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S~!.i \' p c Başmuharri:i: ETEM İZZET BENİCE _) EN SON TELGRAFLARI VE BABERLEBi VEREN AKŞAM GAZETESi 1 
L Gazeteye gönderilen evrak iade edilmez 

\. 

Anlaşılmıya 
muhtaç 

noktalar 

Gene Eden' in 
nutku 

İngiltere harııten sonra 
milletleri silah ve siyd• 

8 e tt en tecrid ederek. 
Sov}et ve Amerikan ni
zamına mı bağlamak. 
ist'.yor? Aasu bu.mudur_!_ 

ETEM iZZET BENiCE_ 

İngiliz Hariciye Nazın Mister 
Eden' n nut:ku bütü.n Türk mat• 
bı;'1lında üslüp ve eda fark4ırına 
rağmen hemen hemen ayni görüş 
ve karşılayışı cclbetti. 

Eden, harpten wnraya ait ola
rak tasavvur ettiği s~tcm ve prcn· 
s plcrde eı;or İng•ltcrc devleti adı
na konu muş bulunuyorsa, mu• 
h:>:J<ak kı, gcr<:ık kcnd., gerek dev· 
Jeti adıoo çak >ak:ıt bir düşünce 
si' c.siııc sapuuştır. :Bu tutumun 
wba!Jl<uJm Wkoar:ı:ı,ıe nıuı:ıUcr 
dciil\tl-ıa ) alar ad na dünya üç bii· 
yı.•< devlet arasınıla hegemonya 
t.ı""'"-111.1.nc u~ratıı!a.cak, d mt-kt.r. 
Yani _. ıııeriAa, lngLtcrc, So\'yct 
ı.u ya muscllah kuvvc.lere sa11'p 
,.e JıiJ;.İm lıulun:ı.rak bütün ortan· 
ca \e kıiçlik de\lotleri si)·asi, as
k"t>ri, ikt.ı, :.·di nüfuz altına alacak
lar demektir. Böyle bir sisteın:n 
d ı;ıl herle n;gi bir m"!kt, hatta 
fcı t t:ırafmd.:ı.ıı dahi kabul cdil
nıesınc ııuık5.n ta!la vvur c-dilcınez. 

Süplıe lok ki, ikinci Dünya 
H;rbuıin ga)eÜ bir dda daha be
şer t:ıhhlııi böyle b:r ıztıraba ve 
bütün dünya .atlıma şamil bir ce• 
hcnnenıe maruz hır · muk e· 
nıelıni taşıyor. Bu bakımdan. har
lin tekerrt>rünü karşıl.yacak ted
bi .. lcri alm~, şimd den bu lcdbir
lc.rin "eki.] ,.c mnhiyct':W. tasarla-, 
mak b rinci vazüe ve Jıazı.rlıldır. 
rakat, bir defa daha harbin diril. 
mesi ve beşeri) eti ka'\nıması tch
liıkes ni önlemenin yolu dünya 
nıillctlcrini tahak!küın altına al· 
nı:ı.k, tayin ooil""ek siyasi, askeri, 
iıkt sadi i•tiJcamette yürütmc<k zo
runa sokmak değiJdir. Es".- nıil
lotlcr dahi bu,,aün kurtuluşlnırının 
mücadelesini yapar ve sırf bu 
maksatla dcmok.ra,yalaı:ın saf.ı.nda 
bLrleşmiş bulunurken yarınki dün
yada cumunı..i b:r esaret .. nasJ ta. 
san ur edilcb .fu?. 

•Umumi """rot, kelimes'ni bel
ıki fazlaca •ert bir tabir olarak 
kull.ııııyoruz. •"akat, Eden'iıı: 
•-Eğer biz Avrupa milletlerini 

kendi mırkaddoratlar.nın kendi 
htıkiınl.,ri olmak vaziyetindl:ı bı
rakıırsak .. • 

Dcy iJ b<ı;ıka n:ıs•l tefsir ve izah 
olıuıabJir?. Bu, o demektir ki: 

- Biz mii tak.il, kendi rey ve 
kar:ırında lııW- tulumuna baldm 

' m Uet bırakmıyacağ z. Tayin ede-
ccJoıni:z şartlar içiude milletler 
yaşıyacalıı4ır ve •cfondi de,·lete> 
tabi olacak4ınlı;r .• 

Bu çıplak hak kat ortaya konun· 
ca göriilii;yıor ki, E<lcıı>:n tasnvvu· 
runa lıôıkiın <>lan zihniyetin gayesi 
dünya bacnıinde bir •umumi esa· 
ret• yara.tmalııtan başka bir şey 
defidir. 

Sulh içinde yaşamak, harbi ebe
dil en tuukıl elmeı.. büıtün insan
ların İ>teği ve ülküsüdür. Fakat, 
bunun yolu sulh adına insanlığı 
tahakkiim ve istibdat altına almak 
degıiolir. Halbuki: 

~ Bwliin cihana şamil herhan
gi bir si •lem dahilinde bütün dev
letler roHcrini lfa)·a mecburdur
larw 

Ciinılcnin n13.nast ve açık izahı 
tı.g':tcrcıı'n So\'yet, Aıuerikaıı ve 
tr.og'·iiz •iliıhlı kuvvetler-inin dışın
da kalan mH!etleri ba n "zama, 

bir. leme bai;lamıya icbar etmek 
J-Olunun tutulacağ1n.dan baŞka 

ne~·ı ifade ve ka tcc!or?. Burada 
. 1ç kça somı. k IUzınıdır: 

- İııgilcre ha1 ptcn sonra mil· 
lctleri s;l lı ve siyasetten tecrit 
•derci.. kc J· 'ne, Sovyet 'e Ame

(JJı..; v.ııu.ı Sa: ::ı. SLi: 6 da)~ . 

Ruslara göre son harp vaziyeti 

''S alingrad'da ve Tuapsede } .ı 
.__..I an müdafaasını deld.k,, ~t 

.. 

Tunusta ve Libyada vaziyet 

op o d 
··.~ .. ,· "J: ' r' ·-- ~ ' ·-

Milli Şefimizin 
MülkiJelilere · 

iltifatı 

'fit 2000Alman öldürüldü, Stalingrad " 
cenup batısında Alman karşı 

taarruzu geri atıldı 

j Hava alanı noksanlığı, geniş 
hava f aaligetine engel oluJ,1or 

1 

Ankara, il (Telefona) - Siyasal 
Bilgiler Okulunun 86 ııcı yıJıdö.. 

nümü münasclıetile okul Talebe 
B'rliği tarafından dün saat on al. 
nda Ankarapalas salonlarında bir 
çay ziyafeti verilmi,;tir . 

Bu çay ziyafet'nde Başvekili

m.iz Şükrü Saracoğlu ile bütün Ve
kil!er, profr.,örler ve An.karada 
bulunan yeni ve eıf,ü Mülkiyeli
l€r ha.zır bulunmuşlar ve samimi 
toplantı ~ok n{ış'cli geçmiştir. 

Profesörler, mezunlar ve tale -
beler, Milli Şefim z İsmet İnönü.. 
r.e bir taz.m te:grafı çı>kmişlerdir. 
Cümhurr€ 'sim<z, kendilerine şu 
telgrafla muk~belede bulunmuş. 
!ardır: 

Siyasal bi.l.giler okulu toplantısına 
ANKARAPALAS 

Profesörleri, gcr,ç talebele<i ve 
mezunları sevgilerimle tebrik e
derim. Vatan hizmetinin şerefli a· 
şıkları olan hep'nizi en iyi dilekle
rimle selamlarım. 1Sl\1ET 1NÖNÜ 

Uzak Doğuda 

Bir Japon gemi 
kafilesine 

hücum edildi 
Bir Japon hava alanı

na 50 ton bomba atı'.dı' 
M' bourne, 6 (A,A,) - Bun• _ Go

na çevre.s.nde ke;Jf fau~iY•li 0"1n.l§tur. 
Gonada, Mi.i.t tt-1.ikilcr el İt:. rinde bu'.l u.nan 
araz.fyl ge:ı-~letıneğe ~.ı!lşzn.ı.şlıardır 

Yeni iıılandıada, o"i!şı.:nm htı.'"\'3 ·a~anı 
ve tesisl.cri bomba,dımaın ediJımişt.i.r. 

(Deva.mı Sa: 3, Sü: 7 <le) 

IMoskıova 6 (A.A.) - Sovyet ge
ce yarısı tebliği: 

Stalingrad'ın §lıııa'\ batısmd~ 
baş'<a noktalartla Alman hatları 
delimni§ ·buluruna.kıadır. Bu ke -
simde 2000 Alman öldürülm~tür. 
Rus kuvvetleri 30 topu ve 400 Al. 
manı ele geçirnışleroir. 

Stal'grad'm cenup batJsınd:ı Al
man mukabil taarruzları geri a • 
tılmıştır. 

Merkez copbesinde, Veliki Lu. 
.ki kesiminde 3 müstahkem mevki: 
daha Rus lkuvvetlerin;n eline geç.. 
miştir. Almanlar burada 900 öLü , 

vermişlerdir. 

Rjev'in batısında Almanlar bir 
çok yerlerden geri atılmış!aıdır. 
Şi<kletli çarpışmalar devam etmek. 
tedir. 

Batı Kafkasyada da Rus kuv • 

vetleri muvaffakiyetler elde et

mişlerdir. Tuapsenin şimal dQğu • 
sunda Rus kuvvetlıri Alınan mü
dafaa hatlarını delmişler ve 19 

müstahkem mev>kii işgal etmişler. 
d'r. Almanların bu yerleri geri al. 

ma.k için sarfettikleri ·bütün gay -
CDevamı S>: 3. Sü. T del 

a oliye ıla 
şiddetli baskın 
2 büyük gemi, 2 kruvazör, bir demiryolu 

illiso.k noktası hasara uğratıldı 
Looıdnı, 6 (A,A,) - Amerikıan U!:l'k· 

larmın it.a!Yayı banıba,dınıan etmele
ri fuleriınc ncşrodil~n tcıbliğ: 

Aıneri"W.n Lh-:T3.tör uçaidbrı Napo
li lima..."'lJOO. taanı~ ctt.ik.Icri vakit bir 
bltyilı.'< ge:;ni

1 
iki .kr..wuııör ve bir ş'.anen· 

dif<:r i:ti.s3:1t ~ta!..l d:ı ruısa.11a. uğııa.tlıl
m.r:ştır. İ.s::tet alan bir geminin rıı.rti.ı 
..W.u/ju b;\d>rilmeklı-dir. 

Şcıır!n ı.:~ ,..var botaryal<m fıı•Ji
yetc gf'çmiştir 

u 'vl.ırwtÜn hepsi sa!imm. &eri dôr.

mü.,il,..rdir, 
Kahire, 6 (A.A.) - Ağır çapta 

bombalarla bütün hedefler üzerin
de çok başarılı isabetler ve neti
celer alnmıştır. P0rtı di Massa 
rıhtımı ile buraya bağlı gemilere 
tam isabetler olduğu ve büyük 
yan,gınlar çıktığı göriilir,:ştür. 

Angione rıhtımına dtı. tam isabet
ler olmuş ve lmral:ırda siyah, ika.. 
yu renkli duman bulutlan yüksel. 
mişti<. Rıhtımın şimal doğu ya • 

(Dpvaını Sa: 3. SU: a del 

Sigara ve içki 
saklı yanlar 

Yeniden birçok 
kimseler yakalandı 

Karlar arasıncfa ta;rass\ıt'la 
bulunan Rus erleri 

• 

--------·, 
ısta-bul f::ıtınat 

tebliği 

Herkesin Çiçe 
aşısı yaptırma

sı mecburidir. 
İstanbul Sılıhat l\Hidürlü. 

ğündcn tebliğ olunmuş.h.ll'! 

Bazı gazu.clcrdc çiçek has· 
talığınııı Beyoğlunda salg.n 
halinde Iıüktiın sürdüırüne da•r 
havad sler ncşredılnıiştir. İs
tanbulun hiçbir tarafında çi
çek .,,l:;ın halde değ;Ld:r. Şim
diJe kadnr ç .:u Fntih civa
rında olmak ü1ca-e ynln z 8 
vak'a görü,ldü. Bunların cenup 
hudutlarımıza koııım olan ve 
ç' çek vak'al:ırı ı;ü~ii'.en yer
lerden gelenlerle alakası oldu
ğu an.laş lınış ve Ç(lÜC sııkı mü
cadele tcdb:Tl·cri alınmıştır. 

Bununla beraber memlul..ete 
girmiş olan bu ha:ıı4alığın aşı· ı 
s~zlar arasında ya~·ılrn:ı~ı lcr 
zaman miiıukünJür. Ç • ağır 

(D \ .... u.ı Sa; 3, s:;: 7 de) 

\,. J 

Son günlerde aUıkaaar mcmıır
lar tarafından yapılan ta!tiplcr 
neticesinde Bcyazıtta ordu cadde
sinde Ahmet Göl ün di11"Lınında 
beyannames; verilmemôş 94 paket 
sigara ve tütün, Beyoğlu İstiklal 
caddesinde Harilavs:n dilıkkanın· 
da 216 paket tütün ve sigara, Bey. 
oğlu Bekar sokakta Tayfurun dük. 
l<canında 34 ş~e içıl<i, Nesim Sar -
fatirun dükk5nında 6 ~·E" içki, 
!süklül caddesinde Must~fa Sön - \ 
mezin dükkanında 23 §1.ie bira, 
Beycğlu Kulc;;'u sa.<a.ğ;nda Veh-

binin dükkanında 4 ~işe ski, Tak- 1 Çorum 
s·m Rumeli kcbapç:sı Sal:~·n di1k. 

Loodnı, 6 (AA,) - Röyter Aj...,,. 
lllill Tun'l>Staki l>wuısl rmılub' riınden: 

Amerikı>.n ,.., İng;] iz l<ri.ları. bil tün 
,ol iltisa'k nokt.::LJ:ı..ına elan Mkıim bu.
:lu:ııınaı.<ı.oıdeı-. Tabw'1>•Y• ~lın 4-
pQ}.t'~ l\!ü(tefikrrcr top!AJ' yen1ıeş1.1nn9ş bu.-' 
~t:ıdıdu.r. Ha.va f.,liyet.! artmak
tadır. Haw. ahını noksanllığı qel teş
kil e!ım&<.tedir. 

Kah<re, 6 (A,A,) - IJ'>"bada doiişik
lik yokıtur, El A.gheila doloylarmdıa yal.
nıız keşif !aoılıiye~ ohnuştırr. 

r 

f' 

• 

' 

Londra, 6 (A.A.) - İngiliz ga· 
:ı:etclerinin hava muharr:rloc.rin:n 
en <ıüyÜ.k k:smı Tunus!aki Al • 
man - İtalyan hava kuvvetlerinln 
Rusyadan, F.ransadan ve işgal alw 
tındaı:ti memleketlerin hepsinden 

toplanmış ve getirlmiş olduğun • 

dan hiç bir şüı;ilie olmadığını söy. 
lemektedirle• 

Tu.ııusta adetim heı-giin biTaz daha artan Amerikan 
uçan kalele rinden biri 

•• c zşe e 
haz rlıklar 

e 

Dağ!tmalara, bu hafta 
içerisinde başlanılacak 

l\kınurlara dağ tılacak olan ucuz 
şekerin tevzi şekli kararlaştınl. 

m ş, hazırlıkla" ikmal edilmiştir. 
Yalnız; tevz"atın yarın ba~lıya

m yacağı anlaşılnıışh.r. Vilayd 
yarın bu tenialtan i~tifade eckn 

dairelere tebligatta bulunarak: 
Daire mıı~emctlerin'1ı eller'ndcki 
beyannaınclcıre göre l»rdrelar ha· 
zır lamalarını bti) ecektir. Bordro-

!ar bittikten sonro has l olan ye. 
küıılnr Vilayete bH' ilccrkt·'.r. 
Vilayet de l\tcınurlar Kocpr.r:ıti. 
fine bu miktarbrı biJd;rerck ve 
ona göre hazır!; k yap mas nı ;,,ı;. 

yecektir. Koop~atif bu ~cke:rlcr'n 
bir krsmuu kendi te\';i edecek, 

bir kısın nı da kendi Iı.,,;abına tev
zi ett'.rccektir, Te~-zJ:ıta Lu hafta 

(Devt.mı :::>a .... Su· , d 0 > 
ka~ında 2_ şiıc içkı, İst k!aJ cad • j 
dıs:nde Llzar:n n du 1,1 <arund:ı 3 ze ze 1 s •. 
şişe içki, Ne>'.; tar biıa anes'nde 50 

1 Hasarın n.iı" ,,i 
0 0 

dug·· U ' ş'şe bira, Balkan loknn tasında 6 _ 
şişe içki, Tak<ôm<le A,d.;clc cadde-

____ co_cva~ı ~-= 3, ~ll: 7 _de_ı_ an aşıloı 

Yeni Ginede Japonlardan iğtinam eftikleıııi eşyayı 
şııyan Avustralyalı neferler 

( ___ V __ A __ Z_İ_Y_-_E_T ____ ) i 
Ruzvelt , Amerikan harp 
istihsalatın1n neden birden 
gelişmediğini anlatıyor 

Amerikan ist1Iısalatının artış 
nisbeti halill<ındn hemen hergün 
yeni lıobcrler geliyor. Bu <lefa da 
Ruzvclt imalat birliğine b'.ır me
saj göndcrnrek, Amerikan harp 
bti[;,ali:.1 nın 1943 de §'!hİkasına 
''aracnit:ıru ve Amcr·kan fabrika .. 
törkrinıin bu netice ile i!lihar e
debileceklerini bildırmiştir. Ame• 
r:Jka istilı•alilt Nazırın·n geçen 
cün söylediği &\bj, hıırıı istilı..;a-

lalı denince, tayyare, top, tüfek, 
tank, nıitraİyöz ve djğer harp le
vazımı hatıra gelmelid• r. 

