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MilliŞef'inHitabesi .• 1 Milli Şefimiz, bu 
Demir gibi bir birlik, kudret sabah da şehrimizde 
ve varlık ifadesi içinde t k •k[ [ 
bulunan Türk milleti.. et l 7' er yaptı ar 
Milli Şef'imizin Bahkesir ve Borsadaki hitapları her 
türlll tereddütleri izale eden bir söylev olduğu kadar 
milletçe içiııde bulunduğumuz durumu da ea kesin 
eurette ifadeleadirea qsi.z bir teşhUı ve hükümdür •. 

ETEM iZZET BENiCE 
ANKA.R.A'DAN 

Yülksek. i'lli Şef, Bahkesirde ve 
Bursada ılti hitapta bulımdule.r. 

mfr ~t ~ ve gücü ilıe meşgıtl· 
dür. . ..................................... . 

Milldçe birllJc duygusun11, de
mir gibi iradeyi her tarafta sar· 
sılmaz bir halde buldum. Hüklı
met tedbirleri müsbet sem«ele

Bu meyand• Haliçte havuzları gezerek Türk 
mühendislerini takdir buyurdular. lnönü, 

dün de Aşevlerini ziyaret ettiler 
Milli Şef'miz Kar~rnrülııt•n 

geçerken, Çukur~andaJd y...U 
yapılan Fatih stady.omund• bir 
m!i-ddel tevakkuf ederek, stad'yom 
hakkında Valid•n izah~ ~]ar
dır. 

Milli Şet Tapk.apKlakl Kıula-y 
~eıvlne gelert.k, burada haTkın ıe
zahürlerile karşılanmışlar ve dıoğ
ruca muU:a,ğa geçerek, pilşirilen 
etli fasul'yed<.n tatıruşlıı.r ve beğeıı.-

Dünyanın yeni yeni hadiselere 
gebe ve arife olduğ-u biT devir 
içi.nde yaşıyoruz. 1943 ilkbıha:rın-
dan öteye mrulcr için daha k•~ 
b, da.ha kabuslu, <l•ha elemli ve 
ıztıraplı bi.r boğu~ma safhasının 
ibaşlayac•ğı muh3kkaktır. Böyle 
eü.rpırizli, ne gibi inki§aflar ve 
tczahürl;:r kaydedeceği biliııan>yen 
<lcv·rıer arefesinde bir miJlelin sıık 
sık ken<lini, kendi takat ve kud
ret cevherlerini yclklamağa tabi 
~utıraSl b•rinci şarltı.r. 

r:ni vermektedirler .• 

Dün sobah Bursadan şe-hrimire 
'"det buyurduıklarını yazd'ığımıı 

Mili! Ş•fimiz İsmet İnönü, Dol
mabahçe sarayJn<ia bôr müddet is
tirahat ettikten sonra, refakatle
rinde Vali ve Belediye Reisi Dr. 
Lı'.ııfi Krrdar olduğu halde otomo
bi!le sarayd.ı.n ayrılarak, Aya:z;ı.ğa 
ve Kağıthane yo!ile Hal:i;:e iıımiş
lel', Gazi köprüsünü ve Gazi -~ 
varını takiben Toplkapıya gelmi-ş
lerdir, 

Görülüyor ki, Milli Şef nabzını ı;.."iiiFi;;;~;&;F;;;iiiii;;ı;i~aap 
ID""n:nı Sa: ~. !>U: ~ dal Aziz l\lilli Şetimrz Laleli aşevinde yobu} vatancl.,tara dai11:zlr.n etli ~ tadıyorlar 
~=-~ı-- -.- --·-

Türk milletinin kalbi ve nabzı 
doğrudan doğruya Milli Şef'in 
yüksoK dehasına bağlıdır. 

Her türlü darabanın akislerini o 
d<ha<h sezmek, o dchamn müşa
hede t~h;sıerinde ve h'ükümlerin
de bulmak en emin, en sıhhatli ve 
.selam;:tli buluştur. 
' Şef, her iki hilabesind'e de sos

yal ve s'y.ı.sal bakmıd'o büyük~ 
!ıcmm:y<rti haiz k>şhis hükümle
rini ifade buyumıuşlardır. 

Son bir hafla içinde sekiz vilii-
• yetima:n halkı ile kmas eden; 
~eyabet ve ziyaretini Türk milleti
nın şeh•mcl ve ka-hramauhk abi
desi Gclibd1u'ya .kıdar urzatan Şef 
;ntiba ve müş:ııhedelcrlTI" ookil 
buyu.ruırla.rken bizim hususi inti
bannıza göre yine son on beş gün 
içinde memlelrot dışında Tii.rki-ye
yi i{;ilend' n:n bazı beyanat ve 
n~riya.t:ı da bihrasıta cevaplaudı.r
~lal'dır. 

•- Büyük ve kuvvetli bir mıl
letin esaslı m<>ziy..tlerini s~ağ

lam taşryw ... • 
Vasfı ile Balıkesir nutkunda' 

- · .m'lli bünyeyi işaret (.'<len yüksek 
Milli Şef B-ursadalti hitabelerin<le 

de: 
•- Milletçe birlik duygusunu, 

demi.r gi.bi ir•dcyi her tarafta sar
.11lmaz bir halde bıil'dum .• 

Teşhis ve bülkmüııü vemıekle 
m'ne<tçe içinde bulunduğumuz 
ımadde ve mana \-arhğının en son 
durumunu bilhassa tebarüz ettir
miş bulumıyor1ar. 

Dünya hercümercinin meçhul 
ist kametlerde ve meçhul iiıtiras 
emelleri peşinde yeni bir iilı.ba
har f.aciası hazırl3<lığı bir safua 
iç nde Türık milletinin 'hu durumu 
gerçekten her Türk içi.n başlıl:ı<ışı· 
na bir öğünç ve gurur mevzuu oJ.. 
duğu gıbl harioçten aksettirilen her 
türlü •'hilinali ve l:ihmlııi tered
dfüleri de birden bogacak ve bere. 
taraf edecek bir kesilılikteclir. 

Her türlü siyasi ve askeri teza
hür itıllmallerne kar,..ı demfr gibi 
bir birliik, kudret ve varlık ifadesi 
Jçiwle buhınıa.n büyük Türk ın lle
ti.n.i dünya varlı-ğı içindeki layık 
ve iietün sa:fır.da öğen ~filli şer 
iç 'ilerimiz ve kalkınmamız üze
rinde de milli bir Jiğimdızin \'e top
lu çalışmamızı.n verdi~ semereleri 
1ı::sa hitapları 'ıç ndc billrass• teb•
rüz ettirmelınedirlff. 

ı Teşrinfaani 1942 le 21 l.!kB<ıi.
nun 1942 fa.sıkısı arasır.dak·i devre 
içinde h<:maldc Milli Şef umumi 
faaliyetim ız bakımından o günler· 
le bugün arasında anlayış, çalışış, 
k:ır§ılıklı i.ilbirliği sahasında direk
t fierir.e uygun ve daıha geniş öl· 
çüde br saWı mlli;ahede ve tesbit 
etmiş halde hulunu)orlar. 

Milli Şefin bu müşahedelerin
dckı kesin hüküm \'e memnunluk 
şudur: ' 

•- Her tarafta \'atandaşları
mı kend"Jcrinc \e memleketine 
ta:ııamile güvenir rahat bir Eİh· 
niyette buldum. l\fıllet bükü· 
uıetle beraber kütle halinde, clo-

nabzına, ka>bıiıri kalbinw !bağladı>- 1 
ğı büyük Türk milletinden mem
nundur. Hükı'.ımot ın mügbet te<i
birlerinin meyvalarından mem
nundur. Milletin JaırşılıJtlı anlayı. 
şından, birlik duygusundan, ra· 
bat ve güvenli çal~ışından mem
nundur. Önümüzdeki sene derliye
ceğ miı mahsul ve buna ait çalış· 
malar ~rinde ümitli ve mem. 
DUn:!ur. Türkiye büyük ve ku'V
v.ettdir, Ve Türk milleti: •Büyük 

(Devamı Sa: a, SU: 7 aeJ 

Vahşi ruhlu 
bir ana Saylık 
yavrusunu 
kuyuya attı 
Yakalanınca: " ) av
ruma nasıl kıydım?,, 

Diye dövünmeğe 
başladı 

Cenupta .Rostorun bulun dnğu mevlıii ~ter'.r harita 

Dün ~eminınde çok feci bir 
vak'a cereyan etmiş, genç bir ana 
5 aylık yavrusunu 'kuyuya alarak 

RUSLARA GÖRE HARP VAZlYETİ 

boğulma>ına sebep ohnuştur. Bu B •. r mı· ı yon A 1 m an 
vahşi ruhlu ana, Şehremiııınde De-
nizaptal mahallesındc otul"an Be· 

Jıiye adın<la bir kadındır. • ı k • • ' 
Be!~:~~~~:;~ci::;~!:na~ çevrı me uzere. 
aylık evladım henüz mahiyeti an-

la:şılamıyan blr •ıı,naı tcsiırile ci- Kızıl ordunun Rostof üzerine 
val'daki kuyulardan bi,;ne a1ıınış-

tır~aş yürekli ananın bu mii<hiş yürüyüşü devam ediyor 
bareektini sezen komşufarı vasıta- J\4oı;kova, 23 (AA.) _ KJzıloı~ 
sile hild"sedcn polıs haberdır ed11-

&u Rosıof üzerine yürü nıeğe de
miş, katil ana yakaLı.ıımışlır. 

Mi.i<ldciu.mumi muavmlerlnden vııım etmektedir. Cenup dioğu ke-
Fevzi ta.rafından sorguya çek'len s:ıminde çembeo- içinde kalmak 
kı:<l1n bu sırada büyük bir teess:üı- tdılike9ine mıruz bulunan Al:man 

(D<"Vamı Sa: 3, Sü: 6 da) kııvetlerinin sayısı bir milyon tab-
~---~--- ----

ERBAA FELAKET/ 

Enkaz altından 
500 ölü çıkarıldı _, _____ _ 

Erbaadaki mevcut 1000 evden 
On'J sağ!am kalmış ! 

ancak 

Ankara, 23 (Telefon~a) - Er
baaadn abnan son haberlere göre, 
zelzeled€n ve yanıgı.nlandan ilıemen 
tamamile harap olan bu bedb•ht 

Bir adam, tren· 
den düştü, beyni 

parçalandı 
Dün akşam Küçükçekıneooden 

g~lm~te olan posta treni Çekme
ce ile FUırya arasından geçerken, 
yolcu1Jrdan .Alıın<?t isminde bilrısi 
muvaz<>nesini kayli<-derek düşmüş 
ve beyni parça!Anar.ık öimi.iştü:r 

kas~ba.mızda, şi:mdikô halde yan
gınlar söndürülmüştür. TUThal ve 
Tokattan gelen itfaiye ekipleri de 
büyük yardımda buluııımU§hU'. 

Diğer taraftan halkın, ya•dıın 

kolla.ı-mın ve bu ekiplerin mu'1.Ve· 
r.-etile enkaz a1tında kalanların kur· 
!Jnlmasına çalışılmak,tadr. 

Zayiatın kat'i miktm henüz 
malıim değildir. 1500 ölüden bah
J;edfilyorsa da, bu da kat'i d<"ğil

<Er. 
Nlksarda 42 ölü ve 81 yaralı. 

va.rdır. 

Erbaada mevcut 1000 evden an
cak 10 ev kalmıştır, Şimdiye ka
dar Erbaada enkaz altından 500 

(D..-vwn.ı S:ı.: 3, Sil: 6 cl.ı) 

mi:ıı E<lilmekıt.cdir. Kızı lordu ;mıı 
söylentlmiyen b"r şc;hri işe>l etmiş

tir. Bu şehıin Miflercl"o olduğ.u 
tahmin edilm<>ktcdlr. 

J\!O>l'<XMI, 23 (A,A,) - Sovyot tı.uw
•1 tebliği: 

DCn. 5..,\,:yet k.ılVVcllrri e\'vel<i i..:.t.i
kı ımet.cı~:'C tıooırrL12l::t1-ma mu\'a:fJ~-:t-iyl~ı. 
lıe <.'cvam et.mi:,ltrdir. ÇtLin ç::ıpp}Ş":nahr 

olmak!<ıdıo". 8 öıw>mlı l>trete;;, rııook.t& 
d'lb.il o!~ \.i';1 .. crı.: bi. .. (de ıchir v-c köy
~ yenriden }\uı; • uvv<f"tlerini.n e1ıi.nc 
geçır.i~t:r. (Dcvoıını Sa: 3, Sti: 6 da) 
-- ~-----

YENi GL 'EDE 
• 

Müttefiki erin 
ileri hareketi 

yavaşladı 
M.-!bourne, 23 (A.A,) - Yuıı Giırc<• 

de iıtSıu ile ha:ar.l&ır.nış <>!IO.n }apon mev
zl-lerine k:.ıt'$ müt•f'fk!ıeı· t:ııarı"U.Zl~ırına 
d.ıvam etrrı.e. .. :teri~rl0~1·. iler; hı1.rtt<c..t. 
mevziWcıin 'bu \"1.:ı.iyi"tirxh..-n @1.:tvı, nu;. 
belen hafükn..,tir. 

1<>ı>on uçol<ları dliln, Port Moıuby'u 
taarruz ('t..!rı~Jt"ntir. 

Mliıtte.fik bo:Mıa ı.çak!m Yem Gaıe
~ <lloğru g.tQ,~kte o!'<l bir l:ıı><>r. yül< 
g.,misine hücum et.;r.işJer ve bu &'tJ11İlyJ 
tohrip et.m&:;l<rd·r. 

Y oni O.l!ıl, 23 (A,A,)- Ka'lk ü'.a ~<!ı-
1'ilıe dıin gece, üıçüncU dda olmalt ü.,.,_ 
r-e, j.ıponlar bir ha.va :ıkloı 3ı .ıpmış.!:ır. 

d'ır. 

B.r :ıa:w; bombıı. ıtıı,,_ da, zar..r ' 
ve h~a.r chcır.tniy,·ts~.z ,aörWın(~tttW.r- • 

v ARLIK VERGiSi 

Sa!11biyettar bir 
gaz. e.nize mühio.ı 

zatın 

izabar 

Varlık vergisi mükellefleri bu 
sabah da şubelere müraca t ederek 
nanılarma Wholıınan \"erı:ileri ö
demekte devam etmişlerd r. Bu 
meyanda sigorta şirketleri ile ban
kalar \e büyük tücc• rlardan bazv 
ları te<liyatta bulunnıuşlardır. 

l 

Herkes, oturduğu 
yerin fırınından na
sıl ekmek alacak? -Vali, halk birliklerine bir 

talimatname gönderdi 
Milli Reasüram Sigortoı Şirket: de Şebriıniulcki bilfunum elunek tir. Dün bu hususta Vali ve Be 
Hoeapa~a maliye şubesine mwa- kunesi hamillerinin ikametgi!ıla- lediye Reisi B. LuUi Kırdann. im.-
caat ederek 206 bin liralık \ergisi- rmdaki fırmlara bağlanması JıaJ<,. zasile maballelerd.eki halk dağıt-
ni ödemiştir. Öğleye kadar yapı- L--daki '----'-'·!·· ,A•· 1·ıerıA-:~ 7 .ıuu lUU'&ılllk - ,va. -..,..,- • ı.l':ız?.sl Sa; 3, ::::ıu: Q,...) 

lan tedlyatın yekunu birkaç ınil- ------·--------------------y:;n lirayı geçmiştir. Çok yorul-
muş olan memurlara bir istirahat 
imkanı n.rmek üzer<ı listelerin 
bayramda muvakkaten in<liril
mesi üzerine bazı bedlıahlann ka
nunun tadil edileeeği, ödeme müd
d<>tin"n uzatılacağı ve li&telcr üze-

tt>evanu Sa; J, Sü: ~ clt?J 

Afrika cephesi 

Sekizinci ordu 
Burat El Sun 
mevkiine vardı 

Franıızlar, bir 
lıJcumu püsll iir(t4 

Kab:re, 23 (A.A.) - DÜ<\ TrJb· 
tusta çekilmekte olan JWmmel 
kuıvvetlerini İngilizler t.ııkip elmi:r 
!erdir. 

Mütlef;k öDCüle.-i ş~di El 
Ageila'oın 350 kilometre batısm<la 
bulunan Buut El Sun'dadırlar. 

Homs'a karşı yapılan :müttefik 
akın> •snasında 7 mihver uıçağı tah
r;p ed'lm~ıir, 2 İngiliz uıç;;ğ ka
yııptır. 

