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Siyasi ve Askeri 
hadiseler inkişaf 

ederlerken .• 
Hakiki kuvvetlerimizi, sağlam 
vaziyetimizi apaydın tutmak dev
resi içine girmiş bulunuyoruz .. 

ETEM İZZET BENiCE 
)fart.in siklet mcrkeı;ö iki cephe ı 

üzerine yığılmrş bulUJ!ın&ktaWr: 
l\<J.sı.r VP Kafkasya. 

1943 yılınan harp inkişaflan Ü· 

zerinde büyük ölçüde tesir husule 
geıiır'..,ck olan bu cephelerdeki dö· 
i,üşün kati ve nihai neticesi ne ola
cak?. Jleııüz bunu tayin edebilme
nin vakti gelmemiştir. 

İnı;iliz seki:ıin.cj nrdıısu şimdiki 
iıalde muva(fak'yet ve sür'atle 
kat.'i neticeyi ahnak azınini nıuıha
faza cdiynr. Kat'i net•ceyi istilhsal 
ar..cak, Afr.kadaki ınilı..cr ordusu
ı:u taııı~ıuile imha eylemek, Afai
t:~~dun mihver a:yağıııı kesmek! Af. 
rikaı ı 1913 hareket lıamlclcr;ne 
tam bir Ü:; hi:Llnctl ifa eder hale 
ı.t;kınahla mümkündür. 

ScJ.izinci ordu bunu yapabilc
Cf'k mi?. Bu yolun üzerinde mı?. 
Daha beş na gün beklemiye il:ıtıi

l aç vard.r. 
Kaf:kaslarda da Almanlar sıkı 

bir durumla taarruzlarına devam 
ediyorlar. JJenii<ı, Rus muka""" 
metini yıkmış, Grozni petr<>I sa
halanna inn:Lş, Karadeniz saJıilfa
dc yeni inkişaflar kaydetmiş, Ha
zer batıs ndaki düzlüklere intikal 
ctın·lş değillerdir. Staliııgı·addaloi 

k;ı,•şılıklı ölüm cenderesi merkez 
ke>imlerinJc ve Kafkaslarda Al
man harp gayreti.ııi çok zeıklcmiş, 
gccikt.irmiştıir. 

Almanlar kara ve kışa rağ"men 
şimdi bütün tıokatl<-nni • her va
k:ı bu gerçeği t"barüz ettirdik -
Kafkaslara yüklemiş ı· e diğer böl
gi!lurde müdafaaya geçmiş 1>hrak 
Kafkasyayı sü.klii.rmiye çalı~ıı·or
lar. Söktiirebilecekler mi, söktii
rcıniyeeekler mi?. Bu lıU>'ll•ta d.3 
kat'i •bia- hiiknıe varmak için i>ek
lenı.İyc ihti~·aç va.ıdır. Bütün zor .. 
luklara ı•e ağır muharebe tazy k
lerine rağıııoo şimdiki h..lde Rus· 
lar iyi dayanıı·orla.r. 

Bütiin bu badiscl~rin varacağı 
kat'i neticeler inkişaf şcl<illerine . 
göre hiç şiiphe ı·ok ki b:zi de ya· 
kından ·lıCr takip içi.nde bulundu· 
ruynr. Ortaya çıluıcak kat'i n-et:ce
lerin hor bakımdan devletim:zi ı·e 
meınleketimi:z;i ilgilendirmemesine 
imkiın yoktur. 

Milli Şef İnönii, harici si-· ı· 
yaselimiıin, milli siyasetim'zin 
dcğişın'.yeeeğini, değişmediği -
ni tobariiz ettiıunişti.r. Bu si
yaı,ctfn ne oJduğunu bir kere da-ha 
Yiiksek Şefin dilinden telwrarl .ya· 
b 1 riz: 

•- Alıitleriınize, itliCakları
mıza \'e dostlddarımıza sadık 
olarak ve herlıaııgi bir dC\'le
te karşı bileli \'e saklı fJ<iırli 

nlnıaktan dik.katle sakınarak, 1 

milli emniyet ve siı asctimw 1 
ta.kip.. ...-..~~t.ı~ _\,.I., 

............... 
Siya!letimiuleki dürüstlii-

ğün her tarafa ait Cayda.ları· 
nın, bütiiu mulıariple.-.:e tak· 
dir cdildı-ğ:ıı.i. sanıyoruz.• 

tahalıJriiın ettik ve hadiseleri iste
diğimiz lıedellere sevketbk. Yine 
de bu kudreti ve bu durumu mah
fuz tutacağımız şüvbesizdir. A.n
cak, bu bale rağmen h~ ki~ bu 
dünya boğupııasuım s<>nwıa ]ra. 

dar behe111obal Türkiyenin harp
ten masun kalacağını temin. ede
mez. Böyle olsa dahi, bir rün harp 
a leşi ile b "rim de karşı karşıya 
kal~bileccğimi.z daima mahfuz tu
tacağımız lbtimallcr ve hesaplar 
içi.ıde bulunmak gereğindedi1" 

O lıald-e, diinya harh:nin mukad
deratı ile ilı;ili olarak ve vatanımız 
hudut 1anna çok ı·akın bulunarak 
ateş kesafet' nin toplandığı Kafkas 
ı·e lllıs r cephelerinde nıücadi!le 

hızını arttırır, yeni yeni siyasi ve 
askeri inki}aflara doğru gi<l&ken 
bize milletçe düşen biıyük milli 
vazifeler vardır. 

Devlet ve nrdu kendi mes'uliyet 
ve vamelcrini Şefin emrinde ve 
izinde yaparlarken bizim de mil· 
Jelçe yapacağımız •lıııltlki kuvvet
lerinı.jz~ sağlam vaz.iyetimizi:t ap· 
aydın tutmak hlzını gelen bir dev
re içine girmiş bulunduğumuzu 
i.d rak eylemektir. 

Bunun için de, en başt.ı şunlara 
dikkat etmemiz Jiizımdır: 

a- Milli birliğe h~ vakitkin· 
den daha çnk bağlı kalmak ve gay· 
reli arttırınak. 

b- •Pa>lıalılık belii•ını• defey 
l<-mck yulunda hükumet tedbirle
rine en geniş ölçüde ya.rdım etmek 

c- Milli bünyeyi rahatsız ede
cek her türlii hareketten büyük 
b:r dikkatle çekinmek ve büfün 
JU-esaimizi ınilJeün kUV\'et.İııc, Of· 

dunun yiiksek varlığına katmak 
d- Milleti hastalıklı ve zayıf 

göstorecek ~r türlii hatalı hare
ketten kaçınmak ve malrfıs b'r 
tavır ve hareket muhafaza edenle
re rasland ğı takdirde her Türk 
çocuğunun bir Cumhuriyet miid
d.eiumumisi g 'hi harekete geçıııe-
sı •.. 

Zir.a, Büyiik Milli Şefin şu ikaz;: 
nı daima gözönünde ıutnı•k bir.n
ci vatan ve xnillct vaZiİfenUzdir: 

•-Hastalıklı millet bünye
leri harici tehlikeleri sür'atle 
üzeri-erine çekerler. Bu sebep
le hir gün bilmediğimiz bir 
ist:kaınett.en ve bilmediğimiz 
bahaneler altında vatanınıız:a 
taaNuza maruz kalması ihti. 
malini Biiı ük l\lillet Meclisi
nin cidGi olarak gözönün-<!e 
tntnıası i.cap eder ..• 

EfE.M iZZET BENiCE 

Fransada boş kibrit 
kutu ~t; ihtiyacı 

Vi§i 7 ( A.A.)- Parıs tiitüneüle
ri. bundan sonra >bos bir kibrit ku
tusu getinniyeııler; ki'brit verıni
yeceklerdir. 

Sovyet inkılabının Cebelüttarık- 1 ÇÖLDE TAKİP DEVAM EDİYOR 

ta büyük bir jEI 1 · 150 ki b t 25 İnci Yılı 

Eden, sulh de
virlerinde de 
Rusya ile iş 
birliği yapıla

faaliyet var 1 a emeynın . a ısın-
da muharebe çok şiddetli! 

söyledi ... 
cagını 

Amerikadan bir çok 
uçan kaleler de geldi 
l\lıadhd, 7 (A.A,) - Lin~'dan hah~ 

\"el-ııct-~-ne ıw-e, c-.:b.ıuı.tulK Uze

•"OO> bizj>ük lıOr la.a l•yct ııöni'rn<:k~ 

V'C' OQIİ(. tM\.'8.rd:a- harp g1·r11i9., 'ol.ı lima~ 
OQ topJenrnM;; ·bulUM...:ı:k'ladııt. İtipan

yıol mü;rett:Uc:r. Anıt"ITT"'<leın eelıcn bir 
<,'(& uç:mic•;,.~ Cebe'. ıı.ıa,.J<'G. ç•krı.nl· 

<fıtını w ıı r.. ifmııd.ly•n A:.1<rit"Tı0z nım
me1"rııde ~'t\a..Urmı bı.ldi 1~11· :-er.-

General Mongomeriesir Alman 
Generaline bir ziyafet verdi 
General Mihver kuvvetlerinin nazi~ vaziyette olduklarını söylemif 

Londra, 7 (AA.) - ~l ıokı· 
Lô.l:ıının 25 ine> yı'dünumü miina
sdhetile İngiliz hariciye nazın E
den, Rus milletine şu hu•usi me
sajı göndermiştir: 

Hitler ordularına kıı.şı kahra
manc.a mukavemetiniz, Rus mil· 
letinin ıniinevi ku vı·t:!ıni ve mad
di kudretini ispat etmektedir. 

F~ANSA ve 1 Kıbrısta müda- 1 

Almanya ya 
Düşmanın işgal eitiği t.opral<lar

dan atılma günü yaklaşnakt.;.dır. 
Şimdi olduğu gibi bundan sonra 
da, sulh devirlerinde de Sovyet 
Birliği ile İngiltere tt'Şrilı:.i mC<lai 
deceklerdir. 

İhtilalin 2 5 inci 
yıldönümü Mos· 
kavada hararet· 

le kutlandı 
'MoskO'Va, 7 (A.A.) Sovyet 

malhfilleri, Mısır c,ıölündeki İngi
liz zaierini sevinçle karşılamışlar
dır ve bıı zaferin müşterek d3ıva
y;, önemli bir yardım o'ıduğıınu 

ı;ı(>yi.emekıtedirler. BunU'llla bera-
(Devamı Sa: 3. SU: fi dol 

200uçaklaakın 

Bu defa Almanyada 
OSENBRUK 

şehri bo m b a 1 an d ı 
Lond>r, 7 (A,A,l- İngl~ hava lru.v· 

V'ft~C:-loı: mettıı(l ~.ı4dar Şimal! Al
rr~ hrde!!'('re taarruz et..-r.~r
d;r. Oıienln-c'd< ~,_ tıoıııbardıman e<Jl.!
mişt.r. 

Ötit·dicn sor.ra, Spıitrtre aıv uçak :a:rı
nın re!llk<..t:ıı.dt bulun= Bruılx>n b<>m· 
bı uçak>!.arı ş:.ma:t Fnlnsa.c:ıa bedıt'tlP
re ~ıımn etn - ·<'rdir, 

Bu taaııı"Urı1 ara 200 Sp:tıt~ uçağı ~
tlruk c~~-t r. 

Fc :"""""" lim:ınlr.mo d<> lia"" a.lıb
k'n y~Jm.ıııt.ıı-. 

Lood~~, 7 ( A,A,) - D gu İnır•~te:ı-e
rı.Crı bir noklta.'!ına, dün, bi.r d~ u
Q'l.ğı boımbu·!Gll al-nı.şt.ı.t·. Hasaır- w bir 
ke.ç yt11-a.!1 V(lrdır. 

Stalin }in Söyle iğine Göre: 

8 milyon Alman mu
harebe harici edildi 
Yalnız Stalingraddo 10 gün içinde 

Alman:ar 10.000 ölü vermişSer 

Yerler Donmıya 
Londra, 7 A.A.) - Stalin, bu 

s:ııbah Rus ordusuna hitı.ben n~ 
rettiği günlük bir emirde, şimdi
ye kadar 8 mil)"On Almanm rnu
ıharE'be harici edildiğini bildirm~ 

tir. 
Lm'IDlRA YA GÖRE VAZİYET 

Londra, 7 (A.A.) - Rus cep
llıcsinde kı'?Jn gelme&i ile Almo.n 
ordularının kayıpları yeniden 
yükselmiştir. Stalingrad kesimin
de 5 ila ıo gün içinde dÜ§man 10 
bin ötü vermiştir. 

Rus gece yarısı te'bliğine göre, 
Stalingrad'da son yaptıktan ta -
~rruııda Almanlar l 000 kişi daha 
kaybetmişlerdir. Fabrika saıha

sında cereyan eden bu mullıarebe
de 11 tank muı!ıarebe harici bıra
kıimıştır. 

Kafkzslarda, Nalchik'in cenup 
•battsın da el'an Rus kuvvetleri 
Aıl:nanlan durdurmaktadırlar. 

.:Mosirova, 7 (A.A.) - Stalingrad-
ID&v•::ıı Sa: 3, ı:.n: 6 da) 

Başladı 

ST.AL!N 

faa hazırlıkları 
tamamlandı 

Vali dün Lefkoşada 
bir nutuk söyledl 

Londra, 7 A.A.) - B. B. C. : 
K.ı.bns valisı dün Lefkoşa'de 

ıbtr nutuk söyliy<'rek Adanın taıh
klminde \'e mıiJafaa işlerinde a
zami süratle çalişılciı.,,>lını, ı:ami.

zonun tak\"ye edı!,dj~ini söyledik
ten sonra: 

•- Düşman Krbrıs• tı<>r ne su
rf>tıe hücum ederse etsin onu 
lıarşılayaıbile<:t>k lıır vaıı:iyette
yiz.» dem işt.r. 

Emlak sahipleri 
kiralara zam 

istiyorlar! 

Mefsuh Emlak sah' p
leri birliği reisi 

Ankaraya gitti 
Yalnız ev, aparlman ve ilan gi-

111' gayrimenkulJerin iraıdile geçi
nen emlıil>k sahipleri bayat paılı.Jı
ğı ka..şısında kira bedellerinin de 
/bir miktar arttırılmasına müsaade 
olunmasını rica etmişlerdir. 

.Meisu:ıı İstanbul emlak sahip
lerı biri.iği reisi Kemal<cttin Ata
ocry Ankaraıya g ide:n:k bu husus
ta ricalarda bulwımuştur. Mu -
mail<')'Qı ezcümle cLyor ki: 

•- Hayat 1939 dakine nazaran 
iJ31ıalilaşmıştır. Beledi)°"• !'ener 
<,".ip pza-as % 25 - 50 artnllşlır. 
amirat için malzemeyi pallıalı a-

<DL'V3ml Sa: 3, S<I: 6 dr) 

Yeni mangal 
kömürü ve 
odun fiatları 
tesbit edildi 

Bazı Halk Birlikleri 
elan Ofisten 

kömür Almamışlar! 

Çöl muhareb!stnde bü:YiiJc rol oynıyan İ:ııgiliz ta.nklarnd.ô!:ı biri 

1'ıodnı, 7 (A.A. l - <B,B,C:> M:ııı:a' 
:ııa:ı Çöli.lode İnı:il<z Vt' M\lil(>!iı: kll'l'
veı:.,,,;ıı1n Çl'kılnnte obın ~ı ta
kipleri devam e1ımektı<cilir. şmdi ha,.,,_ 
k.M El Al'em<•yn'n 150 kiiom....., Batı.. 

sındı.1 bir ııd<.iıaOO devam etrnei«<<lı<. 
El Al<'lmeJ'llin 1-00 lcilo;,.,,re Bat...ında 
~ F.- tıa,..,.aTe mey""'1& do pm. 

cJ hıgii:ı; tııwa ~~ ellıı<ll 

lıul:unmelaıdzr. . 
Solgett, Torenııo ve ıiioı' bir rtaı. 

11'111 tımmıt Oemıp Atıı-.lmiodlo jtUı;alıl' 
mış!ı.n 

B, B, C, Ra.dş'o!GUI 00- JTUıablrt 
dün ""-"" !ıell> oaha&mdan cöıı.drrdllil 

(Devamı Sa: 3, Sil: 6 da) 

Bir adam para verme., 
yen m tresini vurdu 

"" Kadın agırca yaralıdır 
Diioı gıere Ted~ında briı ı.;.o 

1/t!k'a oltmış, bir adam kıen:liainıe ~ 
w~ me......,,. tıeh ~ il\ı'..ıt ouretle 
\YW'aılamıştır, 

Tarle.başıncb bir ı•bOOC'la ııınonlutı: 
l!""pan Ah'1>CI!. adında b ri diio ge<>e A
baırı02 IOkağıruia b'Jıo e\"ti.f! lxth.t.~?r.. u-
muml kadınle:rclan ~ oerraı•,.., utl
ıan.Jş, kıendiaındıcn 10 ı<ra loanıP•. 

