!l zaman 
mukavemet c<lercezler. Almaı::br 
tekrar hir pt_)-ade ve lank tu:ıne
nile tıoarrııız: edecek olurl.arsa, 
Vol~n ~ ..! ne vrırmalan ,~e fChrin 
•imal ıparçasını tamamıle iş<,ıal et--1 
~.ele>i. mtımkiı_ndur. Bu .baklın!~n j'"ndarma mÜtekaitJerİ 
Ruslar, fabrıkalar !Mlhallesının Jandarma sıibay' pn<tın müte-= k:ı.m.nua çok filk.ş:k vaa:ı:yette , __ .t -"-A.. .. ,.._. 1 . B .. ek, ıW.ı )' ıwua:şt ve uo.:ıııucgrnıerı enn 
fbulunuyo.rlar. unu <l"""'ltıın l< . nıdııınma ıoo.n lıkl 
am:a.k bir karşılık taarru:;;J'le Al- aza ıa , utan arın-

nl 
· a•·:mağ ba" l ~.. da ~.1.danılan hakk ın<la ki ka -

ma a.rı ger• ' a ı g ıwr, 
Denilebilir ki Stalinıgradın iıçin- nun 31 Birincklnun 1946 yılına 

"adar UU>U.ma~ı hal<ikında bir 
deki Rus müdafaası daralmağaı ve 
sa.rsı!ma.ğa yÜlltutmııştu:r. Ruslar, 1 kanun projesi hazırlan~ı •. 

pek fazla yıpra:ımış olım müdafaa Tasviri Elkiır kapatıldı 
ordusu ,le Stalınıgradı kurtar~ı:ru- Örfi idare Komutanlığının em-
yacaklardır. rile (Ta •iri Efkık) gazetesi kı-

Bunanla beraber, Alnianlann sa hir müddet için kaı:< ~ılmıştır. 
Sta!.ngradı_lbıir kt.ı; gün içinde ta- Arkad:ış;zr1z ıbir kaç gün sonra 
mamilc · .Jal edcceklcrir.e bük· mu:.ıtd n · r ,-az.;fcs:ne 'b~lıya
medilemc-ı. Ruslar Stalingra<i<iıın ealctır. 
çek· ır.ı 'Y" meclıur olsalar" ua şdı
rin şimal :oıt ~a V .;;a - Dem 
aras:ıııda v-e D<ın ndıri boyunda 
loş taa~a de-\"am edecek· 
!erd.:r 
.Kalfımsyadakl m hart:'.' e harc

kctlerı §"kk •. .,i kaybt't>"'~trr. Ab 
manhtr .rı aı'tılo Tuapse 1 -nan nı 
ve Gmzny petrol saasıru zap ve 
istiıa dır.eler\ bile güc;l~mlş1lr. 
Yiiksrk ve karlı d~la:rda l!l1Ş h:ı.r
bi ba1lamıştır. 

AcJba ~u cephesinde IL 
Teşrin aytnda n~er olacak? Al
manlar, St.allngrad.'1 1 Tu~e'yi 

ve Grmıııy'yi alın· J1c • !n mevzil 
taarruzlar devam edecekler, 2,5 

Açık iş ve memuriyetler 
Toı"•ak rnaıJısuilcrı Ofısin n An

karau <ı rr.c~kez tc tüW na c' k
.:çi ve sar tral makin °Ucri ara• 

ı- ·mektaJır. 

O~mrıik ve İn" a · Vekile.. 
taıin mer!<ez te~fr • ;ı:.da aktilo 
m:ı'<'-ntı!erinde çalıış'ır 'n1 1t i:zc
re mElllUrluk jçin 3 TC§ri!! .;ani 

Salı günü ımnıan yapı.lacakhr. 
İ.t.< mcl<tep mezunlarına on lira, 
orta mek'f.°"P m<!zunlanna 15, lise 
mezunlarına 20 ~r Lira asli maaıı 
vcrüecclttır. Müracaat müddeti 
2 Teşrinısani Pazarlcsi giinüne 

Ucuz Ekmek karnesi 
tevziatından nıçın 

hariç bırakıldı ? 
YılJarea devlet memuriyetinde 

ü.cretle ~-alı.ştıktan scırıN ayrılmı.ş 
olanlarm mütekaitlere verilen u-
cın: ek:m<?k karncsi00en har'ç tu
• ulıduk.ları anlaşı'.ı:naktadı:r. E:ı>

cürole Eyüpte, Ku<ul<~ak oorl>
desinıde, Veeirtakıke sokak Şifa 

yokuşu 3 No. Iu hanede Mehmet 
Aril Sokullu dlyor ki: 

c İstanbul Belediy<.'Sl Karaa-
ğaç müessesa:tı me:dbahı& kısmı 
bareme dEhll aylıık ücretli kesim 
taıhakklLk mccmuru ilken ahvali 
sıhhiyc.me mebni heyeti sıhhıiye
ce bilmuayene has!ıalığımın gayri 
kabili tedavi olınasınd~ın ifayı va 
zife ede ·y~e dair verilen 
rapor ile vazi.fedn çıkarıldım. 

İıstanibul Belediyesi .Memudn 
bir;khl'Yl<' sandığır.ıdan az bir ·k
rzmiye v.:.ri'ldi. Bugün İstaı:bul 
&lediycsne ll'iir~caaiı!a ucuz 
ekmek ıı<arnesi a 1ırıııaık istedim. 
Bizim füııeye dahil olım ~dığımız 

cev:!ıbı ve rild.i. 

22 s~neyi mütecaviz harıytı me
mur:yetimde bir giına sui halim 
görii.'meden namuslcirane ve can.. 
siperane bu vatana ve millete ça
lışt:m. Bir kız evlaıdım ve l senin 
son sınıfında; 'bulunan iki erkek 
evlat ba'basyn1. BEş nüius ailenın 
reisiyim. Hiç >b!r yerden gcforim 
C:rıucıdığı ı:'bi r:e bir tico.ret ve ne 
de bir vaz:fe<le bulun:nlll:l1 akıta
yım. Bu ra tlar a ' r.de. şim:lik:i 
fiat üzerirden c rmek iht"yacını 
tem nde gü-çlük çektil,'İrn lıakie 
ayll:a~.n<lsn ıt lıarcn ekmek fi tı
n n arttığınd , reisi buı'ur.ıdugum 
ailenin ekmek "'h'iyacını r lsıl te-
ını·n ~:-.b: 1 r-rn?• 

Son 'l'dy.·af - Uzun y .. lar 
n1e!I1Uri~.ete emek: verm'ş o'.an 
ıblL v<t.nn.&ışın Ye C'!l1Sa ın ·n de 
vaziyetJerir.in nazarı dikkate a
Jrnaı ıtl< ucu-z ek,cek. l:arr.t"Si yer:\ 
rn«iini r:ca ederiz . 

kadardır ve Vekalet Zat ~ıeri 
müdürlüğüne yapıbnası icap et
mektedir. 

Bugün, yeryüz.ünd-e ya'?ıyan ,~e 

gıda maddesi ticar"ti yaJ>ııuyaıı. 

herkese fakir denir, 

Bı;günkü şaCar dah! 'inde mal
zeme troar'1;inde çe,ilcn müşkü

U.ta nazarı d:0kikate altnara~, mu· 
alLmlC>ıin ders ale<\lerini iyi mu

ha!.aıza e'.ırr,eleri, kırıl:ıµ baz~lma· 

sına sdbcp olanlara ta=n ecti

ri1eceği mcl<ıtl"plere b. >d.r 1~tLr. 

Vergi borçlarını kendi istc!kle
riyle ödemi) en mükelk!Ierin 
menkul malı, maaş ve ücreti hu
lunmııdıgmdan cio!ı&yı Ta4ısil Em
val .karunu ge<cğ:nce hacz,ne ve 
idare Hcye!.i karariyle si!t - ç.ik
mazsa e'h..i hlbre t:raf•ndan takr 
d.r oLunan üyatia haz.ine a<lına 

tapulanıd dması ta•tfına gl<iil
mesi 13:.>mge1'-1<"!dec.ır. Boreu ve 
satış masraf&an tutarı tapulama 
bedelin. gc en g~~'>kuH<T"n 
ta.p'l ~:ard.ın vazgeç.!Jmes;ne 
l\faliye Vekılliğıncc karar \'eril
mi ir. 

( r • • 
ıç n en ler oluy ?) 

EN t:Cl.'Z 

.·E KALDI?. ;~~~~i~i~~~~~i Bir arkadaş ~üy le diyordu: ·Bu· 1 ! 
giln.kü günde en ucu~ !]CY sinema 
1'aldı! .. 

1 ·i, güıcl amma, tıpkı renkli, 
6esli filmler gib1 bir de yence k 
film icat cdiL<eydi

AHMET RAUF 

Dcmiryollarına alınacak 
memurlar 

Devlet Dcmiryulu idaresi Lstas
)"IOn sınıfında ;,;tilıdam etmek ü
zere orta mdktep mezunları ara

sındıın hareket ır.emur namzetle
r alrrek iç n müsabaka imlıhanı 
açnu..<1.ır. İmtihan çeşrınıizıde ve 

d:ğer yerlerde önünı.lrzdeıki ayrn 
14 cü günü icra olunacaktır. Mü
raeaat müddeti ayın 12 sine ka
dardır. Kazananlara al«nışar lira 
ücret verile<:eklir. 

Tramvay dut<ıl<lan = - 'l<en !il
~ blr 1altıım ı. .ısyonlar da lra!
dı.nlryor. Bara durı>,k y rleri vcı.nh 

k:l, O\'Vda ra;zı:.a ı ip b. 4'ıı yol

cu yol>tur. Cimldl, -ev on m: dtt'~ 

t,.: E'ı:lG>l, b<ı<ıa ınUl<;t:Jı.ı, c vard:ı, 
b!<- m<1<1q> >veya baslahaı.e g bi. bir 
wnunı.J müeeer.e vardır. 

Evvela, 1'!{4ilt"!> ve h:ı~ .:U.n •!erin 
n.ı.ı.a. ,. d - te alınması 15..zundlt'. B;l

hassa ır;ektep ola.n m&h:J1dr tramv.,--
13.r ~ı darın ,-eri t.ıı\sıs ttrne!:
cı;r. Arab:ı.lar ı;ok <!olu geç!;jjinden, 
!htiyart duraldama. tr•ırtV2Yle.r duT· 
mu:y.,r. Bu bai<ımdan, mEA,:lep c>var
!annda ır.edrurl dunıklar teı;oi :ı.aru-
rld;r 

BURHAN.CEVAT 

.l.R Jlıc'! l 2-0 t 
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BİR PALYAÇO DÖRT CAN .. 
BAZ BİR DE HOKKA AZ 

- Vay .;;z ınıtlltte.sitaıniı. demek? . 
Tebrlk cd<'r'm... Grı;eıı sene yaptır. 

anış ta ok~nız h.ila Yt"WOOi duru
yor ... Siz<> el., çok yalkıomı,,. .. 

Coh de n~asad.a bır kıagı.t araştır

mc.UJa m~ul gôrUnerak cevap ver
'Inrdt Rati k'mlemnf'klen ıJıkcıı bir 
sesı.. oo.· :n etti: 

-----~../~ ;.ı harrlri; NEZİHE ~n;niDDbı \.. ____ _ ..,J_ - Sıze l>Jr Şl:y ooracaıı,m Cahide 
1 IIL11ıan?. 

l<ıız> nı.: ya;>tım kl ı.aoa C<>fa t;:t•zy'O: .•• \ 
T n ler:;ine ol><' bıil\:ıı tanıdJı!;m 

k.aıC .ı ~ ı:ııla aygı g0o~er<1:m ... 
JI.-...;uu o na.c:.-:ıa balla baka.ret ecU
)'Qr Şu ,.adınlara da ir t.ır \i yar>-

• .?2 J Son elbet ovucuıma 
g"re ,n gtlzrl çek ı:e!... Itele :E'a 
re b.r g .Slln fUııl aıya da gorc om ne ya
pa ·ın bakalım? 

r ıfp da~nl~la el nd(•!ti lri dolma 
kak, cam lk:ı.plı .ya. dilşllrün· 

ce C de s!'.k;n'-rok blşı:u çevirdi v 
göz g • g _ ı e ı ~ <m'llal gü-
• u.~ .ver b,lıı J.{! bir 1.\ın \·{!I'd:L: 

- llon. ur Bayan C.ıilıide. 
c;,, ıç kı omuzlarını haL'çe si'klp 

ba j.en&i ırl guz.!criıı b~ tara!a 
k;ış< ""' başı le bı u; be •rsi<z mu
lrobe '. e ctıti Ftık•t R3t;p o; "" yO>e 
baş nı Şı>e f ~-"' v<iklt bll'ak.
ınadı: 

-- Dln yai).'llur yaflc!ı amma bu
ıu.ıı , v~ acl._ Ne d~ olsa ya.; 111:l<il 

d<mt'kti:r, deıiil mi cah"de Hanım?. 
Genç ı.n ı..cu havaya k<ı-.l< kfiçi.ilt ı 

bumunu kıvıraraJt ona ~ya.ne 
!bir göz attı. 

R~Lqı bu ka<l:ı.?'Ctk ol:sun onu al:!-

Ger.ç kız güzlfrhl ha:yıretle açmış 
baluY'lrdu. Rat p l<ekc;e....tyı• baş!aru; 

- S:nıııaıs1. ayıp olmasın a:mrna, ba
na niç.:n böyle dR\. ... L"llJ"O'C'lunuı. siz.?. 