TUNUSTA DURGUNLUK 
Cczair, 23 (A.A.) , Tunusta dur· 

guoluk devam otm<'k ledir, Bazı 

kes.imlerde devriye faaliyeti göze 
ç>I'pmaktadır. 

FRANSIZLARLA. BİR 

ÇARPIŞMA 

Şimali A!rik• Fr~ unıu ui · 
karargahı, 23 (A.A.J - Frrnsız 

(Deyı;oıı :;;ı; 3, Sü· ·ı de) 

ÇERÇEVE 

içtimai sigorta 
Bir İngiliz alimi... İsmi (Sir 

William Be,....,idge - Sör Vilyım 
Beveriç) ... Ruhllillda maz"111n bü
tün iktısadi ve ; çtimal muhue~ 
sini beykelle§tirm:iş olmakla be
raber, gözü istikbalde, bak:ıd mi· 
nada genç ve dinç bi..r görüş ve an
layış örneği. .. 

(Bevniç), şöhreti yeryiizünü 
kaplıyan İngiliz iktısatçw (Lord 
Kcynes)" n iktıs:ıdi piland:ı yaptı

ğını içtimai pilanda yapmak da
vasında ... 

(Beveriç) in, kendisini kaskatı 
iş ve tecrüoo dünyasının uıırıan ve 
mekan ölçülerile barıştıran en de· 
ğerli hususiyeti, mücerret nazari
y<ıci!iğin bütün haysiyetine malik 
olduktan sonra müstesna bir ame
liye dehiiSl!la sahip bulunmakta_ 

işte 1/12/1942 tarih "nde Lo.ııdra 
radyosunda içtimai sigorta tasav
vunına ait ;raporunu okuyan bu 
müstesna i!'m adamı, demokras
yalarm harpten sonraki c<ımiyet 
nizamına ait, değeri dünya çapın
da, yepyeni bir buluş ve görü~ 
temsil ediyor: 

1 - Bütün nı'llet, çobanından 
vekiline, amelesindcn patronuna, 
çiftçisinden tüccanna, hamalından 
muharririne kadar, bir baştan 
öbilı bıışa içt"mai sigortaya tabi ... 

2 - İçtimai sigorta; işsizlik., hııı>· 
talık, ihtiyarlık, iktidar~ızlık, hu· 
!asa içtimai ahengi b.-ızan her tür
~ü f<:rdi arızaya kar~ı ..• 

NECiP FAZIL KISAKÜREK 

3 - S:ırortanın şartlan, hcır ,,,,_ 
tandapıı içtimai ve şah>ı nsıflan
na ve ihtiyaçlarına göre dcğis'k.. 

4 - Ödeyeceği sigorta bedeİleri 
mukab Jiın.de her \ataadaş, ken· 
disi ve ailesi için, içtUnai ah~ngi 
bozan her türlü ferdi arızaya kar
şı yardmı ve Uızınin bak.kına a• 
h p ... 

5 - Sigorta dışında her çocuk, 
,·e!isin:n kazancı olsım veya dma
sın, baştanba a devlet tarafınaan 
uhdelenen b r yardım ve tutum 
emniyeti içinde... Ç<>.uk, aileyle 
devlet arasında, her ilii cephedcıa 
sıın;ıkı kavranmış h •r hıiviyet. .• 

Vesaire, \"esaire ... 
Demok:rasyaların kendi bünye

lerinddı;i teıad ve aksaklıkları, 
mutlaka galip çrka-cakl· •ı bu harp• 
ten s<ıru,a );ne kendi ellerile tes
,-iye edecekleri, yeni , cnıİ)'et ha· 
murunun ancak denı-0krasyalar 

teknesinde yoğurulab lecc!;i, ka
tııünizma, faşiznın dünya görü ... le-
rinio yeni insan \ 'C" ccıuiyct naza• 
nnda bire,- çıkmaz snkak tem il 
ettği husmuoda, benim gibi dört 
;enedir dava üstüne da,,a g\ıdln 
bir kalem adamı için (lleveriç)iıı 
bu pilaoından istikbal dünya ına 
a"t ilk ışıklar qzmaktadır. 

Bir fikir hareketin'n. l>il!im ~ir 
şehri uçuran bir gülleden ~ok da· 
ha azametli bir hadise t~kil rtri
ğini bile ımıbatrr, iıu dava) ı bi. 
rincı pilaııa almak ı.wv;•dadır. 



2 - S O N T E L G K A F - 23 l inci KANUN ltU 

HALK FİLOZOFU 

Bırakılan Çocuklar f Harn Va·z iye l:i '":~~~kesmek 
iiiiiiii---~ı!...."-=----iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.....!-~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiöı 1 yuzund en çı-

REŞAT FEYZi 
'Vmuml yerlerde 

naaıı yemek ylycrlar'l 
Boğan elden don ııefcrim.de, ~ta, kışta kıyamette, gaze. Bir lı>l<ADUı:U, ıa&ııoda yotnc!l yel' 

R om mel ordusunun gerisindeki kan cinayet. 
iki tehlike ve doğu cephesinde biı Şirketi Hayriye vapuruna, Üf to üı:ıilarıııa. paçavralara san- ıun, .t~ı=~ in aulan 

0 
kadar yu, 

aybk fa~ . buakan anama !arak bu:ı.kı:lan ~uğun talih;wi- <i>ı1ıaıtıaaıınııı.. Çü.ı;.lW, "IPI! yukarı, 
günahı. malıa.ı.ıu.ı. ki çelııtiği ıd:i. rğine baıkını.z. O, sılıhatinin en az hoıu Jaiwıt. ve ga.uınaun mii1'ilcrl>l 
raptan da.ha (azladız. Bu yawu yüzde ell!sini, bn terkediş şartlan muayyonodir, ayni «:~iyod,, yzt.ııcfı_şLr 
gaFim°'jru bir çocuk mudm?. dolayısile bybetm.iştir. ~ ~ta ve lr•zicoy gldcl'ler. 

k b kım '····~-~· 1 ı1.ı· Darülacezeve oötürlm verilse al· Fıılut, bir '""""'= ye.mele ıııalonun-Yo sn, > ya ,.. ....... ,...ı o ma ı;ı • • -r da, y«r.11'<. yedlon •tralroı:zaı d.;!<t<.ıl 
mantığı ile, viıcdansı:ı bir ana ta. mazlar. Bir tarafa bıralrm•sa, iş- ettiıi« ıD?. ıı.ırus.., ikinci ,,_ ıc... 
rafından bır&ılmaş mqru bir ço- leci ği gÜnalıı saklıyamaz. mrua yo:ru!:ınuı ycmclt .saL>oundn. .. 
cı:tk mu?. Bu giıbi ç<ıcaklan bırakacak bir suroa, h•.- clıııı lll$ln v..rdır. Hele ıim-

Bu hfı&eJ.eırde, daha nyade bi- yer gösteremez miyiz?. Madem ki, Oi, pa.ra4 vatamla.şla.- ııolakiılı itin, 
r:nci ihtimırl galebe çalıyor. Ne- cemiyet bu kabil hiılisdere f'lhiıt- ir<se6I dbiu olan, ltenc:JSn derld hr 

• tir. n·z nasıl dü•iinür:ı.ek di;.1-ne- yıarı ôçt.i:rut •eviyry• çılcınış • adı:l<-ı;epsrz bir çocuk peydahlanmıştır, -s -s- diyor. Pora ıı., içtiır.31 S<ro°'Y•nln hiç b'<-
meydana çılıanlamu; yok etme- lim, boğlılarak tleoize atıl.an, va· müııosebel\ olı:oud,~ını ııöylerru:re ı.ı., 
ildir. Ya boğup deniıre atıyorlorr, purda tttloedilen çoculdar olacak· :zıum vıır ml?. 
yabot, Yatııgln yeri aı:sasma~ b&• tır. Hiç olmazsa, bıı yavruları ka- Geçeni.da• bir vapur ,..,,!~ yap-
2ıları da, boğmıya kıyamıyor, ooy• za.nalım, günabkıir ,anaların ço- Um. Ögf.e zamanı, •il.inci "'"""' kama· 
le, vapur kam.anısına, cami du~-arı cuklanm bırakabi.l«eği bir yer "" yu:C..ııa,.n1n ynme'.< ardoı>un:lz:fı:ı:. 
dibine bı:raıkıyor. göstozelim. 9'.şr..<ld<.I lu!t.<elt, ..,rcındd<i p:ı.E:loou 
.;~;;;,,~~=-~=======~============= 1 i!e yo:ı:<>k ~ otııı.ın Upleıtı.:n 

~ Kurban bayramı ziyaret Ye 
l tebrik masraflarını Çocuk 

t..sirgemc Kurumuna 
vereıı vatanda1!ar 

.IUIZAH 
GAZETFS1 

J 

Kwbm llao'ram. ~etine ve t..b

~ -- el<ikleri par.rlan boza 
~ Çoaık Esil"ı<me Kıll"\lmlm& 
venr,'.f!ell:IV. Çocuıt EslfCOJDO Kun> 

Maruf kımkatllrrllmliz CeınM 

Nam yarattığı T'p ad.mda yeıı.I 

b :r oıizah gazoh>&i çlkarıruya baf" 
ladı. Bir .mes.Lelulaş olara.k ken· 
dis·nc mırvaffaki,.;.,~ cl.öeriz. 

BİR FiLxl:N 
İSMi 

Bir sint1na- eoçenlerde ciis· 
ıterıUği filmin adı şu idi: İki yllzlii 
adanı!. Ml'Jnlk ett:m ve bu ism< tu
haf buldııın.. dünya, o hale geldi 

ki, biz hıqün bu fllınin ism:Je 
karşı ka'l'yayı.z. İlci yllz1J adam, 
meraklı seyİrci kalabalı;tnıı çe

lker bir reklam adı değ ld1r ki .• ne 1 

diye, bil lsmö .looyn>1rşlsT?0 

su GİBİ 
BENZİN 

Bir gaztten!.ıı. meraklı hôUseler 

sütununda, şu ser lcv ha var ı: Beıı

ıı:in yerine su kullanılacak_ 

F.lvalU, şinıdaı harpte, benrin, 

sıt gibi kullaıı.ıby-or amma, suyun. 
tamameıı benzin yerine kal)anıla. 

bileceğibi zeııı:oetnı.iyoruz.. Bu yeni 

kat, biraz fazlaca palavraya be.ıı.. 

ziy&ı-. 

DEDİKODU 
SAATİ 

Bir ça.)gıh gulnıc>, ne za:maıııdır, 

ilanlarında şunu ıeklıinı ediyor: 

mu ~ri :rtalı. olan bu ... 
lml•tıl boJ .,..,....,etıetı~ ~ et. 
mdtt.odi.r; 

B.o,y Mith:t! ~l:lk Dovt..t Şılrıım 

:İ:ııinıııi 1>3ôr• IWi&'.ıi&lndeıı cımckli, C.vat 
Mdlrt.ı<~ Boyan H.va llaı:ı.». Hüseylcı 

özel, Kmwıl KaıYa, Tev!ôk Na1'1( Arı,. 
°"""• Kı:m.U G!lrol :ı.ı •nisıılt, Mdmıet 
Ali S:tnoaktar, Mohmet Ka.rah:.tı:z.ojlu, 
llüma Al,r.aa, Nez:ııe Tunca, H~ 

Ba:yıW, MCrvet Tu."W, Fa'lına Özbek, 
Kema'! Zcıi<i ~ Loınon Göııüıl, Nu
men Dir.lc, Rltluye Erten, Sa.ıha Tun· 
çer, R«:ai Kl>ca1, H...ibe Üçer, &mlz'l'• 

ENı.mıım, lLalıidio Kılçtı:c, \-:adri:re ş.e. 

göncr, S;aliye Tunca, ~r Teyuıı, 

&ılih 5agciuyu. 
·--o---

Be'.ediye hestahanelerinde 
geceltori nöbefçi doktor 

bulunac;ı.k 

Geceleri ant ve :mR.istacel vak'a.. 
~a hasta saV:ıiplerinin müracaat
larını karpl:.ma.k ii-zere belecı>ye 
hastahanelerme bir oobetçi dok· 
tor bulundu.rııl.ması Sı'hhat Vekı&· 
letinlden tan:m olwı.muştur. Bu. 
oct<t.or akşun saat 17 den sa.bah-
1arı saat 9 za kadar va'Zİ!e başında 
ıluı:<ııea.lttır. Ankara be!ed:yeşı ka
r"<>l"m tııtb 'ki.ne ba.şl.ı.mış ve nöbet
çi tabibiniıı emrine bır imdadı sıh· 
tıı otomobilı de tahs'.s etımiştır. 

ı.ııun da, ci<>:!en çuk kib,r ve it:< ba
yanl.ara, b;:,yiı11. k:ıd:l.r her o:... ~ 
""'· Ka:ıı ltöşode<i nııı.o.da h, bot>"" 
,..ni bir karı knca, çatıııh <bbl 1'aızıın 
ı:ö.Iı:noc!«ı, r.!'!erlyle p....Orma. yi~rlır, 
onnr.ı. pıçu.tklarrıs il:ide bir d<, nxııııı
nın bc)"2t< örtı:lıııün ün lto:ıarın3 sill.Ytır
hr. ııuru:.r, o 1ıador l>Y•fil ci.llı!<ıat dc
ğJdir. Tatii:lir G>;rri !abli o·.., l.vai, 
:rcOııdı: T7<e<U "yer; iyi~ okna.. 
!Ar.dır. ~t. bir maooda <Qmm iloi 
cenç v81" ki, bor ba.llerl'y!e hn nı4n» 
oqıle Bcı. - SIAl ..• ir...,, oııla'b ılıı!&. 
"""1letioıt e<'lrünee, ııı;,b;dea bir ed;nn 
ııamr. 

Gel ..,ı..Mn, yemolc y<m<Hirı tıım;. 

yorlı ır, Yemc!k: .ooGl! ytn.ir?. ~aı!laı, bu
b> !ant u!erek okeyucularrma karı;ı 
ıkı&:~ı!t ycp::ıc:t< c!t>! ricn, Fıto:ıt, ,..,... 
mek ~ <>iye, me&ll'I bir blıd:S. ol
duığımu bilir ı:m. 1 'fe l:nh.ıettiğ:n bu 
td vatand"I, bu lıMiı;ed<n taımı:ımen 
b!b be-niir. .Akr/.. tl!llad:i.if, otur<!n!-t.'aı. ı 
m:ısa !a-n b<d'r.n ıru.sanın kaıı;mnda.. 
~ göm><rnck ~ değil. ' 
İlldde b:-r gôı.ü:n t:r'...:ılıır. Ya, biri, SV\.lll't.I 
19'!":01. ~r~rci.t ha.bire tı1cışlıl'J'r . .-·ı!maiı'l', 
Yibut ta.,, ötd-cl, u!II:dekl çata!.ı bU- kot· 
ma gibi kıır\-k !.,ıacetler Y"'Pffi' k· 
tad!r. 

Mo<lenl oidtrğımr.ı l:ld'<ı •ttiAİ Mlc!o, 
)'omak yemosılnl h~ bir .i.ıı·ının, 

bl>j<!ııa bir ~ öğnırımesine Mık im'<An 
yolrtUT", 

Evin 

• R. ,ti.!ARIT 

kapısını kıı an 
hır!ızlar 

Büyükd~ 1saçelebi sokııtın
da 12 num••alı dükkiında bıncu
lııı.lc yap'n ve burada oturan Sali
min rıoımetgahına kapı kilidini 
kırmak su~ile giren Osman ve 
Nuııi adındıık\ şahıslar zabıta ta
<afı.ndan yakalar..ınışladır. !Bura
dan çaldıkları halı vesa:ir o;ı-yalar 
m>ti~adere olunara.k sahibine iade 
olunmuş, sUıÇ:·ular miiıdde'nımuıınr 
!iğe ver:lm:şjerdir. 

Kurb,n derilrrinin 
toplanması bitti 

•• •• uç uncu •• Rus taarruzu 

\...Yazan: S •• Eski bükreş Ate~emiliteri 
şbIALt AFRl.KA.DA: 

Lib)ada, !U hver onlusunun ric· 
ati devam etmektedir. Bu ordu, 
büyük kısınile (i\Ii urata) civan.
na doğru çekilmektedir. Berlin
den ver len loabcrlere bakılıTsa, 

l\Iaresal Rommel ba·tı Trablıı31Luı 
tam...;,ile çekilecek değildir. Hat. 
ta &oıwı,el'in, üslerinden pek faz. 
la uz:rki:rşmış olan İngihz 8 inci 
ordusuna bir mukabele lıazızladı
ğı söylcnmektooir. 

