
.. 
SAYI: SENi: 

2076 Pııartell 6 
1'MI. TarJhi 

·BAYiSi 
Pst. Kutusu 

1936 No. 

TELEFON 28 TILOLU' -
Bat 11. 2111%1 

ilk kanun 1942 
W......ı 

iDAllJC ZUH 
- 'l'eln9' 

~: 5 ABONE: 

caıaıothı Serıeblt: 1400 
Nuruomıan;,e KURUŞ s Aırlılc: ?ŞO 

C.d. No. 54 3 A:Tlllt 400 • 

' 
Sah4> ve Bafmutıarriri: ETElll tzzET BENİCE . BN SON TBLOBAfLABI VB BABBBLEBI VBBBR AKŞAM GAZETESi L_~azefeye rönderileA evrak iatle edilm~ 

GI. Giraud ve dö 
Gol birleşiyormu? 
s~.vaşan Fransızlar komitesi 
toplanarak bir tebliğ neşretti 

Giraud'nun ilk ·günlük emri: 

ederim.,, 

~İ'·"e,~~-~"''' 
~ ·~ 

~~~ 

Alman - Rus 
harbi,. 

Londra, %8 (A.A.) - •B.B.c .• 
l\Iilli Frans:z komitesi General dö 
Gcıl'üo .reisliğinde to11lanruıştır. 
Neşrolunan tebliğde •Amiral Dar· 
lan'ın katrndeo sonraki en s<>n 
oluşların Fransız milleti ve lmpa· 
ratorluğÜnun harpte birliği bakı· 
m odan doğurabileceği oelkelerin 
görii~üldüğü bild'rilmektedir. 

) 

Trablusa asker n:ıkleden milttet:k 
tayyattleri 

Trablus 
Şimdilik bir 
muamma/ 

harekatı 
Londra, 28 (A.A.) - B. B. C, : 

_ı 

Diğer taraftan dün Çörçil Gene
ral dö Gol'ü öğle yemeğine alıkoy
muştur. Bu yem<>kte Şimali Afri· 
kaduo gelen General Virji ele ha
zır bulunmuştul'. 

Cumartesi günü Sirte'yi işgtl e
den İııgi]iız 8 inci ordu kuvvetleri 
llerlcanckte devam etrnektedcı1er. 
İngilizler Sine köyüne doğu isti· 
kametten girerlerken bir kaç dU.ş-

Her ,,-ye rağmen Al· 
m•nlann, vaziyetin cid• 
diyet ve vahanıctioi 
kııvrıyarak harekete 
g ·çtilderi göriilüyor. 

ETEM iZZET BENiCE 

So»yet - Alman harbi iı.akkmda 
celeo babtrlcr benı.i:.< ki t;ıraf için 
de bakilu \•e halis »niyeti ayd.n· 
lahruya kafi dc{:ildir. 

Sov)·et t<1Lligleri ilerleyişten, 
büyük Larp gaıı.imdlcrioden, öl· 
dürtilcnlerin, esir edilenlerin çek· 
luğuııdao bahsetmekte devam e
diyorlar. 

Sovyet taarruzu, malfun old$ 
üzere dört ook1adadır: 

a - Vorooej kes minde, 
b - Millerovo kesiminde, 
e - Don dirı.eğinde, 
d - Kafka•larda. 
Voronej kesimindeki taarruz bü

yük ioki~lar kaydetmiş de{:ildir. 
Kafkaslarda da terakki haberi 
yok. Fakat, en çetin mücadclcm'n 
lltillerovo ve Staliograd garp ke
siminde cereyan ettiği muhak
kak. Almanlar bu biH.gede bir Rus 
ordusunun çevrildiğini, mukaibil 
taorruzlarla düşmanın püskürtü). 
dü~ünü bild rirlerkcn Ruslar da 
demlryolunu kt'Stiklerini ,.e yeni 
mühim kazançlar elde ettiklerini 
teh:ırH7 rttiriyorlar. Harp sahne
sine an hakiki durumu ik: tarafın 
teblığ 'e iddialarına dayanarak 
anlamıya hemen hemen imkan 
lıalmam ştır. Yalnız anlaşılan şey 
tudur ki. Ruslar bütün yaz Sta-
1 ııgrad müdafaa<ını idame etti
rir!crken bır yandan da kış taar
ruzu için geniş ölçüde hazırlan. 
mışlardır. Sıbi'rya gibi soğuk ik,. 
limlerderı g~tirilen, talim ve lcr· 
biy~ ed len birliklerin k·ş taar· 
ruzlarmda iistün bir varlık göster· 
dikl<>ri görülüyor. Ayni zamanda 
mütteriklcrin esleha yardımııiın 
da mebzul olduğu ve yine Ru• 
h:trp ,a'1A\'i'nin miin1kiin mertebe 
A''"" !~inde yeni<len kurulmuş bu
lunduğu israf derece!iindcki sar• 
fi,.:ıllı:n anlaşılyor. Sovyetlcrin 
malzeme, vasıta iıralını, sel gibi 

(Devamı S..: 3, Sil: S da) 

Loııdra, 28 (A.A.) - •B..B.C.• 
Amiral Darlan'ıo kaili üzer'ne Şi· 
mali Afrika Fransız Başkomiser
liğine intihap olunan General Ji. 
ro ilk günlük emr'ni neşretmiştir. 
Bunda ezcümle şöyle demek1edir: 
•- Amiral Dnrlan'ın hayetma 

malolan felaketten sonra Frans;.z 
mevwıu :s.: 3. Sü· ; cıeı 

ı Ba~an<lanlık vulf•sl de 111ıdoslnde 
blacak utan ŞJmaJi Afrika Fr.uma 

' Yük.~ K.xnls(:'l'"i Geuera l JİitO 

Beyoğlunda bir 
ıkumarhane basıldı 

~~~~~~~~111111111~~~~~~~~ 

İçeride 23 kumarb3z yakalan:lı 

Bu karar
dan vaz
geçmek 
lazımdır/ 
~~~~ı .. ~~~~ 

Herkesin, oturduğu 
yerin fırınından ek· 
mek alma mecburi· 
yeti tatbikatta müş
kilat doğuracaktır • 

!Devamı Sa. 3. Sil: 6 de) 

Za..bıta dün !fece Bt>yojlunda muvaf. 
fakiyetll biT cürmümeşhut yap.rak fa. 
at:1·ett.e buluna11 bir kun1a.rhaneyi tam 
lf üz~rfnd.t- ba"mı'Jhr: 

Bcyollunda A'yon geçidinde Dl·nlı. o... 
p;ı:-fın1.u11rıın 1 !i:tyılı dalres;nde bir 
müdlcltcnberl fııaliyeıt"' bulunan bu 
kı.ım:ırh:ı.ııcyl sablk:lh kt·marb:zfardan 
R:ıbnli a·!ında bjrJ i~Jclmekte ıtli. Bu i" 

ten mül<cıer sabıkası bulu~an Rahm', 
D nlz apart·manuıda klr;'Jadıfı ı numa 
ralı <lairt•ye dün teC'e de 23 ı. nwartıaı. r 
tnp'a.mı~. b~ada bu.kara ve poker oy- J 
ııanu1t.(n,. 2 lnc1 Şube Kumar l\lasa..c,.ı 1 

mf'nıurlarının fevkal.Ldc muv'"ffa.klyet. l 
li bir cürmümetlıudil sonwıda yaka-
lar1ınııılardır. 

B.~ta Rahmi olmak ÜZC'l'e, Fahri, 
Ekrem, AC'lih, l\fu...-tafa. Numan. Todorl, 
:!\I'.llımut. T.ılit, Artin, İlhan, Ohannes, 1 
S.ılt, Refik, ıı~J..1~1. Fahr;, D:ıryaıı, l.i· 
ma'l Ilakk1, Hasan, Ahmet, Fuat adın
c!ak 1 23 kumarbaz Müddelumu.milife 
sev1•t'd:Im1!iilcrdlr. 

Ortada tolonan 10 deste l~lramhll 1ı:'i-

fıdı ve 145 Ura kumar p•:.ra. ı mü-ade
(Devamı Sa: 3, Sil: 6 da) 

(0.\•omı S>: 3, Sil: 6 d l 

-"" Orta Şark 
milletlerinin 
dürüst iş 

birliği 

İngiliz Devlet ,, ~ 
Naz.rı: .Son 
zaferleri biz 
huna bor~lu 
bulunuy,aruz 

diyor! 
"Coğrafi durum, 
harekatın .l'...ahi. 
reden idare -ini 
ic::ıbt:ttiriıor l., 

Lmıdra, 28 (A.A.) - İn~il
tcredeki kııa ikameti s rasm
da geceli giindüzlii çalı~an Or
ta ŞaıUak' Devlet Nazm 1\1. 
Casey, Britan;n a'ya aşağıdaki 
demeci vermiştir: 

•Coğrafya. dunınıu, bugün· 
coevaını S:ı: 3. Sü; 3 deJ \.. _______ J 

~~~·~~~- -~~~~~~~~~~~~~~~~~-

ŞİMALi AFRİKADA SON HARP VAZİYETİ 

M··tte ·k e Fizan ı 

sında Mazurk'a var 
-a 

ılar 

., 
'. 

"~Mihver mukavemetini kıran Fransız kuvvetleri de 
Ab!d~~~k,!?~!~~L Pont düF azın cenubunda yeni ilerl_meler kayiettiler 

b•ron. Amcr'ka seyahaUnden di>- Şım· al Afrı·ka mu·· ttefik umumi F ' b t 1 ransız t Ç(h;{Savar a ary<ı arı I 
aen Abidin Dav~r arkadaşımıım karargahı, 28 (A.A.) _ Fransız :ı.· d'' • h 
8J1makalclcri ile Jnti4ara. ba1ıa. ~l uşman uça.gı-nı ta: ri.p etım:~-

kırvvctleri m'hverin mukaveme - t"r mı~tır. 1 
• 

İngiliz kuvv~tlcri Medjez el Bab 
yak•n arıııda işgal etm•ş oldukları 
mevzileri saf!:am !Jştıt'mışlard!r. 

~on :ıamanl:-trda Pazar rtlnkil 
Spor S.ıhlrrltri ile blıha~sa dik .. 
kati CC'lbeden rtflkim.12 7eng-tn 

mtinr1erccatı ile de okuyucuları· 

nın haklı ratbeUnl celbetmek· 
iedlJ-. 

tini kırarak biraz ilerkmiyc mu • TUNUSTA 30 SAAT DEVAM 
\•afbk olmuşlardır. EDE,N Y AGMURLAR 

!Esir 'ile €anaim e'de edilmiş- Cezair, 28 (A.A.) - Tunus'ta 
tir. yağmur yağıyor. Dün, 3() salt de-

Pont du Faz'ın cenubunda Fran- vamlı bir sureb'.e yaı;mışlır. Kara 
sız kuvvetleri yeni ilerlemeler kay- hareketinin l'l'ahdut olçüde oldu· 

Amerik:m bomba uç,.kları Bi -
zert ve &kafs'a taarruz E>!.mi~!erdir. 
Burudaki doklarda yangın:ar çııka
rıLmıştır. 2 Alman av uçağı tahrip 
cd'lmişt:r. 

detmişleııdi.r, ğu bildiriliyor, 
Skafs lim,nında b•r büyük gemi 

(De\'Allı Sa: 3, Su: G d.>J 

Rus taarruzları 
inkişaf ediyor 

•• 
Uç gün içinde Ruslar Ukrayna· 
nın 30 kilometre içerisine gir 
diler, bir çok ger/er geri alındJ -Stalingradın cenup batısında da 12 yer istirdat 
edildi. Kafkasyada yağmur harekatı zorlaştırıyor 

Oııta Don kesimindeki Rus 
kuv,·ellrri kumandanı 

General Zikof 

Loııdra, 28 (A,A,) - cB.B,C:» 11106-
k-ovada n:.:ıı,rolunan ı-ece yartsı t.ebl-il· 
ne ,-öre R~lar düıı Ort:ı Don cerılıe-
~e taJrruıi ha.reketleriuc de\·am e
derek b.uı ntifu.zlu me\'ılltti alnu.ı,Ja:r

dır, T.LJiğde btwlardan altı.:.ının t:.nl 
bild rllmektıedir, Rus kuvvetleri Sla."ln. 
rradın Cenup Batısında. da on Lkl y~I 
l~tlrda.t etın.Lşlerd.r. Ru l:ır dörl rlinde 
40 - 60 kilometre llt'rle-miı:lerdir. 

Tebliğd~ l\ltrkez ceplıe~inde ve Kaf
tasyada NaJçik'jn Cf'nup Batw.nda b
arruzi hareketler1'1 inkişaf etmekte ol· 
duiu bild·rU.mektedir. l\ICMtkovadakl 
oıubablrlerln verdiği ıatsilit. ta şudur: 

R.u.:.l;.r Cenup ve Cenup Ba.lısınd:ı çe-

Varlık Vergisi 

Kartalmükellef e 
borçlarını Odedi 

• 
1 

~~~~~~~~, .... ~~~~~~~~ 
Şehrimiz ~1aliye ve Belediye 
şubelerinde de tediyat hızlan::ı 

Tramvaylarda 
kapıların ka
p anma usulü 
kaldırılıyor! 
~~~-.. ı~~~~ 

Umum nıüdürün 

sabahki izahatı 
bu 

Elektrik, Tramvay ve Tünel U. 
Müdü.r'Uığü: Tramvayların durak· 
lardan kalkaıı:-~n kapılarını tu.p:ı.

maılarını emrE".ım:ş ve bu emir yü
rürlüğe gimıiiti. 

Tramvaylar bu yüııden lber 
<ll~vam1 S1'." 3, S ' . :'! d.f'> 

Dün pazar olması münasebeti. 
le maliye ve beled ye şubdui ka· 
palı olduğundan tcdiyatta buluna· 
mıyao varlık vergisi mükellefleri 
bu sabah da şubelere müracaatla 
borçlarını ödemekte dc,·am et
mi~lerdir. Son bir iki gün 'çeri· 
sinde tcdhatta bariz b'r hızlanma 
götülmektcdir. Diğer taraftan Kar. 
fal kazıısmdakl varlık vergisi mti· 
kelleCleri borçlarını hemen hemen 
tamamen ödemiş bulunmaktad r 
lar. Şehrimizde varlık vergisinin 
ödeme Dl!iddeti 1 Kanunusani ı:ü· 
nü n 'haye1 bulacaktır. Ondan son· 
ra vergiler müteakip bir hafta zar. 
lmda % de bir zamla, ikinci hafta· 
a da % 2 artışla ödenebk-ecktir. 
B lahare de henüz borçlarıoı ver
memi~ olanlar n listeleri yaprla. 