Anıl!t'İkan lıarp istihsaliitmın 

neden bu kadar geciikt g'İ.ni soran
lara, Rıı:zvclt bu mesajında ce
vap vernıi~tir. Diyor ki: •Bunu 
Amerikan milleti de gösierd 'ği 
sabırsızlığa bak:lırsa, anlamamış 

gibidir. Ilalbuki imalatçıların knr-
'Dcv•mı Sa: 3, Sü: 6 dl) 

içinden akrep 
çıkan pastal 

Sirkecide, bir fırın 
5 gün kapatıldı 

Siııkecide Vasi! 'smlnde birinin 
fırınında im:>! olnııruın pastalar. 
dan birinde akrep ç•ktığı hayretle 
görülmüştür. Bıı.nwt üzerine oneo:· 
ikiır fıirın beş gün müddeıt!e ika· 
pat.lmış ve bu kapanması da dük· 
kana yapıştırılan bir Ilı.ağıtla ilan 
olunmuştur. ------

Ankarada ik kar 
Ankara, 6 (Telefonla) - Dün 

akşama doğru şehri!ılizde mwsi
min D<. kart düşmüştür. Kar bir 
müdd<!t devam etm~, fakat tut. 
mam.ştır. 

İKDAM 
Kiığıt fır zası yiiziinden mii

essif Jıir durumıla kalan ikdam 
rcf;kim"zin bir iki gün gibi 
pek ima bir fasıla içinde tek
rar zengin ve takviyeli nıiin
derecatla ve e<k' hacmi ile in· 
tişara ba~lıyacağını m.enınunİ· 
yetle öğrenmiş bulunuyoruz. 

"-~-----------·' 

Çor~-md~ bikt.ti'.di~ gore İki Kfı
our..ı.ıe\ \ t•I gı·~i vu: .ı bul n ze.'z~-c
n.n tahriba'tı lr. .c. a ycn.ı, mutem
rr.im .ı:.j)..: .• -r C!L "•ır. Ez un Os
n~~-{ K<ıı..ı l\ler4;cı.I i!e cı\· r ıı.ahiyc 

ve kü.;,·ı:!. rC.e bi:.; üık lı.a: : lÇ,,I\ı scılı1 b ,, et 
vcrn. ,i~. 0...1rr'..ımcl."t K:ıc.ı ~1"c~ı:--.in-!c 
20 ev yı.:...:ı~_r.1.ş ve 300 tv de h •a 'lı.i:
r~tır. K<ırr. b> köyünCe 70 ..,..ı.,,, 50 
si yık~ ve 00 "" cı.- =•r gönm.iş
ttr. Laciı• köyilındc 30 ev oturır~
caı:-c. deneccde Yl"I' Sıln.iır.ıt!ISıc.dJarn ırrılüte
asir cinn..."Ş ve geri Joıüan t:ıY 1cr de ta
:marnen yıinılın:ı,l>r. Kü<:ilk I.ecfr köyü j 
2 ev rröolesnl taımııımen baı'ıap ~ , 
tur. Y.::.rl'.11 köyü:.:de;(.i ev !.erin y;t.m:l:e 
80 i :z..ıı.r.a.T götl!TI{~tü:r. TÜl"t-\.:cr Myürıı~ 
10 ~v eö-1<ımil.ş, dıiğe:- f'Vlerdc de ça~'c
!ar vardır. Ayaz köyünde 15 ev yt .... ~ 
m:ı,s, 15 ev de oturu!arn1y,C"·ık dcrt"Ce~e 
mrar görımüştiir. P.ıUk köyüı<ic ise 
otıurı.ı."3bilcct-:c btr ev ktrımam-ıştır, :S:..1-
tün bu mrıtakt:·d:::ı tı·6b:t ce&!<en ölü 
ır.ikta.rı 5 \•e yara.!ı rr.i..'ct.•.rı da 9 dt't'. 
H.ayvıan zaylıatı.lı3. ge'i'Y'c, Komba kö
yünCcki lucyvan Jtı3yJıbı. mühimdir. 

Romaya da akın 
yapılması 

ihtimali var mı? 
Ncvyork, 6 (A.A,) - Ne,-yoıııc 1'

mc.s g;· z.etı-sinin Be~~ :trJID:ıtıiri b '!.diri
yor: ita:ıy-an ga.zclc:'.C>.rine gö~ İngilizler 
Rorr.aya h;ıva t.aarr ..ızı.1 y.apari.r.-sa. Pa~ 
p.ı Rom.adan (Jknıııy~ :t, şehrin 0rta. 
sındaki La1.erıal killsc •in~ gidcct.~!.5r, 
Bu haber Rom.lıları.11 lk.Jb'.crl.c.1 tt h· 
lıa.tm~u.r 

Hakikat 
Son giinlcrde İn:;'ltere Hariciye 

Nazırı (.Ed~n) 11, <la:ıııa doe,ru nıü· 
şahcde \'C lıarn .• d eden (Eden)in 
harpten >onraki ni'Zllma dair bir 
kaç sözü, fc\ ka!iıde manalı ... 

llal"Jl·ltn ~onra sılfıh:annıa in.hi· 
&arının yalnız ing:ııere, Anı& ika 
ve SJvyet Rll!i)'a)a ait kalacağını, 
yfuı..i küçilkJü biiy.üklü milletler 
arasında irade ve hiıkimiyet hak
bnın yaln z bu üç devlete tevec· 
cüh eckceğini ilan eden (Eden), 
daima doğru müşahede ve hare· 
ket eden (Eden), bu defa dem ok· 
rasyalarm her m ilet arasında tam 
hürriyet, irade ve istiklal davasını 
san1<i l\blıverin yeni nizam tdak· 
kisile değiş tcıkuş etmiş ve adeta 
(Anglo - Sttkson)l:ır n içyüzlcrini 
açığa vurmuş gib:dir! 

Fakat bn tefsr, daha doğrusu 
bu vehim, yalnız birkaç safdil 
kaleme aittir; ve dcmckrasyalar 
safındaki miHetlerin ruhuna dii· 
şe<:ek böyle bir vehim kadar hiç 
bir hadise l\lih,eri mes'ut ede· 
mez! 

Biz bu tefsire iştirak etmiyonı~! 
Eğer m;Jyonda bir mikyasında 

böyle bir a.nlayı§'l hak vermek 
imkanını bulsayclık, daima doğru 
müşahede ve hareket eden (E· 
den)'n bu defa yüzde yüz yanltş, 
nefsine zıd ve menfaatine ters ha· 
~eket ettiğini haykırırdık! Buna 

nedir? 
NECİP FAZIL KISAK'CREK 

da :zaten, İngilız ııı:uic ndaki in
cel kkri tanı)·an bir knlrnı s:Cat .e 
peşin alarak iht:mal ,·crcınczdık! 

E\'ct; İng-:tiz n1izac111dak~ İ!ıcc
ı;kleri tanıyan bir kalem sıfati:e 
bildirelim ki, eğer (Angla · Sr. ·
son)lann gurçcl.ten bö~ !e b:r ıç 

maksad, gi-di niyer oba~·d.ı, ga. 
yesine ulaşacağı güne kadar İrgi. 
li:z.ler bunu ortaya atınaz, ywuur• 
tasuı;ı abanmış bir kuluçka gibi 
örterdi. 

İng.füılerin, bütün harp ve t!ti
fak daularıhı telılll:~ye u~~ nk 
.kadar sakat bir dış cephe)·e rn.ı .. .< 

olan bu tav.r, he1şoydcn e\ ,·el 
w:ıda samimi olunsa) dı ,,,1;. belli 
edilnıemesi icap cdcccf:i nok1aS!n· 
dan yüzde yüz başka, tan1aın1le 

ayn ve pek : nee bir ga) e)·e hız. 
met etse gerektir. 

Bizce hakikı<t şudur ki: 

Dcınokraslaların harp \'e mii
cadcle gayes'nde Jı:çb'r değ.~ikl k 
olamaz; ve daima dJğru müşahede 
ve hareket eden (EJcn):n 1 u ctjt; .. 

leri, denı~~ras)·aların kcn-d !er .ı.. e 
ud büWn tehi ~c kutupla•!D bir 
arada \'e hirbirir.e ~at.!t!ırarak 
tasfiye edebilme,; için, nrtık a• 
hır ve takatinin <en hadd n!le mıı• 
azzaın b:r kalabalıı;a .-erilnı 5' 
nıuazzanı bir riişvcttcn ba...!ia ~ 
değer temsi) edcnıez! 
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13 üncü tasarruf ve 
Yerli Mallar haftası 
Cumartesi günü Başvekilimi

zin bir nutku ile açılacak 
Mek' e;>lerde tören· 

ler yapılacak 
On Üçiiııcü Ycrlli Mallar ve 

Tasarruf Haftası Başvekilimiz B. 
Şükrü Saracoğlu'nun bu aym on 
ikinci Cumartesi günü Ankara 
Halkevinde söyliyeceği bir nutuk. 
)ı açılacaktır. 

cTasarırl!f \ e Yerli Mallar Haf
tası münaseLetile tekmil mek

croe. mera.sim yapı~ı dün 
!Maarif Vekalet:nden bildirlmiş • 
t.ır, 

Cınnanesi ,n' ~ - ilk derse g;-
cek olan profesörler ve muallım)er 
talebel~e tasarruf ve yerli mal -
lar umdemiz anlatacaklar ve harp 
sıkıntısının t!!Vl-t ettiği mal azlığı 
>le fiat yuksdı:liğini 00.,0urım amil
leri aç1llı: bir dllle izah ederek 
tasarruf esaslarına r' ayeti ve bil· 
hassa tedris malzeme ihtiyaçlarını 
bu esasa göoe tem'n etmelerini 
ısöyliyoceklerdir. Ayrıca mektep.. 
le-rde müsamerel~r verilecek ve 
kooperatiiler açtl:ıcaktır. 

O gün Halkevlerinde tasarruf 

Hadıseİer ' 
, ar ısın-da 

. .rl,. 

SON 'T,ELGRAF+ 
DOGBULUK 
MADALYASI! 

Sütçüler zaman~ süte mırlı 1 
lııonulma." lüzımnmu iddia edip 
dururlar. Haber verildiğine göre 
bu ı.efer de doi\l'Udan doğruya 
k<içü·k "tpüler Belectiye)·e müra
caat edc.-xc:..: 

ve yerli mallar mevzuunda .kon -
fe.-anslar verilecekti... Miili İilrtı
sat w Tasarruf Cem.!yeti de dol. 
gun b:X program hazttlam~ 

Muhtekir kösele· 
cinjn dükanı bir 
hafta kapanacak 

!Fatihte eski Saraçhanede otuz 
bir numaralı dükkanda kösele ti
careli yapn K"5ti oğlu Marko i:lı.. 

tikiir suçil< milli kOTUnma mah -
kemesine ver.imiş ve neticede 4 
lıra 10 kuruş p&r.a cezasına yedi 
gün müdc!et4' de dülııkarurun k.a
!Patılmasına malılqim edı1erdc bı.ı 
c<zası kat'iy<ı lkC>lbetıniştir. 

Açık '' ve memuıiyetler 
Fınd>.ltLda Güzel San'atlar Aka

demisine iki idare memuru ca
nıl maıkta ve asgari orta mektep 
mezunu olanların hemen mezk:Ur 
akademi müdürlüğü:ne müıracaat 

etmeleri icap rlmekted:ir. 
Kartal ııM!tep< aSkeri posta 

4950 numara ile otuz beş l'ra as· 
lik ücretle bir llŞ',~ alınacaktır. 

'.Maliye V ekıa!eti me.kcz teşiı:L 
litı için ;mtihanla orta mektep 
mezunu memurlar aranılmakta
dır. 

Çocuk Esirgeme Kurumn 
ııahiye kongreleri haşlıyor 

Çoçuk Esirgeme Kurumunun 
nah ye kwıgrel<rine bu hafta içe.. 
risinde her n..ıı.iyede başlanılacak
tır. 

İlk mekteplerin ıoba borusu 
İbtiyact 

Malı: ukat Ollstm, 
neredesin? 

.Banliyö yıolculan, •he'lriln ~ 
Y edi.kulcdeıı. gir.ip de Sirkeciye 
ıkada.r 117Jal1P!D saha arasuırlan geç
tı1tler.i :zıa.ınan, deıoJ.aroa, araa.lail'
da da:ğ gibi yığtlmuş odun küıme
krine ~ hasretle içini ~ 
lı:iyw, Y akıWar kmwşuyorla.r; 

- Bu cdınıılııT Jııimin? 

- Peki, Ofis acaba neden bW. 
bunla:n te\'ız;i etmiyor? Bir fonna.
lite eksl<J;ği mi voar? Habıki kış 
geldi, çattı. . 
Şu mullı.avere bazmdir. ~ 

:rıııı: ki de-vlet bu kış İstaniıulu 
maıhrulkaisız /bırakmamak içirı vak>. 
tinde '"'e )"el"İDde tedbmer alıınış, 
bir Ofis teŞkıiıl ~tmlş ve Ofis em
rine •büyük sermaye de venniştii". 

Gerçi bu Ofis bütün yez çal:şıtı. 
Çalıştığı da y Jtdığı odun dağla· 
ra:ıdan bellidir, Fakat bu odunla
rın yığı!maSP!m hikmeti '.hem o
duncuJ.arın ve lııöm'..ınülerin iht.i
Jııar temıııyUlleriııi önlemekte, hem 
de valdiıı.de h.a.llro odun tevziiode 
jdi, işte 'bu Nkmeün şimdiye ka· 
dar 1ıalıaik!lruk etmemesi sebepleri.. 
ne kimse akıl enitremi:yor. 

Kömür tevziatrmn geçiırd;i.ği 
saf:lıalar he.rlkesçe rnalUm! ~ 
teler de uııun !boylu yaz:p çizdıiler. 
Od unların tevzii de böyle olm.aııın 
diye mi korkuluyw? 

- Ah canıım, eeygiİ Mahrıııkat 
Ofisim! Neredesin? diye f!>ry'd 
ede.n.ler, de!1tlerine !karşı hiç cıI.. 
nıazsa 'bir teselJJ. sesi işitmek iati.
yor lar. 

R. SABiT 

Beledi ye temizlık işleri 
müdürü 

Bandırma ve havalisınden şeb.. 
rimiz belediyesi çöp arabalarının. 
hayvanları için yem mübayaasına 
g ·den belediye teınizhk işleri mü
dü<ü Emin Özyürek dün~ şeb.. 
rımize dönmii§tür. 

Doğu cephesinde iki 
görülen ilk 

kış harbi 
farklar arasında 

Yazan: 1. S. Eski Bükreş Ate~en1iliteri 
J:JOÖU CE?HESINDE: 
Kurt dumanlı havayı sever der

ler. K gelince Ruslar, uyuşacak 
yerde kabına ~amıyorlar. Mi>
ba.lağa olmasın amma, Stalingrad 
ve J4oskova hanlarında kar fırtı· 
nalan hüküm süreıiken, Rusların 
büyült kuv<tlerle taarruza devam 
etmelerine akıl erdinııek kolay 
değil. Galiba Avruıpa Rusyasının 
Almanlar lçin dondurucu olan 
havası, Sovyetler birl'ğin'i:n Sl>ir_ 
yalı muhariplerine Ağustos sıcak. 
lan gibi geliyor ... 

Bu kış umumi vaztyet geç<n klŞ'
takindr,n çok fariclıdır: Alman 
tebliğlerine b&k:ılırsa Rıı.>lar bütün 
cEJ):föenin üç büy ü.lı kes'minde, 
aşağı yukarı üç haftadanberi ta -
arruz ha.linıdeilirler: 

1) Ka!kasyada Tuapse, Terek 
nehri ·kesimlenr.de Ruslar Alman
ları geri sürm<ığe çalışıyorlar. 

2) Stalingrad ve Don drseğın.. 
de, durulam>ş sanılan Rus taar. 
ruzı.ı tırııl yürüyüşü ile olsa da 
yen."den Herlemeğe başlaIIUŞtır. 

Alman tebliği bu muharebeler· 
den hiç bahsetmecli(ii halde Rus
lar 12 kadar kıöyü geri akl.ı.ldanru 

bild'mişlerdir. Stalinıgrad · Ka -
çalına - K~aç müstlleSi gittiık.çe 
küçülmekte ve bunun içinde mü.. 
dafaa mtıharebeleri veren Alman 
kuvvetleri de günden güne eri -
mektooir. Burada bulunan Alman 
ve müttef:.k kuvvetl<ri ya7<:1an'be
ri de'lışet!l yorulmuşlar ve ıstiraıhat 
iç nde d~ğ~tiril<=emişle.rdir. 

3) Moskova batısında General 
Zlllkov orduları Rjev batısında ve 
Veliki Luki doğusunda inatla ta· 
arrın ediyınlar. Bu Rus taarruzu 
baş'.~dı,ğı zarr.an, bazt münekkit.. 
!er bunun kuvet tesbıt ebnek mak
sadi1e yapı.J.dığını taıhmin ettiler. 

Çünıkü Rusların hem cenupta ve 
ihem merkezde, lkat'i net'oeli taar. 
ruızi ara giri§ebilecekleriıı.i havsa • 
lalan a.Jmıyorou. 

