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Akıl için 
yol birdir 
Almanya Tür
/,iye.de bir ma
~era arıyamaz 

Milli Şef 
• 

DGa Devlet KOD• 
ıervatuarını 

,erellendlrdiler 

Konserden sonra 
san'atkarJara iJti
f atta bulundular 

Tunusta Büyük Muharebeler Başlıyor 

MÜTTEFiKLER BIZERTE ve 
TUNUSA HÜCUMA GEÇTi 
8 inci ordu cenuba doğru ilerliyor, Mihverin 
Elageyla'da tutunmak istiyeceği sanılıyor 

Akdenizde Mihver denizaltı-

( 
. 

siciLVA 
'° .. " 

Bön;bürnv 
PAtffELLAR'i'A __ _ 

. -
Almanya orta Şark' a veya 
Afrikaya gitmek için asla 

Türkiye'nin bir yol olma
dı~ını bırrkesten daha iyi 
takdir edebilecek bir 
l!levkidedir .. 

ETEM iZZET BENiCE 

Ankara, 22 (Telefonla) - Milli 
Şef;miz Reisicumhur İsmet İnönü 
diin saai 15,30 da refakatlerinde 
Maarif Vekili olduğu halde Dev· 
!et konservatuarıru şereflendir· 
mi~J.,r "e halkın coşkıın tezahü· 
ratı ile sel5.mlanınışlardır. 

Verilen kons.,.- çok muvuffaıki
yetlc uetk-clcum·~ \'e halkın SÜ· 
rekli alkışlarııu toplamıştıT, 

larının f aaligeti çok gevşemiş , :ru~u~~m fs0t\8v.~ 
Londra, 22 (A.A,) - cB,B,C.• M~t- \ ~t_ :;;;;:;;:;;;;:;;;;:;;;;;;;:::;;:;::;;;;;,;;:;;;;;;~;;;;;;;;İİİİİİÖİİİ-;.J 

"1eoerı_ın 

ı.ıoms 

Şimali Airi.kada dem<>k.rasyala· 
nn harekat. başladıktan sonra, 
~ünya matbuatında şiiyle hiır me· 
rıı..k göze çaqmuya ba~lııdı: 

- Acaba, Almanlar Türk.iye
den bir yol açarak veyll yol isti
yerek Ol'la Şarka inmek \e Airi-
1..aya grhnck kararını alırlar ını?. 

Rommel, Mısır içir..U,yken ve 
KafkaHa z&rlaınrken bu soruya 
liizum ;oktu, Fakat, Kafkaslarda 
aşılmaz bir vaziyet, Ahikada tu· 
tunulmaz bir durum h~dis okluk· 
tan som·a bu istifham noktası 
dünya matbuatının ve siyasi mah
fillerioıin dili ucunda ,er bulnuya 
ba~lıwıı~1ır, 

Konserden Sönra .Milli /Şefimtt 
san'atkar Poreloryusu huzurlarına 
kabul buyurarak takd;rJerini söy
Jemişlerd'>r. 

UZAK DOGUDA 

Yeni Ginedeki 
Japon kuvvet- i 
leri kuşatıldı j 

Japonlar buradaki iki 
deniz üssünden atıl-

mak üzere 

1 

-·-

• 

TllllU8'da muharebe sahasını \'e miittefrklerin taarruz 
lıef'k k..a ~i,ği, Tumıet .. ileri t>:rbk- • 
lıeM M.ilw<T kuvv<>t}rlyle t<-masta 
bulıınduıiw>u blld;r,,,..k1ıe<lir. G<>çen istikametlerini gösterir hıtrita 

:2::!.:1'\ .. ':_-:_~0~ 1b:,~ J-MEMURLARA KUMAŞ VE AYAKKABI 
Aln=ılıır CeU.irı· l>r gece ha'V<l a.kt-

nı yapılmış, bir k~ç ~· a1•1•m;tıl'. TEV Zil H AZIRL IKLA RI BİTİYOR 
Brıtanya. paraşul<)ült'l"oOOl T\Jnust& 
~Ui ioi)')"!lı"e m<J"lanlarına in
diı;;lmcSıııe dev"1nt ('<! i J mekılıed \r. 

A)m111ı radyusu TunU<un 50 kilomeıt
re Bat:.;U>Ct:ı RPja'da Mlltlefik ku.v
\-.etit'f"in gözükılüğünü ,eylemlı•·fü. 

