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t Sahip ve Başmoharri..-;: ETEM İZZET BENİCE . iN SON TELOBAFLARI VE BABEBLEBI VEBER AKŞ'!M GAZETESi Gazeteye cönderilen evrak iade edilmn 

Yeni doğan 
Fransa ve 
Müttefikler 
~~~~ .. ·~~~-

Fransızlar harp 
gayretinde yer
lerini alıyorlar 

Frons·z imporotorluğn, 
bir bütünlük hıı:inde 
demokrosya'.ar sofında 
yer ui filen almıya h:ış• 
lamıştır. Bu pek kısa 
bir zaman futla81 için• 
de demokraa yala -
rıo hilhaŞSa rnuhıırib 
inooD bııkmıındao çok 
fayd1lanmuma fıraat 
verecek.tir •• 

ETEM iZZET BENiCE 

Amiral Darlan'ııı öldürlilmesin
den sonra Fransız İmparatoriu&u
nun bir biltünlük halinde b rlq
mesi ve demokrasyalar safında ye· 
rini alması bueketi daha vaz.h bir 
surette kendisini &österm?ye baş
ladı. il nıiz viltıa baliıı<le bir bir· 
lik mevcut değildir. Fakat, biitiln 
temayliRer bu noktaya mlitevee
cibt r. G<>ncral Jiro'nun beyanatı 
da bunun açık bir misalidir. O bal· 
de, pek kısa bir zaman fas •ası 
içinde Londradaki hür Fransızlar 
m ili komitesi ile Afrikadaki Fran• 
sız teşekküllerinin birleşmesi, İm
paratorluk Franısasınm bü1ünlü
ğiinü temin etmesi ve bunu bir 
yeni Framız bükiımeti 'le destek
lemesi ve anavalan d .şmdaki bü
tün Fransızlığı kurtuluş aavaşı 

ııaycsinde seferber et~i pek 
nı.u.lıtcmeldir. Bu, şimdiki halde 
böylıe O'imamJ1kla beraber esasen 
ırerek dö Golcüler olsun, gerek Af
rika Fransası okıuı denwkrasya
lar safında barbetmelote ve binne
tice demokrasyalar n harp gayret
lerine yardım crtmcl<tcdirler. Ta· 
aavvur eUiif miz tekildeki Fransız 
devletinin kurulu~u ise bu gayreti 
bütünletttek, Frar.ı;ız bayrağını 1 
zaferle anavatana götürüp drkmek 
flDICğiııe hız verecek, muharip 
Fran~ z imparatorluğunu bir h'z
met unsanı olmaktan çrk.ararak 
tanı bir miiltefık halinde bulun
mak imtryaz.ına kavuşturacaktır. 
O halde, gerek esasen deıniaşuı 
Franıı z ülkelerinin dörtte .ki bu
çuğuna sahip dö Golisüer, gerek 
Afrika ülkelerinde Darlan'a itaat 
etmif ve onunla biri lote mütıt&
fi.lderle savaş ortaklığına kanş

mıış Fransnılar pek tabii olarak 
birleşeceklerdir. 

Bu birleşme, harp gayreti üze
rindeki her türlü madde ve ma
na seferberliği hiç şüphe yok ki, 
demokrasyalar için faydalı ola
cakt r. Bu fayda biDıassa: 

a - Cenup Avrupasına saldrr
(Devanu S>: 3, Sil: :! dtJ ______ ..... 

Yeni tarihi 

telrlkamız 

Ehlisalibe Karşı 

Osmanlı 
Türkleri 

- -* Kosvada, Nlgboluda, 
Varnada, Lehistan ov"'" 
larııı.da Tiırkler. 

* Tuıııııs, Cezair, Cebe-
lüttank ~ahillerinde 
Tü.rk denizcileri. 

* Akdeniz sahillerinde 
Ehlisalıp çocuJtlarını 
teııbıye eden TüTk de
nizcilcrinıo nınnileri .•• 

Y.&KINDA 
ia.ŞLIYO. UZ 

RUSYADA HARP VAZiYETi 

Ruslar, Millerovo 
çemberini kapattı 

1 

Londraya göre, Almanların Rus 1 

petrollarını ele geçirmek gay
retleri artık boşa gitmiştir. 
LOO<!:ra, 27 (A.A.) - Cenup Ru•- ı 

yada, ş;mendifer birlC§me nokta
lan ve diğer mülakat merkezlerini 
ele geçirmek için bll§ladıklan t"'" • 
arruuara Sovyeıler muvafiakiyet.
le devam etmektedirler. Bu su.retle 
Almanların Rus petrol sahalannı 
ele geçirmek için sarf ettikleri gay• 
retlere kat'i olar•k son veril.nliştlr. 

3 muhtelif koldan inkişıd eden 
Sovyet taarruzlan Alman kuvvet
lerinin tıım kalbine saplanmış 3 
hançer rolünü oynamaktadırlar. 

M1LLEROVO ÇEMBERİ 
KAPATILDI MI? 

Londra, 'r1 (A.A.) - Dün ge.:e 
Mookovada neşredilen hus\16! tel>
lığde şunlar bikllrilmekteıllr: 

Sovyet kuvvetleri dün orta Don 

da Rostof - V-0ronej dEmıryolu 
üzerinde 15 kilometre ilerlem i şler; 

StJlingrud ile Donetz havzası ara
sında bir çok Alman birliklerini 
kıışa'lml§lar; ve M;l lerovonun et
rumda]Qj çemberi hemen hemen 
kapotmışlard:ır, 

LONDRAYA GÔRE ALMAN 
KAYIBI 

Londra, 27 (A.A.) - Orta Don
da 10 gün evvel başlayan taarcuz
lardo.n bugüne kadar Ruslar 56 
bin esir, 468 top, 310 mühimmat 
deposu ve 30 milyondan fazla fi... 
şek ele geçi~işlerdir. Bu derece 
büyük kayıplara Almanla., yazın 
bile maruz kalmış olsalar ken
dileri 1Çin feci olurdu. Ha1buki bu 

(Devwıml Sa< 3, Sil: 8 cı..) 

Rusya cephes'nde Alman piyadesi 

Musiki s n 'atkarları kongrt:si yapı'dı 

Tigatro,Var!Jele,l?.e· 
vü san' af karları da 
bu cemiyete girecek 

~~~~~~~~ ... ~~~~~~~~ 
Bir " iş bulma yurdu ,, kurularak 
. komisyonculuk usulü kaldırılacak 

İ~ ferahlık, gönle neş'e veren 
müziğin; ruhun gıdas~ olduğunu 
söylerler_ Fakat buna inananlar da 
var inanımıyanlar da ... 

ATATÜRK'iin 
Ankaraya ilk 
geldiği gün 

Ankara, 27 (Tekfonla) - Bu· 
ciln Atatilrkün milli mücadelenin 
ba~langıe nda Ankaraya ilk geli-
1 'nin yıl dönümüdür. Başşehrin ta
rihinde manası büyük ve derin o
lnn bu geliş bugiin saygı ve min
netle anılacak ve şehir namına bir 
hcy'ct Atanın muvakkat kabrine 1 
giderek Türkün kalb'nde yaş yan 
Mustafa Kemalin önünde tazim
le ej;<ilec'ek, kabtl-.ıi ÖritA kyn 

1 
mermerler üzerino Ankaranın 
şükranını ifade eden bir demet 
ç. sek bırakacaktır. 

İşin hak;kat tarafı şu ki: Musi
ki en kati tesirli devaların .başında 
gelen bir ilaçtır. En haşin ruhlu 
bir adam bile çok kere telli biır 
yaydın dağılan na.ğmek.>rin tesiri 
altınıdo nıun!sleşir, yumll!iar_ Ça
lınan bir marşın heyecanlı bestesi 
rn korkak bir ınsanı şalılandı.rır, 

( Yazm Sa: 3, Sü: 1 de) 

AV~~; TAMAM va GAYET ZARİFTİR 

MOVADO 
ACVATlC 

16$ elRiNdMihtAraT 

' , 

Noel mesajları 

Çörçil, Reis 
Ruzveltin 

• 
mesaıına 

cevap verdi 
Karşılık!ı hürmet 
ve arkadaşlıktan 
müteşekkil demir 
ağ harpten sonra 
da devam edecek 

Londra, 27 (A.A.) - Noel 
münasebetile Ruzvelt'in ken
di•ine gönderdiği m.:saja Çör· 
çil cevap vererek Amer ka 
ile İngil1ere arasında hürmet, 
anlayış ve arkadaşlıktan mü
t<>şekkil bir çelik ağ n vilcude 
getirildiğ"ni ve bu tam anla
yışın harpten sonra kurula
ak yeni dünyada da devam 
ettirileceğini bild ·mı iştir. 

Amiral Darlanın 
katlinin Meksi-1 

ka ia akis~eri 
Md<ııllto. ı1 ( A.A,) - Amiral Dar. 

lanın tatllnl taıkblh eden MQkaika lla
riolye N&J:ın M. Padllla IÖYıe demlt
tlr: 

Ba cebir ve ıfld.de& aoallerl ııdret.e 

fayaltdır. Bmumla be1'abe:r bu cinayet~ 

B1rı.,.ı1ı; lllilletlerln isli davalarına, ve 
zafere dotru tmnlyeLle yUrUy\i!ilerine 
hio bir •ure'4! tesir edemez. 

Zeytinburnundaki müessif tren kazası 

Bugün öğleyin hadise 
. 

yerinde bir keşif yapıldı .... ~~~~~~~~~~~~ 
l\1akascı nezaret altına alındı, hadisede is· as yon 

' memuru ile hat bekç:sinin de ihmali görülüyor 

Ölenler ve\ 
yaralananlar 

E t i nı e s ' u t t a da iki 
marşandiz · çarpıştı 
Dün saat 14,25 de Zeytinbumn 

istasyonunda vukua l:'>len müessif 
tr~n kazası tahkikatına bu sabah 
da ~1üddeiuınumi muavini B. Ke
mal Özçoban ile Devlet Demiryol
lar Sek;zinci İşletme !llüdürlütii 
mUfet1işleri ve dıjier alakadarlar 
tarafından devam olunmu~ ve ha· 
dirn mahallinde saat yarımda bir 
keşif yaprlmı. l r. Tahkikata göre 
hadise şu suretle vu.kua gelmit

tir: 
J\takin -st Rasim Armağanın. ida

resindeki banliyö treni dün saat 

. . 

Zeytinburnundald kazada lwıllyö tren'ıün bi~birine ccçen vaıolan 

14 de Sirkec! istasynnu~dan kalık- Bu kazada başka mes•uııer de aramak laz1m .. 
mış ve 14,25 de ZeytınJıurnuna 
ııelm ştir. Tren Zeytinburnu is- ı 
ta>yonıına giden hattan geçece&i 
y.:rde makas n yan.tış açılması yü
zünden deniz hattı denilen ve ram
pa mevkiine &iden ha1tan Herlo
tni)·e başlıyarak rampada duran 
saman yüklü vagı>nlarm üstüne 

(Devamı Sa: 3, Sil: 4 k) 

Yaralılar, 45 dakika 
sıhhi imdat 

otomobilini bekledi! 
AFR KADA HARP V l. ZIYETI Zeytinburnuna can kurtaran arabası ve 

