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Gazeteye gönderilen evrak iade edilmez 

. EN SON TELOBAfLARI VE BABEBLEBI VEREN AKŞAM GAZETESİ 

Türk Çocuğu Gözünü 
Dört Açmalıdır •• 

_______..._ 
..-,. - __ ...,... - -~· MEBUILABIMIZ BALKIN DiLEKLER1Ni 

TESBiTE DEVAM EDiYORLAR 

Biz pahalzlzğz yaratan sun·i 
sebepler Üzerindeki 

şiiphemizi mu haf aza edigoru.z .• ·' 

En başta gelen dilek, 
fiat yükselişlerinin 

JSÜratle önlenmesidir 
rJlillt bünyemizi sağlam tutmak, içimiz· 
den vurulmamak için çok dikkatli, çok 
uyanık, çok şuurlu olmaya mecburuz. 
Fert fert bu vatanın selametini emni• 
yet albnda bulundurmayı bilmeliyiz •• 

ETEM iZZET BENİCE 

Pahalıl•ı:ın iki ne\·i ,·ardır: Har· ı 
b.n tabii tcs.rinin dogurduğu pa
lı:ılılık. Biri bu. Bunun kar~ısında 
ak:ın subr durur. l\Icmleket için· 
de bulunı111yan, dışarıdan gele:n, 
harici fiaılara tabi olan her mad· 
de üzerinde normal pahahlıi:rı ına· 
ınr gi)rn1ektru ba~ka çare olma· ı 
di~l g~b~ yine harp z~rur~ltti, is· 
ı ·ıı. ... .ıJ azlığı, iptidaı nıaddclere bağ 
lı \C 11liık;')l1 her ne,-i ınata üzerin· j 
de ıa.~ii haddi a~ınıJan pahalılı· 
ğa da boyıını rğnıek Frindedir ve .. 
buna h~ l..'n.,,enin ses çıkaırnı.ya 
lıa.kkı yoktur. Harbin zaru.retleri
ni kabul etmiye, harp içindeymİ)İZ 
ı::'•lıi (eıra::at g-ö..terıniye, tasarruf 
,,fmi~c, nıiimkün olabilenlc ya~n
ıınıya ve gcçinn1j-yc, sulh cenneti 
hot!ndc malı!uı tuıtuj;umuz ınen1· 
lc~tt.nıizin b:ze ten1:n ettiği bu· 
zurtı btt ·ın1t~ üstünde tu-tunya 

mecburuz. 
Jk'nci '""·i pahalılık :Vurgun· 

ruluj;un., is-tifç. !iğin, ahlaksızlı
tın, ihtlk.ircJlığ.n, \·ataıı.sızlığın 
ve nıilli karakters;1liğin doJiur· 
dl'j;u pahalılıktır ki, işte bunu 
mazt:ı-r göf'ıni,ye in1kfuı loktur ve 
t'a · ili'bariJe meş~uliyC"lİmİzi de 
bu <clbetmcı..t.edir. k~ böy~i, ya
ni, bir mataın her saat ayni dük-
1.iıtda durup dururken "" mali
)etinc bakm:<kSNın etiket di:ğiş
tirnıe'i pahal.ilk değil, ,atan hı
yanctwir. 

R":ba" ·a; ı;ıda mnddeleri üıerin
c!c de yapılan ve bilhassa sabit ge
liri, ~ybk~ı, gündelik~i utanda
şın maişct"ni tazyik eden, rahat 
ve huzurunu bozan, ~ 3')Rma ~art
larını dıü,t eden hileli, sun'i pa· 
halı! k bn ne>:dcndir. 

.Cunuıı bebcp1cri ara~ında gör· 
dlığliınüz iki ayrı a)"rı .şiipheınizi 
y'.ne bu sii!ıında orta) a koynrnş
tuk, Bu ,;;pbeyi muhafaza etmek· 
le c!c\'an~ c~iyoruz. Şüphemizi ye
niden çerçt-nEyelim: 

J- Gıda "laddeleruıin ~un'i ar
tı:ına İstaııbu~dalô el ile tutulmaz, 
göıle göriin111e2 ticari. fesat nler-
1.czleri hakimdiı. Bu merkezler 
biitiin nıemlekete ~amil olarak 
!iat tereffiiiinde iiın:l olu;yorlar. 

2- Gıda msık!Merinin fiat ar
t.rıh~ıoda ihtikareılıkla be~'nci 
kul mesaisi b;rib:rini desleklc
ır.cl.tcdir. 

Crfa.dakı ytğ' nıüstahsiliniıı: 

- İstanhulda ı·ağın kilosu 7 lira 
irais. lll'1ten &şağl}'ll )'agın11 sat-
n1.ı1u .• 

llcJnC!<iindl'n, \'iran5chrin kenar 
ko•·iinılcki 'Vatanda~:> J,.adar: 

suna .,.tif eden, damla damla pi· 
yru.aya ~ıkaran İstnbııl piyasas.:ın· 
dan ~u ve bıt aracı, §U v-e bu top
tancıdır. 

O baide, hcr~eyin b:ışırula İs
tanbuldaki fat buhranın.ın, fiat 
ınuvazenl'sizliğin~n blitiin meıulc
kcte ş:>mil tcsirlcı· y·arattığını pe
şinen li.abu~ etınek "c gözönünilc 
bulundurmak T:.,arcl Veka)etince 
de birinct şarttır. Diğer ~:andan 

İstanbuldaki fİat buhranını yara· 
tan amiller arasında da 100,000 
liradan hatta 1,000,000 liraı·a ka· 
dar toplu \'e dağınık bir sermaye 
i-Jc çalışan bir bozguııeu diınnğı· 

nın mevcut ol'"'"llıyac:ığuu \C böy
le bir diıııağın \ urguncu·Juğu, is-

(D·,Yamı Sa: 3, S•: 6 da) 

J ~ı~ . -· .... ~-~ . 

MİLLi ŞEF 
Dün İngiliz ve Arjan

tin Sefirlerini 
kabul huyu rdula r 

Ankara, ~ (Hususi mııhaıbü':• 

m'zden) - Rcisicümhur İnönü 
dün saat 16 da Çaı;ka,ya il©şkün• 
dıe İngi'.tere Büyfrk Elçısi g;il' 

HugJıe Knatchbull Huges.>en'i 
kabul buyurmuşlard.r. Bu kabul 
esnasında Hariciye Ummi Katibi 
Büyük Elçi Şevki Berker de ha
zır bulunmuştur .. 

Ba~ıka va~·reye tay:n c•l'miş 

o:an Arjant:n dç si Sena Kaı'bs 
Brt.l.foia da Rc-~-sicümr11urumuz ve 
BaŞl\cki'Umi~ tarn!.~don Y.oıbul 
edilm'§tir. 

:. ' ' . .. · ... · ~ ' - ,.. ' 

Ruzvelt gizli bir 
tetkik seyaha
tinden Beyaz 
Saraya döndü 

15 gln devam ed en 
bu seyabaUade 12 
bin kilometrelik :roı 

katetti 
Lıındra, 2 (A.A ) - Reıs Ruz

vclt Birlcş.k Amoikanın mulııe
Llf yerlcrir.e y.aptığı 13 günlük bir 
teft,ş S<>yahatinden c.;in Bt•yaz 

(Devamı Sa. 3, Sil: 3 dr,) 

Dilekler 
ve ucuz 

arasında halk 
elbise temini 

için 
de 

sade 
vardır 

İıs!..ınbul J.l(!.b 0 llt'lar1 Z.;r.ı KJran::ür-
scl, ~m K-ar~t>ttcır Ş~rU Ali (Jgef, A •k d b• 
Falk:ı. Ökmen, ,'\.Ji Kitn.l Al<JYÜZ, İs- merı a a Jr 

5ark cephesinden resimler: Alman tak\' iye kunetleri ileri hat !ara doj(ru ı ürüyüş halinde 

Stalingrad muhare esi n 
buhranlı safhasına girdi 

ma. il llo;k:kı Ürk'mel'l ve Hamdi DP- •• d ~ 
niz <!;,'.'<!(':> ot'!;.a en Beled.ye hududu gun e ~ 
içınıdt>i.ki k~.~.:rl:.ı.rda. t..a?it 'a temaslara 

;m~~~~~. d ekleriıu don:e,ryl' b2~- 'gemi yapılıyor 
Meıt'U!J:anmız ilk. oln111k dun s3..1t 

<ln öJrıte Br.ş:.lct!l~ I\ırlı bırıasına git- ı 
m!,'cr.ve rulk•n d.Jck!Proru dinle- Eyluldeki tonaj tutarı 
mışlı.:raır. 

Şehrin şimalinde beş Alman taarruzu püskürtüldü, 
fakat altıncı taarruzda Almanlar Rus hatlarına girdi 

B~!ktu;l~lar, Çuağandak• Kız Otta · 1941 senesindeki 
J\fı .. k:ttbın:? sın~! ııavc~i ı'e l~eye ib-
lağ~ g:da maddcJeı1 iJ•CTindeki fi- gemi inşaatına muadil 
at yimt:;;p,}işletinm Oclrnmc!ii, köm'Ür 
tev·ı. ind<"ki :rolsı.rz.krklara m!ln~ olun
ması, Beşfktaşta yc'li bır Halkrvi b:
nası yap!!ması, tratm.-ay ve dlğer ve
sait~!1 l:zdthamma ça::-e bll!!unır.o.s1 1 
.ir.~ktep;crcic ah1ftk dr::mı ·ı-.d.:ısı, Ş(-hıt 

(Dt."""=t ra sa: 3. Sil: 5 tle) Novrosisk' de Ruslar bir Rumen 
'J"'.•• • • • h it ·ı Batı Çölde Baş-
.1 umenını ım a e l er kumandanlık 

STA_L_l_N_G-RADI Batı Çölünde ·veniGinedeçe·lkimeverilmeli1 
garnizonuna! dünkü İngiliz kilmekte olan Mareşal Rommel 
mesaj: Sebatlai Japon kuvvet- ile İtalyanlar 

.. d f d taarruzu mev· l • • t k. b. arasında ihtilaf var 
mu a aaya e• zı•ı• mahı"yett• e '• erının a J J Lc"ıd·"· 2 \A.A.) - Br". Br .a.c<>-

d
• • d da \1l'Dln .. sıc rl ~k:tidl:ıll) bud!rdi#i-vam e ınız evalli e ıyor_ ne gö:-e, Şl:ral Alr ad ... A.ima.n ııa-

J..ond,."3, 2 (A.A.) - Mü.ltef < va kuwet;eti kumar.danı Gçncı:al 

v~. 2 (A.A.) - sıalir.ıır:ıdda va
z~t Rı.."Sl<ı:r i~;n tok Ierıad:r. A.Jrn...ın 
kul\-"'Vetleri 'ii:dc!«ll ta;.;ı•rudaıdan aon
r.a yeniôc'n i}erlen1i~lerôir. 

A1man huva ıkuvvetlt.1 ri dunnndan 
şehrJ ve bPha'*'J Vo!ı;:a n:·hrinln Doğuı 
k.~"ıısı.nda b:ıhıncın Rl.i,j ml'Vzi]eı·:ni 

<Devamı Sa: 3, Sü: i de) 

Amerikan mat

lnvvı 11ı'ro Batı Çölünde ıaarnıza Londra, 2 (A.A.) Mac Artiıur Kessed!ng i;e ~:trPŞtl Jlmnil1cl, yaJ... 
geçerek ıt-h'ier ltuıvvl'tlttini :rı.w.-
J...sip mı·vıileı>n.Jen ııe:1l atm~r. uml'mi kara~ı;:rlı:.nın Wbliği: n:-ı: A!r'ka har.,J<Alı için değ.\ fc. t 

Lon<lra Ra:Jıı·ost:rıda ko""""'" Mütt<'fiklcr, Yeni Gine'de 0- büıü." ,\.A1J!'nc: lıoıW7All l<;m bir B:~-
b

·,,. r-~._0;, bun;ı•"' kür.ük ve me-...·-
1 

, • 1 1 1 Grı.::ıAından tay:nUJ:;c ı.sı·ar ttın.e-kte-
~ ~ ~ vım Stan ey aag arı d-0 ay ~rında 

•• ı..· ~ ...... •,e• o\dıu'•Lınd .. n bah diı·1.Er Roır:1ncl. ha1ftlı l~1.ıl b;;ık1n:ın-
z.ı~ ..,:r , ... rC'f\. " .. " • ileri hare~etlerine devam etmek· · 
set.ı:rı't;;tir. Hart""kiit t.a:ı'I. bir n:r..ı-- d1Jl b.r İtal:yaın Gl'r.en.ıur.in Jt..uman-
\.-a.f!aki:yt·t~e ılerlem 'rtı·dir. tedir)cr. aa ... ı alhrwia g·bi &'1:1.irı:"'1cidı>dir. 
ş mdi, }.t'.llvcr kuvvı·tieri btittin Dün lşgal C"dild ği b.ildırien ıtaly;o.nlaır, ~\ .A!:rr-•• an Gr\'f"ı alinin 

Ct'phe boyu:."l.ca hatlarını tahk:'.n; Nauro'nun 7 Jç_ilomctre ~!malinde tcklıfıne ıtlrcz c1Dn"'ktc vl' bu t('kt t 
rtmekle Jnı('~dür 1 Er. kab..ı.l edil• et:<. ~ıilur•a. lbıt n- kiln 

lDcı:arr.ı Sa: a. SU: 'l ae) 
b:ç dcği....sc is:neı S:tvo e Hanertan.ı.n .... 

buatı gazeteci- ı- Balık az çıkıyor. Çünkü: 
!erimizin ziyare· ======:;;;=~=~=== 

mf' .... '"l:;~!) b'r it:ı.lyan Baıtr.u:rr.nlll:kını 
tarof.ndon ~a g !'f"~g ı önıe S\lT· 

ır:eııt't dir·er B: 1a~.c .. ·z. n l a'Okc:i mı.~

nck·dd!, b.ı n1 eJe k ı ııı:ırrf'rte ha!
!e-dılnll·d 'e Ho:cn e. n Afrika'ya 

dönn1r ... !.ııi-n i'l-'Phe G ıd;,..{r~ dıa il3\iC 
•'1:ıt!e~ted}r. 

Londra, 2 (A-1\.) - Arc<>r~~n 

tersaneleri EyLül ayında giJıde 3 
gemi inşa etmek gay.etin<> vas.! 
olmu,lardır. 1 

(D"'-«.mı Sa: 3, Sil 7 d.e) 

Mareşal Roııııucl 

~Iollanda ve Belçikada 
fabrikalara akın 

Loıxlı u, 2 (A.A) - M lıı!erld 1•
g:: .z ur;3ıltla.rı dua 1l~~ndada ve Be!
çikada hcdcf!~ı ı) taarruz. etm·aıe-d,r. 
HoJ~nd.J)·a kan• ynpı~a·ı ta .. L,z ~; ... 
na.:hJÖa bir k .. nye'Ç'l nı.a~<.le tebriJG:.
SJ•ıa t:-, :n isebe~lt:'r ,k,,y~dorlm,iştır. tini muhabbetle Balıkçı Motörlerine 

Nev~!!.~~!~>dıTüık Mazot Verilmiyor •••••••••m•n•••••~&•••••••• - --===== 

gazetecilerinin ziyareti müııasc
CD'varoı s:ı.: 3, Siı: 2 de) 

Zeytinyağcılar bu sa
bah İktısat Müdürlü. 
ğünde toplandılar 
Zl'ytinyagı tr.cir:crı bugün s:ı· 

at 11,30 ca \'akı! H:;r.daki Bele
d'.yc İktis~t Müdıirliiğünde lıir 
top!aı;tı yapm;şlardır. Toplantıda 

.zeyt'n~·ağı dar!ıi;ı \'C fiyttl3rı 

nJitzakcrı! ed!\mi~t~r. 
Tacir1er ve iktisat :\lüdürlüğti 

bu yuklnğu ve paha:ıl.ğı önlcn«ek 
iç-ın ahnrr:ası Jf'tzlmc;,ı.:!en tcdlbir
lerı araşLrac;J:t!ad:r. 

___ ı 

En Ucuz gıda maddesi olan Bahğın 
bollaşması için ne yapmak lazımdır ? 

B:ılık nlCVı;tmfn".n ık a.>ı b;ı.ı.ı11 ·K ı 
üze:-c"'Ci;r. Gı"ÇCll yılla ~a bu Yütt.t,er 1 
p:y~---ada pe~ ı,o! bah•nıan, hatt.A ya
rıSJıOdan faz. a.ı der: 'e o-..... :ruJ.en b:ılıl.c. 
b..ı .} l hC'm~n btrr.c 1 h!~ yık ôencce'.< 
k-.ıda:- orzdır. \'c fiat .. r yük.,ıc.~ .• 
1~ı"P'rağı k~d.Jl' dt'n.z.i n cie ı;t.Jk bc
rı'kı"!i o]dcğı.!'!hJ b:Jd;g n· ı. nıerı! -
Ket~ı..niıxl11; ~ :;; ınevs :n.r.ı.de ba l·.<sız 
ka•r.~ı~ı~zın !cbro: 1 t hı.. ·e ıı:c ;J.Jr 
ett.~i..'l 'ı. a; 'w,.d:J:ş~ ·~ b'z,~ fLı n~:ı:ü
rr..atı &et;rnıı"t~. 

