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Çiftl~k Ağası ve Köylü· 
Kögliiııün kazanç hakkını 
çalan da eski ağadır .. 

PA.illi Şef'in direkt:fi ile bu yıl ziraati
n ize büyük mikyasta yeni bir gayret 
sarfedileceğinden şüphe edilemez .. 

ETEM iZZET BENiCE 

M;lli Şef, tarfüi ,öylevinde top- j 
rak ınalı;ulleriıni;, fiyat politika
SJ~ köy ,.e köylit 1nevzuu iizerin- ı 
de de biiyiik bir clıeınmjyetlc dur-
muştur. \ 

Harbin üçüı>eii yılı sonunda 
11 kuruşu geçmeyen bir fiyatta 1 
köylüd,.n buğday alıyorduk ve di· 
j:er t<1prak mahsullerimizin fiya- ! 
tını da ona ı;öre ayarlıyorduk. Her. 
~eyin pahalıya. mal edildiği ve 
harp zam:ınının lıerşeyi k,.ndi öl· 1 

.;üsü isinde değer1cndiTdiği bir za· 
nıanda «diinya pahaJılrğının )'Ü

kiinü 3·alnJL köyliimiizün yüklen
m•sini i:stemilk bü ı iik haksızlık>
t ·. LTcuı satan, ucuz satın.a)a mec
Lur tutulan köylü, kendi ihtiya- r 

fmı palıal:) a alıyor, geliri ile gi- 1 
df"rini te, .. ztn edeıniyurdu. HaVhu
J.i, '.l'iirk 'atanırun büyük ekseri· 1 

~etini ktiy ve niüu~uoun % 70 ni 
köylii teşkil ,.ttiği kadar köyü ma
mur, köylüyü miireUeh gfu"mek 
d'f Ciimhuriyct ikt:dar1n1n birin· / 
ei hedefi idi. Köylüyü sıkıntıya, 

lıaksı:clığa, ıstıraba t,.rke<lemu- ı 
dik. Bunun içindir ki, sayın Şükrü 
Saracoj:lu hiikfunet adına müba- ı 
yaa cd:lecek yüzdeleri buğdayda 
20 kuru a çıkar<lı n köy lii el'nde 
kabın serbest .buğayın sa.t ş fiya- 1 

tı tayİllini de köylüye bırakt:. ı 

birdenbire yememiş, hitaplann· 
daki kat'iyet ve şiddeti iıJ•tmem(ş 

buluJ>Snlerdı kimbilir, daha nere
kre kadar gidococclder, ne ına=v
ralara baş vuracaklar ve bu hava 
j~inde hangi ecıı,.bi millet be.sa -
·buıa çalıştıj;'l belli olmaya:ı> ınuh· 
teris politikacılara ne dereceye 
kadar fırsat Jıa:urlayacaldardı? 

Bunu hilm>yoruz. l:'akat, Büyük 
Şef'in da,,bcsi tam zamanında g>el
miıJtir. Bu daıibeyi yine Şefin di
rekt-itleri ile Hüktimett.c'IJ ve Mec
listen çıkacak tedbirler hiç şüphe
,;., takip edecektir. 

Görüliiy·or ki cEski batak~ı ~;(!. 
)jk ağası• hüviyeti Jalruz ·bulanık 
zaınnı bir da·ha ele geçınez fırsat 
sa.}n1ak•la kalnıan1ış köylfuıün 
kazanç hakkını da en habis bir 

spekülatör olarak çahnıştır. Kaza
nan, çok kazanan, hesapsız kaza
na ,beş on kiJ.., buj:dayını satan me
t n ahlaklı ,.e vicdanlı Türk köy- j 
lüsü değil, vurguncu ağa \"C spc
küliitöı diir. 
Şimdi Şefin direkt:fi ikidir: 
1 - •Hem köylünün kalkınma

s:nı temin etmek, hem onu had· 
den aşın fiyat hırs.;ııa kapıl-

maktan korumak 13Lıındır.• 
2 - ooZiraatinıizc 1Ji.1yük n1tkyas

ta \C yeni bir ga)'retl~ ehtınmİ· 
~et verilmcsid:r .. 

1\Iulıakkak k~ l\lillı Şef'in dil'l"k
tif ile hu yıl zir!latinılze büyük 
mikyasta yCJıi bir gr.,yret sarfcdi. 

lecektir. 1 
Hükumetin imkanları ile sarf· 

olunacak bu gayretle bir arada 

1 
şimdiden müjdcleyehilm ki, bıı 
güz Tfüık köylüsü batta yiyec-eğin
den kısarak ç~ .ekınişıi:: ve ek
mektedir, Hükfunet gayretleri de 
buna iıızi111am edine!, tabiatın mü· 1 

saadesi nisb~tinde uniimüzdeki I 
yıl mahsulünün çnk 6lacağuıdan 
şiiplır edilemez. 

Almanlar Mısırdaki Harekatı Rus Cep
hesinden Ehemmiyetli Gösteriyorlar 

Mihver kuvvetleri cephaneliklere 
ateş vererek batıya çe ilmektedir _ -lllllvercller bitin 

tanklarını, toplarını 

ve tayyareıerını be· 
. ra'ber gitCrlyorıar 

L<ındra, 6 A.A.) - B. B. C. : 
Mısır cephesinden gelen en son 

haberler 8 inci İngiliz ordusunun 
bozgun m:mer kuvvcUerinı a -
man vermeden ricat ettirdiif.ni 
g(istermektedir. B;r taraftan tmk 
ve insan sürüler i garbc do.ğru 

gitmekte, diğer taraftan kudretli 
hava filoları kaç<:n düşmanı dur
madan döğmektcdir. Dün ton -
!arla bombalar yağ<lırılımştır. 

Dünl.:ü tebl'ğde de bildirildiğ' 

gilbi 8 inci ordu. her istikamette
ki bütün Alman miida!aalarına 
nüfuz etmiştir. 

8 inci İngiliz ordusu önünde gi
r!lmemiş hiç bir müdafaa kalma
mıştır. Siiratl i ilerleyiş Y3Jllırnıı

yan yahlıız ma:yinler vardır. Düş
man kaçc;rken cephaneliklerini 

Çekilen bu kuvvetlerin üzerine 
tonlarla bomba yağdırılıyor 

~~AK DENiZ 

l. ' 

Alemey'ckn Lôbya lıudndwıa kadar <.aJıayı göst~rir mı~fassal lıarita 

,berhava etmekte, büyiik boınlbar- 1---------------------------------------------
dıuıan tıyyarelerini götürmekte- F f K İ } Ed k f 
<lir. İtalyan orliklerindelki sahra lllDCIYI lflilCI 00 YO ece • 1 

tıopları da geriye çekilmiştir. 

(DevamıS.:a.sil:Jde~ 1 Beyoğlunda 5 Fırın 1 

sahibi birle ere bir 
şirket kurdu 

Şirket; eksik, hHefi ekmek yapanlar
dan iki defa çuval başına 25 l:ra alacak 
üçüncüsünde fırıncıl~ktan çıkaracak 

Ônümüzda.lti ·hafta içinde i§e 

bru,,layacok olan şirketin idare 
heyet> haz,rlanan mukavelene -

me hükümlerine aykırı hareket 
eden fırıncıların ş:ddetle tecziye 

309 Almanı 
öldüren 

bir Rus kızı 
Amerikadan dönmekte 

olan gençlik heyeti 
ile Londra,ya vardı 

Lon<iır:ı, 6 (A,A,) - B T Rw &mç

l 'k bcy"et. <ifuı Arr-"ı ·kadan şdırnniı.e 
~· ın :şt;r. İk ' buı;uk ~"Y K.-ı-w!a ""' A
nıeı- kada kalarak letk•k.l~r ;ııepan bu 
.hey'l't fı.~1 arı mey-.ınında cMOfikova 
Gençlik 1'-şk~latı> nı nH ydana ıetJnen 

Y~tıni bı.,"'ş ~ında: b;r G.f' l'lıÇ '°r vo.ro.tr. 
Bu gCDÇ geQ('n yll Mo.<J<ova Gı-n.;lik 

t~kıt; :rt.ıınJ rnt.'fl..-_"JP ~ -Cca~ar;y~!' 
(Devamı Sa. 3, Sü: 5 de) 

ı 

8 inci Ordu Ku- ' 
mandanının 

Günlük Emri 

"Düşnıaıı bit
kin bir hale 
gelmiştir. 

1 Tazyikinizi. 

1 

birô.nbilegev 
t . . ' şe meyınız. ,, 

iLondra, 6 (A.A.) - B. B. C. : 
Sekırıüıci İngiliz ordusu kı.m:ın· 

danı General Mongomeri de.in şu 
ordu emrini neşretmiştir : 

•- Mllihıccl>e on iki gün<!Rn -
lberı devam edegelmiştir. .Aske-. 
r:miz o kadar şecaatle harp et -
miş'ur ki dü;ıman bilkin bir hale 
gelml<jtir ve hemen hemen rr.:rl1· 
'V<>lmdı< üzeredir, Her dakıka ze
ıbun olmasını bekleci"ğimiz düş • 
manı aiır surette et. zalan<l.rrn ı a

lıyız. 

T"")'iok.i daima m11hafaza ede-
<De .. · amı S. 3. Sı.!. 3 de) 

1 Her nahiyeye 
bir Belediye 
Başkomiseri 

tayin edildi 
ihtlllAr we iaşe kon
trolleri ita ıuretıe 

dalla ııllı yapıl cak 
Va:.:. ve B~;ed.iyc &ısi B L • :ı 

Kmiann rcıslitiııde Vah M .. -
Yini Aıbımet Kınık, Belediye Re " 
mu~vinleri Lütfi Aksoy ve Rifat 
Beled.<ye Td~ H<!)elı Reısı • "c
cati Çıller. Be;ediye ikı.ısat ~tidu 
rü Saffot Sezer'den mürekkep 'l r 
'k.omisyon t<".jkıl eciilerek p:-,-3sa
nın esa-;Jı surette kontro:ünd n 
alnan ha<berlcr Ye b e:ed.yc 1' .i
fettiŞ:erinin ~ saatte bir verc<·ek

leri raporların her ~kş:ım bu :..o
misyonda tetk:k olunmasına baş.

lanılm~tır. (Devarr.ı ~a. 3, So: 2 d") 

Türk köyliisii, tam bir Tiirk ka· 
rakteriııdeki dürüst vasıfla elinde \ 
ser.besi kalan buj:"dayı bükümcte 
verdiği fiyatla satmaya devam et· 
ti ,.,. bu fiyatı on nornıal, en hak
lı fiyat olarak tereddüt.ruz kabul 
eyf..,.ı;, Bunun içindit .ki: •Ziraat 
mahsullerinin fiyatların, makul ı 
lı'r surette arlıtırmak harekeli hü· 
kümetin isabetli teşebbüslerin- 1 

den.di, Fakat, bir gün köylünün jı 
karşısına -eski batakçı çiftlik ağa· 
Si• çıktı. Bıı \·asfın içinde gayri 
dürüst halde buğday toptancılığı 
yapanları, oıatrabazları, komis
yo™'uları, büyük zahire sah;ple
rini de göı-~biliriz. Bunlar, köylü- ı 
den buğdayı hatta eylül or1abrı
na kadar ekseriyetle 20 kurıışta'1 
topladılar \'e sonra hem alıcı pi- 1 
yasalara karşı, hcın n1ii:stah5it / 
kö, !üye karşı fiyat manenahrı
oa başladılar. 

Köylünün hadden aş·n fiyat 
hırsına kapılnıasını tcsh.l ed.en ba-1 
tnk~l ağa hiiviyıeti is~ !"-;mdi yedi- j 
ği darıbeniıı ve daha c 1 yiyeceği 1 

darbelerin altında bir defa daha 
kö,Y lüniin fiyat ;: .hjfıkını boz,ın.ak 

ciiretini kcnd:s:ndc b111,una~·aerık· 
tır. 

Be:Y\f1lu k~rı:ası dahilindeki fı
!rıncılar alakadar makamlarla 

!:)'aptıkları temasları müteakip bir 
§irket tesiS:ne karar vermişler ve 

,buna dair olan mukavclcnameyi 
hazır!aınış'.ardır. CD~vanu Sa: 3. Sil: 4 de) 

Stalingrad 
line bir 

müdafileri Si ta-
1 çERçEvEI~~~ 

Al·cı piyp,salara. 
- 20 

Etem lzzcı BENİCE 
inci İngib ordusu kumandanı 
Korgeneıo~J, MOu"ll'OOi!\fERİ 

- 40 
- 60 
._ 90 

- 110 
(~---V~A,~Z_İ_Y_-_E __ T ___ ) 

- 125 

- 130 1 Bakış Siyasi H ô.disel ere 
ltakamlarını beher hilo için ba~ 

dön<liirüoü bir baldo ve taııı bir 1 
>pckülas)<>ıı ve fırs.at gayreti ile 1 

\ermeye başla<lılar. ı 
Buğda~ ını tanıamile satmış bu

lunan kiiylü bu vaziyet karş sın- ı 
da şa,ırdı. Elinde buğday kalan 
ç:.ftçi, 

- Ne oluyort 
Diye tedclı:hü~ etti ve iirkeklüc 

i, "nde din<lelciıni tutmaya. sonunu 
gözetlcm,.ye başladı. Fiyat hava· 
sını birdenbire bulandıran, birin .. 
ci büyük lıarp sonundaki Nevyork 
p·yasas:na veya Paris kambiyo 
br,rsaısın.a çeviren: •Bu;lantk z.a.., 

manı bir dalıa ele geçmez fırsat 
sayan eski batakçı çiftlik ağası• 

tipi ve bu vaısf içindekiler •"er 
Büyük Milli Şef'in ) Umruğ,;'nu 

Güniin en 1niihin1 meselesi şüp· 

hes·z 8 inr i İngHjz ordusu ku111an

da11ı geneı-al l\loııgoıner1'run 1\11-

sırda girşmiş oldui;u yeni harekfıt
t.ır. TaarrUZUü on ikinci günün.de 

I\ldı,·cr cephes:nin ~özülnıcsiniıJJ 

henüz ne neti«! nreccğ i kestiri

lemezse de, şimdiki halde 8 iuei 

ordunun M1'1rı kurlum~ <1lduğu· 

na hükmedilebilir. Ha1'1?katm seyir 

ve inkişafını şimdi bütün millet

le·r dikkatle takip etmektedirler. J 

F akat Mihver r>c'atmın en ııiJıayet ı 
bir yerde duraklayacağı da mu· 
hakkaktır. Almanların ve ltalya n· ! 

laun ya lllaısa-Matrnh hattına . 1 

\Deva.rrı Sa: 3, Sli: 2 d .... ) 

r---------...,,.----------~------·-------"' 

fi~il~I~ 
'------~--~---~------__,;.J 1 

KISACA 

'.eıriblrlnl kucaklayan 
zetaıar 

Bizim mahutla gazetocilik me\'-
zuu üzerinde k<lnuşuyorduk da, 

- Ne mes'ut adam.~ 
Diyerek, devam etti; 

- Yunus Nadi Bey ~imdi ken
di payına büyiik bir ihtiyar zili. 
Nadir Nadi Bey yine ayni ölçü 
manzum,.si ~nde kendi payına 

biiyük ge~ bir zeka. 
Biribirini kucaklayan baha • ooğul 

:rckfısı. 

- Hakikaten, babanın oğlıı tam 

kwamında ve mesleğinde yet~ 

tirnıcsi saadeti.. 
Diyerek, sözüınii taınamladın1: 

- Fakat, son zamanlarda çok 

se,·rck )'l.C-7.I)''Or'.ar; h-cle bu bir iki 

gündiir kendilerini Cumhuriyet 
sütunlarında lı;ç rastlayanuyoruın. 

Giiııeş gibi aydın yerlerinde bir 

takım yı ldız kı--pıntilarindan im
znlar ~ıkıyor. Ralıabz mı o!dııla.r 
acaba? 

