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ipin iki 
ucu •• 

Libya - Tunus -Jn .. il'z birİIJJ.'İ ve sekizinci 
orJuları ile Mih' erciler 
arısında cereyan edecek 
son boğu~nı11, ipi ya ko
parııcal.:, ya kurtara<.'akhr 

ETEM iZZET BENiCE 

Ceuubu sarki Ru,ya'1ndnki Rus 
hamlesi Jı.i'Ç ~üpbcsiı inki;::ıf .' ~ 
nct'.cc bakımıııdaıı cheııımıyctım 
muhafaza etmekle beraber Şim~li 
Afrikudaki harekfıt ıla blikbalııı 
geli,iıni yöıı<indcn önem ınıılıJı· 
faza e1mcktcdir. 

Stalin!!rad ,·e Don kovisindeki 
Rus har~keti muhakkak ki, Al· 
manlar icin biır siirpriz olmuştur. 
Fakat, b~nun kat'i \'e nilı?İ bi~ 
netice hal'.nde ınütalea cdılmesı 
ilk güniiııdtnberi söylediğiıııit 

. gibi fazla hayalperestlik olur. Al· 
ınanlar bilha= btt d<>ncde So\'· 
~·etlerU: bu de-rece bir muvaffaki· 
yetini h'ç ~üphe yok k i istcın<:z· 
krdi. Pi~iıilmiş kotarılmı~ sanılan 
sahalarda ilerl;yeınemcniıı ulıra· 
bı y:ııı ııda bir de bu 'akı anın 
hu!-.ule gelınc~i Alnlan . inirlcri 
iiıcrinde muhakkak ki kötii te•'r 
~apını~lır. Elli binin üstünde esir 
velınck, hundan aşagıya c.lnnyan 
ölli , . ., bir ~ k:ıdıtr ~aralı, binler· 
le sayılan kanı~"'" top, harp mal· 
ı.c-ınc \'C vasıtas.t bıraknıak az b"r 
ka)ıp, basit bir acı del:ildir .. Ya~
nız, Alm~n crdu<-unu Jıcniiz inh1-
lülc uğr.ıtıııa yohında bu So,·yct 
ba>ar sı daha bir kat'i kademe da
hi dcgildir; ,adcce murnffaJii)ctli 
biı· \·utu~ltır .• \ncak bundan öte. 
n ha küt !:<'lişir ,.c Doncç ha\'· 

, za~uıa. Rus ordusu girmek inıkfı· 
ıanı bulua ~a o \'Rk't Alınan Ba~· 
kcnıutur.:lığı i4;İll rııd·~rli har-cl,.t!t.... 
!er ba,Iıyabillr. :Sihai SlaEngrad 
bölgc,,J'.udcki bir ordunun lıalliı 
çeuilme>i \C imlıa alunmnsı d~?~ 
ıııilycil1larııı karşı kor~ıya gl~ldı;:ı 
bink-rce kiloınctr<:lik bi.r cephe 
bcyunca ,e nı'lyonluk c.rduln 
için tnhaııuııül imkanı bulunnı.ı· 
,·ıın bir acı değildir. Aksi bahıs 
;ııe\'Zutt olsaydı ş'mdiye kadar 
defala.rla 100,000 lik, 200,000 lik 
esir kafücleri ,·cren, tevrilip çev· 
ri!'p imhn clunan Rus ordularının 
çd<taıı inhilal ctnıil ,·e bııgütılı;ii 
hayatiyeti kendisinde görcnıeın ş 
olması icap ede.rdi. Bu itibıırla. 
cenubu şarki Rusyasuıdaki har~· 
ket n<> Sovyetleri hadden aşırı bır 
iyinıroı l'ğe, ne de Alınanlan kö
tümserliğe siiriikliyccck büyük 
bir başarı değildir; •adcce hala 
Rus hayatiyct'ne, o salıadaki Al· 
nıan bi.rliklerinin yorgunluğuna 
işal'tlt eden bir eserdir. 
Şimali Afrikaya gelince, bur~· 

daki harekat bizce A\'rllpa harb:
n:U mukadderatı ba'rnumdan So\·· 
3· et Rus3·adaki askeri hadiseler· 
den hatla daha ehemmiyetli, da· 
ha şamil ııet'celidiır. Ştmdilik bt~
rada ipi 11 iki ucu birinci \'e ı.<!k:· 
zinci İngifa ordnlarınm cliııdcdir. 
Yani Tunu>' da ve Elagc~ ln'dadı.r. 
llcııüz Tunus'da iki tara{ arasıı1-
da kat'i >afhalı \'C neticeli temas 
ba. laıııadığı gibi Roınnıel ordu>u 
içi~ s&n hüyiik Jnüdafaa rne\·1ii 
sayıl:ıbill-cck .Elagcyb'da da lıa· 
k:l<l rniicadcle ba~laıııamı5tır. 
Rcmnıel ordusu yıldırım rie'nti 
ile burada Elalemeyıı hattına bir 
naLİre y:ı.ı:alm ş, sol cenahını de· 
nize, sağ cenahını deniz seviye· 
s'.·n deıı n~ağı Tuz çöliine dayaya· 
rak 65 • 70 kilometrelik biır mü· 
dafaa sedd! tutmuştur. Tunus"da 
da elli kilonıelrelik bir hal üze· 
rindedir. İkmal, mu\'asnla, kay. 
ııak itibar'lc de durum Mihver 

( 
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BU AKŞAJ.\1 

ALDIRMA 
REVÜSÜ 

Gala l\tiisamercsi olarak 
ISTA'.NBlJL GAZİNOSUNDA 

Başlıyor. Tel: 40574 \. ______ ., 

Rus taarruzu gevşedi mi? 
Stalingrad'daki Rus kıskacı 

hala kapatılamadı 
Şehrin içinde muharebeler devam ediyor, 
Ruslar yeni binaları ele geçirdi - Ruslara 
göre 8 günde Alman zayiatı 100 bini buldu 

Slalingrad dolaylarmdıı Rus kun·eılerinin taarruz 
istikametlerini gösterir harita 

