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müdafaa 
------- vaz· e _i,Süleyman - '' Şinıdiye kadarki Sim ali Af ri kada 

AlmaıılarıniK d h d 
geni kül/ etleri ara a ve ava a .. ze iyor1tckmil ifadelerim yalandır .. Artık 

Şimdiki halde müttefiklerin tank kuvvetlerini 
henüz cepheye yetiştiremedikleri anlaşılıyor F 

doğruyu söyliyeceğim,, dedi Alman Genel Kurma
yıuıu Balkanları müda• 
faa için hazırlığa girit• 
mit bulunmasını tabii 
kartılaoıak lizımdır. 

ETEM iZZET BENiCE 

Şimali Afrikadaki harp nihai 
Jafhasına doğoru gideı:oken Alman
ların da Avrupa kıt'ası üzerinde 
hazırlığa germi verdikleri görirlü· 
yor. Esasen, Afrikadaki Mihver 
müdafaasını ve gayretini art:ık bir 
ümid'n ifadesi olarak kabul et· 
miye imkin yoktur. Bu savaş sa
dece Avrupa miidafaasını sağla· 
mak için :ıaman kazanmak hede· 
fini gülınekted:r. Mihver Afrika· 
dayken, Fransa e<d<i duxumunu 
muhafaza eylerken, Almanyanın 
cenup Avrupasından pek endişesi 
yoktu. Fakat, hugiin \·aziyct dem· 
dcğl~iktir; ve Alnıan~·a bir yan
dan şarkta heniiz taarruz takat ve 
kudretler ni runl·afaza eden bir 
dev hu~ınt ile boğuşurken bir ;yan
dan da kıt'anın her )·anından taar
rnz beklemek me\'kiindc<fo-. 

Mekteplerin ve 
dairelerin yılba
şı ve bayram tati:i 

Londa, 9 (A.A.) - Şimali Fran- - -- • akat Abdurrahman - "Hapishaneye giderken onu 
sız Afokasında vaziyet hem İ(lrl- Tar. yar_e ıle T U- Pa vlof kandırdı. Asıl şimdı" ya lan so·· ylu·· yor " dedı" . 
d• hem havada lyilcş:mektıedir. Dün 

1 akşam alman tebliğ bu h•b•ri te- on uzerınden alı- - - - -- . --; -
yid edici mahiyettedir. .,,_ll"d'J • " RUSYA MUHAREBESi 

Müttefik kuvvetleriıı ya:ptıkla. nan fotograflar lt'.lU aeıumumı -
;: ~l:rş~j;::~:tu:~~~;;ı; çekilme- v~~ingtoıı, 9 <~A;·>. :-- Sal&hi- nin red talebi A 1 - 1 k 

DcnwkrasJ·alar kıfaya Nor\'eÇ· 
den taarruz ed~bilirler, Belçika· 
dan, Frar ... ..;,adan taarruz edebilir
ler \'e şımdi cenup Anııpasınm 
her na.klasından çıkarma yapabi
lir'ler. Mnhakkak k", Almanyanm 
yükü ağırdır ve aşağı yukarı tek 
başına gibidir. Zayıf müdafaa 
nokıtnl&n da en çok cenuptadır. 
Norver tahkiın olunmu!jtur, nıanş 
kıyılar~. AtlaııHk kıyıları müda
faaya hazır hale S-Okulmnştur •. 
Zygfrid ,·ardıx. Fakat, cenupta 
Sıt'nncr geçidinden başka hemen 
hemen C.'Jaslı müstahkenı n1evz1ler 
yok gib dir. Cenubi Fransa Alman 
hududuna kadar açıktır. Balkan· 
!arda ve eennbi Alruanyada tabii 
Tuna hattı müdafaası haricinde ku. 
nılmuş bir istihkam silsilesi yok 
g'bidir. Bunun için Abnanya kara 
ve kışa, , ·ara yoğa bakmak>ızın 
cenup Avrupasından gelebilecek 
tchl':i<eleri önlrmek için kıyıda ve 
içcrde yer yer haurlanmak, mii· 
dafaa hatları tesis etmek zorun· 
dadı.r. Yeni haberlere göre Bal
kanlarıu müdafaası 'şini görüşmek 
üzere Macaristanda bir askeri 
konferans hazırlanmaktadır. Bn 
konsey \'Cya konforan•ta Rumen, 
Bulgar, ;nacar, Hırvat, İtalyan as
keri müın.,.,,,illcri bulnnacak ve 
Alman gcnelkurmayıııın hazırla

dıi;ı planlar iiıcriııde görüşülecek 
ve bn devletler müdafaa tcrtiıılcri 
bakımından yeni hazırlıklara ve 
bııı fedakar lığıııa davet olunacak
lardır. Bn hazırlığı ve fedakarlık 
talebini tabii görmek lazımdır. 
Romanya için değilse bile Bnlga
ristan, l\lacaristan, Ilın·atistau ve 
n~ıkanlardaki h'sscsi bakımından 
da İtal)a i~in harp hiç şiiphe yok 
iti hundan öteye başlıyacak ve 
Balkanların nılidafaa.sıııı temin 
edecek olan ilk kuv,•etler bunlar 
olacaktır. !\lültefiklerin Balkan
lara hangi noktadan çıkmak ist i
yccekleri şimdiden ke>in olarak 
kestirilemez. Fakat, Kavaladan Sc· 
lanik balı kesimine kadar olan 
bölgen:n bir çıkarma alanı olarak 
kullanılması ve yine Korfo \'e Yu
nanislanın batı şimal kıyılarının 
ele geçirilerek Adriyatiğin açıl· 
mak istenmesi ve bn arada bütün 
İtalya, cenup Fransası sahillerinde 
umumi hareket y<ıpılması ihtimal· 
den uzak değildir. Pcştedeki as· 
keri konseJe Yunan delegelerinin 
çağırılmaması, ilıtiınal hcnı Yuna
nistanm ilk taarruz hedefi sayıl
ma.,ından, hem de itimada şayan 
tanınmamasından ileriye gelse ge. 
rektir. Bu da ayrıca bir tedk'k 
ırnk-lasıJır. !Uaalıaza, Jıenüz de
n1ckrasyaların Avrupa kara~ına 

,-e bilhas,a Balkanlara çıkması 

için epey zaman vardır. Halta 
bir hayli çok zaman dalıi bulunsa 
ve en geri iht'mal olsa ~·ine Al· 
manlara yeni bir kiilfet yiiklet;.,iş ı 
\'e :.\Iacaristanı, Ronıanya)·ı, Bul· 1' 

(Dc>amı Sa: 30 Sü: 3 d;ı) 

Lise, Orlamd<tcp, Kız, &kek l'v!ual. 
a-\m ve San'at '.Mıe<tepleri Kuııban Be.y· 
l'),ml ve >Sömestr t.oıt.i1ir.l bu yıl müşterek 
ya.pac-.ı.kla!'dır . .Bu mi...Hna;.. "_.3lle mcW.ür 
m.-k.lepler bu ayın on yedlncl Perşombe 
günü .akşamRldan ayın yirmi üçüncü. 
Çar,ıamba 52.b:ı!ıma kadar tatil yapa
cıaklaroır. Bu mektept.ıerJ.e Üniversite ve 
İlkmekteple-r Y~a,s. ınUna.:ebet.iyle de 
31 Kiı-ounl;Cvvelden 2 Kanı..mrust.rıiye 
kaıdar tatil erili! ecek~e...W'". İlt moeı.'<.tepılcr 
Vt• üni.iıVt:"t'9~len:n sön~ tatili r.ıyr.i 

y;ıpı:'.ıa.caık.'tır. 

Diğ.·r tarnJlan ~~e3!lli müassese!erin 
Ku.ı·baın. &ı:yramı tutti 18 K:l-mmu~v .. 
\·c!den 21 K<inuoucvvıı1:.! k'.ldaıtı, Yı lba.$1 
tati!ıi de 31 Kltnumı<·vvelden 2 Kanu· 
nı.ıt.ı:ır::iye k;Klilr yapıLcAt.r. 

YENi GI. EDE 

Japonların yeni 
bir çıkarma te
şebbüsü akim 

bırakıldı 
l\1elbou·rne, 9 (A.A.) - Yeni 

G'ne adasında bir düşman karşı 

tnarrıızu geri atılmı~tır. Harp ge· 
ntilcrinin Buna9da sıkışnıış bir va-
2.iye-Lte kalan Japon ku""etlerine 
takviye getirmek iç · n yaptıkları 

bir ba~ka tcşebbiis de, müttefik 
bomba uçakları akamete uğrnt
nuşlardır. 

6 Japon mnhribi sahile yaklnş
mış, fakat bnnlara heıııeıı müt
tefik bomba uçaklan taarrnz el
nı'şlerdir. Başla iki muhrip ya
nar bir vaziyette bırakılrnışlr. Di· 
ğer gemiler gerisin geriye dön
müşlerdir. 

Müttefik umumi karargahında yetlı kaynaktan bJdırilıyor: m a n a r 1 n a rş 1 
bulunan bir muha·b'r, mnharebe- Tulon üstünde )·apılan hava ke- Ankara, 9 (Telefonla) -Alman 

~~: ~:rh~:~ı::::;~~~ ç<·tinle~t:ğiıı. !~.ı~:::ıt:r~ı:nı:.:::~:r;~.::i ~~~ ~::ıt!ı ~:.:~a=~;: ~ taarruz 1 arı hen u·· z 
&i11nya piyadesi, tanklar işe ru havuzda, Straııbmg muharebe yizen muhakemesine bu saıbah 

gaç'nciye kadar on:ların yerini tut. gemisi kıua3·a oturmuş vaziyette şclırim.iz A.ğırceza mahllremesinde 
m~tur. ve Pro,•anş muharebe gemisi de devam olundu: Evvela; geçe.n cel- t • d ı 

LİBYADA fanıam "le suya gömiilmüş bulun- sede gelmemiş olan şaılıit Kostan- ne 1 c e ve r m e 
Londra, 9 (A. A.) _ Libyada, maktadır. Siifren sınıfından iki a- tis dinlendi ve hadiseyi tenvir ede-

ilk mihver mevzileri mersa Heg- ğır kruvazör vahim hasara uğra- cek yeni izı'Jıat vermedi. 
rah y.tkınl:ırında bulunmaktadır. mıştır. Algcr krurnzörii karaya RUS MAHKÜMLARIN AVUKAT 
Rommd tank alnı>şsa da bu' sa.. oturmu~ ve yanmakta bulunmuş- Z1YA ŞAKİRE HÜCUMU! 
hada n1Ültnfı'kl~rin · · tux. Ba•1·a birç~k harp o-cmilcri Pavlcf ve Kıornilof; dlğcr malı· 

' ' sevıyeoıne ,.. " küm Abdurraıhmanın avukatı Zi-
yükselemcmiştir. de hasara uğramışlardır, ya Ş~kirin şahsına ait bazı lisani 

Berberlerin toplanfrsı 
hücumlarda ıbulundular ve ez
cümle kcndi.sirun Ankarı>!da bir 
bürosu mm"Cut bulunrr.ad"ğıru, 
ın"Ukat Ziya Şakirin bir fa~t pro
pagandacısı olduğur.u iddia etti· 
lcr. Ziya Şakir bürosunun eşyala
r;nı İstanbuldan Ankara akletmck 
üzere uğra~tığıı söyliycrek fa.,<ds.t 
propagan<lacısı isnadını şidde:.le 

Moskova, 9 (A.A.) - Sovyd 
gece yarısı tebl'ği: 

8 İikkanun gunünde kuvvetleri_ 
miz dt:,mmla Stahngrad ve mer
kez cephelerinde çarpıçruş w dil§· 
manı y ne ayni istikamette geri at. 
mağa devam etmiştir. 
RUS GECE YARISI TEBLİGİ 
Moskova, 9 (A.A.) - Sovyet 

gece yarısı tebliğme yaµı.'..an ek: 
Sta~ingrad şehrm'n sanayi ma • 

hallclerinde bir çok müstahkem 

Alman noktaları işgal ed4~mlştir. 

Şehrin ş·mal batısında Sovyetler 
evvelce işgal etmiş clduk'.arı ı-:ev
zıleri sağl.am!.ıştırmışlardır. Ayni 
ştlırin cenup batısında Ruslar ta.. 
arruz hareketlerine devam etmiş· 
!er ve ilerlemişlcdir. 

Naziler bazı kesimlerde ka.-şı ta
arruzlara geçmişlerse de, h'ç bir 
netice elde etmcmi~Jer:\:r. 900 Al. 
:ınan öldürülmüştür. 

(De-va.mı Sa: 3, Sü: 7 de) 
Kong ede neler 
görüşüldü? 