İtfaiye, niçin geç geldi? 1 inci ordu tekrar 
taarruza geçti 

~~~~~~~ .... 
s inci ordanan 

kiltımetra 
önc.ülerı 
ııerlslnl 

tırtenln 90 
gtttl er 

Londft, %1 (A,A,) - Fena hzva 
fal'thnna ratmen Tunu..;ta Blrincl 
ordo tekrar but".uına Iermı,, Alman 
ve italyaulan bir çe>k tepelerden at. 
lılu!n sonra MedJel <I bab'a 10 kilı>
metre J'ak1a~br. 

tKi MİllVF.R GDllSI 
BATIRILDI 

Londra, Z7 (A,A,) - Son lilnlerde 
inc'iliz denizaltıları Tunus sahili r.çık· 
ıarında lkl l\libver matıeme cemlsiııl 
batırnuşla.rdır. 
i"IGİLİZ ÖNCtlLERI SIRTE'DEN 

90 KİLOMETREDE 
Londra, 21 (A ... .\.) · İnı(Jiz Scltl7/n. 

d ordusu Strte' limanını almıştır. sır .. 
te, El Ag-he·ıa ile Tar~b1u..CW'3.l'bm , he
men hemen tanı orta...~ındadır. 

Bu 5 ur("Ut El ,A&he:ıa'dan barf'ke
tlnd'n ıc ctın sonra Sok.1-ılncl ~du 300 
kilcm.etrellk bir yol katetm"şUr. Bu or· 

1 

dunun ileri unsurlarının şhndl Sl-rte'· 
den 90 kilometre mesafede bulund1*· 
lan llÖylenmeKtedlr. 

BİRMANYADA i 
General Vave/ı 
Akgaba bir az 
da ha gaklaştz 

Lond...., %1 <A.A,) - B•rmao:vada 
General \'avet kuvvetleri •lır ağır 

ilerlemekte "·e Ak.yaba her CÜ'D biTu 
dab yıı.!<loştnaklzdır. 
GENERAL V!\VEL HİNTLİ ASKER· 

LERE BİR MESAJ GÖNDERDi 
Yeni Delhl, Z7 (A,A.) - Hindistan 

Ordusu Ba,şkun..andanı Genrral Vavel, 
kara. bava ve deniz ordularında.kt. 
Jiintll ask.rlr'Jero aşafıdakJ mesajı cön· 
dcrmlştlr: 

«Nihayet, zafere cölilren 70111 ta. 
ma.mlyle aıeıkça önümüzde cörebiJlyo. 
re~. Bu yol, uıun ve cüo olabilir fa· 
kat, ordu saflarında veya ta.brlkalarda 
çalışan slzler. bu mükemmel cayreU~ 

ntr:de dtvam edrr.ııenlz, netlre, kat'i o.. 
Jank •ide edilecektir. 

Hind a: ~irrlPrtnin 1"fatnyada, Bir.. 
manyada ve Şlınol Atrlkada r<1<terdiJI 
oesareı ve kahraına.nhiı hayranlıkla 

(l>evwn.ı :sa: 3, liu: ·ı ele) 

Varlık 
Vergisi 

-
W. ükelleflere göste
rilen ko 1 aylıklar 

art tırı' dı 
Varlık verg'si mükelleflerinden 

bil' çoğu kendi lerine göoıtcri'.en ko
laylıktan dün de istifade eımişler 
ve müteaddit mükell eEe, de şub~ 
!ere müraeaatla tediyede bulun · 
muş:ardır. 

BU€i1n Pazar münascbetile şu • 
'beler ka.pa!ıdır. Müklleflere ko
laylılı; yapacak olan ve kredi aça-

\Devamı Sa: 3. SU: 3 de/ 

Talat Paşanın 
kemikleri 

Alman) adan nakli içi 
mutabakat hiılsıl o!du 

J\lerhum Sadrazam Talat Paşa
nın kemiklerinin memleketimize 
nakli için Alman hiiXiımetile ya
pılan temaolarda mülabakat basıl 
olmuştur. Kem'klerin nakli dola

yısile merhumun doğum tarihi ve 
doğum yeri gibi uıalünıahn bildi
rilmcs; suretile icap eıkn muame· 
le yapılmaı.tad r. Bunlanıı. ikma· 
linden sonra nakil tarhi takarrür 
edecektir. 

Almanyada ıehit edilen diğer 
vatandaşların kem 'klerinin nakli 
ie ayrıca dilşiinülmektedir, 

Mes'uller, şiddetle cezalandınlmalıdır. 

Dün saat 14,25 de Zeytinbumun-1 
da m üessü bir tren kazası oldu. 
Biz bu sütunda kaz:uıın sureti ce
reyanına değil; hadOısedea ronraki 
cKaz•zede~cre yard:m• işinin bo
zukluğuna temas ve işaret edece· 
ğiz . Okuyucularımız kazaya ait 
t,ıfsiliıtı diğer sütur.lard• okuya
cak;ardır. 

Müsademe esnıısında orada bu
lunan l.r{'n yolcularının ve bu me
yand• Bey~lunda fannakkapıda 
Tel sokJğı.nda 22 numrada otu.ran 
malu; tayyareci B. B:llıaedtlin Di
rilenôn bizz•t id.rehanemize kadar 
ge!erek ş"lt3yet ettiğine göre yara
lılara goç yard>m tdi'.miş ve ezcüm-

.,, • R CEVE 

le kaza saat 14,25 de oldu.ğu hald'e 
i!k imdadı sıhhi, canku.rtaran o
tomobili saat on beşi en geçe, Y"'° 
ni kJ.rk beş dakika sonra ge;m:ıtır. 
Bu an zarfında yaralılar bir müd· 
det te sediye ve 6ıhhiye beklcm~ 
leroir. 

Hadise m•hanine çağırılan B• 
lorköy ve İstanbul rtfaiyeler;n. 
den bir grup ta yi:ne ancak kırk 
beş dakik• sonra gelebilmiştir! .•• 
Fakat bu vakte kadar; o.r b,rıne 

geçmiş. p.ırçalanmış olan .,, a;:on-
lara kısmen ba:ta ile vurularak (!) 
yara:ılar çıkarıimıştır. Civarda 
Balıklı ve Yedikule hastahanlcrl 

CIJ .. \ an..ı ~ :ı 3. ~u • u . J 

Varlık Vergisi 
-ıı-

Varlık vergisin'n birinci fay • 
das , ~mayenin, dolayısiLe iş ve 
teşebbü• kı)·metinin devlet elinde 
bir bırek ve oradan tam bir v~in 
ve ahenk içinde fa:tlere dağılarak 
milli manada içtıimaileşmesi." 

Büyük MİLLi f~yda-
e 

Varlık verc"•inin ikinci fayda<ı, 
hükiımetin yüze üç yüz elli nisbe
tindc ihl'llç ettiii nakit ve it bar 
kıymetine karşı, ihrac n ve ~tice 
'tibarile pahalılığın yansı nisbe
ünde bir iade tedbiri olması_ 

Büylik İKTiSADi fayda_ 

• 
Varlık vergisinin Uçlincü f.ayda· 

sı, paranın değeri kısmen "ade edil
dikten sonra, yeni ihraçmra lüzum 
kalmadan, fevkalade günler içir. 
hükumetin elinde büyük bi.r ibti. 
yat teşkil etmesi ... 

Büyük !llALI fal da

e 
Varlrk .,,-ergisinin dördüncil fay· 

dası, &rtık den'mizdto ~e bütün 
yeryüzü pilanında i9tirnai bünye· 

NECİP FAZIL KISAittlREK 

Din başlıca felaketini te kl! eden 
ferdi sennayo Wıhame>İne mani 
bulunması ... 

Büyük iÇTİMAİ faydaw. 

• 
Var\ k veırg' sinin beŞ:nd fay~ 

sı, tabii olmıya:ı şart.ar ,•·· .. ık 
uman ve mekün-Iar i. tf:ı. n1 .r~...!a· 

noı, de\·let itıöar düşnıanıaıı.ııa 
bu arada cezaland:rması ..• 

Büyük AHLAKI fayda." 

• 
Varlık vcrgi.-nin altır.rı fayda. 

sı .. bu dün~~a k.yame!i lıeng~me
sinde Tıirk Cunıhuriyc·t hükuııı&
tini kuvvd, cesaret, teşebbüs, bil
ei ve dünya görüşü kıyın et: ı ,. U• 

zak farzedcnlere, arhk tepe:t'r nde 
muazzam bir de\lct imde i ~aşa· 
clığını t~Udn etme<i ... 

Büyük Rl!Hi fa~da ... 

• 
En azametli çapta nı!lii , iki •od!, 

mali, içt"mai, ahlaki , ·e nthi, bıı 
kadar faydayı bir araya gctirnı[7 

hükiin,et tedbiri Türk tarihin<!. 
nadir_ 
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HALK FİLOZOFU 

İstanbuldan Beyoğluna· 

ı;eh irde iş'l'!'yen tramva1 ara1ıa
ları, taksiler, üç sene evveline n· .. 
betle çok ıı:ıalıit;:ı lı lıle, bilhas· 
ııa sabah \'e ak anıları, Kanı.köy
de, Bankalar cad<le.!iı><İc, Köprü 
üstünde, nakll \'~ıta:ları ndlha· 
mını önLemek mümkün olmuyor. 
Serrüscfrrciieriıı tabiri ""Sı.:.le. 
yollar, deıiıal hkanmaı.tııdır. 

llatırunda kaldığına göI'C, mü,.. 
ıt.tkb~t ı tanbıı! ıın imar planmda 
bu scyrüscler yükünü haiiflctecek 
ım büyük tedbir, )'eni yaprlan Un
kapanı Körüsii<lür. Bu köprünün 
iki b:ışına müliık " olen büyük cad· 
ddcr tatnamlaınnca, Karaköy Köp· 
rüsünı>n ve dol:ıyısile dvarmm 
yükü yarı y•nya az:rlacaktır. 

f'akııt, gaıt:ıba, şunu unw!uyor117: 
r· :nünü, Karaköy '"" Bankalar 
caddesi, şeh~in en mühim iş ve ti. 
taret merkezleridir. Buralarda ça· 

UIZMETÇİ 
BUHRANI 

İngiltcre vo Amerkada lıedkik 
seyahati yapan gaZoel.eciler, intıha· 
larmı yazıblar, Bu yazılardan bi· 
rinde şöyle olwmuştwn: ·Londra· 
da ki~ ev"nde biz.metçi yok. 
tur. Lordlar bile, lıımdi işlerini ı 
kendileri gö.rü~lar ·• 
Uİ1metçl bakımından, Loodn 

'İstanöula benziyor. Burada da hlı· 
metçi buhraru yok mu?. 
ŞİİRİN" 
YOLU 

Şiir ınev:nru, sank', bir ede<hiy&t 
me\-zuu değil de, bir mizah mev· 
zuudur, Geçonlerd~ •Şiirim'z ne
rcve gidiyor. diye hir k.onrerans 
vcrllm 'şti. Bizim Osman Cemal: 

- Şiirim.iz bir tııra!a gitmiyor 
.ı.:; dedi, olduğu gibi yerinde sıır 
yıyor! 

ŞEKERl.E~fELEB.İN 
IJAŞINA GELl.'N 

Bundan böyle, tekerlemrler ele 
kapa.lı kutular İçinde "" ince ki· 
ğıtlara arılDUIJ halde satılacak. 
oıış.. belediye uıbıtası talimatna
mesinin hükii.mleri böyle.. bazılan 
tereddüt ecf,orlar. !Jeselıi, Jolı:run
lar, akide şekerim, ba-Jem ezme. 
leıi de birer birer İı:ıice kiığ•tlara 
llU !111.nl 1icaJc?. 
AŞK SAATİ 
GELİNCE 

Bir kitapça v'trlnitıde yeni çık· 
m"j bir ııom:ın gördüm. İsmi şöyle 
5di: Aşk saatl ~lint"e.. 

Fakat, bu hanı:' "'ate göre, Tak· 
ııim nıeydanıntlalıiııc mi, Eminö
niintlekine mi. yok!a Karaköyd<>
kine ıni?. Çiin.IW, malum ya, hepsi, 
ayrıa~. 

AHMET RAUF 

REŞAT FEYZi 

bşan ntandaşlar, Unkapam Köı>
ribünden dolaşarak nasıl, ~eden 
gelecekler?. Sebze hali. Y~, 
BalıkpazaTı yolile mi?. 

HalbııJJ, btanbal tarafını Bey· 
oğ?una b&ğhyan en kısa yol, Top
hanedeki Boğazkesen yoludur. Ge
~rrde, bi.r art.a~Ja beraber 
• o c'.vara işimiz düştüğü için • bu 
yokuşu tınwındık ve kı>nuşa ~ 
ınu~a. n11'1l Galatasarıaya geldik, 
farketmt'di.k.. Toplıuıeden, yıkı
lan Galııtasa.ra/ kara.loolu yanına 
çıkan bu yol, bızcc, nonıal zaman· 
ların flk mii5aade edeceği anda 
derhal \'c tercihan yapılınahdır. 
Karaköydoı Tophaneye gOclen 
raddo de biUabi gen "şlemek ilrti
yacındadır. 

İstanbul, bu yolu kazan<lıktan 
sonra , ~hr.in umun1i hayatında 
büyük değişiklik olacak.ttr. 

Bergama V ~rlık vergısı 
komİll) OCUDUıl ~·b~i }et 

oıauev)'eııini tahkir 
eden bir tütüncü 

leorkif edildi 
1=iroen b:ldiri!diığine göre Ber· 

gamada tü!üncü R:za ~.u ismin
de biri, B~:ıma ticaret odasına 

giderek varlık \"l!rg.si komisyonun
da Aza •bulunan ticaret odası baş
katibi Sıtkı Üstüner kendisine tarh 
edilen 1000 lira varlık vergisi mü
nasebetile hakarette 'bulunmuş ve 
tahkıre cür et etmiştir. Mumaileyh 
adliyeye verilerek derhal tevkif O· 

1 Wımırştu.r 
~--

Otobüıı üerf't~erini arttırdı
ğından Milli l\oruma mah

kemesine verild.ler! 
İzmJ.r, 27 (Tlefon!a) - Çe~li 

MeleKe alt ve şoför Ferdi Paıako
lki idaresindeki otıobüsün İzmir. 
den Çeşmeye gilmek ıstıyen yol
culard.an ellişer kuruş fazla para 
aldığı iddiası Çeşme adl ryesine in
tikal etmişti r. Ata.kahlar hakkında 
millf lrorunma kanununa uygun 
olarıık muamele yapılmaktadır. 

Kullaoılnıl§ j lt'tleri toptan 
utan açık ı:özlı r 

Bazı şahıslann kullonılnuş tı- ı 
r;.ş bıçaklannı toplayarak ye niden 
ambalaj kağıtlarına sarıp Anado -
ludan gelen tacirlıere toptan sat . 
tıkları giirülm~tür.!.. 

Belediye zabıtası bu gibi ~ahıs
ların yakıılanma51 i~in ıodbiTler al
mıştır. Bunılar hıfzısshlıa kanunu· 
na göre tecziye olunacaklardır. 

11yazan Şeker ye
meırıe aIAkası ı oktur 
Çl~ hastalıfmdan sonra. 11)'11% ııı.,. 

thıin fa•·ada burada l'Oru.ldiıiil aôyle
nbor. Çok ıii',o:.ir, öyle 7&7pn bir hal· 
de u:rua yokt11l'. Halk ansında Mi)IJen .. 
dlğlne Köre,- uyuz, şeker yememektm 
""tan bl IJlel irulş. Ben, en n.ülehas
ııs do.lı::torJarla &"öı-&1Ştü.m. Uyuzun şe
.lı.."'t-rle hiç bir a)ik.'l'U ;rok. {Tyuz doğ-ro
dan dofrura mit:_. bik bir J~:rktır. 
Pislllt~ ullror. çoı. oariııır. ll<men 
bir~rlııe rcçlvcrlyor. 

Demek kj, UJ'U%U.D, fek("r yememekle 
bir mUnas.t. beti yoktur. L7uza tuı.uı
JDa.tn.i..11: için da.Jma 1tmiırleo-mek., uyuz· 
hı iasanların 71.DJndan oz.ıkJL..,m~k li.
iımdsr. K;.!a.!'.lalrk yerlerde, iop!u ı.ı;r 

halde Yaf•Y3Jl hısan tar <'ra.su1d_., uyU2. 
bıtLabJ fok ~u.r·atJc .intişar eder. 

UYDTDn ilk 1ei.alıürirri p;ıJ1ll3k ara
larında bir takın1 kıı.ı rtmaların , &ivil
"t:lerin. k'aşıı:tıla.ru' peyda oıma~ıdır. 

Bir kı.'!•llll d.Lha tem,z in-sanlarda ise. 
biltkltr iıur!nde si\·iJccler, kızartı.tar 

Dll')daııa fı.k.ma.sı ile ba ~t..ı.r. 

Uyuzun mlkroba ~Ucillt şeylerdir. 
KU.}'Lu, karaıı : ık , rütubf'otll yc•rlt>rdl'n 
lıoşl.ı.ıur, (lwıeşlcn hoşlanmaz. Bina· 
enale>·h, bır uruslunun vücudü bol rü .. 
.llf'fe anl"d·lifıie, tedavi ç.buklaşhnl

nuş olur. 

UTU mikroplan bllha..c;n. &ecf'den 
