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l_ Gazeteye ~önderllea evrak iade edilmez EN SON TELORAfLARI VE HABERLERİ VEREN AKŞAM GAZETESi 
1 Sah'p ve Başmuharriri: ETEM İZZET BENİCE ...J \ 

l-lür vatandaşlar 
diyarı Türkiye •• -Bu memleketin kuruluş 
bünyesindeki hususiyet •• 

Yürekler imanla doludur. Zihinler ıükıinetli, emni• 
yetli, dünya had'seleı-ioio tecellileri ne olursa olsun 
onları sarl!llmaz bir irada ile karşılamıya hazırdırlar. 

• INÖNÜ 

ETEM iZZET BENiCE 
Jllilli Şef İnönü İsta.ııbul Cum· 1 

bur yet Halk Partisi kongresinde 
de yükf:ek hitabelerinden birilli 
irat etmiş bulunU'Y'll'lar, F:Jııir ve 
öğüt meıkani:ımasmı bir arada 
dünya kültür ve-görüş hacmıinin 
en üstün cevheri ile işletebiılen 
büyük Relsiımiz bu biıtabelerinde 
de TiUk mil'leti, tar :1ı ve büyük 
varlığmııun y arınlıırı yolunda 
fi.tııirle:rini, duygularım, direktif ve 
ilhamlarını hepimizin kaHıinde ve 
dimağında ayn ayn işletip doku· 
nacak birer mana varlığı halinde 
irat buyurmuşlardır. 

Şef: 
ll - Partili oJmon ID şartını, 
b - V az'.fe, mes'u:liy et, özveri 

ölçüsünü, 
c - MJ.:m bünyenin bususeye

.tiJı!i ve bu devletin Jııunıluş I""· 
tını, 

d - Bürril'et yolunda Cumh11-
ri'Yet reji.mıimiz'n ideolojisiıni. 
izah buyurdııılar ve meınld<etin., j 
milletin içinde bulunduğu duru· 
mu tebarüz etıllirdiler. 

Bu es aslar memleketimizde ide· 
oloji ve reaHıe halinde ilk defa 
en büyük sa.Ii!ıiyetıin dilinden ce
miyete, tarihe ve beşeriyete izah 
ohmınakta ve izah ohınııırloen de 
T.ür·k milli ilrUiliılin'n, Türk inJa.. 
iabınm iL-eskin hatla.nnı, Türk va
tanının kurtuluş ve kuruluşu.ımn 
pren..ip cevherleri en halis ve ör
nek b'r vecidiıkle ifade edilmek· 
'fıedir. Yarının tarihimi ve Türk in· 
kılap rejim'<Din busus'ıyet ve pren
siplerini cilt cilt şerh ve izah ede
eek olanlar İnönü'nün her nut
ılı:unda olduğu gibi bu söylevinde 
de en sam'ml ve en hakiki dökü
m.an ôıotillerini bulacaklardır. 

Büyük Reis Cumhuriyet Hallı 
Partisinden cıdıınanm en bariz ve 
seçk'n huısıısiıyetini şöyle tavsif 
buyuruyorlar: 
•- Parti bül<Uınetinıin murvaf

fa.k olması bütün gayretluimhin 
bedclidir. Parti içinde tenkid!ıer, 
kontroller hep hükumetin muvaf· 
fakiyetine yardım etmek içindir. 
Part'li Parti içinde, hiçbir haki· 
ltaıti olduğu gnbi görmekten, ~!du. 
in ,:ihi söylemekten çek 'nımiye
cektıir. Hiikllmefn e,n İyi ve en 
ıloğru yolda yürümesıi için elden 
gc'·~ 1'nr ıravreti gösterecektir.• 

lltilll Şef, wzife, ınes'uEyet bll'h· 
s:iııu~ ıı~ }arı..li)ıi şöyJece· çerçe

- veliyc.rlar: 
•- Meselesi ve ihtiyacı ~ o

lan yapıcı y<ildaki bir memleke4te 
hesapsız tenkidler ve dilek!ler en 
kolay işlerdeı>dir. İyi ve aınıel.I ne
t' celer elde etmek için tcl4if ısa,. 
hiplerinln mes'ullıyet ve imkan 
telalclıi1eri.le hareket etmeleri la· 
:ıtıındır •• 

Ve.. Şef buna karşı il<tıidar ve 
aalahlyetlerin de vazife ve mes
uliyeı ganınlliısini işaret ed'yor: 
•- Emin cılabll'rsiııiz ki salahl. 

yet ve iktklar sahipJ.eri, her mil· 
ta.hazayı ve dileği kıymetıend.:r
m-ek için dikkatlidirler .• 

Yük.sek loönU milli bünyenin 
hususiyetini, miDI özve~i ölçüsü
nü, bu devletin kurulu1 şarıtını da 
izah buyururlarken tar;h içinde 
ve tarih karşısmda en canlı ör
neği bugünün icapları balumrndan 
da vatandaşın idrak vo iz'a.ııma 
arzediyQrlar: 
~ Du devlet•n büyük fedakar

lıklar üzerine kurulduğunu da'ma 
gözümüzün önünde tutmalıyız. 
Dünyanın ağır hadiseleri içinde 
bu zilıni)ıcle daha :ııiyade lüzum 
vardır. M Ui Mlicadele<le baba o
ğulun yanyaııa saf içinde silahlı 
bulunduğunu gördük. Memleketin 
büyük bir kısmı i~gal ahında ol
duiu için serbest mücadele eden 

höDgeler beım cephe muharebesi
ni yapıyorlar, hem devletin bü
tün yüklerini taşıyorlardı. Bu gay· 
retler de kafi gelmedi. Cepheye 
erkeğini, cephane taşııruya ve tar
la sürmiıye luıdmlarını gönderımiş 
olan fhk ir eve giriyor ve müteva
zı nesi varsa onun da yüzde kıır
lanı elıyorduk. 

Hep beraber selAmete wı Cıım· 
huriyde vardık.-

Şefin bu jzahı, bu misali yine 
bu m!nıetin yi:rmi üç yıllık hayat, 
mücadele, harp hayatı içönden a
lnıınıştır. Bu millet, yine o mi'llet, 
bu bünye yinıe o bünye, her an 
içimizde yaşaması gereken özvıeri
lik ruhu yıiıııe o ruhtur; o ruh ol
mak gerektir. 

Ve.. yine Şef h'çbir hüküm payı 
bırakmadan davayı bizzat inceli· 
yor ve hükme vardırııyo:r: 
•- Görüyors .. nuz lııi devilıeıtin 

selameti ı.,..p ett'rdiği ;ıahlt bü· 
yük fedakarlıklar :ııarıuid:ir. Bu 
vazifeler sırasına göre şu veya bu 
bölgeye, şu veya bu meslek vıeya 
san'at sah!ilbin.e teveccüh e<lecektir. 
Bugün çiftç 'ıye, ya:rın tüccara ve
ya esnafa fazla Jııülkt yük~ene'lıi-
1~. Vatandaş devletin tedbirleriı;ıi 

(D€:vaıru S'a: J, Su. 'J" . de; 

Ekmek yapıcı
ların umumi 
toplantısı 

!Ekmek yapıcılar eerujıyetinin 
yıll:ık konıgresı d'ün cemiyetin Ca
ğal<>ğlundaki merkez binasurda ya· 
pılmıştır. Evvela okunan idare he
yeti ve hesap raporlarından anla§tl
dığına göre cemiyetin bütçesi 4405 
iıradr. Bunun 1000 lirası esnaf has· 
tahanesine, 250 lirası da mulhtaç 
azalarına yardım olar .. k sarfedil
mlştir. ve yeni yıl bütçesine de bir 
miktar borç bırakılm ştır. 

Raporda buna S€'bep -0larak ekser 
azaların cemiyete aidaıtını munta- . 
zaman ödememeleri ve cemiyet 
d:şmda bir çok kaydini yaptırma
mı.ş azanın buhı.mnası gösterilmiş
tir. 

İ<ldiaya görecşehrlmizde mevcut 
2700 ekmek yap:cısından yalnız 

1180 i cemiyete kayıtlı bulunmallı:· 
tadr. 

(Devamı Sa: s, Sü: 6 dıı.) _ __,,__ __ 
Taksim suları dört 
gün akmıyacak ! 

.Aaıo borul'.ırdn vtilwa gelen bir Ar12la· 
nı11 1un'ri ıiçin ya rınık,ıj Ouınartesl gü .. 
rııü.r.d•n itlb:ırcn Ta!lr&n ırul.lrı dört gün 
JiomJl'Yll<••ktJr, 

Akyaba doğru lngiliz 
ilerleyişi devam ediyor 

Y<!!lr D~~ 25 (A,A) - Mü\~ 
biıva kıuıvvı;t!cri Binrn~ hı.~"a alan~ 
!arma l.aı-ruz cd.n#erd!>r. Amcril«ın pi
ke lbCJD'.00 UÇaJ.tları ciıa Guaf.ıa:~eaaıval a .. 
dl.ısırJi\Ul kcllk.aı'Olt Y•~; Q<x>ogie'deıkl ja• 
pon ii$1eı1ine taarru;a!rda bulun~~ıı.r• 
c!U". 1 

Birmunya<lr.ı Alcll'Qp l~rııamna dıojtru 
İngil'iz Uerl hareketi dwam elıınek~. 

~--· 

lngiliz'er Fransız 
demir yollarını 
döğüyorlar 

Lon<lra, 25 (A,A) - İngiliz h•""' 
llouvvetleni balon Alman ik<ıo>l<oLU \OJltın• 
da bıclııınım Fransız demlryollor şebeloe
s.iaıe ta.aruzuru aıttırmWttadır. Bundbn 
ımsk.sat, büJtün dorri"t"yol müna.&nJ·atını 

folce ul!>'a~mek ve ın:ılkİDo depalıı!'>n> 
tıımuııı\ı'la t:ı.ıı.o~ c~liı• 

Varlık Vergisi 
Şehrimiz bankaları mükellef

le re mühim kolaylık~ar 
göstermeğe başladılar 

Ankaradan verilen emir üzer ne rehin mu- ı 
kabilinde müteaddit şahıslara para verildi 

Şehr~mlıdeld mlkel· 
ıeııer tll• 2,5 mDJOD 

Ura tediye ettıer 
Varlık vergisi mükelleflerine 

'kolaylık gösterilmesi hakkında 
Ankarada Maliye Vekilinin reisli
ğinde topla.nan bankalar müdlii.r • 
!eri içtimaında verilen kararların 

tatıbik.atına geçilmesi dün öğleden ı 
sonra şebrlıınize te'bllğ olunmuş ve 

\hemen tatbikata geçilmi§tır. 
Bu karar :mucihince vergi bor -

cunun en az yüzde yirmisini öde
yen mükelleflere rehin mukabi
linde bankalar altı ayda ödenmek 
·üzere çek vermektedirler. Bu me· 
yanda 4 Bank~ı !kari eımtaa, Em
]iık ve Eytam Bankası emlak, Zi
raat Bankası arazi, Merkez; İş ve 
Osınaolı banıkaları eS!ıam, taJıvilat 
devlet bonoları terıhin muka.bllİnde 
tediyatta bulunmaktadırlar. 

(Devamı Sa: 3, SU: 3 deJ 

Polisimizin bir muvaffakıyeti 

9 yıldır arana~ 
bir katil, dün. 
yakayı eleverdi 

Bu azıh şahıs, iki kişiyi öldürüp 
nihayet şehrimize kaçmıştı. 

İstanbul zabıtaısı dün U2lllll za
mand,a~eri aranm.a.kta olan azılı 
bir cantyi yakaı!a:ınışnr. 

Katrı; El.azıığ -0Jiıyetiıı,iıı Sivice 
k.aızaısına bağlı Rarlatu köyıündeo 

29 yaşlarında Nll'Wli Aylhan adın· 

da biridir. Bu adaıın, 9 yıl evvel ay• 

ni köyden Mu~aıfa ile karısı Hati• 
ceyı bir kı.z alıp verme meselesin
den muğber olarak mavzerle öldü.r
müış, ve bu cin.ayeti müteaıkip bir 
semti meçhule savıu.şmuıştu<ı. 

Bütün taharriyata. rağmen k•· 

til taını 9 sene türlü isim ve hü'Vi· 
yetlerle şehir şehir, köy k-Oy dola
şarak kendisiru gizlemeğe muvaf
fak olmuıştUI. 
..Fakat şehrimiz zaibıtası 'bir müd

det evvel İstanbula geldiği;,} tes· 
bit et\Lği katilin izi.n:İ b .. :muş ve dün 
kendisini Eyüpte BaJ,.riye ea-clide· 
sinde Abdıunaıh.ınana ait dokuıma 
fab~kasında çalışırken yakalamış
tır. · 

Bu fabrikada .Ahmet hüviyet'ıle 
iş alan katil ,nihayet kanunun pen
çesine tesEıın edilmiştir. 

Şimal Afrika~ında Vaziyet 

Tunusta Almanların 
Müttefiklerden evvel 
taarruzu bekleniyor 

Hadıseler muharc:benin yakında çok 
şiddetleneceğini göstermektedir 

,şım..J Afrika Atru:,lkan Umumi K•' 

rargııtıı: 25 (A,A,) - Dünılııil M<ii.seı!•r, 

Tunuo ınWıaı•ebesin•n pek y'1kmdtı ç<>k 

~ ke lbuleoc.ğin< gö:ı'.'<nın<lkıt«il•. Gö
rünıü§'C göre, Aı'..ma'r:ilia.r, Me.J;ı:lbab çev

resı:ndd<i öncille-.riın1 gı.'ÇIDIİS bulunıne.k· 

ta ve Alrrum 00.vu kuvvetleri dıe lıiç bir 

faa!·iyct eseri göstermernıeokedir. 

Salahiy~1.lı l<im,el•r, Gener.al N•h· 

rin.g'in şu günlcıt~1 dert'Z ve ha.va yolu 

ile getiril'en Mllh.ver talw!,ye ve tankla> 
myle ı .. rruw. g..;ec~<nl telımln ttmdt· 

1ıe '9"e eğer J4ibrver Tı.mwt:nki :mıevıin.erinl 

mı.llıa.fua.a aZJl'}İalde ise, ~en-eru l Hander· 
.son kuıvvetleri taarrurz.a. başl<1ma.cfun ev. 

.vel, Wtıvericı lıBı-eltcle. 3<1,'!1nesi lü-ru· 
m\lnu ildve etmckıtcdi.r.Jer. 

U ğra.dığı lm:ylpl•ra J\'.>liın<n, Tunwı, 

T~ora.blw ""' S•~ üııl.eıi bulun· 
ması b•k:mmııdaaı MlA mtm.lş bir ta&r· 
1"IJ'Z kıaıbi}iyebl<ı.I ~<'..a eı:!on Alman 

bava ilııuvvetloııi.n<n tııaliyet.si01lğıl, Mil<-

1ıe,fJlcler aı::asl'!l<la çeşitli fllürlerin öne 
(D<:vamı Sa·: 3, SU: 6 dl) 
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Amiral Darlan mesai odası
nın önünde nasıl öldürüldü? 

Darlan, yaralı olmasına rağmen katil ile 
bir müddet boğuştu, Amiralin yaveri, 
katili tutmt;tk istedi ise de o da yaralandı. 

. -
İki kurşunla amirali öldüren ve yakalanan katil 20 yaşında bir Fran. 
ızdır. Madam Darlan, zevci son nefesini verirken hastahaneye koşt11 

larlanuı, 6Ulmlndea 
~vweı verdlQJ beyanat 

Londra, 25 (A.A.) - Amiral 
Darlan öldürülmüştür. KaıH dün 
öğleden sonra Cezairdeki yüıksek 
komiserlik binasına girmekte olan 
Amiral Darlanın iizerine üç el ateş 
açmışbr. 

Fransız olduğu tahmin edilen 
katil kaÇrnağa muvaffak olırnuıştur, 
Amkal hastahaneye kaldırılmış ve 
sonradan ölmU.Ştür. 

CEZAiRDEN VERlLEN 

TAFSiLAT Dün öğleden sonra mesai odasında 

uu1unmasutlJl mümkün olduğu 
söylenmektedir. 

C€zair, 25 (A.A.) - Amiral öldürüldüğü bildlr'len 

Fraıısı.z makamı.arı katilin 6.35 
çapında bir tııbanca ile iıkiı kurışun 
attığı.nı bildirmektedir. İklnıci kur
§UD Amiralin ciğerlerine girm.'ş ve 
öldüücü ohnuıştur Btmunla beraber 
Amil'aJ, bürpsunun k•puıınd~ katil.· 
le boğuşmuştur. Katil Amiralin el· 
lerinden kurtulmuş ve iki kuı-şun 
daha •tml§ta. Kıu.tşunılardan biri 
bir Fransız subayına isabet et • 
mişıir. Katil tevklf edllmiştiı. Şiılİ
di sorgu altındadır. Kat.ili tutanlu 
diğer Jııi.irolardan yetişen Fransız 
subaylandır. Katilin 20 yaşında bir 
genç oldırğu söyleniyor. İsmi h.,.. 
nüz ifşa edilmemEiktedir. 

