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De Gaulle • Darlan . 

ihtilafı Büyüyor 
.....__ . •. .............•......................................................... , 

Savaşan Fransızlar Şefinin Vaşington'a ı 
Gideceği, Darlan'ın Londra'ya Bir Heyet 
Göndereceği Şayiaları Dola smaktadır ı 

.... . ....... ............................................................... ., 
A • --, Gnl. Catroux, Savaıan Fransız Kıtalannın 
~frıka J Baıkumandanhğına Tciyin Olunacakmıı! 
'..I k ""f N d ' Londra, 26 (A.A.) - General rtare a 1 e en c19 Gau lle'ün Vaıingtona gidece. 

" 1 d ? tine dair burada bir pyia dolq 
1 avaş a ı . maktadır . 

Ha7.iran 1940 danberl Fransa -
ya hıtaben radyoda aavapn Fran 
tuzlar tarafından her gün yapıl • 
maid.a alım nepiyat ilk defa ola 
rak bugün yapılm.amıştır . .Mu -

• 

-"~ 

Sovyetler· Merkezde de 
Taarruzlara <:lirişti 

Şark cephesfndm resimler: Solda, alır makineli tilfek ateıl açan Sovyet 

u'kerteri. Siılda, merkez " pmal cephelerine de sirayet .ttfti bildirilen 

pclck(U muluırebelere iltlrak eden Alman ka:ratcı matreselerlnden blr 

sıç mullarebe abadna d<>lru ner~or. 

Görünüşe göre, müttefikler neti
ceden emin obna lda beraber, Afri
ka muharebesinin baı;ladtğı süratle 
bitemıyeceğıne kanidirler. Londra- 1 
daki müşahiUer, Rommel'in elin_ 
de ne kadar kuVTet kaldığını, Mih
\'erin Tunustaki kuvveUnl, hava 
kuvvetinin ehemmiyetini vesaireyi 
~ğrenmeden bu çarpışmalarm ne 
kadar .silreceği hakkında hiçbir 
ıey söylemıyorlar, Çünkil, burada 
netice birkaç gün içinde elde edi
lebileceği gibi, birkaç hatta, bir i
ki ay bile uzıyabllir. 

bar ip Fransız.lann sözcüsü bu hu , 
susta radyoda tunları söylemi§ - Berlin, R ·ıev' de Genic Bir Cep he Ozeri~deil Yapılan Bu 

Taarruzların Ağır ve Kanii Kayıplarla Geri 
Püskürtüldüğünü, Açllan Gediklerin Kapatıldığını Bildiriyor 

tir S 
"Şimal Afrikada Darlan şef bu 

lunciukça bu neşriyab yapmı7a 

vicdannn manidir.,. 
Avam Kamaraaında 

Londra, 26 (A.A.) - Araların 
d.ı ışçi partısinden Bevin ve mu 
hufazaklr partisinden Duffi bu -
ltJnan bazı mebuslar Avam Ka • 
marasına Darlan ile işbirliğini 

Baleın Londrada bulunan tenkit eden bir takrir vermişler 
~ Don Kavsinde Libyada Rommel ordularının 

1 
.. _ hezimetinden, Amerikalı _ 
"'llll §imali Fransız Afrikasını 

~4 gün içinde ~tılasından sonra 
U. iki cephede de hafif bir ya -
~a :bqlaıruştır. Amerikalı
"""ll Tunus hududunu geçtikte.. 
l'1 halde Almanlarla kat'i harbe 
~girmediği, hatta daha ev
~ Tunusu niçin işgal etme
>tp Almanlara bir köpru bap bı 

General Catrowr: dir. Bunda: "Bu münasebetler 

-,devam ede~ istila ve tazyik al- Ruslar 15,000 Esir Aldı • Bir 
T 

't tındaki memleketlerde bulunan unus a doltla~ızın itimadı SaQılacak.. Habere Göre, Leningrada 
tır_ deniliyor. 

Hazırlık ı.o:,~~. •::_> nu'~!neraı Karıı da Hücum Başlamıştır 
l'l3uığı sorulmaktadır. 

Bu suallerin cevabını veren 
~~ ~zcülerl vaziyeti şu ,e.. 

de a.un. ıuafuıdan teklif adi - Moaova, 21 (A.A.) - ~tJ 

l· ı e rl •• yor len radyo yaymımııı muahhar bir öğle teblili: 25 ikinciteşr_in gece 
tarihe bırakılması mf8elesinden si Stalingrat bölg~<Jindeki krtala 

-il • bahseden hariciye namı M. E • l rımız, düşmanın mukavemetini 
~ ediyorlar: 
"Şimali Afrikadaki harekA.tm 

ltJt. 4S8fhası, FaSta ve Cezayirde 
~ mmtakalann işgalinden iba
t'etti Buralarda karşılaşılan mu 

a- O..... Sa. Z. 88. 1 \ Mr. Willkie, Buayaya yaptıfıt son ziyaret esnasında SoYyet Bq. kırarak fimal ·batı ve cenup ıs. Fas Radyosu vekili M. Stalin ne bir arada !:na;::e. taarruzlarına devam ~ 

Willkie, Yeniden Fransada -'4!.':=:'-te:!.r. 
dulan başkumandanlığuım teb -

ikazda Bulundu Yiyecekten ~~~:~ebü~ar::s~~= 
düşman piyadesi ile zırhlı kıtala.. 

~ mühim olmadığı için Büyük Taarruz 
~ safha süratle sona erdl Şimdi 
Utinci safha olarak Tunusun ta- Baılamak Üzere 
tl:ıamiyle ele geçirilmesi ıvardır. .,. • 
l'aıtat bu sefere doğrudan doğru Oldugunu Bıldirdi 
~ 1::~~! ~~;'~~r::t~;~d~ . Lond~a. : 6 <~.A.> - şim~ Af nMüffefikler Harp ve Sulh Gayelerini 
den b k t et ek suretiyle te- rikadakı muttefikler umumı ka . A 
tebb- arede .e1 ktemd. Baz mün •k ırargfilıınm tebliğine göre, bir& Aıf!lkıf!a Tesbit Etmelidir, ksi 

1 K 1 5 111 Y O r rınm şiddetli taa.rnız1arı devam 
etmektedir. Bu taarnızlar, şiedet 
li savaşlar sayesinde püskürtül -

Bir Konferans~ •• Fare müştür. Düşman, biıı\'ok tank kay 
"S betmiştir. Hava taarruzlarmız, 

Etinin yenilebileceği düşrnanm insan, ağır silihlar ve İtalya Kralı Viktor Emana-' 
• • her nevi nakil vasıtalan olarak 

us ı me ır. ı ı ci ln nız· rd 1..-....ı.."b '3' '3' 
~itler Tun~ neden diğer nok- g 

0 ~u!1un. ~a H lcl Fed ka 1 ki B Ol kt talvıa ayni zamanda işgal edil. memnuniyet ver~cı ·bır . şekilde a e a r 1 ar oşuna aca ır il 
~ğini merak etmektedirler. devam ~tmekt~: ~ez:ı~an ta)' 1 Toronto, "Kanada,, 26 <A.A.)-
~Unun sebebi basittir. Bizerte yarelen hava hak.im.i:rct:ru temi- -----------..~ I Rusyaya yardım işlerini tanzim 
1;_ . • al dil d'V liman ne çalışmaktadırlar. Yedi İtalyan r etmek üzere Kanadada kurulan 
i:1anı ışg e en ıger • nakliye tayyaresi dahil olmak~ G bb 1 komitenin bir toplantısında söz 

tdan çok daha uz~t~, ve bu- re dün 14 duşrn·· an ta~........1 cifi oe e 5 alan Wendell Willkie bırleşmış tan çıkarma teşebbusunde bu • ~ .. _ _ n--& 
lUJıuldux..• takdirde di;!m'\an bun şurülınüştur. Maltad~ hareket • M k 

1 
milletlerin bu harpte ne yapmak 

616 
--- eden hava kuvvetlen 80 uker B r a a e istediklerini ve niçin mücadele 

dan vaktinde haberda~ olm3k fır- taşıyan büyük bir düşman nak.. 1 ettiklerini, zaferden ne gihi neti 
latını bulacaktır. Sanıyen buras ll ta aresini d"" - - lerdlr ce beklediklerini açıkça tesbit et 
dtifDWlın Sicilyadaki hava üs - ye yy llfUI'D1Uf • N tt• 
lerine çok -lr·ndır. Jnglliz rami ıe1Jliği eıre 1 melerinin gerektiğini söylemiş -

~ tir. Aksi takdir3e birle!:miş mil 
Kahire, 26 (A.A.) - 111--·n... "'" ır--"Bazılan neden mihver Tunu. ~ "' ıetıer gayemiz bi.r harp uğurun 

it havadan asker indirdiği halde tebliği,, dün kıtaatımız, Agedab b~' b 1 • da birçok fedakarlıklara katlan -
b~ d'e ayni mikyasta paraşüt- ya ile El~yla a~a düşman "Muka Ü Dar e erı mı§ olacaklardır. Willkie, harp 
iti asker indinnediğimizi soru - la temasa girmişlerdır. Salı gece Kartılamakta da .bölgelerinde yaptığı seyahat sıra 
~orlar. Çünldi mihver askerleri s~ Trablusgarp şehri ile .:Bi7:«~ "1' i ~mda harbi kazanrruya azmetmiş 
la,et kısa mesafeden, bizimkiler şıddetle bombardıman edilmiştir. Üstün Olmahytıu milletlerle karşılaştığını fakat bu 
iae çok uzak mesafeden taşımak Alman resmi tebliği milletlerin şüphe ve endişe için-
lntcburiyetindedirler. Gözönün - Berlin, 215 (A.A.) _ "Resmi tebtil,,: de bulundoklarini kaydederek sö 
de tutulmaSI I.azımgelen diğer Slrenaikteve Tunuıta dü11Danm mo- züne şöyle devam etmiştir-
b~ nokta da şudur ki, askeri ilı- törlil nakit vuıtaları tahrip edi1mif ve "Geçen harp, devlet adamlaın 
tiyat tedbirlerini ihmal etme - seyyar ve ileri teşktılerle yapılan ~,. arasındaki anlaşmazlık yüzünden 
ltı.ek çarpışmalar anında ne ka • plfl1Ullar emasında bir miltdar eıtr a• sadece bir mütareke ile sona er 

ı T avsıyes1nde Bulundu mühim kayıplara uğramasını in 
taç etmiştir. 

Ankara, 26 (Radyo Gazetesi)- Stalingratta diipnanm dünkü 
Şimali Afrika~ın işgalinden son. hücum teşebbüsleri de akamete 
ra Fransad-a yıyecek tavınlannın ğr tır 
azaltılacağı söylenmişti. Paris bp u amış . · . .. 
fakültesinde konferans veren bir Cepbenın merkezinde dupan, 
zatın söyledi~ sözler bununla 8 _ 25 ikinciteşrinde Kalenin'in ce -
lakalı görülmektedir. Bu zat nubunda ve Teropez'in cenup do 
Fransız.lann 17RO senesinde fare ğusu ile batısında geniş bir cep
vediklerini ve farelerin yenir bir hede beklenilmekte olan taanızu 
şev oldu~umı söylemiş ve fare yapmak üzere saflar teşkil et • 
etinin tavşan ve domu:r: etfnöen miştir. Kısmen çok şiddetli o -
daha lezzetli olduğunu sözlerine lan :;avaşlar neticesinde bütün ta 
~ Devamı Sa. Z. Sil. 7 n- Devamı Sa. Z, Sil. 3 

Şark Cephesinde 
dar şartsa, kovalama hareketle - hnmıtttr Sirenalk'in bat11mda dlltma. miştir. Bugünkü harpte biribirle 
tinde de o kadar lüzumludur.,, nm y{lril~ halinde bulanan kollan rinden çok uzalib yaşryan insan 1 & R 

İngiliz ,sözcüsünün bu üadesin ile kampları ve topçu mevzileri bomo lar arasında müşterek gayeler or Almanlar, Kletskaya'dan ler yen us 
elen de anladığımız gibi, Amerika bardıman edilmlttlr. Tunusun datlılr taya çıkmıştır. Ruslar, İngilizler O du S v Y G • At b•r 
lılar ve İngiliz birinci ordusu bu l2ir Devamı Sa. z. Sü. 7 ve Amerikalılar ve lngiliz iınpa r sunun ag anını eri a l lrSe 
toğraiı vaziyeti hesap ederek bu · ratorıu~ mmet1eri ayni düşünce ç.en&erlenme Tehlikesi Önlenebilir 
l§e teşebbüıs etmişlerdir. İngiliz ile hareket ediyor.,. . 
\re Amerikalıların Afrika seferi- Bciyiler Tütün Ve Hatip Ruslann cesaretini ve r Yazan: Emekli Deniz Subayı -) 
ili tamamlamakta en ziyade tay. 1 "Hiılfyatl • Telllikenin hultOmet sistemlerini övmüşt· 1 T 1 y A 5 MUT 
hre muharebelerine ve Akde - çki Mevcudunu Geçmesinden Sonraya Wlllkie'ye göre, bu hükumetin N e c A 
il.izde m ihver denizaltılarına kar y a·•cli ki BırakmaCJ .. a Gül!lükle kuvveti teflerden değil, bizzat ilıni 
.. - d l g··.~ n arın liı ırece er .,. mı·ııeı~- do-·trtadır. Dolar po Rus sevkülceyşi taarnızu de. teblillerinde yanlış zikred 1 
11• açtıkları muca e eye uve .. - Al L.lll ı.ıcn 5uaan 1d 'll. a. F k lfGg yoruz., ut='---ıııa don·· memek 'J!.-mı _ vam ediyor. Son oelen haberler- o u,ı;unu zannettıft.. a at son dikleri anlaşılıyor. Yine bu soz. İnhisarlar idaresi, t ütün ve iç ~ &Ki. .., Al bl'X.. "Don di ı.ınin 

t ·· dır .R ad korkrnamaı...... de en fazla dikkati r0lı:en mühim man te 115&: rse5 
tüierin verdiği maluma a gore ki bayJJcrınden ellerinde mevcut B l~- 26 (E p ) " Du n.v an "~-· b ~- d d- ta er u., . . - · _,.J _ nokta Rus lruvvf"tl,.,,.: .. L., Don dir. cenup aı.uın a uşmanm ar-
anümüzdeki bir iki hafta içinde sigara ve içkilerin cins ve milll- Reich" mecmuasmda "Şiyast ih. H~ sonrası dunya~da on~la sdinin simalinden Don nehrini ruzları . püskürtülmüstür .. şeklin. 
lıüvük hava muharebelerine şa - tarlarını gösterir bir beyanname tiraslar,. başlı~ altında y:ızdı~ beraber çalışmayı oğtenmelıyız. 1 ~eçerek Kletskaya $ehrinfn ce. deki ifadesile Rus tebliıtinde ismi 
hıt olacağız. Almanların Sicılya istemiştir. Bu beyananmeler, a - bir yazıda "Goebbels". , Alman 1 r.up batısınd~ .fıc Alman tümeni. geçen mevkilerin doğru oMu~-
\>e daha lbaşka noktalarda. hava ym 23 inci günü sabahı mevcu. milletinin siyasi ve ka~kteristik İspanyol Seferberliği ni bütün komut.an ve kurmav nu teyit etmiş oluyor. Bunun 
lsleri mevcuttur. Tabii bunlar: - cluna göre ve ayni günün akşa - vasıflarını, harp zamanlamını en Madrit; 26 (A.A.) -ı 938, 939. subayları ile birlikte esir etmiş manası sarihtir. Alman ordusu 
tuı Azami istüade edeceklerd nuna ka-dar en yakın inhisarlar belli başlı kötülüğü olar.a.k tav- 940, 941 sınıfları silah altına ça- olmalarJdır. Bu cok mühim bir Stalingrat ;;,.,ündeki kuvvetlerini 

d bildirilm li-ı:- ~. Devamı Sa. Z. S. O. 1 %,.._,,_......,_• haberdir. Biz~ mevki isminin Rus Devamı Sa. 4; Sil. J 
l:1JT:. Dev~ Sa.. 1 s~l ı eposuna e \.U4. .:u ~ J:!UU.U.u:nu-. 