Bayilerde 
sigara ve 

tesbite 

mevcut 
içkiler 
ı iyor 

~~~~~~~~~= 

Bunlar, ellerindeki mevcut mah yarın 
akşama kadar bir beyanname He 

inhisar depolarına bildirecekler 

Londra, ?.7 (A.A.) - Rus kuv
vetleri, Stalngraddaki kıskaç ha
reketlerine ıieyam ettirmekıedir
ler. 

Kızılo,-du dün yeniden 12000 e
sir almış ve 14 m<·skıin mahalli 
düşmanın elinden kurtarmışhr. 

Alm<ı.rı ve Romen ku""lletlcrinin 
8 gün içinde ölü \'e esir olarak' 
verd(1<:Cri kayıp 100,000 i bulmak
tadı.-. 

ALMAN RtCATt DEVAM 
EDİYOR 

l .ondra, 27 (A.A.) - Alınanl.:ı.r, 
R•;s cephesinin bütün kcslmeltin· 

<Devamı so: 3, Sü: 5 de> 

Rostof istikame
tinde yeni kasa

balar alındı 
:\fo.:kova, ?1 (A.A.) Ro~tof 

is\ıkamctiııdc ilerleyen Suvyct' 
lut'alarının lbuglin •bir çok 'k'asa· 
balaı-ı zapıetm' - oldukları haber 
'·er ilmektedir. 

Diğer tara.Jıan Sovyet tank bir-
iıKlerlnin bugiin Sıa. ngard'i'l §;
mal batıs:nda A!man!arın karş 

taarruzlarını pü;o<ilrtJni4 ol<luk
ları haber verı!i "Or. 

Hariçten şeker 
getirtmek için 
yapılan temas. 

Satışlar hiçbir yerde kesilmiyecek lar neticeleniyor 
-----------İnhısarlar idaresi bcr 15n neş - 1 -

ederek bütün inılıısar maddesi sa- .1 
tan bayilerin clleindcki içki \-C 

s>garaları bir •b<.-yanname ile ida
reye bildirmderıı>.i is!cmiştlr. Ba
yiler beyannameleri 28/11/942 
sa!bahı m~"·cuduna göre yerecek· 

Silah altına Beş m~mleket 10 
ili 20bın ton teker 

alınanların ma- veriyor 

!er. Satışlarım ke3miyecc'.tlerdir. 
El!.erindeki malı satmıyan bayiler 
hem kaçakçlık kanununa, hem de 
millı korunma kanununa göre 
tecziyc- olunacaklard:r. 
PİYASADA INHiSAR MADDE· 
LERİ NEDEN AZ BULUNUYOR? 

Güınriik ve İnhisarlar Vekili, 
piyasada iııhis,;r maddelerinin a· 
zalması scbrpler'ni izalı ederek 
rakı n tiillin istihlak'n;n harpten 
ev\'elkine nisbollc artnıı~ olduğu· 

(Devanu Sa: 3, Sil: 3 del 

aş ve ücretleri 
Yeni kanun layihası 

bugün Mecliste 
görüşülüyor 

BU.yü.t 1-1i1lct lI!,;:.cl•!lı bugu.nkü top. 
l;ıntıs.ında • .ih cltın'l. al.ı..'1:3nl.u-ın ına
u~ ve iicretltrinin ne şekildr ödtn.ec:o-
gini t bit rdıe-n b:r kanun ldyihasmı 

n}jü.Lakere rdeec.-ktir Bu y~ni kanun lü· 
:yrh:-~ı silhh oltı.na ç;ğ:rı!an vatand~f)
{.ıı·a; bir çok yen· h:ıkla.r t..'lnımakta ve 
l1\ r::ııla pe.. alrr.:ı.l:ı. ... mı temin etmek
!.~ 

--~ 

Kızı I ay' ı n yardımı 

AşevleriSalıgünü 
faaliyete geçiyor 
ilk olarak 16 bin kişinin karnı 

doyurulacak 
Hü!·rQmçt:-ı.ı ~ararı ile Kızılay tara .. 

fJ.nd::ı.n fı:k& raya UnH'k verilır.elc üzere 
Karagün1rük. Ni10.r.r.ı l\.'lehmetp3="a ca
m:i &\·lusLınd:ı. Toı.X .. apı A.l-ı.me'tıp:ışa ca.
mil 1ncdrt"sc::1ndo, Eyüp~uıtan Sokul
lu mcdrC;ıt>Sindf'1 Bı"Jiktaı Sınanpa~a 

carni.~ matlı r.srslnde1 ÜsltUda~· Ah!t!ediye 
irr.'1.retharı.ts::ıdc \''-°? L:ilı E C:lrr.:i ln1n

rclhanosindc açılan Aşevleri 1/XII/942 
S:ı.Jı glinil ıaa!iy<te ib:,şlıyac,klır. Yal· 

nız Kasımpaş:ı Aşev.nio. açılm:ısJ. bir 
ha!ta k3d~ r geciket!t ktir. 

AşocakL.ı'r1 ş:n1dılik 16 bire k~ye 
yard1ı..'1l etlebilecı;>k ve bu mı~ttar z;». 
mania arttml;ı,,aktır. 
~vlerinden kinı1erin i.:ıtifndn e.de.· 

celi nıahnlle mümrsilleı·:n~. Patt! ve 
VilÔ)'elçc t.osbit eclilmi•ti;. 

Bu sabah 
zelzele oldu 

Rasathanenin verdiği 
tebliğ 

İ!Uın'bul, 27 (A,A, J - K<ın<iilli R•
~ ... '.ılıane.!Inden bildiriliyor: 

Bu sabaı.~. yaz saati ile dördil. elli 
yedl d;ıloika kırk yedi uniye geçe ıı... 

lif bir z~fzele ik07<iedJmljtir. 
Merkez üssll Rasathanedm 160 kil<> 

metre torun:" edilmektedir. 

Me:mleJl:elte ~ ti bo!la.ş1mn2k: ve 
~atlerde bir mi:k.t.:ır indirme yapmak 
ıçin hükümct ıw-lçt..•n ı>c'ker getirt. 
mc.ri.. itin b:ızı kmas·ara ba.~ia.mltitır. 

AlınanyaJ Cenubi Afrilra, 1.1 ·ır ve 
Sl<>vnkya ile bu hu.s:ı~ta yapılan ti'· 
ma~lar devanı etmektedir. 

H::ıber ald1ğı.ınız.1 göre bu men1!e ... 
ketler 10 ne 20 b;n ton ara;ında şeker 
vı•rmeyi kab.ı.l .etmektedir. Milı.3kere.. 
Je-ı-in yai-;.~da bit.ecesi sanılrna!tkıdır. 

Bavulun içinde 
19 kilo kaçak 

kauçuk 
Yataklı vagonlar idaresi hamal

lar.ndan Fahri adında birin.n dün 
elinde bir ba,·ııl olduğu halde 
Haydarpaşa garıııdan şüpheli bir 
vaziyette çıkııgt emniyet aıaçak
çılık .bürosu memurla.., tarafndan 
aörülmü" yaka•anmlıtir 
" Karakola getirikn ve 90gusu 
ppı!an Fahri, bavulun içinde çı
kan 19 kilo k~ak kauçuğun Res
törıın şeflerinden Muhl',;e ait oJ.. 
duğunu ve bu 'bavulu onun Ka
dıiklöyün<leki evine götürdüğünü 
ooy~miştir. 

Kaçak olarak Toros e'.1Si>resi 
vasıtasile yurda sokulan bu ka
uçukların Bağdattan gctirikliği 
tesbit edilmiştir. Muhlis yaka -
Janmışhr. -----
Parti Jraza . koagrı
ıerl yarın ıona 

ll'IJOI' 
Yarın saat 3 te Üsküdar ve sa

at 6 da Beşik.taş Parti ~aza kon
greleri toplanacaktır. 

Bu suretle bütiin Parti kaza 
kongı·eleri sona ermiş olacaktır. 

Tıı.nu~ 'daM kasabaJ,.ruı tipik bir m:ınza ırası 

Yunusta kat'i muharebe 
başladı, müttefik tankları 
düşman hattını yardılar 
·" 
lngilizler Tunusa 10mil 
mesaj ege kadar geldiler ve 

Bizerte'ge de gak/aştılar 
-------~ .. -------~ 

Mihver şiddetli bir mukavemet gösteriyor 

~---------·----------·~ 
Norveç sahiline 

Lon<ı•a. 27 (A.A,J - G n<rol An
dt!Tson'tL'ı ku~a . :ı!t.ndı b.:fnei İr.
g!llz ord u dün a"-: am Tunu.:. ı·c Bi· 
zı..•rtE:: yan:;n a "loda ını.d:uıreb.·ier \'er
mekte .di. 

TU:-.it:SA 10 ~IİI :m:sArt' KALDI 
Lond:ra, 27 (ı\,A . .,J - •j\ f , ı 

küçük bir 
lngiliz akını 

Almanlaı· J\lıj<z Elb«b'da bıiytl!t bır 
mu~a\·emt:t gOstermi~lt:r. rak1t uçM-

1 larl& d<'.s!tk!ı'.lltc. hg,,;, t~ !<la ı d -
m&n hıı.ttını y rm>ıhrdır 

bir k"J.~ kolu.~U:..-ı. ~r .. hver k .... v\·t:t:l 
'!>ilı.ik:t>·teı<k T"11\ 10 ırul me. ey 
vımnı oldukb.-ı s<ıy!=~tc..ı· · }! 

va, roıt fwad:rr. MOtJı· b•r fırt 
k m fourir.ektt..-ô.-i • 1.1 •tcfı.kle.r .n 
B.'tıdan ulı:!l bily .r.e:;ı • om kle " ? 

(Devamı S•: 3, S · : A de) 

Bir elektrik 
santrala yakıldı 

Lo-nd-ra, 27 (A,A,) - GizH olauık 
neş...'"CdiJen bir N"<ırvı·ç ıazetes., i.o.Pii:ı: 
Commnndos"1arı taraimdrın Glanfi. 
jord'da Norveç "a-hılin.: bir ak..ı.n yirp!l
ın::l olduğu.ıdtı.n bahsltmektcdir. 

14 ki~I bir elektrik santral fabı-i.ka!) 

yakin.ne cı.1unl!Şl"r. bu fabrik~y:ı att;jl. 
,·ern•iş~rrdir. Bunun Uzt:rinc Alman 
askerleri, \'n..k'a m3ha!lin k<>!mı~n·r
d11•. Bunlard3n 8 i t~dürülmü.ştUr. Com·' 
maIYh'lıırı..'1 rr:.iihimmatı t(.ıd.cnn1iş, 
bunla·t'daıı 8 i tekrar ,·c.pura blnrr.cğc 
muvnfl3k o!muşJ 6 sı da ersıir edilmiş
tir. Bir QOk Norveçli tevki! l~ci.ılnii-ıtir. 

Altınbakkal 
caddesinde bir 

Alemdağ yolunda bir 
kamyon devrildi 

içinde bulunan amelele den iki kişi 
ağır surette yaralandı 

Bu s&bı>h kömür yü:Mi ile Alem
dağma gitmekıe olan şoför l\Ieh
medin idrcs ndeki kamyon Sultan 
çiftliği civarından geçcrkeıı di -
re·ks'yonuna arız !>lan bir sakatlık, 
yüzünden hendekkrden lb'.rine 
devrilmi~lir. 

Kamyonda bulunan ameleler-• 

den iWi kişi bu kaza reı:ces.ıo

dc vücutlcrinin rnıite:ıd~ t ye,.._. 
lerinden tehlikeli surette ~ ara!.ar.
rnışlar Haydarpaş:ı Nümuııe h.;.
tahanesine kald.rılm:~lar r. 

Üsküdar müddeiumuır 1 ğı ita
za etrafında tah kı kata b:ı 1 aııu• • 
tır. 

çapulculuk [.çERçEvE I~~~~~~~~~ 
Doktoraa I Bir Bayan 

çantaııaı kapıp 
kaçtılar 

Şişli çocuk hastahanesi doktor
larından bayan Han.re Ercan, dün 
gece Pangalt:da Altınbal<kal cad· 
desinden geçerk en bir şa:hsın hü·' 
cumuna uğra~tır. 

Do"r\:toruıı önüne Çi.kan bu adam, 
birdenbire kadıncağızin üzcr:ne 
atılmış; elindeki ıç.ndc 140 lira 
para bu!ıunan çantasıni kapip kaç
mıştır. 

Hanife Ercannı müracaatı üze- ı 
rine bu adam zabıtaca şiddetle a
ranmaktadır. 

Devlet deniz 
yolları ve li

manları tarifesi 
Yüzde 1 O ila 20 zam 
aypılması muhtemel 

Dev!ri Dcnizyol'Jrı ve LiJnanl~rı 
tari1rsıne b.'.lZL z.::ı.miat• yapılması için 
yapıla::ı k~k:kre: llerlcrr.cktedıJ', H~r 

aldı~mız;ı naıaıran ta~t!:t'rc yapıla
cak :ıam::lr % 10 - s;, 20 arasında ola
caktı.r. 

Eğer • • • 
Birkaç hadise: 
Eğer (Hillcr) gerçeklen Baş· 

kumandanlığı b'.rak.caksa ... 
Eğer hadi.eler Ahnauyada ma· 

neviyah arlık sarsnııya ba!)ladıy-
sa ... 
Eğer Fransadaki Alman asker

leri aceleyle doğuya aktarılıyor· 
sa ... 
Eğer Sovyel J.03 ııaklarırulnn 

gelen haberler yarı yarı)·a olsun 
hak'kati tercüme ediyorsa ... 
Eğer İtalya Kralı Ceııova hara· 

helerini ziyarete gitmiş ve balkın, 
barış ılileği manasında. penettele
re beyaz ölliilcr astığını gömıiiş· 
se ... 
Eğer cenubi İtalyadan şimale 

doğru bir muhaceret rüzgiirı es· 
mekteyse ... 
Eğer (!11us>11lini)nin yeni bir 

hükumet kurma azmi doğruy,;a ... 
Eğer Japon)·a harbin başında 

yalııız kendi hesabına verdifıi (So· 
Jo) konserinden sonra biitiin in· 
delerinden mahrum kalacak şe· 
kilde notalarını rüzgara kaptır· 
1hysa ... 

Ejier birkaç yumrıık yed>kten 

NEciJ> FAZlL .KISAKÜRl:.'K 

sonra açılıp has.n11r:a }unıruk u ..... 
tiine yumruk koııılurıııı a b:ı.d • 
yan Amer.kn, Jap<.ıı d •ı;:ınma,ı

na h31ır !>ay ılır bir dor ,c indir·· 
rniş bulunuyorsa ... 

Bu davanın leroddiit .,,rn cok 
tarafı kalnıanu~tır: 

Birkaç tefsir: 
Eğer scl:nı akıl, Tunu e (EJa. 

gl'yla) önünde İngilizlerin , bir aıı 
j~n !11ibvcrc hıır tiiılil nakliJııt 
müsaades;ni bığ.şlıyar·ık yalmz. 
k-endi nakliyatını laıunuılamı~ a 
baktığını ve ondan s~ura aı: nı 

daha zengin gan'ınt'llerlc çe!;ecc 
ğini anlnnııya memur>~ ... 
Eğer kulak, Girit, Yuııant.ı n 

\'e Yugoslav)·a i st'kauıeı:nden go
Jcn nabız seslerini ~uyınıya nıtt.• 
'bursa ... 
Eğer göz, art ık Fran anın >a

dece posa>tnı ~erçl'\·cli)·cn f·ran. 
sız anavalanuıın {l\laıı~) , . ., Ok· 
yanus kıyılarındaki mnnzar~l<; 
Bel~ika , D11landa ,.e. 'oneç ,,.;lıil· 
terinin şu dakikadaki lıaEni gı' 

miye mezunsa ... 
Bu dnanın tereddüt fdilcıdı; 

larnfı kalnıanııştır ! 
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HALK FiLOZOFU 

Ko trol ör 

Sabıolııu aat ,~ı,. ı.i. İsiil ha
linde bir tı·onı\'a~ la Ilc)ogluudau 
o.ı~;iftl iıiİ.' oruı, Alhuc. dııtrt•de, 
hır kc:nlro~;ır tr:un\·a:ı rn ön kar)\· 
~iu an :Jtfarlı. }:'iikiilni rılmı); a
lıuıılıt·ta kendi İHL' Lor[;., bir \t-r 

at;tıh.1:111 sıınru, arKhrnıt 11 iç·nr ,io~
ıu l",lE'aJi: 

- BiJ~tçi: .. 
Ta arka •alıanlı~l•n .- ıttldi: 
- Ei~urliıu ... 
Koutrvlül· sr-.rt \t: IJa iu: 
- Hu}dİ, ı:ul cuc bı:- adMnı.. *· 

ııi b~kJiyoruı i•tc ... 
Ilabluk.i kontroför dendi, lıill'I· 

ı.ı İ lıeuiiz beklrnıiyr La,lamı~tı. 
Aı el an loıla bir zaıııe 0 ge~ıue
mi ti. Ye b:ll'tçi. koııtro!i;r!in ;ıru· 
ha).ı ntladığtuı da g:öru~tınisti. Za
' • Uı, ıırkula, bilet ke ·b·oı· adeta 
lııırnunılıııı solıı~ordu. 

Bilc4\i , ön tarı.fa dcıgru ı:ck
tlursun. 
l{outıdur, ahan! ktııki )olcu

.. ;Jrın hi?et1ctini ~or11u1:a l1:ı ludı 
111. tLİn'"lc ... : 

- IIa1·-0i, Oel.ft.•!u \ ı•li111. hiJct· 
ı~:ri hJ.1ı,lı.'ulun, 1>ilt.•t :.lıu._\:uılar 

• c.lJ p.ır'4llolrJ .• , 
\arı \.iıcndu dl~a.trtta .'arı ,.u. 

rn<lu içendi.' bir 'a1Pu<1 •· 

RE..5AT FEYZi 

- Daha bilet almadım, dcdı, 
dur, ~üJ·lc lılr tutuııaı ını da, ce
birndcu parayl çıkara~ ını . \"ok a, 
dli'-ef.:eır;iot .. 

Kontrolör, :ıdt!'t». 1>M3-İttıtu-Jll.,\! 

- St..•n par~.\ ı tra111\ a.' a binme~ 