U>cv:ımı Sa. 3, Sil: 4 ı~ı 

kilen dfuµnaıu takip etmekle ve her .---------------------------
yerde ağıt ~aylat;l. uiratarak e-lr ve 
canalm almaktadırlar. Ruslar UkT;JY
nanın 16 - 30 kilometre lc~rilerine 
flımişJerdir. 

l\luhabirJer Cenup cephesindeki Rus 
harekihnı cindlf:ı halinde olıın bir ya. 
nar dap diye tav lfte müttefi!4Jerdlr. 
Yine muh~·bir] ·r, Orta Dondan Cenuba 
.ar'kan hı.it'umlarının hı7ını muhafaza 
9ttlfinl ve Almanlann ı-ıtUkçe artan 
oıüı); ülatla kar ·ıJaı;h,tıru be:v-an et · 

mrkt.edtrter. A'manla'fln mütemadiyen 
ıönd.erdiklrrl takvlyel<!rl d:- clnsaf'."IZC'a. 
harcanan iru.-an birl~leri» diye vasıf. 

l .Ot.:\+aını Sa J, SU.. 1' del 

-----
Bir haf tadır 
kuyuda aranan 
çocuk cesedi ! 

Dün, İtfaiye lllraf1ndan 
! bulunarak çıkarı'.dı 

Erenköyünde Şa,kmb•kkalda Hl bU· 

maralı t:\:de oturan L{ı.ltlye adındaki 

kadın, gayrimf'·ru olara.k flo~urdı:fu oo.
C'Uf'.ıuu kuynya at~rak öldürmu,; v~ bir 
baftadnnbrrl kuyut'Ja ftfa.I1e tarafuıd.3n 
arama J'aıntmış"a da c~et bulunama· 
mıştı. Dün c;.ab:. h ('Ocufun ff~dl ku
yuda su il<ritilne cık:mış. bu auretle yo&. e
dilmek i~trnen ce>tl bulunmuştur. Lüt. 
tiye yakalınarak Adliyeye cönderll· 
mtştır. 

ı ,<.\4~ /~42 1 

1 
~11arnı @rn~a®n 

'ERÇEVE 

Varlık Vergisi 

Hiid'senin manası, Türk bütfuı. 
lüğüne mensup fertlerin bu BÜ· 
TÜN uğrunda, gerekirse kendi 
oefsmdeo (Xefs-i Eınmare) sin· 
den vazgeçmi~·e hdar büyük ve 
ulvi bir fedakiırlığa davet edilmiş 
olması! .• 

• 
Mana bu kadar umumi ve man· 

tık bu kadar külli olunca, artık 
•benden çok alınıyor, senden aı, 
ondan hiç! ... gibi fer'i manalara 
ve k •mi mantıklara yer kalır mı? 

l\Ieselenio büyük MİSTIKAsI 
lıte bu miınada! .• 

• 
Olabilir!~ Filandan az, falandan 

çok, fişmandan hiç istenm ş ola· 
bilir. 
Hayatının 10 senesini bankacı. 

lık meslcğ;ioe bağlamış bir adam 
srfa!ile haber vcre);m ki, dünya· 
da hiçbir usul ve alet, fertlerin 
mali tukatini tam ve gerçek bir 
ifade ölçüsüne vurmak imkanına 

• mal k değildir. 
l\IÜ'"ccct'l sermayeler, tapu se

netleri, (defteri k~bir) Jısyıtları, 

bilanço suretleri, borç ve alacak 
varakaları, vesaire ve~airc bütün 
müsbit Hsikıtlar, çömlek banka· 
sının yalnız snh ·binin ruh ve hafı· 
zas ndaki nakışlarını ifade etmek
ten icizdir. 

Olabilir! .. Filandan az, falandan 
çok, fişmaodan hiç isteom:ı ola
bilir. 

Jll -

NECİP FAZIL KISA.KÜRE~ 

Dava, bir 'an evvel izah ettiği. 
miz biiyük mi&tika öniin<lc, ist<:r.e-
ni. güle oynıya v<>rmckten ibaret.. 

Kimseden ,·erenı ycceği iey is
tenmez. \'e alınmaz! 

• 
Atemde '.lak iddiasının yeri ol

ml}·an tek me\"zu varsa, bu! 
Hak, en buyük bak, yegaııc hak 

yerini bulmakta ... l\lilletin oc-ına· 
yesi, millet n hayat ve i<tikbali 
adına milletin ~ahibinc, devlete 
rücu etmekte ... 

• 
Bir harpte ordımun ö°"üleri va• 

tan ve millet ad ııa ulü::ne oılrıi
liırkeo, ayni ordunun ger üki kı· 
sınıları öliimc sürülnıüyor c!i\ e 
nasıl bak iddiasına sahip değil e, 
bu davada da eben ölü)·ontın, >CD 

yaralanı:yorsun, o kal yor!• tarzın· 
da zahiri bir mantı.k davranışına 
imkan yok! 

Kalan kalacak, yaralan~o yara• 
laoa~ak, ölen ölP~k. fakat dev• 
Jet ve millet selamete erecekt r! 

• 
Bu derin mistlkayı fertlerin ru· 

bunda nlcfkftrclcşti .. ccek Y<';,.,fir.e 
lnıan, hükümrtin, dnlr! \•e mi'lct 
bütününü dü ünn1<:kfen ı!a~·r· hiç 
bir kalkııımsya, ferdi ve 1liınred 
hiçbir tercih küçüklüğlinc dilşmi· 
yeceğini bilmektir. 

Bu hak "knti içeride ve d;şarıda 
bilmek lizıı:n: .• 
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HALK FiLOZOFU 

KONUSMA İŞARETLERİ 
REŞAT FEYZi 

zata, nedense, fÖY.le söy !emek İs
tememitti.k: 

Seaeıerdın ıonra 
ayrılan ç lt!er 

'Hare Vazıyetır ALKOL 
felaketzedeleri -Bunlar için bir dis

panser açılacak 

Karargl!ıta 
mO.zakeraıer 

Yazan: Ali Kemal SUNMAN 
On ımoe kadar evvel, Istımlıtda 

ilk defa gclmii bir }'raıısız gazete
ei ile görüşüyorduk. Bi~kaç hafta 
aramızda dolaşnıış, ıezmiş, ted. 
k.ikler yapmış, bizi tan.ınıya çalıı· 
mışiı: 

- Naurı dikkatimi bir ,e:r ~ 
kiyor, demişti, S>Z ~arklıılar konıt
şurı...n c::ı.rude, k<>lunuzla, haş>
n.zla f:azla işaret yapıyorı.ıuıuz. d.• 

caba, bu neden?. Türk dili, _,.. 
mınızı ifadeye kiıfi gelmiyor mu?. 
Bazı in.-e 'inana farkl.a.ruıı kelime
ler Te anla tam .yor da, oo\111 iç n 
mi, b:rı:.kım el, kol, b8'j işareı:Je. 
rine müracaat ediyorı.unuıı?. 

- Fazla işaretler yapuoık b
ııuştukıu- ıörd ıitfuı.ii.z lciımso
lor, mahdut olmalıd,z, O anda, as&• 

blloeşmiş birkaç vatandaşla tesadü· 
fen karşı kar~ıya, veya. yan)ana 
&'emıi.,;niz.. 

Halbuki, hakikat, hu küç!i.k w 
zayıf ""l'rinıin ifadesi gib • değ:il<tir. 
Jlcp biliriz ki, konuşmlıaı, faz.la 
el, kol, baş işar •. , yaparız. 

8')fanmalar, h.JıJ rilrü.lmez: ~iinkfi. 
bar aıle )ıkuıınştll, )'UV& d.atıkwıt&ir. 

Uele, 3rad.a cıocukla.1' da varsa, bu ma,. 

8'Ulll )'avrul•r pek' bikes kalırla.r. Bo-
pmnat.....ı. kıt.bo.tıat veya suo Jwbn. 
da ob;un, erkek.Le olswı, hAd.l.!ie, hatidi. 
zat.inde 171 cleiilıllr. Bulun evlllcrın 

l7I &"twiomelerl ,.e haı'2.tlarmm 90nu
na kad.a.r beraber J'•t•ma•en t.emnwl 
edi.Iİll'. 

Her ~nm. bidt,..ı brpnnda bir 
... cia7ııru.. Keşke, Olnıa.&7dı, ıı...12._ 
Botanına.lar. eık.ti.eri.fa 7001 e,-ıuer ...... 
anua vma.a ıeüir .Nıba7eı, ilk uç 1eDe 

lçlode ayn.hk v~ı ulur. O z.a.ma.n 
içJtde iki &.arat birlbirleriı_ıi t.arta.ro.ar, 
anl~a ça.l~rrlar • .lia.kLtla.r ki, mum
küu d.ejil, botruamıya. ~.r veilrlcr. 

Stalingrad - Rostof demiryolu 
boyunda cereyan eden 

muharebelerin ehemmiyeti 
Yazan: 5.l. Eski ~ükreş Ate~emiliteri. 

l>OGU CEPHESiNDE; 

Aln111n tebliğine ıöre, Kafiıu. 
yada Terek ' ıı.ehri kmimindek.i 
Sovyet laarr11%U rvvelki günlere 
nishetle daha hafif olmuştur. Vol· 
ga ile Don kavisinde yapılan ma
kabil taarruz neticesinde Sovyet
ler geri sürülmüş, ba.zı llH'skiın 
yerler almm ş, büyü!< bir Sovyet 
grupu z.ırhlı birlikler tarafından 
çevrilmşitir. Dikkat edilecek olur· 
sa, Alman le bligi, Don d r5"ği için· 
deki bölgede, Voronej • Rostof 
ve Stalingrad Rostof d<'miryol
lan b<ıylnr ndaki muharebeleri SÜ· 

Stalingrad • .Rostof demiryolumı 
ke<t11iye çal ~an General Batov 
ordusu, ~alını tahmin eti ğ~ 
mİ2 l\lillerovo miıharebesinde yo-' 

ni bir muvaffakiyet gösterm'tür. 
Bu Rus ordusu, Millerovo'nun 9 
kilometre cenup batisında bulu. 

Cumıhuriyet Halk Pa.rti:si him .. 
)~inde çalışan c Ycşilay cemiY"'ti• 
ıi'.kol felaketzedeler; için şehrimiz. 
de bir dispanser açmağı kararlaş • 
tırm~ır .. Bu mıksatl• İstanbul ta
rafmda lıüyük, müsait bir mna a
ranınaktad,r. İçki kurbanlarm.a 
burada bakılacaktır. 

Mihverin büyük erkiını ara..,.. 
da bugünlcrd,. ""k elıemmiyedl 
bi.r WplaıWıdaıı ve uzun müzakerO' 
lerin cereyanından bahsedilın 'r 
tir. Bwı.u'll etrafında ortada farr 
ziyeler yürütülınektedir, Anc•Iı 
ri..aycllerden :ı:i)ade keyliyetlet9 
bakmak liızım geliyor. 

Harpte kat i im Herin daha ~ 
YEŞlLAYI TAKDJR 

Bıa Fians.ı:ı meslekda~. Türk 
dilin n, diltryanın en :zengğn lİ· 
ı;aruLarmdım biri ohlıığwıu anlat· 
ıaıştı:k_ Fal.-at, O, Jıiıla ,srar>la: 

- o halde, n.eden bu ra .. ıa İ?· 
retler, ckmİ)ti_ 

Geçen gün bi:r ~liste, bir zat· 
la tanıştım. Kouuşurken, bir 1F1 
anlat r ken, mulıaıabmın kolun.u 
tutuyur, u:ıunluk ölçer gibi. ili 
elini 'ki yam açıyO'I', daha hara
tttleudiği zaınandp da, karşısın

daki insanın ~nesini tutu~ ordtL 
Başı da, bir karagö~ gibi, kalı sağa, 
liıh sola, kah öne ve kiih arkaya, 
hiç durmadan yatıyor, k.ıılkı,·ordtL 

Fakat, -li. .,... 1ent<kıı da.ha 
fazla bir zanaan ~vll olup .. hnşanm•ya. 
karar verm•ı ınsa.oıa.r J\MiıbeW!n a.zcı..-. 

Bu bal, feWal.Mıe Jw.dlw.lf:!l.·e ba.th· 
dır, Bilfan.,. ilki t..'f'-..l&An b-r.i, aa.cbJ.•'
ı.izlik ;yaıaar, na.-.ıısa.. fena bir 701.a a..p.. 
lllJŞltr, 

nan Grekıov<>'yu işgal etnıi~tir. Bu 
suretle, Don dirseği içinde Rus 
taarruznııun cenup ve cenup batı 
istikametlerinde biıliı devam etti
ği anlnşılmaktad r. 

Almanlar, çekilirken Ruslann 
gerilrr nde (intilıar garnizonları) 

yani fedai lut'alardan mürekkep 
mukaYemet merkezleri bırakıy<>r· 
larrn ·ş. Fakat Ruslar bunların te-

Diğer hraitan Yeşilay Iruruınu
nun faaliyeti Büyük Millet Mecli
simizce Ye hül:ümeof.im!zce takdir 
olunmuş ve cBeynelmi!el ;ıı;ki a
loeyh<larları. teşkilatı da bir mek
tupla Y~iby comiyet.ine takdı.rlerl
ni bildirmiş, çô.ı~lırını da ken
eli büitenlerin<le neşretm.i:şlir. 

langıçıa kendini belli edip etınO' 
mesi erbabınca pek geniş bir nıil
na~ mevzuu teşkil otmekt~dit• 
Bu harb n Teka)·ii daha pek ,. .. 
Io.n. .Halbuki münakaşa ed>ioecdı 
mı.salleri ı;eçen harpt<"n alnıak 
şimdi cereyau etmekte o-lan saflı~· 
ları da aydınlatmakta iŞ<' yarıya

caktır, Geçen se-fcr Alman~· onıD 
bir güu m.aı:;lüp warak lıarpt~ıı 
çıkacağ nı hll§laııgıçta ıostcrnıif 
olan asıl •vak'a• n oln1uştu?, Bu· 
nun cevab nı veriyorlar: Geçeli 
,..,ferki dııu\·a harbinde AlmanyP• 

Su::ıtn aJııodan kalkmak, pek 
ır.or drt idi. Fakat, o gün için, o Ne 2arip iııısanlar vaı-! 

