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Sah p ve Başmu FrEM İZZET BENiCE ) EN SON TELORAFLARI VE HABERLERi VEREN AKŞAM GAZETESi ' 1 Gazeteye gönderilı!tı evrak iade edilmez 
-

1943 yılına 
girerken 

Harp ve 
Türkiye 
İnö ıü dehasında oıi li 
ıeııimetioi temin eden 
Cu.ıılıuriyet Türkiyeııi 
19 ,ı,3 de de milli gi<li
tinde her har; gi bir 
değişildik yapacak 
değ idir •• 

ETEM iZZET BENiCE 

AN KARADAN 
Bu gecenin yarısmda bir hiile 

ve !ehi.ket yılının daha perdesi 
inecek ve güneşin doi:uı:una ken· 
dini arzeden yeni b.r yılın hayat 
takvimi b~lıyacak: 1943. 

Geriye bakınıya, neler oldu?. 
diye düşünmiye lüzum bile yok. 
l>urt harp yılı yaktı, öldürdü, yık
tı. tarıhler söndürdü, m lletler 
boj:du .. Yine bu felaket lavı ken
disini önleyip durduracak sel ta· 
§1111 buiuncıya kadar sürecek, kay· 
Dağındaki cehennem feyezanı di
ninciyc kadar bi,itün hırsı ve gücü 
ile mukadder yarını içinde akıp 
gidecei<. 

1J0ıl horp yılının muhassala ve 
muhasebesini mutlaka çcrçevele
u:ıek bir icap ise: İnsanlık, bitti 
511nılan her noktada yeni boğazlaş
manın ınüudelesine başlıyor_ di· 
yebiliriz. Henüz Alınan - Rus mü· 
cadelesi nihai 1&fhasına yaklaş
manııştır, Alnıanya • deınokrasya
lar harbi Avrupa karası üzerinde 
başlamamıştır; Japon • Angfo-A
merikan mücndelesi başlangıç 
nol<ta. mdadır; yıı.rı dünya ik'nd 
Dünya Harbini neticelendirmek 
için dahn hamleye hazırlık safha. 
sındadır. O halde, hiçbir anla~ma, 
hiçbir rnlh ışıi:;ı ve iim'di olmaksı· 
zın harp hatta çok ve pek çok kı
zı,arnk Anupada, Akdenizde, As. 
yada. Uzak Şarkta, l'asifik'de ve 
Atlantik'de hızlanacak, 1943 bir 
yıl evvelkine nozaran daha kanlı, 
daha sar'alı, daha felaketli bir yıl 
olacaktır. 

1943 de neler olab'lir?. Bunu 
bir başi<a ynzımı7.n tcrkedcrek, 

- 1943 de Türkiyenin durumu 
ne olac:ıktır?. 
Sorunuıu cevaplandırmıya ça. 

lışa lım. 
Tiirkiye, 1939 un başındanberi 

:Milli Şef ve Cumhıırreisi İnönü 
dehasında nkıllorı durduran bir 
ıevk ve idare ile ikinci Dünya 
Harbinin dışında kalmıştır. 
Cu~ıhuri ·et Türki~·esinin kuru

lıı~undaki ana p<>litika kaynağına 
kadar da\·onan ve 1\I'lli Şdin reh
berliğinde en \iiksek cevherini 
bulan Tilrk mHli si ·a<eti 1943 de 
dr hi~ şiiphe yok ki, n<lıİ bir deği. 
tikliğe mnrıız kalmadan devam 
ed;p ı:ide<cktir. 

Bu siya>et; ışığını, milli deha. 
<Qevwru ~a: 3. Sil· ; c!.e) 

imm1il!!Yoıea~m~-t·a·r•l•b İ .... 
tefrikamız 

Ehlisaiibe Karşı 

Osmanlı 

Türkleri -* Kosvada, Nigboluda, 
Varnada, L~tan ova
larında Türkler. 

* Tıw.-..ıs, Cezalr, Cebe-
lütt~rU< sahi!lerinde 
Turk denizcuerı. 

* Akdeniz sahillerinde 
Eh~alip çocuklarını 
toz-tııye eden T.ak de
nız.cı.;eriıun r.ıınL.eri .•• 

YAKINDA 
1 BAŞLIYO UZ 

6 haftadır devam eden Rus taarruzu 

Almanlar, 400 bin ölü 
ve yaralı vermişler! 

Londra, Rostof istikametindeki Rus taarru
zunun henüz durdurulamadığını bildiriyor~ 

Sovyet kıtaları, 
geçerek 

Kotelnikovo'nun 
mühim bazı yerleri 

20 kilometre batısına 

da ha aldılar -KotelnlkoYo'da iki 
Aıman alayı 

bozguna a~rıtı:dl 
Loodra, 31 (A.A.) - Stalingrad 

cenubun.da Rus ta-drruzu inkişaf 

etmckredir. Kotelntkwo'nun 20 
kilometre g.ırbinde Siviçneva de
m'ryolu istasyonu ile Kalmulk boz
kırları orta.sına kadar uunan mü· 
'lıim noktala.. Rusların eline düş
müştür. 

Dünıa Srolingrad c•varında 32 
n.Jı:liye uçağı d~ürüfmüş, tıu su
roıle iki gün zarfıııd• düşürülen 
Alman uçaklarının miktar,, 63 ü 
bulmuştur. · uotu cephesinde beyaıı elbiseli ltua askerleri -----Sovyctler, cenup lkesiırnfode or
ta Don'da Mill.erovo'nun batı ve 
cenup batı noktalarına val'JnJ§ • 
!ardır. Bu suretle, bu kes.imde Do
neç"dtn 50 kilometreden az bir 
mesa·!ede ve Takniskaya'nın · işga
llinden sonra da Rosıof'dan 150 ki· 
hmctı'E! mesafede bulunmaktadır· 
br. 

Afrika muharebesi ne halde ? 

S•aliııgııad - Ka.radeniz boyurıt
ca !Ylanan Rus taarruzu esaslı su
rette inkişaf etmektedir. Bu su· 
retle Rostofa karşı tedr;ci sureıte 
belôr<'n ycnı ·bir tehdit baş göstex· 
mektediı·. 

Rommel 
çek ilmeğe 

tekrar 
başladı 

--~~~~~~--... ı--~~~~~~--

K1fkasbr<laki Alman ordu!'arı ;.
le Rusyad·aki Alman ordula.rı ara· 
sı.ıı.:a·~i irtib1t yollar,,, Kerç bcrza· 
hı yıb• bazı dolamba~lı yerler miiS· 
tesır:ı ohu.ak üzere, Rostnf .le şi.mal 

(D,,vaın. Sa; 3, SJ: 1 del 

Dakar limanına· 
yeniden Amerikan 
askerle · çık ıl 

Maliye Vekili 
bu sabah 

şehrim~ze gelJi 
Maliye Vekil; B. Fu.ıt Ağralı ·bu 

rnbafrı.kı ~ksprcsle An knrııdan şeh· 
rmoiıc ge'mi~ti.r. VC"k.il, DeftC'Y'· 
dar·1 ığa gôde"ck •Va·r'Lk Vengisi• 
\"e diğer moli i~'er h•kkındı a:a~rn· 1 

daırlard 1.n ,...;.:..;.~ ~t a 1~· t!r. 

Londra, 31 (A.A.) - Roınmcl, Vadi. , 
ülkebir'dt"kl müda.faa haUarıuı bırak· 

mışhr. i\lı rata, Trablu.s ve Tunu.~ isti· 
kaınetlerinde ce"i1mek~h:'. ;:\fihvercile
rin Zenuem vidiainde muka.vemet lm
k:inları vardır. 

Tunusta ~ıüttf'fik ve av('ı bomba u
oaklan, ~llhvt·r ku\'veııe-rlne k:ı.qı ,ıd. 1 
delll taarruzlara. devam etmeı.. t..edirJer. 
Dlter tu~ftan Ronunf'l kuvvetleri de ı 
es:ı!>lı surette hırpalanm:ıktadll', 1\lüt. 
tıtfik u('aklan Tunus şehrinden u:L:ınan 1 
yolu ve Sus Umanuu bombalam.Lı;lar

dtr. 

F2-5 radyosu, Tunuslu izci QO(':uklan
r""D l\Iüt~f:k cp.phesi rf'rlsinde )'tfl yap. 
rnak \·e İlt>rl hatları\ malı.eme ı6'unak 

( VAZİYET 1 
J -

Yeni yılın eşiğinde 
Yeni 1ıI:1. &lrerken herkt!ıin en bü- İlkbahar gelince, Alman harp makine

J'Ük: kayCl!ıt bu yılın ınıa.allah 21Whü. &O- sinin bır çok hazırlıklardan sonra, da
Urnıesl temennıslne dııya.ıııyor. ha keybelle harekete l'tı..-e-cetıne tüı>-

Fakut &er•de bıraktıtınıız ydlannj he euilt·ruez. 
bilhassa 1942 nln hadtMlerlni şoyJe U• Önwnuzdeki yıl Tunus muharebele-
ıuumi bir bakışla cOu:len C"eç1rir~ek, bu rinin de ehemmiyet al:ıcağı muJıakka.k- ı 
Jıl için de tefe'ul kulfeline katla.nmıya trr. Şimdiye kadar Mutt.efıkJerln Fran· 
lüzum kaJmıyor cibJ... llZ Afrik..sına kati k.uvveı ve malzeme 

Alma.D)'& :timdi Dotu cephesinde çıkaramadıkları, l\lihverln Tunu.$la ta
dirdüncü b.ııı.rp kıtını C'tÇiriyor. Alman- tunın;a.....,ına lmk;i.o vudtkltri ıörulmÜf
manıar ıerçl Rus t;..arru.zlaruıı ön}cruek tür. Gelen ba.OerJere ıöı·r-, ya.t+.ınJıktan 

içiıı kaqı Juicum.J;..rda buluo1uyorlaru. lıs'lf;ıdc eden l\Idı\'erC!ltr &ittık('e daha 
da., ~ hattına çek:ilmiı olciu.kla.n.nı ka.- ziyade kuvvetlenm<'ktt-dir. Harbin bu 
bııı etmek lizım &eliyor. Bu ıut1etıe 71l !çl.ııde İlalya kıt'a:.ma ceçnıe~inl ÖD· 
19U harekit.ı da Amanların kendi öl- lemek lçın, Tunus muharebelerinin pek ı 

surıtiyle oot ~ıkı çahşhklannı bildl.r .. 
~t.ir. 

DAKARA YF-<İ A'ıtRfKA .. 'I 
ASKERLERİ Gr!.Dİ 

Lon<!Ta, 31 (A.A.) - Fas radyosu, 
Am1'rikan askerlerind~n mürek.kf'p bir 
kıL'anın Daltar Ü'fırSilne ~ıkmıt bulundu
lnnu bildirmiştir, 

Şirketi Hayri
ye Hal·ç, Ka· 
dıköy, Adalar 
vapurlarının 
yeni bilet 
Ücretleri 

Şirketi Dayriyf', Ilalio ve Denizycıllan 
vapurları bil('t iıerellerine zam yapıl· 

aıtını ya7.mı hk, Okuyucularımıza b:r 
kola;ylık ollnak üztre yeni zamlı biJet 
ü.cretlerinl yazıyoruz: 

Sirkt"ci, Kabatq, Brşlkt:sş. ifa.rem, 
Sal:ıcık, C!'.k:u.dar it.ktlclt"rlne köprü· 
den yalnız l'J&me bilet alanlar, birinci 
me.-klde 16.50. ikinci mevkide 11,50 
kuruş vereceklerdir. 

KöprUc'!en bke!elere aidip relme bt. 
Jet al'lca!ı.J;ır birinci mf:vki ıs, lkincl 
mevki için 20 ktıru.t vrrece!ilerdtr. A
bonman ı inci 420, ikinci 300 kuruştur. 

<Devamı sa. 3. SU: 5 de) 
C&i.lerlne sOre sona ermiştir. ı çetin ola.cafına fUpbe yokt:ur. 

Fa.kat hakikat fudur kl, Almanlar Dulha önumüzdt.kl yıl ha.:tp sah.ala- =.:=========~~=:;=:;~ 
biri Voli'& üı.erlnde Rus münakaleslnl nnda bir çok ıürprizlere henüz •ebe AYARl Tı\MAMvtGAYET ZARİFTİR 
kesmek, diterl Kafkas petrollerinl ele bulunmakta.dı.r. MO~# ADO 
ceçinnck ı•bl tkl mühim hedefine bu Siya....,i sahada Fra.nsarun vaziyeti cö-. 

1 Y ~ 
J'll içinde de kavuşamamıştır. Bir nokı. ze çarpıyor. Lond a.dakl sava.şan Fran- ACVATIC 
tada Vole.aya. vara.bilmiş bo de, serl ınzlar .komıt~l, fo~ra.n.,ız Afrika.-,ındakl 

atıınıv.tır. Bö:t"le oldutu h:ılde 1941 de İmp:ırl\torluk !\leclisl timdlkl halde baş- 1 

&rtı.k yere &er 1 ldiğl 1oöylenen Rus ordu· larında Dögol ve jlro olmak iızere bir 
llU.nu.o bu yıl daha kuvvetle ortaya a- 1 ikilik arzediyor. Bu :rılın llk aylarında 

t))dıtı r&rülmıittür. bu iJ<ltlzl izale <decek bir formıil bulu· 
Ruslar &enenin son ciinlerlne Kotel- nacaiı limit edilebilir. 

nitr.ovo clbl mühim bir merkezi f"le t&- V~i Fr.ın'i3sına &"elin~·e. LavaJlln Atman. 
çinnekte bir muvalfakiyet çivisl fak· ya ile lşbirll~i polP"tlkasını s1k1 sı~ı ta.. 
mrşJardır. ! kip edeorflııe •iıphe yoktur. Laval'ln AJ .. 

Şimdi.ki halde Ru.'\ ord~n ya,·a.şla- j _man.,.·a ile aradıi:ı rrulhün bu yıl i~inde 
mıştır. Ka.fk~ tarda da yafmurlardan i bazı bt"Jlrlilerinl a::örmf'mlz muhtemeldir, 
haTek5.t inkişaf h:ıilnde dei•Id.ir. ! Fakat iki mt"mlek'Ct arasındakl kat·i stil• 

llulba Almanlar, Ru!lların men:bn-. i bun yolunu kapayan bir çok maniler 
den dah:ı ziyade lstlfado eımelerine j vardır, Laval bu manil('rl t.iemlzliyebile
llliııl olacak bir d11<u.ına reçmltlerclir. col< m•? Bunlua da plıil •l•caiıa. 

Yılbaşı 
• 

gecesı 
Buı:ün 1942 yılmo son cünticlür. Bu 

münaseb<'tle ePlencf" ye-rJrri bu &ece itin 
busu"i programlar haıırJaını'ilat ve 
ll-ı·yoihınt'a. bazt mües --lt>r Soel &· 

façJarı sü~lemiı;;lerdir. Tr;ı1n\•ylar bu 
&ece ere \•akte kadar ~efer ya:tacakla.r
dır. Yılba-.ı dola~·1·dyle- <!airt>l<'r yırm 
ve ötür gün koıııah bulunacakla.rdır, 
~litli Piyangonun Ydba'ı kf~idesl de 
ba ı-ece saat 22,45 dt>, .<\.nkarada yapı. 
Juak ve rn bü)·ük lkramJ,·evl kaT..o"lna
na gece derhal rara"iı '\'"eriJe-cektır. 

Ok1ıyaC"ulannın:a ştn \'(' nıe-s'ut bir 
Ytlb~ı secesl C<"çirmrlerinl temenni 
-1erlı.:. 

Okul eşyasını 
aşıran iki an
bar memuru 
Karakolda üzer 1 eri 
arandı, oku .a ait bir 

çok eşya bulundu 
Son sünlerde Ort.köyde Deniz TL 

caret Okulunda mektebt' alt ~yaların 
b•tt iklŞtr ortadan kayboJduiu ı.a.bıta.-
71 blldirll.W.Ur. 

Bu müracaaı üzerine tıerttbat alan 
polis, dün seoe mektep anbar memur 
muavini Tahsin ile 1\-lehmet lsimJerinde 
iki ıaJısın ok'Uldan ıüpbeU bir vaziyet
te çıktıklarını ıört'rek bunlan J'akala,.. 
mıştır. 

Karakola sevkedllen Tah§inle Meh· 
medln üı:erlerlnde okula a.ıt 10 ıu bard• 
tı, bir mLktar ptrıoo ve 4. kilo ekmek 
bulunmu,tur. 