Clell'lıle po.raa dlmooıg.ılde~ b h. ,., 
Ahmed! b<ı(;ı'lldl>n sıwmak lslrT!ocn • ra-
laT"'..ndu ku.ıvga c:tıtmışlır. Bıı ı la 
.Alh.mıt;!L e~e J'f';il'd.lği bır c:- ·m; C'
m.leıı..n ~ vııcnıu, , kadını :ı;::.r .._,. 
reı:te yımıUım.ştır . 

YCi!ralı lıast.ıı.ha...'llf'yıe ,,:aldt11't '!l l , gnr

IOn Afımet ıut.ulanık Al:il'Yt>:ı't' t:'<i '" 
ed.lm ı;;ı.ır . 

1 çERçEvEI===================-~· 
Dikkat noktaları 

Liobyada, zayıf ve kifayetsiz kuv
vetlerle iki kcr<> İtal raı:ları boz· 
duktan dağ:ıttıktan ve Mıvşirdik· 
ten !ıOnra> ikisinde Ôt! A!manların 

boy ı:üslornıeoile bütiiıı kazançla
rını ka)•bedeo l~iliıler, bu defa 
bnzat A.lmanları ayni akıbete u'
ratmak yolundadır. (Mersa • 
Makuh) hattında, oradan Libya -
Mısır .hucludurulaki geçit mınta
kasmda, oradan da bilmem nere
de tutundurulma.k hulyası besle· 
nen mihver ordusun un bir<leoıbil't'l 
arkasından zıılıur edebilerek artık 
yeni ve eCsane\'i bir (Roınmel) 
kuvveti yoktur. 

NECİP F AZiL KISAK'ÜREK 

tiyattan mahrum kalacağı mana
sına gelen bu hususiı-ct de ikinci 
dikkat noktası ... 

• Üçüncü dikkat noktası: 
Bazı şahısların göz·ünde lıiıl.i 

ehanevi luuhet çizgilerini nıuha
faza eden (Rnmmel), yine bu şa
hısların hayalinde şöyle bir ihti
male yer ayırtmakla; 

- Acaba biitfuı bu Ç<'kilıne ,.e 
bozgun takl:di, (Roınıııel) i:ı. .ı

gihz ordusunu tc-pyekllıı rnt:tı~ct .. 
nıek için düşiindJğii bir pilfııı, bir 
manevra olınasu1?. 
Cevabı şu: 

Bizim karar, emel ve gayemiz 
bu olmakla beraber hadi;el<>rin 
neler ı:etirebileeeğini bilmeyiz. 
Çünkü, hakikaten: 

( ___ V_A_Z_İ_Y_E_T __ J 
l 30 sahte karııe 
sürmiye çalı~an· 
ların muhake 
mesine başlandı 

İsti:fa eden şehrimzi Maıhrukat 
Ofisi müdürü yerine tayin olu -
nan Ka.raıbük fabrikaları eski 
müdürü, mütekait General Seyfı 
evvelki gün vazıfo,;ıne başlamış
tır. Diğer tarnftan işçi yevmiye
leri ve nakliye üeretleri arttığı 

için Mahrukat Ofısı m.;ı.ngal kö
mürü !iatluına kilo b3§Jna iki ku
ruş ve odunların çekisine 1 lira 
zam yapmak mecburiyetinrle kal
mıştır. 

Jltısıırdaki harekete ait ilk dikkat 
noktası budur. 

• 
Asli ka:ra muvaııalalıtrile alaka

sız, denizaşırı bir hareki!ti, milı-

- Bi.r p ' 15.n icabı Alman re:ıc
~alleri bayılmıya ve ele gc''r J.ııi 1 
ı:annını vcrni.cğe J,,arar \'t:rsc de, 
ölmeğe ve esir düşmef;e karar ,·e
reıncz!. 

•- Gitt~e şiddetlenen 
ııiişnıanlık hava-. içıııde ber 
gün biraz daha sinirlenmiş ta· 
ra[la-r nl'tasında tarafsızLk ı><>· 
litikası yürütmek hü.kilıuet 
İ\İn çok yorucu ..• 

ol.lıığu kadar hadiselerin ve j 
had iselere bağlı s nirlerin mu'lıa
riplrre tarafı,ızlığııu ı t üzerinde 
bir gün b 'r karar ,., lıesa;ı deği· 
şikliAi tc,iri \'erip ,-crmiyeceği de 
a) rıra b".r ihtiınnl nıe\'zuudur .. 

Dört yıl bo~ unca, nıilii siyaseti· 
m'z n i>abelli durumuna, yüksek 
politika \'arlığım za vo biiyiik 
kunetinıizc gÜ\'cncrek hadiselere 

Siyasi Hadiselere Bakış 
So\.1)"("t inkıılfloını:ı. 25 inci yı:ldönüımü 

lllU11.o..scbet.o·ı1· S"..alısıı :n dlir. akşam 

lıl~ve. Sov~r'("t 0:"'1..ıa tıop~A.JEırıd'a 

yaıp~ı den~'<-'ç'ın Angı'.o - SM<Sl>n m'.lh
rıUtı:--:.r.C.e ııra,tı<iırdıı:;-ı ya~-kJ OOr;kuıda 
hot•-r. (:;z nın ! üır ~ t gt~ i nli:1n l."1: r. 

Stalıaı şöy1e ~cylpmı.şt. 

- «Eğer ik~nct ceph,~ Dçılaraık 30 Al
man tiiıllA.'n1 .. .e 20 Al:nan miıtt.ef.b."ll t.U
~n ı-tr.i alınması;.a ıın~ Vl)l'J

miş o'.a:iıy<lı, H..Ucı'Ciı-t~r.n 3C>nu ge-Im;ş 
ol"T.!lya OOŞ'. t) =ıcaıku . .İıl.;lr.cı cephe rrıev
cut c!ıılDd.ığ;. için Rlr9,;-.ı 170 Airnıaıı lJ.
nrr"":ı:lC ka~: koym~:kt.a.lhr. K~1ı O!"'du 
tıcşı bb\... ,ü ele a.:a'f'O·~< ao:·t a.y )çi~dı(ı 4-00 
~o:r.etr"t· k.Jder ilerl{":l~ ~tar. Eve. t, er-

geç ık'! ll[)I bO r cephe kuru laoaıctır. ç ün
kıU. ı\.tı.ncı cErhe ~:lnız b'ııır JQı.ım ol<iu~ 

ğu >.,·•n değJ. Miltı.ol.klerc de lazım 
OOdugu t.ç:n kun.n'.6c;::lktıi' ,> 

h~·~:4.ı.,('1- ee, d.:-ı.ha gı'Ç'en gün i ~t.!h
saı];ıt NDt7.:JTl LiJleton 3i'z:ndan, MlBlıl'a 
din ıkaxaınlan muvaJıt.:..tkıy{'Lt, Rusyanra 
l>r y-.-rdwn o'.aıı:-:ık gös.tt>nniŞleTdi. De

m~it lu cmlera. göre \!.{•nci cephe Mısır
da cç,~ır. Avrupa k.ıt'3"ınd.a boşka. 

oo cqJiıe 3Çm[;k teşci-bL•U<ı.d<!n ise bu· 
gıii ıı! '1<i-e hıç bahit'dl':Jn-yoı'. M-naır.a

aı movzu da'mA l<ız.,:iığirı muha!;;.za 

e-~t;_;, iç:n, y.:ı.ı:-ın ob:t.--gı..:n k'krar ~<'r 
yl;.;~ c!..: bı&r F~.ç; ~t StJ.'m'Jr. ist ... (•{j.ğ! ( 
ık acı cepJ.,c <ı.Ç'ı!ı:· rru, or~ı bL nt'lr.(ı. 

Küçükıpzarda oturan, Hüseyin, 
.Bürhan, Ali H8!Y<lar ve Hüseyin 
Çakmak adlarında dört kişi sah
te olarak vastırdıkları 130 ekmek 
karnesıni bazı ki.m5elere sa>tarlar
ken yakalanmışlardır. 

Müddeiumumiliğe verilen suç
lular, salıtekarl!c suçundan 1 inci 
ağır ceza m:ı!lı.kemesine sevkedil
m'şlerdir. 

İstıfa eden f<'hrimiz Mahrukat 
Yapılan duruşmaları esnasında· 

suç'.uların üçü de cürmü Büıılıa

nın üzerınc a tm.şlar, mahalle bir
m1.:,·•mı Sa: 3, Su; 2 de) 

Ofis, yenid<'n od~n ve kömür 
getirmek i.çin baz.ı tedbirler al
maktadır. 

(Devsmı Sa: 3, Sü · 7 d>e) 

·• '!" ... ,_ fi ,,._ <}..,;.~·~ .... ,.·~ ' 

BUGÜN 
4 üncü sayfada yannk.J maçlar 

h;;.kkında tahminlerimiz 

Fenerbahçe ile lstan
bulspor karşılaşıyor 

• verin, İD'gili:z; bava ve deniz mu
rakahesine rağmen nasıl idare e
debil<liği bugüne kadar bir mese
leyken, bugün artık bir istiilıam 
olmaktan çılnyOT, 

Zira İngilizler, b'~denbire ve 
en kat'! mikyasta bava ve deniz 
murakabesini ele alnıış; m!ıbve-r~n 

asli muvasala noktalarından ben
:ıin ve insan kıymeti alabilmesine 
mD.ni olmu1tur. 

B:r müddet sonra mi!lt·<'r tank
ları ve mntörlıi vasıtalarırun hatla 
ric'at<! bile imkan bulanııyacağı, 
milıv~r ordusunun da bi.r salından 
ölıürü.ııe aktarılacak lıc:· türlii ih· -· 

• 
Sonuneo d'kkat noktası ~udur 

ki, (Rornınel) in arkasından ma
reşalliğe yük,eltilecek olan Ge
neral (l\f-011>gonıeri), Awıınarm 

lıütün kuvvetlıırile toplu bulunına
d ğı b:r ~ah.;.;da tc,ııin cdecc.1!'": za· 

feri, bütiin lngiliz ordusunun bü· 
tün Alman ordusu knrşıs•1daki 
llld.ncvi~·atın:ıı ihya edecek nı L): 3'5· 

ta semerelendireccklir. 
Bu enfes flır!'atı ona hazırl.~:nn

da, 'J.Iısır-da taınun1Be bcdavarı 

h.r lıod~ı pc~ ııde koşaıı H (R m
mel) i l\larc'?Jlll'ğe bira< erbo 
terfi cttiuo Almanlardan ha .~a a 
m.dır? 
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HALK FİLOZOFU 

HAVADİS r·ı 

Deş a) dır Anadoluda bulunan 
bır ılusıum, bir haita e\'veı lslan· 
bula döndü. Dün kendisile görü
~ÜJorduk. Bana şöJle dedi: 
•- Jstan.tıulda hayat pahaWı· 

ğ: nuı çok arttığını gazetelerden o
ku) or, öi:reniy1>rduk. Hakikaten, 
uelıliın gördüm. s:r hartadır dıo
laşıyor~m. llerşey, benlın bırakıp 
g-ittiKiın beş ay evvele nazaran 
çok deği,;miş .. Fakat, şunu iilraI 
c<leyim ki, bıuasını daha pahalı 
ta<;&n·ur ediyordum. Mesela, ga• 
ıctelcrtle, a) akk1>bı {'atlarının 60 
J:ra:.-a ~ıktıgını okunıuştum. Dü
~i.iniiyordun1. 60 lira .• Nasıl aılınır7 
~ 3,,1 gi)·ilir?. Geldim ,bir harta
dır ~eziyorum. llenü.z, ü-zerindtı 

611 lira yazılı ayakkabıyı gönne
d.l't. İhtimal vardır. Fakat, bu, 
bdki, r.ıuayyen bir iki Jüks mağa
>aı!a. hir iki çift pabu~a iulıisar 

eder .Re)·nğltınun b'.r kı.•m dük
ISuıla!lnda, Karaköyü:ı telli, baş
lı diikkanlarında \'asati 20 liraya 
pekala giyil.,bilecek ayakk.abılaı
gördünı. i~tanıbul üırafında dalıa 
ucıızları \:ardı. 

BAitDACl 
BIRAK.'UIYOR 

Jlarda[:ın ne kıymetli mala ha· 
lino geldiğini bili~·o.,,,uııuz.. B'.ııim 
matbaa civarlnda iyi su salan bir 
diikküıı.rı, arlık, bardaklarııu d>
§atı t_ıkarnınmağa karar verm:.Ş.. 
Jb<l me yollayıp su i;;tiyorsunuz, 
ken ~j gel in, içsin, diyotru~!. 

L k d. n c>ıuıf aynğırurza gelirdi, 
~·ın.!~ Liz onların aya~ına. ~idl,·o
ruz!. 

l'A! TACILARIN 

JL'CİZF.Sİ 
1 

İs•anbul pasl..IıanclerİDt', moci
zc ' h;bi gözire bakıyordum. Çün· ı 
kü un nlmadığt halde, onl'll':t' yine 
pasi• yapmakta devam ediyorlar
dı. 

}'akal, şimdi, şeker dahi ııcrbest 
p'y~'adan kalktığı halde, hala, 
pa•la yapa.bili)orlar. 

Bu, mueize değjl de, nedir?. 

SAİT KESLER 

111:. Y l."fTE 

Gazeteci arkada~lardan Sait 
Ke lcr, me<lekdaşlnra ucuz gıda 
m::-ddesi tedan1ı: ctmel:e memur 

RESAT FEYZi 

Halbuki, bun) a gclmedeu e•· 
vel benıkki inbba böyle değildi. 
Sanıyordum ki 56-6-0 Un.dan aşa· 
ğı 1..-ıındura satılmıyor, Hayat t. 
tanbulda çok ucuz demiyonım. 
Tekrar edeyim: En pahalı şehir 
burası. Fakat, uzakta iken, duya· 
lup iş!tildiği kadar da değil.. Aca
ba, bu yanlış :ok;sJer ne~en ge
liyor?. 

Ben, bu dostuma revap verme
dim, sustum. Çünkü, söylemek i
çin ,bazı mcslekdoşların düşünme
den yaptıkları dikkatsizliklerini 
ortaya koymak lfızım gelecekti. 
Yalnız, bu sütwılarda bir kaç 

defa tekrar ettiğim şu cümleyi bir 
daha yazayım: İstihbarat kndrola
rımız gittikçe zayıflıyor. Hallbuki, 
gazete, hel'Ş"ydeo en·el haber, 
havad:L. yani istihbarat kadrosu 
demektir. 

r•ı -·ad!D ın. h";ber 1<oeı•rne'"".m 
Arapça cemi müı'kıllaoa:" ~.,.,,.. gör<o 
Yt!ı;llikn:ı.ş et-ini şek'.1: otdu.ğu zr.aılüm.. 
Fd.c!'!t, h·~r r~. g1'1<lltı rt:.('<",..ru o
larak havadis ıı.ı;ma n1iifrol kıclimıı 
nv..1ı1rı..ek& gÖI'Üt' ve itendlısiDP bu na.. 
z&T'la \~ır. n. F. 

Kanunu medeninin 15 inci 
·yıldönümü münascbetile 

Hukuk lakülte•İnin 
lıazırladığı eser 

Medeni kanunumuzun kabul ve 
tatdbikinin 15 inci yıldönümü 

müna&'.betile İstanbul Hukuk 
fakültesi taratır~an büyük bir hu 
kuk! eser hazırlandığını evvelce 
yazmıştık. 15 inci yılın arına-

ğsnı olacak bu büyük e~r mem· 
m .. ni)et!c öğrendiğ mire göre ik
ma .. edil.mck üze~r. Bu husus
i !~le.kül etmiş olan hazı=lama 
lwmısyon~ çalışmnlanna bir kat 
ca.ha h•z vermiştir. 
'.Memleketiırurıxle tarunm•:ş pro

r-dir ve hukıı'tçu1arının yazıları-
nı murtc-v• buLunacak olan bü
yük. eserin bin sa1W:e<ren fazla 
ttı!aca.gı şimdiden t.ah."llın edil -
Tni.'ktedır Bu eser Türki·yede ilk 
defa o1ara.k bir k:nunun yıldö • 
nümü münoaselbetire kaleme alın
rnı.ş, seçkin mevzulu bir arma • 
ğandır. Diğer taraftan bir kaç 
gün evvel tazı ga.zeteloeTde, me
deni kanunun on beşinci .vılı:lö

nümüıı<ie bu a;erin int4;arı ilan 
ed.ilınıştir. Alikaıdar hazır:amaı 
k.omoeyonu reisi bir mulharriri
m.ze, bunun esas hazırlanan bü
yük c;.<.erle alakası olmııdı)rnı ve 
!bir mecmu.nın .fevkallıde bir 
r ·,ıhası ')lduğunu söyliyerek key

fiyeti tavzih etmiştir. 

heyete aza seçilmiş.. 