-------
Seyyar esnaf 1n sayısı 

artıyor 

Su!tao ve lic-y\oz çayırları 
11por e:ıhaaı olrak bedeu ter

b:ytıai d-rekıörlüğüae 
verileer ktir 

On 1enedeo d.ıJıa fa:zla bir zaman b&
l"llber 7a.,.aoıkıa.u 80W'a 1$e, »rıllııa* 

dah3 wr ve ıar•J>Ur. Çunlu.i bu 1Ut1ll 

yıllar jçind.e UiJ'iıb.ı·teriıun bll.)'UllU. su
yunu iyice öirenmiş, aıı.1J14;m..ı.t ohnalı

wrıar. İyi ko&.u &'"eolnıl'Or, deaıokti'l"., 
O•tada hoi.cl bor ııri<il al.ııut seçqno; .. 
JWk bulunı •· daha evvel &7rılm&lan 

J..ut llc geçmiştir. Halbu.k' her iki 
taraf isin de stratejik ehemırJ

yeti haiz olan bu muharebelerin 
soı;qnu bütiin dünya merakla bek· 
kmekted'r, Anlad.ıg mııza göre, 

Alman kumandanlığı orta Don .-e 
Doneç nehirleri arasında cenuba 
dogru yürüyen Rus •-ibndlıini ho
nüz durduramamış vo vaziyete 
Jıiıklın olamam~t.T. 

m'zlenmesini geriden gelen kıt'a- Geç.,, yıl azahnış dhın şelıri.mÖz· 
!ara buakınakta ve ileT'deki ko. c!oeki .Seyyır esnaf. !arın sayı.sının 

nın mağhiblyeHni hazırlıyan kafl 
amillerden biri şudur: 1914 i:JI .
!ünde Fraı11;an yeınmek iç.n ı:iri· 

TARİH VE 
'IEKERRÜI\. 

Paşabahçede Sultan\'•y:ırı ile 1 

lazmwlı 1 diye, du.şünUIUr. 

Ben;m en oot< acıclıtım te1, bö1le 
urun bJ.r zam.an beraber y .... tan 
swıra., •T"ıJan J.wıanlardır. E.u.n.Lı.rm bi~ 
ribirlerine ıyice al.vµı:ııf olmaları k&r· 
ıp:ılili feclal<&rhk ve ı,,....aı lıbleri 
teıncle buJwımala.n icap etm... mtT. 

Iord.ularla taarruıa ablmaktadır- 000 zamaniııı'da yin.e artmağa baş-
ladıığı anlaşılmıştır, Dükkancılar-

lar. Alman eephc•i 0 ° kadar ç<>k dan ucuza satış yapan ve ekserisi 
delik deşik bir hale :;:oeldi ki. bu m;ıhdut hôr seı'tnaye ile çalışan hu 
vaziyeti artık yama tiilıiye<ile ba- vatandaşların krf'hi için Parti İs-
hara kadar :da,..; etmek miimkün tan bul vı lfıyeti idare heyeti reis-
görünmemt>ktedir. Esasen Ru•lar ]iği ve vd'ıyet \a;·afından tetkikler 
bi-rçok yerde taarruz otliklerinden icra olunmakudır. 

şilen iled harekeli ;'\larn·de ak o> 
kaldı. Yok•a Kayser Alınanyası 
da harhi bir an evvel bitirmek 
isterdi. Onun için Fransayı çabu· 
cak \·e kat1 surette mağliap edivo
riııce Avrupada ha~bi kazanac,.. 
ğına iyiden iyiye kanaat besliyor• Uzak Ş"<l.a dair lıarp habt'Tle

rini okurken, filkrden i:ıölıikler 
vücııde gel riılnı1'kle olduğ.ın.u, b.r 
ajans telgrafı içinde gördüm. Vak. 
tik>, Jilatlan evvel ve daha soma, 
orl:a~ağl-a.rda da böyle iillerdcn 
n.Urokk<-p hücum k.ıt'aları vardı. 

Beykoııçayırının spor •a.ha.'il ola
•ak kuCluulmak üzere beden ter
biyasi gı:-ncl di'rektörlüğüne bedeli 
muk..lb: ind .. verilmesı hususunda 
İstanbul dı!ıfterdarllğlll<l teb.l.iğat 
yapılm~tır. 

~nJerde, k:P-tıdiJerinl yakından ta. 
nıc!ıiım bir kıı.rı kocanın b-=uı.k 
üzere ma.Jaemeye muracaaı etUk.leri ve 
n:ret kısa bİ.I' za.ma.nda hemen a.rrıl· 
d.ıdannı dıuy- hayret eUlm. Çun. 
ı..u. bu karı koca, tam. oa Uo J'Lldır 1 

evli lıdiJ.-r. iı.J ta.ne de oooultla.n var. 

Moskı>va ve Londradan ven'ıan 

haberlere bakılırsa Ruslar sı .. ı n· 
grad cenup batısında \•e orta Don 
nehri Cf'l!Uhnndaki cephede yeni 
nıuvaffakiyetler .kazanrnışlard r: 

Alman ihtiyatlarının seyyar bir hal Gümü•suyuoda vücmle geti-
de kullan1lmasına da mani olmak- 1 :ilen •"açlık aah'l 

du, Halbuki Martta Fransaya kat'l 
darbeyi indinnek kabil olamayın
ea harp de artık gitgide 112un süt· 

Iknıek, tarih tekerrürden iba. 
ret, süzil doğrud~. 
1 AR.111 'I ı:N 
SESLER 

Portatif bir bina sökülerek 

I Rumelikav~ğıoa nııkledilecek, :Bcykozun Ömerli naJıiyes1JJd<> 
bulunaın portat:.{ bi•ıanm sökülerek 
Rumelik.~ına nakolurması ve 
bu lıfflan.n mektebe tahs;,, ol~ 
sı kararlaştırılıruşt::r. 

Gilael ~•9lnl7orludı. 
}Ja.llerl vRıthrl de J'erlnde idi. 

ver~ll1or. 

1) Sta lingnıd eenup batısında 
taarruz eden General Romanenko 
ordusu 7 Alman tiiJn.,nini ağır J>ir 
mağolfrbiyete uğratmıştır. Alman. 
!ar 10 hin ölü verm · şıer, 263 u~nlc, 
330 tank ve lGO top kaybemi't 
1...-dir. 

2) Orta Don nehri c~""'iıuıı.da 

tadırlar. "' 
Belediye tarafındıın Gümüşsu • 

Hult.sıı, Staliııgrad • Ro.tol de
miryolunun kesilmesi Almanlar 
içm büyük bir tehlikedir, O za. 
nıan Ru.• kıskacını teşkil Nlen Go-
llCl'BI Romanenko ve General Ba· 
t<>v orduları Stal Pgrad k<>ridoru
nn k.ııpatmaış olacaklardır. AJ. 

(Devamı Sa: 3. Sü: 2 M) 

yunda Mühendis mektebı önüııde 
\'Ücu<le geliri:en cAğ>çlık saha• 
ya d'kilcn ağaçlardan he~ hep
sı tutmuştur Be!eciiye rf'i.s muavi

ni Liıt'i Aksoy burasının tanzimi 
ve tevsii işi ile ehemmiyetle meş· 
gul olmaku ı:e sık sık maıhaIDne 
giderek te\kik'.er yapmekta<lır. 

Tarih romaulan muharriri ar· 
l<adaş m.tı İ3kwder l'ahrett ·ıı 
Serte!li, Tarihten ttler, isıimli bir 
mecmua çıka"1yor. i\luva!fakiyet· 
ler dileriz. Şu günle.rde herke.>, 
kahin g bi, mütenuı.diycn istikbal. 
deo bahsuloıoktedir, Hakikaten, 
biraz da tahirin sesiui dioleıuiye 
ne kadar rnuhtacw 

Diğer taraf:an Ruınclföisorında 
yeni bir ilk mekt .. p binası İ.rır,ia o
lunması hususur>daki d\leklerin iS· 
afua şimdılü: imkan görülmemiş
tir. 

BôyJe, OD üç seneden •nra aynlma
Dılll &ebtııüııl bir tiı.rlö •ı.hyamıunıt

tmı. Malıkeme-:1.e ild Laral ta a7r11.mak 
l.altobınde bulununca ve ıreçkns.izliii 

ııer< 9ÜrÜDoe, talak karan kolaylıkla ı 

~e.ı~ ııonra. brırim ceno kMlın.ı ,· ========~========'--"==================~~~========================~=============="""" 

İFRA1' VE 
TEHÜT 

Küçülcyalıda bir istn8yon 
bioıı~ı yııpı lacak 

DJokat edlyoıırn, artık, 1ıtt ala
turka çı>lgıl p:ı.inoda bir de ~ 
Tar. Ha.ı!M•Jııi, revü, opereMeıı da. ı 
ha ileri hafif bir alafrangalıkıtı.r. 1 
AJaturla cfuıl<" icilerioıin böyle bir ı' 
ifrat ~ tefrit arasında ne yaptı.Jr.. 

Nü•frsu gıttik>~ artan Maltepe 
civuı.n<f,k; Küçüky.alıda bır tren 
!staSyaııu biIU1<;1 •nşa olunmosı i.
çin tetkikler yapı.lmakı.adır. 

Gazhanede bir çocuk 
habçeııi yapılacak 

KadıJOOy!inde Gaz: .ane civarın -
daki cÇmaraltı. nam mahalde bir 
.çocuk b4hçesi, yapılması hrar
ıaştınlmL~ır. Diğ..,. taraftan bu 
ln1'11takanın imar pi.in da tanzim 
olunmaktadr. 

lanııı clddcn mera.lı. ediyorum. 1 
TEMİZLİK 
MÜCADELESİ 

Bau kelimeler var ki gnıefoler· 
de yeriud" lmllanılm yor. Mesefiı 
geçenlerde şOyle biT haber oku
C:um: •Tem ~lik müeado' •i, Bele. 
diye Kasımpaşadıı bir hamam aç>
yoır .• 

Bur;ıda, ttmhlik mli<:adelui do
ğil, pi 1'klo mücadele, demek da
ha ooğrıı olmaz nıı?-

AHMET RAUF 

Kızılııyın seyyar oşocakları 
Kızf..:ıy ~lcrl açılmamış oıan 

semtlud.eki fakır!crf' de Sl<:al': yo -
mek tevzi ettn('k iizer< +ıazırlanan 
cSeyyar aşoc;ık'..arı. bir iki. güne 
kadar faaliyete geçecektir. 

Bunlııır hor gün muhtelif semt • 
leri dolı;ı;.ırak orad<ıki fakirle.e S>

c&k yemek verecekkrd<r. 

Caıid.eıııa st nde 
!:.vvelce biryijk eaddt-lf'r üzerhıd.e 

1.:::k'Sll aıra.ba.lan.-ı.ıo brlllemesl 7ual.tt. 
Da 7a&afın 7enJ. bir em!rJe kaldu·ıJ..ınıt 
olduj'unu zannrtmlyonız. G ~c:"en1enle 

naz.:ırı diltkat.imizi etlbetU. Bn.nka'ar J 
a;lıı(!de.tlnde. ta, Domu7 &<*':lbnm atı.•· ı 
na *-adar dört bt"• &ra.ba a.rral!lnm1'tı. 
llalbu ki, ba <"•dde zo.len dardır ve 
~U va.•ıtalarını en ziyade l'Üçlük· 
le ceçtıklerl ,.,.rc11r. Sokakların ~. 

tıa.kailerln ~klPmeolerl lç111 • m~IttlT. 
Ba yüzden a.t.h na.kil VaS1t:aları. b~ 

da rfu;-liıklo ha.fft:e& "e IDl.D.evra )'a

pablllyorlar. 
BURHAN CEVAT 
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BİR PALYAÇO DÖRT CAN .. 
BAZ BİR DE HOKKABAZ 

Muharriri: toiEZhı& MVHİDDİN 

irri art.cc torn bir ~ '.k~ 
ti. OrrJ~erld taır.unlyle ltıran 'bu ha.,.retten """"' bwm lhba,.,.. ,,.-. 
nı<lk lç'n sabahı g...,. bdkledi. H<r gün 

lderru:cıırııo dôı'lb beıı ~ Ral-bi 

ll'Yarele ek!lğıni ve ı:oç valtlllete ıı. 

dar o~ b'll70rdıı,_ 

* Ko:r.i er E.,. N""1 Yılmaz gC..I~ 

nı O.• :ıell.eTıılr. lltı:ırn:ull<.')'i bir lıue 

-dru""'; 

B"T Nuri Yılmaz bl.r Çlllc '1rıla -
talzr<yle ,_,ı...,.. bu lıdwıoe edolı lfı. 

banıarneyi td<rar edince b(lJ<iil ... 

lefi d'ken ciıken oıı.... Zile "-rıık 
bütün l1lftlWrlalWa .,.,.,,.. 1qlll)'anık 

O]rledl: 

- Uy~ -- 7ıftı?... Bul'nt>
rruıuı dUıi<>de böyle tııeı>-~iltl<r Ol· 

aın da bolle""'* olmom be? ı... Ba

ı:ün """ ııaa& best.e her 11'!/1 bmıa- ol· 
sun?. KaCl.ıım im<...,. <M bir m«nut 

gi'n:lererdt J<cr•ol<oia dowel edllM>. .• 
Hıı;yd! ç.-ıWt bul ... 

* 

:: ır!~.~~~m.~~ c I"talya'nın ı·ktısatli durumuna bir bakış "\ 
&J. Uu~larmı bükerek: :J 

- O, çolı Qba bir adamdı, _._ \....----
Başka bir te7 ııOylcmecll. On 1lç ;nl 

E.~S2"~!;:=:~·~ Deniz ablukası içinde İtalya 
R. SABiT 

Vükela caddesinin 
tenviri 

Bostancıda Vükela caddesir.in 
elektrilde tenvir nlwunı.sı beledi
yeden rica olunmuştur. Fakat ya
pılan tetl\ikler net.<!esınde, hali 
hazır vazıyelinin tevlit •ttitı m"'· 
zeme Iilocbm oo:ayısile bunun ka
bi.I olmııyaca>ğı anlaşılmıştır. 

11.:i mulıtelı.ir.u mahlı.ümiyeti 
Galatada. Ş şhane sokağında 43 

nu>na.rada oturan s•yyar satıcı Y•· 
go ooğ!u Miı;on Ek:senazi ihtikar su
çuı.dan İstanbul birine• ır.ilf ko
runrr..a mahk.e-sine ver'lm.ış ve 
50 1 ra aı;ır paıu rezamna mahkiım 
edı.rln'Ştir. 

