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iKİNCi CEPHE ! Almanlar Stalingradın Zaptına 
manev~s:i:~a;e:~r~;i:;'"? Artık Lüzum Görmüyorlar 

r--=--=--~~~.....,...,,...,,...,.,,,...,..,,__\ 

S'talin 

!°Jı~1~;~ai:7~~:;.e:::~:ı:~~~=~p :ı;t:~.:~ Strate iik bakımdan bütün gayeler elde edilmiştir saik olan kar,ılıklı bir çok hususiyetler vardır.. J 

ETEM iZZET BENiCE 
Sblinin ilı.inci cephe mevzuu j 

lizcrindeki demeci hala ı:fuıün en 1 
nıüııahşolı \•e hararetli balısi 
olarak bütün dün)ada konll>julıı .. 1 
yor. 

Ka""""tler Stalinin talebi üu
r;nde ıııütczatnr. Bir kısım ııok• 

taiııazar sahipleri: 1 

_ Stalin Sov)·et Rus oruduı;u.

1 -nu Alman baskısından kurtannak 
iç'n bu talebini yapıyor. Vaziyet 
sıkı.şıktır. Hatta Vitki dahi bUlla 1 
işarel etli. l\toskova garLetcleri 
dahi hiç ohu:'lsa 30-40 A.lman. tü• \ 
meuincn cepheden çekılmesm.n 
Rus muka\•emetini arttırabilece
fım ..çı~a ifade ediyorla ... 

DcınektediTler. Yine bir kısmın 
kanaati şudur: 

ken Rusya ve Almanya ile ayrı 
ayn veyı1 b'1r arada harbedebile
"('ğiııi hesaba hatnu~h ve ölçiile
rini 011a ı:öre tutmuştu. Yine Al
manyanuı hem kendi merkezi 
muhitinde genişlem"'' arw.su, 
hem ko.nünizmayı yı~ı, hem 
diinJa harbindeki mukavemet he
sapları RusJa ile bu ha.rbi daha 
'saldırmıı:d.Jc pa.ktının im:ıası gü.
nüDde dahi mukadder kıhn~ı. 
Dün)·aın:ın yeniden taksimi, ni• 1 

za.m1annıası, menfaatle.rio!n istis- j 
marı lıesabmda ise japo~ a, Ame
Tika, İngiltere, Alm~n~·a ,.e Sov- : 
yet Rusya ha"P içindeki ı.: .. nıe
rine rağnıen harp soo.rasın 'la ap-

(DM:amı S.e: J. ~u. tf tı.J, 1 

iki sokak daha 
Almanlara geçti 
Fakat Almanlar bir gün içinde 

4000 zayiat verdiler 
Landra., 9 (A.A) - Bertin 

radJ:ıoound.a ~Pl"U§Qn bir '"5keri 

9&.cı.i, Stalingrad'da çaııpışma

k.:-ıJa tt.. ~J< o:ttn.adığım 

ııôyk-mıştir. Faka. ı,ıtratejik ba

lottnıcl.an gay"'1EO" elde dilmş oJ'.. 
duj;u için, a.."lık §clınn z.apt>na 

tfu.ıım ka:Jmamışi.ır. 
LONlilRAYA GÖRE 

Loodn&, 9 (A.A.) Rll"yad.ö-n 
gel.en haberlere gijre, Stalingrad

<D~vamı Sa: 3. SU: 5 dr) 

Almanlar İngiiiz esirlerine vurduk-

ucuz 
PiRiNÇ -

- Sovyet RusJıı Anupa karası 
harbinüı bütün yükünün kendi 
Ü'lerinıte bulunduğunu telıariiz et
tir.yor. E-Jer, ikinci cephe aıçtl• 
nıadHl Alman ordusu mağlubiye
te uğrar veya Almanya içinden 
1;ökerse Stalin Avrupanın i;tik
bali ve nizamı ;rrerind.e d.k ko
DU'ı"""k için şimdi.ki nveylasmı 
"lıoparıyor ve Alıma.uyanın çabuk 
mağlup edilmesi anıı"'1a Sovyet 
Rusy~nın bütiin Jru,,,.,t)erini l<ay
'betmeıni.ş bulunması imkiırunı e
linde tutmak istiyor. Bunun i~in
dir Jü, Stalin Rus ordU6u iy: .. e 
yıpraıım:>daıı müttefiklerin mü-

hırı prangayı 

-" 
çıkarmazlarsa .•• Bir tlccar memur- _________ s_·ı.ı_a·_·n_g_r_J.a_' _·_·e_K_'_nfk_acy_a_m_..11_a_r_e-oe __ sa_h_al_at_ın_ı _goote_·· __ ri_r _™_r_n_a ______ _ 

Yarın lngilteredeki 
Alman esirleri 

de zincire vurulacak 
daJıalesini istiyor, 

Bütüo bu müna.k.~•r, tefsir
ler, tahmiııı.ler, kanaatler izhar o
)unurken Ruzvelt ve Çörçil b~ 
ta olmak üzere ikinci cpehe me\~ 

• 
lngiliz Harbiye Nazırı Alman 
radyosuna böyle cevap verdi 

ııuu ;&erinde ve bu cephenin he- Imıdra, 9 (A.A.) - D.yeıı'te j 
men ıw;ılKağı yoluooa demokras- esi~ edı l'en İngnizler, Alnıaı,ıar l 
yalar şefleri aç.ık ve kat'i bıışe) !--------------: 
,konll§mak istemiJorlar. ı 1 ) d 

Ancak, İııgiliı. ve Amerikan Sa omon ar e 
basuıtDJn bir çoğu Sia\ine kak 

tarafından z:ırı<:ire vıı.rutdıı«la.n 

;ç;n, İngil!ere hi:lk(Jmetı de ayn; 
su~tle Jn'-'lilleme bareketuıe ge
~tf.<tir. 

ıara ı ı O k11ra,ta11 
Pirinç vereceııaı 

vadetti 
Dıl,c W.a, eııte ptr•nç me>vzuu ('tra

.tında btr to;plantı ~tlınıtıltır. Bir pi
r.inç iabrCatörü., Vi'J;lıyet Menıurlar 

.IW.>P""'. •tme 110 k11<ıı<'en P'. linç ve- \ rtrtg.ni ve.dctrroııtir. 
F~r. bugün koopenh!e 15 

b:> pınıoç verecek lir. BllDU 1ıakiben 
yme Jıııqperal.lc &o too pirınç Wl'<'
«)kt;,-. .lluaıdıın baıılca a;rni ~= 
»endt.Nnda 600 ıon k&dar p;,•n.ct 

!Devamı Sa. 3. Sü: 5 del 

İkinci cepheye 
dair Amerikada 

iki nutuk 

Adapazarlıbirke es
te tüccarı yapılan 
iğneden mi öldü ? 

Buraya Sıhhat Yurduna getirildikten 10 
dakika soma vefat etli, 

cesedi lüzum üzerine Mor~a k a 1 dırı l d ı 
!MüddiumumılıHk dün §tiııllıeli 

bir OlıUın .iddiasının talhkiklıııe lıaı
lanuştır. H.3.dise şudur: 
~azarında Kapı<d:ıi mahal

Adapazarı.ııda bir dok>tıor tarafın
dan ii.k tedav'6l y ııpı l.&n tüccara 
lbu meyaruia bır de iğne vurul-

lD•vaıı•ı sa: 3. su: a del 

lesinde 3 numara'• evde oturan, 1-------------

tanınmıış kereste tüccarlarından 
Bay Öm& ;sm•.nde bir zat e-vvel
ki gün aıni olarak )JK'.;:alanmışıır. 

FON PAPEN 

Ruzvelt dün 
:: Ankara B~i
yük Elçisini 

0 kabul etti 
LundTa 9 (A.A.) - B.Tle

:jİk Anıerikan1"1 Ankara bü
yük elçisi Stemlıanit dün re
•.s Ruıııvelt Jc gönşnu.şttir. 

Büyük elçı, Amerilkac.a 3 
ua 4 h~a kal<l. ki.an wn"a 
yeniden Ankara'Ya döneceğı
ni söylcIIL'şlır. 

Amerikalılar Akde-
vermekte, cephenin_ çabuk ~_ıı- niz muharebe
ımasııtın faydalı ol:ıeagını tebanu· 

ingi1"ı Haılbiye n"'2~ret>nden ve
nlen m.aıtlmıata göre, eğer İngiln 
esirleri seıi!ıest bırak.ıhnazlaırs.a, 

ayııı"l mikıl.arda Aılman esiri de y;;. 
rın, Cumıtr!<>si günü öi,>ıeden oon-

Lomra., 9 (A.A.) - Amerlkıı Ha-1------------ Dün Almanya'dan 
memleketimize döndü 

nizde otuz yedi gemi 
batırmışlar ettirmekte ve bazı Amerikan rad- • • 

yo merkezleri de yal<ında 1'1os- s 1n1 n neticesi 
kova - Vaşington - L<>nd<r:ı ara- -----
unda pek ciddi ve hayatı kararlar Be, 1 a p OD gemisi 
alınacağından bahseylemektedir-
ler. ajır baıara aıramı' 

Sütün bunlann arasında bir de j 
ıu t.-reddiit mevzuıınn ileriye sü• 

ttnler vardır: \ 
- İkinci <:e\Ph<> açılınak.s..:ıo 

.Rusyarun veya Almanyarun ga- ı 

lip mevkie ı:elişl müttefikleri Av
nıpada oıüşk:iil duruma sokıınaZ 
mı?. Efbirliği ile Almanyayı m.ağ- • 
lüp etmenin trm srra.sı bu sıra 
defi). midir?. 
" Y:ne, bir tereddüt de şudur: 
, _ Amerika ve İngıltere a4'aba 
Avrupada bir istila ha.,eketine 
teşebbüs edebilmiye hazır bıdnn
mad>kları için mi henü2 müdaha· 
lr.de bulunmuyorlar, yoksa mü
dahale mi etmek istemiyorlar?. 

Londra, 9 (A.A.) - SarolJl<l'l1-
l.aroaki deniz muha~nin ne
ticesi Vaşıngtoo'da ilan e<lilrn~
tir. Verilen mat\ıımata göre, Ja
~rın ağar bir Jııruw.'liirü, bir 
taY'Yare gcm:si, bir ta1im ve .ıki 
'büyük gemi:Si bombalarla ağır ha
sara uğratı.ltnıştı.-. J~poıılarm 6 
a~-.:ı, 2 bombardıman uçağı im
ha edi1mi~, d~er dfirdü hasara 
uğrah)mışıı.r. 

Amerikal.ı1a.- hiç hır ~Y kay~ 

lbetmcmiş'e«lir. 
Aleut adalarına karşı yapıl.an 

çılrnnm.a hareketme beş Kanada• 
harp gem~si de rştir<ık etmiştir. 

CDeva.rnı Sa· 3, SU: 4 del 

Reşadiye caddesinde
ki demiryolu 

r;c,ye Muıeşan sı:rener Yel• düo ı 
cece &Oyledig' b•r nı>tı>ı.ı.. Müttef;jdr
rln fc.UAYay& em bilı)'üik "8n:hnı :erını 
C<JOlcrmt>•&i ll<z.ım geldiğini. Hit!eri 

(Devamı Eo: 3, Sii: 4 de) 

Üniversite po!tan esi 
Sirlı:eci G<w-ı depol•ra uzalı: olduğu Gr~en '"""" kurulan Ünlv<>rsitc P<l&-

lçm Aıvruııcı<i8n ıeıen ır.allar güçlilk!R ta.hanesi b u yı' gel"lilet•lereıı: yenidt'G 
taıhıır,ye fll:li1Ebk\ıyıor vr bu yü:zxfen bir açıılm.ıştır. Ün.ivl'rsite ana b.lnası .t.apı-
QOk va,goo~ar filzu1i yrrı: ı~al f'<-\''.yuır-\ sının sağ tarafındak• bin.ada bulıma.n 
du. Du yU>xien S·11rt'<Odrn Rl'Told'tı>• bu postahıme ı.alkın da "'li:ftadesıne 
cıı<l°"6o bqyıııca uz.Jt·1•n deır.trynl... açık bulurı<l".ırudanadcladır. Bu ~
nan .ıışaatı duo b;tm;ş vP. yol ıı•oe i~ han<rı-0 ı:udeceğ; ga.:ye "1letıes; l<Uif 
letJrr:t"ğe bc.Şlamıştır. Bu ,al sadece olan btı. rnıni:;:ı.kPdakı taiebelttin lşitr).... 
8,reıe" ..,!>yec<Jtt.r. ,.., aksat:mMlon yaprealarıdı.ı-

HALKIN DiLEKLERİ TESBIT EDİLDİ 
================== 

Mebuslarımız yarıo 
Partide toplanacak 

YENİ IRAK 
Kabinesi 

Teşekkül etti 
Loodra, 9 (A.A.) - Nuri Sut 

P~şa ye-ni Irak kalbinesi!ıi t~il 
ebımşter. Başvekil MJJ.i Müdafaa 
Naozırl.<ğını da üwrine alm"ii-ır. 
·Albduil1alh Hafız Harici\ye, '.Mııh~ 
sinülaskeri Da;h}tiye, Sa·lİ'h Caber 
Ma-'iye, Hacı Mulıı;in Sallaş i.Jı,. 
tl6at A'lımet Muitı.ta-r Balb<>n İçti
mai ':!Şer Nerzaretine t.oıy .ın edi:l
nıiştir. D?ğer naz.dar yerlerinde 
'bırakıhno.ştır. 

&arb~yede btr tram
vay JOldan çıktı 

Alman Büyük Elçisi Fo.n Pa
pen dü.n şOOrim.ıze gel'lliştir, Bü
y.ük Elçinin bugün'cıde Ankara
y g>t.ınesi mtııhtEmeJ.cijr. 

Lor.dra, D (A.A.) - Haz· •<bnb<

ri Orta ş.ııtrt.o. mrekiı1a işt rak ec!J'n 
Aın.eı:..J.kan kuvve.tleri \QTflf ndan 3'i 

Mlhver .gern1ısı batırılnı~trr 

••••••••••••••••••••••• • •• 
ÇERÇEVE 

ihtilale gebe 
Avrupa bir ibtilfile gebedr. 
Almanlar Sovyet Rusya dava· 

ısını tasf;yo ve teniyede Z<ırluk 
~N<tikçe, bu ihtilil, kendi kendi
sini teneıiye n t&biyede kolaylı
&a uğramaktadtt. 

NU:İP l 'AZIL KISAKÜREK 

Yukuıdanberi görülüyor ki, 
Jıat'i bir hükme varan hiç hiT nok
ta:nazar ileriye süriilmüş dcği·Jıfu. 

Gizli Fatura ile 
pahalı çivi sa- l 
tan muhtekir 

--- ----------
Bu sabah Maçka - Tünel ara

sında işliyen 169 numaralı tram
vay arabasının aıı:kasmdaki 566 
numaralı römork Harbiye diine-

Avrupa bir ihtilale gebe<l.ir. 
Bu ihtilal euu, bir ada milleti 

müstesna, hemen hemen. .-lik 
olduğu bütün milletler kadrosile 
esa.ret altında tutan ha~in bir 
lıııv\ete kar>ııdır. 

ya Fransız ha•;lusuıa karşı ihtila
lini yapmak için nasıl (Napolyon) 
mdularıllllı Rus çölle.rinde ric'a
otini beklediy;e, şimdi onuo lam 
ter~i halinde, başb Fran.a ol
uıak üıeı-e bütün Avrupa, Almao 
<bas.L..ıısına ka~ı iliiilulini yapabil
mek içia bu defa Alınanların yi
ne ayni Ru• çöllerinde tıkamp 
kalın86ını beklemektedir. 

Birzim şahsi göriiş ve kanaeti· 
mize ı:öre, kesin bir hükme vaı:.· 
mak yolunda harbe takaddiim e
den karş·lıklı durumları, harp 
iç'urleki so.flıaları, bugünün vaz,
yetleriui gözden geçiroıek bir 
hoyli aydınlat1'ı oiur. 

.So,·yet Rusya Almanyayı har
bin kucağ1na ,tın,~lır ve dünya 
harbini l.o~nylaşt rmışı .... Menfa
ati bundal·dı ve ı;a:.Hi dünya ]ıf)
münist ihtilalinin Avrupa saOıa

sını taınamlıunaklt. İngiltere mü-
1evclf& Çemberlayndeıı başlıya.. 
rak SO\Jel Rusya ile anlaşmak 
)Olunda daima müşküllere sap· 
ını~tı. çiinkü na2'.2ına kadar ka· 
m.ünizına ile de menfaat ve idef)
loji tezadı içinde bulunuyordu. 
Ameri.J..a ve Rusya münasebetle. 
Fİ hubin ikin<:i yılı sonuna kadar 
h<men hemen inkıta haliruleydi. 

Yine ing.ltere bu harbe girer-

ccırmtlmeşhad ya -
pıldı,ba sabah Mld
delamamlliQe verildi 
Beyoğlu Balıkpau.aTında Nev'i

zade 90kağmda 14, 16 sa,ytlı ma
ğazalarda çivi toptaneıl•ğı yap<l'll 
~ ad1nda bir şah6I<J 160 ku
raja satı;rnası lazım ~11ın kun
dura çivilerini gi.z&e ve Latura 
bar<ici 300 kuruşa· satılığı emruyet 
ka<;a.kçı•\Jk bü.roou ınemux larıncaı 
tesl>it edi.Jerok dün bu mağazada. 
bir cünmü ın<Ş>ut yapı,Janışb.r. 