Bu haberi duyan bizim Osman -=~~il! 
Cemal : 11 

_Yahu, dedi, Sait, kendi evine 1 b';i6~~ı::sıfıllllıı~~aııli~lllİ·d 
bile ucuz şey bulamad1ğtndım ş>-1 
kiıyctçi idi, hepimize lıirıleı. nasıl 
b~~rak~ ı 

ÇOK l\'!E5GUL 

ilJ.l!I. UNUYORMUŞ!. 

Dostumuz Selami İzı . ..ı Sedes, 
son günlerde çok mcşı;uldür. Ha
t:rını sı>rmak için dahi boş bir a• 
ııını bulanıazsıntt. Geçenlerde, t&
ll'Ion edip merlıaha diyee•k olduk. 
Şö) le karşılandık: 

- Çok meşgulüm .. Pardon!. 
Ttldon kapaumca kendi kendi

nı.ize şöyle düşündük: 

selam verd~~';~d~ •. RAUF 1 

Otnracalı l eri r 
B:r okuyucumu lıize şu teklifi 

ya<pıYQr: .ttsarlbtıl çok ka abalık
Ia-ştı. J:lmaeıoa}eyh, traır.vaylarda 
seyrüsder daha mii{küı ~artlar 
altında yapılıyor. Arablarır:. için
deı<i kanapcler ıualtılmlf/l:ı.. Bu 
azalıtmaınn çOk faydası <:'Öt:. 

Bi.oe kalmıa, bu k"na:peler• bü
tü.n l:ı;i1iJn kaldırm:ı.l: ı.;.zırr.dır, 

Yalnız hasta çok ııhlİY•<' \'e kuca
ğında J<iıçuk çocll'ğu bulu:r..aıı yol· 
culan mdısuıs o!m~K üroou; h:r 
ar:iba ;ç;nde sadece dört kişilôk o
tırr_acak yer bıralomalıdır .• 

BURHAN CEVAT 

( l\Iizahi ve milli roman No. 22 

BİR PALYAÇO DÖRT CAN
AZ BİR DE HOKKABAZ 

\,. _____ J Jl!ııl>ıı.to'~ 1. NEZİHi, lllilJ'lDDDl '-·-----

- K dm bu k::<>:>r h::yıe1 c~m.ıo ı 
c... ·11?. Deır.'.n sıı!:'e'm:~ya geli~ n ver
dığ :-";!,kara·, rı ~ ~ Lk unuttun~ .•. 0- ı 
rı ..... r i .. ~! ::ı ~ b'r taraftan da ben. 
1e .-n, • , ..ı<1an çwmp p~ 1 
k.ı ac , scn-a cb. avucJnu Ycı.kııta- ı 
oot rlt " m ,,ık• _ 1 

- AJ. F ... t.i.rcc gı:n. • Ba~ az da-
ha ı.;.nı.ô:ıc . ..- m... 1 

- er.an nt itll<tl • m:ık için baLt.I. 
be-'.l d b r yo1unu bi.. 1up ıir.ın şirkete 
n .,, o .y- ça ~c.Js.tım ya'! .. 

• E?"L ~v<:t... • 
1 

- !l:.ı:t kolayını bulaca. ~··_· Be· ı 
~.ı g ·n b:r akrabam v-...-dır. 

Y y ona g d..p beru Na-
n n ,-;-. y : .-.... d .t. 'o 01.crr:ıft ver-
QJ çi,, c:,. P(M._ ... ~ m •• 

- o· 't ;, '.:ı.c:ık:. • 1 
C:tı.dcnlr. ı,'y bir -nçi.kla 

<;ı• dı. 
- Jyi o'.ac~ l1 &ez mü?. 
f ~ • de r ~ v<'!"1fn b!: j 

aoııJa ~il kı:ı)baıi kri...:'-d>. 

Fll!t111o n.nb~od. le~ t~ ışt<lw 
~~r.öC sustuı!or ... Lger ~ıı.lJ~·r yan. 
mo',da dıevam ~dl, bdl<I toy.alan 
meyrl-;ına r;t<aoM.. vr i~t-iınn eiıli 
PL zar .ııın ~ cli:ıluil f<ı<f<:u. 

* R&t!p de üın>t ('!med!t lı.ıy~tlf 

b!: a\'• yakl:ıt'Qeatı anda ~bıre 
k~·,,, \C ~ uğrııdıfltnı bllrnL 
Y<':l Ş(ltik~n ln MfCl gıbt sıü'k!üm büık.

lihı mıı.huL paınııi,yoııı.ın yulımu tuttu. 
K2pı.nm ziline el at:ı.rltuı auraı..u 

•t• Zaıt.on suratı aslk ve ~-dl. B~ 
gurkü bo;;= gelen rez:rl'\'.tıoo ""°"' 
bor adamın l'ÜZJÜ gülmt'ic için prtc :ıı.· 

t>:J< "" arsı:z olmalış<i.ı. Kapıyı Al-
1'111\an irıni açmadı. Yoka 1cızeo.tııu 
P"k n=z y<lDe b~lıyecalı:lı. 

Kllip'~ a<;a,, İriıı<'ı»n aml()S!y<il. 1'2· 
<tının m:ıhzımca 1"c c'<la i1e kiıtıc,..ııu 

eörüzıtt: 

- K.ai""""" Rll'tlp ~ -Nl 
~amas :ıdll bir !Nna scııcn ır.n'!
d\ır se~ dolikıuıj• yen.:U.U. 

9iirıti.ık'6~ Har n Va z i ·y e ti MAHK.E~ELERDEt • 1 
· J~ _ - 'ı Bedterın bedterı .. 

Eılıl terzfden ;M. h d b. d - A!h Vallahi aklıma geldik- 1 Şimali AlrJkada 
vazgeçtim il 1 ver or usu, ır mey an çe yüreğim hop hoç kalluyıor. Ah! geçaa aeaelle buıene 

h 
• • '.Ben bu katakoftiyi nasıl yuttum? aro::: ~.~:~!0,,::;:,~b~·~:::n =- mu arebesJ kabul edemıyecek - Maıhur peşrevi niyetine, bal Daha evvel Llbyad.a vukubıılan 

dııoo=u,, \'<it "<'.TIGm ol<ico;unn tlcl.a- gibi yutmuşsun kataıkıoftiyi. Şim· muharebeler sıra•ında milnı>r ta· 
!et e>l:ıne-L. Y..ıoo di;>Sl.ar bilirler i<.l, bir kadar bozulmuş bir haldedir di ıba,na bir curcuna söylesen de rafının elinde bu!unau miikcınmel 
buçuılc oe•H'oir, ben, \ok o.ıı,,~~ es'.<.it- acemaşiran, sazsemaisi dasen taolııların İoıgiliz av tayyaırelcri a-

medmı. Hat1> i.;O. veso'"' amınıa., n.ihe- ) yutmaz mı_vım? Sen de, altından · -•-- ıık ı• dıkJ • pgo.unu uçar sa "" arı uto-
~ ":;iK1ıerdıe 1ki k06tüm yaptım"1k Yazan: i. S. Eski Bükreş Ate~emiliteir ve elmasım anlamadığın için ba· matilı: ıoplarm atc~indcn ınütecs-

On ı,.. ;c.....edil' ı.e""'°'l" lllŞ vcı•ş el- ktr üzerine alUn yaldu.lı yüzüğü sir oldııklan anlaşıl mıştı. Bunda11 
~ğ:m ve daima ı::ı'A>i'll<! .ş yaptığını MlSlR OEPHESİ'.NDE HARP leci.iğ' anlaşılınıa'kıtadır. M.i'lı.'Ver or- aLtın diye, Necef taşını da pırlan- o zaman pek dikkate değ.,. bir 
ıerzıye g ıt<m. 1';,.cLmi .>öyJedlr.c ö- VAZİYETİ dusu lbüyıüık lasm'~e tıoplanır.c.aya ta diye yutmu~n. keyf'ıyct olarak bahsediliyordu. 
nüme bir iı.. ~ çılr.ar<IJ. N,ıı.a~t ı.rnwer ordusunun vaı..yetine kadı:r İngiliz ordusu Mesa Mat- - Amma, hatırıma gelıdik9f, Alman tanklarııu.ıı böyle yara.-
rk.i tar>e.ı<ni bı.'ğen<l<.ın, dair Bertin ve Rıomaıdan verilen ruha ..n. '-"~ d · 1 -w.kmu, yu" reğim cCı=!.• edi""'r. 

-· Bun'a<ın kıos~Unılerl ~ çııka- enşec., .. '\'e '"""""' e ışga e- J- İıı; .,_ !anabilir olnıa!ll ileride İngiliz ha-
caar., deı:lOm.,. halberler, ~'Oktanıbcri ilk defa bir- decektir. . - Sus, sus canım! lenme!. va kırV\'eUorine dafuı mii'bim işleıri 

_ 225 l•ra, dıodO... !birine yakındır, Mihver ordusu- Şunu da ""'"';--eliyiz ki m2h- 1çlerren, kendine zarar. İnsan, ba.,....rınak fırsabnı da ,·erecekti. 
- iloi looehim mü?. nun ugr· adıgı· mağlOOıiyet ve de- ~ .... -~, daima kendinden kötüsünü .,,;:,,;;. ver ı:ırduı;u -artık Eliileıneynde ol- .,-- Lakin ham kuvvetlerinden bekle· 
- Hao>ır bir le:<!... v.m eden ricat hali, propa-ganda nün onune getlrmeli... Haline 
Ev\'0lii mdızun b:r h:ı.I ai.mı;.tım, Ne bürolarını da 00~,.tm<~ olsa ge- duığu kadar çölcle hiçhlr yerde dar şütkretmeli bin kere... nen işler araı;ı.nda yalnız miln·er 

cı~og·•-; ---'·- 5 .. -ı -"" idim. .,....,.... "" b ~h t ta tanklarını ~aralamak, ezmek iklııd ,~ .... .,...,--... ..,.u __. k •r c..,,..e u maz. Cen~ cer.ahı _ En büyük teselli medarı bu- " 
Terzi dil d<iiomiye başladı.: re · 1 d 1 del'eced.e kalıyordu. Bilhassa Al-

- Sal.ı&ırnııo. malın yeôıe yeAAg;n; 
a·!~oruz. İ;ıçi )"Ok, ~ \l(llı: peı
hl:ıa.. . iliz. cie şa.şn~. ne y.apLım ... 

Düş(]ndüm, tıaşuıd:m, o!.acıak g:bl de· 
ıı.ı ... Ben, < lbire yaphra~'ll].!1l. 
Çt:ı:-OOü, wtı:i'!ı peırayı d'\ peşin eı.:yor. 

Dük:kanric~ Ç'.kta"Tl. Bfyoğ'.unrllın İır-
lanbul.a lrıdlm. Yol<b., hep elbise me>V· 
2lJW>U dıü~. ı:ı:b'6lve <le şid
dlı..Ue iht.i)'G'Cım vıar. ~~Lıba:lıig,a oln~ ... 

eaı, h-emerı bütüo kua:;;ı§ç.J. ve ttr"Zt!eri 
<io~§f.ım. r..ıı.mteli! dr"<'t.:L<Jl~{-0; m·~. 

ııcl~r hı.td<mOO blr Li<r cdn.Clm. N.tııı.
yet piyosı h::l-ı-.mdıa el<'c ct~Jm mo
Unıat ~ ddı..;: s~n:m ~cf.~ «.·ı.dn.n 225 

ltra ;,,J.oo.OEiı-.ı rajiır.en, 250 liMi~ ka
<l'.tr <lil-.->en ıe!'Z~-cr ık \1"nruş, &.ıııdruı 
baŞlm, bi.r de, 180 liraya-, sonra., 15<> -
140 lJ:raya, dıa!ııa sonra 110 - 120 1'r<>
:ya, en n h:ıyet tJe 90 - 100 liraya eJ>i. 
oo dıİfN{'n 1ir"-ii'2'1' 01.duisunu t~bit et.
ilim. 

D;r -kxıı6tumü daha. U'CUZ3. m~arna 

~,..,en tıow~ '" c1'e var mıodır, bc)nlyo-

Bu ın.ıtı: 1 '! fiotl~. lıiltabi kumaşın 
kG'l."-'f• tatiandıan tlet·i geli;110r. Foıkat, 

..,.,n o'un Gııt, teroili.k <IJd~z ı:llrio 
c.areti de ır.üblm b: r ro! OJ'U'..tfOr. Ve 

bu ka<!:lır !o •• ı hl.!e e!!ı.ıe dl<il~ 
öğrmm'<ik bana ı12yrot ~. sôz ıııe 

derslntz.!. 
R. -" 4.CIT 

Faaliyete başlcıyan yeni bir 
istihlak kooperaıili 

De-v!et Demiryo!ian idarreinin 
memur ve miliUı:l demleri için 
kurduğu yeni istıh!<'ik kooperatifi 
faaliyete başlam~or. İdar<!nin 
otuz beş bin memur ve müstah
dem.inden inni ed.i bini onar lira 
\-.ırerek bu yen> teşekküle girm~ 
lerdır. Ucuz gırla mııddelerı al-

mai< üzere diğerleri de peyde~ 
lbu looop<atife kayıt olumnakta-
dular. • 

Etiketsiz salı§ yapmanın 
cezası 

Kadıköylin<le Leylek sokağında 
on numartda oturm tuihafiyeci 
N"şan o~lu Vartan sallığı malla
nn ü:>Jerine etiket koymadığın • 
dan Üsküdar milli kQrunma mah
.ken. ·ne verilm''i ,·e yirmi beş 
ı~ra ağır para ceza ."i.a m .. ıh..{fun 
olıınmuştilr, 

r OT A KV iM ~ ~ 
ııwıı.ı 1 .R 1 HlllH Jl'crl 1~61 
1. TEŞRDll şı;;y).L 

:s 186 27 

Yd 942 Ay 11 v..aıı Ezani 
Vaid 

2 ci teşrin 
D S ~ 
7 ~8 OüDef 139 

12 58 Öğle 6 59 

7 15 41 İkindi 942 
17 5 ~ Ak:şa:n 1200 

Cumartesi 1 ,:3 Yatııı 133 
5 58 İ.ms6k 11 57 

Ev ıllhilJi 4p'CJ'ı açlıkta.. .,.,.. beti 
önUınde yukan çıkan kirecısımı eıe.. 

ll:'tı4: 
- Bue'in ,,;,;., maclnma &'fldıl. 
- H&ng;l ı~a l:>u?. 
- Can•m o s'smon kurU ]'C6: mu? 

İste o ge1rrjş. • 
- Gt•. -Ttiş:~ M olaca? . 
- Ne oı.amık bi'.ıJ'l')!yor ben ..• Anrııa. 

oeat bes buçı.ı<ta yıııe ııelecekm0s. .. 
- Sorm.ı ~ 

- Svn"'m beyle iste. İif.ıyor ,;.qJ. 

ı:ö"""<k. 
Hatip bfr cF)ywh!• ~. Şimd 

dertli yüıi'ii•YJ.! bu tıa.luncağı:ıa dert 
an1aGıook h.oı:{i. mi vardı?! .•. 

