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HA BiN DEHŞETi 
KARSIS DA .. 
HEPiMiZE DÜŞEN BORÇ .. 

LAR, VAZiFELER .. 
Büyük milletimizin birinci dünya harbi sonunda kanı 
canı bahasına kurduğu; hür, müstakil, aziz vatanımızı 
§::ndiki dünya fidaketi içinden en az sarsıntı ile ve 
fakat en çok kazanılmı! ,imtihanlarla, iyiliklerle, fay
dalula yürütüp götürmeye hepimiz borçluyuz ve te

ker teker bu mes'uliyetin altındayız •• 

ETErll iZZET BENiCE 
Yi··nıi asnn emeğile kurulan 

medeni) <ıt, yine m~ni) etin eliJ.e 
) >k•lıyor. 

270 Alman ve mihver tümem 
&ğııda i>oğuşuy<>r. Tabii bunun 
karşısında bir o kadar da Rus tü
meni var. Ccııbede kaıııl:kh ölen
lerin sayısı az değildir. Korkunç 
rokaınlardı>n bahsedil.yor, 

l\Iıs•r ccplıeı.l de ş>mdi hrı.ını al
dı, Kıyasıya bir tahrip, ta.kip, bo
j:ıışma için<le mücadele inkişıf e
diyor. Almanya, İtalya, Rtı5yada, 
ardı ard na şeb:rler bomba yağ-
nıUiları altında ylkılıyor. 1 

Rus cephesine, Jllısı.r cephesine 
varıncaya kadar bütün Uzak D<>
!uda, bütün Avruparla, bütün Ok
yanuslarda, Akdenizde ve Afrika 
röllerinde az mı insan ölıdü; az ıru 
medeniyet eseni yıkıldı?. 

Hal.bu ki, daha harb:u başındayız 
g>bi birşe;. Asıl harp, Slav • Cer
nıcn - Anglosakson ik1"darlannın 
.,.ı boğı•şması, gırtlak gırtlağa 
gelmesi bwıdan ôtoy·e ba~lıyor. 
Jllikadele ttJpyelnindür ve lopy'C• 
kün olacaktır, 

Şehir, kasaba, köy ,.e bütün 
halk, >.'ıt'yar, hasta, çocuk, ya
ralı, rnalül herkes harbirı kadro5u 
i<;indcdir. Sanılan devr.iliyor. Ar 
yakta duramıyan, sağlam yüreği
u.iıı \ııe sağlam bünycs!nin sağlam ı 

~C\'"herlcrini Jıa~"Dıının alnm-a b:T 
irade yumruğu gibi dikemiyenlcr 
\çiıı t"hl'ke bliyliıktür. Belki de bu 
harp ay:ıkta kalamıyanlar için h-er 
türlü madde varlığını ınahv ve if
oa etmiş olarak bitecektir. 

Büyük Reisimiz İnönü: 
- Öyle görünüyor ki 1943 yılı 

lalıa geniş ve daha insafsız mu
harebelerle geçecektir .. 

Diyerek ha1'bin ist:Jııbalini tayin 
ve işaret edcrıken haıı!ıin insanlık 
ve beşer saadetine getird;ğ'i feci 
ve muzlim 1.. !'eri de en nıükem
mel brr çerçe\'e içinde tasvir et
ıni~tiıo: 

•- Dünya harbi bu yıl da 
kanlı şc·killeri ile memleket
leri yakıp rrkmakta de\•am 
etti. Şchiıler ve cephe geri
lerin.in silfilı ız halk yığınlan, 
her tarafta, ate~ içinde kaldı
lar. 

bitecektir. 
J\li.i<cadttLeıUıı mahiyeti, ıırev'i, 

şekli tamanıile baııı:başkadır ve 
müthiştir. ~ 

Bu dünya felaketi içinde bizim 
siyasi ve askeri durumumuz açık.
tur. Vurana vuracağız. Fakat, har
be girme.sek ""' bize kimse siliiılılı 
bir tazyik ve t.ceavüzü düşümnese 
dahi en az bu harbin lktısadi ve 
mnli tesirlerinden kurtulmamıza 
imkan yoktur. 

1\Iemickcttc be.rbin doğunluğu, 
hususi şaı-tlarımwn ilgilendll-diği 
normal sılk.nWar şimdiıl<ın h isse
dilınektedıir ""' daha da edilecek
tir. Hiilrumet ve Me.:lis bir yandan 
bunun tedbirlerini aror ve alırken 
milletçe ıLe feJ1t fert yapacağımuı 
~!er çoktur ve Türk vatanınıaı ha
yatı, istikbali ve varlığı j.)e ala- ~ 

katıdır. 
Hatibin fecaatluini ve karanlık . 

istikbRlini, hazırladığı il~öde'ki fa. 
eİ3ları kafi d.e.recede canlandırmış 
halde bulunuyoruz. Binaenaleyh 
nıilletçe '"~ fert fert herşeyin ba
şında yapacnğıınız iş pahalılığı 'ı 
bela haline sıokanlara, vurguncu
Jara, itıtikal'cılara '\Te bu menıle
kcti ha...talıklı ve zayıf gösteren
lere fn'Sat vermemr.k, hükiimetin, 
hü:kfımet tedbirlerinin yanında yer 
almak; onları kolaylaştınnaktır. 

Biiyüık m;lletimizin birinci bü
yük harp sonunda kanı, canı paha
sına kurd.uğ; hür, n1üs1.akil, aziz 
vataıunıızı bu dünya feliıketli için
den en az sarsıntı ile ve fakat en 
çok kazanılmış imfüıanlarla, iyi
liklerle, faydalarla yürütüp götür
nıiye hepimiz borçluyuz ve teke.r 
teker bu mcs'uliyet:n altındayız. 

ETEM İZZET BENİCE 

Doğum, ölüm 
ve düğünlerde 

bez ilıtiyacı 
Yerli Mallar Pazar
ları bulunmayan yer
lerde de halka yar-

dım olunacak 

Rommel kuvvetlerini arkadan da vurmak için ... 

Bu sabah şimali Fransı~ Afrika ına asker 
çıkaran Müttefikler ilerlemiye çalış yorlar 
İhraç Kuvvetleri Kumandanı bir mesajında Afrikalı Fransızlara şöyle diyor: 

''Size düşman olarak değil, dost olarak geliyoruz,, 
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TElHf«AI -

\ Almanlara Göre ı 
ROMMEL'in 1 

müdafaa sis
te mi şimdi 
semere ver

il 

mı ye başladı 

Cuma gününde 8 
inci ordu kayda 
değer hiç bir mu
vaffakiyet elde 

~demedi 

RUZVELT 
Fransız hal-
kına bir me
saj gönderdi 

l \ 111 ı 1 

ş;..ı ,,_ "'"'•=• .. '"'" mm"""~,~~ ı...;ı. - ~ "JP,NP-ı CKaod· mdüerdevneTsaoskararukf İtçeinn.~.v· ,· 
Londra, 8 (A.A.} - S;.tıa!hın ilk Karaya ayak basan kuvvtlerin, tasına aıyak basan kuvvetlerin 

