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Cad. No. 54 

\.. Gazeteye gönilerilcıı evrak iade edilmez 

Eğer yanlış 
anlamıyorsak 

Doğu cephesinde 
Milli Şef . 

harp vaziyeti 

- Cümhuriyet Ha.Ik R u s 1 a r' s m o 1 e n s k esas 
başla ılar EdendeAlman- Partisierkanına bir •• • t hd• 

d .. t ···g"üakşam yeııeğ·;verdiler mevzıını e 1 
yanın U Ş U Ankara, 5 (Te!i'Ionla) - Re'si· -

e 
hataya düşüyor ~~:~~-aJ~~;ıı'.<-ö~~;e!i~~:t ~~~~ Merkez kesiminde Vekili Luki'de kuşatılm~ş 

___ _ . 1 akşam Cumhuriyot Ha11< Partis> l d [ • 
Bir taraflı dünya haki- Reis Vekilleri ve İdare Heyeti a- olan birçok Alman kuvvet eri imha e i mış 

. f k k heves· ne zasına bir akşam yemeği vermiş.-
mı ye ı uı-ma . • 1 ter ve .kendilcrile sam:mi hasbi· 

asla düşülmewelıdır. ). er halli'rde bulunmuşlardır. A lman karşı ta-
yüzünde iki insan bir "'~dlbl'lltr::"'Fli~~lliıll~~--
11rada yaşamak imkanına arruzlarına dair 
sahip kaldık-ça realite, Toptancı kar 
daima bir taraflı yeni haber yok. 
hakimiyetin aleyhine hadleri 
olacaktır. Slok'bcılın;5 (A,A.) - Röyter Ajan· 

sm.ın buBt.:fil mUlı.:ı.biri bi:diri;foı·: 

Başlıca ticaret mümes-
ETEM iZZET BENiCE_ silleri şehrimizde 

I\Ierk~'Z.i <::cPhıt,'de Ra:> ile.rıt haırciceti 
§<n<lıi Smolcnıt.< esas mevkilni tohdit a.i
tına almış bulwımaft<tadır. 

Bu harpte muharebe kadar mu
haırebenin sıonun<lı> kurll!lacak 
dünyayı düşünmek de tarafların 
b ımci me~guliyetini teşkil edi
yor. AnlaşılıJor ki, i'.k.i taxaf da he· 
nüz zaferi kendine mev'ud sayı .. 
)<>r. AnraşıJı)·or ki, iki ta:raf da 
şlınıd:den z:ı.fori kendine. mev'ud 
sayıyor. l\lihver ziimresı, harp 
s.oııırası dün)a:sımn nasıl olıacağını 
harbe başlama.dan önce tasarlamış 
olduğundan savaş onlar için sade
ce tatb~'ki safhadan >barettir. 

Bu zümreye güre dünya Al
manya • Japonya • İtalya arasında 
yeniden taılıısim ohı.oocak.tır. Yer
yü:ı;ü menfa;ıt:leri arslan payı ola
rak onların !ııı1kkıdır. Anglo • Saik
son uk alemi kendi kabuğu içinde 
yaşıyacı>k, Rltiya biııliği olmıya
ca·k, dünya m lfotlc.ri siyasi'. as
keri iıktıısa.d.i nüfuz bölgclerınde • bao'iandık.ları devleıtin emir ve ni.. 

" z;ı.nı.na tabi olaookLardır. Kıt'ala-
ra Mihvcır nizamı hakim olacak, 
tek emir ve kumanda aliı.ııda kil· 
çük ınille<tfer si)'Bsi ve askeri i~
ı•klal haıklaırmdan malınım edil
miş buluruırak güsteri.ılen hedefler, 
çizilen möai hatlan üzeırinde 
•efondi devlcıtler!• adına •köle
lik.. cdecekılenlir. 

•Efendi devlet• vesayetine sa· 
hip olduğu m'lleti !sterse okuıta
cak, isterse jandruma halinde kul
Janıic:ı,k, ;,..ier>e yallll2 rençberlik 
yaptıracak, iste.-sc yalnız sana
yileştrecek. Yani, dünya üç dev
letin ve millelılcr bu üç devletJı 
...,ıaraba.ları olacak! 
Aşağı yukarı Almanya Awupa

da, Japonya U:rok Şarkta ve Pasi
fik'de bu ni:ı::ıımın şimdiden misal· 
ler ni vermiş bulunuyorlar. 

Lehistan, Çekya, Slovakya, Hır
vafotan, Yıma:ıristan, Belçiıka,'Ho
land.a, Danimarka, Bulgaristan, 
Lkrayna, Romanya, Fıran:.a, Ma
caristan, Norveç •Avrupa birrği. 
ve •Yeni nixam. adı altında Al· 
manyanın birer eJaJeti haline gel· 
mişlerdir. Bugün şark cephe<.in
de döviiştfüülen ordular nihai 
zafere kavuşurlarsa yarın birer 
ordu o.lmakıtan ç karılacak ve Al
manya adına kn'ayı btkıliyen bi
rer jand ı m:ı birliği lal ne soku
Laral< \ c tek Ifariciyc 1'azırı Bcr· 
liııdc, tok Harbiye Nazırı yine 
hcrı ot!e,, tch Ha~kcınutan yine 
B«rlindc oturacaktır. Taksim, ta
sar, gaye budur. 

Japonya da bunun trpkısmı yap
nnştır ve yapmuktadı.r. :Mançur· 
ya, Malezya, Birnıanya şu ve bu 
de' lctkrin hepsi birru Japon eya
leti halınc ookulmuş, teık emir ve 
lı:umlındaya bağkınmı.şlardır. Ne . 
sıyanete uğrayan biz Siyam kal
mış, ne Britanyaya isy.an -eden 
ve kapılarını Japouyaya açan bir 
Birmanya mevcudiyeti ipkıa edil
uı'ştir. 

Dünya milletleri Mihverin bu 
tasar ve gayesini bildikleri için 
onunla dövüşüyor, en küçüğün
den en büyüğüne kadar bütün 
muarıılar birlık haiinde demok· 
~as)•a-larııı safını tutmuş bulunu. 
yor. 
Dcmukrasyaların harpten önce

ki tulumu göıönüııdcydi. Harp 
ba,laılıktan sonraki tasarlarına 

gcLnce hıımın en kesin vesikası 
Atlaııtiok be) annamesi olmak la· 
ımıdı. Fakat, zaman Hı>rledikçe 
ve hadiseler iıık ,af edip dcmo.k-

<D•v:ımı Sa- ~. SU: 3 d<ı) 

toplanacaklar 
Tekm:[ toptancı tacirlerin kıar 

hadlerini tesbıt etmek üzere pe.Jı: 
yakında şehrimiz T'caret Odasında 
Ankara, İzmir, Sı<:ımsun, Mersin; 
Adana; Konya; Bursa; Balıkesir 

w emsaJ\ büyük şa!Lı·leriın. mü -
mes.>iller'nio:ı iştirru'.<tlle büyük hir 
top!anıı yızıpılacaktır. 

Bu toplantı ni'ticesinde tesıı.:t 

olunacak roptancı kar ha.dler1 Yı.1-
!başından itibaren tatbik oluna -
caktı.r. ---..--

Gece yarısı taş
la adam öldü· 
ren bir genç 

Kanlı elbiselerini de
ğiştirirken yakalandı. 

İzmir, 5 (Tclefonla) - Evvelk1 
gece saat 22 bu~uk sulannıda Peş
tt>rnalcılardıJ yol üzerinde bir Ş'Bh· 
sın kanlar jçi:nde cansız olarak 
yatmak~a o:!d~u görülmüş,. ıkıey

ffy.et ~ıbıtaya ıhabcr verfilmiş, nö
betçı müdıfoiurnurni de lhad>re 
yi'r.ine gitm'ştir. Yapılan talı.ki· 

kat n«iıceıinde bu şahsın Mene
men1i Se1'Vi't oğlu ArH Avçar ol
duğu, 40 yaşındı, bokar, kimsesiz 
ve ötedenbi'ri '<;ki ile ~e'l'Uf bu· 
lunduğu anlaşılmıştır . 

Mia·ktulün dört senedi'nbcri 
meŞlıur sabıkalılardan Şekercioğ

lu Nuri, ağer adiyle Ruıhi ile sıkı 
a"'ıad8!ilık münasebeti-eri tes's 
eylroiği öğren\lmi.ştir. 

Bu sayde Nu·ri - Rıihi gece 
yprısı evinde Üzi'r'ndi'ki kanlı 

elbiseyi d-eğiştirirken yakalanmış
tır. 

Rı;ıhi evve!a Arifi öldürdüğü
nü söylem'ışse de bilichare sarhoş
luğu geçip aklı başına geli.nce ci
nayel~n haberi olmodığını idd:a 

(Devamı Sa: 3, SU: fi dP) 

Smıolcns.k'm 120 kilometre Ş'mıal 
doğuswııd<ı. Bi.el'de çarpışmalar oldu
ğ'l.lı lbikLirilmck.tedir, 

RUS TEBLIGI 
1\fuskova, 5 (A,A, ı - Savır~ gece 

- tebliği: 
5 İ!lkkfulun giillündc Jruvvetl""'1liz 
~ ş,,hri için.de lltiıı!cmişler ve 
bir 90k mahaıl1i işgal el;mlşleroir. Bun
la.T ıar;as!llda. VotJ<:i, TUŞVi, Lcşvinfc, 
Kuşlı.l, ve Dzy= bu:hı.ımımlktad>r. 

I\icrkez bsimrle RuıS 'kıuıvv·C'tlari ~ 
istlka""'tte ileı'ler.tişl.;:;d.ir. Bir çek 
""'°""vcmat W..->taları ~gal ed\lım~t.13-. 

TEBLİGE EK 

ll!OL'ilrova, 5 (A,A,) - Sovyet gece 
yıaırıısı tel>J;ğine yapılan ek: 

Rus hav.a ııruvvetleri son bi.r kıaç 
güın iç;nde 14 Alman tankını, 3 topçu 
baıtaTya.sJn.ı ve J;! r ta.bunmu taırnwnılY· 
l.ı; imro c!:m'ŞlcrıUr. 

Don nxıhtin.io ıı>l :v<ıJ<.:ı:srnda, ~ 
b.ôr tepeden atı:ml,ştı.r. Bu kcıSim<!• 600 
Alana.n öldüı~ür. 

Merkez cephecl-"; VeHkl IJu:k> kesi· 
ıınJnde lkP.l$:1<"1<ınoıı buluruın bir çok Al
man Jruıvvetleri imha <d\lıniştir. 

Rjev Cem:ıbunda blr i<ıaç nokta işga< 
edilmôştir. Buırıa<la 300 Alman ö1dti'l'iJJ,. 
müştUr, 12 tank ve 57 mitraJyö~ ele 
geçh>lıruşt:r. 

Rus çetecn"" 17 demieyol!U ~
nU, 461 kaım<yonu taıhrip elmişlerdir. 

ŞiMALi AFRiKADA 

Mühim yeni bir 
hareket olmadı 

Müttefiklerden mürek
kep bir grup cenup 
kesiminde mahalli 
harekatta bulundu 
Şimali A.friıka müttei'k wnurni 

karargahı; 5 (AA.) - Mütteıf:ok 
.kuvvi'tlerinden mürekkep bir 
grup kcsZrıde harekatta bulun
muş ve bir miktar esir aılmı§tıır. 

Bzerle, Tunus yeniden h,ava 
akınlarına uğram1şlardıır. 

ş:mcli anla"Şı·ldığına göre, 3 gün 
zarfrnda m'hverciler 13 uçak da
ha kaybeım;.şlerdir. 

(---------------------,. V A Z İ ·Y E. T ' 
~ J 

lngilizlerin Darlaııın şiındiki va
zifesine ilişmiyecekleri anlaşılıyor 
Aınfral Darlanın Ş'onıaJ.i .Aı&:ı

lkada ~ir ;mparatorluık ıkonseyi 
teşki·l ederekı, baı.ı kimse1ere va
züele. ,~rmesi Lon.drada tenk1t 
ed'Jmekıedir. 
Dralanın hükumi't reisUğini ete 

ıı:ldığı haıkkında beyannami'Si <ç~n 
İngfiliz hi1k0.met'·ne danışmamış 
olduğunu Haridye Nazırı Edi'n 
evvelci' söyleaniış, !bu vaziyetn 
te.k taraflı olarak Darlaıuıı sü
null1atından doğduğunu bildirm'ş· 

ti. 
Şimdi Amerika Har.ciyi' nazırı 

Kordel Haıl de, cDa•lamn devlet 
·k'onseyi kurmuş olması meselesi 
ile uğraş:lacak vak.it dlmadığını• 
söylemiştir. 

Şu halde Darlarun bu teşeb
biisli're gir'ışmek iç'n hangi taraf
tan müzaharet görd~ü iyice an
laşılamıyor. Ruzvelt ise Darlanla 

arllaşrnayı mUNakikat ad'ciediyor. 
Bu mes.eli' iç·n Avam .kamara

sının yapacağı gizli toplantıda, 
İngföı: hül<ô.rnetin;n fikrim• billdi
receğien şöphe edJ!Ini'mi'ktedir. 

D8"lanın <fö Gaul'le arasının 
açık olması w di'meçler:nde İn
glltereyi hiç ıkıale almaması, Şi
mali Afoka cephesinin ımüıhim 

siyasi bir safhasını teşkil i'bıni'k
ti'dir. 
Görünüşe, daha doğrusu, Ame

rika•:>ıların iemayül'lerine bakılı.r

sa, Ruzvelt'in muvı:ıkkaı dediği 

bu vaziyet haop sonuna kadar d('
vam Edecektir, yahut ta hlıd'se('
!Erin seyir Vi' inkişafına bağiı 

>kalacaktır. İşgal aTıındaki mem
leketler kurtal'ılıp ta ·buradaki 
m:llletler kendc şeflerini seçinceye 
.kadar bugünkü vaziyetin devam 
etmesi ibtimali vardır. 
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Moıskova -batısında Sıncle r.•:k bölgc~in· göcıcrir harita ----
Şayanı dikkat bir hırsJzhk ! 

Pastahaneden güz
/erce koli aşıran bir 
şebeke tutuldu 

Bir havale memuru ile, bir gece 
bekçisi ve bir hamal yakal .:ı ndı 
Bir müdddtcnberi Sirkeci.deki 

Paket pcstalıan<>.sinde vukua ge
len sayam dJkkat bfr hıl'Sızlık po· 
lis bıraiından meydana çıı!<arıl
mışllr: 

Mezkfu poıstahaneye gefrilen 
kolilerden bazılarının kaybolması 
üzerine n1cmu.ıılar burasını gi.zJ'.ce 
t.arassuda almışlar ve evvelki ge
<ıe saat 23 de bir adaını n sırtında 
koca bir denkle çclı:arak Küçükpa· 
zarda bir eve g'rdiğini g<>rmüş· 
Ie<rdir. Galip isminde olan bıı a· 
dam ya:kaJanmış ve eıı'.~le.si Pa
ke·t p<»·tabanosi gece beç !erin.den 
Osmauın yanı°'dan geldiğini ve 
poketkrin Omııan tarafından çalı• 
narak kendi>ine vcJild !;ini ~öyle-

cveı..·arr~L S.:ı: 3, Su: 5 a\,.') 

Amerikanist h
salatı bütün mih
ver istihsalatını 
şimd.den aştı 
Vaş.ıı,gton, 5 (A.A.) Ameri-

kan ist'hs:ı,'.iıı naz:.rı M. Dona!d 
Nels-an, i~ık dofa olarak Amcr:ıkıan 
ist hsoliıtıının bütün ~ver dev
!Et!eri iStlhsalıiııını gıx;t'ğini söy
lem:ıştir. 

Na.zır, ıbütün b:.r.l('Şrn>iış millet· 
!erin 'stılısa'..l ıı yanyana gelirse 

0 va.kit bu m<ktar mlhveriınki.nden 
ilti m\sH fazla görülür, di'mişt.i.r. 

M. Donald Nelson, şun.laııı ilave 
etmiştir. 

Bu randıman daha bir sene •bu 
hızla yükselecektir. 

Yeni Sofya Büyük 
Elçimiz, Krala 

itimatnamesini verdi 
Türk:yenin Bulgaristandaıki ye

ni elçisi Vasi> Menteş dün saat 
on bir buçukta hususi merasimle 
Bulgar Kralı Majeste Boris'e iti
maınamesin·i vermiştir. Merasim
de Bulgar Başvekili ve '.har:ciye 
nazvrı Profesör Filof da lı&zl1' 

•bulunmuştur. 

Çamlı }{ömür 
ocağında feci 

bir kaza 
5 amele ö.ü, 7 si yaralı 
oıaraK. tvprak altından 

çıkarııdı 
Zongu'.OOl<!tan J,:lxki. '~""'e göre, 

cemıı kömür ocağında gt';zu iş:t.iaun. 

d·t ·n bıiliYÜ'~ L~ çbkJ.n.l..ü o:muş. m.ı:a· 
lesc! bir .kı!Sı:n am~·lc çô.i'üntü altında 
ka·~tır. 'Ichı ~;ye Ckib.:. ~ye kQ... 
dar 5 öl•ü, 7 yaı:-a:ı çııkarffiıJSlW.. 