" Azalara yen;den traş makinesi 
~=;~- t~~ n:~~:ck~

1

~:~: 3'ti- M' ant arlı kadın ve 
~~~~g;s;;~f 1bobsitil erkek ayak-ve malzeme tevzi edilecek 

86 ya'fıtt akl en ya,ıı uıta berberin dl et: 
Şehr;miz berberler cem;yclinin 

1942 - 1943 yılı kongresi dün öğ
leden sonra Eminönü Halkcvi sa
lonunda yapılmıştır. 

Evvela idare heyet'nin bir yıL 
lık faaliyet raporu berberler cen:i
ycti reisi İsmail Hakkı Sun tara
fından okunmuştur 

Rapordan anladığım1z.ı göre, 
yardıma muhtaç berberlere mua. 
venct için geçen yıl bütçeye ko . 
nu!muş olan yüz elli lira cemiyet 
idare heyeti tarnfından ·münak~;e 
suret'le. yedi yüz elii liraya çıka
rılmı~ ve ayrıca elli yaşın ı berbeı--

(Yazısı Sa: 3, Sil 6 da) 

Ekmek kaçakçılığını önliyecek yeni ted~r 
' 

l:IERBER SÜLEYM.ANlN 

!ST1DASI kabısı y·apılmıyacak Bilfilıare mıııh'kiımlardöıt berber 

Ayakkabıcılar cemiyetinin dünkü 
kongresinde bu karar bildirildi 

Kongrede parti reisi Suat Hayri de bu· undu 
hazır bulunmu.,<tur. 

Noksan, hamur Halk birliklerindet. · 
ekmek çıkara· l"-l 
rak un çalan kayıtlar yenilenecek 

Sül-eyman mahkemeye bir i,;tida 
verdi. Süleyman; okunan bu isti
dasında .kendisinin şimdiye kadar 
vernUş olduğu tekmil ifadelerin 
tamamen yanlış olduğwıu ve 
mezkür ifadelerin Aıbdurrahn a.. 
nın iğfali ile vcrdi:ğini -beyan w 
iddia ediyor ve kendisine şimdi 
b:r bir yugoslawa teroüme ede
cek tercüman .-erildiği tı;lkdirde 
doğruyu, hakikati anlatacağım• 
bildiriyordu! .. 

Bn garip istida (Jz.erine müddei• 
umumi muavini .B. Kemal Bora 
.öz al.aralk: berber Süleymanm 
.mdiye kadarki üarclt:'rinin; hiç 
:)yir tazyik net:cesi mevcut bulun
madığ;ndan; doğru olması icap 
e.t:ğini söyledi ve Süleymanın 

bugün verdcği ifadelerle Rus 
rr.chkiimlann evvelki ifadeleri 
arasında bari'Z bir müşabehet gö
rüldiiğü.r.ü ilave ederek: 

Geçen haftalardaki il!k içtimalarda 
ekseriyet temin olunamıyan şeh· 
rim 'z esnaf cemiyetlerinin 1942 • 
1943 yılı kongrelerine dün ayak
kabıcıların toplanlılarile bll§laıul

mışlır. Mez:ld'tr ~miyelin ÇM"~ı· 

Konweye kalabalık b 'r iiza 
kütlesi iştirak etmiş ve evvela 
idare bcy'eli faaliyet raporu o
hınınuf(ur . 

Fırıncılar 

Yalnız ekmeklerin 
müsaderesile değil, 
mahkemeye de 

verilerek cezalanacak 
Haber alclığınııza göre şchl'imiz· 

de bazı fu-ınlaı· hamur ekmek çı
kararak tartıdan pek !azla un ka
zanm.ıkta ve bu unlardan yaptık. 
ları ekmek!eri el altından !atla fi
atla sattıkları anlaş.ılm41tıı". 

Bundan sonra fırınlar her gün 
belediye zabıtası ve müfettişleri 
hrafın.dan teftiş edil-ecek ve ken. 
dileri çiğ ekmek çıkararak un çal· 
mak ve çalıdrkları unlarla ekmek 
yaparak ekmek fiatlarmı yükselt
mek suçu ik! milli korunma mah
kemesine sevkedilerck en ağır şe. 
kilde tecziye edileceklerdir. 

(Devamı Sa: 3. SU. T de) 

SON DAKl.<A 

Torino dün 
gece tekrar 
bombalandı 
Londra, 9 (A.A.) - •B.B.C.• 

İngiliz tayyareleri dün gece Tori
no liıııanıııı ve doklarını yine ç<ık 
şiddetli bombardıman etmişler· 
dir. Şehre binlerce yangın ve in· 
filiik bombaları aUlmıştu, 

Yeni eıımeıı karnelerl numaralı Ollcak ve 
Jıerkes muayyen fırından ekmek alacak 

Şehrimizde tcktük kaçak eknıek 
satışları yeniden başgöslermiye 

başlamıştır. Vilayet bu halin ön
lenmesi için lazım gelen bütün 
tedbirleri incelemektcd'.r. 

Bu tedbirlerin başında bu ayın 
sonunda bilecek olan ekmek kar

rıclerinin yerine dağıtılacak olan 
karnelerin Damga 111atbaasında 

(1), vum S· " 5U· 7 <ieJ 

Yeni tarihi tefrikamız 
EHLİSALİBE KARŞI 

Osmanlı Türkleri 

• 
• 
• 

Kosvada, Nigboluda, Varnada, 
Lehistan ovalarında Türkler. 

Tunus, Cezair, Cebelüttarık sahil
lerinde Türk denizcileri. 

Akdeniz sahillerinde Ehlisalip 
çocuklarını terbiye eden Türk de
nizcilerinin ninnileri ... 

YAKINDA BAŞLIYORUZ 

•- Kendıisinin PavlQf w Kor
nilof tarafından kandı.nld:ğı an· 
Jaşı'.maktadır. Asıl bundan S'lnra 
kara yüzle vereceği ifadeler yan
lış olacakta-. Binaenaleyıh bu ta
lebinin kabul edilmemesini iste-
rim.> dedi. 

ABDUBRAH..\'IAN REDDEDİYOR 

Bundan sonra Abdurrahman a
yağa ka.kltı \'e ezcümle şunları 
söy:edı: 

c- Ben Süleymanı Jra",ıdmna
dım, ·İğıfal. isn•d.nı reddederim. 
K•ndis' evvela her ~yi 

0
ink:iir y<>

luna saptı. Faka: sona beni görün.. 
ce; o da icirafa mecbur kaldı. Biı" 
gün hapishaneye götürüı-lürkeıı 

Rus mıthkiimlarıl.ın Pavlof Süley_ 
mana: 

•- Henüz vakit goÇm~i. Söz
leı'indc dönebilirsın. dedi. Bu ih
tımall,· Sültymam Rus m->hkiim
la.r kandırmışlardır .• 

SÜLEYMA?lIN ISRARI 

Bu ara Berber Süleyman müte. 
m"d yen tercüm.n istemekte ve 
ş!mdiye kadJtki ifadelerinin yan. 
lış O:duğunu söylemekte devam 
ediyor ve: 

•- Esas hadiseyi; bana bix ter· 
cü.man verirseniz bJdireceğim!..> 

dıyordu. Hatta; bir aralık: 

•- Ben iik tahkikat sırasında 

tazyik gördüm, onun için doğruyu 

kapıdaki merkez binasında yapı
lan dünkü kongrede Cwııhıniyet 

Halk Partisi Vilayet İdare Hey'eti 

R<!isi B. Suat Hayxi Ürgüplü d<ı 

Bu rapordan anlaşıldığına göTe 
ayakkabıcrla'I:' cemiyeti bn yıl, 
azasından yardıma muhtaç ayak-

kabıcılara beş bin yirmi dört füa 
(Davamı sa: 3. Sil: 6 da) 

DEFl!IE VADİ İLE ••• 

Bir zenginin 2400 
lirası dolandırıldı 
Polisimizin uyanıklığı sayesinde bu işi tertip 

eden kurnaz sabıkalı hemen yakalandı 
Karaköyde Şiikrli i.sminde bi:rl. 

nin"kahvcsinile yırtıp kalkan Meb· 
met admda bir sabıkalı; bir .,,. 
kadaşmm yeni elbiselerini R'e-

söylemedim ..• iddiasında da bu-
'.'Undu. · 

Fakat Müddeiıımumi muavini 
Kemal Bora hiç bir tazyik görme· 
mış o~duğu h•kk:nda evvelce mev. 
cut ifadesi bulunduğunu ve t.ercü. 
man taleb'n:n geçen celsede de 
reddecli:miş olduğunu hatırlata

rak: 
•- O zamandın beri niçin doğ

ruyu söylemcmış?• dedi. 
Süicyman bun• c«vap vereme • 

di. Sadece tercüm•n talebinde ıs

rar etti. 
Heyeti h5kime celseyi müzak('. 

l'• ve bu bapta b;r karar :çın saat 
on dö.rde talik ctıi. 

ADİL AKBAL" 

rek Fatihle Haydarda Al' Fakllıi 
mahallesinde Kaplan <c' •:; nd• 
bı1t iki numarada ot"'.n~n ~i..t' ri1 
nammda oldnkça zen ;:ın lı'.ı< milo 
tekaitle tanışınıştr. 

Sabıkalı Mehmet, Slikrüyr: 
•- Ben bir müddet c\'wl .\ 

dapazarında bir dnvar d"Jı ~ f 

Bizanstan kalma sarı altınlarla 
dolu bir define bnldıım;• demiş 
\'C Şükrü nümune isteyince de 
altın suyuna balırılmı~ bakırlar 

gö;lermiştiı-. Neticede Şükrü bu 
defineyi Adapazarından nakil 
için (!) Şükriiden iki b!n dört Jiiı 
Hra almış \ 'C firar etmi~tir. Bir 
müddet sonra Şükriiniin miira· 
eaati üzerine pol"'t; kurnrız dolao
dırı<ı l\felımedi aramıya ba~lamış 
\'C iki saat g'bi kısa bir ıaınar.dı 
~-akalanııya mu,-..f{ak olmu,tıır 

Sabıkalı M.chmedin ün-rinde ;,,<~ 

adet lakrt, bakırdan altın da bıı
luı1111u~tur. 



2-SOK 'l'ELGBAF-9 tiac!KANUN'UU ... 
AL K FİT OZOFU 

HUSUSİ 

BiT tdı: ıııdamm bnsust hhnıeti
n<' çalı.,...., taksi aırııbalannı, diğer· 
le •ndcn ayırt etmenni :ııor o!d'ıı· 

ı:nnu söylüyorlar. Halbnki, hususi 
hksi!.?1-, daha doğrusu, evvelce 
hususi araba iken, muvazaa yolile 
takı i tekl'nde gii&terilea aıralıalar, 
d 'ğerlerinden o kadar kolaylııkla 
trfrik edili)·or ki_ 

Biliyorsmuu, ş'mdi, şoförler bir 
olakika bile .Jıir yerde beklemi
\·orlar. Çünkji, vakiıt ka~·betmok 
<>nlann aleyhinedir. Halbı.d<i, ba. 
Eı büyük miiessc.:e. ve mzi!;aza, a· 
pllJI'tıın3"1 önleı•inde dakikalar, 
hatta saatleree bckliycn taksi ara
b•lıırı göıiİ1'sÜl!üz. Sonra, bu an· 
balar daha yeni, daha tooMz, daha 
lilkstür. 

SrGARA. 
iKRA.,11 

ARABA 
REŞAT FEYZi 

Göriinen köye kılav-nz ister mi!. 
Belli iri bu arabalar umumi taksi 
def'J1, hususi tabidir ve bir ada· 
mın kendi ll"lwna mabsll6tırr. Bir 
dakika bile beklemiya; tabi se~ 
!erce nas1I "" neden belkliyvr?. 

Şehrin zen;:inlerle meskUn semt. 
ler:nde, sabahlan, bir91>k araprtı· 

maa. önlerinde • böyle saaNette 
bekliyen takısiler görün;ümüz. 

Şoföre gi<lip sorarsıtııı.z, müşterim 
var, ıi>eT. Ra.kikatcn saat Ç<lht
makta ve ın.frtemadiyen yazınak
t.Alır. Fa.kat, biraz 90ora, aparb
manından çrk~k olan mal sahi
bi, saatin ywzdığı para.vı de-ğil, ~ 
fürünün maaşını ödeyecektir, 

1 Taksilerde 
dolmuş usulü 

Çok fnla sigara içen· 1ılr arb- 1 
daş ··ylc diy...-du: 

Taksilerin dolmuş u.sulile yol· 
cu taşımaları hakkındakı tekl:f 
Daimi Encümende ııe:.k;k edilmek
te idi. Bu tetk>kler neticelenmiş 
ve Encümen dolmuş usulurıün tat
bikın• karar vermiştir. Ntınet şu
be t•al odan evvela taksiler sıra
ya kon~cak ve }ıang suıin hangô 
günde dolmu1 usulünde çalışaca· 
gı tesbiı edi.d.ikten sonr> bu usule 
ne günden itibaren başlanacağı 

•yrıca bildirilecektir. 

- Evvelcıe günde iki pa"ket 9İ• 
gara alıyordum. Şimdi bir buçuğa 
ind.irdim. Bu suretle tasarruf yap
tım. Fakat, içtiğmı ın .ktar değiş
medi. 

KeO<!isine bumm nasıl olıduğu
ou sorduk: 

- Ba.it. dNi, evvelce gWıde 
yanm paket de ikram ediyoııd•ı,.. 
Ş ındi ;ı.u amı lıa.ldud.wı. 

KALABALIK 
TP.AMVAYDA 

Tramvayın içıi hıncahı~ 'kala
b1>ld. Bir i.slasy<mda çok şi~an 
bir hayan, vatmana yalvarıyurdu: 

Taksim - Eminönü arasında ya

pılac<l.k olan seferlerde her \'aksi 
dört yolcu alabdecek ve her yolcll! 
45 kuruş vrrecektır. Bu suretle 
hks ler bir seferde 180 kuruş ala. 
cak lardır. Eger dolmuş usulu re
vaç bulursa d;ğer semtlerde de 
tatoi~ cd~lccekıir. ------

- - ·-e Dlur, beni de alın, çok Dostluk n· açları 
bok.11'd'm .• bir kiş den ne çıkar?. 

\"atman .....tıayı sföexkcn ccnp Dostluk Kupası Maçbn Tertip 
verd': 

_ Hanun, seni almak. iki k~vi Heyetinden: Bcşıktaş, Feoerbah-
alnı.ak, demı,.tt.r. çe ve Galatasara)' klüp!eri eski 

d06tluklaını bir kere d•h• tebarüz 

ı Yerli wımıer raQlıet 1 

etirlyor • 7. 
Geçenleı'1~, ha'km uzun zaman 

seyrctt;ği bir yerli filmi JnErak 
ederek, görmeğc gittim. Halkın 
rağtet ettiği bu ıfilıın hakf,ıaten 
güzel mfyd ? .. Fa.kat, sinemacıla.

n sorarsanız Onlar, çok tutulan 
fılmlerin mutlaka güzel olmadıığı.
nı söylüyorlar. O 'halde bir kısım 
İstanbulluların S'nema zC'\'1kinden 
şiiı:iJe etmek lazım get;yor. 

Gelelim yerli fılıne: Seyrettiğim 
bu !ıJm · n, nasıl olup ta bu derece 
rağbet gÖ«lüğünü hiila, havsal•· 
ma sığdır"1ft,yorum. Evve• reji 
çok ıkötü, foıoğrailzr beı•bad, ses 
ço.k fona .•. Artist:e-r bir i.ki~ı müs
tema; ortadan aşağı... B•ını par
ça.!Jn var ki mfınasız w lüzuımsuı:. 
Insan o kısımların neden çevril
m;§ olduğunu bir tü.lü &nl:ya • 
mıyor. Eğer, bu fılmler Türk fil
m . diye, komşu .memleketlere gön
deril.iyorsa ç_cık. yazık... Çünkü, 
bu; Türk fHmi değ:;dir. Çok qaııa 
güre! fimleri çevriim>ş ve vardır. 

Sinemacılar .n iddiasına göre, 
s:Uemaya gelenler sınıf sınıftır. 

Her sınıf halkın hopndığı t:lın
lcr ayrı ayndır. Bir kı..qm halk 
ta, filmin yaliiıı mevz:uile alaka
aardır. Mevzuu onun için meraklı 
ise, mesele yuktur. R jinin zayııı!. 
oluşu, seslerin l;ozu.k; foıoğraflamı 
kötü çekilişi dhemmiyetl; değildir. 
Hel<! öyle şayanı dikkat b:c- iddia 
d• var k1, şaşarsllllZ: 

Çok zayıf olan artistin asıl ro
lü •. s•yircinın ehemmiyet verdiği 