dcu ılii~ıiucydi.ı>, lıa}di \&bıık ol .. 
~eıu t><-klcnlİL\ <t ciiı. 

Rlr lıa~l..ı 'olcu hitdlul uıalı· 

)ordu. Rontrnliirün kı>a ke>lu ye• 
ti ı·n.t•dl 0'1o.ı du rık1,tı: 

- lLalian• ~·8hu .. ~~balı ah•h 
in ant kı7.dırma .• 

Beriki ..,ı.iıı biı· ,.ıaııdat: 

- Ne l ııpayıın fa7Ja uzatıaıııı. 

~oıum ki .. 
Kontrolôrüu CC\~hı: 
- Arubn~·-- hiuıne eydin .. 
En on nlarHk •·ahı koııhol(ır 

t'fendi bi.r '.\ o1cu ,·ataı, da::ı daha 
pa~·ladı. Bu \Dtaud para ,.mıi~. 
hilct şlnıı,tı. KontroJi ' ı tlnrunuı 

listiiı.ü nzu113 ordu: 
- c\I,) uLu ... AIS\tı:ı p rctuın ii-,. 

tiiuil .. uni oıi ht:l· 1i~ l'tll'\.lz?. 
Jlcpiın ~ '1.er,htne~·c çok kıı.gıu 

glrc.:u ıunall'ıuiu t .. aı ~ısn:.itakı ı.,,. 

Jrl>cl<!ı- gibi. :,iit rliil~rııü . kt..·dl hn
!iuık idik. O. ki\ııliriin r. l.iikrli· 
~Cı •• ·i~ylı.ı İ~ ı\du. ll it.-' riıniı uğ
r,1ınr::ı a~u \ nık. ~(' 1ırultlhniıe? •• 

. 
· I 
l 

u ~ama uzoı wı 
.zeagla ka1aaldarı 
.. ~e. ... ·k. ı;.ı , l't,\J re -"s\ .. "' utıJJ aıı, 1 

oi"ny~run en g .:tl \.::ıu~nls.:ı-n;,J.,.n ü rı i 
ol f.donı Dar'.>, uıo.: :tııf' • a:u• 
... c .yı iylı, 17 yot' ı~l:r.. n ..... 

Ha:re Vazıyet! 
'ı 

Şimali Afrikada ve Doğu 
cephesinde harp vaziyeti 

MAH'fCEitfELEllDt: 

Kutoroa yaftUe 
ıuaıyı pWdal 

Plter Dli? 

~•.zan.'"~""· L~ '"' 0'" >ıu '4' ı::. Don dirsegw inde 300 bfn ki i!ik Alman 
~ (' ' bt .gE.nç \o.'. ı,.rtı.;. 1 .~ 11 h .m ' 

Da•·act, i~ ah ~cldirıneli, be)&Z 

ba)iirtülü, ya~Lcıı. yüzii buntJıttk 
içinde bir kaıi>-.ıdı. Efki ıiyah ~el
dirnıcsi par1:a parça, ı:ıne lime ol · 
mustu. Saçı boşı dnğuıık, ba~t· 
tü>li ~ ırhLııı~tı. Dam edi)eıı de • 
orta ~aşlı, ufokle!tk, yakı~ıklıca. 
fakut göı.leri 'clfceı i o uy11ı. ilk 
bakı)lü eli ha.ı nıklılıgı göte halan 
bjr kadJn ... Da\acı ],.adın du\·a~tnı 
anlattı: 

.:•-1u .. ,. "'" •J!' ". ıı h• ,... ordu u kufatılryor mu? 
l<;-n.lcıı v , t- u 

AJ:ıı 1 ·dan,. b.. "" r .. - (IJ-~ı ' .(:ı 
esy..,i f !':.l~nri. 4ulJı &ı.ı. ·c.-"mı ,, 1 1 

dl14. ü ~ .. U~f'. ı:ıa·ı· <Ia ·11 ot:tıııd,~ 
icu1, b:J. 1.ilZ. t:a!::>f• h 1 c:a.u.'.t·ll'nn bı.:ll 

batlı m~uulaı1 ""'' ı« a ıJ.. <.aı.u '· I 
ıc. ln. t..ıırun-rru. ~ d.ı :ı lll h~ıy~tl, 
m&ıc.oe:ıcla ·ı, a,_~ ~ rı, tu.ın ~Y'& y;.tzt
l·., çh: •' ·, ~a ct'.:..r. unıtrııısJCf ir.t 
a:E l ' , !'ıaft.<Uaaca tr.t ı.tl ıe<l cl'.C.i 
Yuka 11ı!W:ı ıbab<.ı. ıır.ıotol•rde ol<"· 

yuııc ... . cvv 'fı. tuıy.-c:t ttlrr. Uu ka.:t 
lt~ \'e Luttc~ bo'lu&u iç~~.ı.tW aı .ın.,... 
'~ , ),j'çf'..ı"t tı: o:z.a, Yı nl jı.:ı;t;('.,y lı ı: ·e ... 
k o t bu haUe ı a ı ... r c: , 
ij\ al<~·e, ):• 
.ı 

\'8 yıım lt. l·ı )1 v 
!l ' ki!rlı. ı\ ,.ı:. 
vcl{; lwtırr.:.ıştL .• 

1 n w habl' 

... 

(,; voru 
1 n!,ı.:s 

)' iL 

a. A-

(Yazan: 1. • Eski Bükreş Ate~emiliteri) 
L:byada 8 inci ordu El~ c!ıilat· 

Tuzlu bal•khk arMsıoıl~ki <:öl ko
l?'İdortuıa doğru yan::ı~1naktud1r. 

~1ihnr km \'eHcriniıı buro.da 11111· 

ka\ cnıct gö~tern1c:,i ihtiıual~ue 
k:or~ı İngilizler ağır topları bera· 
her gotirmi~crdir. 

};ğL•r )fh,·er ku\'\'ctlerj ciddi 
ıuukn, cı .. ıct xl~tertT. <' İngiliz or~ 
rlll _ 11 '.\·t"ıtİ d<:u bii~·iik bir ~arına 
1aurruın yapnuya nı ·chur olacak 
bunLtıı için Je ünco uğ•" topçu \"l 

ham b~nıbaıclıın· ulat ile ;\l h\Cı 
ınrıl'oa\tır;ct'ni ezın~3c !:ulı~ctnk· 
lır. 

nwktc v~ Aı>glo • Saksonlura Av· 
ruııanın d'g<r sahilleriıı<le ilırn~ 
boıcketlcr·i için· ıniisait ~artlar ha· 

1 
zırlanıııktad". :\tihverin Simalı 
Afrlk~da tutuJ.ııuqk i~iıı mii.teına· 
di)·etı ora3a ktın·ct •C\'ketme-.i, 
bilyıik bm·a kunctlori a"ınna>ı 
ıımıııııi nıziyct bnkıııund.;., ~iip
lıe•İz ııleihi.nt"dir. 

- Ben, hiud .ba. laLııda, patı; 

lıahni, le\l\uta çiçc((i, k«ntııı-on çi· 
ç~ııi, cbrgiiıneci filim toplarım \ur. 
lar•laJt, Bunları ıııalıalldcıdc do
laş1p .satlMr, onunla g-eçiu:riın.. Ne 
~apu~·1111? Koca111 üldü. Geçim dün
~·u.ı.,ı hu... ı\~·ıl1 ını'! Gc4'enlcTdr, 
ll·~aııtu t:i,·-.:gi, kcrı:t<H'HH çiçeği sa .. 

• tı~vrduııı. Du hannn? bir c\·de1t 
Doı.:ıı ccphes:ııdt P.tı•larnı k«.· ı>eııcc• c~ i M-Çl)l M"~lcudi B ·r-.ız. le

tanrruzl11rı ınorf..cı <"t!t>h\: inde 
d 

\autu ~·içcğl 1.ıldı. Soul'~ ıo;ordu; 
Reje\ bölgc...,iıı e \'C ~ınal ct-}Jh<'- - O öbür \ıatlJğıu \l{dir? 
iııd~ ,1" llıneıı gölü \ c \ ollrnl' 

- Knnloro.a ~ic-e,.:i, tlcdiln. 
nt..·hr1 l;o;\ unda haş1an\ ~ıtr. AlınJn 

1 

- Nc~'e ~:araı· o'! dedi. 
rnd' o u, ltn. !arın llejn'dı• Alınan 

.'.\lİh\r.r J..uv\ctlcrjnin gcı·İ~intle I d" 1 '- - Y~ı;·· nı <:ıkarırlnr drod'ın, ınt'\Zı eı-'ne giı ·.k t.r ni nabul C'l- - .. 
~alnız lıil Trablu ~arp l nıanı kıtl· k 1. Biraz da J.r,ntuıou t.;İ('.Cf•İ "ldı. 

ıne·tc;ır. 1 - "~ 
<1 fınd:ıu ,-c in~iUı ordu'.<lcn!ıtı da Ben gittioı. Bugl!n :. lu"'" o n1aJ1ul· 
ıniin:lJ,.nlt'.<Iİ uzudıftın:lı: 11 ild ta1·:t· Don •1İr-,t..•ğ'indr Rlı~ ta:.ırruı:lart l~dcu geçi.Yordt4ın. HIMtnbire t!-

{uı da gc~i i~leri güı·lc •nıs \C U· iııkiş;ıt gij~terıııt.·klı:- dt\attl l'.d i.. ,-:n kaıns ı nçtldJ. Bu hanıuı r ktı. 
'ırlı ,~ t ' • k t ·ı · ı· • d .)·ör. Alrn:ınl;ı.ı· h eııilı uuıunıi hlr Ü 

· 1 .,ı•. ır . .ca a n.aı ıı o.a u· - · zcı"mc atıldı. 'Üstiiıuii hr.,un1, 
~unmı bu EJııı:eJıilaı • Tuzlu ha- 1·ic'at« kere. , ... r•rcl- lıii)iik m;k- d'd ''- ~-d'k . 8 1 d - _, 1 

Piyar.ada kinini er halI-

~ii~~ffi~~m kında bir tamim ı 
El SltJh· t ve İ\ ımaı , lt.·l\~n~t • l\Ia ı:ıır1ı Dul o~ • :yı.:. y~L-t' oöy· 

~e · ta~ n, f ~, ~ \ı. t e z i '(; 
2cn i:l l:'. • k... ı a \ ttrd.I T;t!i ..,,_ 
tııs;ıdü(lc,11 ınllil' eu. il\' kadı ıtar 
bötLiL. hııya.U~ı!. bı c.-az \'c i.tığn:: 
lçl!'ld l:f'Çİr!T!er 1iı ~Y. • l.Çİ'.l· 

ı '" .. ı ı - dlı. uıi < c iİ\ uıi 1 
ı kik k 'd ·· ı· d ,_ ;.ata <;ekiLu')L' lıa.)•ıııı,ı2rdır. a . vrı oru oıı ııı c ıo .. lıc-k- Ben,_ ~.·ddirıııemi i '."'""·· iidl'>İn! 
1 · ·ı · 1 1 • i\Iarcs.;t l Tiııı ''.Cl'l .. o t~hnıiu cllİ· ')eteğ.ıne. ltuu.n 'eri cıuez . .i\-11h· ıı ... kuo. dava cd 11e-n Zchr.ı\-a 
\ •. ,. •,,,, •. tlcı·ı· to ,11 t k h it ı'.z üzrre '.\_iıun.ldt"' S<.•r nliov' •·'.. d z 1 d J · 1 • "' < ıı, , au ,.c a· .. ' 'er u. .c na " oıı ;ttı: 
•a 1 U"\ "İl•r" lt'b,•''a ft dt>ıı Don di"evi iA•ııc \C Stnl il• • • • • • ı ı ... •V zıı~ı "· • '" - Eleıulim, Bir J:"Üll, k"pıd o 

Zt:. "CİLER 
ADASINDA 

Aıncr:k.adaki ga..:~aec·ilcrinuz· 
den hu kt!ılltl. n1C'"~n lri..t· e düncr· 
keu, At~..J:ıtt:k üıcriııde ııir t~ı~ ~ arc 
kaL:t"ıl ;{cr:.,.1.ll!-cr \ 'l' t. J) D (• 'ftH· 

..:ilerlı..• 1nr .. kün hiı· t.da~·a juın'yc 

uı ·tl"'r !<aldı. 
Gir ı.:-~ı~lc ~ö~·Je hir h.,:lıh. J,u.\'• 

nıuıl11: 

f;:ıı~n1uharri.riıııiz ZC'Util<:r ura· ı 
EJnda!. 

llu serlc"· ho.ı, insaıt:ı tur tcfriJ;;,a 
İ'."1H1 ı;r;bi gohniyoc ınu:•. 

.SAUllO:;' \'E 
;'lll·:YHANECİ 

Sırbı-tan,;1, fazla icki kull<.,ınn· 
l~ı a ka.r;ı yeni bir cczu usulü tal4 

bıkinc ba~launıı~ .. g;irükn arho~
lal'a, adanı.kıllı biı dıı~·uk atıl.· 
)·or. bu.nwıJa da iktifo ed;Jm:~ e· ı 
rek, ~tiği meyhanl'~'t g:diüvor, t 
nıeı haneci de bir güırl ılö\ iilii- • 
YGl IUUŞ! 1 

raı.at, zavallı nı•Jlıancd, hangi 
ıııii ~terinin dışarı çıktıktan ""'"'• 1 
r:c tleırece sarho~ olacağ·nı na~ ıl 

bil s:n ? .. 
cı;, AZE 
PAJ:ASI 

V !et o .. n al arlıtra oı . • 

~t:.ı gı t ımlc n1E;-1r '"•1 .. (;ti -

ır ı I " ,nJ" K .la~· l:.iıı ni ile ık\'· 
,et rı~ı ir .. L ı· nı~ ... 'ka k • n ır1c\• .. 

('Ul O mı;. •·11 1 '' biı • ( nnk>y'w , 
1!:1? 1 .-] <:" l' 

pr to 

Z)r('l 1 ,!ı..L: 

\'f\i!Onı ·11 J\ .11 

t.ckm 

ıc nıu ... 

Ht cıc!' bu 
bu l(ab !lctn re • uı o uııdu-

u 1'k<fa-d ar.' ve sal·cılar h.1<a
km•Ju akJb, t v ·pılnı,ı-;n bıld ı• 

il.ı.lf ·~ 

Ticıı.rct mektepleriutle füıt 

üste iki Jıl wıuıfta kalan 
talt'bl'leriu 'az:JNİ 

B:r sınıfta ik; yıl üslü...tc •nu

v1.·!..~ oluıııya 1 ı orta ,,.e yilk )ek 
t caret mcklcplcrı tal.:ıbel<>r· '" 
cii,,., n~Lıcplerck- oldu!;•! g:.!Jı 

L rcr beglc \cı· lM"ck mclttc-:-ı -

lı. J n < knıılma'arı ker rl;ı~'I:· 

ıııır ~ .ALlcak, 'buı '-" n mu -
\•a!fak·yctsil.' kleıi mesleki ders

kroeıı iSe \'e yaşlar ır ,ai ı ı;w

lunduğu l<ıktllrde lıLI.%'1 ll1€ktc-p

lcre ınt hanla kıl!lıul . ıı-b!lrc~ııo

kıdir 

. I-Iır ölçu o. bi..t·ııı~ '""oh l d e. 
r .Jeak lı:.cda. 1;'-'tııf ola.ıı. Atr.tı .:ı.,vı <lu-
(iU ~ i7 .. D"' aüze n a ' 1.a_rı 
.ac~ J3. k · t ı-.· 0i 1 \•-ı: .. ..._ 5, _.. •1 

Eitr\ •· ntdlr· • 
H11 ı · ıder :>· U\ .ı.. 0 ın u gı·c~ ~ . 1 

rıra boıızl~ t • A · :a ıll , 
E ... t:ı.-yt ıı,.Oh. t,~~-k ı l;:;, , Eı..:.ıı C}t 

be iye: ha<Jr t•L. ~ JS(' ·l hı ' ·ır.:r. 

&'. ~ " d ıüz., l.:ıdıo.Jıı· ~. _\. 
ın ~ik a ruı k:t.ci r t.1.•!.t.ur' 

R. SABiT 

Liselerin psikoloji ve 
mantık kitapları 

değişiyor 

Mı.arif Yekalct· b~. rdc oku -
tu,makta olan ,p, kolojb ye 
cl.'lantık. kitapi-Dl'll\l ~·.eni. terim~ 

ler<' göre hnz:rla} ıp baslırmağa 

ba~laını~iır. Fak t bu kitaplar ge
lcçci-: ders yı!,ndan il'oaren oku· 
tulacaktır. 

Tramvay müctahdem
lerine yeni palto tevzi 

edilecek 
E! ktrikt tttm\a;'r· \"C tünel ici&

l'C>' ,·~iman \'e 1;ı: ~t.ı;i!erlc kan
düktör'crc kı;ıl•k _',"l,Oİ palto tJv· 
zi etmcği kıarurla~tırm~tır. Bu 
ınt' atla 1500 palUı 0~1'bıı.ımaa 
'l !.lir k>cl'ktir . 

t:dediye, kendi te,kil~tı •·a.ı. 
ta'li.le kaldır-ti jlı cenazelerde, Ja
h '.dler için aldı;;"l lOU lita liereti, 
121• liraya çıkarınL~! Bu ınura! 
in-anların son harcad . kları ıı•ın
dır. Toprağa gidtrkrn, doğrtt u 1 
120 lira '-ermeıı" n miına>t ~k ~-eık.. 
.ne olur, liılıld•iz olarak toprağa 
uzanmak t:ıorc!e mi dokunur?. 
PAPANIN 
:-;t;TKO 

1 
R:r &IK •. dD.şLıılZ, !ınnlarıı ct'Z4 \t- ' r. 

ırk .. f 11 kap.atm .ıı ı biı CJ .. T AK V i fli e'' ı 
R;.rJ 3~6 1 KA1'1'.\i H .rl IJ61 Paııa , Noelde, bütün diln,·ava 

hitaben bir nutuk söJliyeccknıis! 
Sulh ve sükun tavsiye edeı:el~, 
tab'i. .. Ve yi.ne tabii olarak, nıu
ha rebe devam edip gidecek, daha 
kiıııbilir kaç Noel iizerinden ge· 
ÇNCJ.?. 

Harbin başından bugüne kadar, 
acaba, kaç nutuk sö)·lenıniştir, ve 
bıın:arın tesiri ne olıııu~tur?. 

AHMET RAUF 

nıl o ı ~ "'l iıcı ç \.Ol, 

ll 1 J<ll.P nı ii, 1) t. Vıt ki halt~, , J,. 
rr:e tn ~ .lıa\c '< , d2.h: uzak rr.e· 
Ufcllı< B • uıye n · •JI' k:ıl:.,)'Crl~r ve 
d '"c: fıxınlaı· öııf' ~ i'?dl.b.: m <i~ bir 
kaı fi na "r.tıryot. o b.lci\,, f:1 1 !1('ly.~ ~ e 
c<'zıııta 'urrr.~:V?. 

İlk altla gelen, f'Ok a« r para ceza· 
$1 \'I r J ~m cır, Hak k'"t'r.. a bıı pa· 
r cezll6~, .fırın u;.>a.ıı1ı.kt.n dO.h< .n:li.· 
f!!Sır ı;;' 1 ·i 1 ı Bil 'll ı. ~.;~·'-"l. 

ne dü,i·"'t.yf.ı 

BÜRHAN CEVAT 

lUizahi ve milli romau No. 41 . .. "'\ 
B RPALYAÇODORTCAN .. 

AZ BİR DE HOKKABAZ 
_____ .) ~ .ılıarrır•: NEZiııE ~ıuutımts \. ______ .,, 

1 t -as nı. hl!~n acı .g5ı!•[d(lndİ İ5· 1 
g :ıe, o t •l böy ..,ı.. nca yUzUk 

w.ı.l .. lCesinı bllt' .goı,U a sa\\.11'3.•' 
ı rıwı. Obhı.l, Oı:llı1 !l "lıh!. 

\ uz ... .:.ı şul il\ UCLill 

~ eb11c ı.' • b la'· O;,m. ı A yı 
gı.-d:: H ... :1e,11e irc g r ru't gur, d 

S :>..:ı B.ı.yaı:n F h cyt çağ·. d .. ... 
- <;Jt.ı dım Bay 

• .ç rc:.ıı) ı. • .1 

'\ ı;, k rlı: 
'> ,.. rr. • ,;ı:. eı; ı gO tcrt-

K ç : SL r Jı be .ıfQltım' 

en ıc J.ı. "'dı. N:ı!l Eey yumruğ·-'

•li at humut'dan .. .u .. 

f- l• • aı·tık. hj. ea.:.101 ... GJ· 
"I 'll unce l~P d )'ı.: eoıUnc kes. 