• ~ .1 

Dolasan , 
Şayialar 

M. Hitler la§ 
Kumandanhğı 
Bırakıyormus 

ltalya Krah Cenovayı 
Gezerken Halk Sulh 
Arzusu Göıtermlı! 

Londra, 26 (A.A.) - Daily 
Sketeh ga:r:etesi, emniyetli bir 
kaynaktan aldığını bildirdi~ bir 
habere göre, Fuchrer'in, yalnız 
ünvanını muhafaza suretiyle baş 
kumandanlıktan çeki1meyi kabul 
ettikini, harbin genelkurmay ıt3.. 
rabndan idare olunacaltnt ve 
bunun da tadile u~rayaca~nt öğ
renmektedir. Olaylann, Alman. 
vada maneviyat üzerinde derin 
bir tesir yaptıiJ müşahede olun. 
muc:tur. 

I talyada sulh temayül& 
Londra, 26 (A.AJ - !nziliı 

hava kuvvetlerhıi,., hnmhardımı 
nına m11nız kaJıın f'PnovaVT ziya 
ret eren ftalva KT:ıh ile veliah 
Prens Humberto'nun şehri gez 
dikleri !Yrada Cenova halkı, hu 
bin bitmesi ve banşın teessüsünı 
ait itteklerini ~östermek mE?b~ 

1:ifr Devamı Sa. Z, Sil. 5 



~I $ELIN'-:~K Kız J 
N o. 26 Yazan: !Ce r i m e Nad ir . 

Ber., yaradılı~ta fazla titiz ve en küçük Cüneyd kısa bir düşünceden sonra, 
bir noktayı dahi halle uğra:şan bir in birden: 

Pivasa 
Vaziyeti 

-o-

Yiyecek Maddeleri 
Süratle Getirtilecek 
Son günlerde piyasamtul bol b~-

IAN 

Avukatlar Y ~rdımlaşma 
Sandığı Kuruluyor 

Bu Sandığa Barolarda Kayıtlt 

Belediye 
Gelirleri --

27 - 11 - 942 
_____ _,._ 

, •••• DiKl<AT: - 4
" 

ı
i Tren Yolcularmm ~ 

Ekmek Meselesi ! 
Varidat Kanunu için Her türlU karne sullstlmallnin ~ 

önüne geçmek tçln alınan tedbir. 4 
Teşebbüs Yapıldı ıer arasında bir ~ehrin karnesinin ' 

Belediye gelirlerinin sabit kalma- diğer ıehirde kullanılmamaeT ka· 
• nım ... Biraz da hodbin olduğumu - Evet, dedı, görüştük ... Bir mud
kabul <linl .. Zira, izzeti nefü davamı, det evvel bana, hususi bir kaç .sözü 
ifrat bir it!na ile daima her şeyden bulunduğunu söylemişti. Halbuki me~· 
iıstün tutmak itiyadındayım ... Beni guliyetim pek ?.iyade olduiundan bir 
mesut edecek varlığa bu.tüne kadar e! hafta kadar arzusu veçhile tenhaca 
uzatmadımsa. bunun sebebi, elimin ı görü~mek fırsatı bulamadık. Sonra, 
bo ta kalması korkusu olmuştur ..• Bu- hiı· Cumartesi paydosunda Akademi· 
gun, hatta bu dakikada. bile bu korku nin bahçesinde, hemen ay•;k üstü kc• 

yaz peynir getirilmektedir. Gelişotın B •• t •• A k ti G• k 
fazlalığı fiyatlartn da bir miktar u_\ u un vu a ar ırece 

stna mukabil, Belediye masraflarının rarı da var. Herhangi bir §ehre 
her gün biraz daha artması üzerine, giden herhangi bir vatandaı kar· 

cuzlamnsınn ~cbep olmuştur. l':\'\'clcc Adliye veklileti ile temas etmcK dım senede 12 liradan a~ağı olmlya-
tenekesi 25 lirnya kadar satılan be- üzere ·İstanbul barosu namına Anka- ca.·tır), her avukat ölümUnde veri~ 
yaz peynirler 22 liray.a k;ıdar düş- raya gitmiş olnn hcyct temaslnrınt lccek ölüm paymdnn, sandık lehinde 

$ehir Meclisi ban vergi ve rr!.slmlere nesini degiştlrmek mecburiye· 
mm yapmış, fakat bu dahi ihtiyacı tlndedlr. 

mliştür. bitirmiş ve şehrimize dönmüştür. yapılacak ve kayıt ,.e teberrülerden 
karşılryamamı.;:tir. Şehir Meclisinin 1 Fa~at bu arada bJr aksııkllk 
soıı kararı iizerine Voli hüküınet ne.:- : var kı, birçok vatandaşları büyük 
d!ndC' tcşcbbü~lerde buhınmuş Ye ye- ı zorluklara düşürmekte, hattA a~ S 
niyarid:ıt kanununun bir an evvel t bırakmaktadır: Yolculuk bahsı j 
çıkarilması zaruretini bildinııişlir. 1 düşünülmemiştir. Karneler günü f 

ıle titremekteyim . ., nuştuk ..• 
l'i11ecek maddeleri \Tekôlet, heyetin tekliflerini kabul ve diğer u!ak tefek gelirlerden iba

etm!ş ye avukatlar kanununun mes- ret ol:ıcakttr. 
Feyd onu büyük bir hayretle din- B.r yandan çayını karı tırarak, bir 

1 yordu: yandan uzaklara bakarak devam etli: 
- Bu korkunuzun zail olmuınr ve - •.. Bana yekten siıin hisleri-

tanıamen müsterih bulunmanızc rica nizden bahsetti. Ve 9 i:ri kurtarmak ;çin 
ederim Cı.ineyd bey 1 dedi. Lakin, an CYlenmemizin elzem olduiunu İ• 
layamadığım bir nokta var: sizi üç leri sürdü. Bilseniz Deler. n eler söy· 
yıl sükuta mecbur eden sebep 5adece ledi ı. Ben ~aqırmıııtım. Sakin bir g e

bu ınu idi?.. Da.ha başka ve daha kat'i çede, ~iir ve hayal içinde ihtstc Ahe!• 
b r sebep yok muydu? te ayın doimasmı beklerken, göıüme 

- Ne gibi?.. kuvvetli bir güne5 şuaı tutulmuş gibi 
- Cereyanına tibi bulunduğunuz irkildim. Ben ayni gayeye, mukaddes 

içtimai hayatın boyunduruiu, ailevi ve temiz duygularla adım adım yalr 
ımkansızlık!ar ve sonra... !aşmak, her adrmda onun hazzını, sa• 

- Evet !onra? ?., adetini tadarak yaşamak istiyordum. 
- Su kız meseleıil,. Bu vaziyet karşısında adeta sinirli b\r 
Cüneyd birden afallamı, cöründü. tavır!a henüz' evlenmek fikrinde olms• 

Adeta ürkerek: dıiımı söyledim ve bütün ricalarını 
- Nasıl kız?., Diye sordu. katiyetle reddettim .. 
Feyzi ondan daha az şaşkın değil

di. A~ık konuşmak mecbudyetinde 
kaldıcını hissederek, Nesimeden edin.. 
d:ii ı:naliımatı kıı;aca nakletti. 

Cüneyd onıı dikkatle dinledikten 
onra asabi bir gülüş fırlatmıs ve kı· 

raca: 
- Hayır! Böyle 

rum!. Demİ§tİ. 
Feyza, Sladetinin 

bir şey bilm"yc• 

tahakkukuna c;ok 
geni$ bir imkan sahasr açan, onu nev• 
mit ve mülC'l'"eddit bırakan sebepleri 
birden yok eden bu cevap karsrsmda 
yüreğinin sevinçle çırptığmı duydu. 
Fakat, asıl şimdi büyük bir muamma 
ile yüz yıize bulunuyordu. Acaba Ne· 
s"me bir masal mı uydurmustu?. Be• 
na neden lüzum Görmüş. niçin kendi• 
1>ini i.i:ı:üntülere ve karararzhklara sil
riıklemişti?. 

• D'kkatle Cüneydin yüzüne bakh .. 
Ka!binde başka bir ~ıiphe, hatta. hak:• 
katen daha yakın bulduğu bir ihtimal 
filizlenmekte idi: Şifası ve ııonra dA 
t'!Vlenmesi beklenen kız her halde öl• 
müştü. Cüneyd, onun mevcudiyetinden 
h~yhude yere bah!edip, isminin bütün 
ömürlerince aralannda bir mesele ha· 
hrıde yaşayıp gitmesini belki lüzun:• 
suı buluyor ve onu tamamen inkarı 
muvafık görüyordu!. 

Bu ihtimalden daha Jı:uvvet!e emin 
olmak için: 

- Ke5ime ile bu mesele etraftnd:l 
h!~ görilşmedini1: mi Cüneyd Bey? Di• 
ve sordu 

Feyza. beyninden vurulmıı~ gibi 
,.er~emlemiı;ti. Yudumladığı çay gem+ 
n ~ kac;m1~ gibi garip bir iht!Hiı;la doğ. 
ruldu İz7.eti nefsine "e gururuna inen 
bu ağır darbe karşı9ında kekel emiye 
lıa.~lıyarak: 

- Na ... nasıl? Dedi, Nesime mi 
sizinle gÖrÜ$mek istedi? O mu siıe 
höyle eözler ~Öyledi?. Bu işte bir hr• 
1·1 var Cüneyd Bey!, 

Ciineyd afır ve kat'i lconuşuyordu: 
- . . . Ben, araya bir yabancının 

girmesini arzıı etmedim.. Bana yo~ 

göstermiye ve istilcbalimin planlarına 
hükmetmiye Ne"Sime hanım kendi ken
dilerini memur etmişler.. Muhakkak 
~ahsi tasavvurlarını mevkii krııya koy 
mak ve münasip gördükleri bir davayı 

hallederek iyi b'r iş görmek ar:ı;usun• 
rla ·imişler.. T abii sizin hakkmızda 
söylediklerinin hiç birine inanm:ıdım. 

Sustu. Feyzamn sararan yüziine d!k• 
kutle bakarak: 

;./~.\ RADYO . 
BUGUNKU PROGRAM 

7.30 Proanm 
1.32 VDclidUmüz!I ça 
7 ~O Haberltr 

1.55 Senfoni!: parç~ 
12.50 Pro~am 
12.SS Xarııık m!hlk 
12.4 5 Haberler 
13.00 Saz ve =arkılar 
ı 8.00 Prognm 
11.os J."asıl hoeti 
1 S.4 0 Dana mi.l&İjİ 

19.00 Ronuıma 
19.15 Ovıın havalan 
19.30 Haberler 
19.45 Klhik Türk m. 
20.15 Radyo eaze 
20.4S Pi,ano 
21.00 Konu mı 
21.IS Tem5ll 
22.00 Radvo aalon or. 
21.30 llaberler 
22.45 Kapanıı 

H,+BE.AllE.R J 
Goebbelsin Bir Makalasi ... 
~ Baştarafı 1 incide 

sif ettiği mutaassıp objektifliği 
ö:r.lemck hususunda, mevcut un. 
surların en başına getirmektedir. 

"Alman milleti hadiselerin sey 
rini bütün ihtirasiyle takip etmi
yc ve hissiyatı t ehlik enin geç. 
mesindcn sonraya bır:ıkmıyo güç 
lükle alışabilmektedir,. diyen 
nazır, yazısma şöyle devam et~ 
mektedir. 

. 
ret istıyoruz, Zafere ulaştıran hiçbir 
kurban bizim iı;in fazla büyük. hiçbir 
yol !azlıı uzun olama7.. Milletimiz 
h:ırbin bütün endişe V' snadetleri i
çinde daima ellerini 1...-avu~tunnu!i o_ 
laral< canll bir duvar gibi dur:ıCl~
tır. Führerin emriyle her ı:aman ta
arruza ve müdafaaya hazır, gönlün
de kendi davasına karşı ateşli bir 
aşk \'e dilşmanların(; karşt ateşli bir 
kin ile .... 

Dr, Goebbels, makalesinin sonunda 
"Biz Almanlar bir millet ol- Alman milletine hitap ederek onu, 

mak itibariyle başka bir millete bütun milli dava için " en ktıvi ta
karşt çıl~mca bir kin ile meşbu assubu ve en ateşli ihtırası., göster_ 
olabiliriz. Fakat bizim yüksek miye davet etmeh.~edir. 
kalbliliğimize ve objektif görüşü j I . 0

--- . 

müze müracaat e d ilince ~izı_eri. ngaltere Bahrıye 
miz hemen gevşer. Halbukı sıy~- , 
si idare milletimizin menfaat1er1. Nazırı Aleksandr ın 
ni en has bir şekilde maksada uy- y . a· N tk 
~unluk bakımından takip ve tem eıu ır u u 
sil etmek mecburiyetindedir. Bu L-0ndra, 26 (Radyo. 19,4.5) - Şük
hususta o, efkarı umumiye deni. rım günü münasebetiyle verilen bir 
len ~larlığın yaygaralarına baka. ziyafette sôz alan Bahriye Nazırı A
rak şaşırmamalıdır. Alman mil- leksander e:ı:cümle dem.4tir ki: 
Jetinin davasını bütün ihtirasla- "Hitleri mahvedip AYrupııyı kur_ 
riyle müdafaa etmekten çekinen. t:ıracak olan, Birleşik milletlerin de
ler pek azdır. Fakat, bir tek bed. niz kuvvetıdir. Buna bugün hava 
bin ve garip düşünceli insan, bü- kuvvetleri de katılmıştır. Mihverci
ttin bir cemivetin nesesini kac;ır- ler kar:ıdıın hareket eden uçakl:lrln 
mtya kafi gelir. Taassup ve ihti. deniz lrnvvctlerlm!zi mahvedecckleri
ru.s gibi kayıtsızlık da biiyük ki.it. ni sanmışlardı, Deniz kun etleri na
lelcre bulaşıcıdır. Bu harpte ise ı;ıl Napolyomın stratejisine hlikme1_ 
der1n hisler ve ihtiraslar s1rası mi~e. Hitlcrin stratejisine de hGk
değildir. Burada kaybeden hisle. metmiştir ve Napolyonu mahveden 
rmde de oyunu kaybetmiş olur. ve Hilleri mahvedecek olan sonund:ı 
Bunun icin biz düşmandan her mahdut kara :kuvvetidir. 