saatlerinde, ş>mali Fransız A!ri• şimali Afrikada bulunı;•n mi!lwer ~kumandanı Einsl"llhower şu 

~~~~;~ ~k~rk ç~:ı~~~~~e- ~=~~;~~~:~~~r.işHrak e- m~;~~7::::: Fransmar; r at l yarıya indir ildi 
IBu 'hareket, beliren miihver t.etı- cSİZE DÜŞMAN DE01L, DOST Size, düşman olarak değil, doot 

likesi karşısında y~ılınıştır. OLAR.AK GELİORUıZ. olaorak geli~ruz. Şimali Afrikaya 
IBu b<ıreknt hakkında ilk teblıiğ lxındra, 8 (AA.} - Şimali tevcih edilen bu lhare'ket tama • 

lbu s®ab neşred'J.m:i.ştir: Frall61.Z A!frika.sının bir kaç nok:· (Deva.ıııı Sa: 3. Sü: 6 del 

EN SON DAKİKA 

raç hem A eniz, hem de 
Atlantik kıyılarına yapı d 

Diğer tasarruf tedbirleri önü· 
müzdeki haf ta kat'ileşecek 
Körnü~ l<ıs'J,mıf yaııı.J~bilmPf5i \ 

için V..liıy._-t ve B<ldiyr ı;Juin eld<trik 
....-f;Jyatıru azıa.!1:ır.:ık üzrıe b<ıızı tıedlıfr

ler a!m~a brar wrmış!i. Bu kcrar
Jar.n b:ış:r1'1a; r;.ıt'ı ı'dtlam, ı;dı v<it-

1 

rin, ynpıruık m<'!lf'd;le<:~k, Til<ıel W 

tı~ ve "-a'P'l-"t'lnr ~at Z2 den ıpı. ... 
re işletilm,:Yı·L"ek ve ~ ten"·~rah 
amaltı!'Bcaktı. 

len bu Pl"ie -• iCbar:yıe k:bul .,.. 
dilmiştir. Yalnoz ôom ve O'On l<'O ~~ hr. 
nıC:z ~rnem~tir. Habtır aldığı -va 
göre bilba..."Sa laş!.t:r.ın gc-oe roat 
22 de:ı. ""11'1'a lşlc-!J"""1nesi !şi ba%t 
tıerı>d.d.itlcri. mucip olın~t..::.dır 

Bell"C.:ye bu hu~ta ~ kc.Nrım 

~k.i tı::ıt'l.1 iı:;:·ooc- '""' . :~lk "'1" 
bu h~l.ilit:ı. bir hey'~t Arlloı.1'3:01• da 
bu i~ ftin bazı 1ıı)m:ı::: lar yıa .c: • tıP:. 

CDevaıru Sa: 3. Sil: 4 de) J Beled;w. l!.ncüınenlerinro ~ oo;.. 

Doğu Fas, Tunus, Cezair sahillerine, Rahat ile ı----- ~~~~~~~~~ 
Kazablankaga ihraç devam ediyor J ç ER ç Ev E 1:: 

1

. Londra 8 (A.A.)- B.B;C: Bu da Tunus, Cezair Fas, Rabal ve • o o 
r - ~ sabah şimali FraüSIZ ~ikası sa- Kazablangya ihraç devam etmek- N ET 1 c c- B y ' 
1 

8 İNCİ ORDU hillcrine başbyan Ameriiian iJıracı tedir. Donanma ihraç bare&atm• • 
---------- hem Ak.den:z ve hem de Atlantik ı desteklenı~, himaye eıtmek'lıe- NECİ!' FAZIL Kl~AKl'REH 

K d kıy tlanna yapıJıınış!ır. Bu meyan- <lir. • Uma 0 an J 0 J D l\lıs>nlaıki savaş, İki tarafın da İngiJ'zlerin art de nr Lilı) a, DO 

yeni günlük emri 
1 

birer küçü:k ordusu arasında.- Bi- Trablus smırlnnnda duraklama· 
rinin an• ,atanındaki, i;bfrriinün sına im·kiin tıKanur cdilcbit:r. 
de şa.rlç cephe•>ndeln ku\·veUezinc Bu gidl~. şimıü:lcn f'rcıı!t•r • 1'as-

in .. anlık ölıdiirnıckten başka 
u~ıl te-nmuyan bir acınacak 
ist'kamette gill>kçe daha zi. 
yadc saplanmış bulunuyor. Bu 
halleni insan ıılarak ve millet 
olarak seyrederken büyü:k 
ızlırap duyuyoruz., 

H0:kikat hudur. İ>tiklıal daha 
tJÜ) ük fadelarla, ızır:ıplarla, bal· 
ıa vahşetler, çöküntüler, sefalct
lerlc d-Oludur, 

Sümer Bank Yerlı !\fallar pö.· 

zarları şubelerin,;n bulunduğu 

yerlerde doğum ve ölüm vak'a\a
n için 15, evlenmelerde de 50 
metı-e bez verilmekie<tir. Bu, ko

laylığın yerli mali.ar pazarı şubesi 
lbuluı:ı.oııı şehirlerin belediye hu

duttan haricinde kalan yerlerle 
mezkıir ·şubelerin bulunmadığı 
maıhallere de teşmil tekarrür et
miştir. 

! ! "Almanları 
( VAZİYET ) 
\.~-----
Siyasi Hadiselere Bakış 

n'shetle bittr kiiçük onlu... ı;a, eu aşağı Tunuı. hududunda <lu· 
Fakat bu küçük or<lulBT anısın- rur. 

daki muha"6hi', sanki iki tarafın 
da büyük orduları ve 'külli kuv
vetleri karşılaşmış kadar büyük 
bir netice doğuracaktır. lstiliii sdaletJ.erin, i-stilru salgın 

hastaltklartn ıneıkıüyet ve umran 
eserler<ni ve insan takatlerini de
•İten harp vasıtaları ile clcle ve
rişerek öoi>ınilıxle.k yıllar, tarih.le· 
iş:tilnıemiş ve görülmemiş öl.çilde 
insanlığı e:ôp sarsması da beki~ 
nıiyecak şey değildir. 

.Bu felitk.et nasıl tamir edilecek, 
i:nsaolrk ve medeniyet kayıplarını 
nasıl yerine koyab'Iecek?. Bu su
llEn bııgünkü şartlar karşısında 
cevabı y<>ktur. 

Yüksek Şd: 
•- ~luharebe edenler ara

sında bir anlaşmayı bugün 
için ümit ettirecek biç bir 
yel'de h :'Ç bir deFl yoktur.• 

Derken en d<ığrııyu söylemiştir. 
Taraflardan bi~inin L<ıpyekim s.ırt
listü düşınesi ile ancak bu harp 

(DeWLıru S..: 3, SO: 4 de) 

~ .. ..... , ·~ .... ·.- · ~ 

BUGÜN 
2 inci sayfamızda Fa.Iih Rııfık 

Atay'ın kıymetli bir YB2ı.sı 

Tek taraflı mesele 
karşısında değiliz 

• 3 üncü sayfamızda bundan Jıöy-
le her gün şehrimizin dertlerini 
ve !ıtiyaçh.nn.ı teş•ih eden lbir 
yazı neşredeceği z. Bugün: 

LÜKS BELASI 

1 

• l"' Af • şıma ı rı-

kadan kov
mak • • 

IÇlnp 
il l . ' ı erı. ,, 

L<>tıdra 8 ( A.A.) Seki-z.ind 
cmlu .Başkumandanı General 
Mongomery aşağıdaki ı:ünlük 
emri neşretmiştir: 

OH<>niiz kazanmış olduğu· 

muz muharebenin, başanna

mıı Ilımı gelen iş• bir baş- ı 
laııgıç ıeşkil otıtiğini b.i!>yoruz .. 
Yap1lacaic. da"1a çok şeyler 

vardır. Azami gayret gösterme 1 

!is.iniz. 
Almanları şnııali A!rikadan 1 

kovmadt için, ileri., 

kavemetle karşıl:.ştıklarına şüphe 
edilemez. 

Madagaskar gibi, her bakıımlan 
ıayıi Fransıı ,.c yc~ü kuvveLleri

(Devamı Sa: 3, SO: 8 de) 

JIIISil'<laki barek5t, şimali Fran- J 

,;ız Afrikaıs:na Aımeri:kahların bu 
aah:ı.h asker çıkarmalarile bam
başka bir saflıaya girmek i6tidadı
nı almış bulunuyor. Çıkarma ha
reketi haık.Jon<la dakika.dan doıki- 1--------------1 
kaya mütemmim malUoıat be1de
niyor. Şu var kı, girişile.n bu hare
ketin ehemmi.Yeti kenılilitinden 
göze çarpıyor. 

Fransız ordulan başkunıandanı 
Amiral Darlanın daılıa geçenlerde 

şimali Airi.kada yaptığı teftiş se
yahatinin manası şimdi sarahatle 
a.nlaşılmalatadır. 

Aıttalr :ıilıne gelen sual, ihraç 
kuvvetlerinin mukavemetle kar
şılaşıp karşılaşmadıklandır. Ami
ral Dairen seyahati esnasında ted
birlerin-i alml'! olduğtına göre, ih
rae kuv\ etlerinin şiddetli bir mu-

\Deva.ını Sa: 3, Sü: 3 de; 

Perakende mani
faturacıların 

güzel bir hareketi 
Dün Cümhuriyet Halk Partisi 

Vı10ıyet idare HeyE!'li Reisliğine 

müracaat ederek, Reisucümhuru• 
muzun nutuk la rı üzerine emir e
dilecek her hususu yapın.;ı.ğa ha
zır olduidarını ve Partınin, Hükı'.ı. -
metin emrini •beklediklenn.i bıl-

dırmişlerciir. Maniiaiuracılar va
tandaşın meniaatini icap ettiıren 

lher fed~·karhğa hazır olduklarını 
da Uiıve eylem~erdir. 

M.ih ver Jllısır:ı ıirobilscydi İn
cüizJ.er davayı yii:zAle 80 kaybet
miş olacaktı. Şimdi inı;ilizler bü.
tiin Afrllr.ayı mihverden temizle
miye namzet bulunmakla, Alman
ların şa:ok ceplıesindeki aplanıış 
vWLiyeUerine gine, zaferi yüzde 
100 eminleştirme yolunu t1ıUmq 
oluyor. 

Mısırda.ki had.is.,lere, daz, ve 
hasis kemmiyet çerçevesinden de
ğil, her i!ıtikameti kuca·klayıcı ge
niş ve cömert keyfiyet çerçevesin
den balnlacak olursa, denebilir ki, 

Kaldı ki, bi1. hamlen in orat!a da 

dn-racağını sanmıyoruz!. 

Afrika davesı Jıalledil'r erl:lnıez 
donı<>krıasyaların hemen A,. ııpa· 
Dlll ceıı•ıp d.oğusuna döneceklerini 
ve Girit, Yunanistan ve Balkı·ıı lar 

üzerinden (ikônci cephe) ismi al· 

tında keııd; esasi birinci cephele
rini açacaklarını, ayni hareketi 

garbi Avrupa '"' Frnnsa sahilleri• 
ne de teşmil edeceklerin; sannıa~ 
ta lı>kmet va~dır!. 

l\Iısır lıarckct :nin neticesi, işle 
bu büyük hikmete yol açacnk Jıa. 
dar büyük olacaktır! . 

şu anda Mı.su çölleri bütün dünya NOT- Den!:z üstteğrnen< Bay 
kaderini tayin eılffek bir hamleye Tevfi.k'e: İltifaLlann12a mulkahc· 
sahnedir. !eder. aclZ'İım. Her günkü fikir hara. 

Hamlenin sahibi demokra<ya- lele1'min ,yegane mükafatı, siızin 
!ar ... Hamlelrr ilk esaslı aÜunet!e.'·· gibi okuyucularımdan gördüğüm 
re göre muvaffak... alaka 1-Utfudur. 

.. 
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HALK Flı.OZOFU · I MAHll(FMFf.F.RDE: 

Hare Vaz4

iyeti
1 

Paralar bende DUVARLAR Llbyada k ç tank 
çarpışıyor?. 

Ka~ ramandır, İstanbul vilaye
tinin j,gal etti.i;i e>ki Sadaret da
irc.J.ru,; bahçe duvadazı.ıu yı.kılır 
gi>nfük.çt-, ıihn<m, dakikalarca ~ 
r:lı~ •aplnnıp kalıyıw. 

F.·.kiden lıNŞey kapalı id.i. Han 
kapalı. kadın kapah, yüz luıpalı, 
nıh kapalı, bina kapalı, da~ ka· 
palı, ar-.>ba kapalı, bahçe kapalı.. 

J;trafu:ıda, iki, haıt.ii Ü\ sıra d ... 
var balunan ealci sa.ray bahçeleri 
dahi va.nlır. İstaıııbulu i:ri bilenler 
bu duvarların nerelerde olduiwıu 
taı,urlar. 

B~iictaştan, Bebeğe kadar ma
nan sahHde eski ~arayların tnm
,·ay yoluna bakan cephelerindeki 
yüks.ek ve kalın Juvı.rlartlan mil· 
him bi· kı.smı fıktırılm.~tır. Araıı.
..a, y· kılacak daılıa biz çok duvar· 
lar bulunabmr. 

Eskiden lıerşey kapalı, saklı, yl
ni mahremdi. Bu kadar ~ mah· 
rem arasında daJı~ mahremi., d<>ğ
ru söylemes'ni öğrencınemİ,jtik. 

YENl Gt.JVEY 
GİYL'illıKEN 

Geçoı>l"ttoo bir akşam, radyoda, 

yurttan sesler saatinde, güvey p 
yinir.lron çalırup süylenen güzel 

b;r köy tfrıt::ilsü vardı. 

Bu güzel ürkü bittikten 

ıt:nliyrnlerdcn biri: 

.._., 

-- Şimdi ba kaılar 112un uzun 
şarkı söylemefe J.ilzıım yok, dedi, 

çünkü, güvey\a toou toııu bir kaç 

AlllEI'..İKADAN 

DÜ."ÜYORLAB 

\'crllen lıabe.clere göte, Ameri

kadaki gazotecilerimio: artık, mem

lekete ıföuüyGrlarm..ş.. 

Bir aır kad.q: 

-- Anıan, artık dönsünler, Allah 
a~ ına, dedi .• Verdikleri, beyana~ 

Jar da süylod.ikleri ihti•asl• da 
) eti • • 

SABİT Gf:LİRrJ 

VAf AN'DAŞLAB 

Sııbit gelitli vatandaşıanlan bab· 

seıl liyor, bnnlara yapılacak yar. 

danlar ı;<i.riişülü)"l>l'du. Bir arka

daş: 

- Ba de "'bit geliırli değil mi
yiz, dedi, maaşla çalışıyoruz. 

Osman Cemal §Öyle ta.shiJı otti: 
- Hayrr, dcdıi, biz sabit geliri< 

d<i'ili•. Ua.rpten evvel gazetelerin 

&clı.i.fesi daha çoktu, daha çok yazı 

ı·nzıyor, cLıha çok para alıyoırduk. 

Bu bak ıdAn hiı.iıın geli.rimi:..ıe ~ 

dcııiş klik vu 

r.rüliDı nm 
T A.'.>ARR t;.F 

Evveke, matbaada çalışarken, 

~ma kadar - misafirler ff dahil 
8, 10 kahve içerdim. Şeker vesika

lwı bind"kten sru>ra. k.ıh,ecl kahve 

yapnııyur ve çok ,Ukür, ben de bu 
n>osrlftıuı kurtuldum. Nu.ıl sevin
mem?. 

AHMET RAUF 

1 

REŞAT FEYZi 

•Namahrem. denirdi. Artık, e. 
kilerin, ına:1ırcmi, ne kadar iyi 
anladıklar111J ve :lıaika, ne hdal< 
iyi anlattıklaımı düşü.nün. 

~ &Wı. b.c mec.~t.e_. ~ ~ 
"""""'" v4<.<ıı> v~~ l><.11<1-.ill' bi!Q>. 
r•.cn büyW< l;ıc.rk mubaoıwek o>ndl,'.n 
ba:l».ecl.';ordu. Bir ,,.ı ıtiT..ıo <tçdl: 

Mihver ordusunun Çölde boz-k olddu kdça bkat_n-
li d • , t t•.... a a eme ır .. gon ha n e rıc a et ıgıne Dolandırıcılıktan mamundu. 

Bu eski duvaıdann maddi oklu
ğu kadar, zi:bciyot bakınmıdan da 
~ büyük udınllSl vardı. Hükii· 
met, halktan ayn, haLldan uzak, 
h alktaıı yiJ.ksekte idi. Bu kaim ve 
lilsek saray duvarları, yurt J.çiııde 
daima ikilik ve SKUf olduğunu lh
tar eden Jô!Jjbflier ıi:riyd.i. Öyie 
devirler geldi, geçti ki, h<ılktan Jıoi. 
r i, bu yüksek ve kalın duvarlaıra 
doğ;ru, devamlı surette bakamazdı 
dahi •• 

_ Tank nruba:rch<kni -bal<le çok 
1-Jiı o.hır. Çek;İl"ll" !Öl"ÜSil Pıl ce'* .. ....,,, ~ boolc:oe 1edon i;,,r-
1~ &lef açtıcıru, ÇOIP~'> dü.
şunlllluz. K :rbl ir, Llt>ya oeııi><_-.ônde 

t k •• h k ) t ! !Büyük bir tevekkülle gıeU.p '.lııalri-8 r 1 şu p e a m a m 1 ş 1 r min karşısında el bağkdı, dırniu. 

Bucüu, bu aynlı.k eayrılı.k clu
varlauru biirer .kazma cla~besile ~ 
şaı:;" iııdtriyoruz. Duvar yıkmalı: 
dcy ip geçmeyin.. İstaıı:Dulda, Os
manlı tailı inin, herşeyde •mah
rem• ci olan ruhunu al>idefoştiıren 
bu kalın ve yüksek duvarlan al
aşait etmek, güzel bir .ka<laıı soy
mak kadar zevklidir. 

Zaçyağı varilini 
açarken 

Kazlıçeşmede 29 numaralı Ah· 
met Karaya ait deri fabr'kasında 
çalışan ustı>başı Haıralambos dü.n 
akşam, fabııikanm bahçesinde zaç 
yau varillerinden birini açmak is
terken, hava tazyikile l>i.r<knlıire 
intişar ede.n zaç yağlaır.ı:nm yüzüne 
dökülmesi neticesinde ağır surette 
yaralanm;ş, Balıklı lıast~e 
ka 1 dır ıl Dlllj l1r. 

--o--

Yazan: 1. S. Eski Bükreş Ate~cmiliteir 
i'IT.c.< lal,; bin tank ça•rpJŞrJUrdur.. MJSffi CEPH.ESi.NDE ILARP 

Mt"<'a.<e ııwunııc kcyornelJı bı<" e· VLZİYET: mamıştır. 
rr.._ik.Ji ..ı.m·, lar6: mubo>r~be.:oeri b3lt· İta.lyan ve İngiliz tebliğleri, şı· İngiliz generali sag cenıı!ıla ta-
ktoda ı,.,,, ~ malümat v<er<». 1 1 '-ııp· "---eketıne s''-atle devam e-l olanılt m&Lde mihverin ana ikma ";!" u .. .....,. ~· 
BE<I <le bu nııı.lılırr&tı hı> &sa o- d · derken ,cenupta mllvoer zııiılı klJ1llCulerırn& a.ııııediyoı:um. OOYUJJ<:a yapılan savaşlara aır . 

_ Took mı:b:ıırebel<!ri o k.adar kor- aşııtı yukarı ayni malümatı veri- kıt'alarının çekilmes_i üzerine hi-
ıat:.ııcıılk .oo~ bir ~ey oor,..!dir. Ev- yorlar. maye<iz kalan ve 3 İtalyan piyade 
vcl&, t&nii<laır, muhane:be edı!:ı1axı. a.çıı: İtalyan tebliğine göre, Mersa tümenl olduğu söylenen büyük 
~r. ŞQ9ede ctet' ... r. aınaıe-. d uh millwer kuvv-eLlerine k"""' bir ı -ı ı~ Matruılı şimal bölıgesin e m a- -.,.. 
Jeyh n.e k•<iar ol•J. "-· 

11 
' _,, ı kusatma harekttine gir'.şmiş ve laıı-dra ftnz;ı ihtlrna.l(;. ,.,.,,;.,, .sozulup rabe devam etmiştir, muk ..... ı ta- • 

1<a;cuı ~ • .ara ıı.;r •• ,-nan to:3d<W.! .,.. arruzlar y, pan miliver unsurları lb'Unları bir kaç noktada ~ıtiber 