-..-.r--

nurak • rda yanı 
bek.eme ll 8 .. eri 

i..PI ilCak 
E:nr'nönii ve T•"P<..b~ınd.a kap~lı 

ducz..,, ._..:- Y-l:Pl Jir.llG l 1: ;uı:ru.nda bir 0-

kuyt..:cı..:cr. .:ızuı d .e i y~tı.. Cc-
vıı-ben T.:::amıv'"y İdar · :ııdon bu !:aıh 
._j-:ıgımlZ b•r rr. tıpta b lıcl'nl.l>ği:ıe 
ı; r~ tro. .• vtıy J ıır _ "un ta.1uiiC:in
den «mra b: l<'crulle ır.:>h'l'etlıxlıe o
lan Y\:IP duı :ı.kl:ı.r ~it ve d..! n1( bir 
c ıMl.'. . sı'r:ı: Tra:n vey ~ hresi icap 
ec- ~ yt--:ı.crc k::p ı be«.~ Y<4J:ılcr.i. 
y _ '<.lcakil!': Bu husust.a.~ıJ tetkik!e-
1") ı·a,n ı,:diirr.'!,Jklc<lir. 

Yeni Ginede 
çe:vrilen Japon 

kuvvet eri 
Uçaklar havadan 
levazım atıyor 

Melbourne, 5 (A.A.) - Gene
ral Mac Arthur umumi lkararga
hınm tebl'ği: 

Buna - Gona kesim!nde şiddetli 
çarMmaJar devam i'tmakıl~r. 
40 düşman askeri ile dolu sanıl· 
dığı iıJ<; şap hava kuv.~tleıirniz 

taraıfından batırılmıştır. 

Düşman, çevr.lmiş bıllwıan 
kuvvetli'rine havadan levazım at· 
maktadır. 

Orta bomba uçaklarımız Lae'de 
düşman hava alanlarına taarruz 
etm iı;lerdir. 

Lutfi Kırdar'ın Vali ve bele:iiye -
rei~Uğinde be~incl yllı 

!il 

I stanbul 4 yıl evvel 
bugün L. Kırdar' ı 
kazanmıştı 

Vali ve Belediye Reisimizin 4 
yılda şehre yaptığı hizmetler 

L. Kırdar' ın 
ihtisasları 

Gayyur ve enerjik Vali ~-e 
Brlwiye Reisim;z Doktor B. 
Lütfi Kırdar bugiin İstanbu.Ja 
la)·ininin beşinci yılını idrak 
etmektedir. 

Dünya harbin'a tedid etti
ği büyük güçlükle-re rağmen 
bu geçen dört yılıuı; gerek 
şehrin imarı, gerek İstanbul 
gibi büyük bir vilayet mcrke· 
z'n:u idaresi ve n1uhtelif işle .. 
rini tanzim bakımından üstün 
bir muva(f:ill<i) cdle arkada bı· 
rakan B. Lütfi l{ırdar dül't yıl 
içinde şehrıınize birçok güzel 
eserler hediye etımiştir. İstan· 
bulun dertlerini mütehassıs 
bir doklo.r enerfsi!e wşrilı e
den Lutfi Kl?'dar birçok ba
kımlardan daima ihmal edil. 

r 

' ' 

Çok çalışkan ve enerji!k Vali 

ve Beledixe Reisimiz 

Dokt<ı.r L\ıtfi Kırdı>r 

miş olao bu en büyük şehri
m izi beledi işk.Nn tanınni ve 

imaır salıasında inkılabın umu· 
mi yürüyüş hrz ve hamlesine 

\Dt•v:tnn Sa: 3, Sil: 6 da) 

~ı....--~--------------------------J 
30AL TIN DİŞ AŞIRAN 
iKi ŞIK BAYAN ' • 
Beyoğlunda bir dişçi kabine
sinde garip bir hırsızlık oldu 
Beyoğlunıda Boğaz.lı.CSi'n ead

desincl.e 184 numarada d:§Çilik ya
parı Ccmarn muayenehanes:ne 

ti'miz giyinrn'ş iki Şlk bayan gel
r.: ı; '.e tı>Ş yoplıracaklaııını söy-
1€m şl&di r. 

Pazarlığa gir:ışen kadınlar yüz 
otuz !'raya mutabık ka:ır.nşlar vi': 

c- Yarın gellriz• diyip .girmiş
lerd r. 

Fak~t b:naz ~onra d'şçinin ea

mi'kamnda bulunan otuz aıtııı dir

şin aiUrJduğL görülmüş ve kad11Tu

la<dan ~ürı:ı~:ıen!le~k ararulma

larına baışlanılmıştıır. 

Fransız filosu 
müttefiklere 

teslim olacaktı 
Kazablanka, 5 (A.A.) - Tıılorı.

dan kaçan l\fal'souin ve Casnb.anca 
Fraruız denizaltıların n süvarileri, 

Fransız filosW>un biiyük k<':nnı

nın, mahruk~t noksanlığı yüzüa. 

den yol alamamak tchJ]ı.esıi kar

şıs nda kaldığını ve aks: halde 
müttefiklere i:ı:haka hazır bulun
duğunu söylenıiş!-cııdi.r. 

l ;;.E çEvEI~~~~~ 
ITALYAYA • ı:ı. 

• Yal ız beı c m·e •.• • 

Alm.:ınya, İtalyamn yalnız ııs· 
lreri sahada ikv:tııık değneğidir; ve 
siyasi, içt mai, ruhi, b.Jlhassa iktı
sndi ba:kıından ınccalsizliği en 

· yüksek hadde -"'1n bu maıılo
ket, başka sahalarda hiçbi.r kol· 
tuk deinei'ı>e mal.!k dej>l! •• 

• 
ltalyll'Dın yalım askeri ı;ıahnda 

1t-01tuk değneği olan Almanya, bu
na rağmen ita~anın kapakJan· 
mak üzere buluduğunu sezc.ro;e, 
bir mecalsizi ayırkta tutnııya me
mur koltuk değnekleri ayni me
calsizin kafasına iner! 

• 
Oldukça miite'kiimil bir devle-tin 

hayatı üç ıllideden geldiğine ve 
hu mideler, halkın, kazanların ve 
motorların m;desi olduğuna, mi
delerden biri ekmek, öbürü kö· 
ınür, daha öbürü de benzin iste· 
dij;ne ııöre. italyada bil kış ~ 

NECİP FAZIL KISAKÜr:FK 

midenin b'rden zil çalnııy:ı. L şlı

yacai:= bilclım! 

• 
Eğer pek yakınlar,da İtıtlyanı• 

altım üstüne get.il\~ , , k, AlmaıLarı 
en b assas ceplıele1'den kllvvet çe
kip ltalyay:a göndcrmiye mecbur 
edecek, italynda >iyasi ve ferdi 
b·.- hayat.n viıdes'ni do!durduf:u• 
nu gösterecek had:seıer patlak ve• 
rirse, bu akıbeti eV\'elce ~arel et• 
m 'ş kaıemleriıı teınil \·c i5p:ııtiz-

m•a n1iilchasSl.!t1 ol111adığını, sade
ce selim :ıkıl ve Jıernba istir.at 
eden kimseler olduğtınu ka\<a• 
mak lfızımdır! .• 

• 
Tunus dürtükten sonra, ı;ol< :kı

sa boylu olmasıııa rağmen it IJ·a 
Kralından veya Kral a:~es ııden 
nzun boylu işler, sükilti Papal.k 
makamından da yük>ek ocsler 
~klemekte biık.met nrd,r! 
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HALK FİLOZOFU 

Her meslek kazandırır 
REŞAT FEYZi 

Kala alık Yerlerde 
ıu,ıp Kakışaa 

H v l l: ı 1 llAHUMELEltDEı a r .E a~.z- y e . llclı lıttdat olanca 

Tiiiiiiİİİiiiiiİİİiiiiiiiiiiı.ı!~hiiiiiiiiiiiii. -d---.
1
-k..;...!;iiiiiiiiiiiiiiiiiiii--.;, il Ar kendini g 6 sterlr AlrUı a bar ek Atın da 

unus cep esın e ı çarpışmanın ~-ıa~1::-·nd1.~ ıırınueaıer •• 
neticesi, Müttefik umumi taarruzu Bu=~~~ ... -. Yazan: Ali Kemal SUNMAN Diin yazdığım fıkrayı, ban :ırb

da~lar yımlış tıefsir etmiş olacak• 
lar ki, bana çattıl111r: 

- Çok az ka:ııand ıran me~lek
lcr de \ı>rdır, dediler, istersen ağ· 
'&lnla kwı tıtt!M 

lçbı; dUn bahsettiğim ş-ekilde ~ 
11a espriler yım:ınrtlar. iyi aktör, 
hususi otomobil sahlbid'1-. Ve İD
un gibi y.aşaımudadır. 

~urı ,1.t<ıam-o.y ,ı;>l<m.tısı çdt
mt-k isternıiyen b•r OOk. kirr~lerJn Be· 
.,,,j!wıa naıı çıklıhlaru:ııı bili1'>r mu.. 
sıa.aıı? S·nkeıc~en. Eminö~n ve 
K<ırokqyll<n T.ünele ka<!ö:.r ya.ya getı. 
yoıiar Ve bumdan tii ıelc binip yukarı 
çı:kıYQrla.r. Bir :!=mı, Tünd b~ 
evler.ne kıaıdar da YLn gıdqor. Bir 
kl'lllll, Tünel başında tremvaya bini· 
;ror. 

Yazan : 1. S. Eski Bükreş Ate~emiliteri 
- Vay Oaııip bey ika.nlaş>mız, do!i • 

Bizyük b' r ıiedlleıl irurlı>lrm.ş jllibi cOto 
Şimali Afrika sahn.,,,inde yl17' 

danboı:i cereyan eden ınnlıarebe
lıır türlü safhalardan geçerek ni• 
hayet harekat sabas"'ın daha g,.. 
~!emesi ve Angl<> • Sakson tıara• 
bnıft g'il.g'de daha büyük ınuvaf• 
faki,t<!'fler gösreımesi ile büsbü• 
tün eb-enuniyet ainuş oldu. 

Me>lckler.iıı MtÜn etıtikleri. ka· 
z:anç!a., 3l"asmda ufaktefok farklar 
ulabilcce;,-TI>i cl'bette kabul edi· 
ywunı. B<-nıim maksadım, ifrata 
varan ve h'çbir e<a.>a dayanmıyan 
bazı iddiaların hatalı olduğımu 

tn•>)dana looymakhr. l\Iesl-eğinde 

i) i :v-eıi;.ıni.ş, miiıtkfım'l ve dürüst 
b·r i115'lıJWl ürünmes.i dcJH, 6Jiun ... 
tı içind<ı ya~mas. dahi bahis mev· 
zırn defildiır, Bu f;l<f'imdc ısraır 

eri .\ OTlL"ll. • 

I~ i gar9'm çok bah~~ alır. Kötü 
t"arson h:ıfta·larca işsiz gezer, Kö· 
tü aktör, cemiyetlıcn hınç almak 

YAÔMURLU 
BİR KIŞ 

Lski tak\'"'1ne d ir b1lgi,,i çıok, 
tecrübıılcııi çok bir doıstwn, bu S&

nc k ş mevsimU.:n kıarla değil, da· 
ha zi)·adc y • murlarla geçeceğini 
söyledi. Bunıa inandım doğrusu.. 

Fak;,!, b'.-z, bugliıre kadar yal· 
nız od un lıAimlir düşünürken, şiın· 
di, bir do lioı.tik, ga=cle, ~ye 
dii~ünmek liwm geleli! 
Tı\.ZE 

HAVADiS 
K..,_tam<ınu, Tosya taraflarında, 

p;rınc"n 95 kunışa,.atıld ğı, istan
bulda ayni malın 140 ·Jwnışa ve
ri1ebifccel:..f, bir n:ı.üjde gibi, bir 
gazete<!<> yazılıyordu. 

nu havadisin çılat.ğı gün, İstan. 
bulun maruf birç<>k pazar yerle
rinde piriıı.ai 140 kur• satmakta 
idiler. Varın, havadisin ta:ıeliwru 
anlayuı! 

UYKU 
HASTALl(.ll 

Lokaıı:tada, bir milp!ıri baklava ! 
isti~·or. Gail>lOn da, •deli var-.• 
diye bağıny .. r. Bu, geçenlerde bir 
gazetede çıkan bir •kHikatü.rü.u 
mevzu mi ur 

Zeki bir Okuyucum hamı gön· 
derdig.j mektupla diyor ki: Espri 
fena değil_ fal..a.t, galiba, o müş· 
teri~-e deli drıınezler, uyku h.asta-
ı;ına tutulıuuş dt>l'lcr •. en az iki 
ne uyum~ ve h-enüz UYIUIJl\IŞ 

ir hasla!. 
İYA1RO 
INASI 
Şehir Tiyatırosıı dram kısmımn 

iiıtün damı yeniden yapılmak 

tap ed:ym.mu .. bir mfühlet evvel 
ukıı:a gcl'On o m;,thi~ fırt.nadan 
onra tamir etmek istem' leır, ta. 

irle mümkün gunilmuniş. 
Şu Tepebaşı tiyalrasuna, yalru.z 

on on yıl iç.ııde yapılan taıniır ve 
ah m:ısrafı ile acaba bir yeni 

yatro binası yapıla~z mı idi?. 
AHMET RAUF 

Kömür islihHliitıoı 
arttırınal.: içiu 

Zonguldantan bil.dirild 'ililıe gö-
Ereğli kömürleti iş:etmesi teş

l:atı, rardımarun aırttıru:ması ga
sile bu aybaşından it'baren ye

n takviye olunmuştur. 

Galiba, bir kısım arkadaşlarla 
&T'&Dlıulakİ ihtilaf ncllotası, benim 

n<ırmal &~ sıeviy(\Sİ:ıı<i öl~ü ola
rak almama mukabil, onların :ııen· 
ı:»nllği '.kıstas olarak öne SÜ!rmele

ridir. Zenginlik, cihette ki her ku-
12 na.ip olıruyan bir talih tir. Bu· 
nun tılsımı ise, ne Gasson'un Jıi. 

taplarında, ne akılda, ne bilgido
diT. Eğer, bu tılsımı bulab:lıniş ol• 
saydım, herloese tavsiyeden ev
vel, kendim i~in saklaıı:dmı. Hayat, 
ııannettiğiruiz kadar nankör değil. 
dir, Onu fa.ıla nank<>r bulanlarda 
daima ekvk bir taraf olduğunu 
kabul etmek 7.arurtdir. 

Devlet bieıesine yüzde 25 
buğday e ·miyen iki erkek 

ve bir kJdıo yakalandı 

İzmi~. 5 (Tele!oola) - Bomo
vada Trullabaş 6okıağında on nu • 
mar-...!ı wde oturı::ın rençper Mah· 
mut Toton w Üçüncü Yaka so • 
kagında elle altı umarada mukım 
rençper Bf~an Ye~ı ve ayni 
yerde Bayan Harufe Işı.kfar dev
let hlsscs! oJ.an yüzde 25 ·buğdayı 
ödemekten imtina etli.k:J.erindeın 
acfl.iyeye verilrniişlerdlr. 

Edebiyat fakülte tezleri 
hakkında yeni bir hükiim 
Üntvı-rsite edeobiyat faJcültesiJ>o 

dek; yı>ba.ncı dilli lezleır'ın, Tfuık· 

çe olarak üçer nüsha ve daktilo 
mak\11(.'Sınde yazılı ve ayrıca bir 
de hulasasının verilmesi lo<ırıı.rlaş
tırıJml§tı.r. 

Yabancı devletlerle 
ticaret müzakereleri 

Bir müddett.enberi Arukrırada 
cereyan etl11€kte olan Türk - İs

viçre tiıearet müzakereleri• iyi bir 
hava içinde devam etmelcterur. 
Göriişme!<er'n önümüzdeki gün • 
lerde &Vllaf ermesi beklenmekte -
dir, 
Diğer taraftan Macaristan1a ya

pılacak om ticaret anlaşması mü.
zakerelerine iştirak edecek heye
tim·z ·bu ha<fta sonunda doğru P"'° 
teye ha>'Cket edcce.ktlr. 
Şehr mize gelmiş bulunan Ro

men ticaret heyeti de ~ya 
getın\şt'r. 

~~":. . .. -

Yerli M rek epler 
Vaktile kullandığımız ve ş<m

ret kazanmış müekkepler şimdi 
yok. Yerli mürekkep lkullanıyo
ruz. B'ze, •bu işlerde sala.lıiyet o
lan bir zatın söyle<liğ'.ne göre, lbir 
kısım yerli mürekl<ep:er çok fena 
~artlar ıç'nde yapılmaktadır. Bu 
mürekkepler •hem !kalem uçlarını, 
hem kalemleri, hem d'C hatta hok
kaları bozmakta, paslandırmak· 
tadJ.r. Bu ise, tasarrufa ne kadar 
riayE<tkiô.r olmamız );izım gelen bir 
s;raJa, ne büyük zarardır. 

HalbuJki yerli mürekkepler çok 
daha iyi yapıla.bilir. Fakat, yahıız 
kolay ve ucu:za maletmek dıüşüıı.
cesi hakim olmamalıdır. 

BURHAN CEVAT 
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İR PALYAÇO DÖRT CAN .. 
AZ BİR DE HOKKABAZ 

,,. _____ ._.,) Muharrır•: NEZUru MUHİDDİN l..,,_ _____ ,,/ 
ı.l Bey oustu. Bir h~rt:>danberl 
tre i: ,tahr.:z k;tltp ona k~ı bes-
ğı 001ct.eri siiy .em iye hazırlanmış· 
Fakat k:ı.ny.ı.. ı;ıria. renkten rence gi.

gmç k~ ne BbyJ.yab.Jirdi? Oca 
lk ~aıvrıarımaGt daha. münasipti: 

Q'er çolt h2Sl3 Geıılz? So: de gi· 
lst•>ahat edin.,.! -D<dı- za.ı~n ben 
.kenUınll ey.ı buiın\~yoruı.r~t 

ahi;'e hapie olnuı.<tan J<urtu,du.
. .sev inr:t. Al tık. y w:ü gul U) oro.u-: 
SıZJn de r ı var? -O.ye ordu
iı il-.)' b clcııbit, lle'.J olduğunu 

ayemcd .. · 

Şı y <O '-ar1 -Dtd'- Kallbim faz· 
?'YV ela .•• 

- Va.h v :ı! 

