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A.LMANY A ı Stalingrad'daRus taarruzu 
Ne Yapacak? .dd I . d . . 
Kı t' .. Je şı et e devam e ıyor 

ı a ıçınu 1 

ve dışında Moskovadan Alınan Son Haberlere Göre: 
----

Müttefikl~rin ne yap
tığı, ne yapacağı aşağı 
yukan bellidir, fakat 
Almanlara gelince .. 

ETEM iZZET BENiCE 

Mlittefil;ıletln ııe yapmakta t>I· 
dukları ve ne yapmak istedikleri 
aşağı yukıuı ana hatları ile gözö
lliındedir. Bunları sır~Y.A koyarak 
serçevclemek mümkündür: 

M _ Şiına·li Afrikayı tamaınile 

i~ga.I, 
lı - Akdeniıi temizleme, 
c - Sovyet ordularını "e harp 

gayretini takviye, / 
d _ Şimalden, garptcıı, cenup-

tan Avnıpaya çıkma, ı 
c _ Jhmpa Jut'osında Alman· ı 

) a~ı, İtalyayı ve l\libver ortak· 
!aruıı ın:ığli'ıp edebilmek, 

1 
{ - Japonyayı mağlfıp "tmek 

w adalarına tıkm•k. 
Dcn.okrn<yalar bunun için ça

lı ılorlar, buna h:ızırlanıyorlar, 
tıÜİiin lıunları yapabileeeklt•rine 1 

inau:~orlar. 
l'akat, ıder demokra•ya lar için 

nasıl kendis'ni şiveli ve işveli gij· 
rünüsü ile aı-zeden fettan bir dil
ber i~e Almanya H ortakları için 
de J)llİ -'ldir. İng"lter< kadar Al
manya da, Rusya kadar İtalya da, ' 
Aıııcrikn kadnr Jnponya da zafer 
ndl: fcttaııı kend:sine ramcdelıi· 
Irccgi ümidindedir. Bu yoolda mü.t· 
tcfiklcrh1 ııe yapabilect>kltı-in.i, ne 
~·apmak istcd"klerini sıralarken 
Almanya ,.e Mihnrcilerin ne yap· 
nıak istediklerini ile tahmin ve 
mütalca etmek ycrs'.z değildic. 

Dün akşama kadar 24 bin esir 
alındı, 26 bin Alman öldürüldü -Yeniden bazı şehirler geri alındı. İğtinam edilen 

malzeme de ehemmiyetli yekun t'Jtuyor 
hiı'ierl ,zapb~tm!§'lcnlir. Dlin. &kga.ına ' IJrr-----------· ...... 

' J k<ı.dar Rra:;lar yi:.-n1i döı t b ·n. e:;lr Qk\llıi· 
"· • ı ııır ve ayrıca 26 bin Almanı ölJilnn~

lt"-l"Ciiı·. Bilıyük miktarda ganaUn de ele 
gf'Çllritmi,;tir. Gece )-.ırısuıd:ın sor.ra 

Mos.'loo\.·adn ıneşrohınan ik:.inci hususi 
R~ tebliğ<nde ~&ylç dcna,n<"ktedir: 

- K.ı.taa.1.ı.nıı.z1n i1-erI.e;..;.~i. deva.'ll e. 
diyor, Dün Çcrni'jrz.kaya, Tunduto\•a 

\'e Ak:.iıa ı.;ehi·dc~! de o!.!şn1nudan i5l r-
1 dat ot.lillmuaştui-. Bıın\ı.Ltlan Çcrnişes

k.lya Stal~~·adı.n Cf'rıtJ>Lı Gaırbi-.::ıinde 

bulun:naktadır. 
Dün. 557 top. 2326 ·1:otö!·lu n:ı!<ll va

at:l6ı, 1200 vi::gon, !:.6..!3 mı:üü .. 'lel.t tü1ek, 
35 t::ı.nk, 32 t~yyarc ~le tü!ck. ve sai.l'c 
iğt nanı olunınuş ve ayrLca 70 t.'lŞYa
re 157 t.:ınk 18'J top irrıh:ı edHnı:iştir. 
Ya•n~ UnltU 23 Te5rinisani Pnznrte-l I 
günrü Alm:.ınl.J.r z~bit \'t; nefer olarak 
12 bia ö1ü bıralcnışlarorr. 

Gece yarısı nc~olun:ı:ı Ilu..s ~b1iğ n
de b:e St.a!.Lll.gra.dd.ıki çı,ıı...q'Jl,31arın 

fll.J.!;ları.'l Irh:no gitnıc.kte olduiıu \"c 
t~.ka,nr n,.'.Ilhrı1lesjnde Rusların ya· 

GENİŞ BİR 
kış taarruzu 
BAŞLADI 
Lındra, 24 (A_ ... ) - Sal.i- : 

hiyettar mahiiBercle bild:ril- ' 
d:ğ'ne göce Stalin geniş bir 
,!;:,ş ıarcrruzuna başlamı:;t.r. 

Binlerce Almanın muha•ara- • 
1 dan kur,ulamamnları iht. mali 
vardır. Pravda gau:tesi iki ay , 
içinde Alrnan'ı1rrn Stal'ngrad 

1

• 

etrafında 100 b:n kişJ, 800 tank , 
· ve IOOQ la;yyare kayb€t\ikl~ 
r;nı bı 1d'rmektedir. 1 

,-,,ş y.w:ış ilerlediği n;;d t'hek1~dir": . M • ı ı"' ş f • • ı 
BERLİN RUS ~IUVAFfAKITETll\"1 ı ı e 1 m 1 z e 

KABt:L EDİYOR IK ı· . d 
LondıR, 24 (A,A.) - <B,llC:> Son a ının arasın a 

• nus tıa.arruzu hak..1;..ın<l;ı B~llnın en 60!1 
"1ı:üt::ıloc~ı bu sabah~l Bı~rlin Radyo-

ll'Iareş.al Timo~eııko •tm<l• IY.ld.rib\ ~\T: M:e•kılr rodyo 

Almanya i5io Avrupa kıt'asının 
içinde ve dıŞ"tnda yapılmak islenen 
şeyler olduğu muhakkaktır. 

b>vadan ıBl!nnn EOJl. Jıaıber:oıerc «Qre .- ;cR:slar n:.:uı.ı.zan1 kU\"\o'ftl~n \"'6 
StaJlngrad'ın ş;mı:ı.l ve: CcnuıbUndan menabid~ .,Lrnde t rıre hır k~ nok· 
başlıyan büyli:k Rcs ta:ıruzu dPVSı..'11 ııtad:'l haylı yer kltanmLya mu'\attak 

Lond:a, 24 (A,A,l - •BJl.C:> .'.!•"" r-··!c demiştir: 

e'lm<'ktedi.r. Rusl«r her Lki mı ta 1(0.<la olmU'j!ardır > 

ıovyet lhtllAllDID 
yıl ön .-ı mGnaıe

'betiıe telgraflar 
taatl edlldl 

Bunları da şöy· lecc sıralıyabili
riı: 

ı - Sovyet Rusı·ayı behemehal 
mağlup etmek ,·eya zararsız hale 
sokmak, 

2 - A vnıpa kıt'asına hangi nok
tadan olursa olsun denıokrasyala
ra ayak at\•rmamak, 

3 - Deınııkrasyaların her nevi 
deniz muvasala yol!.uını kesmek, 
ta'1t gemilerine biiyük zararlar 
verdirmek, 

4 - Harbi müıl\kiiıı Glduı;'ll ka· 
dar Avrupa kıt'ası dışında tu.t
n1ak, 

5 - Demokrasyaları harpten 
bıktırmak, yıld rmak ve i,gal al· 
tındaki Auııpayı biitiiııliik haline 
~okmak, işlctınck, sön1ilın1ek. 

da i!erliy("rtk yen;;:ıerı rnüteadd~t ~· {D·"VS.n11 Sa! 3, Sil: 8 da) 

On ev ·soyan üç' 
azılı hırsız tutuldu 
Çaldıkları eşyalar sattıkları 

yerlerden geri alındı 
Polis b'r müdtlcıtcnberi muh

tcl'f scmt•cre dadar.:n il;i hırsızı 

y.a!<alamağ muva:f«k olmuştur. 
Balatta odun iE!" :esinde yatıp 

ka'..kan İ\va ve !srd icim'nde o'an 
bu hırsızhr Ed;rnckapıda 215 nu
maralı Hrıf zenin evin·, 267 nun1a~ 
ral. J\·•ı:fin, 62 ncmara!ı Ahme -
din ev'einı, Fat.h•e llaydatbey 
caddes nele 7 numat4•!ı Fcrldin, 
Fat'h:e Fc\"Zipaşa cadde-sinde 74 
numara' Eedrn:n, Hırkai Şerifte 
Fatman.n, La'.el:dc R~tüpaşa 

c. ide.<>inde Haydar aparlımanın- j 
da Şd kanın dairesini, Kumka. -

pıd: Ahnıed:n evini soymuşlardır. 
İ•ya ve İsrail bu yerlerden çaldık
lar: c~ya!~:i. ıırrcierc sz.-rtı.klarını 

göstermişler ve çaldıkları m.dlar 
gerL alınm1şt1r. 
Diğer taraftan Trabyadz· Yeni

kıöy cadde~ nde <ın sekiz numara
lı Meliı.hat:n evon!n bpısını kıra
rak gir:p muhtelif eşya ç:lan ve 
ayni semtte Zarifyana aıt köşkten 
müteadd;t qya'ar aşıran Rizeli 
Ha9:n Kurtulu.ı . · m"ndc d:ğcr bir 
h'rsız da T•..:by~da b:r çeltik tar
lasındak. ku'.üıbeôe uyurken ya -
kalanmıştı!'. 

Aru.ı:a, 23 (A,A.)- S<wyetk!rin 1917 
lh!U~.ı yı.J<lönii:nü mÜTI'1$Cbel le Re· · 
cuını.hUL' İnönü i!C Sovyc-tlc:r Birliği 
y: ·~e6. ŞUrca: R<·isı • I. Kalin.in ara
sında tebrik ve t<;•kkllr telg:·arıarı 

t,.>ati edilm~tir. 
• Başvekilin telgta!ı 
An!<.ı.-;ı 23 (A,A.l - Sovyı·t !ht-ıa· 

linf.n yıldo:ın·.ü ve.jl:cs yle ~\·c:tll 
Şükrü Sartl(ll>ğhı ile S'vYvllrr Komi-
60I'~r Hcy'e:.i Rı•isi Sbalin .ar::ı.·•nda 1 

brik ve ırşekb.--ür ~lgr:t!ları gön<le
ı«).n:işt r. 

Hariciye Vekilinin telgrafı 
Ankıı.ra 23 (A,A,) - 1917 So\'yct 

ıi,ht;:alinin' yı;ıdönüm1 1 dcıl yı:;iylc Ilaxi
ciYc Vf'k.ili N?:rr.an ı-l\nerr:ı·nc;oğ!u le 
ııar..c:ye Ko~-ri l\lolotc! ar.cas:ulda 
ık::trşıltk it.brik. ve ttşP.kk;,ix tclgr.JJ::ı
rı gôrr.h~ri n:oşt.i.r. _,___,,._ __ 
Martinik ve 
Güyan adala
rı anlaşması 

Dalın bu g'bi tedbir, mülahaza, 
tasavvur, ıp~-ret ve hedefleri sı
r:ılan111\: ı11Hn1kündiir. Fa'kat, bü
tün dava yapabilmek arzurnnda 
del(ıl, yapmaktadır. ffç şüphe yok 
ki, sıralacl:~ın1 z ihtimalleri tahak.
l;ıık ettirmek için Almanya bütün 
gucunu sarfctmc!<tedir ve daha 
<la etmekle de\'aıa erlecekt'r. Fa· 
kat, tek cephede dövü~tüğü ve bc
ınen hcnıen bütün ir..ıhünlnrını or· 
taya ko~dui;u halde 1942 yaz ve!=========='""""================== 

Londra, 2i (A.A.) - Fransız 
müstcınlckcleri l\lart'nik "liC Gii
yan adaları bakkmda bir anla~- ] 
maya ,·atıldığı diin, Va~ingtonda 
bildirilmekteydi. 

Ame.rikan Hnric:ye Nazırı I\I. sonbaharı Almanyaya Rusyayı 

mnifl\ıp etmek veya his olmazsa 
zarars.z hale sokmak fırsatını 
vermedi, 1913 ilkbalıanndan iti-• 
haren Alm.rınya ve M•hver galip 
iht'mal ile Anupa kıt'osına karşı 
muhtelif bölııe\lerdeo yapılacak. 
taarruzları da beklemek veya ön· 
lemek vaziyetinde bulunacağına 

nazaran Rusyayı yıkması, inhilale 

•e•·keylemesi daha müşkül ola· 
caklır. Filhakika, Almunyaıııo e
r ude henüz Romanya ve Finlan· 
diya dı~ında ltalp ile bir arada 
tam kan fedakarlığ:11a davet olu
ı .... ~ak. şt.·r~!dcr bulunduğu gibi bir 

I.a\·al Frnnsası \'aziycti ve ii!n"di 
l!C. ,·ardır. ,\.lınanya bütün bun

ları yine •Avrupanın bütünlüğü 
\e kurtulu~u· adır.a. niı.ar.:ılaınak, 
dô\ ~~şc !:ir>knHlk ınuv:.1ffr.ki)·ctiııe 
c •• Lı:jrse en az 5 · 6,00U,003 luk 

lı'r ~·eııı kun·cti cephelere dike
lı lir. Bu suretle :So,~et Rusya 
harbiııc hu ku\·,·ctlcröcn bir kıs· 
mını •okarken kendi Öl kıı\'vetle-

{l:ı '"n" S10 3, su: 3 deı 

SümerBankHalktipi 
ayakkabı yapacak 

Ct>rdcll Hull müzakerelerin Ami
rnl Rabcrt ile Amerika muralı· 
hasları arasında yapıldığını ve Vi
şi biikiimetin'n bu işfo hiçbir ala· 
kası olmadığını bildirmiştir, -----

D . k d f b .k .. d.. .. Sinema ve Ti-
erı ve un ura a rı ası mu uru t ol d 
b k ı A k 

. . ya r ar a 
u ma sat a n araya gıttı t 1 beye 

Sümerllıank; Der; ve Kundura 8 e yapı• 
Stü tgard ve fabrikası müdürıi memurlara da- lacak tenzilat 

ğı\J.1.acak olan bedava ayakkabı 

Hamburga ya· 
pılan akınlar 
Stütgrad'a 30 ton 

bonıba a tılC::ı 
Londra, 24 (A.A.) - B. B. C, : 
Arr.<'r;kan uçan kaleleri ve Lal>

rz lor tayyareleri Senaze deniz
CDevamı Sa: 3, Sii: l del 

Jrnelatı ;,ş: üzerinde bazı temas
la yapmak üzere Ankaraya git
rnışt'r. 

H:ı!ber a!<lığı!"'ıZa nazaran fal>

rıka halk iç;n de ucuz ve sağlam 

·ıyakkabı yapma~ için bazı !et -
k'kkr ve tcc•r belcr yapmakta -
dır. Bu tecrübeler ;yi sonuçlar 
verd!ği ta~d:rde muesscse halk 

kundura'ıa.rı. irnal.fıt~na da b~~ü

y:-.caktır. 

Kanunuevvelin 15 inde 
tatbikata baş!anıyor 

Ünivcrs \ t~~cbe birüği nizam
r.ame-.:ı:n 74 ıi 'CLİ m ıdd"5i hük
rni.ı.'~ g~.e Üıı,vcrs:tc ta!cbcleri
n. - s.r.eır ı \'C t yatro!Jrda tenzi
lat . rarıfe,·e tab: tu!u'maları hak
k.n J~ geçen de:s yılı içinde Be
lcd~yı? Dai!l"i Encı.:men n:n ve_rd:ği 

(Devamı So, 3, Sü: 6 de) 

Yeni Ru! tnarru:ıun un başJadığJ Stalingrod , .. e cİ\•arını gösterir harita 

Afrika Cephesinde Muharebe Vaziyeti 

Almanlar Sirte Körfezinde 
Müdafaaya Geçtiler 

Elagegla'nın 50 kilometre 
doğusunda muharebe başladı 

dan t.:ıhmini rakamlar neşr<>hın
nıuştur. Buna naz.aran Amerikan 

kara ı>rdusu 350 ölü, 900 yaralı ve 
350 kayıp, bahriyesi on ölü, yüz 

elli yaralı ve kayıp nrmiştir. Bır 
ıı:ayiat daha zil·ade Oran ve Ka· 
zablankanm zaph esnasında verll· 

(Dııva..,-,ı Sa: 3, l:>U: 8 da) 

Londra, 24 (A.A.) - •B.B.C.• ı 

8 inci İngil"z ordusu dün Cedabya 1 
ynkıularmda ilcrleıni~tir. Cedab
)·anm cenubunda bulunan diiş

ına kıtaatı çckilmiye me<bur edil
m'~lerdir, Diin akŞ"om çarpış-ınalar ı=============================ır 
Elagcylanın 5& kilomltre dcğu- c h • 
.sunJa ccre.)nn l"tn1ekt«.· idi. \tib. en ova ş e r 1 
,·erin J:;lageı·lada tutunacağı ümit 

olunmaktadır, b it 1 • b• ' İHRAÇ ESXASINDA oşa 1 mış gı 1 
A;"tlERİKALlLARIN ZAYİATI • 

Lcndra, 2·1 (A.A.) - •B.B.C.• • 

Şimali Afrikaya yapılan ilk ihraç Almanlar Italyaya mütemadı"yen 
hareketi esr.asında Amcrikalılar1ıı 

\erdiği zayiat hakkında bu sabah ag" ır müdafaa topları go··nderı"yorlar 
Amerikan harb'ye daiıcsi tarafn-

M. PETEN 
Fransız Afrikası 
halkına radyoda 
bir mesaj okudu 
Vi~i, 21 (A.A.) - Mareşal Pe

tcn, :ı:·ransız balı Afrikasma ve 
Fransız son1alislne hitaben, şu 
mesajı radyoda okumuştur: 

•Fransız batı Afr.kası ve Fran
sız. sonıalisi Fruns1zlar1 ve yerli
leri; 

Asker, balıriyeli, ta~ yareci; va· 
zifcııizi ynptınız. Size eğer ta:ı.r
ru7. edcr.le:sl'. kcnd"nizi ınüdafaa 
edtccksiniz. Fr::ınsızlaı \'C 3-Crliler 
cm:rlcr'mc sad ık kalaraksır.ız.• ----a-·-· 
İngiltere ve Amerika

dan dönen Hüseyin Ca

hit Yalçın'ın intıbaları 

Her gittiğimiz 
memlekette tut· 
tuğumuz siya
setten takdirle 

bahsediliyor 
• 

fi;iHi Şef Hüseyin 
Cahit Ya,çın'ı 

kabul etti 
İr.gilt re \'e iUr.c:- k. ya gıden g:ızc

teci:t.'rım1ıdtn Çankın ?-.lı:b\.ısu ll. llli-
5ey.n Cahi~ ).~g'!:ı:t d !lkJ Toros Eks

(Dcvaml sa: 3, Siı: 5 de) 

Luıdra, 2~ (A,A,) - İtalya lt<stf 
bolnbtrdırnan vı~ ıstH.5. tehlıik:esine ma. 

ruz bulun~.ı içın M"'"'°linl bir cMil· 
11 M~da!aa Katı,,..;; tq:<lli st.T•1'3le 
buıc:Uff·.c~i ku'\'"\' L.!cndl..-me0 e. çalıemak.· 

tadır. K ntı uz bir aurette ~ekkut 
edl'n İW;;-nn ~aıı.t Parti.;; bir be

yanname n<şT(!de:Yk bu p1"Jrye il<ra.. 
•1môs ve hor ttirlil Faş'.zıne yaklaşma 

(Devamı S.: 3. Sü: 4 de) 

1 ÇERÇEVE'~~~~~~ 
Netice yolunda ••• 

ş:mali Air'k:da m~lıver, bo
şaltrı[lı muazzam ddılize ni>ibetle 
daracık b'r menhven altına sıkış
tırılmış J:>ulunuy·or. 

