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Sah·p •·e B:ıomuharrı:;: E'.rEl\I tZZET BENİCE EN SON TELOBAFLABJ VE BABEBLEBI VEDEN &KŞP..M GAZETESi Gaui"Ye Jı6nhrilen e-vnk ;ade edilmes ) 

.o= 
Harbe en çok yaklaş- LONDRADAN BU SABAH VERİLEN HABERLERE GÖRE: 
iığn m iZ zamanda.. bir haber 

büyük ehem- [ . ALMANYA •ı 
vermeye mecburuz.~ Vişi Fransa

BATI ÇÖLDEKi MIH ER KUVVET· 
• 1 

iki noktaya 
mi yet 

RI TAM BİR RIC' AT HALIN DEDİ L 
• 

r.Jilli politikamıza bağlı, tam bütün ve bir bu
hınınaıc en önemli dikkatimizi teşkil etmelidir 

sını hu sene 
işgal edebilir 

İngiliz Kralı Bu muharebede alınan esirlerin 
Kumandanla- .k ./ 

ETEM iZZET BENiCE 
Va~ingtxın, 5 (AA.) - Wa -

slımgton - Post gaııetesi yazıy<or: 
rı tebrik etti 1 mı tarı 9000 denıazlagı buldu 

•- Yatladı!l"ı gi:ndenberi dün
ya hari>ine -mleketimiz en ziya
de bugiin yakl1ışınıştır .• 

Milli Ş.,fin nutkundaki bu işı
~cti d<ıilıa ilk yaz;mızıla tahlil ve 
nıütalea) a çalıştığınuz içiıı bugün 
yeni bir~ey söyliyecek değiliz. 
Ancak, bu diiny.a cehennemi için
de hadiselerin nasıl in~fl&T ar
zed<>eeğini kestirmek bir hayli 
wrlasın..ınr. Muılıa·rİ!plerin sinir· 
leri blr h~yli yıpnuunış ve gerg;ıı
lcşmiş, harp hesaplan ve gayret
kri b.i.r lı:ıyli ilerlemiş, mücadele 
c. .. ha kesin, daha kanlı ve vel'vc
leli sahnelere doğru gitıniye baş
fonıı~tır. 

Yilksek Şef-imfzin §U cünıl~ 
çok mim.alıdır: 

·- mttikçe şiddetl•nen dü'Ş
manlık havası içinde her gün bi
rn daha sinirlenmşi taraOar or
tasında tarafsı.zlık politik.ası yü· 
rutmek hiikfımct için çok yorucu 
olmakladır.• 

bü!iinlüğü önemle mahfuz tutmak 
yol unda gayret sarfetmemi:z. 

l\lulıakkak ki, neşriyat bakınuo 
dan matbuatınuzın en büyük clik
k>ıt muhafaza edeceği bir de\Teye 

gelmiş bulunıry<>ru:., Hiç bir dik· 
katsiı.liğe dü~mck, fikir ve üs
liıp kurnazlığına kaçmamak, chi
leli n saklı fikirlcT• den beheme-

\Devamı s.>: 3. Sü: • de> 

.A.mlanyanın Vişi Fransasını bu 

senenin sonundan evvel işgal et
mesi ihtimali ~tur. Pier Lava~ 

Alına endüstrisinin istediği 150 
'bin işçiyi, AJmanyaya gönderme
miştir. Kendisine yeniden mühlet 
~erilse de bunları artık göndere

mi)~ği hemen he.men muihalılkak 
(Dt!v"..mı Sa; 3, SO· 7 del 

Londı'a, 5 (~.A.) - ing!Oe"6 Kralı / 
0.."""""1 A}<jkı;oandr"a b'-ı• tei>M t<ılgrafı 

götıdeı>er<k kıetıdi8ini l<UarıdJiı muvııı-

1iakı.Yr\ler dolaıyısl;rle tdıırik elın;ştlo. 

Kı-al t.elgraf:odll, Batı Çölddü 900 

muvaftaltiyettıen doloıy1 tooi<mi'! İmpo.
raiol"lu;ur. h:ış ranlıJ§ına t.el\.-üman <>l
rn<l§, H:ava Mareşa.ljnr. tııjcrıjll rütbe

deki aslle!ttr ie~ ·:kkürlorini surmı..ıı;-

tın. 

Vilayetin Bu Sabahki Tebliğlerinden Sonra ... 

üfetteşler lokantalarda 
ekmek aramaları yapacak! 
Lokanta sahipleri ve garsonları kendi ekmek

lerini dahi müşterilere veremigecekler 
rn'Clllkeml'~'IC sc•va>il-d.i.let•rk Milli Korun. s:ıp~a:1nı yeprnaiki~ıa. ln'f'şCUldi.iır. Bu hle-

260 tan fazla Mihver tankı ve 270 den fazla 
top ele geçirildi, 300 Mihver uçağı düşürüldii 

J'!atı Qii'd.c haN''<fı.t s.ohasını ve mi h'l:e•· kuvvetlerirun ~ekilrneket old uğu sahil }'(il unu gö~r:r harta 

Türk çocukları her ihtimali ,.e 
her süt'priı.1 hesaba kata:rak dai
m"' lıaııp içindeymişiz veya harbe
decekmişiz gibi kendilerini hazır 
bulımcLurmıya mecburdurlar. 

- Biz kat'iyyen bu harpkn ma

Ekmek bulunan 
lokantalar derhal 

fJQ.!ıibi ile mWtahdeminJ.cri Illl!<;f>urlttı 1 cjüdüığ'ü :ıcııre dağı.tıJ'an karnelerin !ıc-

mq Kanunu hükümlerm a:~ tecziye 6'lp1a·.ın bir an evvel t&rnarr.ı:'c:rur:ıa..~ı 
...ıııeroı.ıeı~l.lr. ;ç;,n çclışılmoktadır. Bu bı>-<lplar ta- • • • ~-rtaııorlon&Jed~iıt•~at MÜ· mevamıSa:3.SU.6da) . BEŞIKTAŞTA Esırler arasında bır sun kalacağız!. 

diye bir inana ve bir hükme hiç 
k · ''"e lxığlanamaz. Arzu H eıne· 
Emiı. hat1bin dışında kalmak, in
s:ınlrk seadetine ve beşer sulhuna 
hi.ımet etmektir. 

Büyük Şef bu bakımdan Tfrrk 
de,Jctinin takrp edee<!ğİ p<>litika· 
) ı izah buyururlarken şöyle de
ıni§lerdi'I': 

apatılacak 
V<liiy~t bu ""bırlı ~7<-tf>ı;i bir reb

lii1C~ l<>kıanta ve içkiji yeri<erln bun- ! 
cı..:ı 8'JOCa h·ç bor suı·ı t.e ekmeıt sa~ 

1

. 
m:!I'd4~1 eım~tır, 

Bu gibl yıen'.er n<."" 1tan1e rr.uk.Wliıode 
\.._'.' ne d."' kaıne·:'iz ollarak k.ifllS{"y ck
verrmiy<:ock'lerdir. *rkııs kı!n~i d<.
lnC'ğli k~l~i s&tın alauıık yem{'lt yi~ 

y-ltlu' yere ıı'<'orc<l<....,. ve bu gibi 
J~. 1~·erCL--yı ekun('k is+..ı..1'Jİ)"t"O&lcrolr. 

Ne lokraını' .. a pa.1.ıı.'Onu nı• ciıe ~·r610fl~J 
Ciıenrli c~wıı • ğint htç ktn'll.9C'.,Y'C Yf"f(.'Jl:ı:ye

rtk'tı:r, Y-tınl·i< •atan ttt·r mıü~~ yı!
duım korılırollerine t.~b< tw!Ullldlk 1'('• 

' ôdc sa<Jımolt üzrı-., ekmd'< i>u<llllll'U7"" 
dlcrhıaı! o Yl.T kapıa.t~:~.c=-:.._ v:a ~c~~ 

•- Biız önümüzdeki s .. ne dahi 
milli siyasetimizin >c;eridc ' 'e dı
şarıda herk~e bilinen istikamet· 
!erini, dürü;t ve c:ddi olarak mu
hafaza edeceğiz. Ahitl.crimize, it
tifoklarımıu ve dostlııklarıı.nıza 
sadık olunl< ,e herhngi bir dev· ı--------------
lete kaşı hileli ve s·aklı fikirleri UZAK DQGUDA 
olmaktan dikkatle sakınarak milli 
emni) et siı asetimizi takip ede<:c-

ğiz.• Amerikalılar 
Büyük Ş.,fin gidiş yolumuzu bu 

şekilde bir de.fa daha bütün diinya Japon/ arz /az. 
nazarında canlandırmış bulunma-

sı iç ve dış efkarı umunıiyeler için la sık zştırmıga 
en büyük teminattır. 

F2kat, buna rağmen tekirarla· başladı/ar 
mak doğru olur ki: 

Londra, 5 (A.A.) - Guadali<a· 
nal'da Amerikalılar biraz daha ; -
lerkmişlerdir. Bu iler'emelerinde 
bir ~k dü-şm•·n ö1dürm~er ve 2 

top iğt:nam etmişlerdir. 1 
S•ğ cen~h~an henüz hiç b'r ha-

LiMANDA MÜHİM SIR itAÇAK-

ÇILIK 'EYDANA Çli.ARILDI 

''Mete,, vapurunun 
bacalarında ve maz
gallarında bile ka-

çak eşya bulunca 
Vapurdün Burgazdan 1 • • 

g~~mıştı 
Bulgaristanın Burgaz limann

dan itı.lıalat eşyası g.ctircn ve Ku 

ruç~me antrepolarının önünde 
demirlej'<'n K"lkavanz.adeiere ait 
.Mete• vapurunda dün a'kşam 

gümruk muhafaza teşkiliıtı taı-a· 

fından bir arama Y'!P;lmışt.ır. 

Vapurun bacasında, kömür de
posunun ızıgara:arı arasında iki 
sandık d kiş iğnesi, müteaddit 
radyo makineleri, lüks lambaları , 

'bir takım sınai aıst \'€ edavatla, 
f-Otoğraf mıalzcmcleri, küll-iyet'a 

mikt.arda kaçak çivi bulu:ıarak 
müsadere olunmuştur. Bu şek'1de 

m€m!cketimizc kaçak eşya sak • 
mağa kalk~n ~uçlu!,1rın hm ol -

dukları muhafaza te~kil:itı tara -
fınd.n cfu.emıniyetle tahkik edil
mekt«lir. 

:<apt.an ve gemi müstahdemle
rinin sorgusu ya.pılınaktadır. 

HER ÇEŞiT MADDENİN FİA Ti H~ 

- Biz kat'iyyen bu harpten 
masun kalacağız .• diye bir hükme 
bağhınılamaz. Her an, beklemedi· 
ğ:nıi:ı siirpri:ı:lerle karştlaşab:li.riz. 
Bunun için her vatandaş sulh ve 
tar.afsızl:k politikamız-a bağlı ve 
dikkatli kalmakla beraber harp 
tehlikes'.ni ve bu tehlikeye maruz 
kaldığımız takdirde behemehal 
şeı efle, zaferle harpl<ın çıkmak 
ülkiisüne kendisini bağlamış bu
Junmalı ve sinir ge\ t-ekliığine, re
havet haline asla düşmemelidi.o-. 

bir yoktı:r. 1 
Kokoda'da AJT,erikan ~uvvelie - GÜN BİRAZ DAHA 

ri Buna'ya doğru yol almaktadır- ı 
DÜŞÜYOR 

Bununla bcr:.ber iki noktaya bü· 
yiik ehemmiyet vermiye meclıu

ruz. Bu iki nokta: 
1- Matbuatımızın milli politi

kaya azami bağlı ve dikkatli bu· 
unınası 

2- Hepimizin milli birlik ve 

YA KILA
CAK KİTAP 

Büyiik Edip \e Güzidr. 
Romancımız 

ET Ei\j •zzET 
OENICE'nin 

Bu layemut cser!nin 

Üçüncü baskısı çıktı 
Tanesi 12;; kuru' I 

iL~ı& :;a F.ii""~ .... svıı 
\....._ -- -------

laT ve bu merkezi t<'h"kcye dü· p• d 
şi<;~;~~r\~~-Üt.t.elik hava bom- ! ıyasa a 
bardıma~~~tur. 1 ta 1 e p 

arz çoğaldı 
azaldı r 

RUSYA HAR:Jİ 

ALMANLAR 
Kafkaslara 
doğru biraz da· 
ha ilerlediler 

Londra, 5 (A.A.) - B. B. C.: 
St~'.;ngrad'da Almanların iki tü-

menle yaptıkları oon taarruzun da 
!PÜSkürtülci.üğü ve Almanlanıı 

ıb.nden fazla kayıp verdikleri bılr 
dirilme;;tedir 

:s:r kesimde altı A'nı2n müs -
tah kem mevzii ele geçıdmi§tir. 
Bır kaç yüz Alman öldürü'müş -
tür. Staling•ad'd;ı A'm. n lıa,·a 

(Do:vemı So: 3, Sıı.: 1 de) 

Son üç gün zarfında p iyasada

.ki gıda maddcler:nin fiyat1arı her 

gün 6 - 7 kur~ düşmeğe başl2-

mıştır. Bir kaç gün evveline ka-

AYARI TAfo\AMv~GAYET ZARİFTİR 

MOVADO 

dar e~ri esnafa sari bir hastalık 
gilii sirayet eden mal saklama; 
fiyat arttırma arzusu k.a)ıbo1ma
ğa başlamıştır. Artık her esm.d: 
elindeki stok malı piyasaya sü -
rerek elinden çıkarmağa çalış -
maktadır. 

Bu yüzden piyasada car:z, çok 
fakat ctalep• •.zıdır. Millet; hükı'.'ı
met.min kendisinı aç bırakmamak 
için aldığı tedbir'cre güvenmekte 
ve nasıl ols.a her maddeyi lüzu-

tDevam1 Sa· 3, Sil~ 4 dP,) 

Hastalara ve 
çocultlara faz a 
şel!er ver 0 lecek 

· S•. 3. Su; 5) de 

Garip bir hır- · de eneral bulunuyor 
sızlık vak'as \ 

Bir• ktepll çocatun Amerikan radyosu Rommel ordu
pabuçı rı ve çantası sunun tamamen ezildiğini söyledi 

naııı çı!ı'..l!dı ? 
Beş!ktaşta garip bir hı=lılk 

vak'ası olmuş, henüz kim olduğu 
anl.~ılanuyan b:r a<lam 7 yaşın
da bir mektep talebesinin papuç
Jarnı ve çanta6ını ça!.rmşbr. 

El-'Şık.>.a')la Hamam sokağında• 

16 savılı e\·de oturan İsmali Hak

kının 7 y:ı.şındaki oğlu Çetin dün 
~e<şam mc:-tcpten evoe gelirken 
yold~ bir adama tesadüf etmiştir. 
Meçhul şahıs mektepli yavruya 
i-y i koşu.p koşn1adığını sormuş, o 
da: 

Londra, 5 (A.A.) - B. B. C. : 
Batı çölden g'<'lcn h&l'oerlere gö

re, mihver kuvv<'tler: şimdi tam 
bir ri<:~ t halinde bulunmaktadırlıar. 
Bozgun halinde çekilen bu kuv
vetleıe kara ve hava kuırvetleri
rni:z tarafından ş"cl&?lle hücum 
edilmektedir. 

Bu son muhare"bde kıdemli Al
man genera:: Stummcr maktül 
dü~ü.şlüı·. Şım<liye <tdar 2'.;nan 
esirlerin mik:arı 9000 den fazla
dır. Düşmanın ö'ıü ve y--aral;, ka· 
/yıpları da ~-oktur. 

260 tan fazla Alman ve i:.:~cn 
tankı taohrip edibıiş. 270 top ele 

(Devarr.ı Sa: 3, Sü: 3 dL:J 

Hırsızhk eden 
otel garsonu 

Sirkecide İzmir - Tarsus otelin· 
de misafir bulunan Abmed!n yns· 
tıı;rın;n altından 800 Iİ•>'ını çalaıı 
ayni otel sakiıılerınde~ Mehmet 
diiıı zabıta tarnfındaıı yakalanmış 
müddeiıuııumiliğe tesHm edilmiş· 
tir. 

•- Koşay·m da gör ...• ceva -

!hını venniştir. ı ı 
Fakat mak.>adı hırSız!k otan bu I 

adam, kü.çük Çetine: 

1

. ÇERÇEVE 1 =========== 
<Devamı Sa: 3. Sil; ( del 

SiNlMASIND.& 
Bu gece saat 21 

den itibaren 
J\.1UHTEŞElI BiR PROORAM 

Oldüren Bahar 
MUHTEŞDl BİR 

SAN"ATKAR 

Pek az kal3n yerkrinizi 
evnlden tutunuz. 