- S'z~ ~ıl cia.v·~ ben?l 
..::ıd.Jr ett:ğiııe aev.Wtrordu. Fırsatı - Ysfti ıoy ... Htt; S8ıllldn·Y"'t g&-
Co:>çınn:ık iolem'1'o:"du... Hazır od.ıda tomüyu'°"""'"Z ... A:fola ~ey g'bi ... Ha-
kl~.ı.er 'Y'Okken on1,;;nla kıonu~~.!irdt. n~ a.ram;zda.n bir ş('ıy gr91t1i:l gibi dav
Bel.ııti bu ka;>alı kutu.dan iıtne yarıyıı- ırancyursı.muz ... Bu b:ına "mflra!c olu ... 
cifi< ·b~r kuku alırdı... Orrun bu ters :ror ... Ayıp d~11 ya et.end!m.. .. 
~"M.Utn1el lerl Ç.ce meı-ak 0 1 l'U$'t.U. Cahı e 1aış:.arını ça~;:tı: 
oyıp d ti! ya... - M11·.ıc olaco < hiç bır :<"Y yok! ... 

- S!z ~rı eevm{'Z mJsina Bayan Kıu-..ıntu! Hem bakınız beni lirkırd & 

Cahid!'? -tuttu=z, iş'm ya."lm kaldı! .• TıJ<ır tı-
- Tahıl seıverenı... (<1r Ukır • T*ır t.ık r ... Cahllde ~ 
- Seıvdif.nlz za~ lbi)l)i.. JMmıız bt asabi mıtk"'eac yazı y=nıya lııo-

yenl rr~ ,...nglndc b<r rop yap.. ! yuldu. 
t>rmışsıruz. Bu 1' bu nıCwlm tç;.\ yap- - Hay Allilı b~ musibet nııal<.ine-
ttt'd.L"ltz değ,K Dll?. nm ci'ı:ısınl vrrsir.! ••• 

Calllde baM(e penib<>J.er.n l"{l2ünü naı;p g t~ sinir• Jıyordu E! nd<ıı • 
y<W mat<in=.o etenoen mırıldandı; 1 rlehse rr l<ll!'f"Ye b' v =.ı-ik a$<ed>p l 

- Ne mllnaeebel? Bu bıilı.rand& damla daılın ed«< ııe•e bu w.a-
~eol e11>1sı: ~ımı:ık! \D vıın.ı. Varı 

Yer altında nakle- [ 
dilen müze er 

T ·~ >-are bonibard;m<'.nlar· ndi
cıes· n.dc kı}ıme.:.li, t.lr ııı; cscrleri.n 
z;;r~~ Sji:ırrr..=tesi re·~ t~.g :tere
d.eki m5.z erde b~~un<..n ,·te-r 
e'kser.yetle ~,.cr:n a'tı ia hazır:a
na-n • ı- u:susl sai!Qııı r • "'' nukl<>
Iur.rn-u•lardır. E:reümle Bri.Wş Mü-
2eom '<la ki e~ :ra7J-q kıytmet1J, ta
dıi ltil:;ıılar Gal c·yalct nde hiT 
n1 rlen Kuyusuna na.k odi1m-:Ştir. 
Bu kuyuda büyük bir salon ynpı· 
!arak, meofolr kita;ı!ar, yerin üs
tıürıde imiş gDbi bu salondaki kÜ· 
lQıiıane!ere ıronn"ı:nuştur. Salon• 
<la hususi elektrik ve ha.va alına. 
tert.lbah da mevıcut bulunmak:
tad:ır. 

A tlan1ikte sandal
la 13 gün! 

Açık, büyük demderde toırpilr 
lene:ı gemilerin hikayesi bu bar
bın sessioz fac' alarıııdan lbiriru 
teş1o:il etmekt.!di r. 

Her hafta müteaddit '"'lJUTlar 
tıorpıl'<rerek insan, eşya ve mal
zeme h:ıımuleı;ile deni:zkrm diıb:

ne inmekted'r. Büyük d.~lerın 
s:nesir.rle lböy~e yığın ,-,~n eış

ya, para, müh ırrmıat yatmakta
dır. 

Geçenlerde Atant.kt<' bir milı
Yer denızaltısı ta·afınd n baııTJ
lan Nevyork 01.9).ıtı g"-<II'.:!&i de 

tel:ım:l hamu:esile bcl~t.r. Bu 
gemiden kurtu 1r.n~ğa m1.ı;\'affak 

olanlar arasında 'bulunan Mis 

Rezi !srninde b r İsveç'i muallir 
me ll'ae<!ralarını Kana'1a n cmu
asına şu suretle anlatmı.ttır: 

•- !\evyorktan bır günlük me
safedP bu'unurken Vll'purumurı: 

torpi 11erdi. Vapurumuz <ta gab 
bir .deniz ootas·nda Yo' ·na de
V2m edıyordu. Birderk're iki <'rl
det~ pa>tlama i:e saı-sılc! "· :Bir 
dt'T'tZrı~ti. ~r · ze iki +nrp.' sa
ibet C"ttı ır. ~t. ·1~,,.p.Ucz • i!i~ta. 

netiı;ı(>s;IJde a>tı kişi ölmüşt;;. Fa
kat ~lcular arası~ hiç br pa
nik Ç'kınadı. K·.ıptan evvelfı. yol
cu!-ar.n kurtacılm:ısı emrini ver
idi. Kendmıi bir tahlisiye s ~·!alı
nın ~ buld· m. Sardalda 15 i 
erkeıt, d-0.dü kadın ve yerli ço
çuQ< o1mak iiıerc 20 kişı vı::ırdı..lc 

Ma&ır f.c1ı çc ı:t: · 17 m ıınet ve 
ıntıraplar y •zünd<'n anoclk yan
anız yaşıyı::ıoıkli. Tam <ın üç gün 
AtlanL ğin mü11hiş dül :ıit.rı ara
s.l"<kı r"r ceviz kclıt!~t. g"'oi 'al-
1.nark, durduk. Hu an dJlgalar, 
yü J.müze çır.pıyor, Bizi ba. tan 
as2f;·ya k·ilar sırı!ıs:klam yapı -
~'Qr sandalımız!n içini su il.e (lol
durı:yQrdu. Biz bir taraftan sıı>

laT boşaltıyorduk. On üç gün sü
ren bu korkunç macera ~.w.mn

da ancak ki gün fırtına.sız ve dal· 
gasız geçirebildik, fakat rüt~ 
ten ve dalg:;,ların serpiıııtilerind.:.n 
öyle sırıl~ıklam olımuştuk ki, s<>
ğuJc iliklerimize kadar işl''Yoır ve 

ıbizi tir tir tibretiyordu. i::k gün
lerde, felaket arkad~arınıız, da

iha sağ iken ıaıhl'siye sandalında. 

sardalye istifi vırı.iyelirıde bulu-
rıuvor1 uıanmak şöyle dul'Sun Kı
ırvt Jı.nıaca.k yer bulam:J'Qml!r~. 

Felaket a<kadaşlanmızıdan se
kili, ızt~r~ ve mahrwniyet1er ne
ti<.'esinde öldü. Ancak hu suretle 

sandalımızın içı· biraz ferahkıdı. 

B.z de nöbetle uzanıp b;raz dlıı-

1€n 1.ıege valtit bulaıbild•k. Ölen• 
l erden yedi arkadaşımızın ceset -
aerini denize- alrtık. 

Se<kizincisi küçük bir kızın an
n~in'n cesedi id . Z<>vallı kızca
ğız brtkin bir halde idi ve anne
c ğ n n ö.C .cğünü anlam ı. Fa
k:.t kızın n gözleri önünde cese

di denize atmas> kıyaı:n:ıdck. Ce -
sel!.eri d<:n ze bırakııcca arkamız
tlen köpek balıklan peyda oldu. 
0'H"ri hentl:J,cıine yem Y•t>
tıktan sonra sanrlalımızı takibe 
baslı:ı:h'nr ye h~•ta bir arahk de
v:.,cek gib! oldular. BcrtC<et ki 

b:T tayfada rövoh er vardı. Ateş 
ederek onları kaçırıdı! ... 

ÖJüm.e k r •• ı 
~ rşıya .• 

Atlandg.n de'V'..sa da\ııaları a
ras•nd.ı çırr nırk<n üç def-1 ge
m gürduk. On1ar işaret eıil k. 2 
5i görmedi ... Aı,cak üçüıv~u;;. far- 1 
k·"~ \'ar ı. Fa ·at y.anım:z~ yakla,ş
t:ı:...tan b!r~z sonra uzakl~tı Bc~i 
.de b:ı A'lnt;k denizinde faa,jyelr 
te bulur.an kofs:Jn den!zakıl.ıtını 
frxdcycn bir gemi '<ü!. .. 

N;'ıayet toıı>il!Eııdığimizin on 
üçilncü günü itli. Ufakta bir taıy
yı;re göründü. B zi SC1Xl. Üz.eri
mizde dO::ştı. Sonra süratini art
tırark kll')ıbo!du. Aradan dört sa
at ddıa geçti. Bir ihtiyar di<ıha 

çocuk•arının looll<,rır.da. can ver
di. 

Rü?<gar ve dalıgalar yine şid<

detıloenm~li.. . Art.ık sinırlerimiız 

mütlhiş bozulmuş, hemen hemen 
lıiç te .)o'İycceğirrıiz 'kailmamujt ı . 

Belki de o gece ölecek, )'ll sağuk

tan donacak veyahu t ta köpek 
:balıklarına yem olacal«ık ki dört 

saat sonra. bird.,n akşaıınm 

1.aş karanlıkları arasııııda bir i

şık ~e işaret belirdi. Bu bi• 
ze ck>ğru gel.en biT sail1il sıh

hiye gemisi idi. Sevinçten gözle

rimiı.e inanam>yur, bi:ı:ılılTirnize 

sarılıyorduk. Bizi gören tayyare 
bu gemiye haber vermiş ve iın<la
dı.mıza göndemışiti. 

Gemi yamınııo:J yaklaştı. Jh. 
t'mamla bi•n akh. Balbasmı 
dört saat vvel ka;-fbeden bir r;r;>

cukla, annesinin ö1ümüne şaılıit o
lan lozodğız iki cesedin lbaşına 

geçtiler. CeseUeri geminm kama
rasına naklettik ve Kanaıda<la b'T 
limana y<J11aJi3.rak kaıraya çıktık. 

Toprağa ayak basınca meserret
ten ağlıyarak yerleri öı1tük!. .. 
Öptük .•. 

S. MELEN 

DIŞ P9LiTI 
Oemt za1ıatında 

mukayese •• 
Y <lJ>an: A li Kemal Sunman 
Hubin çok söz götüTiir bir hah· 

si de gemi batırmak oltlıtğu ına• 

lüm. Her iki muharip taraf birbi
r inin ne kadar geml,inl balırdr 

ğına dair rakamJ.,r neşrediynr. Ge 

ı;en ha rpte de denizaltı muhare
besi btl§ladıktan son ra ayni hal 

göriihnüştü. Kayzer Alnıany

her gün şu kadar İngiliz, Fransıs 
veya Amerikan gemisi batırd ığı

nı jjan ederdi. O zanıanhl mülte• 
filı:lere erzak gittüren, mal satan 
bitaraf memleketlerin bayrağını 

taşıyan gemiler de Kayzer Al· 

manyasının talıelbahi.rleri larafı.a 

dan batırılmakta tereddiit edit
mezdi, Çünkii tahtelbahir muha• 
rebesi en k~kin, en müessir ve 

harbi de ~abuk b:t:rccek bir _çare 
sayılmıştı. Bıı selcr de tahtelba

hir harbi iılımal edilir g bi olmadı. 
llarbin başladıgı ~ünd~beri de

nizaltı nıuJıarebesi de vardır ve 
Alman tahtelbahiı !eri İngilitlerin 

birçok geuıisini lıatmnı ,lı.r. Ame
rikanın h•ırbe gi1111c~i üzer:ne de 

yine Alman denizaltı ı;emileri At
las Ok~·anusunda İngil't · Aıııe

rikan nıünakolatm felce uı;rat
mak · çiıı varknvvctlerilc ç~l~ı

yorlar . 
Buraları böyl~e ınali'tın olmakla 

beraber tahteioalılrin bu harlı< de 

nelicelendi.rehileccği daJıa anla• 
şılaınaınıştır. Çiiııkü bir cilıetl<ıı 
Alman dcniz3ll• geınileri Angl<>
sakson tar:ıfrnla avl~wnıtakad.r .. 
Diger cihettcıı Alman~·anın <:ok 

tahtelbabiri oldu;:tt da bellid'.r, 
:Fakat öbür eUıetten er tan 
ve İngilter~n·n dcni.L iu~ atı art
makta lır. Muhariplerin ilun cıt:k 
leri ral..u.mln1· bu hustr tn 11 .. ı:~,: ot• 
tası bir f kır cd ıne.,e ı. idır. 
Alınan tar fı!uu şı.ı ıkaJar İngi

liz ve~ a Aınerll .. an gl'.'misi l. t r• 

dığına dair bırb.rini takiı> ederek 
neşrettiği rakaınlaı·a kar"'.t Angjı>
sakson ta-rafı tekziplerle cevap 

vermcıkte ve müttciikler"n de 
şimdiyedeğin il<! kadar Alaıo.n <l& 

nrzaltı.s• batırdıkler"1a dair mu

kabil rakamlar <>rtayn kunm~kta
dır. Bunların nıiiookaşa ı şu Hya 
bu şekilde olabiliT. Fakat her iki 
tarafın neşriyatından harbin gi.
di~i itibarile aşağı yukarı baZl ne

ticelere varmak hnk5nsız deifl
dir. Bı.na göre Angl<ısaks<>n tara
fının gemi zayiatı pek artmoştı. 