!Biz, ist, bwı un. hem Alman a
mumi .kararg-;,Ju bulunan ve hem 
de Alman Şimali .:e deni.z ordula· 
n için müh. m bir tevzi istasyonu 
olan smo.ı nsk ha:reka.t üssünü. 
tehdit etmek ve Leniııgradı mu -
hasaradan kurtarmak maksadile 
yapıl<lığ:.nı idd:a cthk. 
ıBita ı af kaynaklar<ln gelen haber-
1ere oolu!ı.rsa bi.ııim miiılalerunırı 
doğrudur. Ne doı,"'u ve ne de §li... 
maiden yapılan •bı.ı Ruıs 'laarruııu 
asliı durdı.ırulamanıı~ır . Rus ta.
biyesi, Alman mel'kcz ord ul.a.rının 
demiryol münakaUıtın ı 'ıc. sm<Jk:te 
w Sw.ıol · ' i tehdit etmcl<:tedir. 
Alman telbli!;>i, Kalini.n ile İlmen 
gölü arasında kısmen tıopçu, 2uıM1 
ve savaş uça'.klarile destekleren 
şiddetli Rus taar.ruzlanndan ıba.h· 
setmekıtedliır. Kalinin • İlmen gölü 
erasında yiizlenıe kilometre me
safe vardı.r. Bu kadar geni~ cep
hede süre"ıôi bir şeloiide yapılan 
taarruz1arm hedefi rnaıı»ut ve 
meV'd.i olamaz. 

Huı.a..a bu kış RU6lar daha çok 
canlanmııŞ1ar ve Aınıan ordu1arıru 
yıpratmıya !başlamışlardır. F~at 
Alman>lar da 'hu k:ş da.ha iyi ha
z>rleıımışlaıxhr. Geçen kııştakıiıııe 
nisbetie mııhak:kak ki daha iyi 
dövüşüyorlar. Şimdiye ·!<.adar, üs
tün Rus tazy.lkkrine rağmen hııç 
lbir kesiırde ric'at etımcdiler. Bu 
muka\'emet dövüşlerlle ikıi laraf
tan birinin j:ıest!li ç . .kaca:kıtı.r. Al
manların büyük meydan mu.har~ 
belerim bulundukları mevzilerde 
kabul etmeleri önümüzdeki sene 
onları daı!ı.a zayıf bir hale dü
şürecektir. Ruslar şi.mdroen ge
lecek sene)"i kazanmak için dö
vüşüyorlar. 

MAHKEJIELERDEt 

Sabalua bir aeleatı 
aılfı Azlp mılı 

ıadıktır 
IlOMıc:ı!Ych. Xeoık llÖOteniıb ..,ıı.iUııır, 
- Ha,yr. cli;yoriaOOı, H.abcıriın>.ı: ,aı:. 

Du~ bi« bıJ ocla.ıxuıı Cemi Beye 
b.a.kard ettiğini. 

Dawıcı., adcf4 lı;yiiD'ker, 

- ~ olur ef.:ııdım ı d>;'Ol'du. 
BulıU,r h<ı>Joi ~rulu.ı: . Deli ala.ca
jrıı! Sağıt m'.,-d.t bun . aı:ı.n hC-pis.i? nıa-" 
illi oltrr cia ~har? Ulu oMa, ai6 
melalnnuııi bQY [ciJ.eıl sô.zJ,.ci, k.wtı.r.ılcri?. 

Hakmı, 

- :OU,..ıaddı: ıliırwlıar, ... diydim'I 
dedi. 

Da.va edikn memmmdu. i..ızı JııuMt. 
lıır- V&1liJUdu. Ha<mı, i>hili<'f'e bic 
~ ol1.J1> <lllımadtbnı axıdu.~: 

- Ne ciıiyeyim clerıdlın! d.iyoOOıu. 

Doğru 8Öy~-or. D:>gu ~ ne deniı:T 
Ş;;ıtı;di aa<ı ,. 

H:o.karct >dd>am, d:w aC!D2\ mvli ~ 

""""dino" kaıhyor<lu . lillloi!J\ l<••" 
bil<lirdl: 

- DM.·acırun idd~ 1 deıl-3.il vıe c,a
MJer.in ı<b!.I kleriyle süb~t l:Jc'.ımedı.. 
ğıxl.ıır:ı dava ~dilen Ş<hı.bın beraet'Dt 
vıe da"-aa Cemf.M ır~eme 1DiE1\'llwıı 
öd.emesine. 

Daov"°" da.va t<Llon ve ıaıl»llrT mıııtı. 
kemeden çMt~·. n..-ıvacı., pek slnırii 
idi. Yı.rr.ınôa lten..4 i~fe ber..tbt_T )"lW.'.Ü

yro bir ... :yx kr.nıl.J§u.;·or'da..ı:: 

- Ah:· l<ı su'rut tltl, b~. Şu 
ş:ıC,.tiıeri hen gösle-[":Um. Vcıll<lhi, talla
h i, b\.1>$1 =ıd:ıydıla' .. Heı> ' Oş.>ıt .ler. 
lİ~ le, bir..,,; kapı biı..,.t ~ 
b!..., de b.ı:ıee.r.oğıın. l' ta.r:ımadan a...ıkı.D
mıı<l:rn, looela:>ca tıcr'J!.eı: yclan <öylü
y<>rk>r. 

Adı:acı..ı. 

- Hey ııKli kı<ıdı. N<ibi hey! Il<di. 
Bak oe diyor 

cll8>lti k.imd= ümıil -·clerıJln Nal>L 
,...~ 

cSabalmı bir nciesie n.oırı 1ı:1ıziı:ı nıııt.ı. 
aad;kt ... 

Sabahın b•;e yamsı yaloınc~ ,_.,.... 
dl'<:~. . N<ııb!nin •aı:naıtJDda. bil• fıY· 
k,yın;ş. Ş.mıii, itimden I>l.l ~ ... 
a.ın?. 

- Amma lı,anr.__,jm, hu o:ur -
değil.. . in,.,.. Mi olur. 

- H'ç deli olm ı;ya lürum yok. Alo.. 
~UD ıb:!$m.a tap!ıa ••. B·J1rnı(yor~ Ml öğren: 

- Güvmme drutuna... se.ı,_ dol
durur.~• 
Kcl~~~Jr girdiler ... DDV9Cl dert y.... 

...er.. a rt<e.dcı;ı bo.şı.ııı sa~.ıp OIJll. b<ılı: 
Vl"""°"* :yiiııü~. 

BÜSF.''İN BEHÇET 

jJ j ·ş ;p0,iirIKA 
.. -,_ ·r· . •. ·. ' - .. ... ~ . 

İtalyanın deltfmlye• 
mllAllaz sı .. 

Yazan: Ali Kemal SUNMAN 
İ1a!lyan>n bitwa.fhiı g•çen ha?P" 

t.e Alman)ıa için, bu scferioi harp-
te de Fnuıısa İ!,iJI pek &ra!Lr ol• 
muştur, .ltaJyııırun böyle bir tdilıİ 
var. 914. de ha.rıı başladığı zıam.ıtO 
İtalya ar.ıı<Wci ittifakı bi.r tar<1fa 
bırtılkarak Avııısturyadan •-e AJ. 
manyadan uzak kaldı, Bitarafl:ıV 
m iliio etti. Bu sefer de 139 da h.al'}I 

çılı:.tığı zaman İtalya Mihver orlail 
<>ian ~adan uzak lııııJacalı: 
görünüy<>l'llu. Şu far'kla ki bu -
fer bit.anııf değil, gayrimuharip 
olduğımu oöylüyordu. Hıube .kn· 1 
l'iŞDUyordu, lüin bir gün· gire· 
J>"liNi. Aı>tık bunu muhariı>Jer 1 
dil§ünmeli, İtalyayı lrendi faraf- { 
lanna çekmek için ne yapmak lıi
zım geldiğini <>n.lar hesap clmcliç 
der g"bi bekliyordu. Geç"n lı.arP" 
1c lıalyaııın bir kere Alın.annı "e 
Avustu.rya taraf ndan e.y;1ld$ 
görüldükten sonra Be-rlin He Vi· 
yana diplomatları ve gcncraUeri 
onu hiç olma._ Almanya ve A• 
vustiıl'ya aleyh'ue harbe g~ 
l""1 alılroya<:ak ııareleri araştıny""' 
!ardı. iıaty11uı lritıı:ra.Sığı.ııı teınie 

elmalı: bahsi böyJ.e çıkmıştır. 

Bu ooeiu.lıi ba.-ıpre de iwy-ııru. 
pyrimuharip bhnas:nı olsun te

min, et.meyi FBMa pekı istiyordu. 
Geçen harpte Sinyor l\tuı...,.Jimıi 

- şimdiki Bafvek. l o zaıııan, """" 
TÜ&t bir g-.:; :.6 _ mutlaıka 
İııgiltcq ve Franııa ile bcı:'8i>er 
obnwk harbe ~; müda
faa edi)"Glrdu. 

•- Zenr,:io ve büyült rnnıdın 
•hİpleri ucuza sa tarak fiat kın
yaıılar. Fal.W sütçük:r de rekabet 
*1la).aie siife su ka~ 
ınocburiyeti.nde kalıyorla.r. Bunun 
önüne ceçmek i9'z> narh koymak 
lhmldlr •• 

ŞEiırinuzdek; ilk • ma'kteplerin 
soba borusu ihtiyaçla.nru sürat!~ 
temin için belediyece ilk part;de 
2500 soba borusu ile 125 kapalı, 
)"ıwar:ı.k dirsek mübayaa olun • 
ma.sı kararlaşt&rılmışur. 

B. Emin, bu seyahatinde temiz
li.it hayvanlarma yem tedari'lr. cl · 
miştir. 

Tamir edilecek· mektepler 
Yağan son yağmurlardan dun.. 

ları, duvarlan . bozulan bazı mek
tep ve enstitül""<l,e yapılacak olan. 
tacıirat tesbit olun~ur. Bu 
meyanda Selçuk Hatun kız san. 
at mektebinin de yıkılan bahçe. 
duıvarları tamir olunaca1<tır. 

._l _P_A_Z_A_R_S_O_H_B_E_T_i __ , 

•Avanti. ve .ıı l'OJ>Olo d.'İtal>a. 

~riadıaki ;raı.l.ıı.noda, ı..... 
ıbbel.ığa bitap eıWek söy ledıiği n.u

tuklartnda Shı.yw M._.ıiıı.i o za
man İDgilterenin ve Frıansanı:n 
d<>Stu idi. Bu .sefel'lııi harpt.e llal• 
YIUIUl evvela pyt'İmıiliarip ala
rak sonra da tam mağlüp olaceı,'1 
~ F-ya ve onunl:a b<>
.raı- İngihea.ye harp ilıin et
mesine 'karar veren .ı., S..nyM 
Mussolöni olmuştur. italya .le Aı[. 
manya -.oda <ephe biriığı ol
duilUllt on 9ekiı& ll)'<ianberi si.ı •İt• 
ettiklen !IODl'a geçtn gün il.k s<.iy
l'ıediii nulllwada tcdorar eden t.,.ı. 
yan BllŞ\"'d<ifi 914 harbin.de Al 
manya ııleyh'ne harbe girmeı..te 
gMi1omemı81ı: fikrinde idi. 

Aferin '1J siitçiilett •• Yaptıkbn 
bile)i h' ç bu derece sımimi ve 
a~ık bir liısanla söyli'Y<:n esnaf gÖi'
llüı>ii:.ı ıuü?_ Doğruı>u, Beleıliye

ni.n yerinde ben olsam sütçüler 
coıniye!Ôlıe b'r •cloğrulıık madal-
yası. verirdim~ .. 
Bill iIITtKA& 
OOLAYISİLE 

Fırda fia- Y8U -kinesi -
taa aimç kifi yablannrış. .• 
yazı ımıılııiıne.i ı-ı. tiatla saQI. 

dığı halde yallllllD '8zla fiatla sa
tlldığ.n hiç iş>tlllJyMm. 

Günün b.'rın.:le ofa;ı:la fiatla yaıı 
ııatıhyor ... dİ)e bir ba\·ad 's dıey
mayı gönül öııkmiyur dcğil lıani... 

Kibpç .ların, tabilerin kula:k.lan 
çı~ Bo)le ilıtiıkilıa can kıı.r-
ha.o.!. 

AHMET RAUF 

Bİi' biaay.1 taııaan belediye 
mü:JürJıikleri 

Belediye iık:sat, mt işleri; is -
tiınlak miidürlü.1<leri Türbedeki 
es<:iden belediye len işleri müdür

lüğün~ işgal etmekte olduğu sa

b.ok Maarif nezareti binaı;ına nak.. 
kılunmuşlardır, 

Slr llamlyet yarı,ı 
(,.imento satan bir müteahhit 

v m ıw;ı.,..ıeNe cem;y.ıı S011 bôr hk • d · ıd • 
ı:.tı. ~ iki ıı.ınrıo ;, yapta: E-1 ma um e , ı 
~i -.....!t>ry=.:!a et;; ya- İzmite bağlı bir köyünde elek-
tald.ıt yeııJ bit' i>""Y"" ıır.-ıld>. Üdro. tN< santraL inşa etİirmek üzere = :n. ~i>k bic- di.>pmırerin ~hr'mlzde a1dığı çimcııtolaroan 

· bir kısmını 1150 liraya saıan Tur· 
Ccnüyet 8"""' Dci<lor ~ral T~•-" gut Mete ismi.nde bir mütealııh.i.. 

f·k Sa"'.arnm bu mılr.ııe<tıe<:c -.:li,ı< 
-...tıaaJ. on...,.,.ıı.,. 8'>rc ""'"im.4.- d:n milli korunma mahkemes.ine 
<le d.lba lıankal yo.'I:li v-m ı1;;ıpa.,.

1 
'Vetild:ğ " ni yazm~tık. Dün netice

serir>e iJıl.yaç vıı.raır. Ve ""1f:ma!ıırdaitl !~nen muhakeme niliayetinde Tu:r
bi:etı<ıtt r-vslin:a.ı • V<T"m M\lca- gut Mete aln ay müddetle hap.se, 
.ı..:e Ceml,rt li Pufur.a ııa.sıı:rtı Yl'-'ti• .. '> iki yüz lira para cezasına mahkıim 
yı!a arl<ruısırıa r.ığrr.aı 1:7ıJ ~C"1 
pek cii<1 b'r Jı:.ınnına tı1ıabüı etır<.'<- edı1ıniştir. 1 
t._,.lor, Bin<.~eylı c-errf.yetin baş:ıu:iı.p BESTEKAR HIRANTl.'I l'İR~ti DÖR· 
bu eüzel e<erin tıursnıümr-. urıgio- DUNCU SAN'Ar HL DÖNÜMÜ 
~ ı.m.l;ye!iı>e, d:ger ~ 
yerlerinde d<> Ve=n M~ <:...,;.. 
y<ıt; Puilan kul.laı~ lı<ıg!ıdlr. 

1 H2Yıırsc.-v\:r, 'IDCış:f.iık urınlc:rit:tıt?;;n cı?
ld1Ce yerl u.""i Jiıllhipit'ri~ iı~X6lı.p h.C,. 

~ bu hamiYet ~ k«t<li. 

lıçr'.odcıı be!clencn büyük 1"fl1(bnı ifa.

,,. bir ., ewel .. - .,.. k.olaco.lt· 
ıı.ı---. 

BURHAN CEVAT 

M~<cthrıi2in ta,m"""" beotd«rrla• 
rın.dao Ud! H1n.wı'1n ı .tn 'a-t h;:qyat.ınm 
yirmi d<:ir-düılCi..i. yılı müo~ebetiyıl.~ 8aıll' .. 

.ı,eov"r aı k:dee-'.m::lı t:ı:a!ır:d..:n gü"zel 
b· r m üaw"ı:..e-rc hazl.isır.nışttr. ~ .. 
'"" ~ !Pk 'lllJl>!'\lf mu&öclşin;;ısıo.u,. 
iştreılc od·-c~ bu .... '&t 1npl.mtısı 

~ öı:i«ior, m..n ..aı it te T.ıc.. 
em* Kı"'- yııptl•calı: ve 'çltioiE bir 
.!3.t.ul'Joa IJWO"Jııi zi7rl•li ~] .-. 
t;,, 

r- Mizahi Ye miln roman No. !>U -----------, ..... - APda 11"'9uk ;reıUro:ı.ıı 
~ Ar..."llil libi d.klle.n Cdıiıı... 
;yi ııör<!Wtt. Ralibin 1•1><11İUıi«ı :rü;ııooc 
cıoı.u oi;yah müı~ be.~r irıce 
blr lc.ao 'SJIClYO'I" ve ~ eify.abıl. lrt.t'ı

n:11<:ı. bit' ~ iı'l.lordıı. Falblre a.ıiiık 
d~ D<'<'hal Cıı.lıNdeıWı saçiar 
"""' ~ geçir<relt çekti. b:ı 
nı1ı14ıe M-t..!t """*" ,,,.ın; atm>ştı, Ba:'i
lıiı-ine girlftiler. Ratop it anlan a...-. 
mıı.lı: iÇCı acaı..nna g.nnoe . hep ba....t,,., 
gW-.bür glımbiir yere yuvalarıdılatl' ... 
A1tl baealc alb lı:cl ÜÇ ı;övd• bir.biN!e 
~ ... 

1 
BİR PA~ Y AÇO DÖRT CAN

AZ BiR DE HOKKABAZ 
\. Mulıarrirı; NEZİHE ınJllİDDİN '---·---' • 

Uç .beş daha _-.z o-ııcuı dıWa 17 a.1. 
t • .!..11a 23 &jı;iJd aha 31 olmadr~ O! ... 
or. on ... 

,f';;tw,.., d.a:ıııııu>ma<!ı: 

- Ne oldu fe)ı:{:r'ım? -Diy• Rajjbe 
ı:loiı'ıı di!>dü,-

- B'T t.l%>Wi h-doğ~ 
!U1l... Baı}J:ma blo- S<nıt.-mlil< V3<"... l 

- O :>r ya noııoşuml Bunıla ~ 
ede ne Y<ı.r. 