- YOKtu.ı: g, .ı'flX-ı.ci.i. DeOrrt6e nasılı 

olu.Mu?. 
.Bulıu tenhıh c-tm<:k iç!n ge:11. d(i?l('t'l

l<lt'n w..zeeçti. Ev s"h b1nc ilo aylık 
kira b•rilm·Jşt. ... Daha bw ı;ok n1"l!'ra{
ları, IM.yaç~arı v:ırciı. Ş~rrıdl ı..1ı 'J"tl..r 

sevdaı!lEICll savacak ~n\Wl deg:.id( 
fükıı. t bu y<ş'.ı V I'. ;. :;m:m k.:xi 1" "1 

m<!vct.PCli;re'l·ne tahxr..:nAil etımrk ona. 
QOJk =. g!' :YO!'till D:ıyakJar :nı da 
yeırı!ş olduğ" tığ g !>' gu2>1>l d>nç se.. 
vım!l gt'nç kıızı~a''"l'l aşklndan mo.h· 
ru..-n o:au_.A-unu, k.'.lırı 4aa-h:ı M~f2t·t\&rn·n 
Jıerll ve har:t>i '~CU<iıil <le bır;Jboşa k<ı· 
lac:ı;ğım dtlşüıx!:iJl<ço k<,caman bır <kı

ğın n·1tm 1~ ez.il~mtş t=bl ş!-rnd1-
dıen n<'Jle&. ııı'Aılluyordu. F.&ıaı ne ('\· 

(Devamı Var) 

Berlind<'n gelen haberlere .,;;... ÇÖ e aYansa a nıgit:z h.afıiıf zıııfuıl'ıı dur< Bedterin bedteri varıdır. 
.,- •~ · · k man av layyarelttini düşürmek re, Alman ve İtalyan mevzileri hiç tümenru•u ıç>n açı dernektir. Ar- - Canım efenılim, artık, bunun 

işi yerdeki tanklar ezmekten daha 
bir r.okkdan yarılmamtş, anc•k trk İngili:ı: ordusu, yalnız yarma da bedteri olur mu? Çakıl taşını az mühim dcğlidi. İngiliz hava 
gen~ blr stratejik p'.iına göre ge- taarruaou yapmağa. kat'! suoratte :ııeberced diye alacaık dE!lğildim ya! kuv\'ctleri de buna ~ok ça~nuya 
ri aLnmış ve .gerXl.eki yeni mü- meobuc değ.ıl<fu; b-ır yarına taar- - O da olurdu! Mesela, akşam 

başladı. Heın sayı itibarile, hem de 
dafaa ha!lında muk"ıbi! taarruz ru»u ;l_e ber.~ber cen'">ta ,.;;ı"'en karanlığında, sana bir ateşböcc- . b. 1 • " ~,. .,....... evsaf rtibanle mükemmel ır ha e 
tedbirleri alınması imkfuu kaza- istitade ederek çevirme ve kn"at- ği g&ierip, el.inde yanıp si;ndük· ,. __ --. geti.tuwek için uğraş:laıı tan·are-
nıLmı,ıtır. ma taarru1ları da yapabilir. çe: leııi lruJlan.mak için de yetişti.rile-
Bund~n ç:kan mani şu: Mihver Biz<! kalırsa, mihver ordusumın - Göı<lün mü? Nasıl da. parıl cek !ayyarecil.crdcn üç büyük iş 

Ordusu daha elver~li şartlar al - Mısır_ Li'bya hududunQ kıadar r:C iParıl parlıyıor. Bu, radyıoındur. i .. ten:yordıı: 
tınd•· harp etmek için, kendi is- et etmesi ve orada mevcu1 Gtaleleıre Anıma. bu kadarcığı on ~ bin 1- Tayyareler yerdeki kara knY 
teğile ve muntazam. şekilde yeni d.a k b" he kur lira, diye ateŞböceğini yuttursay- veti n- tam bir irli1>at muhataza 
mevzilere çckilm:ştir, yanara ır cep ' mı.ya çıa~ dı? 

Bizim anladığımız ""' Miılıver lışması, ileride Haliaya geçid!iıJl - Arhk, bu da pek fall'taz.i. edecek!erdi; 
.- b' · ı. 2- Mihver tankları ansına deh-ordusu dar bir ecı..'"'ihcde ve aylar- ' ır iıleri veya ,.ıma.ye mevrı.ıü <>'in· - Bu fantazi a.ıµma, bedterin 

: ~ her şet salmak üure asıl rovha.reJıe-danl>cri müdafaa """'a taurru.z ra.k tutması ve ger,..e iMıinıale fbedt.,,.i oldugu" muıhakkak. Şük· · ., ııin cereyan ebnektc olduğu yere 
maksadile i~ıgal ve tahkim edil- karşı Tdbruk kalesi ve cenubun- retmek kadar iyi ŞC'Y yıoktur. gidilecekti; 
miş takviyeli mevzilerde bulunu- da yeni bir müıdaiaa hıa.ttı ,h:ızu-1.a- - Şükür ... Buna da şükür; bed- 3-1.ngill:.. tayyareleıl'i. mil:\ erin 
'-Or ve m.hver kumandanı İngiliz mı;.sı dogru" dur. 1 terin bedteri \'ardır .. d.,,.miş. . 
J ı yolları.nı, iaşe merkezlerıni V1I 
ta.a.rmzunu bu mevzilerde kıra- Bir gün, n'ühim bir iftiraıyaı uğ-

me<W~rini daima bombalıyauk. 
cag"ını umuy=du. Bu fikre go~re tamış. evkü Edilmiş. Yine ~ük - -L-' Balmumu rekoltesi ta.....-.p "tmeğe uj;'raşacak, soı>ra 
hareket etmemiş olsa.yıdı, El A- retmşi: cBooterin !>edteri vardı<!• Akdenİ:z<ı geçecek, daha sonra da 
lemeyn me·""an mu!harı.kıesini Bu ılkı bahnumu rekoltemizin dem;ş, muhakeme altıni. alııımı:ş; 

J~ 3 ki ....ıı, · i.21C] k İtalya üzerinde uçacaklardı. 
kalbul etmez, afzla kayılba ugr· a • 50 t.on ° uğu >"' •• rım e i ahl- yine şükretmiş. İdama mahkıim 

k " ı J n haiberl--"en Bundan anlaşılıyor ki ~ilbnssa maıcbn oyn••k mii<lafaa tarzını auar aa ge e ""' an edilm.İ'Ş; yine şükretmiş Asmak. 
1 ·"'1ma.1<tadır şu son bir senelik faaliyetin hedc.f-tercih ederek vaktinde ricate b••· ~-- · W>in meydan siyasete götürmek ...., n·· aft -' ·-'-" cnr. -. )erine vaırılmaktadır. Bom4ıa ve av !ardı. Bu takdırde ne 10 - 15 ıg<or tar an Şt:ııırıuu=e ovv üzere: 
.._. k'lo b ı s•~• t ta~yarcleri yapmakta, bunları kul bin esir verir, ne ölü ve esir ol.a- v:n ı &.mumu - .. u m<"vcu - Haydi yürü! dem:Şler, yine ' 
'd ; ·· ı · •-"· [anacak o!a.nları yeti•trınekte s:ır-rak zırhlı ko!Drdu ve tümen ko- oı u.,u soy: "nmeK=ır. şükretmiş, bedterin bedteri vardır! .., 
-- fedili>n gayıretlere bakarak şu son 

mutar.ları kayıbcd~ ve ne de demiş. O \·ak.it, kendini götüren-
Akademide bir taiebe sıralardaki ha.rekaun inkişafı da 300 e vakın •~ ve 300 e y~ıkın !erden 'biri· 

J -,. l L t ld ı:ö'!:Önüııe getirilince bu iki net' •· tank hıra.kırdı. Bu rakamları İ- 01<an ası açı ı Artık de~ bunun da be-
ı iDİn d" elde edilmiş oldu~'U ı;örül .. talya-nlar müba"·nalı 'bulmam<~lar Güzel San'atı.ar Anatkm.sinde teri olur mu? Asacaklar işte, bil-._ .., melııtedir: 

ve A:.mıcınlar da inkar edı-memi<>- ki taldbenin temiz \-.ı ucuz ye- miyor mı:. n? . -"'-
~ 1- Şimali Afr.!kada .....,ve.r ta.-

Je,dir mek yemeleri ;..in mektepte 11:ıir Çıldıırdığma hükmetın.iş:er. 1 . . •r rabmn a ey>lriııe ginşilecek alcn-
Hak.ikıat şu.dur ki mihver ordusu lokanta açılmıştır. Di~r taraftan Adamı S<hpanın altına getirmiır !arda İogili:ıı hava ku\'velleri ara· 

muntazam ""kilde çekil~"'e va- 'ak•' r ta-"""'"·e ve"'ı~k .. urs 
1
._ ler. Adamı as.ocakları zaman, ker-.- ··-, a --=1 ·-~~ " smda, yilni bomba ve a\' tayyarek>-

lkıit ıbulamamçtır. Miıhver l'lı:'ati, çin dokuz bin lira ayrılmıştır. 1 ~n dört nala bir atlı oo"lı:ıin et- rini.n ilıtiynea kiıfi gelecek surette 
şimalder:. eoqphe yıırıldrktan sonrn, mi:;. Yanlarına ge~ip attan alla- çoğaltılarak işbirliğiırin temini 
İngiliz tazıyik. albnda başlamı tır. Tatbikat planları ha:zırlanan j yınca at çatlamış. Adam, .ltoynun- anık mümkün olmuştu; 
EWemyn meydan muharebesi •emtler dan, kı\'rılınış bir kfığ:ıt çıkannış. 2- Daha uzaklara kadar gidi-
11ıa§i<a ·tüırılü i:ııallı ed,~emez. Üç kere öpüp başına. keyduktan le.rek mihver trafının mühim üsl<>-

ŞE!hircil:k mütehassısı Prost ta- sonra: 
Dün de yazıdığnnız veÇ!rue, şi- rafından bazı serntlerJı cTabbi- ırini bombalamalı: işi de &<>tık gö· 

mal censlhile ve merk')Zde boo:al- - İradei ııen\ye Şereisudur ol- riilebiliyor, Son zamanlarda ltal-
m~ olan mJlııvoer ordusu Marsa 
MatrUıl1da yeniden bir müdıafaa 
~esi kurup dayar.amaz. lngilıı: 
mus olan mihver ordusu M 'r<a 
Matruh arasındaki sahaıda !t.al
)'an • Alınan a.rlçı.larını ba.tzya. 
doğru sürdüğü ve durmadan ilıer-

kat planlan. hazırlanmaktadır. As Lın k •· kl k du. ı ıyaca , .. azı anaca • ya ii.urin<> g-idilerek belli ıbaşh 
Bu meyanda Ayvansaray ile E • mış! demi§. meııkezerin bomıbacdıma.-. edilroeııi 
d:rntlapı '-e Şehzadebaşı ile Sü- Adam, bu sefeT, delirdığme zaı- gibi. 
leyrraniye • Unlrnpanı arası~da- lhlp olanlara: Şimdi şimali Afrikada sek:z>ııd 
ki cadde ve ooka.klann istikamet- _ Gömünüz mü? demiş. Bed- ordunun mırvaffakiyetleri il~ inlri-
lerinin le.<fu•t olunmasına 1ba,iliı- terin bed'cri i te b>~dur. şaf etmiş olan yeni huekata dair 
rulmıştır. HÜSEYİ.11{ BEHÇET vurilen lei<gral habe.rl~e balun.

Geınl 

iın..ııatı 

!lfcselesi L Gemi Batırmakla Harbi 
Kazanmak Hesabı Yanlış 1 

Yazan: 
nAMiT 
.N1.mJ 
ffillIAK 

ca g<>ç1>11 •eneııo>o sonlurharıııda 

Lilıyad11n edioilnıiş teuinbclcno 
dair İngifü.le.ııiıı o vakit yazdıkla
rı ile şimdiki vakayi.i muka~·cso 
etmek kolaylapyw. Yeni hauk6ta 
dair telgraf haberlerinin verı:ı,:..;i 

malumat kısa olabilir. Fa·ka t şima
li AJirikada buDdan e\'Vel ı;~çm:, 
safhalar Jıabrlarunca şimdiki ne
ticelere daiır tam bir fiki.r ed 'nmelıı 
kabil olmuyor değil. Şimdıiki !\fı

sır harekatı İnc'ilizlerrm ne ,·akit.. 
teııbe.ri nğraşarıık varmak isledik
leri hedeflere varmalota olduklııu• 
nı göstl'riyoır. Han kuvvetlerim 
arttırmak ye kara kuvvetleri i.Uı 
onla.- arasında tam b.ir ahenk l..-ıır
mak yoluodakıi emeklerden istif&. 
de edilmiı§ danektir, 

19i-O yılını tayyare, 1941 yılını 

tank, 1942 yi daLi gemi in~atuu 
en yüksek dereces:ne, miktaıfan
na çı.k.nnak iç.in pLanlarını tat
bke haS!'{')'lC'yen Birloşik Ameri
ka i!e İngnterenin muva.1lfakiyet
leri eserlerile ve neticelerile gö
rülınektedir. 

Müttefik devletlerin ve millet
lerin tayyare inşaatı için en yük
sek miktarı hazırlamak planının 
t&1tbikinde muvaffakiyet, Ja.pon
ları Avustral,yanın müdafaa üs -
!erinde durdurdu. l\fütte<tiklerin 
deniz, hava, kara kuvvetlerine ta
arru~ ı:Jl5nlarını t o.•llbik ~~atla
rile imkıinlarını vereli. 

Müttefikler için 1940 daki tay
yare, 19-U dekı tank planlarının 
mu\'a<ffakiyetleri yeni \'e hızlı i
lerlemlcr ka)"dederkEn, 1~ nin 
gemi in.,.<aatı ne hııılıdedir? 

Gemi inşaatını tetkik ederken, 
brinci derecede Almanyada, son
ra İtalya ve Japonyada inşa <r 
lunan deniialtılarla, bunların ba • 
tırdıkları v&·purları, gemil<?ri mu
ha.faı:a ve müdafaa hususunda 
kullanlan müdafaa siUıhlu.:nı he· 
saplamak icaıp ediyor. 

AJ.manların 400 kadar denizal
tıları 'bulunduğu, Ol<yanuslarda 
gemı batırmak sclerlerine çıka • 
Tılanlarla 'birl.kte, Avrupada el
ler'ne geçen muhtelıf yeni g<:'!ni 
te;ı:i .. blarmdaki it(;'aatın da ila
vesıle en az 1000 i 'bulduğu he
saplanıyordu. İtalyanın 20() mik· 
\arına yaklaşan, Japoıcyanın 120 
y; bulan deni;oaltılarının yeni in
şaatlerlc yapılan ilôveler de da
hıl ed'lcrek beherinin 4-00 deniz
aliıya, L1<:i.sinin 800 tahtellba:hire 

mal.:k olduklar 5.zaml lı'adle hesap 
oLcmaıbilmektcd'.• 

İtalyan ve Jııponya denizaltıla
nnın ( Almanlarınki gibi Ok:ya
nusJ.arda sefer yapmağa müsait 
tar.ula inşa oluna.bilenleı;inin, Al
manların.lcne nazaran üçte bir 
miktannı tut21II1ıyaca{;'I anlaşılı

yor. teknik, inşaat terııg.1ilu, ipti
dai madde, mütehaSfilS denizaltı 
mürettebatı yeti{itirmek hususun
da İtıa.lyanlarlaı Japonların, Al· 
manlara göre üçle bir nisbetinde 
bulunmaları böyle b ir hesabı za. 
rurl gösteriyor. Bu sebeıple deniz
altı faeJ.iyetlerile mu>Vaff'akiyet -
!erindeki rakamlarda Almnaların
ki esas olmaktadır. 

1914 - 18 Cihan haıfuinde Al • 
ma·n denizaltılarının Iaali:yetleri 

'lıu harpteki gibi olmamış. mütle
.fiklıerin deniz nakliyatı, İngiltere 
adalarnın iaşe6i, o zamaınki garıp 
ooı:ır.ıesındeki .Fransı3, İn,gilt~re, 

Amerika müşterek askeri kuvvet
lerin in m~lzemeLerile teclhirotı, 

ikmalleri gemi zayiatın:. rağmen 
temin olunmuş, denizaltı müca

delıesi Alman.yaya zaferi ba~

liyecek iuni1 sırasına girememiş
tı. 

1917 de 1,603,474 ton müttefıkı 
gemisinin Alman deniza,ltıları ta
rafından batınk!!ğı, bunun 1918 
yılının 10 ayında ieıe 1,310,941 tn
na baliğ olduğu anlaşılmış!. l\füf
teiıkLer voapur in~aatile o sene
lerde gC'l'Tli zaıyiatlarnı telafi ede
bılmişlerdi. 

941 yılı Nisan ayında Almanlar 
1,218,995 ton gemi batıroıklannı, 
İn,gilızler is€ bunun 488,124 olıdu-

ğunu ilan eylediler. Yine Alınan
lar 941 Şulbatnda batuı:lıkları ı;e
mınin 74{«)() tıon olduğunu sÖy -

ledller. AJ.nı.nların 941 ilkk.anu
nunda 275,000 ten 63 gemi, 942 
İk:ncikiınununda 4.00,600 ton 79 
vapur, Şı:ıbatta ise 525,400 ton 79 
vapur batırdıkları Berlinde ilan 
olundu. 