bu NI ;.e, &rtisrn muvaffak olma· 
sı YCYa ohnaıİıMI mü:l.im değildir. 
O, mademki üzerine· mühım ve te
sirli bir rol almıştır. O halde o rol 
güzeld•r. 

işte bu sın>fa dahil ıI:ı..lk, bu 
yerli flmi çok ttı t m'.: tur. Yine, 
ayni sını.f tan halk, bılhassa Aap
ça fliınlere bayılmaktadı-r. Halbu. 
ki, kapça filmler içinde çolc ba.. 
~·ağı olanları va.r. İşin tuhafı, en 
baya~t tel&kkl ed ' lenleı· en iazl.ıı. 

rağbete mazhar oluyor. 

Hare Va·z ty eti' Gıela maddeleri ı 
1 ve kasaplık 

Doğu cephesinde kış harbi- hayvan I ar 1 n 
nin birinci safhası nakliyatı 

Doğu cephesinde kış harbinin 
birinci sa:fhası kapanmak üzeredir. 
Rus başkumandJnlı.ğı Aılman ce
nup ve merkez cepheler:ni yar • 
m•k, Rootof ve Srnolenks şeh irlerl

ne ulaşmak ümidile önce Stalin
grad ve daha sonra Moskova ba
tılarında Mareşal TimUÇ1!nko ve 
General Zukov ordulaııi!e taıırruza 
geçti. 

Bu taarruzlar, aşağı yukarı 2..3 
hafladanberi devam etmektedir. 
F •kat s;:n gelen haber:ere göre, 
gerek StJ!iograd bölgesinde ve ge
rekse me:tlcezde Alman mukave.. 
meti artmış, Rus taarruz1an ilk 
hız:ını .kaybetmişt· r. Stalingrd 
bôlgesindc fazla kar ya~ığıncia.n, 
her iki tarafın 'kmal işleri çok güç
leşmiştır. Moskova batılarında da 
kış bütün §iddeUle hüıküm sür
mektedir, 

Alman ordul.,..ı, umumyet itiba
rile Rus taaruzfarııu şimdibik dur
durmağa mırvaflak olmuşlardır. 
Ruslar Alman cenup ve merlrez 
cephelerini yarmak, Roste/ ve 
Smolensk şehirler'ne ulaşmak Fjıy. 
le dursırn, StaLngradı bi'.c Alman 
lruvetlerinden temizliyemcıniş· 
·1er ve merkez cephesinde miiıh m 
bir nokta sayılan Rjev şehrin[ de 
hii.la geri alamamı~ larctı~. 

Kış harbinin birinci safhası, biz
de şu fikirleri uyandırıyor; 

1) Almanlar bu sene kı.ş h11tbi 
iç:n çok yi h•zırlanmışlmi:.r· fa
kat A·man kuvvetleri kışııı a~cak 
müdafaa harhi yapabiliyorlar bü
yük öçılde bır toarruz ba~a~ağa 
onların da gücü yetirmiyor. 

2) Ruslar, istedikleri yerde Al
manlara karşı ateş üstünlüğü ve 
müsademe loudreti eld~ edebili-

yor !ar; fa.kat bir hareket .ve m.-ı
nevra üstünlüğü gösteremiyonlaT. 
Rus tilbiyesi kütle ile hareket ara
sında bulunması laz.ım gelen siiır'at 
ve aheıııgi henüz temin edememe» 
tedir. 

3) Rus stratejisi, kat'i netice ye
rinde tabiyenin asıl &il olan müş
terek tesiri elde -edemiyor. 

Meseı.a, ikıi cep!ıede taarruz ya
pı!acağ.ına M arcşal Timoçenko or
duları adamaJallı talcviye ed>le- 1 
rel:: yalnız Stalingrad vıe Don dıir
seginde taarruza sevkedilseydi 
acaoba h~rokatın noticesi bu.giiınkü 
gibi mi kalırdı? Geçen yaz Al
manlar bübün lwvvet!erini ""™P
ta topladılar ve bir ü.ıt.Lkamette sü
rekli taarruz yaptrlar. Huliısa Al
man ordusu"daki stratejiık seyya
riyetin, Ru:; ordusımda kafi dere
cede olmadlğı anlaşılıYQr, 
Şimdi Rnııslar Voronej'de yeni 

bir taarruza lbaşlam.şlar, Alman
lar da İlmen. gölü - Rjev araS'.m
da ileri.emiş ıbulunan Rus kıwvet
lerine karşı mukalıil taarruza gi
~işlerdlr. Alınan tebliğine lba· 
lkılırsa bu mukabil taaITUz iyi lııı
kıiışaf etmdktedir. 
Doğu cephemde kJ.Ş haıibi de

vam edecek, Ruslar Alman oep
belerini yaramasalar bile, Alman 
ordulannı y:pratmıya çalışacak· 

lardır. Zaten 'bir miksa tla:rı da 
Almanları yıpratmaık ve gelecek 
yaz için Almaın ha:a.rLklannı ge
ci:kt:irmektir. 

-- --
MAARiF MÜDÜR MlJA VİNİ 

HASTALANDI 

Maar·f Müdiir l\luavın;, değerli 
idarecilenıniaoıden B. Faik Öz tan
siyon yükrnkliğinden hastalana
rak Haseki hastanesine yalmıt- ( 
tu. 

Deniıyolları vapur
iarında tercihen 

yapı aclak 
Devlet Deuizyollan Umımı Mü

dürü,, Karadeniz hattmdn tedkik 
seyahatine çıknuşlJr. Umum Mil· 
dürün bu seyahati biJha.s&a gıda 
maddele>ri ile kasaplık hayvan 
nakl'yatının tım:ilıan yapılması 
hı<kkrıwlaki kararın tatb'katı ile 
elôlı:adardır. Kantden.iz hattına bu 
maksatla bir şilep seferi, yahıııt bir 
posta daha ilavesi düşünülmekte
cür. 

Umum Mü dür, ayni nıti<satla 
Akden'z hattında da teıll.-Ncler 
yapacal<l>r. Bil!ıa!ISa İskeııdenııı 

hattında portakal, mandarin, mu:ı 
ve liman g;ı.; nıabuHerin t>kani
masına başlandığı şu sırada nak· 
liyat htlSUiSUDda müşkülat çık
maktadrr. Geçen Y>I bu ruevs'mde 

Y'\,ılan rlave şilep sclerlerinin bu 

sahile klcrar ihdası için ıeŞebbüs
Jer yapılmıştır. 

----..---
yeni Maarif tayinleri 

Selçuk l(ız Enstitüsü müdür 
muavini Sem'ha Gürbüz Niğde 

A~am Kız S>n'at okulu müdür_ 
lüğüne; Vefa lisesi felsefe öğret-

meni Yunus Kiızım Vekalet Ta· 

lim ve Teı•h:ye Heyeti azalığına, 

Manisa İnönü Kız EP~ti üsü mü. 
dtir ır. av n i Şerife Smdcı• Akhi· 

&ar Akşam Kız San'at okulu mü

dürlüğüJe Pravantoryom ve Sa. 

natoryom dahil:ye mütehasssı Ze· 
ki KöseC'ğlu ayni müessese mü • 

dürlüğür>e terfian hyiıı edilmiş • 
!erdir. 

1 iNCI VE 2 iNCi CiHAN HARBjNDE 

AlrJkada taarruz 
devri .. 

Yazan: Ali Kemal SUNMAN 
Harpte de bazı tabirlerin veka

yie &öre talihi veya talİh<iizl ı:i 
görüldü: İkıiınci cephe sö:<ü bu ka· 
bildendi:r, Şimali Afrw hat•~ 
çok evvelden başladığı v&kit, Lll>
yada, daha s<>Gl'a da ~lareşal ~ 
ınel'in Tobrıak muvaff:ı.kiyetini 
tak.ip ederek l\IJ.5ır hudıtdun.da 
1\lilıver kuvvetler:,W, ,ekiX:.Uci in
g fu wdusu.nun arasında muhare
beler c.ludı:en İngiJiz matbuatında 
görülen hep o Şıruali Afri.ka cep
hesinin ehemml)etine daır yazıl
mış yazılar, yiirütülmüş ınütalea· 

lardı. l\lı.;ır mıabaırd>csin ıı İngıoı
tcre için kay iı"'1ıJEr g ..bi ohm~ a
cağı, çünkü eğer o ıııuharche hir 
loel'C kaybedil ne Oı·ta Şarkta in· 
gılh lmpara.toduk JO!darının ke
s:l.Jm4 <>l11cağı si>yleniyorou. Bir 
taraıftaıı da • Ş mali Afr1'ka haıe
kiı.nm, l\lareşal Rom.ınel'in mu
vaffakiyetiel'inin Alman general· 
W,rince o kadar büyük say,:ına-1gı 
yine İngi1İ2 matbuatında .Jeri "i· 
rWüy(lll•du. Çiı.n.l..ü Aır J<a ınuha.rf'e 
beleri ne olursa olsun bu diinya 
hanbinin mv<lutdtleıatı Afrik<wa 
tayin edilmiyecc.ği f..krwıio <•lan 
o generaller a"1sınd.ı b.lki , hh· 
ver tarabnııı Şimali Afr'.kada ru.ıığ
liıp olacağını he,,aba katanlaır na 
'ardı. Fakat orada magiüp olma· 
mak için Almanyadaıı Llilıyaya 
aslı.er yollamak daha Iazla hau 
kuv\'eti gi>nde;mek caiıı ı;o<>riıl

mem~tir. Çiınkü Afrika mulıarn
beleri ka.ı.amlın;a iyi sayılac-a~ 
fakat kazanılmazsa kıyamot k"'p
muş olnul acaktı. Bu bakonıı,..uı 
mütalea edilinC1l l\larc~I ı. ın
nu:l'ın evvelce g:ırm;~ ol~ı.:;u yer• 
leri tahlile edı:ııek pk,.ıp ı, .ı..k.>İ 
Alrnanyada bir kısuu gene.rJ~.ri 
şaşutmamış olacıı.k. 

BİR FIKRA Ettirmek dü~ncesilc üç tatil giL 
"ıu• .:s A <.' <•D ......... ~ 
" ....., ........... .u.r. nünde bitir lecek ·bir turnuva ter· 

Birim Osman Cemal, Necip Fa- tip etmişi~ ve ortaya. bu maçla-
zıhn yazı4arına bayılır. Geçen rın sonunda en çok muvaffak o.. 
&'Jn üstıa1im b>r fıkr......, okumuş, laıı takıma verilm~k üzere dostluk 
)anıma geldi: kupası adı altında bır de kup.ı 

B•n>ın burada. bu vı:sile ile söy
lemek ' st..,niğ.m şey şudur; Hal· 
kın temiz rağbetini istism'lr ede
rek, sırf ı:caret kasd:Je, gelişi gü
zel fiim çevr.lmesine müsaade et. 
mem-elidir. Çünkü, b'uk! film ye. 
ni bır mevzudur, bu işi inkifa;r et
tirmo< liiz: mdr. Daha doğrusu, 

yerli film:iliği sıkı b:< kontrol al· 
tına almalıd.r. 

1Silahların başında gelen tank ve uçaklarla denizaltı 1 
ve deniz Üstü harp gemileri ve hesap hataları ••• ı 

r 

l''akat Cenubi Afrika Hüıkümet 
Reisi General Smuts'un oe<t· g.ııi 
de burada ı..tııri<ımak lazım ge
)İyoc; Kırk sone ev•·el bu cdoıin 
başmda alarak ln.gi-lizık-re ıkıarşı 
muharobe eden, oudio.11 oonıra ua 
kcnui ınemldkeL.ııin lıı.gil .. İnıpa
ratorhığn isinde rahat edecef'ı ~e 
ba~ka ellere g<çmekıten .ı...,.._. 

cagı fikrini rnüdaafaa etuııiş olan 
Gener.ı SmuLs Afrrka hıı.rıt.w•.ı
nın hiçbir zam~n Almanya i-ı;·n 

eheııım!yeti kuçuk görillobilc!"'...k 
gibi olnıad>iı kanaatindedir. Ge· 
nera1e göre arUk harbin ıiordi.ntü 
senesinde Anı:-lo - Sak.un ıaı aiı 
için tedafüi vuiyet1• hlı.wı.k u-ev· 
ri geçmiştir. Dördüt>eü sca" .. c o-.~ 
raber şu başla:nııştır: Taara.uz dev· 
ri. L&kin bu taarr~ devnni aç· 
malt geli~igüz:el olaıruyacağı ;; .ı 
nereden açmak meselesi de a) .~a 
birçok eı>diıjeJ.eri u)andltlyo:-ılu. 

- c,:oi< derin yazıyor, decfi.. bu- koymuşlard.r. 

·· iiı;ü okudıwı mu? Üçü de Şeref stadında yapıla-
- Okudwn, ded.i.nı, güzeldi_ cak ol•n bu maçların biriuc:si 13/ 
- Ntczbe gii.zel, ded m, kwlı.. 12/9U Pazar günü Galatasaray ile 
- !'i'eden?. Fenebahçe arasında olacak, ôkin. 

R. SABtr 

- Giizel def'il, §Ah_. im:.,.. 
cisi B>yramın bi~ir-~i Cırm.a r-ür.ü Halkevlerinde çiçek 

IZ~IETÇİ Fen~rbah<;e ile BeşikUış, üçücüsıi 
UHRA>.I de Bıyramın üçihl<'ü Pı.z•r gı;.n 'i aştçl Y< pı'ıycr 

• 1 """'İ~ta, ile G•latasaray arasında "'•hr·m:... Ha''·e .. lcr·n"- ..;-ı. Birçok kon"" er de bttnwtçi ..,._., ' ,.._ ~ "' • · "" ,-,~-
ranından şikayetçi. H·zmeıçi oynanacaktır. ' aşısı yapılması kararlaştnılmı.ştır. 

ulurunu)·onı•tış. Fakat, şu 28• '.============== İlk olarak Şi•li Halke\i saat on 
nanda evlerimizde pek fazla hiz. dörtt<-n on ycd'.~·e kadar heıgün 

t olabilece ·iı>e iıı..nmıyorum. aşı )'apmıya başlaınışlJr. 

ıink Ü, rucsclıi ev""lee üç teJ>ce
kayna tırioen, P,ındt 'ki tencere 
yn.atıyoruz. Bu •ııre!de ifteıı de 

rrut oldu. 

AHMET RAUF 

Yeni yıl tütün 
• 

pıyasası 

Yeni. 71~ 'liCıtin piy•Nsırn• .çılmıası 
Tialr"!t V~f:ti ha.ıTlıldara bat--

- Yilı...;mdan sonra evve!<ı Ege 1 
illin p;y...., aç>IK-a.khr. Bu müna· 1 

ti• Tic.tret V•~ııııdea 101Un t.
.!-eri b zı temennilerde buhı1111l1'11:.ar. 
. vmııı.ı de l.aciritrdoıı b.... ma>ICı

jsleQlg; 9ibl bütün bmk.obr<an 
lacirle!'inio ı. filcml ve ltr.di 

iye<J,ri """*ıada malCımet o!mıf. 

Yeniden b;r k91m tramvay duı1>kı"arı 
testi e1i lci;. Halk>n lehine oUn bu ho.· 

rekelten .nıerrnuıo. <>Ar.ılıtl' o!hette ook~ 

tur Fakat, traırıvaoy öur>kl.tn çoF1. 

ak<;a, eskj hesaba döoiryoı ı.rz. Yaa.i a

ntt>a-l:ırm 9tir'ati tenin edilmiş olmu

:roı '. Fôlvı.ltô yi$nuro., Oojı.ıkla Y"iiJ'O,. 

nl<'k ·lookıy değildtr Frk•t, ıunu dUıün· 

meli ki, :r.ııı>acaiımı~ birer parça t..Q.ı. 

lııar:.ı.:tla umumua merııbal'Cıi iol>rumuıı 

olu,yonız. Bi:tt.(b anumu., ~ ıı.m. 
ranına utm.n, günli.lk bJya<tımıııloa 

dci!ıilııll& olm•ınaıııdı.r. Bu, Jı.aQU a:ıi?. 

BlJRP • t ':1-. ı' AT 
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İR PALYAÇO DÖRT CAN
AZ BİR DE HOKKABAZ 

ı.. _____ J MWıarrll'f; JıiEZlWI llUHİDDİNl_ "•-----J,-
.. trvn biıu eonr.ı kcnd:lne g~!lllce 
t$ o ~ pı>ctO:.re birer iU11 ya::z:dı: 

'ir rl\ip aı•JfllJ'hr: T&.:.'lsı.hnin df:l'e
rr.t bakı:'!l1n.. Y~ı g~Ç.ıeitice~ . El.i ı..., 

aor, Joi!z:ıi'Üı ve boy boououn C.iz.cl. 
IT'..CVZ d ;-.lchr. J-1.ıLta ço .. 
\"e k;ın ı..:rca oıa.nı terem cJ..ıw.r. ~. 

. dJ.Xi c\31.!ı haiz o.tınlann dıer~ 
~ ~--emiLin rner"k~ 

\'U.. "l'l:t.ıl:trı.. •• 

J.i. llcy yııkı~dı v< guıç bir kfıt;p 
mr.nar.\i'Ya ye.nhı r" ti •.. Ve i1Anj,arı 

A&a,.a verc.-c.ı.t g:1Ute!ere gön· 
Eskı dakt.ılolaıı ~~ı htz;.. 