Nişantaşmda Akkavak sokağın
da 4/2 mımara<f.ı oturm ve sey -
)'ar ekmekıçil ik y&pan M ustaf~ oğ 
lu Hatun Gü.rsoy da İst:ıı.oul i
kinci mil1i 1"..orunma mahk-emes.in• 
verilmiş ve beş l:rı para cezasına 
mahklım edi:mişt.ir. Bu cezalar 
kEGbi kat'iyet etmiştir . 

_,,. drr1' ""' ıri1zel '>il' '11ııvalet ır-.. 

po.,. art* ~e ı~ ı.. 
zırlaNruııtı. Ye>YaaJÇa odıaoındıın ç:m.. 
rak, bıç ~e .... .ııı...- Rartı;,., 

1oap....,. dlayıındı., K""uun q,. .. ,,., 
çe<nrir çeovi,.,..,, <><'.anın <ırtaaıa. dot:· 
ru ~ Raetp atı;;r.dold k*ıırıll&'1 lliıı: 

'.7tJ1,::ra1c cyqa !:rl3<il: 

. - Fahire!... .Aıı-. Y•-1 
tı.!I Y<l.ıısa r\.1Ya mı i'Ö'1-l)'Orum?J 

F..W.. lwıllanm acanık R<1W>e 
tu; 

- H•1'1', bayır ne ro,. ne de bul· 
,..ı Benim... Bool Fab:re •• , S<ııô """"° 
~ 8'Yl'timeyan PıilıhC'D. Y• -
~ .• M~ de<?lğln böyle olur -. 1 

lad:n "" .ındl 15ad:l:cn~?. 

- !;)'i! Güzel! A rıma! -Dfye .,.._ 

.... !edl- Eeı> -. >'""- rey ~ 
lirııl,., 

- c-n ne olunen ol! ıı.nm. ka-

acaba nasıl .. lJaşıgor? 
• 

ltalya bir çok gıda ve ham maddeler1nı deni;ı yolile dışarıdan 
get.rtmek 7orunda ola11 bir memlekettir. Esasen halkın mühim 
bir kı~mı c!a deniz ticaretilP. ve \:alıkçılıkla g-cçinmektc idi. 1 .gıliz 
ablukasına (18) ay dayanabilmesi her ta.afta l.ayret uyandırmıştır 
İtalyanın cihan savaşına g:r

mesın<lenberi (18) ay geçtiği hal
e).,, ha4 savaşa devam edclıi:mek· 
te olınaısı, her taraf!• h.ay«t uyan
dırmaktadır. Çünlo'.l İtalyanın bu 
tacbe bir sene b .c dayanamıya
c•ğı tahm;n edıliyordu. Filvaki ba
zı gıtl• rna<ldolerile 'bi, çcı\ ham 
maddelerden ve bilhassa (beıızi.."1>) 
den mahrum bulunan v~ bun !arı 

lar u• tahrip ed' lırse, o zaman İ · 
tul yanla ·ın bu cAban saV3§.JDa ~ 
vam cciebilme:eri hak~aten bir 
mu<:ize oiur. Bu mese;e lı•kkınd.a 
daha açık dÜi>ü~l:ıılmek içıu; i
talyan:n iktısadi ciurumun• kısa

ca 'bir göz gezdirelim: Bir ker~ İ· 
tal-ya topraıklarının yarısı iışe ya· 
ramaz, diğer yarısJnd.ı hem ziraat, 
hem bağcılık, hem de zeytiııcili.k 
yapılmaktadır. Eğer İtalya kalaba-
1.k bir memleket olmasaydı, bu 
topraklar on• I.er•h ferah yeterdi. 
Fakat İtalyanın (300) bin ac:looıet
re kadar olan ve Tiirkiyeııin y&rr 
sını bile bulmıyan bu kiiçük ara
zide ( 44) milyon iussn barın<hr<bğı 
düşiinül.ü.rs•; bu topr&kların hası· 
!Atının İtalyanları geçindirmeğe 
kafi geltnJyecegi anl14ılır. FiLha
k:il<a itılyada eki• eiilen (12) mil
yon ton hııhwbattan 'başka bir hay• 
li kas,plık hayvan beslendiği hal· 
de bun 1 ar k•r>diısin.e kafi gelm.. -

nıekte ve hariçten bir çok gıca 
maddeleri satın alınmaılmdır. Fa
kat ~ele bununla bitınJyor. Bu· 

günün medıen( insanının gıda.daıı 

başka bir çok ihtiyaçlan da bu
lundugu. m.tılmdur. 

dilen zeytin, ı'pek, lımon, portakal, 
Grıi.kürt ve mermer gıbô madıtieleri.n 
dış pazarlardaki satış hasılatı, sa· 
tın almağa mCC'bur kald;klan ınad
cielerm bedelini kat'iyen karşlayı
maz. 

İ~lyarun ıthalat ve ihracatında 
bu muvazeensızl!k yafaız bugün 
değil. asırlardaııbcı·i nı~vcutıu. İ· 
lalya.n h.a·kuun a>ırlardanberi bu
tün gay.retJer1ni g<'mi<:i:iğe ve de
ııiz ticaretine hasretme:ıeNnin eu 

büyük sebe-bıni bunda aramalıdır. 
N•lukim bundan (7'2) sene evvel 
küçiık İt•yan hükumetlerinin btr
leş.mesile bugür.kü İtalyan devleti 
kuruldırktan sonı-a, İh lyan dev· 
let adlımları bıı muvazeneyi dü
zettmc]c ıöçin, y<lf.ıne çarenin mem
leketle bir endüstri ak.lkı.nmıası yap 
ınak okluğuml.l anJamışlar ve bu 
siyasetlerinde muvaffak. ta olmllf" 
lardır, 

İnkar edileımez: ki, İtalya bugüu 
Avruparua en büyük san'at ve tek. 
nik kudreti gösteren devletlerinden 
biridir. Ne k•dar yaz.ık ki İtalya 
drvlet adamlarının müstemleke 
~tmıık emeller~ istila hırslnn, 
1talya.n milletının başardığı bu gr
lişmeyi, nail old~u refahı kökü&
den sarsmış ve t>alta.I amıştır. 

* Şimdi asıl mesele, İtalyanı. bu 

RWp O ll<U llllııdla bı:W slıılrll - .... ,.._ n.« •- A-"- "I .............. Ah ._.p! ""' ~ u eceık· 

cieni.z yolile yabancı memlcketX:r
den tedarik etmek zorunda o:an 
İtalyanın; İngJiz ablukası netice
sin.de bu sav~n çekılrr.esi bekle
niyordu, Halbuıki ş'mdi bütüıı bu 
tahminlerin .boşa çıktığı görülü • 
yor. Ge"Çi bugünkü cihan harbin
de sav"§ın devletler arasında, hal'
bin en büyük ı.ztırap ve !eliı.ketle
r.inin İtalyanların üstüne çöktüğü 
muhakkaktır, fakat ·bun• rağmen 
bu memleketin hiılıa savaşa devam 
edebılır,csi de asliı bir rnuıaınma sa
yılamaz. Nitekim İnıgiliz Ticaret 
Mü.st~arı da evvelki günkü de
mecin<ie bu olayın :.çyü.zünü ~u söz 
!erle aydın.latmıştı : cJi'ra'llSanın 
m~lı'.:p olması üzerine harbin ça· 
buk b:tec.yini ümit edere]< bu a· 
teşe giren İtalya, harp için hazır
iıksızdı. Muhtaç o:duğu gıda ve 
hırm madde<erin yüzde yetm'ş be
Ş:ni dıışarıdan d{'niz yolilc tedarık 
etmek zorun<la cı!an İlllyanın bu· 
güne kadar dayanabilmesi; muh

taç olduğu blr kıs:m maddelerini 
A\ rupadan ve bir kısmını da sun l 
surette f:rbrikal:rrında elde etmek 
s:.yesinde mümkün olm~u-r, Fa

kat bunı:lan sonra, İtalyan :rbluka
sını dıha fazla sıkacaı'!ız. Miithış 
hava bomba ·drmaltlarllll'lzdan 90n

ra İtalya bu suretle hazırlıksız 
harbe girmeklt ıoe büyük deliliık 
yapt.lğını anlıyacak tır .. 

atler geçirdiği lo;ln ecç vadolt kaltA. 9'nl 
Yüıı:üıü CIJGlrıiı ,-ı1;..,,.n11ı: aı:ıa- diJD. 

dü. Öğle:bı ..,.,... c..ı ~ -
blwaltısıru ,.;,.orııu. .. 

iJltt t:..cıdenberi m!lrw2p bir zaman 
be!d- .., do<ece _ _,,,,,.,,, 

* İngiliz Müsteşarının bu sözleri 

müş, Alnıan ordularının biitün 
Belçikayı istiliı etmeleri, me~hut 
Tanenberg muharebeleri ile çar· 
lı.k Rusyasının ordulaMnı yenınif 
olrua.arı g bi daha birçok büJülı: 
muvnffakiyet!.eri başlangı~ald 
o ilk h•mlenin :\larn'de kır lını~ ul• 
masını tamir edememiştir. Alnıa.n
fa artLk garp cephesinde 'il.er is• 
t-ernez tedafüi vaziyete ı:eçmi~ bul.ıt 
auyordu. Taam.az vazi:ı ctiuc geç" 
mek sıra,., bir gün öbür taraia. 
müttefiklere gelecekti. Bw:Jarı 
Kayser'in orkiınıharb .yesi hep 
düşündü. Ne yapmak lıl:.ı m geli· 
yorsa omı buhnıya çalı~tL Bu iti
barla Alınan rrkinılıarbiyesinıll 
iktidan münakaşa ka.bıM etm'yen 
keyfiyetlerdendir. Çok bazırl lı: 
görülmüş, hiçbir ih timtl tesadüfe 
bıraluhnıunış. harbin b'rdenbire 
karıı çıkan "'~hullerini müın .. 
kün olduğundan fazla öniemek içi• 
utra~ inıı~tı, Fransaya çahuc~ 
kat'i darbe indirildikten sonra 
harp kazanılm~ olur diye Kay• 
ııer'in kı.rargöhında nikbinlik b.,.... 
len'rken denizaşırı Londrada da 
başka türlü düşii.rtülüyordu: Bclçl· 
kanın istiliya uğramru> ndan son· 
ra Fransa da mağlup "dilirse lngil
terenın varlığı tehlik"Ye d~ec~k· 
ti. llalbuk' İngiltere harbe hen uz 
hazır değildi. O halde harbi uzat
manın çaresini bulmal- liuınıd , 

Fakat Marn'de Alman <>rduları 
ar!W< ilerlcmn olu...,... lngil1er• 
iç 'n de hıa.ıılıi uzntmak imkanı ha
sıl olmu~ drmckli. ("ıdan soo.rı 
harbi •bes.lemek· laı. r.ıdı; kaç ı;o
ne süre..,,e_ bu kadar kat'i b'r l· 
milin harbin ilk aylarında kendi· 
ni göstcnniş olması JÖ;ıdtn uzak 
kalacak gibi dei;Htl•- 914 lıaı 'ıi 
A;lustOl!l!a çıktığ halde E}'lfılde 
Marn muvaffakiyobizliğ' ile Al· 
manyanın er ıeç harbi by·bodece
iinin anlaşılmış olması tarihıe aa 
mühim <>im yan keyfiyetlerden
d'r. ingilteren;n haııbe ıirecetine 
Kay3er'in karargahında pek de ib· 
timat veıilnıemiştir. Fakat BClçl• 
kan.,. taarruza uiraması üzerine 
inı:Hıere baııbe ı·rnıtkıte geciknı,.. 
miş. o zamınki Alman Başvelcilİ 
Behnan Halveg'in bunu ha.bet 
alınca eliıni IMılına götürerek: 

- Bu da olıu:a.k mı id '?. diye 
söylendiği meşhur rhayetlNd<ll• 
dir. Ondan sonra Knyser'in knrnr
gabmda çok içtimalar olmuş. uzua 
mii2akereler ccreyıııı etmi~tir. ı·,.. 

' Birimizin • 
fiepimizinDE~Df 1 

Büyükada ve Hty
Öeli ça1nları bakım
:;ıı.lıktan kuruyor 1 

Bii7übda ""' He1iı<'Jlad& camla
nnı.n ekseri Je<lerlııd" b3.kum>.ır 

t• 1tnunden tv1.1J :JU\.'alan, mey. 
dana celd·t' vır bu ha.I dırvam et.. 
"&> takdirde r;;-ı oaruıann ruru
ltlU'1' malıkiım olacal<ta.rı UuyııK.,. 

datı okUJ'Ucul.:rım.ndan ald.ılwu~ 

motı&uıılarda bildirilnı .. kl<d.<r, -
lod'Ye R.e•seıını.. ıuuan d>kb>lnl 
>elbederlw. 

... Eh ~ bir ~ kişi olen Ba.

:yan ~ zevci meş;.uu ~ 
Bay Alxi'l n· r..:u1ıu•..oab ıııı....,,, cı... 

ıı:ıislo damı lılfallnc CD;Cırerot..... Kdro 

ııamm cllğer Madam K~... Nu. 

mııra ••• ~,,, pıınsiya:ıuı:ı:la "'" -
ll<d a..tip u:rn-.u;d:l.;. Cl>ltaınlı l'ie be.

Cim "30t beşle ....U r""""'1 ~ Nlf 

#Jen'.leri yı:.para'.k icrll)'l flJİliJ ve mel 'a· 

nete ta6a;Jcll eyledlli 11N8D1l olmoı.ltl& 

Zabıta! ~ §elet ve ~e
u '*"""' Dıl>&r ohm.lir·-

F9lıire Ratıbbı b..-ı(ız odMındıan çııı:. 

ııwd!ıiP'e miiMuw'I tv-4111Ulian iı. 