4.. SEKiP 

• mesaJ gönderdiler -Sonuna kadar müdataaya devam ederek 
Volgayı kurtaracaklarına and içtiler 

Londro G (A,A,) - <B,B,C:> Sla-
1 hntgra-d n:.U<i~ıtiiıcri ~1. Staılbı, bir mf

suj göndfrn1f~!~~'C&. B-.ı rrı~jda t'Z- 1 
oJm:ıe şöy~~· dı rJ!n-,ffi(1tdıir: ı 

_ cTemmuz. a;yında AJ.ımaa--.ı;br. Star- 1 
Irngra-d:n Cç ı::.i.r.dC <l ..ı:t Of•ğhıi ~t~y ]ü
yonl ·ı·rd1. Fa:k~ l Stal 'r;.gı·~ hhil.d o:du- j 
g-... ye~ duı~or. .. 1 

A!rr.ld1 ksr:.ı \"l" Ci'SC't!ı(~r k! ıle.r
lcm'<:• r:r.ıe nıQ.ı.1" o:eu 

1.1:illt1nn:z·.n bJZ&nl!e l>ero.ber olması 
oişlrnıı'ZIİ bır ka:. dü.:hn kO'l~~eş1.1rı}"'Or, 
Son'UD1l krC:'tl1' JT1Üdrıtaaya dcrv.o:ırr ed.C
rt"k. vorg:tyı kıurla.raenğ".ımı.z.a and içe-