B·yetıi bak4ydi. ()o!.,ırı d--' a.:ircslcrine 
rnd<tı.;p yıı.ıarık t~""r y:ımna al· 
st.ııy .. :-cıu... E!tıet hed.ye.i bol. 

~rt'1 gen~ böyle bir ser.maytdarJ 
do!ı.a bu-\al · :yacak!Pr, m31l ol.sa 00. 
-i.•~ıtŞJp lrurltcü dül<tlc4runal dilto

.rdl. 

ildi ıibi pons\yonun Y<.!vnu t;:Cm<JG
>u. J\IA>.-zukı>dan a: i:ıtı • .ı.ır.;<::eri Bül· 
bul Şad>yey<: ~Un.ulo\11ll .,,... cop. 
lr:-1 dıo tırıl ~ı.'<lıı. 

Ş.mdl i'ininm )'Uzüno ııiJ!mdt1tea 
b·r,>!r. çıkar ırolu ;"1<tu ..• 9 da büııbü· 

'"" Ccıı:ar.La ıo. . cLı ı"'""1tda ~)~ 
rmmiyd:i.. . Bir '!d gün k.-ediy» eeçtıa.. 

d~t..n soma dbet Me-zıAr.a Yal'ln öb\lr
güo d~c ~ l~I>. A.k>ıl ft;Yı.o! 

O 4!~ ge; voi\icre k<l<lar ,..,.:* enta. 
rlısy k BOhJtkın uiıunıış v<I lk-1İadıi 

oct.ım a.k1ill ~ ihli7a< kocasının 

ortr$i ciiıııil zaıu.r ... >m )'ıattıiınl Jıler. 

Nka loı;>Jk bir -.... ;ı., Rıaıtibe bil
dirırUoti. .• 
NonoŞUm b\o:iın pinpon p1iba nalian 

6ıki1or. H•raret .. ı... Şôdde~ bir sat. 
lıcaın! G~o öperim, Yakınaa dJi. 

ğıln ~... MuJc!omo 1111 vcrcoııialin 

b&Jr•}yı) •• 

Mahkum edilen 
hırsızlar 

Ali Şahın ad·nda hir husız Kü
ç-ükpazaı·d• iki ev soymu~. yakala
uara.1< asliye altıncı ceza m.J:ıke • 
mesine veri:mi.şt r. 

Mahkeme, hırsızı 7 ay ti gün 
müddetle hapse m•hkı'.ım emıişt:r. 

Beyk<>z jandarması üç aydan -
beri Beykoz ve civarında 14 ev ile 
bir çiftlik soyan bir hırsız şebe -
kesini ııwyd.na çıkarmıştır. 

Suçluların çaldıkları eşyalar ele 
geçirilmiş ve kendileri adliyeye 
verilm:ştir. 

BM'~ rril\lın 8'>\"<la alıo veıişleri ,.,,._ 
smda bu tWercyi !:lir ta.ra.ı. ::...tm~ pin· 
p:a:u I:Jcıı umı~tı.:. Odasılnda öteyi 
}h..,.Jyi ku.ııst.ır:ıp C:crd~ çare olac.k. 
bir ~!« arc..ştıl'Tı'İk"ıı bu 1.ıt:-7!<«-reyi 
koınsolun gÖ1-Ünde b"lmlli"1. B· ı<lcn 
gıöz.1'tn pa.rlıya.t-ak bır clvk,t.)t" -s:ıt ... Q'ie 
pinpe:ın:u z.iyaret ct.~.~x. bu vesile lıle de 
'1\ote~.Şl b tnla; OiSUzl. S?'.DCC!"mtı.yl dü• 
§İZl~ . O.rlıal dışllı f>11lıyaıu.'< ~ 
divsı boşMıden: 

- İrini, İrini -Diye b,ığırdlı-
Fum kızı Ratoptcn o şirret ~ 

bı1lün hıncını ünak .çm diş b!liyoı<lu.. 
Mel'dıve~cre bJoa-r".k cevap ven.li~ 

- N~ :O\Q'orsun kak ... Lık"• vlr.?. 
- Gel gel bo• ... 
- Geldim ;ırte ••• 

Kartı k.al'>'Ya g<Önce in.,; lcı:vnic bör 
ham.e ı;.; R tJb'n bo~a atıklı. F.ı· 

lııaıt f<DÇ W..m onu a>ı>rga tularıılo.; 

- Şl;:r.dt Slr.161 de.Pi -<l.ed'ı- sana 
ııöY.liY<Cd< l».şko şeyı.r:m ""'· 

_ Zorar Y<i< on:arı ~ sö,ı!enıin 

bin ıı..~. oeDi ~ aöııezeiiim ı;:e:dıi .•• 
- AD!ad>k! .. . F.;c.;,t cı,.ıu evvel Y•· 

pılaca'k ş.,yler var ... Hani aonln bııba.. 
"in si.Ydı bir laıGtümü var ;ya .•• 

- Ne y.pazılcsın onları. 
- K.os1:fim ııe Y•Ptl:ıır?. Tabi! giy~ 

ccıliın. 
(Daha var) 

tkınci cihan h.ı.rbi, birinci cihan ya zan.· 
harbinden muhtelif silahlar ve bil- ----
has.>a muharebeler n stratejisi iti- DAmit Narı lrmaK 
barile ıam ve etraflı muhakemele_ ,;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,,;;;-. 
re dayanmak, hesaplara istinat su. ' 
ret:.c istifadeler y.a.pıhnaın.;ş oldu· 
ğunu göstermiştir. 

Tank'.ar, kara harplerinde Al • 
mon ordusuna büyük muva!faki
yetler tem:n etli. 1941 yılı 22 H;ı.
zira;ıından 7 B rirıeJ.·anunun:ı kı ... 
dar geçen 6 ny kadar z•mand.a AL 
man ordusunun Ş•r.k cephes:nde 
kızand gı 10 büyü'< meydan mu
ha~ebes:nde tan_· Jrın roileri b~~.n· 
ci derccı·de oldu. Tayyarelerin 
bombard':n•n ve p:ke b0~ba d. 
man chı.i1crinin, ımüriafaada bu:u
nau Rus ordusunun müstahkem 
mevk.o riııe, hatların•, cephe ge. 
risindckı nakl yatl•ruıa; yürüyüş 
halindeki .k.ıt'alarata; levazım ve 
erzak dcpoLınna attıklar; bomOa. 
!arın tahribat, zayiattan başka boz
gunlar husule gelmesini de temin 
<ylediği inkar olunamaz. Tankla,. 
nn, bilhassa piyade kıt'alarının 

motöriü ve motörsüz tiİI™!nler· ll<! 

yürüyüş, ilerlemek yollarile saha
ıannı temin eyledıği de bir haki
b.ttir. 

1940 yılı May.ıs ve Hazir.ın ay. 
laınd.ı Alınanların Garp ctp!ıesin.. 
de Hollanda ordusunun 30000-0 den 
ibaret p;pde kuvvetin n en az ya.
rısmı ö:dürmek, yaralamek su,re. 

tile en f.tzla bir haftada mütareke, 
isletmesinde tank:ar en büyük a
mil oldular, 

Tayyarelerin bombardıman!a.-ı 

ve plke boır.bardıman;n tesirleri 
de öenml'<Lr FakJt tanklar ro!le
rini lay>'.dle yapamasala:rdı, yalnız.. 
ca bombard :man tayyarelerinin 
rollerıle Hollanda ordusuna müta. 
ceke isıetmek kısa günler içind.e 
kolayca mfur,kün olamazdı. 

Fransızlar;n Maj no hattının, 
Belçika ile Fransanın hudutların
da, b Llıassa Sedan cihetlerınde 
yarılmasında ünklar iımil oldu· 
lar. 

1940 yılı Mayis, Haziran ayla -
rile 1941 senesi 22 Hazirar.ından 
7 Birincikiınununa kadar Garp ve 
Ş11'k cephe'erınde AL-nan ordusu
nun taarruzlarında tayyareler, 
müdafaadaki tanklarla tank sava.r 
toplarını tahriplerirıde dahi büyük 
hiııneUer yaptilar. Alınan tank.. 

ların.a yol açtılar. 
• • • 

Birinci cihan harbinde tank, 
FransızlaTın icatları idi. İng'.liz, 
Fransız, Amerikan ordusu b.<inci 
cihan harb:nin b.lh;ı,ssa 1918 yıJ.n.. 
d1 kendi icatları tuio!an ist:fade 
SU·retiie Alman ordusuna karşı 
muva.flakiycCer kazaıı.d.lar. 

İk•nci c han harbine hazırlanan 
Almanlar, sabık hasımları.n.n bi . 
riıı.c' cihan harb ~de istifade et • 
ı;;,;ıeri tankları lek.i.ınül elt'rdilcr. 
Onun mucıdi eski ve :yoeni ha
s.mlannı hezım?tler~ uğratmak 

hususı:ııda tankl'Cdan -en büyük 
istıf;deleri yaptılar . 

Tayyareler d.hi bi,inci cihan 
harbinde vardı. Almanlar, ikinci 
c han harbinde, birinci cilan ha.r. 
bindeki bu çok önemli siLıihtan 
derSler almış tam istifadeye ha • 
zırlanmış olduklarını da isbat et
tiler. 

Fransız ordusunun 1940 yılt 
Haziran ayındı>Jioi hezimeti, İııgil • 
terenin Garp cephes'nd~i tümen
lcri.nden .kalan kısmının Dönkerk
ten k.>çınlması mecburiyetile kar. 
şıla•'ması, onların birinci cinan 
harbindeki tank ve tayyare silah.. 
larile bunlaıın muhorebe strate
jis:nde husu!e geı'receği değişme
leri dü;-ünü!'SEI~, evvelden mııha
keme ıle hazırlanmadıklarını is • 
bat etmişbr, 

1939 yılı Eylı1lünde kısmen, 
1940 1i ıyıs ve Haziranında tama. 
men ingilterecte baş'.ayan silahlan. 
mak faaliyeti, eski hatayı tamir, 
telafi eylenıeğe çalışmak tarzında 
d~hi tavsif olun11bilir. 

Yedi Birincikıiınun 1941 deki 
Japon taarruzuna ve İngilte.re ile 
Birleş'ık Ameıikaya karşı b-.şl.ıdı
ğı muharebeye kadar BıTleşik A· 

merikada d:ılı.i tank, tayyaT<C si
lahlarına, h•rp stratejisinde bun • 
!arın husule getirdıği tesirlere de. 
neb'lir kı lakayd kalmITUş, birinci 
cihan harbinin silaltlarile, strate. 

ji değ:ıroeleri cHelden mu!ı.akcme 
ve hesap edilmem~-ti. Bu viıkıa
lardan hadiselerden sonradı.r ıV 

s'liı'hlanmak faaliyetine demokr-at 
rııemle!retlerde hız veriJ,diği görül· 
du. 

• •• 
İkinci cihan harbinin başlama

sından evvel tanklarla tayyareleri 
haz.rlayıın Alman!ar, kafi mik • 
tarda eleman dahi yebştirmişler 
ve bunların ıalımlcrınc önem ver. 
miılerdi. 

İi<ınci cihan harbi başbdıktan, 
hatta Lehistan bir ik:ı.ç haftad.a yı. 
kılma•ır>dan san -a yeni si!ah::ı.rla 
bunlarır h·rp strat.-ji•'.nde husu
le getirdigi dcğ.şıkliklerc tam ala· 
ka gö tern:eycn, hemen istifadeye 
bti tün gayreti eril c başlamayan 

müttef kler, elemanlar yet:ştizmek 
faaliyetine de geç başladılar. 

Almanlarla İtalyanların, hatıa 
Japonılr.n muhle]if fasılıalarla i
kinci cıhan harbine fiilen kıtr>ş -
maları.nda dahi şu cihetlerC:en 
muhakeme ve hesap hataL.nı 'r.f,Q.. 
rı mümkün olamıyac.ak tarzd..ı a. 
çı.ktır: Almanlar, denimltılarla 
İng.i.ltere adalarıuı muhıısar.ı ede. 
cekierine, deniz~ ham madde 
ve gıda nakliyatını kescceklerme, 
kuvvetli üstün donanmaya lüzum 
bulunmadığına ıkani olmuşlar. d•· 
niz üstünde üstün donanın.wa 
malik olm>k lüzumuna göre ~
ve1den haztrlanmamı~l-:ır, muha • 
Jreme ve hesap hataları yapıruşlar
dı. 

İtalyanların bu muhakeme ve 
hes.ıp hatas.na kapıldıklar.ı 1940 
yıh Haziranında ikinci c'han har
bine fiilen karışrr.a!arile ı;örüldü. 
J•ponlar, Amerikada harp &anayi
inın, inşaat tezg-ahlar;.ııın haz.ı:rlı

yacağı !oyyarı>lerle harp ticaret 
gem leıı.n:n miktarları inşaat za. 
maaile Anglo - Saksonlann bu l}u
suslardaki k•b'hY"Cılerini muhıWre • 
me ile he."\;ı'.amakta hata etmişler
dır, demeıc bugünden mümktln
dür. 

Şımali .Afzika Fransa müstern.. 
iek-elerine ihraç haro'.ıetlerine ka· 
d.ır_ İtalyanLır:a Almanlar, Akde • 
nizde İng:ltere bahri hakimiyeti
ne hıtam verildiğini tekrarlıy0ır -
lar, daima ilan od:yorlardı. 

Denizaltılardan başka utYYarc>
krin ha:rp gemilerile !icattı ve 
nakl'yat vapurlarına taarruzların. 
da mihver devleUer~ -'<le olu • 

Söz burada dönüp dola. arak 
tekrar Rus - Alman ccp.he.;ııe g ••• 
:nıei&ıed"a. An~lo .. Sak~on ıt.ı.:.aıı•i 
taarruza geçerken şunu au~ıdıu· 
)ordı>; Yanlış atı1""'1.k bır ıuıını !o 
tekrar ters~· üzU dönü.i.~cek <~Ju.r" 
bu yalruz lngiJiz İnıparaL:rrıu ;u 
it 'n değil, şar.iuta miWclik R.. va 
içın de acı bi« alı:ıbc•t hıu.ı:. .ıp· 
bılir; Bu cihetle • kinci ceplt> •• J.,n 
artok bah.9Ctauiyc lu.ı.u. .. goruln ,, • 
olmuştu. Afrika bugı.n Atı.; ,,. 
Sakson tarafının elinde aı. tık biı 

yiik bir rneıtk.ez, harbin 5t..k ı.::.ii 
için harekatta büyük bir •ahı:e 
oılurıken ik...'Dci ct..phen.,ı ora.: 11 a~ 
çdını.ş olup ahnadığı 90n•~·····ı:la
bilir. An<:ak söylem ')e ha et rr.k 
ki ik'.nci cephe sözü daha zi. J !e 
Avrupa lut'a:..ında Roo..acm l ı.ı :J
nü hafifletmek için :.ı•t·a üzcr' .. o 
1nıi.l'z ve Amerikau Drdud~rm,n 
gönderiliuesi manasına gelmcl<.~e· 
dir. Halbuki Aıı:g!.o • S'1k60n tııraiı 
için taır.rruz devri aç lını' oln·'.l!da 
beraber heniiz bu taarruz r.nuıı:ı 
kıt'asun kadar yayıılınam.ı~11!. {. i.!•1• 

kü taarruz devri nçıidı dem"i<' .. a. 
glo • Sakson taraf içın ihli' alla. 
hareket eıt.m'ye de a~tık lıi:ıl' ·ı 
kalmadı demek de-ğild.ir. hl<at 
me,elıi bir ay evvel ikind <CJ'lı-e 
sörii ıortik merak uyandırmnd<n 
kalırker o zamıındanıberi' Afr!:a 
lot'asın4aıki harcıkiıtuı aldığı l'hem· 
miyet şhnı!i ikinci cephe ,inıiiniin 

altını!an da türlü ibtimnllere yol 
açmaktadır. 

nan muvafhli:iyetler bu yanlış mu. 
hakeme ve hesapların funillerin. 
dend1<. 

Ş.mdı de Avrupa kıt'asına çı· 
karm1far y .. p! 1Jm11yacagı tekr:ır!.ı

nı~;;T. Bu hususta dahi Berli, ile 
Romıdaki muhakeme ve hrcar •
~ın cioğruıuğu \'r,va y ·n1ı~·~r lea 
ridek' hiıdıse'.erle fiilen ani eı'a • 
caktır. 

HAMiT NURİ UOLU{ 



r'Günün siyasi icmali---------

==Son 24 Saat içinde,==• 

Hadiselere Bakış 
Londraya göre, Alrna.nlar 
Bulgar KıraJını harbe 
girmiye zorluyorlarmış 

T<ılhis eden: 

; Su harp ne z•m•n bite~?. Ntv
'>~1-ı gelM bic h.1b.rt-dr. nv'..da!aa b.1· 
~d.;: bi.ilwun YcgoJ.1111 hiJi<üme'Ltnin 
~ı S:we Kosanov'Ç YU@O '""'Y"l Bir-

dir. Tebliğe göre, bu lniclJII\da 800 Al
nwn ökhll·ü•l.rniiLi\iır. 

Katlrus C<'J)/ıesin<lc bir değl,joklik "'
manıa.tı r 

tcs'ıit ioi:n Y«r>1!a11 b~r '1o}J;QııtJıCL. 
lı.t:a.1.ımıı bq_,ürı!lcu v.ııı'r•·l•Tlı.n 19-18 
~ n ta T I'.' \ da kıi v.;ıı..-ye!te ben. 