Darlan dün öğleden sonra sa.at 3 ü • Amiral Dal:'ltn !Devamı Sa. 3, Sfi: 5 del 
geçerek mesai oda-sının bulundu- ------- - ----------------
ğu. ıJror:ıdmda ka!tledılmiştir. Ölüm Lokantacılar Kongresinde görüşülenler 
halinde yaralana~ Amiral hastaha
neye götürüı:ıüırken oon nefesini 
vermiştir. Katilin İtalyan veya Al
manlar tarafından tılhrik edilİitl§ 

Bolu Belediye 
Reisi ile bir aza 
ve bir müteahh: t · 

Bir aşçılık mek· 
tebi açılması 

kararlaştı 
tevkif edildi 

Halka ekmeğin kilosu
nu 6,5 kuruş fazİa) a 

vetmişler 1 
Bolw!an bildir'ltl:iğine göre hal· 

ka ekmeğin yirmi dört kuruştan 
vel:'oleceği yerde otuz b r buçuk 
kuruşa satılarak yolsuzluk yapıl· 
dığı ihbar olunmuş ve yapılan 
tahkikat •bu ihbarın doğruluğunu 
meydana ç>kannıştır, Buınun üze. 
rine Bulu Belediye Re si Jl,c~t 
Akcr i~e, bclcdiy•c meclisi azasın· 
dım Mehmet }nan ve am cazndesi 
müteahh t bet İnan tevkif ohııı
muşlardır. Hadise şudur: 

Bir buçuk ay önce Ticaret ve 
Ziraat Ve:lıfıl'leri otomobille Bolu. 
yu z · yaret elmi§lcr ve Bol umun 
zirai ve ticari durumunu ledki.k 
eylemişlerd&r. O zaman iki Vek 1, 

( Yazuıı Sa: 3, Sü: 7 de) 

Casusluk yapan 
Alman ateşesi 
Dwıaıas Aıioes, 25 (A,A,) - D 'plom•· 

~ ~er Al.mı.ayanilJl., (t)S'W.l'Ulct..ın. 

suçlu Ahnuın dıonıiz ateş.esinin eiya.!i nlıu.~ 

afi~fın bldanılm""1 için ArJooJJn h(lı. 

!rometl 11a~ındıo yapılan taitıl:ıi rc<!J:le. 
dıeceğ'I f.t<dndedir. 

• 

Müşteriierine ekmek vereni ~ri 
lokantacılar, Belediyeye 

kendileri ihbar edecekler ! 
Kebapçıların 

bulduiu çarel 
Aşçı, kıöfr.eci, piyazcı, işkembe· 

ci, lokantacı, kebaıpçı, mahallebicl 
g>bi esnafın baığlı bulunchıığu •L<r 
kıantacılar cemiyeti. nin yıllılk kon
gresi kalabalık blr aza kütlesinin 
iştir,akile Eminönü Halkevi.nıde ya
p>'.<iı. Riyasete şchrjmizin en eski 
lokantacıların.dan Sirkecideki Cen· 
vo lcikantası sahibi B. Rahmi Al 
kan seçildi. B. Rahmi Al.kan Jıey_e.ti 
umıımiyenin hakkında gösterdiği 

itimada teşekkür ettilkten sonra 
celseyi açtı ve ınii.zake.atı idare 
etmeğe başladı: ' , . 

Okunan_ hesap ve idare heyetı 

{D<M>ını Sa: 3, Sli: 6 do.) 

Beşiktaşta iki 
küçük kardeş 

kayboliu ! 
ll<şiı.taJla 148 ouma'rah dü!<ildnd• 

1berlberl11k eden ~hr~ 14 y~;ın ~:ı id 

NeYz,ad ·ve 13 y~ Erdoğ<an dındı ki 

~ ları llayr<ı.ının üçüncü gü<>il ~g. 

leden .scmra evleıni.r.ıdıen çııkımış1 a r ve bııiıl" 

da!ı.a. get'i dö""""""ıloerCl<ı'. ÇoC\ll.< '.,,,,.. 

oe oll:duğurwdıa.o hiç bk h..'"llber alı :r.~..uı. 

bo:rol.arı, .mbıl.~a mür<ı<ıa:ıt e1ı.Ti~ e do 
bf:.tün ~ntşhr:rrııa.!ara nıığrr..cn bu.- ı •..l"11l 

mış!ardır. Emı>lyoet l:kiınci ŞIJbe M . :o 

1 
Y.ığil çocUlcl.arı aram11ğa devam etm<4c; 

tedlr . . . 

EHLISALIBE KARŞI 

:osmanlıTürkleri: 

e Kosvada, Nig-boluda, Varnada, 
Lehistan ovalannda Türkler. 

e Tunus, Cezair, Cebelüttank sahil
lerinde Türk denizcileri. 

e Akdeniz sahillerinde Ehlisalip 
çocuklarını terbiye eden T Ürk 
denizcilerinin nionileri ... 1 

\ 
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' G YAKINDA BAŞLIYORUZ 
Tunus. ve Fransız Afrikasmı ııösterir harita 
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HALK FİLOZOFU 

Gazetecilik Enstitüsü 

lteniU Darii'lfünun tl'ıüvenite 
lsı.ııiııi &imadan, müessesenin h• 
tında buluııan değeri. hukuk pr~ 
fesörli ve cd.etılelleria buswi bak· 
Iarı. bocaS> •Emaı. lwıınmer Ba· 
pt, bir gueteeilor eı.ı•füilsü armak 
için ne kadar çal~ınıştı. Böyle bir 
yeni teşk 1 vilcude ie'lirmok için 
hem Maarif VcldlliğiNn, hem Ba
ııın BizliJiiuin cen ı müzahereti la· 
samdı. 
Hatııımda bldıtına göre. hah· 

sdti.ğim devir 1930 · 1931 senele
ridir. O uman, henüz Basın Bir. 
liği kumlmaruoştı. İ"1anbulda bir 
Matbuat Cemiyeti vardı. Basın 
B:t-liğini kurmayı btihdaf eden 
kanun projesi de, belki henüz. 
bazı ıına hatları ile tasavvur Jıa. 
ı;nıle :di. 

Fakat, gwroteciler eıı.~ttWsünil 
kurm&k bir türlü ınümkiin olamı
yordu. )lırhterem l\lıuı.ımner Raşiıt, 
Darülfünun Emanetine ait binbir 

·-- - ·.. '\o ~ . . • 

Hadiseler 
: . · · ·. ar isinda 
SON, TELGRAF~ 
YENİ BUKLE 
~AKİ ·ı:st 

Gaukle.de ilblar görüyorum: 
1'eni b'..r kadı:n saç kıvırma maki· 
nesi icat edilmiş .• ı;tomatik suret
te >açları bukle yapuı bu maline
ler, o kadar da pahalı bir şey 
değil.. 

Bir de derler ki, haırp, yalnız 
;) eni silah icadına yarar. fakat, 
bukle makinesi de, bir ,ıı,evi ka
dın siliılu değil m.!. 

BAYİLERiN 
GREVi 

Ge~eulttde Nevyorlcta gaute ba. 
yik>ri grev yapmı.~:ardı, bi>tün şe
h rde çı.kan gazelde>, tev:ı:ıi edil,. 
mcden ma.tbaalarda kalnılf.. Nev• 
yorkta bir günde ba.s.ılan gazete
lerin mecmuu dört ınilyonu bufo. 
yor. Halil Lutr ye b.zım bayilerin 
1ıöy!C grev yapmaları halinde ne 
düşündüğünü sormuşlar: 

- ilk defa, dCQI.~ liz'ı:ıı g
tclerin az ~tlğıııe ~ olu
yorum. Çünkü, uııdimiz dahi ""'· 
ğıtabiliriıı. 

İNSAA~IN 
MANASI 

Geç-wl.erde biP arkadaş, yudığı 
f~kraya şu serkvhayı lwymuştm 
olnsanlı ı.ın uıiııası.~· 

Be birad~r. ktı-4unı ki, hali, iJı,. 
sanlıiın manasını soruyorstl!U? .. 

SONSUZ 
AŞKA DAİR 

REŞAT FEYZi 

~i arasında bu mevzula da mq
cul olur, müt.,madiyen milljkiıl.ot 
çıkhkça, üzüliır, dw-urdu, 

Datiillütıunwı, o zamanki proje. 
sine göre, bu enstitü, :ıanneoliyo
rıun, iki yıllık bir me.91eki yüksek 
tahsil verecekti-. 

Yıllardan soıua, bu hatmMlaıı 
bahsedişimin sebebi şudur: Bu
gün, l.öyle bir mües.;.eseye ne h· 
dar lüzum olduğu daha lyi anla 
fllıyer. Zamaıı ıeçt kçe., hu >hti· 
yacı daha şiddetle hissedeceğiz. 
Yeni Basın Bi.rliği Kanununda da 
enstitü dej:ilso bile, zaıuı.cd"yo
rum, kurslar tıesaire gibi meslek! 
tedrisa-t yapacak te,killer vücude 
getirilmes'.ne dair hükümler var
dır, 

Bugün, ıeç de olsa, Muammer 
Ra~idin prujesi tekrar ele alınabi
lir. Ve böyle bir f<Ş bblls, daha 
fazla geç kalmaktan Ooğacak mah· 
zurldiı bertaraf eder. 

Evlenmeler Ye doj;,'Umlar 
arttyor 1 

Son bir yıl içinde Şehriı:ıılıxle 
ve meınle:itetiınizln ekser yerlerin
de evlenmeler artmıştır. Yalı:uz 
sgn biz ay<Uı Ş<tırim.ızde altı yüz 
çiftin nikahı kJyılm:ştır, 

Geçen aıy İzmir evlenme daire
sinde 115, Karşıyakıada 9 çift evlea
dirlrıniştlr. Evlenmek üzere müra
caat eden çiftlerden dördü biliıha· 
re evlerun<'kieıı feragat et.ınişlel'
dir, 

!zmırd'elid son evle!lenlerin ek • 
seriyetj az gelirli işçiler tep.il et· 
mekted.r 

İzmir ve Karşıyaka evlenme 
dairesınde tescil edı1en nlkiihlar a
raımıda 'bir hayB •nte.rE>;anlarına da 
rastlaıwak:aclır. Evvelki gün 60 
yaşında bir bayan~a 23 yaşında lbır 
gencın nil<ıah muamelelerine rast· 
lanm~tır. De:ikanh az kazaıııc;h 'biır 
adam olmasına rağmen kadın var
lıklıdır., 

Diğer taraftan dQltumla,r da son 
ylda çok "rtmıştır. 

Et ve elektrikten tuarruf 
tedbirleri 

Şehrimiaie et ve elektrikten ta· 
aarruf temini için tedbir alınacağı· 
ru yazmıış!ık. 

Bu lrususta ilci talinıaııname ha
zırla:ndı.ğı anlaşılmıştır, M~r 

talimmnaımel~rhı ytlbaşınıctan 90n· 
ra tatbik olunması 1ct.l'Vvetle muh
teme'ldır: Ondan sonra et, haftanın 
muayyen günlerinde k~iltp satı· 
lac:ıktı.r, 

Bir arkaılllf aeyrellif:i lın lsm1 
karşısında hayret duyduğllllu an· 
!atıyordu. Çünkü, 1 rnıuin ismi: Talebeye yemek 
•Sonsu~ a,k, imiş... Sonsuz aşk 
olur..,.,, d'ye, 66ruyonlu~ Kı:ı.ı!a:y ~14iiıı İstam..llc!ı:> 18 bin 

B.ri.s.i cevap verdi: "s.ırıdı:ırıa v~ sıaılı: Y~ bu ~r t... 
- Neden olın:mn?" Baksana tor ve M<arası için ne blllr!Aı: b;r nimeıt 

muharelı<!nin b, e 800W geılnıiyor?. o:<h Şmdi ött'etıdiğ'lnıİ2Je ııö<e, rndc· 

AHMET RAUF ~ olw:ran rootıtaç t.ı<>1>cye yaz 

--===========--• l tır!Wode dahi aacalt yur:dc ve"1lmı>si içJcı 

Yeniden elektrik lamhll8ı 
konacak. sokaklar 

Eıninıöniuııdeki Kıışıkıçı hanı, 
BckWe®, Medrese ve Çilıngiır so
kaklarının ele'ktrik 1aın'lı'6ik! ten· 
vir olunm sı kara.rl31ı1ırılınıştr. 

lcdJlriet' dırınuıflır, Bu le:oo1*t . .,, öte-

lı:fmeo dlılıa oz manmyot!l <lo!Uc&. 
'I\.~ 111t.n:I• l>U!unan yıovrul"""1.ıc bu· 

lfiln h.rft<&1- ~· bcı!crna, ~ 
,.,, nı'1!htııçtır. Kızı!a<Y ~em;. bu 
~ b&W•ıdlıııı di>lqı ta:.Wr ~ 

BORHAN CEVAT 
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BİR PALYAÇO DÖRT CAN .. 
BAZ BİR DE HOKKABAZ 

Muharrırt; NEZiHi> '1Uliİl>DİN 

llGi aıt-1>a tılleriai çırpo.r4 bu O<ri - Yolc b!r•! -.Di:re bir 1<~ ort-
~ıdı'lnr: 'ı - Ne ...,. yııızazo!rnn ne de sm.. .. 

- B:ı.!mı?I - Ya ~ yıızdı•'<c•P.<? 
- BJd.m?' - Ben yaz<ilrumylm! Hem dle aao-
- Ocb.'ı! ÇOit i;yi İrfDft nim bir mdctup... Gal..ıa<!a MQp ea.. 
- Eve!, eve\ b<ı:t<ı• ycparttl mlo:!nia ıwhıırunda bir il>t>y• d~ 
Y"one om&: mü.:oreed.ı 

- E::E!<ln ı,rı """""'· 
Ilı>; bu ?. 

i iuı ıe>ldü: 

Sjnı:fi yeni bır lo.J-m.;c:r ı:e!ıTMS kı:lnku.

la ... Evlere Jw; \oÇl>ı :ryor . .. Ö;1e &> 

la, öıyle 4<ıu.vv"1ll bh· cdıaı:t\ lııi o... K .. 

aııııa clk.Ywhr """'.. W. lc".>ıro<'• bU' 

ınc:. ttr.> """"8""-'·· 
F;ıhire: 

- A bc:ı )'CIZQIIlAm! -DeJ/.
C::biı!e de; 
- Ban de bnCt:anrn. .. J;,e.o ırarwıwo 

-Dl;e c6\q> \el"di-• 

:iro· 

ver ıste """ 1Ywfıraa.ı·sn. .. 
- Bu ;yı IŞ"c• ~ lk>•:ııı.ııo 

p:ınr.ak izl de b.!unm..L... I 
- Ya... Parmalc 41 çok mi!tıim. .. 

ınam. 

İrinl Runıt:a bir :ı.tı:uır mırıloJıı<;<t>tı:
tan ı.o<ll'&! 

- K&le al• "" ka:lo.r la>ri!uıGı: L;a,,..,.. 

=··· Bir kan llC'ld'ıl uğruncja her ••Y 
:;.ııımır.ı. •• B<n bir pal-brya sevms
,ıoaı. V....un., beı!lla "'"'1 got.ıio:esi Si> 

ratını z:ıç yeği He yak.tlın ble! ... 
- Bravo İrtrıil ... 
- y ilŞ<l İıini! ... 
Bil allailardıııı. ..... irbıllı>io ç4iıdi.ti 

Dert var, derma11 
yok: omatızma .. 
Tıp ilmi a:bote ki çd< lle"1edi: M8'6-

li, <:.e:>l SO yıi <lli'lltl<i tıp ve - U• 

lul ve lı:~ ıı.ıttA, o0 )'11 evove!ld 
'lodaYi uıu.lryle boeiin'd)' er ıınıs:ıada çdt 

muacrzı::ırn. f.~ va:r. GittJ..'.\ıçe, insaıı}$n, 

cLho doğr1JSU nı.nın ır~ alan bir 

Ç<ıl< !anıtları k<ııfedlH;)'or. 

İıBıo vUrodüılln lk~ w t~ 
dünyayı ~ı dılıa ı.or. Hô.!il, nl

Ot ~.&l>kl•r, ıınikroplar var lııi, tıp i1d 
itael'itıdo QB4'1;lnllikt:ıdır. Diğer la~ 

cıı;ı<n~liJ< Ç<ıl< ileri giloııiştir. DOn, oı;k 

Uhl!ult olaın b>r çok operw.ymlar. 
~ betıit tıılı-tr io ira!1ne g.:m;~t;,., 

En ı:ıazil< oaıb;ycl erde o-o olar y.,pı. 

l'IY•r. 
Gelı:eleli:n, öyle h"'-.ıat:t.ollll' db var 

ki, Ç<ıl< eslold~ maolı'.mı olriıosıno 

ratm<n, bir 10..lil kal'! te<kwilerl y<ır 

pllaı.ı:rıyor. MesdA, rorut.izıma buıi!ardarı 

bfr;dir, Filh~ ro:n:>tionıa ıtrılarını 
Clurd>ıretı b• . . 00:'"'1 dd.~l.IZ tU.. ;lj 

a:ı>'lieir i14ç Wn!ır. ~ı. rcm.ı;z. 

m.Iı has° .... an oorunuz, 1<at·ı oruyı bir 
tll<"IO b..Caar~>r. 

tız-· Afiyet, 1'.nıatara 1mptıın. 

''~ mt tar.rı, bihaa tıoc- k· 
ı.a.- ve Y'I" loı<ıtun ın'".J'>iıı aııılar 

pçlnlL ili< ~, lıı>l<'a lhllyarlar gJ. 

bi, ııoı bii<Ji.tn olm<:şll.-m~ On gün oCa• ' 

n-. iQ!nde fdad.d>m. B~:.Cmi doğrt.ı'"te.ma· 

<hın. Goc.leti ~.... çım:..u r.e 

8'ıW. Cbtü, ne 1'ÜılıQ lro:''t-n, ne s-..ıtı, ne 
ao.la :rataımoywdıını. 'I'uğlolai' ~ 

~- M-Jlar y. JPhk, Jl·rmı kr;m.. 

h ll• cııu.ıur~, :yün.ler s:mtı!t. 