Buna ınu:,.bil lngiliz 8 inci 
ordns~ nıÜ!ltefik kaynaklanoa gö
re Sirte mevki"1i batıya geçm ş ve 
lllihver ardcılarını geri sürerek 
talı.ip hareketine devam etmiş! r. 
l.ki ordunun asıl kuvvetleri arruıın
da yine urıun mesafe vardır. Maa
mafih Lııgiliz hava kuvvetleri, 
Mihver ordusunuıı büyük krsnııru 
mütemadiyen ~ırpııbnutkta veba
tı Trablus limanını sürekli hlicnm. 
!arla bombalama.lı;tııdır. 

Bizim görüşümüze göre, Rom
mel ordusunuıı ger:sindo iki bü
yük tehlike vardır: 

1) Müttefik denıiz kuvvetleri ve 
bii'l:ıassn .ıl.onizaltıları, batı Tırablus 
limruunı bir kordon altına almış
lardır. Romnıel buradan kafi mal· 
zeme alamadığı g bi deniz yolile 
italyaya veya kısmen Tunusa çe
kilnıek için de istifade edeıniye
coktir. 

2) Batı Tra.blus limanı ile (Ga· 
bes)den geçerek Tunus şchr.ne 
g'11en kara muvasalas.ı da mütte
fiklerin yakın bir taarruzuna ma
r112 bulunuyor. Bu müşterek vazi
yeti dü5ünerek mütlef.oklerin Tu· 
nu.s'da taarnıza geçmeleri çok 
mubtenıeld"r. Londr:ıdan verilen 
haberlere bakıhrsa, lngiliz 1 ind 
ordusu bü.tiln _lıazırl.ıklarmı ta. 
mamlamıştır. Batı Trablus ·Tunus 
kara irtibatının kesilmesi halinde 
Ronımel ordusıınun vaz" yoti bir 
kat daha güçleşecektir, 

İşte lllihver tıırnI, bn iki tehJJ,. 
ke)i bertar•f etınedikçe Rom. 
ınel'in Misıırata'da veya batı Trııb· 
!us 1 manı etrafında göstereceği 
mukavemotler>n .tr&te<j::k bir fay
dası olımyacaldır. Hehı müttefik. 
!er, Tuınııs'da batı Trablus yolunu 
ş'mdiden kapamak ınalu:adile cür· 
etle bareloet eder de Gabes liına-

nı ve geçid ·ni tutarl:ırso, Roınmel 
ordusunun akıbeti pek fena ola· 
bilir. 

DO~U CEPHESİNDE: 

Alınan tebliğine göre Don dirse
ğinde \'e bunun batı şimal ne dü· 
şen Dou nehrin.in orta kesiminile 
çarpı'imalar ayni şiddetle devam 
etınektodir. Tahın n etıtiğimiz üze. 
re !llRreşal Timoçenko ş:mald<!n 
Don dhseği içine büyük kuvvet· 
İcr süruıiye "" Alnıaıı ordtGunun 
sol yauını k.tsnı.en ric'ate mttbur 
etın )e muvaffak olm~tur. 

Ruslar, Buguçar • Klctskaı a hat· 
tınuaıı cenup batı istıJ<anıet.nde 
ilcrleoıiyc devam eden Rus ordu. 
suıwn sağ cenalıilc Ilost1>f'a 110-
120 rWI mesafeye vardığını ve sol 
cenabile de Voronej - Rı»l<>f de
miryolu üzer nde buluııan Mille
rovo'ya ulaştıklarını •ddia -c.diyoı-
lar. Eğer bn Rus ordıtw Alman 
sol yanıru bu kadı:r geri sürmüş
se, Almanlarrn Volga - Don dme
ği arasında hala mukavemet et. 
mek istıenıelerine h 9bir mıina ve
rilemez. 

Şimdi Alman kumanda.o.lığı, şi
malden gelen Ru.s taarruz.unu lur· 
Dl)ya v<. tlurılu.ını.ıya çalışıyor; fa· 
kırt Volga Dt>n arasında tutunnıak 
için Rusların Den. dirseğ içindı>o 
tamamile çıkarılması liLl.ırudır. Bu 
yapılamaz.sa, Alınan ordusu nilıa
yet ric'at etmek mecl>uriyctinde 
kalaca.k.tır. 

ekmek !.Karnesiz 
satanlar 

.Murada Özen fırını ;;ohibi 
H.11ndi Özkck, Yüksek z:raat Ens
titüsü ba·kk&ı Abdnllah Madaplı, 
Alı.t;ı.d-o•ğ ıır.<ıh•llesinde 1158 mı • 
;mara<la ek'lT.ek bayii H'ü~eyin Ç•· 
lış, Yen 'Şehirde Kazım Ö'll.:p cad.
des\nde <l.ımc.k bayii Ali G-0.neş, 
Yenidoğan Riisteınağa sokak N'O. 
726 da E"l<mek bayii Mclı.met A -
ka.r, Ahfbey maıh•llesi 95 No. da 
ekmek l:>a.yi• Güllü Çağlar ıkarnc
.sız ekm:k saottıklanndan ani.il! ko· 
ru•~.ı:na m.ılıkemesine verilm'şler • 
dir. 

Gümrük memurunu 
kim öldürdü ? 

Çcnge!köydc Yukarı mahallede 
22 numualı evde oturan cmeıkli 

gümrük memurların.dan H•fız Ali 

adında biri ile ayni yer sakinlerin
den ve Nafia odaıcıla.rıııdan Alı· 
met arasın<la evveJki gün cereyan 
edm ve Hafız Alinin ölümii ile ne
ticelenen hadise muhaıkc.tmasine 

d'ün ağır eczada baş!an,1.ınıştır. Bu. 
iki kışinin evvelce de sık sık mü

n.ıkaşala.rıia bulu.nduJıJar anlaşıl
ıru.ij).ır. 

Evvelki gün yine aralanrl4U çı
k•n bir kavga sonunda Hafız Ali 
·bir av tüıf·!;ile Ahrr.et tarafından 
yaralanarak ök!ürülmü.şıüır. 

Soı·guoo ;tıpı lan Na.!ia od.acısı Ah
met, clnayetlu nliıkaoı olnıatlıoğıru 

oğ'.lı İrfan.m ~lafız1a münakaşa et
t 'kleri bir sırada eflnde tıu.ttuğu ç:f
teyi ate(cdiğini ve bu surel'le e
mekli gümrük m·emurun'tln yara
lwıdığını söy.lemıştir. 

bıran or. üoç ynçrııdadk ~ y'ne 
iddi•ya göre Hafı.z Ali o gün bah

çede bir n~'ç ·k~.smek <stemiş, fa
kat İrfan miini dunca d<ı kavga 

ı;okm1<5!ır. Haf1Z Afiy; kavgaıda Ah
mod:m mi veya İrfanın ım1 öldür. 
d!WJii lı<!müz ı:ıat'i o?ıırak malum 

değildir. Maıhk<>me her i!kisİ<Ul de 
tevkif oım*tir. 

Memlekct"mize 20 mil. 
yon liralık makine 

getiriliyor 
Yelloi U:,,-dolwıan Türk.;ye - İs· 

viçre tıcaret mU;ı<hedesi mu.oıbin.

oe isvçreden m<JJlitket~n:tZe y>r
mi an:Jyon liraı:tk maki.ne ve m&

mül .maddeler gelw~kt.:r Bunlann 

tesl:.mi .öşi yiımi •y 2arfıııda ikunaJ 
olunııı::aktır. Bu malüııe1erle Çaığ· 
l&yı:k'ta buytlk bir el<lktrk santra,.. 

li inşa olunacak ve Ankara >le Kı
rıkkale ımıntalrnlarında bıt:unan 

f<abrikalu-.n elektrl<lcri meııkO.r 
santralden temin olunaco:lrlır 

Yangın taşlangıcı 
Maçkada Meşrutiyet caddesinde 

3 numaı:-alı Viktor apart:ıın.arunın 
2 ine• dairesinden dün yangın çık
mış ise de at.<!ş büyümooen itfaiye 
tarafından bastırılmıştır .. Dedikodu &aalıi, dıedilrodu.lu kok

teyl p~l-
Bu şehirde, herkes, dedikoduya 

bu kahr tlüşlr.üıı müdür?. İitiıra 
o-lmasın?, 

ntrepo ili 
İstanbulda bir antrepo buhranı 

vardar. Ve :ı.ıınnetmeyini-z ki, bu, 
yeni bir hadi.seditc. Sou zamanlar>
da çok mal ge~ bir kısım tüc
car malını çekemem:· vestire .• 

TilTk Hava Kurı.:rnu iç.in kuı-
ban deriicrinin toplanması i~ b.1:
m'l;:lir Kurhmlık koyuın !resen 
hamiyetli vat.:.ndıışlardan çoğunun 
derilerini fll:ı.ltbuz ınur.taılıUi bek· 
çilere tesl ;m ederek Hava Kuru
mu şube oı;ne gönderdikleri a.nla
şıimıştır. B.ı arada Kadıköy kaza
sı 500 kadar uc:i göndenın'..j, d Uer 
kazalıırdalti •.• ernurlar gibi Ka"cb
köy eınn.iyElt amiri Halit, meıikez 

ık.oıın seri MUtbiıtin ve adrnda.şları 
bekçilerin iyi çalıışmalarını temin· 
<ie önemli gayretleri sa:cleyk.mi9-
ler, aKdıköy temizlik işleri müdıü
rü tsbiık ve maiyetine, "•k'I işle
rinde g&.icrd:klcri gayretten do
l&yı Ha<va Kurwnunca teışo':<kür • 
name yazılmı~ır. 

GENÇLİK KUTSALDIR 
YILBAŞI 

HEDinSt 

s.ı,·gitin"zıe )'llbaşı bediye.i al· 
mayı düşliıı.üyorsanız, filan marka 

&aatlcrd"11 blı- t.ı.ne a.lm.ız .• fakat, 

garip şey, kadmlarrıı saatle ne ala· 
kası vudır?. Bu tanıda reldim ya. 
pan bir müessese, ovvcli, kadııım 
ae olduğunu lııiJ.mjyor, cleme.lı.tir. 

Kadın, saatten çok balı.9eder, fa. 
kat, 'l&Alj bu-.. 

AHMET RAUF 

Fakat, eski, nrumal seneleri ha
tırlayınız. Yı.J.?arca eV\·eı de İstan
bulda antrepo buhranı vardı. Ve 
çok e.kidı:tıı. bu işle uğraşan ba~ı 
tirk..ı-Ju, lstanbula ihtiyaç ıı'sbe- ı 
tinde ant.repo kazandrramamış
fardır. Antrepo meselesi btar.bu
lun mühim ihtiyaçlarından biri. 
cl.'r. Normal zamanların avde<ind" 
bu iti hemen lıalfotındi. 

BURHAN CEVAT 

Mizahi ve ıııilli roman No. 57 

'"' BİR PALYAÇO DÖRT CAN. 
BAZ BİR DE HOKKABAZ 

"-----J Muharriri: l'iEZİllE MUHiı>DiN '-·-----~ 
llınzu!u Ratibe dönd!l: 
- H~i llıoC'.IJV;.An ('ııbUlt h:tzırbn~ 

Artık kı:ıra:tmı vıeı•j!m.u Şlırdi ~r. 
ken bit pami;""'6.ı mCl;"'1:rrrl bir o<n. 
lôrJl ·L-n: ırıcynı çab"°" a'! a;zt bo'~~-
~r ___ Para but N~b ~. ALA 

keten ı:a!"idlar ••• l'ııfla 11ibı y:ıt.;i,dnr, 
ı.u,ır11ü )'lh:tıciar ••• Ndcr de ı:ıel•r?. 
Bu Y• as 1tatı 6ı bu oçak de.d iade 
l<e::erin len çat d':f• ~ .. 

irini M•l"%a'D)U bir hüouın ;r.paT1cctı 
Hatip ~rm Rıu.n kızıma tI!e:""...nı tuttu.. 
1.ferr: l.tıı d"t i.t,td o~ bir t.dm"tie 
.tr..ııt gur şucgur yt.:re de.viııdıi.. 

İrin c::ya.'.c. Cl)"'l.t b ... ğırı.ti-;cn anne i 
7..ı:k .ı. k~ta: 

- Ku,s\i:l v'.re! •. Kıızamı ötcfilı..1il:yora 
!ar. K~;GUn bi~! ..• 

fr.ıt'.{> !t.ı.tiına Ç:ı!<Lrı; 

- Sw, e>dl· Kııım ııl.düron yai: al 
cıo tıar.nıu eör • Al a ııı ,.. çııızt. 
k:...:.1 k · aau bs.kalım_, 

Kac.tn "'1 ekni ~hlde ku~•cak 
qzını ~:ı: 

- Seıu kepa.:eı ... Reı.ü •ni!... ver 
ba!t&!um tlt a~ ldn>7ı. .. Y c&ıu .mı. 
ci .. nı çırıl 9'{)1.ı:r .alt2!a atarımı 

ııı.ı·ı\h ilı.i ..... ı kn«ltm;ııı ıill>9-

jfnfo ran!:a[1!:>a koT<lrıık me.(ıet lılr k!>p 
~ili aldl. • 

- Cadı sözün ıxı r:ıtıı.3 geçer. 
- Benim senirft: li.tım y.:ık! •• , Bu-

rada. k.ir:ıcı Rat.p<.r .• Por~ı iıır!qo-
ruın ondıın. •• 

Ratip -..ıe!t: 

- Ha ben, bıo o, biz •I t.ıru.>jbız. Ara
m= gi'4> c!unTuı! Söyle IMloa!ıın kaç 
p:ır~ is~oraun'!. 

- Se:ı borcunu b!bn'yvr.sım blıe, .• 
- Ev~ uç •l'· ık. . Ver M•rzıi=ı· 

jım fU p.ır&yı dQ. pepuç dillerini kes
sinler! Bir <iab:ı ;rüztirr.ü görürseııiz iki 
ol6tııı_ 

M-etg;ui{a c;mtu;ll'l:ı. <i:ı.ıvrandı. Fakat. 
irini atnuıca kuşu gibi pe.DÇa!-ermt R::.tı. 
bin r.;.~ına ıetirmı$li •.. 

- çıı.ıu b1lkAıtl u:n babaman lk&. lürnü· 
nü!. .• 

Ratıp <iel'hal C3kc~ çWrı.p İrininin 
u.tUııe fırlattı ... 

- Al ... İ~ bunu da. Bunu da h<p
l!İni ~ıru çal! 

Ratip cclu:ti, yelelı, p.ıD1ıalontı birer 
birer fır!at:p atark<'n irini gazlerifj ıah
lc bir ç~ıklı ~ 

- BfA bU la&. .. Src u,tamı'q)'ot'IUZl. •• 

Şittıııii ııulis Çağıraaıgwnl 
Rat!p bır k:blt! ı!ı.1 .attı: 

- V<J Meryem Ana v.,.ı. .. Diln 
gece "'4'11.of tüccarı ellnlc llC(16'rt<rn 
kapıct,n gö.-&üım be .• Bana mı &cıt'l)'or. 
IWl kcıxh..i?. 

Morzıt.ta ""'-"ı'P füt'bic .Jbi0cl~rini 
verdi. Genç adl'Cn bır k:ç 3 mı.ye iç.in.
de gty:.O.ıerck Moerzu.'tm1n koh.ma glnii: 

- Kmlıi3J>Cre.ı. Kiıy;ı İrini <.;eoopları! 

!la tiple Merz.lca yeni tıı tt~erı gu,. 
zef poua.:i,ycnd.3. nl'OOo:enxnel y~ıyc.rLltf·-
dı. Mrrzu;h her gun g<ilp R>~b;.ı ıxia

oıııclıı. bir k•ç ....ı blzyor, Ra'l.ip le 
Su..'Wı Deli İbı"'ıl.min t~tdo• repele 
•tlirrre'.< pe.k a'.ll M«z.ı:t.zyı CllColf::n 
kar,.14Y"t.>rdu. Odlar s.ı!.ayı ha.t.Tla ya
şq.a ıClırsınlı:ır, ~ tandı& 1'znind.en 
.rrıu.ın Fahlroyl< Ctıbld< el el< venniş. 
kr, her aı!n ııe,·otlu c.ddeııiru arıın
b;yar~ :ıraln.r 11drmıi leo,;ı.vüc, h:ı.k:
k.lrlrlg,"'.<ı e;Jti mtıfo.avW·.iJ:l'lrıi tecd,t ede
r~'k. Rat~Ji arnştırzp durLJYOf'S.rdJ . 

