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Almanlar Kafkas
yaya inerlerken 

lNGiLiZLER /ÇiN SON 
FIRSAT GÜNLERi 

Almanların Kafkaaya'ya inmek azmını muhafaza ~
tikleri Hitler'in nutkund an sonra ıyıce anlatılmııtır. 
inebilirler mi, inemezler mi?.. O batka davadır. Fa· 
kat, ineceklermİf gibi in gilizlerin Ortaıark'ta hazır
lanmaları ve Mısır tazyikinden J>ehemehal kurtıdma· 
!arı lazımdır .. 

ETEM iZZET BENiCE 
Şri< - l'ttısıır ~ölgelerinl taJliı, tay· 
yareı, nıo!Drlü ve 'l.lofhlı ~ 

.as:kelre tfoldurnıM< ~ da 
kazaaıd.ı.rm.ışhr, Eğer S(aliııı:;racl 

' 
' ' - - -

Stalingraddakikanh 
boğuşma hiç de 

biteceğe benzemiyor 
Almanlar şehrin şimalinden tank· 

larla yeni bir taarruza geçtiler 
bir mevzi işgal ettiler ve • 

yenı 

Şehrin başka kısmından da 
bir kaç sokaktan atıldılar 

Almanlar StaJingraclda müca· 
deleıı&ıı !IQJluna yaklaşmış bal.de
dirler. A>keri klasik tarif ve izah
lara pe cısa•en bilkıwve Alman.
lamı galebc6i ile 'ru; hafta önce 
bi1en bu mikadele bugün bir harp 
d~I ev ev, oda oda, pencere pen
cere, merdiven merdiıven boğu.ş
m......., ve karplslı:h öliim cendere· 
5'nden ~men'ın şiındi~-e 'ka.da;r eşi 
ı::i>rülm<>m'ş bir m isaUdir. 

müdafaası olmaısa)dı Almıııo ar· Doğu ceııfteıı'md.e muha:ııelı.. ılı& mitu~ii& ı..şı.ı.ıa lbiır Almııaı n..Se.ri 
dusu belki de birincite,şrm orta· 1-----------------------------------------ı 

Loıııdnı 4 (A.A.)- Rus tdıliği ' 
Stalıiııgraddaki ça"llışmalardan 
bahseôndotc<l;.r. Muharebe şehrin 
batısındaki fııdırika ve amd'e ma
halleleri arasınıda. biltiin şilıt.deti
~ de.vam ctme'kıtedir. Dün biricaç 
saatliilı: sükiindan sonra Alı:wm.lar 
tanklarla teloraT hücuma geçmiş
ler, ş:dde11.c mukavemet gösıteren 
lıir mevzii .işgale ınuvaUak ol
mu§lardır. Bu sava~ta 806 Alman 
öldıi'rülmii. tür. Şehrin başkıa b 
sıınlar ;'Ddaki taarru:ılar püskür
tillmü.ş, di*man bir kaç sokaktan 
atılm.ştır. Ruslar bu kısımda bir 
gün evvel lcaybettıkler i yerlai 
geri almışlardır. 

Vandel Vilki 
Çan Kay Şek'in 
sofrasında •.• 

Stal1İ11gradda müo<kle bu hal
de devam ederiı.en Almanlar ce· 
nubi Kafk:ıısyaya mnıe'k için de 
bii.twı ı:ayretlerilc çarplljıyorlar. 
AsJ mulı•abe ıbakikl muharebe 
şimdi Karadeniz kıyı;ına, Kafkas 
dağ grıçitlerine, Hazer kıyıy.nı i&
Uıdaf eden batlar üzeri:ne intikal 
etmiştir. 
Almanların har ii.ç i5tikamctien 

Bdriı • 1:iflis ve Batırma incre"k 
•\"'i• Kaikasyıryı istla etmek az. 
m .ni muhafaza ettikleri bilhassa 
llit.ler<.ı n ı:;tkuııda·n ııoıııra ıyı<:e 

an.fa~ldıilı gibi Rwıo ve Alman res
.W teıbliğlerinin işaretin-den de 

' lannda B~ii - Tifüs • Batınn 
hedeflerioıe varmış olurdu. Bugün 
varamam·ş hnluırıuyor v.e Blıtlere: 

- Mümkün olursa ... 
Kaydı şarlis.İni kuJlaomd< zah

methıi tahm'l etmiş fı.uluııuyoına 
ıbu Ruslann Stalin;:rad müdafaa
sında gösterd.Jkleri insan kll!V'Veti 
üstü fcdakarhğın ve yine bu mü
llaiaaaım İıı.gtlizlere kazandırdığı 
büyük fırsahu oT'laya çıkardığı 
ile.tice yiizündencfir. 
B~un içindir ki, İngilizler bu 

fırsat zamanını kaçırmamak, bil
hassa Mısır ccphcsi!llde mevı.il de
ğil, ~üyük taar.ruza geçmek mee
buriydindediırler. Belki de ı>ir iki 
g'Üıı i-;ioı<lekl son d.cnemeler baş· 
lıya"1lk biiyük taarruzun alilmei· 
leridir. 

ETEM iZZET BENiCE 
öğren'.liyor. NO\·orosiSki ı:arbında ı--------------ı 
ş· ddetli muharcbele-r c~eya·n ..t
tiği kadar orta daJ;luk kesim~r-de 
-.e Moıd<k bölge"Siııde de mücade· 
le biT h;ı,yli tera3<.ki kaydctmiye 
başla~ır. Almanlaun aıç§< he· 
defi lcştaıı öı.cc ajail't Kııikasya
y:. inn>eJ<, Kaıraclemrıi a<;mak, Or
ta Şarlu tehdtt altına almai<tır. 
Buııu yapa·bilecekler mi?. Yapa
bilmcl< llotidırrına sa.bipler mi?. 
İ~l.zler Kafkas müdafaasına fi
len İflirak edccekltt mi?. Bunlar 
ayrı ıyrı bahi6lerct.'r. 

Fa'kat, lngiliıler iç:n Alman is
teği ve ;;ayreti l<arş mda son fır· 
sat günleri kalmı,tı.r, Almanlar 
rcnıll>i Kal!kasyaya iııem.ec...eler 
dahi iaıec:eklerm :ş ı:l'>i İngilizlerin 
'>rta Şar.kta haııırlanmaları ve 
oallıassa !'tfısrr tııayikindcn ku.r
tulmaları llıımdır. 

Bwıırn i>çin thı 

A- İnl(ili:ı; btrliklerinin cenuJıi 
Kat:kasyaya şimdiden girm.,leri 

LİTVİNOF 

Rus Büyük Elçi-
leri arasında 

Ankara - lstanbul Hattının 
Yarın Açılması Muhtemel ı -Ankara - lstanbul yolcuları için Eskişehirden 

1 Bandırmaya hususi bir tren kaldırıldı 
ve Trak vapuru Bandırmaya gönderildi 

Geceki şiddetli yağmurlardan 
şehrimizde bazı hasarlar oldu 

Kafkasya-da Almanlar millı:errer 
hiicu1nlard n sonra ntesıkün bir 
yerin bariıci ık•smtna girmişlletrl(fir~ 

Alananılar Leningrada da mwız
:tam kuvv · ıler gönderınektıedi'l'

Jer. Bu kesim<le '10ll ilci günde « 
Alm:rn tayyer<!.U diiıürülmiiştür. 

StokhoJ!m 4 (A.A.)- ı;taıW11g- ı 
nıdda devam eden yorucu muha

!Devamı Sa ; 3, Sü : 5 del 

Lruıodra 4 (A.A.)- Ma~al Çan 
Kay Şeb, dün Çunkİ'tıgte Rm.vcl-
1jn hususi ıniimessili Vandel Vil-

(D ı• v:ı.ını Sa: 3, Sil: 4 de) 

Şimali Pasifikte 
Amerikalıların 
muvaffakiyeti 

Andreus grup adafa• 
rını işgal ettiler 

Lon<ira, 4 (A.A.) - Şim.,:; Pa
sıfi kta AıneTikalı kuvve1ler An
dl'eus grupwıu işgal et.m ~ '' roir • 

{Dtv:llN Sa : 3. S il 5 de) 

şld.detıi }ağnılll'ıar ym;mde.n ıeyllk kOprft e 15 \ bah y aptığın= m~te.mmim t:ahki· 

.:ieY\'"I ile Iroğaoc;ay aruında hır d ka.ta gore weyve ıle Doğa11~ay a· IF h F h • k d yaırm çökttüğfrnii ve dün sabah ev yıkıl ı ra&ı.nda buı )arlar yılıılarak SU• 

tren.lerm Baydu:paşaya gehne,dP- ğini yazmtışlık. 8u hu•usta bu sa-\ :nuvt m. ı;a ; 3, Sil : 1 de) es ane a rı asın a 
iST ANBUL MEB'USLARI HALKLA 

TEMASLARBNA DEVAM EDiYOR 

Bu sabahki toplantıda1 

Eyüplüler neler istedi? 
Kadıköy ve Üsküdarhların dilek[eri 
Meb'us!ar, <filıl saat l4 te 

'Osküdar Halkevfode halin dinle
ıni/ilerdir. Bu toplıantıda evvela 
üımaniye köyü halkı arazisi.z,lik
ten şikiıyet ederek karne kalktı-

ı 
1 

ğından ekmeklik un t.<;m.ınin.i is
temişt.r. 

Kaymakam İllısan, karrıe kıalk· 
masına ,-ağmen aske r aileleriaı.e, 

(Devanıı Sa: 3, Sü: 3 del 

. . ' BiTLERiN 
YEGENİBİR 
İNG.LİZ ??? 

• 
Hitler ismini muha
faza ederek İngiliz 
hava kuvvetlerinde 

vazife alıyor 

1 bu sabahki infilak 
2 ışçi ağır surette yaralandı 

{Yazın Sa: ~. Su: 2 dıe) 

•• ..... . ...... a• •1111 •• 
ÇERÇEVE 

Kı-şın kapısında 

Şakamaka, 
Şakamıı&a, 

kış ... 

kışın kapıSllldayı:ı. 

bir rki haHa !.önra. 

NECiP FAZIL KISAKÜREK 

B- Ka.fkas • İran • Irak böl
ı;es · nd.rı eın a:ı; milyonluk bir o.rdu 
ve ~cıı1c sayıda tank, tayyare ve 
zııtılı tümen yığmalan değişiklik mi? Ekmeksiz ka- Tren yolunun 

()!tava, 4 tA.A) - H · ..nn yq;e- 1 
nj İng.ı iz doğU T ;lh! VilJ iam Petridtc 
lll·t '. el·'in Kanada hW\·a kı.ı~t :{',.iıne 
m :sap .('(IDeSi çı:ık. muhtr rtlfldır in~ 
ı;. tabi'ye t'ooe bulu:r.uuğıı lç:ıı B':le
slk Amerika oı'drs.ma k lbul f.CCrrt
:ren V'!lJ.em. Ka.ıada ba·•a kuvve<Jerl
flt~ g ·rmt.,k k ara rını ve "di i gi,bl Jü
zu..-nllnrda ismini m.1~.-:ıt:!ıa f'ıd cb ıl c>ee
gi, kt·xf sin e trol t O<f;Jım.tir . V•!E
;,ı nı'ıoı ta.ha sı FuJ.1rer-ın t.i vel:ı k:-a rde
~tdır An:l.611 \ 't, ham .ikl yaşmo..a 1k m 
ba.busaıdan ~ı \n, ı.(. r 

l;iakama.ka, (Stallngrad) ın ha
la dü~mei';c niye.ti yok .. 

(Stalingrad) ı d%ii.rdükten 
sonra da, artık zaman ve mekan 
·b•lnnıuıdan, ne ş'ımaldeki Sov) et 
L.ümelıer.ini de,·şirnıeğe, ne de c&
DOOa sarkın İngilia. Yakın ve Orta 
Şark k'1iıt noktalnr.nı tazyik altı
na alın.ı.)a inıoki.n kalıyor. 

doğru bir hareket başlamadı , had> 
yamadı; belki bundan S(;lllra da 
başlıyamaz. Fakat g'riş'1me -l i<in 
biç de (Sfalingrad) ın 'ııku:un~ 
llıtiyaç ohnıyan cenup ve K:i'!I,""' 
lar bareketind.cn bir l'Jna~e 'ar 
mı?. 

D-unı Etem İ:.r.ztl Ben;.; .. ı 
C- Suriyeden hmaili)eye ı.a- St kh l d k" R El • 

dar Yakın Şark sahilinde hazır O O m e 1 US Çl 

bul.U>maları si Madam Kollontay'ın 
O- M.,,ırı tehdit eden Rommel ı .... h .... 

... rdUUUllU a11gari Libya <;Ö\iİDıe a g 1 r asta 01 d U g U 

sürmeleri ııe azami Tuımsa da· bildirilivor 
)· anmaları 

Lazımdır. Eğer ,Almanlar ka
rakrstan önce Kafkasyanm istila· 

' sını tamamlar ve ileri harekeıu, 

• 
Londr• , 4 (A.A.) - Reulerin 

diplomati k muhabir< yazıyor: 
Scı.vyct Rusyamn S tkoholm orta 
elçis: madam KoUonta i 'nın a.ğ ir 

hasta oicyuğu ve yerine Sovyet
krin Londl'a büyük elçisi Ma 'ski
nin tayin edileceği hakkında dün 

(Devamı Sa: 3, Sil: 5 de) 

lan kazalara Eminönüne tem
dün un verildi didine başlandı 
Bu kazaların yarınki 
ekmek ihtiyacı bu su

retle temin edildi 
Bt •ı t '<lyc l ı ıa..ı thırı d ı 1 ı00e.k. i k -az.u

laroa ekın1 ı•k nt.i'ını 1 1 :s<.."Tbest bı ra

kılciıfl,ını , f a!;.a~ unu oltn.ı yan 00 mın-

takalann ck1n c-k. p.Ş:.:-cn1~ · ö .J.d erini 1 
y.a.2..-n:t.t:ıc. . 

Avrapadan gelen 
mallar daba stıratıi 

bofaltılacak 

Yerli Mallar 
Pazarları satılık 
malları halktan 

• • 
nıçın saklıyor? 

n· ızim Ete.ın izrut Beııiee'nin 
(aksi seda) ]arını h;plameya me
.nıur (Kı~aca) m·uharriz;, iıbıtıediği 

kada.-, Almanların hala şimale 
yiiklenemediği noktasından pat· 
ronunun 1eşJ1 ; runi gerçekleşnı.İş ,.e 
bizimlc;,,ıi tahakkuk etmem~ far
zıe.tsiv !. 

Şu s.en.n (Ak,i ,eda) !arın tllf'· 
lanııya memur (Kısaca) muharr'
rine söyli> ek &ecl.e etm · ı! . 

Ev.,t, şakamalıa k..-; \e bir ill; 
lıa(ta sorua ne şimal. ne de e
oup isl~mctinde C:ddi bir teşcb
f,ü.s mümkün ... 

Almanlar, kışa kadar _adete 
(Staliugrad) ı düşürüp, ancak bir 
va>ıta kabul edilmesi miimkün 

olan bu hareke-ti bir gaıe di~ e ml 
gö,1.ereeekler? GaEba öyle ... 

(fftler) ln nutkunda da bu ha· 
'1a var ... 

buhrnanayı karnrlaştırırlana kış 

&liaın içiınde bankala müsait o~ 
lan Irak ve ccnu!ıi İran bölgele
rinde babe devam edclıilecekleri 
g hi Mısırda da belıemı:hal ıtaar-
rı:ııa gr~eceklcrdir. 1--------------1 

ingilizl~r içiıı iıki at~ arasında r ____ _, 
H ü(H'r a!<l: gımıza gö~·e Ofis dün bu 

m rnt.a k& Ja"."d o. bul urı;:n her !orına on 
a ! tL,s.ır çuval un vı··rrr.ı~!r' . Ilu unia
rın yar~ı b:.ıG i.i n &..:fcJ.J n~t~"'tir. ·~:ı9a 

,.lsı dJ ya rınl:d cııt.1 . .;.h~acııH kar
~ılty a caktı r. 

Avrupadan ibhal e dilen malla· 
rın dopo!ara nakli :ş.; birçok-güç· 
lük lere ~bcbıyd verdiğin.den 
tren yolunun gümrü k ·hm.ası ö
niıne kadar uzatıl acağını yaz
m.~t. i< . Yoiun y apı lmasına ıbaş.
]H ınıış-ı.r. Kalırirım l ar da sökül· 
mı.;.ş \'e tra\'esı.er döıcnmeğe baş-

'i'ozgütarıarın lıGJ· 
il hareketll!e Silmer 
BaDk bir nibayıt 1 

Asıl jdilnsız olan, ibundon 
lıö)le Almanların Katl..aslaır iısti
lkaınefaı.de geniş bir harekete ge
çip, arkalu111-da lroskoc:a bir Sov
yei l<alabalrğınn göz yu"!araık, İn

ıı;iliz ı Yakım ve Or1a Şark kilit 
n<ıktalarıuı hlZyik altına alabile· 
ttk bir harckı>te ı::rişınesi... 