boışlanırla.r. Onun loindir ki, uyu:ı:lul.1r1 -, 
bİlha.s.ır& ı-tce-leri, hl~ durmdau 
tatlı tatlı kaşındıklarını rOrürswıUz. Ge
ce, lQ b m kr 1'1.:tn.nı f&hlanduır, u. 
:rımııı l'Ö'l'tinmedlfi vucut n:ıbQ-esl b:ış. 
lır. Bo7undan ınıluırı. yüzde ve kafada 
117uz )"olı.Cur. 

UYUllOJI •-.ıııması ook l&tlıdtr. 

Fııkal, fazla b.ııncb!ıça, elit lahrlş .,. 
dllmJo olur. Bu t.zl> t~h .... dolansiyle 
de, viic:u.tt.e. biz tak un yaralar aç· la.bi
bi lir. Geçtn Bı.ıyük Uarpte, uyuz 90k 
faıb idJ. İlt.ınl>u.Jda da, U)UU tutulm;. 
mış ev Pf'lk azdı. Çüüü, bu hııstalık 

fazla sa.ri.:Hr. Derh:.1 seçeblllr. 

Uyuz, hem min'fo, h em pl<1, hf'm kö
tü b.,. lıaslalıktır. Makamı lı>hklrtle; 

- U:nu ""'*. Derlı. E•. tta..wn h•k:ıret ka~tlyfe satf-0lu
nur. D.ıha faıJ.ı ilt":rl ctd ilmek iı;tenir. 

.-: •Uyu3 eşek• den.ir. 11yU'Z eşl'K l"ibl, 
u7112 krçi de l'&n:lır. Uyuz eşf"fin, uyu:ı: 
keçinin manv.1ra~ı pek fenadır. 

Uyuz, hu.tas., kötü. bir tcYdir. vesse
U.ml 

R. ~ARIT 

Bazı elı;.a ' liyd mei.tl'plerı 

talebe üc:·«.>tl rini izlııııiz 
artırmııılar 

!Bazı cka!Uyet mekteplerinin Ma
arif müod'iir'.üğünd<ıı müsaade al· 
madan cTa!ebe iicrrtle ri, ni art
tırdıkları vaki şildlyetlPT<l~n an· 

laşılmlljtr. Bunun üzerine Maarif 

müdürlüğü mü.fnti,:cr vasıtasile 
tahkiokata başlamı}tır. 

İdd:alar sabit olursa bu kabll 
mektep idareleri hakkındı 
takibat yapılaca.ktır. 

>----· 

cezai 

Kons .. rvatu:ırd ı bir t:ıyio 
Devlet ko:ırervatuan dekor 

brihi mualılmi B. Tarı.k Senver 

devlet l~nservntuarı tatbikat 

s.mrıesi t'Ok~ık müdürlü.,biine tayin 
ol wımuştur. Emiroöııü belediye emniyet 

Awirliği Beyazıta ta,ımyor 

'1Tal<J'1' k6:rlerlnden bmlaroıd>n 
mf'ktuplar aldL İnltbartar İd.arf!CSini.ı 
köylü slr•rsını henu.z plyauya fıbr

madıtuulan •iki.Yet e<fillyur: «Bia llall< 
sJ:arou:ı temele mecbur kalıyoruz. Ha.J
bukl Balk sl.rara<ı.ı 20 k'U!'U$a.t:lır. Gün. 
de iki paket lçenlf'rimfz var. Na51.l 40 
kunq verebiliriz!.• Di70C'lar. 

Kumarb ızlar tevlı if o'unuyor 
Eminönü kazası h<-led.iye emni

yet lııniTlığinin tekmil kadrooile 
iBeyazıtta tıbbiye m"ktebi karşı· 
sındaki Beyazıt nahiye müdürlü· 
ğünün bulunduğu binaya nakolun
m:ısı kara.rl>;'jtırılmıştır. Mezkur a· 
mir1ik, bu binada evve!ce beledi
ye zat işleri müdürlüğünün çalış
tığı kıGına taşınacaktır. 
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İnhiiarlar idaresinin Köylü ıicarası
nı bir an evvel bull;ıştıra.rak. bü.tun kö7-
Jere tevzi elmeslnl tf'~l ederiz. 

İdare, ihtimal ki. icap odt'D tedbiri• 
rl !ılı bG oatıTları J"&Qrken almlt ba· 
lımmal<ladu. 

BURHAN CEVAT 

BİR PA~ Y AÇO DÖRT CAN-ı 
BAZ BiR DE HOKKABAZ 
-----•'" Muharnri: NEZiruı MUHİDDİ1'1 \, J 

ımda ı:eç!p ı:ldığı kıl'lı: Qıç ""'?arud< .... 1 
tı b:.:.6.&;e ICtr.u.!;ll, yfn!I tatlı 90lıl<Z ye- l 

ol ~llıiY':e b>ıl!>oi l?km'-ıdaoıı pat' .ya· 
ro::, el al!Jııd= ıçl.ğı ı.;r bç bakkol 
c ' ~n m. r.•rıt utışbrrndan oluk 
oh.f.-c. ibın Sct:iaı'l ıaymıya y~:1or· 

lorch. KAr d:ı öylesme •r\;'1~1 kıi Bıy 
N pıard..ı.n nereye J'C'•·~·rec~0-ı.nt bı.r 

tUırLü. tayio edıe .. 11ft·T1 &..cu boş ~madı

ğ! •il"'> Qlı ,.. dıste li alan oralara bura. 
Ura scrpıiş ..;rip CIUrııyon;!u. Bn2tl ha· 

ıy.ıllere KC.pı •r~Cc ır.a,ğazalara li:$[yor
1 

Bll•t::ı Rbire ymıırıdo hrtG ım' h>r ç.lk 

cictb ıın Ltcs şeyl.r alaratt o-rıcc 
f.._9-. ır.tıı a11.Jna a.:ıK!ıyor ve yez:!:ıane
~in c kaı; wmı ıc tlı-y•p, Faiıireı:tın iı.1cYo

Pııi "13.~:...ma co:ürcre.lt: 

- Ne aihlrcı;.. ne kcramc'I el o~u:U 
nur ..ıı -o;y. tarın hoı;erler ve mas
lcu<a !tlar 7•P6 yap. lan ı.r lçiıxlr ı... 

lı70<CU. Onun bu .. ,~ bul'eriol 

bpı delarlerltQıa &özeli..... hadaııa 
Osman At.ı• 

- Bem Ba:v g.ıllbQ llkln kaçııılı 
e;rvllhlar <>1~1 O.ye baolı>ı yıımıruklu· 

:f'Ol'du- HC:b.1! Y"4<1'c bu:lC<l y;J< do-

4ıcru maııg;, kaunn:<:nın aoo.ı lxıdUrl 

-Diyo.:<t;-

* 
Ra~ o G<Ce re<: nl<it odassa &odli. 

Epeyce aıı;tı~•ı. !<ığı y.t<rn1ya (l. 

"""1l ve coyunmıy:ı boış!adı. O gece 
M• a tJo ,....., .B~.btü Ş.diyerun ıııor

lular ooyleıd!tt gaeru>da tıloa .,_ yi;y;p 

.içtikten &.•nra BC.!WJ ş.,dıye ile b;r oç 
lq s:ı.t gel>l'm'flit: 

- Yaş. Merzuıka yap! v ... ol! Di:re 
m:-ıldııaa mınldana )~ kaldırdı. 
F>lcıat tam y~ eirer giım.z a .... .., çık· 
t>ğı korlar b:ı&-ımı .. ı bir Q/<lu; Yatakta 

!o<.~ D lıqicı bir oaııh mabliılt 
d!U.. vardı! 

- n.vra...... 7*-ırım bal 
- Sua bire? &a.1 • 

Ralip bu - büllı!llllııl "wJnılea. 

Son günk-rde i"-'hr :m:zin .bazı 
semtlerinde gızli kı.ınar yerleri:ıin 
peyd• o'du,~ u haber alınarak cm· 
ı.iyeı müıdür;iiığü ikinci şube m"° 

morları tar.fından sı.kı bir tahki· 

kata geçilmiştir. B•ı ıtahil yerler, 
hemen kapatılacak ve kumar oy • 
natanla.la oynıyanlar adliyıeye ve
rileceklerdir. 

nı1ı: T<>W<len f:"-rk<n lı><'k pljCllQSJIUn 

bi,- cebi )'Qt.."kt.C<i.oin pcnçs;nde kıı!dı. 
Ratfp eldttl'k d~inl ÇO'Yirip yatw. 

ğa bıık!n<: • lırir lt•ro doha lıayırctı: 

- Son/ Seıı haT! Yine nı< baı;ırna lıaJ. 
la oldun7. 

İnini Y<ı4ıılda cıturm.,. kahıı:atıa.tarla 
gülil.f <>l"dı>: 

- Suo Ratıp!. Seninle t.Vuplıml .•• 
Eğer tJYUŞU.nsak ben de """4tıl ç:ka,r. 
nıam... Ş'l,{cqya da br -ler oöyı.. 
m.ım.. Burada gilzel &ılzcl Y11;1anz ol· 
maz mı? . 

- Hayır olınlız... Ben ııevzi!lmiıı 115. 
tüne gul kd<l'"'""""11! 

- Hl'l)'di oradan msı!<ar<ı! Ben seni 
b'lm<>z miyım. .. Sen CÜJ delil baldıran 
bile kd<Jan,a. 

Hatibin kan beyıMo hüaıım eCrn'9-
tl: İr'ncyl !<.olundan :yat<alı,yarak karye>

Jadıın ııUril:tledl: 

- Delol! Diyorum -.al... Ha;rdl 
daıo!. •• 

İrini bıı ha'ltıııet k.a111""1Cla artık lru· 
oorcı.ı. ~!eri ve tıım<ikl&riyle bbr hü· 
cun yapıt_ Fakat !Utibln karan ımrar. 
dı. İrinJye •la :ı'Uz veımiyecdtti. Kızı 
lro!uıı<!:ın Mluıtu ıılbl dJi'ln fırıatt,ı.. 

t.aııı. 80D<a ka~ı ll<J t?e!a Kllitl..ıl, 

.(Daha var! 

Ha,.. n v a·-z i y e ti ~Ekmek karnesi 
--.İiİİiiiiiiiiiİİİİİİiiiiiiiıır!.-.İİİİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.-.!-~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil sa tan halk 

' . 

-~ -·ş . PO~ i T.IKA 
~ . ,, . .. .. ' . ' 

Şimali Afrikada Mültefiklerin Birliği Reisi Ta• altı •Jdanberı 
h I k l b • ı·" • D .., h • d İzmir, 2'1 (Telefonla) - İkiçeş· Yazan: Ali Kemal SUNMAN are e ll Jgt ogu cep eS}ll e melikte 741 ııci sokakta 5 numa- Tam altı ay Şimali Afrikaıla 

Ye . bir Rus k skacı ralı ev(ie oturan Ahmet Çağların Mihver tarafı içfo harp tal hi gü,. 
Dl ekmek kartı sattığı lhl>ar olun - ler yüz gösterntiş, Mareşal R&m· 

muştur. Mumaileyhia zabıtaca Ü• mel Sl"kizinci lngil 7. o.rdıı.>ana 

Yazan: H •• Eski l:.ükreş Ate~emiliteri 

ŞL'1AIJ AFlılKADA: 

Lı"byada 8 inci İngiliz ordusu 
şimd . (Misrata)ya doğru ô!crle
mektediı. Çat gölünden haI'Cket 
ederek cenubi Libya topraklarına 
giren ,.e Fı.ı:an böl.,~,)ine varan 
müHe!ik kuvvetlerin de Trablus· 
garp umumi ist luuııet;ııde şimale 
c. oı;:ru ilerhxlikleri anlaşılmakta
d .. r. 

General M.ontgomery, l\libver 
kuvvetlerine ka"ı yeai bir ku."'1t
ma teşebbüsünde 'bulunauuştur. '"sa
hilde (S :rte)den g~n .v<>lun 100 
kilometre renubundan \·e çölden 
bazı seri kuvvetler ,.,,,ı.._.ımis bel-

• " ki de mukav«met gö>tucıı .. Iıh· 
ver ardcılannın gerisini kesmek 
istem ştir. Bu İngi:u teşebbüsü, 
İngiliz ordusunuu Misarta'ya d,a. 

ha çabuk varmıtSını temin ed&
cektir. 

l\lattşal Ronuncl'in (M1'>ra1a)· 
nı.n ıııut..a.faa.ilillı ita ·yan kuvvrıt
lerlne bıraJ•hğı söyleu yor. Deniz 
muvasalası aşağı yukarı kesHıniş 

olan Roınmel ordusunun ciddi mu
kavemet göslernıeü tahtı.in cdi· 
Ien1cz. 

Tunusla, l ind İng•Liz ordusu. 
nun n müttefik kuvvetlerinin ta
arruza boşladıklar, an.:aşılıycır. Bu 
cephede müHefiklerin hedefi , Ge
neral N eh ring ordusunu n•ağ!fıp 

ederek Tıums ve B zerte li.nıanla 
r.nı zaptetme k ''c Rom mel ordu
sun un Tunus l\1i!ı,·er cephesine 
iltihakına ıı:Ani olmaktıor, 

Genemi :Schrinı:. birl:aç hafla· 
dan~eri yapınıc: oJ.duğıı ınukab~l 
taarruzlarla Tunu~ ve B"2ertc ha. 
ı 1arınd:ı müMof'k hazır!ıldarmı 
bozmak ve iki lllihvcr ordu>u a· 
rasındaki muvasalayı ımıhafaza 

için arazi kazanmak istem· şti . Fa-

kat buna tamaınile muvaffak ola
rnad.ı. lUüttefikler oyalama müda· 
faası ile bu mukabil taarruzlan 
boşa çıkard lar ve fazla da çekil· 
med !er. Şimdi müttefikler, tek
rar ileri harekete ba<lanııslar Bi· 

o ~ .. ' 
zertc, Tunus ve Gahes limanları· 
na doğru yeniık>n arazi .kazan· 
m ~.aı dır. Yioe tekrar edelim ki 
Gabes c rnrında Tunus - Trablus
garp yofonun keoilnıcsi çok mü
himdir. 

Hulasa, Trablusgarp ve Tunıısa 
kar~ ınü~l-erek b~r müttdik taar
ruzu bclirıniştir. Bu taarrur.tıun 

i.ıki~al e>tme>i çok muhtemeldir, 
DOGU CEPHESL'IDE: 

Rus onlııları üç miihim !<esim· 
de taarruza devam ediyorlar; 

1) Kafkasyada NaJçık ve Terek 
nehri böl~slnde; 

2) Stalingrad 'ın cenup batı~mda 
Kot.elniloov<> şirnendiftt istasyonu 
ci\·armda; 

3) Don nehri dksoği içinde Sta
fngrad • Rosiof demiryolunun 20· 
25 kiJ.ometro şimal boyunda. 

Bu Rus taarruz~ar n:n en rnU .. 
bimmi şimdll:.k ü~ünciisüdür. Zi· 
ra, Don dirseğ' içinde Almanların 
elinde yalnn Stafoıgrad • Rostoıf 
demiryolu kalmıştır. Bu da ke
si!~k olıursa, Vdga He Don dir
seği arasında bulunan birçok Al
man ku\·ve1ler: ~evrilm i ıılarak· 
tır. Bu scıb<ıple, A!ı"an·lar bu de
miryolunun 20 • 25 ICl<ımetrr şi· 

mainde yeni bir müdafaa kA>ltu. 
ğu tesis edeıhilm'ş1cr ,.e mukabil 
taa"nrıa g<'çerek Rus -lerleyişini 

durdurmak istemişlerdir. 
Bu mühim muhH~be hakk nda 

iki tarafın idd"a'arı tabii farklı· 
dır. Ruslar cenuba doğru '!erle. 

(Devamı 3 üncü S.hlfe<lı:) 

zeri aranmış ve 71 adet ekmek karşı mavaffakiyetler gö,taıııi~tl. 
kartı dip koçanile dl'.irt adet gün- O zamandanberi ise Ş mali Afri· 
lük ekmek kartı kuponu bul.tına - ka barei<atı türlü inişler, çıkışlar 
raık müsadere olunmu.ştur. takip etti. Uarbin ne ince san'at 

Ahmet bu kart ve kuponları Hil· takip etti Harp Hn'at ııı.ıı 
mi oğlu İrfllll ile İrfanın babası inceliği her vesile ile ken. 
olan Fevz 'paşa m•hallesı bir nu - dini gii6teııınektodir. Bilhas-
maralı Jıalk dağıtma biTliği reiııi sa şioıdllii harbin öğrettik· 
B. Hilmıden aldıfpnı iddia etmiş- leri dersi.er çok olduğu gibi !Üıllo-
tir. Bunun üzerine B. H ilm inın e- dilmesi ebem olmak üzere üze. 
vinde araş tırma yapılarak 20 adet rine koydı.tğu nıe..eleler do ez do-
ağır işçi kartı d:p lroçaniyle 31 a· gild r. Bu meseleler yaJnı, nazari 
det büyük ve 2 adM çocuk eknrek mahiyoHe kalsaydı c"babı taırafı ... 
kartı bulunmuş ve müsa<lere 0 • dan zanı:uıla birer birer hallcdi,. 
Junır.U'Ş'tu.r. Tahkik.ıt devam et- lcrek ndiccleri l>ulıınur, kitaplara 
mektedir. yazılmh .. Halbukı mıişkülillın ça• --

Çanakkale ilk mektt'p 
mual :mlcrinin 

birikmiş mcskeo bedelleri 

1938 yılında Ç•nakkalede ve 
merkez köy:erirde çalışun fakat 
her hangı bir ı;cbeple buralardan 
ayrılmış o'en ilk m e-ktep muall:m· 
lerini11 Haziran, Temmuz ve A .. 
ğusto.; aylarına ait mesken bedel· 
!erinin ~ilf'Ct'ği Maarif Vekıiileti 
ıaraf:r>dan nlakadar~aı~n malumu 
olmak üzere tam'm edilmO§tir. A
