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Dünya harbinin Müttefikler girişilen taarruzda ilk hedefin 
yeni safhasına 

umumi bir bakış .. 
Kafkaslar-Rus seddi -Alman· 
ya .. Muhtemel cepheler -Af ri· 
ka ve Akdeniz mücadelesi •. 

ETEM iZZET BENiCE 

Son on beş ıün ıçietle ılti•Y• 
harıNmn ıruıhiyet v.. miınası !>ir
ilen.bire dciişmiştir. 

Bu ti.eğişma>i mı.mum> hulisa· 
S'1M şöyle bir cümle ile çerçeveli
yebiliriz: 

- Almacıyamn clünya~·ı istili 
planı tahakkuk etmemiş, mütte
fiklerin Avrupa kanıswıcl a hııri>e 
girişcbilmelerinin ilk safha61 lıcıt

lalllJ!ı br. 
Gö. ülüyor ki, dünya ınu.bi yeni 

ve dikkate çok )Han bir saflıa 
ioç'.ne girm.i~tir. Bu nilial netice iba
kıaııından bir dönüm noktasıdır. 

Ba nziycıti ihdas etmekte her 
şeyin ba~da Sovyet müdafaası
nın ,.e Staltngrad muknemetinin 
büyük h's.sa.ı vardır. 

y..,.tılar ve lıaffhtleriıule maYııf· 

falt o:hlular, 
YaU.12 ve miinhastttHl .MMıt kır 

yıları.nclan AlmM>yaya ta&ITUZ et· 
miye luılluşmnk müttı.fi.lıl<ır için 
anaıl. bir mac ... a de11eme9İ oWıi

ürdi. llalı:ik.atie, Avnrpa ı..'ısı 

üzerinde henüz loudrelli bir AJ.. 
manya ve m ihver urlaklu• var· 
mr. H~li.h.a:tJil'Cla diiuy~wn eJt bii· 
yiil< kuvveti bu kuv\Clfü. 

Avrupaya ~ıkmak, bı< lruV\'eıi 

) oomek behemehal çok esaslı. ç<>lıı 

ihatalı haurlqfıı ve ili.tün lmvwie 
!bağlıdır. 

Şinıdi, Afrikamn taın işgali ve is
kenderonılan Fas nçla~ına kadar 
büt.iin şarl< ve cenup Akdeniz kı
yısurııı. miittefikler elide kalnıası 
tahakkuk ettirilince, ı;tt karşılıklı 

durum ortaya çıkın.ışhr: 
Almanyaıı.ın İsvi~re, İspanya. 

İsv~ d.şında biitiin Avrupayı iş
gali ve her ta.rafta düşman taarru

mevamı S"' 3. Sü: 3 d•>l 

Lorrdr.a, 15 (A.A.) - Şimali M.· 
rik.adıan lbu süa pek az ru.ıber 

alınıruştır. SaMl boyuru:a, doğu • 
dan batıdan ilerleyen orduların 

lıueketi inltişa! ehni§tir. 
Motgklmery emrindeki İngilb 

İ:U\•vetleri Gazal at.}'a girml\*r ve 
Bingazi yolunu tutmııışlardır. 

Bazı haberler Amerikan kuv -
vetlerinin Tunus hududunu geç
tiklerini söylemekle<l i.r. 
Şimdi öğrenüdi.ğine ,ı:;tt, Tu -

u.; hududı.ına 60 kilometre meea-
fedıe 'bulnan BortQ lıimanıru İngj-
1İ% ve .Aroerik.an paröşütçüle.ı:i • 
fal e14nişlerdir. 

RUZVELT AMERİKAN 
KUMANDANINI TEBRİK ETTİ 

Londra, 15 (A.A.) - lWiıs Ru;,. 
veh, Şimali Afrikadaki müttefik 
i:uvve1iıerin başkumandanı gene
ral Eioocnhoy,'Cr'e b'r telbrik me
sajı göndermiştır. 

Bu mesajd•, k•ra, h:ıva ve de
niz lruvvetkr: arasında işi:ıirliği,

nin müik.emmel oldugu bilıclir:l • 
mektedir. 
AL.l\!A.NLAR RUS CEPHESIN

DEN PİLOTLAR GETİRMİŞLEll 
Ne~rk, 15 (A.A.) - i.ngili.z 

hava mareşafi Feddcr, Şimeli Af
rikada esir edilen Alınan pik>tlan 

de Rus ııephesindcn getirilmiş 
bulunan'.ar olduğunu ifı;a etmiş -
tir. 

Bundan bir müddc-t evvel, miı.'ı
ver:n Rus cephesinden birçok ha
ya te~kilkrini çekerek Mısır cep
hesine gönderdiğ'ne dai.r verilen 
ha.berler böytelik1e tevit dilm<ş 
buJıonmakt.adır. 

(I>evamı Sa: 3. Sil: f: d,,> 

Ladoga cenubundan Voroneç ke
s' mi.ne kadar bir ateş sechl.i halin
de uzmarı Rus müılaf:.ası en az 
200 Amıan ıc mihwı tiımenlni bu 

sed boyunda tutmıt~; Sta!iııgnıdın 
tarihte misli görülmemiş mü<la
faası Alman haşlrumandanlığ:mın 

Kııikas ve Orta Şark iı..-tila pliı>ını 
suya düşürmüş; dı>mıolorasyıUara 

Mısırı kurtarmak, Ai ·ihyı tem.iz· 
leıııek i~in büyük. bir uman ve 
hazırlık fırsatı kazandırmıştır. 

Yeni fiatlarla şeker satış ı yarın başlıyor 

Şimdi vaziyet umumi şekilde 

şöyle müJalea edilel>ilir: 

Başvekilim iz in 
mühim izahatı 

Trablus şehri olduğunu bildiriyorlar 
Gazale geçildi, 8 inci lngiliz ordusu 
şimdi Bingaziye doğru 2 koldan ilerliyor 
Tunusta uçakla getirilen Mihver kuvvetlerile muharebeler devam 

.ediyor - Ayzenhover klJVvetleri Bizarta limanına doğru yürüyor 

_5P4NYA" 
Kadı~ - . 

Tuoour! -· 
Tı:nus a 'lrab;;ıs huuuuunu ve Jskend.eriye ye kadar ol~n mc•"· 

Milli Şef 
Vekiller heyeti 
toplantısına riy a
set buyurdulcr 1 
Ankar:ı 15 (Tclefonla) - Milli 

Şefimiz düıı r:~~\'ekhlcte gelettk ı 
bir müddet .-şgul olmuşlar ve 

biraJ.ıare Heyeti Vekmnm toplan· 
tısına riyaset buynrmuşlardı.r, 

S talingradda ve Kaf kasgada 1 

uslar Tuapse 
şehri ni boşal ttı 

Petro l kuyu_ları Almanların 

bir damla Petrol 
alamıyacakları 

üç ayda 

TtiRKiYS ,,,,,, 

- -IJ ~000$ 

El,,,,,,,.,,,, 
M 1 S l R Jvve• 

EKMEK 
FİATLARI 
Bu sabah yeni şeklin 
tatbikatına başlandı 

Bu sabahlan itibaren iki fiatla 
t.kn1ı k .şa.bşuıa baş1nnılmı~trr: 

Rım ceplıe!İılde; AlmanJ.r mö.
daofaadadrr, Staliııgra dı en iOll ta
arrın:larma rağmen düşüremem.iş
lerdir, b ütün gayretlerıne ve hata 

1 
miicatldeye devam eimeleriııe 
r~ Ka.fbsyıda ilerUy~ 
mı-:~erdi,·. 

Yeni Emniyet 
1 Üzümden de şeker çıkarıl- Müdürümüz 

ŞE kilde tahrip edildi 

Bir llallteklr 3 Jıl 
hapıeılllecell 

Mosl.<ova, 15 (A.A.) - Kızılyıl

dız gazete:;ine göre, Al:man ordu
lan Kafkasyada ele geçirememiş 
olduklıarı iç n, şiddetli benzin ve 
a.kar yakıt sıkınt~ı çekmektedir. 

• 
DiiWnında.ki kakao yağlann.ı 

64~ kuruşa satacağı yerde 13 lira
ya satbğından milli konuama mah 

lremesine verilen Tahtakalede şe

kercr P anayot dün 3 yıl ai>r hapse 

'\'e hin l ira ağ.r paN eensnıa 

maılıkum edilrn l1tir. 

Halk 600 gram ekmeği karnele
rile 27 kuruşa, memur, mütekait 
ve mahdut gelidi ,·:;tandaşlar da 
17 kuruşa almaktadırlar. Şimdi!Uı 
her fıcm i.ki tip karne üzerindea 
de ekmek 98lacaktır. 
Yakında memur karneler:It 

hangi brmlardan satış yapolacaj:I 
biıldirilettk.tir. 

masına 

Kimler 
çalışılıyor. bu sabah geldi 

ucuz şeker alacak ? , Bu durumda• hiitün kıı§, Sovyet 
yükünü omuzlarmda tapıııak mec 
bııriyetindedirfor. Kış bii) le oldu· 
ğu g:tıi : ı ı..baharda da Sovyet cep· 
besinde şimdiki nden his farlı:s.ız 
bir şekilde ınücadeleye devam ı.o
rundadırlar. Halbuki, hesaplan 
194% sonuna kadar Kafkasyayı İş· 

l!!!I 
Bakkallara yann sa• 
hah saat 8 den itiba-
ren şeker verilecek 

bllara hital>en bir teblii n~- ) 
re.1r. bakkallan n nabi~ 

. bakkallar cemiyeti mümesııiUeri» 

ne hemen müracaat etmelerini ve 
na h iyelcrdeki bu mümeıısillerin de 
şeker almak iizere ~·nnn sabah sa
at sekizden itibaren cerr.iyet mer
kcz 'nde hazır bulunmalanm bil· 

gııl eylemek, Orta Şark.ı h iç ol- Yuın sabahtan itibaren yen i f i. 
mazsa tehdit altına almak, Rus atla şeker satışlarma başlanacak
nıiid:ılaa!llnı yıkmak n 1943 ilk· trr. Bu mü nsebetle bakkallar ce-
baharıruı lbir hamlede tasfiye gö- :ıniyeti bu sabah şehrimizde.ki ıbak- meva.m.ı sa: 3, Sil: 4 de) 

d irmiştir, 

seb•:ecek bi; Rus LuHeti bırak· l=========-'"""'=""""""=~--======--===
ruak ;e Alman c.rduı••ına seı1Hıst-
liğin; lramndırmaktı . 

Bu, olmaı:mştır. 
Mısır cephcs\n-de: Bu cepheye 

gelince vaz.iyet a~kirdır. Alman 
ve İtalyanlar yıldırım daıtıesi ile 
ezilmişleroir. Trablusgarbı dahi 
brrakmak mecbııryelimledirler, 

Bunu fab'i görmek lıi.zımdır. 

Nihayet Alman ordusu Sovyet 
cephesinden büyük kon etler se
kip l\fısıra getirmezdi ve getire
mezdi. Hafüuki, bütün iınkiınlar 

ve fırsa l~r ! ugillercye a~ıktı. Bu
nun •t:nrlir ki, İngil:ı:<.r'n üs-tünı 
say><la tayyare, t.ıınk, harp leva• 
zrnı ve vası.tası, asker ~·ığmaları 
lıcb;i idi. Bu 'flıarla, artık m'lıHr 
i~·n b'r Af•:b rephcsi J:ah:s mcv· 
zııu değ'l~ir. Yeter ki, Almanlar 
İtdyan ve Fr-an>ız filolarıru ele 
\'B her tiirlü fedakıirhğı [.Üze ala
rak 1·C ~iiz gcuıi jlc !krnc, Traf>. 
illi \·cya Tunus.a askc,. çıkarsınlar. 
lfo ht,ki. hkJtnızdc 5·600 İtalyan 
gerı~si nerrdı ?. 

~imali Afrika eephesi: Bu biT 
cephe değildir. l\fütte(ikler bir 
Jnndan l'llı.sır ve Li·h~adan mihve
rin ayai;ın ı k<>erken, bir yan dan 
da ~imali Afrika Fra~ız eyaletle· 
riııi haı<bin istikbali bakmuııdan 
elaltına almıya mecburdu lar. Çün· 
kii Avr•.ıpaya taarruz etnıek, Av· 
rııpa l<aı a\mda dJğ:i~me.k için 
Akdeni2 , .• Afr:kan:n da he'1"yin 
başmda elde olması lı zımdı. Miit
tdikler, işte bunu tam vaktinde 

Tramvaylara Fazla Yolcu AJma Tedbirleri 

Tekmil arabalarda yalnız ön
deki iki sıra kanapeler bırakı· ı 

lıp diğerleri kaldırılacak 1 -Bazubend taşıyan memurlar bu kanapelere 
hasta, ihtiyar ve malu lleri oturtacaklar 

Yarın scb; ntan Jt"tw:rn tramvJy;a.r 
yalnı~ mıTbUTi cttı ak matıJ'.ierinde 
yo:cu a. "~IJ. V{" ınc..ı "liye ooş:.ı.:yac<.1.4t
l:a·:-C:~-=-. T v 1 rın nt rt"leıd<' dura
cakları d~ 1 go.z<.f..,,rl ,.e araıbaların 

1çioe arutnn k· ~ıtlarla a i:lftn edLWiş-

t:r. D~!r. · ta.ratt;ın t: rnvayla.ra da.ha 
fa~da yolcu a,ın.11.ısı h·ın bdu tedbirler 
it~~haz edliectkiir. Tramv .. y İri<ır(~m.. 
d'~n saJ jı:J(ti.'. (' bir z ... t ra ,ct1_m:1~e bu 
hususta şu izalutı \·e: m4tt r: 

(Dı va:•u Sa. 3, Sc; 2 de) 

Ansal do J abrikaları 
şiddetle bombalandı 
BIJlk yangınlar çılrarıldl, laglllz uçak
ları bir tek lla:rıp vermeden döndll~r 
LondL"a, 15 (A.A.) - cB.B.C .• : 
İtslyadaki Cenova limanı tek

rar şiddetli bir aklna uğramıştır. 
Uçaksavar müdafaası ne l<adar 
kuvveUendit-ilın;ş ise de, bu akın
<ia bir l.ek tayyare ka\1bedilnv 

mişfü. Bu sefer Ansaldo fabrika
ları hedef tutulmuştur. 

Bu fa:brika si\;lh imal ediyordu. 
Büyük yangınlar Ç>karıJmış ve iç 
lim;rn bölgesi de şiddete bomhal" 

tOevam.1 Sa: 3, SU; • de) 

Kl)'m('IJI İde.ı-edlerimi<zdeıı Yeni İsıt:ın· 
bul Emniyet Müdürü B. Halü:c N:lıad 

BurdUr \'aU:il!~n İo1'ınbu\ Err.nt
yt!I Müdıürlüi:(ine tayin olunan B. Ha. 
Jfil< N•had Prpeyl bu w.bahki eksı>N!s· 
le Ankaradan ~onize g~lmu;ıtr, 

Havdarpafa. i:;:tasyoouıxb ·eski Emni
y<."l Mii<Hlrü Kamran le E:nrr.yet Mü

dürl(lt:i erkanı ,.., cıo.-tlaıu t.aratından 
ıı.ı"--ı:anmı B. nalüi< N~1ad P<opey; ya
rından 1t2ba:-en ~i vwz:fettnd. i~ 

~..cakl,r. 

SON rELGRAF - Evvelce Fatih 
K•ym:ı.kıam!ığı, Bded<;e Yil!ll İşleri 
Mı.:d ~ı·Iıüğü ve VaJi 1..tui4v!n~ ği vazlte. 
leriy:e şchr1n1-Ml' uzuın mi.lddıc':t çaıış

m~.ş vr rr~atıir.rl-t ~ki dUrü::~tlüğü, Rlza
mı, hüsnü idaresi ile tn~ayü;ı ~dş oktn 
B. HalCrk N'had Pepeyi çok <k·&cırli Oda.. 
reci:erlmizd~di1·. 

Genç Emniy(•t Mü<hlrilmüııü tebrik 
eder ve y~·ıU \'ıazlCtS:lldıc d.e ba&anlar 
dilel·iı. 

Mareşal Peten Afri~ 

kaya mı gidecek ? 
Lonılca, 15 (A.A.) - Ma.reşal 

Peten voe Veyogand'm bW hükı'.i.· 

met kurmak üzıcre yakında Afri
k.aya gece<:e!Oer; söylenmektedir. 

Bu gazete, RusLarın Tuapae'yi 
(Df••"'ı Sil: 3, SU: 2 d") 

BAŞVEKİL 
Gazeteciler le 
hasbıhalde 

bulundu 
Adta.ra, 15 (Telr!on!a) - Başveık!. 