Soçıuıar hakkında Jı:anunl taklbala le
'H66bl olımmuştur. 

Yurdda imal 
edilen ve ha
riçten gelen 
m~ddeler 

Bunların kar hadleri 
te~ b:t edildi 

AnkaTa TK:aret Odasın:ın kar 
had: 'rİnı teSbıt h"-"usur ,. Y"Pt..ğı 
tcŞ<:bbüsü T.c.tt<t Vcki •ğiucc gı· 
yeı iyi k~rşılanmıştır. Bw dcla da 
Ticaret Vehletiı in t<ııs.t>iylc İs -
tanbul T;oaret Odasınaa Ankara, 
İzmir ve Is- arJbul Ticaret Oda la · 
rındrn sa)iih yet · murahhasların 
toplan.ı.rak kar hadlcrıaıı vcnıden 
tayin ctnre'C'ri tak~rrür ctm. 1t•r. -

Top:antıd:ı !.mir Tıca"<'t Oda.sı· 
nı temsil etmek u2e·e. ;1kışil .ıt bır 
hayet lstanbu : ı:eını ş• r. 

Topla,..tı bi.r h>fta ıltv•m ede • 
cektir. Toplantı ardll ithaU!t eşya· 
siyle yurt rçinde ;mal odı'cn m.d· 
deler ilçin yeniden kar hadler; ta· 
yin ed:~ck v~ keyf~yet t' r rn~.o.r
la Ticaret Ve~il:,iğine b:ldiri'«ck -
tir. Vekaletin tasdi~:ni mlittdkip 
bu ıw~ had'rıri mcmlt·ketin her ye
rinde ayni günde yürür'ül\:e gire • 
cel·tır. 

Şehrin temizlik 
tahsisatı yarım 
milyon lira 
arttırılıyor 

İ.sanbulun İmar ve remizli>ğiıwo 
büyük ehemmiyet veren belooiye 
reis'.iği yeni yıl için cT<mizl.k 
bütçesi. nin tanzimini temzilhk iş· 

lerl müdürl·üğünden istemiştir. 

Mezkiı.r müdürlük taraf.ından ha
zırbnan proje belediye rcislrğin< 

gönderilmıştir. Bu proje ile temiz· 
lik bütçesi geçen yıldan yarım mil
yon lira fazlosile •bir m;lyon 814 
bin lira olar:ı!k tesbit .-dilır. ştir. 

R•kıımın büyük'UJü ve ışin e
hemmiyetine binaen bu teklif 'be
led;ye daimi encümeni te:-aföıdan 
d1kkatle te~kik olunmakıachr, 

Yükçü~er cemiyetinin kongreı; toprand 

Nakliye ücretleri 
için tarife yapılacak .... ~~~~~~~--
Yükçüler zam da istiyorlar! 
Şchrımit cYükcü;er cemiyeti. 

n;n yıllı.k kong1<·s• dün cemiye-

tın merkez bin.ısınd" yeyı~mıştır. 

Okunan ida:re heyeti ve hesap ra
porlarndan anla~.idığına göre ce -
miyet bu yıl lçınde 8500 liralık 

bütçe.sinden esn•f hastahanesine 

1200 lira ve mu!lıtaç esnafa d• 1200 
lira yardımda bulunmuştur. 

Raporun Jk.ıbulünden soınra di

lek! ere geçilmişr:r. Bir çok yükçü
ler hayat pahalıhğı karşısında ha· 

maliye ücretleriuın artırılmasını 

istemiş1er ve: 

c- Her esnaf zünmısınm ·bir üc
ret ta:r'1fcsl var. Bizim yok!• diye

rek yeni ve zant.ı <bir tarde yapıl
masuıı talep etmı§lerdir. 

Bu dilek hw;usU<>d• yeni idare 

heyetine salMı.iyet veı:Ulmiştir. Mü· 

teakıöen eski ida:re heyeti azaları 

yeniden intihap olunara.k toplan
tıya son veri!miştir. 

------ -
Kabataşta bir 
tramvay 
tutuştu! 

iki kız ağır yaralandı 
Dün KabataŞ'ta bir tramvay tu

tu.,"ITI uştur: 
fü•bek - Emlnönü hattır.da iş· 

Uyen 255 numarah tramvay, Ka
ıbataş Belediye b:.hçesi önünden 
geçerken arşının kootal:tc etmesi 
yüzünden .alovlr ;çindc yanm.aı;a 
başlamıştır. V a1man derhal tram
vay araba< nı havai hat'.> a;üka· 
sın kcsm ~<e de )>okular büyük 
bi< hal<:cana kıı.pılarak kendil<-..·ni 
kurtann_. üzc..e sokıığ:ı atma:ğa 

başlamışlardır. 

Bu yüzden ~dana gelaı kar
gaşalık arasında yolculardan Ka
sımpaş•da S•kıxağacı caddesinde 

(Devamı sa: a. S'J• 1 de) 

1 
• 
Ingiliz Parlamento heyeti 1 

Ankarayı ziyarete gıclen lngi liz l'arllunento he~'eti azası 

Anfo:;ra. 31 (Te:tfonla) - Şeh· 
r;m,l<le bul'U11"n !r1iliz Parl:.\men
ıc Hcyc<·i şex>fıll{' dün akşam ln
gi!iz ~elaıoe..h:ınc':;ndc hır Kokteyl 
Parti ver''m'.Şt ·. Kokteyl Partide 
Başvek:I Saracoi" u, Vckı!'er, M<b
usl-a;r, H:>Ticiy;e Vekaleti ileri gelen· 
l~i-hruzır buluıımuştur. 

Heyet, dün H :İcı)" Vekilini zi· 
y1~et etmıcı, oglc<len sonra da Zi· 
roaı e:ı:stiti.Llü ıle barajı gczır.~-

---------

tir. 
Ank.aa.r Palas-a chı diln g:ıztte

cilerlc hasbıhalde bul;;=muşlı:•dır. 
He)<cttcn yalr'z Lıv en 193'1 de 
mezarlı•k'ar kcr:r.~yı;;nu 3.:ı2~ı s::-F -
tile Tu"k yeye ge,m · ir. 

He;et bu ". yahıti ("ıı hü\iı::cı:· 
tinhı Avam Kc.mz:r .r.:: ( ~ ~ıcr

d'ji davet uzel"~ 0 ~·- '.'t t.• He· 
yet Hınd t. ~- f' erke.' Gc~eral 
V•v'l!l ile dt: goruşn:u,:\.l':. 

!.---------------------------------------------ÇERCEVE 

skinin son günü 
1942 yılının son günü ... 
İzafi ve itibari iııanışlannı.ı:ı:a 

göre bugün dünya, son>uzluk fe· 
zasındaki seyrinde, b · r kilometre 
işaret değnejıinin yanından geçen 
otom:>bıl Jribi, bellibaşlı bir haddi 
tamamlamış, beli ba~lı bir baddiD 
içine girıni~ olacak .• , 

Evet, eskinin son günündeyiz! 
Sonsuzluk iez.umdaki seyrinde 

dünyamızın bircik hususiyeti, be
şeri tckenün \"e tahakküm haUu 
adına birbirini yiyen millet züın· 
releriuın fışkırttığı mh'lsiz bir 
ateş ve dumanla kaplı bulunmak 
olduğuna göre, bu son gün, o mil· 
Jel ziinırcleri arasında kime, ne 
getiriyorsa o bakımdan hulıisalan
dınlınalı değil mi?. 

Ev~t. eskinin son güniinde, bü· 
tün 1942 yılını kadrolaştırıcı bir 
yekıln ifadesi olarak, 1939, 40 ve 41 
sendeıi içinde nihai zafere ula
şamıyan l\lihverln, neti,evi elde 
etmel< iizcre son hamlelerini har
cadı"'ını, nrtık tükendiğini ve top
yekun teşebbüs talihinl, şimdiye 
kadar yalnız biriktirmit olaa de-

NECİP FAZIL IUSAKtREK 

mokrasyaJara bıraktığını gôrüyo· 
ruz. 

Bu görüşte, riyazi kat'iJetlere 
yakın bir sağlamlık \ardır. 

Mihver, 1942 yılı içinde, tasfiye 
etmek ;:ayesile elinden gelen FP
bğı So,·yet Rus3·a karşısında yiiz· 
de yüz ~sbit edilmiş bir 'aziyde 
düştü; SüHyş lizcrinden İng .. iz 
İmparatorluk bütününü yarmak 
ve koparmak se\da ındoyken, asıl, 
Avrupa dışındaki kendi 51zıntı 
yollarının koparılması tehlike ile 
karşılaştı; bugüne kadar en bliyük 
l\tih\'er kazanç verimini te§kil e
den Fransanın tupyekiın Fnınsa· 

dan kaçtığını ve dı~arıda teşekkiil 
etıniye başladığını giirdii; ve pek 
yakında, A\•rupa kıt'ıı'1 üzerinde 
ilk demokrnsyalar darbcfne nasıl 
nıukn,·eınel edeHlcccği nokt3'1n· 
dan her türlü kdalct \'e eınni) et 
ifadulni kaybetti! 

Eskinin son güııü, bu r 'ynzi ha
kikatleri getiriyor; beknlım yarın 
(yer..n:n ilk glinli) aliıkalılnra n• 
vitdedccck? 



1 -11 OM T B L G SA "-3t ı lııırıd ıtAKUll-
• 
HALK FiLOZOFU 

tENi YIL VE HARP börekçi 11rıaauıa111 
açık oldap yurd 

ll6şeıı Dllnya tı.rW 1939 Jl)J 1 Eyltl
liinde b•t'•mıştJ. 1943 senesi gir
drı.ten _...., takvim hesabile, 
diınya fu'ası üç yıl ve dört ayını 
dolduruyor, demektir. Bu seferki 
.kavganın 90llU ha.k.kmcla, belld, ı:e
çeu Cmumi Harpten fazıla tahmin 
yapılmış; mü.lalealar ;yiirütülmüş
fılir. 

Başlıca suM, bugün i~'n. şudur. 
Harp yakında bitecek midir?. 
Birtakım ııuari hesaplara, taı.. 

minlett dayanarak, harbi çabu· 
cak n "hayete erdirenler olduğu 
gibi, çok ihtiyatlı davrnnuak, 
harbi, daha uzun yıllar devanı et· 
menler de vardır. 

Harp, sürpruler' n ıı;rdı arkası 
ara dizılişidir. Sürprizleri evvel. 
den ölçmc.lı. mümkün müdür?. O 

RESAT FEYZi 

nevi hld'9eler tııhakkuık ed..- ki, 
harp, hiç beklenmedik bir sür'atle, 
derhal nihaJete ert>biUr. Yine öy
le miihim ihtilatlar olur ki, harp, 
cidden seneler ve seneler ~. 

ı.ı..cr:ya, lıaı'bi bitirmek, harbi 
idare eden politika adamların1.11 
ve kumandanların elinde değildir. 
:&=wıdaırlar, ff politb adanı· 
ları, birbirini takip ederek müte
madiyen meydana çıkan, zuhuru 
beklenmed k hadiseler peşinden 
gitmiye mecburdurlar. En iyi po
litika adamı ve komutan da, bu 
hadisrleri iyi takip edebilendir. 

1943 ) ılı sonunda bu harbin bi
tec .. ğini söyliyenlcr haklı mwlır? 

Bu idd 'a sahipleri, yukamlan
'beri izahma çalıştığımız gibi, haklı 
da olabilirler, h..ksn da, 

Harp yıllııırı içinde, öyle mes'ırt 
ve sa.kin ywi köşeleri vaır ki, Sİ'ıle 
buolartlan bir misıl yazayım Qa, 
biraz, agzınızırı suy11ı aksın ... 

Geçenl.,rde, bir iş için 'bÖr •küçük 
kasabaya g:tmiş ve orada üç d6rt 
gün kalıruf.ı:m. Her Türk k.asaba
sı:nda, bir çaıışı ooyu v, ı:dı.r. Çırrşı 

boyu, o kas:ıb.uın en ;şı..k caıddesi
dir. Ekserıya, bu, biTicik cactie
dir. 

!Rami nahiyesi· 

Yerl.ileıldcn b:ı- zat ile, ça.rşı bo-
yuııda gidıyorduk. Bi.rde.n göziime 
bi.1' di'ıl.Jkfuun camekfuıı iliış'ti. A, 
birde ne gt.wyiın, haLs bir börek
çi cfükkaııı... Biia.ğ mız bvı ek~i 
düıkkan&. Adamc:ı';ı.z, V'ltrjne bôreı< 
tcpsilcrind sıı ıLamış ... Su 'böreti, 
kıymalı tepsi bôI-ciZ,. boğç•lar .. 
&n.b,;:.n<lo.k.i tepsılerue yaıssı ka· 
dayi.f._ tull!nYba tat.ısı, re'\'lllll ve
saire ... 

ihtiyaçları 

ALLA HIN 
WKMET.i 

Lotanbul balkının yüzünü, son 
baıtalar içinde çok çıkan balıklar 
güldürdü. Arkada~lar arasında gö
rüşüyc;nluk da, birisi: 

Belediye Reis muavin 

1ve Sular idaresi müdüri.. 
nıahallinde keşif 

yaptılar 

Bu .ma=a:yı görünce, gideri
me .ıcaı..wn;>d.n . Acaba r.ıy• mı 
görüyorwn, dedim. lsta.r.'buJd,,ki 
börekçi fım.ıılarını:ı :birinın came
Jcitnı &caba haya ı halinde, gözle
rim· o ö!!ib>e mı gc-ldi, diye düşun.ü
yorduın. 

Raytr. ne Oıayal, ne ruye .. mis 
gibi h•klkat ..• Adamcağ>z 'böre.kç• 
ve ıtarlııcı dilkkanı "Çlnıı;, 9111'.;.yor. 
Yanımdaki yer'.iyc hayretimi an
lı.ttım. GüX:.ü; 

- AJıahın ne hilun<ıtidir, birn
mez, dedi, ne olurdu, koyun da 
denizde yapyan bir hayvancaiız 
olsaydL~ Bol bol tutar, yerd.k.,. 

YALA...'I MI, 
DOORU MU? 

Şehir Tiyatromııda temsil edi- 1 

len •Ye kıürküm ye_. piyesi bir ı 
ç<>k ncşryata yol açtı, bu piyt."S 
halJanda birçok ~)<ler söylendi .• ! 
aleyhiı>de ve lehin.de olanları bir 
tarafa bırakı)orum. Fakat, bir 
aııal var: Ye kürkiim ye, iÖLÜ ya
lan mı? .. 

SAATLERİN 
AYARI 

Arkadaş saatine baktı, yımqta_ 
En az yarım aaat ıeri .bımıptı: 

- Bu ..W kır, at, dedim.. 

YENi l'B..IN 
TALİHi 

Yılbaşı Piyan..-tJan belfedi
ğini bulAmıyan insanlar iç ·n, yeni 
yıl talihsiz ml ı~k, demelııt'r?. 
Eğer, böyle t•lilıJü edilirse, on 
binlerce 1nsan için, yeni ),Jda 
uğur yok, demektir. Bilirkls, pi. 

yango vunnayınrn, insaııuı ümid.i, 
teselllsi artar. 

AHMET RAUF 

Kepek teyziatı hakkında 
yeni bir karar 

Şehr.niT,de kıeopcılt tC'VZiıtırun 
bll'<fema c&ı,ğma.Jcıl•r cemiyet~ ı.
r.ııfmdan yapıhnası kıtrarlaştırıl· 
~ır. Bu rr.üna.sebetle hayvan 
t:Glf-91eti bir iıaıfta içınde hayvan. 
lıınoın adedini meı:k!ır cemiyete 
~ildimı~e ıneabur tutWnııı.şlar
dlr. 

Beled:-ye reı.i muavini B. Lut.fi 
.Aıksoy ve beledöye sular idaresi 
müdürü Ziyı, ovveiki gün Rami· 
nin su ıhtiyacı etraf.ında tefil« lder 
y:ııpmak üzc•e Ramrye g.tmşi'er-. 
dıir. İcra o!unan a.raştı=alarda su 
hazines:ıım ıad;,i, bozuk boruların, 
yo: ' arın tamır ed ı lm..si .lı=luı

na karaı ve: ı!m.ş.ır. Ay~a R•ınr 
ye terkoo suy11nun verılmesi için 
yapılan ısıck tetkilk edCrnenctedir. 
Bw-ıya 5000 metre terkos borusu
na ıhtiyıııç go"-i lmolote<:iir. 