lacaklı muallim'eı~n bir isti.da ile 
M1nrif müdürl ilğü'c müracaat et
meleri icap eylemckredir. 

Çiçek c:şı • ı faaliyeti 
Şohrim1zde ç;çek aşısı yapL'rn&· 

ğa devam olunmak' adr. Şimd.ye 
kac!ar altı )'i.iz b;n kişıd•n fazla 
kadın ,rnkek, kJZ ve ~cenk a~ılan
mıştır. Çiç·'t s::igın ihtımalinin o· 
nü alınmıştır. 

JZMIRDE 
İzmir, 27 (Tellfonla) - Şehri

mizde ş·md•ye kadar 315 bin va
t.ında,ı<ı ~ı'.an tutmadı.ğı ~in 
kendilerine yeniden aşı yapılmı.ştır . 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE KARŞI ı 

uleriııd de hemen bulınak iktıza 
ediyor. Onuıı için her nıulıarip ıa.. 
raf için bu harpte pek zih n yo
rucu ID<"ieleler arttıkça artmıştır. 
Bugünkii vosait ile mesafe mef· 
humun<nı değ'şti.i;i lıcp tekrar e. 
dilen nıaliım bir kcyfı,ı· ctt r . Eski· 
den kimbilir ne kaılar zamanda 
gid·ileıl• le,-.,k bir yro-e )İmd.i gıuip 
diinmPk için bir güıı bıle yetiyor. 

Bu mesafe bsalığnun :ıanıan ve 
mekbn it barile bu lusalığın harp
te ıı.~tığı mühim nıc~<"ll"yi şımdıki 
mücadele etraflı bir suretle gos
tcı ,.. ...... ştı.~r. U.mwni katarbflh DlU• 

L*rebenin cereyan <:ttiği sahn&
h•ill yüzlerce lı:ikmıetre uzalota bu· 
h"1uyor. Böyle u-.ıak bir sahnede 
olup biten.erden tnn1 vn.e.''-"!lG.e 
iaal>erdar cd lnıesi H\zım gek:n ka· 
rargah ayni zamanda çıtbuk ve 
kat'i e.ınirlcr ve.renk h..,rek :iıı ida
re otmekted.!r. Bundan başka ha· 
rekat yalnız karada olu) or d eğ il· 
dir. Hava uvvetlrrine gOrdiJrlİ· 

lece-k şi de yoJı,na ko) ınak ,.~ ır•~ 
eden enıirleri vermek iktiza ctıı .. 
ği gibi b !hassa en mühim .k<)· 
fiyet kara ve hava kuvvetleri ar:ı· 
smdaki işbif'I ğini temin etmek d.e 
elzemdir, Bir de buna üçüncü mü· 
h.im kuvvctô ilive chnek la:urn. 
gel rse o zaman umumi karugiı• 
hın e-ınir ve karar \·ermek işinin 
n-e kadar inceldiği kolayca tah,nin 
ed lebilmektedir: Ueniz kuH"Iİ· 
KıLradaki haıckata tuna kuvvet· 
lerıi işlıırak edecek, fakat tok de
fa donanmanın faaliyetinden isti· 
fade etmek laı.ım geleccll.t r. lııte 

o znn1an kara, hava ve deniz kuv· 
vetleri arasında tanı bir işhfrlif,<İ 
kurmak zaruri oluyor deınek.tır. 
Bu ahcng de umumi karargah 
kurmuş olacak. Fakat lıer~eyden 
evvel harekat saha:arın:la OO:cr 
o~uğuıı.cian \·aktu~de \ ' C iySden ıJİ .. 
ye haberdar olmak lazım gcld(~i 
gib! wnumi kıtrnrgfılıın emir ve 
karar vermekte ı:ooi'- niyeceği de 
aşikardır. Her surcflc ku,·vdli o
lan iki muhar p taraf fa·rzeıli:ir 
de bunlardan haı-ı:is:nın g:,J.p ıF· 
leceği etrafında balı e gir ~itr ' e 
harp talihinin en ziyade ha ıg· ·i· 
ııe gülünıs yceıcği tahınin e lı · 
bilir: Olup b:teni iyi hol>l"r a.aıı, 

çabuk karar •·eren \'e <>mir , . ...
relıilen, ctt ği hatayı çalıul.. diizcl
tebilen, dHşm-.ın turafrnrn h:ıta .. 
!arını göriip hemen ist:rade e<lcn, 
bunların hepsini de vakit ı;eçir· 
meden yapab len, 

MiHV CİLER 
Birleşmiş milletlerle mihverci

ler miin:ı.ksr;a.ıı ne vakit ortıya a
tılsa unutLJ:a n bU- mesele vardır: 
Geçen harpte 'birle~ioş m:ı:eı:er 

ccphesinın ad. mütt(>fik ve şer:lk 
dev:etl erdi. Bılha!Sa Amerlk> bir 
rr.üttetk d<?€il, sadece bir .şerik 
aevlet. ti . Bu sene Amer;kanın 

oBa:, rak gımü. nün cBi;·ieşm !ş 
Mil:etic.rın gunü, o'.'a.l'ak kllnıl edil
diğini ve ooy'.oce ku:l~ııd fiını he· 
saıba katacak o!unuk fkiııci c:hm 
harbinde terwnin hangi gözfuıe 

kocursa konsun ağır basaıc~ğı mu
hakk&6. ı ··n Bir!~i.k Amcri<.anın 

•bu harbe d•ha yakındau bir ilg: iı!e 
katıld :ğını görürüz. 

Geçen ha"pten son:rd'.<İ ayrılık 
ve bunu tak p eden .!n.f;r•tç•• po
litikanın doğmasında ilt>haı yeri
ne, şirke( esasının kamı olması 

ınes'uldür, diyorlar. 
Şiımdiki b;r'eşm;ş ır.illeUrden 

bazıları. mesela Britanya, Fransa· 
ı::ın ııukutunu takip eden aylaıdı 
mihvere yalnız ba'jtna mukavemet 
etmişti. Uzakşark'ta facianın en 
biiyü'k ıztırabını çeken Ç:n keza 
kim&eden yardtm göıımedeo Ja· 
ponya j:c başabaş s~n•lerce döğüş
müştıi. Şimdi .:rhan haritasının 
pek bü)'1ik bir kı.smını kaplayan 
•bj.l'!eşm i ş mi:ietlerle mihver dev
letleriııirı mu'Gıyesesinde bu iki 
noktanın akılda tutulı:ruı.sı. <faydalı-

dır. 

Dünyanın pek büyük bir Josmım 
cBir;e~miş Millet;f..X• adı altında 

topby:ın sebep ve tmllierin sacl.eee 
maddi o'.cu"unu iddia ve buJıda 
israr biraz d• Slthi bir görüş mah
su)üdür. İkinci c:h,n harbinin sa
dece bir ideo loji harbi oldu.ğunıı 
ia.dia ne kadlr mübalağalı iı9e , bir· 
leşmiş milletlerin de sadece b'r z•· 
feri ve bu zaferd~n doğacak mad· 
di faydaları toparlamak ü:zere bi~ 
lcştll<lerine ln.ınmak ta o kadar 
yanlış olur. 

Hiç şüphe yok ki iş'n içinde rol 
oynryan kU\·vetin yal'ISından faz· 
lasını inanç, ideoloji ve görüs sa
halarında aramak lazı.mgelm~kıe
dir. Ve mesela l\hsaıyk, Huıss,, 
Palacky, Dvor•k gibi şahsiyetlerin 
ileri siiı.-d'iJJderi flı<irlerden Aımeri· 
kalı1arın müdıfa. :1Uklrinı söyle-

" The Nevyork Tim s !Uecmuaaınd m ,, 

rt" . Çeviren: '\I it t,,UZriET BABA J: 
di.kleri idealler arasında az <kığil, 
hıç bir fark yoktur. Binaeıı.a ~,vı, 
Avrupa kıt'.ısı.nı Amer'Jtad1n 1=· 
.koca bir Okyanusun ayırması bun· 
!arın idco:oji sa.hı:s:nda birle., '?le
lerine hır ma ni tq:...ı ede.rr: ' Z. 

Bir idco:oji v~ b '. r hayat fı.lse

fes:ne vac. bi:rr_ek için m • h.a.<ka'k 
surette hcıkes:n aynı ö~çü:ü, ayni 
vasırJJarla, al,-ıi k."')·rnetler üzctın .. 
de bi.rleşmiş o?m, . c.ı·ı "'"P etımez. 
Bir hedefe vaırrnak için de bir çc.lk 
•nısanların ayrı ayı\t yolları seçm-e
s_. hedefin mah:yetini a~:-ştirc~z. 
İşte böylece b 'rbirleriuden çok u· 
zak insan kit:elcri bir gaye etra • 
fında birreşrrıiş o:abılrı.<:kted..rler. 
N<Sıl ki mihverin de kendi sahala
rından ~'Ok uo:aklıırda. Japonya gir 
bi kll'VVe!li bir ort•ğ.. vardır, 

BirLeşm:ş milietlerle mihv-er dev· 
letlerilfo maddi ks.ynakl.:ırına ge
lince; hlll'p ağır sanayii jçin pe!ı.-'l<I, 
kömür, de.mir g)bi maddeler esası 
teşkil etmekte okiıı~na göre m'h
verln birleşmiş mi'. l etleı·e nııızaran 
kaynakları daha fakil'dir. Yalnız 
8011 Japon iütuhaı. dolayr;ile hcıı.>
te oldukça esaslı bir h•m madde 
olan kauçuk kayna'kla.rı müttefik
lerin elinden çıkmı ır. Buna mu· 
kabil Bir~ik AmerikJ devletleri
nin 1938 dren bu yana ve Japon
ya ile harp patla·:,~ncJya kadar U
zakşarktan ve Felemer>k Hindis
tanından 100 milyon İng:;iz liusı 
atrymetinde kauçuk almak ye stok 
Y8'Pmak üzere büt~inf' para koy. 
duığu dJ bi.:inmektedir. Kauıçııilc e
sasen sun'i surette de >mal oluna
bilmektedir. Sıın'i kll'tlçuığun tabii 
kauçuktan daha kuvvetli ve dalıa 
dayanıklı oldu.ğu da muhakl<akta.r, 

Kauçukhn harç Uzakşart<'ta 

lciilliyet'i ak.ar yakıt kaynak arı da 
gerçe Japonların eline geçmiş bu· 
lunuyor. Fakat bu henüz umurııi 
mırvazerteyi bozacak bir durum 
arzetmemakted'ır. Nasıl ki Ameri· 
kıı<hn Avrup.a \'e Afrika cophele
rine a:kar yakıt nakli henıüz halle· 
dilmemi. bir mesele is<, ayni veç. 
hile Japonyarun Avrupaıdaki miJı.. 

ver ortaklarına bu hususta yım:iım 
etmesi de h~nüz m~vzuı.ıobalıs o
llmııınaktadır. Bfnaenaloyh b1m 
maıdde kayııakla!'l. bakımından 
müıve.rle, bir'eşrniş devletler bu 
Jıa.rbin baış:ang:cın<laki durumu 
ırtı.ıoh.aıf3'Za ediyorlar d<ıınek yanlış 
olmaz . 

Şüphes;z ki bütün iş ne insan 
ne ek h•m mı:ckle kaynaklarının 
çok:~ğu ve ko '•y lş! etii<?cek brr 
Jıalde bu'unması i'.e bı~moı. As.1<n
l;k mühim bir fen ve ihl!:Sas •şl ol· 
duğı.ı g:J:ıi kı;ananda meselesi de o 
kadar mühimdir Fak t burada bir 
mesele var ki o C:a ır.akurı.ize ha~ 
'bin oldukç1 yen• bir ihoisas i<i ol
masıdır. Yan• l:ru işte mihverle 
müttefiklerin arasınd.ı pdk o ka· 
dar büyıük bir mes.ıııe olmıımak bir 
mantl'k ve aklı .S<";:-m rnl·selesidir. 

Deniz.'.eı'Cle kuvvet birleşmiş 
mJJet!erin elindedir. Bürun gayret 
ve amans;z b;.. denlzaltı harbine 
rağmen İngiltere ve Amerika batı· 
rılan deniz kuvvetlerinin ve dıeniz 
taşıtlarının yerl<ırini d'O'.durdıJıtlan 

gibi daha fazlasını da yapmakta · 
dırlıır. Hatta bütün emarelere ve 
son mallımat önümüzdeki sene zar. 
fanda ~· edilen le batırılan ana • 
sındaki yeni i~aat lehine büyük 
lbir hrk hasıl olacağını göstermek
tedir. 

Hııval:>ra gelıncc; Uzakşark ta 
dahil bütün cephelerde bi.r!eşmiş 

mılletler taarruz halinde, m'ıhver 
müdafaadadır. Müttdıklerin ha· 
vad• tama.mile kahir b:r U.,'ti.inliiı~ 
ne zam.ın temin ed«:e.kleri ş;mcli
den söyler.err.ezı;e de inkişafların 
bu üsıünlü.ğe doğru gıtmekte ol· 
duğu da •ık'>r. 

Kara harekatına gelince; Japon· 
ya Uzal«Şark'ta duraklamış gibı
dir. Bunun ne kadar devam edeceği 
yılrut tamamen dufüp dunnatlığı 
önümüzdeki a:y:ar z•rfmda belli 
olacaktır, 

Şırk cephesindeki durumun ~ 
ş:rnıali Afrikada başlayan İngiliz 

taarruzunun ne g'bi inldşafla" k•Y· 
dedeceğı üzerind• de kehanetlere 
kalkı.şmak hatalı olur Bunlara da 
çok kısa bir zaman zarfında hiıdi
s1t VP inklşafla:Ja öğrc-nebil«e
& 

Bahsi yine bu lıarbe, ş:mall Af· 
rika muharebelerine ve. altı ıi'! 

evV"Clk.i devre ile şinrd ki arasında 
olanlardan çıkan neticelere getir• 
mek lazım geliyor. Çüt>kü bun• 
dan sonrası için de ver lecck bü

kıi.mlerde bu yakın mazio<n öğrel
tik~rinılen çok istifade ed lmek· 

tedir. Altı ay e\·vel sekizinci İn• 
g liz ordusuna karşı Mareşal 
Rommel'in temin edebildiği üs

tünlük neden ileri geliyordu?. B:J 
suale cevap verirlocn lngiliz aY 
keri milneklr.'dlerinin ittifak ettik· 

le.ri nokta şu oluyor: :\lareşal .Roın• 

mel ne olacağını daha ev•·el Jıesap 
edehil'iyordu; bir. ;\la~eşal Ronı• 

mcJ :ı<kerini. toplarını, tankları-ıt 
ve tanarcl~rini tam b'r işhirEği 
tesiıs etmek suretile bütün kııv• 

vetJ.,,.ini •tek .bir viicut, halinde 

oradan oraya •vkedeb"lil·orou; 
iki. 

Ondan soııra bu üstünliik eldrıı 

gitmiş, sekizinci İng !iz ordusunun 
hazırlığı artmı~. kuvveti ç<>jtaIDıış· 
tır. Son altı aı danbrri Sinıali Af• 
r"ka snhndt"rinin iiğret1iği hep '" 
olmu~tur: Kara ve han kııv,·et· 
teri ile tam bir iş'!ıirliği. Harlıill 
bundan sonrak: inki~ftl'da deııiJ 
lrn..-.ı:ti de k"'ndindeıı bcklenell 
rcilii oynıyacaktır. 

.. 
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Hadiselere Bakış 
Dar an'ın ö.ümünden ~onra • A'manlar, Rus 
taarruzunu he;.Üz durduramadılar - 8 inci 
ordu Sirıe'ye girdi • Sırp çeteleri, bir şehir 

zaptc:Ui .:;r • Sadal:at ı a , tı tazelendi 

Dırlanın öldürülmesi meselesi 
siyasi sahııda henüz önemini mu
ha;.ı.ıza ed•yor. 

Dil" de bild rd.ğimiz gibi katil. 
hırp d vanı t.ıra.fından ppılan kı
sa mu!ıııkemesıni müt.cB1<ip ö!ü • 
mc m•bküm eiı"m-ş v-e hüküm 
dün sabah infız olunmuştur. 

Katılin hüv.ycti gizli tutulduğu
na g<>ce, onun id;:mile tahkökatın 

kkpanrr ıdığı an·-şılıyor. Sadece 
bi nen ş•y, harp divanınc.a yapı
lan ::orgusunda ~ ti .n Frans,z te
baa ~:fan oldu;::u ve anas nı" da 
ha n İta.ıy.ıda bcıluıınıakta ola-ı İ
ta?) an bır kadın bulunduğudur. 

Katilin bavulb.,.ında bulunan m:ik
tuplannda ve d:ğCf mektı..'"Pların
dırda cinayetle aıaka<ı hôç bir şey 
bulunamamıştır. ZıtEn katil de 
Ilı.arp diwu11nda, bu cinayeti tok 
başına işlediğ'-ni, hlr, b'r su-ç orta
ğı olmac...ğ1nı ve kömseden teşvik 
görmedijiıni söykmiştir. 