cli!<bilir. Som-•, taı..ıtıarın benz·n "' dU.şman zırhlı kol.lannı kızyı.plara içine almıştır. Taıhmin ettiğimiz 
yag 1bı>ali vardll' :ıı ç<>i< mühlmu..·. sa- uğratmışlardır. ""''hile merkezden ilerleyen ln~ 
ıtı<iııı g'bi. binlero · t-.n1<, ~:e.r:n< "'" İngiliz tEJbliği de, ta.kip hare- gi~'z zıl1hlı ku'Vvtleri, cenulba doğ-
lıp eüııioıoe yol gl<r.mez. ~. t.lnk . ru carkm ·, yaya oklukları i<'in 

ı...; K t ık:atnın batıya doğru devam etti- ~ ' açık v.ı biıoyük hı·dc! gil& r. uvw - ç:ııbuk ,_,,kiJ~miyen ityazyan kuv-
11 1"d< de6 ııopl"'rı "e pElı: ıı:ı ~ ğini ve zırhlı ku•vvetlerinin Mer- , -
rfbe ı--,ci oo'1<b'lir. sa rıfalruh bölgesinde bulunduğu· vetlermi kU§· tmışlardır. BöyleLk-
n.~~ c~"~a. t.anıı: zırlılı bi.rlilrle-

1 
ıe tnaı!iı:krın eI.ine büyük m:k-.,...,_, .....,. nu bildirmiştir. Mihver artçı an, . ..,. im 

ı'n sillıruıl:ır. Yııııi, ta'*, z.ırhlı tii· tarda esir geçeceği anlaşı akta-
ITT(ıf__, bulunur, Zırblı l<im.ı•ıı. p;ya- Fuka sırtl.arında İngiliz ileri ha- dır 
00 lümrn eri gibi. cTdulı>rda melnı>l re kelini durdurma.ğa çalışmışlar; Bütün ıbu h:iidiSC>ler, milhver or-
cil:ı,:•ıcı.r. ı:;n z ·n&fa n,...mleıioetlerd>'.ı de fakat zımlı İng;b kuvvetleri dusıınun muntazam şekilde değil, 
bu, böyl,.,.or, bunları !bahya doğru sürmüşler- ·""- b kese cd" · · 

LJ.byQ oepl-.. ıı .• ne..·: B• ~ "" vaktıinde m.-.. are ey m ıgın 
dir. E: ;r m.kta'"J. 20 ...,;ni &,""'1.Ş · h ı · • t•· · · cı.. "°ı t:ıl'<'l:n, en çok eöı1 wya be- den perişan bır a" rıc at e •t">-

dor z.:H'ı tü.mrn; bulun""'ğu talırnin e- tır; ele g('\-en m"17.eme arasında· ne ~üphe lbıra<kmamakladır. 
Q.il.tbiJ"r. Bir z.ırnlı tümc-nOıı l,..k mev- 350 tank, -100 top t·e binlerce ara· General Mor.ıtgomery'nin S<ir.:.le-
ru<iil ""5ati 300 chir. Mulılei:t millet.le- ba vardır, rindeıı ı.nla~ı.lan bir nokta ela, 
rio aı-d.ıJ:nrır.ıa. göre bu yek.Un bt.-nz do- h · fb d 
l'iş'r. L'.by.:l<l.1 i,lot laııaıfm riör<io(r nrlıh CBu vaz'yt\<'!, haki rical halJnde İnıg ]iz ordULSWlıın 'lÇ .r ıyer e 
tfünenl. tru'urru}"'(m!Q. """'~ k>. .ı.. ta.- !bulunan mıhver ordusunun Mer- durnııyru:;:ı;gı ve rasladığı yerde 
•·a-r 1>·n '< yü.zı:>r la~• ma.likUı• B">Şer sa Matru,ı, böıı;esinde tutunması milwcr kuv,·etler.ne yeniden ta-
zırlılı ttlm."'11 O<:"i var> , b·n l>ı>ı yüz tan- ve bir muydan muh,.rEJbcsini ka- arrıuız e<leceğ'dir. Mütt!f".kleT bu 
k.ı salip:; r. a . ., ıırh:ı tı'.ime:(~,.; !bul etme•• mümkün değ ld.r. Zi- '"arekata mlıweri şimali Afrl:ra-ol~UDU tı:n•t, "· 1500 t&1* bir la- u . 

dw am etmek 2ı0rundan kurtula-

ratta. 1500 •. n..ır. twtir taorıı.tta v , d<- ra, çek cbılen m Jwcr kuv'·"t •ri <lan çıkarmak maı.Wdı.le ~-samaty da bir f'Ol:.-l<ttr. Btmd.:n ~ı. nı.Jı :beye, ile İugı·iz sag cenahında ilerleyen Jerd•r. 1 
bil'iln bt. zı '1.!ı ta ı, 'n h P: bo. • zıtıl:Jı tümenler Mersa Mr. tru.lı Zaten ıbiz de İng' :!ilz ordusmıwı 

otomobil· kazası den~-· ~ M .... ıı. 1500 ı.or m<>v lbö'.gesinc ayni zamanda varmış 'bir deg" 1 ıbir kaç meydan mııllıa-l·udll oıan bir kırnB ' 1 bu n-. lcta. "m ı .ı., 
Şoför llır.istonun idı.resindeki üçte b•r!ııi, ya.ıu 500 ünli ı:e~ <"linrl• bulunuycırlar. Mihver a.rtçı an, a- rolıes! verdbilecck kıwvette hazır-

2586 numaralı otomob:t dün Sa- tut.a~. r.a şoce boyunca kendilerin; feda !andığını ve mllwcr -Ordusunu y<:Gc 
matyada Etyemez civarından !:"" D<'n:<k oluyor ld. muharebcy' bin edercesın döğüşmii')ieTSC de asıl ediı:ceye kadar iler harekete de-
çerkcn o sırada cad<Hde yürümek- tarik oıtrnl-ctliyor Ru, 'bin ' " ta orduya kiı:fi 7.llman kazandırama- vam edın:,-ğini t.ahm'ırı etm1şti:k. 

Beş davacısı vardı, Davacılar da
valannı sıra ile 41111\attılar. Hep
sinin iddiası ~ydu: 

Maznun Sait. kendi6ini, Pala
ıbııyık A.hımet Paş;,ızade Mehmet 
ibey diye tamtnuş, heµsile dii§iip 
kalkınış, beraıber i~Cı--ler, gez
m~er cglenmişler ve nihayet, 
hepsine paralı göı-ünmüş, ondan 
sonra, Must<:ıfndaıı be~ )"Üz lira, 
Kadrklen sekiz yüz Hra, Rafetten 
Jl>in beş yüz lira, Hakkıdan üç yüz 
lira Ne<:miden de dört yüz sek
sen' lira atmış, fakat, vemıemlşti. 
J).ıvacılar; oolandmldıklan iddi
asile ma!!ıkemcye müracaat et-
m'şlerdi. . 

Maznun iddiaları gaıyet sakın 

dinledi. Söz sırası kendısine gelin
ce kendini şöyle rnüda;f"ıa etti: 

_ Evet... Ben bu beylerle ah
lbap ve dost oldum. Bcr1'ber ~ay\! 
valcit geçlrd:k. Bir dost. diğer 

dootund2 n p~ ra istemez mi? Ben 
de parasız kaldıkça bu zatlardan, 
ded k!eri miktarlarda para aldım. 
Jı:rorcumdur; elim genişleyincı-, 
hapsine \'ercctj'(im Ben !bunları 
dolandırmış değil.im. 

fHfık' m sordu: 
- Peki ... Sl"n kendini Paldbı -

yık Ahır.et Paşazade Me!hmet bey 
dıye tanıtmışsın ~unlara ... Ona 
ne d;yeceksin? 

-Evet. d<ıığrudur. Pederim, 
Palabt'Yık Aıhmet Pa dır Anc•ik, 
annem bab:ımın nık-"Jlılısı <..eğil
miş lıen dogur.ca, biliam, yanın
da ~fa·yık olan annemi azat et 
mış .. Dört tane ev, ıb'r tane konak 
lba€JşlamJı . .Müceı11h.erat ta Yer

miş .. Pa"a da vermı:;. Baııa iyi 
(Deva.mı Sa: 4, Sü: 7 del 

te ola.n Büı'.ban adında bir çocuğa lt'IJ°"""'"<'!erc.• uz:ınrrq bJl.ün c·n P· mı;sla.rdır, Mllıvcr ordusu ricate ı (D, vtım• Sa: 3, tiu. 7 :eı 
boıyuı. ... ce yaıytlmLŞtıı:-. ==========-=====--=============================== çarpmış, zavallı yavrunun yara- 4t.c ınr>k rr:uha•r<b<>lerl vr t.ar.'k hak- • 

la~:~:.a~~;~;~~ kınd;.ıc...~~ım:ı~~\--ır TE T RAF 1 M ES' ELE 
kakhnlmı'). şoför tutulmuştur. l-=-=~~--=="""'=""""""-1 

15 yaşında bir 
fuhşa sürükliyen 

kızı 

genç 
Beyoğlunda Taköirnd'! oturan 

Cevdet ismıııde biri İffet adında 

on beş ya.ş:nda bir kızı yanına 

lhizmetçi olt•rak almış ve iddiaya 

göre sonra lo:zıcağızı arkadaşla

rına teklif ederek fuhşa süriikle

m~tir. Asliye 7 inci =a mahke

mesine verilen Cevdetin bu suçu 

salbit gıörü~mü-ş ve dün 6 ay ahp

sc m bkıbn edilmiştir. 

alE 
L<>l<=talama kıırne ı:., cial-ıi o1sa 1 

f'ılanM"k \"{!!n. -:nf:mt KJ;, .... amı. zacınıedi

yonm: k'I, ~ laı\' ';ıçiı,,"ıııı <Ül.ha 
ot'1.rl w't'ıtt tabbe l.'T'frı:tm vcrı"C'E!atir, 
Kanııesiz t~'k: ~n ziyade lO'kactaı
laıı'da ku!l-.nıl.ı.&"Qı'Cl.u. 

Lolk-:ır.~:l<ı.4 l"'lr·ak Y'YroNcler, lııer
ı:"Üfl evle 'tiden blr ll<i d'ULm t'ID'r.<k 
IJl')tir(Jl('I!-"> !t·yat edimn llcl!r. E~r. 

elııml'tı: '"""°""' dohi •ıltı ~ <'<lilinPe, 
bir miltf.a.t <ılalıı& un ta..ıorruru Y•ı:-1•
bC 'C~. Bu ;reli ııecbri. b ı ~ 
:r<rirıdr bulııyo("\11:. MürObbe i~ mü
krl.ef aliıl<•~ cra:rl',er <le a:yni ıa.. 
~. """11:Y"Oru2. 

BURHAN CEVAT 

Hariçten lzmire gidenler 
ekmek karlı almak için 

vesika götürecekler 
İstan'bul ve Ankara belediyele

rinin a dıkları tedbire imt~al o
lunarak; ~L•aiireten veya sa.r 
şek; ide kalmak üzere İzmire ge
lenlere geldikleri yerler be!ediyc
lerindep getlrt.>0kleri brrer vesika. 
mukolbilinde ekmek kartı wril
ll'Desi tı:mi.r belediye tarafından 
ku-arla~tmlmı~tır. 

---o---
Bir seyyar satıcı da 

mahkum oldu 
Diğer taraftan Si!,vr•bpıda 

Karabaş mahailnin<le 32 numa
radaı oturan seyyar salıcı Emrul
lah oğlu Ali Yücel l\lilli KtJrun
ma kanunur.a mıi'ı ı!,,fetten on JJ. 
ra para cezastıa mahkiun olmuş
\ ar. 

8 T.AKVtM 
Ruml 13-'.R 1 HIZIR 
ı. TEŞUINI 

'.<6 187 
Y.l 942 AJ 11 va.atı 

2 ci teşrin 
D. S. 

7 40 
1258 

8 ıs ~o 

1758 

PAZAR 1 32 
559 

fücrl 1361 
ŞEVVAL 

28 

Vaki~ 
Ez4nl 
D. S 

G<lı>eş 1 41 
ötıe 700 

İklndi 942 
Aqam 1200 
Yatsı 133 
İrnsL'< 11 59 

KARŞ INDA DEGILi ! 
Yazan: Bir kıar~ ınııeYfZUU ""· l~-

l~ y<Wrulanndan b•ıioı, ı.. ıak 

üııeıre, .)"U'\QSmda ah1ro)m.,ış:..ı"· ,;.Q- F R.LiB RIFKI ATA y 
<> :l'I vruruını cıa ha~ ı"'' a !ornışt:ır. 
Leyıeı:ln ıi;;l.ünQe <yardım>. yuvar 
dıa..ki y.a.vTu üsıtıü.ndc *!llt'llnur' ve atı... X .. ırıe br b•a arkıaıkı~m. i.lkı 
lan y~vru ü..Wncle de eh:i k> yazı- ~;ısmda iri 1ıa11:erl{ b:r lüıccarı-
M!il·. En baş'.a şunu ha:ber V'C'l"'elim mızın cfış p!yasn1a.rda.n dört buıçllk 
ikı1 ""' bu loaıı"..kaMirü.n çJklıfıt, gazet.e, lk-.ıın.ışa buğ<la\y tıomin ~ oloo::U 
nıe dıe bu k3'l'CıW\tütii y&PJ.tı r~ım a.J~ e<ii' ıt~'lıerlir. Bu arkı-.dı19ımızın 
oçln mer.t b:r ci.iiııli c<ı;r;., Y<>i<<u.r. da yi n>yCt:ı>de<ı şUphe ttlfl'm'ız yolı:. 
Zatf'n bu ve ~ a~aığıc..a!'-· ımıs.au, tur Fak.lıt n~ı::;."IA h'.ç a'.trll:y-e! .mAz 
bu,;:'.;n ocvlıca rr~. ıı davalar>ttlllZ '.ç.ine ,o.'<!ken kı<~ c<·ııe ıu =lıbı vc
a:dlgınm bir ,_,;Je.,in. h>ı; b'.T kVIU 1 :rol> ~ri.z: <Bu tücc.ı<-ı buluru:z, ge. 
r>(Y'eti o:.n:yaıı.:aT t:ı alından dam. bal tir<:bi'.'""'Si l>ü.ün buJllday;= T<p-
'ü~~ : e lı".- .. h::t t:c almdığaı.t gös- tt.k ııa. O!i ı IJ.ia'kı;ı.ç mı.sılL 
\Err.i t"~ M; n yaz:y- r.ı.u, Sot• ~ik ıs- kftr satm. a ı ('Qrkt . Kcndt.;!nin m.. 
teı..:.l<, B"-J~ ve lıcı$.'<l ~ zı:uıııcağı mJ. :yunıı~ra ca asla vı• g-.m 
ırul.!"Tine en yük:;Ck fyatı v rd4"- dı:ıımg:ıEı VU"n>:~ !iız!• Dünyı.1ın 
mız ç.t'tçi. =ba yUV'1dan at'1:ğırr ız . 
~h3'lk> .~ ır>Cın-? Ac::ba ıaı. het lı:tr ftrı± lım>ç C"-"""' bu' ıruımo• 
l".lll1C!<>I ve l(,iı:ıtl<> w~ bugür. <Ü h.a-1 doğı içi o, bol '"" cu n-cıd.clele·· ol-

~t duguııu ~ bljm~"' Ge-ru B·ı§"l"-l{ki-
~=~. P2Q~~Il3.kı.::v;= seo;·ağ'.'1.f: ıı.ıruz ~r· Y\".Ilda açlJk~ ~ öliir-
25(} ktıru-şı;ı. SıAt.afı t;.;.ıcoaır, KuI'1.J9eşm('- lkrn, dlir.tyanı.tı öb-Jr uouında t:;:.Ua 
dm ııo,t.uncıı:ıra kiiçücilk yelken); oen- b:ı,!l;oylaırınıı y<>Qcan mıi!·. tJer oldu
dıalt ilı· 9 Itr .. .rya kö.'11Üt' taş,yan kayık tunu ~\rmıc.•rnl"Ş nid!r? A.rkadıı.oıtı-
çı, ~1'E!'rd~ Pinde i-kı1 bu.çık. lfra- mJıtın beıhsı4.~ tücoarr, ucuıı buğ:-
:ra kiri=ıı> y<ıpın işe;, a'1"1a ik1 yüız daylllll Tüırk>yeye loş~ i9ıı Hü.. 
Lradan aşağı ol:roorr:ck il2ıore :ı..ıwı.. ~ lruçücülc tkl ya.rdım iste-
JıU: de klrad-:ın:rııOOık lq Y"r lılrak- ~ r: cioo!:tr "'" gemi~ Al>c-ok bir 
mıır..o ~ırı :rııım ~ vMandıaş- de bu b<+!ıcı olduıiu gıtı; oll'ıqsın -. 
Jar. )'U''<ldan attığım11< m!OC ara.ırrı<lll tardaolann i il< duyguoın.ı ci:.iııünü-
uud:Jr? Meselıe oıeciir? M\bterorn Sa.- mi~: «- Öyh> ye. eğer Hülrumet be. 
raaoğ!unun dlı ilk ~ st\fle- o::l'U oı...ı,; •,..., e~ b-d a!cılı Ye hü. 
~ u..,re, Jw6Qt J)<lhaılatııım.ıa bll.- ner~ tlicc~nn iot!ştınde.ıı .,;>ıa<llP e<it:
b.asa ıslor•p Ç(i<en!er, ııtl<deıt de- l>il>e. bem barı;; dwri r'<l"'!ıııa eıı:-
ğlı;miycn ,-aııaooaşte,·dır. Bıın.!Jıcın ıme!t ,.eı-iz; h<'ııı de ıfil."<kar.Jiarırn.ız.dla 

daha oidli ;} e ıu •~.ıa:mıştar? DliD d(a.. 

~ a f:kı D~"~t m!idaha
Je.; ,ç;nc a,ı:ı.:::ımız köy.il, artık bir 
bugda,. ıııru:..ı 6.tmiYç~; iiıılüıııe 
, ..... ırııacı.ız da,,.,... çrit'aoa.l<bc; :rılLli. eıılı;i 

!>:ıtün ~11<x;ı.:arına b<.'<lZer. ııUah1l 
kı::ı.._'llnıl&rJ d;ığLı-ı"da görQn Vll.<dl>I Bı, 

m."'"1!• J<W:<J idi_ Bugün ~ blıe
bdıt·; köye rt·.ı:ah dıci.ııil, kuı.noc. iç
ki VL' ~lına göıı'..ı. ı.iyoruz. I\ıi.r:i.nd. 
sımı kıad".n ı,,.-,,,;,eri köy !cadrJ;mı:ıt. 
150 ı~rc:v-a. C::J""&ıp Yll tlştı ren~wndt.to
cı.:.r;.,.. Ych .rt. O.•vlet. Tilrl<iynı>u 
öcşe tal>runı S lomtın 'un ha<Iı>7 ~ 
~ır. 

Blz;m bu nr ... İ..lhs:: 1 :rırn:ıt, mıcnv.. 

Jeltı<:t:.C pa!ıoh!:k O."T"::-dı;:J st<ınl.ı. 
bulıınma<i.~ lddlaia.n ınıı!or? Bu nııı.. 
~. vurı:= ı.tt. f.yat o.. 
y-ı..ıllQ!''ı.ığu, yo.1-!\. 7_.uıt olm:u:lıb, ~ 
\"t!Sl ın•d ·., ı- yırı F<:k:ıt yı&a':"daki 

rA'Ş:iJ.Lt h w. ınd:ı, peı n>.t wrL 
o., ~:ır.c \ ,;C'l, haİkl. lıcık.•xe.ıt
~ Wl>-"k tutu~ı Vl' O'llU her ter.bir
den v:.ıcne ettiriui, bl!rnıern ld ne cn
m.cid, tııca:- bn:d.r1 kötü bQr :ıt'V' vmW'. 
Geçen gün otrud~a:n h'.r yı;,ıtıı:noda, 
barlfi """""rA ki mesır~y<ılıW; fili,.,_ 
'tıec!I~ Fı ..... r.1ayaı ,..~ za.rarlnı-
dan batısedıı>n FranQOis M""1ciac dl
~ loi <Çok dctla ı.--tt o:~ 

- dııı hıiilCS?2ldılc! 
Bir- 1-p ff<OIAliift d.1-. bir 

d.e milli mtir.!• r... po! ilibıın d!;.vaımt: 
Wn:lı.r. Vu:ıwım<'Lılt*, ""1~ bu 

1ıe<bı' bıro!<n '" bir ~ alinC'Jr, 
~T i>ımarr::>:-rat:, lrunhtr

0 
bl.rind 

r-_Mizahi ve ınilli roman No. 23 ----------- ı h:ln.ıacm;;?, Hem kira veırmcızoin !ı(!ın 
dle k:JTl gı•tir:.ısiD bı.ırda!... Bu oda"' 
tut:.Uıiıııı> zaman pazar! k :l"Ptı.:< ..• Ka
rı ~aıber yirınti bt'S lira, kaırı yot.lt. .. 
On beti .•• Sı'n hem ıoarı ııettn:sin hem 
dle oo bC6 IJTQ:r> bl 1 e ın ""1me2tin.. .. 
Haydi l>Lzraclan dqıwa;oı B'ııl baskın 
,npJp ka•:Ucote götüreztlimin~ ... 

dıa llk ..,.r.ndııı ay:ılolı '~ ücrcili me-, hamur ~'e:-orıdt'ıı g("Ç'1mez!> Cenup 
mıırlar gelir. D:J\\·fet m!ld.:ıluııleslrı;n 1 ~ bu~y v:.r; Kaınodh.. 
b;i.t(iıı ""~J.,.ıru bu memurJ""" llÖl'- da bup,- ""''· Buna ne ı.ı.ce.ı biz.. 
dı!iruyorı.•. Jkı m•murlann ma.oşla- :ıı:ı.~ AmeNkaılıJar b•ze buğday v"...ı.rı. 
rına zem y.ıpmı:ıl< demek, ddğer fi.. ımişlerctir. B"ugürb:<ü mrseJıe. ~ 

<!.°""""" !çioi~:.,r. İŞ bu Qe<'Q("~
den çııftaırıp, l:aJkı b<rıı<rtoe kin J>e. 
reı·, lrillaim«- i'l>ı>l>ı< odlcr. ~ 
ımi va;oiyctl tokılfr etmrz. z:ıınlll1Jll 
ve ıı&rtiann zorlad,ğı f~ık!ıır
dlan her bitiıııl - idt>r(lQkı lru3u. 
ru ~. wzite, hak vıe meeuıli~t 

ölÇÜtJÜ:mj, kaı:Ybed\li" b!.r hMe rokmak 
