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General dö Gol General 
Jiro ile görüşmeğe geliyor 
-~--~~~~~-~--. ....ı~~~~~~~-

Parasız 
Giyim, 
Kuşam -

BELEDİYE IKTISA T riÜDÜRLÜGÜND~ 

Ru~y~, A~rupa'Gl. dö Gol Radyoda 
ıçın hır ' • , 

İstanbuldaki me-

500 adetlik ucuz 
ekmek karne 
paketi çalındı 

tehlike midir ?
1

General ]ıro darı murlara kuma~ 
tevzi:ıtı, Martta Zabıta ve belediye, hırsızlığı 

1 sitayişle bahsetti Her şey, Almauyanın 
194~ içinde gö terece
ği harp kıtbili yetine 
bağlı olmakla beraber 
Sovyd Hmıyanm gale
be takdirinde dahi Av• 
rupa içi u bir tehlilt.e 
olması ibti.nali kalma• 
uıııtır ve gitgide kal• 
mıyı:caktır •• 

General Jiro sadece askeri işlerin ___ Gen~aıdöGo_ı __ 

Çin de sulh 
şartlarını 

tesbit etti 

sevk ve idaresi ile meşğul olacak 

ETEM iZZET BENiCE 
-------~~ 

ıduhai<.luık olan tek şey şudur 
ki, Almanya Sovyet Rusya karşı
sında ezici bir hakimiyet göstere
mem' şıir. 19U yazı 1941 den arta 
kalan başarı ~tlar.nı tamamla
mak iç'n bir ümit de\"resi idi. Bu 
üm.it de Stalingrad duvarında çar
pma ezile kaybolmuş ve kış dev
resi Sovyet taarruzları Almanlar 
içfo be.klenmiyen ağırl..kta zarar
lar getirmiştir. O halde, bugüne 
kadar sürüp giden kanlı çarpışma· 
lann ortaya çı.kardığı muhassala: 
Almanyaya toprak, kaynak ka· 
zandırmal< bakımından faydalı ol· 
ma.kla beraber iki devin b:ribi:rini 
ifna ve imha eylemesi gayretidir. 
Bu muhassalaya bnkara.k ne Al
manyaya, galip .• diyebilmenin, ne 
de So,·yet Rusyaya, mağlüp .. diyo
bilnıenin imkiını yoktur. 

Sovyet taarruzları tehli.keli du
rumfar yaratmakla beraber henüz 

• I Alman cephe,; inde büyük bir sar
sıntı ve çözüntü yolııtur. Daha on 
4ln beş gün vaziyetin inkişafını ve 
Savyet hamleıı'nin sonunu bekle
mek laı:ımd.r, Fa.kat, biz şahsan 
Rus hamlelerinin çok tehlikeli o
labileceğini kabul etmekle bera
ber Alman ordusunu işgal bölge.. 
)erinden söküp atucnğına henüz 
inananlardan değiliz, Belki Al
manlar beklemedikleri ağır ka· 
yıplara uğnyacaklar, topra.k ter
ketmek zorunda kalacaklar ve fa· 
kat mırtlaka Rusların zafer yolu
nu tıkayacaklardır. Bundan öteye 
de tekrırr Alman harp gayreti 
ıark cephesinde teşebbüsü ele a
lacak ve 1943 iki tarafın nihai du
rumunu cephe boyunca tesbit ba
kunmdan en son tanrruz takatle
rini harcama yılı olacal<tır. Bu 
devrenin kanlı ve vahşi boğuşma
ları ~crcyan etmeden ne Alman 
ordusunda bir çöküntü, ne Sov
yet ordusunda nihai zafere ula
§lŞ bek:eD<"mez. Olsa olsa Ruslar 
Alman:an kaybettikleri sabalar· 
da bir ilkbahar takatini daha sar
fetmiye meclııır bırakmak duru· 
muna sokarlar ve bundan kazantt
lar. Bu da mevcudu muhafaza 
eylemek, daha gcrilcmem"k, Vol
ga boynunu elden çıkarmamak ba· 
k mından Ruslar için büyük bir 
kazançtır. Ancak, Alman ordula
rının n 'hai miieadele sonunda Rus 
cephesinde harbi kay betıneleri 
ihtimalini hesap mevzuu ittihaz 
edenler endişe ed' yorlar: 

- Böyle bir vaziyet takdirinde 
Sovyetler Avrupa için bir tehlike 
olınazlar mı?. Hangi kuv\·et Rus 
ordularının Avrupa içine yayıl
masına miini olabilir?. 

Alman harp makinesini Mihver 
müttcfikl•erinin de yardınıına rağ· 
men yıkab'lecek ve A~'Tupa içine 
dalacak bir Rusyadan korkma.k, 
saknınak sual sahipleri için hak-
11z bir tereddüt konusu değildir. 
Fakat, bunlar iki noktada hataya 
düşilyorlar: 

a - Avrupa gelişigüzel Rus is
tilüs:na tcrkcdilcbilir m'?. 

b - Alman harp makinesini en 
nihayet y:kmıyn ınııktcdir olabi· 
len bir Rusyarun Avrupayı isti· 
liiyn takıııti kalabilecek mi?. 

Filhakika, Alman ve Mihver or
dusu ıar.k cephesinde yıkılıp çö

aı~wıu :S.: 3, Sil; 'l do~ 

Cezair, 29 (A.A.) - Amerikan, 
İngiliz ve Fransız mahfilleri Ge
neral Jiro'nun Şimali Aflkadaki 
Fransız işlerini ele almas:ndan do
layı kendilerini tcbr ke şayan 

görmekte ve Generalin iş başında 
buhıııma<ının muhtelif Fransız 

partileri aras nda kat'i b"rliği te
mine yanyacağuıa emin bulun
maktadırlar. 

Bazı şayialara göre, General dö 
Gol, şahsan General Jiro ile görüş
mek üzere pek yakında Alrikaya 
g'decektir. 

imparatorluk meclisi, euiimle 
iktısadi meselelerle meşgııJ ola· 
cak ve sivil halk n iaşesi iç"n Bir· 
leşik Amerika Orta Elçls' M. Mur
phy ile iş beraberliği yapacak bir 
muavin tay'ni maksndile pek ya· 
kında toplanacaktır. General Ji· 
ro münbasnan askeri meselelerin 
sevk ve idaresi işinde çalışacak
tır. 

Ba?ka rivayettere göre, muav'n 
mevkiinl alacak olan şahsiyet, 

Fas umumi valisi General Nogues 
olacaktır. 

TUNUS HUDUDUNA 500 
KİLOMETRE KALDI 

Kahire, 29 (A.A.) - Elalemeyu
denberi 1600 kilometre kateden 
İngiliz ordusunun, Tunus hududu· 
na varabilmesi için daha 500 .ki
lometre katetmesi 'cap ediyor. 
Şimdi bu kuvvetler Vadi Elke

bir'e varın ş bulunuyorlar, Bura· 
da ve daha ileride, Vadi Zemmenı
de müdafaaya geç'lebilecek yerler 
bulunmasına rağmen Rommelin bir 
mukavemet göstereceği pek umul· 
maınaktadır. 

TUNUSTA YA(;l\IURLAR 
DINDt 

Cezair, 29 (A.A.) - Yağmur 
dindi, Fakat yerler el'an çamur. 
Tunus cephesinde mühim b'r ka· 
ra faaliyeti olmamıştır. Amerikan 
be>mba uçakları Tunus ve Sus'a 
taarruz etmişler ve tam lsabcller 
elde etmişlerd"r. 

(Devamı Sa' 3, Sil: 8 ela) 

Bu şart:arın tatbiki 
için Japonyanın 

işgali lazım geliyor 
Çunkill'g, 29 (A.A.) - Çin res

mi gızetelerini.n birinde, geçenler
de, Çin'in harpten sonraki gayeleri 
mevzmrbahs edilmiştir. Bu ya2ıya 
göre, Japon'ların silahlarının alın
ması, eski Çin topraklarının hep
sinin geri verilmesi ve sulh §artia
rının mutlak surette tatbikini te -
min maksadile Japon'yanm müt· 
tefik kuvvetler tarafından i~ali 
ıstenmcktedir. 

ç:n, bundan bnşk.a , harp mes'ul
lerinin cezalandırılmasını, Çin'i ya
bancı devletler karşısnda küçii! -
ten muahedelerin feshini, keza ya-

(Dcvamı Sa: 3, Sil: O dal 

Orta Don Meydan Muharebesi 

Rus kuvvetleri Rostof'a 100 
kilometre mesafeye geldi 

Almanlar, Stalingradın cenup batısında yeni muvaffakıyetler 
kazandılar - Kafkaslarda Ruslar iki yeri cıaha işgal ettiler. 

Moskova, 29 lAA.) - Huussi 
tebliğ: 

Stalingrad şeJırinin cenup b•tı
sında A'.rr.anlar yeni muvaffakiye~ 
ler elde etn:<şlcrdir. Almanlaı· bu 
kcs:mde 12 günlük çarpışmalardan 
sonra kayde değer ilerlemeler kay
detmişlerdir. Ş.mdi taarruza geçen 
Rus kuvvetleri ycn'drn 20 iliı 25 
kilometre ii'.erlemişlcrdir. Blir çok 
mesklın mah:ıller dü~n:.anın elin
den nlın=ştır. Bu meskun mahal
lerden ikisi mühim gaıürdır ve 
Ko<clnikovoırun crnup ve cenup 
batısında bulunmakJadır. 

4 güıı içit>de Rus kuvvetleri 60 
ila 85 kilometre iler:emişlerdir. 

rYenı tarihi 

tefrikamız 

Ehlisalibe Karşı 

Osmanlı 
Türkleri .. 
* Kosvada, Nigboluda, 

Va11nada, Lehistan ovar 
larında Türkler. 

* Tunıı.ı.s, Cezair, Cebe-
lüttarık sahillerinde 
Türk denizcileri. 

* Akdeniz sahillerinde 
Ehlisalip çocuJ<larını 

tcıfuiye eden Tii~k de
nUciler inin ninnileri~ .. 

"f ABINDA 
BAŞLIYO 'CZ 

Yenidn 3500 esir alınmıştır. Yürz
lerce tank, yüzlerce top ve yüzler
ce uçak Rus kuvvtleı'inin eline 
geçm~tir. 4 gün içinde düşman 

17.000 ö1ü vermiştir. 
Alman ıa~ıt uçakları Stalingrad 

önlerinde kı:şatv·ır.>s b'll.lunan kuv
vetlere yardım gct1İ~mek için şim-

GARiP BiR 

di dahı faz!• yol katetmek mecbu
riyetindedirler. 

Dün, yalnız Stalingrad kesimin
de 24 \;ışıt uıçağı tahr" edilmiştir. 

Rus kuvvetlerı şimdn Rostofa 
100 kilometre mcıSakde!bulıını:nak
tadıl'!ar. 

(Devamı So: 3, Sü: 3 dpl 

HIRSIZLIK 

Mücevherleri aşırıp 
kulüb de m şıl mışıl 
uyuyan bir genç 

Tıbbıadlice müşahedeye alınacak 
Evvelki gece Şişlide enteresan 

bir hırsızlık vak'ası olmuştur. Dün 
adliyeye akseden bu hadisen· n 
tafsilatı şudur: Şişlide Bonwn1i 
caddcs'nde 27 numaralı evde Lüiz 
adında genç ve oldukça zengin bir 
kadın e>turmaktadır, Ev.-elki gece 
saat 24 de evinde birtakım gürül· 
tüler işiten Lüiz, içeriye bir b r
sız girmiş olması ihtimaline b na
en oda bizmetçisile b'rlik:e evinin 
alt ka·tına inmiş bu sırada u2un 
boylu ve şık g"yinmiş bir adamın 
sür'atle sokak knp sından bahçeye 
çıktığını görmüştür. , 

Lüiz dcthal mücevherlerinin 
saklı bulunduğu yatak odasına 
koşmuş, 5000 lira k:yıııetindeki el· 
mastarının yerinde olmadığını 
far ketmiştir, 

Bu esnada ev halkı da uyandı· 
ğındnn komşuların da iştirakile 
Lüiz ve ailesi efradı bahçeye çı
kan bu hırsızı aramıya koyulmuş
lardır. 

,(Devamı ba: 3. Sil: 6 4~l . 

YENi GiNEDE 

Bir Japon 
kruvazörü 

daha batırıldı 
Melbourne, 29 (A.A.) Yeni 

Ginede çarpışma:ar devam ediyor. 
Japon harp gemileri Amerikalıla
rın elinde bulunan Buna'yı bom
bard:mJn etmişlerdir. 

Müttefik bomba uçakları Ra
bau l'a ş:ddctli bir akın yapmı§lar
dır. Büyü.k b:r J•pon kruvazörüne 
isaıb et kaydcd'ilmiş ve gemide yan· 
gınlar gÖrülmüştür. Bu gemiye bat 
mtş nazariy:e b1kılab'!ır, 

Vaşington, 29 (A_ıq - Dün 
gece bildirildiğıne göre, Amerikan 
bomba uçakları Guadalkanald:ı.ldi 

Ameıikan kuvvt>tleriııc paraşütle 

levaz>m atmışlardır • 

Ucuz ekmek alanlara t.en.l edllecek 
lan ucuz dmıek karnt:ltri AJJkarad.ul 

febri.miıe cönd~rJimıtlir. 

llşı:na.ktadır. Yolsw:luiu yapanların bw
eün meydana cıkarılacalı ıunulmaktao 
dır. 

başlıyor yapanların tesbitine çalışıyor 
Mc:murlara vcrılccek olan para

sız g:)~m. ku~m eşyası hazırlı.k
ları bitmôş ve dağıtma günleri les
bit edilerek yüksek t:ısdikc iktiran 
etm:ştir. 

Tesbit edilmiş olan bu dağıtıruı 
günlerin; nkuy.ucul.arımıza vriyo
rırz: 

Evvela erkeklere kumaş tevzia
tı şu sı:ra ile yapılacnktır: 

İkincikanun 943 den itibaren 
Diyarbakı·r, Errurum, Malatya, 
Antep, Tralbzon, Samsun, Konya, 
Adana, EsJ<jşehir, Antalya, Balıke
sir, Zonguldak, EdJ;ı•ne, Hatay ve 
Kayseri vilayetlerini ihtiv.a eden 
gfuıpf.arda. 

Şu>batta: Mersin, Nazilli, İzmir 
ve Ankarada. 

Martb: lstanbulda. 
Kadın elbiseleri de şu sıra ile 

dağıtıla.oııktır: 

<Devamı Sa: 3. SU: 3 Ue' 

Zeytinburnu 
tren kazası 
tahkikatı dün 
tamamlandı 

Makinist ve ateşçi 
serbest lırakı:dı, 
Dört kişi nezaret 

altında 

Zcyt!ıııburnuııdaki tren kazası 
hakkındaki adli talı.kikat tamam -
Lanmış buluıunakta<lır. Bu tahki
kata ve ehli vu.'.rnf keşif raporuna 
göre, kaz:ınııı d'kkatsizlik, tecfbir
•izlik ve n'zamları riayets:zlik yü· 
zündcn ıleri geldiği anlaşılmıştır. 

Neticeye göre, makin'st ve ateş
çi ile hat bekçisinin mevkufiyet 
ııallerinıo devamına sebep görül
memiş ve lbunlar seılbcst bırakıl
ıruştır. 

Yalnız istasyon şefi Recep, ma
kasçı Rıs'mden başka istasyon ha· 
reket memuru Eidal ve dLğer ma· 
kasçı Mehıredin n<ezoret altında 
buluı:durulmalarına karar veril -
m>ştir. 

Dün Ankaradan ~ehr:mize ge
len Devlet Dcmiryo1:al'l tcftış he
yeti reisi Gal1p ve harcketıre's mu
avini Ali, kazanın sebepleri hak
kında ayrıca tahkC<ata baş!amışlar, 
alakalı k:msı?'.cri dinlcm'~ erdir, 

---....----

Karneler Belediye htı5al Müdtlrlll
tüne teslim edlJdlkl.en IODMI 500 a<k~ 
1•11. bir karne paltelinln kayboldtıi1ı si

rülmb4tür. 
Bwıun üz.erine vuıyet derhal saba. 

t.aya haber ver•lmlt ve Beledl,..nln k., 
pılan lı<llenerek h;o 11.ımoenın dışarı 1 

çıkmaması lfin t.edblr alınmJı, fakat: 
bütün aramalara ratmen karndu ~ ' 
alesef bulunamamıştır. 