- N>lHe! -.!Jt-di- Ne k"1dar ~ 
l.3S&m drr<iimi bir tti':"l\.l aınla.~m:,yaca.
ıı::ın ••• Eğer bi\yle giderse ı>ertıiu lü· 
zıım kalmrylk:a.!<. •• İline iııillıl• döııece
ğ~ 

* Fahiren;n o gün Bt yoğl1Dlda dolaşma 
dljtt g;uiıııo ve çay saloou l<almadl. 
Hiç bor lıatalla Ral:l'k Caıhklcnio izi. 
ne t.>s:ıdilt elme<U; D< laşmaıklan yor· 
guın ve al't;'111 eı.·lne döndü.. Ratibl çıl
dİ.ra6iye &e ıdlg:ni. anlıyor® Delik.oın.. 
byı ~!de eln:ek içlıı ın,}lem:>diycn plan· 

:l:ı.r kurup durdu. Ertsi Bilnü 7anm 
ırtl..it <:l.vcl kalk1p ruakiyaj yaptı. Sır-

Onıun içıoci.ir iı::i, tkş3-mlar1, Tfrnelin 
Kaı~~ b..pl5ı, bir n::ahşerdlr. Kııfil
ba'lıılı: 'lriç <ks.ln>:z. Hoı:;:< taraf tenha 
ise, o t.aı o!t....:d ita.!..ı1J<ı.ltga katılacak
sm:ız, .J\z ilrıode ~cnıı:, sizin ta:ıatın a
raro....~ımn birinci gelişir.de, ·kakıba.1ı.. 
ğ:ı.n gerlsıixle i5eniz.. ilt.inıci gc!.1Gmcie1 

b·~.._"Cekslr.iL. S3brlı clınaık: lA:ı•cncUır. 
<;un ü, bır Cl1uGı.dct o;ıyattta, kalabaJ.Jk 
lçi.ndc b"kliyeccksin•z. 
Bu,ı.rı yaııın:ıl<lıı,ıı makıs:ı<!':m şu

dıı...T": lJ,z. lı.aı!d, · a~aOOıık ycr~ı\lc.: 
ııwntaz:ıın. ill~ıud<.n, kııkş.o·.a<!arı g·. 
rfp çıknıasını, lra.'1-:v.aşa, TLL'l"!le b..rı
.m • i öğrencmecııic. A~ t.J.r..ıito.k! 
?er içlnd.e, lz•aın:z, idı-a.kı5lz, tertJ.ye
s-z bır ıki ııtlfl, ündeki.~rl a.ı.ınoe baş

lar. K::.. . .;..t 1 ık, dt:.ı..;ı. sı.ı:yu gJ:ıialr. Bil' 
ıaı.allar. dalga gl'!dl mi, bütiln Jw>'.:t. 
balık o i!it;kaınette bıı cereyan.o kapL· 
Iır. 

?.J(.'clen ıterler, ~ yapınaık. i~crlcr, 
öndf'kt.!.:rCcn evv l ı.cya dJl!ıa. çabu.k 
ıter. e:ıi"n!>.k için mı?. Fakat, bu ,~ 
krün tıcğ;idtr. Çll.nkü ma-demıki gcrkl<..
dıı-. Ör.(' gptme.stnı: ıın:t~n yo.ktuır. Çı.in
kC1 onde.itiler bırnkrrı.azkır. Binraena
le.,yh, Eırasıını bok~e:n(.'$> d.alı.a ha:ylll"h
c!ır. Föluıt, bir kısım lıısanl.ıwoa bu •ı· 
ra. bd<!m,6k i;int ıuılataıınaz.sınız. O, 
en açık göz, en k;ırnaı ve <..n a~ıY.ı 

i<~r. Onıın iti borl«'5lm cla'ha acille.. 
diır. O, b3',""Xa.~ı..'1ın sırasını. hstkı.: ınıı. a
lıabil.iır. O, başka a.dumdır. Kendi ken. 
d.ine, böyle ~"Or ve ilor, kakar, 
herkesi raha.t.o,. gder .• 

Danıy.a<!a en ıx>r ş .y, nedir, blliır mi
sinlz. A.i! ~ tertıq,,,. olrnoya,,a. aile ı..-. 

blryesıi ve:ır.ıek ... Aik tc:rıbiyasi, ~·anın. 
idn'ıl<iı>, im:ınlı.ğın, bütün bi]g;J.:rin 
bıışıtt:. inıs:ın1:a.r il<! bti,yük kısma ay· 
nur a.r: AJe teıt>;_;.c.o; Q..lllO:ar, aile !el'
bfyesi olı ?1Ya41J.-a.r ... Ne münovvtr ge
çifı61, kc.-ndisini öyl,e zanned..en!er var.. 
dıır ad, ik!nd kıtmıa do!ıildir ve binaen
a..leyh, evvıeı:.1, münL"v\·er olmak şöyıle 
durs;ırı, İQ9an dahi d<&ild'r. 

R. SABiT 

Yardımcı beden terbiyesi 
muallimleri kurıuiçin 83 
genç kız müracaat elti 

Çapadaki kız muallim mekte • 
b:nde açılacağını yazdığııruz • Ya.r-

LİBYADA: 
Kahire ve Ber!ittd.,,. gelen ha

berkre göre ~ükıinet hüküm sür
mekted ır. Fakat bir hafta içinde 
c4uıaırın kuyt'u.,ffıı kopacağa benz>. 
yor. Üstollk Bcrliıı.e bakılın;a, !\.fa· 
rcşal Roınmel Avrupadan ve Trah· 
lusgarp'den takviyeler a·l!mşbr. 
Bu yeni takviyel<ır billlassa zuhlı 
tüıne.nler ve ağır siliıhlardan mü· 
rekkepfr. Aceyl.:ı.'da ~Iihver mü
dafaa lrntlan basamak ha:linde ba· 
tıya doğru uzamaktadır. 

Domck Bcruinde, 8 inci lngHiz 
ordusuıııun büyi· k b"r taarruza 
ba lıyacai;'Ula kuvvetle ihtimal 
verilnıeJd.c ve tıı.k'l'iye alan l\laıre
şal Ro.ımnel'in Accy la'da nıuan· 
ni.dmıe mukavcınd gösterce<!l;i 
ümit ı>d"lmrktedir. 

Lont!raya göre Gene~al Moırt· 
goınery'nln hedefi Trablu.s:;ıarpfr; 
zaten bnşha tiiılü de olamaz. }'a. 
kat Rommel'in nıuannidane mtt ... 
kavoınct gös.tcr<.'<!İğİne biz ih6nal 
veı'Cıniyoı uz. 

TUNUS CEPHESİNDE: 

nusu mıılıafaza için l\.lilı vettiler 
her çı>reye başvuracaJclard:ır, 

l>OGU CEPHESİNDE: 
Ahnan tebl'ğine bakılursa, RU&o 

!ar Kafkasy ada Tnapse, Terek şeh
ri k<!simlerinde, V<>lga • Don ara
sında ve Staüngr<ıd'da, mcrloez 
cephesinde Rjev'de taarr117'a de
vam etm~lerdiır. Ruslar Don dir. 
seğ ·nde nehrin doğu sabiilinde, 
Alman miid.Ua.as:ırun mühim bir 
lll>k1ası sayılan Gnilov'k. Veronıe'u 
zapletmişlcrdir. 

Bundan başka büyük Don kavi
sinde, yin.i Klet. aya'dıcl<i kes",ın. 

de Almanların ınıı:kahil taarruza 
geçtikleri anlaşıhnaktad>r. Dernm 
eden ınuann!dane Alman ıuulaıv,,. 
metine v-e nıukab 1 taa.rruzları.na 

bak lırsa, Almanlar J,ı<s tazyiıld 
al.ında Stalingrad'ı ter'..wtme'k is. 
teıniyorlar. }'akat Almanla<', bir
birne iyice yaklnşmış bnLunan 
şimal ve cenup Rus ordLtlarına 
k.arşı iç hatlarda bulundıııl<lar.n
dan nıü~ül vaziyı;tt«lirler. iki 
Rus oıdu>'l!na birden şi.nıal ve ce· 
ııup istı'kametin.de mukabil taar
ruz yapabilirlerse vaziyeti belki 
düzeltebilh-ler. Fakat yalnn biri. 
ne taarrın: ederlel'SC öt<:ıki Rus or
dusu m.uh:ıkkak taarruza geçeeck 
tir. Mare'i"l TimoÇ"l'nkonun bu i§i 
yanda bu.akacağına henüz ilıti

mal verilemez. 

Bizeıte • Tnnw; şehirleri ara
sında !lerliy,,n İn.gili-ı • mü1ıtcfik 
kuvv~•Heri, Mihverin mu:kabhl ta
arruzwıa uğrantış ve Alınan id
diasına göre müttefik taarruz;u 
geri piL<Jkfü•tiilmiiştür. C"dc~a 
m-evkii tckmr işgal edilmiş, mü t· 
tefikler·den yeniden 754 es'r aJın. 

mış ve 16 muttcıflk uçağı düşürii:l- ı=B=e=r=a=e=t=e=d=e=n==ş=e=-k=e=rc==-i 
nıiiştür. 

Bu ilk büyükçe çarp~a, MTh. Divanyolu caddes'nde ~keı<ci 
verin ciddi mukavemet gösterdi- R.iıza Uygurun ficızla fia.ıla lokum 
ğ:ne ddHdiır. Fakat 1 inci İngiliz ' sattıığmdan baltislc ıkirıci milli 
ordu.su ve müttefik kıın·etlcri ıkıırunma mahkemesine verikfği 
Bizerte ve Twmsu müdafaa eden yazıılmıştı. Dün n<et:ce!lenen mu· 
l\lihver kuvvetlerine karşı tekmil hakcmede Rıza Uugurwı beraet>-
.,ephe ooyunca taarruza girişm"ş ne 4~ar verlım..,tir. 
değildir. l\lüıtteflkl<>rin unıumi ta- Cümhur y,.t kız lisesi 
arruza ge9nıesi artık geciıkcmez. mıidürlüğü 
Z!ra Mihverin müdafaa siste.mi 
hakkında artık bir kauaate var· Erenköy l= lisesi felsefe rnu-
mış olsalar gerektir. Müttcfilk de- alliıın Bayan İffet Cin Cumhuri-
ıUz lruvvdlerinin muv""31ayı kes- yet kız llsesi müdürlüğüne "\.e 
ıınek mak.sadile ruz.erw, ve Tunus felsefe muallimliğine, Bursa Ne-
sularıu.da dolaşma~ umunıl taJU'o a:ıtfüey kız enst:tüsü Moda mu-
ru:tun başlamak üzere bulunduğu· allimi Bayan Sabahat Ocaıkılı Mer-
nu gö~rmelkt-ed"r. LondTaya ba· s"n a:ışam kız se.n'<a•t mektebi mü· 
lal ırsa, Alınanlar alev makineleri dü~'.üğüne naki.l ve tayin olun • 
kırUanıy<ırlannış; Bi:re~te ve Tıı- muşlardır. 

çeki;yoRJllll,j D~ O? 

-NGSJJ! dı .çe,kmİJ:!) un. cOh!> u btn 
9'i<ımil'\~m de kim ~ksin. ·ram •eki& 
•ene l<ı<ı1Jinı:t> dcııdioi çektim. tiç oe. 
oed.ir de a;ni:ık ~ .Şimdi 
.._ cekli a.ı>tık, calı!> çeloiyorum. 

- Yani. sen ..... Jım'yd>n? 
- Ne <fycrr$un; farkında. d~ğil miy .. 

din? Tam on bir """ .ı..dir )'3lııul 
- Alllah Alliıh! Ben seı:ııi ~Hl bd<tır 

z:ıımıediY<l'l"<l"u<n. 

- Elıhıaıaw.i.ı,'.~itlcıh.J şu andan liba
ren bekıiıl".nı. ~run amma. en.am.. 
dili~~'.uhi, bu k&ı11:l.a..tı tl'Yr.ıldığJm için 
söıy<Jüyı'-an. YıO.kı:n, evl!i~-c lh.er hadr .iyi 
oe'Y •. En iyi şey aanma,. 

- Anwna.sı ne? 

- İşte, o illJm'I:!:S.3?:>1 da 
- Yıiıı;, benim """-<~ <ırı. bir 

sc:lı: t."V\'cl, i:vlc:ı.diıı, Scltiz .şene 

biTab•r yo;adıntz. l.İç senedir de mAlh· 
keme1ııoa a. 

- Evot .. İı;k öy;e .. Anla~ırı g;ı,1 
~ sı;:~ b.ir scın:c ay.:ılic ka.I\L!'J. ~ 
di .~<.'fl',c , :r.; • ;;Gt, g~ nemiyro: Ji-
mıı c;.:n!aş"'ıdı. B, 'llli ·b - ır . .:i;aı;. 

- Tebrik mi cd.::yin1
1 

taziye .mi ~ 
;ylm.r Ne yap .. ,yı.m.1 Ollı . :m ki! .. 

- Td>ıı•k. et a:z.iz:m, tebıik et. Ev-
1ilık h.aJo«a-ten iy-L şey tm'lrl)A, ışte aım .. 
m:.llSı var, dedim ya~ IIe.lıal Süt emmt.ş 
iyi bi.r .k.!dına dtl.şı'rtlc, huyl~ı:nı::~ da 
biribittıe uya.r, jyi geç.in{19eitiz, evıilik. .. 
len cy; ş(•y yo>klut. Amana, bir de ge
Qimısİ7Ji.k. b:ı.ş gô.'1.cnr, g'\:çi~ btı'ıi· 
.tHJ.'°W yc:.ıu:~\! ~~nız. cehanncm 
wı::h"'1dıo..'l 'k6t.;:. \...r. A•ınma, kabahat 
bcndr de var. i~ ~<><'ardan boş!ının.ı.ş 
b'« kadlll W:.Uı.ın. Hiç te l~ lılıWn 
göımıcd· 11 ki, ll('dlr, ııt.'Yi.n nıesi.1.U'? ~ 
ki .ktxtı..ıa.ı-ıınOOtı ntUe.a ayr~? 

Hıaydi, b~jnci kıocası fE·rıadı •. İk ooi&i· 
de mi? &11na .ı.ş a.nlaışıtdı. Kactıa, ıoo. 
lü ÇJJo<tı. Ör.ce<kn de ~t alıauğunu 
eıtllladımd.ı amma, i;te gö.ıd~\fi.m. m.i ka

eırardı, ne o.!du.. 
- E, z.a,en rr.cŞ'rııt;ıııdU:r: 

<E:lck •llit olunca lka.rı Joendini P. 
ter'<n 

- Doj!ru aızizim, dıcğnı• Elde ı..~d:a.t 
vardı. KA. da kendin gö..~ soıııulda. 
Gösterdi a...T.rna, JM.n de OJ.Ja gliır'.ıu:n.il 

g0 t.."<i:im l")k şükilr. Ş.ındi k.:ıl""""" 
da.nik lld~r. Mdı b:lşnıa gelir aı~ı.k. 

- T'dı'1 se:rln g bi looc;;,yı nerede 
buıln.<ıık. Şi!T'.ıdi. lJ.P :yap:>c1'ksıoı? Ev ... 
l~celt il-~'? 

- E»ıette •. Aıllaiı mzt olıu:n, bO:ı'illc 
ht•ın,irıe l.x:!na. bir aile lk.Jzı buldu tol.. 
H:ıJl•ya d~üz V8a" .. Gel Allelı 
Rşlo<Jlla.! 

- Ray h~I Di.\güııııünü görecejlz~ 
Borıı..:mu bu'? 

Koll<LŞ<l l<ıoıruşa ma.lıkcmc biı:ıasıa!aıı 
çıkl.>lar. 

HÜSE'" İN BEHÇET 

dııncı beden terbiyesi muı::Ul'm • 
ı..r:i kumu. na lcay·t oluaımak Ü· 

zere 83 lise mezunu genç kıız mü
racaat etmiştir. Bunların a.ra.sında 
dün s:at on beşte İstarrbwl kız 
llses'.nıde h'r in tlhap yapılmıştır. 

Berberler ayakkabıcılar ve 
yorgancılar cemiydlerinio 

C __ TA_R_İ _H_M_U_S_A_H_A_B_E_L_E_R_İ ~"-, -
eene~ik kongrderi 

Şe!ırimlz esnaf eemiyetler'n -
den berberler, ayak.kab:cJlar ve 
yorı;anctların da b':rinci konıgre · 
!erinde ekseriyet tem'n o!wMna
mışbr. İkinci kongtler ıbu ayın 
nihayetine doğru icra oluınacak
tır. 

Tren ücrdlerine zam için 
tetkikler yapı iıyor 

Trenlf'rdeki izd:J:ıamı ılıafiflcot -
mek maksadEe cSeyahatle v<'9İ'

kı;.·, usulünün iJıdas olunacaığı 

hakkında-'.<ıi haberlerin doğru oı
madığı aıı!aş>:ml§Lr. 