İrın.i;yc gelince: İııt."l<a.mı kaı!asın'3 
:yerlt·ştiıp;·,,;ti, Bir gün Q.)(:L~ dan11m k. 
iç-in, ço~ tecrtbeli o,..ın hıla.sı par.ıS.iyon. 

cu Ma~n1 K~l&OPI:ı.in ev.ine citti.. l\1:a .. 
daın K=ıı :y011io.i.n. p:-. "1Sİ'yoBU ıkendl pa!'\• 

ıho~arı ,ıı.tıl t'4<U d<J!il<li. Bıt "".mıc:a. 
ğll'; vtic';u!\, Kel Hııs:>n \(ıhht kum· 
PJ.O;YaG:C~ı lo.ııtqy:ı çi<en, geog:ır~ ~ 
gim.el ve za.mac:r.ın ır.ira:.~·.in.i c.. 
vucuııa aim<a blc- yoam..'1clı. F..koıt yc
wğö ı>al°Okn Zov.o gib! vur yı;n_ın .t. 
medi(:I içiıı ~·me:ı ıılı•r OmNııde cfürı. 

~ lıa;rct çdaoqurdu. 
(Daha var) 

BiiLün insanlar, dünyanın ne
reoinde oh.ı:sa olsun gen;". kte bir 
kll'!Sal;ık bulurıdu.ğuna inanırlar. 

Yıne biitün insanların büyü'k üınl
d.i odur Jwı bi' gün gelecek be;-eri· 
yet tarih n ve ş.lhsi garez misalt.ı
rinl yanh~ t.e'fsirler'1ıdtı1 korl:'tlla
r~ karon:ıJ<tın ışığa çıkı;p iyi bir 
nizam altınıda cHakiki S1'deti. a· 
ramak frsatına na.! ola.:aktır. Fa
kat beşe1'in 'buna na.sıl erişmesi ge
rekir? Asıl mesele buradadır. 

Tek yol gençllğe cBilgi• ve da
ha akıllı oim<Uk fır3atı yermekt:r. 
Bugün ise cemiyetın inkişaf fı.rsa· 
tı verdiği bir geuç, on.dan evveTkl 
ııeslin er ştiği mertebeden bir ka· 
deme d>ha yukarısına çı.kabl1mek
ted:.... Bu ise çok cesaret vericı bir 
meseledir. !Bu ink'~:ııf', bu ii<!rleyiş 
be'.ki ancık göze ı;örünü:r derece
de küçü·kJür. Fakat her n.? de ol
sa gayey-e b'r adım daha atıldığı
nı göste:ir. Bu tcukklyi durdour
.mak, durc..'datmak için b!r sürü 
manialar. eıı.gell~r. geri gfu,(ışter 
her gün yo'.'\m:'l.IZ füerine scTpilir. 
Fa:kat gcnç:ik mevcut oldukça, 
Ilunları bertaraf etmek her zaman 
kabildir. Ve bumın içindir kı bir 
ıGenci. vi.rcutçc sakat bırs..1<.mak 

derecesinde adi bl r cinıyet, onu 
fikren ma'.iıl bıra:Cm,ğa ga)l'et ka
daT menfurdur. Bu :ııısaniyete kar
şı jrtikap olunan bir c·r.ıayet; •Ka
inat. ve cJlikmetı vücudün. bü
yük misyonuna tevcih olounan bir 
hançerdir. 

Gençlikten gençli.ğe büyük fark 
olmasına sebep, ) ine gcnçliğın teı
b·ye s'6teininde aranmalıdır. Fa· 
kat şu d• var ki, her şey t'erbiye 
bisteminde b:ışlaınaz ve bitmez. 
Mazisinde büyüık: işleriıı tahakku
kunıla blle en küçük leke bulun· 
mıyon cemiyetlerin büyüttüğü 

gençlik işte onun iç·n o cemiyetin 
hakiki çocuklarıdır, Her z•maıı 

r "'\ 
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"-~------~ genç'..iği beşikten alıp ak'.'ı bll§ına 
gelmc;ye kadar yekpare bir kütle 
gibi bırl>irmden farklı düşünmcğe 
cesaret edemez b' r halde yet'~tir
mek te gerekmez. Eğer gençl:·kte 
.Jnsiyak. denilen his yoksa, mazi· 
deki cBüyük hôs> ten onun iliği 
ve kc.mı.ği bir ş-eyler tevaı-Os etme· 
miş se ve iht yoç karşısında genç
lrk kendi kendine yolum.ı bulamı· 
ya.caık kadar buınalb·'.'mış ise gay
retlerin çoğu boşa gitmek mu
kadderd:r. 

Gençlik millt gururu, boş övün
genı;:de b ; ır b i r i n e ka.rşı 
tırmamalıdır. Hürriyeti, disiplin· 
sizlik büyüklerle kendini bir tut· 
rnayı tamah ed'·lecek b'r mata' 
s&yrnamalıdır. Hürmetin sevgı ka· 
dar ·lüzumlu ve insani bir his ol
dujunu uf):ıtmamak her geociıı 

şi.an olmalıdır. 

Bu harpte İngil•z gençlerinin a· 
deta gözlcrim:z büyük şeh ·rıerde, 
kırlarda, spor alanlarında gör<mez 
oldu. İnsan ıster istemez soruyar? 
Gcnçhk nerede? Ve yine istet' iste· 
m-ez cevap vcri}~orıuz: 

cGöklerde, bulutlar ara.~ında! 

Yahut ta düşman hücuımından e
min, fabrikafard•, istihsal merkez· 
!erinde!. 

B r kaç sene evvel tanıdığımız 
erta mektepli çocuğun göoklerde 
olması, bulutlar arasında uçması 

ne gorip değ;! mi? Fakat Britanya 
harbini on sekizden yukarı olmı
yan gençlerin kazaııdı,ğı da her 
mdnasmda doğru bir hakikat!. Cık
lar için 25 ve 26 yaşlar artık c!h
tiyar. telakkl olunuyor. Bu haı-
b:n harikaları hep on yedi, on se· 
k~ yaşındaki çocukl•r ta:Niından 

yaratıl.'Ilakta. Fakat biz analardan 
tutu!' da bütün mc.ınleket oğulla
rımızın, çocuklarımızın İngiliz ha· 
va kuvvetlerinde çalışır:-arkcn en 
emin yerde -0lmadı'klannın pek:iila 
farkındayız. Hatta. orada çalış • 
malarının onlar ,.e bizim gilı' bir 
felaketle neticelenmek ihtimalle
rinden de gafil değiliz. FakM bü· 
tün bunlara rağmen bugün hava 
kuvvet'.-erlmizdeki 16 ile 18 yıış a
raslolldaki 1nııfliz çocu.kluının 
(260,000) den fazla olduğunı> gö
rerek göğsümüz iftiharla dbluyor. 

Deniz'.e-.in de çocuklarımız için 
çok cm:n cYer. ol.tnadrğını bil'yo
ruz. FS!:<at bUtna rağmen sırf gö
nüllü <lenizci gediJıJı kıdrolannda 
.ıntreMO.an gören ve yaşları 6 !le 
19 arasında bulunan (35,000) ço • 
cu.k meV<>Ut olduğunu gul'UrJa .anı
yoruz. Esasen körpe gençlerin harp 
gayretlerindeki hizmetleri bunlar· 
la IGlhruyor. Milyonlarca genç 'kız 
ve küçük kız ve genç çocuk fab· 
ırl'<ailı·da ve her •şte çalıprlk va
tana daha küçük yaşta borç ödü· 
yorlar. 

Ve liu gençler ne şimdi, ne de is
tikbalde c:ihaına hi:ıkmcnn~k. dün
yayı arkalarında süru;ldemek da· 
iyesi peıjinde değili<!rdir. He.tta 
böyle bir fikir onlar !için .meııiıır
ciu.r. Yalnız bu gençlerle, hunları 
özlü benlikk.,,:le kendi mu:kaıdde
ıatımıza hilk:m oldu3umuza ve o· 
laıc:ığımıza inınıyoruz. Gençlik 
vaadini ttıt'llyor. Ve belki \ı.abala. 

nndan da bir adım daha fazla at
mış bulunuyorlar. Babalal'mdm 
b::az dalı• bilg'li ve biraz daha a

kıllı olmakla vazifelerim itmam e

diyorlar. Daha niz:mılı bir dünya 

kurulmasında da yine en .Bü!j'(ıık 

hizmet•• onl .. rın y.aptıkların.a şüp

he c:tiz midir t ... 

DIŞ; POLiTIIM _'.·._-: ........ -_,,., 

Afrlkada bir 
Bladf1t2a 

Yazan: Ali Kemal SUNMAN 
Afrika bu seferin dUnya harııın. 

do de alacağı ehcmnı.iı·uı olmış· 
tır. O kıt'anın bııı:dan sonraki mu
kadderatını tayin keyfiyeti tl.e 
başka meselelere y-0! açacak gö
rUnüyor. 111alı1mdur ki Afr.kanın 
cenubundan it baı:-en şimalindeki 
:&1.ı6ıra kadar olan sahlUllll İngiH:ıı 
illüfuzu altında bulunması ötedcn
boıi İngiliz1erce bir gayedir. l\lct
hur Sesil Rudes böyle bir İmpara· 
tocluk lasavvnr etmiş ve geçen aS* 

rın sonlarında bwıu tahakkuk ct
tirmiye az uğraşmamıştır. Afrika· 
nın paylaşılma.ında İug ltree şuna 
karar veımiş bulunuyordu: Uımt. 
burnundan lskendcriyeye kadar 
İngilterc.ıin olacak. Afrikanın garp 
tarafı Fraıı.sızlara kalacak. Fakat 
İng ltereni·n ticareti için daha faz
la>ı lazımdı. Yalnız linıitburııu.ıı.· 
dan lskendcriycye kadar olan •a· 
ha değil, Af.r·ikaııın şarkı da İn:;il
terenl.ıı ticarntine açılını~ olnınk 
Iılı.ım görü,ud.ü. Afrika kıt'a'"" 
dan ikinci biı Hindsitan vücude 
getirmek~ işte İDgiliz imparator• 
luğunıı kurmak için ağ:u ağır, fa· 
k&t devamlı surette çalışın.ıs obn· 
larm varmak istet! klcri hedef bu 
olnıu.şhır. Bu harpte sanrldı ki ln
giltere geçen asırda impa:aturluk 
için o hdar çok çahş:ınış olanlarııı 
ım'anesi de artık İııgilterede tü. 
!renmiş, sona erın ş, o memleket
te İmparabrlıtk uuhu kalmamıştır. 
Bugünkü lıı.gilizler ddcki İınıı.ra· 
torluğu korumak için kendi ra· 
hıı.tlarındaıı ve ha)·atlarınJan fe
dakt.lığa ra:u olaınıyacaklar. 

BOyle bir ing !tereyi mağlup et· 
mek k-0lay olacaktı. Nitekim Ber. 
lin · Ro.ına - Tokyo , lihveriıun 4· 
b rliği H i~ bölümünde de Al· 
manya, -' ,JJ.a \'C JnpoD)'i\IUll lıı
giltere ile İıı,gifü İnıparat-orluğıı· 
nu \'ltrınak i~in nasıl sözleştikloıi 
malünıdur. Afr ka lut"a,ında ik<n· 
ci bir Hindistan viicude getirmek 
bolki şundan dola) ı ...ı,cm ı:orul· 
müştür: Bir gün olabil· r ki Hindis· 
olandaki Hinıilı ke.nd1 giyecc-.:ı pa· 
mıılduyu kendi dokuyacak, tıı.gıl~ 
falr:-ikalarının kuıuaş..nı alınıya. 
caktır. O halde İngilu: kumaşlara 
Afrikanm ceaubunda, şarkında ve 
şimalinde satılacak pazar huu .a• 
nacaktı. Afrıkada böylelikle lng;. 
liz nüfuzu altına gırecck yer.er 
hep demiryo-llarıle bir bir ıne bağ· 
lanacalctı. Hıtlıisa İogilt<>rcnin hcın 
mensucat fai>r>kalarına iş '"'· uı, 
hem de dem r ve çeltk işlı;ı.en mii· 
esseselerine. On dokuzo1mcu as ııı 
sonlarında AfrJı:anın pay l:ış•lmas.ı 
artık tamamlanırken d.ünyanı.n 5j.. 

yaset iıkmin.de de en ır;iyade d.k· 
kat ve meı:ak uyanıdıran k~yfıyet 
şu olmuştur: İngilteren n Jııuic1 
mıinasebelJerindo takitp ettiği ı ti· 
kametin <tay n edildiği yerler ca· 
ha zıyade klüJ>ler ,.e tıocaret oııa• 
larıdıır. İııgitte.rcnin resmi ve wes-
ul <lev Jet adamları ondan .; nra 
işe gir şi.rler. İngilterenın sıyase
tinde iimH olan ese.> da ~-... ur: 
Hangi fırkadan oluı · olsuu cı La• 
şuıa geçen devlet adanıları bat1ç• 
te Iıı;;iıtcre iç on lıarıçte münı·kuıı 
olduğu .kadar geniş pa.uıtl.ır bul· 
mal.ı; İşte on dokıuuncu tiırda lıı• 
g.liz İmp:.:'8.torluj:unun böyl1' go
ni~emesini tahlil edenler n hep 
lııgilı.z taraI1arı olmadıklarını suy· 
lemiye lüzum yoktur. Bırçok vu. 
ktd .alıibi Fransızlar da Jn. 
giltereye luırşı herhangi bir sevgi 
besledi:klerini iddia etmem.işler· 
clir. Fakat bunların da ittiiak et· 
tiği mühim b r .ıwkta vardır: İn· 
giltercniıı İınparatoıltrk siyaseti 
lıiçb r vakit herhan;;i tar%ıla his
siyat mahsulü olmaktan çok w:ak
tır. lngil zler magruı adaııılaıdır, 
o-nun için btt adada kalmayı bir 
türlük birlerine yedirocmediler de 
dünyaya sahip olnuya çrktılar .• 
gibi bir müliihazaya mahal görül• 
memişt"r. B'1akis biitün o İm para· 
torlu·k siyaseti b ·~ """uret'.n neti• 
cesidir: Sanayi ve fcaret adamları 
olan fuı:ilizler yaptıkları eşyayı 
ç:.karıp satmıya mecburdnrla.r \'O 

bunun için de müşteri arıyorlar. 
Bu noktalar bugün de gözılcn u· 
zak kalınamaktııdır. ingilizle·in 
Afrika kıt'asına \·ermi< oldırklıırı 
ehemm"yct bugün de k~ndini b;,lli 
etmektedir. 

Po ·ta, Telguf mü,talıılem• 
lcrine peleriıı verilecek: 
Posıa, telgraf ve telefon idaı;·esl 

müstahdem:erıne kışlık pelerin ve
ri.mesı kararl<?.ştırılmıştır. İlk par· 
t'de altı bin pe:erin dikı.'rik«'ktir. 
Bunlara yaln:z terz lik ü.:reti o'a· 
rak on iki bin altı vüz lira vcril..
cektir. 
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==Son 24 Saat içindee:== 

Hadiselere .Bakış 
Orta Don bölg~sindeki Rus taarruzu gelişi
yor• Afr:kada Rummel kuvvetleri hala 
çekiliyor - Cebelüttanka Amerikalı bir ku-

mandan getirildi - Fransa ne yapacak? 

-=T.::~.;.:: ı...=· '-'c'-'d"-e_n'"": _se'--ı-.ih-"--'M~,ullmlr·.r ALATUl 

. ŞEHiRDEN - MEMLEKETTEN - BÜTON DÜNYADAN . -~ 

SON ,HABERLER 
e. .. -~. '" . 

- - ---

Gt. Veygand Japonya, bütün 
Afrikaya gide- dünyayı istilaya 
meden nasıl hazırlanıyormuş! 
tevkif ed idi? 

ı•ransız or 
Polonyada 
ınan 

.., . . 
gını 

nöbetçili. 
yapacak 

Milli Şefimiz 
(1 ine. Sahifeden Dev•.-.) 

:ınişlerdir. Dunkü listeye göre, bil
tün aşcvlerinde etti fasulye ptşi
rilmıştı. 

1\1illi Şefimiz'n suallrrine ka•-şı. 
Kızılay mümessili, adam b'§ı.nı 50 
şer gram üzerir..d<ın lka\•ı:rm• kon· 
duğunu ve mekteplerle beraber 
Topka.pı a~ocağından iki bin faki
re yemek tevzi oolldrtini söylcm:Ş
tir_ 

Milli Şefin 
Hitabesi 

(Buımsl<;. '. · derı D!'Vllm\ 
ve kuvvetli bir milletin 'hütüıı & 

sa•lı meziyetler ni saı>sağlam .. , el& 
mir gibi bir i:rada ile taş.~ ve şah
lan lırn-, halde<! r, 

Rusların Dön bölges ınıde giriş
t;kicri oon t.ıarruzun ge~i 
mi umumi at.ikayı aı:ıttU'IIlak
ta<iır Bu Uunı•uzuaı cenup ve ce
nup batı iı>tıkan:E'tlerınde bazı in
d<:.Şaflar gö.stcrd1ğ' anla§ı!ıyor. 
Cepheden g<elen haberlere göre, 
Rus i!t'ri lct'al•tı ha•<-ket nökbla
rından 160 kilometre kadar ilerle
mi le'"<lir. 