Kendilerine kundur.a"ı süsü 
venın fiti ~ur dilin JGrı~a 

(Devaıı:ı Sa. 3, Su: 3 de) 

Btr n-ıuOOt-it.·.ılıbf'"", şt.T.r~2 ha.lk:-
rıırı d\icft. ve 1htıyn.:'ar. etrafınc;t. mü!- 1 
h..<k;-oı \ :1 ~{7 1W~.hrıoıd2 WrJ.....\k- 1 
lE:rde bu-. lnan. nl(·~1.:»uı:'2.r1-'TU2 şimdi tc- ı 
ın.a.!:!!arını b:ti-!!lı";: bu.lunuYOT'13.r Dür. 
de Şışi, Bryoglu, vt' ŞPhrcm~ı Ha!- . 
k v1c-:-ind göd.~ın~li':' yaprrıış.~a!'d:.r. 
~ i Naıh.ye 1\.1.f·ru:rziıı>c g'.dC'n· nıeb'uıs
lTr he"y'f'tı. btrrada Hak,,; Ba.şk9nl 
tarofmıdan veri1ı·n izah ... tı ~!l!f."mi..şlflr, 
mütckibtn 'ha!kfa. tom'1s :-:..n:ıs!r-rdir. 

Bu.rıd;;ın roınra Beyo~~~ı Htı.llcıevıne 

gıd1]ın1~ ıburada. furflttn Tor, bir yıllık 
mesai et.r.:fıtııef.a Jn-'·b'ı.ı&:a.!'ı.rnız& mıalü-

\Devamı O::.;: . 3. Sü; :?: de) 

Belediye imar Mü· 
dürü ada 

vapurunda öldü 
Belediye İmar Müıdürü ilbrı>him 

Ulu bu sabah vaz;Jcsine geli~en 1 

Ada vapu.ı-u:n<la ansrı:ın öhn~ 
tüx. İbra'him Ulu'nun .lıalb seık
tesmrlen öldüiğü teGbit edilm<~ 
til. Cenazesi yarın Beyoğlu lı.a~ 

.ıabanesınden kaldı.rJlacak.ıır. 

Çanakkale va
puru Çeşmede 
karaya oturdu 

Bu sabah iki tah• 
lisiye gönderildi 
İhnı.r, 9 (Jloousr) Ça.ııaıkılıale 

va.purtı Mersinden İz.mire 180 
ydku ve i~ ma-d<ielerile gelir
ken Çeşme aç;'klarında karaya 
otwmuş-tu.-. Vapurun kurtarıl

ması için kaza, mahalline Bakır 
şildıi gijnderilımişrir. 

Çanakkale va.pu<UııdaJd yol
"urar tahdi)'e edHm?ş ve İunire 
getir'1mııştır. İstanıbula gidecek 
yok:ular yarı.n Tıııtlan vapuru ile 
gideceklerdir. Vapurda eGaslı li..ı

:z.a yoktu.-. (Deva.mı Sa: 3. Sü; 4 d~) 

mec:in.den g"çe.rken yoldaı• çık
mış ,.e bu yüzden seferler bir 
müddet inkıtaa uğramış-tır. Axa. 
ba yoluna konulınu~tur. 

Ki SACA 

lstifçi~erin kuyruğu 
kapanda •• 

Bao1<alar gı<fiıı medııle!eri üzttine ı..,_ 
hin multatnli k?'t:dıyi kes.iyoclar. ~ 
cSo.n Te-lgr af> ın vurcuncuh.rta lt.al'Şl 
alınacak l(>ıdbırler a1'3SJnda en ioon
dıgı ve hara.rı;>tle \'.t-rJye aurc:iuğü bl'r 

~·r&.. 
Artık, ;st:f('llt'rin kUO'I"U.CIU kapan

daciır OE'iX>la:-dakı, ~va m.ah
zenl~t:ı< i y3'iiar, prrinçler, peyrı,ir
kr bundan öle)'e p•yasa)"B dökülecek 
w banka seımoY"'4 ecı, .,,; 111 llısaJTUf 
yekfm!.arı vurc~ d..~ı!çinin QlYWl.Ca
İI' olmoyaoatır>r 

Hlikwnt'I; '<i>N< t'OeN. 
A. ŞEKİB 

Bütün Avrupayı bAkimiyet 
kabzasına alrnıskcn ruhlarda bir 
ka.-mcanın sığ;bıl.,.,.,ği kadar bi
le mekan fethedemiyen Alman· 
ya., bui:üne kadar Avrupayı sade
~" ınisilslı: bir s:Jah ve organlı:. 
..,aıcdıl< manivdasile tuta.bilnııiş
tir. Bu m•nhela pek biiyük kuv
vete rağmen tamamıle maddidir; 
Almanların en büyük, hatta ye
pne :alfı da onu başka mil\etler 
nB!ZarınJa mıiıııevileştireeek ruh 
ve fikir ) umu.şak lığını ı:östeozme
mesi._ 

işte lıu miit.hij manivela, kal
dımıakıta olduğu siklet altında 

ilk ciddi sıkmbyı çeker ~ek:neoz, 
tıaıslası ~!tında inliyen A,•.nıpa

nın birdenbire yay gibi bO<jandı
tJna şahit olacaktır. 

Avrupa bir ihtıliilc gelı<.di>r. 

İşin tuhafı, bir :ı:.amaular Prııs-

Fakat ir".;.ınlığw ba~ cıııcli bu 
-d.efaki kıırtulu~un bix Rus zaferi 
-şeklıııde doğması d"i:il, Almnnla-
.-a bütün insanlıı;ı kurtarmak iç"• 
n:hai darbe~·i vurdıırdukfan s n• 
ra da ona karşı kcuJi kurtulu.ııuo 
nu temin etnıelwhr. 

Avrupa bir ihtilale ı:ebedir. 
Mihver .;.dularının karakış k& 

pısmda Sovye! davasını hala tas
f,ye ve tes\-iy e ed~ınediğiı:ı.l ı:ör
meltle ilk kımıldanı Jarın1 kay· 
detmıığe başlıyan bu ihtiliıl, Sov
yetlerin mecal mefhumunu bili· 
bütün k1l·bedece.ği. Almanlar>< 
da n1üth4' mccalinden düşeıcci' 
•n başhyacsJ..tır. 

Dünya bir ilıtliıle gebedir. 
Ve açıl<g&z dl!mokras)alar n:{iı 

ikinci cephc~·i açmakta acel., et 
sin k~ bütiin iueelikleri, AHıt'P 
ilıti!iliode jandarma \a>İfo<i1> 

göre< ek biI oo-dll,)' a >aLi ıı oluıa.l 
tu;. 
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t-! AL K FİLOZOFll 
• 
lktısatçının Konferansı 

ı Ha r-rı V a-z i y e ti ı MAHKE~~LERDE: 
iiiiiiiiiii___.iiiiiiiiiiıııil:...-.-.:::.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. iiiiiiiiiiiiiiiii-~iiiiiiiiiii~ Ef c n dıl ık kalka -

REŞAT FEYZi lı bir asır oldu! 
:ıı.lüba.'ir, 

ri~·a-s.a nedl·n d ;ıl ı a ser t m iida
haleler!c diz:ı;,inleııc1n.)·6r?. B u. 
palwlılık böyl.ce drv•m edip gö
d '-1:l·k ını?. Fiatlar, ko~uya ç ı kmış 
.allHr g h i. nıütcn1atli~ l'. n ba5lar ını 

ulıp gi d e,·ckle-r 111i?. 

kııdir iyor, afaki bir hal e sokuyor, 
kendi sun'u taksir i olrnadığııu ifa
de 'e bba l ı> çallŞ1yMdu. 

loşaamadakl g Q ç • 
ilklerin dGğardaQu 

mab..-.urıar 

Sinir hPkın'-iCI ,~ akı'. hastalJlıJariyle 
t'g. r ı .. r, 3.Sdı.bi ru: ııların ~a n . .:ı.

unı, bir tar;ıftan do, b·,.ı;an:-.a hAd·,_,e
c.•n'fl. zor, .,.ı.ns atr._.d yvrlar. Gı•çtne

mıyen ve m;.ı.temad yrn ka.vga ı&:ürültiı 
t·Oo.!n kan koc ... . yıllaı c:ı b ;'l" cthtııntm 
bavatı )3(1,yor. Ba h3)aıt onları ~ 

dt.' ·eıcı: UZiaıck·t"d.!r. K, d.nLn d:t, eı-k-e 
gin dıe ;k;abı oo,ı.:!uyor \C n· hayfl k~n

d ilrune h36ta:Jk ge· yor, 

İkinci cephe meselesinde fikir ih
tilafına sebep olan nokta: Zaman - E.fenıcii, t'fe nd;! D r d i. ııa.,-di ba

kalım! Seni bl'klıyoruz. 

Bu.günkü fiat yiikseli~erinde, 
b ir a hlak buhranının hissesrni 
hem de lıüy iik çapla kalıul elınek 
elbette doğrudur. Fakal, ne olur· 
sa ol\ımt orta da bi r hakikat var
dJr ki, yi.ikse-liş , norınal dcğ"ı ldiir. 
Binaenaleyh, ikhsat denen i). 

min - ki bu ilmi ink""' ra·ınak J;al-

1 mısbr • bi.r takım pnıısipk'J'i, 

tedbirleri olmak gerektir. Belki, 1 
iktısat ilını mutelir teşekkül 'e · 
fakir adaınlarile kollektİf b ir me· 
&ai sariederek teda,·iye gith,e<:ek 
t•r .Ama, bu tavsi ;, eleri ~·apacak, 
i ~i n hal şeklin i orla~· a koyacak 
y.ne lkt"atçıdır 

\..Yazan : 1. S. Eski Bükreş Ate~emiliteri 
Orta ~lu, m'yop gÖ.l.lü ve ~öı:l\lklü , 

orta yaş~' ad.aın btr cV-..ha,·lc> çektik- I 
t<·n ~onra, 

Hu "<U !\ile-r i, geı: rnl t"rde , bir ik· 
t ı:'\a lç ıya sordunı. lleru, ôyJe bir 
i k tı ... a t<; ı k i, b ı .tzat kend ~si. bu :~
l t>rİ t a n, iın <." ınemurduır . \'aıifesi, 
bu k~yu bertaraf elm..,klar, bir 
t okım tedb '. rler d•işünmek, tatbik 
etıuektfr. 

Bu ıat ba na, U7.UD uzun. cemi-
~et ahliıi..ınd an ba~tli. onu d in. 
lerken, kcı . din1i, b :r i-çti1naiyat 
ı>rofesC).rLiniin huzuru.oda sandıın.. 
A"I ın,...,,• le)·e, ikt.,,aru dava)a bu 
ııun tt..~h : s i ııe, te-davisine, tedbir .. 
lC"r İ nc as la tın1a~ etmedi • 

S<>•ler inrl<•n. e.-l as. ndaıı. lı al: n den, 
a~1: 1 nın \ ut un ı nda n , ked .sin i.n b u 
lar·.~ık i.~ le r k 'lr '1 ~·u da aez içinde 
oldu.;ı:n u anla J 11~1. O, işi şümul-

l\IERAK 
EDİYORUM 

Bir çokl ;.ıN, pı:rınç yeriııe artık 1 
kum !ıı nsı kıtllanı)<>dar .. Kıun ı 

darısı da ald ı, yürüdü. Kimya g;... 
bi aız ve paha lı! p ;,,inçlen y ü• çe· 
' ı ncm:z , belki, omı biraz iıı sır İ 

f a get i r~ r. Bence, en n..tiesstr ik- 1 

tı- adi tedbir, çok, pahalanan bazı 

n\Jdddere bü tün bütiin hoykot 
J an e lın1..•ktir. 

'fek al:c ı lrnlanıavınca, bakalım 

bu nıad dcle r ne Ja Daı..:a lı; ?. 1 

T UA:llV A Y ,1 

IHE."ELF.S İ 

Hi.J. hail I·'ele K, g~çenlerde bir 

:r a ı,~ın;,la , tratn\·ay ların fazla ka- 1 

lalıa lığ ından bah;eJcrken: •İki ... j 
dmıl.ık ) ere tr•nıvaya b in'.yo.r· 1 
lar. ı; :u n1 esinl cır '!fend im# yü.rü-
sünler .. • diyordu. ı 

Güzel ~öy l ıiy0ır un, caru:ağ ızım ı 
amına . bir kere biıını eıie alışın~ 

1ar, ne ya·p~ınlar~. 

~JUNTAZA.1'1 

BİR SURETIE 

Bir gaz.,te, zeyl!ny;;ğ fiallarlllr 

dan bahsaJerkcn, ~öyle diyor: 

· Zey t 'ııyağ fi atları mııntam· 

m a n ) ü k!'e•.nıektedir .• 

,..\.man, ı nt izanıa d '. kkat!. İntim

ını ka ybetmek asla doğnı değil· 

dir. Halbuki ,biz •nıı.etmi,tik ki, 
ze)· t in.) ağ fiatlar ı gayr'cıu ~tazam 1 

, .e geliş gliıel bor tanıla yük,...l· 
m ek ledir:. 

İnt.:zama bayıl>rıın !. 

Yaııkcsicinin yakasına yapı!?~n 

pol iı, kuvve ti , cem iye lİ n ahlaki 
d urum una daJr k onfe ra ns , ·e r mez; 
nzifesi ni yapar. lktsatç• da va· 
z re~ lni ,·z pmahdır . 

Her gün 300 lakir üniversi· 
tdiye &tcak yemek verilecek 
Üni\'et:. 'le ı a ~be biriiğı !bu yrl 

clers yılı başın&::!! itilıar(>ll ıbü

: l'k bir ta t1be loıkarı :;sı :;çnc:ı.Jı.
tır. Ru lokantada talebye çvk u
cuz blr Latla 1ıclbldot y•mek le
mın ed:lecek ve ~:ij~r :ar,.[tan 
da birl:k talıcbe m ua1it:cri tara
f-ndan göelerr1eoek :ıoo ta:cibt>ye 
de mec<:anen her gün yemo.1< ve • 
rece.k tir. 

Belediyeler zeytin yoif;na 
azami liat :ayin edecelt 1 

Şffirm:zdeki ali..1-ad~-·~"~ ge· 1 
)en JT'aliımata göre 'fıc.:r \"e!:.i· 1 
leli, 1.eyt.nyağı t:. '.arın :ı ınüte- 1 
rrı.zôi surette devrn. cl-en ;:.·;.ı~e- i 

lisin' ön CT!"'C'k üızcrc ba:z. nl m 
tc:!b:r!~ri a:mıı.k lıız~rro r. 

ı.r'"bt'r alı(iğ·nnıza gö:-e Tc: t'~t 
\rr~eti zc)~tır.yağına a:'Z' ,!fi fi· 
a • K"r:u!ması- husustln.da beı.o;dı
~ r 11or1 \ ... ,fe itt k1laca.! .... ve azarrıj 
S( t:ş <i~ t arı teSb' e<l"<"C<'ktir. __ ,_ 

Hu kuk lahültesir.e bu yıl 

1 

1 
rağbet çok az! .. l 

Bu pi ~n:ve~ite hukuk fakul- •ı 
k" ne ra !:'be\in ı;"€ç~n yı'Jard·n 1 

daha az ccdl'ğu ınü.racaa t eden
ler!n s:yıs'1ıdan anl aş•'ın»l§lır. 

Bu yıl daqıa ziyade L'<t<>al fa
üh< si!e leyii ta'kbe k•-ınuna m ii· 
racaa t fa~ladı r. 

Ba ~ t p " ba:ı!ıği 

R ı l mıık :r.!a ha\ku•, h• i a, 
b kt;:..n k.ı,n - ~ ,. .ıU u .ı h~·-

;rat pa.h. ı1 ğı no:rı ıl d~ .lt!i He· 
addt harp do, .v y e'l:•lltı-' f "t 

:tia:k tat,:· yle :s ::ıirli oluyor!ar. ~llSı
tı•r,'lffi ~L .. t_.d i\1azhar O _:um:. göı't.', bo

~.ayı ...o"ıyl .. ~tı:mak laz.:ınUır. Zor
la bır.b·ıtt"ı···ıl. yntU'!<t<ıı. oturan karı 

kucan:t. ~.urı~1~1..· 8 ~l-<ltn hiç b;r / ayda 
bekl~r·,·1=1.·ı. !._,. ~. ara l .. rıncia iiddıl?tll 

gf'\."lnıs' :ı:,, P ·· n • .. rl koca, kı>layca bi
.ribfı-le-r"iı:rlt n t-y!·ılırl~rr:ı , sı hfıatll•rinl 

de ka7.an:r: ş o'urlar, 
Sinirleri yo.u~m31 .• y1ni, dolaytSiylP 1 

31<>:bi b'r h~sta!*. ı11.hibi olme.l.lar. ~ 
.,ann:ayı k lay :~tı: m.ıyı ta-,-g;ye edrn

·er, ~nw;'.ye kad:ı~ hukukçtıtar, ıc;t lll".l

ıyu.t l ar id A:·t,;.:, Cıpçılar da, ~s- gı•

c:·n~ .olnuy:ıo ;ıle mü...:•.sseses;.n~n ~shı:o- 1 
.~o ('sıni Ll,:.-o .. la. ... ÇJııku. <J1.tcya y:.p 

y~n{ b -r ~tıhal mc."SOl ı ç~ayor. 

l\ttütc-ro :t~yE"n !~avga t•d.t•ı"-'k güal eri- • 
!eı:ını g11._.·r n \."P bu ytızdf;'11 'ahat:a- j 
rını, !?hhat .e ın veden kar, ...... 

lat" çoktur. llu:n::ı. 10 hz.yıı.~'. t.ttt ..... r.mUl 

tıd:!lr:ııe-.l. bir .. ct'İlt"nnrn1 ha,ır.do;dı" . 

llukl.kçulaıd. .. , ~tirr.aiya w,·ıl ıt. ruan ve 
doldıo laıd•n liOIU'll., l.JOŞa ... tı:.&n1n kO.tiiY 
l::ı..u~ ı ,,...,.:ı" ~ • is yı.; Qığ;er bir k.u. ... 1tt 
te h· ıı<·e, l$ ıt•a> attıc ..r. Ço:t. ydk.ından 
ı.. ı.~ ;>n· b • k ~ k.8""1 kx:ılar var. 
Krd! kıüpc:k ıgib4irle:. Tabüt n:-:ı~ur 

gör::i.fi . BI. ~ı:,ı a'lelc n erk.ekleri, ça
' '7t klaı ı r uesst'f.e1 cı.<M asle:ı. l~yda!ı o

larol)"OI' ar. C'ot.at!.u. e keğin l,-abı h->zli'< 
ve yc.ı g.urchr". Zi:h~n nıG e:nadıyrn 

mt:,...:·~ · . Ev .. Cön ugu va.kıt rah . .tı, 
buz. o ~ ktu.. Birıa~n;::ç~>ı. bu ':tl:
yEtt.e oı n b:r lH .. arr:, f ~ı.>rt·c, dı,: ı ıda -

'·z .ne f y dlı c n .y.Jr. Kenu:
Ct n caYIK" ,·rı,, il·• · • fa e ejilcm1-

;.ıı...::. !lal.b ıkı, ı hn.y .. tı, d: a z yade 
evl. ı ını tt re lc!er. Evll ir. .ın, da
lha dıııya•ıı, ta .ı u.'tlı b .. şında, d.:.!ıa 
temkıniı ~ ~ sakın v.e Slğ~r b p ıdrr 

:1.!.,,;'·ıliJ"I dqy& -:ı on<ıa el ha tazla
cl • Fııklt e- indr h zu .ı ıolcııt,y n. kı
ns:yl~ ri ~ ')8d.İ)'L"Il k \'!(a eden bir 
evl Pr°kle; b<. Ur erJ(.('o.1f' ada torcih 
(i! ".."Z. Cıy ... c.\ınde şld<Wtlı g~<;ım

a.:;z .;c ""'t!n b'1"' r-v1. At k<'1fn !°i>l"fe€ği İ?
en h y , gr. r.z. n r ı,:r t-.rk:Ck, '!lı t... 

t&.Ji dth• zıy2de n- klJ ur. 