Belediye Reis Muavini B. Rita' ye. 
nal ı .. e V11:Z'1yl'd etmiştir. Zabıta bu b.Jr.. 

azlıiuı raıu ... ını •iir'atle bulmaia ça-

Erbaa ya 
yapıcı ekipleri 
gönderiliyor 

Enkaz altından 
çıkan!an bütün 

cesetler gömüldü 
Ankara, 29 (Telefonla) - Erbıadal<I 

selı:ele fel:iket.lnln bütün ku1plan tes
blt edilmişttr. H~mtn hemen nütaaça 
x.ayiat vermiyf'n aile yok ,ı1bldlr. 

Enkaz ..ıtındald ölüler klmtlen ~
bnlmı.ş ve römti1müştür. Biitün atır 

1aralılar elvaT<lakl ıchlr Jıast.abıuıelerl
ne l'Önderilmtştlr. 

Balk bir ııok vlliyellrnkn 70Jlaııua 

(lh•"·:ı nıı sq· ~. su: ı de) 

İngiliz parlamen
to hey'eti dün 
Ankaraya geldi 

Lord Tev:ot, M. J. J. Lavson, 
Yüzilı•şı H. I' Scrymcgcour ve V ed· 
derlıurn'dan mürekkep İngiliz par
lamento hey eti dün aksam Toros 
ekspresilc Anıkaraya glrr:irtir. 

Heyet, Büyük Millet Mdisınin 
misafiri olarak bir kaç gün An.ka
rada kalacaktır. 

ÇERÇEVE 

ANA KARNELERDEN NASIL 
JSTlFADE EDlLECEK? 

Ticaret V cka4cti değişmez gelir
li kart sahipleıöne İkincikanun 
1943 den sonra kullanılmak üzıere 
do~ tılmı; olan k3rnelerı:ı kullanıı 
tarıı ~kkında aşağıdaki nokta.l.a
rın dil<.luı~ alınmasın temin ec • 
miştir 

1 - Ana k1.rneler değlıjmez ge
ıoevarnı sa. 3. su: ~ neı 

Yeni ekmek 
karneleri -Muayyen fırınlardan 

ekmek almak usu
lünün tatbik edil· 

memesi muhtemel 
Bu •7 u,ından itibaren, yeni t-kmd 

karneleri .tullanılm17a ba,ıamtacaktır. 

Tevz.la& ber Wafla ilerlemektedir ve 
Yılba.fl.Dd•n evvel bitlrilmf'Sinf' çah~~ 
makta<lır. Ytnl lıamtlV' Damıa MaL. 
baslnda &akllıll ook ırüç bir tekilde hao 

(Devamı Sa- 3. Su: 3 d'J} 

Memurların 
maaşları .. 

Busabahtan itibaren 
tevziata başlandı 

Yılbaşı geld'lği için m<rrl.irl.ırın 

maaşları bu sabah vMlnı b baş
lanmıştır. 

A11karadan gelen tir emre göre, 
d;ıireler 31 İl.k:Jı:anun Perşerr.tc ı:ıü· 
nü Yılbaşı tatiline başlıy>c:k"1r 
ve Yeni y ı 1 mesa:..:ı:e de 
İkincıkanun Pazartsi günü b~!a· 
nacaktır. Bu suretle memurlar 
5 gün tadil yapmış olacaklardtt. 

ir ibret levhası 
NECİP FAZIL KISAKtlREB 

nyacağını hemen isbat eder: 

AHMET İHSAN 
VEFAT ETTİ 

Bir zamanlar, yaptığı marifetler 
karşısımla, hminin baş harf ni 
kald rarak •Arlan!• diye hitap et• 
tiğim bedbaht (Darlan)! öldür. 
düler. 

Hem de öyle bir zamanda öldllr
düler ki, bedbaht (Darlan), de
mokrasyalara karşı ya kasdl ola· 
rak işled ği, yahut mahsus işliyor 
gibi gôründüğü suçların irwı te
mizlenıe yoluna girmi~ti, 

Bedbaht (Darlan)ın ölümünden 
sonra, Fransan n; iogi'iz!ere bağlı 
hür ve hakiki Fransanıa, kendi 
İmparatorluk manzumesine he
men sım>ıkı b·r kül haline gele
ceği, artık dem<>krasyahırı Airi· 
kada yanfar.ndan ve arkalarından 
emin bir vaziyete getirec•·ği, urla· 
da İngilizlere ve Amerikalılara 
ayn ayrı sığınmış ve birhirine 
JLd birer tekevvün örneği bırak• 
m yacağı beobelliydi; ııitd ıu 
böyle de oldu veya olmak İlle'<-

--~-.. ~--'-~ 
Vasiyeti mucibince, 
bugün Değirmende
rede hususi makbc
resine g ö m Ü 1 Ü yor 

Uzun müddettcnberi rahatsız 
bu'.unan Ordu Meb'usu ve .Seı-
veti Fünun> mecmuasının nıüessi· 
si Ahmet İhsın Tokgöz'ün DcğiI'
menderedeki küçük evinde vefat 
el<iğini teessürle h;(ber aldık. 

Ahmet insan rahatsızlığından 
dolayı Dcğiı•mendeıedc, deniz kı
yısındaki bu küçük köşkünde isti
rahat.! çekilm· bulunuyordu. Dün 
öğle üzeı'İ çocukları ile vcdağ:aş· 
nıış ve gece yarısı ölmü~tür. 

Ahmet Ihsan, vasiyeti mucibin· 
ce Değirmcnderede defnedile«k
tir. 

Ahmet İhsan ~dcbiyat ve mat
u:>ev&ıı1& Sa; S. liil: • 4•1 

Şimdi bu arın, .Mihver ve de
mokrasyalar ta.raf ııdnn birinin te
şeblı<isile, ölüm deniz.inde temi,._ 
lenm' ye scvkcdildiğini görüyoruz. 

Denizlerin bedbaht askeri, de
nizlerin d bini boylıyan bedbaht 
donanrua,ından sonra, ne şu veya 
ne bu taraf hesabına hareket et· 
mckten, fakat b. r türlü karar ve· 
rememek ve gününe göre davran
maktan doğan arını, ölilmün sa
hilsiz denizinde yıkam.ya ~önde
rihniştir! 

Büyük ibret levhası! 
Onu hangi taraf öldiirdü? Ba 

nokta üzerinde düşiinme!< zahme
tine katlanmayı gülünç bulurum! 
Mihverin, bu teşebbüsü, lngiliı<· 
!ere ve hür FranSlZlara, topyekı'.ııı 
demokrasyaların da Mihvere ha· 
vale eı!eceğinden ne fÜpbe! .. 

Fakat teşebbüsten doğan akıbe· 
t'.n k saca müliıhszası. onu kimin 
71ptıjıınılaa ıiyııle, onun kime ya-

Bu bakımdan, beniın gibi, lıüt 
ve hekiki Framayı demo.;ra.ya1ar 
safında kabul edici b r tclakkl 
için, bedb3ht (Darlan)ın tabatu 
karş .sınıia parlıyan her kılıç liC• 

lamı, hür \"e hakiki Fransaya ve 
demokrasyalar zaferine yardımcı 
bir vesiled 'r. 

Şer ile hayr arasındaki köprü• 
nün •dece hayr geçidini böı lece 
denwkrasyalara bai;ladıklan sonra 
bu ibret lHhası karş" nda acı ııcı 
\•cr"lecck hükiim, insanın, hay:ıt· 
ta ne olarak »c hangi safı se~& 
cck<c, bu mevzuda göstereceği te
reddütler n alscağı hileli tcı!hir
lerle yalnız kendi baş nı )iyr<eo 
ğin' bilme idir. 

Bu İ<aide, hem insanlar, hem de 
cemiyetler için de/iişmez bir kao 
nun ••• 
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HALK FiLOZOFU 
t 'IIar_e Vaz ıy e,ti/lstanbul Halk-; 

aı11a 1eaecell meywa . evleri ve Halk' Biletçi ve voicu 
REŞAT FEYZi kaıuıarı Alman cenup cephesinin maruz odalarına yar-

Tranmıy bi~tçnerl ara!l'IDda 
bazan, ne kadar nazik \•e kibar • 
tanlan var. Heıp<;in n terbiyesi tam 
vataııdaşlar olduğu şüphesiı. Fa
kat, buan öyleleri var ki, inean 
haynn kah.)"l>r..., bu sıiınt.lı ara• 
balar içinde, zavallının çekti{:İ 
:rorlıtktan d<>layı, ona karşı bir 
acıma hissi duyuyor. 

·B~yefendi. sb, •lütfen• ı'2, 
•zahmet olmazsa.sız, •müsaade 
huyunrlu.r mn•sırz laf etmiytn ki· 
bar, gen.ç bir biletçinin arabıİ.>m
da, istif hal.inde gidiYorU%. Bir i.9-
tas)·ond&n, arabaya üç yolcu daha 
hindi. Hareket eMi.!<. Vatman S<>ll 

derece s kışmıştL Adda çalı§A
mıyacak halde idi. Btlelçiye ses
lendi: 

- B"rkaç yolCU)'ll arabanın içi
ne al_ 

S:uıkl, bu sözler, yalnız biletçl
yl alakadar ediyormuş ı:ibi, yol
cular anısında, hiçb r hareket ırö· 
riilnrcdl. llalbııki. arabanın orta-

VARLIK 
VERGiSİ 

Bir arkadaş matbaadan içeri gi,.. 
di, yanınına gelir, gelmez: 

- Varl.ı.k vergisi verecektim, 
amma, . <>nra olmadı işte_ 

sma doğru, birkaç yolcu birer iki
şer a:l.m daha atsalar, sahonJılı:, 
niııbeten f.erahb)'acakta. 

Nazik bile•çi, en evvel birer 
ikişer &dını atıı:alan icap cd~"ll _.. 
t.ya yak:n yokulara hitap etti: 

- Bayım, luıfea ortaya doCna 
cclir misiniz?. 

Bu .özlere muhatap olması icap 
eden yolc:.ulardan b' r ~t · pek .. 
bngan ve kalantor bir şey olacak • 
fena halde .kwıı.ıştı. Biletçiye döD
dıi: 

- Senden ak•l ye tavsiye ist.e
miy<>rıız, ı:-öriiyoruz işte, sıkışaca· 
ğı:ı, dur, bakalnn". 

Halbuki, m lişarün 'ley h, o iıııuı 
kadar, yerinden bile krpırdama· 
m ştı. Nedense, biletçinin sütleri 
gururuna dokundu.. nazik ve tcr
b yeli bir ı;cnç olan biJ.,.tçi, uzun 
uıun bu kibar (!) )·olcu)·u süzdıi. 
Hiçbir şey söylemedi. O anda, her
kes, biletçinin dilşündılklerini dü-

~üııüyord~ l 
ıPendikle ııh;ap tren köprüsü 
hakkında yjpılau tetkikler 

hini 
Pcndiıtleıd ~şap kôp.ünün de

mirden ve yeni bir şekilde yapıl
ması için Münakalat Veka!etince 
icra o>wıan tetki.kler neticelenmit
tir: 

ToPJ'lll,.lanmız -rinde :retlıten lıbl 
b1r çıf'Şit zirai malısuhin k~t.I. o ka· 

dar bıi71*•iir l<J, "'" -ı-. lıa -.ııı. 
ouUorın bir !'<>Cunun U.-lbıl blı.-. 
7la. Gt11Ulorcle bailok, balıoe!llk ..ıı.;.. 
:rellerimlL<le UZUJı :rıllar _.....,. bir 
va&uldaı;la hD'flllll Blnı- J'U ırtJD
lcr~ meyvanm bol oldGiu ~lmüe, 

atı.lamı.yan, ~kediJe-medift 1'Jıı ka1&u 
ve OU"U7esı. diii<vJen meşvala.rdaıı balı· 

-'· 
Biz, me,..... cle;rlnce, ııeuı başlı bir Uç 

l&Desini ıuııarız. ııaıooı..ı, _,._ıanmız 
pcık oeııillıdir. l\1-Ü., biç ~· Vel'· 

meditıml:J: e.rt vanıır. E!riJi, mevaimin· 
de mqva, diye, a.lıp yl;r«ılerlmh ook 
aı.dır. Bı.r de -eriiin ouk faz.la 7eLiflJ.i:i 
bil:ri* a.ratilu •·ardır. Bunıı.ınla, l>a 
meyva, sndan aeuzd.W". 

Er1tin k.urmu yı.pıhr. \'e bu, OQlt: a,ı 

bir l'ubdır. i~n.ıe bıuıa- vıı....ıa ve 
f(Ser "·a.ı.Uır, Şekeri, yalna \idler de
d i.mh maılôodcn belı.krlz. Ua!.b*>, 
daha bir rol: ~yJ('rden, {iekeri almak 
miur~un.rllir. ~ıaalestt, biz.de büyük rl· 
do s:ı.naşli lı:ıtru1.ııumı'ttrr. Eier, kurul 
ınuıı oı.a, her ~• madde liya oldtılu 
01tmunl7e• ve luymeU alır. tlzumıı. 
1ıııe11 .... 
-valarmmın mebıml :rellftiil böl 

c-eıer, İs'anbul &'lbl l>li.rüılr f"h,.ler;mı. 
z.e ek8eriya. uu.ktır. Bu mf"Y''alar, top . 
tand.t.Jan y rlerde ka'rrla.r. Bu bötıe 
lecde istihsal QOk: i;t!Jıli>I< a>.dır. K""'1 
bllha a ..,..,.rıı maüdd8e lhUya.o daha 
fa.ala.dl", Bir k.ISIOl A.Daıilola tehil' Ve ka. 
sab.ı.larunızda, yann çıkan hemen her 
meyv:uım kunaı yapılır. Ve bol itina 
ile otursa. çok leuellldlr. 

M«'YT":-1.i..k ve b&horllt olan bir o<Jık 

itiyi 'mime, karuta1- ~lar, bG

lün "" yenir. Bıı. hem mUlılm bir l'I· 
da. hem do, evlerde, 90lı*. ~ha ef
leneftlldJr. 

M.eyva\anmm. 7aıt ve lmnı ola.Dk cJa... 
~ fa7la ~ai!>e• rörmol< leln, dedlftmb 

kaldı.ğ'ı sarsıntı ve Rus taarruz1arı dım tahsisatı 

(Yazan: S.l. E~ki b ükreş Ate~emiliteri 
DOCU CEPHESiNDE: 
Almanlar.n şimali Kafkasyayı 

da ilitiva eden cenup müdafaa 
cephesi, Rusların azimkar •·e sil· 
rekli taarruzları netice,.; büyük 
bir sarsxrt.ı geçirmekt.edlr. Alman· 
lar ı.u cepheni.o orta Don, Don 
dirseği ve cenubu, Kaf.kasyadalci 
Terek kesimlerinde aylardanberi ı 
hazırlanmış olan k:t mevzilerin
den geri atılmıştrr. Kuvvetli !ah · 
kimattan mahrum kalan ve aşaj:'ı 
yukar1 buz ve kar ü:zerinde nıuha· 
reheyc mecbur edilen Alman tii· 
menlerinin harp J.abili)·etj azal· 
m.ıştır. 

Almanlar, ttnup nphe3İni önce 
mukabil taarruzlarla düıeltıııclı. 
istedil~r. Stalinı;rad'ın }imal ve 
cenubundaki kesimlerinde Rus 
kıskacının kapanma.• na mani ol
dular, Fakat bu iki Rus ordusunu 
ilk çıkış mevzilerine geri atama
dılar. Bu iki Rus ordusu taarru· 
za muvaffakiyetle devam e!nı~k· 
tedir. Kafkasyada Terek kesimin
de Almanlar cepheyi düzeltm"k 
için ric'att.cn başka. çare bulanıa.
m şlanlır. Orta Don cephesine ge
ıın.,e, burada Alınan mukabil ta
arruzları Ru..•ları hitla dordlll'll· 
mamışnr. Mareşal Tiınoçenko V<>
~l<>fgrad veya Rostof'a inmek 
iç'n bu Rus ordusunu mütemadi· 

yen takviye etmekte ve büyilk bir 
netice alnı&k için ileri sevkotmek
tedir. Gelen haberlere b.<ltıl:ırsa, 
Stal 'ngrad • Rostof demiryolu 
Tatsinkaya civar.oda kesilmiş ve 
bu deıniryohınu şimalden müda
faa eden Alnıan kuvvetleri biru 
daha geri atılmıştır. 