iılcıncô de.vernız.ı ali>!talo.rıdorır. halbı»
k.i biıXn lç<n bu cilı<ın ~ ımu.. 
haoı iQİJıı;ije milli v"'°lıtı "-in tut
m<ıeı: en başlıa, her gereıvtJ.&, vııbt, 
açl$ı, da. çıpl:ıltl>t n da b;0r.da 
g:i"!ir. Hem Vt•ta.n!aır.:n:, h<m hlınL 
yetltr1ni, btm yüıbtr}eroe cv!dt'.a

rını ~ l<a~edf>n, ve on.m ıır
kamnden da nE" cAamllc, ne p<ıbuç. 

ne csv"p bu.!am.y311 kac:luıla.1 ve 
erk .. k!eri Nr-"!yet \'erı" '7. zMa ~ 
1romşu.13"<1111n ,,, ,,·~ mc.r.Je:;i ltZa.kta 
Y<!Şlyoruıı:, 

1
. BİR PA~ Y AÇO DÖRT CAN .. 
3AZ BiR DE HOKKABAZ 

\., J Mt>lıarrb·I: NEZİBE MUHİDDİN \., J 
re 
k 
ı. 

d< OD.al yt~al V., mırllUbcti 1 
~ ~ v<.1.2.lyet~ kur~a~
Heı\' k01'bti;r ya-ın ş111oe;e gi-

·'!Cf' bC « ~~ t oorıı;rr't.r ıu. 
:nn ı,:or.. · 1"11 hoş clmfk 'Qon bor he<li
rc 1 an >:ı >cap r'<iercll. Fabi
ı~n "1' o.Jer :>ele r<>!ret ye~ itil. 
t:kç aırtan bir ihtır.JB \'IC: 19tak gör-

ü > e '1at•~hyor<hı. Bu dli!Je.r 
~ !':ı.u t t ('!bet bJr t ·r.i't::ın boy gÖ6-

tı < t! Ve '.hnsll sahıT "" t.ham
n tt '°" ' . . Ah ş S"11e'!uF. !ı Ef. 
g3Jtt ~ "'m t"114l1Mc-rın ha!ld vau.· 
a ıcd u • Y<h. Hcın ""'° da eiıU llra ö
c".o. f'(.,yıt' ır., ur ()J...:~ı.mu ha ırbmışt.ı.. 
13 ~:Uın ·t: r!e b :- k.;ot daha ezii~ı 
O. l " od X1 Ç(~tı. 

&.yu.w QJ.::linrn'Cd< ı>Jaınıı.n.ı sWııa 
r 'P ıı<JYll: ""' • >"" btba u:zt;l6. 

rı :Y ~ ka.daır ıht.ıy .. c.ı va..""W:... Hele 
il' c k "ll O..Cl>e ~- ta.n:a-
kr:ı c ı:ı;.en dW'umuıı& :ısu-
de bir ı..ı,. o.e bt.ı· c.~. dil.>ü.-unıei< ~ 

ımndl. H<ı'.bt* ıim:li B<ı(ra.ı. Merzuka 
)"Blp:ı \"UT"a'J°3l< g~lec.-k. ıaten ç:tıt ,.,... 
şı.;tllll benz'y«l J>eıynOıi bid>ülil,ı e.l.
bt ed<!cek«. 

i"l>VQf y v°' ~op pijama.sııu ıi
,.eııq;n !>aş,,. ııazorıe sarp v ""np 
bl.;t.a Uıldıi ~ korar ,·erdi. 'I"am 
bu koı!'BTı vemo~· """1dıı. ~S<i mttdi· 
V'Cn'lLerin aı:ı.r l;ir ytiık alttodıa gı.c.ı.rcn.. 
di<!ırıı ~du. ızy,.otı l\Lı)rzıka SCÜ\ror· 
du işle! •.. ~ pij~ ~t.nt 
"' t'tıne. tıı;:r.ı g')"elr<t< ı.:...ııoıa ıı;.ıı ~ 
deın:ri<ıe asılı l:Or beZ> çeD<.....,• serıp 

lıı:tı.l'r rnekıer yal<ıpwn içine yu,'IW"ian
dı. Yw.,orun t.ltınıiD na:.!I bır ~ 
a.lmooı lôz.ı:ın ~lı:u dilşünırsge va· 
loit kalmad.m, oda. lkıapa l'orr& oçU. 
raJr il' aıdan gibi lıı&m>alaııış::k 
sa9.~-iyle İrinO ıçm; ııma Do!ı:un A
..wü •rı tıriaılııp inct bd)iıı.i k:ıvını
r:ılk, R~ boş-. laad>r Qelloıniş ol
d.uğ-J yorg2,,. uaında.n tut~ san;t&; 

- ....,;e oçll<i,e boç utınıma. ""'8cını& 

R&t.ip, İrinl'yıe CC\-'Clp \E'LCU6111«k için 
başını y&:ı!41klaırın a._ tıı.a. &O.lan~tu. 
.Meı.:ulı:aaın ull&ya pı;f:.ı;ra oda:ya eir
dlğoni pı,'k d,.,Fm~dı. Fa.kat ioini kadı
nın ic; ... rt g!rô f;ıni cö:-Qnce bağu'lneğaı 
cesar.:-t ed..ui.yercJC d :ini çt.-camrak 
odadan ç:Ktı. D;:ı:.nı çJ:Car,makJa öftce i... 
ni a.!2rnıya,ı hırçın Rum kn.ı bu sete.
lıiineli<' hilııeüır a.ğlıyıanlı: Joen<14..,; "'!· 
dire at~. 

İr".ni ~ı. odada ~re.~ yana.dur-
sı.m. Me.'11.Uk:a gerıç sı•vg· · ~t:ı 
görmekten doğan t»r sc .,,~lnç-'ıe b'ışuouna 
koş"u. <Xk!<il kendi.'1'.nin ~ Clııracal< o
luraaık ha :ı yuktu, 'T'<>rr.bul eıı,,.: R.1-

tibin scıcı:.erında &\'~ciOrore tatlı tatlı 
konuşnzya başl•dı: 

- NotwfUlll benl ya•talkta mı bOkli.. 
yorsun• ... Pek oozik b'r lıa""1c~t de
ğf' anmıe zararı yo'h!. .. K a-ldtr baka
ytrn ~ı da yiizüntl göreyim... Pek 
göre~ ıe:dl ....U;opi ... 

~ demin ftrlına. koparan İrhroi.n 
yerine ..,.,dı. lllıenUka.ıın lr.art ,...,;,.ı 

(Devamı Var) 

yotlııvrı dahi alabi!dil('ne ruı-tıı:mı:ık, le.r üstu.ı..:ı,. ;ııOı.rvç mııdde)f'rmı!n bu· 
P3.fıa bor! uğunun. bl.J~Wı. c:ilf' 

1

oerinrl çek 1'1.ll'Jll"ıa)l mı<hır, onlaı'ln ııaıklıetH!rbi~ 
rn{ıft i."(ıne Bıaşv"6c\Itmizıin bMrl t~e, mesi mCıdlr? Burgaz!a ı.ba.nbu.l aro-
b•r rasit ıWre fı;inde OO:ıüıı k.ah'nııiG< suıd.a küıı;U<ıük k'vcltl.ar•mını l'el1-
oldugunu bil-iyonız. K.aıldı ki bütün kıeotle:riıni Y"'1l3llıl~ ·Jlt'6Jç -etcc:Jeıi.. 
nr·..<.atw'.-'· bir itd set>rd~~ miz doğ"! nılidir? A.nıgJıo - Salmonların 
dece !r.{'lmUır~-r sın.ı!:~m takıw koy:ıpiıan ve s:fk.ınb!axı m.k:-
tel1ltil o~ınu.ş~a.rdıı.r. Önoe mem.ur. k!Dc:B her güın bol bol me.!flmcıA:ı 
mübetca.ıt, dul, y('tlvn giıbl., bea,ıemdc: C'3~~t.e],prifl.jıı;ten öğrcımTjiyor mtıtYUZ? 
ZOTUllda ol~ları ile beraber, yaltıllZ 

Bu tilcca~ın, çölün ırn·~·bul t>;r nok· 
İstaınbu: ıi~hri.nde birıkıaıç on biıDi htıu- <tıa ... ıı""<!a d-:?!~nı· bu.!unduğunu h:ıbcr 
l• aşa.n bu •ın:.!a yard:nı e<lot ceg:z, V'Crwierden r..rıu ~? 
Acaba s;ıb:t geliri·! "" yardım cm:e
°' ·k v<ı t.and ~r s.a<'~oe bun "'1' m>
dır? HM; bir ııoJ·ıri ohnıqB<lları halk 

8$1anelerinde be~c tıot!bd.cr• cıa. 
h• alan HiikOmct trğjer IJak~t mutı
taı;farı arayıp b-Jı!m::lt1a v~ ;:r.d.a!t
J~nna yl'tı~tı:~ dıcvaı:n eCı Lrl"tW. 
Bu bah. te 1l3""l•:er ~·· h'. ,aJ;Uı:yıı.•t. 
t4 o!'an~ar g.bl HU.küT.('te taw~yıelrr
d-0 bulıı<ıur:a.rat tu:ı.ır.ı.n ktm mem
nun olma•? Faı.ı.t )fyl<ic koırllaıtü
rii.ntaı rrR.\~ bu mudur? Bu kaıt
katürde:t alıocıb!I!'oek ilk de:'9 Hü~ 
Otürr:ıet ker.di mcm.u~'Q.n i' e b~robcr 
lrendi be4ırı-. ı;o:t<"CS•rıoi """""4<1a v~ 
hale tıabirl içine g~r'en n1Hyonta.n 
ll<C'ndi tal tımı:e1.aııektc oid>.._'u
dur. 

Gr~ sır-ne ,: hi r.' t: r\ınizıc c;ok kar 
yaşı,, bclro'ye.erden ba•ıJarı ı,;~ 

kıı~ gütı oaoddlolrri aÇ31rnodıle.r. O va
ki\'('r bütüın mr.ml«retU. bir İstwı. 

tırl~ı.z.: ~-- A.k::,:ı.m Ustü HükO
mf:ttıcn b:r p'irorr..a k.Sra:-ı alınız, ya.
n.n saıbaıh sok:tılc ı:t:d.'l bir avuç kar 
bul~!• ~e-r bunu dİy(>n bh·, 

gıı!ıPn birl<ı:ıç ols:ıydı. rhenıml)'('t> 
yoloru. E'.loeyma oi,...seône 1roruı., tJ>. 

ımuml teşhis bu idi. O l<ıadar ki bu 
,.;ye.set, Fı>-1.i ]>i,,; buı;ütilı:ürıdPn !ki 

rni&ll daha ;.,; hnlde bulımıhic'•c:ık 
bo'.e olsııydJ. en ağır !dMcct iÇ"inde 
boca'ik: İ!'!l'!n Oöyliyı·c«ctJıc. Ac:ıO<ı 
Sar-..ooıjlu l~t.ııta tedtı;d.,ri 

Kuıtulw; ın . ..,,~lrmıııi dovarn et. 
ifı'lf'n ee.ne b·t· milli nrü«,d(>Je dev
NX!".')"İoz. D.ıbı ciıidl OllJTUi'i!YJZ. s.a,:ı,,_ 
"' iyi tJOVoc'<> e h

0

t..·bcd1>"ruz: kötü 
ıoıiyctlc!"in h·-;ıblr s6tü, te:r.id'.dt umu.. 
n.ım:.ım:ia. d-Pğ 1d;T, l\Itan~ ctt. vn.zf_ 
ye',n g"'1"r!<t:ı n«d ğl hlr ba.~ı altın. 
da oorut:lrıı::k Zfl<ıJ'Mde Y'llt'I . Da
ha ı Y.ır""' r. o.ana şevi«~. fa.kıl t d ha 
va:ıife. lıaK ve mıeı.r~yC'I •Y~~ bir 
n7h ile, ayırıcı, bor.ucu dağı.ıtcl 
dıeğıil, ~r:cşt:-:-;ci, ynpllC'ı \·e top e.yıcı 
bir !P~'d Ue, zo: !ı$J ·'>ıı.:ı> C<"V; m 
ett,kıQe ckM artacak: o~ıa:n ıs:m1z oe
ı;Cıde ol<ıJım. 

On lkiacı ay •• 
Yazan: Ali Kemal SUN~ 

japonla.r haı1be e:rdi ~i 00 

hi.ı: an geçti, QU ikinciye bastı. 
1941 sencshıin ilkkıinuu ayuıın 1 
inci pnü unutuluı: &ünJCide.n de
ıi'ildir. 

O ııü japonlaruı Amerikalılıını 
birdenlıitt taarruz ettikleri öğr&
nildiıi'i uımnn ortalığı kaplıya:11 de
rin bir hayt'et olıııuş.tu. 1912 >ene• 
nesiııiıı ikinciteşrin ayıının haftas1 
ile beraber Aııcl<><ak8on ve japon 
had>i de o ikinci ay:u.a girmiş olu 
yor. Demek ki bir sc~ııin ta.m..
milc dolmas;.na daha bir ay kaldı. 

Bu bir ny zarfıoda ise japonlan.n 
Amerikalılarla ingil:zleri bü.:.bii· 
tün yenmek surctilc baı1lıi kat'! 

ııcticesioıe vardıra,bile<:cklcri far• 
zedilowk gibi değildi.r. Ilalbu.ki bu. 

;,cııenüı ilk a)llurındaki parlak 
m!lvaffaJ..iyetier birlıirini takıp 
eılerken jap<MJları i.;t kl>al için lro
lay tahakkuk edebilecek emellere 
~evked•n üıniıtler eksilt olmamı'}ltt. 

Harp bir sene içinde biter, Ameri
kalıların lını.ırlanrnamış olmasa 

sayes'nde japonlar dnba btr rolı: 
~"elleri alırlar ve alı! kları yerler
de kalırlar diye dü~ünulmiiştü. 
·Amerikalıların taarruza uğradığ>
nı gören İngiltere ise hiç gociJ<,. 
meden japonya ile lı.ııme girdi. 
İngilterenin bu hususta tereddüt 
iJ., ~ril..,ek vakti yoldu. Bir kı
sıııı japoıılar Londranın bekliye
ceğİni \'C jnponya ile harlıe ginnL
yeceğini sanmışlardı. Halbuki İn
giltere 'bu husU'SUı bir an tereılılüt 
ı:öste.1'6e~'Cli Aıııer' · Iılnrı havrete 
düşürmii~ olccak1ı. 

japonya ile m ~ıart-bc.ye tutu,. 
mak istem o bile lııgıtıere ··:n 
beklemek kabil degildı. Ame a 
ile olaın tesanüdii bu sahada da is
b..t etmek evemd~ iugili2ler bun
da gecikıned;ıer. 

Aınerikalılar141 taamıza uğra
ması karşJSında LıgiliLlcT.ıı seyir
d kalanıı;varaklarmı keşfe.Iip et
memeğe Tokyo diplomatlozınca 
ne ı!..rece~·e kadar çalL~ıhhğı ayn 
bahisür. 

Siyaset alemirni:n oıı bir aydan.. 
'beri merakını nyan1ıran,tazeliyeo 
diJı:er bir e)"fiyet vardır ki o d• 

japonya ile Rusya arasındaki si· 
yasi dostıu;rwı hiıli devam C'!mekr 

le olmasıdır. Gereılc Tokyo, g"'rclıı 
Moskova ıliplooıatları bad>in b11 

müşkül sllflıalannda ,ıı.ı ookı!al• 
pek dikkat ecliyOIW. 

HaıDia miişkiil safhası.. Çü n.kü 
Rus tarafı Alman ordularile uğ.

rapnalııtadır. jap<>n taralı da ge
rek U&aiı: Şarkta, geııek BüJük 
Okyanustaki ilk seri muvaffakı.. 
yetlerine rağmen kat'i J>l'l.ccyi <> 
le ~ôş değildir. Çin ve 1\n;:· 
losalıaoın iılami ile muharel>e c.lca 
jajponlar bu mü.udelenin ne ka. 
dar çetin olarağmı hesap etmemit 
değillerdi. Şu var ki harbe gi:rer. 
ken en müsait zamanda giri!diğiai 

düşümnüş, ıı ... ap etmiş oluyorla.r-
w. Fakat Ameril<aııın ve omı ta
kip ederek ~renin de japoDo 
~aya karşı ılıarbe giırnıiş olması n 
Aıııg1-ıkson devletlerinin gitglde 
hazıriatuna1an daha ~iıı uzıya• 
cağlllı gösterm alanretlenlendl. 
Ok:yanııs sulıwmı:Lo japoıılarla A,. 

meriıahlar arumcla şu 800 hafta. 
larda yeniden başla~ olan d..U. 
muhrebeleri de ilerideki harelı:M 
için birer NıJla"Clç •:rılmaktııdır, 

BirimizinDEl;IDI""' 
J1epimizin ! 

Pazar günleri Z •aat 
açık kalan posta ve 

telgraf merkezi 
Okuyı.ıculanm:ıu!an Bayan 

Samiye Adalı Y<IU)10T: 
c- Yanımda misafereten 

oturan kaııdeşimin kızı Pazar 
günü Aıpa.ndis tten ansızm 
hastalandı. Cerrahp~ has
tahanesine yatırarıik acele 
ameliyat iCB.1> etti. Üsküd.arda 
Kısı"kl.:da oturan balbasna mu
vafa.katini almak için İstan
bul merkezinden telgraf çek
!Tlek isedim. Ver:Jen cev<pta 
Kı.sıkh posta, ve teı·:;raf mer
°k<>zinin Pazar günkri sabah· 
'arı saat ondan on ikiye ka
dar tçık olduğu, bu iki saat 
ı..:ıricir.de kapalı kaldığı bH
d'rild Ilalbuıd Kısıklı, Çam· 
J1ca k, la.balık, uzak bir yer· 
d r. Böyle b:r yerde telgr&J 
n"l<?ıfncPzinin Pazar günü yalnıL 
iki saat a<;ık kalnı8sı doğru 
wudti.r? .• 



r Günün siyasi icmal~--------

==Son 24 S aat içinde,== 

Hadiselere Bakış 

Nevyork'tan bildirildiğine gö -
re, Vandcl V'lki, son •öy:roiği 
hır nutukta demiştir ki: cŞimali 
Afrika \·e Türi<iyen:n etrafındaki 
çc,·ıe •haobimizi kazanacağımız 

'"Ya kayı;,edeceğ.miz yer olacak
tır. !ntTtıaım şudur ki, Türltiye 
·bu memlek~ti bil.has•a doğunun 
fethinde anayol olarak kullanmak 
ı.sl ;ccek b:r mütccav;z için çok 
Jco;,,_unç bir mesele tC)kiL etmek
tccLr.• 

Vilki süykd;ği nutU'kla, ilk 
dünva haı•binden ıocınra. Türk.iye
de ;ücud~ g.tlrilen e6erden baıh
sederek bu eseri Amerikalılara 

' ve :nsanlığa iman verecek bir 
mlsal olarak zikrtm~tir. 

ÇÖLDEKİ MUHAREBE 
K&hiredcn verilen hz,bere göre, 

8 inci ordunun batıya doğru ileri 
ll:arckti devam etme<tted.r. Kata
ra <ıat;,klı.ğının kenarından ilerle -
yen AVtistralyahlar da yarışta 
Rommel kuwetlerinl geçmişler
<l.r. Rcat eden bu kuvvetlerin ı 
kendisini derley'p toplayarak, her 
lıa~;gi bir harta müd".faaya geç
ınfsi günün en mühim bir suali 
dır. l\Iuvaı:fak olacaklar mı? 

İngiliz kaynaklarından gelen 
lıı. o.ılere göre, ırülwcr kuıvvet
' r• bu son muhardbede şimdiye 
ka'C!~r 350 toırk, biT çok top ve 
r. kı< vasıtalan kaybelm'şlerd:r. 
A\m·n esirlerin mtktan 20 b:ni 

.. mcıştur. 
Ccı.upta ku.,.ıtılan İtclyan tü

n rlerin"n inlha veya esir cdil
rr n ı bek.enmekled'r. 

Bu - 'l:ıcplerdcn mihverin muka
H·rr.et '~' "mallcri çok azalın it:r. 
t t a Meı-sa Matrutlı'ta şimdi ya
p11l"!"'akta atan muharebc!erin, a

ml mihver kuvvetlerinin Mısır -
L 1':ıya hududunda, yani Salfaya 
m · dafaa haltında tutunmalarına 
,·akit ve imkan bır2.kmak için ya
pıldığı da söyleniyor. Bir habere 
g\.;re de müttefik kuvvdler Mersa 
a~ru}ı'un batıs:na geçmişlerdir. 

Alman ~ncrali fütter Von 
Tc'1!a'run 'bir teft'ıj esnas<nda esir 
cıl:ldiği anl~lmış-tır. General 
zı"!ılı ~ir otomdbilde idi. Romme-
1.r çrlısi mıııhaiızları kendisine 
reeakat ediyordu. Otomob'l ateşe 
verilmiş, general ve maiyeti kaç
mak istemi.~1e...e de, baskınt ya
~>tn 1ngi1izlEr arkalarından b;r 
zııtılı otomcıbil göndermi<;ler ve 
~2nera!Ie maiyetini kaçmat.arına 

' imkan btrakrnadan esir etm~!er

" r. 

Bütün dünyada meşlıur 
Di hi Viyolonist 

J.'\.SCUA HE!FETZ'in 
A.c'\DREA LEEDS 

JOEL MAC CREA 
00'<1" REYNOLDS 

ile beroı1ber yarattığı 

il AH i 
KEMAN 

Jllusiılci barikasınıla b u lıal1a 

S ARAY 
SiNEMASINDA 

B üt'.in <eyircileri gaşyedi.
yw. Musiki dalgaları arasın
da geçeıı mevzuu ise cidden 
calı.öi dik.ka.ttir. 

Suarelu için yerleriulıi ev· 
fı.,_ vclı!Pn ıldıruıı:r:. ~ -· fr BLGÜN _ ____ , 

• 

iPEK SiNEMASINDA 
2 Büyük film birden 

1-KAN VERGiSi 
GEl'\E TİERNEY ve 

RO. D-OLF SCOTT tarafından 