TUNUS VE BİZERTAYA BÜC\.'M 
BAŞLADI 

I.ıcmdra, 22 (A.A.) - tB,B,C,> Şô.ona-

11 .Aıtrma Mülteı:.ı, karatııôhınc!a bulu
n;ın Uoa:rted P"!)S'in muhabiri, Mii't
~·lck Jrıwvetlerin 'l\ıll'll$ ""' Bioıert~ı 
loo•uyan Alman müda!aa ır:ı.ıı.rına ._ 
lll<tıldanıı '1ildiı"mio1ir. 

MİHVER DENİZALTILAllINL'J 
FAALİYETİ GEVŞEMİŞ 

Beyannameler ucuz 
ekmek beyanname

gibi doldurulacak si 
Kan, koca •emar oıaaıar 1a ayn ayrı, 
Jlbat tıa bir 111,ıllk llapoa alacaklar 

Biz<'c, bu sorunun ~ yeri var .. 
dır, ne de hadiseleri ı:öriıp anlıya. 
bilrv.ler için ciddiyeti, Ziu, yük. 
•··I. '.\Iillı Şef tarafındPn 1 Teş
rı.sani nııtkHe hlı- kNe daha ay
dınlatılan Türk milli siyasetinin 
hususiyeti a~ükardır \'C her tfülü 
tereddüdü, heves ve~a ümidi kıra
cak mah'yettedir. Tü.rk.iye hadi· 
ı;cleriu ı:elişiın şekli ne olll!nia 
olsun bifaraftı.r. İıtilaklanna, 
dostluklarına, ahidlerinc sadık ve 
wfalıdır. Bitı.raflığın•B muharip
ler iç'u de faydolı olduğuııa kani
dir. Yine Türkiye bütün bunlarla 
beraber herhangi bir istikamet
ten gelebilecek tchd"t ve tazyika 
kaşı, tecavüzü an;r. da bo:;abile. 
cek, derecede kuvvetli bir &rduya 
sahiptir. Miılli Şefine v~ yüksek 
reisne bağlı, bütün, kuvvetli, sağ
lam bünyeli, genç ve giırbüz Tür• 
kiye ile günün şartları içinde biç 
bir muharip çatışmak io.temcz ~e 
böyle bir çah'l>IDakta zarardan 
başka fayda. da y0oktur. Tiirkiyc
nin tarafsızlığındaki değer bil
hassa Alman - Sovyet harbi için
de bclli ol<hığu kadar AfTikada 
cereyan etmekte bulunan badisc
ler sırasında da. kendisini ı:öst~r
nıiş bulunmaktadır. Tarafsı1Jığ;

mız h"ç şüphe yok ki en önce ken
dimize ve bunu takilıen biitün 
muhariplere faydalı olmaktadır. 
'Iü.rkiye, cenubu ~arlu Avrupas n· 
dan kopup gelebilecek rutınaları 
tutan biT sed oldui'.;u için Alman· 
yaya ve bütün ortaklarına, yine 
cenubu şarıki Avrupas:ı istikame~ 

tinden ta~acak her türlii kasırga· 
n.n Orta Şarka yayılmuını önJi. 
yen b;r kale ve Ol'la - Yakut Şar
kın kilidi olmak bakımından İn· 
giltereye ve bütün dcmLkrasyalara 
gerek durumu, gerek s;:;aseti, ge
~ek kuvveti ile en büyük faydayı 
ve iç ralıatlıj,!ını jemiıı etmek-

Nvyork 22 (A.A.) - Gene.al 
Mac A:rtJiıUF'ün umumi r<araııgıl
bında neşredilen tebliğ: 

Tımusa inen Almaa ~ çüleri U;ryPeye biniyorlar -· Loodra, 22 (A,A.) - •B,B,C,• Aml-
Memuı-lara dağıtıloııcak olan 

g iyim, lk.uşam eŞyasının nasıl tev
z> edileceğine dair bir talimatna
me hazırlanmı1tır. 

at şöyle y;ı,pılacaktır; 
Tev:tiattan istifade edecek o 

Buna He Gonaı ara:sında, s.Jııh,:I 

yolu boyunca Ş:dd<'tlı çaPpı~a -
' lar olmaktadır. Müttefik kuvvet-

leri, 'burada, Japon kuwetlerini 
~iş bulunmaktadırlar. 