Fakat umumi efkar kııtitn bu 
ifadesini ~afi gö=miiyor. Bu cina
yeıin ırt ıtiıbmı mihverdler İngi
lizlere, İng•lizler r,· bverc•le.--e isnat 
cdiyor1ar. Pattiı mihv=iler daha 
ıleri (lidcıek, bu yüzden Amerika 
ile f ;:·!tere a<"•sın:bki müo.ısebet-
1eıde gerginlok husule gcld:ğir.; bi· 
le ~ia ettiler. Fakat bu iddiayı 
teyit Eder mawmat yoktur. 

Bu trnıyetin Şima!i Fransız Af
rık smda bir sars~tı hasıl edece
ği artık zannedılmiyor, ~cı'll 

Jıro Darımın yeriııc idareyi ele al
mıştır. Dün top"anacağı bildirilen 
impatarorlıtlı: konseyinin General 
Jıro yu lıalof tayin etmiş olduğu
nu ıahm1n edebiliriz.. 

RUSY ADAKl MUHAREBE 

Orta Don da on iki gündenbe
ri b•şlallll§ olaıı Rus taarruzunu 
Alır.anlar hilla durduramamışlar
dır Gerçi Almanların karşı taar
ruz1ır!a Rus bızını yavırş'.altıkları 
anl~ılıyorsa da, Almanlar için teh
likelı durum heı:ııüz 2.1.il olmamış
tır. 

Almanlar, Mf:ler<:vo, Kamenska
ya ve Rostof isltk•me!Jndek.i Rus 
taarru~u her ne paılıasına olur· 
sa olsun durdurmağa ç•!:ıı:ıyorlar. 

Mil!eırovo'nun §İmal 'batısından 
Ukraynaya sarkl:n kuvv-ctlcrin de 
yc!'i gelişmeler kaydettiği anlaşı
lıyor Demek ki Alman'ar burada 
da duruma henUz hakim olama -
mışlırrdır. Fakat Alm&n!arın kısa 

tw zamanda bu bö.ıgElde v:z.'ye!le
rinı düı;e'tmeleri beklencb 'ir. 

Şimali Kafkasyada da Rusları.ıı 
tallTUZU i!k hamlede gelL,ome 
gostrrmıştir. Almanlar bu kesim
de mayin tarlaları vücude getire
rcl\ biraz g~rilem1şl-erdir. Bu geri
ley4in ccpiıenin umumi vaziyeti 

ile alakalı olması daha ziyade 
muhtemeldir. 

Sovyet teblii!leri Alman zayia
tını çok a:ğır gts.eriyoı. Buna gö
re, A:manlar 10 günde 100 bin za
yiat vermişlerd.r, Ayın 16 sından 
evvelki gün~ kadar verdikleri esir 
57,200 dür. Almanlardan aynca 
107 uçak a lımmştır, 

RODOSA BlR TAARRUZ MU 
HAZIRLANIYOR 

İngilte"erıin Ortaşark kurc.a'l'da
ıoı General Alcksander ın Kıbrısa 
gelchği evvelce yazılmı.ştı. Bu zi
yaret adadaki m.üdsfu tertip:cri-
1ıi tctli!j<l Jıs;nletlilmişli. 

Ank.ara radyo gazetesi dün ak
~amki ncşriyatnda, mihverin ada-
1~ • denizınin anahtarı olan Rodoo 
adası.na mahdut hedefli bir taarruz 
yapmak istiyebilcccğini söylcm~
tir. Böyl<'oe mihver b:r kısım 'kuv
,·etleriııi Lcbya ve Tunusa gönder
miycrek, adalarda tutmak mecbu
riycl'.nde kalacaktır. 

8 INCl ORDU SIRTE'Yl 

İŞGAL ETTt 

Ortaşark İngiliz tebliğine göre, 
8 inci ordu evvelki gün öğle nkti 
fürte'J ı i~al ctmişfü. Düşmanın 
batıya doğru sürülmesine devam 
edilmeklcdır. Bu kuıvvetle.r şimdi 
daha ziyade mayi n·!2rlalarını ru
mizlem-ekle meşguldür. İleri un
surlı:r ise bki.be de'\·am -ediyor. 

Çı;t tarafın.dan gelen FraJısız 
kuvvetminin de iierlemekte oldu
ğu F""'t•n bildirllm;ştı.r. 

Amrikan - İngiliz k1ıvvetleri 
Tum:sta M~ze"ibab'ın şimal do· 
ğusunda 6 kilometre kad>r İi'erl-e -
m:Şlerdir. Bu k•ıvvetlcrin Tunusa 
20 kilometre kad.ır yaklaştıkları da 
Uve ediliyor. 

SIRP ÇETELERi B1R ŞEHİR 
ZAPTETMlŞLER 

Londradan bild:ri1diğine göre, 
Roma ra.dyosu Yugoolav çelccile
r.nin Bosnada Livno şohr:noi ele 
geçirdiklerini, 3QO kadar asker öl
dürerek topçu mal,cmesi aldılcla
rını teyit elm'ştir. 

Çeteciler bundan ba '<a Bosna
dı Sınaıskımot kasab:ısını kuşat -
m~lardır. Travnik bölgesinde de 
b;• çuk İtalyan ve ~"" askeır'.e
ri ölduru'.müştür. 

SAADAB.-tD PAKT! 

.Memlckclimizle İran, Irak ve 
Efgaıtista.n arlisında imz4anan 
Saadabad p•J1tının dün yıldönümü 
idi. Bu muahed~. müddeti bıımış 
olduğundan, >lıt'va ett'ği hüküm
lere tevfikan, ker.di'iğinden taze
lenmiş bulunmaktadır. 

SÜMERBANK 
UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 
Varlık Vergisi Mük ellt fi eri Sayın 

Dikkatiııe Tiiccarlann Nazarı 
Varlık Verııbl ıntı:<e3lı>flerlne bu verır'yı ~yede 'bir laol=ylık ol

~ "e bockllef'itWl t:.mamı y.erg nl:.ı. ted':yeskle tahsis edtlın.k t.a:cre, 

Baır:(c;-:mıız r.trıi:."9 ese ve Fabrik::ı.l~-ı 1(.·'.n !pU<tı...t maddcle-r, yaı'd.ırnc1 nwd .. 
d.ler, :>;:>al ı_nalz..,,..,. ve &&:!re iş:l..,,:r:ı:la ıı.'yaç ve !ayda görü:en 
m:;_, :eterden elveriılil lruhm=lar s::ı:ın a:ınac:ııoır. 

Du i:ıbll malı oltJp ta satırci< arzu ed'-'11 Varlılı: Vo.'ll . m!ik lle!!erl 
n!n pa:ıxuJu c:ınaydni :if".;-rılaru::It m maddc'cr içn Jla!~$y B:cz. Fab~ 
r.t<amıza. y\lınlil ıs:mııy1 lçön H 1 'le Detlcn!ar Fı.1>.~ar. '>la, Deıi san.a
yı, IQln Bc1lc.,zct:ı De:oi ve Kı.ırı ur.ı. Sanayi ll o .... mııo. •ııııııat ve 
te..41Ja.t m:ı 7JZ l"CS!yle mütcferrD.< mac!eler :lçdn nart: nızın GGlataCa 

Şllbe bl:JJl;ıtJ-t=t.. Saim Alma ve Na'.doy:ıt M""'-'<I · _,., lclğıt -il 
IQ'T !zmi.tte SelllHaz Saruıyli ,ıı~ ~lze, n:l\.-,,aı eıya için de Ka
t, ftu Hmm::.a Yerli Mallar P".:0 r:arı JI• Ö1"Se e.-n!-"c mı:ı . ..,,,03\ ede-
r ;?< •- .,.U)'ereı<terı tmlla+ !~ teklifte bı.ıluııım:ı:'arı fllın 
Ol"'1at". 

11Pi:s:ii:li':i-Q;:~~~ıo.:~~~:ı-~~i!l:3:: .. ::Ql~~;zı~s:zıı:.ı~~::l!~!:l~~~~~ ... 

Bugün IST AN BUL Gazinosunda 
Saal 16,SI da içıtiı;iz MATİ1'"1!: 

ALDIRMA 
12 tablo FANTAZİ BUvtlK R E V U 

Yos 11: F.KREM REŞİD - MU.~ CEHAL llEŞiD ;:;--..;. ... ...... =c======-·:ıı! 

Yeni doğan 
Fransa ve 
Müttefikler 

(BAŞMAKALEDEN DEVAM) 

ınamnk iç"n, 
b- Büyük sayıda muharip kuv. 

vetler kazanmak, 
c - Muvasala lrolaylığuı1 art

tırmak •. 
Bakımından keooisini gö!ltere

cektir. Geueral Jiro Batı Afrika
daki Fransız muhıır p say ·ım 
300,000 olarak dooıecinde zikret
miştir. Bu, me\Cut teşekküllerin 
ifade eltii;i kadı<> yel.-ünu olmak 
gerekir. Halbıtlci, Amerika ve in- -
giltere Afrikayn harp vasrta!arı
n n çeşidini yığmıra başladı.k.tan 

ııonra Batı Afrika Fransasından, 
Şiınalı Afrika eyaletlerinden F'rarı
~ız İı"lıaratorluğu en nz 2,000,000 
luk b r muharip kütlesi çıkardbi
lecek ve bütün bu kuvveller saye
sin de İngiliz \"C Anıerikalılar de
n;za~ırı ınesaf lerdcn sadece tek
nisyeıı subay ,-e erle, harp •iliıhı 
ve va>ılnsı taş m:ık ;mtiyazına ka
•·uş:ıcaklardır. Bu 2,000,0UO luk 
muharip ve ınuotaznm kuvvetin 
iaş,.si de biz-zat Afrika kaynakla
rındaıı tentln ohınacağma göre, 
Amerika ve İngiltere büyük b"r 
krahlığa, mm·asala !ll'rbesfüine 
ve tnş t tasarrufuna sahip olacak
tır. Bu •ekilde, Fransız İmparator• 
luğu k.;vvctlerinin ba~ta denizaşı
rı nıüstemlekckrden taşınnıasma 

!üz.um kalmadan bile snf Afrika 
kaynaklarına dayanılarak teknis
yen !~iliz ve Anıiorikan mllhariJ>" 
!eri :le ıbir arada Al<d~n!z tasfiye
sini ve cenubi Avntpaya yapıla 
cak ihraçları başarması bile nıüm: 
kün Glacak, İngiliz ve Amerikan 
mdular · Şimal den zi ,-e AtUıntik 
sahillerinden Avnıpaya boşaltıl
mak gayesinde scrbe•t bile kala· 
cnldardır. GcneTBI Jiro'nun, 

- Bize modern s.iliah \'erin "z.. 
Deyişndcki sır da bu oUıcaktır 

ve en un asıl nıinası: 

- Siliıh. siz vereceksiniz, kanı 
b "z ak~:ocağız ... 

Deınekt:r. O halde, ha~bin dür
diiw:ü kışı içinde yeni bir Frama
ııın rlt>Zduğunıı, müttefiklerin .a
fında harp gayre.ti bakımından ye
r ni ı<lıl 1':ım ve dtmokrasyalann 
bu gayretten biiyiik faydalar elde 
e;eccğ.ni şiınd.den kalın! edebil!
riz. Herhalde, Fransad:ı mağlup o
~an Frans:tz mi:leti fP-İtrar lmpara• 
toı·;uk kuv\·etler nin sayesinde ve 
ınü!ı!efJtlerinir cihazlaDdırması 
yardnnı ile Avrupada galip gelmek 
yolunda demokrasyaların zaferine 
bü.ıiik yard mda bulunnılıilecek

tir; bu yo:a g rilnıiştir. 

ETEM IZZEf BENiCE 

Varhk Vergisi 
fJ int'i ~ t 'N! n n. "\rrıı 

cak bank•lar meyanına Türk Tı· 
earct B.mk:ısı şu belen ile Haik S3"1-
dık1:m ve ajaıı.;:arı da ilUhak et -
m.ş' cr.dir. Bundın maoda Em;,ik 
ve Eytam Banktsı ~ul:eleri gay.r.
mcnkul rr.ukab. inde açacak arı 
Zı't:d:.,-crc ili'ıvl.ıfı.:11 err.tia vc~airc 

muk3b:lin<lu d~ kredi a.çmak hu -
sus.ımda tertibat almı~laı·dır. 

Sürr.cr B'1ık ta (döıdür.cü say
famızda bulunan ilan mıx:iibnee) 
ko'.aylık y>pacaktır. 

Dtğer taraftan mclı.lemel yanlış
lık ve vo'.suzlukların ön'.emesi ôçin 
i(:ra daireleri varlık verglsi ile a1a
kalı olanlara tediyatı kesmişlerdir. 
Bu g:Di mükellefler ister resmi 
müessese olsun, ister hususi şa -
h:.slnr o'.sun maliye şube'.erindcn 
vengile.ri ödedikl~rine dair birer 
vesika getirmeden para alamıya
cakla.--dır. 

Bir Japon Üs
sünde gemi1er 
bombalandı 

• 
VaşQıa-lon, !7 (A,A.1 - ISa!lıVe Na-

zırtıtının 26 İlkılr.inun t..rilıll ıat nu· ı 
ına.raJJ tohlıtf: 

Cenup p~sııtıı: 25 tııd:inımda ordu- ı 
n mensup bir •çanluıl<ı leşlı.111 Gua
d~lcana•"daar.t usnmden havalarunq ve 1 
Yeni llrltan1ada Babaul t:manında. 
~emlrU dilş.man "tmiJerln~ bombala· 
mışhr. Bı.iyı.ik bir ta ıt gemisine üt 
tom loa!ıet ka7ded imi ..-. başka bom
üılar da üo kürii.'k yiık ~si J'akint
ne dilşmiı_tıir. Bi-r d~ avcı ı..
kiJI hava13J:ır.ış ... da bon~a u~aklan· 
mı:za taarrur etmemiştir. 

Nişantaşınc!a bir hadise 
•• 

Bir Üniversite 
talebesi kız ta. 
banca ile ağır 
yaralandı 

N'şantaşında Vali konağı cadde
sinde Biılir apırtımnnırnn 3 üncü 
kal nda olu~n Üniversite Edebi
yat F:ıkültesinin üçüncü S1ruf ta
lebelerinden 1415 numaralı İzınir
li Nur Turka i;minde jıir k12 dün 
akşam nıczkür apar!ımanda kar
d~i Yüksek Ticaret t&lcbesnden 
1U29 nıımualı Ümran Us'iu"" ken
dilerine misafir gelen İzmirli, 
Hukuk Fakültesinden Münci Ka
pan ılc otururlarken Ümran, l'tıün
c'ııin bavulundan çıkardığı taban· 
cayı boş zanederck karı'jlınntshr. 

B'.rdcnbire P'tlayan tabancadan 
çıkan kurşun genç kızın beynir.e 

General Jiro, 
yeni vazifesine 

başladı 
Londra, Z7 (A.A.) - Şimali Af. 

rikadan bildirHdi~ine göre Gene
ral Jiro Fron. u Afrika<ı savaşan 
kuvvetleri bnşkumandanltğma &e• 
çiı.ın•~tir. General Jiro verdiği bir 
beyanatta ezcümle §Unları söyle
miştir: 

- Yeni vazüeme başlarken yal
n z bi• düşüncem var: Fransa İm
paratorluJ;u ,-e kal'i zafer •• 

Deıniryolları 
işçilerine zam 

yapıldı 
Devlet Deıniryolları İstan.bul 

idaresi iş~: darlığın önlemek için 
ba.ı tedb rler ıı.lm:ştır. idare bu 
ıneyan~a i'çi yevıni)·el~ini 3 lira
ya çıkaı m ~. bergiln bir kap s-.cak 
y<:nıek d•ğıtmıya ve karneleri mu
kabil nde lıcrgün bedava ekmek 
\'Crm )·e bnşlantı~tır. 

Bu sayede birkaç hafta ev\'eli
ne kadıır bi,.odilen işçi buhranı 
önlenmiş ,-c işe talip artmışt ... 

·ıuıuş.n baca 
nu !l:abc.b saat dokuzda 8eı!ji1"taşta 

Şehit 'Suri aokıiında 8 numR.ralı evın 

baC3.!.1run kUTumıan t.ata.~a da, 
ev :ı.ablbl la.rafından söndüriıl~tür. 

isabet cı.lerck a,~ır yaralamıştır. 
Kız Bcyo;ıglu hastahanesine kaldı

r;lm:ş v< ta.'ık•k"\l müddciı.-ınumi 
muavın;c. :nden Özçoban el koy -
muştur. 

us"kl •Bn'atkir- ı 
ları kongresi 

Cl lıici Slhi%Nlı» l>eoraml 
.. esaretin timsal, yapar. 

tlrmrnrada 
cı in1> Sa..>ııreııen Devam} 

takdir eltim. Çarpıjmit lara l':'Uralı 
e\mek irin fırsatuu bulamıyan!Jır q 
~elerınl önemlr yapmışlardır. 

İşte bunun gibi daha b!r çok 
hususiyetleri olan müziğ:n ~ina 

ve üst~tlsrının kurdukları cİstan
bul l\lusikı San'atk." .-!arı Cemiy ... 
U. nin koI>grcsine göderken zili. 
nim bu dli§üncelcrle meşguldü. 

Koca salon san'atktarlarla hınca 
lp.nç dolmuştu. İdare heyetinin o
kunan ve kabul edilen yıllık çalış
ma ve hesıı.p raporlarından anlaşıl
d>ğına göre cemiyetin 465() liralık 