ğini, hakimiyet esasın• dayanan ;ş
birliğı temellerinin kuru:l:l'lllğwıu 
;ı.azıyorlar. İki memleketin harp 
dışmda kalmak nr.mlamı:ı bir kere 
daha tey1t ettikleri bu \'esile ile 
göze çarpryor. 

Mihver gazeteleri de bu anl&§
madan memnun görünmcktc:!i:rler. 

LAVAL - H!İTLEAR 
GÖRÜŞ:.\lESİ 

Madıit, 23 (A,A,) - Frmsdaa alı
n:ıı babcri.:ı-e•göre, A.".T.a:>la-r, Ccnu· 
bt Ft:.Ml..6a:yt iş"~e kaor ... r vı.:rcU!clcıi Z'lr 

~ Genctal Vcyga.,,d, Mareışp! Pclen'c 
C·z.ıLre g:tı.-nck laı:ım o!du .. ;.rı:u söy!e
nllt> ve ıı.r~ -~ P~..ot i-;:md'iıJnc 40 mü
y...,,.: F.::J!tll~,zı lcıc>l"lJrnQk ve Frı=. ız or
o.\a.wna nıe:ıevi lkuvwt ve~ içın V.'.I.• 
aiJo.o :noio f'rar.s::t;.:.1. ' k: old\ığ..ı: ce· 
vah 111tı venr.ı..~·. B~ıuun '"- rine Vcy· 
gııııd. 0.-ıisiain C.ure ıı~.eet'lli oöy· ı 
?omclt S'Ul"t· ·, :yııe m:~ t=.bc.."e ct..-niJı. M.2,r~ 

şal Pt:ten de ·c blır ce"ap vcrrr.L4t. Dn , 
C.t:e1"3.!tn cJS.ıwi r~'tm!kla T :f:ı etm~ 
ti,., Grn:cT ~ti VQ'C=nd ile otc .. 
rr:dbc Le uça!'.t Wun;ı gitıni"'eı-6.r. 1'".l.
ka.t bu s.r.ıda bir Akr.an a:!.aert ot-OcTı•r 

bih meyciana ç~ııştu-. BenlberJ.rin~ 
1..1t3(ta.rlllı:11 t:!ra"iJ. h .)'ı.m:m .zılJ.> .ler 
V-r-yg.:c.dl'ı 1-.~ 1 l.nı.Par Ye km..:iJ:r:.ni 
t.:cc:p efn"ılye C.tv~t cy!f'.:1/~~tr. Vey· 
gar.d, butu;n ...Oo?'ııi B>Jllillb ür;e:ir.e 
bir A'n:cıın zahitti: cBlr j1ro yfl.i-ti!ir.• ce
Vil:!bıını ve:m&şt.;r. Veygırxi.'J:ı Şııtk.i: P.rı.m.

:ıudia bu'.urıı.Jııtu· ker.ı.ils!re iyi ,..,.,ııne:. 
oc);~te o'.'dı$J., l'.::l;.;ıt p!.t s.tu bir 
n=:r.ct ailltıda bul ı z:ım:>edf.l. 
~r. 

V<Şinzt.·,., 23 (A,A.) - HoJL;n:lıa 
<ib-r.ı.;...!:ll'TA<>l z.ibillıe:rind<:o. olup H'1ldıi 
Çilıi"~ hir J•ı><>n o.>>tler kaıır.pın<lııın 
k:ıçtn:ı~ muvat"..alt. olmuş oıan tcğ:nen 
Hbrd.ı:,, garzetec::lrre b, yenritta buluno.· 
r:.ı:< yfl\5c!.{ ırfrtlbtı:t j :?J" 2".'.fuı1tfof'rffn 
ı~Orı..ıd:n ~tt '.nt göre jrporıcra, 

MihvCl' mı:ırnbo:tol1"'·l d< dahil otm.k 
tız<ı c, blfün <iun;y:ı;yı istila ,1,;f,,g. lıo-
711".rr:m:atot.:ır~~. Ge...'C'n •ne...:-Cnher.; z p
tedı>rlş ır.""'.lc'<eU.,.--ddoı j:rpon ~l! l·ıı-

ı b:U,, cdc:ı l<ğınrn, H,,..,ı,;,, i>JNJ.or
da dO:;;.r.111 i,g-ııl k·ıvvL-ıhri mI'.O:: ır r ;ı 
pdt ,.. olı::ı;ğu1>1> ve Czı·r.n:le İ~.ız or
<l\ı5um.tn on oaoı UOJfo!'ll'Nl51 o tiuğu 
JuL ..... .)"tya ol:ı:r.;.!.r w.o-:ıt·rce Jci;.o.:r.ııclre 
m~e ktMttı:~nıi ve hiç bir y-:r .e bu· 
DUn ftıa{<UW v:ırlıltlı~~:nıı stiyJemi..ş.tlr. 

Fmnroz lrudt.ırlu, 2J (A,A,) - M. IA-
1 P.-.lsten Vdşiyt:- gt:lmi.$tir. N3t?lrh.v

'Mıec l• liı~ 1\1.rJ.reş;rl l•etcn riyaısct e!.rr~
ti.r. U:nu:r.•ytl"tk iyi. ha:l>crJer ahnı.ı:.cta 

ci.ca ~f .• t:"rde Öğ:-t·tı'!.~-ığ:n.e gOıre, 
Ş1Lk oephes Jıe gi1.eceı.( Alrr:..a işglıl 

ktn~~c~·erı·ı~ Y'-' :ioi tu•mrf< ıUzere Fr.n
&iıZ n~ıun Po >'ıy.,ya ~o.~rflmc:sıi 
I~t!t.•rc va-de<.illımŞtı:r. Bu cırı.:..unun bQ_.. 
yUk: bir ;us:m Fra:ıs.tia Hitlerm emri 
1" ::.e:-hi t:d:i'.l:r.':ş nlg:~ !-ar a e gô-

Bundan sonra Milli Şef, Kıra

gümrük ve La:eli aşevlerini de 
görmek arzusunu izhar buyur
mu.şlac, Toıpkıp:.dan Lii!ellye gele
ırek, camiin avlusundaki esk! med
rese binasında faaliyette bulun::n 
aşvine girm~şler, pişirilen yeme ';i 
görmüşlerdir. 

Ktı1lay mümessm, Evkafın e.
velce bura-da üç yüz fakire yeın' k 
verdiğini, şimdi Evka.fın !bu oc•. • 
~rralı;ı""j•Ya nak[e!;' iğ•ni >öy1 • 
m~t\r, 

.Milli Ş"f tetkikleı.-nden m~. -
nuıı olduklaruu beyan ~uyura,, < 
L5ltl.dı;ıı Dohnabclıçe sarayır :ı 
donınilşlord'-r. 

'l alihin ve tarihin Türk mılleti 
ne en biiyiiık hed yeısi olan yiık· 
sek Milli Şefimizin bu kış yok,. 
laır ısı iıJbba ve hükümleri hepi. 
m zi feraha çıkaran, kalb ve duy• 
gu kuvvatleri.mizi sağlıyan; mi!lt 
bü.nyeınô7ıi en sıbhatli büldimler: 
ile iç ve dış bütü.n oozarlarda 
iıyar!ıyan bir teşhis ve hii!küm s l· 
sil esidir. 

ETEM iZZET BENiCE 

Herkes oturduğu yerin 
fırınından nasıl ekmek 

alacak? 
(1 ino S !ı Cedrı> De<vıını) 

ma birliklerine bir taJ'matnar.ıo 
gönderilmiştir. Bu talimatname
de yazı!dıj'.rına göre herkesin ek 
mc,; 11i muanen bruulan alnı:ıst 
işin.de en mühim nzife halk da.
ğrıma birliklerine verilmişi r: 

----

ı:ıf.ilı ~ mr:... .:itp o!ıac tk!lr 
Alın:-n d:ğer bir h• ioH• g6re, yıl.un 

S ... .)ie't.ıokl Aı'.»n::.":l krl:ıl.ırı yerine tlal .. 
yan kıt& iKl gc' r-.J.:r.: ~ ve A~ kuı..•· 
vc~leri RL: yaşll ..'>c\f;•1 .;.n:,ş:.Lr 

Don havzaısmda Har]Qı<f - Ros
tof dcmiııyolıı üzerinde, Rostc.r -
ta.n 192 k[JOm-Otre şimalde '.M.illa
rova ı.J<.? istık~mcıten \ehıtt altın

da bU!unmııkı:.:d: r, 
Ahnınların müdafaa va-.:iye'tiııe 

geçmclerı.ııe bakılırsa, bu taaTnrzu 
önlemeğe ve cepheyi düzet'umeğe 

c;alıjtı:klım anlaşıhyor. F::ıkat Rus 
İ!Cri hıreketin;n durdurulduğuna 

'Ciair henüz yenl haber gelmemiş
tir. 

D:ger U.raf,an Lava! - Hıtkr 

göı·üşır.csi de siyasi sahada, birinci 
pland:ı önem arzetmektedir. Miılı -
ver gazetelerine göre, genç dev
letler harp plfuılannı yeniden çrz.
m şler ve h&nbi kısa bir zamanda 
kazanm&k için tazun gelen tcdobir
lere başvurmuşlarci:ır. 

Ancak ~';mdi Fransanın ne ya -
pa.cağı merakla beklcnme.'<tedir. 

Tunustayağmur- Bu sabah Yedi
lar harekata kulede bir tren 

A • 

İTALYANIN DURUMIU 
manı o.uyor 

NcV}'Ork, 23 (AA.) - Şimal! 

Alman tobl'ğ', cephenfrn but ke
siminde 90n on gün içinde 4()4 Rus 
taınkmın tahrip edikl>iğini. R~lann 
ır..-rkczde ellerine ge:;irctkleri mev
z·l<ri t.J:kim il~ meşgul Qldukları
nı J>ildirmek~lr, Mihver ;kay • 
nak arı Ruıs!arın e~lerlne geçirdik
leri araz'nin str::.tcjlk krymeti ol
madığı müt.alra:;mcfldır_ 

İtalyanın du.rı.mru pclc iyi gö -
ıümnüyor Büy.ük sanayi şehirle
rinin sık stk bcmbar<Lman edil -
mcı;i y~'lden, buralardan şmd:..
ye kadar bir milyondan faızla halk 
geri ahnmışttr. Faşist pa~t:.Sinde 
yapılan son değitşlklık te umımıi 

Ill(:mnu:ıiyetsizl:ği g derme yolun
da biır teşebbüs telakki ediliyor. 

Kasımpaşa aşevi~ 
ide bu sa hah açıidı 

1 

Afrıkadan g~l•n telgT..:T.arda şid
ci-Nli yeğmuı·ların Tunus'ta ~eıi 
hareketlere ve nakliyata mani ol
<lı;ığu bi!d rilmC!ktcd;r. 

ş:ma'.i Afrlkadaki Amer:1can u
m'l:mi karargahında nahna.n ba
herLere göre, müttefiklerin keşif 
'koliarı, Meıc!jez El Bab'ın 15 mil 
şimal doğusunda yani Tunl."5un 38 
mil cenup batısında dür-moııla te
masa gclm~ler<Jr. Mütteıfik'erin 
hava kuvvc!eri büyük mikyasta 
takviye edfoniçtir. Düş-man uçak
larının faal:yeti yavaşlamıştır. 

Diğer taraftan !ta)yanl'ar da Al
ımanyaya işçi g'Öndcrmek mecbu
riyetinde kalmış!a-rdır. Şimd ye 
kadar Almanyaya gönderilen ya -
b:ırıcı işÇiierin 5 m.il~-onu bukhığu 
söyleniyor. 

K:rzılay tarafında.n ~hrimzde 

tesis olun.an cAşcvl<ıri. nin yedin

cisi b u;;abah saaıt oo b:ı:-de Ka

s,anpaşatla açCmıştır. Bu.:-&dan da 

be gün 2000 fakire sıcak yemek 
verfücekür. 

Dün de ynz.;i~ı.mız gibi. •lk he
dcl Rostof olarak görünüyOT. Bu
nı r.:ıu,·wffa:k olduJdarı t~dirde, 

Staı·ngrad ile K.1lkasyad1 çaı.ıpı -
şan Mihvd kı.-vv>etl'eri ç~ilmesl 

g:i.y bir çcml><' içine girm 'ş olur
lar. Fak::ıt vaz·yet öy'le gösteriyor 
kı, :~~ı:muzdı-ki bllnlerdc her h.ıl
dc •büvük yeııi meydan mtıınarebe
lerı olacaı."\tır 

Sıhhat Vekili, l:u sah. h 
Er l:aa zelzele 

mıntakasını gezdi 
Ankara, 23 (Telefonla) - S:h

'hal ve İçt:ımai Mı.:avcnet V<:",uli 
Dr. Hulusi Alabş bu sabahk \'1'<!n
&e şehrimizden Erbaa ze'.lzele mıın
takasına har-eket etm4ttr. 

VARLIK VERGi i 
ŞİMALl AFRİKA 
'.M.UHA'REBELERİ 

8 incı ordu1>un ileri UJ16Urları 

ı::irteıyı de a-ştıkl.ı.rı &nlaşıhyor, 
Şimdi Trablusa doğru ikrleym bu 
kU\·vetler Tunus hududunun 500 
k!ic.meırc doğu.nmdadırlar. Bu v•
t-:>eıte Rommel kvvetlcrinln lXl'lS

rııta hattında da tıJ:unm:ık lı.temi
;ecekleri zanneciiliy.or. Asıl mu
kavcmN•n nerede başlıyacağını 
belırten alametl•T yoktur. 

Tun usta ıse, çaı-µışmalar bu t:cp
lıede b;r ıntizar devresi geçiril -
ııw'ktc oldı·ğ,mu ihsas ediyQ.r. 

CEBELÜTI'ARIKTA 
AMERİKAN KlJMANIDANI 
Londradan bi:ıd.irı:dığ;ne göre, 

Fr:.nsız Afrilusı.na .ı.1l'liJÇ yapm 
kuvvl"tlerin runaıı.danı Amerikalı 
General Ayzcrhaver, emniyet se
b<plcrı dol:ı>-ıs:Ie Ccbelüttank ku
mandanlığına !ay n edilm~tir . 
İspanya harici,:?...: nazıı'lnlın. PoT

tckizı ziıyareli ve bu >ki memleket 
arasındaki s·yaoi anla;ıına gerek 
bu memleketler ve gert[< mihver 
gazcteler.·nde önemli yerler i~gal 
et.ırn?ktedir. Nazır Tesm~ tıir tören· 
de söylediği n:.ıtukıta m.>Jletler ara
sı sahada iki mcım1€ket dua-umu -
nun ~k be112ediğini ve anlaşma
da. t"m mi.ltabakat otduğunu be
lirtmiştir. 

İspanya ve Portekn g.ıızeteleri, 
iki devlet an!.aş;nasile Avrupadıı 

bir bar>ş bloku viioco'.ıde ge<:irildi>-

IKadıi' 67 Ba.fkoırtıerı 
vaz lesı barı~da ö dtt 

Kadı:kıöy B::4'.comiticri Şir<rü, dCı' d.c
pm fıı:ıat 20 atr ... rvıaı: ı~ \. .. ·re b.ıışın

c:ı.ı MJ1 bi.r fer..aW.t fc~irmi~ ...,~e derh:i 
ık~.~'"~'llııX:...,.!! H-.şo ... arp:?ria ı-.;;.Aln:.ı1.e H:-s
talk.nc: ... ul:..ı.u ilııtil'Cll11. J. ) ~ptl:ı.n .:ı cil rr. ü
t.6::l.>\-a'ta ı\..ı::-~ knz. tı:: .. l..\rl!"Oi{ s~at 21 
<ic olm'..ç.;J<. 