ı-----·----------------------ı ral Kııniga:rn Mihverin son 48 .... tı.
Jı:i -.Jtı f~tin in esıslı surelie 

r.talga .Ja bombalanan -~:ı~,:·,'C ~rct .. ~-.1. j U j mlleron. Alman uçoılUal-ının 'huoom-

ş eh ir le r boşaltılıyor ==~~~~;:; 
IBu tal.ima tnameye göre, t.eV7ıi• 

lanl.:a; evveıa kendi-terine dağıtı
lan beyannam<>leri doldurarak en 

(Dev&Jr.ı Sa: 3, Sü: S del 

Tramvaylara 2, Tünele 
D~.qmarun Yeni G:ne a asında 

kalan son ;'ki üssün<len de atıl -
ması için süraUe hareket edilmek
tedir. 

Torino'daki Fiyat ve Kaproni fabrika
larına tonlarla bomba yağdı 

Müttefikle~ iki 3 kuruş zam 
mühim mesele yapılması muhtemel ..• Müttefik hava ku\r\letleri.ne 

mensup bamlha uçakları civar a
dalarda buLunan düşman şehltt-le
rinc şiddetle taarruz etm'•lerdir. . . . ~ 

ÇINLILER BiR ŞEHRl İSGAL 
ETTi 

Ncv)"Qrk, 22 (A.A.) - uın 
doğudan dınan bir habere göre, 
Çin ku\r\letlcri Kiangsi eyaletin
de Fııçi şehrini ışgal etımişlerdir. 

(Devamı :;a: 3, Sü: 5 de) 

Lond.ra, 22 (A.A.) - •B.B.C.• 
fngili:ı bomba uçakları ltaiyaya 
karşı bu harpte en şiddetli b'r 
akın daha yapınışla~dır. Uçaklar 
gidip gelme 2400 kil~tre mesa· 
le katetmişfordir. 

Hedef Torino §Clıri idi. Alan 
o kadar muazzam olmuşlllir ki, 
bir saatten az bir zaman içinde, 
bir bomba uçak grupu 2000 kilo-

DCGU CEPHESiNDE VAZIYET 

Ruslar her kesimde 
taarruza geçtiler 
Fakat Almanlar hu taarruzların püs
kürtüldüğünden bahsetmektedir 

hdi~ . 
Eğer gılliigışlı, içten pazarlıklı 

Deme, 22 (A,A,) - Rus c<pl>0ı;in

dl'n alınan hınber1C"re göre, Sovy~tlc.r 

her l«·sirnde ~!e ta.a.rı-u:r.a gıeç

D>'f]e:rd'1-' 

bir durumumuz olsaydı Alman;a Yardım Sevenler 
Sovyet cephesinde cenubundan ve 
Balkanlardan tamamil~ emin ola- Cemiyeti fevkali
rak harbcdcmeı.di. Yine, böyle bir 'e l:ı: ·r ton lıanfa yaptl 
şüph, veren durunımnuz bulun· I'" 
saydı İngiltere ve Anıcı ika ş·mall Ar.~ara, 22 (A.A,) - Bayan ~ı~vtıi-
Afriluıda bugünkü subestliğini b<'; İnön<,'nün h;nı:ıyeı.•r'r.ıde bulunan 
bulamazdı. Yine açık, temiz siya- Yardl'lll &!>\~ C<'1CY<lt'; dün Co
seL · miz ve yüreğimiz, emniyet ve- cuk Esit'g-fme Kuru.nu Geool MU"-
rici durunt ve tutumuntu'Z olma- kıet..inde tevka!Ade b:1· ıçt.ima akdet-

mişt.ir. • 
saJ·dı Sovyet Rusya Knfkasyada 

A~ınıruılar bLı taurruzlar:n püskür·-
1i.i · düğünch:•n bahı.9t>.1mt"j{rod~l':er. 

LONDRAYA GÖRE VAZhET 

L>ndıa, 22 (A.A,) - M<>rk~•i Kal
ku.s!.:.:rda, Nall'h~'·n Crnup Do~.:c •
d:ı ı~ •rü·ycn Rus kUV\."C t~ diiş.ı.:.ıanın 

.elinden ınühim ür t, pc·yı lJtD"l al:n -
la?'cil'l". 700 A!ım:m OldU:<i~nü.ş ve 7 
t: k l:ııhT;p rd<lm!~tiı·. 

o.-:.:w.dzıe .k.:'ı:i:m•nd...\ lrst®ük Rus-
1".rın e!ind . air'. 

Tu•!"''nin Şirn<ıl Dogusıında Al
manbr yen~d.(>n gerll.emtşlıerdıtr. 

Rus WVvıt...~t~eri mUhım biT kıaç müs
tıshkM.·m m~V"zii geri alnıışl.ardu'. 