2-İŞKEf~CE 

Berlin ka:ynakları, muharelbe
nin yer deği~irme•inden endişe 
edilmemesin i, ar821i kaıyıplıaruun 
strateji muh:ırebel.ı;rind" ibır e
hemmiyeti olmadığı müt2Jeasın,

dadır. BIJ€ünİ<Ü lıarpte bu nevi
den geri çekilişler taıb,ye ıcaıbı o
larak ~k görülmüştü.r. 

RUsYA MUHAREBESİ 
Rusya cephesinde de harekıat 

devam etmekle beralbr, son 24 sa.
at ~de milliim bir dcğişikl''1< ol
duğuna dair yen1 bir haber gel
memiştlr. 

tRANA 50 BİN AMERİKAN 
ASK.ERİ GELM'ıİŞ 

Cenevreden bilairildiğ' ne göre, 
İranda Sovyet kıt'alannın 'büyük 
bir kısmı Rus cephesine alınmış
tır. Bunların yeriRe yeni Ameri
kan kıtt.atı getirilmiştir. Bunla -
rın miktarının 50 binden fazla ol
duğu iddia ediliyor. 

EN 50 
DAKiKA 

Mukavemet başladı 
Lon<lra, 8 (A.A.) - V'şi rad -

yosu bildiriyor: 
Cezayir şehri ağır bir 'Pomtbar -

dıman<lan sonra hücuma uğra -
mıştır. Bu taarruz püskürtülmüş
tür, İhraç hareketleri Oran ve di
ğer noktalardı; vaki olmuştur. 

Külliyetli İngiliz tü
menleri de gelecek 
V~Lr.;:ton, 8 (A..A) - Amecikan 

kıt'•·"" m yallı:ı.n l:ılr '5Wdb<ılde kül!IL. 
yetJi m'&:taırda. ingJız; tıürnenlçriy:i.e 

LJ.kviye tdli.ıecc.:-!crd· •• 

oırtt'te f ıyan çıktı, 
200 Atman öldflrüldQ 

Mos.l<on 8 (A.A.) - Rad~un 
bildirdiğine göre Girit'de Hanya'· 
da isyan çmmış ve çeteler ikiyüz 
Alman öldürdükten sonra dağlara 
çekilmişlerdir. 

-~~~~~~~ 

Yeni Kurmay 
Subaylarımız 

Ankara 8 (Telefonla) - Harp 
ı>kadeııı'sini bu yıl muvaffakıyet
le ikmal eden yeni kurmay su
baylarımıza diin parlak bir tören• 
le diplomaları verilmiştir. Bu yıl 
akndemimizin kara kısmından 58, 
deniz k•smındıın 4 ve hava kıs
mından 12 kurmayıınrz me:ıun ol
mull"\tur. 

Jllerı"imde Akadeıni loomutanı 
korgeneral Ali Fuat Erden güzel 
bir nutuk söyleıni~tir. 

Valinin izahatı 
Vali ve Belediye Reisi Liıtfi 

Kırdar, dün gazetecilere verdiği 
izaıhatt.e lokantalarda ekmek sa
tılmasının karnes;z ekmek satışı
nın men'i İçin yll6ak edildiğ:ni w 
lbu suretle m urakalbenin koı3yla
şacağını söylemiş ve demiş"tir ki: 

<- Bun u vatand~ iç'n büyük 
bir külfet addetmek dogru değil
dir . Kame kuponları ikiye ayn
lclbilir: Fırınlar ve ekmek satış 
yerleri her tarafta vardır. 

Lonkan!aya gitmeden önce va
tandaş, en ya.kın yerden ekmeği
ni alıp öyle getebilir. Bu da ikti
ham edilemiyecek !bir zaıhmet de
ğildir .• 

:B. Lütfi Kırdar, mi.saf:reten 
geleceklere muvakkat karnelerin 
lheş günlük olarak ve y:ıJnız Hay
darpaşa, "Sirkeci ve Galata yolcu 
salonlarındaki ekmek bürosundan 
verileceğini daha. fazla oturacak 
olanların 'bulundukları iaşe büro
sun~ müracaatla uz.atalbileoekLe
rini illive etmiş ve piyas;. kon -
troller•nin bugün için en çok, 
'başlıca zaruri gıda maddeleri ü 
zerinde teksif edılm~ bulundu -

L "GıtlD BERGi\IA.'l/N ğunu, gayrim~u kazanç peşin-
ROBF.RT MONTG0)1ERY'nin de koşanların ergeç mukadder a-
eıııs:ıb;~ surette yarattıkları k>betler'ni buLac&klarını da beyan 

b:r f'~il~m~~~~~~'._~e~t~m~iş!t~ir~.------- ---

GÜMÜŞ SO F RA T AK i M i 
İçerisi kadife kaplı cHiz sandıkta Minerve başlı halis ve eski 

Fr•nsız gümü~ünden 24 kişiliktir. Sandal Be~teninde satılmak 
üz.ere l eşhi.r ecillmcktcdiı 

YENi A~IR HAVA AKINLARI 

Cenova'da çı .karıla n 
yangınlar180kl. met
reden görüniiyordu 

F ransada, Brest limanına da Mütte
fikler yeniden bomba yağdırdılar 

!Londra, 8 (A.A.) - B. B. C : 
IBritanya tayyareleri gaı!hi Av

rupada taarruz hareketlerine dC!
vam etmişlerdir. 

Fransada Brest limaruna iki de

fa hücum edibn'ş, doklara ve de

nizaltı üslerine boniba:.ar yağdı

:nlmıştır. 4 düşman uçağı düşü

rülmüştür. Müttefiklerin 1 kaytbı 
vardir, 

!Bordo'nun şiıııalindeki Jirond 
n<!lı<i ağzındaki düşman gemile-
rine de hücum edilmiştir. Bura
dan 3 horn'bardıman tayyaresi 
dıönmemiıjtir. 

İtalyan limanı Cenovaya da şid
detli \bir hava. akını yapı:mıştır. 
Bir çok yangınlar çıkarı:.ınış, li
man tahnp edilmiştir. Çıkarılan 
yangınlar 180 kilometreden görü
nüyordu. 

------·--·--- ----
Amerikadal<i 
gazetecilerimiz 

dönüyorlar 
Ne>";)oı1c, 8 (A-A.) - Türk -

11eO!e.rin.cfrn 3 ü Tilrk:!yeye dOıxnli< 
üııeı>ı Ş:ı.ıtt limsnJ:ı.:ı.r.ıduı wice g;ıt,. 
mi !erdir. Dün bli>~a Tüıtc 11"""*-c'
leri Vcndtli V'ilk·'Y' 2.i)"a:-rt e.tmi.:.'.~ 1 
<lir. 21 ~ Tüıt<ı'ydın aynııın 
gaııctec ·.,,. ıı.rl~'lk A<rr.:ikıa .ıe Ka... 
:ı:ıd:ı topraklan tv, uıe 16 b.n kilooK't
reden fua111 bir dol::.u:ı• yaprı~
chr. 

ecrteo!t"l' da~ ~~ Blrıleşk Ar 
·mer'karun Aa:kı:ıra Bu)'i.lk E.ç!si Lau
rence Sfi/illha<'I 1ııır .!ın.r;n şeıro!ler'
ne veril"'1 akı,;:ıcn yem<'f.Ot>dte nszır bıır 
lumn~ıJ.mlır. Büyük E:.ı,-i ~tında var 
zift.si başlfllı ~<'ktir. 

+ Beroc, 8 (AA ) - S>rp kıaıblne
&fadıe c<ğ;şl;lkle" ~"'3p1lrn1<Jlıır. Yeni 
kıurulGll kshineı.l ! .J yeni Nazır bulun
mektaeır 

Amerikan Kumanda· 
nının Fransız 

kıtalarına bir ihtarı 
Vaşington 8 (A.A.) -Amerikan 

knvvetleıü kumandanı Fransız as
keri kıtalarına, olduk.lan yerler
de durmalarını, buna muhaFf ha
reketin düroıanca teınkki edik>ce· 
ğini bildiruniştir. --o-- -
f at"hte bir tram· 

vay kazası 
Fatihte oturan Sıdıka ismin.de 

bir kadın diin ~•:am Fatilıte Fevzi 
Paşa caddesinden geçerken vat
man Eşrefin idaresinel..i bir tram· 
vay çarpmış, ba~ın<lan \'e muh
telif yerlerinden ağır surette yara
lanarak Gurcba hastanc~ine kal
dırılmıştır. -----

A lmanlara göre 
vermiye başlanıı~tır. Cuma gil· 
n ünde düşmanın d~te şayan 
b iç bir şey y apamamış. olmasına 
işaret ed •hu ektedU,. 

Bir iki m uttefi'k tauruzu mih
ver miidafaa h&thrında kalmıştır. 
Düşman ağır ka)• ıplara uğramak· 
tadır. 

Alman hava kuvvetleri dunna• 
dan faaliye t göstermckted.iTler . Sa 
hil yolund a ınüMefik kuvvoetler i 
ıbombanhman editm'ştir . Bir çok 
tank topl ulukları da taar ruza nğ· 
ramışttr. 

VAZIYE T 
(1 ine> S~hi!.oden De\'<ll!Tt) 

n in orada lngil"zle re mukavemet 
gösterdiklerl hahrlanır.a, şimdi şi
mali Fransız toprak larında da ye
n i b ir h:.rp cephesinin a~.lmış ol· 
duğuna bük:ınedebiliriz. 

Fakat gazetemizin intqar saati
ne kadar, Fransızla rın mukavemet 
gösterdiklerine ve yalıul göster
medikleNıı.e dair b ir haber gelme-

Salom onla rda 
Japon zayiatı: 

5000 ölü 
Loruira, 8 (A.A,.) _ Amcrllt:ı·n balı

~ Nnr:lıiın'n ıııeşrettiği 1ıir l<bllğ, 
SalOınoo atmları.nda japon kn.tvvct'.eı
ıiı1'n 5UOO öllü _.doklerı..i bl'd)rnı&
tedir 
G~ R.Y, 369 Jao>OO uıı$ Pasili:< 

böle-. tahrip ed'J.n4~. 

İkinci cephe için 
Cebelüttarık 

üs mü olacak? 
St<ıkholm 8 (A.A.) - llbdrid'- ı 

den Nie Dagly Alihanda gaz.,ıcsi
ne bildiriliyor: Son günler zarfın
d a tank ve malzeme b;r:kti:ıülm~ 
tir. Bunların ikinci cephe ü;in ol
m116ı ihtimali vardır. Cebelütta
rık son zamanlarda muazun sililı 
deposu haline getirilmiştir. İstih
kam kıt'alıın sahilde ı.. .. yabklan 
havaya uçurarak içlerinde tayya
reler için yer hazırlıyorlar. Lpan
yul llbkeri mahfillerine, müttefik
lerin Avrupada ikinci cephe için 
Ccıbelüttarrlı:'J üs olarak kuHau• 
mak niyetinıde olup olmadıkları 

suali geliyor. -------
Yeni Emniyet l\1üdü

rümüz bu hafta geJiyor 
İstaı>bu~ emniyet rr:· dürluğüne 

tayin olunan Burdur vaı • Haluk 
Nllıa t Pepeyi bu hafta çerisinde 
yeni vazfüdne başlıyac ktır. Bur
dur valiJ.ğ.ne te"!i eden İs.anbul 
emniyet müdüru Kamiran Çuh
rufrı da bugünlerde Jıa~cket ede
cektir. 

Son Telgraf - Yeni emniyet 
müdürümüz evvelce Em'nönü ve 
Fatih Kayınakam4klı.ırında, bele
diye yazı işleri müdürlüğünde, 
İstarıfoul Vali ıMuavtnliğinde 
bulunmuş çok kıymetli bir idare 
adamımızdır. 

Çalışkanlığı, nezaketi ve dürüst 
mesaisırıtleki intizamı, t:eıyreti ile 
temayüz eden B. Haluk Nmada 
yeni vazüesinde muvaffak;yeller 
dıLeriz. - ·.--.o---
Doğum, ölüm ve 

düğünlerde 
(1 mô Sahir{'drn Dewrn) 

Bu itlbarla. doğum, ölüm ve ev-
lenme vak'alarında verilecek ·bez-

!erin: Kaza ve nallı.ıye merkezle-

rinde o mahallin manifaturacıla

rın& tahs'6 edilen eşyadan verilr 

mesi. 
Köy·;cıin mezkur ihl:y&~larının 

bağlı ·bulundukları nahiyeden te

mini viliı·yetlere bildır:lmi,;lir. 

m '.~ti . K.. ·· d t f · · flirJ<aç gündeıı:beri Cebelw~tarık· omur en asarru IÇl D 
ta İngiliz donanmasının ve pek Çok cı inoi S>Meden Devamı 
t~ıt gemilerinin toplaıunası, Ame. D.ğ»r Laroıt:ın bıı bcıJ.b;·r:eı- meyQ.-
r ikan dev kalelcıinin faal'yete geç. ruııri<ı b"lıın.'.ın cadde ve oc<w!c tenvt
tiği h"k.kında gelen haberler, mü- re.tının yan yı>ııya a:ııa!tı.lma•I tıeö. 
h im bir hareketin hazırlaıım:ıJ<ta bori<-.·n tatbik o!unm<l6ı.na baıılınılmış-
oldnğunu ihsas ehniy<>r değildi. ur: B'r .Jcıç güm!enbeıi e<>ve'oe rod-

Anc:tk bundan sonraki i~Aimaller de ve s.i<:ı.'.<lat'<llı gece ,.aml!'8 kadm-1 
yeni başlayan 11ar!'k3tın, hem as· y.aııan l3rnlxıkır h:ç yô.!tı,mmraktı:ı ve 
keri, h em si)•asi inkişaflarma gö- sad~ro ool.-clıa ik&clal' -"!Nl . 5ır.ba.la.r • 
~e belirec.,ı.. ı' r. l:ıı.rQ>kıi ~ır. 

RUSYA HARBi 

Nalçik'in cenup 
doğusunda mu
harebeler çok 

şiddetlendi 

Stalingradda b Ütün 
A lman taarruz l arı 

geri atıldı 
Londra, 8 (A.A.) - Stalingtad 

cePJıcsinde bütün Alrna·n taarruz

ları geri atılmı:ıtır. Dü.şınan ağır 
kaylplara uğramıştır. Sovyetler 

iwaı ettikleri yerleri tahkim et

mekle meşguldürler. 
Şchrfo şimal l:ıatısınd& top ate

şi tea1i edilmiştir. 

Orta KarkasLarda, Nakıhik'in 

cenUp doğW>unda çetin çarpl§Illa

lı.r ""reyan etmekledtr. 
Moz.do:r. kesiminde 14 Alman u

çağı tahrip edilmGıiir. TupaS<'trin 

şimal doğusunda mahalli çaqıış

malar vukua gelmiştir. 

Rommel kuvvetle
rini arkadan da 
vurmak için ••• 

(1 ine s it('ldro Devıım) 

mile askeridir. Tupraklarmızda 

gozumüz olmad·ğ.nı söylıcmek 
zannedersem boştur.• 

ÇÖLDEKİ MUHAREBE 
v AZİl.'"EI'İ'İ 

lxmdra, 8 (A.A.) - Mısır çö-
1ünde sekiz'nci ordu yine ilerli
yor. 
Alınan en 90n resmi halberlere 

göre, İrı.giliz kuvvetleri Mersa Mat
ruhun ccnlllhunda bir noktaya gel
mıştir. Z•ıptedilen sahil yolu bo
yunca tahr~ edilmiş tank, kam
yon ve teclı"zat yığı\ıdır. 

Hava kuvvetleri de bu kuvvet
lerle 'beraıber ilerleml"kte ve iş
gal edilen her ha va alanı hemen 
istifade edilir bir hale getirilmek· 
tc<lir. 

İLK TEBLİÔ: 
Londra, 8 (A.A.) - Fra= 

şimal Afrikasında karaya çıkan 
Amerih·n kuvvetlerine kumanda 
eden Avrupadaki Amerikan kuv
vetleri k4mandanı General E'sen 
Hoverdir. 

Gc:-.eraiin ilk tobtği şudur: 
~Bu sa'oah.n ıık saat.!erinde A

merikan kara, b.:hıiye kuvvetle
ri şimali Fran,:z Afrikasın.n sa
hil:erinin bir çok nok•alarında ka
raya çıkmağa başlamışlardır. 
misi ile orta tonajda bır şilep lam 
kelini önlemek ve Mihver kuvvet
lerin. yok etmektir.• 

iNGLLİZ BAH'RİYES1JNIN 
YARDIM! 

Londra, 8 (A.A.) - Karaya çı
karma i§lerinde İngiliz lbaQıriye
si yacdımda bulur.muştur. Bu 
fevkalide müihim Amerikan teb
liği F ransada neşredilmiştir. 

FRANSI Z SUBAY VE ERIUERt-

NE BEY ANNAM:E 
Loırdra, 8 (A.A.) - Amerikan 

kuvvetleri kumandanı Fransız 
subay ve erlerine h'ta:ben lb:X be
yannorne neşrederek velli!ecek 
emre kadar yerlerini terketmeme
lerin' emretmiştir. 
İSVİÇRELİLERE GÖRE 1Kt 

TARAFIN KUVVETİ 
Berne, 8 (A.A.) - Londrada if

~a edildiğme göre, Mısır çölünde 
23/24 gccC>Si taarruz başladığı sı· 
rada, general Mlontgomery'nin 
emrinde 10 tümen va.rdı. Bunların 
üçü zırhlı tümendı. 

Alman generalı Rommel'in e-
linde ise, 12 tümen vardı. Bunlar
dan üçü zırhlı, dördü motörize ve 
ıbeşi de p'yade tümeni idi. 

AKDE:'lZDE İKİ GIDrl 
TAHlRİP IDDİLDİ 

!Berne, 8 (A.A.) - Mısırdaki 
Ameıikan umumi kara"!f:ilu bil
dır:iyor: 

Amerikan bomba uçakla.rı dün, 
Akdenizde faaliyct:er:re devam 
etmişlerdir. Büyii'< 'b:r petrol ge
miı;; il or .a tonajda bir şilp tam 
ısa<be: lcr'e tahr:p edilm'.şh. 
B:~azi ve Tobruk §iddctte bom 

bt.&·<Lmo.n edilmiştir. 

3 -Su N T E L G RAF - 8 ı inci Tl:ŞP.!!'f tf.ü 

Şehir içinden görünüşler: 

LÜKS BEL Si 
50 gramlık bir şişe levanta t am 
on beş liraya müşteri buluyor!.~ 

Yirmi gin içinde açılan 11 şapka sergisi 
ye bir günde 100 çift ipek çorap satan dük
kan - Koku mağazasında kırk dakika .... 

Hafif Vido olunca ... 
Kırk seki:z saat, İstanbul kazan, 
~ kepçe; buıgün için hepimirzin 
meıselesi olan bir derdi; pahalılık 
'be18sını y.a.ratan sdbelpere karşı 
vatandaşların neler düşlındüğü

nü, neler yaptığını öğrenmeğe uğ
raştım, 

Ve, tam bir viodan kanaati ve 
mutlak bir kalb huzuru ile teş
hisimi s{;ylüyorum: 

P&tıaLılıktan; dünya hlidiseleri, 
harp ve hatta vurguncular ka
dar fertler, yani hepimiz mes'u
lüz. Biz, sıUh içinde olmakla, harp 
dışı kalmanın, dört bir tarafımı
zın k.ın ve ateş içinde yanması
nın, bitaraflığımızın ancak hu
dutlarımıza ateş sıçramaktan 
menetme kle kalan, fakıi·t umwnt 
hayat &artkırımıZltn tamamen 
haııp içinde oldu'1unun farkında 
dcğilız ... 

Amma hiç faTktnda değiliz: 

O kadar ki, dün;aıu:ı moda mer 
kezi olan Paris'te kadırlar baş
ları açık veya ocuz bir kum.§tan 
yapılın~ bere ile, bacaklan ço
rapsız dolaşırlarken? ... 

Son yir!'T'. gün :çinde İslanbu\. 
da on b;r şapka. ekispozisyonu a
çılmlŞ!ır ve Galat arayda yalnız 