~!:O.. -1)(0 « t:Jl~J sndı Ytı,., 220 k·J· J

ş .. , .. li .tryt~;.41, 200 kuruş<l p ıiııç-, 

(Dt'"nn S:ı· 3, Sc: 3 de) 

Kl'-AC:A 

Necip razı'L'~D dediği 
glb1 oldul 

«- Bu~wı :raını:ı şunrı lıab<.'r \;t:

rt'llıu J,1 bu "' ur;nmın bundan "Oflr.t

ki tt.Jl1.ı~ı umum.1·ctlc l<:d.ifu;d;r ,.,: 
Alınanlar bu !1l ~taliııı:rc.dı a{dı\.i.tun 
S(lnra. ıağ-Zt:bi ıbiimal Ltnin:ra,dı da 
1.ıı.ptH çalıı.ntakln;• vr Ka!ka.ısyayı t.1.
nı:!nıi -fı• c'ı· g-tçirf ı~k lt.n~;r.anıı1 Şt
n~'!.! ,.e Cı·nuı) )'ardını l'Olla.r1nı • 

ÇERÇEVE 

utkun tahlili 
Simdi.l.i nutkıle (H.ılcr) in e..:ki 

nııtırkları ara,,ndaki fark, Alınan 
ordulann.n bııGiınkü luilile ev

,elki hali ara.ındaki farka tıpatıp 
nıüsavidir. 

· llu nutnkt~n. ;;aı.etc1erAılizin 
aJuıj;ı "" g;;,ı.,,.ildigi kadamıa ba· 
kank ~" biil:ümlcre \'aruıa'kta 
kendimi haklı ı;örüyorum: 

1- Ağ7ınd~n, kelin1e ve tilınıo 
terkiı:-!rri i~·ındc r:ıdr )'er;nc alev 
{~kıran (Uitler) den .,.er !;al· 

nıanu~Ur. 

NECİP FAZIJ, KlSAKÜREK 

itibar~le kaı:anafn:: nı dt·fôl, ·ka3. 
betn1i~ ecc.!!ini 'iÖylen1cktedir. 

3 - Dinnpcr • Don . \'t.lı;a) 
ldidinden kiın.-cnııı Alnı~nları 
ç knranıı) aca*ını ka~·r1t hnL·klL~ 
(Hitler), So,·y el Rı:,~ ndııki hare· 
kelini daha il{'tİ nl-tİt:elcre \l! iiır

nıak husuounda Jıic; bir t:ı::hhHıie 

giın1cıne-kte ve ı\.lınau <-rduları 

jc;iu iideta 19,12·13 kışını <](,f_u ctp .. 
hesindc \'l' kat'i nf.'1İreyc \'nrn1ak .. 
~ızın gec;irıneJ: me,:hur:yt·ıini kn· 
ıbul elınektc·dir. 

- htanlıulda bey az un 2,5 lira 
ını·ş, bulgur l }:ra iıniş, fasulye 
S kuru1ınu~ .. 

lhmesine kotlar bugün An::do
ln p) asa \'l'" pazarlarına h.5.kim 
olun tesir htanbuldan yayılmak
t.ıılır. Yine Brınd1rmad:ı yerli es· 
~af,n 50 knru~a almak istemediği 
bulgım: g dip 95 kmu~lan a}an \'C 

ne buluna toplayıp gelen, depo· 

Ekmek sahşı serbest bırokılan 
kazalarda sıkıntı d vam ediyor 

Kim ere bedava 
yemek verilecek? 

Bu cüınl~lcr .. n1c~!ıur emekli 1 
General• il. Em:r E kilel'in lht· 
lerln ~on nut!.undaki askı.:;:·i i-zalı· 
lara bak ırak \Cl''l .;;i sun lıiikünı· 
dUr. H tler 11 uıku11u ~öy·leıinccı e 
kad;ır biuat Emir Erkilet de Al· 
man ordu; unun Karkası ooa değil 
merkez \:C ş!1na1de taarruzıına 

devanı r.dr<:eği kanaatinde iıdi. 
Demek oluı or k;, Erk; Jet da hl Al· 
man ordt1>ıı hakkndaki yakin bH· 
gkiine rağınen hiıdisc-lcri vakfn· 

de görcn1e1ni':!. 

2- (Uitl.,r) in nııtlmnda. he" 
zaman olduğu gibi. gö>tcrccei;>i 
>•n• te<~Jliler ari.leslnde, heyecan 
\'e •evk dolu, nıC6elelcri bir bü· 

fı- {ll;tler). Allalım l:<'C n 1 Ş 
Alnıanl~rı <_:rtin bir imt lııtna tabi 
tuttuğunu \'l' pek ıztır;ııilı bir de\ .. 
re geçirild:;:ini bellr1mcklc de ar· 
tık z::ım~n ,.e mekanın gitlcr yü• 
2.\indclol lıa5'n deği~il.Jiği ;akla· 
nıaınakta.dır-. 

Aı akk,ılıı alnuıdan evvel 
Yeni Po< l•n• kar7ısıodaki 

Al TIN TOP 
l\f;.ığaıasııun 

1 Y~ni "e fo\kalade nnı:in 
ç~tlnJıi mutlaka ıörünüz. 

Dün sabahtan iülıarcn isı an· 
bul, İzmir ve An·kara be!,ed )'e 
hutludu haricinde bu'.unan kazo• 
!arda ekmek satı'ı ocrbe;;t bıra-
kılmıştı. • 

Dün sabah bu g•bı yerlerô.e ev
ve:Ce stok yaplan unl:;rla bir ek
re ek'Ttek ynpmış ve bu ekmck1er 
k~anm el;nde Jı:alm°'.ş ve fır;n;a,r 

bir defa da bugün son unları i:e 
rnır part.ı C'klt'ek ç:karmışlar: bu 
da ekmek iht:yacin n yarIBıni bi
lı.> temin eden:emi•l r. Ekmcks!z 
lk~lan hal~ k r~ele~i ile İstan:bula 
;nerek cri.m<k almağa mecbul' ol
mu~lardır. Bu ise pek pahalı) a 
ma101rna.k t::ıcJ ır. 

(Dt'YaJnı C.ıt: J. SC: 4 de) 

Parti Reisi 'bu hu· 
ıuıta tetkikler yaptı 

p_ rti ne;~ S..ı:t II::y ı üı_;;fjp~.1 ci':l..'l 
K. .,,y;ı g:rt•! cı:r; J\70ca: ... ıa~·l !'\.o..T'.1-
tc n~~ı;anı I::.<anbu! .i\i:.b'U3u S:tdı·ttin 

ı; aı. •• b -r ~' v. kI:!:l Kıı.ıl~y t-a-
r;:fır.cia:l 1 •· h~ı!.:uı. ch:ığ1tı).ac, ~ oion 
s:t. .• yemt'~ il !i.'nı- f ... veran:e :nin 
Ja, 111 gı:la .. f.li ara<Jtı u .sJ..;Jıciır. 

AŞOC'8ık\a:-1nın ı~atı ta~.nılan
ır.::ık Üzere <.·!- . .rğundan vn ki'$ tıYf•TI 

y.:ı·~·~~!L'.$ bulundurıuOO.an i-::e aerba! 
1 

b~~~Ojnab: rr.e,1 'b r k r: ı:Cnrı kadC': · 
V1't ,.f' Kay n.'1.l.:J:n'ar, c.a ist r.k e- \ 
clt'(·'~· b !' t.._•p oıntı l·f· J.•ô':i ka.:ı. V('
r~t:t:Cktır 

NcCİ!l Faı.ıl Kı"ıakiircğ'irı ltakkı 
\ar: Za(er kr11di>i.ıdc değilse da· 
hi behemehal ·Son Telgraf. da 
kalıyor!. Çüııkii ,bunun bö3le o· 
lacağını "' lıö~ le olınak lazım gel· 
d ğini daha bii~·ük Alın.an taar
ruzu ba~ladığı giin gören ya~nız 1 
.son Telg'"f• oldu. Balkanlar ve ı 
Rıı · • Alman barlıirde de böıle j 
vlmıı,ı~!. A .• ;EKİP 1 

' tiin halinde .ele afon .e tefenüat-
Ja uğra§mıı·au eda hayli köklen· 
mişt.ir. 

:ı- {H<tler) imdi küçük '" 
kı~mi lıedefkr}e uğraşmakta Hl 

bir kliJ haJ;mıc bdhtelıikceği hn 
hangi b:r ga~c)'e n1~\lİk bu]unma
ruaktadır. 

4- Ay n'i madde ii<er:nde her 
bedbin \ e niltbin telükki ar8"'tn· 
daki Cark gibi, {llitlC'r) ole kendi 
km·vcfaü isbat rl'rnekten. ziya<le 
ku\-,ets:ıliğiui inkin· etn1ekle, 
h:l~m• dcmokras~ aların ku"·v~tsiz
Jiği.ni i'<hat ctınektt·tı 1i)adl' kuv· 
\c.t.ni ink~r etme.kit; V< netice 

7- Netice itibarile (lliıkrl, rwk 
3akıuda tan•are ak•nlarıııa cevap 
ı..ereecğini bildir-Jiği dltıınkra'l· 

ı alara ve dola3·ısil" harbin neti. 
ee,ine knr~ı Jniieerrc1 biı öfkcdc-n 
ba~ha bir cınn:yet s;;.hi~,j gi>rUn· 
nıenıekted:r. 

Hulasai hlikilm ~udUT ki, ~.;nıd:&i 
nıotkile ınitler) in ~,ki nutukları 
ara.!'>tndl'ki fark, Alnıan ~· d111arı· 
nın bu~Hnh ii Juıl le <'Y\'t•l\.i ha).i 
arnı;ındalJ r .. rj..ı ııı>~ l p llliİ ... 3'\ i.. 
ılü 
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Seyyar satıcılar l 
Yürüye yürüye mi pazarlık 

ve satış yapacaklar ? 
Ila7ı .se)'}"clr !!D·lteııarın mü;;te-

r~1.;. e n1.i \'ern:ek JÇ; n duruLtıkla· 
rı ' rada ve ot·ı. yolu ~~al etme
< kkrı haidt• ek.- •ııya l>dediye 

murlar tara(ınıfan: 

c- Durarak salı-ş ~.:ıpı}orsu· 

r.uz.' ..• dıye be, lira ce"" kesi!di
ğı bu suretle seyyar satıcıların 
nıai(<lur oldu-kl-an aldığımız bir 

m~.-tt.pla ıı ldinlm~kltc<lir. 

&asen gü.nlük kaıançla.ı.·• pek 

manı!ut olan ve bir~'Oğu kalaba
hk aile ge~ind: ren bu v:üan-Oooş-
1..rın sık sık cNaya muhatap tu
tu• ı.;klan :~itilmekledır 

Bı...n rdan yolları işga~ eden, 

muru• ve ı bura minı: olan, bir 
yerde s~planıp kalan13rın ceza
i "dtrı'rrıaları tab;jdir. Fakat mü~ 
tcri'.erle yürüye yürüye pozarlık 
'e sat,, yapılamıyacağına göre 

KAT·i BİR ÇAR~ 
ına,,1ALI!. 

Alabildiğ;ne yükselmek moda· 
.smın ,ba,ında gelen gıda madde

lOTi (iatları durmadan artıyor!. 

Dün bir ahbap peynir, yağ f'
atların.ı altı ay cıvvelkilerle mu• 
koye.-;e ederek! 

- O vakit narh varken daha 
ç<>k U<:uza alı) 0<<luk. Şimdi kurtlu 

k:ı.pr pe)·niri hile ıiki ~·üz sekse
ne çıktı. Ba.-i tekrar narh koysa· 
far!. 

Diyordu. 
E..et fakat ihtikar yapanlar o 

kadar ustalaşmış aku.rtlannuş- !ar 
Jd n:ıxh filan vızgeliyor. Yine bir 
hiles'.ne, kulpuna getirirp fioatları 
çıkNıdar. Bence yağa, ka~ara 
n"1'h d..-gil; .kaşarlanmış !ara ı 
kafi ·bir çare bulmalı. Bir daha 
çı1'ınan1ak more onları ddiğe 
IFıo rnı.a lı ! , 1 

• 1 
SO"ı:'ADL.ARI!. 

•Soyadıııa nanki>rliW ooen ,,o
föT!.• 

Y uk~ rıdaki serlevhayı bir gaze· 
tede giirdüm. Adamın soyadı •EZ• 

tlll'Z m ,. Oafbııki bir kızcağıı.ı. 

ç ğneyip ezm;ş! 

Fakat soyadına ihanet e<leıı. yal 

n .ı. bu şoför vatandaş ınıclır'.' Ni
ce .çcu·k. li, •Kan. lı, .Arslan• lı, 

•Kaplan. lı sayadı ta.ıyaolar var 
k; bu ıı efhıımlarm ....-nıtine bile 
uğr~n1an1 IŞ'lardrr 

O.'DiLASYON 

KL"J:IlA, 'LA.RI!. 

Kadıköyünde ge.ıç bir loıcağız, 1 

5 !arını ondüle ·aptırmıtk uğru-1 
na b ,ını ) akmış, kel olmuş!. 
Şu ondlilü.syon makineleri lehli· 1 

keİi 'l'~ylcr _ves.:el~ı~ .. Yıl geçmi- ı 
yor kı; cskı •Enı:ızısy<m kurban· 
Jau• g'bi bir -ondült.s)'on kurba
nı, bayan daha ~aD'..i)elim!. Ta

mam""' saçsız kalmalı: paha.sına 
bayanlar nasıl cesaret edip de o 
mal.ionin altına giriyorlar bil
mem?. 

ljieytan azabda ııcrek!. 
AHMET RAUF 

seyyar satıc1ların ıi'P0rtadalki ma
lı El1cıya v<'rmesı ve parru:;ını al· 
mas • .çın bir köeede, kenarda mu 
vakkaten durma.> zarurid.r Za
ten günde ıb r, bir lmçuk i>ray. 
zor kazanan, yegane serm: yesi 
işpwlrumıdak:i malından ibaret 
olan lbir seyyar satıc:ıun salışt y-.,p
maok, p•ra 'bozup vermek üzece 
duTduğu b'r kaç dak ka için ceza
ya çarp:l.ması doğru değildir. 

Hem o be lira cezayı birden na
sı< verebilir? 
Dl~r taraftan seyyr.r satcrlar 

dükancıla.rcY.n daha ucuza sat'§ 
)'apo.r:ı:k ha)•atın ucuzlamsına 

yardım ctmekt<•dirler. Bcleaiye 
bur.lan da düşünerek seyyoar sa
t.>eı:;.rı tecziye değ:l tcrfihe im
'k[n'.arını aramalı ve bu ,·atan
tiaşh r içın satış yerleri ayırı,p, 

göstcrmcli<Lr 

Açık denizde demirli bultı.

nan motöriü bof sandal! 
Limaıı.mızd:!'l geçen Ça~m

ba sabahı 1Ba11dırmaya hareket 
ed<:>n Tırak vapuru yoluııun ya
~ısı rı.ı geçtikten birnz sonra dal
galar arasında beyaz bir cismin 
>al,lsndığın görm'iştür! ... Yamna 
gidllen bu ciem;n dem:iri atıılnuş 

ve atka b:?ra~;n.a bir pervane ile 
motör tak:lm~, yeni, boş b'r san
dal olduğu anlaşılmıştır! 

Vapura .alınarak Jima:rıımız,aı 

getirilen sandalın lr min malı bu
lunduğu, mçin deO:zin ortasıncta 
dem r att.,ğı, sahip ve)'3 •a hrple
rınin ne olduğu araştırılmat&dır. 

BİR GENÇ DENİZE DÜŞTÜ! 

Limanım.za gelrn<?ktc o'ı:ı.n ctz
mir• vapuru yolculantı<lan 19 ya
şındo:ı Alımet, Çanakkale aç.kla
rında l<:ı.zaen dcniııe dilş~e de 
v2pur durdurularak kurt~Tılmış
mıştır. 

Doktor Behçet Uz çoc:.ık 
hastahanesi 

1zmir, 2 (Telefonla) E.sk.i 
Be' d c Reisi, ve Ticaret Veki
linin ismine izafeten bclediyemi.
zin yaptırmakta olduğu cDdktor , 

Behçet Uz çocuk l:ıastahar:esi. ik
mal' edilm.şrr. Cüan:huriyet bay
runında merasimle açılacaktır. 

Şayanı takc!lr bir 
hareket 

ş .. hr m.zo ı l,,.ı.z .. 

b<7U< m-J ""' 
na t e odun,• 
zi et -;ye ~ 
y Ur +t ,ronız, 

• 

b :&...ılo.m ve 
c rr.c-:nc !arı~ 

v 'r tev-.. 
Soğult gu:ılo 1 <l em.-

'Y kış rn... :.ımı J\. y k~' lıgı. ş.u 
mman. rda ınem"1r1D. ka ı güsf.l·rı~ 
lvı bu c::.k. m(lşl <.: l· ne k&-
daT ~r, ôvs k ıtz;dır 

M"'*11r b ulann, ~ e!enn 
bu yard.nı b n iş y rler nP, ,:na,
IM!ıaoo v foiınk ıu-a b;.- iıoti!lll n:ü
rmmes. <>imalıdır. Hayat p3'haWığı 

şsmc..ı ı:eçlıl'Jeri 210tlıtş3n, şm di
d:'On kışı d"'""' n az k:ııı:ıntlt m<'
n.ıurlnra ve rnüotabri~mlere t:ıks;ııe 
uouı: ~mık. oOun. i<ön14Jr verın;:;lc on
lan ve ailrlem. J)e'k Ql'",k srtvılid'recek 
şevkler...-ı. gı1ı1retıerbJ1. arttımc:ık:tır. 