Geç-en E,ıAlıU ayında batınlan 
müttefik gemileri hakkınıd& Al -
manya.dan \'erilen son rakam, 1 

mi~n tondan fazladır. Bu yeku- ı-------------
na Manş ve Şimal denizlerile At
las Okıyı>nusunun uzak matıalle

rine, uzun mesafelere sefer ya
pan tll'}"yarelerin rombalarile ba
tırılan geınler de dailıilıdir. Alınan
lar111 şimdiki h31}>te, geçen ci:ıa.n 
hat'bindekine n.iSbetle fazlaı gemi 
batırmalarında, tayyarelerdelti 
teldamül neticesi yapılan istifa· 
deler d•ihi esaslı amil olunur. 
Müttefiklerin de Eylül ayında in

şa ettiklen geminin 1,980,000 to
n u bulması, ~eser muvaf!aki
yetlır. 

* [)emek ki müttefikler kayıpla-
rına karşı faızLa deniz inşaatını te
min cdelbiliyıorlar ve şu hallere 
göre müttefiklerin İngiltere ada
lan, Atıant:k, Akdeniz, Orta.şark, 
R~ya; Çin; Büyük Okyanus cep
lhelerinde irtibatsızlıktan muva
salaszJ,ktan. mühimmat ve le\'a
zım temin edilmemesinden asker! 
kuvvetlerinin bozulacağı, teslim 
olacakları, mücedelenin bu yüz
den sona ereceği şu hesa.ba ve 
vaziyete göre bak.iki hesaplar ve 
hükümlr arasına giremea 

ı Biri!"'i.zi."DE"DI; . 
Jiepımızın' " 1 
Parası çalınan bir 
dükkaacının ricası 
QıerUqxsp av1!."" •lır: 33 mıma

ra.lı dttti'and- et.tar B. T9bt:r &'
'1C tl :r=ııyor: 

- cBunılan 3,!i a:y evvEQ tranl'
wıfYl.la ~ - B~ aı-.smı!ıın 
-ıt<en i9rbdıe Hı70 !lra pa:ram 
"" ciarnck l<lanııem'. e nilfw; teıı'..e
~ ıruııınım cü»-wıımı yaıı:ll<. 

y~ 91J!1>l"'1lm. Hemen hadise)'! p.>
lise lıe.brr Y<l'dlra. Arada.ıı bir ica~ 
gün ııeçti ~ İlo;nci Sıube Ü
ÇÜl.OÜ. kmm mQrn:urları ge{-en.'4',c 
- <Yıızılk<~ tuttuk p;mli.'D.O.n 
~z .Y-0• l;,..ım buldu!o. Mıüdü
ıiyete ge>nlz> l>Odt:rr, Onı\ya. mü
r<ı.«ıat tı~m zam<ın da: -« Dı.. 
pe ra slzi:ı d~il, b •' ınıt.mış, sa
tıLbi!li \"f sizi.n paranız:. çal~ )~ 
kcAoi-yi arıyoruz. Bulınıca h:ı.ber 
vC"receğız.> ct"V'abL ,~e-:-ildi. Fa~-nt 

elan bu h3bM" \--erıilorr.ıed! G ... :v-yur 
nırrnu rlenmııın 'chkiG<atı tesri et~ 
me'.erini "" yıl ardır çalt."""'11< bi
riirt1'("dığ!ın paraımı ça'l·P3:n fa)llt::..ız 
y;ıd«ısic:y; bularcık b~ni ..evinıJ!r. 

melerinl rial 00• Nn.> 

r 

1 



,·rGünün siyasi icmali---..-..----, ...... --.."'\ -· 

. Son 24 Saat içinde== 

) Hadiselere Bakış 
inci İngiliz ordusu Mersa Amerikada harp 

Matruh hattının önüne geldi istihsalatı 
8 

Uzak DoS}uda da 
muharebe şiddetli 

Norveç'teki bü
tün Yahudiler 

tevkif edildi ~eden: sea1ı. - ALAroa birden azalmış 
Metburn 7 ( A.A.)- Pasilik ba

tı cenıtl!u umumi kııırar~Wıı:nda.ıı 
ı..smen lb!kliriliyor: 
Oivide Ameriblılarla japoıı kara 
kuvvetleri ıırasıııda ını:harebe bü 
tüu şiJdetle !K.ilri11u s!hmektedir, 
japooılar Yeni Gineye giı!en yolıuı 
yarısında kain MNeth•na kadar 
püsk;irtübnüşıerd ir, 

?.[.sır Jıaı'\ıl hakkında her iki 
tar:ılın taolıftlt:rine ve knynakla
rrna gore vazıyet şu.dur: 

t~gıl~kre ı;-üre, 8 inci ordu El
dı;.bJ''n·'l bat:;;ının çok ilerisinde 
di1.-ran dü'.ntlarlan ile temas ha.
lir «Eder, Gundüz en az dört bın 
es t at:ıınli"i"tır. Bir gün ıçjnde en 
a1 ~ lt:ılyan tankı ve 20 Alman 
t.aı.J<ı zaptcrl:!m~r. 

l\fı!-ver kuvvetleri İngilizler 
ta .fın lan atılan 4')() top mermi
s:n~ muk!ıilıil ancak 1 mer:mi ata
b :m ·kl ... dı; Sa.va~an Fransızlar 
n 'lıver ger !erine paraşıitçü!ıer 

.n r[l' ,,.Ierdır. El.daba, Seydı H~ 
ır ~ ve Fı.:ka hava meydantrı ı,.. 

tıJ-. cdılm-:ı. bir koç dakika içinde 
46 m hwr tayyar€61 yakılın~tır. 

1 lı-z t!'Skerecileri hiç bir mey-
d n 'Jltrlıarvbt>Sinde bu kadar Çok 
Alman cesc•iine tesadüf etmedi.k
l!'r' Pi sö~ '('mış.1.erdir. 

S n malumata göre, 8 inci ordu 
\' sa Malruh önlerine gelm~ir. 
E r :.dJ m.:l\ er kuvvetleri mu -
k : ·ı bır hiicuın;, gçınişlcrse de, 
!• bash1'11 hafiflc!.cmt'tniş -

••. r. ş·mdi m,fwer kuvyetJcri
n M.ersa Matruh'ta t•1hımrbil

r l~ri ı. tırnali de zay·Pa'!T* .. r. 
Tutun.!mazler<a Halfava eeçidın
de •utu,,:-nağa çalı,<:acaklardır. 

lıı.gıliz ordusu kumandan Mon
g'm ~ şöyıc demiştir: cKazaıııı
un afcr t~ı:rı \"e mut!Gktır Al • 
m r tam mile i!ınlıa et!ilm~ 

e r • 
1 liz filosu da gürün üşe gö

re tün Atroenizi tern;ıJenıek i
çin tedbir alınakta<lır. 6 mihver 
g_.~ . d·'.lıa J\.kdenizde batırılr 

m•ş ve asker )iıklü 2 gemi de 
ba Jra ugratılmı~t:r. 

J\.lrr.:ın ve İtalyan tdbliğ\eri i.9e, 
du !!'anın mütemadi tazyikine 
t<· rsı mubart<benin §iddetini kay
bt:ırcdiğini ye mihver kuvvetle
rin r Ml'rsa Matnma doğru çe • 
kıldi'<'0rini bildirml'ktcdir. 

ki.dze) l>üyük sanayi merkezine 
karşı şimal batıdan w cenup do
ğudan b•şla m ış oJaııı Alınan taar
ruzu de-vam ~ektedir. 

Tuaj.'19ede de nihaaill çenpışına
lar olnı uştur. 
MADAGASKAR TF.sLı1zM OIDU 
Londranın salirlı.ryetli ka,ynak

ları Madagaskardaı muhaBematın 
evvelki gün saat 14 de durduğu
nu dün bildirmiştir. Resm.I bir ha
'bere göre de mütareke imzal.tııı. -
mıştır, 

130 sahte ekmek 
karnesi 

(1 iıı.ci IS&hilcdıen Devam) 

liğinde aza olan maıaıunun elde 
edilen bu karneleri bizzat bas -
t.ırmak sureti.le sağa oola sürdür
mek istedLğini söyleıniışlerdi:r. 
Duruşma, suçluları suç üstü 

1akalıyan zalhıta meınurlarınm 
şahit sf•tile dinlenrocleri ii.çıl b8'" 
ka bır güne bıra.kıhnıştır. 

Klçlk Bati rıer 

Belediye Daimi Enciieııi Lüks, 
,birir.ci, !kinci ve Ü\'üncü sınll kr 
kantalarda çotba ve paiw, etli 
yeekler, sc,-bzeler olak üzere yal-
nız üç cins yemt'k yapılmasını ve 
bunkrın üç kabının lü!ts!erde 275, 
birinci smı!larda 175, 2 inci sınıf 
lı kantalaıxla da 125 kuruşa satıl
m.nssnı karar~lır. Elğcr lo
kntalarda müzik vanıa 25 kuruş 
ıbir zam alın acU<lll'. 

Şiındilil< yalnız üçüncü sınıf 
lokantaJ.arda Jet'best liste usy.lü
ne müsaade olunmuştur. * Bt):ed:yıe in1ıiw.,ırd.:ı rey tcmiol 
~n bir~ kif'°"6 <*m•1ı: kanr.&i ~ 
cı;ıı:ı id<k ol umn İmllt Belıediyıe Jttiııi 
K.<'mal Öz d'L'lkil muh:ıl!ı.'61-ııde be
raat et.mri~t•r. Mahk!n'.Je He;r'l"li ayrı

""~ bu ]fru'8.'!" ;ıe,poııd.-ı· ba!<ilm'l'ib ..... 
lloibııt lera olun:rıa•ını karaorlaştırmışbr. 

+ Gui A.rl.A!'p mii.ı.ıl'ile'rlndıen Ki-

Vilayet Tebliği 

Stııknolm, 7 (AA.) - ()ı;ID'dan 
gden haberlere göre, Gıtisliııg, 

Norveçrn J.ıet tarafındaki Y.r.ıhudr 
erkekleri ıevlof etmek eınrırıi 

V<!rmiştir: Norveçte kalan !>ütün 
Yatıudi!enn Litvanyaya ve Po
J.onyaya sevkedılecekleı:i rivayet 
olunuyıor. Mevku!lar ;ı,raöJnrla 

Oslo hahamı ile ihtı:yar Yahudile-

Vaşkıgton 7 (A.A.)- Cudnır· 

reisi Ruzvelt, seç:iımıleuberi ilk ya.

pı.la.D. tıas.ın topb.ııtısımla reyleıiıı 

tasuiöoden SOIU'& alınan netieele

riıı lı;mrgreye karşı kıendi d urumn· 
ııu nıeclen dıolııyı de~iştirm~ini i.
cap ettireceğini ırnlıyamadığını söy 

lem~ ye J\luurd4 l:nıırili:ı.iıeır tara
fından kazanılaıı zaferin bütün 

biırlq.miş ıµilletler içiu çok büyük 

bir emmmiyeti haiz ı:>'l>i göriiın

düğfuıö ilav~ etmiştir. Cumbur

rdsi, şimal Afrika çölünde işleria 

;sıenildiği ~ cereyan eder g5-

riindüğünü de ı;öyleınştİl'. Cum

hurr.eisl Almuyııdan bawderelıı 

oradan aldfoğ;t itimada şayan ha

~rlere göre, harp is.imalinin soıı 

ay zarfında işçilere gösterilmesi 

icap eden miisaad.ekarlıklardan dıo 

layı birdenbire çok ııuıldığıru N-

Vill'ı(yetten tebliğ eıdilıniştir: re mahsus düşkünlcrev>nin mıi · 
Bix kısım tacirlerin bazı yan- dün! de vardır. Oslodak..ı bütün 

lıt; anlayışlar.., kapılarak cellbettik- Yalhudi mtğazaları Guisling par-
Jeri mevad V<! eşya için fatura tısı azalarının idaresıne vcrilM~ 
almadıkla.ı ve fi.at mürahlbesıne tır. 
yacar ves'b gö<;termedikl<'ri yap-
tırılan te~kikattan anlaş:lıru~tır. •Yeni şeker tevziatı 

Her ta.ci.r celbettiği mevad ve Geçen ay bakkallar tarafından 
eşya için fatura almağa ve 100 ku- halka Karne ile dağıtılan ş::keri.ıı 
ru~n yukarı satışlar için müste- mUIBuhu }·apılınaktadır. Ma:.!ısup 
rilerine fatura vermeğe mecbur- lŞ> PazartE'Sı gunü bıtirilecektir, 
durlar. 

Y&a abniştir. ! ; 

;Bu Jazımcye riayet et.ıniyenler 
hakkında Milıli Korunma kanunu
na tevfikan takiba.t yapilacakt.ı.r. 
Tebliğ olunur. 

GÜMÜŞ SOFRA TAKiMi 
İçerisi kad:ife kaplı ceviz sandıkta Mioıerve b:ışlı halis v~ eski 
Fran61z ı:funi*iindoo 24 kişiliktir. Sandal &deı>teninde .._tılmnk 

ili.ere teşhir edilınekte-dir 

• 

Yarın Akşam 
Ileyoğ!Ullda İstiklal Caddes;nde 

lstanbul Gazinosunda 
Hanende AGYAZAR'ın 4! üru:ü san'at hny:ıhn.ıııı yıldönümil 

içkisiz ALABAN 
olarak 

A Revüsü 

Büyük üstadı ..-v .. n nıütlsycn !erinin i"tirakile pek zc-ngirı 
ltir pn.gramla kutlulanacuktı:r. Telı-fo"' 40574 

Pek yakında gazinoda: 

Ekrem ve Cemal llcşöt 'Kardq leıin yazıp 'lıesteledikl.eri 

ALABANDA ~ıvş~ 

Bunu mütcakIJ> şeker şirketi 
'br.ıkkal.Jara dağıtılmak üzere şeker 
vere<:ektir. Tevziat b:r kaç güne 
kadar yapılacakllr. 

İhtilalin 25 inci 
yıldönümü 
( 1 "'"' ~"" Dl'vıırn) 

ber; mılletın blitiın d'.kkati, ko -
münist ihtılalınin 25 inci yıldönü
müne çevrilmiş bulıınuyor. Bu 
yıklö1:üınü, Hitler ordularının 

km"\·etten düşın~ ve Rus ibaskısı 
karşısında ma'l'll-:P olrr.ck üzere 
bu!unınuş ı;örü.ndiit,>ü z.ımana t~ 

saduf etmcı<•:drr. Btı;gün<ıl ş .... t
lar, bü; ük şr. 1 'Jderc • m i<ıa.t ol
nı~makla berı..ber Mo3k \'a Jiarp
ten evvelki an'a!l"Vi ~~nlık giln
lerini hatıılatır bir mtınzara ar. 
zdiyor. Kızıl m<>ydan v<' n.'la 
caddeler bol miktarda kırmızı 
/bayraklarla 'üslütltir. Buraluda 
duvar ilanları; Po!itbüro iız.:.J.an
nın ve hil•1' k:ôırııınıanLırırun 

portreleri giırümnekledir. 

Rusya cephesindeki harck3t, 
sun 21 ;aatte ikinci planda kal
mış ı,.oi görünyor. Filvaki ne 
soı:,,grııd'd~, ne d~ Kafkasyat!a, 
mı hare'beterin devamına rağmen 
k~yda değer yeni l>ir i.nkl.,~ ol

Ji-;N B. Arei&ı <En vet:ı.t etn-..ı:r.. M<m- ----
ıoıocıe d<ğ<>rJ. hizı:n•tler ifa eden Kl-

------ -----
n-:ma unyasınW> 1!11 uy .... S . d" 'lı" "'- zaferi .. ~, 

Moskova gazeteleri, başınaka • 
lelcrınde bu sene kutlanan yıl • 
dön ü-ınile geçen sene A'ıman lar 
Mosk<1Va ka.pılarıru çaldıkları, 

Lningrad büyük b:r tehlikeye 
moruz bulunduğu ve Sovyet or
duları bütün rev.l!Eler<lc tam rical 
halınde olduğu sır~d~ tt>S'it edl
len yı:dıönüınü arasındaki tezadı 

belirtmektedirler, m"JTl~ır. 

ll:lti B. Arsloo b&!Oıll Ört! İ<IM-<> M~h-
11o;.~~rıtP.J.eri l'Vr~tc ve Daire Müdürü bu
!unmM<:1ıa J<ll. ~ buıJUn s:ı.:>t 11 
cJe. Ortattöy,!ıt_'Gl'i evftirn k.al.d1r.'Ti~-.otır. 
&:<'Si1ıe ~yanı tft>;(y-et oderia.. 

i~ 

Ya1nız Vl.,dikaıfkas (Ordjoni-

~~P:;ıQ;"'::;cı:m~~o;:--:.,.....,...zı:1:..,...~ m<;aıııma::ı;:; o;:ıl!i!I 

TAKSİM Sinenıasında 
Şimdiye kad:ır :;:örülen tü.üçe filmk!rin en mükemmeli 

-TÜRKÇE SÖZLÜ -TÜRKÇE ŞARKlLl 

Uiosi, ahlaki harikalar f;lm; 

LEYLA l\IURAD, TAllİYE MUHAMJ\IED, YUSUF VEllBİ 

Olmy:ın}a.rr l\WALLA IŞILAY, SUAD 

BEST.EICAR - SADi JŞlLAY 

~ıall•••~ r • 

GÜN 

:sı 

Üçüncü Mıntaka Etıbba Odası Riya
se inden: 

Odalıın yılltt lronlru! 28/tl 1942 C .ım&rıe..t ııünü ..,.... 14 de Oclll ıı:ılonuıı-
' ''"'Pı.lac•S"nrla<ı sayın rrt'l'6~1aı-.n ızın "'liC'fleri rıoıı. oluou>r. (lllM!J 

latanbul Defterda'rhğından: 

~ l'lo. 

