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Şeker ııatıarınıa 

artışından ıoıu•a ... 
AL~A.NJA \ Stalingrad'da son vaziyet 
MUŞKUL 1 

DURUMDA 'Ruslar kıskacı kapatırlarsa Şehrimiz~e .. g~n-
• • 'del400kılouzum 

i 
Sovyedt 400 bın kadar esır alınacakvefındıksatılıyor 

aarruzu ur- .-~~~~~~~ 

durulamazsa ____ ........ ..,---- Bir habere göre de Rus taarruzu şiddetini kaybet
miştir. Vişi bu kesimde bir Rus piyade tümeninin 

son neferine kadar imha edildiğini bildiriyor -Almanlar bu Son taarruzda 42-
bin ölü, 120 bin yaralı vermişler 

Gazinolarda üzüm 
suyu ve üzümlü 

çay satışı başladı 
Son • z.nmnn1arda şehrimiz.de kuıı.ı 

mryva sat4Iarı üzerinde görülen ill'· 

tııı daha ~ğalarak devam el:ırı<ktedir. 
$eker fiatlerine yapılan son zamdan 
slınıra şehrimizdeki bir çok k.ah'licban8 

ve gaz.inola.rda - cüxürnlü çay. <üzüm 
~ıa ve dta.vruhnuş fındı:k, Uıüm> 

..,t.rlmıyo ~Janmı.ştır. Bunlıırın ~i
leri çay ve kohveden beş kuruo nck
oon o]duğund<ın daha ragbf\ gÖmuık-

CDevam> Eo: 3, Sü: 4 del 

Güzel Edirnenin 

kurtuluş bayramı 
Tarihi şehrimiz ebedi kurtu
luşunun 20 nci yıldönümünü 

bugün kutluyor 
Edirne, 25 (Hususi) - Bu gün gÜzel Edirnemizin ebedi kur

tuluşunun 20 ncı yıldönümüdür. Bn mntlu gü.n tr.rihi şehri
mizde büyük mera•imle tes'i d edilecektir. 

Edirnenin bu en büyük bayramına iştirak etmek üzere 
başta Edirne mcl;'usları olmak üzere Ankara ve lstanbuldan 
dün hey'etler gelmiş, Kırkağaç istasyonunda karşılanmıştır. 

Şehir daha dünden zafer taklar:ile ve b<lyrklarla doaıan. 
mıştır. Havanın muhalefetine ra&'men kesif bir hallk erkenden 

(Devamı Sa: 3. Sü: 6 CI~) 

'-~-~~~~~~~-~~~~~~~--' 

Henüz Doğu cepheııin• 
de Sovyet taarruz ka• 
bili}etinin k e od isini 
cahlanıhrmı} bulunma-
11ndan daha ileriye ni• 
hsi bir vaz yet mevcut 
olmamak.la beı·aber Al· 
m:mlar için düııya har
binin müşkül devresi• 
nin gelip çatmış bu• 
luoduğuna şupbe yok• 
tur. 

Ruslar, 3 Alman 
tümenini, gene
ralleri ile birlikte 

Tunus cephesinde son vaziyet 
ETEM iZZET BENiCE 

Stalingrad bölges'nde ve Kaf
kasyada birdenbire şahlanan Sov• 
yet ıaarruzu biç §Üphe yok ki 
lıekleııdiğinden daha önemli bir 
mabiytt arzı içinde bulunuyor. 

Bu taarruz bı>klcniyordu. Çün
kü. 

a _ Geçen yılın tecrübesi ve 
Sovyct stratejisinin prensipi buy
du .. 

b - Staling·:nd'm t~ş taş, dam 
dam, oda oda müdafaasının tek 
sebebi bu hazırlığı baş~rıp kotar
mak içindi .• 

l\lubakkak ki, Sovyctler Al· 
manların umduğundan çok daha 
iyi hazırlanmışlar ve hasımlarını 
müşkiil hir duruma sokmuşlardır. 
Henüz iki tora! için d<ı vaziyet 
13mamilc aydınlanmış değildir. Bu 
itibarla ne fazla iyimser, ne kö
tüınser olnıamak gerekti-r. Nihai 
bir vaziyet henüz ortaya çıkma· 
mıştır. Almanların biiyük bir gay· 
ret sarfı ile tekrar voıiyete ha
kim olmaları i!ıHmali hesap için
de bulunacağı ka•lar Sovyet1erin 
Ukrayna bölgesine de ta mil ol
mak üzere hasımlnr•na ağır bir 
daılıe indirebilmeleri de henüz 
ihtimal dahilinde bulunmaktadır. 
Sadece, itiral etmek yerindedir 
ki, .Almanlar vaziyeti tekrar to
parlamak iktidarını ele alsala.r 
dahi ağır kayıplara ı•ğramışlar ve 
bek:11?Dledikleri ölçüde bir darbe 
yemişlerdir. 

Yine, muhakkak ki, Almanlar 
için harbin dördüncü kı~nda dün
ya harbmin müşkül safhası gelip 
çatmıştır. Henüz bn sııflıanın ba
tıdır. Ve fakat başlangıç noktası 
bilhassa doğuda durumun nezaket 
kesbetmesi ile Almanlara madal· 
yanın tersini de ı:österebili!Cek 
ehemmiyettedir. Eğer, Sovyetlerin 
taarruz ·kabiliyetlerini yeniden 
şahlandırabilnreleri ve bunu l>ir 
darbeye çevirmeleri i!Wimali orta
dan kalkmış bulunsaydt yeni dev
re Almaı>lar hesabına bn kadar 
müşkül, ağır ve ı;etin şartların 
bir araya gelmesi İle başlamazdı. 
O vakit doğu cephesinde inisiya. 
tiv Almanların el'.nde bulunarak 
harekat kış devresini geçirir, ilk
bahar l,ııze kuvvetlerle yeni hedef 
ve yeni gayelere ulaşmak teşeb
büsleri ile geçer ve Almanya kan 
fedakiirl.ğııuı davet edeceği müt
tefikleri ile bir arada ve bazı yeni 
kombinezonlara dayanarak müt
tefiklerden Avrupa ka:asına gele· 
cek taarruzları önleme yolunda 
savaşırdı. Halbuki, doğuda Sovyet 
taarruzunun tehlikeli bir durum 
yaratması Almanyanın içinde bu· 
lunduğu şa·r·tları çok ağırlaştır
mış, istikbali çok lehliktli bir bale 
sokmuştur. Eğer, Sovyetler dur
durulamaz \'C Alınan ordusu ce
nupta muntazam veya bozgun ha
linde çekHıniye başJarsa bunn 
belki de bir umumi Rus laa·rnızu 
tak'p eder ve müttefikler de daha 
kı>Jaylıkla Avrupa kıl'asında muh
telif çıkarma teşebbüslerine ko· 
yıılabilirler. Bunun içindir ki, her· 
şeyin ba~ında doğudaki durum 
Almanlar bcsabıôa birinci plana 
geçtiii kadar yine doğudıı'ki du· 
rıım müttefiklerin müstakbel b-e
sapları ve hareketleri üzerinde 

(Devı.aıı Sa: 3, Sü: a deı .. 

-

esir aldılar 
Cezairde ilk mühim çarpış-

Lonma, 25 (A,A,) - cB,B,C:> 1\100-
kıovodaki ıı;;yı.., Ajansı muhabirinden 
bu sabah alınan bir telgra.tta b:l~rilw 
diğine görı;; Stalingırad rmntak~~ında 

buhnıan Rus kıtao.tı Uç i<tikonıetteo 
i!crl<'l11ck\~ dov:ım etıne.1<1ı•>ıliTlıe.r. Rus 
ilerleyişi her iaırattt.a hlzlanmük·t.adır. 

Almanla·rın vcrdılıfi 42 bm kişi'ljj, ölü 
zayia~n baslGL yaralıların sayı.sının 
da yü.z. yinn.i bin-e çililığı tahmin olun· 
m:ıktadır. 

malar başlamış bulunuyor 
• 

Sirenaik'de 8 inci Ingiliz ordusu düşmanla 
taarruza geçti temas ederek, tekrar 

DİR RUS Ttll\IENİ İMHA 
EDİLMİŞ 

Vi(ıi, 25 (A,A,J - $'.al.irıçıui kcsJ. 
minde bBilıyan Ru.s taarruzunda, dl*
m.anın ağır kayıplara utıratılmış oldu
ğu b>l.ıilrilmdtte<)i-r. 

Timoçenko, bu cepbderde taze kuv· 
vetler giirıdmnek mecbuıri.Y~.iııde lı;al.. 
nuaıır. 

Ca1'l)şnaları,, fİddetli oldujju nıolı::
ta., Kl"""'8(ra J<celmKı.r. 

Stal'ngrad bölgesinde Rusların taarruz istikametini, Kalaç 
şebri.ııi ve Don dirseğini gösterir lıaritM 

-: ... 
Bu kftllnıde, bir Rııs plyode tijmeni mekt.ılir. 

ron neler~ kJ<kı.r inJıJı edilmiştir. Zanru'ld;)diğlne görı', Şlıoolc<tı "" 
Fena ha.va E•rLlanna ratınen ~1fib- Ccm.uptan gelınckık: olan Rus kU'-"Vt't

ver hava kuvvetleri IGU"a hareketini ıeri at'06Ulda 50 kilomc.ttcl~k btr meısa-
dWtekl•m~. !e ~lmıştır. ıron~ 43 soat içinde ka-

:lUS KISKACI KAPANIRSA tedile!ırlr«ei s:ırulnıakladır. 
Bt>Tnıt, 25 (A,A.) - R 3 c('!iıroin'1e Ktl<ııç hareke~! tamt!lT1lanclığı tak-

başLyan taarrut muvaffa.kcyet!e d&\'ı>n> di~, C<)Vrilmiş b~et<lt olan Alma.n 
et.mCıkt('dfr. Kii.kn.Ç b:ırc.R.eti devam et.. (Ot>\.":lmJ 5,.. 3, Sil: ft dP) 

Vişi, 25 (A.A.) - Tunus tıop -
raklarma yeniden, m 'hverin tak
~-e kıtaatı getirdiği öğrenilmek

tedir. 
Sahil 'boyu~a uzanan dem1ryo

lu şimdi mihver kuvvetlerinin e- · 
L'rıde ·bulunmaktadır. 

Alman hava kuvvetleri, alçak 
i:rUfadan uçaralk, müttefik zııblı 
kollarına durmadan taarruz. et -
mektedirln. B'r miktar tank ve 
JB>üirlü taşıt tahrip ecl'lmiştir. -=-~-:-;;;;.;;~~-~...;.;.~~~--

Esnaf Cemiyetleri; Salomonlarda 
büyük bir de
n iz savaşı? 

8 1NC1 ORDU TEKRAR 
TAARRUZA GEÇTİ 

Vişi, 25 (A.A.) - Sitenaika'da, 
mihver kuvvetleri A.gedaiıia'yı 

tahliye etmiş bulunuyorlar. azalarına satmak için 
mal dağıtamıyacak 

Tekmil esnafa ihtiyaç 
maddeleri tevzii için bir 

kooperatif kuruluyor 
Kanunu medeni ve cemiyetler 

kanunu hükümlerine göre kurul
muş olan şebrimzi cEsnaf cemi• 
:yetleri• nin teıwuni h'r gaye taşı
maları itibarile mensuplarına ge
reken maddeleri al\p dağılma gi
bi t'cari lbir muameleyi yapma -
m ka:nunıa ıınuhallf ıgU-ülmii§-

tür. Bu maksatla esnafın ahvali ha
zıra dolayısile bulmakla güçlük 
çektiği emtea)'l ucuz ve lkolayca 1 
ıtenJi.n oddb'lmek maksad:ile c.ls.
tan'lıul esnaflau ve küçük san
atkarları kooperatiofi. ismile bir 
teşekkül kurulması kararlaştırıl-

(Devı.aıı Sa: 3, SO: 3 del 

( VAZİYET ) 
Tunusta, çok şiddetli 
muharebeler bekleniyor 

Şimdi 'bütün düyanın gözler! 
Tnnusa çevrilmiş bulunu)'Qr. Mih
ver kUJV'V'etlerinin ıellerJ nde ft>u
Jundurduklaı'l Tunus ve Bizerte 
üslerini sonuna kadar müdafaaya 
azmettikleri saahaten anlaşıh -

yor. Bunun böyle olması da pek 
tırbiidir, Çünkü bu iki üssün de 
müttefiklerin eline geçmesi ve 
mihverin lbu topraklardan denİIZe 
atılması İtalyanın durumunu son 
derece güçleştirecektir. 

!Mihver kuvvetleri bu bölgede 
ilıava hakimiyetini ellerinde bu
lundurdukları glıbi, tedafüi ve la
arruzi bazırlı'k\3r da yapmakıa
d:ırlar Müttefikler buradaki m'hver 

odusunun her saat kuvvetlenme
si !bakımından geç ka:nıı•mak üze· 
re, şimdiden her iki şehrin müda· 
faa hatlarını hı~palamağa çalı~· 

tıklan anl~lıyor. Fakat gelen 
babetlere •bakılırsa, 'bu kesimdeki 
mihver kuvvetleri malzeme, mü
b:mınat, uçak ve er bakımından 

her saat kuvvetlenmekte ve 'hat
ta Heri 'bölgelere doğru sızıntılar 
yapmaktadır. Görülüyo rki, Tu
nU9 topra'klarmda çok çetin sa -

<Devamı Sa: 3. Sil: 4 d•l 

Misafirlikte 
kanlı döğüş 

Alacak münakaşası 
alevlenince iki taraf 

birbirini yaraladı 
Sirkcc:dc Ebussuud caddesinde otu

ran BdJzatla karısı Ntzah!,!t dün gece 
Cl\.\'İt adında bir ahbaplarının evın~ 
mi;ia{Lrl:tc gtbmişl~r, burada geç yaic.te 
kadar otumıu.,lardı.r. Bu misafirhk sı· 

rasında ahbaplar aTasında bir alacak 
meseles; görüşülilrken mUnakaşa çık· 
mış, bir müddet JOnra da iş dövüs• 
dökülmUştür. Bu srbede sıra.sındı C•· 
vıt!e Behzat bıçaklorına. sarı~L?lar, . 
biribirlertni muhte:l·t yerıleorindtn ya· ı 
ralamıslardır. Cavi!le, Dcluat bastı· 

han•ye kah:lırılmı,lardır. 

Bey~ut, 25 (A.A) - Salo
mon adaları dolay lnnnda, bü
yük bir deniz mubarebcsin'n 
cereyan etmekle olduğunu 
Tokyo bildinnekledir. 

Amiral Nimilz, böyle biır şe
yin olmadığını söylemiştir. 

!Beynelmilel h<ııberler 'bürosu 
İngiliz sekizinci ordusunun, Al
man kuvvetlerine karşı yeniden 
taarruza geçtiğini 'b'ldirmek:tedir. 

Alman bava kuvvetleri, sekizin
ci ordunun iaşesini ıemin ettiği 

sahil yolunu şiddetle bomlbardı -
man etmiştir. 