Öyle ki 942 senesini geçen umumi 
harbin me,,Iıur 917 6ene;ine btn· 
zetiyorlardı. Fakat artı.!ı. t42 uin 
son ay la rı demek olan şu oırnla r· 

da denizaltı muharcbe,ınde miit
tefiklerin geı.lİ zayiatı g"tgide 

aıalmakt" olduğn görülmektcdlr. 
Zayıaun u uld mnu giıste.ren b:r 

nısbct \'ar. Diğ<:'r bir ıı'.~bet d~ha 
varılır k< o da İngiltere ve Aıuc· 
rikanın genıi ınşr...ll1ndn g(;rülen 
fıulah1'tır. 

942 nin ilkte rin U) mı:.ı kay de· 
dilen böyle biT netice ,-ard!r. Fa· 
kat buna bakarak i~lcrin pek dtiz· 

gün olduğunu \O barbiu ka •. n.1-

ma da ınüttefi.lı.ler iı;;n şöyle b:r 

iki aylık bir meseleden ibaret kal
dığını n" lngilercde, ;ıe de Aıue

rikada idıd ia eden yok. Gemi za

yiataıın git;:ide azalmtiı ve ge
mi inşaııtıınxı. da artması devam 
ettikçe vanlaeak ga ye Anglo
sakoon alemi için şu olacaktır: 

1- Yo!Iar daha emin olacak, 
münakaUıt daha serbest surette 
temin edilecek; 

2- Rusy aya yardım keyfiyeti 
d aha m üessir bir hale getirilecek

tir. 
Lakin bu iki n<>kla a•.l harbi 

kınanınaktaki l,"ayeyi değ'I. o ga-

yeye götürecek olan 

nasıl haz.ırlauacağmı 

yarar. 

iınl<aolarııı 

gi>stermeğ'e 

.\.;ıl gayeyi de şöylu a-ulatıyor

lar: Diiııya lıarbin·ıı :;ıtg:de ge· 
nişlemiş olan sahnekorinln en has
sas tarafları .-ard.r. Harbin mu· 

kadderah bir gii.n oralarda tayin 

edilmesi olacaı.. Oralarda harb• 

kıuanmak için asker götiirn,ek, ta 

şıynbilmek lfız:ım. Gönderilen n ker 

bütün teçhizatı ile siliıhlandır.n-ak 
ikbza ede<:ok. İşte 1:<'mi in aatı
run artnıa.sı, genli zayiatını-n a .. 

zalımısı bir giin o gayey~ ı..aıur 
varılmasına yarıyac;ılt14, 
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Hadiselere Bakış 
i.ıvıçre<le ~~kan cJurnal dD J-e

OC'\") de Rene Poyo imzası aitın
da , Uyanık Türkiye> başl>ğı al
tır<la b r maka~ çılmııştır. 
MıthanM- bu makalesinde r.ın-

1.sr söylüyor: .Tük.iye'nıin bugün 
ku\'vetli ve ~ ay&kta ,!'Jr-
1T1as:, kt>\·vetü bir orduya ve t.op
rak hır6ı besleımemek hususun
dak, dü;-OOC€Sine dayanmakta -
ciır.• 

Mııbcair Mllli ŞC'iımizin Ebe
di Şefimiz gibi macera düşmını 
o:du.ğunu kaydettikten sonra, 
yazısına ~yle devam ediyor: 

cTürkiyenin kü<;iik A.ı;yada 

1oprak tı&!eb; o1mM.ığ ci:hetle, 
1ı •be katılmatıı için hiç bir sebep 
yo: ur. Muharip devletler yıpra
ı. rken, Türkiye O~ark ihti111-
! r n·n halli ;:ı.manı geldiği vakit 
ı, ~ r nın >"'k nafiz olacağını, bili
JUr.> 

t\Dk:rrenın eski Ankara büyült 
el.çi i Sır Persi LJ>ren de Lonıira
da Türkiye hakkında bir lronfe
raııs V1!T'!Ilişlör. Büyük elçi bu 
1 0nferansmda, Cümhuriyetin iı.1-
nmdanbeıi Türkiyenin elde ettiği 
baş;.rıları sayıp dilkmüştür. Kon
feransın sO'llunda Türk - İngiliz 
<l • 'uk münasdbetlerirı.'n daha 
:ziyaoe sıkl~lmasına karar 
verı miş ve bu bxar alkış.lrufa. 

ka!bul ediı.ruşt<r. 

BATI ÇÖIJDE BAŞLAYAN 
MUHAREBE 

.1.ıtı çölde Cuıma sabahı başla- ı 

~ a11 İr~ 1'z t~~:rruzunun ne ne
ti<.e \•er~ğ:ni bütün dünya me
rak e'.mcktod:r. Heri'.~es biliyor ki, 
İ , ~:tıer son z:monı.arda akbk
ları ikmalllcrle keımiyeııçe d~ 
mana ftl vaziyettedlTler. 

&:ın gelen h~berlere giire, bu 
savaşın meıı2lt o\rn.a~ı aruaşılı

~""'· Anc ;k harelcatın seyrin. bir 
k:ı.ç gün ;ç:ıxıe dana. iyi antı.ya
ib:; ceğiz. 

!ng~r, ıl;köıı.oe mfüver ma
) in tarlalarına ~ulmuşlıaırdır. 
Öııcii piyade kuvvetleri miılwer 
lıa&rında geoclıilOer açmışlar 'Ve 
Gm gedikl.eri tıt:ımu.,«lardır. Şimd:i
ilıri halde de aç!Jklan gedikleri g.,... 
ni~lelmeğe çaiıı;mıak.tadır~. He
nüz tanklar büyük faaliyetılı!! ha
rekete geçirilmemiştia-. Çünkü, 
Mar~al Rommel taan-uızi oJdu • 
ğu kadar tedafüt w.:ziyetıini de 
taıruımlamışl!r. İrıŞlizkrin Ma -
r<>şal ~·in strateji sabasm
dıf.<i mıa•h1m ii61ünlüğüırii kolay-

TAKSIM 

hl<Ja yen~ !IÖ_y~er 
de vatdır. BwıwıJa -be:riber fU 
•bir iki gün içinde büyiik bir tıaok 
mllhar<!ibeQni bıtkla:nelt ~ o
lur. 

Hulıasa Mıaır ceıt--'rule fimdi 
yeni ve şuırmillü bir taa.rnu ha
reketi b~ş bul.uıwnaktadır. 
N~ pe;-rleı;ıey öğreuece-

ğiız. • 
RlEYA MUHAR.EmlSi 

St.,.. ~-ad esinde s.d<M-tli ~.... çevz- ' 
muharebeler deva.m ediynr. Sov
y~ Wbliğiııe göre, R:aıılar AlımM
lann t:ı.ılk ye piyad" ]ru.,'Ve"(ler.i
le yaptıklan yeni ~' püı>
kürtmüş!crdiır. 

M\>lıarebe bilıhA- şehcin şim4l6 
iba tısu:ııdıa ~ de<vıım edi..)U". 

B'r Vişi te~na gör!!, ~lr<b
lti Sovyct kuımanduıhğı, karar
ga'hını Volga'uı.n diğer sahiline 
nakiıeırnipir. 

Sovyet tebli~ri<ıe göre, AJ. -
man pi:r.MM? -..e t.a:rı ld arının ıınd

kerrer ıaarrulllan pütjkü~ülmiiş
tü. Almanı.. ağır kayıplar paha
sma, end ÜSl:ri bölg.,,.inde iki so
kağı işgale mll'Va:ffak alnı.uş!ar -
dır. 

Karadeniz Boğazı 
civarında 

(1 iıocl S&hifeden °""""" 
kama vermİfÜI', 

KAPTA...., V'E MÜRl'!l'l'EBAT 

Iı:ADtSEYi ANLATIYOR 

cTürk!ın. vqıuru B. Fuat Ak
:baş;ı a:t bulımmakıt~dır. Ve ?500 
1ıonlukıür. Geminin bıai!lCi sü
varisı Aü kaptandı.r. K,.odi]erile 
görü:;tiiğümüı: baz. müretıtcbat 

bu saibah baci'i!ıeyi şu suretle aıv
LımıŞI ardır: 

Mila<ladm direk, yUkJ.ü İs'.aıı
'bula geliyonluık. Gern-ıde kaptan 
ve tayfa olmak üze~ on ~ kişi 
idik. Ayın 25 ine> günü s:haha 
karşı boiı•Z& yaltlaşm.ışuk. Nö -
ibetçi ta yta ye Ali kapta.ıı.dar. 

~a her.kıeıı uıyJı;wda. iken birden 
m~ul bir derıizafu peyda oldu. 
Bunun üurine hemen gemiye 
son sürati vermekle 00.-aber altı

ğı to<piideın Jtwtulınak için zigzak 
mane>vra yap'"..ık. Bereket versin 
tcıpilo sabet rSne<:lö Meçhul de
nizaltı da biı !.z aon.ra d.aJar.a.k ka'Y
ll:ıokiu. 

Salimen İslanbufa geldik. H.a
dseyi L;man 1da.esiD<? anlatbk .• 

SiNEMASINDA 
Şimdiye kadar gördüğünüz Türkçe ve Türi.çe dublİtj filmleriDi 

gölgede ı.t:ra.k.acak bir şaı-.r 

Türle dublai•ıwı. Türk _,.. sin:i.n en büylik zaleri 

TürkÇ<! södü - Türk muısilci ll - Türkçe ?J"kılı. 

Oku1yaııılar: MUALJ..A 1ŞlL AY - SUAT GÜN 
LEYLA MURAD - YUSUF VEHB! - TABİYi! 

l\IUH.AMAih'T - ENVER VECDtniııı. yarattılı.ları 

aşk "e ih ti r :ıs filmi 
li:ı--111 Seans):ı.r: 11.15 - 1.45 - 4.15 - 6.46 - 9.15 de 

MARiKA 

Smemasında 

KORA TERRİ'nin 

ıımlriulmııs bhramau 

RÖKK 
Stlrpridi bir 114k maceraııını n beyecr-Y~u 

ŞAHANE DANS 
Dekorları ile, tuvaletleri ile, dansları ve '8•h1ıın ile sahiden 

ŞAHANE BİR FİLMDİR. 
ŞAHM"E DANS hem MARİKA RÖICK'iin lwu SES'm 

mavafiakiyetid:iz. 
DİKKAT: Yarın 2.30 matinelerden itiJı~ 

• 
\ 

--- ---
•~ .. V~:la.-~ .... am-•A,,.e•••a ~ .. .. ~ 

Bu akşam SUMER Sinemasında 
DEANNA DURBIN'IN 

Eern:ci:e ve bir ka ırun hayalı•• yaşamai:a ba~lıyaıt bir gc:noç 
luz rolünü yarattıiı 

ÇiÇEGi 
Film;nin ilk iraeııi şerefi ne Gala Sırarmj 

Diğer başroller1le; 

F C T TONE • ROBERT STACK 
Göz kamaştıran dekor ve ihtişam arasında çevrilen şarkılı 

! \e musikili çok ı;üzel bir nlm. 
Bu ak~ nı için yerlerııtixi evvelden aldırwm. Tel: 4%8$1 

3 -· S-ON TELGRAF- Z7 tciTEŞIUN U4t 
F'. 

ikinci cephe 
açıldı mı 

açılacak mı ? 

~on Tel~rafl~~r Gayrimenkul satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı r.füdürlüğünden: 

CBaen>e-ılo De.--1 
"'8.a ve dıau8 ~ı.olaıı. tü· 
-1er Noooç, B•laDıla, Bftçilı:a 
ve ~ kıplanada 10Ç1lacak 
~ lııırebtlere 12Miııı 
o1-acağ1 &;Jti Afrika iiıs<tli de nİ· 
hayetsiır; iıı6an kaynakları ve bo
ıeya t.planacak her tihli siW. ve 
harp ns.rta.smm anhan halinde 
cenubi Avrnpa<lan ve beiılıi İtal· 
yadan açılaeak b" ceph..W. .id.a· 
uıesioe yarchm edecektir. 

Heaüz laaltild mıbıa&ı ile iltİlıııci . 
cepılıeırla açılmaısı unı•nı ı:elmo-1 
mŞlıir. Fııbt, ıı.em.tde Afrib:aıa 
teınizleııımMi karan .. erilmiş, Ak
deniı& ve Afrika hrbaası başlamış
tır. Bu hareket tam lıir netice ~ 
lilısaHne fırsat verirse bundan Ö· 

teye sıra Avrupa karasad.a «P· 
beler açı.lmasma gel.,.,ektir. 

ETEM IZZE.f BE.NiCE 

Alemdarda yangın 
baş angıcı 

.A1emdaırda Y~.rebataoda Şeftali 
sokaCııulıa 12 auıııaralı Mustafaya 
a>t eviıL m.u1.!ağı1Mian diiıı ıec• ı 
yaııgıa çııkmıpuı ela Urllr.l bam
~tır. 