bü!çes•ndrn esnaf hastııtıaııesine 

bin, ır.uıhtaç esnafa 250 lira yar
dımda bulunulnmş ve Y'Qksul ~•n
atkirlar mcnfaaıine verilen müs.,
mercden elde•"olunan 148 lira d• 
muhtıııçlara tevzi ed.lmışlir. Bu: -
dan sonra drlrk'err.gcç•'di: 

Genç san·aıkıilı rdarı İr!an; c. 
möycton 5.za'nrıra ış bulmasır , 
iı;~c saz takımı isteyen mucss~" 
.oeriu C\'\'C~iı. c:cn jycte m1rdCa::. • 
l...nııın usu! ittihazını ve cKom: 
yoncu. farın ortadan k•'d:ırılmas 
nı talep etti. Bu tcmcnnil.,.- kabı • 
cd•'eı ek bir •4 bürvs;). kurumu... 
muvaf k gorü:.ctü 

Aza rdan B. Faruk ta cemiyet 
nız•mnamc ve isminın cMusikı \ 
sahne s•n'atkı'ırları. olarak tebd 
,.e tadil olur.masıııı. 'bugüne kad<. 
cemiyetin haric"ıde kalmı~ ola 
varyloC', tiyatro, revü san'atkar]. .. 
ı1nın da cemiyete kayııtannı irr. 
kiın veri!mes:ui istedi. Ve tıunu.. 
ccm•yctin kadrosilc .lıütçı-sinin gc 
nişlmes!ne de modır olacağını il'
\•e ettı. Bu ıek:if a:1uşlarla ka.bu ı 
olundu. 

Siz.ler Rlndl•tan hudutlarını konıd• 
•tıa. Mülleflkleria davamı• urdU( 
loiA paha bl(tıJem.i.Tect·k kadar kı:rmt-&. 
il etlaa. FilrsUn, Surilt. Irak ve İr&D
dald bÜJ'iik ım!calanıı blr iu.-= l'I• 

lu tf'tkll ettlıuı..• -Rusyada harp vaziyeti 
,, •f'ICİ g·Jt••fedt\r. D· VS.".'n' 

lbütün biiyük zaytat Alman. or
dularına lu;"..n tam onasuıda icra 
ediıc.ğindeu netice onlar için çok 
ağır olacaktır. 

VA2.IYE T 
J 

(2 l<ıci sıııı rcdo:ı n .... ._,,,, 
diklerini >öylüyorlar, Almanlar da 
mwrnbıl taarruzlar sa) <-sinde ltıı.s· 
lamı geri a!ıhl klıı.rınt iddia edl· 
y<1rlar. Yan.lmıyorsak, Stal ııgrad.
Rost.of demiryolu iinrindc bulu
nan Kalaç ,.e Millerovo me,·zılerl 
yakın Ru tclıdidi alt 1ıda buluaı
makt dır. 

l\lareşol Timotctıko, orta Don 
cephesinden ceıııılıa .lerli)en Ge
neral Br.tov ordusile Stalingnd 
cenup lınt..,ında )cniden taarru
za başlıyan General Romaneııko 
ordularını yeni bir kısk.ıç barehe
tine f><Vketmi11'r. Bu iki ordu IJ-On 
dirseği içinde Stalir.grad Rostof 
demıryolu üzerinde bir~·nce. 
çeınbcr J..apaıumş olacaktır. işt. 
Alırıaıılar bu iki Rus O<"dusun.u 
durdurnı ya çulı.şmaktadırlar. 

Erak, BiLrh•n TokS'..n yeni .dare 
heyetine i.ntıhıı.p edılcrek toplantı· 
ya n!h yet verildi. 

Koncire Azaları memnun-. ı:r~ 
t<rih b•r ha•ctt ı uc:iye :le konuşup 
şakalaşarak salonu tcrkederke~ ba-
21 aza•~r aralar~nd.a sessizce konu
şuyorla.?"dı 

Zeytinburnu daki 

Bundan sonra; c<miyetin t.d·ı 

olunııcak p_izam.num"sinc ve zabıtt 
belcdıye talim ıl.ııamesine cMüzis 
yrrılef için koır.•syoncuiuk yap· 
mak mtmnudur. şı:>kl.nde b:" mati
de konu..ınası trklifi de alkı~nr a j 
r:ısında muvafık görü.erek yen 
1<larc heyctı ıiza a" ntıhabına ge
çildi. Neı;.;edc B. FarUk Altın, Y•
~ar Di~an, lıian, Abdurnhmar. 

•- Ey aı1ık tulüatçılar da bir 
cemıyeı salııbı oldular. Oıı ar da 
bize iltihak ettıler!. ..• 

BÜLENT HAMDI ER1M 

İstanlul Dördüncü fcra N.emurluğun<laıı tren kazası 941/lSf.9 
Bir borçtan dolayı ·atılma na karar veri~ olan ve tamamıııa 

yeminli ü~ ehlivuJ.ııf ıaraiınd.an IS IJO bin !ıq yüz lira kıymet konul
muş olan Bakı:rköyündc Sak zağacı ada Kıpan·acı lM>koğında 35 - 39 sa
) ılı, maha11en 39 taj sayıl. ve taııu kaydına nazaran atik 35 ~it 3!> 
!41)ılı ve hududu canibi yemin' n:ukadt!enı ippok.rat elyevm Rum kili· 
sesi ak:ırı yl.'<'iari Anastas OD<>polo. zevcesi Aspasya h:ıne.ı bahçe• , ar
kası liali.ce babçosi. Kapamacı sol.ağı ile mahdut olan ve 5Mılığa çıka• 
r lon gayrimenkulün evaiı aşağıda yazlıdır. 

f . .,,. ı .... 1 u ''•varr) 
doğru seY]'Clm • y.ı başlamıştır. 
Makinist Rasim bu vaziyeti gö
rünce derhal fren yapm;ş. fakat 
treni o aı:da durdurmak imkiın 

hari.cıode olduğundan saman yük
lü vagrnlarla ilan! )Ö heni mül.
hiş bir •ıırette çarp şııuştar. Çar
pışmanın şiddetinden en önde bu
Punaıı ~ iık vagonu parça parça ol
muş, hkomotif:n ön lımı ııa ha· 
s:ır:ı ıığnyarak banliyö treni dur
muştur. Yük vagonların. n diğer 
kıs m!arı ı'a yirmi metre kadar g,,_ 
ri giderek bir k1'mı yoldan ç kmış 
,.e rampanın sonunda durmuşlar. 
dır. Il'ı vagonda saman boşalt
ma.· 'a m~ul olan Ilas•n oğlu ih· 
rahim adın~a b'r genç vagnı>un üs
tiind~n düşerek feci bir surette 
çiğnerek ölıniiş1ür. 

Bar.! ~ö treni vagonlarından 
dört - heşi de ~arp şmaııın şidde
tinden birbirleriı:c geçerek parça. 
lanmı~ ve lrcııdc bulunanlardan 
ı;; k •İde muhtelif )·erlerinden ya- , 

' -ra.anm~lar~ır. Jçlednde b'-r de 
karlın hıı!uıınn yr.ralılar civardaki 
ha!>tarclere snkı>lunnıuş ve l>ir 
kısm d" Ccrrahpa~a hastanesine 
gönderilmişlerse de bunlano ya
raları hafif olduğırndan p"llil· 
maıılr.n yaprlın ştır. 

1 

ETİ 'IESTTTAKİ KAZA 

Anlları. lTELEFONLA) - Dün, 
rece ya.rı•ından b raz SODl'a EU ?\-1~· 

ut ••to.syonu yaJ.·Jı:ruıe iki marşan
diz k:ıta.ırının çarvışmuı sure.&17le bir 
bza obn .. tur. 

Gayrimenkulün 

Slncant;ö.r ls.ia.sJ'on mrmuru Slncan
koyde bulunan bir marta.ndia btan
nı EU I\lesu•dd.an c~lrre-k olan d'.Je-J" 
J>ir marşandiz k.atarı.nın vilnxluna ka
dar bek.letue,J l&LlDl. (t1rı.ıke:: J'Olda. 

Zemin katı: Zemini ç"ııi bir l:ı.ş !ık antrede zemini kırtk malta bir 
taş! k 'c bir oda, bir merdiven altı hela"" sarnıcı havi harap b r mıtt

lren old•tunu unular l< bwnın ba- fak v.e altın<la bodıırum vardır. 
rJkeUne mü arde elmiş ve Etı Mes'ul Birind kal: Bir sofada iki oda bir beliı. 
1-.k niı:d.,. ı· i tren ç ~"l>rşmış-.tr. 

iJc ylik vaıronu devrllm~. dol<m n- İkınd kat: B r sofada üç oda bir hela mevcuttur. 
ıron yoldan çtl<mı ıır. Carıı1"'D tren- Umumi evsafı: Mezkur gayrim enlru! ah,"8p, eski n harap ve ta. 
tenn mu..,.ah >r-m ""•n:le:n '1 kişi y:1r._. mir-e nı.ulıt:ıç bir haldedir. lçeri~in de elek.tr ık me\·cuttur. 
lannn~ ve bu:·ıardan Ü(İ.1 ?\i!nıune Hududu: Tapu kaydı gibidir. 
Bas!ab~.ne.Pne r:ön..ı.crilmlşt•r. Ta.r-..ı.a- Sahas ~ Tanı:unı 80 m-E lıe mur ahbaı olup bundan 68,50 metre mu• 

n bııfif ·1 •t b ld • 1 ; rabbnı bina mütebakhi bahçedir. Yolda b r m .. v !.sar o o.su ç n .. • . ... , . 
lrer.le<e akla?:T .. ı ya~lırılmı,ı.r. Bili., Yuk.ar>da e\''"fı gosterilcn gayrımenlru! aşagıdıkı artlar dn re n-
ıızre 101 ar;tm. hr. • de ".alıfa ç katı 1 c.{Jr: 

Kasanın l:alr.ila ııebeplerl ilıer;nde 1 - t bu g~-rimenkulün ar«ırma prtnamesl %9/l?/912 tarihin· 
dem~y•la mu •h larnca yer;nde don ltıbaren 41/18C9 numara ile İstanbuf Dördiıncü İcra da.ru• ı:,ıı 
lell.:ikal ya.ılmal<bdır. muayyen mmıarasmd:ı her>kesin görclıllmesi için açıktır. İlanda ;a• 

e • • ııl. o!anlard:ın fazla malümat alın ak istiyeı>lcr, ışbu şartnameJe 
ED llazeı dl baş~a 'e 4li18G9 dosJa No. ilt• memur: yet.imıze müracaat etmelidir. 

2 - Arttunul;>a iştirak için yu~arıda yazılı kı~nıet•n yü.,.Je }edl me'' Uil ar de 81"8• buçuf;u nhloctinde pey \'Cya milli b ır bankan.n teminat mc1'tııbu 
mak lAz.mtJr :ıe•di e<lil•c-cktir. (Madde 124) 

3 - lı>~tek sahihi alaaıklılarla d;ğer alikadar!ann ve irtifak hnk-
11 mcı ~,n;ıeden Devamı kı .iahlplerinin gayrmoıılml üzerindelwi Jw.klı.rmı hususile faiz ,.., 

maS<afa dair &.1n iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren on be2 oldug"u lıa'.de yaralılardan acil te- . . 
gün içinde evrakı müsbitelerıle birlikte memuriyetimize h •ldı.rıne

d.v•,eri icap edcnl.,r buralara gö- teri icap e<lcr. Aksi halde haklan tapu •ic'lli ile sabit olmad k a sa· 
tiirülmıyerek k!.rk he~ dakika ca.ıı- tış beı!cliuin pay~muıııdan hariç kalırlar. 
kurıa.ran otom<ıbihnin gelm-esi 1- 4 _ Gösterilen günde aırttırmaya iştirak edenler arttırma şart-
çin bekletilmişlerdir!. namwni okumuş ve lüzumlu mal iımatı ala ı ve bu•ları taınanıeıt 

Görülen lüzum üzer"ne makasçı 
Kacım oğlu Cavit Cın ile trenin 
mak'nisti RasİJn vr hat bekçis Şe
rü Kanat nezaret allına almmış
hr ır. İ!llasyon memuru Recep de 
makasları kon.trol etmiycrek yol 1 
vermekten maznundur. l\luınaileyh 
makasta teknik arza bnlounduğu
nıı 'ddia ctm:Ştir. 

MAKASÇI NE DtYOR! 
Makasçı Cavit Can şunları söy

lemektedir. 

Gerek imeadı sıh'ht otomobili- ubut "tm 5 ad ve itibar olunurlar. 

nin ve gerek ıt.aiyenin kırk beş 5 _ Gayrinıenkul 18/1/H3 tarihine müsadif pazartesi günü •aat 
dakika grbi uzun 'bir müddet son- 14 den 16 ya kadar l9tanbul Dördüncü icra memurluğunda tiç defa 
;ra gelmeleri ruç t.e doğru değildir. bağırıldılotan sonra en ~k artt:•• na ihale e11i!ir, Ancak arttırma be
(:.\ dı<ı.ı te <!'!c."1 bulurJdıı€u halde deli muhammen kymefn yüzde yetmiş beşini bu:maz VeJn sat•ş 
hunlara vaktlnde haber verilme- isti) enin aluağuıı rüçhanı olan diğer alacakhlar bulunup da bl'dea 
nıı~ mıdır~. • bunların bu gayr'menkul ile ~in edilmiş alacalolarıo n mccmtıtıo-

Vali ve Belediye Reisi Dr. Lutfi 
Kırdar, dün Vilayetıe varlık vergi
si tedıyatı işi üzerinde meşgul ol
muş ve iş üzrrinde yapılmakta 

olan tetkik ve t-eitişlc.ri göz.denge
çirmişt:r_ 

- ecOileden evvel rampadın bh' ka,.. 
tar çıktı. ~lakası o va.k.Jt beıı armış.

tun! • 

Eğer haber verme işi erken y..... dan fazlaya çıknlBı..•a en çok arttı ranın taahhüdü baki kalmak üze. 
pıldı is-e İslanbulun yanıbaşında, re arttırma 10 gün daha temdit edilerek 2~/1/943 tarihice müsad.if 
bir mahal;esi sayılan bu yakın ye- per~embe günii saat 14 den H ya kadar f,tanba! Dördünciı İCTa me
re, üç çeyrek gibi uzun biz zaman 1 murluğu oda. ında artı rma bedeli satış '•ti~·enin alacağına rüçloanı 
zarfında sıhhi imdal otom<>bilinio olan diğer alakalıların bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacaldan 
gelmesi gariptir!... mecmuundan fazlaya çıknıak ve muhammen kt)mrtinin yüde ~-.ı-

.Miliellefler y.ünız dün 2 milyon 
77-0 bin 244 liralık tcdiyatıa 'bu -
unmuşlardır. 

ASILAN LİSTELER 

Mall&"('t bllihare mA'kaı:ı ntetn eskl 
yerine re,:irm yerek ana hvttı kapa... 
nrJ.dı!ı .ı.u.ıll"le l~tı iatm.ı.nkir ce\ap 
''erı:memiJ. ihmal ve Ja.kayd.sfnl te
"·ıı e!.miıot.ir. Yapıl:ln lkıncl bir k~te 
m:1i:fui...,t Rasimln va;ıiföinl mü.kem. 
melen ifa etU,it ve 7anJıt yola sapın

ca; derhal fren yaphfı anlaşılarak. 
mumalltylı !W"rbest bırakılmıştır. 

YARALILAR 

Fakat v·ne bazı yo!E:ulann söy- ı m ş b•~ini btılm3k ~artile en çok arttırana iha~ edilir. Böyle bir 
lcdiğine göre gc,ek İmdadı sıhhi- bedel elde edtlıneı:.., ihale )apılnıaz ve s:ıt~ 2280 numaralı kanuna 
ye •e geı ,._ ;:ıCıiyeye geç haber ı tevfikan geri b nıhhr, 
v-erilmi~tir. Ualbukt vaı.anda.şların 6 - Gayrimenkul kıend"sine ihale oauııao J<imse derlıal nya 
lıavııtı çc.k mukı.ddcs ve kıymd- verile:ı mühlet içtnde parayı \•erınez<e ihale kararı fcsho!unarak 
lıdir. Yaralıları böyle uzun müddet kendisinden vvel en Tfiksek tekl'fte bıılunnn kimse arzetmi oldu· 
bekletn;tk af k ııul eımeı bir iı- ğıı badel~c ıılmı)~. razı oluna ona, razı olmaz ve~-a bulunmaıs~ he-

ma ve ır, ". a ""ar arın d'l' k" "h 1 d k" f k .. 1 . . ·- d b t h 

Ankara, 27 (Te'.efon1a) - Zon
guldak merkezinde varlık verg'si 
rnükeltf'.eri 531 bön 75 lira, Yoz
gat ta 243 bin 250 lira öd-eyecek
lerdiı-. Şir diye kadar kıı'k dört 
vilayette listeler a.sı'.mış bulun -
maktadır. 

Hırsız hizmetçi 

l h 'kctt'• Al"k·~ 1, lmen yedı gün nıuddetle arttırma)·& çkarılıp en çok arllır:ıırn ıhale 