S.ra.ıi3 Ea•.<.·C'oftayvb flopy~r mahel~ı~n Haıume!a 
841.i·tgında 92 patt.a._ ~07 ada, ıo p~l ~&.::ı 6--1 
) fnı 6 kapı No. lu 15JO meQ"e m\..i:nbb&ı ars:m.m 
; 2 ~·.... 18000 1350 

'\'<. :a.:ı<lo ,-az.tlı PYI> menktıı 13/lt/9!2 Çanlımba ııi1ıı4 _, 15 de MiU1 Em
!\fu1ür., · ı.nc.e mtlteşrk·ıtti. Ko.n.ı-syooc."a kapalı 213'r1 usılil·ı.yııe t1'\tıklc3'.:tır Is-

r. r r 2490 ... ylh L.:-:1un ... :n tı~;WrJe.n cbiresrr.te baz:rluwnll tt•.k.Jilf: o~ 
ını •hJ...." g1Jnd :ı.t 14 de ~4..i.'lT Kom\.")"OD RP.isliğınıe tevd ftmıeier1 ve 00-

!tS b v!'\'t\ c.ı;......ıa~ıarmı ıb:-.tz c-:;.·:'e'mel.erı n:uktauPr. ~a izahat ~ ~ı 
n" l•t ·rlüğün ırüracJ.at.la.:-ı. (768) 

~--------------

~&tanbul Defterdarhğından: 
En~"1ôoü ~ı,;ı;cye Şube• nm buıundugu "~• Hlanıııx!a ,,_.,ıw'11acok 

lJ3,"9J 1 rn kı<•Nll tam<n:ı.t '" 13/ll/!M.-2 Cumn ıı<-mö oaa.ı 1~ .1P Wtt Erıı
k M ı ur:tı· """ IL.t ı,,ştlclnıl kornl<;yond'a •Çıiı: M<siltme ile lh«M: edlle.:cl.w. 
"' ~'<ıı<ml GS lora :;-ı kU>ruŞ(l.ıı-. ı.·ııet<'.ılcı., en .,. bir ı.o.bbilUe wo lı,...,_ 

x bu b<nzeı· ıs Y<.l>'lğlna d:ılr •~a<'!'lerind.<>n almış ol<Rıto.ı v<.-laııe iıitl-
ldeıı 1 Ot. \· l,yl:ne mut·•,,_l<l ekoll1tme ıat<.tıındl.n '""'1 ronıer; h<H"'ç ı 

ev ... ı aı ,hsyel ve 942 yılına a.t 1'.ıoe.rct Odast ~lat·Jlll ıbl'Ol2 eL-
elr>n T \kia,,d·r. -

~· U\ e, ltlr.<>, aa..,v:nd::ılık i:<leri rnel ve h\ııkzsl ~ toeruıt ....-
1' ı •C pro)" 1«'$! hul.li<ı.>iyle buoo ımı.ıet~ıt dip evrak MııW &tı(ct: 
@!!J!. 1~-"<ll<l eo.wcb~ r. _ g;eı _ 

S!ncuıa aleminin eşsiz bir şaheseri olan Türkçe ~ 

:, G~!: ~!>~••o>•! ~.9 i 
A l 'd i 

~ ref yollan açıı.n en büyük flıncfü. ~ 
,ı.;·~-A-"17".r:"t",..:!.: . .... • ~~~.-:-~:,..o: ... .,,.,.,__-..,.._._ ~·--.ıı n ~guu t.aat 1 de tenz.ıatlı nı:ıt:ınc .. .._ ,,,_ ...... 

' 

Ş AB R Sinemasında 
-Aiabatının km HILDE KRAHL'in g 

filminin b:ış art sii 
dillere destan olan ~aheseri: 

A u 
Büyük ınuvaffakiyet ve rağ he ilerle devam ediyor. 

Ehemmiyetle dikkat maznra 

Bu hafla her gün Saat 1 de umumi 
i:stek üuı rine: 

MARl.'~A RO"" KK ün eıı s<>n yarattığı 
ft mü7'ikli film: 

ŞAHANEDA~S 
LÜTFENi 
DlKKAT 

Sruıt .ı. uıntiıı.esi için bilet alan!ıır 
ayni biletle 2.30 seansında 

(ANUŞKA) fi!m;ni de görebilirler, 

Bugtitı ••at 1 de tenzilatlı matine 

Büyiik bir faciayı tasYtr c-den b :r ·dram ... AJlabın, iı>sanların 
a<laleti .. , l\tüth.iş bir adli hatanın feci nctke.i.. 

BEMRY FO DA· 
P.'!A1JREEN01 SULLIVAN 

BllLPBE ELLAMY 
Gibi miistesna artı.tlex ta rafından yaratılan 

BIRAKIN YAŞAYALIM!.~ 
Filmi bu Çarşamba metin ~~den itibaren 

S Ü M E R SINEMASIND~ 

Emlak Sahipleri 
( 1 ir .oi s:m:.!· \ .f"ll I)~· n) 

1::,·or. cskısine na2ar:!n üç misli 
L:zla işçi f:cret.i ,·~ri ·oruz. Buna 
mu1i; .. :b 1 k:r. ta., mi'lt korunma 
kanL"..ı mu o.nce l.·J9 yılında

ki.!"c' n fa '"Yl C")' «rnrr.ıv"'ruz . 
Halbuki bu \':ıziyctten bazı ıu;ık
gi>z ' '~:;eılr.r islfh:'e cd;yor \'e 
mesc ·~·rcı o'i! .. klnrı ev k".k, 
dü:<kün \!'ya !albd:~yı d'f;cr bir 
kıracıya \'Ühck p:ıra m• kabiJ:n
de devre<! ı-orlar k;r·;·ı y'.r.e e!'
kisı gibi n:ıal satu ,ire ödüyorlar. 
Han odalar le, dükkt.n kiralarının 
b.ır rn:sli, ev kiralarinın da ~{, 25 
ni~x·tinde arttırılma~na izin ve
ri~mesini r·ca ederh.> 

- - ----- -----
ZAYİ -· A:~r Nüf,_.., Memurlu-

iundıın a·!Oıgw oüt\ıc cü.ııd<ın.ımı ZOl!'i 
ı(..tt..ın. Yrnı:..:..:ni clknracağırnctan etıılc.U
nı.ı hlilmıO y-.r, 

Küçilk ~r,.a C<ırclaatllı Fırın a
ralığı NUITlO.J'& 3 M11.>-taf<ı. ATEŞ 

ZA ri - İistnnbııl Fatiı!ı Adııl'!'Lk> 
Subt'SlnO<<ı :ı:l&ğ>m Askerl'1c ıeıt,;,, 
'6ılloeı'l'mı ~ eı!l,ın., yeni.>!ıı. .w.cıa-

ğıımdan e~"'°"' hüla:rıü yı:ıdo'.uır, (248) 
1327 Dtj:umlu tt;ıı.·yin oğlu H;fm' 

NAYİN 

-MELEK 
SiNt.1Das nda 

TYRO!'ffi POWER ve 
DOROTHY LAMOUR'w:ı 

yarattıkları 

JOIL.'llNY AP()LLO 

(KİRLİ 
MİRAS) 

Filmi muvaffaki· 
yetle devam ediyor 
Bugün s.aat 1 ık tenzililtlı 

matine 

-'- S O N T E L C R A F - 7 Z iıoci TEŞR!N tttt J 

Çöl e takip de
vam edi or 

, 
'(! R:> Sall'ded"n Dmııtı~ 

b1tr m'C'sıa:)d.J: Ş'lın:cın b .. ck: ~t!r: 

- cifj,ç ı,;,. ordu bu M:.lıY~r ~ 
kadl<r d&v!Ylmc:c-.. ve bc1Tliı<ll.an cıu

Qll1" olmaan~t.r. Muhat'('4bıe b.ilheSBa 
EJd.31Jboı-Ful<a .sb•I b<;yw- 1ıı<>1·1<.ooç 

ol!rnu~. 0u yolda dfüıiln<'İ""~ A.1-
m:m ve İL.ıi 1 yaın ceııetie-rı bUıllJDlrruştiJ!'. 
)\J.mo.o1 ... b\ınlan lllklım t,1<J.ı:n kam-

1'(Jl'i..aır'"1e o~e~n h1\'1l bom
b«ı'd.!Amml"'"1yl~ ır-n 7<>1<len y'.:zter
ce ~ yil'\~IJf' nr1ı:tr:n~..tr 

8 o> İng>)o;z ordu."lını..n gayrt11<Tiıı
cl< ae 11"',,.;tl'ir. ~ "" d~ ı::ıs.ıa &'Öriil.
~'<llr.> 

0<ter ı.r_.n :n S """ O!U<i kunı<Lni>nı 
0-.,-,ıt M- """' edilen Alman 
Atroka ldeı1 ltu VV'!;tı..,.. iru;':mı(lam 

General Rrl.tçr V0rt Thr.r.n.ı.yı yenC""..:'"'! 
.ı-_,,,rıwc..,. ~ındcte gıı{p ,,~ ~"" 

ııenl"Mlll<>r Çöl nı\lh0-rtlb<s"1dlen lkx>
mııırmŞ""<i:rr Bu ""1ada h""1> to..'rn'.1.1 
picJc·l'IYl~ <lt'-.'8.m ecl?'ordu. 

c.a~·er ~ kıımn....~lJ.a ne!ll"!!' 
il'ÖT'<lştuğlal Gt't>Ha.l M~ 
f,ı()f~ ve bu sua.idC ısrar ttmdş'.ltr
c!lr. 

Stalinin söy!edi• 
W• 

gıne göre 
( ı ""' Sah•k\c!ı.'O De'vurn) 

.ı..., alınan son raporlara göre, 
Alman taan·uzlıan zay~flnmakta, 

ıbuna mukcl>il Slberya ve Kaza
ğıst.;n'ın talimli asker!cri alışık 

oldukları hava içinde bulu,,mak
. tadırlar. Islak zemin donmağa 
baş1arnı.ştır. Alır.an~ r, ~ddet!i 

Rus ~nı Don rıtılırile Vo~ 
nahri arasında uzanan s!epte ba
rinacak yerden mahru.m geç-..r -
ınek tehlıke!::le karşılaşyorlar Al
man!;..-, harabe hal:odekı şe!ırln 
içinde taarruzlara devı:..-,, etil'ek
le beraber, bugünkü taarruz kuv
vetleri !>ütün İlkteşrin nyı zar -
fmda vu.-d, ~~an mut~ el.; ::1>~ 

lere "Sb0t!e 90k ~ ğıdır. 
BİR GÜ'!\'\DE 53 UÇAK 

Vişi, 7 A11..) - Rus eeplıe:ıinde 
•bir tek gün içinde Ruslar 53 uçaık 
kay'bf>tın;§lcrd'r. 

Bir müddet ter~dütten sonra 
General l\loogom<:ri şunları soylc

mi;ıtir: ı 
•- Ge11<:ral Vocı Thoma buna; 

kanaati.ne göre mİıh\'Or kıt'alarını• 
n;ız.ik l1lr \'aziyette oldnklarını so1 
ıectı.. ) 

8 iNd O&DUNl.'N KULLAN- j 
DI<.:l MALZEME \ 

Loıtdra 1 (A.A.)- B.B;C: Rıı»
velt dü.n venliği bir demeçte 8 iınd 
Lıgıln ordusunun kullanmakta ol· 
duğu tesıhizalm ezici miktarda i,... 
gdiz mdı olduğunu tebarüz rllir. 
m1ştir. 

ALJ\IAN ARTÇILARI 
MU.KA VE.'IET EDİYOR 

Vişi 7 (A.A.)- Alman beynel
ınilei haberi.,.. bürosuna gelen hıı.
berlıere göre, Alınan artçıları düt
maruı mukavemet ebnekte ve ba
zı ....ı.talarda karşı taarrnzlara J:"9 
tiklftini bildirmektedir, Bu m,... 
kavemel,Fuka ~ l\Iersa J\latndı a 
rası.ııda nı.kua celme kt edir. 

Yeni mangal 
kömürü 

(1 inci Sohi'uckn oe.ıım) 
D'ğer taraftan a!i9çe evlenı tn

zi edilmek üzere lıazırlanal> ve 

birltşik dört pul gibi olan kupo • 

ları buı malıalleler ballı. bir>kıe. 

rin.in el'an byma:kamlıklardan al
madıkloın göriilınekıc.dlı. Halbuld 
buki buıı.lanıa bir pulunun ibrası 

ile ofistM elli kilo lromür ve bir 
çc!r.i odun S11iıa alınabilecektir. 

Bu sahaiı ofisten bize söyknıli
ğ'ine ı:öTC ofisin elinde çoık bol o

dan ve l.i>miir vardır. Odun \.., 
kömür almak istlyen m.hdut gdir 
li \'atanda~ mahallelerindeki 
halk b'rük.lcrine müraca&t e<krek 

mnkilr ktrpuıhırdan almalulı:rbr. 
Efe_r hallı. bi:rlilı:leri knPon ""'r• 

mcı:.<e ofise ve kaynuılcaualıklara 
şikayette 'bulunulmal;dır. 

.LA EN TEBLİG 
lstanbul Beşinci İcra Memurluğundan: 
~ :::.>ra S rvi'.w ~ta No, 11.ı ~ ~ kaı ı...ı.ı-. 

aaıede o!ıd<ıılu ı,ı;:-.ıq,.., Hıüseyin 7.ıYlı711: 

1 - v..ıoc Fora!o.r ~n bo<ı; aldıtııı.ıo: - muicab1 b'ıi~ -
cedır i~ ııös'eJdğlniz Koollıı:ı.d~ e&i Oobm Ça'l'Uf ~ Miaer KıPmıo1 rna
lıaiı!(Gitıin rsk; Hsıvurılıı Nıll'harl yea Deıirı lruru riepırtıo 17 ...-:iJ!re!'<ft' ıı<.k 

k<tp1 '"' 990 :ıo!a, 3 ı;>.ın;< l No. lu ve 93 meılıre =-~ ırt• • ..,. 

bu !.=re Y'('rrtinlO üç ehli v<ilı:trf t..ıntmdr;ın ı.et...- rııo. tıre muor;.b1:>a- 15 (;,.. 

lıl\5) liroıkı.n ceımıe.n 1395 (!Jin üç yüıı: <lian ~) lira ıtqmet tobJ-r Pd:li
~-

2 - Bu h~ clı ~ 941/114 No, lu ""'°'"'-- ~ v..:'l;Y<'d 

><: tı:Jaliri kzy:r.ıet ....,:ını ~ ve ııı.- ır.r- - bo ilinin D('şri 1&

rit.i<ıcl."rı ~ı-e,, bir •Y m::tınıııe. U.1dlormııı:h üura.ı km H:ıll'~n 27/10/ 
942 t.ri!ı ve 942/578 say>!ıı k :t."1rla 19'1 ~ taracınrıa teblii ~ kalıııt 
oJıınc.k Ü2lCll1! l«ı ~.mll<', (1197) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
Eksiltme Komisyonundan: 

ve 

U-'()'dn~ N~ Haıs'~ içio ıılmaoıılc o!a<ı bir ad,;,t ur"" f~ 
l""" • ı aı;ık <'lm • 'ye konuı!ııtnı,..,... 

1 - Ekıi!tme 1 :tll/942 Ço.J'l'.:nbf. rüm! mııt u .. so dl sıtıt>at ve içı ::ocıJ 
MooV'f'.rıet MlU<li.lırlüilil b kUTUJu ~ ;y:apla~. 