F"1>ir< ~;., oınurunda.ıı •tôLerdl< 

.:.. B-r •de b~ b<ısaplaşımı?. Bel· 
ki <ivJ::•=u çı:tanrırn. .. 

R:ı.tip 1..'<lı:cırı. nı.d~ b~z çekiJercit 
Fl.J!ıircye y8'>l:Jds y r '-erdi. F..,...., 
t.nk!..'..f n .,-n.ı i.:!Umlrye r;1:aştı. 

- &ikiz altı d:ıha on dört... IJo. 
kuz d:ıha 23 .. . Y.-!i daha 30 1;><w daha 
o " beş, Oç dJlba ;ıa., , Tcr.am mı• 

&ıilıtrlne ~'1>1< ~üier ... 
R:ıt p Faboreyi bu Jtadar yalandmı 
et>rı ~ ş<.. Geıııç lla>dw:.n vdfocri o
lı:u,ya.. ııöıclcıi. bvıı:ıdit.ıı llMlıp olMı 

~l,lcml<nı., yaıı,k ltalbeı. ııetıo ,_ 

Ş\1'1'JO ~:Oı süıkUnet ve ser~ ve~ 
U: GöL~ril'..i ooun t;tlt bak.v!J. gôl.le
ııiruien aşınm:ya.ıu: 

- Tamam amııa -Dedi- teıııiulaı 
lıaflııoır.1< ıa..,.,., eııer ycık.Uıı ~ 
çı;ca;rsa ~ 3'dı: c!qıelrt>r, 

Fı..tı.n: 

- Poki -Diye cevap v<l'Ci>- H~· , 
di berabtr say.Jın ... Üç beş daiıa - 1 
1<,;z, yedi daha ~ :ı.l.l:ı delba 30, .od<:ııl 

doha etti mi 38? ... Doı/i!U mu?, 
- Bra,·oı ... 
- Ey heııl ıx.ut mi*ıilmlı? 

ru.ı.ip .açl<m so.;~rı.oa, ıJ.ık ner.-ı 
nıof..One karlŞO.n i<''lÇ dultın ı>ddctli 
bir mızu ile yan. «çık -ıaı-..... ~ 
cıı.klarıno ~ ~iııdt ad< 
ııür:.,Y~ cmlerinıle b;ı- yıi <lll'Jm çaic
tı. Yavaoı;o. oda,.. 11..-.P tol ~ 
7..ır.laşon c.rucıe tam ZOll'llllUlld. el;n. 

d<,-1;.i mw:lmt mürel<kep !ıGlakJı&ını, şinı.. 
di1< kadar loploııı;ı.G hna....;ı.. RaLOiı> 

~ lııdircnift<. Nqc ~ 

o.ı...nda, ~ el ...,.._..a,, ~ 
d<lll giirıe g<O#eşip :ı"ıCt :şı~ yüo. 
2lilne batqı bıılcıp bu g{lz.J:>klet'i naS>l 
Fahke<ıin Cti2i;Do sokmcn>n milink!ln 

ol~ıiı d~ ı....-.... fü' Bey 

yanı bo.şmdrJd odada loopan !fiiMiiD<ı,Q 

~ti.ııce koltutuocı>n ka.ltıp bitiıı<tt .,. 
d.aya ıı:..,,ıu, K"l>•Yl •ÇJp t. üç mernu· 
ı-unun bıribirine luır'ı.Ş!"MŞ ,rCcut.let".ini. 
Vf' R..1 b:n k.ılnlı Vô mümt.r~l.i ac:aip 
au:ra,tnn görünce. fena halde «Drkarak 

y..-indc donaıc.ım. F•ka• Ratıip bir .,.. 
lık ı;.:ı~~OOt.m. iç.:ri giıdi.jinıi. tike~ 

ınöftl; 

- Aman - ı:•!.in Baı b ... Ç> 
k.ımJYOl"'Um ·-~e •= d ıw\i 

Nail B., -~. Y~r.ıı: 
(:ı:ıev.nı v ... ) 

• ... 
e 1 san og u insanım! 

Affedersiniz 
Geçen akşam Koekoa ile Lale'li 

arasında ve yolun kena:nl>da du
ran koskoca bior lamıyonun önün
de bi·r ağı:ı: ciaJaş.yoı- gi.diyordUı. 
Yaya ka:dırımclan ba'ktırn, Y "rnıİ\ 
otuz •k>şiLk seyirc~ ~ırae.nda 

gençle orta ya~~ı arasında boyu
r;a şu nakaratı te'o::tır!ıyordu· 

- Ben inıı:ın ·oelu insanım, af
feders:n:z hayvan oğ'lu hayvan 
dert !im! An!at abil yor muyıım. 
ıefoııd"m? Ben •bugüne bugün 
insan oğlu insan, yani tam mana· 
sile insan:m .. . Bana hayvan oğlu 
ha.Y\nn d'>yecek adam.ıı ben al
nını karı.ş'arrnı! 

Bu nakarat, bu na,tme dört, beş 
ıltere tckrarlandıkl:ı.n sonra niha
yet kamyonıın şoförü okn deli -
kanlı ona cevap verdı: 

- Pek', anlacb"- insm Qğ:u in
sansın, ben ~ bu;ı..,ndum, hata, 
<!aha doğru.su e:jC'kLk et.t'ım; sana 
lkarşı ~ii;zımıdım h'r müoasebetıı!'L 
söz kaçırcmm. İşte tarziye veriyo
rum, E'ffe~i:n, aı hk meseleyi 
kapa.atlım da yolwnırza devam e
d~m! 

Ber'lö b<lğırdı: 
- Haaaayır ... Haaaayır ... Ben, 

bagüne bugün tam manas•le,insnn 
oğ!u ioo:ııuım, bana hl\YVan Qğlu 

hayvan diyenin ben amuı. karış
larım. 

Artık sabn tü-kıenen şoför ona 
alnını u.za ta d:<: 

- Ha yeli öyleyse karl§la. alnUl'.ll 
da gideyim! 

- Ka:rıışlayç;maz mıv1m? 

- Karı.şlayamazsın demiyorum. 
€öıı.lün hoş olsun d ye ıkarışla di
yorum :şte! 

- Efedi, elendi, bana iOCk tıey, 
ben bu·güne bugün insan Qğlı.ı 

insanım! 

- Evet öyledir insan <ığlu in.. 
sansın! 

- Bana hayvan oğlu h:!)l'Van 
di>y>ecek adam daha an.as~ 

doğmamıştır. 

- Pek', öyle olsun, a,,.lı: bırak 
ta gı;deyim acele işlm var. 

- Bana şimd'ye .tııadar hiç Jtim. 
se hayvan oğlu hayv&n deme:nUr-

hayvan 
y 

oğlu hayvan değilim ! 
zan: 

Osman CEmlJ lla .. gılı 

1 tir. Sen .kim oluyorsun cıa oan.a 1 
böyie d'i.yorsun ha! Söyle baka
y.m, sen kim oluyorsun be ~.i? 
ta gdeyim, ~ıcele l.şim var 

ŞJför dkı.n'p aırabay a atlaya
cak o!du. Fakat ber ıki hlr türlü 
onu bıraı:<.rnak '. stcm'yor, boyuna 
::.ym söz'.eri tekrariıyor ve ""Yir
cJ erde bu manzaraya k:ırşı ·kıs 
kıs gü'.üşüyordu. 

N haytct iş uzadıkça kalabalı.-< 
da &rttı ve ora:;ı hır kil.çak p30d

'1ıiri işe burnm1u ;oktu, ber'ık ne; 
yrr halini alırken seyircilerden 

- Arkadaş ded:., bu adam sa
na tarziye ver' yar işte, daha ne 
istiyorsun, bırak uzatma mesele
yi artıl! 

Beriki sert bir tavwla bırylar 
dı: 

- Taniye bnn doyl.ll'1m%!, 
- Ne dayunır ya! 
Seyioeilerden bir lr.ü1barıı uıi

dı: 

- Yanm kilo ekmekle kallao
vi tarafından iki ditm tozük iısla
rası doyurur. 

Ber'ki buna büsbütün öçerlıye-
rEit kiilhaniye döndü: 

- Sen k.:m olu~unt 

- Ben mi? 

- Evet sen! 

- Ben beni.mi 
- Anladık anuna kimsin sıen! 
- Ben mi? 

- Evet S<n! Evet S<n, evet sen 
kim oluyorsun. 

- Ben kilimcif 
- Fil'<r.ci m>? 
- Evet filiımci, mamarayı f'J-

lime çeialyorum, b . .r hafta 50ru9. 

sineınalal'da görürsün. 
- Alay mı ed'yorsun? 
- Estağfurullah! 

- Bana ·bak delikanlı, bı.ı dilı> 
yada benimle alay edecek iıısa.
nın ben alnını karışlan.m. 

0 dıa şimdi ~ berikine U• 

zattı: 

- Ka~la da görelim! 
Bu ara:lık kamyon şoförü ıftr

sattan 'sUat\e ederek J<.ı>myona 

atlarken, beriki 'şi ça•!ctı ve t€k-
rar onun eteğine sarıldı: 

- Ben hayvan oğlu hayvan 
değ.lim arkadaş! 

- Değils'.rı d«i"k a .. 
- Ben insan oğlu insanım! 
- Öy'ed ir, tast.Lk eder:m? Fa-

ik.at artık ya.1<amı bıra.k da ;ş:ıme 
g ·deylrn. 

- Baoo hayvan Qğlu hayvan 
diyecek adam daha anasından doğ 
mamışıır. 

Külhani: 

- Şoför gahba anasmın kar-
nından ses:enmiş bu adama! 

Beriki dönerek: 
- Ne dedm? 

- Bambiri b1m bom! declm.. 
- Bana mı dedin? 
- Yok sana dıığil, c~ ge-

çen tuışueuya! 
Tam bu sırada oradan g~ 

yaŞ!ıa ve temi2, pak. bir Mdm. 
kalabs'lığa ııdlculdu ve oradııi«
re so.du: 
- Ne var burada, böyle toplan
mL~ar? 

Ş vesinden ermeni okluğu an
laşıl.an bi.r >başka yaşlı Joaqın gü
letUt: 

- S>nıemaya filim çekiyorlar
mı.ş. filim. Haftaya g'der, ~ 
deriz. 

FJim söainü duyum:a ö!leılı5 
kadın: 

- Aman beni de çell'mesm 1.er! 
Diye h;~h hrzlı 9aVuşu-:-kc.-n şo

för b'rdenb!re ve sert sert ıkorna
ya basınca ıka kalabalık baıska bir 
ık>amyon geJ:yor zanniie çi!l yav
t'IJSU ıg•bL dağ?ldı ve ıkamyonda 
k.,ndine açılan yoldan hal'Elkol!'t 
etti. Şimdi h<rka>:n aÇJldaT'Clan 
ı;alıverdlği kahkahalara k.aışı a
dam aknrlı pımayı çekmiş olan 
adam .kamyonwı peşinden ~ 
tıağınyordu: 

- Hey, bana bak, bam hay- ı 
van oğlu haY"·an! d yecek adam 
~ aıııasııııdaa. d~. 

Soııwuı kadar bitar,.f kalmak, 
lr.uvvotli . mııJıariplcr a.rasm<!;.ki 
kavgalıarda sonuna kada.r bitaraf 
kalmak öyle ~lU)<>r ki her \d· 

kit İbl.)'an d<plomatlan için kiırh 
bir vaı.iyet sayıi.ın.amıııtı.r, İllo.·t.i. 
Alar ıne-vkfndek;. G.:vlcıt adam:n~ı 
kıınler oh.w.ısa ulsun bu """" hep 
bcll dir. GcÇt>n harpte U:ı§' kıl 
Salaodra ile Hıarici)c Naz.rı Sv
ni- harp çabuk bıt.ec<Jk, İtaiya 
da sonuna kadar bltıMıf kalat4k 
ve hiçbir ;,.ı mde etmiJeeek dile 
enftişeyc düşmüşlerdi. Bu suu-kl 
harpt.e de öy!., o du: Gerçi ik ılar 
nıcvkiinde olan başka.sı idi. l.'3ll;.at 
ş:ım..ı.;ıı.; ltalya da harp çabuk hikc
cok ve İ!t.alya gayrimuh.a~.p kala
aak eli boş bir seyirci \'az Jeıl.n<le 
beıkliyeı:.ek endişesi .ıle 940 ~-ax.,.. 
da .Fransa v.. İı:g ltw:eye lı'1r~ 
harp ilin elmiştir, İt&lyaııııı ı.-.~ 
aaı.ıa. •bi oldu; Harp çabtıık bit
medi, üli anam ediyor, 

Maarif müdürlerioia gon
derecekleri raporlar 

Her ,rıl Maarif müdürleri tara
:fmdan .Maarif V ak.iıleti.ne gönde. 
dmelk.te olan faaliyet hulasa.sı ra
porunun bundan so.ııra üçer nüs
ha olarak tanzim <dilmesi\'<! bu!l
lardan birinin Maarif Vekaletine, 
ikinc's'n:n vilayete, ü.c;üncüsünün 
ık merbut bulundukları umum 
müfett;ş;iğc yollar.ması Maarit 
müıdürlü.klenne bild.rilm"şt r. 

Belediye n>emnrlarına turyağı 
dağıtılacak 

Şehr m iz belediye memurin Jro.. 
operatjfi azalarına J>('k yakında 

Turyağı ıe,•zi etme:!< kara:laş • 
!ırmıştır. Fırnlıkun ~,!rar,,an bu 
yağ;a-·n kilosu ik.i yüz kuruştan 

Amatörler fotoğraf re11im 
ıerglsi 

Şehrerr:iı:ı; Ha'.ke\' ' nde bu ayın 
yirmı ikisinde amatörlere mah -
sus bir cRcsim foll>b'rııf s•·ri('Si• a· 

çılacaı""tır. Sergide bırmci 'ği ıka.. 

za.nacak olan eserler "u-batla An

karaıda açılacak o'3n l'::ı 'Ti 

Halkevleri am<1tö,. fnto'rn.r sergi

si. ne göırde.ı-; lecektır 



S -SOM TELClt A F-6 ı;.;KANUNıın 

<ı rGünün siyasi icmal~i.· --------"" 

==Son 24 Saat içinde'.==I 
ŞEHiRDEN ~ MEML~KETTEN - BÜTÜN DÜNYADAN 

Anlaşılmıya l 
muhtaç 
noktalar 

Sigara ve içki 
sakhyanlar 

Hadiselere Bakış SON :' HABER;li~R CB3sruııc.ııl dı .1 D·•vaml 
r1ran nizamına mı bağlamak krti
yor?. Edruı'in maksadı bu mudur?. 

cı lnci Sahıfede.n O-va.m. 
sinde 11 numaralı Yani Vafyad'sin 
apartımanında 19 şişe içki, 41 pa
ket s'gara, Sa~azarı ycıkuşımda 
F<'lınıiye ait 3 num3t'Qlı evde 18 şi.. 
şe içki, 38 paket sigara ve 100 ku.. 
tu k;brt, Büyükada<la Balıkçı cad
desir.de Yorgi Haıçtınun gazino -
sunda 279 ş'şe içki, Büyüa.adada 
Birlik meydanında Çalanın tıira

'b.an~inde 11 ş>şe içki, Büyükada· 
da Balıkçı caddesinde Ka<!onıın 
bira.hanesinde 9 ~şe 'çki, l\iarika
nın gazno.;un.da 4 ŞİŞ<! içki, Bü -
yükadada Karan!il sdkağında A
leko Kauranın gazinosl.Dlld 77 şi
şe içki beyname harcl olarak ele 
geçirilmiştir. Bunlar !haklannda 
takibat yapılmak üzere adliyeye 
tesl·m edilmişlerrur. 

Napoli bombardımanında üç ltalyan harp Danimarka ordu· 
gemisi de batırıldı· Çörçil işçilere bir nutuk •J"'h •d 
söyledi - Sofyaua örfi idare - Rusya ve Af- SU Si a tan tecrı 

Dünya sulh 
konf craıısı 
bir iki sene 'rıka cephes.nde mühim değişiklik olmadı edilecek 

Te.!his eden: 

Son 24 &aatinı mi.itıim hidise!cri an.. Land:radaki dıip!omasi tk.ayn:aık}arı Jda .. 
eın..::..;:ı c.!AH;.ra.t.ör> tipi.nd.dıci ağır 'beın· ,roşal Pcten'.n he:- t.;.rlt. kılv\.·et ve sa,. 

baı.avnan tqyardennin N:ııııoliY' de ~.ıı..-;.-ı -..ıilm!J oJıcıu;ıunu 
borı1'.J:ıya tutıruır.ıındır. y.m e.trrııek:tedir, 

r~n'J<ldan vcı"1.en aıalUım.14 göre, Na· Llııval eli.00.e ıı...l:ı.n a. &a.\ahiyetlı<ri 
pon: i...z.crine ya.pian bu ::l.Un kı.sa.. fa- derl.erniye ~"l)'or. 
kAt çolc şJr.idc-tti oimuştur, }J;:s..ırSl mü- Novyoıktan veri!en diğer bir ha.bere 
hıimc.ı.r. Stv.il a.:ı .. li ,J:.a::ınd~ to!d.ıt çok· göre de, Fra.nsarun .Aladeniz sahllni 
tı.ıır ş:nJi-ye k.ıdar lc9bi1 ej!!Ciğinıe &0.. ;~;tl ~in Abn.ımb.rl.ıı İtıal.yati?ıar .:ra,gn.. 

re · ...,.nforin mik;l.ıcı 150, ;rarailı.uııJ"Ja.r da •ihtilat çıkımı,'lltr. Ma'*1 Fon Run· 
Jse 158 c l>,ıf;ğ u.J.nıuşt.u.r. i.sabct aılı;.n b.r 1 c::.ımt l.}ga.ı.·!l ı..:;nr:.ını.iyle A:iman klt'.al.ar' 
jr:ıg i'Z ~ a:C'\f .. e: içinde kör!ez.e dıüs- tııı::ı.!'.ınüaıı y.ıp~ım isie:r.~ti:r. it.aJ.. 
m(i}tür. (.~va.. da bombalar atılm09- :y:ıınlar tar:r!Jnd<>n 14gal ed.'1on yerler, 
tır. :zorl.ı tail:J1iyc cttir.ihniş ve Alman Jg)Q.. 