SON '11ELGR.AF - Eskiden çok 
mamur ve şınn bir yer o!.ıılı ve 
bilahare b:JcımslZlıkla .ıhma! ed>
li!Il cRami, nıilıiyeslnio ihtiyaçla
rının ve bu meyanda suyun bir an 
evvel ıemın olunmasını ıbe?edıi)"e
<ienı rica ederiz. 

Ortada lra!aa 
ılprlatl 

G-telerlıı olı11711<a melı. tvı>l&l'l 11i1. 

- Buraısııu İstanbul mu za.nınet
t.kı., doc!ö .. Tabii, 'bıııinı börq1.mtz 
de var, tathmr.o du... Çünkü, un 
bur.ada Se ı1ıest taiı lır. D.lb<ı doğ 

rusu, hukes•n bol buğdayı, 'UDU ' 

vardır. Mesel3, bu lbörcltçi ayn; 
zımıanda çi.:.çidir. Tarla-ları var. 
Her Y•l bıığday eker ve k.l'..dınr 
Kas:.bda her düı!cl-~in sa lıibı, ayn• 
zamJ.nda ç·.rtç1cü•·. Tarlası, Ç'fti. 
ç~ vardır. Böyle oımasa, ge· 
çim olmaz ... 

Y l arkadaçmı a,nlatıyrodu. Be· 
nim giltlkçe ~ suyu alcıyc.ı-
<iu: 

- Şurada blr :OOrdr. yiyoelim, de-.; 
dim. 

yl'dik. 

Kendime gadiın. Düı•yll)"ı ş::md 

san:ki baı;ka tür 1 ü gtiruııeığe b&fl.la

mı.ştun. 

İşte Türk;ye, harıp ~inde tat.hn 
da, böreği de olan'\Xiyle .meı;'ut bır 
memlelot'tlir. 

R. SABiT 
tlll..ıJ.aJ'ını en ~k tik'-1"' C'dJlen mevz;u 1 ==~=---~-====== 
.,_ınuya ve,-. wnln ınuhlııç 1ollaruı ilk mektf'pleri n soba bo· 
7a.punıya ve7a tamire maıht.;.ı..ç yollarm • h • 
sayısı "°k fa%la•lır. Bıı, qlk-lr, Bu 7oı- roso ı tıyocı 
ı'"" lml<.uı nı..ııellnde ytrudeıı yaptlıı' t:k mekteplerin sob•ları için a-
ve lamir ed•l•r. Ihrp dola1fiile, bu im- İınması Lrarlaştırı.:an 4.,000 S<>b• 
U.ıı azalmıştır . ETVti"<! iıış:ı&I elbrollıo İ borusu, l,~O d.rseğe !ıiç ta:lip çık, 
o<* da.ha bala idi. i 

1 
ınamı.ştır. Bıırmn üzerm~· 9378 li· 

~ burin iiuNde durcaiımıs ba / raya pazaı;bkia satı.. alınması ta 
deitldlr, Bir yol Yeniden Japıhr VCJ'& ı karrü.r etmiştir. 
ı.amJr oJu-wrke.ı... 1.3.blafJyle, bir t•n.a. ! 
molo&lar, '""· ı..ıııraı. 1ıtmıan 1ıa. .. ı o111: i SO:-< TELGRAF - Açılan t:ıu 
7or n bunlar • Jolwı b'1- lumaruıa ko-1 mü.ıı•kasada geç kal..r.dıığı gtinil
....,_ Sonra, uzva <1&111a11 be -ıoı.ıa.- 1 melctedir. Bu 'ki.bil ihtiyaç mad
b,.....ıldıtı ;rTrde kalıyor, IJalbu ki, j 
banlar kışın camuT, yazın toz olnıa&ııa dcleri>llin kış mevslıninde dı:til. 
vllllile .. -..ur. Tıımirlerdeıı _.., yazdan temin o'ımması hem datıa 
biJ-1• oriada •Pl"Ülılii ııu.or-ML, koı!ay ve hem daJıı ı.x-uzdur, N"' 

BURHAN CEVAT zan dlltk•U cclb<.ieriz. 

r Mjnhf n milli re- N.. 65 
. •• l 

BiR P ~ YAÇO DORT CAN- ,. 
Jt-.leer ırtı.1..ıt: 
- Yeler!. Şlıncll liyle)'flıls --T 

Bıa nzb-ellea pü7e&çl df'i'I -.ı..T 
- B"' •e kelli! f:l'kM4 deill, -

millimilr mlımettan ......,._! 
BAZ BiR DE HOKKABAZ 

"""·-----.. .J"' J4ülı&rrll'i: NEZQUI llVHD>Dt." \. • I 
.,._. JtoıcıQa PteelndMl, lbrlte .. i1rtt-
7or, baı.ıa - el'taSIDda dilılllp -
..-mı c<*•yonm. Tam ıı. - aofa. 
cı.. b11 ı:iirtillll Uı>tu. Malı sesıert ı..ı.. 
ha ttkc* boamrtuları k&PIJ'a k&4aJ' 1 

raldath. Amlrane bir BeS: 1 

-K=ıpı-,ı llÇDUZJ -Diye ~h!dl--L· 
UJ>t., bü.ılıuıün .-raıı. aım,..._ xo1ı-.ı 

kaldan.rak l.e&l.im. vu:b'etıne cinli. 
Ses iki dela daha ırurledllı.1en _,.. 

kapı bir iki cı"'1ışte udına kaciaı' •· 
çll<lı. Önde lr.ı>mlstr ırrkada lla.J' Abdi 
B.ılJJYlunuı""-la b<ıkçl "' memurlar ..ıa.. 
-,a doldu!U. 

Bay Abdi kol'1ılr. .. -.. banın Jalan 
- ı ... ,ı •. Sollll> lll<mda p!Jam.. 
-11le Jıalii teslim va.lyellnde du.ran JLa.. 
tlbe ) al<Lıştı: 

- \'an Doklor 1!<7e(ell11 ! Slı mbl
ni%?, nı-..H•h efnıdim nıqaallalı! Za
.....uı _,_ı mu1ıı-.mı tedavi ...,.,,.. 
MIYO ...... ha? 7.an.Jlı kaclmcatn Do 
samandır aJn ı...ı.., malıvobıp a-141-,w. 
llaJf J'iirekltr acı. ı? 

'.8a7 Abdi riderlıulokl 7"" ıılttrek 
komiser ~öndll. _ .... ...., .. , ........... 

...: Mt5elcde tJıll' J'&nllflılı: olacak d17e?'. 
Ş11. uvallı masum kadıa~i.ma bakıau!. 
Bio bu ael_. Pbl 7Ude bl7anet oıur 
n:m a <f"1<1qım?. İfUra, :rala.a! Dok
tor 'BeJ'4"1f'ııd~ bır U.Dl%1J c;nun bay&J,a,. 
m ~iL Geçenlerde de bencı..ıı. 
dıı lıa.Ta&Jm.ı mabalr.kak bir öl
ha!is eyJf'ldiJer ... 
Komı.tt: 

- Dem.t< b&Jı ~ 
- nlaşa&!lah! tanmı..klc &M mil • 

tondım'!, IJ~ha bir lıalla evvel haJ'..
kUl"tardı diyOl'Um ıısrt 

- Ya.az. Demek kad..Wae ltlmadt
na ,,.,.!. 

- itımaı la llilıı mö?l ııo,-- ıu.r .. 
let ederim.. N....._ m ehli . 
lıa.. Nasıl ı;o,.tly<1im bllnıem klT F&- ' 
caalı.f.r. Alicenap bir zait biheml&! ... 

Komiser kadı: 
- Şmılan Törlrçe !671eııela de ı.p. 

mla a.ıılasak oı-s mıT. 
- Efftldlm.. 11<-.admls lıfllol ti&l<lle 

.. ,..ııı Halllemle ~ bir oznnı -
adet. bir lıa7atı teref ve haJ'1117•1le ,... 
rm 'ıı"a,yUtL.. Teni moda:rla alllal i
el-__ ,"""-' .....ıaı.ı. ..... 
il 7 il ı;:ı...., 

- Pek ili! Bb ~ll7oııa.. ~ 
80m'a karakola celinlz de lfa.cleaılzi 
tmaalaymı• 

- Etı...derohıla tfendlm, Dcrlı&I ..,.. 
re l<abel eş~im. MMlitlilıarı lll• 
alşerf! 

Komloer -i7eU11e bir ......,. ,... 1 
-... b<"p b<o"al>er oda<laıı çıktılar. j 

Mt:mıırlar çlktıklan ıM>n..ra F&h.ire bir t 
t.eı.- vurarak .ıo:aplan f•rladı. ıı..,.ı 
Orta dOndD.lcr. Genf kadıa kıl'k.ınnm;,
clı. &.1 Abdlnlcı sura.lu,. IW.lir<lü: 

-- Budala moruk llN\.İ !. MaamatlJI 
aılzln çok &eniş olan havs;aJanuJ .. ve ('Oık 

- diltlilı<D kala.nu;ı lebrik f!d•rtm... 
- V&l· Siz de mi ha."llal.ar meyanın-

da.ıımın:! At:yetıer-. ~ııııl ederim er-.. 
dim. 

- Amma kaim katalı bl• he~ 
ha!. Karının bütün reı.alcdul cördüiıin 
lıaJcle hW a-O. :rwnay°""" ö-,le mlT. 

- Bendeniz zevcmnle l.ttiha.r eylerta 
Elhamdulillilı. 

Karyolanı.rı altından birinin çıklıima 
rirürır~ ba Btf~ ona doDdüler. CahkM 
tıo.l.a.r içinde PDı;:lnenk önoe Fabb'eye 

- Tuiı ""1a! -D<.-dL.. v-eıı. ara
ımzda.ld 1D'l!kawle7r böyle blyanet ıetda 
Ö7le mi!. Burada ne işin var llf!Din!. 

- Ben Ra.Ubl M>vlyormn! O da beni 
lffi:rv<., AııJadaı mıT Senin ı.'1ı nedlr 

....... ~ 1Dahav•)., 

har_e Va-zıye t ı.ı 

Kotelnikovo oğu cephesinde 
muharebesinin neticesi ve Rusların 

muhtemel yeni taarruzları 

1942 
• • 

Yazan: s.;. E~ki hükreş Ate~emiliteri 
DOOU CEPHESiNDE: ordusu EVsta'ya doğru ilerlemdı>

tedir. 

Arkada bıraktığımız 
yılın en muhim olay
larını hatırlatıyoruz 

Cenup cephesinde Rus taarruz. 
!arının durduğuna dair ortada c.d· 
di hiçl>ir emare yoktur. Alınan 
tebliği yeni Rus hücumlarlDln 
püskürtüldüğünü bildirmiş ve Aır 
nıan. r~nıi sözcüsü de, Rusların 
uı:radıkları ağır ka) ıpları ileri sü· 
rerek ou kış taarruzlarının netice 
itibarile Alınanl:.rın Jelı.inde ol
duğuuu iddia dınıştir, 

Buna mukabil, Ruslar dün kısa. 
ca yazdığım iiıcrc, Stalingrnd· 
Novorusisk demir) olu üzer nde 
buluuıın Koteinikuvo şehrini uıp
tetmişk, dir. Rus iddıasma gi>re 
Alınanlar bu muharebede 25 bin 
o ti, 5 hjn esir ve 500 tank \.'e mü· 
him miktaNla harp malzemesi .ka_v· 
betmişlcrdir. 

Kı>telnikovo, Staliııgrad'ın ce
nup baıısuıda ve Kabnuklar kesi· 
minde harbeden Atman tümenle
rin:n iaşe ve cephane tevz.i mer .. 
kezi idi. Burasını zaptedeıı Gooe: 
ral Romanenko ordusu, şimdi iki 
stratejilı; inıkan elde ctnı'ş olu· 
yor: 

1) Vclı:a ile Doı:ı dirseği ara
sında bulunan Alnıan ku,·vetleri
nin .,.,nup müdafaa konuğuna da· 
ha serbestçe taarruz etmek; bu ba
kımdan Stalingrad bahs.ındaki Al· 
man tümenleri daha yakın b"r 
Rus tchdid' altına girmişlerdir, 

2) KofelnilroH>'dan Safsk ve Kal
muklarda Yaluşi'dcn Eli ta umu
mi 6f1'aıncllerinde s.ür1atfe ilex· 
Ie.nck. Bu tal.dirde, a•ağı Don 
nehrinin cenup sahili bcyunca bir 
Rırs ilcrleyi~i, ş'mali Kafkas)"a· 
daki A!man kuv,·ctlcrinin gcris;ni 
tehdit edttektir. 

Acaba Rus Bıışkıırnandanhğı 
hangi lıarekrti ihli~ar edttek? 
Fikrimizce ikinci hareketi tatbik 

mesl çok muhtemeldir. Esasen 
· diğer bir Rus 

Diğu taraftan Stalingrad'ın fi· 
1 malimlek.i Rus ordusu, Alman ki-

l 
lit meniini :ıorlamı~·a d.,vam et. 

' mektedir, RW>ların iddiasına be.kı· 
lırsa i>u Alman cephesi de delin· 
ınİ§Ur. Orta Don ile Doneç nehir· 
Jeri arasındaki cephede Rus taa,... 
ruzunun t.amamile kırıklığıila ih· 
timal verileme?, Ruslnr :mllero. 
vo')u k11satı~lDI ve ·burada Al 
man müdafaa kuvv<.-tlerile ç.,fn 
bir muharebeye tutuşmuşl.ırdır. 
Ruslar bu muJıarebeyi de kazanır· 
latsa Staltngrad • Jı<mof demil'
yoluna ulaşacaklar, Voro~ilofgrad 
ve~·a Rost.o.f'u yakından tehdit e
deceklerdir. Bu takdiı-de, Alnuın. 
lann Den dirseği üzerindeki ctp
hesi bir Rus çemberine düşıniiş 
olacaktır. 

Bu Rus laarru:ı:lan başlıy ah 6 
Lafta oldu. Bu müddet zarfında 
Alınanlar pekıiliı iht yat kuvvcl· 
leri getirebilirler ve Rus ordula
rnı:ı ilk hare.ket 11<>ktalanna kadar 
geri atabilirlerdi. Fakat görülü. 
>'-r k' Ahnanlar ·geri atmak ~öyle 
durııun , Ru.o Grdularuu umumi· 
yelle durduramamakta ve her ı..... 

simde geri çckilmeloteclirler. O 
halde Alman ihtiyatları da lr8fi 
ıeinıemiş demektir. , 
Alnıan resmi söz.cüsiinün iddia· 

sına gr-Juice, -0na a.Jal rcdirenıe
dim. Ruslar şüphesiz zayiat verı
yorlar, fakat zayiatı göze almıyan 
taorrıız harbi yapamaz. Almaıı 

ordusu kışın harp kudretini mu· 
Jıafa7-'l edcmJor, Ituslarm bundan 
istifade ede.rek kış taarruzları 
yapmalan hir hata sayılamaz. Al. 
man müdafaası, şiiph'-"!İz çok cür
etldirauc '" ı·<>k güzeldir. Fakat 
haı.ırlaıımış mevzilere karşı yapı· 
lan bu Rus taarruzları da • k1f 

<nev..nı s.: 3, sıı· a aa) 

Dışarıda: 
KANUNSANI 
Geçen seneki ilk ayın iılk gim

lerinde, bilhası;a Jnpoııların Uzak 
Doğrula cenuba doğru gir şıniş ol.
duğu taarruz ön pliinda bulunu· 
yo.rdu. Ayın ilk haftasında Japocı
Iar Siogapura 200 kil .. uetre yak
laşmışlardı. 

7 - Jaı><>nlar Borııeo'da da 
sür'atle ilerliyorlar. 

8 - Ri) o dö Janeyroda hir kCM>
ferans toplandı. Cenubi Ameri
kanın da harbe katılmasının lo
huruu atılıl.ı. 

12 - Uı.ak Doğuda bir den':ı 
harbinde 1 Japon zırhlısı ile 3 
.kru,·aıör ve 7 muhrip baUrıldı. 

19 - Kırımda muharebeler fid
de1ie devam ('d ·yur. 

26 - İran • Rus - hıciliz l.lıtifa
lu.nı İran Meclisi kabul eti. 

ŞUBAT 

12 Şubat - Singapnnla eöiöa 
göğü!IC muharebeler başladı Ş. 
h'r yanıyor. 

15 - Singapur teslim oldlL 
Amerika scfcrberlilı: ilan etti. 