Yaılnız Münakalat Vekille-ti bi.
let f/Jtlarına bir mi.ktar zam •cra 
et.ıne!Ue bu iıxLllamın 'zalesiniıı 
ne derecey kadar mümkün ola -
bilıccğ".ni tetkik etmektedir. 

ta m'IYdı?. Kızcağızın g(lnahuıa rn& 

ginml}ttı. Yoksa Ratiplc ll,Y'UiUP anıa
tamamılar mı:yth~. Bu muammayı bir 
ıw-ıu t.a!Jedemiyoo'<lıı. 

Iia.bt.ki Ca.hirt• lcı't> !llAn değı1dl. 

Ferhat Ağanın havan topu 
Yen içeri kabadayıları - İmam Efen dinin genç karısiy)e 

Yeniçerinin yanındaki 
havan topu! ... 

bir zorba yeniçeri - Irz davası 
civelek - Ferhat Ağanın 

On altmcı asrın son yıllar.ı, İs· 
tanbul tarihin n karış;'k devirk
rı.ııden b.xine rast!ar. Bu y<J'.!ar 
yeniçeri ocağmın ç:·ğıı<ığcnd::n 'k 
ç.kt:ğı sı.ra1,:ırd:ır. Üçüncü Murat, 
oğluna muhteşem bir sünnE, dü
ğünü yaplırlnı'"ti bu düğünde 
fevkalade hüner ghstereıl fe].,ğin 
çemberinden geçm'~ ve şeytanın 
gömleğini yırtmı.ş can baz ve hok· 
kabazlara cDileyin bend~n ne di
lerşeniz!• dem şli. Onlar da ye
niçeri ocağına yazılmak istemiıt" 

.ler, paô! şah denhal emir ve:rm;ş; 
ymçeri ağası bu serserilerin ocaık. 
aıhlak ve nizam mı bozacaklar .nt 

ileri SÜ rerek mtıni dlmak istem~, 
pad'şaha söz geç'.ıremey nce istifa 
etmiş yfr2fıeııre şehir oğlanı kopuk 
ta yen çeo' ocağ.na bir veba mi;k
robu gibi g'rm.'şti. ôy:e ll<i aradan 
çok geçmedi; yen:<çerilH semt 
semt, hatta dükkan basmağa; so
kaklar-da çolu!ğa çocuğa tas:;.'Jüt 
etm<>ğe kışlalara kfükütük sarhoş 
gitmcğe, camı avlularında nara 
atmaga '"aş1ad.lar. Hemen her 
ge'·e istanbu.'.,rn bir kaç 'emtinde 
b:r kaç kişı m""'iıul eller ıarafr.
dan vuruluyordu; azı.it kabacia • 
yı.!arın, ~ehr n en kaiaba~;k yer· 
lerinde; güpogündüz yata~an sı· 

yırıp döğil§tük'eri görülüyordu. 

1~95 yılında !dl. Günlerden bir 
gün İstanbulda şu he ber yayldı: 
Ferhat ağa Bootancıbaşı o!ımw;! .. 

söyleıdı; bir işi oimıyanların dün· 
ya için ağ.rlık oldıı.ğıma inanınış
tı. 

Bostanıcıba.şılığımn ilk: günle • 
rin<le, ar>:<asında bostanıcı cell.at -
larla, İstanbuiun Fındıklı., Salı • 
pazarı, Ga'.ata, Kalafa~yeri, Baılı
çekapısı; Yemiş iskeiesi; Unkapa
ru, Tah takaıe, Malta çarışısı, Şeh

zade, Aksaray, Yeıı.ikapı, Su.mat· 
ya gibi semtlerini şöyle bir dola
şıverıni.ş pirp>ri oğlan, dört kaşlı 
y'ğit, kara saka~ a;k sakal, ba~ı
boş dolaşan k,rk elli kişi topla -
mışh. Ayakdnşları a..as.nda bun
ları •b:r daJıa görEn olmadı, fakat 
hemen o gece b0;ğazlarına o'rer 
taış 'bağlanarak, bir taş gemisi.n • 
den gürrJbür gümbGr den!ze atıl
dıkla,:nı söy!.,yen:er pek çoık ol
du. Haremzadeler kqrku ve deh· 
Ş"'t iç' nde ka kitla r. 

Bir gün, b'r mahalle imamı, a ... 
kas:na maha;!e halkını takaTak 
Ferhat ağays geld , boynu bükilik 
gözler y~lt. başından sarığ;ıı.ı çö
züıp yere attı: clrz~mız siz,e eoına
net idi, davacıy:m: ..• dedi. 
imamın derdi büyüktü: Genç 

ve güzel karısını, yakı.ş·klı ve gü· 
ze: her yeniçeri neferi kandırıp 
kaç·rmııştı!. 

du, onlardan 'bu küstahlığı yapa
bilecek Ali Veli beş on kabadayı
nın kim!er o!a!,ileceğ:ni öğrendi. 
Sonra, İstanbul ~,aza•ı, Feılhat kep
çe, günlerce gezip dolaştı. N'ha • 
yet şüplıe!er bir k.~i üzerinde top
landı; bu, haşarılığı yilızünden o
cakıa!ki kaydi silinmiş b'r kü1ha
n.yd'; bir haftadanb.·~i de !stan
bulda görünmez olmuştu. °Feııhat 
ağa, bir gün'tebd li kıyafet ecleıek 
Üsküdara geçti. 

İske:e meydanındaki lhamlacv
lar kahves1nc g rd:: cYeniiçer> 
{alan can yoldaşımızdır ... Gören, 
bilen var mıd,r?, d'ye son:lu; 
cBuradadı·r.. Neredeyse ge1ür ... 
Yamn<la bir tüysüz civelek Qğ:ıin 
ile gezer!.• d€diler. Arası çok geç-
medi, !külhani kahveye geldi; ya
nında dünya güzeli g•bi b'r c:ıve
lek oğlan vardı. Ferhat ağanın ta
k.mı ufak bir göz işareti ile heri
fn üzer;ne çul!andılar. iHamlacı· 
]ar ·ık saşkınlık iJe araya grelim 
dedilerse de: 

- Bre kıpırdamayı.n ... Bre ben 
Bostancıbaş.yım! ... 

Söylemi.ye lilıum yok ki ŞimaU 
Af ikanın gen· harp sahnesin
del,i hı.~ daha devam etmek
tedir, Mi.tıver ta.rafı de, AııgJo. 
SakS<Aı tarafı da o geniş harp sah· 
nesinde daha bundan so ,. a ola· 
caklara lazım gelen ehemnıiy-eri 
,·ermeHedlıler. Fakat olup b lmi' 
harl'kalın üzerinden günler ve 
haftalM gcçUktcn sonTa her 'ki 
muha ' tarafın lmr~ lıklı "vaziye
tini daJ1n esa.~h deni.'ı:e.k nlallıma.
ta gfö e tedkik etmek bir derereye 
kada.r kolayla~ıyor. Vakit ı.,-cı;t"k. 
çe !>atalar anlaş lmaltıta, bir tara• 
fın ynnl~ bir hareketinden öbür 
taraCın nasıl istifatle cHiği dah;ı 
iyi meydana çıkmakiad r. Garp 

. çölkrinde hayat kendine mnhsıu;
tu.r. Öyle ki garp çöller:nden g~· 
mel<, oralarda ya~mak ayrı bir 
hayattır. Oralarda mub.a>l'ehe et
mek de başka yerlerdeki ınuha· 
rebe~re benzemiyor. Onun için 
bu sefer ki harpte de bu cihetleri 
hangi taraf daha z:yadc gözöuüoo 
getirmiş ve ona göre hareket et• 
nıiş ise o isabet etmiş oldu. Bu· 
nunla beraber bütün t-edbh-lerin 
yerli yerirule olduğunu ve bekle
nen tesirleri göste'l'dii;<ini söyI.e
mek de yanlıştır. Çünıkıü harbin 
birçok meçlınlleri vard ·r 'ki bir. 
denbl>re çıkar v-e hesaplan altüst 
edebilir. Lakin muhakkak olan 
"'hetler de bellidir: Mesela ga.rp 
çöllerin-de muharebe edecek lruv· 
vetlerin iyiden iy'ye teçhiız edil
mesi ve İa\'9 olun.mas1 gerekti. 
Çölde mıılkavemeti kıran ba«ka b'r 
hal vardır. Öyle olunca ~lih\·& 
tarafın·n işi çok ağr.!a~m~h. Çöl 
muhnrebcleTi gös!1ırdi ki bu har· 
bin her safluı<mda olduğu g'bi 
çölde de muharebe bu asırda bU,. 
tün \"esaHin yerli yerin<f.e olması 
ile kabildiT. Başta suyun tem'nl 
gelmek ü:oe~ 

İtalyan aııkıerılerinin çabucı>k re. 
linı olmaları çöl muhaTcbcl-erm
de el:oem olan ınu'kavemetin ...,. 
lardJI kalmad·ğını gii~term"ştJr. 
Fakı>! bu mukavemet kıendiliğin.. 
den olur gibi değildir. vesa.ih'z· 
lik lıcr tii11Iü muıkav-emeti kırnıak
tad>r. Sclkiz'nci İngiliz ordusu d,.. 
ha çok ve daha sağlam vcsaiıtle 
çöl muharebelerine girişmeyi dü
şündüğü için geri çekilmiş, ken. 
dini toplamış ve sonunda muvaf. 
faik olnıuştu.r. Mihver tarafı böyle 
kuvvetli bir tarata kaTşı mukave
metin temini i~in herşeyden ev
vel vesaitin tam olması lazım gel
diğini düşünmeden mi Şima11 Af. 
r'kada böyle bir müca<leleye gir· 
miş bulunuyordu?. İngilizlere gö• 
re Mihver larafmrn bazırlrğım, 
kuvvetini kü~ük görnıi~·e Iiizum 
ve sebep yoktuT. B"lıik's Milwer 
tarafın n çok lıaz111lan~ığı anlaşı· 
lıyor. Fakat Şimali Mı-ikıa hare
katının yeni safhalarında da bun
dan evvel Lı"bya ve M srr harekıi· 
tında görülmüş l>()ksanlara nıst
gelirı; !'>e Mihver tarafının U!ZUn ve 
çef n bir mukavemet gösıterırıct;i 
daha zoıılaşacak d-emclcti:r. 

Köy e~elerf 
Şimdiye !kadar ücretleri köy 

sand.klarmdan tesviye edilmekte 
d!an köy ebelerin n umumi bü(,çe
ye dınarak bunlardan daha, _çok 
icıffade edi•!mesi ve bu suretle 
doğum yaro:onının köylere .:.adar 
paras,z o:arı>k devle.ı eliyle göıü
rülmesi m wvafık olaozığı düşü -
nülmüş ve ıbu hususta S:ıhlıat ve 
içtimai Muavenet Ve.kalet.nıc:e 

l:n kan.un projesi lıaz1<rlanm"Ştır. 
Proje, müıa.'e.fıarı alınmak üze. ' 
re bugiiıılerde a';ikalı vekJJikler'n 
tetk'•k.lıerine arzounacaktı.r. 

Köy ebe mektepleri Balıkes!rde 
ve Konyadt; o:m:ı.k üzer iki yerde 
sen<ede ancak 60 • 70 kadı>r me
zun vermekled T:cr. Bu suTt'Ee 
mekıep kadrosunun daha ço'.< ge
n\<lemes:n:n mümkün.olao ıiiı tah
ınin olunmaktadır. 

:ı,yg;ıı bir bakLŞla Fıı4frt7i süz;l. 

: Ha.lbıık g ,ıç du. bundan bir 
anlam <h. Elıoi ı=tana.i< g,lmi:Ye 
ılıtı><!t: 

Teşelokur ede!'!on Beydoodl. •• Sl
Af•ycl\er di.cr'm. 

re çtç~ton dOnra Na.;J B"7 k
ko tuiu<.a att1• Alrunda blri.kcD 

• .aa g{.z~ ve şuıb bi; ""P ,,..,;nıı. ve 
nıut,oku R.>l•bi t.sh r etmok: k':l.rarile 
ı·o.a çı.ktı. İçioi l<avı>ran kl!SkançiıJr.. 
la. bcrabc'" i.unid..nı t11..aybetrr.wniyc ç&

lışıyordu. Faknt bu l·k bt>l=~dsn 
ıı:unra Clh:derıia yJzJ.udc aku:•ı"S,-aiı 

soa~te de tahacnmlil 0'1emiY-Ciıı.i 
oiLyord<ı. 

Fakat Cah1dc7i göMlnce 181.M'-h. 
G~nç klııtı reıııgl soı.., haU çoC .ı. 
Wliri.i YoU& Je•tiketx ~ ~ 

O &Un Fahirey! atlatıp Rat;ple buluş· 
11nuşt.u. Fcı.&. ..... t. .. DL~:!<.~ıılıyı ad:tm ıı..chm 
ptŞ ndt>n J;:Qv ·ıyan iıin.i yazıha.ntden 
çı.k.tlkları tAada•ı ıt~bart:n u..rıta.;a. 
rL'ldan Sıe"ld:irmeden onları t.ak'P ctmif, 
gird kie~ çay ca.lanıunda k3r~;lar111dJki 
ma;. ya geç:p oturmıas ve Ratibe söz 
atmıya ba.ş:an· .~tı. Bu söz atma tash 
n:ha'Yct kav·g.: ya. mur.cer olmu.ş ve İri
ni c,,.·ay b_ı~daklaıını ye?"e:e atı:> kım

r<ık hidc?'ctni Glmı.ş!ı. Fakat C.:~hidc 1:>u. 
rcz.aJ<-t ü.ıcrine Ralip!c beraJ>cı- kara.r
!aşlırdr:Ua..-ı •nemaya. gitmciiklen ma.
a.dıa R· l bi de ya;ı·n<!an loovmu~u •.• 
FaOıire Cohidenin ~z?nıÖaın. söz kopa.
rr.niyo.ca.ğU:.ı an~ıyarrık ırıcra'.ı::ıl'ldan 
dı..<mıı·ı farlaıiı. &!:?-da bir iki donüp 
6laşt tan sonra ı:stıb~n oda.sma 
zilldU. R&tip onun f,..rkXHl vaırmarnıt 
gibi başı.n~ kc:ı.Lci,)1•.n.:: .ci.ı. Faıhi>e Öiıe'..'ı!' 
peııccrcn!n ön.üne gld .p dıŞ:ı.rısınt sey. 
reınliyc baısladt. Yan göz!,, Ratib! M> 
zi'10rdır. 

OllUıı da hali Cahidcdt'n pek farklı 
d•iı;ldl. Bl;r eliyle a>lnmdal<I aaçlan 
ç$erdt m.nldamyul'<iu: 

- ~iz, &ıtı cb:ha on ilQ. .• Hayr 
efenıd'm, on dört ..• Dokuz d- yiımi 
ild ... Yı..ır doha yirmi <l<ıl<=. Bet cı.tıa 
3" üı; diJıa 37 aUJ 

Ferhat ağayı yakından tanı • 
yanlar iç'n, bu çok mühim bir ha· 
bcrdö; harayağız dem:r gibi bir 
adamdı, göz yılğ;nhğı bilmezdi 
tuttuğunu koparır, dediğin! yap
tırırdı; h~arat takırnin,ıı can 
düşnanıy<lı; zanrlı iınsanı, ak -
rtıpten, yılandan ayırt ctmPZdi; 
her kötülüğü.o i}Sizl'ktım geld:ğin.I 

İmamın hem ağlanacak, hem 
gülünecek bir hali vardı. Ya~a 
b:ı.ş.na bakmayrp geDÇ avrat a • 
!anlara gülün di;kenlne katlanmak 
gerekti. Fe~hat ağa davacı 'ma • 
ma kızd1, "lk karısıni, lkan
aırıp kaçırım yen1.çenye de 
içinden korkunç lb'r ceza tasarla
dı; davacılara da: cBuluruz zali
mi!.• diye başından savdı. 

Ferlıaı ağamın ak ~i, yeniçeri 
ocağından ·namusuna güvend ği 
bir kaç çorbacııya başvurmak aıl-

ND.rası herkesi olduğu yerde 
mııhladı. Yeniçeri ile oğlanı iSkele 
maydanının ortasına çcıhi; etra· 
fı saran b.rn!erce kş'·n·n önıünde 
iki tokat at.nca, oğlan, imaınm 

karısı okluğunu itiraf etti. Meğer, 
imamın karıs nı kand:.r;p kaçı:ran 
yeniçeri, onu kadm kıyafct;ndıe 
hic bir verde barındıramıyacağ:nı 
gÖTünc~, saçlar-ını ıkestirrn ·ş. er -
kek esvabı giydi·rerek yan :nda 
genç bir arkada5 gib: gezd'rm~e 
başlamıştı. Geceleri i~in de Üskü
darda •b'r bekar odası tunnw;tu. 

Kahpe karıyı. kocasına teslim 
etti; yeniçeriye gebıce, cezas;nı 
evvelden karat!a.ştır~. Bajl.a-

yıp Tophaneye geçirdi; orada, ana 
doğması çırılç,p1 ak soydu, yağ!t 
paçanaiara sararak bir havan 
topunun ·çine ~ktu ve to~ı. bu 
mü\:lı.ş cezayı gôrmd: · b:r'k· 
mi~ 'binlerce seyirc>n:n gözü ö • 
nüde ateş verd'.!. 

rl siler<&' IDwamı Va.r) Reiat Ekrem KoN 
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Günün siyasi icmali---------

==Son 24 Saat içinde==• 
Eğer yanlış 
anlamıyorsak S-. :. T .· · ı ·· . fl - ·' 

.· . ol"I.'·_. ·'_<e .u:ra. ~ ·ar, 

3 -SOl'I ~ELGRAF-S 1\1\fiK.\'<t'~ l" 

Yeni meb'us 
tihabı • 

ın 
Hadiselere Bakış 

Tıeı!bis eden: 

Son 24 saat içinde Franısayı iJ.. 
g1endlrcn yooı haberler geim·ş
tir .Bu h:ıber:Cre göre, Laıval Ber
line gic.ıni.ştk Laıval yeni VL.::i hü
kiımetin·n teşk-.ini müz2kere için 
&rlin<? gelmiş bulunmaktadır. 

m'!§'lerdiır. İtalyan nöbetçileri kaı
~mış, vatanperverler duwarlaTa 
Libyadaki müttefhl<ı za!elerini. bl
diren af;şler asmı.şlardır. 