Li?r..mda. bir İ.Lı!ya..'l zırtılEı le. tk.1 trotü allına •lıumı(..!ır, 
l<•~"Eorôn bata"ıl<lığı.da ilave edil- BULGARİSTA..'\'DA KAJUŞIKLIK l\DT 
mckt"<iir. Laııcha ı"°;.,roOUDWı Sofya rad\}

lt .. 4J)"& hili.ü.Itlbli &ık.laşa.n. bu .a.:.tın!a.- aıtft·n vcrdtğı bir lı.a.Otre gör~, düın sı..
ra koı.~ı kurunın.a ~e:J-..ıiricd ~JD .. k ~C· ı bah Sofyada Örfi İd.Lr~ ·~ o)u.mnuş. 
buri;; c:Unde ka::i·ruşt.Jr. tur. Büıtün dUkk:ArıJır ftapa.ııını.ş, seyri1 

Hı>:t(' :.öyOı:i\ln.ı ı:tre. b~l~ vali:e· ı 5c!er. durım...itur. Şı."il~rde müfı~~ 
re bi.r t.aımrim gan.d~rerck, bü)'Uk ~ır· duvriye gl~'<lfr, Bır çok t:u.nüoi,st. 
la:ia ıür'a.tle ve ~tiarr.rd. boşaıt .. Jınu . .:il· l,er w Y-ugoıiı!.avkır te\'fiti! edllımişt.i.r. 

ru .m..,ım;ıtir. RUSYA HARBİ 
Siını::·Y• -~ ituıy~n b~~ :ehir· Son vaziyet şöyle hulasa edi-

lo·riııll•n M.Jimo 2, Tor.ııo 6, cenova. ı_o liyor; V o1ga ile Don arasında ve 
c:ıda hırva. hücıı.rwnı uğramışt~r. J.fıla• . .. . • 
ı:ıodwk.• ı.ıır•ba.t ö'.aöti ı;tblrıeroen daha dırsegınde Ruslar taarruz halin.. 
mülhi~ti:- <iedir. Don dirseğinin içinde Sta.. 

ÇÖRCİL l\İll. !SUTt."K lingad'ın 100 kilometre oenlJ1> ba-
DAHA SÖ\LEDİ tısında Koteln>"kovo'da Almanlar 

Cörtil, iııcilte""':n ş:maJ.;nde mi> tarruz halindedir. 
bim bir 9.lna'Yi merkezi o!.an Bı·erl-ford'u 
ıtlyareı -.ıc, ...,.:ey. hil.81ben biT k..ç Almanlar Rusların sağ ve yan 
...,., ooy!Aı.~r. Ruzvetl"ln ş>hsl mümes- gerilerjnde uğraşmaktadır. Büyük 
Sili ttal'l'imom da. :....wsın. ·~ et. tank b:Xlikleriıı,i muharebeye sdk
mi ·r. muşlardır. Sovyeller sayısı üstün 

Çorçil bu nutkun.ot• hultos:ttoıı .ı,,miş· süvari kuvvetleri de kullanmak
tir k : •Son Teşrin ~'l ımnm.7Wıiy .. t \'e. 
ne. bi• şeltilde geçmiştir. F:ılral bcna tadırlar. Kar fırtınalan aras•nda 
l>ı1'::""-< lürumoıuız nij;;bin~e kaı:ılma- devanı eden •bu taarruz ve karşı 
ma dı. ö,,.;;nüz:ı.e!ti cUn:ar iyi şı;:.oln. taal'ruzlar henüz her ôki tarafın 
~ıyLT3a, J'llcfiD1ni)'ctI.c ıka.r{ıLlrız. da umdu·ğu neticelıere varmamış.. 
Fakat ~i'.ôttarıın!Z3. \" h.3zırlığl'm·ı.:a 
dzıha z<yade giA·ertmdiyiz. Aftil<acla 200 tır. 
miden !;ula m....ıe ıJ.C.'lk. ştn-xü 20 mil Moskova batısında Rjev bölge
ı.-.,.:ı.r mes:ı!< !dd.ı. Bu k- m=f•yi sinde de Rus taarruzu önem.ini 

M"'*""", 8 (A.A,) - Slıoidıolln'<kn 
alınan bir baıb<re ııooe, ~-

sürebilir. 
!<i .Al!h%ın '!şg>l lotr.rvct!& llmınundam Mımçeo(er, 6 (A.A,) _ oıın Ma<ı· 
G"11Cınl Hallnecho, Dan'1ral1kn Ordoıstır ~.., Ün ,-.,,ı.ı.sooe söz sö:Yl>y.n Çe-
mm ,.;:ı,;nı:ın tc<:rid ed.iJımmi emrini ve!'- •-la><toıvalı:ya Cun:hı>rrci:;i BcOOS, Vaktin-
ırı>ştir. S.lb""!l ~uırun p.md;den de ve hiç ş\ip.'1L'&iı ı._,.ı,;n bllm<ııiı:den 
oi>Mılonnın uınd?ğı oöy\l<lniyoır. Ko- evvd, 1ıcnşn ana. -ı.mcıı.rini ilı.lrva edm 
J)«lhak'dan gden hnbcrltt Almonlarıo mütareke '"2'hlarının bt'i •u.ret.te ba· 1 
Daoimaı'l<;ı oııdıısıru ait ıbiitüın ıııiiiıı ve o;ırlanmc•Sl •- .,w•:ni anlatmış -:• §Ö.Y· 
tectıiıatı rr~.re <ltil<l<.11ini l:ıilıdir- ~" " le dem~,ştic: 
mcktedıir. cıBir v-eıya hi sene sür.ne9i pek 1ınıüını.-

lrak - Hindistan ki.in olan ııonlış bir dÜ'!lY• sulh konic-

d 
T81!tsının. rr.ewuunu teşkil eck.>eeık muh· 

emiryolu açıldı telif m"'*Je!.,rm tı'1J.ini goc;ı.,ti«>m~ 
Bağdat, 6 (A,A.) - Reuter hll- SM~<t Ruı;ya, ha..-p oan.rasımn ""1zi· 

m'OOe lrer.dl ııcvı.-ıa düşce<ık rolıü bma· 
susi mu:habir:inden: miy!c y-opm.alıdı.r, 

ıDün Irukı Hndistana bağla- M. Benes şu ııözferl il.W< ctmöştir: 
yan dıemiryo!unun jşletımeğe açı- <F•<lllf.nlon tcknlr mütto!lk!erin ,... 

loş töreni yap.lmıştır. Bu yeni hat ıımd.a tı.oı'b< gireceğini sanıyorum.> 

Rw;ıyaya malzeme sevkinin hız - • } 
ıandınlmasmaı yardım edecektir. B ı z e r t e dol :ı y a-
şa rıo, bu akşamTürki- • "h 

yeye hıtabedecek 1rında hır Mı ver 
Şa:rilooun Türk.iyeye !hitaben ,_. Ik t" k t ld 

calt ,,,.eyo demeci Irugimkil Pamr ~ uvve J uşa J J 
nü, Amenl'.om nıcır>la.riy[e cTü<k -
Amerik.a.ıı 00.tluk> pı'Ogl'llml i.sıni v ... \ Şimal'i Afrika Amerikan umnııni 
ııilcn Y>J1m •:ırer.ııııd> v<ril'OllOkıtir. karargahı, G (A.A.) _ ş·mali Af. 

Ylloyun TJJ'kJye )ıız .aıalcytlc 19 dıılı ikadaki" Am--~ d umumi 
19 30 kad..t"dır. r .,... .. mn or usu 
Pos~ şunJ..,'du-: Wıı.4 19,s met. karargahı sözcüsü, Bi:ı:cırtc dola;

rc, u,:ııso lti!ıı&l<.l, Wruw 16,9 metre, larında Tabourda'dan !\lale~ a 
17,75-0 ki1asikl. giden yol cıt.r-.ı!ında kuşatılan duş-
. YfiV'Jl!TloJ<ı ~şu h.tif olduıtu tıdc· manı ezmek için lngil· z - Anıcrİ· 

dinlo progı::ı.'11, 8 ~·,'.<ftottJD &ll:ı günü kan k.ıt'aları tarafından kapanan 
lll'<>i ual~· nı;ı>i l\ıd;ro ınenlııe2.i00..,, ve çemberin parçalanmaSl mak.sadi-
ycikaru:Uki c!.a'rta \J.JU:l1uktlıııın Uzıo:·in,.. • 1 

····--" ,.. " $ ,, ş """ •-• le tank kollarıle dc~teıklenen A · den ı.or..ı:.-.ıı..aDBCaı.~~ı. •. ata a.t<U·D ur..ıs· • • •• .. •• 
ruc1an &ğrl:ç/'~ Tilı•<:fy<y., hit:ııp eClcce;ı;. ınan pıyadcsın'.n )'aptığı uçuncu 
tir. şiddetE taarru·~un da akim 'kaldı-

- ğını bildirmişfır. ' l~~!!!!!!!!!:!'.!!!!!!!l!!!!!!!~!!~I 1 İlkkanu.ııılanberi Almanların 
.:t tl ç ö k B a be r 1 e rı yapt.ğı devamı! knrşıUk taarruz· 

lar kend:.Ierine 33 tanka rnalol-
de n:ıp dü,m.mı OOıoizc dökoocğ..z. Bu ikaybetmemiştir, Ruslar küçük öl- liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiİİİiİİ 1 
euı..tl•, ml4tcırul< dava. uğrunda •P<Yce çüde ilerkmcler kaydetmeıkıed"r. 

muştur. Almanlar, hayali muva· 
~ala yollannı kesmiş bulunan miit.. 
tefik hatlarını yaıunıya muvaffak e·yret sar!~ Ru.olann yi•'.,z.ü de ŞİMAL AFRlKASINDA 

hafifio~lj!)nıiz.e nı..mm.unuz. Dl•pnaıt, 
Müt:efılı mill.c\!er an.,... n.ralt -.. Tun usta mihver kuvwtleri üç 
mı ya g"11 et cdee<k~erdlr. F:ıJkat bu gün devam eden taarruzları es-
1'3Yrct bcyhudoe oloc.oktır. B:rlil<.te iıer· nasıda y<cni arazi elde etmişlı:r ve 
llyelim, bu cldd1 meseleleri hallede- bir demiryolu kavu:şağını almış • 
""""-• JllAltEŞAL PETFNDE BİC lardır. Mliharebeler gittiloçe şid -

SALABITET BIRAJ<ILMA,.WIŞ detlenrnekted"r. lngi!izler mııha -
ı.ondTa.dan binirloi ir.c göre. biitiln rebeleıin neticesi haikkında ümit1i 

Fransadıt ıctitle halinde tevkdal devam iseler de şimdikı durum karış•k • 
edrvor. He~. Lecm jL•ho, ~r..erul Vf'Y· tır. 
e>nd Da.lad.ye Gi'.•~ambr, Reynu, 8 inci oı'<iu ise, E!agcyla'da he--
n;ı...: Mnrod.el lı. meıhur t.oni>çl Bo· _,,, nüz •bekl<milen ikinci hamlesine 
.,,ı., meı;-lıul bit o<'lllte dol':N sevlre-
d.i J:ı'.crdlr. geçmemiştir. 

Gayri menkul Satış ilanı 
Üsküdar İcra Mcmur:uğundan 

Bcdrosa !borçlu Abraham kızı Ni.k.agos 1"arısı Azmfin mahcuz Üs
küdıarda Yenhnahrule Kabristan so kıağında eSki .20 yenı taj 14 No.Ju 
(o.r tarafı Piron hanesi ve '.baıhçesi ve bi.r tarafı A"1aCiis hanesi ve bir 

taraf. Antovan b· .çesi ve tarofı riı bii tari.ki!ım ile maıhdıııt ve tama. 
m:'l<ı (1129) lira kıymet takdir e<lil.miş olan tırpunun 21/l{:i.nunu
en·~l/341 tarI1inde mu·kayyet me ı!ilum Feyzullah ef. vakfın den ica· 
rci mtleccelcli tapu kaydına naza l'an mut<adtleına arsa elyevm bj.r 

b-p ha'Tle vc t.aıhtında bir dilldcin yazılı ise de halen dü.k.'k:i.nı ~ 
medhaline UJk.lıip eden su elekıtrik tessiatrnı havi ibahçel> ahşap evm 
nısfının üıçte bir his.sesi. 
Yu:e Üsküda.rda J'azarbaşı mahallesinde Karamanlı SQkağında eski 72 

MÜTEFERıı.iK: 

* Yeni ekmek karnelerinin 
damga matbaasında ve taklit olu
nam.y1>1:aık b . .r ş&<ilde t.ab'olwı -
mas: kararlaştırılmıştır. * Maaııif Vekıaletinin müsaa
de,, .. ., mımar S•'dat Çelointaş tara.. 
fından Davu"'.ıpaş.a sarayının te · 
miz!enmesine ha§amlmıştır. * Baro u.ınunıi heyeti dün bi
.-iııci ağır cezada toplan.tn:ştır. 

Neticede taıb'k olunmasında·n vaz
geçilen avukatların mecburi mes
lek sigortası yerine bir .Yardım 
sand;ğh kurulması muvafık gö _ 
rülmüştür. 

* Silivrinin Kız köyünde 'bir 
gece vaki., giz! ce bir C<adm;n 
evine girerek .k.öylülerin bu <ş.i 
sezmesi ü.ıcrinc bahçeye kaçıp e
lindeki mavzer tüf~'(; ile Üzegir 
isminde •birini ö'.düren Hamdı 

Ayvacın dün ş-ehr"miz iklııci ağır 
oeza mahketn<!sinde üç buçuk yıl 
bapsc mahkü.m {'di!m.:Şt:r. * Müfet ş ve ılrontroförlerin 
yevmiyelerine b:r miktar pa.Jı.a • 
lılı11t zammı yapılması için yeni 

ı olamamakla beraber, TWlU!:-Un 25 
kilometre şimal ha.tısında Dje<li
da'yı tekrar işgal etmişJcrdi.r. 

Müttefik sözcüsü şunları ilave 
etmiştir: 
Tabe<ıırda ..n.ı....ıa hillc.im te

peleri el:ımizde tutuyoruz. Bu f"· 
bi.Nle ne Alman ne de müttcof'k 
kuv\-etler yoktur. Bu geni~Llde 
yapılan tank çarpışmalarında her· 
hangi bir köyün veya şehrin 'şga-
1.inin Jııiçbir ehemmiyeti yokıtur. 

bir layi.ha haz:rlanarak Büyük 
M'Eet Meclisine verilmiştir. * Yeni avukalık kanunu pro . 
jesi bugünlerde Büyük MH!et 
l\1ecJis:nden çıkrcaktır. 