ıım;z Ştkril Sar:;ç.>~lu dün •al l5 tıe ] 
memlı'-loeün muntelıf ınahsllcrOl<lı 
etılen ~>leri ll•H•·"vİrlde hbul 
ederek k•"1dil·erıyle günün <'ll mütıim 
meseleleri, b~, şeker, V.ı:rhk Ver
cWıl Kaooıııu. memur w ıı.., gelirli mr
muı• ve mü<iaixiemlne y<4lılaca:ı: yar
dln'ıl«la, g::ıoe-te ldğıdı vr llan:ıt 'ıı!eı1 
ineTi:ndt> llzull uız.adyıa fQrÜCllr.Ü§ ve 
mu.h'telif baı._cın münı<' Uerı t-r3f.ın
a.an ıevclh ~:en ,l){J.(;e cevp ver
rntoleı-d>r. 

Ga>zelccll~rimiz Ba:veı..~e t~ür 
ederek •!Yl'ıJmıŞ!ar ~e btaou.ıid<ın ge
leıler dun aqemkl t ~JiV:('s:e ha..~ri 

eln1iş!enf;r. 

...;_ ____ _ 
Üvey kızını kız
gın maşa ile 

dağlıyan kadın! 

Merhametsiz üvey 
ana 14 a y hapse 

m ahkum edil d i 
Kumkapıda oturan Şaziye i&

minde bir kadının Ü\ ey luı.ı Za· 
rifenin vi.icudfuıii kl7~ın maş-a ile 
dağladığmı ,.e zavallı kıuağızın 

bir miiddet sonra Hasek; hastane
sinde öldüğünü yazmıştık. Bir 
miiddettruıberi asli}'e 6 ıncı ct!2a 
mabkemcsin<I<> muhakeme edil· 
mekte olan bu merharuet.si:z üvey 
ana evvelki gün ~ir yıl ik!i ay 
müddetle ağır hapse mahlrum e· 
dilmiştir. 

Yedikule'de 
7 saat süren 

bir yangın! 
(YlKllU S:ı: 3, SU: 1 de) 

B~ aşı tutsa ••• 
Fransa 1940 t.ı. mih'~ ordula

rının lı!k balyoz dal'.besi altında 
lif lif çözü!.ıuüş'!ü. 

O memlekctte okumuş, dünya 
i.rfanile temasın, o mcmlelııe-tin 

dili vasıtasile elde etm'ş bir ferd 
olarak, o günlerde, (Ne yaptm 
Fransa???) isimli bı.. yazıı yaz... 
mıştım. 

Bu yazıda, en gü\'endiği hiivi· 
yetten en acı lnkisan duymuş ve 
art~'.< nefrete gE-çmcş bir aşkın 
nabzı atıyordu. 

O gün, bugün F ransa'ya, hadi
selerin malum akış çe:-ç•"vcsi için· 
de, herr~n hemen ka;~d~ırJş, 
tarih'ni yaşamış ve bitirm'ş ve 
hatta Latinler:n sonunu tem'lile 
b:ışlıımış; bi.r an evvel aziz, bir 
an sonra merdut bi~ varlık göıile 
bakmağa bı.şladım. 

O gün bugün Frans~'Yı, ona 
olan aşkımııı hır an evvelki bü· 
yük'üğ•i ı. shetiıı.de, bir an sonra 
en büyük 'ıı.k!sar 'kutbum hallıır 
de seyrettım. 

Bir (Dögol) benim için, muh
trç olduğum biiyük serma'Yenin 
ıbir meiel'ğiydi. Vakıa hak ve 
hürriyet cephesinin büyük ve 
k.ıı.ybe1mez sermayedarı İngiltere 
elinde bu metelik en kısa zaman
da e;ki Fransa çapında b'r kıy
met olınağa nanrretti. F2kat ne 
otursa olısun, ben Fnnsa'yı; bü· 
tün Garp med<>niyeti viı.Jo.asının 

NECİP FAZIL .KISAKÜREK 

naza<•mda kapısı olan Frıınsa'yı 
kendi içinde maya~aşan, kS"baran, 
kıvamını bulan ve bütün cSki 
'haklarına liyakat ifade eden bir 
~ahlanma içinde görn 'ğe nıuh
taçt:m. 

Bu ihti)'llcı h'ç bor zaman kay
betmedim; en kcyu üınitsiılildu 
;çin<le bi!ıe onu aradım. 

Henüz (Aradğıını buldum!) ~ 
yemem! 

Fakat 1940 ta mJıver oroul=· 
nın tf 1< bal.yoz darbesi altında 

lif Ef çözülen }':·"ıısa, :bugün de 
cic:r.ckrasyalar o•phcı>in!n kik 
La 'yoz dan'x <i altında lf l;f 1.ıağ
lar., " · yoluna girnı: ·r. 

D:ırbelcrckn b:r:nc!si. Fra~.s 'yı 
çözmek ve dağıtmak; ik -·is: -le 
Fransa'yı bağ :ımak ve tq:.l.ırr ;;,k 

ist.iyenler tarafından kvc:b cdili
)'l()r. 

hte demokrasyalann Frn"IStZ 
tmİ>aratorluk bütümüne rnn el 
atışı; ve (Dögol) a, temsil ett"1 
soylu hak ve liyakat'e müt~n:ısip 
bir devlet sermayesi tr>min edişi 

etrafında, ben, ha;i'~' sfaatıe "e
ticelend'recck bin b'r scvktilce)'1 
faydaS!ndan başka b:r de Fr.n· 
sa'yı diriltecek bir hayat cltı;;n 
t.Pdbh:!ni görü,y-o'"ı.m. 

Bu ıışının tutrrasın bilmem ki 
benden daha ha,.. retle di!ıeycrek 
·k m vardır? Bu ru;ı tutsa. keske 
t.ııt~ .. p 
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HALK FiLOZOFU 

PROPAGANDA 
RESAT FEYZi 

Kı~ uıt•fli mulJart'!r Sadri Etrtem, 
l'ropag ı;da isimli iki ciltl°k brr 
e.er vürud" get'rdi. Ayni mu!ıar· 
rır:n çiinHik yaZJlarını takip edeı> 
Lcr, o-nun, bu ınevzur. ne kadar 
c!ıeruınİFt ,.erd'tini bilirler; 

güu. bayat, hidi9eler, herşey pro
pagandadır. Hakikatte, iyide, doğ
ruda, giittlde; herşeyde propagau 
danın tesir ve his..esi vıırdu. Pro
paganda, bir ilim, bir sanal, müt-
1~ bir ~ ve iJılıisas mevzuudur. 

iki ciltlik •Propaa:anda• yı o
ı..-urken, in.san 'hazan dehşet duy
makta .,.hazan, ürkmekte, hazan 
derin deria düşümnektcclir. cPro
pagaaıla. m.evsuu, :ıanuelliğim.i& 
kadar basit, şümulstız ve lôaletta
;;in b'r idari iş değildir. •Propa
ıranda. bir kafa ve o ID..bette bir 
gönül, bwıa rağm- lıir i.&tem, 
herııeyden fazla bir menıLeket işi
dir. 

S..dri Erıeın'in lıu iki ciltlik )'e· 
n.i eserinde, ıııeınleketimizde bu
güac kad.ar ç<>k ;Wylcnwiş bir ta

l<:m fltrrlerin, ilk defa ilimle'}tigi
ni ve güzel bır tasaif süzgecinden 
gcçNe1< kitap haline k-0nulduğunu 
görürüz. 

•Propag nıla• yı olru1luktan soa 
ra • hem madde, hem nıh olarak
İn!'anların b gil.nkü manzara ve 
,. il:ınn·lan derin!cştirnıeğe mee 
bur olduJ:ıımuz ne kadar çok ta
r2f'>n ı;ldui;'tınu bir keıc• daJıa an
lıyonız. :'adri F.rtcm l'rçpaganda 
n't\"7tıunu •efradını cami, ağ}""art
nı nı:uı'- b"r tarz.da el<" ahnakta ,.e 

ıı hliyuk d:ıvanın !ayık oıJıığu 
~:>s~nıa;:ı tayin etmektedir. Bu-

Sadri Ertem, iLlı: dcf11, bizde bu 
davayı ilim labora!uanna solı:mu.,, 
onu tahlil etmiş, leşlıis\er koymuş, 
baıı hüküuıl.cre varmıştır. 

Bn neğerli eseri tlü~iinmet, öğ
renmek istiyen o\u:rLtc:u!arıma tav 
siye etme~i yeriado bir b..kşinas
lık ayar;m. 

eıni Tabldot 
FİATLARI 

ı Lokantaların tarifcle
HARP YE 
surt'RGE ı· tinin tastikinc 

Harpten ı alı•cden bir kariıUı- başlanıldı 
tu,.Je, ateşin şimaii Afrikaya SlÇ· Ş<>ılır mizdcl:l .tokantalania tatbik 
]' .., - "f d -~·ı· k <>lunacak t:ıh:d<>t yemek tarüe ve 

a;ı:ııı:ı ı a e \.."'UZ ır en: 1 .. . 
. ucretien hakkında D•imi F.r.cü-

• Çat orada. çnt burada... men tar2f•ndan kabul ohınan ye-
Dı•ııivorda. nı es ar bu ayın 20 inci Cuma 
\ alitilt ıb:.ımeceler nrdı ve bu gü~eD !iibarcn b~yt<:aktrr. 

laııf süı.lirge demekti. Harp bir- Be~ed.Jye reislıiği kayır.al:ıım1ık.la· 
çok hal mlardon hakikaten sü~ . ra ıbit errur ~mi.ererek o güne ka

l dar her lokantanın tıırifesinı tet-

İHTİYAR) 

DUI'..AK 

İ ıtiyari tra vay duraklarının 

l-' lırrlın:ı ı ne kııdar iyi oldu. 

Arlık, a•balar adım ba)Ul<ia ckır· 

mu) urla. 

Bu h.ııldca, ntmanlar, b'letçi

ler de ~ memnun. Bir \'atman 

~CA gÜD jlii7Je diyordu: 

- Öylo yolcul&r vardır ki, ne· ı· 
reılcysc, tramvaylll, evinin bpı

smda değil, µtak edası iiJıilAde 

ılunnaını istcrlv ~ 

l:T FIATI 

FARKLARI 

k.k ve la"'1ik elUrmek üıere be
Ged'yc 1ktJSat .nııidür:.üEüne tcl>
liğ elm ştir. Bu emir üzerine dün· 
den itibaren lokantalar yt'ni ta
rifelerini tetklk ~ tasd' k cttirmc
ğe ba:f.aaııışlard.ı.r. Üç kaplık ye
ri t&b' ot tariiel<-r:ni yazıyoııuı: 

Fevlalıide Jı:>kantalarda tabl
dot öğle ~mek:leri 225 kuruş, 
a~am ve öğ·!e Yt'mcltleri (dans ve 
ça 'ı bu\undı.ığu zamanla) 300, 
Bir'nci sınrl lokantahırda taıbldot 
ö{e yemek'lıeri 150 kı.ıruş, akşam 
yeır. kleri (dans ve çaigı bulun
duğu zamrnlar) 175 kuruş, ıkinci 
sınJf lokantaLaroa Uı.bldot öğle 
yemekleri 100 !kuruş, ikinci sırıııl 
lokant.aiarda talıfdot akşam (drns 
ve çalgı bulunduğu zamanlar yüz 
yirmi <beş kuruştur. 

Etlerin, tdırin mulıteli:f bsap· l=======~-~-~=-=-===·~·-~-=-=1 

larında çok ayrı !iaıtaa sahldığuıı 
kaydeden bir gaz.ete: 

•- Bu kadar da kalite !arkı o

lur mu? .• 

Di_\or. 

Olur elbette, vaktile, et iş'ni tet 

kik ~den sırlamyetter bir ut, 79 
türlu et ol11ıığunu •iiylem' ti. 

YE.!'( GELEN 

OTOBÜSLER 

'Iicaret ofisi ls.-eçtea 2j otobüs 

getirtti. Bunlar yakında şehrin en 

kwlabRlık semtl~ri arasında i.şle

miye başlıyarak-

Falwt, ot biis getirtmek üwre 

çok daha evvel harekete geçen 

tramvay Kları.inin Mısırdan eele- ıl 
cek otobü~\cri ne oldu, acaba?. 

AHMET RAUF 

Bir kıs:m büyük ticaret ınües
s""°"l.eri, harp yıllarının icap et
t rdiği sık nt !arı, b:raz i • .zl:ıca 
· tısmar C'd:yorlar. Mesela, bir 
radyonuız var, iki limbtsı bvzul.. 
muştur. Bir büyük mıiesse.ı;eye 
'bırakıyorsunuz. Falfuı günü geliıp 
alslbil'rsin:z, d:y<>rı.ar. O gün gi
d:yorsunıiz, radyo!lu1 hazır değil· 
dir. Cevap olarak size: •Ü lfür.ıba
lardan ka manu.ş, bir haftaya ka· 

dar ~ümı:uktcn çıka.cak.• cliyt\r !ar. 
H:ı.ki:i<at 'böyle m!dır, militeriye 

karşı yapılan taa:bhütlerde sami· 
mı midirler, orasını pek kestire
miyoruz. Hulasa, lüzwnundan 
:fll.zl11 'bir iau-Oalilik vaniır. 

BURHAN CEVAT 

] 'Hare Vazi}:'eti, 
Lollaataıırın yaptıf!ı 

MAilK.EMELERDEt 

Ya çanta gitse 
ne yapardım? 

_D, ı ş :.P:(t'ıjl~]ı~ 
.· . ' ·•. - -."'F! ·ııl'"~·· ··ı:t. ı.;·. 

dolra delUdir Yazan: t. S. Eski Bükreş Ateş.cmiliteri 
tıpanya ıe 1 . . .. 

Yazan· Ali Kemal Sl'N:\Ir\.'i 
Gıda mocldeltri palrlıdtr, b;r k*'1\ 

«400.t·:.·r n iyi ka!ttcjeri bulUllruuyor. 
Bu.n:iiı..r ıt'..O.iıJ.rıa.. Yal.:in ckğildir, Fakat, 

bu lı.ali, ec QJk · iJmar edec. loıtanta.
lwli1;·. S:.ırn:11i • .ıstauJ:rt..;:da loK:wta~arın 

milcta.::ı erlci aw:ll{'l:f! .~ıe aı1...-n~t.ır. 
1"Ji1'<', boı; &ült'.<in ol•ı>, ci::lha b" kaç J<>
l<aala ..,.ı...:•ı.ur. 

Cüni<ii, büliln ptl:ıalılığa ı·ajjmen. is
tarıt>u.lda kt'6if bir tıc.arrt ve iş adarJı,... 

J&rı - vanbr. Buııı!az.dNı ınülıirm 
bior lta!ımı şdırl,, uıô3'1tiridir. V<1':ti· 
le burada otu.rmezlanll, 

BOr W1m m-•r •. r de var ki. ~ 
r..Qa para Yf!llllYe ~el:ıtuşlercfü. Bu :Yiie

den t.ı~ loolaba!ıltı-.... İs· 
tacbw ı.:ılkı. bu n a!irler yii:ı(h:ieu. 
·n:.ıa.1.s.ız o:m~ur. 

B~ bu inae.nla·n.n yemek yt!d'ikle
ri 'f loi<01Jtalardıı· . .Bucün, v•lcl:yle 
CD'"lnuteın.a tı-eı'V~ .,y1.pa.n lok.a:T.talar da
hi bozı..iıınJt.tU4'. HlıJ> var·. berıry pa4' 

ha '• b<r i' bulvıımtı)'Or otizl•:i, lı<ı fo. 
kantt..ıo.r ~~'n b1.rtt l~h olarak kn!la
ru!ma.kA.a vt' mıuş!E:r')'(" hem J>(ıh!ll!ı, 
hem de !ena im' ıecıe gı:la ma:tit'&i ve 
beın ele .fena ııe.'"Visl ,..,nım&ledlr, 

1: un yabancı. ı olao n rl~r 

1.elit.i iti<ı k- <l<liiile~. Fuat, 
~s:ri .i.ot•nbullıı.lo.c ~!arm ne hale 
go!di&ini pdt gi.eei toN<etm<'l<ied.r. 

Bucün. ~!a"tm ı=:i, r1iti mrrr.aJ 
ııuntere n~ çoi< ar<ıreşbr, run.,,... 
a.:;,t>, k_,>ı;l= !eovtt..Iadı<i.>r. z yan 

e1"Dclı: ııCı:1 k dur9W>, <':lltioioden bir loııç 
.ın'5li fazla kV.W:ıın.:ılt.l.ıdıruı.r, 

İd<M.ıı. eWltleıi cltı', g.da moı.ddeleri 
ı>eC pııiıs.iı değiJ<l'r. Hatt.1, bir kısım lo-

lt1lrıtoıltınn '"'~• \IOI& f>atl{>.n allı;ı.rnq 
bir çok ıuaı.,.,,,,.,Jerl var&r. Günü gü~ 

ntlr.e al<l ık! an mAciıdt' !eri de o~ar 

ıı..:ktoın doha ucuza ~T.Cmlll l'Olllllu bu· 
tı.~oc!v. 'ı 

.Eııoa r:tgmcn, ya.1lfk kali~ QOic. ~ 
..<ü<', ~ı~e buı:u rr.adan :;"UTl.elt ye

nebi'.ece;.; ioka:;ta rr ıa.-ı çok ııulnuş. 
!ır. Ha.lb\J<J, p;yas•da p<!c ıi~ iyi yağ 

'1Jntır Yn~ ft:ı.tl tr! llOl: p ~ haL 
t!ı bir rr. KtJr ~tür, !..e&:.ıı" aınn; 

c:-:Ac !c='U'-'Mlt arzımı oldu~, rnıılıa.<· 
k~. Y<ıntl< r;,ıuı'ıi çok y.lsekt:r. ıı;ç 
o'.n: u>, bu y\Jseltl xo rsl)mcn, !y! ka.
lii'..OOt• ()'Clrrek Ve.r1İn1~k Jd2Iımdır 

Hultlsa olaralt ınmu !dcra:r cı.;.ek .,_ 
nıt: li:l4'1f. Jl'lhalılııilll~ JokantoJ:ı.r 

istınnM •tmeme!ldir-. 