LOSDRAYA GORE VAZİYET 
Lor.dm, 6 (AA,) - Stal;~gıalda 

Wt.ün Anılalı taıarı'u'Z!a:'lt ~rn tar
d>·d '.lm,...r. Düşman 800 kişi lu<ytıı:C.. 

~~~ 1 
Kara .ie.rdo, A \m.:.n badtım Na~~-1k'-

te kı,~ıdt!'. nıt gö....,tıernx:~(lıC'dir. Ru.s (."11',P- \ 

ı.c~~ wı bt:ti.B1 d.ier 'k.tf'~im~Mdıı • mu
w!Jl'" .. k \Y1 t~1ı.! k;eN• ug::ı.)'13n Alma;.o

lAt bütun g:::ıyre-tıerini bura.ıa ıs:a.r'focL.. 
f)'Ht' 1t'Cff'I" t•r 

Bu k<.,.n-.de ç<>lc ş.ddel: ! çarpı .n.alar 
o.ln'..a.'k t,"i'd ı r . 

RL!~ kU\.'Vf · l ı erl, Tu~psenin Ş:mcl Do-
rız_, ı~~uncia ı !eri h411C:lJ_':.!t"tt"ine do(.vam 

Bu mıesaj:..n hı'r yıerindeon ani(ıftWı- etnx ktcdir!'f'f. 
ğna göı1f., A~!a.: Sta!ingrcd. ıçin NC\''Cl • ...._)Stsk'e yak&n bir y.t•röe dı6 
Y"-'!lllon ç<ı<Plş:oo'.•1'da 800 taııl< W i Ruı; ku•·vetieri il•<'rkmllc m.wa!L.k 
t 100 w;ai< k~·lr11'şleıı:!i,-, J oK.:a,şJ<X<!n. 

Dün Akşamki Feci Kaza 

Galata'da bir çocuk 
otomobil altında öldü; 

Dün ak!;am Gaiı2 !ada Banka -
!ar cacdesinde 7 ya~la.ında hır 
çocuğun fcci bir şen. ı lde ('iğn en ... 
trC':'•le nc t:ce-ler:c-n b~r otomo.bil 
ka zası olmuştur. 

Ka mpa«><h T"f:'E'-Ş\ü ll'~r.ıl

k~'r.de otu: an l\Ienı.r.ım.in 7 yaş-

larınd:ılki oğ.u Yuda dün akşam 
B a ııkal" r cadc!cs::-dc b ir taraftan 
di. 4

'Cr b:r ta,.a! gece'"ken, ~för 

H .- ~e-tn ı<l 1•€'Smdeki 2288 nu
r ra I ~ ot.G!U -.o:!:n :: t da k" 'm~ 
tır. 

ınevamı sa· 3, Sü: 5 d~) 

ÇÖZÜLEN 
M"'ır bilmecesi artık çö:riilmiiş

tü.r!. 
(Kattara) bataklığ , le Akden'z 

arasındaki dar V'C uzun geçidin ta 
çıkış noktasnda ·bulunmasma ve 
derinliğine doğru bütün geçidi 
tahkiın etnı"ş oln1:ıs1na rağmen 

n1;1ı,·er ordusu, İngilll darhcsi al· 
tında gürH! güriil yıkılmıştır!. 

Yuvarlak hesap 10000 esir, 'bir 
o kadar ölii ... Esi.der ve ölüler a
ra&ında birer Alnıan ~~nerali .. Ölii 
Alınan generali, ba~kumandan ve· 
kili mevlciinde bir şahsiyet.. 300 
top, 300 tank, 600 tayyare, 50.000 
ton gen1i mik)--asında n1iıh\·er ka· 

)'Jbı... Cephenin şin1al ı-reundan, 

40-50 kilometre derinliğinde kor

kunç bir Jıançer yarığı ..• Yanından 
ve arkasından tevrilmek ve (Ka.t
tara) çukuruna düşmek teMikesi 

önünde, nıiliver kuvvetlerinin 
Jıarmakarışık ric'ati; ve İnliıgi"Z 
Başkumandanının tam üç kelime
lik günlük emri: 

- (Romnıel) ordusunu mahvet! 
Miit·Mş l>ir ş'm•ek b<>yundaki bu 

ilk alamete göre >\fısır bilmecesi 
artık çözülmüştür!. 

Yazın (Roııımd) ordusu (Kat
lara) vr Akdeniz gecidinin çık-ş 

nokt=sına kadar yakfa,tığı, hen,e
yin elden gitmiş görür.düğü, her 
alametin bir (oldıı bitti) ifade et

tiği f'n nazik and.ı• 
- .'\fı .. ır dü~er c kalcn1;nıi kı· 

rar · ın!. 

Dedıkten \'e !\:.ısırın dtişm<:di~i-

BiLMEC 
NECİP FAZIL KISAIÜ'l:EK 

ni herkese gösterd'ktcn sonra. mii 
t<add·t defa. artık ;ıranın lng liz
ler<e g1>Çt'ğini kaydeden nıulıa:riri 
hatırlatabilir mb·inı?. 

ü muıharrir kı, (:\lıs.ırda her an 
oo har.,ket beklenebilir!) dediği 

gün lııgiliz taarruzu başlamış H 

daha dört giin enel berke, lngİ· 
!izlerin bu sefer de b"rşey bece
reil1İ~·("('eğini vehnıettirn1eye nam~ 

zrt bir şiipl!ıc)'C diişc:ken, İn-ilU
kriıı mnlı•ıı> c'ddi tebliğler ne~
rcınıcd~ğini1 ilk ciddi teblii(nj if.k 
c:ddı nıurnJfakiyetteıı sonra vere
ceğ"ni ka) detnıiş. sade..., bir knç 
gün beklemek liizuıııunu tavsiye 
e~miştı!. 

Ara<lan tanı diirt giin gedi ve 
İngilizler Hk ciddi tebliğlerlni ilk 
ciddi ve hatta nihai muvaffakiyeı. 
]eri harnde neşretti!. 

Bana, ruhuma en bakir mikya~ 
ta selinı duygv \:e düşünec ih~an 
ettiği i;;in Allah> şükretınekfen 

başka Li~ birşey düşmez! 

Bence artık l\tıc;.ır bilmt>ce~i orı 

ipliğine kadar çüzUhnüştür ! 

- l\iıı'.\ıra. oradan ger:~-e dön
mek için gitmedik! lli.c; hiı knv 
\:et bizi oradan ~iizgeri edt:rıc-z! 

Diyen (Rc,ınıneı)·n ~u rlakika• 

da nerede ('}duğuıı11 \ c ne dt, lin.
düğürü b!lınek i .~fcrdinı' 

Bcnre :\lı~ır b'lıue"es i (0 n s.Öe 

kıi •ü halin gel mi şi r· H bun l.ın 
bô ·1 orttk ıı:ı l "'" n ı ctic 
,.c teı;;ırler " n' dıt. i ı. k en 1 kı 

Ulr m!.'vzua ~ r ~ cl"tur! 
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HALK FİLOZOFU 

TEDBİRLERİN FAYDASI 
9Jlbii~.e.M'4 i.1 Ha :re v a-z· i y e ti, ~ MAP~EM~.LERDE: ' 

Tramvay salıanlı"ı· , Yatı ıı uz er ı ne 
RESAT FEYZl 

111 K fk d Al h k"" k. . ııırmanyadan sonra •. 
Dl b8JlllJ0rDZ a asya a man are atı yatma 1Steffi2Ş. Yazan: Ali f{cıual SL'N:\L'L'l° 

J..arşılaıııak lilum<lır. Çünkü, koo
peratif, serl>est piyasadan 'hinlerıce 
müşteriyi almaktadır. Serbest pi
yasa, oldukça mühim bir Jaısuıı 

nıii~teri~en mahrum kalınca, el
bette ki, Ciatları yüksek tutın .. kta 
ısrar etnıiyece'ktiır. 

Tuıtıaııbu h.ollJoru.o en çok ~.C.~ ~' 
t:·r.ır.r.-...:,· S~>3(1ııi.ğ':.d • Ben, bıııt<ı \ana.at 
G"' •• Ai:'U ın, 1 ·aınvay ıw.hıa.:111.gL Yl:ll..'1"11...~ 
a.çjlıı,:(l, g yılıınt•z. I;6:ıa.t, or:a ı·a~ın.Jl'I İ&
te<" .. lJl'...ıJuL·I', lJ.-;(lr.r.-uy s.o..tıaınJııaırm bayı-
]lrlo r, 

f,bnhu ldıı ınemurlar istihlik 
J,;ooperatiii adile bi.r teşekkül mey
dana gtlnı:~t~r. Bu kurunıun şim
di-den on b'nden fazla azası var
<lır. YJ!i \e Beledi~e Reisi doktor 
I.iı!fi Kırd·arııı delalelilc, Basın 

Birliği men~upları111n da, bu k.oo
prrat'ft' aza ola·biicceği kaorarlaş· 

tlrıluı:-?:ır. 

Ku<>pora!Hin ilk iş ohirak dai,'1t
tıJı ba:ıı gM~ nı.addeleı-i, :ışağı yu-
1.."rı. pi~ U\adaki fi.allardan yüzde 
kırk daha ucuzdur. 

Alman tedbirlere kaışı valan· ı 
daşlar sıkı ve dddl alili göste
rirlerse, bu tedbirlerin mutlaka 
mügbet netice ver~c~i ınuıhak· 
kaktır, 

lf"..iıl t>:y•t-ı.:". D old~·a kafaıb'.;.1:lk blır 
'lr-.-ın~a U.nci·k. Areba hatnt·~et at.ti.. 
\rıı-tıı.n..u g,."<.' ç:::ılq.1.J\X"dU, Bı.r t;:1A.Utan 
<i1l ~\"3J ) 0.l'Q"J. 

«- iç-·:-ıct :ıır:r vcıı·, ~ ~ gi.1".('"
iııı.111 bı ,,.~ .... > 

.f\lka!, 'at:nwı.m bu ihtarına «iııclı.nlıı 
~.: &it-uıı.-.'-"~ti.1tıin b!ıç l>ıI' yerin
~ 'k~'llı!J.ınıı.y(.lı;."Cl:..i. Nıha,yı "'1. tçeırid;!n 

Ila~at •p:.lıalJ:.:;:ı ile nıü,-adel<o 

ediliı keıı, devlet '" mı.halli ida
rekr, her türlü tedb'u ha vuru
~ or. İstanbul meınurlBl' İ!>lilıl:ik 
k<>nı>erai;(i misali ~unu göste.rmi:ş
tir ki, iyi işliyen bir kooperatlf 
c·hazı ~<>k faydalt ve mü.bet ne
ı'cdN ,·•nl>'lir. 

Bu tedbirleri menuıııniyetie 

Biıt RÖPORTAJ 
D()LAYJSiLE 

B)r arkadaş:mız ~:;vıe bir rop<>r· 

taj ı>erisi il® ediyoıJı•: •Yeni 

zecginler tHlı~ul ııara lıar.c.ıyor? .• 

}'aka! ıbiz, bu röpoT!aj serisinin 1 

sıhhatine kani d<>ğil:iz. i;,'ünkü, üç 

lıııçuk 1.urı~ nıaa~h bir gazele 

!Uharr"ri. ye!'ti ıenginiıı ~ğlend).. 

ği ~ re ıı:rı>I gmp tıkab:tir?. 

İstanbul memurlar istihliik ım.. 
<>pe.atifı, bu şelıic "çi•ı cok faydalı 
bi.-r teşekkül <>lmuş•.ur. Bu kuru
mun faydası yalnız, ortak olen 
vat.andaşlara değil, ~ ııkarnla izah 
etti.ğiııı.lı gibi, bii!ii n bıı ~elıre şa
mildfr. 

Tedbirlerin daiınd biz'.n1 sreak 
alaka ve samimiyt lunizle yaşıya· 
cağ!n. unutmamak Jli:<ınırlrr. 

ı ~~~eb~e o~:~~=~.~~ 
da mı ahnmış? 
T;.,ar..ı nrak."lldiyle hususi ta· 

lıı.lar tar:ümdan aç_ılmış olan 
Talebe yurU.arınııı elde mevcırt 

yurt taliıu.atnamelerine göre tesi
sat.l.anrun tamam olup olmadığı· 
nın kontr<>llarııta başlanmış1ı.r. 

Diğer taraftan 'baLı t.alel>e yıırl· 
!arına talel>e olmayan kimselerin 
de k.aılıııl cılildiği haber alınarak 
tahkik!a geçilm"-,tir. 

Bir bakkal dükknı 
ihtikiirdan •NUH> 

PİYESi i 7 gün kapat~laca'k 
Şcı!:..ir tiyab-o>wıda dram kıs- 1 

ın·nda yeni ba~lıyan piyesin adı . 

·~L'lh• dur. •Nuh• p:yesi insana 
N Lı.lıtrl\ gcınisini halırlatı)'·or. Fa· 

kat, lıcş on artisti bir ar&ya lı>plı.-

) o.ı.tnt~ an sıahil'emiz, ru:sıl bil tün 

dünya maJılükatını bu piyeste bir 
ua~ a toplıyacak?. Akıl, SLC crn>.ez! 

.>CGU 
(.'EPHESİ:NDE 

•Doğu ccplıe~inde :;on a-:;ı.eri 

\·a:ı:yet, ... Bu, b~ askeri llUkaleni.n ı 
scrk,·hasıdu. llalbuki Ruslar ka· 

palı hir kııtu<iur. D.~arıya h'ç bir 

haber srzdrrmıyorlar. Bıırada o
turduğu yerde, doğu cephesinin eo 

son askeri variyetini kesfuebilen 

bu mül·clıassJS muharrire ı;a·şn11-

~ or ınusunuz? 

ÇİTLE.1''BİK 

AGACI 

Çiılenbik yağının 

kuru-şa sal~lryo.rıu~!. İnanır ıw.· 
sınız, ben, çitlen.biklen yağ çıktı· 
j:mı bugü.ne .kadar b:Irueulinı, 

Yalıuz. ıne\.·simindc, yaramaz 
çacukla:r ,çitlcnhik ağacına çıkar

ı r 'e çitlenbik topla.rkclı düşer

ler. 
AHMET RAUF 

Milli takımımız 
Peşteye çağırıldı 

1'.facar :"tıflli>l !ederasj;onu İs -
tar.ıbu.l oolgEeıne ~nrler<liği bir 

te~>Tafla Türk Milli T"'1omını 22 
Kanunuev".~kie Peş!eye çağır -
m~tır. Macar takımı da bilalı.a.re 
buraya gelecektir. 

T"J>"başııula bakkal Hüseyin 
Qq1.u Aiı Ege iht kiaı-,.'l' uğ ...... 
Ocilu Ali Ege, rhtıkii.r suçu,,dan 
mitli korı..r.ma mıfukcmesi kara 
rle 333 kuruş pora cezasna ve 7 
gim müddet.e dü.kkanının kapa
lı!masına m3'hkiıın edilmiştir. Bu 
ceza kc~bı kat'ıyel etmiştir. --
.Bkşam Erkelt San'at 

Mektebine talebe 
aıı~ıyor 

Sultar.alunetteki erkek san'at 
mekteb'nc bağlı olan akşr..m san

al okuluna tesviyecilik, ele!<l:rJ<
çJik, dökümcü:ük ve mar.ngoz

luk şubelerine tal"be alınmasına 

lbu ay nihayetine kadar devam o
lı..nacaklır. Arzu ·edenler çalı']tık

ı,:rı yerlerden alacakları bonser
\'isler~e müracaat edc'b.lecekler
clr. 

Kazııen )Ol 
Jfer lr:&Ui ·n {'f1 z•y~a\ a.c:.uı~l h<i&

:.e b~.Q br.~ka&r. F..er.iım dt. -en çıc•'k a.- I 
c.dı;;t:ın ~Y. y...:ıpılü-:1 b'l" .'r'Oh.ın, :ız son

ra, altın:i<'.ki bi.Jırnfı..ıan w_ bert.: -ilr.:n ta
nin: iç'n .ü.i.lt":llınıe..!t, krı1..Jıno&lo(ilr 

Geçen gD.n, şı'ht·in ~·-!'.\ baş'h remt
Ie-:aııcııcn birinıck.•, hf: rııt.ııı y<ri.. y3p!l<nış: 

bı·ton '~ ~ tll.ıl.t bLr ,-rılcn ı..-,.:,)ldılğln. 
gö.-düın. Şirr.t:J, ruruı r.~ h:nCI dıuu

Y<>!'. Topr;.Jı; y~ıru . .Elde oin><-""1 se
t.,·pl~ dolı>yı bu :roi kaiUim,ş, bo

~- sadeoc a.cıwı.r. Fla!<.#t, vo«tiy. 
Le alı<Ull41ml;j !)'(' l<>Obo!' ~ iae, 
ııem ... 

BURHAN CEVAT 

r :Mizahi ve milli roman N<>. :Z l 

BİR PALYAÇO DÖRT CAN
BAZ BİR DE HOKKABAZ 

\. _____ J Muharrı:r.: ı•;Eziım MLııiımi:-; l,, _____ J 

ı;o """"-'1" l<:ıd<ı<' ı>-1f<"ilde 
n. 
- v..ı:uı. ır.;,i<ıemm<l 

oıec~ . 
- saz ın 
·- E .c'* ı.O'L, 

\ ~ :ıo z.l )'Ole ... 

J• • '* ıp Q>\~ ktt ar, Ratp h<ılc- 1 
k-..~ ,. • :n::ı)Cı lı·r aşk k\Jlt .... pl_09u. 
lx · !.r v.... ''- AJ .. u . .±ıı.· s r.\~!lllQ. yo-

b' ·P' ciJ.~,_;, ılını(~"r.le do-. 
k.:f'r .ltl, 00-1.en.ien seveli. k·rn1E'ClsinN:ı 

( , n r iiUlıı boy bos, ka' goo t.
P. w;> r~ t n r>)'di. Yaılmz ar.ta.st ~
" ı.:·· .· ın bı:r ceı:.ç. Ilatp blll)Ull 
fl ~ ~ --.. ~ i>ı..d'"a:ıco 1YOI. Bli ben0ey'i
~ de ıa •=n C•luac ô<;-0<\en Fetıj.. 
l\l)·e \,.:: V: 'YtttCt iö.'r·ferip <iur'-O'Of .. 
c. ..... 

- Bı.ı. F 'Ure e>:cıc;.L< n-~ra. da. 
"er n tıktı başmrz:ı! F.,'lr araora 
e• ır..e.ı: ·s ols:zydı. b:~ Rat>p;_-e V.Wı lal.-

lıı. u:ruşmt.t;., fendi- YPn Y"difla bu güzel 
ı~ın &1'"yıı.,.'"dc<.'dc. ~ k;.ı~o:.t< ktişecie 
9('•yrettig ır.z ı~ t(!kra:ı.. ·yacr. · ha. 
y ,t._"'"ı:ııxiJın Dı·vık a!41.c'~-<.tlı .. r.;e d);-e
Y-in ~ FJ.h ,;.'\"yit• l7!mt'1Tn ki! •. 

Fahire de C~~'n baı,ıl<a lu~!ti dü
şur.ar.~tyQI-ıl\ı. o ..... ıik l<adm a,ı-tiı;tm ...... 

la~l! eucianunı k.ı·ndıne bcnz:ct...'T.iştu.: 
- Şu Ca:Mdıc de~ a~tre kı-ı.1n Ma

IT'.lıl.l. g:•'Tlıiye r.e ha:kıkı v.'.iınil sa'flki?. 
!)iye rr~Uth~ btr ö.llk.~·ylıe dıil..:k:cı.rı.n.ı. 
ıs>r ı, 'O rdı.J- Ra tip 1 e ven ı;d<ı:ıt n lxr'bi. 
ı°"""" "'"'l-lı: ... O cıano ;ıa tıç !.Gal<<K 
br m~ ... HO.'!\ bur.l ~~ deni
Jeırr.ıez. ~ ... K.l!ı'r kız r~ yapmJ; yapmış 
oji'.aru:ı&ı baı;Qıu r<'<""11lllŞ... Anım• 
Ouıır ••• Ben bu oyımu onun ywıına b:ca
kırsaım baoa dll f uibo: cu F..tıwe de
mesacie r! ... 

:İ.4t'8i dıe '9'e~ y """" a:ııc a beşiyle 
Mmi seyı-edcr ve b~·•blıme diş bl!C<'
lt'rioec birdooobire >f.'lı:!ar ~"" sillç;. 
- b~ar... ~ :ra.ruıı.ı 

bilrtçı set:f.t·nd:: ~ 

~ E::yl..:-r b;.;.:-a::l:ı ~ıt•r vat, ~ 
f1.kta S1~')'U!'lim,.,) 

Yı"" a:C;.:ı.; ı .ıı..•oı yok. N~ vat
n~ d6()''\! .. ~m9:dı: 

- 'fat1·.ı, C: ·&. bu ~nıhan!ıwt.a ne var, 
~nı,yvtıı·n1 ~ .. Hı~ı .vc:ıs bumda dunnak 
i~yoc, .&-ı·: .tad:.:.ı:ı.ır, k'Yı.lar içeı'i g;.r
ı:iıı.•ı,•r. B.:..ıo::s:-:.ı::MH. t.. .• 1.·,çı, "'Jt:'ll.;_<lıf, yor 
u <iu~ıu.ı. sOyW!YC1'. 

\-:.-.-e, k!t;llSt-:.dc ha -~:.-.:et yUc; •. s: .. hra.11-
.;.b. )'lı>lc~ı!a:"\J:i..n jj.ıı' ik·ı.•• sıg.itla llı.ı.t.. 