R.ıip }'djr")'i la>kn:lılaı t.ılup ata
nwll. Cenç -..... 1ıe:>·ecanlı saılı1lll 

etrtıiılan cfuıruiaı:agttdan ltııın<UG"O"'<kıı: 

- hnıı.n Fı>tıirecd'1r.1 Y-Bf sôyle! 

llıioa ederim - .• ıı..-.ıı.uıır..ı ... 
(D..Jıa var) 

yabırna atılamaz. Deniz •blukasıııa 
ilave olurak, tayyare boınbardı • 
m:ı.ıılarile kara yolları ve fabrı.ka-

Fakat İtalya bir ~eni miJ.lete 
lazım olan l:ıir çok eşyanın yapıl· 
masına yanyan blr takım madde
lerden mn..'l.rumdur. Bunlan saya
lım. Mesrla: Buğdav ve et, deri, 
yün 1talyanlarm ihliyaçl:ırına kA
fi gelıme-l. Demir, kömür, petrol, 
baıkır, pamuık, kauçuk, nıikel, 
Ju.om, fosfat, kalay, mika gibi da· 
h• blr çok maddeler İtalyada yok· 
tur. Yaşayış ve sanayi için son de

rece !.azım olan bu maddeleri İtal
yanlar, hep dı:ş mmelcketlerden 
deniz yol;le getirirlerdi. D'~r ta· 
raftan ltaly ada mebzul en • ido .. 

vaziyette harbe dcv•m edı.p ede • 
rniyeceğine day•nıyor. Fiık.rimıwe 
bu hususta müsbet bir cevap ver
mek güçtür. Çünkü 1ta1ya bazı gt· 
da. maddelerile cKömün, cDcmir. 
cBaktr• maden cevherlerini Alman
ya.dan ve Yugoslavyad•n toduık 
else bile, cPetrol.a, cP.ımuh, cKa.. 
uçuk., cKalay., cK.rom• mad.re:e
rini hôç bir yerden alam:tZ, '.Bunlar 
Almanyada yoktur. Diğer taraftan 
benzin olmadan ·bugünkü hartı 
sil.ınlarınm çalışması hay aldcn bi· 
le geçirilemez. Çeliğe en yülksek 
sertl'iği veren krom ve manganez 

CD<:vanıı sa: 3, S'l: ı del l, J 
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Günün siyasi icmalİ~---------"' 

==Son 24 Saat içinde·== 

Hadiselere Bakış 

Şimali Alrlkr-dan ve LotıPradan 
diln resmen b:.idirildiğine göre bir 
kaç gıin ewe1 bir genç tarafından 
tab:ı~a ıle öldürülen Amiral Dar
lanın yerme, Fransız Afrikası b:ış 
kr!!' .erhğıne Geııeral Jiro ge<,~ 

mışt1r. Jiro şu ilk 'beyanatta bull.lll
nı~ .. r; 

c- Amiral Darlanın hayatına 

mal olan fociı31 ın sonra, şimal Af
rika yükse!< kc!"iserlik va2 fcle
rin• deruhte ederken hepinizden et· 
ıafılnda topla.! .• .t, Müttefiklcrı • 
mıtZ'11 yardun:le orduları.mımn anu
\'a~rak yetıni temin etro<>nizı isti
yorımı. 

Bahis mcV-lUU olan tek şey, 
Fransa ve <rrpa.ı atorluğudur, Bi -
zim tek ll<dcI :nız var; Za.fer .• 

!erdir. Büyük bir düşman gnıpu
zırhlı ku vveUeT.miz tarafından 
çevrilmiştır. Alman, 1taly•n ve 
Rumen kuvvcilcri harekat esna • 
sında kara muharebelerine muval
fakiyetle müdahale etmişlerdU,, 

Sovyet._,m merkez ve şimal 
kesimlerinde )'aptıklan mew:ıl 
hücumlar ve !lerı hare'keiler aka
mete uğratılmıştır. 

1 • Royter ıj.,nsının Moskovadaki 
, muhab.iri ise dün şu tııfsiliıtı vef'

mıştıx· 

cSwyet k11Vvctlcri ilk defa o.la-
ak .Mı:l~rovo ılerisaıde Ger~hoe

tarabovkd'da Millerovo'ya 24 ki
lometre me.>afede Voronej - Ros
to! demiryolun.ı kesmişlerdir. Kı
zı ordu 24 sa-a~ıenberi Millerovo' 

Demecın altında ş.ı ;:nza görii- 1 
lü)Ordu · cO a Gener li, F uı.sa 
Afrikası yü >:sek K.cmiseri, kara ve 
dcnız orduuı.rı başkumandanı .• 

yu d.ıha y•kındaıı kuşatmış bu.lun
mJktodır Voroşıl<l'\"Grad >le Ros· 
tof arasındaki ır.ünakalatı kon -
trol edtn bu dcmrryolu şube hattı 
k 'idı mcsabes<nde bulunan bu 
mevkii şimdi her taraftan çember 
içine almış bulunmaktadır. 

Dığer taraftan General de Gau:I 
iie Gencrs• Katronun yakında A
mt'rikaya gidecekleri bildıril,mek· 

ıedir. 
DARLANIN KATIL1NIN 

SEVi.'ICl! 
Londradaın biklı.rildiğine göre 

Amlr 1 Darl·anın katilinin İtalyan 
o dtiğu ve İtıı.!yada yerleşm'ş bu
luı..lu:ğu bildirilmtık.tutr. Fakat, 
is..-:'lı ve !ıilviyeti hiıliı gizlı tutul -
mnktadrr. Katil cuma günü mu-' 
ha.1<eme edilmiş ve cumartesi sa
bahı da ulam olunmuştur. Bütün 
man!iJleroc bu cinayet alçakça ış
lenmiş b:r kat.il olarıık takbıh e<Ll
mekte:!ir. 

D. ~. B. ajansı Madrid'den bil
diriyOt'; 

Nevyorktan gelen bir habere 
gi)re, Amıral Darlanm ölmek üızere 
olduığunu göron.lmtil, harf:yen şöy
le do:niş!İT; 

c- Çok l".a Vazifemi l'l!llamile 
yerıne get>ırl•m.• 

ŞARJ. CEPHESiNDE 
Şark ceplıe;ınde Rusların kış 

taanruzu ile hııılan•n harp ha.reka
t. ink.ıp.fla devam etmelctedlr. Fa· 
k•t ou hususla Berlinden ve M<lS
kovadar verilen haberler tetabuk 
et.ınekteuır. Ezcümle Rus teblı· 
t.n:le: .Orta Don çe-vrsındeki taar
ı Ulunu devam ettiği ve müteaddit 
meskün yerleri geri alın Kmlol'
dunun m>hveı:crlcri geri sürdüğü 
ve Rostof - Voronej yolunun ke
sik! lği, Millcrovo'nuıı tama.men 
çevr' ~ıtı• bıldjrildiğ halde A!ma 
teb'iği~do şöyle de ».mekted\r: 
cTerek biilgesin<le Sovyet hücU'lll
ları bı:ndan l"\'Velki günlere göre, 
dwlıa z:ıy.I ol.ın· ştur Dilşınanın 
h•zırlı.k'arı kıısmen topçumuz ta
rafımlan dağıl,lmıştır. Volga lle 
Don kavsinde p yaı:M! ve zırhlı teş
ko..• :•mlz gıt:.ıtçe terakki oaen bir 
kaqı hfrcumda b~vikleri şimale 
doğru kaçmaJia moclıur etmışler, 
bazı meSkiln yerleri ele geçirmiş-

I Aynl zamanda Savyeı tank ve 
motörlü kolları Tatsinskaya civa
rında Surovikıno ile Don ar:ısıııda 
yarı yolda bulunan ve Voronej -
Rosto! yolu ile bir:eşen Stalio
grad - Likhaya demıryolunu da 
ele geçiımişlerdir .• 

AFRİKA HAREKATI 
Marcşzi Romme• kuvvetler:ni ta

kip etmekte olan İng>J iz 8 inci Ool'· 

d~su dün de ikrleyişırıe <kvaım et
mit:ıir. Bu husu.s\a Kı.lıireden neş
rolunan ıcb:.ğ şudur; 

cKuvvetlerımiz ileri haneketle
rone devam etmişlerdir, Dün, tıu 
kırv\·etleıı· S•rte'nfn epey batısın
ci• bulunuyorlardı. 

Dün, muharebe bö~esi !ize· 
rinde hava foaüycti av uç.ı.kılaı:ı ta
rafından s;rıe ve Ta~t dolayJa
r:nda yapılan ıkeşıf UÇ"'i<larıuı in
h sar etımiştir, 25/26 İlkkanun ge
ces'nde Tunus, La Goulette ve Sus 
t•hirleri, Sıcilyadaki hava alanlaTt 
boıı>bardmıan edilmiştir. Ca..otel ve 
Trano'da yerde bulunan uça.kılar 
mühırn hasara uğr.mııştır. 

Bütün bu hareketle!'d:!n bir teık 
uça~ımız guri clÖnmemişsc de mü· 
rettebatı sıtğdtr., 

D"·jjer tarıftan Ameri1can hava 
kuvvetleri Scoeg;:ıie t.ımamen y<r
leşnıiş bulunmaktadırlar. 

Tunusta l'saslı harekat hava 
hücumlarına münlıası~ kalmıştır. 

1SPANY A DONANMASI 
SEFERBER EDiLDl 

Mactrid r•dyosuodan nakle<> Ber
lin radyosunun bıldirdiğine naza· 
r>n dün İspanyada nesrolunam btr 
beyanname ile lspanyol doııamr.a
sının sferbcrlıgi ıl~u clunmuştur. 

Seyriisefai:nde çalışanhr donanma 
1' zmctinde vazife gör.ceklerd!ir. 
Ordunun tc.sHhi için harbiye ne
zaret, emrine 22 milyon Peçata 
tahsis ohı.nrnuştur. 

===================== 
İtalyanın iktisadi du

rumuna bir bakış 
(2 inci l>alıifed:n Devam) 

madenleri, bugünkü tankların, 
tayyarelerin, mermilerin en büyük 
mukavemet unsurunu t,t:şkil et
mektedir, Bu vaziyette İtalyan 
siLf.hlarının, bol kromlu İngiliz si
liılhlarına karşı durması nasıl müm-
kün ~bilr! ... :Bilhassa tayyare ve 
ta~k imaliıtın<la en mühim rolü 
oyna; re kauçuk, kalay ve nikel 
gfui n:adenlcrc SJhip olmadan - • 
lalı imali yorışına -Oevaın etmek 
kabil midir?... N 1tek'm S.nyor 
(Mussolini) nin bir kaç gün ev
vclk' beyanatında söylemek zorun
da ka!dıği şu sözler de, bu hak>

kati açıkçı ort~ya koym'"1<tadır: 
cİnJıLzkr'n ha\•a hücumlarına 
karşı mtlttcf:klmiz Almanlar bize 

uçaksavar top!arı göndereccl: er

dir, D~IIM!k o'..ıyor ki ltalyanlar 

ert.ı<, hu1:~m ve &ıvaş içttı değ.1, 

m<mlekel'crini rr ı•dafaa etmek için 

bılc laz.ım t. :., aılfıhla.1 yap.:ıma -

maktadırlar. Eğ~r lngiltz uçakları 

b' gün 1ta'yada 'tren servisli>rile 

fıbriltAlarını y kmağa muvaffa:k 

olL ıar .ı o z:ıma> İtalya kar.adan da 

abluka edilmiş ohcaklıT. Acaba 

bu vaziyette de lıalya hıila harbe 

devam edebilir mi? ... Geceler ge

bedır. Bakıı:ım n•ler doğuracak? .• 

BAHA TEVFiK TANSEL 

Earp vaziyeti 
(~ inci Sn!ıifcd<n Drvın:ı 

manlnr delik deşik hale gelen ce
nnp cephesini mukabtl taarnızlar· 
la düzelteceklerin umuyorlar. Bu 
dnzeltme, Ancak Rus ordularının 
1 • J,5 ay evvelki hareket mevzi
lerine kadar geri ablmas le kabil· 
dir. İ~te bu kış Almanlar n bunu 
yapabileceklerine ihtimal vermek 
güç>tür. Hele orta Don nehri ce
nu buuda Stalingrad - Rnstof de
nıiryolu boyunca taarruz eden 
Rus ordusunun tekrar Don nehri 
ş!maline atılması bence ~imdilik 
nı!inıkün görünmemektedir. O rcp 
hede aylardanberi lıazıTlanmış 

mevzilerde tııtunanııyan Mihver 
tümenlerinin art k tahkinıahız 
müdafaa hatlarında kat'i nıiida
faa yapınalan bile imkiinsıı görü
nüyor. 

!fmdiki halde Voroşilofgrad, 
Millerovo ynkın bir Rus tehdidi 
altındadır, Stalingrad . Rosto! de
nıiryoluna karşı yeni bir Rus ta
arruzu beklen.-bil'r. I::ğer Tatsin
lın;v •nın alındıi';ı doğru ise bu de
miryolu ıiındiden kesilmiş de
mektir, 

Ankarada da Tal~he Bırl:ği 
kurulac.k 

Şehrimiz üniversitesinde o!duğu 
gibi Aokaradaki yüksek mekteple
rinde d'e bir cTalebe birliği. te~<il 
olunması >çin tetkikler ıcra olun
maktadır. 

Cibutideki 
Fransız valisi 
bir manastıra 

çekildi! 
Muİnailt'yh, Fransız 
askcrler:nin lngiliz 
Somalisine geçme-
sine izin vermi~ti 

Lond,.a, 28 (A.A.) - B B. C. : 
Ş.rnali A:f.tlka çıkaı:unaları ve 

Tulondaıld Fransn donmmasının 

intıharı üzcr'ne HaıbC§is\anda F•an
sız somahsınde, C•butide Aımı.ral 
B • enson'un evlnııe .bıl'unan 1800 
Fransız askeri Fransız valisi Tru
fer'de<ı İngiliz samasiliİıe geçme
lerini istemiştir. v.11 bunu reddet
miş, Iakat bilahare tam techioı.atlı 
1800 kişinin hududu geçerek İngi
liz somz.:İs'ne varmaları ikabll ol
muştur. Vali bılahar>e dini bir mü· 
essesede İnzıvaya çekı'irniş ve ye
rine Düpon geçmiştir, 

Bir İngiliz heyeti 
Cibutide 

hi1 bulunduğu heyotl yerli halik ta
rafmdan tezahüratla kar.şrlauınış-
tır. 

tesbit etmek üzEfl'e resmi Britanya 
memurları Cibutiye gitımişlerdir. 

içlerinde G«ıeoral Foks'un da da-
Londra, 28 (A.A.) - B.B.C, : 
Fransız somalis•run vaziyetinı 

Ortaşark millet• 
Lerinin dürüst 

işbirliği 
(1 inci Sahifeden Devam) 

kü harekilın, ınuUak olarak 
Kabıreden idares.inı icap et
tiriyor. Kabireıl<ı bunun için 
gerekli bütün teşkilatı kura
bildik. Şurasını takdirle söyle
mek 152ınıda ki, muvaUaki
yetleriıni:ı.ın büyülı. kısı:ıı.ıru, 
düşman llltsır hududunu geç
i gi zaman bile, mütıcliklere 
olan itimadı hiç sarsılın yan 
Orta Şark ınilletlerinin bi· 
ıimlc dür.üst 'şbirliği yapmış 
olmalarına borçluyuz. Bu 
nıemlekotler, birle~iok millet
lere yapııcaklan en büyük 
hizmetin iloıısaıli lst krarları
nı muhafaza etmek olduğunu 
anlamlljlard.ır. Bu i~tikamette 
birçok şey yapılmış olmas na 
rağmen, ~·apıln1ası icap ~den
lcr de daha henüz b tıncmiş 
tir. İktıs:ııli işler de\'Dmlı bir 
alaka ve basireti zaruri k I· 
maktadır. Bunt•nla beraber, 
İngiltert·-, bu sahada, 5'amimi 
ve diirıist bir 'ş beraberliği 

ynp•lacağma ıitiınat \ dObi
lir.• 

Tramvaylarda 
<t inci Sabıfeden_ Drvaml 

durakta asga rt 6 - 10 daki.ka :z.ı .. 
m1n kaybettiği görülmüştü•. Bu 
hususta k e n d i s ı 1 e görüşen 
muhaTrirlmize, ınnuım ınfulür Bay 
HU]ci Erem şınıları söylemiştir: 

c- Haı:ıkın rahannı teııni!n için 
böyle bir çareye başvu11n1uştuk. 