M'hvcrin Şimali At:ı-;kada sı

k·ştır d:ğı mcr<i"venaltı, bahçe
ye, kumı:la ve firar yollarına en 
ya..~;n sa.ha olmakla bera!lıer, onun 
tası tarağı .""fllayıp buradan cız
lamt çekmektense bJôkis rnüoo· 
faada kalacağını ve ha!.iı Şimali 
Airik:ı d hlizi üzerinde bir ümit 
saihibi okluğunu gösteren sun'i 
alametler vardır. 
Şimali A!ril<zda m "hvcrin Sl• 

hş\J.rıld~ı merdivenak.nın bir 
<tarafında (Elageyta) hattı; <bir 
tarafında. da Tunus -çe !Bi<zerte 
şehirlerini çeviren müdafaa kav
si... Biri doğu.dan gelen 8 ind İn· 
gil!z ordusuna, ooürü de lbandan 
ve cenuptan ilerleyen müttclik 
ordularına k:rşı ciddi 'bir siper 
emıniy·etini "'"Er.iy·or t:1!1Lr! .•• 

İ~<n tuhafı şu ki, dün Alman 
kaynıı,kl~nnd~n gelen bir h<lbeı, 

Alınan askeri mahfillerinin, mµ
\•affari: Ve! muzaffer b r manevra 
neticesinde L>byad:~<i mJı.ver or
dusunu bü ün kıyrnEt!erile kur
tulmu~ telakk ett'ğini göstcr:
yor. Bu kaynağa göre Afrika h~
rek~t. artık nihayete erm·~ ka
bul edilebilir! ... 

En nazi~ b:r andJ marazi de-

NECİP FAZIL KISAKÜREK 

necek derecede n klbln bir tc:s.r, 
anc>ek ruh!.'.ırdaki bcdlbi :.!.iğin, ter· 
sıttıe dönecek kadar büyük ı:nii<
yn.;ıa oldu!;runu göster"; ve ~ 

muka ·emelin fc<lailer ııe Oır Jı: ~ 
günlük bir emniyetle b:ıkılıra .. ı 

telkin et:ı:nek maksadını güder. 
B:zcc, (Elalemcyn) n~- tıınç 

kapıs;nı kırmış ,.c ?.lısr'li: L.bya 
dch'.Jz!ni aşm15 olan 8 inci İngilız 
ordusunun (Elag9"!a) t:ıhta pc~ 
desi önünde durdurulmasına im
kan kalmamıştır. Kısa muva•:ılaı 
tanz;mleri ve bir kaç günhik hı> 
zırhk tevakkufları müstesna ... 

Tu,n us istikametinden mcdcd 
ummakslı (Nryagara) şe'..ak's'ne 

isüıad edici bir değirmene r.ekıır 
!bet yolunda, dıbi delik b·r ko
vayla su taşıyan değirmenin i-şle
:yc.Oileceğini vehmetmekten daha 
ilıaf'f bir zan olur. 

:!\lihverin sıkıştın 1'dığını haber 
verdiğ:miz merc! ven:ltınt'1 bcm 
Tunu•. hem de (E gc ·la) İ" ta 
iJ>E-<lelcri, brrcr pcştma! haf f 
le kaldı••ldıgı g n, hiı a bı; n: v
zuda ümiı bes'.cmcğe 1ıüz«m ı;· 
renler n•:ısınc~ rr: \·n•e tcdar ·, 
cdilec. k ye.::iıne mazeret, k t'ı ne
t~ saJ1a.s1nın Afrıkı:.yJa a! '<alı. 
bulurun&dığ.n. lcr"yc ,;ünnek o
lacaktır! 

Bi< de c Zd!r.&ll kahk::ıha r] a 
~u'ccf'ğj7' 
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HALK FiLOZOFU 

GECE HAYATI 
HarE Vuziyeti 

taeaıepıerae ıraavay ' 
terblJeıı vereUm Stalingrad ve Don dirseğinde Rus 

MAHKEMELE"''" 

Haydindi hopla da gel 
Cüzdanı yokla da gel! 

Gece haya!ın'n tahtlidı etrafında 
baLı tctlkikler var ki, bu tedkik
leri ihtiva eden projckı Başveka· 
!ete t:ıkdim ı·dihniş bıılttnmakta• 

dır. 

lslanbul gibi büyük şehirlerde, 
gece lıa) :ılının ne demek olduğa 
ortadadır. Yapılmak lstenen şey, 
te:-ıhin ,·:ısıtasınd..-ın, tenvir vasıta· 
sından tasarruf etmektir. Fakat, 
diişünüyoruz ki, gece hayalının 
tahdidi, maddi manevi daha bir 
çok kıymetlerin t~arrufu demek 
olacaktır. 

Ft,·kaliıde zaman dol~yısile, a· 
vuç doln'tı para kazananların, ge
c~ Jıa)·atL1r1nı scyrcdiı:;,:_z, Ciizdan ... 
!arını ve s.hhatlcrini, i~rbftan baş
l>a bir ~ey y apmıyı>r !ar: İstanbul, 
prva yiyen öy:i? hir misafir va
tandnşlar kalabalığ-ı ile dolmuş· 
:tur ki, bu ınisafiri~, i, hergün, h~r 
yerde görmek ve nıüseır f olma .. 
dan t:ın ınak mümkünoür. 

Her büyük şelıırde bu sekilde 
para israfı ,.e hayli hazin geçen 

REŞAT FEYZi 

gece hayatı vardır. Fakat, bu hal, 
daha ziyade, normal senelerin ha
tularıdır. Bugün İstaııhul, ömrün.
de belki hiç görmediği bir lıovnr. 
dalar şehri olmuştur. Bu hovu• 
daların israf ettiği Ş"Y. yukarıda 
işaret ettiğim gibi, yalnız kiimi>r 
ve elektrik değildir. 

En ziyade bugün, tasarruf fİl<· 
rine ve propagandasına muhtacız. 
Ilalbuki, büyük şehirlerdeki gece 
hayalı, aksi bir propagandaya a
yak uydurmuş gibi şuursw:. 

Bize bugün birçok şeJ \er lazım
du: Bu vatan.daşlar:n israf ettilr.
leri ispirto lazımdır, harcadıkları 
para lazımdır, harap ellikleri sıh· 
hatleri lazımd>r, Hulasa, hcrşey 
lazımdır. 

Herhalde, ge<:A> lıa)atırıın tah
didi, maddi, manevi birçok kıy
mctlerı:en tasarruf dçmck olacak· 
tu. Hiçbir zaman, bütün cnerjile
rimizdcn, bu derece fazla tasarru· 
fa mecbur olduj;umuz an gelıne
mişlir. 

Bugün G'""' traın~4ır<bn bı.ılıo<'
dec:cğim.. ÇUnlk.ü. tran1vay yolculuğu, 
İı.;~ılJul M~tı. 1~·1ı mi»ı!ı,;n ·bir da\.<a ve 
mevzu olmuıtur, Eıl.tr, el b'ırliti ile, bu 
iş\ Cn sfrl 111 haJıe }roym:21S18ik, daha ç<>k 
ısıkmtı tekıe.riz; önür!fÜZ h.l(llı.r. Kışın, 

yaıııclan fazla •cı olur. 
Bir kaç gün evvoı, y\Iıe bir tram. 

vırycl.a;y.z, Kal:ıbaJM, buıoahın~ gldl;ro
ı-uz. A. "abanın l<aU.tığı !il< is~ 
l:rlndı..lerl anlaoılaın "" nrrkt.l'p\en dö
nen 10 _ 12 ~ııxıa dört çucı.*, 

çi!t ot:ırulur iki bııapey, l<ılll;ı kar· 
eıya ~'t;J:.r ve öyltce otu.nnu.;ardl. 
Arahınm lı;i luncıa!hınç, f'*3t., bu ço. 
~n n1.-"Ş'ı•sl Y'-tindc... G·ülüşfl
yorl.a:-. oynaşıyortnr. Çı.:nkli, r.ı.hs.t ve 
olll'!'uyurla.r. 

Bu arada, S"<>k ınkı:;tk ve.ı.<yetıe olan 
ı:ıyakta or:ta y~ı Liı: :.adın dunıyor. 

Elinde, f P"Yce ajlır y.,.ı <la var. Ço
c~ hiç a!dıı:rış Lır.iy9rlar. Bu 11-
lı..da, yotcırl~n ut• zoı.t, d:1yanama
dl. Hcmc:1 yan;j)·,.,ında. ot.Liran ço
cu~ rda,, ı:.;r>nc (IUyle doc>i: 

- Oğlum hasla mlSln?. 
- Hıı:rr ... 
Qı:ıouk ou wol ka•,....Dda ı.-:;;rr.q, 

""?""" da ıh~fd gt.m.ye ~mmştı, Ço· 
cııığ:ı Jı.itop ~den ,..:, 3ÜZ!inc ş5y:e de-
.. -am et~ , 

1 Şehrimizde pasta ve 
~ mahallebi fİ3.tları 

- Bale, burada b'r "°"an ı:!inde 
:vt::c, ay.ııcta dw'IJy,.. « çolt f•ıu bir 
vaz..yeıte. ~t'll d-e o .Y(ır, g\.tT"'~-'· 
ş:::.ka!~ı:yo:- t..'U ••• Sı;n;. h:xit..'l z:ı.mıet
t.lm. Ak · ht.Iıde, hrı 'n itWk,..cak. ye
r nı bu ""'1'aıı:ı verce tın. 

SİNEMALARDA 

KALOR FER 

Art. k kış gelntt:d~ denir mi? 
lakat, hıila, bl.rçı;k ;inenıalarda 
teshin va,ıl~ >" tur. Ne kalor'.· ı 
fer, ne de selıa )'ak.ılnu) or. Belki, 
töıuur d.;:ırlıjı ,.e azl.ğı var
d:r. Fakat, odun. ç<>k.tıil'. lstenil~~- ı 
ği katlar alınabilır. Sın<malar, bu-
' ük sobalar kururak, müşterileri· 
~ ıs tamazlnr uıı?. N<rede kaldı 
kı, bir~ok inımıaların kalorifer
leri irin k5fi kömür bulacaklannı 
z.ınn~diyoruz. Eğer, vaktilc, ciddi 
trıebbüs ) apıuışlarsa_ 

J~T SARFİYATI 
l'AHDİDl\Il 

El sarfüatı bizde de tahdit elli-

li) "'· Harp dört yaşına bastı. Ve 
b"rrok Auupa ınemlelı.ellcriııde 

)'ılh nlır et yenmiyor. Bir kısmın

da haftanın çok muayyen ve ınah· 
dut l:ünlerinde et yeniyor. l 

Bu karar ve t~dbirin diğer bir 
cok 111.ıdde "" c~ya fiatlan üzerin
de çok müsait tesirler l &paeağını 
beklcmeiiy!z. 

FRAISSAO.'\Kİ. 
St:F.Ar.t:TLER 

Fransanın şi.ındilı.i merkezi Vi
~'de, kiiçilk b'r ol<lclc, tsm 32 dev
J,etin sl'faretbanesi hirleşm'ş bn· 
lunnıakatdır. Ikr sefaret hcy'eti
ııe yalnız iki oda tahsis edilebil-

1 

m ~·· 
Parısin gen"ı u rnhat blnal • ..-ın· 

da alışan sefaret he)'ctleri ~ mdi 
ne .\~pıyurla.r_. di)C, dil~üntnler 

,·ard r .. fakat, eski Fransa nere~. 
.ı:ye, düşünil)·or 1111~.uuuz?. 

ANLAŞIL.'\lAZ 

.ı\D/\;\I 

Şeker !atların n artması üze
r:ne şehrm;zde bırınci sınıf pss
tahanelerde bir pas!a yirmi ibeş. 

ikinci s:nıflarda 15 - 20 kuruşa 
satıLınağa başlanmt;t1r. 

Matı~ lldbl, t.avu~ü ve emsa.
li roaddeler ıse azami 40 kuruşa 
satılm tadır. 

B r çok ta1ıan hlvacılar ş<!k~r ye
tine pekımt'zle ve ılz.(mıle taban 
helvası hralin başlamı~Tardır. -----o-----

Sahte Ekmek 
·Karneleri 

Amavu~oyünde köftecillk ya
pan Fevün' üzerinde dört adet 
sahte ekmek ~arnesi bulunmuş • 
tur. Köfteci Fev-Li bunları Küçük· 
pazarda MC'lımet Ali ism;nde bi
rinden 650 şer kunışa a\d.ığıru 
söyl{!'fllişt..r. Mehmet Ali hadiseyi 
in.kir etır.ek.tcdir. 

Bir pil muhtekiri 
yakalandı 

Siırkceido İbni Kemal nınhn\le
sinde 20 numarada oturan .ıu:ş<ın 1 
Macar adında bir satıc!llın 35 ku,. 
:ru~ satılması laz.ıııı gelen elektrik 
pillerini 50 kuruştan müşterile· 
rine r.attığı görülm~. kaçakçtlık 
bürosu memurları tarafından suç 
üslj ) akalannuştır. 

Mu'ıtek:o sat:~ı. llfilü Korunma 
l\Iüddciumumiliğirıe teslim <:dil
miştir. 

Bu &ô2lerl o dört çocuk ve bu a:nd.a 
bütün tramv11y yoJr,u ..1ı.rı ciin:.iyorlar
dı. Bu •özlere muhat.p olan çocuk. 
h&.ncn yrrindcn .lLı·Jgch. O batYaına. 

dllııd\I: 
- Buı'W'Wl eWıclim. clcd;, olu-

run ..• 
Baynn, t cl;"'.ııtirr edcr~k o~~ımı tu. 
~oıım k:ıl:ct~au gören dijer 
Uç çocılk ta, <leı1xı.: Y"" erıulen "'3lk
tıJ.ar. Bu sur· t!t\ U; c:.fl. ·'.'"acak yer da~ 
ha lıoza.lırış oldu. O:alnrda y14lıca bir 
<:aç z:ıt ot.ındul=. Çocu .'.:ır da cyokt>, 
se:ratı.:.ı.tlt?!"fne de"ırarr: r- yorlardı. 

10 - 12 yau,ndo;;:ı çocııkların trıım. 
vayda otc n mı:t. :a !.hım değ ı

dir, Traın\ay teırbıyc.u diye, yeni bir 
n evzu cı !.oqa ı ' tır. !!(klep'.croc, 
O~re1r.nenler bu t~rb )'•~yi t:ılCb~e ver
miye ı:: '. aüdıır. 'Irn:rrv~y ş.yle, he
p'·n z, ~lbir'~i i2e n:.c;gul olrn ·l'J'ız. 

R. SABJT 

Kurbağaluiere fırınında ya· 
pılan beledi kontrol hakkın· 

da bir izah 
KadıJWyünde Kurbırğalıderede 

Riza Akaya ait fır,nda lbh- Cür • 
müm~h.ut yı.pılarak ekmeğe ka
I"l§tırılan kurtlanmış fasulye, no
hut ve mercimek unlaTının bu-
lunduğu ve bunun üzerme fu:ı • 
nın kaı,at,Jd:ğı yazrl.!lilijti. Bu mü
nasebetle mezkur fınn k'cacısı 

Zehra Ak<!}' im'Zasile aldığımırı: 
b:r mektupta memurlar tarafın • 
dan fü\"aki fırında usulü dairesin
de bir araştırma yapıldığı f<ı'<at 
!bulunan maddeler.n lrurtı.a"m~ 

mercimek. fasulye, nohut unu ol
' ma:;-1p kopek olduğu ve 'b r çu· 

v&I içinde bu:ucan bu kepeğin de 
haY'·anl•n mahsus olduğu ve fı. 
nn "l kapaıı'm~mış bulunduğu 
l>cyan ,.e k •yfiyct bu ~c-kilde tav
zih ed:\:v'ekted.ir. 

Şişe ba ranı . 1 
. Şişe Wlr-c<ilUlll önleme üı:ere, IMi
sarlar İ·darr nin ycı-ı! bazı te bir eldığı, -----·---------
habM'i t.4hc10::~uık etmedi. Bayı er, depıo
J:trrdan içkı aı:ıl"kcn, - :dlk.i.JJ't ·nal tlde- j 
dince boş o e eölürmck: ınccbın·iyetin.
do kalru:a'<lar, &.Ye, bi• haq<r ırıtışaır 
etm· ;ti, Bu haber;.. doğru olmas:ru 
leı;...tnni ederiz.. 

• TAKVİM 8' 
Rurrr ı "~ 1 KA~Hl Hı·""fl"t6l 

2. TEŞRiNi ZİLKADE 

il 17 n 

Vaitit 
E.zarl 

kıskaç taarruzu ve Alman ricati 
Yazan: 1. S. Eski Bükreş Ate~emiliteri 

DWU CEPDESİ, 'DE: 

Son Ru . taarruzu ve Alman 
mağlubiyeti üzerinde Jıugün le· 
ferrüatile konuşmak ve bazı tah
minlerde bulunmak ınünıkü.ndür: 

Alnı1111 tebliğine göre, Slalin
grad'da ve Don nehri dirseğinde 
Alman . Rumen kıl'aları müte
madiyen çetin ınildafaa savaş

ları yapnıaktadırl:u, Alıııa:ıı teh· 
liğiııdeo ayneu aldığım bu cümle, 

Rus taarıuzunun Don dirseğine da
yandlğıııı ,.e hala şiddctlo de,·nm 

ettiğini, Alnııuıların Stalingrad'ın 

şimal ve cenubunda Don dirse
ğine rtc'at ettiklerini \:e bıırada 

tutunnıı)a çalıştıklarını açıkça 
anlatmaktadır. 