R . .C.AT:iT 

Açık iş \'e memuriyetler 
GöJı::iiktel;u denizı fu r.i.kaian 

mUhascıbes.ne dört ücrotli memur 
nnnılmaktad~r. Murt:.c\.at müd-
deti bıı ay,n on ~:ııci günü ak
ışam:na kadardır. 

Yeni poı;tahane f<:1"5ısında Mi· 
mar Murat caddesinde 26 numa
ra.va iki a.ırlbaliıjcı işçi ku ara • 
nı!makt;ıdır. 

Etiban k·ın Divrik ciı,-armdaki 

demir madenlerin.de çaf.ıqtırlmak 

üzere en az 1 sc mezunu b;r mu
has>p!e tecrill>cl.ı bir anbar me

muru ve amele bordrolannı Y?Z" 
mağa iktidarı olan bir cAme1e 
katibi• ara.ııılmıı.rd.adır. 

iTat.p o1anl.arın D1vr1k(e Eti 
Demir 12dresilıe 'b;r mektupla mü· 
rac::uıt. Ptme!CTi ;it"3.D C'trnektedir. 

r TAK • 
Y11 942 }cy : . V: .. ::ıtı Vakit 
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15 
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7 47 Gün.eş 
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DOÔU CEPHESiNDE VE Şİ
:M.ALİ AFRİKADA HAP..P VA
ZİYETİ: 
Rusya<lı. kaı-a kışın bütün şid

doet·le hüküm sıi.rmesine iki haf· 
talık br z:ıman kaldı. Almanlar, 
Stafingrad, Tuapse, Vl.adika!kı.s 

ve Grozny gib ya•kın hedefleri 
-3 aydllfl razı.a bir zamaııdanberi 
uğrzşlıldan halde- hA.la zaptc<k'
trıedilet-. Stalingrild'da yen\ Al · 
man taarruzu ve Tuapse kesim>
ne yeni Alman kuvvetleri getiril
mesi, Almanların bu hedefleri el
de etmekten henüz va74:eçmedik
lerini gösteriyor. Ruslar Stalin· 
gnd'da yapılan Abnan taarruzu
nu püskürtmÜ1ler, Tuapse'de ve 
Nalçık cenup doğusunda muk:Vlı'l 
taarruzlar ya.par'lık arazi kazan • 
mışlaxd.ır. 

B .. S!ahn Sim ali Afkada sürat.
le nkişai ı>den mütt~f'k hareka· 
tının yakın bir zamanda R or
dusunun yükünü hafıfleteceğini 

<ıöy:ern• tiı. B. Sta ·n'i:ı bu dü -
şüneesı bizce de oogrudur. 

b;r m'hver kJfilesi geld.ii;oi.n' m·h
ver tcbligierir,de de okumadık. 

Trablıısgarp il.e İtalya arasındaki 
den·z ve hava hüı,geo\ İııgili-z de
nizaltılar:n:n ,.c müttefik hava 
ikll'V'Vetlerin.in çok sıkı ontroLü 
altındadır. Bundan baııJ<a Tunus 
topraklarında süratle ıı.,rıeyen 

Amerikan - İngiliz ordusunun aı;ıl 
hedefi yine TaO!usg.arp'tır. Bu 
müUefüt Otodusunun, Tunus aca· 
zisini süraU!e işgal etmesi. ve Trab
hısgarbt ele geçirmesi 90.k ku1r • 
vetlıi bir iJıtirna.ld.ir. z:ra, miiıver 
tar~! buraya ancak hava yolıle 
kuvvet sev.kedcbiliyor. Göndt:ri • 
len ınim·er kuvvetleri de, Tunus-
taki Frans12 kuvvt.ler'nden mu -
k1'1.ıeie görmeğe başfamıştır .. Bır 
yazım17da iza.lı ctt;;ğim·z veçhile 
mütt.cfık ordusu Tunustaki dcmfr 
)ı<o •. ı:.•,nı ta."i:. n B~zerta ve Tu
nus şc hi.rkr'ne sü,aUe feı!cmek· 
ted.r. 

İşte 1:>u vazi ·et karışı ında Rom· 
me l'in S rte kfüfeı:ir.e ve dah:ı 
sonra Tr~bl a. be c:i<Jğru r"cat 
etmesi, ancak mihver ordusunun 
S..rte körfez:ııdc duraınıyacııgı ve 
hiç olmazsa motörlü tümenlerJe 
taarruza d"vam ooe<:eği şüplı.ı • 
sizd:r. Doğudan ve lbatıd3n Tral>
luagar'ba yüriiyüş, .Ş mali Afrika 
harekatının Son sarlıa&ını te kil 
edt'Cek ve mihver'n Afr"kadan çc
kilmesne neticelenecektir. 

Bununla bcra.:ıer, R.ı. nn kış 
mevsim.~ sükunet ve üıtiuır için
de geç;xrne eri yanlış oı.ıbWıir. Le
ningrad, St<ı!i. grad bölge~inde 
ve Ka!'"asyada bazı kış toarruz
ların<la bu~unmak, Ruslara stra - ı 
tejık faydalar temin edcilıinr. Sta
liıı,grad ve Don dırseğ"11dek AJ,. l 
mrn çıkıntısı, Ruslıar için caz'p bir 

lhedeftir. ============= 
L'lbya çölünde lııg;ı.ı. Or<iusu, 

Tobruk müst:>hkem mevki · ge-
Gönüllü hastabııktcı 
hemşireler kursları 

Saatçi 'c ku) umcu ı<irkor dR-
VKl idi, • 1 

- Bö) le şeJ de biç baı,uwı gel
memişti, diyordu. SabaJ1l yin n- j 
pura bindim. Eli111de de ça.ııtam ı 
vardı. İ~in<le, tamir edilecek &y
metli ı.ae.t.ler, bilezikler, talmnla
rtm Hrdı. Çantamı vapurda karşı. 
tarafımdaki p<ırtbagaja ko;-dum. 
Bir gaıı.ete aldım. Gaı:ete) ok.,)·a· 
rak Köprüye kadar geldim. Vapur 
Köprüye ye.wışu:ken, bir kayruış
nıa oldu. Her es, erken çıkmak i
çin kalkı)ordu. Yanımda Olturııa 

şu zat da kalktı. Benim çantayı al· 
dı. Yürümef:e ba5ladı. Arkastndan 
.ben de B~ ağa ke.lkhm. Anıına, 

portbagaja baktım. Tıpkı benim 
çanta ı; "lıö b; r çanta daha duru
)<>r. çant.ıyı eliın~ ııldım. lçill.de, 
tangur twıgu.r bjr ~eller var. Ar· 
ka.!llndan lırlndun. Gidip çan;ama 
sarıldım. İçinde dört be~ bin ha
laktan fazla .mal v .. r. Hem de, be
nim de değil. Çantayı vermek is
temiyor. 

- Benim: diyor. Zor!~ e "ııden 
aldım. Demek, benim p~imi kol
luyormuş. Dalgayla, benim çaııtR 
gibi bir çaı>.la bırakıp benim ~an
ta;-ı alacakmış. 

Dan edilen Faik, <lö§uneei idi. 
O da, şunları söyledi: 

- 'l'esadüf bu ya? Benim çaııU 
da, tıpkı onun çantası gib•. Her 
gün, hu çantaya yemeğin-.i koya .. 
rım. İçUıde, çatalım, k•şığ:ını. iki 
!ane kapaklı alüınin;om tasta da 
yemeğim bulwıur. Du .IJbulı da 
evden, tasın hir"ııc liılıua kaını~ 

İııgili~ Haavckilnın -,ou nutkun ... 
da l.,ı>au~·ad .. an, Pottl k:ıdt-ıı ha
lıi•le ~u her iki d, ,ı , ,. biıaraf 
dc,·l etiıl 'az.~J etıuc- tı.:.u1as eli.il· 
mesi şu t:ilıettcn de dikkate de4cr. 
bir keyfiyet oba g<"rek. Ş'nıoil 

Afrikada harbin ~u güıılerdekİ 
iııkiş IJ siyuset aleminde de arlık 
bazı haJJerin kat'J ,\ et kl'~1lrtnıe"1 
ile bereber oluyor . ..\le.ela hııan· 
yauın, Por.tek.iıı:.in bu harpte h;ta· 
raf kalınaııt hali g>Üi ki btı,,dan 

sonra ar·tık bu n1("\'Zt1da şüphc)'e 
mahal görülmemdiledir. 

1 ide bırakmış v" görünii.jc göre 
~me civn~ına ynklaşrnı~tır. Mih· 
vetin Bir.gnlyi !Y:ışalttğını gr.ste- 1 
"'" bazı b~Jirti~• de vartlır. B:ı 
itlbarla mihv1'r ordusu bakiyesinin 
Derne <"<'TI:ıbundaki dağlı arazide 
de tutunamooığı ve Sirt.e körfezı
ru> dıoğru rica te devam ede«·;:(i 
aıilaşı!ınaktadır. Genera:b Monl
ıgomery cenupl{ı çöl yo~~rından 
ser' birl'kler scvkcderek m>'hvcrin 
rical hattını s:r•c k.örfeoinde ke

Haııtclbak dh.1' • · ."t'nmek bt<~ 

yen bsya.ır:ar için Yard.ımsevcn-
1er cem>)-eti \.,rafından yeniden 
cGönül.!ü has\Pıb~kıcı lı;·mŞ:T"ekr 
kur~ar» açıJııaktad:r Bun;ardan 
H~~d.ırpnşa N'ümunc ha: ı;;" r.r~~ 
sindeki 1turıf knydo'!ımrr ak ıste
yen~erin müraccı.ııtlar,.,..ın kabul o
lunmasına Kadıl«oy Kız 'ay b:na
sır.da Cumartesi günkrı f>gledcn 
.oonra baŞkını'..ır.1~tır. 

ı kas", öbürüne de pilav koyduhr. 

Portekiz ötedenheri İnırilterrnin 
mütteLkidlr. İ!-ıpanya ile İıı~·ıtrre 
arasında ise c.-,kiden kainıa bit 
düşmanlık old-.ı4'1111a lıükmL..terelo 
bundan bu seferki har]lle İııgiltcro 
aleyhine tifade t'huek içiu m>h· 
ver tarafı az çal~ınanqtı. P kat 
sİ) ;ıset aleminde bllf(iuuin lıakiki 
menfaatlcriw takdir edeııler.ce 
artık tar:he ın&alolınu~ eski husu .. 
nıcUcri t.alcl~m-ek dog-ru olınıya
c ::;.ını i~J>anyanın d~ ·lct :ıdanılan 
bilirlerdi. Onun için pek caı:· p va
İtlere ragmcıı İ>pauya bu !ıarpte 
bitaraflığıru şimdi) e kadar mulıa
faza etmkj, SL'1;en dünya harbi kar 
şıs•nda oklwğu gibi bu seftr de 
kavga)°a karışmamayı tertih el· 
miştir. Bu bitaraflığın ş"mdiden 
sonra da muhafaza edilecef:'ini is
hal edecek deliller ise günden gü• 

ne vakayi ile kuvvetleniyor. is
pooya. eğer mihverle beraber vla· 
rak bu hatibe girmi~ olsaydı m'4· 
terek :z.aferiıı sonunda onun bi,.S&

sine ne düreı:ektj?. İspaıı)·arua 
c>l..i im para torluğ w•nn bugün İn
g Hizlcrin eı:ode bulunan nereleri 
VOl'ıS<l oraları alınarak kendisine 
ver:ı~ektir; deııdi. Ceıhelütıta.nl.f 
da ooyl~e tekrar hpanyuwn ol.ıı
caktı. Ce-belüttarık üzerine yapı:!• 
cak herhangi hir hareketin nru;ıJ 
akinı bmıLt:ılacağını ise orayı gi· 
den ve İng'lizlore misııfir olaralı' 
pek ı.İyade ikram gören İ.-panyol 
gencraHer.i takdir e.tmi !erdir. Bu 
gün Afrikada, şimali A.frikada ı,_ 
panyanın Aıııg'lo>akson tarafw.ıa ;... 
§İni sekteye uğratmak üze re her 
hangi bir iaaliyote geçe<tii m:h. 
nr tarafuı.ca be.Ueami ;_c de va· 
kayi bwuın ako.ini ı:österm ·~ıir. 

seıbim. 

Rommel, el'.nde kalar Alman 
zırhlı krt'alarHe S:rte körlez'ne 
çekilmeğe munffak olsa da, bü
yük felaketi önlemiş olımıyacalr • 
tır. Zir~ gcris=nde ÜA okı.rak ya}ı.. 

nız Tra'bhı..<1garp limanı kalıyor; 

haJbuc{i bu liman atık b:r üs ola

rak kull.anılamaz. Ş.mal; Afrika
da mevcut bütün hava kuvvetleri 
şimald<'n bu limanı hede( tutınuş
laı>d.ır. Son günleıxie bu hııana 

Muallimlik istiyen 
talebeler 

Bu y1! maarif mü~ürlüğ-üne mu 
all"mlik için müracaot e<kn lise 
m1'zunlarlle Cn:ver<rlle talebele
rinin sayısı.ııtn geçen y !dan çok 
fazla olduğu anlaşıkn tır. 

Maarif müdürlüğü lrnıhoLtınnda 
münhal bulunme.<l ·j'lttun bu mii
racaa·tl.arın tıir k.tsmııu is'al ede
meıni~t1l'. 

1 
Çantama) erleştirdim. Çantamı a
lıp vapura geldim; hıııdim. Çıkar-

ı 
ken, yanl.ı.şlıkl:ı.. Kirk1>nın ~ıı<>ta
. ıru almf§ıın. Vallahi, b'.llaiıj, far-

ı 
kında değilim. Amma tıpkı beniıo. 
çantama benziyor. Sonra, işte. au
la<ttığı gibi, gelip yakomn saddı. 
Neden sonra üş aıılasılch . 

Bir iki şahit dinle-;,ildL Şnhi1·1e
rin iladeleriııden de, .Faik'in K.irko 
run çanta,.mı yani~! kla aldıığı an 
l&Şrlıyordu. Mahkeme Fail,;Jin be· 

raet'ne ve nıelıkeme masrailaruu 
Kirkorun ödemesine karar verdt 

Krikor mahkemeden ç,kuıcı: 
- Bu ne i5t·r knzunı? dedi. Üs

telik, mahkeme murafını da cere
ıne ol.arak ödiyeeeğiz!. Solll'll, ıii
cn etti: 

- Ben lnuıa razıyım .. Ya çantam 
gitse ne yapardım?. 

HÜSE İN BF.P.ÇET --------
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Eskiaen 
Thk rlcn bmde arasıra yerli re

vü:., yap r \"E! oyn mrdı. SOn· 
aları nedense (ll"tadan yuk olu
veren bli adet tekrar canlanmo• 
ğa ba~ar g lbi oldu. 

il. 

D 1 
Oynanan Bazı 

Y~zan: 

Osrn.at! Cema! K Jgıb 

r~ k1.arından ra~met!i Karrlbur 
&:!°, bun.nan diı<t, obeş yıl öı.ce
slıre .k,.dar Şe-lı.r Tiyatrosunda 
çal;!imakta olan ra'ımetli B~">a 
S&fiet, lbatı.a hatırımda kaldığına 
göre vakt.1.e Refik Halidin aley

h;ne benim yazılarımı çalıyor! 

diye i<ltlhal davası açmış olan 
Malkardı 03lTlan Nuri i.sminde bir 

1 

ı 

Reviiler 
O zamanlar çok ıuıu.ımu -0lan 

bu iki reviidC'!l .x>rıca, ist.anilıul u

zun yıllar bir daha revü gıör.me
m ş, niiıaye !inkılaptan b!r, ikö 
yııl sorua ben m yazmış olıc.ıuğum 
cls~anbufa isJ.mU ve tam on per
~--~ revü or'aya çıl:ımı,,.;t;. Bu 
!buyuk revüyü o zaman Şeılıza • 
dedeki Ferah tiyatrosunda Muh
s'n Ertuğrul S&ltneye koymll'§tu. 