İLK MÜHİM ÇARPIŞMA 
iBeyrut, 25 (A.A.) - Tun\ISnn 

Beşiktaşta bir cinayet oldu -
Bir sabıkalı arkada
şını ağırca yaraladı 
Yaralı, koaa,amıyacak llalde llaıtaneye 

kaldırıldı, ıaçla ~yakalandı 
Dün gece Beşikıaşta bir cinayet 

işlenmiş, bir sabıkalı diğer lbir sa
'bılkalıyı tabanca ile vurmuştur. 
Vak'a şöyle olmuştur: 

'Beş'klaşta oıuran ve manavlık 
yapan ve cina\}'etten eski malı-

kı'.imiyeti bulunan Kürt Cemil, 
dün gece y;ne saıb>kalılaroan kol
tukçu Arifle birlikte tramvay cad

desinde N'yazi adında bi·rmin iç-

i 
lki-li Jokanta9rna gelmişlerdir. 

CDevlirnl Sa: 3, Sil· 7 de) 

Tevkif edilen 

karne sahtekarları 

CağaloğTunda ve 'Üsküdarda sahte karne basaı> iki şebekenin 
tcvlcif edilen efradı bir ara da (Yazın 3 lİntU sahifede! 

cenuıbuında, mütıef'l'ıG paraşütçü 

ikollan He mfuver zı·rblı kollan a
rasında küçük mikyasta lbir çar

p1şma olmu.,<rtur 
ıA1man loontt'Olü altında bulu

nan Toulouse radyıosu Cezair'de 

müttefik ve mihver kuvvetleri a
~asında ilk m i.lhim çarpıımıanm 

vutma geldiğini bildfrmektedlr. 
S1RENA1K'TE 1K1 ORDU 

TEMASA GEÇTİ 
Beyrut, 25 (A.A.) - Sirenaika

(D;ovamı Sa: s. Sü: 6 d~) -
Suikast davası 
------------------------

Bugün, muhakemeye 
nakzen devam edildi 

Rus mahkumlar, yeni 
taleplerde bulundular 

.An:Gııra, 25 (Tole!on1a) - Alman ı 
BiiıYük Elç;s; Fon Papene Jc:ı:sı yapı

lan suikasl Mdisesmin -.. maı
hakeınesln• bu sabah •aat 9.30 da &eh
rl~ Afıır Ccıı3smdcı de..-am olUflo. 
du. 

EvvelA; Ankareda b;r yazııhanesl ol· 
madığı. ;ç;n ,Barodan çıkartlml:J olan 
mahk:O.mlardan Abdürrahma.nın ~ 
katı Ziya Şa.klrin bir i\iraıı tet.kıkl e
dildi. V• avukat Ziya Şal<.ir;n .AnJ<a
ra Barosunun bu kararına lcıa~> Aoll. 
ıye Vek.ftletl nczd:indP. itirazda bul~ 
jlıı ~ılarak mu:h•kemede bulunma
"' tal~bi kabul edildi. 

ıDevamı Sa: 3, Sil; ' de) 

•• Uç aylıklar -Salı günü tevzi a ta 
başlanıyor 

Üç aylık nıa:ı;ı alan; yetlrn, dul, i'
mekli 1'6 m:ılüllerin nıııaşı !.XII.942 
Sa.!ı gilnü verilmeğe bo Janac""'tır. 

Uç aylLk alan ır~aş ~a·hiıtlcr.in4n ınu
ayenelerini bir in evvel yaptımıaları 
lAzımdır. A1ua:Yenelerinf yapt.ınnıyanla.r 
maaelıa.nnı alamıyacaklaIÜ'Il'. 

1 ÇERÇEVE'~~~~~~~ 
Sovyet davranışı 

Birbirine ne kadar nıak ve ya
bancı olursa o\suu, savaş cephe· 
leri arasındaki ahenk 1oe münase
bet, mntevasıl kapl&rdaki su &e• 

viyesini andırır. Bu kaplardan bi· 
rinde seviyenin yiiksclip öbüründe 
düşmesine hemen hemen imkilo 
7oklur. 

Knvvet ve hareket mikyası ola· 
rak belki küçük, fakat mana ve 
tesir balwnından barbın deınok· 
rasyalar lehinde nihat devresini 
açacak derecede büyük olaı> Şi· 
mali Afrika hareketinden 6QIU'a 
derhal Sovyetlerin doğuda taar· 
ruza geçliğini ve hatta • hayret· 
~erle kaydedelim • birtakım mu· 
vaffakiyetler kazandığını hayret· 
lerle görüyoruz. 

1 l\lutevasıl kaplara benzettiği· 

1 

miz sava~ cepheleri an~ındaki a• 
henk ve münasebet iU noktalar· 
dan doğar ki, bu ccphılerden bi. 
rindeki zaaf. hemen kuvnlli il· 

NECİP FAZIL KISAKÜREK 

nıfta.n birtakım tasarruilar ya 
pılınasını gerektirir; ve böylece 
cepJı<,lerden birinin felaketi iibü· 
rünilıı saadetine tesir etmekte ge· 
cikmez. 

Bu teşhisin tam bir tızahürünil, 
Şimali Afrikadaki demokrasyalar 
zaferinin heınen arkasından, Sov· 
yetlerin de karşılarında bir mu• 
vaffakiyet ihtimalini arayıcı talib 
denemesinde görüyoruz. 

Afrika hareketinin doJ:u cephe· 
sine tcsiri.ni, ruhi ve. manevi zavi
yeden ayrı olarak maddi ve riyazi 
ölçülerle de tayin etmek kolay• 
dır: 

Mihver, demokrasynların Afri· 
ka zaferiuden sonra eğer bizim 
de tnbmio ettiğimiz gibi, darbe
yi Balkanlardan yi) ertğine inan• 
mış bulunu)·orsa, Halkaıılar çer· 
çevesiııde şimdiden mıidafaa ted
birleri alııuya ıurcburdu. f.ı:!adaı 

(Dev•ını Sa: l. Sil: 6 d•ı 
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HALK FİLOZOFU 

İMZASIZ DAVETİYE 
fasarnın üurinde, b1r t:enı.iyet.

ttn gel111i~ bir daveti)'(• var. •Fi ... 
l~n yerde )·eniden '§öyle bir ınücs• 
sese kurdı!L Filan güuli, filan sa
atte liıtfen teşrif buyurun. Eseri· 
mizi görün.• 

Diyor. 
lllak al m Hlm: Gidip ı;Ül'ece· 

ı[.z; ~·aııp çizcc-..-ğiz. O cemiyete, 
o cemiyetin başındakilere reklam 
> apacağ.z. Bah>ctliğiın bu cemi· 
>ti hayırlı, faydalı te ek küllerden 
b!r.idir. Cidden, yazıp çizmiye, 
reklam etıniyc değer. Hatta, bu, 
bizim için biz meslek ,-.ı.zifesidir. 

Fakat, gel gcle.lim. Davetiye
nin altında imza yoktur. Davet 
eılen zatın ismi, matbudur. Yani, 
davetiyeler matbaada basıllIUf, 

s ma, oradaki bir kiıtip tarafından 
Hizumlıı g~riilen ycrelerc dağıtıl
~ ıştır. İbtin al, imza için cemiyet 
ıeisine arzedilrniştir. Fakat, cemi· 

REŞAT FEYZi 

yet rei.si: 
-Canııuöylecc gönderiver., de

miştir. 

Yine böyle, dün, bir başka da
\ieliye gcldl. Onda da imza yok. 

lınza görnıcyince, hatırımıza 
ilk gelen şey, fılsi.d bir fikir de
ğildir. Asli, bu tezkerenin sahte 
olabileceğiui düıiinmeyiz. Fakat, 
aklımızın ortasındaki şey şudur: 
Bunu bize ı:öuderenleı, bize e· 
henıuıiyet vermemişler, imza zah· 
metine dahi katlaıımarııışlardır. 
Düşünün: Onlar imza zahmetine 

dahi katlanmıyacak, bize ehemmi· 
yet vermiyecek; fakat, biz, onla.ra 
ebeınnıiyet vereceğiz, kalkıp filan
ca ytte kadar gideceğiz, not ala· 
cağız, uzun uzun )azılar yazaca• 
ğız. 

Bu hadisede eksik olan, yalnız 
nezaket değildir. Ayui zamanda 
iş bilmemezliklir. 

-=='-=-=========='-=;..============================= 

Katiplik JOk, O 
ıeldğl, mld rUlk 

amirlik vır 
Bir,;.nı, ;UDluro.İy~tl-e, n.ı.ektl4) yal.llllaı-

6Ul.l O lınf.'diğf.wai .O•, sükmla.rd&, ev
velcç mav4u.u.babs etJciış\ m.. Gahba, 
yavaş yav&§, rf::Smi yazı, lc.ııkere, da..
vetıy_e. v~tre yaı.masm.ı. urıatıuşoruz. 

Yilhut ta, d.iğı."f' bir t!.rbirle, yeni n~ 
yazma ifine pek eh~m.mlnt vorm.iyor. 

Yo.zı Yazm&k kal<p l~ldir. Şimdi, kıl· 
t.pJiğe hev,.. edenler ,.olt. H""""" şef, 
n;,Udü.r, Amir olmak hı; ;,Y'8. ve lıevi?Sin
de. Amma, bu ru&klltı:.ara çıkm.:ılı: >;in 
vakt.,.l,Ç bir usul ve tı ra varW.. Evvcıa, 
miıl:ızıınet devr<'ai lı111;aroı. Bu, bugıüır 
kü stajdır. Sonta nı.ınz.eti~ devr«>i, 
katLpli.k d~·vre.;i gelircii. 

Ve bu devteler öçıode goı:ıçl r, nok· 
san bi..1gilı;rını, daha &ski ve tecrü.be
lilerdt.-n tamza:n::ıa.r, ynzrn.nısını, okuma
.anı öğrt. ·rlecdi. Uo.te, .tı~r y"41llln 
bi.r usu.;ü, fv::ı: bı, erkanı vardır. Resmi 
Wllırlrat ~"°• m~kt~ bMJtadır. 
Re&ıni laiıciı:oL içinde de çoşit çeşit o
a.nlar.t varda'. 
Gcı;en gün bir yCT"dc, bir resm.1 ya

zı gordum. Bir çok cÜlllJcler tut4rnu.yor
du. Yani, ibarız, Tüt'kçE:, .gramer hata
ları vardı, B:ı yazııyı, a.nur olan zat Tre terde ye 1 .nasıı •mıı:a ..ı.yor, doı:nı.sa m~ra:. e'-

ambalAJ kayıtları ıın;;reJ<tcpıen yen; çı~111 bir genç, ~ 
[lu ;"bııtm:lan it ren Devlet i>tomck iç·n lılr i.t;da. yazmıştL Bu 

Demiryollar>le yapılacak ticari gencin tM>s•l derecesi )Ok:sck~. Fakat, 
l yazdığı i<;tidoda bir çok nnU. ve gra. 

nakl,iyatıın ambalaj arı !hakkında nt'r balala;1 vardı. Yar>i, ıağlam mu· 
TIB yeni bazı esaslar tatlb:k olunacak- ııJ.s l:>lr tek .w.tın )x.k.i<>. Bu istid.a(yı., 
FAKÜLTESİ tır. İyi a.nılbalaj y&pılmıyan mallar rosml bir makama sunuyordu. Ben de, 

',l'ıl> l"oklilt j yalnız doktor de- ltaibul lunırıuyacaktır. t06adüfen, o ·~ m;~ .a!ıibi za-

i:-'1, en öhretli edipler, polıtikacı· Matıi.fatırra d.cnkleriain üzerine tın =•d~~~ gcoıcin yu. 
!ar, idare adamları d~ yeti~t:rir. yapıştınlaeak bir beyaz heze gi- züno drkkatı; dilcl<a.tli ba.kılı: 
l•'akaı, Doktor Galip Atacın rad- deceği ;cırin adresi yazılacaktır. _ Oğlum, dıidi, sen daha • tldanın 
yoda gösterdiği uvaffakiyetler· Tenekıcı kaplBrla akl yat za:rar ve ...,,ıı yoııla~ bilıın•.l'Jmm?. Blznn 
den sonra, Tıb FakUltesi mensup- ziyan sahibine a·ı olmak ümere ya. iflemnizi ı.ı llÖ~?. 
ları, arttk, ocaklarının hcrşey pılacaktır. - Eicrııdfm acele ile ... Diye, genç ke
) ti .t!rd!fue kani ıılab.lirler. Biz, ı •;.....-------------1 k•lcmlşti . .M:>raca:ıtı &ııbııl ı:d•n zat 

Malatya Meb'asu General ııQ)>le cevap verdi: 
Galip Atacın hastaneden rndyoya O l _ İyi ya, daha :..; .._idin ya, •-
. t•k ı· d b k t sman Koptnae 'in cenazeai ., ""' -
ııı ı ·a ın en sonra, u anaa e ..,. melı:, bir kwunmu daha kendi ağzı.a.la 
,-ardık. merasimle kaldırıldı i~af ediyorsun ... İ;lcdnde aceleci "" 
T yy ARE Aııikara, 25 (Teleionla) - iMa- d'kka!Qz olduluna si!ylli;)'oratJn ... Sür-
iı IALİ latya ı.klb'usu General Osman atı,; ;,, görmek boşlo ıcy, acele 4 gör

Amerikada bir ayıla imal edil~ 
tayyare sayısı dört bini bulmuş! 
Halbuki bütün Mihver devletleri· 

Koptagel, evvelki gün şehrimiz- m<.>k yine balkadır. 
de Nümune :ısta.'fıanesinde ve- Araclan b>r müd:!e~ g,-çt; o gim ta-
fat ermişti... rudığım bu gerı<:i, bıx nrde şef olaırak 

gördüm. BUmiyorwn. olk.ı.mıası :yazma.-
nin taH·are imalatı, oyda üç bin 
imiş! 

Gi!neral Osman Koptagel, 1874 aı düzelmli mi "11? .•• 
te Erz:ncanda doğmuş, Harbiyeyi 

~.lütıcfikler ise, yalnız Amerika. 
dan ibaret değildir. Fakat, Am6-
rikadaki bıı iş hacmine bakıp par
mak ısırmamak mümkiın değil! 
BİR lEVSbl 
SÜREN AŞK 

• tuharrir Rc!ik Ahmet Seven• 
1 gil, yeni yazdıj;'I ve tefrikasına 
1 

başlıyacajJ oınaaa •B:.r mevsim
lik aşk. ismini koymuş. İsim ola
rak güı.el! 

bit'rdikten sruıra ordu :ıayatına 
atılarak muhteLf caphelerde uzun 
ınüddıet yararlıklı hiızmet g.örmüş

tü. Eınekli'Ye ayrıldıktan 9:>Dra da 
Büyük Millet Meclisine Malatya. 
Meb'usu olarak ilt'ılm etmişti. 

Cenazesi dün ö~le namazindan 
sonra H bay>ram cami.inden kal
dırılmıştır 

Pahalı sigara ıatan bir tütün· 
cünün dükkôtıı on bef gün 

Fakat, eseN!e geçe.n lıiıcliseler, kapatılacak 
herhalde buıgünün vak'aları de- Erenköyünde Bağdat caddesin-
ğildir. Çünkü, bu zamanda, bir de 609/l numarada oturan Meftı
mevsim süren a2k nerede7. 
REKORTMEN met oğlu Sallı Karaca p lı si-
ODUNCU gara sartığından Üsküdar ırnilli 

ismini yazınıyacağun. Bizim lk.orunma mahkemesine v~rilm'ş 
nıah:»lledo bir oduncu nr. Odu. ve 55 lira ağır Pıırn OO'Las'le 15 
nun kilosunu 7 kuru~a veriyor. gün müddetle dükkanımn kapa -
On kilo odun dört tane geliyor tılma6ına ve bwunan 89 paket si
ve bir !:Tayı toka ediyorsunuz. garanın müsadere olurunllt>ına 

Bu hesaba gl!re, çcki,;i gaLba 1 mafuk_iı~-~işt!r:_ --~-
"'' yedi buçuk liraya geliyor. Zan
netmem iki, bu rekoru kuan bir 
başka oduncu bulunsun?. ı 

AHMET RAUF 

Talebe Birliği kongre~' 
şetı.rhnlz uruversiten·n ·beş fa

kültesindeki cTaklbe cemiyetle-
r .• clen te§ekkül et~ olan cTa· 
lehe 11ı:.1:ii';. nln 1942 - 1943 ders 
yılı kıongresi için fıza seçimleri
ne başlanılmşıtır. Namzet1erin, 
Caru lbu ay sonunda yapıla -
caklJ.r. Y e n i idare iheyetler 
teşEikkül et<ikten sonra birlık kon· 
gresi y:..pılacakt.,r. Talebe ccmi
)'<!tlen ~den bw..I larmı.n 
değ!şmes\ çok mtmtemeldlr. 