Bas tebliğine göre, Marc 1 Tİ· 
moçenko Slnlingrad'm şimal \e 

ceı.ı.ubunda bir kıskaç tanrnıznoa 

g;,işnıiş, 3 gtin süre~ çelin savaş· 
!ardan sonra şehrin iki 1'1rnfında 

Alman müdafaa lesiınleriııi 25 • 
50 şer kilometre genişliğinde )'al'• 

nuş, ve L.bkacın iki ucile Don dir· 
seğine dayanmı~tır. Stalingrad'a 
w:aaaıı )egine ıki demir><>lunun 

kesilmesi ,.e Doıı di.r;oj;i ıızerinde 

bulunan Kdaç şehrinin de :ıapte
dilen 40 kadar meskun )'er ara
sında bulunması, Rus ta.:ırrıaunun 
büyük bir murnlfalo.iyeı elde etti
ğini tamamile göstermektedir. 

Stalingrııd ününde Alman ordu
sun un §'mal "e cenup cenahı mağ
!Cıp olmıış, ve Moskovar.ın vcrıiiği 

rakamlara bakıl:t>a, biiyük miı..
tarda zayiata uğran1ı~tır. Bunun 
neticesi, Stııı!ingrad içinde kalan 
Alman kıt'aları geriye doğru dar 

AKDENiZ ve 

bir koridor üzerinde çevrilmek 
tehlikesine düŞlllüşlür. 

Mareşal Timoçenko, taarruza 
şiddetle devam ediyor. Don nehri 
eephesinden Don havza ı istika
metinde de taarruza gırışmesi 
çok muhtemeldir. Bundan başka 
Rus ordusu Kafkasyada Terek ve 
Alag:.r kesinılerinde de taarrw: 
halindedir. Rusların Novorosi..k 

ve Tuapse'de muaonidaue muka· 
vemetlcri yüzünden Alınanlar 
Kafkasyadaki cephelerini kısalt

mıya bir tiirlü imi.an bulaınaınış
la.rdır. İşle bu vaziyet dolayısile 
büyük Alman çıkıntısı, cazip ve 
stratejik bir hedef olarak Uu !a
rın yer yer ciddi taarruzlarına uğ
raınıştır. 

Eğer Mareşal Timoçcnko, Doo 
nehrini şimalde me ~l'ı Klet;ka
ya . Iloguçar aras.nd~n ceııuba 

ge~erck laarnıza ba~larsa \'C Sta
lingrad cenubundalı.i Rus kuvvet
lc.rile a.~-ağı Don nthriuin cenup 
sahili boyunca ilcrlem'ye koyu. 

forsa Almanların bütün Kafkas
ya cephesi yan ve geriden çevril
mek tehlikesine düşceklir. i.Ua· 
~eşal T'moçcnko.nun elde etmek 
istediği hedef de h~rhalde budur. 
Eğer Almanlar, Kafkasya c<p· 

he•ini bugünkü şeklile mulıafaza 
etmek isterlerse, Stalıngracl'dan 
Don dirseği içine ric'at etmek ,.e 
Don nehri boyundan btiiade ede· 
rek müdafaaya geçmek zorunda
dırlar. Fakat şimali Kafka.>ya•la 
Kalıııuk steplerinde de tutunma
ları icap ediyor. Halbuki Ruslar 
bu steplerde de taarruza geçm'ş· 
!erdir, Bunun için Almanların l'U· ı 
ziyeli çok müşküldiir. l 

AFRİKA 

SAVAŞI DEVAMDA YKEN •• 

Gazino s<Jıibi Malatyalı tacir 
Abdullalıla Abdüllatiiteo, orilar 
.ikisi de Nur.iye ve Zehra adında 
iki kadından davacı idıler. 

Gazino s<ıhibi diyordu lci: 

- Geldijer~ bu. kad!nlarla be
raber, dördü, rakı, bira içfüer. 
Yirmi sekiz lira hesaplan oldu. 
Ondan sonra, gidecekleri va.kit, 
iki.si birden, cıvıtmıya başladılar. 
Kadınlara çattılar. 

- Ciizdanlanmızı r.,şır<lılar! diye. 
Hulasa bôziro yirmi sem lirayı 

vermedil.er. Paramı isterim. 
Abdullalıla Abdüllat:f de yanıp 

yakılıyorlardı. Abdullalı, daha iyi 
k<>nuşanı idi. Şunları anlatıyordu: 

- Biraz mal getirip sattık. Biz, 
ikimiz orta.ğız. Bereket versin ki, 
parayı !bankaya yatırd;k da, ciı«
darumızdaki parai<ır çalındı. Yok
sa, hepsi g:decckti. )3cr.im dada
rumd .. altmı-; beş lit-a vardı. Tr~m
vaya bind <;;, Tramvay, itiş kakı,, 

çok kalabalıktı. Beyoğ!un<ia tram
vaydan indik. Eskiden tanıdığı

mız bu Zciırala Nuriyeye ra;tla
dık. Ber:ıobcr ±çıncyi teklil ettiJ<. 
Kabul ettiler. Hep bcrnber :iı.;Lk. 

Cüzdanların:ız, ikimizinki birden 
kayıp. Ben, kadınlarda:ı şü.phe ct
miyeceğim; belki tramvayda çal
dılar :ımma, bir çeyden şüpM!lc
niyorum. Zohra, çalgı çalan ça1gı
cılardan, 

•Haydindi hopla da gel. 
Şarkısını istedi. O §Üphelendirdi 

beni işte ... Çalgı bu şarkıyı çai<ır
ken de, Zehra, hafif se2le, lbera.ber 
söyledi. 

·H~ydiıı.di h<-pla da gel. 
•Şalvarı topla da gel. 
cCiizdanı yokla da gel. 

Diye birk~ kere tekrar ctti. 
Amma, kat'iyen i>ir şe~· bilmiyo
rum. İllelbl' t:ar çaldı!ar diye.'Ileln. 

Abdüllötır de hem~ ayiıi şey
leri tekrar ettı ve cüızd;ıillında yün; 
yirmi lira k<ldar bir para oldu
ğunu 'ÖY kdi. 

lDtvarnı S:ı J. Si 7 de) 

PASiFİK OKYANUSUNDAKİ 
ÜCADELE SAFHASI, HARP 

GEMİSİ KAYBI VE ÖNEMİ 

İkinci <;ünya harbinin geçen 
B:rineit~.n ayının 24 ücnü günü 
Mıs:. ropra.k.lar.ndaki İngiltere 8 
inci orduu.snun, Marc,a\ Rozıı.ın,,1 
kumandasınd!•ki m:.hver cephe • 
s ne taarruzundan'!ıeri d'kkat ve 
alaka nı:zarları Ortaşaı"t haektı
lına çcni!m:şti. 

Yazan: HA 
raj:,'illen mukaverr.et' uztm süre • 
ftıilir, diye umuhnuştu. Halbuki 
s:ngapurc!ak 1ııgtl:ız mti<avcme
ti de 112un müddet deı.-.m etfü~ 
lemed. Japonlar Ganka • Bu'ı':to 
ada.arını ele geçirdikten sonra 
Sumaıra adl.Slnın merkezi Pa"'en
J,ouğ'u işga:ı eykı.Ller 

iT · NURi IRMAK 
Japonlar, Salomon adalar'l.e dva· 
rını işgal suret.le yeni bir stratej' 

l.atlb.k ettiler, Birleı.<k A~rik.a ile 
Avust.rclya ;ırasındak: münııkale 

yo!Jar:nı kesmek, bu kıt'aıyı ve 
müd<.fats.ıu tccr t suretile iŞga•e 
ba,: .. mak yocunda yürüdül~r, böy

Je<.-e Yeni G:nç'deki İngiliz!erin 
Port M<>rsb' müStah\..em l'manını 
kolayc1 crüşıir<iüler Avustralya· 

run i~a1. P~s;fik Okyanusunda 
Jqıodaı·a lam hiıık miyc ı tc®n 
eylerdi. 

S!r Sıallord ~ e .ı 
vazlleıinLe •• 

Yazaiı: Ali Kemal SUNMAN 

Çörril kabines'.ııdeki 'O'l alist 
Nazu Sir Staffo.<d Kri!I' Tay· 
yare İmalitı Nezaretine geçın"ı 
bulunuyor. Bu değişiklik yalnı~ 
S>r Stafford Krips için bilha. a şu 
son bir seneye yak n zam:ıu<lu 
söyle.nm~ş, yazılmış nr varsa on• 
!arı hatırlatmakla kalmasa gerek. 
Hep malüm olan keyfi) etlerden· 
dir: Sir StaI!ord Krips en clce 
İngillerenin Mnskorn El~isi idi. 
Sonra Londraya çağırıldı, Çö,çil 
kabinesine ı:Wcii. lbnd milli reis· 
!erile görüşmek il.zere Hindistaııa 
da giUi. Sir Stnffortl Kr'ps'in 
Hindislana seyahati belki kendin
ce de istenen neticeyi vernıcnılş· 
tir, Bununla beraber oraya gi<lC'· 
rck lıiz.m gelenleıle kouu§nııı~ ol
ması az ehcııımiy(!tli olnıarn.~ı.ır. 

Hiç olmazsa her tarafın ne ılcdi
ği anlaşılır g?bi oldu. Sonra d ğcr 
keyfiyet de şudur: Sir Slalfo: d 
Krips'in her \'esile ile vaki o!aıı 
be)anatıucla ~imdiye k&dar tcl,rar 
ettiği ht:p f;usya)·a da:r bcslcJ gi 
itiınat oimu~tur. Rn~ya~ a ç->k 
yaı-dım cdilnıesi l;lzıın geldiA" ni 
söyliyen ve bu yaxdunın bo~n gi l
miycccğini anlatınak istiyc11 Sir 
Stafiord ayni zaınnnd1ıt. inıaıaiın 
artt.ırılruıı.mıdn pek ısrar etmiş

tir. Kendisinin ş:ındiyc l>aclar haı p 
kab:oes.inde faal b:r rol oynama· 
makta beraber bundan sonra da 
Tayyare İmalatı Nezaretine geti
rilmiş olması imalat sahasında ) e
ni bir hareket 'iicude ı;et:recck 
diye sayılmaktadır. r.InlCiındur kı 
İngiltere olsun, Amerika ol.un si· 
liıhlannıa yarışında Alınanya:l&ıı 
ve Japonyadan geri hlını~lordır. 
Böylelikle geçiriln::~ z~mnnı le· 
lafı içiu Ar..ı;:lo • Sakscn iılcnıi ç~k 
çaLşmıya, adcıa berşcyi yeni lınş· 
tan vücudc gctiı·nıİJ:c mecbur Ol• 

du. 

Tayyare imalatı mesele i do 
mümkün oldui;u k.ndar çok tay
yare yapabilmekten de ibaret de· 
ğildir, Harbin muhtelif tecrübe
leri bunu gö•terdi. lmalatm lıir 
taraftan i.hti)'açları iı.arşıl nw ı 

lazım gelmektedir. Bu dıı en da 
donanınaoın ve kara ku\ \'elleri
nin ihtiyacıdır. Şimdiye kadar İn
giliz askeri müııekkidlerinin ya· 
ZJlarmdan İngilterenin bu balı ,ıe 
uyıf tarafları Qereleri olduğu an
laşılmadı değil. Tayyare imalatın
da evve!J\ sayı itibarile mümkün 
olduğu kadar çok tayyare yapa
bilmek cihetine ehemmiyet veril
mişti. Bunun böyle olması zaruri 
idi. Çok tayyareye s~Wp olarak 
Alman hava .ku.-vctlerine karsı 
hiç olmazsa yalnız ingilteren iı. 
ınüdafaasını temin etnıek liızını 
geliyordu. Sonra tayyureleri.ıı da
ha iyi olmasına ehemmiyet veril
di, bu suretle daha ziy.,de zaman 
geçmek zaruri oldıı. lngiliz hava 
kuvvetlerinin ne 'akit Alınan ha, 
va kuvvetlcrile beraber olacağı 
uzun zam~1 n İngilı7: efl.iırında en
dişeli suallere yol a~ınıslır. Hele 
İngiliz hava kuv.-etlerinfo bir giiıı 
gelip de İL!imlüğü ele alacnğı ~ok 
nıilnakaşa götürür bir ıne\.'2U l:a• 
!inde kalıyordu. Bununla b.ı-J'abcr 
çok çalış.ılın ş. İn::'liz hava kuv· 

CDevı..:nı :.;.a.. S. SiJ- ; d~' 

IJir ganteci arkada~ın yaz4ığı 
fıkradan O[;"reni~tOıruz ki, şimdi, 

dUn)·;ı.da9 •anla ılınaı:. insan ol~ 
ınak,. merakı ve hevesi varm;ş!. } 

Boyle bir bal ve mllllLara var. 

B~. bir kaç d(·1a We iş'ı:ıe temq 
elm:şt.k. Bo,& şi.Se!c.r MU..:ıyar. İr.ılı1.33r]a.. 
rın cıa.a,g,.Jı · · en e p~ <la.ha. 
ucuz tqıl::r~. ;nd>'1, b:ıııla"->. bir Jo. 
tkilm ine •herr..m.ly<t \.'C!rilm')'or. Di· 
ğer ş;,;e:c: daha ço:C pa.nı ed'Ycr. B'z. 
c~. fevkalÔ(!c zamanlar devaıruııca, İn
hisarlar İ<iar"5 >i;ııe!<!'c damga vurduc· 

Yıl 942 NJ ıı \v" an 
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İçinde bulunduğumuz ayın b -
r:•ncı lıaflz..s ~ın s<>nt:r.da veyı..., i· 
kinci haftasın n b" !adığı günde 
ş mal ve şimali <:arbi Afr:kada..'<i 
Fran.rı müstemkke'e~ salı;:!!~,:

ne B:rleş'k Amer l-a le İrıgil,t.ere 
kuvvtlerin'n çıkarJması, d:J;.katle 
alakafan daha fa:ıı!a mktardılıl 

orta şark, ş·mal Afrika, Ak<ien z 
hareketlerive çevirmeğe s~p o-l 
du. 

Ja 1_ ın1ar n bu :ş',,er arasında Se
ll']J denizi d<>ğusundaki lbazı .ma
hıil'ere, Mo~iük 3'Clasıııa a•ker çı· 
koTdıkJaıı :e Uo:IÜI! boğazına da 
J.ıfık'm oldukı.ar. göruldü. Makas· 
sar ve Kar neta 'tJCiıaa:lar.na hA
k:m'yel, Japonlara ca,·a den:C.n
de de hfo3imiyet temin ctııı ş, Su· 
tm4ra ve Cava ada<arını ayıran 
Sund boğaıınr dahi J ponlıır tut.
muşlardı. 

J<pon 'dd!<ısı, gayeıs Pasliik 
Okyanusunun bütün adalar a, 

ikcisadi var .klarına, Y'eraltı servet· 
lerine r<k:p<ı h5kimiyelt.ir. U • 1--------------

Fakat, bizce, bu, bir merak ve 
hcus değil, zarurettir. Çabuk an
la~ılır olmak, kiınseuin işine gel· 
mil·or! 

AHMET RAUF 
maldan ' q(•.çmelicfü. 

BURHAN CEVAT 

- Mizohi ve ınilli roman No. 38 
' . .. 
BiR PALYAÇO DORT CAN .. 
BAZ BİR DE HOKKABAZ 

\,. _____ .) Mul::.•rı·•r;: NEZİHE MVIIİDDiN \... _____ ,..1., 

..• o 1~reg m ~ ıat <ıtt•, Ben dıe o- ı 
nun btr daha gf".. yf't"C'lınL 2annet
ııı. ,ı!m. 

f; . .ııre 1>M a:ıcı:tı. 
- il.!' d !ıa :;:rhn sr ne olur? O da 

bt~· ~ b • q; b:.. 1 uı- cıbc•t •• Biz de 
'il: l~C b· .. -.ı- a ça: .... ırtz, rcca mı bu? 

nn•; ~mc Fah e-:-ı. n .>..ıtti".ıf" alıcı 
gt zıt ~ hcık: _,ya bu; m ı. Jl1!uıalı 

ın ı~.ı 1ı g~ılt. ;ek~ 

- (.l da ~r"lob r olursa d;..b:ı oeş'eli 

ç3 ı. •• -O _i;-
1' a .. ı oe ynilı .e1 b r cı"" gıolıkla ince 

ı:.,, ı l ç 
- S.z ) 

Y!"~I; 

an:rnı tat 

' 
aok-':< 

• bır an.smız! 

ırI/ " .. Ne zaman ya .. 
:.'. 

• Bir de •<ır•"TD<
vv 1 t::a r. r.:.yda, 

y ıvc- ıp s -!lTlp ran .... 
Ot \"I.. a n, cı' • •Y as..at:..e 
b b' k 
k 3. lr GJV c~ n 

~ !'er' k --~. 
ı>en • • d~ğil 

miydiniz? 
- AA! HalA mı bunu dilıün.,..o•

,,unı..n?. İw n:lk bu! H Unutmuştum .•• 
İki genç ha-rarrllı bara.ret~ .ıt0nı.>

şırr ken ırrko r :ıtı rıda n: 
- Mll(O!al!ah! 

n;~ bır &a.:> t,~terek sustul-ar. Dö
nup baklıkl.:ırı zaman Na!! Beyi. hid· 
detll'n karnı blra.ı d::.lu s7ım:ş olarak 
odawn ortruın.da cö:düleı_ ..İ.klsi. bir ... 
~n i'l7a4S fırladı. Naıt Bey bıyı.kla
rını karış.tırdı: 

- BJ:y R tip~ Bay:;n Faihire! Bu 
ş~ k~ln n:zamnam.c maddeler ndr.n b!
rinl ~fa.ben arz.rd~yoıum: iş fJ9n36r.da. 
boş lakırdı •den mmıuriar lk defa Jh. 
tar 11e. kinci de(asın.da. m~'1rmuı 
TUDU ~--l:n-ek suret;yle te:2iye edilir ... 
•er ... Blyan Fahll'fye ihtar, Bay R1ı

~-be de maaşının rı;ıtru Iocs1ldiğini ma.
aı~! bıyan ry!eri.m' 

Na'1 Bc-y kal'lldı!lda put k6';Len me· 
murlar;:::ı bu c!ddl •öz!eri s!>yled•k· 

Ö&Je 716 24 ıS3'.l İkindi 945 
1744 Aıqarr. 1200 

SA l I l ı 21 Yateı 136 
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1ıen soora t.:'lS yüzü diioorek kemal! 
vakaırla dış:: r1; çıkar:.ten: 

- Buru:an sonıra çıt çık.mıyacağına 
cm~n rn! •.. Capk:ın..lara iyi bir ders ver
diın ... Br<ıim ıril>• b.r -ıdüre d• bö.J· 
ıe ciddı:;c-t yakış;ır -Diye k.ı:kıs güle
rek cdu.na gird. 