BURHAN CEVAT 

EDEBi ROMAN: 107 

f AŞ~-~~L~~~!AŞI 1 
\ - iKİNCİ KISfl\l . 

d • b sev Yorum, dalma da ıev- ' 
Ya l>~f'n kaçtı lsıe? Ya beni 

& n k ç gltiı..t~ .•• 
J • burıa imtAn )'Ok, Sız-e o~orro-

> a..t <lığı. g.ındeıı.ben Jl<)zilne ..,,. 
ku n: yo S 14 txııdıktan sonra de-
l B n c dcj:j; z-otıa Ken-.n 

ıt nnda c.. dl.~. nu ıd
c.n, t kat o ırz:! gbrmüş-

e lnar.rnıyordu.. O gl.i:n
ne kada • ~ ıuılırıi görnııliı ol

cırdı -··· NJ~yet a·zin.e 

r..,..tır. 

n arı llyle camorn4 107 uyordu 
kı, • , n n en.i.Şesl arttı. 

- Ô> vse nereye ''iti•. 
- ~ ' • • n ev!nd>e d>e r>i>-

b •• n.-ze ceva..., veremi~ğim. 
- Oı- a g delun. 
- lfayır, bı;r kerP e-,-,ne bakalım, 

eğer yoksa ô!ldan sonı .. &ı:'<le gide
rız, 

O:.oır.obıl durur dunnaz All e Kt
oan a.. ~·lar ve Se\'&:ıni sc.rdular, ka
pıcı: 

- Ge ntdi d..t•. bllfka b!r l<>dınla 
bC'raber t ı':ır, biz m b~y n çok hc
Yt.:caniı dı. 

Tekrar ok,,mo ~ııe db!"tdil1er. 
- 5, n<o n-0 Y"P-lCOl <". 
_ ş ~ .. Eng&# ; "' r" ni~. nen 

g de e takat •z t!s.ı.sıaız ... 
Kenan blroz c!.lşlln<lu: 
- Dotru dedi, b> ldmını V,yarete 

g'.deb•llrim; a'llre:i lo:>casını tammı

.)'Oıımı. •• N c,-se, !cer.dimi tanıtırım. 
Allah vere de bir feli>ket haberi a!
mıl'"Y "'-

- Fnghıin başına bir f e .liket mi 
ııeldl do .iniz• 

- Y ona., 71 krxasırın. 

LAl'baıtllk 
O ~dar d ~ c\ın1y t' (>&: e J~uı. 

y °'. Son ı.a.rna . :ı. rda ı nı...a:;t: ·et ha. ... 
yattı l.1Zln •c;ındt_• b • .r l!ıu..:ıaJiL ... ~ıJ' <le-
\ 3m cdp ı:;ijjy(). V r-d aı. Yü.Can:... 

~o. .. a)gı g....:btL en c<:w..:yı•t c;or.rlie 
en ıbaaı:t blr ka.cie otn a.k ge.,..e tır. 

Ank:ac.i . .qun r· •r- t Sat • bi, 11J01"63. 
traa.ır.·a)'l:aLd • .kı 1~ h3<li.6eler:n 
bı.i'iaı yolcu~~lln s.uır:e-r: uzc•ınde 

n:~·üıesir olduıunu ::.öyl< ur. Gerçı on.un 
sOyledig•o bCpuı\lz gö.ıjyor ve b~li

;roruz. 
Şoyte tkr töl.ılo ı....ovıı elt.ı: 

MC'eel;i SOi'\ derect:" kalaba:*- bir 
mum·ı..yı<!~AJL. E1 · fl.1z.ı ccb.Jı.ız.e at.,p 
bilet par~ru ç:kılnnak bılc muş

kill •.. Fak.al deı'hllt bl..,tç,nln >-U ga
i~ . t.ru:ı no tt-.ır;da.tı.liın:2. 

- Bilet alatıın .&ı.yan:ar, &y.ac ... 
Teiterlt'iA er bcda\ dôt:.ırriiyor. 

Yahut ta ~!~: 
- Haydl bey-in', par.;,.;.:arı tu;lıy21-

lıın. 

- Uclanalı;n Bd)·la., kontrol g('(i
YQr. 

1-Iiç tanın1<1dlgL yolcuya kaqı biıet-
çinizı bu f .. ligi ııfd.ır~. 

Kıucağında )"3vru.iU;Yl:J. traı:nvaya 

blnrnck ııst'Yen h'r Bs.yan ıııt'f'e!a vat
manın ~öyle b!r ıhf.:arilla ınarla. kala
bıliY"Qr: 

- Ha.ydi Bayan ac('te... Trawv.ay 
emrın.i-ı;c mıstısus dej,i ldiı'. 

Yavrwu_r-u bağrına ~rak diğer 

cl~y1e t.utı:ıc:ak bir yt·r arlŞO.n thr ~ana
yı, IÖ'Yle oloilt,ı;At l>lr Jard.ıtnla tram'\.:a.
ya alıve.rn.ek varken1 hao-'ır, biz bu ... 
nu sapm )"'On.ız. 

Bu mü~ .. hrdcye lliı.ve edccrk daha 
bir ~k nı..isaıler vardır. Çüakıü bu 
manz.aı-aya yalnız tı·amıvaylarda de .. 
ğil, hemen her yeı-dl' ';J.hit ola.biliriz. 

Neden bu böyk oluyor?. T<•tbiycsi 
kıt b[r millet te de~'İiz. Yalnız ı,;L. 
h"""8 umurr>I yerlerde kıolltJirr.&k -P 
·vr erkftr.ına bfraz <iikk.at vr riayet 
et.sek:, bu çiıtt.iol-K: ort.ad:-ın lrolka.r. 

R. SABiT 

Kız talebelere kısa etek ve 
çorapsız gezmek memnu! 
Kız talcblcr•n mektep haricin

de de kısa eteklt! ve çorl'IPsız 
gHmlerin.n k.ııt';yetle ır.ermıu 

o:duğu, erkek talobe!.erin de sa9" 
.kıasket ve kıyaJ:et~rine itina o-
luı:ması diin Maarif Vt!kiıl€tin
den mektpicre teıb!ıg olwımuştıır. 

J htısas mevf;ilerindeki me
murların terfileri nasıl 

y.apılucak? 

iıhtısas mevkilerindeki kadro 
üc:ret1crin tamamını almakta o
lan reemı..rların terifilerinin na
sıl ) ·ıpılacağı hak-!kında Maliye
Vekiiletir.ce tetkikler icra olun
mas~na lb::r,lanılmt;tıT. -------

lstanbul - lzmir vapur aeler
lerinde kı§ tarilcai ba~lıyor 
İstanlbul - İzmır vapur sef..-rle-

rinde .K.., tar :.:esı• bu hafta baş
ll)ı:caklır. Tıılb:ın va(luru her 
Çarşamba günu l.mamm'Zdan 
harc-k.et edoer~ Pe eırtı::e günleri 
İznı re \'ararak ·e Pazar >Jb::ıhla 
ları İzmird0n harcke'Le P~zarte
si günleri öğle vaktı lıman m.za 
a,·dct edecektir 

1 
RAMı\7.A. · 

150 19 ~1 

~lı 942 z\y Y \ ll 1- \ ı'klt 

1 kT 
, ~ T !1 D 

. eşrm ~ :;;;,;:-- 12 01 

2 
l3C3 Öl'• 612 
J 6 :i 1 lluno 9 30 
i8 )1 ~·· 12 00 

CUMA ~~~~ ı~: 1~~~ 

- Eğer k.ocasının ba,ı>ır.ı tel<ilı:ct 

gc-k!.i ise bu fplaket saıyılımaz. 

- Köli.i koca ın1? 

- Kölü. dl' söz nıü? ... Kadın ce .. 
he.rmeındı! yaşıyor Kat.il, ceL:tıt onda.o 
daha merta rr.oli L Lr.&a.ndı.r. 

- s~ r~ipsiniz ... 

_ H<ayı.r, 1>İzl1 bu ı.k! krlime ile ha
kika~t ao.ıaLama.:n. Öyle keodıni dU
şü:nen ihr adam ki, bôyJesi '~rüirne
m.ştır Kadw>a yapmadığını bıral<

madı. EvJ('ndiğınin haft.'.:u;ında ı skı 

metresi ile yQŞ:ımıya b~!ıı.dı; hem de 
EnııBrn y :o.ıancz;.ı olduğu bır ~th1r
d Onun ne ztı ap ç<:'k~.:liııl. ben 
pek ıyi b1 irim. Jfelı,: oğlu-muz orta
dan ka,rlx ld~!rfan ronra kadm mah
\'Old~ Kt:Pd ~n geçt.i, du:nsayı u
mrttu Ond<:ın aonra bMlımlf.. dıe sırt ' 
tıı'jt •. ;.ch:ş gibı J..."Oatc -..ı ve ın\ba7ct lni

t;::_ l bü'! ra.ı.. tayı k("&t. Başm:ı gr
len re ~ gU -a.nı.r. ı k.lr ı A?!:ıbın 

b• r gııubı ll3J' 11: J'• bai :ıd ı; c zas nı 
bu 6UT1!'1l~ çek\yorou. Her f<'Y• rıı,t
mf',, W«I•t• günaha r.en Engın 
me ek ı;ıt>! bir k d nd.r. Çoc ığunu nç 
k3dar ÇOK se\'d t ıu tas:.V\"Ur eôe-
me z .• 

Apaı~ı.na n gı•lm..5ferdi Ali. oto
mobu. de -.urdu K"""'1 indi Ali S"6i 

<Devamı Var\ 

Harp Vazıyeti ı 
- 1 

Almanyanın yeni harp programı 
taarruza mı, yoksa 

müdafaaya mı dayanıyor? 
(Yazan: 1. S. Eski Bükreş Ate~emiliteri) 

ALMANYA 'NIN YENİ HARP 
PROGRAMI: 

Hitlerin nutkundan anhı~ıhyor 
ki Almanyanın yeni. harp progra
nu hem taarruzi ve hem de ie
d~füidir. Fakat bu p~amı tür
lü türlü tefsir edenler var. Bu
nun üııeriııde durmıyahm. 

Ewt bl-lıce Hitlerin ha.tip prog
ram• hem taarruzi ve hem de te

da.füi :t>r plandır; ve bu pliımn 
büyük kısnrı biz'm görüşümüze 
p,öre, taarruz Ii-krine dcği1, mü
dafaa kaygusuna dayanmaktad1r. 
Bunu Hitler'in ;fade ~eklinden ve 
fik:~r n:r, sır~e::ı dan !:ile anta
mak mümkündür. 

Hııler pr-0grammı şu iki cümle 
ile anlatınıstır: 

1) Alınm:ş olan yerleri muha
faza etmek; 

2) İcap eden yerde taarruza 
geçır.E'k. 

Hitler, Alman yıldırım hanbi
nin müttefİ'k yıpratma haı!b:ne 
tabi olduğunu ve Almanyanıın 
Rusyadan maada yeni hazırlan

·m1Ş İngiltere ve Amerika ile har
be devam etmek mecburiyetin
de olduğunu kaibul ediyor. Bunu, 
;.ıman mHlıet.:nin llitlerin ağzınr 
dan i~itmesi \-e uzun bir harbi 
sir:esine çekmesi zamant gel.m.tş
tir. 
Almm•ş olan yerler muha·ra

za etmek, yani müdafaa fiikri 'bu 
programın başında geliyor. İcap 

eac n yerde taarruza. geçmek 
sonraya bırakılnuştı.r. Demek 
Hitlıer artık Almanyayı Avrupa 
kıt'asında ilki büyük cephede ya
ni iç hatlarda harp edecek vazi... 
yeHe görüyor; çünkü İnıgil.lere ve 
Ame1"karun Avrupada iltinıd 

ceıJhe açmak ôçin büyilk ~ 
lbiislerde bulunabileceklerini ka
bul etmi§tir. Hitlerin ve Doktor 
Göbel.sin bu !hususta söyledikle
r .. si'.zler boşuna değilıdir. 

İıkinci Ct>phe açılıncıya k&dar, 
Rusya bu sene saf harı.cı bırakı
labilecek mi? Hitlerin nutkunda 
böyle bır Alman zaferinden kat
ıyetle bahsedilmemiştir. Nulı<l<"· 
tan anlaşılan şudur: Almanya bu 
sene Stalingrad'ı aldıktan sonra, 
Lel'in.grad ve .Mo.>kovayı zapta 
çaf,ı.şacak, Ka!kasyada petrol sa
ilı•larına hak m olocak., '1Xiylı>l ikle 
RusyaY" mümkün olduğu kadar 
tecr t ve Almanyadan uzak tut
mağa çala~acaktır. 

Bunun ne kadannın yapılaıbi
leceğini kışa kadar göreeeg.z; 
Hitler yine zafere olan imanın

dan bahsetmiştir. Rusya saI ha
ricı bırak;Jsa da Almanyanın İn
giltere ve Amerika .i:le haılbe de
vam etmek mecburiyeUnde kala
cağı şüıphesizdir Hulasa Hit!erin 
nutku, bize haribin yer:i b r saf
haya girdiğİll'li ve Almanyarun 
tedafüi hantıe bUy'İik eh<momiyet 
verd.iğini göstermekled.r 

lllAJIKF.MELERr 

Pire aUayınca, o 
ıe ı t r s e 1orga~ın 

başına gelır 
°"'"'-<~ ya;Lca bir ~dlndt. Sşah 1 

ba,ot·LU..-i·.ınu çt•nes nin att:.ncian dü
ııi.imlemi~, uçla:ını yeldlrmesın.rıı o
nü.uden gOg:;üne sokınU§tu 

Dava etçı6ı dt', pf•k yaban.cıs" d.<!;:!
di; yeğenı idi. 

- Evimden çmın efencL.ın~ dı.yor

du, Bı•n ona, e\'1, !ke-001 oLıırn ı .çin 
ki!'Q)'ll vt'r · m. O da tutt:.., Ka~ri

den gelen bac.ınag: ite bald:zıru ı·ve 
a!dı, Onlara ıkiraytL veı'd:i yarJEını.

1 Ko:ı.kxx.'il e ..... St·..-iz oaa. Bac;..nağıru 

aldığı d<ıı b r ~ey deg l. Yalmz.. ne 
1.:a.r ~. baC<JnOıig uun lk• tane .. .\llaıh.ı.rı 1 
g.a.ı.abı ÇO<."t;.ğu \"l.r E\·;n ytkıp ciilt
med*1f>ri taraftnı brrsttm.add'llr. i,te ... 
mi)'ı:N.·uın; e\llilldeQr çıksın. 

Da.va edı.en y<~t·r.ı Rtca~ a:e, 
- EfNl<i:m. dJyoıdu~ bac-..ııtağJm 

KaY"JCriden g~ldl; bıZt> mi'!t1fir o~dıı. 
Harıl harıl eı.· a.rı)"Or ..• Bir tllrlü. bu
l<ım:yor. Sokağ.:ı at.acul<, ı>Jkak orta-

s:nrla b trokac;,lt do ği 1 i ın l''" B uııwı 
yaruı ev bulurler, ç karlar rlbe«e. 
Ben ev.i onla.ra klraya venınedun. Mi
sa!ır olarak otııruyor'ar bır bı..çuk 
aydi.r. Çoo kları yı.>.ıp ctitt:nsf>, tıamır 
ettirirW ben Zatea, 90cukI.ar Qa tij.·· 
le y 'kıp c:'.ö'"ecr k <<>cılk d('ır ı. 

Ş..tıitlrı, "'"' y tl ı.p döku ır.ed!ği
ni, Rtca.in tn bacan:t4't Lü~inın de klf'a 
ile degı m-".ıfiı oi:ıraık ot.1.,~.iu~-unu 
"'1yled•ler. Mahkeme, kunlunıt ııw~ 
dl•ti o'.an attı ayın 9Ulluna kadar Re

Cdinin evoe oturn ına koarar verdi, 
Davact Jla..yrünn!ısa, ımahkemeden 

çlk.ıtıktan oonra, J«;.ridorı:Ja. Rı•ceiyt), 

- HPlt' çıkma evden, balk. dedıl, 
A1 ~mallah, ankacıya. sakırtm da yine 
Sl'ni oGurtmam. Sen ıben.ım ne inatt;~ 
olduığl.llnu bilirsin.. Bır pire için bir' 
yor"Jan ya.karım hqp.i, Çaıtıt' çatır rvt 
yıktırrr, sPnin de rahatını katırı.rwn. 

RecaJ omuı sı]k:li. 
- Viz geJ;r bana, ded., Sen yo~ 

nı ywl.san;:ı.n. pirı•ye ne ')(U~. Pire O.t
laymca k&çar .. Ne ı:<'linıe, yoreaıun 
başına geHr. 

Evi d~ a~kJızcıy11 oata.n.an, ben at
lar çıkarım. Ne gP]irse, evin b~ma 
gele, 

llÜSEYİN BEHÇET 

- -- ·- . -· • 

1 

Çanakkale 

l'tlüdafaası 
S talin gr ad 9 da neticeleri 

1 
Yazan! 
HA:ITİT 
NURi 

IRJ.l.IAK Müstesna .. önemli en kanlı savaş 
-· 

Stalıngrad müdafaasının, Al
man ordusımun Sivastopol kale
sine karşı kufündıklan ağır tc>p
ların mermılerile ooğülnwsinden 

sonra da devamı, dünya umumi 
efkarmdaki tıayrell!'ri fazlalaş

tırdı, Muharip ve bitar2:f memle
ketlerin a9keri mahfillerini, mu
harr!rlcrinı, münekk:.tlerini çeşit
lı tetkiklere, müt:ıle&lara sevey
kdi. 

Stalingrad, Sivastopol ve Le
ningrad glbi mii<rtdıJ<em b' r şehir 
değildi. Müdafaasına devam olu
nan bu şehri geçen Umumi Har
b;n Fransı:daki mcŞlıur Verdün 
kalesine !benzetenler de oluyor, 
Verdün'de uzun seneler içmde 
hazır1anmıs kuvvetli ist h.kUmlar 
vardt. Bu;unla bcrab0 r, ist h
·iımların müd:ıfaasıı•da, hikum 

ed.cn ku\·vct~r'n ku' an..:f kları 
~l.füların üstür'üğfı cierec~i .J.
css.r olmaktedır. 