hk.k l • b -1 t d e ı ır. 1 ı ı a e arasın a ı a.r ve geçen gun er ıçın nız e eş en e-Yara!Jlarda~ı Durmut ha...<,tan,de a.mr• ta ı.·a yapa.riten U CI 1e l e na-

1 
k f • df" J h 'k •b t ka" k 

i l • olurken ölm"-ıu··r o·m •·'t d'kk t lm , , 1 

1 

sap o.un&ca az ve ger z:ırar ar ayrıca ıı me a"" - ıma sı-ya.. ""'7 • !'; an, n.ı zarı : " c a aJarını ve mcs u • . • • ~ . 
t:•undal ~ıusıaıa Gw><lden Aı; Ka. ! 1 . 'dd , 1 d 1 •ın memıır•ntımızrc alırıdan tah sıl olunur. (.'1adde 133) 

· • · • ert şı eı,e ceza nn ırma arını A'-- .__, l' ha · · d l k ı f " h «k•. Bayan J';.briye, Hakkı oiıu nkh-, . 1 . . '1 - ucı artt:zma ..._....e ı rıcın e o ara ya nıı tapu era,. ~r-
met, Ali Şm, ve !llalı.mud adındaki ehemm•.rct • tcmcnnı ederız. cını, yiınıı sene! k vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullar.nı ver-

Va'.deçeş~sinde 62 numar"lı 
evde oturan H•yri Akyüzün hiz
metçis: 11 yaşlartnda Nevin Maide 
ismınde bir kadının teşvikile ça
lış~ığı evden 50 !ıra ç_almışsa da, hc.r 

~· g :r.-ık.o.=ıit:. 1 

Jdm"ieltr hastahantde tedavi edllmek4 -- - -- - miye mecburdur. 
tedir. D'ter 7aralananıar haN 7... ZAYİ - Erzlocan Orta «•ulu 3 fuı.. Müterakim vergiler, tenvirat ,-e tanz"fat ve tella "ye re.minden 
raıarla k~7ayı al!atm11ıardır. Ta.itki- Cil sııu!ınc!on almıJ olchı!uın -a,,..,. k.u- mütevellit belediye rüsumu ve müterakim \'llkıf icare>i alıcıya ait 
kata devam olunmıl.{.ıdır. Kasa J'Ü~ ru:u k':ı:ranyle verılen belgeyi zayi et. • · l i • 
z~u.d•n dıin bir mi1ddl'."t trrn ~e-- t.'m. Yen5tıl alacall."!Xb.n ~ iınAn omlayıp ~rttı~ma be~eJınden ten zı~. o-~"·:~· hu g&yrnnenku) yu--
ft rltrl dorruu•, ve b;r aralık 7alnu hill<ıın<I yd<tur. karıda giı•ter len tar<hte İstanbul Dorduııeu icra ınemurluğu odas il• 
tek battan •eyrımfer lıabil obııllf- Yllli'\r BE.'llİCE da i bu ilan ve ııöstcrilen arttırma. şartnamesi dairesinde satılaca~ 
lu•. 462 iliın ol uııur. 



fı -ION 'l'&LGaAF-21 tW.&AlftJN .. 
"' 

(İstanbul Sağmalcılar Cemiyeti) 1 

Ana Nizamnamesidir • ! 
Birinci Fasıl ) 1 

Mldde: l - MeN:ıeıti lıııtaıılıulda Anken c.ıdıd..mde 80/l myıh 1 
tıilıada olmak Wıere (Lıt.ınru! SağmaJt.:>Wır Cewıiyeli) n.amile mesleki 
bi.r teşelıılaü.l vücude gte'tiri.mşt:ic. 

M.ıdde: 2 - Cemiyetin•mevzu·ve gay.a: 
A) Cemiıyet siyaset.ı.e $ıştıaz. 
ıEI) Mevcut ~l :hayvan cinslerinin ıalahı 9lfl""lerini vamak ve 

Wnu temôı• eCrook. 
C) Sağmak:ı:lsm ella"i.ııduı halis ve saf olarak çıkan eii.ıt:J.eri 

baışkalan Uırefın<ian yabancı maddeler karıştıırıJmamasırun onwıe 
geçmek ve irıdelhace J>u maksada VUSU'l lçİ!ı Bclıediye ile ıroıııısta bu
luıı.arok Belediyenin muavenet ve m'Ü7al>eretir.i teır.i.n et.mek. 

D) Bir.l.ığe <kıılıil ıizanl!l tıayvanlarıru.n ycm:erini tedarik ve UCtlZ8 

mall"llr.ek; gıclalarınırı mugaddi ve !enıll bir su.rette ha.zJrlanmasına 
çalışınaık. 

E) Ahırlann asri ve !er>ni bir şekle sokulması .imkiın ve çarelerini 
aramak. 

ı 
2 
3 
.( 

s 
6 

leuLMACAI 
1 2 s 4 5 6 7 '8 ' 

-- .. ·-

• • · -=-~1· • • • •• 7• • 
f, •• 

s • 
lhlua ata: 

Sayın Buroaz ·adası halkına ·ııan 
Elektrik, Tram•a1 ye Tünel lıletmeleri 

Umum Müdürlüğünden : 
Elektrik, Tranwoıır ve Tünel işıeııneıer Umımı 1ılU<IUrlilOü ~ IJt.. 

bmaıda Burcaz Aôasını l"'hir ıet>dkeslne ~tet.nıeyl kararlaştınnııf(ır. 
Bu tesı..aıaı vlllktl ıa.rnani;Y'l• tatbiki lç'n gere!< bugün .Adııdal<ıl mevcut m.,.. 

.-at t:ert")"an tev-ıııinden '9tlt::<ie edenlerin ve ~ ııehlr c:erey&ru geldijl 

...mıt elclctıik almak l!ti,y,n!enn 15 ~t 1943 tarıtılru!en evvel Tiinel meyda· 
nmda M~tro Hanın birmci lta-<ıl Abonımn Bil"""""' m(trao&at eden!k. tatb'k 
eclllecdt projedckı gilzers;iha naıarıın vaEIY'!t.lerl loııbit <dilmok özere taıeprıame 
verrnelıt-ri ilan olum.ır. 

Şwusı b':ıtuıa. ı.ıtırlat>lıl' kıt ""'"'cut teslsaıtl&rm ileride ~eye raptı •ı
ramıd:ı bunların mütenavip cereyana yarayaaı~ fdkllde ..... tesisatla lıeldkında 
elyevm <"ri karaname ıılik.\mına göre tAcl'ı edilmi>J bulunımı..n l<l=tı gelccekUr. 

Metro Hanır.doloi Abonman BOıurmızdan bu lwousiar hallOk:ında her tü.rlil ma· 
Jılmatı almak kabildir. (2.598) 

f EV'.et [ rrıizyo'iarı [{!Etme U. ~üdürlü]i İlanhrı 
F) Birliğe daıhil iza.l.ar aırasında meslek t.Esımüdü yarat.malt ve 

bunu temin çarelerini ara.mal( 

1 - Çolde aldatıoı manzara, Blle\I 
deill, t - GöJ renci, A•erler, 3 - 1 
~-Ue7e .a.J'ıun, 4 - Kbırlık, S~, 5 - f 
Bir nevı kumat. Jlftsafe cilç115u, 8 - ı 
Ced, Uylk. 7 - Son harfinin badi ile 1 
te..ı aJc<kbr, a _ ~u. işçı, 9 _ Apt.aı °'?~n Umumi Yolou oavf.tın tal'iteA, ;ra;ıWın mmlar dıdla~lıo, t&lll 
defil, Tersi sonuna T iliveslyle Mecal. edilrnış.1r. G) ~ miiıŞkül a.nlarda maddi ve manevi yardııın.larda bulıwı

ınak. 
l{ukılrıdan aşağı: 1 Sorl<>'\ll\.'fl 9-l'l lo•'l>lr.do t.ıarıbU!'dan hare'~ edıeca alım postalardan iı.itıe>"t!n 

J"dfi. n:rrlı t: •rife ta t1~·,< o!ıt..ınltcakiıı'. 1 - Beştan ayata kad.J;r, Cok deftl, 
H) İr.ek tıekıeısı yetiştirmek iioıere lııurs açımak. 
İ) Lüzumu halinde azaJa.rmın istiiadeleri içııı stit ve i.n.ekr;ilikte-rı 

AccnCalanian i.t.:ohıııt alıınaıbi'.it", 
ı - A2 ammian, Estcl zaman dlJ.,t.ilOıSU, (2597) 

Mlseden ayda veya üç ı>yda bir mecmua çrl<aracaktrr. 
J) Birllk &zalarına takısitJ.e asri ahırlar ir.şa ve iyi cİ.n6 i&-kler 

ve b:r uiauur.e ahırı te.>is etmek, ve ııl:ıırda Hükiımet ve ~Jediy eniorı 
miliıaad~ile birlik Azalannın hayvanları için dam121lık boğalar bu· 

3 - Oruç ı~ı. t - Ter ı ıwal, 5 - Vü· 
eut, Tersi isim, 8 - Tcrsl vücu<ten ~
~:an su, Gök: ,.ü.ı.ü. 7 - Savmaktan e· 
nr, Şe:rtan detıı. 8 - it.tlldıaJlınlw, 
.Nota. ' - ipn:t. 

lundurmak. Dllnkil lıulma.,.nıa halledilmİf 
K) Bid!ğin bir hukuk müşaviri bulunacaık ve bu mü:şavir Birlik ıekli: 

azalanrun inek ve sürtıçiilüğe taal lük ede:ı iş>eri.ni ücretsiz görecek-
tir. Birlik azaları arru.ındaki iook ve sütçwüğoe taalluk eden ilıtilfil- J 2 ~ .ıf ~ (; 7 p 9 
1ar haktmkr vasıtasile hallolunaoak.t.ır. 1 M J: F A, H \ 11 R • M 

Madde: 3 - Mü.es.sisler: ~ E ı B E D f • Ü Y E 
ö~ ve S<'J adı. Tf.ıbiıy'l:ti Meşgalesi. İkamctgatıı. ! B A p • R ~-1 y E T 
Cema:l Az.mi &Yy- T.C. M.'.l.t!Oaacı ve ÜçpınarÜsküdar Çamlıca Üçpmar • A K A RIA K • • A 
d~ıx-r. çütliği sodıibi. No: 1/18. ! N m K A S A B \ A 1 M 
MebmE>t Selvili. T .C. J.nek';i ve çiftçi. Üsküdar Kıısıkiı Nmna.zıgah ( 1 L A N • B A. R il 

No: 21. • 
T.C. İnekıçi ve koınis- Üf.küdar Bulgur.ki Çeşme ' • • R E . M A K • S Rıza Ersöz. 

bmail Ayar. T.C. ı,~~ v.ı «iıabı mı- r::~!0~;ıklı Bulgurlu ~ ~, ~ I~ '~-! ~~ ~ 1 e ı ! 
lfıkten. caddesi. 

Sabri K iırlşçi. 
Vefik Kızııltan. 

T.C. 
T.C. 

/.hmet Öeyıene:r. T.C. İııekçi ve çiftçi. Uskü.dar Bulgurlu caddesi. c HALK s~ TU u) 
Sangazi No: ~- _ 

inekçi ve çiftçi. Üsküdar Bulgurlu caddesi 
İnekçi ve ç.i!tçi. Üsküdar K1ıi:lclı Alt.u.ll'iza

de mahallesi Kü~ 
ca ookeık No: 38. 

T.C. Kısı.klı ruılhiyesi Uskü.dar Bulgurlu aw!desi 
&lgurL.ı müme-.:sili No: 19. 
ve eslıaıbı emlak~n. 

fevfik Kdbanç. T.C. Ümraniye ~ Üsküdar Ümraniye Jııöyü_ 
mııhtan. 

Madde: 4 - Cemiyete Girmek: 
Tiirk•ye Cumhuriyeti tabiyetiııi ha.iz ve en ae ?ki ineği, oo obeş ko

yunu, yahut on keçi salı~ olanlar ?a sağrnalcıJığı mesloek ittlıız roen
ler. Anc;ı,k bu gibi.J.erm medeni hıııkl:ıra sahip ve on sekiz yll§ını bitir~ 
oimıları şarttır. 

A) Cemiyetten çıkmak: 
Cemiyett"t"ll tabii ayn!ık (ölümdür), !kiooisi de idaTe heyet.ine yaızı 

ile bi.u-:rılen istlfılardır ki bu gibi lcr cemiyoıe olan borçlar.ını '"'""~ye 

1 etır.ek mecburiyetindedirler. 

(iş anyan, JlllÇl istiyenlerin ilan· 
lan bu sfrtunde parası.z olarak 
neşrolunur. Her türlü müşküller• 
cevap verilir.) 
lŞ ARIY AN BiR GENÇ KIZ 
17 yaşıncla bir kı.zım, Orıa mek

tebin 8 inci sımfnda bir dersten 
imtihana kaldım. İş anym-um. Ta
bpl<'rİn lutfen S<ın Telgraf ha!k 
sii<ununda Mukaddere yazmaları
nı rica eder'm. 

AÇIK KONUŞMA 
Bayan Ayşe (Üsküdarı 
İş ırama iliınınızın neşri için 

-m~O:>iuz tutulmak füere- adresle
rin de bir mekttı'pla acele bild;ril
Jncsinl rica ederiz. 

Bundan gayri cemiyetln nizamnamesi hükümlerine aykırı haTekette """.~~~~~~~~~~~~~ 
bu!unan1arıa wıar arasında ayrılık uy:ı.:ıci:ıranlar ve Ü'Ç seııeli.ı.. •idatmı r A ' 
ve:miy<:nler inzibırt komisyonu ka.rari:e cemiyetten ;hraıç olunu:rlar. • T K V 1 M • 
Bu suretle cemiyet~n ihraç olunan azalar haklarında veriım·ş olan bu 
ka ·ara ka.rşı yazı ile umumi heyete ai.kıayet ederek kcnd;leri.ni miıd.üa• 
edwUrlcr. 

Madde: 5 - Cemiyetin ştındili !ı: şubesi yoktur. Umumi ıheyet ka· 
r&ri'e şube açılması.na lüzum giiste rildiği takci.irde nizamnı.mey-e .buna 1 
mü~al.lilr. hükümler ilave edilerek b<:rayıı tasdik OOJ:ııümcıe anedi:ıe-

(İKİNCİ FASIL) 
Umumi Bey'et. 

6 - Ul'l'l'Wnl l>eyet cemiyete kayıtlı azadan terekküp eder. Ydaıre he-

Rurrl ı :5 1 n.A!:ıl ıJ 
ı. KAN\;NI 

14 50 
Yıl v~ AT 12 •i- li 

l c· kanun 
S D 

8 5 

27. 
3 1 J 

J5 35 
17 47 

H ert 1 .• til 
zlı.ııiccE 

lY 
Vaıtı• f:tar ı 

S. D. 

(; Ün{'f ~ "8 
ötıe 7~8 

lıı•ncl> 948 
A k~an: ı2 °" 

İstanbul Den·z Komutanlığ.ndan: 
Deni2 vosr41arı:nda milııııhol cı'.am k'a!>tm1·ıiiıa yQ~n m.-.'oki Untnı...da lml· 

- oi•dar (75) l ra ÜC!-.l!e alınaoaktır. istd<lô!.-dn ~daA<i vesoilt ile b'l'-
1 llltte -t.r.!ıgı.mr.:a mUJ\lc:ıaUarı. 

1 - Dü.i<çe. 
2 - N~fuB biiv'yet clbClaoı w -.~'lı: ııeıikıa1an örnr .. 

3 - Başka yr.-lc1'<ic:ti him'wtlırriDc e'.t vesaik wrctlııcrl. 
4 - Li"""1 kop'-0nlı:ğı ,.ı.a.aı.t...,..s;nin ta.diiltli •uret.i 
Ş - liri atlet v..ıt<a foloilrafı. 

PAZAJl Z7/12/11142 . 
11,ff ,....,........ ..., Memlelıet Saat A · 

11,03 

18.45 
19.00 
19,15 

;rarı. 

Jlliızilı: Jladyo Dans oıirdtr .. 
ll. (Şd: Nihad Esenc-lu). 
Müzik: Fı.sd He;r'eU, 
K"'"-"' (Ziraat SaaU.) 
Müzll<: Fasıl Rey•etı Procra-
mının Dev1ıımı. 

19,31 Momlclıel Saal Ayarı ·.e AJamı J 
Haberleri. 

19.45 Serbest 10 Dalı:lka. 1 
19,55 l\lüztk, Karışık ~anlaa 

Şa1*ıJaT. 

ıo.ıs J[onuıpna (Derll~ Saati.) \ 
%0,30 Mttdlt' Oda Miiziil - Rachm•· ı 

nlnov Trie'm. Çalanlar: En· 
ver ll'ap•I-. Edip S-, 
Vallu &hlö-dıurcr. 

!1.09 Komışma: (Evin Sull). 
21.15 Mll.ıtı: Şarlıı ve TiiJ'lcilld'. 
Z~.01 Mtbft.: ltftn:an •e Plano Ken.· ı 

~rl. Çalanl•r: J<-f Zlrkin, 
Mllh&t F"1tmell. 

12,30 Momlek•t Saat Ayarı T8 Ajans 
Rab•rlerl. 

!2,45/22.50 Ya'llllll Prog>rıun Ye K.a-

ııanııı. 

YENİ NEŞRiYAT: 

1statist:k t:ıhlilioe giri~ 

Kızı ayın t. şekkürü 
Kıulay istanl>ul Mtim....ılllllnden: 
E11Jaa ululcsl feli.Juoludelerı için 

X...pahça.rşa YorJ"ancılar &nalı tara
fr:dan 39 yeni yor,C'an 1 yün battaniye 
\•e 21 Urır. para tebcrrü edllıDlştJr. Te
"*"ür ederlL 

Milmeosll: i c ..... ı AKAN 

İslantıal Dönliincil İcra Mmnırln· 
lnndan: 942/2047 

Bir bon;1ıın <ilo1'11Yı mohcuz olup -
raya çevril.mmltıe k;ırar veı•:tmf.ş olanı 
ı;yıadlane eşya;ı Galatado KJ:r<ı.'!ı:öy Pa
lt:tı 3 ;u,cü !tatta 8 - 9 nuınaraJJ ya. 
2lhııı>ede 29/12/42 tı:ı~:tı\DC!e Salı glbıö 
mat 9 da ae.t:facaktır. 

M<ız!.<!lr gür.de rnc!ıpurıun kı:yı1T1elle

:ı*ıin )"(\ıı:le yetm'~ beşim tıa!lp ç:!ttığı 