RatJ, rrn"{uıın rubu gittiğine ;r.ına
nk i'ahıtf ;y-(,! çaltı: 

_ ~ı;=Uı:;z mi yaptı,fuıru ı<ım ?. 
-A ben r'ı.: }V,Ctı!':l!. Yüzfrnüzd.m 

ihtar t "dnn.! 
- S\.Bllntız r· ca ede-Un! .•• 
Ratip b<r hç gün .,VV<l Calhdeyle 

r.>lacıııda ır:ı;tn vok'ayı dil,,'"iiıııfiyor ve 
şimdi kerı...ı.isi.ni Ca:h~enin yeı·itle kOı)'lJı.. 
yordu. Fı.'"!lı. :e durur mu htç: 

- M<lfUllıUı B8yı fendi! Kadınlara 
ıx·k naz:k muameı::: edıyonuınuz! Tcb· 
rıkler! 

- Burda kadın -erkek yok! İkıi mç
mur vat H<mml'efend-! ... 

- Buratia, başka yerde erkek dedi
ğin bi.:-az n;ı.2Jik ve k ha.r olur ..• 

- R~ca eCocrlm }'whi.re II.arum yrtl~ 

şir .•• Ma~aallth rcr.cnlz çok kllVvetli ••• 
- Kondim müdal:ıa ı c!iyoru."ll. 
- Bır 3\ ı.:·: .. st tu.k:nuz bari .. 
- Avu.ok.:ı.t.a. ne lüzum "\'ar?. Ben Hu· 

kuk FH.fllle..'n111 b inci s>ru!ına Jm. 
d!).r oklldınn. J(a.'luol!Lrı bi~rim .•. 

- AJ ııısunuz aıı.k! Ş meli N•ll J 
(Dc\rarrıı '-'"ar) 

Den."ı:l.er, Oky•ı:ı.uslar ileris'n • 
deki büyllk Okyanusun veya Pa
sink Okyanusunun 'bat.ısında de
vam edıı-n iıava s lahlar>le, hal1P ' 
gemı:Ierile, bazı ad:.ılar<laki tank
lar, topfarla yapılan muharn'beler 
p:-ade savaşlar• da büyiik önem .:r
zedkyıor. 

Pasifok Okyanusunda Japonlar 
Malaka boğı-zını e!e geçirill~ten 
ooora Se'.ep denizine g aen boğa
za da, lııiık'm oldular. 7 Bir nc'kfı· 
nunda 941 Perl Harburd'd;ıki A
merikan gem ler'ne yapılan .Ja
pon hava kuvvet.lerinin ba9'.i'n 
§ekl'ndeki taacruz!,;.ırmdan ronra 
Amerikan donanma kuvvetlernin 
müh'm zayiat neticeıı fl>Xe uğ -
ra.ını , vazlyete g:.t:·mcsi ya hıız 
meı.kür iki !boğazda Japonlı::ıra 

hiik mi yet temin etmcf<le kalma
dı. Se'ıp den'zi batıs:le &ırneo 
kryı•'ar.nın tutu'ması, MakaSJar 
boğazını da Jırpon deniz kU\-vetle
r'ne, nakliyat vapurlarına açn:ı~-
11. 

Borneo adası gaı'Jır.dek: Pan
t!oak',n J"pvnlarca i;:gal:, bu ada 
'le Sumatra adası arasındaki Ka
rineta boğazında da! · J·'Ponlara 
hakimiyet rr! an!rını verm·,t:. 

s· ~gapu ınüst.:ılıkem kates:n:n, 
Ma!aka yar madas:n<I .ki İng He
re kuvvctler.nin 111ağ1 U ~yEf.,,~ 

.Amil>oine'ye Japonların asker ih
racı, Hahnelıara ı. '6i.lesil.e 'boİ}'l' -

z:mda dahi Japon bahriyesinin tu
t=asına SEl>ep oldu. Böylece 
Timur adasını da ~al eyleyen 
Japonlar, Ambc> ne ve Avustral· 
ya arasmdaki sahada üstüntüğe 
e<lıip oldular. 

• • • 
M-0J.Jü(< ve Tirnor arasındaki 

Banda den'zine de ht.k:m olan 
Japoniar, Yeni Gine'o:n cenup 
sah'.!lerin: de işgal eylemişlerd~ 
Yeni G:ne ve Avustralya adalan 
arasmdak' Torres boğazına d.iı 

bak:m olmak isleyen Japon de
niz, hav:· kuvvetleri, İDgilterenin 
Yeni G ne'de Port 'Mnr1'>;, Anıs
tralyaıın. Amcrıkanın, diğer b'r 
ta'b:rle General :\fack Arthur ku
mandao;ındaki müttcf:i<ler de-niz, 
hava. kara kuvvctler'nin C:.J,c' ie
şer. mukaYemeti karşısında k.'dı
lar ve duraklama devresi başla
dı. 

Ç:n ve Hint denizlerinden A • 
ı.-ustra!yaya kad: r g;den t>n bü -
yük sahayı, adaları boğazları bu 
adalardaki 'ktı.sadi ktynakları, 100 
mii~·on kadar nüfusu Japonlarn 
ıkucak'.adık'.arr görülmil§tü. 

.. 
Torrcs bt.'ltz,n l h ·kim olamı· 

yan, A\"uc•ri.1ly.ııyı !şgal ederr.1\'!·n 

zakşarkta aynı tarzda r<kipo;'z 
hak:·miyetin temin;d'r. N.ilıayet 
Ona Asyaya kadar uzamnah.'iır. 

Yen.i Giıı.e'de, Salomon ~dala

rında Birleş"k Amerika ve İngil· 
tere mükavemeti ile Çindeki M'l

li Çin kuvvetlerinin, Birınanya -
nın Hindistan hududunda y'.ne 

İn.gilizl.erin Jopon ilerleyişini dur
durması yen> lbir vaz'yet, yeni 
lbir safha husule getırdi. 

Ameriblılar, harbin b~lama -
sından, yani 7 Bir:!1ciJ.anun 1941 

denber; Japonların 2 saffıharp 
gemisi, 6 tayyare gemisi, 27 kru
ı.:azö.ü, 65 torpido mıı:hrilbi da· 

hil olmak üzere 80 ha-;p gemıle

ler:nin batırıldığını bildıriy'lrla.r. 

Den' zaltılar hariç Japon harp ge
cınileri yc.kıinu 271 i.di. 

Japonlar ise yine hatibin başla
masndan•bcr' 370 tdet harp gemi

si batırdık!arı iddia,ında<lırlar. 

iBu yekıinda Amcr:ka ve ingilte
rcden baef<a Holl.andanın Uzcüc 

Şark sularındaki harp geır.ıilcri 

de vardır. Bu idd afarı ayrı bir 
tetkike lüzum vardır. P<s'fik Ok· 

yanusunda Ja.ponları yenmek i· 
çin yukarıda saydığıml71 hığa7.· 

!arı. adlları lıırpie geri a}mak ge
re<kfr. 

BirimızinDE"D; 
tfepimizin w il 

Etibank kömür tev
zi bürosundan 

bir rlca 
~'atlhte Sarıg(tzd cacltl.,.ındc 

Husan Halife mahalJ~ibde Çalap 
sokak 13 numata<ia otuınn m3.r.:1.n. 
guz B. Taruıl!ı ustadan aldığımız 

bır .n•C;~tuplJ iOJlı· <icn lml·:ttcd r: 
_ <Bll'Odan liiknben be~ ı;y t:\ .. 

\'Cl mı;.halle,n~zıµ Ha'k Di!·lıgı.ı.dln 

ikJ 1üz nltırış d<Jkuz. rnmuııralı fk 
lon maden kömürü stJ>kU< tı< 
yannamrs-.r:e Eh bı:mk,o ·ropı·:ıo. .. 
n dekt BUrosunı müııacaat ct.m §· 

tim. o vakit: 

- 4B~z nunılı'. .• ı..lt' gô:"~ ievz -
at günler.ni maha:tdct'Ooki JLı k 
B·r!ik~cr ne bildi!"cce~iz, O va'>.ıı 

g-e\irısin!z ve köır.ilrünüıü :ılutl· 
nı1 .. > Deıni}letı:ii. Aradan beş ıy 
geçip henUz. bır ı~{.;r y:ıp1lın .. d·gu1ı' 
gö~ünc( Cu 11a.rtr .. ı günu tekrar r. 
ti Bankin mczktir BUrr:ısuna mt
ı•.lcaaL eu.m. 1'"'.:..kJ.! m~i bir cı•
vJp alamadan c1t...rıdum, Hal::ru: 
rnr.ha!le.: fz~e b<: n ~k sc 
nu:ıı.a· a alm' or rl1r ıtonU a ı 
Jar Ac2 :>a benim bryrı ll"' ne i l: 

Piçin verı n1~yor~ Sıra:n m. ge:me· 

1 

d , yoksa Etı Bao e\·velce beya • 
name alını: ola""llara h ç ko. ·rı 
ve.:m· )' cek mi-!. n :ıu !ütfr n !li.ın 
c• e~e-:: c:~ ar. 1 

•• ~ 
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Hadiselere Bakış 

::>on gelen haJberlere bakılırsa, 
Sovyetlerirı l:ış taarruzl<rına geç
tikJf:~ri an:o.şılı.ror. ?\1oskova kay
t•akTanna bakıiı.rsa, S<ın üç günde 
bu tanrmzl• rda epeyce geli~me -
ler 01.n1uştur. 

S?vyet haberler daircs'ne göre, 
Stalingrad'ın şimal 1-atıs•ndan ve 
ccnttbundan i\a 0<du ile taarruza 
gir:ıunLş olan Sovyetler, 1r:1i.~ver 

müdafaasında 25 - 30 k'lome:re 
gcn:Şlığinde 70 - 80 kllonıdre 
eeı:nli~'nde gedikler açmı~lar ve 
ik~ c!cın nı 11-rıu kesnıtşlcrdi·r. 

G piya... ,ı~ :.en., 1 tank tüme
ni bozguna •ğı atılmı., 7 p ~-ade, 
2 tank, :! !:'"J) Orlü türrıcne :ğır ka· 
) · iar ·verd:ri!miştir. 

üç aort gün süren bu muhare
lbelerde 13 bin esir, pek çok harp 
ımajzE.me~i, tu!ek, kamyon; mü
iı' mat ele geçin1miştır. 

.\lrr.ankra subay ve er olarak 
14( Dil z yia t vercErilm ~ir. 

~tal qrad'daki Alman kuvyet
), rı ı n şimdi şirnaldı."11 ,-e cenup
tan ili!riye atılan iki ordunu" kıs
okacı 'ç'ne dü.:ımesi iihlunali dahi 
:1ı1os :ovadan bildirilımcktedir. Fa
kat ;,imanların geri çekiliş yoUanı 
~m1z kapanmış değil.dir. 

ar ihtimale göre, Almanll2nn 
artık Stalingradı bırakarak, Don 
11 hri okıyılarnda bir müdafiaa hat
tı tutacakları sanıJmak1adı.r. Al
Iran ordusu, ta geçen seneden -
!beri k~ harbine baZlrlanmış ol -
duğ·ı iç'n, es:slı bazırl·k yaptığı
na şöphe yoktur, Bu sdbepten 
Sc;,vycılerin g·riştiklerı taarruzla
rı Jaha ç'lk ileri gütuWb-'ecekle
n oiannod !OO'ez. 

Alman tc·bhiği ise St.al'ngrad'da 
ve Don nehri dir,;c.ğinde Romen 
kıt'alanııın mütemadiyen çetin 
mild.afaa savaşları yapmakta ol
d' kun u bild'rmektedir. 

Gazet dö Lozan'ın &rlin mu -
h<focrine göre, Stalingradın şimal 
,-e cenUbunda Rusların yaptığı 

ibaskı i'e Alman hatlarına girme
ğe muvcliak olduklarını Alman 
mahfiller' de kıaılıul etmektedir. 

ŞiMAL1 AFRtKA 
MOHAREBESt 
NE SAFHADA? 

rW'den bu şayiaya daır hiç malii
mat ıa!Jnmamı1tır. 
CEBELÜTTARIK'TA BÜYÜK 

BİR DENiZ KAFİLESİ 
TOPLANDI 

Ce!Jelüttan.k yakınındaki La
lınea'd.an bildirı.ldiğine göre, Ce
belüttarık'ta yeni bir kafile ha 
2ırlanmakt.c.dır. Son günlerde bu
raya 2-1 ticaret gemisi tıoplanm~ 
tır .Ayrıca üç uça.k gem 'ıri de 
burada bulunmak.tadır Bunlardsın 
b~a limanda iki harp gemisi, 
c;.ört kruvnzör ve bir ~'°k muhrip 
vardır. Ceüclüttarı.k'.;; ye~.iden 

büyük mıktarda uçaklar da gel -
m ştir. L,.:anyo:Iar } cnı !ı • Jisele -
rin haı r anınakta otduğu kı~naa
tinded.rlcr 

MANl U'NUN 1'0MAJVYA 
BAŞVEKİLİNE BİR 

MEKTUBU 
Londra rudyosunun bild:tdiği -

ne göre, eski Roo1aııya B~vckili 
Manyu Şark cephesine yeni Ro
men kuvvetlcrı gönder'lmesi mü
na.;abeı'le, Mareşal Antonesco'ya 
brr prote'ı:o mektu'bu göndE!mıiş
tir. 

Manyu, bu mektwbunda Tran -
silvanya!ı gençlerin de bu aradı:ıı 
Şar.k cephesine gönderild'ğine i
şaret ederek di)"Or ki: cTransil -
vanya bölgelerinde kuvvetli bir 
Romen ordusunun bulunması ı.a-

7.lIIJ,,"'Clclikten, bu kuvvetlerin baş
ka taro.flara gönderilmesi, temiz 
kalbli her Romeni~ zihninı kur -
calamaktadır. Macarların Tran -
s.Lvanya '1ududunda tah.k.mat 
yaptıkları bu sırada, bu kıııvvet -
)erin başka •~rafiara gönderilmesi, 
Romenler ara<sında ciddi end' cle
ri mucıp olmaktadır.> 

Bir Fransız gaze
tesi ihtilal istiyor 

Ron"', 2-l (R.a<l;yo) - Por'3teıı b!l
d~r liyor: E~ki Fr-..ınsız nazırlaru:ı:daıa. 
Benoit lllealun Pariste çıkan bir gaze
t<X!e alddct.ı l);r makale :r=t<lır, Es. 
ki na.zır ('7.Cümle derr,i-t r ki: Simsi! 
Afri.kada Fra~a kanı akıı,yor, Pcten 
ka.binl•sl ın\iıbemadiyen toplanıyor. Fa
kat lrat'i l>ör 100.rar almıyor. Biz hangi 
yolu ta.kip e<leceğizı K min üe yllrU
yeci!ği:z.: Biı~ lazım olm harp, ılıtilal 
ve seltmt)li umumiyedir. Bunları yap· 
maz iısrk Fransa yanacaktır. 

I,Jl>yada 8 inci ordu Agedab
ya'yı geride !bırakarak, Elageylıv
ya yaklıışm1§'ı:"'1ır. Bu bölgede 
Alman artçılarile temastadır. 

Trzıblus'tui nclıv& kuvvetleri 
de, Tı.ımııı toprakla'.l'lna girerek, 
iki koldan i!erlemekıedir. :Mütte-
1 k .kuvvetlerin arkasına düşen 

tın kırvvetlıer temas E ı:ma.k:tadır -
!ar. 

Avukatlar toplanıyor 

B0T0N FRANSIZ AFRlKASI 
DARLANIN EMRİNE GiRDl 

Amiral Darlan C.,zalr radyo -
sunda söylet' ğ' bir nutuklı, biiıün 
•batı Fransız Afri!:zsını..-ı isteğile 
l~cn-dl c.mr.nc g!::n:ş 'L~und 1 ;ğu -
:nu b'1d;rmiştir. 

Dar' ·n nutkunda huı:_,,a!cn de
m"şt:r '.d: .Fransı.z Afri.kası halkı: 

'.Müddeti biten baro reif<c idare 
meclisi asli ve iht'yat azıı:.ar ye
rine yEnilerin seçilmek üzere ba
ro umumi heyeW Bir:nc'karıt:nun 
5 inde toplanacaktır. 

Seçimlerden başka konuıulacak 
moodeler: 1943 yık bÜt<:Eliinin tet
kiki ve tasdiki, iki murakip ıayiru 
mcs'ck' tc.klif:er .hakkııda müza -
kereler :crası. 

Baro umumi heyeti, meslek si
gortası lıab.k•nda adl'ıye vlkSieti 
1'C2ld-'nde )'apılan teşebbüs 1.ere da
ar ma!Un-at verilrrıi!k üzere önü
müzdeki Cumartesi günü 14,30 da 
İstanbul adliye binası daJıilinde 

S.ze verilcc-ek büyük b'r hı-.be -
ır:m var. Frnrısız batı Afrikası ser
obcıslçe ve arzusu il<> benim emri
me gırd'ğini bild:rm'ş ve böylece 
Maresale verwf:i yemine sadık 

okluğunu i30C.t e!Jl' .. Mir .• 

· · bir :nci ağır ceza mahkeme:>i salo
nunda fovkata.de t.opl.anacak!ır. 

Dakar vali.si de keruiı sa1.altiyetr 
!erini Amiral Darlanın emrine 
tevdi ettiğini radyu ile 'bildirmiş
ti<. 

Şimdi A~rikadaki Fransız ordu-
6Unun müttefiklere iJt;hakını ıe -
m:n ;çin bir anlaşnu yapılm~tır. 
Fraru;ız ordusu kenıt· sı:i>ayl.arı -
n:n kumandası altında buluna -
o k, faluıt ba~'.rnmaııdauhk Ame
r:kalılara a:t bulunacaktır. 

YF.NI TAARRUZ NE ZAMAN 
KARARLAŞTIRILMIŞ? 

İıı,g. ·;z bahriye nazın Alcl<. • 
.:=ındrın b.:!· c..O"" !na göre, Fransız 
Afr'kas.na yap:lan lhraç hareke
ı;nin esa~ı, Çörç:\'in Moskova ve 
Kahircye yaptığı seyahd esna -
s _da tC".b:t cd'!mişt r. 

Frans.ı Afr kı:s:nda bn cephe, 
Ru,lara pe < t&'b'i olarak geniş ne- f 
fc; 3 ;d· ~ ğı h;in, bu cephenin i- ı 
k ne. cr p.ıc o'~ <ı'm:d' ğı suali 
de ort· va ~t m t r. lı'ra~":z Af· 
r kos· ccrh.;. 'lı ı .. ~ ·i cephe telak
kı ~.j,cn:cr de ·~·ardır. 

1IİTLER iSPANYADAN 
OSLER İSTEDİ Mİ? 