-ıcc;;.,;;;ı Tel: 493G9 D::O::DllZJ"S 

TEFSiRLER 
Günün sadece Türkiye çerçeH

sinde değ"!, dün) a kadrosunda 
en mühim hadisesi İnönü'nün 
nutkudur. 

Vaktile bir yazımda, lafa ben· 
ziyeo işler ve i§e benziyen laflar 
olduğmııı kaydetm'ştim. 

Evet, lif; haldki kı)·met ilad-e· 
sile söz, hadiselerin insan ruhun .. 
daki ulvi pilanını temsil ettiği za· 
nıan iş mefhumundan iistün bir 
cevher olur. Artık iş undan doğar; 
o, işin toJıumudur • 

İşle, kelam denilen ilahi mües
sesenin büyük haysiyetine men· 
sup olmak manasında lnönii'nün 
nutku, poli'tika dilin'n ekseriyet
le dumandan \'e buluttan laf hey
kelleri önünde, renle ve şi~k 
saçan bir billür kütlesi, heybetli 
bir iş abidesidir. 

Bu iıbid<: etrafında içli dışlı tef· 
sircilcrin, gözlüklerİ!l1İ ve dür· 

' bünlerini hemen iiyarlıyarak la
kondıkları anlayış edalarını sey· 

! !'etmek de pek meraklı olsa gerek .• 
Evvela Türk mathualı , davayı, 

bütün inceliği, bütün deliileti, bü· 
tiin ehemnıiyctile güzel ve dürüst 
bir mikyasta ka,·ran11"\t1r. 

Bu bakımdan kendim'zi tam 
tatmin edilmiş sayalı'J;r'z. 

!':utkun Londradaki aksi, yine 

NECİP FAZIL KISAKl'l!FJ( 

ıf•rin bir incelikle, şu olmuıtur: 
- Türkler Cumhur Re"slcrinin 

bu nutkunda tarihi ruhlarım \C 

an'ane\i asaldlerini göstermi~ler· 
dir!. 

işte bu kad•r ... 
İngilizler, inrclikl<'ri icabı, {az• 

la her tefsir kclinıes~·nİ Jüıunı!'\..ıZ 
bulnıuşlar; ,.e İnöoi.i'niin şiddetle 
çatıığı (ıek taraflı hakim"~et si· 
yaseti) kutbunun kim oldugunu 
araştırma.)'• lüzuın görmenıişlcr .. 
dir!. 

Acaba lngiliı.ler nutku kavra. 
mış bulunuyor mu~. 

Buna karşılık (Berlin) kısa bir 
tefsir ciimlesi içinde, (tek taraflı 
bakiın.iyet siyaseti) ifadesinin ol· 
sa olsa (Anglosakson) !arı ~t 

olacağını ileri) e sümıilştür. 

Yoksa (Bertin) mi nutku anla
n11ş bulunu~·or?. 

Ya Tiirkleri, yaralarına parmak 
barnıak vr harhe çok ) aklnstıkla
rını söyl~nıi~ oln1ak ~rrçe\'rsinde 
miitalca eden Bulgar?~tan?. 

ı 1 utku 1 THrkiye itindl' hariku· 
iade anlam.ak isfdadını gösteren 
bir sın·{ da, erndeki mal stoıJa· 
rını toptan piynsava siirmenin \'O 

C:-ilhtırak .. ıücn çık~rn1a~ın rnrc i· 
ni aronırYa lıaşlıl ;n siıtsiizlcr şc· 

bekesiC.i.r. 



2-S ON T E L G R AF - 5 z i~ TFŞB1N JM! -
HALK FİLOZOFU 

NE İSTİYORUZ? 
İyite 'hlliıımı•~ laztm ı•l•n bir 

aokUı var: Dn·l~t, lıayat pabalıı.. 
ğı yuk, her tar..ı ::ülliik, ~illüs.

ıan, demiyor. Hayat pahalıdlf. Sa
b"t g~lirli bir lt..ısın1 halk da btı 

palıal.lrı: a vcrd~i s.ıluııtı ile mu. 
tarivhir. 

Hnrbin !Mı~ınd:ı.ıı bugüne kadar 
tih·lü tedbirler alını)or. Her ted· 
b:riıı faJdal:ırı bu.ıa mukabil mah
zurları vardır. Kal.ısı ilnü si.stem
l<>rlc ahbapl.k eden in.sanlar biliW
ki, )·alııız •fayda• yoktur. Her 
fayı!anın •ına.lıı.ıu, u vardır. 

l\.[cl.)ele, en az mahzurlu tcdibiıri 

bulup tal'lılk edcbilnıekı:r. De\let 
de böyle yaopıyor .D~cr nwmle
kctl~rde, haraı pahahlıg-ına ka111 
bulunmuş bir nuıa(iy·eı aşıs..ı yok
tur. Bütün dünya iktısaıli hadise
lerin pe~ioıra koŞLıyur. 

Tl:RİZ:ll 

PROPAGANDASI 

Bir zamaclar btanbu.I olelltti 

sinek avlıyordu. Şimdi de. mevc:ut 

oteller L:r.fi gelmiyor. Yen:ide.n <>

tel aç•lınası icap edıyor. Tıırinn 

için propaganda yapıldığı seoclcri 
}ı~tırlıyonım. İstanbul oleller'ni 
bir hirlü dolduranıaz.dık. 

Şinıdi, İsf.aı>bul için acaba J1;16Il 
b>r prol>"1:anda yap;JOruı:?. 

GA7.ETECİLİK 

~.IBKTEIJİ 

t.:lımay, •Tan. da yazdığı bir 
(ıkr•tla lıir gazetceilık mektebi a

r~lm~ ını istiyor. Her meıJeğ"in bir 
ıucktebi \.'otr, gazct.ecileriıı neden 
01uU 'il:D, d:)·U'r. ll;-:t, boyu.na alay-

c!::!l ycitşme ı:azelecil ıle ma~bu.
atı temsil edeceğöz.?. 

Sa t Ke !er, Ulunayın bu yazı
sını okuyımc.a, hiddetle ınulıarıi

rin yantna varnuş: 

- Üst.ad demiş, §Untı söylemek 
lswim ki, biz ga'l.ctccileri.n dlin.

yada ö{ırenmeğc muJıtaç bıılııındu
ğuııııız lıi;;bi.r bilgi kolma~. 
lkı>~inl hm;m<>lm·§ bu.lunuyorıD.• 

Sl::LA-'fİNİı.'I 
CEVABI 

Nusret Safa Coşkıın da, S<>n 

po ·tada Selami lncte cevap verdi. 

Selami İrııete: 

REŞAT FEYZi 

Harp ckonoıni&i, fiatlaTın ~ 
selmesini zaruri kılar. füt.ı yük
selnıİ)·en her4:ıaııgi bir madde ve 
e.şya tasavvur uluna·•naz. A.oıcak, 
de.lelin )<O.ptığı, vıı.rguın<:u ve 
kundal.ç.laruı tertiplediği aşırı 

fial ) ıil<ocl~lerini önlemektir. 
Bir kısmı vatanda~lı><ın mııhay

yiJ.,sindeki ferahlık ve ueuzhık, 
aucak normal günle.re ait hal.lTa
lardJ:r. Bu hatıraları buakmak li· 
2mdu. Bir takım mahrumiJetiere, 
fedakiırlık ve feragate katlanmak, 
bugünkii ,artlar için~e, bir vatan 
borcudur. 

Dün) a kan ve ateş içiudedi:r. 
Bu kı.ıyanıetin .aksi \'e sarsınt.l:r 

rını.n yurdumw.da hı .. editrneme
slni istemek ve böyle olabileceği
ni zannetmek, en baf,l t.ab::rile 
budalıaWı:tu. 

Dört yıldanberi tramvaylarda, 
tünelde unutulan efya 

satılacak! 

Dfüt yı-ldan.beri İstanbul tram
vaylarında, tünelde v~ tramvay 
şirketin:n otnbüslerinde unutu -
lup ta s l·üpleri <:ıkmam~ olan 
b~s1xın, iç çama;ın, ayaltkat!ıı. cl
di\'~n; 'kit.aıp; ckr;ı,vat; göı:lük; 

çanta, OOJma lca·l.em Ye saire gi
hi yiPzlerce parça ırruıhteli-f e'i}Y3 

önümüzdeki Çarşamba saıhahı a· 
1e.ni m\iıuıyede ile ;darenin Jı,a,

rekt>t kır;m.ırula satıı.:ıcaktır. 

Cumhuriyet kız liseai müdürü 

Curriıuriyet kı2 !:isesi müdürü 
v.e e->ki edebiyat muallimlerinden 

B. Safbri Devlet Dcmiryolları U. 
Müdürlüğü neşr~ı:ıt işleri mü -
dll.rlüğüne tayin o!unmqtur 

Kasımpa§a orta mektebi ile
ride liaeye tahvil olunacak 

Karnn.paşa orta rnektc;biniıı li
seye tahvil olunm&51 ~laar f Ve
'kfıl!!tinden temenni ecLl:nişti. 

Verilen ceva.pta tedris kadrosu 
münaselıetile şimdilik buna; im -
kan bulunanuııdığ~ ileride _yapıla
cağı b;ldirihniştir. 

Diyoroma sergisinin kapan· 
ması tehir edildi 

Eminönü Halkevinin Beyoğ'lun
da İs1.ikİıil c:ıddesinde açmış oldu
ğu cBüyük Türk Zaferleri D:0yo
roma· Seı>gi.si> nin gördüğü büyük 
rağbet üzerine dün gr-cc ka?'!n -
=.>ından vaoıg<eçilerek Bu Pazar 
gecesi saat 24 e kadar ar;.:k tutul
m•.ı.ı kararlaştırılırnştır. _Ne dersin, diye sordum: 1 

Şöyle dedi: =========--==== 
- Evvela, ben Nusret Sa.faya 1 

tıtlap etnıootm. O, neden ha.na ce
,·ap vemc.k lüzumunu duymu.;?. 
Sonıra, rnıienıadiyen çok tek.lif!.iz 

ve ahbapça bir lisanla bend<ııı. bıııh 
eıi.vor ve bana lıltap ediyor. Hal

buki o z..ıtla böy!e teklif~:z ve 
sıkL Wu dost değilizdir J..i_ 

ACARA BU 
ÜLKELER NER~i 

Yeni bir kitap ç.ıkmış .. Gazeteler 

rel:liıııuru yap1yoılı>r: ·Akıllara 
dıırgunluk veren ülkelerde .. • 

Çocuklar için yuılıruş olan bu 

sc~ aha t kitıdlıı, olsa olsa, Ilı ugüııkü 

ıak cephesinden bahsetmiyar mu. 

de-rs~niz?. 

AHMET RAUF 

Üııl"""""te ı "''~~. Rektör Cem:! 
B lsei·n ıtıyl'€diÇI r.~. kyırr ı lxı
zı ,.-ı.Jhı~ı ih.t.va t.diyöro.J .• ; .... ıen ra- / 
karrilara gôı , y~e~ t::ıh.::; ! Jnue3:Jl'-

lerim:.x' ... j(, tnlciıe Ct><>rl· JıM· Y>I 
m!:t<m-'d'~·cn .. rtım.a>ktad>ı-. ııu t.<>tış, 
41Bıl eı.."-ı tr:~-)'CLY)i ti ka.ç seıo.(' .)O{' .. n, 

trb:o.:-'.lz eı:ı;..,...ı'1..~ 
B:.J:lÜ'n, bir ~ tqııe"Atü.; 'er \"C mü
~~·. gE"!lç v~ yOOtrok t-;;Jısı. gör-
1nü-ş cietran ihtiıytıcır.dodllı:·Ia.r. Ve beL

l<i. lılıZ1 işln-imk el,>, bu e'~"'""' bu!ı
ranmıdan do11lyı ~ktı.mr. Du 
mıcml-. ,;i1c3r1c ~ m~
di)»ol t.'9\'".k "" ~ - ~ 
dır. 

BORHAN CEVAT 

r- Mizahi ve :ıııilli roman No. 20 

BİR PALYAÇO DÖRT CAN
BAZ BİR DE HOKKABAZ 

'-•·-----d) Mt>hıLrri.ri: NEZİHE ftı:tJHİDOİN ~ ... ______ ,,_, 

- M·.ı<...;...tıe! ... 
Ş n<> "" genç k:>dıo rt>kabeti u

n . >L• \, b>rmı.o iro!l.a!rna al:lmtıı ı>
ı>U. yorlordı. Bu gıııtp ,.., gulünç 
. !~ y t~ tıaraı ve sı..pLvge, 

eeyı -d'-'n l>a.cle:r..c Ocman Aıh gum
bor<ı. l I> tatialı.• auııw •!Gtıt:.J.clı: 

- r.. ;,{; de ywsin ,. :.er bcı!. .. 
F , Cc:hdey, b•• Kç:e claba öp-

t 

B r bu<:b · a ~1~~r i~n mi dövü
,ect"' lcc?. 

- 5'>11; ÇC~ )"3Zıl< olurdu ... -<:tıh-
tC be c1..\:Qf'411il:; b~ı-

- ı.~1 a ut&ııın.&da.o durnu.:ı; ta ba
;.ıyo;. H:.ydı çC1t abımı b-l11n ... 
Foy :tı:ı. ç;.,_J..ıuc ~< ç ·.11 ' a öylt• mem
nunun kı. , B: '.la .. bep oldaju ıçOn 

Foiıh-eo>ğırn(> ı bediy<•n ~lıar ıca... 
laca;!un •.• 

F<ıı~ .... Cchid'edo looluıw. r....ı.ı ... 
- Bt·n del öyl-e ~~ ••• Y.a bu 

du,.ror .. Uoız, ah'.~..-ı.z; ına.blUAo.a ina.QJp ta 

....,1.lrdim. 8:4ıo111 nı(<eı· ;;ıo~ 
~ b:r ~· ... \t-er>-~n~ !i300kam 

··~. -Raı.t>e ~- h.ila ne 
be'L~rwun &albe.?. 

Rw'"..C'p bu mlitbş Va2'ı)"'6t0Pn uetz 

kurtu'.~ sevıome.ıcle ~ 

filmCll dal-.a "'ya.d-e gtiz llkila. ,,., "" 
caz>bderme hayran olduzu iki güzel 
kJıZJ bor d:.~<111<.6 'ç-lnde lcn~-1> ~ 
1:-i caıy-.. r cny;r ye.Yl1J'ordu. !\'ezeJ.ret(_>n 
fllı:t<ıı•ını çlkanp >k> ~ t:e,yaıv. se
ldm!odı; 

- Att.nıi lernl'lllllı ec!frd< c.ez-;n lıir 
iç """""1la llli'l1l<; aşı.yorum 

Bu. - ~ ile! gmç kılı< bir
den birer ~ <>=« kı>:kola Ra
tobin a.!"kıasrndtın met'Clı~ irıOp 
d<Jıta ç*tılar. 

CJabde yilıre4'n1n ac&1>ı petı: ı., 
aıııo:l,Ytll?llzyGn tuhll! bir _,...: 

- ~! -Otıdi- Benı ,_,_ 
dll!lne ~ dotruısu •• 

j'Qjbjre c.e 1'lllOll< bir iç çekioiyle cıı-

• 

Glt:~Lıtf;~lal ~Ar E V_a:~ 
1

i y e t 11 
' 1 

MAHKEMELERDE• 

Agobun kazı •.. 
Ahf eşin keçisi ... 

Balkın yardımı K fk d Al M d 
nasıl olar?. a asya a man ve ısır a 

lııo.lkıın, '- polil'baDCll. dler;f.Uı 
yaırdırn ı·l;nıeQ l!ızımdır Bu cümlıeyı 

9'ılt ıd<ra.r ed'7oı'Uz.. Faİo.t, bic çoiı'1a
nmız, bu )&rdlmı.n .-ıl ~ 
""~ bt ırn.:roruz. 

M<'sela, 0<1Ja<iıın ıı< i<er ka!!rlı, tire
oor ~ atJIJlf .._~ sc:("J.adı, di,ona.. 
Bu, yalr.ı., cı.t·•ldlr. ~ lı.4 ı:l

f>liln ti>caı>r )'Uz """1*, f;\fm -1 
da u.ç ...ooıııı: ~ ~tıır. 