Duralı Jel' e ·1 
Tl"a.m.rı.,"ay du.I"aık yerkrin.in yeniden 

tant"'1 edilmosLr> istlyen yıı;zı \:ıra ila
ha. sık sık tesadüf e<lihynr. En z.Y3'1c, 
Ş!~:ı ile Hart>iye ve H ..... ""biye jlc Teık

&- m arasında yeniden blrt-r Wrak ib.· 
Cası i.;tı.tUr.ek:tedlr, Ş liıie.kı Çocuk 
Hastahanesi. önünde b!r dw-e.k ihdas e
d !dikten sonra., ta.'<rar llWıci bir d~ 
rağm Şişli i!e Haı1> ye ars.sında ilıdaısı, 
aşağı yukarı cS1<i bale "ilca olur. 

Fa&ıı.t, Haıbl(yQ ile T<JG!m 'a.raslflda, 
tan orta :Y"1'!e b•r dıırak beliti ll· 
llllllilr. 

BURHAN CEVAT 

r.- l\lizahi ve milli roman No. 39 ~ 

BİR PALYAÇO DÖRT CAN .. 
AZ BİR DE HOKKABAZ 

L 1 ı:• ,..,., ~lıriizl. bli'<I ıı lı:oluiı>uz:dan J 
ttJIUp tua,_ 

_ Aın dD. öd! bir a<lamsı:nıı 

h.l~ ... Kolı.ııııl!Zd= ı.utuP Jcıl\·ana n• 
o r s ... ıit?. 

Rat p L,k 1cendiai kiııplır~. çok 
gö. ecr ğ ge:Jlll C&h;de gibi k:<>ll'llŞu· 

)"O"du. Il l. yerel< omnı ""' ve l:lvn. 
nı t.:ıklıd cer~!< l>e.ğ•r(lı: 

''ali& bi!l:t, :iıa artık cevap veI'· 
nı.y G;m! 

Fahıre L· r ::.. -'ık h3 kopaırdı: 
,ş - Ay ş.z tıpkı orll oyunt: ı k: zen
nl" ı: !:>i k0~\..70rsı.:.nuı. 

- AUi:t m4Ş5 •. iz s,z. on'u1. •• iBeD er
kek <>i! lıı t 1 keli i Ol. • 

- Garel m bakatım ... Bu b:ılta ·~'"' 
d, a zin r""ıt k m!, yahu:t z nne .mi ol~ 

dui:..ıtu~ ~aııJı.r: • 
- Ü~U<ı \ :'in ;nı;ı Ş>111li ı.va. 

zını. çlkt~ ar • ıı açağıml. Benim 
y~ ak ~.c. ı_n ar kuzu 

- J). • GC!ll'll yap: ız: 

R. SABiT 

Kapalı çarıının bazı yerle
rinde şemsiye açmadan 

gesilemiyor ! 
Kapalıçarşının baz yerleri son 

ytıığınurlarda ço.k a.km~ ve dün 
bunlarda şemsiy'C açmak J:lll'Clhu
tıuriyet! hasıl olmuştur! ... 
Diğer taraftan Kapalı.çarşının 

tı&m~ muhtaç yer olan kısımlan 
zamanla gittikçe arttığı.odan 'bu 
tarihi san'at eserini büSl>ütün ha
rap. ve 'bakımsız bir hale gelmekten 
kın1ı8rmak üzere müzeler müdür
lüğü beled'yeye müracaat etıniş

tedrisatı.na devam edecek olan ta
mir ;çin kaç Hraya l!fltiyaç '.bulun
duğu te.;lb·ı olunacaktır. 

Bir numaralı milli korunma 
mahkemeai müddeiamumiai 

değiıtirildi 
İstanbul milli korunma malhke

nwsı Müddriumumis· Nuri Selek
ler Sinop mahkem~ ceza hikim
l'ğine tayin olunmuştur. 

• TAKViM • 
R=ıl ~5R 1 KASll\I H'~rl 1361 
z. TEŞRİSI ZiLKADE 

12 18 i6 

Yıl ~i2 Aş 11 Va.sa.ti Ezant 
S D. Vakit 

S. D. 

2 ci teşrin 7 59 Gilneı 215 
301 ~tlş 717 

25 15 30 İkin& 94.S 
1744 Akotam 1200 

ar;amba 1921 "!."o::t 1136 
615 lu ~ .< 1~ 29 

- Bana bııJıımız!,.. Böyle ~ 
dllokııS etrnıtk lllıam... Kaııaren oluve· 
xir soma da b:ışmuza ;ş r;lkar!. .. 

- Çd<iJ<z>u ka>rşrnıdanl 
- Aq b n size ne YljPlım!. 
- Çek::.,.,~ iaeJ 
- Peki emrna Ön.c1!' pal 1i a rrzı gÖ6-

tetitiı .de~ ol•yırn. .. 
Ratip eğilip zorla Fa.hirenön efiı>i 

pekti. F<fılre blfobJlı.;,n Bın<rJeımı:.,ı..: 
Elini hızla çeke.re'< bağırdı: 
- Bir ..:ıe utaninadan &!ay ha?! ... 
- Vailııhl alıı,y değil... Böyle k:a-

nlat' mUkerreren vAki! 
- Ç<lkiliniz d yorwnl ... ~imdi ava. 

zmı çıktlğt kadar batırının. 
- Bundan fıızla da sesiniz çılı:ar 

mı? ... 
Fahire ersinin ~ k!'da.r çıknc<1ğınl 

anlatmak ıç n deıfa bir ıı•fes alıp ağızı .. 
nı açark.cn kapı. t Metle acılar ak Na
il Bey bir gülle gibi Grtaya atıldı: 

- Bu ne kıyamet bCiy!e?. 
- Blqun.rnuz _Jote-ı 

Ra>tip J<ollannı kavuşlarmuş N&a 
Beye bakıy'1!'du. Nail Bey bir Ratibe 
b r de Fahlrenlıı kız~rmış ve aJ:lamıı 
göı.!erin bakarak eorOu: 

- Ne yaptın yine bu kızcağıza? 
- Ben m.i?! 
- Son ya .. Sond<n ba:JkA od:ııdo. 

lriınse var mıT. 
(Devaou Ve.r) 

.Ha 0 Vaz iye tıı Istanb~ı ~m .. um 
iiiiiiiiİİİİiİiiiiiiİİİİiiiiiiiıİJ.~-C---iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİİİİ-~iiiiiİİİİİİİiiiiiiiiiiiiiİİ'ı ha 1 k ıstı hla k 
Doğu cephesi de ikinci Stalingrat kooperatifi 
ve Don dirseği muharebeleri 

Yazan: ı. S. Eski Bükreş Ate§>emiliteri 
l>OÖU CEPHESİNDE: İki Rus ordusunun taarruzu, 
Stalingrad'm şimal batısında şimdiki halde Stalingrad'ı kıırtar-

ve cenuhunda ilııi Rus ordusunun mıya ve Volga ile Don dirseği 
kıska~ taar1'11ZU muvaffakiyetle arasındaki Alman - Rumen Jı:uv-
devam etınektedl.r. Kıskacın iki vetlerini çevirip İmha etmiye İ<ı
ucu arasındaki mesafe sür'atle hisar ediyor. Fakat bu Rus taar
kısalmaktadır. , ruzımnn ş'malde Don cephesine 

Stalingrad'ın mahallelerinde ve ve cenupta aşağı Don nehri bo-
Volga i.le D<>n d1rseği arasında yunca genişlemesi ihtimalden u-
bıılıınan Alman tümcnleri bu ko- zak değildir. Bu takdirde Alman-
ridordan ric'at etmek zorunda bu- Jarın bütün cenup cephesi ve Kaf· 
lunuyorfar. kasyadaki orduları tehlikeye dü-

Bcrlin, Stalingrad cenubun.da şebilir. 

Sovyet kuvvetlerinin Alın.an mü· Kafkasyada da harp vaziyeti 
dafaa sistemine girdiklerini itiraf Almanların aleyhine dönoroktedir. 
etmiştir. l\losko.-aya ı:öre, Rus ..,.. 111<>skovanın -verdiği habere göre, 
dnları şehrin şimal batısında ve Rus kuvvetleri Terek vadisinde 
cenulıuııda mağlup edilen ve rk- geri _çekilmekte olan Alman lot'a· 
at h•linrlt> bulunon Alınan • Ru· larını tazyilia devam ediyor. Ka
meıı ku~vetlerini ıazyik etmekte- radeniı .salı'ıliııdeki c~pbode de 
dir. Dün tahm'n cttiğiiniz üzere, Ruslar yeniden ilerlen1işlerdir. 
Almanların insan ve malzeme jka- Hulasa, ikinci Stal:ngrad ve 
yıpları gittikçe artmaktadır. Don dirseği meydan muharebesi 

Sta.Jin«"'ad şehrinin iç ·ndcki Rus Rus ondularının taarrıızlarile bü
kııv'vetleıi de batıya doğru iler· yül.. mik)-.u.la başlamıştır ve bütün 
lemiye başlamışlardır. Almanların ş·ddetile Ruslar lelıinde devam 
4 • 5 gündür mukabil taarrnzlar etmektedir. Muharebe dört gün 
yapamadık.larına bakılırsa, ell6- içinde Almanların Don di·rscği Ü· 

ri<ıde kuvvetli ihtiyatlar kalmadı- zerindekı müdafaa cephesine inti. 
ğına, bıı yüzden ric'ate mecbur kal etmiş ve Ruslar buraya da 
olduklar.na hükmetmek lazım ge· girmişlerdir. 
liyor. Acaba Stalingrad maballelerfo-

de sıkışık vaziyete düşe.o Alınan· 
Staliııt.mrad ile Volga Don dir- Rumen tümenleri Don dirseği ge-

seği arasından çekilmek Alman- risine çekhlebilecekler nıi? Alman
lara acı gelecekti.r; fakat bunu da· lar herhaldo bunu temine çalışa. 
ha önce bir strateji icabı olara~ caklardır. 
kendi isteklerile ~apwardı umu· ---------------1 
mi vaziyet hu günkü kadar aleyh
l erine olmazdı. Uğradıkları büyük 
mağlubiyet ve verdikleri büyük 
kayıplar yüzünden Almanlar bıı· 
gün belki Don dirseği boyunda 
da tutunan1ıyacaklar; bunun ne. 
t'cesi helki Kaikıısynda da gerile
mek zorunda kalacaklardır. 

Doktora tedriaatı 
Ünwerslte tıukuk fakültesi 1942-

1943 ders yılı sem1ner ve d<>ktora 
tedrisatına devam edcdk olan ta
lı!belc.in kayıt muamell0ri S'Ona 
ermiştir. Tedrisata yakında baş
lanılataktll'. 

Belediye kooperatifi 
azaları fevkalade bir 
toplantı yaparak te
şekkülün ismini de

ğiştirecekler 
Iİ'stanbul ibelediye memurin ko

operat.fi idare heyeti .isti:fa etm'ş 
8ıulunmaktadır. Garek Q:ıu istifa 
ve gerek kanuni şirket müddeti· 
nin bi1ımek üzere bulunması do
laytsile hissedarlar heyeti umu -
mi(yesi :fev kala.de 'bir içtimaa ça -
ğırılnuşlar<'(ır. 

Toplantı 12 Kanunuevvel Cu -
martesi günü saat 15 te Eminönü 
Halkev'nde yapılacakt>r. 

Toplantıda şirket müddetinin 
yirmi yıl daıha tamclir olunması, 
müesseseye a:hvali hazıraya uy
gun •bir şck'l ve d:üıa faal 'bir hal 
verilmesi, eski nizamnamenin ip
taı olunarak Ti.caret Vekaletince 
hazıır!an11U<j olan yenl n.zamana -
menin tetkiki ve h"OÇ>peratiii.n is
minin .istarubı.ıl umum ilıalk is
t"ıhla.k kooperatifi> ne talhvil olun
ması işl<'>ri de görüşülecektir. 

Hakim, Müddeiumumi ~ 
cwukatlar hukuk taleblttine 

konferans verecekler 

Hukuk fakülteS'nln ikinci, ü-

çüncü ve döroüncü 9:nıf taleıbe • 
Jer:nin, hukuk tatJbiKalt ve pratik 
mesele'e.rile yakından ünsiyet 
ıpeyda etmeleri için mühim dava

lara bakan avukatların ~u tale
lbelere konferans ''ermeler' karar
laştrılımştır. Ayr,ca .şclı.rim.z adli
yesi iı.akimleri ve mü<ldeiumumi

lerinden bazıları bu §ek:Jed tale-
1be1'ere mes!e.lri kıonferanı:-Oar ve
ı-Ecelclerdir. 

VE AKDENİZDE 

Amerika Hava Hariç, Diğer Muhariplerin 
Toplamalarındaki Neticeler Silahlarını 

Cenova, Toriııo gilbi İtalyan li
man ve sanayi mıntakalarının 

lbonılbaroımanlariyle !husule ge
len •ahr.1ıat.mı ahemrniyeti muıb.· 
teLiıf yankılara sebep oldu. 25-00 
kilometre mesafenin bilhassa Alp 
dağları üzerinden g~n İn,giCz 
tayıyarecileri tarafınd11n defalarca 
arızas;z geçilerek uçaklardaki boın 
baların aııhnasından sonra geri 
dlönebilmek muvaffakiyeti bay -
retleri fazlal~tırnuş, tayyareci
liktıeki tekamülün takıdirkıiirlarını 
çoğaltınuş, Tunus ve B:zertenin 
Amerikalılarla fogib:lerin şimell 
Afrikadaki kuvvetlerince jşı:alin

den sonra İtalya a~nnyi ve Lmen 
şehirlerine yakın i\slerdcn lıava
Jandırılacr..k tayy•relerden atıla• 
cak ™'sapların tapncaikları tah
rilbatın hesapları İtalyadaki endi
~elerin b'.ri·Oci sırasına geçmıştir. 

Afrika şimalindeki muhare'bl~r, 
Akdeniz\:leki savaş, Şark cephesin
deki Alınan hava kuvvetlerinden 
başka galibi Avrupada İngiltere 
dalan:nı 'bıomlbalamağa maiısus 

tayyarelerin en az yarı m:ktarının 
alınması med>uriyetini meydana 
getirmişbir. 