Stadir.gr•d şehrinde, Alman ta.:ırruz
Je.rı rerıi .atılmı.,crtır. Ru~!ar mQ\·zilcrinı 

eag: ::ml:ışt ' "1ltt;l4-rd ır. daha ba~ka türlü dövii~nıek mev• İçtlma<ia bül.ün Vil1y<•Uer<\.,.ki Ku-
l:iinde olurdu. rum Şubt>!t>rini.ıı mümea;lJlerı hazır Moolrovanın Ba-tı>mda da fao:ıJ•y'l!t 

bu1urunuştut'. o~tu.-. 1 
Göriilüyor ki, hangi yandan ve ı---------------

hangi tara( hesah na muhakeme -----------
ed lirse edilsin Türkiyenin taraf-
sıılığı ve nıilli sİ) asctinin diirüst
liigü bütün muha.ripler için ancak 
faı dalıdır ve memnuniyet verici
dir. O halde, bu durumu bozmak 
hiçbir muharip hesabına faydalı 

1 
dc(:il, ancak büyük ölçüde zararlı 
dır. Yine, bu vaziıete gÖTe Al
ınanı anın Orta Şark v•ya Şimali 
J\lrikaya gitme>i içiıt Tiirkiye 

(Devamı sa: 3, SU; 3 deJ •. 

• 

f~------------------------~-----..... 

luk 54 b<>nıba ve 55000 kiloluk 
yangın bombası atmıştır. Hesaba 
göre, dakikada bir 2000 ki'loluk 
bir tahrip \'e saniyede bi1c 15 ki
ıoıu.k yangın bombası ahlml§t.ır. 

Bu akın, Mısır taarruzu başlı
yalıdanberi onuncu akındır. 

:Fiyat otomobil, Karoy silah fab
rikası başW,a hedefleri teşkil et· 
mişfü. 

OOMBARDIM.A..."1 EDiLEN 
ŞEHİRLER TAHLİYE 

EDiLiYOR 
Londra, 22 (A.A.) - Öğrenildi· 

ğine göre, İııg'fü ha\'a kuvvetle
ri tarafından bombardıman edi
len şehirlerin tahliye•i devam et
mektedir. 

;uussoliniuin bu şehi·rlcri gidip 
gczmeyiş"ne işaret edilmektedir, 

SİCILYAYA AKINLAR 
Londra, 22 (A.A.) - Malta ada

snıdan kalkan İngiliz uçakla-rı Si
cilyada 4 düşman hava alanına 
taarru• etmişlerdir. 

Tuııus ve Bizerte'de hava alan
ları yap!lmıştır, 

Dr. Galip Ataç 
Hastahaneden 

ayrıldı 
Öğrendiğ'm:ze göre, Haydar • 

paş<-daki Emrazı Entani')·e hasta.
hanesi Başlab'lbi doktor Galip A
t.:ıç ,bu vazifede·n aynlarak Mat
•bua U. Müdürlüğü servislerinden 
olt'n radyo müdürlüğünde miiılı'm 
ıbır vaz.foye ıayin edıJm;ştir. 

Thıkkır Galip Ataç, yıllardan -
beri Emrazı Entaniye hastahanesi 
ser:aıb bi bulunır)~rdu. Mües9e • 
seden ~'Y<ılışı, arkadaşları arasın
da büyük !ık- teessür uy~ındırnuş
ur. 

Galip Ataç, tı.p aJem;nck olduğu 
kadar neşr;yat hayatında da ta
nınmış ve çok sevLmı,ş !bir Sima
dır. O kıymetii b\r hekim olduğu 
kadaı· değerli b' r yazıcı ve konfe
ransçıdır. Yıllardanıbeıi, radyoda 
e\•in •aat' ııeşriyatını yapı)'Orou. 

bu neşriyat ~-ok eJiika uyandır-

tDevarw Şe.: 3, SU: 4 de) 

karşısında ! 
Birinci si düşmanın 
zayıf noktasını bulup 
vurmak, ikincisi Rus-

yaya yardım 
Londra, 22 (A,A,) - Dilı>, LooQra.

da korruııazı İngillz Bahr;,.e Nazırı A
lıcksan<ller ~ k;; 

<İ'!lıg!Jiz. \-e .&nerikalılar l17Ü!h:m iki 
meS<!'! k.arşı.sındadırla.r. Blıiııca, düı;-

Elektrik 
iki 

sarfiyatını tahdit için de 
proje hazırla1tıyor 

Evlerdeki aarfiyabn üçte ikisi eski, üçte 
biri de yeni tarife üzerinden tahsil edilecek 