O takdirde, 1942 içinde doğu 
ce,ııhes'nde bütün. terakki Kınmı 
tenı'zlemek \C (Volga) yo Hrnıış 
otlmaktan ibaret l<alaeak... Bu 
nc,tke de, So,)etlcri bir çnk kay
n.a~ andan ınahruın etınek o.J.·a h .
le Alınanl a rı!\ kah h ~!ı ô r f,r ,yft 

n:ıil ola.1nan1ıısı; 1943 kı ... ını , bıfiiWn 

me' cudile mılılı kaldıi;ı ~a r k 
cephesinde gec; :r:neğ-f' ınf.'"clıur l:u· 
lunnıa~ ,.e art ı k hendi i i-ç:n, 

b .lh assa denu - krn!-.~ ala ra k .:; ı en 

lalm::k herhalde bir cephede ı ı BUGON ı- 1 
ha•,betmokten daha kolay oJmı- ----
l a< Jıl.,hr. Y ine Sov)·ct ordularının 2 ioe'i sa~ianurıda Osman 
•n a~ılı taarruz.larını durduran. ve Cemal Kaygılı'nuı pa2ar 
J\ları·,, al T •ıroçenko orılı.ıLurım · sol:ııbeti: 
)lo,tu{fan Volga kıı· ısıııa kadar en 1 
) iıJ.."ık öl~ iideki mukavemete ve 
h uır p ka•hil ~ et)ne ra ğ ınen mağli'ıp 
e ı.Jt~h i le u Alnıan 0-ı-d u su ka.rşı ::>ın

d:. i r .. n - Irak bülgrlerinde derme 
~ a('Uıa Lm' <>fi erle tuhmm:ık da. 
l.ın L .• y olın ı ya<- c:.ktır. 

5tal i n ı: rad ınüda [ a 2'ı Rı.,,Jara 
tolı v a~iı , . ., imka ı> kaza.,,dırdığı 

l<a~ luı: EzlHe h•lassa hayati c
hc.ımı'ı rtıe l.nırlaıınıak \'e Or1a 

Asrileşen 
ve Vasfi 

• 
Saba 
Rize: 

3 üncü snyfamıula 1\1. Rasin1 
Özgen'in ~ri Jazısı: 

Kafkasya istila ve 
mi ı!aa yolları 

L J 

{D~vaın ı ~· ... 3, Sil: 4 de) 

sn: ı gı iJ nU ıçı.1 c!tı y; rtn b· i' tedb ir 
sı !ıtP<.OC<ı·:.C·l l l' . 1 

o--- - İngilterede 5, 
Avuniraıye U.uğday IO'ünlük müşterek 

tuiuım!arı lô 
Kudlls. 1 (!1.A l - F L;<\.iP<! " Ak-. manev ,·a yapıldı 

:k.J oi.\.·ar ı nıda l> <;~~~ !•ı-k:e•·t. A-
,·•:ı,;lra .;,·a .~ ı:e· )" t-0ı;~ "'- • mu>a'.fa- Londra, 4 (.'\. A) İn.g !tere- 1 
k -yc ... l ek ın e :t •o. . ı-~ u un .r l·""- TI İ!1 bir kt e ir..de i ı:.g z v e A me-
t :n h-t:h l ~S- n ye-• .. (ahnı~n et'.'- 1 r '.kan miış~eTe.< m anev ra ları so-
~iıy ı r Av JS ya b• gdn.> Lr.ı.n l · · t;şt.i- 1 n a ernı :.- bu tunmaktad :r. Bu rn a-
r •JM('S; taırrı.·n edı Clt .•ir. 

S.ıdan da Sa~i.-la .. srr.1 ve . n \ 'P 

h a,a r11 ln ka m ~ ~ ol:tn ı:ı ·I · : ... 
tcJııuc1,a ,.. .. tk•!ı:r.c fi • ı.: d-r. 

n'""\ ..-:!a rd ~ r k Zii nı c rmıl er ku! ... 
ı rı,. 1tn tı r ~Ianc\ r,1l a r j a,.. Ü.'1 ck
\:"1.il.ıı c tnı'~t r. 

' 

vermelidir ! 
S~1rır Ba ı:<k Ye 1·l !vla'lJr P a2a rla

rıncd ha-~J i\.cihj mıJa T.ıeI~ ed i!CSğini, 
b~z1 t.aı;g!trtJrl<>r n n1u~t C1 '1J f'rl' t ı ·nt' z

zU"t:n bı!l b:i~ ll;...(;Jık! .. r nı ıulikcrrc 
rl"n ya.. şt~.-i. I>l.'n h· n '"k.1da,.._,-uzın 
,n...ı.ı -;ız kale. ğ ' zyct ır. !eS{'{ bu 
kôl'l.ı. r.·,Qarr.r ('n..n dcvan1 eUı~an gü
tt rn.ek~{'<].. r 

A . ·a<iıı; " c>.yo• k · - <Ç nak. 1 

kn ._•) e tay. n o Jn n v .;r.dr .J b r-~- j 
r:ır. y :ı: ı~r.:. J. 1 .,Y'icağ ı .>~ 11'!1(' 

b• t. r- p · " a palto a .. ~ 
u:...: l"f b ·r ç. • ' n '~ . OOUn 
f"flôi . ! \ i·b kurna.,loı Cu tl 

ı Dernır. s s. sa. 3 ci(.I l 

Biz, (Stalingrad) düı;tii.ktcn 
soo•ra, Alınrun la•rca ancak ... s.imal· 
de)<İ külli So' ~et kümcforinlu iın
l1a ~nnı gi_iden b ir harekete nıün1· 
kün nazar,Je bal<ıtık; "e bu rnzi
)~tte, Alınan ordularının aırka~ı

nı muaz.zam 'b iy So\ yet kalabalı
jl,ı tutarken. r.,...uba ve İııgiliz 
Yakın \O Or ta Şarl;; kilit nokta. 
Ja.rına doğru bir h::unleyi }'iiz.de 
) üz ,111.kau.,ız. kabul e.tt ik. 

Henüz (Sl•linı:rad) diİ,;nt<'1lİ, 

dü,un:Jenıedi, dt,laykilc ~imale 

. fena ~a r llar rn h:ıs.Ja nguına ~).lk 

a1ıhnaSJ deınck olur. 

Şak a ı11:ıkn . karakı,ın k::pıs1r. <l~ 

b ,r ufuk. iİ ~ ~: ıl ' ! N l u~ t kh~:ı n 

sonır a k:tra hnlut1aı· IJ k ~ p.ı1ı-nu 1 # 

ba~lı~'"· 
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HALK FiLOZOFU 

BOYUNA TETKİKAT! 

Ilir ga1f•tl"n·n ortaYfl a(ltğı hir 
te.k':ite.u Orctıİ)()ruz k:, L,liwıbuJ 
bu<llılıanelca·i, dıger bir ta4Jirl""C,. ~ 
ğuklı.ava drpolan ,bı:ı;ıüne kadar 
1.·nı:ıtrul edihnenıi~t'·r. Binaen· 
ale~h. ı~u depolar-da. pi}a ... a~a ar
ıtdilm•m~ ne k•dar gıda mad· 
de.,i \arJır, bu nokta, nae<;huldiir. 

&öyle b>r kootrnl neden yapıl
nı·•ıu ~ır?. lfa.tıra mı geloıemişt.ic, 

Kw1trol ıni.itnklm dC"tl' l ıniydi. KoAt 
rolii ~apacak t~k;ıat, memırr mu 
yoktur, k.ontrele lüLUm mu r:<>
riil nıe.m;~r?. 

Bu noktalar su anda bizim için 
birer a' n L-.t.flıantdır. 

Aı1"'2'1<, bu lıidise, bi:l.e şu ka
n.aah ve hiikmü \"erdı.rn1~tir: 

ı-ı...,bııl, bu.giine ka<lar, İ"'f<' iş

leri;~ si..,lemli ve devamlı wretıe 
uğı ~n b'r te~eUüel maalesel 

REŞAT FEYZi 

lca\·rw:ttm~tn~br. llarbfn diirdün· 
c.ii yalı h:iııe gi:rihul·~tir. Bu uzun 
zan:ıan fasılasında, İo;o.tanbulun ia· 
te ın""'-.ı:uu elden ele dola~mış, 

miitenıad:~·C"n tecrübeler~ apı.ln1~. 
mıitmadi) en tet.kikatla u~a~ıl. 

llll>'ttr. Her neden•e, bu mühim 
ı.kf.ı,adi t..tkikıtl bir türlü bit rile
meın ·~. nıii."tbct iş gün11cli ~aha
ame illtikal vaki ohnamı~tır. 

İaşe ışin.i her eline alaıı teşek
kül, im mühim daunın tam41meıı 
J&ban.cısı \·aziJet:nde kalmış, u
zu111 müddet •İŞ• i kavra·mak mec .. 
b-uri)etiııl ·, 'ss«miş, zaman böyle
ce . em tabirle • mürur edip git
miştir. 

Xe ""'ğu.khava, ne de sırak ha
va depolanı>da ne kadar ve ne 
cins gıda maddesi 'ar bilmiyoruz. 

Ne zanıan OO'reoeceiiz?. 

Boğaziçi balık
çılarının 

1 

.aaııııiiihıı11:1ı1ı11ıı:11ııE ekmek ihtiyacı 
AZ/L'Ü 

CLZAY.'\ DAİR 

mııhıe.Jüre, kanım.ıa yazıh cı>

z.an~n ..tz.ımisiııi vem~k isıtiy<>r

lar. İ)·i amma, muhtekirin kazan· 

CJ, bu a.zaAni · cezanın da •nı.ua~ 

zam, ı olursa, Ill<'sele balredlel>i· 

Hr n1iı?. Azaıııi cezayt verelim; o, 

obür taraftan cınıı:nıun• sur61.tıe 

kaı:.l!d ktaıı wııra? 

SL'lASI 

GLLDİ . ıi?. 

"Oc tıuıı uz F .,..;,ıım O!lllllın ge

çuı l enlc yıı>.dıf:ı bir fıkraya: •Al-
1.!k plyasaya . ıra gelmişHr .• ser· 

lo' hasını koymıcytu. Haııgi sıra?. 

Alı alan Ü kü<lan goçti. Piya..a 

da, Üsküdan çoı.t:m geçti. Piya

samn s rası gelse no olaca.k, gel· 

1n°ese ne olacw;k? 

ÜST TARAFL'il 

SAYMAYIN 

Rıt'anın ft')'akilori maıteın 1,. 

çinıle ... ·apot)·ona: ·Barut y~!· 
dmilj!r<. .Bı.rakıa, üst tıarafıııl 
&•~·mayın! •• denıı:ş •• 

İspiırto yokmuş, soma yııl<mıış •• 

B<rnlan, artA ü<ıt (a.r3fıru sayma· 

~ ın ! El~ette l18tkı da oi·yasada yok· 

tur!. 

TutAKKİ 
ASRI 

Zeytinyağ tücca.rı evvelce ver
d i(:i sözıi tutınamış, toptan fietı 
dahi, ve-rd.klel'i perakende fiat 
sö-ıi!r.iin 40 kuruş üstüne çıikar

nı!slar!. 

Karne kalkınca bu 
va tar. daşla.r m Üş k Ü 1 

vaziyete düştüler 
Boğazda balık tu~:·n 3000 kişP

lik .O r ba,k,ı kafi'.esı bulurı<tuk
'.arı rnınta rn beledıye hıuhıdu 

harıciı:de oklıu.'ruodan ka<nesiz 
ekmek .neceklerdır. Ancak mın
t. kalarında, ekmek bulwıa:ma

maktadır. Balıkçılar dun ekmek 
alrr.ık iç n s~nyere ı;tt~erse 
d~ l:arnelen.ne ekmek verilme
m ..,ti:-

El.. yüzden çak müşkül bır w..
z.ıyet.e d~en ve ekmeksiz droJan 
ıbalıkıçıJar namına rnatbaarnua 
.ge'l"ll b < he)'l!t dcYor kı: 

•- Bizim muhit buğday i5!ih
sal eden bir y<>r olmadııgmdan 
ve harıçl€n de be!ed;ye bu~ay ge 
L~d:ğınJen Boğaıı.çinde, be
led:ye hudutlaon haricindekı yer
lerde ekmek yapılmıyor ,.e satıl· 
rnıyor ... Bu va~ylle karnc<ıiz ck
meJlı nereden bulal.ı.m 7 .. . Kaldı 

iti h ç birimizin işinin bJşın.dan 
ayr ~me.sına imkan yoktur .• 

Son Telgraf - Bu valar>da.şla
rın vaziyetini Ticaret VekiıleL·nin 
ve Vilayetin. na'ları dikkat ne ko
yuyoruz. Ken<i>1'E"Tinin rni4~ülıit
tan sürat!e kurt:ı;:..malar;ıu te
menni ediyoruz. 

~ 

K~ tasarnru iç n tJr,ı çare er 

aırantyur, 1cdbirler d~t.,uvo~ !\Ie

' ı 
' 

;:'AiiıiılıiııliııiıWlııiitii~~~ 1 

Ev•trlmizl b.rleştlre-
re• yaşamak çaresi 

B aı.3.rlnuz, tr.z~ hayat dersi. ,·rr«
ı..,,, 

- Ya n:..z kuarvn: gı df'g 1, J. .. ..;ı sıar-
1 

te~e~ı b.hne .• der~. Zanıanla, · 
b~ı sırnnL k?'Y· etını ~nlıyo-rut. Er z!.
yad.P...., ~lı...eevı \&t:tnaa:,;lan."'llrr<ur ki ' 

b&n kazarrma..sını, henı d~ sarte-tmc- ı 
wıı b;~ı-ler. 

ueuız:uk df'.v:rleı·iooe dah~. onlar, 
her •·yl ı;(."'u.ül n .ft:.ınr·nUı yo~unu bul

muş:ardı. ?ı.Iı~. Ad.dda a::ı...vriyt'ye g:
der!"r. y;;ıkaı akraba dört bt'§ aiie bir 
tv lıJtarlar .. Odıa oda yerlt'tiı:Jec. Eı.1n 

ki.rast ı.ıcu.za mMloloc. 

a.z, böy,e yapmayız. Damatla gelin 
bi.r ayrı evde,,, ihtiyar ana baba bir 
~ yt'."rcie, kayıın-O.lde ye k.&7Q'l.Ua 

da bir i.ı~-üncü evde oluru.r 
Geçenler-de, bir mıeclisıle, hayat pa

halıhgırıa k~ı mücad:e[e tedbi.r1eri 
U7.l'ıir.r.ıe görilijiililtYordµ. Rea.!i t bır 

ıaı, 1<1Yle anıatu, 
- BıgürJkü. te\'l<a !~de şartı ar al· 

tırda, nıorma 1 yaşayı-şımızı dıt•ğl;iti.r

rnelı, za.mana wmalıyız. Bcııun için 
de evle'! rmizi bırleşfim..cjtyiz. Müsaıt 

e\·l("r,, e ana \.'e bc.balartmızi:ı berabrr 
otı...ıTiı.ah, be rube:: .r" yip leme llyiz. Ev
,"flla. f'v kP:-asındarı 1uaTTut: olur. Son
ra, yemekıten "1nmı! olur. Ayni len
ce-re k~y'\3r Masraf müş!ıeı'k yapılır. 

Bet' ırevi t&b1<J<1t usu!ü lhdfui <·d!lıq~§ o
lur. E\· k . .-alar'U'lın n-e kadnr pahalı 
oıd-~u.1 bi.I:n.yoruz. Fakat. ik.i kilji
l ·x t>ır oı.e b r ap:ırtını:ın i;;g;ı.J edıin

C\", eJ.bı.:t:te, mal ~ ııkcri kendilerini 
nau <;eO.."'t.•rler. 

b~anbu:d.a, yakın akrabala.rılc bir 
arada otırrabllt·celt btr çok aile var
dır F€'\tı.;.Ude n:ıi:l> m muerrtler ta. 
bil m!!<tt'soo.dır. Yahut ta., hı:-< iki ta
raf L:ı \Xlk. kai ... ba~ık. olul'. Bunlar öy
le te<h.rl •rd r i<I, tatb.ıc tdilmesiy
Je semere.~ de deıiuıl görülür. He
sap n1ı·')'rlar.ı:JadJJr. Böyle bir yaşayiŞ 

~-' e~tettu ucuı.a ıma1o4ı.n·. Ele~ 
t~·k, hava:gazi.. odun. kön:<k, terkos 
\ııesalrOı.le yaıpı..aeak ~.!ır.ı._ı.ıllar da 
ca'ba .. 