- ft n -us o'-" eh n:ocr tc;f~ 2 • • m -
re mütc-ad ~en t k~y .. kı cıla
rı gönderlmc,ine muvaffak e>
lı..nmasın n M m ·..ı e 0 nın d ~ 
varr.ınd - -Onemr P· k f z'adır. 
Fransız>.r geç n Umumi Harp

te Verdün 'lca'<:s"ne mütemadiyen 
mi,i.daCaa kuvv< llen göndermŞ< 
!erdi. Ruslar, Alman ve Rumen 
kuvvetleri tarafından muhasar8' 
edilen S vastopol kalesine yalnrz 
denizden tak,·iye .kuvvetleri gön 
dercbilmişlcrdi. Alman tayyare
lerinin, bilhas.9• p ·ke boınllıardı
rnan uçaklarının, Sivastopola gön 
deri~n Rus ta.kiviye kuvvetlenni 
hamil nakliye vapurların~. onları 
h ımaye eden harp sefin<>'erini 
Gx>mbalamasıd:r kl, bu kalenin 
sonuna kadar da;;anamamasınd·a·, 
nfüayet sukutunda amil oldu. 

Lcningrad'da bunun ak.sid:.r. 
Rus ordusu Btışkumandanlığı bu 

mfu:tahkem şehre yeni silahlarla 
mühimmat, tedh:zat, takviye kuv
vetlerın> göndermell;e rnllVafıfak 
olmuşur. Bu muva!takiyet. geçen 

se1'edl!flbçri yapılan ~ayısız Al
m~n hücumlarına rağmen, I.er.;n
grad rr,üs!ııhken:ı kal~ır.'11 zapte>
ı unamamasında bru;' ~a am .• ol
mu-tur. 

Y , e geçen kış, q1cr 'l' 11ahas:
na olıırs , olsutt M ıskv\ a "' ::p
•et"'1 !c • ~ıc:~d le taarr~zlarını 
devam ettiren Alman c d ounun 
1'l"a ~ ad na erişel"'enıes ie -nil, 
Rus texviyc) nin ft ıi~sız c::"'vkı
ne, P---:..dafaa hat anna ' 0 etı • ... 1-
mcs ne mu,·aff k olırnın- ıdır. 

* Sta1i~'!'1!d r. · ·~2 .n<l2ki Rus 
o.r~liSU muvaffok )'<'tln.n deva-

mı, bu ş:>hrin şimalmde bulunan 
aç:k kapıdan yeni takviye tümen 
lerin.n mütemadiyen müdafaa 
sahalarına sürü·lmelerile n-ıilm

kün oluyor. 
Stalingrad şebrinin Vo'ıga nclJ.. 

ri kenarında 40 kilometrelik bir 
sahada· !bulunması, müdafilerin 
manevra kab'liyetlerini fazlalaş

tırrnakta \•e muhafaza ey~emek
tcdlr. Bu şehrin cenubi le bs tısın
da Alman taarruzlarına, fasılasız 
atqlerine mukavemet eden Rus 
rnü.dafileri, şimalindeki açık .ka· 
p;dan dahi arkası kesilm.yen ye
ni, yeni takviyelerin iştiraklerile 
sa\ ı;,;ıyor'ar. Alman htı.cum kuv
"·etleri ıbu SE: ep:erden ıbu 5ehri 
mt1tı-=.saraya muvaffa•k ol2mıyol'-' 
I:tr. düiürem:yorlar. 

lkir.ci Cihar Ha"bin;n en önem
lı vl kan~ı taarruz, n1üdt!aa sa
Yaşın,n f:' aJng• d\la devam ey-
1.:>diği h ~ usn.cla askeri mürekkit-
1(' ·• '1 nyr karaı•e S!lı, p o'duk· 
1.ıri görUlın~~teU~r. 

Geçen Cihan Harbinde Çanak
.ka ede devam eden, büyük ka
yıplar poha.sına muvaffak olan 
TLrk'ün k.!hramanca müdaFaa 
sa\ aşını i&Usna ~!emek şarlile, 
Stalıngrad mu'harebesinin, t~ri.

JLn, en kanlı Ye k0rkunç müca
de'esi tarzında tavsif eylemek ıa
zırr.gelir. 

Stalingr d mücadelesinde Si:
vaştopol"dan nakledilen büyük 
çaptaki toplara kaı'Şt Rnııların pi
ke lboırfuardıman uçaklariı.e su&

turmak müdafaasında bulunduk 
lan anlaştlı~r. Ayni evsa.fta te>
pı• sahlp olmıyan Rusların, mu
kabH müdafaa silahı halinde pi
ke 'bombardıman tayyareı·"rini 

llmllanmalan, bu harpteki müda
faa usullerindeki yenikklerden 
en önemlismi teşkil eyler .. 

Filhakika bu müıcadelede tank
lara dahi taanuz ve müdafaada 
büyük vazlfeler düşmüştür. Şeh
r n sdkklannda cereyan eden 
mücade'ede dahi tankların rolle
rındeki önem görülüyor. Yi"1e şe
h rd~ her rvin, her odanın, mel'
dıven bas rraklen11nı, ma!lı'Z"n

lerinin bırcr ;stıhk:ırn vazifesini 
g<irmctcrı, her c:eş!t yanıın so
keklarCa banK •Jnr har '-ie kul
lanılTnas., m ... "' rleıt"',.,ln karılı saf 
laların ı;öıkrimiz önü!'de can-

ı l2ndt?ab' r p:yvle kuvvet'-ri
ni~, nıak nı>l sılthlHla mücel hC'Z 

nıLtearr z ve m "d•{i a~kC'rlcrin 
k.ır~ı:.ışrralannda yenı ihtiyat 
kı.vvt'erile adet ıistünliiğiınün te
s:t" önemli olmaktadır. Taarruz 
ile rnüdufaadaki mu\·a'fakiyette 

bu üstün.ıüğun ;.mu olnıak.a de
vam eyliy~cı:ğl de anlaşı ıyor 

Stalingrad şehrinin muda!aa
sına tahsis olunon 45 tümene ve
ya bor milyona yakın Rll6 asker>
ne mıJkabi~ Alman, İtalyan ve 
Rumen kuV\·et!erinin 25 ürnen 
o:dukları tahmin ediliyor. Taar
ruz ve müdafaa ordu.sunun bu 
kanlı savıi~ında piyad.,nin rolü, 
önem itilbade ba'ı'l.a gt!lmekted. r, 
dıyc'biliriz. 

* Stalingrad'daki .kantı mü:cade-
lenin ve müdafaanın Rus ve Al
man Başkumar:danlrkJ.arınca fa
sıla verilmeden dtvam ettı.T1:ece
ğir:e dair sebepler fazlad:r ve kuv
\•ci';ciir. Cii"kÜ bu şehr ... z,;pt:
!e Aln.anların müdafa'.l.Sına de
·.,.;mla Rusların ile!'5İ ıçin elde 
edcceklcrı tab"ye ve ı:..-v .ı:ıı.ceyş 
iQ;, dalan pek \-lktur 
Alıran cenup d ihı ord..,-sunun 

Kaf'.<a•Y Q~ :ı taarruza devamla 
fı..>cl:.iediği yeıni m \ .,, akiy .. t -ıri 

ddc ı>debilmc-sı iç 'l, Sonbaharın 
siir .. kli yağırl.rlarının !boşlama
sından evvc: Sta!;r.grtd'-n zaplo· 
lu-nması J.5z,mdır. A1man crnup 
d<ığl ordusu ktW\·eh!ennın Volga 
nehrinin c~nup k ımlarında ka
zanmış olduğu üstünliığun Kaf
kasyadı;'~i harekatta ile1'1emek 
fın;atlarını tam"m"n ba!l§eyl_>ye
cek mahiyette değildir. 

Rus Başkı.mıandanhğınea dahi 
/bu şe'lırin mıi.idafaasını, <iikjmeme
sıni tem n hususundaki gaye de 
<;ok önemlidir. Stalmgrad'ın mü
dafaasınd:> muvaffakiyetle onun 
muhafazası, Rus ordusuna Don
dan savaş ,gru,plarile rabıtalarmın 
'kesi'.memesi fırsatlarını verecek, 
mecburi gen.lemek hallennde 1-
lan .. 'ya isti·na,t sttrelile Dubu
ka'da Volga'ya \'Rrncak sağlam 

müdafaa cephesiı,in kurulmasını 
Mareşl Timçenko'ya temin eyli
yecektir. 

Stal!ngrad'da Rus müdaia.asu
nın devamı Alman ordusu Baş
Jı:or,ıuta1"lığı, Afri'rndak cephe
ye\ müttefiklerin muhtemel ih
raç hlıre 'e !er nde garbıi Avru• 
paya takviye kuvvetleri g ·~der
mek1e , İt b •cr<>n:n Ahn.:.ny.t 
sar.ayi ve .... 1"' r "'r1 n. tnyyare

't>rıe tahr>'l 'bo · ar lıman'=na, 
İ ".i1 ere a _, ı'arı üzcrincl<' mulc -
be'edt."'n, St 1·1',; ıd rn 1 ~f ası

nın dev-mt y zündcn • :J< n bu. 
lam~""aktadır 

St..Lı ,_, ~d'dakıı t 0 a?~uz ve mü· 
d faa harbı bu yüz1en "e c::ık ö
neınlidır. 

'.Bakü petrol kuyu;arını, Hazer 

37 ncı ay •• 
Yazan: Ali Kemal Sunman 
912 scues·nin ilkle~rln n) ı ile 

harb:n de olu'Z ~edinci a.yı girıni~ 
oldu. 37 rakamı lek b r SB\ld .r. 
BöJle sayılara -Otedenbcri bir e .. 
henııni:' et \'CTe.nler ohnu~. Si,ye~et 

'e harp i~leri de aı çok kehanete 
dokioldüı'.;ti irin bah'e biı·a, da o 
çe~nj~-i '\"Cl'ınek ıazını. 

Ru;~,> aleyh "ne lıarekctu geç
mek ~re japonların hazırlığa gi
~tikle~i sö)·l<'nnıektcdir. llu ~&

fer ortaya> konaJı iddia da -.ö~ Je. 
dir: ltalyanın harbe girnll•İ ·için 
~·ıkılmak "izere olduğu Cel:ikl'tli 
güıılerİı hekleo1ncdi uıi'!. ltuı..~a a
leyhine lıankele ge(:ıncı.. üıere 

japonlar da Ru>~ an ııı felaketli 
günlerin; bekli)·eccklerdir. Yoksa 
.,..., itibarile Tok)eda çoktan ka
rar verihn!ş, Rus,,.a~aı harıt açı~ 

lacak .. gi..bi 
:\e ,k ltenberi ortalıkta dönen 

rİ\a) etler eğer fili~ at ile doğru 
çıksaydı japoıılarla Rusların şim-

4.iye kadar m&hare-lıeye tutu.;muş 

olmaları lazım ı:el') ordu. llalbuk.i 
böyle olmamıştır. O rirnyetl.-r ta• 
hakkuk etmedi. O t.ıhminlerin bWı 
bütün asılsrz olntadığuıı anla.t .. 

mak •lster gibi şin1di ileri !ı.iirülen 

mülahaza da daha ba~ka tiirlüdür: 
Rusyanın iyiden iyiJc nıuğlübi-
y&te yüz tuttuğunu ı;örüncc ja
ponla.r da Sibi.ryuyı almak üzere 
harekete geçmekle gecikmiy erek~ 
le.rdir .. gibi. 
Hatırlardadır ki Ru,~·a lle ja

ponya arasında harbi yakın gö
renlerin ilk iddiları şôylc idi: Al

man orduları Rusya üzer.ne) ürür 
yürümez japon orduları da ı"tıı.syaoıı 

ya doğru ilC"rleoıek omrin.i alaıı:a1' 
lardır. Halbuki Ru> · Alman ıuu
harebesi başladığı zaman japoı>

lar bu iddiawıı aksine olarak b<-k 
J.emeyi tercih ett:Lkleri gibi daha 
ileri giderek Rıısy aya bir cenıilo 
gostermekten de kendilerini ala
madılaT: Mançukodalı.i askc .!erini 
geri çekliler. japonlıı.rın o zaıııan 
Rusya iizerine yürüıni,lccegi ant ... 
şıldı .Liklıı daha lııı.rıı bilmemi~ 
tir. Rw. - Alman h.ırbi daha uza
dıkça Ru.. - i•pon münasebctleri
ı>.n irlikbaliı;e dair yürütülen 
tahmmle.r de ·ukJrtda i~aret o. 
dilen şekle girmiş oldu; ynni ~öy
le drndi: Ru yanın ) lk.lma"ru 
bekliyen japonya tıpkı HH hazi• 
ram.nda İtalyanın y·aııtı~tm yapa
eakLr. İtalya o zamaıı Fıcnsa~·a 
hıcrp ilan etmi~t .. jap~ny a da höy 
le kendince müsait bulacagı za• 
mqnı beklemektedir .. gibi. 

Tokyodaki dipl<ımatlar nkayii 
thha i)ıi tak"p cılerek en el\eri~li 
malin ç:>lmasını mı ü.ml ediyor
lar?. 

iıtJl-Onra hesabm:ı en elnrl,,li 
ola~ak .t1ınıı.n1 nnca•k ·~:ıat .. {l ye 
söylemek yıınl olmıL<a gerek. 
(Linkli. bö) le zan1anlar ~kserİ) a 
daha uzun ohnu~ or, bir kere ka· 
ç.rılınca da. tekrar geri g~'. miy ur. 
htc o .aati ~!O haz rnnmd ı da 
ltalya kcın·di hesnbınn ·beki cm· ş, 
sa.ıtin taldığına hiikmet-:r·:ş ,.e 
loransa ile İngiltere ııle) hine har• 
be girmi~ti. Gayriınulıarip \Jlar:ık 
!;alsaydı. kalahiheyd İtalya kcn• 
di menfaati için daha u~·gnıı h".r 
vaziyet :ılmış olmıyacak mıydı?. 
Vars;.u bunu ist:klıalde •tarih> 
düşünsün. 

Bugiin için bahb mevzuu olan 
keyfiyet o en müsait saatin Uzak 
Şarkta Rus - japon münasebetle
rinde oynıyat:ığı rolün ne olaca• 
ğıdır. İtalyanın 940 bıuiranındaki 
ba~eketini muhakeme etmeyi 
•tarih· e havale eder~n japon
ların da Rusya üzerini> taıı.rru:ıı e
dip etnıiyeeekleriııi «kahin. lere 
bırakmak lazım gelecek. 

denizine doJru Alman ilierleyişi, 
St.alir..grad müıdaiaasının deva
m1 haknde cenahlannda husule 
gelecek tı>hlJ'.<e "'asebile durak
lamağa medbur kalmış, tabı. mü• 

ddc.a hattı olacak Vo'ı::. JQ Sta
lıng•ad'ın zapte<iilrr t m0 <;;, \'oro
il'lej'e kadar d•vı m edecek s ':a
da emniyet hu.sulUne m.uıı u•mak· 

tadtr. Bu şelüue Rus müd !aası 
·kırı' n z a, Al.ıran ord' iJ iç "l 
Kafka;va \'e Peıer den,. t • .>· 

lll("'lennden !>~şka ğ rk c<> •l l• 

ni.n merKt-Z ve ş'IT'"l1 kPS:. f'r "· 
de, Afr; ada. GaıM 'l.vrv ı<l-.> 

ge ecek aylarda m • ·t o'mıya· 

cak şar' nn ve ~ larır. ı ' ııl 
ib&l&cağ,N buı;l c1e'l ·ö rn<" 

hiç tıır surol.le ket.· l"!l ,ay. • 
11'4L 
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l Son24 Saat içinde 

Hadiselere Bakış 
~ J 

V!ıs1rda İngilizlerin dün giriştiği 
aa rrtr z un mevzii olduQ-u anlaşılıyor 

n. ... 1iıı a;;keri Joo~·ııaklan Sta
tir.ır,rad'ın kIEaca durumunu şöy
le <>'l<l.riyorlar Şehir yarım daire 
şc·k nde mllihı;~aradadır. Bu ya
rım dairen4n ık.· ucu Vo];ga'ya da
lrtl ıraktadır. Şohrin cen.uıp kı&

rnı A IT'ıö.n!arın kontrolü a!tı11da
dı S'mal b&tıd;ki sanayi mahal
luiı ct ınt:llıa<t•beier devam et
n~~t<!d'r. 

n:ı:zat SttJirııgrad şe1 ır' .askeri 
bir •Mef değildir, adı kalan kül 
\-e anRaz y :tınıdır. 

Mm n looliği. Rusların şehrin 

şrm lındeki k. t •t mevziine hücum 
<'il ss ·rse rlı>, kanJ1 kayıplarla 
pü kü •uld...ğillıü bi'..dirmektedir. 
Ço"l1 İrıgHtere ve Amedkadan 
ı:~· ş olan 93 1-Ank tafırip edil
m <' r. Alman kaynakları dünkü 
~arek:rt esna. ında ~ahrin ~imaün
t!e tabk'm cdJmi~ üç sanı>yi mın-
ta ını zaptetm Ş:.Crdlr 

\"aziyet 'l Rın;lar itjn 
!buhranlı bir hal ald!ğı 

yor. 

gi'tW<çe 
anlaşılı-

S mal cep'besiııdcki harekatta 
baz Sovyel kıl'a!arının kuşatıldı
ğı bi!d riliyor. Alman tebliği bu 
hareketten balı.setmiyorsa da, bu 
harekiılın Ladoga gölü cenubun
da c kırtı t~i! eden Jlir ~razi 
par "->ında cereyan etmekte ol
ma muhtemeldir. 