9 milyo.n k'~i •ilıih altına çaj;'lnldı. 
19 - Londra Ualkevi bicyii.Jı. 

merasimle açıldı, 

MART 
7 Mart - F'ı!ipinkTde muba~e

beler şl<ldetle devam ediyor, Japoo 
kuvvelleri kumandanı i.ntihar el· 
ti. Japonlar Yeni Gi.neye mü-te
madiyeıı asker ihraç ediyorlar. 

11 - Japonya Avustraly&ya Blllı 
tıek.lif ett:. Kabul edilmedi. 

(Devaaıo Sil: '· SU: 1 do) 

) 
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Cicek A-şısı Türk dok-
' ' 
torluğunun keşfidir 

--------------.... ı~~~~~--~~~~~--

B ugün rni1yonlarca hay!t kurtaran çiçek aşısını, Türk halk 
tababeti luln U.jtur. Bu keşfi Avrupada yayiln da, İstanbula 
bir İngiliz sef rinin kansı olaı ak gelen Leydi Montagu olmuştu 

Mektepleı<ie, !ab.nkıiarda, mü· 
-essıese!erde, talt:be!ue, ame.kyc- ve 
ışçılere, mualJ.mkre ve ustalua 
ç.içek ıujJS1 yapıhyar Bütün yurt
<ia.ş.ara nşılınaıoı.lar1 t.ıv:,iye edJr 
yor 

•Çiçek>, Çt\I prtı bir ismin ar
ikasına girzleıım<ş b=r aletıtir, öi.dür
remedtJderinöu yU..i.uKi-o sayı.sız 

dişlerinin iziDi btrahn bu iirıt, 
biltıııssa çocuk etine harıs1İ<'. 

iBugün cAş>o İnsanlığın elirlde 
bu canavar haatalı,Wı k.arş:ı yaıvru

caklarını koruyan tek lulkımdır; 
her y>I en azdan milyonlarca ha
yat ku.taran çiçıık aşısı da, Tüıık 
halk t.ebabetinin bir k<i§lfidir. Bu keş 
fi Avrııpaya yaym d-.. zamanımız. 
dan iki yüz yimnı yil kadar evvel 
lst.an:bula bir 1.tıgiliz sefinnin UN· 

cesi olarak gelen Leydi Mon\a.: 
gu'dur. 

İngih: edebiyat hl'i!ıinin büyük 
şöhretlerinden bire ol'ıın •bu kadın 
muhamr, bu uzun seyahaıin.>n ha
tıralaruu, n:emleketiodek> dosıl11· 
rına yoıladıgı moktup'.arda naklet· 
mişlir. Muhakkıık ki fev.k.n!ade ze

ki, iyi mücldkıkik ve uv"""1Üi mü~-a
bit olan bu geniş mal(ım:ı.tlı ve 
hariku iade güzel ıısil İJl€öHz kad> 
nı usta b:.r kaleme s~t.ir. Onun 
cŞıı-k mektupl»rı•, eo yer'nde ı:.'\-
bi.r ile eşsiz zara.fet ömeık.ler.dir; 

f.eç<'tl asırlarda.ki Tlirk hayi!l!ı ba
Jı.ımmdan da kıynıo:li biı'er ~
kadır. Bir tanesiıı.i tercfrınc ediyo
rum: 

..ı:ct.:rrıede Tunı:ıa ltcnarıııdeki 
bir evdeyim. Irmak, odamın peo
cel'eleri altı.rıdan akıyor, Baıhçem

de yökııek sclvıiler, d1llarınıo üz~ 
r;. sabahtan Upaııı k.adar ~l• 

r Yazan '"\ 
ı B. likrem l!:oçn 1 
"'- .J 

le ayru>şıp seviı;ıı:ı Jcuınrularla dor 
ludur. 

cYaz. dünyanın bu parçOSlllda 
çok erl<en ge..iyor. Edırne baJııçe.ıer 
~- lrlll'k kenıarları meyva a.
ğaçlaıile bezenmiş. Kibar takımı 
.lı<.'r aloşam bu ağaçlarıa altında 
eğleniyor. Tüııkler, eezjıııerek e;
lerun<!gi ıbılıniyor!ar; çıry.ı.rlarda, 
gö~eilk yerlerde yoere bör .it.Um 
serıyorlar; üzerler.inde de bağd .. 
kurup oturuyorlar. Hizmetkarı.."' 
cian biri saz çalıyor; kahve içiyor
lar, Türk.')'ede bu su kenarı o ka
dar um urnidir lııi, en ıkl:ıa.rmQan 
bJhçıvanlara kada.r y"yılrnışm, 

cTürltiyede en bahtiyar, köylü
ler, bahçe ve bo.stan salipler>dır. 
Şehrin meyvesini ve sebzesiru on
lar yetiştrrdikleti fçin, çok kaumıır, 
l>r ve çok müsrif yaşarlar; çoğu 
da Ruın<lur. Bahçelerinin ortası.n
ele ufak b>rer kt>fülbel.eri w.rdrr ( 
ksdı.nlar ve kız'or, ba.h<ı,>ekr;nde 
örtüsüz geziyorLır. Knlar, olduk
ç• giı.zel, gürıVn büyük kısını.nda, 
ağ:ıç aitlaıwa kım.ılanuış tez~flh • 
larda 'beı ck>kurlar. 

cTürk'!erde Yehorun dehşet{! 

tesirleri.ne d"tir riv-ayet edi~eıı şc-y• 
]er bi.rcr masaldır. Vc.,aya tutulan
ların çoğu k:ırtu louyor. Baı"' öy!ıe 
geüyor ki, Tü.kiye'yi Vebadan kur. 
t=ak, İtalya ve Fnmsayı kul'
tsrmalrtan çok daha kı:ılay olacak. , 

.B '2de pek u mııımt o»m ve çok 
zalimane tahribat yapan Çi.çek 
basralJil, bu meıııldr.otte, keşiedıl-

len bir •Aşı• saycslode eh<ımnti~ 
siz bir IJ"Y olmuştur. Bu.r-adıı, sa<ı· 
ıtl~n ıışıcıhk olan b<r S'Ok kxıoa
k•rılar var. Ai;ı ~in en u~ z.
rnanar, büyük sıcakl.ı.rdan son.ra, 
Sonbahar bı.şlarıtlıı:. Bir kaç a4.le

d<on a.şıla.ıucak on, on beş k'şi ~ 
laruyo.r, bu koo.ıkı:trılardıuı biraıo 

çağırıyorlar. Aşıcı, lbüyWc bir ~· 
ile bir damar açıyor; bu ameliy.t. 
t., !:ıırmık k.adar bile acı d'ıry,. 
mııyor; •bu.aya, ipeainic ucu .ıı.
blld'P kadlar çiçek lf1Bınd&n lııı>
k-uyor; üzeri ne bir ceviz 1tabutu 
~ııpıprıp i>aıl-ıyor. Ayni lmeSye
yi dört beş ~. daha yııpı· 
yorlar. Rumlor da uınuınfyıet'le bi
ri ahnlanıııda, ikiai kolllr.IDdıa, bir 
de göğüsl•rS>de om.k inere hllÇ 
şeklinde aşı:lımryorlar. Yırala.-ıa 
yeıri kaybolmadığı. için, Türldıe.-, 

b:ıcık veya kol gibi vüıcudün b
p.ılı tar.rll=ı seı;-iyorla.r. Aşıl.
n<ln çocııJdar, 6eltiz on gün kadt.r 
cynll)"Orlar, bir şey olmuyor, 90n

ra bir sııun.aya tuıtuluyorlar, o 7.11· 

men iki üıç gün de yatakta y~ 
Y"rlar. Yüzleı-in.de yirmi otuz. t.aue 
k...,_ sivilce çıkıyor. Evvelce açı
la.n yaralar, bu lıastalıi: esn~ 
pek ziyade aklyor, ha.stalığın ~ 
r'!ııi okıbyor ııoe bGşka tar>rfl.Jr.a 
şidıd.,tle yayılmasına mdni oluyor. 
So!ı;z gün ~i.rıde de htç msra ol
mamışa d'önüya,.Jar. Aşı, her y-l 
binlerce çocuğa yaprtıyor. Kın·~,.. 
nin ~ öldüi,'ii görülmemiştir. 
AŞllO.ln iyilrği.ne Iıea de o kadar ;. 
nandım ki sevogili ~vrumu cışılat
mağa karar verdim. Va!1lnım1 çoi: 
ee\ıJ.ğ;m içın ibu llŞl usuJünün İn
eiltereye giırn<:sin; de arzu cdiyo-
ru.ml ••• :t 

R.:EKB.Dr K 

İçeride : 
KANUN SANI 
----------

1 Perşembe: Radyo gazetesi ~ 
ni yıl münasobetıle yap~ neşr>
yıUıı Türk siyasetinin anı hat.al'I>' 
ru ve polötikamı:z.ın daima ayoı ka
l.acağmı ıeb•rüz •ttırın.ı;tır. 

2 Cu.mıt: Meın;ek<'tım::zde ve 
§Elhrimizde on beş yıldanberi gö• 
rülmemiş bır .kış hiJtum sünnek
ted>r. Kıwırn:ak ve Gedi:z nelhil'r 
lerl şıddetli soğuklardan donmuş 

ve gece Kfı.ğılllıane cıvDiın• ~'":-t· 
lar inmiştir. 

3 Cumartesi: Devam eden mıit· 
hiş soğuk ve karılar yüzünden Hay. 
darpaşa - Pcndrk ban.liyü tl'eııleri 
işliyemeın.işlerdir. 

4 Pazar: Şiddetli karlar şehri
mizde mün-kalatı sckıcye uğra~ 
mıştır. Üııkooar ve İstarlbul lr.un.· 
vaylıorı ile bazı V"J>urlar işlıycmer 
miı;tir. 

5 Pa:za.rtesi; İnebolu .sahiUodt 
'bir serseri mayin pat.;aıruştıı·. 

11 Paıı:ar: Ekmeğın karne u.sulü 
~e satıhnası ıkararla.,;tırrlmış ve bu 
s•b•htan iıibareıı haulan•n ka.rıı.,. 
lecin evltre tew. -olunmasına b~ 
!anılmıştır. 

12 Pazartesi: Kayseri cıvarında· 
ki Çıftd1an istasyonu müdürü Ze
<kettiyanın dört ~wgu gcee y...k· 
tıklan kömürden zehirlenerek öl· 
miŞerd'i.r. Kar>Sı Fa1.rna d• öıüı:ıı. 
h•l;nde ıehirlenmiştor. 

13 Sah: Şelıriınıı.de fırancaJa 

imalatı ıkaldırılmıştr. 

14 Çarşamba: Bu sabahtan iti· 
ibaren şOOrirnizde karoe ile ekmei: 
s.ttılmasllla .bııışlanılmışıır. 

17 Cumartesf: Mebzul karlarda& 
dobyı Türk - Buıl'gar hududun· 
Oıaılri yeııi tren köprüsü yıkılm..
tır .. Bu sebeple Avtııp• ile tren 
münıkııl'ib bir müddet gecikecek· 
til'. 

20 Sah: Yun•n hallı:ına KızılayıA 
gönderdiği en.ıkla limanımızdan 

Pireye hareket eden KUTtuluş va
puru Marmara adası cıv1rında k"' 
raya bindinrek batm4tı.r. 

1 
23 Cwna: Perakeod'e toz şekerin, 

kilosu 45 kuruş zamla 93 kuruşa. 
kesme ııeker de 68 kuruş zamla 
112 kuruıa çıkanlmıştır. ' 

24 Cumart~: Elektr'1ctcn tasaıı
rll!t için şehrimızde 1600 su.l<alı: 
lambası 'bu goec-deo iılbaren son· 
öürü.l~tü._ 

27 Salu: K1' münasebetile şclıri
mizde görüJcıı mahrukat darlığını 
ızale ıçiıı bir çok moı ol er J:ıekd>
yece lzmöt ve Şileye, od~n ve 
kömür geürmcığ• gönderiımi11 ir. 

28 Çarşamba: Memur rra ·• ı ·~ 
pahal,,J.ı1< müna<>•betıX> zom y~pıl
ınası Böyü.k Mi.ilet Mectsır.<ıc ka' 
rarlaştırılmtf1>r. 

30 Cuma: M•lli Jı:orunm• ıunıı
nuııoo ıadiU Mecliste kai:ıui edil
miştir. Bu münasebrtle BaşveJUI 
Doktor Rcı6k Saydam ınühım ~ 
nutuk sö)'lemİftlr. 

ŞUBAT 

1 Pazar: K!lınlirm tasamıt 1- ı 
çııı §<iırimizd• bl!Vaı gazı sa.rtıya

t>Dda t&lıdid•ta başlanıimıştır. 
5 Perşembe: Başve&il ilk ya1 

zeriyMı için çi!tıçi1cre ınülıim di
rek1.iller vcrm.,ıir. 

9 Pazartesi: K•radenizdcn gelea 
Tan ~ apu.runda bir gl'Cede üıç lı• 
mile <kadın doğuım~ ve lb:r hasta 
yolcu da kalb sektesinden ölnriı9-
tür. 

10 Salı; Ziraat sefcrberliğ:ne t.. 
tanbul ve cıvarı da geniş bll' 
şekrlde iştirak etmekti' ve bol mök
tarda p•tatea, mısır dikmdktedir • 
!er. 

15 Paıı:ar: İstanbu! faıbrjkalan· 
nın i6titısaliitı.nın ~üratle artıırıılma. 

sı kararlaştırı.lmıştır. 

18 - Perşembe: Alhııı fiatla-
rı Ü'l.eriııde spkü'asvon yııp:m 30 
J<i~i'ik: obır şeh<.'k~ !s•.ar.lbul po'.iöl 
t~ından yıaklanarllık: adHyey• 
veritın.~tir. • 

20 Cınnartesl: Eminönü Ha!i: 
evi Nuıuosmıı.niye Tn"(]res~sıııd• 

bir .tşsızl.re iş bulma vurdu.. a.ç
mıştır. Bu r,üzel kıı.rarı di •er Ha<Jo 
evler; de tatl-iJç cdeeeklcri:r. 

22 Pazar: Halkevlerinin on\tnCV 
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ı ::=Son 24 Saat içindee:== 

Hadiselere Bakiş YENi GiNEDE Amiral Darlanı 
Buna'da Japon acaba kimler 

kuvvetleri öldürttü? Vişiden ayrılan Fransızlar birlik kurabile
cekler mı ? - Afrikada harekat mevziileşti
Kotelnikovoda Almanlar 25 bin ölü vermiş 

ikiye bölündü 
Te!lıil eden: Onar bin tonluk 

iki Japon gemisi 
batınldı 

ı Fransız somaıfis;nin de d~ul' 
cüler• iltıha.kınd•n sonra, Fransız 
Afrika.sın&s.i sıyasi vaziyet yine 
ı!ıadiselerın on pıanıocla 'bulu>U • 
yor Artık V~ı'nın eli."lde hiç bir 
s3mürge k ".mamıştır. F:ıs, Cczair, 
G«rera• Jiro ya b ~lıdır Haıtııü.s
k va Frıı.ns·z Afrıka.sı, Mad gas 
ıkar, Surıyt ve Frnn z sc.z ll ~ı 
de Gau- c_.lerc ka ~ıt"'1r Amc ~a 

- 1 su ı. ıı J<.. ~omu.g er de sız ço.k 
Amerlloya ba • ı v ı<yc ted r. 
ş Fr.nsı• ar 'bu kan k va

z•v t n ~indcr.. bi. bırl.ıt çıkarı<'ll
ğa şıyorlar. Eski F~-ıs...; Baş 
vekt ı Sol~ ş:mdi'·· h ç o:'Il&ısa 
muv kt bU' ı:Ukiımet k .rulm•· 
s·nı ve 4>u lı\>k • metın Frı...ı.s> r a
mma söz sty. ycl:.ı mesinı .sten' •
t.·. B<yle bi• devlet, E(!i) bine ya· 
kn A""' ..; Ah altına alabıı.lcceğı
ne göre, kıwvct..ı bir devlet sayı
lııbilir. 

de Gaul ile Jiro uasında yakıa:ı
da yapı acak gör;i.şnıenın mevcut 
püruzlcrl ortadın ka'~rıp kaldıra· 1 
mıyn ~~ı nıecakla bekleniyor 

Nevyl(}rkt.ın alıll'anık Moskova
d:: verı1 n b ral: e e gore, Gene
ra! Jir<> .ile de Gaul tulü FransiZ 
kuvvetlertnın bır kuır. d.ı. a t.n
da bulunduru ması 11u.susunda 
mutabık Irolmıışlardır 

J m Fransız k1JVWtlerı kuman· 
danltg . taJ ı. <>' mıııtır. GerK-

1 

ral Ju; yüksek kc il' wrlıit tay:n 
cC: .en Gener:ı J ıro'oun ycr:ıni al
ır ş olu;or. 