O zaman bu revüde belli b&.§h 
rol alanlar şunlardı: 

Portekizin hitarail.j!ı ise J ha 
ba~lnog>sıl&Dlıeri daha anla~rlır bir 
haldedir. İngilteunin ruiitıef ki 
olan Portekiz bu har.,tc k~usu 
İspanyanıu da sonuna kadar bit• 
raf kalınası bh.ım gel~eği fikrin 
de idi. Al'las Okyanusu açıkların
da Porlekizin elinde bulunan bazı 
adalardan Amerikalıların isti:fado 
elıne5ine de Li.Aıoıı hükÜmcti ınü 
saade eimjştir. 
İspanya ve Pol'lekiz Liıt.iıı ale

minde c.Jıeınıni)ctli birer mevkii 
olan memleketlerdir. Latin iıleın.i
ııe mensup Cenubi Afrika devlet
lerinin m hver ale) hine vaziyet 
ain aJarı ve cenubun bil~ ük dev
letlerinin filen de harbe g"rmi~ ol 
maları gösterdi ki bu dünya lıu
b "ııde Anglo:,ak.sou alemi iliı krn
dilerini hu.>umct<ı snkede<·ek es89 
lı sebepler olmad ğı gibi mfütak
bel dünya sulhunan kurulmasın.da 
hunlar arasrnda işl»riiği dı> pek 
mümkündür, Faknt <Ulbtan evvel 
harbin kazanılması !azını gelmek
tedir. Latin alem'nin bir kısım 
devletleri • cenubi Amerikanıa.r • 
daha ziyade be!;lemef:e lüntm 
görrueksiz"n m:hvcr aleyhine har
be girmiş oldular. 

=======--===oı-=====·=======~=-""""=--==-=--""===..---==..:..:=======' 
lıştıjırı cıcEoen do!to" • lldlı>lUr ~an ) 
kim• 

Kaç aycb Muaır..mcrle Safye
ni oynad;'.·;.arı aıltbaooa rcvüsiin· 
den sıonra ş'mdi de duyuym·uz ki 
esıki ı~ n ~ur b:r operet artisti 
eski ve meşhur operetlerden bi· 
r;ni revü şt'k!'ne 1t0yup oynama
ğa hazırl:ınryçırmuş... Eskiden 
h.'zde -oynaı.mış olan revülerden
şimdi yalnız Enver Keın::1 ismin
deki b~ arkada~ın, ibirir.c'- dünya 
haıbrıin ortalarında yazmış ol· 
duğu iki revüyii hatırbyıoru.m. On· 
ı!ar<lan önce oyn.ınanl.ar, işmdi ta
mamiie hatırımdan çıkmış gilb;.. 
dır. Enver Kemalin, birinCi u • 
mumi harp ortalarında . yazmış 
V'!! o zamıının en maruf art.sti 
Büriıan TepAi tarafından cidden 
muvaffakiyetle sahneye konul -

muş ()\an rcvüler:.n adları- şunlar

dı: 

zavalh, sonra o zamanm en meş
ılnır İtalyan artistlerinden Falk.o
no isimti b' r genç erkekle adını 

unuttuğum bir genç krdm ... Bi
zim ·kadın artist.feTden ~ me-ştıur 

Fmten mümessili Süzan, Anjal ve 
falan ve filan ... 

Büyük Behzat, İ. GaJJp Haz.ıın 
Vasfı Rıza; merfu.ı.ın K~k Ke-' 

mal; Hüseyin Kemal Muammer 
Latin alcnrinden Avrupada İs

panya ile Portekizin bitJırnl kal
ması ise Anclosakson iilemine 
karşı her iki devleti.o düşman ol· 
mağa hiç bir sebep görmediklerini 
anlatmaktadır. 

r- M'aabt ve mili! rom.an No. 30 

BİR PAL YAÇÖ DÖRT CAN .. 
AZ BİR DE HOKKABAZ 

\..-..,_ ___ _,J~ Mubarrı-ri: NEZİHE llltJHİDDiN L.., _____ J/ 1 

• Bur:ıya. mı! 
- • Pı:rnı;.y c d~l m·?. Elb;.ı 

CP.ytt ·• 
R>t p çl!n :ukıu g:b yap$Jltı ya

p; •<il.O orasıru bu""""' çti<lşl.l'('n bu 
k . .ı..n guıwlJ;kie kurtulamıyaca

#:· D 1 Y'- u. BlilbD.l Ş3d1).e """1dl\ 

:u ~n bir kolayını bulup firar 
c '"'" b~a çr<ar· yol Y'>ktu. R•-
t.p ~venrya kara~ wrciik:t.en SOlll'a 
tü irı:ıse . )-.e çabahy•,ok Me rnıkayıı 

dl: 

- ffç olmazsa rufuande et le g<. 
~ .. zumu &öZ.ilmü 1 .J.yay ~m ... seı
ı:. a(" ınm. 

• İy• olur ... Uaydl ı:ıt amıım ça. 
b· g•l.. 

- ş;mdJ, 

Ra\!p •yojt2. k&'l<JP d~M doğru 
-1'1Il 11t._1'cn ac ha h!>yrcandan diJ.. 
ş p bayıl:ıcaktı, B!W>ü.. Şadiye ı:trUn
d.ı ..-y h ve <ttıkol~ bir ııece robu. a
:>'itıo.! 1~ bLrı.t.ı rl il»1.\.rııe acn.ış ~ 

1·! bir ~dr.!O ~{l(ja sJıtara i~ f 
3 o. tlu, Raiip onu.n, ş-;,mo,.1 brr ha.in ı 
:Kra:.çe guabLyl<! b&kan giiderini gö
rünce n~c sı tutu fu\~ı"dl Gl.lzel ve 
Jttnar-K kadın kü~ı.i.1\Ü ~ s&pra4' 
soy J e onıa: 

- Ya=• ~ 
mlşt.i. 

Ra.tip yuUcımarak Jrter is.temc-z yü
r!lyi)p Bu lbı.il Şadiy;,'nie me&asına 
yaık.aşu. 

BülbUI ş~ b&fl!ll e!~a:ralı:: 
- Otur b&loa1-n ı;öyle l<aı .. m:al Di

)"O rnu·ett<. B&4ırıa M!"'l' ~IWil<'ceği. 

nl d\itii""n Raıtıc> -m ü.z<'1"i.nrle ka
fa lonmı.nı ya.rar °" var ne ;ydtsJI göıı
den geçıc~rlc 'lın• liııtüne olun" ~i 
bir ...-ı:yeye lliı(.i. Aıüıl lı:a""1 MJA 
başJN solltırordu: 

Ratibi,ı ·-dan lru)opn çclı.tl: 
- Ben yokken çaplı:nbit ha? ... 
- Vail &.lü değil .•. 
- Nasıl deiôlr 1--i<.lll'flloQd& n-

- o ımı? o '""'"' A!crab<ını. yası.l ı' 
~ .. 

- Ne biçim ~e bu~! ... 
- Basbayağı tc:y~ işte! ••. Zav-al!ı ka-

ddlO!ltlWl hıırçıa, h<o•ı;ıı, ilıit ır_ı,ı w 
kocam var ... 

- \'.atı zava~lı! 

- Y;<J ... N""11eıı bu aı..oım ber\l 
bir ~re g;tm'4 ... Teyzem de ll<hkta 
bana ~ edlnce ;y-.Jvardı, )'Qk.ır. 

dı ... H~ olır.ama bu groec« biir nıe
b alayını dedô ... 

- Kısa kes art,k: ... 
- Ben ~ al.dmı bU'raya _.;lr<llm ... 
- Ne &üz.el yalan ı<K' klv..rıyor ... 

"""' - Yalan mı?... Allah Allah eğec 
:ıeylm olsaydı, buraya ge.tirrnlye c~
sa;E-t e.ı.e:- miydim! ... 

Bülbül Şad.y bu cece çalı;ıaığa 
bemeır.~ordu. 

- Bir ~ydiır yapmı~m... Haydi 
kadm>ı. ça<><ac sıw da seninle bu gece 
-a kadar ~ı·l·m: 

- Mül<€mmel! ... ~:ı:em zMl:ln ve 
.. yın bir kadmdlr. 

- Da.h.a iyi 1• i§le. Sı:ıdnwer de 
:yiyelim .. Bu olqam bı'llde mel<'lik ıuı-• mıyorurn .. 

- Petıo.i oeC.i .. 

Danlmaca marılroaca yok, hay· 
dindı hop~a da gc:ı? 

O zamanlar Bürhan Tepsi kum
panyasında bu revüleri temsil e
den art:stlcr şunlardı: 

"Bürlıan Te-psi, rahmetli kemik 
Rıfkı, şimdi siviL tayyarec'l.ik yap
makta oran Uzun Atıf, Anado>Iuda 

tutuatçı!ık yaparken ölmüş olan 
en eski artistlerden Rodoslu ve 
Ba+ır'yelı Huseyin, eşki fu~bo!<:Ü· 
terden r&1'metlıi Dalaklı Hüseyin, 
Raıp SalMıattm, Opcr<?t.çi Ömer 
Aydın, o zamamn m~ur komik
lerinden komik Necati, Memduh, 
Kavuklu Haındinin en gözde çı· 

Bu iki revüde o zaman Beyoğ
Jur.dak; Seket.ining palasta oyna
nırdı. Bir;nci revüdeki •Arabacı. 

ve •Şair Celiıl Sahir. ronerile >
kiıcci evüdei<i .zerdilijt. rolünü 
şimd ki tne';'hur mizah ve f1kra 
mıNıarrirlerinden b'ri yapardı. O 
zamanlar merhum Samili Ritfat 
ile Fi.lklwf füza Tevfı.k arasmda 

çıkmış ve haftaJarca gazete sütun-
1.arında münakaşası edi.lm'ş olan 
Zerdüşt meselesi dolayısile ikinci 
:revünün en alika uyandırıcı yer.i 
bu Zerdüşt s&lmesiydi. 

:{l."'"ÜJoer'n de'>ori-arını gayet m
na · e r~m Münif Fahim ya.ı>
mıştı. Zaten Münif le o zaman o 
temsil heyetinin bir elamanı sa· 
yılırdı. Vakıa ba'bası gibi sahneye 
çıkmazdı. Fakat gece, gündüz ko
l:islerden de hiç ayrılmazdı. 

• • Baba Saffot, Yaşar; tuluatçılar -
dan ~ur lııom>k Sepetçi Al 

Ibza, rahmeti; Kavuklu Ali; Zen· 
ne CeV'det, ve hatırımda kalnı.ı • 
yan da.ha -0n, on beş san'•tkar ... 
Yine bu l'e\•üde ~md.Jk! miz~ 
ve fıkra duhan-irlerinden biri de 

!beş altı t'C>l alır ve kadın artist
Jeroe birinci rolü Neyyire Ney'r 
oynardı. 

ZannederSCm İstanlbulda Hür
riyetten sonra arasıra parlayıp 

parlayıp sönen tC'Vii mer:ıkın ;n 
sonuncusu da bu b;ı:im İstanibul 
revüsü olmuştu. Ş'md> !başlayan 
yeni te'\'Ü ınera.kı bakalı:ın ne ka
dar sürecek, yoksa o da eskik!ri 
yahut la saman alev> glbi harnen 
parlavıç söne<:ek mi? Sırasr gel • 
mişken şur.u ela söyliyeyim: 

Şimdi Şeh:r Tiyatrosunda oy
nanmtkta olan cAsrileşcn baba• 
ıp'yes!ni de, Ulunay, piyesten zi· 

yade bir M?vüye benzetiyordu. U
lunay dootumucı darılmasın am· 
m~. efendim nerede, ben nerede? 

O halde siyaset aleminde şimdi. 
Ye kadar dönmüş riva~·etler·n ma 
hiy:;ti ne ohır.a ohuu eski hu.1:11. 
metleri tazelenıek Jcr"nc h11~dkt 

?1enafii gözeterek b•taraf lnlıııı;-a 
JspanJa art k kal'i olarak karar-
1.aştırınış demektir. 

Yar.i Asrle~n baba nerede, M!

vü nerede' 
Asrılcşen b!'ba bizJm R. Sal:ıı ir 

de dedlği g ıbi, gere'· yctz;" s, ~
re-k oyr.antşta tam ve bal gJbi bir 
asri dramct r Yıııe R. S2 .>. ı, bu 
piyes'n Türkçeye Lcrcümco,nde 
ben:m ~'Ok fôzla bır rolüm o .i:ı
ğunu söylilyorsa da bu, onu" ba· 
na kar§! fazla teveccühünden • 
len gelmiştir ga}iba ... Yoksa P•· 
yes:n te•cün:~inde emeğ ve 
hakkın yüzde doksanı. Tı. kçcy> 
iyi biien dıoo;tumuz A!eko ıı. c ,pu· 
losundur 



rGünün siyasi icmali----------

===Son 24Saat~indee=:=: 
Hadiselere ·Bakış 

Ş mal Afrikasındaki muhar~e 
harck~tı y'nc ön pl.'mda bulunu
yor. Bu Jıarc-kiıt ;le muvazi olıa

ra~ F'r&n"'" f'Josunun dummu 
di k2tı çekıyor. 

ı::v \.· .... c-( il:ı:>nun Tol-0nd.an açıl

O::ığı, İngiLz donanması ile çarpı-
p çarpışınıyacağı düşünühniiş

t ü. Sonra gelen bir hs.ber fi.b:>
n ını Tu;.ondan ayrılmadığını bil
d ıd .. 

Gerek Amiral Darlan, gerek 
Aıncrıkan ihraç km"-ctkr' ku -
,..... .:.ı."' .. i'"nı General Ayzcnhaver, Ta· 
ı J ... 1... '\:" F'ransız filosunu Afr' ka
ı n " 'erek, iltihaka davet etm;~ 

( 1 -"· 
B r Nevywk haber:ne göre, fi

lol'un en rr!lh·m pal'Çal.:ırı ş:.ındi 
C<. ·r su a••da Amiral Dar!anın 
cmr.nde bulunmaktadır. Diğer bir 
hcbn~ gere ise hiç bir gemi To
bnd-n ayrılmom.ştır. Almanlar 
f • ;u uzaklaştırmamak içın ted
bıri.er almışt:r. Son 24 saat iç'n
cle fılonun hakiki durumu iyice 
rn. şı 1 mr.mıştır. 

B~lgar radyosunun bir h®eri· 
ne göre, General J'ro'ya lbir sui.
k'ls- yap .. mnk is~cnmi§tir Fran
s.;da cPöt4 Pariziy~n. gazctes;nin 
> • ıd~ğ"ne güre, iki Fr~ nsız g€mi 
s•.' >yı. Jiro yu cildürrı.c·ge çalış -

• ·'(l r J.'.akal bu 'k oubay lev
. f rd.\hniş, ayni radyo~·q göre de 

' i. r unn dizilll'!:şlerd.ir. 

,} · er t raftrn Amerikan ve İn -
.::· z kuvvet~r nin Tunus hudu
•iu u axtlk geçmiş oldukları anla
ş v •• 

f . -li Amerikan kuvvetler'n'n 
ı:.· Tun~- ş- ıri, dlğcrl Biıerta 

• { ü :!re .-i i.st~:iaruetten ~ler

ıc~ r 1c~c otdi..o ~rı 'tahnıC.n cd:ie
b.Jir. 

Mİ'HVER AKINLARI 

M iı.ver hava a!unları pek tabii 
ol~r ~k Cuzair ve Fa.s açıklarında 
bu ur. ~ ld~lile hül:;üm sürmeMe
d.r. Roma radyosunun b.Jc;ı rdiği

ne !;'Ô1 e, 9 >'Ont~rinrlenberi müt
tefiklerin 31 ticaret gemisi batırıl
r , ll . "!;''hasara uğrntılmıştır. 
İki İr.-gili2 kruvazörü de batınl
nı ~ ve bir mıihrip ha.ara uğra.tıl
... ış ır. 

Atlaııtıkte, Kazablan'ka öıılerin
<l~ de Alman denizaltıları faalo
Y<'l tcd r. Buralarda da bazı gem.i
le .n lıatırıld:ğı ar.la.~ıl:yor. 

L oyadaki harekiıta gelince, 8 
in.i ordu Tobru,{,'lln batısında Gaz 
zaley ı almış ve bu şehri!'! 100 kilo
metre !batısında Mekilinin önleri
ne ,~armışt.ır. Görür..üşe göre 8 nci 
or<l. !:ıir" sr.lıil boyunc&, d ğeri 
B:ı.gaıi i5tikamet nde :ki kıoldan 

'\"~ediku'ede 7 saat 
sı'"ren bir yangın 1 

Blı ~ce saa 24 te Yedi.kulede 
t amvay caclclesinde 15 numaralı 
Y .ı.ufa ait v"d"n bir yangın çıık
mış ve muhit ,büyük bir tehilke 
atı tn ı.ıtır: 

İtfa yenin vaktinde geJnıesine 
ra men buradaki evkrin ahşap 

o.?nnsı ve §iddetlı b;r rüzgar es -
me.,i .. t<'~n süraUe büyüme.sine 
fıııul '.ı!nıu~tuı. 

N€liced.E, 13 numaralı nalbant 
Vasilin, 11 numaralı Abdurrııh -
manın ev'lerile 15 ve 17 nurnara
ı.ı evler t.amame:ı yanmıl>tır. 

İ fa·ye sa.at 24 ten sa.ı,';ın saıot 
yed!ye kadar at.:şin ve enkazın 
~L'r.dcirülmesile mı>şgui olmuştur. 
Att .. {n Yusufun evind~k'. kiracı· 
la~ın aS"•kta yakmış oldukları a
lt, ten çıktığı tahmin olunmakta 
ve ta>hl:;<at derin1esfa'lmc!-:cdi.r. 

