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\\. Gazeteye gönderilen evrak iade edilmez 
-- - --EN SON TEL GBAFLABI VE HABERLERİ VE REN AKŞAM GAZE T ESi 8.lh·P vr B>;nıulıarrı,, ETEM İZZE1' BENİCE 

Milli Şef'lmiz Bursadan bu sabah 
şehrimize avdet · buyu-rdular 

/nönü Bursalılara hitabe/erinde dediler ki: 

''Millet, hükumetile beraber kütle halinde 
demir gibi işi ve gücü ile meşguldür,, 

Erbaayı baştanbaşa harap eden 
zelzele felaketi hakkında bu 

1sabah ~ldığımız geni tafsilat 

Maalesef vatandaş kayı
bımız ''1500 ,, e yakındır 

''Varlık Vergisi bütün milletin vicdanında ~rbaada yıkılmadık 
doğru haklı bir tedbir telakki olunmuştur,, u~. ~.0~~an ~lerliyen büyük y~n~ınla.r çıktı ·. 

hemen ·hiçbir bina kalmadı
Mal 

- ' -- Mnıı şefimiz isJNt tnanu bu - Muduru, İnhısarlar ve Posta Mudurlerıle bazı posta 
VARLIK VERGiSi ~~1?~~:~2~~~!~;j:r= memurları ölüler arasında-Kaymakam ve jandarma 

"Varhıı. vergisi bütüa milletin vicdanında doğru ye 
hakla bir tedbir telakki o!unmuştar. Bu veı·ginin 
hazine kuvvetine, içtimai ' e İktisadi a izama faydab 
teıirleri olacağı halkın her tabakaııında aalatılmıttır. 
Kanunun ciddi ve kat'i olal' .ık kabulü için hükumet, 
milletin °l'İcdanındıı geaiı lıt nat bulmalr.tııdır,, INÖNÜ 

MiLLİ ŞEFİN lll'R!IALILAR.A 

HiTABESi 
Kumandanı yaralı olarak çıkarıldı 

Reisicumhur Mil:ı Şef ismet İnönil 
dün öjledtn Mmf':ı Bursa Har..c.evindt11 
bopariörlerle h.Jira. Jı.!toben şu nutl<u 
aöy•lıentişlcrd'ir: 

Niksarda da ölenler var! 
An"'11'o, 22 (Tel<!orı.la) - Evvelki &ün Bu 

oıJllt 17,06 ı.ı Erba> ve hıwıJlsinde vu· 
kı:a gelen rn\i-.f zcWJ. folakeU lwk· 
km.tin. bu 6abah şalırtnrize ge:m yeni mı.• d 
l'liıru.ta göre ycrdcpr~·mi Tokat Vi~(ışeti a n 
dahilinde çok ağır h:ı&arl)l'a. ~hep O~· 

sabah Ankara
bir imdat treni 

ETEM iZZET BENiCE 

•~ BU6a:Ua.r! Sc\.·gi?.i hıeınşehrilt:rlmt 
B3yram talilini arı.ıntzda g__.ç:rdim. Si
zın, B.ı'.ıke:.ir, Gt"l :bolu gi-bi yakınınız .. 
dnki bölgeleri z..1yar.·t et.tom. Her tar,atta 
vatandsuJ,ırımı hndil·:rıine \'C moe-midr.:t
te tarnam-iyl" güıven~r. rtıhat bir zihn.\yet. 
te lxılduım. ?rti1!et, hUklımt·h i.]e berıabıer 

kü1le hwlinde dem~r ii?Ji l)i ve li.İCil ile 

muştu.-: 

Zelzele haberi .lımnca T<ıkat va.. 
lis:i h•men Erbaayı hardlııet e\ml;; vo 
orada gördüiil !eci m11zızaı<l<Yı Dıılıi~c 
Vekale\in.e bıldirrn.ye b'~:ıwlıaitır. 

' 

hareket etti , ANKARA'DAN 

Reisicumhurumuz, Milli Şef 
yüksek İnünü dün de siyasal 'e 
so"·al bakımlardan fe\ kalade e
h~,;.miyet ifade eden bir hitabe 
irat •tm:ş buulnuyorlar. Nutkun 
sıyası öoeıui üıcrindeki ınütalea· 
fa~ımızı bu sütuDlarda ancak 3 a· 
ruı ifade edcbilcce&iz. Büyük şer 
'.l-o\·levJcr.nde ,·arhk vergi~ıne de; 
yi;k,ek müşahedelerine ve milli 
,·ıcdandan aldıklan iutıba;aı·a da· 
yanarak kesin bir hüküm payı 

u) ıımışlardır. 
* • • 

Güzel yurdunıuzun varlığı uğ· 
run~ı, varlıklı \&landaşla.1 dnıı iste· 
nen •Varlık vergis:•nin tatbika· 
tına her tararta geçilmi~ bulun· 
maktadır. Bu nıc~ anda lstanbul 
3~1 ınılyan tira öde)eccktir. 1\1em
leketin biçb'ı· yerinde bu hıtarda 
h•r yekun yok, 

.\lukadder soru açrk: 
-· Jl<için İstanbul bu )Ckiınu ve 

en çoğu ödüyor?. 
Bunun üç sebebi ,·ar: 
a _ htanbnl Tür ki~ enin en bü

yük ticaret ve sen« t ~ebri, 
h - faı bii) ük J.azanç varlıkları 

ile bir arada en büyiik iş , .• em
ı-.~ >ahiplcri htanbıılda .• 

c -1\'timai adaletin tatbiki.ni en 
ileri planda davet eden ~elıır ls-
tanbul olmuştur. . 

Bu sebeplcı, sıraya konunca Is· 
fan~ıılıın 340 milyon 1 rayı ödeme· 
sinacn tabü daha ııe olabilır'!. Or· 
ota)·a çıkan yekun bu sebepler da· 
bilind>! ,.e İstanbulıın ifade ettiği 
madde ,·arlıklarına nazaran çak 
değ ldir. 

htaııbııl Vali.i 'ayın Lutfi Kır-
dar, ' 

- Ta;n bir adalet dııygu,ıı ile 
en adilane rakamlara vardık .. 

Derken hakoı< dcgildiı-. De,ıet 
hazinesinden tedavüle çıkarılan 
800.00tı,tluİi a yakın paranın mu· 
hakkak ki 5 • 600,000,000 u is· 
tanbul ~ebırinde ,.e bu şehrin ik
tı"'1di, tıcari, malı faalı) ellerine 
salıip olanlarının elinde kalnıı~tır. 
O halde, \ ali ve reisi ği altındaki 
komisyon lar ancak devlet hakkını 
isıer bır ıakanı silsilesi iç:nden dı· 
şarı)·a çıkmış değıllerdir. Diinya. 
oın d iğer memleJ.etlcrinde, hatta 
log !tere ,.e Amerika gibi en libe· 
ral memleketlerde hük\iınetler 
halk ve alelumum ticari iş letmeler 

için hiç kar ve kazanç payı tanı· 
ınadıklarına göre yine hükômeti· 
hıiz gcuis ve ferah iıııkaıılAr nr-' . 
ıeJleınck )Uluııda en ileı·i ,-e mı-
.,J,iz safı i5gal ediyor, demektir. 

Harbin dördiincii kı~ı iç:nde ve 
derinin ne ~iirpriılr.r hazırladığı .. 
nın belli olmadığı bir devrede 
millı müdafaamızı sağlamak, kal· 
kıun1aıuııı her ~ahada devanı et· 
lirıuek, n1 ili bi.1nlemizi her türlü 
keıuirti \C ~ar;ıntıdan korumak 

ıçın müracaat edilen bu tedbir 
ka~şısında vatandaşlarımızın gös
terdikleri sevkli ve candan gayret 
de lıak,kaİc-n tebarüz ettir'ilmiye 
değer bir halde bulunmaktadır. 
Hatta kc ndilerinden 2,000,000 tu· 
tnruıda \Crgi i tcnen \atandaş. 
ların, 

- <.at11mıı dahi bu \·atanın. 

::lleınleketiıı her i>tediği fedakar· 
lığı l •pmı)a hazır bulunuyoruz. 
ScJanı('tiıniz bu vatanın ~15.nıe
tinc bağlıdır .. 

Gibi hararetli 'c emsalini leş· 
vikkiır cümleler duymak bu mem
leketin tanı sıhhati ,.e zindeliği 
bakınııııdan dikkate ve takdire 
şayan mukabelelerdir. 

:.\1eınlekciin mUdafaası, vatanın 
setameti, hudutlarımızın her tiirlü 
tccaviiLdcn masun kalması, imar 
\'e kalkınma planlarımızın tam 
tatbiki, paTanııı k>ynıetlenmesi 
bakımından J\leclisin ve hiik\ııne
tiıı bu kanunla yaptığı madde işti
raki davetini halis \e sı<ak bir 
milli şuur veya vatanııı icap et
tirdiği feragat ve fedakarlık duy· 
gusunıı sam·nıı bir anlayışla ka-

(Deva:ııı 3 üncil S"hcled<J 

rrıesguidür, 
Önümıü·ulcki. sr.ne f.:yitli bir mah-s:uJ. 

elde etmek için Mpimlz •~la çalışıyo
ruz. İstihsal mCM'iclerinde friken hayal 
y.:ı.p.mak doğru değHsı• d'e ümitler:n 
!wvvctll olduğu'1'U oöy 1oı~ mli!l'l<ÜIÇ -
dü•r. 

Mz Bur ha :ılar! 
Her teydrn cv\•(.t: -nııı:.~tc~ m:ln-!n ~.,.: 

lc\uıetle Yf' 11ıoddctcq, vt-rirrJi ycı!dııt. c.ı· 
(D<vamı 3 üzı<,il Sahlfweı 

Aziz )fılli Şefimiz, Cıımlıur 
Reisim1';ı; 1smri İnönü 

------ -------M ihverc iler Mısrata 
hattına kadar çekildi 
Şimdiki halde bu ric'at, 

1500 k ilometreyi 
altı haftada • buldu 

Verilen rna~ Cım'lt1. n'ı).l(ll13n Erbaa.. 
Tc:icı t, Nik.:.ar ve Alımm nabiyt&nde. 
ki ,ıt"Sınt.!arın tahribatı bi}ha.sso. Er
baa. meI'k.l~ndc çak ~·ddetU o!mUŞ ve 
Erbeada hemen ru.."fr.('n h·ç bir &tlam ev 
" '"Tıı~n>.~< bu ~P.l kna mcrkt'zi t.;ı.. 
m:t..~yle harap olmuştur. 

Zelzele nct~rsin<le öl'f'n \'atan :laf
J:ırırr:ızin sa~ısıcıı;ı b'.n ~ yüze )... 1.11 

o~duğu e- üt~~· öğrcne.~tir~ 
i\Ierkt"ze bağlı A~mus naht)·~.sir..c..ıe de 

3 ölü bir yaıtila varrhr. Bu natı.iycde 
Jtıı ric üç r\'"'" C<"pbe-.i7. tam untn çh.'trn ÜŞ· 
tür. Nt~r ka:ı.a:::..(nda Cla on b.-şc ~a

k:;ı vatand~l~lır.ız ôlmıuştW, Erbaa In
h· - ~:ırı'.aı\ PQ.'.;ta, Tclgı·.ıf ~1i.ldürleri. ile 
l1..,Ir.n i:riürü \'e b:ızı po.sta m.f'tllıırJ-.lrl· 
nın ölü!er aro.s·Htd buh.:ınıciuğu Erbaa 
K-<'ıynır:kıırııı ije jandarma Kı.mıenda· 
n.:ınln yaralı o}Jrd'< ertk.12 uı'lm:fnn Çl· 
k .. rı.ld1ğ.1 fhı1nt;ı~mıJtır, Zt'!ıcle n~hayıe. 

tir.de Erbaadu ıi,i.ıç ko:dan Hcr.loi,ym b~ 
(D<nmı 3 üncü Sahife<lr) 

Lon<lra 22 (A,A;) - B, B, C:> A.l· ı 
m:n1arm 'T.:ı.r~ıbl~t.:ıki 11ic.ati ckv•n: ıet... 
m'<!<ı..dir DUı,m~rıı takip •elen 8 "' İ~ 
liz or<t.ı:;~ öncti~'«"ııi; E!..gcy1amn 200 k:ia-j 
lbm«ı e Gartf.fl(i,e bu-!u,~ 1' })c'S'Ul·tanın 1 
B.'\tısındı.ı Ma.r~~~l Rom:ı:cı:'.in ar~ k'u.'V 
veUeriyle temasa gelmış.f.'l'dır . . 

RUSYA CEPHES l NDE 

F..ı.s Rady~u bu ooıba·h~i nc.$riyatında 
Romnıt"J.'in en ileri ku\'\.·etlıerin·n şimdi, 

(Dev:ımı 3 lincü S.ılıi1e<le) 

Almanlar vaziyeti 
''ciddi,, görüyor 

lnönü Abidesi Ruslar "inanılmıyacak 
vesait ve kıtaat,, 

derecede büyük 
kullanıyorlar 

________________________________ , __________ _ 

inşaatı tamamlamak üzere 
bir Alman hegkeltraşı geliyor 

Eseri llazırlıyan 08zel San'atlar Akademlıl 

Prolöıörltrind6D B. Belllng'I• lzabatı 
Röportajı yapan : MAHMUT ERHAN 

İstanbul hall..ınııı l\lilli Şef Is· 
met İnönü 'ne ka.rşı duyduğu şük
ran borcunun bir ifadesi olmak 
üzere Taksimde vücude getiri len 
•İnönü geıisi•ne rekzed .lecek olan 
•İnönü abidesi•n<n inşaatı çok iter. 
!em iştir. Dün b'"' muharririmi2 
bu kı)·nıetli eseri hazır lıyan Gil· 
zel San'alar Akademisi heykel şu· 
besi şefi P rofesör Rudolf Bellini 
ile atölyesinde görüşerek inşaat 
hakkında izahat alıruşhr. Arkada
şıınız mülakatını şöyı.,.,e auJat
maktadır: 

Prof<sör Rudolf BeNingin Gü
zel S•n'atlar Ak.ıdcmisind.<ıki hu
susi atölyesine glı·d•ğim ze.man 
ilk nlzarıma Çlrpan şey salonun 
ortasında hcybetile yükı.5tlen ta.
ı·:h i abide ve .o. nun vakur başı 
oldu .•• 

D'nç bir •tın üstünde; askeıi 
üniforsımilc mchip bir eda ile du
ran yüksek kun1.ın<.ianın tavrı o 

(De\•amı 4 üncü sahifede) 
Tııksiıne reluıeclilecek olan •İnönü 

ahideshn.in hazıralnan uıau.> 

Yeni ekmek-\ 
karneleri 1 

Londra, 22 (A.A.) - B.B.C. 
Gece neş<olun"n Sovyct tcb;i -

ı;:ııck b:JdiTildiğ:nc göre, Ruslar 
orta Don havalisinde açtıkları ye
n i taarruzda daha 20 - 25 k·ıa
.iTICtr~ ılerltmi1lcrdir. R~IJr kaç ... 
makıa olan düşmanı takip ederek 
mühim mik!tarda g.ıııaim Ye esir 
ele gecirmişlcrdir. 

Bu taarruz başlıyal,d•nbcri -6 
günde- Ruslar 150 kilometre iler

Lıanbul Vilôyetiıxlen; lemcğc muvaffak olmuşlnı• ve yüz
Hüi<ümctçe ekmek ve Mmt'<lik hu. ler<:e meskun yeri geri almışlardır. 

Resmi daire ve mü· 
esseselerde nasıl 
tevzi olunacak ? 

bubıt vesair rşş-a ve n;.addc!t-r;n d3ğıtı.1- Alman cephesinin geırisin-dt u.z;ı-
rna&ll'l.1 <Wir ta.timatname hUk:ümlerin- nan demiryolunun mühim bir is-
ctm islifadc eden r,.mı daıro V< mile<· tasyoıı11ndan maada; Milerova şi
seseler mutem.-tleM v~tta.s~yle 2 incika- menctf.er ilt:sak noktası da ~ki is
rıun - Şubat aylarıo• ait Mme.!< k•r<!cı.- t:kametten yırklaşan Ruslar hra· 
rınl •lm-ak üzere &şağ193- i:ıı3.h edll.diği 
f<kilde Belediye iktmt ış:eri Müdürlü· !mdan tehdit olunmaktadır. 

(Dcv:ımı s üncü saıı.:ı:_..a_•_:> _____ -'<-°"_'41111,__s_ıın_cı:ı_s_ıh_ı_Ied'e_l_ 

Parti vilayet kongre
si bu sabah topland -Suat Hayri Ürgüplünün açış nutkundan : 

uEşılz Şelimlzta petıa•e Ye emrlade topla, 
Jımaaıı, inanlı blrltllJle beraber ,ar~yonz. 
1Aıll t16uae1ecetız Ye daQılmayacaıız.,, 

(YAZISI ÖÇtiNCtİ SAHİFEDE) 

"' Sık sık zelzele Bfeti geçiren w Erbaa dolaylarındaki 
kasabalanm ızdan: Tokat 

ÇERÇ E VE 

ç 1 
•Şimdi size birkaç şahsi haber: 
- •Sinek kaplanın <ırtındaki 

çizg'leri sa1dı, Tam 123! .. • 
- •Mavi batım üstündeki .,., . 

hep derinleşiyor. Dikkat! .. 
:...- tııKaya balığı, zırhlının Kap

tan kulesinden girecektir. Telu'ar
layınız!• 

-•Paristeki (:'IJadlcn) kilisesi, 
Meb'ııslar meclisile yüz yüze gel· 
sin! Peçeler aşağı!• 

- •Şair (Rembo) artık (V .... 
len)le beraber içmek istemiyor. 
Kendisi bilir!• 

- •Tılsımlı lilmbayı yava§ ya· 
vaş kısınız! Umacı alt katta!~• 

- •Kaytan luy>klı (Piycro) di· 
yor ki, yalnız ıztırap güzelleştirir. 
Uyumana bak sen! ... 