2 - l\!'uha.n,,,_ bed<!ı 68ll Lra.hr, 
3 - ·Mvv~t t.oırı'n'ltı 51 lirad'lr, 

4 - .istıkller ı<ır~ l"l'lışrw. ll(inlerOlie b:ım~ ~l'ici •r. 
5 - Is'.,--l<liier 1942 yıJ• 'l"' "t OdaSI '-es-kwılyle 2490 ııayılt ka:ı ında ya

zılı ve.bloc ile ıı.ı işe yeter m.ıv-~ m-.Z \"'l!"ll _._ ~ ıı 

i'.e w'5k>e 1*1. ilıo "" ..,,,ı· komis:<>ı:ıa rrruracaa&.rı, (8&8) 

• 

j!j ~~}~~· i 
çtsKil..lş PL~NI 

ib "'"""" lk l'ILın. ye ı:ı. ""11'1>, . 
Adiodt Mildııırı Tll'llr.l 

IJra ı:.;,.. 

1 ıo,11tt 20.000 
2 lMOO ~o.ooo 

4 5,tnı 20.000 
ıo %,Ott 40,000 
40 ı.ooe 40,000 
llO 509 40,000 

400 ıot 40.000 
400 50 20,000 

1,000 !t 4(>,000 

4,000 ıe 40.00C 
80,000 ı 160,000 

80,H? Yelrim (81.0n& 

Tara Bllt't 2 ı:; ra 
y.....,_, Bilet l L.-~dır. 
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r TAÇLI DELİLE~ ' lsULMACAr 1 ( 

j O E LI P ET R O NU N O E ll K 1 Z 1 1 , , 2 , • , • , • • 

- - Şap/camı begt:
rıigormusun ? Onu 

SPOR 

1

F enerbahçe I slanbul
sporla karşılaşıyor 1 

Birinci Katerinanın ve Çariçe Elizabe-ı 2 

tin zamanında Romanofi~r sarayı... ~ 
\ Çe1 iren: RF..5AT EKRE:'ll KOÇU !'io. 5 J 5 

-

• 

-· 

• 
-

il! 
li -

-• 

• • il --• - - • l:tiO da, Avusturya ile on dör t 
scııe evvel yapılmış bir t"i:aret 
muahedesi imza edilecek1i. 
Carıçe, ısmini.n ilk üç harfini 

yazdı· 

·El> .. .. dedı, dördüncü h~rfi 
y aztrken, kaleminin ucunda mü
•tkkepten gelmiş bir kıl, çöp par
çr.sı gördü. Eli birdtnb:re durdu. 
'Bu~dan b:r uğursuzluk yMdu ve 
m•ıahE<leyi imzalamadı... Yarida 
l\J~mı.ş imzasını, n::ızırl~r, tam al:
tı ay sonra müşkülat ile tamam
lata:t>ikliler. 

J,.ıızah<•t, sert i~k !ere fcvkaliı
cic d~kündü; V(? sık sık, zil.zurna 
~arhoş olurdu ; bazan , içki tcsirile 
ıbL?.yıılrdı; o zamanlar, yarundak.i
Ju, mümkün olan süratle esvap
la rnı ve korsesini keserek, Lru: -
man rırlı u ile bıleklcrıni ve göJ;-
sünü uğarlardı. Ekseriya da, saı-
lıos olduğu zaman, hızmet eden 
g~;ı.ç ve güıel uşakları tokatlar, 
kcndisinı· kı!lkandırncak kadar gü-

rür görmez, 'bayılmıştı. Bunıı rağ
men, ı eylül 1745 tariıhme pek 
parlak b.T diiğür., bu iki gencin 
hayatını duğüınleyip birteştıirdi. 

Bumda, geıv; ve~ ahtrn bir port
resini çiz.mek :lazımdır: Çelınsiıı, 
sı~ka b..- çocuk olarak doğmuştu. 

HolstayT. - Göttıorp hanedanı, va
risi olacak bu ~-ocu>,tıı evvehl sıiı
hali ile, sonra tahsıl ve teroıyesile 
90k uğnıştı. Yedi yaşı~a kadar bin 
bir ııtiııa s;ı:yesinde yaşatılan lbu ço
cllk, bu y>aşa kada!· hd • .rılaı:t.ı:ı ku
cğında büıyı.iJtüldü . Yroi le on yaş 

araları.ıı.da, Dülkalığır. ordıwunda 

seçilen zaıbıtlerin teııbiyesine 'bı.ra

kı ld:ı . Bu ise, çocuılun, bütii<n öm
rünce kuı:ıtulamıyacağ ı korkunç 
ıipt.liı ve aliıkalara yol açtı. 

(Devamı varı 

Satış fıanı 
Üd<üdoır lcrcı 

c.ın: 114 2 i 386 
zcl olan hizmetçi kızları döğerdi. J\fuıl>cuz olup ı:ı:rraya çewilıru »::c 
Ö •le ki, bu z::vallı kızlardan bir kı,.ar wr, tn u_,tü oh.:< u gahan.z e ı 
ta"lcsini, kendisinin rakibe5i bilir- ö:·teı:u biı· tnıu!~ kıup;ılı k.H'.k · iki c:ım.'.ı 
d:; b:r gec<', yine miitlh:ş ~kilde ~~ k;..pılı 3 5 m!'t~ kaı e bi.tf-ı.• l l/11/942 
;.,rr<:ı ıkıızın d>i'..ııi da;;latm>< ve Ç;ıı"Ş(l<rba Cüniı ""''' 11 d>' b:ışkm~« 
~ -:ı; , ') -SJ ı· • p . .. b 

n. ·1 b Ilı k d d-· sure ıy e ,,.,.;ı..I<~' Bu ııı bd.ht)"""'"" 
.r.:rr.~·ı ı e ayı n-cıya a ar og- ı blrincı a.•Jit .~n y.npı/ .. c .,. ma.Jı:on-
dürtmüştü. Meğer, bu zavallı kız n"'n ıu~t n •., -.5 n bclmadıg, 
g be imi:j le. . \<:M :cie :ı.. r.o •1-1.(. Jyn b!.:::kıiu::k 

Alt.r.cı ÇQ<.Uk İva~ı tahttan .ırı- 1 13/l' /912 l.:? mır"" C ı:ı·~ .J r:yni 

c.rc~ek sa tanatı elde eden El!za-
1 :ı-e:-C:e :ı.ım • ""'"""' ' -ttıı-rr.an 

-.... k k t • '-' o· . .. y P' J "'1fr .n<'an lo l p n • • !ilrl n 111'1 ha.l -
ı.n.,. .... n en ·0r ugu lll!° şey ır gun 1. • 1..... .._ __ , ___ ,_ m•:. 
it; . . • •• , _ t!)l.ll~ 1111..'R..:r- vı.:..ıl.ıllM.-..... ~ra ..... 
-cndl.i:nı:ı ue a.yıu aKıbete Ub'Ta- r.ıa:o.L.cirı i.~ v!unur. t237) 

oro•,. ihtimaU idi. Halbuki, z2.ı1a- i 
nında b&sılrrış parabr: taşnr..ak . · Sahip ve &ışmabarr.ri ELC>m Izzet 
bı"c en haf:ften Slb"ryaya sü-gün Ben.ce _ Neşr.ynt D"ktörü 
cezasile karş~lanar. Altıncı İvan, Cevdd KARARİLGİN 
l:cnüz r~it çağını idrak etmemiş, SON TELGRAF '~i\TBAASI 

eg<r varsa, taraftarları, yıld:rıl -

6 
7 
a 
9 

-

• 

-
-

• - -

il 

• . 
- -

Soldan s:ıjta: 

. • - -• -- -• - - - . 

1 - Tüı~lyf-'nin bQyük bir şc-hri, 

2 - Alla.ha yalvaıma, NJıolıyct, J -

Tok ~l. ~1t.yva, Kıızwıun ~i, 4 -

yen, 6 - Ag'7 . .ın:.a-zdb bu.h.mu:r, Zaırroir, 

7 - P-.ıı ... d k.::rz:l!llldıı·ır K;lglt para, No

ta. 8 - Het:.r:._..tı.ıak, Tersi i&irı1, 9 -
Büyük şi§~. 

Yukarıdan ~ağı: 

1 - AhmL;tc, Dc!inl& ifade edıer, 

2 - Cürüm, K..txıb• ır.r..-eı olur, 3 -
U~ Sv.ı·ret, GWümu.:.ı"" ü;~i.;~!)..-iı...~, 
!fa)'rı't nid:sı, 4 - Ekmdt, bit A.,~ç, 

5 - Brışır.a i ilılvt"!!(ylf• aaa.m~ ses, 

6 - Tersi pJt:ıe..:-. flribolde k:ıaı1ıc<irlır'tl 

EVnr.a gı ıt'n oyuncu, 7 - Eİl2rn'l~;;: J :pr

lu. Ş..,tak, Su, 8 - Yı:.a111 Ters? ı\tm 
ıı.,.,-_ ır;ı; ı 9 - Şüpİl'E, nc/..<b:lı.ııl:k 

Jwyı"1n lemon. 

Dlinkll bulmttanıu halledilmiı 
pkH: 

123456789 

1 PIA T\AıT\E si 'ıK 
'.IAl.O ARAD."' 
3 Rli M E L 1

1~
1 YıA 1 D 4 A,C A M 1 Y AJNjE 

r V la T E B;E R
1
• .H 

~ ~ ! ~ L ·~ı~ K ! t 
tAR LE3KAP 1U 
~ 1:1 l R AK P U ı T 

m'i', dağ>hlmıştı. Bur.;ı rağmen, 

Elıza'bet, sarayında da ma endi - •••• 
'c içinde y~.rdı, bir odada, de- , KURTU,_,Uş 
nmlı olarak en 90k üç gece ya
tardı!. Hatta, devamlı ol.ara.k ay
n; sarayda en 90k üç gün kalnlı ~ 

N;hayet, ivan laraftarlannın 
son ümitlerini kırmak için şu mü
h m kararı verdi: 

Mademki kond:Si evlenmryeeek 
ve çocuk sahibi olmıyacaktı, Rus.
yanın müsU:kibel hükümdarını, 
kcı:ıdi nezaret ve himayesinde ta-
yin etmek liız;mdı; aıhlası, Alman 
prenslerinden Holstayn - Göttorp 
dl1k.aımın lkarısı idi ve lıir oğlu 

sah.•bi ;di; bu genç Alman pren-
s ini Rusyaya getirterek VeliaM, 
Çareviç ilan etti; bu prense ve
r.len resmi ünvan: cRıısya Gran
dü':"otası . idi. 

Bu ge.nç Alman prensı, henüz 
çacuk sayılabilecek Ya§lı. idı>; fa
ht El'.zdıet, or.e btr sa:tar..at ve 
hayat arka.dzşı arayıp bul.mak için 
va:-:i•. ka)'bdmedi. S(çt~, kü-;ü· 
cük bir kıu.cağ<tZ Xli, Sab Anha~ 
Zerbst a-dını taşıyan bu Alm<ın 

pıcr.6esi, tar~ ınıeylıur Rusya ça
r içclcrir.doo 1k.incl Kater nası ola· 
cak.tı!. . Rooyanın meşhur yüıı k<:>-
calı imparab:>riçesi olacaktı! .. 

Eh::abetin yl'ğeni ve vellıalı1ı 

olan genç p"ens, b r çiçek hasta
bgı geçirdi kıi, netic<'si., ancak .fa
ca., •felaket. kelimeleri ile ifa
de cd kali.ı1<Ji.; güızel bir yüız, am
rea cidder. güzel >bir yüıı:, <bu ama.ıı.-

Dokt.orlır, Barık.a.cı!ar, K.a
tiı>lrr, Mü!ı<n<liskr velhasıl 
bl\tiil\ mür.Pkk.epii kS.:~e 
yazı yauıniarı mü:"C"tekebill 
ceplerine ak:'Jn.a.-': n<ltın. ~ı
rumaaınctan ve ucun botu~
ma&n.don Jrurt.~ra~ yı ~<\ne 

HAKiKİ 
KURTULUŞ 

P. 8108 - 6318 

DOLMA 
KALEMİ 

M!u'ddoep: kal-ı~ :r .,_. yu
mak nlC'cburtyt;Wıôe o!a.n 
!ıal!u hai<ikaleı bu ez•y<ttrr 
k u.ntarrr'.lş t ı r 

Ucu aşıi!maz, 

bol merek ep 
alır. Kavvetıı. 

ce baııiırıa 4 
kopya çıhzra
blllr. 

"' . ... 
• 

, 

B.nulan parçaların yedrk
Jeri tJnıır üc:et~ a:ınmak ı

z.ı.n y(lrlt.'r:.ne trJtılIT. 

~ K~~~• ~ ~1!n'!a!t 
ohıp heı b r pa.::-ç:ı~ı bU.:tı

nur. Açı.:c br .. ü.l!dıjf. ba!Ce 
hr r ne t;-·~·~dı• ,. Jrursa dur~ 
~:n <rr:t;rek:k.Pp ak:naz ve k 
l'll'm<t!Z. 

Kurtuluş 
en soğ'.am rt en kullanışlı 

mÜr"~!~lt k&:err.dir 

.ER YERDE 
J.\RAYI iZ 

İlITAR: !Ia~ı şaşırtacak 

<iPrcef'\.!-e. bir çek yeni mar
L-alar c;ı.ct.ığ;n.a n&a:a.ran, s2-
y ı:-ı miı.ş.t.erLeri.rı~!:un nıazarı 

d kk t~Lrinl celbrdenrz. Ga
ra:.ıı · i o:tn ya ruz 1.'İt.:Ar.ET ·. ' 
l'EKALEIDIİZbı P. 8108 -
8318 man:Aa'J"Ut~O:-Jnt \18 KUR
Tt:LUŞ kııııini ı.a..:o•ıtn dl>lınn 

m:ıraı-ıt h<ltr:kid~. 

TAKLİTLERİNDEN 

SAKINlNIZ. 

Kurtuluş Doıma lialemıerı Dc~oıu 
İSTANlll'L HAVUZLU HAN No. 1 

----------------------------------------~ ...... 
;~r;~~d~:;~ d;a~~.::ı~;ar:; 1ôksürenlere : 
k, kıüçiik Katerına, n.ışan.!!Sllll gö- KATRAN HAKKI EKREM 
r-- ZABITA ROMANI· "" 

1~!,~!:rde~.! .. ., .. !~~!~!1 
\. Tefrika No: 7 ._J 

Doklcr elt•ktr k düğmesini çe - 1 
v.rdi. Şmıdi g 0 nç k!za daha dik
katle bak tı. Pek öyl,e siyah değil. 
f akat ~k altında akisler veren 
lkıvırcık kıvırcık saçlari v~roL 

Çehresinin balmuml.uğu geçm:Ş, 

hatta hafif b:r peırJbeük bile gel
"'''~t.i. Gen<; kız son derece sakin 
göriinüymd.u. Fakat inoe dudak
i.z, ar35ıra. titriyıordu: 

Doktor bir koltu.k göstererek: 
- Şöyle oturunuzc dedi. 
Genç kız ı;östcr:lcn kolttı,;a o

ıu-du. 

Had.don bazı il;'.ıçla r karıştırarak 

ib.r şurcp yaptı ve k ıa uzatarak: 
- İçin:z bunu! ded!, 
Genç kı.z hl<; sesini çıkarma -

'<lan, şuru:bu .ıçt.i, &ınr:ı. dokJ.or 
b. r ler.:Jı:re: 

- Sorıcağım sualleıin hepsine 
de birer birer cevap vereceksi -
niz, dedi. 

Genç kız şöyıle bir mukad:ıelede 
bulundu: 

- Siz sorunuz, fakat ben de ~ 
rulan suallere istediğım g ·i:ıi ce
vaplar vermek halkkını mu~aıfaz.a 
ediyorum. 

Bir sükut fasıl•sı geçti. Anla -
şılan sorgu bıraz mü~ul olacak
tı. . 

- Evvela en müh:m meseleden 
başlıyalım. En yakın loornşunuz 
o1an Rikard.o'nun evincie ~..z.:n ne 
işiniz vardı? 

Genç kızın duda klan artı&< hiç 
titremez olmuştu. Bu suale cevaıp 
vemı~d:, fakat yüzu ha!Hçe "a -
rarmıştı, 

- Söyleyinirz Mis Demar! 
C..nç kız başını salladı: 
- Benim böyle bir suale veri

lecek hiç bir cevabım yoktur, de
di . 

- E:ğer s'zin süklıtunuz, polisin 
müdaha:es:ni icap ettirirse? ... 
- Po!isin ben'mle işi yoktur. Bi!
hassa siz bu işe karışt:ıktan sıon-

ra ... 
Hadd.on kaşlannı çattı pi:posu-

nu yaktı: a 
- Mis Detmar, dedi, si2ı bu 

€'\·den çıkarnıağa yıırd:ım ettiğim 

için mi bu sözleri söylüyonmnuz? 
Genç kızın yüzünde cazip bir 

tebessüm behdi: 
- Bu sözlerden ba.lısetmesek 

d aha iyi? ... Bana lü tfen bir siga
ra verir misiniz? 