Ayda b2Dıı:lığl para hadsiz hf'6ap
srz o . .ı.n.lar için pır şey elem 'm. Noho
yeıt bu gfbil:r, yüız: yerine, bcs yW sar

f~ eot"' rahat.arını yine temin 
ederier. Fak.ıt, mu.ayyt'n kazan.eh va
t..:.ıxıa.,ıar oçın ç•ka.r b&Şka yol Y'Okiur. 
Bö.;,e mntter~ bir hayatın t< ra· 
hat olduğ:.ınu ıM;a elıırr'yorlar. Elbet

te b·~>m rı;h.a~ııılı'kıar-a. katlar.malt 
zarurtdjr, J)U! ·neı d.i:r ıci düınyanm.ı 

bir ~ taraflar , msanlar, yeraltı 
BJ;ga klarmıda. ceophlı:erdıe ve 'lklpr.Jk.ı 
.çicde yaştyQJ:l:&r. 

B~n bu ta-.~.7eleri fazla bir şey 

;ıv+7e lı..iz~mt gQrmed.en, a:ynt>n bu... 
I'3'Y3 Jl"az!-yorum.. - R. SABiT 

Afişlerle yapılacak beledi 
tenbihat 

Vapur ve tren bileti-erini alır· 

ken arka rkaya sıraya dizilmek, 
tTamvaylara da dizi: ile iın p bin
mek için halk!<!l'.!'ııza küçük afiş

lNle bc'~di ter!b:hat yaıpılm<.sı 
kararl~tırılınışLr. 

Bcnlar vesaitı nakliyenı.n gö
ri.ildt>ilen ·er:eTine ve iskeleleri

e as:;acakt.<. 
Bı:mılun, zeytinyağcılar da yük

scJ:,in, imkişaf ot~·in!. A.srınuz te
r:.ııkki a •ı değil nıi?. 

AHMET RAUF 

Sandal ücretlerine bır miktar 
zam yapılacak 

O TA KV i M 
selA, en a.z l>.r yıl evve k""1Jr t.a- j
sarrufu ,çln bazı D€Jl"Y'tt yop' <lığını r 
hatırllŞOl"U'Z Dı•ı ar cı.:ı clı..kt.:rk •asar- j 
rufu da ""rdı. B:ı ı gaze x:I a!'kad\14-
!ar, la\'607€ etU'e bı:;:=ıooıııf dı. Hı.ı 1 
f'lik.irlt re, oıld1: · <"1n::t'll:lJI\. Qr;s'!<JJ., ~ 
ıı~. cı-.tçı deı:<id r, ı:.ımeı, bu 
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Haliçte ve d'.ğer yerlerde çalı-

4an sandaJarın nakil ücretler ne 

b.r miktar zam yapılma&ı ve mo

törül, motörsü.z küçük d~z na
kil vasıtaları ücret tarifelerinin 
de arttırılması Mimak<Hat Veka
letinde tarifeler. tetkik komisyo
ııu tarafından kaolıı.d olıınmuştur. 

eş· erde"J. anıııı.:na.z, dy • d~ ol
=lıdırıar. 

Ha ;.bu.ki. aradan en az btr yı.. geç
t.1<ttn sora-a, el~lr'->' t:ı.ıırruru için 
gc)rllşO.lllTo' Biz<n flctı: tçılnrırn:z, 
neclenoe b'raz faz.la b;lgiç ı:eç.my.,.-. 

kır. Flikılt, ıörü,YW3lSl"Cz kl. d.'ıOıu, 

-leı.ıeıı ~ loalı,yurjar 

BURHAN CEVAT 

EDEBi ROMAN: 109 

r AŞK ve GÖZYAŞI 
Yauın : SELAM l ı Z Z ET · 

\.. JKiN Cİ 

- De~ b •yor? 1 
_ x e b.! ığ.ııı bı m.yorJm; fakat f 

oru..n ~çırd 4-u\3. emınıın, li'n a~ıl acı.sı 

1 
ağz.nu ıı.ç p ıa çocuğumu isl1Tem>Y"· 
N-ı1 da ••• 

_ '!(liitŞ Mnıeyiırlı.. ağlımayı.uı.z., 1 
ben ~ala kcn~ı.rın ..• 

_ sı;c scıy ~:- m·T • 

- Elbctıe, ona. Oğlumu ne yap· 
tı: ., SL :.den oğ uınu i.stıyurı:.m! ~ 

n.'?l. 
- Buna ınamrıa.t. 
- Lı;n ına&;

0

lı ırım., eğe,. inet ede
cl·k v. l o zam ı ıl"nin ınhka.IT\.llnl 

ben a .. ac r~ n. hıç merak e!..ne ... 
ı 't' btr ~ e se ... gtn.i buh:;yı.-n, bi.»!ün j 
1: t _ ıe burada. 

- A: t.:;ı tena te)'ler mi ıeJ;yor? 
- t_.:<M. ııt yor • bu ~da da bu.-

la r: ,. nca b r '>.ad ın ıntiJcırnına kur- 1 
L .. h g tti ı.. ye ko ;c;l.J)"(rum. 

- tetı t.~U Z mı?, 

1 

_ F' O , k k <acıç v QOk ha- ( 
N ., ı- K :1 r. iu, ır. :t.ı ti l:~a 

K 1 S l ~l 

her ,eyı yapar. 
- Ntı yapabı!tc'!. 
- 81 ınem.. nt' )"1lpS.bilt·reğ'ini 

&aV\ UC edıe1lH)'VMJSn ı.mma, her 
yat>ab ltcı D.ne enunıcn. 

- Herhalde onu ı:üıı>e guoduz ö[· 
dUrmmtlJ'N'. 

- Bi,mMı. Ne yaplı, ne -Jetti 
de oou evuxien çdl.:D.rdı? He~ 
bültrıı isı.,ıbulu araıacağım. Eğer 

'" ,-gınin ba,;ına b•r !el.\kct ı:eldi i08 
v .. y OfllUtı haiıneL .. Senın o!l .ı ge-
!ı.nc·e, onun nerrae olduğunu yıı.nn öt
"""ılLtn: Kocanı nere~ bulu.ru.11? 
Nl}l'e(le Eöı•·~-<ıllir,m?. 

- Y•"" anesırde. AJresı.na \Prt'1rim. 
- Yarın giderim... Heriıa!d' kabul 

ı·der. ÇUnkıü nihayet baca.1~ğ'.qım ..• 
Şund<ı it yine Se'l&ınle mcşıul oJ:ı. 

yım. 

K"""° çılttı, En&'!,. oğlıma. kavı.v
mak lç.n yU>e dua etm>ye b~.~dc 

-H-
Ala:'!.da P..c. s~gınıa k:ırdrşrndc de 

El'L{L 152 ,..~':ZAN 1 21 

,~h o.ız ,\y n ·. l.Sl' .... 
İ.kteşr;n 

s I: ·vak.il 
S D 

7 00 Gun~.: 12 11 

4 
1303 öııe 6 15 
16 19 Ilı.in<>. 9 31 
18 47 Altsaır 12 00 

PAZAR :<o 19 Ya4, 130 
5 21 lmsah 10 33 

olm<td:ğını anlayınca lHkJerine kadaJ-. 
i.ırı><>M". oon.t·a. dedi lci: 

- Oğ tnnuu. lc;in n-e dedi? ..• 
- Kocıısı~n şü-~e rd':yor 
- Kocaf.1 biJi..>"\ır mu imft?. • 
- Bt.Jna emin. 
- Şu ha~ bana çatacak ym:ie 

m~ı.:."'T~ bır QC>cuğa. ımı hücum etmışL .. 
Şu luıl<U- ~ <İUnıJY')tuın, lil'd.ı> oğlumu 
fst;yeylm. 

- Hayır ha.yır, bu i~i bana bırakı
nız. Adı Mustafa Narlı dt~iıl mi?. 

- E\"OI. 

- E!er .:Ştn içyüzünil bil mlyor da 
da saclcce bir şüphrye kopı!arak 

biiyle bir cin:ıyı>t ~edO ise -Qünitü 
yapıı.;ı c!nayt'tı.,n br.:l<a bi.r şey de
ğıldir- ona haıkikatl 6öylemiye 1-tm ... 
Cocuğwı benim olduğunu oöy!ıyece-
ğım ••• 

- E~er o hakik.atl bilmrs• idi, ot· 
I:.ımu kaı;ırmazdı O her şeyi bıiiyor 
ve alç.J<ça hareket diyor. Korkunç 
bır ı:.;ıt kaım alıyo:- .. 

- Hayır, bunu şüphe i!e de yap:ı
biiı.r. 

- Yanlı, c.fü:>'"'1i>yomunı.:z. Bel!ct 
erkef'n ıkiın oıduğunu bilmyor, Ca.kat 
çocu:un ~inin çocuCtJ olduğl.:11& 

lı:at'iyyen emln, Y<!:C.. t•ldırnuızdı. 
- Bu da o~~u. Bl'n de s~etrdLrn. 

(Dov:ımı var) 

Harp Vaziyet~ 
Almanya Rus orduları~11 bu 
sene tecrit edebilir mi? 

(Yazan: İ. S. Eski Bükreş Ate~emiliteri) 
DC(;U CEPHESİNDE: 
Rus)•ının lbu sen<> imha edil~ 

mi)c.ccği anlqıld ğından, artık 

onun Alman orou..u tarafından 
nasıl tecdt ecl.lelıileceğllbe da ·ır 
miitaleala.r yüriitül me.kı., ve tah·. 
minlerde bı;.hınalınaAı.taıhr. Rus 
ordnsl..mu.ıı ve Rıısyıınm tecridi 
denıek, oou şimal ve cenıup yaz. 
Uıııı yollanıı ke~uck mi>ttcli.k 
Jıarp ınalzemesill<len tamamil.e 
ınııılı.rum etmek demektir. Yolları 
kesmek icin Alman oNiusu.nım şi
malde ~kaıııjelsk • Kııybişef y<>
lunu kesmesi ve cenupta da aşağı 
Volga şarkına allaması H'ızıın.dtr.

1 Şimalde Aıt]uıııjelskten sonra Rus 
laınn kullıuıalbileceği b;r I>ınan 
yoktur. Cenupta da kan ve u; ... 1 
dist:mdan aefen yoll°;.rı Ha:r.er de· . 
nm ve Tihkislam üzeıriudcn mal· 
ınak oniimkilıı ot.ıluğundan Alman 
lıava kuvvetle.rin'n •bu nıı.otaka

ıai üıı~rinde üsW,nlıiiık ve kontro
lü eJ.e ahnaları lazımdır. 

Bu arada Alman ordu•unwı 
Ka!ka'<')'n>tfa Buttun ve BB'kilyu al
ması da dü~iiııülmelidir. Alman 
0rdu5u.ıııııı Rusyaıtla bu kadar ileri 
gHınesi bahis me.-zuııı olııu.ca, Ka
raden'z tıakimiyeti muvasala i-çin 
ve Ba.l<iı ıııetroı i!d'-yaıçları için en 
müJıim lıedefler sayılımahdır. 

F2'kat Alman ordusu, Rm &r· 

dusımu hu sene t.ecriıt edebilir mi? 
I. 4eşı<n aynıdayu:, za.t.en !\hır· 
mansk cep.esinde kış de\'resine g;. 
rilm~t',r. Orta ve ccnuhi Rusya
da da havalar bozulmll"j, lııızhı 
ya{:mıırlar b:ı:şlaın.,,tır. İki'llci tcş· 
r'nde ka rakış buralara da ,. ncvıla
cakttT. Büyfrk l:uırekiıt için Alınan 
larm önWııdo ..., fazla bir nyl..k 
zaman vardır. nu müdd·et için<le 
~lıLrman;kda'll, Anka'lljfde, Le· 
11'ngrau ve l\fosk<n·ayı . alara~ 
Ku)'fu' de, Stali.ngra•d·ı zaptdöp 
aşağı Volga ~a•ıkına, Kafkıı,Ja·da 
Tııa]Yııı ve Groz:n'J'yi işgal odiırek 
Ba!Gm ve Bakily<> ıl.,rı..mck müm 
kiln mü, değil mi? Bizim göriişü.
müze göre, bunlar 1Jir aylık :ı:a-

' mana sığdırılauk yapılıLbU.ecek 
i.şler değ'ldir. Eğer Almanlar, şu 

.b r ay .zarfında. Stalingradı, Tu· 
a:t>sıe lmı;aill nı ''e Gruzny p.etrol 
sa:ha.~ıııı i~al edcbnirlerse, bfryük 
bareJ,,,,tkr b:ışardıklarına lıük· 

metmelid'r. Eğer, buı ınfüı.ekkid 
lcrin tahmiın ett'ği veç+ıil'C, ii"te
llk ıLeningrad ve Jl.foskovayı dü· 
şürebilir!.e.t'ı;e, bu ıbiıziın kaıı.aatiı. 
m:Ze göre bir Alman mucizesi te· 
J;i:kki edilmok liztm gel'r. 

Hulasa, biz bu sene iınlıa edile 
miyen Rus ordusunun tama.mil., 
tecrit r:dilemiyeceğ'oıi tahmin ~ 

1 di)'oruz, Alınanlar bu sene oıe 
Aı1kn.njelsk ydluıruı kesebilirler, 
ne d.e aşağı Volga· şarkına geçe
rek Türk'stan ve Haz.er denizi ii· 
zer'.nd.en gelen yoll'ara hakim ı>

J,.bilirler. Kaıfkasyada Bahım ve 
Baküya ula..'ITTlaları da bir rak s.e
hapLeıl'd"n dolayı çok şüııhe·J',dir, 
1\1\isait zaman peık n.z kalnn~tır. 

Kış ) akla~t~a Rus mu-kavcr.neli 
de o ıı;sbebte fazlalaşıyor. Bunıt 

aıyni noktalarda devam ed"'11 Tıı
ll'p9C. Groı:ıry ve Stal:ngrad mu
harebeleri :ı,paçık giisteırmelüedir. 

KARNE 
Kalkınca~~~ 

Halk müşkü 1 ata ma
ruz kalınca Eskişehir 
belediyesi mahalli bir 

karne yaptı 1 
Eskişehir, 4 (Hususi) - Kar

ı:en.n kalkması üzer.ne şctıriın:iz 

l~a kının ekmk·lcrini almak ıçın 

ızor!ıu.klara maruz kaldığ• ve fır 
1ı.nl,.,rın i). iin<le k1'labalık olduğu 
görül.mü§tür. Bunun üzerine v.i
ıiıyet ve 'be lem ye mahalli hlr kaT
<le usu'frnün tatbik olurmıası.n:ı 
k.'.ırar Yt'rerek rn3'halle rnüm<.>S
sillerir.ce halk .kanne !ev?-' olun
muştur. 

Karnesi <>IDı,ıyanl.ara. -eskisi gi
bı- fı nııI.ırda ekmek verlımiye

cektir 

Yuvayı yapan 
dişi kuştur 

L .g "il(, er- "k.i...ı dt" yakı.şıklı 

ict.Jler, bun .:ır tx. ~:..;... Karı k«x.'9. 

idi. 

Kddu\y b:>cası.nın. -cııdısln; döv-
dUıg~ ı<ldiuc;;yle şı.:.t;~'ctçı ıKi.: 

- BJy J~.ın. dıyordu. Her gün, her 

:aarr:an duvı. yor. Artık, sııı rli oldu~n. 

Yoga Q.ı,;uıy<ıt', vaı-:ı. 00\·L.~r. Bıktım, 

~l<irU"• şu tat.ı:ı canundan! ••• 

Ma.nın kOCa. da inkar ctmo·onlu: 
- Evı.ııt. .. Dövdtın1. Fakat, dtiv

mt.ıde <W, ııövmekle de ba'lll çıkıla· 

mıyacagırn anladım bu.nlria... Mah-
kemı:"',)'le ve-rec.-e;ı:nJ. 

}J~""li.ı:n, davacıya. barı.110\llk t<"'ldıf 

et.tıi. 

- B..ır~ınaın, cTf-'di, Arted~c·nJ., yJ
ne yapar. 

Komşu1ordan ııaıı;ı!er dın'.on.tdi. Sa· 
Mlt•r, Mu~ı.ıreı·in Şadiyeo;yl dOvd\i\elir

nli st;yh•.diler. H;ikim, 

- Ne dıyectbn bu ~ahitliğe? De
di-kot\ Muz.arrer, 

- OoAt·udur, oı:yoro.u. Zaten bc·n de 
inık;ır e•a~ yorJ."01 ki .. 

.iVlôtlrt\.ı:.ııı•, çı•rek nıaznuıl\.ln itira!ı, 

gı·rek ı;ıı.h.t'.cttn ~·1:ıadet1 •le 1-uçu sa

bit gör-C.L;~Gıırien 1\f\iG!!l&f!~r'!n otuz Ji.ra 
Fara cezM:t öd~~ne k'3:ra:r Vf'nii. 

Mn:hkromt"den çıktılar... Yan yarm 
yılmyorlar. Şad ye karardıı.n crıüşt<!d: 

- Bc'fl. h"P., e<leceklrr sanıyor

dwn. ş:n1dA, parayl nasıl v~~? 

Amma, zaır~ )"Ole .• .Para.yı bana v~ 

mryecekler mi'?. 
- Naır.~)(.! Avcunu yala sen ... 
- M! Paırayı hükümıet rol a ıacaık:? 

- Ne. zann.edyn:wn? San.-a mı ve-

recekler?. 