Ve şimdi öbiir haberlerim izi 
d inleyini:ı:! ... 

• 
Deli saçmasile lıariknlide bir 

41ir olmak ihtimal i arasında, ya 
kaskatı bir manasızlık, yahut fev· 
kalade yumuşak bir mana istidadı 
belitten yukarıdaki satırlar, hür 
Fransızların Londra radyo.undan 
ber gece memleketlerine üClediği 
esrarlı sesler" birer naziredir. 

E\"Ct, hür Fransnlar her ııcce 
Londra radyosuııdaıa, rualiım >ÖZ· 

ler ve haberler arasıııda, bunlnr;ı 
benzer şifre ve maske cümleleri 
yağdırı)·or. Her gece Londra rad
yosundan murtarip Fransa üzerine 
yağdırılan bu şifre vr maske <Ünı · 
leleri, şiiri n1uazzam bir ıninasız .. 
lık, nizan1'ızlık, hey'etsizlik, yani 

L E 
NECİP FAZIL KISAKÜREK 

kn;katL bir lıiçlik farz.den baLJ 
yeni şairleri nıc:s 'ut edecek .ınah i 
yeUc olsa da,. Lcıutradaki hiir 
Fransız.Jarın nıua.tıanı bir 111.ina, 
nizaın, hey'et, ~-ani ko:-.koc:ı bir 
varlık pe~inde birtakın1 i~ kuhra: 
mantarı olduğu düşiiniiliir. t' hu 
tesell:ye yer kalmaz. O halde deli 
saçmasile harikulade bir ~iir ol· 
mak ihtin1ali aracında bocz. l ı' an 
bu ciimleleriu gerçekten birer ke, 
kin miına v" aydınlık. dcliılctr [il'• 

çelik ettiği, ktsaca birer ~ifre ol· 
duğu anlaşılır. 

Belki bu cümleler, miına ve dl~ 
!:ilet bakımın<İ<ln, aslıııda ka. ];atı 
bir manasızlık ,.e hiçlik bulıı~ıı· 

dur da, anavat:ındaki Fran"'" 
ları heye-candan heyecana dü,iir· 
mek, nı"siJsiz bir esıar havası i~jn. 
de yaşatmak, onlara her an umul· 
maz tecelliler gözletmek gibi ~·a 
man bir maksat güdii)·or, Eğer 
böyleyse, mahut cümleler, belli. 
başlı delaletlerin şifresi olnıaktaıı 
bin kere daha derin, tes rli, man
tıklı \'e manalı bir değer kazanır. 

Her ne hnl ise! .. 
Zavallı Fransa; yokluktan rnr 

lığa doğru ne ızltraplı teke" iiıı 
çileleri doldunnakta! .• 

Var olınanın, \•arlığa lllyık l ı. 

m::ın•n biiyük çilesini du~·nıu~ bir 
insan sıfatile kaydedeyim ki , Fraıı 
sa bu çileden, pişmiş , .. ha,talıklı 
bünyesinin bütün yaralarını ku 
rntınuş olarak çıkar H yeni bir 
ha:)·at c;ırrına ulaşırsa, en fatl:'l 
ıncs•ut edeceği yabanrı ben olu· 
r\ıın~ 

•' 
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HALK FİLOZOFU Çöpler denize 
dökülmiyecek 

•• 4\ .... 

AYNA Bladlıtaada İagıllı 
vali ve Aaerlkab 

mamesıu •• 
Yazan: Ali Kemal SUNMA/{ 

RE.ŞAT FEYZi 

Ayna ne zaman icet edilm1 ştir, 
bllmiyoıum. Efsanelere bakıl.na, 
suda, 8'ksİni gören ilk insan, bu 
hadı·,seyi ba ka zaman ve mekan 
içinde de tı:,krar (."1mck hevc•ine 
kapılmış .-e ayna icat edJmi~tir. 

lıığu, b'zi, ıuratımızı seyretmek 
için iıdela kamçılamış g b:dir. 
;\!eğer, ne çok ayna meraklısı 
J.mişiz ... Ne de çok, yüzümüwe ba
kılacak, merak edJccek ~ey var-

A1"' ..tun bir j iı.t h.ıçoğı:m nd'<l<l• 
oorc'.urr.l;a, yok, tkdll<r. HulAıa, bula· 
nııaıclMn. Pt.'k ha rt;..ı.:ı ~Jt.e bir :stl3.tktı. 

cle~Udt. F..:!<at, kötil bir b19Jk t;> dt· 
~ilciı. Bu bııçaiklJrl.\ tıraş o~nnya .ı~. 
ını.;-lıın. Ba~~kasiyc y::ıpa~"Orutn, Bulıı· 

P"'l'!oO'ID("a, 1.ıbii, ln!Jt'k.ıyı G'a dcğıştlrrniye 
mı~.. ~Wur oldvk. M ~hl'ltilı·r. Du, d<.ihil 

Raı taarruzları Jıarşıııada Almanlar 
ba kış, Kallraıyada ve &şatı Doa 

boyunda tataaablleceklar mi? 

(Yazan: S.l. Eski bükreş Atee~militeri 
DO~U CEPHESiNDE: tısında ilerlediklerini ve Don dir

seği içinde Kanleınirovska"yı :ıap· 
tdtiklerini blld rıni~lerdi. Bugün· 
kii tebliğleıinde de l\lillerovo !)Oh· 
ri sokaklaııında çarpı~h.klarını ha
ber ver) orlar. Bıt şehir Stalin
grad'ın 320 kilometre batnında ve 
V<>ronej · Rosto! demir) olu ilıe

rindedir. Biitün bunlar doi,>Tu ol· 
ma<a bile ortada büyük be: lıaki
kat vardır: 

Bütün çöpler her gün 
Y eşilköye götürülerek 

gübre yapılacak 
Şehrim ız çöplerinden h~m isti

fade etmek ve hem de bunların 
denire dökülmesinin doğurduğu 

sıhhi mahzurları izale eylemek Ü· 

zere beled ye t~mlzlik işleri mü • 
dürlüğü tarafından bir nıü®etten· 
beri icra olunan tetkikler nctice · 
lenmiştir, 

Hiııdistnınıı siyasi meseleleri 
var: İngiltere ile Hind milli kon· 
greinin reisleri arasındaki ihtilaf 
bu meselelerin ha ındo geliyor. 
Hindistanın askeri meseleleri vl>l"l 
O ceim iilkcn:u müdafabını ha• 
zırlamak işi de bunların önünde 
gelmektedir. Hindistan Yarımada· 
sının miidafaasını temin etmek 
i~ine şimd:ye kadar İngi.liz taraf,,. 
nın pek <ehemmiyet ver,tiğini söy• 
leıniye lüzum yt,k. Gen~ral Va,·el 
bu işle meşgul olduğu gibi evvelce 
Şimali Afrıkadaki sekizinci İn;;-il;ı 
ordusuna kumanda etm t olan Ge
neral Olı:nl<'k ek geçenlerde IJin· 
dblana gitmişti, General Va,·cl 
bir gün Birınanyayı tekrar Japon• 
ların el nden kurtarmak i)ini dil· 
ündüğünii bÖ)·~ıni~tit. Scki:.!in<i 

Ve daha •11ora, ayna ink şala 
nıazhar 11lmu~, cep aynaları, masa 
aynaları, kon.ol aynaları, duvar 
a)·naları, boy aynaları meydana 
gelmiştir. 

Vapurda aynasını çıkarıp bakan iyi r, de<.ikr. A\df~. Tır;ış ~;ci,.·.n. 
kadrn, salonda, Jokantada. yolda, ilk günlcıde yad _;ı1.;l'ı.nı. F.;/ıt1t !o:r..ra 
evde her yerde bu ~Hyadın esiri b.ıt~t.vı:n .k( hs4\..l ... -atca fe~ cıt:ıı. .. 
.ııibidir. Ayna el.m'zdoo düşmüyor. İlki "'"'e A•1a r CV\'c\ alcb:>n lir 1<:1ç 
Bir genç kız, çorba piş;rmesni öğ- p~<el b:ıçak bitır.ıtl. B<-n; d s•n·· ica"' 

Bugünkü Alman tebl ğinde, Af. 
man B~~kunıandanlığının ev\·elki 
idd'alnrını nakıcdcn n1ühin1 nıa
lümal vardır. Bunları kı>aca göz· 
den geçirmekle umumi vaziyetin 
hangi taıafın lehinde ink'~a! et
fğiııi anlamak ınilmkün olacaktır: 

Yeni c\·lerimizde, yeni binaları
m12.da ayna dalıa çoktur. Banyoda 
ayna vardrr, salonda ayna ,·ardır, 
antrede, hol.de ayna \·ardır. Fakat, 
bütün yl"ryüıürLdek aynaların ye
klınu, kr.dı-n ~an:tası lçindeki ay• 
nalardan daha çok dcğild r. 

renmcden 8l- naya bakınasını öğ.. c!ete:..t ko&.n· bıı:a& aldığım iç- n, istif. 
reni) or. B:r genç kadın , henüz ga· ı çi adde11ır.eyiın. TocJrel İ< tı yok ... 
zete)i doğru dürt.ist sökeuıiyor. Fa· Eki bıç.t:ı:l.-rutıı•ı bittı;;i ve hentie. 
kat, aynaya bakmasını öyle >• yen• Lı.ça.'<hıo lr.-tbmocııgım bir gün, 
ınan bil yer ki.. ba~ka bir iş ıy n 
vakti yoktur. Foknt, oynaya bak
nıak iç' n bütün zaman , .• mekan· 
!ar onundıır .. 

berbeNle tıraş o!ıuy•)r-C'nn. jılct bı(,.<lk· 

Lrımı.1 bit~, { yaıın ya!iıl:ı brrbecc 
;,ınl<l:tını.. lleıiJer, oan1 bir sürün ·-ih•t 
ve t...vs,ye'(.lc tulun< ;ı; 

1) lHe:kez cephe.inde Ru.; or· 
dusu Rjc,· · limen gölü arasında 
taarruza de,·am etme-ktedir. AJ. 
manlar bu Rus taarruzunun kırıl
dığını ,.e Rusların ağ•r kappla1' 
nrerck geri c:ekildilderini ida'a 
etmişlerdi. llalbıık' bugiinkü teb· 
liğlerindc, Rus orJu~unun Toro
pez batısuıda \•e Velikiluki kesi· 
ın'nd~ taaı ruz bal inde bulunduk· 
larını bilct:rmekt.,Jir. Şu halde 
Rus ordusu Snıolcnsk ~imaı:nde 
Velikiluki do~usuna ka;lar ·ıerle

nıi~ ve Alman ınuk:ıbll hücumla
rına rağnıen ileri hn ı<!kctine de
vam etn} şiir. :\1erkez cephesinde 
va•iyc.ı. bugün de Alnıaııların a· 
leyhiııcdir. 

:\Iar·eşal Tiıııoçenko, orta Don 
nehri ccplıc>iudc yiıni Klelskaya· 
Bogıiçar arasında ~iıııaldcn cenu
ba doğru büyiik bir ordu sevkel
miıj ve kuvHtli topçu himay<sin
de buz tutmuş Don nehrini ce
nuba geç! kkn ;onra Vor·oncj • 
Rostof demir) tlıt boyuna doğru 
iiç ıuühiın İ!'ltikaınettc ilerlcıniyc 
koyuh»u tur. Don diıseği çiııdc 
artık büyiik .Rıt• kuvwetleri vaır- / 
dır ,.e Almaubrın Jıiç hcklcıııe-

Verilen yeni bir k.!r»r mucibin· 
ce badema çöpler kat'iyen deuize 
dökıülmyccck . ve Ycş ' lköydeki 

•Tohum ıslah istasyonu. nd• te
sıs olunacak •Çöp ~iloları. na ta· 
şınacaknr. Şchrimızin ~-(ipler• bu· 
r.•da feıır.i bir surette gübre hali· 
ne ifrag olunacaktır. Bu ~ekıilde 

halen Dcnıze döknıt .. ınasrafL o
lar k her yıl ndleıı yrız bin l'ra
d-n iasnrruı edilccıe~i gibi bcfedi
yeyc da'mi bı · v id<ıt membaı da 
bulunn'uş olacıktır 

Yeni kübik binalarda a~ na çok· - o .. ttC>rla.rın ct.1 ko.ı.bul 11ttict g bi, 
de ı, ıbt rtt ı.!e lır · s oiı'n · en s1h.bi 
l-'L ık!::" F• •.~t. iy 1ı.ra~ o.;.ın.a.,ınrı bı~-

--- ------- ---

HAKIKt 
ÇAY NEREDE?. 

Geçen ay içinde dalgıniarıo 
trıımvay ve tünelde uuut• 

tukları e yalar 

rnı:k uZllr.cı.., U t· C.u'la ~em•ze r. 
Yalım 1. • 1y, t i<-.'l'J tut. 
m: la . ji\.t L rı :ıoni lc~t 

Bu yeni kararın \albibhna bir 
H:ız:-andan itibaren başlanılacak· 
!ır. 

ordunun sabık kumandan! da Yeni 
Dclhide krndl.s le görü~ıııck ;,ıi· 
yen meraklı bir gazetecinin: 

-Herhalde bana söyli~ecek faz.
la sözünüz yoktur anırun; deınt-
sinden i,ot fadc ile: 

Çay ıneraklm hir do,tum ~öyle 
dedi: 

G~cıı ay tramvay ve ıüncl ara
balarında unutulan eşyaların b·r 
llstesi yapı'm~tır. Bun• naz:ı,ran 

Tqriıı~'ani ayı iç!ıxfo dalgınların 
tramvay ve tüııeltie unuttıı:ldarı 
qyalar şun ·dır; 

Mı..htelif cins çantalar 32 adet, 
mı .. 'Jıel,f c'rıs çamaşır•ar 12, k:tdıo 
\"C erbk eld.i\-enlcri 48, kad.n ve 
erkek ay:.kkabıları 3. kadın ve ""' 
kek ~msiyc!cri 23, baston 3, k!
tap ve evrak! ar 17, ş•p ka, bere ve 
k•sketler 15, rop kmıeı·'cri 2, at
kıl.ır 7, dolma kalem l, E1·~ 1, 
ziıı<:t altııı;. 1, G·:i?ı:ük 2, sefer ta -
ları 8, yiytt•k ma<J.w:;ler 1, Hr~~ 
vatlar 40 adet. Bir mikt~r pmı. 

Şe".).te. :r Ev\·elee, hıYKL'S LJStura ile c. 
vinde k..: •• i t ... , o1 cıl ır :ı Ş!I'TX:J1, ;... tu
r-:ı jk raş ola:.ılar- pe nz ı jı, Bi~ l8.!l• 

se Yt:aı ye~ ... n gcnç!cr, ıııs~uıa tutrr.~ı 
dah..i Oılr -orl r, nwı · ""ltuTit kız!· 
larc,ı;l...r, iU\"aU;.: .. <lok.şan do~UıZ yer• 
den k~leı· ~kı,..ya Lb.~tt l.itınl .. 
dır İyıc·c bir uskır ıya .s•hlP ol:r.u.k 
§l!rt\n' Dohı~nu ls1eıı>•.~z, şiır.dl, 

~ i ,6l:ım \·e teniz u ıra.ar dli, 

Jratrııoaı. Ytni us"·~r:ıl.ır, ç::ıbıL< yıp..a
nt)'ol' ve hurcb ohıy0ır. ~imdi, o da 
)"O'A. ... liıırp dıo41ı,y ;ylc1 çe ı!t uı ·ura 
ıu:reci-e?. Ht."Ul do kac: ınuli paıh.ııya 

~ıtı:ı.:. 

d ]deri hu Rus taarruzunu tekrar 
Don nehrinin şimal .alrlllcrlne gc· 
.-i ahııaları ~iındil k mümkün gö
rünmemektedir. 

Şi§e ve cam fabrikasının 
açtığı mektebe talebe lrnb11l 

olunmaı.ına h:ışlaudı 

- O halde konu,arak bir s.,Y 

de yok demelııtir, ta~>nda bir ha· 
zırc~\·aphkla b'.r ~ey ~l'·lemcn1· -
tir. 

- Anılaşılan ,11 ki, hakiki çayın 
fiııtı 18 faadır. Ve henüz İnhisar· 
Jar ld"rc• ı>iyasaya hakiki çay çı
karmadı. Çünkü, bala 13 liraya 
aldığı mu ça~ dan ba ka her şeydir. 
U.ıui. ~" Jıak.'.ki çayı çıkarsalaı ~, 
zarar ~·ok 18 lirayı ,·ersek._ Berlıt·rdc tıJ~ ol~.; b yi.Jir ve 

"'1>!ıidir. FL<at, d lmıı :>yııi bcııben!e 
tırtş olrrra."ıt lr.ı;ım iı... \"a'kt:yle, çok 
mera:..:Jı bir ta•tım irı:: .lıı.r vnrdı. Bı..;,::ı
ıa. .. , br""berc tıl"'llş oln:..ya gı \r'..cen, 
kenıc ~ u:sl;u•au..rtn d cc-plc- nde lıt"ra
ber gc"ılr1· ~ r ve bıJ ı.. tU1"2 ı't tı.. n

luıl-ı::rd1. \"üzlerir.ıe bcr;Ş!cıa ustura dci ... trn .. 

duırnorltır~. 