Doktor, sgara paketini uz.attı 

ve bir krbr:t çaktı: 
- Darılmaca yok, dedi, sizin 

.benimle açık konuşmak istemedi
ğinizı anlıyorum. Fakat ... 

- Hakkın•z var. E.~er ben si
zin serik.n•: olan dotc:.:ır Siret'in 

(Dtvam.ı Var) 

mugazasmdalcı zen· 
gin şapka koleksyn
nundan seçtim 
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Teşvikiyede Satılık Arsalar 
TcşvıJuyede E.nıaak cadd..,si üzerin de lıcr türlü b.ı:a ynp..'llağa: 

müsait iki arsa satı:lıyor 

Emrak ve Eytam Bankasından: 
Y eri Kıyme:ti 

• 
Tem~nıatı 

399 ?ı,325.-Lora i26.50 J\12 2133.-Lira 

1 

401 

Tfşvıkiyt - Ha'"biye Vali 
kon~t;ı mnhniiesı Bostan ve 
l!Jni.ak cı>ôcMrr! eSkı 8/<.. 
yenı 23 r.uına:alı a~a. 

Tlf·şvlkiyt - Ha·rbıye Vali 
aoo.n~gı maha!ıt,, Bo6t&n ve 
Ernlak caddeleri eskt 8/ 6. 

3().130.-Lıra 507 M2 L
. 1 

:t013.- = 
yf"fli 27 numaralı &rs.l. 

İı.ahat;. yu.~r.Lda yazılı gay:jm.cnkulle-r pı·şir. para 1Je YI.' aç•k arbt.t--ma usu
liylı• satı~acakt;r İh:ıJe ll/lJ/19-42 ÇarŞJ.rr.bil günü s1at 14 dl' Bı:ır-J<.amız İs
t.a':lbal Ş-..ı.besı Satış KOOTLsyonu huzurunda yapı'arok ve en yüksc-k bı•del Mer
keze b~!dirilrcek ,.e h::ıddi l.aJ':k görüldüğü takdtl'(i..e J.taliye" \.'f'kiı:•_•Lrııden isti
raın pdill'rfk muvaf.aknt cevabı alındıklan .tıonra 'kaı'1 ih:ılesi yKpılaoa.k1ır. 

Satış t•sna.sında veri'cn brdel muke.dde!' ktyn1t:t: gı•çt;ğ• taı!~dirdc 1emine.t 
ak.çi·sı derhal arıtırıhnt.Jcırak il.ıale k!mi.n uhdesine ıcra edili:M a.r.ac!.akl !ark 
omi:ln t.ahsiıl rdlJecı·ıktir 

Müzayedf'yf' t,Lr~k rd·rctklerin muk.add(l'f!' kıymE"ti:n yüzdH or.ıı nlsh<>tindf' 
temin.al yat1nnaJaı.-1 lfızıffbdtr i~trklilerin tf'minll akıcesi, ni.ifu'i trl'ker<'Si VP üç 

adı't tvtoğr.a.rl .. bil'ii.lctt bild~n1rn gün ve saate ık.adar Şuıtrı~miz E;nl;)k Servı~ine 
müracaat et~l!•ri mcrcudur. (526) 

O. Demiryolları ve limanları İşletme U. İdngsi İlaabrı 
Mtıh""'"""'1 b<A<•H ( 12487) On '1Q lıİ<ı. diirl yü~ seli~ <'il yı dl lfra (50) el~; 

k'..ıı-uş olıôn n"!.ıh't'eı1f Cb'rt~t:ı (5550) beş bin bi'ıŞ yüz dllt kılı!LJ l\1.eınila. ~l'.('d!
t<r6.ı ıı.alat (20 İJcinc>!ıe~Tln 1942) CurrJl güınij soat (16) ,,., allı<la Hc~OO"· 
JJ':t.-"'d3 Ga.r br.ı~ dNlıi .ınıOOkıi Qocm:it.;;yon ~fıın<l3n kapalı ınrr ~i·y e sat.ln 

ı &ı!ı:-.ıac:ıktv. 
Bu işe g;rn'iEI< #'~·""'" n (~3G) do:ru:z yüz o\\ırL aıltı lira (57) 

kur-..: .;U'k rr.tır• flto..ıt. t '" •.:n ts.y~n c<t-~: \'69:kıala:rhı 

mcb'<M ı:a rf'"""1> t!()'ttı gur. • : ( 111) on beşo k:a<far ko:ni."YO~ 
v-..'C'111t:~Ti J~ ... 

e ili l'• '<li 
t.e"k i!Lt.."'T"r.İ 

Rl'Ôsı~~"' 

Bu işe a-:t ~"1rutrl <'r Korr.- yı"'r.ıdıao pa.--astz ola.~ d.:ğı.lılrnr~. (1051) 

Tekl"li l~ Oku~:.1 ~atınalma Komisyonu 
Başkanhğından: 

Yıldızda bulR..ınan okulumuzun TJ'lQ.kin(' l5ıbo:-atunr1arı b:natında m"""<'ut 
prr.cerelerr 1133 ıi,. 40 k-.n·.~ k şif bed .. lli ·12455 M2 caım t.aJcıln1""'ı 9/11/042 
Pa.2a.rtoesı ııü:ıiı Gtirnüşsuywı® Ylıks<k Mü!ıeruliıs Mel<tıebi MlJlıao<besinde 
ihaiesı yapWn.cı.'i< Uzert..• a..;~ ~ıltn1eye konulmuştur. 

İ'.k temh"l.ot 85 liroriır. Ltcklilerin bu g"t>L ~:Er yap:tı.&1,1~ ci.a~r w Ticaret 
Od~ı v{·s.~ka.lıı.ıriy:e beJll gündoe ve saat 14 de gtlmele1t. 

Krşif ve ıartname o!<"ulda görülür. <79G) 

r 
L fnhisarlar U. Müaürlüğünden : 1 
~----.-------------J 

Mlkı:.ıan Cimi 

500 M<-tı l /n1 ;m ı.c., irol'i.' 

500 • l 1/2 mim Tul izıole 

500 • - 2 1/2 m/m T<>l izole 

500 • 4 • • 
500 • 6 • • 
500 • \O • • 

20 K&. 0.80 • , &D<:ı:ı 

100 A.cıet A:nclıta.r pome.lcn 
ı oo Adle< Dcy bronz 
20 Kıı . Vern:ıt soyah l:role 

50 Aı:ltel Anııh"1-J" ;ı.ııt.igron 

ı - Yıikaırıda oin6 v <' ~:ırıan ,.uılı el~tr.lt m.ad2ıemesı 
tın a ! mra.oak tıır. 

2 - P::">rlıdt 13/11/942 Cuma gürııil m..t 9,30 d.a Kaboıteşt:ı. I..eve.zım Ş\>-
1:,.e;ıinı!Qd MerloE'<ı Alı.ın Kamisyoomrııd> )-.apıl"""'-ktı.r. 

3 - İstfk.'.•ilerjn pazaıı·'·ııt içm tıaş~n olunan gün ve ~ lf'Gı: lıf eclıecdtle
ri fiat ü~~ri.ndl('n t:., 15 tom:nat pa.rm;.ıy1e birl.Jcte mcZkUr komJ$)"0flll mw-a.-
, .. ci;Jarı dOO cıolunuc. ( 1106) 

MEFSUH ÖKSÜZLERİ 
.KORUMA CEMİYETİ 

2/ 11/942 t.ar~de il !arım fevkallide IQ1i•n"n oo- f'<l<>re:t, ""'""'"!.. 
ıe itt"~10z ed'ilPn k:ınt.r muo· ·nce l..-mum rr.".?vouCth"nı yıt-oi teı,ı'("k:~ül Eden Ye-tıın
\.,rı Korurne ve :sor.ndırrra C.P.m;~ &e-.....- edi.:nııoo:a. k.obuıl t>dilmış old.u
g.:,nu ilfuı olUllUf. 

IDARE BEY'ETİ 

Geçen sene Sarı - Siyahlılara iki defa 
mağlup olen Fenerliler 

için g a 1 i b i yet k o 1 a l' olmayacPktsr 
Lik maçlarına yarın Kadıköy ve j 

Şeref st.adlarında devam edilecek· 
trr. Yapılacak karşılaşmalar ara- ı 
•ında Bcşiktaş:n Davutpaşaya, Ve- I 
iamu Taksmie, Galatasarayın Ka· 
•ımpaşaya karşı galebelcri noırnıal 
olarak bekl<?nm!.kte olup Beykoz
Ja Sülcymanycıı·in yapacağı maçta 
kuvvetlcr'n miisavatı itlbarile da
ha ziyade bi..r beraberlik mlldl.Zara
sı göstermektedir. Fakat haftamo 
oo mühim maçı hiç şiiplıesiz ki 
Fenerbabçc ile İstanbulspor ara
sındaki uı&abakadır. 

Fene~l:iler geçin sene İ9tanıbul
spora her iki devrede de ;k,i defa 
mağlup olmak surtile büyük bi:r 
ademi muvaffakiylte uğramışl""
Ja,rdır. San - Llcivertlilerin geçen 
yıldak bo kımnakarışık vaziyetle
rnin Bulgar ve V cfa maçlarında 
sab:t olduğu g;bi hal;l devam etti
ği görülmektedir. 

Kaleci Cmhad ve küçük Fikıret 
şöhr,et.lerini.n verdiği gururla ça
lışnıay:ı »ımal etnıış vnziye t1edir
ler. Bilfor-ı Cihadın antreman.Jar
da kalede değil for'Vetlcr arasında 
çalışt ğım işitiyoruz. Sonra haf 
lıa'1:nda Ömerden başka işe yaırı-

yan olmadıiı ladle bu noksanları 
tamamlamak i~n bir türlü başka 
oyutı<!ular bulunamıyor. 

Sarı - Lacivert forvet hattına 
geliwcc; buraya mutlaka iyi bir 
merkez muhacim ve soliçlc, t.>ğ«er 
fanteziden kendini kurtaranıı~z.s.a 
Fil..,,--ctiı:ı yeri.ne bir de ;ağ açık !il-
zını ... 

E!!tki temponun del'an11 ancak 
kendi kendileriui aldatmaktan 
ha~ka birşcy :>lnıaz. 

İstanbulspora geliııcc; oyun sis
tenılerinin ıbiri>irine benzen1esi i
tilbarile Fenetb:ıhçe}e karşı da'
m.a güzd ve muvatfaki}etli oyun
Jıır çıkarırlar. Geçerı scııeki kad
rolarından blr iki ki<}i ncksnn ol
mas:-na rağmoo yerİn'C gelen genç
ler hiçblr zaman arkadaşlarını a
ratmamışlardır. Bu hafta eğer Fe
neri yine fena bi..r kad:o ile ,.c İy i 

olnuyan bugiinlerindc :yakahya1>1-
Jirlen.c geçen y .ldaki ga·lihiy. ti e
rine bir yenisini ilıh·e etmek kcn
dil.-ri için güç olmıyacaktır. 

Pazar giiniiıriin spor 1ncraklılan 
iç'r. herhalde ç-<>k hcyccnnlı ""~e 
ccğini tahmin ediyortt'l, 

FARUK EltF:1' 

YATAKLI VAGONLAR ŞİRKET i 
Türkiye Mümessilliğinden : 

Şehir lokantalarında olduğu gibi restoran servisle
rimizde de kame ile ekmek verilmesi usulü kaldınl
mıştır. Serviılerimıizde yemeklerini yiyecek muhte
rem yolculann ekm~ erini beraherleriru:le getirme· 
!eri hassaten rica olunur. 

f \...!ALK SÜTUNU ) 1 

Bir genç if arıyor 
Ticaret lisesi orta kısım mezu

nuyum. Muha.:ıebe bilir:m. İş a
rl}:orum. Takp o1 anların Son Tel
gnf hflk sütununda cR!ı!k\. e 
bir mcktllpia müracaatlarını rica 
eclcrim. * Fakir bir ailenin çocuğuYum. 
Mali vaıı yetimizin bozukluğu 
yüzünden bir yandan ~ de
vam ederken diğer taraftan çaJ.ıır 
m a:k ızti rarında :tıulunııyıorum. 

Elycvın lııe son sınıfındayım. Her 
gün saat üçten gecel~ri s.;ıbaıha 

kodar çalışnak ürere he. ne iş o
lursa ol.sun iş arıyorum. Ta\ie o
lanların Son T~lgraf halk sütu 
nunda (S) rumuzuna bir .1Il1'ktup 
yazmaların rica eder:m. 

Üsküdar İk.in.:i Sullı Hukuk Ba-
kiml:iğwden: 942/334 

K-ııncuk B<o'J.e!'beyi oaddeoi 54 
N<> d-a mu!M"n Haynlnnl93 Gıinıır '6-

~ i1'e mQlıkem(!ye müraoa~ı edcrd< 
O! Ka:auımn Hlanu!t köyünden ,... K~
mil og.ıllcunmm Ömer oglu İlyas k:ııtı 
:Elm.nıo'n>ıı """ ve bıı.bc6ı vrf.at 8""9 
olım.a<>.mı ,... ~;,, cır 939 ~ 
lu b1>l'1llmll6lllll. biaa 0 n ıo..·nd!i6inin va-
9 tayononi talRp eylemiş v>e 11"1'rı mJ<. 
fU6 kıar-ııl su<r!iııde ele kUqü-k Emlıııerıln 
ana '"" bctıe& v<>fıal .m,.;ş oldııjiu bil
d>rilım'l!I old\>ğtlndl<D yt:lrotııda adresi ' 
yazılı Hnyrü.rnisa Gü;raym vıavi !1NJP 
ve ta:r.daıe 4/11 /P~2 t.ax'tıOııd<> rnatı
i<oo>."<"' lro.rar vrıümş oldl.ıturıdncı 
iı..:.rı--..ız1 olonl•ıın on gün ~tn~ ,.,.Jmn-
00 )-3.zılı ~ n.u.rn3~m ile mahkc-
mmne müı-o.aıatlllrt ilAıı olu• 
nw.·_ (249) 

7 2nci teşrin 1942 
18.00 

18,()3 

19,45 
19,55 

20,15 
20,45 

21,00 

Pr<ıpQm .,. ~llb'.ıt S.nt 
A,y&n. 
MÖ'lJİlt:: Rıad:yo D:ıns Oıicıcet.ra

R - S<M&nİJ Eıôc'l ThnGola r 
Pnıcıımıı<. (Şe:!: Nud Li• n· 
gin). 

:Racl!ıo Ooruk Klübü. 
Memleket Saat Ayan ... Jı,. 
Juıo Haberleri. 
~ 10 Dalrib. 
l.timlt: Nlhav<nt ~ 
Şa.ı1ol<ıır. 
R:ıdy<ı G:mıetesl. 

Ml"iıııilr: Klürdil ili>CıııA<AT Makıı
rruııdııııo $;1Mİ•'r. 
KO!l1.ŞIW (K.t-ndimttf T.dntyaı-

lım). 
21,15 Müzik: r>.m:.eıyic; İatc:k.ı<-ri. 
21,~5 KOl?t1lıTil'l (Me..!Pkkr ı:onu-

~). 
22 .00 ~: Radlyo S&lon Ork<'s'.ra.. 

•. (Şe!: Nrc'.p AŞkm). 
22 30 Memleıret Saal A.yar~ AJall.I 

Haber!erl ve Borsa!r.r. 
:ı:ı.~5 /22.50 Yarm; Pı<ıgram ve Ka

panış. 

SAYIN -ııı 
DOKTORLABIN 
Nazarı Dikkatine 
Senelcrdeıııberi J);yüretilt 

kabiliyelıini takdir cttiğiııh 

" EUPHYLLIN ,, in 
Tablet, entravenöı ve int

nmüsküter a·mpuilerile 

Süpoı<ituvarlan ı;:elm:ştir. 

Bilıimum <ıC2a depoların da 
mev.:attur. Piyasada bulun

madığı taltıd.We Türkiye 

Umumt Acentesi: 

F. ~·e Posta Kutu
su 139 miinxaat edilmesi rica 
olunur. 

ROMATiZMA dffil!!:Ji Şehir tiyatrosu 
BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRi , 

Nevralji9 Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal 
İCıUIDI DA GÜNDE 3 KAŞh ALrnA Btı..lB. 

Keser 

]'Hj' '1 DRAM KISMI 
'j~l~ft' Bu akşam saat 20.30 da 

.ı!llil:ili.. Nl:II 
KOl\tEDİ KIS~ll 

ASRİLEŞE."'11 BABA G.'iiiiii ..,...,.,.,..,....... ~ ~~ 