Kafkas doğusunda Alnıar~nr 

'c .n araz.i kazanmşlarsa da 
M<.. ok ve V'adikafkas henüz 
ı:uslı:.rın e ııded r.. Buralarda 
d_v&rn eden )dddli karşı ta~r
r• zl ra re gmcn, Ruslar da Ör.i?n.e
l kaLan~lar el.de etmiş dejiiler
d r 

, · :ıvorosi.-k dolaylarında ise 
tb:' "'lSd Rorne.n kuvvetler·ıe. çar
r T.a,ar dcv~m ediyor. Burada 
0:ı·r Rumen tümi?'!>inin irrlhaya 
,-.ık,n kayıp verdiği bildirilmek
tedir. 

---

$enih Muammer ALATUR 

MISffiDA BİR İNGİ:LIİZ 
TAARRUZU 

Kahireden verilen haber'erde 
sekizind ordunun taıı.rnı<a ı;ese
reık, merkez ltea müı~ bir çak 
<iU..ma mevzilerinin dün gündü
zün e~ geçiril.d.iğı ,b;ldirilmeıkte
d.r. 

Bu m"'·ııi>er Manassib ~ 
sindedir. Fakat 'bu hareketin .ge
ni<: ölçüde lbir taarruz hareketi 
olmadığı da anl.a:;ılm.aktadır. 

HİTLER'İN NUTKU 
Hitler'in nutku'!1'lln ak:sleri 00-

v.m ediyor. Röyterin d<plomatilk 
mu'habrri. Hitler''n geçen seneki 
nutkunda zaferden lxıtısederken,, 
bt'. defa eldie edilenlerin tutula
cağı söyleıcdiğine göre, müdafaa
ya geç.leceğine i.şJ.ret etti,gini kay
dedıyor. 

cDeyli Telgraf. la. cBu ııutuk 
ge~'(·n seneye nazaran, gerye 
doğru bir adımdır .. diyor. 

<Deyli Meyil. ösc, arlık yıJdı
rım harbiıtin sorıa erdiği manlisı

m çıkarıyor. 

İt~'eyan radyum ise, Hit.leri.n 
y&lnız yapılan işk'ri söyl<>d>i>iıti, 
gelecekteki işlerden bahselrnı,di
ğini sö; lüyor. Radyo di)'Or k>: 

c Yakı·n ıb>r istik!'.)al. Hit1erin 
doi';ru .konı;~~ı:(}unu i:J'Jat ·~de

cektir.> 
LOr--~R.AlDA \"ENİ Eı'.ın. 

CEMİYET 
Din ve ırk yü-bi1rl'den hM!ıfla

rı örulemek maks:,dıle Lorı.drada 

Y2:..nıdiler ve IIıristiyanlar ara
sında bir konsey kurulmuştur. 
Konsey Yahudilerle Hır'&tiyan

lar arasında üftıirl'ğini temine çaı
Lı~acaktır. Kcntcı>buri b;ış piske>
po<, Ves.ın'nster pi.;kopos ve Lon
dra baş hahamının konıscy reis
lik'.erine seçilmeleri te<ıcıbbii.;ün 
c ddiyetine bir delil addedilmek
te<lir. 

KU 11. BABERLER [Vatman ve Bi et-
ANKARADAN vo • 1 çil ere yiizd ~ 
Au.;m.ı:ıu;T'Il>N: 15 } d * z, uot, Ticaret vP, D;.ltil&e Ve-1 zam yap} } 

lC'\ r aşe n:eselelc.ı:' u:ı:.-trır.L.· ış l!"k' ı· .~ lıl k _ .. 
bı , a !ardır Memudera lan- u ı.ı:n.c ın ~ü.ua 1 zammı weı~~ 

& 1 pm I l rdoki r--tJ.. 1 ması ıçın vel1dıg~ kiJrar Uzer~">C; Is-
zil -~ 1 y· ~--~n y~:_. k 

1 "1 ~ "r tıııbul T!"dınvay İcb.rt•sl ,,...kT:,.Jn \.·e 
z. rıı~en e,,,__ verıu1- ararw§- b' ., ' "'tçı.ı.erp ,;, 10 zJm yapmıştı. B'J 

m •ır 
.,r EJ ım k ık Jn ıemini .ş;ntn Bc.e-

d;y il: v ,.ıJo.tği yer1cı'<I~ hi rD)-o 

" :ı. a t geliri~ ~ların 
h yacını k ı ılı) ca.lc. bugdcy 

Vt n Ofi, tar:ıfınCiaını \'' J.me.sl 
ıu.:. ır. ~ır. 

....._ Şek aı. ıtıf:llS'.i.:J n. bazı k nscler 
\: 1 ~ loK yapıJn o.sınd:ln !l•ri 
gı k,Jnııa.~ h:ı.sıl u:iı..'1n~şlu:r. S: ı 
t... ta g ~t'kt•r. A ',f. <l.ar Ma 

ıC-rı ·e \erı ..,,fştir. 

l\IL TEFLRJ,IK: * L d~ğırmpalerimli.1 hubu-
e &e- ·rı!.1ıc ,i ıçin a:ı

a ücrE·U k lo v.ıµna bcr kc
;i ılm şlır 

+ '\1uhtPlif ves·lf'l.eTJe bazı z.ahi
P""1 {ı.ri a._ laz:.jı!"'.in Sillcyn,an on bet 
aı.m iıa!)!'e rrıa.hküm olmuştur. 

+ T:caret Ol>s cvv<!lce Vilfıyet 
ta 'tndan ~ıt cdilouvlş l~--tcye göre 
b,...:ınlerde otomob•l Uotiğ ~vıiine 
baş.~ ı;y,oca!ttıır. * Altı,-. dlin 3255 kurııtı\an satıt
m~ttr, * Ticaret Vekili 9U yılı m•bsulU. 
!mrtığcn cie b!okaj SW'(l.iyle Belc'1<.a. 
,.e İsviçre:re ihrawu m\Gaade etmlş
ti 

1 + P'fedoen ııet:n~'itte o)G:J Ayanikı>
~a .;:lilW".Dekı ı.·unan motörü Çcı.n.akk.a-

1<11! ka.r•Y• oluımuşlur. 

:J.'~ on Z:lm biletçi ve Vhtmar.ılarr 
'htm.ln l'tınf'diğt. içc"n İdarenın J.."'adJ:'OS1.l: 
.ıer gün b; raz daha azat.mar<ta ve işçı 
buıliranı bn~rrntkle idi. 

• Bımun (."z:~rine Tramv~ İdotesi iş-
çilPr ne ayııoa % 15 zam :.rap: J.k bu 
m - rL ("f_ 25 çık r"T1t ?.r İşçiler 
bu EıyLn on üçurde pıı;ı.raıa ınt L'..1 
amma gOrl\ at.acalt13rıd r. 

Amerika rı:ıatbuatı 
(1 in-ci 83.h~t.-.de.n Dçvam) 

bet yle bütün Bırle~k A>r,erika 
€:ıızt-tcler, kardeş · Cü-mhuriyet 
mümessillerin.n Amerika'ya ge
li~eri Ye heyetin sb7.ciı.-;Ü J eı de 
oJ;n Hüseyin Calut Yalçı.ıı'ın, 
Tüı·ki'yen.:n tarafsız kaim:.\< iste
diğini, fakat Türk milletinin ne
reden gelirse gelsin her tecavüze 
kal)ı koymak kararında olduğu
nu ifade eden beyanatını bildiren 
Pres Assesiation'a verdiği tat.it.a
tı neşretmektedır. 
Hüıseyin Cahi~ Yalçınla Guar

d.a hava limanında elrı:ıfım çev
releyen Amerikan basını mümes
sliieri i!e tercüman vasıtasiyle gö
rüşrnüı;;lür. 

MAKSIM 
YYE SE AR 

Necati Tokyay ve 24 l(işilik S&z Heyeti'nin 
l:ı1 '1kiylc yfW'PD' ve ?C'< z "'.:in bir rE'p<'rtoarla 3 Tı-şrlnievv•I Cumartesi 

ak ınnından itiba.ren seans! ~na başlıyor. 

.r:n P\ZAR .. .,ı 16,30 aan ıs,:lil a kadu iÇ.Kisiz nOYttK REVÜ 
'\1a..' ..ll , 

OD R KIZ A 
RE\'USU bir ltalt:ı d941a. devam ~. 

ll!eml•l<•l11> tanınmış arlictlerinin Ştı•ol<iy'' pctt ,.altmdıl 

Tobrukla iki 
gemiye bom .. 
ba isabet etti 

1 

I..omrn 2 A.A.)- Çar~aımba gü
r..1 İnıg liı h"va 'kun-etlerine men 
sup uçaklar Talııruık limanın.a ta
arr02 atm~ler "" limanda bulu
n~n i3 gruıiden ik ~ine \.am isa
ibe'tle1' kiıyde~lerdir. 

Ful<ata 1 Başka bomba uçakları 
ve Sol1umıdaki hedeflere 
etrnış:lecdir. 

-taarruz 
~ ----

RUZVELT 
(1 lmci S"-hiled«ı Devam) 

Saraya avde etm<ştir. 
Bu 15 günlük seyahatle Reis 

Ruzvelt lam 12.000 kilometrehk 
yol katetmiştir. 
Beyın Saraya ctöni4ü.nde gaze

teciler toplantısında Reis Ru:ı:
velt, Ameıi'kan hal'kının enerji., 
sinden sitayiı;le ba'hset.mişt:r. Re
is, 10,600 tonluk .bir geminin 10 
günde denize jncfü, ldiğine şahit 

olduğunu söylemiŞtir. 

Ruzvelt, Eylıilün 17 sinde Be
yaz Saraydan ayrı~ ve dün 
avdet etmiştir. Seysı!ıat son de
rece gizli tutulmuştur. 

Bahk az çıkıyor 
çünkü: 

(! inci S1hi!eden Devam) 

150 kuruşa ·t, 85 - 90 kuruşa nohut, 
65 - 85 kunıcıa kuru fasu!11e. 7~ lru

ruşı tr.ercim<icı, 90 lmruşa sa.nnıo:ık, 
45 kumşa patıates, 3il - 40 kuruşa 
soian alınası pek güç lıotıl>i imkfı,n.. 

sız o:an ve t>k:e:ri-)'eti tc~li eden az 

gcr:rı.ı ,-atand!Jşltrrn ateş.i de dahil 
olmak üzere 25 kımışl\ r1<1ll.l!lderine 
kal:k :ı...ıa.mam:ı.larm:n b~l,ca sebe

bi: Balıkçılar cem>yc.tinin büJllün di

dirunrlor..ne rağınen sesini ~:n.a
rn,uıdır. 

Petrol Otisi lağ\·ed lnı:Ş ve mu
;;mele'.erini bir ş.rkete devretmiş

tir. De\·ir muamelesi bi.r a) dan
iber. bitmi. olması1'a rağmen, şir
ket. Bahkçılor Cemiyetinin her 
gün hakkı olan b•r buçuk ton ma
zotu ver.memiştir. Bu yüzden mo
t&rlü hale konan balu!cı;ı filomuz 
ı1ıl vaziye'lU! k.Umıştır. 

Bl;gü.n piyasada· gördüğümüz 
balıklar; Ya tenekes: karaborsa· 
dan 2'5 - 30 liraya temin <'dilen 
m&rotla, yahut ufak rrny klarla 
avla1JI11şl.<lrdır. Arz ve lu.Lj) pren
slbir.e gör de f:yct tctı:at yie 

yüksektir. 
Halbu kı: Cem.yete balıkçılrca 

tc~-zi edimlek uzcre verilecek o
h ngünd~ 150) kılr> mazot, ~
re asgari \C'0,000 k,ı.o balık temin 
edecektir ki; bu sayced en iy bir 
gıda o'.an balıg.n en lükoünü ki
I06U aza. i 50 kuruşa düşre '~tir. 
Eu suret • halkı•ı ·nalı;;a göster
d .;iı rağıbll piya odaki cl ğcr gı
da maddcler.rin de dl:l§rne.sinc 
scbı:"ıyet veree<>ktır. 

Fakat p;ine mnzot gcçıremıyen 
3.000 kışı·.k 320 balıkçı <:e.mı.sı 
bu,,.ün der zde uvum;;ktad r. Şir-" . 
ket te Ticaret Vekaletinin emri-
ne rağmen hi}.l mazot temin ed~ 
memekted.r. 

Yabar.cı p'yasalardan da yüz
binlerce kilo bahk alma teklifleri 
kabul edilememiştir. 

Bundan başka balıkçıların ağ
lar ıda eskimiştir. Hükıimet ağ
larda tamirat yapılması için ce
miyet emrrne bin paket ağ ipliği 
vermiştir. 

1 

Bunun da futiyaeı tam karşı
lamıyaeağı söylenmektedir. ---

• 1 
~ 
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3 - S O N~'T E L G R A f·-· 2 l"'l·i"lL.".?f;;'."( ;~1.! 

Türk Çocuğu Gözünü 
Dört Açmalıdır .. 

CRaem.akakden t~vamı darlık iç.nde bulunana :\ardını et-
tiki!iğ., ihtiharcılı<Yı h'c belli et- · . .... ~ n1ek; tasarrutfu }3'-auıal.., hlr 

Liyon üzerinden !·ALMANLAR medm, renk \.'trn1eden de telde- f tc'k.ilde kb.lnlı a &Latni eh~nutt.vct 
ıniytteğinden. d<'~teklcn1ediğin- 1 k h l • , -erme : er tc~t, 1bii.!-ıilıniİ7<ll•, ht"r 
.!en na ıl e,ıin olab'liriz?. 

T l 
• . alı:-.v&ri~iıniızde n1cn1Iekıtt <'nın'.-

yabancı bir 
tayyare geçti 
Lorıdra 2 {A.A.)- V;şiden bil

d.riliyw: Dün ~ ı;aat 1,3-0 da 
Lyoo çevres rı<le aı .. va tehlilke ;p.. 
.retı ven!m4ı ve ....,aı1<»avar 00pları 

a-teş agın>şlardır. - --..-----
İki cenubi Amerika 

hükumeti 
arasında Lir hadise 

Vişl, 2 (A.A.) - Bueı- Aire<- Is> 

öğiren.i.!d;ğine göre, Pt·ı-u ve EQJator 

ara.ında b'r badise cerey.n rtmıııtir. 
Bir P,,ru lopçelteri Elı.ınılor ı;.,,,.nI&

f'mıdan birinıe ctıbrcn g.rmıi; ve orada 

bu1 unıan Ekuıa.\lr gemiler~oi li:maD
dan çıkıuaye. med>ur etın:ı;ırt.ar, 

Almanlar 1 günde 18 
gemi batırdılar 

v~;, 2 (A.A.) - Geçen g(jn zarfm.
da Alman silahlarının 3 h;.ı.rp ve 15 
t;caret ı:emlst baılırd>klarmı AJma,n 

•<'dyosu b:Idıirmekte<lir. 

Ekmek satıtı 
(1 inci SahifrdP.n Devam) 

Mesela; Penrukte, ekmGksiz 
katan bir şahl6 e-kmek aımak için 
30 kuruş tren ii(:reti vemek mec
iburiyetindedir. Bu yürzıden bele
diye hudutlarına akın eden ha1,k: 
Kadıköy, Ü9küdar, Haydarpaşa, 
Sarıyer v. s. gibi yerlerde de ek· 
mek darhl:ı yaratmaktadır. 

::>erbest sat'§ yapılması icap e
den k:zalardakı ekmek darlığı
nın sebebi 88 numaral.ı koordi
nasyon kararı.na gör un ve buğ
day temin etmdk rorur>da.ki he
diyeler n buğday mi:"1ıayaası ya
pc:mnmalarından ileri go!m!ştir. 
Bu kazaların EJ-;k'şeh.re kadar gı
den heyetleri elleri b<ıış &rmıü:r 
tür. Çünkü vıLiyetl.er dı<Janya gı.
da maddesi çtkarmak iste!Tl€mek
tedir. 

H<lbcr ald:ğımııza ı;öre vilayet 
lbu işe bir çare bulması jçin tel
grail~ Ar:t'<araya rr.iırueu" t.ta lbu
Junm~tur. 

Stalingra.d muharebesi 
( ı inci Sah;fe'fiE'n Drvaınl 

bon.ıbaı-dtr..:!1n rtrue-kttd.r. B· ra.dan 
Rt19lıa.r-a t ':ye kıt;:.t.n aelmt:ktedır. 

VoronJ .k .~c- Rı..:ı.:l:ırın y,p·.:' 1.3.-
•ı bir ç tıaarruz gıı.rl -a.~ışt r. 

Son 2.ı a ~ırı.+.ı r.-ı ·er klfV-
vı t er 53 Rı.B oı;:ıtını lah p 'hn>ş

le-•oıd·r. 

J,O:SDP.AYA GÖRE VAZİ\'h'T 
LoN~r l 2 (A.A.) - St~l ngrad 

rr.uhar<\)eSt en buhrar.lı dc'Vreı:i
ne. y['t ıa,. .;<ı~. Rusyadaki r :.ı.o 
ve gaızcle1cr ,·az yetm hliliı p~k 
edeli o:rlugımu h• · cçık.ça söy
km:Şletd r. 

Şohrin sJ.'<:r;~< vaziyet: .leıı ba.h
sudcı~ cKızılyıldı~. ııazt'l• i , eiıir 
ı;&rn· ı:ur..ı gö!l'feırcı,ı;>i rr ~ujda 
§öyle oo~·l~'Or: 

•Sta• ngı.-..d rr.uda!:kr ! M...:la
faaya solıat.la dt'·am eime'.U:n6z. 
Düşman .ııer ne p::ılu: •rıa ok:i<-sa 
o~un, geriye atılmalıd r .. 