1\!0DADAKl Y.ANGIN 
l'~ l <_t-•lı Beo;:;:taŞ'ta Yenima

h~" Je .!\!-Ostan üstünc!e c.kan bir 
y nt;ınd.:ı i1<i -C'." y!i.nd.ğ;-~ı yaz • 
m s ik. B•.ı yangından sonra saat 
14 t<> Kad.. övünde !lfoda cadde -
slnde n1Prhum Arif Pas~ veresesi· 
ne a't 245 numaralı 3 katlı ahşap 
konaktan da bir yangın çıkmış ve 
ü•t l<ı.ıtı tamamen yanmıştır. 

Sı •n.er Bank mübayaa şefle

r:n '"n B. Neş'et Hat<ıyın tu.r
maı·ta olduğu bu iist kattan çıkan 
yan""'ına, J.:.•zg?n ~ba borularun1n 
baÇ" d ler: t~t ş~urm"sı OObep oJ.
mu~ ı:r. 

iler.lemekıtedic. Bt.ngaziyı aıikadan 

tutarak, bu ·stikamette geri çeki
ler.. ıniirvcr ku'V'Vetler:rıin yolunu 
kesmEk mümküın oJacaiJ< mıchr?. 
Bıınu da hi.rıkaç gün içinde ıuılıya-
cağız. 

UZAK DOOUYA GELİNCE 

Tokyudım verilen bir haıbere gö 
re, Salomıan taknn adalarından 
GuadeVkanal açıklannda Amer.
kan ve Japon filoları 12 sonteşr:ıı.
de karşılaşmıışlard:r. Başlıyan mu 
harebe h.lla devam etmekted:i:r. 

japon tebHği'lle göre, bahriıyeye 
mensup uıçaklar tarafıtıdan yeni 
model 'bir kruvazör bat;rılmıştır. 
Bil' ııci smı:f 4 kruvazör, 3 nakliye 
gemis· yakdm.ıış, 90 uçak düşürü.1-
müş!üı: 

iapon lıal'p gerdleri gece hücum 
lannda .ıenj model 3 kruvazörden 
b"ika 3 büytillc kruvaı.ör, 1 torpito 
muhrıb obatıırrnı'ilardır. 2 knwa-.. . 
ııor ve ~ to111 '!Jo muhr!lıi ağır h~ 
sara u.;rram ştır. 

japon kayıpları: Bir zırhlı ağır 
hasara uğrımıış, 2 to•pito muhribi 
batm.ı.şt:r. 10 uçak by1ptır. Bu 
sur.,tle Guadalcanal (!'ünde hare
ketl-erde bulunan düşnan filosu
nun yarısına yakın P 'kı= imha 
edi ln.11 i tir. 

Vaşir.gton bu muhanbede her 
·~i t~rcfın da ~1<ay,p1:rı okiuğur..ıu. 

;bildi.ını>'<.ıe bertb'er, henüz bu 
loay,pları taScioh l'd.iıci ınaluınat 
vermemiştir. 

Tr mva.ylara fazla yol
cu a1ma tedbirleri 

C 1 i~I $.lh~r,~cea Devam> 

- tGeç "TI S{)ır:,• b-..t ayca cef(".l"( ~ 209 
art:b::ı tr. c;,!f bu rnt•a'.ır h:r gür"" 
dıe- ~o O 1,; ı ye; :ı.Lı. t.'.:i 1• · ciu. B;,,ıgfin lı.e 
sr!er.

1

erıcL ıc:e 177 a b:ı. vardı'.·. Bu a
ra~a-lar b.r gü•ıd-e 27-t bin yolcu ta.§I
na.-ıh-1:.cur. B".ı ı'nka-n11Jr siı.c rre k'ldar 
~ ... ~r;.b3ty':ı ne arla.· ~·vk iş .)'"ilpt.ğıını
zı ~ah t·:..t r~t' Mf"dı_\ Lq,e aı'tl.balanu 
daha fc;.'2:..ı .;ı>lcu .ıl.n.o::-=ını te :.in .. n b~ 

Lün otum.a yer!eritt.:n ltaidırL.rrwısı lçtn 
}'Olculırrdor. da t(!k:.rıcr y;;.;nlnY<'rtad-.r. 
Bu i,,:e ft-.rı1 ...... >n !rı!Kin yoktlll" Çürıf<.Ü 
bu YÜlldıen uı.trn .faz.la yolcu· a.Imuk-

!nn sık sık bonılma te'h'~rsi geçjrrn 
)"8.L)-lar, nı:ık..._r ~ ray':•r dr il.al bo

rulablU.-. D•ger bnı ı.ettliıliJer de Wtiirı 
kal'\i:prl<r·n ort..1dn. toplıı.r.ma~ iş.i.ilir 
Bu vaziyt"t )'dtuşl'l tPh!·t.~eieır dogma~ 
biltr. Onun 1çitl biz &lld<·oc ön !.aa-afta· 

ilki sıTa kar.ı.a.pe bıraka-cağııız ve bu ka

nspelerde ~ h ;,,ta, ır.:tl.iJ "' ;nı>. 
yarl:ır!a çocuklu k<ı-dın • ..:ır otura~ak
tJır. T•amvaylaı·a inip b'n11!{.')ı., otur
mayı tanzim ve h~st,.la.r:a. ıh~.; arla.ra, 
ına1ülll•!tre, çocuklu kadınlara yer bıH.

rook oçin k >llar:ıruı.a. po.zııbcnd bulırıı.-n 

memurlar bulıt•ı.ııca-ahr. Zatıta da b!z
!e s-.kı b ·~ 1§,btrliğl y;pscaktır. 

Yeni gı'tirttiği«nılı.i yar:'ı rnmz: 200 
bandcjla • !Cıde olm"Y&rı arnbalar
d.n 10 - 12 tanescnl bir lkıi glıne ka
dar scter-e çJlkaracağız. Bu sayode de 

ha:k.aı ('peyi lıirz.ınel edelıil.{'CQğiz.> 

Stalingrad'dG 
(1 incô Salıif<'.rlrn Devanı) 

boşaltmadan evvel bütün petrol 
kuyularıllJ tahrip ettıklerini ve 
Me~kop. Krasnodar, N'eftogl'.lrsk 
tas.fiyclıanelerinin tekme! malze _ 
mesi ııi beraberlerinde götürdük
lerini yazmaktadır. 

Almanlann son üç ay iç'nde 
buralardan bir damla b'le pet:ror 
çıka.ramadıkhrı ve Rusların yaqı
tıkl.arı tahrlbatın ~i olduğu 
temin edilmektedir. 

_. ................. , 
VEFAT 

.. ~aliye \Tcka,eli. Hukuk Müşavı ı Bay 
Su~{ll).,nnn Faik Oı.:k.an':n hP.mşı •. de
si, Başv• '.l. let karlt·laı· dair~l Müdi.i . 
rü Bay En,·cr Or.:?i'ın knyın va.!idesi 
Deniı.!t Cerrahı Has!alı!rıesi iaşe Süba~ 
yı Muhittin, Falih s~·h liak~mi Cevaıt 
ve !\Iatbuat Uın'lıUm l\1Ll.dc1r ~Iuavini iz
zetin Tuğru 1 Nişbay':n hf\aştrell'ri Ba
y:ım Meır.<!u'W N~1;r•n tıııhvl f'<>iimek
te olduğ.ı lloydorpaşa H~~tahanesinde 
Cutna g"'cesi vefat rtt!ği 1.c~ltrte ha-· 
ber alıt:ım!şhr. 

CP.naze norn.:ızı dUn Kadf.,öyilllde 
Omıan Ağa Ca.miindc lalnlCi\kları son
ra ÜsküciAr ŞeıhitliğtT!Öeki JnCdfrnlne 
tevdıi t.dil,·n merıhuınryı:ı Cenabı J-iak
tan ~~:ığf~:et diler ı.::,~derlı al~0~ nıe 
t.~ı(y, t~erlmJ.z:. bildi r>j .. Jz_. 

Dünya harbi
nin yeni saf
hasına umumi 

bir bakış.. 
(Basmakaıecı.ı.ı DeVam) 

2111.Du beklemesi. 
M ü-lrtefiklerin lWıı şimal sabi ile· 

riııden başhyarak blitiiıı şarkta, 
garpta ve yine şiınal luy15"lda Rus 
h,.tlanna telaki cbnek üzere kat'a
yı tam bir çember içine alması. 

Bu karş>lııkh dmumcla i&tikhal 
ne olacak?. 

İşte harlıin yeni dunım nıoktıa
sından l>aışhyan en meraka şayan 
sorusu budm ve ihtimaller ş..,. 

)ardır: 

,._ AlmaaQıom. ve İtalya.iılaı:ın 
bütün ihtôyatlar1n1 sı>ferlıer ede
rek Balkanlarda, cenup FraJasası 
sahillıcriaıde Oerıbal ta~ata ve 
tahkimata b:ışlamahın. 
lı- İsvoçi işgal etrreleri ve 

N-Orveçte okluğu ,gibi İsveç şimal 
kıyılarında da tahkimat yapmaları 

e- Rus ceplıcsinden it'.bareıı 

bütün Avrupa kıytların.ı beklemek 
ve her türlü louvvet ve kudretleri
ni aya.kta tutolllk :ıorunda kalma
larJ 

d- Bütün mihver ortulıarıııu 
tam sefeıllıerLiğe sevke) !emel.eri 
e- Rus cephesinde kış boyunca 

ve ilkbaharda yapabilttekleriı>i 
yapınalarJ v~ ondan öteye esMh 
tahldmata ~erek müttefiklerin 
saldırrşlan i1e meşgul olmak. 

Yine miUtefikler için,istiklbali 
nıü t.alea baluınmdan ihtimaller 
~U11la.rdtr: 
1- ~'.mali Afri.kada t.am yerle

şilmesini müteak:.p Afrikayı bir 
harp vasıta ve malzeme11i 11Dban 
lıaline sokmak 

2- Airikada.k:i muharip wıslll'
ları Fransaııın kurtul11Şu adnıa 

tam organize etllH'k 
3- Dakar \"e :s.airc gibi Atlantik 

kıy>Sındaki Fransız üslerini ve 
eyaletlerini de daltına almak ve 
Fransu Afrika imparatorlui;'llnu 
h.akild ve müttefik Fransa varlığı 
adına işlıaş nda bulundurmak 

Bu duı'Umda bütün kış, S<>vyet 
4- Bütün bu haztrhklar görül· 

dükten sonra, Si.cilya, KorıJk:a, 

Sardunya, Girit n saire glbi ada
ları tamamile işgal altına almak 
i- Bu sahanın da ikmalini mü· 

teakip Balkanlarda, İtalya ve)'6 
cenubi F.mnsada yeni cepheler aç

uıak teşebhiisüne girişmek 
6- Britanya, İrlanda, hlaııd.a, 

Groonland adalavnda tahşit edi
len kıuV\·etleri tam kıvamına ge
tirmclı: ve Balkanl.anla, İtalyad.a, 
ıeer.ubi Fransa~a cepheler açılırk.eın 
şimal ve garp eopheleriıı.j de aç
mak 

7_:_ Almanyayı bir yandan Sov
yet Rusya ile döj,<ilşürken bir yan
dan da Avrupada üç beş cephede 
birden döğü~ıniye mecbur et.m.ek.. 

&-- Nihai zaferin kime kalaca
ğını Auupa kıt'ası üzt.inde d~ 
mek ve bütü.n ın~gul memlekıet
Jer halkını Ahnan)·a aleyhine a· 
yaklnndınnak .. 
Görülüy0ır ki, Afrika.tı•n işgali 

ve Ronıınel ord·usıınun i:nh'zama 
sevkcdflmesi ile başlıyan yen:i dö· 
nüm noktası harb'n istikb:ill ba
kunından fevkalade nıüh:nıdir. 
Ancak, bir yerinde sııal \·ardır: 

- Alıuanyanın Avrupall'IJll her 
noktasında müttefiklerin taarru
zunu karşılanıı)a hazırlandığı ma
lüm. Fakat, uıütieiiklerin Avru
paya taarruz etmel.eri ııe zaman 
kabil olacak?. 

Hakikaten ,ce,•ap vermekte en 
ziyade müşkülata uğrıwulacak su
al şimdilik budur. 

Afrikaya asker çıkart11N1kla, 

Romn1el o=rdursunu hcz.inıcte ruğ· 

ratmakln A H16pa) a çıkmnk ve 
Avmpa karasuıdııki Almanya ile 
karşılaşmak araSJnda dağlar kadar 
fark vardır. Bunu y-:ıpabilmek iç:.n 
eo az kuvvetçe Almanya kadar ha
zır bulunmak lazımdır. Afrikaya 
asker çıkartmak için 5~0 ta,ıt ve 
300 harp geıııioi gerekın"~tir. Av
rupaya asker çıkartmak içiın ise 
hele ceplıeler taaddiit edince en 
az 10,000 geminin elde bul·unması, 
deniz üstünden, havadan, deniz al
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Şehrin içinden görünüşler: 

Ruzvelt Cezair 
Valisine 

Mesaj gönderdi 
Va,_.;ngwn, 15 (A.A.) - Beyaz 

Saray, Re.ios Ruııve-J.t'n Ceza<r u
mumi valisi ChateL'e gönderdiği 
~jm aşağıdaki m<-tnini ncş

reotımiştir: 

•Modem muha..ebe :çm her 
tü:rlü malzeme He techTz edilmiş 
Ç()k kuvvetli bir .Amerikan ordu
sunun, m.ib'7er kuvve1'1<erini.n lıer 

hangi bir ooreketini önlemek için, 
tükenmez kaynaklaını kulla™<rak 
size yardım edeceğine, düşmanı 
Şimali Afrikıadan tamıımile ata
cağına ve l<'ransayı menfur düş
man zuhnünden kurtaracağına e
min ol:albil.i.rsin'z .. 

* Berne, 15 (A.A.) - Avrupa
dal<i Japon heyetlerinin şe!:Ieri 

şimdiki vaı.iyet hakkında görüş -
mele-de butumnak üzere. Berlıi.ıv 

de 1bir toplantı yapm.şlaıdır. - --o----
Başvekilimizin 
mühim izah ti 

(1 inci Sıh1!r<if'n Devam) 
Yeni şeker fiatları bu akşam hü

klı.metçe ilan eılilocektir. 
Dün Ankara Halkevinde İ,;tan· 

bul, Ankara ve taşra gaıelec.lc-ri
ni kB'i>ul ederek kendilerile gayet 
sam,'lli lıasbıhal yapan Başvekili· 
ıniı Şükrü S&r;u:oğluuun dün ver
diği izab:ıta göre şekN nıc.selesiııi 
~u suret!~ hulasa ,.e lıah edebili
riz: 
Noım:ı.I zamıwı.ı..:'lia mem! uketion;z 

ıoo. - ı~ mf!.ı·oo kilo şe;.er ııot.nJôk 
ediıntf!ct.e<JU-. 1't(: ınlE'kt JT..:z.de m('""t: t 
tabrlkı:iar nonruııl z:ımıux!a bu ıht.iY•
cm bcyillc bir k.ıs:r.ını k;ıp'ln: ,•, 

~: Fak.at, bu sene ıneml-f"\r':cttf,okı ~ i~ 
is1'1>''3fl 50 mOlyon k!Joduır Horıı;.ten 
şt'ker getlrmt'.k iml<:ıiııı d<t ~,t.ur, 
Köylcıu~ de şek.er (ı,ı:hıaıı.; ço!\aıl

rnı;ı.tır. Bu vaziyet kal:lı.s.n»::ia hüttU
.rnet, 1r..ıı~yen gelirli ~t:mıckıcı.Ja.cın 
ilıtlyac1nı kaT$~a.c:ık ol:ı-n şrl:~ri a
y~ni~1.au SOillM blr _mt~yon. altı yii2 
bın kişi tohmin rd'lt'n bu ibtijyıı,;a k<>ı'
şıJl:ıık a.dı:.n1 başına 0-00 grmıh bltr ~-ttke.r 
tahJis ~Lınişti-r ki, bu da dbk•ız ııı,;ıyon 
ltilo t..ıtmol<tatl<r. llu •ene arz ol•.n 
pal>C<lr .st'hlM<ln! teşvik içın pa!lca~ 
~tı .. r:-e he; yüz. kilo başına ır ~
kabil bir k :o ş~eL" veım-N ,.~"'t-
miŞ'M. ı;, ı.ı.;. . ·~ .;:e~.e-ccA "h 'i0-80 
~!Jon 1.. : > ı . • 1c:.~ul CciCrr;).:iı: 
panc::ı.; L_ı.l .._ .... ~eceğl üıroiıt ed(lm('k .. 

lr<Jir. 
Butrran~ C:-!. t ~yük güıclmü. cırwt

zunda ~J .1. va.taıld:t!ş'.a.r bu yar
dkm yapıiti t'.;.en sonra 28 - 30 m.tlyon 
bir miktar a rtroıwii.:tadıı· ki, bu da scrbC 
satışa ~ it fıeti• çık0<k\ır. M<'!ı.t<p
lere vf h••lahmelere ş mıdikt !i<.lk 11-
C'UJZ ~r vPrilttedtt•r. 