Geı;tı, geçti aırıma, yeri kaliı, fimdi, 
rlittit>ell. ya~uı, rq~.!ı ha•...ı..-. 

da. biltün 9ai ı..rubm -:ı,,or. R<f!'a· 
~ bir y:rr. el:lnü, ("'1 •. l ıter~ed<ijt·m, 

gcyet sıo k b>~ günı!lın r:.tr.garlı .Z.şı;... 

ırnıdı. bpt~ lyi lwllrlqOrtllm. 

I>cok.torlara -..,Yorum: Koplıoalara 

tritml bir g<rn dovam ~m.ık Ul.lm, di· j 
yorlaır. Romıartizna der, g...'\"ff.J.Z, t«at., j 
m<i2'lç ve ıı..ttd t«ıll'.<e 1 bir tıası.:•<o

ur, Vil<:ud'lln mom!larma ye.u.,,:,. 
ınıif... K&lb nahiy...W <io ~ •ever· 
mlf. 

Hıla..., insım, romtr\izınayı bir bre 

~ IÖllSiln.; blr <i..ü:ı l<Çtniyor, 

RoıtalitlJırııalı dDstlıra A.t!otı ii{alar 

ve11Rn; ı.aw.t, fi1.o ııcre0e1 ... 

R. SABiT 

Patates, ıtt;am \'e zeytinyağ 
fiyatları d~üyor 

atates, susam, zeytinyağı ve il· 
züm iumn son günlerde d!i.işmck
tı?di.r. E~ci::mle suslm 61 kur~, 
patates ..cins'.ne göre- 32 - 40 ku· 
ruja. mmişt:r. Toptan zeytinyağı 
fı;ı,tları da teneıızül etınıştir. -- , 

Bir n:cvkufun eviııde 
bulunan mallar 

İzmir cez.ıevlnde ır.evkuf Uşaklı 
Ali oğlu Aı.'ımet Üll'Ün Tepcıc;kte'ki 
31 s•y~ C'Vinde, !zrniııde Şerif R•rn· 
zi teare~ı,lıanesinden ve ipllk fabri
kasından ç:ı ın'T!ış bir çok yün, 
yapağı, p•muk ve :plik bı.'uıı.duğu 
zabıt3y ı ihbar ed:lrdış, ya:p.ılan a· 
raştırmaıda iplik, yınn.ık ·bulun • 
muştur. Bunları Ahır.edin evine 
kim'n sı'!:lad>ğı ara~tırılmakU!dır. 

Şükrü adın<la birinin evinde de 
iplik fahrikasına ait p;qnu]c iplı

ğınde..-ı yapılmış 24 adet yumak 7 
bu;;uk k.l)o kaytan ipı, sıyaıı ~e 
beyaz 1car,;ışık bir .kilo üstibi iki 
buçı:Jt kilo pwnuk lbulumnuşt;... 

p'!ıla 0""'"'1e, öıı<ıe bl<er de4<ıktl! gllıi P3"" 

&İYl>OOn etr-.ö·ıdı a.!....,, r.:: r~krl· 
rf:n ad"""ri, "'"""""" Joml:ıi ö~eomiıre 
lı:ı:ııırw.r v~rdfler... Satıra bir~b:ınirı:-u e lıni 

wst<ine lli<:>rcY: !aıC\l'en ı~ •tıni· 
:rocü. ler.,., btr dctıı daha Y<llllin tdl 
111Yrıldt]ar, p ... . 

Flıb!reT' e Q bide ~l cıad:l'<>iııe 
'l<>e>Jl: )'1:11 ~ ""ı....ıncı:. d\ı.-daı,. 
iar. F.ıböre şeyia:ıl gö.zleİinin baklflan. 
na CW>iı:llıdm gc!omJye çal>ı"araft!:: 

- ~rim -Dedi- Ben lel'7JJye g;. 
~"'- ş, ·ıc: Allt4m::ına.,lıdık. 

CJ!ı..ı!c <ile Fallicedv.> bu 1oaıM- kolay 

lrıurlaı(duı!ınıcı mııır.nun oaraaı: elini u-
tta • 

- GO.lo e!ıl e carıını.. .. Bea de bel1>e-
l'ime gK:bcO:ollm Alı..lı:ııaınar~ 

- Neoye öyle ~dem? 
.- lliçl ... 

- lles;iıerlo uza:t nuT. 

- Şur:xıkıt.ı ... 

- 5cn>n ~İn t>ertde, 

- Bııt'o:cil<ta. 

- Ö)<' ~ All1'1ıır:ıımı>.ı1oı:blt,. 

- Güle g.:JCe ... 
- Sen <ile ••• 

~ı-ı.::ı.ı.r. 

(Daha var) 

• 

Doğu cephesindeki büyük 
muharebeye dair iki tarafın 

rolleri ve netice 
Yazan: S.Y. Eski bükreş Ate~emiiiteri 

DOOU CEPHESİNDE: 

Cenup ecphesmıde Rus taarruz· 
larile başlıyan büyük ınuharebele
r'n ağırlıl< merkezi orta Don ve 
Don~ nehirleri arasındaki geni§ 
kesimde bulunmaktaJ::r. 

Bu vaz "yet hak.kında A1maaı id· 
diası şudur: Rus Başkurnandanlı· 
ğının planı, iki koldan yürüyerek 
Rosto!'u bir kıskaç içine almaktı. 
:&llhver lut'alan adım adım müda· 
faa etmek ve yeni me\·zilere yer· 
lemıek suret de bu Rus taarruz..,. 
n~ durdurmu~lar -ve şimdi muka
b>l taarruzn geçm~lerdiI. Bu mak· 
salla Alman kumandanlığı, muha· 
reb~ye bol miktarda fbtiyat kuv
vetleri sürmüştür. 

Buna kar~ı Rus iddiası da şöy· 
le hulasa edil-cbfür: 

Doıı ile D<ıneç nehid.,ri ara
sındaki cephede Rus kuvvetleri 
Alman müdafaasına der:nlemesine 
nüfuz etmişlerdir. Birçok maılze
m., ile 31> b'oden fazla esir bıı-a· 
k'1n Mihver k.ıl'aları ric'at hal'n
dedir. Rus kuvvetleri şimdi Har
kaf'dan 230 ve Rostofdan takri• 
beıt 200 kilometre mesafede bu
lunmaktadırlar. Sovyet ordusunun 
hedef;, A.bnan cenup ordularmın 
bilyük kısmını İmha etmektir, Bu 
maksatla Rus ordusu Alman hat
larının :;-l"!ilerine düşen ovada ha· 
rcket eımck;tedirler. 

Bu idd.alardan çıkardığımız ne• 
tice şudur: Orta Don kesimindeki 
Mihver müdafaa ceplıesi, Rus taz. ı 
yik'ne daranamadığ-ından bir ric
at harekelile geri alınmış, bu yüz. 1 
den Vcronej • Rosto! ve Rosl-Of· 
Stalingrad şiınıındifer hatları teh· 
likeye ınamz k3lnıışhr, Eğtt Al
manlar, yeni Ç<Ok.ldikleri müdama 
hatlarında tutunamazlarsa veya 
sür'atle kuvvet toplayıp mukabil 
tıuırrma girişeıneoılerse, Alman 
cenup ordtLlarının şimal yanı ve 
gcrsi biz Rus ihataslLe kar1ılaşa· 
n trr, 

Rus pli.ımıın muvaffak olmadı. 

ğma veya <>lm>}"W.cağına hükmet· 
mek için vaJı:ıit henüz erkendir. 
Bu yeni Rus taarruıu başhyalı an
cak 8 • 9 gün olmuştur. Alınanlar 
talımin ettiği:m "z üzerr. mukabil 
taarruza geçtilııleriui s~liıyorlar. 
Ben Rusların geri çc-kilecekleriıw 
dünkü yaznnda ihtimal vermemCş· 
fnı. Ruslar Alman mukabil taar· 
ruzLırını, eriştiJdeii mevkilerde 
karşılıyacaklar, bundan sonra cc· 
nuba dl)ğru taarruza devam ede· 
cıeklcrtfü, 

Rusların, orta D<>n ve Doneç 
nehirleri arasındaki bölgeye nü· 
fuz etmeleri ve buraya biiyük 
kuvvetler sevkedebiJmefori tlibiye 
sahasını cışan stratıejik b'.ır başarı
dır. Rus Başkumandanlığı, bu ha· 
şanyı iltırletmek için el nden ge· 
leni yapacaktır. Her deliği ka· 
pamak i tiyen her yerde zayıf ka· 
lır. AlmanJıar, cenup cepb.es"nde 
bazı kesimlerden geri çek>:ıim<>yi 
göuı almadıl<ça, yani arazi terki 
fedakarlığına luwtlanmadıkça, bu 
(yama) tabi-y.,si yüzünden bütün 
k11 yoruJatıaklar ve nihayet Sta· 
iingrad '"' Don dirseğinden daha 
fena ~artlar altında ric'ate mecbur 
oia<:aklardır. 

Almanlar, Kafloasyadalrl vaziyet 
yüziindeıı geri çektlmek istemi· 
yorlar. Zira, Don dirscğind-en çe
kilecek oluırlarsa Kafkasyadaki 
Alman kuvvetlerinin ft,t batı yw· 
nız Kının Yarımadasına v., Kerç 
boğazı,na dayanacaktır ki bu teh. 
likeli bir vazryetfr. O zamruı, Kal· 
kasyayı da ~alt.anıya mecbur o
lacaklar, İşte bu müh!uı sclı<!p do· 
lay ısile Don dirseği üzer ıııdc ve 
Stalingrad etrafında a>i.ınle ve se· 
balla dövüşüyorlar. 

Fakat her muhanıbeııin b · r irti· 
faı ıı-ayc noktası vardır, Rmlar, 
Don 01rseğinde ve orta D<>n nehri 
cenubundal<i ü.stünlükl.,~i mu. 
hafaza ed ·yarlar ve Mlhı;er tü 
menlerini şurada adnn admı, bu· 
rada kiJ.ometrelerce geri atıyorlar. 
Rusların çok kuvvetlcndiklerine 

(Dov;ırna 3 lhıcü S.hl!.C.) 

Sıtma 
mücadelesi -----

İstanbul mücadele te{• 
kilalı tevsi edilecek 

Vilayetimizde sıtma mücadele
Rnin lwılaııdırıhnası ve teşkllitan 
tevsi olunması için yeni V .Jllyet, 
Belediye bütçel-erme bu yJI! daha 
.faııla tahsisat konulacaktır. Diğer 
tanftan Beykoz kazasuun sıtma 
mücadele mmtakasına ithal olun
ması Parti kongres"nde temenni 
olunmuştu. Bu dilek alikadarla.ra 
bildirilmiştir. Yapılan tedkikat ne
ticesinde şu cevap tıerilmişUr. 
•Tekmil Beykoz k.~uısının sıtma 
mücadele ımntakasına ithal ollua· 
ması mümkün hulunemamıytn. 
Yalnız on yedi köy bu mmtakaya 
alınmıştır. Fakat Bakırköy \uı7.a• 
smda olduğu gibi bu yıl da Bey· 
kozda sivri.sinek mücııdel-esi yap .. 
lacaktır .• 

lk!iiktr şt:ı hır umumi 
hela yapt rılıyor 

Beşiktaştn Çırağan caddesinde· 
ki cŞere'[ K:übü• namına bir umu· 
mi hela irl§a olunması kararla§tı • 
rılm~tır. Bu hususta bôr proje ya
pıl....,k belediye :ıınar müdürlüğü· 
ne gönderilıın~tir, 

Kadıköylülerin bir dileği 
Hasköy nahiyesine bir ciBeledi· 

ye tabibi, verilmesi belediye sıh· 
hat ~leri müdürlüğünden temenni 
edilmişfü, Fakat bugünkü kadro
ya ııazara:n şimdilik buna imkfuı ol
madığı cevaben bildirilın:Ştir. İl'k 
fırsatta Ha5köye ıt.ıimi bir beledi· 
ye doktoru gönderilecektir. 

Un s~tışına müsaade 
olu •acak mı ? 

Devletçe tanzim satışları 'Yllilılan 
yerlere diğer vilayetlerden un it
hal ohmması hakkındaki kararın 

kaldırılaca,[:1 tahmin oluııanatua • 
dır. Eğer bu k>bil olursa muayyen 
miktaııdı şehriye ve makaı:-na i~a
line müsaade edilecektir, 

Bakırköy kazası köylerinde 
telefon t sisatı yapılncak 
'Bakırköy kazasının Ma.hmut 

bey nahiyesine tiıbi olan sekiz köy 
arasında telefon tesisatı yapılma
sı kararlaştırılrwş ve köyliilerden 
de pıra <opla~tır. 

Tel tedaır:k olunduğu zaman bu 
tesisat hemen yapılacaktır. 

c SOHBETİ ' 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----) 

-c..__-__ H_A F TAN 1 N 

adaş 
. ---~-~~~~ı~-~-----

Zavallı beni garı tanıdı, garı tanıyamadz / 
Eski bir m"ktep arkadaşidnm,~ .. 

Ben ön.ce onu tanıyamadım, fakat 
nasdsJ o, benı tanımıştı. K:ııhve<le 
yanyana dı.işmüştüık... Önce yan 
gözle beni bir hıya süzdü, sonra 
b;, biçimine getirip oor<lu: 

- Siz vaküle falan mektepte o
kudunuz doğil m;? 
, - Evet .. 

Ded.im. Bunun üze>rine lkend!.s'Jıi 
bana tanr)mağı uğraştı. Fakat bu 
otuz beş, kırk yır~ mektep ar
kadarımı nedense ıbfr türlü hatır
lıyamryorduın. Bir aralık dedi kir. 

- Şimdi matbaalarda bulunu • 
yormuşsuımz öyle mi? 

- Öyle! 
- Geçen. gün yine &izi buı:a<iaı 

görmüş te ne ş y•ptğınızı 'kahve
ciye sorml.J§tınn. O da bena mat· 
baalarda bl.ôn bulunur demişti. Ne 
iş yaparsııı.ız mallbaalarda? 

- Du:.ilar a:ışverişte görsün gi
bi bir şeyler işte! 

- Hangi matbaalarda bulunu • 
yorsunuz! 

- Hangi3itlde ış olursa:! 
- MüreJttp falan mısınız, ~-oksa 

ma!kine t~leri!e mi ı.ığraşryoı:su
nuı.? 

- Onlara yakın brr şey! 
Ad•mcağız hınız durdu, onun· 

deki bcı· gazeteye yarım yam.ı!ak 
biraz göz geroiruikten sonra yine 
bana döndü: 

- Bizden b•ri daha vamıış bu 
gazete ma\bJalarında çalışan, Am· 
ma o, öyle si1in g:'bi mürettip, ma
kıneci falan, 1ilan değilmiş... (). 
nun işi ileride imiş şi.rndi., Hatta 
meşhur bir muharrir olmuş o ..• 
Bır çok ga,zetelerde makaleleri fa· 
lan filan çıkar.maş ... Aras>ra gaze· 
telere onun res:mıerini bile koy•r
larınış ... 

- KimrniıJ acaba or 

- Cawm rıı;z rü~ıiyede iken ha· 
ni nOlll•ztl• arkasına ba):tı, diye, 
şiifill~n müdlır, be~in!n orııtsına bir 
tekme !ndirorek ağzından, bur • 
nundın kan gelmişti. 

- Ha, ha, hatırlar gibi o:.dum 
şimd• ... 

- Adı da Osmandı han> .. , 
- Evet, evet.. 
- Yalnız Osman değfl, sonun· 

da bir de Cemali vardı galiba! Os· 
man Comaldi., Osman Cemal .. 

- T.:vnamile hatırıadım ş:<ınıcli! 

- Ya! İşte 0 şimdi meŞ!ıur bir 
muharrir olmuş! 

- Ol" a ... 
- Fakar hiç ondan böyle bir 

şey ~ulı.ıır muydu? 
- Umulınnzıdı! 
- Hesap ·boeaS•, avali boyıuna 

marızlerdi. 

- İ'ııni ff!Ya hocası da uasıra 
okşardı! 

- Hatırlar mısınız, hani bir gün 
mub21Ssır Lüpçü Salih uyuııken, 
hcrlfin beyaz sakalını mavi boya 
ile boyamışh da ... 

- Ay o muydu onu yapan? 
- O değil miydi? 
- Ydk canını, onu yapan iben· 

Wın! 

- Sen miydin? 

- Bendlm y.ı! Hatta bu i<ji ben 
yaptığı.ın halde dayağı b~-kası ye
mişti!. 

- Allah Allah, benim hatırım
da yanlış 'kalmış öyleyse ... Peki, 
D'1rağmandaki Am•vut aşfırccinin 
kaynayan kazanına tutla biberi 
k;m doldurmuştu? 

- Galiba, onu da o yapmıştı! 
- Mektepten çıktıktan oonra 

ben, onu bir daha ya görunüş, ya 
göıırruırmştim. 

- Al •benden de o kadar! 
- Şimdi görs<;ın tanıyam:ı.ın bl-

le be.'ki! 
- Beni nasıl unıdın ya? 
- Tabii cnnım, sen hemen be· 

:men h.ç d.•ğ•şmcm gibisin, b•· 
kıyoruım şiııudı karş.mdı oturan 
yine >rüştüyeda'.<İ a?.kadaşnn .• Ha
ni 'b;r ki§ ayazında yanan mekte
bin havurzuna düşüp te balııçede 
çivi kese~ken bütün çocuklar nasıl 
gülmeden kotılıyordu sana ... Val
lahi o manzara, hala göziimün ö
nünded:r. 

- Maşallah, senin hırfızan çok 
kuvvetli! 

- Öyledrr!. 
- Beni gıryet iyi, gayet yakın· 

dan hatıtlıyorsuın! 