Görü .. .;;."Or ki, 
kadın 'e e:ı'.;:ı ği rahat, nk"'Et'U't ir1 ız:ba.t

lı bfr h y.at K.:ıd~ .çine s'kmaktır. E

ğı:>r, bir P.\"Ôt" bu g.ryf'ier kay1Jol.u~, 

yanı g 1 c,;irn~iz!'.k hl\ki.hr • .slirüynrsa, rv

li o!manın h;kmeti vücu kal,n3ız. Bu 

tzık&.rrlr, o çift. d'!"rhal ~yır.mait J[ı71T.

rltr, Böy• ı:• c: ~ız'Lk h II d"?"vam e<!t"r

rn, b tüı Ü yr J~ırr. yan-. boşlr.amı-

ya 
ve zarrr1 ı o-ldıığ'tn:u yt?k ·ıdl ş!l--t"t t

t•k 
.M.dh • r: 701 <"t fl!""JT.l şayle bir k.,r~ 

IJ km•.. Il..ı ı..ıh7.ı..rl::.rı z d • göre-
c -'"S ..ıiz. 

1 4l ano. 11-! bfl' tJ.rAfı. b 1 n hıın- ' 

TİNE iKi.'n cı.rnt. :ın-:sELES1' 
B . sı...t ıı·ı.n ilonc~ cephı• meseh.•sıne 

da.- so;,-lec gı sOz:L•·r, İll(f .... ·..ıe.re "ve~ 
nkadıa der n ak"''t.er yaptı; b ttnlar h6-
li.i devam ("c...yoc.. :İd\. inıeı oeph••, gUnüa 
en c-0 .. Li rr.evu.ıu ol.nıuıkta cieı,.-a•n t,.'<l.l.
yor. 

B. Sta.tn. o !IÖZ:er.yle Allllll yanı.o 
ab!oıkanm verect g1 fılyda.l ari ... yııni:e
mi.yrceğini, btına mU.VC!(fak 01-n~ak için 
ilcincı cıcp~ıc agmanı.n b~rlnci d~rt-cecie 
C'h&ını:niyt:-t o:du.gl!l.u vt.• ancak b u 
sa.yede ıu.iJttciii;.~.:rı n A V'l \Jl)O.da Al ... 
ma117aya karııı m~ierek. b ~c harp y:ı.
pa.bilı·c~·k:.erin• aınlatrı:ı.ak ıstt>n-.~r. 

A·Ot.•kan:n .. .\;manyacL.ın ı.iywde di- · 
ğt"r n~iCetJ :-e zarar vt-rdıı; gOrülUyor. 
~lı:SPlfı., İ ., Lçrt'<ienı gPıen g a7.et..."'
ıerde ok~~ .ıl~ ~ı. ~cpar.yanuıı .S-..ıı-::.c
l<>n ~dtl'•udt :!00 b'I> kponyuiu.n y'ye
Cı._'k vtı Y• .:;?cağı y...l~tu l:? Bin k;şi bu. 
~n ile ac..' .... tan O~tu... r ada 
.Robc ler En.9tit.Csunde çal ın A~~;
•alı ,..ı..tor!a.r, kı oya hra1k1n'tl bü
ylfk b r kı..;ırurun ooı'nıal g"1anın do~ 
te o_!!'ı ile geç r""'-':kl..::ını 1öy:;..ycn,.cı.r 
ve ~r,u-ul o:i.tj,.et.rr..ln btr egı·ip• af~-
1\f ie, Oı·t;ıçı;ğda bir 9'U'I hasm:ığa uğ
ra.nuş a:·b• kırılacağını Oylü~r'ar. 
Avrupanın wal altında veya S€rbest 
bu!uınan dilt'(" rnemJ,,Kt:tieriılGe de 
uı.ı t:'D. y-aKın ın..uwıra ile karşıl~ıcık. 
mürr&ündl:'"". 

R.JJ!ar bu tep:ıenln h~·mrn ~çılm"a.
sını ,.~ Do~"U Ct'p!"ı ~ndi:'l 30 _ 40 Al
m:ın tL:;rr.cıı1ı:ıin Bat:ya çcictlanesinıl is
C-,.-or aı·. Bir ıki a.y d-..ıh.ı gf"çı•rse, kıcJ 
t.a..tıı·•ı;ak: \.hra_. harf1ceti y-apmek ll"'
l~ek ba . .a., ı..·i"ya Y'za k.a aca ·tır .• Şu 
Uıalde n..,.,.a b ı nıhat nefes a!rrG<ian 
.. ~!manya Le t ..... ra.r h<ı be d e'\·am etımi
ye mL0,ur o~;:ı.cf ktı .• R:.ııoran1ı11 yiye
<'fğ; )'11:'. :eağ'ı Y"t!Şlr. ycc(•k kad•ır a-
z~ rnışt stalıngrad dC: tü!?ü ta'k.dirde 
'Ptl'Oi 1 •t,, pt:k buyült guçıU.<firrle 
...... a !"Şılacz. t..r 

ıl.rar ıbı1li ı.... aıı a.b ı .ıl'İer utııi?. 

ŞüphesCz. ıkıncl cephe.yı &rıc ... k mü
l<" ı.-nel b haurl 1-~n -.ra aÇIT!-"k 
1.Tzıındır. F"akııt bu t'J1<~'(' ıle bunu 
Lala ~tmaık t.ı. Çök .;.ıarar'İl o'.llbilir. 
Ru.ı.yanı.n bı.ıgi.dü v ae:i.yeti B. $lalin 1 
herOS. lde he ı ·kasten ckba iy i b iilr; b ll 
iştP eü r'aıt i~'fılnt sa m;inas ız degildiır. 

• Fa.kB.t B . Staf in'in ~:e:-t, B. Ruz
yett ve B. Çö~l: taraf:nıctaaı ce'\'3"JlblZ 

'bu-akıidı diyı~ Lltiııci cephen'ln yakında 
a~ı:larn.l.)'11.Cağın.a him:r.c·tmrk: \e dogru. 
olmaz. Buno n zamanı;. elbt' tte ilitn r 
d !' ""'"' ; ım 1>""'1 bıı;; ı..ı .ı..:a.ı oonra 
ögrt•nrbllecng·z. 

Mallara etiket koy
ma mecburiyeti 

için yeni bir emir 
• I i lrocumna k:nunımun 31 l 

inci. maddesın.n beld,ye!rce ~ı
kı bır sur<>tte ta,<ıb k olunması dun 
bir em;rle Ticaret Ve..'dtinlet.n
den lbele<liye reis~i('ınc bi:ldırile
reol: emi rde şu nok~afa.r da ilave 
olunmu~ur: 

1 - Şehr:ımi!lde et ket koyma 
ve fiat l:.Stesi :uma medburıyeti
n in hangi tiC'i'T"-~ ~ı.:lbe \'e madd:e
leor ine hası-..-dildi.ğör,"n lüzıımhıı 
vasıtalarla ilan ve halkın tenviri . 

50 Lİ!RA CEZA 

2 - Keyfiyet eovvelce mü}ga H
at muraka.be ikamısy-0nu.nca ~.yi.n 

ve ilan ed:lm:ş ise, lbu i<lıinm ye
niden gözden geçiri:erk •bugüınıkü 
i'htiyaç!ara u~"gun bir şek.le so
kulması \"e ı:ııhai şek;l~nın yenı

den il.inı su.retile halka duyurul
ması. 

3 - Bu hususıa sıık. kontro!'.e r 
y:;pı'.ıına.;ı ve n.t:ceıı· n '\iek&:ete 
b~dirilmesı. 

AT'")('· kalıI;;.r fk:ncı CCph.fcı;tn açı.ı.
n d ına t r.ıfta. dırı r Fak~l bı.:ı::.urı 

tı<lmPn yn.p lam.yaca__.!n ı;öylüyorlar, 
B. W kie gı~:ecek yn.za bırakıiırsa 
Qok. gı ç kalınoıcagını sOyl~vniştı, Deni-
lfb. l~ı Aırue:-i'A.; ı.\ar önı.im~ı0i<'.kl J Et'k"t kQYmyar ,,. :ırclı <eme

ye \' r kcck ve ~ri <:>lh lira 
para cezas.!e tecr. c;eolunac.ıJ~til" 

---<>-

bahara kadlr bu i 'l y;. pılma.sını dü
ı;.muyC>rlar. Fakat R\lS!arla aı llil• cın.ı.; 
Jı.n..'3lan veya a;yları ~ bir zaman 
p:ıyı v ...... liult.s:ı Am<:: ik~tıiı!arın r .... C'i, 
Ruı.ların tdıdiasına yakındw. 

İrı,g:lıız:'r·rt" getince, bu iş1.e teenni U.e 
bart!kl"l t'\rne-k. !ôzı:md.ır . B•r defa Av
r~ cıkınca, i. t> rl nntt icap ~r. 
Dt'.r.~e dİJKÜ\nw.k bı.iyL;k bir !elaket... 
tir; bur.dan Rusya da bu,yi..~:,: z...:a.r ar 
gö,lir. Bu şi lam y.ıpmak lazun:lıı, 

Cöri.dt:ı,;-or kl, Ruıs, Amı·r~kan Vt' in
g;1iz fıkılLı11.n;n he-p;i-nde de OOkika.t 
'.ırchr Fak .t bunların en dofnısu 
Rll!yun ın DNtnı.z k:ı-l<lıi:L vaz~Y t~l dolo
yJs.ylı•, Rus id;iia:.:ı<iu• . Rıx .. y:ı. ma{. üp 
o'duMtan ve O:·ta .Şa.rk '~™:n !.f.ıtı
ver ıs)!l!ıs:ır.e ugradtktan sonıJ'a Dcnlnk
ra · .. r Aı,;rupayn Lir ;rn-ac lrarri·,.f~ 

yap bj i,...r m? Y.-ıpa.b~stlcr d". Ali
n.an c.:--&uları k;_ şı.::: ncll b:r fm.b:a nu ... 

Memurlara ayakkabı tevzi
inden vaz mı geçilecek? 
B-'"'"" kanunlar ına tffu\ m ü

esseseler .tr.t.ımurlarıno& ve eşten ... 
ne eTu:selik kımıaşh- ayakkabı ve
ıı.teb:lmesi için An.kara:i.a y.>pılan 
incclHneler ilerlem .\:"'r . Aya kkı:;,.. 
bı imali işi u-ı;un ZJlL"1na hlı1ıyaç 
göeterd'ği i<;>n ayakıkabı dağı·tıl
ma.sır.cl n vl121Jeçl ılm~i N-Jtimal!i. 
k u'V'Vetl'di:r , 

E foiS<>I ~< kumaş ômaline S~ 
metlıan·k fa'brikalarında devam o
lu nmaktad!r, 

• 

- ne bir&der, dedi; ben u len bu
raya b u -efı ·ndiLk ,.aıll.nd:en gtt!tl.i.rn. j 
Şandi &e1\ dı• in...anı btiflbtftüa çileden 
tı:.\ a-rorr.a~an a! . 

Pi.i.r ıh•dd.eıt nlahkf•meyp. g-i.rdi. Mıab
kemedr, ...abl -O! anl•lılı: 

- Bundan davcteıyıın; beni dövdü; 
dedi, 
Hüıım. 
- S t'bep? Diy e &l>rdu. N;çin dövil· 

yor'? , 
Vapurdan ç ı1<mıı;ı ok.. . KaJabal ıl<la 

g-deı•ken, bl'O.. lrolt.ugumun altındaki 
gazeteyi d~rmü.şüm. Ark.amdan ~r 
ses ge idi : 

- Et t•ndi ... Etendt! Diye. öooe, ben 
aldır11 e~,eıd'!ıın. G a.zetf'yi y erden alıp 
a rkamdan kovmuş. ... Tekra r. 

- Efendi ... E!end'.! Dedi; g~zetenl 
Oili,Urn~ tişs Un. 

öıed~aberi, bana •Etrnd)!> dt'nilmQ
sine tahc.mmül edt\mt'm. l{ıd<h.·•t.;endim; 

- E:ter-..d.lik kall;:alı bir asır oldu ! 
Dedin1 H~!a, ne crrrıW1iı} sayıkl.ıyoır
s\:n sen'? 

işte bu yümden kavga ctuk; beni 
dövd~. 

Dava ettıği adam, 
_ Hö.yır! Dedi. Ben onu dövme

dıom ... 0 bPnİ dövdü. İkı~i7. ci"e bi.r~i
r:.ın1ze vurduk amma, o bana daha 
faz.la. VUo'dU. Hem de, ilk yıınııroğu 
kaldLr·a.n odur. 

Dinlenilen ,.ahit:e: de dava edilenin 
OOy1edi.ğini tt•yi-l t>d~yorlaıdı.. 

H.Mtfm. b11. r:ı..-;ıma trkli r ett.l: 
_ Şıırrıdi, dedi, l.kiniz de m ebkllm o-

1acaks~ntz. !Jayıdi, davanızdıen V::i"qe .. 

ç-~n oe, sukut e tsi.n. 
Davacı dôşünoü . Kenditinoin dr t>e

r~bl!'t" mt;hkUın o;:ıcağı .P(lk: hoşuna 

gitımeıni~i. 
- Peki •• Dedi; haydi yine y'ğitlik 

bendf' k~l.~ı.n amma, c.rfendi, ~ii 
g~ri als!.n! 

Ha.kim, davanın ısuku.t e-tt}ğini, m ah
~e !l' ai'ırun d.:rvacı taraf·ndar. ö
~nect-·-·inı .ı;öyl ·yince ona da hiddet
!erıd;. KoN<loroa, 

_ Canı.m, ma.srarı nrden ben verl
ynmıusum. Ötı"ırin;n vı>ımesi lfrz•m de
ğil ml'. DL ye S:.lylen<'rf"k yürürken bir 
ik:l 1ı.11ı.;;zip, urkastnd:Jn: 

- Efendi. Efend ;! Diyoe b•ğınp 
e>ğlon · )"Ol'lardı . 

HÜSEYİN BEHÇET 

Her üniversite. talebsine bir 
cıSağlık cüzdanı» verilecek 

Ünivet'Si te tı; le<be birt iği ders yı
li başından itbareııı talebe!erin 
saqlık dur 1'In1Ue takından ala.ka
da r olacakhr. Bu husıısta io:.p e
den ka rarla< veril'lTl iş ve hazıır
lıklar yapılmıştrr. 

Her talebe iıçin biır <Sağlık 
cıüııdanı• t.;}Jettirilmiştir . T alebe
nın sag.lık d urt'mu· h er ü.ç ayda 
b'r ·kere bıı oü?Jdanlara ıkaoydedill
mes· suret.le takip ol unacaktır. 

İKİ. ·et 
Ki:;; Jlı\lrn! 

• rH '" t'a>:.ot, J k J lr rğ'4 • , 

met, le .A;J.s, g:ıyr t, müeı .... ı. l~ b.t
) Cil b ct.1: W' ,a ır. 

Ar: b b 7 un kaı.ı.ar y p n:ı ı ız, B a an ı e 
Harp, ~.rlt eepııesmde 

b'r kş geçirecek!. 

ikin<: i 

:jinıd , , bu, herkese tasa oldu. 

B.ı kinci kı~ kı~ n ıl geçecek?. 

Çok lı::ı<rlı olarak mı?. Yağınuırlu 

kuru ve soguk mu?. Nasıl?. 

' Halbuki, b 'Ziın evde ~ın na. 