Alrr.anlar §ehirde dcrkmr'kıte 
olduklarıoor. vaziyet ciddidir. 
D' ğer taraftan Ruslar da yCTi Lir 
ilerı~.; · J<aydetm"lerd>r. Alman
la bir yerden at:~ ve ı:i.r grrın.. 
de 400 kayıp verm:şlerdir. . 

Ruslar Don nehri lboyıınea ~ 
Almada~ üzer nde ba~ıyı .arttır
mak.ta ve cemııpta mih.ver m~na
kale hatlarına doğru tlC'rlomekıte-. 
clir. 

Rus tebliği, St.fa•gra<lda IA.llman
ların b~ h<l<t:.munun pü '•ürtül
dii,ğünü. altır.csnda AlmanJarm 
Sovyel hatlnr:na n'.il\;ız cUl!da.'"in.1 
kı:bul e:ıno!~tcdir. 

Her it< taraf da ·taar.ruzi \'e te
dıılüi nziyettl'Utr. Bumm.Ja /be

raber mo.<ı:llilı:ııin iş.eri guçl<ıµıJ.ş 
tir. 

Kafüoasyada artan R•ı ,J"ave-
rnt'tin·r., Al.ıranları çckı lmcğe rne-c 
bur e .. 1 ti gotrrir emareler var
dır. Al. '•nar Rcr muka-vcme';"i 
kırm.:L< .çin d ı;er c clcrdı;n kı

t.lal gct rcmc...1okıt~kr. 

U apse ıma· Türk m llctiokrı milli Mrliği, her 1 y.,ı;,.; mulihaza elm•k, :nlllı k1td
türlü hal •e s.<ırt kar>-blıwlal.i bü-•ı ı • ~ :ı: .rrt ve knvvethni:z~n zaJtfJ:ı1nan~-/l Zn a l er ıgor tönlüğii, s:>nılmulıgı harbin lut- sma, milli l>it>l;ji.;rnİ•in hu vakit. 
şındanberi deuenıni tv.- H'r wr k.indftı. kuvypt)i olınaı;ına '°" had· 

Berlin, 2 {Aadu-o) Aman vasıta ile Türık nulldiain ı."·rihi- tl iııe i<aeır <lilkat etın...ıhr. 
k:ta&tı Kafka:;yanın şunah gaı.ftıi- rine klit olaıı. sa!IR.rı a.....,_a gir- • · ' • ! d ..l-- t- ~ arığı her tilrk ~~U~I k_f'fl-
S.flQ.e ıiç urm•uou• ·..,r],,yerEik mek mümkün ol-amı-tu. Bu tl · 
b 

--..., i.sıw ;htikara. istıfç;\ij;e. , urgno-
İ"\'<lk müsl•~(!m d~an rı::ev- milli ı.irl;;;. ,, bu milli bü .. ~e·• ik-... ..., , • c-..lıı,."a, gıııyyrme,,ru kauıı<a kar'1 

zilerini yamnşlar, dağ .st:hkam- tt-.a.r. lıubranlar'la. ia'.a \'e h•vat ,_. · · !" --... •il mikıulele ımso.ru .bir morakip, 
larına çevrilmiıj bir köyü., 500 ka- nurddeleri ;n .. rinduki tahamıııiil bir ~ lt~lidJ'. 
zamatla 76 s""P dağ ..stihkfunını edilmn tereffülcrle s.-rsmak ;.-

\ 
Eğft- her Türk çewğn "icdaıı. 

c e geçırmiı;l<!rıi'r. tiyenler.ıı bulnııdugu· nd:ı.n v& ı.. ve :milli iduk şnut ve mu.b,.;e ı.e-
Kı taı tmnz Tu•pscn'n şimal do- nıın <lenenmesine ı:eç:buiş ol.ma- siadea gelec..ı. bu. vazifesini lıi-

ğus1'nda da ilcrlemeğe cle•:am et- sı~d~ şüphe etmemekliğimiz için ba.k.luıı yııpe.r \;e hiilairn .. t de (iat 
""'"'cT, bir "Ok k~zamatlan ele elımızde hangi Jü~de '·~ müsbet t 1 ıı.~ ".ı .... ar ~s armı iBcelıer , -e tcdl~lrlcriui 
geçirm;..,ierchr. - red ,-.,...ikası "ardır? 1 ..,.. miilaha:za ederLuı ~erçe\·e!P<liği-

İ!,,,, hare•-·., -..:!ır s~va.<I•-'- Bu "pheyi, bu caeaba? •• "ı da ,,_. 'ht' ı· be • n.oı;;; "".t> a. 'S o.L• b J n1.ı l&.I 1 •nıa l ~e p ÜZHID:dt 

devam etn1ek'-·'ı.r' . Tav''"~leri- ı ükümetçe "'' fı:ırtçe daima !?N- d •- . 1 a.t.."'U ~~~'°' - uru.r ve- a.cıtıp a 1"'3 yarınııı gı 
.....:,, K·~kas sahı'lı11~... '-ı.r' Bol- ı öuünde lulınQ a mecbu.ruz. "- add ' - . .,_ "-' .,.., ., ..,. m .. ,.,.. üzeıiındeki fiat dıı 

şevik ticaret gemi.dıı ağır has .. - Ş.yia ite, )alanla. Ömer Al>'d İ rumları l>ugiinkündeu ç<>k farklı 
ra uğratm'*1ard r. hanı dal3.-enleri ile akla sığar ı olaibilir. 

sığmz bile \'Cı oymılarla şf'hiTli ı IlarJ>;0 talıii olarak duğurduğu 
vatanda~ın geç: mini ta:ı:yi}ı: eden· mü!jdı.ülleri bükiımel yenmİ)., ça
leıiıı )aluız kazanmak, çok ka· lı~>I' \'e azami gayretini hu yoİda Kendllerıne sivil 

memur ılı veren 
iç sabıkalı I 

Sit<k.1..•ciıı:ıe İm,lr Ote.ıiruie m~ar r bu
l·l!Dmıillaı- o16.o Ah •d1~ bir şahıs 
dün ıec~ saat 23 t.e sa ı1boş bi ı· halde 
Gala~ y,,l<F~l<kaıdıcuuıdan &'~

iııen, taruma.hgı üç ""''" i»ıüru' ç&
m~ kendisine fıa~aıı&. ctn: ,.lerdir. 

t&z sivil po!.65 ır..t"lll'U.'."-:OCUZ> diye 
lteDdi1erioi tüccara tanlta.n bu ad.am
lar bir mU.dciet ATi ile go~'er, 
Köpııil Ü"lti.inP eı~ldikleri za~an da 
....mo.:ıu.ııımc1.aıı i<Wade edıorclt ce
bince bLJll.ln&ll 180 lira p;ınumt aşır
mı.şiardır. 

Sirkeo<yc otele geldiği z.aınun ~;n 
!M"ttına vıtran Ali.. pol' 111l!rıocaat 
eıııwş, bıı:ın& gele:> m:rı:unmluğu .,... 
latmış!ır 

\~apllan tahkik.at nctıc~s.ındc ken .. 
dı1'ertne sİ'\"111 nomur s· ü v ı•rek ure... 
ca...--ın 180 l 1 ra.sını a~ "'a:lı açık gözılerin 

Nad•r. Zek1 ve sa ı ndlaırında ile' sa
brJm...:.ı o!d -u :ı.nlq Tnı!i bun ar ycı.
!kalanmışlar . 

Ttıoc:tn:lon aşmh.lc rı p>m ü:t•rle
nncle b luant.;.Ş., sahibine vrrllm ~t.ır. 

Otobiisil çarptığı 

bir çccu 
21 a e "·cıı 
Karamür.;e~e oturan Velinôr.. 

oğlu 'I yaşlarrr.da Gal!ip di1n i9ke
le yıılundan geçtrken bir otcoo
sün sadmaıl•ne ui,"t'amış, vüıcurlü

!l'Ün muhtelif yerlerinden tehl':keli 
sure'tte yaralandığındacn Ş~lıi has
tarıes>rıe g<'tiril.Jn4.<;c de az sonu 
ölmüştür. 

Bu s:>b~h ç:xıı..r!t hastan&!n<:le 
galibin cc~ed..; mu-yene C'deıı 

ırdliye dcıl.."lxıru Kamil ifusıılan ö
fanün rr.orı;a lkaldırıhnasma m:runı 
göstemr / r. 1 

Kıı.2.ay .1 scıbep oan ş;ıför tutul- ı 
r- ~ .Karmnil"SC müddoomumi
ııınce !IOr ~a ÇC'!<ilm r. 

rte .usfarımız al-
krn eril -rerini '"es

[ e devam cdi or 

zanmak h..,tabğına tllltuhnnş t>eJ..>if etmiş bulunurken bj.z fert. 
muhteris ,-e muhtekirler olduğu- Jer de kendi Y:<-dan \C m:.Ji ah· 
na biz şahsan ioannııyoruz: Şüp- Hikımızın telkinler;n.c unnıva ve 
hemiz.de haklıyız. · • · gayritalriili.kleri önleıniye. ltiikiı· 

Çii11kii. Türk mlli a:ıirffğini, mele yardım etnı;ye m<>cbu:ruz. 
Türk içtimai bünyesinin sağloım- ETEM iZZET BEN/er 
lığını, Türk ablikıoın temelini 1 ıı:. 
bozmak istiyen!erin lıuhmmadığı· ---------

Yeni Ginede na, ltuna çalr~~·anların mıevcııt 1 
olmedığına inaııımıyoru-ı. 

Tü.ııkii dışorıda.o yıkanı· ımlıı.r, ı 
Türkün hudutlarından kalb bağ· 
!anne kadar milli aJıLôk \e sala
betle kunluğu Ç!'L.k s.iperleri yf!ll

mek iotiyenler için sun'i bulıran
lır yaratmak, maİ'l"tİ bu buhran· 
lorla gü~lC!jlirmek, para k•)meti
ni düşiirın:ye çalışmak, ded'.!mdu
larla, müstal-.siH.1 hır. ını talı:rik 
ederek iç sarsınt.ları ylll'&IOlJ'Ya 
ıığraşm.2k \·e buhranı lıerkeo;in 

nıa]ı haline sckrnak ve s~rayet un
suru halinde kullanmırk elb.-tte k.i 
bir yal \'e b:.r siliı.htır. 

Ilu çok i.nce, ele ve ,;öz"C ısığmı .. 
y&n, kalabalık arasına karı.,..abi

"'." \'e o arı.da zehirin; yaya- I 
bılen, hıı.klıı • hakı.ızı, doğru

yu ve . ~ıılı.ı lıl.r ara~a katllll 
s.liıb1 korletın&k için h likıi ıneliı•, 
zabrt:mın \ ıuife ve mülıihazalan 
mnhak.kak ki vaNlır. Fak.at bü
tü<ı ·bunlarla beraber ·bıı yolda 
Türk çoruğunun güıünü aört af· 
ması ve bu y<ılıla hiiılıiımele .-ar· 
dım etme.i, ,·at.ı:ııoa ho\lınf't. ey· 
!emesi lhımdH'. 

, J'lli biin~eml:ıi sağlam tutDIJlk, 
i~inı~?.dcn \·urulın:t1ma.Dt i~·ın çok 
dikkat],, çok U) n..k, (Gk ,u11rlo 
olınıya ve bütilaı bu ibtima"°'ri 
gözönii.n alarak fert ferL bu va
tanın selamcL.1!1i eu ni ·et alt ıla 

l>nhtndıı.rm.ya ml't:buruz. 

Bnna göce hel'§e) in ba roda hü· 
kiımci tei'Wrle:rino azami yaTll.1m 1 
etmek, kazanç hırsına kaplı! -
nıak, faz'lctli. ,ahlıiLlı, feragatli 
bulunmak. fazla hi hir ey al:na
muk, fazlavı >aıtnıak, •-atanda~ 

s:ıf-Iamıda maişet d11Thğına a>la 

CI tn<:< Sa b if ec> ..., °""8ın) 
bulunan Mauairo'ya <iru?ru kuv
vetlerimız ilerlemektedir . 

Müttefik m;tk.an dün Sunaya 
taarrill! ederek duşman h~fleri
ne taarruz elmişledir 

Amer~kada 
(1 inci Snı leden DE'\ m) 

Amer'kan b::J.riye k<.- >;,..ınu 

Eylül aymda in,.<;a edilm ş 01111 

.gemi \Qnajının bir mi'~ on d · uz 
bin sekiz yüı:ıe balig old~ mı bıl

d.,.p;ıekteclir. 

Bu rJkam büt J 1 1941 ~· :n
ck J"'.<Şa ediln, · olan gen'_ tonaj 
rakaıruna bedeid~. 

Londr , 2 (A.A.) - Kanada
da geıci ınşa:>ı süratle ilerlernek
tooır. He-r 3 günde o:r gemi , ya 
rxhrilıın .. k ledir. 

YENİ NEŞRii'.AT; 

Perde ve sahne 
(PERDE ve SAH:'iE) nln Lıtteıır;s 

sayısı b;r çek kcymetL )'QZ1I r ve 
ı.engin resurJ ~rıe \'.~tu-. Ta'\?.Yf 
ederiz. 

ÖLÜN 
M:sır ~afın Mmrlı Hrs•1ia 

H""'1il Omerı Bc;rn l<mırresl 
:BAYA:'i f':•'nlA Ö:>lEB.İ 

3ll E.r Ça ~ 

d- w "'-= c b • 

(1 inci s.hi!'den ı>eva:r.ı fırsat vem>emok, hatla bö)le b'r • 

• le ·r ~ fa:ııla y n yopılmas~ ---------~ 
y. , .. u:z. ı;o<: :a rın 
~rc..r, 

Mtb'ı.m n nız Bl'ş kt !an ~ ra 
Aaat 17 Ce B,yoğlıu Partl bınac."'a gl
ci~:ıck orad:l d.:ı B 'J""Olkı h! k!nın di
!t:"kı1ttir.i dlnlf·mışlerd.ır B yoil.ı!ui•-
Tlll titalı:le« ııe ıµı/archr: • 

i..,e 
tı'<lblrlt-r 

gü.c lJld r rirı e 
al U111 ta s.ı, 

rşı müf"S'Jir' 
her p;yııs:ıdaki 

drpole.ı'da dıolu ol:.n malların J>l'Y«sa

:ya ç-1'°8.rrır.ası, h:rpİı&llıB.nıfy~ dıüşen. 

genQ!erin wadlı için tedbirler alın

ması, h3ldta k'nin tevzl•tlnm ırn.a:ıta

:z.aan yapılmL'll, kö:rhıOOn. builde,y 

ı.,.,l'matmda ltarşılaşttlı müşldi.l:itın 

be-r'taraf ed~~mcsi, bugünkü ~ül 
dU!'ll'JDCia tı•J:ü.n millet:n yKT:r:.S2k ve 

aade elb.se g.Y'J1"C$, Bryuğlandalci 

tı_r ve cğloııce ,.-e-r~r;r. t 1\2.1.-

1<'~ rnJnl olunması, rneının-lann da 
a"1<erlcr g-bl l;tJC knl:ıy',ğından io*i
fode etme len .• 

Mel> ıısl•rnru:z. balıkın bu d>ı k.e
rlne .Ka:-ŞL h U::n t.in l~ım gt'le-ı,:tk 
lt-dbir r" a ağ ı \ e n>3-ha! i idare
lor ı:..rafmd:ı:ı y.a~ılab cc!t ctılelolerın 
d·· y •r,,., ~et.r ect'!ıni vadclrnlşle<'-
c..r. 

nu a :3 _,z '-ın K.azım 
k r, =:ı. ı:ışe m<ıŞku 

tik~ra 1"""1S ctm ı. bu y 
aıırlul< m ahllok <Alşükiil 

'"-ıs_T_A_N_B_u_L __ [)_EL_E_o_iv_ES_ç_1_1L_A_N_L_A_R_1 J 
Kad c.i,7 Söıii»'ü Çepnr )'Olum .. asalı inş:ıatı kapalı :ı;orf \.BUl,,y,e · . 

"'i ım.,:;< laıı..rlmııştG u 
Ke•tr bedel< ~:91l9 ıira 34 lruruıt ve :lı; teminatı 179'1 lira. 70 kuruıtur. 

Mul<artlı', E:awlıno, Naf•a Ioleri Un"'u"' H<l&Usi. ve Feııol ,.r<narneleri, 

proje. ke> [ r.u:ı.sas•yl.e buna müteferri <i>ğ•r e"""1< (120) lo.mJI m1*:W•ıllld• 
Bel<d•ye Fı'n It>feri Müdü.rlıigU.:den ve ı ~. 

İha.!e 5/10/942 ~ günü saat 15 d~ Daimi Enourrıende yapıja.

caJı:tır. 