ü~. blı: kaçı, d~nyı 9ı'IJ!'Cilyor, 
i.JttllCf·, ö!YOOd.t.--.ki yoicl.lllt.Sl ı·!ı*'.sici 
Jf•y.:uii.yr.r:-a1·. 

ı.-az şıcagıt>do, ba:·aru buram t.cr dö
~r.c.k.tn, lıo.;.r11·11'8o' sa:1nn .ıgı h.J1;J a di'.y.!-
1. rn ki dstı.a havO.ô:lo-:tlır. Faka'-, !:•:ndt, 
!.1cx.ı\ yo:..:. liaı:ıttı h· . tt,.;.;.ır 9t'r •l o:Jc ... 
C;·te o.~u ha.'.ıJ.. , neden htıl.1 .-;a.l~nı-
• ~ cı.u.rım k ıc.lıt•:iz? ... 

btr., IJiJ h: !f' b-~:..rak, i-st~nlA.ılltıla
ı-ın trem\·<!y .i\hı'1n,"ı'c\.]arını çaık ~ıcvciık

·!<'.ri hlı;~ırUı:.e var-0·v. l.IJn, :r.rad!i'.'Rn böy
le, bıi.1.üı..'1 trr.u:qyla:ı bir gı~ 5clı"ln.l!ic. 
halıır.ıe get.rn~i. l!.i'.rafı-nıı a<;m:1l:, k.._ 
rısp:tıeri- t.nn~1n:-ıı k ~p.·nın:\ı ... B;-A...;., o 
z;.~·.a.....,, h.erkC.t> n'!l.'.'111-:tu-n \'e ı-ahat olu.:. 

.. .l\Jırrna, ;,. ıl nlr~!c, gn.!~. v-a.bıana, 
daı~aa dogrusu, k:'.p~yö Y.1i.Ln bulıun
n~. A · ~ '->Jla.n:.:t f't:af~ açı: ı:ıc-a, pe:'
[ı!.1, iki ,ra.,1 k~ıpt d. h·ı aı.; 1..:ı~l'ı<' . 
B·~ü. ·.., h.Jl<iıı. 1 , !ı :h:..nılüo:.a d\lt·ın•k 

hl'l\'"sısirD<>. ; i.;zGrdcf1, ro..ı,rrvaorl .. ro. 1Jin:p 
:ırnc·y: l>l t:iiçl<~{, :y l .z. 

R. SAr/r 

Üniversitede spor 
teşkieat. 

lJni\'ers."teniıı yeni sene tedri
satına ba~!aması dolayısiyle l\Ia.a
.rif Vekaletin'u evvelce tayin ·et
tiği üç gpor muallimi gereken spor 
teşkil8lım kurmak için faaliyete 
bıtş laın •şlanlır. __ ...,. __ 

Fenerde kadastro
su biten bir mahalle 

Fatiıh kazasının Fener nahiye

sine bağlı Hamsmi Mu•rudd:n ma

hall.csinin kadastrosu tamamlan -
m.şltr. 

Alakadar gayrimenkul sahipLe. 

ri iki ay içeris:n<le itiraz e<ieıbı 
l~klerdır. 

Amca bey 
San'ailk.;t:- aı-1'"..ada.,J.ın!'Z Cem<J. Naı:ü. 

O~ır'tn <,'\,nXlllıbey• .adıyJ-e ~rede

oAğ-.nıi habe: ve~dlgim.z ha!t.allk, si

yati n~zoh nllC mu.::.:..Jnm b<t;ı:ırI..etıın

nm b.tın k uz~re c rlugu ö~· rciln-.,,'ş

tiır. M:eonu:ı:ım cık;.:ca.gı günü okrı..yu ... 
rn..ı/aı •r.!Z3' yrıca bild.r·t"'lc."Cfız 

y :l 942 Ay 11 

2 ci teşrin 
6 

CUMA 

Vasatt . Ezanı 
n. s Val<ıt o s 
7 37 Günet 137 

12 58 Öğl~ 6 57 
15 42 İkindi 9 42 
1800 Akşam l2 00 
1 34 Yatsı 133 

5 57 i""""' 11 55 

.r1 laaıbct htnc»n dı.:ı-haı dıeW§tlroerf'.k 
fİ'Yı;o.İ \"P kc.:f'-Wl Oiı~" t!:·~ıTI< :Aı!f:l \"ı('
ırb;,ıiıoden ~m:-a F.ah:rt• kıt}nd~ tu:..:.ıruw 
yurıı.ık r1J<l>t "~ ,k.L:lngına, fJ.!'ıfo:adıı.: 

- T4XJ. c, .. ~ıo?I ıuı C'-hi<lıc'C'iJ:m? İ'.c&.:. 
o!salar b:i Tb.rtoc bu k..!C.a.c b..-:z~ez~ 
lı>rdl... ı 

Cahidle ku,·~t"_S c!ıu:!:a•kla'!':nı ı~ıı'dı: 
- Aıh clıemı 'k f .ırk ma \•a.rıd ır.~.. U 

e!n.e..c. yar:E;' o, y:ırı.sı dıJ öbJX!. .. 

- Atrnı: k..ı.--Or,,-~1 akm h\:~ km
d~nt' soylyC'Yİrn ~· ... Son:-cı tur~ 
n ,c........, d~n o.:.n p. rça oiur l".Q! ..... O:r
~E";ııa bu kadar rr.~~r b-r a-t..s.te ben-
ıı.·rrıek ık.olay n-.l7, ı 

- l\"-e 1nün::ı.srt>c-t ctn;."tl°>_ Ben b'.r 
ctı.ha or~ surotı.n:ı bı.~ar rruy w kt '!. 

- A biiyuk SÔ.>Y (im~ lraıdeşim ... Ne 
dıe olşa a:yni şı-ıKv~~ n:<f;mur.runusz ... İs-
~l' ist.orn(-z ko.'l~Ciks:L'lıı .. 

- A:!·~ g\)~t.t>rrrK' n! Ned.en m~c- j 
bur o.aıc:ttun.şun k:onııış:ntıga? .. B:ı yap· 
tı.:Jannci,:.n &>lll.'8. ona b:r da.ha !iıClJ.m 
bde vern:em~ ... 

- Bekaiım o da bugün Y\'<liğ'. to.ıı:at.. 
lacm aıcıs:ru unutacak mı? ... 

- Umıtsun. uıU:..'Ti3.Enn bana v:z 
ge!ir... Ey &en oou: ~l.l<, zaıran 
~cakm&öın? 

- El'be< k,onu;ııaoığım .. , 
- y""" ·: . 

(~.tmı Var) 

ve Mısır çölünde mağlup 
l\1ihver ordusunun ric'ati 
Yazan: 1. S. Eski Bükreş Ate~emiliteir 

DOGU n; MISm CEPIIELEKİl'iDE: 

il. Tcşr. ayının lk"1Ci be.!- g~;di. 1 D:Jıgu c:~p1lı.;Jiıodıe n1. Str.hogı-.ıaci:ı ve 
ııe de K•-&"'Ca bi".Y'.ik <>e.g.ş·ldJk 

ol.ıl'.arr.':.Şt:ır. Hi&rmn ~;,.,..-e eıcir-slm, kd. 
Alrra.rı\ıır.ı;_.'l K.a.flca~adu -orta loerim.

de-- Nci·çık \•C' Alaf)r ndi.?\.ıi<.ille:-;inıi zap... 
1ıet • .ır ;i st.rrl.Rj4 bakmu11dan pek ör.::n~ 
11 d>ğo Wii 1', 

S~g;~(~, AJ'roonk•'lm topyr,:.kün 
hr taarru.t ~c:ıırmı tr-"lıntin e.t
rti§tik. Ilci Alman t.üınenr i1ıe yootdlın 
tc::Ln:-l.lv..a ,&\;Ç\O Almu.1 ordtJııs~ Rus 

1 
mu..ıa\"lfl1~t.İ ÖtlÜrtÜC lt kT.aır d~ll'ITI\JŞ 1 
''!! Rus.1 arın i.fade~n-e güı"e g'l ri püs
'-tflrXikr..ı.ı;..tüı·. M,;.ıı'('ş:t l T:n'.ı()(,·l·r.ı!ro, 
şOO.riıı ş:malinde yıııxlııncı oı'Ciu ile J 

urtmış tıarruz.Ie'fı y~ pma;yo dı·\·a.tn 

eoıyor. B..ı tt-;Qda Oentrpta ~Jnııoı!d~ 
a ·.ız~r.tle R'-i:i -fu. f_;nön de Ia.-..~~y('

t.c IJf".Ç'.tn 00..:r ıi-'.!k hal.ııc.--rh-r gc!tr.dt.

tı.:ri'ır. il. ·reşıin SıOOUna •!..-o.dar, Sta::an

gradm t.aınaıı~ ci.i..."ff 'l.<e"!fİlle \X' Al
rmn Of~t.ın·rıı.:tı a~-glo \roJga OOyurııı 

y~:)ı!ı.ı:> Y' l~bH~·cetıne da~ orlade 
h.iç tı.ir '4_.."ITIC«-e yokt.ur, 

J<&lfka...y!l.Cia, Ru.:i'ıır cer .. ahl:ıı'Cia Tu

Gı;ı6e \."'l' G ı·oaı.y kes"rn.Rrıir.ıJe sık s-Jc 
mukıa.btl hticurnl0r yapmak sun 1iyle 

iy.ı. d...<eyaı. .:yarlar. B~rn.Iara ~l 9J... 

ı\..•1.eıı A. ı ... 11 - Ru-mc·n d<:ıt'a!.uı Caz

ı~ yı..>ru1uıutj ve yısnırt:ır.ış o!Bcak!ar ı 
kJ, ı14!r'l l'.~:ıt<.ıet:.ec:ı. pt:k. .aı.t:la ağırla§- , 

rrt.; ,.e l.krrdcr.ı da ~ ı.aı.ı:e- 1 
ın.ıı~ttr 1 

}i'ı.ı'.<.at o~ta kre .. ~ıde A:2ooııılar -t:ah.1 

illin O(.tg'.n ·, \-eç,hle- \"l'tıcii Kafkas 

ş-<'fıriı~~ <l<.1fru taı:::.rruz c-t.m-...ş:erdi.r. 

Railnınn \frdiık.:eri nııa:Czm:ı.ta göre, 2 
zı.rhJ1 tün ... ~nt de ihl!, a eden b:r Al

nlL'ln - R~n o.rdtM.U vııwcta Ka!rca

sın 80 kM<J11nCt.rıe Şirn:ıı:~'n(' W" Grozny'
~l.i.n 1-15 J ... i1oınrtrc Bltı-sına ka:d~ı: iier

~L:....:. Bu ruıre.t.Iv 1 gıernk. Vl.ıdi Kaf- ı 

b'US ,.,.. gl'.rc~ Grozrry pc.'4.ı"O\. rahrun 

~ın Liı· tchıd.'.:t 'kıa.11'Ş.:6lr..dQı bWur.m:ı!<

t.a<iıı". 

B.:r.ınla b'Cabeır, Rlda-rm t;a Al
m:ın. ıJ1>.rl'C'yıi.şı:d du:-dl.lm11t ve batta 

~·.lf:6i<: : ... r.--.ıncia.k.i icu V\,.,l'f cı·~e &(.ı is

cııc.m:.P-L~:it • rr.tA<aıbJ taa-rrl.!2& ge(!ne

s; c;0r> m• · .t.~nıeldıir. A~ırr_an}-atm kış. 

le"'°"" C.·n··bi K~a.ya in;.,,.,ğt<>e 

ve Ba.tuını il...: ~üyu 1,şg.aıI -e<iecı ğit:Y? 

Ect.ııc lht.:.n..e .. \'("'tn"'.fın~kdi.r. 

M.ıbi.i' o,:ıbe.s.ce ıgelıı110e7 t.fi:h-..···ı'"r or
ciueAı. 12 gJ.ııd.eınbert. dıevam Cdıt.:n ve 

c: phcınin Ş.ınaJ k:brn:ıın'<iıa .. ?J. orı.ı~a v-e 
Cı:"T..;;ba C:uğıu ya!YıJ•n El A1fm'.n rlt'Y
c.L.n mUiıa.,..._-Q,..•..-:;.ial Larrut~·niyJe kaq·~t

m-ş, Ron.ar.ei.'in par~ $-~"l-'ıcian çı.r

k:ın 'ıe Çü.'.l' ~u!m.ış hı:biye olan sag
h.:.~1• n~ıevz: ıt·nn bl.~a;k ge:ı•l Ç{'kil

n1i)t~·. i .. ~ı ,._ı ordıust1nuo ~ cenahı 

<iün, El Aı ·11."n\n 25 - 30 k.:lr n:ı,;:tı~ 

y;;.nl•lt.1.a. \'lf' rı ~ ~ ıüu·rirı:dre b~lunan 

&.>ıydJ Ab:i"~· r..ıtımı;:.-n.'..ı. ,-ııır:Tl'ki ~ he.l

ta bu.re-.11.!ll n~tlt)"Q c!cı~:-u ~'Qıt1i~i. Bu 
\'<:'.\Z;')~'ltc Rarı·tr..el ~ dC' 1w!~.rsa. 

A':t.ıf 11h'<> ~,c.:.ı.ı- o· ~.-:'~~.p orada vcşa 

H .Jt:ııya ~<1&:.ı....-.e tutlllırn.tir>. isd:iyt.:oe!..ı;:- J 

~ı·. F..ıka.:t şıı1ıdid.1?'n se>nr.t Ceı:lupı.ıa bl»

Iunan İı:g-:0::1. Sol ccn.ru, a~u. çöle ka

,~ı.:saoc<:.ğı.ndan çevirme ve kuş:atıma 

IIJIUlıf"YTıeİt'I; y.:lpm,ı.ya. İ~n b.ıl~E.k

l!ı!". Zat.en R<A"l:mel'-~n CE.n.ıp-:.ek_j ku...,·
\+'"t 11-n: en ::ı:lnıl'!:ı geri ("t-':i<ırneei vı• ora

Ca kı;.vv•cCI!: u<lç~r bır·aknr.ası du, o

nt:!t böy~.:! biıI" İngiıiz 1n'3l1ıc.ıvı~"S-ne 
itıı~.'11'..:-..f ,,~r(.&,"'İni ~..,.-·ypr, 

AC'Jba :\1 h\rt"f orcktSU, U~nd!g. bu 
ıtr...ıglübiy-ct'-c OOnc .. ·ı bir m,vdan mu

\:t!n'.l"1 ye..ı·k \:ı.d.:r C7!-Jc.'t nıi? 

?\:r.~. 'tt k::?ıy!"!c.:tlO-rl non•Jrnel'.:n Oj'"'Cilk 

b..ı· 11' '~t".CJ:.Y':be tanı L -~'1> ~~c:eg'-.zıt 

~J.:ı- ... y-, ~= au, r~:ce ~t.00-ı~y'i. oya

ia:na v~ r<-;..·t h.Jf"f.ket1criyl~ ~-·'"lıiı.k: 

b:r ha.r~~t taırz:dır. 

B;zi:ın giJı~nüze göre, MPh~·r ·· or

d:ı....:-u bıe:·i\.ı l\I!ıi~r - Libya hudud-.ın<lıl1. 

ı"kıi ır.l.'.1ııt..:.~?kı-m rn n,ık'.le·re dıayar~:ııralıı: j 
lu.tl:i1.:ıJJ.:~Jr. Du da, u.k:be meçen ir.gt
J•iz c:rdıu.;u ilt• 1Wıvor oı'd"usunun çe .. 

ki.4.en b:J~oük kanı ar1l!Sı~ ricat 
n· :--.ı:I~~.,,: c.'Cbuk (l.Çn1'1Sıına baglıdı.r. 

&.- da QOk güçlür, Ç'il'ı*il i.ng;!ı:z or. 

<i~ .. u b;r <.~ğ.l bCt• _kaç O"!i"Yd's.n rııuha

!.t'.9~s. \1f'l"!T.• k '~ !\·Iihver orrln·Ulu 
taırrıı:ı:rnı.y.Me n ığ!j.Up ıertnuıc. gaY"'-'"'YlC 
~:.cılaıur.ış "') çok to:.~ edıilnı~r. 
Generol MoııAııolnery ordusuna tııe
<it' ıf Olı:ı-t'Bk fl'ie\.id lsn' dr~, t'loat haı
l'nle i>ıluuııın llfı>tıser orduıuru gös
~ı'Tl'..'şi<r. 

Her ikı tar•fm da zengin oiuwk
ları kıyafetlerinden, giyımlerin • 
den, ku~amlarından bell.iydı, Ev
'Vela davacı Arlin söz aldı: 

- Bundan dört sene ewel, rah· 
melli An ~ranik ustayı; bır kotra 
yaptırdım. Amma, ne kotra ol
du! GörcnlC'rin ağızlarının suyu 
akıyordu. A n t r a n i k ustanın 
Son y~pısı o.du. Oıcdan sonra d.i 
ölıdü Anlranik usta ... He~kes, be
n m kotra i<_:in: <Kotra değıl.. a
deta yat.• diyorlardı Ser üzerine 
y-•ta.ğını, yaz geceleri, lıakikaten 
üzıerindoe yat. HerkC'S yat ~)ince, 
ben de kotranın adını Yal kx>y~ 
dum. Amına, yatın da i8mi öylıe 

oldu ki, haklkat.en efendim, ıs

kot.alara a;,ı~d:n mı, bir yana ya· 
lı~·or denizi yara ~·ara g:diymdu, 

Herkesle ber<>ber, bizim Z•n>
nin de ağz~nırı :;uiJ.rı akmağa ba-ş
ladı ya ta ... 

- Kuzum Artin'. dedi, nereye 
yaptııxiı""'" ı.ôy:C de ben de ya-p
tır .... yım bir tane ... 

- Ya?t~ramd:~ın, dcd.im, onu 
yapan fabr.ka iflas band:rasını 

çektı. A.ntranik ust.a fahmeUi•I.: 
oldu . 

Oı:dan soıır,a. tutturdu; cYatı 

bana sat! .. diye, 
- Olmaz, dedim. Yenisini kime 

yapt:rayını. Kendı kot.raısını ve
rip iısbe para tekkf etti. Onu da 
kıııbul etmedım. Senelerce peşıme 
düşlü. B r turlu razı edemedi: 

Bu yaz bir sab:bh kenara gel
d rru;e ne göreyim? Yat kenara 
yatm:ş. batmış. Hat:rıma bir şey 
ge'•medı Arruna, nctlen battı di· 
ye de d~şünüy<ırum. Yatı çıkart
tırdımsa, b r el<! baktık, d•bi de
linml§. O vıG.:it anladım ki, Zare 
yaptınnı.ş bunu. Maksadı, yatı 

ıbatırıp üstüne yatmak. 

Çünku ben çıkarlt.ırmadan: 

- Artın, dcii; arlık yat yan 
y~ttı, batt .. Bana sat; çıkarttırıp 
kalafat ettireyim. Ne istersin? 

iBen yine razı olmadım. Son • 
radarı, ya~ .. !:akan M:ğırdıçın ya

nında h;zınct eden Karılbet te 
süyledi ki, Zare Mığırd.ıça yüz li· 
ra v~r.miş, yatı deldimliş. Bin lira 
zaraT ziyan i-st.erim. 

Zare inkar etti: 

<Deve.mı Sa: 3, Sü· 7 del 

__...r_ Türk Denizciliği Tarihinden Bir Yaprak ) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-=-~~~~' 

YELKEN ve KÜREK 
Yelken ve kürek de\'rinde, 

Türk den.ı.cihği tarihi, kahraman· 
l!ık destc·nlade doludur. 

Ben de, l Temmuz denizcile-r 
.bayrarrı.ncia, kaılıraman gerrici!.e· 
rimizin baş dlöndüren deniıı. a -
kınları, Akdeniz ile Ailas ve 
H:nt Okı) Jnus•.arı seferlerini, 
~oyle, der:ice toplu;;a an!abmayı 
kendime bir vazife 'btld m. F'akat, 
tadıim.zin bu altın yapraklarını 

·bir kere daha çevirmeğe başla -
madan, o yelken \'e kürek asır -
larında.1<ı Gemi• yi tarif et~ 
iayıdalı buldum. Bu yazım dikkat 
ile okunduktan sonradır ki, o es
ki gemicilerin, o uzun seferleri 
o., zı>rluklar içinde ye ne büyük 
tehi. kelere göğüs gererek 'başar · 
dıklan ... y.ıın olarak anlaışılacakr 

!ır. 

G<>ıniler, e\'VC!<i, yelkenli ve kü
rekli olmak üzere iki sınıfa ayr>
lırdı. Kalyon• denilen yelkenli 
gemiler de. harp kalyıonları ve 
tüccar kalyonları olarak ikiye ~,y
rıhr, büyük!üklerir>e göre isimler 
alırdı. Tiırkler, rüzgiınn esiri olan 
kalyon 'lnıfına pek rağbet etmez· 
lerdi. 

•Çek~Tl• denilen küre<.'<li gemi· 
ler de, ~"'iken, gemılerı yürüten 
insanın bazusu kuV\·etine yar -
dımcı ot.arak kullanılırdı. Çe<rl:tir:
ler, .Oturak. tılbır ed len kürek
çi sıral:rr::nın .sayısına göre n;.m
ler alırtL. Gcmılcr;n t.onu büvü· ı 
dilkce, g<:n1ıyı yürütecek kı.irek~cr 
de b'1vür ve ağırlllij.r, taibıi olara:k 
lbir küreği Ç('ken kürekçi s<•yısı 

da artardı. B czd.e çekbılcrin on 
en ki.ıçUkleri 10, en büyükleri de 
36 oturak, bugünkü tl:b:ri ıle 

clO - 36 çıftc• yapılmıştır. Ç~k
tiri sınıiı gemilerin ısımleri şun -
!ardır: 

Firkata: 10 - 17 otur;;.k olur
lardı. Her küreğini 2 - 3 loşi çe
kerd:. En büyük bir firkatula yal
nız 101 nefer kürekıçı bulunurdu. 

Perkeıule; 18 - 19 oturak .olur-

(" Yazan: ' 

j ıte,at Ekrem Koçu 1 

!ardı. Her küreğini 3 k'şi çekerdi. 
19 oturak bir perkendcde IH kü· 