Alman ve İtalyan tayyarelerinin 
Akden'ıılde, Ş!mali Afrikada İn
giltere ve 'Birleşik Amerikanın 
ıhanp, nakliyat gemilerine, liman 
ve nakliyat üsler;ne, levo-zım ıkoJ..: 
larına, müıh:ıımnat depolarına; ha
-reket ve mücadele vaziyetindeki 
kıı'aların~ yaptıkları taarruzların 

önemstz o'.duğu söylenemez. An
cak boırJbardman avcı bomlbardı
man, avcı tayyarelerinden üs
tünlük, hava üslcrile taıırruz!ann
da e.sas teş ıl eyler. O lbalde Ak
deniz, ş;mal Afrika cephes:nde
ki hava si'ıMıı üstünlüğü taarruz 
ve müdaf· a, mukalbil ıaarruz ya
pan iki taraftan hanıgisid:r? 

Kara ve deniz muibarebeler'nde 
hava silMil:rının birinci dereced~ 
muvafak·yet Amilleri arasına gir
d;ği ikinci clhan baı:1bin.de tama
men anl~ılrnış ııakikatlerdendir. 

* Muılıare'be ha!Jndekl büyük dev
letlerin tayyare kuvvetlerinin tip
ler> belli olmuştur. Miktarlar, as
)ı:eri sırlar arasında olmakla be
ra'ber, muhtelif ıamanlardald pro
pııganda ne\ft'iY& tı bn !hususta da
lhi hakikate yakın esasların tes-

Yazanı 

' IRMAK I N. 
!bit.ine yaramaktad~r. 

Geçen 1941 yılının Msıyıs ayın
daki muhteL.f hesapların, mu.ha -
rip iıü.;ii c)eylet!.er<lcki tayyare
lere a:t neticesi şu idi: 

Almanya 10,000, İtalya 3500, 
Japonyaı 3600 tayyareye malikti
ler. Bunun ,-ek.unu ise 17,100 tay
yareclir. 

İngiltere 10,000, Rusya 5000, 
'.B 'rleşik Aztierika 5000 ıamreye 
salhiplil.er. Bunun y<:künu da 

20,00J tayyııreyır bulur. Mu4ıe~ip
lerden her ik!Sindeki tayyare mik· 
tarlarında cın.sler'n veya tiplerin 
miktarları teSblt olunamamıştı. 

1941 den evvel olduğu g\bi son
ra ve bugüne kadar muharip iki 
grupa cins veya tip!er çok değ'ş
rnelere uğradı; teki.müller gös -
terdi. Adet üstünlüğü ile lbirı.ikte 
tayy~reler de tip üstünlüğü dahi 
!hava ımücadelesinde birinci sıra· 
ya geçti. 

'.Bu sebeple düşürülen, sa.katla
nııın tayy<>Teler yerine yenil.eri
nin imalile boşlukları doldurmak 
için yenilerin ıslt.lıı. lüzumlarile 
ıkarşılaşıldı. Bu cihetler de tay
:Ya>re mü:lıendisleri muharip mem
leketlerin !abrikaLarndaki mesai
l)jerinde rekdoeti esas yaptılar. 

Geceyi güoooze katarak çalı§ıyor
Jar. 

Bo~a an, ıwcı lbom!bardı-
man ve av~ tayyarelerinin fma•la
tile tipterının ıslaht cihetler'nde 
Amerika ile İng:-lterede buyük i
lerlemeler görüldü. Bu görünüş, 
yeni tip Amerlkan ve İngiliz tay
yarelerinin elde eW.kler; muvaıf
fakiyetlerin chmmiyeti ile tesbit 
olunmaktatlır. 

Geçen ayın ilk haftasında neş
red:len bır istatistikte şöyle de
niliyordu: 

Ortaşarktaki Amerikan tayyaı

releri 90 UÇU§a i,\!rak etmişler, 3 
mi.iyon lira bomba a~ar, 36 
m.ılıver gemisi batırmışlar, buna 
mukabil 11 i bomı'bardıman, 8 i 
avcı oimak üzere 19 tayyare kay
betm!şlerdır. 

* Geçen i~i ayda bilhassaı İngilıiı: 

ıbonlbardmıan ta'}"Yarelertnin, av
cı boırlbardıman ve avcı tayyare
lerinin işt:rakile Almanya sanayi, 
liman mıntakala.rına yaptıkları taı
arruzlar, şima\J Afrikada mubare
'beıı.in kızışmağa başladığı 24 Bi.
rinci teşr'ndenlberi görünElbiür 

miktarda azaldı. 

Almanyanm garp mıntakasındaı 
8, merkez mıntakasında 11, şark 

, sallıasında .8 liman, sanayi şeilıiır

lerine, tesislerin-e yapılan kütle 
halin.dek İngiliz tayyr.releri ta
arru'.dar:nın ş·mdi vulrubuldu
ğu görülmektedir. iBu ha~ İngi -
liı:lerin tt~are kı.rvve\lerinden 
mühim kısmını Akdeniz ve Ş mal 
Afiikadaki taarruz, müdafaa sa 
halarına• çekt klerine delildir. 

Alman tayyareleri'!lin Rusya -
dak' tayyare taarruzlaTını gev -
~tmeleri, İngiltere adalan üstün
de billlıassa 10 gündenberi münfe
rit halde d<lhi görünmemeleri e
sas hava s'lii'hlarının Şimal Afrj,. 
ka ve Ak:den'z havzasına getiril
cliğini ili:ıat eyler. 

Birleşik Anıerikada tayyare ı-. 
malatının muharip di~r devlet
l<'lrdek!ne niSbetle en üstün dere
ceye çıkmış oldtıığu, Sakıınıon ve 
Yeni Gine sularile adalarında da· 
hi Japonlar., karşı sıwaşlarındaki 
üstünlükle ve muvaffaltiyetlerle 
ıbeı.Ii oluyPr. 

İtalya tayyareciliği bu arada u-
ka sıraya g<?ı;ıın'ştir. 

Eminönü Halkevinde 

verilecek konlttanalar 
Eminönü Halkevinin t>ertip et

ti,ği •Serbest konferanslar ser'si• 
ne devam oJ.unmaktadır. Bu ser.i
den dfüdüncü konferans yarınki 
Perşembe günü saat on sekizi on 
lbeş geçe Ordinaryus Profesörü, 
de>ktor Fabre\tin Kerim Gökay ta
rafınc!an mevzuu .sosyal amille
rin sinir cümles,ne tes'ri. obn 
bu konferans önümüzdeki ayın Ü· 

çüncü Perşembe günü saat 18,15 
re B. Şefaeddin Karanal<'Q:nnı 
.Nüfus meselsi. isimli b'r kon· 
feransı tak:p edecektır. !Müteaki· 
'ben de yedinci Pazartesi günü sa
at on se.k•zi on beş geçe Şetıir Ti· 
yatrosu san'atrularından B. t. 
Galip Alcan -cArtist ne · 1. a«.iJ 
ibir ıkonfer~ns verecektir. 

iıpauyanm Yazl
yetl belli .. 

Yazan: Ali Kemal SUNMAN 

Siyaset aleminde birinci derece· 
do dikkat edilen keyfi)oetlcr sıra· 

sın da İspanyanın vaziyetine ) eni 
bir vUZlll.ı gclmi. olma.ı vardır. 
Geçen gfuıler İspanyanın k1'mi bir 
seferberlik ilan etliği bildirildiği 
zama• dünya rnatlrnatında ileri 
sürülmüş mülalealnr d& türlü tür
lü olmuştu. Bu kısmi seferberli
ğin İspanyanın daha ziyade An
glo • Sakson teıafın• karşı vazi
yet aldığı manasında tefsir edil
diği de görülüyordu. ispanyada 
dnhill haTp sıralarında Almanya 
ve İtalyanın etmiş olıluğu ~ardı· 
ma mukabil şim~i de hpaııyanın · 
Mibn,ze eüıden ı:elcn yaT<iınu 
göstereceği açıktan a~ı,iia fiEyat· 
ta yardım edemese bile hiç ol· 
nıazsa onun aleyhine hazırlık gô· 
receğine ihtimal \"\:fnı•yculc.r de 
olmuştıır. Halbuki İspnuya vtka· 
yiinin geçirdiği salhW:.rı, sonra 
bu harp çıktı çıkalı İ ı-ac.ı an.n al
mış olduğu istikanıetı ı:ö:1:öııüne 
get:rince halin dahn kolay anla· 
şılması rnüınkün gÖI' IOÜyor. Bir 
kure dahili .harp s rela.tında Al· 
manya ve İtalya tarnlından şim· 
diki ispanyaya cdilnı ~ olan yar
dıın ile onun yükletıii;ı bir nlİn· 
nettarlık, sonr" bueiinkiı dünya 
harbine İspanyanın karış ıı karış· 
maması gıbi icapları İ'panyollıı.r 
pek viızıh gören bir Li tin man
tığı ile birbirinden ay.rmışlardır. 
Evvela dahili harp sıralarında bir
birler:nin kanını döLcn İspanyol· 
ların arasındııki k8\iı:ayı §İdde .eıı· 
dinııek için hariçten edil hor 
yardımın iler:si içııı na ıJ b r he-
saba giire gö.sterilmi~ olduğu İs
panya efkürınra nni:ışıinıaı • Je. 
ğildir. Bu harp ç.ktıktı.u sonra da 
İspanyaya parlak .-aitkrdc bl!lıı
n:ı.rak cı.nu İngiltere aleyhiı::e ha
rekete getirmek için çal~ıln11~hr. 
Halbuki eğer d11lıilı harp sır darın
da edilen yardıın.n >·iıl..lettiği nıin· 
nettarlık ebedi sute le şundtk" Is· 
panyanın siyasetine hakim olacak 
kadar kuvvetli olmak: lazım gel. 
eliği kabul edilseydi şimdiki !;. 
paııyaya dahili harp eonasında 
şimdiki İspanyaya y·ardım edenle· 
riu başında yıne b:r kı.•ım muha· 
iaıak&r Inı: füleriıı yer tuttuğu 
hatıra gelecekti. O nrnau o İııgi. 
lizlerin yardıını unutulur gibi de· 
ğildi. Fasın lspanyollar elinde bu· 
Junan kısmında 93& Tem.muzunda 
ihtİliil çıkarmış .llıadrilteki sosya
list hükumeti devirmek içi·n hare· 
ket başlar:ken kendi anularına 
göre faaliyete geçeu buı İngiliz
lerin bu hareketi kt>layl~tırmak 
i in nası.! çalı tıkları u senelerde 
bir kısım Londranın bazı guete-

CDC'Vamı Sa: 3. Sll. "f del 

7 Ay ır ikramiye· 
sini hala alamıyan 
7 çocuklu bir anne 1 

- Sıhhat müdürlüğünün 
nazarı dikkatine -
Beşöktaşta Yılaııda P<ıe!a. cad· 

de&ode altmış üç nuıroara<la otu
'fan Ba1'.n Nosib~ ı:az•lem<ze mü· 
meaat ederek şu şayanı dikkat ,;_ 
.kaye4te bulundu: 

- •Dolcuz ooculı: annc.i7m. 
Bunl&rdan ik>ot vefat ettı. Halen 
llçil erkek, döroii d• kız o:maıı: ü
z~r• yedi evlidım sağdır.. HükQ.
meta Cumbuıiyen1iz:n QOk. çocuklu 
ailelere \~erdiği para mülaMatından 
ioti.tade etmek üzere 1935 yılında 
~etımiz Sıhhiye Müdürlüğüne 

müracaatta. bulundum~ Müracaat 
numaram 1181 dir. Mezkür pa.ıa 
milld.fatı müracaat slftl.6.lDa göre 
verildiğinden benım de sıram bu 
,.d geldi. Taltıı.t; bu yıl yo.iı a:y. 
danbert Vi!Jyetlmit Sııbh:ye Mft
dürlütüne yaplıgım mül<addH 
müraoaa'll&ra rağmen elln iG't:tıka
ik.mU alarnılun. Yedı ay evvel: 

- <Slhbat Vek~ldinden ge'en 
ikramiye Hsteatnee 6'2.io de i.tm:niz 
var. TaıJırirat kaleminden muamc· 
lesini yaphrıntz.> Dçr;;ldt. Fa~at 
tahrirat kalemince yedJ aydır bu 
mumele ilcmal e.rlılrnedi. Halbul:i 
benden sonra rn01'acaat edenler, 
1936 - 1937 vf balta 1938 yılında 
nun-ıara alm1.1 olunlar bıle islJ:ı
kaklnrını aldılar. Kiğttlarım t<1-
mam olduğu ha!de ıı.ct\t>a benim 
ik'ramPyem niçi:ı t•l5n ve::-1Jmiyor. 
Muztar b=r vot•Y•lte bulunduğum 
,ıu zamımıda tru para y:rrdHn ı ço:C 
ifim• yarıyaoaktır. Allkadart:ırın 
nanr1 diJcka.•"11 celbetmr:oiz;l rica 
~rim. 

S01' 'J'ELnllAF - B'J kadınc>
~:n şikayetinin tahkıit edil c•rek 
ikrıomiye:s!nln verilmooı!ni Sıhhat 

Mttditrloıınnaen rıoa eylrriı. 
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Hadiselere Bakış 

Dakarn Daı:ilana iltihakı si~asl 
Yaziyeti ıaın bir gel~me arifesin
de bulunuyor. Henüz -esaslı ku'l"
\•eUer karşı karşıya gelmiş creğil
lerse ~ • .,.,,_günlerde ş:ddetli mu
harebelere 'ntizar etmek ıazım 

gelmektedir. 
v~ tarı>ft ~afe yakınlJ.. 

j?:n'Cıan isti!ade ede~. Tunusa ve 

Bizerteye 'm~lm miktarda k\lv -
vet, !bilhassa tayyare, asker ve 
malzeme y:ğmağa dfı>vam ediyor
lar. Hava ustünlüğiinün ş'mdiki 
halde rnill'v<?r "tarafırıda ol<kığu 
kalbul edilebilir. Demek ki başlı
yacak muhare'be çok çetin olacak
tır. 

Cenulb.i Afrika baFekili Mare
şıl Smats 1750 kilometrelik bir 
s.>yaJıatteu sonra Londradan Ka-
1ure}"I! gçlm" , orada askeri te:fı;.ş- ı 
!erde bulunm~, birine; Cenubi [ 
Aüi.ka :tümati Mar~ iiııiinde 
b. geç· resmi j)'"!lJUll§t •. 

'Mar~al beyaııatta bulunarak, 
yakında mihverin ,Afri.Knaan atı
lacağı ümidin· i:zhar etn;.t.ir. Lon
dradan ayrıhrken Çörçil •b:zzat 
kendisı.ı:ıı selametlemiıştir. 

AFRlKADAKl HARP V AZlYETl 
Dakann Am!Tal Ddrlana iltihak 

ettJği ~lm)Ştı Evvelce General 
Diigolii taı:uma·k .stememış olan 
Dakar askeri vali.si ş mdi Amiral 
Darlanı tanımış bulunu.)"Oc. 

J)a~'arııı ;Dalana .ı.ıt.balu siyasi 
ıa' j mdan olduğu kadar askeri 
_akırrdan da ehemmıyetl ~ '· Çün
x 'bu 'bölgede 70 - 80 bin kadar 
kuwe-t ve llOO k.ııdar da uçak var
d.r. Bu Juı.\"Vt!tlerin yarm abür 
gün mlbver !ctıvvetlerile m'!lbare
~ye 1Gu11maları ıht mal' de var
dır. Gerçıı- Dakardan Tunus cep
hesine doğru cloğıudan doğruya 
:tıir <Jemiryolu hattı ynkı;a da, kuv
vetle-rin den!a; yolile Rabatıa sev
kedi:ere.k, oradan dem ryolu ile 
cepbeye sevkedilmeleri mümkün
dür. 