S;na'Vlarırnızdan iyi sonuıçlar al • 

dık. Yaılııız traımvay1arın durl.klar

da çe>k fazla oyalanma>ı faz
la zaman kaybetım~mize sebebiyet 

vormeloted1r. Ellimizde mevcırt o

la-n taşıtlar.o az olması bu usu:ü 

Memnu 
mıntakal 

Nis film ıstüdyoları bu 
yüzden atıl kaldı l 

ııerne, ZI (A,A,) - Burada alman 
haberler, Alman ve ital:JILD IKJ,llnden 
sonra Cote d'a.'Zur·un cl\lem.nu M.ıntaka.> 
haline cetirltmesl 7UzU.ndcn ·~ Stiid
yolannda lsUhsJlln tamami7le durda. 
ğunu bfJd.lrmektedir. 

Danimarka da 
neler oluyor? 
Radyolar dün akşam 
neşriyatlarını birden• 

bire durdurdular 1 
Londra, ıı (A.A.) - Danimark.a'nm 

Kalnndborl' ve Kc-pcnhal' ra.d10 merk~· 
al, diin, Grccn\\·Jch !'aatlyle 1 dt"n ltL 
baren 7ayamı,.ranı durdurmuşlal'dır. 

Spik...-'in tü7le dedlfl it'lllmlşt.ir: •Ye
ni bir emre kadar bühuı ya) wı.Ia.ron.m 
durdW"Utorm .. 

• ---v---

lçinde mühim Şimali Afrika-
bir servet sak- da bir koordi
lanan yorgan! nasgon kuruldu 
Edinmkapıda oturan Ayşe Şe

ker adıııda ıeng'nce bir kad n ih· 
tiyarlığı dolayısilc kendisine bak
tırmak üzere akrabalarından Uüs
nü ile kar -"1 Zehrayı evino alınış, 
bunlara bir oıüddeUir :şlerini gör
dürmiye ba.şlanuştır. 
Ayşe Şeker, daha evvel es.ki bir 

yorgana 6000 lira kıymetindeki 
mücevherler le, 8 beşibirar2da al
tını ve 21 ndet san liradan ibaret 
bulunan servetini kendi elile dik. 
ıniş, etraf.n nazarı d .kkıı.:tini cet. 
betmemek için bu servet dikili 
yorı;anı sandığına koyup kilitlo
m şiir. 

Fakat ihtiyar kadın evvelki gün 
5andığını açntış, yorganını mua
yene etmek U.temi~ e de onun san
dıkta olmadığını görmüştür. Ay· 
şe Şeker hemen polise koşnı~, 
servet dolu c.ki yorgan nın sandı
ğ-ıı:tdan aşırıldığını •öylemişt'r. 

Yap lan tahkikat n.,ticesinde bir 
defin eden farksız olan .bu eski y<ır· 
ganın Hüsnü ile karısı Zehra ta· 
rafından çııhnd ğı anlaşılmışllt. 
Bu yorganı söken karı kocan.n 
içinden çıkan mürevher ve para
ları e\·lerinin bahçesine gömdük
leri göı:>ülmüş, ziynetlerle paralar 
Ayşe Şekere verilmiştir, 

Varlık Vergisi 
(1 mel ~b1t'4tru Devanıı 

rak sevk muamelelerine başlana· 
caktır. 

l\laliye Ş'Ubclerine müracaat e
den bazı ınükellef1er'n na.ınlarına 
h& nasılsa vergi tahaJııku.k eMiril
mem ş bulunduğu görülmektedir. 
Evvelce de ynıdığıınız gibi bir 
konıisvon kurularak bu kabil unu
tulmuŞ miikdlefleri tesbit ede
cektir. Bunların tesbit 'e ödrme 
müddetleri orns nda azami iki ay 
geçereMir. 
BAı 'l{ALAR ÇEK VERİYOR 

Bu sabah da bankalar terhin 
mukabilinde miikellcflere çek nr· 
miye devauı etmişlerdir. Bu çek· 
!er mali~·e şubcier ue hitaben ve
rilmektedir. 

Dış politika 
(2 mc; S:ıh•fed<'n Devam) 

ut 914 Eylirlünde Marn'de Al· 
man taarruzu bir kere akim bl
dıktan sonra 918 sonbaharında 
Kayser Alnıanyasının mağrup ol
masının önüne geçilememiştir. 914 
harbi Ağustnsıta ç ktığı halde Ey
liılde l\farn mu\'affakiyetsizl'ği 
ile Almanyanın er geç harbi kay
bedeceğinin anlaşılmış olması ta
rihin az miih'm olnııyan keyfiyet· 
!erinden biridir. 

Iıl. fl ç Q k B a be r ı er 

Faaliyet bir elden 
idare ecilecek 

Londra, 28 { A.A,) - F.. Radyoeu. 
muhtelif Slmn.1 Afr:ka böl&'('lerinde fa 
aı:,,.eun bir ehlen ilares için b;T koor
dJna.~on kııruJduğuııu bildiriyor, Bu 
te;lı;.Jde, MaUJ e, i~t:tış:ıJ ve Dış Ticaret. 
olarak ba hr..a Ü(' şube buhma<:ak, ve 
ek'(.n<'ml umu.mi delrzesJ teşkiJe rly&W:t 
edecdtt.r. 

General Jiro baş· 
kumandanlığı 

muhafaza edecek 
Ş3ııal Afrıka Amerikan Uanu

mi .kararı;aııı, 28 (AA.) - Fran
sız yü•:<sek kcmnscrl.ğı haberler bü· 
rosu d<r•ktörünün bild:rdiğlııe gö
rt, General Jiraud. siyasi vazifele
re ka~ı duyduğu ~eki~en!ığe 

ı ağın en, Mnhsı, ş:ımıl Afrika Fran
sız birliğini tcmın maıksa'Clile yiik
•ak koırlserl•k vazifesini ,kabul et· 
m>ş bıiU!llnaktadır. 

Genera.l, Atrrkaı:faki Fransıız or
dusu Başkumandanlığını rnuhafa· 
z• ederek fakat, savaş çevresinde 
bullunacağı yerde, harekatı, umu
mi karargahtan idzre edecektir. 

Bu karardan 
vazgeçmek 
lazımdır 

Yeni clamek karnelerinin evlere 
cevzi a.1.iı:cnasına evvelki gr ~ Jen
beri dev:ı.m ed ·!·mr.ktMir Yen· .kar
neler imza n:uıkabiliııde veriımek
tedır. Dooıııga mat.b»sın\la .ba;tır:l
mış o an kun<:le:ın arkasında her· 
kesin ııı:r:-;:i fırıııodan ekmeğini ala
bilec~l:ıni gosteren muhür bulun
mıutadır. 

E)v,·c<'.ce de yazdığımn gi!bi bı
~ma herkes obneğ:ni oturduğu 
yerin f·~·nınd•rı alabilecekıtir. Bu 
hu:.ı.:sta~i kararın tatbikztına ne 
vakit başlanacağı kat'i 0 Jaraik ma
lum dcğ•dir. F3·ka< söylendiğine 
görlbu usu:ün tatbikatında müşkü· 
at doğuı:m36ı çok muhtemeldir. 
Çünkü )ı-Ojkeıs işine 6abahleyin er
ken g~'.;z-c;:kte<lir. Çalıştığı yerin 
fttınından ckımek ailllllya.ca.k olan· 
!ar bu vaziyette muhitindeki mu
ayyen f1r111dan ekmek ı{.ınıak üze
re evırden çıJnp evvela iınna g;.. 
d~e.k ve 'l:ıitta'bi bu erken saat
leıtle flC'mlarda kalaba.lık tekasüf 
edecektir. 

Vesaiti nakıliyedeki ızdilıamdan 
dolayı duraklarda beldeımek mec· 
buriyetiue bir de fırında sın be.k
ieme ınzJınam edince ış S311ıiplerı 
vazif<,erine geç kalac•klardtt 

Alman-Rus 
harbi 

(BAŞ~IAKALEDVI DEVAM> 
cephelere tayyare, tank, top alot
tıklar nı Almanlar da muterü bn
lunuywlar. Şiındili halde kat1 
bir hükme varmıya imkiın yoktur
Fakat, Ru•lar Rostof deıniryolunu 
keser, Voroşilofgrad'ı alır, Harkof 
ist kametinde ilerliyebilirse Al· 
manlar için cephenin he;y'eti uınu
miyesindc vahim b'r \'Bziyet pey
da olnbilir. Almanlar da, lıunun 
içindir ki son iki tlç gün içinde ta
ze kuvvetlerle mukabil saldırım· 
lara koyulmuşlar ve tehlikeyi ön· 
)emek yolunda gayre<\ sarf na bai· 
lıımışlardır. Eğer, Sovyet taarruz. 
lnrı bu kadarla kalırsa dahi bunun 
Almanlar iç'n yine bir hayli za. 
rarlı olduğunu kabul etmek la· 
:ı.ımd,r. Zira: 

a - Alman ordusu dinleneme· 
miştir, 

b - E.t:yatlarını bu kar ve kı. 
y&met içinde ate~e sokm~ya mec
bur olmuştur, 

c - Kış hazırlıklanıu yapam.•· 
ımşt r, 

d - hkbabar savaşı için gere. 
ken stoklaTını harcamıştır, 

e - Zamandan kaybetmiştir, 
f - İlkbaharda dökeceği kanı 

kıştan dökmiye ı;e il>te b'r hay!ı 
kayıp da venniye mecbur olmll{ 
tur, 

Bu k.adan dahi Almanlar için 
istikbaldeki taarruzi hareketler 
bı>l<ımır.dan büyük sayılacak za 
yiattandır. Rus taarruzlann·n da 
ta ileri.re varması ise hiç şüphe 
si.ı: Alman c:cphec:ine sarsıntı geti. 
rebilccek b'r feliıketin başlangıcı 
olacaktır. l\faalıaza, henüz herhan· 
gi kat'i bir hükme \'Brman1n za
manı gelmemiştir. En 2% har~kii 
tın bir lıafta on günlük gelişim'ni 
gözetlemiye ihtiyaç vardır, 

ETEM /Zz.:· ı "f:NTCE 

Beyoğ:unda 'kumaranc 
, t lncı Sahıfeden J.lCvam) 

re otmım•tur. 
Bu büyük kuın.rı.anedıen ba4ka, Fl 

riıro,.unde Evran08udr- sokajuıda 8J 
numaralı ~vdr oturan Ali l. mlnde b•ri 
de evine AJunet, Dakkı. l'tlrhmet vo 
Cavil adtndrkl t:ıhı'llrı al.mq, sari.\ 
tl&J'but oynatırken 1akalanmıttır. 

Şimali Afrikada 
11 in('i ~·,)'ılfeıt'f~"' D"VS"'' 

ve orta tonajda başka bir gemi 
hasara uğratıLmıştır. 

Aır.el'ikan uça.klan salimen üs
lerine avdet otmişlerdir. 

Looıtra, 28 (A.A.) - B. B, C, : 
Fizan mıntakasırıda i<erle)..,n 

mimefik kuvvetleri MurzUk rnın
tak:ısına vaımuş bulunmaktadırlar. 

Trabluıı harekatı 
(1 ıneı S.ı/'Ji.ted.Pn Devam) 

ınan tankı sürat le ateş ederek :kaç
mıştır. 

Rôyltr ajansının muhabiri dün 
S 1·tc'den b;r telı:rırf çekmiş ve 
t&ı:klarda, hlrlik'rrde vesaır yer· 
krde buıl unan yiJzlercc radyo rna
kin•sile 1nıgi1oz subaylarının, kra
lın Noel günü söylcıcliği nutku na• 
811 aldıklarını anlaıımı~trr. 

ZAYİ - H~ Na.ı..r. MerntJrtıŞm· 
daın aldığım Nüıfiı.m tc:ıftere:r.ıle blrll'-1.ie 
Beyog"u A.<lloerlik Sti'-""lioocn aldığrn 
""1<erl l<!lllıi• teı«creınl ı•)'I et.tm. Yenl
s'ol ...ı.a.c.ğ>md.ıılı eSk'elnCn bUlomU ydlr.· 

tur. 
bnıı ofta SatDMl BALI 

General Jlro 
U inci 83hlfed•n Devam) 

Başkomiserliii vazifesini üzer'm• 
alırken ordıılanuıızın ve mütt. 
fık!eriıniz:U yardımile zaferi ı .. 
min i~in benimle çalışnıalarılll 
lıilhnssa ister'tn. Mühim olan ş•1 
yalnu Fransa ve imparatorluğu
dur. Yeı:ane hedefimiı de zafer• 
di.r .• 

Vaşôrlgtoıı, :ıs (A.A.) - Genc'"al 
Giraud'r.un Amiral Darlan'ın ye
rine ı;eçmesinin bütün Fransızhrın 
bırleşmeleri iımkanmı temin edo
c~ı .burada büyük ümitler bes
lenmektedir, Da .. a:n'ın bu şekıld'e 
feci ölümünden teessür duyulmaklı 
beraber, Fransrz'iarın ı™hvere kar
şı mücatlelede Girıud ıle işbirliği 

yapmağa hazır oleuklan kanaati 
de vardır. Vaşıng•'>r1aki rnüşa -
bıtler, Darlan'a halef ')!m üzere, 
uımumi itimadını kazanan ycgar,e 
şahsın Generıl Giraud olduğunu 

söylemektedirler 

Rus taarruzları 
(1 ine Sahitedco Dcv:wn) 

""1dınnaktadll'lar. 