F.at....art, ya biz'.'. Hepimiz, dcı-ha.l t.e
ıaı;ıan~. Elıro<zıe ll0!:'.'G bütün po..-

t:ıe ~· r <.i•lı.yo.ruz, v~ bıl' '~ 
- IQifl<le -4TIOl.i vazıy~ IÖf&
~ 0rı. k·.,1, t.er b.Aıf ('d(yoıu:., 

!lal.bu. kı, p:.yamı..r .. ;.n blıQ.ni Ill\l(l6-

3-~r.d . G un.ti" lt :r .... rz y,;.z rı:ı:.;.ı:-n ş~.".r 

Etlh 1~ e<Lrn tfi.r ev, tı-:r h:_lfl;a ic;indt> 

on ıblo şEke-r alır \.ıc l'\"e ~~tc'9.raa, 
.. ıtıet~. ı>0·asıdll ,eıo,. lolo!ımaz. BU va

zıy't.tt'e ş !ter ?ICırıı:ı&ı Ç'E'°!<ı kiırn ~ 
!v,).''Or?, T..ııi. lıu ]•ı; ..h cL!:Gw.ıı~ıa 

ge,tı-.;t do b-i.' k .. o b.J.'(! şd'..;ıl·r e.:ıama
rr v~ ev-J.~ ti •.. :-!" c!~ l>!tm.=:... Btr 
ı ~ t'Qy ~.JnE'llX!{ ~~ker )"Ok .• 

i.fi.e bu tip va, tlJ...<.i: , b:tt.t.li. srker 
sJ!~lt1:ı di.:~iı:y•or?. ~r kı:ı.tn'!f' ;ce.şıl}l 

:.ı:oket' bLclATl)'W, (,.,'Un"kii, c.-t1$ıık\a Şf?-

b'r yO:ct.;ı,. ~c- t, ıc.om1u -ev~. me
se.ı.a, bet k'-ı_u, ôbü.r ko.ın;udı:ı on k.-lo, 
mahiıt; ite bek~ .... } ıt''w-ıfl-41. çatı Ci.l"a

sıru!t fi.: "'ıruiık , '1<9r v:ıonhr. 
Dem.ek 0ılı;tyCl' kt, hat<."!.;.:,.Lte, b!r fC-

kc.c o .... "ll"anl ~·cut Ceğ'...!ôl !' 'f"ckat, 
tüc<nr. ee-;-ı.af \':l~ L'z. rf b·rliı?l i1e bu 
b11Jıırcım y:mıtll!-oruz. 

İ•§C po.'tlk,.;ı:ı..i.~ iü>tım>le baikııı 
ya.ı-dirn ('(nıı(.\"j. •iiriü k)!tf-rlf· olur. 
atr lw'"zda, bQıri.t• iht! )'arCln f:t~ıa 

rr-"Gde atla a-'ma:n:f.ttlr. 'f1~ ~ltec 
rrts:ıL:~oo oJ.Cll.ıı:'.... g.b!, bU'tli.n ciğı 'il" 
rrıcdd?l.erdıe ~ ... \"Cl~Yı.:·t ayni&. 

H;;.:\i v>i<~ y>>'ı'r.de b;,- ~ ôr:ron 
duyu:yuruz ki -gür..-.:VU .&!;crirıa-
('IV't ı:orin.dı • bh"er 8<: x!.;.ık ~r'eri YfC-

dır. Bi>)'i.t, bn k.'S'ııin e.,.ode bire.
ıandllc ıı<i<'-"" oıc.. bin "1nc!ıır edi'r ve 
yo;rmı ıı:;.:o hı•s•lnO:e, bu ,.,,«üoon, 
~ı,,..[9iz .k;:ıç l""1 ili'.".)'OClm m..P,yıı.. 
cı>ğına d>lşütıiinüz. 

R. s ntr 

Esnal cemiyetlerinin 
koopcraitli 

yem 

Şehrimizde mev<:ut tekm;! es
na! cem;yetlerinin mü;şterekeıı 

«ooperatif kuracaklarını hah<?T 

verm#. Bu yeni kooperatifin 
nizamnamesi hazırlıarunış ve tas

dik olunmak üzere Ackaraya 

~"Ollanmıı;tır. Taııdikten gelince 
tesçil muamelesi yapılarak hemen 
faaliyete geçi1'2<:ektir. __ ,_ 
Lise ve orta mektep müdür

lerinin toplantın 

Lis ve orta mektep müdürleri 
evvelki gün istanhu1 kıs !.:sesi 
ıkonferans salonunda bu yılın ilk 
müdürle'.!' top!antıs:nı yapmışla;
dır. Umumi tedri.S vaziy~ti ile 
mek\cpkrin i.hti:;a<;lannın görii
şüldügü bu t:cp'.~ntrda tekımil 
mekteplerin rnııhn.kat ve talebe
ler n ·it~p ihtiyaçinının tem:n e
dilmiş o>dt•ğu anlaşlmıştır. İkn
ci toplantı 3 KitnW1usanid0 ak -
dolun~caktır. .. 
eTAKVfMe 

-;_.trml 135.R 1 (117,Ill l JI'ccl l36ı 

f. ~ttll'il 184 ı ŞEv;:L 

Yıl 912 As 11 ı\~aı:t! El ani 
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2 ci teşrin °1 3; Gü:>eş 134 
12 58 ö~ıo 6 56 5 1543 İ1c:indi 942 
1801 Ak,am l2 00 

Perşembe l 351 Yatsı 1133 
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vıap verdi: 
- Ya ben?... İnın Claıbide ... Bu 

gece -" - ~m ... TÜTlu ııı..ı,ıu hulır"'1wa kıapıld:an dlıtlru-

w. .. 
- S('tl bu kil<'o ne mmaı>dııuıbe.ri 

88\-..,.orwn?. 
- Dün ö. ı..ı.en ..,,,,,.. 8""t dörtte 

!ı<.şJcı;iım. Y~ SN>?. 
- Beu? İlki sa.ıııtl:eııb()JU... Fııkııt 

on ii.İnıdÜr be.."1ibr.riz .•. 
- S<.rıa ll(! ı:orr..an il5ııı aşkcL1'?, 
- Sö,;•!edim ya. ilo saat ('V\· •.• 

- Ooo! Öyı1r;yse lx>n dEllıı. eJk'yim. 
Barcı dtin ög:"Clen """"" s:ıat Uçt-e i!ft
nt 8$ eıı:.ı. 

- ı;.,......,. ... ,, dil' d~ıli! n.ıseıet. 

- St"'\'irr.siz cletıl, hatıtü gülJcl. _, 
- H~röm!iıde bile d.)'biP:'-<Z .•• .Ben 

bu k•do<' yolaşıklı oone. yJd<ın blr 
~!'ika.~ i.D'l 1.hk. doe!a göriJ~rum. 

- Öyole!. .. H.ıklısın ce.lıid.r... H('m 
de 1c0<r:k... inımu eğlAenıfüyor doğ
rusu. 

- GUz.el ıxuly.tço... Falkıat 1>.z de 
ona mııi)IOp olnc k Mğ>l'z ya ... Değll 
mi Fah~n\? Btz Gk.lU!lYl.lŞ, )"WZm.lŞ 
11CY1ıan gıibi k ..ııan.z... Gllzel dlJ OOıe lılr 
~ ~lu~ aşıp olw-. Ş:mdJ 
b<r ~ oynı,.an c:.ob,.,,... g<b; "'"' 
lm...-mwxla parmdc a!tırır dururuz. 
Aruı&ııdıan ern.diği sütü bumuınıdkın 

(Devanu Var) 

lngiliz taarruzu ve 
Mihver ordusunun ric'at hareketi 

Yazan: İ. S. Eski Bükreş Ate~emiliteir 
.DOGU VE MlSJR CEF.HIEJLE

iR!NDE HARP VAZİYETİ: 
Stalingr.ad'da Almanlar, b..r ı~ 

gün önce tahmin ettiğimiz v~ç
hile, yeni hir taarruza baş1'an.ış -
!ardır. Almanlar kışa kıadar y.a 
bu şı>hri tamaı:n:ı.e zaptetmek vey.a J 

Don di.rseği gel'isine çekilmek ro-1 
runda bulunuyorlar. 

Her ne olursa olsun, şurası mu
h1kkak ki Sialingrad mulıarEbt.si 
ıhı5.li\ ş:dde\1€ devam et.mt!.<t.ed.ıc. 
Man.·~l Timoıçenkx>, ŞQhirdeki 
mi.tdamerı talw.ye için. Vol@udan 
'bazı kuvvetler ı:eçirmeğe muvaf
fa 1< olmu!flUr. D:ğ"'T taraftan ı

rın şim3l ,.c cenu·bundaki y~ rdım
cı ku\'vet\erle kurtarış taarruz.la
nna t-e<r•T b~lryacağı da kuvvet
le muhtemeldi. 

şüphe ydttur. Alman :lerlev~ 
ıbu ~le durdurmaları mümk:ün 

dür, "li•Jil 
Mısıır c~esine gelr:ı.ce: Umu.mi 1 
vaziyet büShütün mfuver orQoou.. 
mm ale:ı,luıe dlönmıüş gi>idlr. İn
~ cırdıısu, hiıdayettenberi ihti
mal verdigimi.z şekikk taarruz 
cq!ıeoı ni cer.Uba dv{:rı: gcni§le'L
m ş ve mu'hartfueye - şimdliye ka
dur ,.eride tutttıı:;>U _ büyük piya
de ve ııırlıılı kuvvetleri sünnfur 
ti.i.r. Manı,ıal Rommcl'ııı de - İn
giliz ta.:rru.zu bütün cepfte<) e ya
yıldığı ve mu.kaıbil taarruzlarla. 
asıl mı;ıl_ıarebe hattını elde edeme 
dl gı t:.kdırde - g erı çeıkile.:eği.ni 
ve oynak müdafaaya başvura.cağı 

Kafkasy~ya gelince Tocpc>e ve 
G~~zrıy kc-simlerincle büyük. b ir 
~ğt'Ôkil" yoktur. A.lm;..nlar bu 
lıe<lef.ıcri e'de etmek ıein me,ızit 
taarruzl.ara deva:n ediy~rlar. Yal
nız m~rl\cz kCS:mde yani Al:ııgir -
Nalçı.k hattında Alman keyiki 
henüz durmamıştır. Nalç:k'ın 

:ıaptndan sonra Almanların Ka • 
~adeniz ,,-,.Jı.1.inde Sohum limanı 1 

istikz.metindc dağları ~mak is - 1 
tedi.k.lerıne ihtimal verildi. B.ız; 

ibunun ne katla. güç bir hlr~ket 
olacağ;ı.ıı belirtmiş, bunun iç:n 
Almanlaırın Boı.kiı <km\;ryolu ü
ııerirıde Vla.dikatk:ıs şeh.rire yü -
rüınıeyi tercih ettikl.crini ve böy
lelikle Gro-my petrol sahasını ~.._ 
nuptan da kavram.ağa Çl2IJ.:ı3cak
larını talmıin etmişt.k. 

Rusların Vl&likufkas şehrini 

çok !J ddetle müdafaa edecekleri- , 
ne ve bu maksat.la sağ cenahla 
nı1ll<ai:ıil taam.ıEa ı;cçe-cekltTiııe 

nı tlafaatla yazmıştık. 1 
Kaihi.recren ge!("I: ha'.:ıerll!fe 'ba- 1 

kılın;a, mihver <>rdusu umumi 
'bir ric'at hareketine başlamıştır. 
!r..gılız ordusu m.iıver cephcsiınde 
ağ'.r mal>rinel tü:fek mewilerme 
kaclnr girmiş ve billlıassa Ş:malcle 1 
asa.s yol üzer.nde bııkınıan Sidi ı 
Abdurrarunar:a varmıştır. Bundan 
iba,_ka mihver ordusu cenuba dü- ı 
şen Eı mewllı d l1a terketmi~tir. 

Bu vaziyette ır..itıvcr c>r<luswıun 
şimal ve cenup cenablan bg lı 
ordusımun (ııgt,ü<r: kuvyet.lcrle ya
pılan taarwfüım.a ui;'l"amış ve tclı
dıt afüna girml\>ııir. Fakat İn€liz 
taarruzu, görünjşe göre !fimalde 
d:ııha kuvvetJi-d!r. 

Şııındi bLiy.t:k tarik muhare.'>esi 
devam ed yor. !ng:ibı zrlı lı bir
lııkleri iyi ıbir hareket mar.<"Vrası 
kal:> Rtyeti g<:ısterirlcnsc ve tün 
İngiliz hava klı:n-et'.eri de tan'!< 
muılıarebesin sürekli b:~ ş 'ide 
'Cle9tekliytlbi11·J~nse. bgatzlcrin 
milwcr or<lusur.ı.ı bat;ıy<ı dağru J 

lDt.v ... nı 2. S 7 del 

iYiLİ iN 
Bir cİyilik.. tir tuttıumıusuşl 

İ:yo.at, nedir? Bunun, mııhakıj{•k 
ilıer yana çeblen manaları vaııdır. 
Bence, İjilı:k., cFenalı·kı· etme ... 
mekfıir. 

Jfop i;;l:ik etm-ek is'.C"riz amma, 
tadında 'bırakmalıyız gi.bı geliyro 
bma! 

İnsanların b.ıil>irlerine küçi.ilk 
yard·nılıırı cl.:>kunm1sına b:r ~ 
ciem:~'->rıınt. Fakat bu ya!ld.ı.ırn 
ileri tU üı"'Uek, Y~im gtürenie
rin aıh~iıkını b.lZar, teır:Cx ~1.. )i -
rir. Evet, iyılik etn:ek, b!ll,;.;ss~ 

zayıf ir..saı;loırın geııek ~radelcri

ni inmelı ha1e getirir. kendı ken
dilerine kalkınll'a kuvvtt ve ka
b,1:yet,n Jc.a~/be~erier. Iyil.k et -
mek]e, onlara fenalık eclilmiıj o
lur. Onlaı, kendi hallerine bırak
malı, dii§e kalkn toparlansınlar. 
Eğer tıııparlanamıyo.Ia.rsa, hayat
ları tükenmiş d<'mektir, yard:ım da 
fayda etmez. 

İ:yil,:ğ:n ı;oekilleri vardı.r: 

l - Para vermek, 2 - Evine 1 
al>p beslerrlke, 3 - Üst ba~ ver
mek, ~ - Bir ~ koym•k. 5 -
Biline bawiye etmek, 6 - Mekte
'be koyu.p oku1ımak, 7 - Kırahk, 
yaıhut satılık ev adreSi sağlık ver
mek, 8 - Hastahaneye kıoyma.k, 

9- Kef'l olnıak, lı>- kiracı bul
mzk, 11 - Evlend'rınek. 12 -
Banştırmak, 13 - Teı:z.i, bakkal 
doktor, eczahane; manav, ka~ap 
ilflh tavsiye etmek. 14 - Birinin 
işini ta.k.p etmek, 15 - İkram et
mek, 16 - Memuriyette k.oru
ma.k, 17 - Meslek inlıhabında a
k>l öğret'lnek, 18 - E~ti eşya 

vermek, 19 - haç tavsiye etmek; 
20 - Nişan bozmo.k, 21 - Ismar
lama mektup yazmak, 22 - Eş
yalannı E"!llaneten a;lıp s.~klamak. 

İyilik etmecLğim ve iyilcik et
meği de scvmed;~m için, fazla ... 
sını 'bilmiyorum, hatırlaımyorum. 
Şu iyilikleri bir gözden gec:ire

lim: 
1 - Para verdiğ;n.;ıı dostun, ah

babın yüzüne hasret kalırız. 
2 - Evinize alıp beslersiniz. 

Besle kargayı, gözünü oysun. 

( 
\"azan: "'\ 

.ahmut YesEri) 
Lacivertleri veremez miydi 

4 - Bir ise k.orsunuız. Beğen -
mez: 

- İ§ •ğır aylık ta az! 
5 - Birine tavsiye edersin:ıı:. 

Gelir, sr.oi bulur: 
- Baştan savdı. Daha doku -

r.aklı ta•'siye edecektiniz. 
C - Mektebe kor, okutursunuz. 

Mektq:ıtcn 11oşııut c!ıeğildir: 
Daha iyi bir mektebe vere

mez miydi'! B1:hr.uş bulmuş ta, 
ıbu kuliL..tür m>Ckte>bi hu muş. 
K rndi oğ1unu bu mektebe verir 
mivdi? 

7 - Kiralık veyuhut sottlık ev 
saf:lık vcrin;iniz. Arad::ın zaman 
geÇ'('r. görünür. Dargındır: 

- &;nimle a!ay edeceğ.n hatı
;mna gc'me:1di. Eh', çok küçük. 
Sonra. kirrnı d<ı ağır ... 

8 - Hastadır, bir hasla.haneye 
lcıorsunuz. Hastahaneden lu.ıber 
gönderir: 

- Hiç iyi bakmıyorlar. Hasta
bakıcılac çok kaıyıtsız. 

9 - Kefil olursunuz. Hiç ~ -
redıdürle l.üzum yoktur, paray1 ic
ra daıiresine götÜlJP yat.ıracaksı 
nız. 

10 - Evine bir kiracı bulur -
sunuz. İkı "Y geçer geçmez, kar
şınızdadır: 

- Gönderdiğin kiracı ile başım 
derite. Kirayı, ay bıcşında peşıncn 
verecek. Aıyın on b~şl oluyor, al
dıJ.r.ıııy<>r. 