H!tlerin İspanyadan üsler iste
d' g. fakat general Frankcmın bu 
t le~ r<'ddeltlği hakkında ç;:-an 
>~.i"4car :uıalumdur. }'ı.kat lllad-

Klçtlk Ballerıer 

MtlTEFERRlK: 
Son vaziyet dola.y'i~le et flıü:kllyesi 

ücretlerine ~"' 50 zan1 )--apı·lmas•nı dün 
Ş<hir lfeclisi karar a:tına alm~tır. Bu 
mOOat;ebct'ç et fialerln n de bir mjk .. 
taır arta<'Agt tahmin o!unmaJtladır. 

+ ııan B~ük M lll. l MK.i.sinde ka
bul olunan yenl bir kanun layihasma 
göre a:.k"ri ~hıslal'ın Hukuk davala.rı 

sercrbcr1~Uı veya fL \'kala.de o.h\·ali.n 
sonuna knd&.r tehir olunacaktır. 

+ TH n!t.-rde ve ,·apurlarda seyahat 
ed-enler:-:t çok arlmNSı üzerine yalnız 

mlJb!"•m Hıl:yaç'.a. •Ç ıı seyahatlere 
mü~~adc o:JumasL ''t'~ ::ı bu nakil vası· 
talaıının b:lı·t ücr"llerine bir mıklar 
zam icra:ı içın tet.k.ik!tr .cra. olınrnat. 
tadı'['. 

+ Ticuret Vekiılctl dün Vi~yrte 
gö: deraığJ bir Emir\~ memur, nü.ıleka. 

tt. malUl'.ı.:r ve eyla!Tl. er...m le kil06U 
yllz kırk kuruştan nLiCu:; ba~ına altı yüz 
gram tek"r verilme1ini bı(dirm şlir. Ay 

başında bu tevziala başlanılacaktır. 
+ J\.1rktep1ere :ıyrılan odunun bir 

bir an wve-1 ver lm('ts;i Mahrukat Oti
&ine lebl:ğ olunmuştur, 

+ .Sehrim ı.de pe!irr:e.zin kilosunun 
yüz kırk, kuı·u üzüm\in 90 - ıco ıku
ruştan fazlaya satılmsma.sı Beled~yece 
kararlaşt; rılmı~~ır. 

+ Hilkllmet; zcyt;nyağt istitu;al~tı

nın % de 15 ini sattll alma karr.rının 
t:ı.1ıb !kine baslamljt.ır. 

YENİ GİNEDE 
Amerikalılar Buna de· 
niz Üssünü zaptettiler 

Londra, 21 (A.A.) - Yeni Gine 
adasında ilerlemekte olan Ameri

kan kuvvetleri Bu.na ilssünil işgal ' 

etmi~erdir. 

ALMANYA 
Ne apacak? 

(li .rııu.~tllecıt..! l u~v<.ırnl 

rını vo ihli)allarını ı:a Anupa 
luyılar,n. ve karalarını beklcın.ye 
memur edebilir. f-nkal, bülÜll bu 
kuvvetleri teçhiz, toliın \'e ~e 
edebilmenin, bilhassa nıiislevli 
\'aziyettc bulunulan malı~llertle ' 
harbetıuen·n ıııü~küllltı g-ozönünc 
getirilir.e uıe"!cn'.n pek basit ol· 
madıi;ı hcndiliğh1den ortaya çıkar. 
Sonra, 1943 de muhakkak ki ordu· 
!ar kadar hava ordula.rm,n üstün
lüğü de bahis mevzuu olacak n 
bilhassa terazide ağır bamcaktır. 
Amerikan ve İngiliz sıuıayii dün
yanın dört bucaf:ında durmadan 
çeşitli tayyare imali ile ınl>§gul
dür ve daha şimdiden Mı"rda, 
Akdw.i:rde, balyada, garbi Fraru;a 

-ve Alnıanyada Amerikan \'C İngt· 
)iz tayyareci.l:ğinio ne müthiş tah
ribat yaptığı ve nelere muktedir 
olduğu, olabileceği anlı;şılmakta

dır. Bunun içindır k;, Almanya 
yukarıda çerçe•elediğimiz hedef
ler ÜZfrhıde muh:ı:kkak bir gay· 
retle biiltiıı kudretim sarfeyle
nıekle beraber henüz kcwJi he
sabına hiçbir şeyi knt'i hal ,afha
hasına sokmuş değildir. Harbi 
ıuiınıkün olduğu kadar Avrupa 
kıl'ası dış.nda tutıunk ve demok· 

Amerikadaki 
Gazeteciler·m·z 
dönmek üzere 
Var 6 ton, 24 (A.A.) - Ulus 

g!.".te:e'i muharıirlerinden Şü,k rü 
Esmer, Beyaz Sarayda Reis Ruz
vclt'in mafüuat toplantısında ha
zır bult:nmuştur. Muharrir l:ıu.gün
.kü 24 T f·nde Har:ciye Nezare
tin' ziyaret cdccekt'r. 

İkje..m gutcsin!n başn1uharriri 
Ab.d n pcv<r 'l.P. Tan gazcı ;inin 
!lı...şmı.:harr'ri Zeke• ya Ser:d Va
Ş:rtgl'ona g·:.rıkk üzere bl'g 'n Nev
yorkte 1 aynlaca'ltl~·dı• C·zc cc'
Jr.r \~o 1gt ndan Şük: l .E.... ·le 
b:rliktc Avruyaya g'tare.'< i! •c 
'b:r Tr~n<at1an~lk t~n·arE?Slc y<ıl;ı 
ç kac;ı · :Jır, 

-~- -

~ta:yan.a; ir 
gemi batırc~ 

Vi<i, 21 (A.A.) - B'r ltal:u" 
uçak te•kili, Akdeııizdc 17 O~~ t -
niliıtnluk bir miittef )· tn~ıt na : 
isal><! k:ı~·detmiş ve gcmi~i batır· 
mı tır. 

Oran açıl;.larııu!a, lı•r l;.afileye 
de t•o•ruz edilın'ş \"e iki mı:hı'p 
ağır surette hasara u;':ıatılmı~tır. 

Biı motöı at~• 
İzıı:ııir, 24 (Tclefruıla) - 1 lan

lbı.:ldan yü.ldediği 100 bon çimen
to ile buıaya gelrn<:kte ulun Uğur 
mıotıOrü Bozcaada önli'rndiı fı. tı
naya tu U.ımu;t ve ka) a!ı~-'8.ra çJc
parak par,alJnm~!ır. Moıör mıl
rcttdxıtı adr.ya çık~· ·t r. İrs:nca 
zayiat )OktJr. Fakat mıot<i-r ve çi
menıxılar ka)1'..ıolm~ 'ur. 

Stütgrad' y&pıfca'! 
akın 

rasyaları harpten b.ktıruıck, yıl· cı 1·1 ·n rl\Dn.) 

dırmak gayrefne gelince Afrik.a altı fu:.•Üne hücum t-tm~erdir_ 
bu hu•usta en nıü>ait bir sahaydL Vu·ku bulan ha\'a mu!ıaıtb:er;II
Fakat, Mihver bulll!a muvaffak de on 'beş Alman av<:; ta) yaresi 
olamaınışır. Yine Kafkasyayı ko- ıdüşürü:müştür. Brit:ınyanın <~-Cl
laycac:lt söktürme\ miimkün ol· kırı bu harekat e;na:..ın<la şa.şırtı
saydı harbi kıt'adan ınakl:Ktır- CL ve oyalayıcı uçuş'.Jrda !bulun 
mak, •İl.:let merkezini' Orta S_~rka 

rn~dır. 4 4roer'kan r:~·yare.;i 
\'O hatta Hind:sıaua naklctme.k fuısüne t!önmem ştir. 
Almanya hesabına mümkün ola- Diğer taraftan Cenubi Alman
bilirdi. Bu da olmamı~tır. Al· yada ı:n mühbı şömrnd.fer rrer -
manyanın İtalyan filosıuıun ve kezi olan Stütgard'a Pazar g•'CCSİ 
mebzul miktardaki hava kuvveti- d )'' p.lan akın ·e:masııı a ~elırin et-
nin h'maye:;i ile yeniden YakJI raf:nda karla ka~'ı oian tt-pel~r 
Şark nyn Şimali Afrikada bir çık,.rılsn yarıgınlann kızıl a..<:Sı.e-
baskın veya çıkarma yaıımaı;ı ba- ı 

ri'.c p:rı'.d,yordu. Ya mz bir tip 
his mevzuu olabilir mi'!, Filhak'-

bom'.>ard.man tayyarc:eri lbu a
ka, bu da bir hesap ve mülahaza 
konusuılur, Bilfarz Ywıan adala- kında ott<z tıon bomba atmc;lar -
rının ve Oniki adaların atlama dır. 

Ayr; "CCe Hamtıurg'a da S:d-
kab 'liyctlcıindM i,tifade cılerek " • 

d~tıi b:r c.kln ytıt-~irn ... tır 
SuriyeJe bir şa~ırtına ~karına· 
smda bulunmak \e c>••lı bir köp- c_ nova şehri 
rii başı tutuldu~u takdinle İngil- (! inci s t•!l' ecı nc.,ım) 
tereyi 'frnblu:-,taki takib:nde ra- hır"'lktli:-o terviç et.: -ciiiı li bi"din:rı.iı-
hatsız ederek b'r harekete Arap ur. . 
Yarımada>! üzerinde bir ;tol aç- D,ğ,._ " •.w H:ıly· n h""' a-

-k B"' 1 b' lıar k•t '-k gu·· f:.a ·ı r.::"J .ı,·. Bu c· l!tı ha-!k t:ı.h. m• , o, e ır c , • ç 
İ I.y,& laı.;.lT. a:c:mc.itcC.. Ot \a\.ruı 

olduğu kadar n.gil:zlerin 111.sır- R rnnya ge~t:n bır ~ u l"X'oov ... Oibu 
daki haı-ckUta bo~larkcn Suti.)·e ve CJheICsn:n <iör~t.P. u.ç.r Jn ~ .. altı dıaı 
Fil.istin rnhilledı.ı 1..oş bırakmış söy.m ~. :Blr<lcw:r g. rn bor S'. g ıc 
oln1nlarına da pek ihtimal vcr'le· dalg~ı ıl\. ... ç:ı.nı~ınn zt.ı lx.ıı a:~·rm.a; ... 
mcz. l\Iaaha.za. harbi .behemehal tadır. Binlerce cr.f]\)?'..1la ı; .k' -sı k y-
Avrupa karası dışı;,1da idaıne etme~ ö .. dil1.n 'tttiii..r Dcıı>U'J<.Jl.ar,11.!11 nı:ıik 
yi ve vakit kn:ı:anmaYr tasavvur b r du..ı.ı..ıtnUa. bi.Jl·m.;:na.."ı do!1Yl6·Y~ 

yiy«:~k c! .. Jıtı çe-.i- r .. J •• tedir. Alınan. 
eden biiyük bir cür'et böyle bir lar italyı:.,a ,'Ok c ..ct:ı::• da top gön
harekettr..n de çekinmez \'e muvaf.. dP.nLkiıtri i,·~ Qeıl.r.iryclian mfi.t€:ma· 
fakiyeti takdirinde Anıori'ka vo d;ycn rn~'dür. Bu l<>plt·r İlviyaı"m 
İngiltereyi Suriye ve FiliEIİinde istediğ h•va ~faa t()p!<>rı dcilil, 
meşgul edebilecek bir durum or- bclyüit mahroklL ve büyük çapta rop.. 
taya çıkarabil'r. laTtlır. 

Berne, 24 (A.A.) - D~o WeHwoche 
Göriilüyor ki, durum karış · k- ismôcdeki i.,.içro g'2ct..i İlol,yanın 

tır. Harp henüz başlangıçtad!I kendini korunalı: '.c'n dtg'l, Akdı.1 z: 
ve istikbal hareketleri bakımın- örten k:ıpı.Sn zorla.ııa!z içic harbo gir
dan bir sürü tahmin yapınak d~ni it raf t-tWğinl Y~z:y"Or. Fabt İl· 
mümküudiir. Fakat, hakikati bu- P"nya Akaernı;in G-:·p k:.p;;md•n İo-
l g:Jiz:rri kovmak içi~ l\1-hverc yJ.rdtm 
up sılrnxmak ve kesin tarzda göz etmek isil.'rr.c:d ğind<n bu proje suya 

önüne koymak zordur. Bir tarafın di!$nıü.,-<ür. M .ıvt'r<:".er ne d<rk<W de
takatlcrini yeni derlemesi, öbür sinler Avrupa kt-nd:Jerlne ya.;'<i!m et. 
yamn takatlerini tüketmeıniş bu· rr.crncktc-"'i'". İ!:par.,' ... nın ha-rekrt kını 
lunması müttefiklere Avrupa ka· bunur..ı bir m~alidir 
rasma saldırmak imkanını elde Weltwodıe, bu 2nla•amo .ııazlığ-.n 
tutturduğu kadar l\'libvcrcileri de l\.tüt~-e[ikh~r A'VI't."J)anrn nnıh:!Sr3s:na 

ba$lad:klırı zıur.an, l\Uweri biJt'uk 
Avrupa karasıua taşnıak il1tida- g;; lilkll'r ka~ı.sında b1'"akacııt;ıu Jave 
rından mahrum etmiş değildir_ ctm~kted<r. 

C.t.ZAIRDE. Tİ 
Fransızlar 

üçe ayrılmışlar 
Berne, 24 (T. P.J - Fa.• rad

}·o istas)ıonunun neşr~yauna gö-
rc Amerika makam'arı CeZ"airde 
bir 'heyann;ıme neşrederek, biJ,fı

mum nü rrx:rşleri mer.etm!ş1er -
d r. Bı...nd..,n maa-c:a, bu n1akam -
lar, huzu15i ev:er·n ar :nması . ve 
ri:'dler:n t 'k 'I edikıbi!n:.ezir,n ar.
ce ·, .Ame«k 0 ve İn,gi"z a:skcrl Ye 
n ı.: k.1 r.--a·:r rn1rarı tara"·r.daıı ya
p _ı;,''c'"<' >ıl, al:. !'ye ih'nr et -
m~ktec! .!.r. Bu em.rkr.n al y -
·hme hare\ct eder.tr,r cl<?rhal SSh(I'· 

ri u. hk me:e.-e \-cı"i-~ek ve en 
rğr.'" c~.,. ra rarr11_ ~ k:a-.-d F~ 

n C' • Fr, • · ı u., ':. "l)a 
ayrılrr.ı.01' d r, b·• · Di\ ol h•af
tJ:-l ;. d t;'.-.t. Cc" a! Gir'" Lld ·ve 
üçı., ::ü<'i re Arr r•' Darl.ın ta-
raf._ '"',r, c·· .. ..,,.ok :ıcr 

ıU"'e in e 2 gram 
roirt buru ta 

SQ 1 • i~ f 
Bt:'attn Kar nı ,r.ıalıa '1',d:; 

o.uran s ı<.f. b r dardan Lt: d 
Nf'da b r sö& •• Fe~ tdc ı.;tifüıcli 

ib'r \ .wye le d(,~a~r.hn, cemiyet 
l·"çakç. k hı ros ı memurları ta
rgfınC:~n sı.:ç üs..ü ~~~nı:; ~tır. 

Kar<J< ld gct ri!En "" il.zeri a
ranL.ın Lev:.,:n cc k::iıı<le 30 
gram ero n bulur.arak müsırl~:e 
olun .v..şt..ır. 

K~ .,G ı r.ıt c;c,• 5 ! ... i ~ ye 
cl'Za rcu 'Jc umu l'g.oe vcril
m ştir. 

·nema we Tiyat 
c • 1 cı s rrd ., r 1 rr. 

kar: ... r h:r ~..ık1m ma'~ meV"Zuat b,.
kıır ndan ta•lb· k .-<L l'ırem'ışlı, 
Bu kere tal c ö:rl'ğı kfü.~ı u -
rr.t.'Olli::ğcn:"1 Ar.kanıda Maliye 
V ııka'.et. n ~ zd'. rd e y a.ptığ> ~tio -
büs ve müracan!lar DJ~ ma
li eııgc'.'er c'.c cal'cd;J·riş oldu • 
bl.indan Künur.uC"\. .. <'1 J'lllJr orı 

beş:ndln s nıt.:ı bu hükmün tatb:,.. 
k. ne 'baş!.:.na~alct:r. Yeni lıüviyd 
\'a,_ '.<:ı.lannın bu zıımana kadar 
t.alelbeyç verilır.csi ıcm'n ed'l
cek \'e h\i~:yct v rah' r:nı gös
teren ün:versile ve yi)k.'{:k mek· 
kp talc•!xler.ne sinem ve tzyat
M~arda ır.üh:m bôr tem: l~t yı:pı
tacaklır. 
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B seyin Calft Ya'çın 
ll ınc· ..., ~·fc~ ':: ,) vc:ııJ 

pa:cs·yle Ar.~ı:. ... :f.O'a. ge:u -v \'€' g:.ı.rl.a :ır
kaaa ar.y.e gazettt •• ta .fl..'lQ.an ka:..·.ı 

§1.lw:=ınştır. 9. Hl!:;ey.n, C .t ):J.~ID 

St'Q"... t int :J! .. ı ı l ak.kı. a g -ctcc • 
le. u... ı ·y t 111 • 

.x) ua U.ı...'.i. !.\ .. o. Ii.,.oı ve 
h• ta;ai 11 P"k !' b r .ka.bu. ııu ..,. 1 
tü=~ tekro,i:ncya h.ur.:ır gam 
yor- . l.1. r g .\j~ .ıı y; nıe ıncrr. o
kc.~n !ZOt!n ve t\.lıt. ugu. .... uz ıyaıst:l n dı.&· 

ru... J..ı ... u....c.en t. xdk· \ e hayr-~ k 
btıi. ı..o. •. dğı!"' t. .. k.-re C&l! soytne. 
dtn grçc:nij'rcr .m jcg. - 'Cdc \I~ i\· 
ı~ri..';-uoda ıo dUklerim ıı \~ u:.· tlı. ·ı. 

mızı ol\ C'\-Vei.cr bıllfum ~tik: 
St·;. nhakıı:.t tı1i a;aıt;:.ar ıçmd de-

\"3.m etli i h:ı ~ı.: Lô::.C~.e miilh.ion bir 
=.raza Ie ıta~ l!~tık, Ilitl.'C. f!im!z ~:::.y .. 
y~re At1"u(f{ fut'llinde bie k:sıız,ı.y11. t"f

rcıd.ı. BütUn ~"Qlculnra ve rr.Ur"ttebata 
caııkıuırtarnn verildi. T~·yyaı eanız. sa. 
kinı.t.Tİ kl ilı; nüzyonu geçı:n 4ı:nc1:erl-e 
mcskün bir !ld<-ö·a indi. n "J ni Cun1. 
hur:yct olan \."~ halkı hayli medeni bu
lunan ada.da bi-ı:P Ml;!i Şc! n son nuıt.. 
kı.;.nd:ın b<ihstdildi. Bu suretle: bir ke!\: 
dctıa anladUt ki, Türkiy~n~ 6'.ni bü· 
tün afiıkt tU;.n~uş buluın·y'-'r. İı..gt'.tcre
de s [t:nen ve ipek cocıp g Y"n hiç b~r 
k9ıdına tt>Fndüf clmıt•dik.> 

Ml!li Şel::niz dün ak,arn Hils<'Yin 
Cahit Yal'Çırıı kabul bı..yurmUŞlardır. 