MUnakalfıt Vekllliğinin emriyle her 
türlli yiyecek maddeleri iç n vngon 
ve vapur tnhsls edilmesine başlan

mı~tır. An:ıdoludan muhtelif merkez
lere se\'kedilecek olan maddeler nrn. 
sında bozulmtya n1\İ!;ait olanlarm ter
cihan yGklenerek gönderilmesi ala
k;ııforlnra blld irilmiştir. 

Amerikadan getfrtilece/: 

.- buğday 
Arnerik:ldan getirtilecek buğdnylar 

için Krom şllebi ha1.1rlanmt~trr. Krom 
yakında h:ıreket edecektir. Armntör
ler birli~ınin de ayrıca bir \'apur 
~öndermesi icin gciriişmeler de\'ntn 
etmektedir 

Kakao geliyor 
Buı:ciinlcrde ljchrimize kakao gdc

cektir. Çuktılata fobrikalıın imal et_ 
tikleri <;ukulalaların şekerini yüzde 
5 - 10 nisbt>tlnde aıalt.arak ve Ii-
yatma da yuzde yirmi 7.anı yaparak 
çukulatn yapmtya ba~fa nışlardrr. ilk 
parti 150 ~uvnl kakao İsl(endcruna 
gelmiştir. 

Memuriyetten Ayrı· 
lacakların Karneleri 

Ucuz ekmekten istifade eden ıne
rnurlar ve milsl.ahdemler memuriyet
lerinden veya işlerinden ayrılmaları 

halinde daire ve müessese amirleri 
t;iraffııd.ın kendilerinden t>kmek 
karllarlyle !otograltl memur ia~e bel_ 
geleri geri almacalüır, Buna muka
bil kendilerint> derhal halk kameleri 
\'eritecektir. Ayni zamanda keyfiyet 
hemen Belediye İktisat Mi.idürlüği.i
ne bilcliri1ecektir. Resmi dairelerde 
bu iş evvelce tayin edilen mutemet
ler vasrta~iylc yapılacaktır. 

P..erberlere Patiska . 
Verilecek 

Beleclıye zabıta talim .. tnnnıcsinc 
ııöre, berberler iş strasında beyaz ön. 
lü~ giymek mecburiyetin~ oldukla
rından, berber cemiyetinin ınürarna
tı üzerine ;,ehr lmhdeki berberlere 
patiska vernıııesfne xnrıır verilm! tir, 
Esas haıırlandıktnn sonra, berberlere 
patiska dağıtılma.sına başlanacaktır. 

Sovyetler Merkezde 
de Taarruza Girişti 
~ (Baştarafı 1 incıde) 

arruzlar püskürtülmüş ve düşma 
n a mühim ve kanlı zayiat verdi • 
rilmiştir. Mahalli bazı gedikler, 
ka.rşı taarruzlarla ortadan kaldı 
rılmıştır. 18 Sovyet tankr ü~hrip 
edilmiştir. 

Sovyetler yeni.den l ii ,000 
esir aldı 

Moskova, 26 (A.A.) - Sov

yet haberler bürosunu n tebliği: 
Dün kıta1arımız Stalingrat cep. 
hesinde düşmanın mukavem etini 
kırarak evvelce bildirilen istika. 
metlerd e taarruzlarına devam et. 
mişlerdir. Cephenin şimal batı
sında kıtalarımız Rikovski, Noyi. 
taksi, Staromaksmovski şimen. 
difer istasyonlariyle Malonaba. 
tovski, Birovov, Odiyonoı D on
cinka ve Malaydoncinka mevki. 
lerini ele ~eçirmişlerdir. Bu son 
ik! mevkide çevrilen 22 inci Al. 
man tank tümeni mağliıp edil. 
miştir. 

Ayni güniin akşamı esirlerin 
sayısı 15 bin artmış ve 19 Sonteş 
rinden 25 Sonteşrin akşamına 
kı:dar kıtalarımızın aldığı esir· 
lerin sayısı 51 bini bulmuştur. 
19 Sontesrinden 25 Sonteşrine 
kadar kıtalarımız muhtelif çapta 
1300 top, 5618 kamyon ve 52 
cephane, techi7.at ve yiyecek de. 
posu ele gc-c:;irmiştir. 

25 Sonteşrin giinü düşmun rın 
az 6 bin subay ve er kaybetmiş. 
tir. 
Stalingrat'taki Almanların 

Vaziyeti fenalaşıyor 
hususta üstün olmıya çalışmak "Deniz kuvveti saye;:'iııde Ruslara 
zorundayız. Yalnız za fer kazan- yardtm edeblllyoruz. deniz kuvı.etle- Moskova, 26 (A.A.) - Sovyet lı:uv .. 
ınak hususunda de~il, mukabil ri sayesinde Hitler kuvvetlerini her vetleri. Don üzerindek i Alman h3tla· 
darbeleri iktiham hususunda da. tarafa dağıtmak mecburiyetinde ka- rmda, biri Seramioviç, diğeri bura• 
Bugün yanlış Objektivite ile al~- lıyor ve 3lmdi birçok cephelercle çar_ dan bir:ız daha uzakt~ Stalingrat ceo 
kadar olmamamız icap eder. Bı. pışmıık ve hava dıırbelerine katlan- nubunda iki büyük iedik açmışlar vt 
lfıkis milletimizin bu mukadderat mak mecburiyetindedir. Mih,·erin hı;len bunları geniş~etmekle mesgul 
mücadelesinde objektiviteyi mil. Libya ve Şimali Afrikad:ı darbelere 1 olmakta bulunmuşlardır. Böylece, Se· 
li menfaatlerimiz için bir tehlike maruz kalınası denizden tazyik ne- ı rafimoviç, Kotelnilrovo, ve Stalingrat 
\ c tehdit telakki ederiz.,, ticestdir. İtalyanlar da ;iimdl deniz ilc;genindeki Almanların durumu, yİr• 

Makale !iÖYle di!vam etmektedir: tıızyiklnin kendi sa1ıl1lerine ne za- mi dört saat zarfında, Don dirseğinde 
"Harbi soğukkıırU.t bir baıı, fakat man tevcih edileceğini beklemek{(>_ süratle yürüyen Sovyet kuvvetlerini 

rıtP-~ll bir ytlrekle yapıyoru.ı. Dil§- dir,,. - • durduramadıkları taJı:dirde. çok ümit• 
manı nerede ezebillrselt orada eze.. -- __ ,.. siT bir ~ekil alacaktır. Kletakaya'yr 

Sofya Elrimiz R •-· t1 • ı T h · riz, Zatere giden yol ürerinde karşı- ~ geçen t'.a ..uvve .etın n c enı• 

ıasaca tınız mukavemetler bizde an.. Sofya• 26 (E.P.) - Tiırkiyenin cl:~nlı:'i almaları. diğeT taraftan da, 
.ak :ıttlganlıgı ve taarru:r: ııevklni art- Bulgaristan elçi'.\i Vasfi Menteş buı-ün ordıı vı- krtalannı korumak üzerıo e'• 
ınr Arada sırııda rastgele.::eğimlz Baıvekil ve hariciye nazırı Prof. F'• lerinde pek ar hav~ kuvveti butıınm~· 
-na'kô~ darbeler bızi ancak azami 'e- !of tarafından kabul edilmiştiı". Yeni ıır yiizündeıı, burıırlaki Alman kuvve~ 
r:im gostermiye ıevkeder. B"z bu elçi Cumartesi giinü ltimatnamcsin.i leri yolc edilmek tehlikesi karsısındt• 
a.rote ~cılnız kahrcımanlık •e cesa- Kral Borise takdim edecektir dır 

lek sigortosı hakkındaki 135 - 138 ci Sandık, azasına şu yardirnları ya-
maddelerinin tildiline karar vermi~ pacaktıri 
ve bu husust:l yeni bir kanun liıyihnsl 1 - Hastn, mallıl avuka,llıır eşle
hazırlomıştır. Bu ha!tn içinde mec. ı-inin ve çocuklarının b:ıroların iş'arı 
ilse verilecek olan bu lfıyibaya göre, üzerine muhtaç bulunanların tedavi 
vektılet, avukatlar arasmda bir yar- masra!lartnı verecek. 
dımlaşma nizamnamesi hazırltyacak 2 - Hastal!k, malıiliyet veya ihti
\"C bütün memleket avukaUarr ara- yarlı~ sebebile artık çalışamıyacak 
sında da avukatlar yardım s;ındiğı mı hale gelenlere mesleki hizmetlerine 
mile bir sandık kuracaktır, göre yardım etmek, 

Vekiilet hazırlacltğı bu proje tasla- Bu yardnn mesleki hizmetleri on 
ğmda tesit edildiğine göre, sandığın seneye kadar olımlrıra 500 lira, 
merkezi şehrimizde olacnldlr ve On be~ seneye kadur ol:ııılrıra 1000 
memleket dnhilindeki bütün bnrolara Jinı, 

knyıllt olan avukatlar bu sandıl;ın Yfrmi !<<meye kadar· olr.nlara 1500 
Aztı~ı !<nytlacaktrr. Sandık bir umumi !ıra olacaktır. 
heyet bir de idare heyeti tarafından Bunlardı:on baska projedr a\-ukat_ 
idare edilecektir. Uınu1Tii heyet ba- lara muhtel'! yardımlar konulnıuş
rol:lr umumi lıeyetlcı i tara!ınd:ln sc.-. tur. 
çilecek !ız;ldan ve idııre heyeti de Bu kıınurı bütün mrınclcket a'\-u
umumi heyetin lwrıdi arasından ayı- k;ıtlarıııin hnyatinı \'e istikbalini te
racagı azadan teşekkül edecektir. min allına alnuş bulunm:ıkladtt', 
Umumi 1ıeyetın müddeti iki sene ola- Şehrimizde baro uınunıi heyeti bu 
caktır.Sandığın geliri her avukatın bir projenin teferrüatt hakkında gör~
de!aya mahsus olmak üzere \"ereceği mek üzere cumartesi gilnil ögleden 
15 ~er liradan \'C ayrkn her azadan :sonra Eminönü halkevindc fevkallı_ 
alınacak senelik yardımdan (Bu yar- de olarak toplanacaktır. 

1 KOÇOK HABERLER t 
VEFALILAR GÜ NÜ - Vefa lise

sinin 70 inci ve Vera idman yurdu_ 
ıınn 34 üncü yılrlönilmu mün:ısebc

tiyle yarın saat 14 de Taks!m gazi
nosunda bir toplantı yapılacaktır. 

Vekiller Heyeti 
A n kara, 26 (TAN) - Vekiller 

Heyeti, bugün ·saat 15 te Başve. 
kil Şükrü Saraço~lunun reisli. 
ğinde toplanmıştır. 

l\filli Korunma l\lahke.. 

Belediye 939 yılında hastalara gününe muteberdir, Hiçbir va. S 
375,000 lira ayırnıiştı. Halbuki yalııız tandat iki Uç günlük karne mu· $ 
son altr ay içinde Belediye hastalara kabilinde iki üç günlük ekmek j 
700,000 füa harç etmiştir. 942 bütçe_ 1 istihkakını birden alamaz. Tren· f 
sinde hastane masraClarınıı 1,100,000 lerde, hattci lokanta vagonunda 
lira ayrılmak zarureti ha!=:tl olmuştur. bile karne ile ekmek verllme· 
Temizlik işleı-ine 939 yılında 475 bin ı mekte, yolcu ekmeğini beraber • 
lira ayrılmışken, bu yıl bülçf'sinde f götürmiye mecbur tutulmaktadlr, j 
bu işler için 1.200.000 lira konulmuş- Bir vatandaş tasavvur edilsin ki, ı 
tur. Belediyenin alcar yakit masrafı Haydarpaşadan Samsuna veya S 
939 dn 79,000 lira iken bu sene bu Er:r.uruma gidecektir. Yolculuk en t 
rakam 140.000 liraya yükselırıiştir. az üc gün sürmektedir Bu va· f 
Tem'7.llk amelesi ikrctlcri 93fl da 20 tandaş hem karnesi ile ekmek a. ı 
lira iken. hu yıl RmC'lcler ;ıyd;ı 60 lamamak vaziyetindedir, hem de i 
lirııya gı..iç bulunmaktadır. ü~ günliik - kulalnılrnıyan kar· J 

Belediyeye bütçesini karştlaınak i- neler mukabili olan - ekmek la· t 
~in Yalinin yaptığı ieşebbiislcrin müs tihkaki yanmaktadır, $ 
bet neLil·c \'ereceği kuvvetle umul- Hiçbir tren, hi9bir istasyonda + 
maktnclır. : yolcuların ekmek karnelerin! de· ı t ği,tirebileceğl veya bir günlUk 

MEMURLARA : misafir karnesi alacaör mOddet t 
# kadar durmamaktadır. Bu sebep• : 

ELBiSELiK • le yolcu muvakkat karneden de t 
istifade edememektedir l 

Memurlara dağıtılacak elbiselik 
kumaş ile runi ipekten yapılacak do
kumalar iı;in Stimt>rbank fabrikala_ 
riyle htısusi fabrlkalara çift bilkill
milş yün iplilder;nin tevı.ii bitmek 
i.izeredir. Bu fabt'ikaların imal roe
ceklerı miktar iki milyon dört yüz 
bin metrerlir. Bu iş için yurtta iki 
bin be.: yüz dokuma tezg~ht işlemi-

iş, vapurlarda böyle deöildlr. 
Vapurlarda karne mukablll ek. 
mek verilmekte, vapur yolcuları 1• 
ekmek bahsinde sıkıntı çekme· 
mektedirler. Ayni uııulUn trenler• 
de de tatbikı veyahut bir batk• 1 

ı usul bulunması çok faydalı ola· 
ı caktir. 

YE Nİ TEKLİFLER - Şehir içinde 
işliyc.1 otobüslerin biletlerine bir mlk 
tar zam yapılması ve taksilerin dol
muş usulünü tatbik etmeleri için Be
lediye Daimi Enclimenine bir tekllt 
yapilmtştrr. 

mcsi.ne Verilen Şekerciler ye baı,lamıştır. Yünlü elbiselik ku
maşlarl her :fabrika kendi desenle_ 
rine göre imal edeceklerdir. Ayrıca 

suni ipekten merserize kuma~lar da 
yapılacaktır. Bu kumaşform da ka

......... ~ .. ······~ ..... 
İsviçre Ticaret 

VA Lİ DEFTERDA RLI KTA - Vali 

Ankara, 26 (TAN) - Ankarada faz
la HyaUa mamul şeker ve lokum sat• 
tık?arından dolayı bir çok şekerciler 

milli korunma mahkemesine ve-ril• dın memurlara verilmesi düşünill-
mi~lerdir. mektedir. 