11 - Evleııdirır~iniz. Çok sür
mez, mırıltılar, h0murtular baş
lar: 

Bana yazıl\. oldu! Yand.m! 
12 - Dargın karı koc"yı yahut 

arkad~ları barıştu:rsınıız. Ka -
rı koca: 

- Ne iy• dargındık. Kavgalar 
yine başladı! derler. &kada.şlar 
da sızı.anırlar: 

- Selamı saıba.h kesmiştik. A
ramızı buldular da haltettner 

A~ lror'->''U!l< .... koo~.ro.: 
- Aq.9 yohu .. Ay-p .....,._, Ari<A-

~: ()}ur mu bö.Y :ııe da.va 'niWı"' ... 
- O!\i.!' tab:t ... Neyı- ~ı:• 0-. 

ıw.n balıa yaptı~ o'uı.· ırı0!. 

- Ne y-~ 913rt't .•. 

di.r k.i"'. 

- Dıına nt' "'"""'?. Aeobun i<~ 
pbt yı.'1ıııu y><".nııeı:- Oedi. 

- E .. N.- olur~. 

- Dıı1'hıa u ol suc.? Hen! bfU. dür 
P<'diiı kaz >"Pl.ı. 

- Ob.ın ciı..'1n<."Siy~ kısz o!ına:l>n 
,,al". sen onun 1ceı"ldl kı::e 1 '!i'r.e ver. 

- S&cV; o k:>d.or olsa i.yi... Aıtaı-

• d.a. Atı6.'şCı cc~ ııb ._ 
ili' ..ıı Y'>I"'" 1n? Drdi. 

- E .•• :"J'(" ol1ırt. 

- D<thı "" oı ...... y3bu?. ııu -
de do~rudan do~"'1J"(I. l<P.çl Y•r>lt 

- Oıı.ı:n cnrııetılyle ~· <>!ll'a<hn 
yu! 

- Kı<,.,,.,,,... clern"""y l'e •"""'1 ı,; r 
p:ıy o~ (•inttZ anlına., Kl>tü &ıJ& '1-

sana. 1icnıii etilk. 
- Kom soz. \Gaılp Jkçıe ss.h.b:nizı;... 

<lir, d'f>.ıı{e-r. 

- Ne cli\fl<'roe -mer! Ben 11"*"-
nQ'!:ı ailın .... d&n yıapa.n1am. 

- tıı~en'. Setı bu daw,.u bio'.lıe ım

llll:nc&, hı"""" ı;ü~cek. füllkıim d" 
ııu""'k ... o>nı•y~nı.rc Cı> ••• 

- İs!ı'r ~. ı.ıter ıi'<wıı.l.,.. 
:&,ı onu dıa:va edOp oeııa:ra ~-... ı 

y.ıım da... ! 
- B;t' Ş.'·y o.ile Y"-paıru.a.mın. ı 

- Ö)"le "" yujl&1.m ki . .. 1 
- r..-;:..... G<>r~riı11.!. 

- GU:ıt.l~1'Uz!. 

Davacı ~· geip <bv69lnı 
001 ttı. Sa.l:ı'O..n, <l"n 'Y""l•.:r ~..iJ.ali- 1 
tor. 

Da.-a. odil<;<ı, müsı.ohz1, z.<ıki bi<' a
&rndı. 

- Evvela. y; , ı.n a.~?Or, chti. 
ll..'11. böyie bir ı>'Y •W't'rn....ı::m kenıi.t

ıM:ıe .•• 1' aturt, côyltt11t o!mm bila, 
bl.1'1= !ıruartt söıü d~ğ:Qdii'. IM•n ı;r-

>şi, 

l . 
:ot·~ C\ lh t hm şııMtlCT gfu :li. 

J.1 tt ... -.r 1e, -hit'· .. r n ça~~;~ d ....,.., 
alı!lCS'.TI<' lka.rc·r "'rd!i. Mutf '°"rr" 
başlca be & ac hı --:ı::o. ·ı. 

HÜSEYl'll BEit<'F.T 

LARI 
!eri yo!otur. Kasabın etleri ağır -
la~tr. Hepsi ksuur1udur. 

14 - B:rinin işini takip edecek 
olursanız. K~lan çatık k•""Şınız,. 
da cı:.kilir: 

- Uzodı ya·hu! Hala şu işi çı
karamadın. 

15 - Evinire yahut bir gazino
ya, lıoka ntaya çağırır, ikram cder
>iııiz, Bi-r kaç gün 900!ra, kulağı .. 
nıza çalınır: 

- Sö~itm ona iluama uğradık. 
llıt.rlem bozuldu. 

17 - Memur',yet hayatında m.aı
iyetirizi korursunuz. Ge-ç gelir, 
erken savuşur, ara sıra kaçamak
lar da olur: 

- Biz'm müdür, beıı.i kanır! 

17 - Mesl~k int.i.ha:bmdaı akıl 
diınışırlar. Dü.şündüğünüzü söy
lersiniz, Yıllar g~r. duyarSıruz: 

- Ben, doktor olacaktım. A-
Jul danıştım. Elaleınin aklına u
yunca böyle olur. 

18 - Eğreti eşya isiıeTler vecir
siniz. O eşya];;.,.., tekrar evin.ize 
dönmez. Şayet dönerse, iler tu -
tar yerleri kalmanlŞ!ır. 

19 - İlaç tavtiye edersiniz. 
RastıgeJdiğini.ı: zaman azar işitir -
siniz: 

- Meramın beni öt.eki dünya• 
ya göndermek miydı? ZehiT gibi 

iliiç. Öyle bir sarstı ki ... 
20 - Nişan hozarsını:ı:. Yarana

mazsınız: 

- Ben, onunla evlenmeliydim. 
Muhakkak mes'ut olacalkitım. 

21 - Ismarlama mektup yaıD:ı
rırlar. Hiddet topukt<.: 

- Vur dedirnse, ölıdür demedim 
ya ... Öyle tesirlıi yazmışsın ki iyi 
bir yer açılıncaya kadar •})(j]ı:li~ 

lim, ciedil>Cr Hara işısiZi.m!. 

22 - T&'il"aya gidecektıir, ya

hut küçük bir eve, aps .. tımana 
taşınmıştır, ~alal'ını s':ıe ema

net bırakır. Alırken burun kıV1-
rır; 

- Pek hoyrat ku.llı811ID§5ınız. 
İyiliğe kemlik olmaz, derler. 

3 - Üet baş verirsiniz, memnun 
edemezsiniz. Şik"'Yet eder: 

- insan, esk:ciye satmağa u
tanır. Mecbur olıduım da sırtıma 
geçirdım. Kaç tıane kıoıstümü var. 

13 - Terzi, bakkal, dıokor, ec
zahane, manav; kasap; ilah .. tav
siye ed>e:-siniz. Terzinin maf<ası 
fenadır, Bakkalın teraziııi hileli
dir. Doktı:ır tutkuncudur. Ecza -
hane pahacıdır. Manaıvın çeşit -

Boş sömür. İnsanla..ın nankör ve 

ahlaksız olmalarını mutıaka isti
yorsanız, iyilik etmek~ devam e
detıilirsiniz. 

Mahmut Yesari 

Uzak Şark De 
Ort Şark •• 

Yazan: Ali Kemal SUN,IA."i' 

Eier japonlar Angloı.al<ı>on ta
raf.uım alııe,.·hino harbe girıncnıi'Ş 
ol•aydıla.r şimdi Jlindi,tanda bu· 
lu.nan ,.c yetiştirilen, ha.s.rlanao 

kuvvetlerden hıgil:z taıafı uaşka 
yerlude daha ziyade islifode ı;t· 

mi.ş olaraktt: Bu pek aşikiı'f bir 
keyfiyH. O i<Jıdar ki lııgi:lı a,kcri 

muharrirleri 1bu aşikar ke_yf:yeti 
yazmakla ıııskeri esrardan lıi\bir 

şeyin mlhver tarafına bildhlm'ş 

olmıyac•i:ını fühe ederler. f.,;cr 
japonlar q,ıı blll"bc karışmanı ş ol
saydılar japo-n general ve ami:ra~
leri bu fn-satın bir daha ele ~c~
miyeceği kanaati ile Angi~aksoıı 

taraf~ altyhine harp a;:ıııa) ı ja· 
ponyan:11 hesıtbıila uygLuı göroıe
ruiş o!sayd.ılar, japon,Ya gcçl"n se· 
lqki dünya harbinde olduğu gibi 
bu soicr de müttefiklerle he.rabcT 

buhı.ıı.saydı, )·ahut da bu harbe 
tawanıil• se>;n:i kalsaydı iı" . !te
renin Hindi.st.andan i tifa:lcsi ha't

ka tiirlii olacaktı. Hindıstanda ye
tiştirilmiş, ha~ıTla.nnıış olan kuv
vetler Orta Şarka deı}il, tfı İııgiJ.. 
tereye k~dar gütw·üle<:ek, Alıu•n
y·a üzerine yüıii.mck için istilı.'bal
de ·Avrupa kıt'a.-wıa çıkarıla<ak 

AnG'kısakson kun•e tl:eri ararnıda 

Ilintli asker de bulunacaktı. 

Bunu dü~ünüı:u:c j•pouyantA 
mihverin müşterek denilen dava· 
"' uğrunda Alın.anyaya cim~ ol
duJ:u y·ardunm dereces• de ıt'lla
şılmaktadır. Sonra japor.ls rın ge
rek Jiindistarut yaklaşınalan. ge

rek ~üyiik Okyanusta elde e fk.
leri mırvaffakiyetler ıuihvn ta
rafın!n müşterek denil~n dn\·ası

na kuvvet vermiş ~klu. Aı..nı.aıı 

tarafı japonyanın az umnn-da ka-
zandık!:mnı ne gibi duygularla 
seyrcwyordu. Ynbut japGn tara{ı 

bu işlerde he!'§<'yJen evvel kc.ııdi 
ıuen.faatin menfaatini nasıl düşü· 
nüyordu?. Oralan ayrı bir b:this
tir. 

Bugün de şiıına li Afrika c epbe
sinde seki:zinci İngiliz ordusunun 
taa.N"uz harekatından sonru \ azi
yette !asa bir durgunlıık 1f.,rül-
11ıesi ister isteme:ı nazarları dabaı 
uzaklara götürmekte, hatıra yine 
japouları -ıcürDlek.ttJr.-. 

japcmlar evvela Aıneri~a~.larla 

sonra da İngilwerle harıbe girın&
miş olı.aydua.r Uza1ı: Şar'>.ta •;e 

Büyük Oky.anıısta M.il~as•Otl 
tar.Cı ş~mdiki gi'bi me;ırnl o!ııu· 

y:w:ak, Avmpaı!aJ..i Alm>uya) a ve 

İtalyaya kal'ŞI dalın rnıbest bulu
nacaklardı. Ltıkhı yal.ıuz bu ka
dar drğil. Eğer japo:ıl&< bu harp

te Anglotıaksoıı tarai•nm ale) hine 
vaz.iy et almamış ve hı.rbe girme• 
miş olsaydılar şimali Afrikada da 
bugünkü tedfill lııılin ycr"ne İn
giliz tarafı üstün bir taarruz. va• 
ziyeti alm1ş bulunacaklardı. 

Son gek!n ha&.,rler lnı;il 7lerin 
taarruzu üz.erine ın;hver orduları
nın ric'ate başladığı da bildiril
mektedir. 

Arhk bu bahiste daha neler ha
tıra ~elirse ooz uzatılabilir. f'akat 
he-p ilıtimalleri saymak nıak ~da 

kİtfİ d-eğ-ildU. Son bir seneye ya
lan somıuu dolduran vakayiin da 
ha başka öirettikleri var: l\lesela 

şi:nıali Afrikadaki borohardıına11 
tay-ya.relerinin mühim bir kısnu
nı:ı Japonlara karşı kullanılmak 
üzere Uuk Şarka gönderilmiş ol
ması gil>i. Bu sıuetlc japonlar Af
rikadalri Aiman Ol'dıısuna bliyü·k 
bir yardım etmişlerdi. Gel'Çi o 
zamandad>eri aylar ıeçti ve b~ 
ıfuıJ<li hal başkacbır. 

Lüleburgazın lıurtulU§unun 

yıldöniimü 

Lüleburgaz, 5 (Hususi) - Gü· 
zel Lül~urgaı:ın kurtulL~u; •tl
ıd.önümüne tesadüf eden iinü -
mfuıdeki Pazar günü törenle kut
lanacaktır. 

Ecnebi ve ekalliyel mekteple
rindeki taleblerin sıhhi 

vaziyeti 
Ecneb, ,.e eka'li'yet mekt...plc • 

rindek' talebeler n de -resmi a
le>ben ı-:ıbı- her türltı s:.hıhi du -
rumlar:e yak.ındnn al5bdar o -
lunması kaıarl~tınlm;ştır. ?.Iaa
rJ Müdürlüğü; Maarif dokta :a
rının bu mektepleri ve ta::-bcniıl 
s:tıi vaz;yetlerı.n i l:on trol ve td
ti(j temelerini al;'ık3darlara teıb.liğ 

eylemişUr. 

ı 



("Günün siyasi icm4li,----------. 

==Son 24 Saat içinde== 

Hadiselere Bakış 
Batı çöldeki büyük tank muhare
besini Müttefiklerin kazandığı 
ge~en haberlerden anlaşılıyor 

İngil:z kaynaklan Mımrdıa 8 
inci ordunun giriştiği harekatın, 

.rr ... r .. ~~-..:-r ku\veıı.er:in1 artık. hezime
te uğramış ~recC<!e zıedelediğini 

ro!ld i J'l'Tlekt·e<iir. 
C.pıhenin şimal kı""'1nda 2.5 

kı'.vmdıe der:nl~inde ve ~iş • 
lif< nde ?çılınış olan gedikten 
tar.k biı-likJcri ilıe giri.ştiklerl ve 
.gür erce d.-vam eden mcyclan 
·11"1.L ardbe~;nden sonra, mihver -
cı,eri r;oate m:OObUr ettil-;.leri an
laşılm~~ta.dır. Bu tank muıhare -
'bc~,nin vcrec.:ği neticenin büyük 
·bir önem arzettiği evvelden a:nla
~ılıyordu. 

~·, !rnt dünkü Alman tebl;ği, 8 
ki~ci ordunun son hamle>inin de 
ıp;L" ';r~üldüı;rünü bi!ıd.iriynrdu. 

K<..hireden ve Lon<kadan gelen 
srın h~bcrlcre 1'Öre, şimdi mütte
fikler ricale bdşlıyan nclıv"1' kuv
,·ct!crini tak:p etmektedir. İngi -
ldcı-:n üstün bayyarelcri bu mu
hardx>dA.' bil.yük rol c>ynamakta
<l:rlar. 

A' nanlardan \"e İtalyanlardan 
bmlerce es..r alı~~. 

STALİNGRAD VE KAFKAS 
l\WHAREBELERİ 

K ır;~ .. cJJ ~da Nalçık'ta ve TU<
ap.?.n'n Ş:mal doğusunda çarpış 
rn 1 ~ gittıl...c:e ş:dıd.ctle-n.mf'!i: dir. 
~ .. ;r! 'ta büyük b:r >'t'•·iıme 

Jı r k"ti y~prr ~kta oldukları an
lrı- , n Almanlar, n1Ü 'it.aJ\k(+m 
Rı r'üdefaalarını yararak Vla -
d:ı.."i~a biraz daha· yaklaşmışlar
dır. 

B~radaki Rusların mr durumda 
olduJ-lan an!a,;ılıyıor. Blr kaç gün 
ıçincl.! bu bol€t'deki muharebe!e-
rin d•ha ziyade aydınlanmas• 
.bekiendbilir. 

Slaliııgra<l'da ise durum karın& 
kanş.ktır. Alman taarruzkırı ye 
Rus • oarruzlaı devam edip git -
n1ekt ir. 

HESS MFSELESİ TEKRAR 
ORTA'YA ÇIKTI 

~Deyli Mey .ı. ga:zıetesi, Glaslııo
va beled•,ye rei:si Si« Patrik Do
lan'la yaptığı bir mü!M<ati ~~ 
mektedir. Bu mükiıkatıtıa beledi
ye reisi bir tıwyyare ilt! İngil.iereye 
g:ttiği malüm olan, Führerin mu
avini H~'ten bıAIBelmiş ve ez -
oümle deıIDştir ki: 

cHess, İn,giltereye Hit1erin ve 
arkadaıjlannın rc-smi müsaadesi

le ve su\h için İngılterede ne dü
şünüldüğünü öğrenmdk ü·tere gel
m':ştir. H<'SS 48 saat ııonra dönece
ğini ümct ediyordu. Yazılı hir tek· 
liI geli:rmiı;se de, şifahi teklifi şu
dur: Almanyeya E6ki müstemle

keleri iade edilmelidir. l:ııgili:ı:l.er 
hava ve deniz kuvvetler:ni a:z.alt
ınalıdır. Aynca tazminat verme • 

ildir. Avrupa Cermenl~rilecek, 
Hi!lıer Avrtl!Jlanın ~ına. geçe -
cok, batı Mikanın Atlantik sa
hiUeri, Suriye, F;jistin ve diğer 
.bazı mcmlcketlocr Almany11ya ve-
rilcekt.:r. Süveyş oo],gesi Alman
ya ve italyaya, J<o,,;ika ve Tunus 
İtalyaya, Fransa Flllil ve Cobe -
1üttarık :kıpanyaya verilnıebdir. 