Şi-mdi Franııız A!rikası liman
larında !bulunan Fransız dıonan
msaının, Am'ral Darlanın enu-i al
tına girdigi anlaşrhycr. Yaralı Riş
liyö '2!1rhlısı da bunların arasindıa
dtr. Dakarda 5 mll!b.rip, iki ağr 2 
ihafif kruva7l0r ve bir 1ayyare ge
misi !bulunduğu zannedil1yor. 

Cezair ra<tyôsuna göre, lbaş -
şe<hri Clbuti limanı olan Fransız 
Somalisin'n de müıtclikler:n da, 
vıısına iltmakta Gecikm.iyeccği 
zannı vardır. 

Bu Akşam 

ELEK 

:M!oSkiova ka'Ynaldamdan ge :n 
halberlere göre, Kı:zıiordu oon ta
arruzıda Stalingrad yaknmda Al
manların sol cenah mcvzrlerirıe 
6 ila 12 m;l derinliğinde nüfoz et
mişfer ve Almanların 23,000 den 
faıJla insanı öhiiirmüşlerdir. Dört 
günlük Sovyet taarruzunda Al
manlar 50,0-00 k'şi kay'bet~er
dir. Moskovaya göre, Almanların 
Stalingrad muhasarasını kaklır -
ması muhtemel olduğu g'N:>', Kaıf'
ka.qyayı da terkctmeleri iıhtimali 

vardır. 

Kali.nin cephes nde de Sovyet 
kıt.allll:! ani 'hır t•arruza geçere'k, 
dtişmandan bir kas:ıibayı gıtTi al
rn~i2rdır. 

Alman 't~~iği de, Alman ordu
sunun üdefııa cephelerine d,oğru 
geriledi~'ni kabul etmektedir. 

Stalingrad'da hücuma .geçen ;,. 
ki Rus ordusı,nun lbir m;lyun 611-

bıry ve ere ~!iğ '°ldul'!u ta:hmin 
edilme kted'r. 

Suikast davası 
C1 inci Sahifen"" Devaml 

B:Jôhare mahkümlw n Paıvlof, 
Kıornllo! ve berber fiül\!ıy,manın reddi 
blılciın taı..,ıe.ri bok:kll'<ia Q:l!Wri Aiıın' 
Ceza Mahl<"ılK'6inıden gelen ka<ar o
kıundıu. Bu kara.Na re<ldl h!ılfrni mu
cip bir scbQı> glirilkmcdiıı; bildiirili. 
yordu. 

il.US l\IABKÜMLEJ:İS TALEni 
~1üteıııkibcn Pavlof fı;(JZ a1ara:k evvel

ce rrwb.kcmede okunma."llll::f olan bau tw 
ırak w r;.porl.arm oı.-aol!UJEl!U talep et.. 
t.. Komilof da n:ı><>;l8"'11 ~' actındfn 
evvel phit..eru• .ioıl.iilıa1JJ1 ~. Milli· 
deium~i lf;ı,: u.sulcn t..'VVcla evrakın 

okunması ic3'> e1t.iG:i.W eöytcdi. \"e m3b: 
k=e hr.y'eti de bu yolda l<mar vc
rer<k evvelce okwıınam,Ş ıılm Polis 
Easti1.ıll:ü K.rltnoloji. n1üt~:sıt P:lN· 

J!!"llU"l ""'!""'"""""' <>1<u.nır.::oıırıa b::ş!andı.. 
fü,dJıoe reııobllJI'ı>de ve bombanın iıı

fi~:ı:,,,, i~ 0 parça~--..a.n Ö.rru:r °I'()k,.1.dS\ 
vlicudüni.ın pa.rçal::ı.rını.tc10Cik eden mez... 
ıror m~ raporu ~ b~f """;,.. 
t.c t..utuyoni\t. Ha.len mutı·Jiemc d"""am 
d:mllk.tedl:r, ADİL AK.RAY 

Bir kadın odasın· 
da ölü bulunCRu 
Gato.tada Alyon sokağında 11 

numaralı apartımanııı ikinci ka
tında ol'UTan 75 yaışla.rında Eeleni 
adında brr kadro odasında 'bu sa
lbaıh ölü bulunmuştur. 

Yapılan muayenesinde Eleni
nin dlkkats':dk netıoeı;iııde a.çık 

lbı,,.al<tığı hava.gacıi musluğµndaıı 
intişar eden gazla ze!hlrlendiğ; ıı:ıı
laşıJm:şor. 

Beraber C(l'nail.ıklau ı..e.. 

filmde halkı ncş'eleodi n 
sc~-iıfıll iki ertLt 

Sinema•ında 

A LOY MY v l. 1 EL 
i!D. son \ e. e.o k.a!ı.k ahalı komedileri olan 

DELi G ·~ OL 
filminde 

Numaralı ko"Ituklann ev velden alınması rica G\untw. , 

Laval, Almanya
dan sulh yapıl
masını istemiş 

llrl eılll Fra•ıız 
Başvekili ve General 
Oamıea 11erede? 
Madrid 25 (A.A.) - Vişi'den 

alınan haıberlere göre Lava! Pa
riste, tekrar Alman ba.}kıonsolosu 
ile mühim bir müzakerede lbu· 
<unmuş-tur. Öyle anlaşıJıyor ki 
Almanlar, falbrika l:ıl'da çalı~ırıl
malk üz.ere Fran adan tekrar mü
tehassısı ;şçi istemd'~1cdirler. 

Lavalin Amaniarın bu isteğini 
yerine getirmek için 'bir sulh mu
ahedesi yapılmasında ısrar etfği 
ooyien~ktedir. Bu sulh muahe
desinin şatlar üsait olduğu ve 
İtalyanın Fransadan arazi taleple
ri izale edildiği takdime, Alman
yay>a işçi gönıdereb:lecekı'r. 

Diğer taraftan Fransız lhalkınm 
'bazı s'yasi me\Akuflann vaziyetin
den endişe ettikleri <le anlaştlıxıak
ta<hl. :Mc3'ıli eski lıa,.,eliil Re}"

no, Dalad.icr, General Gamlen 
ve diğer akadaşlıı.rı son Alman 
~alini .ınüıeak:p lbir kamyona 
bindirilerek, meçhul bir semte gö
türülmüşlerdir. G=erat Vey
gand hakkında da hiç malı'.ıınat 
)"Oktur. 

DIŞ POLıTİKA 
(2 Kıci Suh'!eden Dcva:n) 

lerinde tızun uzadıya y:ızıhıııştı. 
Se:ıün kıs= şimdiki İsp:ınyaıun 
yardım gördüğü yalnız l\Iihver ta
rafı olmanuş, resmi ohnanuıkla bc
rnher bazı İJıgifülerin ettiği mu
kavemet hepsinden üstün çıkuu't" 
tır, Bugünlcii ispanyadan İngiltere 
aleyhine filiyalta bir hareket ol
madı. Amerikanın harbe ı:innesin
deıı sGnra dJı İspaııyanı.ıı Anglo • 
Sakson tarafına karşı harekete ge
çeceği.ııi kabul edebilmek zordu. 
Şimdi İspanyanın kendi b;&araf 

vaziyefrıe daha ziyade vuzuh ve11-
diği görülmektedir: Mulıariıp!er

den biri keJıdİsine taarntt ederse 
o da öbür tuafm yardımım isteye
cektir. Bunun ınfınası da İspanya
nın Anglo - Sakson tarafınca ke.ıı
disinc verilmiş nlan teminatı kafi 
görmesi ve İgiltere ile Amerika
dan bir taaxruz beklememekte ol
masıdır. 

Esnaf ce 
(1 ônci Sahifeden I><>vam) 

mışlır, Bu husı.staki hauclıkJ.ar 
kısmen oona ermfŞ,ı.r. 

Tar.z:m olunan kıoopcrat.'f ni
zamnamesi tasd'k <>dilmek üııe.c 
Vekilliete ıgönderilmıştiır, Ay;;.:ıı 
'bir de koopcrat' iç ç&!ı;ırna tali
matname>' haı.ırlanınaktadır. 

!Bu koopera tl! faaliyete geçtik
ten S'Onra 'hiç biı- cemiyet artık 
faıbdkalardan, ofisten, Ş:I'ketler -
den vesair yerlerden b'r şey alıp .. · J esna!a satamıyacak.tır. Tak.mil İs-

Dü .yanın ilk mHyarlar filmi ••••lll•lıı taıibul esııaf w küçült san'a~ 
Dehşet ... Hayret... Azamet.. .. İılıti.şam... • lat'I -cemiyet cüzdanlarıru bıımll. 

.. 

Yüzlerce gemiler, 001 'binlerce insan, milyarlara y:ıkır. servetler 
sarfile vücuda getirilen, deni'Z kahramanlıklannın titretici destanı 
SİNl.mfA MEDENiYET.İNİN SON DERŞE'l,'LE& MUCİZESİ 
(Vataıı Kurtaran .ı\rslan)>n şöhreti cihana tafan kahramaru 

E R R O L F L Y N 
in harikalar yaratlıj;'l 

iZLER 
tA 

MİLLİ ALEMDAR! da 

senenin en yüksek şere! programı olarak 

BUGÜN BAŞLADI 

ilave olarak: MIK/ MAUS 

1bulunmak şartile- bu kooperatife 
ortalı: ola-bileceklerdir. Koopera -
tifin çali :ııb'lmesi için münaSiı> 

ibir bina ararulınaktadn-. 

:Şrlahare liiLum ,gıörülürıse bu 
fkıooperatii muhtelif semtlerde şu
beler de açacaktı<. 

Almanya müşkül 
durumda 

(B:ısmoıkllltdcn D..:!vam• 

de birdenbire yepyeni mülaha
zalar uyandmnak istidadını ka
zanmıştır. 

Herhalde peşin bir hükme var
mamak ve harekatın" inkişafını 
daha birkaç giln için beklemenin 
doğru ofac.ığını ifade etmc!<le be· 
r.abcr şarkta hasıl olan yeni du· 
rurnun hatta her türlü hesabı de. 
ğiştirebilccek kadar hayııtl bir 
önem taşıdığını işaret dmek yc
,,.inde olur. 

ETEM iZZET 8ENl<:E 

ZAYİ - Eminönü YeJ»,ncı Afk•r· 
lik Şubesinden almış oı.cıu?um asker! 
teıtt.ı te2ılrnrmıl za7L ettim. YeniAinl 
alacağımdan eskis,nin hükmil yok .. 

l tur, (310) 
J331 Doğumlu HilH\Yin GÖLBEK 

Yeni Gine' de 

Müttefik l e r, 
Buna'ya 

9 kilometrede •.• 
:Seyrut 25 (A.A.) - :'feni Gine 

adasında, Amerikan ve Avustral
ya kuvvetleri Buna istikametinde 
;ı kıoldan ilerlemektedirleT. 

Japonlar, bu adada kalan 'bu 
son müdafaa noktalarını şiddetle 
müdafaa etmektedirler. 

Son dalkikada alınan bir halbe
re göre, müttefik kuvvetleri Buna 
üssüne 9 kilometre yakla,~mrş .bu
lup.uyorlardı. 

• 
iki kadının man-
tar ayakkabıla
rında 

bul 

• 
eroın 

du 
Tahta.kalede Şcloercl so~n.ı.a otu,. 

ran Süleyman kJ'1 l\lüjibla at1<Wlail 
Cemile dün gece Kdj.'\ı!(pıuıt.rdA Kar>
t.arcLıar ca-dde.iinde ba;.:ı kiıns~·lerle şü~ 
beli vaziyetlerde buluşup kıonıu;,;ı.;.Tl.ar
ken Emnıyct Kaça çıhk Şubesi nıe

mu lar1 <>fın"an yaka!= ··aroı.r. 
Karakola oevkeı!llcn 'bu ·l d>nın 

üurleııi aruırn.t. hiç ... ıt·y wlı.m· 
ma.mı.ş, :cıra madaril lıyakkabıa.rma 

gelince ;şln rene; d<:ğişm~. 

Her •ki ~a~ dı son e..ıtem ayak.. 
ıamı.ı l'i7liltleri mantar p· !ar. me· 
mu.rlar tar.l!ında:ı dık!kat ce muayene 
edilince n· ntırların kuttan aı:asında. 
eroin bulwı..~ur. 

Gjg1nla Csnl!e Kagıılr~ıl"k Mıılı· 
kemesin° ver!hrlle~er&r. 

ek iyatları 
!1 inci gıthıredeı,, Drıvam) 

ledSr. So«aldardA ~ar ol...ralt fındık 
ilıl.üm, kaTl!iıık satan Iıır datıa ço., ... 1nııı;. 
tor. J 

Bu aı.r.Ue ıehrinıizde her gUıı ,-a,. 

sıııt.ı. 900 lı.!lo lroru ti%llm 5GO - 600 lci
lo Jruı:u fındık perakende olaTak oarfe
dllımekıtE:'dlır. Dıicır mQ"'\ aılarda herntn 
hoınen ~ ~· nrlb<t ı:ıırmeıcte
d!r. Bu gibi maddelerin diğer 7 '<lıirl..,... 
d!l de rağbet görctüğil bildiu'i~eıtted.ir. 

--~<>----

Güzel Edirnenin 
kurtuluş bayramı 

(ı° ;,,.ci Sı.hi~dt'll IX~ '11) 

sokaktan hıncahınç doldurmuştıir. 
Hazırlanan prf>g'rama g-Ore Bele
diye Rei in.İn risa et' ~ toplanan 
bir he)'et sabahley'n tn sa.at 
doku:ıda Ane KaJın mevkiine 
gitınit ,.., kurlar .-ı, &alitınn.a.n CT· 

dumu:zıı teın.>ilco ~ehl'c giren yift 
askeri · izi 1'ar fır. B 
dan soıtra .nutuklar soylenmi,; ve 
büyü bir resm'gcçit yapılmıştır. 

--·---
VAZIYET 
(1 il>cl 5ahi!~d<ın Devam) 

v~ar ola<:aktır. 

Bu sabahki I.ı>ndra r&d}'OSU da, 
şimdi Tunusta haıva hak'miyetiııi 
ele geçirmek mücadelesinin birin
ci p!Anda ehemm :yet a,ldıığ:ru söy
lemiştir. !Milrverciler, bu cepheyi 

llıavadan süratle takviye edecek 
vaziyettedirler. Nitekim şimdiye 
kadar hava '.harekatı daima .m.lı
ver Jeh;ne in'kişaf eı.ıni~ir. 

'Diğer taraftan müttefiklerin 
Fransız toprağı olan bir ülke ;. 
çinde, henüz iyice derlen:.p topla
namadıkla.n ıınlaşılmaktaclırr. A
miral Darlaııın Fransz Afr:'kascna 
geçişi, henüz ordular a<a.;mdalti 
koordi.rıoq'onu ~in etmiş değil

dir. 
Hulita harbin bugunkü s'klet 

mer'1'ezi Tunus top1'aldarında top
Tanmış bu1unuy'Or, 

'FU NUS 
cephesinde 

cı inci Salı•foden Dtvam) 
da, sekizinci ordu kuvvetleri; mih
ver kuvvetleri ile temas tesis aı -
meğe muvaın!alt o!m~ct...r. 

Bu mıntakada bulunan Alman 
kuvvetler'nin 10.00-0 kiş:den fba
ret oldukları ıabmin cdilm<ıt<ted.r. 