lbir çorapçı günde 100 - 120 çift 
ipek ~-orap sat•yorı. .. 

* Saaıt on altı ..• 1st'klfıl cadde-
sinde, Tünelden Taksime doğru 
yürüyelim. 

Evvela, şu koku, yani lavanta, 
:lıosyon, esans vesaire satan tica- · 
ret.haneye girel.:nı: Üç genç kız, 
lıo<; şişeleri doldurmağa yetişe
miyorlar. Normal zamanlarda ko
ku satmak için aÇllmış ve ı.aıa 

şıklık için bunu bol rol kulLana
cak müşteri bulöııı bu dükkanla .. 
dan İstanbulda, tam 131 tane ol
duğunu öğre~'Oruıı. 

Kolonya, mtıhakkak bir temiz
liktir ve sıhhi bir şeydır. Fakat 
tuvale-t iapittıo&u var.. Somyor
sunuz: 

c- KHosunu k<ça veriyorsu· 
nuz? 

c- Limon 35-0, diğer kokula.· 
420 ..• 

Siz dü.,<-iine durunuz, talepler 
birbirini takip ed yor: 

•- Bana şu şi.«-yi Fujer duhlu 
rur musunuz? 

c- Yarım kiloluk bir Origaıı 
istiyorum! 

<- Yassı bir şişe Şipr ven. 
misiniz? 

Bir köşede bekliyorsunuz. Şiın• 
di i.çeri, heıtıalde bu kıokulann 
lbir çoğunu, terkos suyu k~ 
bol buLmuş olduklan, etrafa 5a9" 
tıkları başdöndürücü bir bahu 
havasından anlo.şılan iki genç ku 
giriyor. Matmazellerden birinin 
yanına yakl:ıt,µp merak ve heye
canla soruyorl&.r: 

•- Vid<>'nun Suvar dö Pari'd 
var mı? 

Hayalinizde, işgal a1iındaki P • 
ris'in bomba yağmurunu bekle • 
yen mahzun hir akıjamı canlam
yor. Haytr ..• M3tmazel bir köşe
den, bin bir itina ile yaldızlı bir 
mukaV'Va kutu çıkarıyor, ortadan 
iki küçük kanat açılınca., kübik 
<bir küp şeklinde bir şişecik gözü. 
küyor. Sirkenin daıba lııc>yusu biı 
renk •.. 

Genç kızlardan birisi, üzeri m .. 
deni bir zarla k31pal1 olaı1 tıpadUI 

sızan kokl!)'U alabilmek içın şi
şeyi bumuna yaklaştırıyor. Ve 
'bir müteha.5615 teyıis koyuyor: 

•- Hakiki Vido .•. 
M..tmazelde bir z&fer to'bcssü

mü: 
c- Harpten önce gelm.,ti, bir 

tane kaldı! • 

Fiat nedir, bilir misiniz? On bet 
lira! ... 

Ve, hiç pazarlık edilmeden bu 
küçük kokulu fi$, cAbı hayat. 
gibi alrnıy0r. 

Saatime bakıyorum: Beşe yir
mi v~. Kırk dakikada, hi<: ol
mazsa yirmi mWjtcri geld., ifukıa 
aldı, yerin bir sürü para bıraktı.. 
gitti. 

Hüküm çıkarmakta hiç ncele 
etmyeiI\iz. Ve dudak bü .meyi
niz: Buradan çıkacağız, v :ız 
çıkınadik kadın boyası saLn Bay 
M .... ile konuşacağız. Kıolay degıl, 
içimizi yakan haıyat palı.alılığınım 
nastl meydana geldiğini, onu na
sıl körükkdiğim.lzi, nasıl kuvvet· 
Jendirdiğimizi anlıyacağ'.z_ 

ŞEHİRLİ ---------------------------
Parti Kaza Kongreleri devam ediyor 

Bu Sabah Bakırköy 
Kongresi yapıld i 

Beyoğlu Kazasındaki toplan. 
tıda dün verilen karar 

.Parti K~ J{ı)ııgt'l..erine d~ o-
1~11". lityog.·.ı Ka.:mııs.ı. Kco-
1Pfe$ dün ~ 15 ~e yq>ı.lmı·.ıtm. Kıoo-
11~ a'IU<at Met<i INıımot Geleqe-
1><* - ve bor ;rıllllt r-.....,... ı-. 
rımu drun~. Ra.poJU> laib.ılüo-

- llODl1l iıo&larıuıın ilt<:bl • dl-1 
;,ic!ı'ri swaslyle <ii>n!enmi§ "" iilı: ü 
a•an Bcdlri Ned.im ~ Citaı ıı
binin doğurd~ oı.ı:r ı;:ı.rt.ıı.r altındB, 
l>uetiın ıı;:ı..,_.,. PO.rWer oıı>:ıtiıtıda lıer 
ır.ıı.ın.:wdan doha ıw-vvet.ıı bir diaplıo 
hlilld'.i•-n stmn<ei 11\zım geldig•rıi 1>tıe
rüz ettardJlı:t"'1 sonra içimle bW•ındu
ğunruz iaşt• g\!QJW<>.-aı.in hUkıhnıeWı 
afoı<ık1a o lut<ı ve daJ>a dll a.lacalP 
ka'l'I tcdtı<r!l'ıie ledr•cen oı'l<ı<ian kal· 
k:ac•i!jırı& filııbe9 buluıımahı:ıııt wr
leım~. 

!)8.im1 Erıc...- 5,,..>nd3n n"1ııılllm 
lllB 1 id Yaşar oğlu da . ııeoıe l•.Q'1lll pa.
bahl ı.ğı1ıa tema& ~ıle:ı::I< baı;la
m11 •ı ~ bugün K=l .. ym mu•htaç vaıan
dl.ışı..ı• sııçak y>001<K d;:ııimna 70IU11-
d:ıık• h':ıımeWıe d.ıha geniş ölçil<le Dv
lk:ı! İd""'°"' taratın<;.ın :ya...C n edilmml 
!,>.ll< yet-inde bo" iş olııcağ!lll8 işıı1!-et el
mi~ t1 r. 
YaşaroğJu, ik"1ci bir cı:lle!t ollıııık da 
ôşi pek ge.n<şl~. ve r.ü!usu h:ıır'.l 
ço&alm1ş o.ao Şişli r.eh~e&ıı.:ı.n kam 
:baltne lfrağı 1ıeklifüıilc buh..ınm~tur. 

Yaşı roğ:unun he i1ti tckl ı>nın de 
d:ıi"r lc'°li!ler!e b· tlllcte P.ırt' Villl:vl't\ 
Urn•.rn! Kongrel<ı<ı ı. "1ıdne a.ı'l:eOO-
meoi r.ıwv<ı!lk g&Nlm~. t 

Koııı;:rı cıe MiW Şe:t'.rrmn 1 Son\('Ş
rin 1942 nutku, heyı; i& b~ mev~ 
:ruu ec.Jmlş, BiiG<fik De$>Ulıııııı Ö• l'!<
t;tl.("ri tı.yıT"ı ıuyn rt.-blar.ı ir-"ld:nh."T'<'k 
hu..-'"-., .-ıtYJott:.-ız. ve :a~.;;n: oları:ft., 
kıa:ıııaılE çe b>~ pah:ısllla aa o!- 1 

- mutlaııa ,.,....., aetrile«l:i, bu yol • 
dıa PVOililerln ~<ıı g. < " c.ıı 
"'**""""' ça~!an kQ , ,• L-::a 

olımruş.'>r. 
Bakırköy kazası P ar ti ~wngred 

ele lıo sabah saat on b'rd~ ) opıl
mıştır. Koncrede P art i vılİlI<I ida. 
re heyeti reiıııi B. Suad iia~ ri. a7.a• 
dan Bayan B asene, B. Ilgaz da ha
ztt bulumnuşlardır. Toplan tı Talıı
&in B~llİ'tı rdsliiinde açılmış ve 
idare heyeti" hesap raı>-0rlar nı 
okunmuş, kJilıul edilmişfr. llal~D 
lııongre devam etmeıkte, dilek ler 
görüşülmektedir. Kadıköy kongre. 
si de bugün saat 16 da y apı lacak
tır. 

Harp vaziyeti 
(2 ;ne; &m"fe<len D"vam) 

Alm1ınlar, cepheden müdafaaya 
elverişli olan Halfaya ecçdin.de 
tutwııbilece!klerinö :im.( ediyurlar. 
Fakat bu geçit cenuıptaı: ku;-.ıtı!.
maya elverf.;I dir. Alınanların bu
rada cenup cenatı.arnda em:n o
larak bir mii.<fafaa cephcs· kura
cakl.,nna Ye mr meydar. muıhare
besi vereceklerıne ihtimal ' le
mcz. Almanlar belki M<Sır - LJı"ya 
hududı.ır.da _ kal'f>lerdcn , · e
derek - nıuvalııkaten bi<" ımidafaa 
ccp"1es· tutabilirler. Zira, mihver 
d<ık"ntüleııi ancak orada toplana-
1..1.llr le.r. 
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HA SA ~N FISTIK ÖZÜ VAGI 
Z.,4 ( 1 umumi verem ve kansızlıkta gıda suntile vücuda afiyet verett ~ine kuvvet ve gıdll kayuğıdır. Birinci ve ikinci veremleri kat'iyetle iyi eder. lıtihayı tnyid eder. &hkyağı.Ddan ..-e bütün mukavvi iUçlardJın ve biltilıı ::"dalar

dan dıtlıa iyidir. Vitamin ve kalori itibarile H rengm bir yapır. B.i.r kilosu on kilo halıkyağına muadildir. Bir lııilo iÇ<>n mutlaka birkaç kilo İltifade ""'""· Hasan Deposu ve Şubeleri. 

TAÇLI DELİLER 

DELi PETRONUN DELİ Kili 
' l lBULMACAt 

\ 112345i789 

Birinci Katerinanın ve Çariçe Elizabe
tin zamanında Romanoflar sarayı ... 
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• -• -\.---- Ç"' iren : REŞAT EKREM KOÇU No. 6 

Bu genç Alman prensmin gôbek 
adı, ana baılxısı olan meştıuT Rus 
Çarı Deli Patrcnun ad:ıından alın

- Kırıtın! dedi, bir Rıı;; <!W1bı

meseli vardı.r, sana öğıretcyim: 

•Uzun boyun, cellıi ttan başka kim
senin işir.ıe yaramaz! .• derler. 

5 
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I!!. - • -- -• R O M A T i Z rJI A 
Keser 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, 
mıştı: Petro idli. 

Küı;U'< Petro, daha on ~·'a§tr.da 
iı!rnn, ~assa .nclerlerin!n kueağın
da içk ~·e r.l:ıojtı! Tütüne, çılgın. bir 
:'Pli.ili ,gooterdi. En ka.ba el şakala
r.ı:'Cian fevk.akide zc:vıklenirdi. Ku
mar, ken::Lı.ıhı.i saatlerce, hatta 
günlerce oyalıayaıbilecek .&ltirasla

B r su'Varedıe, Petro, kanıbuır 'lrr 
'kız i.le o kadar alakadar olmuştu 
ki, i.9tıiluıa ile bükülen dudakları 
görmemek ıilçin, il<at~-:-in, ı\9\llcacık 
da.ıreine Qekilmiştt Bir m\iddet 
sonra, lıöı1kü~ük karısının yanına 
g;den Pclro, gözyaşlantU g&.-terme 
mek için ızyur görür.en Ka teıı:ru 
ya taık.-tan ka1ıdırnıak için y wnruk
lamıy.a başlamıştı. Prenses, ertesi 
gün ilfr muh lbbesine yazdığı bu 
mektupta bu vaık'ayı anlattı:ık.1.an 
oonra şu satııları ıla\" ~imişti: 

- -
- -

- - ·-• . -• 
-
·-

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal 
tc,u;rnnA GÜNi'E 3 KAŞI!: ALl:-<A BtLİR. 

rındruı olmı.ıştu. 

Bir giiın, sarayda,. Eli.zabeh1 ri
yasetinde yemek yeniliyordu. Geıoç 
Petro, Çar'--çe ile saray rna~lı
nın arasıınıda oturm~. O kadar 
süı'atle ve o 'kadar çak .çrntı,iıi lci, 
!-.oş soıhbet olmak iı;,1 n sarfetıt.iği 

sözler, Çarir,>eyi, yemeğini yan.da 
bır.ı.kıp sofradan kaçırtm.ı§'tı. Fa
kat Petro, bt.'lla, bir r..efer görgü
sl!z:uğü ile aldırış ·b -le etmemlş, 
n~<<;in. ka·yıbeımemişti. 

Bu v..;k<.'a i.l:e!'Ône, Eli.zabet, Ç.a
ı viç Pelro"nun >ç'ki .p;tliısını önle
r. ıek için baızı tooö• rlere ·baş vur
d ,ı. Bu'Da ilmrşılık, ~nç Petro da, 

• ... Saba1ı!cyir.. hatasını iıtira:J' 
etti; &lür d led;; kendisine ~ 
mun ağı.r oldu.ğunu, yumruklarım 
duymadığımı söyledim!. 1 

K.a·terina ile Petronuın iılldi'vac1.nr 
dan dl>k:w: ay geçince, saıray ve 

· b'llhassa mpartoriçe)i büyüik bir 
merak aldı: Müsta}<bel hüküm
darların çocuğu olmuyordu!. 

(Devamı Var) 

Soldan sağa: 

l - Uzun arıa, ÇomJ'ğun ,.emeği, 
2 - iz, Süt ,,eren bayvanl..a.nJBn, 3 -

Mryva, Bel v~rlr, 4 - VJl{<yet, w 
b'tbı, KIMlW, 5 Maden. e - Renk, 

Düzlült yer, Su, 7 - O:n, B~na P 
!·li'ıvrsi.yıl'C bedaı\·a sr-yabaıt k:aortı, 8 -

Başl.Illl K ll;ivsiyle k.a'-PUIZ\-1 :!ırbda.Gt, 
.Marnrum Eeır, 9 - 5,y;ıı,, Emlr. 

Yukarıdan "f&iı: 

l - Ev ve ~< lraıyvıa.ın, Ne:.dr, 

2 - Kadr, Blr a&ert tıl.rlilı:, 3 -

Tt"'r'<"t miidırnt Soim, Işık, 4 - Al:ktt, 

Ba:rr:a-rrJa1'da kurulu:-. T~ kasa m
man, 5 - Göz rfl>fV, 6 - Nota., Gio:l! 
şey, Yaşa, 7 - Bi.zıi OOğuran, Müıtıe~ 

alllt, 8 - Otl.at, A"9.'.elilô, 9 _ ze_ 
k.;l Ş'<ld<>Uı Im-tına. 

Dlhıktl bulmacanon hall~~·ımi4 
pir.it: 

Sult.anııhm~ Bklnci Sulh Hukulk 1 
M':lhkrmcs'nd"'1: 1142/946 

"' ra.fdıa ınükernrnel bir kaçakçılık -------------- 1234567tl' 

Halice He1ımlın'ın ölü :İll>rahim vui
si ıcııroeı; Ruhiy~ bil v•tlclilc ve 
lrendli namı,-.a bilasalr &ıkec'<!e Fa
ris Otelinde Otelcl Hnk~~ Bayraa..rlaT 
ait->yhine, mut:as:m-Lfı bullJnCuğu Ye
nİl<"4>:da Kô.1.:p K"'·'m moiıall.,,,:n<!€ 
ç.,,,,,,. sokaıt;<ıda ~ .tci 12 - 14 say ıJ1 
ik1. kıt'a M"Sa ü.z.f"rin"" m\:..1-iıJ.f'ri mıüte

veft.a İbrahim n.umın.a \--O.'lJCd:il.rnJş i.po
teı:c. ve r{'h.;n Jıca~ı:.:n ktl~dMıinınsı 
~ında e('.ıl"an dıa.vad~n &>~ayı dillV.a

Jı.mn it.6.IT'." 4ft5tlmtn: rr.eçhuıhyrtl hR
sı:b'.yle i.Jiın.t·n y.apıl:ı.n tc·b~ıiıgata rağ-

1Tlftl maflkmeye .ge2mediği.n& 0n g,yn
b:r:da· yap.ılc..,, d\?l"tlŞ!!la' ıır.ı:;.a; ibr·az 

ed1!erı ihbam::ıırne elt;.OOalt.; iı-rızJ.~Jn 

Lr::;,.;rı.rı ha!lnde bEnıyı i~·t'~..ap gı_'lrr.e
s1 ve ak~ •:ı;.;.dirde ktbu! rt:mtş :::.d ve 

itibar oJuno·~gıT?da,n, l.P.-hois~e mua!ne
·ı·li gıyap k:ır~.-ın.;n 15 gLM. mıüdıdır"1.le 
H.:.nen teb:c,;nt• vıe n· . ..tı:•kıı-men::n Cp 

4/12/42 Cuma gürıi.I ~;1at 10 a tdJik~noe 
ka:-ar vıc:ri!m:ş oldut:>.vıli<lı •:~ teri
hi-nd't'n it:barl'n 5 gün i(f.nde .itıirarı ct
rnıedı'...ğl ve o gUn ı.;e o saatte MaHc('
mede hıazır buluTmnad~~ ~rdt' mu
luıkemesinin gcyab~-.d.a 'icra blına

cıağı ~ k:ıra:rı n-:a~Gl:nllln3. kalrı1 ol-

ş•bd:esi kurdu_ Bir gece, veliah
t:ı; da:resiooen yangın çı'ktı. ~a 
kı..rtarmo,ğa koşan saray ıhademe
leri, kana.pe, koltuk, dolap, saıı.dık, 
hulii.sa her nereye eJ atarlar.-;a, a.1-
i.nı<la yahut içinde b.r küçi.ıık içki 
depo<;u buldular!. Pek labıi.i, o ge
ce, ElızE!bate en az elliye yakın giz
.b rapor veı,ildi! 

Prer.s Petro'nun en büyük zev'k
kri.r.ıden ,ini de kukla oynatmak 
idi. Bu oyunlara, sar.ay kadınla.rı, 
bu arada müıstakıl:ıel zevcesi pren
ı;e,; Kateıi41'"'}'1 da davet ııderdi. 

Bır ara kemana mera-k sarnuştı. I 
Müstakıbel hiil<ümdar kemar.. çal
ır.<ığa başladı mı, dairoome yakın 
oturan saray erk<inı, kaçacak yer 
ararlardı. 

Pclro, bü:yUk sazendeler:'''· 
tasısz, 'luıl'blcrinden gelen ilhamlar 
la ~ald:ğı.na inar..ırdı!. ı 

KaterJrıa ile izdivacının on be
şinci giınü d'i, ~tro, kalabalık bir 
sabn'l~ ;:ıenç karısır.'n kulağına 
eğıle~r<1'· 

- .l\faılam!. dOOi, i ''ôaı at.or,çe
nın hozrr .. etç leriındı:::i şu es.TIEr kı
za bitôyorwn .. Kendisıne çılgın gi
Ci 5.şı.kım! . 

Bir r~zıJe:tter. çek. ner. zavallı 

Kat",;n, kocasının ~u n ·ma>cbet
,;iz sözl~rine acı ıb<lr ıel.x.-sürn .ıle 

mu:lrnıbele etrn.işt·_ 

f'llpantoriçe Eliz.ıl:ıd, j?r.r.ç yı:>· 
ğcnin'.n Matmarel S.ıfırop aı!ır.ua J 

bir asıl7ade kızına toıt;.ın olduğu. 
nu l:;ıtmi-st:. Bir yıl~ davc~ın<le 
Vel-:aılıd:r. misat rleri aras.ne'a kup 
kuru,, uzun tboylu, up:.ız.W'! hu -
yonlu. bır kız ı;ürdil, ı.:m olduğunu 
sordu, .~.ı .. tmazcl Şa';•c11, oldu
ğunu söylediler. Elizabet, kahka
halarını tutamadı ,mlJlıakkak k.iı 

1 
90k güzel olan gelini Katerinaya 
d-ör..erek: ..- .. ...... • ... ,.._,.., _ 

B<şktaş Sulh B-rinc' Huk'* .lilk'm-
kii..ıdl'.TY. :942/528 

H~ Batıı::!ygr Bey)<'('"r: Beşoktaş Ci
h~~ına. ma.J:ıelle..i Bostancııbaşı ro
kak l mtrılı f'Yİn all ıkcıtrr.Qa n1tıl.<İ1Ti 
iken ha,lcn ;kametgtını m~ırl. 

Hüasey:n. Pı'kel avuka;tı Mtnrnet Te
mizsoy ta:r:ıfından ekyohı.ıo.,,. açı!an 

B<ş'ld..şUı K~;çin<!e Yemlik oakagı.n.. 

dia 30 - 32 seyıd.ı (•V• 1/8/1942 den 
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mak i.iız.rre il~ olunu:r. (263) 

B:ışvd<alet Ma.tlruı.t Umnım Mü
dür:ü~ k-tanbul BJ!rosur..tkın: 

1/9/942 1:arihln.e ka.cior blr "Ylıic ı•cri 
mis'.! tuıt..rı on <lüı·t ;ırcıLJcl, t.alıı,;.i~i da.-
vasullda: Nam.tnı:ıa gün~i!en du,,,.ıc

t'.yrye mü\~ "ZZi t.c?·rttfından 1'eri1En 
,r: ıfı.~en İk:1nı ... :tg:ıhıruz-n meçhul bu~ 

hndutu anlaŞ!1m17 vr OOıvet':-:~' ve 
~~~.;tı.a!'n H. U. 1'1. K, nuın 141 mcı. 