Her nP suretle olıırnı. ol"lm ~ 
<ıloku yapıın'a.nn el·ind<'l<i ıııefoer al<
naoaktf!'. 

Eğer bu. 28 - 30 milyon ldı;o Ş{'ittı· 
nonrAJ:~ fi:ı.tle piyasaya arzedil.miş ol
saı,<dı, üç wy zarfında tükm~rok. bı.m
cıan SODf'8 en zaruri ibt"ya.;kır ~çtn &
hi şeker bu lım<ıl< imıclnıı ka,lmıyaoaıctL 

Yeni fiatla şeke6n ~..i. '11;.;b n~ ta
cağı ü.nı:tt ediıl:nıc:ktedir • .6t.ııı • a'Z'al
m~ı da f!aıtltırl ctü.şfr.r<'cek'.ır. B "1kJ bu 
zamen zarf:nda h!l.:"'lçten i:.ıaı inılkan.
Jarı dıa ohu:&tttır. 

Ayni zamanda hükı'.ımeıt, mem
lekatimitlde 6Cf-70 mil yor. k Qo ,... 
tiiısal olunan üzümden gJJJmz şe
keri çııkarmak için de u!1ra.şmakJta 
dır. Bu şle Elslk-şclıir şeker şi:rketi 
Jne§'gU ld!ÜT, 

SePbest piyasada satılacak olan 
şekerlerden elde edileceği tahmin 
olunan yiiz mHyon lira p ·yasad"" 
çk !erek Merkez Bartb5ına yatı
nlacalk ve ıbu sureıtıle Tii71k para.sı 
koruna<:;:;ğı gibi icabında bu para 
milli müdafaa ihtiıy~ları.na da tan 
s:S ohına<:aktır. 

Ansaldo fabrikaları 
( ı inci Sahıfede;a. DevaınJ 

dıman ed'J.miştir . 
SEi\'NAZER TAKRAR 

BOMSALANDI 
Looora, 15 (A.A.) - . B.B.c .• 
DüP öğleden sonra uçan .kale 

Ye S:ber:>t<ır uçakları Fransada 
S,ıp~L• ve Sennazerdeki Alman 
dQn!z üslıerini bomhalamıştı.r. Müt
tefik avcı uçakları bu taarruzi 
uçuş!ardan salimen dıönmüş!erd!·r. 

e Salomoı1ların Ev kiralarında "' 

açıklarındaki h A 

deniz savaşı I UŞU 1 şartla il •• 

Benı 15 ( A.A.)- Salonıon a
dalar• ~claylarındıı. ku\ ,·rlti den.iz 
tışkillesi arll6md8 ~at p ""1alar ol· 
makta~ır. 

Tokyo. Amerikan filo•unun ya• 
rısını!I tahr:p cdildı:l''ı·i bildirmiş ı 
tir. 

ASKl::R DOL U BİR JAPON 1 
C.EMİ.Sİ YAKILDI 

Londra, ıs (A.A.J - S..!omon !Kia.-. 
lan ocıklaı,006 bir j:ıpcın v.:1pur kar;... 
lL-s'r.e hücum Pd'1m!;?t;r. T>ial!m tıklım 
2.Sk!t:r dolu 12000 f;niuk brr nakliye 
gl'n · · c.Jev!.er lç::ı.d-e b:.ı ::!tılıın11Ştrr. 

BİR AYDA 141 jAl'OS UCAGI 
TAHRİP EDİLDİ 

Berr..e, 15 (A.,.\.) - bah."1ye N:.ız1r ... 
il?, iıı.tqr;n ayrıda H 1 j•pon ç• ğın ın 
1' '" :p ~.,l<f ft"41 ı,;:ıırı•ne:l<tcd.:r A-reri
l<an k;:.yı.lıı 10 uçokl.ın -b:.relb':. 

-~· 

Afrika har· katı 
C 1 ıncô S ıt ·en Devam) 

iLK HE0EF: TRABLUS 
Sek.z:ncı ordu umumi kara.t'ga

nı: 15 AA.) - Vadi< Baraıya üs
tiİD.<l&<i kıi>prünün ı.Jırıb1 m hver
cııere tonl::.rla diııamıl sar!ma mal 
olmasına ıa;,mı.cıı. Lıgil'zkrin me
haretı kaf.lclcr;'l buradan rahat
ça geçmesini temin etmı;!ir. J\!üt
tafik kıl'alarm ~imriıki h<dcli 
Traıblus şehridir Askerler, ne pa
h<e,;ına o1u~a olsun buraya mut
laka u'aşa<: • .klarmı söylüyoıılar. 
Mülı mmat, su,. ,,~nz:n \'e ) :yecek 
taş.yan kar:ıc;er a.rJ.ı ;,rası kes:ı,. 

miye'ı bir zincir gibı cle\0 3m et -
mekıc--dlr. l('-1~1ıelec:n yUrüyiışü 

o kadar mı;ntazam t~kilat'and.ı.
rılnuştır k', yol b<,yunca ~~ğ·n -
!arla çık obüs uç•ı< aı-ı olmas.na 
rağmen, gece koyu karan:Jctaki 
hareletler Eırasınd.a bile pek az 
t..arn ol.ı.luğu kayd oo J•rr.ektedir. 

Bem 15 (A.A.)- Tunus toprak
la·rında ilerlemekte olan Amcrilran 
zırhlı birliklerinin, Bizcrta iİSf:Üniı 
<>le ı:-:r-'rm<>ğc çalışr.cokl:uu ınu

hallaktır. 
Ticrıı 15 (A.A)- Amiral Darla

nın, ş:n1ali Afr"kada ,bir nevi es. 
ki R nıen prokon,üll~ri v.myeti
ni takınmış olduğu aııle~ılmakta-

tha-i 
İ'J'ALYAN HALK"NA st'ln'NET 
n: M.ı:TANET TA\'~İYE;LERİ 
Lmıdn, ıs CA.A.) -- İtnl,yan '11'111-

kamle-:-ı, Atrik.adıl:ki eon n)a.ğ!ıibiyt>t 

mibasebı·I :ı''" İt..ılyan bn ık•aJ hem>z 
lr~r ı€y' k!ıy!ıNlil:ncd'fı'n' ,.;;~]emd<
te, siikOr:-et, ınMaıne~ ve ~...plini ~ 
hata..a eb.'11-c•si<ıi ta,'Siye c"ı""1ı.--

1er. 

Re mi ilerin bir 
şikayeti 

Ramide Cuma maıhat!esi B06· 
tan sokağı 30 numaroda oturan B. 
Fo.rahim bu sabah matbaamıza 
müracaatla şu şiıl<ayette bulun
du: 

"Gece misafiri kahul 
Nişan, düğün 

Elektrik ütüsü 

etmiyeceksiniz, 
yaprmıyacaksı nız, 
kuUanmıyacaksınız !$1 

K:.ra<:ının lbiır derd:, ev sal9-
b;nin b:n derdi• söırlinü, muha.lı:
kak, mal sahlpler l çıkarmışlardır. 
Kiracının bir derdi olur mu? Ev 
bark s:ı:h!bi olmıyan h~:.m.ain 

ıh~şmtla olan bu dertlere, \);r yeni 
seri daha ilave edildi: Hususi şart
lar ... 

Matbu konturatm iicüneü sahi
fesinde bir hususi şartlar ·· ıyfası 
vardır. Bu sahife yakır :a. anla
ra kadar, yani gözler.o, binala~ın 
üt.erinde (k'ralık) levha görmeğe 
aiışık olduğu zarra J.ara kadar-
00§ kalır veya ancı.k şunt.ar yazı
Jı<rdı: Su pa<ı:sı mal sın'b'ne el.ek
tr:k, havagaz. kiracıya altLr, ve 
işte o kadar ... 

Ş mdi b r çok konturatarda bu 
.saı fa yine boş lıyor .2mma, ba· 
zı!&:nda kafi g~lıtı<'meğe ~lıyw. 
Elımize ı;~en bu yen: t.plerden 
birisini beraberce okuyalım 

1 - K \r2<!ı ~e gece mısafi:ri 

kabul edemez. Ta,.rndan akraba 
vesaire adı altJnda gL-cekri kal -
mak üzere her ha"gi bır şekilde 
<:kraa olsun nı!:>afır gdcmcz. 

2 - Evde nlşan, düğün, yıldıö
nümii vesaire ş-ckl ııd" kalabalığı 
toplayacak törenler yapılmıya -
caktır. 

3 - Elektrik te:s&tııda sl>k sık 
kontak yapmağa &lbep olduğun
dan eJ.ektrik ütüsü kı.ı nılınıya

caktır . 
M··ba.'.tka şaka zanncdeeeksiniı;, 

fakst değil .. . !stanbuida kiralık 
ev 'buhrak o kadar zorl8§111ış ve 
müh.m b:r n:e.o;cle halin alını~ 
tır ki, kiracı ,bütün bu şartlan 
kaibul etmek medbur'-yet :!de lka

lyor. Elektrik ütüm olan bir a
ilenin böyle bir yasak yüzünden, 
kömür ütüsüne nasıl başvurdu • 
ğunu b '·r düşününüz •. ~ 

:ı.rtanbulrda 101.120 me..,ken var
dır ve şehrimizin nüfusu, 990.()t)() 
ekmek .karnesi okluğuna g(ire to
parlak rak~m b:r mılyon o!mu~ 
tur .Mesken. ra~•mının ;ç!nde !.<-~ 
odal< kuliibecikltr dahi dalııl ol
duğuna göre, şohnn b Thas.a ış 

'~ ıne«kezlerincle ve bu merkez
lere y .kın yerlerde ne büyü ııor 
ev buh.ranı oldu~ derhtıl an' ı
lır. Bu hal, l!!V k rabrmı, ]ıa\'il ıca
ra'ı v.esaıre altında ve m'Ri ....... 
runma kanunu hü&ıimlerine ta
mamen a,ykırı olarak yükselt·r ';, 
diğer ta.raftan, ev s:;h'bi hes na 
lb r çok yeni şnnllr ilavescn.:? se
bep olmaktadır. 

B:ızce, 'beledıye in bu Jşle ş m· 
diden meŞgul o!.mz·ı I.izımd•r. Ki
raların mı.ktarını ve l.atta :nu
mi şartlar beled ye tesbıt el'l'eli: 

bu şsriların dı.şında iıde•a h 1·1·i
yct1 tt1hdit edici şartlar bc1 nrr:a .. 
sına ada ıı.ilsaade edilmeme! dir. 
Çünkü bu gidişi~ nerede~. ev 
sahipleri: 

- Mutfak tavanında bir iz b> 
rakma&ım, evin havas.nı gcçicı 

dahi olsa dumanlatrnasın, di)e 
p·.,,ıxılıı piış r.;mesır'n yasa:k oldu
ğu ılıakJunda kıontrurata m.dde 
ilave edeceklerd;r. 

Narına! zamanlaroa, hat'-A ge • 
çen yıl otuz ı:,ayıı olan bir e-.· ve
y1 aparlıman katı, bugün al•mış 
1 rad•r Bu kadar büyük bir farkı 
ödemeğe razı olmak medbuiyct n
de olen 'bi kiracı ıçin, füı'..el'k bir 
ôe bu kadar geniş tahdıitler ı;a.ro

şısında kehnak gerçekten 'ç sıkıcı 
bir haldir. Anl~lan, bu yenı .Ev 

saıhlbi tak>pleri• bolluğu ile olacak 
ki, mahkemelerde en sık karşı 
karşıya gelen taraflar, kiracılarla 
evsah'pleri oluyor ... 

ŞEHlRLl 

-------------- --- -
Neş'e Bayramı .•. Kahk:ılıa tufanı ... ZeYk ve Müzik fırtınaıst 

Bu hafta LA L E Sinemaıında 

ZANZiBAR YOLU 
DOROTHY LAMOUR'un gfrzelıliğinden ateş ... 

BİNG CROSSBY'nin altın sesi.nrlen ze-vk ... 
BOB HOPE'in neş'ı:sır.den harekt>t .. ıan en güzel fJmid 'r. 

Bayılıncrya lu>dac ı;·ilrr.tk ... Kalı kabadan ağlamaık iıçin. bu filmi 
görünüz. 
DİKKAT: Kapıdan geri ooıımeme k için Jı:ttf.eı> numaralı yer
lerini:zi e~ııden kapatıinz. Tele< on: 43505 

~~.s:ıııııı.-::::ı:m=m:m:ıımm .. a.mm•--=----ıımm;d •- Diln saat on ik:de Ra~ 
ki A;.medin b'lllına k <lerck ek
mek a:m~k istedim.se de ,;kalma
dı. cevabi!<! kar,ılı:ışt.m. Bu sa
b:ıih erkenden mez'<ür fırına mü
racaat ederek dünkü karnemle 
alamad,t m ekmeği .satın almak i&
tedim, fl t.i CI: 

--- --------------------~-

•- Dünkü ekmc:ği de veririm, 
fakat 27 kuruş üzcr'ndcn ... d<.ili. 

Haltuki dün !rınlara unlar es
ki f'atla yani 17 kum~ üzerinden 
verilmişti. Ucuza alınan ve dün 
kuliarulmıyan bu unk.rLa yapılan 
ekmeğin dünkü karne i.l& 27 ku· 
ruşa satılması doğru mudur? A
lakadarların nazarı dikkat ini cel
betmenizi dilerim> 

YARIN 

I 2 Biiyü~ Yıldız bir Süper Filmde: 
NOTRDA:\rın KAMBURU faminin unutuhnaz kahramom 

CHARLES LAUGHTON 
F«:i üh~mü.nden den evvel 

CAROLE LOMBARD 
ile beraber çevirdikleri en 90n 

BiR AŞK F ACiASI 
Hissi ve ihtiraslı filmiııicörmeie hllSU'ia.n.ırua.. 

•• 
Bu Salı akşamı SUMER Sinemastnda 

r=--
1 

AKŞAMDAN iTiBAREN 

ISTANBUL GAZİNOSU 
iSTiKLAL CADDESi 

F 1 Y 
BEYOGLU 

S A 
Be•telliir Taoburi S A L A H A D D l N 

E 
Pi NAR 

Keman: NOBAR - Kanun: AlUIET - Cümbüş: CE:.\IAL - Keman: MAKSUT - Klarnet, 
SALİH - Darbuka: FERiT. Okuyucular: AGYAZAR - FARUK ALTIN. Bayımlar; 
F>tiı.ıE - İZ. llRLİ MELAHAT - BİRSEN - CAIIIDE - NERMİN - SEHEB. 

' 

tından himaye edilmesi ve karaya ! ===============•~ LD M çıkan askerin arkasının sel gibi 
aluhlması gerektir. 

l\lüttcfikler bu d11rum1 gc!d]er 
mi?. Gi>lmedilerse ne vakit gele· 
cekler?. Bize Ö) le geliyor ki lmııun 
için en az daha altı ay geçebilir ve 
Alman - Rus ordusunun kış ve 
ilkbahar çarp:şmabt da bu hareke
te takaddüm edcbilcrek g*r. Ni
lı:ıyet miitıafikkr eıı son darbeyi 

vurmak kararı ile lıer türlü hazır· 
lıldarını biti.rm<:den Avrupa k..ra
sın.a çıkmak ve bir macera ile har
bi netice)·e bağlamak niyl!!inde 
görünmüyorlar. Bunun için kendi· 
leri.ne rehberEk eden •acele, de
ğil .iyi hazırlık. tır ve esasen Al
man ordu<ru döğilşmekte ve kanını 
akıtmaktadır. 

E.1'Elı1 iZZET BENiCE 

12 Tablo Büyük Fantezi R E V Ü Yazan EKKE!li REŞiT - J\lii:ıik: CEA:IIL REŞI! 

OYNAYANLAR: 
MUAMMER- HİCRAN 

5ALAHAontN 
Yeni kostümler - l\Iuhteşem dekor n ı.ıklar Fevla Jaıkı mizansen. J 

._ _______ iiilill _______ Telefon: .J.u5H •••••••••m••••1:m~ 
PINAR -- LÜTFULLAH 
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-~ Harp İçinde Milletler 
") 

) 

Japon harp makinesi 
karşısında 

Birleşik Amerika 
-------~ ... ı-------~ 

Japonyada büyük harp sanayn için ' 
esasla maddelerden pamuk, demir 
bakır rıoks andır, buna m 1.1 kabil 

kömür boldur 
- 3 

,--: Yazan : ) 

1NGZBET BABAi 
• 

sıkıntısı olmamak Uiz:ıngeleceğine 
de hiil<medebiüriz. 