A teşeHği Teşkilatı 

Lıitfi Kırdar dün Defterdarlığa gide_ 
rek bir müddet meşgul olmuştur. Sıhhat 1\lüdürleri arasında Altın ·Fiyatları 

İsvi\ro lle Tür~ 
kiye arasındald 
ticari mübadeleler 
son günlerde ge• 
nişlediği iı;in bil' 
kümet İsviçre ti, 
caret ata:;;eli,ğlıni' 
zin teşkllAtmt gc' 
nişlelmiye Iüzuı11 

KURBA GALtDERE - Belediye Nakil ve Tayinler 
Kurbağalıdcreyi lemizletrniye karar Ankara, 26 (TAN) _ Alaca hükn.. Altın fiyatlarında Jstikrar yoktur. 
,·ermiştir. Bunun için 300.000 liralık met tabibi Raif Erzincan sıhh:lt mü• Kapaltçarşıda bir altm dahn ııcuzrı 
bir keşif yaptırtlacaktır. ~atfldığı halde, borsa koridorlarında-

dürlüğüne 70 lira ile terfianı Erzin· 
KAM YON LAST İ KLER İ - VilA- ki alı!! Yerişlcr üzerindr ~ebepsiz o_ 

can sıhhat müdürü doktor Naci de görnıUştür. Bu s
rada ticaret ataşeliği nezdinde ih -
das edilen mua••inliğe Ticaret Ve
kaleti raportörlerinden Reşit Zamba1C 
oğlu tayin edilmiştir. Genç, calışkall 
,.e mesleğinde mütehassts olan Reşit 
Zambak oğlu bugünlerde İsviçreYP 
hareket edecektir. 

yet emrine tahsi~ edllen kamyon lAs- l~rak fıyııt yükseltmeleri göri.ilmekte-
tlklerinin bu defa ancak resmi dal- Çoruh ikinci sınıf sıhhat müdürlüğüne dlr. Bu nrad:ı dün 2850 kuruştan Ka-

80 lira ile naklen t:>vin edilmislerdir. reler ihtiyacuıın yansrnn tekabiil e- palıçarşıda !;atış olduğu halde, borsa 
d~ceği için te\·;ı:lııt husuı;i şahıslara den ve katibi Lazaro mağ(;zasındaki koridorlarmda ve sarraflarda bir al
yapılamıy:ıcııktır, mnlt ı;atışa arzctrnemcktı>n milli ko- tınn 32 lira fiyat gösterilnılştir. Bir 

MAL SAKL IYAN LAR - Sultan. runma mahkemesine verilmiş ve mu ~nım külçe 424 - 425 kuruştan sa-
hamamında ınaniraturact Marko Var- hakemesine başlanmıştır. Ulmı,lır. 

hlerkez cephesindeki yerıi 
tam·ruzun hedefleri 

Ankara, 26 (Radyo Gazete.,i) 
Rus ordularının taarruzları neticesin• 
de b~lıyan meydan muharebesi :;id
detini kaybetmeden devam edip gid:• 
}'or. Sovyet kuvvetleri Şir ırmağı ile 
Don dirseği iizerinden ilerlemişlerse 

de karşılaştıkları manileri aşamamış
lardır. Mihver kuvvetlerinin bu mani
ler gerisinde ciddi bir mukavemet 
gösterdikleri anlaşılıyor. Sovyet ordr. 
larmtn ileri \. yiirlıyüşleri İlk giinlerl 
kadar süratli o!mamaktadır. Bilhassa 
cenupta taarruzun temposu ağırl aşmış

tır. Bir ucu Stalinıırat şehrinde olan 
ve diğer acu cenup batı istikamctinrle 
uzanan Mihver koridoru henüz kapa· 
tılmamL5 b11lunmaktadır. Alman kıtz• 

larmm henüı: Stalincradı terketmemiş 
olmaları bu koridoru her ne olursa 
olsun muhaf:ı?.aya a7.metmiş oldukla• 
rını gösterir. Fakat durum nezaketi 
muhafaza etmeklecHr: ufak bir iler
!eme neticesinde koı-idorun kıpanması 
ihtimaJi mevcuttur. 
Diğer taraftan Stalingradm 1100 k:. 

lometre ııimal batısında ve Moskova• 
nm 150 kilometre batısrndıı Rjev böl· 
ges!nde yeni bir Sovyet taarruzu be• 
lirmiye başlamıetır, Bunun 160 kilo
ır:etre uzağında Teropez'de de ikinci 
biı· taarruz grupu harekete gec;ml~tir. 
Bu taarruzların hedefi ne olduğu he• 
nüz bilinmemekle beraber gayenin 
Smolensk, Viazma, Rjev ve Velez mev 
k:Jeri etrafında ve bir çıkıntı teşkil ce 
den Mihver mevzilerini kop3rmak ve 
bu sahada büyük bir imha muharebesi 
yaratmak ilıtimali vardır. Geçen kış 

tekrarlanıp muvaffak olamıyan bu ha .. 
reketin bu defa muvaffak olup ol.mı· 

yacağı hakkında bir şey söylenemez. 
Fakat bir sencdenberi kuvvetle tahkim 
edildiğine göre Sovyetlerin taarruz 
~ansmm pek o kadar kuvvetli olmn• 
drfr söylenebilir 

'.Açıla;rt gedikler 
Berlin, 296 (A,A.) - Alman resmi 

ıdrınsmın bildirdiğiM göre, Rusl;.r 
Ka!inin cephesi boyunca taarruza g~c;· 
miş!er ve menü ban gedikler açmı,!;'• 

tardır. Ajans, askeri kaynaklardan al
dıfı haberlere :ıtren bu gediklerin 
derhal kapatıldıimı jlive etm!ııtir. 

Leningrat cephesinde 
~arruz başlamış! 

Dolaşan Şayialar 
11.dr (13aııtarafı 1 incid e) 

diyle pençerclcre beyaz örtüler 
a:-.>nıslardır. 

Fı-an.sadan Doğu ceplıcsine 

gide1l kuvvetler 
Fransa-İsviçre hududu, 26 (A.A.)-

12 Sonteşrindenberi, Alman kıtaları 

Fransaya geçmekte ve Akdeniz kıyı• 

!arına inmekte acele ediyorlardı. Hal• 
buki bugün, ayni kıtalar görünü'ie 
gbre doğu cephesine gitmek üzere, şi

male doğru akrn etmektedir. Lyon'dan 
gelen yolcular, her gün cenuptan g~· 

len Alman askeri yüklü trenlerin dur• 
madan şimal istikametine rittik!erinl 
söylcrnekt~dir. Fransa - İsviçre hudu• 
du boyunda ve buradan Almanyaya 
giden anayol üstündeki Alman garni• 
ıonlarının yerine bilhassa Avustur• 
ya!ı Çek ve Macar kıtaları getirilmiş· 
lir. Böylece yerlerie başka krtalar ge .. 
tirilen Almnn kuvvetleri, Rusyada ş:• 

ma! batıda ağır kayıplara uğrayan ve 
Stalnigrat cenubunda 300.000 Alman 
ı:skerini müthiş bir tehdit karşısında 

bıraktın tehditten kurtarmak için Sov
yet cephesi istikametinde gitmekte
:iir. 

Şimali A ~rikadaki 
Harekatta Fransız 

De Gaulle :. ~~rlan J .:. Tun.us'tC1 Hazn~lll< 
ihtilafı Buyuyor llerliyoı · 

l;tfj"' (Baştaraiı l ıncide) l:1Jj" Raştarafı 1 incide 
den, dün Avam Kamarasmda, şi mıntakalarında hava teşkilleri, dü~ 
mal Afrika muharel;ıesinin fevka man tanklarma, motörlü gruplarııı9 
iade mühim bir safhaya girmiş ve istirahat hıı!lnde bulunan kıtaları• 
bulunması yüzünden, şimal Afri na taarruz etmiştir. 
kadaki müttefik kuvvetleri baş- Akdenlzde ve garpte işgal altınds 
kumandam general Eisenhower dün 8 uc;ak kaybetmiştir. Bizim 69 11• 

ile mahalli Fransız makamları a - dün8 uçak kaybetmiştir. Bizim 6 ı( 
çağımız kayıptır. 

rasında yapılan anlaşmaları mü 
rıakaşa etmeınin henüz zamanı gel Taarruz başlıyor 
mediğini söylemştir. Londra, 26 (A.A.) - Fas radyosG 

dün akşam şöyle demiştir: General 
Darlan Lo.ndraya bfr Anderson, Tunus ve Bizertedeki dür 
heyet gönderecekmiş! man mevzilerine karşı çok geniş olçii• 

Stokholm, 26 (A.A .) - Londra de bir taarruz hareketine ıirişmek il' 
dan bildiriliyor: zeredir. Alınan kolu Tunusun 39 kilO' 

Evening Standard gazetesinde metre cenubuna süriilmüştlir, 
çıkan bir telegraia göre Darlan Y e.ni milıver takviyeleri 
yakmda Londraya bir mur;ıhhas Londra, 26 (A.A.) - Vichy rad10' 
heyet gönderecektir. Bu heyet sunun bu ı;abah bEclirdiğine ıöre, 'l'ı.ı 

A ııus•~kı' Alman ve İtalyan kı'-'.arı tarı) Ingiltere hükumeti ile Fransız şi ..... ""-
ve motörlü birlikler olmak üzere dur• 

mali Afrikasındaki vaziyet hak - d kv' 1 1 kt d ı ma an ta ıye er a ma a ır ar. 
kında müzakerelerde bulunacak 
ve istikbal için anlaşmalar akde 
decektir. Ayni telgrafa göre D ar 
lan bazı imtiyazlar ve krediler 
elde etmek için Vaşingtonada bir 
heyet gönderecektir. 

Catroux Londrada 

Fas Sultanının mesajı 
Londra, 26 (A.A.) - Reislcümhııl 

Roosevelt'in mesajına cevap vere! 
F as Sultanı, Amerikan kıtaJanrun Fil! 

ıınaneler!ne hürmet gösterdikçe Futi 
dostluk ve işbirliği bulacak!ar~ı, Fal' 
taki Amerikan kuvvetleri kumand:ırır, 

F·ı nun Kayıpları Ankara , 26 (Rad yo gazetesi} -
1 OSU Mihver kaynaklarına göre, Gene- · 1-
\'iC'hy, 26 (E.P.) - Franslı: Anıi- ral de Gaulle, şimdi Londrada bu Fransada Yiyecek 

na bildirdiiini söylemiştir. 

r:ıllik <iairesinin bir tebliğine göre, lunan General Catraux'yu sava.. lt!if' Baştara!ı l inciclc 
Cdsnblanca. Fransa ve Ornn muhar<'- şan Fransız kuvvetlerinin başko ilave etmiştir. · 
bclerincle 49 subay, 430 ~r ölmüştUr. mutanı tayin etmek ve bunu rad 
Kaybolan Fransız gemileri hakkmdn yo ile bildirmek istemiştir. Bu 
d11 şu malumat verilmektedir: kaynaklara göre, de Gaulle rad 

Casablanca'da 12 gemi harp harici 
edilmiştir. Harp kruvazörü Jeımna yoda yapmak isteyipte Churchill 
Bart karaya oturnıu~tur. "Primau- in izin vermediği demeç, bu de
geut,. knıvazöril de karaya otunnuş meçtir . 
ve yanmıştır. "Albatros,. "Mllan., ve Macar rad yosunun bildirdiği • 
"Malin., muhripleriyle "Brentols.: ne göre, de Gaulle'le Darlan ara 
torpidosu harp harici bırakılmıştır. smdaki geçimsizlik başgöstermek 
"Fougueuk,. ve "Beolouneais., muh_ te ve bu günden güne artmakta 
ripleriyl~. üç denizaltı ge~isi _bat- dır. Yine bu radyoya göre, Dar _ 

.... 
Londra, 26 (A.A.) Vicb) 

radyosunun bildirdiğine göre 
cocuklara verilen çukulata tayını 
bu ay sonunda kaldırılacaktır 

15 gramdan ibaret olan yağ tıı· 
yını Kanunevvelden itibaren 111 
grama indirilecektir. Buna seher 
Şimali F ransa Afrikasından ar• 
tık Fransaya l(Ida maddesi gel. 
memekte olmasıdır. 

mışttr\. Me<lııse.. ndmdakı denııı:altı l d G ull 'd e d · t 
t • k ıı an e a e n yar mı ıs e • chcn Zeitung'un Londra muhabl karaya oturmuı; ur. Denı?. uvve e- . d G ull b d 

rinin bazı birliklerinin bulunduğu O- mış, e a _ e u yar ımın ya - ri yazıyor! 
rnn'da 3 muhrip karaya oturtulmuş, pılmasına m usa a d e etmemiştir. Şi'mali Afrika vaziyeti Darla · 
"Aviso surprise,, limanda batını_ Diğer tar aftan Darlan'ın idare na jfünatsızlığı kaldıracak k:ı.daı 
mıştrr. sine geçen yerler g i ttikç e genişle saI8lıiyetinin şümulünü tahdit e-

Stokholm, 26 (lı. ,A.) - Finlinda le taarruz etmektedir. Don dirı~in· 

ceJ.ıhesinde ~iddetli mııharebe!er cere• de çevrilen Alman lutalarımn Tı:rıılor
yar. etmektedir. Diğer cihetten Sovyet dunun ktskacmdan kurtulmaları iht'• 
kıtalart Leninınt cephesinde geniş Öi• tı'ali gittikçe C\T.almaktrıdır. 

m ektedir. den R oosevelt'in beyanatını bil • 
I>akar ra.dy?su~a göre, Daka~ memezlikten geliyor, sanki şim' 

ve Sudan valılerı umumt vali ıt Af11kvda Vichy rejimi deva111 
Bc-isson'a !>ariana iltihak ettik - ediyormuş gibi harekat ediyo! 
lc-r:ni bildirmişlerdir. Mevkuf binlerce de Gaulle'cüni.ifl 

dide bir taarrura ıecmişlerdir. A kdeniı:de geniş ölçüde toplanmı!j 
Cenup rephesinde 'l'imoçenko A lnıan 0 1an Alman tayyarelerine ı;ark cephe' 

ordusunun her iki tara fına da siddet• sine gitmek emri verilmiljtir 

I sviçre gazetelcrinae hala ~erbcst bırakılmamçıs1 moxı1 
Ikrn, 26 (A.A.) - Neue Zur - Puniyrtsizli,Ui a.rttu·ıyo" 
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I :lllcJIJ~I 
Staffort Cripps 

Meselesine Dair 
Yazan: M. ANTEN 

.)· Cripps'in İngiltere harp kabine
sinden çıkarılması, Mihver ma'• 

l'Uat ve radyolarında muhtelif tefsir 
lere yol açmııtır. 

Berlln radyosu bu hadiseyi, İngiliz 
eınperyalistlerln!n Atlantik prensiple. 
rine karşı hücuma geçmeleri şeklinde 
tefsir etmiş, Wilkkie'nin Churchll!'in 
son nutkuna kar&ı yaptığı teokltıed 

Londra siyasi mahfillerinde hoşnut• 
'Uzhık uyandırdığını, Cripps'in Hint-
1 Jere yaptığı vaadlerin Amerikcn 
~rogramına uygun olduğunu, fakat 
İngiltere hukiimetinin Afrika muvaf• 
fakıyetinden sonra emperyalist tema• 
l'ullerlnl tekrar iÖstermiyc ba3ladı· 
tını söylemiştir. 

Corriera de!la Serra gazetesi de: 
C:burchill ile Crippıa arasındaki müna• 
5ebcUere dlkkaü çekerek, Cburchlll'in 
lı:cndine rakip olarak telakki ettlfl 
Cripps'i baıaramıyacağı b!r İş için 
liindistana göndererek krecfüiİnl dıi• 
\urdüiiinil ve ıimdi de harp kabinesin· 
dln atmak 1Dretiyle ona yeni bir dar
be indirdiiinl yazmıııtll' 

Dün Avam Kamara~ında, dünya 
lıaın maddelerinden bütün milletlerin 
istifadesi mulesl hakkında İngiltere 
lıukOmeUnin nokta! nazarının ne oldu• 
tu lı:endlslne soru!an AUee verdiiti ce
tapta bunun Atlantılı: beyannamesinde 
lasrıh edilmiş olduğunu ve İngiltere 
lıukGmetinin bütıin mllletlerin ham 
llıaddclerden, serbestçe ve kolaylıkla 
lttıfade edilmesini istediğini söyle• 
l'lliştır. Bir i•çl mebuıu, bu cevabın 
WilJkie'ye bildiri!meslnl iıtemlşur. 