t.:il<dJrdle o r<ı.> "'°'i halde Sl/12/42 
~'!"J'COO Pe~errıbe güaıt1 aynj saa:U'ıeı 1 

ve "Y'll' ,.erde en pcC< arttıra..,.. ihale 
~lecd<tir. ı 

T•lip o.ıanlarm ıruıba,Jl'nde hazır b.J
lur.a.ca.Ct ~'f'JlU.ru:na n:Aıracaatıan ilmı 

ol<ılıur •• 

İstanbul Dördüncü icra Memurla· 
fundan: 141/3581 

Bir borçttm <lc>lııı1Yı mahcuz o~ ııe• 
raya çevrUrn ~!rJe karar ve~ll'T!iş o!an 
8 adı;,t kapalı Ze-yt''11Y•ğı beher bene. 
kıt-de 18 kilo olnra-k 108 dtl!o b'~ıncl ye
meWk,, 13ılljkpa2>C"'"1da T"-'lQllor cod· 
cle!lind'e 15 No. hı T'ctlre<lıonede 

4/1/43 tnrihll'lCJe Paııa~ tr'.lnü saat 
9 da satılacaktır. 

istathtlk Ummn Mtıdürlüiü ilmi n M>:.drur giir'.de ııuırlıoozo.1'11 lu:y•metlt!-
nauri eserler neşıri7alt meyanında Pa- rıinf't') yi.ı.mde yetnf~ beşini bııir.\.\tl.J 

rio Ünlverı,llesl Prufesörter•nden Leo • - o g!1ın - baWe 6/1 /943 
DU&"e de Bernonvllk"nln bu adlı mühim tarhindo C<-_...,a iÜl>Ü ayni •"'111e 
eserini -ınn'41ır. T~rclmno -11611k ve <lf'l?İ 1<!rdle en çdlc arttıraııa ltıale 1 
mevzuunda dlllml.., tb.ha bW k~ eııer ediıecEfdiT. 
""v!rmlş olan Zeki Zeybeltoflımundur. Tzliu olanl<lnn maolrN!inde hazır ~ ... 

Doborie.r. 1' ' etu, D
tipJer, M!ibendioltt wllıod 
~ mOreltkepli kalemle 
:ruı ,.uanları ~ 
oııpJerfne .ıotnuı<ıdan. ı.u
rumaııuıdan ..., uı:un boeul
macırıdan lrurt&ı;fn ~ 

HAKiKi 
KURTULUŞ 

P. 8108 - 6318 

DOLMA 
KALEMi 

ll!ü..-..ıpli ltaleml' ;razı ,...... 
mak mPcburtyetmde olan 
halkı hak\ka~ bu ~ 
t.wUrmıc;tır. 

1 Uca aşınmaz, 
bol mlrellkep 
abr. KuvveUl· 

· ce baıl'ırıa 4 
kopya çıkara
bıllr • 

• 

Bol:tI!an ııa"'*rın ;ı>Niek
len la mir Ocreti al ııııoMa.
&ı.n ,erlerine ı.kıl.r. 

Kurtuluş 
Kalemi seıtlz parçadan bırel 
olup ı...r bir parçası bulu
nur. Açılt bııral<ıldıtı halde 
h<"r ne şd<i!de durursa dur
sun llltirCkep ebnaz ve k. l 
rumaz. 

Kurtuluş 
en sağlam Vf! en ltullan~ı 

mQr11k.ttıep!! k:llCTndir, 

HER YERDE 
ARAYINIZ 

brrAll: Halkı f84ırtacak 
drreced'C', bir çek yeni mar
kalar çbc!.ığ:na n&.Zaran, sa
yın mli-.;tc:-i~crim lz!n nazarı 

diklu..lerinl C(]bt'deıi>ı. Ga
rantili o.jan Ya!n.ız iKTT~AT 
\'EKALETtMfZİN P. 8108 -
1318 t::\.111121'f"aı!;ırını \-e KUR
TULUŞ tsm!,,; ~n dolma 
loııı!ı:ml haıkikid'.r. 

'J'..uLITLDİNDEN 
8AKININIZ. 

Kartalaş Eo1ma ~alemleri Deposu 
ISTANill'L HAVUZLU HAN No. 1 

Elektrik Tramvay ve Tünel işletmeleri 
Umum N.üdür"üğünd ·n: 

1 - ~ 4 bı ~m!lı! lru ;.!1Wın balık:ratı artın a.lınxa'k1:ır. 
2 - Jlluvıd<kat temin<ı4 ~an 375 liradır. 
S - Pa.:arlık 29/12/942 S.lı llliılü ı;ae.t 15 de Metro Hım bhı&ıııda 5 Lnd1 

l8L:n!o toplana.,.... obn K~ ıııuıwnıruıe ;rapıla-. 
4 - İsl<ıl<l'k,;n 1,evazıımda pırasızol"r•k _,,..,.., ·ctiao tar.rıemelert 

aM:>ık pltUll"lığa ~ etmeleri. (25118) 

lstanh.ul · Dokumacı, Yazmacı ve fş'.emecilc:1 
Cemiyetinden : 

:lıitımtıuı Dokumııcı, Yan•cı ve !ıı•mecller C~ Uımımıl l!Jey'et.bin 
28/12/94:1 Cı.mı<ınA!6'İ ırünü "'1at 10 dan 12 '" ıı.dar '.Nrbodle Esnaf Cemiy t.eri 
b•"""'ır:cıa flopl.arıvcaP, ildn cd'.J.ml"1fl. M•ıllror ~ ve ... tte O..myet Meoi<eıJ.'ne 
&'<'li""r tk Urooml Hey'ote işti- eden io;Janm tadnt netice.i'llde Cem;yct NI· 
ıaımı:-.cane>n!n :ımor bulunCıu/:u -Y"1in lemin edl<bemediill eörillorek Umumi 
H<'.l''eLn ıkkci defa olar«< 31/12/942 Pe=-be gür.al su>t 10 ...., 12 ye U. 
dar ylr.e Tlir'l><d> E<Daf ~ lıina"'11:la q>>ırıec•aı .u.n oll1'11Ur. 

auZNAME: 

1 - tda .... ~n.lıı ~ raporu 
2 - H"'ap Mi!rettlşlerınin r<>poru 
s - 1943 een('Si btitç., ve kadrol.uııuo bl:ıulO 
• - A21:tım lckfi(!ffi 

5 - t~ore H<-o'~ lıitlN!D 11ıııtı ~ 9'JÇlm ~-

."07 - -IOI) 

yet:ni.n veya azadan beşte birinin talebi üzerıne içti.maa <iavet olunur. 
7 - Umumi heyetin vaz;fesi ve salahiyetleri: 

PAZ'R ,.926 
ı; 37 

Yala 11 39 
lıu; t !"' ~ 1 &!enim 71km alikadarlara l>edelola lur<ı<:alt memurwıa mUracaatıan illın I -

"'""ı. wönder1.,., .... ı..ı.1r. oıunu~. l tan bul Simi · çi ve Börekçiler Cemiyet.nden 
a) An.ı n!ızamnamenin tird'lli, 
b) Hcsa.p!arın tetkiki, 
c) BiHçenia fesih!, 
d) Cemöyetin f~i, 
1) !da.re hcytl hakem ve inzibat ]ıomlsyonlannı ve hesap milra

ı.ıp'.erini int-ihap eder. İntihap gizli rey ile yapıllT. 
g) ~dare meclisi ile inzibat ve hakem kom"5yonlan azaları ile ı:ı .... 

•"P mür~ıki.plerin~ verilecek hUZUI' hakkı tak.d.r ve tesbit ec'-
·h) Ruznameye konan dlğer maddeleri müzakere eder. 

(KONGRE) 
Madıde: 8 - Umum! heyet iki türlü rop181llr; 
1) MutJd Uıplantı: 

2) F<'Vka-ade top tJ 
al Mut>d toı!'=tı: Yer yıl Birine ikıılnun ayında yapılır. Ancak toplan- ; 

r Z.ı\lllTA ROl\IA:'ll' ----------------------------.... 

1~~,~_!_.erde~~--~!~~!~!1 '------------1'01 42 .J 
- Yakıladıııız mı baba. yoksa 

lruıtu!du mu? 
- Ben şaşııdım. Sen kendisini 

gördün mü? 
Genç kız başını salladı: 
_ Evet, ded;, buraya ge:ld'i, Siz 

kapıyı açık, bırakmıştınız. 
- Anlamadım. 
Albay, ka-pıyı ş:dd.edc masın

dııı k~ıyarak koridorda bir iki a
ci:m yürüdü: 

- Ne dedin? Ne dtd'ın? Kosdon 
buraya gelcii mi? 

- Siz kapıyı açlk bırakmıştınız. 
Ben oradan girdiğini gördüm. Ken· 
disine bir şey sôylemcğe vakit ıkıl
madı. O da ı;iirat!~ mahzene indi. 
Her halele beni gönnem.iş olae1k. 

- Hey Allahım hey! Mahzene 
.iJıdi hı? Sonra sen bu gelen ada
~uı Kıı.&doıı o)ıl~ .un·· 

ain? 
- Başka kim olabi;;r ki? 
Genç kı.z babasına bıktı: 
- B•b>eığım, ne oluyorsun? 
Albay sapsarı l.esilm~ti ve güç-

lii.kk nefes alyordu. 
- Hııç bir şey yok, cl:lyeb<k!J. 

Sen ball41. çılgın bir delinin bu eve 
girdiğini söylüyorsu", sanra da 
bu ademı biz misafir gfbi mı kar
şılıyaca.ğı.z? 

Meri hiddetle 1.ya.ğmı yeı-e vur
du: 

- O çılgın deli değildir. O DLki 
KOS'doıı·d::r. • 

- Sanki Kosdon aklıDA s:ıiı~ 
mi? Böyle budalaca sözler söyle
m•, egoer mah•en~ •.• lıncu adı. .. hat.i 
katen Kosdon ise .•• faik.al sen onun 
rn•hzene indiğine emin mi6in? Ver 
biı:ıla fU lWDbayı!. 

============~~~=~·~-=-= · ' - - - ... - -- - - 1 Ceml(f..tlmizln aenel-': alelMe lıoplaıı.tıa 24/12/11'42 Perşembe ırtJıı>ü saıaC 
tının güDiı, yeri, saati, ve ruznamesi en :ı.z üç gun ~el iılti gaızte ı•e ı.an DEVREDlLLCEK WTlRA BERATI l 111 diın 12 Y• k.ace.r G~hıladü K~ Millet Hll'lld& Cem<yet M-.,lkezin.de t.opıaı'a
olwıarak hükumete bHdirilir. Bu 9U ~ıe ekseriyet olına-dığı taıkı:firde iç- «llL-ı:lenl borulara mah.rus rapL'ye , cağı gatt'ce.ercle ilikı ecl l.mlşll, Mezkfır ıı::ı doe e:~ er 1!"-t temi_ cdibnedg" 0-'eıt 
ti.rna bı.r hafta sonraya talik ol'UDUr ve ayni veçhik ilan yapılarak hü- tertibatı> hal<kmdokl ihtira ~'n İilı:· 1 oplan:<..,ın !kir.,; <i<>ta oı.a.·a'.< ı.krar Türbede l!lıınot Cem>yetıerı bı:.a.sınü> 
.kiıın<"te bildiıil.ir. tısaı Vek3let1ndm !ıstitı<;a! edilmiş o- 2'll/12/942 .. Salı günü eııa; 10 dı>w> 12 ye ka:lar top;;ınacatsı< lı11'Jirir.. ıııılI ıcaı.. 

· · · kili" k ._, h ""i · · . rmıo:ı.:n Cl>.·.dıanla:"'yle lşti.ı-.J'.d<itni rıaı edlcl'iı<. b) Umumi heyct ıçt•m'I! reıs veya ve ı ı, yo sa .uare ey«' re:eı lan 12 Ukl<ll•'U> 1934 11at"'h ve 1002 No. . R u z N A M E: 
tarafından açılarak içtima nisabı an lı.şılmak üz:ere yoklanın y•pı.d:>ktan ıu İhtira Benı<tJmn ihtiva ettiil' lrchk, . 1 _ İdru-' Hey•etinin f;"'llı.şme rapcru, 2 _ Haıap Jl!llifettlşlıerinln nı:porıı, 
sonra aza aras>ndan bir reis ile 4'eis vekili. ve lüzumu kadaır kıar.p seçi- tıu kerre beŞkasımı del.ir veyaıhut ı.,... s - 943 yılı Bil'tçe ve -n ltabulil, 4 - ~ tekliil~1". 5 Mi'R•""' 
lir. İçtima bu. suretle seçilen reis veya reis vekiii tarafından idaıe olu· eh Türı'.<iyed., me\~<'İI fiile 1<qymW< için 1 Hc!Y'e:ı!n.i.o yer>oe yenid<>n iı&-...-o Hev'et.i ıuttıabı. 

nur. Zabıt ve yazı işlerlni de kd üpler itla·re ededer. tıallııhıyet de.hi verlbblleceği tcıtlif .,_ 
c) Umumi ~yetin rnii2akıre za'b.tlan reis ve .reis vekilleri ve katiıp- d'".ınekte olmcttla bu t.'8Ua fazla mo

)ez tarafından imzalanarak sa.klanı r. Umumi heyet kararlan da ayrıca Iüınc.t E<lliımıe!< i;t:yen!erln Ga'.at....:o. 
ka.r.., halinde yaalarak ayni suret !c imza edilip saklanır. .Asla.» Han 5 !ne' kat 1 - 3 No. !ara 

Mahze!l'ln kapısını ş:ddetle açtı. 
Hayretle .kendisine bakan kızına 

aldın.'! elmiyerek meidJvenleri in
meğe başladı. 

Bir eüle yolwıu aydınlatıyor, ö
bür elilc de t2bat>Cas1n1n kabzesi
ni kavram~. iniyordu. 

Fakat gen Qkız babaımrıın Dikl' 
yi mahzer.de bulamıyacağına şim
di k.anidi. Çünkü kend"16i mahze
nin aram>drğı bir ıköşesini bırak
mamıştı. 

Bununla ~raber genç kız oba
-bası mwenden çıkmadan tekrar 
odasına çlk.ıp yatmak niyetinde 
değilcii. 

Bu maksatııa mesıd odaruıa girıdl 
w bir siıgara yaktı. 

Aradan on da.Jtika geçti Albay 
hata göıünmem:Şti. Daha beş da
•kika geçince, Meri koridora dıön
dü, ortalığa kulak verdi. B'r müd
det gcıçtlkten sonra, babasrnın mer
divenleri çıkmakta olduğurru. işit
ti. 

Albay D=ar lt1Zının yanına g.,_ 
lince. onu b:.raz şiddetle itti ve 
qru measi odıwna gitti. 

(SONU VAR) ıtiiraeaat eyluneleıi li4n otı.ı'6. 

Kızı da arkasından ..• 
Llkirı Albay Detmar kızının o

rada buhmuşuna hiç ehemiyet veı·
miyen.k, biT bardağa viski ile soda 
doldurdu. 

Yüz.il acıııip bir şe!oii almıştı. Ba
kışları a:deta değişın~ti. 

- Baba, Allah ~kını, Ne VIT? 
Ne oluyor? o.kiyi ytıkabyamadın 
ını? 

Albay b:ışını salladı ve v.iski ka· 
de'h.ini bır yudumda boşalttı. 

- Haydi sen git yaıt! Ortada ne 
Diki var, ne bir şey! Hepimiz al -
oand~'.<. Nası.J oldu da kapıyı açık 
bıraktm? Sen de M diy-e budala 
gibi bu saatte evin iç':ıde oolaşıp 
duruyorsun? 

Fakat genç kız oralı olmadı: 
- Baba, mahzende ne dlye bu 

kadar U'ZUn kald,nız? 
- Eyyy! Mahzeni bizızat, iyiden 

iy;ye a.ramak!ı-ğım 15.zımdı. Belki 
de Kosd<ın. sokakıa bizi alıdattı da 
sonraciaaı bu eve girdi? Sonra şu 
pol<s olac•k adam da beni kolum
dan rutup evden dışarıya çıkardı. 
~n de hala hayatta oldutundan 

dolayı Allaha du• et. 
ALbay kaddıinr yine vil!lki ile 

doldurdu. Sonra kr2!1na çıkıştı: 

_ Niye böyle dik dik yüzüme 
bakıyorsun? Haydi git, yat, diyo
rum sa.na! 

Fa.kat genç dı:ız )'ine ordı olma
dı. 

- Olup bitenleri söylemezseniz, 
ben de yatmam. Mllıhakkak bir 
·şey va.r ki, benden saklıyorstm'UZ 
babacığım. 

Albay kadohini yine bi:r yudum
da dikti. 

Sert bir sesle: 

- Sana da bu gece bir şeyler 
olmuş, dodi, hıydi g-it AJlatı aş
kına başımdan! Beni Tahat bıraıkl 

(Daha var) 

~~~~~~~~ 

IF Türkiye iş Bankası 
·=Küçük Cari Hesaplar = 

1943 ikramiye Pl4 ııı 
ltet"deler: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 1 lkl-citqrin 

t.ırilılerinde yapılır. 

1943 ikramiyeleri 
1 Adet 1991 Liıralık = 1999.- Lira 
1 • 999 • - 999~ • 
ı • 188 .. = 188~ • 
1 • 777 • = 777.- • 
1 • .. • = 666.- • 
1 • 155 • = 555~ • 
1 • '" • - 444~ • 1 
ı • 333 • - 666~ • 

111 • m • - 2220~ • 
30 • 99 • - 2970.- • 

1 

60 • « • - 2640~ • 
ıso • Z2 • - 5500~ • 
33' • 11 • - 3674.- • 

TilıkiY"' iş Rank.a ma para yatınnakla yalnrı: para b"rıl<tir-
mit ve faiz alm .ş olmaz, ayni zamanda tali in izi de dene-

1 
ıniş olursunuz. _ _J 

1 ~ ---
j S&hop ve llefmubarrirl Etem. İzzet BENİCE - Neşr-.yat D'r•ktörü C•vdı-& 

KARAJ3ILGIN SON TEI,GRAE MATBAASI 