- ~ bak •. Hep sen ul>ep o!d:un. 
Gördün nJ\l e;tıti~nl"'. 

- St'lbrp ben deı::ilim, sensin asıl. 

Yu"8yı yapon da, bmou d3. diş\ lru>
tıır. S"'n. b<raz tılclıııı başına devıı;r

sen, bijyle olm:rııdı. Hdkim bawı~a 

teklif eb:::i, ona da y.ana:şmadın. 

- Ş..ırdl \.a.ıt::E'ç.suJn çiavactan ol
maz mı'. 

Olur mu hiç Geç!t o. Korwr 
verıl&. 

Bu dral!k ~ birisi nWtlaha!e 
.cıı.ı.. 

- Oiur, o; ır Tcnıyiz tıasd.!k eıt

tnt den, y ' t tc-r.-yi:z; m:liddt-ti g~ç

ımrdcn \.'a?gıtçıiHr. 
- Haydi t;yley>e gidip S<>yliyelim 

Mk.iır.C'. 

- Ha,rdi yüı'Ü! 

'llt11rrar döf!i:ıp nl6~Rye eloğlu 

yürüdüler. 
HÜSEYİN BEHÇET 

• 

'- PAZAR SOHBETİ ---~-
·Asri/eşen Baba ve Vasfi Riza 

Yazan: CS"AAN CEMAL KAYGILI 

Ş€lJ'fr Tiy.strosu bu yıl oynıya
cağı dört, 'beş eski Yunan eserı· 
nm yanına bır <le yeni Yunan 
eseri katmıştır ki o da buglin!<ü 
Yunan muharrirlcrin.n en ku'V
vet1ı .. r""'den olan İ:ıpiro ~le1as'in 
cAsrileşcn b~ba. sıdır. Bu, harp
ten ônce Yunan:Zltooa, Roman
yada peı< çok oynan=ı ve Po
lonyada. tam yetmiş dofa oyrı.ın
dı.ktan sonra ora akademisi ta· 
r&fından attın te'fne mük3!aUle 
taltif edilmiıj ol.an bu eser, ba
kal.m tn:zde nasıl oyna.nacak ve 
ne kadar tutulacaktır? 

Dün Ş<"h ... Tiyatrosunun. çı
kımiıığı mecmuada gördü.rn, pi· 
ye-sin en önemli ve en zor <cll
leri !. Galiple Vast. Rı.zaya ve
rilmiş ... 

iBir bakıma Galip, bir bakıma 
da Hazım içm biçilmiş bi:rer kaf
tan olan baıba roHi ehlini bul
muştu 41mmıa, Vasfi Rizruıın Ya
ni - Jan rolünde ne yapa.cagını, 
dündeıılberi hali düşünrnekte

yi.m. 
Sa!ınelerde Vasfiyi, o kendine 

rnahsuş, gayet gülünç, gayet gül
dürücüğ gayet nanemolla, gayet 
haüz, gayet Allahlık, gayet me
rak!•, gayet vurdum duymaz, 
gayet şapşal, ı:;ayet lüpçü. g~ ye.t 
züppe kar.katürü, gayet aşık Et
hem, gayet Zı.pır Aleyfrıisseı.arn 

ve gayet bir tahtas• eksik rolle
rinde görmeğe ve daha onıun se
sini ku'ıs a..asuıdan duyar duy
maz kahkahayı koyverme alı

ş.ık ve teşne olan haı.k, ~caba o
run 'lu defa oynıyacağı Yani • 
Jan rolü karşısında şaşırın yacak 
ve birdenbire bu r.ev'i Qthsına 
mahsus yaman san'atk"fu-ı bu hal 
ve tavTı, bu kılık kıyafeti ve sah
nede ılk de.fa olarak t.o kınrnak 
isted ğ': bu yepyeni kar:ıkıtcrı •Je 
yadırgırmıyacaklar mı? 

Ben, bu ooz1erim:.e bu çok de
ğerli ve eşi ısüç bulunur san'at
kiır, bu rolü beceremez dcırnıyo
rurn. Pek yük "k k·:...b. hyeıi ile o, 
o t'Olü de pekala başarabilir. Fa
kat ya Jı k, ya sey:irdler, on ra 
ne buyurulur? Vasfinin kulis a
rosınd~n gelen o geYrecik sesini 
duyar duymaz kahkahayı sahve
<en halk, gayet ci<ldi ve c:dldi ol
duğu kadar ağdalı ve sertçe bir 
rol ile G::hneye da>an Vasfiyi gö
runce korkarım ki yine ü~t per· 
deden kahkahayı .sav,urarak bu 
komedi • drrmı döıha baş tarafın· 
da asri bir vQdvile çev.rmesin!. 
Bana kalırsa ve hadjim olmıya,. 
rak derim ki: Yeni Yunan p1yes
lerinin en kuvvetlilerinden olan 
bu piye;-teki c.Asril~en balba. 
I'OIÜ ya Behzad'a, yahut ta Saide 
verilmeli ve baıbas•nt ııorla asri· 
leşlinneğe çalışan Jan • Yan. ro
lü de da:ha U)'gunu Gwadığı i
çin !. Galip tarafından ya,pı·1,ma· 
lıydı. Bu pek onomli rGlü, komik
tik1e Va~i kadar herkese gülme
den kırıp geçirmeyen Muammer 
de .b3şarabilirdi. Ne yazık ki oğ
L:ır.cağız. destıursuz bağa girdiği 

iç"n kendi kabahaıtinin şerrine 

uğramış bulunuyor. Fakat aynı 
rol için dram kıJmırd- n h'r baş
kası da a!namaz m ydı acaba1 

Neyse, artık ol2n olmuş, biten 

bitmiş sJy l:r. Şimdi gönül ~rzu 
eder ki Vasfi füza bu ınevs'mde 
ycopyeni ve bambaşka bir Tolle 
yt-pyeni ve bambaşka bir Vasfi 
Rıza o'•rak çıksın ... 
Eğer Haz·rn hasta olmasaydı 

ve bazı yerleri, hele ot•lde kılık 
kıyafet değiştirme sabrı.eler tı· 
patıp Ha.zıma uygun o'an baıba 
ro Ü'1Ü de Hazım yapsa -ve her 
vakit olduğu gibi, yine Haz•mla 
V•sfi baba oltul olarak st:<ınMe 
' qr;; lık\, oynasalardı lşle> o za-

rnan tiyatrcdı> kıyamet kopar 
foriden binan n damı çökerdı ı 

Fakat ycrt Yunan muharriri
n.n eserindoki Prekopis, ·ani As
ri!t>~en Bab~ rolü nas h t.am 
Hazımın ro'ü değ.l.'C, babasınr 
zo<la asrileştirmek isteyen Ya
ni - Jan rolü de dörtte üıç Vas
firun rolü değildir. 
Yaşara verilen sarhoŞ, ·Bedia

ya verı:len ana • kaynana rolleri 
iyidir. Şevkiyeninki de yerin.de
dır. Piyc•:111 yine en önem' rolle
rinden cRıri•, cLena., cAleksi> 
rollerini yapacak o~n kadrn ve 
erkek at'listler de umarım ki bun
ları 'başaracakkrdır. 

• .. 
Şeıl>.T Tiyatrosunun bu yıl oy

myacağı komediler içinde, eskı 

Yunanlı .Aristofa'nın kurli>ağa
lar. • müstesna olmak üzere €'llı 
kuıv,·etli komcıdiı •Asril<ışen ba.
Jxı, imiş ... Bakalım, hele oynan
sı.n d.a göreL.rn, o :zaman ı:ı(jrdü.Jc
lerirniz.i yine y..azanz. 

Şimdi dieyıcekslnlz ki; 

- Peki amma, burada herke-
9: n daha il.k defa seyredeceği bu 
piyesteki rollerin no:.sıl şeyler ol
duğunu sen nereden biliyorsun? 

Onları da bana gçen k:ış kal'- \ 
galar hı.her vı:.nnişti. Hattiı şim
di gazeten:n sutunları müsait 0ı,.. 

1 
sa ıdi size on.un mevzuunu. da 

anlatırdım. Şimdi yalnız şu .kadar 
söyliyeyirn ki kırkından, ellisin
den, hattıa allmu;ından sonra o
ğ·ıtiların,n, g~Linlerinin zorile as
rileşmeğe, daha dogrnsu züppe
ler.ır4>eğ, kuktala;mıya kal'kı:şan 
babalar ve babalarınt bu yo:a sü
rükkımek isterken, kcndiler.ntn 
en kepaze b;r hayat içinde kulaç 
attı.ki.arını farkederniyen kibar 
taskğı ge. ler c;in hu piyes, sey

rine doy\.im olıraz bir piye .. Lr! 

Yazan: Ali Kemal Sunma" 
Atlas Okyanmıında. japon de

ni?.altı g("'1n?leriniı1 de faalıyete 

geçtikleri bundan bickaç giiu ev• 
\el haber \-erilirken bundan Ang
}Q - Sak;on ta.rafın ıuenınuu o·lllll• 

yacağını ilUve~·c li.VLuın Juktu. Bl .. 
na mukabil Atlas harbi '".hı\e"
ne jo;pO'llların da ~tirak e<le>b.I· 
wesi mihverin d'.~cr ıortn·kları ta
:u.rfır.da "" wwu~lc kar.dcd:!ıui
y..ntu. 

Alla6 denizinde mü ıtefitlc rro 
naıkl'>e gemileri ltakımmılaoı ııj!· 
radı.kları yeni zayiata dair \'&kit 
,-ııJ.it llıalrerler gelm•.kledir. Jo'a
kat AnglosaJ<,,on tarafı bu 1.ayüıt 
h:rş.sın.da sade<:e ıe,,,.~üf l"lmekle 
işin b:tmiş olacağını zannetıniy-0r. 
DaJıa ınüessir çarelere ınüracaat 
etmenin lüzumu gitgide daha iyi 
anJa~ılm~ktadır. Bu ifbarla At· 
las harbi, müttel.klerıin u~raırhğı 
genıi zaJiatJ ve ıı bayet japon tah 
telbalıirle.r;n·n Atlas Okı·aıHı. un~ 
geç.,rek Alınan tahlelb~hirlerıle 

i~b:irJ ği yapma~.ı ,.-:. sa."re A ıneri
kalıları ameli bır tak1ın dii::iince• 
tere götürmcl..-te:li r .Bu da .'lme• 
rikanın ha\'a kuv\·etler:nıi daha 
arttırmak ve nihayet nakFyatı 
1ıa\a<lan Y."'Pablmcktir. ilam kııv 
\·etler:n;n arttırılması bahis mcv• 
7.UU olıu'kcn pek tabii olnraık 'hom 
·bardunan keyfiyeti de 11111:tulur 

gibi değild.r. Çok ta~yare ~· parok 
ııaıkJ,~yatı havadau lern·iıı <"tnıe!:e 
çalışacaklar, fakat bin d.~ in'\ are 
nüı harp vas:tas.ı olarak 1 d'«~ıl· 
ma.sı vardır ki bu da A111131l)'a ü
zel'.ne giderek snna~·i me-rkc·ı:Jeri• 
n<ı bomba yağdırınaktır. 

Atlas Oky:ınıısuuda japuıı de
nrza·ltı geınil<"riııin de i~t rakilo 
Alman tru11tcfıbaıhirl·i!r.'nin bu sıra• 
!arda müllcfiiklerin nalkl'~·e ge
nıileri<ıi bat.Tdıklanııa dair ver;. 
len brubcrlcr .k~"'Ln<la Anglo • 
Sa1kson t~rafLnın bu vaz·Jert.i göz. 
d;,n u:zak kala.cak gibi del.eldir. 
Yani m·11\'Cr tarafı i\'.·n en nıüeS• 
gir b',r silah olan deui.za.lh \'a.rln• 
luına karşı mütteUde ... n alac~Jı 
tedb.irler vardır. l•'ıııkat Allas Ok· 
)·anUıSunda milıvc-r tair"ft·nı.n tah• 
tetibalılrlerini b.ü~büfün faaliyd· 
ten alıkoyııb'.lmek ha~a b.,,. _tir. 
Çünkü hıı.ııp de.aın etı.'.l<t;c deniz• 
allı ınıııharebesi de swc.:cl..fa. 0-
nu.u iç:n uğradıJdarı gemi zay ah 
İııgi.bılerle Amer~kalıların bo,
lıı.rına g>decak gibi olınamwkl:ı. 

bera·ber bumu lıarb:n zarur<-ti ola• 
rak kabul etmek ve ona göre ye
ni in;aalı ilerlclınck daha ameU 
görülmektedir. 

Atlı:ıs Okyanusııııdı:ıki denizaltı 

muhareb~inin ehenını.i.)·ct' ni art· 
f.ııraın di;'ior keyfi)' ct'n lhL,yaya 
ya·rd:m m<>sclesinden ç.kt,{:ı ma• 
Jum<lm. Filiyat ve tatb.kaıı~ ~inı.
d.i)'" kadar ıgOrüldii ki Ang'.o • 
Sakson aleıu\n Rvsyaya yardınıJ 
billıassa harp malıenı.,,.; '" sa.re 
götüTmoklcrlir. Diğf'r surct!c. ya• 
ni .ı.'\vrıt11a k?fasına a~cr ~•kara• 
rak .:\lınan;yan:~n iızcrinc \uru• 
mek ,eki "1de b'r iJı: nci cephe aç• 
ınak sı:ırcttilc Ru,yanın ~·Ukıinıi 
lıa(iiletnıcık §tmd'~o ka 1ar ı:::ilnt• 

kün ohnadı. Atla• Okyanı•sıı yol· 
larHc Rusyaya ,gönderilerek nrnl· 
zenreyi yolda hat•ramık. Amer;ka 
ile İngillere ora .. ındaıki münaka· 
lalı s<'ktcye ui';ratnıo'k mihVl!r 13· 
rnftnın en zi:yadt"' varmak istediği 
he<lcllcrden b1rid>r. Amerilrn'1aıı 

gelcr"3t Hint Okyan.ıısuna geçeo 
ve o yoldan Basra k.örfezİn1' gö
türülert'lk handan Rıısyaya götiY 
rülen ın:ıı?lzemen' n sevkôyırtı d• 
Hint de-nia.indeki japon Jahtelba• 
hirlerlni·n faaliyeti yirzün1'rn s.ck• 
teye uğ1rıyacaJ:'ı nı:Jwer tarafuıc• 

(Devamı Sa: s. SU: 5 del 

Biri!"i.zi."DEQCi~ 
t1•pımızın ı, 

Fener lıkelesluln 
baıı ı 

Okuyu.cula:rırr. 'Zdı:ın B.:llY:r Se
m;.ha .> J.z.yor: 

Kupkuru geı;en tt.., ay yaz 
'f'snasındıa J.lmır t'cf.lrr.e;r:p :-ı.-
ee .,.~ndı \o't* taın y ;.nı'o4 ıne·v·sı 

ıuiıxı.e t""' :ıJrine ~ ı.ı~J.an f rı ır 
İakı -n halı b &o;-»ı n ş;.~ 

rsuıl!t. Yuzler .role n dP.... 
oız ken.:ı:rınd-a., açıkta yagı .ır a~

tında ve cti:tX"klel' üzcnr.de sır ~
lam vapur beklen-<' ger- , n 
h:"'.11 a-c.ı.n cak1 hofrrı gu L "1 er • •,, r 
ma.nza.ra ""· A<::ııob.ı !WrC n ak.I 
n ı'l'de di k. bu işı yarı m vsı:..

n nd·~ y:ıp~arı "" lia k 1111 
y ığ*n.-~ur rr.e-\~mc")de, bu ist::rleden 
OC':'~ ("Cbrctüi rdır. Ba~ b.l iş.l 
! .İ.e İ1 ~ .1 PJ{. de h :('S bu it.: -.f

ten k··'"1.:ıl ı 
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• Son 24 Saat içinde 

Hadiselere Bakış _______________ .) 
Ruslar, Staliıigrad'daki ölürn 
kalım muharebesinin sebeple

rini anlatıyorlar 
Brr'ir.den bildir-:l.di~ıne göre, 

i ld Mare~l Rommel .şu beya
natta bulunmuştur: 

.. ~tısır'ııı kapiSt eLmizdedir. 
!Brz crgeç yine dışarıya atılmak 

için Mısır'a girmcd k. Bizim olan 
bir şeyi bir daha elimizle geri 
verl"1leyiz.• 

1\[ reşal, Mısır harbın' n iklimin 
büyük güçlükleri altında cereyan 
ctt.ğ'r.e i~aret ederek, İngilizk· 
rm çöl savaş:nda yalnız kendile
riııır müıcha..;s:s olciuklarını saf>' 
dı~.arını, hilbuki Alman ask.er
ler nın kısa bir zamanda çöl şart. 
laı ına intibak ettiklerini söyle· 
ır. s r. Ro.mınel şunl11rı da ilave 
et ştir: 

•Afrıkadak.ı kuvveler!miz, İn
giıizlerden çok azdı. Buna rağ· 
ırF•n harp idaremizin kudreti sa
yesınde zafere ulaştık. İleride bir 
glln bu haık:ıin tar.lhi yazılırken, 
İıııgiLzlerin ne k~dar az bir kuv
vetle Afrikada yenildiklerini öğ
renip ~aşacaktır .• 

Rommel, bu beyanatında, Mus
so' ni'}e kısa bir ziyarette ılıuLu
nsra k, vaziyet hakkında rapor 
vet1i{f.ni söylemiştir. Mareşa\ 

me.afe uzunluğundan da bah~t
rr.ek sureLie bir mii<ikülün bun
dan ıleri geldığ· ni aniatmı~. İngi
lız' •rın bu cephede kuliandıkları 
A 11erıkan malzemes nin iyi ol
m..... 'Inı d:lvc etmiştir. 
M~reşalın söylediğine göre, ba· 

tı çol.de İngilizlerin 2500 tankı 
mı.ha ed lmişt.r. 

kara-İstnubul battı 
(t ln~I Sıh'.reri('n Devan1\ 

!arın getirdiği taş loprk ve ağaç· 
krla demir;oılwıun döııt kilomet· 

relik bir kısmı kapanıp bozulmuı 
tı.r. Haydarpaşadan ~etme nıö• 

diiriillün re· liğ!nde h~ mühen
dis ve ıniitcıbossıs heyet.i ile bir

likle 400 amele ılıususi b:r trenle 
,·ak'a ınalıattine gönderilmi§tir. 