- Evet, seni gayet iyi, gayet ya. 
kımlan hatırlıyorum amma, şimdi 
meşhur muha.l'l'ir olan o Osman 
Cemalin simasını hiç h.ıtırlayıımı
yorum. Tab:i' gazete matbaalarına 
gittiğin için sen kendisini belJti 
görüyorsun değil mi? 

- Ayda yılda bir rasf.'!~mrn! 
- Nasıl yine eskisi gibi mi, Y\'.)Jt· 

sa kibirli falan mı? 
- Tabii, kfüirli olmaz mı? A· 

dam bugüne bugün meşhur bir 
muharrir! 

- Bari, matbaalarda sana hiçbir 
faydası dokun ıryor mu? 

- Kendi.sine faydası ıklkunınu· 
yor, nerede kaldı ki bize dokuna. 
cal<! 

- Desene ki hayırsızın biri! 
- Ha bileydin şunu 
- Bizim eski arkadaş daha ko-

nuşacıf,;tı, fakat ta.m o arallk içe
riye ffıren bir bildiğin, bana adoan· 
la, sanımla hitap ederek işi falso 
edeceğinden çekinerek: 

- Şimdilik Allaha ısmarladık 
eski ar.kadaş! 

Diyip oradan uzdkfa~tım. 
OSMAN CEMAL KAYÔILl 

~ ... 
·~ 

DIŞ P.OLiTIKA 
llllaverlD erkam 

arasında .. 
Yazan: Ali KemaJSUNMAN 

Mihver tarafını tıeşk:il edeııier'n 
lıellibaşlı erkanı arasında ~ günı
lerde bir araya gelir.nek yeni nıil• 
zakere!.er old:..,;uııa da... ııcrJ.cn 

haberlerin ortaya çılı.ardığı tabr 
minler de gün geçt kçe süziıılınek· 
tıedir, l\lihver tal'8fında aynlılıı 
ba.~östeimiş midir?, Çetin ı:ün
leıis imtihanı dostlar arasındaki 
bağlan ya daha kuv\'eHi bir hale 
g-etrir, yııhut bü,bütün gevıc·tir· 
miş. Onun için .:1-1 iıver tarafını 
teşkil edenler arasındaki münase
betlerin de ne halde buıunou~uııa 
dair ortaya çıkan ri\·a)·etlcri dUı. 
lezkeıı bu mülahaza çok defa ha• 
tıra gelınekted r. An<:ak şunu iliı· 
ve etm<'k Jiızım ki daha l\lıhver 
tamfında beli ha~lı a)rıl.k hare
ketleri meydana çıkmış sayılma· 
maktadır. Mesela ha~·li zaınannan• 
beri ltaryanın Almanyııdan ayr,!a• 
rak kendi başına eneliı bir müta· 
reke sonra da .sulh nıuLCJ.J\C1t:ı.•ne 

gir şeceğintı dair di.inya nıa~·;,ua· 

tında türlü sözler dön<l-iigü bniJe 
fiiliyat sahasında bunların ndicesl 
dıtlıa bdirnw>ını tu. Onı•n ıç ıı 

Mihver tarafını teşkil eden nııtiıa• 
ripler arasında ayrılık hareketl<Ori 
başgösterd ğine daır s.;) ıeu;,ı.-"'re 
karşı ihtiyatlı tıulımınak iJl!fo.a e
diyor. Fakat me.-ola İtalyanın ne 
olursa olsuıı &ODuoa lwadar Al· 
manya" ile beraber hıu be devam 
etmek kararında oiduğuna dair 
vakit vakit <öylcne.n sö:ıleıe ba· 
karak istikbal için b:r miına çı
karmak lizım gclıne.ktedir, Re!;ıııl 
beyanata bakılırsa Mihverin diğer 
erkanı da sonu na kadar harlı<! de
vanı etmek kararınd.adular, bırb r• 
J,erind<>n aynlmıya razı olmıya· 

cak göriinu)·orlar. Fakat tarihin 
tecrübeler: gö tcriyor ki bil'<l:n
bire vwma gelen bir hadise ç<>k· 
tanbcri lı.s.zınlanmı§ •ebepleri san· 
ki ™'men ha..,kı:te getinbiliyor 
v., net'.:eyi hazırlamakta ,Jeri ı: .ı .. 
yor. Geçen seferki harpte Avwı
turya. Ma.:aris.tan İmparatorunun 
Almanyayı bırakarak ayn"a sulh 
akdi için mü.zakere kapısı açmıya 
kalkışacağına ihtimal verm:k ı.k 
malarda nıüşküldü. Fakat ;htiyıır 
İmparator Fcansoııa Joı.cl'in hır· 
denbire öl.uıesi üzerine Hab&bug· 
la.rın tahtıoa çıkan genç Şarl itk 
iş olarak müttefik Kayser'e danıt" 
madan kar~ı taraf ile barışmak ça· 
relerini aramıştu, Gerçı bu tıeşeb
büslerden b"r netice çıkmadı. Fa• 
kat görüldtı ki artık Almanya ile 
Avusturya ·Macaristan ara.sındaki 
münıı.sebe~ler .,.kisi gib kalonıya· 

cak, ittifakın hatları çözüldükçe 
çözülecekt:r. Kay~ Alrnaııııyası· 
nm e•ki Başvekil ve meşhur dev• 
!et adamı Preus Bülov bu hali an• 
!alırken Ahnanyanın Avusturya 
uğrunda haııhe girdiğini, fakat so
ounda Avsturyadıın vefasızlıl< gör· 
düğünü sö}l yerck 918 dememle
ketinin uğradığı akıbete acır. 

'farihlen bu ctrisali almaya bu 
gün de lüı.ı m var: Bir taraftan 
harpt•n sıynlmal. iç n el ırllın· 
dan müzakeIC yolları areıı.ırken 
r.,,.ıni beyanat ~ırasında 6Öyleneı>
ler hep S<lnuna kadar harbe d<Oııanı 
etmek olmuş ur. fo'akat aradaki ;ı,. 

tüakm vü~ude gelirmiş o!duğu bir
l"k artık sarsılmıştı. Görüldü ki 
eıı sağlam sanılan ittifaklar da 
Ç<Otİn imtihanlar lwarşısında kolay 
lwlay dayanamamıştır, Bir dil §11 

var ki geçen 9efer Avusturya lnı· 
paraloru Şarl, Kayser Almany&a• 
nııı bari>: lııazan.1nuyacai11t1 anla• 
dığı için AVU!>t.iiryan işin için.den 
ıniimkün olduğ;u kadar aı zararla 
nyırmak istem· ,ti. Ondan da ş11 

oğ;renilnıiş-tir: l!:n ku-vtıetli mütie
fı"k b;,. kere zayıflıuıuya başlarsa 
diğerleri d., ondan ayrılmak ç .. 
resini ararlar, 

On ıea:iziuci ilk mektep 
hinn&l 

Beşikhştaki 18 inci ilk maktep 
binası 1932 yılında ~ükiııınetçe sa• 
tın alınm>§ ve bu b>nanı:n yı'ktı• 
rılarnk yerine yeni ve modern bir 
iUı: mektep binası inşa olunması 
Beşiktaş Parti kongresinde temen· 
ni olunmuştu. 

Keyfiyet ali'ı.ka<brlara bildlril· 
miş, fakat ~imdıllk •bu inşama · • 
kan olmıdığı anlqılmışt .... 

Bütçe açığı müumere ile 
kap•tU ıhak 

Yeni yıl büt";esindcki açıkları 
kapama maksadile bir çok ekalli
yet okulları çaylı dans, müsamere 
gi!ıi eğlnceler tertip etme maksa· 
dile Maarif Mü:lürlüğürıe müra • 
oaata başlamışlardır. Maarik mil· 
düliiğü bu kabil müracaatlara sıkı 
lbir incelemeden sonra mili;aad• 
vermekted...-
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==Son 24 Saat içinde== 
. ŞEHiRDEN - .MEMLEKEnEN - BOTON DÜNY AQAN · , , 

Hô.dis~lere Bakış SON HABERLER 
' . 

RUS CEPHELERİNDE VAZIYET Son Rus taarruzunun gelişimi· Amerikalılar 
Dakar'a asker çıkardı - Almanlar, İspanyadan 
Balear •da!arını istemişler - Fransa, artık 

M.hvere katılmış sayılıyor 
Ruslar Kaf kasgada 
da taarruza geçtiler 1 

Torinodaki 
fabrikaların 
çoğu arlık 

işleyemiyor 
Papa On İkinci Pi, Noel münase

betile radyoda 40 dakika ı;üren bi>r 
nutuk ı;Oy,cmlştrr, Papa bu nut
lktında dilııya halk1<11, temeli ada
~ ve şefkat üzerine kuruhnuş bir 
anl<>Jima yaprrnğ• davet etm'ştir 
Papa yeni bir sosyal ve ahlaki ni
zam tesı~ ct.rr. ığe ı;alıışmak li\21nı
geldig'nı söylemi;; ve demiştir ki: 
cBunu haııp mcydaniarında ölenle
re onla= ıı.nlanna, çocuklanna, 

' ırklannıdan ve sıyıı:si kanaatlcırın· 
den do:.ayı memleketltrinıden nef· 
yeden;ere, hava hü<cumları yüzün
den ~erilen sıvil Jtıurban.!ara borç
luyuz .• 

log1~ Ortaşa~k kuvevtleri ku
mandanı general Ali!ksander de 
orduya gön<ierdiği Noel mesajcnda 
V()yle dem~tir . 

cFikrimce yeni yıl .m.llı verm 
Şimali Afl'ikadan tama.men l.!flaık• 
laştırılaNğı bir yı.t olacalktı.r. Bu 
fikir beıı.cıe itimattan daha kı.rv • 
vetlidir .• 

Ruzvelt te Noel müuıa.scbetile 
'bır nutuk söyliyC'ro~, müttef:.kierin 
artık taarruza geçmiş bulundu:lda· 
rını beıirtmş ve zıfere olnn iti • 
mact nı bi;G rrniştır. 

RUSYA MUHAREBESİ 
Jt...,yaıciakt haı~kiıt hakkında 

mıhver k ynııfttlarından fazla tafsı
liı.t verı.mly<>rsa da, Mosk:ova ve 
Lordu kaynakları. vaziyet• şöyle 
bi ıdiriJ~or~ar: 
Oıu Don bölges:n.cte son Rus 

taarruzu baışlıya;ı on gün oluyor. 
Mi .erovo ş<m•ldcn yarım kavis 

halındıe kll'Şalı>nu.ştu. Kmlor<l:u 
ş<ıh<ı ryice t~hdidi altına almıştır. 
Şehir Rus topçusunun menzili i· 
çöne girruıştır, 

;ı'.tıhveriıı evvelki gün içindeki 
loı:rj'lbı bir giiıı.de yaralı ve esir 
hariç 7000 ö:ıu.dür. Bu haftada ise 
mtwer ikU'Vvetleri 43 ô:ıln öüi ve 
36 bin es~ vermışlerdir. 

Alınan gana'ırn hakkında verılen 
rakaml<1r da ç<ık }.Uitsoktir. 

Mihve.r kaynakları ise Rusların 
büyuk biı' taarruz• glri~iş <ıiduk
ıarınıı ınlcaı· ctımem<kle beraber, bu 
taarruzı..n gelıştiğinı kabul etmi -
yorlar. Ruslar aylarca ~a.zırlaı:ıdık
tan sonra bu taarruza gır.şerci<, ilık 
hamlede muv&ifak.iyct!er elde et
miş olabilir. Fak.at bu mavafiaki
yetler barb!n t:Jllumi se)'l'ine mü· 
cssir ohcr ıyaeaktır, 

ŞlMALf AFRlKADA IIARP 
VAZIYET! 

Ameri:·a bahriye nazırı Stlmson 
düu gazeteciler konf.ıausıncla Tu -
nuıstaki vaziydt.en bal,scderkcn 
d~'ştir ki: cKuvvctleı;mız 'l"unus 
ve Biz.:rteyi almak ıçin bir taarru
za haızı.rlanmaktadoır. Almonlar da 
bu taarruzu bertara.f etmek iıçin 
cen~ba doğru nerlmÇoğe uığııaşıyol'
lar. A.l!lllııJ.ırın şiddetli mukav<me
ti, hatta kıaışı uıarruza geçmele.i 
beki ene bilir .• 
Drğer taraftan İngiliz kaynakla

n 3 inci ooluııun düışınam takibe 
dev.ıra ettiğini, bunuııla beraber 
takibin yıwaşlad;tlını bildiriyor. 
Artık a.azi ırrızah bir haldoo:.C. 

Diğer ıarı:.ftan :miiwerin Tunu• 
11 n ütımıadiyen a~:-er ve mal:ze· 
me t~ıdığ1 da anlaşıim•ktadır. 

Bun• nf.;ıka~il Fransız kuıvvetle
ri de t<'Şkiliı.tlandırılmaktadır. Ge
cern! Jiro'll'lln 300 bin kişfük bir 
kuvvet vücudıe get>:ııııekte okluğu 
ve bu kuvvetlerin de Amerikalılar 
(;lrırfmdm techiz edil«eği bild:ril
moktedir. 

İspanya hükiımeti.nden istedikleri 
bildirilmektedir. 

Bu kaynaığa göre, İspanya hü· 
kümeli raz <ıl~a., A!mmlar bu 
ııda 1 arı zıo rla i,<ıg al edecekJ erdir. 

Moslrovaya ı öre, Almanların orta llOD• 
dakt ric• 2'.tı devam ediyor 

Bu adal>rın işgalinin Afrika har
binde ve kıt'anın müdafaasında 

ne büyük önemde bir hareket o
la<:ağır..J şüphe yoktur. 

Ffü\NSAN'Clı ,. AZİ\'ETİ 

Bcrlindcn ııaıen bir h.>berdc, La..al 
;le lliller at=nda Y•vı:.uı göriiş.'ll<ler
de, Frall63 ı1~ yaptlac.rk iabittıJJ;>ıinın ıko
rJ13;1ulduju bllıcıırilmektoa.r, Bu bab.re 
göre-, E rama ıu'lt.lk tama'!1"tiy!te ?vlih.verio. 
ırll!t.ızun girn:Gş teaKk ·Jmlıekt(;dir. 

i;;•ı:: A,· poda Yeı:ıJ Niz.aomıın ilk bo· 
?iti.le,.: görunn~~le b:ış.üm\Ş gibi<fir. 

Arnavut ~ı.:d.'<lili, kendl ~ı-ke-
Wıin hiç bü· v&kıiıt. itu.Jya Klaf'CSİ aJ1:ınOıa. ı 
oloutı,ı k.J<l2r geniş lır!lklale ır"'lıt al· 
madlğ:mı ve bundan ~ret <tuyciugııınu 
soylcnıı."§'fıir'. S~vva.k B:ışvok..ili de ayW 
meı:ıld:e sö.ılcr söylc:nişt.ir. 

Parti Reisinin çayı 
Cüınlhuriyet Halk Parti;;i İstan

bul Vilayet kongresi ehin öğl<iien 
sonra üç günhik çalışmalardan 
sonra mesa 'ini bitirmış!ir. 

Celse sonundıı büyük!ere tazim 
telgrafları çekilmesine karar veril· 
mış ve yapıı!an ıntihapıa Mithat 
Nemli, Faruki Dereli,, H.aısene Il
gaz, Nurı·ttin Ali Bcrkol, Halıt Os
ı;unsu, Sada Irmak, Celal Dikmen, 
Yusuf Ziya Erdem vilayet idare 
heyeti asli azdığına seçilmişlerdir. 

Partı kurııı!tayına da del-egcler 
seçi im~ ve koııgre da,,"'1.lrnıştır. ' 

İstanbul Cümhuriyet HB:1k Par
ti.si Reisi Suat Hay.-i Ürgüplü kon
gre azalaı şerefine bir çay zıya.fetl 
verm.iştır. T•ks:m belediye gaz.ino
su:ıxia verilen çayda ört İdare 
Komutanı G<>neral Sabit Noyon, 
İst.ıınbı;l Mıntaka Komutanı Ge
ırerat Salim Cevat, Vali ve Beleciöye 
Rl'isi Dr. Lütfi Kırdar, meb'usla.r, 
g·ızeteciler v-e tanının~ diğer ze
'at h:rzır l:>ulunm~l-ııdır. Çay sa· 
lt 19 a kadar saım'ıın! bir hava i
çinde devam etmiştir, --
Yeni şidde.tl!ce bir 
ze'.zele daha o"du 
~. 25 (A,A,) - KaJıdi'll P.oat-

ıım-\trlen blld;.{rn,;.ıt.;,.: • 
Bu ııııbeı.'1 yQız =ı·y : .. 2 yl 48 d:okoluı ' 

9 sııırayc g~e fkt::ol'.l bir yrıd.>prerni 

l<ı:ıyc.'lx!ı~r. Mel1i0<1Z ii1 ıü i lonbuıl· 
cbn 130 lcil<• - re m:sı!<do o'lıhıtu tab
m n oc:lilrr.&<.tc<l',, 

--<>-·-

lskenderiyedeki oto
büd !r getirtiliyor 

Bele<i°o>""'liı' A-..t .JY<l slpo t'9 ettiei 
Ve blr müddetten.bcr:i t ch-nder:y~ VU.• 

g ınsuzl uk yu..ı Jnrie!l b ~'allMJldfc oııt o
tct>Ul:lcr.fu liaydıtl"J_xşa;ya ~ için Dev· 
iel D6'1'ityol':ll.1> İdaoe.,; vocoıı ~ eL 
rctşlir Burıbr pdc y:ılan bH- ,.,,,.,,.. 
ı;<tırimlze gelip seferl•re başl'YôlCOldar· 
dır. 