2) Don nehrinin (l11ta ınecırD~tnı 
aşan Rus ordıı..,u, yine Alman tch· 
lğine giire, miih nı tank kütlele· 
rile yaptığı tnarruzhr neticc•lnde 
Alman müdafaa hatlarında blr· ge
dik açmıya muvaffak olmu} ve 
Alman tiiınenleri b r yan tchd:di
ni önlen:ek için daha geriledeki 
mevzilcıe çekilmi;lrrd'r. Bu mu. 
harebe a)ni idd<>tle dc»am et· 
nıekted ·,,, Bn vaıi)·etc göre Al
manların Voroncj ile D n dirseği 
ara.smdıt bulunan ve Don nehri· 
nin h•lı •ahiUcrinden geçen mii
dafan ceplıesi tnmom·ıc sarsılmış· 
tır. Denilebilir ki Vot<>~ilofgrad 
,·eya Rcstof umumi ' likaınctindc 
büyük bir Rııs tehdidi bel'rrmiştir. 
Ruslar iki giin evvel Boguçar ba-

3) Vclga - Don çc,·r~~~inde y3ui 
Stalin;ı-rad'da da Rus toarn17Jarı 
.~;:!dctrdir. 

Şimdi o·kuyııcularıına şnııu h•
tırla-tacağını: Bir yazımda l\tal'C· 
şnl Tinıoçenko ordularının S!olin· 
grad ve Don dir"eğ'i meydan mu· 
harebell"t''nde hi,iyük bir netice a· 
lıp alan11_yacağını gi.>rnıck İ\·İn. hit 
omlalsa Alınanlarııı Slalingrad'ı 
zapletmek nıaksadilc sarfctıikleri 
zaman kadar yfini 75 • 80 11iin bek
lemek liızını geld ğ'ni iddia et
nıi~liın. Şimd'ki halde Rıtslnr bu 
nı.iiddctin ancak yaıı ı.sını geç-irmiş 

bulunııı c.rlar. Bu )·&rı miiddct zar· 
fın<la elde ett'kleri netice hiç kü· 

Paş>b1hçe ~işe ve c3!lll f•brika· 
sına müleha~SlS işçj'.er \"C çıı-.ıklar 

yetişt'rmek m•k,adile mezkÜr fab
rikada açılan mektebe talebe kay
dolunmasın ı başi.,ııılmıştır. 

Bu mektebe 14, 17 yaş aıasln<la 

bulunan ilk mek!rp mcrunlan a· 
!:nacak ve k:ıyıtlar 1 K:\nurııusıın'· 

ı ye kadar devam e<k-cektir. 

Fakat sekhinei orduyu hazırla· 
nıış olmakla şöhret kazanan bir 
generalin sonradan u:ııdistaııa 
g ·imiş olması orada ilerisi için 
büyiik ülkesi Çin kendine düsen 
]atmaktadır. , 

HARAP OLA.."1 
ŞEHİRLER 

Bu harbiu ln!SU5 yctlerinden bi
ri de, hava bombardımanları ne
t~cc inde, yanan, ) ıkılan, tan1ıımi· 

le haıap olan şch rlcrıiir. Harııtcn 
soru~ bun!ur, er acı hafıra oJa· ı 
rak balı·· menıııı olacak .. bu ŞC• 
birleri yok dmck ·çin, bugün 
kimbilir, ne kadar para sarfedi. 
liyor. B4 de, yarın, bu şehirleri 
yapmak ı~ o harcanacak paraları 1 
dü~ünün! 1 

İHTİMALLER 

KARŞlSINDA 

Yılba:;ı geceıi hazırlıkları 

Yaklaş.ın Ytlbışı mılnasebet; e 
bazı eğleıı.;:e yor ri sahip 1 .. xi be· 
l~diye n.,,:ı ne !l'Uracaat edt'rck 
o gec" geç vak k ~~r öçık B:al
m•Iaı·ına müsaade. ıstemişlerdir. 

Esk: en daha ıoa. l· ıcsan!ar, Ver veri 
cv'«·rir.c ç4:1ı1cLrdı l}C'rber, tJ:U"•lal°l
m oant-. na ~· ·, ev:~rc gi<h:ı • 
Ş'.r'ld., •·Viı,(! benber '~~ır.ın~r lk'I"tdt?. 
DcV'L'dt• krk.ık. ık.~ıl.ıiln.en ... 

(Deva.mı 3 uncü S.ıh·fe.:~) 

Kôr haıflt'r· teshil komİ8Jonu 
bugün toplanıyor 

Satışlarda prık~~dtt', toptuncı 
vr :tha'atçı tüccarlara \•erilrek o
lan cKiıı· hadl~ri. ni tesbit etmek 
üzere bugün Tıcar~'t Odasuıda bir 
komisyon top'an.ıcaktır. 

jile~ 'bı.cr.Cı;\':ı..rı be lwr·!erin de iş'ni 
boz:iv. llııibu Gti, h·ı.gll.11 tıraş olırıLır 

&ı.i1 çOktuo'. liet1tr>t, her gun tıraş o!u.. 1 •• • 1 
:,:;m!:';:d:~~t .. i~r. g:r:~.~:~iaTı G u R E ş M u s A H A B E s 1 . .. ............................. .-. ......................................................................... . 

Lak1ıı Hindistanın nıüdnfaası 
mesf"_:es:ni takip eden ikinci uıü .. 
lıiın niı keyfiyet vaıdır ki o da 
ileride Hindt,tanın bu harpte oy 

Askeri ve siyası ruuhırrrırler, 
makalclcr'nde daima ihtiyatkar· 
dırlar. l\lütemad.iyeo ihtimaller. 
den bahsederler, ya şö)·le olacal, 
ya böyle .• n;uabi, birkaç iht4mali 
ileti sürünce, hıid seler, elbette, 
bunlardan ~iri gibi olacaktır. O 
,·aküt i te dodiilim'.z cıktı. deMek 
doğru mudur?. 

Diğer t.ıraftan belediye re sliği 
çam kcsilmem~ı ve Yılbaşı gere
sinde hiç bir eğlene• ycriııoo c:Ma· 
sa k.'r.ıSL> rıaınilc müşte-ri!erden 

-evvelden veya sonra· pau alın • 
mamasını kaymakıtntlıklara bildir
miştır. 

- Y.ıhu, heıı;:.ı.n tıraş oh.l;)'orrm.ış, 

~y., ş•rkalı.Lardı. R. SABiT Par iste Türk pehlivanları ara· 

nıyacağt rolii hazırlaıııakltr. Cu-J· 
rafi "~ a'keri bakımdan Hind s• 
tan Yarımadasının bu harpte er 
geç daha nıiihim bir faaliyt ı sa• 
hası olncağını 'iÖyleıuck hü)·Lik 
bir kehanet i•tcnıez. Bıı harbi ha· 
şarınak ~·olıt·nda İng:J z!crfc Anıe· 
.rikalıların işbirliğinJe A')·a :ıın 
büyük ülkesi Çin k<>nd ne diiŞ«i 
i~i almış. ırğıaşıııaktadn. Fakat 
Asyada Hindistan g~bi ces"nı di~er 
bir ülkenin de bu i~lı·rl ğ:nde ıa 
mamı ile yer tu:tması Hlzını ge1 4 

meklcdir Anglo. Sakson tur:ıiı lıu 
harbe ayni :tamandn ·As~n dava ıt 
şeklini V<.'rdiğindcn Asyada nlifu ... , 
servet n kuvvet nımhaı olan ıki 
biiyiik diyarın gö•tertceJ;i ga,ncl 
,.e fedakarlığın pek mü"' ir ,u. 
rette hirlcşnıe.si, kon1~u Ç n .Ie 
Hindin bu büyük harbi ba~:ırma'' 
işind~ birb.rind!'n uıak kaln1~· 
malaıı Anglo • Sakson alenıı ir ıı 
bir ·nci derecede ehcmnıi~·t tli n.ıc· 
sel el t~\'rlc.ııd tr. 

boğucu bir musaraa ırıcı, 
Ak am kız eao'at mektepleri . 1 d 

çoğaltılı :ır / Terzıl~r, ~u ~a9çılar ve hazır sın a 
y . elbısecılerm toplantısı 

Maarif Vekaleti yerııden müıe- . . . 

YE.)IEK 
LLSTESt 

Bir vapurun yeıneK salonunda, 
(;uüınüz:c günlük yen1ek 1i~tcs ni 
ı;ct',&iler. Topu topu on beş keli· 
ınelik kağıt ü~tiinde b:r bu kadar 
imliı yıtnlışı vardı. Yazı da okun· 
ıuııyurdu. Acemi bir )·azı. Daktilo 
ile yazacak kadar rnk t yoksa ba
ri. bu ı ıSıtcleri okur ) aza·r birine 
tanz'ın ctı1irnıeli •• 

ÇALGlLI 

GAZİNO 

Bir arkaıla,. ı.ıcçenlerde bir ge. 
ee, şehrin maruf çalgılı gazinola· 
undan birine gilm'ş. Vakit biraz 
geç im 'ş lııi i9'0rid.ı oturacak tek 
yt>r yokmu . Garsonlar: 

- Ei"k""' gelip yer kapmak la
zım bayım, demiıler .. 

Galiba, çalgılı gıuıinolar da tram
vaylara diiı>dü. Peki amma, her. 
kes parayı oeTedeıı buluyor?. 

AHMET RAUF 

addi! akşam ve san'ot fll('ktepleri 1 Şehn~ız t.erzıler, ~um~,lar ve ~--------.............................. - ........................................................................ _ ... _ 

ve kız san'at ensMüleri açm~k ü- J hazır el?ısecıler ce~.ıy.~t nın yıllık ı• Türkler, gi' reşi böyle yapar ... Ez .len benim, bogv ulan benim ... Şi~ 
zere hir progam hazırlamJktadıT. kong~esı bu pazar gunu saat 14 de • 
Diğer taraftan Mersin, Ödemiş, Bcyoglu Hal·k Pıırtısı saloııurıda kaJetçi b n olmam laz?m. S'zin kadar yüreği yufka bir millet 
Burdur, Amasya ve Göztepe (İz- yapılacnktıl'. görmedim. Abe 1 s zingüreşler"' bizde köçe'ç havası derler bel 
mir), Çorum; Niğde \"e Akhjsar Açık İ~ ve memuriyetler ,. ________ ,.,------------------·, ________ J 
ile Selçukk kız san'at enstitü.<;üncre Büyük.lda saPatoryorr.ıuna has- Yazan : M. S-m K r~ J'd1 
b!rer a şaın kız san'at mektebi a- !~bakıcı hemşTe'.eı· nronılmakt.ı. ı 
çılmıştı.r. dır. Paşabahçr şişe ve cam fzb; .. ka- Bin sokiı yüz doksan sekiz sec 

çdl' ır .. ~ılıi~ ııe!icelet' \."t"tiyor. Lcf.ı::sınta

lıar, G":&:ıfrwı11r tı·ftış eQ.!'d.ği lJa!J".an, blr 
OdJ.c pü.ri\z1c:r cyda çık:ıyor Biz bu f 
tt.·ftişlı·rin c.uha ta.~ ı ~idde!lc tc-kn:ır}an

ma5l llı:tım G•!d ğ' laln"3~•:Yc. 
Sonf3, a'iğ1!r u.mwni yerler vardır. 

!\.I~el.\ ot.-llrr, p:ııru"iiyonlar vosa-irc ..• 
Bu mU.,S.,a::..lcr d; tefti<l edildtg· t..'k
drde almoook n•Hc.cr.irı n.wl olaWe. 
ceğirıi k:hır.-~.n f1.İen1;~·oruı.. Her halde 
~Lııdi Ç<Jic bl.oalı!l •l.n i.taııbuMa 
•fıhl tC"tti)l<"r ikla~tırı~· •lldır 

BURHAN CEVAT 

sına hır kaza:ııcı ustası \'C ik tcs- nesi ... Kccı Yu.mC Parıste bulu· 
,..;yeci a'.ın:u:Jktır. Zo:-guldak k(). nuyor ... Şöhretı dJııy,ıb:·a sığn:ı-
rrür ••çı•el'i h.ıstahaneslne iııç yüz yor. Fr.,ıı>ız as"oanı~ lı•m P•••stc 
lira aylık foc<t·tle \-e ayrrca paha ve hem d" Bordoda üstı.;stc mağ-
hlık z.1mmı da vcr:'ınck üzl"'re b"r itip ctrnıiş ... Buudan ba!".~{l önüne 
dahiliye mütehassısı doktol' ara • getirilen üıç Fransızı b::ışpehl'va-
ntlmokta·dır. Galatadaki Dcv!ct nını da yere seımi~ .. Bq;ık~~·a gı-
L·man'.arı hastahan~siııc 75 lira derek oıud• da ccnebı bnfpehli • 
aylık ii.cıdli bir başhemş're ara- vanlarını sıraya Ç('knıiş. •Türk 
nılmaktadır. Şehrimiz posta, tel- kadar kuvctli darbı meselini, ec. 
grar ve telefon müdürlü.ğü, ılk nebi gazetleıine »crlevha yaptıra, 

cak bir kudret ve varlık göster· mektep mE'Zunu olmak şartile .JO 
m ş haldedir. 

yaşını tC<:aviiz etmemiş- bulun•ıı· Bütün bu, kudret ve kuvveti 
Jardnn müveu'ler aramaktadır. çekem iyen bir tek kişi vardır. Şöy· 
Tal:p olanlmn her gün mezkur le bir dü'Şününüz! Acaba kim ola-
müdürlük muamelat kalemine bilir dersiniz? .. 
müracaat etmeleri icap eylm>ek • Nih .. yet vereccğin'z il.le cevap 
tedir. 

bir Türk sıfatile ~udur: 

m.1ğ!ubiyetler:nden dolayı yaralı· 

dırlar. Bu da tam bir vesiledir. 

* Reşat bey İstaııbula .adam y'll· 
luyor ... Aratıp tıralıyor ... Nihayet 
mc~hur Herge'.e<:i ile K•ra Ahn'e· 
di bulduruyor. Bu, Tür.k çocukla
rı iş'n içyüzünc \'akıf dt·ğille dır. 

Parise, ecneb:lcrlc güreş ppm;ı. 
ğa gidiyoruz diye yola çıkaccıkl.ar· 
dlr. 

Hcrge!occi ile Kara Ahmet kızı. 
yodar. Hergeleci: 

- Tövbeler olsun haberim yu.k 
be!. Bak şu herifcaza b€!. Küflar 
iç nde birbir;mizden intıkam m1 a· 
lacığız be!.. 

Nihayet Reşat beye hücum cdi
yoı·:ar. Yusuf'.a gür~ yapamıya
caklarını kcndi!erine ecnebi peh
livan vcrilrr<sini ist:yorlar. Bu. 
nun üzerine Koca Yusuf araya gi· 
tip, şunları söylüyor· 

- Bu, güreş olmllsa ben, kü
çük düşer m. Yusuf, kaçtı derler. 
Bu, kefeN'Caz!ar tuhaf adamlar • 
dır. Yapalım güreşi. .. 

Yusuf, hastadır. Böylo olduğu 
halde güreşece.ktir. Yw;ııfla, Her
gelecinin güreşi için on binlerce 
altın Napolyoıı döniiyor ort"<la ... 
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y~ unuttıuın... Adamcajıızın ha'k'kı ü .. 
zııeri-.:n.'Zdr mti kalsın n;mk'Ol' herif! 

- Biı· ecnebi olmalı! ... 
Hayıl', yanılıy-0rsunuz ... Bir ec. 

nebi dc,ğil... Türk nlmı altında 
yaşıy·aıı, imparatorluk bendcgfı -
nından birisidir. 

Üst, ba-ş, para bu, iki babayigit 
Türk'ü P.arisr getiriyor ... Yüz bin· 
lerce P.ır'sli ayağa kal1<mı~tır. İs· 
lasyonlar adam almıyor ... Fran • 
sız polis ve jandarması miişkül 
mevkide kalmıştır. Koca Yusut ta 
hasımlarını karşılJmağa gelıT 'ş :r. 
Ecnebiler, Yusuiun haL,mlarına 
kerşılırrrıağa gelmesinden dolayı 
hayret içindedirler. 

Horkeleci İbrahöm, Kara Ah • 
met isı:ısyona çıkar çıkmaz evvela 
Koca Yuswfun yanın• gidip ku . 
cakhı~ıyorlar ... Öpii§üyorlar. Tam 
alaturka b. r müsafaha ... Frenkler, 
şaşıyor ... Hasımların bu, hıl:ne · 
hayran oluYQrlar ... Birbirlerine: 

Gazeteler, Türk pehlivanlarının 
resimlerini neşrediyorlar. Fran • 
sızlJr, Y'USufun yenilmesi için can 

atıyorlar. Güı·eş, Alaturı.a ve yağ· 
lı olacaktır. Avrupanııı o güne 
kadar görmeclği ismini işitmediği 
enteresan b'r müsara.ıdır. 

c;nıron<ız m<ı ~timi? Has 
lıa dOT!mo~! 
)leI1 :\i. .u. ~;4tın şa$kın ocbya b ... knc~ 
.,gıı bi.r .ıı:arıa Çlk kam: 

~vala.a pin;ıoDCUı:i. c~nlı bir :o.dit ht· 
Jtnde tio,:rultm.ış k:tryolas:mda:.. uturu· 
yor;...u. İti ter Dc!l•J-:1 bul'U!Jı.ık suratın· 
cı: , yo. yol 111.ayor, b'1' he! :i.nberi 
•·"~ --!Jn b flkn b·ı· §e'Y' gürunı ... Yl'D ka· ) 
yık: goıı.cri !c11JıZ ıen:iyle OOy.Lf" b::.J.·· ı 
gxı eu .. rı .S'6Z.1,.ı.,>;,.,.ı;·ju, K.ır ı ı go.u.... re 
&J .L ş.;..p•1 d.a.-.ı- ·'" nun..dJ.nciJ, 

lf;ııy A.Llıı c..rıdeıı 1"".ı.Zl o! un, kıa· 
rıcığım U.ına y.ı·ım .t.adchcik 2ioıCı(fak 

'\'el' .•• Acı.eyorum l 
J\.ter J:..,.ı cıı::r.ı:..1 bir nli.utu· hat 1 ~~ 

çıtpll!l.ı ."CM. ha:, ·11"d1: 
- St-ni gf~ c~onı.-m. bQkrnı sar- ı 

ho; h . il <rn>! ... Bıf lı:ı!fadır yaptığıu 
nazl.ı.:ın ıebeblnıı. ilmdl anladım! •. 
\" l, zıb;ır! Yıe&n ''m<:tl sana l~anyak 
ye foe lblr st.rplı.r&t: SOP.3ıS1 çı kLrım ot:• 
w.le'l ge ri•&·•ll şl ırır m :1lırr.all11h! 