'<lig n• s<Yyt.·nloı'ir. ~;IQI AN"Uı>ıdol<I 

· bın 194;; hı·ncsi co.ııun<Uı t).lcccJtini 
~ .i· ihre etm · Lir. 

Bt:LGARİSTANDAKi 
K.\RGı\~J\LJKLı\K 

ia UlıDV• il. , ~ AJ ... »l, M•Dv<!\n 
Airr ıda ı ad'ığı muvJı!ı..ıık.~1:4.iz •k!er 
t ·Lrıe 8'/:1;u-t. nd.ı yeı• den ll'2It?'lŞB
"-kı.r ~rıtt 'l°'l '1ftdtıed;,, Bu a-

gorc, B~l?lln& h.ıruktkr.i de 
!.a.mıştır. Orduôan klltle halinıc:e ~ 

\:ılır dllO'or. Hi.J."lwnı.·t ond:şodııcdır .. 
~klb Qberg is:ni11.de bir lJ.lt mem.-

•\yef&izl<~ "rtaıhn mld"1lırult içln 
~arf.st.ana gönd("ritmişlir. 

Mm..mya, &J'~•l!ılaının RU6yeya 
h.rp ilkn ct..TJt.si için Krıaıl Bo!'.'Jsi ciddi 
IJ.~ttı.ı t.zyıik ctnrdktedir. 

RUSYA CEPHESİ 
&rvyet lcb\iiJ..\:o"ne sôre, St.aJ~gr-ad 

e l\.terkC'Z ct·ph~ir.de Alm.m rn.ukaıve
~t. artmıı\t<Atr. il~ hucu~.:ırı d.ı 

~va.n ediyor. Btr ık'ç A.İm<1n gruıpu 
ltlı ed~lmietir. 

S •nıra:!>n Cenup Bl..'l'M• Ro• 
kıt."a r~ V'd'Yr~erıni dC1eıtmiı:lerC.ir. 
\relki Lu1oı ke.8i.mi,xfe Alroan1ar b;r 
Doktayt.ı g:ıttnt"ye mtt\'aff-t:i: o!.nY.~, Jr, 

at karsı ~arru~ pliı'<fl-rtCAnU$1er4 

Şİl\IAL AFRİKA CEPRF.Sİ 
Lonc!ra.dan verilt'n malümLt.ta gö~, 

TLınuı:-.L.ı Tubu.ı.\>~ et.n.fın<iöı.M i su·tların 
ele gec;ir·~"Tlöi j~ n1u-11urelıt!'lcr nlmıuış· 
tur. Teburba v~~ C.-dıtyda ~rlei',i şi.:-n. 
dıi hat:3bc h.ı>lır:k&ir. Bu Ştohir.kriıı her 
lkisıı de 600 n·,\.tre yüik~J' •. ~.l)ğin«e &ııı:ıt... 
klrı.ı h:ı.kim bil .mCluğu bir vadinın .u
cundadır Bu ila:; ştıhir ara!lpld ·i me-
!'3.f P eekıiz kr~et.;ed..r Geçtın hıııfta. 
Grr.ıe rJJ An<erson. bu ı;:chirle-[ti ışgaJ ~t.. 

m~ Over~ h-af\f ıkl.JV'V~t!cr gönrlermiş
t.ir. üstün rnedtı!aı He karş 1 n bu 
Jçuvvel.}ıtr bozcuıı.a uQ:ramamak içın ge· 

ri ı;dlıilmişlW. 

Hava çaı p~ı şöddo!lol mutı.ıl!a
z.a et.mekl,..dir, 

NADAS PAŞANIN 

BİR - 'UTKU 
Kahıre&cn bi!ıclı:iıild gine glÖrfl, Ml.S'.a" 

B:ı..<v.-l<i>: Nctac Paşa ot;yt.dlgi l>ir 11u
tukıta Mlf.J.:1.n lJt-m..,kr:.s.ya~ara. bo.ığl!ılı· 
ğını belirhn'şl ı~·. N-ıh~ P;ı!f,, Mıs,nn 
Mih-vencL:crck.n 'tomizlıeadiji için, İngij.. 
teıeyr mtir.nett;or olduğı,ırııu ~fıeça söıf.e
mıiı;Llr. Bu iş<> Am,.,. k~lıların IŞ'trrfık 
('lmiıs rrnıaJar• cfolayL iylf' Nuhoo PJ.ŞQ. 
B7 rl!~ Arrc'!ik:ı C:;.ı:n">'huırrci.ıııi Ruwel
te de tıir ~f'kl<:Uır ı:n<"Sajı göndermiştir. 

Ru.zvC:.t \·crdlgi revıptı.., Am<"nikı &-.. 
1arın bu v 2: frden dolayı gurur ve tfti

har d'J:)"duJd:zı·ını bildirınit;li'C', 

. 
A$k, ba:ecan, heyecan hislerin, b!r araya toplayan ems isiz h'rescr 

Kırmızı Çiçek 
A lb recht 

Schoenhals 1 
Ol g a 

Tschechowa 1 
Cami!l:ı 
H o rn 

kalbleri tcs.lvr edecek bir mac en, herkesi hay~an edecek bir Nın. 
Bu Cuma 
Günü akşamı 

• 
ŞARK'da 

-- --- ------

------------·-----------~ Bu akşam 

1 

MELEK 
sinemasında 

Büyük bir aşkın romanı 
Güzelhği kadar zora~et..le de 

gözleri kamaştıran 

JOAN BENETT'in 
GEORGE RAFT ve W ALTER PİDGEON 

Je bera-ber vücudc getırdikle rı emsalsız bir fi m 

TEHLİKELİ YOL 
yer:t-rın'zi evvelden temin eci!niz Telefon: 408bS 

İNGRID B ERG MAN'ın 
En büyü.k muvaff.ıkiycti 

İkiDci Zafer haftası olarak 

SOMER Sinemasında 
Büyük bir muvaffakiyeıle devam ediyor, 

sinemasında 

., ... ________________________ ~ 
İPEK 

P~ akşcmmdan itibaren 

R o M'I'ô"'VOJ.oll"E T 
NOKMA SllEARI:R · LESLİE IIOWARD 

"•ızı••••• ın ;ı'ırattılrLın <n yülk:.ıclt bir tter. •••••••' 

CAZ ... DAXS.~. AŞK ... Ti İU'IİRAS rtuo 

Yarın •kş-..m L A L E elnanasmad 

ED USESi 
AmerLlı;_nın rn meşhur radyo yıldm: 

MARY MAJ:Tİ:\ i S.nomn gc.< lerill<! yil:melt.n b(l,yült za:ler •.• 
Bütün go?IA)!iiln boyıldığı altın sesli: 

CO'\SİE BOSWELL'i DüınY'liY• •lkışlatan rn "'5iz Fi1m .•• 
En ('Olk bcicni •!n DON AllECDE'r s11y;r;.ız aşıkı. brandır11cı ~o 

bir harikadır. 
DİKKAT' Aı kalaa ;ı'erlcrdcn IQ'fon orhndı:n lotift.ıde edin;z. 

Te•elon; 4359S 

Müttefikler, Tu-[ İtalyaya yine 
nusta Mihver-ı yeni bir hava 
cileri birkaç akını mı? 
tepeden a'tılar 

Madrid 9 (A.A.) - Cezairden 
öğrcnildjğine göre, Teburba kesı. 
ınlnde büyük bir şidd~tle ça.rpı • 
şon müttefikler dü..~mnnı buralar
daki te-pdcrden almışlardır. Düş
man ş'mdi uğradığı m.ağlfıbiyeti 

tamir için karşılık taarruzlar yap
m<ıkt•dır. Her iki tara'ta !•zla ha· 
va faaliyeli v'rdır 

Nisbeten aız sayıda dli§ımn u. 
çakları füme, Filipın ve Cezaıre •
kın yıpmıştır. 

Miııtcfik uçaklıı.rı B:ıert< Vl' Tu
nusa üc akn y•prnı~l~r, Tunus -
B'zerte kor dorundaki mihver mu· 
vasala hatlarını bombalamışlar -
dır. Burası, Almımlatın, Teburba 
tepeleri üstündeki rrütt.,fik mEV· 

zilerine taar.ruz ettikleri koridor. 

dur. Mihver kuvvetleri tank ve 
motörlü topçu kullanmakta ise de 

25 librelik İngif'z obüsleri yüzün. 

aen ağı~ kayıplara uğramaktadır. 

Berne, 9 (A.A.) Dün gece saat 
20 den az sonra İsvıiçrcnin muht<. 
lif çenelerindeı. ve billıassa Ber -
ne, Bale, Lozan ve Cenevre şe -
birlerinde hava tehlike iş-ıreti ve · 
rilm."ştir. Karşıkoyrna batary-aları 

!aaiiyete geçmiştir. --* Melbournc, 9 (AA.) - Müt
tefik bomba uçakları, cenup batı 
Pasifikte; Loe ve Gasmoda ~ -
rnan üslerine taar-ruz etmişlerdir. 

Talebelere a,evlerln
den yemek tevzii 
Aşocaklarından ilk ve ort• mek· 

tı;plerle liselerdeki talebelere sıcak 
yemek verilmesi Ankara Kızılay 

merkebi tarafmdan kabul olun • 
muştur. 

Bugün aşocakları İstanbul mü. 
messili Sadettın Uras'ın reisl'ğ•n· 
de \•iliıyette Vali muavini B. Ah
met Kınık'ın riyasetinde bir top
lantı yapılarak bunun ıev~i olun· 
ma şekli konuşul.ıcakbr, 

Şehir Tiyatrosunun 
yıkılan sahnesi 

yapılıyor 

Fransız filosunun 
tahribini, telsizle 
Amiral Darlan 

emre imiş! 
Modııid, 9 {A.A,) - Fr-.adaııı go. 

len te1gıaflııar, F:"ansız filY.'.1UDUn 1Uhr1bl 
~undJ nrU"baılfı&alı hııberlcr veren. g.ı
zetc nuha.bıri ile ~11rsi!.yadGiıı'k.i H3.\'a5 
Büınosu n:·ı~töri.mun tc,~i! ed:ı.ı-ı'Ck 

aorguy<ı ti'ııUi tı..iitulduKl:arını ve 80'lll'a 
soıibes t ı-.:.rak ıXiL<' h.u-ı n ı bil clir.mıt'ld erli:r. 
V~ RaC.:yo.~l• Dircıklbı'i.\ b.rfu;rşı Duvı· 

vier, Toul~l~i Jı'cı1:ll!;z donun~nın 
t.anıribi h.,bcPirıtn. radyo ile ya;y\l:nma. 

m~.a.ıdc c!li.:tı iQ]n azlo!un.!J)llŞtür, 
Siy~i mab:fi Werti e, dooarmcır;ytı men

sup FraıEJız .ge..'llil\:riınin ta:hr.ibı cmninin 
tel':'l'Zl~ .A:rrPNl D.ı.rla'l tara!ınc'Cbı ve
r , ve A ınirtl Ltı.borde'uıı ~ bir 
Uln'i" ve~dıği hnı!ıycr. 

Pas fik Fransız Amirali 
Amerilrada 

Vaşington, 9 (A.A.) - Bü
yük Okyanustaki muharip Fran
sızlarm başk ummdanı Amiral 
d'Argenl'ei Vaşington'& gelmiştir, 
Amiral uzun aylardanbcri cenup 
Pasifikteki Amerik>n kuvvetlcrile 
işbirliğ' yapmaktadır. 

Varlık 
vergisi 

Eğlence yerleri 
saat yirmi üçte 

kapanacak 
Köır.ür tasarrufu için 

alınacak diğ~r 
tedbirler 

son şiddetli yağmurda Tepeba- !Mersinde 4 milyon 2 • 4 
şmdaki Şehir Tiyatrosu dram 
kısmı büyük hasarlara uğramı~tı. 
Beled'ye tarafından yaı>t>rılan 
tamirat dün bitmiş ve bu sabah 
keşfi yaı>rlarak tC6lim alınmıştır, 

Ank.>r.>dıın blli'.li,,lılikine gÖre, iktısat 
\T.ukiliınıin Reis:jğ.rıde topltn..ııl Ml.lsle· 
~Jtr:ıar Hey'cli kıöınür ve e~1.rikıttın ta
saf'i:'Uf ctrr ık m"J.ıJ:.ıJ°"Yle y'"\l)l:,I: n mÜı
za.kerNcroe aıınırı.2>• ~ru:·l g<)IW.cn ba· 

Artistler bugün yeni yapılan 
sahnede provalarına başlıyacak· 
)ardır. Bu suretle cumartesi günü 
temsillerine devam edecek.fır. 

zı te.:J,,.r:er-1 t.esb,t et.m~!e-rdır. Hazı.ria,. -
n.wı ka-r..11"name pnojesi VMLler lley'eti.· ı 

nin ı.ııol!<.,,. a:rotumn:ı.k üZ<redİ... Bu K a. ç G il B a be r 1 er 
proje e~'7l'J:l cörc j'o:clfun m.ıhiyet.ln· 

cie olan biiUmum tc-ırvirat menoıAınaca.k, 1 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
bilUrnum eğ~ence yerieıi gece saıat 23 de il -
ı1uıpana.,.k, şolw teDviratır.ı. ~r v<.i- * Beyazıt n;ılııye müdürü Ce
yd. ~nıdi l';otı..od.1 ş:art.larırı.ı göz. öDüıode ıaı Balkanlı Anadoıhıhisar nahiye 
bulım~ur.ı'cl< t.s:ırruC temi•Wıe çelJ- müdürlüğüne tayin edllm ş ve vi. 
~::ı.ffl tır. ı d B 
• B,.gWı m1.1:~ycn ıc;ı.:ıvat -tten fazla layet maiyet memur arın an lY 
ele;ot., ı<. oarr..ıen mu.. ..,o?,re y.ııj)lll- Müfit te vekaleten Beyazıt nahi
maııoı:. ola<ı .t..rwiliıt k• )<i:d1>0ak, mua;ı'· ye müdürlii,ğüne getirilmiştir. 
yem Gtı~loV!al s ıJ.tten !az:·a Wcktr:ııt sar.rı f 
den ııruo""""1kı..ı.-n mı.~uryen nisbetler * Kesim haywınlarının isra ına 
da.tııilir.d~ bir .ücrcıt alrrıacd:-ttır, Yapı- mcini olmak )çin vil.aytt, hayvan 
lan bu lıop..:-;tıda dcvılet ciair.leriom kes:mlerinJ tahdit edecektir. Bu 
mosai saatn.ı.e h•l'hlllllli b>r ckgişLldik tahdit işi yapıldıktan sonra lW<an. 
y..ıp:namn ı1:.ıu"'af-~t ıJSruy,e;..ğı d~ talar üç gün etl.i yemekler plş'xe .. 
nü ımü.ş vt b~1 ırnesill m1,..'<i:detfer.i-
r.ıin ayr.ro C'e\."'Zl.n1c:1 d;,..h:1 n U'/Jfıı'k; oJa. Cektir. 
c:ığı ·kan.ı:..,u Dır.ış:ır. K<ı.r•"'1l!..'lle pro- * Bayramdıa şehrimiz Ünivcr
jeS.11:.n bu ~Y •çi:-..de 't di-k edırl~ ta.t-
b.ki.n• b,,'ıa)llJcağı ü:rit olunm :ktaöır. site spor takımları ile maç yapmak 

Be,ediye ıemizl k üzeer dün Ankara Üniversitesi 
spor takımı ~:miştir, Kendileı .. ni 

h1yvanlannın yem Haydarpaşa garında Ünıvcrsite· 
ihtıyaçları t e nı in miz spor b:ı.şkanı ve talebe:e k"ar -

sılamıştır. Heyet yüksek öğretmen 
e d i j i y o r ~kuuntla misafir olac1ktır. 

Belediye Temiz] ık İşleri hlü· 

bin lira tarh edi!di 

Tacirler, hu ş:refli vaz-fe-ye 
aeve 8, ve şitap ediyorlar 
Adanad1n bildir'ldığin€ ' göre, 

Ad1na varlık vergisi komisyonu 
çalışma»rına Perşembe günü son 
vcre<:•ktır. Me~io ve Tarsusta 
da komisyon lır çalışmalarını bi
tirmişlexdir, 

Bu şehirlerde mükellefler·n i
s:mlerini bildirir listeler ilan edil. 
miştir. Mersinde 311 mükelleften 
4,214,000 lira vergi alın:ıcakıır. 
Bunların arasında Nazım Gandur 
ve Sursuk kardC')ler 600 er bin, 

1 

Fetik Karılı 370,000, Nazım Nis· 
balı 200,000 lira vereceklerdir. 

Tarsusla dört yüz yirmi sekiz 
mükellef iç'n 1,980,271 lira vergi 
tahakkuk ettirilmiştir. Çukurova 
fabrikası müessislcri 1 milyon, 
>fabrikatör Rasim Dokur ve ortak
ları 260,000; Kazım Ta~kın 52,000 
Musta!J Milici 42.000; Mehmet Gi>
züsulu 60,000 1 ra vergi verecek.. 
!erdir. 

Tüccarlarımız bu şerefli vazL 
reyi b r nevi vatanseverlik tczahü.. 
rü olarak telakki etmekte ve ken· 
oilerine taıtıtdilen varlık ve:ıgisi

ni b'r an evvel ödeme,ğe seve se
ve şitap etmektedirler. 

-
dürlüğü araba hayvanları •çın ••m•m•••llıİiııll•••••••••••• -••m•••lil 
Silivri ve Bandırmada yem mü- 1 
bayaasilc rncşgul olan Temizlik ı hh iserlar Umum Müdürlü.' ünr~en 
işleri l\1üdürü Emin Özyüreık -diın l~maaaıliİıllİ••••••• .. ••••••11!.•;•-.ı•••mllİi 
de Silivr.i köylerinden doku:ı ton 
yulaf ile bir ın.ilcta:r Jıakla müba. 
yaa etmiştir. 

-~------

Balkanlan 
müdafaa 

.Ampul 
• 
• • • 
• 
• 

Priz 
Komita tör 

ııo A 25 
110 x 40 
110 x 60 
110 x 75 
110 x IC) 
220 x 50 
220 X liO 

Kablo 1/5 m/m ı 
• 21' • ·-800 

:rooo 

• • ,. 
• 

• 
> 10 > 600 > 

~ _ Yubrıdlı. cin! ve rnlktart ;ı'<mlt m.ı!zemo paurhlı! uruü;ı'le ... tm ılına