rekçi bulunurdu. 

Kalita: 20 - 24 oluraık olurlar
a!. Her kürcğiDL 3 - 4 kişi çeker
dı. 24 otun.ok büyük bir kaı:tada 
192 nefer kürekçi bul.unu•du. 

Kı:.dırı;a: 25 oturnk cılurlar<l.ı; 

"r.er küreğini 4 nefer çekerdi. 
Mavuna: Kadırganın daha yük,. 

sek ve daha geniş bir nev'i. Ma
nena kaıbiliyeti a7, fakat, denize 
dayanıklı ve fazla cenk eri alaıbi.
lint. 
Baştarda: 2ı6 - 35 oturak olur

~ar<iı. Her küreğini 100 kişi çeker
di. Türk donanmasının en 'büyük 
geın+leri <>lan 35 otura.it :;ir ba~ 
taıxiada 420 kürekçi bulunıırdu. 

Pa;;a baştardesi: Aımlral gemisi
dir, 36 oturak ohırdu. Her küre· 
ğini 7 kisı çekerek, Paşa baştar
desinde de ~ nefer kürekçı bu
lunurdu. 

* Çekt.rılerın mürettebatına ge· 
lince; her gemide üç sınü halk 
bulunı.rdu: 

1 - Kürekçiler, Forsa.ı • ., Ge
mm'n en ağır ışı kürekçilik idi. 
Kürekçıler, harp esırlcrinin 

güçlü kU'\'\·cJ.lı, tuvana delikan
Uarından seçilirdi. Bunlar, ge -
miler tersanede iken tersane zin
danında. muhafaza olunur, sefere 
çıkılacağı zaman, zincirlere vu -
nılarak ve bır1bı.rlerine bağlana -
ra.k gemı'-"rın ar>börındaki oturak
fara çaikılırdı. Sefer dönüşüne ka
dar orada kz.Jırlar, yemeklerini kü. 
rck başınd.z yerler, nöfr>ct!eşe. nö
lbelleşe, küre-k başında uyurlar • 
dı. Daimi \"<! şi-ddetle bir nezaret 
altın.da tutu~urlarda. Drlimi:1'.deki 
cKürek cezası kürek malhkUmi
yoeti> kelimderi burad:;ın gelir. , 

Donar manın !ht.;, ocını karşıla

yacak kadar es;r bulunamadığı 

uırrıaniar, İ:>lFnıbula iş aramağa 
gelen Anadolulu \'e Rume\:li saf, 
l<>y delikanlılar, !J;r yolılc kandı
rı1ı.p gemL-cre .ookuiur, sefer so -
nuna kadar bir fo,sa g;bi küreğe 
\.rurul,u.r sdğ kalırsa, scler d.önü.· 
şün.de s0rheşt b:rakılar;;k eline de 
1±r miktar harçlık verilirdi. İht.i
yacln bir kısmı da, umumi hapis· 
hanelerdeki ın.ahl<umlarla temin 
olunuııdu. 

2 - A,7,ebler, bllI'lar, blJ€Ün 
cT<:>rsaneJ;, yahut cDE'niz •ake
ri> dedi:ğ;.miz asü gemicHeıdi. Ge
micilık, meslekleri olmuştu. Dev
let 'haznesinden, üç aydan L;ç a
ya ve gündelik hesab:-Je ödenen 
bir ücret alırlardı. Bunlar, gemi
nin büyliklüğüne göre, 35 - 60 
kişi :;<asında değişirdi; ve iç.le -
rinde mütehassıslar zahc1ler şun· 
!ardı: 

'Reis, geminin kaptanı idi. Ge
miııın durumun.dan ve cenklerde 
manevra \'e hareketinden mes
uldii. Tersane kaptıronları, başla -
rından bin bir macera geçın'ş, 
teıcrülbelı deniz kurtlar arasından 
seçilirdi. Geminın idaresinde mut
i.ık lııiık.rndı. 

•.Aılo>ncH denilcn yirmi za:bit, 
ki, iec.Jbında, en tccri.iıbeWeri reise 
Ye11.iı!et ed!l>ilirdı. Harita, pusla· 
ya bakarlardı. İçlerinden biri, cO. 
dııtbaş1o ünvanını taşırdı, g"m!nin 
dahilıye zaıbili, mzihat amiriydi. 

Dümenciler: Her gcmid<>, nö -
!betle \'azife gören ıki usta dü -
menci bulunurdu; emirh~r:n.de iki 
müte.hassıs tayfa bulunurdu. 

Yelkene\: Yelken manenaları
na, yelkenlerin mı..-'hafaza. ve ta
mirine bakardı. Maiyetinde iki 
mütehassıs tay.fa bulunurdu. 

San'ahkfırlar: Her gemide i·ki 
kürek yapıcı, iki k3lafatçı, ve iki 
tüccar bulunurdu. 

3 - Cenk erleri: Bunlar, ge· 
ımiiere b:ııdirilen asıl muhariplc.-

Yakında japooların taarruz e• 
d.e<:eklori ilıtiınaU,erin~cn bahse
den İngilizler bunu k~-=~dan ~:a~ 
nıağ'a teşebbüs ctın.-yi japonların 

dah"t U.)t:Un ~';rcl°cj,~lt
0

ııi zannc· 
dl)-0.r-l.1" Bu ;:ıbar!a y:nc Birrııilll 

J a hatıra gelmektedir. 
Birn1an~·ah jçiu ~'.;ı1dİJC kadar 

söylcl!enler ,Jazı!:ınJt;r oır1111 ne~"" 
eli, h~J ,ıl ı gördiiğ:u gıbı ülarak bu 
giink::.i cğltnccsini Jcda ~tmcz ol· 
dıığunu anlatırlardı, Öyle ki B'r
manyalınm bir giin büyiik bii,vük 
siyasi deıiik'odulura karı1a.cağııu 
hatıra gctirnıiyo-rlatdı. Bu siya.si 
dedikoouların ne olduğunu da bu 
harp gösterdi, jap.tulann l zak 
Şarkta hanhc girınesi Uz.erine or· 
talığa yl!yılan nc~riJal henliz unu 
tulıruımı')iır: Bütün Bimıanya j;ı
ı><>nlarla l>eraberdir. Binııan~a:lan 
sonra Hindblan da iap<>nlorı lıek· 
Jiyor .. dcnrli, llaki!..otıe n:rmaıı;·a
da siy~ctll m~gul olan, İı,giltc· 
reye gitmiş gelnıi.ş. fakat dalta zi
yade jazıouyada bulunmu~ &lan 
bazı gençlerin fa:ıliyeli kiiçiik gö· 
rillecek g .bi ohıxıııııştu. Bunlar 
nıemleklileri:ni.n istikliılini istiy<>r
laNl.ı. 

- Birmnnyaııın eski bir ladıi 
vardı.r. Eskiden azametli hükiim· 
darları .,lan Bimanya şimdi neden 
m~lakH <>lıuasın?. diynrlardı. 

Lakin Birman)·anın i'ti•klali için 
lıarıiçten kuvvetli bir dnletni a~
keri vl syasl yardımı olmak !az m 
gelecek diye de japonlardan bu 
ınu~eneti belcli~·cnler ,-ardı. Hu~ 
ııunla beraber B-! n~a.nyada ha~kın 
çoğu bu gibi siyasi eııı~llcrlc ala
ka.dar görilnıııcnıi:ı.t:r. 

ikliru ilıti~ açları artfırmadıgı i
çin lıayat dalıa kolaydır, Ha~·atın 
lwolay olnıası nıcş'eyi arttuıaak i
çin \C.sif.ell'r nranınaktadrr. Onun. 
itin Dirnıanyalı eğfenceye dfi~·':tünı 
dür, Hayalı gülerek gııç'rmeyi ,e. 
,·er derler. Ne ~ar<> ki güJ,ıck ge· 
çirilmek istenen bıı bayat günün 
birind~ birdlnıbiıre ncıla~ını~, lli.r
manya nıuharebe salınesi {\!:ıntt.r 

ulr. O zaman de-diler ki: 
- japonlar Birnıany aya i.31 kliıl 

getirecc.klcr .. 
lngiltt ordusunun i~i ~<>k zor

laşmıştı. Yerli halkın bir kısınl 
japonlarla bel'llbenli. Hulasa ja
pon beşrıı.ci kolu Birman~·aia ze
ınini hazırlamak için az ~alı-~.ına,. 
mışlı. ~'ak&t Bi:rnıanya ı,;, k•ro 
japoııhınn eline geçtikten e<ıııra -
orada BirmanyaJJ.n istlkH'ıli iı-iıı 
ne yapılacağı mer<ık edilmc!,le, 
japonyıv.lan l>u maksatla y•ıJ:ın 

beklemiş olan Birnıanyalı gençle
rin ümiUeri ne derereye kadar ta. 
haklruk edeceği düşünülmekte idi. 
japonların ntdıkl:ırı yerlede ııa· 
sa bir idare kuracakları mest~lc ;i
ni de:ha ziıyade derinJeştim1eğı.~ }u· 
:ı:un1 olmasa gerek. 

Çünkü l>uogün harı• hali "'"• fov 
kali:<lelik devam ederken b· ş\a 
ne yapıJ,,hHir?. g",bi ınülii.lıaza:ar 

hatıra gelmektedir, Fakat j,, z 
tarafı için bu mevzuu taz<>lt! t •ı._ıı 

~eni bir hal vanlır ki o ıla h· 'T"'' n
ya halkından birçogunun hu lt .J u 
a§mağa muvaffak olanık Hl ·1 iıs

tana girdikleri ve barınacak yer 
aradıklarıdır. 

dı. Kürekçiler haoı ,, ıştirak et -
mez Aızıelbler de, cenk su'.arında, 
geminin manevrösilc m~gu l olur
lardı; deniz enginin, uz~ktan 

1ıqp, tüfenk ve ok ile, gemıler 
rampa etliği ..amanda balta, icı

lıç, hançerle, ha tt.i'ı boğaz •boğaza 
döğüşen askerleri bunlardı. Cenk 
erleri; Deniz seierine memur edi· 
len yenileri taıburlısn ile sah 1 c va
lct ve sancakJ,ıtrının den~z cer.gi 
ile mükellef tutul.an timar '"" zi 
arnet ve 00.S sahipleri ve deniz 
cengine memur tcpı;ular idi. 

Gemiye, büyüklüğüne göre 100-

3()0 cenk eri konulurdu. l\1e>'Chi., 
Paşa başlardcsindc: 504 kürekçi, 
60 balırıy·eli \-e 300 c-enk eri ki, 

d::>kuz yüz kı~ı·~ yakm ınsan bu
lunurdu. Aoı=alin, Erkiın:'.ha t>ı
yesinı tejkil eden ınaıyeli ha'.<ın
dan g'1ıyri, cenk esncsında k "'nd -
sini muhafaza eden on a<!et bı

rinc. sınıf pC'lıLvan t!rard~zları 

bulunurdu. 

* Türk donarunas:n n bıiyü.,lü 

küçüklü 83 - 14-0 P•·\a gem·dcn 
mürekkep o:arak ,;;:,fere ~l;t•gı 

o;;ÜZ'Önün:> get:r:ld.ğ!ne göre. b.r 
tek gemin'n yapı malzcrcsıl'i 

de gözden geçirrr.ck her haltie 
faydalı olur; işte gelecek yazı-ııırı 
mevzuu da bu o1 acaktır. 

Re~a:t Ekre ın Ko;;u. 



,-Günün siyasi icmali---------

= =Son 24 Saat içinde== 
Hadiselere Bakış 
Mısırda Mihver kuvvetleri l\1ersa 

Matruha doğru çekiliyorlar 
Ta!oo «hı: 5eı>o!ı Mt1'>ıllıne.r ALATL'R 

1'1T ısndaki l1arekıat İngiliz ga -
7,etelcrinde eheınm.yetLe belirtil
n,cr~t<'d T. Batı çöldeki son mu
yaff:;.k.iyct ÜLerine gelen mfoerler, 
ln·\'°tn<te biiyük b;r se,;:r.ç ha -
\'J.>i c.:;mcktrdir. 

:\i.yuz Kı-onikl· ga;ı::elcsi, batı 

çölden geicn haberin bütün mülr 
tefık m lldJerin derin b:r mem
nuniyetle karşılandıj;>ın1 yazarak 
'Ciıyor k:: .fcıki.t d~ha bıı,;lka va
zifo!cr \•ar. O da Şimal J\frika
sınd.aki mili.ver ordusunun tama
n"r imhaı.ı.dır. R.ommd,in 8 :nci 
ordtıya kar~ kcymak için :;-eni 
lfılı:ycler kullana<:ağı muhak<ak
iır.• 

.Deyi Tc1gı·:lt· ta mihverc'lerin 
ellcr.ı:deki bütün kuvvetleri cep
.b<>ye atacakları mütale2sındadır. 

·Bununla ber~r İngiliz taar -
r1.1zunun muvaffakiyetlıc inkişaf 

c\Eğini gelen baberlcr<>en ::.nla -
nlrrekt:;dır. Kayıtta bir cet için
de k~tlan m ·hver kU\~vetleri imha 
cddrnişLr. akat şjmdiki sual, ri
c~t halirdc bulunan m'~'"'r kuv
vet' ı"n'n r.crc!erde tutunwb:·le<:e
ğ:dir. 

Mısırda yarım milyona yakln 
itl'.t•ltN< kun·etı var ye 900 dere
ce :y: tecl•s edJm~terd'.r. IWm
mel ku;Tetleri i3e yarı zırhldır 

~c ikmal işierinde çef.tikleri güç
Jük1er mallımdur. 

İti.ı 1 yan kıt'alannın çoğunun 

yaya birlikler olduğu sôyleniyor. 
Bu <cbcpten Roonmd'in ihtiyat 
tc~k!arını ş•md.idt>n har<:am1ya -
cck muvafık zamana saklaclığı 
tch;n'.n c<lilıl"bi:ir. 

Çekılmen'n ,ntizanısız olduğu
nu gösteren alametler var<lır. Sa
lül yolunda E<ldaba ve Fı.rka ka
sı'tdarı al<.'Vlcr içinde yanmakta
dır. Bu küçük limanl.:trı İng;liz 
ta; y Jreleriııin mi y>Jksa çeolden 
kundier:n nıi yaktığı iyX,e anla
şıl:narr.lŞt:r 

Kahire haberlerine göre, cenup
ta münfeı i! bazı milwer kuvvet
ler hiıl.'ı tutunmaktadır, Diğer bir 
habere göre i.>e, bu kuvvetler sa
Tı1m•stır. 

Ak• •nizde miliverin son derece 
a;ı"· yüklü olduğu tahmin edilen 
büyük bir ticaret gemisine isabet 

ol~, b r sarruç gemisi de tutuş
tur.u !rnuştur. 

Son gelen haberlere göre, mih
ver kuvvetleri rical yollarında 

her şeyi tJı!ıri:p ederek Mersa 
Matrırll'a doğru çekilmektedi.r. 
O.EJBELÜTTARTK"I'A TOPLA-

NAN İNGİLlZ 00.'lANMASI 
Beri.inden biklirilen b:r ha'~ 

alıfen, mühim bir İngiliz filosu-
nun Ce'belüttarık'ta toplandığı 
hakkındôiki hı<bcri dün bildirmiş
tik. Gelen mülemmim nr..ıfımata 
göre, burada txıpknan deniz bir
likleri iki uçak genı:s:, al,tı km -
va:ııör, bir yardımcı krovazördür. 
Pek çek muhrip, 26 Ticaret gemi
si ve 12 petrol gcmis;nden mU.
rekkepLlr. 

RUSYA HARBİ 
Gerek Sblingra.d, gerek Kaf -

kızsya.dakı harekat hak1mıda ö -
nem1 bir lıa•ber yoktur. Muhare
beler devam etmekle beraı\Jer, c
hemiyetli inkişaflar olmamıştır. 

Ancak Vl.adikalkas istikametin
deki Alman Uıııy>l<inin şiddetle de
\•am ettigi anlaşılmaktadır. Şeh

rin maruz bulunduğu tehlike he
r.üz berlaraf ed.·lrnnemi.ş:ir 

VAZİYET 
(1 i..-ıci S.ıh:ifı· .. d·r·n D~ ... ·3m) 

burada t:...ll n.ı,'lll;i.z!.ır. a lf<ı..~f01_ya haL 
t.~m tuturı.'l~cl ça.:~:ıcakılOO"ıua şüp

he t'riilmez. 
Du İcıg:J?z nıuvaff:ı:k1',.vd&!Mı siyıasl 

aki.;;Irri lıenıi.a boJ:ı.Tı!l~ ri~.gr·'Ciı~r. ÇUnı
hi kıa.t'! bir I>()lioe do bel.,.oı-.; O..·grl
<l'r. ir'fr(,z BaŞV<""l' Ç-Or'\"l''n b"gün
ıeı·~ Avum Kam.a.r-d..·Hr.da süy~.Jyoocği 
nti'll.kla, l\lıı:'tıdla?.ıci n1'U'\'B.fizl~t·t.c de 
\:ımas ıe·d.t orf(u şüp!ıe Y<-~kıtu:r. Alrr.CJ>
y·a ve İt: .. l~t:ı ckı <tıhil e>!ınr.ıt ÜD!-:."I'C, 

şhndıilti ha!Oıe bü~n m~~lıet~t~r hirdiııse
}E::rin İrJİ\.l~aıiıru belalı•rlıeh.1ıedırr. 

B=a mGk;ıbil Doı:u ı<a'1<ı>~yad!;n 

1:13..a~. bt~.t:.tn Rus oc:>pl~nOe baıı1t.>1KAt 

ge ~r. Almılba r.ın kış daha "7'
C<' ba>.~madJn. Gıvmy pem;l m ın\a.
lkasnda b·r ~ ~~ Ç.A1ışt~
l:ı.n gö-..e Ç"-'Pl,Y<>l', ()(-il bu 004ı<d<: 
A.m<tn t.:ızy>lc ıJ.in geçll.kç(ı a.ıt.m~

todı.r. 

Mifü>&r aır.ıs1 S:yaısl mUM9elbc't1er
~ k<ly<l.• d.'ıifer blr <k",NI'. ':.4< o<ını:.. 

.tır. APOO'k Gerı.ub! Am<or'ka l>Ukü
mrtlt•rind.'n Şili c!ıı, &ııer <:\'nubi A
n.,t•.r<ka dı·ylc-~;ıeri g.bI Mihver a".ey
hlnde vüct..:lıc ı: Urilm3k t.;t. n • 

cCrt\Y.arı kl.iı'\"\,l'''~:C4t~.~r. A:ne-·•1{a

--------------- ı ~:a Mıhyeı-:e u1Jna:ıı.:tl·t.. kıP.~r..t.··•,·rc~ o.. 
iau bu tek •u),1ı.!PCt(·l:n ön. ~:.ırı:i.n bi
ıtniıc el: r:or\ı~ i't:n:ık r.t.mrs: ihtl.
mallkn. 1-.ariç d..:~Udir. 

r · ~. 
Mes'ut Bir N ikah 

F-~d S:ııdnrn .lt'f~n. Siı~ l 
de Ce,oyo fultant:ısı ~1bi licıtvnıi 1 
.. l\.tor•n .it?.I Bı•da A~::ın l.I' ır~r
t. n b'f:I.~ Ab<il!.lk><k oğlu 
} J ::t}l Kt aal KxdN:'t'y.:ı'r.~n nı

~ rrı:ı~rn.i dt;.n!~u P ... ~cyııırbe 
g '1!ı Fa\.!h l>J.ircı lJ_'1ı_..ü·yr~ --:.ıde 

ı E . r1 rin ... t•~ıl\·r Cmın.-l..ııJ y:.p.:L.ıış

t11·. Kt"nc'J)er :li.. lt'Q .. ık e-Jıcr_ \'t' 1 

.tı.;. ... ltit!ıaı·L )·enl yuvo-u..1 ~J~t. 
, !lıt~\·- ta{q:..tı ı:f>l--di yıJl,.:ıı:r tl,;n."-··ni 
eöı!rlz. 

Genç e vliler h ayatlarwını bu 
ııı.rs'ut gü nüne.; aikilı nlıera- ı 
s'miı>e b i ı.ıa>t gelnıek, ~f 