&el. •a Ratilıo ~"L .:ıc. ,,., L ~r 
b..u;;J.: 1 

- Aşk o, un~- De - Bcf~n:Jn nıi 
~i y.1ptığ1n marifeti?' 

Rat p a ('3. rcl \'cn!erden ınip 
- pıdao çı .tı. '\Jrr7.tlkJ.nın ellıtri bög . 

rün~ !<:im. Fıık.ı Ratlbi • en k•· ı 
çırcılı ot;ln °"' ını d• kıt.çır.ınışa döne· 
rck hemen ud:ısına JCu§tu. Ac-e!e B<.:clc.? 
mao10iurıu , .. ~ PJCUllf. giycı•t."k:: te\-g·
)i6ioio p ı•nL.co ŞQk.1l:J. ı:ınroıya hazır
latıdı. F .ı:k.\t çı~m .,n önce biı... kere 
d·ah.ı kocu.sı.:ın ooa na ip hidôetirı.r 

tam :::ılao k i9tedl: 
- llı\ı A ctuımu$ t.ı o çw~.tSı gözlerin& 

be?era:yor.. Ben ol"rı.1n ne: mal ok.buğu· 
nu bilcr.,n1 .ta.ten. Il.: ·ı nı >~•yt:re'A.'iin 

bal< fU halim• Kaç gür.dur ne batı.. 
re etrd.lm? 

HJ6ta inııdedı: 
- Ah lı<ni:n Cl>?•l kalıcığıııı. 
- Su6! DiHoı ıKeıil. Y•ıkaJ. f(\}'tan· 
rım ÜE§AnG uşu..•ı.;'CCk ... 
_ Nc:~y~ gidıY·•rsun bu \3kıı) 
- C'"h'"nneıne• •• 1övbe toSt;ığtirul· 
h. Bi:- ':!c ıtorı..'YOrcun.. Ntreıy~ gide .. 

c. _ım". D>Jktor Bl.'."ytn vızitasın.ı vctn:c· 

Merzu!lu kapıyı kır-ara'lc gfl>ı örtl"rek 
ıMoağa fu·lad1 ... 

R.ılıp ı·\·in(; tıvine p;ınsiy'Onı:t dön
m{l:t.ü. İrini onu 'kapxlan karşılJG"Bl'o1~t 
hazır"a ı t:ofrQının boış.n.ı göı-i.lı"dil. 
Rat p ele sol<ad<l•n ufı>k !efe& .laılll< 
~rrJi~1ı. İk.'91 her ıboer nn·a.:eyi Zf'n. 
g:n!eştıfl:'!ilı:r. Ve rr:ı!.ı.yiJ. otuı'"\l.'P ilk ka. 
dclt.l'cri doldı;n,utkcn n1c-rdi\ cnlrri!l gı. 
c ~ !:nı duyaruk yerlerındcn kı\lup 
lkc.pzyı açtılar 

hfeı-zıı.taa aft.al maru!TJIOr so!a}".J çık. 
ıoıştı. Ka l ~.:Ya edince f:·:ni c~ k 
C"YaK t :ğunı1y;1 .>:ıs ıdı Kı;:ı.ı bli~ 

ı,.,.,to:lı:ğı cOnb!iş suya dü~rr.iı;IO: 
Ka'e )'(ne tirn hr'?' Sr-n utunmerı. 

kJr~: 11 ycii defol bur n ydksnın 
şimdi kıJ.• ·n.ıtol.ı gidczı·yim .•. 

Mt.'.rzu1c1 arttk kor'k.ınuyıordu, Onuo 
do go .. 1.1 kararmıştı: 

- H:zydl oı'a<hın ytllos: -Diye hil
cwn e~ti- i:t.cdll.ği., 4:~-cl.ır yırlıl ... Bı·n 
Ratihl.-nl burll<lun ıl;p gotürmo)"e g.J. 
dim ... BuııOan eonr:ı otur d.ı avucunu. 
k..rkla! B.l~W bir dlhı Ratıl»ı . yü
.zünü göff'<-ek mi in?. 

- Kale R~Up be:ıim ilk roı a'.!.rım4 
ctı.- Q~._ tıoogi deliğe f.Ok'san yine 
bı.::-yırn ... Senin gö~rinin önünde 
.. ,.f,ezeyl.'l' Sen P•lla ..• İ•!o: ıt ... t 

1 

MJtL.. {Daha \ar) l 

Acele etnı(•y!niz!. Ş~mdi ism:ni 
d•, blb•sını da, dedesini de söyli
yeccğim ... 

Bu zat, Sultan Hamidin ~ehre
minlerlnden me~hur Rıdvan pa.<ja· 
nın oğlu. Rcpl beyt>fend:dır. 
Reşat beyefendi, Parist< sefahet 

alemlerine gömülmüş. orada Jon 
Tük fere karsı vazife alml~ bel • 
ded r. Koca Yl'sufun muv~ffaki· 
yellerini çckemıyor ... Bır halk ço· 
cuğunıın zorlıı şöhreti ve Türk 
dün~·a•ın'lı göğsünü kabartıcı ale· 
v; onu d ğlıyor. Neden acaba? ... 
Ne ıcın? ... 
Şimdı burasını bıraloalım. Re

şat bey, b'r giın Paris gazetclerire 
şu beyan>lt• bulunuyor. 

- Koc" Yusufu yenecek Türki. 
yede pehl van çoktur. O, bildiği niz 
kadar kıymetli değildir. 

Bu beyanat üzerine gazetel.er, 
Koc.ı Yusııfa karş, ccp'"e alıyor ... 
Frans1z 1 ıı:r, aslanl.1rının miik<"frer 

- TüTkler, çok yaman insanlar. 
Diye methü senada bulunuyor· 

lar ... Reşat bey, Herkeleci ile Ka· 
~a Ahmedö alıp oteline götürmek 
istiyor. Hergeleci: 

- Bey·m, bizi b•şbaşa bırak!.. 
Biz, bir yerde oluruz ... 

Diyor, Koca Yusufla beraber a· 
rabaya binip gidiyorlar. Hcrge. 
leci ile Kara Ahmedin olan biten· 
den haberi yoktur. Fakat Yusufun 
suratı asıktır. 

Hoş beşten sonra mesele aydın· 
lanıyor, Yusuf: 

- Abe!. Utanmadınız mı be? ... 
Bu, kafir memleketine kadar gel
tl'niz!. Kozumuzu memleketimiz· 
de hallederdik ... 

Deyince, Hergeleci soruyor: 
- Ne kozu Yusuf? .. 
Yusuf, işi izah edıyor O vakit 

Bu, meraklı güreşe Londradan, 
Am<?r'.kadan, şuı•adan buradan 
binlerce St>yit'Ci geliyor. 

* Güreş bir slrk meydanında ya-
pılacakıır, Ona göre tcrtibırt alın • 
mıştır. İki Türk pehlivanı karşı 
karşıya çıkıyor ve, kopışıyor. 

Ecııebil~r. alaturkıa gürejın me
ı·asiminc hayran olu}orlar ... 

Türk güreşi zorludur, kırıcıdır, 
boğucudur. Fı·enklcr böyle boğuş. 
mağa alışmadıkları 'çin ıztırap çe· 
J<:öyorlar, korkuyodar. Karılar, er
kekler bayılıyor, arada hır: 

- Vahşet!.. 
Diye bağırtşıyorlaı· .. 
Üç saıt sıkı bir boğu.şmadan 

sonTa Koca Yusuf Hergeleciyi 
Kur kapanına alıyor (zorlu bir o. 
yundur bu) w. (·zmcğe, boğmağa 
başlıyor ... Böylelikle yenecektır 

H'.rıdistanın harp i,lerinıltlL ha· 
zırlığı, bu yoldaki ı;ıc>oi, k<1rsı· 
smda Amerikanın alakası daha a;t. 
makta olduğu görülüyın. S n 2a· 
manlarda Aruerfkadnıı H ndhta11'1 
bir mümessil tayin olilip giill~<ır • 
leceğinc dair Hır ilen lıab<>rl<', Jo 
bunu göstermdoted r. Diğır. ta 
raftan Ilindi...,taudaki İn~·i1i.ı: vaı • 
umuın \.:ın:n beş -,~nelik olr,., \ a-z ft 
müddcti de bitmektedir Va!.,. n 
yirnıi be~ sene çin dahR mHcic!cti 
uzatılacağı yolunda·ki ı İ\·ayct.~ ·ıı 
doğ0ru olınndığı anfo .. 1ln1n1:.J,;,ıl.:.ı· 
Gelecek beş scııc 7.arfı~da harp bi· 
ter, fevkalade haller kalmaz, cıı 
dan ~onra )-·eni bir \·aı· tav"n e i 
lir diye yürütülmüş olan t:.lhını .ı:oı 
hilafına vaHi umumi L<ırd .Lı. ı f. 
gov'ıın müddet' birkaç oy s:>ına 
bitince yerine başkasının tay ini 
Londra hükumetince mlişkiil ol
mıyacaktır; diyorlar. 

Fı"1nsızlar bu hale taharrrr-tıl ede
miyorlar. Bag· ırı<ıp a• a " 0 .ı,--. ti 'J J •••• 

Sahneye hücum ediyoı'i~r .. Yu • 
sufun beline d<·mirle \·uru) • :r .. 
Polis, jandarııca güç:ükle pchl1 • 

vanlar meydandan çek yor ... Gu· 
reş neticesiz kalıyor. 

İşin en enteresan tarJft ~u:-ası
dır: Gızt:tecilcr, Hcrgtlccjyo scru· 
yorlar 

- Seni, boğdu, ezd. değil m<?, 
Herge'.eci cev>p veriyor 
- Türkler, gürc-şı boy!• yapar .. 

Siz ne bicim insanlar-ınız? Ezrcn 
benim ... Boğu:an beııım ..• ş.ka • 
yctçi ben olmam lazım. Sizın ka· 
dar yüreği yufka b 'r millet gor • 
med m. Sizin a .tfı1zııga güreşi 

seyrettim. Ona bizde küç,•k hıı

vası de. 1.-r be!. Hepten c«ııb.ız1ık 

güreş o be! Güı'eş ded ğin bizil"
ki gibi olur ... 

Koca Yusuf ta 
- A be ne kvrkak ~d.ını . ıız 

be? .. B'ı· boğufmayı •c~·r .. dr('('k 
yürcğ n!z yok bo1 •• Ne bayılıp dö. 
k-ü'üyorsunuz be! Güreş <led. io 
büyle o ur be! .. 

1\1. SılMl KARA YEL 



I inci KANUN 19122 2 - S O N T E L G B A F -

r Günün siyasi icmali----- - --· .... 
···-. --~ 1 Milli Sefimiz / 

1 

Son24Saat içinde 

Hadiselere Bakış 
a..--------------------, ....... , ______________________ .. 
Rus cephesinde Almanlar müdafaaya mı 
çel iliyor ?- Rommel kuvvellerinin Libya
dan ric'ati devam ediyor • Lava!, Hitler 
iJe ne görüştü? • Roma'nın açık şehir 

ilan edilmesi meselesi 
Te!!Wı eden: Ser.:'lı ııu:ı.m.ır•.r ALATUR 

Ru;ya harbi hakkında muhtelif 
kaynakılrcwıı ge:cn haberler bir -
bır ni tulmuyorSJ d1, unı•umi va
ziyet baJuict ğı ta.kdirdı-, Alman
J,rın bu kış ttdafiıı v ıiyete geç· 
nıck niyctındc oldukl.arı seziiıyor. 

Mi~v re bag ı r 1-dyl'lann, Alnım 
mukJVl'nH·tını bit ga1 ıbi)et gibi 
go:;term~lcr ,.e b~kılırsa. bu ka-
11J.ıt kuvvLtlı.:,ı:yl :-. 

A!mın ka)r!.k"rı bu mı.h~·cbe-
1ı::r ~ lKKtn ,..ı laf si .lt vc1 memıek -
tt'dır Bu yeni t:ıar 11 "(, l.'erı.u do.ı;; .. 
.ru yönetildiğine gore, lieaefin füı>· 
tuf olması tahmın edıliyor. Şayet 

Ruslar bu lıarekll eıınde muv•f -
fak oiabilırlcrse. Stali"g' ad'da ve 
K 'kasyıtdaki Alm•U k"vvctlen 
zor bir duruma düşer. 

F,kat Almanların kış muhıre -
~!er· ıçin çok iyı hazırlandıkları 

'lır>utulm.ıma!tclır. Rjcv ''e Sıalin
grad'daki Alman müd:ıfa•sıııı Rus
Lr hı" ıürlü sökemem• !erdir. Bu· 
güıık.U va:ıi) •. e göre, Almanların 

yeııı bir düzel me harcket•rc gi• 
,: rniş olduk r• ıifıabı hasıl olmak
tadır. 

ŞiMAL? AFRİKA 
MUI!J\REBESI 

8 ne• ordunun Essultan mev
ık.•ne ula<ştıgını aün bildirm ştik. 
Bura ı sıhil vu•U üzcıinJc Sirte-· 
ye. "5, Trablusa 400 kilomct ·e me· 
sıfode b;ı· koydur. Mıhvcrin mu
kav <Ot edı-ccğı zar.nı·dik" Mıs

rc til '"ttın.n 150 kilomclr• doğu -
sunc. .dır Harekatın seyrine bakı
usa, Romrr.el''n Trablust• esaslı 
m4 vcrnet gostı>rmiyerek, doğru· 
da 1 doğruya Tun usa geçmek istC'
diğ zannı galiptir M hver kuv • 
""t c•·i bilii çüi:mekıedir. 

HlTLER'l:N' KARARGAHINDA 
YAPILAN GÖRÜŞMELER 

Londradan verilen malünıata 

göre Hitlerın umumi karargahın
d .. 1 B ve 19 Birinciki\oun gi.inlc 1·in
clc Mareşal Gör ng, Fon Ribben
tN.:p, Mareşal Kıytel, Kont Ciano 
ve İtalyan G"nclkurm.ıy Başkanı 
General Kab<'l1cro'nun lştir~k eı
tii.ğ mühim b'r topl.ntı yapılmıştır. 

Varlık 
vergisi 

Bu topl•utıda Lanl de haıır bu· 
lurın;uştur, Bu sabah P.Hisc dön
müş olan Lavllin bu ıop.antıya 

in ç•ğırıldığı henüz kat'iyetle 
~nl"{ılm.ım>ş ise de, Frrnsay.1 aıt 

meselelerin ghoüşüldüğü muhak
kaktır. 

Lo'1dı·u kaynagı bu ha ı~r<lcn 
bai1,edcrkeıı. şii~ c d >·ar: ,Milı>e· 

Kom u ı:ıı·ı ınu eyan..kız 

olmak g~n·ktir, Bu topıanlı, va
z yelin m;Jıvc · iç n bııhranlı bir 
safha ı gırdiğiııe ılanıtl tc. frkki 
cdılmektedir.. 

AnkarJ rıdyo gazeltsın,n aldığı 
haberlere atfen, yüı üıtüğü müta
l(!oaya göre, La\·ol. Vi~İnın elinde 
k.ıfan Fransız; tie:ıret ıemiier·nin 
ınılıverc terki için çağmlmıştır. 

Bunların arasında Tulond1 bat · 
mıyan harp g<·milcri de vardır. Bir 
t"hm ııe göre de. Lıval F'ransada 
k·uraoa,:: faŞst plrtis; hakkında 

iza'1at verırek çin gitmiştır 

Almnnl burnu mut.ıd b•r top -
la::"ıtt clarak güs~cril v .. l:ır. Dt:mc.:k 

ı l<i Lava!in Füh·en ziyırctinin se
bepleri lıcnıiz esrar perd~s· ile ur: 
tülıi bulı1"m•ktadır 

BIRMANYADA İNGlLİZ 

TAARRUZU 

Hindıst•n ba~Kumar.<laııı Gene
•al Vavcl .ordusunun gir.:;;tiğı son 
taırı•uz etrafınca mühim haberler 
gelmemiştir. Aniaşıld1ğına göre, 
cenubı tevcih tdilen taarı'llz isti· 

k.ımetındekı arazi çok .ırızalı oldu
guııdan, J ıpoıılar mukavemet et
meseler bile, harekat çok yavaş 
ır.kişaf .etmektedir. 

jTALYADA NELER OLUYOR? 