AFRIKADAKI HAllEKAT 
8 ıııd ı:-rdunun S<rte 'bat:s,nda 

yenı bir h "1!le '9'n h.ız; · .klar yap-

6 haftadır dt.vam eden 
Rus taarruzu 

Cl i~ Sahdt-dftl Jlf>vam,) 

dQğı.ıda leycn Rus kuvvNleri a
~asıx1a g'll>kt;e darılrnek.IJaıLır. 

St~'<i• R'US hücum kıl'a
lım. !dırikalar utıuında yen;den 
24 Juşman blok! vuzun'll ele ge
çi nnişlcr ve b : fal'=>rika bına5ı 
ıu ;;-ı;:al etmşiJ>e.dır. Sta.linga-ad'ın 
§imal batısınca Rusı ır miJ.;ım 'b:r 
tepeyi iwal etmı~erdir. 

J{cteln'.Jcovo n~ işgalı esnasın
da ık: Alman piyadıe ayı bozgu
na uğl'at:.'mıştır. 

tığı anla;ılyet. 
Tuousta ise milhver kıt'alarmm 

son taaarruzlarının mevzii mahi • 
yette olduğu anlaşılmıştır. 

RUSYA HARBl 
Rvslof ıstıkametındekı Rus hr 

aı ruzları d~rakla'!lıŞ• bcnzemok
~dır Bunun da Rus mağlubiye
tmdcn ziyade ikm21 bakımından 
ı: J.a,n ır:u,.küllc.rdc.o ılcl'!i gel-
d a !aşıl.yor. 

!3unun'a beuber dün de bi.d.r-
c. 2 gibi, RU5lar Koıclniloovo' 
y ıı gt. .• a!ıruşlardır. 

Lon~ay.ı. gore, Almaorlar bu 
l:o: TI!e 25 .• 00 ölü, 5.000 c3'r ver -
ırişlcr, ~00 taıı.k k.ayhet!nôşlerdir. 

Şimdı Rus"r K•lmuk bozkırla
ıında da s~r tle ilcrlemeıktedir. 
Ruslar Sla.inıırı.d.:> 288 kılomctre 
c<>nuburda Kalmuft<'un merkezi 
Eliısta ıle Ejderhan aırasıındaki 
Yaşul'u ele geçirınişlerdil'. 

Alman tebliğine göre, Kafkasy•
da 1 ereıt'te Rus taarruzları pÜıS -
ırurtulmüştür. Stalingra.d'da \'e 
Don ÇeV!r(>Sinde RU5lar t-r kayıp
la ·a uğratılınıışlard.r. 
Diğep C('J:>!:>elerde mühim deği

,?kli,k olma •. Ştır 

BALKANI.ARDA ALMAN 
KUVVETLERl 

Londra, 31 (AA.) - Cenup ba· 
tı Pas.fikte Bun• mevki inde tutun· 
makta olan Jaıpoıı kıt'ala<ı, miıtte
fiı.'cicrin son tıarc:keıı nctkesı açtık· 
!arı gcdiklı• kıye bolünmüş bu· 
·bu'tunmakt. rl 12f Bu gtd:k git
tikçe deuizo av,ı;ı-u dexı.nleştirıl· 
mektcdir. 

Müttç •k :b:rva kuvvetle:i tam
:Cın«an RaLau1 l imı:ın.-na yapılan 
biicum nctiee!:: de Olk"1' Dorı. ıon
hzk iki J a po n gel"" , bat' -ıınışt, 
b"§kı bir gemı de 'lt~e verilmiş
tır. Salcımor.lardan Gua<fa kaııal'a 
levazım taiı'1 aga çalışan ,,Ki geml 
de yine miıltefik hava kU1'Vetleri 
t•rafında:ı b•tırılrruştı· 

TlMOR'DA AVUSTRALYA 
ÇETECİLERi 

~a. 31 (A.A.) - Avustral· 

yada bulunan b,., hıı:rp mulıabiıri, 
kuıvvetli ve iyi tec.hiz ed.:Jn'Ş A· 

vustralya çeteciler•nin Trmor ada

snda mü.hım bi. Japu.n ku·vvetinı 

bir ser,ed-erlberl tuL'Ila'kta bulun • 

duklarını bıldi mekte ve J aıpon\a!" 
· - A nıst«"alya çetc-zilerı arasında 
çek ~ lı ç:ııp~Jlar olduğu ı.lii

ve etrncl:tcd;r 

Gd1? 'bir habr-e gore Alman-
1.;r Hı.:rv 'iı;l>na yen.den Ü<; dm-en 
asker göndermişlerdi E\-ve'ce de 1 
beş tu: c !er \ rdı. Bu kuvvetl-e-
in çetecıler!e sav~E.;t oçın Zag- Çörçil, Ruz ve itin me.-

rarten_ ~~lgrada g~.nd.erilcei!kl.erı Sa "ına cevap verdi 
\ e Selan-ge kadar bulun dc'll•r - J . 
ve' ıııı mullıafa~a altı.na alacağı Vıı§inı;ton, 31 (A.A.) - llarbıye 
z~lt'1edilr.'<'klcdır. Nezareti, Cumhıırrei i Ruzvelt ta· 

.rafından Amerikan knn;re \.'e mil· 

Saj;,rır, dils"z ve l..örler 
tc81lnüt cemiyeti Fatih 

şubuiı.iu ~ oııgrui 

TU..kiye sağır, dilsirı ve körler 
tesanüt cemiyet nden: 

Önümüzddkı 3/1/943 Pazar gü· 
r.ü saat 14 de Eminönü Halkevi 
~-'ıonı.nd• Cemiyetimı~-ı Fı>tih 

~..ıbesin.n yrllıııt koogresi yapıla
caktır, bılümum azalnrın teşrif' eri 
uan olu.nur . • 

YenNiydc umumi 
yapılamıyor ! 

hela 

!eti adına İngiliz ordularına se
liımlarını bilditeıı me.aja kar~ılık 
olarak Çörç·ı tarafından gönderi
len mesajı neşretmiştir. 

Çörçıl cevahında demiştir ki: 
•Bu muharebe S<>nunda daha 

iyi ve daha mes'ut hir dünya VÜ· 

cude getirmek içiJl birlikte çalışa
cağız .• ---
Mağazada 

bir 
rauL'"tlı'cl 
aciın 

Kuzgunıcııkta oıur.n Mualf'J.i a
dında ıb:r kadı.-. liıı B<'~o,Çlu yer· 
li ı:r.al~ar paz;.rırcan na.sına a'ır-

• ken ç>ni .:ntla •bu un an 62 lıra pa-

Lozan, 31 (Radyo) - Cezaırdm 
b.abe" al"'1dığına göre Cezai:-de A· 
m' al Da.rlaıun 'katli hadise.sile 
metıruı:>dar bulwımak üzere bir çok 
te\'kif!er y>pılmı:ştır. M€'Vkuflar 
arasında 4 yüksek Fransız Zôlbıta 
memuru bulunmaktOOır. 

General Jiro, mevkuflann tevkif 
ruüzctkkcrelerini imzahmışıır. 

-----<>----

Rostof dört 
koldan tehdit 
altında 

!ı.Ioskw.ı, 31 (AA) - Roy
tedn hususi mıthabirinin bddı r
d ıg_ e göre Rostof dôııt koidaıı bır
d~n t"hd l 'tndaı'.>r. 

Ru:.a lı • •a.z yavaş faket C"nin 
b•r su.rette ı crkme' teil rıer. 

En rr.ahim harekette >bulunan 
knl dördüncü kold•Jr ki Rostofa 
126 kilometre mesafeye ge'mişlir. 

·---o- ---
Amerikadaki Yugos

lavlar, hizmete 
çağrılırsa 

Vaşin.gton, 31 (AA.) - Ameri
ka ve Yı.;ı;:<ıslav hükumetleri ara
s.ııda y•rı.,.. ·bir anla,ma~-a göre, 
Amerıkada oturan Y.ıgos aıv te · 
baası si .ıh a.'.t>na çağırıld kları va
kit a~ .•• ri .ıı.zır.-et erini sterlcr . ..e 
,Amer.kau ordu&Uı>da, isterlerse 
bır k~mı orta Ş>rkta bu• ~n•n Y u
goslav ordus n<la yapobılec-e der· 
dır. 

Loryan deniz 
üssüne hücum 
LooK!ra, 31 (AA.) - Amerikan 

hava ımvve:!cri, dün öğ eden son· 
r< Lorian'daki denizaltı sığır.akla
rına t.ücum etmişleı<lir. Ayn bir 
Amerikan hı\'a teşkili de ç.mal~ 

Fransa.da yapı•kla.rı bir taarruz u
çıışu esn.ısında bir eşya trenine 
hııcum ete şlerdir. 

Bu ha <'~ktlerdı:n üç bomba u -
çagı dön:. em•ştir. 

----
14 kuruşa kömür 

sattığı için 

ı.iosk.>va ııadyOöll ,artı l!::H.ıd...;. 
beri devam ~r Rus l 1'l'ruzu ne· 1 

t.;c•ııiııde Alman!ırrı"1 ölii ve e:: 1 
c ~ · iner. 400 bın kişr l<'ayıbet 

Yeniköyde bir urr.u . S ı.c-ııa İn· 
~3 1'}1unm ı Halk Part .s .ııt:: ngre -
~ .!e temcnnı cı:li :nişt :Bu cı..;ck 

ocıed ye reos ğ e bildiıiı."" ~tir. 
F akar şia <Lllk bu ınşa.ı.tn kabı o
lı:m ıy~.a;;ı ar. a~- maktadır. 

rası Rcl.ıJı adı•d. d er b;• kadın 
ıo.rafr <an aş:rı l ırke<' C' ada l;u- ı 
J~an mcınur1ar ~anık.cs.~ı :kadını 

suç üstü ) ı: alam. ·~. 

TJks'm-e Mis sokağındı 62 nu· 
mara' ı dukk<lnda koınli!rcıi Ah -

met, 12 kur~ satı' :ısı liizım -
ır.ct. ~2 ırnruşa sa,ı"ması 152 mg.
lt:n .KC.n lA. w. 14 kur an satarken 
ıtemes.ne l\'C 1 k te\ı"ıtlf (' un • 
I!'Ul'ıt-r. t ıerim bJd nnıştır. --,,--

Harp vaziyeti 
(2 -ne· satı f den Drv-.,.,} 

m<'vsiıuinin bin tiirlü müşkülatı 
güu;ııüne gel rUirse - cidden fov
kalôdcdir. lkı decerli lıa.sını harbe 
tutuşunca, iki tarafın hareketle
rinde harikalar gijrınek miim.kün

dür. 

Çı- .. kü .k partıde be:<d:Ye da 

ha kn ~'lahk yerkıd. c t:'mu.mi 

t.eıa• yapm•ğı ve bu ka'bil ovar, 
ı nha ycrlcrdek.o u "'lumi lıel51an 
ikincı p2.rtı o arak ınşa ctrıeği ka
rarlaştırmış 'bulunm c 1adır. 

Ilıı.ydarpata - Pendik tren• 
!erinde kaldırılan 11t.fı:rlcr 

Rrfah c.:.ıı g .. ç \ kıl rr.uddcıu· 

m ::ni i.,e teslim cd 'Ş. tcvk.ıf o-
!uıımı.ıltur. _.;....,,_ __ _ 
Bir kız b~ la 

6ld a. 
&rak 

Fatihte oturın Mustafa isminde 
tıirin:n 2,5 yaşındıdıi k.zıı Bumin 
amıcsönin çaır.aşır yıkamak için ı
sıttıgı suyun üzer;ne düşmüış ve 
zavallı kızc•ğız h"stahaneye lluldı
rılmşsa da ö!müş~ür. 

---
Hap sonu 
Dünyası 

Vaşington, :il (A.A.) - Aıneri· 
ka İki 11ci Cumhurrei5ıi Va!las rad· 
yoda söyledi'ı bir nutukta, horp 
sonu dünyasından bahsetmi~. bil· 
tün mılletlere yer ve hürriyet ve
rileceg""ni söyleoıistir . . 

ErbaRda • 
yenı tip evler yapılacak 

Ankarada kurulan 
bir komisyon bugün 

bitiriyor • • • 
mesaısını 

~-------.... ------~-
Sıhhat Vekili zelzelenin bilanço
sunu ve alınan tedbirleri anlattı 

Ankara, 31 (Telefonia) - !Bü
yülk Millet Meclisin•n dünkü top
laııtı:sında ; Enba:ı zelztle rruıtaka
smd~ ı avdeı d.r:: ~ olan SJ!lı.lıat 
ve İçtimai Mı:Jvcnet Vek.li B. 
Hu~usı Alataş iı..ıhaı verm• . .,'ı'I' 

Bu izalıatc göre 20 :ıca~unU>Cv
vel Piıo:.r günü Soiat 11 cıe v.ıkua 
gelen .;:clzc cyı n:ıltcak•p çıkı:.n 
yangır • buy .m isi cıır ros 
tern: § ve te'gra! ve le "· , a !a
rının 'DO~u ması, Erb:ıaC. posta ve 
ıc >ı.f bınııs.nın yı.ı< • .ın , muha· 
beıe m•mun.,eı vefat ede r •
rasmda bu nrrası ı; !:.• scbepı!erle 
mi..-... '?:>erc'!ıu ink:,,• yuüoden 
ToKat vı aye:.nın f.ac:3Y• \>ildıren 
i~ te.'lgrafı ancaK 2j Bırwci:kaoun 
Paııartesı gü ,,;, zcva:e uoğru ..ı· 

rioilıniştir. 

'f..>K•t v -· hastane ope·at.öri>
nü bcrabt·I"!ne n~arak dctfual feıcia 

malı•· •ne hareket ctm~ ve bilfiil 
mahalıinde ça"ışmağa !başlamış· 

tır 

Vdk.J, u;.ndan sonra a.ın.an sıh
hl t<db.rlcrl bütUn ıeferru.atile an
atmı:ş ve sozlerıııe d • ...- .. ' de

n: şiir ki: 
•- Ze"zelen"l ıddet merkezi 

Eraaa olıi", wcre N k.4iarın ~ar-

ı '. """n baş.ıyarak Ud•x cıv-.rına 
:kJdar, Kclk t çayı ve Tuzan ı ır

ii:! 0ı va ....sine nıu. x r ve lbıJlh..ıs· 
sa Ke va ıwıde şıddet voe tesı
riııı ı;osterın ştir. En ş.ddcılı s r
smtılar Kefk•t çayı: , şım•• ve ce· 
nubunda tak•ıbc-n ona• ki\ometre
lık mc.safcde • .issedJlm.ştir En zi
yade has~•a ~ray'n kasaza Er· 
ba•<lır. .,ikı;ırda hasar nisbel<"n 

Şirketi 
(l ınc. S:ıb.kıden ~un ı l 

Köprüden Kuml"l·hiAr•. :K.aU&uncuk. 
Beylerbeı·l Çtnırtköy lsk-el.:ttrine sL. 
~k1er \'e bu isteltferden köpruye ı 

- 1 •elen!cr de; bırıncı 111evk1 yalnıs ıtt.. 
rnece ÜC"S't~lf'rınd~ ıo. iklncl mevki 
15.Sl>. &"idıp &'4:lnıe bıle~lerde de birınci· 
de 29, lkuei me\~Aiıl._. 21 L.uı'"' vereeeJl• 
terdir, Alıoıuııan blriucl 4.35, ikinci 3,15 

)lrillt.!ı:r. ~ . 1 
ı:m.rra.n.. L.tınye, Kandllll, KanlJC'&, 

Çubuklu>·~ lir .. oprud:cu \it" bu ~e,tler .. l 
den KöprU:ı. e &dtnl tcd bırlacl mcvk.I 
>a. n.ıı cıtmece ı2.Sll, ilı.•ncide ıa. ı-tt.t· 
cız Heş1k,~. Ortak.Oy, liebt'k, Kuru .. 
çCŞIDC'. Arn.:ıvut.k1.1:ıo· lskclcltrin(' tek W.. 
1 t bırincl 12, 'lt.1.ncJ S &ldlp &elwf' bıw 

riuc 2'1, ıucı 16 ıkurıı~ıur. 
Zab.ılau birinci nıcvk.ı 10,50 iktnol 

7.50. l'id.p ır•tne bir ne• 21, ikinci 15, 
iJ,;Lncl llWllak.a 1 nci 13,5d. lldncl 10.6ıl, 

1rıd p l'.tlıne bir nci 27, ıkuıci 21 .kunı.t

Lur. Amele ı...ı ... a de bırınrl ın.ı.nta.k<1 cı.. 

d·P l'C'ltne l.S, ikiJ.ıcl wıutakad;&. ZO k.U· 
ru.ştur. 