Churchill'ln en beklenmiyen bir U• 

ltıanda, lngith mi!letlnin bilhassa lşç!. 
1~rinin umum sevgi ve tevecclihUnU 
~azanmıs o1an Crlpps gibi bir insanı 
harp kabinesinden çıknrmıya neden lü 
ltıın gördiıiünU bl.lmiyoruz, Yalnız şu 
lıt"ınal!er aklımıza gelmektedir: 

• Churchill'in, Cripps'in yerine sağ 
t lllaylilleriyle tanın:nış olan Morrl• 
orı•u harp kabinesine almnsı. City'nin 

l ~Yikl altında h rekct ettiği hissini 
\>erebilir Fakat muttefüderin son baf· 
l · ı:ırda knandtklan büylik muvaffa· 
~IYCtlcrin Churchill'in •;aziyetini, böy. 
!e bir tazyike karşı koyacak kadar 
tailamlaştırmış olması icap etmekte
-O r. 

e Sovyct • İngiliz ittifakırıı hazır• 
1aYan ve ikinci cephenin açılması rn-
111tnuna kani olan Crlpps ile Churchill 
lrasındakl ihtlUHın bu vaziyeti mey• 
<i na getirmiş olması ihtmali de var• 
d.ır. 

e İngiltcrede derin içtimai ıslahat 
hpı!masını istlyen Crlpps ile muhafn· 
~lltlrların lideri olan Churchill'in d·· 
lıili siyaset meselelerinde tamamiyle 
•tı!aşmamış olmalarının da bunda bir 
toı oynamış olması mümkündür. Fa• 
!tat Kcnterbury piskoposu da dahil ol· 
liııtu ha!de İngiltercde muhtelif siyasi 
ll•rtilere mensup bir çok şahsiyetler, 
lıarp sonu dünyasının evvelki dünyaya 
henzemiyeceilne kanaat getirmişler ve 
lııriıterede genil bir içtlmat adaletin 
lUıakkukunu istemektedirler, Bundan 
hı11ka harp henüz kazanılamadığmdan 
dabm' ıslahat meselelerinin bacün için 
•kinci planda bir rol oynarıuları icap 
ttznektedir. 

e Churchil!'in, İngilterentn Stalin 
tararından idare edildiil halı:krndakl 
~lhver propııandasına karşı koymalc 
ltıalcaadiyle bu karan almış oldatu da 
dilşUnülebilir. Fakat Cripps komünist 
detudir ve Sovyetlerin harcketlerln!, 
tburchill ıibl, bir çok defalar ten-: 
'it etmiştir, 

e En nihayet Charchltt'ln ikinci 
Ctphenln açılmasına karar vermiş o!• 
ltıası ve bunu rlzll tutmak için Crlpps'i 
ltıttvakkaten harp kabinesinden uzaıc
~trrmasr da lmkln5ız defildlr, 

Şark Cephesinde 
:R:ızılordunun taarruzu, Volıa lle 

l:ıon arasında 400.000 kadar tahmin 
tdilen Alman kuvvetlerini ayni zaman• 
da Kafkasyadaki Alman ordularını 
tehdit edecek bir ıeki!de inkisaf er 
~ektedir. Son muharebelerde Alman• 
1~rdan yeniden 15,000 esir ve 150 tank 
lınmıştır, Bu suretle beı gün içinde 
~hnanlar 51,000 esir ve 7,000 ölü 'ler
lllialer ve pek çok mikdarda harp 
bıalz~esi kaybetmişlerdir. 

Bir h:ıbcrc göre: Kızılordu Rjev'de 
de taarruza geçmlıtir. 

1 Aft 

Yine ·1 icaret-
Gemiciligi!-nize Dair 

, .1'.#~~""""""'.l'Jll' .#'.#""""' 
'~~~~~c:~~~~; 

Yasamak Ölmekten 
1 

Çok Daha Kolay 
Yoktur. · 

Örtki Ölem-Musa Ümmetinde Cenaze 
Her iş için Avrupadan Mütehassıs Celbine Lüzum 

Memleketimizde Kafi Miktarda Yerli ve Ameli Mütehassıslar 
Merasimi· Ahret Yolculuğunun Masraf 
Pusulası • Taziye Yerine Teselli ıazım ! Vardır. Bir Az da Onların Sözlerini Dinlememiz ve Her lıi 

Gayri Mesul Küçük Memurlara Bırakmamamız Lazımdır. Haııisln biri ha... r- y AZAN: _, taklarını dü~Unmek-

talanmıs, bir ' ten izade, müsterh 
Yine hu siitunlarda, 6.11.42 \'C r- y AZAN .· --...... 

20.11.42 turilılcrindc, ticaret ge· ' 
miciliğimizc dair bazı teknik, iktı İ S h• 1 1 i 
sadi ve hukuki maıumat ,·ermiş. I up ı Nuri LER i 
tik. Bu yazılar deniz ticaretiyle 1 
uğraşan ,·at.nndaşlarımızın ulakn
sını uyandırdı. Hakikaten bu mcv 
zu üzerinde yazılacak daha pek 
çok şey vardır. Bugün de ayni 
mevzua dair bazı mUtalcalar yaz 
nıayı muvafık buluyoruz. 

** 
Deniz ticareti tonajının 

1939 senesinden bugü -
ne kadnr yüz bin ton 
kadar artrnıştU'. Yani mem
leketimizde ahşap inşaat bir 
misli yükseldi. Eğer refah 
ve kurtuluş vapurlarımız ilo 
diğer küçük birkaç yelkenlimiz
de batmnmış olaydı bugün milli 
ticaret tonajımız biraz daha faz 
la olacaktı. 

zın .serbestçe gidemiyor. Bu izin 
alma mecburiyeti her ne kadar 
makul görülmekte ise de tatbi
katta bir iş için mesela on mo
tör tahsis ediliyor, fakat liman 
larımızın ayni zamanda bu on 
motör ve tahmil ve tahliye ede. 
cek derc<:edc geniş olmamasın • 
dan ve deniz işiyle uğraşan me 
murlanmızın ticarette ve bil _ 
hassa deniz ticaretindeki zama
nın, hatta sanJyenin kıymetini 
takdir edemedikleri çok defa 
göze çarpmaktadır. Gemilerin 
öyle sıra ve nöbet bekliye<:ek 
kadar vakit ve imkimlan yok. 

İşte evvela bu ciheti iyice tak· 
dir edip ona göre hareket etmek 
zaruretini kai>ul etmek lazım • 
geliycr. 

!iyen motörler var • 
Esasen gemilerimizin miktarı 

nisbetcn pek azdır, üstelik bir 
de mevcutları böyle fuzuli ola -
rak kırk beş gün bekletmek ise 
hiçbir usul ve kaideye uymuyor. 

İşte bu kömür misali de bize 
gösteriyor ki, elde mevcut de
niz nakil vasıtalarımızı daha 
makul ve ameli bir surette kul 
!anacak olsak ve ortada mevcut 

idari c-ngellcri kaldırabilsek her 
halde nakliyatımızı birkaç mis 
li arttırmış ve bu nisbette de ik 
tısadiyatımıza derhal faydalar te 
min etmiş olurduk. 

Her iş için Avrupadan mü -
tcha5sıslar celbine lüzum yok -
tur. Memleketimizde kafi mik
tar yerli ve ameli mütehassıs -
lar vardır. Biraz da onların söz
lerini dinlememiz, her işi ayni 
mütehassıs dairelerin gayri me
sul küçük memurlanna birak -

mamız ve ezcümle fenalığı ve 

deri, bir kemik bl-1 iT KESLER 1 ölüyor. Acı ve azabı mıı, 1atmalı:tan yan· SA 
tarı deltnmls fakat geride bırnktık!an 
çok muraf' olacalı çelı:lyor, 4 ._.;,. .. 

diye korkudan ne doktor çafırmıı. ne * * 
de tavsiye edilen !liçlan yaptırmıı. 
Nihayet etrafındakilerin ısrarını daa 
yanamamıı, bir doktor ııetirtmlş, Dok 
tor uzun ezgi muayeneden sonra ha .. 
tıhaneye kaldm!masını, ;metiyat ya· 
pılmaaına lüzum ıı&stennlş, 

Hesap, kitap bu tedavinin buııilnkü 
para tutarı ile 36yle bayJe 150 liraya 
mal olacağı anlasılmış. ' 

Hasis hasta mahalle imamını çağırt• 
m11. sormuş: 

- tmamt Bir cenazeyi kaça kaldı
rının? 

- Efendim, mürünete endaze o!• 
mu. Bu Allah rıza11 için bir hizmet• 
tir. Ne verilirse ona kanaat ederiz 

- Öyle delil Allah vermesin, ben 
ölürsem, ıa yat~ktan kaldınlıp meza· 
ra ııömülmem kaça mal olur? 
İmam oturmuı, hesap etmiı ve ct

vabı dayam14: 

- Biltfln masraf dahil, topyelrl\n 

Daha iki gün evvel babasını kar 
beden bir arkadaşın taziyesine 

gitmiotlm Yana yakı!a ağlıyordu. Tew 
.. ellisine çalıştım: 

- Ne yapalım, ölenle ölünmez. Sen 
sağ ol, Allah çolufuna c;ocuğuna öa 
mUr versin. Zaten yaşını doldurmuş. 

iyi ııünlcr görmüıtU. Bundan aonrnsı 
rahmetli için yaşamak değil, Adeta a· 
zaptı. Her gün yeni bir afrr, her gün 
yeni bir sızı ... 
Arkadaş gözlerinin yaşınt s!.!di: 
- Babama değil, kendi halime ağlı• 

yonun kardeş, dedi, o gitti, Allah ca• 
ni ıani rahmet eylesin. Fakat bir de 
benim halimi sor: Maaşı nans olarak 
2lıp harcadıktan sonra tam 150 lira 
da borç ettim Benim glbi fakir bir 
~dam, bu kışt~ kıyam~te bu parayı 
nasıl öder? Ortalığın halini bir dü$Ün. 
Bu pahalılıkta ben maaştan arttırıp 
da borç ödeyebl!ir mlyim1 · ,.. Fakat tonaj arttığı halde biz 

bir türlü deniz nakliyatı işleri -
mizi istediğimiz gibi tanzim ede 
miyoruz. Gemilerimiz kafi gel -
miyor. Hatta kafi gemimiz olsa 
bile y.ine bir türlü nakliyat işle 
ri temin edilemiyor. 

JI. JI. zararı görülen idari tedbirlerin 
.. ııı lira. 

Hasis memnun o!mnıs. Etrafmdıtki• 

le re: 

- Çok pan sarfetmissln, Biraz dar> 
tutmalıydın bu i$l . 

- Ne kadar' dar tuttuysak da yine 
200 llradan aşağı kaldıramadık rah· 
metliyi. Kolay değil imam, bekçi, tr• 
but, kefen, otomobil, otobüs, mezar 
parası, tahta parası, Uç beı kuruş I!• 

dalı:a derken bir de hesap topladık 'iri 
tam 200 lira. 

Bugün 1939 senesine nisbetle 
daha fazla deniz nakliyatına ih
tiyacımız var. Fakat teşkilatın 
bozukluğundan dOllayı biz bu • 
gün 1939 senesi kadar da nakli
yat temin edemiyoruz. 

Hükumet 1939-1942 seneleri 
arasındaki nakledilen tonaj mik 
tarlarını tetkik ettirmektedir. 
Bu tetkikten ancclt şu neticeye 
varılnbilecekh-. 

Bugün motörler her ne kadar 
hususi şahısların malı ise de bir 
motör öyle kendiliğinden ıste -
diği yere Umanın izni olmaksı. 

Eğer nazariyatta makul gö- dovamında ısrar etmeyip hemen 
rünen şu izin alma keyfi ameli çarelere başvurmamız ica 

yetinin tatbikattaki zararları betmez mi? 

nazan itibara alınarak bundnr -------------
böyle gemilerin limanlardan ha 1 E F A T 
rcketleri serbest bırakılacak ol- V 
sa herhalde nakliyat miktarı Tokatlı merhum Tahir RllştU Ba-

t x. · · · da cın hemıtiresi Başkonsolus Tahsin 
pek çok ar aca5ı ıçın ıaşe r - 11 M"f ttl 1 İh Ba" v" . • . Baç, Ma ye • u e ş san .. ... 
lıklan ve iktıs~~ı buh_ran b1r Ticaret Vekaleti Miıfettı~I Muhsin 
dereceye kadar onlenmış olurdu Bacın halalıırI: 

Gemide sürat asıl olduğundaı 
me:')ela yüz tonluk bir gemi b; 
kaç defn sefer yaparsa birkaç 
yüz tonluk bir gemi haline gel
miş olacağında şüphe yoktur 
Hele şu kömür işini ele alalım . 
Kömür için Zonguldağa giden 
l\'e kırk beş gün orada sıra bek-

BAYAN NİMET BAÇ 

dQn akşam rahmeti rahmana kavuş_ 
muştur. Cenazesi bug{ln Şişli Halas
kfırgıızl caddesi Mlku apıırtımanm· 
dan kaldırUarak öğle namazını mü
teakıp T~vlkiye camii şerifinde ce
naze namazı ktltnncnk vo Feriköy 
mcznrlığma dcfnolumıcnktır, 

,! .................................. ,~ 

.. . 

Günlerdenberi Sabırsııltkla 
Beklenen 

ALDIRMA 
12 Tablo Fantazi Revü 

gördü.ğü fe,·kalade 

rağbetten dolayı 

Gala Gecesi 
Bu Akşam 

ZARAH 
LEANDER Olarak ~ 

I~ 
Bir hafta daha devam 

edecektir. 

iST ANBUL GAZiNOSUNDA 

BAŞLIYOR._ 
Yazan: E K R E M R E Ş 1 T 
Müzik: C E M A L R E Ş 1 T . 

, _______ , 
SES 
CAZ 

Sinemasında 

KONSERi 

- Mumu s<Sndilrtin, demlt, beylıu· 

de yanmasın. Beni de 6rtun. rahat rP• 
hat öleyim. Elli liraya gömutmek varv 
ken, neticesi pek de belli olmryan bir 
smeliyat için ıso lira sarfedemem. 

** Devir deilştl, VakUy!e in• 
sanlar uzun ömürlü olurlar, 

kolay lro!ay ölmezler, fakat ölünce u· 
cuzca gömülebilirlermls. Şimdi ölüm 
lcclayla~tı. Ucuzca gömülemiyor. Ah• 
ret yolculuiu c;ok pahalıya mal olu· 
vor Al1ııh gednden 'lertıin, bir evde 
bir cenaze oldu mu, mevtanın miraS" 
çı!arına bıraktıtı btitiin curayı satıp 
savmalı, paraya tebdil etmeli ki ahret 
Postası kaldınlnbilsin. 