Dıter taralt.ao alınan ..,.. ha.berlt-re 
l'Öre Kaftl&A)'MI• ·aıc-üı.'in Cenup Do. 
tu$Ullda sb ve 1aimurla.c barek;itı C"Uf' 

iet!Xmdttedlr. --o---
Tekaüt ve dulların 

karne tevziatı 
Müteka}t, eytam ve eramilin kar. 

neler ınin ny ~na kadar levz.i o
lunması bu SJblh v.;.;.yettcn te:,
liğ edilm':ııir. Bunları malmüdür
lıükf.cri imza mukalbilır.ıde d•ğıta

c&lct.ır, 

---~·---

Vali ral.atsız 

Vali ve Beiediye Reisi B. Liıtfi 
Kmlar soğuk alğın:)ğın-Oan railat
sızlar>mıştır, 

Ev•nd~ istir~at etc~kte olan B. 
Liıtf· Kındar bu sJol>:ıh rrakamına 

ge';oml'Ill•ştuc. Acıl şıia ıcmenr\• 
ederız. 

Küçükpazor Laik Parıi,foiı 

hrzırladığı müs~ın re 
Ki}çükpazar Cüınhuriyet Har.k 

Partisi taraı[ından y '·ınki S1lı "Ü• 

nü akşam saat 17 de Çemberli· 
taş sinemasındı bir müsôll\ere \'e
rilecekt.ir. Bayan Mua !A ve B Sa· 
di ile diğer b:r çok san'atkıtırarn 
iştirak edecekl<rı bu miisamcrcr.in 
tekmil hasılatı fakir 1ere yardıma 

tahsis olunacaktır. 

Eksik grarr.Ja tl<mek 
satan fınncı 

Kızılıopr•kıa Bağd" cadde~in -
de 67 sayıda fı"ıocılık yapan Ga
fiır tartmıya mıı:hsu.s gr:ım -:n 
damg• allmuı eğe ile eğcliycre'.< 
bhe: ekmek baş:~a :6 ::ram nok; an 

tutarken ciırmü meşh .. t ha vle 
yaka:anarak l'!'Jlj kor~r.ma mud
deiumumil ğıne \'crilmıştır. 

YetilL.öy civarın I.ı pon('ar 
ekilrL'lı c k wi '! 

Yeşilköye tfıbi Firuz kö~ U ve 
havalisın':!e pa.nıc«r e ··.,.n:·n-- ı· 

radaki ıooy:nıer tarafından istc!lil· 
miştir. Bunun '.L :e. lnc k<:v{ et 
Türk•ye şeker blıriltalırı anoo'm 
şirk<tine bildiri:mıştir. Şirket bu 
yıl mahallinde tetkikier .İcr• ett.re
eekta. 

==================================================--=:o 
r Bugün Matinelerden itibarea 

İPEK Sinemasında 
Türkçe ıözlll ve Arapça şarkılarla ıüslil 

Fevkaliıde hissi, ahlaki ve hüyülı. bir şabestt 

GiZLi AŞK 
Bat &ilerde: 

LEYLA IViURAD - YUSUF VEHEI 
Zengin ve ihtişamlı sahneler - Nefü şarlu.Jar. 

dcva:n etE<memize mani olm::lkta- laiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiıiiiiiiiiil 
dır. Bu dene-rceyi b;r kaç gün ka· 

dae datha dev"°' edip kat'j karara 
varacak ve her hal..tc bu. usulü 

Fırından aldığı gfuılü.k ekmeğin 

akşanfı.k .kıısırnını veya •ilesini.ıı ek· 
melef.'cTini eve bırakma.le üzere 
dönme zamanı da buna fozi.maıın 
edince bidoütün geç kalınacaktır, 

Herkesin itıretle seyrcdeceI:i müessir bir mevzu -J6 
--- --~ 

ka.ldı.rocağız .. 

Umum miiıdür •bundan sonra: 

Tic:>re\ Odası tarafınd.n İsV"Çt•n 
getjr'lilen ve emirlerıne ver~~en 10 

otobi.isün montaj işlerinin bitmak 

liz~re olduğun,1 ve yakında sey

rüsefere çıka.r.&.1bleceğ>ni sôyle
m.şt.ir. 

---.ı---

Bııykoz - Karakulak şe>!esi 
Beykoz - Karakulak şosesinde 

tam;rat vapılacalctır. Bu şose mü· 
nasip bir zamanda asfalta tahvil 
olunacaktır. 

Yarın sab:Mıla.n itibaren Sirk~l-
1"(:111k0y vr KU.ı;ı1kçe'ltmt"ce tTe.nleriıılD. 

hare.kel tar:re"'I d~f'=tf'C"ekUr. 
Kı'ZlllY Crmiyetl dün Karta;da 

bir ~evi a('!n1qt~r. Buradan h"r cün 
ııı k·tı:re ı.;ıea.k Yt'm k verilecektir. 

Büyük Şalrln1iı :\lebmtt Akifin ö-
lüm yıldVnUmıi müı.ut·hetyle dUn ~ .. 

1 

küdar ll•ıktv•ndt. b':-r toplıntı yapıl· 

mı' l'e ıuuharrir Ömt"r Rıı:a Doğrul 
ıncrbumun hayatını anlatm11tır. 

Bı ;lkfaf Futbol ta.kımı dün An. 
k-aradakl Geneler BJrllj:iol ' - O mai· 
Jıip ttmı,ur. 

Vlli.J0 flf' Yerlltn bir rmlrlc İstan• 
buı irin 265 ton tlmf'nlo vtrl'dli:I bil· 
dlr;ıı:nı,ur .. Fakı& bu mılttar az; ı-örfil. 

lcrrk yeniden ı,te.nm'.ştir. 
+ Yı~ba,ı münı~tbt>tl'''' 111:ı1ırııılann 

erkP" vtr;ım~I f'ntrl b• aab::ı.b Vil.ise.o 
t. lebtil ollUUllıı:,lur. 

Saba~.!arı fırn'.ırdaki bu kala
bal:ğ'a mllokobıl öğlo':eri ve diğer 
saatierde tenha olacaklardır. Son
ı a fırınların şrrr.d~«i öş ve iktısacli 
vaz,y.otlı:rini muhafaıa bakıırnm -
dan her fırına muSJVI ni9!Jeıte k:lr· 
ne taks:.rrıi y•pmak ta zor .bir me
ı;el~dir. Bınaena'oyh bu mahzur
ları düşun.-rek ve !talka kolaylık 
göstermek b'kımı.ı.dan bu 'kar.>r -
dm vaııg<çfm<s; d~ha doğru oGa· 
cakt••· Veyahut kara"J• taıdNat ya
pılarak yalnız oturdcl< an yer fı
rınından değil, işçilerin, mc'mUl' · 
!arın, müstahdemleri" çalıştı.klan 
yerlere münhasir olan fırınbrdan 
da ekmek!erİui .imalarına müsaa
de edJıne••dir, 

Istanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel iş et-
meleri Umum Müdürlüğüııd~n: 

1 _ İd•reee 120 iş g5mletl, 20 beyı<ı g&n•.ek, 110 pelerin, 80 1Ulıım, 10 eoculıı 
ydek 5 su ıı; ~O< clb~ln <U<llmesl por.arllta too~r. 

1 2' _ Muvakkat temına:t maklucın 300 :.radır, 
3 - Şartn;.meler !.daren»o Levao..ru Müı:loürlflıtlnda pAl'llStz te\">zl edllmclı.> 

tedir, 
• _ Pazarlık 5/1/943 Salı gfutü """4 15 de Mot."O H .. • blmsmın beşinci ı.a. 

tJ"1dB lıoıplanacııolı: olan Kom-.yon huızunu i" yap.lac:ılktır ( 2447) , 
Tokatliya n Oteli 
VILBAŞI REVEYONU 

İçiıı Mualarınızı Şimdiden Tedarik ediniz. 



(İstanbul Sağmalcılar Cemiyeti) 
Ana Nizamnamesidir .. 

DCbaı:C 11.&DD.Al'I' DZYAll 

d) Uırıuıni heyet iıçtımamda ,.1mz rum&meye konan maddeler ml1-
24ere olunur. Ancak mevcut Azanm en lZ yirmide biri tarafından mi>
zakeresi istrnilıen m~lerin ruzn mıeye kıonınası mecburidir. Karar
lar m<'l<:Ut lzarun ekseriyetile veii lir. Her izamn yalnız bir reyi var 
dır. Umumi heyet içtima};ın birden ziyade geri bırakılamaz. 

f) Umumi heyet içlinllJnda a lll'.18n kararlar izal,ara ve başkaları· 
.. yıw ıle biidi:rilir. 

(FEVKALADE KONGBE) 

Madde 9 - Fevkalade toplantı: libre beyetsnin g~eği lf!%um veya 
6:z.an.ın ))Eşte bırinin talebi üzrlne umumi heyet fevlulMe olarak içti
m.ıa davet olunllt". (7 ir>ci maddenin A) fiknsıııdaki mevzu fo~tf'

re ria,yet dibııek mecburidir. 

(llçtl'NcC FASil.) 

Tefltilit. 

1 - İdare tıeyrli. 
2 - Hakem koıruııyonu 
3 - İn:ı:ıbat komisyonıı, 
f - Hesap mürakıpleri 
:Madik 10 - İdare heyeti yedi asli v.e yedi ihtiyat lza olmek üzere 

teşekkül eder. Her yıl Kanuaıuevve 1 ayında yapılan umunıt heyet içti
mauıda müddeti (Ikı) sene olmak üzer• intihap olunll1'. 

İdare lı<>yeti ölk toplantılarında içlerin<!en bir reis, bir umum! katip 
Ye bi7 Vezned31' SCÇtr. 

Madde 11 - Idare beytinin vazı re ve Salahiyet~rl 
a) Nizanınamenin ikinci madde smde yazıb maksat ve gayeye vıır-

om•k iç•n münasip göreceği k.rarla rı ittihaz ve tatbik etmek 
b) En az on beş günde bir to.pla nmak. 
c) Umumi he}-.et kararlarını ve bütçeyi tatbik etmek. 
ÇJ Umumi heyet İçtimaı için bütçe ve rapor hazır1'mak. 
d) Re.smi ve hususi ~!erde cemi yeti tem.sil eder velhasıl cem•~t

ler kanwıuoda ynılı defterleri tutar. 
e) Nizamnameye riayet etm•y <n azJlan inzibat komisyonuna bil

dirir. 
f> C•m;yet azar lan ara51nda çıkan ihtil.ifluı hakem komôsyonuna 

havale etmek. • 
g) Cemiyet işlerinin se··k ve idaresinde kullanılacak memur vo 

müs:ahdtmlen t;ı.yin ve aZ:etmek. 

M..dde 12 - Üstüste üç mutad toplantıya mazc:retsiı: gelmeyen 
idare heyeti t.usı istıfa •tmıs sayılır. 

Madde 13 - !dare "h•yeti karar laruı> eksenvetlo veıiT. Reyler müsa
vi geldi!?• takdirde rei<rn bulundu ~u taraf terc•h edilir. İdare ™'yetin
e<' ittihaz edJen kı<rarıu bir de!tere yaulır, ve altı, reis ve azala;r ta
<ta1ındao ımulanır. 

:Mao<le H - 1..ıare nev.-t! reisi: Umumi heyet vo idare meclisi ka
rarlaı'lnı tcra. ve cemıvete atı işleri n ıdaresine nezaret eder. Bırliğin 

oaııkat!aW;i paras1I11 v•z.ıı•dann rn~ terek: iınzosile ılır ve yatuv. ha 
im;ridır 

Madt!P 15 - Umum! Jııatlp: Mu ha-berat ve vazı ışı erine bakar, idare 
me<"hsı ve riyasetçe veriieıcek işleri t•k>p ve lüzumu halinde diğer mü· 
es.o;ı>Seler ve hükfunet ve daireler ile temasta bulunlt<'. Reisin bulıın· 
m•dığı uman da ona vekalet eder. Karar drlterioi tutar. Umumi heyet 
ubıtlarıoı ve seçim ,.vrakını muha !azil eder. 

Madde 16 - Veznedar: Varid• t vP. masr.flarm muntaum kayıt!a
rını yapar. Muhasebeyi '<iare eder. Her ay sonunda ıdare mec li.< . .ne ve 
her zaman hesllt> miifettişle.rine iza bat verir. Yı l lık p lançoy u h<nır l ar. 
eem;yetin para alış ve verişini imzası i.le yapar. Cemiyet kasasında yüz 
liradan fazla para bulunamaz. Faslaazlası M4li B:ı.nkaya yatml:ır. 

Madde 17 - İnzibat komisyonu: Bir reis ile iki azadan ibarettir. İki 
de yedek aza bu !unur. 

a) inzibat komisyonu idare mec li.s'.nin tlavetl~e toplanır ve kararları.. 
nı e4eriyetJ.e verir, Ve her toplan tıdıa içlerinden birini reis olarak 
seçer. 

b) İnzibat komlsyouu: İdare meclisi tarafından kendisine teı:di olu· 
nm İıji muhtel;.f vasıtalarla inıcele yerek kararını vei:r. Ve kararı ida
re heyetine b;'.dirir. 

c) Bir az11nın miidafaa.sı dinlenmeden karar verilemez. 
\") Aleyhıne karar verılen aza kararın tefhimi ve te:ı!ıği taritıin· 

cen itibaren bir h"ICta zar!.uıda karara karşı umumi lıeyete yazılı şi-
l<dyctte bulunabi:ir. (SONU VAR) 

ZAHITA RO)tA:-1' 

Sır Perdesi Kalktı! 
Yuan: S. TBUSS Çeviıreıı: lllnıur.~r ALATUR 

-------------ı"lo: 43 -----·-
Baba ve kız btr mu<ldet kar

şı karşıya durdular, babası hem 
hMetle, hem de merhametle kı· 
zuıa bakıyor, kızın da bakışlarında 
<icr•u bır keder s~ziJ;yordu. S•nki 
bı:. ikl vücut, manevi manada od•· 
f<ıkada b.rbirlerinin t:mıamile ya
bancısı idiler. Nihayet Melr Meyus 
bir halde omuzlormı silkti ve oda· 
dan çıktı. 

-14-
Dokıor Haddoo o akşam evine 

çok geç döndü. Fırmcınm çocu -
ğunu t<'davi etmek üZere kend i6ini 
yine çağırmışlardı. Ondan ııonra 
bir doğum ~ dah• ç·krnış, OTaya 
gitmişti. Artık ş•mdi uykusu d.ı 
kaçmıştı. Sonra gevezeliği artık çe· 
ki"omiyecek hale gelen Mis Bag' 
11"' üzun:suz mel'akları da canını 

ıık.yordu . 
Doktor Mis Morl Detmar'a gös

tercr ği yakın al3kanın Mis B>g'ın 
gözür..deu kaçmadıf:ını da biliy<Jl'o 
du. 