111 geçe eğiıtl kim.e meırak e tm> 
~· or ! . 

AHMET RAUF 

b' ıO: • şey d Tu .y e 
.b .. yııt bu d.c.ree pah:. ı o ak 1 •-
z.::ndı~ D;ha mA uı l)tr "'sut• Ol-" 1 
tta•1ar yLice ::ıit o, n k g k ı. B • 

giln, mahd..:t ve mu:ıys en kJ... 1
• ve 

g+• ırlı a.ıc r c ı.'\ m ' p ı.a at 
..r . .aıl'' 40 rr:..ıcad lt €dem•y·or ı:: u· 

)UZ!. Bö;· e bir ilıL.n ll ha.tır::ı grtlr
:tt.ek do!ru deği!d;r, O Jıa'de•. Y""' ba· 
zı tf'dbirılcrle lı!mmct gö: ~ ·rr.· ~ .cap 
edı,or-. 

BURHAN CEVAT 

( EDEBl ROMAN: J l 3 '\ 

AŞ~D-~~L~~~! AŞI 1 
CKiNCİ 

\'t- ~l.nup yıttL 1 
Kcnıı.n bu mün>luf:ıdan h'ç te Wr 

n d g· di. •. Y::ı.,1ş yavaş Suıac:.a. dd 

k ~•nnıye ooşlıY)lrdU. Öyle ya, S-ı· 
zan Sevgın ~ıl ve oe-eyt" - ~·tr&b'

hrdl., "" K SM 'n sııhlden o bendrn 
k 1 ab ı ... t:i,'t"r eoc- '· A .i:ntn 

<k-c g ıı bl Eng!mn o,glJ idi ıse, Si>
xan tıe-ı.fh ld.e ba<kJ b rinl st>v'yor de- ı· 
n1 ?tt • St e c -rt n?::ırı başka bil et'keği 

GOV' • <. b iı. 
Odasın.s ~ llf1Y ""CJu. Ka:bi sızh-

yv ..... u, -; .... lan L 

-15 -

n k ç ııened ber' Mu..-1a!a N'arlı 
ka ı LC n e»ra en&:·z hır ha.rat surli
yoo , sabahları öilr,-~ kiUUtr ma!aza

ı:.nda ~l ol ı1or1 öğleden 'JO'Or• 
t: y ı 'J'O d ""' gccrl•r' de eve gel- j 
.u ... > )J.- • E"ı ! n n b r k.J.ç i:'.&n k• tasın ın 

KIS 1 M 

Bu Ene na ae-vio 

tapk.1'1 lk hf'\"ha on"'" 

Gt · kadm r3Jı:ı l ı 

yorc111, 

J 

Y· :-dtr.. Kocasnan 

b 

F&Ka.t !.1 ı.ı:sb!a N a r ın n lıett: sihha..t.i 

hem ele ı.ıerı 00..L: , ~ başla.ıı ~tı. 
Bıl' gün, uykusuz gec;rn b:r a:e<:~den 

SO?l'. a PVe il'l~i zaman Engin; 
- Dört göı! e scnl hı ktıyordum de

di, cu· em gt ~d! . ~,-g n n kocası. 

B u. babı ı.: hlusta!t.1 .. ,a:-.l.11 a.ı "'kaQar 

elnıctt. Sadece: 
- Ya? Ot.da, 

Sonra l!lktıyLt g3ı ünmtğ' çal ~ 'lra!t 

llOrdU: 

- Pa:-a yapmlf nıı '. 
- Hem de çok. s. too de !\!'randa 

i*-ır.bth u.a k1ucuı.k.ı:ıtlr.dz..ıı u. ne ye.r-

• ol • ~ .... 

'{ 94::! ;._y 11) "•). ~ 
• ~ n 

1 kteşr'n 
9 

CUMA 

7 f.;5 
,3 ~2 
6 12 

;s 39 
.o 12 

5 27 

- O da k lm? .•. 

..k.$11? 

/i.U 

i •11.$Ja.-. 

- Ewşle-sn Kenan D.Pğlı .. . 

2 .... 1 

" 2 
9 3.' 

12 ()(, 
1 30 

ı o 47 

- Allah. Al ah~ .• s ~ ht.e hü,:!yt't mi 
taş .yor. Bunun ıcbtbl:' . 

- Zanntdenn, k. s ze ~ ·Yt·c t-k ... 

e 1 ırT' o:-
sun, l)' li yapal'. 

- TeJ<!4 edel'O'D, 
Son ı.ıu:.t.!a Na-lıyı uşılnc" aldı 

1 
z.:ıımarı.larca çd..c para-ya ııht.ycı\'.'L vardı. 

B .. y b.r ı.kın'. ıcuıdtyd. B0yle zPn- 1 

gı.n b a mub' çlı Tekrar _,l'du.: 
_ :.ı :.:ık'.ro.ax. t:ıerw ıelıp görE:cek 

mi? . 
- Evet. Sarıa 

lcdi. 
haber wrme-oıi sôy-

- E~cr ben burado ynkken gd.c< k 
olı. .. oe:::,ı. be~. C.~mt .ıöylc-. Ktnt.'6·ni ta
nlm* .l:JterLm . 

Bu ara' k.ip! ça~ınd: . Enıın N:k1e· 
r:nL' k3dıar urpercıı. B: ·nı. lioOnt a hiz
ml'ıç;: 

- B y Kenan Da~ l ecldi' Oedl. 
E:-tgın sapsarı odu. \'e sesi t i.rıye

rf k.: 
- Ben odama gidiyorum dedi s:z 1 

rahat ra.hat koz ı.ı. .-~uz. 
1\.1:u.slafoı N:ır1ı hiz,n tç•yt"1: 
- M<.ar ri .alon1 ali l.<dl. 

(Dev1n:ı V'.lr ) 

ı.\ man1ar Gl. Dytl'e"r-T ar Generali,, ismini verdiler 
Ü•uz beş sc • e evve., Berlin 

Ila.~·) mcKkb n;n mi:ıuuru ö
nıi!1dP 18 :-; a :nda zay ·f ceri'<
sız "· r•;ın gÖ'A.Ü gen<; bir zubit du
ruy::c'Clu. Henüz ınek-epten çık
ın.:~ .k:ıt'a~ı na gitmek i.:ııer~ id!: • • 

l\füdür , b?r işe yaramıyacağım 

tahm i·n eWği bu genç zabite, 
gönlüııü aı.acak bir kaç SÖZ söy
lemek is tiyo rdu. Ge1:~\güızel: 

- F'luar D'·y1il. W:lih inin _açık 
o\rnasını di!er 'm. Şunu da söylıi
yc·1:.1Lıı r:ıt 'kı!, oı dur.ia k-e r.d ni t a

. nıt~ b:rrsın .. . 
DnC'en sustu ve b:raz düşün

dükten sonra: 
- Amma, i yi bir çavuıa düşe

biLr.>en ... 
D:~e ~O::ve etti. 
W.ıiidün.n .çavu~· d..Ciği, bö

Lfık kumaıcdaru di. O, becer: ksiz 
genç za,bitrn, anc'lck i;<: 'bir böliJ.t 
kı.tnıardnnı cl.nde, i;oe yarıyabi

J.ecek bi r zabit olacağına kan:di . 

lş!e o 'bccerJ<Si'Z genç za,l:fıt, 

bı..gün, A'rnan oırlula•ın•n La.
ponya cephesi kumandarıd.r. An

laşılrn, iyi b r b.')1ük kumandanı · 

na tesadüf E.br.iş ve aç lıınış. ser
piln1iş. 

Gt-ncra! Edtlar Diyd, bugün 
/u'.ı:r,anyada, Mareşal Roıtr.ımd ka
dar şöhret s..'.'libicfür. Hıt'e r, on u 
Laporya cephcsı kunıaııctanlığı
na t yın tdnGcen: 

1 
1 

( Yaz a n : 

l.... M. Rasim 6zg n ) 
- K ar generali. 
D iye h itap etmişti. 

. K ar genep,ll• n !n, Ma""";jal Ram
me l kadar va2ae9iı çetindir; çün
k ü cmıı! altında bin kilometreyi 
geçen bir cephe vaııdır. AıfrHoada, 
kı..mı'.ar, tayyareleri ve tanklarıı 
yakaııken , L aponyada, sene nin 
8 ayında soğu·k m<>Wrleri dondu· 
ruyor. Öyle zı:ıına!\!~ T olu''or k~ 
bura:ara, erzak, cephare ka.•1 Je.. 
!eri gelemiyor . 

Gene ral Diytl harp ba!angı 
cır.darberi, bu mı""'takada, a.~"!a 
karayı seçm ş, mü:;lkt.:'at •ç·nde 
pı~.ış!H. Bu sayede La:p.:>r.ya
nın mırh tıne göre b':r ')I'(!u \·Ctcu
de get.irm ~ı·r. 

1940 •enesi N.san ııda, Gene
ral Diy t1, Laponya cephesi '<U

;mandanı değ.idi. O zmınan!ıar, 
m&iyet'ııe b.r k smını kazaya uğ
rayan b; r h~ 'l> gemis'nin m(1retr 
tebatı te~kiıl etlen b;r kl1\"1,'<'t ve
rilmiş m~h.im b.r voı:ifeye memur 
edJnılşti. 

General Divtı1, o s:>ğuk hav~da 
R uslarla muharnlıe)c· ba;ladıo, fa
kat o kadar kar, buz içmde ka ı
ki, geriden ~uaok ahnıya imkan 
bdamıyordu . Böyle Lke n, dnr-

dan ıe;rın t>drb·kl ~, yıiye<:e-Kle:

ashrir.i gec!llliiirdi ve ıy; idaresi 
sz.ı-vesiır c, ki a~r. Ruslara d aya n
dı. B urada gö:Jteroiği a'1ke ri me
haretidir kı, onu, Laponya cep
ha . ba<kumandanl ığ ın.a. y ü.kseJ,t
t i. Şimd ma i'Yetinde, en şiddetli 
soğukılara dayanan moıörll'ii kıt.

alar, l'n geyiklerinin çekıtlği l<ı.

zaık kafileleri v ar. 

B ug oo 5.1 yaşında olan Gene
ral D iyt'I, Nasy-0nal • Sosyafut 
P artisini n e n e-ski ilızalarından bi
rıtl .r Bu adamdı r k i, geçen bü
yü.k ha~pten sonra, Hit.lerin em
rine arzeıligi ~·üz b:n kişiUk bir 
arduyu yet:şt rın~~tıi. 

Rus!.ar, bütün k.ış m üddetince, 
General D ytl üzerine yüklendi
:er: L';at . 'iktü reınedil e r . 

S tal in· 
- F nlnr.diya , Rusya için , Şi

mali Awupaya açılan 'b.ır pen· 
CE.redir. 

Dem şti. Rus orduları da, bü
t.ln k.ş bu pencerey i açmıya ça

lıştılar. Bu sö:ıJ!e .. işi ten Gene ral 
Diyt l ise: -

- Öyle ;mıma , b u pencer e k a
palı lrn.l aca.ktır, diyerek yalnız 

mooafaa ile lkt.i:fa etmedi hava
lar ısınınca taarru'Za da geçti. 
Ş:md., General Diyd kuvvetleri, 
Rus cepheslııi iy ice geriye atm~
tır . 

Saikte we Barpto 
PAPALIK 

Yazan: Ali Kemal Sunman 
1914 harbi çıkmadan iki giin 

evvel Papa Onuncu Pi blilün d\iq 
)·adaki katolik e\· liılla nruı bitap 
ederek kendilerini sulhun ınu.Jıa .. 
faza::,ına çağ ıznıı) . · harb ·n önüne 
geçmek için bütün kalvlik.leri'll 

son gayretler:ni gö.s te rme lcri iti
.zumunu bildirmişti. O hitaıl o \ . .,.. 

.kit Onw1cu Pi'nin evlUtl arı. ua ,,.ol\ 

sözleri oldu. Çüııkü hem har.bia 

öniine geçilemedi, hcın de Paııa 
çok geçmeden diin) aya veda et
miş oldu. Onuncu Pi taın ~ulh \'• 

ısükiınu ~cven., biiliin ha~ a.tında 

sadelikten ayrılınaımş b' r rulıaıı.t 
.i<İi. Fnınsanın milyonlarca kato
Jjği vardı. Alma.nyantn, A,· ustuTı

ya ve l\.laearistan ı ıı da ö3·lc. Bun ... 
Jarın heı>s i kurşt ka-r~ı~ a geçerek 
Mrbirlerile muharebe edecekler
di. Onuneu Pi için bunu tasav
'Vur etmek pek acı geli)·ord n. Yi
ne bu sulh ve siiküıı tarafkr ı Pa
panın zaınanındadır k i İngiltere 
jle katolik kilisesi araSindaki ilı

ıtilafların da halli miinıkiin o1. 
muştur, İngilleredeki katoliklero 
de lı11ristiyanllğtn d :ğcr n1czhcp-

lerine mensup olanların haiz o~ 
dıığu haklar tanınmış tır. 

Fakat bahis orada değ:!. İngiJ.. 
.(ere ile Papahk arasında gergin
liğe yol açat'ak hiç b;r ihtilııüıu. 

bulunmaması mıılıte!if z:ıman.

lonla ve nazik sıralarda her ikıi 

tarafın da işlerini kolaylaşlırm~ 
tır. Geçen seferki harple bu gö- • 
,riildü. 

Sakin, tamamile kendi haliııde 
o1n:ıakla meşhur Onunt'u Pi'dea 
sonra Papalık makamına intihaıp 

edilenlerin ise diiııyanın s iyaset 
aleminde neler olup bittiğine vi
.kıf, hadisatı dikkatle lak.ip edea 
ruhanilerden olmasına ehcmmt
yet v"1'. i Lmiştir. Gçen harbin içill• 
do Papalık tarafından sulh işled 
yolunda gösterilen faaliyet b1>11u 
belli etm'4 olduğ11 gibi şimdiki 
l'apaıım da nasıl bir dikkatle v,.. 
kayii takip ettiği anlaştlmaktadır. 
Şimdiki Papa Onikinci P i hat>r
lardooır ki kendis'ndcu evvelki 
Papa Onbkrinci Pi'nin Hariciye 
Nazırlığlllı etm 'şti. Senelerdcınbe· 
ri dünyanın siyasi hiidisatım sa
lahiyetle takip edebilecek b,.. 
mevkide bulıınuyor. 
• Onuıı için şimdi Onikinc! Pir 
nin nezd,ııdeki Amerikalı mü~ 
sil:n Papa ile lronuştuklarındaa 

'bahsed ilmemişti. 

Bu hadise s;yl\Set aleminde ih
mal edilmedi. l\fezkiır ko • 
nuşmalarla Amer ika Cumlıınre· 
h!i doğrudan doğruya alakadar

dır. Faka t netice iıibaril• anlaş• 
lan şu oluyor: Harp daha bitme• 
miştir. Sufh ya.kın gör ünuniiyor. 
Ancak sulhun ol acağı giin hazır
lıksız hnlunmaınak lazım. O za
mana kadar da er ha hınca b 'rçolı: 
tasavvur lar bes leneceğine ve t i.ir• 
1ü esaslar hrız.ırl nna-cağına şliı>hc 
edilıııeanek t •,dir. Lakin bu;.dan 
daha evvel )ıarhiıı şid deti ni lı...

Uletm•k g: bi hir ga~·e ile hare
kete grç:ıı ck lüzumu vardır. Pa• 
palık makamı bütiin muhar ip\el'
le müzakere edil.-rck bu maksat;. 
la bulunacak çar tleri Amer ikalı 
m iiımessli ile göriişmüş ol:ıbil i r. 
Gelen telgraf haberleri Jı.ısa da 
olsa bu hu<usta bir fikir vermııı

ğe kafi gibidir. 

r Biri!"i.zi.nDE~Dİ 
tt-pımaı:ın ı 

·Ha~eki Hashthane 
sinde bir hastadan 
alınan ekmek 

karneleri! 
irma.sı mahfuz bir okuyucu

muz yazıyor: 

<Bir hatta rnıt<a.ddeım !>ör g0<.-e 
s;;.,·ıtkapı Masla.!< - 8 - 10 
numaradaın kıı.rJım EdUşü h,.t.st.a 
oil. r~.ıba.s"'.yle Has ı;,ki Kadın l f a ta
hanrl)-\n.e OOğunması ı.çin yatn.rdıroı. 
o ;eoe c-.lomek. ık amesi de istcn-
mŞ!i, 

Ha.ı ta dört g ün gibi uızun bır 
m!Jddıet t rda>..-! a l lına a.tındı. FO.

kat -bellti tı.p lc:Jı>dU'- t:.....ru •• 
ne bu müddei za ıtluıda bi- ldoına 
Pll."!It~k verilmediği g'.b.i t.ıbureu 
e-1;:ü~n de elinde bulunan t.~"
tıl'sh>elen al~ güııliik kame k<>" 
pa rıl ı p alm<H. Maclemki hastım• 
ol<ımek veıımedlle r kam• yi hem 
dl' tı;ıtlu'..ıyle nic;»n a ld.t (a, ".> 



r-G ünün siyasi icmali------ --

ll Son 24 Saat içinde 

Hadiselere Bakış 
Alrnanva Danimarkaya altı maddelik bir ültimatom ver
di - Diyep'te alınan İngiliz ve Alman esirleri pranga
ya vurluyor Stlingra d ve Mozdok muharebeleri 
şiddetle devam ediyor - R jev cepheainde yeni muha
rnbeler başldı, şelıir yanıyo r. 

A'.ımanların Donmıarka i·le rr.ü
rı~S<"l:et:INinin ~ekerenk bir hale 
gnL!:ini dün biklirmşkrdi. Ge
len ıamaml.ıy:cı habe·r.lere göre, 
A ı. Jnya dün Daniorrıal1kaya bfil
ü'~ mal.om vermi~ir. 