).-r A ~ cı..t:un:.ı ~·alasın kll~'.li! 

F8h re b 1raz çek ineıt'k içe·i ttırdL 
Patronun 4;ollu it.:t&nce acJ>:'ı ııcıkh. 
5ç< i ı,:tktr k cluı du. 

N .. 5öil Gey de g nr la.adın n .k•"'ırcık 
4-ı"lm-uıa, ı ı tıı il t.•tr·ycn ı...~e ıOg

$1.ır. bak~ l<.:. t .. t;ı !~ti. ç g ç ·dl 
- r.,,. n~ •.• Fah:rı.:~ -Dec.i- sa. 

nJ hr Uzu.:n \'\ 
F,1 .ı 1 -i:? d: 
- B uyu.uo z et~ dım? • .Eın L1iın.ız.? 
- \"vuk1 ~mır a.l11n ueğıl tıı:: . ı }Jat~ 

r .~tip .. ~\:~ l ni lı:.&k. •• Ut ar· 
: Ja ... yun :" Cı.JJ~ i-•i.>ı kcnı..~alı.n. .. 

r" hın: Nal' Beyıu ktnd i'1e bo.ba. 
na ıat \'Cl cğl 11 za:ıneı.ter "k t.a!ı!çe 
b.ırnillıu d:ı.\·ı d., !1'ır.rl 1 ·aw (lıo!jy -

~k \Rii: t n .. yc. ı . içerue Rat;.p, 0 ""° 
\'ıtnlt oGJanJa ~w 1; pliir cL.k ıırada 
:Na:l Bey ın hor.ı-ur! "' dın:c ·ı· ır.iy
d.~. 

2. 'lE BiNi zlLKADI' 
1'4 20 ·3 

-
'{. 942 Ay 11 \."ı ati ıar ı 

V...ıt 

2 ci teşrin 
S. D s. o. 
801 GCn<'> 2J8 

ı3 ııı Ö:,::lf 718 

27 15 '.l' Ikınd· 9-46 
17 43 i\.lı;-.:ım 1200 

CUMA 
1920 Y•l>ı 137 
617 im~·~..: l ~ -~4 

n)\Jı·tt.u~urwu C(i.(.:.ce i Uız!a. uııat,,nak 
· temcID. ~taea L"lı:> al"tJru:~ iki :rum
ıruiunu aınıı.Uk1 l;:ae>:ı:vıp E'aıhir+ ytt 'ko
ın k bı, ~vırla uz.attı: · 

- Y;\ bundı~.~J y.... .,.ncia. htl'\ acı· 
tıJt- k1.z;.ıda, Haydi ka!<lı.r '\'tr.r! 

F;;L.ı:re Iık:1"tl~·a :ıı.k lQızil nınntk(iıt
li.i eliyi• Nail lkyln sa~ yıımrutuna 
hafH'ç• dıok~tıdtı. P•lı'lln ~ BVUCUIJU 

a~t• 

- Bdlıi:.t.ıdını j~s.Jciu·a \•ur! 
M36a n!tı.ıcta .. mı.;1i:r·€'yl ltk.ı.-.ı..ı.i4'~\

,.nk y :nıtıkl.n~·ını .. ~·:ıc uz<,.ltı: 

- Ya bı.mdaci•r. ya undtı? ... 

I:'aı.lıırc y r:f" ı:ağa dokl.md.t, Bı.t & .. !c:ı· 

tfİ!lC boş ç.ıluncn ~'ıi bı;retıc.. k:ıh., . ;ı.. 
ha cttııo,_ Nail Be_-: 

- .El .. ~ Oyuı;lQ hÇllı,ı.• -I>c;di_ }irıycil 
ba ~11h.r:ı bu es ·leı. re e1kac<ık'!'. 

l'Uhir a· • •lleı(\j.lan:n tı. B fe!cr 
cıi.ha. ttklı.f ..... ce Naı: Beyio. aol ... ne 
\:urunca p~tron s~vi~l · ~vucunu aç2-
rak Fa11ırc-ye gOslt•ch. Grnc k.acl ııı 
§Uh b;r ~ığ'.ık ~pndı 

- .. ı\.AA! •. . 
- Yaarıan! ... İ~lc bı;r. ada:ı11n bö5'· 

le a&z.mdan g; ror bm'nu!";.C!a:ı çJ.ka. 
rım! ..• Naeııl? 

- :E:n!<"O!I 
(DOVilll'l \'llr) 

Uıınu.,'ıla iki t•rıfın ham kU\ _ ı:ra't cenubmıda da deımn olu lıo· 1 h . 1 d gcçı·r .<.·'1 u ~:l ını <;ağırtp ~anıu-

\ ctl rı·ı ı J 1;·rı· 1 - 1 -- • d '.·ımcu ilcr1cını,ı·e '"~ iki. lttt'.-1 or-t · e ıu· ı ı t r..,ır\·rı al·a 01 u ~ rLtrııu .. u ~l'~l,utu kf'ı.' ınak i~in h.~· 

1 
1.. ouc;;nnu Alınan ku\·\'et1c-rji.tiıı gc- ı çarp;sma &r ba wmı t>r. l\Iülte· \OU!<ı \ ç~j('i aldım. Bir ~ey daha 

1 i•nııdo bh·lest!rnı · \·e raJı!<ıt \ or. (ik 01<lu,11 Jıa,·u ü'tiinlüğlinii elde - • - - alı) ordu . 
l · ı l lı · llı.l ordunun hirlc~mesi iı.ıin <ırado 

clıuc "- ~ın 1uva. ıar ne gJrİ~· - O nı·dir', di'"·t· •oı·dııın. · ı .30 ua'lli.k bir 111c..;.af c k lın r.:ht'. ~ 
mı~ Jü,·ilk ta rı:ur ;çiıı de Tunu!'\ - Krantcrl'tl <:İ<:c~ \ dedL 
'c Bit:t.·rtc ~ehirlcı·i t.C\l<"S.n.leki ı\lnıanlar, biitUn n.u!'> 1aaı·ı·uz· _ . l'.' e )-'arar? dt.·:iinl. 
1'.fi)ı,·o< nıUdafoa cepbn,'ııe bı'yaı larıuın pı'ı'-kı"irlı.i!dı·ı·· . .!ı·ı·ııı·ı·. Rıt~l ... r '-r ı d' " •·' ~ • • • '~ - ..:a(!ını çı <:ı.rırlal'! .ıc ı . 
daha ,.(i~." ııln\tt~tur, ı\ng1o - Snk· d1t .ı\l uı oııılarııı lıcz~uıı baliudı.: rir· - Ya~ ııcse ~:arar? Nuı,ı1 ~t·~-· 
~u1ılar jH.~k İyj lıil ,o.-ı .... ki, Al· al ettiklerini i.idia t.:di~<'rl~r. 1\Iao:ı- <lir? d ~c ,urduııı. 
m:ıular '" ltal~an!J·t Uhrtc oi»üıı- ıııafih ~·ınalden Doıı dir!ICi[i içhıe ----~U•-.c .ı S•: 3,_Su: 4 ı._ı _ 
de \C' Tuııu'<'rla tutunahiJirlct·s.c sarkan Rus kuv\"ctl,•rin:.n ucrrdc k ı 

ı 
nuna <'.'O ~· ak n~1n ş laı dır, 

Mihveri Ş malı ,\fr; ka<lan ~ökiıp ı buhrnduklaı·ı kafi clarak malfıın Hullısa Don d:._ef;:i iç' ndeki 
atınıık •c AI..<ll'nİLe hakim illnıak değild"r. Fakat bir hiiküın nrnıek , a•İJelcn a)dmlnııması lazımdır. 

"ııı kılnı ycktw·. F'aknt ;"1JihHr:11 uın bize !az .nı olanı da bmluı·. Rıı•lar, karş in.tına çıkan Alman 
!{mali Afrikaıla iki c~ıılıcd«' hır- Staı:ugrad cenubunda bir Alınan tok,·!y·c kunctl • "İ de mağlup 
be m«'chur cdihııc,i, d•J:"U cephe· ric'ali kabııl ed l<hılir. Rıı ,lar ctnıi~lorse, Alma;ı ordu;u biı Rus 
siıufo Uu.lırnn yiikünü lıaf'fltıt· Kotelıı:Kovo denıiryolu lsta>yo· ihata,ına maıu% kalac;.ktu·. 

-======""=-========~==~=======c===-=~~..._,. 

r Şimali Afrikaya Ç1karmalar 
(,~~~~-~~~~--~~~~~~~~~~~~~-~--~~~../ 

) 

Nihai zafer için denizlerde 
hakimiyet esası kuvvetlendi 

1941 akb4h.lr ve yaz aylı.ruıda 
Alman t"yyarclu ind~t' ve nakliye 
U"'.ıklaıırWz..n ir.<lirilcJ.:.. <J.Skcti ku\'
wtlcrin tanklann, toplann '\ c di
gcr mülhfoı.matın kullanılınas!le 
yaptl&n m11'hare.iıede, Giı1t adas.
nın müd:ıfııa , e mu.ha!azası temin 
eci:l< n·ep • Alman kuv\'etlerinin 
İ.igalleı:;nd;.n sonra da yine bu a
daya Al,,,.r \'<' Italy;ııı dtni'Z nak
Jlyat \ >1tul:l'rı11:n :; ic1· yupma- ı 
larına ınün, ulun:unau1 ı..~, c'"ki 
lüıqıicrct taıı.r.mc~ ve 1914 ile 
l!ilH .Jc.h.ı Cihan lILlııb aclt" k1s
lrK.'n yo.pıld>g1 gibi ç;,r ı adamnı 
mı.lıusa aya da imkan uuluna-
f' J.Ir-l§h. 
Alm&nl~ı ın para.~ütcü klt'al&.rı 

a"k~r! kuvvetleri, levawııı ve nıii
lı.ınn:atı, tankları. topları Gidt 
ada,aı~ imlirıııderi, orad~ki ku\·· 
\'Ctleı i tıık\·iy'(.'Sİ.z ıl:ır•ktırarak İ§
gal ve kt:laya muvaffa'k olmalan 
ha:> r~t 'e dtıh~~ı husul~ getirmiş, 
lngilte:rrnin dillere d estan olmuş 
bulwıan donaııma üstüiüğünün 
artık işe yaramaz hale geldiğı hu
susunda milletler umumi c;fkarın
daki cereyı;n.laı'l kuwetkmlir
miştı. 

Girit ınulıare~inde İngilıere
n:n bu o.lanın etrafındaki sularda 
ve ~arkı Akdcnizde buLunan harp 
scfirclcrinden 13 ii Alman tay
yarelc:rinin boınoardıman, p .ke 
bomb~rdıman \'C totpil u,;aklill'! 
hücumlarile bat.mlmkjtı. 

Giı itteki bu hareketlerden •·e 
lıitrt'scl"r<len daha eVYelki 5 ay I 
içinde iı gilterı.: donanması s:nga
pur adasıı.ın ve müstahk2m kale
sinin müdafaasında dahi l\ıd<Jt-nen 
''azi1cyi yapanıan:~, o sulaı·da 
•Pren• Of Vels. \'e •Repuls gi
.bi başlıca iki bUyük hurp gemisile 
diğer biı k»ırını kaybctıni~. y:ne 
bu donaıımun·n, Japon lı<rp gemi· I 
leri himayesinde nakliyat vapur· 1 

!arından müı;laW<.em me\'kiin bazı 1 
kısımlarına Japon tak\'iyc k1t'ala· 
rının çıkarılmaı;ını önliycmediği 
do aolaşılmışbı. 

İkınci Cihan Harbinin dünyanın 

'"· 
Yazanı 

' Nuri Irmak 1 

bütün kıt'alanna ve ı:kniızk<rine 
) :ıy ılın~ :bir müeadele olduğuna 
göre, Japonların da 1!>11 y1lında 1 
lrıgiltcre ve B.rlc~ık Amcri.kaya 
harp ilaıı etmeleri uzerinc ~·eni 
mtl:,t hedder belirdi. 

Felemenk .. uw stan. ada.l.aını 
ve Filipiıılcn de zapteden Japoc
lar, H:ııd Okyanusunf;a B< ., •e 
körf€liP.c hakan olcr And"1naıı 
adalar Jtı daC.. Ljgul <·ylemi~lcr, 
&J ı.:n adc.s·ı için iş~.:ıl ,.cıı istila 
teiı.i.'.l{esi tcdk;.~ mevzuu oiınu;;;'u . 

Japonya donanması A\ uslralyayı 
tchd.t ederken, gaıbi Hind Ok
yanusunda, İran ,:enlıiııde de ha
kim hale gelerek Kafkasy•dan , . ., 
Süveyş kanalından geçerek Bas· 
ra ködezine dayanacak Almun 
.ordusile muvasala temin eylİye
cckti. Dii·nyamn kıt'alarına ve de
nizi.erine yayılan Büylik Haı·pte 
denizlerde hıi:kımiıyet veya harp 
gemilerinin üstünli1ğü, bunlar için 
büyük tehlıike teşkil eden bom
bardıman, pike boırıbardıman ve 
torpil tayyarelerine rağmen, nihai 
zaferin temnininde birinci dl're· 
cccıe amiller arasındadır. 

•Perl Ha~bur. sularında Japon 
uı;nklarındao yapılan bombard,ı. 

man ·baskınlarilc !ılicumlar:ında 
Japonlara göre Amerika donan
masının zayiatı şunlardı: 

5 zırhlı bat.ırılmı~, 4 zırhlı ha
sara uğratılrr...ış, 2 tay~ dre g~rr.isi 
ile l ağır, 2 hafıf ıkruvaıör 10 
muhrip, 10 denizlatı, 1 gaır.

0

bot, 
1 mayn gemisi de batmlmı~t:. 
Amerıkalılar Japonların l:ıu id

dialarını yalanladılaı· ,-e 3 z. rhlı 
ile 1 tayyare geınıs!nın, 1 ağıı· 
kruvaıörü:ı, 7 muhriple 1 gam
lbotun batırılmış olduğunu söyle
diler. 

Bu vaziyette dahi Amerika do
nanma kuvvetlerinin, •Perl Har
bur • baskını neticesi felce uğradı
ğını salahıvcttaı- Amerikan şah-

.:.iyctleri de inkar cykmeıni~lerdL 

* Şimal Atri"n .le garbi Af\'.ka-
ııın Fas salılllcr:r.c yapılan Ame· 
"ükan ve İngi'"z ı.skcri çıkarmc
laı ın ' 350 h•rp g ,tıs niı;, 500 
den fazla t!caı et g~m · ,ini:ı a} rıl
n1ış Jıdugu c.ııhı:•~üı. O heı.~dc 
l'~h.!'ii: okyant::;u,ıdaki n·u.giubi· 
) etlC'rden, zr.y~atı~rdan d{>tı.iz~.1-
tılariıt..' tat rı ~ı ınütt<:f;1{1Erc ı:!Ö-., 
re• <;.nOV,f.100 1~ r l\nı!aPlara hÔr<> 
10.~v.UOO ton n~kli~tıl \•apunın

daıı rr.alırumiyettcn soura mez
kür mk tarda h~ı-p \'C nr. <I yat 
gemilcı!n:n ş ın~li Afrlkuya çı

koırrıJlurJ tah>. ,i muhtc1if c'l>ct
lcrden büyi:l; ll'Uv:t(fak:yctlcr a· 
.rııs.nda sayı'ma::dır. 

Arr.eıika Curr.hurreisi M:Ster 
Ro,xc.: 6 Bır;ncI:iınun 1942 deki 1 
ııuıkunda şöyle tleh1i~ti: 

- .Bu sene R mil~·on, 943 de 
c!alıi 15 milyon ton gemi yapac:~
ğız. Y:onc bu sene 60 bin, gei~ct"k 
seni' 125 bin tayyare imal edece
ğiz. Bu sene 45 bin, 943 de 75 bin 
tank hazırlıyacağız.• 

Birle~ik Amcri.kan:n gayesinin 
7 mllyLn:uk ordu mevcudunu 32 
zıt,hlı, 18 tayyare gemi.si, 18 kru· 
vazör, 266 denizaltı 364 desti..,_ 
yeri hazırlamak olduğu da t..krar 
eclildı. 

1941 yılı il< bahaı· ve yaz, Iı.at
tıi mezkur senen:n ilk aı.tı ayı i· 
çinc\c PB:Sıfık okyanusunda ne 
Akdcnizde göriilen, hayret ve 
d!;:-l-.ışct ılıusule getiren Japontıa, 
Almanya, İtalya S'b< mlhverin 
·büyük dcvlctlerin:n emsabı.z de
niz nıuvaf!ak:yctleri tkaralarda
kine ı.il\·e c;lrırak devam roc'lTicdt • 

ikınci cinan luı~bın'n zuf•rle 
n~hayctlcnını.>sindc mullıLrfü iki 
gruptan biri;ının dünya den:z]c. 
rındc hakimiyeti ·"mdı da.ha bü· 
yük ve ku,·vetli C6as haline gcl
miştiı·. Japonya, Almanya. Ye İ· 

talya için harp gcmilen ioşaaLn
da Amerika \'e İngilterey~ üstün 
!hal~ gelebılml1.< lazımdı.:-

.· . ~ . .~ . .· . ~ . ~ 

2·~ ,ş~~PJ~{rJM 
ita yanın v ztye •• 
Y aı:an: Ali Kemal SUNMAN 

inıcilterl!ııin \la iuı:tuu ı:lç4:ıi 
LO?d Hali{ak, ital)·aıııu haıııte<ı 
~ıknıo1. bteciigine ~iijlhc'i olmadı· 
gını ;iiyledi. ııal~anın •&ııi)·c:• 
harhi11 siu1t.1.ki :>afha:)uıda "'-' ol
duğu uı.- vzuu dilJı,)u ıu~.Lhuatı 
i~iu bir"ncl dere ccd< n erıılil~ tcd
kik cd:Jmektcdn·. \i,.;ııııdnr ki 
~jnı<lil..i italJı nnır1 t:.un Jirtni .\tnc

dtnberi ortı>lığa >•)dıjp •u 0>lu
yordu: 

- Sulha ne Ilı Lu.ın var'!, D<>vıuıı· 
lı bir sulh mu?. Bu b"r hulyad~ıı 
ba~ka b;, ~t)' değildir. Hem ÜP 
~•ten mümkün <le ol a lüıuııı.uı. 

ve fayd.ıı;ııdır. Yalnız luırptir ki 
in .Oliların aziın, c'oat \"C ku\'VC• 
t' ni iızan11 deıccr\ c c1kara.hilt1-. 
Bu azim , .• 'ebatı: ku~'\'t'ti gÖ>· 
INec01' olan ınilletl~•dir ki harbı 
güze nlırl11r \'C o .suretle a~alt..·t ,-e 
J1Cabet kazanırlar. Oııun i(io İıal
ya de\·antll b:r ;;ullıun İ\nk8n"lı7. 
cldu •u kada!' Ia)da>11lıi( na .ı.. 
kan:.u•l geii:rıni,tir ... gihi 

Bugiiııkii i.tal)ttnın lıaqı\ut lı"ı 
an evvel 1) rılınuk i iNii>( ) oluu· 
dô.tl..i hc~·onatı da i~.ttik~"'C ,\ iııui 
iki. ~l·ncdir ht•p harhi .. c\'tliğ" t 

sü~·Ii,\·l·n İtalya,\ ı hah ia.uı..ııP 1 

kkbil değildi ... İngilıcrl' ile :;ilıu~n 
biıinılc muharcb~) 1· tu<u1nıu1. 