Çatal, Kaşık, Bıçak, muhtelif cins 1 JBuLMAcAI 
Çorap, Havlu ve Battaniye allnacak r ı 1 2 3 • 5 , 1I:.-

İstanbul Sanat Okulu Ahm Satım Komisyonu Başkanlığından: 
1'Llh!.·11 

Ll. Ku. 
Knt'j T€rn:iınatı 

Llra Kuruş 
ih:-ı1e gUn \·r S<.1 ti 

1 C•l l, k•>ık n· b:çaı;, 100 Düziln~ n~o 2990 ---- - - ---· ---- - --- ıG/Xl/1942 s:ı..~t ıo d• ----- --- -----448 50 

2 Yün çorap 3000 Ç>ft 70 2100 315 - l6/Xl/ı942 ""-"t 10,45 d' 

T'1-ı:· ~o rap ( tJa.':1'.li) 6COO > 60 3600 540 l G. Xl/1942 s:ı.-.ı ll,30 d> -.-- - ------------··----
4 'f~7e t"Qrc&p (IIar'.ci) 3000 > 110 3300 - 495 16/Xl/1942 &ut 14 de 

--------- ---
5 Yil7. !ladusıı 6000 Adet 260 ısooo - 2250 lG/Xl/1942 s:n\ 14,30 ro 

------~-- --- ~-- ---- ------ --
2()00 > 750 15000 2~50 16, XI/l!l>l2 Saıı.t 15 C:e ---------

7 B~ ıtan .. yr J 530 > 2200 11660 1749 16/Xl/1942 Saat 1513'() d.:ı -- ------
3 

- Mü'!'ıtöct~ı-cilı t.emf:nJınc zaı"UTet has!l o!an y-t~a.r1dıa -y:ı..:ı:..ı (13:) h..aleı1l eşya P"'...ııa1·1.ı'k1~ t:-Jlıbtne iıa1e fdilm(;.k illzere 

ekGi 01o:cye ~.,tur. 

2 - İhale, Yik«k M~pler Mutıa.i·bec'J;g;nen !Gpkr.ıc .... <*<>! al:ım ve soi•:n ic:ıcri,;J•oou tara!ırlı;n i)'Ui<a.rıd;ı P · 
terilen gün vf' saır:;e!'<lt' y~ircaktlır. 

3 - Hl' pa.rtl :"~Y-"1 <'IYl'L ihale edile.ce:W.-ir, 

7 - - ••• 
3 • • - -
4 
5 • -··-

' 7 

• • 

• --

- ·- -~ 

. -. • - · 

''-''--'--'--'--=•:.ı-.ı.....ı.....: 
Soldan sııi~ : 

ı - E\·e gı;!ea oılıbs.p, 2 - Keder, 
3 - S.ıi;il.: yer, Dumanı ııbır~ 4 -
Göz re·ngi, Nak~l vas:1a ... ı., 5 - Bitler 
~t1-'1:, Tf'"r6i ağaeın kolu, 6 - 'l\!nbih, 
Haf!'( .ısp~1:o.1Jı i.çkı1 7 - Kaıta"'.:l.!ıuuıl ıtc1 
8 - İld harf :;a.n yana, 9 - Ucwı h<.ıv
yar, 9 - IUıdın pap11ı;, KöPflk;, 

Y ulı Artdıuı ltfllit: 

Memur karnel~ri hak· 
kında vilayetin teb liği 

Vilayetten tebliğ olunur 
l - V"z,f· e,·; ':>as_'<~ 'Tlalrnllcr

de bulunup ~. 11.•l r; is!a-ı;,u~dn o 
I.anl:rın a le efrad na İsla.nLL ia 
karne veı·Ilrr yt:cektır. Karne!cr 
ail{' reislerin'n bulur.dukı1arı ına 
halden tevzi cd krt•ktir. Bu hii 
küm harieind~ müracaatlar ya 
pıl:mıyacaktı r. 

2 - •Bu tebliğ' yalnl7. ilot<ığrafl 
memur •karnc1L·r··ne ait oh .. :.p tev~ 
edilen ekmek kartiarı ile r •Jka>l 
yoktur. 

Belediyede yen: bir reiı 
muavinliği ihdas ediliyor 
Iaşe i§Jer'n'n •beledıyelere inli-

'ka~ınodan sonra be'.,ed;yede işler 

·b!r h~y+; çoğoln1:ş o~duğund.an ü
çüncü b!r b<'lediye rei.;i muavi~ 
Jiğı ıılıdası lüzumlu &-örühnüştür. 
•Bou >ıusustak; tekllif şuoir meclisi 
ne sevkolunmuştur. 

Av111ıntlar heyeti Anl.ıaraya 
gitti 

Japon donanması Mercan de
nııi, Midway ve son zamanlarda 
Sdomon adalan önünde Ameri
kan dunanmasına karşı üç bü,yük 
deniz harlbi varm'ş bulunuyor. 
Sal<ımon adalanrun netieesi h<! -
nüz her iki taııafça ta!ısiiatile ilan 
t>dilmeı:üğ'ne göre, Mercan denizi 
ve Midway deniz haro'ndet!ıi J<t>
pcn kayıplarını gözden geçirelim. 
Amerikan harbiye ve bahriye ne
zaretleri tdbliğlerintle 9 Ağustos 
l\142 tarllıine Jr,odar Jap<ınların 

kayıplarını su şekilde ver.m'~t:.r. 

J "'ponyada demir ce,·heri çok 
azdır. Bunun yüzde doksanını dı
şarıdan tedarik elmeğe medbur- ' 
dur. 

4. - İs-1.-'C'~:lilP:i.n i_;t.;-1.·ak c~<.~leri p..'1'!"ti:ye a~ kati teminat, m. ... c tratiınıl~n cvv.:ıl Yü~tt 11.~..op!ıcr MJinT:heci.f,ğı 
V.Pznesi..n" y&t1rnıelan veyahut tc:n.inat n1~k::.upl<rl!'H. Kort~•s0ı. Uoı~arJ1ğı:n.a ibraz ctı:r.elt>ri la.zınxhr. 

5 -· lıu·kAI~rlırı bu pazıarl~;ı :~timle tdebi!Jr.clıe-ı'i tçiın 2490 i~lı kanllllun ic~p ettirGf.j;ıi \"'C&:caları hıı4 bukwmaJarı 
:ar'thr. 

1 - İçi OO(rB.GJnd.'.ı bu:hnıu:r.. Uıcr~!e 
çalı.ın.o., 2 - Vilayet, Sonuna N ~iw<.ı
oiyle yQr; o!fö~·an, 3 - Saıt.<Mer 4 _ 
K ör , İst:k"bal, 5 - ~~ 'r,.rsi rÔqAr, 
6 - Kiralama, Hatft y:ıro, 7 - ·r-crsi 
e.:Lt! brr 'l\h·k: k:•.rmandan1 8 - Nazlk 
Nota, 9 - S.+rn<n;! bağlı.1.!!k." ' 

Bııro reisi avukat .Mekki lfjk.
met, aovu kat İsm.ıil Mün '• , Münip 
Hayri Ürgüp!ü ve Hayaliden mü· 
rakkep bir heyet dü n akşam şeJı.. 

rimi?ıdcn Ankaraya g imiştir . 

" ·;;; 
·~ ,_, 
{J 

Z•rlılı 
Agır kruvazör 
Hafif kruvozôr 
'llluhtelif kruvazör 
Tayyare gemisi 

Nakl>ye gemisi 
Muhrip 

Denizaltı 

iMubtelıif gemiler 

1 
8 
6 
2 
7 

45 
20 

15 
12 

1 
1 
1 
2 
1 
4 

rı 

3 

1 

6 
" ,g -" ~ 
5 
8 
3 
25 
3 
18 

10 

1 
3 

J apon1arın Salomon ·ıarda ne 
kadar gemi ka:Ybettikleri ve bu 
gcmi~in hangi snıflara mensup 1 

olduğu me~'eleri de mühim ol
makla beraber, yukanki üsteden 
de anlaşılacağı glbi Japon donan
ması uçak gem:Si bakımından 

Mercan ve Midway deniz mı.tl:w.

rebclcrinde edci bir daı~e yemiş
t'r. Pastf;kte sabih birer tayyare 
üssü vazifesini gören uçak gem'
lerinden mahrum kalınca J~pon 
donanmasının k udreti üzerine al
dığı vazi!e:eri başarma bakımın
dan son derece u;.yıflamışttt. Bu
gün bidayetteki ilerleme hızından 
yüzde seksen balta doskanım 
kaybeden J aponyanın uçak gemi-
si kayrplarından bu duruma düş
tüğü ise çok aşikardır. Pas'!ikte 
tcşatJ!ıüsü elinden k~ıran Japon
Yanın bir duraklama devresine 
g;rmek üzere bulunduğu ve bu 
duraklı2macian sonra ise buralar
da tcşebıbüsün kan olarak Ame
r:kalılıann eline g~ği de göze 
gözükür derece b<.n-iz bir şkil al
mıştır. 

Japon kara ve deniz kuvvetleri 
ihıakkmda fbu ·kısa ve müomel ma
lümaHan şimdiki durumu ve ni
hayet ıı.ğır ve harp sanayiine şöy
le ıbir göz gezdircl'm: 

Büyük hele harp sanayii için 
en lüzumlu ham maddelerden 
Japonyada kümür oldukça boldur. 
Yni el kyoduğu kaynakları da 
dah:tdt"ki mevocuda ilave edecek 
ol~rsak bu yandan Ja.ponyanın 

J apol\)"a, pamuklu Sıllnayiinde 

'bütün dünya piyasalarında diğer 
sanayici devletlere rekabet et -
mck~ o~masına rağmen ham pa
muğun yüzde yüzünü hariçten it
hal eder. Şimdi fethettiği toprak
larda epey pamuk çıkar. Fakat 
bunu bir senede layıkı şekilde is
tismar imkansızdır. 

Kendi toprakl.orında bir dir -
hem kauçuk bulunmadığı halde, 
Japonya yeni girdiği yerlerde 
muthi,,; kauçuk kaynaklarına el 
koymuştur. HatUı dürıya istihsali
nin yüzde yetmiş be ·i şimdi Ja
ponyanın cine geçm.ş gibi bir 
§eyd'r. Fak~1 i<auçuı"' b:&ısinde u
nutulmamak gerej,;tlr ki bu mad
de sun'i olarak daha kolay olma
makla ·beraber, isknilen miktar-
1ada ve daJıa yükseK kalitede is
tihsal olunabilmektedir. Onun i

çin Japonya kauçu'.< çıkan k>prak
Jarı ele geçir{llcklc hasımlarından 
üotün bir durum iktisap etmiş 
addo~unamaz. 

Akaryakıta gelince, Japonya 
şimdi el koyduğu topraklar da da
hil büyük bir k:ıynak elde etmiş 
sayıl<maz. Bu yandan ihtiyaçları· 
nı tamamilc karşılayacak duru -
ma girememiştir. Maamafih es
k'ye nauran durumunu çok iyi
leştirm~tir. FeUhctlii(i topraklaı-

da kuyu!.arın adamakıllı tahrip 
edildiği de göııönünc getirilirse 
bu yeni kaynaklardan ne zaman 
istifade edabilccc-ği de ayrı bir 
meseledir. 

Harp sanayiinde büyük rol oy
nıyan sonuncu bir madde yani 
bakırdön yana Japonya oldukça 
fak:rdir. Yen> yerlerde de dünya 
isti:hsaline nazaran pek az bakır 
vardır. Bu yandan da Japonya 
dardadır. 

Bu ann maddelere i'.aveten bü
yük sanayide ve bilhassa harp 
sanay;inde kullanılan yardımcı 

maddelerden. mesela ipek, Japon
yada pek boldur. Ve mesela pa
raşütleri pamuklu kumaştan yap
mak yerine J apnoya bunları ipek
ten imal <'derck yüzde doksanını 
ilıh~l ettiği pamukludan tasarruf 
edebilir. Fakat yün ve yapağı, a
lün1inyom, tuluot, c:va, nikel; 
tungsten; krom; antirncn, man· 
ganez glbi harp sanayiir.de y:.r -
dımcı maddeler tl<' vardır ki bun· 
!ardan yana Japon ·a çok fakirdir. 
B:lhassa b;.ı sayd:k!a:ımız maden
lerden son beşi o'.madı mı çel;k 

r- ZATUTA RO:lfA NI "'\ 

·~~. ~ ,!!~rde~.~ .. ~!!.~!~! j 
\.. Tefri -n No: 15 _J 

1 "r K~,don ismi~de b·.r;s.dir. 
f l E n.n p:ı:mağı ~:ı. atın b:r 
y _u~ı: varJır. B:.ı yüzü:c kü .i!~ 
c ,dugu iç n mah~um'yet esn;h!n
aa parınağındm çıkar!1an,amış -
t. ıç,., d~~i mi:in(·vvfr b:r insan 
g 'ı konuşma<tad!r. Halkı bu tch· 
ı "li adan,dan kcnJ's:ni koruma
[;• davet ederiz. 
Okuyucularımızın belki hatır

lorırüadır ki, Kosdon .P1at, ka
& ıa< .. ıda doğmu.5tur. On ikl ay 
r\~Vt:~ de c:nayctc t(şc1bbü~ ve 
kcr...;~.ni tevk"fe gelen poli.,.lcra 
ka~,ı koymak &uçlarından maoh -
kiım di'mişti. Bütün nıuhakeme
s' esnasında masum yet.ni ş:dJet
lc müdafaa eım·ş, Iakat aleyhin
de ş~·hadette b ulunanlara karşt 

O• l~>Jı.di Utı· f :tvurm %1U. P olis, bil 

f'rar hiıd:scs ele b.r suç ortağını'1 
ib1'

0

Und"ı;~ı:rltrn şu ... }~ etmet.~·
d1r. A.ruşt rma ve t<Jh~.~at yapı· 
l;~:or.> 

Doktor havnd:st okuduktan son
reı, !\lis Bag dedi kı: 

- Ş m_ ben de ~ze bir şey 
söyHye~ğ:n1. Geçe:- gt·cc. R .... 1.;.ar
d~ 'nun w:nde s; ğır hizmet<;ısin

.d,.n b~ka k.mse yokken ... 
Kadın, \·eı't·ccği havad:sin e -

hi'ınmiyel ni göstermek için, şöy
le bir durdıı. 

Doktor söıü tamamladı: 

- Evet, evde başka kimse yok
lten Rikardo'yu öldürmüşler, öyle 
değ'! mi? Ben zaten cinayet ma
hallinde id:m. Fakat t..b:i cinayet 
işocnd:ği sırada deği1. 

Mis Ba ~ b u he)·eeonlı ha.beri. 

6 - Yı:tt.!'"da ya.ıılı 8 kıaobED} ewa.ya a·t r.i.imun.P ile f.tlJ~ıne~eri ıc>nr.dt k?.~ttıle!'in her ~ tıt.aır.buı San'a t 0- 1>ilnlrll •vinaacanıe lıalWJhıüa 
fllJt: ;.,...:.llla iıa§vurmala.-ı, (1233) 

imali imkansızlaşır. 
Şimdi çıok uzun zamandanlleri 

haıtbe hazırlanan Japonya gibi 
kuvvetli bir devld!a bunlardan 
büyük stoklar vücude getirmiş ol
ması düşünüldbilirsc de •bu stok 
vücudc getirmek meselesi evvela 
çok para, sonra piyasalara bı:ı.şka 

alıcıların hakom bul.unması yü -
zünden dile kolay fakat talb'ki 
çok güç bir i'itir. 

Hulasa edecek olursak; Japon
y2da büyük harp sanayii için e
saslı maddelerden, pamuk, demir 
ıbak" r.oksandır. Buna mukaobil 
kömür boldur. Akaryakıta gelin
ce yen; elde ettiği topraklarda 
!bunlardan şayanı dilvhıt kayna!k
lar vardır. Kauçuk ise zapteti/;>i 

İngiliz Malayası ve Fclcm•:nk 
Hindistanında dünya istihsalinin 
yiizde yetmiş ·beşi ve belki de da
ha faz1ası çıkmaktadır. Şunu da 

ilave eddinı harp sanayi'nde pek 
lüzumlu muavin maden'ıerdcn b:
raz evvel söylediğimlz g:i:ıi Ja
ponyada yahut eide ettiğı• ye:ü 
toprL.ı.klarda IK!k ci.iz"i b\r m:k•ar 
bulunmaktadır. 

iBundan •ba~ka büyük sanayi sa
dece bir kaynak mesel.esi değil

d ir. Bunda işçi, mesai şartlar, bü
yük ölçüde teknik b'lgi, tecrübe; 
ıJUbrika, ye nihayet teşkilatçılık 

öyle büyük bir rol oynar ki, me
sela J aponyadan Birleşik Ameri
kada şaılı i t olduğomuz ö'.çüde, 
!hatta buna yam bir haımle lı<'k
lemek ajbes olur. B unun böyle 
olduğunu anlamak için dünya p!
yasalarında mesela J apon mamfı
Jıatınd..:n tayyare otomobil fri.gi

daire, yazı makinesi, inşaat mal
zemesi, dikiş makines', radyxı, 

vagon; lokomoht; gemi; deniz va
sıtalan ve daha lbir sürü malı sa
tılmadığını göz önüne getirmek 
kafidir. J avcnya bu ~ş· t mallar
dan dünyaya satmak şöyle dur
sun bunlardan bir çoğunu ilhalı 

etmek durumundadır. Şu halde 
J apon istihsal potensiyelini Bi~ 

leş;k Amer·kanınki ile mu.kcyese 
y<r3iz olur. 