Roma r;;dyosunun bildırdig:ne 
göre, faşiSt parh>inde yenı deği

"ikl'kl"r yapılmı~ıır. Partı umu
~i katibi i!e parti erkanmdan bir 
çoı.1<ları clcğiştiıilnıiş ve bunların 

yertnf3o gt:çrn umumi hJrbe,•Habcş 
harb ne iştirak eden ~ahsiyctlerle 
ma•fıl subaylar getirilmiştir. 

D ger taraftan Romanın açık şe· 
}ıir ilim edilmesı hakkında .Nev
york Taymis, gazercsi şu haberi 
vermişt.r: 

ttfükelleflerin °/0 de 90 ı· 
. ~ubelere müracaat 

ettiler 

cBu fik'r kabul ed;tmıştir. Fa -
kaıt garant' lcl' steıım<"lrtedi.- As
keri mahfillerin ve kralın Roma -
dan uzaklaşması şart k~u!muş
tur. Bu me,elc hakkınd İngilttre, 

İtalya ·ve ''ata.kan ara:)ınd.ı müza

kt.:rt:ıe • Cl•rey-·n ettiğine da:r şayi
alar dolaşmaktadır .• 

Harp vaziyeti 
(2 lllCİ SRh.fedcn Uı·vam) 

-
(! inci Sahifeden llevaır.) 

h~ antet \''\:. h:Ul<llmt't biı'1bırine 
kenı:Uenı..-ı,:ş tl.!4 vüct.t h«1ıncı>C 0u:ı'.11· 
ınıa.::t n:.ıi.Jet lruV\1.:~i ~ n ba ı.cıı. ı.şaıt;litr t. 
Sl}n bir btt{tı.t .içind'<: lııJki 3 vıi \veHınizlc 
tt"!'OC.13 cttirr.. l\1ıllıet.4;e bir ltk duygusvnu 
domir gibi i~·adPyi her tareflJ a:n:-ılnıaz 
bir ha:c:.t· bu~:~ r.n 1TC1'..1<lım\°tin tc<Dblr'!t·l"i t 
ımüt 1bct sf'll'ler(:!cr•nl \'Cl~t~rlcr. 

V; r1;LI.-: veri.J ;j bütı~n nrJ lc~.n viıcd~· 
nında d:Jgru ve .ı:"'.ı bir t..:ıd.b 1 1' tc!ü~-:ik.i 
olun .. ı:•uşlur. Bu \•cı-atnm h.ıız:nt' kudr.·· 
tizı-e içtim:ti ve ttj,9 ii n.ız3.ırr.ı lıty~Jı 
tE"sirlt-ri ol ... ~ İ' }k ı~1 ht:l' tab'.'.ft:?E~nda 
anl~ı~ştı•. Karruııl: n c::ir:li ve kat'i O• 
larak kaıbulü iÇ"İll bL·tun.ct rwl'.clin Y~· 
ci';.l11nc.a gen ı:ş i.-tinz. l !lulrr.ak~r. 

Buıısı:b'.ı.r! 
Arar.ı~::ıa goÇ.il'dl~iın bir k.ıç gfr~dcn 

1 
blhtlyar ohl.ı;;rn, Tnıı:· i: :" gôrü rnd:ıo ü.zere 
ve güzel Bur&a iç-n en iyi dAle!ı;ı!crimi .söy· 
!i.yeı e.'.< lize veda ed!yvı un~ > I 

!\.1u.ci:ttıo.·1, 21 (A,A,) - Rei ~mbur 
İ-:ırnıtt İnönü 'b .. ı~Üı"\ bur~~::a gCt ~l(·r· ! 
Cir, 

l\1..Ui Şt'f 1\1"1 ~nyı Mirtır<''.tC':rı""i!T)Csi· 
nin ınü.ıa-kcre \'e inıZ" er'ild'.·;.l rr.iiZt.,Yİ 

gezrni9le1· ve bl.! 1nti' ır e '1.:ıtıı rn1 c· 
be' .Llı tlrır.<.k ~··re b~},ınm·l-j o.lan Dn1· 
dın ytrinl vt pıAnl.ırı.11 tct:Ct:~ ey1ı:dik· 
ten nra nurs ya dôtın u..-1.t·ıuir 

Rusya cephesinde 
<I inci Sa-hiff'dt.a, Drvaml 

Dün a:kşlm Benin radyosund:ı 
konu~ıı bir ALman "özcüsü orta 
Don havalisinduki vaziyetın ,Cid
di• ol<lı.rğunu bepn e'lll"i~lir. Mez
kür sözcü Almaııl>rın; .lnanılmı
) acak derce~ büyük vesa·ı ve 
kıtaat karşısında. evvelce hazııfan
mış olan mevzi'cre çekild:1kler'ni 
ilave ey lemiştır. 
Meşhur Alman sözcüsü Gone -

ral Dictrih do, Rus hf..\cl.imunun 
Almaıı yük.S"-~ kuman<la'llığ:nı a
ni o!aı·•k yakaladıgın. sÖ.)' !emiştir. 

Diğer ıarafıan ort.1 Don havali· 
sindek.' yeT"i cP?Mdf" cereyan edtn 
bu rnuharebdrr bill>aSS'a nazarı 
O.lkkati çekerken diğer cepheler<le 
de çek çetın ç:ırpı;nıa;ar olmakta
dır Ezcümle Sl•lıngrııd'ın şimal 
batıs11>d' A.,man tankları hlicuma 
geçmışlı.:oı.- ve bir giin vüren mu -
1'arel:ıedcn scrrn Rusları bira-z g<· 
ri atma!~• muvaffak olmuşlordır. 
Maanıafih bu; Almanlara pÜıJlıy.1 
mal dlmuştur. 

Stalingrad bölgesinde dün Rus
lar 39 ırnkl ye tanaı·esin. di,şUr· 

müş~eraır. Rusbıl' orta cephede de 
son günlerde Alona.~ nd•n al<lıki;ı
rı yer1eı j tak\'iy~ ctmcğc ve A!
man tE'1:avüz ihUmall,·rıne ka~ı 
ta<.trruzi hareketlerde bulunL.ıs.ğa 

devam eylem.s'crrlır 
--~--

M.ihvercrer 
tl ınct Sahiredl~n Devaml 

?ı.1:1'.'ruta ha\·ali.JıJd.e old .~hırını bikljr. 

rı.1~:ı1.i r. 
Eu kuv\ tlkr El.'ı~eınıeyı'nclMn ~.ı:ı. 

Clar.tıeri al1ı lv.:'tb ge~r;, l "· Ve bu mlid 
d.-t L.~rfın::ta Gu.çın d3'ima.n 1500 id!orr.et 
re! ı'..ç, bır r.!ıt af<" t('tır. , 8 ~DC'İ i~~i;:: 
oı u •1 ~ pcşl'f:riDi t:rkip eylem :şt.;r. Bu 
w..- afc mesc İ.s44nbulô n ?·Tilni.oc k'ı:!· 
ı'!nı·dır 

Tl'N(;STı\ l\lf,Hhı Ho\RI:llL'T YOK 

Le: dra, 22 (A.A,) - <B, B. C:> Tu· 
nı.;...;.l ccrıy.ın t-dtn hal'i: ·..1t t"hernm:y""'· 
sizı:t r lUi'.ıc11 k3ra. huırkı.;ilı D. uıp lrıs

rr.ınw1 o:-r.ı.~tur: 

Fı'ai~ ı.z k::ı"...ı.atı Sı ·Un 80 kilometr" 
Ga~ "Ji:r::dıJ buhzınan lıir "f:hri gal cı:.ım.~. 

leı'.ilir. Mütteffk tır)-'tV:ıt~J;erj Tuır;,u.s, Bl· 
ZC'l"İt·. ıl(~ Ci~et' yerleri bomb.ırc'.ıı!nan et. 
m-~ıcrdir. 

Ş.-h-ri·miıdek~ Val'J ,k. \'crgl ,i ınt.kt~· 
4,.:.ıı..,,. dtın oldıugu g.b; bu "'10041 to 
~ .. 1 .. trye ve lia'.·raıyc Ş\.ıbclı·ri"!ıe ın~· 

ıt cdcrcık nanı~arı.1a La-ıtıcdil~ veı&i
Qo"l öğ,enmoşlercll;r, B'ı· lkı!ım mtili«I· 
Cıetlcr i:;;c ledly-N b la.ma;:ı ıbulunm~
fbe1rlaf'. Ddttn:br B. Fa!Gt ı'..e eski Def· 
~.ı !"llNz Mafı\y• füy'<l• TefL;tye Re
isi B. ŞeWcot Aıı.lanı.n bu sal>..lı t>ır 
mulxıt ıir.i.ıniu vt"t"di • i1.ah ... ta göre 
ıe-tııtmızddri.l Vaui,k Vergisi ınü'kel eflt· 
rın<u·n 11lızdc ~i .,rtrc güınü, yÜLtd'e 
ODU dUın vtı buClin &ltbcleıc ınüraca.Jt 
edeı naml.ırul.'.l tırh*'kllk eduı ver· 
.giıyl ögroı~n~!~ı-dılr. l\.fü:td>ak:i y\12d~ 

on da ögrenm&<tediı-. Bi< c;ok m..ık..t· 
Jener bu .&R'bah miihtm tflC'-ye-lerde bu .. 
t .ıınmu6i,"ardr. 

çüımenemez. Gelecek 40 . 4.S gün !-----------
Y eni ~km _k 

karneleri 
zarfında Stalingrud'ı kurtarmaları 
\'e Don dirseği içinde vazi~·ete ta
momile hakim olmalar ı çok nıuh· 
temı;lt: r, Ruslar buna muvafCak 
oldukları gü11 Almanlar K afkas· 
ya~a.ı ,.e aşai:ı Don nehri boyun 
dan ric"ate mecb~r kalacaklar d ır. 
Fakat Mareşal Timoçenko, Ros· 
t of'u tutarak Almaıı &rdularının 
geri.ini kesmiye çalışıyor. Bu ba· 
kımdnn bir r"e'at de artık Alınan· 
hra çcık pahahy·a malolacaktır. 

lstı ntul Çf çt kci er Cemiyetinjen : 
Ccmiyetimızin ~eııelik alı>lade umumi heye it 21 /12/1942 tarihin

de kinci defa olarak toplanması için a~di maıkamlardan müsaade-
' .ılr.mıış ve usulü veçhile gazetelerle ilün edilmiş se de 17/12/942 

tarminde intişar eden Son Telgraf gazetesinde 25/12/942 cuma günü 
oJa,al< ilan etmesi üzerine ct>m yetl!lI"' kanununun ve nıizam 
ıı.ımer= 'lıiı1!Wml rine uygun görlilmcycrtık umumi heyetin tek· 
ra· 30/12/1942 ça11amba gı.iniı saat 10 dar. 12 ye kadar yine Bey
oğlu ka) makamlığı civarında Lunapark g.ızinosuııda top!Jnacağı ve 
asli az.ı,.ıarımızm cuzdanlarile bır Hkte gelmelcrı ilAn olunur. 

RUZNAME: 1 -Jdare heyet ınin Çllışma raporu, 2 - Hesap 
muf •ıişleri raporu 3 - 1942 yılı bütçe ve kadrosunun kabulü, 4-
Azanın tekl fleri, 5 - Idare heye tinin · müddetinj bit ren nısfı 

ıçııı se :nı y;ıpılıııas:. 1 

C2 inci Sahifed.?n Devam) 

ğUn-e mür3caat~ bula.nacr..1a:MOır. 

J - Mutemctl"r 20 - 28 eb'arinc:bkf 
k.1ğıtlar ürcrjrıdc ht!r kaz.a irin ayrı tan. 
r,.;m ec.ilroiş 3 nıümunt· No. lı beyanna. 
me bordrosu•:'l<ll, ·bu bordf'oı·,un hU:i.ısc 

raı1'~ı:.nn1:4.:ııoı bil::Mrt·n dıair ... ·~ııiıı reıı::mi 
bir t~z.".i«r~:o::inC' ~{liyel'E.ik gctırecf'k!cr· 

d·.r. B·11d· ,.J•.ırın h3 . ..;, ,.t s:iiinli!>i:r ve bi!
b1.s::2 da!.ı:.1ilo ile yazılınıış o!nııası.na dik 
kal edl:t·eektil'. 

2 - l\lah::uıp rnu~mde.5i yaıp•bı~tn 8 
nüııYıt.ınc No. lı ıck kartı te\'Zİ bor. 
cirusu yıne resmi hlı• tczkcrt l!e h;ik ve 
sHinti~iz ol .. t••k: getırilt-cektir. 

3 - 3 ıı(."':nUIOe Na. iı bordr0n.a ynzılı 
o~ap ta btmlardGn aılc~cr; ~thl'irr1ıiz Be· 
ledi:t·cs.i hu..:u.tları hat"ic nde ik:am~t t."(!eO· 

ı~rin b(.ıyfik küçü'k nı.ı.fus iti\).ar .. yic Vt:" 

bı..;.!unclı.ttları V.Dftı.y<'t \'C Ksı>alar ı im· 
leri kar1rılarJna yau!m tk surt-t:ylt e:yrı 

bir ced-\·el!: ı;ıkaııtı~:Jra·c ve ·ıYllı l'c3m1 

'le"'.' ~crcyc ı11.tliı·ilı·ı ~ it :;ctiı-i_et c~tir. (A{. 
lı·leri İı:mir \.(' Ank:R:·•J.ı. ik met L :cn1er 
bu e:ı:. ced\'t-l<· dahil ct1i1miıyecu'.~tir) 

4 - MüıııC"a:o.tlar her zıun.•n için ıou· 
tet:rellcr va,ıtasiyle yııpıla~ktır. 

5 - ı uurnaraJı dus:rariıaın ıoo t' ·kadı.ı.r 
24/12/942 de, !Cl :le, 2-00 • k:ı<br 25/ 
12/942 de, 201 ci<n 300 < k. ıl r ~6/12/942 
ele, 301 den 400 e k;cts, 27/IZ;942 de, 
40! den oonra olan cusı"1.,rda 28/12/ 
9-12 güınüıı.dı: kartlarını .thnıik ü.z.eı·e mtı.. 

racl\lt edlCfk~ı."['t!ir. Bu gvn!erdt: n1ilra. 
c:ııt elrr.fıycn dtıire ve 1l'.Ü'e~~eJeri!ı iı;.~e· 
rinl.n geci:une~ıdt:\ rr.jjıft·vı•U.t rrt.S'u'.l. 
ye:~n kr.ndf .\'.rine ai.t o~nlufu ehen· miyct.. 
ı" i<:bliğ olunu .. 

Paris uçak 
meydanına 
yapılan akın 

Bu sabahki malumata .. 
gore, 

"' uçagı 

44 mihver 
düşürüldü 

Lonctra, 22 (A.A.) - B.B.C. : 
Mütıefik tayyarelerin Paz.-• gü

nü Parisin cenubu şarkisindcki 

Rrun<• tayyare temerküz noktası
ıoa y.ıphklorı ak.n · hkk.nda bu 
s•b•lı taze malumat alınnıı~tır: 

rr.(':r1k~''' c:Uçan k ... 'e. \'c c:Li .. 
berator. tıp:ndl:ki ağıı• tombe .. Jı -
man tayyarelerinin ·ştırak etlik'c
ri l:;u hüeumda t•m 44 mih\cr tay
yarcsı düşürülmüştür Bıın'ur<lan 

dt•sı yeıc dil}c-rken, 14 ü havada 
p.;1rça'~1ı. 'kcn, :!4 il :ılcv!ı:r arasın-

d• yanarken g<irülmUş '"' birin :ı 
de P• otu a:tla!ıken mü ahaclt o!wı, 
muştur. 

H,ıva çarpışm,J•n dalıa Frans;z 

s•hili .ışılır aşılmaz başl=ı ·tır 

Amer ı<an tcışekkülündcr 6 tayya
re geri döntnerrıistir . . 

EN SON 
DAKiKA 

Birmanyada 

Müttefikler 
lyeni bir kasaba 

daha aldılar 
Japonlar çekilmeğe 

devam ediyor 
LondTa, 22 (A.A.) - B.B.C. : 
J3innanyada ilerieyen müttefik 

kıt'a1arının bu ilcrTeyi~i: ccnıuba 
doğru devam clmi§ ve daha b·;r 
kasabı almmıştır. 

Mü:ter>k:er ilerlerkrn Japonlar 
gerı çekilını·ktcdirler. 

YENİ GİNEDE 

Londra, 22 (A.A.) - B.l3.C. 
Müttd klerin Y•. Gine·d~l<i 

harekatı n.uva!Iakiyetle devam et 
mck!c.uı . Gnl. l\lak Arthur ka'"" 
gahınd&n bu sab.,~ n"' r•)\uııan 

l;ir tebl 6 !r:- b 'd r go~c 

Iıwrn mıntaka,.nd; J , crı .ırın 
e:.inde K.ı.t:ın en son iki mU ... tıhkem 
mevkie karşı nıü tl'f,k!n•n dcvem-
11 hü-cumları muvaffakiı·eı. kazan
n~·•kt dır Bir Japon tayy""c mey· 
Canı e?c gcçirilmi-iJ!ir, 

Erbaada bütün şehn kaplıyan 
yangının hala 

söndürülmesine çalışılıyor 
Zayiatın ilk talın inlerden çok o'manndan 

korkuluyor. • Dahiıiye ve Sıth'l t Veka.et.eri 
l \ bin lira gönderdi 

Ankara, 22 (Telet{ln'.a) - Bu· 
gün saat an ikide aldığım mü
temmim malümatn göre Erbaa 

cedilıncl!l;ştir. Zilede 50 saniye 
devam udeo bir sarsıntıyı beş da

:kika sonra ikinc• bir zelzele t.ıkip 

etm>~ ve bazı duvar!Jr çattamış

tır. Amasy-daki zdzclede ~adt-cc 

harap bir esk; ev yılkılm~tr. 