~ cct.r. 

garistanı, Hırvatôstanı Balkanlar
dan ge1ec~k taarruz ihtimalleri 
!karşısında mıhlamak imkanı nıüt· 
tefiklerce elde edilm'ştir, Bu İm· 
kanı yaratmak ve bu nıilletler or· 
dularını şark ıııücadele,inde Al· 
manyaya yardım için yeni fecla
kiırlıklaTda0 alıkoymak ve birkaç 
Alman tümenin·, birçok tayyaıe 
ve dafi batarya, harp malzeme ,.e 
vaSl'lasını Balkanlard~ har~l<ete it 
hazır tutmak dahi müttefikler he-

2 - Ponrlık 251>~/942 Cuma gilnü saat 9,30 da KOl>ataıb Levazım Şube
~iajc_ti A!lm Kom- )"Or.\Jnda y.ıp:-~:.caktır. 

3 _ j 5 tdt.]'!t"rin p:;,z,r~ık için tayin o;unan güın ve sıatte t;t. 15 gUvcnme p&• 

lr:«JİY'~e bir!Jcte adı ger;~ ko~yonı gelmek-fi •an olunur, (2163) 

İzmit Deniz Satınalma Komisyonundan : 
ı - 10/11/942 tatJ>inde yapılan paurlığı.ru:la. tck!ir olUllan 4450 lln flat 

yrJ'k.edk gört&n bir t\det 190 dlnpe.?:k t.e'.A'i'.< kaynaik cihazın.;rı ik·IX'i dPla P3· 
p.J:~ı 1-l/l.K&nı.m/i.Q~2 Pazaırtesi ıünü. ot.ot 15 de İzmitt.e ·ret't'..Ane K•PlıSlmd«ki , •••111:1••••111•am•:ıı1ıc:ı ı Ko~rı i .yor.d ı Y'"' pı~:ı.o.Jklı-r. 

1 2 - .l!Jv»I ve ı"'"to;.ıme.si Komis,yonde görMcb;1ir, Bu işe ı;it lcııninat 667.50 

sabına peşin bir kazan9hr. 
EIE~! ILLEf lJENICE 

ÖL 1) M 
i l'rod~r.- Tafp!criu b" g;bi i$!,.rle al~k:iı ticaret vusika!:ı.nnı, l'ı>karut. :r.ızrlı to-

M'a<?rih :b•r Q:-lk. h~::mttler ~tımfw ve 4 -mat nxı..!ubuz veya tnfl':ı;lup!arm'l belli ttün ye ~at!e Konıt'"'yr:ın:a \'(:rmc!crı. (216ı:ı) t>L!J..: çok v.atan cıı,.•l!io'l yftişt.ı'r.mı.ş olm 
~bı.k. Gılata..::ıı:"VJy LG!Sı tm.1.3:JıırrJ1 e::.in
dcl ve l\brtr Uır.<.zınt Mli!c1ı~ şl(.-rindon 
E."'1 Hami Ôılloan kıs.a bir ı-.a...ı.~.n 

İzmit Deniz Satınalma Komisyonundan: 
sor~ra vet:ı.t el.'T'GşUir. Cenazesi ayın o- 1 - B;r mct!'e'Sitıe 235 kuruş tiat fıalhmıin olıunıan bel':er koJu 6 m/m lik ve aı.s
nuna miJ!>a<i.r Pıırş.mbe ı:unü p· birci- gaT! 50 ş.r ""·trrti:C rod• htlinc!~ 850 met:-e çift ko:ıu lkuq.m kıablomm p=tlıgı 
"'" meydanrr.öa!oi hanoıı'nclon id!dır,. 14/1.Kônun/19'12 PııLırtcol gün(i saat 16 ile İzmi!!e Te::sane K•Ptom:ia:tıl Koınj&. 
ıo.... Be)'\~ıl camii ilde nmnc. ikı.1ın.:ttv yonCa yoıı.ıı~zc~tır. 
1ı.ın ..,,,r, $•~tli!<to<ı ımal<ıberes-":ı<ı lev- 2 - E>-C•f w faı t.r.ııır.esi Kon:~rıı:lcı ııörillobillr. T..runat.ı 299 lir& 83 b> 
<I odil-eet!,t.ır ı ru.ştı.rr 

• K1J"\oşi: Mat ÖT.K!\N 1 3 - Taliple?'in ilg .. I VoSİ1'lirl'11 :n>l<•ri~ y.ızil tcm ... t::ııi,yle birl.ıkte mu.-
-l::lllliıaı•••••••ı.m•.-- a:ryt:n gün ve &ıattc Kont~yoııa v('rmdctl. (:ııl6'i) 

Berberlerin 
toplantısı 

. 'ı tncf ~r blttrl•r. Ofı.vı,.., • 
lik san'atında idrak etmiş olan 
muhtaç eSnafa d• biraz olsun m.Jı. 
rukat temini için par< verilmiştir. 

EvveLki idare heyet nin Esnaf 
hastahanesine bol'cu olan üç yıüz 
otuz beş iira da bu yıl ödenmiş 
ve aynca bin yetmiş sekiz lira da 
wrilmıştir. Hayat pahalılığı karşı
sında; berberler cemiyctin 'n idare 
işlerinde çalışan üeretlı memur ve 
müstahdemlere -bir defuyo mah· 
sus olmak üzere üçer m•"Ş nisbe. 
tind~ avans verilmiş ve ayrıca ma .. 
aşlarına da bir miktar zam yapıl. 
nuştır. Berberler cemiyeti azalar
nın p:ıt"ska ihtiyacının tE>!"~inine 

de devam olunacağı ve ycn;den tı
ra.ş mak.nekrile bazı malzeme .d~· 
ğıulacJığı raporda azaya bıldi,rıl. 

ıniştır. 

Yenı yıl bü!ıçe taslağı dört bin 
yüz lira ol•rok klbu! edilmiştL•. 

Ekmek 
kaçakçılığı 

, ı ınd ~:ı~ıı · df'tl J ., • .1a.m\ 
basılması gelmeloted'.r. Bu suretle 
bazı kalpazanlann tabcttiıkleri 
sahte karnelor ortadan kalkacak
tır. 

Diğer taraftan yakında yürür
lüğe gincek bir karara göre ma· 
halle birliklerinde yaz.ılı olan bil· 
tün vatandasların kayıtları yeni
lenecektir. l\lahalle b ·rliklerinden 
verilecek olan karnelerde seri nu· 
maralıırı bulunacalotır. 

Bu suretle icabmda her semtteki 
fırınlar kendilerine bHdirilen seri 
nunıaralanna &öre ekmek satışı 
yapaca ki ardır. Bu hususta Vilayet 
yakmda bir tebliğ neşredecclı:tir, 

Noksan hamur 
(1 inci Sah;!edt'n Devam) 

Şimdıye k a bu kabil fınnc1>
lar zabıta be ta matnam~si.. 
ne göre ceza:~nd . .-ılıyor ve noksan 
hamur ekmekle:i müsadeıc olunu
~ ordu. 

İdare heyet ve hesap rapor:arı· 
nın kabu.undcn sorra dilU<lere 
geçılm'.ştir. 

Bu sırc~i·; çalışan en yaşlı usta 
;ıerbcr oldugunu söyleyen seksen 
altı yaşınd>, B•kırköylü berber 
H"<:. İbrahim Tur, ayağa k.•'ka:ak 
artık çalışmaya bodel': kı.dreli oL 
m•d.ığını b:ldirmiş ve cemi)~tiıı 

her ay keudisine plU yaroımında 
bulurı.ma.sını istem-şdr. 

Rusya -muharebesr 

Bu di'ek heyet ' umumiyocc ka
bul olunmuşıur .. Diğer bôr iki her. 
ber dr k<ndilerine yardtm yapıl· 
madığıııı söylemişlerse de koıı.gre 
rcısliğinin yaptığı tetkikler n;ha. 
yet'nde b'r:s•n'n e•nıf hastahane
sine yatırıldığı, diğerinin ~ has -
talığının ayakta tedaviye lüzum 
göo~rd:ği anla~ılarak iddialar red· 
dolunmuştur. Bıliıhare yapılan ye. 
nı ıdare heveı· int:l"...ıbında lsrıail 
Hakkı Sun (Beyoğlu), Veii Acar 
(B~yoğlu), İhsan (Kasımp .. şa), 
A-iz Çeltik (Beyoğlu); Bekir 
(Tevriye); Kemul Duygun (Üs· 
küd1r) seçi'mişlerdir. 

Ruh-;at~ız radyo 
kullanan bir J.ıpon 

mahkum E ildi 
Beyoğlunda Taksimde oturan 

JaJ>Onyalı Jahhazan i.mi11dc biri 
iz ıı.siz a:adyo kullandığından Se· 
kizinci Asliye Cna mahkemesi 
tarafından bir ay hapse ma.h.küm 
eılilmiştir, 

---o---
rt.antarh ve bobsi

til ayakkabllar 
il ı.,rı S1h .. edrn Dtlıi.am> 

para muaveneti yaı>mış ve E<.naf 
hastanesine dokuz yüz liTa ver
miştir. 

Rapordan anb~ıldığma göre a
yakkabıcılar ceıniJeti idare hey· 
eti; para ve kösele · srafından baş· 
ka bir şeye yaramıyan pahalı, 

altı kalın, bobstil erk<:k iskarı>in. 
leri ile mantarlı kadın ayakkabı
ları in1ali.nin n1cnolunrnası ~çin 

alakada:lar Vekaletler nezdin.Je le· 
şebbüslerde bulunmuş ve bu di· • 
kği hükumetçe kabul edilmiştir. 

Toplantı-da bulunan azalar ce
miyet idare hey'ctinin bu teşeb
büsünü ve ıı:ldıi:• neı:~eyi menı· 

nun'yetle a&ışln arasında takdlı 
etmişlerdir. Raı><>ruu kabulünden 
wnra he<ıı> raı>0ru hakkında mü. 
rakiplerin tezkeresi r.Jrunmuş ,-e 
ccm;yelfo hesap işlerinin diiqün 
c>lduğu anla~ılarak idare hey'etl 
ibra olunmuştur. Müteakiben yeni 
:yıl bütçe taslağı 9330 lira olarak 
kabul edilmiştir. Bilahare d-h!ık
lere geçilmiştW.. 
Hazır ıbu~ın c.s:nat: geçen yıl Ceı. 

miy<ft t:tro::liund:.ın kt>rı&ilf'rluc ö.ıı.ğıtı:.an 
çİ\.'4 1 mtfıta.ıvva ve enır-.:ı. lJ ihtiyaç .. <lc
lerinSı bu yıl da le\·ı:J:ine devam olun. 
m 1ın lst~ler \'e nvzkür tevziatt.ı..-ı 

ciokıYı İda·,... Hey'etı Rdsi B. Abdulıl~ 
ile mesai cırkadaşlr!'l!'llil t~t~Ur et«n~
lerdV,.. 

BiLJihı:are y1.p:Jl3.f1 yeni İchrt Hey'eti 
bıtihabında B. Alıdullıh Erm::n, Tlils
nü Boran, Öıt:(!r YJt\J, Naşiı Gclı-ı .. n. 
Nu'I'i. Al"l!i:.ın, S ·t '!l'tırn, F • .:1k A:p:ı.n, 
H:ts.3n T k, Ha.;;d Akön, Ca:nnl Ghl· 
ter, Kem~! Ur.al, Sırrı K Jl"lcturacı yçn.J 
İdare Hey·ttinc f:t'IÇılmJı.~r:iir 

Parti Re!. i B. $:ı;;1.:. IJ ;1yri Ürgüp'l\.n 
toplantıdan sonra Yf'Dİ İd;ırıe Hey' tine 
b .. zı di:-.clcli-I~ Vf'l'mi.ştir. Ezcürr..~t- Ce· 
miyet İtlart" Hcy'~tinin esnarı elfıl'n.
!anöıran rnt:vzu:;ıt:ı t.ygun Jwr *l a14 .. 
lk~lı tr . .akamhr nezdinde ta:kip Vf' intaç 
('trnıt!'İni &Oyjt'ITT;ş v~ Part.in'n .ktndileti 
ille her 2Y'...Jll:rn rnUı hir Y•rdım.latda bu· 
lı.C11c3i!:nı bel.irtm; ıtır. 

Cl 1nc1 ~,, r" ..... ~" ı ' 

P=rtcsi günü 44 Alman t'iıt 

uçağı tahrip ed lmiştır. , 
Merkez cephesinde Yt'T'idcn bir 

çok iskan noktaları SoV)~t km•
vetlerinin el' ne düşmüştür. 

Rjev batısıııd1 bir noktada Al • 
manlar yedi ke~ karşı taar•uı.a 

geçmişlerdir, Bütün bu hücumlar 
geri atıl~ ve dü~m'n' ağıır ka -
yıpiar verdırilm~Lr 

Veliki Luki kesimir.de b' r çok 
k<ıyler düşmandan al,nmıştı.r. 

Çamlı _f acıası 
kurbanları 

Ailelerine la l. minat 
veri.cc" ği Partide 

b .. c. • rı oi 
Ankara 9 (Telefonla) - Cum· 

' huri)et Halk Partısi .uccLs Gnıpu 
unıuıni hey'eti dUn saat 15 de rt:is 
veluli Se)ban l.\Jeıı·u,u H im. U
ran'ın nısl gın;le toplanınllj!U": 

Cehe açıld!iktan ,.. gcçcu t~p· 
lantı zabıt huliısası okundukt~n 

sonra kürsüye ı;clen İk.t.»at \'e. 
kili Sırrı Day lJu. MJ111 ü~ü.ı..<le 

Zo.nguldok maJe11 lı , zasııııı Ç>mlı 
ccağıniia i~tiai t.."({cn grizu ;yı.z~n1· 

den h r çökün.u J.a.ıı d:hığnııu 'e' 
alınan tekmil ırı taı ma ledbitle. 
rinin hiii[ıı e olara ~ bu elin. 'ak'a· 
da şimdiye kod!lr 6" a•nelcıı n ın:ı
atteessül ·;!düğü ıc,i.ı>ı cd'.!ııı'ş 

olup aramalar o d ' - ·ı edlldij: ı!İ 
ve ''e b3dke üze n ... c adil, idari 
ve ıekn:k tedkik ,-c tal k!klcrc de
vam c-diln1ektc o!dı. ;.unu \'C \a• 
zifefori uğrunda lı~) .. :annı k.ıy· 
beden i~ç lerin a.lele ine hükıl· 
mctçe derhal ta1min,t vcrr n>e«. 
nin takarrür eti :nı \C bu kabil 
hiıdi>.clerin teke T ı~ <'!mem<"ii 
tcdb rlerilıin alın ca' nı l>i!ıl.rnı· ,. 
tir. 

KbJSEsjz ÇOCTI<LAR 
İkhsat Vekilbm bu iıalııııı mii· 

teakip ruzı,aıacyc geçı],,' lir. Rıı:o 
nanıl'de istanl>ul ı le ıı Geıtcrnl 
Kizım Kaııabek ı-iu meııı?u: etin 
bazı yerlerind guru~ n kinı'le :z 
gençler ve çocuklaı lıakıkında bil· 
künıetçe ne gibi tedbır fer nlıırnıa,k· 
ta olduğuna dair takTill·i vnrdı. 

Takr-rin okunma•ını \e hü1·il
met namına •3•:. ... : .. <" t'l'ı-ap veren 
Dahiliye Vo!;"·Ji !'rre Pe.1<cr'in 
dinlenmesini ınüteoı 'p J,ircrk ha
tipler söz alını§ H ır.cwull'll ~Ü· 
mai biliı~·ern:7.d h,, l.t.n11n~y~ti te· 
barüz ettrilrn~t.iır. 

Hat:plcrin ht hc":ıuıntınn lıi' · ·ı
metin de i,tirak rlliği '~ a!aka!ı 
Vekaletlerin bu ı C\Zı-u e.saslı b'.r 
surette etüd <tdt"1."'L. !r!-Jrar Pal"
tiye daha haz~ .. lı!Jı oi~ra1'. gc if!". 

sine fırsat \"C im ~. a!l ,·erilmesi J\f:.ra. 
rif Vekili Hasaıı Ali üecl U:ı 11f n
dan teki r cdılmiş \"C G ı•p uınıımi 
hey'cti, hiil:iımct tar fından yapı
lan bu teklifi ıue:ı•nu:ıl.ıkla ve itti
fakla tasvip etmiştir, 
Rııznamedc başka madde olm:ı

dıi;ı için r<''<l,kçe <nat 18,10 da 
cel!'ele niha. ·et ,·erilnı•şlir. 

YARALILARl:'ll SAYISJ 

Ankara, 9 (Telefonla) - Çamlı 
maden ocağında \·ulma gelen mü
essif kazadaki ya.,alıların sayısı 
yirmi )cd'Je baliğ olmu<lur Di.. 
ğcr taraftan mezkür ktıJuınııı 

.... ------------.. ye,·mi istih•alatının . eks•n t-0n c HALK SUTUt-iU) l=o=ld=uil=ıı=a=n=ln=şı=lmı~1ır. 
BİR MUHASİP İŞ ARIYOR 
Günün muayyen iki üç saat.inde 

çalı.~a.bi~ir ve muhasebe işlcrıni ya· j 
parım. Arzu edenlerin İstanbul 
posta kutusu 67.2 ye müracaatları. 

ZAYİ - İo'ımb- Et «ii; ' &y "° 
sf'f'c-r İdJ-rf'61n:ic:u aıl !in 463~ \.& 

m.rmaraılı ~1rik'etJ:ro'! R 

beta:-n, yer: ·&ini aJ..rc:'I 
lil<m<! y okl<ı.r • ( 'r,o ) 

B .. 'u~n t:RÇE 



Harp içindedünya-ı leuLMAcAI: 
a n ler oluyor? ı ı 2, 4 s ~ 7 8

1
, 

1 ASETİLOPİRİN NEŞ'ET 
~ GRiP • NEZLF - BAŞ ve DIŞ AGRILARI 

SOGUK ALGINLIGIN A KARŞI 1 ESİRİ KATİDiR 1 

Amerikada kurulan en garip 
banka-Fransız gazetelerinin bir 
müracaatı - Balıklar ve harp

Bulgar ilk mekteplerinde 
Aınerıkada son zamanlard• 

dünyanın on garıp b·r baıüası ıku