. Taliplerin ~ tem;nat. makbuz veya m<lrtupları ;ı..,ıe tarihiı>:l<m (SEKİZ ) 
ııın cvv•I BeJed,}'e Fen Işler< Müdilrıu,;t'ne metacaall.a ahcııldarı FMll.f Fb

liyf.·t, imtz.alı ~ ve te.Cerruatı vP k:8nUınen ibrazı ldztm gelı n diğer ve.s!. 
ic:ı<lariyle 2490 N'o. lu kıanUllUll f&rilatı çevreslnd~ lıaıı"JO'llc ları telilit 
rr"1<tupl:mnı lha.l~ ı:liı>il saa.ı a e kıll<l.1r De.imi E:ıcilnıeoe , trınt'lerl IAzım-
dır. (2ll8) 

Be!ediye Sular idaresinden: 
1 - Ornwıl>•;r - M~<a arasında .R.l:ıneh ve Te.ıvtol;re <:1<1de!er. l:ntl

dadınc1 tak ıben (3200) M3 Tranıe bat. ed:!~cei<\ir. 
2 - B" ı;e aA !name İdaremiz L"""":nm D ı:u.'nden .- acak • 
3 - E>'Wlee t""lif <&'en flatlar l"' k gör'~ .mden d ı rıır 

l)'mna m görQ "" bu hat>iyat işi pl' r ı:t: ihale ...ı.ıe,,e- ckn fl tr. 
yatı tt:ııer e •'~ tiy m'el'n 7 ııO/D 2 Çarı; "t:ıbı gır.ı; t 14 cı.. T .m 
S ,._rva l'Ci<-W ldare Me~ztnde hazır bıJumnA ~ ı (29C) 

Novoros!sk Lc<prlcri RJGlar ,.; l<'•d :nı ve be '"' ı , bımun 
hılcuma tCÇt'I'U< Rıınnen t.vk'9U"u- .,. >1eke• ıç, b• az n eıı... 
nu tahr? etın şler ve dil, .. ır..ı tiğ "' s1lv c n~ ve hOhııınot.n 1 2ımr 
gru:p~.L a ayır.:.rak ,memıo: suret- g ' n ı....ıı, rleri a!at2ıtını .ay iş
te i1ır '1) d b;.şla~la'1ır. J3u Ru- , tir. 

Meb' •--·· b·-· 1 l' •-ımcn tümeninden pek azı hsrp ı;ah 1 F .~ .. ~ _.., ııaıt ' ~ 
ıı c .,....c; :ı ka c ·'bil ınfafo rd.14'. _crui;"t. ,:".x: ~::... :r.ıO. bııllunla ~l e!ı:le.ri".i 

ALiCE FA YE -· CARMEN Mi RANDA 
PAYEN - CESAR ROMEO JOHEN 



4. -SON TELGRAF- ~ lein.ş&fNltU 

SA ÇL ARIN I ZI KURTAR INIZ 
Jla,a n saç sabuni~ le saç l arınızı y >kayı1ıız. Uasan Odckinin jle saçlarınızı tara~ınız. Kepekten, .• dökülmekten kurtul an saçlarınız uzar \t saç hastalıklarından ve mikroplardan azade kalırsrııı:ı. 

' Gayrimenkul Satışı 
Bcy ı>gl u Dördüncli Sulh Hukuk Uakimlii;inden: 94?/370 

.Müıteveffa Halit tılıdesmdc bulu nar.. Erel)t;.Oy Sahray'<.-edit ma
t.,llesi Ko7ıyafağı n:cvktin<le eskı. 25, 26, 27, 32, 33 ve yen; 38, 
40, 38, 4ry n> yine ea<.i 13, 19, 32, kapı numaralı gayrimer.f<ul 
-m~ıken.• miue açık arttırma su-ret le 27/10/942 tarlhiı>e miJEa
dJ'. S..1. :;;i.ini.i saat 10 dan 1:! ye k:ad.'.r sat!lac::ıl:ıttr. Mttırma 

bed"li '•' _.., yet.";? b!!Şi bulmadığı tı&dıiroe ikir.ci artbnna6ı 

li/11/~4' rUune miiısdii C:.ıma gün\i sa-at 10 don 12 ye kadar 
icı·a t'<iiicc<'l<ıtir. Tamruntmn kıymeti 30400 liradır. Dellaliye res
ır.i Jıalc ınıtu kad:ı.stm harcı mü,1er sine ai: satı.ş gıinüne ka
d~r veorg.ler mahkemeye a!Dtir. A rttırm>aıya giTıJbJmE·k i<;in 
y,ızde yedıi b:;.çuk r.~betin<le pey ak.;eııi yl•rm:.•l: l.'ıwr.dır . Sa
lLŞ tapu k::ıytlı n:u":>iııce yaıulacal<t r. 

Tuf~ı:ıt: Mc21kur geyt-lmcn~rnllcrin umum m~rni ;athı."yesii 
230-Gt) metre nıcra~1Jat olup ev~nfı cs!oJt KOZ)-·at:ığı caddesi ü~ 
'"' .Je :l6 nı.:maralı dem T pa>rm<J<I.'kh kup:tlorı giril r. Bahçe 
dcruuu~a sağ c _firfle 0011çe duvarını tal0ben ik nc.ı h.r de
ıı:rr hpıJan gir •ir. Bahçe !ı;1nde camları kırık b r çjç<'k"I< se
n ve har:tp bır çıçck!·k oıup 17,50 mc•re mu,abbaı bunun kar
~ ında h rıci c!ıv=rinrı k; :-g; ı· ve wm.n kat dÖ'.'<'mesi çiment.r 
lu nr.~rt>)"f..' g ""l·,T. S:ıg<la ü~ o da iı:.ı hc.;1 \'C ->c;da zcnı i taş bir 
oda b.r r-utfak ,.e solda bu •as odod.n oc.-"lir, zını:r ı mer-. .. o 'S 

nıcrk b1r kor;dor, bL:na ın ... t asıl h.ırJp bir eda. ke-~a c,r dordan 
ttf.l\ilir zc nı" çıni d~li b~r eda \.'!";; b:r ı.:.1ak .ıııtrc, lbura<lı.:: bir 
VLi:t vard r. Ayrıca lı,r ')1errrer musl A, buna rr.u.ttasıl lıır dl,ğe 

c<la \~ bu odada• g ç•.cn b~h çcye itap.sı bulı.ın"n zeni" ç:1n 
cl•.ırı"li \ı;ı; uk bır sJion ~· p b al"ı~·e cephesi k~m 1 n c..1mekan. 
!Ju:·ada duvarda m.trmcr ~ak u!i su ~e:aJ~j, bunun yc;.nlôrında 

saoıt ık! rrerrncr ffa :ı, bu sa lana kqoıları açılan ke.bbeli bir 
a.ı)n, yir.e tu antreye kapısı o lan u.f .. k bir kor!OOr saf.:nda b.r 

h~tj, solda bir oda ve pencere s . .i sand k odası. Bahçe tarnfır.dan 
<• :-a lı:T odz.yı ıhti.va e:r."'e.ktedi r. Bu bin<> <;Sas k ·ün <c:.'ımlık 

l.,ı r::ıt.i1r. Yek& crı c nıuttJ: sıl ik kısımd· ı ırUrckkcp olan bu 
b..-:-a .. ın umum m ~h3.sı 437. 50 rrııo;trc murabbadı,. Bunun kar
~ ~ ba. e oıtas,n~ fı $::~ ye k!,...~l n1er1n<:r bil:" h::,vu41 i~c 

uzcrmc taş merd \en.le çık .r bir k: .. ;, .ne \ardır Kıirg:r k11:ba
lonn arası tel çckılır. ş a .. m r pHm kı·ıt.ı b:: k:;pıdan geç.Iw 

rka c .• ·~t h;.hç;cde 22,50 me: re mu .... b"baı s• as.nda hır lıa\'U.·', 
27,00 metre ahaoınd;. bir c,d3 ve b:r banp su pe.r\ an es, yine 
b r k.ıtlı ":targ'f \ıthu; 216 "' r mcL·c murubbaı sa'-asmda ik i . . 

• 

~d11r, C(;pi1ede ve l{ozyatağı cadd-csinde mümas 154 n1C;trc mu~ 
r'1nbuı sah.gsında zC"min katı karg:r, birinci ye ~atı katı ahşap 

~.ı...N:~ o1up zem n kutında çi mentn döşeli bir antre, so1d.ı bir 
eda, rağd.ı bir oda, büyük b:r havlu, bir hela, bir kil:ır, mcrd:ven 
a:t r.da kuyulu b:r mutfak. Birinci 'kat 9Jğda alaturka bir hda, h:r 

salıır., sal<>n Jzcr:'!lde üç oda açık bir taras ve biır gwsu'hmıe ve 
alı a;:ı mel'<:! :venle çrkılan çatı araı;ı katı l;ı<iyüG· bir sofa ve bfr 
ooa lkıi dolap ik aç.k taras ve zemin katınaagi mutLk b'na 
'lıarüin<le olup 12,00 metre murabb~;dır. 

Gayrim<>nkulün her iki ce piıcs: duvarla mahdut k~pıları 
d~mi r parnıaklıl:'ı d ğer ıki hudut tel ile çevrilmiş i~inde 23 sa
kız ağacı, 38 ınc' r, 8 badem, 56 armut, 7 erk, 1 kamelya, 1 Ü>cz 
5 ~·yva, :!.8 ıeyı;n, ~1 dut, 6 ceviz, l çitlenıbik, 3 !lfa'.:a eriği, 1 
hunnap, 3 yabani ayva, 1 kavak, 9 r.ar, 2 çam fıstığı 7 atkcst.a
nc·si, 2 saıkım, 57 büyü.it küçük çam, 1 çınar, 2 f,ndık, 11 ıhla

lnt'r ağacı varclır. 

İpotekli al:acaklılar \··e di ğe-r alakadarların ırt'fak hakkı sa.
·hıplcrin in gayrimenku:.leri ~etindeki hakları hususile faiz ve 
môsrafa dair olan ddialarını evrakı müsbitelerile birlikte sıı
tış gününden evvel mahkeme ye b; ld:rmeleri icap ede,·. Aksi 
tak<hroe hakları tapu sic llile sabit olmadıkça satış bedelinin 
Jl'lYla:jIDasın dan harıç kalacaklardır. 

İstek·1il rin yukarıda yazılı gün ve saatle Beyoğlu Di.irdüncü 
Sulh Hukuk Hakimliğine gel n:eleri 15n olunur. (5660) 
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SOLDAN SAİ'.iA: 
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1 - lh~:2..'1. bı kt•Y. 2 - İptid"t 
b:c;rr,e iiicti, T lli n.1. K! Alet,, 3 -
B~!argıç, 4 Aı.lı·t, B<ış.ına A iJlı
\·ccııy'.e t ·lr>! :ıda ~ 1ylcnir, 5 - y ·ye
crk, 6 - Fl'nl d•ğ•I. R nk. 7 - .'.\1"
o.ab:l, Nı•b:J.~. Dwn..;;.;n bırUttığı, 8 -
G.tzel S.-.n'a.t, Notıa, 9 - Ba4ıno M 
J';.\·er.,:yJ.ı• ... ı I·!'gi\i.z. "'r n işg~l et-
t gı b· n<! .... 

Yl: KARTI >AX AŞAGIYAı 

1 - içı ·n. ıi b. ak dı 2 - B.fşı!l- ı 
da.iı harfi O ya ~ıo, clcı e:niz. Rz.
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Gayrimenkul Satışı 
Beyoğl u Dördüııcü Slliıtı H ukuk Hiıkimliğ inden; 942/ 370 
Müteveffa Halit uhtesinde bulunan Kartalı Sultan ç.fUiği 

Köy ati mevkimde 14, 1'5 ve 9, 10 numaralı arazinin açık art
brma surctile mahkememiz tarafından 27/10/942 tarihine mü
sadif Salı gür.Ü saat 10 dan 12 ye kada r satı•acakıtır. Arttırma 
bedeli ~f 75 şi bulmadığı tak d.irde ikinci arttırması 6/11 / 932 
tör'!ıine müsadi.f Cuma günü saat 10 dan 12 ye kadar icra edilc
cekt;r. Te!Jaliye resmi ihale pu lu , t"v iz bedeli m~terisine, satış 
gliııüne kadar vergiler müteve fiaya aittir. Arttırmaya girebi·!, 
mek için :" 7,5 nisbetinde pey akçası yatırmak laz:mdı r . Satıs 
tapu kaydi muclbince yapılacaktır. • 

Tafsilat: Sıra No. 9 olan tarlanııı ınesahası 12 dönüm 3 evlek 
123 arşın olup ttmamının kıy meli 300 lirad.r. 

Saa No. sı 10 olan mahal çalılık olup mc,a!ıa>ı 2 düııüm 31)0 
ar§ındır. Tamamının kıymeti 5 O lirad:r 

İpotekli nlacaklar ve d iğer a•iık2darların ve iri fak hakkı sa· 
hip1cr;nin gayrimenkul üzerin deki haklaı hususile faiz ve mas
rafa dair olan idd:alarını evra ki :rnt,•bitelerile bir :;kıe satış gü
nünden evvel mahkemeye bildirmeleri icap C'dcr. aks. takt"rde 
'lınkları tapu sicilile sabit olmadıkça sa'.ış bcde!.n'n pay'n~masın
dnn ha'iç kalacaklardır. İstek !.!IH ıı yukarıd;t ı;<i>!trı!cn gün ve 
scattc Beyo[;iu Thirdüncü Sulh Hukuk Moh;«me;,ı;c geimc·lcr; 
i:~n olunur. (5560) 

2 İ l k Teşrin 1942 
Pı ·g.cım ve lı1Cm thet 
A;Ja.ı, 

Mwı:k. Fasıl ll• y'ctı. 

Saat 

r:oğ?=~~:=~H~k~~~~~:~~ŞJ 94.2
1
. 37•0•"\ 1 .. ,_ ~~teveffa Halit uhdesinde bulunan Boğaz i çi Beylerl::cyi a· 

t:k orta cedıt Arabacı l ar sokağında eski 4 )'Eni 36/1 , .e 36/2 nu
maralı müfrez arsanın mahke mem.z tar~ın<lan açık arttırma 
su retilc 27/10/942 tarihınc mü sad:ı Salı günü saat 10 dan 12 ye 
hdar satılao,.ktıı·. ArtLTma be deli 'v 75 şıi geı;nıediğı ta!<dırde 

ik i ncı arttırması 6/11/942 tarihine müsadif Cuma günü saat 10 
dan 12 ye kadar icra edilecek tir. Tamamının k:vmcti 2!i00 :<r:ı 

olup tell:l.liye resmı .hale pulu taviz bedeli müştc"risine satış gü
nüne kadar vergiler öLüye ait ti r. Artt;rmaya girLbJmck '\'·lll 

';: 7.5 nı~betinde pc~- akışası yatınnak lazımdır. Sat,~ topıı kay
dı mucibince yaplacaktır. 

Tafsilat: Mezklır ars:nın umum mesahası 2277 zira nıfatarır.
da olup derununda car' nısıf masura mü:ıte,..,k mai lezizi havi
dı r . Elyevnı bostrn olarak kullanılmaktadır. 

İpot<>kli alacaklarla ve diğer aliık<darların ve irtifok hakkı 
s?.hiplerinin gayrimenkul üzerindeki hakları hı..'Gus;lc fa'z ve 
masrtfa dair olan .ddialarını evrakı müsbHelerilc birlikte sa\Jş 
gününden evvel mahkemeye b i!dirmekri icap eder ak.si takd:r
<lc haklan tapu s·cilile sabit olmadıkça satış bedeiinin paylaş

masından hariç kalacaklardır. lstek~!erin yukar.da yazıl! gün ve 
sadte Beyoğlu Dördüncü Sullı Hukuk Hakimliğine gelmeleri 
iliı.n olunur. (5560) 
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18.40 

19,00 
1915 
l~ 30 

1'1UZL<:. Dans Atuz:~~ lPl) 

Kor.IJ5lll:\ (İkt$lt s:.:ıti). 
i\f'.::rV..: ~ .. rl{ı \'E- ·1·ürkfılr·. 

}\!Erol-Ntı·t Saa~ Ay rı ve A
ıans Hı-~r·eri. 

;nmm. ms:ı::111B1:smmmıı:--=ıcs.amwııı .... nm•.----~ (HALK SÜTUNU) 
19. ~5 

2oı5 

20.45 

J,.Jt\iz. ı{ . K·<.ıSı:t: Tu:-k hIU= ğ: 
ProgrJnJ CŞı !: '..\1c91,:<l Ceınıi). 
Itı..<ıyo GJı:Ettsf . 
:ı.ıü .. .f:-t· Karı.,.·~( Sol.o P<.ıı'c;'"lan. 

(P).) 

21.00 Korı J~ffa (l':vi"fl. &ıati ) . 

21.15 Tem:.;!. 
22.00 ?ı.~~z:k~ Rac!uo Salo~ 0:-kı·s~ 

tra.sı. (ŞC!: Necip A.;-itın). 

22.20 J\.ferr.'~t S::ıaıt ı\yarı. Ajons 
Kcberj1'ri ve Bor!Wlr. 

22.45/22.50 \·arın~i Proa::"3n1 ı;~ 

lstanbui Dördüncü icra 
Memurluğundan: 

941 / 1788 
B' .r OOr<~~tan dolayı ru;ı~ r.rt~ ır rr.a ::::.l'·ctıl~ par;..~·a çcvrilme

ü rıe l~r· ı vc~..n ~ş r•lan ye tan·ı.a nıırıa t ılı vı;·kui tara fından 
1220 bin;,.; )"'ÜZ ylrrrı Ji:a kıymet koııul,nuş o:aıı ve ta'Pu kay
d;na.. göre Ku:iı·mpa~ada Kadı ~·Ich rrıet Ef me~~i<lıi şerif~ müez
zi ''ne m"~rnt« rn.kıidan Kw;ımp;;şaca Kadı Mehmet F.f ma-

hailcsir.in Badulla ,,:J<ağında ttıki ve yeri 16 numaralı maa
bahçe hanenin cvoaf ve mesa.hası a~:;ğwa yazılı.dır. 

i fÇİ Arıyanlar: 
B'ri eırahanede kasa<la: çıJı..ı 

şacak ve diğeri laboratuvarda 
mcsa; y•pacak orta de::ecede tah· 
s ili olan iki a'le kızı aral'makta
d1r. Tak:plerin çok a<'cle b'rer 
mektupla Son Telgraf Halk Sli· 
itunu Muh:; n-iJiğine ıya'lln~ları 

mercudur. 