Stalingrad 'da 
son vaziyet 

<l ınci St bV'edt!tı Devanı~ 
ve Rumen kuvvet:lerinoln adedi 300 ilA 
400 b<n tahmln edilmektedir. 

BER~ GÖRE VAZtvET 
Berne, 25 (A,A,) - Rus ceph'Co!inde, 

Slalingrad ku-'imind.e lr~cy:ın Rus ııa. 
arrurz.Q lkl iSlik1ım~tten yapJ.:roaJtlodır 

1 - Şimal oı'<lwu açtı,ğı ıtcd:'&i g;,. 
nlş!c1tmekt.:d'r. 

2 - CenUıP orousu, Batı L=omctin
d• ıJerliyerclı; dil,."""'n k•JVVetJc:iıı!n ir"
la>a1mı k_,ıye çelıştn"-lf:adır. 

RUS TAARRUZU ŞİDDETiNi 
IA11BET!ııİf 

Bcrno:- 25 (ll.,.A.) - Atm:ııı; askeı1 
mcıhüllıırine lfÖı'C, st~ :ıı..ıs ta
a.rruzu ldcMinden ~i>eıbılli11lı. 

RUSLAR 'iJÇ TÜMEN 
ESlR ALDILAR 

Londra 25 (A;J\.) - Mi'.ıskova 

dün gece, üçüncü defa. 'Olmak il
zere hususi bir dtmeç ne~etmiş
tir. 

(! inci Sah'11•.-lt'fl D'vıun) 
alıaae:tk miida"1e ıedlıirl · .ı.. 

cak doğu ce~• ud ku\'vct 
tasarruf etmekle abildi, 

Nitekim ffll ıilıılenl lilave-
rin, şa.rk cepheainde11 wnrr f 
edilmi~ mühim 1rn ı1lM ri Bulıa
rista.ıı \"e Yuııanista,ııa aktill'diğı
nı haber aldık. Şark ceplıesinden 
bu uv.-et 11ktBJlıştl'a btr de ayni 
yndeu acelyJe 'inıell Alr:kaya 
sevkedilmlş bnlnıunıısı pek tabii 
olan hava kuvvetlerini ilbe edc
eek oltırsak, Miftveria tktn ceı>
lıesİ1ıi uyıflatımıkta !ada bit tc
reddüd;ı düşmediğini anlarız. 

İ§te Sovyetlerin yapt.ğı, herlıal· 
de aylardır dört ı(<izle kışı bckli
yerek girişilmiş bir ha7ırtı:;ın bir
denbire ilk müsait fırastı isfamar 
etıniye J::alkmasuıdan başka bi.r -

1 

IM-•l»lle S yet
!ere küll1 
buylit bir 
ğını, büttln 
aıu:ak mevzit 

bir netice vailtdecek 
lı ıınknrıı olmadı
mm·ntf ıı k lyetl<>•in 
çerçevede knlaca

iını, böylece Mllıver ordusuna 
dU<"dviınut ve blro• geri\ctııı'' 
olmanın bile kecıdileri.nce büyiik 
bir b~ı t<ışkil edrreğhı'. he
.niu iki taraf ar11Sm•la kar >lıklı 
m1n-.ffkiyet ve nferl e Jıjraa da· 

hıı. ihtiyaç oldnl'ur.u ,.,. J!l'I.: '·ak
ıa,m;ş bulıma.n ktllli netlC'I: l•H
mnnmı tek b:ı~ların;ı '~ ~atlece 

denıokras;aların k"ldırarağını, 

bunun bövle olm, ı icep ettlg"ni 
''e böyle olacai:uıı il 've ctruekteıı 
geri durnuyalıın! 

Bin'l:>lr güzelin ç:ldırtan dan ;;ia~ile sü>ler.eıı. ... 
Ner~un ölWI: ve. sefahat kayıuxan ~lanlıırm<k Y""1Mll·•· 
ôlmıyeıı devırluıoı ce.rıclı bir tanhi olan 

TÜRKÇE 

Kanlı Sa ta t 
Claudette Colbert Elissa Landi 

Charlcs Lauthon • Frederich March'ın 
en bllyük zııferi 

Yarın akşam L A L E SİNEMASL'<DA 
\Bu tHim, l:ıımrda LALE ve TAc."< Sİınemalarında 

ayni· zamanda gGııtel'ilecel!!tir. 
Dikkat: Sn.-a aan'atında eşsiz hır harika olarak 

Garri Cooper - Barbara Stanwyck'ja 

CİHAN HA.Kİ i .. 1ıosk.on, 25 (A.1\.) - S~vyer 
taarruzuna yeni b'r hMı daha ve- • 
T'lmiş bulunmaktadır. Bu taar- ' 

i 
Yalnu lmgiin ve yann gö tcn"lecelrlir. 

arruza i~tirak eden Kııılprdular- ~::m:ıııc:!;;ız::;:ı:::=a:ııc1:2::ı::ı:::~::ıım::ıa::!!:z:a:r.:ı::;=:::ız:.ı:m:mıı:ıı:ıaıı:ıı:ı::;Z?:r.i~ 
dan 'biri cenup isti.knmct'ru:l~ yü- ' 
üyerek Don d'rseğinln '1crisinde 
Pogodn>ky 1iqyüne ulıışııı'inr .• 
Rus 'kuvvetleri Kalaç batısında 
ilerlemekted:r. Cenup kesimlerin
den ilerleyen üçüncti So,-yct or
dusu Rosto! deıniryo.tunu ;şgaJ 

emu.tir. 

Karne ıahtckar.ları 

SÜ SINEllASI 

Holivudun en güzel Yıldızı, Heddy l;amarr'ın rakıöi 

J O A N B E N E T T ' in 
FRANCHOT TONE 

ile beraber ya.rattıklan \'e 

Bir aşk izdivacıllJlı his.si ve müessiT romanını tasvir eden 
Cağaloğlu caddesinde 12 numa- • • 

~~d~~~::a~:::~ IZDIV AÇ CİLVELERİ 
Afmıet Atamaıı ;sroinde ir ilı!ı.k- Güzel, sevimli ve eğlenceli filmini takdim edi)Gr, 
kak ile suç ortaklan ve ayni suç- ı Genç ve y~ı iki zevç arasıı:.da bir int.ihap ... 
tan d~er biı şe!bcl'~e ef,adı adliye- Hangi§i· da!lıa eınln bir zevç olabilir .... 
ye ver'lm~lerdh-. 1llLı..•m-•11:11•Dıım:mm _________ mı•ı:mıımııJ 

Ahmet Atamanın çal:yUği bu o
da, evve>ce gizh fühuş y:ıpWdığı 
içrn mühürlenmişti. Fakat Ahmet' 
Ataman mezkür odaya arka pen
cereden g:rerel< mülca lt siihte 
ekmek karneleri bb'etm ve tıun
lar.ı Ahmet Oka I!aınch Eqıün 
ve Hii6nü, Sa-:ll isimler'nd<C<i şa
lusların delaletıle plyasaya sür -
müştlirı Bwılar;n e iki 
yuz saJıte karne tuıu1n1ı. ur. 

Dün akşam nöbetçi cürmü mcş• 
hnt ıua' keuıcsi suçlul•rdan Ah· 

---ŞA K' da 
Bu Cuma günü akşamı 

Yıkılan Saadet 
WER!llER KRAUSS - GİSE LA UilLEN - l\IARTİ:-1 lJRTEL 

ayni k.ızı ııeven :. 1-ardef... • Gözlerici keybede<ı. bir bab:ı.. .. 
Hayat uçurum - ,Mel'anet ve lıiya.ııetliğiA cl!Zas: -

Adaleti J~. 

G~ rhı hı~kınklarla .., ile~ k 
bir aile faciası... ·Bir "lk dramL., 

met Atamaa·,n anlattığına nazaran: ~ 
Alimet Ataman, I.labıiıl'deki atik· 
kanında hattatlık yapmakta en 
günün birinde Sadi gelınit vo __!I:=::::=-=--:::::=---::::---::-::-'.:--;------- -
karne baaırak sattıkları takdirde ••••••11•• Eıı lıeyecnnlı filınlerin yaratıc..sı lllı!iWIWIWAiiıs:.. çok para k.aıanacakların. liıf u.a- f" 
sında ileri sürünce bu tckFf{ sı
cak bulan Ahmet, mu,·afakat W• 

vahı vennif Raşit isminde bırme 
açmışsa d,ıı Raş't kah etmemiş· 
tir. Nihayet eski ma)<ine opera
törlerlııden Ahmet ile is bul 
klişehanesinde Hamti Ergiinle 
mutabık kalmıştır. 

Diğrc maznunlar muhakemede 
Ahmet Atamanı-n bu iddiasını 
reddetmişlerdir. Neticede Ahımı! 
AtamM ile S..U tevkif olunmut
tur. 
Ayrıca Kuruçeşmede köfteci 

Fevzide ık 5ahte karneler bulun· 

PAU L MUNI ile 
(Kll1l Verpu) Filminin yübelt artisti 

GENi TJEBNEY' la 
beraber oynadıldan 

COŞKUN KAHRAMAN 
Pek yakında iPEK SİNEMASINDA 

tLA N 
muş ve bunları Üsküdarda oturan Kızılay aşocak.li.rının tıloıl~ 
Ali Bcner isminde eski bir mat- Kızılay aşocaklıiruldan ~ek U lıid Salı ef.,. ' 'VL'T,l 

Ee~iktaş cinay 

baacın:n tabetti~i anlaşılmış, 1!0 almak İ9İI\ hükiıme~ v Partıice Kabadayılık dehasında lıul nan 
sahte kame müsadere Glunnıuştur. tesbit edilen fW<aranın yemek. ku- her iki sabıka! da >burada körkü-

Kazlıçeşınedo elinde yedi adet ponları muayyen a:ılian~lerde tev- tük sarhoş oluncaya kadar ro'u 
yarımşar ki'!oluk sahte karne bu- :z.i edihnekted>r. 
lunan bir çocuk da dUn yakalan- içmişl~, kalıltariüken d : .Para-
mış ve bunlan satın ırldtğı Kazlı- Bu ~ üç gün devam ede- YJ sen vereceks;n, ben Yerece-

ceği aWr.ad.arlara bilci:rilir. 
çeşmede aşçı Hasan da yetmiş sah· ı---------------I ,ğ'.m• d!ye kır.>gaya t !u.'<!n 'ar-
te karne ile tululmu tur. t L A N dır. 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü Hanları 1 
Üsküdar Sulh Ilııkuk l\1ahke- 1 

İçkil; gaz:oyu al:Jk bu 'a • eden 

I 
Cemı!!e Ar'f ag;ı. da.aşından sonra 

lll<!Sinden: 9U/16l tabancalarına sarılnu 1~r 'b~n:ar-
Haydarpaşa Emrazı Siinye has- dan Cemil daha Dfk davrr.na.a:t 

tahan~h-ıde 2/2/942 ta ıiııden Arif'n üzerine dort el ateş etmq-
30/7/942 tarlhl.rıe kadar muhtelif t:r. Göğsünden a~ır yaral8r alan 
taTi.h.lerde vefat edip de bu ara Ar!f lkonuşamryacak :tıir • a'ce 
kadar varisleri zuhur etmemiş hastahaneye kaldırı:rn:ş, Kürt Ce
olan ölülere ait mulıallefatın 4/12/ m:l silah ile polis t:ınfınıdan yak~-
942 Cuma günü .ııaat ıo da meı:-

SemU 111ahalle3i Sokağı 

No.. Ci:ıısi A'f l lk ktrası 

L. X. 

Boğaz!çt Pıu;abhçc Şclıi<J;k 58 Ev 14 oo 
Üsküdar Altttr.i10de KOŞtı yolu 36 > 2 50 
Bo~ P'41'b&h~• Tepcıııımil 4 > 3 00 
1'a<>ııkoy Ca.!er Tavu• 12 Dllldıruı 9 00 
Aıemda~l Alomd~Aı T&şdrlen Gazino (S~~lili) 390 00 
Boğaz·çi Bı•yiroz Tiim!ye 11 Ev 6 00 

Yu~i!rıda. ciru.i vı;: m~vki~~ri ~azılı yerl~r 31/5/942 yı'ı sonuna kad'~r nı.üd· ~ 
Jetle atıraya verılrr:& nzere mur:ay(.'(el('rı beş gtin uıatı!mıctJır. ihaleleri 
26/llf9ı2 Pe.,.ıiıb~ nti uot 14 dedır, i.Pt•klilforin Mlldilı!llll< Akara& KaleıniM 

mürar..:.atlA ., { 1710-. 

lanmı§tır, 
kur ha•talhanede açık ;;.rttırıııa ·ıe 
satılarak paraya çevılleceğinden edenlerin de üç ay içinoe mahke
talip olan'.arın satış günü mahal-] ır.emize müracaat!arı aks; takci r
linde hazsr bulunmala:1 ve işbu~ de sı.tış paralarının 1ııu.incyr tes
öl~lcrdcn o.la.c.ak ve borç iddia ltm edEE-eeği lilzLı.ınlı ı!1H1 ~,., .ır. 

edenkı ıı bir ay \·e verı.ıoct.JCid;a t {3l9) 



T E L G-R A•F. - 2!l l inci .TEŞBlN t9U 

Çitflikte bir kış günü 
Alev, alev yanan ocağın karşı-~ y . ~ 

sında bir.bil'ice benziyen günlerin • azan • 
yeknasak ve daimi süküneti içeri- • F E ili D. S. A F.t. 
sinde yumuışak b:r mindere urza- _ _ _ 
nan Selma atıl bir rehavetle geri
nerek (Maksim Gorki)nin Son bek- inzfrasını da yıkmıya g~lmıişti ... 
çi.sini okuyordu. . SalihL temiz bir gen~ kız a~ 

Köpekler acı acı havladı. Valan- kının bütün kudretıle sevmişti. 
siya kocaman tiiylü kuyruğunu Onun ismin; taşıyan halka)'l par
sallıyarak karların üzerinde k-u§- mağına geç;rd>gi gündcnberi dün
tu. Herhalde bir ywbancı {l(!lmİ§ti. yanın en vefakar nişar.ıısı olmuş-

Selma, hayretle pe"<.ereye koş- tıı ... 
• 

tu. Karların karı~ karış her tarafı Saliıh !bir gün şişman, ela g&tlü 
kap:ıttığı bir günde bu kuı:ı uçmaz, kaba bir kadınla gitti. O, senelere<? 
kervan geçmez çiftliğe kimse ge- bekledi ... Manen maddeten haya-
lemezdi ... Het'haldc bir yolcu ge- tını yıkan bu zalim ad•mı bıkma-
ç;yordu. Yolcu, belki de köpekle- dan, yorulmadan bekledi, 
rin azıgın hücumuna maruz kal- O, kalbi gibi vüeudunu da ona 

lBULMAC{ 
12 34 5 , 7 89 

1 • 
2 - ·---- -- • - - - - -
3 ----- -' - - - - - -- .--5-.- -. -.---
6 • - - • - - -- İl -

7 --= =- • = =- = ~ iı a • '-----------
Soldan sağa: 

1 - Bol paralı ~ğlcnce h~alı, 2 -
G~Tgin, R~vayct ede:n, 3 - İ!.k ha.."fi C

<lat, Orta.dan üç narti ic:im, se>n dört 
haı1l ~ıkl. 4 - Eğret•, Tr-rs.ı isirn, 5 -
So~ııu.1a A ilfrvt: jylc par.a konan yer, 
6 - ~m, Taıvır, 7 - İyi, Yuva, 8 -
Ek.'ôk degô1, Tl""1ı:h~ bu.lımuır 9 -
fl ")•v2n, İk.Hn:ler. 