Gu.ett- muhabirine göre, bu su
retle ln;iltcre A1manyanın bir 
müstemldce'Si ve Hess de !ngil
teretle Hit!uin Mm.si olacaktır. 

Sor.ra H:;s'in İngiltcrede eı;ir 
muamelesi gö~ne de can sı

kılıyomı uş. 

Zihinleri hayretten durdura
cak kadar garip olan bu mülakat 
hakkında bugün öğleye kadar 
başka yeroen ne bir ha'ber, ne bir 
tefııir ge!n:emişt.i.r. 

ZAYİ - M<triilı: ~ ~; 
zayj et1'cn. Y«iıoıirıi ç>k.M'taca~ım. 12-

Cis'nln hüıkmü yuktt>r, 

Ralıcıojjlu~ ORNO 

Deniz Fabrikaları Umum 
Müdürlüğünden : 

Gö c\ik D~ ~:ıla:rı &çtn d&ilmciiıYf'I ih.t'yaç görU~"Ü'ndf!n ~0Cklile-
1n k kaıtd• ve bo~rv'c~riyJe 00-Ja.te imtiNın <Jd!lmek üzenı G<!oel 
Milıl .u~ ıııiiracaatl.rrı. (1006) 

1114mı;ası::~m:ımımıEC1.1E:mımnııım._:mm.._ ... ım~ 
Bu akşam SA Bit Y Sinemasında 
Yay Kralı "" nıe~ıır dc.!ıiikar dünya Viyolonbti 

JASCHA HEİFETZ'in 
LEEDS ve JOEL Mc. CREA ANDREA 

il~ b<iral>er haııkuiılde bi:r tarzda yerattı.kta•ı 

iLAHi KEMAN 
MUSUU BAHIKASll\lN ilk iraesi l\IUNA!llmı·:TILR 

Şl<.RF.F GALASI 

lltUllTEŞEM BİR MEVZU - E MSALSlz BİR KONSER 
Suarerer için nıunarn'ı ycrleriıı e\'lvelden aldırılması :k~ 

olunur. Telelon: 41656 
--- -------- ----... ----------------------~ ARSENAL TAKiMi 

FUTBOL veTEKNiGi 
6 İkinci Teşrin Cuma Günü Saat 18 de 

Erninönü Halkevi Salonlarında 
Futbol Oyunları ve Tekniği Hakkında 

Bir Sesli Film Gösterilecektir 
Filme alman takım meşhur «ARSENALıt 'dır .. 

Teknik ve çalışnıa tarzı ve pek meşhur sistemi hak· 
kında izahat verilecektir. 

BÜTÜN SPOR SEVERLER 
WWW'A o;ırıa DAVETLİDİR 

ASETİLOPİRİN NEŞ'ET 
Grip - Nezle - Baş ve Diş Ağrıları 

Soj'uk algınlığına karşı tesiri kat'ldir, 2 lilı; urf ve 20 Iik 
tüpleri her eczaneden ara~ 

. _, 

Cebelüttarık'ta 

bir İngiliz 
filosu topland1 

!Berlin, 5 (A.A.) - Celbclü tıta 
rilrta !b'iiyük b;r !ıı,gili21 filııııu 
toplanmıştır. Fil<>da Furius ve Ar
gus uç~ geın:ilerile sınuı bilin -
miy.en d:~r h!r UÇQk gemisi, 6 
kruvaııör, ı yardımcı kruvaror 
26 mU:ırip, 1 aviğo, 20 yük gemi
si, 12 petrol gomisi bu;.unuyor. 

Hitler garp istihkam
larını teftiş ettiriyor 

Beri.in 5 (A.A.)- Hitler is1ih

kimlar \'e fenni kıt'alar müfettişi 
umımıisi G<>neral jalrob'u g8111 

cephesindeki istii!ıkaınları teftişe 

memur etmiştir. General refaka
tinde GenC'l'a! Şeter olôırğıı halde 

Manş müsl3hkeıu hattını gezmiş

tir. 
---o----

BATI ÇÖLDE 
(l oo S,!Mi,.,1''11 D''""'•) 

geçirilmiş veya tahrip edilm;iştir. 

Bu harekatın devamı csna3ın -
da kayıpları hafif olan 13Titanya 
haw. kuvv~tleri 300 den fazla 
düşman uç;:ığı d~<ırm~ler veya 
l:all!l'ip etmiıilercLr, 

Ayni milctal'da· uçak ta yerde 
tahrip edilmiştir 

İngiliz hava ve den:z kuw tle
ri levazım tl19-yen W bin ton tu
tal" gemiler batın-. ~lar \'e hır o 
kadarını da h. :.ra ugraLnıışlar

dır. 

'.M:'ıHVER KUVVETLER! İKİ 
TEPEDEN ÇBKJl,Dİ 

Lon<ka, 5 (A.A.) - B. B. C. : 
Kahire, 8 inci lrg fü <>r<lusunun 

ilerlemesire d+'vam cttiı,~ııi bil -
dirm<'ktcd:r 

M!hver kuvv<'.'t.cri ş: mal 1""" -
m;nd<>n çeki!.rrrl<.tedir. İki mü -
him tepeyi t<>rloet.miş!erdir. Tebliğ 
trküm"'<ler<lir. Tehi ğ on.dan son
ra neşredilmlşt!r. 

Hava 'kuı.•~t~eri hil boyunca 
çek Hen m 'hv~r kU\"\-·etlerirıi tek.ip 
etmekt<"Cl r. Dii'"1an gııı'ba doğru 
çekilme~<td'.r. 
MUHAREBEYİ KAZANAN 

KU'.\'lANDANLAR 
Londra 5 (A.A.)- B.öyler!n mu 

habiri Britan)·a hava me~·dnnla
rmdaki sahneyi tasvir etınol.ted:r. 

Her uçağa bilyük taarruza ha
zır olmaları emri çckt~n verilmiş
ti. Her in•· m•ydanın:la u~aklar 

dnlr;a halinde harnlaıı•:"~du. Çöl 
ufuk}arı 1110Uir u~ut!ul.ı:llc h1li· 
yordu. 

Bu sab~lı Kal; ·n· il~ koıın,"10 

Amerikon Ilnd~o ıı"ılı:ıhiri. Mn· 
rcşal ı:ı"ntnı.e1 o.rt!usnnıııt "il ıncr
hnmetsiz b'r t:;nıruz ıılt.nda czil
dijfııi hildirııı'~tir. ÇLkilcn kuv
vetler bilafa~ıla lwmbal.anıyor. 

Batı çöliiııdcki ınih11eriıı hezi
metinden miit<vellit bu şerefi 54 
yn•uıdaki ICo~gen~ral Mongmneri 
kazanıı11:tır. 

Kuman~an günlük emrirule ~y 
le demi~lir: •Romn1"'1 wdusıtnııı' 

mabvet!• 
Genttal iyi blT atlet olarek ta

nmmakladır. 

Hava BüyUk Mareşali Tedder 
geçen 'bliyük harpten kalma emek 
tardır. 

General Aloksandft 50 yaşında
ıbr. Parolası şudur: •Hücum, hü
cuın, hi.kuın!. Müdafaada olsanız 
da yine hiioum! .• 

Esirler arasında Afrika Kor lru
uıandanı General Ritter von To
rna da hulunıııaktdır. 

BEIU.L'i VAZİYE11 NASIL 
GÖRÜYOR 

Vişi 5 (A.A.)- Kahireden gelen 
haberler sekbıinci ordunun Siı!1 

AbdnNahmaoın garbında muvaf- ı 
fakiydler kazındığını bildiriyor. 

Berl'n malıafilinıfo SÖ)lendi!{ine 
göre, l\tare~l Rommel elılstiki bir 
muıharebe tarzı takip etmektedir. 
Bwıun için ~ediği yerde taarruz 
ec!,ehilecek ve onn &'Öre Jı..reketini 
tan:r.im eyliyecektir. l\fare'!lll bu 
hususta tam ~stiye maliktir. 

Çölde İtalyanlar ölü
lerini gömmek 

için mütareke istedi 
KahI-e, 5 (A.A.) - 1taı!yanar, 

o1ülerini gömebilmek U:ı:ıere b4' 
mütareke ı.t.anifleı-dir. 

;~ - S O N T E L G R A F - ;; ! iıtci TF.ŞJlİN ıMt 
- - -

ı Vilayetin bu sabahki tebliğ 
!erinde rı sonra .•• 

.ı ıocl Sıb:"erJN Oevatul 
r:ram..'.a."1;j.1.; tr.n ~ura, aıy .iıılt orta4a.rı

! ruı. doğru )'~i ı;:lqnClt sa'°'f ra :rm baş
!ı:r•<ak ~ c1tmet< ilU r...ı w. ·~ ,._ 
tı.lac.1< ı,... 

Loklmta.İ5r;.n Wl:1.roıwııe bu ~ 
~1"r 

EKMEK İŞİ ıçls l'APll...\..'1 
SON TOJ'LAXTI 

İ.stad>uJıı..m iaşe iş!"+lr: ı;ı· .ıı~~ırl olan l 

3 - M ı ıJo"'l.al' \"·» Darr~ \·t ~ -

~~er tıan.l.ırııdan al:nti1l clon~ k.ıf"t\ıf· .. 
Jer-m;., m'1.lı up n>u:ın.;,t<:» lı.?bl.ıµ.t mu
cib l'l.Ofl bordro~a.n k8".a, rm.h·~·<' P'\. ad-
rl"'Slf":ri '-e ~ n·.• .•aı•aları r:_,nıt'ı. l ... 
rTW'k üeere t...RJf v~ taedk ı-dt r<"k bt.'
yJ.l'lflfl!ıOleie,ı; iM:ı b·rı:k.lc ı•n ge(.: aJıın a,• 
trrıcı gtl!ıu atk~r.ı.ıılıQ h:ada.r }~ ·le<i:ıv.•-

1.e-~ıti ek.•ı .... k 00 ro ur.ıa g ~ ı'r. ··İ-t l'1 

tı->b i! ()l~'>DU!. 

Amerika' da 81 r Alm~n uçakları 
yeni gemi daha J bazı lngiliz şehir· 
hizmete girdi lerini bombaladı m<ılra?rJB<• p~ <'. ""~'<i!cl.~·nl blt•r- -------------

m'to.t"r \'IC 1'.a..ı.rrliıd.-.Iwı r~'ı>OI ~m"l V~ 

ye vcrm~<'~r. V • rx b.;aıl y•pt;,!:ı 

tıctk~k.!e:ı:~"l· trticd.:...o;.e11 eoc.:-a: va . v De 
!ıe.Jıye Rei6 :ı.ıww.,;rr:yJ i· t: ı.ı.ı
dii.!'1.i S:ı:f!ei \'t: T\ 1?-'1 ll<.y e!I. F~ 
1oı>'.J:Y1<1''<1k ttri uuıın kı.,~ y.arı").nı:.fi.ır. 

Rusya Harhi Londr-•, 5 (A.A,) - <B.B,C:• Alr6!· 
ı'klida 890,700 tonr~to tJt.ır.nda 81 ye. 
rj eı:ııni d-aNı l>.aı>cte &irmitt0ı·. 

Yeni g'mıl ln-1< lı*c;ben G ır .. :yorı. 
1or.u bUı.t~n-a!cladır, ---o---

Gaziemir istasyonunda 
bir hen kazası oldu 
hmir 5 (T~lcforua)- Dihı ö

demişten gelen otorayla Aydına 
giden 1narşandiz Ga~!em~r istas- j 
yonlUlda makascırun hatası ylizün 

1 
den çarµı.şnıı§la.rdır. Çarpıı;ı>:Jı So

nunda 3 kişi ağır, 7 ki.;i Jıar:r su- J 

rette Yaralanm·şhr. Yamlılar has 
1 

taneye kaldırılmıışlardw. Bunl.:ır

dan dördıi kadındır. ı 

Çörçil y:ni n~tuk- 1 

lar söyiiyece ı 
D<>OO!ra 5 (A.A.) - Bat;rıe-H!I 

Çörç 1, ya-Janrla ııı.iıt.faddlıt nutuk
lar söy!iyecektir .Bu arada •haııp 
durumu h3k.kında geniş jrzahat ve 
receMi r .Ml6ır seferindm: b~ka. 
!belki de esirlerin :ırnc'ıre vuırul
nıa.sından de bahsc-decekti:r. 

* LoOOra, 5 (A.A) - B:°il»'q'a t;.. 
1i<>Grulat Nc.ızırı. IL!el<ıo Vcfinııt<>r.• v"r
mıştır, 

Piyasada 
( t inci s~~en Dev<ın) 

mu karla• bdtlbllcel!'re inanmak
taJır. Bu yUzıd~n piyasaya bal bll 
dıôkükn mnlJar, J'.iy.atl.ıırı ucuızla
mağa. ~!ad.ığı tıalde müşteri bu
k>ımıtmıı'k tadır 

Bilhassa .BakJ!yıı.t. fiyatların
daki ~!çalma ve bollanma nazarı 
d'kkti Ç'E'ktnektıedir. 

Bu yıl yurdumu:zıda memleke
tin tam :ki sencl:k iJıLiyacını kar
şılayacak kadar ıbol y>et' n fa -
st:'~ıe p;;ııasadan çekilıniŞkcn ve 
bul.un.mazkt'n bugün her yerde 
çuval suval satışa arzedilmekte -
dir. 

Berlin 5 (A.A.)- D.N..B: ajan
sınuı bildttdie;iıı.e &'Öre, hafif sa
vaş uçakları, :ı sonteşriode alçak 
tan uçu.ak ani suretle Büyük Bri. 
tenya ı'1nal &ah.ilindeki muvasala 
y<>llann.a bürom et.ıııiflerdir. Öğ
leden biraz 9011.l'a bu uçaklar, Ly
me köde-zinin baiı •&biline kadar 
tı:ıannuşU.r ve alsaktan uç.arak bir 
nakliy~ treni:ni bombalamı.şlardır. 
BU-Çok vagon harap olnıu.~ ve yol 
birçok noktadan kesi imiştir. 

•He 3• tipi SM":IŞ u~akları Greet 
Yarlll<>uO\ balıkçı limnııuu bouır 

balam"jlardır. Bazı savaş l'.~kla
n, İn.gHte1'<:nin dojiu sahili.nele 
Norvi.cb şehri ii~erinde takr'beıı 
50 metre yüksekten uçnıu<lar ve • > 
bü) ilk bir fabrikanın inıaliiiiıaı>e 

kısuular;ua bomlııılar atarak bu
raları ağır ha'8ra uğratm~arcLr. 
Bu 11Çaklaın hep i hareket nokta
Jaı.na dönmiiışlerd.r, 

Hastalara ve çocukla
ra fazla şeker verilecek 

Geçen ay ek~lı; karnelerinin 
Ü!lt kısmı kesilerek halka yarmı
ıar k>lo şeker dnğıhlını~b. Falı.at 
şehr:m;z-de hiı>çok yabancı bulun
duğu ve her yabancı da karııe.i!o 
teker aldığı için yapılan tevziatta 
sarfedilen ~ker istanbuN.ı nü
fusundan çok fazla olnıu~tur. Bu 

- yüzden bu se.ferki te\"l:lat1a ne 
kadar ~e k:er ""1fcdilOOl'ği hcnli:ı: 
te&bit cd'lememj~tiT. Belediye ik
tı""t müdürlüfü bir kaç ı;üne ka
dar şehirde dağıtılan ekmek kar
nelerine ı:öre bir he ap Y"ıwıTak 
vilayete ve Şeker Şirketine dağı
trlacak olan şrker m'kt.arını bil
direcektir. 

Haber aldığımıza &'Öre lnıstalıır
}a küçi>k çocuklara bir miktar fu 
la ~ek.er verilmesi diişünülme.kte
dir. Ş.,ke,,Jemccilerle tatlıeılarıı ve 
gazinocularla kn-lıvehanelcre ne 

şekilde ~eker teV'Lİ. edileceği bc
nü:ı te<lbit edilmeıniı}tir. Bıq:ii.<ı 
öğlden ıoonra bu hususta vilayette 
bir toplantı yapılıu:.ıktw. 

Göl"iŞr.t erde Va..i Otu!• Pazar gı.lrul 

Haf'...ı: B'.rl1<.!~l"aie yaııt>tı ~c"Jolderde 
g<.ı'<lJ.iıü >dor...:•:ı aoh dm.., b.r.>k 
~~;;r:~ ~ ç-Jll,doı:.a tart.la:ı."L. .ııtt.
~:G':rı'1. aın.c.·;ıt.rrnış vt" d' "'h Q;ıJ:..z.