Bundan sonraki Jç yazımzıda 
Amerikan ordu donanma ve is
tıhsal potensiyelini tetkik edEce-
ğiz. 

(arkası var) 

lbilmiyen birsine verememiş ol -
maktan mlilevell't bir inki,ara. 
uğrJdı. Fnkat duramıy'Ordu · 

- Ne mü lı:.Ş §ey doğ:J mi dok
tor:' diyordu, d ... mt;;k s!z hepsini 
gö~d-..nüz. /',. "t:.:ıa bu zava 1lı ıda

nıın ha'· na ı' 1 ° 
- I-I dli nıLıi o!acak? B:r ü!ü -

ı.ün hal'! .. 
- Eve-• a~ ma. ben:m 9Öy~e-r::{-~ 

istcd (;.m b., ·a. Yar.. rasıl öldür
mü'iler der"ek isl.)"Orum. 

- Rikardoyu ip'e boğmuşlar. 
Sen şöy~e za1'mtP etsen de, bana 
lüaz da"a portakal marmeiadı 

ver:S-('ne! 
M's Bog, yerinde duramıyordu . 

Adeti sPv'niyordu. Büfeye koş
tu, marmeladı getirdi: 

- A fü ı Allah, dcd!, galiba 
"K usdon denilen şu mü!h'ş adam 
bu işi yap'ı. Ben onu daha çocuk
ken tanırdım. Öyle asabi öy!.e hır· 
İçın b: r çocuktu ki... Her şeye 
hemen kızıvc-rirdi. 

- Mi• Bag gahba telef.on çalı

yor. Bak b:kalım! 
Kadın odala<dan yine tel~a 

lstanbul Bakkallar ve Müstah
demini Cemiyetinden 

16/11/942 Pazartesi günü sabahından iılbaren şe.kcr satışına 
ba:şfanacalctır. İstarllıul bakka'farının Nahiyelerdeki cemiyet 
m~ssiline hemen müracaat etmeleri ve Nahiye mümessilleri
nin de şeker almak üzere Pazartesi günü sabahleyin saat 8 den 
.ti'l>aren cemiyet merkezinde bulunmaları tc!ı:ı.li.g ve i1iın olunur. 

(278) 
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Al[Ukathmn tekaütlük, mecbu
r i sigorta iş'ie Acfiiyc Vekaleti ıle 
temaslarda bu;unacaktır. 

;
UD1 
,~,;:~~d 
ilııiilil!I~ 

Şehir tiya1rosu 
DRAM KISMI 

Bu akşam saat 20,3Q dı 
NUH 

Yamn: A?oo"DRE OBEl' 
Türi<çsl: Mübeoo ·l 1i ARAR 
!kr Perıı<·n.ı> .. at 16,30 da 

matiDC'. 
K0'.1-IEDİ KISMI 

Maarif V k ·ıı · "" • d ZA 1'İ - Lt,::ool Fat•h Mrerlik ŞUr e l ıgın en : be''""°'l a!dıg•n .,.,~rlik terh6 tl'U<er-

Bu akşam saat 20,30 da 
AS>l.İLEŞEN BABA 

Yaıı..ın; SPİJIO !lll:LAS 
TJı"kçeli: A. UAtOPt:LO S 

Cumartesi ve Pazar günleri 
15,30 da Matine 

1 - An4t.ra Bölge S-an'at O:<ı.' Gı nel An:bar blıa&ı:ı illış<:U.tı (l·:ı-.c.rık tt'Slsatı mi zP.yl .ettim. Ye.ı.~ni .alacağııınj.an t'S-

hariç) k~ah z:a.~-r u'3Ulü ;e l'.ks:ıl1ınnyt kon~ :r.•.:ri-tur bs.ıı.!n hUarnü !)"dat:ur. (279) 
2 - & ;ıışaatın <eş.ı bedd" ~:.5zs:; lira 55 1<-.r.uşhı.r. Furt l'İRiNÇf 
3 - Eks!..t.mıı\ 18/Xl/1942 Çarşan:b:ı·güın-ü €flat ıs de, Ar.U<rıra<l:ı BUyüılc: Evkul ı-------------- Her Çarşamba saa t 14 de 

Çocuk T.i.)"a trosu Apaır...ımaıımdak; h1'l'3l('oki ve Tt'kn !t Öğ.:ehın rı.'1Wteşar!1ğrr_Cı:1 tc.p.l;.nacaC:t Vek~'.IJ..;. 

l
ih:ı!c Kom·~-.:.onur.tia ynprJaeaktır. 

.ı - Bu ;,,,,.,n~ a.~ proje ve \J)rlnton :rr (12) lira 76 ım.ı-..s ak<'bilinrle Vc
kill•k Yapı İ~e-ri 1\1Udih•l1!ğündı•n alına·bilir. 

/ 5 - Bu ~ aıt itin Ü'c!.1:11 ıı ol:ı~ ç.l.-ı1rn-to ve d{'m~r V(.ati!l ~cçe temlın oltma .. 
cu~tı:-, 

6 - ~ı l?nıeye g~<·b1rn.c.: .. djilı, 

j ~) 13,943.ı. li a 8~ 'aı~ta, l .. arct o'Jn maı•;akat ten'liınatm ?490 ~y-1;1 kan.un 
lıC... :· l.~.-r u..\ho nde 'er 1 ne , 
j "' O) En: ı..: (150.000) }i-;'a ı'K.. b Qıe:I inş..""?a.tın lacıhiıüt c.dtldigiı:ı' ve ı\aa<hhüdün. 
'ııia. o! ~c. ... ;ına d..ı1'r ve:; ika gtb-terllmt,,"s:. 

-c) i.h6. ır> ta~ . ı.ç ~ evvrl, (t..-ıt.a gü'llleo:i har~) Naf;a ,.l•.kıl'li~rı..i<'n alın.. 
lm•ş l'hlı-,,.et vcs~ının !b!"az edilmrsi, 

1 d) 1942 •••nesine a: Tiearrt Ocfasıru:lon vı·s'k.' al"11!1lı.ş ıı';ma<ı şarttrr. 
7 - İo«lôleruı, tı•klıf m+·kıtı;plaımı i..'12.Je g"-,ii olan 18/XI; llH2 Ça~ba 

l'iir.f.i saat 14 ı' k.ada.r k<;rr!l'-slfona \'Cnni.s yeya göınd-ermlş ol:n3.:arı l.az..ım.dılr. Pos... 
tada Vlli<r.ı bulaca« ııee'Jcnel••r kol>ul edilın~• . (rn42) 

D. Ueıniryolları ve Limanları İşletme U. İdaresi İlanları 
Mııb.amml'n bede;; (3317) üç bôn ilç yiiz on yedi l.ira ( 40) kı~k ltııruş olan 

mtrbt('}İf eb'.atta (873) Sekiz .yüz )'Pt.ınİŞ ÜÇ k!'!O OlOjen tc;:n p lJ''rlÇ kay nak teli ve 
QUbu:iu (2. Birinclk;inun 1942) Ça~a.n-.ıba gü~.U faal. (14) oo. dö:{·le Hll(Yd..trpaşada 
'Car birııı.;ı dat~foı.d~i Kom:.,Yon taı·:ıfmd ri"'1 aQI.k: ı ksiltme ıı.uloyle satıın :J1"I<ı
C'aktır, 

Bu l§e gir1™'k ;..t;yi>nlerln (248) il<.i y!iz Jmiı: s ı ,k'2 J.;ra (81) sekısen b'1 ıır ... 
MJQ!uk muvakica.t trunJ.rııaıt ve kümınu.n tayiu ett:::,ıi ve.sa~~e bt l~tp (',-a,·i11ıme güri.i 
sa-.ıme kadar ~na ITTürarcaa.tları lflzm:d1t·. 

Bu işe a,;ı şartnameler Jroıın~an parasız ol":·:t< dağ>lı!mııklW.."r. (1438) 

ASK.ERLiK İŞLERİ: 

Şubeye davet 
Fatih asker1ık şübes nden: 
Mirci Müd.faa Vekaletine mek

tupla müracaat ooen Falıh Bay
ceğiz caddesi 16 numaralı hane -
de merhum müteknit Üstteğmen 
Hasan N>vazi kızı Aliyenin nsi ve 
vekili u~uru Ha~eneyi gösterdiği 
adreste bufamadı.k. Jl!:IJi Müdafaa 
Vekifüğinin cevabını almak üze
re acele şulbeye gel:rnesi. 

cıktı, bir dakika sonra geld.; 
- Albay Detmar telefon ediyor. 

G'd'p kızını görmen:zi ist!yoı·. 
- Ac~·ııa çok mü3llccL hir şey 
. ? • 

mı. 

- Onu söylemcd!, 
s;zi rnut!a\.:ı görrr.-ek 

- Y:ıJa 1 • 

Fa <at kızı 

istiyorm~. 

- Ne cevap verey'm? Ş'mdi 
ge!ccek d y{:yim mi? 

- Ders:n k., ben:m tayin edil
m:ş muaycrıc sa"tlcr:m var. On
dan oonra ağır has!a:at:mı ziya
ret edeceğı'm. Bunlardan bir ta -
Pes· de fırıncıda y.tıyor. Eğer :\'!is 
Detmar'ın hastalıgı o kadar a~ır 
Ceğilse, öğiedt:n e\-vel kendi.sini 
gi:irmeğe geı:rim. 

- Mühim bir vazı) et mi var? 
- Söylemedi anı!"t1a, kız sizi 

göımek is!~yorn1uş. 

- Afü:h , Allah ... 
- Telcwn<la bck~.yorlar. Şim-

d: oraya g:<lcceğin.zi söyliyeyim 
m~? 

- Ders ntı kı benın1 müstacel 
d iğer bazı v:zita!.arım var. Eğer 
M:s Detmar'ın sıhh~tinde b'r fe-

SATIŞ İLANI 
Zeyncp!c R:.ısim Tupraloç»,,., şayi&> 

muta~.:w..·ıt oUi:\.ı4t'a~·ı ve 'l<..~"'S.li.ı.. ;rtbil 
clno:ıdığ-x.rl.an E~:•ctaş S·~~!l W k\mJ!c 
ğ.nce :nııYUUn z:ı-'!ı:.et zırrmınrla ~atıı!rna

sına kaTar verJJ.en Ort.3'ko:·.y Arıbarlıde
~ 9Cık<ığım!a roki 33 )rl:i"!İ 121 12 ve 1, 
12. 2 ve 14 w:ınJı 43 0-onı;m aı·azt dahi
lir..de bir ev Vt' t>ahQ·-v :1 l)Qaosı ve <lbl~ 

ma inıı:k tııhıt'ı ve yJ,zü :ı.:J.t+•cm·lz yemii 
ag~ç'.arını havi üç kı.;ıyusu ile sem sa.
tış günü 20/11/942 tarliı'ne t~sııdü! <'
ri:(•!l Ourna günü. .S~:J:~ 14 den 16 ya i;;.;ı

d.a.r sıatılacnğıından taıl)p ol.aınlar Brş:..<
taş suı:h icrasna mi.ı.rOiciWl.t c~nle:·. 

naiı« yoksa, öğle._Ye doğru kendi,
sini mu<.yeneye geliı'·m . 

Doktor H<:ddoıı muayenelerini 
b:t'rdi. Şehrin dışınc::ı, tenha b'r 
yerde, küçü< bir eve de g'tme/;>e 
mec<>ur o!ciJ, n,;ctor bu eve san
k: çok zen;:'n b:r müşlerisir.e gi
der g:bı istical göster;yordu. 

Bu sebEpierden AblıJyın evine 
anc~k ôg\:den sonra saat ıkiye 
doğru gidebı di. 

Kapı cç1 1Jnca. kcnd~sini duvar .. 
la r ı H:nt kum3:,:ar!l<' kaplan'Yl·~ 
h'r kü!üphaneyc ald lar 

Akbay Dctmnr dok'orıı ka•şla
ma k için oturduğu yertkn ayağa 
kalkmıştı, Zayıf, fakat endamlı 
ıbir adamciı. 

- Vay doktor dedi, sizi rahat
sız ettik amma, kusurJ bakma -
yın. Kmnıın hiç b'r hastalığı yok. 
B en de kendisine •K•ı.ım hiç ıbir 
hastalığın yok. der, dururum. Fa
kat sin:r i~~e ... 
Albayın o kadar doğru ol<ın bu 

te~~1isL doktor..ı gü.dUr~ı.;,. 
( Dc\·<;ı;ı Vor \ 

Üsküdar Halkevinde 
bugünk ü konleranı 

Ü:>küdar Ha·Thevinden: 
Bugünkü Pazar günü saat 15,3() 

da Evimiz salonunda profesö,. Sa
di Irmak taraf'ından (Veraset ve 
terbiye) mevzuu üzerinde bir 
konferans verilecektir. Herkes ge-
leb;Lr. c; 

15 2nciteırin 1942 
18,00 

18,03 
18,45 
19,00 
19,15 

Proı:ram ve Mflllli~t Saat 
Ayacı. 

Milrı:k: Rad(yo Dıırııı oı-..ası
Müı:ik. 

Komışma. 
Mü0k. 

19,30 Jllomlekt Saat ~n "" Nonı 
Haberleri. 

19,45 S€~best 10 Dakika. 
19,55 M'ilT.k: Fıısrl Hry'etiıo. 
20,!5 Konuşma.. 

20,30 M.oüa,:;.: 
2 ı ,00 Kom.ıı;-.n.a. 

21.15 Şar<<ı ve Tuıl<ü!er. 
21,so .An!.l<arn At Koşularının Net"'6-

·leri. 
22.-00 M üzik: (Pi. ) 
22,30 Mtmlclret Saa.t Ao>arJ, Ajoıııl 

Haberlel'i ve Bor!1a.Laır. 
22,45/22,50 Ya.ı.-rıki Procram ve X... 

pWı~. 

( HALK SÜTUNU./ 
(İ, arıya:n, 'İ§Çl istiyenlerin 

mektuplan bu siitwıda parasız 
o/arak neşrdtı1lıttr Ve yer tnüsa.it 
bulundukça bir kaç defa. tekra.r 
edilir. Ayrıoo dileklere, mü.§kül
fere de cevap ~·erilir.) 

Huıaıi dcrı veriyor 
Orta ve ilk talıı>il iç.n lhusWil 

clerıaer ve rilir. Beşiktaş Uzunca
ova caddesi Çeşme svka:ı: 20 No. 
da öğretmen Mustafa. Ataıbcke 

müracaat ed'llınesi r ica o!ıunur. 

YEı'iİ NEŞRİl'AT: 

LOKMA.'11 HEJdM 

Yedônıcl cildi taanamlı;yan ( 4-0 ) nurna
r2l.ı (Loimıw.n H .Om) çlİ<Ill. Cu;r.lıur\

~ ve DOi Batyraınları, Cumlıuır.yı·t:mJ
'"'1 Ck seı>eUJ;> ait cı.n ve s.,;t&.-ı.ab

met mina.rclerlr.-.e tarihi V(' ber1:ıi ın'&lı• 

ıra.lada ya:ulm.ıı; (Ya Ha~reti Fahri a~ 
·lrm!) Je\i>ao;ı, içle; rarf\yatı. 81:'1\ıkça 

fela.."t-€~~ QOğalaca.k, k3dın!arıı1 fıdet
trn ıkesi.lıme dıe\'ri, kışta taze c!c.;.n.atcs 
,.-emek, insana. ar;ık. getiren ve p..'h.li.vaa 
edf'n yCnrlş, bedaıva halis sirıke y al>ffi' S 
&"~ıbl mak.aleler vard~t·. 

Sahip v-e Başmuharriri Eıt>m İnet 
Ben;ce - Neşriyat Direklöril 

Cevdet KARABİLGIN 
SON TELGRAF MATBAASI , ______________________ ...._ 

TÜRKiYE CUMHURİYET1 

Ziraat Bankası 
Kurulu, Tarihi: 18RS 

Sennayetıiı ıoo,000,000 Türk Liran 

Şube ve Ajam adedi: 265 

Zirai ve t icari her nevi banka muameleleı·i 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyol" 
Zinat Bank•'1nda kumbaralı H ihbarsız tssarruf hesaplarında en 
•• 50 füası buhınanlııra senede C dela cekilecek ku.!'a iie aşaii ıd .ıki 

µlana ıı:örc ikraıni .ve dnğıtıla;:aktır. 

( adet LOOt ~inli.!< 
' • SOt • 
' • Z5e • 

(0 • ıet • 
100 .. Si • 
120 • • • 
160 .. u • 

4.00U 
ı.ooo 
LOOO 
4.000 
5.003 
4.800 
3.200 

JJnı 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

DlKKAT: Hesaplarındaki ;:ı;nlar bir sene lç'nde M liradan 
<şağı düşıniyenlere ıkramiye çı:kt ıf,>ı takd:rde % 2c' fazlasi!e verile
cektir. Kur'alar senedi! 4 defa: 1 Eylfıl. l Birinc1k.bnun, 1 Mart 
ve 1 Haz'r an t.orihlerln.de çeldlecektir. , 