Di,c-r tJ .nan gı;z.e'\_>ci.M:t :mizdca 
Ahm•t Şükrü Eıııneı·, Ab!d D DkV r, 
Ze~-eriya &.:'r'tcl daha bir müdd('t A
merikl'!da kalaoa.klardtr, Ahmet Emin 
YaTm-an f,tbıya cctıhM!ndeki muha ... 'be 
yC'rlerinl gönr.ek üzrrc Tobruğa glL 
ıtişl r. 

lllütıefikler nıuhakkk ki, bir giin , ----' ----~-~ ~~-----
Avrupa karasında dö,·ü,ecekler- 1llll:mgz:1ammım::amm•••lllll!••••m::••ı••••• 
dir. Fakat yine mulınkkak k', Al- il 
manlar ve ortakları henüz A\'rupa 
kıyılar;nı muhafaza edebilecek 
ve halta harbi Anupn dış.ında 
sürdürmeyi ınenfaatle[İne uygun 
görebllecek bir durumda bulunu
yorlar ve belki de hem kıt'a için-
de, hem kıt'a dış ndn çtrçenledi· 
ğim'z tasavvurlarını fiile se\'k.et
menin yolunda bulunuyorlar. Bn-
nuıı içindir ki, hükiim vermekten 
ziyade yakın istikbalin \;:ikıa!arını 
bekılemek daha doğrudur, 

LT.t;, l IZZI>T BENiCE 

WİLLİAl\I POWt:LL - 1\IYRNA LOY 
Ekranın en sevmli çifti - Senenin en şirin komedisi 

DELi GÖ. OL 
filminde: 

Çorşanba Akşamından itibaren 

' MELE K'te C 
Numarnlı yerlerinizi evvelden aldınnız. 
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Stalingradda Rus 
şiddetle devam 

taarruzu 
ediyor 

'l tnci S; \>'ıftıt~ o~v.•n:) 1 
sovn;ı: GECE YARJ~I TEBLIGI 1 
Londra, 24 (A,A.) - Mc <onda 

.~rr<iilırn So~ t g~ ~ı.rtSJ: \tbt ~-~; 

Rua kuıvvet.ı.-{'ri St:...mgrad ~ehl"l.~ n ı 
i~!nee de ;;, r omelı.t..>iirl r & kt.:m:lic 

1000 A\tnan öl<!urübı':il til. Ş h.ıin j 
Ccnı p klE :ı. Cl! r. Rr.t:dar.e-

rr:Uk.11.veme'i ı~~t ılmı$ ve b!r (."t."k miL.q.. { 
tahkf'm. mf'~1er ~:ıl ecli!rn~tir, Al· 

Kartal Beledi
ye hudutları 

• • 
ıçıne alındı 

Belediye Lm\lmi n·rc!.'si dün 
ö~'cdrn soma toplanmıştır_ Ev -
velki t~'<ırı 0ının zaıbtı okunup 
kıılbul ed -d·)rten ı;o•ı.n ruxra~eye 
al11>'!"' s• i. ıenen teklifier oktı!ll - 1 
rrıuştur, 

1 Bir tek' f•e; Kartal kazar.nın 
da belediye ıhu.chıtları içen k 1 
kazalar k.- • ehcmmıy•t kazan -
O .ı; Her· mirü!miis vr. bu k,zan·n 
belrcdiye .,, <iutlar• i ııe ~· nn a ı 

i.~~cnm!ştj.r 

Bu ~kl'f IK't'krd:.k en oonra 
yerirdc gclrü'-.,t'• ve KartaLP ıbe
){'rtiye hndLtları -ç:nc e' ..,,,.,25 ~a 
U!"'Umi :r:n(elisre kar3r ,~e?"·ı.n~ş; 

.kryfiyc:t riyaset rnak2mına gön
d ril .'ştir 

Bundan "')nra: Mi:dı:letlcri &
lr-ı E 1ektr:k ve Sukır idarC'Sin!n 
rr.wrc-k p!ar nı'l yenrden tavi!lı Ur 
t-cnnı'ştır. Bu iş le ~-5knlı encü
mene ha,-aıc edi:m ştfr. 

Eslıişehir belediyesi karne ile 
buğday 1Jcrilmesi için tet:.ik-

ler yapıyor 
Es!Cşeh r, 23 (Hu ·usi) - altt 

y L gra!" eKrnfg:.0 ~ d:'J~m z n 
ı: ~ rr Jl:'iı:ce ıkırk ı - kuru: a 
veriimesı karr..rından sc ı a şc .. ri
ır ı f r·u .... rırda e' Pk s~~rı 

n ~ten a~d.lml:Ş't_r_ 

!3uo<1a; .-v.e.-ooc b,l un \'e 
-Ouğday;,rı o:duğu baıcle şimdiye 

kadar 1Jl1nlardan ~..hnek alarak. 
nıe,cutLıırı s•klayat}}ar"n kerıdJe
eiı!e ucuz -eJUnek tc~n~ni i. ·n e--vJe
r.!l()e tkn-;.ek. unalJ.ıi tt.:rC.ı..'l etme-
kr:n n baş;:ca sebep olduğu anla
şı.hr.~ktadıl'. 
D~.r t,.roft.<.n i:eri süriltW 11.ııc 

!ik r ;· er n bc!ccuycm.z halı.it 
karnes.ı. .. ~e <-kın~ e:. ,ani;.;,.xa !buğ
day vc":..r:.csıni de tctk.k ctmo.'<.
tedir. Bu sı;,ceı:c öğlil<ne (;ı:ıcti, 

frc pa~ı. 1-iiro ma rol., hurran 
V~ m azme \'C g . .Jcı men ta. -
burruı ıem.n edilın:.Ş o:atağ. ı<lan 
'bir kilo e!imel{tc sek z kurı,;.9 b:r 
u~u:t.luk c!d~ etrren n k ı!Jıl ol•bı
ltceği :.,,~el<. -iım~kt<d.r. 

Beyoğlu Halhevi temsil şube
si yeni y.! faaliyetine başladı 

Be_ oğlu Halkc\'İ tcm'il §ı;b::ıs' 
ibu yı.ı.ki . .:auyeL:ı.e :3. A-ı:r.et 
r;, ri S<:k'z re n!u d mizc çe\'ir
miş olduğu cSon Altes. p.~ sle 
'baş!am:~tır .. 

Ş'mdlyc kadar lı ç b·r llalkevı 
ta~f nUa rıoyr.anrr.amış o}:n bu 
·er bir çok ll!'~rcf r v lou .. t .. 

lcr göze !'lhPl'"a.~ muv ~tak :c.~ ~ 
'başarıl~ışt " 

Sıhhat memurlarının hayuan 
yem bedeli 60 liradan 150 

liraya çıkarılıyor 
Sılthat Ye İ.çlimai l\lu,veneı Ve

k5!cti taraftncian hazır!amnak1a 
olan yen· b:r •&nur. projesile :;.h
hat memurları:nın h;'\"\ ~n yem 
bedi!lleti ~"'ğırltılmaktadır. Bu 
suretle halen :ı.1-.nıs lıra olan 
yum bedeller, yüı. elli fuaya çı
karıli' ca k t:r ve h<'r\·an yemleri
nin pahırlıiıgı <la gözönünde tutu
ları:k yEm bcd.,:,\ori bu1<dun son
ra rn"lıal!! rayice ı;öıe F pıfacak • 
mıı~"batatarla tcsb!t cluııa.caktır. 

Afrika ce:phesinde 
(1 ine: Jah:fedru De\·am) 

mişl!r. Diğer tal'tftan Fas radyo
su dn dün akşam .. Fransızların za
)'İatını 490 ölii, 969 yaralı olarak 
bildirmişt'r. 

. LIBYADA İKi TARAF 
n::uASA GELDİ 

nıanlar burncia y.üı~"rct- 6 u l°lnr, şJe-r-
clir. 
Diğ~r bölg.elrrde, b:lhet}sa ·Kartt.:td· 

tarda 'IC ?-tlodtôvanın Şinı.al B11;lı böi
gesinde Rll! Jr mtrıat!akıyet~c n-etice. 
lencn taarruZ:aTda bıu,;un.musıarrl r. 

Bu JıtJSıı.~ta Sovyet:crin, dan gtce 
n4reıt.klt-ri husu.si l• blıg. S\aliııgrn
dUl Şiır. .. ı Ba4 bu!ı;;:--.: inde Rwları.a. 
yen:Ccn 10 i1A 20 tı~r..rtre kadar dJ
n:ı İl"'rk'dr'k1eMnf bfld.rmckte-:lir 

Yüz kırk lira 
Dolandıran 

bir çırak! 
Taksimde TarlaJ:ıaşnd~ Fır:n so

kağında 35 numaralı dükkanda 
mahalleb:c; Kostantlnin çırağı 

Sül.EymJn dün a.k.şam ustasının 

ev ne gitm .. ş, karsı !~i::x~yc: 
c- Ustam şeker alacak, par2Sı 

çıkışmadı, 140 lira ist:yor... de
mişt r. 

~!arkler. bu suretle 140 lira a
l., S"'<>yITan ka~, ustao nın 
mür?caatı üz;zrire bu sııbah e""l
n. ·et 2 ıruo §u!oe memurlar tara
fıl'daıı yakalanmışı:r 

Doland•rd.ğı 140 lira Süle.rma
nın üstünde bulunn:·lŞ. sah'b ne 
fade olunmuştur. 

Ağtr İfçi karnesi uerilmi< 
ofan memur ue mü~tahd~· 
lerin f.:arr.e!eri geri alın:yor 
ırcmur ve. mil<>ıa~a .,,..:er" a

ğ r işçi ılrnrnesı Elamıyacakluın. 

yaınııştık. 

Bu husu,taki em'r şc"ı.t·m!zde
Vi 'akadarlaro tf-b' ij olunrrı·r,ıur. 
En1r"" .gore bu.gUT' k(i:~a" ağır iış

ç' karne ıı~ eki!" :t alın · tl o
lan m mur ,.<' m""'~tzlı.ıJenı• En 
bu ke.rn~· r gr::-· a' r '< y r e 
bu;:,ıık ere ver ırcktc olnn ka n
lt 'evz· C'?ü-r-rn :<-t .. J\t'. 
Memurin muha er,1at lıar.u· 

nunun h;;h.i.:mfori tehdit 
olu:ıuyoı .. 

?,•,..,,,urin rr.uhakcmt t !:ar u.nun
da "JZl ıı ~ikl' · !~r \'&pma k I!" lt
.s~d, :e yen:de71 çalı.malara b. -s' J.

r·im~;.ır 

Bıı husL.;ıa. tcşk 1 olunan ko,n·~
yon Adti 'e Vş•d;r in rpj.; • 
bp:anmekt3d·r Yenı projeye 
ile memu.rin muhakCD"at kanu
nu hüküm'.tri dıı!h' ç<>k t2hd t 
edilm:ş o'.ııı-e ktır. 

Kuru yemif satrşlarr gittikr;e 
artıyor 

Kuru yem:.Ş satı~·r.:ı non zarr. n
la•da şe~rlmi?x:ie çok 2-tırr, •ır 
Si.hass3 ku.ru ü .. ~T, inc:r. f. ·ı
dık. badem f'Slık •k2Y>'ı Y.urcsu; 
er k kurusu, pcıst.' g'l>ı ' mi ' r 
b4 miina" ~et!e !a;ı';: m;<ta d ı 
gc mektedir Fiatlt r sem re P.6-
re de~ .ıekt.edir. 

Slr S!aflorti yen 
" zil ı a e •• 

(% no Sili re 0 n D ' ) 
vctlertn·n J,i•hirini fak·p erle ek 
AJmanyn iiz rinde ut'ınası 'e ı\I· 
man ~anaJİ mcrkt:tle-r ıtl he ı~Lah· 
~·abı i, daha ~onra ~hndi c 
İt•lya üxer'ndcki ı;ı;u•4ı 1.; ' 
h" lmnel! :n'n vhk tc~~ı i 
,·azi3 etten çıka:-ak turruz.a g ~~· 
bildild~riııi ı:;ster:nek t• dir. 

Lakin daha bu kad;.ıla blın

m1yaraktır. Kara ,.e dcıL7 ka\'· 
vPUcrilc- hava ku\·v~t!crj ar~ ınrla 
taru b\r- işh.:.Cl?ğ,i tcnı ıı ed mck 
gert:k. Bunun iç·n c!c dah~t t:ııy· 

yare imalatını arttırmıya lüLum 
vardır. 

Haydindi hop!ada gel 
cüzdanı yokla da gel 

(2. i.ncı ~!eden Devaıı:) 

- Valla.hi, bir şey diyemem 
a.ınma, günahları boynuııa. ben de 
bunların o şarkısından ~~ :ıelc · 
Jı:iyorum. Yoksa, hiç ştı:hcknme
dim. 

Kadınların üzi!rleı:i ar· :.nıış, 
ne cüzdanlar, ne de ciızdanların 
çrh <lığına delalet eden t-..r ~ y 
bulunır.uıtu. 

Mahkeme, şarkı dı:lalPtile cüz
d~1n'arı kadınların r .... .ı.• !J"ır.a l.a
naat hasıl edcmediğ rulr·n & d n· 
lı;rtn lbcr~etlerınc '" Abdu;J !!la 
Abdüll:ıtifin yirmi sekız l:ra . ·Ki 
paras:nı ödemelerine karar · , li. 

Lisan lViütehas< ı~_ı 

Londra, 2t (A.A.) - Libyada 
iki tarof temasa gelmi~lir, İng'liz 
kuvvetleri Agedabya yakınların. 

da ilerlem'şlerd"- ıa.vcr kuv
vetleri bn köy civarında geri çe-
kilmişlerdir. Prol. An J ~ .w 

:Milnerin_ .Elage~lı'da mukave· F R AN S 1 z c 
met edeccı;ı s.aıuımaklatl.r. I 
SİCİLYA HAVA ALANLARINA . • 

YENİ AKIN Dcr>hane ı: Bahçd;apı St.,ı«ıct 

Londra, 24 (A.A.) - Mültdik han., MCKA.LJ:,rn, TERC-(;"F., 
TAHRİP. L'SU LÜ. ha\'8 kuvvetleri. Sitilyadaki ha,-a 

~t h rn - t: ~ \'~ "'t t l li ::.r rı u t 
alanlarına \'e Şiınnli Fran>:z Af-

ıı:'l 'l' ,(Tlı~e)\,..a. P\•c-• ıa. .. 
rika•ındaki dü•ın:ı'1 l:edcfleriııe ! s I> "l a •• nııı haz •;,.un k a&t.yt n " ç 
durmadan taarrux etn1i;l('rdir. ır.:..ne\.''\t!',cı bı:.e cnı.uaraa.t cd bu,, .. ,. 
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ITAÇLI DELiLERI 
100 KOCALI iMPARAT&RiÇE 

'-----~-..:3,,__.__-\ .. ,.,n.: n. EKR.ı::M J{oçu-J 

Yüz kocalı İınparatoriçenin yürüyüşü edalı, 
selam verirken reveranslar ft. vkalade zarifti .. 

• K.x-;..:-ının kötU· rnuaınelclert-. 
ne k~rşı tıe kadar !;a1.Jır;ı olmuş 

;'><' t1ht...• o; .• rdukr3n soni'a. bilıl.

k.<. lıeı· ,ı~lırı;ı gelen. y3pacr.ıc 

k.d,,r sul.ı.r>ıı olınu~lu. !vJuasırl.a
rınd .n b:i k 1 .nı onu Ctna y~nar
d•cna ı":>?n.1e:'rlcr Kırdığı za
man!ar, bardak b..irdak su çercii, 
tı:h~lt.r, gaub!nr. ;;teşi de hu su 
r' t;> süne r<l..i. 

" Ru.~ n1.!!etı, onun zaırınn·ndcr 
s'. bdJt :darco• n'n ?ğırlığını he -
nıen h:ç hıs--etmf'nıişti rlrn:letıilir. 
'fa.lıtır.dJ ö'r<·cğ!n~ ;~l!vvctl! bir 
n~nı v.J:'°i.! 

F'ramız bıiyük :htilal;ı;de On 
AH•ncı Lü'n n 'dam td!ldiğini i· 
~·tt'ili ı:iL• bir as.;ıoi buhran ge
ç;,ecek k;;d~r üzüldü. Acaba, Rus 
[tl!~·;erinin dt.• i:t r elin kend:sine 
karş ıa-yak!anar:iğın~ mı düşün -
müş~ü? Ydksa, bu buhranın se -
·bt'bi, s.'.!dece Fransızların bahtsız 
kralına karşı beslediği b'T muhab
·betin l-scri m yd ?. 

• Ka-ter na, güniük hususi ha· 
yatnda gayet s;:.dc giyinirdi. A
gır ve kısa ad.mı~da yüoıürdü:. 

Se!itm vcr.:rkcn reveransları fov
ka"f,de ::ırirtı. Fakat sahte i<l,;. 
Du~ak'.arıdan iıml·rane b;r tebes
si.!m ck··l:t oin,,_;z.~lı. Kendisine i1'k 
takdim ed·icn b.r cen-0b·yc öpül
rr.ek ÜZ'Crc c-'"iln~ uzalırkcn. çok 
na.1i:ı: b r dil ile sey• ıat r n nasıl 

g 7t ğ Ti· sorard~. 

lht'yar":g .~da, scs·n n t..1tlı a
~.cr:gi kn)!.>'Jlmuştu. S:. ·11anatinın 
>On y:ilar?ııda( büyük Katerina
dan eser katn··:anb~tı; bir hlıtiyar 

kndın "ard:. 

Gözler gri - nıavi Ldı ; burnu 
kemerl'cc .i<l'.; yüzünün ilk ifa .. 
desi .s:ns lJ~ • idi. Burnunun ke
ın-"''ndcn ötürü, portrel-cr!ni ön
d.c:ı y.:.ptrmo.yı 'te.ti.:ıh ederdi; fa
.,;et, kend.s'ni görmüş res.sıı.m

,, ı. un pek ço" prnfifkr ni, hat
ta m5b ·lağnlı olarak yizm:ş~.er -
krd.r. 