Görülüy<>r ki, Alımmlar cenup 
cephesini düultmek için mııkaLil 
taarruzlarla da bir n"1ice elde 
edememişler, orta Don • Doneç 
nehirleri arasınd"ki ·böl;:-ec!e lıü
yük bir Rus tehdidi ile karştlaş.
mışlard.r. Almanların Rusları ge
ri ataınıyacaklarlDı defaatla yaz. 
mıştım. Bugiin vaziyet hala bu 
merkezdedir. B 'r ceplteyi düzelt. 
nıcl< içın taarruz dahi bir fayda 
vermezse, o halde umunıi bir ric
atle yeni b'r cephe tutmak ve or
duyu s yanet maksadi?c arazi ter
kini sıneye çekmek daha hayırlı 
dır. Alın.anların da böyle bir ~are
ye başvuracakları zaman u:zak ol
masa gerektir. 

Evvelce Rus <taarnrzları ancak 
iki hafta kadar sürüyor ve strate
jik sahada genişlemeden duruyor· 
du. Fakat bu yeni Rus taarruzu 
5 haftadanberi d~\'am etmekte ve 
üstelik yeni bir kesimde de başla.
malotad.r. Bu yü:zden, Almanlar 

ın.v....,. 3 ünru &ıhö!cde) 

Cümhuriyet Halk Partisi Vil&
yet İdare Heytinin geçen hafta top 
!anan kongresinde tasdik ohınan. 
bütçe mı.::iıbince bu yıl şehrimiz
deki. Halkevlerine Partı bütçsın • 
den 125 bin lira verBe.::ektir. Bt 
paı• fil suretle ta.ksim olunacak· 
tll': 
Eminönü ve Kadrköy Hal'kev1eri
ne 25 şer bin lira, Beyoğlu Halke
viııe 13 bin üra, Üsküdar, Beşiktaş 
ve B•kırköy Halkevlerine beşer 
ııı:n )ıra, Fatih Halkc;-ine 7 b;aı lira, 
Ş ılea HalJtevine 4 bin lira, Ey~ 
Halkedııe 4500 lir;ı, Sarıyer HaJt· 
evine 4500 lira, Şehreın:mi Halk
evine 4 bin lira , Yalova, Yeşilkiiy, 
Kartal H•lk Oda'arına yedi yü'Zer 
!ıra, Beykoz ve Ç•tal.ca Halk Od•· 
lar>na biner lira, Silivrı ve Heybe· 
liada Halk Oc1'~ 1 arına beş yü-ı:.cr, 

16 •bın ılra da Halekv~erının ve 
Ifal.ı< Od•larrı:ım vukuu malhuz o
lan fevkaıade masraflarımı karşı
hk o'..mak üzere Vrlaytt İdare He
yetı emrinde mahfuz tutulacaktır. 

--~---

Parti lf'Şki ılımda yf"nİ ihdus 
olunacak k:ıza kütiplikleri 

1st<aribl1'1 vilayeti Parti tcşkila
tmda 60 - 00 - 100 er lira ayhk 
ü<:retle !birer ka10 kat>pliği ihdas 
.,ıunması hakkınd>. teklifın Parti 
kongresinde k .. wtü mıinast"betHe 
bu yeni vazifelere tayinlere lı<ışla
mlmışhr. 

- Ne müııas<wet, doılik- Sea 
zengin misin?-

Mezkur köp.füıün • - 5 metre 
georşliğınde olt>p iiıt.;yaea tek.ıiıü.I 

ettiği görülen ve bin•ena:cytı d'ğer 
mübrem iş'lcr mevcut iken ycnıden 
inşa olunmasuıın cl<>ğru <>lmıyacağı 

mütaieasına varılmıştır . 
&ibl p\."\ q,nayilnfr. kuruım.t l&.n,m.. !===========-========-======================= 

- Hayır, dcd~ bir piyango bi· 
Jeti altlım, ıt0nra, bekleıliuı, fakat 
lıiçbir r,cy ç:k.madı.. 
r.IEŞHIJR 
OLA.."JLA.R 
Arkn~r, pretelrrde çılan 

varlı.k vergisi milkeMdlerine ait 
\'stl"k-ri takip ediyorlardı. E<ki 
ve kıtlcmti bir muharrir arkada~: 

- Yahu, dedi, bm ı a yıldll' ıu..: 

lem oyıuıtıyor, e<erltT yazıyo?'Um, 
bövle çabucak meşhur olmad m.. 
l~rf'1CELLEFLER 
ARASINDA 

Bostancı ve Heybeli 
mendirekleri 

IHeybeLia<la ve Bootın.:ı mendi· 
rekleri üzer:ne yeniden sabn. kır

m•zı fenerler kıJ,Janı ,.ıuk .faaliyete 
goçmış}€rdir, 

dır. G&ela s;ı11a71l kurulunra, ~ a~ 
hiplr.ri. mf"yva. 7etiıpUnntye, onb.n •lab 
......... daha dyade elıcmmb'd .... ..,.... 
Jeırdir. 

Bol mtyva yettştı~n fefılr ve k&--· 
la'l'1.mızt!tti ~ 7ly..de kazananlar, df' 

mlryola, S3hlt, büyük ve "lek '°""'""" 
ü:ıeriadf' blllananlllll'd1r. Cür..kü.~ bo rt· 
bl Yttlerden 9e'Vktyat kolay •e daha 
u.htnl'"f6l'l, ayni u.nunda Oıt'U:I ıeluT'JI'. 

Tüı1ılycde ınüııa""1e işi, -1d<e&la 
başlıca mesel~lerinden biridir. 

R. <::A.RtT 

Yeşilk.öy<lc or:a mektep 
açılamıyacak 

Yeşillroyde b.İır orta mektep 
açııınası Bakırköy Part.i kongre· !,==============-
sinde temcnnı olunmuştu. Kı>:ı uy Küçükpazar §UM8İııin 

Maarif Vek&tttince ven1en ce • bu ab.şaruki müsameresi 
vapta ş:rodilik buna im.kan bulu· Kıı:ılay cemiyeti Küçü.kpazıı.r 
nam•dJ.ğ• lı>ldirilıniştir. n•hiye şubesı tarafmdan buıgü.-.kii 

Dikkal eWniz mi, varlık wrglsl 
mükellefleri aras1Dda, yalnı:z ka· 
lrminin mahsul.ile ıı:e~ineo edip ~ 
tairl-erden lıiç kimse y<>k. Halbuki 
hemen dilrer biitiln meslekfore 
mensup vatandaşlar var. İn,an ŞÖY· 
le bir tnneımi ya.pıyor: Keşke, 
bizde de san'at eseri İNlant zoıı. 

gin eden bir meta o!S'ıyd da, val'
lık vergisi mfikellofleti arasında 
or.lar da lmhı.nsaydı. 

, Beykoz icra işleri teşki:atı Salı akşamı saat 17 den saat 22 ye 
kadar dev•m etmek üzere Çember
litaş smemasında büyük bir müsa
mere verilecektir. Bu ınıüs>rnereye 
Bayan Mu•lla ile 16 kişilik saz he· 
yeti, maruf okuyucu Suat Gün ve 
Ertuğrul $adinin tiyatrOSu ile s• 
ir troplaT iştirak edeceklerdir. 

VARLIK VH 
VARİYFI' 

TramvaT'la i1d kişi varlık ft!'· 

ı:i<in<len bahsediyordu. Babıw:an 
t.iri: 

- Elbette, diyordu. ·va1'İ7eti o
lan verecek~ 

Burada, kelimeyi tashih etmek 
isıferim: Variyet yanlıştır. Türk~e 
as.ldan lıir kelime hövle arapça 
kaide)e ı;Ure fCkil dcğiştiremcı;. 

AHMET RAUF 

l'eniden sıtma mücadele 
nuııtaka ıııa a'ı nıııı yeri ·r 
BıiyUkıçkmece. Mima.rsınan, Bah

şayış, Tf'PCclk, Ahmcdiye, ?Jurat· 
bry- köylertle Mor>ekşe Ç'fU•ği mu>
ukasınııı sıtma mücadele çevresi
ne alı.nma91 karul~ı.rılmıştır. 

r MizabJ ve milll roman No. 63 

BeykN. sun !T\ahkcmes•ne ait 

icra ;şJPTini göıınPıe ,i7ere yeni bir 
teşı<ilat yapı ması Adliye Vekıale· 
tinden tcmen.'\i ol.ırrruştur. Ve
rılen cev•pta ış hacmi ittlarile 
mevcut teşki•at:n ıukvıyesinın i· 
cap ~dip e!mıyece:ği c1ı€tinin ı.et· 
k1k olunduğu bıl<iır lır.i;tir. 

~ · .:·'3J·= .·. · . •. ~ . .. 
~ .~ ~ ;"':-:.. ·.::.-. 

' ~~ 
Arka s&bc1.nlı ta 

Hasılat tıı.mamen fakir çooul<lara 
hasrolımacakt.ır. 

Samatyada orta mektep 
nçılamıyrı' 

Saınıtyıda b r orta IU<'ktep açıl· 
ması O!Maki ÇOC'Uk D ıbaları tara· 
fmdaıı Maaıiıf Vekalelinden rica e-

Bamal lierdl<rf yiila>cl<tır, .....,_ ~ dilm ştir. 
malı <bbM pa.halı<!ıt. 'l'aJ.-,;IJ.,,- ma.lüm. y.,!cfı'et Fatih c!ı,'Qrında iki or
Faht, bôYle olması. bir kL"'11 yoıcuı... ta ır.ektep !b.ulı.'ll<luğu beyanile bu 
ruı tramvaylara lımımund..n biiyu <l ılct ~ sim<li..,k is af oiıınıınnyaca-
palı.etlrr, hatt.\ çuvallar vr nlbler oolı.· "' b J· Tr 
ID1Sl1la bir e~p U!ıılkil th:cez. s:th.u- ' 5.1.rıı 1 •rmşı 1 . 
aa. tr&mvaylanu alb .. hıuı1*Jarmda V .ıtmaıı Vı! biletçilerin lt>rfilıi 
bu ""'' bir çok .., • ......,,yor. ~ Vatman ve biletçilere -aile !>aşı· 
cti.n bir dolu ~ek~ -J:ç.iııde nıe okluj'a '. 1 -
nu bllmJy.,...,._ ...ı.anı•ıa ia'IUU7 nt na 5 uı a um yapı ması hak:lon • 
Bir yoı.,.. bacıaiuı< (JOO]>t<. Fe11a :.ı.;; daki karır 1asdik olunmuştur. 
-tarip oMu. Diğer taraftan Üsküdar, Kadıköv 

Bua-ün. arnb&lar, yolcııılan l'~i*le ve havalisi tramvaylarıııdaki ·b~ 
ala~. ktlıil müstahdemlerin de terflhleri 

PORHAN CEVAT takarrür etmiştir. 

BİR PALYAÇO DÖRT CAN
BAZ BİR DE HOKKABAZ 

·- lı.ttı - ıı,ıta ııc-nıı .ıı • 
reU 7aparak -• J'uDellOi; 

- E- maaı..tt - ba ......ı.a 
l'o1-Ui*I 

ea.ıı·ııe ıı..............ıı: 

- Ne 0!1170._ Allamclrma llatlpf 
•;ı...ı ... iıOl!kllJ'_,f ~ lılri mi ... ,_,_ 

.Mulı&rrtl't; l>ôEZUllı: KllllİilDL'<I 

Qlul' bak&:JDD ııi:rle de kon-1-
Amma 7•nıt :rav .. ı..ı Soara maJı. 
wturv.a! 

Fahire mtmaQD ve meıtai lt&Uıbln 

yam bıı.pna olm'dv. Bıraz boş bc:,lea 
DDDJ'a Ratıp lbtlya.lı eLdcn bırakmıya.. 

Tak l<alkh, oda kapmru lıtıltl..U. AJ'tdı: 

l'llh>t r:aiıa• k~llrlenll şimdi 
- Sô_ı le balı.ar un Fııobireolflm?. Dedi. 

l"asıl O:da bu qler?. 
Fıt.h~·e he ini aıılatll.. SoııT& NaJI j 

Beyin yaı:ıhADesiado t:ıo.la bJUreme- I 
cliklt·r:l hcs:ıı.IJr-.ı başlad.ılaı' .. Oüul va 
t....ı l'eçlrlyc.rbrdı .. B'- denbire ,k:a.JMnın 

vc.ruldu unu d.tıyValı sıçndJbr. ıta. 

tıip kal>U'a "-ok sordu: 
.lalzT 

- Aç r.aUp benfın! .. 
Ratıp Cahldenfn ....ırtl UJU.11nca -

1:-.tmı Ç<>kt'<,.. Fablreye blr eyvah! 4a.. 
reu nı>*ı. • onra kapıya -dl: 

- Mazur l'lirünüz. k•P1"1 apmamf 
Kqafetlm mibıo.11 delil. 

- Ao llp! A~ flm4I bayıl .. 
eatım! 

- ~ elendim. AoamaJ!ll m 
7onwı!. iıı< aaa1 sonn. &"cJinl<I.. Ya.hW 
rarna sabah.. 

- Hay• h~ bir~ l'wm.em! Ao 
........ ı.te dıitiıp b&J'ıqyonBL Ba171! 

RaUp luP17a '71ee luıJalı. -'P ,. .... 
lwıın ...... d... ba7ıJ<Uiuı& an1a.7 .... 
ca Fabiru-e kot&a.. 

- Aman f'Mtireclt11n. --ı>lye 7alv•r
tb- Düşilp bayıldı. Orada bJl'a«ımam 
Pollsla; olu<'llL 

-EJ ne ,_ıaat 
- Sen b- F'13a ctr otw ~ ı:ı. 

be* Ollu uvaran. 
lt.ailp Fabire7l C'mit sa.rdıe1Na.a U.. 

pmıu açarak 19lae oektu. S<>nTa oda iıa. 
p.suı1 açıp Ca.l\'°'171 lıucaiuıa aldı. Ve 
kao.arııe1e yattrdL (,'ahıdeaia a:rılmam 

&'"4> olrnad.ı G<nJ•rlnl açar •l"l'U aih
f :ınlr Raı.öta bo;rnıına 1arıldı: 

- RaUpçil•m semis 7"41l'_,,Mla
tıınJ- Beni 61dUraea bUe art6; ..W. 
ıılm l}uTadaıı turaJ'a p!e m 

RaLib•n 'bu &ilı<I &'ODÇ kın k~ bl
tilıı anul rı lekn.r caıılaamış lL Gaı .. 
clıroha bir ı:<e ,.ıtı _...,,_ , • ..._ 
Cabid07l 6Ptil: JUlıı ve l'iizli Qo bir ıa. 
lum ""'1ıllı.le 7•""'111<: 

- ll&Jır! -1><-dl- Ar'*- bea --
- b>r adam *lfllm!... 
~ baiırwı'• ~ ,.. 

RaUp ~ ile me:,iıııl ~nlan 
lpret e<icrdo. devam ecıq-. A...a. 
kendini ~ll'Dllıjl.ı: 

- E•-d, evet ı.te lıö:ı-a.L ~'nlze re
ıır.. <ter._ Bea kalbimi vermlt buJu. 
JMJ')"'Ol"19n ••• Ne 3·.ııalan fla.c!er buyle 
.lm.14- Fa.kat dıarun• canını.:: DcAk.l,, 
Şey .. Bani dünya bu efendim., 

Jl.ıltip allUılMla &oplaaan lerleırJ sflerek 
J'iae bir tak.un ~a.rlp i:p;retırr yap.lJ'or. 
du- Cahideyl odad.n savmanın, hat<a 
Fahlreyi dol:ıı>tan ı-ıkarmanın zamanı 

l'<flyoriu. s .. ı daırt bıırui'> •ı ilaJdk& 
TM'tlı ... Son. zam.anlarda. busbü.fün coşaıı 
•e nbırsa:lqaıı .Mf!'rn*a Der ciln on 
d.aık:'k:ı t'Vl·eı .kOıJuv nıi.r-onı-. NBrede7 .. 
se c-rlecektl,, ey\·ah!.. ltaüp 7ıne lra.lk.ıp 
k~IJ't kilHJedi. D.likm.ha..m bo hare.. 
ke1Jndeı1 pek m0011'u.D ola.o {:ahide mü· 
Ulat elal'alc ICTJl'itl~ ııanltl' ö.;.tü. 
~lro artık doiabıa ielnd• !'1klır...-alt· 

il. llcJe kula.tına bu 6pilei* 1PPI,.._ p. 

liDce ~· .... ....,,.. - ...... -.. 
odada bir leliş -.rell .... ta. Jller,.uk:ı. 
nm mrrdlventerden çılr.qıru farkedea 
B.aUp bu r-;cfer C'•hidtye 1atnrayordu: ı 

- ""- cal&lıleaillm DU.lıTDldul<!.. 
(Daha var) 

ı._G_u_· R_E___;:..Ş _M_U_S_A_H_A __ B_E_s_i_( 

Colak Molla eyle Adalı 
Halil karşı arşıya 

' iki kolu çolak sarıklı b;r pehlivan •.• Çolak Molla, babası tarafın-
dan nas•l reddedildi? Çolak nasıl başpehlivan oldu? Çolak 
Kolla hasımlarını nasıl yeniyordu? Yetmiş iki okkalık ço ~ak 

karşısınd~ yüzyirm i be ş okkalık A dalı ••• 

~--Y_a_z_Jn __ :_M_._s_m __ ı_K_a_r_a~ya_ı~..JJ'---------~ 
Güreş tarihimizin kaydettı.ğl 

ıuımdar peh\;van arasında Ço!ak 
Moll• veyahut :Mümin Hoca ıu

mi<e marut bir babay•ğitimiz vw
dır. 