cs.k·.dcn italyauJaruı zihinlrl·ini 
hiç mc,gııl 4Uluı ihıim llcı·ıll'.ı ol
ınan11~. fülakis lngiüzlct İt•I) u· 
~ ı, ltal~·anlar dn Ingilter•y·i -n·
ın'~lcr. Lüldn ~u son ~ ırıni sı•ııc. 
dir İtalyanın Akden >'i Jıqıhnse• 
ıuck lıknıc i İngiltu(' ile İtal~·ayı 

kar~ , k"r~ı~ıı gct"rdi. Jl:iha~et t. 
talyonın Alın un~ u ift: beraher ola
rak lııgilterc r.levh:nc hıı harbe 
girme. i de ""tık her iki tnrufı bir· 
b"rlnr dü~tnan ehtı .~tir. Y'rıni 

senedir yeti)tir:Juı gcu~J:.k h•p 
Fl'~n.saıuıı aleyhindc- he!-.leuın' 

fik"rlerlc büyiitiilınii-. !110 Haıi· 
rii.Jnllda 1'"raıtS'111 n hcz"ml•ti cıra• 
larında duyulan Sl'viı.e:e itaJ\·a· 
illa Fraıı a \C lng:ıt~ıey<> Jı~ı p 
il3..ıı ettiii götiilnıiı~tiiı- . 

ı.-rnu ·adan ahnnıa.' di.i~ü;:ü!cn 

Jl& \ar~a. Tunu') b lıııı.ssa l.a~t!~· 

dilmek gerek . çııbu,~ .. ele ı;<çe
eck •au odı. Çok oliı 'ucdtıı L ıt1~ 

cck bir harı: teıı g•iip ,·n•iye!.oı· 
de ~ıkmak Ual,\ ~nrn h1;~ ı: w.ı gi· 
dcccıkti ve bunu da ;ıııc• 1. Al· 

m:rn~·anııı yardımı kend "'"O te
min edebilecekti. FaJ.aı ıU~·a. 
uın . u so.n yirıni seııedıı· gcç.ı· 

mcıktc olduğu ~iyasi \'<l a.krıı ı·"· 

yat nı yakından ledk k t.:ll'!ı 1 ı "i 

olanların varıiıgı daha liaşka ııetı'. 
celer de göl'ülın~kted r: Su .. ı v 11 

de,·ınnsız olduğu ka a·r JJzun1 ... uı .. 
luğunıı da itldıa etmiş olan.en 
şu son yirmi sl"nedir d ıılerkeıı 
İtalJalar n İf.:UL.Jc hugLin yera-ı. 

b r haıbe siirü.kler:ınck roJ ~~i 

dain1a OuyulnJu~tut. D~'rznı t r 
sulhun lüzuınrnz 'e fayda. İz o• 
lucağını !->~·~·li.} l'll hat 'J1Icri h.r tı .. 
"Taftr.n :ıJb.ı~larkcn 1t.ı.! ınıa d • 
ğer laı<.ıflaıı da sulhun boz•' 3 .. 

nu:ı 1,11, hal l.tin s-ıkn~::ıı.ı.!2SJ1!J ,ç. 
Icriı:ıdcn ıc:~1cnı.~ etl.p du.rtt\' -
loıdı. Çiıu;;ü İta) l:ı Ynrıına 
11111 aCl'\'üt ve hu\·vct 1ncnh:ı.1ar1 

uıuıı ve çctın bir ha rbe r:• j rı~ı. 

mı:.k iç:n İl:ılyıııı ın llct 'n I.ııTi 

~1nktıu \'e rnnkaveıue-ti \:~.r:Lek 

gibi dtğildir. 9:!9 ' ,,t.:ılıt r ıca 
Alnınnya ı IC' İr.gnt~rc \'C.- } rı:.~~n 
aro.smda harp çıktığı zaman l"'l
~·:ı beklemeyi tercih etınoi5ti. O za
m~n düıünülüyıırdıı ki bövle '-"'. 
vetli de•.' leıUcr ara"iındtt ba~!;U~ te· 

reu ve ııe •·akit bitcccğ kc tmle
nıiyen bir harbe karışı gı tak
dirde İtalya i~-in i.k.i kotlı tchlı. c 
vardn: İngillerc tarafıoa kar ;ı 
mağlup olaca!., yalııı t da Alıııa~
yoya .. 

Uarhin arifcs'nde, yüriitıi lmüş 

tohmiı.tlerin ~u son dört sened ir 
isabet edenleri de o~nlu'."lur. Jlt.ııı· 
lardan bir kt>ttıı doı1ru ·çıktı. i,ıe 
nıcsclü italyu :ç:u ~öyle ııni~ n!~tı1· 
lar da böyledir. İn;, ltcre ;İ< J\J . 
manya arasında ç kacak ve büyü· 
yccek oalıı bir harbe k:ırşı Ha' .a 

uzun zan1an ne bitaruf, n·c d~ &a'.'·· 

!inuıharip kalabilirdi. .. ii,~.". t 
lng .ltcre a.le)hme ka,gaJ·a ;:•rın 1 
oldu. ltalya bu sure ile Alıııan> ayı 
Akdeuize getirmiş dcınrkm. Ak
ı!cıı iıdtn lr.ı;i:ıeı·cy i çık rnıak , o 
Şhnali Afr '.ltada Fıan<ızl~rnı ..., 
linde bulunan ycrı[cri r. lnıa~ t;) le 

biı talı. m hedeflerdi ki Alırnıny:.yı 
Akdcnize ind'rnıeden hun!aıa '"'" 
n1ı~a 1imdiki ital}a i111 iln gV•e

nıenıişti. Alınanyannı Atjo,ı ze 
inınl:sin dcn !-:Or.ra!::-i neticeler do 
\ireJ' biru göriılece.1.ıt ı, 

' 
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Günün siyasi icmali--------... 

==Son 24 Saat içinde=== K' ta 
!Çadml , • ri 

B u a kşam 
r m \ .. tin i<:ti • ilİ 

,U'ıı,ı b'" ail< dr n11· Hadiselere Bakış 
il 

\C ahlakı }Rral 

YIK IL 
SAADET 

·ı 

Dö Gol.Darlan ihtilafı .. Rus cep
hes · deıı gelen ha rler - Şimali 
Afrikada yeni bir hareket yok 

~~ t<.ı• n: S3t.ıi:r,. ı .... ~Jull''.J. ı\LA]'(lll i 

Eden, DarJanın Efgan Velıagcı 

vaziye!ini g?rüş-JI ~1~~!~~~A->~~!!1 kr.-1 
mek ıstemıyor 1 vlchıH Z:.hi~Jı:oııır vcı~· \e 

ek :ı ya, ndakı ııglu Eı:b<.-r har 
v<'fc.ır -e,n, h · 1! Unı • .ıire -(~uı;<l .. a, ~7 (.-\ A.J - Harıc')ı.. 

r:uı:ırı EcM:.·n '~un A\'. ... nı KflIT',iı• a
ı;ıııda D.rl:.n ın€ ı. ,, h, k'kındn 
be)anntta bu cıunuş V<· bu hu
susta her t..ı.rll• "111~ kasaıun ıpev

s n i? olciuğtı~u soYlenıi l°r 

Sniuts'a göre 
Trablusgarp 
nıut l aka 
alınacak 

1 

WERNER KRAUSS 
GİSELA UHLEN-MARTİN URTEL 

:r. .1it: ı oJ-arak 3 gii"' 
ı m al Dal n Fı '"'~ Afı. 1 lıiı laınruıa gcçnıl~J<:ı·diı. Bu ;.e-

l :, 1 • '<i hcd fi ~enüı 
kaıııılı k: ıltl"1'\lır. I.on ra. ~7 (AA) 

a kal:ın 1 " dın ..• Ay"' kıudını SO\ • İK h d 
b~"<i.-n bİ b"b" ... Hayat uçuruınu .. le 'anct ve 

ccz >ı ••. A .ılcti ili. ~-·· Sc>n,.,ıız •.zt.ı 1' h lem 
•:ıhr !erile du' ı b"ı· fac .•. 

rıb11 ı ı...zer ı t, 

Ge eral -• Jse , lhısla , n Smu- Tunusta kat'i 
muhıırcbe / 

l"ı -; 

l it. 

(• 

' 
'l"r''" 

il' 

f, 1 

1 l o .ı.. n, ' 

r 

ıı.

F 

( u'uy'll' ; D 
nda l iri • " 

, > tctn· t r. 1) u n 
• z bank s rı:taı p a 

J ' -
l d ğl 

,.c Dog!>lıt:ı bu ı u 1.>tııı • 
d , cir gdcn k erin ~raıı nda -
clr 1" kırl De lllll Fruıı< Afıi

Pros'n·Ja.ki \azı~· r giil ~ tJL'\"

'et•cı nı<·kte-dir, 
D go!üıı d Va · 

ğ r.c a ... L'ı:ı<.r <tn 
lasnıaklad:.r 

AFRİJ{A HARBİ NE 1I.4LDF:? 

Ne sekiZ:ncı, ııc ir1nc üt«-
fık orduları ccp!ı rl~de hth · " 
ö çilde çar,>,şınal& henüz lı 1., • 

l değ·•:.dlr. Fil ~l 111Littefıkl1. r n 
gen· ölıçü o biı· tauıtuza hazır ... 
land1kları~~ •"ip•w Y'Ok1m. S'm -
d • halde ıcıitt, !klcr. kcnd'i•rn 
son derece Jı:ı-pshynn mtlwcr b;ı. 
va h'ıkimiydin • ıis en 1 ıneğ çıı -
L§tıkları , ıılasil ı or 

~k'\'l \ 7'. n1nyı tu n:ok ve bu 
Eden ş:m~' lı.frikas nıl ' 

'I' J. • 

t : ' l r ı 

1 
~d<'ı ıJ"" ıııoı kLl\ \'etlerin 

J."'llak <ı <lu u ıt< l n <:'lii1 biLr. 
).' ıvc- mE \ j 1 t;rınin son 

m l el ~ ••' c.p!ıe 

ll ınc ~ .w.14 ?A ~\' .. mJ .,, - 1 mu 
G 

"'" .(ı.-0.t' t 

l\k ı r ıınUid<'n 

idaıc·nin F'raı:sız.ard, , a"kerı ıda· 
re l1 Anı<'r;k 'ılardtı :ı1du;:,unu, 

İrlıl'.iliz auruınıuııun tJtr kı \':ık a 
i1t> ölcüln.c liı.:ım' g< ifnı GÖ,\-

cm ~ır. 

T:. t 

r c m (nr::m z 
l ı· y 1 ı· 1 Y.4UD/\f .~n;sELESI 

öy e -
r ,, 

esi 

_.,. --* ıı ~'7 (AA. l - ll.r-m n 
K. !>ı) ::ı; 

L lx tlcri ... 

Okullar 8.rasıııc!a 
spor faaliyeti 

r t' u1<u' ruı '1 ~ı· f i.!li~ 

l~t.ı ..!7/11/94:. 1 ~t\(1f'l1 •t ht-

reı :; M • cakt r i ıı. ol"r o ~81 ' 
11/!J.12 ~-ref t«d ı;aat ı.ı,:>O 

da T~k, m " L ranbı..1 liS<-
si; 1~4! <' k ·ı~ Ka-
lbnt ı:: es \ ,• s, 1.:<...kt1r. 

Mı.. ı ı; huk ı. J\' m<1t .ı\dt.·n1 
Gökdün 'dnre tdı;... ' r 

A) nı gün c ~'ı;l '1 " .nda da 
sat H;ıo Yer il Yılec Ü'' .ii 
lıı;csı; 'aaı 15.40 o• P ,.; \ nival 
ılıe I:.k l t-;,3 ı ::-ııd. .:.L oır. 
?il ·J.:>rı; ~ıak<-ın •! (;ı"r ıiıı doıe 

tdeef''ktir 

rı r 

* .M~o.ı id, 27 (.\.\.J 
939. 940 \'E 9-11 'll' flar 
t:na ~[.rln t r 

. Bayilerde ınevcut 
gara ve içkiler 

sı~ 

tl locl ~ b11' r!rı• Devam\ 

hı;: ııı soyli~ <·tek denıi~ı;r hl: 
«811. geçicidir. • l<ınltkct bu 

jlt~t!dclcı in kıtlı~ın ~cJ;.ın:~ ccck· 
tiı" Buna uuna:r;.ı.k ~tok ~ apnuyn. 
he, L'~ cdilnıt ıHl .. J:diı, Bu atada 
vahluda~Lırın dn ~-apat:ağı jşlcr 

rnrd.r. İıılı" ı· m;ı,lrldcri füC'rıt· 
de ilıtikiır Japanları kdlo~ ıp bun· 
lan inlıi ... ur :uarc-h-rinP, nıülkiyc 
ıne1n11rlarına, ıuiiddctlfl\Uın ·Jikle· 
ıe \t- -zabıtu,o 1, h r ,ennt'rdir. 
Egcr hu j,.,lcrJ.e u··~L'u1al :':apan 
ıncnıurl:ıru da lırJkıın 7 h.• ... a;lı\f 
ede.r:-t.· Lıtnlatı dtrl.. I nınirl,·ri c 
bildlr nıe 1 i :t • r let .ıı 

'rekil. nakliyat i"1t.>ı·iııiıı tlt ı>i· ı 
:\ u'a~·a tl sinnclt•n hahsehnl ha· 
ı~trn ı:rlt'ıı 'pı' tlaı ıuadddcrin tıı· 
Jğını sö~·J,trt.:k f1l·nıi,tir ki: 

•-. '. kl ~at ".t'h-al i~laiııdı:cıı I 
ı 

nıiilı·ııı rolü o~n- ııınk!ad r. Hay· 
darpa arla. nıa:nulatııııız var.on ı· 
msı brklı..·ıkeıı Jıiiklunet nıcılc-

1 Lİmiz bazaıı igaıaw. kalmakta· 
dır •• 
Rakı hd•kmda "'"'~" "'yialal'll 

dııiı- du Vckıl ~uııları söykmi tir: 

- . . 
ıpı n ı 

• 
1 

ucu •• 
Libl}a - Tunus 

en ıır.ı ~ı.ltct ı L.levam• 

V0('1 \'.\ .. 
• uk 

)i 

b 
~ F .- ,, 

\ 

'~ 1 !' • 

" - \1 

.'\I .... 'll t 

t\isı <·Ll İl\. ,11. · 
PA) t 2. ( \ .\,) 

gü! l Aln 1 r 
k • 

\i j 2 

t 

t:İR .ın TT ı iı.; \ 

lj ) t 

" g Taksil----re yeni 
lasti r verilivor 

• 
Ol<ıınol•il la t' i q hni.,.Lr. yıl\11• 

ı 
JaJ' ara iUc.1 1 k 'Jl"rc ~ l· 1 ~\ \C

' i!nıt-i k rarl, tuılım ı r Otoıııo· 

- , ı.;ı la .ık !enüıı im !:afla '"' 
güııt• kndnr br.~foııacaktı:. 

Bu tll~rr 

ŞE.t 1 

" r c .. t hnı t: 
ı 11 ekıeo. ı .: 

i kL.rab I:""C 

maktD ı ar. D 
z rrl R 
n n el rr.ckı r. 

? 

( l·.U(I.lrı.1mKT.\ mı l:\Gll 17: Gl:
n. ·j (' '\RPl~JI' B.\TTI 

ESiP MiKTARI 63 B!Ni Bı LDU 
L.m • 

t l ibor 
' (J\.,\.) 

ı.ı''.:».ı dün 
t~ l')Jı 

\' '• 2, (. A) - L ı·r.oa'cl:ın - ı 
· r bir brrtJ ev , Cub Httta ık . 

ç ft.lU.ı .i 1 i .. ( p.: • l 
C" b Ç nA D'> .\:'E'" 

ıı ' b n ,, tı:.r. 
8 ölt \ bir m ktat· yı. • ..ı \, 'tj:l • 

AT.!II.\. 'L.\Jl Lİ.Bl'Al'.I • 'f:D• .. 
Bir.ı\.K.,llŞ! 

SW~ffi.u r., ~ (A,,\,) - Ileı 1 .ıııe 
~ ~2 DenıokrJ:'Ln mt'.lhsbir;r.eJ A14 
ını:ı:nta ın LJ!by y bır ın laZ'lı n 8(-

b plctiı• e bı i d-s Tuıu ~ 11 ı :nln 
&ıt• Ci> ii.Ji · ~ı d.P'ha. hoş , 
0

1 'ıı;, Kiy en 1 dir. 

e urlyettıe 

ıa ıarıa ek 
rne~erı 

''iJ~;yctin teblıği. 

ayrı. 

ek 

d, k" u 1 r 
tır: 

Sıal, "d oophr "n 
tıı; ncia ik; ve Don kı m.n, ;; 
m,,,U,n mohnl geri alının~:.ır 

Bu bölğc'<le, Almanlar · U\n··.ı'~
ı·iııi nrhr n doğu k.yısına ~· kmek 
içın t•grn,ınaktadırlnr. 

Taarruz 'başl•yal daı lı r H~s 
k'tA.v\'e lcr tarafından Nlinnr c.::.!r 
ad cL G3,000 bulınu,ıur. A • ı ca 
Rus.\lr dü§manın .c1:n·d<.:n ~ ~tıp, 

1300 tank ve bir çok b~k:ı ~aıı.ı
im aln1 ışlaı-d.ll'. 

Mah'emclerde 
<" ı;ıcı sa-1ı·frd~11 De\:&.ml 

1 - Hıik ·ıır ct~e ekmek Ye ek
mek/ K ı bı: at \ C'SZl4' e: \'iıl ve 

~ ' 1 •• ma_ .t cı n g .ı masına d:ı r ta-

YLRLEflİ!lllLI HEllEN ALDliU!\IZ. TEl,l:'FO~i: 40~1W 

~iirriügü f<•l klüdc 

lll'!h ttcn do]a\t 

ZA 
LEA 
Bir hafl 

Ali 
DE 

dala 
dl•\allı L'üt1 ı.::eklır. 

30 senedenberi 
eshur bir • 

Güzellik reçete i 

~IClll:l'Zl:---. .J 
s ... 5 ema& nda E'"J sert 'it en dO'lUl.i hır clld 

> umuz3tıp t>...~atm3k siyah 
noirt l.ın trldermet Yt açık m~ıa· 
mele:1 sık~ ırnıa.k ıçtn ı Bey::.J 
rın~•tltl yat ıtl Tokalon Kr<rn.nl 
.. UZ..!n sen • ı t crube)trln~ ti! .. 
Ç'\-"Inl~ gilzel.tk reçetesını kulla
nıw:. 

C A 7. 1 ""' 

1 1 k.kıını.n Sal gu ü s ~l ta 1 

18,30 da !:>ES sıııema.ı d şenri
,· t r nm~ cazb, nd ı .sUıdla-

1 

) 

Pr 

• 1l", eki ep bir ~kr r:ı bü-
b.ı CAZ Jwn vcı -ccktir. 

Gii 

umız 1\ 

ıı .gı 'ıar

!iletler 
ıeriıKle 

:erde beri sabırsızlıkla beklenen 

L 1 
12 tablo, fantazi revü 

Gala 
BU 

gecesi olarak 
AKŞ A 

ISTAN GAZIN U 
BAŞ LI Y O R. 

Ya:ı:ııa: ·krem Reşit, müzik: Cemal Reşit 
iELEFON: 4.524 

H'r pazar 16,30 d İÇKis·z MAT.NE 

Iıalyan tebL-.ğ., ır ı·cr ııtnk .ır.- • 
!ilin yiiıüıi4 ha•~ riu nn 
!w:I.arıns t:ı:ırru dcı " c tik!c
ıiı!i b, ~iriyıor. 

.il 
Pu 

ı•rdusunun lehlncdiı. Sicil) adan 
lııı' a ve dm·, ) olu ile .aatler 
~çi1ıdt~ g~çirilcn a. k ri birJikler~, 
Jıutlıı.:ıne Yl' harp \·u~ıla1aruıa 
ktar~t İr•:ı liı: \ l' Anıcrıka1.1arın 
pek ıniil'3Si-r hir rt'I C~'lll~'Utuadık .. 
J,,rı, nakli,\ atı dı.rrl aınodık.ları 
anla~ılı~or. Jlih\t r bıı.•unn i .. tiia· 