Fakat don ve g1'Ce snğııak halin
de )·ağan mütemadi y<ığınu:rlar 

~ :nn tc:nizleonıesi işini akim bf
ral..!tnnış ve bir iki küçük köprü 
de .' ıkılnııştır. 

Bu sabah bava ııisbetaı:ı düzelip 
pğnuıır azald1ğından temizleme 
i~ine ba~laoınışt.1r. Tc.nı.izleme e
k"ı•leri.ne r:yasııt ede.nli!r.tl.en bu
giııı .aal 11 d alınan bir teldo.n 
tınlJerine göre bu &eylıip ş•n1diye 
knd r bn hatla görülmem'ş dere
cede bıi~·ük olmuştur. İnkıfa bir 
kcc snti lıiç g•çnıeınişti. 

E. lar çekıldiiğ ve yeni yağmur 
y ~ .ıtl ı;ı takdirde h•ttı.n bu ak· 
~ m vey • yarın açılması mu.htc

g ırlıiıııekted r Maam.aüh bu 
2. f b:r ihtimzldir 

Ar.'ıara ıt'JkamcllndE!r. geh.
yc.'~dar 1çın dün Esk~clıir-len 
K tahya • Babkes:r yolilo Ban
d rm.ıya huuıısi bir tren k<!dırıl
nı:ş va Trak vapuru da bunları 

şclırımıze getirmek üzere lımam• 
m.zdan Bandırmaya günderilmiş
tır Bu yo1culaT bugün gelecek
k.ıl'ir. Ün.iversite heyet 'ıie ~çleri'!ı
dtdir. 
E~cr hat temizlenmeı.se Hay

darpru;a - Ankara ve civan yo~ 
cuiarı aynı şekilde, yani Bandır
ma yolile seyahat edeceklerdir. 

Haydarpru;a - İzmit ve Adapa· 
zarı tren seferleri muntazaman 
y&pılmakt:dır. 

D:~er taraftan dün gece de de
\•am eden çok şickletli yağmurlar 
y iır..den .şehrimiz.n bazı alçak 
se\ ıyeli yerlerini sular basmış ve 
tıa nasar o•muştu •. Gece bir de 
vılrlır:nı d'" miişfür. 

J-.,üııtc, Kosnnpaşada elliden 
fazla. e\ 1.-rin ntt katuu suia>r bas-

DOOU CEPHESİNDE SON 

VAZİYET 
Rus kaynaklarına göre, 70 gün 

ve 70 gecedenberi Staliııgrad mü• 
d&fileri rahat yüzü gömıemşitir. 
Göğüs göğüse muharebeler ve 
mitralyöz diietlol.arı hiç eksilme
miştir. Şehir düşerse, Rus kuv
vet!e.-i Kaftka-sya il,e '.rtitıat• ke
siJ.eccği için, bu kilit şeh'tdeki 
muharebe büt.ün şiddelile devam 
etmektedir. 

Sta~ngrad'ın elden gitmesi Ej
deıhan ~ehr. nin de akı/betini ta
yın ecf:>.cektir. O zaman Hazer de
nizi fü.erinde bulunan Baku· li
manı ile de irbbat kalmıyacak
tır. 

Ayrıc:ı. bu kayıp. dt\şm~na orta 
Volga çevresir.e taarruz etmek' 
iç n kıymetli tıava üsleri verecek 
ve· Voroneç önünde bulunm düş
man kı.ı,·vetlerini takviye edebi
lecek olan orduları serbest bı~a
kacaktır. Hatta Moskova'ya kar
şı arkodan !bır taarruza geçmek 
imk"5.nı dahi basıl olacaktır. 

Alman kaynakları ise, evvehl 
Fon KJ,.yot'un öldüğü hakkında
ki Rus iddialarını yalanlamakta, 
Generalin cephede düinıana dar
beler irdirmek surctile sağ oldu
ğunu isb:t cyl.ediğini bildirmek· 
tcdır. Alman :stilıbarat 'bürosu 
viııe Ruslar tarafından öl>ümü 
bildirilen Beli isminde bir gene
ralin Al.man ordusu kadrosunda 
mevcut bulunmadlğım hydet
rnektedir. 

ı:eshane Fabrika
sında bu sabahki 

infilak 
Bu sabah saat on buçukta E

yiipteki Sümenbaııkıu I'eshane 
dokuma fo.bnı-.mda hir >ııfi.. 
U.k olınuştur: 
Potıai<ırda.n 'bi!i iş esnasında k:ıza
.en patılm.ışhr. Ahmet isınindıe bir 
i,'Çi arlkasuıdan ve yü.züııdeın feci 
bir §ekilde )·&uılanm>Ş diğer bör 
4çi de ağJr yarıabnnıışttr. Yara
lıla hastaneye naklolunmıışlardır. 
Jlayatların 'an ümi:t yoktur, Bir 
itişi de ha!if yaralılır. 

Ekrem König Pa• 
riste tevkif edi!dğ 

Hariciye Vcl<iibet'nin mühür ve 
rl"Sıni antotwrin taklit ~ıder~k 
menıleJkeıt"miz nanuna ~'[>ariş c
dllın'ş gö!'Jter .. vek İspanya da·hili 
hami sırasrnda Anıcı\Xadan aldı
ğı tayyaı-.cl•cri İspanya tuınhuriı.. 
ye liıı<> satan Ek,rc m Kiiniğ ile bu 
işle kendisiaıe )"Mdım oocn harici· 
ye ııı.cmurlannıdan Ruhi mulha· 
ikeıneLeri neıt.:cesindc ınahkünı e
dihn'.~lıerdi. Ancak Ekreın Köniğ 
o sırada memleket dL~ında bulu
nuyordu. 

Haıbc-r Hrildiğine göre Ekr'!'m 
Könğ Parisı., tevkif <>dil'mişh. İ
cap eden dip1oma<tıi:k t.eşebbiisltt 
ürıe rintı ın.eımlekti mi« gön.derlle
celııtir. 

nuşlır. Sel!enden Orta.köy deresi 
Weri o deki köprükı.rd<on'biri yİkıl
n~tı.r. Bclbek, 'Jlo.pkapı, Edlrn<ı• 

kap.ı, Yed.ilwle tamvay ~leri 
ha-t çamurlarla dolduğundan i.ı>
t.izanunı >ahahloyin kayb-etmi§tir, 

BEYLlKKÖPRÜDE 15 EV 
YIKILDI 

Anka-ra, 4 (HlhU&İ) - Şiddetli 

ya&Jmur '°"' doludan Beyı.ikköp
rüde 85 ev hasara uğram.ş, 15 ev 
t<ırr.amile yıkıılm;şl.:r. Yardıma 
muht<ç 60 a:lcye Kzılay cemi
yeti tarafndan ılk yar<lım ı:ı,larak 

50il hra gönderilmi~tir. 

BU HAFTA 

T AKSİ M Sinemasında 
Se) erceenlcri !>ÜT ekli lıelecan ve heyecana garkedecc!k 

büyü.lı. l>iz film 

TARZAN DİVARINDA 
Tiir>kçe tözlü - Tii rk'I'" şa~ılı 

n:ı.lta ırlrmcmiş ornıa.ıı!aroa koııkun<; setgirzeştler~ ~ 
Korku ve esrareııgY.. maccr al arta oolu bfr mevzu .• 

.3 - S O N T E L G R A F - 4 t c< l'.F.ŞRL . ıh! 

AFKASY A iSTİLA VE 

MÜDAFAA YOLLARI .• 

RUSLAR AŞAGI KAFKAS .. 
lmarıllslliiS:!_ LARDA KENDİLERİNİ NASIL 

Mısır c~phesi'!. .. ~!ro!1 Taylor S'alomonlarda 
1 
MÜDAFAA EDEBİLİRLER? 

jde genı ve mu- d-.ın Lızhondan geni bir deniz 
him bir hareket'Londraya gitti mu har b · 1 Stalingrad'ın Tamamile Zaptından Sonra 
· f d e esı 

1 
Bu Mesele Daha 

Q ma l Londra, 4 (AA.) - Rur.veltin b ki • Ô • · papalık ne7.din~ki hususi mü- e enıyor nemlı Bır Şekilde Ortaya Çıkacaktır .. 
L<ındra 4 (A.A.)- MIRr eep• mesnili. Mynm tayıı;r dün ögle-

hes'nd.e bırrckat gece!«; keşif fa. den sonra Liıl>\>ndan uçakA. gel
aliyeti ve ıtÜilıdüıleri de hava miş, hava meydanında Birleşik 
va çarpışmaı..~...., irdı '-sar etmek· Amerika büyük elc;itu Winand 
ted:lı. K:Jıire teıM'.ğine göre .,u. tarafmdan karşılanmış ve son~a 
ına ıtüııii miiıllef'k ııçaklan beş Londr:,ya hareket elm'şLir. 
Alınan avcı tay) arcsi dü~ürmüş- Reulerin diplomatik mu haberi, 
Ierd<r. Tl>r,ı>fl ta1ıyan İng;li:ı; tay- Taylor İngıLtcr.ede üıç d:ört gün 
yarele.ri Tolındı:ta bir sarruç gc- kadar kalacağını sanmaktaclır. 
nıl.iııi t.utuştumuşı.,dır. 

-<>---- Diğer \;.raftan, Tayfor'ın İng liz 
kabinEsi erkarnle de görüşe.:ği 
zannolunuyorsa da, şimdiye ka
dar herhangi b>r buluşma te.>bit 
ea ldiğı .hakkında ma'ümat yok· 
tur. Tt,ylor Pazar günüııü istira

Yerli Mallar 
Pazarları 
(1 ine• Satı'f<'den Devam) 

yapılm.ıı, esk.lden 7 - a liı aya alı
nan pall<ı!ara 49 lira 99 kuı'Uş (!) i.o

'l.ed.il"r. NJIU\1'<)1 Baıhçekapıdaki Sil· 
mer Bat* Yerlıl l\1:al!ar Pazıarına git.. 
tile E.b..., k"'1nına J.ndim. Çocugu gös· 
t~m. Ona uygur.. bir palt.o 'veya 
paııd('SU bulunup tı.Jioomadığuı.ı sor
dum. önce bmse ..., wırmedi, oon•·a 
bol1< i"""'a rldi "" JQtıen cıyok! .••• 
işa.-elıro verdi: 

BaŞ\<a care kalmam.ıotı. Kuınaş a
lı,p dilotiım-t'k !azın..dı. Kmnaş ltısııu
na geçi ik. Y.,,.. .oc>tUurn : 

- Coaılt i\!İn pardt,.ültit< kımı<l$ 
var mı? 

hatle geçirecektir. 

l•hte Kaymakam 
Sahte diploma lrullanmak suçu 

ile An1<arada mahkeme)'" v,,.-il
miş o!M> Diıkili ka~"ln:ıkanu Ke
mal Eti.>erin mıihakemesi noti· 
eelennıiş \"0 suçu sabit göriilerek 
kendisi 2 sooe 11 ay hapse mah-

kiim edihn:şfu-. 1 -

Vandal Vllll:I Geııı; ı..~:ııı.r yü:zümo:ıze balanl
)ı>r seıı çılı:amıu-oc, öOürıddııi fatura 
i,e UJlııgud olı.ıy<l<'du. Biraz bekled"1ı. (1 inci Sabife<IP.n De-vruıı) 
Tekror sordum. Bu sefer g•'f!Ç le.zg;ilı- moi şert;fiııe verd'ği ak:ıam ~af&-
~ar paylar c!:bi: tmde demiştir ki; 

- Yok! diy.• haykırdı. Halbıkl - Son beş sene zarfında japoı> 
ra!larda ga:Y"Ot güz.el kumaşlar göze !arın Çinde JapLğı ~uur-sw; tah-
çerpıyord.ı. Çelw:ercx blr kuı""ö göc;.. ribatı gfuıliırinqle görceek, fakat 
tı •r'diıı1: Çi:n m:Jletiıı!.n nihai za!el'e olan 

ana l>akaW!r m'ytz?.> 
Gô..-dl'x..'.'J1im· !ku.roa~a bakınadan ve i·twadıtl'l da anlı,yaeaksmıtz~ Bir 

yin., o utalı. J<ıağıt parc••ı ile me;€\Jl taraftan da imar işlerine nsıl ko-
olara.k; o kıt:ı.1"'4'1n si!'iı:dığını s<>yJe- yulmuış olduğumuza da şahit ola-
d. Ayni Wnla.şın 'büyük U.:r topunu caksınız. 
ÜJt ra.f!ta gfuttı-dim. 

- <Qnın ....ı., crn.-i :rok!• di.ye 1ı.ay- Tren yolunun Emi-
k~1;. Pttlm. geaınejte gftmi>, mua- nönüne temdidine 
"~" Rebi.ye ıı"'""'- K<nd>mı tanıthm. başlandı 
l\I.J.h!oc bi-c teıgUh.!ar 9'd:,.; önünı.l.ze (1 inci S.lıhifeden Devam) 
gcçt .. Kınn'1.> kL'!mına ı; ~ '-"ed•f>- lamnışhr. Yolun bi.r an evvel b>
m•z kum;ı,,• ıııcLrdl. Kunıoşa baktık, 
bi·ğ,•mı~. fakat dOO. k': tirilmesine gayret eda!mektedtr 

- •İ•lerseııiz bunu ,,;,,. fır<i• ,.ı.._ Çünkü memleketimi:ze gelen mal
bihı>iz Fak1lt hazırları vardır ODiarı !.ar Çekmettden Sirkeciye kadar 
alın daıtıa i;-il ... • • oJ.an yol üstünde vaıgonla~ üstün-
Bını hn,rı-c{ t•!\k. QiJnkü dc•nin de veya açık olarak bckletd,mek· 

!ırzc;.hıar b•cc l'>ç hazır polto, parde-
su oinı.adığıru .,;yieı_n41i. Halbuki 

281 
tedir, Bu hal ise b:.vçok \'~gonları 

taı>r astlı, ha:zı.r cı"rtn"Omtll,';l! ... Oo=· fuızulıi olara.k .L_..gal etm€ktedir. 
ğa bir t:ıne aldık. Bu roman ema- Haber ak!ıgım•zıa göre .ı:::ıev-
sıncla ben dt~er m;Jı:tı•rilel'e yapılan Jet Dcmiryollan• id;ıre.si alci.ka.Jı 
rrnuamclcyi de göı:dü~n. Vr ayni baştan mrıkzm~ar nWinıde t~cbbüsata 
<J\'lnayı, lllka)'dlyi, lr.ı'U hJkareli trs-
bd ettôm! ... • g'rişerck; Mırkapı ık· Saray'bur-

SON TELGRAF - D~vlet fiCIYM,ye- nu ar<sındalc: arazinin ve dep<>
s; il idare edilen ve satışları lçtn bin- tarın k~r.disine verii.m€S<l11o tcmi
leroe llia reklôm parası ıiarcman bir ne çal~akNıdır. 
'1:-!le9seeede -'""•,-.Jerr bu '~'~' mu- d'l · ,.,..,_ w'u Bu araz. ktJn ı erme verildığı. 
"'-..,1,.yı 1100 g5nned'~· B·ı k·.bil tez.. 1 
g ~ı.,.ı..,. crzal<ndccılır<ııı ve hfılka takd.irde ı:lıe>pO dar g. kısmen ön-
reıaJret.10 """""""!" edi,;p m<V'Cul lenecc'< \'e b'rpk \ago:ı fuzuli 
u•Ua"t" s~t:.:l'm«ır.a :!dır. ~alt.:!cn kurtt<1acakt 1 r. 