Moskova, 25 (A.A.) - Rus kuv· 
vetlerinin Kıı!kastarda dördüneü 
'bir taarruza geçtikleri bil?iri'lmek
tedlT. 

Nalçikin cenup doığusunda bu -
luııan Sovycllcr teşebbüsü ele a
larak Alıman muka\'eır.et hattını 

kırmışlar ve 2Q klometre kaıdar 

ilerlem!şlerdir. 

ORTA DON'DA ALMAN RlC'ATl 
DEVAM EDiYOR 

Moskova, 25 (A.A.) - Orta Don 
cephsinde Rus taarruzu muvaf
iakiyetle devam etmektedir. Al • 
ıınanların ric'at hareketi lnı.izam • 
sızl:k içinde cereyen etmektedir. 
Ahnanlar bu ri.c'aı hareketi es,'la• 

sında rnü:kemnıelen h'1.Zırlarııruş 
mukavemet ı:ııcıktalarını müdafaa 
etmeksizin bırakm•ktadırl:ır. Diiş
ımat• iıava ıian!arında uçaklarını 
c.ldugıı gibi bırakıp kaçmaktadır. 
Bir yerde Ruslar 17 uıçağı sapsağ· 
lam ele geçırmişlerdir. 

Varlık 
( ı in"'i Sah.f!"de.n Or>vaml 

Em lak bankaH bU'gün ö\ğleye 
kada:' yüz e!iiye pkın.1ş Bankası 
bu şeki'<!e 60 - 70 n~uamele yap
mıştır. 

Ayrııca son bir hafta zarfında 
seıhrirnizde milli ve ecnebi banka· 
İs.r on ik koürur m<lyon !ıra öd~ye· , 
rek mü'.<c'ic,;ı're kçlay~1k ı;öster • 
mıışlerdir. 
Diğer t.raltan varlık vergisi mü· 

kellefle:·I bu sıbah ta maliye ve 
/belediye ~ubelcrirıe mür~aatla 
ııanıl~rrna tdıal:kuk ettirilen ver
gcyi ödemeye d~vı>m etmişlerdir. 

Şeh.ri:rı:Z~e öcie~.en miktar bil· 
Y'Ü:ıı tıi" yekuna baliğ <ıhnuştu!l'. 
Ezcıımle yalnız dün mükelleJlcr 
§Ubei<re iki buçuk milyo'n lit:a ö
deır.ışlerdir. 

B. ŞEVKETİN BU SABAHKİ 
TEFTİŞLERl 

Mal•y'e Teftiş Reisi eski Def
teroar B. Şevket Adalan bu salhah 
mütea<ld;t maliye .·ıbelerinl geze
rc'.< t~iyat ve muamelatı tefL§ 
etmiştir, 

ÖDEMEYENLERiN SEVKİ 
Ankara, 25 (Telefonla) - Var

lık verges' cedve:lerinin ı.sıldı.ğı ta
rh ten ıt;baren .bir ay zarfın.da ver
gi bol'çlarıuı ödem<?)"l!nlerin ;simleri 
ınaliye dJiro!cr:nıe:e ttsbit oluna
rak mahallin tn büyük maliye a· 
mırlne ·bildirilecek ve sevke tabi 
tıutulan!ar zabıta nezareti altında 

ılk toplanma ve tCV'Zi merkezlerine 
oradan da mürettep iş mahaiı:crine 
na~oı'.unacaklardır, 

Yapı!acak kolaylıklar 
Ankara, 24 (A.A.)- l\lııı)iye Ve-

BU GECE 
ŞARK'ta Tam 9 da 

Renkli sinema dilnyasının yarattığı en büyük eser 

Dahi bliyillı: 
Rejisör VEİT HARLAN'ın 

dtlerı\, dolaşacaJı: a.srmıızın nefis harikası; 

Yeni tanda 
tabii renkli ltın 

Emsalsix 
bir ilı<tira 

IMosk<ıva, 25 (A.A.) - Orta D<ın 
cephesinde hı.re~tlerıne devam 
eden kuvvetlerimiz 15 ila 20 kilo
metre dıha llerlmişlerdır. 8 gü.n 
.içinde bazı 11okt:ılarda RU'S1ar 200 
ki:<ımetıe ileriye g'.<mişlcrdir. 

Rıslar; 6 şehir ve Vor<ınej -
Rost<>f dcmiryolu üzerındc ik.i bü· 
yük gar da dahil <ılın•k Uıere 30 -
40 cmcı;kiın mah•lli geri al:ını.şlar
dır. 

Dün, 5600 cs'r alınmış ve 6000 
Alman ö.dürülmüştür. 

Son Rus taarrUIZI! esıı•sında 50 
bin ÖÜinıan imha <'<filmiş ve 4:l 
bini de t:sir &.lmmıştır. 

Mıllerova ~ehrine knş' hareka~ 
geliı;mektedir, Doğud•n 

0
ve batı

dan ilerleyen ıkuvvetler şehre 30 
kiloonetre yaklış:nışlardır. 

Rusların yaptı.klan büy'Ük 3 ta
arruz •:.nasında Alm.;nlar 250,000 
kişi kaybetmi<j bulıı.ııuyo1\ar, 

Vergisi 
kalıelind-en öğrenildiğine göre, var
lık vergiJi mükelleflerin n borç
larını ödeyebilmeleri için banka· 
laı·dan kolaylık ı:örnıcleri tem n 
edilmi~t:ir. Bu kolaylıklar şunlar
dır: 

l - Bankalar, varlık vergisi mil
kelleflerinı!, tahdit olunan fcari 
.kredilerin fevkinde de her türlü 
kredi açm>11k hıısusunda serbest bı· 
rakılmışlardır. 

2 - Türkiye Cumhuriyet Z'rut 
Bankası, Türkiye iş Bankası ve 
Osmanlı Bıınk"'t tubeleri, varlık 
vergiSDİln % 28 sini öclemif ota.. 
miik.elleflere menkul mal mnkabi. 
imde ikrazatta bulıı.nmak Ozcre 
tertılıat almışlardır. Bu bankalar 
yapacakları ıkraılar mııkabilinde 
ayda % yarını fai.ı alacakıtır. 

3 - Emlak ve Ey tam Bankası 
şubeleri, varlık vergilerınÖcı 3 28 
sici ödemiş olan miikeUeGere gay
r monku1 mukat..linde ikraz yap
nııya amadeıür. Bu banka dıa ya
pacağı ikraz mukabilinde ıııyda 
% yarım faiz alacaktır, 

4 - Sümerbank fabrikalarının 

imalatına nıukta~i pamuk, deri gi-
1>i iptidai maddeler ve mensucatla 
dıgcr lüzwnlu nıamuliıtı satın al· 
mıya 1iib d.ir. 

Türk.:ye Cuınlıuriyoti Ziraat 
Bankası da, Toprak l\fahsu.ilcri 
Ofi~i namına zahire mübayaasana 
deva metmeio!ed:r. 

5 - Türkiye Cwnlıu:riyeti l\ler
ıkeıt Baıı.luıoı, Türkiye Zir.at Ban· 
ka.<ı, Türkiye İş Bankası, dahili 
istikraz tabvilleriııl eskiden oklu.
ğu g;Jıl ihraç fiatlarma işlemif 
faizi zammed 1ınek suretile satın 
ahnıya devam ettlkkri gibi gerek 
bu banJu.ıar, ıerelı: Osnıanh Ban
kıısı şube1eri bu tahviller ve ha
z'.ne bonôları m~e % 90 
nisbetindıe avans vermiye iımad.,. 
dirler. 

KC2alik T8Sll'l'l'UI bonoderı, lıôlll
mum bankalar lara(ından C6khlen 
olduğu g bi iskA>nto edilmekte ber· 
devamdır. · 

Varlık vergisi tarhiyatmm tek
rar tedkike tabi tutulacağı ve ver
ginin talıs'l müddctin'n uzatılaca· 
ğı hakkmdaloi şaylaların asııl ve 
esası olmadığı l\Jaliye maha.filin
de temin olwımakladrr. 

lngiliz hava akın'an 
hakkında veriien 

yenı tafs:lat 
LondTa, 25 (A.A.) - 28 Son

teşrinden 9 İbkk:inur.a kadar ln
gili< hava kuvvuieri tarJfıııdan 
Toriııcya yapılan akmlar sırasında 
tndıist•i tcs~krile fabrikalar ve 
atôlyelerde en az 7 Oi tam lıasa.ra 
uğramıştır. Bunıar arasında Fiat 
tc;-;.erindcn 10 ve Lıııcia tes'.sle
tinden 2 Si ciddi h:ısara uğramış 
bulur.maktadır 

Bu haberi veren hava nazmığı 
haberler servısi, ıamamen tahröp 
c'...?n~n ve .Ş~ı;;ır.ez I'.a'c gelen te .. 
s,s.erin pc çok old· ;unu ilave et
ımcktedi,-, Ayrıc:ı, kııl'nenin yarım 

hektarlı~ ıkısır.1 da tahri,p olun
muştur. Bu tahr~ba:t 18 ve 20 Son
tcşrin<le tıur, 1 ıırda yapılan hasar
dan t=.an,i'.e ayrıdır. Umı.;mi hiı.
metlt·r fı{'rvlsı il,.~ kışla d:ıhi: o!mka 
üzıere askeri binalarda da ağır ha
sarlar yapı~mııştır. 

-·-·,,---

Amiral Darlan 
nasıl öldürüldü? 

(1 inci S>trifedeu Devam) 

Ka\öJ sııha"ıl~in Y· Co •'< Ko~ 
&i""'1ne g~ ve A':'l>irA ~ımd< ô&

tedtğ<cıl SÖ~~lr, A..'llir;.! d>ireEi~ 

bullltlDlDdı;ilndı.n ıJoal.l geri <lionıüş ve 
tmrar ö~.don a:ın.r.a ııel~r. Bunıda. 

.Am'ro.lin ~ bir k.ı>ç 3dflın go

l'ld e <!uı·mı.ş ve Amıl~fo bilr- git. 

~ Üll.<l'e n<oı~ gCQJ.g.,l görünce 

aıl<Ş --~·· Bid>Aoı F<ıuroodc sUtun • 
Cıbmt4inl çeo.i~ ~;s ~ 

dıo, <Rindrn lıtr lıtıt'ş\rı Y'r8JI ~

AMİRAL DARLAN'DI SON 
Bl:VANATI 

Aın*al D:ı<lan 61 ~ ve bır 

Frmlıo!'Z balı"3'eli ..ı: ... .ın oıtu i<I. A· 
m<r.1, Şimal AJlııllıaıh milllıeoi .,.,. F>-aıı

... heıtilmoli kıttıır.ı:c, -~ 
oi'.ımadıgı h'1<1kı>ocla!l;ıi domociOO'<Cl bir 

bç ... t llQlll'Q, öl<!Ori:!rniiııli'. Amiral 
bllllllD ı.."" ıöY!e ddniş bul.-.,,,.,mu: 

<Fınn<Grıuı 1939 do öp oJ'dı.ıı?u w 

Amclo 'l!arta kı@':• ;!..,;o F""""1;!":1 ia

ciasılne 6'ÖZ Vf'reDclcri '- ~B knvtJ§tL.

caııı ..ı.r gillıl'.1ııı<lW """ ..... "31Zi!<m ı.

mmııly ! e bf~JV d»c.ı!:t..: • B.a, '°""'"" 
.A!n-LiliJ'lll d"n:ll. ı....: .r.cc Mar.,,. 1 Pe
ı..ıin s.ı)Mil)>e1fi Vd"~ rlı•'Je lıar<!<et 
edy0rum. lı~n.n:a tmC~ tı.:~rat;ın~:ı bllJ:m, 

tcvd.1 ve ~nunırt t-G!ı · !i ttt~h:viayı:n. 
Fraruo td<llor harriyotlci elde ~ ve 
kenı!i m<!~l'1UT.ı:> kod hMef<n ol
duğu z.:ı.n-.c., utecrl)i ııeflerlıd .,,l'bestç• 
E<QOC<!"'1r, M!l •• e~r. ""• ;ı;;:.;maı 1ıeıtı.,g; 

bit· wı..,,; Fr~ cebren bbul .t. 

~"1T.>1)'oc<t<ılero.\r. Bu S:11~ Şin'<4 AJ.. 

~ bcr da-.<At dq}ldir, hl.tat grrı;Ste 

bir !edırl1!3)"Ulldlır, Pdk Y*xıda bu t,.. 
kili kııo.ın1~tlllmılk için kıaJlırnomel<r 

_,oo;c<OOl<lir. Hail hazır duıumuqu 

~ olduju ıoacı.r değlştHGı

liıe çııılı.....,,t:-ı. Bunun.la beraber, ı:öze 

tııaıt4n a9* lı.ı4sttlıt<iarı dıo tamire '*'1· 
,.Ciiğlm..> 

.Am<tal Dııltao bizzat lııeııdl ""1nııoblli 

ile ~· 1:8flllmlıi ve bir ro!ıip 
tıara!ındb 80ll <Hnl m<rasim Y•~ 
tır. Dcıhal habtrdiar ~dıi!en Madam ~ 

?Mı lhem..n gelırnişs. ~. Aımlr.al eon ...,. 
fe<<ııi verrn>ş bU!unl.lyOl"du. 

C<2aiıt!e vırzo!yet sa>c-. ~ .,;. 
y.si bir cihi1m iJlem!t bu'.lı>oınasına rııl· 
men, lınırgı~a1"'1.ar ç1:omıyacak gibi gö
l\hvı:<1kledlr. Bununla beraber. halik: a, 

~ ç.,k d.nn bır inf;aı v•rclır. 
AllİRALİN YAVERİ DE YAJlALANDI 

AMERIKALlI,AR YEN[ 
KIT' AL.llR GETlRDİLER 

-·H-ab.,;rı'rik.ı.·,~-cla-a,td·e-Ş ehi r .--Y-e-ni~la-r-zd_a_ 
tı:ıbii renkli 

(Die Goldıcme Stadt) 

==============' Lood!l>, 25 (A,A,) - Ameııi:i"1 Mı:. il Raqyo Ser'"81nin mutı.b:r; Amml 

cAsosyadct Pr<1S• ln •-erdiği 
bı• h:tb~re göre, Amerikalılar Da
knı"a koıvvet ç·k•rm~ş.!ard1r. Da
kar Vişiye ta>bi iken, Cczair ve 
}'as gibl mütbefi!do:le işbirliği yap
tığından, gelen kıt'a1ar Fransızlar 
t.ar,.ı.ndan ka~ılruım,ştır. 

11.LMANLAR B.1LEAR. 
ADALARNINI 1ŞGAI., 

EDECEK 'Ml? 
Dığer uraft-.. Nevyoıt<lan ve

rılen bir habere göre, milıvt!'rdle
riu boş durmadığı aııla§ıhyor. Bu 
lı J.ıcı Je, Almanların Baiea~ ada.13-
ıı.'l.ıı i al>ne mii.>JJde edi.mQöııi ' 

Balıkçının karısı K . . S .. d b 
Baş lttıldc: filminin baş yıldızı rıshna O er aum 

ibret verici bir a·ıe faciası: "'l I 
1'.eşinde dclaştığı erkeklerin yaldızlı ve şatafatlı \"8İdle-
rıne aldanıp, babasının nasi hatlarnı hiçe sayan bir genç 

kızın yürekler parçalayıcı feci akıbeti. 

Analar, Babalar: Sa~detleri için çırpın?ığını~ • 
. . . evlrıtlarınız.Ja bu fılmı seyredi.nız. 

Biletlerııı.ızi evvelden aldu:ını;ı. Telefon: 4U380 , 

VAZIYET 
(2 inci Salı i!e<len Devamı 

veya hafif görünen kışın onlara 

yardım ett'ğ ne bükme1mcmelidir. 
Biliıkis, Mihver ordularının ilk 

harp kabiliyotini kaybettiğine, 

tecrübt,li tiioıenlerin azaldığına 

ihtimal vermek d,aha doğrudur. 

Alman ordu•u yıldırım harbi usu
lü yüzünden ilk hatlarda çok su

bay kaybetmiştir. Alman kurma· 
yından a)·ni ustalıklı erltr çıkıyor, 
fakat bu erleriıı icrası artık zaia 
uğranııilır, 

Daı'lanm tuı.Iı belık"1do ıunla<ı bil
dirm<Wlodir. 

Ami•oıl Darbının ko·tll.i Ceızııı!..daki 
YU!k.scit Ko."'nlSertik b ıoaa:aun. bdtlcnıe 
sıforruııdia bıı.lutı11)'<><ckı. Amör.J D.ır

lm içe.t-ıyc girince kuıt.il Amirale ikıl el si· 
ralı Ukmış ve son.a da Uzel'l!le atılmış

tır. 

Amir~lnı yaverle-riu ~bir araya eir .. 
· m ,, !l>~e de boca~n bir ya.re ol· 
mqtır. 

Blr ifad<ye göc<; Ama"1 ~eye 
GW<ılıılmaô n ö'.müşt,r, 

GESER.1.L jİRO ASAYİŞİ 
TE~IİN EDECEK 

Lo<ıd!'6, 24 (A.A.) - Cezolr R~ 
General l'ro'nun Ş:m.ıl A1'l'O:ıda asayı. 
~ln l•miıtl ,,_,. üzeriao ~ bulwxlu
ıluou biltif~. 