Çolak Molla, hakikaten çolaktır. 
küçükken çltlen.bik ağacından dü· 
şerek s.>ğ kolu kırılmıştır. Molla
nın sol kolu da kırıktı.r. Bu kolu 
da, düşerek k.ııı:ılmı.ş ve sonradan 
kaynamııt:tır. 

Fakat Mo~anın sağ kolu, dir
sek.ten oy'Damaz ve çengel g:.bi kıv
rıktır. 

Mol:la, Koca Yusuflara, Adalı 
l!aljl:ere, Kel Aliçolarn, faffın na
za.rao çe!imsız ,., kii<;L ktü. Okka· 
sı da hafifti. Ancak yetmiş iki ok
ka k.ı<lar gcliı:di. 
Moll•nuı hası.mlar1 ise en aşağı 

yüz yirmi okkalık idiler. Üste de 
kohrı, butları sa.ğlamdı. 

Çolak Molla, küçük ya~:ın iti
baren pehlivanlığa roe.ra.k e:ttnişti. 
Babası, oğlunu pehlivanlıktan ~
detle menediyor<iu. Ve söyleniyor
dU: 

- Ulan, çolıılk adamdan, iki diı
henLik aıclamdan pehlrvan oha" 
mu? 

iBaba, Çolağı med'reseye venli. 
Okuyacaktı. Fakat Molla, pehlıi • 
va.niJ€ı bıtakmadı, günıden güne 
ptlhli\'an oldu. Babast, Mollanm 
pelrlivanlıkla uğraştrğmı işitince 

red'detti. Molla da, ml'dıes..yi ter· 
kedlp ııırtına kisıbet zerd>iıll.tıi. vu
rup yürüdü. 

Hafi! ~kalı Ço1a.k Mcıl'a, çcla'k 
kollu, s-olak Moila, çeliır..siz Mol
le senelen:e .kô>-lcrde kas.bılarda 
dc~ak gürcş'.i. K>h•yot Edirne 
Sarnyis•ne geldi. Orwa büyi:f« gü· 
reş.<'I' ..-ardı. 

K.ü<;ill< güreşler oldu. Sı•a b>şa 
ge:di. Ortaya o v>kL n me;-h ur 
pehl•va<>'.anr.dan Balt:ıcı, ç.ı.ktL 
Baltacı, çok oan-.dar dduğundau 
ona k"'"iı kimse çıkmadı. Ba~a gfi· 
Te§ecekler, bışaltın.a boğ~muşlar
dı. 

Cazgı:r, kazan dilıhıde bağızıytır· 
dı.ıı: 

- Baltacı tPlct;r. Ödülü (güreş 
hl'3iyt'Sı) onı v<Tiyorum. 

Derkm meydına sankdı, cüp· 
opeli tıfalc tefek bir adam çıktı ve, 
b.ı.ğırdı.: 

- Du.runuız! •. Ben, gür~ece -
ğim ..• 

On 'binlerce sııyirci, hayrete dÜŞ· 
tu. Çür.ltü h;ç b,.ı<si şahsan Molla
yı tamınıyordu. Yalnız Çolak 
Mo'Ca, diye uızaJrtan uzağa ısmiru 
ve methini iışitiyoıfatt!L B~altının 
y1T.r.aB bir pehlıvaru okluğu.mı 

duymuşlardı. 
Ba,:acı, softayı ı;öryfuı.ce gülüm

sedi. Çolak Mon;., h~mn soyııııdu. 
Kisbetıni giyop kazan dfuine se
yirtti. 

Seyircil.r bi~biı·~ine soruyordu 
- Kim ecab•? 
- Meşhur bir pellldvan d<'Jğil. .. 
Mola, Baltaıcınıın yüz yinnı beş 

okkalı.it gövdesi yanında çocuk 
gibi ka 1nıııştL 

Cazgır, pehlivan yağiandıkt•n 
soma kıbleye djncfü. Pablivanlar 
da el llıa;ğlayıp kııbleye teovecx:üh et
tiler. 

Ca.ııgır, Jµllactyı seyircilere tak.
d~ ett\k~n sonra ındlıiycsini o
kııdu, Menkıbelerini sa)'IClt. Sey~ 
cjler, sa:bırsızlanıyordu. Softanın 
iısmio.i cismini .bir an evvel öğren· 
mele istiyorlardı. 

Ca.,.gır. Çolak Mollaya aordu: 
- Oğlum i.sıaıin ne? 
-Mümin!. 
- Nera:ism?. 
- To.'lakılı .. . 
Ca~rr, Minin ~ T~a!lı:lıvı ._ 

şiıiocc hayrete düştü. Ht>ınen göz.. 
!erini Müır.<n;n kollarına t<'l-~itı 

e:ti. Cobk olduğunu göroü. Fakat 
merır.lnnı def Jçin sordu: 

- S~, ~a.k Molla da derler 
mi?. 

- Evet .•• 
Deyınce, gi1'ümsedi Ve, sahır

srı!ık'a 'bekleyen ah::<' iye hitaben: 
- Buna &ım~ur b:ış:ıl'l.ı peh

livanla.,-ından Çollk Molla derler .• 
Deyince. sey;"Ci saflar karı.ştı. 

B•ltaeı, daha hala ı;:..üıl'SÜyordu. 
N ihayet, Çchk ne kac~r usta vo 
mE':jhur olsa başaltı pch!ivanı idi. 
Kendi ayarı soyıiıı.nlazdı. 

Güreş başbdı. Molla, drv cüs
se haAmını o~ yedirr.i da.kibda a· 
çık düşürdü. Oldu olmadı Jtıymnct 
koptu. 

Baltaıcı tar:aftarlan o1nıodı diye 
ldd ı a ed:vorl:ırdı. :r.r1ra, ya'mz kıl
m.§tı. Bunun ilurine Mulla, mey-

dana yü~üdü ve: 
- Olmadıysa bir def.a daha!. 
Dedikten sonra: 
- Çal be!. 
Davul, ZUTnalar vıuıınağa baş· 

!•dı. Yırmi beış dak>ka son"1 Bıııl· 
tac.ıyı olıir .kere daha yendi. Bu. gü
reşten sonra Ço'ak Moll•nın şöh
re~ ortalığa yayıldı. M<>llaıun ba
•bası da pehlivan o:duğı.;udan oğlu 
nun muvafak•tini işitti. Baba, ş,.. 
şırıyor, bayrek •dıişüyordu. Balta
cı ye.nilir a<!aro değildi. 

* .Bir i.ki ay so.,ra Kav-a!aı:Ia bir 
güreş o'ıdu. Meşhur Ad•h Haftl de 
oraya gdm:ı;;t•. Ço:'la.k iMolla da 
geıdi. Zaten Kav•la Molanın mem
leket, d<'Tilekıtı. Mdılanın·babası da 
güreşte idıler. Molia, babasına gö
zültnWyordu. On /binlerce <kalaıb•· 
lığa ·karrşmı.şu. Güreşler b3'ilaıdı. 
Nlıaye-t 'baş gü;recş sırı geldi. A
dalı Hal;.!, meyd.ın• çıJ«nıştı. K,._ 
wla4ıJar Gümülcimeliler Ada-lı H• 
li!e kızıyo•'.a·rdı. Çünkü Wirnelı-
1-erin ıpehlivanı olan Adallı her g e
lişinde Giimülcüne ve Kzvala pdı
liV2nlormı m~:Jıip edjp gidiyordu. 

Adııılı Halil, meyda na çıkınca Ço
b.Jı: 'M<>lil'a d• soyunduğundan fır
la)'lp kazan dibine gekli. Adalının 
yanında dım:h.ı. Gümülcüa>eMer, Ka 
va.la!ılaı-, Dıra.ma'Jılar, Sc-eıı::il..
dcıtı1<1 Mo:•ı ayı tanııdılu. Mollanın 

babası afaJlatlı. ~u, Ad.t:rya kar
şı giireşecekt~ Mollan.n Adalıyı 
}"t!'ıJtn.esinA? iınJaao •vermiyordu 
kiffi6e ... 

Nih•yet güreş ~aşlad.ı. Çole.k 
Molla, koca Adalıyı hırpafamağa 

baş'adı. Çok geçm<'dtn ahın• aldı. 
Adalı, kıllkn.ak, kaçmıı.lt istodi. 

Muvaffa.lt olamadı, Çolak Molla 
mütlnş~. 

Gıireoşın yinninci dıı.kikasmda 
.,:olak Molü, ·hasmını k.ucak!ladğı 
g•oi ıkucağına aldı ve meydana doğ
ru yürü.Jü. Yüz yirmi beş clkkalı:l< 
Adalı, bir çocı.ı.k gitıi Molianıo 
kucı>ğrnda idı. Molla, •ha.fa S<S· 

'lendi: 
- 0 1du mu ağalar? .. Oldu mu 

bıry':<"r? •.. 
Adrlı, mağ'üp o'mı~tu. Ağlay,.. 

ra.k meydand-an çekild- MO:faıun 

b2ba<ı, S•ll!I!af d~ olanlt o ıı:ün 
barıştı.la... 

DIŞ.~POLiTIKA 
• ~ • •' !fi"'"-.. .: ••• " .., 

Cenabı Afrika 
Yazan: Ali Kemal SUNMAif 

BUAdan kmk sene evvelki vekr 
yii hatırlıyanlar Transval harbini 
de daha unutııı.smışlardır. O ıa· 
ma.n lngiltere ile dövüşen, Kraliç• 
\'iktor)·anın ordularını senelercl 
uğraştrran Bocrlerin bir gün ge
lerek İl!fıi!tere İm para torluğu iç>ıı 
İngilizlerle beraber nıuha~ebe e
•foceklerini o vakit ııöyliyenler 
ç.ksaydı' buna inanan bulunnııya· 
eaktı. Transval harbinin meşhut 
simalıtnu<lan bugüne kadar kalnıll 
olanlar vardır: Mesela bu harpı. 
mühim bir T<>lü olan Cenubi Al· 
rikıtnın llükümet Reisi General 
Smuts gibi. Ge!H!ral bir zamanl:ıZ 
İııgilterenin aleylıinde idi. İn,.<Yili~ 
INe ka~ı muharebe etti. Sonrl 
meınlek..ılııin menfaatlerini iP. 
giltere ile beraber olmakta gördü· 
ğü için gerek geçen haiple, gerek 
bu sefer İn;:iliz taraf odan a)Ttl

mamıştır. 

Gooet'al Smuts'un knrşı.sında yi
ne Transval harbin-in ınc~lıu:r !>i
malarından dığer Lıri rnrdı ki bıl 
harpte Cenubi Afrikanıo taııtJ" 

ırule bitaraf .lı.alın"" •n temin içi.o 
~al tı, nğraştı: General Hertzoll· 
Bıı harp.ten evvel General Hert2<1ıt 
Cenubi Afrikada llüküruet Re &-

ligi etın~. <.enel"ce iktidar me"• 
k.iinde kalmıştır. Fakat bu bartıi• 
başlangıcmda mC'lnleketi 'çin eJI 
doğru yolwı bitaraf kalmak oldır 
ğııı>u iı..ri sürdü. O zaman Gen"' 
ral Smuts ile aralarında, bir ınii· 
cadele boşlamı.ş, nihayet General 
Smuts galebe etmiştir. Harbe gir
mek taraftarlar nıı göre Cenubi 
Afrikanın bitaraf kalması Alıııaı>
yaya b r yardmı dem.,kti. Bir giln 
Japonlar da harbe girec-e k, o 7S>

nuın Japon d•nizalu geınil«i CI>' 
nubl Afrw salıillerin<> kadar so
kularak orada barınacalı. ~·er bu• 
latak, İnıgiHz gl"mikr ni batırına1' 
daha kolay olaca.l<t. Ej:er Cenubi 
Afrika bitaraf kalsaydı Habesis
taııdaki İlalvanlarla muharebe e
derken lngifu.ler General Smuts'U9 
mcml<-ketindı:ın biçb r yardım giY 
remiyeceklerdi. Fakot General 
Sonıts da sıcm1111a kodar uı(raşU. 
oilıayet Cenıfbi AfrikanJn M ih ··~ ,ol 
tarafına haıı> iliın .. tınes DO pula· 
mentoY"J ikna edebildi. O gün hı .. 
gün ümubi Afriluınm ha harpteki 
ro!ii citl'ikçe büyümi~ oldu. Gene-
ral Snmb da lngiliz İmparatorlu· 
~ b'rinC'İ s f'ada gelen rl~ 1cl 
adaınlarmdan b>ri olmak salahi· 
yeti iı.. harbin hal ve i9tikbali ıç o 
vakn valm bryan:ıtta bulunmak· 
tadır. General llertm;:'un geçen
lerde Hfat ettig bihliTilmişti. O
nun ölümü ile General Snııl'ls d& 
en mücadeleci bir rakibinin sh·&-
set sahaS'lıwlan büsbütün cekildi-
ı'fni görmüş oldu. , 

Memleketinin daima !»taraf kal· 
masını müdafaa etmiş o1an Ge-ne-
ral llerl:<og, 111tmleketı harh<! gir• 
diklen 90nra da) ioo f)lcr ndt> ı,ror 
gii&termiş ve harp! n bir an e\·vel 

-ç kı~n1asmı iie-ri sünnü~tü. 
Oradaki bu mücadelenın harç

tekilcr ve uzaktakiler için goz..e e.11 
göriiDeıı Ct"phcsi belki tıı <>luyor
dıı: Afrikada eskı Alman mtiıt

temlekelcrinin mühinı bir kısnı• 
Cenubi Afrika Birliğiu"n idore<ine 
.,.,ri lmi~i. ~u müstenı!.ekeleri Ce
nıtbl Afrika h çbir su11>il<0 başka
sına bırakınıya ran d~'ğil<llor. 

Harpte l.nıglln İmpaprat.,,-1~ 
içinde hiaocsi nc düşen faal rota 
oyna mal<la Cenubi Afr ka Birlii:<i 
Afrika k t'asın da kendi.inin ileri• 
de b!rİ21d der-:"9de fÖZ söyl'yebi
lecek bir mevkie geçmesini temi· 
Ae çalışıroaktadD', 

Sarıyer 1 a llı.evinin re~im 

ııergisi ta kdir <'d ildi 
Sa<ıyer Halkevmde 2Ô BirJıci· 

kanllflda açılan resim ve fotoğral 
sergisi dev•m etmektedir. s,rgiyi 
her gilın lblr çok vatarıd<I§ ve m•k· 
teplıier vyaret etmektedir. Ha:k
evmın ilk dcia olarak bu sen ter
tertip ettiğı lbu san'at sergıs;, mu
hitinde yüksek bir a l~k• kaza" • 
mıştır Sergide arr.atcir reS<=' ar
dan S~im Madra, Ferda Baçır.aııı 
ve Emel Cimcoz'ıın yağh boy\! ·ı, 

Refik İlrıniıı m•nyatürl<>r,, Turgut 
Bıleda, Mchır.ct Abut ve Nocıni 
Ziyanın rciıs fol ğıai'arı :ZC\Jde 
seyttdi'ı:r.,kied r. 

Güzel sa'l atlar b ıkn·nınd:m 
Hal'kC'\'in:n muvaffak bır ese. o
lan sN-gi İk;oc•k.inul"'un H.ıı:. hail•· 
sına kadar ~kt..r. 

-·----o·---
A/:,rvad'l b"r rıhtım yapıhcnk 

Şile karasının Ağva nıı!lııvesinde 

bir rıh tıl"l i:nş'.ı olunm.sı karar la.ı
t.ırı.lroıştır. 
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Günün siyasi icmalL
0 --------'"il 

==Son 24 Saat içinde== 

Hadiselere Bakış 
General Jiro'nun, General Dö Gol ile işbi liği 
yapacağı anlaşılıyor. Fransız Somalisi de 

Müttefiklere iltihak etti. Alman 1 ar, Rus 

taarruzunu ha a durduramadılar - Şimal 
Afrikada mühim bir hareket yok. 