(Balmakılledp,n Devam> 
rasyalar zafere inanlarını takviye 
ettikçe bazı biribirine müteznd ka
naatleri müşahede etmek de 
mümıkün olımy.a başlıunıştır. Be· 
men hemen Ameri.kada ViLki baş
ta olmak üzere iki türlü cereyan 
ve kanaat çarpışıyor. İngilterede 
de kanaatler mütc-aıddır. En son, 
İn,,,ailiz Hamiye Nazın Eden'in 
nutku iw bi:zinı ani ay ı>jIDlız>n eğer 
lıir bata ve yanlış\.ğı yok'a ş:m· 
diye kadar demokırasyalnr adına 
•harp sonrası dünya~· hıdckında 
söylenenlerin tam zıdd.ınadlit. 
Eden: 

Hint okyanu· 
sunda 3 vapur 

batırıldı 
Lizbon, 5(A.A.) - P<>rıtekirz 

dnğu Avrnpl""1nda Luranıse Mar
kez'den elman bir telgrafta b'.Jdi
rild'ğine göre, pcırşembe günü Mih
nr denixaHıılen J1uı.d Okyanu!ru 
sularmdıı Angl<> • SaksonJa.M ait 
üç geıniyi <toııpi.ll:yert!k batırmış

Jandır. Bu gomiJer arumda, bin 
kadar Cenup Afrikalı eSker taşı
yan 10.70~ ton;latoluk Uandaff 
Kastle İngiliz ;ı.-olcu gemisi brnlıwı
mal.-tadır. 

Tunusta Mihver 
taarruzları 
şiddetlendi 

Loncrra, 5 (A,A,) - F:u;tan .~ıınaıı 
babtırlere göre l\f.i.b\·ı:"f'n Tabutda böl. 
ge6İlldekı ı..,'ITUZU ı;iddetl~. 

Meclisin ayın. 16 sında seçtmı 
yenileme ı~ararı vermesi muhtemel 

Ancak Fransız kaynaklaııı bu 
haberi henüz teyit et~m'şlerd.ir. 
D:ğer taraftan Fransada ookJ. 

Fransız si~·asi şahsiyetlerinin tev-
ıkiıt ne d<?vam ed.'.ımekte<h. Eski 
Fransız Ba.şvc-k.illcrinden ve par-
13:ır1.1to rei.sLği yapan Herr·od, es
ki hari<:ye müsteşarı Frar.sua dö 
'l'essan te\<1'İ.f edi~!erd .r. 

İ!JV)Çrc tc Jraf aıa.nsı, cı>kb Baş
ı:ek ı Reyno'ımm tevk.finden ev
V{"} Ma~al Petene ve Laval'e 
tc'grı:ıilar ı;<indercrek, hayatı .ha.k• 
'k. tem:ı.,at veril verJ.llJyecek>
k mi •ormuşıu. Reyno 1ıu tdgraf
l:ırı~da. bkıne Mareşal Petene, 
hü.rumete girmes.ırıi tekliıf eden 
kend·si okluğunu 'batırlatmakta

Oır 
Lngiliz Brııanova ajansı evveke 

Ankaradaki büyük elçiln;o vaz~e
s,nJen azlederek g<:riye çağınlan 
Mass '!fii'nın de tevkif C<ilılerEikı 
Almanyaya gönderildiğini bild:.r

<m~tır. 
lTALYANTN VAZlYETt 

Diğer taraftan Mussolininin son 
nutkunun akısloen h5.lii devam e
diy<>r. Amerika harlciye nazırı 

Kordel Hııı!, bu hususta kendis ne 
<>orulan b·r suale cevaben d<>mış
Ur ıkıi: 

.Henüz oo nutku görmedim. 
Görmu.ş olsam da, bı.r ımüralea 
yürutmeğe değeri olup olmayaca
ğ '!da şüpheliy;m.• 

Londrada 9ıkan cNiyüz Kro
ıükll. İtalyanın takp edeb.eccığl 
ik, yol olduğunu söyl!i'lyor. Zir; 
ı\ lr.~a"J'.arın mütte!Jti ol&rak har
be devam etmek, dlğer' mfüı.ferit 
sulh yaparak mıittefiı<lerm galı
b;yetin bcıklemek ... Mütef;klerle 
h<'. ıh- r o. rsa, b~iiınkü güç si.
yasi, drlısadi ve askeri durumuaı
aaıı "'"" rtala-cakt,r. 

Macar gazetıelerl ise, İtalyan 
.gazetderı g:bi, iıalyanın kaL'l za
fer ~aıanıhııcıya kadar !harbe de
vım <:>tmc.>k kıararında &duğunu 
be.irtmektOO:r. 

İtalyiı.da su.ıı. terr:rıyülJ$nl. 
bc!.rten yeni ıbir hab<)T daiha Lon
dradan g-c,.ın ştir. İlalyada Al -
n,"'waya ta~"'· yapılan te11L1<itler:. 
gittikçe açık bir usanla ifade edil
rr4eAtc<lir. Ba2ı fıya.n azası krala 
b r rnosaj göndercrü'I, ha.rbe n'ha• 
yet ver lme;;!n! istemiş!eN:!'ır. İ -
talyan topraklarının her tarafın
da a"bede:er ve ayaklanmalar ol
ımaktadır, 

Nevyarktan gelen d,ğer bir .ha
bcı"de de. Fa§ st rejinıcnde büyliıkı 
clğ;.şikrkcer yapılacağı bild ril -
mektedir. 

D°!ger taraftım Kudüstnki Arna
vut mahf.l'lerınd<.'n veden ma
lıima!a göre, Arnmvut vatar'Per
verleri 28 Son teşrindı:n 29 Son
teşrme kadar hükiımet ~rlrezi o
lan Tiran ve b.r ~öyü işgal et-

$1MALl AFRİKA 
MUHAREBESi 

!Libycda kara kul/'\ıeOez; ara
sında bi.r şey olmamışsa da, şid
deUenen topçu ateşleri ikinci 
bamlen'ın başlamaık üı.ere oldu
ğuna bir deli.I teşkil etmektedi.r. 
Demek ki General Mo~omeri 
gi tt;kçe .ıkımallerini. toplamak yo
lundadır. 

~unustaki muharebeler :se git
tikçe kızışmaıktadır. Alman karşı 
taarruz.lan önünde müttefiikler 
bazı yerleri bırakmak zo.rıındla 
kalmışlardır. 

İtalyan tebliğ ne göre Alman
lar bu mevzi<ie 18 zi subay olma.kı 
üzere 454 esir almışlardlT. Bir 1-
taryan taburu da 300 İng>liz pa
<raşü!cüsünü esir euniştır. 

A!ımarfuıo karşı taar.rı.ı;;jl,atla 
Cedeyda mevkimi t"ekrar zaptet
miş~erdir. 

RUSYA HARBİ 
Jia.tta Londradan dahi bildiril

d.;ğine göre Almanlar, Stalingrad 
şehxindoen başka bütün noktaıa..
da taar.ruza geçmişlerdir. 

Alınanlar Sta.lmgradın cenu
bundruoi Rus ordu.suna ık~ı ol
duğu gibi, şiroakl{"n gelen ve 
mevcudu bir mil~n tahmin oo;. 
len Rus ordusuna karşı da mu
kabcl taaITUzlara gcçmlşl.ir. Bu 
karşı taa.nruo:lar:.n ne!iceleri haık -
kında henü·z malf;mat yol<'tu.r. Ros
toftan önceden ha~et edt'11 mü
him zıThlı Alman htlyat tümenle
rin ·n de muharebc~ere iştirak et-

i t'rildiğı ll:ıtımal dahiılind:e görüJ... 
meıktıedir 

ı Don ;J~ Volga '~ ıınd.a dıı Ahoon 
mJ.ıt.a.v1...'llncli eı.rtnışt.!r. Almamılaııın 

1 

S~ingnodda..'o' l<ıuvv<tk. ·r\ni 90Vril:ıne 1 
td\1.ikesiııe ~. dar looridordan g.. l 

r~)l< ~ıUnC"t:i.'.i-.6r·ne baıki..ı..."SS., bugtin
kıü. k.aırvt taacl"Ul>lıara güve~ ve 
btJnd3n ... ~..., bddcdik}t•ri ~. 

Alman tebliğm•c gö."-', bu Jtaışı t&al'
t'W>laır dllhşmOl:ıal çt:t'n mt.tawveınettne 
ra~ ;n'.4at .,..,.,kt,,.liT. :Rusler da 
miil('Omadiyen bütün cephede micum· 
l<J'rr.ı tag.e[emektedir. 

M"'1kıeıdc, Rjev'dt:, AJ:manlıa.ı1n voı;;l
Ycıtı ~ iyi gibi gö:Oü.nJrriiycrsa da, 
hak1k.I durum bugünlfndc anl~cak· 
tr., Londt~ya gör-e Iljc. v'de 75 bi.n Al
man istJı'k!ı:ın grLJPU tecrit edi~ntişt.U-. 
Bu ·h:>lıcııi Alm:ınlar. ta. tcy;\, ne teııo
zip etmi;;lenilr. 

UZAK DOGUDA 

Yeni G:n.dc A vustra~"l:ıl0<'ın Bu
na lıssiıne !< = sll:>gil hüclll!Y~ yap
t...~ bildiri)yor. Scı1 rrtJlk<ııv~..,,,.,tc 
r.a"7nen bı:r çdk japı.,:1 öld"- U::lll!ÜıŞtür. 
F"'1<n.t Buna hen.üz Japonların e:;n.de. 
d.ir. 

Takyodaın ge!en bir haıbcr öe, Gua.
da.lkanad ~md~ici q()fı dırni7. mu~ 

·baTctbc.ısin.dc Amt'.ri-k r?ar:.n bi.r sattı 
hm,> Ct.~-i. Oir k:ru\·<rZÖrü, bir nw'h
r~i b:..tı.r~lnı..ş. 1kıt mtfhr.iple <l'e yacıgıın 
<:"lcırll'm:ışt:ır 

A vootca+y"'la. "'"' h imaJ.:i tı gittikr;e 
rttrnımaıktı?dır. s;ırtlı ve rnü.'1.:rr.ım.:ıt 

fal><ika.la.n 6 d:ıııı 22 yr, yardımcı taıb
'l'ikal0ıt· 76 darı 143 <: rrk'JIM!rn'!Ştır Bu. 
!db•ı ka3arın 1rr.ıı:,:f iz ısi~hl aır1ncZan° iyi 
siUıh1ar ~ da iliıve erulm<k· 
tcdir, 

Tereddüd Etmeden 

r~~ci HAZ 1 R 
-'I' Traş Bıçaklarını Kul'anınız. 

ak~i İsveç ('Pliğlneen hususi o!ar.ak İs\·içr-ede yap· 
t ı·ılıın n.\Zm LUKS TRAŞ BIÇAKLARI p';-a>ada mevcut bütün bıçak· 
ludJ.n U;a~Q.n ve ~ur. Her y~rde ısrarla. arayınız. 
D E P O S U· J.t~:ı.bc.: Çi<•kpa.,rında Fındıldty>ıı Han No. 31 

Ff;ll:\lİ ı'\RDAI 1 vı• Ş'.ci.. E-k· ltı\LK Bıçaıkl:ırı Söhİ'p~erinckn. 

B<nhcrJr ~ ct 1.y('lındcn: 

c;.,,- .yet .. ı,. 1 2/12/942 ÇaT,:ınıiıaı 
IÜilü se ~ k alcl!1e unn rr:i heyet top
lı"ltmır.dfl. t·k.serıyet hasıl ol'.lladı~ .. 
d~n t<ıp .antı 8/l 2/9H s:hlı gir.: in• bıı
~I< •. 1ıışl>'. 111"7.kür &ü.ı:ı sant 14 den 
ı 7 ye k.& B ,;,.r i cm:idcs i!dc Ernin
ör.ıu il • .,.,<nd• yapııacaı<tır. Ce<niye- J---------------
1.e kaıy t.lı ~tı n:.n o guın ve s aıtte bü~ 2 - ~ts;.p mütetti$1erjnio raporu. 3 -
viyc< ' rlU( ~r~..ç gelrno:erı ilan oliı.- 19-13 senesi butç~ ve kadrosunun lı::abu. 

Mat.lrid, 5 (A,A) - Fasto.n lıalJ<T a.
l:ırıcbğına göre Fas ve co;oa.;.nde her 
llfrrhl rop:antııar ve '"'\kın ııt'\11> ha· 
lmde ~şmalıın yasa.k edibn>ı;Ur. 

Amerikan ticaret 
filosunun zayiatı 

•- Harp bitıliği vakit Büyü'k 
Britany.a, B:~ıe~ Amerika ve 
Rusya silahlı kuvvet inhisarına 
bilfiil maliıtı: obcakfardır. Bn 
kuvvet b·rk'§İk mi11C1tler namı
na teca.-üzün tekerrür co!ınesine 
ınani olım.ı&. için lmllarulacıak
tır •• 
Diyor. Yine Eden'in şöyle bir 

cümle.si var: 

Rjev batısında 
Alman mevzileri 

ele geçirildi 

Vaşhıgton, 5 (A.A.) - Bahriye 
N:ı.ı.ırlığı, Birleşit. Amerika deniz 
ticarot f Josunun l.:ırp yüzünden 
uğradığı insan zayiat,nm, 463 ölü 
ve 2318 kayıp olmak Ü:ı;cre 291)1 
kiş;den ibarot olduğunu bildirm•ık· 
tıı<Lr. 

h..anuda Baş vekili 
Vaşingtonda 

Va~i.ngLon, 5 (A.A.) - K-;.nada 
Başvekili :U. l\fukeıuie King bu
ı:ün V11şhrgtona gel~ ,.e Beyaz 
S:;rayda Reis Ruzvelt tar:ıfımlan 
kabul ed ,imiştir. Her iki devlet 
adamı ekonorn.Lk me. delcr ctra
f..nda görüşmüşlerdir. 

•- Bütün cihana şaımil her· 
hang;İ b'.r •İ9tem d~.hilin,de bü
tün devletler ııollerini ifaya 
mecburdurlar. Eğer, biz A-.TU
pa m;Jktkrini kendi mukaddc
r.ıtl-anmn kendi hakimleri oıl
ma.k vaı;iyetmde bınıJcın;ak 
mes'uliyetlerimizden vngeç.miş 
ve mibıt&kbel Alınan tecavüzü
ne bir zemiın hınırlanıış ohıruz.• 
Eğer yukarı.d.ıınbe.ri geçen bu 

cii.m}elerin müellifi •Eden> yoıine 
•Fon Ribbeıııtroıı• adı ile w yine 
•Alınan. irelimesin.i .tngili:za ke
ı;mesi ile değiştirirsek gözümii7.ıe 
çarpacııık hangi tezad noktası ka
ltr?. Eden'in bu sö:ıılerine bıikııı.ca 
hal iıkmtie Eden ile Fon Ribben
trop ayni maksatta birleşmiş ol
ımuy<ı11ar nu?. Ufaktelcl< farı.Iar 
dışında l\lihve.rin do siya:J ve as
keri bll'kmıdan dediği: 
•- Eğer ,biz Avrupa mH!eıtleri.n.i 

ılı:eııdi muluıdderatların;n keruli 
hakimK>ri olmak vaziyetinde bı· 
rakırsııık ınes·'uliyetledmiz.deu vaz
geçmi~ w müstaık.bel •İng Ilı.. to
cavüzüno bir zemin hazırLamış 

oluruz• 
un ben:ıeri değil midir?. Yine 

•yeni niıJam., •Avrupa birliği> 
mevzuları üzerinde Mihverin de
diği:. 
•- Bütün cihana şamil herhan

gi bir .sistem d.ahllinde büfün dev

letler rollexi:n.i ifa)ıa mccbwrdur
lar •• 

İbırresinden ve t<!2:İııden başlııa 
nedir?. Ya, biz Eden'in ded'kleri
ni yanlış w hatalı anlıyoruz. Ya 
Eden şahsi gödiş ve .kanaatıleri 
ile Alımınyanın d~tüğü hataya 
düşüyor. ,a 

Atlantfk beyannamesin ·o :rejim. 
!eri, isliklalleri, milletlerin kendi 
kendilerini i.dar.esini temrıınt al
t.mıUı bulunduran vai.ıllerine tanı 
tezad ifade eden böyle bir k•uıaa
tin lııg,I z Hariciye Nazırı tarafın· 
dan ortaya çıkımlmas.ı belki eksiık 
.-c vuzul>~uz ifade edilen bir lıüs· 
niin yet eseri dahi cılsn Atl.arut'.k 
hc)·~nnaınCtii ll'tlbwıu sar&ar ve 
dcmokras;ı.alar safına bai;!<ıruın 
ıniHetJ.;,rj in'ki<sara se•keder. 