ır.flciietoi mucıbtrıce •,3™"'1 teb-li ~<' 
·karar vrrilrrıiş old·.ığl.r . .rl,:un duruşmg

nın b21·altıldı;ı 30/ll/1942 ı;ünü sııat 

10 dh B<!şi!ctAş Su!h B'rinoi Hukuk 
l\'fahkcmesinde hnz.ır blı1unımallJ1Z tflb-

~ 

7 
1 
9 11!1 D A MA c A N A. 

1 .. ·-ı 
Teşriniewe 1 942 il; nde 90 ka p<ı<a 

b1rlı.nnuştur. Kayl;..ı'·tlen . . ~; paraıwn 

ıjnsmJ, h:ıngj tn.Mte, ntred-e. rııe 6ll~t.. 
le diişllrdüğlünü ;mat rop par.,,,,,. al- ı 
m<ı.k <ı:ııer<' Emaiyct M<:.ncl Şubeye 

müıracaa.tlan ı.ıan olı:rıur. Bulana Mükafat ! 
· ~----------------ZA1.i - Hahç F(Ol«"l Nwus Me-
muTluğurırl<ın aıl<!ığ"1l nü.&ıs 1'e.dce-. 
remle ı>r:ıl<.te F'.~ M<>rl:ilt ŞtJbc.. 

i sinden aldığım tc•rt"ıl.-ı:ı te-ıt.tıel'Y'llli. mı)'i 
ettim. y..,;:erhııi :ılacagı,md:ın ~ 

liit n"Mlkamına kaım o'n"ıilık il2.trf' 20 

'l'ülll~1 ile Nl§atn11'.lş e.raswd'" tti 

m<6'l!r<le p<t~alll<l.lı 00- J<J.lpe koy
bo1du. Bulan z:ı.tın N'ş:r.~şıoda 

Vali Koro.ıI• crrlde,!ode Uğu' A
part:nıanı ı nurr.aıralı dairr.sinrı 

ge:: rc:r ı*Jdıt> m err.ıas:ı ocr~ı ('O( k tI r' ırr!nin hiikrnü yolk.tuT. (254) 

gı;, müddetle ilan olumu-. (255) "' - DWi-t BİÇER 
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lbO~ENZ 
o~- 1943 MODELi 

N O 
~ Türkiye '-lmum Mümessilliği 
~ SADE'tTİN sor~ıuz El• M. LOGOTETIS 

" Jliı 

W- İstanbul Sirkeci Horasanciyan Han Numara 7/25 
Telefon: 20412 Telgraf: LORENZ - İstanbul 

r- ZABITA ROı\lANlı "' ka bir yer olmadığını hatırladım. 
Çünkü P<'ncereler:n bütün pm • 
curları kapanmıştı. Geriye dön
mek için de vakit geçmişti, O za
man elıme b:r örtü geçli. Ço<ap
larımı çıkardım. O sırada siz deh
lize geliyordunuz. Ya s:z, yahut... 

alırken, genç kıza pannağile se
sini çıkarmamasın ihtar etti. 

1 ~!,~!:rde~.~ .. ~!!~!~!J 
\. Tefrıka No i 8 -

d~dik!erini k:ibuı etse}xiiı:ı, belki 1 
o beni çoktan polisin eline verır
di. Fakat talihim varmış. Size 
fazla bir şey si'·;~cmek istemem. 
Ydnız der;m ki, eğer şim<liye ka
dar tevkü edilmiş olsaydım, tev
k;fime karşı, hiç b:r mukavemet 
()o<>termezdim. 