1 Lo1ra11tacıtar Cellll· 
ye .IDC:e glrlttllenıer 

U 1'ıcl Salıi!eden ııcvan-.l 

:rııporlaruııdıan anlaşıld\ğına göre 
2929 azası oı.n cemiyetin son bir 
yıl içiooe esnaf hastaı.'ıaneWıe 2600 
lira yatırmış ve rnuhta.ç azasına 
da 285 lira yard;m ~tmiştir. Bun
dan başk<ı, 483 m(}esseseye uıcuz 

masa örtüsü d~ıtmıış ve 1002 müs
t&hdeme de beyaz calketlik keten 
kumaş tevzi etmlştır, İdare heye
tine gördükleri bu işlerden ötürü 
teşekkür eden üyeler bilaıbare di
lekle.re geçtiler ve evwlil.; bele
diyi' tarafınd•n .kaldırılan cKkne 
mukabili lokantalarda ckm<k ver
me usu2ü, nün yeniden ihdasını, 
kesada uğr;oyan işlerinin bu suret
le düzenlenmes:ni i;tediler. iı;lerin 
den baı1ları da yana yaloi.3, kebap 
çıların bu işte kazaııdıklıınnı söy
ı:.y-er<>k, ekserrmizin bilmed ği şey 
!erden h:.h•eıtilcr; 
Meğer in çok kebapçılar yakı~ 

civar kaısab.t ve vilfıyet!crden ge
t,.-d.klcri ekmck1 crı luzarı..rak yer 
ğurdun içinde kdbapla veriyor ve 
bu suret;e ır.üşteriler:nin ekmek 
"1tiytcını temin ed•yorlarm:;.ş 

Hon de 55 - 65 'kuruşa ... 
Buooan soura .kt'bapçılardan B 

Suphi söz a arık, An<tara, F.sqe· 
hlr vı;ayetlerinıde olduğu gibi bu
rada da keblpÇılara .P:deli kebap• 
yııpabılmcleri iç:n her gün kan:ı.: 

ınukab'.Hndc ekır>C'k verilmesi nu· 
susund>11 yeni idare heyetlnin te -
şebbüste buluımıesını ilerı sür<lJ · 
Bu talep ka!bul edildi, 

BiR KADIN AZANIN 
ŞAYANI DİKKAT TEKLiFİ 

Aı.alardın ve Beyoğlu lokanta· 
cılarınd.ı.'1 GüPü Tez isminde bir 
bayan d• ·ağa atalk:ıı-ak Türk 
a1çı1ığ.ı:on ve Sark yemeklerinin 
cilıana ün salan tarihi şöhrctiodcn 
bahsett,kten sonra dodi ki: 

c- Arkad•şlar hı..kümetin emri
ne aykırı olarak lokant.~.sında mü~
te.ilerine <ıkme'k veren !eri m<'ıııfaa 
tımizi ve haıys~~ctimizi korumak 
için ilıibarda buluna>m. Bu husus
ta söz 'birl:gi edelim_. 

Bu teklifi a'.kışlarla kabul edi· 
len bayan GüJ~ü, Türk aşçılı.ğınm 
gittikçe sönmekte <>!duğu.nu, ye
ni usta ~ı yetlşmed>ğ•ni beyanla 
ikinci tek •. lf <ılar.ık ta miitciıassıs 
aşçı yetiştirrrek üzere bir .Lo
kantacılık me'lctehi. açılmasını is· 
cedi. Bu talep tıe kabul edı;di. 

Müteakiben yeni idare heyeti 
intlhab•na geçikli ve seçim net.lıcc
sınde Mustafa Doğanay, Mehmi:t 
S>bıi Öztürk, Mehmet Eras'.an, 
Mahir Sönmezer, S11lh Bilgör, Os· 
man B:1ir yeni idare h~·etine in
tihap olundular. 

Artık !kongre mesalsinl bitirmiş
ti. !B. Rahmi Al'k.ın buııu azaları 

teb'lİğ etti ve yeni idare hey~tiııe 
mtl'Vaffel!dyet temennisi ile top • 
lantıy• son veri1di. 

Ben de t!yrıl ı·ken Ct'!YliyEt reisi 
Mustafa Doğanay meslki bir müj
de veren blr sıdo.""III halile bana dı.ı
dı ki: 

•- Haklkaten ibir lokantacılık 
mektc'bine çok ihtiyacımız \•ardı. 
lnşallaıh yakında bu mektebi aça
cağız ve 1U1Sta aşçılar yetiştirerek 

'l Lı t aşçılığını ink.razdan kurtara
cağız!-• 

BÜLENT HAMDl ERIIU 
-------

şımaı Afrllr&sıırdı 
(J tnet ~?.hift"o. "!) Devam) 

S(lr~ne sdbq> cıl)ır.ofdacbr, 
MONGOllIEKi YENİ RAlllLEYB 

RAzntLANll'Oll 

Loaııılt'a. 26 CA,A,)- Tarab\l.alo Rom· 
mel lwvvellerinl Sc!<lzi:>c! Ordı,ı takibe 

""-n e1ım<Actedi1'. İıltinc' bir ııa!dırış 

için Moa~ ileri botlara rmız.m.. 
ve: mılbiı!'lllNl getirmr-Ottedi.r. 

.'UMANLAR Bİ.& TEPEDEN ATILDI 

Cna>lr, 25 (A.A,) - Tımus\a Mocı,z 

eıl b>l:ı kes:miııde kerşıi:lklı lı:tşll faali· 
ye'!; göril!rrektodir, 

Ml'hver lruvv.tlerl Fnnml•rıın din
dıo bu lıınan Keruan 1<-!ııini cerl o.ime 
için teş<bl>fa:;\erd• bulur.mıış!.r, !al<el 

bütün i>.ınlor cıhmete uiraUlmııtır. 

Müttel'ik k.ıvwtlerl Med.lez el Bob'a 
htklm t.pol•rdoo b>ımdon ~nı aıt
mıŞ:ar ve oraya Ytt'lt"Şnliş!crdJ.r~ Dilş!narı 

teı><Yİ i•'I ~ ya!i<nınq, fakat biç 

bir ne\iC<O t;- ' ed.moıııiştör. 

Ekmek yapıcılar 
cı inci S:ıbif&lcn t>evun) 

Bu raporlır kabul edilmiş vo 

biliiılıare ibazı temennner ileri sü

rülerek yeni idare h~·eıl Azalan 
lntiha'bı YRP•lmıştır. 

Bu intihapta reisliğe B. Şevki 

Başkaya, halıklara B. İsmail E • 

~in, Maiharrem Tokçael, İsmail 
Kızı:lh, İbrahim Kar-tan.. l:yüo 
B;~kuru ıeçilıtııiler~ 

Bir watanda,ıu 
diyarı TtlrlllJI 

Ulasnakal den Devam\ 

iyi yıirekle vo l)'i niyetle karşıla
malıdır.• 

Bfiyük Şofin bu bükilınlerinde 
varlık verı:isine tiıbi mükellefle:r 
de Jt..ııdi haldannda i>üyük bir 
pay n ı.:nıe anyal>ıtirler, Devle
W. lnıruluşu, vatanın kurtuıluşu ve 
Cwnlıuriyete er'-§1, bugünkü hay. 
siyetli, tereOi, refahlı dıırwnu bu· 
lu u yolunda canlarını, mallarmı, 
varılıkları.nı eıı hali. öneri ve va· 
tan duyıusu ilıe feda edenlere hat
ta üç<e bire bile tekabül etmiyen 
bir modde kar~ltğı çıkarmak bu· 
&iinkü nesillerden yalıu:ı bir kıs
nıına nasip olmut b'r valau ve şe
:ref fedakiırlığMhr, Halbuki on1ar, 
yani gcçmi§tckilcr hem mallannı, 
hem c:ınlarını v~?.:likr ,.e bu va• 
tanın kurıuluşwıu b;r k1>n ve ce
hennem tufanı iç'nde tenı'n etti
ler. Biz, lıenüz harbin dördfincü 
kışı iç:ııde canımızdan, kanımız
dan hiçbir ~y \'ernı:ş tıbnaksızın 
saclece dcvlet"n madde i tlrnki da
\clini ~·cr'ne geürm'< bırhınmak 
vazifesini hem de Mal"ye Vckiil.,. 
tmin bankalar vasıta.ı ile g<i<;ter
mcyi kabul eoft"ği bli~iik kola~ !ık· 
!arla ilı..,rimize alım bulunu~·o
ruz. Kalbinde ve \l<:dnnıoda h•lk 
ve sam ıııi utan ıhıYl?'l'ru ve nıu
lıııhb-cti ta,ıyın Jı..rkcs irin pren
•ip tektir: 

- Hcr,ey vatan için_ 

Blnatııa1"yh irap ettikçe ve dev• 
let lilıum g., terd kçe değil madde 
varlığrnuı.m bir kısnıt.nı, hnş:yi. 
tnizin biitilnünii vatanın sc-!oiınetl 
uğrunda terkctm7~e hazır bulun· 
mahyız, Ancak. hu ı<ayededir ki 
dünyan•n hu hercümerci içmde 
mcn 1 lekt.•Cmi1in bütünlüğiinü. va· 
tanımızın seli\metln'. i tiklU.tiın -.ı:i 

lıcr)e~·e karşı nınlıf~ıı ve ayakta 
tutabilir!:ı. 

Yükstk , li\11 Şef, hitabclerindo 
Türkiye Cumhur ~eti ıcjm'1;n 
lıürri)'ct )<ılunda ve uii;rund~ld 

idooloji<ini de bilha>sa 'şarei bu
yurmuşlardn:: 

•- Vatanttnı"l hiir vatandaş!a
rın iiyarı olarak kalacaktır .• 

Bu tek cümle bütün emrYe!i
mlz .n. ikt:!darlm121n, öz,:erilıG,imi
zin gayesi. nıilli müdaf ~daki rch· 
beı-iın:z, kan döknıiye ha.ır bulu
nu~umuzd&k: sır lıe-p bu vatmıın 
hür vatandaşların aad~ti ile be
zeli hür ve müstakil bir dc,·!et 
olarak ebediyete kadar bcl<.ası.nJ 

tcm'n iç'nd>r. 

Bunun içindir ki: 

•- Yürekler iınanla doludur. 
Zih'nler •ÜkuMHi, emniy~li, ı!ün· 
ya hadiselerinin lıttelli!Ni ne olur· 
sa ohun 6nları !lar<ılmaı brr ira
de ile karşılamıya hazırdırlar ... 

ETEM iZZET BEfl:CE 

!ola leledtye elıl 
tle bir Aza ve b r mü· 
tealllıit tevtiil "'ü. J 

tl nv:ı Sah fe-C"u .oe ... "m' 

I?nlu mıntakastnın vaıi)rti irabı, 
Ler yerden ucuza ckıuıe·k satdt"'sı 
liımıı gtlecej:'ı husu,,uııa i~reı el· 
mi~lerılir, .Bunun iucrıne be cdıye 
mccfüi.n.de bıu.w.i bU' toplauıı ) a· 
pılmış ve 30 k·lO>Su 8 ile 12 lıra 

arasıııdaıı olmak üzere J.ö~ !c..cx
den buğday toplatılnıııoma Lmır 
ver\lmiştir. Bu karar tawip oiun· 
muş ve butcla)·ların şehir civarın· 
daki kara dej nneırloerinde ogıi· 
tüluıfti ilen sürülmüfliir. ı akat 
Belediye ~i &ept Aker bu <.e
ğ"rmeolerıle öplınenin ga:vr;fen
ni olduğımu, tehrin 50 ldometro 
dvarnıdakJ Ti:rıte lı.uasında t, U• 

kınaıı asri degimıende öğütiilme
sİJıj ilrri siUmiit, belediye meclisi 
azasından Mehmet İnanın amı:a· 
mdesi müteahhit İzzet inan vası· 
tas:le bıı&day Ye unun tooıin edil· 
mesine devam ed lıni~lir. Bundaa 
başka buğdaylar Ticaret Veki1ino 
söylendi~; ı:ibi T rşe'deki değir
mende değil, kara de~ rmenlcrın.
de gayrifenni şartlar alılillda daha 
ucuza öğütülmüştür. 

Keyfiyet müddeiumumi lsmıil 
Bakkı Alacaya ihbar edilmişi r. 
l\liiddei~munıi işe vaı'ı)ed etm:s 
n hadi•cde lht kar olduğunu tcs~ 
.bit ettirmiştir. Bu arada kara de

ğirmcnlerile fırınlarda clirnıii meş

hut yapılmış ft 12 ton un çıkarı\. 
mıştır. Buuun üzer"ne su<:lular 
mahkemeye verilmi~tir. Malık.eıne, 

Belediye Reisi Reşat Akerle be
lediye mecfüi ôzasından Mehmet 

İnen \'e mütealıhtt İzzet İnnuı ih· 
tikar sıı~undan tevkif etmiştir, 

Mahkemece teşk'l edilen ehli. 

vukuf, ekmeğn 2<l kuruşa satıl ... 
b;Jocetini lttbit etnıislir. 



• • 
Kum Çölleri içinde Vahalar 

Şimali Afrikada S vct, Kufra, Cağlup, Calo, 
1- i zandaki y c ş i 11 iğin veya v abaların çöl 

savaşlarındaki rolleri. .• 
1939 harbınin, wuhar<"be s:ıhaıa

rı itibarile de hususiyet eri fazla
dır, öneımlici :. Şima i Airlka saha
lar ndaki tı!lÜcadelcde daıhi ·bir ta
k!ln busı;ısıyctler vardır. 

Mısır'uı gaııp ç().,\i denen s.ııha

sır .. ıd.a, ~iareşal Rommel'in kuman
dasındaki Aınlan, lta1yan kuvvet
leri Elalunyn - Kattara bataklı
ğı hattına kadar ılerl<möşler, İs
keııderiy~ liımaıııru ve şehrini, Mı
sır hükümetinin merkezi K.ııhireyi, 
Ni:; hav.zasıno, Sü,ı•cyş kanalını ya
J<Jnıclaıı toh.ci'.t ccliyoı·lardı. 

Mczkı'.iır haıta k.ı.dar ilerl_eyen 
A 1.ınan, İtalyan kuvvetleri, en faz· 
la sah.il şclı1rlerinden geçen mun
tazam yollarda motöriü silfıhları
nı, tan.klannı yürü-tımek, !kullaıı
m1k imkanını bU.:uyorlardı. S.thil 
yoilarınm, şehirlerinin cenup ta
ra!laruııda, .çerileTde Kum çölleri 
vardı. Mücadele bu çöllerde dahi 
tiri tal'*! arasıtı<la devam tı(i'oyoır

du. 
General Mon~i kumaoda

sındakı 8 inci İııg;)iz ordusunun 
B!rindteşrinde ba:ş.la<iığı taarruz -
O.an sonra mihver kuvvetı.'eri!l'in 
buhmduğu EJıaleımeyn müdaf:>a 
hahtı yaTl'rnış, M~şa-1 Rorr.mel· 
kuınaud.asınd,t;i kuvvetlerin ric'at
leri başlamıştı. Bu ric'at ve ilerle
mek, kum çöllerinde dahi oldu. 
Yzlnı:z sahil şmirlerine münhıı.siı 

kalmadı. 

reis> 1855 te camilerini. jani<yele
rııu bu çöl şthrinde yani Caığlup'ta 
inşa eylem ş1•. 1926 ve 1914 yılla
rında Caglı..'P'un ita:yanlar ve İn
gilizie-r ara::;:.nda alınm,1sı, veri.:me
si ıı.üdi6eled olmuş, Bingni ile l\lı
sır hududu arasır>da bulunm Cağ· 
llJdl, Sina vahasına 50 kiloııhetre 

mesafede, Garptcn KJ\tara batak· 
J,ğına uzanan yollır:ı s . .:hip bulun
ması yüztin<ien İta lyamar ve İn· 
gı·İzlerce sulh yıllar:nda dahi mü
dafaa cihctleriııden önem .kazan
mıştı. 

Kufra, bi>r değil, teselsül eden 
vahalardan ı t "c::ıı.\r. Çölde yeşiıl 
ve sulu s.ıilıo Jl kıymeti, Ö.'1emi 

daıha fııızla oıl-.r. Araplar, zenciler, 
Berberilerle n:cskun bu vahanın, 
Sina vımasma 400 k~iomeıt~ mesa
fede l::uluoouğu anl.a§ılııyor. Kutra 
ve Sağiup, Trablusgarp ile Bin · 
gaz.i.yi 1912 de istilaya bıı§ley"an 
italyanlaru :karşı meşhur Sünwıi 
lerin yıllarca idame ye ırooıv affak 
oldukları mu:k.aveınet, müdafaa. 
merkezini tqkil ey'lernişti.. 

Calo vahası Bin.gazi sancağı da.
hilindediır, Ocila'ya 40 kilometre 
ıımsa!ede bulımı.zyor. .ltaJyan isti
.tasından evvel bu çöl şehrinin 15 
bin nüfusu son sen-elenlıe çok azaı, 
roıış, İtalyadan getirilen m.ıhacir
ler bu vahaiaroa iıı;kiin olunarak, 
nb.'belıleri yüzde 90 ı ibulmuştıur. 

Sünusilcrin İtalyan istil.iısına 
mukavenıeU!erinde Calo vahası, 
meŞ!ıur mücahrt t.ııer El Muh
tar'm yillarca mücade1e merkezi
ni 1 eş kil eylemişti. 
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Tramvay Pasolar) 
lstanbul Elektrik, Tramyay ve Tünel işlet

meleri Umum Müdürlüğünden: 
(1942 s .. n@ndL v•rilmö,:ı o1.n tram"ay paısolarımn 1/1/943 tari!bnden itıbe.""1 

BelediŞ"e lf~cl!ttnoe tam.im edilen listeye görf' tc.-bdi~cn veya y(:.r.ıiden vcril'miyc ba~ 
:ıar.ac.oğınrun pa..'<o sııh;pkrinfo 'iki kıt'a iototrofları ;Je tıoıilk1e n'!ıayet 10/1/943 
tariıh.ine kac:lır Elt·ktrik, TrBn'l'\-ay ve Tünel ~1 etmeJ:eri Umum MQdüt•lük kalemme 
müroc'"1'1.la pasol.nııa aJma.!arı riC"I ohm:ır.) (25Zl) 

~-----------------·--------~ 
Cevlet r Enizr oliarı işletme U. Mü~ürlü~J ilanları J 

S.lün sata: Doo~-olları Umumi Yolou l'.o.viun tarit.,.;, yapcl.an :ııamlar clıcilay>siy]", Wll 
edilıniştor. 