R1öbu as.m ;y"1<:l·p;ı mcs...,;,,y;., is
br-.ıbul z:ıb:ı\ası uı~ bu: ene uğu 
aneı'f,rezlerd<' mt.hit..n.I! ve J..'TA.tier.ir.ıe c.:ı.

imı kcr~ ar,v:.!.i::"fOcs.ni b 1 :Uıı muı.1:...ı

ilı.yhiu bu. ~i.·Jı...ıe ölL·mü aı·A~ .,ş:.ı ..... 
nı r...dı:a d~dn 1~'C'T ~iOJ • ... 1.~ır. 
Ce .. JJ.Lc-. i b~~ı &F.a! ll de t.Qre!L'·c ll .y
diılrp~ NL.::~unc l:i.·cb.f::::ıılıl: ln~t>n k.l
a:r ı:ar.t,t Kar-...mG/ı;.n"'t Şcll t•iğ ne t.::.f
nolı.:nn~\çtr.rr. Ailu;::ıe \'(; a.~..ı~·~ ... 
tfı.:ıiyetlo• lni!:i b~yaın cdt·riz_ 

Teşekl Ür 
lL"Y~-.,.. Rifa.tı eb.:lly<n luııı'bclmek

kn dbğıım bliy!lk ı..,..,ıırihnüze ev-mJ
r..e gUnd&:, t.cl...·!on rtmuc, ta:gra.t ve 
~:.Up ya= ok ou re tiyle p.;yhı.,"1ll:i< 
a:fıloaı.>ır..ı ,o.st<t'tfil ve kcıııcıis~;Jı'.n ccn:.ze 
tört'nıir.'1e bulunarak. hatıras1n1 Uı.ıiz e
d'un cJ:.G.Uıonmu.:ı &Yl'l a.,yrı minnet ve 
~-ıli..Urle-ı,...n..,...,~ .1rza mftni o:dtıtJn .. 
C.:ıın bu VRZ.i.ff:yi iiaı et...'llt·yl gJzet.e.n:cin 
t..•·•JS~t lutr.- ı.,ıo.·diyoruz. 

Mcıtı.umun dl..,; aodı:ıo r<!il<ııQ 

NEVVAP'l 

ŞARK' da Bu CU1DA 
günü akşıurı 

Sinema sanayiin;n en parbk ..-aferl: 
Dillerck ®!aşacak asrın en s.on harikası: 

Tabii 
Renkli ALTIN ŞEHİR 

8 ş Balık~ı11t1ı karısı Kristina Söderbaun 
rold~ Filmini.ıı baş yıldızı 

Seyredonler'n gözlerini kamaştıracak sonsuz bir ihtişam 

r1 hırı c::~'" f ~ ıh•"J ....... l 

rinde yeniden ıodkikler yapılarak 
azaltıla<:nğı ı:ibi tamvmile uydur
ma ve yalan ;}llyin.lar çıluırdıkları 
görülmü~ffir. Yino buı k ıııselerin 
kendiler ni blr haksu.lığa uğramış 
gibi göstermek bahımcslle, şa.ı.ıs• 
laa-ına veya ıticarethanel-erine tar· 

hohuwm vulık vcrgis" ınlktarmı. 
birka~ misli fazla olarak yay:hk· 
lan ''"' ınc,,.,ıa lı:cndL<:nden beş bin 
l ra vergi Lıtenen l>'r mükellefin 
bunu yirmi beş b:n lira d.iye et
rafa işaa ederek ken d sir..i maz
lum (!) mevki:.r.~ düşürme.it ga. 
yes1ni gü1tüğü anlaşılnu'ihr. 

Hıılbı.rki; v .. t·lı_c. v~ ~ı, • »- yfr;: 
'M ' -t I\1t.-CJ' 'fl Ç'' "l htI" l.'"lUD Sİ-

bi h ı fi h"'T!° L;.~~l.t cı ı ı t..r:. K t· 
ilıYc."\ "ll-·\l vty·-ı tcıöit 1 ı::'"'\~n r..;@·n· 
lınu e:ğ•şt ,_ -~: mı:'\ ,..1 ..... ~ ~:1· 
d·. Y 1.-:n ş y:.:_·~l' ~J~.ır~r.'t. kef\d. ~·
oe tQ:'h Ül.:Citı ,,.e:--ı;i nJ ı.31 ~ b~J.J'< .... 
,..;_, ;y 'Y' t . h 1 l;ı·, ld'.ı. d:ı hal ş"<l..ıc.'.li 

t.t.k.:tı:ı.t y ·pı.JacJ.ti:.ır. 

SALAııiYE'ITAR BiB. ZATIN 

İZAHATI 

Bu ıı.t>alı ken-t·•iyl• gorllttıli:J<ml.ı 
sa.~;lhiyettal' bir Dl t.t bunu teyit ede-
rck. derr.4tir ~i: 

- ..:.Dt-:L.tıodu y.ıp:ıın~Jr ma.lU.rn kim. 
a10!"dir. Bu g"ibl C.:-,,n'":.~du. ç:frar ~ 
v:12ift"Sİr"İ Y~'Jlrl'I C.<t.:ı.ı."'l b.ış~ bir fiO:Y -.l• 

~frr.ırni"Yen lıal.!kn dia blt:..r.ı±ı.rrr.•ıya. kal

k """"'ı z:obıla fidd<ll.e tı:o!p -
:lir. Bu &'ibileıi hom(:ıı Örfi İ:ja!"'ı.: Mah· 
kf'.me:erı.nc vererek 11.i:e!.::ı;ylt! birlll'ı<.te 

1.uıımu! bu<lı.~ dışın.ı •;;ı.-=ı?iz. 

Tı.ırhedil.en vergide hcrh.--mgl bir t4. 
di'At. t.Zfif ba:hl!ll mevzuu ô'f:fi~ı.'(r. 
).fıklırlır J!"l.utlıtktır L:-::..')l'1! lk.l.1".A.ltl da 
ml.'l ve sat"lh!C:-. İ!l!n1 yztı!ı.şı k:.bt:·Tl

d'en tti< tü<: mc.ct.lô. h11.t:.).ır wı:u::ı. bur.::a .. 
J'>ıı diJıeLti ~ oe ı!lphe elme

md'< Uz.,,,dır. K""'J!k; f'Vvelce tııhti t.... 
llOl'rUtun<iA •hm bir cayrime:>i<uılü bil;i
hare S>ııt:ğı hal.de kenıi'8\De ya.nlıµLb 
Vla<:IJ:< V.rı:ISI ltt>m.ılmış ol::ıJılı.r vnrso 
bu 11iWlenin Defterd.srlıga l>iı- is~ -,r;ı.
pıc:rklart mfJıramaA:.l.ıı: Wcrme tetıicik

hır ic1'3. ohmııp ;yaııl:ışlığm di:.W'.J~ce

li Ubiicflr. 

YENi Blll KOMİSYON KUJlULACAK 

Nanıno.r.na. her .na..Ua vergi tache· 
dllm•yerctt, ur.ıutıuıi'muş olanhıf' varsa 
bunları ve v.crg!J.erinı tc~·bit elrr.ck üıze. 

rt: ye'l'tİ bir koo:ıi3Yı>!l ·kuırul·acaKıtar. Bu 
Owınisyon .iki ay iç"n:d~ mQ9::ıi ini bitire· 

TURAN Tiyatro ve Sinemasında 
24 Biı...,clkaoun Per;;cımbe lliinil .l<şoımı 

HALiDE GECESi 
Yill<Bdt ~ar MÜZEYYEN SENAB. ve Kemmıl 

NECATİ TOKYAY v,· "'Z ırkuda<lıın 
Jblôcie P~ t:ı.rafıIJdan ARTİSTLER REVÜSÜ, DtlM

BIJLLt) fSMAiL lolcmi! llııl.ınıp:rrı,..s;;.Je birJ;kto bu 110-
caye m1lh3<ıa b(lyilk vo.ıvot.<;ye ;ştlrak docekt;r, 

cdct--r, 

ZEYTiıO.AG FABRiK.\'J'ÖRI.ERi 
ASIL VERGİYE AYVALIKTAN 

TABİ TUTLLDCL.Ul 
D:~t:r t.:ıroı!tan ZCıliD ta...:. ırnı,_, VC)'Q 

to!< ·~ ye~ veya y~ıpm:C\t.cı biJ1un
t~!~:ı rnaıııf l:irr.Lk tr h:t<f.-;;~ ço:t az 
,,,~ &:-..ru.:!:..uğtor;ı ~ir b::ıızı k'm:.i.<er a.
r~JS' r.ı..!a. :rı.u!J.t bir tcl&.k.t."inln .ır~ oı. 
cl.ığu e.>uı..n.«'.<'lod"- }",'1< t bu bbU 
Ln:.r;e'.t·ııin m\J'.ıte:i! yc-rlcıde kn.:ı..!6t

b ıe, tı._,:;ı·c.~".e. -.kı .. r \.'aya ht:rh . .ı..1':i 
Ur U·.rA v.ut2.ı.·. Bu.llauJn htr ıt.~n~ ay
rı Ezyı1 m111-'ak .tı..'"d' oMuğu için her 
ıbir şabo:fe bu e.cbmm bn.. g;>rt::"JjJ J 
z:rrr..aı:ı yım1 :ia yu:.ılı n:T..<ıt.1r1 o in u 
J,.:..kı. len bil:nler ta1.l.fc:.l:l-n aı.ı:ı.; --:ı. 

ı. ı ı ... ı,,ı.'i.r. H .. ltlı.!ti nynı :;aL _:n ~. ğer bir 
c,ı ı ... w<." \·cıya §libc

0

N"'.k. i l::;;tc"cr .. .'.! d,ı. 
hı t:ucı.< r;i<.an:Wrl• <.:ı; gödı.:ı1J...c
i. B~.:..dl'Zl b :~ İ.>Jrac.u t.-0.11·cthanc~ 
n.ı...9 oo c.:;.cr vi.Jyt.Le: -Z'....k! imaltrt
hıı.1~ri bu_j;.ı~ıat' V<ırdtr. 

Eu .el-il ı L~-ct .t:ı. CJ b.:r:.._,,.1\:l ti
c::ırı·th ~:eni .için §':hr l~e y:ıt>!J.{~llJ"l 
q bı ... (.-:-T.i r.ı.ı..,hct.r:• ıe ve!"gi kal u~'i. f.t· 
lc,,t ~.l:ıaı:e~ert l>u:.ına.n m ı.,.;ı,.,. 
d·n ayr.ıı.."'a ~e.a;l1erme v..::\;· tfı,ıJ;o ,_ :-ı 
:rı •'f..uır. Mest'!& f hrlm·zj1•ki br..ıy..:lc 
11 ·t.:.:•.v1ğ LbrıJ'satör" ~~o.ı n-.:t:L·rı 'nin 

hli:··ı.e:er'. A,rv2':1k ve EJre:n.it.~e 
~ ... ,! ; i•; n bu · ıtr ~ Ver~iyt" onı

c:ı.•n t5.hı •'.,to'ır~::·~ ırdır. 

l\lÜllLET t:ZATU..,UYACAKTIR 
Verginin ödenmesi için verilen 

mühlefn az olduğunu ve mühle
tin arttırılacağını yaymıya ka lkı
şaıı.lara rastla.ılık. Kanunun hü
kümleri kat'i ve nıudaktır_ Zaten 
\'atanını seven vatandaşlar hemen 
,-e~forini ödemiye başlamışlar· 
dır V;ırilen mühlet tarhedilen 
meblağı ödem"ye kafidir ,.., kat. 
iyen temdit olunmıyacaktu-. Lis
teler ayın 17 nci günü asılarak 
iliın ediltniş Glduğuna göre on bet 
günlük nıücldet b r Kiınunurnni 
günü akşamı nihayet bulmakta
dır.• 
Diğer taraftan barı ticarethane

lerin, ""rgi borı:larını tamamen Ö· 

dcruemc.k için 1?1ağaza, dükkan, ar
d yelerindcn yiikte hafif, pahada 
ağır mal kaçırmakta oldukları da 
teshil edilmiştir. Bu gibi sahtekar· 
lıklua miıni olnıak maksadile ve 
icap eti kçe, kanun hükümlerine 
islinalen, hu gibi ticaret evlerine 
ihtiyati haciz konacaktır. Nitekim 
diın Beyoğlıında bir iki kuyumcu
nun bu şekilde harekete yelten
diği görülerek haciz konulmu~tur. 

l\luvakka-t bir tedbir olmak iize. 
re Taııuda durdurulmu~ olan em
lak satışlarına tekrar ba:lanmış
tır. Her ist yen şahıs emlakini baş
kasına dilediği gibi satnıaktıt .,.,... 
besttir. 

Şehr'.mizdeki varlık vergisi mü
kelleflerinden bazılarının üc!eye
ekleri miktar şunlardır: 
Şeker tüccarı Hayri 500 bin lira, 

ka>aplık hayvan ticaretile uğra. 
şaıı Kara Mustafa zade Ahmet 

1 kazası oidu 
Banliyo tr~ni yük va• 
gonlarına çarptı, bir 
kc.ç vagon birbirine 

g. çti, yara ananlar var 
Bu sa'bah Yedıkule ile Ka.zlııçeş· 

me arasmda, lıamdolsun nüfuı;ça 

zayiatı sct>e.b.yd vemr..ey(>n büyi>
cek b"r lrtll kaz.ısı olmustur. 

Knlıçeı;anl'<>en kalkar.ı:İk Yedi -
kuleye gc.ııı.ekte olan banliyö tre
ni sur haôc;nde, semaCcr\arın açık 
olması ÜZL<ioo b ka h.ıııta geç
miş, bı:.n.un faııkınn var.an m.ilki
n:st tnci dı..:rdurmak ist.ım~e de, 
mesırw:n yt!kınlıg:ından, bu yeni 
hat üzer r.deki yük vagonlarına 

' bin:i.rm-~tiT. 
Yük vagonları pırçalanmış. ban

liyö t.rcU.:nin ön vagonları ile lo
J<0m0tif b;rbirine giımişt'r. 

Bu kazada banliyö lreuin'n yağ
cl:lı ıb.ş1J1doıı yaralanmış, ıbir yol
cu da vegonun bha:a:ı ansıııda 

s:kışarak kalmı~tır. Bu yc.1:cu 
tab!alıır testeTe ile kt>Silarek ~ur-
tarılm:ştır. Dlğe>- yolcular arasın
da da bereler..enler olmuıtur 

350 bin r ra, deri fabrikatörü AJe.
ko Yani Dul<> 900 bin lira, deri fab
rikatörii ve tüccan Rafacl Aram 
bir milyon lira, lastik fabr -k.atörü 
ve ithalatçı. Bc>hor Peres 500 bin 
liıra, ıhracatçı Or)·ant Ehı>orı 200 
bin lira, ku)wncu Badat" 45 bin 
LİTa, Le G. Lcr.nıed.is 30 bin lira, 
a\·ukat Alkivyadis 12 ben 1 ra, avu
kat Nazmi Xuri 20 bin lira. Kara 
bekir çdCk fıı.bri.kası 60 bıı lira, 
s:rkeci:lc Bcıir Kemal t:czanesi 
7500 lira, İslik.lal caclde> nde Ke
nıal Rebul <>czane.si 60 bin lira, ec
zacı Nargilcciyan 40 bin lira, f. 
pekç" .kardo -1.,r 490 bin lira, Kan
zuk eczanesi 2S bin iira, Karnköy 
eczanes; 3800 lira, Taksim Nizam 
tt2anesi 5 hm lira, Rad~ olin d1' 
macunu 760 bin lira İnkılap Kita
bevi : bin lira, İrfan Kitabevi 
4500 lira, Gayret kitabevi 23 bin 
Ura, Zaman kitabevi 18 bin lira, 
Çığtr .ldabevi 3 bin Ura, Arif Ba
lat k:tabevi 500 lira, Bahçokapıda 
mezeci Filip on i.ki bin l'ra, dok
tor <>pttatör M. Kemal Öke beş 
bin lira, doktor Kirınil beş b ·n lira. 

VERıGİLER:İN"İ -ÖDEM:! YElı'H . .ER 
HAKKINDA YAPILACAK 

MU&"\IBLE 
Ankara, 23 (Tulefonla) - Var

lık vergisinı ödemiycn:c.r hakkında 
yapıl~ak mu&ınıe!e, çal:,ma m•hal 
ve t2<:-zları halıf.<ında hazırl~nan ta
hınarname ı:ek yakıooa bt'i şek· 
l.ııi alu:akhr. 