Yukarıdan a~ağı: 

iŞÇI ALiNACAK 
İstanbul Elektrik, T ram\'8) \'e Tiinel işletmeleri Umum Mii

dürliiğiiJJden: 

:4kın-,el rimiz Ş~şli t~m.u1:ıanC3i \'C arabahklar için )!rtiyacunız olan işçilerin 
ehliyctleıinı:ı göre verilcC1'•k y.e\.'n1iy •ltı·i ıışağyla güsteriLm>ştir, Bu işçilere yev
n»İ!fı•!eri ll$;.llıflda g&.;.tcrHmt-;ıtir. Bu i~çjlP.re yevmiyel("rinrlcn b~ka, a~rıoa % 25 
pohalı~ zaınmı: Ekmeğ! ile bcı-abı r öğ~ele yem{'ği ve iş y-eri. ile evi arasında 
mecoaneu ı;.eyahati iı;:n br tramv::ı.y hÜ'\'İYı•l ltartı verilecektir. 

&kerli.kle ttkık.ası oJmıyan iste«Wenin ni.i..fll:; cilizdafl't hüsnühal küğ>dı 4 adet 
vesika foıtıoğt'afı ve şl:mdiy" kadıar ça.l!~ınış oldukları müesseselerden alnmış i:Yi 
ltizm~t v .. <ka_buVle b•rlôkte 26/11/9-!2 Pt;. ml>e günü saat 14 ten 17 ye k<ldar 
işlemı..t.•leri.mirin Metro Hanı ı.ı::min katJ.Ddaki ze.t İşleri ve Slcil Mü.dürlüğünıo 
müraca-0f.:lerı lüzumu bildirilir, 

Yapccağı iı İ.şç• Ad"1l 

Elektrikçl 6 

Bobinör 9 
Mnrango. 10 
Tt•nek-coi 6 
Tes\-lyeci 14 
Tornacı 14 
So'ıuk <lcmjrci 6 
Tc!JVyeci __; mwt;ne ~mla:'C~ 6 
""' eisa.t U.sta;a • 

c; 
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mıştı. Selma atkısına sarıla.rok yo- teslim etıni.şti. O, temiz, masum 
lun ilstüıne çıkan parmaklığa doğ- bir kızdı, sevmişti .. inanmıştı.. 
ru koşuyordu. B:rdcl'. .. kulakla- Şimdi kimse Selmayı sevmiyor-
,.ında tatlı bir ses çınfad, , P-0sta... du. Ailesi onu b;r kaıebent gibi 

' ı - Buc:ı!a. COd, 2 - Uçucu bir 

1 
mtyı. aıc!t·r, 3 - ÖnıırU tü.kıent'cek ln
e:;n (.t:{ı kelim<:)

1 
4 - Beyaz Mt·bto.p, 

(ôk! ke1irne), 6 - On ı:x:ra, 6 - As· 
kerh'T, a:r oyun, 7 - Lezzet, Su yolu, 

Hamal 
ır. • 

Bc>binör çırağı 

8 
• -~ 

10 l 

Tamirhane Vt' :a-abalı!tların boru ve 
mna~izasyon tc.-sL ... c.tJarına ait rt.arntraı 
LJlf:l-rjni ya.ptıbJcce>k ka~Jcyettp olma
lıdır. saatte kırk kll'T!Uşa kadar yev
miyt• veril('cektir. 
Sa.cııtte. on b ku.!'UıŞ yeı..m- e ve.rilc-
crklir. .. 
Sx;..!te yedi ku:-uş yevıniyo veril.ecrk~ 

rilecektir. Guııbette savdiklerlr.<ien uzak bu çiftliğe sürmüşler.. İki. seone
yaşıyan bir insan için dünyada bu <lir burada yaşıyordu .. fakat o, lbi1-
scsten tatlı bir musiki olamazdı. tün bu vclas;zlığa karşı seviyordu. 

8 - Burgulu çivi, Tc•lıb.ih 9 - Tt.>.r,sl. 
~~rler, Errir. 

Dünkü bulmaeanın halledilmi~ 

tekli: 

123456789 

Selma, kalbi anlaşılmaz bıir he- Nasıl, niÇlin sevdiğini bilmeden 
yecanla titreye fitreye, karların anlamadan seviyordu. O kadar 
kapattığı yoldan g€<;ecek bin müş- seviy-0rdu ki ondan ayt! nasıl ya
külatla kapıyı açabildi. Kasa.banın şıyabildiğine hayret ediyordu. 1 
eski emektar postacısı Osman ağa ...... . ..... ...... . . ... . . . .. . . .... .. ... 2 
soğuktan kızarmı~ sevimli çehresi, Akşamın sessiz karanlığı odayı 3 
kalın kürkü ile ~ılan kapıdan a- doldurmuştu. Cansız biı hasta gibi 4 
deta dü~ gibi atıldı . Bey.girin yer.inden kalktı, titreyen ellerile 
üzerinde asılı meşin çantasını, iııi zarfı açtı. Gözlerinin önibnde iki 5 
yün eldivenlerile bir müddet ka- kel>me bir şimşek glbı parlıyarak 6 
rıştırdı.ktan sonra büyükıçe bir söndü .. . : Güzel İn<:im... 7 
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Silici 15 Sa-attr on bf'5 kı.ı:·u.ş yevmiye verile.. 
ceklir. (1512) 

,_BİR HAVA KOMPRESORUNA 

l İhtyiacımız vardır. Satmak istiyenlel'in Kantarcılarda 
!lı~u hanında Bay Sofokli' ye müracaatları. 

No-

O. Uemiryolları ve limanları işletme O. idaresi İlanları 
zarf uzattı. Selma, zarfın iizeriııı- Mazisinin en güzel günlerini g Muhamm;,n bedeli 23750 liı·a olan 25 !-On kloru tutya 3/12/9H PeTşmıiıe 
deki asabi parmaklarla ya-:ıldığı hatırlat~n ik.i kıeL.m<:>, kulaldan- \ı:ünü ....,t 15 de kapalı zart usulü ile An®a~ada İdare bina<ında toplanan 

D • K A/T A R A K 
t L A N ı• N t D A 

sez:ilen satırları derhal tanımıştı. nın dihinde çınladı. Genç kız gö:ır 9 Mc;k•o;z 9 uncu KomJwo11<:a •a•t1n aJınacaıctır. 
Buz gibi elleri bir ateşe dokun- !erini kapadı .. bütün vücudu tatlı 1--------------ı Bu işe ıı;ı'!Tlek W;l.iyen!,.,_-ın (1781-25) Jirahk muvakk&t t"m nat ile kanunun 

M F. B AN 1 • t s 
mL~ gi.bi tıitreyerek bakmadan z.ar- bir ürperme ile sarsılarak kana- 1 L A N lay'n ettôği vesiluıları ve teklôflerini a.ynô gün saat 14 e kndar adı geçen Komis-
i k yoo Rbsıliğ ne ,·crme!cri lazımdıT, 

ı azağrnın cebine soktu. Ne ya- peye düştü_ Kapanan go--zleriıı.tiın Ü Su! hk 
sküdar h Hukuk Ma e- Şartnameler pa1..,1z oı~rak Ankarad a Malzeme D.ıln."indcn, H•·Yi•rpa~'da 

pacağını şaşırmış bir üısan gföi... içinde Salihin mavi gözleri ışıldı- mesinden: 9421159 T-l!ünı v~ Sevk ')efllılindtııı temin oluMI!". c 1483 ı 
•Osman ağa biraz ısınmaz mısın?· ı y<>r ..• Çok sevdiği mavi yıldız- -----------------------------
diye onu adeta zorla içeriye soktu. kır>... Üsküdarda Hacı Hesna Hatun --
A mahallesinde Bü1ı:lüldere cadde- o yağından ağır çizmelerini, sır- ı Kulaklarının içinde onun titrek 1 'f y'" k k M kt 
tından kürküaııü atarak sıcak oda- sesi ... Saniyeler geçti. Yine bi:r- sinde l numaralı hanede sakinı n ıversı e ve u se e ep 
ya gireli... Neş'e ile çıtırdıyarak 1 denbire yerinden fırladı. Gözleri iken 14/11/942 tarihine" vefat e-
yanaıı iimi~, ihtiyar dndırun gü- isyankar lbir parıltı ili yanarak den Mehmet kızı SPherden alacak 

wl demleııanlş çayı eski emektar elinde buruşturduğu kağıdı okuı- ve borç iddiasında bulunanların T r a m va y p as 0 ı a r r 
po~tacırun neş'csini getirdi .. yu- madan ocağa fırlattı. Sönmek il- bir ~y ve veraset iddU.nnda bulu-
duın yudum çayını içerken Sel- zere bulunan ocağın son alevleri- nanlann da üç ay i~inde vesai:k 
ma.ra eski cenk hikayelerini, ka- ne karışan satırlar_.. Günahkar ve senedatı kanuniyelerile birlik- fstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İlşetmeleri Umum Mü-
sab •nın ki · - b- -'- ,_,.__ ,.oı, k 1 kıv te mahkememize mürac•atlan ve d ur·· ıu-·ğünd·· e:ıı : . , es zamanına art men- ır m .. ,,__....,.uı ıs•ui ıvrı a rıla 
k -·'- 1 · · ı tı d aksi ·takdirde Kanunu Medeıı1ni.rı ""~ erını an a yor u. yanmıya başladılar... ünivensitc v• Y".üısek Mekıt~r talebesine mahous geçen s('ru>)'e alıt san 

O • h"k" 534 üncü maddesine tevfikan te-sınan aganm ı ayeleri uza- Selma, büyük bir pcler:inc sarı- retiitli ~ kartlaruun 30 Son'leşı1n 942 larihinden sonra tro.mvaya>.rda m .. 
dıkça Selma, kafeinde sebepsiz. se- !arak balkona çıktı. Kar lapa lapa. rekenin !lıaırineye devir ve teslim t<l>er <>1"""3aca.ğ> ilg;ı;ıer~ b'1d.ir'lir, •17-07> 

· d dileceği ilan olunur. (308) -----------------------------vınç uyuyor .. yeleğinin cebinde yağıyor ... Her taraf beyaz bir kar ı--------------·I 
hain bir ateş gibi vi1cudunu ya- bulutu altında kayıboJmuş, bütün 
kan bu kırmızı satırlann içeri- yollar kapanmıştı .. at~:ı gibi ya
sindekilerle yalnız kalmaktan kor- nan alnını karlara dayayarak acı 
kuy-0rdu. acı güldü. Ne güz.el sevişmişler, 

Osman ağa kalktı, kürkünü giy- ne güzel yaşannşlardı. .. O zevk, 
.di, çantasını beygirine astı. Düş- saadet, neş'e ve ihti§am dolu att
man ~alinin acı hatıralarını kın bu, çakalların, baykuşların 
saklıyan Yıkık duvarla= arasın- ha)ıkırdığı harabelerde ne işi var
da öten rüzgara, savrulan karlara dı .. . Hiç mezarlardan ses gelir ö-
.karışarak kayboldu.. Iüler dirilir mi idi? .• 
. . .. . . ...... .... .. ...... ...... ...... . .. 
Oca.ğm alevleri yavaş, yavaş 

söndü, odwılar kor haline gelmişti. 
Ak~aının sessiz karanlığı dolan 
odada Se1maıun küçük-kedisi İn• 
cinin horultusundan başka bir ses 
yok... Bu derin sükunetin içeri
sinde saatlerdenberi ağlanıakt.aın 
yorulınıış-gö-zLer.ile Selma, karşı
sında küçük masanın üzerinde kır
ıılıız.ır hajn hlr güneş gibi parlıyan 
o asabi satrrlara bakıyor, ona el
lerlni sünniye .• güzlerini ya:klaş
tınnıya k<>rkuyordu ... 

Genç kızın hayalinde eskimiş 
bir mezarın kapakları açılıy-0r, 
orada çibriimüş, eskimiş bir ölü.
nün kemikleri gönünüy-0rdu. He
nüz çocuk denecek bir yaşta iken 
onun en masum emelkrini, dbedi 
bir hüsrana bağlıyan eller, şimdi.. 
senelerden 30nra onun bu sakin 

:Z:ARITA RO;\IANI · 

. ..... ······ ............ ······ ........ . 
~ bütün çiftlik sakin hlr rü

yaya dalınıış gibi sessizdi ... Ocak 
yine bütün neş'esile ı;iırül gürül 
yanıyor •. Selmanın ç<>k sevgili kö
peği Valansiya, ocağın başına ke- 1 

yi.fle uzanmış yatıyrn-.. Selma, u- 1 
zwı bir yolculuktan gelmiş gibi 
ağır ağır .başını ocağa çevi•1<ıi.. tJU 
sessiz odada son hatıra, p<>stacı Os
man ağanın soğuktan kıızara.n se
vimli Y•[;zü ve_ oca~ın lunmzı al": i 
vı.nde gJnahkar bır mahkfun gibı 

1 
kı\"rıla kıvrıla yanan satırların be
yaz duvarlarda titre,yen akiısleri 
kalacak. Hepsi o kadardı ... Ölüler 
dirilmez, meza.rlardan ses gelmez
di... Selma, bir iki dakika dalgın 
dalgıu ocağa buktıkları sonra kol
tuğa daha iyi gömüldü.. gündü
zün yarun kalan romı.nını oku
mıya koyuldu ... 

Sır Perdesi Kalktı! 
Yazan: S. TRUSS 

- S iz galill:>a. az uyuyorsunuz. 
dedi, fakat fena yapıyorsunuz. E
ğer beni dinlerseniz, siz 'bir müd
det bu kasa•badan uza'kfaşmalısı
nız. 

Genç kız kayıtsız b:r tavırla o
muzlarını s"lkinıl. : 

- Uzaklaşamam, de_di. 

Doktor di.J<~kat!e baktı. lFa(<at 
g<mç kızın san ki doktoru Hk defa 
görüyormuş gibi garip ga-rip OOk
tora ocl\tı: 

- Ko!rlıon yüzünden mi böyle 
rahat.sız oluyorsunuz? . 

- Evet .. , 
- Peki, siz Mia ona lbu kadar 

alaka gösteriyor musunurz?, 
Doktor sanki kendisine tıa:k'm 

olmak ın:yomıll§ glbJı,. dudakluı_ 

ti~iyoıd!A. -

Çeviıren: llluaır. mcr ALATUR 

Tefrika No: 25 -J 
Meri Detrnar bu sua!.e de: 
- Evet, diye muka.lıele ett i, 

dünyada beni ondan fazla alaka
dar eden kımse yoktur. 

Doktor b u sefer sert sert bak
tı: 

- Siz hakikaten budalasınız, 

dedi, s·nirlerınıze hiık m olamı
yorsunuz. Eğer bu P!at kasaba
sını hemen ıerkctmezseniz, hıç 

bir mes'u!.ıyeti kabul etmem. 
Genç kız başını salladı: 

- Siz anlıyamzsınız, dedi, eğer 
o bir gün bana gelirse, on un ü
zer;nde tesir bırakaca~ lbır tek 
insan vardır. O da benim. Fakat 
ergeç gelecektir. 