Bu oon söz karşısında, doktor 
senç kıza hayret ve tal«iirle bak
ı, ve dedi ki: 

- Öyle amma, sfz beni müşkül 
·bir vaziyet~c ·btrt ktığınızın far -
kında değ·ıs:niz. Ac=lba siz Bran
don'un evine heı'hargi caniyane 
lbir maksatla girmiş olmı•yasınız. 

- Öyle b'r mak~:t yd1<. Hatta 
lb'r şey de çalmış değilim. Yalnız 
·bazı ist'snalar okyor. 

Genç kızın dudakları )rine tit-

.. .. 

remeğe b:tş!adı. Doktora gayri 
ihtiyari gülümsedi: 

- Fskat kendinizi hakikaten 
ne kadar IıeY'kele benzetm'ştiniz. 
Ben bile aldandım. Fakat deh -
şetti korkrnuştunurı:. Acalba ne -
dendi? 

- Korkmuş olalbHirirn. 
- Polisten mi? 
- Hayır ... Ne p01is1.en, ne de 

siıxien. .. Fakat siz_ görünce, içi
me bir emniyet geldi. 

- Yoksa... Rıkordo'dan mı 

koıJkuyorsunuz? 
- Benim Rikardo'dan da hiç 

b:r korkum, hatta endişem bile 
yoktur. Rica ederim, bu hususta 
ısrar etmeyiniz. Ben delhizi ·sü -
ratle geçtim. Büyük salonı. gfrdi
ğ:m zaman, buradan çıkacak baş· 

,, 

G<:nç kız titredi ve devam et: 
ti: 

- İnsan ümitsiz kalınca, biraz 
delice hareket ediyro . Elbisemi 
omuzları.mdan aşağıya. sarkttım. 

Örtüyü üstüme geçirdim. Dehli-
1'in nihayetinde, duvarda boŞ bir 
heykel kovuğu vardı ve burası 
karanlıklı. Hemen oraya çıktım. 

Crt?lcn ,damın eLinde cep lambası 
•bulunmamasına dua cd>yordum. 
Beni orada yaJ-ıalarnasın diye ... 
Öyle heyecan içindeydim ki. .. 

Bu sözleri söylerken de haki
katen heyecan içindeydi. 

Cey:ms Haddon tasdik etti ve 
söylem eğe başladı: 

- s:zin şimdi bana söylemeniz 
lazımdır k• ... 

' Sözüne devam etmPk üzere i-
ken, telefonun zili ça'dı. Ahizeyi 

< 

Telefondan sert bir ses duyulu
yordu. Nı:hayet Haddon ağır bir 
sesle cevap V·!rdi: 

- Peka.Ia, pekiılii, şimdi geli
rim. 

Teleoonu bıraktı ve genç kıza, 

dönerek: 
-3-

BİR DOKTORllJN MESL'EÔ-İNE 
UY'MA YAN HAıLLlERİ 

Bu sefer genç kwn yüzü bir 
heykel gJbi bemlbeyaz kwldi. Ya
v~ ve hatta sallanarak ayağa 
kalktı ve dehşetten büyüyen göz
lerile doktor Haddon'a baktı: 

- R:kard.o'yu öldürdüler ha 
O zaman, doktor da genç kızın 

gözlerinin içine baktı. Derin b.r 
merhametle 'bakıyordu. Fakat se
sinden hislerini anlamak müm
kün değildi. 

Sordu: 
- Sizin ıiu işte l1iç bir alakanız 

olmadığına yemin edebilir misi
nj7_? 

1 Drva.rnı Var) 

,;-------------------------~ TÜRKIYE CUMHURİYETl 

Ziraat Bankası 
Kurula, Tarihi: 18811 

Sennayeeiı 100,000,000 Türk Liran 

Şube ve Ajam adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Zirrıal Baııka•ında kuınharah ve ihbarsız l3sarruf hesaplarında en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kw.'• ile apitdald 

plana ı:öre ikraıniye dnğıhi2ea!ı:tır. 

4 adet 1.000 J,iralılı: 4.000 
2.000 
LOOO 
4.000 
5.00(1 
4.800 
uo~ 

' • 500 • • 
• • ı=so • • 

40 • 100 • • 
100 • " . • • 
120 • 40 • • 
160 " U' • • 

D1KKAT: Hesaplarındaki ;:ııralar bir sene ıç:nde ~O liradan 
tsağı düsınivenlere ibamlye çı.ktığl takd'rde '/o 2c' fazlasile verlle
cektır. Kur'alar sene.:le 4 defa: 1 Ey liıl l Birincık&nun, l Mart 
ve l Haz.ran Uırihlerinde cekilecektir. 

~-------==-mı11111"21DlllBlllBDIOKlll!ll:S~l----ı;(.1 

YENİ NEŞRİYAT: 

ŞOFÖR 
Şchrim'zde cŞofür• i&minde 

yen; !bir mecmua neşolurunasmaı 
baş!anı!m~tır. B. Ahmet Nuralın 
S<ıJhip ve Hasan Ha·yri Di§iloğlu
nun neşriyat müdürü bulunduğu 
bu zarif mecmua; -ilk sayısındaı 
anladığımıza göre- cihanda yeni 
olaylarla önemi çok artmış olan 
.Mo'brcülük> lbilgisi ile ve şoför
le:-in umumi, hususi h<ulerile meş
gul olacak, ayrıca hfatıyeleri ve 
karikatürJ,cri 'ihtiva edeceği gilbi 
kültürel, ekonomik m~ulardan 
bz·hw!unacaktır. Ttıbrik eder ve 
muvaffokiyetler temenni eyleriz. 

Şehir tiyatrosu 
DRAM KISMI 

Bu akşam •aat 20,30 da 

NUH 
Y...an: ANDRE OBEY 
Tü:ıkı\;si: Mlilıleocı 1 YARAR 

Her Pe:\ı<'.m saat 16,30 clıa 
m:ı.tinı•, 

KOMEDİ KIS:\ll • Bu a!q;am saat 20,30 da 
ASRİLEŞEN BABA 

y,,,,.,,, SPtılO lltELAS 
Tütl<ı,:o;l: A. HACOPULOS 

Cumartesi ve Pazar günleri 
15,30 da Matine 

Her Çarşamba saat 14 de 
Çocuk Tiyatrosu 

OOKTOR;--mmmüi 

F eyziAhmetOnaran 
ctLI>trE "ÇE ztlHREVİYE 

Jllt: l'EHASSISI 
(Babuı.i. 1 Ankara caddesi Catal

oi!lu Yokuşu Köşe başında No 43 

j(HALK SÜTUNU) 
Bir Üniversiteli gene: if flrl!JCYr 

Üruversite i1kı smıfına devam 
eden bir gencim. Pederim tahsi
lime maddeten yardım edemiye -
cek durumda olduğundan haftada 
yalnız 2 veya 3 gün saat 9--13,3-0 
arası müstesna olmak üzeie her 
gün sak~tan akşama kadar hu
susi bir müessese, büro veya bir 
müterı:hhit yanında ehven bir üc
rette çalışmak istiyorum. !Böyle 
!bir kimseye ihtiyacı olan ve ba
na iş vcmıek isteyen muıhterem 
iş sahiplrinin Son elgra.f gao:etesi 
Halk Sütununda K. T. rumuzuna 
ya2l!llalarını dilerim. 

Atalürk'ün ölüm yıldönümü 

Beşiktaş Halkı:vinden: 

Ebedi Şef Atatürk'ün ölümü -
nün 4 üncü yıldönümü münase
'betile 10 Teşrlnirnrti sah günü ya
pılacak ihtifal programıdlr: 

O gün tam saat 9,5 de Halk-evi 
reisi Hükmü Arkök tarafından 

Atatürk'ün bugün ve bu saQ\te 
öldüğünü kısa veciz bir ihde ile 
anlıatarak ha:zır bulunanlarn ~
yakta beş da<klka sa.ygı susmasına 
davet edeeektir. 

2 - Atatürk'ün hayata ve mem
lekete hizmet ve kahramanlıkları 
llıakkında Par1.i Reisi Zühtü Çu
lbukçı:oğlu tarafından bir hi'tzbe
de bulunulacak ve badelhu Milli 
Şefimiz İsmet lnönü'nün Atatürk 
hakkındaki beyannamesini ok:u
ıy~caktır, VE merasime son veri· 
lecektir. 

POKER 
T raş Bıçakları 

Cildi tahr~ etmez, 

cildi yumuşatır. 

Her yerde P O K E R traı 

bıçakla.ruı.ı ua,yınn. 

• +-4 

8 2nci teşrin 1 '4:Z 
18.00 

18ı03 

18,45 
19,15 

19.30 

19.5!; 
20,30 

Program ., Men>i etoct s..
.Ayarı. 

Mfrıik: Rarlyo D=s Orkestra• 
Progmını. (Şrl: Nod>ad :&•en• 
gin). 
MüzıiL' Faı:.1.l !?ey\ ti. 
Milx?'c: Fatiıl ll<\y'cıti P•'Og.ra. 
rnlll:.n DC\'l!."r.J. 

Memlıt.et S-at Ayarı ve A• 
jan · ll~bt·rlcr:. J 
MÜIZ'11k:~ $n"r1cı Y(' Tlirkt..ıieJ'. 

Mlkcik: A-yD. ""' Dilet.el' M"l<S 
ve S'tı;ffi K~eı:..n. 

21,15 Müzik: KM·T.k Mal!:am1.,..ı,;o 

Sarkılal'. 
21,5-0 .Ad:a ra Sonbahar At Koşula. 

rmm Nl'tiee~eri. 
22.00 .M.il>.:k: ~-=rı:J'.<y - Bi.r Ro

ııim se,.--gıa..,tlcn TabloJcq· (Pl). 
22.30 Mtn1leket Saat Ayarı. Ajanl 

Haberleri ve &lrsalar. 
22,45/22,50 YarıM.i I'r-<>gram ve Ka• 
___ JlRll!Ş. 

Paralar bende durduk• 
ça bankada demektir 

(2 inci S.ıh;feden Devam) 
bz.kıp büyütmesi ıçin vermiş bun• 
lan. Yaln12 bana ismini verrn<'ıniş. 
Nüfus tezkereme Aıhnıet oğJ,u 

Mehmet Sait yazdırmı~. 
Ma.lıkeme, davacıların hukuk: 

mahkeme•ine dava tçmak hakia
rı baki kalmak üzere Mrhmet 
Saidin dolandırıcılıktan ber;:etine 
karar verdi. 

Dav:;;ıcılar meyus, dava edilen 
memnun, mahlı:emeden çıktılar. 

Sait: 
- Beyler, dedi; hiç telüş ve 

endişe etmeyin. 'Paranız 'bc,,de 
lbuLundukça, bankada deme'.<tir. 
!Başınız daraldı nu, bana gelin . 

Öbürleri, Said.in yüzüne ha,y • 
retler içinde lbakryo:lardı. 

HÜSEYİN BEHÇET 

Fatih Sulh Birinci 
Hukuk Mahkemesi 
Satış Memurluğundan 

K•nnantl rnahaliesl A'lı>=> 11 t 'Y• 
dr.ıu soka.ğınrla eEKi 19 ·:; ~ :!:. 'lllı
maralı .Ayaso!ty& Kebir va~t Y.'J.D 
2118 ada ve 16 pa..-,eı allı!r.ıda Yl .>"Jf 

A;,;,, A:lıınc'. oğlu J,b,:;uJ I< h, ,-.. 
oğ.u Şükril HüSt\f\n ltJz.ı A:;:;e ve Ve· 
lirl<>n lnt.iltalrn -el <A·)atlan tıı.. 
.rahi.m., M~ta.ra ve J...bdl.ı.~la:h ve Ji:ıv
vay.a aiıt olan odaıb. k.agi..r ahır ı;.c y.:.0~ 
Cll)"Dl maba·llıe ve S>kakta 'l7 r.cr~~ra. 

ile mıırııiduım ~ v-.Jntla. nl\lk.yyrt 
2ııs ada ve 3-0 pa.nıel """!Yle Zdı"°ya 
a.t odalı lı;(,.;!r .tının ayru tavan al
tında Y\'!kıd.ie~ıcoo ı..<>:ooluıırnu; bdr 
~kilde bulur..rn.a.sı il:.ba:ıylıt.} ht"I' .:.cl ... 
nin biır arad.3 a.çı;k- arttırma su .. t.ıylq 
şuyuunun lzaJoe8 çin sa~rln:ası.n:ı mıh
ık:emece karaır \-'f::rİ.lmiş "e n.1 "~ür 
g:ayri mer&u.ller t:ımamıno ehli n <u! 
1ıara!uı<lo'.ı<ı 1536 Jiro. kısmet U:kc·ı· e
d•lmı!ş oldui:ur.dan (mı 12/42·) l:.«r.i.n
ne maisaıdit SW• ~ ..,a,t ıo cı:...ı l! <il 
kndo.T .M8'lılııcrne ~ı;ı:..ı;n .,.,,,_, 
da aşağu:laki ı;a·rtll>r oa>ı·~ )~ııt
lac"'-k açık ıutıt.ı.rnuıda. o gün ın ı,; a. ::n.. 
m:·n !n)1met.ntn :rüme yetmO; b€şi..;,I 
bu!duğu t.ikd>rde lbale «Wır~k v~ 
oC<sJ Uıo<dirdc en son 11ri.lı."""1 tmıh
büdü lııalO ka!:ıl1'lllı: iıo:ere (25/12/~2) 
ta·rJım-e mıilsadEf cuma günü aJ.ı: sa
atte ve a~-.ıl maha.ide aatı..,..ıa de
von: <dHm<ıit üaıere «ııru kaydiıl:ıa röre. 
sa<ış yapd&aıktır. 

HUDUDU: İşbu ıayrim!'dculün ı;a.j 
f.ara(ı H2 1ıaraıa no. lu Katip ienıa-1 
ehıırı, rol ta.r3'ı <l28 h-arıt.a no. lu IIi
d:aG'et k::ıtr.'l'ti> aı'luısı Şebromantti aı·

kasa ve ön ta.rafı AtıpQ3lrı M~}~ ~• 
rnahdutıtur. 

EVSAFI: 5eki.ı ayuk merdlvedE\ 
lloapıdan ;çeri g•rllince Qini döşeli bir 
lro:idor ve t»r odıa on a·~~ n.ht;np nıer
divc:ı:e yu.'tarı çııkılınca b r S.:J.4_..; ü1Ze-
1'lr..dıe ki& örA:i•', ~i arf'.ıt;:Jda döt't o
da i·~e iJıi.r hei.t\. me~t ol u.p odalarda 
yüık ve dolop vardır. Bu od.ıJat'ln alta. 
da ohıcdır. 

ı - ~ ııayı·l me.-Jku!de rntkec::el 
ve gayri m\.isıccel ha'k r.ıh.p'.-E:nn!n ta.. 
.rlhi i!f.ruian lkb31'\"'n 15 gün z:rr!uıda 
v~l ile memuriytt.im&:ıle müra.cttat
ları l:lzmıdır. A'.-tSi taat<i.dro.e gayri mü
•eocd bak sahlp;er< P3'.Ylaşrruı<ian 
ııa,,.;ç kalırl.'.ır. 

2 - Art1:rm<ıya girectt<ler ;y\it>rle 
yrdi bw;uk nh~c~'nde pey ve.ırc<!<ler. 

3 - Bedel( iha~:~ peşi:1rlir. Mrmur 
kall\J(ll m"hil \"ıl_>rtbiH1· 

4 - Mü~t+·n be,delı ı.'ıal<t·yi rnü-:rl:ırı-. 

<la \·cı"IT~ 'be ~h3le rı G.~ :ıert:k g;.ı.y
"ri rr.Ef:1~ul yen.idı·n a~~·~~ya çı:~a

ı'.l!ır. Ve en oak art:ırana iha.J:p edi
lere:c araQ · raı 1k '-"' _ .:ır h ;jhfi .. 
kü~ rr.o:.iı::tP-i~erd-f'n ;;lıınrr. 

5 - iııa!ı• tarihin~ k11dar ve-:r,iler 
se:t~c:: bedı ~:r:c..:n alınıı. ·~{üzde iki bu
c;ı.k tellfı:ıy~ ;.le :?O s('nc k EV:<.~! t.ci
v>z })!:~eli tril ,t. :·:y<!' ı: ıt-r ~ ~t ırne 

tr.1gJ.;xiırn it bar€n hı .e- n g0.1'0.
lı <.:~ ~ stttet1" ac::•'ktı.. Fa.::.l:ı rruı 1 (....-"'ııt 
nı:y~.,~~c.ı :n S<Wt..~ - ID5 rıu na~yıa 

rrJtJr"C'!C~J.rt il~n olunur Cl9'5) (250) 

l 