1 - Ağ-.ç, Kötü, 2 - K~•. Kon. ı 1 So<io:ln\IO 94:ı ~,,;l>ir.d< İ~dan barok« «l.cek olım pos1alardon it.ibaren 
d:,,ı ~nıri.ş, 3 - Zodam:ık, lçl<i, 4- y..U zamlı L-riic ~ib r~ olıınac•'<trr. 
Kıı'lllrn, Kalın kum•Ş, 5 - Beyh1't'e, Aecıılalardan >ı..haıt alınUlb4ir. (2597) 

6 - Kabile, Ud&:, 7 -· CedJ.,..r, 8 - Ni· 
ha.yet, Son'ına :P..f i~ve:.siyle ;,,i giyin~'ı 
ıirı;en (ıL<l keliır.e), 9 - Uzun ociıuD, bir 
c: madenj kıörnür. 

Ynkarıdan aıaiı: 

1 - SU!lile, A'kll, 2 - KrUiçe, Kalın 
Kö~iYB. 3 - KıorluıGUk, 4 - Yiilreelıt. 
re>M<, Host.lhğa kı:ırp ıt.go..ıa, ~ - Al· 
~!Yada L'r .sentJİ hotVz:aB'l, Tersi bir n&

vi rr.ah!aza~ 6 - Tc:r<l ~cu. ? -
Toı":ii bir şey:kı' ı;>izlktirmd<, 8 - Ba· 
pıa K ilav<S'yle çiçei< g;bi ~ mBhlı'.lk, 
Nc4a, 9 - lkm& htllrB.lnm& kcıtıhr, 
Beyaz. 

Dünktl bulmacanın halledllmİf 
,.,ı.ıı: 

12~ 45 6 7 fl 9 

1 KOM K:._ADAM 

~ AIM ı • ı o K:--..1., R. E 
! R O M A N ı:_ t J z iM 
•ALA•A•R•U 
5 KAR I KAT 0 1R 
'US•N•St•O 
7L•G•KABt l L 
IAIR A BA•A•M 
SK ARAFATMA 

Beşiklaş Sulh Mahkemeleri 
Başkatipliğinden: 

monto şaplı cruvar !ı;olh!Ultlu cı;ter 
bir taıra.sı haraptır. 

ÇATI: Alış.ı.p il.zeri yerji ltirornıitle 
örlO.üdür. E:<>ktnk te6isıııtı mevcut
tur. İiltinıcl ı..t tırvımL.ııı ;ıajtlı boya. 
lı<ii>r. B:ııanın öu cepho>.'<>de ikJacıi 
kııtla ortad• bôr ıalı.nişi ""'l>Ul" i..<lrel a.I 
sek, ğındo Mşe:le d;ğ<:r bir ıabniııl 
mevctrt. oJ.up ~rdh•en b:s:ırrJl.tl-4'1. ve 
b.i.r kmım iç &J.V8ııj-l v~ mut.hah ~ ta
t1l9a kv:anları ve hricen blr kıa.m S2r 

"""' k"""'1arı ve ıa..-- kmml.ırı ve 
haricen bir k.l9lm t:ıv~ı tamire mub 
taçtır. 

&j!:ık sok:ığııırl\ 5 No. lu d"lll<kıl.n: 
Bu d'i.ikk!ı.n, 0."J'l.l':lf.aa:de sdkağıııda 
14 No. yu alrnnkt<dır. Köşe başında 
zemini boz\St ~ı' nt<' ~ı, önü de
mir kcpt•nkliciir. Tav.nı volt<Y'Ur. 

Kum çölleri, Sina ~..aııasından 
boşlar, Cağlup, Ku:fra, Calo, Feızan 
is'Jkametleri11de devam eyleır. Ha
tı<.a gO:en cihetlercren biriııı de, 
lot:m çöllerinde taarruzun ve mü
dai.ı.anın iki muhari.p tarafın kuıv
ve.'.eriııee nasıl mümkün olduğu, 
ı;u.suz yerlerde askeri k.ıt'alarm ne 
tarzda barındı.kları.du-. 

Fittan'ı eıki Osmanılı 1mpaınıtor- 1-----------

El'<fut"" Atlıoitlu, H A<llye ve FaTuic 
llayJ\.kxillMn ,ay-ian ımı-.ı olduk 
)arı U~den Qt;nköy<ie ve mahaılc· 
tilin.de e6.1ti ~·ı liıkü:yıu yeni i6'ule ve 
Ziıııca'li kuıYU w n:o.hıallen OnıiMi.Yd• 
vapur 11ke.i-0.:ti ve Sil:.Gc ve Osrnanzar 
de ~ı~r-ındıa kfı~n ~ 16. 16 mü.. 
yeni 13, 15, 17 ve yine m;dıaıllıi mcz~ 
kfu<la ,.ki Zioc<ı'lilrnyu yeni ıt>r so
kağıruhı eSiU 12, 14, •14 rrJ.!t.errer yeni 
ı. 3, 12, 14 No. lu ~lı 3 ciill<
kfuı ile Sultan !\iah.muCu Sani vt- Ahi 
zade HÜM-y·;n Ett'llld.iı v.a'lo!fhırıj,(\•.uı b.ir 
ev ve .ilki dı..t..icln hised.arlan aof'-1"-..ın.da 

k h<li i• lu im oln"1Jl1<lBlnd= <blayl 
şüyuun. i:z.e.lesl z.umnrv:lo. ~iktaı 1 la 
cıi Sulh Hukuk h~·ıi'oln 1942/487 
oı::;y-...ı 18/11/1942 t.arihbi .Kararıyle pe 
şin para i:le açık arttırmya Çli.<artl
mlf o<ııı.:kla w ,rta.anesi 6/12/9~2 
t.ııJıjode d.h'..-Jnaney< ., • ..:.~ o.'up lıi· 

riı>el •rtlınr.&>ı 18/1/ll43 tariblııe 
mlisadl! pet:ıılT!eı;i ı;ünii saat 14 • 16 
al"al,uıd'a yapılcıı:<.-tar. verılon b«i'el 
nwtıonım... ~ yilzdı> 75 ini bul 
m d'ıiı Wtrlirdıe sal.Jı J<J &ün daha 
temdit edikırek 2d/l/943 ''""hi<ıc te
ıli>dtıı oclen P<r§Cllbe 11\ir-'Ü ezyrıi aııat

Jerde iklr.oi ....-r-"'1 Y•ll'laaık v.ı 
.., çı* l<kli!tle ıı.ıııır..au \belen 1tat·ı 
ihalesi icn eıdilel.'\.'\t·.tıır, Arttırmaya işti 

ı-.k için y(iıx;.e 1,5 teını;nat <O<çeııt vo
,... milli blır bankar.m temô not mdctu.. 
bu<ıun -ı ıned>ın-idir. Belecı.işe res 
mıl, 2() unel.üt cWt&f tav~ bedeli, 
tapu hare~ bı.le pulları müı;leri.sino 

ofttk. 

Osmanule •"""4Pnda 12 No. lu 
dü:oklın: Zemini bozUk çlmcınto pplı, 
öııü deır" i<~dir. TaYaııa voJ. 
todur. Her lkl diid<&r.ın ol!ı bo:lrum 
ve t.avan~an voJtuıOı.ı·r. Bu et.phcdıe 
birinci 'kattan i'ti.bart"Il haricen Wı.şcıp 
kpPlarnolı ve 4tlnci kattan it.i'OOırdl 
köşede diğer bir şahn~ vart:u-. 

V~IUMİ MESAJIASI: 231 m.tre 
mur;ıbb-ı oluP bu kha Uzcr>M~ bina 
yap.ünıştır. 0004 No. lu İer• ve !ıl~s 
kanununun muaddıil :~90 N<.1. 1u kıa
ntrnunun 126 mU'Cide\noe tev! kı.lfl ipo
tekli a!acak.Jılar il; diğer a1a~odıer
larıo ve lrti!ak h::A<;tı sahiple.<" n gay 
ri mdlkul ü:z.a-inrickı.i heı'k:.rını ve hu 
eustle fa.İ• ve masrAfa d.ai.r iôdia:tarını 
ev~kı n1üı ~telı?riyle 15 giln içirud 
.merooriyeHımizc biLldımedik.leri t<.C<· 
dirde h.J<larıiapu s'-0'1.leriyle ..u:ııt 
olmaciıkçı satış be<lc'l:inin ~mıhıd.c-n 
hariç k< Ja.,.klan ve !azla mılCım•I 
i~'tiynele.ifl 194.2/19 No. ile mctn\W'iye 
liıı:.i.z.e n1Üf'a.eııatlurı lft.n oh . .our. (806) 

Vfrhalar .kıı.rn çö:Leri arasında 
yeşillğı, suıyu ltıtiva eden mahal
lerdir. Siva vahası, Sollıım'un ce
mılbunda<!ır. Bu vfillanm cenubun
da yüzlere• kilaınet.re uıı.i<larda 
Sudan'ın Darlur kasabası vardır. 

Cagup'tan gelen bir kervan y.:ılu 

bu vahayı şarkında 110 noınetre 
mesafede Caraa'ya bağ'lamakıadır. 
Şııı:c münteıhasında dahi S!Va vfı· 
'Lası Mağara,dan Katlara bataklık
larına bir yolla bağlıdır. Bunlar
dan ba;ı:.:a Matruh'tan Sivaya da
hı l:i.r yol vardr. 

Sıva viıllıasında 6000 nütfus bulu
nur. Bu vah>da alıtın madeni, ar
keologik eserler vaırdır. 

Cağluıp meşhu.r , Sünusilerin 
mıerkez.idir. Sün.üsC.erin 'büyük 

luğu devTeSmin Abd ültıaanlt za
manını y~ o1aclar pek iıyi bİ· 
lirler. Menıfilıer Frzan'a da gönde
rilirlerdi. Morzok, Fizan'ırı merke
zidir. 7 bin kadar nüfusu vanbr. 
Mila1ıhııı:ı 19 yıl evvel RomırlıJar 
burasını işgal etımişlec, Araplar 
geri alamşlaır, 1811 de Tunus be
yine tabi olıınuş ve Osrnaııh im
paratorluğu idaresine geçmiş, 1911 
de İtalyarun Tral>lusgarp ve Bin
gaziyi işgale, istilaya ~asın
dan sonra yukanıda kaıydeylediğl
miz gibi meşh11r Sünufillerle >bir
lil«e Fiza nh•lk• da müdafaa mü
cadelesi yapmış, 11 yıl sonra, 1922 
de İtalyanlar FizJn'da nÜ!fuzlannı 
tesi.s edebilmişlerdir. 

Şimadi Afrikadaki 91il rnoıhare
belerinde kuım sahralan arasında 
bu va:halarıııı hususi önem1eri bu 
izahatla daha iyi anlaşn.lır. 

B. N. 

İstanbul Deniz Komutanlığ ından: 
~ ws>1ıalormı!ıı. mlJııhal o:"" Jcap tm;lılla ;raplBn mosleltl lmt~ nru

r.ı:tt.:llt cimlıı.r (75) rra llıcrc\le tllrıacıııl< br. İstckWcriıı q:aj;d.o4ti vosaik ilıo "11'
tlkı.. Jııomut.n:ığımna müı>u,.ıa<ıarı. 

1 - Dfd<çe. 
2 - Nıifuıı bOv'yet ciiodlını w ~H< vmikıaJııııı örntll 
3 - Botlu yerle•'<lo;c; blzmctlerme ait v..,.;Jc ırurctleı". 

4 - Limon bıplanloğı ~....a .ııin taEdiı1di "'1l'eti. 
G - İl<i odet vesika lolotra!ı. (246$) 

' İstanbul B•l~xUyesi 
ŞEHİR TiYATROSU 

Saat 20,30 da 
DRAM KISMI 

B-OYÜK İHTİLAL 

r ZAlllTA ROi\IAN' 

• 

KOMED! KISMI 

YE K ÜRK ÜM YE 
Her Çarşamba saat 14 de Çoouk 
piyesi~. Cumartesi ve Pazar 

günteri 15,:JO da matine 

1 ~~.~- !_erde~.~-~!~~~!! 
~------------------~o: 40 

-Ne duruyonrun? Çıoksana .... 
- O kadar bağırmayın, riıce. e-

derim, Herifin si11Mıı var, 
Albay hiddetlenmijti: 
- Öy le;"€e in sen aşağı! Ben çı· 

kacağım. 

Polis memuru siir'atle !birkaç 
ınerdivem a~ağıya inerek: 

- Ben hemen gide;iın, takviye 
lı;tiyeyiın, dedi. 

_ Sen in aş~ıya. Be>n çıkacıv 

tım. 
_ Hayır, olmaz. Sizi her hangi 

bir tehlikeye yakla~tır•mam. 

Poiis menn.'TU bu sefer silahın• 
:(·v,•narak, istenıeye istemeye 
rr.< ,(!;venlerl tekrar çıkmağa baş· 
lactı. Peneerenın alt hizasına ge· 
Jıra::e, y>ne <iuraklaıdı. 

A.bay aşaf,ıdan sabırsızlıkla 

bcğmyordu: 
- Girsene iç•rlye, 

- Ş md~ ı•nıdil Biraz n efes ~ 

layun yahu! 
Memur bir basamak daha çıktı. 

Ba-şmı aşağıya eğdi ve -sağ kolu
nu uzatarak, tab.mcasının namlu
.sunu 1<aranlığa doğru çevirdı. 
~riden tekrar eski sert sesi 

du<yu:tiAı.: 

- Çekil oradan ıbe herif! Yoksa 
ateş edeceğim. 

Polis :memuru pek öyle g\i.m • 
bürdemiyen •bir sesle mıı.kabelede 
bulundu: 

- Kosdon, nafile uğraşma! Se
ni artık yaklodık. Eller yukarı! 

Yoksa ben at~~ ederim. 
F.ıkat b:ışını da pencerenin alt 

hizasından hiç yukanya kaldıımı
yordu. 

Böyle bir kaç saniye geçti. A· 
caip b:r sükfınet ort•lığı kapladı. 
Sonra bir ses duyuldu: 

- Kosdon mu, Kosdon mu? 
.A:bay Deımar aıercilvenin. alt 

tat.ıı:.ıl Aslfye 9 IJl1W H1*R* HfJdm· 
~ 41/5113 

Beyoğlu Buna - 29 No. dlı mu
laim Naciye tanıfın&ı,. a)'Di hanede mu
lki.m kbCaSl ıı.ndi aleyb.iDe ~ bo
şınrna davamıdil dava ~i ve da
wiqe '"" gıy~p mrarı M. •. eyhe u~ 
tdı!O# .ı>ldl.li bald. ıe.1- o.~uj!, ·n• 
ôn gıyı: bınCa icra krl.::r.n ım.ıh&eme 

oaOio:sindc: M. e.l•yh H~ karım 
Naciyeyi da11> ""' tahkir ey!<dtğl ve k.a· 
'11":11,. pek 1"'111. llllJftır.cl«!ıo l>W.uodutu 
<.1tf.cnen §t:.hıY1'Crin 'keneat verici teha· 
dcUerinclen anı.,,,..'l!ığmdı;<n Kanımu Me-\ 
denlı:ıin 130 uncı> ır~ TTl\'<:'br.-:ce d0.
vac1 Naoiyenı:n M. .ı~Yh lbmdden bo

ocıı:m:nrıa ve a::ı g.çen lo:tm:oon 142 1 
lr.d rr.n<T..:<Si ır.OJoibir-co ı.-ı:.:twtCi olan 

1 
M. 'leyt:ııin bir seıe rr.-Jt'k.'bt!ıt c-vlenıenıe
ırrıesine ve iinz§lal'?rWın hiioll oltın kii> 
Q"~[t tl:ker Ur Vehpinir'ı vel0yc•1ıiırln ena
Eı!r.n teıvt'.t;iT.ıe iş')rcık ve )"d<BL'0'.ı.ık naıfa... 

lııası talep edlllmoc!··r.dm bu b:ıpt.1 laı
.rıar i1ıt'ho.z:no rr.tllai ohra:hğına ve ic-
,.. da.Te:ıincc ıe--ıs·p ~:l)fecc[{. lnflıda bir 
gen kü;>(.ld•r ile b lıas:run şald m(].. 
.,..,.o.,ı 1<ısisıiıııc ""' dlôrt f;ra ı.ltım :eti lira 
Oll'l'<ll ve an Dotır~ t.b]Jğ ha>Ttları. ile 
ırıT<'ları aş-ğ>dll J'llzı.Jı 1100 ıturuş m<ı• 
h-'kl'IT'!e m~~flanr.ın davaJıy. aidfyct·n~ 
1ıerr.y'2i 1<·1ın ~ üure 22/12/941 
tar-~:reıc ~ Joıırar verf?Giği i!An C"l3brmf!n 
kaim o.bnak fürert i!An olunur. (399) . 
r• - .. 

TAK Vi M e 
Remi ı Z5 .. 11 A~J ,J ll eri J.bl 

1. KANVNI . ZİLHİCCE 

12 48 17 

Yıl 942 Ay 12 ·•••\lı v .... üar.ı 

1 ci ~anun 
S. D. _ S. D. 

8 .4 Giı1"'t ~ ~s 

25 
''314 ötıe 7~8 

1534 İk nd• \, 4ı; 
ı 7 46 A.kıanı ı2 oc. 