TİCARET ve SANAYİ! * Dün bLr altın otuz iki lira 
elli l.rnruşt.:ın ve bir gr2lln külçe 
alnn da 434 ku~tan muamele 
görmüı;;tür. * Dün "balıkhanede yirmi beş bin 
kilo uskumru balığı lkilosu 30 -
40 kuruştan satı!m.ştır. 

yem 74 No.lu \ll:"'r taraiı M.uri arsası ve bir ta.rafı Va.ngel düık.kıfrru, 2ıU' ---------------------------
tarafı Yazmaıcı Sait hanesi, ta.raıfı rfıbii tarilk:iiım ile) mahdut ve tapunun dair olan iddialannı i~bu ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde evr3!kı 
~1 ı .~~nuııwuvve./341 tarilımCe mukayyet •haremeyne müı1ha:k. e1!ıac Ali müsbitelede birlikte memuriyetim :ze b ldimıe;eıi icap eder. Aıksi hal
aga vakhııdan .ıoraei miiecceJ.;lı ve tamamına 986 lira kıymet takdir edi- de hakları tapu si.cili ile sabit olmadıkça sat1* bedel.inin paylaşınıasın. 
kn maa!>ahçe bir bap menzil (bugünkü va.zio)"l!te göre su ve elekıtrik dan hariç kalırlar. 
tesisatını tı.a.w maa::..hıçe ahşap ev in 6 hisse itibarile dört biw•sinin 4 - Giisterilen günde aı:1.t.ımıı ya işfüak edenler arttırma şa.rtna
tctmır üıç hisse itiba.rile borç1uya ait. bir bi,;sesirun umumi hülki1ıı:ıler mesinı okumuş ve lüzumlu malılın at alınış ve bunları tııınamen .kabul 
daıre9inde rıatı.!arak parnya çewil mesine karar ver~. Eski 20 eım;ş ~ ve ili bar olunurlar . 
yeni 14 No.lu l}lyrimenkulün evsafl: Caddeden remin kata içeriye 
girınce memıer döşeli geniş bir metaıal ve lııarşıda 1<ı>rildo.rvari bir 5 - Gayrimenkul 18/1/1943 tarihinde Pazartesi g,;Q saat 14 d,..n 
s~Ia iı.zeı:ıınde hlr merdiven altı ve bir kıiiçü!k dolap ve arkada bi-r Hl ya kadar Üsküdar icra memurluğunda üıç defa bağırıldıktan s<>nra 
ot.urma odası ınevc:>1ıtur. Asma kat; Ufak bir oofada arkada 'bir oda. en çok artlırana ıhale edilir. Ancak arttıma bedeli muhammen kıy
B:rincı kat: Zemini muşamba dö ş.cli bir ooia üızerinde karşılıklı iki metin yü.zde 75 ini bulmaz veya sutış istiyenin alacağına rüçhanı 
oda vardı.r. Bu katın üstünde çatı arası mevcubtur. Bodurum kat: olan diğer a~acaklılar bulunup ta be-del bunların bu gayrimenkul ;le 
Ztm:ıı ka1.,ııda.ıı me>'divenle in:ilir. Zeminde malta döşeli adi ocaklı temin ed miş alacaklarının mc<:mu undan fazlaya çıkmazsa en ço'J: art
b .. m.;thik ve yanınca b;r kömüdüık ve helusı vardır. :Bahçe: Mut· tıranın taahhüdü hki kalma.k üzere attırma 10 gün daha temdit 
\>aktan kapısı açılır. Arka tarafı kfırgi.r duyarla sağ ve soı hutlutları €"dile.ek 28/1/1943 tarihinde Pel'Şeınbe günü ·saat 14 den 16 ya kadar 
tel ile çcvrıli olup iç:nde bir kuyu ve birkaç eğaç var<lır. Sırhıası: Ta.- Üsküdar icra mcmu;luğu odasında arttırma bedeli satış •steyenin ala· 
ır.amı 152 metre murd!:ıbaı olup 66/5 metre murabbaı bina mü:te- cağına rü.zhanı olan diğer alacaklıların bu gayri menkul ile tenin edil.. 
b::.,dsı bat:çedir. E..ıti 72 yeni 74 No.lt gayrimenloulün evsafı: Zemin m:Ş alacıı.kları mecmuundan fazlaya çıkmak şartile en çok arttrrana 
k.ı:t: Kar -ınarı.lı sokağı üzerinde içeriye girın.ce zemini muşaır:ba dö- ihale E-dilir. Böyle b'r bedel elde ed;!ınezse ihale yapılmaz. Ve satış te
şeli bir meltıaldcn merdivenle çı kıldı.!ctan sonra bir sofa üzerinde lehi düşer. 
a.rkada b;r oda. ı>:rir.d kat: Bir sofa üızerinde karşılıklı ilki oda. 6 _ Gayrimmkul kendisine ;lıal< olunan ki=• dethal veya ver'len 
Bodurum kat.: Zemin kıatt.an merdivenle inilir. Zemini kırm:zı çini mülhlct içinde parayı verrr.oezse ihale karan fosh<>lunarak kendis:nden 
bir mu!M~ ve bir lavab<ılu bir musluğu ve taşlıkta bir kömü.rlük ve evvel en yüksek teklifte 'buulnan ki msc arzetm!ş olduğu bedelle almağa 
'bLr tıdii. ve bir mcrwven altından ilbarettir. Bahçe: Mutba.k.tan kapısı tazı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen 7 gün müddetle 
açılır. İçinde lbeş ağaç vardır. Se.tı.ası: Tamamı 118 metre murabbaı arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edJ r. tki ihaıhlale arasınoo
olup bundan 50 met.re murabbaı bina müıtcbaklsi haıhçedir. ki fark ve geçen gün'er için yüz de 5 den hesap olunacak faiz ve d.i.. 

l - İşbu gayr;menkul_ün arttırma şartıumesi 8/1/1943 tarihinden ğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın ~muriyetimizce alıcı-
it.baren 941/2022 No. 'le Ueküdar icra dairosinın muayyen numarasın· dan tahsil olunur. (Madd·e 133) 
du heokes:n görebilmes' için açık ıır. İlanda yazılı olanlardan fazla 7 _ Alıcı aı:1.tırİna bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferag har. 
maıu· mat a'.m.·•k ,· .... ivenler, işbu şartnameye ve 941/20~2 dosya numa- · 1 "' - cını yirmı sene ik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vemi· 
rasile n1Em1ıriyer:;mtze müracaat et melidir. 1 ye meebudur. Müterak:m vergi er, t<nv!rat ve tan1ifat ve tellal'ye res.. 

2 - Arttmnaya işt rak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 minden mül<."Vellit belediye rusuın u ve müterakim vakıf icaresi aLcı
nisbelmdc poy v~ya milli bir baııkalwA ~t ııı.8ktuhıı tevdi edi- ya ait olmayıp arttırma bedelinden tenz'I olunur. İşbu gayri_ 
lecekr r (M:ı<!de 124) menkul yuıkarıda gösterilen tarihte Üsküdar icra memurluğu odasında 

3 İpotllk sahib a!caklılarla diğer alakadarların ve irtifak ih.'.lkkı sa_ işbu iliın ve gösterilen arttırma şa rnamesi dairesindo satılacağı ilan 
h.plcr.nin gayrimcn.~ul üzerindeki haklarını hususile ıfaiz ve masrafa olunur. .(941/2022\ 

Pörl Harbur' da 
Amerikalıların 
deniz kayıpları 
1'ıodm, 6 (A,A,) - Am<rho Bah

riye Nez.ireti. .geçen esene ~ ımrt>ur 
bJ~ Amı:··il;ı:m boıılııiya5iİ.noin ut· 
radlğı za..'llf'a d:ıir bir TlalXW .ı:Jedl"e\. 
miştJr. Bu.na lllÖ!'< 5 Arr.erikm %ll'hlın, 3 
lll'llhı1tı<, ı s.::lbm dok ya bo.tımış. ır• mü· 
him l<l:ısır.ı ui)nmı.ıı~1T. 3 zıa'hlıı, 3 tq-,ı, 
vruoör, 2 ym'Cltlır.cı gemi de lı.osana ut· 
~.uıı1t;'tır. D.mlırd!ııı ıaa.nen l:ıal«n 
edti AriZO!lQ zırhl11.s1 ~na diger .. 
leoı-inin beıx;l tamir t'dıimiş veytı tıaım.i.t 

~ üzıcrc buiunmL•f'tur, -----
Şimali Fransaya 

yen; akınlar 
Londra, 6 (A.A.) Hava na • 

zırlığ.nın tabliği: 

Dün, İngiliz hava 'kuvvet:e.ine 
mensup u:;aklar ş mali Fransada 
hedcf!wre taarruz etmişıeıdir. Lo· 
komoLfler, demiryollan, askeri 
tesisler hedeüeri te;;kil etmekte 
idi. 

Vişi, 6 (A.A.) - L'byada İngi
I<zler:n büyük b'r taarruzu 'bekle. 
niyor. İnıgil:z a inci ordusu mü -
hm takviye kıt'alan almışt1<. Di· 
ğ.er taraftan Mareı;al Rommel de 
hazırlıklarını b't4rmiştir. Müda· 
faa cephes' deniz kıyısından tuz
lu bata.k111ğa kadar yanın ay şek
linde uzarr.aktadır. 

İNGİLTERE ÜZERİNDE 
Londra, 6 (A.A.) - Dün öğle

den sonra b r Alman uçağı İn.gil
terenin bir noktasına bombala< 
atnr.ştır. Hasar yoktur. Hafi! bir 
mitralyi;iız ataş. ·b'r kaç kişinin 
yaralanmasına .sebebiyet vermiş
tir . ___ .....,._. __ _ 

Bulgri:t1nda 1200 
kilometrelik asfalt 

yol yapılacak 
Raımı. 6 (Radyo) - B~i.st..ru!ıo 

1200 kJ!»ınrtreı'k a.st..!t yol ~I MJc. 
kında Bu.lp.r lıi.nuimcli Ilı< Aın
Todt ~ .. anı-ınıdıa bir n:ııu.brvo!& 

nmne inız~t ... 

İngiltere, İrana buğday 
gönderiyor 

L0ndra, 6 (A.A.) - İnıgilte.e 
ha,. ciyc nazır:ılı, İran buğday 
maı'ısU'o ünün açı.ğını kapamak 
ma:ksad'yle irgiltere imparatorlu
ğu ile Birleşik Am•ri'.<anın lrana 
buğday ithal e~mek fü•ere Tah -
randa bir an:aşma imza ohındU
ğwıu b!ld'rmekted:r. 

Kömür tevzi bürosu 
satış şubesi şefi 

tevkif edildi 
İstanbul kömür tevzi ve saıt:ş 

müessesesinde mühim bir maden 
kömürü su'istimnlinin me~dana 
çJcarıldığını ~·azmıştrk. lllilli Ko
runma mahkemesi dün bu davııya 
başhımış ve kullanılmış bordro
ları tekrar isti.mal eden Etibank 
68hı'k satış bürosu şefi Süleyman 
l\lahiri te\~ etmiştir. 

Napoliye baskın 
(1 inci Sahdedeııı Dewml 

mnda bağlı büyük bir gemiye tam 
isabeteli bombalar düşmii§tür. 

iDoklara giden demiryolu üzeri· 
ne de eıı ağır çapta bir boınıba a
tılıdığı d3 görülmüştür. 
Düşman uçaı'.<i~rı akını önlemek 

iç:n hiç bir müdahale yapmamış
lardır. 

Hiç şüphe yok ki, bunu tavz.ih 
edecek, İngiJ.teren'n düşünce sil
silesini aydınlatacak olan en baş
ta yine ln:gi!tere ve Eden'd:r. Bu 
aydınlatma bi2ıi anlayı~ hatasına 

düşmediğinı'zde haklı çıkaracak 
ohmıa o vakit Atlant:k beyanna· 
mcsiııin ve dünya milleUeri adına 
kurtuluş mücadelesinin ıı-e hük· 
mü, ne manası kalacwkıtıır?. o '\.'8• 

kit tek Jıak'kale inanmak gereke
<:ektir: .Miln·erin de, oıu!kabil gru
pun da ayni ınasatla. dün)·ayı is
tismar ve bir tahıcl<ıküm . istcm'ne 
bağlamak kaseli Ue harbcltikleri
ne in:ııın1ak! Herhalde demhas
yalann harp gaye~i bu olamaz, bu 
olmnm3'k Jaı.mrdır. Eğer, Alman· 
yanın mağlU bi)·et.i.nden . rua dahi 

yeni bir tecavüz ve taarruzundan 
korkuluyorsa bunu önliyebilecck 
daha ba~'ka türlıi t~.ıı,;, ler vartlır 
ve çoktu~. 

Eğe<, Eden anlad ğınıız maıiada 
m·ıı.,tıeri bir Sovyet, Amcci.kan, 

• İngiliz nüfuz ve ve ayetine bağla

mak diisünccs.iııde 15rar ederse ve 
İngilter~ıin gerçek düşünüşü hu 
ise bunun daha harp b:tmeden ön
ce yaoatacağı hayal sukutunun 
~n.i.şliğinıi tasavnıır fltrniy~ im
kan yOktur. Hatta, o kadar yokıtur 
ki Almanya ile demo'krasyalar 
arasında harp bitse dahi .dünya· 
da ve milletler arasında ebediyen 
bitıınez! 

~I İZZET B&...,İCE 

VAZİYET 
(l ıneı S1h:redt'n I"t>\'Dm} 

şılaşmak z<>!unda kald klan güç· 
fükler, hükiımcfıı faaliyet saha
sında da me\"Cullur. Topyekun 
harbe intıbak etmek kolay olma· 
nııştır .• 

Filhıılika 20 scnedenberi Avru.
pa işlerine karışmamak yolwula 
giden ve i~ler"ni bu zihniyetle dü· 
zene koyan b<r milletin. şimdi bü
tün tesi>at. b

0

rdeu harp nizamına 
s<ıkması, hakikaten zamana muh
taçtı. Geçen harpte de AJMrika 
sanayii, ancak haırbin sonu.ııtı cloi· 
ru veriımli obnuştu. Bu sefer de 
ayni .. aziy.,.t tekerrür eim~e
dir. Fakat bu hu'<Wita gösterilen 
gayretıin ş.mdi semttelerini vet' 
miye başladığı, Ruzvelt'in dediğ"1 
gibi 1943 de de tam tclkamill se
viyesine ula~acağı bi.r hakikat 
olarak kabul cdilc>b lir. 

Amerikalılar 1939 y;Jına naza
ran, şimtl:i:kıi lıalde b'le harp i.sılih
salatının yüzde 85 arttı':uu söyJ... 
ıfklcriııe göre, Amerikan labrika
lar:nİn verimlerin'n korkunç bir 
gelişimle artmakta olduğu.na bük
metmckte hata olamaz. 

Nafıa Vekili, bu 
sabah geldi 

Naf>a Vekili General Ali Fuat 
Ceb.,.oy bu sabahki trenle An· 
karadan şehrim'ze gelmiştir. 

Uzak Doğuda 
Cl inci S:ıh 1 Ieden Dtvaml 

~· a homcn hemen 50 t.>n.:ı ya.1tın 
yi:k;c.< mfô~lı bomb.. at~. 
Pe~ jlilirü, torp,l taşıtan bom

ba u ~ırı: Gilll<tlkaaal adaısın.ın 
250 ~ Şim.:ıl Bıhsmda bir 
~ -gen1i 1~f>lesine ıa:.rruz etmiş~er
dtr, .E:dc edtcn nctiC'e~cr bcDüz: tesbit 
edilmıe..'TI.iştir. 

Ucuz şeker tevzii 
fl tnrl ~hifeo ~ Devam) 

içerisinde başlamlacaktU'. Çalı
şan memurlara yap.ılan tevziat bit
tikten sonıra; yetim, dul ve emek· 
ili ve maliiHere tevziat ;yapıLma-
sına başlanacaktır, ____ _ 

RusDara göre 
(1 incl 3ahifcd·~n Devam) 

retler ·boşa çıkmıştır. 
Leniııg<ad ccphesin1le maholll 

muvaffakiyetler elde edı!mişti.r. 
1K1 PİYADE TABURU iMIIA 

EDlLDİ 
Moskova, 6 (AA.) - Moskova 

radyosuna göre, Cuma günü Rus 
l!--"'•"3 l.-uvvetleri fa.afıİy«ler.:n.i 
arttı<mışlar ve 300 lı:amyoo, 2 tank 
10 tabye ve iki piyade tohum iie 
bir SÜVat"i bölüğünü imha etmiş
le.rdir. 

S hhat müdür[ü
,. .. .. 
gunun tebiiği 

(1 inci S.ılı~en Devııın) 
ve tchHkeli lrir hastalık olan çi
çeğe tutulınamaık iç:n en kolat 
çare l.ŞJlaımıaktı.r. 

Son altı ay zarfında aşJanarak 
aşısı tutmuş olanlardan başka 
genç, ihtiyar berk.esin aşılanmasa 
muhakkak Slll'et~ laz.mılır. Ve 
kanunen meobu.ridir. HilkUmet 
tabiplilldeıri n Belod:iye tab pleri 
tarabndan aşı meccanen tatblk 
olunur. Aşı tüplerinin. büyüklüğü
ne göre her tüp ile mümkün mer
tebe on ve)•a yit mi lcişi) i aşıla. 
lüğü ile hükfuııet ve belcdlye ta• 
lep nı.lrubuldukça Sıhhat l\lüdür· 
lüğ"ii ile hi.ikiime \'e belediye la· 
Öi pli:Jcleriuden R§ı panosu; olarak 
verilir. 

Tahibi olan müCS"< cle.r, fabri
loalar ve buna benzer yerlerde bu· 
lu.naıı bütün talebe \'e memıır!ar 
ve mü,tabd.,.,,ler ve amele keneli 
tabiplcriı>e müracaatla kendisini 
aşılattnuıalıdır. 

Hem kanuni mecburiyeti ifa et
mek ve hem de hayat ve sıhhat· 
!erini konnııak için halkım zın 
çiçek aşısını ihmal etmerncleıi 
ehemmi) etle tavsiye olunur. 

Devlet Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğünden : 

İstlınbuı, İ.anir, Trabzon Liman ifl•t.me >mfel<tilıin bu 4<.ttro •dil olww. 
bazı maıd.de:erlyle ücr.-t cet.veılainio İat:f t._c ve İımııir içı.n 15/12/!M.2 v~ T~ 
zoıı için de 28/12/942 t.rtlıinden itib.rm ıalAıilı: olwııacaiı ilin oluoıı.r, (2086) 

Madeni San'atkir ar Cemiyetinden : 
C«ni,Y<limi.zin 3/12/942 C8o111'Dlba lilııü 7'Ptı.n sonN.ik alto'6do Umımıl Hoy'el 

leplan.11.>ında duieriyu h.o.ıl oJO>a.ıı;ındoo top:arnı 9/12/942 Çarıırmba Jiıllllll• 
btrıtkılmıttır. ?ı-lczkftr giln sa.!lt 10 dan 12 ye tkiadar Be!edi.,Ye ci\·uındol Babı.!t.li o·ı> 
de6inde 10 nuınarah binadaki Cemiyt"t Merkttinıde yapl4ca.ltlJ.r. Cc:wyc.Le ki,.. 
Jlltlı kan1n o gilll ve sı.atte hüviyet van k..ı•l.ıriy!c g~ıetcri ildn oiunur. · 

. RUZNAME: l - İdar< Hey'ctınin ç& !ışına !Uı>o•u, 2 - H-p Müf<tllfleri· 
auı r~ru. 3 - 1943 scndli bütçe ve kıadroa· m d\:a.bu:ü.. 4 _ Az.xıın tc-k~f .. 
lrri. 5 - İde.re Hry't·ti ~zal.ı.rmın milddet?erinıi. bitiren Dlifl iı;ın l!f'Çi!n ya.pıhnuı. 