Lodra, 5 (A.A.) - Moslrova 
radyosu bu saba.lı orıken yaptığı 
yayını da, Sovyet b Ilikkı.,.n ba.>
.kıııı taarruzu yapmak sureti°e Rjev 
•batısında bir kesi<!llde bütün Al
man mevzileriru ele g~iırdlk!er ni 
bildirmektedir. 

Rad~, Sovyet kuvvetlerı<!İ.n 

bi.r ç<>k meskıln mahatleri işgaJ 
ettiklerini ilave etmekıtecliır. Ş tl.. 
deili •kar tırtınalan yolları geçil -
mez hale getirıni§'tiır. Alman ku -
mandıınlığı bütün ihtiyat b·rl'.klıe
r.ini savaşa sürmekte ve biır çok 
karştlık taarruzla:r yap:ınııktdlr. 

* Londra, 5 (A.A.) - Spirtıfire 
İngiliz uçaJdla1'l dün Fransaya ve 
Belç'kaya taarruz e~. Biır 
düşman uçağı tahrip ed »miış!hr. 
4 İngiliz uıçağı fu;leri.ne d,önme:miş
lerdir. 

23 Sonteşrindenberi 
bozulmayan kız cesedi 

Santaııı.der, 5 (A.A.) - 23 Son

teşrinde ölen Mania Rivas ism:n.. 
deki Guetxılu genç kızın c<..,,.,di 

canlı ten rengini ve ada le hare· 

kefni muhafaza etmekle buıtunr

duğu için henüz güınülınemiştir. 
Son gün.lerde bio-çok doktm-I.ıır bu 
hadiseyi incelemek :çin ce6Cdi zi
yaret etııı.işlımlir. Bu sabah San-

tanıder valisi ile s:hhat müdürü 

genç kızm cesedini muayene et. 
:ınlşler ve bozulıına cı;cri gi>rdük
leri içi.n yenlden gömülme mü-
saadesi vern~lerdiır, · -

. 1 
Istnnbul Hamamcılar cenu;yetinde.n· 1 
CL"llliye•n:.ı.in 2/12/942 çaı~ gü 

nü yapıla.TJ f;C!lclik :ıleıtı.de heyl'l top-: 

Vali Muavini 
Yaıovada 

Vali ?ı,tua:v'in B. Ahm-ct K.,ıınjr bu A
ba.l:ı Y&lovaya gilm~ 

VENİ EKMEK 
KAR ELERİ 
HAZIRLIGI 
Kara-ı.mı - Ş:Jbat dkıı>dk ka.nıe

l.eri..."lin h~ll'La.;ı.na:~ iı 1 Bl!'l~:yece '1·n
dU!ıln rıı:J;yele geçtim :r ır J)i)C' rel
tıam. Viliıyel tıu 65Jbah :u teb.ıiğ; n~t.. 

mıişlir: 
1 - Vaızi!dvrl ıst·nbııl Belce.ye hu· 

d\ld'U hru.-i.c..ndc butlruum 11111..•n>ıı.11; ve rıa· 
biıtae-.,d:.rn,a.;~clcri istaOOuılua. ak~ırr.et t:dm 
kf".n Kar:~ .... .11. :.;aır.i-S"".bal ayl -r.ıa &t 
ek.nck ık.:u't r:ını altl> mdı-tt".i ı.ç.._11 ur~ 
ır:uı: b~--...!!...ı..\.:a.·'U m~:ıldı.·ki d.Jjl'(tgi a. 
mir'~4derir:.ci'Cn ~...J;~ veLikaıl:au'l o 
~:...~:n tn bilı;ruk n.ii:kiy-t Ao-ıı . ~ 
~ ...ıtir<likl.,n """"" ııt...-W.<ia o
tıran a~lc~~rirre gönde.11.neleri ilıa.z.ım· 
dır. 

2 - Bu v~'da a.12csin;ıı bt&>
bulda. otwdujıu 'l•e bü.y<..'Ct OdüçU:k aU
fug mtk.ı.;rn!ıaı .iy le &ile re$nc oroca. eit
m.ık kaa-tı v•t'llmedlği bile! ı ·C('kt .. 

3 - Memwıiyetl('t'i Aııi'.uıra. ile ·İz. 
rntrde olıaa~dan aild0.ri İ31.ıE'ıbulda 
\loamet t<i•n:ler, b~;e bir ve-,lka ııetır
miye<"t'k ooğrudı:m cloj\ı ı.:ya Ar~a.ıw. ve 
İmıi>:'c ait ıilınıdc kaı·t:ı.rıru ibraz ede
ceklerdir. 

4 - .Alı:iloadar.laın <kn-ı<•k lkın•naı:-.ıı 
z:ııınsnrnlıı :::lal:>.0:.ın.elcrl için i<T.didon 
lc;c.<;lbüı;e ııoçmo!<'ti themntiye. :c t.eb. 
IJğ cıJıımw. 

lı:ın1ıo:nda. ekoer,yet h""ıl olıııadlğından ---------------
top;a.nıı ~/12/942 çar~a.ınba &Üllüne 
b:ı:nlkı)m19lu-. l\l.czkılr gün ve sa.at H Gece yarısı taşla adam 
den 16 ya kodar B:ıbı!U ca<k.csındı 101 •• •• 
No. lu Esnaf cem!y..Ueri bin:ıwıd.a y;ı.. olduren genç 
pıla<.aktn-. C("!lltyt:te ık.ayrth :l.zan1n 0 
gün ve ss.a1tte hiiviyct \'!ll""'1uilarile ge!-
me: ""rt Wn ulunu.r. (352) 

RUZNAJ\1E: 
ı - icaırc heycliG:n \'a:.:şnıa raporu. 

2 - H~s~.p müfettŞ.ler:ııin. ı aporu. :~ _ 
1943 &en esi bütçe ve li( <.i.:t).!uıııun k'db~ 
Jıü, 4 _ A.zant.n lek'~itlcri, 5 - İı..ı.n're he· 
yet.in4l nı·Lı:idıctlerini b•tir.t·n 11.ı:rfı için 

saçim y:lıp:ılın061. 

(1 inCı s· ,n 1l••V&!ll) 

Kim tarafından gelir>e gcılsin, 
hangi galip adma olursa olsım bir 
taraflı dünya hakimiyetini kU;r
ınak heve.in.o asli düşülmemdi.di:r. 
1918 sullıunun en büyük h<lta . ..ı bu -------------

l\luoiki San'"1l<Arlar ceır<ıyetınd,..: 

Yapılan tahkikattan Ruhinin 
evvE•:k. gece Arif Uçarla birl:.kte 
Kordondaki rr.ey'lırneden o'rin
de ,,çtiği tesbit o~unmuştur. Ruhi
n·n bu cinayeti sarhoş<!u.k net:ce
.sinode ta.ş!a iş ıed:ği aıı~....şı.makta

dır. Ruhiır.n üzer:nde 12 lira p::>ea 
bu•:unmuş ve bunun da maktül 
Arif Avçarın olduğu tesb't olun
muışıur . 

olduı,'ll gibi 1939 harbinin belki 
en başlı amili de yine bn <>lmtış 
ve bütün tasarlar bu üıınil ve bu 
sebep üzerine bina edilın.ştir. Yer
yüzünıde iki insan bir arad.a ya
şaına'k imklinyıa sahip kaldı'kça 
realite da•ma bir taraflı hakimi
yetin aleyhioo olacakıtır. 

Bu bahis üzerinde yüks~ MiUJ 
Şef İnönü en olgun ve cihanşü
mul ıoşh si koymuştur: 

•- Yoryüzünde bir tarafın 
hiıkimi) etioo dayanan bir 6iya· 
set yapısının kal!'m>yacağı ve· 
ya ı.nııulamıyacağı anlaşıhmıya 
başla·nnu~tır, denüebii'.r. 

Cemtyetimizi.n 3112/942 perşernbtı gü 
nü yap·!.a11 sıe;ı.t·l!k a;P!Jdc un1Uml heyet 
İ-Opl:mlıBmd> ek.scfiyet h:lSıl o'.madığın 
dıan toplantı 10/12/942 Perşembe gUn<I· 
ne b'1akı.!mıştır. Mcz.lntr gün s.aat. 14 den 
16 ya kadar Bole<liY• civarında Babıali 
cadd<1...-ne !() No. kı binedıık'i ccmi:re't 
met'.kezi.ı:ıde yç;haı:ıakttr. Cemiyete l<ıa.
yrtlı a..z:anıa o gün ve saaıtte hüviyet va
reka!Jıri)"k ge!mcleıi ilan ohmur. (353) 

RUZNAME ı 

1 - İci.9.re heyetinin çalışma raporu.\ 
2 - Hcsr.p müfeUiş!er~n.in ra.poru, 3 _. 
1943 &cnesi bütçr ve kadro~un kabu.
Ni. 4 - Az.an>n !.,k'' n:.ri, 5 - İdare ~ 
yet!nl.n Il) ~d!!cltcOOl b•tir.en nliıfı için 1 

~·m yap:..tnaPI. 

Şayanı dikkat 
b:r hırsızlık 

Cl i"'tcl Sahifeden D!vam.) 

miştir. Osman da tutırlmuş ve 
evin.de 200 parça pc.sta paketi Jı.11>
Junmuşiur. 

Tahldkı<t derinlcştiırilince ha
vale memuru l\fuhitıtin ile hamal 
Heı;anın da bu işle alabaları ol
duğu ve bir müddetteııberi paket
leri aşırdikları tesb'.t olunmuş
tur. 

Ankllt<ld<ın b..ldrHJğrıe &Ör< M<ollı 
Teşlı)latı E>asiye Eı&!Dd>i dllo top. 
lıaooıı..ı.k mebus int.lhabı. \i:anun lAyiba&l 
illzer.iııdeki l<l:k iJol<'ruı tama:mJ.amoş ve 
layihayı Meclis Umumi H"1'etlııc vcr
~l>.r 

İımcn'.n tldl.ler y&pt.lğı ~ llo 
ıntlhApla,r 36 - ~ g(lnde taımımkna.

bilccd<t.ir. Söylcadiil;ine göııe BQ,y<llt 

!.f.Jicıt Mecl!sirJn bu Q1D1 no alt ırıda 

r.ş tati~ gmneei ve blJ .,,ı:n,...bcl

lc: intlhabm yen.ııcnmcsf mtrarı \'rl'

m.,.· mutıtmıelıdir. Bu ,\ıtımııle ccızaı-.ın 
nau.-ran ye,,; Meclia lii•.ıbat <ı-~da 

lı;1t!r.ıu çaiin'lacalttır ve yeni Mecli&tc 
şimdikinden 1~15 fZ]M!yle 4-1~ 

mdı'"" bukmmııaı mutıterocldir. 

Valimizin Beşinci yılı 
tl lnci s~·hıfeo. !l ~~v tıJ 

uygun bir sü>''allo harekete 
geilrirk.~n idari ve içt·nıaı cephe
de de takdirle kayd<·<iikrek, mü
tt.\mayiz bit ba!iarı göst n ~tir. 
Bu suretle; yüklü bir çalı,ma pro
gramı arasında ve zaman n hü
tiin i.mkôı:u ·zl1kların:ı ragnıen ~a~ 
1 ni~ saıkee hem ,·ilıil·etin, hem 
Beled·yenin işlerini şayanı tak
dir bir şekilde yapınırkla kalmı ra
rak ya~aytşı kola)'la, tırmı) a, İs
tanbul halikını bulıraından mi!.nı· 
kün olduğu kadar fazla koruınıya 
da bilha..sa gayret etmiş "e at.
melde bulunmuştur. 

Dokt<ır Lütfi Kırılaır·n o!1:Un ba
ş"1'ılarla dolu olan dört uıc.ai plı 
içinde şehriıni:z.e knand rdığı e
ııe.reri şu s.nreıle hırlasa edebilil'iz: 
VA.LİJ\IİZIN ŞEHRE KAZA:>;

DIRDI(;I ESERLER 

1 

1 

BEYoGLU YAKASJ, 'DA: Tak
sım gazinosu ve patıkı, Taksim 
ımeydanı, inönü geı.s', Taks·m ve 
Harbiye h,;l'aları ,Ta.!rsim - Haı-
biy" yolu asfaltı ve rc!üjlerı. Va
li konağı caddesi ve park~ Ş şE . 
Osmanbey cadd · i Harbiye cad
des.n n te•:s;., :.-..ıec diyeıköyü me
zari.ğı, Feroköy mezarlığı, Sü-rp
agop tenis yeri, Ma~ka - Akaret
leı- caddcs:n.n tevs;,i Maçka - Dol
mabahçe yolu, A'>-'<er oca.ğı yolu, 
Mete caddesi, Ask r oca,ğı - Dc>I· 
mabahçe yolu, Mühendııs mekt~ 
binin önü, Sıadyom önü paı.:U, 

Barbaros meyıdaru, Abbas aga 
park:, Kabataş iskelesinin 't.ev.i, 
Kabataş ra-r.kı ve çeşmeo;i, Te-pe
·ba§ı bahçe ve yolları, Refik Say
dam yolu, itıfaiye önü parktı, Ka
sımpaşa :rolu, Ş şhane - Gazi ve 
kıöprüsü yolu. 

ÜSKÜDAR YAKASI VE D1-
GER SEMTLER: Kadıköy mey
danı ve Alt.yo!11ıt,"'zı, Bcığaz.içiııde 
Anado1:.ı yakasının yolla".ı, Üs
küdar meydanı, Çam.lıca yollan:, 
Ercr;'.<öy yol!arı, Fen rbahçe par
kı, Bebek - lst:nye yolu, Florya 
gaz.nosu ve Floryadalııi yem te
sisat ve inşaat Yıldız parJtı, Nı
ııant.aşı m~kteb' paıı.1<1. 

İSTA!\'BUL YAKASINDA: E
mioonü rne)"danı, Yı•nicami pa~ 
k., Mısırçarşısının isı rnliık, An
kara caJ",sı yolları, Bo'ed.ye t,,. 
nası önündeki pank, Topkapı parr
ki ve c~varı, BcYaız.._t meydaı}l, 

Kaska ,·o'u, İnk'.ilp müzesi, Ak
saray \'e Fal°·h yollarındaki refüj 
ve t?E'\Uarlar, Aksaravda Süılıi -
bostan pank.ı, Gazi bulvarının bi· 
r on<:ıi kısm. ve Cerrahpaışa hasta
hanesor:de yeni pavyon. 

Bunlardan ıbaşka geçen dört y'1 
~ınde şehir har dnde 127 bw;uık 
kilometre asfalt ve katranlı şose, 

1235 buçuk kıilometre de maka -
dam şose yapı1ınııştı. Ayr-ea şe -
hi.r i,ı;inde 55 ıkl!.ı;ı.ınetıre adi <kaldı
rım, 22 .kı'lomet.re parke kaldırım, 
8 kilometre biıüm betonu, 3 hlk>
metre asfalt, 21 kilometre katran
l.ı; 35 kilometre makadam, 2 bu-

- çuk kilometre mozayik parke, 17 
.kılom~tre mecra, kanal ve.sa re, 
4 buçuk kiometre de dı.ıvar ill§a 
edilmiştir. 

çal.şmaktan da geri kııı'ıııamak la· 
zımdı. Bunun için dürt se'1Crle 
neıer yapmak miin1kün · onları 
yapmıya ~alışt nı.• 

BU YIL Y A.PlLACAK 
işı.ı:R 

Liıtfi .Kırdar bu yıl ~ apı '.,cıık 
olan işler haı.'k.ııda da deıııi~t .r 
ki: 
•- Paramızın azhğ'. na, \ '!-tait 

ve işçi .naksaı>hğıta ı:ığıncn bu 
güzel şehrin lay k olduğu unar 
hızını arttırmaktan fıkğ olınıya
cağız. 

iki hafta sonra küşat tören ni 
yapacağımız Gazı Bulvarının b:
rinci ku.smuıdan soma hemen Ak
sa.rayda Mustafa Kemal Paşa. 

ca.:iı.leesi ile birleşecek olan · .nci 
.kısmının unşasına başlıyaca,ıa 

ve ge:ecek yıl bu vak ·ılerdc de i
k1nci kısm!n inşaatını t.a-a111 a
mış olacağız. Şehrin bu bire.k 
buh-arı tamamland•ktan sonn 

sik1et merkez jstanbulun bu ci
hetine intikal ede<:okt..r. 

Yeni servise k<>nacak olan oto

tü.s'.cr, bu gen 'ş bulvardan fayda
lanmak surene !stanbulun na-

.kil vastast !Jıtiyacım b..r lıayl:. a

zaltmış olaco.ktır. 

Önümü.v:ic<.ı yaz Mısızçar.;ısı 
da tamarn.lannuş ve hal olaıa.k a
çılmış bu!unaca:Chr. 

Taksimden Doi.mabahı;ed~ t.ı· 
önü stadına kadar uzıman ,-aır. 
;st mliı.k ediliyor, dO:durw'.uyor. 
Bu:ra;ı ta Taksimden den.lz k;, ı • 
sına kadar muazzam ve uml mi 
biır pank halhıe konula.caktıT. 

Dem·r tedar.k ed''medği !çin 
inşaatı durmuş olan İ'lönli f atlc
nın da inşaatına baş~ıyornz. İcap 
eden mah<eme :ed.r k c ,J'ın ~ r. 
Hepsi değ ise bile mı1.Jıım b'.r km
mı bu yıl ıamamlar.acak ve> :{re 
önümii2dek.i yaz stad.n en büyük 
kısmı spor harekcUer:ne tahs;s e
d.lecektir.• 

Vali ve Bele-iye Re·sim.ız bir 
6uale cevaben d.: şuniarı ı.Jiıve 
etmiştir: 

- Şdı \r ha 'lkmdan pek •tı<•r.nUC>-.m, 

<k'd.ı, h ... mt('i::'~~r 1.ıt~ en hç b:L" ~ 
y(:L.:m~"Q.>..B.l..1.1" h bt:.Kli r 
~ ·n b ı!T1'KL ı ba.k r~ n tt-- ,.,;. 