Ôdemiyeıı\er b•r aylı'!< mühlttil'.I 
nihayetinde derhal iş merkezlerine 
sevkt'<iilL-celderdir. Bu sevk iş· ve 
mahal tayini doğrudan doğruya 

verg·nin t•rhed~diğo mahallin en 
büyük mülkiye amir'ne bırakıl -
mqtır 

Projeyt göre, '""rgilerini öde -
me'd kler' haklc ~'ımdi 1 ik iş ma
ha'.le ioe sevkedllmiyecddrr şun
. wrd~-r: 

A - Bina, arsa v1.·s:urcsi c-~du
ğu halde vergi erini vermiyen 
devlet m'Cmurlar!, 
B - Yataığ?ndan çtkamıytıeak tıal

de bulu.nan ağır hastalar, sagırt.r, 
di !:sizler vesaire, 

C - A!ikerler, bunların askeıiik 
müddetini bıtirdiktcn sonra lııık
luınd• mu"'Tiele yapılmaık üzere 

Miili Şcfhn z ak-~ma doğru!'\' 
ş;ııı~ında otur.ır.akta ol.ııı İstar
bul Meb'usu Fctbi Okyar' fknme -
gahında ziyaret oocrek, bir .nıüc . 
det ka~lar ve sonra Do.m ı -
~e sarayına avdet buyuımuşlardı 

MİLLİ ŞEFİMİZİN BU 
SABAHKİ TETKİKLERİ 

Cümhur Rciıs"miz bu sabah ır. • 
at on bııçuığa kadır Dolmaıbabç -
saz,ayında ist-lratıat buyu.rmıışl 

ve müteakiben otomobı.le Dolm -
bahçe sarayından ayrılarak şehr -
mi7Jde baz• tetkikler i.c"ra et.mışleı -
dir. 

Mllli Şefon·z bu meyanda yan
larında Vali ve Bele.diye R<iö ı 
Lıitıfi Kırda.r, Emniyet :t\tihliirı. 

lfamk Nihat Pepeyi 1~e diğer ba>ı 
eovat olduğu 'halde Ha üçte h.ı
vtrzları gezm">Şler ve mühc.nıdis k 
taııın yııpt•ğı yeni bir sab'.h haVL 
zu da görerak bu Türk nı>iiDlend -
s:nı takd>r buyurmuşlardır. Müh 
aklben HaHçte motörle bir tetk• < 
qıozisl yapınışiardır. 

llusıara g6re: 
c I ınet S,.,tııftA ~ l)PvamJ 

Dün yw>id-en 6700 ·~ir .al111mJŞtlr, '\.
- dr -.:iedl böyloi~ 20,200 ti lı 1-
mJl'<'la.;iu • 

&in bir lutt. içinde Sov~ı.,. 1 ~ 
1lın~<, ı6~T lqp, 6735 tııııJt ve li6()0 t 
.aJi't t j,ıı .ır. 

Ya~>ız Pa='1es2 gUııil, ~ t • 

""'' {o~ 700\I dü!;m.on ~ ~l
yı!ır.or,lır. 
s:.ı:~ın Cco;ıp lletıoıııdo fiddct.. 

); Ç3Tpı,,..,.ı ... - ccı'O;y:n e\tndlttcdir A;· 
mm:fıır y~fıı'::.:l"lt"zı ~tl:et}i ~·- , .. 
e!'!e ett.r<ı:eri &ayı U·tü.~:ı'.ijü ile i1ır: ·
lıcn(o·e m;ıy::fizl< olıııuıbııJır. 

B- ,, bır Goo :nde !O J\ılman m<lskıll

kom "'°'"U tsiırlp e1ılmiştôr. 
Vahşi ruhlu bir ana 

ı 1 ine. ~JıJfeden, Dr.vam) 
r< kapı.lıruş vo: 

•- Güzel yavruma nasıl JnJ'" 
<hm! ...• 

Diye, dövü~ğc. gözyaşı dök
rnc.ı:ıc ka'ikıışml§lır. 

Zavallı yavrunun cesedi dün 
ııftiy-e mariftile kuyudln çıkarıl -
mış. adliye d~ktoru . taraıl'ından 
mwryen<' •<H'm · tir Suçlu Udın 
sorguları sırası~-ıa bu fac cinı>}"C· 
t.ııin SC'bt.p'erini ooy'en-.cımekte ıs
ta!' dm~tir. 

Erbaa felaketi 
f1 ln;!ı Slhıfc-tie.ıl Oı·vaml 

ölü çık•nlmLJ.-!ır. Tokat bastalh ne
<Ü1* de ıro yaralı yatınlml§bır. 

Zelzele mınhka.sına her t.ıır.ıf
tan yardımlar hızlandırr!makta

d1''- S1m•undan diin saballı arazöz, 
motöpomp, sıhıhi mal.1.eme, çadır, 
k;;zın•, kiirak, seyyar fır>ıı, ar.rıC4 
yen;deıı çadlr ve ekmek gön-deril
rnl!z!\r, 

Civarda1d kasab~a.rda bÜ'tün 
Halkevleri h>stahant haline ko
nulmu~tur. 
Samsııncfaki motörli.l vasıtalar 

da yaralı ~ımııkta ve malzCl!tM! 
rak~t:mt<kle kullanıima:kbciır. 

--·-==-----~------~ 
mensup oldı.~ları kıt'• komutan-
1: klarına haber veıılccekfü. 

Vcııgiler,ni ödemeyen kadın mü
kel!cllerin ne ~ekli-de muamele 
göreceklleri haıJ<kında da talırnat -
namede hususi hükümler mevcut 
bulunmaktadır. 

!ş m•halleı'n-e sevkedilecekle~i 

uım•n hastahktan bahsedenler 
mürettep mahallorine gittikten 
sonrn bur<ılardakl heye.ti sıhruye
lerc~ muayene edilecekler ve ata• 
cakları r0pora naızs:ran haklarında 

muamc'e yapılacaktır. İş m:ıh4l • 
ierine sn!-."('d)!euler gidecekleri ye
re kadar kendi iaışelerin• t<ıminle 
rnükelleft;r!er. Bu mükellefler Pa
la, D~,-eboylnu, Zigana geçiin, füt· 
üs ve Vanda yııpılm.aku olsn tren 
yolu ve şoselerlc maden k~ 
ırında ç&lı§tırılacakl-ardır, 

•Heı- birli in kaç nülu taıı 
milrckkep olduğu mahimdu.r. 
Biri ~der ki.itlik defterlerindeki 
kayıllardan ayrı olarak, ek
mek hrnesi veTdiği vatandaşların 
büyllk, küçük nüfus itibarile ayrı· 
ca bir J'<ıtesini bazırlıyacaklardtr, 
Ekmek karnelerini çalışmakta ol
duğu dahelerden alan ıııeruurlu 
ela dt"hal ikamet ettiği mahal<lekl 
dağıtma birliıfne müracaat «te
rek kartlarl.IM.n numaralarını bir
lik llsteleriıH: kaydettireceklerd:r, 

Aynca ağır i ç ler de derhal ika
metgihlanndaki halk daj:ıtına bi~ 
l:iklerine giderek kart nwnaralan· 
n.ı ka)·dettireeeklerdir. Bütün btcn
lar listeye konacak ve b rliklcr bu 
listeleri üç nü; ha olara.k tanı< ın 
edip bİTini ~ıı.diler "nde alıkoya. 
cak. diğer iki niülıasını nahİ)e mü. 
diırlüğüne •·ereceklerd ~. Ks<>lar, 
hangi halk birhklerinin luıngı fı. 
ruıa bağlanarağıw tesb>t dm .<
tedirler. Talimata göre b ılikl<.Jll 
fırınlara tc.zii işinde, lıalkııı cıur
dıığ11 yer itibarile ekmeğ ni e •• ne 
en yakın fırın.dan alması \'C bu su
retle fırınların ~iındiki ;.ktı,aJi \'&

zi~ et!<·rine halel gelmeıncs kcy• 
fİ) <ti billıa<sa nazsrı dikkate alı. 
nacaktır. 

Nahiye müdürlıikleri keıırlileri-
ne vttilen iloi .nüshadan birini LU• 

.ı.·k ederek o birliğin enelce b1ğ· 
laıurwı olduğu fırına verecek Lr. 
Fırınc:lar yalnız nahiye nıüdürlii
ğünden tasdikli olarak ,..,r:Jen lis
telerdeki vatandaşlara kartlan mu. 
kabilinde cl..mek satacaklardır- L s
le haricinde hiçbir k:mscyc - kar
nesi dahi olsa • ekmek ver lmiye
rektir. Fırm oahipleri kendi fırın
larına ba[:lanacak birlik a<Uıdin
den b r fazla sayıda •İsim ve ad
resleriıU b:ldiren mühürler. yap
tırarıtk nahi~e müdiirlüğünc tes· 
llm edeceklerJlr. :ıtüdürlükler bu 
mühürler:n birer tanesi lı.en;lile. 
r:.ı..Ie kal.ınak üure r.iğerlerini a:t 
olduğu birliklett dağıtacaklanlır. 
Birlik lor de kar nel.,rin arka ına 
basacaklardır. Fmnlara bağlatan 
bi•liıkler; iırı11C1lar keı>d.i ın "ııli

• ~•'eri altın.da sat11 şuhe:erino 
t.ksinı ooebiiece.klerdir, Satış §U• 

heleri biri tin en yakın mahallin
de açılacakur. Sn tış tı.tbeleriı.e bi
rer birlik bağlanacaktır. Bu j,k
lia latblkiue ay başından tibarcn 
başlanmaı;ı kuvveUc muhtemeldir. 
İSTAl'BULA YEXIDEl\ GELE-

CEKLERİN VAZİYETİ 

Her vatandaş oturduğu yerin lıe
lcdiyelcrindeo lıiru •seyahat tıeı-· 
gesi• alarak şehr ın!ze gele-rek· 
tir. Bunlar .-itine tevfikan; İka· 
metgıihları İaf9 bürolarından dal· 
mi kartlarını alarak ikamet ed.,. 
i:ek.leri yerin halk b rligine kay· 
dettircreklerdir. Birlikkr derhal 
bu kayıt için kendi son numara
larını vererek kartın arkasına fı· 
rınm mühürünü basacaktır. 

Şchı ·nıizc muvakkat zaman içiıı 
geh!cekler her kazada bu işe tah· 
sis olunan fırmlar.ian ekmekleri
ni alauklırdı-r, 

Afrika cepheti 
<l uıci ~t b:ftrl!rı Dcvanıl 

kuvvetlerinin elinde bulunıı..n bir 
şehre lkz"ryı yapılan bütün taam.ız
lar geri atılmıştır. Bu faarruzlnr 
Keruan dolay~rır.d1 C(!reyarı et • 
m'ştir. KeruJn Sus'.ı 40 kil·-,,1.,tı·e 

mesafcdt' bulunmaktadır. 

MÜ'tefk av uçakları ileri l:ıô'~,,. 
ler üzerinde faaliyet pöste!'lll ler
dir. Bir mühclik ı>ç•ğı bu har.,. 
ketlerden gcrı donmrmi~tr 

20/21 ilkkanuıı : , c:c:inde 3 dür 
man ~ağı tahrip ecı-!mi~tir 
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e TAKViM e 
Rum( 1358 
L KANtJN 

10 

KASIM Hicrl 1381 
ztı.niCCE 

ılM2 ~12 

1 ci kinun 
23 
rşa :rba 

46 15 
vuatı Vaklt ~aı.ı 

S. D. S. D. 

8 '..13 GllDef :ı 39 
1313 ötıe 728 
l s 33 !klncb 9 .a 
17 '45 Akfam 12 00 
19 23 Y•toı 139 

6 35 İm~k 12 51 

rihtiyar denize düştü 
Nurııosmaruyede 82 numaralı 

e oturan emeklilerden Şevket 

a bir zat dün Köprünün 

adı.köy iSkelesinde den 'ze düş

üş, etıraft•n yetişilerek ikurt><ıl· 

ı.ştır, 

ZAIUT A ROl\IANJ· 

() 

Of!° 

Fak· rleri Koruma Cemiyetinden: 
Ana nluır.ıı.amrml2 rrr.l<':ibina Ccımi~m'cin &f"ndik aıdi Hey'('~ Urm.ımiy~i 

127 ~ 19t2 tarll>ino m ,,ıır Pa:ııur gWnı """' ıı de Bey<>ı)loodo Minare BO

lı:a#Jrıı:l:ı 17 numııro<kkl Comiyet binanı<'.. topı..ı.,catımdaın Ccırtlı'et Cızat;ının 
aşaildclci m.-ıvcdd.ı mUzak l"' 1ın:e:< üE.erc tc,pl.:.nt;ya gclmc!cr; rica oluuur. 

l\ltiZAKl:RE EDil..EO:K MEVAD: 
1 - Geçen Umumi top'.~ıtı :ı~pt~to kır...a: ve: ~.4, 
2 - Geç.on devreye aıit Id:ıt-e Hey"etl Rc~ru ı.ı.,, m!lra.'ılp Raporumm mWı:>. 

bre ve "'-'1ibi, 
3 - Ck- d<'vred<l<i wzıı.ifüıdco &:ayı Hey'et: İdce zimme\iııı4> ıbr..ı; 
4 - Yeni otncye eh b;ll<;en" müzakere ve "-.;ı,1, 
S - Y~i İdal'e Hey'eti11in intjh:.blı 
8 - Yoııic!<-n i.k.l milrıol<ıip l;no\;hıabı, 

7 - lhılrt•lit. 

lstanbul Sıhhi ıv. Üe!IHııeler Arttırma ve Ekailtme 
Kom İS) <ın .ından; 

İsbnbul Kuıh:z Tt<!:L\'i Milo,....S<l!İ<l<f\ mevcut 19 k&r.em kölır.e tl!Y• açık: li!'ll:.ı·. 
ma ....-.ıııe ... ı.ı.ııa kıoouhnuŞtur. 

ı - Atıttmn-.. 26/12/942 Can1'lo günü sa1t IG,30 da ad\ seı;en mfw.ı<9ede Y•-
pılacalr.ı.r. 

2 - 19 lm'om köhn<- <"'iY•'"n nwhıom:n.n. ıkcyıret.i 390 J:raıdlr 
3 - :ıt.aı·ı taminatı 58 ı;,, 55 kurtJŞtur. ' 
4. - httti!i:cr ~ro:rdl y3z~lı köhM ~··y-lıı.1 İk'.r gün miiö.~6ı5ııı."Ctc görd>· :r .• r. 
5 - İst~<l'iJcr be' · gUndc bu be yelf-r ika.Pi t.nnıiıoat ırr:&buz \"'C}"a beıt-tııı 

mı."<tub~1" ,,....,,,.., =le h!u.ır bu'.tmm.J'o..ı_ (2464) :' 

Sır Perdesi Kalktı 1 
zat ıçin bir mcmu·r ayrılabildi. Ge
r.i kalanı devriye geziyor. Böyle 
olmasa hertfi çoktan yakalard1k. 

Pol:s memuru, tatlılıkl.a alhayı 
evine döndÜırlr.eğc gayret ediyor -
du. Fakat a"bay scrı ve >d'tk kafalı 

' bir adiırdı. Öyle kolay kol.ıy siir 
künet bulamıyordu. H iddetle sor-

Yazan: S. TRUSS Çeviun: l\fuaır.ttM?r ALATUR. 

ı.---------------------~o ; 39 J 
ın başına bir hadise gelirse, a
rleıinin gözün• girmek ümıdi 

ya düşecekti. Bu sebepten ayal< 
leri duyulan meçhul adamın 
dakikılık vı>Jı:t kaza1>arak, u -
!aşmış olmasındon adeta mem. 
ı>iyel duyuyordu. 
Nihayet asıör sqkağmın ağzına 
dılar. Büyük caddeyi sa~ ve 

a gözden geçirmek için, .Gül 
Taç• otelinin öniinde durdu-

Bu geç vakitte, bel~diyeden ve
en em:r mudb•ncc, sokak fe -
rlerinın y.1•ısı söndih"ılmoliştü. 

Albay Detmar bu emri v<rcn 
letlive heyctıne bir küfür savur. 

Albay•m, dedi, işte gör<lii -
ı. ki, heri! k<ıçtı. 

Artık eve dönsen!.z, iyi o1ur. 
Ben de blr tara.it ın raporu yaza - , 
ynn. Sonra bu adamın Kosdon o~ 
duğu da !!('reden mır'.üm? 

Albay hiddetle cevap v<'Tdi: 
- Ben böy !c budalaca laflar 

d.nlcmem. Gecenin bu va~!lnde, 
Kosdon değil de, kimdir sakak
lardl dolaşrn bu adam? Siz de giı
ya pol's olacaksınız. Hiç bir şey
den zerre katlar iıaberiniz yok. E

. ğer maksat benım hayal;mı ~mni-
yet allına almaksa, her köşebaşı
na y.a.rnn düıüne merrı..Jr koymalı .. 

ı sınız. 

Genç polıs yazıyeı:n ıcabına •· 
yak uydurarak: 

- Evet, evet, hakkınız var, de
di. Hakjkaten bu gece biz m mi..1<
tarımız azdır. 'Tehdit edilen her 

du: 
- Peki, ayak seslerini i.şittön. de 

neden hemen arkasından fırlama
dın?. 