Vilki Radyoda 

bir nutuk söyledi 

"Türkiye sul
hun istinat ede· 
ceği temeldir" 
v~-... 27 (A.A.)- Dün ak· 

pm ırad:yoda soıı seya.lıati hakk>n 
.ta Aıaerlkahlara hitı.ben bir -
tuk söyliyen Veml<ıl viıki, Tür
lri;y•in sullnm istiıuot edct-eği ci.
hanşümul temelin bir cü2ii oldu
iwıu söylemiştir. 

15 tüccar tevkif edildi 
Jr-Jana 27 (HuısUGi)- Şeılır bıiz.. 

de b..u tÜlclCarl.aJ"ın kıTk lbin kıll.o 1 
şeker saltladkları aıı~lau.lı:: bun 
lar buh.ıronuş ve 15 t.üccar t~"ckif 

<> 1 un:mı.ı ştu<r. * Ve.ıuıan SaQı.k Aca~•m i.da
redirıdeki 93 numJTalı tcanıvay 

aratıası dün a&şam Suftanclın:.et
t.en geçcrlııen anne;!c b.rli~ 
çaıpian dönen 7;> yaş:nda:ki ııe-
lu Yücele çaıparak ai&;na aiınış
tır. ZavaUı çocuk feci bir şekilde 
ölmiiştür. 

·------ ---------------·----
ÇERÇEVE 

iZAN 
{1 iıırl Sablf~~n Dov1lml 

dar yapılan birkaç beceribizlil< 
taklidine rağmen Avrupa .kıt'ası· 
na mütb"ş bi:r ihn<; har<>keıti~· 

ÇEKÇEYE 17 eylill 1942 
•Bııaa · r~rııeoıı. (ikinci ce~e) 

hakwtile ...ıakıtı;ı olmadı.n, 1\1•· 
sırda her i.D bir .faaliyet beklene
bilir.> 

ÇEP.çl:.'VE 24 llkteşrin 1942 
Yakarıdm l:ıü.kü.mlenleıı srı

ııuncw;anan vcril.diti gıin, 24 iJk
teıjrin cll!lluıırtesi .. kşamı, Müırd.•
ki İngiliz ordusu biltilıı kuVT..ır.ı. 
Lil>ya ittwmetinde taarruza ı:eç
m"ştir. 

İlk çngilerinden anladığımı:ı:a 

gö~, menii bir haırckctle alaka
sız, biitiin Afrikayı m~vı::r eliu
de..u koparmak \'<I mihveri yalnu 
Avrupa çmvalı iı;i.ıde lı:avraınalı: 

NE<...iP FAZIL IUSAKÜ~ 

ve soıııra ona karşı niha1 Jıamleyo 
girişmek i:;üy.,.. tanı lıir tcşebbılıl 
k..r~ı>UıWıyu. 

Görüşlcr.imizi ılatbik eLfğimiz 
muanın sadece 1\fıs..r çc~cvesiıı
de k&hnama&ı, bizi bütün dünya 

çerçevc,siııde hnklı çıkarması iç"•· I 
MıSı.rda başlıyan har.,kct, )ino bir 
.. aç gün evvel.la (üçlincü ılc"ıre) 
yazımıo:ı!a befütliğimiz ı. bi, art.>k 

dcmokıasyalar he :ı.bma a,ılncak 
n ai tama; devresine bq~l.wı~ıç 

olml>l dı.r. 
Bence nihai denıokra•yabr to

erruzunın boışlıı.ncu.ı !llrnnla 
başlamışta. Eğer bu taarruz Trab

lus veya Tunus sııurında biterse, 
ancak nihai 11cmokrasyalar Uıa.r· 
.rıızunun muıluıddemeı,o;i bitmiş ola
caktır. 

lstanbul De{terdarhğınd ... n: 
T<>ı:i-• SanııyllUla ;ra;ılı•-.l•""•ınaiamum g~ıilen 1.mniı'9.1 <ı:er> lo:ıpalt 

zol'f t15U1(Yl.e ~<l.mC)'<> tronulmuşl<Jr. 

n~!1me 9/11/942 P w efınıi, saat ıs de ı:ıet>eniarlık ı>r.'8.SJl>da Milli 

Elırlak Müd\lrllllgflnde muteşettklol '"''"'"''"°nda yapılac:ıktır. K<!ıft beöe> • 2.JGır.8 
ı,_..,. :)'l'4<~ yedi lcw-.J:ıtu•. Muvailat tanınatı 12158 LJ<adır. "l';ıl,p'.-Or" Y .k-

srik Mim.:lr v("11l Y- MilhMdi. ol.ıması "" • '.<al 50 bin llral11< < • -c ln-
~ı.\r eım.ş bı:lu<ırn&ı v ya EJ-.ı..a:t iı;;;aa.t flen Hty'et.ıı.de vn1'. a :-<tc taı'h! 
vr ınn><tt"i ~; olan b'n:l<l>n l<ımmıı.I b''.Ml iı!;;-.,, ve bBşa.rrntl Yt.~ M.!mu 

vt")'Q Yii{:sı k Milbe:ı<W oldufu \"ıı.lrıll:i.r ümu-n ı, r ~ n U < bu-

luumıım ~"81ıut Naa~l V, , Jiğ1 eski ..,,. er t :;,,.,m. ve .;re • \ıımi.r 
€<\.00-liıen ~r.:ı1.1l ve m.)ma.rl de "!' bui.un:;ın Ji> 1 '-"' reste·- 'w nuı.u ba~ ile 
ida:r• ott.;:;ne de.ir ' yı hcu: Y•llwok '!.!':: ::ı..r \ "Yl> Y~< !l!Moo.<; <ılrnıt:.ı 
~r M, ttM:tıidr Uk :ı.ıcbt• U:mıml'Ye Ksn 83 uü n>C>dd •n (Hl 
F .,.,, m"1:1öooe ve ihale ,.,,-..,...,,-ı.mn '% 15 n <»i.<ti<. 

~1iı:lt"""'lll mu.\l't1.-«;<3t te:nins-lı n IJh~'\'i ve 2'400 vıl • n:ıurrun fıari!at n-
dr haui!zmuo,ı apoh V'1! mlflü.ı·Ul <acf d.mııuırA& tc' ol ıııdCf. · lh::ı:e 
gü.."1 ~ ı 4 d:e k;ıda r K<>mr)"n R<'isll i):ııe mul;ıl!tıi.ltld<c fı< Vodi eJ.ınele-
n. ve tazia - •Qln O.nlliıı: :rıuı.::uct..L>w>;ı m~ ac.:ı.t oe!rnCI ri. (Hl) 

---
İşte hiç tereddüt etmeden... iddia ediyMU:Z. 
Bu;ıüıı.e kadar gördüiüıııiia c:n komik F.ihn 

3 J. .. hbap Çavuşlar 
(&BŞAK PALABIVIKYAN) 

POLİS HAFİYESİ 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Yarın Matinelerden İtibaren 

iPEK ve SARAY 
Sinemalarında birden 

S~ diinya:smın 2 büyük Yıldın:-----· 

TYRONE POWER 

DOROTHY LAMOUR 

Seınenin em heyec:ınb ve l!t> :meraklı bir filminde bolu ul•. 

JO Y A OL O 
( K RLI MiRAS) 

Yana akşam MELEK SİNEMASINDA 
Localarla numaralı yerl.eriuizi evveldeo Mdınnn. 

Bir Amerikan llluo.•af& Dın . Sak ,,.. 166/12198 ~ n -ma,.,..,;J., Sı <J~'Cm:ııd.an •"10 
(3073) Liroy• "1L"\1 F,,:oJı - 1' ~· Wkı İkeooe•paşa yen• lla a:ı Ha:ir~ 

k • • ~,~n t' l{,zta~1 yen.ı Çil~urıırul.ar sok11g,1ndııı ~ı K3 ytrti 47 <"tt yeni uça gemısı 148 nurnar~ 1 k!ıg;: C\İ b•·lıw: ue,'OC<'<le ;p.A~ oln•.,tir. (HOle:ı. :iG nurnan-J,<Ju-). 

d h b ıd 
Dosyada m•'''cut t•pu bydı surebnde m<3<Cır ga,vr· m" ·u ın (Fatih i... a a a tırı } k.<'rıd••'P"3 Hııso., Ha'>ce ırab !i106lnh ~ı Qil'lolrumrular sı:ıtrnj!ınöa •J"li 

!kapı nama a.ı. l'V oltıµ buık!dtı -..C. 1791 aıi<.ıoı 1570 ""ı.' 17~3 ı .;ıa 11 urnar ı. 

Vişi 27 (Ba.tyo)- Şimdi a.Jı.naıı ·"'9haller önü 1"rılt'.1m c.,.. m"1l<!ut oıdtı~~ı ~n e~.-. lkı:-a.ııo .,_ s o·a.ıı 
bir Arı>eri.kan tebliii:u-e gör.e,. .tı h;:.rr:rn,tin ı·ı.poru mu.-ıl:r~ 'fl·rzla.i.r gayri na.erik.ulün uım.Bl: M.1ıll. }...ıc 100 ll](."t. 

WM}l .AJaarüı:an uçak g<'lllhi bl:r rı' n·ura.bbulır Bı..,dun 35 m!I~~ mur•bbaı .k-..-.nı """"""" ·ı bu\;'.'k k~ıı ıroı4r 
japon denizall.ısl tarafından batı- ev ;y&pıJmışıtr. IHN iU> : 7 ooa 2 sofa, Vtt 4'.YU \~ll". 
rılnuştı.r. Milreotcltat.ııı b>r k.ıısmı Vad,. .. Jde borcun WNilno<ı"""'°"'1 <lolıey, ya;ıılan iıo'k'P ÜZf':'111'0 320'.! m ... 
'-·-t .ı... • ..-. Ge · G d·-' maro.lı ka..~"ıuın 4G ıncı rrml.d. ,,;., nıatırru 40 lne• m:ıd~.!1!• gö:"e '· t }:;:- ... 
-.uı- ar'-1~~. ıı mı, ua u.ı.a~a. . ,...,,,_ ~ ... ~ .. ....ı... 1 • · '-- · • • 
__ , d -'·'··- d k" b k' >ea:p ~· , __ y;ı,zı ı ka~..,. <"V"' -.arııı bu- b.ıçuk >J muddeı .• a ılt •l'tt:C-
SütJ. a ası DUu~ZIML>tn a ı aa~ .... maya. kax:n~. 

ta .iş~rak c:dişoı'd\L . 1 Sa~ ta'J)U siciı lc;ı)"dtnı glm' yopr'mokt:.d>r. Arttırır.a,-a grmwl< ıs ""'" (375) 
,(Wnsp 14,700 ton hacınınde 29,5 Lira pey ~ ~ı.. r. M<!li Bmkalan:rrzc!an biri.ıı.Cı t.ı.unat m"ktwu dl 

nııil. sür'ati °'- bir cemi idi. 40 'k..ınd ohmW'. Bia~miş btı.ıüıı .-.. rg;ıer ııe!ı<ı:;re ~ ile \~l:t.Y"' ri!ruml 

tay'Yare t~-~ ıbo~ aiiılir. Artl;ana ~ 1.n~ 27/10/942 taıiliiaD.'n ltiliare.n toU<;ı. ("L 

1 m<iı: ~ycıı'ue &ındll< ilik...'.< ~ S>'rvi6iru:le açılı: btılunclıı v;,...::ktır. Ta
'JJe•er? » 1 aU!!tlD µu ttil l<:ı(ll<!ı , ... sıı,;r lü:ror.lu h:.hat I• •'Clır..-!<l ve ta!.--<p dO<IY••:ırda ve.-dır. 
• m il<' 'J mu .. •e el 1 iAı1ılL'mOya gimıış <>!anlar, b,ın]arı te1kic ~r<ic ntll>Ş çıJoırıJ.au illl\!';; ttr ~'ul 

M M' !Jujkılnoci:ı her ~•;ıl 6jtı<-arr.oş ad ,.,. t('ltlıii) olunur. Biı-UCi ıır\t<!loa 23/12/~2 

Karne ile şeker sat.ışı b~lamış 
01rN1Sına ıağmcn ba1lı:ın ekscng; 
h<>rıüz şekerilli alamamıştır. Bu -
nun scl>c<bi •clı~ de Levzi ed le-ı:ı 
.·arne ackdine göre pıyasaya şe
ker ver,ldiği halde hariçten ıpek 

f:ızla karne gcl.ır.~ olrr.asal;r. 
Bazı kirrockrin de aldıJı:farı şe

keri hemen kapı önü , başka,.. 

larına yükse&: Jıalla saitıkları gö
rü1ırnüştür. 
D:ğer tarafLan şcl:er tevziatı

run her 2y adam baş.na yaTLm ki· 
lo olarak yap'"1nası karurla>"ırıl-

IIU§tır. 

Ekser lokum, şekerleme ve aki
de şeker· iiıntlllcri birlkaç günden
iber:i imalatı durduıımuşlardır. 
Bunlara vcrilc'n şeker miklaının 
,3:.:.d di veya her nevi' lüks şeker
li m~ddekr ima~atı ile bi:rka<; C:ns 
~keı:ft-ır:e imalatının muvak.lca -
ten men'o'unması muhlhmel 'bu
lun-na \:ı:.dı:.r. 