nya mektup göndermek stı~ 1 

ti) le ~tirak eden aknlıa ve 
lauıdıklarına eıı sacııimi şük-

• ran h islet.iyLc teşekkiôrü bft> 
~ b<>rç bilir!«'. 

--·.-----
H~r nahiyeye 

(1 IDC."İ s_~l}.~rdı•n D:v;ı.m) 

Dün ak.)a.m ter• ..ır.an komisyon 
yirmi beş mu'htekd adliyeye vn
miştir. Bu kom'sy•on her akşam 
toplanacaktır. 

Diğer taraftan iaŞe işl('rinin 

belediyeler tarafından kontro:ü 
ka rarı dolayısile her nclı.iyeye 

emniyet başkooniserlerine ilave
ten b r -tılediye başkıomiser: hı

yio olunmuştur . 
Bu başkıom i6erler yeni ,-azife

l.erine baş!.< mışlardır. B u meyan

da B. lıbrahim FatJı merkez na
hiyesine, Adalar ba~k.om:S..ri A
.k:ıf :Beyaı.ı t ruı!lı i;yc6İlle tayin o
lunmuşlardır. 

tJ ŞARK SINEMASINDA-9' 
A raba~ının kızı filmi - tt•ıd K hl ın en son 
nin u ııululuı.a-ı. ) ddm ı e ra yaratt•ğı 

A UŞKA nın gördirgü m üstesna ve 

coşkun rağbet 

>o lek ve miite\·ali m üracaat karşı sında_, 
Dugüııd eu itLbaı·e n l ba[ta daha ı;;;.ıerüecektir, 

HErJIMIYETLE CIJ(KAT NAZARA 
Bu hafla Ses sin emasında emsalsi z muvaffaky ieı!c r kazanan 

• •• Filminin KORA TERİ MARIKA ROKK ~chakiir \'C parlak y ıld ı2.J 
Istanlıul lıalkııı t ıı candan 

takdir ctl:ği göz kan1 aşt ı r ıcı dek<>l'lıır arasiııda Mnlandırdtğ ı 

AHA NE DANS 
Son miizikal s:ıhcseri sayın müştcrilcr.imize bir S Üf'l' rİz olmak 
iizerc BUGÜNDEN İTİBAREN her gün 2.'lO ma tinesiuden 
evvel ihdas ett'f;iuıiz yalııız •h se ansmda gösterilecektir. 

Lut/en ŞA~A.N E DANS filmini ı 

D 
.kk matınesınde seyredenler arzu 
l af ettikleri taktirde 

Aynı Biletle 2.30 Seansında 
"ANUŞKA 11 filmini de görebilirler. 

.~ - S O !'{ T E L C R A f - fı z in~i Tl.SllN 19&ı 

r . "" ........... \.. Harp içinde Milletler -=-j -

Japon harp makinesi 
Mısırda Mihver Eski İngilizBü_ı Bir İtalyan j karşısında 
ricatiRommelin yük Elçisi Kurmayheyeti Birleşik Amerika 
bir hilesi mi ? Sir Persi Loren esir edildi 

Loa•raya ı&re, Rom· 
mel cepJaeye döamlş 

de@Hdfr ı 
Vi:şi, 6 (A.A.) - Msıc muha

rebeleri hakkında Berlinden alı
nan haberlere göre Mihver kuv
vetler'nin evve!den hazırlanmış 

olıan hatlara çekilmeleri netic·_sin
de İngiliz:er istedJkleri gayeye 
v<ı<amam~arclır. 

Rommelin bugünkü vaziyeti 
Lill:ıyada bundan en:elki vaziyet
lerinden müsaittir. Çünkü geri -
s'ndeki arazi as~ri harekata el
verişli bulunmaktadır. 

İsviçrede çıks n Gazettc de Lau
sanne Mihver ku,,.vetlerlnin r:ca~ 

tinin Rommlin bir hi~~i olup ol
madığını sormaktadır. 

Londraya göre Rommet cephe
de değ'ld'ı-. - ----v-
Kürtaj kurbanı 
bir kadın daha ... 
Bir ebe tevkif edildi 

Sultanahmet b"'nci su'ılh ceza 
mahkeme,;ı dün SC'her isimli b:r 
ıfueyı tevkif etm l•r. J[;jd:Se ~u
dur: 
Sanıatyada oturan Hal'cc Erl;il 

adında 18 ~ .;;ıl<la b r kad.n gayri 
meşru bir şekil,d.e hamile kahıış 
ve Samatyada ebeLk yapan Se
here mürao~at ederek 3() lira mu
k:ılbilinde kürtaj ya.plırnı.;~tır. İş
te bu kürtajdan sonra Hatic2 le
nalaşmı} bir müddPt sonra Esnaf 
ihas!Jilianesi~ k•l.dırı\ıru.,<63 da 
üç gün yattıktan ror,ra öl:ı;üştür . 

iddiaya göre, ebe Seher kürtajı 
gizlice evinde yapmış ve Hütice 
fenalll§ttğ halde ilk günlerde has
tahaneye kaldırtmıyarak ~"·inde 

yalırtnnıştır. Şimdi ebe Seher 
!halkk:ında me\iku:f olarak ta:hkl
kata devam olunmaktadır. 

8 inci ordu kumana 
danının günlük emri 

(1 ınct Suhi!'eo. ~n Devam) 

rck bir dakika bile gevşetmt-yıniz. 
Tek.miL A'..m3n Panııcr OrOU5U1'U 

lbnğa:ıılamak ş:mdi elimu.dcdir. 
Arlık tam blr muuoıfferiy-ct gıôrü
yıoruz. Sizk!ri tohrik ederım.• 

·General Mantgom~ri ha,~a kuv
vetlerir.e de bir tebrik mesajı 

göndermi,.t.r. 
. ~----

L on d r a Halkevinde 
Türkiyeye dair 

bir konferans verdi 
lıı11dra, 6 (A.A..) - B. B. C. : 
İog ltcrenin e..ıkı Ankara sefiri 

Sir Persi Loren dün ~ Lon
dradaki Türkiye Halkcvinde 
cl905 - 1935. yılları arasır.da 
Tiirkiyeye bir bJkış• mevzuu!.u 
/bir lwnferans vcrm~tir. 

J3u konferansı din'.eyenier me
~-anıncia İngiltcrede~. Türkiye se
,firi R:ıuf Orbay bnsvk.s N.,.bJ 
Akçer ile lı'r çok Tür~'.cr ve Türk 
OOstu İngil1zler haz1r butunn1uş -
!ardır. 

S.r Persı Loren, Türi< - İngı
J;z dostluğunun .nk•şafır.• umumi 
·bir şekilde çooi:..t<·n ~nra Tlir
kiyede~i il~a.mcti e~nasında Ot'i.'.

da gördüğü cesaret, enerjı \'e bü
yük istekli ideal'zın<len takd'cle 
ibalu;c\miştir. 

Suikası davası ıçın 
bir Rus / 

hukGJkçusu geliyor· 
Ankll ctıd , bi".d0"'1C.ğ " 'l't>re s ·yel 

ftukukçu .. , ·.tYd'..ıı Ştr.i &ti~:.st h!k"J.~~·
sin;n t. ..,..~.;zen l?l'U:h~f;fl1'Yıt rı 'l..T""-'9e'

b( ~J.1'~e tJ.ı.krar ır.er.:: icet;.:nııe g,·1-
'l'TKi\.~cür. 

Fırıncıyı fırıncı 
kontrol edecek 

(1 illci S 1 oi'ı:t1ın De'r.ııı~) 

edi!rr.r!eıı ıı;ir. ~· •. ':l:y i!e i~'.rl·.ği 
.Y3!Jll:Caktır. Fcıajl) ... l.C' gt~ild~ktc·n 

sonra ~'rİ;el.c döh J f.ı:n!ar ~ı 

•bir k.oPtnıl<.- tillıc tutııl •. cakl~r v e 
şu st:rt<>!e h;ç bir finnaı be'"di
ye tal'matno!T'CSirt> mlLhalıf tıpt.e 
ekm~k ım, l etn><'<i•r.e r.rn:;a~de e
J.ilıni.y<.'-::< lır. 

Şi&.:et mües.i;ier:ncen b:r zat 
ciün kend:silc- görü~cn bir ar~a -
da.şıanıza Ş'llnla rı söylı:m.şL:r: 

Londra 6 (A.A.) - Salô.hiyetli 
mıılıtiU.·rde beyan cd •.t d •ğin( g<Jrc, 
batı çöllinde Tr.cnto İWyan tiime
nm bütün k urmay heyeti esir edil. 
miştir . 

Erenköyünde 
b irhidise 

Dün gece Erenköyünde bir ağır 

yara lama hadi.sesi olmuş ve R~h

mi isminde biri sar'lıoş1 uklıa tanı

rr.a<Lğı b'r eve girerek b.r zalın 
kaf'.Sını tabanca ile ağır yara'.a

mi.ş, yakatanmiştir. 

Dün akşam ki 
feci k eza 

(1 incJ $3h.ferif'n Orv::m l 

Bu ani kaza nelices.nde Yı.:da 
rr.uılıtelif yereLrindcn ağır surette 

)'"rolanmrş, Sen Jorj hasla.hane
sine l;:ald;rıhrken ö'müşt.ür. 

Kazan:n taılık;'katına el koyan 
Muddeitımı.:mi mua,·inlerincicn 

Ziya Yazğan dün akşam \•:k'a 
m•lıallıne g trniş. adli tetlcik:erde 

bulunmuştur. 

Bu sa.bl'lı oorgusu yaplan i".>
för il ıkmet. ka;x;ya çocuğun se

bep olrluğt.nu, bırdenl:ıire otomo
b:1ı•1 ônCne çıktıf 111 .. ··ylemi.~t1r. 
Btc;ıun kaza mahallirde Müdciei

t mumin!n huzur.~ bir keşif ya

pılacakLr. Dün ak?'lm bu yüı:ı:len 
tramv~y seforleri bir müdd<t ya-

' p,;, !T'amı~tır. 
Yiıclanın ct~.edini mua.r{;tie e

den ad!iye d'.lkto,-u Kiimil Ünsa
lan n1,1ayenc etm~. gömülmPsine 
iı..in vennişLir. ·- -..-----

309 Alman ö ldüren 
b ir us kızı 

< l inct SO\hitech~n Devam l 
rvr :::AIJ\"9. cıphcsinıci·~ \'(.;" aıa\Oıa.;- b.-.ttı 

1' •r .'11.d>o' ı,.,. buçll.'< ny Qel.ccüik fa
n !'1('-l:ıtlc bıi.ı.nır.'l:..,tL:r. Hey· ... n dL 
ğ.'" .. v:r fı~_:;ı ~irn1i Ü'; y •. şı;~5t olt•p 
biri.~ n:.Jl!a!."'nl~ğc trrf etr.Tli3 ve 
Soı\.-yıet İt.-!ihariı Nt:;::1r1-ın1 Mtrışt;ıı. Bu 
g'Oıl1.Ç ~~:2 ıeiJ; c;.&rt :nıErn" i~ı· y\.;z olU 
t!kı A1:r.~nı öl0ıJrrr.Gştür. Ü.ı~L!'...:.ü mu
ı• lı:-~ t.a. yıı'q'j aHı ya;o1:ıda. ~ 

n!ş·<;ı1nı ı:.:a.,..tnrru,; b'r ktı;~_;.r. IlJ -.;t·nç 
!kız tek 0C"jll'11 ÜÇ yf.n (":•kt!.Z ~\ :Tl'...':U 

ü'.a.mnüş \'\"' OcLesl, S'\·asttıpol r.Lda
fac. ı t:" .. Ja bu ~na.re.it ik: c.ıtfa yar~ 
L r.' 'tıro, K•""..d;,si rn"° .... :ır.rr..ls:ıni rüt... 
~ .r.c M•zı.ltr 

s..!.Jlc 1-ri :,,.kov-a Uı.i.\"ıers~ :ıi t'.lı!~ 
r"nıJ~n o•c.n btı n ... ah~lc.T in,gı~iz 

~'!eı·iv!.t: f.ernaa E-..:!ıcof~crülç, 
• 

- l 

Japonların askerliğe ve muaz
zam bir harp mokinesi kurmak 
i.)ine kudsiyetle kar-~i.k bir c-hem
m'•yet verdikleri artık hepim'Lın 

anleyalbil€ceğinüz şekilde , çışa 
vurulmuş ve me>)'dana çıkmı.ştır. 

18115 Çin - Japon hart>'nden
beri Japon) onın büyük bir ordu 
ve o n!Sbette muazzam bir do
nanma vücude getirmek iç:n ca
n nı dişine takarak uğra~tığı da 
yine açık olar~k bilinen hakikat
ler arasındadır. Fakat bugün için 
Jr..pvnya ~lı' bir çok işlerini gizli 
tutan bir devletin askeri mevcut, 
kudret ve Potensiy('?ini kat'i ra-

r 
k.niarla n tahmir'n fc-vkinde 
b:r i.sabeUe z'kretı:ı~egt' ~·e1 ten -
rrek :rbcs olur. 

İ <ir.ci cihan haılbi üzerinde, he
!c mııharip!erin kun·etleri hak-
kn;<la yilı ütüier. t.:ı1ıminler o 
kadarı b<ısa çı1"'tı•;;tı:- ki, bunun 
üzerinde f.a1Ja ısr~r ~bes olduğu 
gibı yanlış k;.naat1erin hasıl ol
maslna da 9..."'bc-p orur. 

Fakat muhakkak o1an bir şey 
\'a:-sa Japor.ya gfu' sanay l ·1erlc
mı,; ve şi n<li Japon~ a gibi geniş 
hüm rr.a~C" k~')'TI.akiarıila c1 ko;.'
muş buiurı~n nüfuS"Ça Ç"Okluk mil~ 
l.etler.n harp Pol<rsıyellerin'de o 
n. ;>elle biiyük ve geni~ oldt!ğu -
duı. 

Sulhta 300,COO ki{ilı.< lı'r ordu 
'1><:.>leyen jaıxınyan,n harptt: b~'lu 
beş a'~ı milyona çıkara!'.>ileceğı 
t::·:ını:n olunu~rdu. Japonl~r u
ızun scııelerderı.beri hazırlık <lev
rı:sinde bilhaıısa kı.r:ıya duı'zden 

asker çl.<armak husıısuı.a eh(m" 
miyet vermişlerdir. Son fL.i\uihat
lan da g'Ö<l!Cıım~r kı ç'..karma 
hareketlt:r ne luzt:mlu bütün 
maizemeyi, tedhizat; adamakıllı 

ıhaz.ırLamı~ar ve ~ske!1er:ni de bu 
i.je elverişli suretle yelışt'mı"i -
!erdir. 
Şurasına da L'.lllret O:.ur.mak i -

cap eder ki J ~nlar zannedildiği 
gfüi kara ordusundan f:ı1Ja do -
nanmaya chemıınıyel •eıeıı bir 
millet değildır. Bu harpkn ewel
'ki iki büyük Jaıpon zaferi ht-p ka
ra ordusilc temin olunmuştur. 
Ameriı.:ahbra soraı-s::nız bütün 

m~ahıt1er ya0<ılarında Japon oı-

dt:sur:un dünyaP•n en km-vetli 
prvf~~yoreı ~skerlEr:n<lC'n müte -
t""ekkil olcit~unu itirafla müt.
tof•ktirlcr_ 

Yazan: 
N CZBET BABA 

man altında bü<Jbüt:in ac&rlırş n 
Japon askerleri diınyanm en iyi 
mıı:lıarip:Cr· arasındad:r. JEıpon 

sı.lbaylar: da keza çok iyi okui"luş 
\e antrencmao görrrü.ş adamlör
dtr. Jôpon ordusu ınem!c·ket Jıa

r:cinde en çıok stıbay bulı.;rJu -
ran, staj gördüren w okutan ibır 
<ırdudur. Japon e>rdlt.>uıı.da 1ı:ı -
ha:osa kü~'i:k rilbbeo~ subaylar 
mi.tiı4 b:r dis·p1 ;ı;e ti'.!bi tutulur 
\·e b:iyük rütJbclı sulıd) !ar l ~ra .. 
undan çok iyi yeti~firi\ır.-·ler;ne 
gayret olunur. 

Japonlu.r s:.Jatı o'.arak kılıç ,.,, 
.kasaturaya belki d~ tilic~ten L0-
la ehı:.mn:iyet Yer~r.~r. Bt.no. • 
bep Jaıpon ha!km.n ~ül'.gÜ Ye k.>o 
lıç gibi a:.etlcri dah.ı fazla .,,. 
mesidir. Japo~1l.-rl!l sli.r.gü l:ütu. 
n~unda çok muvaffak oımabr.n: ıs 

~ibebi de bundan ilet g~iır. 
Japonyada nüfusa naztrtu .se

nede {600,000) ki;;i ash re çağ•r.
lcarak bir sene müddetle antrer:e
rnan görür. Bunlanl r. 100,000 kı

ş& de hu-sızsi suret~e talim \-C 

terbıyeye t{ib. tutul.mak uzere i'.u 
senelik h:un€le ti t>i lt.:u!ur. 

Bundan maada grnçleri~ ask 'r
l:ğe hazırllk antr<onemanlan on 
beş y•~ından başlar. Öy'le ki 21) 

~aşında askere ~aı;'lrılan b'r de
likanlı bu işin h:ç tc .r~b"rc ı 
değildır. 

Ja·pon askerinin bJ.;;lıca tL·n1siı 

edici vasfı hafiın küçükllikten -
beri hayatı istihkar etmf!,'e atış

tırılmış olmasıdır. Esasen bu ha
leti nıhiyeyi iktisap edem>yen a
dam, Japonyada ne iyi bir ,., tan· 
daş, ne de iyi bir a>ker sayılma
maktadır. Bu sebı>p1en de Jil(Xı!l 
piyadesi çok cesur ol:uyor. 

Ja.pon zirn<ımdarlar.na gelince, 
ıı,.,n!ann büyük ekseriye!! mil -
t:ıri~ilerden teşeldküt eder. Öyle 
ki bütün Japonlar ıç'n olduğu gi
bi bilhas.a ve daha kuwetle J a
pon devlet adamları için milita• 
rist ruh taşımak ha) atta en bü • 
yük kıtbahat \'e ayı:p!ır 

fAısır herekitı 

- Gerek halk w gerc\"'e )x,Je
d!ye şehirde me\'CU\ fırın sah·p
lcr:ııe haklı olarak a~ r ghzle bak
m.: n1al~lad1r. Çünkü bunl,ı r ura
sında hasis ve ze!iL menfaatlar 
temin için mt."htclif hılelere ı..ıaş
vuranlar \'e bu suretle halkın za
rarına çalış.n1ar yok d(;ğild·r. Bu 
m-c·yard3 namus11u t~·naf ta bur..
larla b'rl kte ,.e maak~r zan 0 l
tında aklmakfan k~ı ni kurla ~ 
r[:rnij"tlr. İ~fe bu <;irkin vaziyete 
nihav"t \'ermel< ve h3lka tam 
tart.da tem z cJkm<·k }<:~ııE'.biJ, -
mck gaye-sile b'.r ~ırkrt vücude 
getirm·~ bulıınuyonız. İ'ie ha>lar 
ba~lamaz şirkete doh:l fıı-ınlarda 
sıkı bir kontrol usulü talıbik edi
lıecektir. 

1 ~ e~ ... ~~~ 
~; Satıl k Pırlanta ·:; 

J ~ıponlo.rln !Jhak:k:ı. askcr1eri-
1'e ~'Ok iyi b:ıklıklarmı şüphe gir 
!:!rmez b'r meseled;r. A.:.kere gi
ren cr~erin a.lelr~n-c ayni ihlimam 
gö.:;~crıidiği muh.13k'.t~ktır. . 

Japon eri ilk askere ali.,dığı 

gün şu inançla tenbiye ed;\meğe 
ıb~lrnır: cY~arsôJn bana hayat
ta her türlü iyilikler geleçektir. 
Ö'.ü..sem batan bana l.'..yemut !lalı.
ların yanında yer ,·erecek ~.r, Kor
kaklık en büyük ahliık.sızlıktır. • . 

·Bütün bu anlstlıklarur.ız da 