Jıe-r <.J!ın.arak en çaıb~t bir z:ıırao:La bU' 
haltr. önıünt ~"Çt-1mc,.;t iÇ' l!' Cir<ıkt r;u· 
"\o"2":ımi~bir. "\'.:ılı ~ b.tı!:t~'fr n sık1 

kontr'O:imıli ..A.ır"lr)!"~ \~' b;.ı gıoı y61.\e-'.'\ll 

1 
J•of..u.ui.ıt_. gropınrı ta:ıı;.fınıcı. .... ;n sJ.i; tel
t!:if ı ~ t.,.0. t.t.ıı:..ı.r''maBJOıL .Jttn ı..ı-:-. '1'>~ 
"u.' a.:ı bL.I ~.r.ı!'a.r blt s!Kı t~ıeıe 
dr~ bu::a!11n1El1Sınt karar al'ı..n& al
mıçl-...dıor. 

&:nd'3ıll om·tt maıh:>i:1 1'ıEII~ sa
)'(!&fnde yapı~ un ta.a:ıvtu ;ıK"f'ien.. 

rrW.i&. 
Yeni 1<.arnte:<':-;n O<ta,.. \'1iloı=ır.da.:ı 

evv~ı .,,,ıı....:; 3200 l"fV"\ ıın sarlı:dt:.:fııı! 1 

""''~ pmdl :1'700 ÇU""! "" ~._..uı: . 
t\iı>dle 50~ Çir\ al 11n \aııaı!:'rufu y..,.\. 
d'i'ı ano$l~. 

Bu boplonı.t soo....ı.. if.J,'r &6rüı;'.ilıe<ı 
w f,g;IJ7.(ı vaın'.ôl'fl i~1rrı . :ığrj ''ı ~ j 
lftlıe yap:ı:-:006l.nıa k:!.1'1\r Yerf .,..ı,t:ır. 

VİLAYETUi 'Il.BLİGI 1 
Vi!Aiı'etlm tırb:"t td;lırr;/•r. 

ı - t.tanl>'..lda w:urı:otJ bil wnum lo
kı:o!a, b'<·.ıhane, p.zin,, ve ımıs:ı.11 cıda 

r,:Gddclcıri S3.~ ~ - wt" W WM 
sa~'.ar m:.ı~~. kJnırr.e .mdta.tıi

( l ino Slıbı!'<tı'n D"'V-) 

ku\'VetJ:eri e-s.kisinden azdır. 

Alman'oır Ylad,ka!kas ylunda 
k• Orcli:ıniçke şenrir.e d?ğru ılcr
l~e2e çalışımo<i:dır:ar. 

Tu"f'!*'de Rus10r anudane mu
harebek>. yaıpmaktadırlar F ks~ 
Ahnanlar Kafkaııı.ar .. doğru bmız 
daha ilerlemişl<>rdir. 

-- --o-·---
Vaşingtondan 

bir haber 
(l ;,.,,; S<ıh !.M.m °"'"'' ) 

g!lndir, Halbuk. Lava!, Al~an 
enüst.rL">i.., n arzusunu t.atnı.n et
ın<.<hk\"<? mevlti.Jı. millıafsn ede
mt:z. 

HARP VAZİYETi 
( 2 ıncı ,s,.;, JN'f n D " m J 

ı;ünneleri mümkündür. M·reşal 

Rommel''!l şi:mdidcr. bnıı m.'V'Z'l
lcn terk<>ttiğlne bakılıtsa, ı;at'i 

üdafad.ıın Vôl24la~Lg ıı.i ye ~T-ak 
veya oyalama müdafa&~ına baş

v-uxduğu anlaşılm:iktadır. B;ınl:ır 
netice i::biarile Ul}'Umi r t'a• dc
meldir. 

li.~e de o!'.'1lil. cfubi.1 <icrı• ·ve~- :••mmm•mıımız:mae~-
lcı·clir, Aksi 'fd«>t !'dıcnlo:r l>Utnle 1' 
t:.~ yaP'kcıtı fzbJ.>ğ o4ıoo1'. 

2 - İ<St.>ııbu da muv-..ıt k'1ll'De ,..t. 
.,.. Ciç J"~ var!.-. Beıroı:aı vtı 
Be~toıı tıı...aftnda oturmlar ve Gohtı 
,.,Ic~ sıı\""1'.ırıdcın ııc. 'll!er muv::N:::ıt 
k~r!<ıt cGcı'.ab Yolou Saionu D<.· 
""-k •Bı:' °""" ş.-r·~. ı.· ,..,,..: to- J 

rafıma otıırımJ,.,. t:en "" ~oe 
&ı'1oeO!Y"' 41e!en..,.. Flın!:-,ö..,.. JU>,.,,.._ 
kaın.~ı c::>iıtııcoı Yo O'J E!an<tt a:;.. 
!OSU> Şetl\ıi:.r.ı..<n. Kaı:ı.;c '·' W uW 
W Jııwa:U:f.:ı.J'e oruraı:rJaır .'\n.'<lU:u de
mryo!u tar.l<i ııe ist.aıbu' g ~ .... 

"""-~mı I!ay<!arpqı;ı ga
rındlı. lıul.t=ın cYolru St< mu ~ 1 

ÖL 
Metbnm Yan)a kal k• lrgıı<;ı 

l\1ustafa Beyin oğ:U ve e ,1;; I ım
k.aya grll'P kam~ndnnı M • et 
Sa<IH<'>n keTdeşi ,.e Eınlıik Il3nkn
ıı.ı Emlak Şefi Kemal i11,un'ı • orı
cası, HüsaıneWn ve Arad 'n At
i 'nuı d~yiları 10 uu.cu l{or. 1t&ıı 

hasdıe Miimeyy • zi 
Ahmet Salim Atlıer 

Çerkqte vefat etnıi,tiT. 
Merlıuma Al!ahı .. u ral•ııı t di

ler, kederli ai!cslue t.ccı;..,ür .-e ta
ziyetlerimlli lıildW-ir'lz. 

Bürosu> rlla.n. alaca:ıo~arhlıın rra4ıaı»- 1 
P!aonnıın b~ ,...,:'.tıwm ~>t>:öi o-

1-ır, .. ıımm-.:EaE11111E1 ... m:ııızıan 

Belediye Su!er idaresinden : 
Su saJ.:ı.çlannt ıJOt-J.ğa. kiıı!'ll m'.JhalaıJ iç.in ıitrd•il.tı t,e<J) • a1ru;ııan t i&· 

J'ln .)bcneleır<mez:e iıaı\-s.ye rdert.z. (109~ 

Bilıassa bu ayın biı§ındanberi 
fırınlar:n sık kontrole tabi tutul
muş o'ımaları ve bu gi'bi yerlerin 
of' 1 eın aldıkları unlaraı i>ı.«ulye, 
ıbakla, nol1ut, börülce v. s. karı~ 

tırmacn yüzünden her gün 600 
çı.;ı·al bak:iyat tüccann elin<L kal
maktadır. Ve bu ınallııri satmak
t;;n başka yapılacak hiç bir iş 
:ı~l<lur. 

İSTANBUL DEFTERDARLIGINDAN: 

IY.,;er taraftan pi.y3$0ida giyim 
ku

1
.'1'l1 \-C mad::ni mamıll eşya 

fatl~n.,da da ıfn.e 98rpacnk ~-e • 
ki• e d\"';uş!.er vardır. 

Eıcşikts':'ta 
<l .n~ l:l irile<:· n Dt"/8'111 

,_ Ayekke;blannı çıkarır, çan
tan da ~na bırakırs.n da'ıa iyi 
kc- . r;ı~. diye kandnnu~. bu tek
llıc uyarak yalınayak kıoşmağa 
ıb?:;' ıyan yavrunun papuçlarile 
~anta"mı rlarak kaçmll}tır. Zalbı
ta bu kfü;tahı şiddetle aramakta
dır. 

Harbe en çok 
yaklaştığımız 

zamanda ••• 
taa'"1aklll~dPi1 oı·vanıı 

hal kaçmmak ınecburiyetindeyiz. 
Büyük Milll Şefin: 
•- Uır>lı politik>acıları.n millet 

iradesi !lstilnde dahili ve barrei 
ibir siyıtset ylirüinıeleriıne ula 
müsaade elınemcliyiz .. , 

n:.rektifi de hiç ~üphes'z nyni 
zamanda bu gaye ile de m4'mzuç 
hulumnak!adır. 
Şimdi~ e kadar geçen dört harp 

yılı içinde Tiirk milli birliği tıtm 
ahenk ve bütiinliiğllııü mııhafam 
etml§ti:r· Bt.ından öteye hatta daha 
arimli, dı>ha enerjik olmak, bu 
gaye üzN:nd.e milli bünyeye, ırki 
ve tarihi akışımıza lam uygun bir 
halde bulunmak, her ,·eı1ileden 
faydalanarak bı~liği sa~laınak 

her Tiirk çocuğunun birinci milli 
vu'fesidİT. 

:Milli biiiiiıılüğün biriıı.ri mes
net nokta ı i..e, kayıtsı:z ve şart- 1 
sız her fürlü menfaat.in dışında ve 
üstiinde yaln.ız vatan menfaatine 
bağlı kalmak, devlete kayıtsız ve 
şartsız itimat eylemek, mi.ili irade 
ve ~ene inen mıııbaiaza etmek
tir. 

ETEM iZZET. BENiCE 

Sıra No, Adı \'C Soyadı 

l 
2 

3 
4 

5 

6 
7 

8 

9 
10 

il 

12 
13 
H 
15 
16 
17 
18 

19 

20 
21 

22 
23 

24 
ış 

26 

27 
28 
29 
ao 
31 

32 
33 

34 

37 

38 

41 

Avoom~ 

Haıcı Ö'ııtü.ıtt 
i..nııı >l 'l\ı ra n 
Sa& Senlııır 

Mi>oı...:N 
HDıllaç 

:MaT'lW 

KUQiıı,ra to.
ır.i:rc8 

Kö:r!ircü 

M os!ı:ıfa Ö&ır 
sad!k bıoı>I 

R~ 

HzF,oa Fİd.ı rocıo ğlu 

AdJi.l Atıi.:ı.y 

Aıhı!'O'.lt Tun~y 

!ı;mail Z<i<a• 
Cı·mal Uludat 
J:Icsan 
Burl111ın<'tlin Çerçi 
Atı..!~ 

• > 
Necıp~ 

İhs:ıı Bııtr.ı1> 
~ Drıınirci 
S:c<kı Enfr,!.ü<ı 

Rttl'(ıol Ery~ 

Ce!4l~ttıa 

Nuri Y <"1l >irıOOe 

Osman 
Şevki Yelllr« 
H~mld Enver 
Bet.,,el örlü.cü 
HÜ8\7in S~lu 

Haeon Göı>en 
RWeyin 

H.Wıeyin AJ<d~ 

Ahın~ Cıılı<<r 

Hoop 

> 

Kömü.roü 

Muırw 
KllhveO 

KLbeftr.oi 
~ 

D>v Dr. 
> 

K«nüroil 
D<AomOC> 

l).Jl.:ınıe<:< 

K••P 
&.i<l'."'1 

'l'e"ljoı;;i 

Be!'bel' 
Terlik.çoi 
B~~ 

Körni.irw 6..,.,,.,.. 
Balolııal 

Bel<kllrl 
Aş;• 

KdJıoo'c:t 

> 

406 Demi~ Şolı D.wuıt H. 
23 H. Sulll'an Lô!<'litıJOO.lcr 

345 KlrmQG!i Oıı-oı 
12 R. füıJ•Jlc Muı!;,.-...d 

H 4!1.-
4.6 46,-

27 136,-
:ııı 

300 K>.'t1lCl6ti Fa:.'i1 Ca, Av- 30/1 SG,-
h,,;u, 

9 Kocadır'dıl M~e 
U İb. Çiıvuı; Yayla 
50 Arpaernioi Kôp.başı 

19 
4<I 

!l3 

> 
> 

MJ:llct ca. 
Köp,başı 

ıs 
1/1 

83,-
24,-

34: 27,-

U0,-
45,-

7,:15 
1,ıs 

8.79 
2.-

6,94 

17,71 
3,40 

9,61 

1,01 
0,18 

1.41 
o 82 

O,G3 

2~ 
0_45 

1,27 

'",04 
3,1., 

~,5-5 

Za.m 

9,20 

1,18 

2,99 
0~8 

182 

e.es 

H3 K·rmas~ M. K•rd•-şl~ 
Me!(k If.:..tuın r-.t.c\•.LA.rDpı 

340 
24 

31/l 

9/1 
+3 

~.

GO,-
54,-

18,-

62,81 
23 62 

17ı75 

11.97 160. - 2114 -
18 

268 
78 
80 

Ki111-.a.~ ?ı!a.~"3 0a-r;1"ı 
H. Sı:ltan Fevııl Paşa 
So!'u,C.l' Ali Eniirl 

oo Sorular Ali EnJrt 
8 D. Ah Nu<üın T-~ 
8 .M. Şerrt M~let C. 

47 Sota!aT Sorular 
9' E,eğ)i B, SM-;ıy 

57 İı;, l'a!'3. ~· 
4 B<;Y"<~ ı H. f'eh . p_. 

133 Kwr:.ı,..~ K. Deba~ 
8 K. o.ede Ma<Vaı<lza.de 
8 H. Halltc V1"ılq>M'Ver 

37 R. Bey Tez~ar 

2'1 
377 30,-

1 225,-
1 375,-

19 a:ı.

t:ı H.-
86 ' S 90,

-U 72,-

7Vl 
7 

18 

15,-
2'r,--

27,-
13 SG,-
24 H,-

2111 
41 F. suı:tan Ar. Eıruol.Y<Jıkuru 
M KDcadıedıe Nliıııy C. 

a:ı 

5 

116/l 
155 

8 

34,...... 
54,-
27,-

30.-
60,-
36,-

4-5,-

ao Sorular Hoı'boc 
10 Bt,y~~ Toploapı C. 

20 s:nanaı::ı Ç!J'Çıır 

~48 KJırması. &W şet.o.an. 5 

H,U 
2,ll 

10,29 
1~4,17 

123,46 
880,-
10,87 
44,:16 
l,8Z 

0,23 
8 ,71 

1:!,75 
3,03 

ISM 

0,90 
H,47 

2,88 

6,U 
13.80 

6,79 

3ô6,-

100 H. K•<l<n H. Ka<l:n M 63,- IC,5Ş 
lll/l Sof...ı.:.r R>gıp D. 1 60,- 6,-
18/J So!uL>r Ragıp B, 1 60,- 12,-

İ~!'a< K~un 3/'11141-44813 Sııt.Ytlı :ı.oran it.ıı •• 

'Mi Koca<IMe Da"1tsla- 87 38,- f .65 
itıl'!l.7. K~ 30.f.~/49C7 Sayılı laııra.~ı •!<' ... 