Ne\J'O:C< ra-ctya>"lınun lıaıber 

wrdigine g>{>rc, ülkmata!T'rla t.ltr 
esO'lı n<r.<ta vardır: Eü<ün Dani
marka gemJeıi s' 'hlandırıla-cak
tır. bC• ·Jk Almanya çerçevesi i
cıı:""c •J;:>iı,liği ~~ııpılacaktıır. Da
n ~'•rkalılaT Ahııanyaya da.ha 
faza m:iutsrda yivecek göııdere
C<I& ~ro..r. Danirmıt<a nusyaya 
haıp ,:;Jn <'decektir. Danimarka 
Aı.n°"ıt)aya işçı gönd<'re<:ektir. 
No i p<ıl' ·i baltalama hareke<le
r.ı: c bulunanlara ka"Ş"l Dımi

maı1lcalıJarlıı bi~ikıte çalışma&: 
sa~·.ı- i~·etini hDi2Xiit'. 

Ültimatom için bir mühlet t .... 
yın edil.p ed·i:mc<Hği malfun de
ğ:ld. r. Dan!marlkanın hafta so
nu'!Xl. n CV\'Cl ceva!) wrmesi bek
Jenır.ekt<'d.ir. Danimarka parla
nırrto encilmenleri şim.L ül:timar 
tomu tetkik etımelktedl:r. 

Danimarka Başvcl<i.li a.'l:ıaliyi 

s.ı .:ıı:f.'!e davet eden beyan.atta 
bu 1 nmuştur Ga.zetclcr de hal" 
kı sak.in olm:>ğa d.wet e<ıı"'.ek!e

d.r 
'"orveçle · c Kuic;J.ng milis teş

'1<. el'i le Ainıan S. S. kıt'a 1.arını 
lb.r ku'l':"~n<la ~)tında birlejl!irmiış

tir Bu surete doğu ceµh~ine da
ha fazla a;.ker gönderifuncsi de 
iJr. t edL

1mnkledjr, 
Almanyada Eı<ıEl!l'J.e çıkan 

._.·=ona! Ç<:t!tııdt>g• ae Da.ııi

markalılan!ın ba.~ka, Holl!ıındalı

'larcn da askere alınmaları icıııp e~ 
ıııçni yazmıştır. 

Dt\ EP'TE ALINAN İNGİLİZ 
llifıRLER.İNıE PARA.NOA 

VURULMIUŞ 

A tınan ka·ynaıkları.na göre, Al
ın>0n ku,"llctlcri Diyep i;ıgalinde 

roir edıJen Alman kuvvetk?rinin 

c SEHIRDEN 

J\IÜTLl'.ERRlK: 

ve 

+ tktı.sat Vt'l<oll. BaT S:rrı Da.y An
toar ya coomüştiH'. 

+ OkuUarda 1 ~rn itiba
n,:n deı-g!e.re aat dıonuııxia ba~ an1l
ma.rı Maarif Vek'.deti. t;,.""a.(lJldan melt
k>.>lero ltb1-i t'<l :nUıtir. * JIQ..~ıye Vaki~:~ ameliyat 
yapm olnn &.m:ı.n Proi(•sriıii Sauer
Lı uk Şfihrirr-'1%~ g"lın~ti.r, Ü111ve.relte.
de bir Gron!~etııs v 'l'C·cekıtlir. 

+ Baş"""' -.til'nden ı..ı.ra.11' ed1ön 
Fi' ~iller V'.i-kl ol-tn dav(".! Uzeri
°" duna. şa.r., 28 kiş•Kdt bir kof.le ha
linde ~Ie ne 'harek,..t et ':ı!erd•r. 

+ D ::;ı ~ 4 frrıncı ile bir ia.şe me
:ınurı te;ki! e.<- Jnifı rd'r. 

S:enih Muamnıcr ALATUK 

par~111ga.ya vıırulmagı tıa! ~:ı·nda. 
bir emirname buJmu.şlandı. Bu
nun üzerine A.hnanl,ar da mfsille
m<> tedbirleri aılmak medbııriye
tinde kalacakla.mı ilim etmişle~ 
dL O zaman İngiliz Haıil>i~'e Na
zını hic bir AJman esiri.nin 
paranga-ya vur .ılma.dığınt ·bildlr
mışti. Fakat dk A\ınan eı;irlcrin'.ıı 
ifadeleri, gerek Mnaş'ta &:ırk a
da.srna yapılan biT İngilh ihraç 
ha.,.,.ketir:de esirler.in i.n<:e ve 
rnğlam bir iple koilarmın lbağ"'"1-
dı~nı, Alınanlara göre tahakkdk 
eıtiğ'i için, dünden ttibaren, Di
yep'te esir <dlen •bütün ingiliız 
tı>bay ve erleri paran~·a vurui
mu.,tur. • 

l<>ndradan gelen haberlere gö
re, İngiJ:rere lııi:ı:ri.uneti de misil.
l<'mede buluaımak modburiyE'tin-
de kalacaktır. • 

RUSYA HARBİ 
Alman teb'.iğlerine göre, Ka.t

kaf ceptlesiııde AlmG!! taarruzu, 
Rus muka<Vemetine rağmen ilen 
götürülımüştür. 

&aJ;ngrad'm şimal batısı-nda 

kuşatılm'~ ve i.k;ye bölünmüş ~ 
lan Rus kuvvetıl.eri ydk edihn~ 
tir, Kalu-nga'mn biır ~nde 
ilı i r Rus mevıf i baskın J.:, ei<Je e
d i!rnişti r. La~a gölünün cenu
lbun<ia düşman taarruz.lan akim 
kalmıştır. 

Rııs kaynaklarm göre, Sta.!jn
grıı,d \'e M<nıdok bölgelennde mı:>
harebclcr ayni şi&det'c d:evam e
diy()l". 

Don vadisinden geçerdk Sta
lingrad müda~i)erin; t"1h·iye et
m<'ğe ~-lı;:an Rııs kıt'aları mev
zilerini ıslah etımişrerd'ir. 

Ruslar Novrosisk'ın cenup d<>
ğusunda bi• kaç meskı'.ın mı>Jı,:,J.i 

geri ahnışlardır. 
A'manların harlbe yeni tümen

ler sokımak suretiJ.e yııpt:lk'.a'l'l 

yeni ~:ddetır roulıarebel'er netice
sinde P..jov şaııinin alevler ı<;in

de y<..ndığı bi.ldirilmcktedO.r 

AIEMLEKF.TTEN) 

+ Beyatın'&me!Pri~ 30 Eylü~Ucn :ıon
ran yahrun memıır ve halka kömür 

t.ı>vz;ine Bayn.mdaıı sonra başlanacak
tır. 

+ Ad];ye VolıO'eti baro.lam bir ta
m:.m göndererek, avu1oat!arın s.igarta 
olmalarııı.ı i6lem!şt.r 

* Maanr M!ldürlüğD okt~artn ckf
tf>r ihtiyacını tooıin ırin K;J!t! İs.HhJMc. 
Ko'1>f'f'al!i ile b:r G.nlaşnı:ıa yıa(>n'.~ır. 
o:,l·llcır 1\:Iüdün~~ milınca .. t <>den~k 
ntSb ten ucuz 'de~ ık:lgı~ te:ı.n n dc
bile.cck erdir, 

* A.:ioca (l~arı Tı Ş1 n rı sr;:ınt na 
dotru §lmd:liJc 16 b!n ı<ışıy • y .<. 

te\.'ZI e b ..,• :nt:k t'n lü:::ı.:m• ı tc-rl.bıı~ 
lt:rl a m:ilır. 

Cumhuriyet Bayramı için yapıla
cak donanma tenviratı 

fstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşlet
meleri l"mum Müdürlüğünden: 

i •· nbuı Bt•ledôyesi E!.r~rik 'l'ramv ay ve Tlilıel İşletmeleri UrrrJm· Mü,.. 
dllrl·iıgu CuT.ıhı..rriyet 19 uncu yik!önümü mün::ası~bctiyle yapılacak teavı'"ratta 
a.:. ıda yan:ı hu&usatı.n nazarı itibare alınma.suu JJi\n rder. 

1 - Resmt daij-e1eı- ve rnuhterern ahali taraflJld:ıa ,.apıl .. calc tenvirata 
a.it tıe&lsa.tın ruhs:ı:tlı müt.E:uhhia?ere yap tırıflTld!ıiı Iİ:rz.mıdır. 

2 - Bu t~3t her nr kadar nıuvak.kat ise de mevcut sayı.cı kudfr.etini 
tecav z fltt!ğl kdlrde llmum 1.f 'ürlük nihayet 2ıO Birinciteşrin 1'942 aı~-

mına dar y f'e haberdar edi!me.1 d!r. Bu kayıtL"lrı.n hi:irına hart•ket edil~ 
':fiği tatıX. '"de y nız bir tesi:;:ıt mtitet-.mi.r atmakla ka!may·o tenrvir:ıtın ~·t'ti 

ınr. ';fes> Ozerlnde l<şl'V\· ata scb{,biyl't ve•1miş c!M:alı güz önünie ıutw-
m:.. dır. ( 4!)0) 

lstanbul Defterdarhğından: 
D.>!Ya Ne. Cimi --ilrll7 1114/185 1-tec-dıyeküyilndı, B."llmu.TIC'U Çi~lr'1ğ aTa.

z~lnden m~Ire-ı 13 pc:ı.tta, 2 ada, 3 par-

~Iuham.men 

Bedel Tem.inat 

sel No. lu 28920 ,,,.,._. .• ımınıblm :ı.rsa. 57840 -l.l42 
ı ") Mecid,yeköy• nde Balmı.ımcu Çif!liti ara-

zla nden milfrez 13 pal't.a 2 •da 13 parııe[ 

No. lu 23()00 "ll'l.re murııbl>aı an:ıa. 2.~800 1770 

Yıılt!•ıcfa :uzırı go,...ı ~k '!er kapalı zart uouliyle &rttı"maya çı.kanlmıs 
.. "e t;ı!lp ruhur elınediğlnd.>n 28/9/942 taıin'Jiden itibarrn bir ay !çind<> p:ı:a:.r
~b .ralcı;m!itır. İ:ıtrkl er'n muwk1'at teminat mak!btı.ılan ve nü!tS h~vlret 
Ci0.ian ariylt: b~rli.kt..e bı.r ay :ıarfında hıı.ftanın C1~rrf>a ve Paz:ı .. t~ı gi.in!en 91lA 

at 14 ten 16 )'l lc.i::lr ?otiL.i Fl:ı\!!fık lrıiüdüt·,üğüne n;ürc:aa-tları. (3i4) 

Norveçtedokuz Salomonıarda Jallm- BRİANSK 'TA 
k • . d h da 'blyü bir A 1 1 . k. 
ışı a a mallarelte beklealyor

1 
m an ar ı ı 

!kurşuna dizildi Ne-.-::0 - 9.<A.A.)-Garıetcı""·r.ı yerdeı1 sarılmış 
kanaatine gure, Salomon ı;ldalan-

StdıoJm, 9 (A.A.) O..lo'dan 
ro.ımen bilchilwgc11e gıxe, hıı
susi mahkeme buün Tondhei.mtle 
y~niden 10 k~nin idamına lııa

rar vermiıj.tir. :Vfahıkümıla:ıdan b>
uıin ceza.>ı, gc~ ohııao;• dolayı
sile 15 sc ne kiiırei,'e tahvO.L edil
rr.iştir. Diğer dokuz mahkUın der
ıhal idam olunmusıu... Maznunlar
dan. iJ,;; ki~i scrıbesl. bırakllıınıştır. -
MES'USLARIMIZ 

(! lncı Saru!edcıı D<!v=ı 

mat verm~lr. 

run ele ~"9ir'.Imesi Ç.b 'yakınlar
d.a kıat'i bir mıJ!ıarebenin beşJ.r>. 
yaıcağıı:a dair b<JZl emareler be
lirn_ıı.~tir. 

Ba nka lar gıda 
m addeleri 

için krediyi kesti 
Batrk.alarm gıda maddt.ıni m~ 

r 'ne avans vcrmiyeceklerine dair 
olaa kararın tatbikına ge-çiln>iış· 
t'.:r. Bütün .baıı.k.alar, evveke ,-er
dib.leri avans he.saplarııru kısa za
uıaıı.cla> tasfiye için alilaod:.rlara 

L<ın<ira, 9 (A.A.) - Rus tEb
liği, ikt·nci muharebe salın.esi <>
lan Moııdok'O.. mhverci.lerin bir 
fk.ö:>ii zw~ :.;in y.aptık.Ları hü-curn,. 
lana püıskü.rtiilı>üğünü söy.loıniş.
tir. Alaı..nl.ar iki piyade bölüğü 
zayiat \"ermİ§leroir. 

VaLknn kEBiminde düşmanın 
a~ defa tekerrür eden hücumu 
pii:.ıkürtiimüştür. 000 Alman öl
dürülmüş, 6 taıı.k tahrip edilmiş
tilr. 

Briyansl<'da A:lrnanlar ;]ti yer
den sanlrn~ır. _ _.:,___,,__ __ 

3 - S O N T E L C R A F - 9 ı ci TEŞlttN 19'11. 

j İKiNCi CEPHE! 

i
l CBaemabl den D·•vaml ıııı, Stılinin talt"bi. Vilkin•n t"'°" 

ayrı naklai nuarlara salıiptirle'l' reti müessir olacak mı'!, -
ve her bi..ri ~e. . ayrı a~·r.ı gör~ş Svallne bizim ~ah..,i ce,·abunıa 
ve kanaatrn pli sırları ıçındedır- kendiliğinden: 

ler. - il emen hanr. Fakat J!I 13 de 
Görülüyor ki Sovyet - Alman; ve lü~umu tah~klrnk cltt·;i anda 

İıı:gir,. - Amerikan - Alman; in- evet... h 

·giliz - Amerikan • japoıı harbi Olmaktadır. Bl.liiıı buıı larm dı-
kaılar dünya harbinin uonumi 
sel·ri ~e netruleri de lıa~langtç t 
ile münlt'ha arasmda bir ~ ıfııli 1 
sırlara ve hesaplara bağlıdır. O 
hakle, Rw. - Alman harbi ve bn 
sıra<la ikinci lıir cephenin AVTU
pada açılm8'1 ıla hususi b:nı ile
saplara ve şartların husulüne 
.hatlıdır. 

• Hel'§cyin hıışıırda: Rusya ~in 
.a?TU edilen Almanyanın ı~lfıp 

olması, miiUef' eoriıı bu mıağlii

ıhiyeti istihsal J'Olnnda yıpranma
.sı ,~e knvvettt kendisine müsa,·i 
lıale ı:ehnesiclir_ Alman)a içi. 1 
Rıı>yanın )·ıkılması, mütt~riıkl~ 
Zln Avrupa karasLDa çıkamaması 

şında h~nü~ hatırlanınaın:,,:) bir 
tereddüt noktası vardı.r. 

Onu da şöyle biır sual hal n<le 
ifad.e edebiliriz: 

- Auba Stalill Alman)·a ila 
'tı'-r s..U.u münlerit yapmıı.lı. ıne<
bu.riyetinde kıtldığı takdirde müt
t,(iklerine U....,ı bir hal;. k· ı.:ınr 
mak ~ia mi b~ünkü istimdıul.r 
nı yapıyor? • 

A•ak, bu ouaEıı cevabı da jtl 

olabilir: 
- Almanya ile Sovyet Rusya 

arasmda bir sulhu ınüıı.ferit iıD-

Ek:rom '.!'O<', raJclr halka -.~ mdı.l:aç 

taJet><>lere 1"!'ılan rr.'8ddll y•ı-.Hır::an 
adlattılt~ sonra bu ....e ;raP.:scıık 
1)1'.atdırnm. öaha ~sıır biT şex ıl ala
bJmesi içuı $(ırnt'r D •. r..ıAdJıın nııalo/et .fi.. 
ah üzer 'nden giyeeOk e,;ya tı:"miııSDe 
meb'usianmlRln dı,Ji!eıt t ıtmesl rica.

•ıııdıı bul"""'~· 

tebligatta buhıamuşia.rdır. C bml•et Bayramı 
Bankalar, zertfnylli."'1. sadeyağı, 1 " 

.-e harbiıı Okyaou lar barl>i ma._ ı• 
hiyetini alması ye binnetice bir 
uzlalD1a sulhuaa varılnıa.sı hesap 1 

mevzuudur. 

kıio.ı da kalınam~tır. Sulhu mün
ferit Sovy et Rus) anın, Stalin il6 
holşev:z.nin intiharı p bugünkü 
hudut çi7..1:iluiui hatta biraz daıb: 
tadil ile mümkün olur ki bu da. 
ancak kayıtsız ve şarts;.z bi.r t~
limiyet ve mağlübiyet sulhuduır. 
Henürz Rnsya bu d•neye g;,.ın•t 

sayıhnaz. 

Metı'us]ar saat la te Emmönü 
Hallkevi rarafo-ıctım geçen yıl te
Slti edi~n cİ!f'iz.ere iş bulma ve 
kurtamıa> yurdunoı ge~işlerdir. 

Burada ~'us1'anırnıza Halkevi 
Reisi Yavuz Aıbııdan, müesııe91!

ınin teşekkül gayeıini anlalımış. 

faaliyeti etrafında ıakanılara 0-
tinaden malfıımat vemıişrir, 

Mdı'ııslar Şehranini Halke-vi
ne de giderek burada halkla te
mas ecım'~lerdir. 