gösteriyor ki, mc:..ele Jaı>:ı:ı or
dusunun kaç nefer.', kaç )j>U, 

kaç tankı o!dui:'U hakkmda bey
hude tı:hm:nler yiirü<nw:kU-nse, 
J u.ponlarırı dünya j.Uzündc ınu ... 
hakko.k surette Aimar.ya \e Rus
ya g:bi kara kuv-•cllcrlne çıok bü
yük bir ehemmlyt \'~rıniş b:r de\·
let olduğuna işaret et"lek <l"'lıa 

(1 i'l.cl S. h;fı:>den De\tır.ı..) 

Mihverder bir daha yerine ge
tiremiyreekler ni bildikleri ba -

k iye zırhlı kıtaatını kurlarmak 

üzere her çareye teves.:>ül etmek
tedir. 

MOS KOVAD.\ SEVİNC 

Lorwlra, 6 (AA.l - <B,B,C:• s .n
ci İ6:iliz -0.rdu!-...nun mo\~t: r.ıos

W.-ada büyük sevine!(' ~lanrrJş.. 

"'" M11vatfak;yet ooberl<'"" iroh.ı< ve-

teJcria.dıe ot•,,ırolura.ı1l;şLı..'"!', 

HAR~ATIN Eın:~~lİfi'.l'İ BEK-

1 
UNDF. DE TEST, L'tt EDiLiYOR 

Lood<'a., 6 ( A.A.) - • B.B,C:> Şi

m<ıl! Atr<k<>dok.i h~rek.at., t..·ltli1"'1i 
oldW.::aın en nillo.yct Be rl inde d.> ı.,._ 

lım ohuın:u.ı~tur. l)ün gece sc.~rlin 

Ra~ İr.giJJzler:n üslün kuV\~r+ll'T'· 

le hüctım <.·tWı'rin: vt' yer 3.ld.ktarı- ı 
m l t: rd..f e t.mılştir. 

·-~---

Lokantalarda 
!: ekmek yasağı 

Mukavelen~m<ıye muhalif ola
rak hamurun halitasını değişti _ 
renlerin açıktan un lemin ctme
ı;-e çalı~anlar ><.? buna müm.ı.>il 
dığer h!leler yolunda yürüyenler 
'birind ciefı.sında işledikleri cu -
v:ı\ aded ne göre ve her ç~val 
!b.aşına on lira ceza a1ıni.i.c.a.k vı? 

teke rrürürd ceza miktarı çuval 

11>-şına on beş l ra olacak, bun un
la d a yola gelrniyen frmcı fırın
dan at.ılaca1'mr. 

Fakat fırın kapalı kah cak de -
ğfülir, Bu g!bi yeri.er-de halkın, 

·belediyenin ve şirketın itimadını 
kazanmış namll!ilu ~. 'mseler ça -
lı.ştırılacakttr. A)'r.i )ı.z.reketin di
ğer semtlerde de yapılacağrn u
muyoruz., 

Şirkete dahil fırıncJ2 r b..r top
lantı yaparak mu><aYeler.:;.ıneyi 
bir daha gö:ııden geçlrmişle•-rlir. 
Bu nıuk::ıYC!€na~l·y lı.1t.'.111Ş beş 

~~ 9, 2 i.r.citeşrln 19-!2 P .. 12artcı.sı: ~ ı 
güuii &n:lal B'Xleslnninde ptr- .,

14 
~ J<ın1tı bir çıt lııJpc ile pilat.ın hal- ~~ 
~ (ka{L tnk llŞ pıırla-ntJ b·.r yi.inük 
~ ooıt.ı.l.J.cc;.ktır. ı.::~ 
- Fır.;.atı ~yırm. ~~ 

KAR-1\K HULASASIDill, 

!lı:illt KQruma K.aou!Yllt1J. naıha.le

fe.1aı · la Ncca~ Dt-tY ""~ 
c.c 127 ,.uı;nru::do. :;,.-·-oil~ ~c:ı.re

tayie mr~ul Yorgl. ol;'lu Hftı.Js:lo Lrno 
~dmda İ:.-tı:ırJ.:ai Biı·~i Mil'lf Ko-

ırur~!l.a MdJ'.t.('ıfl~'-'61:n...it.• C't'ı:1C'yan ~ 
r..tU~lZı!«m::sİ P1.'1ice.:;i1~ OOQlUl'.AJn !•i.15 

ı;:bit o>l<iuğvn<lan Milli Kon.-nl18 Ka.. 
nu:mınun 31, 59,3 ma<idel•eri ımıeC>o-

"'' beş ı.ra pa:'ll. <!Cl.Sf;1 öd:f:ıın<c,sinıe ve 
yıı:ıcı; gün ~.e de c.~ ıc.-

pıatıı!m...,.r.u ''" hW:üm l!<l:ııt'i!.t~ 
ilc.."C':ıi su.çd..,ya ~t olme..ıt... ~ı-e k:.rral" 
h•_J .\..~SN.lı!lll. Son 'I\;J~'"C.f G:ı&! .. '.(sindıe 
neışrcIDbılı"S:r.e 31/3/942 trihin.;:-e U-
ıra.r '"'f"l 1dı. (1113) 

ZA l i - !!084 nır.n<::?"~h tc:ık..-.ir.(n ön 
tlğinlıiz t.·bliği muC::.0.!\re bu sı.b:hta.' fırıncı imzalem.şt1l., Beyoı~ılu ının· 

~ .::> p!C.k.:ıe;. zayi ol:nuşlur. fll)~;:ı,n.$.r, ra-
itiba.rı.'n ~hT'im!İzC. oıi t.c-l<J1YYl L.•iv:-...""J;to, takaSJnda yetrn.ş b~r fırJn bu!ıun- tıh .Me-rkcz Ga-ajı.ı~ geıırc1,,_~ tı:ırıolı:d.ird.e · 

~. p\y.;.~c:, i~~.;; ;nbeci', btrah.)r..e ve duğuna göre geri.re ka!an altı fı- 1!h">-J:unun ı'd.il'COCf.ttır. ~ tc.kdirdıe 
C'llTU·oli yerlC'·!"\:i'e C...a:·!'Y' ile <iah~ dernek rıncının mukavcll"yi imza etmek yeu:.;>l al.n:ictıiından hüıkmü y.._,kltır • 
.:;.ıışı IY'ili<"k Nl':,m~'lr. Bu l<ıabil yar" islerir.e gelmcmii\ir. Şofür RÜSTEM (247) 

:egö::,::;C<$:;.'\~~:w.~ .. ~":~ ı-·--Man-if~t~ra~-Tuhafiye Müstahdemini yara 
""" buı·.:rnxı ,,;,-;ı rr.''"'"'·;ıvr ı,,..r,r.<Jan 

1
· d Ce · ı· R" etı'nden. 

Jro,'ltırol rdilmııktedi" Eknw,k s<.L:ıi<Jlan. 1m mıye ı 1yas • 
görülürne derhal M.f!! KoııınıM ~ı:.ıtı- Gür.ci"n güne dc.,.şcn ha.vat şa rtlürı karşıs:nda ted'bir almak me<:-
loome.>'r.<: V(·NC<:<>k~:rd:r. 'buriye~nde kalan cenıiyet:ımiz azalarına bor>a flatı üzerine kareız 

YL\fEK çr:şiTLERb;bı ve ucuz gıda madd<"Si tevzi edeceğinden istıfade etmek iste>yen ar-
'l'AllDİDİ .kacia.şta •n listeye dahil olmaları için hemen cemiyete müracaat etme-

Diğl'·.r t~:-aıt..ın lok::.r.ta \-"'C :ar.;· l.r da 

1 

lcri lüzumu il3.n olunur. 
,-.,mek (<'Şit:eri bu ay;n on l>>ş<ı_~..ı Not: Müracaat saJil~r- 19,15 den oonra . 
ıLib:ıı;tn ~ç ç<şıtlc iufüıl'lvkt. r. Adres; Tepe!>a.,.ı, Me~rutiyet c Dd. Şeker apartıamanı NP. ı 

Kışl.alar ölümiln sudan hafı! ol
duğuna vazjfenin dağlaıdan daha 
ağır old uğuna dair göze çarp"calı: 
le-\'!halarla d<>ludur. Her J apon as
keri ~aratıorun kut.sal olduğu
na inanır. 

Vüı::ubçe çok zinde bir millet 
olan Ja~nların askerleri de bit- 1 
tabi b u kaideden müstesna değil

~ler. B ilhassa çok sıkı antrene-

doğru olur. (Arkım ı·ar) 

Yatın Azeri e yat
mak ıstemt,. 

(2 lnci S~ıı!ed.?n Devam ) 

- Ben deli miyim sanki? Yatı 
batırıp ta satın a!acakın~ım. Ba
t:ı.n yat çıkıp t. ~"" yararsa, keıP 
dısi çıkarttırıp yaptır:r. Yaramaz
sa, ben alıp ne yapacağm? Dirck
l~ine telsiz anteni kuracağım? 

Artin iddiasn:ı.da ıı;rar etti ve 
:Mı.ğı rdıçla Karaıbe!An şaiıil Dlu-ak 
dinlenmelerini i'tedi. Mahkeme 
bu şahitlerin celbine karar verdL 

HÜSEYİN' BrHÇET 

·----~~~~~ 

f1 Şehzadebaşı TURAN Sinemasında 
2 Büyük fihıı birden 

1 YIKILAN YUVA 
Türk~e siizlü - Arap ça ~ark.ıh 

2 • Y ÜZ Ü D AMG ALI ADA 
-BO.RiS KARLOFF - PAUL l\ll."Xİ - GEORGE SA.: D 

NEZLE-GRİP - BAŞ- DIŞ 
ve bütün ağrılan dN'hal ke se.r. Her rcznnııden 3raJ uıız. 
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S A Ç L · A R ı· N 1 Z 1 KURTARINIZ 
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r TAÇLI DELİLER 

DELi PETRONUN DELİ Kili 
Birinci Ka·terrinanın va Çar içe Efizabe
tin zamanında Roınanoflar sarayı ••• 

' 
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1s"lJLMACAt 
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123456789 

• ·- -- -• - -- - -- -• .. - - - -• ,_ - -- - - -
da Y"""'• Fransızm boynuna mera
&ir1 ile !dkıldr. d: yur. 

Cerrah Lcstok, Ru6yaya m;.,a 
e'n, ş bir Frc:nstz Prot:stan aile· 

• ri1;·ene ~eıam du!"•. 
Diye bağırın~ ;·e nöbetçi, "

danın kapısına d~ğru ıled')'en E
lizabetin k<u~sın<la ;elam durmuş / 
tu. 

" 5 
6 
7 
b 
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• - -• ır.ı - - - ROMATiZMA BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiPı 
r n <~iu ıdi. Bir ara, anl"'}ılamı- ı · -· ili • 
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·-

Derhal Nev r alji, Kırı k lık ve Bütün Ağrıları 
İCı\ l öi.NDA GÜNi'I< 3 K!l.$1> ALı:'\A BlLİR. 

Keser 

' an bir sebepten Slberyaya •Ü

m.n üş. fakat ıx·k az s.ınra 
pc·:- az S<m~a y ne meçhu~ kalmış 
>eocplerlc affedilmi~t. Bu mcr.ıfa 
hayatından dönüşündcdir ki, Pren 
seı; ELizabetin. hi2meoüne girmlişti. 
Ellwbcti, 25 teşrınisan; daıibıı 

hükumct.iT.c kaldırabiJmek için, 
b!r yıldan fa7.la uı:;tra~mıştı. Deı1l 
Pctronun krıı, e:Y\·~Ja, ne baıbasv 
nın har:ıkulade cür'etine, ne de 
arası Katerir.a~in l"$İZ zclkasın-a 
y :ıris değilm 'Ş ı::ıo; ğoıür.rlü. Elıi.
zabcti hare-kete geç •ren, cerrahın 
kerıd'isine tııkıdim ettiği lıO.r kart
postal oldu . Lesi.ok taralından su 
ret ma"lı>usada yaptırılmış ollan 
bu kartr<~akla, Preı:sesi, saçlan 
keöilm li ve bir i'}keııce tekerle
jiine bağlanmış olarak gösteıırn

yordu. Bu kartpostalın arkasında 
!ı..,e, Ilizt.ı"oc.tt, sırtında muıhıtcşem J 

tı r saltanat esva'bi!e, Ruısya tah- 1 
ı.ııa oturtulmuş olarak tes-vir e
dilm.şti. Bu rcıs:mkri hayret ile 
Hyreden Prcr.ses<'; Lretok: 

- Emredinc!. dtmişt; ya bu 
nk:-.6ırı. m.GE.ıvoluruz, yahuı~ ya!'_n, 
ti ı Çar·~IÇ'C'!Tl ·rı ~·rL .. t.;. aı:.k4Iarız. ! 
Elı-zabc~!n fevkalade cesaretle ve-
r im!ş arJi bi·r kararı üzer;ır.e, Lc-s-
t k Büyük Pct.ronun ihtiyar asker 
lrrindro üç yürz fedai toplamı§ ve 
lhcmcn o gc-ceni>c sa.babı saraybas 
kınını mu·vaffakiyetle ba§armışiı.

1 liç yürı kişi! ık har lenin başında 
F..i ;.bet ile Lestok, yu;ıyana yü
rc) •.'rlardı. Saray kapısındaki nö- 1 
betçi ,tahlle §areti vermek için i 
as.lmış ol•n davula J.."Cfja.rkcn, tırz... 

nt El.ı :~bet, daha evvel sıçraır.ı:ş, 
u;:ultusu kendiılerini mahvedecek 
olan davu.lııın gel'gir. kursağını han 
çcrile parçtbmışiı. 

Sarayda kl>çü.k imparat:oııım ka- 1 
pısıı>ı bekliyen nöbetçi, llı1Jilalci

lcri görüınce sünıgüye davranmıştı . 
LC'sWk sert bir sesle: 

- Bre s~!. h:dir anu!. Ça-. 

El.>zabet Pctwnaı:ın, Delı Pet
ro kızı haickında pek çok şey söy- ı 
lcnmı~, yazılmış·tır. 

Rivayc·t olunur ki, Fctro, kırzı- 1 
nın adını, İngibrzlerin nıeşlıuır kra 
Jiçelcrir.i.n adından alır.ıştır. Eli
zarbet, bab05ı gibi, tadı de1ilerden 
biıı dir. B.r inatlar mtcmuasıdır. 
Zaman zaman harikulade faal ve 
koi'kunç derecede ihmalkiır dl
muş• u ;. Dade>t işlerile yakından, 
samimi o1'ıra-k uğraşır ,diğer ta
raft~n, tuvalet. iç n uzun saatler 
aprmaktar.. da çeUıı..-ne>di. 

Bir imrıa için lrc-:ı .ı 1 ;.-. ne sunulan 
an miiıstacel ı:nakı haftalarca, 
hatta aylarca beklettiğ: olu.rdu. 
Şehvetperest ve dindardı; aldatıl
nnyacak kadar zeki ve aynı za
mand3 batıl itikatlara körkörür.c 
bağlıydı. sj~Jhatini tahrip eden en 
ç>lgın :çki \"e eğlence saatlerinden 
sonra, saatlerce, vecd ve 61.iğrak 

ile dua ederdi. 
Çari.çer..:n sin.r buhr&nlanna ilk 

kuilban olan, ookılor Lcstok oldu. 
Kend:si.r.e saltanat tem n eden bu 
cür'etkar adamdan daima korkan 
Çariçe, bor gür. oou, aklından lıı.Je 

geçirmed'iği bır iıhanetle suçladı; 

tcvk f ettire,!., bütün servet.ini mü
sadc.re ettirdikten sonra Arkan
jel viliıyetıinde bir köye sürgün et 
ti. Lestok, bu göyde, E1J.:abetla'ı. 

ölümür.e derin b:r mahrumiyet ve 
sefalet iıçi·nde yaşadı. 

Çariçenin, bazan, b• r meryem
ana taS'"virİ önünde diz çökerel< sa
atlerce dua e1ı' .. ği görü!"-1-dü. Bu 

Soldan sağa: 

1 - ElY..n:.Ci< yerini tuta.n oc:lıo<'. 2 -
Tı 't>!or~dıı söyJ('ror, İk" ~·y~n oı-t.<.:sın
dıı, 3 - A ı·t ~'IT!f', flat,r?.-..ınıa, 4 -
Bas:t h&rkıu hcşana g!<l-ı'n tarzda 5 -
K..a.!k<.-n. 6 - Bal, Bort..0tr.ı.1n eesi, 7 -
İnBan, :P.fal.ın fllk.dray-u \'E'rilrn ktl'k-..a 
bin, 8 - G\.'2el Sa<ı'at, 5oo<Pa T >IA
, •. ~·yJe. kı:-ın Jaom, 9 - Uıak, T.:rp?
lan A:&>z }'fllml. 

Yukarıdan ~aiı: 

l - Blr nı!'-vl kap; Ö!"tö~I. 2 - "E!6-
lae1t İfaTl.i, Renlk, 3 -- Yt'rrlı\'&ıe h>zı.et 
\'l'r'ı'n stbz~, 4 - Arzu, Nota, 5 - İs
~kl~ 6 - Al;, 7 - Taceıt l'<!cr, İçi.ne 
:yıunı:<ıc ve su Ja:mur, 8 - Dwullln. s.e
si. B~nnnm resni kayal.ı, 9 - Bardağı 

al ('kl irelime). 

Dünkü lıuhnacıın>ıı halled:!miJ 
,ekli: 

1 
2 
3 
.f 
5 
(j 

7 
g 

' 
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Istı.ınıbırl ANJ"ye Altm<'.'l Hı.'k:l!k Mo.h· 
kıı.'::T,.es;r.riıf·n: 042/J0:;.;4 

A~ü.ch:iı~~: Na2J11Wye. 
Müdde"11<'".l'h · İzz,,•l: Su.lt&n.aU:ı'T'Jl't 

Mı•!ım.dpq-. Yok~u Su Traı.i 9'llo:>k 
No. 13. 

A1ud.dı:.i Nazrn.lye taı·aıtıncmn müıdd'ei
d.tyh İ.ı:zıet ;a.Jc)-hin..• aç~n Tel{ı..'1on 
~1 davn!t:ı:na ait arzuhal sı...'ft'tıi 
nıüddeial1ıııtııe tebliğ l'<!'!m>M ü2'ett 
y:ız.d ı adr~inıe gQnder!i~ cie mı.ı .... 
mai;eyhn ır:t. acür ıkaırıetg~~ tc. k 
j}r seant.: meçhtJl'f! gitLig:nın b.::yaı.i:e 

;act kı!ınrrr.ısı \1tıt'.rme }-h1ıkllk u~ulü 

l\fuhzkemıf'Jer~ Kaı1.U:lılınıı.:.n 141, 142, 
143 V'f' 183 üfl"C'Ül .rn.addeı!ıeri~· tevfikan 
~ kıiıne.n dava arzuhali. ilr muha-
ktr-ıme güm!uu gı(iı6tıoı·iı· da ... 'et.;yc V'SJI'a~ 

fillsınm mcl1l«'nıe c?ivanh;mesıine as.111 -
lll!ll''r"' ~ 942/1024 nwna.rada ka(Yıtl> 
;şbıı davaya n.ıilddeia!O)•hn (ı~ı gün 
.iç'rıde OC'\'t:IP vr-rme~inıe karar vrtril
m:~ v~ beo:mucCbi kn.'fal' a-rzutııal ile 
d'tl\· .... ~ye va.ı-n~ı ffidjoeme dl:va'flha
ıH· sir.ıe a. '1n1-1ı-; olmaık ~-:ı nıurna!~eyl'). İz
zc.ı n yukatltlo yr.z;,lı msüıdd.f\l mır:fındo. 

cl..."\·aya .pcvup vererr·k t.&likıOO:l.t için 
t.ay!n kı;,,,...,.. 8/12/9H S:ılı giln'1 saat 

' (JO) da nY ...... lıl'r00rnı:ırrazdı" ba:zlr bu!un
'fl;'a ı veya k:ınunt bir \.'l'lkiJ göndrırme
!t. 1üztll'rlU Debl g yt~riır.e grıç.n~ ti?.···-
re il.'ı.n olunur. (241) 

Sahip ve Bn<;unuharriri Et<ım İzzet 
Be1ı:ice - Neşriyat Dir<'ktörü 

Cevdet KARABİLGİN 
SON 'IELGRAF MATBAASI 

r . . . 
1 O. Uemiryolları ve ·Limanları işletme U. l~aresi llanllrı 