VARLIK VERG iSi 
CBasrnrıkalı•dt•11 oevaml 

bul eden vatandaşları bu yolda 
takdirle kaışılarken tabi tutulduk· 
ları mükelldiyetten dolayı surat
larını ek~'teıı ,.e boşnul~uzlukla· 
rı. .. ı izhar eden 1ektiik kimselerin 
11e mevcut olduğ•mu işaret etmek 
yersiz degildir. :Fakat, böy·Iclcriııc 
karşı söylenecek sözümüz ~oktur. 
Bu gib ler, bn •·atanrn milli ıııü
dafaa~ına, emnil•etinc, kalkınn1a· 
sına, miilli bünyesinin sağlamlıgı· ı 
na omuz silken "e yalnız kendi 
hususi Ye şahsı menfaatleri pqin· 
de ko~an nankör muhterislerdir. 
Ağustos, haltii Eyl(ıl - İkinciteş· 

tin 1942 fasılasını bir an gözöıııÜn<' 
getirenler bu gib !erin ıııemleJu,k 
yaptıkları ölçüsüz ve çeşitli fena 
lıkları hemencecik tasavvur n• 
takdir ederek bugün ken.ıilerin 
den istenileni az bile bulurlaır. 

Bunlur piyasayı altüst edetı.ı )ıj, ' 

bir vicdan ölçü•üne bai;lı olmıynn t 
spekülib}<ınun euvamı tatbik o 
den, nıasum hnlkı s()mürcn. de\ f 
Jet lı•klarıuı alab ldıf:ine çabu. 1 
parırnın s>f • kadar dü m inı 1 
umursan1ıy3n) istifçiliği, , urgun
culuğu en iler" had'1ine ı:iitiir 

H teccffü• ettiğimiz havnJı hil< 
kar metaı haliıı.e •akmaktan c<' 
kinmi.)'cn SO;)Stnlar, \'Utan.sızlar. 
vicdans12lardı, Vl>l'lık •-ergisi hir 
yandan Türk halkından m)Ji ~uu 
ve \.'il:daııın enırt-'1tiği modJc i~ti 
rakini dC\"let lıe,,,.bına temin eder 
ken h ~ ~üplıe y·ok ki bir yand;ıı 
da bu g:bilerin hazineye P•> ver
mesini \'e külfet beraberliğine gi 
rişnıc~ini temin etnıek b.tiytn biı 
kanun olmuştur. 

m'nıı olduğunu takdir ederler. 
Hula~a, varlık \'ergisi: 

a - Harbin dördüncü kı~ı için• 
de d.·vletle v:ıorlıkLların madde ı,,_ 
tirakıni milli ve \'atani icaplar da· 
hilin .. !e temin ctn1ck, 

b - Fırsat iınlM"ında milletin 
canmı yakan, milli ikt1>at "" ti
caret hayatımızı altiist ctıncktl'n 
çekirıııiyen, de,let haklarını kıya· 
sıya çalanları de>\let hazinc,in<> 
karşı vazife ifasına da\'el.. 

Ba!trr.ııntlan en hayırlı, en uğur
lu bir \'ergi, istikhal bakanından 
vatanda~ın ka7.anç şuııırunu tertip· 
!iyen kıymetli bir direktif clmu • 
tur. 
Yalım bir nokta var: Kom· >yon

lar h1kikat•n bütün harp ztn
ginlerini, kaznnçlılarını, \'mgun· 
cularım bulabildi mi?. 

Eğer, içlerinde herhangi bir ıııü
kellef:.1et k.aydına ti'ıhi bulıınma
dıkları için giiLdeıı kaçmış hulu 
nanlar \'at:o;a bu .. ıları \-Clgi miik~\ .. 
lcfiyrfi iç'ııe s<ıktutnıak da halka 
\"C hi ~ilil~re tlii~c:u hi-r \atan 
burcuılur. B r ~&nda bütün ka
zanç erbabı ın ·ni bir iı,un \-l" -.uıtz'o 

la de\lctc ):ırdım azifosini ifa 
eJer, l İne bir landa harp itinde 
edin.ilen geniı • , .. ucrdcıı de.Jel 
pa)·ı alınırken; tc11c fü~ cttigimlz 
ha\'ayı bile kazıınç meliıı haJ:n., 
svkınak i~tİ) en hakiki mücrin1lc· 
rin kollarını ,allıya sallıyo "' ka· 
znndıkları ga)-rİmc~ru :-.ervetin ii~ 
tüne kibl vıımınk ccmiyl't içinde 
dolaşmalarına g"rçckten ~er '" 
imkfuı ,·crmemcliyiz, 

• • • 
Vergiy; doğuran seb~pler •·e tal· 

bikatı hokkmdaki aki,lcr üzerin
de biz ne dem' clur»k olal'.m 
:\·İne en kesin hüknıü ınilli 'İc· 
danıa ~ ü k~ck tcn1 cl·küz ~;ıhikos.ı 
\'e ~-ıırı::tırı rehberi Şe( lııönü hİ7-
zat intıha \'<." mii~ahedclcr"nden il. 
hanıu11 H.lrnı~ bulunarak veri~ or· 
lor: 

Varlık vergi i b ·•un "'' • n 
\'•:<lanıı d• d-0gru \'C h ı<lı ·b r tc .
h'r te:frkki oluı>m ıtur Bı. \'C r·
nin hazıne kuvvt.,tinc, ~t mAı ve 
ıkti::>adi n zam.ı :ayJu ı t~s'rlcri >· 
lac~'\ı ra'k.n he 'ab·kas uda ı.-

Varlık ,-ergis:niıı bilha'Sa bu ba· 
kıındaıı İ tanbııl için ne derer• 
adilane bir tedbir tı şkil •ttiğini 
ta>dik etm

0

)ecek tek \"icdnn )Ok· 
tur. O İ~1anhul ki. son znn nlaır
da bıı gibilerin tnlırikilc en yük 
~ek ticaı et \'C krs.:fet İııerkezi o
larak aklı başıııda bir ağahc)' rolü 
ifa edecci;ini untthnu~. ad ia 
memleketi hiitün millı kudrct1"ri 
ılc paniğe uğrntma)·ı ta"iarh)-aıı 

bir nıcfscdct Ye bozgun scbckc,i 
ııin faaliyd merkezi ha,lini al. 
ııııştı. O ;:iinlerin hiıd',del'İni bu 
siitıııılardaki in'ikiblurı ile takip 
etmi~ bulunanlar yine bu sİ.İ'tun

Iarda .i1cri~·e sürdüğünıilz ta\·~ilf'· 
!erin, )·aptığımız "'n'ı hnshihal 
lcrin o zaınanlar için ıte derece 
ikaxkar ve ir§adkiir, halis l'e •a· 

1 .a,. ... 11mıt:ur. K nuııun ~iddı ve 1 t'i 
olarak kebuli.ı ı ;n Iıüki.;,, ' le· 
t n \ird3. ında ~iş istina" bul
nı.akt.ıdtr .• 

ETEM iZZET RENi< E 
-·= 

)Parti vilayet kongre. 
kasal:asındl hu~le gelen ve he
men hemen bütün şehri kap! yan 
yangının ~:öııdhrü~meSioc hAlD ~·a· 

iışı:nı&ktadır. Saımıun, Turb3" ve 

Tokat .rfaıyderi Erbaada :ı:teşı 

itfı ile m~gul<iür!er. 

Dah·li~·c ve Sıhhat Vekaletinin 1 • b b h l d yaptığı ilk yard nı tedbirleri s l u s a a t op an l 
ErbJantn civ.ıı· köyleri.ıı n de ha· 

s.ra ugrr.mğı malı1ın.sa da henüz 

k.at'i hasar ksbit olıımamamışlır. 

Zay'aLn i;k !ahını "ler<l<n çok ol
masırıoan kc,rkulm ktadır. 

D;ıhiliye Vokaleti öğleye kadar 

Tt')ks.·ı v;•fıye-ti ıle da ··rri temasta 
bu.'.uuır. "'>tur. Ci,·ar kaza Vt vi:fı

ck'picri 
hal ~'<r-

yet:e ·dı ıı hrmen y ~d m 
göııder;•"Il ş ve Kızılay de 
dLma koşın~~tur. 

AMASYA VE ZİLEDE DE 
ZELZELE OLDU 

Güınü~h.ır.<"rle 35 saniye süren 

bir zelze'.c olmlL5sa da zayiat kay· 

Bım<l,n baıı:.ıa; D. 'ı.ii;y, v•· Sıh!ut 

VıJka:!.e:llc~O:ın 'n n1ll-şlftrt'~a·n •Uf.<lurı iik 

ya.1'dJan tc:roir!cri şun~a dlr: 

1 - Aıfl.c....~-e:xtan b•.ı· '-'JlCt' ör 

2 - S: ır.ı Jnd;m l • .t0.~~ .ue:ıınc-en ik.i 

oo<tor .ıkib;. 

3 - Ar. ;,o&:tzıı bir oper tör r'y 
Vcöe bir Jrtıl ıhey'•t E<b~ ya göııae

riltr .. ~~crd· ı· 

ol - K ~ y Et!.mc et anb-.ı.rl:ırırıdö3.n 

1500, A:r :n;. ... l 200 c-.ı.chr \'ı• 500 b~t

taı: ;yt: ve on Cörl lıin JirJ p· · .a E b:ıaya 
ycıllıJı;-;ırı;.,tır 

Zl'!Ze~oe fr.ll.: rtı:o.:e:trıin-c S llll"'Uı'ı mcr· 

!kezi.nC'.A!n dr Tôpra..c 1\-i.ah.~j~·.i Ofi.~i 

vasıt.a.siyı"e en göad··ı·Un,l§tir. 

ADİL AKBAY 

• • • 
Erbaadan Tokada kaçan bir 
şoför felaketi ilk haber verdi 

ArJkıara 22 (Tddon.l•) - E..ı,am Vali hô<l"..<eyi Aukaraya bildirer..OC 
rrıÜC.">.:i.İf ;c!zelc 1t·Ukc-tl csna&ınd.ı te'J.. hen:oen E:-b:ry·a lut'u!i.'-l ctıııi-;'~ir. A· 
gra·t ve tr!doo h.ıllorı boculd.;.:ğliai'.!ao rrnsya Va.i1si de iJ.\. o~t: y&t'(U!TI fjkj. 
kaza ti~ rr.uhabere ktsilmişlir, i:fk. ole.-

bi ~ Eııb11aya varınıştır, Eı1k..:.z a.'.tm. 
ıı t:< bir 1<zptı'<oçtl ş.,förU ara>bas:Yle 
Erba:ı~ Tok.ada gı~imtş ve u~rz.ele i1e dnn Ç!karOOn Erb,ıJ. Ka;"fn.ikam1 ve 
yangtnın ço!t t.aıhrılıat yaptığmı vil5yc:- j.a.n.1aıma U.;:un?a:r.ıt"..ununn s.ahhaUlcı'i iyi. 
te bi.ı.d;ı:ır\t.:_ı·:..· _________ :....:di::."_,. _____________ _ 

Erbaada zelzele 
(1 i'1cı $Jh'!edeo Dt-"a.m; 

yCI'.< y..'.lngın!1a<r bt. "'Ö ~·rrnış vC &n~ 
19131 'l'c&ot TuJ"lr.:i Ş.:.~er F..:brtcı ,,. it. 
faLy~ t"kip!~r~ vX .. "a n1t.hallirıe )"eqı;. 
r<k :nmgıııları ,;ı>düıırniye ba:şhır~· 
larciır, 

FeliıJ..etzerlclere yardım için 
Samsun S vas •·e diğer ch·ar \'i-

' liiyetlerle Erbaanın \·iliiy·et mcr. 
kezi olan Tokattan derhal çarur, 
ilaç \'esair malzeme ile imht hey· 
etleri gönderilm'~tir. 

Kızılay ıınıumi merkeıi diln fe. 
liikctzcdclere yardım için geniş 
tertibat a lnu~tır, Bu 50bah saat 
10 da Aıılmradan ilk yardım treni 
bartkl't etmiştir. Ilükümetçc i:k 
yardım tedbirler-inin siir"atle alın
ması hu.ıısıında Tokat va!is'ııe 
icap eden emir ve direktifler •·e
rilmiştir. 

BİR TESADÜF 
Güzel Erbaa Erz' ncan zelzele 

felaketi sırasında da yer sarsıntı· 

Kibar n.üşte ri 
Sabıkalı hırsızlardan Recep a

dında bir a~ıkgöı tlün gece &oy· 
oğlur..da b .r k>kantaya giderek ken
d:ısine k;baır bir müşterı s" ü ver· 
m'ş ve garsonlı rın dalgmlığ:ndan 
istifade ederek 10 çatal, 10 k:ışt!{ 
ve 8 tane bıçak çaiıruştır. 

Bunları paltosunun cepleııine 
dolduran Recep tım lokantadan 
çıka,.ken garsonlar tara!ından ya • 
kalanmıştır. 

<ma n tahribata maruz kalmı:h. 
O rnfcrki zelzelenin ,·ukıı tarlhi 
yıldöniimü ile ş'mdiki arasında 
üç, dört günliik fark bulunduğu 
anla§ılmaktadır. 

ORDU VE ÜNYEDE 'TAHRtBAT 
VAR 

Alın.an mütemm•m aııalOmata 
göre Ünye, Ordu ve Tokatta da 
hasarlar mevcut buılunmaklladır, 

İ~!cnbul vı JYt>iıl 1 Jrti Kııngr i bu 
909>.h & at or.ı:b Em!nö"ü H :..! M'I 
Ko:-:-1crnns s~JlllUft;j,l to-J:j .aı»TDıStır Ka· 
l..ma.:g blr kl. , ne h.~.ın tJl)ı.uUC...i~ 

Kaı .. ıgr-t;'i \ ·~ı,>·ı:t P.tr~ı 1~ 't= J.!~:y'di 
Re ,ı B. St.i: • lI.ıyrı L g ,1 ı ~m ve ' 
Krulgrc H\.. gınc Avt t n 14...CI 1 
.ff.ıA::net. L-uce! Rl· s.; ğ c Re"'~:c ·Ahır.el 
Sc.•\•cng~l, n~t p;.. eı e de A'V'Lf' n. A· 
taı1' o... \: ,. nc.eu.:ye Z ·~nt, lt r.cl..iA 

Mli..uıU z~ıu ou:, çu • u .,.~>il· I 
krcbı·. 

ıı.ıu.ıt: Otıı?f"n ~d1 şe .. :ni" At:ıt ~un 
:7..LZ h.1tıra ı icın ay,lk.:S. be-; ~(l..Aa ih· 
t..ı..ımla Eo.J .• u: (.•...liJ\1 , bunu y nt.· Y~

ta, :t.l!.ı2e·C İl"l" .• ;:,.1..z.. !O ırı.:a lı3.tı:ıaı&.:ıfl· 
ro hı...ıın ett'fi J..-.u t .at.~ ... nı.r•ır 

Sı,nra Vilfı~·et P&ı·lİ idare Hey· 
eli Reisi B. Suot Ha~ rı llrgiiplü 
iki Jılıık tanhyet ı·aponınu oku
ınu:1tur: 
•- iki y·ıllık güzel faaiİ)ct"n 

~eref lussesi yalnız ç<ık muhterem 
s~le(im Re:ıaı ı\limarugluna nittır.• 

D'yen Suat llay·ti l;•il'üplü bila
hare hongren in; ınemlckctimizin 
sakin ha,•ası i~ınde; t.;,,ı bi.c b:rlik 
,.e kar~ılıklı sevgi du~·guları ara· 
sıııda yapıldığını tebarüz ettirdik· 
len sonra sözlerine şöyle devam 
etmiştir: 
•-Dünyanın en büyük iki insa

nını Evlat olarak k-0ynunda bü· 
yülten bu va tan, bu büy iik Tiiırk 
Milleti, aziz ve uaııtulmaz ATASI 
ile kurduğu sağlam temeller üze
rinde dimdik durmakta ve cihan· 
g"r Tiirkliiğiin şeref \'e ikbalini 
hergiin y ük>elten "~'iz İ..'iÜNÜSÜ 
ile saadet \'C sükun içinde, \·akar· 
la, şuuı la büyük medeniye! hede
fine hız alu1aktadır. 
Geniş alnında çocııkluğundan. 

beri zafer'n . ilinnıez ~·ıldızını ta· 
şıyan bu büyük insanın mill"lin 
saadetine nkfettiği aziz ha~·atının 
artsız arasız me~a:siy le bizleri 
mes'ut yaşatmaktadır. 