•oprüdcn .. ıdlp rclmtde b 1rtncl 
me\<11.i. 36, ikinci 30, iskelelerden KQP
rii')'e birınci 3ıl kur114tW". Abonenin bi .. 
rllı~ 510, ıldncı 4.05 dı~. 

Yenikuy, l'-balıçe, BeJ·lros '*•le
lerıne de ya.lııu &'•&me blri.nc.1 25, iktu
cl 20 kur&A.thır. huprLUle.n ıid.ıp &"elmr 1 
incJ 41. :ı iı.ı.ci 39 q;K.e!elı-c n Kovru7e 
C"idip cclme 1 ınci -i4, 2 lucl 36 k:uıııt
tu.r. Abonman bırııu"l GtiO, t.ki.nc.i 5.(0 dır. 

daJıa azdı~. Eı1ba1.11m 30 köyfi, N;k
sru-ın 2-0 -köyü hasara uğramıştır. 
Tesbıt edilen hasarın yckı'.Wı.ı 

493 ölü, 12S ağır, 642 hafif yer2lı 
dır. Hoyvan zayıatın.n lesı).,İ ede 
vam cdi~<lktod r. A'lkaz a 1tnduki 
m<' t&luın defnı !<'ll•l cıiiı.mişt 

Et~. a.. 106 yı bul~n ağır ~ara· 
l • ._ ıı ffc &:!Ilsu~ ha.sbhano 
sın-de, Nı<S r iı.k J. 18 alPr yarıLl!.ı. .(' 1 

A mMC!a.ıti bi <lg>r y•ralı Trıkad 
1'a. tk "' s 'lC ~ eıiılcrek tedavi 
atına • • =:, rdı .. 

Zelzele rr .t ·•s= JCOlo, mı.; 
tehassıslıırının gonde m vt: 

t.et. ıka ya.pt.rıl~ .;ısı taht kar rr. 

aiıırnışt r ·• 
Ded•kte~ sonra &!ınacak tedlbı r

ler' i::.oh ey emıştir. 
Mi.te~k »en Naiia V ekıli kazaya 

ugı·amış yerlerde y:ııp;'ııca« ilk 
1er "ukk.n<la •karar vermek ve he 
m-en faalıyete geçmek üzere alk 
k•ddr Vekakılc rrümess·. e:•n -
den mur<Jkkup bir komısyon ku
.ruldugunu ve kaınisyonwı yann 
(bugun) ogleye kadar ,şkrini biti.. 
tıp tatb:K..ta ba;.y t.ğını söyle
mış ve bııallırre ze zele mmtaka -
.ı.a ., •• d jCni tıp ~vlcr ınşa olUna -
cağını soy J.Jycre · ı;ıoz eri..:1 ş<ly e 
bıl r!". t : 

c-Bu ... ursüden şunu l'Z'l!tmdk 
istu.m ki r-onılexetımizıde vt..kua 
gelen bu yer .> 'S:'l' na k rşı y 
p. u k en küç·1~ ·bınııdılu c.n bü· 
yüğu e kadar hepsi:. n ll'P•CTZ ha
zırdır ve b..ındm .ıok evvel mal:ı 1-
ıerıne gı;~erılmlştir. Çok depreme 
maruz olan yerlerde bu, mwburi 
olarak yaptınlmıı:lrtadır •• 

Hayriye 
Moda ve Kalamıµ b•rlncl meri<I :rat 
ıuz cldit tam 14, rarun B 4'\&1"1111.. O ..., 
cellt lam ZB y..nm 11 kunış. biı>ei 
mevki :ralnıs cldtş ~m ıo, 7a.rmı 8. l'i 
dış cellş lam ZO Tarım ıı ıı-uıtur. Kop. 
ruden lltlnel mıoıakuı ~ıı ~n Lı· 
nKh, Rurıa:ı, C.addebusL&.tıı. Suadl1e ve 
B~tancıya )'&luıı 1idl:$ birinci meı·kl 

tam 20, yarım il lnlruş. İlı.inel m•v"<I 
)'lllJUz (İdıf tam 13, 3·artm 7 ku~ 
&fd•• Cf'l'1 tam Z6. )'anm İ4 kuru1tnT. 

üru.ncii. mwtata uluı Köprü.dl'a. 
Hqtıd:ada, Boyukada Maltepe, Kartol 
l'C Pentl k'e ,.aıoı.ı ııdi.f birinci mevki 
lam %~ yarım U ırldlş ırellt tam 46. T&
rım. 26 kurıqtur. İklııel mevki 7abıa 
r;ldlt lam 16, yanın 9 kurıq, ırldlJ ceılf 1 

tam 32, yarım 11 k:urtflta.r. 
B rıncl mıntaka iskelelerinden YRJo.. 

'\-raya birinci mel ki Jalıuı: eldi' bm 54, 
ya.rım 30 kurut. c diş ıell1 t:ım ııs. , ... 
nm 60 kuruşltrı' ı 

İkluci mevki yalnız ıidlt tam 40, Y•• 
rım !:J kurq ıtdıt cellt ıa.m so. 7anm 
42 kuro~tdr, 

ABO;'liElltAN ÜCREn.ERİ 

Df'nl'Zyotla.rı vapurlarında blrincl 
m.mt:ıka memurlara malt 59 T•P
ra.kh abonman ücretleri birinci mrv1Ll 
525. ikinci mt>\·ki 375, lt.lnd llllllbk ... 
da blrlnct ml'\"kl 72-5, Udncl mevki 475, 
Ü('ÜDCÜ mınta.kada birinci mt:vkl 751 
üçüncü mevki 5'15 kuruttur. 

Babataşta ltfr 
tramvay t11tuşt11 

Yarından itibaren Haydarpaşa -
Pend•k baliyö lrtnlcri yeni tarife
ye göre lhareket edeceklerdir. 

.. __ _,,__ K 1ç1 il: Baberler 
Usküdar başmüd -

'l"ara.bya, K•reçburnu, Büyuk.dere, 
Sarıyer, Yeniına.halle, Rumeli Kav.ti. 
AJLl.D.kum, Anadolu Kavalı, bU.tluce Is- \ 
k:elcl-crtne yalnı~ cıtmc 1 inci 21. l ln
cl ı:ı.se, Kuprııden ır dlp ır<lmt, ı lucl 1 
47, 3 inci 39. lııl<eleleruen Kopnıye 1 la· 

Tal~yl'" mah .. ,.. 51 J'&pra.kh kal'llflı

lct de 1, 2 ,.e 3 üncü mmtakatarda b&.. 
rlnel mevte! !50 ka.,,.tar. Hali' Ye De
nlzyoltannda bu 7enl ücretler T&'1D 
•babtan lllbaren bqlıyaeaktır, eın.ıı 
Ha7rlyede ı.e bqlanuotır. 

cı u. 2 ın.,; 36 kurut•nr. Aboııma.ıı 661. B 1. •. t u-cretlerı· 
ı inci 5l0 kuruştur. an ıyo ren 

artıyor 

<1 mel S:ıhJ'ed ... n Devarn) 
15 numarada oturan Andan ·k>zı Hıydarpaşadan saat 9,25 te h•· 
42 ynşı.ıı.da Boka jle Fındıklıda rdke: eden 24, saat 13 te hareket 
Ou1 u çrl<maznda 6 numara1 evde cdm 30 ve saat 21,30 da hareket 
otı.nrnn H:ı.saa kızı Nu.riye vıicu.t~ ce.en 48 nı;maralı kalar!al'la Pen-

deiumumiliği 

1943 yılına 
girerken 

(BASlllAKALEDE:-1 DEV A.'11) 

nın temerküz noktası yükselt İnö
nü Önderl'iinden; kuvvetini, Or· 
ta .-c Yakın Şarkın en bfi~i>k 'e 
en mıicehhez kahraman ve eşsiz 
Türk ordusundan; kudretini, d&
mir gıbi bükülmez, çelik gibi hö
lünm.z m.lli b'rliğinden ve Mec
lis, hükumet etrafındoki ,...,ı...ıı 
topluluğundan alan siya•ettir. Bu 
değ~ınez, hiçbir tes°r \'C şarttan 
müteessır olmaz, Türk milli da
\'asını kavramış sabit, sağlam ve 
müstakar gidişten biz dönuı'yece• 
ğimize ve bütün kuv\'etlerimi:ı:l 
bu gidiş üzerne teksif edeceğimi ... 
göre bizi ateşin i~ine ancak bir 
tehd 't, bir zor, bir tecO\'Üz soka
bilir. lJfukl:ı böyle bir belirti vnı 
mıdır?. Bi7.ce, ı!c~•il şimdi hatta 
1913 ht>nınra hoyle hir bc\"rti ola• 
maz. Çünkı: dcmok ~yalara harp 
dı~ı dunımı•mıızı:n ı:ctirdiğl favda 
şartlarını izale ederek hiçbir tı>

gayyür yoktur. \ ınc, 1\1 h\'ercile
re kazandırdığımız büy k n met
leri azımsatacak hi bir tahavvu 
yoktur. lllilli siyaseti ziıı Is.ık· 
rarı Ue, dürüst ve de; ırt.me'Z hare
ket hatlı=ızla, • kuv.ctımizlc, or
dumuzla, lli buı: cmtzdcki sağ
lamlık! milli b'fli •imizle butün 
muhar ıılere ve bütiin do•tlarınııza 
faydalı oluyoruz. nu faydayı iza
le dmek, daha bü) ilk, daha pratik 
hır fnyıla temin eyliyebilmek için 
mubariplerdcn herhangi b "rinin 
bizimle çatışmasını haklı kılarak 
hiçbir üstün dunım hiçbir tam& 
hedefi teşkil edecek noktn yoktur. 

lU"h•·cr bizim düriistliiğıimüze, 

gizli hiçbır emelimiz bulunmadı
ğına ve topraklarımızı her t rlü 
tehlike ve tec8\'Üze karşı müda
faa edebilecegımize gü\·cnerek 

harp gayret ne ve A' rnpa kıt ası
nın müda!ııasına ve A VTUpa kıt'a· 
sındakt mücadele'line devam e:lc

bılecektir. Denıok.- s) alar ısc ino 
bızim diirü t, bııl s. b<:r tüı hl şUp

he ve tahnıin"n ustıi de :ıçık ın ıii 
&iyasctunıi:e; her turlü it.:-r 
tcıuayııl kaydından azade ı;ıu .,ı • 
mıLe ve huduUarımızı he" c _... 
tada müdafaaya kadir olduğumu
:ıa gü\'cnerek Akdcu zdcld, Airi
kadaki, A nupadakl ve bütiuı cep
helerdeki ~arroti:ni surdurcbıl&o 
cek; Türkiyenin tarafsızlıgıuın bil· 
tün Orta \'Ç Yııkın Şnrk ı:-·'gcle
rinc getırd ti huzur \'e emni)etin 
devamından kendi hesab•ııa en bü
yük faydayı istıhsalr devam ede
ct'ktir. Ancak, bii tün bu saLın, 
mantık ve m•nfaat hesabımn dı
ş;ında nıuvazf'nesiz, mecnun, şaş

kın bir harekrt ve tecnü2 man
tığı Tilrkiynı n siyasi •·e askeri 
durnmımu iWal edcbılir ki, boylo 
mecnunane hır harekctı herhangi 
bir muharip taraftan beklemek de 
normal hesabın dışındadır n mil· 
tcens.rlerinın ~ıddoıle ale) h dir. 
O bald~. 19-\3 yılının derın ı ,"ne 
doğru, muharıp taraCların b ki· 
ki inkışdfları \'C istikametleri g r• 
meden Tü•lr. yenm durumu ~ze
rinde hatta mevcnda iı-, eten 
•İm li fikir. bi e etmek isteıni· 
yeceklerinl mantıki ve realist b.r 
hüküm halinde kabcl dmek ge
rclcıtir. Ne Mihver, ne de denı k· 
ra•yalardao bugünkü dunım rdn
de hak"lıl fa)da, men!aJt •ı'iı· 
hıwıl:ırı dışııtda mırvaze"lesiz, 

meeono bır hattıhareket '" i !i• 
ra< brkl .. nemn. Türkiy;,, bu·;ü
nün şartları içinde ta av,11r cd'.1-
diğinden çolr bilyük b'r kuvvettir. 
Hiçbir devlet bu büyük kuvvetin 
dostluf;ınu kaybetmek •·e 'n n 
2,500,000 lilr tehametl müttrrep 
bir silngü kud rctine göf;üs a~mak 
istemez, Bilhassa bng{in, berkt'S 
için Tıirkiyenin dU~ınanhğında 

değil, dostluğunda fayda vnrdır. 

ETEM IZZEf P vtcE rinin '.:ıazı yc~lcrııı.dcn ağır SU~fte dikten saat 10,48 de hareket eden 
y<}rala .-.şla~>r- Yaralıla• Bey- 27, 14,05 te hareket eden 33 ve s•-

Uzun 7a1nandanberi Üsküdar 
Başmüddciumuajliğinde mııvaf
fııkiyetli mesaisile muhi.tin sevgi 
ve saygısını kazanan Bay İ2'let 
terfian Ceza \e tevk r evleri mü
fotti.ıli.;ine la) in olunmuştur 

* Müteka;t, eytam ve eramile 
yeni <-krr.tk ·karnelerinin tevzi o -
ıunmasınn ~u sab,.ıı devam edil
miışür. Bu münasebetle daha er
lkenden malmüdoürlükleri çok ka· 

lıbalık olmuştur. 

lrltmur ... uoııuıa.n iıcrctterl: ı lnol 
mınta.&.:ada b·ruıci me\·ki 5"?5, ik nci 375 
llı.inci mınl.aaJ.a 1 incl 615 z lncl S1$ 
kuru~tur. 

Sil'koci, Hıayd...,aşa, Ankara ve ı ------

o il ~stahanesıne 1ka'dırıl!:-11tır. at 19,45 le hareket eden 45 nuına-
Tramvay da ZO:iuk a yanmaktan rol'; banliyö katarlar~ !bu tariie 

~rtarılm>Ş•ıt _ ========.....;m;:ucibıncA işlt'llli~e_I<:lerdir. 

Bu gece saat 21 de 

Pek genç 
yaşında ö!en 

Güze~ kıvrıık, oynak dansları ile meşhur Arjantinli 

J 
Ileyccanlı, rakslı en sen Ye en güzel eserinde 

O YILDIZI R 
Dikkat: Bugün WALT ots. "EY '0-

c N L I BEBE ( 
Vılmin"n son gfinüdür. z.:ıo _ .t.:ıo - 6.30 ma1ineleri 

Tcnı;iliıtıı halk matinesinden isffade ediniz. 

;llemınıni)·etle öğrendiğimize gö· 
re, thküdar Ba'ımüddeiumıım'li· 
ğiııe de şehrimiz ıniiddeiumuıni 
mua\inlerinden Edip getirilm"ş· 
tır. lier iki değerli adliycc'mizi 
tebrik eder, yeni vazifelerinde 
kendiler:ne başarılar dileriz. 

- -~ 

Kadının elinden 
çantasını aptı 

Kızıltoprakta Tahtaköprü c•d· 
desinde 255 n a~ evde oturan 
Nermin adında bir Ocadın dün gece 
İbraıhhn a se>kağmdan geçe ken 
öMI'le lbir ada"l çıkmış, içınde 65 
1 ra bı;:unan çanla»nı kapıp kaç
ır:ş!JT. 

Zabıta bu kap kac suçlusunu 
§id.detle a amaktadu-

* FnaJ:iyet sa:h~ları hariıcındeld 
m•dd!?'eri stok yapmış oian tüc -
ca'"larla tüccar olmıyanların S:ılı 

ı;ıkpı~·na kad.r bcyanc~!I'e ve.r -

rnelcrl Vilayetten tebliğ olunmU§· 
t.-r. 

* Şelırimizde dün 7 milyon 
194 bın :.ra varl•k verg•si yatırıl

mıştır. D'~er taraftan bazı kimse

lerin geceleri mağazalarında.o mal 

k~ırd klan veya :ı: allal'nı varlıık 

vergisini ödemiş olan arın dükka:ı
lıı. a nakie~~edilç]cri görül-erek 
tcdbır al.ır.mışlır. 