Halkevı binasına ş'ddetle ihtiyaç 
h;;.;etliklcr:ni bcErtmi~er, bil
ha.<;ısa maJzcmesi ır..evcı.t bulı:>

nan 9[.0r salonunun bi'l' an evvel 
aç-ı Jmasv busıısunda mıdl:ı'l.l$la.nn 

mıızın del'liietlerini ısıcmişlc!'d.ir, 

Bu di>,e.l<ier arasında, çeşmele
re, tramvaylara, talclıelcrin u
mumi aıh:ak duruınıı!arı.n.a. le.mas 
edilmişt.r. 

T<:<plant.da bulunan Fnli.h kay
makamı Rt•bıi maka-nur:a ta.::J'iı.k 
eden bazı ~ari huı;usat etrafın
da ~b'uslarıım.ıa i1ıa~at veıuni~ 

Meb(lllilıtr1mız Ista:nbul ve nii!'.
halca.tmdaki bu tellkiklcri bıı su
retle sona enniı}tir 

Yarın · Parti binasırıd:a btr 
to:;-l&ntı yapıl.aca.lctı.-. 

Adapazar:ı kereste 
tüccarı 

Ct inci $.W.ıferlfn D"varnl 

muştur. Fakat Bay Ömcrm has
talığı ciıııha zıyacle arlmı o' u

ğUT.dan kcndısr acele olarak şeh
rmlze getirilm~. Şişti Sı~~ 
Yurduna yatLr·'m:ı;t~·r. Kereste 
tt:f::carı 10 do-kıka sonra }apıfan 
bu iğne netJC<es:n<k? hası.lı e>lan 
Aıpo;e tesirile ö'ar ~ür 

Tüıcıcar)a r ıber İstarJ!ıula ge-
~en a~lesi c..ı.ı:tı1'll , .bu u Um kaxşı
sında ndliyey-c ba,.vu.nınuslar, 

\'ak'aya A aıwz~r•n<la yapı.an 
En,eksiy<; ~n se Jc~ olduğunu i&-
<l'a etm,.., r 

Ceset, "1 ye <ldk:xmı tarafın

dan dUn morga kald~ılmı~lır. 

Gizli fatura 
(1 incI S1h;feden l\e ... am) 

gilnni~r, kundura çivisi almak 
iı91 ed'ıkılerim OOy !emişlerdir. 

C:ıvi topcancısı, şı.ıphelt'nmediği 

memurtara 160 kuru9a fiat lro
nan çivileri aco den sataoken ya~ 
'kaf.anm~tr. 

Muhtekir, bu sabah mill'i k&
ru.nma müJdeiumuıınili,ğine sev
l<olun'!'uştur. 

e 

ve ne1tati yağlarla ı:ıda ıııao.le!e- lçla baausl sigara 
ri isiıa bdedi7dere aya b•ledi- İTJıisarlar İd':U'esi Ciimtıuriyet 
yeler~e tavzif edile~t>rt, yahut bayramı için yeni bir tiıp s fFra 
beledıyeler hesabma JŞ yapan ha.- hazırlamıştır. Ü~rinde cCü:m!ıu
~ \'e hükm.i şahıslara avans ve- nye<t Bayramı Harırası. yaz>lı o-
reb:leceklerd1r. lan 'bu sı-gıaa.far vüzer tanelıik . 

Çanakkale vapuru 
'T incl S,Wtiferıı.le,. IJ.•\am> 

Son Te1ç&f - Bu sa\bah deniz 
,,..ııann.ı.... 7 ~1.ığmıu tahı..:kata 
göre, geuıide biçbi.r hasar oJm. 
~tır. Yolcular tınnmnile çıka· 
nlmııştır. Koma saplanan genüyi 
kurtıı.rnıak için Bakır ş;lehi vaka 
yc.r:ne gitm"ştir. Ayrıca iki tah
lisiye de bu sabah yalı. çıkanl
mrştır. 

lngiliz esirleri 
( 1 inci Sahilrdt"n Devo.ın) 

ra z'ir.cire vunılacal<tır. 
Bu cevap Atman ra<lyrounıın 

neşriyatından üç saat sonra ve
ri:m.ş bulunmakta<ı.ı.r. 

Çimkü Almanya ken<l:smin de 
imflası:nı koydız.L'LI CenC'Vre mu
ıka,~e11:n1n 2 incı. mr"Jdesine mu
halif hareke k1tıg:nden, Br:tan
ya hükfııroeti de ayni şekLde 

ted'.ı:r'.ere miırat!aatta muztar 
Jrnlmaılııtadır. 

ikinci cephe 
C 1 inci Sahifeden D vam) 

"'"ıilüp etmrik >ç;n emin ~ bol 
yaro.n oL1t>ğUDt> oö:rl ern<~~r 

Vaş<r.ıgton<l,k; ing;&ı.:z lb(\,vü:Jc EJç;si 
Lord Ilaliralı>ı ta bir m.tcJc q1i·y<ı

rek ~ cephe rll'loısclsıne k--mns 
e"'11 ş V<." ~tir k· 

.'l..n:a" •C;:!ırıı:o.Q:ı Ukd olan. m..
le ştxit r· 

ll>ç b·r sur...Ue iki ceplıe ar:ı<ıın<l& 
"1lll't't b~ ..ımem..ıt, Fa!n:t J\lnr.ır.:roda 

ik ncl et'pbe lıı>ı1ı:"otı b~ ır An
{1'8.J;C b u::ı ne zam:,on \:e ne.>xte ~ıia
c•-!·nı. t.J.yın eden ·ı k' rle:..> 

lüks kutularda<lır. Ku·tunun sağ 
tarafında Parti bayrağı, ortasın
da Milli Şef.mizin reaıni görül
mekttdic. 

s·,garafar; Cüm'huriyet 
Part:Sine tesl•m e?ilnıi~r. 

Ucuz pirinç 

HaTu: 

(l inci Sahifrclm 1 ıevatr.) 

bu. und:ul;u bun~arın Lt.:ın .a gP.t i.ril
mesı temin f"dtilıciii:,; tB.k.'d!-rde bu piNlr;

i~ri ı W kı>r"ıı'an daha aşağı "~rec<>ği.. 
ni bı.ıdiiımiştir. 

Eı:,·elce müt.caddıt heelpl3'rdan a~ 
r~J {t nın~ gıörp pil'"iııc·n nll)liyı•ti 80--
90 kUl'l.IŞ .&ra:s-Lrdı.dır. Bı.ı ha.!e rr:..ı:aran. 
ıpirl~n 110 ~·.;;a v~rı}m · aslında 
lb'.lyilD< b;r !~lık trşkl e ı enrk
t.rrlir Doy le o'ma.: l ber&.ıJL r bol rı pı
Ş'3iS8.da mal . .>t--1i y ~k ~f"r erek 
100 - 200 kun.ış:ı pir.3Ç sat:..iU".akta 
Q.d u nıa: Umd~. 

S.•)ediye Koop raı.ti 15 gün a,...ıı_ 

DE i:.odar mtrmırla a '\'l" o..'1ak1anr.a. 
53 kuruştan 'r'no; <lGğılnı:ı:!<Ila .dl. Fa
kat ucuz a' ğu iç:n ço1< sııtılın~ v» 
b·t.m~t'r O!ıs te a~~·ık p.ııiınç verme.. 
.me-ıttedir. 

A LMANLAR 
(1 inci SahıI~·dr 1n Devam) 

sana•yi mahaUelerrnde de bi~ gü-n 
da Almanlar bir noktada mu<Vaf
fakiyet kau.-.mışlar ve iki sok.ağt 
'i~al c:-ı.m-şlft'dir RU6la•r 16 A~ 
man tar..kı i'e oort p<yade taıbu

runu irr·'ıa etmişlerdir. A1manlar 
sanayi m:~ıa!lee'.rind~ de i>'r gün
de 4000 ins.an ka)1be m:s•eroir. 

Mıar.od k kesirrMnde ı:; r çok Ai
man taarn;ılan geri at: nı .r. 

----- -- ------
f'!a R..: korlaı·ın Rekoru: Haftada 

20160 kişinin canı gönülden takdir ettiği 
Arabnı:ınm lrıu 

B:q artisti 

in da'.ııya ıe yarattığı 
G· 

ş..,.k a A t ın urı::ııud ı1aru !arla 
Rakkası yan a~e süslediği 
Buyiik Rtfsör G~:ı \'on Bohery' 'n en biiyük b 

En katı yfrreklileri hile gözyaşlan na garketınclı.te, alkış ve tak

diı' te-uıhüratile 'karştlanmakta-dU'. 

B'ır kaç 
gün daJıa 

Göriilnıenliş b11 coşkuıı rağbet ka.llısı.nda 

ŞARK Sinemasında 

YARIN AKŞAM 

devam 
e d cc e.k ti;r. 

i ( istiklal Cıııldesi Uile Sineır.ası Karşısır da ) 

A B 
Pek Muhtesem 
SAFİY .. E 

G z· su 
bir GALA 

ve SAZ 
ife açehyor 

HEYETİ 
Bestekar Tanburi SALAHADDİN PINAR Klarnet SALln Oku~·u<:ular: 

Kanuni AHl\IET YATilAN Keman SAİl\I AGVAZAR 

Cümbüş CEMAL Kcm•n :\!AKSL'T FARt.:K 
Bayanla:: FAIDE - İzmirli ~mLAHAT - BfR E~ - SANİYE- CAHİDE- xı.·ıuıl'I/ - SEHER 

MUAMMER VE ARKADAŞLARI 

ALABANDA REVOsONüN lOOcü günü 
Yeni dekor ve y n rr. zansen :ı.a ba.,41 y:ı.n gazinunurun ~ ~ıcı dekorlarını, b!"Vr.ehı:.Jel §illıretl 
haiz ve :Nor.mand;ya 'Iransatla nt [."in dckarların yapar M. Sü h a:zır'amışt r. Telef.on: 4067-1 

~Bm'11m'Jllllmmıl~&mı--mm.----~-~ım:mıl!Zm------~ 

l!lütte!ikler için ise; ea son ve 
ea biiyiik mütehakkim kuV\•et ha
linde kalmak davanın belkemiği
dlr. Bu binbir türlü te{errüatlı 

dünya har-binn üz ınalıiyetini ve 
taraftarın ana da\~ası.n1 bn esas
lar teşkil ettiğine göre: 

A-- Slalin:n n>çin feryat eWCi 
B- Almanyanın neden vo ne· 

lerden ürktüğü 

C- İngiltere \'O Ame.rı"kaoın ı 
Avrupada bir cephe açılınuısını 

neden mümküıı. eldutu kadar sal.
Iadrldarı. .. 

O halde daha b;r müddet; R...,. 
yayı kendi hayalını kurtarma.lıı 

yolunda savaşır, AlmanyaJı il~ 
yayı yıkın.ak aznı.i ile döğtiıü.r, 

müttclilderi nihai talebeyi temİll 
eyliyec:ek son hii.ldw kund ha
linde bulunmak ~mi ile b:ı.zucl .. 
ııır ve Rusyayı d-Oğüştü.rmck U;ia 
destekler halde giireceğ mis ve 
bu.nun dışında ani yenilıklt!re ,..._ 
hit olnuya<:ağımız galip ihtimal 
ile zannolwuıbilir. 

Bizce, ıkinci Avrupa cephesinin 
açılıışı, dünya için ) alnız •deınok
rasya• ideoktjislnin hili1n.İ'yetini 
tesis eylcıırenin miinıkün olalı;]~ 
ceğini beli.rten günl..rin ııfukta 
belirmesi sıralarına raslıyank ve 
&oıı kın, son danbe ola.caktır. 

ETEM lZZET BENİCE 

Kendiliğin<IPn anlaşılır. Bu h~ 
saplaırnı inceliği kar'ı-1 ıoda ıtus

yanm yen :ı~si ,.e sabadan çeki .. 1 
nıesi, y1ıpıranmış ve ınağhip kadar 1 
sarsılaııtş bir Alman~·aııın Avrg,. > 

pada tek ve hirkim kalması Ame· 
rika ve IngiJtere.}; ürkiit.me.z. 
•Harp hazırlığı her iki devletin 
bir arada dahi müttef'klerc kar!fl 
barbedcbilecd.Jerine nazaran ba-r 
ıaınışıır ve d"rnm eımckı...r.... Bir çocuk pence-
Halbuki bıı >ki deı·lctin bir'b:rini ı reden düştü 
in1ha ve iina eylemesi 111ütt~(i.k-
lerin ekmeii'ne terey·ağt ü.rınek- Beşikt~ta ThlMnur ead-
tedir, yükl&ini bafületınektedir. desinde oturan Abdullahın 4 y~ 
Alnı;ı,nyanın R11>ya karşısında 

1 
larındaki çocuğu evin penreresm 

roağlüp ohu.ası \'e Rus) awn hü- I d~ Oynarken caddey~ d.ü~m~ ~ 
tün Awupaya yayılması, bütüa , agıır sıır:tte yaralao.ıgından Şışü 
Avrupayı bolşevik Yapabilmesi 1 bastanesıne bı.dı:rılnu.~tır . 
ihtimal ve imkiuıı da a.rtık kalma- - - - - -

rnışür. Çünkü bundan öte)e Al- PEHLiVAN GÜREŞi 
manya .ve:nilirse Ru.syaya değ';}, 

müttefiklere yenilebili.r. h<l dev
letin bir arada f.abütaka.ttcn düş
mesi takd.rinde ise AW"Upayı 

müttefikler konıyabilerek ,.e in
zıbat altına "°kabileeek ikti<lara 
en son >'e nazım ku\ vet halinde 1 
buhuıacakları için moktedi.r ola-
calıJa.rdır. l 

Bu hükümlerlın!zc ve hu mü-
taleal.arlll\J7.a nazaran: 1 

- Ikiu<i cephe hemen açılacak 1 

Biıyük PetıI.van gurrş! 10 TrııMa.
th veı Qınıarttwi ak..,a~ saat 8ı30 da 
Tt:k:ın:iıll.ta;ı HtiM'-y•n ilt~ K3.f;m1 Tatfart 
Yl'Dİ;.l<ı~e i<.lld"-l' guıt~ocıJde •. Kosım 
Peh: :, an.n b•ze 60-yll'cliğin(: ı:Qre. beD 

Romaaıya gÖQrrM';n!erinC<"ll"'n. Tü rt :ıre 
vot.a~ı oldt>ğum g'bi Türkiye Baıı
ıx"1!ivıı.nı olrnı:>"l ı;olışarağını Geçe-ı 
Pazartesi Mül;.y1nı Pen,ı,,.n.ı mnl!-üp 
e'lt ğ m Pli bu sele:- de Ttki ı HU
• n ımığ~fp etll\'Y~ ça .,"8C:'itım Bu 
H. ;;>hl•\'aalarom lr.ı · a ilç pl'tıı:t<ıan
la tam 8 ç.tt ayr""' gü~ iştir~ ~
<.-e.k:erdir~ 

=-----·-----!1 ~~~~:~~~~L~a~n ;: 
Ölmez bir hayat facia ı_, lhtirasb dolu bi:r nşk :roru:ını .. Ila•ret 
ve se,-gı ile yanan bir katb n aeı fcırya<lnıı... Iztırap ve dem ~ 
~~nd~ ~ ~a~n bİT 1.Jılh' heyecanını .. Saa<lde •u:samL~, se,·gi ! 
ıçın tıfrıJen b;r Jt, 11U.in en yü:k..~k nağmeler~ t.f'".remıüm eden 

ZEYNEBİN AŞKI 
TliRKÇE. ÖZLÜ - TLUÇE ŞAllKILI 

beste- Baş Ro\cl.fı: Elmacı Güzeli 

f'ıl.uı.in.i.n baş artisti 

. ~ SADİ IŞILAY AZİZE E.mR 

~ 40 KİŞİLİK KÜ:\IE SAZ llEYETİ AYRICA 
l ; Ql' KORO HEYE'l't 

Okuyı<dar: ~ 

SUAT GÜN ~ 
SE'ITAR 
KÖMRÜKÇÜ 

25 KİŞİLİK ~ 

Beyazıdda: Marmara Sineması üstlade 

Marmara Gazinosu 
BrZLC KAPALI Şİ 'f, BİRi\. iSİHSAK ŞARABI, HAl.i~ KAHVE, 

,\LAKAll'I H:J\IEK ve TABLDOT. !lll'K.EMMEL SER\"İS. 
!\Ta.rmn.ra V? Adaların rt'! ·u.ara'.a-ruıı aç~k daraça ve kapa'ı. onlann-

da seyn"dilrbUen w hoş brr vakit #'ÇirPen aile gaz· ..1dlı..r. 

Denizcilere ilan 
Münakalat Vekaleti İstanbul Mıntaka Liman 

Riyasetinden : 
1 J İstıı bııl B·•led Y't'sl E. T T, Umwn Mildürlü~ ııi1 K•-. y ;ı, X.. 

minönü arasında ve Kö;ıri!nfin H&l.ç tara!rnıda bulunan denıza tı kıa.blow 
tamir edl'....."llek fizf're k:ıidırılat"akur, 

21 12/10/942 tarl!ı.nde bas anacak ve 31/10/1142 la.-ilıin!> kadar 19 giln Jr:a.. 
tlar de>\ıun edecek olan t<ımir • ' lou"lanılacalt dubada beynelmilt' lş:;.retler 
gr<ıe ve gilndii& buJ,unclı.-nılacııiı.tır 

' Bu salı>dan C"Çf<ek rem l'll dub:ınuı yakıntOOa.ıı ı~mleri ve bu m. 
lz.act. :;w·aw.e101 :i.2'..ı.~tmD.J:lrL !i.n al~r. (~9'.?\ 

' 
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5 
6 
7 
8 

- ·-- - - - - -

_:_::=~ .-.---
• • il . • 

. -- - ---- -

SOLDAN SA(;A: 

....... 