Onun emri altında ~alışmak 
bahtiy·arhi;ına oıen Hükumetimizi 
burada en derin saygı ile hntırla· 
ıuayı l>aş \•azife sayar.un.• 

Suat Ha~ ri bilahare Partinin iki 
,·ılda ha~nrdığı i~leri . ayuıı~hr. 
Bu mcyando anlaşıldığına ı;öre İs· 
tanbul Halke•·lerine 222 bin lira· 
!ık bir )'ardım yapılmış n• gerek 
Parti te<kllatıoda, gerek Hnlkev· 
lernde sosynl yardımlar 11rttırıl· 
mı~lır. Bn yardıml~r daha da tez· 

yid oluuacaktır. Parti Reisi bu hu• 
susta raporu..Ca demiştir ki: 

•-Bu 'l·ıl nıcrkeıden ve ba~lı 
teşekkiillerdcn yaptığımız )·nr.l .. n· 
ların başında bilhassa •fak r ıa· 
lehe• ön pliına alınac kiki b'.n \.a
dar ayakk:ıhı, ~i~ i1n ınaddc i, bir 
kaç ~-üz ta kire sırnk ) rıu('k, a-.ı 

tnth katı Enıiniirıil Ilalkcd İş n ıl
Jna yurdunun şe1yanı -.ükr'ln ar· 
dınıı, kilaıı temini ve daha b'r~ok 
çe~it1i )uTdın1lar gelir. llundan 
~cınraki J:ırdırn plf.nın117 ·!le yar• 
dıına muhtaç \'atanda~ların hnv>i• 
:'l·eflerini zedel('ınl'den, fakut on· 
ları çalışır ve ya,ıdımı h~J.. der 
duruma getirerek yardıma liınk 
kılınak olacaktır. Yardımlorını Ll 

tükeniır \'C yardım gön.-ncği ,·ire 
kendi karanlık •·e muztar:ıı iı!enı'· 
ne sokar halden çıkarıp devamlı 
mabiyerte yapmayı plıinlaştırmak 

istiyoru-z.• 
B. Suat Hayri Vali ve Belc.Hve 

Reisi B. Lutfi Kırdara da il'';< k
kiiır etmiş l'e sözlerini şöyle bitir· 
miştir: 
•- ö:mez Ata'nın ııçtıgı büyük 

yolda \•aotanın en büyük ev·-dı 
<1ziz ve eşsiz Şefimizin pc~nde ve 
'mr'nde toplu, in.anlı, inanlı bir
likJ.e beraber yürüyoruz. Asla dön
miyeeeğiz ve dağılmı~·acağız. Var 
ol büyü.ı: Türk milleti!>. 

MİLLİ ŞEFE BİR TAZİM 
HEYETİ GÖNDERİLDİ 

Suat Hayri Ürgüp'ü'nüıı roşkun 
alkışlarla ka<şılaııan ve ka}ı4l 
len bu aporundan oonıra d:lck. 
bütçe ve hesaplara bakana cn.::ü 
menlerine Azalar seçi'miştir. Bun
aan sonra. azadan Emin Ali söz a· 
larak sevgili l\lillı Şdimiz lsme't 
iİoo!l'Ünün bu ando 1stanbula şeref 
\•ermiş o.'.<iıtklarını beyanla kon
grenin saygı ve şLikran luslerin n 
kongre riyaset divanı azalar. taı -· 
fındao ll!illi Şelımize ıblAğını tc!<· 
lif etmi~t ... Bu tek.! alkışlarla ka· 
bul edilmı~ ve yaP•n saat 14 de 
toplanı':. ık üzere kongreye niha· 
)<t verı miştır. 

Müte. kib"" Tİ} aset divanı fıza. 
!arı Do.ır..ab~~ •e sarayı"a gı.:kr ·k 
k-0nı;r ıı.n s ygı "" ş~kr~n hısler• 
ni az:z Şefimize ıbliiğ etmiş~ir: 
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Şimali Afrikada 
Beşinci Kol! 

Cezair, Tunus 
kurulmuş olan 

ve Fasla 
teşkilat 

1939 hll'fbi, .;; inci kol• tcşkila- 1 
tından faılara bahsedilmesine se 
bep <>ldu. Anupada muhtelif 1 
memleketlerin i~gnli zamanlarında 
demnkra t dev Jetlerin siya. et u
dawlarile gaı.etc nmharri.rlcri 

Alınanlar ş:mali Afrika J<'ran.a 
müstemlekekr:ndeki bir milyon 
Avrupalı ve l\Iuse,·i halk arasın
da kendilerine taraftar bulunma· 
dığını hesapla yerli ~alk arasında 
•5 inci kol• te~kiJftıtına önem ,-er· 
m' lcr n Dr. Kurt Rieth'i bu tcş
kili>tı yapnıı)" ı:öııdcrnı" şlerdi. Dr. 
Rieth. 1939 harbi başlamadan ev· 
vcl A\'tı,tıtr~anın Almanyaya il
tihak kararı Hrmcsinde, Başvl"kil 
Diilfu"'un katli had'scsinde ö
nemli hizmetlerde bııluııdugn söy
lenen biı· şıthsi~et:tir. Ve Zobcl, 
Auer, Pappenlıt inı g~bi taur.ınlı~ 
arkada~l:ırt vas.tasilc; lspanyol
larıu idctresine g-e~en Tanca mer
kez olmak ii<erc Fas, Tunus, Ce
rairddıi beşİD<!i kolun teşkilioe ve 
idaTcsine çahşmışlardJr, Dr. Kurt 
Rieth ile arkada§lnrııun, ıf mali 
Afrikadaki Fransa müstenılekcle· 
rinin lngı'•ll<>re ve Birleşik Ame
rika llu''' etler· nce işgali iizcr.isre 
Tanca merkezinde toplanarak yer
li balkın Alınanlarla iıalyanlua 
ınüzabtteti11i \'e isyan çıkannayı 
oradan temin işi ile ırğraşmıya de· 
\'am cylcd:kleri tahmin olunuyor. 

5 inci koldan fazlnca babseJ lcdi
ler. Norve~ıe Almanlarla birle
f-en •Ku isltng, ın;sal göstrrilere-k, 
diğer işı:al edilmiş olan memlc· 
ketlerde Alınııolarla i~birliği ,va
panlara ora..,.ıoıu • Klt. ,Jing•İ de· 
nildi. 

Şim•li Afr:kadaki Fran.,ız müs
~ınlckelerine B.rl~ilı. Amerika 
ve İıtgikercnin aslı.er çrkarmııla
rı üıerine 5 inci koldan yine bah
~dilili. Ezcümle muharip ve de
mokrat devleller:u matbuatında, 
ı;;iınali Afrlı.adaki 5 inci kol bak· 
kında bazı m.alıimat veriliyor: 

Şimali Afrika Fransa miiMem
lekelerioden Cezair<k 7,239 .000 nü
fus \'atdJr. Tttnns'un nü{usu 
2,608,000 dfr. Fas ve Rifistan dahi 
Fransa ve İspanya mii-stemlekele
·~· dir. bpanyol Fasındaki nüfus 
795.000 den ibarettir. Fransa Fa
sının niifu>u, İ>pan)"I l"a>ınınkin
dcn daha fa1la<hr, Fas, Cczah, Tu
>111ts.'doki Avrupalı ve Muo;e,-i nü
tusu bir mily1>ndaıı fazla değildir. 
Httna nıukab:J Trablu garp .-e B >n· 
gazi adı .-erilen Şimali Afrika İ
ta!) aıı nıü9tcınleke>iodeki halk 
725 hin<t'r. 1-'akat !'rou'a ve İs
panJ. aııın şintal, ı"oıaii garbi müs~ 
temlrkcll"rndeki AHupslı ve Mu
se\'i niifusa nazaran, Trablusgnrp 
ve Bingaz de İtalyanlar ekseriyeti 
tc~kil etmekte idiler. İ!alya hii
kiımeti bu ınüsteınlekc)·e fazla i
Utlyan muhaciri göndermiş, bu 
İtaly anlar oralarda niifusun yüz
de 90 kısnıtw te~kil etmşlNdir. 

Şimali Afriluıda Am"ral Darlan 
ile Birlc~ik Amerika ku\'V<--tlcri 
Bu~kumaııdanı General Aysenho
'er arasında yapılan anlasınanın 

l\e\yorkta dahi tasvip <.d ld(gi, İn
gilteredeki bazı muhalcfetlerın 
itirazlarının ter\ i~ olunınad ıgı bi· 
1"nnıckted'r. Harp yapan Alınan
lar .-c İtul3anlarl:ı Aınerik:ılılar, 
İngitiılu, 5 inci kol me;clelerin
de, )erli balkın ve Fransızlurın 
ınüzah«·retlerinde çok dik.katli 
davranmakta, büyük ı:a~ retler ve 
paralar sarfeylemektedirler. 

D.N. 

ro. Dem:ryolları ve limanları İşletme U. i~aresi ılanbr~ 
J 

De\~:et O.."ET.iry"ll::ır1 ftnzil1i ı-~a. tari~ı:. üc .. -etıcri :?J ik: .. ıcJ'.<5!lUrxl•n n'lıu!ı.:ber ol· 
m"k Uzerır rtt:rı.hruştır .!:'azle , 11l·"ımilt i\'~TI ata .) Hlİlıa \'ı•.yn ll:'t'lG(C:W.r.' T"c rı-t 
~ .-· in ı; •-a,(>ut ~. -: ıdil'". 2 ı:;ı) 

Şose ve Köprüler İstanbul Mıutaka 
Müdürlüğünden: 

Yo!lardoi çaiJ:-rJn nıo.hlk.ümlar içın bJlıkçı tipin'(}~ Vt' 52, 54, SÇ bc·,lcn 
ÜZ.Cı'C diz boyu-00.1 ve ş:ırtn:ı.n1(• ine te\.'(Jli<Q:ı, b herıi 851) k·uıt'llJ~ he ... uıylc 
~50 J:ra m~ha.rrımcrı bectrlle 300 t:d..:t cakcL diktaılr.ıc"İ w;ık ('İ\.·sJtnı.:ye 

• o. rr. .<: 
CC' r.:.n 
kvrn '· 

m~.ıl\.<r. 

~-~··'Ic n kuım •Şl tcbre lar41f1M;.ın v~ı•ı1t"CL1"til' 
Asto1r, tc.l:-ı, diiğrrc:eri, ip'i:K Vt,--t:_jr !5i"clJrr.1e nıulkfr.e~ı i ç1iıgı. i\ berabcı• 

mi.:~edıhide .. ulr. 

Br.~,atT?ı~ 24/12/bt! f'"''Şembe günü sa.ıt 15 de Gal:.ı.tacla Kar .oy Pı·n;enıll 
~.;: :.t Ct" a-ıt h o.•ı1a Ş V Kuprü!eı~ İ..it. ~·Jllltft;.;." ~lüdtil'tu ~i.tınıe kı, , ;.ı;. 
y ;;r. ~ y. p~ ıcatktır 

is:t~·:.:~.L,·in 168,'25 lir1lın.. n: \·a~L41t :cm nLıtia br."ab~ı 2-t!)f) Nıt. hı k..1-r: n ı:ıu
k~ .-rinc göre lbr.ı:z1 l!ıım g~lcn \'(-aka farı Mr: il~n ın\JJ)'Y~ ı güıı \"C ı:.ı ı• te ko

c:yiJlll:.1 g~ mı· lcri 
'("~;"J)U."lc ve ş:ı.r 1lml" l .ıt .. :ıeme Mü .. urlüDnC..: görü ,cblliı·. (2439) 

fs•anbul Bakkallar ve Müst.ahdemini 
c ';)mi y etin :fen: 

Cem•yetimiıin 1942 yılı mua mel<it ve hesaba tının tetkik ıı;ın 
16/12/9>2 çal')amba günü toplanması ilan edilen umumi heyet iç
timaında E.'~cr.yet basıl olmadığından ikiııci toplantrnin 25/12/942 
cuma glinü saat 14 den 17 ye 'bıra kı!mosın2 karar "' · lncijlir. Cemi
yette kayıtlı esn;ıfım.z.n hüviyet cuz ~l'!a•:ylc birlikle 942 yılı 1'c
sabat ve muamclat;run tetk.ki için yukarıda göste·ilen gün ve 
saatte Eminıönü !lal~cvinde bulun malan la• olunur. 

RUZNAME: 1 - İdare hqetinin caiı, ııa rapoıu, 2 - Hesap 
n . .lfetti~lerin n raporu, 3 - 1943 yıJı bütçe \'e kaclrosıınun kabulü, 
4 - Auının teklifleri, 5 - İdare hc)'etin n ncüddctkrir.i bitiren 
rısiı için seçim yapıl:nası, 6 - Hesap rr.ti akir!e~ inin seçi1~~e.;i. 

Komiser ş.ı.şkın §ilŞkaı mırıld>n· 
dı: 

Demek ki herif h•kikakn 
şehrin ;,;inde bulunuyormuş. Na -
~ıl oldu da elimizd<n kaçırdık. Ne 
yapıyordu? 

Duksburi cevap verdi: 
- Gal;b, b;ı-'sini bekliyordu. A

caba b<ni mi bei<liyordu, diye öy· 
'e ödilm koptu kı ... F.ıl:at bun • 
dan sonr1 Polisin t1t•siyc1t>rini din
Jiyr:oğim. K.ırınlık bJ.s~ı:· basmaz 
evd<n dı~arıya çıkmıyacağım. Her 
J.aldc i\I·s Dctmar'ın kulağına kü

pe olur da, o da hır dJha g<-Cclc- ı 

y n ~tl;ıa çıkrr::az. 

-12-
0 gccc, Albay Dctmar'ın klpı· 

s 'Cla ııöbet b<·kleyen pol.; memu. 
ru, g•y eti., vazıfe biLr bir g<nç· 

' ti. Öç almaga susamı:ı bir katilin 
cı\ uda dolaiffiakta olduğunu bi· 
f'yordu. 

Dikkatli kulakları sokakta bir 
ayılt sesL işitti. 

O g<ce, sokağa ~ıkmak <:esare
tıni gö;termiş olan daha bazı kim
seler d" bulunnlıilirdı. 

Polis m<nıuru bu ayak sesinin 
geldiği taı-.ıf doğru yürüdü. Fa • 
kJI o c~nada ayak se i istikametini 
değıştirmjş, duı· c.ı.k<iğın kö§es:ni 
dönmuş gibiydi. 

Polis mrmuru Rivet Plat şeh • 
r:n.n hmcn bütiin so.kaklarıuı,pek 
ıyi biliyordu. Gece çık,ın bu ada • 
mın Pastör sok.ığın.1 .;aptığını an
l~mıştı ve nedense bu adamın bu 
soğıkı s>pışıı><lan fena neticeler 
çıkab'lcceğine hükmeımi~ti 

İNÖNÜ Aalo:::si 
(l .ı.nc .... -ah.!t d. n D("V n>) 

:K.ıd r muhteşem kı .. 
DUnva~'ı ... tan h.ı p arl·~r iıı 1; .. 

j!~da kalun Türki\"'<.·\·i, y'?rviizü. 
nü:- en n1<'"S ... t bil" ülkesi ha: nde 
y•~ıtan >arsılmaz az:m , .• ırJde
;.;de bet· mUşkülü Y<.'n~n büyük 
Şef, tJrih boyuııc.ı durncJk ou abi
de de m;llct.ın<ı ve istiirb'l" inaııç 
ve günnç dolu nazaı•l,1fhı 'bakı· 

yoı'. .. 
Ouu prOlL·söı·Je tt:kr.tr tt-'Krar 

seyrediyOTU7., 
Heyeti umum:yesi hazıd-anmı:ş 

olan abide ~•kkıcd' profesör Bel
lin~ diyor ~-. 

- Ayl•rrlünberi üzerinde <ıhcm· 
wyetle ç•lıştığım bu fıbidcn:n 
mııketi 1/2 nisberndc yani üıç met. 
re b~yundoch. Esas iıbido ısc J /1 
r>'sbdindc olacaktıı·. Şimdiki nis
beti 1/1 e ıbliığ etmek için pek ya,. 
k-trtda Almany.-td,ln, ınnınmış tek
nik san'atldirtar<lln arkldaşım 

H<>rr Engel htanbııla gelecektir. 
Kendisi alçıdan hazıTladı.ğıfıı bu 
maketi nokulımak sureti!< kopye 
<>derek 1/1 nisbetındP büyül~ek· 
tir. Bi!iihare fı'b'de Ülerindeki son 
römşlarımı yapacağım. Yine b'r 
kaç güne kbdar da mün<?kk-t v~ 
muharriı·lerı d•vet ederek onlann 
görü~lt>rİni \'e mütaıt.'alarını din.o
liycceğim.• 

•- Ab'<k,yi ne ı.tm.ına kadar bi. 
tii:ebifeceksinıız? •. • 
•- Ab'denin :ısil Türk milleU

ııe Uıyık biı· eser olm•sı için bilr 
tün sayü gayretimi sarfetmek. 
teyim. Bir iki aya k>dar ikmal e
debileceğimı tahmin edıyorum .• 

•- Bre>ıız dökümünü ve kaid'e 
kısmını k·:m yapacaktı.r1 .. 

,_ Bıouzunu Ti.irk sa.n'Jtk&r .. 
l•rı dökt-c<k ve kJide kısmını d• 
Türk m mal'ları inş.ı cdıx::ektir. 
Kendilerinin yüksPk liyak;t ,.., 
mahardleı·ine ku\•vetle emin bu
i unmaktayım .• 

Pı'ofesör Bellinge son sual ola
rak ihıisaslırını sorduğum zaman 
S"nki bu suali bekliyormuş g'bi; 
gayet memnun ve h•yccanla şu 
ccv.ıbı verdi: 
•- Dütü.n düuyanın en yük>ek 

hürm<t ve takd'.rini kazanmı5 o
lan İsmet İnönü ile şahsan tmış
d>gımdan w dol1yı;ilc; kahraman 
Tü:·k m:ıır:ir.İ!ı cihJna ün SJlmtş 
şan ve şeı'<'f dolu tarihile mütena
sip bir abideyi yaptığımdan ötü. 
rll en derin h;tz ve gururu duy
rr:aktaytn1.. B.fıyie ·b:r şc:rC"fı.: n.ıil 

olduğı..md:ın dolayı çok baht:y.v-
rım.-a 

MAHMUT ERHAN 
==================~! 