Ser.ıilı Muııımır"J" ALATU1l ------------------1 
Frtnsız imparatorluk konse

yi tarafllıdan, Amiral Darla
nın yer•ııc ittrfakl. yüksek komi • 
&erliğe seçi,cn J\rc, nun yeni vazi
fesine tıaş..a.mış olması, bir çok 
noki..llaraan siyasi v1ziycti diızelt
m.ş gibı gô.ünmcktedir. 

Uarıaııın ölümü ıle bır d:ken 
boşı ıtu1 mıştır €3 yaşmda bu!u -
nan General Jıro yr.ni vazifesinin 
iki cephcJeıı ch•mm'lyetini n:Jd
rik bı.lur.:n ktadır. S iyasi ve aske
ri cphelerden . .. 

Jiro bu her i.ki cepheden de he
def,-, şu oozlcrle buoiısa etmıştir: 
•Bir tek ı.~aıı vardır, Mem!e
ketiınizi işgal eden ve b:ı- milyon 
vabndaşmıız. tutan kuvvet. Onu 
evvela Afrika.dan, sorıra vatanımtz
dın tardedccoğız .• 

Her ne ohıl'Sa olsun, şimdi ışba
gına f:C\)ll\IŞ c:ıil•n General J;ro' 
11ur ~mracağı askeri ve sjyasi \l-ş
kilatı, Gen er.al de G•Ll'I ıe~kila:ı :le 
te f e~ çalış.aı::agı zanncd,Ji
yor Bu "t.akdirde yeni Fr'1nsız sa
'·•şında m(Jh.m bir aykırılık i~ale 
E.-dilmif olııeaktır. 

FRA'Nsrz SOMALlSJ DE 
VlŞl'DEN AYRILDI 

Af.ikan:n doi;'lliiunda ş:mdiye 
kad " e! dokunulmam ş bir Frzn
sız müstem'ekeSi vardı: Fransız 
somauo ... Şimdiye kadar Vı;; 'ye 
lb>ğlı k.a' ·n bu kii.çii.Jı. mı.istorn'.e 
kıı :n ere V~ı'dcn ayrıldıgı haberi 
gelıı:.ştir Kı21l ck.ıiul<ki Cıbuti 
isminde ıbir limanı olan bu Fran • 
sız mil.3:.t-mlekesı ayni zam;nda, 
Halbeş:stanın denize bır mıl'hrcini 
teşkil ed:yor. 

Fıı:ıkat yıkılmış anavatar.dan u
zaklarda .kalmış obn bıı sömüı:ge
nin kendi kendıne yeti:ımesi!l<! ıonı
kan yokt~ Nitekim netice göriıldü. 
İngilizler ve Amerikallar tarafın
dan sarılan bıı memleket Vişi'den 
ayrılır.ağ• karar verdi. 
Ş'mdi Jiro'nun de Gaul ile an

laşmak niyetinde buhrndu.ğu bildi
rildiğine göre, artık Fransız soma
lisinin de, İngilız:l.-rle ~irliği ya
,pacığı anlaşılmaktadır. 

RUSYA HARBJ 
Her iki tar~fın da bır ~,.k kuıv • 

vetlcri harp s:.Jrnesine atıması ile 
şiddetin' büsbütün arttıran orta 
Don meydan muharcbesinln :.ıu:Un 
tıız: 1e d•v.am ettiğı gelen haherler
den anlaşılm•ktaclır. 

Sovyet tebliğlcr;ne göre, Don 
nehrİ!~:n orta mecrası çevresinde, 
ön hatla"'n ge·ilerınde kll§atılmış 
olan Alınan garn'zonları teker te
ker ınha edilmekte -Ur. Moskova 
Almınla,...n gemş mikyruııa taa 'ru
zı g i rd:ği h•kkındaki hır!ıerleri do 
yalan.ıyo .. 

Gerçi Afilıanlar Mellerovo'da 
hali tutur.uyoıllıırsa da, daha do
ğudaki Rı.ıs ilerleyl§İnİ durdu-ra • 
maımışlardır. 

Buıgün de\'am etmekte olan 0 ,.. 

h Don m<:Ydon muharel>esınin Al
mmlar için ne büyük önmde ol
duğunu söylemek bile zaittir. Hat
ta Alma narın her iı t:male .karşı 

Kafkasyaıda Wdi~ ve Moz-

dok bti!gelerinde llkııvvetlerini ken ı 
di arzulıı:ırile çekmeğe başladıkları 

d.ııhi b•:dırilmektcdir. Vaziyetin gi
dişine göre, Almanların daha çok 
mevzi değiştirmeleri ve Rusların 
da yeni topraklar alnı.ası beklene
b.:ir. Ancak Kafkasy•daki bu tak
ı:k harckctlerın orta Don meydan 
ıruhardbcsinııı nctlcelerine baE,,;ı 

old~u da şüphesizdir. Şi"1di Al · 
ır.,nl2r için~ mühiır. hedef Ros
ıofa doğru akıp g;den RusJ-arı dur
..ıuııma.letİr. 

Rusyanın d'ğer cephelerinde ise 
Jı,trc• 11 hvs.ıınış grbıdör. 

ŞİMAL! AFRlKA HARBi 
Tunusta karşılıklı çarpışmalar 

aov:ı.m ed.yor. Fakat bll Ç•"Pışma
Jar mevzii mahiyette olmaktan ile
'i geçcmjyor. 8 iı>ci ordunun iı:eri 

hareketi de yanşlamıctır. 
Kahlre teblığine gore, 8 inci or

du Blrü1~ kt'ıbir çevresine varmış

tır. 

1SPANYOL DONANMASI 
SEFERBER EDİL1YOR 

Madl"id'dcn alınan bazı haberle
re gö:e, İspanyol donanmasının 
~de?'ber edilmesi için hususi bir 
k..,ır. •yon kurulmu.,-oıur. Donanma 
h.arbe hazır vaziyette buı:unac:ık~ 
tır. 

- ---- ----------
Varlık Vergisi -Harice dparişlP.r 

ibtal edilmiy, e ~< 
Varlık vergis:nin ödeme müd

deti b1ımck ü-u:cdir. 
DE.'fterdarlık bütün maliye şu

be. rıode yeni p>.ra alma gişeleri 

k UTffi'UŞtur. 
Sümeı'bank, ticari eı;ya muk>

bilınde kredi açmağa k,aur verdi
ğinden, yeı\i mallar mü<:ssesine 
yüzlcrrc mir.S(:aat yapılmııştır, 

Tüccarın dış memleketlere yap
t>ğı sipari{lerin pi.al cdilmiyerck, 
yeril mallar müesseseleri lıesabı
na çevri1rrıesi kararlaştınlmUjtır 
Zelzele mm takasında zarar gören 
vatandaşlardan bu vergin- n alın
.nrnma.sı hükı'.ımetçe kararlaştıırıl· 
ttışlır. Ancak bu hususta Meclis
ten bu kanuna ek bir karar çık
u.ası .cap et.ırcktedir. 

--<>--

Var!.ık vergfıinl 
tı:.d.recek sahte 

memur 
l\tuzaffer adında biri, Fatih .:. 

\'annda bir fabrikatöre müracaat 
ederek kendisine Defterdar! k ıne· 
nıuru si.isti \·crn1 ·ş \'C kendi~iile 
2:i!•O lira verHdii:i takdirde fabri
k8'töre konulan altmış bin liralık 
varlık verg sini <tenzil ettireceği
ni söylem iştir. 

Jl•uzafferin bu müracaatinden 
haberdar olan polis, icap eden ter
tibatı almıt ve Mmaffer fabrlıa
törden 2500 lira parayı al p ka
çarken yakalanmıştır. Suçlu mah· 
kemeye verilmİftiı'. 

_. .. ,..--- ~;......:::.:~ ... ---...-.-. .... -ı.:--:....-. ·-· ·-4ıl-*_.. .... ._ .... .._. ... .._......,_.. ..... .._.. ... ._.....-: ~ 

ÇENBERLİT AŞ s·nemas.nda 
Yannki ~mba Matinelerden itibaren 

Bu sc1>1 nin Z fevkalade Omi birden 

Ne Çok I< o~am Var l Yıkılan Saadet 
lllELVYN DOlJGLAS 1 WER!\ER TRAUSS 

• 
~ "' Y.-~ 

~ ~ . ------ -------- -----

.. ŞEHiRDEN - MEMLEKETIEN ~ , BÜTON DÜNYADAN 

SON HAB:E.RLER 
\ . : . . ,. . . . .. . _!' ' . . . . • - ... _.. ' : • ... 'f ·".' ··-

Lava/, Hitler 
ile tekrar 
görüşecek 

Jiro Fransız 
vatandaşlığın
dan çıkarıldı 

Laval'in Hitler'le yenilen gö· Vişi, 29 (A.A.) - Resmi gaze-
rüşmek üzere yakınd~ Berl"n~ -~.ö- te Jiro'yu Fransız vaıandaşlığm· 
neceği · söylenmektedir. Bu gOT11ş- dan çıkaran kararnameyi neşret
menin, şimdi Afrikadan gelen ve m'ştir. 

dörtte üçü Atm<1n)aya giden iaşe Zelzele _fe/a-" -
maddeler"nden mahrum kalan ve 
Fransada.kileri de müsadere edi-

:~~1;:~~e2 etrafında yapıhnası ket zedelerine ,. 
-------.yapılan yardım 
yeni ekmek karnelerı •---

(l ıncl 511\'feden revam> 

ı.ırlandıit için, baıı ka.Jpa.nnlarJn bun· 
Jarı taklid etlfomlyeeckleri anlaşılmak· 
tadır. Bu suretle :btanbulda un yol· 
su.z.lulu öntcnmi• ola.ca.ktır. 

Diler ta.rafta.n Brledlye bu yo1.suztu
iu Onltmek için her .ıah."D ıemtiııdokl 
ta)·ln edilen hnndan ekntek almasına 
katar verruıştt. ııalbukl ,.-ent karnıe-
Jerle yol'4uzluk olmıyacafına cöre, ilk 
on beş s-i.ntde yapılacak tecrübe sonun· 
da, 7oı&uı:luk olmadıiı kat'i olarak an· 
taşılırsa, yf'nt usulün tatbiki.ne hl9 glrl. 
<;Unlyecektlr, 

Esasen çok bUy\ik bir ıpohlr ol:m h
lanbulda yeni usıılün talblkatı halkı 
bir ('01'. zorluklara maruz bırakacatın· 
dan Partide, vuku bulan bi.r çok roü
·racatıa.r iııerlne bu tekilden vazreçll
me~l yolunda Vili:ret ve lkledlye nca--

Komiteler, halkın 
yardımlarını kabule 

başladı 
Zelzele felaketzedeleri için Halk 

Partisi ve llalkevleri tarafından 
her mıntakada te~kit edilen yar
dım komiteleri faaliyete geçmiş 
bulunmaktadır. Vatarwlaşalr bu 
komitelere nıüracaatle yardım ve 
teberrülerde bulunı;naktadırlar, 

Komiteler elbise, ay·akkab , ça
maşır, kazak ,.e gıda maddeleri 
gibi felaketzedelerin iş'ne yarıya 
ea.k her türlü eşyayı kabul et
mektedir. 

dinde leşebbüsıerd•_b_uı_ıın_m_ut_ııı_r. __ l\1oskova Büyük 
Orta Don meydan 

muharebesi 
U u.cl ı<ı b!fe<tnı Devan>\ 

RUS TEBLlCJ 

'Mos.k<YVa, 29 (A.A.) - Tciılig-: 
28 İlkkanunda. kuvvet1'.crimiz 

cef?he k•s>m 1 erinde evvel ki istika
metlerde tıarrLtZlarına devam ei.
m~lerdir. 

Stafinıgr d şehrin:n fabrika ma· 
hallelerinde muvafiakiyetler elde 

dilın~tir. 

Kafk:ıslarda, Almanlar daha ge
riye atılmışlar veburada iki yer 
da.ha i~gal edilmişt!r. 

Velik; Luki ve Rjev batısında 
karşılıklı mahalli faalıyet o'.muıı 
ve her \ki taı'a.f kazançlar elde et
mişlerdir. 

Parasız giyim 
< ı .ncı S~hifrrl:en Devam l 

İkincikiınunda: Diyaobakır, Er
zurum, Tra'bzoıı, Ma1atya, Antep 
ve Adaııada. 

Martta: E'k'şehir, Ant.al!ya, E
dirne, H1tay, Zonguldak, Balıkesir 

• ve s:vCl'Sta.. 
Mayısta : Samsun, Konya, Kay

seri. Meı-sin ve Nazillide. 
Temmuzda: lımirde ve Anka.ra

da. 
A ~usıosta: İs tan bulda. c 

K•dın ve erkr>k a•yakkabısı tcv
zıatı da berAıe•'Ce §U srra ile ya
pılacaktr: 

İkındlclnunda: Diyarbakır ve 
Trabzonda. 

ŞU'lıatt-a: Erzurum, Malatya ve 
Aıılepte. 

Martta: Adana ve Balıkıesirde. 
Nisanıfa: Eskişerur ve Kayseri

de. 
Mayısta: Sivas, Zonguldak, An

talya, Hntıy ve Mersinde. 
Haziranda: Samsun, Konyr. ve 

Edirnede. 

Temmuzda: İzmirde. 
Ağustosta: Nazıllide. 
Birinciteışrinde: Ankarada. 

Ve gO:«eek İkiocikılnun yani 944 
İkincik.~nuııda İst.aubulda_ 

Kadınl.a.ra vcrilcc•k ayakkabı
lar yüKsek ök<,-cli ve fanini olmı· 
yac•k, ec-kck ayakkabı!J.ıına ben· 
zcyecektir. 

Elçimiz, dün 
Ankaraya gel:li 

Ankaradan bildir'ldiğine göre, 
l\losko\'8 Büyük Elçimiz Cevat 
A~ıkalm dün geceki Toros eks
presile mezunen Ankaraya gel
miştir. 

Londra Büyük Elç'miz Rauf 
Orbay'ın da bugünlerde rnezunen 
Ankaraya ı:eleccj!i bildirilmokt&
dir. -Ahmet ihsan 

vtılat etti 
c J ır.~ Sabfffid( n f'"'·am) 

buat tarihimizde ismi m•h.kılk ka
iacaktır. 

yalnız tesis eltiğı •Serveti Fü
nun• mecmuası bir güneş gibi, et
rafına top~:ı.d,ğı pey;kler!e edebiya
tımızda yeni devirler aıçın"i 'bulu-
nuyordu. ' 

.Edebiyatı Cedide. ve Fecriati. 
mensuplanr.dan sonra, 'bu mecmua 
sayfalarını hece şaırlerine de aç
mış bulunuyord_u. Bır tek mecmu
anrn 'Jiırk cdub•yatın1 bu der€Ce 
hckım olmosı. Ahmet İhsanın bu 
\'adide ne değ0 rii 'bir hoca oldu· 
ğt.."llU göstcmıeğc k.af:.dir. 

SON TELG!ıAF: Meıihumun a
i~esi efradına, d'madı Proı!esör O· 
per:ıtör Murat İbraıl~im Cank.at'a, 
Büyük M;Jiet Mcıchsıne ve blSın 
ail~sine samırni taziyelerini arze.. 
eler. 

Otomobilden kaçarken 

Mıçkada Meşrutiyet mabal'.e -
sin-de oturan Adem isminde bir z•t 
aün !stiklal caddesinde 'bir otomo
bilden .sakınmak isterken ayağı 
ıcaınvay rayına takılarak yere 
dü-şmüştür. 
Kaldırım taşlarında kafası par

çalanan Adem Joaldırıldığı hastaha
de ölmüştür. 

Şchzadebaşıuda uıtıısını l:ı· 
~ ... kla lehılit eden çırak 1 

Peten mühim 
bir tekzipte 

·bulundu 
Vişi. 29 (A.A.) - Radyo, Mare

şal Peten'in elile yazdığı bir mek
tu'bu okumll§tur. Mektupta denili
yor ki: 

cŞimali Afrikayı mfütefiklere 
teslım t:den bürün şefler bunu b<'
nımle aruaşa<ak vcy• emr:m üze
rine yapt:.!darıııı iddı1 ettiler ve et
mekte devam ediyorlar Bu tef;;irı 
kat'i su.etle tekzip ederim. Ben ta
arruza mt..!rabele cmrıni verdı.an, 
onlar Y"Pınadı ar. Darlan haiz olckı
ğu son uhttan istifade ettı Gi
raud içm hıç tereddüt obmaz. 
Kent.Esinin hiç bir m"iru sal.ah.
yeti yoktur. Bonim adıma yapılan 
hıreker:-eri reddedcrım. • 

Bu r.ekt;,jıun fotoğın.fileri her 
tarafta ncşrcdıloc kt.ir. 