--------- - --
Istanbul Me 'usları 

(1 fınci Sllhifedçn Dı>vam) 

muhtaçlara. cllihi cl'an ekır.~K ve
ri1d ği~1 ooy'eın ~ r für lıukıtk
çu taleo':Je yükseı> m<'ktep me
zunlannm bar<mde 40 l~~a ile:~ 
tayin o1unmalannı iste,n.,;~-r. Bir 
zat ta Etibank'ın Üskü<h rda kal
dırdığı kömür satış yCT'.erini tek
rar açmasını, Kac>köyden kömür 
ıgeti>rmesinin çok müşkül oldı.;oğu
nu !beyan etmişb!.-. Diğer bir zat 
ta Mahrukat Ofisinin Alıemc>Sığın
dan hep kestane odunu getirme
sine itiraz ederek önümüzdeki ay
larda 'Üsküda.rda kömür lbuhram 
olmasının muhtemel bulunduğu
nu söylemi&.r. 
·Buna Belediye Reis muaV'!ni, 

'Üsküdar ParLi Reisi Liıtfi Aksoy 
esaslı cevap vermiş ve Ofi.sin me· 
şe, gürgen de geti.receği.rti bi!d;
rerek halkın odun, kömür sıkın
tısı çek.memesi içi her tedbirin it
tihaz edildiğini Jave etım>ştı~. Ha•'..k. 
:rr.ümessil1eri bu münase'betle Lut
!i Ak.soya, Üsküdarl>lara karşı 
göserdıği yakın aLitkadan dolayı 

teşekkür etmişlerdır. 

Mütet·kibeon Üsküdarda b:r kız 
lisesi a!'llrnasL tem<>nni olunmuş
tı.ıc. Meb'uslanmız dilekleri not 
etmlş!er ve Kadıköyüne gitmiş

lerdiT. 
Kadık;\}'illcr kız1.ann.ın Çıını• 

l:ca, Erctı>köy, Kandılli gibi uzak 
yerlerdeki liselere g'.tmek için 
mali ve manevi büyük mi.işkii'at 
çekl klcrin< söyliyerek acele bir 
kız 4sesi nçılm ,;ını talep etml§
lerdir 
Hutnık talebcsır-ien K.;:ş.t is-

;minde bır g"ncm bir foloğrafçmın 
,dd'ası üzer\Ilc Ista ;bul Meb'usu 
K.azım K~ra.ı ekit aıı!ak mevzu
unda aherrmiynLle ciurmvqt"r. 

Proks<Jr IkL atçı V~ ibr San

d<J: 
,_ ibtanbu1da ekmek karnesi 

kıat'iy;-en kali<ma,ma.l:d r. Hatta 
her şey karne ile veril.ınelödir. 
Her .şr!)s3 karr.e le yıl:ta b.r el
bise ve ayakkı>bı verelim. Artık 
isra.i'ı bırakınal.yıız. Tiıearette se.-
best bırakma usu)ü doğru değil-

. ciı.r. Ben e!ıe~eyim.. demiş

fa. 
M,Uteak.lb«ı lıa.lktaın bıT k~; ki

şi ~e m~lc-1re alıJl\5< kie$1 lkX>
nulrr:ıasHU ,Kuıı~:ııığaLuerer.m bir 
aın avveJ t.emızlenımı:!;ini, >htıbir'
la şiddetle mücati'E'le edi1me.-.:n; 
Acıbaneıne otobüs ş1e1.:ilme' nı ve 
bi:ırJba.sı:z r.Okıaklarm ten-ziriı:ı E
re.nköyiı~e b.iır orta mekıtev <it.,'ll-

• lT'~ O:ru.qııı:ıaı geç.tıınin le'll· 
vir ni, AcJxıiemc sı.ı, rr.ıa.llaıte lxlk 
ı;r si "e ilk me'io\>e'be hoca lemin o-
1 unım l "nı 'l·teır.ıiıl("l~.h' J.!c!bus-
1 ar bu dfürder ıde cf.ıe.'lmli'(yetle 
not e!tıni.şlthl lr . 

Frt7PTE 
t..ınr.bul l'Mb't,.lan ı:ı.ı sahafı ta 

E,y(ıp hal-kmm dileklerin< tl'Sb"I et
m:>.>1. ı'dir. Eyüp K""ymdc-amt B. Sait 
A'.i Yüct•l ile Parti \~•liyeıt İd:ıre 
Hey'tlıl Rei>i n. S"a' H IY:-i Ü gilp.
lüni.ln buh.mdui!u bu tap!ar.'ıda E. 
}"üpıül<-- bir Use açı~mestnt, n~ 

ara ta.'<tı'tle Itöır.ür v• iaşe tevıialıD
d.."f'l ha:k:n da "f~adc etır.N , bir 
hasta otıotrdtFnin Ev!JP Kaz.asına 
ta.h.M o~ u f1ll'1'10Stm ve Ve rl'tl. D 'spa n.
SPrine ya tak ilh'e ed 'l'1 r mtb
ml•~'1n»xları ~.t&mqlrrd·r Bu diledi:· 
1 er oot edi 1 ıröşli r 

Londra. 4 {A.A.) - Cenup b~ 
tı Pa.-;ifikta. Yeni. Gine aci<ı.,ıuda. 

Amerika kuvve1.leri Oven Stan
Iey d;ığların.da Uenickn ilerlıe

mişler ve ganaim elde etmişler
dir. 

San Fransisko'd'• n alınan b.r 
haber Tokyo radyosunun Salı:>
mon adalarında yeni bir f.oal";'kta· 
tın başlıyaccğından balısett.ğini 
bıldirmekted.,. 

Birrnanya"da uzun menzili· A· 
merikan bomba u.,:akları Manda
lay·a taarruz etır,:.ş!.,rdir 

Bu uçakLar cenup hafı Çmde 
de h"dcP.ere taarruz etmi~lerd.ır. 

Rus Büyük elçileri 
(1 inci ScMtıfede.ı. Devam) 

Alman resmi ajallöı tarafın<ian 

verilen haber, Lodranı.n mes'ul 
maksmların>e11 ciddi telakki cdil
memektcxii~. 

Gerçekten, madam Kollonta.i
nin evvelce hastalandığı malum 
olmakia !beraber halcfin..n şimdi
den seçildiğine dair olan haıber, 
hiç değilse, şimdilik mevsimsi:ıı

dir 
Diğer taraftan, Swyet Rusya

mn Vaşington büyük ek;O;i LJ..t
vinOO'un LondNya gi~mek tasav
vurunda old'uğuna dair ::1 ayı.lan 
rivayet hakkında da h.ç b>r ma
Liımat yoktur. Bu doğru bile ol
sa, en !basit emn·yet .kai<iel.eri., 
böyle haberin tahakkukundan ev
vel ııeşrcdiJmesine mdm !,e,jkil e
ller. 

Stalingrad'da 
cı tncl S:ıhifeG ~D ~am) 

rcbe pek yakında h'ç de tı:tecek 
gibi değild"r. So\'Yet kıt'a!an şe
hir içine baııı nnırnffakiye<tler eJ. 
de etınr;Jer \'<' ş'mal bats.dıaki i'!Çİ 
mahaUel.eritMl Jıalcim tepe'lerden 
bazılarım IAhnanlardan geri al-
1lll§!ar d.ı r. 

VİŞIYE GÖRE 
Viışi 4 (A.A.)- Alnıwmar Sta

hıgrad cl'phosinde iJerleınelctedir 
ler. Şe,!ırin ;~inde bir ınfü<tahkenı 
me~kü zapted:ln1i:-tir. Düşman ar
ğır kayıplara uğra.Lilmı:ştır. 

Kaıfka ) a-Oa da •~eri ,.arekat 
devam etmektedir. 

Yültsclc Kafkas dağlarınıLı Al
man kW\-vdlr-ri mevzilerini <ağ

l:ııml~tırmakla me,guJdürl"-C. --
şımaıı Pasifikte 

< l tnci S~b!feden Devam} 

6 bu' uk a~ .ıd.ın müt~kkil olan 
h~ g't"Lplan kaklınarak Aleut 11.

d.ılar. a dalııı koı y kla t~arrui 

ed.ilcbile~ekt"r. 
----<>-- . 

BeElzaıtı muharebe l 
(2 inci Sahifeden De-vam) 

hesaı> edilmektedir. Buna rağmen 
Rusyoya gönd<>rilmek üzer" ge
re.k Atlas Okyanu<undan, g<rek 
Hint ~ anu.9UJldan ıgeçiri.lıen 

mal\ıemeırin yerliyeri.ne \'8M•ğı 

anlııışılmrukıtadtr. Bugfüıkü deıüt
altı muharebesinden de öğrooilen 
şu olll'Yor: Mihver tarafının faa
liyet; arolınuştır. Mi.itte!Jder in ge

mölcrini batırmak için daha da 
çalışılacak. Fakat müıtclikl.e.rin 
her yol çıkarılan gem'si b;ı,lmlı

yor değ•!dir. Bu da müttelJdc.rin 
lıesaılıına biır kardır. 

, .. SmaA_R_A~Y-l 
s:neıntısında 

·LA KO:\'GA• ıun güzel yıldızı 

Judy Garland'ın 
cidden ~a)'anı teınaşa ve 

GEOltGES MURPHY 
ve 

CIL\RLES WİN~İXGER 
ilo beraber )·aratılan 

KÜÇÜK . 
NELLIE 

fil.nindoki :ııa!erini gidip gö
riinii l. Bugfon saat 11 de too

..Uatlı matine 

1 

Aımanlarııı, Stalıngrad'ı muha
sao< etmesı veVolga havzasını tay 
yareerinin kontt0lü altına alma· 
sı, Cenubi Rusya onhııru için çok 
fena b r ,,zziyet mey'Clana getirdi. 
Kafkasları müdafaaya m'-'-'l1u.r D

lan ordunun, Stalingrad'ı müda
faa eden Mareşal Tim<>ç<'nko or
dusile irtibatı kesildi. Bu suretle 
kendi başına kalan Rus Kafkas 
ordı.;su Mareşal Fon Boe_k ordu
sunun sağ ~?an kolu önünde, fav 
!.a bir rnukavçmet g&steıemedi. 

Şimali Kafkasyada, Kar.:.demz 
.sahil:nde bir takım limanı.ar, da
ha Şark'\ Terek havalisinde ve 
Grozni önlerinde arazi terkede 
ede Cenuba çekihneğe b8>jladı. 

Almanlar, henüz, Hazer den:
ztne inmedil.er faka;t oraya k"'
dar olan araziyi hava kuvv.et.ıeri
nin tlıadidi altın.da buluoouru
ye>rlar. 

( Ya&an: ) 

\... M. aaıı Ozgea 
hiş cephane sarfiyaotından ve <ep
lhelere silah yığmcsından, Ka.f· 
kasyaya da. yard:ma imkan bula· 
lbilırı;.,, bu yardır:n;nı .ancak n.ı. 
zer denizi üzerinden yapabilir. 

Ekiek; malumata göre, Rusla
rın, Hazer deıı.iz.nde, I~.000 ~ 

nilato hacmmde 1 H tıalrliye ge
m:si vardır. \ı'"'ui .;Jıtn Sark ndan 

" gclece« silatı ve ~phanq vapul"-
laı-:a Ba U clıetlerirı.e ç 1 '-arıla.-

bilr. Şu var ki, bu nakli> at Ha
zer denizi sahiline, Astr&ka.n o.· 
ıhetlerine inecek olan Alm~n or· 
dusu hava kuvvetlerinin tetıd.di 

altında yapılabilmekten uzaktu. 

Cenubi Jltırfkasyaya, ikinci yı:.ı

dm, yolu va«iır: Ural'ın Cenu
bunda butunan Om kasa'basın
dan inen ~ Hazer denizmin 
Şarloında.ki .Guryet. limanına u
zanır. Buradan, Hazer denizin· 
deki vapurlarla, Baku'ya çıkarı
lır. Bu yoldan yap.lacak yardım, 

K~fka~ dağların•, Şimal etek.k!
rinden tırmanmağa başlamış ()
lan Alman kuvvet'er:nin önün
de, Cenı;Uıi Kaofkasyaya doğru çe
kiltn Cenubi Rİısordusu.~ini, 
siliı!:! ve ceflhane ik.msli, takviye 
.ku'V'Vetlerini ne suretle ıkımal e
decektır?. 

Burada, 'bu mü.hım meseleyi, 
kısaca tetkik edeceğiz. 

ı hem karşık b!r meseledir, hem da 
yol pek uzundur. 

* Cenuibi Rus ordusu, şimdilik, 

iaşe cihetinden, her ha<de, müş
külM içındc değildir Cenubi Kaf·. 
kasya Şimali Kafk;sya kadar ol
masa bile mahsul cihet nden e
peyce z.engindir. Orta Kafkasya 
m<.','alal'! bol h~y,·an yet ~tirir. 

Takviye kuvvetlerine gelince: 
İran i:;galne tahsis edilen Rus 
ku\'•vetlcı-nin bır kısm nın Kas
kasyaya sevkedild ğı söyıen.yor, 

ki her halde doğrudur Buraya, 

İranda bulunan i.r..ğiliz kuV'vetle
rinden de bir kısm1 gönderilm.ş 

o\abihr. 'Bu kadarı, Almanların 
Kafkasya .stilasını dutdurmağa 

yetebilecek midir? Almanlar, 

Stal ngrad'ı duşürii.rıcüye kadar, 
Cenut>i Kaikasyayı mıılıs!aza 

ihususunda Ruslara gelen bu tak

viye ku'l.-vtel<!rlnin fay-dası ola
c~ktır.; fakat Stölingrad düşün
ce, Mareşal Fon B<Jck'un Cenuba 
ayırac"ğı ) C'lli kunıcl.lcrlc kuv
vetlenecek olan Ab'nan sağ yan 
ordusu, Kdkaslar;n Ceııulba da
ha sürat!i inrr ğe çalışacaktr..r. 

O halde, Ce ubi Rus ordusu

nun sil5h ve ceJl'aN? ikma'.i m,.._ 
scles. l'~ıcmmiyt>t alır 

Bundan e.-velkı .Staııngrad 

zapted.' ,., \·o'ga ha\7.ası Alman
lar>n clır e ~eçerse, Soovyellıerın 

vaziyetı ne olacak?• SerleWıaı-. 
yaz brımızda söylediğııtıiz gibi, ı 
bu ~: .l h\'e cep.1ane ıkm::üı: ışin
dc, Ar..glo • Sak~onların .. Irak ve 
tran yolu ile yard;:mlan, ehcm
m'••etli olamıyacaktır. Cenubi 
Kafke.syad•,ki ha11p sanayu. de, 
m temin edecek verimde değil
dir. Bundan dolayı, m"rkc-zi Rus
yanın yard.m etme9i Laz;mdır. 

Merkezi Rusya, bugünkü müt-

Üçüncü yardım yolu ise. Çaka
lQf (eski Orenıburg) dan, T~ 

kend'e, buradan da, Hazer ardı 
demnryol.ile KrOGnodosk'a uzanır. 

Eşya, Hazer den 2i kenarında bu
lunan bu lima"'.'dan da vapı.ı. l:;rla 

Baku'ya: göndcril.ır. 
Yol uzunluğu, 3,000 ıle 4 000 

kiL<>metre rasında değişir, ki cok 

uzun ve ıterde derman olacak m • 
hiyette değild:r. 

* Anglo - Sai<.sonlann Cenubi 
Kafkasyaya, F listindııj<i 9 ulocu 
ordudan, siliı-h ve ccpha.-.e yar
d.ımhn pek şüphelı.dir; çı::r.kl1 bu 
ordunun mıühim !:> r kısım kuv
veti ıle sil<iQı ve ceıphanc>s:. Rom· 
mel orousu önunde peri 0 an olan 
8 incı Mısır ordusunu takr.· y€ye 
gönderilmişEr. 

Hu söylcdikler'mızdt-n anbsı
lıyw ki, Şiına!den, Ksıfkn.:;yaya 

giden ist ıi'ı yoUar , Alrrıan ordu-
1.ir na ~ıktır. 

Bu ıstJa yollamı da ikLil<!i ya
zınnzda anlata~ağız. 

YARIN 1 
Almanlar aşağı Kaf-
kasyaya hangi yollardan 

inr,ce 'iler? .. 

Memur ve Emeklilere, 
Pirinç dağıtı acak 
A.nkan 4 (Telefonla)- l\kmur 

eytaın, cramil ,.e ıniitcıkn tlcıre u
cın ekmekten baŞl<a zahitt yeınl
mesi tak:ı.rrür etmiş g"bidir. Bu 
kıınn,. ilk talb ltatı olarak yakın
da ıırnz fİll'tla piır~ ,·eriluelctir. 
Bu husustaki hazırl.ı.klara ba·laıı• 
ııuşlır. 