1 
l-.."'fır b·.r ta.vır go~ .Jl"'U.n. E rusen b a 
1.-1·11~1 Şef Wlr.Ait u.:_-1'.ı• tr.e airrı <' e-
rek lıüküıuett~ &t \! t ha~ tan t J.. 

W ya.ı'dıı;n go;ocum. İstanbul rr: l· 

atı da~ bl.r'...ı m.!.ı.Jl\."'.. g tı el. 
Ya.la:uız. W.anbl.Jı\..o.:a.r'"".:.n bir t.t. r r"I, 
milmkün oadu~u. k;tl.C.; .•• : BcltCi~,. t41r ~· 
ma.tlfla ı, -) lili"lf" v 1 l T 1 .. 

v:ıtY!-:ırda.'<ı ııdit- nı ıı.lk k ı!. k ::ı
dine on~ y(·b.J.r. Sa •cc: ta:tJ:.ıv : , • 
si.t'i olsllll dü uac .. ıylc traı.n:n y ~a 

atl.ı:y.anlaı'd.am 'fizı}:e u :ı le: \'t iç 'Jz 7-

hya sı:ı:lrya ~ ııh:yuıuı:. ~ 3 - ~ 
bın lltşiden ceza a . .fuğ. :ı:az. h---de y·ne 

tr&Jn\'aylara aU.C.l!rkt.in ·cııdil.:Mi • 
larmyorlar.• 

cSON TEL<ilLID Dört mesai yı. 
lsıı fC'\'·kAlade b r nn.ıl\-·t. lfıa,k;ye\o.16 a; .... 

kııda bıırokan çaıt ad;c•-1. Va" w Be

lıed.ye Re:..Stmıiz B. Li\tfi K· .. 1:ı Ş'ill1<
ranla ve bitti.in sam imiY"'tiylf' 'tt-b!tk 
eder ve yeni ça~ı:şına lt"J'lc~ind.c de bü~ 

yilı.<", haoyırlı l>a!ii•rıl:ıır g~!ıorcceline e

min, mutmain bu.u:ıdLt,i\mıu k ~7-

ter~· ------~-
Mrlletlıerin, küçük büyülı:, 

heı>>İ için yeryüzün.de i>t klal 
ve bay:s,Yetle yaşamak imkanı ,. . . .. .. " 

l iKI YUZLU ADAM 

Vali ve Beleıdiye Reis'miz t.
tanbulıdaki mesııisinin beş·ııci yılı
nı idrak etmesi dalay;sile ihti
saslarını saran bir gaweci tri<a- ara yor 

sabit olncalııtır ..• 
Eğer, biz şahsan hatalı b:r an· 

!ayış içinde bulumnuy<>rM>k Eden 
kana<ıtlcri ile bu teşhisin ve biz'm 
ölçülerümizin çerçevesi d şında 
kalmış bulunuyo,r, denıckt.z. Fa· 
Jı.ıt, bu .özleri lng'llerenin r<>srui 
bcyanntı saymak şimdlHk doğru 
olmaz. Bellki de, kendi salında 
dövüşen bir devlete vcr:lmiş bir 
rüşrnttcn iba.roıtk. 

ETE/11 IL'.:tET BE.NiCE 

ZAYi - İstanb..ıJ. Ünıveı:silcsi Ttı 
Fi!C\.~esindcn aldığım 24~1 No. lu 

ı So.n senelerin en heyecanlı FllııU 

Artistleri: 

SPENCER TRACY • LANA TURNER 
ve Greıa Garbonun yerini dolduran 

/NGRiD 
Türkçe İPEK 

BERGMAN 
Original 

kopyası MELEK 

daşımız11 şw>ları söylcm4tir: 
~ Bu dört harp yılında mem

leketin umumi ha)alı çoJ< müşkül 
şartlara rağmen itıık.ıliıp h zı, yül<
selme ve inkişaf .eyri 1çinde geç
miştir. Milli haya,! ve emniyeti
mızin hiçbk suretle •ars1lmasma 
iınkı:n ,·umcnıek baş hedefimiz
dir. Bunun için vatan müdefa.a,;ı
na hazırlklı bulunmayı, faal:yeti
m ·z.ın ilk plandaki en ehemmi
yetli ~i olarak tam ve kim1il bir 
surette gözönünde tutmaktayız, l 

LİSE MEZUNU BtR GENÇ 
lş ARIYOR 

!stanbul er;.ek l:scsmö~n ~ 
zunu ınıve 1341 <loğumluy-~m. ı:s
ıkıerlkle h-.,ı; b' r iL§' ği m -c '!< ".ır. 
Cideli bir rrüessesede tP. s : le 
mütenasip <ı-.r ş ar-\orurrı A .u 
eden>ern Son Telgraf!a (Öz) ru
muzuna mektupla n:ürac at et -
ınesi r:ca olurıır. 

İŞ ARIYOR 

ıı.11r C351) lı<I. • - Azanın tekU!leri. 5 - İd:ır be-
BC7-'1A!\IE ı . 7eli aza:::ı<ımn müddetierı<». b;t;reıı m-! 
1 - 10.ı;:~ hOJclm'A ~ ıraponıı. t6 lçiıı oec:iaa rıpılmuı 

al!ııır IŞçi kam<'!n'İ zayi ett:m, ycnI.ınl 
aılaca1'ıı.ncia.n c.U<:isinin hffnmlil yoktul". \ 

<'>b<lullal:ı YÜKSEL ~111111111111 .. lllllllllım!l!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll, 

Fakat bizim ve biz;m olarak ka- l 
lacak olan Türk vatanını güz.el'eş• 
tirıııck, y <ikseltmek ve mi!!etLmi

&ln J•f•) •iı.n& koaylaşhmıa.k içia 

FEN MEMURU - Gerek res
sam olarak geriık inşaat şant'.ye
ler< nde c;al:şmış tecrübeli ve türk 
çe, ingii zce, fransı;c;) a a ;a 
ger.ç b;.r Türk vatan sşı ış ar.,or. 
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Mavna enkazı ve 
yonga satılacak 
~t~.!..:ıu.c;:ııJtıt \'cka:ctı .:..; ... ·~·!Pt Lınırt:ı:iar1 i~letrne Uınııu.m .l\.ftidü.rlüği.inden; 
.ı;..etme:ıti.:io ~ir d~hı.:rıo. ım ... ılclif atelycl~ıinı:!e b;ııikm''4! ta;kril>Qıı 5:5 nıa 

6(1 vn ını;k:Jrı. mcrvna ·• -.;;a:r veırnit ta.'TI.İ!'U1ında hU'GU'ie gelmiş ahşap ~~ ve 
p;Jr.,· .. ~l' aç* ;.ı·;ıtırma suretiyle so.tı::ıc::ktı.r. l\.1uh.mmen bcdcll 1800 - Bin se
kiz flAZ. iı:a. ve rr.ıuvakıkıat teminatı 135 - yüz otuz beş lir.adır. İhıi!e5i 11/12/942 
ta.rıh'inc r~~llıyan Curr:a günü saat 15 de Galıı.ta r.ht:ımındalti Urr.ıum Müdüır

j(i]< bln3'$tnda !.qı:ı)a;ıaca< olan S&lın Alma Koml.syumında yap:.!acak4r. 
Şırlna..'11• !ler &ün ııiizu g<-çen komiayoııda göril'.eb;lir. (1761 ) 

Tashih ifanı 
Sıhhat vt- İçtimaı !l.1ı:avenct Vt kitleli için 6000 ~ise sa.J;sitat dö merkür müs· 

tahlcbi "1ıalô !şin'n ciosUmc tarihi 16/121,942 ÇııTşanıxı. olncai< iken 1/12/ 9!2 ı....;ıw 
n\lolıamızc!a 18/12/9~2 olaırak neı,red.iJml~-r. Key:f'yet tastı:h olunur. (1885) 

rn. fienı iryolları Ye-limanları İşletme U. Maresi · İlanları 
~ J 

~ . 
Mühamcun bedel• (~371) dört bin sek<z yüz yctrrôş bir lira (20) yinml ku· 

ouş olan mut it.it t.aka::•.a (20) yiııml atlet Eltıklrik ınutörii. (M Biriru:ik:l:nıun 1942) 
P<.=ı)embe günü !'~at (15) on ~1e Haydaı~<ı Gar blnası. ck.ıhilinduki kornis
yoo t..ı.:rafınd:uı 2(1.k: c:ksi :'tmc usıjlü ile st.im. a!macaıkt:r 

Bu işe girnneic .. ı;yrn!er!n (365) ilç y'Oz allm'>Ş beş ~na (34) otce dört ~ 
rcşh.k !Ti ... va':<kat ten:inıa.t ve kanunun tayn etliği ,-csaikle birLi.k:te ~lltmr gü. 
r.U .san.tine k .. dar k.ıomis-yoıı:ı müracaatları lannd;T, 

l>c.· işe ait şartnameler Kamisyond= p:ırao;:.z olarel< dağıtıhnakt.adı.r. (2059) 

istanbul Defterdarhğından: 
Başv•kilİ"t Arı;cv dairesine a;ı De!terdaı'hk bması ah kalır.ılak.i maııunı.em.. 

y;:ııp•~acak <:ıekt!.ik te~i-atı 23/12/942 Çarşall'.ılxı: günü saaıt 15 d-e M~llt E~ 
~I ~ .~c:uğt'1<'<! müı ViP•kiJ Korrusy<>Oda paıarhkla ;h.ale edilCC<'ktir. 

K<};f 'ot-deli (340,36) teminatı «26> lir:> 53 kımıışluT, K('Şif ve şartıı:ı.rnc6i 

her gün görltkbll<r. 
İ·te<Jil•rm muvaıld<at teminat mııJOOcri'.bırı ve nütw hüvyet cti.zd.a.nla.riy:ıe 

birC'kle l'Il1'"<kür &Uı> ve sa<rtle M;;Ji Eınliık Müıdürl(!~'Üiıle miinacaatlan. (21>79) 

G=\J~~ tıWD~ 
~l:.1li~®~ 

PARANIZIN 
MEYVASINI 

Deniz Küçük Nakliye Esnafı 
Cemiyetinden : 

CemlYelintiz aş&ğ>da ;ı-ııız:ılı me'\<ı<\ı müzakere ve tetkik <imek ve nizaıınl 
mıildıdıctlerini bitiren Hey'eti İ'da."e tız.a,ını..., yer!~ yc:ıJ: . ..-.ini 6CÇ!llck için 10/lG! 
/942 Per.şembe ~ senelik alcllde loongı....ıni saat 10 &an 17 ye kadar devam 
.tm.ık şııc0lc aıktecle:eğilod..'ll mezktir UıpJontıdı. ha.z>r bul1lllll'..ak üzı;.re ~a.. 
ckı.r a:.ıneiın eh1ıiyct cii:zıdanlaır:or'.e 942 senesine ait &da,t ma...ltbuzl.:ırı.ru hamilen 
ean:yet 1.-f(Tkcz.inC ge'imC!eni rica oJıunur. 

RUZNAJllEİ MÜZAKERATı 1 - İc!are Hey'etirsn çalışma r-.poru, 2 -
Hemp Mü!•tli;;!erinin r"-:ı><>ru, 3 - 943 S<mesi bütçe ve ka<lirarurnrn ıoa.bulÜ\ 4-
Aa.aının dikk!eri, 5 İd.a<re Hcy'eti ama·ın.dan mü<ldetlıcri bcllrenlcıticın ru,,flıun 

seçiTr..i,_ ------------------------

Tashih i anı 
.Bokı.~fcötY Emrazı Ak!lyc Hastahanesine a.lın.aca'k: 1500 çift çorap c•ksiltıne 

1 
tarihi 16/12/942 olacak i:ken 1/12/942 tarlhli nüshamızda 18/12/9U oı.arak 
~'.mıiet;r Keyfiyet tashih olunur. (1888) 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 28 2. nci Teşrin 1942 Vaziyeti 

A k t 1 f 
• 

Kasa: 
Altın: Sa1I .ıtlloıraıa 74616.483 104.954,052.36 
Boııknot ... ... ... ... ... ... . .. ... ..• 9.678.365.-

Ufaklık ... ... ... • .. ......... ... ...... ---'1"'7""2 . .;..805= ,9.;..5 

Dahildeki Hulıabiı:ler; 
l'U.rk Lf.raa ... . .• •• • ••• ••• •• • ... • •• 

Ba.ri~h:kl Mulınbirler: 

Altın : Safl ltllorram 28.914.450 
Altına tahYill tabU oerbest dövltler • 
tılter d6vlzlor •• :Borçlu kl1rioı •.• 
tı.ı.:iyelert •. . ... ••• ••• ••• .. . ••• ••• • •• 

Hazine Tahvilleri: 

Deruhte eclll& evrakı D&lldl;ye 
tarşılıtı ... ...... ... ... . .. ........ . 
lt.lnunun e ... a 1nci maddeler'.ne 
lıevfıkan hulııe tarafın.dan •W 
ted.tya t ... ........... . ... ........... . 

Senedat Cüzdanı: 
'l'1carl senet.ter ••• • '. ••• ... •• • ••• • •• 

&ham ve tahvilat cüzdanı: 
(Denıhıe ..ıllen evrıltı naıt

A - ( dl1enlıı karfılılt esham n 
tahvilli (itibari kıymetle) . .. . .. • •• 
B - Serb .. t esham ve tahvUAt ••••.• 

Avanslar: 
Altuı ve d~vi& üzcı:lne o.vana ... ..... . 
TahvllJ.t Clurlne avana ........... . 
Hazineye kısa vadeli nana ... ..... . 
Hazln"Y'! S850 No. lu Kanun.o. ııır. 
açılan altuı kal'lılı~ avana ..•••••.• 

Bi•sedarlar • 
:&Juhtelif • • • • • • 

, 
1.160.051.07 

4-0.670.486,69 

51.030.347.30 

158.748.563.-

24 .305.462.-

441.677 .459.22 

45.268.479.93 
10.500.689.30 

1.968.95 
8.693.307.95 

807.000.-

250.000.000.-

LİRA 

lH.805 .223.31 

1.160.051.07 

• 
91 .700.433.99 

134.443.101.-

H l.677 .459.22 

·"" 769.169.n 

259.502.276 90 
4.500.oon_ 
11.~13. :!J.3G 

l. ll5.071 14-1,08 

p • • 

Sermaye: 
lhtiyat Akçeelı 

1 f 

Adı ve fevka.i.~de ••• • • • ., , ._ ..... • .. 
Husus1 . ........ .................. •H 

Tedavüldeki B•nkno\lan: 
Deruhte edilen evrakı nak.d17e ..• ••• 
Kanunun 6 - d fncJ maddelerine 
tevfikan lı.ıızlne tara!mdan vlk.I 
tediyat ... .. ... . .. . .. . ... ... ........ . 
O.ruble edilen evrakı nalıidJJ• 
bak yesl ... .. . .. ... ......... ..... . 
Kanıthğl tamamen altın olan.lı: 
tlJveten teds.vüle vazedllen ........ . 
Reeskont mukalı lll l!Aveten teda· 
Yille vazed ilen .. . .. . ..• ... • . . ..... . 
Hazineye ya plısn altın k&rsıl ıklı 
avans mukabllt :l902 No. h kanun 
mucibince naveten tedavül• ••ze.-
•tıen ...... ... .. . ...... ... ...... .. . 

MEVDUAT 
TO.rk Lirası . . . . ... ... .......... . 
Altın: Sa tı K ilogram 877.422 
1850 No. İ?." kanuna ıôre Hazineye 

açılan ~var.s mukablH tevdi olu
nan al hnlar: 
Safı K iloRram 55.541.930 

Dö,iz Taahb~datı: 
Alim• tahvili kab il dovfzler ........ 
tıl~er d~v!zler ve alacaklı Kllrlıı ı 
baklvele-ti • .. ... .•• •u ••• • •• ... • • • 

Muhtellf , 

9.412.135.73 
8.000.000-

158.748.583.-

24.305.462-

134.443.101-

45.000.000~ 

800.400.000.-

!50.000.000~ 

97.467.177.61 
l .234.164.05 

78.124 .rn1.so 

24 881.259.91 

~-~ 
t~k:.i.1 

J,fılA 

15.000.000~ 

15.412.135. 73 

729843.101.-

98.701.341.66 

76.124.167.90 

24 .881.259 91 
153.109.437.88 

1.115.071 444.08 

l Temnrnz 1~38 tarıhinden itibarn h'koı 'o b oddl % ' Altın üurin~ ~rnns % 3 

rzATIITA RO:\lANJ· "'\ 

1 ~.!~.~~rde~.! .. ~!! .. !!u! 
~·--------~--------- Tefrika No: 3~ -

- Siz beru maolıalle karısı g' b> 
merak eW,,te mi buraya geldiği.
mi zannediyorsunuz? Çocuğum, 

eğer öyle düşünüyorsaru.z, alda • 
nıyorsumız. 

Polis memuruna şöyle yukarı
dan aşağ>ya bir •baktı ve yürü· 
meğe başladı. 

F akat pol's memuru te'lrrar 
kend.s in i d urdurdu. Mis B ag bu 
sefer sesini yükseltti: 

- Dostum H eterington'u ziya.
ret etmeme siz nası" mimi dlabi
Lrmişs' rı.iz? 