• Katerina §İir \e müz'k sev -
mezd'. T yatroda. opcrack . ., o gel
d ği akşam ar ke6tra perde arala
r. ,,da susardı. Bunun seb«bi ise, 
K:ıtcr'nan~n b·r Uogt•-:ı gı:ıatından 
b:ı_~~a b:r şey degildi: İlıı kulağı 
:ırasınıcla .işıbme aht>ngi yoktu. İki 
~u·~gı, nrı~:arı ayrı ayn .:ık.setti
r r, çalınan parça, onun d'ımağın
cia feci aıkıslH uyandırırdı. 

• Duyıı;UGu kaba bır kadınd1. 

Sarayının yemd'.t salonunda, kol
tuğunun ta karşısına rastlayan 
duvarda şu i;.i ta-blo a~ılrydı: 

Oçak.of \'e İsmail katLamları!. 
s~• g bı akan Türk kanı .. Çoluk 
ı:ı.cuk, kadın erkek, genç · tiyar 
1-ar~al;;nmı.ş cesetler ... Gözler bu 
k ~ı u..b·aıarda adetii din!e:ıU"di. 

TJ•babet ile ve hek"mler'e alay 
ederdi. Ona yaptır:!ması en zor 
;~en b"ri iliıç çirtrr.ek idi. Vü
cudü, ömrünün de\~amınea sarsıl
m~ lan d..yan<lı; Kater·'Tl, ö:Um dö
şeı,:ne yatarken hastalaıcdı ve 
1 astal:ğı da pc,k kısa sürdü. 

1794 te Petcr>ıburg'da lbir kuy
ruk1.u y 'C: 7. göründü. Kuyruğu 

y.-ıızrıda, b~•ı Neva nehrine dr.ığ
~ aş2._;rda d,, Kulaktan kulağa, 

ilün R"!1j'ada foıltılar o';du .. 
Çariçe "ht yardı. Fakat .ç2r·ı;;c· 
k '".mesile .Ö'.üm. l<elim<:sın'. ya-

ZAillTA ROltANI· 

na yana yi>k;ek scs!c telc!fuz e
d.ebHmck. büyü•i cç-sarct iş JMd. 

"" tsveç kr~dının Ru!iya zfyareti, 
ihıiyar Çariçeyi çok yordu. Altı 
hafta çeş:tlı z y. retler ve resmi 
ka.bıilierden sonra bacakları şiş

ti. Merd.ven ~:kamaz oldu. Çorap 
gıyemiyonl<ı. Vakt:le, güzelliği 

b r çok gıoı:çlerin dudaklarile leh
e,! ed.imi~ ~·yaidarı ve bacakları 
çıpla.< oturuyor \'e her gelenden 
b'r ila~ soruywdu. Dalkavukları
n1n ar~~ır;da ıbir adam vardı ki, 
pek çek kocakarı ilacı bild'ği için 
kendis'le sarayd; ,E.;kiilı>b• diye 
alay cder!crcti. 

Bir gün: 
- Matuşka (Anacıg411!) de

di.. Sana .lrolay bır ilıiç söyliyece
gun ... Haftaya" v•rmaz tıp>ş tıpış 
yürürsün! .. 

- Söyle bakı.yım? ... 
- Bacaklarını her S&b:ıh deniz 

suyu Ue oğdur ... Bir hafla.y:ı vu.r
maı. En çok on b"'J gün ... Ayağa 
kaiknıazsan başımı vur:ıibilirsin. 

- TecriiJ:ıe edc,v:m bakayım!.. 
Heokimler bu ltcrübeye enıgel ol

mak lçin çok çal~tılar. fakat söz 
geçiremt>diler. Kalerin~ erıes! gün
den it:haren dtniz suyu masajla
rına başlattı. . vC>.. şiş!er inmeğe 

başlıyara:-: ıbır hafta sonre ayağa 
k ktı Eskü'ıaıb t,i\'S vesjnin mad
di mü~tıfat.n ~ umınadı~ı cömert
likle gördü 

• Frnnsan•n bü; uk k~dm r<'6 -

sı:ınlarır.dan madam Viıe - Lö'h
rön !ıhf,yar kra!lçcnln portrf·sini 
yapmak üzere Rusyaya gitm'şti. 

16 Teşrin:srni 179-0. Bıı Pazar gü
nü, Çariçe artist kadına şu ;;özleri 
silylemişti: 

- Madam .. Ben çok <hıiyarla -
dım .. Fakat bu dünya, siıdn fır

çanızla IJ:ıe.nlm b'.r portremi isti -
)'Qr. Ben de Ç'Ok isE;xırum .. Cu -
m2 rtesiye ba.şlar17.!. 

Pazartes'. günü bir cerraıh - lır

nakçt Çariçenin ayak tırnaklarını 
keserken, vücı.ıodünden deııhal kan 
aLhrıma&ını söyledi; K-ter·na a
damı sert b:r ses!e tersk.J.i. Tır
nakçı Çari~nin dokioruna k.ışa.

rak gördüğü tehlikeyi anlaltı. He
k'm !ı.oşup ge!crek ;}ı.t'.yar Çar- -
çenin bactklarını muayene elti ve 
cerrahı tas<l;k ederek devhal b:
ra.z kan almak ıstedi. KnU?rina y,
ne rnzı olmadı. Bunun üzerine 
ooktor: 

- R:>zı olmızsanız, beni şu an
da vaz fcrrdcn a!fcd'n.z'.. dedi. 
z:ra. vaz.'fom, sizin sıhhaUnizle 

hayatınızla m~ul olmaktır, bu 
uğucdaki mesa'Tr"' bzc:lT'f:tınefubı
nız do:h! m.ini 0!2ma.z. s~nırım. 

Kate.f.n k zd:! 
- İna !çı. aks! her:!' .. diye ba

ğmlı, sor.ıa Bugün olını;z, Per -
~nbe günü io]ırs n! .. 

Diye Have etti. .. Fakat, Çar -
şrnılba günü, büyük Katerina öl
müş bulunu) o:du ... 

• Çarşonıba s~bı: ı, Katerina 
routad saat:ndc kal' tı. Oda hiz -
m-clç"sin:n )~ani r ' ile s ~ıra bir 
şey g'~ik!.cT' sonr b 'l k odaıia 
enı::rkrini bckkmeK ze;·e !:zin 
verdi. Od sır.da yalr..z k•'ıdı. 
U~ak, a a• r'çe taraf•n<lan 

tckra; ça ·rı'r-a•ı .n gccikt"ğini 

görunce mcr·k etti, he: ~eyi göze 
a!arak içeti girdi. \"~tO'.!...l; boş!u! .. 

~!,~T~~rde~.!.~..!!.~!!u! 1 
\.. Tefrika No: 24 _J 

Hat~a fikrimi sora.rsanız, bu iıey- ı 
ke~eri oradan ltaldırmalı! Öyle 
~,~,\ı;ıplak hey'~ellt>r ne kıötü maıı,. 
z~ra! 

- Evt:r, onlar da dt'lircllt>r. 
Hatta ben bir .tanesinin kımıld"" 
dığını b le gördüm. Evet, bir ay 
ışı[;ında gördüm. Onun iç·n şimdi 
l·cp yukarı katta oturuyorum. 

Durdu, iakat göz'ı2rjni üzcrin

ckn "' rnııyordu. 
~l ; Bo •, müs\ehz:yaııe bir gü

, ... ,. ,"ınc :~ ay- a. J:alk+ ı: 
- Bı ıı rl 1ya,a ı:t'-lxlcnbcr! 

t · 1!e !; .·ca !'far ~·ın,~mir 
lım, de 1., eğ r bü•~n konusn1a· 
mız bıın!"nfon bant ka'acaksa, 
en iy ,ı ~en g Jcr, da.ı.a ıı ... ş'et 
ns;.ıı!arı ziynrcL ed€r' m. 

Alt:trJ ttl aesinı çJ(.cı. .. madı. Fa· 

!kat hiila kadına dikkatle bakıyo,.. 
du. Mis Bag .avlunun kapısına 
doğru yürüdü. 

O zaman Heter'ngt.on: 
- Afü:dersiniz Mi.s, deodi, lbe· 

n'm ı:ıb• b:r iht'yarı kimseler z • 
yard etmez oldu. Siz h:ni şu ... 
.,~,,J;selcr o!ulHbnlb~r .bcnı ilk 
ziyarete gc:t't_4 insansıniz. 

- Buna şnşmaın. Fa.·at ben de 
lbundıan sonı:; z;ya.-elnize gel -
mczsem, s.z de r~ :n&J ınız. Araba 
Derele R.ı.a tlo bur~ya yerle~:ne
ğe ne zilman gelecek. 

- B r şey söy!~a;edl. Çok asa
bi 'bir çocı..k ... G :;b::ı o da ölen am
cas~ g bi knd:nlarln \·eryanısın Al
ı· lı ... S.z b n· n pJt,cr.umun ah· 
15-kı hakkın.da b r ~~ylı:r İi.i:n1!ş 

miydiıı:zf 
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T ereddüd Etmeden 

HAZ 1 R 
Traş Bıçaklarını Kullanınız . 

l_ı . .ıtı.n. ı, t : r. k. 'U ~·f'ç çrliğ:nc.E>n hıııs~i o!.u· 1 İ. \:11.'111dc Y"ıP
tı!·ıian JIAZIJt LfK~ TltA~ BIÇAKLARI p;y~t(,.:tda ll'lC\ 0 C"dt Uütiln bı<:ak· 
laı:dan Uitf;n ve lU:"U'.i.ı~' r. Hcı-~ yı:.."!"-J-C ısrarla. a~l.}'ıt'H7.. . 
D E P O S U: İ<'taııbı 1 Çiç•kprız•rındn Fındıl<lıyan !fan No. 31 

FEll:\Jİ AJlOJ\J~J vı $'<;. E•kı' HALK B1çaklorı sahip'erind~. 

Müzayede tehiri 
Emlak ve Eytam Bankasından : 

! Kalorii·erci alınacak 
· ı Devlet Denuryoll:a·ı Umuıu 'ıü,Jiirlüğiindcn: 

İht.yaca bi.o ... .en Anri,:ıı· ..... ~L, tıhda1ı: ft.:İ· .:.(I< ... ;j re lu l-, . ..1 }.. !:lr ' -r,; ı'<'"ıd. 
J a.11~1aeaktır 

Y~p!'i~c ... k ı ~ih"ln<i.ı .r:uva.!.fak olnn.L.r,_ lıy~ı.kat Ol'."~·c·c."f'.t!t ıt• ı<•l""-.! t rı,·ı .sıı).ıf 
\.19talık m.ıaı.hlı lGO lır;:,y~ kadar ıiyjL.lc i.icr(~t ve:;It?<:ı•ktiı· 

A~e.;:1~~-rni y;,tpın ş vt: tı.aJcrı ifişigı buh.umıyan taJipleı in diıC·ttÇt"'ler•r:c bon· 
.!'ervi~icrini, ş.ırıdiyf"! kedor ça~:.-;tık]arı YL'rled b;~dJi:- k uo. h..al trr~il:nı·h·ı·:ııı 11U· 
fus }li.~\i;.yet cüzdanı tasdikli örn~i llc en. az okur yuz.ar be~g-e1t 1 n11• vı• 2 adet 
veskka fotoğrof!.arlnı tklıyPrk en v.; 30/11/42 tarJ.h.nc kadıır Aııkın-:ı.u:.ı. Ct·r !)A• 

iresi .Reisliğin.to günderılıe\eri. (1452) 

Muhasebeci aranıyor 
GO!c'J.ktc bı.i,u:ı:ın D(•nız Ft:.brikRl ·ı Uır.r:t' Müdütlüğu c ınrinclı• t hdanı Soltlau sağa: 

1 - Ölünün r...;h:..n:ı, 2 - B<-htd.Ier, 
"·Jc-.ı.a.u s.a~a!.lvan bir h:.sla!~. 3 -
K"l,ııa, Gln:,Şlik. 4 -- Gö4 Tcll: ç:ı~t::t· 
brrlan, 5 - s- 11ttt c!t:.~ı·. Gıdan:~ .. ia-ı, 
6 .:._ L:ıh1.:ı, İ~:rı:t, 7 - İtavc rdc-rE!çı 
8 - a:'C.ıir-il•'n, P...ag.. 1 9 - B nillar, 
dum:ını:-ı. bJ. ·r.k'hğı. 

30/l 1;9~:! Pa:zaı ... ..ec;i gü:ıil 53 .... t 14 de s::tısı n~ıı .a'"r r T .. . ~·t1iiyf'4e'.'~i 

parı;a ar-.m ı.nt.ış:nı, ~·a-ı ahe-:-~ i<.J.Cu:- ltlh r c<.F!ıt:J't:I il;ln olıP"ılı·r (1668) 

iki olunn~k ve kanu.:.ll dı.Prlımuıın göre 260 fhaya kDdJ.r tı.:rtt \'f! !lın<'k u.:ııı.,rc bi.f' 
muh.a~t·brci aitin:ıc:ıktır 

k-'-..e!dilıfrin A:ık<:rada !\!, :\11 V. D<'n.lz :\-1.ü~tt ş;.Tllğına ... ..,. İstonbııLda d t 
,.. Deniz T..A.'v02-Lı.n Amlı·lJ;,w• he"urı•n mGr.J~atı-ar1. (156tı) 

1 iST ANBUL BELEDİYESİ iLANLARI )
1 
• ---------------.--. ___ .. 

Yukarıdan aşağı: !:'"""'-~n·B•cd-eı·,· --·11k•T·,-mı•n~·1 ,--------- 1 h hisarlar Umum Müdürlüğü•;n•d•e•"-•' 
1 - t~aclt..t, li·d~ne! t'<ll'a, 2 - Md

n:......r , Edat, 3 Yt..1, İ-çi.n.e YC."'l"ıA;:·~< veya 
su kınl.l~ 4 - Es.ki i'.:.>?, B'.z.i ~ğuıran, 
5 - ltiJt:.drn n a.ın h:-~·ı: &şleı'İllt:" ,__~r. 

lrn kır~ tU,_~i, 6 - K._l:n sop:ı~ &_. de::ı. 

bire-, 7 _ llü(r'Jk, 8 - T••rsi ar, ~ 
Şühr..t, Mübo.dek 

Diinkii bulnıacamn halledilmi~ 
tekli: 

12,45678, 
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620,00 

330,00 

210,00 

715,00 

46 5-0 A.'cs..'l.:t'ayda ~1 nlo.1!' Ke11ı:ıl 2r.ahaliı·so.ll'in 

Koc:.ı Ragıp ecüfa..ğtat l 'i60 ıncı adüda 
31 m-ttrc m al•b:ıı .s:;.!ı:ılı n!':-.3.. 

22,SO Aksarily<l.a. İnctey m;;ıl-,.:.,IJe;ıın!n Kü
oük Urg:ı. <'.a-dd,.:-.inde 6S lı"!ci a..dada 
60,00 met~·e r.1Ut'U.l.i~.Jl r>\ı:ı.lı. n.rna. 

A!t3.'.lra,.Ja İnciJE.;: n· . .n!..ali'l'!;':l n Küçü .. "!.t 
Uı.nga ca~.,j~si..,ric Gf: ir.cl a.dad.ı. 42,0!l 
mf't .. e ınuraObaı s~h•·1ı arsa, 

33.63 A;Jt..~·- ·.?Jyd.a ir•el"':"t n.ahaJ . .(l._,in n Kli,--:.J!< 
T...!sng:. <.:~d.:.~ir:dı, tıR :\C'l n.da<la 143,00 
mr~re mvrut.:b'"ı ı..;.h,.1: arsJ.. 

Ttı.hmln b«ltllö:-i İ'<; ı:k '.:ıı.:nc~ n1 kt:ıda·1 yu\ar;d,l yaıı'L DÖRT parça aı·
sa satıl:lı..ak Uzer..~ ayr~ :l)'ı'I· 1\1,,:":k aı-~ı!'maya 1-:..onJoln-.ıı...&lu·r. ~ı1.ı1a.nıc1ct•i Zf:lnt ı.:e 

Muan1e.U.t .A!üdüTlüğU k!a.!Omindt gbrü:eJ>::ir. İh-:ıı~:crı 27/Jl/9-42 Cvırı:ı gihtÜ ı,a.at 

14 de- DıiJT.l Encün1~rxlı'I y41tPıl:l'C!'ıktır . Tal rtlcPin iolk tı·rr::nat :1'..rtkbuz Vl·ya nı<'k· 
tuplariy:-e iıtı.alc glinü nı.,;c:yyı.:n ı;aatte Da 1rni EnctLmL·~d!• bı..ın.ımnaları. (1343) 

I O. fiemiryollan ve limanları lşletm1 U. i1arn>: ila.ı!rı 
İstanbul J'~,liye Hiriııci Ticaret ...... - b-, . (,31 • ,.,. b. , 11 '· < ,.,,1.u- olan • .ı..:.ı.~"TT'.•"n 1..-u!' • .ı ı) uo. m ~ç~ ... z 'Jn Jt .r " ...... · ~ 

Dair~indcn: 942/363 n.uhtclif eb'.aıta (873) Sekiz yüz yctm 1 ş uc: kilo o~oje:ı ıç,n pi n~ k ~yna~ teli vl! 

Y k Y ld h . ld ğ /ç-.ob: ~u (2. Bl,·.,ı<'ikar.un 1942) Çar,>amba gün,\ aa' ı HJ ·n do ıe Ha;;Lı» la 
a up ı ıranın sa ıp o u u . . · ··~ k" .. · , .. . ıe • ı Gar bınası daıhJuuı.•t' ı Kcın.ı..."'Jon taraiınd '.tün ~ÇL.'< l ...... sı ~:1.e 1J':i1Uı\)- sn~uı a ır..~. 

ve Mustafa Kandemirin süvaı1 si ıca1<tır 
bulur.dug'l (Titaş) ismindeki mo- ı Bu ~e ıf.rın<'k ;, tiyrnle::n (248) ·;.;,r;ı :-ı -k sı ı.:,z ııro (8 l) ••lu<'n b"n kt:

törün 19-20/11/94-2 tarihinde cHay-lrııolu.ıc nruvakkat temina.t ve kanunun tayiıJ ettıı.;-! v(•sa!J<~e u.r~ı« c' ı·i\.siltme günU 

darpa~a ) manında. geçirdi ~d de- 1saı.t:ne kadar Koınl>Jycına m-U:-aıcaalları 15zı:nıdıı', 
~ g Bu !st.! a.:t sartnnmeler kom!.:cyond.r.n par~'<~ı o:~ t> c!al!ıt ur. ııkt dır. (14-38) 

niz kazaSJna ait raporun alınması 
mezkur rootör kaptanı Mustafa 

KandcmiT tarafından istida ile is
tenmekle motör ve yükle alakalı 

ve bu işten zararlı herkes n rapo
run alınacağı 1/12/942 salı günü 
saat 10 da mahkemede hazır bt>
lunabileceği iU.n olunur. (6963) 

.Fc.~!h 5., ıh 3 i.inc.i llu':uk Hilkimlıi-

gırd ::J: 01:?/106 T 

l:""'J.t:h Rc~"-"f.ye ot~t 22 nuır.a.L·ado;· 
n~·,ki.n i,kı•n 13/11/942 de ve.tat t•dcn 
Aıl.xi,ülgn(far I<Dcarnelin ilJn taTih-i..,.. 
dt:n it.-!>:::e:ı ala.ook vt: bo:-çlU.:a:-ın;n 

blr ay ''C v:u·:.;.Je:inin üç ay içinde n~ah
l\ernrm ~ze mtl.rC'3;ı t.}arı, ai<..;i halde 1.e· 
rckc ~in h:.ıb ~c devrl,dikccğ:: ve ay· 
r• ö:ı;.:>·• at ıniJhlc1i! cins laif.2.pl<>rın da. 
a~; m:.ha ide 27 / !! /9l2 CU!Jlfl günü 
s:;.t l-1,30 da ac::K a:1.lt!1T.a ı;ure:ıiylc ss.-
ı~~&:C:.gı l~!ın o:ltnur. (301) 

Tuvalel<·loo;;b. orası da boştu! ... 
Erraf:na bakınınca, Kater myı, 
e;va'P cio'tb.nın içinde, baygın 
!)uldu ... 