Polis ~murııı bir düşüncesini 
orıaya attı: 

- Beli<' de ıkaçark-.ı, ayakka -
bılannı çıkardı. Halta kanlı bir 
maksad olıduğuna gör~. ne diye a
yağ>n.ı galoş geçiımiyor da, altı 

çiviiı papuçlarla dolaşıyor? Gabila 
ben burarlayım diye kendisini· belli 
eımek istiyor. 

Albay t:tredi: 

- Doğl'llsu, dedi, ilk defa akıl
lıca bir sözü siZden işitiyorum. E
ve'• her halde öyle! Haydi gel ba· 
k' ım, şonıdı o kim bilir, kimin 
boğazını k•S'yor, ~ bcrada dim· · 

ıBULMACAr 
1 2345678, 
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S.Wan ıaia: 
1 - Sonuna A iJ,rrYbiyle S1rtınıa. htt 
~ yG:Xlctilen, 2 - ir.iralar, »hi, 3 -
N<>t:a, Şar~ı. Sonuna A itavc' "yl~ çabıJ'k 
yanan odun p;ırQ':s:t. 4 - Fenalığı.n--zıd.. 

m. Tanrı, 5 - Son.una bh• A ilavMiyle 
k:u vvıet il-aeı, 6 - Soın.una bir bil rf ilave 
olllO"lll'Sa fk.aıcmit ar SJl('}..ı r1ıl'>a takarlar, 
7 _ Bir gö:ı 'oen~i , Duını:s.ıı\ııfl bıre~tl.ğ.ı. 

al<ş, 8 - Ar ~ llt;ysiyot slllı.;b·, O -
111oı.a.. m.11:ı. 

Yukarıdım apjı: 
ı - Sonuoo İ il~vmiyle b;r koşu 

,-eıU., 2 - Belıoct~Yt\ Nı1t:IQnı.."ti var, 3 -
llllırndrlann Tanrısı, İtlbı>r ·-· 4 -
TQ.'IJ,UJik değil, ~cıl, 5 - İlk;.me değil, 
f - Ba~l:ınri<, Katil looct>n, 7 _ Bir 
amir, 8 - DişJıo yapıl:ır bir şey, ~ -
AfiJa;ılar, 1.ııııtbal. 

Düaldl lıulırıacan ıa lıalledlbnit 
,-ıı: 

ı 
2 
3 
4 
5 
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TDrkiye iş Bankası 
==KÜÇÜK iCAR 1-IESAPLAR== 

1943 iKRAMiYE PLANI 
Keti•el.r: 1 IJ11bat, ı .M• yıs, 2 Atwtos, 1 ikinci tepin 
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~--------------------' Tilrlıiye it Bankasına para )'llbrmalda yalnız para b iriktirmlt " 
faUı: alınıt olmaz, ayni zamanda taliin~ de denemiı olurınuna. 

İstanbul Den·z Komutanlığından: 
Deniz ,.,...;,,ı..rmıaa m.ınıı.l <l'an kıaptanJ.ıı;a "1Plhn ır .... ı.ıtı !mllhanda 

vatt:ık ocı..ıır.~r (7Ş) }'ra ııcretle .ol:aıa~t,... Isf...ıt)jJ.,,.;,, <lfa/;ıd:ı.Jri ,._. ı>o 

}i4te: kom;ı'1:m,liıg mıu..ı n1U.rca.tlhıır1. 

1 - Ddı.kço. 

2 - Nütuı. hiivyet c.ı""'1nı ,..., cıii<<l"l"'lt \'es:ik•l:ın örneği 

a - Ba§lu yttleı•fol<i hl,,,,,..tlocrinc oıit v"'1lik suretleri. 
4 - Linmn klıplanl> ğı şı.traı<ietnaın..sinin to..<Itıkl• <uc1eti. 
5 - İl<l adlet vnlka !01-0ğr..!1. 

• c U•E s A R E 
K i F A y E T • T 

' İstanbul Dokumacı, Yazmacı ve 7 İşlemeciler Cemiyetinden: A s A B ı • A D -, ! 1 Q,miyetlnılzın 1942 yı!'ı m-.ır.<ıl,\t ve iı«libotmın tetk.•lru için 26/12/942 Cıı-R,• KAM A R Q.! 
-- - - ---1marı..-si gu::ü saat 10 dan 12 ye kadnr lop~i.ktır. C<m;iy.-te kay-.th <fllalımı:un 

Tekmil ölçü ve taru aletleri lıti"Y<t cUıd•nlriyl<! biı·~t- 1942 yılı he. b:.rt ••• n.mırr .. ·.iıtJmn 1<1;; .......... yıık•-
mu:ıyeoe olu oacalı. ln<!a ııusteıilen gün vo ..,.ıı., Turb<<'e F..sooıt C.. niyetlen binas"'1<1a 'bulonm.t.ları 

Ö i'lıfı.n olı.ıou!f'. lçü ve tartı aletlcıinin 1943 yır 1 

Jı muay<ne!crinc belodi)~CC bu R u z NA lll E: 1 - toor., Hey'etinn ~al~.ma raporu, 2 - H"""P M..ıtet
aybaşın>dan i~ 'haren b:ışlanılacak- lı;şJerinin nıooru, 3 - !04S y1Jı lı~ı•ç< ve lmdr0>u1>uo .kıtbulü, 4 _ A7ıJUın t.Jt-
tır. b.ıneı-rı, 15 - İdıare }l""'Y'eti1ri1ı ınüddctlct'İlrH bi.tiren. rus!.ı i<;in seQim >~ılımıoru.. 

Açık iş ve 
memuriyetler 

Ank:ı ·ad:ıkı zı.raat &1"1•ka~1 .mt
murları tekaüt sandığına 'mtihaıı 
ve tahsil del'C<.'Cle"ine göre ücr« 
verilmek ·Üzere kız veya e•'kck mt
murlar alınacaktı!'. İmtihan ve a
zami müraca->t tarihi- 25 Kanunu· 
evvel Cll'!lla· günü saaıt 14 dür. 

Ankıa"a Çankaya matbaasın<> 

bir J>"dalcı aramlmakıa<lır. Ziraat 
V.ekfı.leii merkez t~iliıtrnda mün • 
hal olan 50, 60 ve 75 şcı· ha a.yltk 
ücı-etli katip daktilohııldara -ort.• 

mektep meııı.ınları bulunıın<ı<lığı 

takwrde- i ı k m e k t • p 
mezunları iıntlhanla almacaklar· 
dır. Mü.racaat müddeti bu ayın 
26 ıncı Cu.maı<tesi gününe !kadar
dır. İmtihan Anbr:ı<la bu a\)'Jıı 
yirmi sek'zlnci Pazartesi günü "'''t 
on döıtt>e icra olunacaktır. 

A<1karadaki •Hususi idare!<0r te
kaüt s•nd1ğı. na 25 li~a asli moo.şıı 

bir katip, 50 lira ücretli bir >do,,,.a 

ınemumı araııılmJktadır. MiüracJ• 

aıt miiddetı bu ay•n 30 uncu gü
nüne lrndal'dır. Melatya hav• t<oş· 

ildkrinde istıhdam oluı:mı:ıJ< u-z~'
re 60 - 120 li r a aylı-k ÜC<retü bir 
daktllo ve 75 - 210 lira aylık üc
retli bir şef m uh~ alınacaktır, 
Müracaat müddeti bu ayın yirrej 
beşinci C uma günü akşamın• ka
odardır. Polalh ve Kızilcalıanıo.ın 
ınahkemelerine blıer mübaşitr 3T(lr 

nılmalııtadır. 

(HALK SUTUNU) 
iş arıyor 

Bu sene İstanbul ETkek Lisesin
den .İyi. derece ile mezun oldum. 
Yazrm düzgüudür. Aslrerlik:ı• ,ı,. 

şiğim yoktur. Her hangi bir mıiı s
scsede iş yaparım. İsteklie.rln Son 
Telgraf hal.k sütununda .Li~ i. 
ı·umuzuna yazmalannı rU:a <-d~

rim. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 12 1.nci kanun 1942 Vaziyetı 

A k t 1 f 
Kasa: L.._A 

J\.ltm: Safi Kllosram 74,&Hl,483 J.04,954,052,36 
Banknot •••••••••••••••••. ••• ••· -- l ll,025.2W~ 

Utaklık ....•• ••••••••• ••• , •. ••.• .•• , •• _ _::l.:..H:,;,1:..:4"'6,::;.27'-

DahiJdeki )fulıııbirler: 

l'ürk Lirası •.... . .••• •• ••• ••• ••• ... 

Hariçteki Mun abirler : 
Altın: Saf! KUogram 27,096,210 
Aıtma taııvl ll kabil oerbeat dbvW« • 
tıijer döviz.lor •• Borçlu kllriıııl ~ · 
lı&l< iyeleri .................. ••• · ·- ••• 

Hazine Talı'l'lllerl: 

Denılıte edilen evrakı ııakdl;fe 
kartılıtı ... -·· ... •·· ·•· ··· --· ··• ... 
K.nunuıı 1 - a inci maddeler!M 
levtık&D luoı.lııt tar&fır.W.n t Ald 
tııedlya t ••• • . • ••• • •••• ••• ••• ... ••• ••· 

Senedat CUzdaru: 

l,167,756,(}l 

38,115,800,78 

51,821,664,62 

168,748,563,.-

l'leıırt SeneUu . . . ... ......••. ·- 458,~7 ,882,14 

Eı;ham ve tahvilit tüzdanı: 
(Deruhte t dilen evrıılu nalı;. 

A - ( dt,.enin ı. • .-,ı ııtı esham ft 
'8hv!U t (!ttbaı1 .luynıetle) ..• ••• ••• 45,322,019.93 
it - S<rbeıt emarn ve t.all\·11'1 .•••.. ~500,6P9,3<!_ 

Avanslar: 
J\.Jtm ve döviz tızc~e •vena ..••.•••• 
Tııhv!Ut üzerlne avaııa .•• •.• • ••••• 
Haııneye kısa v•aelı ıvana ... •.• .•• 
Haz.ine7e 3850 No. lu Kanuna ıııre 
açıluı altın karıılıııı avuıa .•• •••••• 

Hi5ıedarl1r 

lıbıhtelif • 

'4,468,95 
9,345,807,29 

25-0,000,000,--

1 

U RA 

115,123,494.63 

1,1G7,75ö,Ol 

~9,487,46.5,40 

134,443.101,-

f.!>8,567,1182.14 

l'',822.7Q9,23 

259,350.276,24 
4.5t0.000,-
8.366,969,80 

1,126,779,653,4\ 

p 8 • 1 t 

Sermaye: 
ihtiyat Akçealı 

AdJ ve fe\oka~de .................. . 
Hususi ... ... ... • ................ .. 

T•da viildckl U•nknotları: 
Deruhte edilen e vrakı nüdlJ'• ...... 
Ka~unun e - d inci maddolertne 
tevfikan hazine tar.ll'mdan vW 
tedi7at ••• ••... . ·-- ••• ••• •••••• •••••• 
!Hıııhıe edilen enab ııalrdl,.. 

bakiye.! --· ... • ... ...•.••.• ••• ••• 
Kareılıtı tamamen alim oluelı 
Uiveten teds ville vazedll• •••••• ••• 
R..,•kont mukabllı llhd• tada-
ville vnedlltn .. . ....... ... ... . .. 
R.az\"leye ,.11ph•.n a1tm kaqılı)ı:b 
av!lnı mukııblU 3902 No. il bnua 
muclblJıce illve~n leda"lllle ftl&. 

dUen ...•..... .. , ...... ... ....... .. 
MEVDUAT 

T!lrk Lirası . . . . .. . . •• .•. •. . ••. . . 
Alhn : Sat! ıtııo.,-am 871.422 
3850 No. k lranuna fllN Hazin.,.. 

açılan evan! muk:abi.H tevdi olu-
n•n altmlar: 
satı Kiloıtr•m 85 Hl .930 

Dlhiz T"8hhDdah: 
Altın• tahvili kab l! döYiııler .•......• 
J)l~ı drvlzler •• alacalı:lı IOlrlnı 
bak!.,,elerf ... •·• ......... . . . 

Muhtent • • • 

9,412,W5,73 

__!5,000,000ı:= 

168,748.563,-

24,305,462,-

134,443,101~ 

45,000,000r-

313,400,000,-

250,000.000,-

106,667,754,27 
l,,23t ,164,05 

78,124,167,tO 

24,347,574,!19 

~---Y•kJ ,1 

. 

15,000,000.-

15.412 1~5.7. 

742.843.101,-

107.901,918.32 

78, 124,167.90 

24,347,57499 
H3, 130,7Ş5,51 

1J26,779,153.45 -

,, 

ı Tenımuz 1938 tarılıindeu ititıue. lskCM. · . ., haddi % & ~ltıa lizerlne ~vaııa % 1 

dik dur-uyorsun. 
- Peki am·ma, nr.reyc gidece

ğiz? 

- Sen sersem bir po:ise benzi
yorsun. Yahu, bank.• müdürü 
Dı:ksburi k"'rat l'steyc dahi.! değil 
mi? 

- Ev•t, e..-et ... Öyle! Fakat be
n •m b'ldiğ mo göre siz de dahilsi· 
niz. Omın ;çin h1yatınızı korumak 
v:.zifcsini b.ına verd~lcr. 

- Sen bcnim.e meşgul olma' Da
ha ba•k kimler varmı ki? ... 

PoL "'C>n~"·· ı~ dii~Un·ı .. ~ıL~ ol
du, sonra b:rden•bıre canlanarak: 

- Evet, daha başka bu otelde 
oturan Rilkardo isminde lbir deli
kanlı var. Onu da kollamak vazi
fesi bize verildi. Çünkü kentlisine 
hususi bir memur tayin etmediler. 
Bu arka avludaki ayak sooini h&
halde o da işitmiştir. 

- Yok canım! Bu iş.in böyle o
lacağı şimdi mi aklınıza geliyor 
Yilıruyün benimle bera·ber ... 

Albsy, kemerli koridora daldı. 
O esnada bir kepek havladı. 

Karanhkta durakl:yan altı.av: 

_ Üzerinizde bir cep lambası 
yok mu? drye sordu. 

Memur cebinden çıkardığı lam
•basının ıştğ; avlunun dört bır ta
tarafma doalştl!rdı. 

Işığın altında ahır kapıları, es
ki, kınk ambak\ı kasaları , kulla
n• lmıyacak hale gelmiş bir araba 
göri.tndü_ 

Işık durnrları da aydın l attı. Bir 
merdivenin duvara dayatılmış ol. 
duğunu gördüler. Tam da, bi:rinci 
katta, yanın açık duran bir pen
cerenin al•:nda . 

Gcıçlüklc :1dE, alaı> albay: 

- Ben size dcmeıni'j mi idim? 
diye inledi, amma şimdi artılk: iş 
işten geçti. 

Polis memuru Rivet merdivene 
doğru ko:;tu ve ç•kmıya başladı. 
Kafası mNdivt-nin alt hizasına gel
d:ği zaman, odnnın içinden sert 
bir ses duyuldu: 

- -tJeeeey! Çekil or~dan! Yoksa 
ateş ederim. 

Poli" memuru durakladı. 

Al'bay da aşağıdan bağırıyordu: 
(Dah3 , ·ar) 

,- .. < ' -,_., . . . .... ~ ' 

NEZLE - GRiP - BAŞ - DIŞ 
Ve Bütü n A&nlan Derhal Keser, Her Eczauden Arayınu. 

Eminönü Sosyal Yar
dım . şubesinin içtimaı 

En:: 'önü Ha1.ıKı·vin-den: 

Evi.n~·iz Sosyal Yardim ŞUbesJı.in ~ 
pac.ıi'.ı uımu.nıi Heye~ içtİıl"..aı klfl bu 
şubcy•~ .k·Cly ıth üıı.ıLırı;nızRı a&/12/1942 
Cum-,rt..,i ıoou <aa1 (15) de Hal~ 

\,Ene ~şı ~f'.-tı·i rJ"'a o!unur. 

sahip ve Başmuharriri Ett"n İzzet 
Beııoce - Neşriy•t O'retr.tijri! 

Cevdel KJ\.RABİLGİS 

İstaobu l Belediyesi 
ŞEHİR TİYATROSU 

S aat 20,30 d a 
DRAM KISM I 

BÖYÜK İHTİLAL 
Her Perşembe saat 16,30 rlo 

T arihi matine 
KOMEDi K ISMI 
YE KÜRKÜM YE 

Her Çnrşambo saat 14 de Çoou) 
piyeslcri. Cumartesi ve Pn•r 

günleri 15,30 da matine 

, 