Czürrı \'e pekmez r:a ;n bir 
k~ g •..,d•'l.bcri çok yükschniştir. 
Ezcümle pekmez fiaUırrı 120 ku
ru~ta" 160 kuruşa ftrl.amşıtır. Ba
zı rrı~aUcbic er şekerli ıruııfıa\
~bı ye,.,ne pekmezli mılıallelbi 

yaµın•ğa ba.şam-. IU"dır. 

Mısırdal<i taarruz 
l1 c1 S .h f :! OM•ftın) 

'\1ŞİNİN VEnO!i'iI IUALUi\IAT 
V~i 27 ( A.A.)- Allilan ve İtal

yan kuv\'etleri, l\hsıır cep~inde 
mevzilerini mubaftza etmektedir
ler. Sekiı.inci ordu kumandanı 
General !Uon~mery'nin ıı!.irrde 
bulunan mühim m anla ası.e.-e 

rağmen vatiyclte de değ4iklliı: 
olınamışlrr. 

Alman ve İtalyan hava kuvvet· 
leri İngiliz bonııOOrdıınnn uçakla• 
rına dUl'ım&dan taam-uz etmekte 
ve i,l!!rine et sekmektııdirler. 
l<NO ASKER \ E 1000 TANKLA 

HÜCL'M 
En1'n, 27 AA.) - Yarı resmi 

mahfilden bildıri.liyOr: Berlin a&

keri mahf 'ed Mı~ınn garp çö -
!ünde başlı')"an İrııgiliz taarruzu.. 
n u, 1 ngii!>zler'.n bt<yük ô' ~ilde ya
p.ıcaklarrr:ı sayle<i ·ıeri ve büyük 
li•nit bağladılklan harekdıtın baı;-

1 ngıc, sayıynr\ar. Bu ma'lıfıllıere 
göre İn;;ilizler bu hareket için 1 
milyon asker 1000 tank ve mü -
h:m hava kuvvetlen t.oph~ : 
Jaraır. 

Tı\AltJWJ; BEKLE. ıİl'O&DU 

Be lin, ~6 (A.A ) - Bt-rJ.!oc-r . Kar
"""PO!loit'nz ıü>yoı· ki: M ln6)ıiıı; 

t:ıır:-taU wwı mmandalııl:Jeri beık.1>cnL 

yoı>du Bunıaı tç;.ı ıu.r ruız 1'ırn ıne.

So>lıe J:ıezı:ılılod trr mıb\'Clnelle -
iı::aşın~. 

Stalingradda 
Stalingra.dın şimal batısı.nda şid 

detli çarpışmalar olınuştur. 3 Al
man piyıı-Oe büliiğü imha edilmiş 
ve 15 makineli tüfeık mevzii tahrip 
ooilmiştiır. 9 Alman uçağı diişii
riilmüştür. 

Tuapseonin şimal doğusunda Km 
kavvetle.ri d~man taarru2lıı.rJ11M 

geri atıruşlardır. 
Doıı nehrinin batı kıyısında, 

Voronej k.esmainde Almanlar kay 
bettlk.leri uıcvzile.ri ı:eri almak 
ncyctilc k8'1)ol taarruzda bulunmq 
!ar, fakat Lopçu al~i karşısın.da 
hiçbir şey elde edememi.ıilordir. 

Leuingrad ceplıesiıı.de iki gün 
•lircn çarpışmala.- neticesinde 
düşman 400 asker kaybetmiP• 
Burada a.yııi zanıanda 8 ağı.r ma
kineli tüfek de imha edilmiştir. 

ilkleşriniD 25 iDCi gününde :Bııs 
hava kuvvetleri 12 Alman tanb 
iJe 50 kamyonuna tahrip etmişler, 
4 topçu batacyawıı susturmışlar, 
bir mahrukat V'lı bir mühimmat cı. 
PoS\l.llU hava.ya uçurmuşlar Ye 

topyekfuı 12.000 ronihitoluk iJı:I 
Alınan nıtkliye gemis~ deQİ:l.İD 

ıW>iııe göQdwai§leıd,i.r, 

l tanlıine ınüsacl;f (Çor·>L?r.ba) ıüoü • ğ.J.:Oiiun<!a k60ı S>n<i:ğ:mıalıı. =ı< ıo 
dan 12 ye k&daı· yop~~. MtWıkimt .tıı!e yapıl"""" içill t<;ı.J.l! >Nllleo::!t be

,cdin 'ı'roitıan ~ı...,...,... icııp eırn g•fn rr..:ıtruı rnoıtelle~!iır~ mdJı; alaca

,ıu ~ -.ç olım:ı. p..-.ı:tır. Alı:;i t:Jaııroe """ ~ın 1a:oldıildü balıl 

l l<;ikr..oi; V-L.~.le ll/!/M3 t.:lı<ltiı>e m!Wd:I (Pnza."((si) ~ o.yni nı.ab Ce >' ay. 

nl S:>ll~ wn ar',tt.,,.. arı ; , ""'1Mır. Bu Jırtt.-rn<ıda ~"'7.ri ~ı<ıtl-u' en çek .rt
tıro.ııın il:.>..:ıde bı"'1<ı!ec-.ı ıl*lor< ~ olcille<Vl~ 8'lb)I o ı. a _n,.,. 
~ '"' ı.tll:n; l:Qtkı s:ıt~ bu l>llıh:-.m .,.. ~ !.ı.i% '" :ıe doiL' 

1idıiial&r>m l!ln t:ı.riiıodaı -- :ııı gtın ı.;;ıtd evnıkı rri:S. ' ) e be...,.
•ber dll."Q!nİ'lle bildinnelari llmndıc. Bu llU'Ot]e hal:ıruu j,tldil'rDC1l'{-f o!wnlarla 
lııc1<1 arı ta-;m ,,;,,;ı ~!e ~ o!mıyııclac sa.cış bedel.cin P"..~dwı h!:r ç k<ı-
lıri.ar. oatı. :Cııız1a m \ıı:n:o,I mııll< ısu,...,ı.,r.;n 9W/2419 dııoıY• m..-yJ.e S.... 
d:,r.nız H'Uic.u!:: ~ .. a $Ac·vk.o~"'"le mür&ca:J; etın:f'~ lü:ıua:N t:.An olwtur. 

* * DİK KAT 
:EW.."<İYET SANDIÔI: 

SuLık1ıan a.!J..-r.n ı;: • ıne."lkıılü '1ol<·k ~-nıdı: ls'-'tY'<nle~ 

Jx>ı;,,,..;,,., iD:y~ ol4.ıflu kıarr n 3 40 m• l<'COoı'ilz ~''" "'
delir..n 7'1'l6:nA kada: borç Hnne.k OUl'<f <G'le ~0"07lılk ctııı".e.mckt 

mulıarunıID-
;ı l><>-

( N 7) 

l==========...,=======:o==============================--'==-
Gayri enku Satış İl ı 

~-oğlu Sulh Malikemesi B:ış klf.."Pliği.nıc!cn: !i-12100 

Ali Fıınel ile ölü Mı..:.-ta.ra Med h. var.iııı1er. Nıı.!ia ve A Bm< ve 
NB2lmtye, lb ıza, Kad~ ve Emine nin şayian v"' müşt<><eı<rn muta
sarrıfı bulundukları Ş~ Feriköıy mahallesi .AıbKre. Rürnyet kfı'ŞI• 
sında Ha Jci)y sc ağımla ve Bulgar hastahane& jl.e lırgili= teı>ıs 

spo.: sa'ıasr arasında > ' ve cep 1-i talıoırun!!11 ~n n.tre klıdar 
Qlan ve tıımamı on do.lruz dönüm miktar.nıda ve mki yem 11 Nlo. il<> 
murakkam ve (31429) otuz bir lbin dört yüı: yiımö ddkı.ız lira kıyrncl.i 

mu'harnrneneıinde boş bir ar.;a ı ı.ıyuunun i:ııale$ Zlll1llında n<;:k art
tırmaya kOllulım~u·. Hudut '"" l!VSaıfı saire:ıi vaz'i'yed zabıt v~aka
sırıda ve keşi! raporunda Y'8Zllı<hr. 

Birinci açılt arttırması 16/11/9 42 tari!ı:ne tesadüf eden Pazarı ı 

gücü saaı H den 16 ya kadar Be yooğiu Sulh Mz'W.Cl'll('leri Kal!!m O

dasında başkallp nc.:ııdin<k Yl1>ı.lac alktır. Arttırma bedeli ınuha.n-.rıen 
kıymetin yütxıe yelıırr.ş beşffii bul ma<lı(> taktirde en son ~n 
taa~üdü ba~ kalmak ü2'f!re mü;ı: ayede on gün ıızatıı.a.ra!lt ikinci 

açık. arttırm~ 26/11/~ tarihine nü;adi:f Peı; ııoe günü saat H 
d'en 16 ya kadar icra edilerek e11 çok artılırıına k.Ki olaraJc ihal!! edt
kcekEr. lBıa~e gününe kadar birik ml§ ve birl<ettk betecli:ı-e biına ver- • 

gileriyle ev.kat icaresi. hime<iariar a ""' 20 senelik taovlı: bedeli, ihale 
pulu, telJfil:~-.! rw;uım.u, tapu w ka daBlın> hıırçierı ~ye ailtir. 

Mıücayedeye işt.iralk ede<.'Cileıi n muhanmıen 1oymetin ~ ye
di buçuğu ni.'.lbet.iı:ıde pey aloçe&i veya miCli bir bankanın bu niabette 
temin.at mekt~wıu vermeleri ı;art hr. A1'l:t1lma becielt gayriro.elıkul 
kend'.s'ne ihale olunan ta.rafından ihale tariıinden itJbattıı. verile
<:ıefk rniihle1. içio:le ır.ıılbi<eme bu 11ına ödeı:wneııi ~- öcıe,.. 
m ed' ğ> ı~kdiıde ih2 le feS!'ıedileftk JrenıdôeiıırlP..n evvel e'll yüb* tek
lifte b:ılunan }:;ınv:;e arz e!rn:§ oldu ğuğu bedd ile Uınııta razı o.lwaı 
ona >halt edilecek ve o da rav;ı el maz veya balımma'"6a ıı.en- ~ 

gün müddetı.. açık arrlırmaoya Jııon ulacabır. Yııpılacıık li6zı •l'ıtade
lara tıebliğ edı1meye<:ertir. Mü.zaye de sonunda en ~ artlarana nt't 
olarak itale edilecek ....., her iki h akle biricıci ihale oıllkB bmse iki 
ihale arasındalri farlı:l;ın ve zaN,rd dan ID"8'u1 ~ıtacttn.. lbaıe be
deli farkı ve geçen günlerin ~ e bef faizi aynca hülıım.e ~kal-
ıınaksıun taiıı;il olunacaktır. 1 1 

:tpotck sahibi alacakiılada sair al3k.aôaduuı g~ ilm
rindeki haklarım fai:ı: VI! :nuısrafa ve saiıEye dai:r olan llak w idlılia• 

larını ev"<aJn miWteleriyle >16.n tarlıiıJQ.,ıı idbaren on be9 fÜll içi& 
de satış mm;uıu bul.unan mahke aıe b2f nH!ıine bilc!imı.,ıertı lklm
dır. Aksi takdirde hakları t.ıqıu ııi cilleriyie Nlıü olma:yaıılar roatlf be
deliııın paylaşmasıaıdan hariç bira~. Miiza' tdlj!! tştiwalı; 
edenlerin bütiin saıbş şa!'llarıııı ka bul etmiş '"" e'91V!!lden öÇenmif n 
bilerek g~"riıneııkule talıf> bulun DlO'f o)d'*'1&n ad edaerdk ıaıra

daıı:ı ~ :memıu ~· ğımian. tali~ sa1iıf ıilııfuııı:ld 
evvet gayrimenkulü gesil;> ı;lrmele ri v-e faıı:U me»m•t a1mak -~ 
lerin 942/66 No: ile~ bq ~ nımacaaa elm!!l!!ri ilb . 

olunur. (ıll) 

' 
ŞARK'ta 

Cıımlmrişet Bayramı ,_,n.o malısu8 olmak üzere: 'ı 
Yarınki ÇARŞAMBA Günü Akta mı 

Büyiil< h~yec.Mar Kaliıleri tctlıir 
ve eclecek bir 

ihtiraslar nbru Göı>iil macenm 

UŞKA 
Tebessüm. san'at ve ~i(i ile bütiiıı İstaıı.lıuJ 
ı cezb ve ga§yedenc 

Arabacının Kızı ve Gündüz 
Benimsin Filimlerinin 

halkını 

Gace 

Parlak ve Deha- u·ıd K. hl ID en •on 
kar Yaldızı l e Ira eM!ri 

1 -
Saadeti için çı.rpınaıı 

bir 
Ka4ma !eclaürlıCı 1 

Çılıın ve ölmiycıı 
bir 

Aşkın romanı 

~ UFA en son dünya havadisleri. 
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En Son Pi.oda 

En Mükemmel Zevk 
En İyi Cins 

ŞEN ŞAPKA 
Moda Sabıunon !Öhret bulm astttda baışÜC• imrldir. 

" Sultaııhamam No. •6-------· 
iLAN 

Sarıyer Sulh Hukuk Hakimliğinden: 

D;as 940/1 TerckC'. 
Ölü kas:ıp Hüsnü te...keSine a l \'e m:ihkemeoe el konulan Sarı

ycrde Yenimahalle caddıesinclc es kı; H6; yeni; 148; 160, 162, 164, 
r. umaralı kapı altın.da mağaza ve ka~·ıkbı;rıe mii§ıemiL saltilha.ne açık 
ırttımıa suretile satışa ikonu~ ur. 