Sizi Saadete Götüren ~~
,,fi'~ Şehir tiyatrosu 

::l:ı ıı ~[~ Bu akşam •aat 20,30 da .

1 ım,, K J ş M A s AL l . r--------·--"'\ 
~--M>-·kaltı.-

Vaı-jyot l.aL!ra.:;ı:- Ga.J·ri·menkul har~cen sı.·va!o.!·ı kabarmış 

ve ıli.lk:.il:ırıü~ olırp ·çmdc b~ıçlular <. !urmakta.<lır. Zemin ve bi.. 
rinci ka~!c.rın So!~ağa kapıları ,~ardır . \ PUDRAN_lll Yazan: W. Slı akespare ) p,.nıck'.u 

T ürkçc.i: l\fofhnrct Ersin •·,ndo ça.ıı 

~.!etııSLJC3t 

KOMEDi KISMI <fA m~a ,, b·, 

B u ak.,run saat 20,30 da Dokuma Ustabaşısı 
YALANCI 

Yazan: Carlo Galdoni 
Tür k~es i: S. l\foray 

Cumartesi ~c Pazar günleri 
15,30 da ]\[atine 

S:ıi:, .. ve BC\şmtıharrirl Etem iı.ıeı 
n~ . {' !" - Neşr;yat Dirı 1ktöril 

C<t·dr t K.''JlABİLGİ:I 
SON T ELGRAF l\IATBAASI 

ile İKİ in USTAYA lht;yaç 
va1'dıt' Tal:ple•··n Ka'l.lı Ç~n111de 
M.ENSUCAT S..~NTRAL T. A, 

Öksürük ve Bronşi t'~ ; 

~ TURAL ı. İ 
~ ı 

Ko ı'YJ'Jl'İn-:t:1t rı derhal kese~. ııer •! 
• ;..nt·dıe- ku!cs•J 35 ku.r·~or. ~~ ı 
~ ,..:.. ~ ~ ,.ı:..t"• \ 

• 'l\ ı 
Zührf!"\ iye: ve- Cild ~ye Mtiteb.ass1sı 

Dr. Bayrı Ömer 
Öjfed eı:ı sor.ra Beyotlu A!a Ca· 
mıl karsıs1 Jl asan Aı:ıart. No. 133. 

hiiö::!!!ll- • Tel: 4S5R• ---·· 

Z2mb bt:- Zenııni t.;prak b.r avlu; zem'ni ahşar> l:>ir oda, 
mulfak \'e b ı l)c fı vardıT. Dısarları sı\·as;zdır. 

Birinci k.. t: Tuğladan yapılan nı erdivtnle ç kılan b ir ""fa i.kı.e · 
rine: :L'<•i oda br aral.ık ve bir hclfı vardır. Şofa ve helaların tar 
vah yo:itur, ı\ral.:k. s:vasızdır. 

Mesaha:...- H3,50 metre murabbaı olt•p bundar. 71 mdrc mu
rc:ıbbaı bJna ger kulanı bah.çcd?r. 

Yırka:ı·ıda hudut ve evsafı y azılı gayı(mt·n:kul a§aJ:d4t:{i ~ri 
!ar da:in<in·Ôl' aç•k aıttırnıoya konulmuştur. 

1- i;ıbu g,;yr:mcnikulün arttırma şartname5i 5/ 10/42· tari
hinden itlbaren 941/1786 nunnara Je Lıtar>..bul Dörd;indi cra 
dairC'.,;nin ffil,a_yycn numaras.rıda heı~esin görcb'.lmc~i iı;;n a
çıı.'<.t:T. ilar.ıda yazılı olı.nlardan fazla malumat almak istiyen
ler ı;:bu ~<..ı:n:nwye ve 41/1786 do>)a :No. s'le memuriye::ım~e 
rr. ü.ı a::aat c:tn-:eli U ir. 
~-Artı rnıaya i~t.rak ç:n yuk anda ya;ı;ılı kı)met.in yüzde 

yc<:t bu-;cığa n "'bet'nde pey veya n:illi b·r baıi'<anın teınh:aıt 
mektuıou te,di ed'lc ~ektir. (l\Iadde 124). 

ı . Ha~~~s~jir. 

ROMA TiZMA BAŞ, DiŞJ NEZLE, GRiP, 
ASKERLiK JŞLERl: 

Şubeye davd 

3- l.pote~< sa 1
1 Ui aluc~1klılarla diger alakadarların ve irti

fak hakıkı saMplerin n guyrinıenk ul üzerhıdck<i haklarını hu
sll8i:e faiz ,.e masrafa dar olar. hld aılcrını i~bu il iın tar'binden 
ilLbarc·n or. beş gün iı;irudc evraıkı mü~hiıtelcrile l>iır llil<tc mem u
riyel·!n:;ze b'lilirmeleri i cı>p eder. A.1,."Si !halde ha:kları tapu si
cillile sab·t olmad.~ça satıs bedelinin paylaşmasm<laıı ha:r:ç 
kalırlar. 

4- Gösterilen günde artt ırmaya \ıtirak edenler arttırıma 
~atnamc;;.ri okıumuş ve l'üeumlu malürr.atı alnı ~ ve bı.mları 
tamamen kaıbul Etnı ş ad ve itfüa r olunurlar. 

TECRÜBE 
EDİLECEK 
EN SON 
RENKlFÇ 

Derha l Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları 
İCı\HTh' DA GÜKl'l: 3 KAŞ!> AL I. "A BILİR. 

Keser 

Za·v(.!lıı y""!.vrum.1 Lava!1ı y:ı.v

rt.m1! d.cW. Seni şi:r.di ~u;:a.d::ı gô~ 
m um iıçın:: frrailılatl.. 

br r: i 1 rl.tk.at!c ~Tı 1?'..a ha ;.tı~ 
- Baba, dedi, neler oh .. ., bı~~-

1~11'..'.l biliyor musunuz? 
}":1:1.mon cevap vern.edi. 
- Baba, Frı:nk Sutton öldü. 
}' :ıdman y)ı.e cevap verır.cd'. . 

Siılıkıi Bcr l'·n yü2U::c b:t.r:.rrn :'- i..s
ta. i:y~•rJu . 

- B<.:ll'l .. tş:t.ıniyor musun? Ya
rın uütUn ~lı.zeteler bu ci.na)·eti 
y.1ı~t~~l:'lr. 1-fe-m de ö!dUrcn C()n 
L..Jı . ... 

Jiu ~~ üzer:ne l'J.· dn1an .}-::l'\.'.15 
yrn<-t ba}ln· Çt\.-;ırdi, Dt:rii'e baık:tı: 

- Con Le : mi öle ~rclü? B unu 
b m ...., ," w ;ykdi ? 

G<n\" ~ız. 

§'':' ,.;ı]J;,J ; : 
ır.Jıhı.un v:ah:z u.,., ba-

- Heokc-s öyle S<;, lu. ru:, devi. 
Herke, buru ~·liY-'" lkn de ora
da) uım. 

- Sen de •Paı ... -.;.:_ k 1

L.~..iıııde 

mi ı<lı:n? Sen? Nas.1 oluı? 
l·rJ;ı;ıar Yah•..<li, bogula\:ak gi

b:ıyd .. 
- Ben şu gv,:ct;;-ci Kolh') i s.ra

m.) et !,ritm::;-~nı. &Jkağ~n ağz na 
va?·drğ,;ım z .1~ an . cina.yeUn rr:t:-.)~ ... 

dana çıktığını öğrt'ndim. Ah ba
bac:ğ..m, ne korkunç ~ey1 ne k·Ctı.ı:

kunç şey! 

Friıdman tekrar >Ordu: 
- P t'kJ amma, katiJ;n Con Le

li c.lduğunu sona k>m sö:;li!d:? 
- O kadın söylcd;. Milli Tren t 

SÖ) looi. Deli gibi SL'k{l:<ta ba.r ba.r 
bağırJ.)oı'!lu . :ıh!~i Trer.·t ~t.e! 
F J.ank S Jttoc'un d:..kt:to.su .. . 

- Scu M~lli Trc ıı \'ı ı.er~d e g<;ı-

1 dün'? 
- Po:i:<kr koJunda'1 yalrnl~Jmı'j

la:·, k'1ü.p',cn dışarıya çr~or~1yor!'&ır
<.h. l'"r0:1·n~·. C n Le:i'nin ölciüıdü

!,''ÜOü bıi~'1-cl bt b -'"- sOylüyortlu. 
Fr.;dnh,n c 1 iı i genç k;z~n ı.:.'"r'.!:J-

zu.. .ı k.-"")~ 'e yr..'\ o 1 a dedi ki: 
St...11 or~u:ı ıı~ ' ı.. r. na bak

m<" Fı r < ' öld ,.._,, C '1 Lc<l• dc
,guu •. E,l~. ıc .. p l-0.L .... t, kr.ltıı.n o 
olın, 

0 "gLn1 ısl:at ttrı.ck ~..11 rr.:ıh
lkerrrede ~::h.':er i );?.,ı.e c:d~b~.ı -ı ·ro. 
Hatta d~~lcr göıstc ·ebiJirinı. 

- 30-

Sı. (.ton n-:.üf ı".""':,C: i.n~11 yaız~&1 a!"'.e
lcr: ·ıdc ;ıc~ıc ıı ~.sder) G.< g:ldy
di. Bütün n;eı u..r~ar g·itmıi~~-:. Yal
nll g....:e bck'i"i t.:~ l<"i;ed-e uyu·k
Ju.y0rdu. En yukarıda yan:an k.i
çü'.~ ıamtıa-clo=ın baş\:a, binanHı i~!n 

de ıi ·k yo!<t" . 
Con Leli · Cf'le acc:e geldi. n,~ 

hp.yı a(.ı \ t binaya girdi. 
Doğrudan c~oğrı.ıya kendi yazı

hanesine gitti. :{oğ~r.urilan sır:,lk

lam ul.ın ı:~ır.seles'ri ç-1'ard., ma.
sasın:n lKı·jına g l (;!J. 

lll.'d:rt aıhi y ~ nm~ ı-..:ı ği.t!aır;ı b:Jk- ' 

E:rl "JÖ:!'ti. A3ker' ~k Şubı• rıdc·n: 
\'eter!tt:o Tgır. ~Iehrlııt·t Ar f og~ 

(3133) ltryıt , ·>. lu Ualdin 11882 oa
'Yl ,~,, E:n:ılcinl• ·yerlı At>. Şubı•sirıe 

rrtJ~:ı.caati. 

tı . Bu k<"-vrulnıuş kağıtlrın a:ı:a
s.ıı<lan Jı.ir ~eyler nraıımc> oklu
ğtınu deı ;ıal :;.nla<l ı. Hem de bu 
kc.ıvru1nıu.."i k5gıtları kimln !<Jarı-ş
tı.-cııgın"' d"J;ı an1cı·nııştı . Bu ::..dam 
ol-:ı ulsa Co,va Kolli ulcıbil:ır, di
ye mı-sünüyordu . 

Y2-,.ınam inc!d .. -i g1zli bi·r gü.ii 
::, ·~·. iç:·nde:ı ve~;°·k2larla dolu bir 
.kutLt c!k.;.ı...'l'(.fı. K ·!u o k~ar t.ıklcn 
tıklı,,.; OOlu id im, kopagını açtı
ğı zt.ırr.-an, birç~ı\: kJg~t.ia·r yere 
dağıl<l. ı. * 

Le1i, müc~csc-ye gird!ği ~ırnan
danberi bi.riktirdiği bu vesl~aları 
biı er bire» tl'C!k'kc koyuldu. Bun

la:'tlan bnzılr.rı okunmuyordı.ı. Fa
l<at ilci tane k:iğ1t, başlıbaşına bi
ı er fr.cı:·a tc:;ı~~:ıl ediyordu. 

Hnr.•ı·i Hııylen ve R udoli Stal 
i~i.r.lerin.c, yfıni F:-anık Sutton 'un 
.pc '< h"JU•'a giden iki miiıstear 
is:l11 üzer.ne Y<'Pılm1~ ni'ltidı kii
ğıth:rı .. . 

!\ o<lcndir bılir.mez, bu Bristol 
şc·Lt·i kar.sın.n ilıstLlnc- k.a rı aJaın -
1:::. ı ,n ~;ı_svuuduık!arı yerdir. 

ll>E. "l;~nu \~arl 

5- Gayrimer.kul 23/10i942 tarihine mcilsadif Cuma günü saat 
14 C:en 16 ;ya kıatlar İstanbul Dördür.cü İcra memurluğumla 
üç defa n'ağırılJı.'.<t&n sonra en çok arHırana ihale cd li r. An
ca.k arttıın-a bedeli mu:hanımen kıymetin yüzde yetmiş bcş'ni 
bu1m:ıı.: v~ya sd:5 ıştlyenir. alacağına diçıhanı olan diğer ala
cakl;;ı;r bulunup da l:ıcddı bunların bu gayrimcnJtul ile tem m 
qj1 ~miş ala:~.'klacır.ın n·lc-~muu11dan. fazlaya çııkmaı.:.;z. en ~"'Ok 
aıttıranı:ı t~!ilhhüdi.ı ba<ki ıkalmak üıere aritırn:a 10 gün daha 
tr~dit edıle•·ek 2/ll/42 'tar""ııinc rrfüadtf PUL;;•rtesi günü saat 
14 den 15 ya ka<inr !starlıııl DörC:Cincu .lcra memurluğu ocla
sır:da art'l!rrr.a betit·l' t;al~~ tJtiyer..;n ala-cağına rüıçhanı olan 
iliger ali!kaJ Tarın bu ,gr:ı;•1 l.9n<"n·kul ile temin eCJin·/ış alaca~!ıarı 
rr.rcmu naa.1 fa7j;:va ç::hım~k ;art ı]e en çuk arltırana aıale ediliı·. 

6- Gayrirr.c\kd kcr.ıd' . 'ne i:lıale olunan kfrrrse derhal vcy:ı 
verıkn .nüh;et .çnidc parayı vermezse itıa!e k::rarı fc,holuna-

ra:< kend s•n<lcn evvel er. yüksek t~ddfte bulunan ki n:5':? arzet
miş olduğu !bedelle almağa ra;o;ı o lursa ona, raz ı olm<ız veya 
bulunamaıısa hemen yecii gün m ütltlelle arttınnaya ç;.'<al'!.lıp 
er: ço!< arttıana i.lı:.le redilfr. iki 'iıhale arasınd aki fark ve ge
çen günler ·'<;İn yihde beşten hesap olun ac&·k fa 'e ve diğer 
zararlar :>yr.ca hU.kn'e hacet kal mak.sızın memuı•:,yetımi:ıic alı
cıciar.. tah~.ıl ol u·nur. (Madde 133) . 

7- ALcı a.rttırma bedeli haricinde olarak yaln!Tl tapu Lerağ 
harcım, yirrrı senelik vı:ıkıf taviz bcde1in.i ve ihale karar p ul
larını \-erır.cğe n,ccbur<lur. 

l\lü.tcru:- m vergi ler, ten virat ve taroıifat ve dellaliye resmin
den mütcvemt beled' ye f'iilsuımu ve rnüterııJ< im vak ıf lcareı>i 
alıc»y'a ait olmayıp arttırma bedelhıden tenrtıi l ol'urıuT. İ~u 
gayrmeı:i<ul ylliAarıda gii;t.:r'le~ tar>Me İstar>bul Dördüncü 
icra memurluğu odasında ~bu ilar.. ve göıılerileıı arttırma 

1 şartnamesi clai resinde satıl acağı ikin olunur. 

! ~, ........................................ -

• 10 kadında 9 ıu fena 
rer.kta bir pudra 
kullanırtar. 

Fena rtntt.e bir pudra, 
Jilztinüze cMakyaJh• "'e ..,. . , 
çlrkin btr manzara verir •. ;. .. "' · 
ve si:~ ı de.ha y..,.ıı göst.e... '~ ! 
r lr En uygun rengı bul-
manın ycgüne çarf":.;i, yU• _ 
ıünüzün bir tarafına bir ~ 
renk 'fC diğe r Uratıc.a ~~j( 
b:ı şk:ı ren.it pudr:ı tecnıbe ··+ . .a .. • 

ttmektlr. Bu t....-·crubeyt ~ 
her11en butü..'1 .S::e p3ra· 
ı:ız olarak gOnCtrUccck 
Toka!on pl!dro.:anın ye1~1 
Te caıtp r~nkierlle yapı

nız. Bu yent ren.ltltr. ga-
7et modern ve lt.deta glh ... 
ri.m:z blr röz mesabesin• 
de olan •Crcmoscope• 
ınakl naslle karıştırılmış- ! 
tır. Bu m:ıkln1l , renkleri M .,. "}' ~ 
kusursaı ve tam olarak ... "' :~·· J 
teçer. Artık •M•kyaJlı• ':! 
bir yüze lf'S>dü! edilml· 

' yecek.ttr Cild ile tmUza.c ~en Ye tab~l 
gibi görünen mukerr:mel btr pudra., 
dır. Tolr:a.Jon pudr~ı • .-ır:rema Lôp'J. .. 
f il• ile beratlı t't h usu.si blr usul 
dairesinde lr:arut1rüm ışt:r B\:. ,sa .. 
Jede r1lı:ıa;ıı Ye y ııtoı;;r! u b.r ha --1 

vada btle bütUn c Un ~ ;;ı.t.,t k:ı.hr. 
'Jemcn bugUn T o!:-;o l'J:n pıJdr~~.ı 

t"crübe edlnl2 ':'e V "' ~n !Ze ne c'I!• 
1""te blr t.'4~l~'k t' ::ııln eQı..-r< wa, 

• 