----
Garip bir hırsız"ık 

t 1 i"ci F t •tfe-r'P-. r 
Hırsız aray1eılar tnm bahçe ka

p ·sının öniiııc geldikleri vakA içe· 
ride bir horultu duymuş!ar, kapıyı 
a~mca da az evvel evdon ç:!.;.an 
şahsın burada deliksiz bir uykuya 
dalmış olduğunu ~önniişlerdir. 

Bu suretle yakalanan b rsızın 
Jason adında iy! bir aileye men
sup bir gent olduğu anlaşılmış 
hr. 

Liiizin müt'e\'hcrlrri Jo~on'un 
ceplerinde bulunmUJitur. Suçlu 
sorgu biık'nıiııc verdi;;i ifadede, 
uyku hastalıi;ına duçar olduJ:'llnu 
ve bu i i bu hut"l k tesirile ken 
disini hilınrden yaııtrj';ını idd:a 
etmiştir. 

Sıı~lu gımein uyku hasta! ğma 
•·e~·a herhangi bir akli hnlete mu
•ap rlup olmadıj\ı tıbbıadliee mua
yeneden sonra bell' olacaktır. 

500 peket ekmek 
karn( si çahn.c'ı 

( ı lnrı ~~hıfe6 ~~ f)f'vanı 

iirli.re yap:b~ak her türlü erzak 
\'e fşya <lağ•t.lmasında istihkakın 
lco!>•tine esas teşkil edecektir. Tev
zi•! >ırasında karn•ılen ba~lta ve
sid.ı nranrr·?yaca .. ı .. r. 

' -- An 'l karnenin ~ sahi!t>Sin
dcki yirmi 'beş bölmeden 6 numa
raya k<ıdar o~anları ekır.ek ve ek
meklik hubı.ibat tcvziine taıhsis e
dil.eıcekıir. Bu suretle altı num•· 
raya kadar ol.an lrupon!arın her 
'bi~ile istihkak sah:ılıi her iki ayd-a 
b[r ekmek kartı veya ckmck>lik 
hll'bubat alacaktır. 

3 - 7ıı.umlra'ı k"Upona muka
bıl lkincikanun - Ş •. ~at - Marl 
a)'!arı için ytıpı 1acak şeker tevzi
>tınd;ııı isUade clunacaktır. 

4 - 8 ve d'"a yukandaki nu
mar;1lı bö:melerın hangi teV2iarta 
r.e surct'.c kullar.ı~rı::ağını, Ticaret 
VeL'eti ayrıca bildi'ecekıır. 

Erbaada yapıcı 
ekipleri 

(1 inci 8a,b;fı'>'*C''D Dtvnm\ 
yardım cadırlannda oturmaktadır. Şe
hir enkaz ve kül yılını hallndedlr. Ha
valar çok MJiuktur. 

Barakalar yapılmak üı.~re kereste 
çivi ve yapıcı bey'etıerl P'."J't'crpc7 Et'· 
baaJa &'öndertl~ktedlr. Ekipler der. 
hat faaUyete e-r~rek: Mr aile için ufak 
barınma har$aları luıracııJda..ıır. 

Fazla çaıışan memur· 

lara ikramiye verilecek 

Anltaradan haber wrlJdJflne cött. 
Baırem Kanununda b:ın ti.dil.it J&pıl
ması irin teklkler yapJlma.k.tadır. Bn 
meyaııda Barem Kanununa ili.ve oıu. 

nacak yen' hü.kümlere cöre, re mi da· 
ircle-rce vrrile<k:k aza.nü ücret haddl 
600 lirayı ~çmiyt>cekllr. Vekitletıer Jd
ı:um l'Ürdüklerl takdirde. yenlden tayın 
rdecelrt't'I veya halen kullanmakla ol
dulo:ları mtmurh•ra bu ilort!Un herban
ıt bir dcrrC'esinl \eoreb:Jecekl_.r ve üc
ret fa .. ıHarındakl fa:ılalılı, bütçelerinin 
diler" fa!ı'l:ırından ,.-ap:tca.kla'f't tasar. 
rufla lıô:ı.rt1lıyaC's.klardır. 

Çlnde sulh şartla
rını tesbit etti 

Cl hıcJ Sııhifrden llrYarr.} 

lbaneı devletler arasınd• akted'il 
miş olıan ve Çin'in menfaat ve hÜ· 
kümranlık haklarını bozan lbütCn 
muı;hedelcriıı ortadan kaldırılma
sını d• ısııyecnktir. 

Rusya, Avrupa 
için bir 

tehlike midir ? 

Geneıal cfö Gol 
cı '1ıcô Sahifeden Devam} 

Londra, 29 (A.A,) - Genem! 
dö Gol dün Frans12 !ara bitap et
miştir General J:.r..'dan sitayi, le 
bahseden General dö Gol Frama
n n, fed anlarında onu ku.man
dan seçmek istediğini fakat o .-ir 
düııiiğünii söylemiştir, 

MlliRİKA HARİCİYE NAZffil 
DA MEll:NUN 

Vaşington, 29 (A.A.) - Kordel 
Hal, Jiro'nıın Şimali Fransız Af 
rika,uıda yüksek komiserliğ i ele 
almasının müsterek zafere büyü].: 
)·ardunı ola.ca~ nı !-öylcm:~tir. 

(BAŞ~tAKALEVE." DEV .UI) 

züldükten sonra Rus ilerleyişine 
kar~ı koymak için Avrupada hiç 
bir kuvvet kalmamış olacaktır. 
Anıma, berşe)· in başın<la böyle bir 
vaziyet tahaddüs edinciye kadar 
milyonluk Amerikan - İngiliz or
duları Avrıı.ıı•Y• muhtel f nokta
lardan çıkmamı~ mı bulıını cak· 
tır?. Çıkmamış bulunsalar dahi 
ç kahilecck ve lı>ptaze kuv\·et ha
linde bulunacaklarına göre çıka
mıyacaklar nıı!. Ve her i.k.i du
rum dışnıda da Sovyet Rmyanıa 
kendi hudutlar ndun dışaııya at
muına mUsait buiunataklar mı? 
Ve .• y ue Sovı·eı ordusu" iınbrın• 
da ne halde bulunacak!. 

Ilir kne, bö) le hır vaziyetin 
GENERAi, DÖ GOL'ÜN RAD· 

YODA IUTABESİ 
Londra. 29 (A.A.) - General 

dö Gol rad~·., ile yaydığı demeçte, 
Fransada teslimiyet, diktatörlük 
,.e idarenin gasbed lmesile sona 
eren hc!L.isclerin kt: ııca larih~·esiui 
y·aptıktıın . onra, hunun ccric bir 
devre olma!..tan başka b;r miınll 
ifade etnıediğici ve ne koılar kor 
kunç olursa olsun, müttcliklcr ya· 
n nda ın!ica~eleye devam iç n mil
li iradc~i degiştirınedii:ini \·e Fren 
~ızların J·alnız bu ·radeye boyun 
eğm~k ve itaat etm&k zonında bu
lunduklarını söylemiştir, 

Dö Gol şöyle devanı etıui~tir: 

1 ciddi şekilde ınıitaleas.ının bugıln 

içi.o nıe,·:dmi gclınenı ştır. Vmilli 
Sovyct kış taarruzlar. böyle bir 
neticeyi bugünden ınwtnlea etmek 
i~in baldı bir zem ıı ve v.?sile Lş
kıl etmiye kali dcgildir. llerşey 

Alnıanyanın 194:1 ıç.nde b lha•. a 
şark uphesın<le go ıc.reccği bllrp 
k"biliyetinc ve ortaya çıkacak ni
hai duruma bağlıdır. Bununla be
raber S."·) eı Rao ynn n galebesi 
takdirinde dalı b.zce Anupa ıç.n 
bir Rııs istilası ve haki.ıııyeti tch
likesı 1 Rlnıaını~ır. g ıgide de kal
mıyacaktır. Çüııkıı, iını, beklcnmi
l en, ıuarıu ia.ieıı111ıc: Lağlı sfi r pr lz;
ler haricinde Alman harp makıne
sini doğuda y kab lmeık ıçin )·ıbl· 
m lı.ııc gu-nıck g:eıektir. Yıkıl
mış h:ıldcki bir Sovy·et ordusu 
kendi hudutları dış na ta)arak bır 
macera alcmuı~ ka. ı'inıak ıstenıcz, 
b liıki. bulun dıkkııtı lie lıö) le 
bir ınaccrad .. n çckin<-rek bir an 
önce l...c1.1di ~ ... 1 alar uu sarınak içııı 
sulh ma'Osı boş ııa oturmak ister. 
Ilö)le bır ınaccroJa a•ılmak be
\CS ve hırsı kar~ısınua kal nıldı
ğı taldirdc lıtg lıc.c \e Amcnka-

Askeri hlıdisdtrin gid şi evve
la müttefik orduları ve sonra da. 
düşman kunctlerini Frnns 2 Şi
mal ACrikasına get rmiştir. Tunus
ta çarpışma başlanıı~tır. Şöhretli 
bir Fransız askeri ~efi olau Gene
ral Jıro . Fraııs,. Cumhuriyet hü· 
kümctinin, sa\"U~ n en karanlık 
dentler nde osir olma!l yüzün
den Fransız orduları başkuman

J·ınlıi:ıha getirilemediğinden ı;ok 
miiteessir olduğuna şahsan şabu
dtt ctlcbilirinı ~imal Afrika kİıv· j 
\·ctlerinıizin bir kısın nı miirade .. 1 
leye başl!ftnıış bulunnıaktad r, Da- I 
ha ş·nıdidcn bu kun·~tlcr gittik
çe artan şanlı başarılar elde et 
mişlerdir. Ba~ka harp ve barckiıt 
sahaları.nda k•ralarda, denizler
de, havalarda muhtelif tarihlerde 
çarp şmalar yapmış olnn arkadaş
ları, bunların yardım ve şerefleri
ni alkışlamakla ve Fransız silah

larını taşıyan berkos n tek Fran
sız ordusu, bahriye.si \·e lıa\'a kuv· 
vetleri gibi hır v :lıdel haliJıdc 

bulunmasını temenni eylemt:kte
d'r. 

-----<>--
Harp vaz yeti 

(2 inci Sah frdcn DPV:sn-. \ 
zırhlı 'htiyatlarını bile seyyar bir 
şekilde kullanmak fırsat.nı bula 
nıamoktadırlar. Bıı ilılıarla, Al
manların Sıalingrad'ı zapt için 
sarfeıtıkleri miıddet zar!mda, ~ iı· 
n~ 70 80 gün içinC:c, Ru · lar ın ,Aj .. 

nı.ın ,·cnup rrp~esiı:i daha büyük 
mikyasta sa~urnları \'e nihayet 
rit.'ırlc mecbur rtnıclcri ihtınıal.i 
kı·vvetlidir. 

Şİ:\IALl AFRİKADA 

Libyacla 8 ine lnı;iliz ardıı:,u, 
l\lihverin muhtemel bir muka\·e
ıneti dolay·ısile ilıt yatla ilerle
mektedir. Tunus upl'\.~nde ya
ğan yaj;murlar l inci ing;ı z ordu. 
sunun hareketini güçl"'!lirmiştir. 
Maarua( b Tunus şehri cenıtbunda 
bulunan seyyar Fransız kun·etteri 
Sus liman nı ve dolayuile Trai>
lıısı:arp - Tunus arasındaki muva· 
salayı yakından tehdide başlamış
lardır. Almanlar geçen zamandan 
iyi lsffade ederek Bizert ve Tu
nus köprü başı mevzilerini !ah· 
kim ve takviye elm şlerdiır. }'a· 

kat TunU9ta en mühim mesele. 
Romnıel ordusunun muvasalas nı 
kesmektir. Bu bakımdan Gabes 
şimdiki halde stratejik ehemmi
yetini muhafaza etmektedir. 

Fındıklıda umumi 
yapılacak 

hela 

rıın bol·!c Lir ihtira. a &!>!il ıuüsa:t 
davrannısınalar. \'C i\vrupa kıt a!>ı 
i~indc husya ile ha! he ;;irişmck 
duruınundıı kahna!o.ııı .. c~~r kz..,~h 
içtinall • bir \;.i~ıa olur. il ~) a 
bunu dahi ı:üze alnıı) lıu!unsa de· 
mokr,uyalara ka,~ı kıt'a harbınde 
muvatfaki) et laız.anına~ iıul:.ı.n 
yokıur. Zira, y praııruı). yorulmuş, 
harp \a. ıta n malzemelerini .,,,.. 
k tmi~ Rus orduları karşısında 

taptaze. tığ gibi lııgiliz ,.e Ameri
kan aıduları \t deınt>Arasyalar 

mıittelih le:i lıalliı k •!'anın hulun 
ŞC\kti ) :.dnnı ıçindc f.:lphc Lli· 

aı·aklardır. Ve., harp bu takd r~e 
Na.zizına)·ı berlı?rai eden \'C l\.o .. 
münil .. ua)'ı inıhayı hedcı tutan h•r 
içtlnıai inun \C tJc•abt!rlik haıbi 
mahi~etin alacnkt. r. U halde, hu· 
tün bunları bilim katlar Son el 
Rus)·aııın da ciu~Unmcmesİne im· 
kan buluıııuadıguıa ı:ore şimd ki 
halde J,ru;y an:n suyu gormcecn 
paçaLırı «;~llıİ..irlcr11c~ıne ını.ı'n la· 
ba\"\'Uf edı.cn\•Y~tc-ı;, .knı.l.ır Ld.fcr 

takdirinde de, ne Au ıp~ hudut· 
lar 111 la~m"'k i"lllmc :ne. ne mu..
tcfikleri !c hurbetıu<') i giizc al .. 
Dl3!tiU3 !..c~d.ı.de k· lıiiİl'Cl l:ıS."l\'• 

vur-ctıuesir.c .) er ,.c pdy y ... kıar. 
Rusya. eğer 1~~3 ılkbahnr - sıın'ıa· 
har d<ncsı ıçl:lde ı:ayr ıue• :;ul 
nrazİ!tini elinde tntabHir, uıcŞ{,.rul 
arazi,, ui burtarabilmenin suad ,t .. 
ne erer, dcınokt~SJ.nların A\·ru
pada hakiki lıir ~cphc ~çm1ş bu. 
lunduklarııu ı:orlirse buudau en 
çok bahtiyar! k duyacak; demok
rasyaların nihai galebe) i Anupa· 
da temin etmelerinde kendi kur
tııhı~unu kutlıyacak durumdadır. 
Binaenaleyh, Rusya r.ruk Anupa 
için bir tehlike olmaktan çıkmışhr. 

E.YE'-1 iZLET BENiCE 
------------ - -

f..tanbul Asliye l! el Hukulı l!ikln>-
Uilndrn: 

Mı/598 EAı 

M%/1098 Kurar 

Da'"'°" Hatıc.: A!t;n!.,p· Şc'lıro:rı:nl 
Amp Cami m:ılldlıesl KO)"U ·OU ~ 
6 No. 

Davalı: C8\-det Allmtop: Şoluerniıılo 
Arap Cami mab&llosı. Barutbt. .e ca~ 

daJ S9 No. 

SÜMER BANK i 
Ye li Mallar Pazarları ı 

Bu aym blrlncl ctlnkü niisha.mrıda 
şehıadeb~ında ta.thcı İo;maiUn cBaıu 
ı.oo Ura vcrmeLl*'n canını ahnm!> dl-
1en bir Şahıs tarafından bıçakla tehdit 
eciiljl,ti 1a.vlnn~ı1. Bu hadis'" ho:kkuıda 
aJ.1.k:ı.d:ırların )aptıiı ta.blrfkat netlce
Jeıım"flİT. İbtarbul 1'tatbuat Me-murlu
tundan ald1iımı:ı bir tezkerede bu hu· 
tJ1,U1ta şu tafslUı l"e Jzahal verilmeitte
dlr: 

«30/ll/19t2 ciinıi ıa:ı.t 14 do Bryaııl 

Normalin ievklndf' nrimll va'lU'' ,-ö.
ren memurlara ilt.r:ımiye verllmt>si de 
düşüniilmekledlr. -

Fmdı.khdoa bir umumi hela i11şa 
olunması beldivece kararlaştırl'I -
mıştır. Y~r te:.'lıit olunllunca der
hal inşaata başlanılacaktıT. 