CUM A 1·~;6 Ya18ı 11 39 
lır...,~ 1' '1 

başınd>n yine bağırdı: 
- Çıksana yukarıya! n:ına ne 

bekliyorsun.? 
MEmuL" b r basamak dalı• ç.ıilttı. 

İçeriden ayni ses sordu·: 
- Sen k.ims:n? 
- Polis geldi. Sen lUn zanne" 

diyordun? 
İçeriden bir kahkaha koptu·: 
- Polis mi? Hıh, hah, hah! Ben 

de Kosdon geldi Z.lnnediyordum. 
O zaman bu vaziyettcn cesaret 

alan me'lllur, pencereden içeriye 
girdi: 

- Kim ohırsanız olunuz, evvela 
§U elektriği açınız. Tam vaktinde 
yeti'ştiğimiz iıçin talih:niz varmış. 
Siz Rikardo degi:mi.siniıı?. 

Aşağ><la Albay Detmar hala ho
ımurdanıyordu: 

- Vay canına! Kosdon nereye 
git(; öyleyse? 

Polis m<"muu Rivd cevap ver· 
di: 

- Galiba bu sefer de elimizden 
kaçıtdık. 

Bu SÖ'LÜ söyledi =.ma, içi de 
rahatlvmıştı. 

P:jımas;:e od>d• ayakta duran 
Dere~ R k~ccb r,erir~ _ğ, korkudan 
hala tir t ir tıtdyoı·du. 

M.lılıar.ın<n ~u <zs.ooo ı liJ'a>. 
dır. 

EVSAFI: 13 N•. hı dtrucan zeınW 
~ta" fSll!ı, önii dttılir ıkept«Jidir. 

16 No. lu <00k~i1ın u.miDl çhr.en.to 
F'plı önil <ienıir k~•. ı..vanı vol. 
tol\Cur. 17 No. hı ti\l<i:<an köşe baş-.ıı 
ddır. Altı bodrum O:up Sağ.ık S;ıttıo

tnıa bir No. lu -u.aı de- ~.k 
lic.ir. Zoıuni top,"-'< taV<ım voltolu, 
bod'rurnı.;n \it tü vıipur i.!.'.<<"lesi eoD
_jr.<i\ı cJ..l<Lw.ıbn. Zeınni çômerıto 

bplı, t.vanı volto önü camekM 
ve <i.ornj.r kı.penk.li<ii.T. Yaııi 03.mckM
lıdıt'. 3 No. 1u kfs1m c'U~->fm11tıırt !ev 
k,ı:n~lİ evin m('ı.iı:ılid.r. zem:ın ka'b. 
.sokak.tan 3 rnern1t=r ba...11m. W.a ve çift 
kaT.Lıtl:ı IİlŞap ka.pr...tn girilc~~..c ze • 
rr..if'.Ji kır1l: rr.ıerme.- c.ii§elJ ~ıl.ı: Uu
rinc sağ-!u bin meı>d"veo aJlında tti 
g<.c -f,.fll(i,•:uı:, oolda üç tı..samdkla 
çık: hın Zl'l'n\: . .i. ç.mcn~o şgplı davlum 
bazlı ocak ve n.erıncr bi;...ez..kı'i s.ırnıcı 
vo.rchr, Blrirıci kaıt llhş:.ı.p b:ı.s.arr.ak.aria 

ı;lk1l n b.iJ· so6l Uı.ıcrir.ci.c sfida iç içe 
&"9(.en, bi"'1De blzyU< <lolal:ııı oı.n 
iki oc!a, i.O.!U.ı bir kaç ba.tam&v.La çı
kllm h~r ik~ısinJe yük ve dolap o'.ı:n ( 
d-ğu 2 o:ıO.:ı c.lup tavet>hn \r'Ol todur. 
Met'\'.1.:ivm. Lae:ru:ia ala~uıb me.mtt 
l<ışlı lıai~.;.ı vardır. 

IK!Nl)J KAT: AJı.t.qı merdivenlerle 
Çtkılan bir ro!a ÜZC'riı'lıe -9.;lda iç içe 
yUk Co.bbı ulan aı.ı oda, sağda mecdl
v"! e ~!kılan rnaa m~lu.k 18.,<ı .Jatur, 
ita haJi, z.eorr.i:ni k>.::.rrı:n ç-ım<-:-.to, ooa· 
ğı bozW.muş mutt'ıe V-e' um.iat k~ıtın111 
g.nlıer.ılo ~ ta.v.ını bade. bir or-:a ve 
a.h,<ap bölme ile ;yrıl•n üstü w yan 
!arı Juııpalı klsmen krMD:ra Qiııi dı;,all 
ve zemini k:&fl'len kırını.uı ç ni ve çia 

- Demin ateş ederlm, diye ba
ğırıyoçlun.ıııı:. Tabarıcaruz nerede? 

Deliklnlı· yine sinirden güldü: 
- Tabanca, tabanca! Bende ta

bar.ca ne gezer? Üu:rimde h:ç bir 
&ilah yoktu. Faka:t Ko9dıon bu 

merdiveni çıkmağa1 başlayınca ... 
D urdu, avlı>y• b>1<1ı: 

- Herifin kaçıp gitt'ğine emin 
mis~niz? 

Polis memuru gördü: 

- Siz de hakikaten her 'fi gör
düğünüze oınin mİSİ'ni.z? 

De.rtk Rik.ardo başını sa!lad>: 
- Kendis:nı görm•"<lim :ı.mım.a, 

gcld· ~in ~n ~•d:n1. 

- Peki göı~neciiniı de Kosclon 
olduğunu ner•den anladrnız? 

Geuç R~ka.r<io ıçirri çEıkti: 
- Peki, o değıid; de kimd' ya? 

Ben evve'.·J. biris'.ııin avluoda dv1:a§~ 

tığını hisscttım. İlköncc, p-0lis '111· 

nctl<m. Fakat çn'.< geçmeden du
vara b r merdiven dayandı, arka-

sından d• birısi çılom.ığ• başladı. 
O esnada bir ayak sesi du·ydum, 
sotı.t":ı ... Sunra yine 5cs sa<la yok. 
Bavı!m:n ım.:ı ~ok ~ü1<ü"'··· rf'~·
,k,·ıı ı,,ı;·isı o.ıh.ı nıcraı\ en. cı!\.n~ao" 

%5/l2/191l CUMA 
7.30 Progl"tm ve l1e;Tuo..iet &la~ 

Ayar.. 
7 .32 Vilcw:i'ilrııfJz~ı çal1'(ırıı!ım. 
7 .40 Ajns Hab<ıı-lrr;. 
7 .55 " 8.30 Müzılk: Senbı~ parçe.. 

ı ... 
12.30 J'roiram ve Momfokıet Saal 

Ayarı. 

12.33 :M~lzik: Karıı:;ııt prccram .pl.) 
12.45 Ajuns Hııl>erlorô. 
13.00 • 13.30 Mi..ı.:k K.,r>şjk M3'

kuriıo.r<!r..n şaıtuia.-. 

18.00 program ve Mo.-rJ<t«< Sat 
Ayan. 

18.03 Müz.lk: F..,ıJ Heydi. 
18.40 Mıiok: D "'" Mcızı;g. (Pi.) 
19.0-0 Korır.:şma (t:c'.O..t Sao.lıi). 
19.16 Müe:ıt: Oyu:ı HavaJ,ıı,rı 
19.30 Mcmi<C<et s.ıat A,}<>aı• ve A• 

jans Hbc~leri. 

19.45 MUııik:Klô>'.k Tilı~ Müziği. 
programı. (Şef: Ma."'Uli C<rnil) 

20.15 Rccyo Gır.zotesi 
20.4~ Militik: HeiYdrı • Ysıylı sa:ııla, 

Kuarteti, (Op No. ll . .Pi.) 
21.00 Kanuıımo (E"n Saa14). 
21.15 TemıN. 

22.00 M~k: Rac.-,o Salon oık..,.'.ra.. 
Bı. (Şd: Nec:p A:/.<>rı). 

22.30 Mcmlokel Saat Ayarı, A:ja ... 
Hubtrler ve Bora:ı,lari 

22.45 • 22.50 Yarıınki prop:un ve ka .. 

pcııllf • 

başladı. Fakat ben sizin ge:diğ.ni
zi nereden tahmin edebilirdim?, 
Doığrusu çok korktum. Bu gece 
benian poli.s tarafından himayesiz 
bıral,d!mmna da aklı.nı eııniyo:rdu. 
Nasıl olur, beni b".r katilin el'ine 
bırakırsınız? Yarın gidip komi.sere 
şikayet ede.:Qğ;m. 

- Bana k•lırs:ı, siz Şl<ıôyet ede
cek yerde Alb:ıy Detmar'a ve ha.
na te~t!j<k-ür eain!z. Katil" bu.radao 
kaçırtma kiçin tam vaktinde yetiş
mi.ş'z. Bana kall'!'ISa siz ylne yata
ğın;ıza giıüıiz. B z aşıı.ğlya incı·Jın, 

şu avtuyu bir k•re daha ara~tıra
lım. 

Polis ımcmuru tekrar ~ağııya in
di ve f!lha·k\ka avluyu a""§tırdı. 
Yine eski k.ısa!aroan ve kullan•l
mıyacak h•'e gelmiş ar•barlan baş
ka bir şey görmedi. 

Ah•·"ın k>pılaını açmağa uğraş
tı. Fıkat kil;tli olduğunu anıladı. 

Biden ç'rım 'erini bir şey ili~ıi. 

IIcmen ~5m1banrn ışığını o taraı!a 
çevirdı ve yerde iri boyda yalın bir 
b•çak gördü. Ahp mu•yenc elti. 
Ustura gibi bilenm~ş keskin bir bı

çak! 

(Daha var) 

. 
• • ' ' 

Türkiye iş Bankası 
KÜÇÜK iCAR HESAPLAR •• 

1943 iKRAMiYE PLA N I 
Klfİdeler: 1 Şubat, ı M• yıs, 2 Ağustos, 1 !kincilepin 

tarihlerin de ;yapılır. ... 1.. 1943 ikr amiyeleri 

1 adet 1999 Liralık - l999- Lira 
1 • ... • - 999- • 
1 • 888 • = 888.- • 
1 • 71'1 • = 777- • 
1• • '6f • = 66<t.- • 
1 • 555 • = 555- • 
1 • '"" • = '"- • 
2 • m • = '66-

' • 
11 • m • - Z:?20.- • ,, 
30 • " • = 2970.- • .. 60 • " • = 2640.- • 

:zso • 22 • = 5500.- • 
33' • u • = mt-- • -

Tiirkiye İş Bankasın• para yatı tmakla yalnıa para biriktirm lı ve 
faiz almış olmaz, ayni zamanda taliinm de denemiı olursunuz. 

L İST ANBUL BELEDiYESİ iLANLARI ) 

······· .............• 
2000,0<! 

020,0C 

.................. 
:M.czaııDıklllr Müdill~Olü tçl.t aimacalı: lıiı' 
odd Karoıseriısiz ve 10. tD<&z Ş..V.We .,,... 
kı:ll ~I otomobw. 
Cerrahpep - için tJ.ın:ıc.ık lıil' 
aı:l1et Ultro Puıdroo kısa mevccli Dycter
Dıi oiha21 için J!Eı.,tris lAmlıöSl, 

T.nırrm bocllellleıi ile il:k -..ı m.lk.toı'i•D yıtoıır;do ya.zıh işler ~.., ayrı oıt* 

dcsllimeye ıoon.ı.:mııııtur. Şaı'iRııom.,leri Zabıt ve Mu.ındAt MOıdürl~ lıclem!ndlo 

cöı>iildıl.lir. İl"delerl 22/12/9-12 Pozartesi ~ü s;ıat 14 de Dai.ml EaeOOı.eıı,d\, :yw.pı. 
A.ıcakiır, 

T&llpi•rin i:llı: temiıwt .,..buııı veya m<l<.tupları ve laounen ibrazı l<lizım gclm 
d'ii<r -aları il• ;ııale cımu muıcyytn ııaate Dalın! Eooüm<ıru!e bulunr.>alıı.rı. • 

(:ıJ<Jaf 

Nafıa Vekaletinden : 
:6<.•!l"ılııncye k<ı<ruhn ir: 

'1 - Samrun Su İ.,Jcrı 8 .lıncl Şul:>e MildJUrlllılO böl&eai içinde l>Uiuım Amıl"3'* 
.Bahç<:leıi sularnıısı için ylli>Jll•cak kmnl ve bnnlat1 6lnaiyo lıı.şa:riı. Tmm:.ı edllm 
~! bc<le1i f:yol vahidi ...., tlzerind•n (lı044666) lira 81 !wnıftur. 

2 - E'.uoiltme 4/1/943 t.rilım. r&Uıy:ı,ı. PllııorteM &ür>U. san 15 de A1ıkuada 

SU İı;!<:ıi ~lijı; binosı için.do toıxlaoo" Su :Daı'lmı.. Kom'6yonu odıooın<* ıoap.11 
zıarf 'l...tYUl1Cf}e ycııpılacıa~Lııı-. 

3 _ lsteô<ı"ıiler C"ii:ısiltme p1Jwıım<SI, m\lt:wcle projesi, Bayındırlık İşleri Gflld 
ııar>nomesi, Umumi Su işler; Fenni Ş•rtnom.eıi ~ hu,..,.-1 v• fenni ı;artnıımderi V<I 

proje.len 50 li"1 (00) kuı'Cq ltarşıihpııla Su İflerl Relsl-ijtiadlon at.bilir!..-. 
4 - Ek.-l~ye jliı'<bilmdk içiıı isıtekı;ı..ıilı ( 46000) l\raıblt maıwıi<1<at teminat 

verrre;cJ ve ~ITI'<n;n yap1}'1()(",ğı IÜfldat.., ıı.z üç gOn ew<ıl bir dl\lekçe lıle N:Ws 
Vd:mloti<ıe müra.,.,.t ederek bu ~e mdıaıaoibrd< ücere Ve!W aln.elan ""' bu veı;i. 

ikayı gö,.ıtermclrri ııaı><tır. • 
Bu rr.ıJcı:M i\'Uld• v..-ika lto~e&<nde bu!uıımoyanta.- dt?'}tmeye tıiroıneZler. 
6 _ iırtek"1<r'1 tdkU! me;,tupl..rım loinol rr-1<1.cle yaz.ılı eaa.ıı..ı bir aıd 

önc<oıine loaı<ior Su ~;crı Re'ısl·iğine makbuz kıar:;ılııl!nıla ver.ııoleri lAwmlır. Pol>-

~ oran g.cllıım><ll<:r k:ıb\:41 edıilımez. (2062) 

Lik maçları 
ı İstanbul okuıldarı futlıol lig h ey• 
etinden: 

26/ 12/1H2 cumiırtesi günü yap> 
lacak maçlar: 

Şeref stadyomu:: 

Saat 
1 - Hayriye • Kll'bataş 14,15 
2 -Taksim · Er . Öğretmen 15,20 
3 - Boğaziçi • Işık 16,ZŞ 
Hakem: ş. Tezcıın, T. Ö:ııereııgiıı. 

Sahip ve Başmuharriri Et~m izzet 
Benıce - Neşriyat o:rektörü 

Cevdet KAllABİLGİN 

Sultanahmet 5 inci ~ u lh 
hukuk hakiml iğiuden 

AmJ h•si4bğıııu milp!elA oldufıt l'İ> 
ııorıo. aınlo~ı!an ve b..'.aı a!oııl h.:ırtııtıa• 

noslnUıe te<lııvi altında bulUnall Ayan

~ ıı~;m.i Ro«ıp Özgöi<ıın<'nlııı. ıı.cn,-1 • 
k("1'1(!!siııe kQrtsı Bt·yc21t Hi~ey'n AP 
.moh:.!le:sinde otura-o Hat~:ı,jn vfl :.1 \aoo 
yin c<lôldiğı: ilan o:ım"Ur. 942/872 -
ZAYİ - Tıp F.ıki;!!esinden 8/11/940 

tıa.<'h;ndo aJ.ra,; oldıuğl>m hO.viye\iml 

lcıı;)'<beL'1>nıı YeJ>!s',Ji alacapnd:ıo <:Skio 

<inin hiikrnU yoktur. 
s..belı.a.tt<n Özeıııer Tıp F"" .. kilted 

No. 353f 

·---------------------- - -
~·;m ................................. ı .. 

TÜRKiYE CUMHURİYET} 

Ziraat Bankası 
Kurula,' Tarihl ı 18R!I 

Sermayeıh 100,000,000 Tilrk Lirıuı 

~ııbe ve Ajam adediı 263 

2.irai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Birlktlrenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
z· t Bankttsınd• kumbaralı •• ibbarsıa tuarruf besapld!nda en 

ır~~ lirası bulunanlara oeno:da 4 defa cekilecek kw.'• ile aşajıd.ok.i 
·~lana göre ikı:anıiJ'• daiıtıl&;aktır. 

' ed•t ı.ooı. Liralık 1.000 Ura 
• 50t • Z.OOI • 

: • %50 • ı.coo • 
co • 180 • t.000 • 

100 • ~ • 11.000 1 • 
120 • tO • t.@GP • 
l GO • il • 3..200 • 

o l:KKAT: Hesaplarındaki ;,. ralar bir sene fç'nde ~O liradı o 
.şnih düşmivenlere ikramiye çıktıi!,ı ta_kd:rde '.">. 2'.' f~zlasilc verıı,,.. 
t~ktir. Kur'alar sene.:le 4 defa: 1 Eylul. 1 Bır:ncıkı.nun, 1 Mut 
ve 1 Haz ran tarihler';ııde <;ekilecektir. 

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

• 

_;, 