Aslı var mı, yok mu pek fyi bllm!. 
yorum. Mu!lanın Ummetinden biri 
ölUrse Haham cenar.e,:yi kııldırmak Is• 
lemeımiş ve: 

- Ölmeıeydi, Bana sorduda mı öl· 
dü? Benim iı!m ııücüm var. onun CC• 

nueaini kaldırmakla uirapmam, d:ye 
naz!anır, bln rica ve minnetten sonra 
cı'Jla2cyi kaldırmaya ruı olurmuş. 

Bizde öyle delil. Ölen, mezarlığın 
eıı müstesna Jı:öııeıılne, zahmetsizce ıı:ö

müleceilnden emin ve geride bırıktık
lannın kendisini gömebilmek için rı~ 

hüvük maddi fedaklrhlrlarıı katlan•• 

- Ne yaparsın, son vıırifen. M~ 
bumdan kalan Uç bes parça cıyayı 

satar ödersin. 
- Onu da yapmıya vakit kalmadı, 

Paltosu ııöyle böyle 200 lira ederdi. 
Elbisesi de fena değl!dl. Fakat valde: 

- G8zfim g8rmeain bunlan, içime 
fenalık geliyor. diye cenaze evden c;ı• 

kar cıkmaz hOtün eşyayı mahalledeki 
fakir fukaraya datıtıvermlı. Eve d6n· 
dilm ki olan olmuş. pederle beraber 
e~yası da elden gltml$. Çatsam acılı 

kadın. Kalbl kırılacak, i.v1 11pmı1sın 

dedik seçtik. ,,. ,,. 
5ısyliyecck JU bulamadım. İşin tu• 

hafı arkadaııı babasınm ölilmün 
den dolayı taziyeye ıı;itmlıken şu du· 
rumundan dolayı tcse!liye uiraşttm. 
Yapılacak bir şey yoktu. Ba zaman• 

d'ı yakınlarından birisini kaybeden• 
lere acımamak milmlrlln değil İki ta· 
raflı taziyeye muhtaç kalıyorlar za• 
vallılar. Allah hepimize ıı;ecln'den ver
sin. 

Hani bngilnkfl pahıı.lıhfa rafmen 
dofrusu ya, ya~amalı:, ölmekten çok 
dPha ko!ny, 

:;;;cnır uyııuoı:su uranı ıtısını sahne çattsınnı tamiri (2490) No. lu 
kanunun (46) ıncı mııddeslnln (B) fıkraSJna tevlikan pazarlıkla yap
tırılacaktır. 

Keşif bedeli (1954) lira (93) kuruş ve teminatı (293) lira (25) ku
ru1tur. Keşif ve şartname Zabıt ve Muamel!ıt MüdilrlQğO kaleminde 
.. Rrülebilir. 

İhale 30/11/942 Pazartesi günil saat 14 de Daimi Encümende yapL 
lacaktır. 

16.30 da İçkisiz Matıine Telefon: 40574 11 

1 İlkkAnun Salı gOnU saat tam 
18.30 da SES slnemasmda şehrimizin 
tanınmtıs Cazband Ustatlarfndan mü
rekkep bir orkestr:ı BUyük bir CAZ 

' Her Pazar konseri verecektir, Programda; "Ar-. 

J---•••••••••••••••••••••··~-~ lantlna., "Konga., "Mama yo kero,, 

Taliplerin teminat makbuz veya mektupları Fen İşleri Müdürlüjü
ne milrac:ınUa alacaklarf fenni ehl!yet ve kanunen ibrazı !Azım gelen 
dijter vcsikalariyle ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulun-

Ş A R K' da ıu AKŞA~ . 
Kadınları, erkekleri hıçkırtarak ağlatacak ol~n Cemiye~m ıç~i
mai ve ahlaki yaralarını neşterleyen kalblerı yırtıcı bır aıle 

dramı: 

YIKILAN 
SAADET 

WERNER KRAUSS 
UHLEN - MARTIN 

- GISELA 
lJRTEL 

2 aşk arasında kalan ı kadın... ayni kadını seven iki kardeş .. 
.gözlerini kaybeden bir baba ... Hayat uçurumu. Mel'anet ve hi
yanetliğin cezası ... Adaleti ilahiye ... Sonsuz ıztırab ve elem 

sahnelerilc dolu ibir facia ... 
Yerlerinizi hemen aldmnız. Telefon: 40380 , ................................ ., 

••••••• Kuvvetli ve dehakir artist------~ 

(NGRID BERGMAN WARNER BAXTER 
'j' 

ile beraber yarattıkJan 

gibi halkımızın filmlerde dinleyip be. 
ğendiğl şarkılar ve parçalar vardır, 

Biletler şimdiden sinemanın ılşele-
1 ·rinde satılmaktadrr 

~arhiye Mezunu 318 lileri 
DAVET 

Harbiyeden Sllt yıl;nda ~ıkan sınıf 
arkadaşlan yıld6n0mlerfni kutlamak 
ve ııehltlerlnl anmak üzere neşet ta
rihine tcsadil! eden 9 İlkkdnun 1942 
Pazar gilnll saat 15 de İstanbul ordu 

Pazar gfinfi saat 15 dıe İstanbul ordu 
evinde bir toplantı tertip etml,lerdir. 

f stanbulda bulunan ve bulunma
yTp da gelmeleri milmkiln olan arka-

daılarm o .an ve o saatte ordu evi.. 
ne teşrlfterl rica olunmaktadır. 

Bir Muallim Otdil 
Ofretmenler ,.ard1111 cıeml7tt1 rebl(ffnden· 
Top .. pı 14 el ilk eni 6"-tftlftl Saniye 

AlcaoJ"w cWln• •a7Mttlk. Lderll ailesine 
ve MJl"lft artı••••1ar• tbiretlarhalrl •unirrE. 

malan. • ~ · (1791) 

fstanhııl J?voitlu ve Üsl<:ilı'IAr S r1 hastalıklar Müc:ıdelc mckezfo. 
rinde bulunarı ml'mur ve harlemrler 1n znhrcvt hastıılıklar Müdürl~i.i 

Kavas Vf' hadf!l'lleleri için kuması dairesinden verilmek ı;<ırtlvle yapttn
lacak (93) takım ma kasket elbise ve manlo açık e~lltmeye konul-
muştur, Mecmuunun bıhmln bedeli (1162) lira (50) kuruş ve ilk tf'tnl
natı (87) lira (19) kunı$tur. 

$artname Zabıt ve Muamelat MlidürlUğü kaleminde g6rülebi1lr. 
İhale 4/12/942 Cuma günü saat 14 de Dalmi Encilmende yapıla. 

caktrr. 
Tatlplerfn ilk teminat makbuz veya mektuplıırı ve kanunen ibrazı 

llztm gelen diler vesikalarlyle ihale günu muayyen saatte Daimi Jı:n-
"ümende bulunmaları. (1554) 

. -
lstanbul Memurları lstlhliilr · 

Kooperatifi Şirketinden 
Y!rml blrıe yaklaşan ortak adedi karş\smda Kooperatifle daire ve 

mO....-ele.rde çalıpn ortaklar arasında temas ve münasebeti kolaylaftır-

mak matsactiyle mutemet usuınnnn ihdasına zanıret duyutmustur. Bun
dan böyle her tarın muamelelere bunlar tavassut edeceklerdir. Bu hu
!!Ula dafT talfmatname figill daire ve mOeaeselere 16nderllmiştlr, 

MOnferit teniat muıa kaldınldıttndan orlaklanmrztn tuzult müra_ 

C8at etmemeı.rt aeilerelı: mutemetlerin ıereken talimat ve matbualan 
almak Qzere tfrketimire derhal müracaat etmelerini dlleı'U, 

Bir daire veya müessesede ı;alıımıyanlar bu ıtayıttan mnsteımadır. 
(1765) 

Ya 

Ne 

Kağıthane 

Olacak? 
Yazan: ULUNAY 

Dünyanın en gtizel limanlannda 
biri olan "İstanbul Halici,. do' 

makta devam ed'yonnuş, O kadar k 
artık ''Ayvansaray" dan 6te taraf 
vapur fıleti!emlyccelcmiş; hattA ıim· 

diden vapurun "Defterdar'' ve ''Halı• 
cıoilu,, na muntazaman ufrımuı te
m in edilememiş; böyle giderse artık 
blr yakadan öbür yakaya ıeçmck içln 
sandala, vapura ihtiyaç kalmıyac:ak. 

(1030) da müthiş bir kıs Boğazın 
RumeJI sahilini Anadolu kıyısına raJI" 
tetmis: o zaman ıairler: 

Yol oldu Uıkildlra bin otuzda IJı:deııh 
done! 

Diye tarih düşürmüıler. Fakat bu 
mevsime tabi muvakkat bir S.nzaymış 
nihay~ buzlar eriyince yine İstanbu' 
kendini Marmaranın mavi kollarının 

srasında bu!muı. 

Halbuli "Haliç" in dolma1t böyle 
defi!. Toprak ve çamur seli, yanar 
dağdan akan "lav ıellllesi" cibi her 
saniye biraı; daha katılaıarak bir kere 
o güzel Umanı istila edene o zaman 
yapılacak hiç bir şey kalmaz 

''Ha!iç" in derdine çare 
0

dü~cn. 
lerden bazıları bu altın boynuzlu pe, 
rlnin saçlarını "Tarak duba" Jan1la 
"tirelemek,. suretiyle ııilıpn yerlerin 
ayıklanmasını teklif ~miıler. M6ıyö 

Prost daha pratilc blr çare bulmuıs: 
"Tarak dubalannm tedarikinden son· 
ra bu mecburi tuvalete bir kaç mlı.. 
yon lira masraf lizım: oldıı olacak 
bir defa için ıuna altı milyon aarfede. 
lim; Büyilkdereden Halice lı:adar bir 
kanal ıçalrm; bu suretle Boiazdan 
verilecek cereyanla hem Haliç temlr' 
lenmiş hem de lstanbulı bir rtıze!llk 
daha illve edilmtı olur.,, 

Fikir fena delil. Fakat b11 mUtblt 
projenin içinde "K&iıthane" o en ln• 
ce ıairlcrimizin terennilm ettikleri' 
"Sa'd ibid" ne olacak? 

Oun da ''Göksu" yun yanına' mı ce-ı 
kecefiı? .c~~ 

Zira unutmamalı 1ıct Klitth. 
%İm tarihimizin en ııuh ve en .. İakrald 
bir aayfuıdtr. Bu isim tellffu ed.; 
lince insanın ha1alinde, blllli aömleb 
lerln kollan sıvanmış, dökme be7!; 
şalvarlı, kadife cepkenli, çelik baı:ul"I 
hamlacıların dalgaların ilstünden altı°ı 
bir tüy gibi uçurdukları .,Hanım lfne· 
si., denilen piyade kayığa beyaz bir 
tSvus azametiyle 1ıcunılmu1 paf ~ 
maJı:h bir ıark kadını tecenUm cdi7or. 
Vaktiyle bu dekora mıwn 1dlr!erl bt. 
le yakııtıramazlı:en şimdi mllz'iç pa· 
hrtılariyle Jnılaldan 1ırmalınn biı 

motörün, küpeıteslnde niıanlııına: 

"Hellol" diye bitap eden. laportlY baı 
yanla derenin salt!n sularını delirteı 

rek, Beyoilu adasının etrafında dC'liı 
yapması doğru olur mu? 

1stanbulun bir tarzdı imarı doinı 
detild!r, Bu gtizel 1ehlr, semt ıemt, 
muhtelif m!man tarzlarının nllmunetl 
gibi olmalıdır, İatanbulumuzu etı yUr 
sek imar ve tezyin dekorları Ue biı 

mozayik Bibi işli1e-bilirUı. O zaman 
Kiğrthane de. her zaman ayni !ezzetw 
le okunan "Nedim" in minyatf!rle f.ıv .. 
lenmis sıınatlı bir sayfası olar. 

~POR: 

Okulların Spor 

Faaliyeti &atlıyor 
Lii heyeUerl tarafından hazırla 

nan ve İstanbul Maarif Milt'türlU 
ğilnee tasdik ed!len program muci 
bince İstanbul kız ve erkek okullaı 
bugilnden itibaren spor faaliY9llerln 
ba&}ıyacaklardtr. 

Programa göre okullar voleybo 
maçlartnı Eminönü Halkevlnde fut 
bol mfisabakalarm1 Şeref ve Fatı 
stodyomlannda, kır koşularmı ş: 
kır koşusu sobasında, atletizm m 
sabakalnrmı da Fenerbahçe stady 
munda yapacaklardtr. Bu jt1 ol 
spor faaliyetlerine Handbal ve B 
ketbal milsabakalan da konulmuı;'tl 
Bu mUsabakalar futbol ve voley 
mi.lsabakıı.lan neticelendikten soru 
ilkbahar mfl\-slmlndc yapdacaktır. J 
haftanın ilk voleybol karsılasmn 
bugün Şişl! T. - COmhuriyet \'C 1 
tanbul k11. L. • ÇnmUca liseleri y 
ı:-ncaldardtr. 

Futbol mUsabakalanna da ayni s 
ııtte 14.30 da başlıyacak ve gün 
karştlaşmasmı şere.f ıtadyomunda y 
"ln Taksim L. - İstanbul L. , DarD 
ufaka L. - Kabataş _ Vefa - YUr 
Ülkü ve Pertevniyal - lşık Lisclr 
vıpacaklardır. 

Şeker Saklamaktan SuÇlr 
Bir Ticirin Vaziyeti 

Almantınn cenup cepheıindekl kuv 
~etlerini kurtarmak için ba•ka kesim
lerden kuvvet!er gönderdikleri, so~ 
>ttıerln ise bu suretle zayıflayan no'k. 
talardan yeni taarruz hareketlerine CC"' 
tecekleri muhakkak 11yılma1dadır. 