de t~Üı•rc:h. hi~ şHplıı ,,·ek 1i.İ n1ü
Jaf01~1 .... aiıa .. 111 ıı. u.a d;.lrr,.lnn~ \e 
de ltkloı ınh c.ını"ınıfa.ı i ıifode 
td ·ı·ck <~cnıokra ... ~ nh•rn ]car-:ı ge· 
rek 1'ıt1ıu,'Ja, gcı·eh. f.ih):td01 l·ranlı 
nüct •f.::a ınulıarclH lı.: r l \Clcl'ek

t.r. An::ak, iki ccı>hı .ı., d~ de11ıı;,;;. 

.rn ~Rl'\rın fB~ln 1niilt....-J1ni \e ihti· 
~·atlı dal'luııınaluı·ı onl.ırın du bo 
durın•ıdıklarını, \J.J.i~ ~ti takd;r 
ed••rt>k t.>tıH ıörc ikınnl ve n1uva• 

\iOila iL·rtip'ltr uıi ·hın101ııı,,ldıklar1-
nı, !alı~iıbtlarını aıth dıkbnnı 

göc.;trı n1ektt-dtr. AJ'n; zanıanlla, 
bütiin A{ı;ko kaynaklarının ve 
hilha\sa FrH111'J.r. t'\.-~ ı~t!t:riıı ~ u tn-
111an1.nın dO!ınukrati<~ olar <:line g,cç
n esi de muhakkak ld, nıiı llef:k
l~ri itt!'an üslüıılilğüne kil\'U~tu

racak \'C' l\'lih\'eı· müdafaa~ı ne 
kadnr kanlı ve kun·tlli olursa 
ol.,un dcınokrnsyaları imali Af-

limatnarr, htıkiıınlcrine gıöre, u
cuz ckm l<t ıı ' tJa<le <'denlenn 
mcmuri) !.l c-n , ya-.~nlar 
J1alı"d"' cletı Um r'cı-• t f 11_ 

don fo o r:t!lı m•mu ~ınt:n.le 

- Zeyt:nlağı :;:;ibi bir ~·uğdır! 
dedi ... z,·:vtinya~t gib dir. dı.-Yıu· 
ce ht..~ tlc, z '.\'tin.\ nğı gibi ~t.·ıncJ· 
p!şir lir zanntltı.nı. Zalt.•n ö;Jt• t.:ôy
lcıli u d". BirnL altlım. ·Y~gt na
s 1 <:ıkur? di~·c sorduın. 'fnrif ti· 
ti. '"at~ını tıkaı·dnu. Bal<hın, kn
ku-.;u bir tulıaf .. pc-k ~ oncc~k g -
bi degil ~.ınnıa, yiııe buıuın SÜ)~c
digiııe u!Joııdaıı. Dok. ... a11 ku:lUsa 
bir kilo hoı oı fasuln-i ald m. 
kantorcn ~ aı. le hir fası:!~ ı plıiki. 
si pi.,irr .. ıuı. Ak4 n1 oCra~u .kı:.ıy

dunı. B·ı'ıı cfeııdi b r ~Rlal nldL 

I ap cı.ar Cemiy tin en : 

8 .nci oı<dunun F ~evi la kar,ı 
da henüz c.dil b r h. re Eti o~a
m ştır. 

Fa.; raayu.,uııa 1bre Alının ko-' 
lu Tunıı.."lln :>9 kil.omcııc cc-nubu
na sürül~W.r. 

RUSYA HARBi 
Rus ordul~rmın sÔn gir~tikkı i" 

taarruz ınetiet>S.nde Staling~ ·ıtl'ı;la 

muhaı·cfueterin ş ddu;ııi kaybet -
medeıı dC'\••tm etliği anl,ııııl.yor. 

Bcrlln ı"lldy"<>su, Stalingradda 
ve Don kav~sinde Rus taarruzu -
nun 'beklenilen ~traıeıd< neticeyi 
temin edeıne<l'i\i ve miidafm, hat
tının yarilmad'• :ni lıilclirn;i-lir. 

Gorıınüş bak lır3a Rusların ileri 
yürıiyü~ a-ğ1r:11.~n::~r:r. 

Sor gdt:n lıa:berlerclf', St:tlin ·' 
gradd· Almad.11 n ~e ••. ıı.r.ıar 
kuHıındfülnıı b·ldıı·ilmtşt:r. lw l•a-
1\ıt!r:<ı-e göre A!man'.ar dakikada' 
3ll00 mermi atan, lıa\'aQ~ ı ,i\t<
ess.r <>ln ıyan ,,, kcl.ııvl <la nak-
lcdılcn mak:udi tiı k'rr kullan • 
df.<:1arı g-Thi, ~ 1e\ ~ 
ı-n at hi'L ~ ··ıı 

bc'n k\ :ı ,r 
d.r. Bunlar yen· sir ' 'iıkk edil
fl'l.t:zs" de t :{c·· ml1l ttuı-ilm ol-
dc• -ı r.ı' üj)hd) oktur. 

'a ng addl cab ı ct 
r:e'at nı t n ~ t:d kor .. o 
nu <J i Y ı 

§elır H cc , '>1.ndan 
taarru a · ı Rı kL vı t t rı bi;-
Ie ,, ud 30 b;n 
olr.ral., iJ ctı n ı • •• :..-r kuv-
veı lcrın' iı< . ~rrıibec içine a•:ı-
malr' ard·ı. 

S., >d Ruslar ?I\, ko\0 nın löO J 
k.i1. ,n1cı L; bat:..:.ıııtl ... Rjc·v<ic ~;cuı 

'ır. * \'•·l l Jt:( 

l(; iiJt' G T. .. r.m ta 
Li:'t.-r.in 70 re' y·' ôı 
c · a.1•ctı1,. 

• .ıı ıx.-. 

n 

* Şooförloı· ~'{lnıi} eti ·lıil' da
h:I "'' İ<li' ,., buslHc biı· mik
tar zcnı ' p 'T\as v<o tr.ksilerde 
dolıı u~ usuliinü,ı1 ihdası ıçin Be
ke.iye ı·OZ<linde Lı·-cbbil< ta gi
ı "çmi k,ıa~. Bu tekilli r daimi 
cncıiırc ldc ır.cdcnmcktcdir. 

* · 318 y Jıı,<la Harp Okulunu 
l- < o kı 0/ l~/942 ı::ünü 'aat ı:; 
de Orduc> ;nde torlar.ucaklardır. 

* Dcvl t Deniz \C De:-r,.t,yol-
1. rı ld<ııdcıi şelı rler aras.-ıdaki 
gıda m:::ddb.i mi1ba.dclesi ~in ter
cihan vagon \CI'l'C('kt.iı. Bu ..,li.ret· 
lo piy.,,udu darl1k olm~ ııası tem"' 
t l ı lt<t-ktir. 

* Koı1 'r Jıa,-ı r. nn gelen 
mdilmata gön isti ısnl r.ı•,·mal 
tekilde dcvrn ı.:tmeıttooir. 

Günd" 81JıJO - a;;ııO toıı kıöınw 
ç l;pıılmnkLdıı. IL\'zadu 50 bııı 

toıı kud.ı sl<>k kömür vardır. 

* Sabit gelirliler<: dajlıtılnıa· 
sma kot ar verilen ucu~ t-ekur lıa· 
zırl.kl.aıı h t.ın:.,1.ı.. 'levz..ıı.L ht•· 
daireniı: muk;;a:INİ w..ı: W.ı>d;,,ıı. ya
pılae<ıktır. 

1 
ı-.hndn kaot'.a ve n.haı retı~..: al· 1 

maktan :ılıko~·nu:vauktır. Ak.•i biı- 1 
dnru111un husul<." ;ı-t.lme~i e~aı..cn 
çok feci bir akıbc( hazırlar ve 
nıüttefi!dcr lıakk ııdn ist'klıalc 

k:U"şı bc;lenco bütiiıı üm'.tlcri 
hcıncıı lıenıt:n ~,ıknn l.ıir l.a~·aJ ,,u
kulu yaratır. Afrikada her tiirlii 
İmkfına \'C k<.la~ lı~a rr.!{nıen har
blJcnıi~·c-n, hatlıi ka~ heden bir 
denıokra;ya aleıni Avrupada biç ' 
harbcdenıez. Almau ortlu~unun 
lınkiki sikltti karşısıııda hiç du· 
ranıaz. Bunun içiudir ki, 1niitte· 
fiklcır Lib;:ı \"C Tıııııı · arn' ndaki 
iı>iıı iki ucunu herhnldc ktırlnr
ııııya çah~coklar \C her ue paha
sma olursu 11huıı eıı J..ı ·a zaman
da Akdcniıi teıniılcıneyi hirind 
vazifr "' urnv~IfaJ..i~·cı şanı >B· 
yac~1ııırdır. 

"ITE.11 JZZET BENİCE 

b.rl'ktı c m 0 1< kartı~r.ı 

.s.Lnm ,., z n1 r 
da geri 

İ t n a:nilan•ıı:ıın, derhal halk 
k ' . 'b' J •• llrneıerın• ::ı.« rnc E:rı ıçin da _ 
lrcsi um:r {'ri. resmi b: tezkere 
YC ~crJ al nan nıi..mur ·karnesı .ıe 
'birıiktc da rC' n1utc.,n1{'rl·ni Bckdi
~e Jkt.oat h erı Miidürlii;;<üne 
gönd e:rn1ıJ;dir, 

2 - Tal:matname lıüioiimleı ine 
göre fbnrdura~i.'rın tanz!minden ve 
nı,•l1'up muamelelerinin lk.ına•n
den 8onra o dairede olacak tahaY
vülkn Beled::--c lktisa~ İşler: Mü
<iürlügürdi'kl do;;ya~Jnn i Jenme· 
Si tovvelcc tayin eciJm ınutemt'!
IPr vasıta,i!e yapılmas !can erl'ği 
ha 1de bir ('()k aa:reler:n muıeınct
lc:: gönderrriyerek g3vri me~'ulı ı 
'k'm e~er ·:önder'\i"i \'C gelenlerin 
d ,.a nL .. "ilaralar n 1-ıilnı meı 01 ı 
yüztind jc'.er~ne bak ı .. ·au 
anla ı!maktach·. 

Daire. ve ıı ües•esler n &lcd }e 
İktisat I leri Hüdurlu i.ı ile her 
nev'i tc·maslar n•ıı ya1nı evvelce 
tay"n cd imiş olan mes'ul muıe -
temetlc• vası'D>crl ap laca ta· 
limaıııcn hu küro le ri ik!iı:ı,,>;.n
daııdır Bt !a me-yc rJayet Qciil
rn~s. ehemrn 'etle tc-'b! ~ olunur. 

Avrılık ziyafeti 
T.ıpnık J\lalı<ul:crı Of. are 

lıevcti r<?isl gıne ·.erfidn t · • v 

<llen Beledi·;e İkt.,.at Mi.ıdürü B. 
.Safkı Se1.e Pazar günü yenı vs
,- fç,. n, g:dcceklir. 

Ark:; lıh!arı Cumadcs. günü 
l\end sile ş~hır Guz;no unda bir 
a; r ıt.k tiyaıcli V€recckl€rd.ır. 

- Ku Z~hr:ı! dedi. hu ne b'.· 
c·im plaki? !\Iiıleın bı hındı. Aman 
~unu kaldır. Ren tlc Mktım. Suhi
deıı, bcrlıat bir ~y. Sonra c>gıoo.· 
diııı k~ kanlGıou yağını \·emek 
pi~·nnek için değil, Hıir diH kul
lanırlaTmı~. «Uğ:ur ul,un .. ~u hın
zır karı bir daha geçerse bir tepc
liyeyinı ele, aklı ba~ na gel;:n!• 
dediın. Bu~ün kapınnı tinünden 
geçi~ordıı. Kapıyı açınca t•p~•İne 

bind ın. Ne ~alan söyli~·e~·im. hır
,ı,:1111 alamndı\n .. dövdünı. 

Şahitler dôıılenildiktcn sonra 
mahkeme Zchrnnın dÖ\mektcn 
25 lira pal'a cezası ödcınesilıe l-e 
da,·acı Hürmüzü0 yeld:rme i ıçtn 
de tazminat olarak yirmi be. lira 
vermesine karar nrdi. 

Ilürmiiz dl', Zehra da ıııalıke
ıııcdeıı çıktılar. Oular yürürken 
bir kadm. 

- ile~·! dedi. Oııa Atmaca Zehra 
derler. Ufaktcfcktir amma, çam 
~arması gibi kadınların, •adc ka
dınların değil. ~rkeklcrin de hak
kından gelir Koca>ını bile döüi11 
hN· ak Ali\ na"! l-ı~ak cıyak bu· 
ğıı tır! .. 

Bn~ka bir kadın cc,·ap Hrdi: 
- Atınauı Zl'lıra derler •. koca· 

smı bağ.rtır anıma, bö~lc eli' li- ı 
ra~,, ha~ ılınca is11i1101 gibi dü~ü .. 
nlir. Atınacıı d~~il. kartal oı,a, 1 
zararı kl'ndi,inc ... 

'iÜSEYI. BE.HCET 

ıı a 
5 - ıcia t lley1 tı itr i.ı.1rln1n ır. · . :ı 

Otelci e r Cemiyet.nden : 
C~ t lj'l' nıın tc!ltİik ;.ı.klfw'.ıe Umı.:mi lley't 2/l .. /9l:l 

I 1ıü aaıt ıo <'..a _tO"~anc ... ~tıı ve g:,at 12 ye _k.aaar ~yl . n ~-abu Uc.' 
c, ktır, GU ~ul .~ i.ı~r 3'-: -ı-.tı.o.a gll6.t.erılu~tıı. Ash • 'la 

~un \C ssnlte top: n~ ... ;r Uı ~1:'1t IIly'et~ vı: li!.if> • ,:n., 

ı.:r.gak>s'un. Tiırbcci '. l.ar ':.cm yrt.e ... bL asu::ı !'".ot' 
ffil' 

ı r "'l ol n r. 
... - l?ct: ) ıntt! ı,· H.uzw~ 1E: ı - İc~aı e J!cy'tfirr.n ça.:.~ma r&Po 

n:n ra.pon.ı, 3 \9'43 s~r:. sl hiı\.ı;e \'e k d u 'ke' 
5 - ict~rc lley·cl tz .. !a ı.r.ın n~üddı•l;(;rlr.i bitiren n 

u .ı - .11...:an :, tı.:Aıi..1 rf1 

seç rn Y~P."-ll eı. 

= 
İL AN iL A N 

Fatih sulh 3 üncü bu- Fat ih su'.h 3 üncü hu~ 
kuk hakim iğinden: kuk hakimliğinden: 

942/107 
912/108 T. 18/7/942 tar:hinde Yefat eden 
2/6/9t;,2 de ölen Ahmet Met.e Ciçck .Mu9 t3 fa ,.e 24/7/942 ele ö 11 

H<ıydar. 6/6/9-!2 de ölen Hasan Hroiye Ali, 28/7 /942 de öle!' Ay-
Kayaeaıı İ:brah""· 17/6/942 de ~e Must .. fa, 7/S/t'42 d Fatm H..ı-
ölen Ali Aka1 Mehmet, 22/6/942 beyin ve ayni ta.i!ıte ölen Mer-
de ölen Ahmet Taşdan Mehmet, :cm tbrah ın, 8/8/942 Nacı~e Mu~ 
26/6/M2 de ölen Celil lsn Adem, tafa, 18/8/942 de ölen Aj el m L 
27 /6/942 de Rıım::ıznn Mehmet, Ber\•eçhibiıla Hnsı;,l-i kad r 
28/6/942 de Sükni Kc;ıkin İs.mail, hastanesinde ölenlerin il:ir tarı-
30/6/94~ de Musa Mehmet, 4/7/ den itilıaren alacak 'c ıı çlu• 
942 de İb' Taşddcn Dem'.r, 8/7/ hrının bir ay ve iddiayı ver~ J 
912 de A.mnet Hullısi Özer Şakir, cdeıııerinın üç ay iç '1de rn 
10/7/942 d:: Jlı c.hn et Sert Kerim, ınemiz~ müracaatları clcs" ta 
9/7 /942 de Halil ibr hill" Çetin- c'e tcr<'kelcr:nın mıı 'ley 
kaıa Hasan, 14/7/942 de R::slın 

1 

('ilccrı; ı.:an olunur. (~20) 
Se,laıı Cafer, 14/7/942 de Malı- 26/11/942 
nıut Da !(iÇ Mustafa, 21/7/942 de ===·~====== 
Falına Yıklırırn Iiu§(') ın, '1.9/7/942 deıı ıt•b. en ;,ılkcak ve lxı c 1 •• -

de Hüstyin Aliz r, 31/7/942 de mn b!r n ,·e . dia~, ,., ı t e-
Anz Tı nırkmı Alı, 24/6/9'*2 de dcnleriıı w; ay iç•nd. m • , .1 

Dctr.ırıuş Ko, Aıbdull.'.ı:h. j ınizc münı a, lan ak.'ı h 
Ben·e~;bfualıi Gurt'ba hastane- ıekelcr nin h zincye dn re ·1 cc~ 

sind~ vefat r-denler n ilan tarihin- 1 ğı il~n nlunur. (319 26/11/94! 
• 
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!euLMAc-i Tütün ve içki bayile- , 
1 T ~~&~ıl ı~~.~:!i~.R 12345,?lt dikkat 

ANKARA 
Türk Sigorta 

ANONiM 
Şirketinden : 

• 
rının 

• 
nazarına 

"-~--~--------------~vva~z~an~:•c• .. ~E~K~&~E~~•ıvK~OCU~.;;;-,_.J 1 
2 
3 
-4 
s 

-· ·- - • . • 28 • 11•942 Sabahı her bayi 
1937 ;;;Puc-J:nd"C: l.H .. : ,Jı:ketimi.z.ln An!~n -u. \l· 1.'1.ı;. i .<- •. ~;1gl!ı }'• p· 

11,.iı.kta o:~! Anl '!C~ Bankalar cadde..:;,, ae- :Jtl/.19 ıı - .-!'~.ar\ LJ y - . e
s.nue mc'.ii ... tSEl.'lit:LLAll KAJU>AŞ ve SECİI' KARDA. Y• LLtcıOlf 
ş· ·kc .. >>1 $1"'!C1·1 m~ı.:n tı.1u\·r.f.~·~•.ı:.ini iıitibsal ctnı.t.k..\.iz:n 1>·L' co;n ·bi. g.,.-t~ 
~·tı:.e:t . .'n ..:""'.tc:JigJ,1. <.h: k..ılı:..l etmiş o!dı,..ı;t.;J:Ca::ı araın~U!:ı • ' .. kıt acı.::
tc: · i<. mu~·. e1~·~1:un ... ~; il 1~izm. f'r'i:ıe tevtik::.n Q'lt'.l'XUt· firı ~~11 :ı:er..t<'l!si 
nıizuı :."~·.'cd·;,ı:ı;p \t.! bu firr !'laı ~rketlm~z. terr-Ue h!'Ç t~. ı:"'-..;, ·:,ctı •ı' 
n:at':~ t.;.,-<ı:ıC".1.ri.a~·1· b~p,l efunreeleıi içfn il-~ ohın· r. 

'* .•' ç·k İ",J._" dc'.l f...ı. z:;'!IYı.Lk !fi.Ü• 

'I . r . J.aclir t!:ı:ak '\.·c~iU~ 

• .:.; ~ .ı.c.oC ~. .;,t· .ı. ava dl ~·~n1cs:, 

l='· ,.__ /'·1. a~"" atard:. 
0 C.a) et ;:.buk, ZLrkus .. r.dzn ko

t ._ ••. ,·'~1rn11ş J1ıb: ~·f·mck yt:r, y\..._ 
.'11""=~ t .• SrJn .. u F'O:o..:n vatard;.. Sof .. 