-----------------

Kasket Diktirilecek ve Mendil A ınacak 
lstanlul San'at Okulu Ahm Satım Komisyonu Reisliğinden: 

Tutan K&t' T<w.ıatı 
P•rti No. Eşyaoın nev'l Llıt Kul\ıl Li"" Kul'Uf İhitle Gi!ın ve Saa' 
............ .. .............. .,. ......... .................. •................. . ............. ············ 

1 Ka&kel 1 2800 220 6160 924 7/XII/1942 S•a.t H.30 cı.. 
J KL>k<t 2 200 270 540 81 7/Xll/1942 S..at 15,SO da.. 
3 M<Odil 12-000 55 6600 - 990 - 7iXII/1942 S.&t 16,:>0 0... 

1-Milstacol•n looıinlne Z>1n1ret b..sü 11 olao yukarıda :rı.zılı (3) bl<ıın qya ııoıarllk!a tai.-binc lh ... ed•lmck Uzere cto. 
siltmtY«.> kc·n~muştur. 

2 - İh~le, Y<ık•ck Melı:lepler Mulıa .. lıec'1iginde toplana<ııılı: okul .Lını, satım Karni,,,_, taro!.ıod.&n ;yuurıda ı:ö;l<r> 
km gün ve. saatlerde )·~,pılacak.tır. 

3 - Her pc.rti ayrı O)'Tl ibale ed.;lecektır. 
4 - i.stek:tlerln iştirak cd.cceklui porliye .ıı kat'! t.rnlnatı ilnlo tiıııC.n evve; y~,.k Mdt!opler M~ciliil 

vcmıe3fııe yatrrmaları \"!'Y3hut tmım.t ıne-.ı.tuıplırını Komi9)'0Q Baş1can!ıJlına ib ı ctmc1rri L?zrndır. 
S - isteld:l«in bu pazar)>p işUrik odd>i!.mdeti içjn 2490 No. ki k.o!Jt>Outı icap oıtlı g; v.s.1taları han bulur..maloo 

prltır. 

6-Yukorlda ,....ı. (3) kal<m Cfll'ao'a a.t nilmuııe llo ...-.ın.lorı ııo,_ı. .ioıli;r"J<rin her illlı i.s•.n!ıul S.ın'•t Okul<Sa 
başv11<malorı. (1851) 
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lftQiKAY(!! 
ÜM/ 115 YAŞINA 
GiRERKEN .. 

Nihay"t v:ided:len h'xmc1çiyi 
gctirmiş!ordi. Bu 35 5eneyi kut:ak· 
lıy an gürbüz bir (Anado-hı) ka· 
d nıydı. İ:arct ettiğ"m Sıantlalyaya 
o-tm<lu. Gözfor'.ni divaıula~;i yas· 
t'ldar, b bliyotoktcki ı. .. taplar, 
durnrdaki r..,.;mıer üzerinde do· 
l"stırdı. 
S'°'ıdum: ·Adın ne kızını? 
- Fadiın. 
- Nerel'o;in? 
- Dadayı.n •Sıra. köyünden. 
- Ycmeık pişmnosini bilir mi-

sin? 
- B'.; tarhana, bulgur ediveri· 

riz. Saç-la pazlama yaparız. Şch:r 
aşı bllmenı. Eh! ÖğNdive~ir·sen, 
başarl.l'ım. 

- İstanbı.ola ilk gelişin mi? 

Faılim bu roru karşısında bir 
hayli durdu, Derin, derin göğüs 
geç'rdiıl;tcn sonra: •Eabam (Kara 
ga\'urla) savaşa gittiği zaman şe· 
bit düşmüş. Ananı >açını süpürge 

( Yuz a o : - , 

1 EMEL l\lÜ.t'iİR KURBAN 1 

gcld;ğ; gün iin ses tonuyla: •Al· 
lalı yaşını kocaltSın. Al'nı de tam j 
böyle güz aylarında doğmuştu. Eh! 
Art.k yaşı U ü buldu. Bir çit kay· 
tan öküz cdi.nnıi~. Oğlum benim 
için bir dayanak .• dedi. 

3 saat siiren toplanıtıda Fad'm 
de pok şend;, Ak§anı yemeğinde 

bizbi:ıe idi:k. Sofra dan kalkınca: 
•Eğer izi11'n~z olıusa 2 saat son .. 
ra yola çıkacak vapurla köyüne 
gideceğini. s&.;leıli . H ep"miz se
vinm-~k. ile.le onun küçü:k kıl· 
tibi alan kardeşim. .• 

Ertesi gün FaıEm çarşıdan renk 
r enk toroınalar, dallı çenıb&ler, 

kına l arla dönmüştü. 
Hareket günü vapur gözden kay

boluncıya kadar onu selı1mladık.~ 
Ş · mdi gelen nıc<kıtuplarında uşaiı 
Alid<ı:n de seliiınlar •·a.rdı, 

etti, beni büyüttü. 11 yaşınday· 

1 
~ -

kuı, köyümüzde (Da''klıcın) oğlu 1-··-~.;.::-A:-.:::_' ·:,_.~:~·.-: · ... , 
Durıınuş~0c1 everdi. A!Jah 3 uşak 9 
,·~rdi. Er'm hayırsız çıktı. Bizi cı- . · ··O 
b l bırakh. •Çift W<üzi;mle, anha· / .._ '-
ı·nndak:i a:zığaıma dtıkunma, de- ı .L..:===========:....J 
dim. Onlu.n da bir kö~e ekmeğe 
mafctti. Anamı tcpük!c<li.... Ha· 
Hnde •kap ndan çıkaorına. y0<llu 
d isiz bir yalvarışı \'ardı ..• 
•- Öki~Lilmü güd.ewk çobn:m 

ı-c·ti~'nciye kadar beni iş'.n'zde 
abkuıun. Ba~ka bir şey \'ermeyin. 
S zi hoşııut chnezscın dchııey:n.• 

dedi. Xe paha.sına olursa ol~un 
Fa~:'llı biıdc kalat::ıhıh. c)Ia~.t .nu 
~ıkar, ba.~ını ar. llugiln yorgun· 
sun. Dinlen. Bana yaro .meı olur, 

18.00 Probram ve ll!ornlekd Saat 

1803 

18.45 

1900 
19.15 

19.30 

Ayarı. 

Mt:zik: RaCyo Dans Orkestrası. 
(Şef: (N'lı>d Esen:ıin). 
M.ız·k: F.sıl H<yı·ti, 

Kon 4"11a .Zir ~ı &ati), 
l\!J •. ._, ~·asıl h<ycli pograrmnın 

deır.ıııru 

Mcm ,cı Saat Ayarı ve .Aj8n3 
liabc: !e-ıi. 

Sc:-bc.ı.t 10 d:tkika 
~{üzik: Ş: rkılıı.r. 

.ı Bu L M A c Al~ 1 (~ALK. S~TUNU) 
Bır tıbbıyelı ış arıyor 

lstanbul garsonlar A S p O R 1 
cemiyetinden: • 

Cemiy~timiz.in sentli.k aldade umu· -

mı heyeti 11/12/1942 CUllU ırünu aa.t B .. R B 
1 
2 

123456789 

• • • 

Kim-esiz Tıbbiye:.ı ·bh' gen.ç, hw;.u.si 
bast.ah.arııelerde veya. doktor yanlarında, 
ııı:ın:.a.z d•mJe,e gilmeğc mA.ni olma
nıak ŞilrLiyl~, yalnız yatalk. Vfı yemek 
tdnini için çal n.a.k 'Vt)'ll ileroc ken
d!Jel'İırk: duri.iı.ır yeti~tir,ıncL<: tit.iycn her 
hıa.ngl ·bir mii --ese ve ea•hu uamtna o
kıuı~ istiyor. (Her nevi enjt·ksi~nı, 
pa.nsunla'n, lüzumunda di>ğum ve amc. 
liya,ta DGiısk e<lebilr, e~.k.i yazı, dakti~ 

l.o bilir) Arzu eden vatan Severin ek· 
Ol~ T. I. P, rumuzuna bildir.mel.eri 
tic:ı o: wn.ı.r, 

1• de top!.oae<ktır. Ve saat 16 Y• ka· agun e e 
:~ ~~;~~.:b~~~·.!;: ,:::~~~- n, r e g-
;~~r~:: ~fr~~fr:~2.:~ ikazla, Be"' iktaş Tak· ~ 

- ---• ,, -

" 5 • 6.-. 
7 • 

• • 
bul belediye.si civurında Babıah cadde· Y 

~~E~~:~. ,.~:-!:~ur c~~~~r. simi e karşılaşıyor 
1 - İ<iaTe hey'etinin: çalıi!'.1\.1 rapoL"U. 

2 - He&ap müfettişlerinin raporıı..1, 3 -
1943 senesi bül(-c ve kadrosunun ık .. bu
lü, 4 - Azanın ttklıfleri, 5 - İdare he 
yeti aza1at"1nın mü.dd~tlerini bitiren Ol!• 

• 8• • 
9 - -· - - 1:1 - li • 

-·ı....J'-!.-!..-!.::::.l-..ı== 

Soldan sağa: 
l - DLL"l'U..711 ttıtt.ü.:illür, Tuzak, 2 -

BJy ::rr.d1n bir gi.i..ı t:ı.ıvcl. Fa:;ıla, 3 -
Mı!: ::il"k, İsinı, ı -· Üsküdarrlıa bir 
seınt,, 5 - Ya.:r.a vurulnıuş, Çok dc~il, 
6 - Jbujcl, 7 - Geniş değil, oglruı de· 
ğil, 8 - On p.2I"a, 9 - Gerilemu 

Yukarıdan aşağı : 
1 - Büyük k.<>u.ı!c, 2 - Bü;yük, F.ıı 

çok, 3 - Meİıl>cs'J.t, Tenj ço.1.unck, 4-
Yer~, UZJ ğa. iş.<11l'et1 5 - Nota, İf;>a~ 
ret, 6 - Had.ve, 7 - B:ryağı. Kır:::ır1 
8 - GUU>! Sa.n'at, Te.ssilf ifade eder, 
9 - Kin. 

Dünlr.U bulmacan ın balleclllmİf 
• telr.li: 

1234567 r 9 
1NAK DBC•• 
2EYliiZA•AR• 
SKARADENIZ 
4A..K•ZID R MA 
5D•K•llED E B 
'AM E L ı IB E L t 
7RAMILt• T 
l•LARU• A L • 
~ SALAKADAM 

Şubeye davet 
Enuııönü As. Ş. ~k lıkından: 

Aş:ıığ:ıtia slcil ve kayıl numaf"Jları 
bi!dir·.cu Yec!eık Subay.la~"m 6 g.Un zıar· 
llır.c!a Ştıb<·ye n: ,r,l.C;l.1tlar1 ilan 0.:unur. 

Bır genç iş a rıyor 
341 Doğ~uyunı. Orta. oitıı..:.lrlan iyi 

den.'<.\: ile me'Ll.ın oldı.rm. Az Frar.ı:ızıca 
bfl. •im. D<.:kli~D ile T~rkçe m · ~mmel 
yaızı ya.z_rıın. Bir ~erı• m1.,jfa.tu.acı~ 
yapabilirim. Ht"r işte çaı:.':Ş:ibi.:ıirür.. ~I.ü· 
llllS~p görcn'.erin So~ Tclgnaf flıı~k si.L
'twlun1 S. l\{, ıu.-mız.ı..ına yaz.maılıarıt 

LiSE MEZUNU BİR GENÇ 
İŞ ARIYOR 

/İstanbul erkek lisesinden me
zunu mve 1341 doğumluyum, as
~rl kle hcç bir ilı~iğim )'Mtur. 
Ciddi bir müessesede tahsilimle 
mütenasip ·b.·r iş arıyorum. Arzu 
edenlern Son Telgrafta (Öz:) ru
muzuna mektupla müracaat et -
mesi rica olunur. 

İŞ ARIYOR 
FEN' MEMURU - Gerek res

sam olarak gerek inşaat şantiye
Jeıı ndE' c;alışmış tecrübeli ve türk
çe, ingüizc:e, fransızcaya aş~ııa 
genç bı.r Tü.ı<k va tand~ı i~ arıyor. 

İst. Erkek Esesi 10 uncu s:nıfın
da tahs.lde bulunan 18 )'aşında 
b'r genç, a 'levi vaziyeti bozuk 
oltluğundan dobyı öğleden sonra 
saat 14 ten 19 a kadar resmi veya 
husuc;i bir müc-socsede çalŞ)ak is
temek ed r. Ta •p"cr:n Son Tel-

fı icia !-'eçin1 yapılm~ı. -- - - ------
ihtikar &42/58<! 

KARAR IIÜLASASIDlR. 
l\oliJi Korumr:aı Ka!l'llnWl.:ı mclıale· 

fetten Topharıcd;c Karabaış m. h!.ı1 '.e .. in
de TuL\.oınıba rokik 2 nurn:ırada E:Or.t:lt 
b:ıy~;i t:carc1.iy\e tr~eşgı,:ıl Ali oğ:~..ı ib· 
ra'him h.ak[.<ındıa. ist;ı:·.bul Blrinei Mi.itli 
Korl:l'l'JTlı3' Mah~'.)ITie'· '..OCc cereyan etlen 
muılız·kemcsi netice'5ındc .suçhmun fii~ 

!l!bit olchığur.dan l\1ii;i Korı.rım:ı K'1tlU· 
m.mun 21, 55/2 el readdcI(':i m:.:oe:ıt>in· 
oe yirmi beş li:ıa p1rl cCZ.'t.Sı öderr.ıU:'i!'le 

ve hük.Unt ka;t'i!°".oştiğ;.nt!c Son Te~gr.at 
gazcte.-=nde ncşrtdl1'rrıt-siıne 30/9/942 
tP. 'h'r-d~ karar.- Vl;'rildi. (2003) 

tg:raf ga: ızt.esi Halk suiununda 
(224 A. O.) remz»ne müraceat et
n1e!eri ıica olunur. 

T tse MEZUNU BiR GENÇ 

iŞ ARIYOR 
Lise mezunuyum. Askerl:r«Je en 

az b'r sene alakam yoktur. Hayat 
pahalılığ karş:.snda ebeveyn;ıne 

yük olmamak zarurerndeyim. Eh
ven bir ücret muka bi!;nde çalışı
Tım. Bana iş verrnek Iiıtiunda bu
!unacaklarn cSon Telgraf• hal~k: 

sütununda (Aroon) rumuzuna 
yazmalar·nı di1cr·m 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksi:tme Komisyonundan: 

25474, 99-331,, 1.63/4, 31~23, 44919 Bukıı'kÖy Fm-:ıızı /Jöyo \e Aııaoiye H'lSl.;ıJıon,~:nin 650 tun T'lve~an kômü-
119-t--16, 31590. 19912, 37605, 35882, tünün n.1ı.1>:: ye.:i i ı kn 'ı ı..a.r:Cla eUJltmtye k"'Lı.lırnıuşlırr. 
322-78, G/270, 5ıoıo, 2/570, 31-076, 1 - ı;;:, ili 16/12/9·12 giln.il saat 15 de Cc.ğ:ı>0 . 1da < hll ve İçlim:ıl 
29107, 46603, 14605, 14478, 50980, 49.f\l, Muıvcnct i\I- .. ~ J biı cıl"'.:a u,ı;;·:1~n Korr: ~yonda ) p1'3:Cıktır. 

.t9637, 4"5011, 45~5-0, 4iJ20, 44092, 45125. I 2 - 11: b..r.trcn fi•·.t bche: torn.n nı.LlJiyeşi körr.ür sat,~ ve tl"'VZİ mile~e!-oc· 
36058, 49941;1, 37712. 6in.İn göstc:-tt 0 i r !2 :d ~1 B"_.ıür:v.-:Oy Ak~t.)e b •"'ht? ~c~iııe bd.1r 9 liı-adır. 

lsıanbul Hk maçlarının ·birill(!i 
devresindeki tehir ed'lmiş maç. 
lMa bugün Fenerbahk_;e vle ~.,. 
ref stodarında devam edilecektir. 
Fenerb•hçe sahasında Bcy·kozla Fe
nerbahçc, Şeref stadında da Beşik· 
taşlı Taksim evvelce o)'flayam:ıdık.. 
!arı korş:laşmabrını yapıyorlar. Be
şiktışın Taksimle yapacağı oyun 
alaka toplayacak mahiyette değU. 
tlir. Zira ku'Vverli bir ekip karşısın
da ka!an Taksimliler fazla sa}'Jdan 
kehdılerinı .k!uxtarmak iç'n daha 
fazla müdafaaya ehemmiyet ver
mek mecburiyetindedirler. Bu ta
biyeye riayet etmez!erse kuvvetli 
Beşjktaş ekibi önünde yüksek bir 
gol fa ı•kındın kendilerini kurla.ı:a. 

mayacak haldedirler. Bu moçın o[. 

dukça büyük b"r farkla Beş~ 
lehine bitmesi muhakkaktır. 