rwmuşhır. İlk bakıştı ismı bi\e 
ınsana tuhaf gelen bu bankanın 
başlıca .ştıgal ~zuu ~udur: 

An,<,·ı<an:n bazı yerlerinde harp 
muna9ebetile ziraat azalmış va 
harp malzemesi imalatı, sınai ıs· 

ti·hsaıaı art.ımştır. 

Bn ka·bil yttlerde oturan ve 
yaşları veya hostalı.lcları dolayısile 
sebze ycmege mecbı.ır olanlar kış
lır. sebzelerini cıvard•n yazın te
oarı.k ederek getırtmelctedirler. Fa. 
ltaı bunların yaş ve taze olar.ıt u
:ıun müdd~t ~vlerde, çartımtn

larda muhafaza edilmesi tabiatHe 
kabil olam.ıy..:ağnıdan bir ıkaç bÜ· 
yüı-:0 scrrnaytdar birleşerek cSeb
ze bankası. nı lrurnıuşlardır. Bu 
bankanın salonları tıııkı diğer ban
J<al«r gibidir. Yalnız. tarlıiı olan 
kasa d•ireleridir. 

Buradaki daireltr son sistem 
buz tertibatı, elclctı-il<li küçük, bÜ· 
yük yüzlerce soğuk ha\·a kasala_ 
.-ından müteşekkildir. Mezkiir 
bankada kendılcrine hesap a.çtı

ranlar 'Lasal.ırdan bir vey• bir 
kaçıııı k·ralyank yaş sebıreltrinı 

burai.ıra saklamakudırlar! ... 
Böylece sebzeler hiç bozulma • 

dan aybrca dunna:kta ve müşte -
riler ~s~ed~klcri zaman. kasaLınn
dan arzu ettik;eri lluı.<Uır aebz.e ._ 
l.p. koymaktadırlar. 

B'..: haberi veren Amerikan gı_ 
ıete'.eri cSebze bani<ası. nın çok 
rığbet gördüğünü ve şıııbel<r aça
ca~ıoı da ilave etmektedirler. 

FRANSIZ GAZETECİLER.İNİN 
BİR MÜRı\CAATI 

Haber verildiğ.nc gÖce Vişidelti 
cFransız gazeteciler birliği, hükıi.. 
mele şayanı dikkat müraıcaatta 
bu'.uıınruştur Bu müracaatla mu
harT· rler ·için fazla ıniktard• 

cKahve, vesikası verihıı.esi iste • 
nilmektedır. 

cMaliını olduğu- üzere Fransıııdıa 
'hemen tekmil gıda maddelerı gı_ 

bi cKahve. de yahıız vesiıka ile 
tedarik olunab'hıW!ktedi.r. iF'ransız 
hül'ıılmeti fazla bedeni gayret sar. 
rettikleri için c.Ağır işçi• lere diğor 
insanlardan daha fazla elm'l1!k ve 
yağ vermektedir. Yazı yazan mu
harrirlerin, •&er hazırlamaları es· 
nas:nda fazla m'ktarda kahve iç· 
~!eri eski bır itiya.d haline g'r • 
mi~ olduğundan ağıt işçilerin faz
la ekmek ve yağ ihtiya.ç!an gibi 
muharr,,Jcrin de güzel yaz.ı ..,-ere
bilmeleri için hol lk.ahveye ihtiyaç
lan vardır. Onun için hül<ılmet 
;\>unu nazarı dikkate al.rak mu.. 
harr'rieoin kahve tayiJJ.ini süratlıe 

arltırmalıdı.r.• 
l:iıve olunduğuna göre bu mü

racaat tct.k k edflme.kted>r. 

BALLKLAR VE HARP 
Tahtelba!ırr avlamak için atılan 

su bom'baları ile torpillorden cin· 
!erce bahğın öldüğü anla.şılmk
tad.r. Ötedcnberi cBomba ıle ba
lık av~an1 .. :'I.. ~~üne. bile müanz 
olan balıkçıları tıu hal ciddi bir 

ZA1UTA ROMA.'l\11· 

,,,. __ Yazan --... ~ 

[ 8. llEL EN } 

endişeye düışürmii>ştür. 'Bunlar; 
<ier,:,aitı ve denizüstü horbı bu 
§lddetle dcv..ın ettiği taıt<dıirdıe bio: 
çok ba lı.k 11csillerınin ;ı>kır•za mah
kılm olacağını 9Ö'ylemt•ktedirlı:r. 

Diğer taraftan geçenlerde T·u -
nus civuında kOC41man 'bir balina 
b.llı;ğı karaya vurm~ur. B unun 
yanına yaklaşan babk.çıla. llcıanıııı.. 

da Jcocaman b>r toıJ>il yarasının 

bukındıı«unu gö~. Aıı. 
lafıldığına göo-e bir deniza l tı koca
mm balinayı bir düşman deniz· 
..ıtısı zannederek torpilley<ftlr. öl
diinnü.ştür! ... 

BULGAR İLK. 
MEK.TEPLEHİNDE 

Aybaşından itiboren Bu}gari..
tandaki ilk mekteplerde c Y ... nn 
gün• tedr'sat yapılması 'USUlü tat.. 
bik olunacaktır. 

Bu <;arara stbep ola<ak bHhasııa 
köylerde tenvirat için ·bol gaz bu
lunmaması, ıs;tınıh. için ic2p eden 
o.uhrukatm .. zi!g:, harp dolayısile 
.,lbise ve aya,.kabı darlıg. giısıe

r·ımektedir. Bulgarist.andaki orta 
meklep ve lis~ierle Sofya Üniver_ 
s:tesinde ve diğer yüksek ınek • 
teplerde esasen tedrisat )"Ulm 

giin olar.ak :;rarılm•ktadır. 

se.rı;,er l!efldt;p .,.. :laı'I. .ld<mlll'Ju
jundoo: IK2/ 129 

~ Benia, 'Ve Nevin & SaaniJ>.,. 
.,., -1"'1 ~ ı...,Nl!Aıcmda bUlu
mın Buğnıiç:n:le "Ru.rr.elı Kav.gındıo 

bf.<.erı&r dıtr<Si ~ atik 3, 3 mü• 
kıerr4r No_ jJe nıc.rokk·a<:n 1kıi lot'a bat 
ve belıçıt l"ı.~r.e.ıı.;ıgııı jz.a.?ıeyi ~ ınJ.r.e-

ti;yj<: oç* •rtt:.ıım~yı loorırnuşlur. 

EVSAF!: Jlfo.>'.<i~r C'll'ri meriwJl •· 
,.z.1 datıii'Ibtd lkı adet bostan luryusu 
oJı>p metrl.lktür. Yı.itılrrcş bostan .ku. 
j'İ.l)eSıi vwdlr, arazJ az.~ nııülenev· 
vi 1<-IDİI alaçl•lft rmyv"6u: diler ağaç. 
lar olclulu g;t;i boğ<h iiıüm kıül~i 
,..ktur. T1ımo.mırıu. 900 Q:inı kıymet t.it· I 
clir edi~U.. 1 

İl,lbu aayr' menkul lr.ıdO!unda fade. 
maliı.mat ıılm<lc is~nler Sarvor fora 
Mcmuol.,iumın 942/ 129 :oo..y. No. ile 
mü:racaııt m<1b;1.i,ıt#. iş bu ıayıi m<n· 
D.ıI ar.aıinio lkcyımet i muba~n.in 

100 do 7,50 ni>bellirıd'e P<Y akçee'.ni v.-ya 
milL! b., bmkarun ~rr.ir>ıt moklıuburıu 

~ -le:ti ~!lir. İP'~lek oahlbi .. 
.}acQkıh)ıarlı pyr;, JJ11ıMkul Ü'U'rimkki 
bak i.a ["Dl ilıb& t için kkF.al:ıırın ı il ;in ~ 
flhi.ıldm itibarf':'n 15 ıün ızarfmdaa ev .. 
nıkı mt.drit~lıen()"lt bir~ikıtc memu;iye
'Wni~ bil<i~ı·~ ic~p f"dıer. Aks. tc..k
~n:ı~ balcıları tapu ı1icil laıcy~hriyle ra.
bit oi'Tf141lıdı«ıça lll~J.Ş bedelinin payl~ma· 
Slndm hariç lGIJJrJı!' ı-na:t•r iki ıkıt'a 
bağ ve b hçe furıd&'.ığın 14/1/9~3 ta. 
r.iıh~ mıiılı:aıdtf Perşurr:br gtnü saat J 4 
dıt-n 16 y.a kadar Sarıy ... ·r 83,..ıf.tatip ve i~ 
ra ~len1uı·lugunCa <11 c:<lk ttl.har.ana iha. 
le o!ıurYaco. lır. AncJk ırr.uh:rrnrnııen kıy
rn"1.ir> 100 cı.e 75 1ni bulrr.,cl>~ı t-.k
dfrd~ f'n ç.,k arltıranıı1 t.acıhüdü b:ıki 

k':llmok şartiy!e l•G güın d .ıu temdit 
olunar.ık 26/1/943 T. ı:ünıi S<k"lt 14 den 
16 ya kadar satılucai<t~r. l\I-..ıter.Ltirn 

"~rgi v«:Miı· bortla .. hist:td"•r1era 20 se· 
nıe''k ~z ~.ali, rü t.a'nu !f.~d::ıiy'f" ih~ 
ı~ pul pat·a<U mi!ışter:yc aitlir. Mc-:zkılr 

ga,yri monloul göoterilt n t..rihlel'<İ<o sa. 
tı!acağ> ilın olunUc, (3i0) 

Sır Perdesi Kalktı ! 
Çnir-: llaam- ALATVB Yua•: S. TBUSS 

• ------------No: 36-----' 
- Pelııl la şimdi gldeceiim. Bel

k i bi< gün bütün ·bu nziyet~ri 

b;ışka ve daha isabetli bir göl'Üf1• 
taıh.iJ cd~rsin. 

Yine acı acı gülümsedi, salon • 
dar., sonra ~vden çıktı. A.ıii<aslllla 

bile b-ıkınad.ı. 
-11-

Genç kız bir müddet horeket
s'z, old·uğtı yerde ıkadı. Evet, üze. 
r:ııc bu kadar -lü.şen bu delikan -
·Jı~1n iğreniyordu. 

Sonra d.şarıya çıkmak için ge· 
rindi, Merdivenleri indikten son
rı, •ufad.ı bab.ısını rasııgeldi. 

- Meri. nereye g•d.ıyorsun? 
- Eczacıya hdar g'deceğim. 

Hiç aspr' 1im kalmadt. 
Meri bu .>ozü ile düpedüz yalan 

söylüyordu. 
- Kız;ın, bu scnın yaptığın d~

ru deiill Bu va.k•tte dıf11<'1Y• ~ 

kılmaz. Orta1:6; lr.a.-ardıltt""1 .soa. 
ra sokağa çıkmanın tehlikeli oldu.
tunu hala öğrenemedin mi? 

Genç kız b•basınm gözlerin.in 
~·ne ba.ktı. Sıil..ünetle: 

- Anlamadım, dedi, yani Dik 
Kosdon sai<.a.k {>!'tasında karşıma 

ç.k.ocıık ta bana tecavtızde mi bu· 
lunaca.k? 

- Sen sahı budala bir kı~ 
, sın. Herifoı gözü öyle karanıuş 

!ti, seni beni tanı.r mı? 
A>bay sonrıdan yumuşadı: 
- Bana bak Meri dedi, ümit e

derim ki artık Dik Kasdon deni. 
len bu adamla aliıka.nı bisbütün 
kestin inş11lah ! 

Genç kız ba~ını çevirdi: 
- B•bacığırn, benim ondan hiç 

bir koıı;,um yak dıedi. 
- Fakat bu adam, o1çüsüz bir 

• canidir. Ondan korkmak J.azım • 

2 • •• 
s • 
4 
5 • 
6. -·- • 
7 -. • 
s • • 
9._._._-ı.=•=.ı.....ı......L..-J....ı.....: 
S.W..a aai•: 
ı - Gıirıotı deıı>~ Garaz, 2 - Act>lc, 

lırf lıa..-f 1an ;ya.rıo, 3 - Terai Zdl>İn, 
~ kM.ıı:ıJt.. 4 - BJg<inceılnc, 5 -

Bir lBTtcınal •'~ üç tw.ı'llö, 6 - Ha.11, 
N-. 7 - Su, Feryat, Ton<i civcivin 
,...J21ı, 8 - &re.un t<J)OlilİtJC!dli, Ne>
.. 9 - Alçaı.ta buluıt, A:lı;ıoet. 

YU.ıU. apiı: 

1 - Soraboıöi, G!iııt! -. -Kra
'liçt, Sinr~ı. 3 _ A.vuıstur:ra bllc(\met 

iLAN 
s ... ıyer Sulh H.ilııı.nılıjioı:i<ırı: .F;M: 

Fatih ıulh 3 üncü hu• 
kuk hakimliğinden: 

~/7 Ter<lkc. ııt2/1W T. 
Malıi<onıuruzcc teı-eke<ine el tu:ınuian Yedilrule Rum. hasw..ıı..,inde 15/7/ 

v.. ölu K.l;ıdı.iye aı\ bul1'tl1tll Bü.Yüık· 1142 tarihinde v..Cat eden KoJtı.nt:ln ı.... 
dered., Aa.'Tl&lı.Y.k ll<ll<aı,."rnıda 16 k'a,pı dupulos ve 23/7 /942 de ölen TCddlis 
No. 1u g..yr; rned<ulün &.çlk Ol'lll<ma Hac Foti ve 28/7 /9'12 de ö!en Rabi Me-
,,..r,ı.;y;e ,..,ııtım,,....,... ur ... wnıl.miştir. ....'i<!ı:· ""' 18/8/942 cie ölen IUl.ô! İbna-

G"l)'riımeıık~ Ewactı: itim ve 10/9/942 de ölen İst...vri Arı<!re 
..... -- ve 1/10/942 de ölen M•rika Tebakal'U>" 

5a.ğ tar:ılır.tı. kuyulu llo(lçill< lıir hah· m ~.., 21/8/942 de 0:"'1 M<tımet MasM 
çe ııUı ıı.n.u ~:ıd.onc&ı. diğec blı• tı.J-~e;i 1 ve l/l'()/942 de ö:on Abdurr.r.rr..rı ve 
"" B4)! ,..-..ıın<la. İ>ic.ı,. aydınl>k muhcl.· ı 8/10/942 de ölen D"7ıitraici.> ~ 
li W"rorr. Bodı"Um loa.\ı üızerinclc .iki lk>.t ve 18/10/942 de ölen Laz,.ri Vlldll ve l P/ 
dkıp de.tlize ne2urctıi vaıdlr. lçmdıe ıe.r.. 10/942 dlc ölen YordJın Koe.rnan ve 2:1./ 
ır... v. elaictrlk terl.ib..tı V•,_ dG mu- 10/942 de öJ.n Ylıım.:ındb Andrtya.ı., w 
vwkl<alen ce..cyanı kesilmiştir, 30/l<l/942 dıe ölaı Y..aıtiıı• Deliyottrl. 

Z<nni<ı ı.oıt: Soiwlt Ô<'ll>"'1ndan ]çeri Beı-ve<;tıt balA Rum Hiı<f..::~ 
.,-ilw~; z"'1'Mli m<om>er düşeli bir v..wt ~ il.an t.ırihlnclm· l tibonn 

2 Ji.lı: zarf ve 21> lik tllplcri her """"><'dm ar~yın12. ~· 
~ JJ~ ~ 

lstanbul Şeker ve Şekerleme ve Şekerli 
Mevad Yapan ve Satanla r Cemiyetinden: 

Ceıniyeti.ıni;fın 7/12,194'2 Parartesi günü yapılan senelik alelade 
umumi heyet toplantısında elaicri yet hasıl olmadıtndan toplan~ 1.2 
Bir'nci.kanun 942 Cumartesi günü ne bırıkı:l.mışnr. Me1'kıür gün saat 
14 den 17 ye kadar Belediye civa rnda Babıali caddesinde 10 numa
raılı binadaki cemiyet merkezinde yapılacaktır. Cemiyet< kayıtı., aza. 
nm o gün ve saatte hüyiyet varakda>rilc gelmeleri ilan olUnur. 

. RUZ::<AME: 1 - İ<l•re heyeti n'n çalşına raporu, 2 _ Hesap mil" 
fetnşleı:_ının raporu 3 - 1943 senesi bütçe ve kadrosunun kabuiÜ, 
4 - Azanın tekl;f!eri, 5 - İdare heyeti azalarının müddctlcrinı bili· 
ren nısfı için S<ıÇim yll'plliın&sı. 

lstanbul yükçüler cemiyetinden: 
~. I>un.nm ftaartıjlı, ' - Kır
ıımı, Tenıi .ı>z, 5 - Kaoua, 1 - Tonıi 
tık.at, Edat, 7 - 'flilri&n ~od.o 
""Üfld'İJ'• b.drrvadan vcrilm _, ,..,, 
Doiiuc!o bir vıi\ly•tlıniz, 8 - K>msıro
ı.ı, 9 - Bir sı- cm . 

-..e. V< ~UçOOt bir ... ha.llLf.Wı ..,.,ro. '°""""' w oorçlularını.n bir "Y v• iddôa· C•~etiıııdo>n ·~· umumi lw;reti %l ~'lln 94~ ~ gilnil 
iki 000. o,up s.ıhanh\<tm bodt'UJ?', l<.atı• :!"' veraoet eclmı·lttmln 'llç 4 y içole matı· - t mdıı. 1loı>ı....caıt ve ..,.t "" il<l:rr lmıJır ~n kebul.ün• ckvarn olwıacW<• 
•. inıiliT bu· mcrôa·Jı.:.n v....dır, ıkemmW..e ~'1.:!rı· üsi bQ:Jdıe t6. 11ır, Gö~~~ işler ~Q:ıdıa göslerllm~r 

ü.st lcıt: Z"1""1 lo&ttan meı'<l'.iveıie loc!<.rônin ~· C.-:.r...ıııc.:.g; ll&n Aısl! azaı...tn ı.o-m ohMan gün w -ite lııp- umıM>! ı..1.,tc w 
çllı.ı!.r bir "'5 W:e;"'d< 3ooda 1 h6.:1 1 O:unur . (3411) 7-ııWocak <e;ime ;şo;r~ ~lııı Sirkecide Yıalı ~ ttddnic& NIO&D otılu b• 
a.ıtfıllt w 90fada. ZMIÔ!li Qinloo]u btl" ~"'.'""~--~~~------ ! Dmdoılti cemi;yet Jr.rrtuızine ı•l.mel«i rica olunur. Dblll MJ.ae.am \·"••• it 