* Galata.saray ve Fenaı:behçc 
iuıbol t:ıkıımları Cuirarte~i günü 

sa t 14,30 da Beşik taşta Şeref si,. 
ciı"da iıir dostluJt maçı yapacak· 
!ardır. 

HALİÇ V APURLAKL,"DA 
Köprii.dcıı 'l' ~ mış-1 \.'e ııa.ı·e birinci 

mevk.i 5.51J, ikinci S kurut. Köprü.ioe-a 
K.smıpaşa, (lball, Aya"-•Pt, Fc.ner ve 
Balat bfr nel me'Vkl "I -klncl me.,.kl 4 
kuru.şluT. Köprüden Uaskôy, Ayvansa... 
rar, llahcıoi:lu, Uefte /ıt, Silttüa:e ve 
Eyüp birh:cl D\t'vk.l 8,50, ikinci mr:.,-. 
ki 1 kuruştur. 

Köprüdtn K\lıthane btı-lntl tnt'Vkf. 1 

ıı. lklnri mevki D kıtt'l";loıır. Gidip ır• 
tıı ücreU bir mıslidh'. 

Subaylar b!-rlncı JMvkl 5.50, t)O<'Uk· 
la.r bırinci 5,.50, lkint'I 3, e'l'Ier ikinci ı. 

'aleıb ter birinci mcvkl :S kuru1tur, 

llallç hattında mcmuıl.ıra mahsus 50 
ya.pra.kh ab()nnıaıı ka.rUarı blrlncl mm
takalarda birinci mevki %00, lltiıW 

mevki 1%5. 
İkinci mınla'\'U!3 blrlntl mcvtıl 

Dılncl mll\·kt n:; l.;ıtt'ıışlur. 
Üçüncü mınta.kada blrlucl 350, 

et 250 ıcu""•ur. 

Z75,I 

11.lıı-

Dordlinc!i mır.tanda birinci 400, 
lltlnc' 850 kuruştur. 1 

Köprüden: Uço!arp:ıfa, KadıkÖ7ı 

1zınir banl:y6 tren ücretlerine on 
Kiınun .. _anid•n itib:ıa-en zam y•· 
pılm•sı ·kararlaş'lırı lmıştı.r. 

Genç bir 
mahkum 

katil 
oldu 

Beş ny kadar en el Fincancı
lardakl Bıiyük Valde hanındaki 
dokuma tezgahlarında çalışan K ... 
mııl ile Mehmet Ali adın yiltün. 
den ka\•gn etıni~ler ve ı::ı>Hccde 
bunlardan l\lı:)ıme1 Ali bıçağım 
çkeerek Kemali 3 yerinden yara· 
lamış ve oldürmü tü. 

Mehmet Alinin durqın:ısı dün 
Birind Atu'eL-Za mahkemesinde 
hitmişfr. 

Mahkeme yaşı küçfik olan snç
luyu 6 s<'ne ağır hapse ve 1 SC() 
lira tazminat ödenıiye mııh!..-ünı 
etmiştir. 

Cezayir 
yası 

Lond a, 31 (A.A ı - İr. . a 
hiiı<i'ımeti Miı.ter Ma'c V• ı n·
let nazırı o'.arat Ceza. e ı,vrıuer

mrştır M.ıu,,ile) h 48 y ışm ••• d.r. 

!s •ı>bul Bekx. yes' 
ŞEhlR T.YA':'ROSU 

Saat 20 3G da 
DPA (K1'>'1l 

Bin ÜK İlf İLAL -

Kt)!ı~EDI <:''lfl 

PAŞA llAZRL'TLERİ 

Her Ç =.mi:.. s .. ot 14 C:c Ç uk 
piyesle~ Cuırartesı ve P..zar 

ııu~ zı ıs,:ıo da tıoe 
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Arkada bı ra ktığ ı mız 
yı lın en ühim olay
la rı nı hatırlatıyoruz. 
Dışarda: 

(l oı c Sah f«l<>n °"""') 
12 - Ruslar Harkof istikame

tinde 90 tümenle yeni bir taar
ruza kalktılar. 

13 - Japonlar B rmanyayı :,. 
gııl edince Hindistan harbinin baş-
1.:ıma<ı uhlikeleri bcılirdi. 

14 - Şarki lranda isya n çıktı. 
24 - Bulgar Kralı Berline gitti. 
lllısırda yaınlan S<'çimde Vefd 

pıırfüi büyük ek.seri~·et kazandı. 
(Soııu 7&nll) 

NiSAN 

3 Ni!RID - Bulogar K.nı.1ı Beru. 
I<') ahalinden döııdü. 

9 - .l'U.pinlerde Japonlar bü
yük bir taarrıaa gıeçtiler. 

11 - i"ilipinlerde Amerikan k>t
aları teslim oldu. 

18 - İng"Jtereye devamlı Ame
rikan k.ıt'alan geliyor. 

Müttefik uçakları Tcılty0 ve Ko
be'yi şiddetle OOınbaladılar. 

2~ - Ahnaıı radyosu Gen.eni 
Jiro'ntıD ka9tıtuu bildirdi. 

[çerde : 
(2 inr' """'ifed"'1 Devam) 

yıldönüm\i mer.ısrrnle kutianınış
tır B1J€U> yirroı İilti H.Jk oda6ı 
otı. ıa aıçı:mıştır. 

24 Şu'bat: Ankarada Atatüı1ı: 
tıu va.rmdan refik/ısile geçmekle 
oıan Alınan bii)"\ik elçisi Fonı Pa· 
pene Jl•rşı bir sı»kıı.st yapı lnuş
tır: Elinde bir lımr.t:ıa ile se!ırin 
arkasmdaı:ı gelm şôihsın .ılodtld 

bomba pabl:ırnıış ve kendisi parça· 
anara.K ö"'1üştür Seföre ve refika· 
na bir §<'Y olmamıştı.r. Hükümet 

dcrh•l taiıkiluta başlamıştır. 
25 Ça.rşam'ba; Çaakaya ınotörü

müz bıı BuJgar limanından geüı-
ir.cn K.r...,..:ım-

" .n yerine B. R•ı.tf O:ıibay tayın 
o u~ı::.ış v" dtiıı akşam yeni vaz.i· 
i .rj! hareket etmiştır, 

~ı. Pazarı.,,;: 12() tonluk Tepe 
mot...rıi:mıiz Karaden.ızde kaybol-
m 'ur. 

?v.ART 
1 Pazar: Veznec:Jerdeki Fen ve 

Ede, )at fa1<.ı..Jıelcrinın bu'1.ınd u 
tarl1i Zeynep hanım kona.ğ> gece 
ç k•n bir yangın ııeticcs.ooe yan • 1 

I!' t..r Zııru.r ve ziy ;ın 2 milyon 
I.radır. 

3 Salı. z.raııt scıfeı'berllği yolwı
da t,..._m!ıurıyct Halk Part..si 3() vl· 
!ayette looı:ııferansı.., tertııp etmış

tir. 

pil a tnuştır. Gmıi dm rtu im u ştu ... 
5 Perşenııbe: M .. ıi Şefıroiz İs

met İnöni.ı yana.n Edcbıy.<t v~ Fen 
t•k.:.I.:eıtri binası yerine deıtıal 

yeni, modern b•r bina r?:Şa olun
masını •mir 'buyur1Tuşlardı.r. 

15 Pazar: Bu gece sa.at birde üç 
yalbımıcı tayyare :Môılis şchrönı bom· 
tıa .ımıştır. On beş ton bonJba atan 
bu tayyare!., in teca\ üzü net-<:e • 
sin.de 2 vataııdaışımrz iı';nı<iştür 

16 P;ozartesı: 16 Mart şct>itler>
ııin aı:ız tıatır•lan bu.gün Eyüpte 
tertip olunan hatin bir !ıtifalle a
nı.lmıştır. 

18 Çarşurıba: Milli Şef İsmet 
İnönü İzmi.re gitmiş ve halka hita· 
ben mü!him bir hitabe irat eım;ş
tır. Mi;lj Şefaniz bu meyanda .Bu 
gün bizi bir muh•ıip tar.ıOa çatış
tıracak b'r ır.esele1T;z )oktur Ba
hara güvenle çıkıyoı uz.• dem~· 

ierdir. 
22 Pazar: Mi!as, bairlba!ayan 

fayyarelerin İngi>iz olduğu ve Ro
dosu bomb;ı.lıyacak yerde yanlışlık
la karanlıkta 'bu iş• yaptaldar> an· 
J.ı;.şılmı.ştır. İırgiltere hiiil<fımeti bu 
münasebetio teessü~!crir.A ve ~· 
minat venn•ğe amade olduığı.mu 
bildirıniştır. 

22 Pazar: EdipSwrt Yalç1<1 vefat 
etmiştir. 

26 - Pe~: Batan Kurtu
hış vapurunun yerine cDınnlupı
nar. vapurumuz Kızıl ayın yardım 
<şyasını götürmek üzere lmıanı
mızdan ~eye hareket etmiştir. 

NiSAN 

1 ÇRl'Şamtıa: İkinıci İnönü :ı:afe. 
riıılın y•rmi 'birinci yıldönümü bü
tün yurtd• kutlanmıştır. 

1 Çarşamba: Fon Pa~ bfll 
yapılll'll suikaıst hadiscsinın mu • 
~i:1ll"8İ"O Ank ra "•~.-~--..,<'• · 

·\"r-.bı:.:lıe>,_,,.o"ltll;ı- ~ttn•Vr 

6 Pazartesi; Buyü < dada S•na· 
toryom arkas;odaki çamlıkta bir 
ışk faoası o!m;..ş ve Sedat ismın
de eSkı bır banka memuru sevgı· 
tisi bar art.stı F•tma Kucı taban
ca ıle öldürc~kıcn sonra Aikasya 
otelmdcki daııcsine ı:•cı.p siı.Ku· 

netle tıraş olmuş ve s' nra da poli
ııc kood·~ t ' m etm ştır 

9 Perşembe Bazı ryıralı İn:g'liz 
ve ltalyan esir'eri İzınirde mu.o;>

dele edi mişlerdir. 

23 Nısan Pc,.,.e~'bc: Milli baki· 
miyet ve çoc· k hayra •. ~ Ma~ü 
Vedtılillll'l: B. HJS•n Ali Yücelın 
bir nubku ile açı lır. t r 

26 Pazar: İstanbı;._~ odun ve 
kömür ô!ıtiyacım hal ç!n bir mıh 
rw"-1 o!isı kuru :nası .k.ırarJııştı
rılmıştır. 
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Sel4an sala: 

1 - Ara, Dal, Z - Arl:ret bırablan 
ııe:'" Şan edalı, 3 - Yüz k~. ~ı;ı. 
let., ı& - Azerbaye.aoJı, 5 - M, İııce 
kum, 8 - Yuva, 7 - K~lan •nra se
lıen meftim, Cemi edatı, 8 - Ba.?:ıa, E
br, B - Ya.nm, U'l:&j"a ~et., Beyaz. 

YukM.tıdan •ı•ğı: 
1 - Ş•:r'- defi!, Zamir, ı - Ttn

bfb, Sinirli. 3 - Sevrllhn. 4. - Bhi do-
juran, Trrsl irs!.ihkiuı. 5 - Sul, )leş. 
hor bir dai. 6 - Yentti"e k®UT, İle, 
7 - Lekt.luımiıf, a - Ta.rible bir ır. .... 
v!m.t- IDPN>"UP. l'ÖZ re.nci, I - Bıea,kla 
bölünerek. 

Dll.U.:11 bulmaran·n hall<ılilmİf 
fekli: 

12~4~1'7P9 

1 H A\ Z 1 N-P
1
A Y 

~ A R • M U RjA N E 
.~ M l M .Aı R Ki 1 R 
(AZDR•Rmvr.:ı 

! R•ıK E LIE!B EK 
(AR!TA EDA 
; T:E L il• LAF 
l•VERE,

1

SEllA 
~ KARA K,U Ş •'M 

( hALK 

işçi Alınacak 
&taubul elektrik, tramvay ve tfinel işletmeleri 

nmnnı müdürlüğünden: 

tda""'*. ŞiŞi! _,,,_ ,... ""'DO.lıkları çln ~ olan W IWes1 hl-
1.zııiloırırnia" ehl>;Ye'..lerioe c&e vcrileo.ıl< yevnılyeleri gösterilmek wret>,<le -ğ:ıya 
çiltard.mı$ır. Bu işçilere yıı:<vmlyeler'1ııdcn başko ayrııca palı:ırlıllk :ı:amıru; - i9 el· 
~. e!<!lneğ ! ile benıi><c öğle yemeği ,.e iş yert ile ik1'ınotı:ru>ı. ~ mec
canen .c.;t711.ha.ti içl?li b*r tramvay hüv!)'et kartı ver~1eccictir. 

A 'l°<erlik:e alil<aBı ol:mıyan lslcltl '.erôn r.lltuı CÜ!1Ximu, ~ü hal l<APfi 4 M!et 
- fı<>'oğrafı "'-' ~e Jradar çal:şm!§ oliuklan müeeseselerden •l>ırnıt 1ı7ı 

ves'luılariyle birlr<ıe 5/1/943 Salı ~ •-at 14 elen 17 ye kadar İdarenin 
metro Hanı zM?lin 1tatmclaCU z..ı işı.:rı ve Si.ci.I MüdiilTlilitiıllle miıraaıallan 
lı.ı<wııu b.lid:hJJLr. (:.lö70) 

Yaplıfı it 

Eletı-'l<çi 

Bct>ı..-ör 

AI.ara?~ 

S::ç çplam& i!ıı;!ıll 
Tuıvi,yeci 

Tor;:ı.ac-ı 

&ı{lck demiTCI 

,. 

T~V-Yi' - Mak.inıe tan-dri 

········ 
6 
il 

,15 
ı.s 

8 

8 
8 
8 

S:ıctte 40 ln"'1Ş ~ .,.,rtı~. 
Smatte 4.0 ıkurui$ ye'\·m:~ vcı ·tk,-r .. ı'.Wr. 

S.atte 40 lruruş ;revın!lyıe verilcc<kt!.r. 
&ıartte 40 kıı.n.ş ,YC'VJll."J verilcco.cı;:.r. 
Ot<ıblls!er :n saç kaplama il!erinıde ı.ıul-
1..,ııl<ıc<ktır. 

S:ıntte 40 lttmuş yevmi~ 
Saatte 40 ~ yeıcrn ıye 
Saaı-te 40 !k.lll"U$ )~iye 

İstar.bul D.Jterdarlığından : 
Dosya No. 

561();)/3422 

F.3/2178 

Cinsi 
............ 

B:ığaziç'rrie Yo:ılköyde Panolya matıall...ıtw 
Dero ~~ <>;Cd 37 yeı! 45 No. lu ""· 
Bcyoğb.i11.b. e!f:.ci Tat:ı.vla )'t'tli Hacı Ahrr.et 
mabıallw.inm e.ikıl Saatc,·i yeni Satı.·.:ınc: scAağnı-

"" ed<I 52 yen i 54, 56, 58 No. lu düttkılm olan 
lk.I .,.,...,., 1/4 h'e."C>i. 

720 

1140 

Yı..ııı~ y;m.lı gn.yri nl~t.:llcr ar-~ a'l"ttuıır.n ıı~ sat'!'Ş';I <;lkarı.1:- :ış lsıe de t. 
!Jp ~ur et:mcd 1;."'ndcn 14/121 )12 ta.ı-th ..ib""?"f';U bir ay iç-.iını:.e pazarlığ'a bı. 
~lxışt)r ıst.er·~~ Jcrir !llU\: k..'l t tcım-=r.nt ırrt.riib .,13r1 ve n:.' hüv'.ıy <t ct.:ızxlan~ 
loriylc hi:rlt'kte 8/1/ 941 ta ıirı en 1tbare'l l-1/1/'lt3 tar:thı . ve luıft:ı.r.m P:..zar· 1 
tesi ve Çaq~ glin:lerı ~t 14 't~ 16 )'& kadbr Milli ErrJa:, l\-ttmürlü~ne mü~ 
,...,.atlan. (2563) 

(İş anyan, işçi istiyenlerin ilan· 
!arı bu sütun.de parasız ol-ak 

neşrolu-. Her türlü müşküllere 1 
cevap verilir.) 1 

!Ş ARIY AN BlR GENÇ KIZ ı 

:ıe 

--~·---n· 
Bu boş za.manım<'lı rusu<'i mües-

.. --.. 