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

İCAllDI DA GÜNDE 3 KAŞ~ ALINABILb&.. 
Keser 

Ev~ke Uııb.pıı.mn1'a Yeşil.tul umbad:ıı Demirbım mııhaHeııinde 
.l4 n ıln-ah dü.kk>lrula m>•'kim i.ken lıalen ~i ıı.ıl..-nuyan SMnl 
D<>lay'a: 

Hazinei maliyeye iııaleten fsta nbuJ maliye muba:kenıat miidüdüğü 
tarafıııı.dan Fatih birinci 5uUı hukuk rnaıw-inl:ıı. 940/533 sa.yılı ili
mınaı mii&+..eniden 32 lira 54. kunışun hıİ:ı. ve ücreti ,-ekilet ve mahke· 
me ve icra masraBarile binlikte ta h6ili ftıleOile tam:im kılımp yuka
nıdaki ad.resini-ıe gönduileıı icra emri, adresiııi:ti.ıı buh11umtamaısı ha· 
sebile bil8tebli &iade edilmiş ve zabıtaca dıt ya;pt.ını- tııhldbt neti· 
•asinde adresin;z bulunamamış ,.J,d utuımian icra eaıriıUn ili™'n tebli
ğine icra haJcimliği.nce kaa-aır veril ın<ş cdduğunden işbu iliuw.n tarihi 
11eşrlııden itibaren y.iırım.i gün için.de borcu ödaueniıı; veya fıe&ik mer

<İinden veya temyiz ve yahut da iadei mubalmne yolile ait oWııCu 
mahkeı:zw.deo a-.. geri btrak:ılm asına dair bir br• getirmuıoiz lıô
:amd.r. Aba halde cebrl icra Y"Pı laeaiı VI! yine bu müddet için.de 
ma.l bey >da 1rıılvıunann bufuıı wz buluııma7-ll0% hapiMe taeyôk 
<>hıDflcaıi-z ve lııakikaf.e muhalif bey-da bolUJJ<lutunuz t-.Gi:rde 
hapisle «Zı>land.ıınlacae>naz lüzumu icra emri tel>liği ınakamma lı:aiım 
olmak ilu.re ilin ol.nnm. 941/4.850 

ı - Wr ful'6Ş oev'i, 2 - Oldutur>
-ri, 3 - Şart edatı, BoŞlnA K 
ilAveıs\ylc kilt;ü:k oıırnıan, San'at. 4 -
&ki Türlclr.rdıc bir ünvan, UıruNlar, 
5 - Alkollil iki ıçlri. 6 - Etrafı 8U 

ile ço.•ırli kara, Ten;! bayağı, 7 -
Edat, BilıYük, K"""ı;ı'ıl buikınur. 8 -
Cıılcalı, 9 - B>r anı.da iki Pr1<elı: ı....ni. 

' Üsküdar icra Memurluğundan: 

YUKARIDAN AŞAÖIYA: 

ı - Şebe ... ><uçükl<ıri, 2 - Bir ı:ıevı 11ıı JIDi ., eliip ıtizeııııı. : 
ıetoer. 3 - Teroi ordu. MPyan. Cüz"!, '/' 
i - ~lefıcnı muh&verelcrinde IFÖJY· ~ reçetuini kullaaırsuıı, 

.lenir. Yerine ı<:tiımeık, 5 - Bir san- ı/)u· kelnneler size de. 
at ve bir irim, 6 - Bilyi&, Yülmc)t- \ Jti/ap eqiJelliJir .. 
ınıeir, 7 - Edat. Bir ;orka m''DS1JP o-
lan. Enken. 8 - Piy.er wtiM-1 me~- ,f'HH pr.ç ILll. lı:ulatın't.. hani 
hu; <seri, 9 - n .. nia;e dalan bir kuıf. ....ıe •sa.ne.. pereıı~ edıyorum•_.lı:.e, 

Apartman Haline Koymağa Elveri~li 

SATILIK BiNA 
Ca.Pl.OCtll S~e Müdüriyeti brşUJDld&kı On tarafı J1il3]iab· 

m(\r c~ No. 10 llJ'laı ta.rafı 'l'1lf sava~r -*ağı No. 9 -i 
Kızı(ay Merkez Bin sı Satılık ır 

Dünkü bıdmac•nın haUeılilmlı pm•leılnin ınırıldanması bllly,asını 
,.ıdl: ııooı..r. Bu ııtııa.ıa pek• yalı:ındı 

muhatap clablllrslnl•. Çabucak se-
l 2 3 4 5 6 7 3 ' 'ytmllllğlnbl ylllı:.sel.tlr, gayri kab!U 

: 1 mukavemet bir caılbeye malik ola.~ 
1 B ' ~ I R A 1 B E R C E J blllrslnlz. Bunun temini de.,. pyel 
2 E 1 B ı F. L \ E R • f T •kolııydır. Çünkl\yenı bir güzelli~ 
3 D. U B : A , R A El M f feçeW•l meydana çık.t.ı~ Bu reçete 

1 
1 

' - 'aayeslnde en se~ ve en"' donulı: b!I 
( A L 1 • İ_ I M A R il:! c11d ır.adile gibi 1!1Jlluşayıp .. beyaz; 
5 V E ·~ D f L 1 K lan!ll'alı: ve cidden oqamak arzusu· 

i -- nu uyaııdıra•a.lı:tır. Siyah nolı:t.al•rıl 
' A H U F.. 1 L A • A ;.,e •gayri saf maddelerle dolu . aoı; 
7 D' E R 1 1 N ili C A M mUJ ve donuk" bir ten ya.ima· blı Ü'.Nverstr Kimya IAıborat.uarı olarak hıJkırulan ve bu rook.t>atla 

,ıı;;ID<le muaYY<"l tadilat y;ıp~an bu blJ\» .tıroı-ıım O:• tıerab<r 5 ıı.ıttır 
1(1 lclıııir od.aı~arın diölif'.me6j, t.av:ııı , ... merdivenleri tahtodtt Ha
ma.m ve mütea.ddlt he.:AJırrı. F.le<it.ııt;lk. Ha ... ·~av v.e Ter:Mts suyu· 1tsi 
.;;atı mevcuttur. 

AllıClların Sirkec~•" Kızılay Haını 2 iDei ktttl J.:;ta.mul nl\.ımem:!:l-
1 ~ne mllro.<:a&tla.rı. 

r A-- p AK •!KIA L E kaç gün :r.artında"'taze've sar bit 
" 1 hal aW:alt ve cazip bir aevlmlllik 

-...:.'~N:::::'.•~L=:f:l :R:. :::A=&l=~A=T::._ 1 ..,...ı:ecektlr. Bir mütehassısın n•a· 
~d~l<l tavsiye.sini oknyunuıı: ' <Ha.z-

ıı1~18aıml!:ll•••ım•a•~I ıneıt!rllmlıı taze krema ve zeytin 
.. W yağının ' cUd illerinde gilzeUe~tlricl 

KURTULUŞ ı· blr tealrl vardır. B\Jnl:ır flmdl diğer 
İstanbul Dördüncü icra Memurlug" undan : ııuvvctlendlrlcl ve besleyici Ye • Si-

l Bi"Bi e DİKi" cıı lr.•ştırıcı ceYhe<lerle ,kan~ırılaralı 
Evvelce Kasımpaşada Kıaf:aksv da, Camcı sokağmda 14 N<>. lı evde 1 Y V '# <1Jd gıda.oı olan !Beyaz, yağsız To: 

mukim ilıeı> bilen adresi ıne.;hul bull!llMl p<>l:..li~ mütekait Hasan 1 n 6..,,.,,.,,.1 : .ıwon kre~nlıi 4erklblne l!Ave.oıw;_; 
"· ... 't'e: ' 1 ıı:•~11r.\.Üç gün' zarfında Jııbır 
""""' 1 Müit:esi: Bayaıı PAPAZYAN ~ 

n • · ~ı=--· ,__1 İ h _., Hatııı<la dört •un l<2ıdııı:lara, '"'"- l ~Tobloa lı:reml. hlç.timld 'etmeci 
•meı u~.r<>Je maeten stan ol _.._.ye mıılıak.euıat müdürlüğü! 0 •~ ~ bir clereude c!I~gllzeıı.,.tl 

t....ıı.lındaıı Beyt>ğlu birinci su.llı hu kuk mahkemesinin 938/144.4. sa~ılı 1 de llçer saa.t Fransız usuli;rie 11 ·~ecekt.ır.1·Bu • clld cıdası yoğsa~ To-
" , b~i ve d· · ş ~rsl t<'drie fll~•· ,.., 1 ' 
... nwıa miistenden 10 ka &:! ım....ım 5"'/938 tarihind .. n iti.,_ ___ '";"_! kalon lı:rem!nln memnnnlyetbahf -..-Woj' '~ uun:o J -- fi a-J"'(ia Ma.ari(\.·e n . U6-:ı.ddak dipic>. • ıl' - • 
de 5 faa ve yüzde 7,5 ~eti vekile ile ve masarifi muhakeme ve ma- · ,,.. verıl•r. Fer'troy Tepdilılil 116 \ petlceal ·ıı:aranUIJ_dlr .• Alı;.al ~ 
ıaTifi iıeraiy_e ile birlilcte tahlsli hakkımla aıleyhini::od.e ta.lri.p taı...binde I N<'. Pap:ı~o "<'•rl"".an' ' -p::.ran12 iade olunur. 

bulımula.rak tanzim kılııuın iera emri yııkandaki adresin~ gön.deri!-\ •---:iiiillıİıİİİIİİİlıİİıİıım;,;;;;;;;;;;; .. \ 
m'ş ise ele adresinizin meçhul bulu nııı8fil hasebile l>iliitebliğ iade edil· ı Fenni Sünıı~tçi 1--------------
miş ve ulntua da yaptınlıın tahkikatta •dre.siııiz bulnııaınanuş <>ldu,. I 
ğundan 1.tanbul icra hildımliğinıee iua emrinin brr gau-te ile ve bir ı' 
ay müddetle ilanen tebliğine karar veı:ilmiş ol-duğund.a.n taırilıi imııı

dan itilıuen mezJcU.r bonuıııızu öd~ ve.ya tetkik merci.ındcm 1 
veya temyi:ı: mahkemesinden ve y ah ut da i;ldei muhakcnıe yolile ait! 
olduğu mıdık.emeclen iıoraıım geTi bı:rakııldığıııa dJıir i>rr karar getir-1 
med.k.çe cebri leraya tevessül olu ııauğı ve yine mezl.fü· müddet 
~de nnıl beyanmda bulımmanız hilifı hakikat bel anda hulunduğu
htu talr.tlirde hapisle teaiye edile ceelniz icra emri trbl'ği malıamma 

NURi ESSiZ 

biın "'"'* iDere i!an o.ıllDll'r. 141/%068 1 

Pazarhkla kereste ahnacak 1 
Devl&t Limanları 

Müdürlüğünden: 
işletme Umum 

üıkelell!'r "'ılıiratı içHı mulıtelıf etı'atta ~ bağ ... ı.al>k, dq<f~k 
olarak gerek I'9t&nbuida ve gert'k Muda~adıa ı.m»m edılmt"'.ıe şart~yle çır.alı 
ç.n. ola.rak pau.rlıkla 270 ll~ 28<l metre ınLl<:irbı k!erest(l satın alınacaktır. 

uıa.ıı: parti o!a.rak viılıJ olacak teklifl ... in 1111a:ara alıruıcağı t<.lip'.erlll prt
aamryi h{'r lün Lrvaz:m Müdürlüğüce mtiJ'ac&a&.l.a görebJıect-:klerl ve tekiif

lenui nôha:yf't 15/10/942 Peııoerrl>e günO aJışamıoa k<ıd.ar Le-\aııtnı Müdi;,-lü.-
iltıne tovdt tdilm<'Si ~A.n olurıtı<. (386) 

lstanbul Terziler 
Komitesinden: 

Cemiyeti Tevzi 

. ~i:J4ikten ~ tevriatta naml .,.ına ayrıla.o kumaş ve malzemeyi 
ıımdıye kadaı: gelip almıyanlar iJ.an tar.ihitııden itibaroo 00 beş gi.ln 

nrfındoo akn..f Plrlerı !akdinle 1ı..tk: larmdao f~acıri rtmiş say:tla~alo
mdır. 

•• 
Zabıta Romanı No. 122 l 

Sen mi Oldürdün? 1 
Yazan: EDGAR VALLAS Çeviren: lllUA. 1 JER A.LATlJR 

&z:d<!n mt.:klôm:ır.ıı alaca-
g r , diye baııbar bağınyordu. 

Bir kad.n sesi... 
Oon Leli yavai'>a c!<-di ki: 
- Bı.ıgün l\l:iJ.li Tren.t ... Siz ya

vaşça şu küıçUk kaıpıdan iÇ(>riye 
gm·niz. 

Gffıç kıza Bil'in girip k;ı~
duğu kapıy• gôstenii. Beril oda
dan çekilince Oan Leli gitti, ka

JlJYI aÇ'fn. 
MiJ!L Treni duvara dayan.mıştı. 

Kapının açıld:ğını görünce, sen
df'liıyex .. k yürilOO. Az kalsın dü
şe<:<'k>ti. 

S<çı başı kaıımakarı.ş1ktı. lri 
g0z:eri bOD'beyaz k , silmi;ş çeh~e

s!r.<ien daha iri görünüyordu. 
Su&; deli o'lılıuş g'b:ycii 
Pannağı !le Leli'yi gösıererelı:: 
- Al\:ak •.. Haiıı .•• Katıl! •• . di-

ye bağıııdı. 

Üsbünde mantosu yel. u. S:nl
sıdı.lam e'tıisesind~n yağmur su-
1.arı damlıyordu. Ç :ırap~arı çamur 
lekesi iç'rıde idi. 

Con Lelıi hiç &ükünetini boz
mamıştı. Onu böyle saltin gören 
genç kadm büıibı.iWn çileden çık -
~ı: 

- Alçak ... Katil! Onu ölldür
dün değiı mi? hteş et1in, öl:lür
dün. Çiın·kü onunla mücadele e
decek kıratıta iooan değildin ki 
sen ... A1eş erlin, öldü!'Chi.n. 

Hiç ist.i.fini bo'ıırn:ıö1an Con Leli 
sanki genç kadınm sözünü t•
mamedı: 

- Bir kıpek gibi, desen.ize ..• 
Çünku onun b:r itvğ;lu rt oldu
ğııaıa şi4iıe yok. 

Mıllli, bail)ı:mak ıçfn ltetkrar 

Ba'P"am t.at ı ıln
dten ~ıfade Nfı

_plz, .Alulıe.ray Polls 
Merkt,zı .kıarşı loO
,a;inde Tt , 20937 dr., is~. 

:istan!ıul Dord'üncı.ı icra Me-
m uır'-.utunda n: 941/50(;2 

:MENKUL SATIŞ İLANI 
Bir borçtan dolayı satılmasına 

!<arar verilen R. C. A. manka ve 
11 lfur.lıalı 34](i78 No. hı faal ~ 
:ı.:td(yo 15/10/942 Perı;embe günü 
Kire<,!burnu'1da Direkli roka.ık 3 
No. lu hanede saat 12 den itilıa
ren satış ~ apılacağından ve th
rinci arttırmadıa teklif edilen bc
dıel ı:nuha.-nmen k~meline göre 
kfı:fi göııülmroiği tal«li<de iıkıinci 

art:luıması 20/10/942 Sah günü 
ayr.• mahal ve saar nden i:i'baren 
ı;ıatış yap;laeağt ve gününden ev· 
n'. daha fazla ızaılıat almak 'i6et
yenlenn da n-mıızin 941/5062 aoo
ya No. su i'.e daiTemıze müraca-
5t)a.r; ve istekHerifl gıini:nde sa
t~ mahallın<!e ha2ır bulun.mala-
n iliın olunur. (4005) 

ağ'.zını açıı. Fakat o kader sınırli 
idi ki 'hağıramad , . Yalncı kenet
lenen d~'erinin ara""1dan homur-
dan.orak, eıınt çan1asına s«~tu. 
t2b«asın ı ç•:l<arardk•:. • 

Fakat Ocaı"ıın kuwetai eli bi
Ieği~c .)·2p 1~ı. Taba ı;cayı eiinden 
alarak uz~ ı;a 't'ııiatıı. 

1\1 lli, "11trn1adıycn hamurda
nııyonld : 

- Aıl'ç<ll.1< hrıf! 's<:ni ben inpl
lah ıdanı smpas.nda göreceğim. 
Barrabal sen'ın h.ıl<ilmıda IJ€elir. 
Senden şu 'Joodar k-orkuım ycik. 
Anlıyor mu&urı alçak herif? Beni 
burada yalnı:ı; 'zannediyO<fJan, yi
ne ald.,nı•)rut;un. Ben senin ismi
ni çamur'ıarn süreyim de gör sen! 

- Bıiraz daha pes perdeden 
konu~'6anız, i·yi 1oluır. 