SUTUNU) 
arıyor 

Bu s .. ne İstınbul Erkek Lisesin
den , İyi , derece ile mezun oldum. 
Yazım düzgündür. Askedlkle ili
>ii(im yoktur. Her hangi bir mües
:.;csı·dc iş yap.ırım. İstcklierin Son 
Telgraf halk sütunu"da •Liseli• 
rumuzun.ı yaımala.rrnı r~ca cde
rım. 

re TAK ViM e' 
Ruh ~ 1 h. ASI.ti H;_cr! ı 61 

1. K~SI Si 
45 

ZlL~~C:CE 

Yıl 942 Ay 12 \. sallı VaJut Ji:Z:r:. i 
S. D. S. D. 

1 c: kanun -8 --.S -;;;;;;, - 2 -3:1 
13 13 ö~ıe 7 28 

22 l~3'.! ik.ndı 948 
1744 Al<ıam 120v 

DEVLET DENİZ YOLLARI 
İŞLE'IME U. l\1ÜDÜ&LG~ÜN DEN: 

21-12-942-28-12-942 tarihlerine kadar 
muhtelif hatlarımıza kalkacak vapurların 
isimleri ve kalkış gün ve saatleri ve 

kalkacakları rıhtımlar 

).fudenya hattı 

-----
salı 4.00 ti.. (Cüml>urlye\) c .. ma 
4.00 rt .. CA.ksu) Galata rıhtı.:n1n
Cın. 

NOT; S2tl ,P06fa.~ı yap;.l:r.ıJyscaktır. 
(Aksu) s ı -. c.uı--. P';stalarını 
tevh;dcn yo.pac.,~tır. 
cun:ı ,rtcsi 18.00 <le CK~~) S!rJc.e
~ rıhtaıi\ndan. 

P~:ıt'tcsiı ça11Şdtrıbu \·e Cwr.c 9.00 
&ı (IVI•ı•ak~) Cum.<'lesi 14 0() de 
(Sus) p.ı-zar 9.00 C,t .Maı·aılu."Z) Gıı· 
lata rıh'>ır.ınchın. 

Pazark-si, çrf,arnbrı. v,. cuına 8.15 
de (Sus) Gala:a l~htııırundan. Ay. 

rtol Çar~amb.ı \"; Cu·martesi 20,00 
de (ÇeJlıi!>-1'~(>1 e) Tvpha:ac 1'Jhtırnın.

<1"'1. 
SaJı "" ou.'l'Q 19.00 lL• ( B,rtın) 
Toplın<: rıh tl!ml rubn • 

Pazar 9.00 dlı ( Aııt..l;rı) Toplw .e 
Tophane rııbtımındcıu 

Q:n-şamba 12.00 de (Bu= l <'tl<l'<ır 

ı...ı 12.00 de CO'lg"" Si*<ci rlh<>
nundw 

V&pur aeterıer1 -ıao her t!Wlü maldnıal 8fa:>da teJefoıı 
numaralan 7"•ılı &eealelcrlm®en öğrenilebilinir. 

.ııa, Acenie Galata - Galata rıhtımı Limanlar umum mil-
dürlllğü binası alluı.da 42362 

Gıl&ta - GalatQ rtbtı.nu mıntııl<a liman ..,;.,JiJI 
blnaaı ol!<nda 40138 

Şube aeentellğ; - Slıioeci Yolcu Saloll'U 22740 
(244G) ,, 

-------

( İST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI ) 

HasE'kl Hcı.~:o.~esı için al . .ıc~~'k 15-00 ·'ki:.o İdror;ı Pam-uk ~ık M:~iltm,·)-1! ıro.. 
nlbr~ış.tur. . ; 

l\Iecm,.ıı..;·ı~ı tahn1ın bedeli (.ı871) lirs (25) kuru'l ve ilk teminıaıt1 (365) !ira 
(35) ku.u~tur. . _ 

şart.r-'-·rnc Zabıt ve 1-luam~lht MUdil.rlüğü ka.ieın~nn-c görül_ebiri~. ~h:.ıtc 25~1~/ 
942 Cunıu b"ÜtıÜ saıa.t 11 tc Dıtiınt Encüınende y.apıl:ıc.ıJttır. T.ılıplt:rın. ıll!.t • temrnet 
mılkbuz veya me'ıttuplı.ı.rı ve kanuner. ;bl"Qlıı 1.1.zlm gelcu diğer vt61Jka1arıy],e ıhıale gU• 
nü rnuatyyen sao.tte Dairnt EncUırnenıde bulwımaları. (2225) 

Fatihle K ap Dem>rhı.ın "'•hah.sinde 1030 '1!0CU adnıcla •8 harita 19, 21, 23 
k.ıtpı No. ll K.,r,rıkol bin:ı(ın~n h{-dm vo tahassült etlectık an.\cazın:ı.n sahşı 1aa,palı 

:z:arf ın;uliy:e arttırımayl konulmuştur. 

Tahnıın Mdt'li (64-00) };ı·a ve ilk teminatı (480) liradJr. . 
Şartnwıı-ıt· Zab.)t \'e ?ı1l . .ını.elat l\tüdül"1ügij .k.Jleminde gQrı.ill"biriı•. lh::ıte 25/12/ 

942 Cuma. günU saat 15 de Daı:nt Er.cUn1tnde )~1.ac.ıktıl", . 
T..,lipleı·;n ilk t"m;r.,.t ınakbuz v~ya "lMtup'.nrı ve ~:ınur.cn ıbT.ı7ı l!ızı~n ge. 

ıeon d1ğrr vesi'k..ılıtr ıyle 1~90 No. lı kanunuu tarfa.tı ('c\.'l'esinıck luzn·Jıy~rikkırı tek· 
lif .11ektu~Jt1nı ıhalı: günü .~t 14. r k;:ıd.:ı.• Dili ı ni Encurr.ıtr.c vtı·1r.e!cr. lfızıtnd.ır. 

(2226) 

Bina Tevsi Ettirilecek 
Devlet Limanları İtletme Umum Müdürlüğünden: 

Keşif bedrli 2363 ~ira 49 }(.;U-ru~tan ibaret Ye.şilDcöy feneı·' 11..:. -~~' di1dük mev
kime yapılııca-!-<. b:ıu. t:&mlrat ve ir~3.ıJt ~leri pm.aı'.11.kla ihale ('{l.11._~tir. 

~1u\-aı.'ı.·:.:at te;l'ıinoat 177 lira 25 !kıuıı.zvtcr. 

İstak!iltrin pu.a.!'lı~.ıı iştir.ık etma'c il.zere 4/1/94-3 P.ızarte~ı gi#lıil sn.at 15 de 
Giata rıhtımtndckl t.Tmum MJclüt,:ük b.nasında toplan.acak Saıtm A•ma Kom.is· 
yon~ müracaattan lftımxhr. h • .. 

Şart.name ve t.cfcrrlJa<t M< gün ıoözü g..çcn komloyondo gol'Ukbl.ır. (2315) 

Sa 
' 
1 

19 2.; Yat."! 11 39 
6 3' lrr.,' J <1 l Sah•P ve Başmuharriri EtP-m İ~et BENİCE - Neşriyat Direkt.örü 

' KARABİLGIN SON TELGRAF MATBAASI 
Cevdet 

Hem<>n Albay DetmJr'ııı kıpısı
nı açtı, yavaşç.ı Jrka avluya geçti 
ve kulak verdi. 

Yüksek duvaıın öte tarafından 
gelen ayak sesl<ıi pek iyi işitili • 
yordu. 

O z•m•ıı arka sokak k•pısını 
açm•k İötPdi. Fakat boktı ki ki;;ıli! 
Kapının böyle b'• zamanda kılitli 
olması pek ıabii idi. Fıkat genç 
memur her hangi bir muvaffak« 
yet tlde ederek, amirlerinin gözü· 
ne girmek fırsatını kaçırmamak 
ıstiyordu. Onun için bu kapıyı 
şiddetle sarsaladı. 

Ayni z.1manda İki Jııidi~e birden 
vukua geldi. Biı· deh dar sokak· 
takı ayak sesi ke.;ildi ve soma ada
mın sür>tle oradan uzakl.ıştığı an. 
!aşıldı, İkinci hadise de c\•İn bi
rinci katındaki pencerelerden bi
r1nin hemen açılm,sı oldu. Pence
reden de Albay Iktm.lr'ın gölgesi 
görüudü: 

Albly bağırdı: 
- Kim var orada? 
Memur Rivet cevap verdi: 
- Benim Albayım, benim! Ka-

"' . . . 
pınızda nöbet beklıyorum. 

- Peki, benim evimin ark• av. 
!usunda ışiniz ne? 

Albay, polis memurunun ceva
bını beklemeden pencereyi kapat
tı ve pijamasının üstüne bir pan
taloıı geçirdi, 
Beş dakika sonra, elinde kapı· 

mn anahtarı olduğu halde arka 
avluya geldi. 

Ve kapıyı hırsla açarak, m<mu. 
ra bağırdı: 

- Galiba siz rüya gördünüz! 
Affe<lersiniz Albayım. Be 

n-in1 -·azifı:n1 gelip gpçcn adamlar· 
· dan hüviyetleı·'ni öğrenmektiır. 

Kim olursa olsun ... 
Polis memuru, kapı açılınca he

men dı~;ınya !ıl'ladı ve cep ,ilim· 
basını yakarak, ayak · seslerinin u. 
zaklaştığı ıstih'l'le-te doğru k?ştu. 
Fak•t ileride hiç bir ayak sesi işiı
meyince, durdu ve geri döndü. 

Elir.ddti tabanc>sile tekrar ar
ka avlunun kapısının önüne geldi, 
Albay hala oradaydı. 

Polis men:uru dedi ki: 
- İ~tcrstniT., bfn sizfl J·eıfıkat o-

deyim. Çünkü bu adam tehlikeli· 
dir. Eğer o ıse ... Üzcr'nizdc taban.. 
ca var m·ı? 

- Tabanca mı? Ben öyle şey ta· 
şımam. Fakat bir kJmıçı var. 

_ Anlamadım. Kosdon gibi teh
likeli bir adamın karşısında kamçı 
kaç para eder? 

Albay yürümek istedi. F •kat 
polis memuru nezaketle kolunu 
tuttu: 

- Alif€dersiniz, dedi, ben sizi·n 
hayatınızın emniyetini \''llZi!e ola
rak üzerime almış bir memurum. 
Onun İ')in tekrar c:\·lniı,c dönmeni• 
zi rica ederim. 

Albay silkindi 
- 'Bırak beni! d€di, ben zaten 

o herıfi arayıp duruyorum. Hele 
bir karşıma çıksın, köpek gibi öl. 
<lüreceğim. Sen beni kolumdan 
1ut:ıcağına, yürü benimle bera -
ber ... 

Albay De!m3r koşmağa başhdı. 
Memur da 2lkasındaıı koşmağa 

mecbur oldu. F.ıkat bir taraftan 
da korkuyordu. Eğer bu gece' ihti-

(Daha var) 

TASARRUF! .. 
Aı: nıa~rafJa eski cJbi elerinizi }eni \'C nHKlcı-n b r .ekle \'c,-iriniz. 

KADIN TERZİHANESİ .. Beyoğlu Yeni Çarşı Cad. 52/l 

- ---.--- - ---:----·---------------

--- -

J{ıKtli 

&•"'•''"' 

,, 

fnhisarlar Umum Müdürlül}ünden 1 
Ampul 11-0 A :ıi 

• 110 x 40 . 

• 110 x 60 

• 110 x 75 

• 110 x 100 

• 220 x 50 

• 220 x eo 
Priz 
Kom4tatör 
Kablo 1/5 m/n• 

• 2/5 > 

200 Adet 
JOOO • 
50-0 • 
500 • 
300 • 
400 • 
lıSOO • 
fl)g ) 

400 • 
800 Metr.,. 

200-0 • 
J 10 :t • 800 > 

J - Yl.katı<Ja. ...-lns Vt: mlkt.ırı y:ı21h rr,., · zf'n~ P•z .. ·bk US\.liylt "1tın a.1lıu• 
,:o;:lktıt. 

2 - Pı.12:ı.rLk 25t~2/942 Ctu-n.a gUnü ~:ı.ıt 9,30 da Kabalaştı Lt v~.zım Sut-., 
6indC"ki Ahm Kom~;yon\Jnda yJµd.~ca;ttır. 

3 - İ.-5tcJtl;ltrin pazarlık. İ~'in toyin ().lunan gün ve :ioıatte o/c 15 gU..,·t'llmt ps 
tıa9i;-le bir]:kte ;ıdı ger;Qn komisyona gclmelırri ;!An olunur, (2163) 

Nafia Vekaletlnden 
El\siit.rn~yc konulan iş: 

ı - Samtun S:ı İ~lerl 8 inci ŞlW>e l\1tiıdürlüi::;ü bölgı·si ~indı~ bu. nıa-r. A 'f;ı.'l;Soıo ~ 
ya bahçelt>ri sulama~ı Jçin y~p:lacak kanal ve im.ıı.Qtı sın:ıiye İn}aat~. Tah:rrwn 1:dıi.
len keşif bedcli fb•at vah'Ui """-"' ilzerı.ııd~n (1-044666) iira &! f:toıu;tur. 

2 - E!c~iltme -ı/t/943 tıa.cih:n.- ruthyan Pazaı-Lf.~i günü SJ•ll 1·5 de Arı'ıta,:::<l:ı. 
Su İşleri Rcısliği binası içjndıc toplanan au ~ltır.e kvmi..,')"QOU 0~1nd1 k."lpnlı ı..ıtl 
oıst.:.~i.yle yaptlacarl:tır. : 

3 - İ::.te.kltfcr cıksilbne Ş.:tt!lam~:, ınukııv~ı ... pro.ıc..-si. Bıı(y1ndırlt.~ İ.şU.ri Gt:r..eİ 
Şa.rtna.m~. Urn'1m! Su 4leı·j Fennt Şa.rtQ3.mesi fe hı.::·l'6İ ve frr:ni ~.ırtrnn~e:erı \i~ 
projeleri 50 lira (00) kuruş k:ırş:lıığınC'a Su İşlcıi Rli~Jiii-ndM n 1 a~:irleı. 

4 - 6«;.iltm~ye ıirebilmek i1;in ı ... tcklit .... Tİ'Tl (45-090) lir;t.l.-k mı.;\~~{at temin3C: 
\."ermesi ·ve t-k6il~merı-in yapılac.'.;:ı gündmı t·n aı. ü.ç gün e\'vel bic ~l<eoç-e i c Nafia 
Vcf.<itletfnıe n:lirac~t ec!et<'k bu ;~~ nıahsus o!ma•k üzere vc-ıNta ıW.n1.nla.ı·1 \'e hu vcr..i. 
k<ıyı göstern~<:1eı·i sı:ırttı.r. 

Du nıürldct i.c;inde vl'slk:ı t •r~·inde bullM'llTliOıymlıJr ~k,.-;jltımeye gırc..-mczkr. 
5 - İstc:lklHerin tıolkı:i.f nrc.:kL;,ıplar.ı;nı i~incl maıcrdedt· y;;zı!ı t1en bir sa..&: 

öncesine kaôar Sn İ ]eri Rcisliğiınc n;a.kbtız ~r~-ı.lığında \·errre:cr) Jzım.dıı· ... Pos!..-., 
Ua olı;ın gecücm"'l~t· kabul cdiJ.~ıet. (2!>82) 

Türkiye iş Bankası 
l==KÜÇÜK iCAR llESAPLAR==I 

1943 İKRAMiYE PLA i 1 
Keşi deler: 1 Şubat, S Mıı yıs, 2 Ağustos, 1 İkincitcşriı~ 

taırlhlerin de yapılu. 

1943 ikramiyeleri -· 
1..... 1991 ~ralılı. _ 1999.- Lira 

1 ·• .. • 
1 • 181 • 
ı • m • 
1 • ... • 
1 • 151 • 

,. 1 • '" • 
1 • - • 
ıı • m • 
il • .. • .. . " . 
ZSI• Ilı 

Uf • 11 • 

= 
= 
= 

991.-
888.-
777.-
'66.-
555.-

= mo.
- 2170.-
= Z640.= 5500.-

31'1f.-·= 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Türkiye lı Bankaııııa para :rabrmalıla yalnız pua biriklirı.ıiş ve .:...] 
faiz almış olınu, ayni ı.amanda taliinizi de dencmi~ olursunuz. 

ZAl.1 - E<lrcn'.it Nilfu• !llL1U\'rlu· 
ğ'und.ın ....:-::r.ıs old..ı.ğun1 nüfus tl'zkere· 1 
İni z~i ('tlinı. \•e;ııslnj alacağı:ndan e5· 

k. inin hüknıil y~frlur. 
Cabiregl:ı o~n1il:ı Atkaya. J5,ı.ka.nde· 

.en 133!1. A<.Aı-~ .. ir.ill Bakı yUku~u 65 
tı\üt:.3.rad.t. 

Ilıc:;.ikt\1:-ş J(~ ev-t RcL.:oliıj-ıJC,·r'ı: 

lJl/1943 tarihine r3L1ı'ıyan Curr6' 
gür..ü E\iin·•z<ie .ı(ılJ,.,,, ı·ı ·im \c f~,,ı;-.. 
J)tf s:erıgi~ir~ i·tiral;; erlıeeek ı· 1' ırlt'" 
r'n .kayıt ... ı.ınr.-ej,. · ·ı n ' 1 a 11ı• 

d.ı:ı t.'\'\"cl E\·irnizc ı\Ji "l'C1'•~\ı k.1yıtl01· 
rJlJ.W> v.;.ı.'()\Jı··~ı t•·ea •ll:.mı-"·· 