._Pek Yakında ..•.••...... Sinemasında -

ZEYNEBiN AŞKI 
TOrJrçe 
S6zıtl 

40 kişilik 
Küme saz 

heyeti 

Ba~ Rolde 
ELMACI GÜZELİ FİLMİNİN 

Baş Art!sti 

AZİZE EMiR 
Musiki Adaptasiyon 

Kemani Sadi Işı! ay 

Tir ilçe 
Şarkılı 

2fi kişilik 
Büyük Koro 

Heyeti 

BAYRAMDA YALNIZ 
KIZILAV GAZETESİ 

ÇIKACAKTIR 
-ILA..."11..ARINIZI VERMEKLE HE!\l KE: ;nl::\1ZE \ 1:. IIE~I 

' 
DE K I Z ı L A Y'a yanlun etmiş O'lac:ıksın~ 
MÜRACAAT YERİ: 

İLANCILIK KOLLEKTIF Ş1RK Tİ 
1stıınbn1: Ankara Caddesl Kahr aman Zade ilan Tel: 2009.J.-9~ 



4 -SON TELGRAF_:_ 4 lei'l'P.ŞlllNIMI 
............................................................. ;;;;.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ........ 

H A SAN ViTAMiN KREMLERi 
Viicut ;çin vitaminin ne kadao- lazım olduğunu herkes ölir. C lt iı;irı de vi:l;mıin ayni b~att.r. Son zıamıı.r.Jarda AvrllpQ ve Amerikanın ı·1riy a't ve gtlflell lk eruıtiıtüleri vi ~minli kremi iııtiın~ etme~ baş lıaımşlar ve ,güzel neticeler elde 

Ptmıışlenlir. 011lerini beslemek ve ga!j'ri fabüKlolerini ve en~i!Yonlarır.ı gmıermek yıo\undaki gaıYelettlı iın tahakkuku üvooine bilhassa kadın.JM araeı:İıda mütlıiş lbıir heyecan 1ıevllt eden bu kremıler Wtün müsWızaratı alemşümul b r mahıyel 
alan ec:z&:.1 Hasan'ır. enerjik mesai sile istitıwr "edllılbi\ıniş ve Ha.san V.~amin Kremleri namiıle piyasaya çı.karıdrnışıtır. Yİİl<'tle.ki siv.ilcele-rle ergerfilık ve burıuşuklukları irLale e d en, ihiıiyorları gençleştiren, ger.çler'. güzel:leşti~n bu kırııml.aıi der• 

lıal ve bi!Jıtereddiit isi.ima·! edi:ıı.iıı:. Has<al Depı:ııru ve Şubele>Nule hi;p 35. Kaıvaaıoz llfu't misli ıbüırük 150 kuruştur. 

Kim OENÇ görünmek. 

F .msaısrz bir kesiö 
sayesinde . ' 

J3URUŞUKLUKLARA 
SON VERiLDi 
----- '\. 

Bu tecrüheyi yapınız: 
Meşhur bir clld mtıtehassuı ı&: 

rarından tamüssıhha bir genç ltıZ 

'cil:ilnin onsurlanna benzeyen: Te 
'cıld hllceyrelerinden lsUhraç edi
len •yeni Ye kıymet1i bir hulilsa 
keşfedilmiştir. BİOCEL labır edı
len bu kıymeLll hulô.sa. şımdl cild 
unsuru olan pembe renkt.ekl To
lı:alon 'klemlnln terkibine ilive 
' ' edilml4tir. ~ Akşamları yatmazdan 
·enel bu kremJ sürilnü.z. SiZ uyur 6 

ken cild±niz bu k. lymetli unsurları 

111asseder v• sabahlan " uyandığı
nızda da cildin izin daha açık,. da-

istivor? • 

. . ,..., 
lıa yumuşalı:,Y cıaııa ı.a:ıe Ye daha 
genç olduğunu gör!ı.nünlie . Gün~ 
düzltrl de C Yatsız > beyaz Tolı:alon 
kremini tullanıruz.' Terltlblndekl 
tuv .. uendlrlcl •e beyazlatıcı cev-J 
herler me.samelerın dahUl ne nufus

1 
ile oralarda glzlenınl4 bütün ı:ayrl 

sat maddeler~ eritir, siyah nokta-' 
lan t aybetUrtr •e açık mesame
lerı aıklaıtınr Ye bu aayede cildi) 
bey:ızlatıp kadife gibi yumıı.şatır~J 
Bu basit •e kolay tarzı t.tdavl Ue 
her kadın bir çok .eneler gençle-) 
şebillr Ye genç tızlann g1pta na
ıarlarlle bak.acaıtı şayaru hayre~' 
bir clld ve b ir ten temin edebıııc.1 
Tok alon t kremlnln 1 memnuniyet-! 
bah~ neticeleri garantUft!lr. Aksi 
halde para n12 tade olunur. · 

t İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İla~lan] 
~nm 

L. K. 

700 00 

• 

w 00 Kılçük Aya..vtya ın:ı. aıı.,.rr>de Meh
mtfpaşı yoln:,ıunda ve cHd<k'Sin<le 3 
No Ju bM.llııen:n (l;tf4;.:r ~karamı hariç) 
mev>rut e:ıloom ( 1351 ) 

1000 ()C) 75 00 !l()'\-.ım&ray Ab k !\!""~ fopaşa mahal-
lesinde Pııkİ Ki>lhan yeno AJ<vansaı·ay 
Kl.iJh;ın aokağınd.ı ~k1 3 1\-tU. 3 yeni 
9 No. lu b;r çalL altııxto. iki evin ta
nıamı. 

1164 00 M> 00 J.t.ı.tih Haydaı rnaha r.<le İl'f<rn A&-
m;t Şa.ir Balki solragır.da kiun Tahır
ağa tlkikc 'e n\63C4 b..ıh.ı;:t•S:nden nl.tll
rez e!i!U 2/'l., 2/1 No. u b•rnc., ,. b! se
n11t. 3:2 metre murahh ın.da bulut:an 
•~nzn tıa.ma.""Tiı. tl-:t~4) 

'Y'ulm<ıda mahalle !l<6ı:ık ve kapı No. su yazılı Em 31< e:ı1ıl k u'V re 15 gün 
trlÜd<l>()OJe açllı: aıUuımaya çılml'llrı;ı~tr. lıhaleal 19/101942 P zart ~nlı sa-

0>1 on bPşte yapılacı>ktır. ~k]..!e.-in ÇenberLtaşta İ.<ıtonbu] V::Jnrıar B<ışrnli.-
diduğü Mllttiül!I kalemone llli:Geaatla rı. (333) 

lstanbul Defterdarrığından: 
Do~a No. • Cll6i Mllha!'r.'iJW•n 

Bcdı•I Ten,, nu-t 

ol2l7-ll 14/l&l M..,idi;'.,.öyür.de Bal ırı-..tmC11 QinJ.ği a-
ran&nc!Jen nıüil't"2 13 F.J'ta. 1 adıa, 1 
.,ar•·l No. lu llOtiQ metre Mil"ahbaı ar-.... 16G?O 1241 

182 Meo<fiyf>k~•ılnde Bal mumcu ÇiııtJ:gi •
ra.2'.dnden muıfrez 13 potta, l ad;a, 3 
pa.mı•l No. lu 1~2()1) me in• mura.lıt>aı a"'3. 30400 2280 

YukaT1<.la yazılı gayrı menlru.ler kapalı zarf urrulıyJe arttıı""T.&)'S tıkarı!-
111" "'~ de .. ).p ~ur etm+"<ioğn>ıi<'n 28/9/942 tat'J-.D<:en otib •en bit &y >çimle 
);narlıga. bı::nkılm~r. İstf>klı'er-n rnuv akkat te:ninat mn-kbuzları ,.e nillu-$ 
"fV1~ ciııda~ariy;e bı lıkıe bir ay· za ·111 da hafl..!:ıın Ça:'f;~n. ·..:. ve P;;.zart•.ı& 
µ(! N> ,,,.aı H cltn JÇ ya kadar .M•lli F.mMk Milde lllğüne mürB<'aatJarı. • 

(368) 

Zabıta Romanı Na. 11 7 · .... 1 ' .. ' 

Sen mi Oldürdün? 1 
Yazan: EDGAR VALi.AS ÇO\·iren: MUAMMER ALATUR 

Bu gece ziyare:çisinin her ka
rııııın önünde b::r müddet durc;;.;
laü ğı ve kapıların üzerindeki ya
zıl.rı okumağ-a çalışt?ğı an.?.aşı

hyordu. 
Eu l:afıf ayak sesi mh<ıycl Le

h'nın kapısc önünde dur<lu. Az 
50nra da kapının topuzu yavaşça 
çeH::dJ. 

Bil Anerlcy içer.ye girdi. Üs
tur<lc boğ.zına kadar d:.iğmelen
m ş bir pardesü vardı. Koşa.ak 
r,eldi.ği antalaş,Lyo.rdu, Çilnktl a

d m hlıla nefes nefo;e ıdL 
Leli sordu: 
- Ne var doslum? ~edir bıı 

tr1· n~ 

Bıl' n ı;özleri adeta yaşlanmış
tı. 

Şansım; gi'..vı ~tl.m, siz" a
ı aru:ı.ı;a ko) uldum \'C ı;te en m-

hayet burada bı.:ldum. 

po!.isle!'den blrınin s•ı;:ıı 

çalıştığrnızı söyiediğır.i 

tm. 

Çimkü 
burada 
işitmış-

Eıl Anerley çabu:.. Ç<Jbuk kon11>
şuyvrdu. Sonra adet.8 inkmcğe 
b.;~:adı: 

- Ptki amma. azız dostum Le· 
JJ, siz hafa bu-ralarda ne dıve do
!ıış p dumyorsuntrl? Şimdiye ka
dar çok tan peic uzcı.kk~ rda o!ma
nız l<izımd?. Buray& ı;elerek ma
sanızın başına oturmanızın s~a

sı mı? S.zi bulm k .çin, pohsler 
ııeredeyse i!könce buraya uğra
y&caklar. 

Le~~ hiç istifini bozmadan ce
va:ıı verdi : 

- Be~ de öyle o~~cağ:n• tah
m'n ed yorum. Acaba polis beni 
a:ıvor ni.w c!ers.r.ız? 1\asırt olur 

123456789 
1 
2 _,__ ...... __ -- --ı-- . 

3 -"-·--- - . 
ı-- - ı ~-·--·---

4 -- --- - ~ • -- - - -
5 • -

6 - -- -- - il = ~ 
7 • • • 
8 • --------

,,__,_,_....ı.:•::.ı.-.--:~-~- ~·~ 
SOLDAN SACiA: 

ı - Galalada b•r yer, 2 - TO!ll"'>". 
ğıo ii.'fllii.r.U k:a.?1§.tınnak. 3 - Şay..ia, 

4 - ~ S 1l'n'9İyle nıedh~>tm<'k, 
Nf' ola?. 5 - Te~i tepkf, Tersi bir 
ı>!cr.ocıt, 6 - &ınuna A iliWesiyle Oç 
(R...,_) , Su, 7 - Yama, İskamtı!'ldc 
b r1', Su, 8 - Btr harfin okunuşu, :U- ı 
rıar etmek, 9 - Baf;ına H ilive&iyl~ 

hızyada bı.r ml"II>l•••et, ""'1un<ı T iliı- ı 
veı(ırJ e i>'r malın değe:i. 

YUKARIDAN AŞACiIYA: 

ı - KeN· ,,tr ~o!an, 2 _ AJı"ağı ile 
topm.gı k:ır;ştırırken. 3 - M('vk';ler, 
4 - Göz renıc:i, ~mızdan·, 5 - Tersi 
:aıw.i!l, Temiz. 6 - Kt'f'-aonda rr.E~ilor 
biı: Sü,r, Ne (F'aTsça), 7 - Ba-!tı.k miJ
le-tlerinc!Am b''!ine JT"'n•U>P Kör 8 -
İloı harf yany<•na, fŞJ..k veıir~ 9 ~ Kô
tü, Edat, 

Dün.lr!i bulmaunnı halledilmit 
fdli: 

1 
2 
5 

' 5 

' 7 
8 

' 

12345 6 7 ~ ' 
D 'O M AiT E s • N 
AB A sil z E K i 
VA T A N il D E M 
EJ2 E B f Y A T • TA M IRE D E N 
•M A YA• • B E R• T ENA B E c 
E ş r T • L A • i T A K BK A L E M 

Saç bakımı güzelliğin •n 

birİn<İ §Ulıdır. 

Petrol Nizam 
H er eczanede sa tılır. 

Şehir tiyatrosu 
DRAM KISMI 

Ilu akşam saat 20,30 da 

KI Ş MASALI 

Yazan: W. Shakespare 
Türk~csi: Mefh aret Ersin 

KOMEDİ KISMI 
Bu ak.~am saat 20,30 da 

YALANC I 

Yaıan: Cnrlo Galdoni 

Tıirkçt>Si: S. Moray 

Cumartesi ve P azar giinleri 
U,30 da Matine 

da benim ı>mıım orıaya çııkar. 
Bil meyus bir tavırla başını sa\.. 

ladı: 
Şu karı yok mu? Wi1Ü Tren! 

mi ned·r? Hagıra bağıra polise 
ne:cr söylemedi k'? Ben de o es
nad<:· hemen dı~arıya uğradım. 
Sııc ıbulmak ümidile k<>'iUP doğru 

buraya geldim. Talihim varmış ki 
'b:;lcium. B r dakika ;,;inde klü
bün i.çiı;ıi pol.isler 1stil:i. et.ti. Ci
varda bu kadar polisin bekledi
ğ:ni doğr:.ısu hiç hatırıma geLıne
miştı. 

Bil elir.i ceeir.-e attı ve bir deste 
ba 'knot çı·kardo: 

- Aiu.1. dostum. al bunla.rı! de
di, bugünkü hasılat ... 2e S!rrlin 
tuttu. Ec",ki lazımt olur . 

Le! elini uzatmad:. DosL ne bir 
ses1e: 

- Ya ııı Pers, dedi, sen ne ya
pıyorsun? 

Ötekı boynunu biıktü: 
- na~1 Per • d ve hltap f!t.ği

r:i.z. zr:.ma:l, büt'Ür ... kuv,·.etım ke
sı ı,,"' 

. . "' . : .. . ..... . ,. - ~~- . -- ' ~~~ . ,,.- ., - ....,: 

NEZLE-GRİP - BAŞ- DIŞ 

Gayrimenkul Satış İlanı 
Beyoğlu Sulh Mahkemesi Başkatipli

ğinden : 
Ölü N.kola oğlu Yorgl Samu.,...,,. ~lvı Lemol\l"& llıe Kor;<> 

ve bütün ağnlan derhal keser. Her eczaneden ar ayuuz. 

namı dıiğf'I' Koocy.anırin, Ke~na nan11 d:ıg ·r Katı·rıtta, E\·.o::ıg~}ıya \'<' Ni
ıkolanın şayian v~ mti.ç.1.ert·ken ~ .. .s.arı·ıtı t.ııu..l.u.w:iuli\.1:.:rı lit•;rogh.ı11ı:t 
Kamer Haıtun mahalJet.:jflde ş:IicLt sc.lcagıııda kaıin 14 kapı No. lu har•
cen ka.gir dabJ.en a.h.t.>--ap b'ir a.paı1.1.nıan şüyuum.ın i.zaJesı z.ımnır.do ~ç?k 

arttııınB(Yn korwulmuş:ıt.ılr'. Tahminen yetmi~ bir bUÇ\llk meirl' ma."Bbbaı 
saba ~inde inşa e,cDJmiş bulunan apa.rtnnan z.pnıP.ı katından. maada. 
dört kQtJı olup cemıın bir medtıal taşlık. on beş od,ı, bir SO>fn, '""'t knn
dor, dört könWrlıiik, döııt helA, beş mutfak, bi·r c;atnuşıı•hanıe vt b: 
tö.rasadıan ıbare~ ve arkasll•da bahçeyi \'~ t"l.ektı·~k ve ter~ st:oı-u te
sisatım havıirli-r. M•utıaınm€n kıyn.etı 13000 on üç bin lirada'. S;. ... r cv· .... f 
taksi.mDlt ve tc.hiliiıtı satış d~asınc:a mC'vcut vaz'ı.yed z.abı-t vara~ .sın

da ve keıı r raporun<iı yaztlıdrr. (HALK SÜTUNU ) 
Elektrikçilikte ihtiaaaı olan, 
eıırak muamelatına lifim? bir 

genç mütekait if arıyor 
- 34 yaşında\ orta mektqı aya

rında 1.a.hsJ ~.;. o~u.kça ri
yaziyesi kuvvctJi eski ·ve y.efli 
harfleri gayet iyi okur ve or 
e~ak muametitına ~ina müte
tk>ai t bir deniz Başgemklisiyim. 

Asıl meslej;>'im eleklrik9.lik o1u:p 
'bi'.r.ıassa Rkümfül:f:.ür, elektir;k mcr 
oorü ve t~satıı üzerinde i:htısa>

sım fazladır. ~mi1<erde ge.;i...cli
ğim 14 yıll:k dened<- hep aym 
meslekte çalı~m. Hayat pah~lı
lığı ve zamanla münas;p bir iş 

arıyorum. Anadolıuya <fa• gideb!U
rim. Talipler n lıalk sütu-r.unuz
d,; (M. E. M.) ruır.urona yazıl
maSiını rica derim. 