ı ada l akl: , ı•Um:, • ol<'.!n ::til
_i h •1. t .... ._k ··in t'.:rr, . at
- .. 1.~·d J..fe .. • · l'.t. ı Clo' dcıh.:ı! 

ı. 

IK ol 

ffi' 

.ı " 
n 

.rı .':ııl'.d'· t>tt .~c, 

'doet \'t; .;; ..... ~ rn -iiZ

ıu. ç ... ou:;... 'tJ.zarrlı, 

}~""o ı, ıı~aa kc)prıru di.ı. 1·1 .. 1 u-
'~..ır1 Jl :cunı: cci.C'r~r K. ~,-:dk 

;.ı:!·· ... a kerd' ın· 1avbrde d• 
J_jı.; ılur da, b= • .:ar 'a f{r'n'rı lk 
- J~\arctie ıydi. 

• , 'ad', ,:;erbc:;L hayal o :li<. 
n:a~ras.nı, Jtend!;:,:n n 2 an1!:>ln 
gü .. u!·cn ,·apurda ya~adı. O roma
orn kah:rr.ır.anı ıarlh-.n b'r ç-0k de: 
faiar ıek:·arlatlığı bır hfı<Ls:::lir. 
l\·f üst.:ı !the koc ... ~ın.. ·1J s:ı.11 'mi 
urk:.U~ ... , o1:.ıı; 00 grn~ p:o[t' . .;yo
r.c-! bır l{:ı.~b yaml mi., =cii. 

• ~a\ ı..~· .. ·~ ... 1 ~.. \·ap1-r.:1ak· 
nq CL1"a ra.>a~ n·n ı· \'C !ı.On hoş 

g:u :•€! 1 ı lt..:::< l etti. ı.;.ı t,u.~ 

gt.i. '· ın tc~~ ett•. 
Ili~ dC'guş :k; 'iı{; rıcLtl'ii 

o'a o.1:i ıc a ı c.; a ı:cm .r.. rir· 
.. t !r n.n kötü t ~ ·J<külU. (;üctL{ 

(De rı va.) 
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I - Kt•,\· t şı''ı r l:ic:o 
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-
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siy:c -p ,.0[(. ·• .A:t:u ı ... r 
3 - Fala b:ıA:l.P (İ e m \ 4 -

elinde 
mevcut sigara ve içkilerin ve ispirtoların ' 
nev'i, paket ve şişe hacımlan itibarile mev· 
cutlannı birer beyannııme ile ayni gün akşa· 
mına kadar en yakın İnhisarlar deposuna 
bildirmeleri ilan olunur. ( 1791) 

Yorgancı ve Döşemeci Cemiyetinden 
ı.:c:n y1..t: .. tı. ,F- 'ı:• .K. ı. t. ·', ' J h· l' 1 l..:! 04::.! g r. J.at ll ee ())l-

a r:: \e F.a • 14 I.:' K .Ja •y:• ın k tıll:u~ .. dc\ı. o .• a._c ~:ltr Gu.uş:ı.ccek K . z, ~W.'!l oıJ.n, _ $J'1ı .f 'Jır .... , 1 ı. 
I:ıt.: gl) .. ...-ıı. nı1t r T t .. cag .• ~)g.u. oa ~~~.tıt Cı:nııseı~erı bı~ •. ~•nda 

rna ce. Lil::t .:nstı. , G T iJ .ı t 
.)uTJ..ac:.. tı A...!i aıa 1ıu-. ;;1zu1 t .. y n oı~.n!Hı gi.ln \'C .ıaat e t:ophın ... cc. u...n-a:l j 

dtc.İ 7 - B m ;h"'bc- 'c \ '_ıt ! 8 - l ~ , , t' 1 - • · · ........ c • 
ıl·Yı:-•l' c şap ... :ı.cı.;c. ·t ıı .:- . ı ·a <~erı \:·n ez..lf:ı..ı" gw~\· .y~t :\!f:rkc; ine gc.· 

Te.-ıııy ı ::ı l•·J j·.ee, 
' ı l·!J.· C: I: r 

Dal. Rl:Z!l..\..\lE: 

Denizcilere ilan 
Devlet linı:ınları iı;ıletme umum müdürlüğünden 

Karadeniz boğazı haricindeki 
ziyalı şamandıra 

• RuS)'J ~aray,rda bu nmu, 

ıır rı·ns.z d olomat. M. S. ba lr ı 
llu~)a:ian JQ A~us~~., 17';0 tarı i c 

İ;laııbul .'hli~c ~ cü lluhuk ilah. 
kruıesinden: 

Fat:rrı lu:.Li t afınd n a'ı
k<'n.l ·" 911/9Li 1',•.su ile B,yo~
.. )·eni~ 1ir...!~ Gül 11n7~ ~~ Nu. c.t.ı 

Rahe! E!er.ı hare iıı•.lc ~fahmut 

Kutlu ~lt>yf>L. .,ıı:m boşanm<ı 

dc\·.Jsın.n t.alıkıkat. günü -0lan '25/ 
l l/!142 ta:-:nb'ıdc gazete ile vaki 
ıi~ncn t(b~}~e rağmen bizzat ,-c .. 
yahut bilvı:kiılc h:ıcır bulunmadı
ğı c!htck müdc!caalcy.h mumaİ· 
iey·h Muhn:ut Kutlu hakk.n<la gı
y "P k:ıran it\ih:ız ve '.limen tcb· 
Ji;i;,ne k,11~, veriln-!~t"c. Ta.hki!<at 
gü~~ olarak tayi:ı o!u!'.an 30/12/ 
942 saat ı~.:ıo d:ı mumaileyh 1\fah· 
n.ut bizzat \'t:YL!~ıut bil-ı.:ck:le rnah
kcm(<lC hazır b~lunn·ıadıgı Vt" l~
bu :ıan tari1'jndcl'. it:barcıı beş 
gün 7.arf;nda itiraı ctıncdiği tak
dirde rna'.hkcınC'yc kabul oluıı
mıyara'k gıyabın:ia lahkik"t \'C 

muhak-emc'\ e Ucvô. ... ".n olu .Jc.:ıKı 

1 i ~:ıı • ;; r: .. poı .,; 2 - lle: ı - ' t.: ın ıo.pc .. ·u 3 -
19'!3 ı.:n~-' ı utçE" .,-e k -= ,ı.; ı-.abuıiı. 4 - \L!n .. ~tk..!. lı ı 5 - İd:lt .. hf'Yetı 

K -* m..1L' Z.P ~ P· .,ı Ben f aı • !!l _ . J d eı · i bi: ırt·, :ıısfi çira ırı y p!! ... J. 
(Al n.pç:l ), 3 - Zctıir Gen$ yt nrH.-

Yııkarıdan a'!"ğı: 
lt.r ! 1' 1. uc.::rin.• ı :i h:ll; 1 <; ct't,ra.•. v 11 nı. 
A 41 • 24'. 35"'. S. 
T. 29' 09', 30", ; G. 
C4ı§;r~fı .... c..'\' i. l b lu .... n \t a.:.etilr11 g_.ı.ı ılo Jıa~:.p ,;ı r 10 .sa:ıİıye e w.ıt 

bf.)•oz } rr~('~~ cö ~Cif. ı Ka.--ac~enı.ı Bcğ;.zı !ı:ı.rlcrnôrki iy:.ı.1 .... n. rdır1 :!1/1 l/ 
94~ ta ·i de (.5"~1 ,i it !i ıırhna tes'.ri ile yı'rınıcl.en kcpmu;•· • B:ıde' ı1.11) • 
ne t. k ·ar .:ıyni ıne\·.. ı.011,ı:ecak olan mclüı· ~amandıranın ycrlnı.: k .tı i .. 

~ .ızd.g, lıi" mck upta pre.~ ~ ı as· 
a: 1~ .4 .uco.nl ~öyle )'!lZı~r. 

Prcr.., Po·, baba•! · ,rr.:ü Pct 
runuı İ\t'.!1d => n! ij:dt.:rt€cc.~ nJen 
lko!·k.ıru• .. .\na.:0 .. 1:n Jl~i ,umc• dar
bc-;ji~dt;n o !\..ı.d '!' a?~.ca L:.ıt.:r

dar . f!D'l );t, :<:, bir muddct keıı
tiis ni u:iin1e :~iitü:ü .. Dl !arrn :., !-ar:
dı. Bu .~orku, kcud: :;de tcda\'isi 
imk.\nsız h:ıstul~:n oo.)rn'";;cl -0~-

GJ.• 

* Kont Fedor Gvlo\·k: l de p:en· 
bf ~.t jU h::ıbray~ :vdzrn ~il': 

176-1 ~a!-ıu, 6;; te "d', Prcr' a· 
gı•c::. bir ha:.t"ltgı n .:;ünur.da 
mıııqıı.~ b!r ~ n·r '1ı:'1ran:n~ tutu -
du i ~ üı Jnt:r 
r~ld'~ haya!:, 
b:r ô:me! ya• 
hı .i •. 

b~it~n adelc-~eri gc
ho azından yap:!.:ın 

le ancak ku rıa · ı n· 

B.~ lı<. Ll y ı!.;. s:n•,· oulı C'or::na 
\e lıı .:ım<·li}~ta ka::a" Pre~s Pof, 
.~rr· ... k g.!lıi g zt:l bir 1.:ocuktt1. 
Mq"••m hasla! ı. bu güzel yt:ıün 
ç 1...ri'. rJ . ~ n' '1.:o yaı;...ı iiylc l )Z

du ki, Pol; Ç rkin '°·" g· ç oldu 
O ·· 1 çocu a11 ya.nız, k ~-

.g;.'Y ;, ... d g1bi lK. ı ve u., ali o:r 
ç ft ı, ve :ne &·" [ı-yaı, ve 
düzgün d~i'r -~ 'dı. 

• liast3? 1 ı..-. D"~, ta s l ltrlı'-

yr~: üzcr:vu... tc ? cdi ırc1 u. x: .. 
t avet 1771 de r t fu~ dimağın
d::ı. ~'~:ımi t~ h ::>..ı.~. 'aptl; .ou yı~ 
r::nm ş ıbcy'l · e !ahsi'.e ckvam et 
mc · mt ha~.<ak tdılıkc::vdi. 

• İ" n;;: Kall'ı" ıa ,. un~ evien
.:rrmeg. uzun zaman ve s.k sJ.k dıl
tşür.dü, •bır tnrun 'tl'.' 'bi. c.:--ıak, 

fııliyar!ık eğlencesi dacak:ı; fa
ka!. Veli:ıht Pıı:nsin sıh-1ıi du=u· 
reu, Ç.:;r:çcn:n b·.ı hususta :ht:yat
lı dananmağa mco1>Ur edi'yordu. 
E,·,·c:.C-t, it'.mat ctt.ği bir ka.d1.n'. 1 

Pol ile meşgul -01maga memur ct
e:ı·, bu kadın l'sk' valilerden bıı-'.

ın n k•ıı gene bir dul ldi, r<>lünde 
muvaf!ai< oldu, delikanlıyı tesıhor 

eıti; gcbe!endi ve Prer.>!en 'bir 
oğlan doğurdu. 

Tecrübe muva:.takiydic ne' :ce· 
len:nce, Katerina, gcl'n olarak; 
Hes büyük Dukasının ikirr": 'kızı 
nı seçti kl bu kızm avlası da Pros
ya hanedanı prenslerinden bi-rile 
cv~enm·~ t. , 

Prenses \'iı .,-'.min dö Hcs ·Da
·vuootad, ·tir an evvel ana ve ba· 
ba !baskı :ndan kurtulmak, t.>bir i ı 
malısu~ 'le başına buyruk, ya
§.ama!< arzustmd.ı id _Prens P-0~ l 

;:: 'u -Bs!~ :. i~ 
5 

Te~.
01

~· ~~~;,. Saraçlar Cemiyetinden 
!.;J." :• Cl"ll:<l.!bl..Jl(Ja lhr •rh.r. 8 - l\1c.J-

. ı t.:eı:ı:~i;>l ·~ ... C".H:! .i ·c l t· ır \·l· '/12 9-i~ s .J --:'!' t '3 ~ 1 t..' •.._,") 
l~ttii':-ı <Ck 1 Tc~"ı rcl. t.ie!!il, 9 - Ken· • 

3 
... '-'L • 1 1 G · -

J.· .:ı.c~.k \.I! ·~;;t 1 e kt.dil ;·ı-;y!r. l Knb !h-4~ ·icı;.a.;_1 o.:.Hı:ıc ır. o ~~'"C< ı-. 
di ini c b k :.r• .. J.: ~"an < k keh- h:lı·~· ş~g.~la glJ..,!"• ! 1hşti. TJf>l .. nt1 v ~'° (ot:~ır!.a 103 n 1=' .. ~da l{c.oµ~ .. at.!f vı 
mı'). ;ctıniyet '-1"'r!-t..ezin~ )'apU<:..cai-J1:- A i az :. ıt::-ı .. t.ayı.n tJllndn gün vr !'::ıatıc 

Dünkb bulmacanın halledilmi' topla!ıaC ... :i.. uffiiı!'l< h ·)'ıdt" '!C .)'3.Pl cal: r.., e •.Ş\~'>Jİ< ı lrr.<:1c:i i~;fi mfL.'.i..Ll-ı gü!'!.-

şekli~ 'd1.: Ct·ır~'ytt ~Tc:..<.:'.Z· ~ • g~.ıt;ı• cı·ı ric:ı ol ·nur 

l 2 3 4 5 O 7 ~ ' RUZNAME: 

1 
1 - İ<ktr"' h~ .. :t.iı 111 ı;:ıl:~·n ... ro..pv!l;, 2 . ıır: .,P müfetllşle.ı.·'.ı:in r_tt.ptırı.ı. 3 ~ 

j tebliğ mak~mına kaim J!m;..'. Ü· 

ı:~~ ıl~r._-0ıunur. :J6~ıı _ı_9_•_2 ___ _ 

1 
2 
s 
( 

s 

' 7 
1 
s 
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1943 :)en&i b..itçc ,.e k=>. : • .JS"Ur.i.m knbulU, 4 - Aza.nı:ı ıe.x;ır:e.J, 5 - idare heyctı 
l:ı.10.l:ı:-ının mL·Jdct. ;.ri t.ıit:-c n~fı •c;n: ( ·im y1pı1rr.ası. 

Salt"pçiler Cemiyetinden: 
Ct m:y1;ı.rr.izu. c:::.e'.ik ltliıde Urr u.ni Hcy'et: 3 ·12;9.t.! p, !'$« "?.be gu~ 

nJ ,.;;at 14 te top;a.:ıJc~t . Yt.! ~a.at 16 ya .. :a<ia~· reylı•r n kabu:lin~ Ue\·a11: vıuna
c:.ıkt~r. Göı-C.§illece:< i ler :ı.şaC.d:-ı cO·teri. rnoii r. Nli ~~rı:nızın t~yin oh.ınan 
gün ve s::.a!tc top!.ar. .. cak. U:uunı! Jiı y'cte \'e yz.pı.lacak St\"1!!1P. i~Critk!e-rJ. Jçi.n 
Cağ:ıloğ1 .... n<l:ı 'f1,;.:l1t:.J ... Es•:.·.r Ct 1r.iyetlcrJt,:na~·.11a g(>'o!rf.{·}-erı r;ca oluınuı-

RUZ.N.\l\.IE: 1 - İdare l{":).•'t:tinhı. ça!rşına r~poi"lJ, 2 - !{e1::ıp -naf, tti.ı;Jeri. 
rıın ı'~JK t 1 - 1941 terk L but.çc ·,·c- ~~d~unun kabu~i.ı. 4 - .:\ı.anın tı·\. itlf!ri. 
!ı - İdrı,"" llty't~' :za!a.L~.1 'll'ı..tdd t' "r!ni bltire:ı n. !1 içı, seç ' Y P~ n:.:ı.!J, 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 21 2. nci Teşrin 1942 Vaziyet~ 

A k t 1 f 
Kasa: 

Altm: Safi Ki1ozram 74.616.483 
Banknot .................... . 

\!laklık •.• ... .•. •.. .. •.••• .• '" 

D•hildoki l\lulıabirler: 
Türk Lirası , .. .• . . . • .. •• . .. . • .• ... 

. Hariçteki Mn11uhirler: 
Altın: S•fl Kilo;;ram 28.914):;0 
AJ.tuı.a tahvili kabil. ~rbesL clôvl~er . 
Olter dövizler J~ .Jorç!u k!lrioı .. . 
lıekircıerı .......................... . 

Hazine Talı\ illeri: 

Deruhte edilen tvralu nsluil11 

104.954.052.36 
10A13.481.

t6l,421,9~ 

1.138.89'2.l 7 

40.670A86.69 

47.70150255 

kilr~ıU&ı ........................... 158,748.SO:.:.-
Jtanunuo 6 • 3 inci maddelerloe 
tevfıkan lıaı.lııc tardı:ıdan t W 
tedlyat •.. ... ... ... ... ... .. • •.. ... 24.3(1.';.462.-

Senedat Cüzdanı: 
l'lcaı1 Senetlu . . ................ 431.715.78~.64 

IEıbam ve tah•iliıt cüzdaııı: 
(Deruhte tciilen eVM)lt1 rılk· 

A - (di,enin karşılıtı eı;lıl.m vı 
ghvilll (iıibaı1 ı.ıymeUo) ... ... ... 45 039.119.93 
ıı - Serbet e;h•:n ,-e tıhvlllt .. .. .. ~e~ 

Avanslar: 
Altın , .• dövl.t bzo":ııe nanJ ... ... ... 1.963.95 
Tahvil!! üzerine av= ... ... ••• ••• 10.881,66-0.43 
H&ı:ine7e klaa ,-adc.11 aTanJ ........ . 
Hıılne;re S~O No. lu Kanuna IÖN 
açılaıı altın kar,ılıb nam .. , ...... Z&Q.000.000,-

Bissedarlar • 
Mnhtelif • • , • • 

YEK ON 

LiRA 

115.551.~65,28 

1138,892.17 

8S.461.989, 44 

134.443,101.-

431.715.783,64 

>5 .539 809 23 

260.863.629.38 

4.:i00.000.-
11.219.!U5.90 

1.103.43.5.076.il-I 

p • • 
5enııa7e; 

bıtiyat Akçeıu: 

1 

Adi ve ıevlı:a :ide . .• , .• 

f 

... . ., .... .. . 
Hu.sut! ........................... .. . 

Tednüldelti BAnkn11tları: 
Deruhte odilen evrakı nakdiye ...... 
Kar.unun e - 8 inci maddelerlne 
le\-liltan haz.ine tarafından v~ld 
\edi;;J•l ............................. . 

Deruhte edilen evrakı nıkdi71 

ıı..ı..,-esı ... ... . . . .. .. . ., ... . ..... 
K•r,ıloğt tamamen altın olanılı: 

il!\ eten tedavüle vaı~dilen ........ . 
Reeskont mokabili ll1vcten ttda· 
vüle vazedilen .• . •• ... ... .•. .. ... 
Hızi~eye yaııhıın albn karııhklı 

a\•an! r.ıukRbili 3902 No. 11 kanun 
mucibinN" iliveten tedavQle vaze-

d11e" , ................. •·• ·•· 
MEVDUAT • 

Tilrk Lirası 
Altın• Safi K''.cgTAm 877,422 
llJSO l:o. ı·: kanuna ıôre Hazln.•ye 
açılan tı'' "':.. muk:ıtblli tevn; 0

1 

nan ıltınlar: 
Safı ıt!Jogram 55.541 _qıo 

Dö\ ia Tuhhi>dntı : 
Altın::. tahvili kabıl dövizlt"'r .. ... .. 
Dl!e1 döv!z.leT ,.r. alacakl. K1it1nı 
bakiy~lııırl ......... ••• ...... ••• 