Fenerbahçe stadında yap1*ak 
olan Beykoı Fener maçırnn bir 
hay<i çetin ve enteresan olacağa 

benzemektedir. Vakıa yekna:ıarda 
Fenerlilerin raklplerine üstün ol
dukla.rı görünmekte ise de bu te
vaJ'fuk B€ykozun müstakar olma- ' 

yan oyunu karşısında değişebılir. 
&y"-ozluları.n son zaman.arda ra
kımlaıını yen:den tensik: c rr.cğe 

ve iyi oyun'ar çJ<armağa baş!a. 
mışla:aır. BLılıassa Vefaya. karş> 
oynadıkları oy!.indan ,;onra a;üka· 
lılar:n r.azarlannı Üzerlerine çekel 
Beyıkozlular ;yi bir oyun tutturma 

ğa muvaffak olurlarsa da Fenel'
J.ileri b' r hayli kookulu ia.kıika!ar 
geçirtebilirler. Fakat bütün bun
lara rağmen Fenerlilerin Beykoz 
karşısında muvaffak o!acak.ları ve 
maçı Jrn:ıanmaları lli•mdır 

Mektepliler arıısıu ria dün 

yapılan futbol maçları 

Mekıep lıler arasındaki futbol 
maçlarına dün <le Karagümrük 
stadında devam olunmu( lur: 

Taksim lisesi ile ş·ş1ı Tera1dd 
lisesi arasındaki !birinci maçtaı 
Taksim lseliler 4 - 1 galip gel
mişlerdir. İstiklal lisesi ile Erıkek 
muallim mcktcb; arasındaki maçı 

da İsti'klal liseliler 4 - 1 kazan 
mışlardır. 

alı~ırsın., deı<lim.. "' 
ll r 11'1fta iç:.nde evin hcn!en bil· 

liin işlerini bcı,;mscdi. ilk günler· 
de ~orbayı ~·akan Fadim, haf f ter
tip haşlamnları pek güzel yapmı
yu b.j:adı. O ne ka·h:Ly<tti?. Ü· 
rüncü sene soııunıda idctıa trta 
bir fatanbullu g 0bi giyinm ni 
de öğrenn1i~tL Ellise, i~~arp;n 
b · çiın:6!.lııde tniltalca.lar dcrnıcya• 
nın a bile ba~lamıştı. Adeta köyti· 
n li unuttuı:'ltna in..ln.yordum. Bi~ 
r::..-t.rdiği parnları Tophaneye ine
rek (Ağa l\Iehmed:n) kabvcüne 
gelen köylül~riylc anasına göndcr
nıe~ten iburet sanıyordum. 

19.45 
19.55 

20.15 
20 30 

Kon m:ı (Derl!ı·ş.ıne Sa.ııtl) 
Alllzik: Bcethovcn • Appa!il!'Jo.. 
nııt.ı Son:rt'ı. ls=============='I 3 - l\.Iuv~ .. ~at te:r. :""':'ltı 438 Hra 75 ku'J1.ı.ştur. 

4 - istckl" ~e' ı Ş:ıI l!lzme--ini ~~a giinJe:~inde kr.:ım-'j~.:.wıd..ı görebilirler. 
hofda Dil..,.iln, Filmlcri.nden 

5 - İskkli:.cr 19·t2 yı;ı Tica.::et 0:.':M-1 vos;,,.a ;yJe 249-0 sayılı k.Jı'lund:ı yuzı7ı 
21.00 

2l.I5 
21.50 

Ç..!.n: Wilb<lm K=t. 
Konuşma (Evin SJ4:.ti). 

22.30 

p..,ça!ar (Pi.) 

ll!•mlcket S...\ 
. vcsiıka~ilr ve bu ~e yeter mı.:v;kkı.t tenıinct nıaılcbu:ı veya barrk:ı ma':ı:tL:ıbiyll' bir. 

Ayarı ve Ajans likte teKlifi h v1 kapa!ı xaı·flnrın1 ih:ı.lt~ tf3atlnden bir sa:ı.t evve-l maıkbuz muko.· 
E3!11ii1!ıı:imm:liiOIDl::ıııi1Em::ıl~----mıı:ı ....... ı:;::aııa:ı:19!:ı:;ı 

• • • 
Kardeşimin yaş günü ev hayli 

telaşlıydı. FO'dim birdenhiro or
ta.dan kayb&ldu. Yaık n do,tlad· 
nıız, kardeş· min hayal ve fa:t!i. 
yet dolu dünya.sının büyük misa· 
f irleri gelmi~lordi. Kah.kabalar 
salonlardan taşıyordu. Fadim'.n 
1 saat slir"1> gaybubeti hcp-ınizi 
61kınıya başlamıştı . Kap nı.n açıl· 
dı(: nı duymamı~tıık. Yalnız uzun 
kor durda, köyden gdıt:jfnden
bcri fadimin biç dcğişın:Jcn a
yak sesler ni 4:·ttik. Bakı~!ar bir 
noktaya toplandı. Fadinı içeriye 
girmişti. Ortada durau ma.anın 
üzerne (Çckoolovak) mamula
tından bir biblo koydu. Bu, bul 
ekkli, belden büzgülli cı;larili 

bir kad.n, sağında solunda b rcr 
oğlan çocuğu; önünde başınt ana
sıni.n gö~rsünc dayaınış bir k z Ç(}. 

cuğunu gö.sıtcrcn mü~ahhas b;r 
levhaydı ... 

• •• 
Salona bir sessi7ıı:k çökmüştü. 

Ağır JMl.ınılarla karde~'min yanı
na sokuldu. Oiıun sarı saçlı başını 
avuçla.rın:n içine ald ı. Evimize 

ZAHiT.!). ROl\tA.'lJ 

Mü~ k: Şa[frn ve Tüı'1tC.!er, 

Aı:.kara So"-bahar At !roşula:rı-

22.00 
nın neUrc!eri. ] 
:P..Iüzik: «Rerrbr-.ı:ndt> ve cBarcn 

22.45 • 22.50 Ya:-ınki pr«gram ve 'k.a· 
par.ş. 

,:mm:=ı:::ı:ı::=:ı==-ı:::ı::ııı.::s.-mı-=s-=mm:-==----, 

CUMHURİ YETl T ÜRKiYE 

Z iraat Bankası 
Kurul~ Tarihi : 188& 

Sermayesi: 100,000,000 Tilrk Lir:ın 

~ube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve tica ri her nevi banka muameleleri 

Par a Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Zirn:ıt Bank.<'ır<la l<umbaralı ve ihbarsız taiBrruf hesapl.ı~nda en 
az 50 li.rası bulı ıı .. ıılnra sencda ~ dela ce1"lrrek kw:-'k iie a••iıd.lkl 
pliınn ı:öre ikramiye daı;tıı~~aldır. 

' adet J.000 J,i,,J ı.lt 4.000 Linı 

' • 500 • %.001) • 
' • %50 • LCOO • 

( 0 • lllO • 4.0UO • 
100 • w • 5 000 • 
120 • 40 • 4.8nO • 
160 .. ıc: • 3.201! • 

Sır Perdesi Kalktı 1 
M;s Ba.g düşünmek Jçln şöy<Ie 

bir tlurou . Önündeki merdiıveni 
çıkıp A~bayın ev.ine giııınek n ;ye
t inde değ idi. Çünkü kiımıeye gö
rünmcık istemiyordu. 

Yazan: S. TRUSS Çeviren: l\Iuarr.-r ALATUB 

~----------------------Noı 33 
Ms Bag, bembeyaz badana e

d:!m:ş duvarları yokluyor, bir ta· 
raftan da düşünüyordu. 

O zaman, bu sırrın anahtarını 

vereb lecek bir ~ey hatır•na gel
di. 

Duvara o kadar yanaştırılma -
m ş olan b:r kasa yığınımn aı<<a
s.r. la, hiç be:;; olnııyacak ş · ı;tle 
kapatilm:.ş ve bütün duvarlar gibi 
badanalı küçük b'r ı,:apın:·n bıır 

L .... ı luğunu ördü. 
Bu ıkapıdan başka bir mcıhzene 

g~~ .ı yordu. Bu mahzen, her hal
de Albay Dctmarın mahzen: ola
ca.<tı. O zaman .Mis Bag J<endi ka
fosında kurduğu bir fan:ıziycyi 

daha ziyade •ahakkuk ettiren 'b 'r 
buiuş ur.ı.& .>11da kalınljtı. 

Kendi ke ndine şöyle düşünmü~ 
t ü: 

Ölen Hanri R>kardo, ş'md; Al
bayın oturdu,ğu C'Vde bir metres 
ku·llanıyordu. Demek k; metresi· 
ne .kavu.şmaık :ıç:n, bu mahzen -
!erden ökkl eve geç",yorudu. Bu 
suretle har:cln gözür.den sakın -
mağa mtlfVafüaık; oluyor, dedik-0-
duya meydan vemıiyordu. 

M's Bag öyle merak'..:ır.mıştı ki, 
tetk'klerini :ter.ve götürdü. Buka
pıdan· Albay Detmar'ın büyük 
mahzenine geçli. Fakat bUıraOO 
Brandon'un ev:ndC>k; gib~ gire
cek ç•kacak b r yer bulamadı. 
Demek ki doğrudan doğru;""' mah
zenin merd.i.venindeıı istifade edi
lirv..nıı-Oo 

F akat duvartla b 'r kaplamıaı 

diko~at;n i çekti. Çünkü biliyordu 
k i evin bir çok odaları, bll!v.ssıaı 

Albay Detmarın mesai odMının 
duvarları h<1J k;r/ı:analı id.. Bu 
mesai odası da mahzen merd've
ninin tam yanıba.şıncb idi. 

Ses çıkarmamağa son derece 
dikkat eder<.-k, taş merdivenleri 
yavaş yavaş 9ktı. Yukarıya gel
d,,ği zaman durdu. K\Jb:. çaxpı -
yordu. Çün•kü Albay Detmar'ın 

ses:ni iış!·tmişti. 

Az sonra, d.ü.şmem('k için mel" 
dlivenin korkuluğuna dayandı. 

Çünkü pek tanıdığı başka bir ses 
te Albay Detmar'a cevap veri -
yodu. 

Az kalsın, b:ıyılacaıktı. 
F akat kendisini topladı. Zayıf 

ellerile meı-dlven 'n korkuluğuna 

!>ilinde ko: ı :yor:ıa, veınt,..\."!."!İ, (1BC8) r Umum Mü ürlü ~ü. 

Umum Arab'cllar Cem"yetinden : 
Ccmiy~timizin E:enelik atclfıdc umumıt ht.·ye:i 11/l!!/912 cum.ı gimü saat 10 da. 

~f;:ı)ın Cir.si Miktarı Pu.:n·l:j'I!l 
Günü sıaU 

toplarıacektır ve ~at 12 ye kndar rc:y eri" k•bulüıne deva.m o}wr .. C':ı'k1ır. GoıÜ§ülc· Şerit df'fite-re (4.5 m/m P~u veya. as. 220 :ııctre 18r.t:1a12 ıo ~o 
cak ,er ~ d gö:..te-rilmi~tir. A~H oıı:ı1arımızın tayin o~u!r.ıan gijn ve s:ınt~e topla~ lan marka) 

na'C81k; urmmıl hryete ve yapıJ.-ıcak te,.· c r2 <lcri için Y("ni .Pt,..st:ılnoc 3:-':tısında. Kı."'!lTltzı h.are'.1, nınr harrli ve düz beyaz 6 oe:r bin tabaka. 8/12/942 il 
İl-sa.:niye ha:ı:-:1da.'.d C't'miyet merkt.-z'."':.: • • :eri rica olunur, jellL n k.tı.ğldı. 

RUZNAl\IE: 1 - İ:ia:-e hrycLinin c;~ı m.:ı raporu, 2 - J!CSlP mil!ettiş'.erinin 1 - Yuke:rda. Ci.n.s ve miktarı yazılı ır . .ailume paZ3rhk us;ıliyle satın a:.ına.. 
raporu, 3 - 9-13 senesi bütçe ve k.atlorSUtıun lka'bulü. 4 - Azanı.n te.tclifleri, 5 - ı caktLr. . .. . .. _. 
idare h<.·y'et! Aı.a'. rının n-..Jd:':ctleri..ıi l;.1'..ire

11 
nı ·fı için St·çôm yapılmz-s:ı. 2 - Pazarlık hizalarında ge><;t(•rılen gun Ye saat.erde KalbaUış Levazım Şu 

_ ____ oe&ind{1ki alım Koml:.;;yonund.a yapıJacaktır . 

r BE LSAM ITOL " 
İdıra.r yoUci!'l ill:habı, y<'ni ve ~<l BELSOG l ;KI.l'GU, idr.1r zorlıuğu, 
mesane, prosL:ıt iltih'1b!, sistit, ko:i .ristit!c:-e, böb:-~ rah::ı.l~rzll.'l' l·r·~n karşı 
en mil'kt"-tr.mcl bir i 1 :.5.ı;tır. BELSA1UTOL ku~~on.ırıılar bu h· ·ta.1·k\ardan 
çı·Wk kt:r1.t. utlo-r. E:.:ıtOO Ecz.ıntt \'c &z.a dc)lO!anrıcl.ın a·rayıınız . 
De.posu: Saınü Aıksu. İş Bankası ark~1 R.1hvancıl..ır sok. No. 5 istn.ır.ıbul. 

Beyoğlu Yerli Asker·ik Şubes"nc'en 

1 

Şubern. zJ,. k:ıyıUı bulur...:n err.ckli ve yedek subay ve a~cr! rr.emu.rardan h e· 

nüz .şuberrJze müraca::ı.t ,.tmiyenlerin sıhhi rm.ıayeneleri yapıl:lc.ığ:nchı.n ikişer a.d.ct 

.totoğra.flari!c birlikte acc!c şubeye müuıcaat:arı. (1890 - 2123) 

öyle yapışm:şıı ki ... 
B u esnada da işiıttiği mulhıEıvere 

devam ediyord u. Miıs Bag d'kkat
le kulıok verdi. 

:ilk> erkek ses> bir takım vesi -
ka!ardun, ılroıı.turatlardan bahse
d:yo~larot. 

B u m uhaverede Löprens'in de 
adı geçm ·şri. 

Albay sert konuşuyordu . F a.kat 
ötek:nin söylctliıklcni pek o kadar 
iyı:· i§iu.Im'yordu. FUrnt Mis Bag 
bu yavaş konu~a.n adamın ıkim 

olduğundan hiç şüphe <.-tmiyorou. 
Mı.Dhavere devam ediyordu. M's 

Bag an:<la bir ·kıontı'iu•!an bir cüm
.Jeyi anlayal>liyordu. Fakat ko
nuşmalar öyle kanşık gid'\)'ordu 
ki, bun!~~dan b'r mana çıJ<aramı
yordu. Fakat dinleye dinleye bir 
şeyler de öğreneb;ldi. 

Gayet müh'm bir sırra ermiş 

,g'b:ydi. Artık şimd.i tamam'le 
kendisine lıak:mdi. Merdivenleri 
yava~ yavaş indi. 
Al~\Y ve fükıardonun mahzen • 

]erini geçt.i. Tekrar kasalara tıl" 
m anarak, heykel!er galeriısine a-
9ılan deliğin yanına geldi. Düğ
meye dokunmadan evvel yukarı
ı; ı nı dinledi. Hı.ç ·b ·r ses işitme
yince, düğmeye bastı. Heykelin 
.ka'.desi ye-rini değ·ş~ rdi, de'l&k ar 
çıldı. Kencfis' de delikten geçe~k, 
lıeyket:er galerls·ne g rdi. Tekrar 
tlüğmey basarak kaideyi eski ye
t ine getirdi. 

Sonra galer'den salona, salon
d&n mut&(ğa geçr'. Arka avlunun 
kapısıntlan dar sokağa çıktı. 

Nöbetçi polis memuru, •kıadının 
evden çlktığını görünce, keyifsiz 
keyiıfsiz bir selam verdi. Kendf 
aklınıca bu kad;nın eve g' rmesi
ne müsaade cdi§inde bir maıhzur 
yoktu. Onun için bu basit ziya -
retten amirin' ha•berdar etmeğe 

lüzum dahi görmedi. 

- 10 -
BİR KÜLHAN! 

Mis Bag P astör sokağının kö
(Devanu vart 

3 - je!At n lc.Ağıt.:.armın nümunel&ri her gUn öğl('den sonra sözü geçen şube
de gö:-U.:eb;!:r. 

4 - İsk:kli!erin paza rlık için tayin o1tman giln ve Ea.:ıtte: ~ 15 gÜ\."t'mr.e pa... 
raısly1-c biı;iklc adı g~·cn Joomiı;yona ge!nı('ler ililn olunıur, (1600) 

1 - İstelnbul Blra. Fabrika.5ın<la birikmiş ol.an t.ıkribt-n 10 ton tenek: kt"'P:n .. 
lJ$ı })Q!'Z:ı.rlıkL.ı ~atıı!l;ll- ·,'.ttır. 

2 - p,.,,lf< 22/l?/942 tarlh;ne "'5l~ıyan Salı giiTlü '""t 10 da K:ıbalaşta 
Le'\jtzı.rr: Şu.hcsiOOe~i AJ.ım Koınisyonund·a. yır.pı!ıaca.ktır. 

3 - ~f.Ntl'IJ:1ı·l.er her gün İslmbui Bi ı Fabrika$ında göt'iilıcbi1ir, 
~ - Is:lcklılerin p.:ızarl1k t(.'in tayin !mıen gün ve san.Uc 9'n 15 gi..:.Vmme paı 

raeıyle blrlkte t.dı g<'çen komisyona. gel neleri ilfln olunur. (1934) 

Türkiye lf Bankası 
KÜÇÜK CAR l.ESAPLAR 

1943 iKRAMiYE PLA 1 
K91ldeler. 1 Şubat, 1 Ma y1s, 2 Ağustos, 1 lk.inciteşrin 

tarihlerinde 7apılır. 
ıı.-.... 1943 İkramlyeterl 

1 adet ım Liralık - 1999.- Lira 
1 • "' • - 999.- • 
1 • 888 • = 888.- • 
1 • 711 • = 711.- • 
1 • 661 • = 666.- • 
1 • 555 • - 555.- • 
1 • «4 • = 444.- • z • 133 • - 666.- • 

10 • %22 • - 2220.- • 
30 • 19 • - 2970.- • 
60 • " • - 2640.- • 

250 • ıı • - 5500.- • 
334 • 11 • - 3674.- •) __ , 

Türkiye İş Bankasına para yatı rmalda yalnız para biriktirmiş ve 
faiz alinış olmaz, ayni zamanda taliin izi de denem iş olursunuz. 

sa.ıı;p ve Baimuharriri Elem izzet BENİCE - Neşr;yat D'rcklörü 
ttARABİLQiN SON TELGRAF MATBAASJ 

Cevdet 

1 