:!,28 

0,34 
l ,47 

16,;ü 

16,46 
88.

l,H 
5 90 
0,22 

0,04 
1 , ıs 

!.!,01: 
0,40 
1.80 

0.15 
l,93 
0,38 
C,89 
1,84 

0,91 

0,47 

1,41 
1,20 
2.10 

0,62 

49 Kar'8l>-. Lülrü~~r 41 45,- 1~ 54 2.21 
it.ooe Kamiay..oıooun :.ıti.6.9"2/-108 Sayılı ıoı.ran il<> ... 

9 JllMreZ E!. Mevl!ıınllı:r4)1 14 45,- 11,25 2.25 

İ:ic"" l{oını.Y<lflunıın 19.9,9~ ı tari.lı. ve G:ıe-ı2 Şeyılı k"""n ü~. 
•3 Murat Pş. MOij<et C. No, 74/2 120. 51.37 7.25 

i;;raz ~m~oıı.unun 27/3/942 ı... 451>7 Sc~"tlı Jaara.ı•, lie.~ 
34 9:>fı>ia.: Horhor 119/1 120.- 4ug 8 'O 

" İtinlz Kcmı1-ı.'1Ull H/4/942 ta 4834 Sa<}"tlı k:ara.rı tk. 
47 Sofo~:ır Sorcr:... 86 90,- 10,60 1,70 

İtirnı 1'o:ı~Ull 8.t.942/4754 Szyılı karan ile .• 

2,ol8 

0,37 
1 ıG 

.. 
1,35 

o.~• 

006 
1,48 

2,22 
0.51 

o.ıs 
2,46 
0,31 

1,13 
2:15 

1,06 
0,62 

1,79 
1,08 

0,71 

941 
> 

> 
> 

> 

• 
> 

• 
> 

9-t• 
H. 
!-(J 

> 
> 
> 

> 
9-11 

' 
• 
> 
> 
> 

• 
> 
942 
9U 
> 
> 
> 

• 
> 
> 

> 
939 
9YT 

~l 

> 

39 

us• 

9U 

43 cemat I"""1uradl 1aa GUTeba Oıdu c. 316 o.~o 8,~o 1.Go 3',7o 9u 
4"1 oecw > 1U7 > > 316 0.50 8,80 1,60 31 70 > 

Falih Miri~ Şı.tmsl rııtııııf>llıellıe~ı y&:ında adı he iti ı;ca,,..tpıı adr"l!lİ !atl!J ll'l'h'Sl•• IC':ki tıc.~t'oe ,. r. . 
J..,.;r,; lııU~mıooılf ve tebe11 oa!1'hl,etl\ bir kiı:nııe ceeterm_,. "" yapolan .....,ı1ll'm&da t>u:umınıoımış o.~ ~ı:uı<wn 
biıtal:araıd<ı ~ yıllata ,.it ıcı..-ıç ve bubr-. V<:'l'llMttinl "" :ııunl1lrını h3M llıbRmam''>'I t>=t !<l'n6"cr r · ~ 
1' mürılrurı olııınwm1\7Ur, .K.f'~ SM •"O'\k katlıaıuo 10 '°""' ve il '°"' -~i<u'oe ~ikon -.ı.ıı :ııı·ı'ıoe ~ 
mı:t< üıoere llWı oll,lllU[, .008$) 
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r DELIT~~i~~~UENL~L~rKnıı : ~~,L.~~~.AJ 
Birinci Ka1erinanın ve Çariçe Elizabe-ı 2 

tin zamanında Romanoffar sarayı... ~ 
\.. Çe\iren: REŞATEKREi\lKOÇU No. 3 J 5 

Katerina, gemileri kışlalardan 1 
<1,,, .a ~k scvC'rcl. Bilhassa güroüz 
gcmic.Icrin yü'Zlme talhıleri, 

Son Kurland Dükaı;ı o\an Joo<:ası
nın ölümü üzerine dul ka\mış ve 
arlık evlenmcm'şti. Çıoçuğıı da 
yok1u. 

6 
7 

-• ~ 
--
r.:ı .. 

• 111 

--
" 

- • -
- ' - -• 

Soldan ınfa: 

-111 
E.'I - • -

il ·-• lil 

- -
il ı· -

Evli bir genç 
bayan nasıl 

GÜZELLEŞTİ VE 
MES'UT OLDU? 

Onun saatlerce seyredip doya
nı~d:.ğı eğlenceler'nden oldu. Yap
t.ı.""tlığı deniz manevralarının i.sıe, 

ha~.lki m~rc:ıbelerden fark: ol -
föa'Zdı. Tersaneleri sık s1k ziya -
,o ederdi. 

1726 da, Baltık ve ş'mal den'zi 
.,- •vaı.el'K'si baklllr.undan Rusya
n. ı baohri in]4~Jmı tehlikeli gö
ren 0.nimarka ve İngiltere bir 
c; -:ız anlarına"' yapm!§lar ve bu 
ı.ltı devletin müşterek bir filo.su 
Hc·v<>l sularına gelerek demırle -
n•'itİ· Bu nümayi~c fevkaliırle lı.id
dt llenen Çariçe, kendi<ıine çıl;gın 

b.r aşk ile bağlı bahriyelilerinin 
b.şmda İngilizler ve Danl.lilar -
kal.ılarla bir denfa mubareıbesine 
bımat iştirak etmeğe karar ver
miş, nazrrları onu bu kararından 
:ııorlukla çevircbilm.<;lerdi. 

Anna İvanovna, Çariçe olurken 
saltanat meclisine karşı bazı ağır 
şartlar kabul etmeğe medbur bı
rakı'.'lll§ıh: Bu mccl:sin reyini al
madan, harp il<i.n edemiyecek, bir 
sulh '~ it1iLk muaahed:s inw.alı
yamıyacak, yeni vergiler koya -
mıyacak idi. 

r'akat, çok geçmc<len, sarayda 
Çariçenin etralını"snran yeni göz
deler, onu bu g>bi kayıt!lardan 
kurtarmağa. muvafüak oldular. 

l - İhtiyat Pl!an.n!. p~mş et. 2 _ 
İnc..e tahta, 3 - Ter:ii aşnk, G uze 
s ... ıı"nt, :::,ı\g lı, 4 - Tfı' ~ srt:ı•, 5 -
KOP< tin ı:;e_.,,., 6 - Ba(·ne v ilu"es;ylı· 
b:; ıı,ki, Kıı·rr.ı:c:ı, 7 - Ter-.tı, t'cie-biya
ta .. ;;ıe, 110<, 8 - hım:r "'""'-=ında bi:
kasaba, !) - İJ'ı, Fakaıt. 

Yukarıdan ~h 

Öyle ki, bu göule!erdon bir ta
nesi, d::lkll2 ay sonra, İmparato -
riçeden bir çocuk babası o:du; 
henüz beşi:kte sallanan yavruya 
cAlbncı İvan. ünvanı ile Kur
land Dükalığı verildi ve Rusya 
Çarı ilan c<li'di. Annanın bu ha
r<·ketir.e ka~ı en ufak bir itiraz 
ıbile ~itilmedi. Bu İmparatmiçe
n n bir daZ'bei hükünıeli olm~u. 

1 - 'O:ı.iim teı•1:a..:a, Sa..ir, 2 - Ka
tı:.::.şını,; kın, 3 - Cek~ sesi, 4 -
Ş.iı tQ,rafınıcia b:r k.usalıaok, !i - Mü
rek.kcl•l 'k'U:-u1.mı:ya yar.-,yan toz. Gö!. 
reng:, b - ik! bn :t y:..nyana, DaA·ı.U.ın 
,stıı<:, 7 - KP<L:~:i(ı sa.si, 8 - Gı~g:n, Bü
yük Kı;klırtief, 9 - Güıcl San·,·, Er
k el< ıs_.,, i. 

1 ~ 
Bayan G ... 

r:· y alnıı ~ir • y eneli ne kadar euirı. 
ıJzls H kıymıllizdiaı " diyor. 

25 1a1mda ldtm. •Blr kenara bı
ratıımaklan• lı:ortmaga baı;lallllf
tun .. Sılı: aılı: dau.. ... ıonlanna devam 
etıneğl tecrübe ettim. Falı:at hiç bir 
erkettn naıan ıllltkatlnl celbedeml
yordum. Henüz t•lenmlf benden genoı 

' bir arkadaŞlm bt.na bir sır tndl etti: 
cErte.tlerln tat.dJr nazarlarını çeten1 

·taze, oermin Te açık btr clld ve şaya· 
: m perestq blr tendlr. Bu yenJ ve şa .. 
,....,, hayret gl\zelll.I: n.çel<!olnl oe.n de 
tecrübe eh dedi. Şimdi zevcımı lllı: 

1rı.azarda takdir ettttı göz kamaı;lıran 

1 bir t.azelllı:tekl ırenç ve nennln tenim 
.oıoutunu ıııraı ediyor. 

Kalerina, Rusların hiç be«leme
diği bir zamanda, ani olarak öl -
dü; öyıle ki, onun kahvesine ko
nui:ınuş !bir zehirle öldürüldüğü 
addıa edildi. 

İki ayd;ır.lbcri, vücudünde bir 
kı•ıklık hissederken bir gün, mu
tzd kahvesim içtikten sonra, müt
bş sancılnarla kııvranarak ölüm 

··eğine yatm~ ve bir kaç s•.at 
Eonra da g&zlerini ebediyen yum
muştu. 

Rusya tahtının varisini göster
rr.~k. Katerinanın ht.ikümdarlık 

lhuku•kundan idi. 

Fakat lbir kaç ay scr.ra. Rusya 
sarayında daı!ıa büyük lbir hükıi
met da.rl'oesi oldu. 25 teşrini6an.i 
1741 sa'lıahı, Del!i Petronun Kate
rin.adan olaııı k11'.ı Prensaı Elha
bcıt, peşiı:e taktıaı üçyüız aSkerle 
sarayı bastı, kıi.çü k mparator ile 
maiyetini tl'V'kiıf elt rd1. Sı!bahıın 
saat yedishıde de ,çalınan çanlar, 
Elizaıbetin hükiiımdarlı:ğıru lan 
etmeğe 'ba!jlad>. 

Rus tacıır.ı ,.., talıt:.nı tekrar ele 
geçken Romaruıiların Deli Petro 
lrolu, bu taç ve tahtı 1917 ürkıla
tıına kadar muhaıfaza atti. 

DtHıkil 1ıui111acanıu hallt'ıl:lmiı 

1 

3 
~ 

5 
f 
7 

' ' 

rekıt: 
1 2 ' 4 s 6 7 g 9 -·-"-Ki f R A C l ll'A N 
A RM NE S t L il 
L f R A ı • L•AS 
/\ İllet B IB AFRA 
B AR D,.A K/rl ı M A 
A c 1 •ıs SDBT 
L A• TA B A K!l9 
ı BD A ı • EM i iN 
K A İ DE m,A,Kıl!!I 

vas;yetn4mesi açıldığı zaman, 
bu kadırun, tacını ve tahtını, ü • 
vey tımnıu Grandük PC'lro AJelk
si)eviçe bıraktığı görüldü. 

Pelro Aleksiyeviç, henüz mı bir 
ya.~ında b:r çoculctu. Deli Pef.ro -
nun işkencelerden sonra boğdurt
tuğu ba<htsız veliahdı Çareviç A
lcks:sin oğluydu. ça, ikinci Pet
ronun snllanat, kısa ve sönük ol
du. Saı.tanatınm ilk günleri, ken
dis:ni eğlendirm<.'lk için tertip e

w1cn av eğlenceleri ve balolar
la geçti; sonra, hükümdar bir su 
ç:çeği hastalğına tutuldu. İyi~ 
nıck üzere iken soğuk aldı, has
talığı geri tepti; ve bir kaç gün 
içinde lıkinci Pet.royu alıp götü
rüverdi. 

Bu hükümet daroe-sinde, Pren-
5"s El:.Zırbc-t'e dö la Ketaı'l'.!i ve Les
tok adı.r.da iki Fransız çok 'büyük 
yardımda bulur.muştu. Çar·çe, her 
:ikisinin de hizmetin·, zengin ih
sanlarla ödedi. Ketardi, memlek~ 
tine, bir milyon fraı"•klı'k k;!)'metli 
hedl)·elerlc dönd'ii. Lesloka gc!ıin
ce, Elritzabı.lt, mesleği cerraftılık o
lan bu yabancııyı saray b~kimi j 
tayin et.bi ve kendisin<> ser.ede 
7000 nlble gibi muaıızam b.ır ma
aş bağladı. 

5 2nci teşrin 19-il 
18 00 Proıram ve J.1eınle-ket 

Aşarı. 

?tlüzlk: Çi!tt• F3!ll. 
KOTI\lÇ"llT3. (Zira.,l Saati). 

Saat 

ıs.o~ 
l~.00 

19,15 
19.30 

1ıh.ıı:;it: Dans .. \JfuJgi. (Pl, > 
Mfn'Jrk~t Saat Ayarı ve A
jan& H<ıb<'rlcr:. 

19.45 ~c: bcst l o o.ı ( k.ı. 
19 .... 5 ı-:ı,z·k Şat·:.C1 \."e' Tü..'icillcr. 
2Q,15 R. dyo O •. a:te..""L 
20,4:i l\!\iz.:tt D..:rot~~Y L?mour \'" 

Dtı.nng frJıtlıl~-n Pluklaa-ı. 

21,00 K0<1c-;şma (E\ ln Saati). 
21,lj ~liifl.ık: l'vifı.t.k: 5,,t.b21Jc~!. 

Peter.;ibu~g sarayında topla.nan 
lbir saltanat meclisi, İkinoi Petro
dan boş kalan Rusya tahtına 
Prenses Aıına'yı seçmişti. 

Anna, Deli Petro'nun büyük 
kardeşi İvanın küçük kızı idi. 

P(ıterSbu.rgdaki İngilll.ı elçi5i 
Mister Finç, hüklımetine gönde,,. 
diği bir raporda, Fransız hal.kında 
şunları yazl()"Or: cİmpaTatoriçe, 
ken.di do>ğııın giir.ü münaselbe<tile 
doktor Lcstoka kendi madalyon 
portresirui bedi ye etti. Bu portre
nin etrafmdalııi mücwhcralm kn~·
:meti W,000 rUbledir; maıvi b'.a:- kor 
delaya 'bağlı olan bu portre - ma-

(D<•vamt Var) 

Deniz Fabrikaları 
M'üdürlüğünden: 

Umum 

Buhcı..r m.a.kineJeri, Di-zJN ve benzin motö:"le-ri taımıı.ra.t.ında ça..lıştır~L.mak 
ize.re Mnci suıı.t tıos'\-·.iyecı)ere lht.ıy.aç va!'CiL- 'nl.lip cılr~nla.nn bo:ıS('-:v~s ~ 

yt hal ağıtJe,;yle tı.r!jkt.e imtihan ed:i l~<k ii2lf1'e Gölcük Denk !a.br,lrola.rı 

~neI Mücli.rlıüi:>üoO mür°""' ııa~ı. c 1005) 

r--------------------~---------ln hisarlar U. Müdürlüğünden : 1 
' 1 - Mevcut ~rl mucibınce 500 adet ~· ~ı poı:ıdık!a ı;al,ın a:ı-

lllCal<t<r. 
il - l'ıı2lilrlAc 10/11/942 \aril:ıine ro etlıyan Salı ırünü 9Qat 11 ele K::balaş

~ ı:....v.....n ~· Alım K<>mi<;yo nurıda yapıolaca.khr. 
lll - Reaimler her ıün SÖ3İl ııeQl'<'. şub<\de et>rü-lcbilir. 
iV - istıeklüerio pazarlık ıcNl ~in ol'-lncın &\in ve saıa.ttıe o;. 15 gü\~ 

ne ııat'a6ılrle birliktıe adı ırtll'M Komi<> ona ~!eri iian olunw. (852) 

r- ZABITA ROMANI· 

1 ~~,~!.erde~~-.~~!.~!~! 
~------------------ Tefrika No: 5 -
ısa'on ki ... Daha doğrusu salon 
de(ııl de uzun ıbi r galeri ... Duvar
larda oyuklara konulmuş heykel
ler <:aheser ~rtebesinde kıy • 
metli t.aıbk>l.ar var. 

YalnYl duvarlardaki eyııklar -
d;. n bir kaçı boş duruyordu. 
Yalnız burada evvelden hazır -

lan·p konulmuş mermer kaidele

r: masa hizmeti görciüğü de an
la o\Orci:.ı. B nlardan b:rinin ii· 
ı.r·: ndeki çıçckli va:uı13r bile ka!
d1' rııamışt 

Hatta cfa 0 a tuhaf bır ,-•:wnun 
üztr.ne d:>yatı ış ta tadan bır 

t · b '<> va>dı. 
De' or H';: '!on yav ş yanş 

~ l nun ort~.na dr nı y.:,ildü. 
S•' nun ku:':ıobc imkki cam! per.- I 
cercdtıı. zem ne akseden ay 1~i0 :ı- 1 

nın önüne kadar gelince yine dur· 
du. 

Ne kadar yavaş yürümeğe dik
kat tiyse d-e cilalı tahta parke -
ler üzerindekı her adımın:n du
arlarda hafif b r akis brraktığını 
kendisi de işitıyordu. 

lladcl.on'un can sıkıldı. Salonun 
genışlığı içinde ıbır kediyi bile 
sak'.amak mümkiı!"l dcği~i. Onun 
ıç:n Haddon \'abuk bu taaftan 
çe.<ı meğe karar ,·erdi. Belıki de 
geç geln' iştL 

Sakın un kap;sına ı;el p tc, içe
r!sir.i görmeğc ç.ı! t w, zaman, o 
ağ., _ükund.n .ç 'lO.e bır nefes se
si d"4~d:.ı. 

Hat il nefE'ı' dC'ği! de, )~Se ka 
pılmı~ bır ı;1:!'am ;n in:ltısi ı;:•bi b:r 
şey! 

21,45 l\iıi.iz!ı.~; R•:.ıJty0 Set'!.fo!\l Ork•"tıt:-a
. (ŞeC: Dr. Preıloru.-). 

22 30 Memleket Saat A.)'arı. Ajans 
Haberleri ve Bo~;:J;ır. 

22.45/22.50 Ynrın.ki Program ve Ka-
panış, 

Fatih 3 cü Sulh hukuk hakilllr 
liğiııden: 942/838 

Ka'riye Bostan sokak N-0. 32 
de otırran küçük Necat ile Ha~ri
nin ,·asisi İbrah.:m \:Usilii:ti ifa e· 
demediğinden a'l.lile ye>r!ne kü
çüklerin üvey anneleri Şükriye

nôn \'asi tayin edildiği ilim olunur. 
(239) 

/ı arıyan bir genç 
Hukuk fakültesinde talelbeyim 

tahsilime devam edebilmek için 
ça::ı.makı medlıuriyctindeyim, 

Ders saatler; har cinde -öğle

den sonr~ çalışmak şartile, ya
pabileceğim h!>r türlü işi k•llıul 

ederim. 
Arzu edenlerin Son Telgraf 

Halk sütununda (A.) rum<ızuna 

müracaatları. 