1sııu;1 Cclık'•n l'.•li• m.,k,,.lııe mura- U U !'I 8 I' el' ZA d - Tıcarot Moikteblnclcn almış 
.Şehzadeha~ı ZZ .. rılı dul.kanda latlıcı ,. K A Ç A k B b 1 
ca:ıtla; l"\~velce lştne ıılhn>·el verdifl İİiİİ-iıiİİiiiiİİiİiİiiiİiiiİİİİİİİİİiiİİİİİİİiiiİİİJ d.duğum treaııvay pl!SO:nu utyl cttım... 
RILf..'li 928 doğumlu Ahuıc l o!'Ju '\unu- Yenir- .ni titıaracağırrr1.An esk..stnin hLik-

D""""' Hat.iro Altınt.oı;ı torlır.dan 
lıx>cası Cevdet Altıntop aleylı:ıı.o c... ·k> 
~mna da.vas~ı.n IDLK.de .ııleJ'ihın a· 
me~ının n.eq.'luhyc;-nr- b: ~.cıf!n gıy:ı· 

ben "We l!l::a:n yar,ıı~ mm !o ı l ~ 
111.JD,t'• K. M n.n 134, t:,z, 142 ınc• 
IJl;BÔOeterı. mucl! ılnce tarafların t>c;;:"-1n .. 
meıa~ı-na ve d.ıvelmı.11 lı.r c.ene il D 
ae~ıe ~ıt rnmed n lll\ · • . ·:J '· e d ir 
ver.len 11/12/942 tarTıl \ 94__:_f) 3 s -
yı.!ı bu: .l.ln m ·kl:le"11ey~ın >k.rn 1'

eaııu: .. n rı~1.1Jychne bi aen l . n 
telbJ ı:at ıfa:: •. a karar ve lerd.c Jı 
fıkra:mın b..~ wreU t bl v~rt:-e G <Ç

ene:< Uzer~ mahkeme div.: n ce t:l· 
ite edllır.ıı ~ ın:lan lj'bo J;.:ı ur;. 
b!.'l:den itlb;:ıren on beş ııun 'ç • · oo>
ylz Yol.u:ıa mbran-a• edil . cu! • t: ;.ı:d r. 
d"' lı{ı cı ı a ıı.., ; belli oirıtaJ< ...._. 

MÜESSESESi MÜDÜRiYETİNDEN : 
Sayın İstanbul halkına YAPILACAK İKİNCİ PA.l\IUKLU TEVZİAT için mahalle birl"klerinee 

Tevzi kartı dağıtılmaktadır. 
1 

Tevzi k!l1'tıDJ almıyanlann nüf U! ci':::!· '.'rllo ~ ıiC:'ııt'l!I mlılıl!a l!le·!i•.'rı.ı~ .. ıM!-t ederek 1 
tevzi kartlarını lılr an e\·vel almalar: iliin olunur. ~ ı 

.su.n dUkk~ıL"la e-elel'1'k kt-ndi1Jni tek- mü· ynktur. (400) 

* Sirkecl - Y""ilköy - Kil· T . r • L'--1 s ıt l c No 466 l""r ('tr•k alına ını rica ve bu t'lcaSının -.. 1Ca eı. "3a:ıı ıın - - · 
kabnl cdllmemcolnd•n mutber ol•ralt çu <çtkmi:'ce arasııda yen( !nt•fo Dilmll ERKÖXEY 

b:lm'J bulundufu bıçağını tqhlr cltltl- Ut'bôkincbu s:ıbahtan itibaren baş
nı iddia etrn 1 ve bu iddiası inerlno ya- lanını.ştır. Her gün ka.rşılıklı 18 
kala.nan sutlunun tiftrinde tıkan bı· tren tahrik edile"P-k, Pazır günleri 
cakla 1/12/94% ciinil Beyuı• Meckcıdn- bir tren ilave cd:lecektir. 
den )lüd&Jejumumillie W!il·m edihıill 
anl;ışılru.,!ır, ıwı.,c ile cnellnln J'•· * Alım fiatlan budenbire yük· 
ı:ısı ara ında rörlllf'n mübayenet.in b11 se1miştir. Dün piyasa 2i Cradan 
i<1'!Jdo laı.hiblnl rica ederlın.» 1 açı'mış ve 29 !.ıradan kopaıunıştır. 

ÖLÜM 
Oı-du 'M<tıV... ve Servet iim.:n 1lBhl· 

hlb1 AHMET İHSAN TOKGÖZ Panr 
ı:ecesı Değlrmeııderedru:I evinde vefat 

1 
etmiotir. 

Vasly~tl muıclblııce ~endere 
Xııılbrıotanma de!nedlllec<kt • Te lltııı olunur. (UOı 
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<tta!~ ~i~:~~:::~:~yeti> j ]auLMAcAr 1 
DÜNKÜ SAYIDAN DEVAM 1 1 2 3 4 $ 6 7 8 9 J 

Madde: 18 - İruııi:>at kani.gyQ nu: CeınjyettEO ç>kıma ve ihtar ce- 1 
--.ları.nı verir. 2 

Çıkarma: 3 
a) Üç seoelik aidatını ~ mek. 
'.>) Maksat ve gayeye aykı:ı) harekette oo•hıoanlar tıııılıtrnıyl•dır. .f 
l:btar: 5 
aı W sene birlik aldatım vermemek. 
b) Maksat ve g"yeye aykıl) harekette bulumnak. 
c) Umumi hey'et ve idare bey'eti kararlarına riayetsizlik. 
ç) Kendisine verilen vazid:eyi mazereti olma.ksm:ın yapl!lQktafı 

kaçmmak. 

6 
7 
6 
s 

• 

-- -
. • -
- .. 

Il ı • -
- • • Madde: 19 - Haıı...m kx:ıı:nis yonu: 'Bir reis ile iıki 87.:adan iba

rettir. Selun safa: 

• 
-
-

• -• - -
- -· 
--- • --• -
il 

' - . -
- - iSTANBUL DEFTERD ARLIGINDAN 

Buhraa P.Z.. - JlijJ&hıp• 

............... 
52/20 l el İlıl>aıname 

a) Cettıiyetin bu4ıult mii§&Wri tıuimıduğu takıdirde JımnisyOrıa 
hukuk müşaviri riyaset ~er. 

b) Hakem b:ıııı.isycınu cemiyet ilza.larınıırı mesleki lıtila!lıırını 

halleder. 
c) Hnkem lr.omisyomına mürıı. oaat idare hey'eti ri:yasetlne hita

ben yezı.lmıış talep ile okır. 
ç) Cemi~ hası mesleki ihli lM!armın hakem usuJıü ile hallini 

kabul eder. 

1 - Bol eliyle it ır6nn, ince top. 
rıa.k, z - İlclU, s - KaradenJ• lll&iı, 
Zlyan, 4 - s...tıoş delil, Sil, 5 - T&lı

laya sanlını' iplJl, 8 - l>ık l'<'l"lr, Y<*
luk ifade eder, '1 - Yıkana.caık yer, D• 
mar 811.'1U, 8 - Kalın kı..,.., Bqoiıca, 

9 - Umfa lşarel, Aı-abk. 

> 
ıt~l Kah,,..,.,ı 

• 
E«>m Ög. i:.ınal! S.Ozecl -... M...,o.v 

M,_fa Oğ. H:tdn Ça:.iılı -
Ali EMı>er Kahveci 
Mııgırdıç o,00r-zyan Ahçı 

~· Han Ne>. 13 108,00 
M. 

Ba::dlor Han 
Oür.cşli So. No. 10/l 
Nerot;bey No. 1611 
Mebu6illl C. No. IJ6 
K~ C. Nlo. 2Ja9 

108,00 

ı;e,oo 

n.oo 
300ıOO 
144,00 
450,00 

54,00 
200,00 
49,41 

183,00 
19.60 
18,00 

0,44 
12,15 
12,50 

·16,33 
21,00 
0,74 
7,96 

60,80 

46,48 
3.92 
3,60 
0,09 
2,43 

22.50 

"5,72 

41,83 . .. -
6;07 

• • • • 
IMO 

52/21 
50/37 
52/36 
62/39 
35/19 
3Ci/3 
35/4 
11/33 
'J:I /'11.) 

• • 
> 

• • 
> Yuk.mdan a~ağı: 9il 

M&dde: 20 - Hesap ıooraloipl eri: İkJ kişider> ibaretfu. Seçildi'lı1-
leıi d..vre içinde cemiyetin hesap şlerinıi teftiş etmek icabm<!a idare 
lıey'et.me mülalea ve tenk.idleıini bildirmek ve wnwni hey'et içtima
lermda:ıı ..vvel hıe.zn-1.anecak bilançoyu bütiiın vesaikile inoeliyerek 
bu.mıc ruıkıkmda mmımi hey'ete bir rapor vermek, vaz.i:fesile miiıkel 
la!tir. l4urakipler birlikte veye tzy n ayn ç.alışıılbilirler 

1 - Budala, Çizci, 2 - Vilrıa, fnee 
dei'I, S - Lüzumlu, Sa, 4 - Beya2., 
Büyiıl< boçalt, 5 - Kahkahanm öçle 
b.İJ", P•ra oyuna, 8 - Tersi olmam" hL 
kiye, Te1"91 ı.ım, 7 - Aitim, İnce kum, 
8 - Bir na.kit nsıta..<mı ..-.., 9 _ ()'
idi, Süt veren ba)'Tan. 

> > 
Ztıni Aq:!Jeııio: D&ırr..ed 
O!nı<ın Morıav 

Y'o'lP ve T ~ Göm.k!cçi 
Celil Diker Tel"V 

• • 
Al-r ve Yorgi M~ Mum ım..ıı 
Chat B .lıdk Hutılbıt ve '.11icııret IJJai 
iJ:y;ıs Ai<kuL:k Çamac;ırc:> 

> 
Mt:ı:r.llane No. 97 
Kcmaıııkeş C. 1117 /! 
Yoı-clon Ha.o No. 3 
Hıı.I>ı Pqa No. 2/2 

> 
K~a No. 13/10 
KUMçiııaşı H<ın 3/ 12 
4 ilr.cü - No. 4 
ı.ı:uıımane No. ıa 

400,00 
72ı!l0 

lll0,00 
57,00 

100,00 
75.00 
66.00 
84,00 

l~,87 

11~ 
1,93 
6.CO 
7,M 
2,82 

3,27 
4.32 
0,16 
1,59 
2.97 
ı,u 

0,39 
1,20 
1,51 
o.se 

2,03 

l,SS 

66,25 
8,16 
5,40 
0,37 
J,98 
7,43 
5,117 
0,96 
3,00 
1,77 
l,·U 

> 
> 
Mı 

> 
> 

• 
> 

5/29 
)2/7 
22/8 
%~/31 

2'1/'MJ 
17/:ıe 

17/U. 

> 
• 
• • 
> 

• • 
> 
> 

(DÖRDtlNC U FASll..) 
(Cemiyet in &eliri) 

Madde: 21 - Her ha cemiyete girerken birinci smıf (15) ikinci 
sın>ıl 110) üçiiırii sınıf (5) dörd.ünoü sınıf (2,5) lira duhuliye verir. 

C«niy1!te ~l iz& senevi (120 ) lirayı geçmemek üzere birinci ın
nrl (~J ıl<ıa>ci sını! (2) üçUnciiı sınıi (1) lira ve dördüncü sınıf da (50) 
bı;ruş verece kür. 

Bwıdım ~ hükıWne'!in miis aadeeile alınacak teberrüler ye hii· 
Jru.metin müsaadesile yapılacak m ii<;amere vesair eğlenceler "-rla
tınd211 Mıarettir. 

Madde: 22 - ~a ~enin tadili: Umumi ıhey'etin ır;üJ.üsaD 
ekseriyeti.le yapılır. . 

1 
; 
! 
( 
( 

' • J 

DünJtii bıılmıcan n halledllmif 
tekli: 

12545-'71!9 
K,A!RIA K U LA K 
A!C

1
EjM 1 ~ A• ı 

sı 1 Z'• R_I FA T 
AZAMET •C A B• z A M • T 1 p 

Al• A L 1 M A N E 
• ,A • A T • R 1 • 1 /LA Ç• p AR A 
K,O.Z AL A K i l:ı L. 

Hi.~ic:ı Çel.ocl Ollu &ım.ı., ptlJnlr " 
TütW SırU;ıı 
Omııan Manav 
Lıittl Kodc!)' Ker- ~eti 
l'anaırot M'çelO. Mücellit 
DıWı Çaı\<ır Kundıro FAkôcW 
MUl'llate Sevlıın Kahveci 
Nlloo!aı Mancevır>as Mcloine Tcınıb> 
SUı:ıtıl Kerablgalı lı;t<l!i Lokmıta 
Cerr.el Yılmn ve Şer(<; Dö<mrd 
SU!~ Kundura lrnıa.JA-..,. 

Xe.manı..,. 127/1 
Ömer Abıt Han 2/)1 
Scr:~ğfu Han 
N•.c&'1bey No. :M{ 

İı:.t'llxıh Han 20 
Mumhmıe No. 95 
Ntt>tilıey N'o. :IJ.10 
~knnhane No. 97 
llbv-yo:ır Han 81/1 

Necali>e;y cad. 114 

Yorgl Ko.ıa.toplo ~I Ta 
yare Bileti 

,.... Neadıey Nlo. 166 

108,00 
ti,00 

160,00 
67,50 

ll0,00 
51,00 
48,00 
72,00 

225,00 
72,-00 
&i,66 

180,00 
M. 

204,00 

4li.OO 
1,32 
2.73 
2,Q.4 
3,03 

14,72 
3,45 
5,4-4 

15.56 

ııo.oo 

20.00 
U,25 

9.00 
0,211 
0,55 
0.41 
0.61 
3,34 
0,69 
1,00 
3,11 

22,00 

%,25 

12,~0 

0,6t 
ı,:ıe 

1,02 
1,51 
l,Je 
1,72 
2,72 
"7• 

lllO,OO 

> .. 
> 

> 

• 
> 
> 

• 
> 
• • 

M1 

N1 

• 
27/19 > 
22/41 > 
27/22 • 
,3;20 • 
~/25 > 
27 /10 • 
27/34 > 
8/45 • 
1/21 2 el Jıııı,..~ %3/9/Hl T. 

885 S8l)'1lı 11ııarer 
1/19 3 CÜ bıb:ınmme 16/10/!M-O Tm. 

2396 S. Teır(Ylz k:ıran 
1/33 3 ctıo İlllb:>m:ıme :14/4/,~0 3543 

S. lı Tmviz lıll""1. 
Madde: 23 - Cemiyetin feıiıi karan: Cemiy('ller Karnınumın (27) 

rıci maddesine tevfikan mevcut az anın üçte iki reyile ittihaz olun
ması §&l'ttrr. 

Bu suretle cemiyet f~ilôiği takxiirde mmtnıt eşya ve emYal.i 
Darfışşrleke w ~ kunım l.anna ver~ktir 

(HALK SUYUNU) 
~ Suat Zebitt Tüccarı Ömer.ı.bit Han No. 13 41.2,50 

100,00 

186,63 37,13 

7,97 

• 
• 

6/M 2 oi İhbnı,,eme 13/8/!M-O T. 
~887 s. lı lcarar 

!/37 2 el iııteııuı.,• 23/9/!>4-0 Ta. 
2256 S. lı İti,.... Kan •yonu 
:ır.aıwı 

(BEŞiNCi ı·ASIL} 

Jıfiit.efenik hükümle 

Madde: 24 - MiitetE!rilı: llıiikü mler: 
Birliğin azam bulunan her laı zade btr müımessil ı:ruıuıı.caımr. 

M~...ı;iller Jll«lisi idare taratın dan seçilir. 
Madde: 25 - Miiımessillerin vazifesi: ~weleri ':WHlinıle birliğin 

lfuum göstereceği işler üzeıinde ça lışac~ı g:bi çevresindeki birlitin 
Aza!.ı•uım ihUY.ıç w dileklerini merkeı:.e günü ~ruı bildir:nektir. 

Sağa.alcılar Birliğinin Müessis Azaları 

Cemal A:zrd< Sof'-- T. C. 

r. c. 

JdaU>aacı ve U9-
pıııar Çlttl:ti •
h-Oı. 

İnelıçi .... Çiftçi. 

~Blilcu'"lu~ 
P-'" No: 1/18 

ÜlkCtllar Kısılklı Na. 
~No.21 

...... ~ ...... 

(İş anyan, ıı,çi istiyeııleı"in ilan· 

lırrı bu siitıınde parasız ol~u 

neşrohınıu. Her türlü müşküllere 

cevap nriUr.) 

lş ARIY AN BlR GENC KIZ 

17 yaşında bir kızım. Orta mek
tebin 8 inci sınıfnda bir de.sten 
imtihana kaldım. İş ınyorı.m_ Ta
lıplerin liıti<!n Son Telgraf halk 
sütununda Mukaddere yazmalan
Dl rica ederim. 