..U: 
ııs•s,789 

lııolkon v.roır. Yalova C. Müdcie.u· 
Bochı.n ıka\: z..min loat antre m.ıı.l· • ı·.... d a UZNAKJ!: 1 - İdarıe !Mıyetitıln ~ ..,.,ru, 2 - H- müfett~ri-

linclen inilir. Z<rnini o.ı· çimentolu ıı;, mumı ıgın en : ""' "'l"""· 3 - l llt3 .. _. bülçıc ..... bcırvsı.mun -ulü. 4 - Azanın tekiilleri 

t 
2 
J 
4 
5 
( 

\.IA ! A \L,18 S A'• 
...ı..rldoı• il-1.<rind< zenini tahta bir ....... S - l da1' be:ı>'<ti nalann&ıı ın!kU 'ini bitiren n]&fı için eeçim 1"1'!lm.,51 

.,,.., tıtl/4:Ml 

AIN A ••G At i I 
mtrdivf%ı, altL..ct:a bir kıö;nüı'Ailc ve Y•lov~ Bursa et~ mı*.irrL 1 .. 
mo.rttac "" bir bola o!up sa.ğ v< arl<.:ı. ci- Nuri oi!u YogU<-tçu !Wih Gunrr eviai 

N•R A KE B•S 
ARA BAC I•A 

j 

K u M AR M K AZ 
• M l • IA\v A RE 
M E K f /K• ı. AŞ 
A L • NIUjK l L l 
• ı M • A,K ı.. AŞ m 

9- 12- 942 

bottclti ı,.ı,.;..lere çı!<rlır. Kapliarı. Var· yüı:<.<><k fıio tlu Qtiraıya wrm.~ o!<J..ıl}uıı-
dlr. 1 don 3780 >ayıl>ı Mı!.! 1 K<ı1'1'llıma K. nun 
M«.ı-.: Tan•m 1.28 Mil. dl<ıp ın.ı.-1 bazı maıdıtlrl""'1i t<ld11 eden 4180 Sa· 

dan ~8 Mu. ıt;ırnaı ve ci'ıger lkJ3mı 9 ğ ve yJlı K. nun 30 ucıou rr.ıs<Idosi dc~leüy:.: 
- ~t.-:kl ~ı..rJe s.,J taı':ft>ıık.; 58 inıci ~ rnuc'binc.. bir ""'1elilc 
eydınlı:."t nııa.OO!dir, ık,iı<a bedn!i ol'aın 240 lira ı.,gır J>.1r'.t ce· 

Kı:;ymeti 2800 Ltt.ı o!ıt..ı.p dcll~liye ru.. z.a:;iy le ıeczı:~·ine ve ycvomJ gazetele ile 
6\11111Unun mJştcrtye J.it ol.duğu ve ~.P- ililn:cıa Yıııov.a &a~.,.c C<'Ztl Jlfikiunl~ğini..n 
Ji~n m;ll\i bir bankanm tamina\ ır.ek· 7/8/942 ~ ve 123 No. ı.. ""<iyle 
~u ibne ~~:eri şarttır. İpck-k ma.hitüm edilmiş otdu~u il.tın o~ur. 
sabıi'bi ~otı:.r;a dil!e!· akWclırmın (264) 

bu9tısi;f.e f;.ıiz, inifJk hc.ildkı sahip'.e;nıe ı--------------- 1 

İHTİRA BERAETİ DEVRİ 

H,00 Proıram ve Mmıldr.t:t Sllat A· 

gayri mımırut ·i.iz.erl.rııdeki ha\:I:ır:m is
b.ll icin i}fın ~ndcın b1Jitllba.r On })eş 

ri1n zarlı.r.ıdo evrdtı n,;;,Q:t,Jeri lk biı" 
llc.te ~emerrhe nı.üıı.u::•aat etmeleri 
icap t<kı'. .. ~kı5i t:!<dircie hi'ıdarı tapu si· 
ci!:•ı'o/le ••bil oimadık\l" s:ı.tı.ş 0.-de
l'Wn p.,yloşmal..""1d3a hariç k:ıl.a<ıaık· 
laır ve meııkür gıı.y,i ll>Ol'iku}ün 24/12/ 
94.? saat 14 den 16 ya k..ıdar ve yüzde 
,..tın.iş beşini bu<l:mıclıji;ı tokıd;,.cı,, \kin. 

ci mtımıonın 5/194.J s:ıaıt 14 toıı 16 
1• bıdar o.ıtı.lacağl iltın dltmur, (369) 

cC•m grbi şeffaf ve k.ıi.ğıt gihl 
gayri şeffaf maddeler üzerine 
·renkli ı'esimlt-r ihzan.na mahsus 
!ımel!ye, hakkındaki ihtira jçin 
İktisat Vek:aletiııden alınmış olan 
13 İlkkannu 1940 tarih ve 3004 
No. lu ihtira bcraetinin ihtiva et
tiği huJrnk, bu kem ba~k:ısına de
vir ,·eyahut icadı Türkiyede mev
kii fiile koymak için saLili1yet ve
r'le>bileceği teklif edilmekte ol • 
makla bu hususa fazla m:ılılmat 
edinmek isteyenlerin Galat.da, 
Aslan Han 5 i.nıci kat 1 - 3 numa
ralara müracaat eyiemeleri lüzumu 
ilan olunur. 

1arı. 

18,03 Mı"Eik: Fa! Hey'eti. 
18,45 Müzik: Rad10 Dans O!l<eelrıı.· ı--------------

"1. (Şd: Nihat E8cncin). ı L A N 
Ul,30 Mcmt.ok<t Saat, ,\J'orı wt .Aj!ıB 1 

IDıberler!, &rıırt'!' SU!h Hlılı:im~ F.6arı: 
19,45 M~k: Yur':tan

1 
Ssler. IH~/7 M. H. 

20,15 lUdyu Goıze~ • M<hnel Alinin U..z Yeni maho?leııin. 
20,46 Müzik: Bir Hollt ~ Öl- .ı., Be!edOyc Roô!.i S.<iJk yanında mu-

J'dliy0rııı. »m A.bmt-<t oilu RU.,ıil hbu zlmme-
21,00 Kx>nı;ştıa (Evin Sa.ıtı), tJrırle .ı..c.ğı ..:..O 300 lir&.nın tahsili 
'1,15 Mütik: Şım Solc'iı.rl. zımnında lkırme ey!cdigi ctwvannn yapı. ı--------------
21,30 Te.-no.1 - Kq,1 Ail•i. lıoın ®1'JŞm""ında: 
2.1,50 M.n.r.k: Riya&<t~ur Blocl>- Mürll:leıaleyhc tebliaat ila. &cıbnOılı 

""· (Şef: İhSolr K~er). lııal.d.e takınır gönderilen davetı(ycye v .. 
22,30 Mmıld<ct Sut Ayarı, Ajans Ha· rilcın meşrubatta m.hlii moııkilru terk 

beıicri ve Borsalar. ct1djli ve nllilba<lll M. u. ;lğiDOt: ~ 1"· 1 
22,45/22,50 Yarmı..--ı ı>rocram ırc Ka• p)]ım t.tıkioka'ıa Mz>.r..n bö)11.. bir kim· 

p.anış. senın hakn orada o!rr.adtı-llı bi.dirikmiş.. -------
YENİ NEŞRİYAT: oJd,,>illndan ilfımın l<'bligat >tao.,.. 1<.a. 

rar verıi.im~il'. Duı'1şm.l'llln muallak 
Oıı beş günde bir çıkan K öye buUıctuğu 23/12/9H s.ırt 10,5 da 1 

Doğru adlı ıköyei.iılük dergisi:ıı'n mdı.oomeyo go2m•»l'iği vtya kanun! bir 
vcki! gön&mneô!ği Lıkdirde muhü,. 

59 urııcu sayısı zıengin miindEri· mımlın ıpya<bı1<h de;..,m edccoği \ebl'ğ 
catla intişar etmiştir Okayucula- maıkra,mıno 1<'11'= olmak üz<re ııan olu· 
rı.ıruza tavsiye ederiz. nur, (368) 

r • T AKV 1 Me 
Ruıri 1 !5& KASI ıJ Heri lc6l 
!. TEŞRİN ZİLDİCCE 

~6 32 1 

Yıl 942 A3 12 d.sa tll Vü:1t Eıari 

1 ci ~anun 
S. D. Yıl S. D ----
8 1 1 A.lr.olm 23 

9 
3 (6 Yı11tsı 71.5 

J .s. 8 GüTW'~ 94 
17 4 öıııe • '.l \) 

~3TŞ]ill~] I'~ 1 ~ ik<ndi,. l :'S 
].,. 1 6 

dır. Artık .bu h•kikati anlamalı 
s:ın. 

Genç kız başını sallaclı: 
- BiJiyo"um. Zavallı Dil.1< ... Fa

kat şu P lat l<asabasıda k t ndisi
ni emniyette bil en g.ı.lıba bir tek 
ihsan var. O da bt n ·m. iBırakıruz 
gideyim bahacığ:m, aiz merak et.. 
meyin iz. 

Faitat Albay kızma yol vemı..ır. 
istemiyordu: 

- Olmaz, diyordu. sana m utla_ 
ıı-a asprin la:zımsa gider, ben alı

rım. 

Genç kız gülümseyerek: 
- B aba dedi, unutmayınız ki, 

siz de k~a i'stede dahilsiniz. 
Genç kız n sonra evden dışa· 

nya kaçmağa muvaffak olnıuştlL 
B•hçe kap1Sından sokağa çfun

ca, nöbet bekleyen polis memuru 
ile ka,şıhştı. 

Memur dedi ki: 

- Matmazel, ben sizin yeriniz
de olsam, bu akş•m e'•den clışan_ 
ya çıY.mam. fü~a ederim, hemen 
geri dönü.nilz .. 

Meri başını saUaclı: 
- Hı:.yır dedi, ccı.aıcıya kad&r 

iLAN 
HAlcio 123 ve 12~ No. lu Kıırpuız 1 

Se?"g".J.erinin müı:stecil"i Slikrü, Be'cir ve \ 
Musa Parbtka:y!~rnn terki Uca.ret ettılk:. 

l~inde.n ırr·lrmaıt !~yhlmde alaca~ı o!a.n 
.rri.ist.a.helUerin bir uy zı.rfmd:a müra.. 
""'ilan. (778) 

ZAYİ -Tıp Fakültesinden 2912 
No ile ald•ğıım hüviyet cüzdanımı 
zayi ettim. Yen·~ini lhcağımdan 

eskisinin hillonü yoktur. (3ô6) 

KUDRETULLAH SOMER 

giclec~i.m. Benim ilcimseden kor
kum yoktur. 

- Olamaz Mis, ben bu vakit· 
ten sonra, kimseyi evinden çık.rt
mamak için emir .Jdım. 

G enç lk.ız dikkat le polise baktı : 
- Ortada yeni bir şcx mi vor? 
- Ortada Kosdon var, Kosdonl 

Gailba herifi bir tarafta gömı.üş -
le.-. 

Genç kız sakin ı:öri.iDJneğe ça. 
ll§arak sordu : 

- Kim gönnüş? 
- Orasıru bilmiyorum. Belki de 

bir şayiadan ibarettir. Fakat rıh • 

tımlar sıkı nezaret altına alınacak. 
Nehir boyu adamakıllı .raştırıla

cak. Bütüın r<as•bada da insan avı· 

na çıkılacak. Onun için bu akşam 

ibalkın evlerinde kalması polisin 
emri ic•bındandır. 

- Vaziyeti haber verdiğini:r.den 

dolayı teşekkür ederim. Fakat ben 

iki üç dakikaya kadar hemen dö· 

ner, gelirim. 

Polis memurunun cevap. verme
sine vakıt kalmadı, genç kız sü • 

ZA Y1 - MatbaamJz civarında 
düşüımüş olduğum lrilviyet cuz· 
danı vesai~ evrakımı bulup mat.. 
baaya kad ar getirnıQk zahmetini 
ihtiyar eden , fakat o sarada bulu
namamaklığım dolayısile verile.. 
m iyen evrakı'.arı:n ı almak ü re.re 
lutfen adresini bildirmesini ~ek
kürlerim]e rica ederim 

Son Telgra - tk.dam 
malbaasnda İhsan Çetin 

ZAYİ - İstanbul altıncı seyri 
sefer şubesinden aldığım 3744 No. 
lu cift bevgir arabası plakas ını za
yi ;tüm, ycnis:ni alacağımdan es.. 
üinin hükrr. ü yoktur. (265) 

YAHYA ÜÇBAŞARAN 

---
ZAYİ - Selçuk Kız San'ut Ens_ 

titüsünden aldığ>m 554 No Jı 
7/5/942 tarihli taS'Clikn•mcmi zayı 
ettim. Yen'sini aJacağım<ian esk'
sinin hül<mü yoktur. 

Adres: Fat:h H.ısan halife M. 
Vatandoş sokak No. 5 (363) 

MUKADDES BULGU 

ratle yüri.iyere~, aydın!~ mağaza. 
!arın göründüğü İst'>kamete doğru 
uzakl"§h . 

Genç kız güya eczahaneye gidi
yo_rmuş gibi yapmıştı. F•k•t poli· 

si n gözünden 'k.ayboluoca, hemen 

Jstikameti.ııi değiştirip, köfeyi dö
ner dönmez daha fakir .karanlık, 

teDha bir maluıtleye dofru .ilerle
di. 

Ş imdi yürüdüğü sokak hem dar, 

h •m karaııJJu tı . Ortalıkta kimseler 
görünmüyordu. 

Genç kız bu teıiıalığın sebebi
ni polisin aldığı em.re atıretti. Fa • 

kat bu tenhalık hakikaten insanın 

içine korku veriyordu, AdımJa· 

nnı sıGı.laştırclı. 

Dar bir sokağın öbür u~undan 

dere boyuna muvazi g'den 'bir so

kağa saptı. Rıhtımdan geçmek is

temiyordu. Çünkü bu gece polis

lerin rıhtım boyundo araştırmalar 

yapacağını biliyordu. Pol sın DiJc 
Kosdon'u 'buraluda bulamıyaca_ 
ğıuı da biliyordu. 

( Dovaını Vt.rl 

Türkiye iş Bankası 
l==KÜÇÜK iCAR l!ESAPLAR==I 

1943 iKRAMiYE PLA N I 
Keşicleler. 1 Şnlı•t, l lf• yıs, Z Ağuatos, 1 lkinc:itefrin 

• ı.rihlerin ele ,_pıbı:. -- . 1.. 1943 ikramiyeleri 

1 atlet 1IH IJralık = 1999-- Lira 
1 • iti • = 898.- • 
1 • 1181 • - 188.- • . 1 • 777 • = 777.- • 
1 • ... • = ........ • 
1 • 155 • = 555.- • 
1 • "' • = 444.- • 
ı • m • - 666.- , . • 
ıe • w • - Z2ZG.- • 
H • • • o:: 2970.- • .. • " • - ZMO.- • 

251 • a • = 5500.- • 
3K • 11 • = 117(.- • 

_, 
Türkiye İt BanltHı .. para ,_b rmalda yabıız para biriktirmlt ve 
fais almq olmaz, ıyn.l ııamııula taliiaizi tle tleaemiı olursunuz. 

Türkiye Hayvanları Koruma 
Cemiyetinden : 

~;,,;,. umumi boy'et.i 19/12/42 Cum«rlcol &'iln(l a at ıs do Cemlyd 
Mcri<cını<Le topi"'1BC'İi"'dan baların lqnitleri Iica olunur. 

MÜZAKEll.AT RUZNAMEl!İ: 1 - İdare Hey'eti raporu, 2 - H<S&p Müf•' 
t;:ıkl'i raporu. 3 - Mildde1i hi~ bula11 ldıare Hıır'cti 1ızaJarı i)'erinc ııeçim y.
pılmaa.ı. 

1 İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanlan 

...................... 
İb"'1himp;ı;n Nd\lhi:ıoe Hmmd& 8 B"1"alca a 
Ç::.rşı T.ıcyecilor 28 Dükl<dn 3 
Daya Rotun Kalcılar Hem ı incı ı...tta 17 Odanın 84/192 His. 1 65 

Ytzf:urı.d'tl y;:.J:;ıl.1 rrır~cr 943 &.-nesi Mayıs ı9oır:ııuına ka.G'a.r pazaırılıldla ık.i.ı":rY• · 
vttilece~ıden isk:;:liler KSııu:nuc\~el 942 Cuma gil11ü saat on b~e ktdaT Çı:n• 

b<-,Utaşta İ:slcilbul Vakt/lJr ~'Jilrl\lrfüğÜl'lde Vırkıt Alu~a!' Kalo.m'ı>e ge;m# 
le~i. (2.197) 

TÜRKiYE CUMHURİYETl 

Ziraat Bankası 
KurulUf Tarihi ı 1888 

Sermayeıb ıoo,000,000 Tilrk Liran 

Şahe •e Ajam adedi ı 265 

Zir.ai ye ücariber nevi banka muameleleri 

Para Blrlktlrenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat BankUllltlı '-mlNmılı " llılıarsız tasarruf hesapl*1'!nda ea 
u 50 ıuua loulunanlara ııeaea 4 dela cekllecek ku.!'ı. iie a .. iıdill 

plana cöre ikrami7• daiıblarutır. 

4 aM4 1MO '-1ralı.1ı 4.000 IJrıı 
' • lot • Z.OOG • 
' • Z50 • ı.coo • 

(0 • 111 D 4.CIOO • 
108 • " .. 5.000 • 
12• • '' • 4.snıı • 
1.. .. .. • :S.200 • 

DlKKAT : Hesaplanndalci ;ıınlar bir sene ıc nde SO lirad.ı.ıı 

0şaltı düşmivenlere ikramiye çıktı~ı takd:rde "'o 2" taz:asile ver:J
t'l!ktit. Kur'alar s~nede 4 defa: 1 F,vlül 1 Birincıki:n•ın . 1 l\fa : 
ve 1 Haz·ran tarihler'.mde çekilecektir. 

sahip ve Bllftmııbarrirl Etmı izzet BENiCE - N•fl'iyat D'~•~lörü Ctvdl 
KA.RABiLGİN SON TELGRAF' MATBAASI 