GAYRİMENKULÜN EVSAiFI: Umum mesatıa©; 1G5: metre mu
rı..tfoaıdır. Binanın deniz ve cadde Y"' nazır olan cepheleri ahşap ise de 
yan tarafları tuğla duvan olup altında dahan kapısı ol.an bi1yük bir 
ır..:ıi;= ve ~azanın altmda .bir kay>klhane olmak üı.ere üst k1S111J 
ik, C<atıı aparbman ha1nde ve sokaktan qyn aıyr> k~ılard.arı. giril
nıtk ve kullamlmak sureti~ bir bina olup içinde rer.ioc<; ve elektrr< 
·!erli.batı vardır. Ga<yrimenku1ün her i.ki katında g:rilmek üzere Mar
s'41a ocı,ırdan 7 baı;amaklı menli venle çıkılır bir sahanlıkta,n 160 G<a
l>ı nı..maralı kısma giıildi:kte zemi nl ka:ra siman küıçük bir antre ma
iı. Hinden tahta merdi.venle üst ka. ta çkıklılk·t.ı bu kat b.r sofa üzıerin
de 7 oda bır heJ.a, zemini kırmızı çini makıız ocaklı ve srubit mozaik 
çamaşır tekneli bir mutfak '"" ilti e~-drnlık mahalli vardır. 

Deııitze na.zır odanın cephe tarafında zemini çinko üzeri lkaıpalıı bir 
balkon olup 'bu katta Jıiılen kiracı vardır. 162 Jo:pı numaralı d:ğer 

k.!ımırıda sokak ka.pı5ından zemini kara s·man bir antre sakla zc
ırr;m tahta döşcme<i bir sofa üzerinde 6 odı.;ı bir hela !bir mu~fak ve 
dc·n:~e nazır iki odaının ceıfıe tarafında zemini çmko üzeri açık bir 
balkon olup bu kısım hıSSEdarlan n işgali altındadır. 164 ktpı ll'llma
ralı ve aıltında kaylkhanesi olup mağazaya girildiüe zemini 1J. hta 

d&,:emeli ve tavanı tui'ı!a ve potrel li wlto oluıp geniş -b r mağaza ha
l.inde olan bu m..Jhallin deniz cihe tinde zenrini kırmızı çiru üzen> açık 
{;<'ni~ bir tarasa vardı.r. 

Kayıkhane mağaza içinden tah '1 ibir merdi,...,nle i.ııilir zemini rop
ra.'.t olı.ı.p müW!adıdit yeriıııde .beton kınkları olan kargir bir ka;yık
tıanedir. i.\ıbu gaynmerlkulün tamamı (15110) liradır. Açık arttırma
ya iştırak edecekler mu:Jı.ammen kıyrre>tıirl'in yü~e 7 l:ıuçı;[< niıibe
t'nıd.e pey akçesini vcydıu·l milli bir bankanın teminat mektuıbunu ib
raz etırneleri şarttır. İpoW!k safıi;bi alaC\Warla diğer aliıkadarlımn hu
susile faiz ve irtifak hakkı saıhiple rine ga<yı-imenkul üzer.nde tıakları-

.... ._.,.. - ._._,.,:: •' ,,,.· . ... - "lf .. -........ ·""!"~- .. . 1 ·.- -t' . ..-.. .... ._..,.. ':' .. -.~.:.. ........ ,·,:!'.·:·~~ . 
Gayrimenkul satış ilanı 

İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Ah:rnet K+>narcı 24607 Hru.ap numara,.~yle Sand .. ğımızd""':l a~tiığı 130 l.traya 

kaı-:;,1 ünkapanında iobn:i?lw"CİCia6 m<ıWl~~inci•! K üçük ~rne 50.i;ıtg .. ııtıa en 1·1ıok: l 
nXY.{t"rrer ~ 3 yeni 3 ntım6ra.lı ahşap bı• '\.'ı b.i:-inci de:ı-ecc<l~ ipotek etnı\şt.ir, 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 

~a mevcut ve kadastı'Oya. mÜ5fı<'-nit tapu kay<iın<la ,, .. .,~€:&:. ... Ur· g .. y,·ıoıcrı
kulün ~d~t ınahaJl~:-ı:ııdıe Ercz.dıkçı s:ık<.ağu11a 65 metre murabbaı m«t.a.ında 

2136 ada 23 ,. l.L'S•·li. i.htı~ıva eden 65 n)!Cfır.e murrıtılr.ıı miktarında hududu S~'Ka• 
24. 25~ 27 pBI'.:.el.Le.ı."a Ş-im.alen 22 pa:rse-1, Garl>ı·n Er•zaıkçı sokatı, Cenuben 26, 2-7 
_,arscl ije mMhdut ~P ev• o!duju bey&n <"dilrnifbir. 

İkrarzra. es3.fJ olan muha.nm"Uo rc:poru mu.<.~'.hiııce rrve&lı.r e:a.J 7ı n: rfu..ııl üıt 
umı.un mcm~l(l:.j 55 meh't! murabbaı oiup bancian 49 ·mot.re ftlrılrro·boaı k.l~nı üze ... 
riae yanım ·kmı kaıi(.ı· Ütıt. kı&Jtı ~ b~ buçt~ kntlı alv;l;.;p ı·v y:.:ıp:hnı~-tl.tr. 

BİNADA: 1 ~lit., 3 oda, 1 sola, l mut!~ l h,·l~ l odunlu~; +kuyu ve e;cktr • 
l~vaıdır. Derhal 'JevraJji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları 

İCAIIIN DA G-0Ni'E S KAŞIS ALı:-<ABİLİIL 

Keser 

Vadaıiaıde borcun ve:-~irıııcw.otn<ten do:ı.ıy ı y'4Jf]G~ t..'\1.;.iJ ü.z ı·~ın't' 3~02 nu-

jauLMACAt 
1 2 3 4 5 ' 7 8 9 

1 • 2 - - --• 3 - -• • • - I • • • -· ·-5 • • 6 il il . 
7 • 8 • 

_,_ 
ill 

' 
., 

Soldan sağıı: 

l - KQçilk """''ze, 2 - JCab;lr, Bir 
kara nal<ll. vası1'ı.sı, 3 - ~ er
me, 4 - Çok değil, Ş('ffaf tir madde, 
5 - ao,.nooe, 6 _ ina.n, Edat, 7 -
Edat, İklimler, 6 - Trm, Kuzıınuıı 
a.'8.i, 9 - L!oon, Esas. 

Yukarıdan ıışıtı: 

ı - Benzeri ~riı• k"1iıınt'. 2 -
Baş:.na G il a YHiy 1 e hciırnıiJ.ı', Rc.tka.m, 
3 - Hamur işi b>r 1ıatlı. Kımn"'~ 4 -
BüyOklük, 5 - Canın JW.>ngasıı I..Akin, 
6 - Adı< .. ". Eza.. dru""<ı yer, 7 -
D<·ğ"~nn<"k, 8 - Cüml't'ıı"1 """3Eın.. 

dan, 9 - Para kxınan :rer Arzu. 

Dlinldi buhnacaDJll halledllmlt 

"maralı Kanunun 46 ıncı ~t>iııkı m.atufu 40 '!llıel rna..-? .. 1 _ ~ gü. ~ s~tıl"T.:ı::>ı 

ic:ıp ••den ,)"Ulirunda yazılı a.~ tvWı 1amıa..'11l hır iıııı.1Ç'U~ ay n1J.ddl.tle açık rırttu· .. 
m:.ı:;a konımış\ur. 

Satış taıpu sicil kıa)1'ciır-.«ı 2'ÖI1C yepr!.mr.~:>ıdL·. Arttı:tr:i<~ e'-rr.1i<'tk ?et·yı ~ CJ38) 
L!r~ pt:Y :ık~i \"e-:cc.~""t.:r. !vLllt B:ı.::ık3;aıı.1 :ı.::an birini...'1. t<'n~~,at rot .\.t.ubu da 

l - Srvas Böl&f San'Q:t Olruhı macangoz a~!yeısrıj ~ ~atı kapalı zarf !k~u·t o!unıu.r. a.r'.i.:tntls btitün vergi!e':." B·<( ,. ye :ı;~·ırn!cı:-i i.lc t•ll.A' ye ri'Eumu 
usu.ııyle ~aııl~ ironulm\Jflur. lborçlı;ya arttiı·. A.rthtıımıo ı~:-tna...w .... "'t.r 27 10;'04~ taritıL-,d~n it:!>a.'en lk.!~ •·t-

Maarif Vekaletinden: 

2 - Bu inşoo.tın kc~~.f bedıeli (247612) Ji.rQ 25 k.Ul'UŞtur. iT'& :stiy<-n~{'re Stını.J!"n: J-Iti<ı.ıit İsl.PJ.'i St~·i:ıinde açlık b:.dur..d'U~kıcal<.tır. Ta .. 
3 - El<.>'11nııe, 4/Xl/1942 Çıu'Ş&.mba güorıü IO!at 15 t.ı• Aııknrada BUyük EW:ııf pu sieil kaydı v(' s•ür liizmnlu 1<?.3hat ta şartı" 01ede ve tak'p 00v""lDd~ vardır. 

rı~rtll1:'Anuıd'3.~i M.c:sl&t ""'° Tı•knkk Öğret.1.ı Mü~şarlı4;ında t..:ıplanaıcnk Vf"- l.AıJ"Çtıl'lllayn ghıın 9 olanlar, buıtı!.a.rı t.e1ttikı·dcı"<.f..c Btılı~:ı çık.~rıla-n g:J.oy:i n~ ·L(~ul 
k•U& !hale KottM\)'~-ııda yapıla.c8-".tır. _ . . ft)ö'.!{kıkı-nda ~r l'f>ı!ı ~~nm·.5 ad ve tpJ.&<iki olunui". &:.rinıci art!L.,ma 23/12/942 

4-~ ~~~ ~\~.p~jre ve ıaı~~lıf'lr, (12) ~-~a .'38) .k~ru~ ... muksbilinde ~)hin? t'fs.a.di.:f eden (Ç:ıı~.::ırrroa) günü Caf:."!1'.oglwıc1..a t;t...:1 S-;nrl:.~.mızda r:ıat 10 
StWs. _..! Müdti.rluguzıorn v~ Vd<ı',hk Yapı Jş.e<"> Mfuhlrlü11ür.dıı>n alı- dan 12 yıe kadar yO{>ı'oo~du·. Mll'Vai<kt ;ı,aıo yapılması için ı.-ııd:J <•<I :.re:-ı, be-

nabi.~-"r. B inoUt içi iUzuroıı l . ·Mo d . Vdti'~ ;> 'ccnln 1 _ dt:"lin t.eraiıhan nlırııması 'c~p eden g.auıı.i <11.:c:~ı.ı~ mlikcllr!ttı·\•C.!)~'e ~ındrlt alaca-
- u n u 0 an çıımt ve euar · Qe o .una r.-.-'"l t:a~lE.n gt('nli§, olım....~ı şwttır. Ah.'.i tat\.d'··-dı• ~rı aı'l.tuanın tıllahhüd'il b;.~.ı::i 

!akt:r. eı .... 
6 _ Eksil..,,,.,,., 1~,.,bilm<'!ı: ic;ln. 1k'1kr.-"1< şartıylıc 11/1/11<3 taoihlne müsadlıf (Pl\za~) g(:.nü aym m~ha1de v• ay-
a) 13630 lira 61 kuruf4 n d:ı:lret o!an mııve;kkat tf>n1hJJ.f.L'l, 2490 say:lı kanlın ni S3:":.tt.r san arttı..-ın1'll.a:-ı yıapı!adl.kıtı.t. Bu a-"'T!.t:mada g?.•yri m<rf<cı! -On çok :ırt-

hıilı.ümleri dlıi• .... ndıı> wrilır.~:ıi. tınının üsOünd• bır:ıktl"~; t•:cr. u,1clart la(>U s.u!leıvi• ~j\ olıımya..-. al5lt'1dat>o 
b) En az (200.000) l~ralJık ben7A•ri in~tJn taahhüt edildıiğinf> ve ta:abbüdün lar "'e lrıt.!a·k h..'"..1•.1.·o saıı~·pl<-r:nm. bu ~ia.~t:ıı \C h~"~~J<' .r.:ı.:z ve- ı:ııawr!re dair 

i!a olunduğuna. dair vttika gtmırril:mcei, iddia'aıını 1?5n tr.ı.Mncfı;,n if.iba...""en 2JO gün Jçinde e'Y'J"'akl mi.iSlrt.f'le~·:r!e bere. ... 
c _ İhal-e iarihinıden üç gün evvf:J (tat.! gtinl<ri. ~) Nafi.:. Vek.illll,indıen 1

ber drı.i.rt.~ bt:ciiı'ITIE'lerı 13'2.nndl:r. Bu s:.r·'("t'.e h:ıklarını bi-lr1;.m;.."'1n'ş ol":J.ınlarla. 
iilln.llll4: eh'iyı('t vt"tU:1l8ln~n lır·& eQ,:lmrr.si, haık:~arı taJ)lı sI(.-ıılliy\e s;:;blt olınıya.n(a: satış bı' c:C~infn payagr11:ıs-.nıdaa har!ç ka-

d) 942 St rı~,e ait T°l("&N>t ~ındeıı \~ka al•nm&ş olma& şarttır. JırJ.,.r. Do.ha !Jcz,a r.1':'·1Üm!lt alın.ak iaf:yaıı!er:n C-l0/1955 ..c~·'\ nu.-ıı~raslyl-e S.ın. 
7 - İ!Jtel'JW.~ri.n, lıt-k.lif mclktuplarmı ihalı• gtin\i olan 4/11 /1042 Çarş:ıntıba dıg~ınız H·u'ıtU:t Wl,.ıi &-ı·vi.slrıc mUracaat ct!.nf•lri. lüzlllll.u ;~ nloo.ur. 

gıünü Net 14 e kadar ltoıırrı.:~ona V'f'nrıiş veya gönd~ olma.l:ın lflzı.ır.drr. Pos- * + 
tada vuku bıılae<>i< ııec<k.mıı·.Ler kabul edi.!rr>ı·z (674) D i K K A T .. 