SONSUZ 
' 

AŞK 

tetılr Tiyatrosu Komedi Kremı 
20,30 da (ASRiLEŞEN BABA) 

CUmartesl - Pazar ıiin1eri 11,30 da 
:Matine 

HALKIVLIRINDE: 
Tütün ve içki Bayilerinin Dikkat Nazarına 

21 SonteşrJn gQnO çtkan gazetcmı 
de ~eker ıaldadıtt fçln Milll koruı 
ma mahkemesine verildiğini yazdı 
mı:r Yorıt Kazılay guetemize ıör 

derdJll bir mektupta !irmasın1n ··~I' 
ref ve haysiyetine mUtenuip oln
yan bu 1lbi bir cOrOm fle alAka" 

l.ondradan verilen bir haberde Hit• 
1crin başkumandanlıktan çekilmeyi. ka· 
'bu1 ederek bundan sonra harb!n Aı
llt:ın genelkurmayı tarafında idare e
~ leceği yo!nnda bazı şayiaların mevw 
'1tl aldW!U bildiriliyor 

Emsalsiz film, önUınilzdeki Salı a'kfllmı BltfJKTAI HALKEVINDEN· lhtaıb:ln 
1nıılliace kurtları proıramr ıu •elıUde teoblt 
tdllmlıtlr: Kur51ar bu ulı rttııa •CTlıealttı~. 
Dcnlcr Salı n Pef1cmbc «tınlerl.!ir ,,. 15 
dan 17 ye kadar u bileıılcr, ı 7 den il e lı•· 
dır iyi bilenler il den 19 a kadar cı. ~l'ftl 
lıa1lıyanlı•rd1r, 

ZS/11/H! sabahı her heyi elinde mevcut sigara ve içkilerin olmadıfınr blldlrmfştlr. Yaptı trr-
1 

SOMER SINEMASINDA 
ve fsplrtolann nev'i, paket ve şi~ hacmılan itibariyle meycutla-· tnhklkat:ı göre, Y~rgl Knzılay 19,X 

• . . .. "-h· 942 tarihinde mlllı korunma mnh 
nnı bırer beyanname ile aynı gun akşaııuna kadar en yakın"' ı- n1eslnc vermnfttlr. E\Takının do!;)' 
sarlar deposuna bilclirmeleri illn olunur,, (1791' 'ııwnaraaı H08 clir 



---· 
Afrika H•ek6h Askeri Vaziyet .,.., .. ..,.tıv•Tıt 
Heden Y avaıtacll7 s- Cllaftanfı ı llielle) .!! ~ :l,_ 

e- <Baştanlı 1 lndde) Rna taama çemberlridein kurtar ~J'• " o1a 
ilana mukabil lnaWz Ye Amert mıya muvaffak oı.a bile bu ordu .,....,... •-~ ..... ca -
'-1.ıJar bu cephede kallpacalt • için bug(inkft tutlar• ~ -. '-ii ,........ " •..""-':' ••u••• 

tayyareleri başka tarafı mah artık Don dinelfni bir cephe o- _..... :*" ...... - "' • ._ .... 
etmeksizin~ larak muhafaza etmek halrAnı E··~--= ~ 

1 AJ: 

DENiZCiLERE iLAN 
Devlet Llmanlan lıletme Umum Müdlrltlllnden 

Karadeniz Boğaza Haricindeki 
• Halbuki Almanlar her tay. kalmamıetır. Çüııkij tlmalden ;:.•·~ ilill\:~!:•.ç.w _: 

lnıl'eVi başka bir cepheden ayır. Don d.lnelini •'811 Bu kaneL _... " ......,.. ... :" '* ...... '::' ~ falertnln 11° haldıd cthetlnde w 11 m.n m...ıea. w 
k zorundadırlar ' 1eri timdi bu dlneıin içinde ta. =-.. ~~~ ...=..~ ı.w. A..fl• M' .IP'.S 

Zlyalı Şamandıra 

· arruzlanna devam ediyorlar. BL .,,.... ...._ a1t ~~ -. ı 
Sözcü, fUDU da kaydediyor:. naenale;yh Alman ordulan bat r-:& =ot~mvw - • .... . r-a-tt =~:;:ow ~ ... aatnen - n. --L her tG ._ 
"Bl'nm garbi Avrupa beriJıe komutanllıı bu bir tld -6n mr, ,.._ " lllil' ..... ...,. ,, 'uıl • ~- .... ;ruup 

Japtığunız akınlara artık eskbi fmda bu dinetin içinden cenup ..:..~, •.::ı .....:;nı:~ = ~ tıe1r 1Mıı1aa llmlü __.__ Karadeniz belnt haftetadeld d7a1f 
kadar çok tayyare mukabele • ba-~ lterl~ Rm Jnı. • ..,.._ ...... -.~. Alllıdd 1ı111ı1 w .-mandıra ,1,11.MI tarlbinM -. tiddetU ~ ~ ,erlnclen kop-

"".l'• J -.ııtuwi - atr ~ ............. ttlaw Qnl mnkle konuJıCllk oJn IDMkOr p-
demiyor, hatta Almanların Rus • vetlerinln At kanadım '1dcfet i •• •Aı:~.-... -::. ... ..:.-:=t' :& 11.,. maadıranlD ı-tDe kGmaJdutu " 78ktJdıtı l7rlCa ilin edflm.lyecektlr. 
,.. cephesindeki tayyare faaliy&. bir karea taarruzla durdun11' .-.. ....-. (1780) 

17.U.NZ 

BAYANLAR AYLAR 
............ dalma kadın ft er-
kek ICa1, Cip, Kua ve Duvar Saat
a.t. AJbn .,. plltfn Nlpn ;J'OzQkleri, 

la::rmetn tqlar1a .asttı ~ k ve 

pllklar .,. ~ envau
,. 70ztlk)erlnhı nqbı 

.,..ttJerbıi buhmdurdu
twnum bildtrmelcle 

ıeret duyufs, 

SINGER 
SAAT 
Mağazaları 

'1 dahi hafiflemiştir. Almanlar ri atamadıJı takdirde Stahn~t ~ - .. oı:: :;:.~.ı::tı.." .'::: ~---••••••••••••••••••• 
leıılraltı kuvvetlerine de çok gü önündeki Abnan ordusunu çok •ioro• - Dttlı lılMr __ ..._.... 'ti 
rnaımeictedirter MarepI Smutts, ff'na btr Akıbet bekliyor, demet. rt.ct ~· ı ........ .....-. .. Terecldu-+ Etmeden • tfr aAD"'fO - •ew"ı.t ... ,...._, -
Jlliierln bilha111a ~~~ Aıman ba•omut.nbft bfttnn ::':CF !;. :..-..... '-t,.-:! .. 9:"-;"~ 

letanbul; ımlnano 
oaddeal No. 1 

~ehemmiyet • tıaarnız kuvvetlnint S•Bltn"'8t -w-.... dLTn MHTUI - .... 1 
ipret ederek bu ifle ulraf &ıftnde teksif ederken Don dlr- .ı. ..-. 1 -' ._ ~ p..ıarte ı.-

IDak iizere bizim de daha fÜmul- ıw!llntn muh11faasım 1'umen .,. ~tt-~ - ., ... : ••'-' 
bir tqtnat wcude getirme • İtalyan btrlJklerine tevdi etmf~. wece11 .,.,.., Aabn .. All 91t11ı 
lfizumumı ileri sürmüştür. Ruı taarruz vllnı da bu esas fta. ~~ -._ T ~ : 
adamlarımız birçok yeni ko tQne çizildi. KıymP.ti harbiyeleri :::--.;:.,~a. 1 

ve taarruz tedbirleri bul- nisbeten farklı olan Rumen ve ----•·--------
~ gecilnnif1erdir. J'akat ttaıyan birliklerine karsr nstün TELEFON -
iJlm:ılar JPzli .tutulmaktadır._ kuvvetlerle yapılan ıııiddetli Rm * * taarruzunun tesiri ani oldu. Bun. Scmfral Memuru 
~ top1 19 1arm tutmakta olduktan cephe 
~ milerln Atrik& =IDe~ kırlı: o elli kilometre J(eni.Ulinde a~ 

yanldı ve Ruı ordusu bu yarık- ........ , ... 
zayiatla geçmeleri de mütte. tan :vetmie , setsen kilometre de. 

ilDı:ler!ln denizaltılarına karp bil- rinliiine daldJ. Stalinırat öni\n. 
ffSk tedbirler alcbklarmı göster- deki Alman ordusunun etrafını 
iDekWlr. Bµnnnla beraber, müt sarmakta oı.n kupk henüz b· 
ldiiklıerrtn gerek Tunuata, ger9lr panmamlfln'. Bunun tamuniyle 
ua.,.dakl hareketlerinde bir ya kapanması ieln Staliııgrıchn ce. ı.....uı All&,e ı H11kuk Hlklmll· 
~ur• gör.e çarpmaktadır. Jn. nubundan taarruza başlıyan Te ~ ıı_.. .... taratmdan Be

tı6acU.O Robert Jamon Lib Abgonerovo ile bunun eenun. JIDlha 'l'arlabell y....._ llo1lak 30 
~takt harek&ı.ı neden J&Vaf • daki Abay tehrbıi alarak Stalln.. No. c1a ~ ,...,,,. Kacl 869ID a

~t • Krasnodar demlryolunu leı1blne JMb...,..,tn M2/m No. 111 
Wıtım t6J'le ı.h ediyor: kesip batıya doiru ilerUyen ta. u. •cilan tldcWU pelft>EzHte ma.te.... 
~ haIJeclfbnm 1hma , uruz kohmmı da Don dineAinln ...._ bcır"ma davuaua tabkikat 

teJm en çetin meaele nakliye ve cenubuna vuıl olması llzımdır. 11mı11 oı- 2S/11/M2 tarihinde auete 
~ koJJannmm gıduım temin Rua taarruz plbt eek "6ze1 o. Uaen "itki W>Upta ratmen biz· 
llllmllidlr. Abrumlar, BJace7la tertip ecWmJ.ur. Ve pJlmıı tat. sat 'WllP bi1nıklJe 11u .. bulunmıdıtı 
•ınnmlld elkl meınilertDe ,er biki buaqsundakl başlınııc: da clhMle llNID8l1ll7h Naci bakkm~ 11· 

6nce J"-'anmıel•. dftldJr. J'akat pl1nm IODUDa ,ç karuı iUlbaa ft QDi auretle il
~ ~ llarblllde tim- kadar tam bir muvaffakıyetle JaP karaıtnla. lllDeıı tebliline ve 
ttiJe kadar a,dıe4Dm IQıat re- tatbik edUlı> edllemiyeeeli hentız tabklkatm 28/12/M2 .. t 14,30 ı&U. 
~ lmmJflaıdlr. Glda 18Ykl belli delildir. Geçen sene MOI- kim kaılll' vwD.m!fUr. tı&n tarlhin
.... lkilllb da bmılarla -~ IOratJe kova etrafmcla bu ıene Slvuto- dlll itibaren bet ,on zarfmda ıuru 
tt1 -J- polda ve en nJhayet Stalinırratta etmedill w meü6r tarihte mahke-
Jlmıilrlıe11e, ileri bwetlerimla modern harbin .;ıneser mndataa mede biszat ft78 bllvülle hU1r u
illlb'atieırlnl kelmtJ'9 mecbur ka • muharebeleri örnellnf önGmi1ze Junm•cllb tak4ll'de ll78bmda tahJd

TaıcliJe lfi pmctmJr ka- sermiı olan Rus ordulunun bin 1'at " mub~ ctevatn olunaca. 
pcJa ,apılmaktadr. Çünkü Tob yük bir leVkülen.s taarruzu ba. • tıebUI makamtDa blm olmak Qze

hk Jlmam batimlf ıemu-ta ~ sarma kabmyett hakkında elimiz ra Un olunur. 
le doJudnr. Deme 1JmaDı kü de heaOz bir örnek mevcut de. ----------

ilik olup -,alım pek afak vapur- lildlr. BlhulUI kaQlllnd•kl Al· 
Jma w mavnaJarm -.,rü.teferi- man ordusu manevra bbiUved 

1 ~ • vübek bir ordudur. Ve delerli 

Daktor 

Fi 
~ da .,nı ıwele Yar- komutaaJar tarafın~ iivl ii 

.__. ..-_ ... belrlbten btl- fdaN ~lEtedir. llter Aım- ~ .__... • Jlo 

......,_ ... ..,._ ba.tc>n:wtanl1t? KJetU.19'1»1ı ~. ıı - 1S,5 arası ve 17 

JOk lıcuvftU. ~.2!!! cenubunda ilerliven Rus ordun. den .mra, --Jtirlncl al'dumm da uıov- •unaı. nun ... yanına şiddetli bir kaqa 
ler pmnat metbca1)eUDcledir. bücum yaparak bu orduyu .. rl 
9 IMdd l.A..MP kmvetıerin kara- •-- berin bpanmaana ı........a ....... a... ...... r1utun. 
4"'e.._,-- . a.-- eeDı .... 8'21442 - YaJun nmana tadar 

pnn. hl; de 1mlaJ deliJdlr. manı olabilir. Fakat bunup lc:ln ~ Buna _. Kocull' lok•· 
SlnlııenıılleJll ~ durudı da de MYe~ Ruslanıı IQetakaJa CL lmda 1'o. t '1'nk apartmwamJD 1 

iMllJYaclLlılD duruma bensemelı:te. nubunda hareket eden taarruz arak clalnliDdıl mukbn Ktbmet 
l1eri anumm mümkün kolunun yanım beşlemek tc:tn ::' Bon7a: 

~lDlııtetM .ar.ıı. 1lerJaaekte, dilı Kletskaya ile Sera.fimovie ara. İnhlMPlar tduallala İllanlıll1 Aı· 
IDllDID JVlepnMine mini olmıya sından Don nehrini geçmf'leriııe u,.. ikinci hakuk !Mbkemellnden a
.. ~ 1118 blDa·- haft mey mani olmak llmn~ır. ~ llllbllll •tmlt o1dutu 1805 

.ı. -a-..w..1~M- Netice: önilmüzdeld Dd tGn ara killm 'kurufaa ..... narı. bir
~~--· Alman ordusu icfn çok mtıhlm ilkte tılb8l1I 1w1r1rtnc1aıt1 lllmm lnfızt 

~mu.ta dOpmne yapbpız ff!'J, anbr olacak, ve Stalin~at öıann- için ~isin 4%/ '42 numa. 
~A!m.:Dllrm Kor9eçte bbe yaptı • deki Alman ordusunun Akıbeti ru171e 7IQlllaD takip neticesinde bu 
lmm &1Dbr· J'abt it udece ha Don dlnelinln lelnde lnkitaf e. .ı...ım ı.wua temlnen me alt k i 
:pmejdanluım aptetmetıe hal decek Alman ka111 taarrudyle adet COnıh~ Kerkes Bankası 
WDmtyecelıtUr. Tunmta tana • taayy(ln edecektir· ııı.e .enediDln hacla ve mruhtun• 
,. me;rdanJsrmı almak klfi de • Cephenin diler kesfm1erlnd~ karar alınmıt. bacls JrfrTflyetlnin a
~ Bunı.r Jenl harp prt1an- bflh•- Mmkonmn batısında 1e1usu1 lhban dmnında 7Ukarlda ,.._ ,i.. ~ Bun- ve Rjew bmnhlde bazı Rus ta.. alı lkametdlwusda tebllpt lc:ruına 

modem harp ~ 
111 

arruz ~bOlleri hekkında ha. tevea01 ec1nmı.- de m~ mahal-
..__1r JAmnclır Blrlnei arda ile herler ıeld~ de b~ bu bar- den ~"' oturdutunu.a mahalUnde 
,..-----· rudara ~ılik mevzıt taRrruz. mec:hul bulunmut oldutu m9"'\lha
~AılM'lrikAlD aırdusunun ~ ' tar nazariyle bakabiliriz. Bu ta. tiyle evrakın blll teblll iade edDme. 

l\hemD• olmasaydı bu PY arrmlatdan maksat bu kesimler. a ve zabrta78 yaptartlan tahkl~atlı 
iiılııl:IM-!lft hi\tJlr mAnatıı kalmaah. clekl Alman hav• kuvve'~erinin da bu cDıftin teeınOt etmesi Gserine 
IMkı.m gelen llerleytflm.lze p • cenuı- keıllmine gönderilmesine bukuk uııuJG mahkemeleri kanununa 

Elllem11JD'den hareket • mani olmaktır. tıeı\rtfkan tebliptm bir ay mQddet1e 
9Pkizlnct oırd11 dftpnam Bin ŞbrALI AftlKA CEPRBSI: dinen ferasln• tera h11drrılllfnce ki-

....... ~· DOpıwı Tunmta bA11 büyük müttefik ta- l'Ar 'ft'rllmiftlr • 
• !:.._ dolru daha mat bir ~ ırruzd ba'1amamı~. $6phesiz Ht.e ııen~lertntn beher+ne 1!12 ttra 
tw;' blae brp dürabileeek ka , her ~n ~n Alman kuvvetleri ın1111et takc11!' eclf1mltlh'. Buna kırıt 
ı-- ~ _.. •-'·-- "8. 'Ilı .. - , tahofye edilmelı:tedlr. Fakat Ce. bir rtlrazms ..._.. ilin tarftdnden L 
w -•-~ --.• zalr ve Pas topraJdannı bJı ka. tlbal"fll bir fl'f sarfında tfh!len ~ 
idcleD pkml""m fazla bir ehem dar s6ratle i•l eden müttefik tahriren bir ltruda bıılanmam• ten 
.ıtwtt olma. Daf18•"m haldld orduların Tunus ve Blzerteye ve lfth kanununun ıoa eG mad4eel

H A z 1 R 
rRAŞ BIÇAKLARINI KuUan11uz. 