arada, dudaklar111ın arasır..dan bir Af::l:"•<la isn,.i, nı•i1aıır.men bfıdeli vemu'\3İtkat temilllitı cyrı ayrı g&;:(•ri!. 

takım erkek isimleri döküliirciü, m<Ş olan mathtr!!f gı.d maddelrıi 13/11/1942 Cuma gilnll .. at U drn >t beren 

bunlar, saraym muhafız askerleTi J k<ı~ h zor! usulu ı:e Ar.!ka;ad&. idare bin~ında sııa ·~e \"e ayrı a,yrı t•ksi.t.rne-

arasındaıkıi delikanlıların adları ·- yt> kcnn, ş!ur. . 
di. İmparator~e lbu ~mleri say- 1 Bu ~-e glnr,ek. ıt( ~·ı•r,lcr!n '.str•ler;hiz~m"1a y:;ızılı n1u,·aklkat tem•Mt ile 
dıktan sonıra: •EY Meryemar.a... knnunun ta.yn ı-..tı gı vf'f>~a.1r.rt ve t--·'k.:sr~eTi ayr.i ~ a.aaı 14 cLe kadar 

Mukaddes bakire. Bu gece bun- K°"""yo~ Rel,liğinr v<'"'"<Jni limmdır. 
lardan hangi!J ni. scçeyim!.a di')·e Şa1_·lnGJmC'~t'r ~r~ı1. olarak Aııkarada Malzıernc Da!~en ve llayd:ır~ 
yalvarırdı . paşa.da Tr;.-ef~um Şefii".n<lı'll tcrrı!n edilir. 

~'!ruhanunru 

Bedel 
Lira 

Muvaıkka·t 

Tf'mina t 
l.i;a 

ı No. lu J.,te muht<"\·.y>ı1ı <'1<ırr<:5c 

2 > > • eller P,RSENAL T AKiMi 2333 
2()300 

17000 

42·1,95 

1522,50 

1275,00 VE 

FUTBOL TEKNiGi 
Bu g Ün saat 18 de 

EmlıriııQ liALKEVt Salonlarıcda 
Futbol Oyun 'an ve Tt. kniği Hakkında 

BiR SESLİ FİLM 
GÖSTERİLECEKTiR. 

Filme alman takım meşhur • ARSENAL. dır. TC'kni:k ve çalış
ma tarzı ve pek meşhur sstemi hakkında izahat verilecektir. 

BGtlln Spor Severler DaveWdir " ,, 
r- ZA~ITA ROMAN!· ~ 

1 ~.!.~ T~~ rde~.! .. ~!!.~!~! \,. __________________ __ 
Tefrika No: 6 -

g('\tı. Baktı ki pence"" açık du
ruy'Or. 

C..enç kız şimdi hafifçe mu:ka -
çemet gösteriyor g:ıh.ydi. 

- Beni yere bırakınız, rica ede
rim, dıyo.rdu. 

- Siz h'ç ses çıkarmadan, şöy
le biraz rahat durunuz. 

Kendisi de durdu, kulak verdi . 
Sc'.<aktan do!ıru nobet tutan b'r 
r .ı; memurunun h:ıLften ge~cn 
ayak scs:crı tluyu!ııyordu. 

Eı.ı avah scs!crı uzmklaşır.ca 1 
!l.ıdoon k ZJ S:rtlad e• g'};:, «;:k 
prnccred,.~ , mcğc ba~ltdı. Fakat 
t\.:m S!r .... • yaya ~eı C rım, .Ua-
k < .-.lcri tekrı;r duyuldu. 

ü z man art.k h'.ç terede .:t et
,..) rek k tu, dem:r parmakhk
lı ~·Y geçt . Otumob.Ln kap1"l· 

- ' ' • 

nı açtı. Sırtındalti canu yük te 
lberaber ... 

Genç kız gecenin ayazı içınde 
şimdi bırza ddıa can:.anmış gı -
ibiydi. 

Doktor Haddon, kın otıomobıle 
yerleştirdıkten sonra1 hemen mo 
törü işletti ve ge•dıği ta~a!ın ak
si ıs;kametinde geccn:n ssine dal
dı. 

O zaman genç kız oturduğu 
yerden dör.du ve kendısinden hiç 
bekle~rr.iye"l bir sukunetle sor -
ciu: 

- Do~tor llad!on, beni nereye 
gö~ürüyorsıınuL~ 

- &zi k.ı.l;inemc götürüyorum. 
Kı;aca ı::.vc etti: 

Atr:k oı:d.ın sonra. kont:öu-
ruz. 

3 > > > aüt, yoğur\ 

4 No. lu •ti' muhtev")'~lı taze sehe-
ve meyva~r~r 

5 No. lu !isle muhtt-vj.yadı yaj:lar ve 
pco.·n;r•er. 

6 No. lu r ~C' muhfıev:ya.tı kuru er
Z.:ık ve ~ellıc~r. 

19250 

2000 

22335 

1443,75 

1807,50 

1675,13 
(958) 

11 •••. ~~~~!,~~' ~~~!~~ -~~!~hhk•·1 
Cumartesi, pazardan maada saat 12-17 aıQsmda 23758 e tel e-

L ...... A fon~.a m ür acaat. 

-- ~------

Belediye Surar [ d .lres:nden : 
Su ~laçl~rı-nı 30 ga k.2.ı~ı nıuhata z< için şımdtdfn tedbir aJmaları.'"lı sa-

.fın i..brne:er:mı:ze t:a4:sı.y1~ t'deı·iı.. (109!'\ 

Doktor muayenehanesine en 
kısa yoldan gideceği yerde, bila
kis dr.>l aımlbaçlı yerlerde n gidiyor
du. Ga!..ıba heran,gi b r ihtımale 
kanıı bazı engelleri bert.r af et -
mek istiY'ordu. 

Bu esnada genç kız ürer indcltl 
elb:.reyi düzeltmcğe bakıyordu. 

Sordu: 
- Acaba çoraplarım sime mr? 
Ha.O.don cdbindek: ~'Ora.pları ve 

iskarpınlerı çıkardı V1? uzatt ı . 

Genç kız çoraplarını ve iskar -
pınlerıni giy-dLğı sırada dol<t<ır 

bacaklarına wlckat etm.'ŞIJ. Kızın 

hakıkatcn bir heykel.c y&kışı r 

muntazam bacakları vardı. 
- Beni niçin muaycnelıancni-

zıc götürüyorsunuz? 
- Onu orada anl•tırım. 
Genç kız kıs los güldu: 
- Deseniz ya ki, b:r doktor bır 

kız kaçm}'OT. Plat halkı bunu du
Ya:t a epeY'ce müh:m b:r h:lrl:Se 
olacak. 

- Garba slz hcyec::nlı h~dise
lerd n ho;' .yorsur.uz, Mis Det-

- Yok.sa sz bcni isterık bır ka
dın mı zannediyorsunuz? 

Sabahın saat ilcisine doğru hey
kel ,oekline girip, ms~ralar içine 
kendi1erini atanlar y·a•lntz islerJk 
değildirler, beiki AUah bilir daha 
nelerdir? Ümit ederim ki, siz.i n -
kis• hiç olm32JSa polisin müdaiha
lesini ic•p ettir ecek ma<lıiyette 

değildir. 

Genç kız hayretle doktora ~k
tı: 

- Ben de zannederim kj hak· 
kımdaki şüı:ıhesiz yersi:ııdi r . Beni 
Hk görür görmez böyle bir ŞÜ'!Oihc
ye kapılmanızın scıbC'b.ni d>cğrusu 

ö~renmek isterdim. 
Haddon cevap vermedi. 

Otornob i 1 'kısa bir caddeyi de 
geçtıkten sonra, az ileride, kapı -
ları açık ah~ap bır garajın önün
de durmu'ştu. 

Ara"ıayı garaja bıraktılar. Dok
tor kızı yan!n::ı aldı, cvir:e götür .. 
dü. KapıdJn g!rincc, sağda içi 
ecz~ ciolu bir laboratuar vardı. 

(De vaır.ı varı 

,,_._ 

~ı. -'~_h_ı·~~~r~~--~--~----~----__,·1 -- l U. Müdürlüğünden : 

MtkJ1ıaı1 

500 Mdre 
500 
5{1(i 

500 
500 
500 

> 
> , 
> 
> 

20 Kg, 
100 Adet 
ıoo A<lc' 
20 Kg. 

50 A<>c.t 

l /m/m I<>l iwlr 
1 l/2 m.;m TuJ lzol <J 
2 1/2 m/m Tul izııdo 
4 • • 

6 > > 
10 > 

0.8{) > 
ATO<llllar poııselm 
Dtıy bronz 
VE.ınalk. SQ'Uh ~role 
Ana.hıtaıı· antigron 

> 
> Bol<ır 

1 - Yulkarıda ôLOıS vr ın~J.a.rı ynzılı -eıl'Eik. t.rik ~sı paısaırl.Jkla 
tın a 1 ıın~ !;ır. 

sa-

2 - p;..,,..,.ı,;, 13/11/942 Cu.n..' günü ..,~t 9,30 da K.abaıta~-ta l.E-\""nn ~ 
b<'tiindd<i lif.Erk• z Alı.m K<>n;is.}U><.mOa r~pıl<cillklı.r. 

3 - İstL~ ı:!t..>rin paz~·r:ı:"- tç1rı. tıaqin oluro.:ı "Jn ve ~'te t\'k!i( ~1~ 
ri fiat ÜU'"rın \:n ı-~ 15 tcıwn'1't parat>iy'e birl:ıkte meikUr kon~sıyorıa mürQ... 
cıac.:U:arı ;ı,.ın o:'lll"l'\.1.l'. (l JOO) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Eksiltme Komisyonundan: 

Arttırma ve 

LrıYli Tıp Tal.ebe )'urdu h!!<Leımıejeri içı:n msa kad..~t 152 t:nkı.n1 elb"!se '1~ 
64 a<ıt•t p;Wton..ın lmad•yroi işi aç<k <i<sl 1 trneyc lrolıulm<ıı;ılı>r. 

l - Ek:;.JJtımıe 23/l l /942 Ptlnı1.t\~i günü &i.'1.t 15 de Cağalogı)unda Sıhhat 

ve İçf1.rraai ?tiı.;aıvA:'flıı\L Müdili1li-i;ü bCnasında toplilaf'e.n komisıyond.3 yap~kt.Lr. 

2 - Muh.mmıı. n bed:t~ı e'.bl~ imrıliyetl için 9 lira \"e bir .ad.et pe.lto irneliyU;i: 
de 7 liractır, 

3 - bkıkıliler ş-artıı•m<• ni ça]J15ma günlıel'1lde komi"J'ond& görobilirller. 
4 - İstıi<liler 1942 y>h Tic:ıırd OdS>'ı \•eo'1wıiy;., 2490 ı;ayrl> loarımdı. 

)''32111 v~WaJaır ~e ba J~f' )"f!te-:- nMJ\'R(<lkat .garaıntii makbuz ~ya barb ınıelc-
1.ubfy!e betli gün ve. &.ette kom;~on.a n:,aı-aoaa~J&.rı_ (1147) 

--~ 

,.--TahvllAt ve Esham Satı•• --·-
Beyoğlu Dördiincü Sulh Hukuk Hiıkiml iğinde.n: 942/13-l 

Tuekesinc mahkemece elkonıılan ölü Raralamboya •İt bir 
takını tsJndlat ve esham mahke me miz tara!ınclıın a çık arttır

ma suret ile ı7/ll/942 ta<Üıine mii sadif salı giinü saat 14 de 
İstanbul Esha m ve Tahvilat BO<'S:ısında sati1'ıcaktır. İsteklilerin 
Borsa Komiserl'ğine müracaat etmeleri ila·n olunu.-. (6570) 

İstanbul K~dastro l\1üdürlüğünden : 
Fıatih Ka.m.-sını.n Fener Nahiı;).~~·.ine bağlı· Haıms.m; Muhit tin m.J·~ 

k...Y..l'.!t>iıu testit r.ı.nrliyesi hitam bu.:ımıuşur. 2613 numaroJı Kadastro K.an\ml.ı

r.un Z5 inci mndd® ~biDCl' sı.we-tı tıeebiti göste;ri,- ced~l 4/ 11/ IM-2 l3'1hindtr'n 
;tibaren ])Q.irfmlz divo."1ihe.r.ot~ne HU a!f rr.iiddetl'e talk ciunm~W'. Bu müd

det içjndlP ııE:Wi.te kiarşı ~tl~ buf;ı.nan l<ı..ınn Sulten;hrnc~.e Taıpu '"~ Kac:fuA.. 
tro Ib.lrcsintn. W.ıı k.at:nc!ıa İslarbul K.adaı.:A:ıro l1üdiirl~ müraıoo.at.aa·ı iltı.n 
<>'>a>ıır. (1103) 

T. IŞ BANK.ASI 
K. Tasıarnıl 

HESAPLA."1I 
2 İkiııcit~şrin 
Keş'<Ws'ne A3r l"'1 

lltramiyc!.f- r : 
~ l 000 hralılc 

• 500 > 
2> 250 > 

> 
> 
> 

100 
50 
25 

• 
> 
> 

~
ıi)l!~l\'I Şehir tiyatrosu 

i~'.~I~ı::l Bu ~~~ı11:a~t1~:~o da 

illın ~:I~ NUH 
KOMEDİ KIS:III 

ASRİLEŞEN BABA 

Üsküdar S ul:h Hukuk l\ta!ıkcmc-
siııdeıı: · 942/ı58 

Beşiktaşta Yıld ız mahallesinde 
l\1ulıtıirıeVYel sokağında 17 numa
ralı hanede mukim iken memuren 
gittiği Big~da vefat eden ve tal~p 
üzerine terekesine mahkcDM!rnİuc 

• 

6 2nci teşrin 1'42 
18 00 Prog.rıam ve },-t<'ni~.,, '1. &ıet 

Ayarı. 

18,oJ !\ıüzhl<: Fa>~ H<'Y'«''· 
18.40 Müz'k: Dar.ıs J\l'Ü2ı:ğı (Pi.) 
19.00-Konu...qng (İı:ctısat So·.ı~i) 
19,15 l\.1:i.i0ık: Saz E~rı~ !"ti. • 
19_30 Menılekct S;ıat Ayarı ve A· 

jall6 Ha))(•rlcr!. 
l!l.45 ~fi:flik: Klfı::tk T-u.ır..c N.ı .. •zıgJ 

Progrı:"'~ (Şef; M• ·tıd C '""· 
20,15 R"dyo Go·""!esi. 
20,45 M1n2:;k; c. F.·amG\: Sı'1 ıfunr6& 

Varyasyon'la, Solist; Cfo<irnG. 
(Pl.) 

21,00 lU>nU(ma (E,·i>n S•<li). 
21,15 T<"mslf. 
22,00 Mll%.ık: RadY'O ~ Oı~:ı

"'· (Şef: Nı·ecp A.."km). 
22.30 !,iemle:k.et S;ıat A.yıırı, Ajana 

Haberleri v-e Borsalar, 

Fa tih Sulh 3 üncü 
H u ku k Hakiınliğin-

1 den: 941-76 T. 

(Gayrı Men. 
kul Satışı 

Veta.~y:e tcrE-J.:.es!Th.:! nı.JhA.~ 4 r.12-
oc vaz·~ olunnn Zt/.<..y 'lin ır.ı;l03.

sa:ıru o.C»Uğu O(r.L·.~~ llL4Y r 
ılll21ha.!.lcti1 Bil.il,) l~ 'ful Uı.T. ı.>a so-.<U.< c11 
esıcı 17 M. es:.\.ı \'C )'1 .Dl :!~ UU..'1 1 ~ ) 

;ıiı.,:.op hane 27 / ı ı; 942 c ,. g """' oıt 
10 - 11 l'C, katil.il" .8.:J.d.L ~t.ı. \·-. ZJ .. "'C:

lerciC FaUı. Sulh 3 i.Jl1cu Hl.4hLi..t .. lJih

'kıerr~ açık ili'ıt:.ı.rn.a .. u.:'t: • y .t su
t.ıaiacaı;ctır. Evsafr: 
~ kapıowdan içıerı girı!dZ<..W: 

B>r Laşl1"<, bi.ı- mui[•lk, w wı.lr<ı,P 
ocağı., t.1· kömiiırllik \·il' ki.h .. '.J.'. A1 tJ.:C .. lı\.
tan bahıı•one çJkıL]ır. 
Binııc• •ı: Bir sofo., >ki od.o, !>:< h -

11. İlcinci kll.ı : K eza bıı· fa, ju c..<J • .1, 

tJıi.r ııeıa ve sofada &tb't U.::- <io:ap. 
Ça>tı kıatuxta cı•.rn<lkiı:rnı böl\lr.11o14 
k.abıll Wtt:m.ıaJ 00- oda v~ı ~'phıe ~.:ır 

mında. ıı.t· t&ra.s.ı. buJunıckığu \... ... ~c ... 
elcık'U· .. k tesisatı mevcut o!tip t... J ıı.ı 
)"de.tur. &.hçıesiy!e birlikte h.. l 1 

mesahai ~·lh1 )'11..'Q 104,5 nıet t.' r ...J. 

bBıdıır. M.aıa bahçe ev~n .t\ıı' :. . •.• ...n 
~u 1613 lira :;o K. o.u. _ H .. xıu 
tel~ ihıaJe pulu, l.5\'1z bE , \'t. 

1epu harçlan m.:ı;t<?riyr art <>"" .at.ş 
'3.r.·ibi.nıe: k.ıad.aıı- m<l.te.rolı~ın \·~ı·gı. ,, 
ica.reLor ~ Od.!,;.r.:ı:.:"-·t .. -ii.ı. •. C-..~

rt Dl"~ılwl muhan·.dl.Dfn IJedıe{ııı 'i'df 
yıeotın-:.-iş beşiai buldut:a t~"u;.ı·..... c...ı. ı. ı.::

la talibin u'hcll'b--ine il'ıa!!ıe ed~ la.:t..,, bJl
m.adıe ~ ~nci h:J~i"3İ l::!/12/1f4:? 
Oumıa.rtesi Ci}ni.1 aaıa.t 10 - 11 dıe ~cra 

edtlerek. en QOk a·rt.lıNma ıl'lalt.~ ı ya
pılücaK1ır, S<>~ı. 1ıakip ednn. on gün 
:ııa..rfmd& ibaJlıe bed..-lini.n ı..manu üd<ıı• 
ırıed::ı:; tai<dlr<ie İ>ha.ltı ıcstıe:ı.ı•ı~i< b'r 
<svv-eı:·.t'i ~--r:ye tekl!1 uı:.:<..cck o da 
tal ip (>!mad14iı taıkdmlc )....,,><l>:n 7 g'lln 
zac{lflda •nüz:aıyıedıc-iŞf' ç:Aılanlaraık '"-ı 

ihale a.rasndo !aıık zul>ı" ec>-tı 1-
<l.ı"dıı• bu !arkı f•a" bilümuım ına&Tal
!a.r zi)ırar .z;ıyan ve far.~ bııJik:te cJk. 
niiş!ıeıidt:n bila ru.iküm t.aıhsil edıle .. 
ct~t~:-. Taltp wıt:ı.'"'rıın yVzde 10 r ... t 

bc.-..indıf~ pqy akçtısi W"!ln:ıelcri )ao:,mr ... 
dı-r G.aıyri n11enlkJl ü:t..l r4".d.e h: ·h: ;c!İ 

ıı.;,: şeblde bııi< idıdia>sı<ın.' bulun•O<h· 
cı:n sat...,-J:an C'V\-ol> e\"ro .• !kı nJ..k:X> ~ıf

lrı!'iy!e bir~ ma..hltot•meım~in 941/76 
n.ı.nn:.ı:ıralı tez'(ft Qo.sy-.ı<.jı.na mUrö~ t

]'ü1ı. li!z.ı.mdı r. Aıl~ ha 1 d ı · mtUıu~-t."'< c 
bt-C .. ıA \·ı.re:ıeyc. t:evz.i ooıl('(."(~4:1r, i6'
t..>i<l~!ETln mlEliıkür gıün \'IC ı:;;.atte rr.tıh

lk"t'lınıı:'de ha1::!.r bulo.nma /arı llil.urn<..". 
'-'Y"'i ı.awrıarıdıa bUt.J.n a. ü:-mtl.c:ı rlara ve 
\'Ct'Cli(l)"e teb:l.g rr: ... ı:.mrrana k.:ım olma&: 
ü~ıtoe ilan oiun"Ur. (245) 

• iczacııarın ~ 

Nazarı Dikkatine 
Diyü-retik kabiliyetile 

Maruf 

" EUPHYLLIN " in 
Tablet, entravenöz ve in t· 
ramüsküler ampullerilc 

Siipo<ıituvarları gelmi ştir. 

Bilumum ecza d1'polannda 

meveuttur. P iyasada bulun

madığı takdirde Tfuki)·e 

Umumi Acentesi: 

F. KNECHTEL'c milTacaat 

edilmesi rka olWJUT, P"'1a 

ı;: utusıı No. 13~ 

\'az'ıyed edilmiş bulunan İsmail 
Hakkı Apayd ınd an alacok ,.e hor~ 
iddia cdf'n1erin b ir ay \..(' yerasrt 

iddiasında bu lunanların da ii\ ny 
içinde vesaik '\'C ~cnedntı l.an1p··i 
l,•rile birlikte molı!ienıcm ır nıii• 

racaatlan ilan olunur. (2·11) 
I 