ÜMERBA 
Umum Müdürlüğünden : 

Varak V '11'gf si l\f l ke' lel lerl Sas ı 
Taccaı ı~rın Nazarı D.kkatıne 

Varlık veıvıs mı:ııı.eu~etıu ~ıyı ~ b!r 1toı;ıya 
mmt ve be:kllerioin. tamamı verg nin 1ır.d!.ycs.'ne tahsls ((fllm;.k 
~ı:Wınurı l\ft;e;ı;e·., ve Fal>rlkalaır1 için ipt:<ial ı:mddeler, :yııroımcı, 
c.cler, qaaı malzemeai ve ıair iııtra. ... lnda ihtiyaç 'W' f~ g<lrü n 
delerden eJver:şli bulı.map!a.- sıba al.Jrıac:aktır. 

Bu k."bbil malı olup ta satmı,t aı=ı eden V...ı.tı: Verıı:iııi m ilte1l 
ni."t parmı;.ıu cımll(Yôini alMtııland·r.ın ~!er lçln Bakı:doö;y Bez 
r'l<amıza, yünlt> -~oyil Jçôn H•ltç., n.nerdar Fabrtuııın= Deri 

. ' 
Y" 1-'-n Be:;Gwııd;ı Der! "" Kurıdu,-~ S-yil Küecs......,.;ı,.e, ir>ı;<ıa 
ıe.ıs:.t mıtlzemesiy!e m!iteterrilt, madl:lrier lıı;in Bar.kamırıım G&I 
Ş:.be_ binası.ıxl2Qri Sa.Un Al.rrwı. ve Nal<Hyııt :ı.llld(IJ"~~. kılğıt ... 
)\".n lımi~ SelliiJ<>., Sana,-;ı Mi\.,."'""""'*~. mlııntil ewa "ie 
tırcıoğlu J-Ia.mo:io Yerli Mallar P~arlan M~ ruüraca:ı,t 

ı-ek sa- ioılill"~ mail.ar - tdtl.ifte bı::hmmaları 
oilunur. 

1 - Şar1nameııl ıwcl>ıore ~ !ol<> eı--t puarltit uoul'yle 
alınneakltr. 

2 - Patı&rl'1'. 10/l/1!43 Wihllıe ayan OU:na ıı!llıQ aaat 9.30 da 
Leov:uz.tı n Ş. lx'- ırc:.citi Alm K, ... ~a ye;p:!acald.ır. 

3 - Şartnuıı e-!er panıo;n Jara!< her~ e&!lü geçen Şubeden almııob· 
4 - İci l<L "1 p;ıızı:u'Uk 'in 1"ylneGlı:en gün v<ı '""''le ~ 7,5 gü:v 

ra1"")"1-> birU:ı:e n<'' geı,-cn mı ~ ıı;elnıclerı ıı:c.ı o!uDl:ir. (2720) 
.. + 

ses• veya bir tıca.rt>t han.ede çalış
mak istiy<ırum. İş vermek arzu 
edenlerin Son Tel('raf gazetesi 
halk sütunun.da Ruhat Suogana 
mü·racaatlarını rica cd~rim. İstanbul Defterdarlığından : 

J ı - İdııre ılht;..,.,:ır.da lı:t. 1""1ıılrr.ı::k t._.., -rt 1111 b.:ınlr lruvvc · 
m.a .9..i.T''ati.nde b~:- f(.\."\ıöı:'kör ı>azar..ı1t.la 'klr&hrr.cccJd.ır. 
1 2 - p, r ' >11/943 ta ... 'ne r- 1'1ı yao Sah gır.ü -t Ul,40 ela K 

I LAN 

liııden: 
942/120, 121 T. 1 

Ak.."'8.ray Yerıiktpı 1.'ah mahallesi. 
l[ızm,.;.al tı0k0tk 217 n'tLrnaJ"lilt ban.!de 
mukım i.lı:~n 17/12/9-t·~ tarihi~ v~rat 

ed('n Y'l.n.kn ve Karacıım.riik Kara.baş 

ıoolı .. il şl Althl"!:ı. ~:ı.k 30 Qfıda 16/ 
12/94'? ele vera-t cdrn Kamilin ilin la.
rthJıden il.J.baren alaf'MI: \•e bo~lufarı
nı:n bir ay ve va.r let'·nin ü~ ay içinde 
mi.lraıc;atları. a.ksl halde t~re1(~1ertnin 1 

ha.ziDtye devrodileteii ilin olan11r. 
(415) 

b:anbulda Varlık w ( tısi cedvellcri 17/12/1912 tarihinde 
talik ed'ldiğinden kanunen muayyen olan tediye nıüddc.ti 

18/1:/1942 den b••lıyarak 1/1/1943 akşamı •bitnıektcdir. Ancak 
so.ı gün resmi tatile tesadüf ettiğ[ndcıı ceza<ız tediye müddeti 

4/ l/lJ43 p;mırtesi akşamına kadar uzamakta, binaenalyeb o gün 
akşama kadar Varl:k vergi~i borçlai~nı taınamen ödcıniyenler· 

den tediye etmedikleri ve"rgi môktarıııın birinci hafta için % 1, 

ikinci hafta için % 2 zam ile birlikte Tahsili l:ı:wal J{anw-,na 

~ tevfikan taMili lazım gelmekted"r. Kt)"fiyel ilan ı>lunıır. 2732..) 

ıı:.evazım ş, lrm'd A.-.n Ko~a ,-..PL...,,d<tır. 
:ı-şa ler Pc.. :. oı.,..., hcır eöıı •uzu goçen ..- a!ınabı1• 

4 - i '<ltlt:..,. paz:ırlllt ~ t.,.., eG> 1"11 i!fil:ı ve .....ıte ~ 15 C\İV"'111l<> 
riyle b«!•1kle oıdı - ko:n\,,yona ıelıı:clerı :ıı.ı, olmaır. (27WI 

D. rcn'z;c.ları ve limanları lşletm~ U. Mareıi İla~lı 
~---=~--------------------=--lstanbui Ş<tıı:r hd:kın ve Halıç vapurlan 70Jcu licret 1Bı11e!erı, .l'QJ)l1<1'1 

l&r d>'ııY> .i.yle ı.Mu <-<ltlmlşt:r. 
Yenı tar fNU ı Sonlcinun ...:ı tazlhltııdsı itibaren ta1!>11t oıunnxı;ıa 

.ıacaktır. 
Bile< Oıor"e't.'erlm gfut.."""" cetveller lıdtcl•lerde .Wdır, Be r 

l:ı::ı:hat al.ır.:ıb:lir. 12650) 
4 Çarşamba: 942 mali y;tı bii'J;es 

l\1tt • ıe Vl'n , ıştu M~ af J<. mı 

fi en yıldan 14 nuıyon ~ bin. nı 
fa. a oıa-•ıı: 334 milyon 35 Q:ıın lir 
raıiır. 

Z7 Ni.San Sah: A.r.'rnra Şclıır ı============== ( rev:et rem 'rrcl!arı i~tetme u. ~ü~ürliljj ilaJ' m 
Per-,embe: Meçt..ııl brr denizal

tı K ·a<lr.ı::izde Adana vap:..rvm.ı
za kahbece tocavuz ecmıs vc'bır tor 

Mec •' Aınk r da Kaleonundekı 
sa.haya Mii Şeı i İ"L is .. et İnönü
nüın ismim V<"ll •· alkışJ.r a.ra· 
sınıfa karıtrla:ştırmı:;tır. 

3() Perşm .Je· hg. tcr<!de yaıpt· 

Bisik ctı.nt bııtıçenin tahta perde- dıi. 
5.00 d>yadı. Ka.pıyı açan hi7.rne(çi Bu ııdeıo de Brumley hay.-et 
Qıab.ı uy;..ıı.d.-n yani .kulkm1Ş gi'biy· .tti: 
di Karakol amır;ııi görünce bay-- • Allah, Allah! ded~ bu vakit-
zct etti: te dokt0r nereye çıııo..r 

_ Doluoru mu görmoğe ge!di· - Doktorların da ır:u:ti maatı 
n:z• Fakat daha saat altı bile ol- yoktur. İs~edikleri zama.ıa çı.Jı.ar, 
madı. gıdurler?. 

Br·-'-· d'':-"';"d'Üı:, - !Bir polıs memuru ı.;m ııaat -·~, ~,~. 
mr_ t yoktur. Hemen. doktora ha- - Doktora bir kıiığıt bıraluıca-
be· ver. Kendisi le biraz {löruşımek ğım, dedi Mis Ba,g uy.andl mı? 
ıst.vorum. - Hayır, fakat isteısc:ııiz kiığı.dı 

Genç kız yüz1inü eıcşıtıti ve qi- ballıl bırakımı:. 
k:.r b:.r hoşnutsuz.:.,kla eve g:rw. Ko. "'er e-.mııiyet edem-ozıniş 

!crdrvcr 1>4şmda bir mtit'det gıbi g.Jüms«lı. 
d ıdach. Sımra yuka..,y.ı çık.ı. • Be.nM;s B-'g il~ göıilışmelı: is-
rD: d •. ktorı.n k· ı.;ın vuırdu. tiyorı;m. Lutfcn gid:n, kendisıne 

Cc~.ııp al.ar.:.ıyınca knpyı it h•t."r ve= 
Bak ı ki içeı >de 1'ıııınscleı yok Hiç Sof.<c:..ın acıele ax;cle ayaıt sesleri 
v .ıceleye lıJz m gö -nck!; ziaı. mer- duvuk!u. ~ sanra d'& ~ B~ 
c:ı. cn'ttı e ar irdr ve kı:.pıda k•pıda pcyt'a oldu. 
b .cyon kara 1 ı>C rckto· T1rıı m e g•yin ;, kuşanım~. 

ı.ııı haber ve.-- _p~ .... <O&ı, • I .,.. yer ir.dcydi. F.ıl<ıı.t 

nlar S•J ıan ıısar m...- r'bımız Js -
.ker.derun limanına go· ~." ~ ve mc. 
rasim;e şanlı sancağımız çekilr!'•Ş- ı 

t•r. l 
<Sonu ye.nn) 

kom o;~·.- p !mı şaskır baktığr da 
gör· 'u)'vrıılu. P tta guç'ulüe ne· 
fes "ki.ığı da an'.,,lıyordu. 

- Tcşüi<ür cclerım ki geJd'niz, 
dedo, çünkü müt'ı•ş bir h~d,se ol
d•ı, btn de h<mı.en çıkıp polo.5e ·te
k!on <'lm·ck üııc-roydim. Do.klor 
H•d~on'ııın bmşma bi«" felaket gel
~ olmasıu. 

Genç kız: cA, a, 1> di biT 
l»yoet sayıhoısı kopardı. Komiser 
kB.:jla.rını çattı. Çünkü Môs B;ı,g'ın 
bakışlarını çok manalı bu !muştu. 

- Peki, neymış bu müthiş ha
dise? 

Mis Bag hemen cevap v ermedi. 
Hala heyecanlı idi. Kcmiserm ü· 
:zıerinde ne tesir bırakacağuu he· 
saplıye.nk dedi ki: 

- Dok<tor H>ddraı kayboklu. 
Kıımis<T «ıu h•brı"'e evvela ina~ 

mamış, fakat kol'kuya da düşmılş
tli: 

- Do!ctıor nereye k.aybolımnuş? 
Bö)~e şey olamaz. Biz,_,. kasaba
mızda insa ':ı: öyıe dun.p durur· 
ken kaybolmaz. 

Brwn ey d~ündü. Şimdi ou ıı..
l:ıeri de m c<t~· bikiiırse. vazi:ycti 
biiflbütü.ıı kö~:ıcek.. 

~un, .. aınae •-- ~TJ"fOI' 
0 

.A:a1a.cL1D JIUT Z)eJl•.D ll)'IL ~ 1 
ol•:ı.nenı ~r ..- nhı.ı. b.l:ıS- ı lıGrııda?. (Daha var) 

- EtCDlllm. 

Mis B>g d~·a keıf.<in oir sesle: 
- Beni bu-aya çe T ı.:;1'-'ğr-ız:ı 

s:z ıçel'lıyt: g1r~niz. Gi·:nız (1e kıE.J1-

di güz erin z!c görı1i1 · 7 • 

Mi, Bag aıcıı'e acele mcrd venle
ri c ·k ı. KomisorLe hrzn1etçi kız dıa 
llrha·dan çıkblar. Doktoru.n od<ısı· 
nın kapısını. açtılar. Mis Baıg dedi 

ki: 
_Şimdi sözüme inandınız mı? 
Kom1'Ser ya~ağı rr.tıayene etti. 

Od ıyı ara tmh. Doktorun elbise· 
son n onıd.a bulunduğunu gördıü. 
Fa:<'t pi;ı:.ırnaS> ort.ıda yoktu. 

- Peki Rop dlöşambn nerede? 
- Evet, o d~ Ol"la<Ja )'Ok! 
l\1is B.ııg düşündü: 
-Dalla ıl>ir ~le var gibı ge

liyor bana! 

- Söy!oeyiniz, söyleyiıniz! 
- Bu. od <'• bir çekiç vardı. O 

da ortada yok. 
K.JJ111Ser ç~lticin buhındu'!!ıı 9Ck· 

ll'OCCJ • açtı. BQ!llboç1 Ş..i<agım ka
ş.dı: 

- Dl"!n..k ki eline bôy· bi;r mü
daıf a vasıtası olmaik t:'eclıuriye
rınde kalmış Şu hale ~ e gec .. ~ 
y~- buı"C<b b;r şey'tt o'du.. O da 
;;l.';fue ~i içio vaz.iyei o.ldı. Ve 

I \.. 10/1/1943 ur•lıtnden ıını.ren: j 
Aı· 1 l'Y'::larp~ 11~ :ıbul ~ İzmir ":;atılliyolerı- (lcret l r <1<' 

tlr. Isttıı:ooo ~ ıa:ı.ı:ı. bılgl ıloab l.27'18l 

aş~· Y·• ır.dl Bu s>ba.lı kapı'aıi.ıı 
hcp,i 1' ~alı mıyd.? 
1Lmıetç k ~ . 

- Bil.ün kap• :ır k.apalıyth. de
di, hem de a:r"· ıkm •. dan sürıneliı •.• 

- Penoereler? 

Hizmetçi kız d~ndü ve ııoı>
l<l: 

- Ah, dedi, muayene odasısıııı 
ueııcercsi >ç Ktı. Her h al<re or > 
d.ı.n çıkıp gllım~tia-. 

Brumley şöyle bir döndü ve Y• · 
v~ yavaş merdivenleıri indi. 

Hak,k.aten ddk.rorun muayen< 
od.ısıııım pt<!lCrJ'eSi ap.ııçıik duru -
yodu. Komi>"" cif. e-rek dış;ırıya 1 

b;ıktı. Ayak ıı.leri.n.i görünıce, o da 
pencereden dışany:ı. fı.rladı. 

Ayak ;.,ıerıne h'ç dokıunmadan, 
t:pkı geooıeyin d<ı<;ıtorım yaptığı 

gi0>, ber tarafı tetkik e~ti. 

(Daha var) 

ZA d - Ad;:pazan Emıi'!"lt Baııılo&
ıımd.an aldııtım 21/~/33 tar ve 63-0 ..,. 
yılt 70 llral« ~<G<at im:.. senedi 
nıN =ııu laı,yoh•\t.tır. Yc:ı ı:ıl o.!Aa· 

1 

P,-r ın e io>-~ •. lnllmııll ,.,.~. 
A&:ıp:=rı K\iıçil!t CloıırGn ~ AU 
B;;ıa <>Cıu lirauudt> AXPINA& 

• Türkiy e i ş Ba n k ası = Küçük Cari Hesaplar =:z 
1943 İkramiye p1A uı 

Kıet'cle'lıer: 1 Şubat, 3 MaYM, Z A~, 1 lklı..itepia 
terihleıriD de yapılır. 

1943 ikramiyeleri 
1 Ad6t 1999 Liralılı: - 1999.- u.,.. 
1 999 • = 999..- • • 
l • 881 .. = 188...- • 
1 • 777 • = 777.- • 
1 66' 658..- • • • -
1 555 = 555.- • • • 
ı 444 = 444..- • • • 
z • 333 • - 666..- •• 

10 • Z22 • - 22:!0.- • 
30 • 99 • - 2970.-
60 • « • - 26t0.- • 

l50 • %2 • - 5500..-
334 • 11 • - 3674.- • 

Türi<i)"' iş BankasıD1ı paTıl yatırmakla yalnn: pa_m b'riktİr· 
miş ve f.afa aJucş olmaz, ayni ınmaııda taliiııo.ıı de dene-

1 ı miş olursunuz. 

-