0,10 mm. lnceUlde: Hakiki fıweç celftinden husus! olarak fsvtçrede 
yaptınlu HAZIR LOKI TRAt BIÇAKLARI pi7uada mevcut bO... 
tan bıçaklardan QatQn ve ucuzdur. Her yerde tmırla araytrm. 

D I! P O S U : htanbul Çiçekpesanndı 1'ındıkll)"8n ban l'fo. 31 
ı l"EHMI ARDALI ve iki, Eakl HALK bıçaklatt ahlplstndrm·' 

'r .. ~i~:::· ~~~iS!~::~~·~: ··~~~~~:· .. l 
................................................... 

aoo Ol eqo bin adet .ekmek p1-innesi ihalesi puarbldı yapttrtlacak_ 
tar. PazarJ.ıtı 28/111142 Cumartesi ı0 ıil aat 10,30 da Sahpuanncla N. 
11.V. ı No. tu utm ılmı Ko. da 71p1lacakbr. Şartnamesi her ,on 6tle- , 
d• evvel Ko. da tGrOlGr. hteklilerin 900 Ura kati t.eminatlırl:r'e belli 
vakltta Ko. na ıelmeleri, (288 - 1751) 

808140 adet ekmek pffirmest lha 'esl ı>azarlıkla yaptlae11kttr. Pazar
hlı 28111/MJ Cu"'*1'tesl l(bıO saat ti de Salı pazannda M. N. V. Bir 
No. lu Slt.ul alma Xo. da yar>ılacıktır. Şartnamesi her aOn ICo. da ~ 
rQIQr, İstektilerl.ıı 1209 lira 21 kunı§ kaU temınaUari,yle belli vakitte Ko 
na ıelmeleri. (%87 - 1752) - . 

200 ton oc!un puırhldp satm alfnac11kttr nıntmesl 28/J 1/ 942 saat 
11.10 da Sahpuartnda M. M. V. Bir Na. lu utm alma Ko. dı 71p1la
caktır. Şartn meıl Ko, da ır6rülOr. isteklilerin belli vakıtte 1500 lira ka-
tf teminatlari;yle Ko. na gelmeleri, (291 - 1758) -!100 ton odun alınacıılı:tD', Pazarhkla f'bfltmHI 30/11 / 942 Pazartes 
S(lnO saat 15 30 da Salıpazannda M M,V Bir No, lu satın alma Jto. da 
J'llptlacrktır Şartnıınest Ko. da j!6rOIOr f •telclll~n benı vakitte 3lt75 
Ura kıt1 temlnıtlarlyte benı vakitte Ko. na .relmeleri. ~her kilOllUJlun 
muhammen fi7ah 4.S kuru,hır. (292 - 1757) -40 ton ı:ıııtateıı altnıtr.,.kttr . Ekılltme11f 1/12/ 942 Sah ıünO saat 14 
de Salıpuannda M. M. V Bir No. lu satın alm11 Ko. da 71pılıcaktır. 
ŞartnamesJ her wOn ıto. da ır&rOlQr, !ateklllerln belU vakitte 2700 Ura 
kati teminatlari7le ıto. na ıebnelerl. (2U - 1754) -40 ton ı:ıatatee pezarbkla ıatın almacakttr. Pazarltklı ekafltmest ti 
111142 s.Iı ,onn eaat 14.IO ela tataJa bul Sahpazannda M. M. V. Bir No. 
1u atın alma ıto. dP v rıılacıktır. Şartnameııi her gi1n Ko. chı ,ıh'OlOr • 
l.w.tBerln 1teD1... 11H tire llatt temtnetlarlyle KD. mt ~ 

(288 - 1'153) 

• 
TURKIYE COMHURIY~IJ 

ZiRAAT IANKAS1 
Kunıluş Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Llraa 
Sube ve Ajam Adedi· 28! 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka IJnjlneleltd 

•era llr•ffrenlere, 28.800 Lira 
iKRAMiYE YERiYOR b9vetini an!mnak için bekle • bOcum için neden bu kadar ı~ ,,. tevfikan Din olunur, 

_. lcabetmektecUr.,. kaldtkbn ve Mihvere orada kuv. linet ._._... ...... ._... w ......._ .._csuı .._.,.,... • • • 
BiWbı ba tuıbat, AmerlbhJa • vetle tutunmak tein nedt-n bu TASBlR IUNI • ._. "'"' .. ._. ....- • .... ........... _.. • .... .... ..,... 

ım Tmıusu neden t.aınamlyle 1f- kadar valcit bıralrtık1an. halle- ıt/ll/MI tlırlldt ~ w- • • w """'; ...,...~...,· 4.- •...,. 
p1 edemediiinl. prek birlDcl ve dlhMtlt tazım gelen bf" mesele. 'P'edflm Daftadarl!lc tUınımn 1114 K. t • • • .._ • 
Jıelrfzlnci İngiliz ordularmın hare dfr. Bu meıwı1PI nc111r oradaki ~ nmrıanı•fa1d ı• Dha 79rlne • t • • • ..,.. • ltlt'.mda neden yavqladılam gös- vaztvettn tnkfeafı h,.lledeeekttr. ...,.. • 71 , s' , ._.,,,_ DAn · -t • • • • ..,. 
ı.---~-..:ıı=- ırtteflkler kat1 Bizim ha Jıuntıta dn8ftndftlO"'fh! .__ · ._ • • • ..,. • 
~· u Orl fhthna1 ftıdır. Jnrincl9f • MtU. 0·~· .. · • • • • • .._ • tllfere emin olmak1a beraber, ~ teflk Mdutar lmwetterf".f..., e. _...,.__________ W • • • .... • 

itb. mubarebelriııin bqladılJ IU ft"h•dldtt'" ~ mGmkf\11 DiWlll ................. keftl ... ft· •llU,ATı .. _, ............................ u...... .... -
tle bltıemiyecelin• kdid.lrler. olduiu bdıw fez1a Mthwr lruv- den: Dlvrfllnln Kllltelrltı mahıtlestn.. • .,, ... .., ..... ...,, ......, tslıdlrm • • ,_._,.. ............... .,... 
tn.-ıı. sözcüsü Tuba 0 Bo bu vP.tt ~Tunus mt,1'a!'f'~- den Şaben olta A9o.msn ftlrtll Ab- • ......._ •..,. n .,.... n •~•• '-' ... • ft......., a- Dı9adalbdıll ..U.. leıtı ....., • .,.._, ,.,.._,....., 

yaptıjı tonupneda fÖJle nfn Mthnnı! eok afTr htr d11~ dOJlredtrırw • ...._...., ~ .. ~~~ 
dlJor: teşkD etmesine n bftTtlk za,tata ~ Oddllwk Jdbl8deu Bil· 
~drada ba1unan aWıt,etli nu•1 o1ma911'tt ~. 1wJIW tıllll 1flıila ._.... ._.... 
a bitler Rtwnmel'in e1inde ne tktnctst: Mattıefflrler ?lfhnı '" ..,... oNaea ...... : - o 1 .... 

mup ' mlhve • Akdeniz ı..numctetrt Mth ku. 1'111 llilll trıilJlt•• · • ult 78-
tunet bJdrlım. Vf'tlnl ft df'kbttnf ,._,. lsttne ........... ollm ........... PM tla 

sm Tmıustakl kuvvetinl. hava eelı:erek Jıte Dmtt ettftmtnn blls. MalBlla ,..._. ...,_.. ı.... T0 SIGORT' & CIRlnlNDIN lıanetınJln ebemmiye:p:ı:!: ta hh- tt0tt.dan ll&Wtlt w al!r l:ıl:r'e ,.- cl9v...,_ ...,,.,. brsr 1 il( A y 
atrenmeıden ba L-.ırl 'bir c:J•ne Ydfti9'MI huırJanl'.t'ql'. vwrlJ&dt olılutundaD ICVU/Mt t.rl-ı •- ıılı ~ ........_...._ -- .. _.._. '-•"'-' ne kac!ar d!ecell helr._. laP Jlhr Dıt:trnatl....tn 11.,,.lltdntn htM" •>• ........ 11111-' • _., •H•~ ----- .,. _,,...._ ..,._.._ 
~ aöylemtyolar. Ztra bu ~ ~ 1tidl.ı.ta .. Dwfll -- -rt' • .. ::--....:-=~ = -=-~ 

netice birkaç gthı tçlnde el- tnrf ı6tencl1ctlr. ...... ... • Kou.&KTlr st,ıea;t.ı'i.. IJrMi?ııılsln llnlftfabtlnl -..., .tmaatm 
edilebileceği gibi birb9 haf • / 

1 
bir ecnebi atıada ttmtlnln aeente1111nı ele bhal etmı, oldulımdan 

bir .iki ay bile uzıyabllir.,. KAVIP: tltsnbal Ltmaa hlaNidn- ltAYIPs 'llOtaAMtııtııt .. m DU• annnırda mGnaldt acente111t mukavelenaınesl hOldlmlerlne tnftbn 
TAN den ÜIUI oldul'tlm 111'1'110 naın.1Nh ..,.,.ıı pllqml uıbetUmı. lta,dl .ı- meztar l'lrmadan acent.elllbntstn rer.cllldlll ve ba tlrmanm Slrke-

---~~~-=:::"M:iö taJfa eld •ıımı b,wthn. Tenisini ltneeetfnde liGJantl :roktur. ..kır, 1 timlzl tem.ne hiçbir ~ kalmadılı a1Abdlırlana bl1'I eclhiıne-
Sablt> ,,,. N8Pi7a' ~ alac«b h& lllldllntn 1l4Hmdl J'*bır. llı8)- f!la\ ~ Ot4a ... 1 llo, f teri için ilin. olunur, UUl ~ .... _... ··- ,,, ...... t .... .. ....... __________________ .., 

a.aıM ı.,ı., 1. ZAil A - •• • -- • 

A KARA ANONiM 

f ·;~~·-~:·.:;;;~:;;·~~:·~.:;.:·;::;.~;;~::;;;~;.:·1 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Apttda Juı.h mebzelerın kapalı zarfla ekaıltme1er1 1/12/NJ Satı 
r0no ... t 1uo da Tophan• M. 11. v. ı.t. Bir No, hı •tin alma a
ml17onunci. yapdacaktır. tik teminatı 1U3 Ura 71 kuruıtm'. Taltplertrı 
kanuni veaikalari7le teklif mektuplanm !bale 1Utfnd• 1ıılt _. .,..ı 
komla1ona vermelert 

llllctlırl Ply .. 
CINll Kilo Kllf'lll 

&panak IOOO il 
Lahau IOOO • Prua IOOO il 
~ IOOO ue 
Patater. tl,000 • IO 
K.uru q.., ıa.ooo M - cı.-Mll 

,-EKSPOZiSYON• 
>lf'Sibe - Vog Moda ni Ankııra - De blrllkte hnlrtadıltrn h1lmll • 

'<ilrk. Çay Elbisesi, Manto, Şapka, ve orijinal A7akbbı Bbposlt · 
vonu 2 ncl~n 27 Cuma ıtınOnden itibaren saat 15,30 da telhlre 
başladıamıı aa71n mn,terilerimle diler ıörmek ı.t17enlerln davetll ol.. 
iuklannı ırzederlm. 

TERZi ve KURKÇC SAADET 
lstiklll Caddesi 292 Karlman rnatazaııt 7antnda. TelefOD: 414ft 

UNIVl!RSITE Rl!ICTORLUGUNDEN 
Tıp FakOltesfnde: Hayati ve Tıbbi kfJll)'&, Hijt,.en Patolojik Anato-

mi. OçüncO iç hastalıklan, Fen FakOltesinde: Umumt Botanik, Galenik, 
Sınat Kimya, Hukuk Fakültesinde: Devletler hukuku ve tktiaat Paldll· 
tealnde: İktisat, toletme doçentlikleri açıkta", tatekllledıı ;raband dil tm• 
tihanlırt 28.1.943 Pertembe fQnO ••at 9 da 71pılacaJctur. Nımzetllll Ve
killikçe kabul edilenler teslerl.ııi der lri be7etl.ııe ~ mecbur
dur. 

İateklllerln 11hhat raporu, bet totoı ıt. nottu tezle ..... &Mil w il
mi hüvi7etinJ Ptereıı fltleri71e (fitler tedrl8 lfler1 kaJemlndeı:a illtene
eektlr.) 21,1.143 ..tarihine kadar llekUSrlüle bq vurmalan. (1Tet) 

TÜRKiYE iŞ BANKASI 
Küçük Cari Hesaplar 

1943 iKRAMiYE PLANl 
KBIJIDBLBBI 

' Sallat. 1 ... ,.... 1 &lmto. ı lklneitepla ......... ,....., 

1943 iKRAMiYELERi 
1 adet 1999 Uralık - 1999~ Lira 
1 • 999 
1 • 888 
1 • '1'l'l 
1 • 668 
1 • 661 
1 • '" 1 - 888 

10 • m 
80 • 99 
80 • " ., 

• .il 
88' • . ıı 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

- 99L- • - 88&- • - ,.,,,,,_ 
• - --- • -lfiL- • - ""- . - --- . - am.- • 

- l9'10.- • ·- .._,_.. . 
-l&OO..- • -.,"'- . 

fttlılJwlt•·--. ............... ,.... ......... ....................................... ....... -DeYlet De•lzyollan lıletm• U. Mldlrllil lıanıar 

Denls7olluı mnuml 701' aavJcm tarUed, yapılan samlar dola7ı•1e tadil edilmlftlr. 
1 llkklmm MI tarlll1nden itibaren t.tanbuldan harebt .._ 

ola vaparlarJa ,.,,,.,..k ~ Jmi IJllDb tarJte tatbik o1ana
cak11r. 

MIDtalarcllıa tsabat ......... 

IZMIR POSTALAR• 
11111/Mı tarfhlnden itibaren İzmir postaları tstanbuldan Para. 

ve Peqembe l(lnlerl eaat 10.00 da kalkacaklardır, 
Puu postam hmlr"den bir itin evvel lralklcak ı.t.nbala Pw 

_.. .llJIA _. 11.• d9 dllltıecektlr. (HU) 
\ --x-...... ~ q. 11ıC1 maAW (7tlk)w, bop1tma 

9apara midi, lltll .. tlttıt. 11711'1D• ldJnla taraflndan yapılına ya-= matıpA .,. Wdttell J1ke aittir,) pı1r1tncle ~. 1. 
- la tulblndlD taJ:me ttfanlıaldlD banUt edwk olan ft• 

.. ~ ... bD ~ bafaıtdacü ..,. "alrJnDd• bD htlktlm 
t.aııat ••= k•. l'll1a tsablll ~ aJmabfllr. nm> 