AÇIK KONUŞMA 

Bayın Ayı;e (Üsküdar) 
!.., arama ilanınızın neşri için 

-<111abfuz tutu.!ınaJc üızcre- ad~esin.i

z; acele biJdcrinız. 

Rl!at ş..vıcy. Metm*1ııt 1J9o>ır 

Şemr...ıdln önlü Teırıl 

Şelıin Xaı;el Kalıvecl 

M<bııao C. 18"1-181 

Heli! ~ No. 6/1 

Fnınsıı Hen 21-23 

?desolt So. Nb. 26 

Hn!H Pota No. 9 

lWınhane 10 - 12 

Yebııısan No 87 

Kölemeıı Sok. 18 

248,00 29,79 · 

450,00 105,00 

?42,00 144,00 

'1'2,00 18,-U 

~60.00 1.00,00 

.s.oo e,n 

100,00 33,88 

180.00 

-
2'1,(1() -
28,80 -

3,69 

21,00 

1,89 

e,73 

0,92 0.82 
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> 

• 

• 

.,/'!lll 2 ci tiıernemo 21/8/!>4-l Ta. 
7595. h ......... 

1/10 2 et ıu,..,.,_ 13/4/94i) Tm. 
~IS.hlaı.rar 

T/23 2 el ihbarname :!.'1/7/lKI nı. 
456 s. lı brar 

8/39 2 ol İltıtxııroome 33/9/942 n.. 
2277 S. h karar 

1/7 2 el lııb.mrnne 39/1/942 Ta. 
3359 S. lı~ 

1/26 2 ci İlıt>amaııne 13/2/941 na. 
335 S. b karar 

T/42 2 el iıhııarnmne M/9/941 Ta. 
898 karar 

47/21 ..... u--
TO[llıe~ Mal~ Şııbe<I mfkcllerterinden :yukfı.nda adı. işi ve ti<-n""clıllı ad.....ı yazılı pıhıslar te"ki ti<srelle yeni adl"N!nilıi bildlrmmı;ı, ve ~ MMhl 

yeıtll bir k<:ırrw;.e göfllermemlış ve yapllan U' tınnolarda bulunamGt.Ti.o:.ş 00:'.l!tl:ırın<len hizalenrda gÖEIU'rilen k<aanç wrgile~ haıvi lıbamarr.cl--rtn kendilerine tef> 
!iği ~ oıarn..m;ştır. Keyfiyet ~ ocıvılı kanumın 10 ve 11 lo<i ımacıdclerine tevflaın lebli* yer""' Ce\'ffW!ilı: üı,.._ l.!ıln almaır. (2663) 

Ra.a E~ r. c. ~ ... Kom»- Ü·küı:llıc Buııur'ıu 
;roocu. C"4tııe aokalt No. 2 

T. C. İnekçi w - Ü1"ctCtır Kts>klı BuJ.. 
-------1 ~-~~~~~~911 

Türkiye iş Bankası 
fstanbul Den;z Komutanlığından: 

enıı1iıCateıı. ırurlu cadd~l 

T. C. İneiarş. Ve çıttçi. Ü•kü&r Bu]&ıırl• 
caOOsi ~ No 
33. 

T. C. İııelıı!,ıl "• Çi1tçl. tiok~ 
...oo...ı. 

T. C. İıuı1oııi Te Çlttçl. Üıık<:ılıı.r Jü<ıltlı Al. 
lunlzade K~ Çam 
lıca so:oıııt N-0. 33 

T. C. KE*h ~ tl&<twr BulCUZSt 
Bulaur~ mii • ca<l<-1 No. 19 
ma..111 ve-· 
eırıl.lik'len. 

T. C. Ü~ ~~er ~ 
mdıtan. k.öyiW><ie. • 

SON 

D. Bem'.ryolları ve Lim~nlnı lşlet111 U. l1ırJ1i ilaJllnl 
H..,.... Mı -: 9,lS et.- baret<et edon lK - lG ele hardlq>t ~ 30 ve 

- 21,30 da lıan!lı:et eden 48 No. lu talarlar Ue PeaU<1ı<'Tl ..ıoı 1-0.~ de h&re
lr.et eden 27, 14,lll5 ele ha~ eden 33 ve ı;aat 19.45 ele b.1nJ!aı.""1 eden 45 No. lu 
ll:ırıl\ı-6 k.aarlarmm_ ııör!J..., :ıu.aa- bioaen 1/1/943 -'Il>deı> ıt.tı-reıı 4Jetil
D>-6'ecdtlerl avın ~ tr4n oıluaur. (2648) 

Devlet~ !Ol No. lw yolcu 1aTifesl <J>cn;tıert 10 İk'nc~m 19'4'.! 
ten ve if11<..-.:leıuı Llma:ıııı baımmllye tar Jfesi 1 Şut>ct 19>4.3 ıe.. m.ıteıx-r -
f.ııtt det~'rtınu;ıor. Fazla lzabat için Is~ veye Aıı!mrada T>earel ve 
!i<.G.t.ı.l oaır.-e milraaıM ochlmeQ. ("643) 

ZAIUTA ROMANI· 

Sır Perdesi Kalktı! 
Yasan: S. TRUSS 

- Bu suali ı>e dıye bana soru· 
)"O'"Sllll? Ben siz:in işinize karşnak 
is'.etrı('m. O sabah buraya kimse 

,girmedi. Girse girse Albay girmiş
tır. Ş•şeyi aşıran da mubaklmk o
dur. Doktor bu hadlseye ehemmi
yet vermedi gibi göründü tabii... 
Çünkü o da M•rl Detmar ile meş
gul.. 

- Beni bu-gün ŞJşkına döndü... 
dün. Allah aşkına, >b< •az makul oıl! 

- Makul mü? Artık senin va· 
itlerini tutmanı bek!leye bekleye 
usandım. Bımdan sonu yeoı ya -

J.anlara inanaıınam. Bana karşı olan 
ınuıımelenı doğ>ştiım~.zsen, bütün 
bildiklrıml ~a YaıYac"'1m. O 

Çevir.o.: Muaa.11>cr Al.ATUB 

Nol 44 

zama.ıı. .• Bolki izııbaı vetmeı1e va
kit bulurswı. 

- Yok, işte bunu yapamı:ı:sın. 
Çünkü ı.;zım lbirbirmıize karşı hak· 
la.rını.z vardır. 

- Dediğımi yaıparım. Üüııkü sen 
ben11n kalbimi lurdın. 

Bir sükiıt fasılası oldu, Sonra 
koıcim ince bir kahk•ba koyuverdi. 
Yanındaki c.kek en.<tişe içinde: 

- Sus! Sus! dedi. 

Ka.dın ken<lisin.i tuttu. Muhave
re tekrar devam etti. Fak'-l bu se
fer de s..sleri çok alıçalıruştı. An
la.şıilıy-ordu kı, her ikisi de burada 
yakalanmaktan çekinıy<ırlard.ı. 

Az 80Dra doktor Haddon mua
y- wasıcıu peocecWııio aç;l(h.. 

Sarıyer Hnlkevinin L.onıerleri 
Sarıyer Haıl.keviııden: 

Evimiz, hem sosyal yıl'dı.m şu
besinin 'lıö~emiz fakirleri için gi
riştgi bayırlı Ç&lışmalara biT yar

dım, hem de tarihi Türk müsik.iısi
ni halka ıanı!Jnak maksadıle bir 
kaç koıı~r 1ertrbine karar vermiş· 
tir. 

l - B1rioci k<ınser 17 İkincika
nu.n 1943 pazar saat 15 - 17. 

2 - Davctyieler Evimiz sosyal 
yardım komitesinde ve idare me
murluğundan tedarik edilir. 

- ' r • TAKVI M 

Rumi 1?5R 11\.A~l rJ H c-~ 1-61 

ı.~uNı 52 ZİLllİCCE 

2 

Yıl 9~ A:1 12 -. . "ti Vık·< /Ezaı ı 

1 c: ~anun 
~-- S.D. 
8 5 cu,,., 2 3ı 

29 
ıJ ll ötıe 1728 
15 36 İk<nd• 9 37 
i748 • kıan- 12 00 

SA l ı 1927 Yolaı 1139 
ıı 31ı hr.~1< l •'O 

ğını ve birisinin <bşarıya çıktığını 
işitti. 

Nefesini tutarak bemeD kendisi
ni karanl1lı: bir kıöşeye attı. 
Kapı açıJdı, koridor k>Smeo a:y· 

dınlaodı ve Mis Bag d~a"Ja çık
tı. f:!iddetten titriyordu. Fardalı 

yüzünde hale göııyaşlannın izi 
vardL 
Açık renkli kimonosunun al -

tmdan krepdöşinden gömleği gö
rüniiıyordu. 

Doktorun, kabin.asındaki ~ek ... 
trilği söncfürmtjc <çın kolunu uzat
tı, sıönıdUrdü. Fakat koridor.un 19.m
bısmı yaknıadan, el yordamile 
tutuna tutuna merdivenleri çıkU. 

Çıkarken de kendi keo<lione b•rşey
ler mırı.ldanıyordu. 

Doktor, kadın odasına çıkıncıya 
kadar bekledi. Sonra kendisi ka
bmaya girerek, kaıpryı €fızı?ice ka
padıktan sonra elcktrlği yaktı. 

K•bina boştlL Her şey yerliye
riı:ıde duruyordu. F•kat pencere a-

= Kücük Cari Hesaplar ~ 
1943 İkramiye Pıa ı 

ıteş•Geler: 1 Şubat., 3 Mayıs, 2 Ağustos, 1 lkincite~rb 
tarihlerin d" yapılır. 

1943 İkramiyeleri 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

10 

Adet 1999 
999 
888 
777 
666 
555 
444 
333 
%22 

L'ulık _ 1999.-
999-
888-
777.-

Lira 

30 
60 

250 
334 
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1'1lttiye İş Bankasma para yatrrmakla yalnız para b'rllttir
miş vo faiz alm.ş olmaz, ayni zamanda taliini.zi de deııe-

, .:_ miş olursunw:. 

çık lbırakıhmştı. 

Pencereyi da.hı ziyade açarak, 
dışarıya bir göz attı. Yerde bir çi
çek sepeti gördü. Hatta ıslak top
rakta bir erkek ayağının izleri bi
\e br.11i oluyordu. 

HOOdon düşünerek başını kal -
dırdı. Bu ayak izleri bir hakikati., 
delil ve isbatım teşkil ediyordu. 
Acaba Mis Bag bir erkeğe burada 
bir gece randevu.su mu vemı~ti? 

Hadise o kadar gfrlünçtü ki, baş
ka şartlır altında olsaydı, doktor 
gülmekten kendis<ni tutamıya -
cak'tı. Fakat beykel1er galeris:nden 
bahsedı":lıchği için mesole doğişiyoı·· 
du. 

Merdivenin başma kadar gitti. 
Yukandan hiç ses sada işi!Jneyin
ce. tekrar k•binasına gin..1. Oradan 
bir cep lamb8'1l aldı ve açtk pen
cereden bahçeye çıkt .. 

Küçük b.ıhçenin etrafı tahta 
pcrd ile ç...,·ıil.i idi. Yalnız bir kı.s· 
ımna dikenli çalıl&r çek.ilmişti. 

!M;5 'Bag'ı ziyarete gelen adamın 
bu dikenli çah la.rm üstünden geç
mesine ihtimal yoktu. 

Haddoo. sağdala tahta perdeye 
doğru yürüdü. Llunbasmı yakırak 
koınşusuuun balıçesıne b•kt.J. O
rada da ~ir çlç_ck ~~:i _gördü. Fa
kat hiç bır ayh ;.zı gozUAe •e
dl. 

Yine araşt:rrmalaorma drvam et
ti. Bu seier so!dalı.i tahta perdeye 
.doğru gitti. Oradan da komşunun 
bahçesine lamba ışığı tuttu. _ 

Fakat bu taraf!• taze ayık iıJ!e
ri gördü. Demek kı esrarengiz zi
ya.ret.;;i, döOO.şte bu yolu tutmuş
tu. 

Ha.ddon hiç vakit kaymetme
de<ı, meçhul adamı ttı.kbie kat"ar ver 
dl. Pijama ile dışarıya çıkmıştı 
&nıma, uykusuz da olsa yine ne 
z•rarı vardı? 

Bereket versin ya,,ömur dinm:Ş
ti, hava e.skW kadar sisli değildi. 

(Daha var) 

Deniz v.sıt.ılal'Jnıdtı. -ıol d!mı lıapı.nJıp ,..,.ılın llld!st imllhaırrda mu
vııtf.:ı:t oWı-!ar (75) l'..ra liı:rdl• .ı.ıacı.ıı.. t.tdı:lıı!crioı eı;;ıtd:ıdd vekilı; iloe bil' 
ilk~ Jooıraıt•nhğımna mltrooa.alla'"'-

1 - Di'.~e. 

2 - Nü!uıı hüv'y<>t cOııdalıl"" -- -ı.n öme&i-
3 - ıı..şı.. y..-~'"'""kl htı:mrtl...- .ıt "'10llijt ıu~er4. 

4 - Liman k:ıpiunlı:iJ. ,..,..dd_Mı ~ ...... 
5 - lı<. adet v..ı.ıt:a fıololl'tıfo. (~) 

f [ tvlet f crıizı·o'iarı idetme U. Nüdürlü]j i!aı1: ırı 
:ocrı<ıyoı::a.rı ummnı Yolou ....ı.ın taıtı..a, 7..,Mn ....ı... mlayıs•.w". ~'ldJa 

ed(lm~tir . 
l SonM""" 94!l ı.•lh<nôe ~ bar.b1 ~ aı.. pooı..l....ı..n ilihıl'eıl> 

y<JC!i zaniı ı..-rı:e ta1b% elu""""11dlr • 
.A.cent&laQiaıı iz.ahaıC. • lrawt,,. .. (JllM) 

İıllaOOul Ş<b!r bııllhıcı "" Haliç .._1arı :roıc.t ~ tartteıert, ~ .-
ı,..r d>lar~ı,ı.ıe, li.dil er:i.lmt;ıtir. , 

Yed tar""1er 1 Sııo-... M3 tar*ılaiııo Mıaren la1bllı: oıurıma&- bocrJa. 
nacakla'. 

Bilet Qcre(.1..-taı .al'""'*' coıt.vellcr Woelelerdoı ..ııılar. DşlJli 1 n.xrltiı<:tSq 

ldıat .ı.n.tıilir. (2600) .,., __________________________ ~ 

Şirlceti Hayriyeden: 
Vekiılet yübdı; -1aımm ca diğor nftlesseseJ.or yapıldığı 

gibi Ş · rkoti Hayriye Botaziçi yoku ve eşya ücret tarifelerine 
yapılan yeni samını muhtevi tadilatın 1 .Kinuousani 943 tırri
binden itibaren tatbik mevlıii ne konulacağı ve zam müfr~atmı 
gösteren ilanların da lakelele ro talik olımduğunn ve karne ab•ı
neman satquıa üı •Y"İ acill le lıaşlana~ sa)'m yolcularınu:za 
il.i.o olunur. 

-----------------·---------
Teknik Okulu Satınalma komisyonu 

Başkanlığından: 
(80%'7) Jlrır ...-nmen tıe<Selll (Mil) ~ !moTpln ~l'J"lındla Y. M~ 

bendlıı M-~ 1ıophııta<ıık ~ 13/1/943 Ça~a el> 
ı:ııı .....t 14 le ilıaled 73p<lmalk Ozere kapalı eıırt UMlill '1e -1.1rn<'ye kO<ll"llU9-
1lr. İlk: lemİllJlll (800) llnıroır, İst'*1ileı n ııarttuımeyi l"ör"m>:k ve ıtlt temlnıı.I& 
,..:tınne1t tı:zere bir Cilııı ovwliDe lı:adar Yıtd=:.a Olwlumm& cclmeleri ve daıllt. 

me ~ Y. Möfı.cndl6 M~e bu .mmalan. 
2490 ayılı kaıııunla ~ :razı ı &ikam ve b .. !rleri 1htlva edecek tm 

ııır rnoklq>lannm dtsi~ bir -~e laıcrar malobuız rr.ukalbll nd~ koo 

misyona ,,.,riını.e.ı; prttır. Pt%;l(ııd:ıı -.r;lkl ırtclkmeler kabul e:lılm<>z:. (2645) 
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, J[AR.ABİLQiN SOM TELGRAF MATBA.ASl 