Polis memuru tereddü t etti. 
H a.)buki ald.ğı emirler oldukça 
sar•ht; . Ancak poI;steıı müsaade 
&lanı.a r eve gi reb.lir!crdi. 

Acaba iht.yar Metrdcetlin !hu
s usi bır ahlbabı kendis n; ziyaret
te .:\Iüsaade almış g:·iıi'.• t.elfı'kki 
edcbil: r miydi? Dikeni' mesele ... 

Hadisen .n vu:rnundanberi kı.m-

se gelip ;htiyar adamca,ğıaa te -
s elili vcrm;,, değildi. 

Memttr çcnesi.n: kaşıdı ve gö:ıı
lerini kald ı rdı. Yukarıki pence -
relerden bi.rtn in zayıf ve Hrek 
bir mum ışığı ile aydın1andığım 

gördü; 

- Peka!A, dedi içeröye g irip 
ihtiyatla •b iraz çene ça!.mamroa 
mahzur görmüyorum. Yalnı'l alt 
'kattaki odalara girmiyeceğı.njze 

da~ r bana söz veriniz. 

H enüz kararsızlığı üzerinde o1-
ma:l<la beraber kadına yol vermek 
jçin biraz kenara çekı ı.di. Mis Bag 
süraUe içeriye gi.rd' ve kapıyı şid· 
d etle arkasında!> kapadı. 

E vin içi ·karanhktı. Jlris Bag ça.n
tasından küçü< •br e!ektri.k lam
bası Ç!kardı. I1ığı önüne tutarak 
mutfağı ve sofayı geçti . 

Fakat me rdivenlerL çııkacak 

yerde, ıalonu geçti ve heyl]ı:elıer 

ga!cr~si ile salonu ayl!"an büyük 
pe:-denin yanına gc"di. 

O esnada 'lrnlb: Şddeı!e çal'Jlı -
yordu. Neredeyse bayı'.acak gi -
'boydi. B·r san<la~y<"'e ot ır<l\l ,-e 
çantasından çıkard1ğt k üçük •bi r 
ş!çeyi kokfad:. Be< dakika sonra 
k endtsini gayet iy' 

0

h!ssediyordu . 

T eluar ayağa !kalkarak perdeyi 
-araladı. Elek trjk lambasmın ışı
ğını içeriye tuttu. Heykelıler san
ki canlanmış g ibi oldular. 

Sonra lambanın ışığııı. ıbaşka 
yere çevirdi, Belliyd' k i oraya sa
b >t bir f iki rle gelmişli. 

G aler in in öbür sol ucunda, 
üzerinde heykel bulunm yan ibcış 
b ir kaide vardı. Diğer :'ki: heyk el 
k aidesi de boş duruıyo rdu, F a.1ca t 
g alerinin mt<kab·l taraf;nda .. . 
Yavaşça ga'erin:n öbür ucuna 

k adar iler1.:di ve durdu. 

E ve t işte burada onu görmüş 

değil m iydi? V e buradaki gö!:ge 
b irdenbire kaybolmamı.;; mıydı? 

M:s B a.g, öyle c ini!cre; perilere 
inanmıyan p ratik kadınlardandı. 

Heykelin ka '<lesini muayene e t
t i. Bu kaide, ta.{ r iben üç kadem 
trtiıfaında, sekiz .kaşeli ti:r meı:--

m •"!l_n ibarett', Ka'd,yi ;k; kolle 
kavrad , yerı.oocn oyna trrı. ıga ça
lıştı Fakat mı.wafa.k olamadı. 

O zaman cıJ;ndeki lam ban;n ı

şıığı i!c kfdeyi. her tarafından mu
ayene ett ve enteresan bir !ke -
şifte bu'.undu. 

K aideyi örten ~almın llıi r ta.
r:ııfında madeni !bir düğmenin 

parladı.ğını gördü. 

Hemen kaideıin arka tarafına 
d<ı(jru başını uzattı. Halının ö -
lbür ucunu kaldırdı. Yine bakır
dan yassı bir düğme daha gördü . 
Alla·h, Allah; heykel ka'd'esiJlde 
bu düğmeler in işi ne? B ' r ta
nesin e dokundu. B akll ki çev~ 
mek mümkün ... Çevirdi. Ayni za
m anda ka'.de kendi Hrafmda 
döndü ve kenara doğru çekHd i 

A ynl zamanda bi r insanın gc
çebilcceğ. gen'.şlikte iri bir del'k 
:peyda olmuştu. Delikten serin bir 
mafrızen lha,·asc gel'yordu. 

Mis Bag bu deliğin kenarına 

otura raık , c[ir.deki lambanın ışığı
nı a~ağıya doğru uzattı. dikkatle 
baktı. Merdiven fala n yoktu. Fa
k at m ahzenin zemin; nden tam bu 
del ğe kada r eski tahta kasa ların 

1 2 ' 4 s 6 7 8 9 
1 
2 - - . - ••• • • 3 ---

4 - -- ~ - ~ -~ -· - -
5 ••• 
' . 
7 
8 ııi ----- - • •• • 9 

'-"'-"'--L--!.....1-...1-...1-...1-~ 

Soldan sağa; 
1 - P.ım, 2 - Ni~, Tensi çok de

ğil, Gı:h:el San'at. 3-D<!niı..lcrimizden, 
4 - Beyaz, Aksi, Su, 5 - Terb:ye, 6-
İ,ı, Ewt, 7 - ist.anbulun l>ir oemtindc 
oluı'a.11, 8-Tensi Rusy""3. sıra dağ.o.r, 
Kmı1'leı, 9 - Bu.dal~ """1n (iki ık.eli.. 
me). 

Yuk ar1dan aşağı: 
_ı - Koç tane (İ<i 'kc!ı!me) 2 - A· 

za.mudan, Sıva.cı.nın A!Ptleri!lıdon, 3--
0lgu!llluık, 4 - ikram, yü~ Iruruş, 5 -
~·Iü:-eW,...c, Ter.si köle, 6 - ~dcbiyat~ 
mü ten :Jik, 7 - Ruh, Dahl, Is~m. 8 -
Silnnc, Nota, 9 - Su'b.ily. 

Dünkil bulmacanın halledilmiş 

1 
2 

' 4 
s 
' 7 
1 
s 

t ekli: • 
l 2 ' 4 s ' 7 8 9 
s A D E • A T E H 
EN • Z E L t L • 
RE F f KA • A L 
AM t L•M 1 • A 
z ı N EIJ , .. s ı a 
A• A RA Ç • M A 
D t L EJo'o ş E N 

• ı L • KAR A c A 

KA R • D A M A D 

5. 12. 942 Cumartesi 
18,00 P.roe•·ıum v.: 1\lc-11 ,C'~>:t"~ Saat A· 

yarı. 

18,03 Müızlk: Radyo Dans Ori<est ra.
sıı - Ruımba. ve Ko.nga'Jar 
~-aarn. (Şef: Nlıbad Tueng;n) . 

la,45 Radyo Ooruk Klü'l>U, 
19,30 M<"ITllcket Saat Ayan ve Ajans 

Habel'lerl. 
19,45 &'l'best 1() Dakti<a . 
19,55 MG7.;Jı:: Faısı.1 Hcy•eti. 
20, 15 Radyo G~-z>Ct esl. 
2-0.45 ?ı.ffizi'k: ŞnrGcı v e T ürküler. 
21 ,00 Konuşmo. (Kcn<l.imiı.i Tarul)'Q .. 

lı.m). 
21,15 Müzik: Dru('Yİci İst•Jcleri. 
21,45 K<lml!mla (Meslckleı· ~ 

yur,) 
22,00 Müzik: Radyu Salon Oli<.ostra> 

••. (Şef: Nec:p Aşl<m ) . 
22,30 Memleket Saat Ay11Iı, AjalM 

H aberleri ve Borsalar. 

re TAKVİM e 
Rınn ! 135_R 1 KASIM H'rrl 1361 
ı.TEŞRINI ZİLKADE 

L2 28 6 

Yıl 942 Ay 12 v-.~~ti F. :1r t 
S. D. Va1<;t !';. D. 

ı ci kanun 89 Gü"PŞ 2: 

5 
13 04 (\~le 7 2. 
15.8 ikindi 9 4 7 

17 4 Ak•an· 12 OC 

Cumar•e~i 1 1 ~ 1 ~ 1 ~iı,, ı~-348 

Or. NiHAD TOZGE 
Cild-Saç Frengi 

ve diger Zü~;revi hastalıklar 
ı 81Rl 'Sf;I '>l:'ll'lf l'ıı!IJ'ı1.:IA;$l:> ı 

Pı tı r fi Pırşımbıden mld ı •ı r gOn 
I • den t7. •o • lll t"da r (Taıefonı e ı ••a) 

0.0llll YMl,•I • ~f\at• H•nsl ".,.. "'"""""" •v,aı.11 
l!C:!:'.'!:ı! H••lllll~''" ....... t. tıa•IOll'U'l'll" 

y;ğılm,; oldc ~unu ,gördü. Öyfo ki 
bu kasa!ar pEC-\.11.5. b:r merdiven 
vaz.fes ni de görebilirdi. 

Mis Bag h ç 1crcddüt etmPden 
•bu delikten a<~~ıya kaydı. Kasa
ların üstüne ay ağ .nı basınca, hey
kel ka~<i·esini yin.e eskt yerine ge
t r di v~ anladı k , kaideyi lıareke
te getiren mekanizmayı d><arıdan 
da, içerid en de ışlE•m~ı~ ' müm
kündü .. 
Yavaş yaıvaş kasadan a.şağıya 

doğru indi, Taş bir zem'ne val'
mııştı. O zaman elindeki ışıkla 
dört bir tarafı yokladı. 

Alelade b ir m ahzende 'bulundu
ğunu anladı. Fakat mukabil ci
hette k i t a.ş b !r merdivenle de bu 
m ahzene ;nılmekte olduğunu gör
d ü. 

Demek k i bu malı zene jki in i ş 

yeri vadı. F akat bir' gizli idi. 
Geçen gece gördüğü esrarengiz 

gölge acaba neden bu gizli yolr 
dan mahzene ı nmi'Şti? 

L aki n bu müşahede esrarı çö· 
zemiyordu. Bu g zll yoldan gi
rip te, yine Brandon'un evinin alt 
katına açılan bu merdiven den 
ç ıkmakta ne mana vardı? 

(Devamı v .. r) 

- KURTULUŞ,... 
Dokto"!aT, BanıkacıJ.ar, KA· Bozulan parça)laTın yed•k· 
tipler, M ühendisler, v~Rkısıl I~ri tamir ücre:.i: a.lınmak· 

bütün m!lrekkepli k.<ılcmle sıwı yerı.r<ne takiJır. 
yazı ,.adnlar.tı mürekkebin 

ccplf'rine ak.maısınd:a.n~ kU· 

:J."W11a.S1nd.:ln ve ucıın bozu:I
masından !kır~ ·a.n ycgô.M 

HA K İKİ 
KUR 
P. 81 

IULUŞ 

6318 
DOLMA 

KALEMİ 
Mürekkepli k. :r~r.Je y a21 

yaı;m.::ıJt mecbuı .~ l ·1 olan 
ba:1k:ı b.aklk::ılen bu t z ye~tcn 
lrurtarmıslJ.r. 

Uca aşıamaz, 

bol mlrelıllep 

alır. Kuvvetli· 
ce baıııırsa 4 
kopya çılıara
blllr • 

Kurtuluş 
Kalemi se'kiz parça !ln il.ı.:1· 

.ret o lup her bir p:ırçıa.-sı bu

lunur. Açlk bırakıl<loğı 

ha!de he r ne §ekilıdc durur-
ra dursun mürekkep ak· 

maz ve kuTumnz. 

Kurtuluş 

rnün:-kkepli kalmuii r. 

BER YERDE 
ARAYINIZ 

iHTAR: Hao:kı ııaı;ırtacak de
recede, li.; çek yeni maı-kalar 
çıktığına naza.ran, sa.
Yln müşter.llertm.rz i n .oo.ız.ar1 
dlk!mt.lerini ce~bedcr:z. G:ı. 

nuıtili olan ya. 1nız İKTIS.\T 
VEKALETlltİZİN P. 8108-
6318 numar-a~arını ve K UR
TULUŞ 1smın i ta~ıyan 00!
ma Jtalemi haki.ki.:..iJ.ı:, 
TAKLİTJ,ERiNDEN 

SAKININJZ. 

1 
Kurtuluş Dolma Kalemleri Deposu 1 

._ ___ ;.ıs~T~RUL HAVUZLU HAN No. 1 

ôKsüRENL~ KATRAN HAKKI EKREM 
Kapıcılar cemiyetinden : 
Cemiyetimiz.in 2/12/!142 çarşamba. gU 

.nü yapıJ.a.n. une!ik alelid.e \llQ\Elll heyet 
top!ant:ıBmda ~eriye! hasıl olmadı· 

l!ından toplantı 11/12/942 cuma günü· 
n• boıraloJnuştır. Mcüür gJ.n saıat 14 ten 
16 ya kadar Belediye civarmd.-ı Bab"'I, 
~ oaddıs;nde 10 mrmamlı birııı.ıı.w ce
m!ytt menkezinde ya'Pılacaktır . Cem1..ı· 
Y<:te kayıth ;ı.fZ1\llltn o güın ve saaıttc h li
viyet varakaJ~rilC gclnıoleni iJ&ı olu-
nur, (355) 

RUZNAJllE: 
1 - I<laa'~ !ıeyetinln çal~ raporu. 

2 _ He-sap milfettişlerhıin raporu. 3 -
1943 .. ,,..; bütçe ve kadro"IJDUD kaı:ıu

IU. 4 - Azanı.n tel<li:!Je:rl . 5 - İdare he 
y;?t Cn'n m\!d<letlerini bl1ııren n:&tı iQin 
oeçim y.a~ı. 

L<tılcbicil<r ceınlyetıxl<n : 

Cemiyetimizin 3/12/942 perşembe gil• 
nü ;yua>ıJıan se:neliik aleliidc uınur.ıI lıa 
yet toplaııtısındıa. o..lcsc!'iyet hasıl o::m.:ı
dlğından toplantı 8/12/942 salt günüı:~ 
bıra.kılmışhr. MeıJkıl!' gü,ı oaat 10 daıı 
12 ye kadar Belcdiy~ c i vnı-ında B.1b:a:i 
cadde;iıııde 10 NI>. lu 'binac!w.eti cerr yet 
mcılkcz i r.de yav..lıacakUr. Cerr:jyc::te ka
)'ltlı azanın o gün ve ~a.a tte hUviytt va.o 
Ililk:tl>wiyle gelımclerl iL'ın olıunuır. (35-1 ) 

RUZNAlllE : 

ı - İda~e heyctin' n çabşma rapora 
2 _ Hesap mfrfettişler.ınin r aporu . 3 -
1943 .. nesi bütçe ve l<aQro.;uımın kabu.-
1'1, 4 - Azanın teklifi<>ri, 5 - İd<ıırc he 
:relmfn müd\MJer'nl bıtre.. nıoırı lçln 
S<;Çİın y .. pıllmıası. 

Ve Bütün Ağrılan Derhal Keser. Her Ec%ancden Arayınız. 

,•,-•. -~: 1 .... · ... :.;,,..ı; ·~ ~· ....... 

1 Kad11' ÖY Vakıflar Direktörlüğü İlanları 1 
Maıhal~""1 ~ No. w Ci.noi Ayl.:ir;: Ki: :ısı 

L. K. 
......... .. .... 

tkıkıüdlı.r Altuınıı:ade Kıoı;uyoJou. 36 Ev 2 50 
BoğJo::çi Paı;a.Oailı.çe Tepe cami! 6 > 3 oo 
K"<.:.:<öy c.aııorağa Taıv"8 1.2 Dülı1kıiin 9 oo 
A!rmdağt s.ı;ıtanı Çiftliği T<L;ıdelıen Gaz;oo 390 00 So~ ;;gı 
Beykcz Beıy.:.roz H üsniye 11 E v 6 00 

Yokontia 6nsi ''• """'G<ilerl yaır,ılı g•Yri mc<nkı'11er 31/5/943 Y'il &muna ka· 
dıar m'iiddf•tle paız:arilıkla k'naya. ve;r.i.lecek!iir. i.stdklilcrin ~1ı.idih""iıUk Ak.!.ra.t kak· 
mine ınüracaat.I=ı., (2051) 

, __ lli!Sm ________ _...a----z=:;---
T ÜRK I YE CUMHURİYETİ 

·Ziraat Bankası 
Kurulu, Tarihi: 1833 

Serınayeel: 100,000,000 Türk Lir:ın 

Şube ve Aja.nııı adedi: 263 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelele ri 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat BankHsında kumbaralı ye ihbarsız tasarruf hesaplıll"!nda ea 
az 50 lirası bulunanlara ııeneda ' defa çekilecek ku.ı'1t ile aıaiıd.ıkl 
plaııa ıc>re ikramiye dafıtıkcaktır. 

' adat 1.00I Liralık 
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D.l!CKAT: Hesaplaruıdald ;ııralar bir sene 1ç:nde M liradan 
;,şağ ı düşmivenlere ikramiye ç1kt ıY.ı takd '. rde o/r 2': fazlasile \'er llc
c~ktir. Kur'alar senede 4 defa: 1 Eylul 1 Birincik&nun, 1 Mart 
ve l H az ran Llrihlerinde çekilecektir. 
~ .................................. .JJ 

sa.hin ve Ba:;muharri ri E tem İzzet BmİC:E - Neş,iyat Dir•klliril Cevdet 
lURA.BİLGİN SQlı( TELGRAF MATBAASI 
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