K RI 
Traş Bıçakları 

Ci]dj tahr~ etmez, 
cildi yuın!J9atı.r. 

H2r yerde P O K E R 

bıçaklarını arayllll1. 

ıraş 

ElMıNİYET SANDIG!: 
S~r.d;iJi:.tnn al.ın:ın gayri m.C"nkulü İp.1t.fk gö:ıt<•rn1dt i.A'yen[C'l'f" nıuhemmCn .. 

ıOOı"iırr..:2in tkıo.ymu'1 oktuio:LJ. kl()"lın~n <;'ç 40 mı t.·ca\•üz .p"tn~Cf!l('(t 1i7.'CJ·e ilıalıe be--
d.?lliı;n yO'l'J6mD kad:ıx boı·~ vermdt surc>ey-'ı' ıroıa~lık göıt&m~dir (922) 

----- ----- -------------------
Yüksek Mühendis Mektebi 

lüğünden: 

Müdür• 

Mt'k1ıebir.de bu Sf'r\'C alınması takarrür Erlf'n 4-0 l ::ı~~rl d;te."'!Prt !lVil F .. 
selt•rdf n cem'an 180 taltbeclf:ııı:ı ı tk:ncıtrşr:n t.ı .. :tı·ne karla: mtU!·acant ı tıni

yrnledn yrrine müs:ıocıka ~l!'lda pu\an ~t..bar\ıyle en İ.!tf-;d(" i:t'lenl.crio 
kabul edi:ectğ• ve bu suretle )"('niıdffi ko.bu! edilı•cek'.erin kıayıt numara ... 
kı:rının aorrıca bildirj(ec€ği Hm oı ..... ,ur. (79'5) 

ııı ı d:ıat ;çin ilen tarihinden bi.litibar evn;llq müsbi'leler.:le lbi.tikte 
or.cmuryetimi:re bildirmeleri ieap eder . .Alksi tal<ıdirde hakları taııu 1 

fÜli: 
123456789 
s E N Eı• il s A F lstanbul D~f:e.rdarhğandan: "":a~!~~l!b~Vç:' (HALK 
E M A NE T • v E s;cilJerile sıııb· t olmadı.kıça sat~ be de!Jn;n pa:ı;laşrnlôısrnıdan harip !kalır 2 

mesnde 7 evl.erdıe 63 mınıaıralı Bir lise talebesi if arıyor 
Muh:r.nmerı 

ı:ıo-ya No. Temi"3.I 

M 1 N •V A T A N nıezkfı.r gayrimenku·lün 19/ll/942 ta<ihine tesadüf Perşembe günü sa- S 
at 14 den 16 ya kadu Sarıyer Sulh Hu.ku.k H.ilcimliğinde ,.,.~ılacaktır. <( 52175/7:t4 ll<.)"Oğlunda Siitlüce rrchafl<"m;,,,, Tı14ç1 Aı·ıd: 

ev s.aıtılıktı-r Kfıog;r, 3 oda b 'ı- Li<;e beşinci sınıf taleıbes:y:m 

E R • KE M A N !I 
R K 

En ~k arhırana ihale olunacall<t.ır. Ancak muh3l!Jin:ı.eın kı)'lmetittin sokagınd:ı tski 27 Y'l'ni 29 kapı No. lu 135,20 
% 75 ini buldui!u takdirde en çok arltıranıe. taahiı.üdü baki kalmak S metre mut'f•bb•ı aı .... 

mut:fa~, bodrum, utak bir balıtıC- Çok fakir olduğumdan ıher gün 
si vardır. Ta!:plerin Galatada Os-
manlı Ban~ası k>rşısında İnhi- öğleden oonra hariçW! Çl(1şmak R a K AT A A 3 

E L E Z• M t K A ~artrle 10 gün daha W!mdit oJwıaralk 9/12/942 raıi!ıine tesadıi.lf eden 6 51217-111'4/47 Mıecid.cy>.·:koyıındıe 3 p:ı!t.a, 18 ..ıa, 4 par-
sel No hı 6030 m-etn• murabbaı arsa. 

93 rJax Baş\~n Hiimoye mü- istiyorum. E6k; yazıyı itYi bilirim. 
raca11tlıırı. B:r yıl da telgraf meınuri.uğu 1&09 136 • ı s • R t K • B 

t 
Ç;c'iaır.ba günü saat 14 den. 16 ya kadar icra kılınacaC<hr. Müııerakim 7 

511691172 
Ç:;qı 

0
,..hai.r.,n:n C""'cl>'r &c«>l<ını .,..,,.,.,. 

\'ergi h darlara 'I; yinni senelik tavi;n bedeli ve telli'.i·!'ıe ırüsumu 1 oda. ~knl{tfl,._-b ~IO ve y-cn; 3 kapı sıyılı a.tı- ya.ırııışum, Kcrıl g~erir ve her 
işi kanaarkar b'r ücretle yaparım. 
Mu.'ı.W!rem iş sahiplennin Son 
Telgrr.ıf tıa&"" sütunu vao.ı.tas:lc iş 
şeraitini (Talihe güven lOJö) ru
muzuna yazmalarını rica ederim.. 

• ı F NA L • ı L A 
iri! • K E L E BEK 

VC llhale pul parası müşteriye ait mü:şteri.Jer iŞbu gay.rimenkulü_ ge- ~P d<ıl:ı:• ah'.ll!·ı. <~.25). 
:ı.er ve görc-biürle. Yukarıda zil!tr olunam gün ve salte satı'.acağı ilan 5 ,41217-1114/48 Mecid;yı•koyündıe 3 pa!'Aı, ıa ado, b pa.r-

~lil~·m~ Şehir tiyatrosu 

olunu. 26/10/942 (210) 1-------------- sel No lu W42 metı>e M•rabbaı arsa. 1521 1·15 ''~,:·: N DRAM KISID 
· /li ,~,WJ/li'' Bu akşa.ın saat 20,30 da 
'''~~~ KIŞ MASALI 

( lST ANBUL BELEDİYESi iLANLARI ) 

Panga.ltlıda Dolapdı;..r.e yoluntm son ik:16'lm iıDşaatı açık rk:ı!.tn'!eye konu.!-

~tu.r. 
ı«~! bed>ı•li 6460 lira 66 k= V" ifk t<>Tnine!ı 484 lira 05 kuruştur. 
Kt:ş:f "~ şart.namı' Zabıt ve :hI\Klfl'li?lat !.füdilrlüğü ~al( ınin<i{" gö!"Ulıeb.:Jir. 
nıa!e 3/tl/942 Salı günü saat 14 de D"irrıl Encümeııde y•pı'oe<ıktır. Ta-

l'p!< m i:k tcnı!n:ı.t m:.-kbu.z ,..,,,. mektuplan, iha.l.e 1ıar.Wnden (SEKİZ) gü.n 
evvel B ·l~·d.ye ~"il İş~ri Müdürıi.\güııe mrace:t:..a alacakları Femıi Ehl..:yoet 
v.~ k:ıooneın iıbrmı i3z.nn geltfn diğ-e.r virikalariyJe ıhtı.J,c gUnU. nr.ı~en SCK1.l-te 
Daimi Enciı~ buJunmalan. (632) 

Çocuk Esirgeme Kurumu Fatih M. 
Nahyies.i menfaatiaıe BÜYÜK MÜSAMERE 

SAF 1 E 
Salfthattin Pınar - Kemani Nobar - Kıın~ Abmet"in salıın: 

bir defaya m:ıb5us iştiraklenile 
DÜMBÜLL'Ü İSJl.fAİL, Alımet G ül<lürür ve arkadaşları 

tarafın dan 

SÜRPIK iLE HAÇİK TEMSiLİ 
27-10·942 ıtünü akşamı ÇEMBERLlTAŞ Shıeınaosındıı 

B iletler gişede sablınaktadır. 

Vağm.u sebebile yapılamamış olan Sünnet düğününe ait biletler 
Bu gece i.çin muteberdir. (882) 

Teknik Okulu Sabnalma Komisyonr 

27 llkteşrin 1942 
18.00 

18,03 

lt:! ,45 
19,30 

20,15 
20,45 

21,00 
21,15 

21.30 

P~ogr~m ve )iPmleket Saat 
Aya'1. 
Muzo<k: Roıdyo S•lon Oıw·s
~ ~ .. f •• (Şet: NPı'.".p A~kıo) 

ı-ı:..ız·k: Fasıl Hcy'et.i. 
Memlekcı Saaı Ayarı ve A
jans Habflrler:. 
Müı:k: H&lka.Nlcri Folic:or sa
ati. S-ll!?"tlntıolı1 Iia!Jirvi. 

Radyo Gazete&. 
Müüt: Tin.o H""'1 vıe 

Ketty•nı:.n Plfıl;.l::.rı. 

Kor.u,-na (Evi:ı Saati.) 
~1.Ü2.JC" XVIII 1r:<:i A.s1.r 
lcl& Ö"""klcri (Pi.) 
Konu<""1 (SaglıJt 5:ıat.i) . 

&1122/32 EımlıllÖnünd·~ Da-yehatun maha!!ıe!ifJJn BllyUk 
Yenihar ikinci katt.:ı. t".:.f{c \"e yı-ni 11 kapı sa
yı!ı k.1g; r oda s:ıbı»ı. (24,50). 

51 ~1':'-l 114,"56 J\.Lı.•cid·)·cköyüa:Ie 4 paft.1, ?. ad:ı, 18 paT· 
~1"1 1\o. lu 150 metre rr.uT~bba.ı ama. 

1350 102 

375 29 

Yı;koıııd:ı. y~zılı ga'Yri rrı·•rıkuJle- 11/11/912 Ça.rşumba gilnti ,,.at 14 dıe Mil)! Em 
ı.~;, ~.:Ii.ırlürlüğünde ınüı..~c~At.~l Komisyo.nda ayrı ayı·ı vıe açü arttırma .ile s.atıla

ocik.1Lı·. İ<.f'kliLf'n.n tetminat mz;aDuz!arı ve nüfus hüv~yrt ciiırlar.l...;n 1.Je birlY..t.'tc 
thal~· sı.ati.~ Kom;V'Ona v-e fazla iz1h'lt dç'.n ?ı.1.i.li Eml5~:o. MürlUr!ügüoe mura-
caıat:arı. (896) 

O. Demirvolları ve limanları İşletına U. İd3resi İlanları 
l\1urummen bedeli (2710) Üç b<n yırdi yüz on U;-;ı (2Q) ylııni kw'Uş olan 

(14'27) bin dört yü:z ylrnı.i yedi kilo mtJ ' 21ıf Cb'atıta gı.rp.ilya (4. hcincitrşrln. 
1·942) Ça~arnba ı:ünü saat (14,30) on dıört ~tuzda llaydaı'J>3Şada Gar binası 

dahi.lin<i.t·kt ko~nJsyan t.a:-a!:nıdan ac:ık eksiHrni! wru}Lyh: sa.tın alınacaktır. 

Bu işe /jirm~k i5t:yenler1rı (273) ik.i yJz yetin.iş s.-:!C:z lira (27) yimıi 

.yedi ku.ru~!uıc muıvak:kat tt-minat ve kanuınun tayin et:ti.gi vesaikl<' blrli.k:t.e ek
siltme &ünü saatinı· kadar koın;syona m..ı:·acaatları lfwmdır. 