MubteOf • 

Lir• 

9,412.13.5.73 
G.000.0-00.-

158.748.563.-

2-l ~os.462 

134.H3.101.-

45.<ı00.000 

291.100.000.-

2-19,500,000,-

105.380,582.-
1.234.164.05 

78,124.167,90 

25.546.475.80 

~-Y•lcl1 

1 Temmuz 1938 tario inden itibaren iıkoı. ' 11 hıddi % 4 Alhı\ üzerin~ "'"r % J 

ı İR.'l 

15,000.fıOO.-

15 . .41:?.l;l.;1.73 

7~0.043.101.-

ıoo.ın4.746.os 

78.124, l67 .90 

25.5-16.475,80 
142.894,449.58 

• 
l,103.435,<r.6,04 

Ô~!j.,'\1 \O j'a~i.!d 61 ıl.JI {. i!;:'.1 eciılm~yCCtk\iı". (1761}) 

l Devlet & enizyo!lan işletme U. Mü~ürlüaü ilanları J 
Denil,iCı;;or U!l~\A>::U yük na-.·lun trlte·,jl yapı!;:ı:ı. zaın!ar uo·:.:.yıt:ile t· d· et'· 

ml,)t·ı', 
1 İ1lı.-1run:.ın 94:2 :ırihindcn i.tib~en ~.:ı-nb ·'.<i.an ha1~ct <!tıctf"k ol~n v2tnt ... 

~arhc yapı:.acoık. na!'\:liyatt:ı. yeni zamlı ._,.ife t01tb;k olunacakt.r~ 
Ae<ntalıı• la'1 :z:.ıı;,, ; lın~bUlr. (1706) 

lslt,enderun Postası 
i tarbül:\o.ın 27/11/942 C.;ma. ~1ll'tı.:!1deruu yo!...ı.na ka?k':r.ası ıcup cQ. 11. 

(KONYA) vapuru b•I' h~fte ıötarı:ı 4/12/942 Cun:o s.ıa: 18 00 <!• kalkocal<t · 
(1750) 

Konşımt nto ı-.ı ·tla • ~L n 15 inci ır..addt.-:.İ (:>ilk!cn;l\ \..ıo~.ı 3'L. \a.pur r_U ' 
i,st.ı \"e ist.fttı: :.-y~ır.1·.ı j~··nin lJrafından yt!pıh~"'Sa yapılsın m... rafı vl' trh1 ... e 1 

yı.tı\C aittıı'.) şck:ınde c1t:>ğ~tit··lmitlir. 1, i: ... ~!nun. 9-12 tar h:nJc-:ı. itıbarcn l t~· 
buld·ın ha'"C.:·u t (\~:ot.:.::cıt l-1.:.ın \apur~ara vP b:. YapUrla:·Cır. bo.:;.a!tıl .. ceı.k c :ya h ~ · 
k:nd:ı bu hu.'.,üm C·tl; .... cdi. ·c-cltt.ir, Fazlaiz.G.h:ıt ı..centnlaı1."Tlızı n.: ahnab1 

İstanbul Defterdarlığından: 

Do:.ya N'-o. ('.n i 

51:!.17-ll14ı2tii' 1\1 ~c.ı..:yı ôJt:nJe 12 p.a.!ta, 84 ada !1 pal'· 

$218 1/63 

5.!153r219 

D.1(5808 

K.3/54 

F.3/2106 

sc ~ >. 1 44·h3 met:e murt" b<ıı tt.rs:ı . 
J-Jı~ .• .a TUlbentÇl Ht!~n1t:ltin nıa-
ha.\ 'n <'~"'-' Oı-la yeni Umı an ~:l:ağınıd 
t3'.tı ı .rc..r.ı 34/1 No. iu 1 t-3 pattaı 777 aa:ı. 
13 p ' Xo. lu 26 metre n1ut4b'bi11 al-sa. 
Ha. a c»a Y:ıwıncı SOk"'.,ınd.l 3:::-0 cıda, 15 
ı~i. !l, i tcıj No, hı 96 mrt..:ı: mu:a.ljb·ı .. sa 
A.<S . "Yıla eski Kat.p K tım y<ni Ya.ı 
ın:ı-h .le nin eski Yalı Boskını C.e..-ımu 
yoıı' Kum.>i sokağında. ~l 148, ) en: 167 
Nn. ~u 210 polıa 840 ada·, f5 p.'.L•l :-.lo. 
lu 2'9 rnctre ı .. ur;.bbnı e.rı:a. 

Ill'YOi:lu:nd:ı c<d s~ıltan Bı-O-"d.ZJ. 'Y("!H Ke· 
., an:'-<'S ına.h.:ı.Eo-inin cs~-ti l\ıtwnhane Yl'nl 
G<ılıt:ı Şar~p İskelf'".ıai sokaı:ır~da c a k i , 
ycnl ve <'n y ~ni 7 - 9 "'lo. 1u ı~~tg:r inNtlüt
h<ı.!'l~'.1.in 4/ 12 lı~SS('.Si, (SaP.,i'l,jl: j 6!l). 
B«.il'i:·t;-~tl Clhanr..ürnı ır::ı.hal .t"· ~1in Pos.. 

1111 50 

;z 

50 

:30J) 

(1775) 

Te 

84 

ta .su!c?.ğ;rJa ı;~ki. 12, ye.at 18 No. c·w. 4500 33;) 

··' 

Y1.1~ .. :~Ja y::ıı: t g_yri nıt::ıkullrr 30/11/942 Paı. rto- giınu ~as.t 1 t ·e M.~. 
li E;11! •• k l\f"'l 1r! ·ğ. -ı 'c t•1ütL"Şrkkil Komi'J"Onda "tfrJ ay1·1 ve açı~t a tt a l 
s::~ı':.ıcak~ır. İstt-k:i~e ·i:ı rıli:fu.; hiiviyet eü:ıdo.nları ve rr.uıv<ıl~kat te:• rut rr . ..::k· 
tU,P:ariylt• b· .• ·:::.ı::tc. 'h !e f· atinde Kom:sy:M ve fazJ !z.&ıhat iı;;n • Ii ı Enı fı.k 
?\.1ü::1ü:-lügi.iı~e ı~ürc3at!tıı·ı. (1251) 

W. Uemiryolları ve Limanları İşletme U. idaresi ilan in. 
~ J 
h1ühanr.1:en bCdı.:ıl (10800()) lira olan 600 113 me~e d:ln1~ v.a lca... 1! •!../ 

19-42 Cum· g-:.;.~1u s.a.1t 15 dl! kapalı zart usu·Jü ı!e An.'taradtı idal"e bica r a. 
topbı:an ~ı~·• .rz 9 uncu Koıni~onca gat;:ı. alınacakttır. 

B;,ı işı g-: 1 11. '.c ~ .. ,yenlrrin (6650) !ıiralık mU1Vakkat en1:n.:ıt ile k::::ı... n 
t:ıyin ett;ğ; \ c:.~l<a:arı ve tck!ülerini ayni gün 5aat 14 dt• kali:lr ndı ~t'ÇC ı 
Korn.C,yon ncl;i;:ı;lne \'C;':Jlelerı lizımdı!'. '.;e ev1cnm<:kte teredclut etmed, 

Rusya samymm Nala! Aleksi- ı Sa.b"p , . ., B•şrı 
yevnası oldu. 

---------- --- ---- -- ---· - -- --------
P. T. T. Md. den : ~ .,- · El m İzzet DE:-IİCE - !\'eş iyal DiT<>l<tor.i 

KAll.\BİLGİN SON Tl."LGIVF MAJ'BAASI 
Cevdet\ Istanbul 

Şa:-tna,,,:cr ( ı) ı:ra n~.:kabiünde Aııkarada Merkez ve Hayda";> ad" lkl'· 
da!'pc~a vt .. c ·ndcn it..n':n olwrur. 

================================================' İ<l.aren1i1ı: 't Z50 ·ayıl 1''ort KJll':V .) ti ... ,(;·i iı ı.alı L kı.:)Cr.a.:re .. ı dah;- 2\I .ı ı .. 1 brdt.ı (6500) altı bin br.ış yüz. li·rn o.an (5000) b~ş b•n a,._,(:t 

r~lllTA RO~IA."J! 

j ~! ~ T!!~ rd e ~.~ •. ~!!!~!.! 
"-. Tefril..a J\'.o: 27 -

- Ne demek ıst:yorsuııuz? de
d .. 

Ayni zamanda doktnun kolu
na ,.Jp,şmıştı. Fıı'"' duktor s'lk:

ı:erek çek idi: 
- A•bayım, <led'. b:lrr.em amma 

·ben sizi fazla )"Orgun gürüyorum. 
B r ~rme 1aj galiba! Krndiıı zc 
b •a· dik'<a ed ni~, dl"ma sak'n 

olınag a ıı.z. Bciki beıı. gor· 
nıek a~,unu! vardır. cf:yc ~izi z.
ynrctc cimi,• m. ş:mrii heye -

g ~:. ~ z. İ krs.n"z biraz 
s nrr r "t., ı " c 

A bo;·. eli 

' ki: 

"'" :rrı 
ı .-u" kolundan 

A ... fc ierô).nız, de~ 1 hak'ka -

t ,n ka. 0 ciı b ra. ~ oıgar~m. Çü:ı
ku ... Ş.:ıJı i baz k'ıygı:ar:m \•ar. 

Sonra k.z ı Merl ben; çok dü,ün
Iürilyur. 

A!!:>ay biraz durdt:. 

- Evet dedi, k?.ımııi hali benı 
eııd -~c;,·c düşürcliigü '.t:•n, s:z: mu
uycnchanenlz•.i'"" :;i:•rı1'1'"'ge gelmi~

ı m. Kez ço'< peri~aıı b'r hale düş
tü. Eğer s!z onu bu kasabayı ter
ketmc-ğc ikna (':;irmrzs-en z1 !kız 

'bü~bütün ha ta dü~, ~ek. 

Hadd-0n düşünce.: bt tanda 
muhatal:ıına ba!{(ı. Hakıkatcn bu 
günlerde buıü•ı !TIÜiterilcri 
il!etiııc ıığramış ribı_vd'ler. 

- Doğrusunu !strrscn:z 

sinir 

'ben 
kızınıza bu ta\siy,·ac bu:,undunı. 

Nereye Ciderse g li •1, fakat 'bu -
rııdan ay.r:J, •1 <lı:; e ..• Daha faz.

lası elimden gc. neı. Hatt;; s:z de 
şu P la: kruıaba"ndan b:ı- ıniiddct 
uzak:aşsanız iy • olur. 

A1·bay ka5lar:nı çatıı; 

- Ben m.? dedi, benim .bura -

elan U'aklaşmama sebep ne? 
Doi<lo:- siiküıı t'.:: ce\ ap ve:-d·: 
- İkir.c b'.r c sn.a,·, t c.t:.!ıa :,..·en-, . 

ffi(';;'n ct.i: .. ·c .. Pu' s .Kasdon un 'ze 
bir kas ile bulun na .. ,, ihı'mal 
dah ,.n1Jc ~örü) or. Eg~r s!z bu ~e-
1-'rden b .<a •bir yc'e giderseniz 
;\ıu <ıtımal de kcnd"ljğindcn or
tadan kalkar, Halta, kızınızı da 
berabc: ~ötürilrscnlz, onun :çin 
de çok iyi olur, Var.l:ıcak en ma-
1~:u1 karar buıdur. 

ALbay Deımar alnını kırışt'ra • 
rak başını salladı: 

- Do'<tor, dedi, 'ocn öyle teht•
kelerden korkacak insıın değilim. 

- O •halde bı>) hudr 

]erde bulunma!da sizi 

etmek istemem. 

ta •siyc
rahatsız 

Haddon omuzlarını 

rüdü. Deımar kapıyı 
g&terdi. D;~ kapı· a 

şey konu~adıla•. 

silkerf'k yü 
açarak yol 
kadar 'bir 

Tam dış kapıya g 'mişlerdı r,d, 
albay hayre!I"' 

- Allah allab deci'. y'ne ne o

lu~·or? 

lindc 3\L< f'(' ~~·.,.. ye k"!l~ılmu~tu~ F.; ~:tn · 30/11/9-12 P.:ızarte i &:ı.1nil sa-.ıt 15 de 

BllyU" l\) e bi.ıa. • bt:r cı k!lıtıı İda•ı 2\t~:ı.,·inl'~-t oda~ı <la toplt.n<..e:ık 

:.\tCjür 1i:k .·\ ı~ sut:·~ h i :"' :-. •r: a y37· c : ... ~ . 

K~i~ brı.Ie:i (950) .ı ... mu\· .kk.lt tenı,'n:ı.t (71) ı:ra. (25 Ku J ttır T ı:pı~rın 

o lr-ptakı krş'f \'e :. ne c> nı &ü. rne;, v • ın '\' kkal te1'".:i.!1:.t~arını yatı:rnak 

üı1:re r,al· ma gJn~t:ı-truie :\!l iı "; İda.i Kal('n1 Le\'i.IZ.ın Kı: ·u !1:ı, e~i~t:ne gün 

ve so.at:nC:c 9 :'.! st:!1<>~i .ç n nı ~··be,. Ttca"c~ (),'~ı vt•sir.a ı .mu\&k~ı:- t tı 1 mb1cıt 

rrı ·kbuzu \'C: kO.!'Ü .. , i i:nal~ıtlı~ :\e>ıi l>Ll ..:n 9 • .• dnir mü-
r:caatlaıı. 03ol) 

Berberler Cemiyetinden : 

B' kır s ?-I ... :nb1 1 (:! Birncik;lnun 1942) Çarşamba gUnU saJ. C 14,30) u~ 
ciört otuz .. ı lıaydaı·ını~!.:"':.ı Gar bina.ı.da1ıilindC'kl ko'T • .'3yor. •ara· n ı;a-

ı:ırjJi.. U'Su'.iy'.<: ;;atın :n:.caktır. 

B:.t işe gi ne.k h ;Y"tı:e~·:n (975) CoC-~z yüz yt."411 ş beş l' o.'... ti 1c., 
ve kn.ı1uııun t:ıy7a <:1 t.g: vesaikle birlik<epaz.arh:t giinu ı:a~t. .c k UJ. ko~ y" 
na murnca:ll!Jrı ıaz~:ı-.dır. 

Bu İ'f~ ait şa!'tna'.ne. ~ı· komLll')'Ul.d· •1 par ız olarak datLt.· akt. 
(17291 

------------
İstanbul Umum Müskirat Am:!leri 

Cemiyetinden: 
C{'miyet:m:z:n EC:ıc.,ik olcllde Urr.uml HQy'eti 1 B!1·inc i !~:'\nur. J} ;·ı S i. ~:i-

Ct1ı~1 yetin1iz." n iı:C':lt" 1 ıri. cAleI!..<le Uınu ,i Hey'ct 2/12/9-ı·ı Çarş:ınıba gU- '11Ü ~J.at 14 Ge top!Jn:ıca:.: ve saat 17 ye kadar reyl ."n kaıbu Un• d ı n l • 

nü s:ıaı 13 oe top'anaca:.ttı!', ve sa1.~t 13 e !i.udar rl'yl.-r!n kn.bu:ü:ltı de\ ıım ol:.;na- cal~t:r. GC:-L.şülece'.-\. i1le: aşalı.da g&terilmistir. A.zaianrr.ızıı. tay ... • ·• 
cakLr, Göı·CıUicc.c:{ l~l\!r a~·ığ:da g<'.rt..:ri!::n~tir. As!i az.a!arınnzın tayi~ olun.G.n 

1 
g ün ve saatte tıop~anacak Umuml Hcy'ete v_e yapı.!.ac a:< re-c:mc i"Şt; •. kr• !t;in 

gün ve sJatle tcp:anaca;ç, Uınun1i Ifı·y'et. ve yaıpılacnk c:eçlıne ı~tirtık~eri için ı :h;tanbu.ı Bı•:e,d;y~si. ci\":ı.:·ın?a BabıAlS cade6 nde 10 numerah b-na ~:l. Ce:t.•Y t 
. , . . · . . . , • . ı.ı.e~kcııne gı'.rr.eıerı rıc::ı oıun.U'I'. 

Qa~a oğ,LlJ'",da Tuı":)e.j~ Es f Cen. y tl~rıb:na.s.ına J::;P •• 11elerı 1·;1.;1 oluınur. • RUZNA!\'!E: l _ İd:ı Hey'etin!n çah~mr. raporu, 2 _ !I ... s:ıp nt f•' ll" i-

HC'ZNAl\.tE: l - İdare Iioy'ctin'n ı;-:ıh:şn-.a ·aporu. 2 - Jiesap nıü.fı·ttiş!-:ı=-i· nin raporu, 3 _ 1912 seu\.s bütçr. ve kadrosunun k::bu:ü, 4 - Azan·n C'!..;.ti.rlı 
{ n:n ı·apor .ı, 3 - 19.13 .cnı,:sı bul:.(;e ve kad~niın kabulü, 4 - Aıanın te'.'{:i!Ierıi 1 1 5 _ idare liey'ctı azalarının mUddel !erlr.i b;tixen nı·fı içjn c;ım ya_P"'Jrr~'.?1. 
J '5 ~ İ.i3rc:. Hey'ctl :lz.Jı.arının n1üd1t:l 1 ·~riili bitiren n, fı. ic'n seç:n1 y~pı!ması, --- · --- -

- - - -- -- - - Madeni San'atkarlar Camiyetind3n 
Hamamcılar Cemiyetinden : 

Ccın:yc•:n~~zin .:enelik aldfı.de Qmumi beye~i 3/12, 194'.? ft :ı.'1 S.ıJl l~ C tı..pl" .. 
Crnl:yr.ti1niı. n e:er.c i....: .:ılcl .. ic Uın~. .• Ifey'et 2/12/942 Çarfam'ba. ıgü· 1 n:ıca!i. ,.e saat 12 ) ~ !:atlar reylerin kflbu~ı~nı:: dcvr.m o n:ıo.c:.1k1 • G:.ıouş;' c i 

nü. s~at 11 de tc--p!ancici.l~{fır. ve ant 13 c ;.:::ôa. r<")'lçrin kab'J:ünu. dcra:n oluna- 41~: aş:ığ~ja. göste:<lmist~:. Toplantı Cağ:ıl,ğ!::nC:a E,n:ı C·~:ycLe i b rı11 1.t 

c:ıkL!'. Go:'L;.şi.ılcce:< i;!' aş1ğ:. gö 1.eri'.n:;şt:!'. A li az..-t!arırr:ızın t:.1yin olunan yapı!ac kt;r. As.'.i ciz·ll~·r1n1ı.zm tayln oluna..ı~ glJı ve saJ.ttc ~);!ı:nacak •ı 1~tın .ı l·o 
gü:'l \"C saatt-~ top:.,nacı:'İ. Un1urni IIı y'e~w \'C yapılacak f;t'.Çln:e .işlir.ik~eri için yete \ ~ yapı!acak ı,eç Te işt:rakleri i.ç n 1r1e~~Ur günde Cı:m s 1 rne k_ı;,., g .. J 
C.:t1~:..:oğ'.~L "' 1'üri)t :1• E:-~1 ıf C ın!yctleı-l1J.:nasu1a gr/mrleri r:cı olu:nur. rr.el.fl.ri ric3 olunU"r. 

RUZN.AME: 1 - İ-d:ı · e lif'y'e1in~n ça1 • rapo~·u, 2 - Ilcsap mUfı tti~leri- RUZNAME: 
n:n ça:ı.)ı.r:a rapô!'u, .J - l9c!3 ,.,fıe~i bütçe ,.e }~adrosunun ka·bu!ii, <l - Azrtnın tc,.:c. 1 - idar·\ hey'eiir.:!'l çalıışma rap1r~. 2 - He3a:> ır.~!e:t!'i't:: r.j:> r"po • 
j,[Je!'"İ, 5 - İdar..: 1-lı:y·r-•: :lz~lıı.-.nuı müddet ı•ı'ini bilıren nı-·:ı için seçim yapJ- 1943 E-cn -si bütçe \·e k:ıdı'Osııı.un ka.bul•1 4 - Aı.nr.ın, 11.~l:fJP•,:1 5 icıa-c- ht> . ta 
n~:ı.sl. azalartn::ı müdd~t'.crir. i bit.fren nı.tı ·ç:a ~r~·im y$.pl~nıa~ı. 