Sonra bu kadın dolaptaki Prus
ya asidinin Albay Det.mar tarııfın
dan aşırıldığını da iddıa ecüyordıı. 

Bütün bu h.Udiseler karşılaştı· 
r:llanıca, meş'um }>;r net ıceye v•r
mamak mümkiin de~ . :di. So=a 
Mis Bag öyle kolay kolay aldanır 
insanlardan dcğikli. 

Aca.ba Prusya hamızınm aşrrıl
ması hadisesiıU polise ha·ber ver • 
m<5i muıvafık olmıya.cak mııydı?. 

Ah, bıı Mis Bag! 
Doktor Haddon yabğmın iiostü· 

oe bıraktı>ğı kitabı yüzüacü defa 
rekrar eline aldı. Ne yapıp ya;pıp 
hizmetçi karlını zihninden atmak 
ıst•yordu. Fakat o zzman da gayri 
ihtiyari olarak .Mert Dctmar'ı dü
şün(Myordu. 

- Meri!. 
Bu ismi yavaşça ımr•klandı. 

Sank, bu suretle genç lotzın güzel 
er.damını hayalinde daha ;yi oan· 
landınnış oluyordu. 
So~a %Oralıı bir güliim&eal8 ile 
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1 - Bir memba ..,..... ı - Bltrt-ı 
-. S - Ne biz, ne onJ~. Erlr:etı lıwnl, 

f - Büylııklülı, S - iıave, Doklor11*, 
1 - 8'11r bir landa, 1 - Ravvuı, Ud 
ha.T'f ~·na, il - Te,...l p.b.a1ı,, N.,.. 
kit, 1 - Yf'nml1'en me.yn.. 

YuJuımlaıı asaiı: 

ı - K~ ,.eııır, Sontına f ll!v~o · 
raJı;am.. Z - Bir te7 raı>Jm:ımak', Te
ltfC>nda s6yl nir, S - İlk Qd h.a.rfl nota, 
Son dört harfinin lenıl çok, Çok <kJU. 
Vln• ~ det•I, 4 - Tersi ... Şara

bly!e ""''hur bir ""'· 5 - Damın • 
ttne kanur, 6 - Köpek, Ayalı:, 1 -
Söz. ~ dü,,.Tt>r, 1 - Mnruonıet edl. 
lir, 9 - Mc:oar lafına :l'Ull.an :ra.aı, 

Kırmm. 

Dün.kil baimaranın halled.ilmlf 
tekli: 

125"4.!'fi7P9 
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'başllll &<ılladı 'Ve :ııihnır..i kitaba 
vermeğe çalıştı. Fakat bir tür<:ü 
muvaı!fak olamıyordu. lş:ı;t sön
dürdü, olmadı, tekrar yaktı. Gece 
saat bir buçuk olmuştu. 
Baş ağrıyor'Clu, Kalk>p bir ae

pr:•n almak istedı, Fakat odaSlnda 
aspr;n bulamadı, O zaman aşağıya 
in>p bir miktar feneııatin almağa 

karar verdi. Bu suretle hiç olmaz· 
sa hem asabı, htm kafası biraı: dü
z.e . miş olıcaktı. 

Rop döş>mbnnı sırtına aldı ve 
kapıyı .ıçarak merd.ivenleri indi. O 
zaman kendi muayene odasının 

kapısımn altmdan bır ~ sı:ctı.,µ
ru hayretl-e gördü. 

Hatta kapının ırkasındı yavaş 
sesle bir şeyler konuışulduğunu da 
işitti. 

Fatla tereddüt etm< den hemen 
oda.sına döndü, Oradan bir ~kiç 
aldı, te1<rar aşağıya int>r<k, kap ı nın 

wrkasında konuşulanlara dikkatte 
kulak verdi. 

Fakat o k:ı.dar yavaş konuşulu
yordu ki, doktor işitemiy<ıruu. Da
ha doğrusu işitt ' ği mınltılardan 

bir şey anlıyamıyordu. Bırdenb'1-e 
seslerden .biri yükseldi. O zaman 
doktortm kaşları çatıldı. Çünkü 

W.i Ba;g'ın se.iini t~ 

VERiA . 

(İş anyan, işçi istiyenlerin ilan· 

lan bu sfrtunde parasız ol1<ak 

neşrohınur. Her türlü müşküllere 

cevap verilir.) 

1Ş ARIY AN B1R GENÇ KIZ 

17 ~ında bir kızım. Orta mek· 
tebin 8 inci sımfnda bir dersten 

imtihana kaldım. İş anyurtun. Ta.

l:ıpleno llıtfen Son Telgraf . iıAll< 
sütununda Mukaddere yazmalan
nı rica ederim. 

AÇIK KONUŞMA 

Bayan Ayşe (Üsıl-iidar) 

İş •!\tlna ilanınızın Jll!Şt'i için 
~mahfırz tutulma.ıt ürıere· adresini
zi acele bıld'rinız. 

PAZARTESİ Zl/12/llU 

K.All.11.R ırtlı.AsASIDIB. 

iııııltiı' IH2/ t53 

MıW Konmma .Kooımuııa mutuıle· 
fetten Mahmuı:.paşod:ı 169 mırnorada 

manlf~ll< tıcareU(fle meşgul Ar· 
"n oğlu ö.ep B "l"'•"Y'lll ııa;ı....-.dıa is. 
ıanbuJ. B-r.iınci !~I · lli Korlln.T.J btaJıke. 
mesinde "'-ereyan eden ~.nnet.j netice 
sinde suıçAmw fiili sabit oJ.:iuğun<inn 
li :.u ~.a Kanuııurıun 31/2, 59/3, 
31/5, 56/6 nuıüielerl mucJbince b<ş hra 
~ para cccatsı ödaT-.ıe ve Yec.i gün 

ı 
müdde~ de di.'"lf<ôrurun impatıı.ma.ı

na """ ~ 1<.a'il<\Ot'ğinde ücreti SUÇ· 
luya 3't olmak üı<ere kar<>r hülôıı;aı;ının 

1 
Son Te:ıp·at ga•el<sindJe ll<'Şl"edlmesine 
l!0/8/942 ""1iı.ir-.de - verJldl. (2156e) 

llAKAll IIULASASIDlll, 

i!ıtttıll' t4Z/811 

.SÜMERBA K· 
UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 
Varlık Vergisi Mükellefleri Sayın 

Tüccarların Nazarı Dikkatine 
Varlilt Vorpri m'.ike!Wflertne bu verg:yı tediıyede bir ml:ı:J1* ol. 

malt" \l'e: be<l~!Ier.inio tamamı verg~ntl tediyesine tahsis ~lıt'.llt ii2cre. 
Bankamız Müe:,..se ve Fal:ıırilııa.lan için ~dıd madcl<?ler, 7ard.Jmcı mad
doler, inşaaı malzemeu! ve ea.U-e ı.,tırasmda :hdl!yeç ve fa;yOO görü""' 
mod:ielen:len elveri§U bulur>Mllar satın a!macukıtr. 

B<ı lrnbll malı olı>up 1a lllltrnek arzu ed"1ı Var!Jk V"""" mCl~dlefleri 
n;,, poımd<lu s:ınayllnl adfılkalan<!U<ın maddeler Jç;n Baokıl41k:öy Boz Fab· 
ı'.&camrıa, y\iıılü san.,.ııl lçin Hallcte Defterdar FabrlkarMz&, Deri saııı.:ı
yii 1Qı,ı Bcykı<ndn Deıd ve Kundur.ı Sanayii ı.7Jıı.ı;eı.mıır:e, ı_,.t ve 
~t mal7.<mesiyle m(~errık madeler için Barikamızın Galata.da 

M•hl Korunma K.amnmDa craıhe.le- Şll>e b.,_udailol S&tı> Alma ve Nakliyat M~Jililürıe. kıolğıt -il 
fe11t.(., Ecl>mo......- TeAir Sı>r"'yında i\ın i.rnJ<ı,, Selllll<>< Sane:yü H'. euılze. ır.jmut ewa ~n de Ka· 
Liınonou H il eyın - 3 No. da otu. 
rur kıoltoutoçuhJk bcar<"'yle m<ışgu! Av· tıroıoğlu Hooında Yerli Mall&r Paı<:ırları Miiıeaı<E<mi:ze mü:ıııcıııııt ede. 

-'t:.ı.:l,. •ücret.! suı;LuıY<ı alt olıcRk üUre 
karar hü::lo _,_.., 5. Telgraf gaz- f 
cıe """'"'°'lıTıe!lne 51111942 uır-'l>incte Elektrik, Tramvay ve Tünel şletmeleri 

:r&rı. 

ıı.os Muzll<: ıs.m ..., Tüı1clllf'<. 1 
11.U lllil•lk: RM!yo Dans Orktslraa. 

(Ş.-f: Nihad Eo;enclnl. 

--.... venıd.l. <
2555> Umum Müdürlüğünden: 

re T AK V l IVI 9 °" Elelctri"lt, ~ ve Tünel l.ole!moler ümmn Mlilı!Urtl>CU omm>il:meld fllı>' 
bllhar<la &rcaz Aöa<;ım şe.,;r şeboke'1~ rapte~ kararlaştırnu(.ır. 

19,30 Memlri<et Saat A7arı Te Ajans 

ILı.ber: erL 

19.45 Serbest 10 Dııl<lka. 
19.55 Mii711<: ş.., Solo'ıarı. Nunıl!aJı 

'f04kıran. r•anoda: Sc!ı l ôslnzer. 

ıo.15 Radyo Gııo.eı...-ı. 
ıo.45 Joliuik: Bir M•l'1 Ö~i1ona. 
zı.oo KonulJlJ\a <Günün J\.leselekrl.) 
21.15 Mı.Wk: Kla"""n So!Q'luı CPI.) 
!l,30 Konn."llJ\a (Kitapsevenler Sz•U). 

%1,C.5 Mllzik: Radyo Senfoni Ork'f.6tra .. 
sı. (Şet: Ferit Aln:ır), 

2Z,30 MenolN<et Saat Ayarı ve Ajans 

Ha~rlerl ve D<>r.:.al:ır. 
!Z,45/22.50 Yarınki Pro.ımom -.e lt&,...,,.. 

Kadın diyord:.ı k•: 
- S:z beni daha uzun müddet 

oyalayanızısır.12. Benim sizden is· 
ted:ğ'. m vaie1erinizi tutmal; tır. 

Hafütcn bir itiraz mırıltısı du
yul.du: 

- Y2Vrum, sen bana söz söyle
meğ• vakıt bı.rak.ınıyorsun ki ... 

- Pekiı'a, ne söyliyeceksen, 
söyle bakıı!ım! 

- Bır defa senin makul olıran 
lazım Trferrült:na kadar iza·hat 
vermek için uzun z:ımın ister. 
Halbuki }>;ı: burıda çok kıymetli 
d.ıkikalar kaybediyoruz. 

- Evet, ş · m<f• dak ckalardan bah
sodiyorsun. Halbııki sen snel,.r~ 
hem de hayatımın en gü:ze: sene· 
!erini mahvett;n , 

:Mis Baıg ağlıyordu: 
- Allahıın, bu crk,,.kler ne fena 

inslnlar! 
- Yavrum ... Cicim ... 
- Uzak dur. Artık senden nef-

ret ecLyorum. 
- Fakat... 
- İnkar ede-ırezsin, seni ş'mdi 

burada r.:ıs ıl gu:Üyorsam, orada 
da öy:e gördüm. Şu çıplak heyJ<eli 
götiltüy<>rdun. Een im orada seni 
gözctlediğimi bf.sO)'Ciİn, her halde 
memnun olmaWın. Ciu•yetı<ıı. -

Run:I ı:5 ' ~A!::>l ,, H e't 1. 6! 
1. KANUN ZİLIIİCCE 

ı5 51 2,, 

Sahip ve Başmuharriri Elt'm iz.z.~ı 
a~nıce - Neşr iyat U rektörü 

Cevdet KARABILGİN 

ra da ben yıne dehlize d'ondüm. 
Senen ortarlın nas.ı kayboldJğunıı 
da öğrend;m, Nereye gittiğini de 
bil;yorum. Albay Detmarla konuş
tuklarını da işittim. Onun için ba
n• söyliyeceksin. Prusya hamızı ni
çin aşırıldı? 

Prusya hamızı m~? 

- Hah, şimdi de sözlerim\ anla
ma.ınazlktan gel bakalun! Doktorun 

laboratuvarından Prusya hamızı

oı aş_ıran Ao:•bay değ'! mi? Bu ha· 

mızla ne y•pacağınrzı bilmi(}>orum. 

Fakat her halde İ)'"i bir şey yıp
mıyacağuuı:• eminim. :Elğer bana 

karşı saygı ile hareket ennezsm 

sana söyliyeyi.m kı pi§man o4ır
•un. 

- Yavrum. .• Cicim. .• 

- Öyleyse söyle bana! Prusya 
hamızı nası.1 ortadan kayboldu? 

- Seni temin edcıcm ki, bu iş
ten hiç malümatım yok. Sonra Al

bay Detmar'm bur.td•n lh:lç bir 

şey ıllmadığına da eminim. Sen 

manaıııı: bir fikre kap•lm!ŞSID. Al

bay bu b:>rkunç zehri buradan a
ill'Slll da ne yapsın? 

(Daha var) 

Bu tesisat.m vaık'ti Z941"'8'fl:yıe tatb!kl iç-;., &erek bugUn Aoiaıdakı nıevcut mu 
veld<at ~ 1<!1121ia:!en istıtade edeni • :n ve ıerelıse tehir cereyımı gel :ı' tl 
""'°·,ı eıe:<trtt aln·ak \, t~nlerin U Şubat 1843 ıarıı-.tıcıen evv•l Tünel. mı•y .a
nında M.etro Hanm birLr.ci ka1ılnıdıısdal Abonman BOroAurle mOrac&M ederek tatb-11: · 
OOllec<k projoôckı güz.ergAha o:ızaran vui,...tleri laıbıt edilmek üıere talepname 
vermelc-ri ilW ohm.ur, 

Şurası l>'1hasın ho.tırlatılır lııi mevcuıt lıı0ılsaıtl6nı> ne- ...,....,,. raptı sı• 

rasuıd:i bunlanı rniitenavip cereyana yarayaoe.ııe. tıt*"ilde "" tes'satLa ha:ldk'f'ld.a 
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