Coo Lel.l kadını yakal;uhğl gi
bi, adadaki kıa!tu.klardan bırinin 

içine g&mci.fr. 'K~dın o kadar ken
dinden geç1111iş!;i kı, şu kadarcık 

muka><met edcccık J.afj )'\'.>ktu. 
Bu 'S€fer Cc.n Lt>lı'nıın sesı yiilk

seld: 
- Sen ne biçim kad:nsın? Se-

Menkul eşya satışı 

Be}"<Ji{:JU Dördıiincü Sut1h Hu-
kuk Hfı!kimJ;iğinıden: 942/91 

TereltooiJ>e maılıkrmcce elJ<omılan 

ölil Mııoıla aıt Ga.!ata eski ıümrilk so
lı:.ajpı><ia Kuçük Handa iki numarda 

bul.-ıau w -ce tcSblt edilen 
evYalar ;ı.çı:k art.tırma ı-u:-eti:r1e mah
lı:~ lata!md= 22/1011142 tari
tı;ne müııad't Pe~ g\in.ı.i saat a 
de sa!l!acak"ır, İsteklilrrin l'\l'karıda 
~riien gOO ve .-attc mahallinde. 

hanr buhmmcı.la.rı iliın e>ıunur. (5780) 

- İLAN 
Beyag!und• istikl~ CadıılMin· 

de 13 N<> lu fırınımı İdare '"! iş.. 
letmt>Jt üzere Beyoğlu Bt~ı.rıci No
terliğind.rn 3/12/9-!I lariiı ,.., 
18132 No. lu Vd<'letııeme ile 
NIK.O BECELOS'u n.v1<11 rtmitr 
tim, Bu vek:41:.etnamı•.yi geri alch
ğınu Noıer v•sıtasy1t• tıeb)iğ etti
ğim gib:; herk.eı&f' de meı1Umu o.1-
nıek tlrı'ere ilin t>derim. 

Fırıncı Dimi'brl Zigura 

neler var ki, bu adıamın hır912. 
liklarına orıa.k&ıic edıi)'OllSu.n. Bü
tün 'yaptıi:ı h;ıhislı.>«>eroe yarı 
yarıya payın var Kaç b<nc genç 
kız1n canıru y r. l1t1ğJJ"ıJZ1 bana söy
ler misin? E\·et. sana soruyo
rum. Madam Fr•ı>k Sı.ı'Jton! 

- Uydu.,.,.,a roı:kr istemem. 
o bütün 'bu kadınl.arı teı1ketmiş
tic. Teılketmesine ben tahammül 
eclooil:r miyd.'m? 

- U1dwnma konuşan yıoıkıtur. 
Bu sabah 1ıu adada size bazı şey
ler söyfe1rnEck i.9ted.rn. Neden ol
duğunun beJ:ıö si.z farkın.da de
ğilsiniz. 

Milli Terenk b1r<lenbire yerin
den fırı.adı \'e kap .. ya knş>tu: 

- ş;mdi pcilise gidiyorum. Si
zin bu-rada oldujiu.nuzu haılıer ve
receğim. Zaten harıl harıl arayıp 
duruyo:-lar. 

Cem Leli, yine ist.ıfıni bouın>0dı: 

- pa:ı; amma lıııızım, .pol:isi.n 
s:v· de a<am;yacağım nereden b'.
liyart>unu? 

(Dcv:ınu Varı 

GA YRIMENKUL SATIŞ iL.ANi 
94-2/li67 

Şi!ımrik ~.rkoryan mfıra.sçıları kıııı Melina Sf:rdhi vıe oğlu 
Mığırdtıçın Karaıbet iuzı Mari ş;im d:ilkı. ismi anele olan (3000) 
liredan EflJga.Yri t.esvi)e 2750 lira hasdl>ile verase lborçla.rındıaa: 
dolayı mahcuz olup Kadiköyıündıe Caferağa mahallesi Dumlu-

pmaır sok•ağın<la. 'kilin eSk.i 52, 52 m üıkerrer yeni ~ 28 taj 26, 28 
kapı. sayılı ve ~u kütüğiinıüın 4/747 salııfesinde ve \kadastro
nun 96 ada, 3 parse~;'llllle mı.ıık~et ihar~m,.yne mülhak dıvonı 
bümaıyun kesedarı Alı E:fmru va kfıodan i.careli kaıdastro çapı 
r..a nazaran 50 metr.! muraıbbaı m il<'taruıdan '1ıa:ret tamamına 
9900 ma kıymet takdir ed.Jıniş o ı.a.n bir sakaf altmda miişterelk 
duıvarlı karJ ı iki ewlelci borçluların nısıf hisseler' nin 2280 No. l 
kıaır.ll!lQ nazara alınmak suretile a şağ~a yazılıı ~artlar dairesin 
de açılk arttınna ile paraya, çevril ır.esııne kıa.rar verilmiş~.-. 

J)umluıpmar soka,ğı:ı:ıda 28 taj nuıınara.sını taşııyan müşterek 
duvarlı yarun kıiırgir oları iŞbu binaya üç ba,sa:ınak merdivaı:le 
mettıal ka.pısından gi.ı:ildılkte: Zemini •k.a.roSmı.en döşeli ufak 
ıbir antre illiJj ~ baısaımak.la lro ridora çık.tlır. Sol taralı sdka:k 
ürzeri:nıe u!ıik bir oda vardır. (!Bu o danın ve meti:ıa.liı:. altı ·bodııum 
olup odunluık k-ümürKi•k vaz tyetiaı de k,uiJanılabil:r.) Koridıorun 
ortasında üst kata çıkıılır. Aıhş"'p merdiven ..,.., merdivec aıl1ın 
darı bod runna inı1en bir kaıpı ve bahçe tarafında zemin· lkırıruzı 

çini. dOşeli içinde maltıız ocağı gö nur.e çmnaşı'r '.ka2aı:.ı mazaıikı 
bul3§>'1< ~arnaşır tekne:>ini hav; "'e ankada droıılalik ~..uiıntle 
ibıra.k.ı.lan bir metrç genişliğl.ttılde bahçeye çıkılan Jtapı vardır. 
Mut.fılüan geçllen alıaturlka menn er taşlı bir heU mevcıı't.tur. 

B 'rİttİ kat: Ufak bir lroıı.dk>r ürııeri n.ie sıokaık tarafmolan ufak 
bahçe tarnfında lbüyücek karşıhk lı i"«i oda ve üst kata çııkan 
ahşap bir m.erdiv-cn vardıır. Çatı katı: Ailvjap merdiven.le ·h''r lro 
ridDra çtkı.lır. Bahçe tarafında bir oda (bu odanm taıvanı ba
.sı.ld:.ir.) Sdkak tarafına çaıtı mey Jinderı hasıl olma uiaık koıı!dor 
şı>klinde sandı'k odası !!De\-cuttuır, 

Bahçe tarafındaki çatı odasını ıı saı.uırJ:la zemini 9onko dö§eli 
küçük tarosa malhalli mevcuttur. U muıni avsa.fı: tş\>u gayri:men
ku~ :.tıi.salindeld ayni lapll\Ya bağlı olan 26 taj numarasıau ta
şıyan bina ile müşterek duvarlı olıııp ocı.'<a!r cephesi taı:alır..da 
~ 2 taj N-0. lı ev daiıa geniş b aıhçe tarafa bu gayriınenku>
lün daih!!. geniş olduğu görü.llnüş ollJil ·bmadaı e}ektı• k tesisatı 
ve alt katta su tes'satı me\lout o Juduğu ve mutfağın da etraıfı 

tıuığla du,varla örtülıniiş içerisi çimento sıvalı y~ur suıyu el
mek için ı.ufalk bir depo oldı.1'lu görii hnüş ve Mr.a.nuı orta katı 
1.avl"'1ları ile doğrama "'1<.>amı )--ağlı bQ'Yalı ve alt kat kapıla.rmın 
ya,ğlı oldıığu W®:<t eıdi!miçtir. 

M taj No. lı e\İn teşk'. J.atı 2'8 tad No. lı 1!'1.'İn ayni oluıp yalmz 
28 taj No. Jı (:..., n balkonu yar.da ve 26 taj No. lı evin 'baılkmıu 
~ededfr. 

1 - i~u gaynmenkulüın a.rtı:ınna şar'.namı:si' 23/10/1942 
fa.rlhıınden i t.lbaren 942/007 No. ;]e ÜıJ<iidar icra daiıresimin 

muayyen numarasındı. h~ es>n görebilm<?Si il;iıı açıktır. llim
da yadı olanlardan fa'Lla ma liıımıet aJırııaik ıstiyenlec, işbu şartr 
nameye ve 942/557 <kıb-ya nurr •• .-a....U<! mEl!nU~imi:lıe müra 
caat ~Jidlr. 

2 - .Aı1!brnıaya ışfüa:k i çirı yuarıda ya.zıh k-.;ymetin yfrzıde 
7.5 nisiıet.iııd<! pey vqya mil'li biı· bankan-:.:ı krr.Iİ!nat rrıdrlubu 
tevdi e<hlecekrtir. (:vladde 124) 

3 - İpotek sa.Jıiıbi alacak folarla dlger a<iııkadarl•ın ,.., irl.i
hk h~kkı sdxpleıfoin gayrimenkul üur:olek.i baldarl!lı hu
susile faiz ,.e masrafa dair o ~n idl'.lialarım L,<i>u ilan ıa.n:ıiıı'rl· 
den itıilbaroıı 15 gün i'çi.ııde e VIYikı· üsbiıtclerile birJil<t.e memu
ri~·elimoze biidimıeleri i.cap ooer . .A)mi halde haldarı tapu. sr.. 
cili ile sabit a.~adc~a satış bede!·dıirı payl~ırıdan hariç 
kalırlar. 

4 ~ G~r·~n güııde ar tıınnaya işt.iraok edenler al'Cbmıa 
ş-a:':oıEmesi:ni Okumuş ve l6ız uımJu ma·lümat ahnı.ş ve bıml.an 
ıamaı:nen kabul e'bnıi!ş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayırienkul 6/11/19 42 tarihiııcle CurnıaJ günü saat H 
d<>n 16 ya .kada.- ÜS!ciidar icra memu1'uğunda üç defa bağınıl
dıktan sonra en çd< aı:<ltıra oo ıhale e<litir. Ancak aritınna 
'bede-fi muhammen !nı>•meot.in yüOOe 75 ini bulmaz veya saıtış is
~yenin alacağına r.üçiıanı o la.rı wğer alacaklıııar bulunup ta 
be-Oel bunıann btı gayri men k11l ile teıntn edimi.ş alacakları-
111n mecmuundan faıılayıa· çık cnazı;a en çdk artu~anın taabhiir 
o.Ü <ıakl lı:-alımak Ü7A'l'e a.ıiıtu- mı; 10 güııı daha ~mdit edilerek 
16/11/1942 tar>runde Paza.rte si günü saat H den 16 ya kadar 
Ü.<:lküıdu ıcra memu'l'l,u.ğu o dasında a•tlınoo bedeli satış iste
)<:nin alacağma riiçi1anı olan iliğer alacal<11ların bu g<ı')'rimen-
lmi ile temin ed;~ alacak lan meomuunıdan fdaya çıtımak 
ve mulı,.mınen kıymetin yüz de 76 ini tutmak şa-rtile en çd< 
aıt.ıtı:ra'Da ıhale ed•lir. Böyle lbir bedel elde ediimerL.Se ihale 
yapılmaz v<: salış 2200 numa rab 'kanuna tevfilkan geri bırakılı.r. 
6 - G;.~Timenkul kendosine ihale olunan 'kimı.e derıhal ve-ya. v,f!· 
ri:c.,., rrf.ih'et i<}nde paray vermezse ;hale kararı feshol,uaıarak 
~< rd:SJı:dcn ""·el n<? yii.ksek t~klifre bulun<ın kiıınsc arwbn;ş 
olduğu 1:-eooHe a\ma~a razı dluu;a ona, razı olmaz veya 'bu
lunrr.a7.ca h~n:<:n 7 güm müd dede aı't.lıını.a)ıa: -çııka.ılıp en çdk 
aı•t.hrena ihale edilir. İki iha lıe arasıııd.BJnl .fark ve ge~~m gün
ler için yiirııde 5 den beısap o J.uı•~c<:k ufa ve diğer mrarlu 
aynce hiiikme hacet hlmaks:ızın llJEIJlUriyetimie.ce alıı.cıdan 
taool ohmu.r. (Madlde 133) 

7 - Alıcı arttızrna bedel! dıaricinde ol!arak yalnız ıııpu fe
rag haıcmı yiırmi Sff1<>1i1k vakıf tavi:ç bedelini ve ihalekıarar 
pulları'lll veıımi<ye mecburdu. r. 

Milteo:ıı!<.im vergile.-, ten viraı ve tan.r:itat ve tentili~ ree
mmden müıt<>vell,t belediye rusumu ve mıüıter>alcim vakııf ica
resi alıcıya art <JMm,a.yıp ant ımıa lıedrlinde-n tenzil o\unuır. İş
bu gayır:merıkul yu•karıda gooıeril>en rotihte Üslltiidar itra me
murluğu adıasırıda iıŞbu nan ve ~ril.en ar1ıturna şartnamesi 
dairesİ!l1de sanlacakı itan olu nur. (4967) 

9 lık Teşrin 1'42 
11.-00 Procram ve ll!mıleııet eaıt 

~ ...... 
18.03 Milzilt: Fasıl Heyleti. 
18.40 MiWk: Dans Miiz'i:" (Pi.) 
19.oo Konuşma (i:ıcu.""ı saat.). 
IAl.15 Müdlt: Ül"oın Hava!an. 
11.30 M.eml-eket Saat Ayan ve A

j..., Habttleri. 
1,11 ~ Milul<: Klliısik Türk Mjizogi 
~. (Şe!: Mı:<ud emı;ı). 

20.15 ~o Gaz~eııl. 
:ııo. i5 Mürılk: Şan Soloları . Vedat 

Gürlen (Baı:Jolooı). Piwıoda: 
Prol: G. Moıiro\·;ız. 

2J.OO Konuşma (Evm Saati). 
21,15 Temsil. 
22,00 Mü.zik: Rac>yo Salon ~ ... 

~!'Mı. (Şe-!: Nf'<:;p .A;;;kıo). 
22.30 Mernlcidı\ Sa.at Ayan. Al8.1W 

Halıe'(lıe ri ~ Borral&r. 
22.45 122.50 Yarınki Program ve J""a.. 

palll,5. 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
(SomW>lac \"! .,.;, vidalı aıo.arrm 

ınW:tarnıe l te.sbit pu1larmd&ık1 ısı•
haıt) hakkındaki !lıtira 'çin İık.tJ~at Vc
lı:A)~tinden alınmış olan 29 E,y)ül 1939 
t.arrh ve 2905 No. 1u ihtirn berat.ın1n 
thtiva ettiği hukuk bu kerrt• başka

sına dıevir Vt:"Y&hut .icadı TU!rk.tyede 
Tnf-vkii fiıle koymak için salfıhi~et dt,
hl \'ıfrilebileceği tf•k'li.f cdi)m('kt~ ol
makla bu lnıEusa fazla m!l;}ümat edi~ 
mek iıstt.yevıl.erin Galat.ada, Aala.n Han 
5 iDci kat 1 - 3 numaralara mümca
&A: t"f;-emıeıer• iliı.n olunur. 

--- ·~ 

Öksürük ve Bronşit 

TUR AL 
K-;meıerl d~ıı.I kes~. Her 

! 

eczanede kutusu 35 kul'ufhır. 

;Fatih Biırmci Sulılı HukuJt 
:mkıimllğilld:n: 

942/569 

Tellıliğ e<tiren: Şerafettin. 

Teb!ığ ecf'1ecek taraf: Ahmet 
Ta,hu: Fati'h Haraççı Muhittiaı 

mıı;hallesi 46 numarada. . 
Davacı Şerafettin tarafını:oclan 

aJ.,ylhinize açılan izalei şuyu da
vasmda namınıza gönderilen ar
:ı:uhali muMevli davetiyeni.n yu

yukarıda yazılı adTeste a:madığı
nızdan ve mezkfu- yerde bw i.sim· 
de k:mııe olm:ırlğJJJld_a n bi1a teb
liğ iade edilmiş Ye mahtıerr.>ece 
gazete He 15 gün müıddctee il'1ner 
t>ı.<bliğat icrası·na kı: >rar \!erilmiş ol• 
duğu ve muhakemenin 9/11/942 
tart.bine ve saat 11 e bırak:'J.:.ğm-
dan iŞbu ilan tarihinden on b~ 
gün zar>fında ve göeıerilen gü~de 
mahlkemede ya b:-ı:zat veya bir 
vekil bulundumıanızı için d.;\·e
tiye makamına kaim olmıa,'< ürı:<'-

re ilim olunu.-. (4009) 

ASKERLiK İŞLERİ: 

1339 luları davet 
Fatih Askerl)k Şubrsinden; 
ı _ 339 D'.>i:umlı... i'>lfun ve tG.Y'f 

Wam Erat ile bu cloğl>'lılular!a nıuo• 
mcleye tabi cliğt•ır doğımlu!ar sE:vkc .. 

dile<:ektir. 
2 - KEn hizm,.tll g .. yri İfi l t:TIL .......... 

dan da hr>nfrL 6e'\k-.<li:mt..--ı:n.fş o' a.nlıır 
da ı;<M<e l;lb 0d lr. 

3 _ Şubde l<ıplanma günü 19. ı ·~ 

citeşrill 9+2 saa.t 9 ci.ur 

Şehir tiyatrosu 
DRAM KISMI 

Bu akşanı saat 20,30 da 

KIŞ MASALI 
Yazan: W. Slıakcspare 

Türkçesi: Mefharet Ersin 
KOMEDİ KISMI 

Bu akşam saat 20,30 da 
YALANCI 

S<tt ve Ba,.-nuhardrl Etem iuet 
B•n.oe - Neşriyat Threktörü 

Cevdt>l KARABİLGİN 
SON TELGRAF MATBAAl'I 

RAŞİD RIZA TİYATROSU 
Kadıköy Süreyya sı.neıma.sında 

- AS!LZADELER -
Komedi ..J.. Pen:lıe 

Yazan: Carlo Galdoııi 
Türkçesi: S. !\Joray 

Cumartesi ve Pazar giinlcri 
15,30 da Matine 

Her Çarışarr.lla saat 14 dıe 
Çocuk Tiyatl'Ulou 