1 f arı yan bir genç 
19 yaşında bir gencim. Bu yıl 

liseyi •İY;• derecede bitirerek Ü• 

ıııivcrsiteye yaz:ıldım. Ancak, 
yükseık tahsiJ.irnti tamamlamak 
için pederimin ma\i ktida.n mü
saiıt bul.urmadııgınc:D.ın llıeııha~i 

bir resmi, hususi müessesede -sar 
at 13,30 dan ak§am emir ve arzu 
ettikleri saate kadar- yıau, hesap 
işler:nde çalışmak istiyorum. Ba
na vazife verme.k lütfu11da bu
lunaca k fıli<:cr.ıa·p iş sahiplerin.in 
Son Te>graf haiık sütununda D. 
41 e yazma.Jarım dilerim. 

30 lira aylık Üc(etle if 
arıyor 

Orta mektebin b rinci sıııılfrna 

kadar okumuş on yedi yıı:şında 
bir gencim. Hayat pahalılığı kar
şısı.nda talısilimi bırakarak m<::r 

i<etım; temiın etmek istiyorum. 
' Çalışmaktan yıhnam. Herllangi 

bir müessesede otuz lira ayhk 
üc<etle v·•zife arıyourm. Taliple
rin Son Tel.graf Ilalk süLu:nı.:nda 
A. A. ya yazmalarım r'ca cd<>r m. 

Fransız.ca · ııe daktilo bilen 
gene bir bayan if arıyor 

B:r ecnebi mekttibinde lise er 
nuncu sınıfına kadar okumuş, es
ki ve yeni Türkçeye, fuDsıı:ıca"ya 
vakıf, oldu•k.ça daktilo da bilir, 

25 yaşında !bir Türk bayan ihti
yar annesile kendisin. geçindire
bilmek için ciddi lbi~ müessesede 
calısmak k.ararile iş hayat;na a
tıl0:ak mecburiyet.ınded:.ı·. Şim
dıye kadar hiç bıT yude çalı~ma
m"ltır. T&vz·~ etmek ishyen mulı
tecem iş sahipl.erir.in Son TeJ.graf 
hdk sütununda Scrr.-.hat'e yazıl
ması mercudıur. 

Yeniden elindek> para'arı uwt
tı: 

_ Alınız dedi, ben s·2e daha 
yüzlerce Sterlin vcrirdcm amma, 
şimdi vakit müsait değ>!. Al1J11z 

bı.t paraları ... Size memleket hu
dudundt•n dı~anya çıkıncıya ka
dar kifayet eder. 

Lebi, tekrar paraları itli: 
s:ze çok teşekkü:r ederim, 

dedi, benim paraya ıihtiyacım :yok. 
B:l memnun olmuş gibi h<ı.mu.r

dandı: 

_ Allaht"n ki, paranız var, bu 
na memnun oldum. Çür.kü para 
şimd. size çok LlZ!m olacak, Ya
ni her.im param ıbende ka'acak 

• diye ~evlnnüyoru.m ha Yanlış an
lamay·n.z. 

Tekrat y&'varmağa ba-şladı: 

- Aziz dostum, ar•ık !burada 
d.oha faz! .. durma! Bu Trent de
n·,en kan söylerr di~ini bı.rak

madı. E~cr po" s.er gel:r, Si(li bu
radn yd:<inr::.ı.a, sor..ra hal""' z ni
ce olur? 

(De\ am\ '\'ar) 
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4 İlk Teşrin 1942 
18.00 PJ"OCNl(n ve JJ;:cnieket saat 

Aya.rı. 

18.03 Müzik: R•dYo Da... Oıiı.eslr•-
CStf: N>had ı:..eı;giıı). 

18.45 Mü?Xk: Saz Eserleri. 
19.CtO Kom'şm~ (Ziraat Saati). 
19.15 l\!üz:k: Şarkılar, 
19.30 ıvı:-emh-ket Saa~ Ar.>rı ve A-

jans Ho:>.lıerleri. 

19.~5 se.rb<>st ıo DM< ka. 
19.55 Mi.iZ~: Fasıl lley'eti 
20.15 K.omıı;ma (D<•rtleşmr Saati). 
20.3-0 Mt'fil<: Bocdı<'rirıo - Violnnsel 

KC)l'1Çertıo..1Yu. Çakın. Pabio Ca
..a!.s (P;.) 

21.00 K<ın<ll1!Jla (Ev'.n Saa~) 
21.l5 M.LJız.k. Ka >;ı~ Makamlardo.n 

Şa tt<.ı' ar. 
21.5'0 

22,00 

22.30 

.Anka:-ıı Sonbahar At K<>Şt<la
r1nın Ne!icrlrrl. 
ı'11Goz;k: Ayda Op• "30...ından PRr-
1,'3lar (Pi.) 
Mcm1~! Sa:ı1 Ay·arı. Ajans 
H.abeı,ıf>l'I ve Bor~&..l:ır 

Orduda şofö rlük yap
mak istiyenlere 

Fa!;;h .Askerlik Şub~.W..den: 
Q:-d..ıda ~I :lik Qd.eyini ŞOför:filo

le ~pmı.ş olanlaria şcd'ör ehliy.·tna
mes.Jııi h.au •bulunanlardan 60..- 80 liTa 

Bi.rlnci açrk at<ttuması 26/10/9-42 tarihine te.J&dül eden Pa.ı:ar~~~ 

gUoU &a1lt 14 den 16 yıa. kadar .Beryoğlu Sulh Mahkrmeleıu ka-leırn OOa
.-:.ıDda ~ti.p neıxlir.de yapı1acaktır. Arı.tım>a bedelt nıuhoınmen kııJo·
meUn yü2>dıo yetnı:ş beşini bulmadığı t.ık<Jirde en son" arttı:·an;n to.a.h
hürl.U 1:JıB.i ka.lmek üze.re mi.izayedc an gün uzatılarak i:..ltıinci açı'< aı..ı.. 
-tırma11 5/11/942 tar,Jı;ll(' miilro.di! PerşeıWe güııti saat 14 den 16 ya Jo'
dar icra edıi.ltttic en çok arttırana kat'ı olarait. lhole edilcet.JK.tır 

ihale gününe kaO!ır J:ııirlkımiş wı biN<ecck Be!«hye b:na wrg.1'
riylc E\*'3.! icaresi hissıedarJa·na, ihaole pulu. dellciliye rü&wr..ıu., 20 sene
lik tav.>ı bedırli, tapu ve kad.astro harçları müştı~riye aatt'ı.r. 

Ar1ıtırmay& iştirak edeceklerin mu!uı~ kıymetin yıi:zde yl'dı 
buçıı;lu ,,;ooc<inde pey akçesi vıeya mi!l! bir ban.kanın bu ni'1:ı<:ıte 
tı·mm>at mektulıunu venneleri şal'Clır. AJ<ltırma bed,(,llnin gayri rrlfn
kul kencli&ne thale olunan llara tından lhalf) günihlıclen it.ibaren verile
cek mühle-t iıçirıde Mahkeme laıs:1sına ödenmPSi mRcburicWr. Ödenme<if
t,i ta.kıdi.rdc iluıJe foohedilcrpk kendasindm evvel en yiJb>c•k teıkJiftt! 
bu.lw:..ı.an k!ll'l6e arzetnı:iş ·olduğu bedel ile. iilmağa raz.ı ol.wrsa cına .b.o:-
1c ed'ilecclc v~ o da razı olmaz veya buiumnama ht:ı::nı•n ,yedi gün nnld
det!e aç•k artıtınnıııya çıkarıJaca"tır. Yapılacak ilan alakadarlara 1.t'b
liğ e<f.lm\Y'f'Ce4etir. ~1üzayeje sıonı.mda <'n çok al"ttır:;na kari oıarak 
rhafr OO:lec<·k: "'' her flai halde b:1-inci lh.a1e edilen kirr.91,.· iki ıba!c a
racınd.a.ıki• 1arktan ve uırardan tM\S'u.l tutulaoalk:tır. ihale b.~li 1a!"'kl 

Ye geçen glio:eri\l y~ beş faizi a.yrıca hükmı• hacet kalrr:ak">!Z 1 
tahsil o:un;;cakhr. İtx>tek sahibi al9caklılar!;c sai.r aUı.kadaı·lartn g".:4yrı 
rr..erınıl tiıcr:TTıdrk hak.arını faiz ve mas."3.fa ve....aırt'Ye ckrir olan iddı~
larını evroıkı müsıbileJeriyJp satış ilan tariıh.-rôden it:barrn on beş gllll 
dı;-:odc satış ıı.,{;n1uru bulU11an Mahkeme Başk<i:• bine bildirmeleri Ja
zrmdJ!". Aksi tr.ıladirde hakları tapu 9ieilleriyle s.bıt olmryanlar satış 
bf'<ktn+in paylaşmasından hariç ibı.ı-..ı.lulac~~ard1r. l\~.ı.zayed.e-ye iştıiı"tlk 
ı"<l.ı:ınleı'ifı ·bU.tün oo.t~ şartJa.rınıı kabul ı·tnfş ·ve evve-Jden öğ'rt'"nmfo; "~ 
bilerek gayırı rr.enkuıle tal.ip bulunrn1~ oJdu-kl-arı aOO.edilerrk sonrad::ın 
;ti;-aıları m(smi'ı o]a'tTlıyacağmd:'!n taı:pierin satı..ı günüııdı'n 11vvt·1 
grqri J'l')("1'İ'<:ıt'U ıezip gönne1Pri "'e faı.1a mahimat a1mr•k ist;yeııler'ln 
!M.2/60 No. il ı· Matıke.me Başıka tıpli.ğine mi.i':"'OCG.a.t etrnt' f'l"l i}jn oh:-
nur. (>lll48) 

Yüksek Mühendis Mektebi 
alma komisyonundan: 

Satın· 

ücret.le orduda ~-Le ""-ekH olonla- . . 
10/ 10/ 9

•2 ~ ,_, b :Mckteb'1ll<l Maik.lne W.l>O'I'flur:arırıın or.,<an_ tının ;'kmall "'* ek-..,ılmf/C ~~-
rın -: a.:..şJmma "1\t..:\,;ar şu eye ~ 
mürtı('<ıatları ;ıan olun•:r, 1 nulmll.$İ:.ır. Kı"rJ b<'<i.eıli 27(Y/,50 "~e i)Oc .1.f>ro'.r.:u·tı 204 lıroo·-. Ek~ııı..'"'nr 6/101911 
--------------- s<::,a.t ll de :yapılacaktır. :Fazla maltımat lt"1l'l Mcikteıp Milıi::::M~t.ını .. nnıı..ıC'ôlat. 

. 1 •10126• 
- Kll\.1Y AGER .._. - - -- • - -- --

_e0SAM~DD!N 1 RAŞiD RIZA T1Y~:~~:a \ ı 
ıorar, kan vt ,.,,r tahhller. Kadıköy S\ırcyya 

SİZİ TANIMIYORUM 
En11n.önlı, Em:3k ve Eytam. Bnn-
k~sı kar~ısı.nd:ı irLf't Bey H1nı Vodv l 3 P.P ·oe 

\ıı 2 co kal No . .6 -~ 

Sal": ... ve Başmuh'irdr.i Etem İı.zet 
B• rf' - Ne~:-:yat D.rf'ktörı.l 

Cevdet K.AllABİLGİN 
SON Tl::LG&AF l\J!l.TBAAFI 

-------

&e (Ftrl'Q1iız.i Tut.k lla'\"'8 Kunmru
ruı. ,~iz) dıed.~deri zaman hiç tıeı'l'<i
diiı. t>ıdıebılir rr.,ykz_ Gökleı·in lwrwvna
sın;. ltrcih r-debi ecrC'ıniz hiç bİT me
sel ı • va r ın ıdD" 

DOKTOR 
Hafız Cemal 

' 

1 

LOKMAN HEKİM 
DAHİLİYE l't1ÜT.ı::ıIASSISI 

Divanynlu 104 
\l1•a.vene saatlt r i: ı.s - 8. T el: ~~3~1 
-- -- - - .. - - - - - ~" -

Orman Fakült esi Ahm Satım Komisyonu Başkanlığından: 
Ciru.ı. M·uhammcn FT. Tuta,r.t 11.ıvakiKat Tt:ııtı.;r,atı 

----~ 
Ekmek rnooo Kg. 10 Ku. 3420 L'. 257 Li. 
<Bel<'d;ye flyrıtiDa (2) lrnnııı "'1l<liye zaromiylE) Açık Ekııoll,ıne 

Sü• 
11of;url 
Tcreya• 

Karaman Eti -Bey.a.ı,......, 

S•i;ır Et> 

Urfa Yaıı 
Tur Yat 
Ztyıtin YaG 

Pirinç 
Ş<>ker toz 

K uru erzak 21 kaltm 
Aluhte-Jif cLr.a 

Sebze 29 kalem 
Muhtelif cill.9 

~--~-~----~·-------~ 
1500 
"IOOO 

"15 

"""' Kg, 
• 1000 Y.g, 

BOO 
800 
eoo 

Kg. 
~ 
Kg_ 

3000 Kg_ 
!5!ı0 Kg. 

"tıhlrlit mi!ttardll 
• Fia>t.!aı'Cl.ao 

MUhlP !lif mlk1ardo. 

• Fımlarda 

40 
55 

400 

K u. 
Ku. 
Ku. 

Yekün .... 

135 K• 
115 K·.,, 

Ye-"ıtün ,. 

430 Ku. 
120 Kı>. 

156 Ku. 

600 Li. 
1100 Li. 

rno u. 

1900 Lı. 

4725 Lı. 
1150 L. 

5&'i5 L1. 

3440 LI. 
9t)0 Lı. 

s~o Li. 

.rekün. .. 5330 ü, 

166 Ku. 
114 Ku. 

4~~0 Li. 
1710 v 

Yekun .••• ~ ~660 Li. 

5581 Li. 

!52~-9 Li 

1;5 L1. 

Hl L~ 

J\. f'•• ... "Z a rt 

K r &lı zarıı 
~ 

419 Lô. 
K<ı.pah 7..arf 

%5 Ll. 
Kopalı ZılJ'f 

ı _ Büyü~dc-re Bahç-ekôyd'C bulun.ın Onrnan Fakü.Jte.k lçin yUtôr·da m.uıfrc-datı yazı:l Eı-.t:J.'k ,.e .ıı::aır•• ıyn :t~n 
(7) Şa.rk.ıa.IT!K ;Ie eksil1.mPyi? ç~arılmıştır. 

2 _ Bir Ş?U4Damd<•kl Elomek ve bir Şarhı-am<'<ltti Sül, Yoğurt 8''1< tıu<rıt.me dup .ı.tı rJor• KAI'ALJ ZARF 
usulıyle y!1.pıl:ı('8Jctı:-, 

3 _ Afuv~ka.t Tenıinat tutal'ları her kısmın h;ı.:ıs:nıca yazılıdı.r. 

4 _ Tnhn11n f'diien bu fiatla1'da vrrg:, pul ve naıkl:y·~ mnsra1!ürı Cl'adııfd~,. . 

5 _ Eksilt1neler M.l);ye V·tıkfı;eti İstanbul Bt•YQglt, L2Jf>h1 r Muhasebcc·lığ ~·~t'r('S'ıOO~ ljfln/fllfl P " "'f:t"'° r., 'ı! 
(14) ten itıbarc-n y~anda.ki sıraJarın.a S!'.Ölt' yapı!U"a;kt.l:r. 

6 _ A\:lk fbllt..tncye girece-klerin l\1uval:<lkat Tt:nUnaU.'l*'ını.. MeııkU!" ~I. lı:. -t)C-c !ık Vf"'"'"" , " y .. t r, ı<. >nrı ı" 

~IW:{bı;z'.a j t"n ~en(' , .. icaret Odo!l:ı ka.yıt '\'eF.~a~:ını ,·eya u1n·a:ı. ~·<prı erı.r.l. ıbr;;ız. ~ rı vı 2-1'10 S yılı lı. r: · 

da yazılı ewarı haiz olrr>nları. 

7 Kapa!ı &e:; lLn:clerr işt .ak edrc~er}o de Mu\•aıkk;.t Trmi.r.öl ·1\' "Cİ'.>l.lz ~- ('• f)(1a. v t '"' J.. ı 1' 
tl'1.\ n te-r.ke""t.•lı'riylt~ birl:Jcte usulü dair :rır.de tar.zım rd.!~ct'k o!an 1'!-hı.,. .ı..l Tl-Xı,f rr.l~ll a ı:. . lt'l 
b r aat ev\·ı• Kon.iJyon:ı. vf'ı•ın~lıer'. 

r. _ Şartr.~eleri göıı"Dt.°'k ve a~1nac k frza-;;; vf .sal:'e,•n evsa.f V.P • - h atını oı.:Ten ~r;c •) 
&'. C:ı. -ş:ı.rr.iba, Cım>J gire 1 ~; P.:.ıyif«i.ere Bah~;;ıt'\kiiy 0ılllıDI) 1'\ :..ltD ıJi.e mu"'..,rt..ı. J J (lEiı 