Şa~kıııa düncn uşa.< ihtiyar im· 
p:Tatori-;cn'n 90n gözxksi Zubof'a 
kllŞ!u. B.iitlin saray ayaklandı! 

He itim, kan aldı. Yrp:lmas; ıazım 
gc!e~ 1:-er şeye b~~VU"du ... Fay -
d:ıs .' ... Tam otuz yeli saat süren 
uzun ve feci b r can çek:şxcden 
sc r ra, Kdcrina o:dü. Son nefe
s·r.:, kı;Ta ·<~a~ı tLru:: ! y .. n &0I'
k1<nç bir çı[;:ı.k hal ııde ve.ın· ı .. 

Romancllar t ~ıt:nı sar"a'ı b'r 
del ye, Pc! P~!rcv'Jç'c bıraklT! tı. 

SON 

- Ah. c:h 1 Komsu e•d" h r met
res bcsiecl.ğ'n herkes biliyor. Bu 
işt€n otuı srn<o CV\'cl çıkan reza
l~ıi hatırlam:yor musunuz? 

- Nasııl hatırhya}ım? Ben bu
namışım. Aradan ta ou.z sene 
geçmş! 

- Oklb'lir. Fakat o zamanlar 
!bütün kasa.ha bunun dedj!"A"()dusu

nu ed"yordu. Ne diy<'cekUm? Her 
halde deli idi bu adam! Zatt>n 
bunların hepsi deli ... 

'M s Bag karnıakarışLk mutfa
İi•" dört b'r taıafma göz gezdir
a;kten sonra "rnpıyı arksından şid
rict'e k.pıycrı:k dı•ı.rıya \ıklı. 

D .... ktor H ddıon 'un ev. ne dön -
düğü zaman, dckt"'r bjr viz teye 
gi!m ş J:>u"unu)xı du. Kad:n e.lbi
s ... er fi. d g :ı'Trr.c-k ıc; c od.ısına 

ç.'<t .. Du 'aklı.nnr:ı ruju~.ı t~-

kd.. 
Sonr:ı tuva!et mas .. <:' n~n b.r 

gözü:ı.ü &'"-:' T'""~<, or '.:::.n b:r n-.ei: -
tup pkadı. Bu imzasız mektubu 
'bir rok dcfa~ar okundt1gu kfığıdın 
h•.iııdcn on!aş.lıyerdu 

TÜRKiYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu~ Tarihi: 18R8 

Seru11&ycai: 100,000,000 Tilrk Lir.ı.ıı 

t"ube ve Ajana adedi: 265 

2.irai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hcsaplJ:rında •D 
az 50 \;,,ası bulunanlara senede 4.. defa çekilcc~k ku~':. iie aşajpdaki 

plana ı:öre iluanıiye dağıtıl~::aırtır. 

4 adet J .000 LiraiLlc 
& • liOO • 
' • zso » 

•o • ıuo • 
100 • Q • 
120 • Cf • 
160 a !O " 

4.000 
2.0CO 
1.coo 
4.0UO 
5.003 
C.8~0 
3.2(10 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

DİKKAT: Hcsaplıı.r,ndaki :>ıralar bir sene iç nde M lıradao 
c.şa9:! düş•r. verıl~rc ikrarniye ç.J~t 1 i'~ı ta;id rd. r ;' 2 • faz!asiJc verilı: 
ı:~~t~r. Kt:r'ala.r 5t".'O(~P 4 defa: 1 r:\•IC:l 1 B!r·~c,kt..rı·ın. 1 A-1ar! 
v~ ı Hıı ran t.Jor:l-ıler.?'!d:;> cekile~ektir 

~ ., 
Soh.p , .• Baş,uh:ırriı Elem İ'Cet RE:<ıİCE - :-ıe yol D'-'CklllrJ Cevdet 

KAJ!ABILGIN SON TELGRA~· MAT!lAAS! 

1!'s Bag gö~'.eri memnun'.yet'n
clen parlıyarak ,mektubu bir kere 
<lalı._ okudu: 

,Ben·m Ç()':ı: sevgil' kızım; 

Cl.tektııbunuzun beni ne k&dar 
sev'ndirdiğ ni taTlf edemem. Bana 
s;111kı ennt>tin kapılarını açtın.ız. 

GöstercJ,fı n;z muhalbbet ve sada
kate son d<'<ece müteşekkir'm. 
Fa>:rnt ş'mdil k mektup!arıml'l,ın 

arkas:nı ke•mek meoburiyetinde
yrz. Çünkü kendi emniyetimiz i
cin böyle hareket etmek tazım 
ğelıyor. B€n size ht•btr vcrdiğ'm 
zrman, yine ayn; yerde, nyn sa
Nte buluşuruı. Şimd ki halde ç-ok 
htiyc:::r. 1bulununuı. Bu rr.c~tubu 

okutlukt u sonra da ya'<ma, u
nu~muy nı ~ • 

1\1'3 Ba" meklu';tt büyük b:r 
it o ıle y ıre ~ rf na koydu ,.e 
rr~k!'Jbll ~ıkar ,ı goze b:ra'c -
t~·,•, • un 1, çekmee v k l t edl. 
1\Ierc! \'ende-rı :ner~en. k c ... ken
dme b r prkı mırılcluııclı. .. 

-1-

BlR KAKUN ADAMININ FECİ 
MACERASI 

Rişor Kos<lon'un hapishaned<on 
kaçışır.ıdaı;ı!Jer; rahatı bozulan 
P'.at k:ı;a;bas>, üç geceyi ht>yecan 
içinde geç rd 'kten SOl)ra, şimdi 

di>Tdüncii ı:ünün s~lbahına gözünü 
açmış bulunuyotdu. Ne dt> olsa, 
gündüz ışığı, gece karanlığL gibi 
insanı lror.~utmuyordu. Bununla 
ber_ber halk sin:rli idi. 

Dokt0r Hac<lon'u tekrar fırın -
cıdan ç•~.rmış'ardı. Çünkü yeni 
doğan çocuk bu sefer d ftı:riye 
yaka :an mış!ı. 
n~ -tor lbdc:'on f rıııcının e\•in

den ç '<ark n 1\ e"I Delm r'ın kar
şı kdrl ı~ja bek' d ğ -i gördü. 
Genç " zın yuz çok solgurıd11, 
gozleri yorı;un°uk!aıı çokm~ştü. 

Do-~t:ır yaııınJan ge,ıp selam 
vere!. g· znman 1 gen~ kız bu sela
ma ate,,..aı k b« t l rr ukabc:e 
e~ ti. 

Dok.~ ır )1 n 1 11a J!'l'< t 1 : 

(OC","l,ill ,·or) 

M.:!ı:ı c.nsi 

M:ıkine iplii:;i 
Dökme p:rifl( 
ll~ll'd:ı. alcmjn::um (yumtı~K ) 

BiflJ. ~ası 
Talaş (İçk oond!k'..ın lçôu) 

300 Kı!o 

6~ Par<;• 
600 K tlo 

70 • 
100,000 • 

Paz.arl:g~n Gıinü S:ıati 

ı/ı2/942 9,36 
• 9.50 
• 10,50 
• 10 
• 10,30 

2 - l'azo..rlık b:zalıırında gö<terilen g;.ın n saatlerde Kabatıışta Lrvozıııı 
Şubcsindt-kl M~rk ~z Alım Kom syonunda yaıpıiac<!ki.ır. 

3 - Makine )pliJi nüını,mQsi OO!tnıc pirinç eb'at :tste3iJ b'.;-u mayası Gartr.a
me;; hı"lr gün ügl«ie~ı so.nr:ı ~zü gecen şt.fuı:>de görülebHlr. 

4 - Lte\lilerin pa.ıarllk için ia:yln c.ılıunan &ün ve coo.tt"!' t<:kİit cdt-'<'t-kleri 

t=::ı.t üz.rri.rxh::n 'fo 15 tLn1in.dt par<ı-s y!c birl;kte mC'zkür .lromif•yona nıti("..iClla-:ı.;.,. 
rı :ıan o:i.;:ııar. (l·\20) 

Sultanahmet Birinci 
Sulh Hukuk Hakım
liğinderı: 942-953 

P. r. •t. )lü<lu:l ~u \.:ı 'i.İ!i Av:..lc:ıt 
B:.ırhnr.ctt.:n 1'· hs·n ta:ı .i. ,-cian. A'L·.ı

r~·-0-.1 Vak!a Car.Hl roka~<. Xo. 53 de 
fu:.tıa- l\'Iuav .ı. .. J.j1 f:'2.~ n:ennır!.arından 

eerna:r~.1.in afoy.!'ıi:l'-', 94:.! lkiııciJtianın 

m ... ~ınCan pı"}Sin aldı_&l 21 gün!ıüJc l.t..z.
la mc'huzu blJ~un;ın 32 l'.ra 22 lrul"U· 
şun t:ıh3ilı h::::.,Uınt1·1 aç11.""ln davanın 

K:ra kı·luıan duruşn-. ::;ında: D~v:ıl.ıo'a 
gönder len <l:.ı.v:ı :,.ı·i:ıu:hn!in':ı, emtl 
ml'çhu·!c gittğ.ndcn tL·bligs1z i::ıdc edil· 
ını.ş ve iriametg~üıının t..:lxlcik.i ~!n ZJ· 

bıt:ıo·a y-:>ıılo.n yı:lZJ.y.1 ve,· !en ccvaıpt~? 

a..·i:·e.:;;n:n b!ı-iru."!1101 .:i bi:dil'il iıiş oldu
ğundan tl:tva arzc.ıh.:::li surC't.lnı n !!) gün 
mllCıdot.1~ Ll.ôncn tebl"ğint' v~ muhake
mf·n~n de 11/12/M:! Cı..-ın-:ı günU sr1t 
1-0,30 za talikine kar.ır vcri'mi-s bulun
duğu-ndan o gU:n ve o saatte bi:unt '\e· 
ya b;~vc\!ıl<:: m.a.hk~mcde hazlır bulun· 
ma<tığı tak.ı rd-' ır.utıak•me.<inln gışa

h!:nda iora kılı'1aealı clıva an.uh.ıl~ 
suret~ ~~{anı.n.ı kl!ın ohnak üzı•re 

ilan olunt:.r. 

ZAYİ - Şe!ı.re.<nini Ni.i.f:..ı; ~f:·~murlu.
ğı:nd~n alm~ olduğv:n n~ifoo tcz.i:e· 
ırı·m!e .~<sarny .A.&k·t'rlik Şı;bı:..-slnden 

a!dığını z&:.:.c;i t..."lıtı:,.. tc&.c:em z..ı.;· i 
ettim. Yı'm:etlı1' alucağ1mda11 e:;'kllc. 
r~nin h~n~rı ycktuı. 

1316 doi:'mıiu Şokit: GAYTAN 

Z.:\.Yİ - S~m:un NOias Memut'!u
ğund:ın aln'"} oldut~m nl.!!-JS t:CZJkerc
mi za.yi (>ltim. Yrnsıni c; .. -ı:ru-t.acağınl· 
dan -c.-.k:tS1ni.n hO:anU ya~>tur. 

1335 Doğurr.ıu ism~il l'LUTAŞ 

Fnt~h Su!h 3 i.ln-::U Ht:kı.ı.k. JU:t nıli· 
g.r-..i.,,:n: 942/102 T. 

Şı lırer.lini Ere;;:.i m.a.!tll]esl Piliç ('ık· 
n"!'::ızı s. !) No. d:ı n"!ıı..:ı~~ıu iken vcf:ı.t .P· 

den i n\il.ilin l~n ta·rihi:ldcn ltlba;:-en 
a~a.c.:..1'. vr borç!~ılanntn biı· ;.y ve 'r.lnis
lcrinin U:; ay ıçinrle rrrllt~c:.:ıtla~. ~~
El h3.li·ıc terekesin!n hamlıı~yc d"'·vrcd -
)t"t'eği i;~c. o!~.ınur (:{02} 

YESİ 1\EŞRİ~ 

Şelale 
G~ıı~ k:.dın ş ,r\l:irrı.zd, a llayr ye 

Dcr'\İ· ş .... • e m yic y ni b\r «~! .. C· 

muaı E.]'2"':'> n r t. "'1$:--. B..ı· k.it:..bı o-
knyucu!r. rtrr. :za ıa.v .iye riZ. 

Y eşil:ıycıların kongresi 
Yeşiiay Gençlik Şuıbesi Umu

mi Katipl;ğ:ndcn: 
Ycş'lay ve Gençlik teşkilatının, 

29 İkincileşriıı 1942 Pazar günU 
saat 9,30. da Em.nönü Ha1kevi sıv
lonunda yapaeak!a.rı kongreye 
!bütün azalarının teşrifleri rica o
lunur. 

Şehir tiyatrosu 
KOMEDİ KISl\ll 

Bu akşam saat Z0,30 da 

ASRİLEŞEN BABA 
Cumartesi ve Pazar günleri 

15,30 da Matine 

' !iademe aranıyor 
Gazctcıuiz idare "ııde hade

me \ e ka]l:cı ohır.k ~alıştırıl
n1ak için 3 iş~~~·l' ihti)·aç ,·ar· 
dır, 

1 - Hfüniilrnl k:ığıdı, 
2 - Bon!ier\·İs, 
3 - Bir kefil 

1 
~c!"r~ıelerı Hizın:dır. idare· ı 

mııe n1uracaatl~r 

~ -J 

1 (HALK SÜTUNU) 
(İş arama, iş wrme ilan~a ·ı bu 

sütunda parasız olarak b;r .ı<a.ç 

defa r:cş:edil'r. ::'vlü~'.<üllere ve 
suallere- ce\·:ıp \Cri1.r.1 

Lisenin ikinci sınıfından 
ayrılmış bir genç kız İş 

arıyor 

Lisenin ikinci sınıfında tı:dı.si:

den ayrılmak ısrırarında kalmış 
genç b"r kızını. Yazını fcvkdılde 
düzgün, h~snbım kuvctlidır. Res
mi, hususi mÜ't2S$r!"St<crde, t'ca:ct 
hane'erde çalışmak ;stiyoruın. 

Bana vazife v<>rmek llıtfıında bu
lun.ocak olan alicenap tş snıh p
lerinin Son Telgraf ha!k sütunun· 
da .Necla İncila• ya yazmalarını 
Jıürm ile rica ederim. 
IBir orta mektep talebeııi İf 

arıyor 

Ben orta mek:cbin son sını:t 
öğrenc:lerindenim. 17 yaşınday·m. 
Her ı:ün saat B den t.k{am 19 a 
kadar çalışmak üzere bir iş arı

yorum. Her ne işi olursa yapa
rım. Talip olanların Son Teig1<ıf 
halk sütununda cNA-TA, ru· 
muzuna yazmaları. 

Bir genç iş arıyor 
Hurda\·at. nalbur ye ve e!t•ktrik 

p'yas.<>ından ar.1ar muh !:'E'l:c, 
arubar \'e mübayaat iş!erindc ç-a -
lışmı~, v~sat bır t:cari bürc~u ~
dar0 edebilecc~ kıııh'liyetw b< 
genç öglcden sonre dol:ıun b'r 
ücrct1c çalı-şm::ı.k .ıst~mc t:d''.r. Re
ferans verc.1bilir B.>n.>rcv~slcr~ 

vardır. (P. K. ııo:; - Galata) mü
racal.tt. 

Hususi ders veriyoı· 
Orta ve ilk talı .1 iç-iı hususi 

der5!€r verilir Bc1ikta~ Uz~ .,c:ı
o...-a cü.ddcsı Çetwe svkak ~O .. ~o. 
da öğretm "l '-fos•af At&d:e 
müracaat ~l !.re : ri'2J. o'· nu \ 

/ ş arı yanlar 
Tica~t ev ri., n, müsa t .§3r~ 

la ı, muhJ<tbe ,rini ku a. ve i
dare ederir. . Lu lı sJ t ı 'l ... .,'l ı ve 
tal•o:ki ma.ılmat m \0adır İ tekli
lerın Son TLıgrJf halk sutu'l .. nda. 
İZER r~muz r.~ ycz..~·alar• 
__________ ..ar.o-___ _ 

····--·-... ,ı •. -1 _.-::--. t!'°" · --ı 

{l~~llt9 
24 2nciteşrin 1. , l. 

18,00 Procram ve Heınkkel Saat 
Ayarı. 

18,03 Müz:!!<: R2dyJ S:.ılon Orkectra ... • 
sı. (Şef; NcC•? Aşkın). 

18.(5 Müz!k: Fasıl (M• lılap Şarkıları 
ve "P.'Ir• i ~r 'fıırkuler•) . 

19,30 }',.Jcn:~ ~kt t s,ı.J_l Ayarı \'C .. t\ajns 
IIabP ert. 

19,45 !\1.l.L • JIC.lla·\i ~ F 1 ,l,. Sa
şti. Br:·g a } ' C\' 

20,15 n -~ .. > c· zL:t< i. 

'.!0.45 ?o.1'.;..z•ıt \'i ~ıJ:J <:. ~ a Ç'1 .. 

J-n: f yha T •• y, l - o G. 
M.ır~ -. ç 

21ll•m. (EnSotı. 

21 :i )tu .k F- '1 - it 'y n K n... 
Ç '•')• ( t 1 

21 45 ı1 ıilt; K T k ~~ _.i 
Pr " n~ _ < ş ~ 1\ıt(' • i ce l 

22.:ıa l\1c :ı· kl'' !-; a; A'- ı. AJaı:• 

1 1 .. lı('··'ı-.., ,. H· - • l • 
~~ '2 •\ v...: "°'ı p·~·~· ı ı vı::, K . .

tı.-: .. 