Bu işe aıt Şıdrtnanıeler lromi.syoıldan parasız olarak dağıtılmaktadır. (652) 

Yazan: W. Shııkespare 

Türkçesi: Mefharet Ersin 
+ 

KOMEDİ KIS!\U 
Bu akşam saat 20,30 da 

YALANCI 
Yazan: Carlo Galdoni 

Türkçesi: S. Moray 
c....umartesi ve Pazar günleri 

15,30 da Matine 
Her Çarşamba saat 14 dıe 

Çocuk Tiyatrotıu 

Fakir bir kadtıı i§ arıyor 
Sonradan kıkir düşmüş, 4j yaş

larında bir Türk kadını çocuk ba
Jcııını , odacılık ve evlerde orta h;cz. 
ımete arama'.kıadır. 'I1:ıtp olanla
rın Be~~unda Taı{aıbaşmda Ka
rakurum sdkağında 43 numara'.la 
Nazm.:yeye yaıımaları mercudur, 

Sahip ve Başmtrhan•ir1 Et('m İzı:oL• 

Be>ice - Ner·yat D'r<:ktörü 
Cevdot KAfü\ BİLGİN 

SON TELGRAF MATBAASI 

Gayrimenkul satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
EmOne Hal;.!e A,yımBn ile Ru~ HadlJy!O 24-081 H'mıp nwnaı'35yl·C Soud;gı

ml2dıan aldıkları (200) Li..ı'atY& karşı Ak:t:ırSJ"da Muıraıtpaşn mabaUe~ ndt~ Sofu~ ':"' 
rokıağında e,..; 16 Ye. 26 nı.ıtr:a.rolı bahçeli alışıı.p bOr ("Vi J>;rıncl dere<ıed<! ;pct re 21,45 Mfrziık: Klii> 'k Tür!< Mili:iği 

Prog,...,,,ı. (Şef: Me»ud Ct•mll). 
22.30 :P.femle.k.Et Saat Ayarı, Ajans 

Ha.bedrri ve Borsalar. 
22.45/22.50 Yorınk! Program ve 

• AL 1 K B o E e1m·~ada '°"'""" tap,, lca'yıt sırretirı<le m<>ı!-cür gaşrı ırJ('lJkuJ(m (o:ı-ni · • mt 

1 mahalle ve sdWk'a ııı,ynl kıapı, 216 ıxı&, 1004 oda, 13 po..>;EJ n.ıım.:ıralı .. Şlı"'1n 
Ka- :ıo - 14 pan'Be'I, Ş.malı-n 14 p:rreel, Garben yol oemıbon 12-10 pa:-scl •e ıru:.h-

pan1f. 1dut 106 metre 50 <!esmctre mur.ıtıbıı.ı mısa.h:ılı kuyusu ohan bohçe!• 3Jh:;ap '"') 

ı--------------vevlet limanları işletme umum Müdürlüğünden 'olduğu beyan etı;.ıtn;şı.r. ikııaza _.. 01an ~ımin raporu mucıb·ır·· m.:>ı:n·ır 
ZAYİ _ İstanbul Fener nüfus 'gayıi meı>lwlün lllnum rıııesal=\ 92 metre mura'bbaı olup bunun Sil meL'ıe 

memur'fuğundan almış ohluğuım Gala.1ıad<ı4"', cm! yolcu s:ılonımrla bulu.nan 3 nı:maı ... lı büfe p.....-l>lda l<.l- 'munıııtıaı kıBmı iki !tıatlı ah;ap ev v<e ıı m<>tnsl m"\. 

nüfus teı.keremle b rlikıe Emin- ~ 11'Cl">i« • ~<<liı". lf'111ı: ~. Bmıad:> l taşlk, 1 ooıa, 5 oda, ı muti•!<, 2 he)., ,.r k"yu '"' ,,:<•k· 
Tal;plıı;rin ı.cık.litleı"1i 3/U/942 laırihine k.a.dar L('V~ım MildÜ'rlüiüne tev- trk -tı vaıı:<lır. Borcwı vadesuıde -'·:mcmeı<ne n:clmi 1"""1i<ın<ia yap.ıla ı> 

önü ya;kncı askerlik şcibesıinden di et,meleri. (856) talklp ü.C~ 3002 numaralı konunun 4G.cı maddesı"'n nı~luıu 40 < nı•doe""-
aldığım askeri terrus te>lkereml 00 göre sattlım.ası ôoep <den yukarıda yazılı Joıcywu olan oohÇ'>l ~hıı,ap cvın ta.. 
za')'i ettJm, yenisini aalcağımdan 

Başkanhğından: eskilerinin hükr00 yoktur. (208) 
Yıldı.ro.a bulınıan O'kulurnuzun msi<"1r ll>boraluar'arı b!n&."lnda ınıe-vrut Şükrü Salıiıh 

İstanbul Defterdarlığından: 
Muhammen. ı

nııımı bir bUA;ılt ay mUdde\lc açılk aıcttımıa.ya koomıı.ışlux. 
Sa.tış l.aÇ'U !licil kıay<iına göfl! y<ıp,lmak.ln<I ı r. Art!? ııma~ o g' rnıd; iti ~ı ( l IJ3) 

Lira ~ aJo;esi vorec<Wıt!4-. :Mtlll Ba-rJ~rlm:zd.Jrı b>1·i~n tCıı'r!ı~.;t nı, V..'!-ubu da 

per.cerelerr 1133 lira 40 kunJş kıeşif bedrlli 124.55 M2 cam ta.ıı.ıl.mot;ı 9/11/942 1 --------------

Pa7Al'lc9 rtinü G~ Yüıks<lt MiliıencfO<ı M-> M~ 1' 

i:ıa.:rsı yapıin ... k üzert.' açQc. eksi1trnı.-ye konu·lttuştuır. 
i.k ıomıooı 85 ı.rodlr. İ V-kJil~Jn bu ııl>i iş!cr y:ı.plı;lw.. dair w Tlcaret 

Odası v"'*alar;yle belli gündıe ve saaı 14 dP gelmeleri. 
Keşi! ve şartname ~lcla görül<ir. 1796) 

Devlet Orman İşletmesi Düzce Revir Amir

liğinden: 
Devlet Oı .. :an İ-;!~lmRl9İ Düt.t..-t' revirinin Herııd.r'k kezamnın Çalmllık köyüın

d...-1r.. d.fıposun.da ı.sU!te mevcut 244 mi'l~üp v~ 068 dıesiırcw;•tı'("k~p muadili 299 
ade.t lrolmar tomrugu 30/10/!>42 cuma ı:ünü saaı u de DiuoMı: Devlet Omıan 
İş\i'tırrı..si revir !ı.ınirlıığıi b1ıJı1Slıll.d.a. müll'i(k':ki.J k~sıyo."llia açtk artt..ırma ile "
tı:.Q.c.: :ıktır. 

Toır.ru:.ları.n blr ır.ı t.reküpünün muhammen -il 3000 k. uştu.r Ş.rtn.ame 
A.nP..:a:"R&l Oıman Umı.:ım MüdOr!üğü, İ'tanbu.l Omrruı Cevlrg~ Müdürlüğü ile 
Düz<.'eıde Revir Arr.irllğlmizıde ve !on-..ruklar y~nd.P gö:-ü!eb:lir 

isı.!<l;trı'n % 7,5 rnuvaıo;caı >em.inat aln;eleri Vf' evı1li<l l!>z'-kr-iyle birlikle 
ttıa ıe gtın ve &a'3!Jnde rr.ezkür komisyona rrıüracaatları. (Cl68) 

iLAN 
Dir Nn. 1t r.,keri d'kim evine çorap ;şçisi alınacaktı.r. İsteklilerin 

E)üp Deftcrdarda mcıkflr dik'1u evl ruüdürlii;;cnc müracaatla.rı. 
1S13 - 806 

ZAYİ - İçinde y;rmi J:ra bulu= cü?Jdanırnla ıcmis tezıkercııni 
ve nüfus !kağıdımı ka~ttim. 

Param kendisine aı.t olmak üze
re terhis tczkeresile nüfus kıağ:dı
mın aşğıdakl ad'ı'csiıne gönderil
mesini, ak.si takdirde yenilerini 
çıkaracağımd:ın hükmü o!mad;C<-
Jarını il.iın eder'm. (209) 

Hasan Ş;mşek 
Ga·zcılar bölüğü yük.çillerinden 

Fatih a.ıkerUk §"•besiıukn: 
:r..Mıil Gazi'.etin (Suhay ve erat) 

ai.rdıuriyeı Bayrı:ımı rnerasiınir 

ne işl.rakleri hükiıımet.çe !karar -
1ışlırıJn,ış bulundu;;Jndan ·bu 
gazilerin 28/10/942 günü saat JJ 
<le Tqj!ı·ne ·•ki Uı 'nbul Merkez 
Komu ·nJı~, bln:ısınd;. haz:r bu
lwun ı~rı. 

Cin_sl Bedıel T~t 1kAbu! olımu.ı-. Bir*.miş biitıün vıergilcrle BeJ.cd;} r resimlrrilc ,·cı~· ~ ir:tr&i, ll 11.r• 
----

1 ıi;Jıe rüsumu borçluya aittir. Arıttırma şaı-tnamesi 27/10/942 tar:.tıind•·n ıt'!xı."'en ıcA -52151.-..<&5 Büyükad•da Karon!!! mııhollesmin K~ 
r:ınJ•I Solro~'"><ia 43 pa!ta, 175 ada, 10 par-
sel es:<i 9 yeni ıı No. lu 8671 metre mu.-

r..bbaı arsanın 6/8 l>is9esi. 32516,25 243& 
Yuknrıda yazılı gayri m<nkul 6/ 11/942 Cuma ırünü aaal 16 de Milli Em.. 

!Mc Mil<lürlüiiünde mütt"şc~.ı Komisytınıle .kılpalı zarf wıu!i;rle .. w~. tııı
lr',olilerın 2490 saıyılı kıan'111 hiikilmleri dairesinde bımrla.nm.ş ~}4 mektııplanna 
ihııle günü saat H de kadar Kom;.yon Risliğınc tcvdl caneleri ve nü!us hüvlG"<ıl 
cü:ırlanla•rıru <ı>= ey-lı,vnıelE!'i ınukı1ı:ı2idir. Fazlı>. iuı!ı:ı.1 ~n Mılll Emlak MücHlxl.il-
ğüne müracaaUarı. (497) 

f nevlet r Bnizyolları işletme O. Mü~ürlüaü ilanları 
Cumhuriyet Bayramı münasebetlle 

yapllacak Have seferler 
Cu!T"Jru,.iyet &yramında 26 Birinc;ı.,ş:ln 942 Qarş:wnba günü Adalıır hat. 

tının (llC>) nurearalı snat 13,45 sef.eri ilôvetoı :yapıl.::ı.ca.ktır. 
Bımdan bac;ta 29 '!l>rinc'bcşrin 942 Pıer~ günü ııüc.şınıt Kbprüden <Clıa.& 

kik e1ımek: ietiyenlere Siindllt H!Auk 4leri Seı"\4'.9\:tdf' aç.-C buıundut'l.: :;.1cC!ıkt1r. Ta. 
pu aicll lk"G"<lı w sa<ı· lüZUmlu m>a t ta p;rtn"""'1de "" '"'-'<ip dvııy ""ı.rı<ia v:- • d ı r. 

A<fttınnaye g>~ ol.anl4r, boolaırı t(ı1ıkÖ<cd<>rck saıtılıta çıkArılM g31Y:·; rru·rnı 
~ be.r şe~ öjneuıı:iv .ad vıe tırJ.aklk.i ohınur. Birinci arttuını.a 23/1'2/!::4:? 
~ teu.dü! ..ı- (Ça~) günü Oı;ıu!0>;:hmdııı k3ım Sandıg;mıul;a saa< !O 
dan 12 ye lcada<r ~· M'lw_.,. ibB.le yapı!nın& ıçin tıGı:}I! >!'<li!~< te
de!.in teroilıan a:Jııımaısı .icaıp edıen gaıyri ""'1!1ıkuJ. mıükelkf~ıetlyle &:"1dıJt a1=ı

tım tem.uını eeı;mio olması ,...ıtır. Akııi t;ıkdİ<'d(' """ ar'tıranın 1ı:w'>lıildü b;ılil 

l<'111ımı* şa.rtııylıe 11/1/943 ta1'ıhiDe müsadif (Pazarte.I) güııAi llQ'n< moha:ce "e ay
ni sa~ swı al'tlmrııaJ.a;n "'1pılaoai<tıJ-. Bu ll<lttmıad& ga~·ri menk'u 1 rn çok aı'l.

tıt1Smn ~ bn.kılaıcaikıtır, Hakkı.1" tapu aııicilleıVl<: sabit o!anıyan a!ilkadl,,_ 
ıa.r ve lı:ıtO!lık lıalakı sa!ıip!erl.n.in bu lı61<'1a.rını ""' hu...-,,,ı~ !ıiz ve r:r .rlfe d.ail' 
jw;e.!Arıru illin ta.ribindc.n i.t.ba:ı'e!ı 20 gü.n içinde evroit< nıfülbitı·kı•yle bGm
tııer ıblromi'lıe biltliTilTtl.'lcri 1.5rmııclır. Bu sı=l'.e hoklanm ;;.i']<!Dı'mC"Tılş o' 'lo -la 
lh3ikıllll'• tapu S:C~t':ıVle aııbit olım>,yaınd.:ır .,,.ıı.ıı be<!"linin pay-.ın""ınd&n Jı.a iç ko

l.ar. D3'J.uı, !az1'ı maıl~t ıı)ınak Jetiyeoleri,, 940/IC74 docya r,,,....,as;y:,' S.ın-
dığlıınız Hukuk İPieri Serv' · mü=al e1ıme:en ltizurr.u iJfuı oh:rou . 

+ + 
DİKKAT 

EMNİYET SANDIÔI: 
ıl,30 da Kac'1toy ve tekrn l Ad:.lara, Ka>.mpaşa, Fr,neı-, ıı..ıat: Hasköy, Halıcı- S:ı.ndı4ı:tan a.Jıa:ııan g'yrl menkul.il ıpo!>(:t: ı;· • ırr.dt • , mlct'I' mı.:" m· -
lot!u EyüOe , saat 3 O~ do KadıXoy-nrten Ktlp~~. saat 3,30 da !{öpıriWı>n ~ lroı•ım.ı::ı old>ıtıı I<~ % M) m: t >ct•-".z ~1r:c ~.c c -,, :h. 1 ı,e-
H,,~--po,, .. y•, K ·y .uıe ilft;~ scfı'rler yapı1':.coktır, (9M.l ~ )kl:tJilıt. - borı; nıımek wre.-y;,e ÇılııyLlı; gösler:n~klcd':. (9~4) 