- Ever, ergeç tevkıf edilecekC r. 
Bu cemiyet ar tığını ~r tı k ıbundan 

80ma .ıııtveb~:.Di ıunUŞ"Qrum. ı 

Maarif Matbaası Müdür~üğünden : 

S:ya.h illüstn-oısyo,, boya 500 

Tohınln1 Tuban 
!Ara 

1-475 

% 7,5 pey a.kı:esl 

Lira K. 

lll, 
l'Iearif M.a1baa.sı için şarlnam«in'n esaal<l!"l dairesinde ttlınac-a!c 500 kilo si

yellı. ;Uüotra<zy'OD boyanın açık clı:siltmesl 10/12/942 Perşembe günü .,.,t 15 de 
Maarif Ma.1ıba<ı=>dak.1 komieyoonda lora edilı'ccğmen ;steJtlllerin yaz>lı gUn ve 
saıııtt..e muvakkat pey a!kıeeleri ile bu kx>m.i.;.y--0nıa müracaıatları. 

Şaı'tııaııne Müdfrr\yetten parasız olı&rak tedru-i.k odileoe.k:t!r. (1697) 

BJll BAKl&AT ı Sayın Ma,terllerımızıa Nrzarı Dlkkatıaı: 

PJ.l'lantah ve elmaııslı saatlerin bütün, hakiki evsafı rn{'Şhuru Aleom olan S t N G E R &ıa'tJrrınde tropıs.nm1ştrr. 
Bwıı.m iç!n; Saat alacaPıız zaman, 1ereddütısüz S i N G E R eaati altnalısmı.ı. ve saatin ilzC-rlndcki S i ~ G E R 
mıackasına, mila.scsamiz.in adıreıs i ne di.kknt e.bmeniz 4i,rundır. 

MOCayı ta.kip eden hrr asrlk&dın için kıym..:tli taşle.riyle V(' nCfl3 i~'emi'.t'iy!e hakikQ.tcn nazart dikkati celp 
ederi böyle bir ıhz:.:r:kulMıc S i N G E R sJatine ~nhip olmak Adeta b'r s3G..d.ett.ir. 

Siıtger Saati ~~'iULG!!>~<;.~oz: HEDiYELiKTiR 
15 sene zarfında tamırat par .... ·ız yap1l1r. Sa.tış peşhıdi:r1 vı>rc--·iyc mu.:ım.elemiz yokt'..11'. 

D İ K K A T: S İ N G E R sıı.atlcri İst<Inbulda y.alnız Emı!rı.önü merke2lin.delı:i mıağoza.mı:zda s.tılır. İstanıbulda. 
, _____ JUIJ<"m<ı: :yoktur. Adrts: S İ N G E it SAAT l\lağa.aları. İsla.n.lml, Eminönü No. f' _____ ... , 

Genç kız 'bu söze te.s lb'r cevap 
verecek g'lbi oldu. Fakat omuz,. 
!.arını silkerek dedi ki: 

- Bir cemiyet arıığı ha!. Fakat 
ben geçmiş günlerin hlıd:seler:ni 
unu tamam. Bugünkü hadiselerin 
de g;)rünüşüne •nanamıyoru.m. 

Hadclon sesini çıkarmadı. Genç 
kız devam etti: 

- S ize b·r sır söylersem, kim
seye bahsetmiyeceğinize söz ve
r ebir r misiniz? 

Doktor sükunetle eevap verdi: 
- Cinayet gecesi sizi Bran

<ion'un evinde gördüğümü polise 
!haber versem, bu >fşaatımın po -
lis n i.şini ko1.aylaştıracağını tah
min ebmiyorum. B'lakis üstelik 
siz şüpheli bır mevkie düşmüş o
lursunuz. Hatta belki ben de şüp
lheli vaziyete düşerim . 

- Anlıyorum, Susuşunuzun se
bep!.er> bunlar mı? 

- Fakat siz dediklerimi anla -
madınız. 

Genç kız cl<>vam ett': 
- B ir cloklıor, en nföayet dlo.k

kır oldujunıı ve hiç b:X zamu 

unutmamalıdır. Eğer mesleği ica
'lıı bir sı r keşfederse, vazifesi güç
leş:r ... Sona iki ~enedeniberi ... De
vam edeyim mi? 

- Hayır, !üz.umu yok. HiEsi
yatınız değ:ş·nceye kadar, 'benim 
'buradaki sözLerimi unutunuz. Fa
kat s:Cı:in ıb:r doktordan ziyade, e
min bir dosta ihtiyacınız olduğu
nu da unutmayınız. İcap ederse, 
bana m üracaat edebilirsiniz. 
Ge:ıç kız bu teklifi k albul etti: 
- Peki, peki! dedi, benitlll size 

ihünnetim ve m uha!bbetim vardır. 
Zaten başım sıkışırsa, 'benim siz
den başka müracaat edecek kim
sem yok. 

Genç kız elini uzattı . Doktor: 
- O haLde, dedi, bana güv<ıne

lbil"rsiniz .. 
Doktor mua.yenehanesine dön

mek için tekrar otomobiline lbi'll
di. Mis Bag çok merakfJ şeyler 

öğrenmiş b"r in>an tavrile dıoktoru 
karşı l amıştı. Yüzü her zamanan 
ziyade bEoyalı idi. 

- Albay Deımar buraya geldi, 
dedi. 

- Peki sonra? 
- Doğrusu dıoktıor, bana kalır-

sa, bu Albay Detmar çok garip 
adam! 

- Ben se~n fikir sorınuyo -
rum. Geldi, ne söyledi? 

- Ta bii h iç bir şey söylemedi. 
Sad~ce s:zi görmek istiyormuş. 
Misafir odasına aldım. Orada .ken
<hini yalnız bıraktım. 

- Tabii, seni karşına ahp ta 
lak lak edecek değildi ya! Sen b ir 
şeyler söylemek istiyorsu n amma, 
çıkar şu baklayı ağzından ... 

- Söyliyeceğim. Az sonra mi
saf r salonuna geldiğim zaman, 
'baktım ki, ADlıay orada yıcık. Si.
zin muaythaneni-ze girdiğini de 
görmüştüm. Buna ne ınıina ve
rirsin;z? 

- Hiç 'bir mana veremem. Ya
ni muayeoohaneme girip te, ora
dan bi r ilaç falan mı alacaktı? 

- 0 1.albilir. Belki de oradan bir 
ilaç aşırıp götürmek niyetinde i-

' d i. 
D<ıkbor şaşırdı: 

(D,.vamı Var) 

- ... ~. 
-ı\..•--

KURTU'LUŞ 
Dokl<>rfar, Bank,'<:. • • Ka
tipler, :P.tüh<:.mli:der, ve-hasıl 
bUtün mürekkepli k~lemle 

ya.ı.ı yazar.kırı ınürl"k·li.:bin 

ceplc.rine aı~ı;\tlı5ın<hın, ku

rumasından vı· w;:__un bozul
masından lrur1ıaran yegane 

HAKiKi 
KURTULUŞ 

P. 8108 - 6318 
.C OLMA 

KALEMi 
ll!ilrekk~pı; !<alemle y02ı 

ya'2'.ım::J.k mE:cburlye.t.inde ola.o 

lbalkı hakikaten bu e.ziyetten 

kur1armı.şlır. 

Uca a,ınmaz, 

bol mlrekk9p 
atır. Kuvveti· 
ce basılırsa 4 
kopyA çıkara
bilir. 

Bozulan parçJ, •ın yede-kp 
leri tam!r ücreti alınmak· 
sızın 1l"'l"ltrint' ~!\k;lır 

Ku_rtuluş 
Kalen1i ek~z parçadan iba· 
rat olup hı•r bir paı·çası bu
lumır. Açık bmıJoldığı 
haldP. he~ ne şek•ıkl.e du:-urp 
sa dursun mürekkep ak-
lll'!.Z ve knrtıınli.Z. 

Kurtuluş 
en sag:am ve en kı.ıl:an.ı.dı 

mürt·kkepli ka!~"l'ndir . 

DEB YERDE 
ABAYINIZ 

İHTAR: H<ıll<ı pşırtac .• k 
derecede b'..r QOk yl'.lld nıac

kalar çı.kitığ:ın.o. n:ızaTun, s:a

yın m1ü;l<'r:}pri:n~ıin naLarı 
dikkat'e! inı celıbedeı1z, Ca· 

Tant:Ji ol .. n ya101ız İK.T18A1.' 
VEKALETİ!llİZİN P. 8108-
5318 nurr.t:tralarını v~ KL'R-

TULUŞ ism~ni t:ışıyan dol
ma kalf>'mi be.ki!·t:iir. 

TAKLiTLERİNDEN 
SAKINI NIZ. 

.. 1 Bartaıu, l?olma Kalemleri Depoıa 
İSTANBUL HAV UZLU HAN No. 1 

(HALK SÜTUNU)· 
• 

Hususi ders vermek istiyor 
Orta oku1 öğretmenliği hak.kına 

ha'.zim. Geceleri evlerinde ders 
veımıek üzere orta ve ilk okul
dan talebe arıyorum. Üniversite-
de taruile devam e<leJb;Jmek için 
buna ilıtiyac:m ;ıı:r, Daha ziya
de r:yazi derslerde iyi takibe ye
tiştirelbilirim. Arzu edenle.in halk 
su tununda cÖğretınen, rumuzuna 
müracaatları. 

Adresim: Süheyl A..\türan, ;Fa,. 

ti!h Hı rklıi Şerif A kşeınsettin cad. 
Nk>. 58. 
Tıbbiyeli bir genç iş arıyor 
iK"mscsi:z hbbiyeli bir genç, 

lhususi hastahanelerde veya dok
torların yanında, gündüz derslere 
gitımeğe miini olmamak ve yıaJnız 
yatak ve ~mek temin edilmek 
slll'etile çalışmak veya ileride, 
kendilerine dbk tor yeıişt'mıe.k is.
teyen her lhangi lbir müessese ve
ya zatın nam ve hesabııııaı oku -
mak jstiyor. (Her nev'i enjeksio
yon pansıman, lüzumunda do -
ğum ve aımeliyat) işlerinde dok -
tor yanında ~lışa'bilir. Eski y= 
w daktilo bilir. Arzu edenlerin 
ve iş wrmek iyiliğinde !buluna -
cakların T . !. P. rumuzuna 'bildir
meleri rica olunuT. 

25 2nciteşrin 1942 
18,00 Program ve Memleket Saat A

;ııarı. 

18,03 Müzik : Fasıl Hcy'ctl, 
11',.'.5 Müz'k : Radyo Dans Orl<csl.ro6ı. 

(Şet Nihad &engir>-) 
19,30 Memleket S aat A:yan ve Ajans 

Hab<rlenl. 
Lil,45 MUıil<: Yurttıan Scslor. 
20..15 Radyo Gze!esi. 
20,45 Müzik: Bir Halk Tüı'küsü Öğ. 

r ni'yoruı.. 

31,00 Konuşma (Evin Saatô) . 
~1,15 Müzil<: M•:;tıur Teıınr'lar (P.) 
21,30 Tembil - Kmıg;I Ailesi. 
21,50 Müzik: Riyaseticun:ılııır Ban

dmu, (Şef; İhsan KiinçÇT). 
22,30 M-Jdket Saat AYarı. Ajans 

lfaberlt:ıri ve Bor.salar. 

iLAN 
İstanbul Üçüncü f cra 
Memurluğundan : 
İ6tanbulda llfakas.:ı lar Kalça· 

cı sokak 30 numar.,dn iknmc t 
etmekte iken oradan çLkp halen 
ikametgahı meçlıııl HA:\IPAR-

SU!U FAMAOCLU"nc: 

1942/118 

Sultanaıhmet Sulh Birinci Hu 
kuk Mahlkemesinden sadiT o!an 13 
Şuibat 1936 tarihli \'e 1935/1951 

sayılı ilama müsteniden TÜRK 
TİCARET RANKASI A. Ş. n n 
zimmetinizde alacağı bulunan 89 
lira 3 kuruşun 7 Biriııcit~-rin 1935 
tariliinden itibaren lber muc-.bi i

lfun 7o 5 faiz, ;rı 10 tazminat, ~; 5 

llıesabiyle avukatlık ücreti, 457 
kuruş mahkeme masrafı ve icra 
masraflariyle 'birlikte tahs•J> hak
lkmda alacaklı Banka tara!!.ndan 

takip talebinde bulunularak tara
fınıza tebliği icap etlen İcra Emri 
mahall! ikametgfı.hınızın meçhul 
olduğu tdbl'ğ memurunun meşru
lhatından anlaş;lmakla teil)]iğatın 

30 gün müddetle ilanen yap:lma
sma İcra iH5.kimliğince karar ve
rilmiş-tir. 

Sözü geçen müddet zarfında 

Dairemiz'n 1942/118 numaralı 

dosyasile 'borcunuzu vermediğiniz 

veya İcramn tehiri hakkında Tet

kik Merciinden veya Temyiz Mah
kemesinden veya.but iadei mu
hakeme yolu ile ait olduğu Mah
kemeden bir karar getirmed ğ·niz 

ve yine yukarıda sözü geçn müd
det zaı>fında İcra ve İflas Kanu
nunun ollbaptaki mevaddı mahsu

saOJ:na tevfikan mal beyanmda 
'bulunmad1ğımz veya hak:,:rnte 
muhalif !beyanda !bulunduğunuz 

takd'rde ihapis ile tazyik ve ceza-
• landırılacağınızi ve mezkur müd:

detin llıitammı müteak:p cc'bri cra 
suretHe lazımeglcn kanuni mua

meleye başvurulacağını malumu
nuz olmak ve icra emrinin tara
fınıza tebliğ, makamına kaim ol
mak üzere keyfiyet ilanen tebliğ 

olunur. (942/118) 

llevlet ~enizyolları işletme U. Mü~ürlüğü ilanları ) 
Dmizyol!arı Umu:nl 7ülı: D&vhın iıarl !esi, ya,pı.Jan zamlar doJaıyı.oUe Udi! edG· 

miştır. 
ı İikloômın 942 tar.binden itllıarf!n İst<ınbuldan hareket edecek ol aın ~ 

larl;> yapılacak nakli;?ıatia yeni zarnı, far ifo talbôk olunooalulıT. 
Acentafardan ıza1ıat alına.ııu;r, (1708) 

lstanbul Defterdarlığından: 
Mıibamınell 

Dosya No. 

l"ı2LSl/486 Bil:vüJoad&de. MadCo mahalles!nlo eski A· 
,.aııik.ola yeni Yılmaz Türk ca.cldesindo eski 
24 y~n ô 23/ l No. lu 39 pafta, 182 &de., 13 

'.el Teirrılnlı 

pa""'l 4445 metre mumbbaı arsa. 20002,50 1501 
51211-1114 Mec'dôyeköyündo 9 patta, 63 eda, 8 parsel 

No. lu 3876 metre murabbaı arsa. 
95 •9380 3704 

Yukarıda yazılı gayri menlruller 30/11/941 Pazartesi gütrü saat 15 de MHll 
Emldk l\füdürlüğünde müteşekkil Komisyonda Kapalı zart usullyle satılacaktır. 
İstcklılerin 2490 sa.yıl! kanun hükilmleri dairesinde hazırlanmış tc·klif mektup. 
ların ı :ı}ıa!e .günü saat 14 de ıkadar KomisJ'(ln Reisıtğ:nı;ı: tevdi etmclert ve nü!~ 

hüviyet cU2da.nlarını 1braz eylemeleri muktarıidi r. 
Fazla izahat ôçin Milll Em!Ak MUdUrlUğtine mnracaatları. ( 1105) 

Salıip ve Baomubarrirı Etrın İuet BENİCE - Neşriyat Direktöri cev<ıa& 
KARABİLGİN SQN._ TEı:.<IB-U J4ATBAASI 
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