DOktıor Haddıon bir mi1dıdet hiç 
kımJldamadan olıduğu yerde dur-
du. Bu balo salonunun görünür
de başka tarsıfa açılan bir kapısı 
yoktu. 

O sırada bulut geçince, ay ı<;ığı 
!azlalaşır.E;h. Galeri obiir ucuna 
kadar d•ıha iyi görülmekteydi. 
Bu ışığın içinde her heyke•, kendi 
kovuklarında ,;anki canlanml>j g -
l!ıiydilcr. 

Az sonra galerinin niJıayetin -
deki bir heykel, hakitkaten sanki 
canlandı da, sallandı. Bir yah'lllr
ma t•,·rı iç'nde •l>eyaz lml'.arını 

uza~tı. Evv>ela kendi kaidesinin 
Üa'rine yıkıldı, sıonra gürültüsüz 
ıı:ı:r sesle ko\·uğundan yere devr:l -
eli. 

}!addon, bu manzara karşısın

da bu sefer kend;si heykel kesıl
di. Fa;<at z hnini topladı. Göz'e
rini hiç a· rt".adığ. bu y:kı',.ı 

he;( kele d. ,. '1 '1er'emeo. başladı. 
He1ı _ 'e iyice yaklaşm:~·ı k, bo
ğuk b:r I ryat kulagın ge'd 

D :. r h")• Ue d:z çOk>tü, çün
kü ko\ uk: · '\ dü~cn b'r hc)C<el 

Yaptııun ıudur-
•Her akşam, yatmUdan enet 

1 elld gıdaaı olan penbe renkteki TO-
• taıon Kreın!nl kullanılım. Terkibin· 
de, bütllıı dünyada me4hur bir clld 
mütehassısı ta.re.tından teşt ve clld 
hüceyrelerlnde.n istihraç edilmiş lay
ınetll blr unsur nrdır. sız uyurken 
o, cUdl besler Ye ıüzelle.ştJ.rtr. Sabah
lan da JU«sız beyaz renlı:tekl Toka
lorı. Kremlnl lı:ullanı!ım. Bltkaç ciln 
Artında cildim, kadl!e gibi yum1l4&k, 
gW yapra~ gibi taze ve normln bir 

1 hal aldı, açık mesamelerlm sıklaıtı 
ı'" alyah noklalarla pyrt aaı maddt
ı.ı: Jcaybold U.> 

Erkekler sizt cazıp ve .oehlı&r 
ouıuyorlar nu ı Aksi taktirde he
men buciln~ clld gıdası olan To
lı:alon Kremini lı:ullan&rak letaıetı
nlzl arttın.ruz Te tfın1nl%e h9.yat ve 

'taravet .erini%. Tokal on tremlertnı. 
1cUd lçln beal•Jlcl hiç bir unsuru lh
tln etmıyen ldl ııllzelllk tn:mlert lle 
un.ıınnarınız. 

I SAYIN~ 

DOKTORLARIN 
Nazarı Dikkatine 

Senelerdenberi Diyürelik ka
biliyetini takdir ettiğin',,, 

"EUPHYLLIN,, in 
Tablet, entrannöz ve int
ramüskiiler aınpullcrile 

Süpoo:itııvarları gelmiştir. 

Bilumum ecza depolarında 
m.cveuttur. p;yasada bulun

nıadığı takdirde Türkiye 
Umumi Acentesi: 

F. KNECHTEL'e 

Poota Kutusu 139 müracaat 
edilmesi ri-ca olunur. 

m:ıil 

J~\Mi: DRAM KISMI t
mıı~~~ Şehir tiyatrosu 

üi~lhnı .. ~\1 Bu akşam saat 20,30 da 
.:ı\ı\lOO\! KIŞ MASALI 

NUH 
KOMEDİ KISMl 

ASRİLEŞEN BABA 

<kğ.!, bir kadın, hatta bir genç 
kıı.dı. 

Kızı kollannn arasına aLdı ve 
ay ışığını galer:de daha i(yi ay
dmk,ttığı bir yere götürdü. 

Kızın yüzii balmumu gibi sap
sarıydı. Doktor Had<lıon bu çeh
<eye daha dıkkatJi bakınca, bu 
sefe, kend.~inin sa.psaı·ı kesik!.. -
ğini hi$etti. Kızın elbisesini açtı, 
kalbin• yok!.Edı. 

Çok geçmeden genç kız göıtle
rini açtı. Do'.<tora lrorku ilekarışık 
bır hayretle baktı. 

Doktor kendi kendine mırıl -
dandı: 

- Oh, şimdıl k vaziyetiniz iyi! 
Kızı ayaka ka·d.f'd:, f•kat a -

yaklar;nın r,ıplak o:duğunu görün 
ce, onu b.,· k nara bı•akarak, ko
vuğa doğru gi't v h4 y el h:de
sin n bulur.duğu yere bt·kt 

Orada b:r çift c_ıor pl~ bir çift 
zarı! s·ıare hkarpini görd.; Hep
sın• ceb'r.e koytiu 

Tckr&r g ~ç kızın \anına gele-
rek, orıu k 1~c ıa al.d dclılizi 

(J:X.--amı Var) 

• - • • > j .; -: :. "'t. . - ~ 

İL.E SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra giinde 3 defa muntazaman dişlerinizi fı~çalaym.•z . 

Sarıyer l\1almüdürlüğünden: 
Sım. No. Jo..lL.ık.ı"ılA .t.n Aı:h: İ.şi Mi:dvıli(~•, &Jk;.gı No. 11-1.J.tlah Nev·· tıw~ ı... Sttıt8' 

l Milıt~ahlıit Y(Zl.i.k;öy KO;)l~şı N . .ı &33,75 60,45 K 
120,90 c 

l/22 183J ~2 s•y.ılı ıbrc;:ı 

K ı. ~ ır: ka.-
rııı., bo: ·I d:(". 

2 > ) ) • • • 1929,:;s 135,01 K 111 J930 
54.03 c 

3 ) ) ) ) > > 900,31 63.02 K 
63.02 c 

1/8 1931 

) ) ) ) > > 1813,19 126.92 K 1/9 1932 
5-0. 77 c 

5 ) > ) ) ) ) 277,95 19.46 K l/lO 1933 5?42 .,...4,)'U t.'t'tl:,YC 

K~fl-~J'Q(lU k.1.
r:ıı ı b~ı:ııJ-r. 

19.46 c 
7,78 c 

6 F"nı:ıYOt Kaıl>:n Kundura.cı M.rgun HeJt:moıln 43/l ıo.so 

7 4•'P K'll!)'umcıyan Ç.Jıngir R. HitAr Çeşnt S. 6 36,00 

JO K 
05 1'' 
02 B 

53 K 
26 F 
11 B 
13 c 

12,'24 

12/46 

lr.42 

) 

8 Şaıkir K•~ ~o.oo 22,50 K ı ı 27 > 
11,25 F 
4,50 B 

rit.'ll11Tıg02 B. dere Cami 26 30,00 9,00 K 8/24 
4.50 F 

> 

l,86 B 

5~,00 3.03 K l~/36 

1.51 F 
> 

61 B 

78.00 2.24 K 12150 
1,12 F 

• 
45 B 

Yı..."k,ı:-ı.da aCı, ~ ,,_ ••. ikaımetg.l-h a~!ıeırl yıe.2.•1'1 şc-h~ar ıt.enkL tl.caır'~ yenı ndıı:•t•.-ıer~n1 oıı~ır.ıca~l:!1 v-" ttb :>e I' ye1"1 
b;ı· kiın'&'e ~..cr.rr.(', "-ş ve Y~P:ılG.n a'!"Sl;-'t:rmı&:ardıa da bıih..ınGrnarıq o-1duğurıd:ın ~ g~e-:· L4 n yı;,.;;;:r~ ı.J tı

ba:ı:ıM'ıi...'lt!-r h:!.ız.at kendl/ r.rJı-· toor~ğı nı-ürnkiln o:'aD~ır. 

Kt'"YfY'(.t 3692 ~•).J'ı.11 K.anunuııı 1-0 ve 11 inci i.naddırstne t-eviika:n ~ yer'."I)e §·.Qmclt. i.uz:e:re ı~rrn. <'.~um.ı:-. (1007) 

Gayrımenkul satış ilanı 
Üsküdar İcra Memurluğundan: 

H<'<an ''"·e.;esinden Remziye Kızılay. Cem-.•e, Yegane v" Hüse
y;n KızıJayın Ma>tep<·de Mahmut hadrfye ipotekli bulunan Maltepe 
kariyesinin Tahta köprü rnevkı:r. de e.ıf<i Mal,tepe deresi sokağıaıcla 

es'.;i 1103/2 taj 19 Ko. ~arkan İmam Ömt>r ef. veresesi tarlaı;.ı, Ş:ma
len kısmen ttrik ,.e kısmen de m ukatldcma A!lıand e}ye.m Samoei 
ta•l•sı., cerubnı Hasan bey tar!3 sı cly.vm Şeref bey tarlası, ga<'bt•n \ 
tr:-·k ile maı!:ıdut ve tnmamına yemin!J üç dhü vukuf marifetiie 
(8500) sekiz bin beş yüz lira kıy met takd;r cdılcn •lıoostanın 2200 sa· 
yılı kanun hükümlerine tevfkaıı sı.tılarak paraya çevrilrr~sine ka
J·ar veriıtruştir. 

- GaynmenlmWn evsafı -
Gayrımen'kul Maltcpede Tahta k.öprii mC'\ıkiinde laj 15 kapı No. 

lbo.stan olup tapu kaydına m:zara n 10 dönüm taJı.v;len 9190 metre 
mura.bba' olup bilnıesaha (1562.3) metre muralıbaı nıi:.tarındadır. A
raları ç;tle bölünmüş üç paI'Çadan Tbarettir. Hudutları 1'.ısmen yol v<> 

k:o3Tllen de hendek ile tahdit ediim işt.·c. İÇinde iki dolaplı kuyu ile in
cir. zeytin, elma, hUnnap ve dut ağaç'.arı vardır. içinde eski Maltepe 
caddesi kenarın<l.0 tek katlı etraf> v<> üstü olıtldu saçla örtülü bir 
bm·'.an kulfrbcsi var<:ır. ı 

1 - İ~O.u pyr;menkulün a•·tlırma şartnamC5i 26/11/942 tatih:n
den itibaren 937/7'250 No. ile Üs.küd.r icra dairesinin muayen nu
marada herkl'sin görel:ilm<!si için açıktır. İ!anda yazılı olanlardar, 
fazla malı1mat almak isli!}'enler, iŞbu "\1rtnameye ve 937/72SO dosya 
numarrnile mmuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazıJı kıymıeb:n yüzde 7,5 
ni.sıbet.ince pey veya mi\li bir bankanın teminat mektulbu tevdi edi
lecektir. (M<dıdc 124) 

3 - İpotek sah:rbi alacaklılarla d:ğer ~.liıkadarların ve irt:!ak ha1<
kı sahiplerinin gaynmenkul üzerindeki hakl.arıını hususile faiz ve 
masrafa dair olan ;.d.d a!~nnı j;;bu ilan tariıhmden itibaren yirmi gün 
içinde evrcL<1 mü..•foite1er le b:rl:k. tc memuriyetimize bilclirmeleri icap 
eder. Aksi ha!ıde hı.klan tapu sicil; ile saıbil olmadıkça satış bedeL· 
n;n paylaşmasından Jısriç kalırlar. 

4 - Gösterılen günde arttırma ya iştirak edenler arttırma ~artnn
m~ini o.'<umuş ve lüzumlu maliım at alını<; ve bunları tama en kabul 
etmiş ad ve iübar olunur. 

5 - Gayrimenkul 7/Birincikfınun/1942 taMıinde P•rıartes1 günü 
saat 14 den 16 ya kadar Üsküdar icra memurluğunda üç defa bağı
rıldıkıan sonra en ~k arttırana iha!e edilir. An<eak arttırma bedeli 
mu'lıammen krymetin yüzde 75 ini bulmaz veya sat~ isteyenin ala
Nğına rüçhanı olan diğer alacak !ıl,ır bulunup ta bedel bunların bu 
gayrımenkul ile temin edilm ş '" caklarının mecmu undan fazlaya 
çıkmazsa en ~k arttıramn taahh. üdü baki kalmak üzere arttırma 10 
gün daha temdit cdile-reık 17/Bi riı::cikanun/1942 tarihinde Per~m
be günü saat 14 den 16 ya kadar Üsküdar 'cra memurLuğu odasında 
arUımıa bedeli salış isteyenin alac&ğna rüçlıanı olan diğer aloacaklı

ların bu gayrimenkul ile lemin edilmiş al.acakları mecmu undan faz
laya çıkmak ve muhammen kıymetin yüzde 75 ini tutmak Ş3"t:Wıe en 

çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale ya
pılmaz -ve sa.tış 2280 numaralı kanu oo tevfikan geri bırakılır. 

6 - Gayrimenkul kend'ısine ihale olunan kimse derha\ veya veri
len mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesh<>lunarak ken
disınden evvel en yüksek tek1ıfte bulunan kimse arzetmjş o'duğu be
delle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulwımazsa hemen 7 

gün müddetle arttum&ya çıkarılıp en çok arttırana iıhal.e ed'air. İki 
iJıale arasındaki fark ve geçen günler için yüıxle 5 den hesap oluna
cak faız ve diğer zararlar a)"fıca hükme hacet kalmaksızın memuri
yetim•zce alıc;dan tahsil olunur. (!Madde 133) 

.g~~ 
GÖZEN Mü.,ssesesi: Büyük 
Postane Cad. N-0. 5 'c ıtr>iyat ·· 

~ı--depalannda. acl:iillr4 

Satılık Apartıman 
Beyoğlundıa Kuledibinde Ya
zıcı sokaf:uıda 42 numaralı 
ŞiHcrü Efendi• apartnnanı 11/ 
11/942 Çarşamba günü saat 
14. den 16 ya kadar Beyo:;Iu 
Sulh Mahkemeleri Başkatip
liğ:nce açık artlınno ile sat:
lacaktır. Fazla malfım.at için 
94.2/71 numara ile Mahkeme 
Başlıatipliğine müracaat edil-

mesi. 

Açık if ve memuriyetler 
Eminönü Ha\kevin n Nuru.os

maniye cam;; ·ıwlu,;unda:.<i İŞ'Si2, 
le.e İ§ Bulma Yurdu, gt'mici, a

mele, çarkçı; tenekeci, marangoz, 
tesv·yeci, tornacı; elektrıkçi, fre

zoci, bahçıvan \'e hademeler aran
m::'ktadır. 

Devlet Demiry<>lları istasyon 
mnı:fına 60 şar lira aylık ücretle 
orta m-ektep mezunları alınacak
tır Hl a rlira ~sli maa.şla mü
teadd:t kolcular aranmal<tadır. 

Ged1kpaşada jandarma imalat· 
hc-n~ne ltundılra m:ıkin~lcrin

den ve kun<lura imatnden anlı -

yan ustalarla işçiler aran"makta
dı·r. Talip olanlarn bu ~yın o • 

rııın·~u gününe k~d<ır meLkür i
ma'ôthane rnüdiirli.i~ünc nıUra • 
raat etmeleri 'c~ı:- evle k ,c r. 
Sul~anahmettck' S ... ~ '• 

trıh!n.cı tesviycc!likt<'ı \: 
cı~.!:tan anlitr bir ~Ş(:·ı .mı 

a1ınacaktır. 

k (>

na -
~ la 

7 - Alıcı arttırma bede!.i har' cinde olamk yalnız tapu fcrag har
cını yirmı st-ne!ık vakıf tavız bedelıni ve ihale karar pu!Iarını ver-! 
ıniye meoburdur. j 

Mü:erak:m vergiler. tenv·rat ve tel.!fılıvc resm nden mütcwllit b<i ·--------------
le<hye rusumu ve mütrak:rı; vakrf ic•resi alıcı,ya a.t olmayıp arttırma ı 
•bede'ır.den tenz.I olunur. IŞbu ga yr·mcP1<ul yul\arıda gfulerilen ta· 
rih•e Üsküdar icra m.emıu>!uğu odzsır.da iŞbu i'an ve gösterilen art-1 

s:ıh;p vP Ba ıh~r· .. ; F• İ et 
P ce-N T) 

·"'"'Vrif'f 'R1..B:At:JJr 
tırır.a şartnamesi dairesinde satılacağı ilan oluıııır. (240) SOll Tı:LG • u· M \; :a11.sı 
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