Şehrin; elektrik, tramvay, tü
~ ve otobüs işleri üı:er.inde Na
fia Vekil'Cti ile bası temaslar yap
mak üzere Anka.raya ciden bu 

müesusdeN> Umum Müdürü 
Hulki Erem dün ı;ehrimi:ııe gel
miftir, 

(DtıVamı Sa: 3, SU: 5 d~) 

!OOnın en z"'.Yrf noktasını bulup. biltiln ı---------------------------
ku\'V• timizlıe orooya taarruz. etmek. İ-
:h ~ıc:&, kahranran Ras oı'd.ı.euna yor
dun.a dıl,,ı.vam etmek.> 

Lord Alkroıxk'r, R""Yaya giden k:ı
fill'J."Tin denoza!tı taarruzuna vğra

d>k ia ıını söy ı..n iı;ıtir. 

Bomba Davası 
Çankırı mahkemesi 
de " Reddi Hakim ,, 

talebini reddettj 
Cankırı, 21 ( ı\.A.) - Çankırı 

ağ;rccza mahkemesi bu.gün.1<ü 
tvrlantı.sında Almanyanm Anka

rıı b'ıyük elçisi Von Papen'e '.kar
şı suika.sd müretiib: olarak mah· 
ktım edilen Pavlof, Kornoof İsma· 

il SağoL'un Ankara ağırceza mah
kemesi heyeti hakkında vaıki red

d i Jıak>m taleplerinin Keskin a· 
ğıroeza mahkemesince kabul e<lil
meJPesi dolayıstte vaki itirazları
nı tetkik ehn'.ştir. 

Bu ııekrk sonunda Çanları ağı.

ceZa mahkeınsi Pavlof, Kornilpf 
ve İsmail Sağol'un bu itirazlarını 
rey brrliğile redde1ımi:,ştir. 

- ---v---

MACARISTANIN 
Başka topraklar

da gözü yok 
BCı'l>e, 22 (A,A.) - Du<iap.>şi>:de, 

Jı1:a.car N&l.l~, dö Ka· • ..ıy dıemişttr ki: 
•l\tacar:ıst.arı~n. hıc k.~n topra

ırtn<la l[ÖCZ\İ .Y'l)k1ıı..r • 

1 ÇERÇEVE'~~~~~~~~~ 
ışığın Akisleri 

Aırada bİT dünya görüşümü tam 
miınasile destekleyici okuyucu 
mektupları almak.la bahtiyarım, 

Bunlardan biri, ı:erçekten yük
sek bir muhakeme ve görii§ sahibi 
bi>r subay, dünya ve Afrika çer
çevesinde Mibve-r zafer ihtima
linin uğradığı ta.m akamet karşı· 
sında, hükümlerini birkaç !ıırça 
darbesile çerçevelemektedir, 

Okuyucum; rüzgar sağdan eıı

miye başlayınca sola, ve soldan 
esmiıe başlayınca hemrn sağa dü
men kırmaı.ta mahir, döneklik ve 
ric'atte son dere« mümtaz, her 
teşhisi günü &ününe tepetaklak, 
fakat b«Şeye rağmen knlAla• 
fazla 1ı:ran11ı: taaııfları, sözüm ona 
asloeri müoek.kid, 4!nıekH bir (pa
şa hazretleri) ne göndermek is
tediği şamar mektubunu, görüş

lerimi destekleınek nıalıadile ha· 
na göndernıek liltfunda bulunu
yor. 

işte me.ktubaıı en cSJJh satır
ları: 

İhtiyar General! 
Siz h.11.a Tımus'dan ümrtvarsı

nız' Yıldımn harhi yaran Mihver 
ordularına havadan uçaklarla ve 
d(>ni1den 100 tonluk yelkenlil...-le 
gelen ;ıa\•alh yardımların bir iş, 

NECİP FAZIL fUSAK"ÜREk 

hem de Afrika harekatını kökun
d~m sarsacak bir iş görebikceg ıv 
inanıyorsunuz! 

Bizce: 
1 - M.ih\'er (Kap) ve (Gr< rn

landp işgal edemoo~'<çe ·harbe 
devam. b le edemez! 

2 - Buraları işgal ett.~ıni farze
dlp Mihvere 15 sene çalı~ ve 
deınokrasyalara olunna mtmlcli: 
wrılırse ancak .ha~bi kazarunak 
iıtim~lleri. bclirohilir. 

3 - Vaziyet tamamen hının 
tersine olduğu içın, kü~i.:cük Av
rupa mıntakasındaki istihsal ve 
imallerle, biııbiri.nc aykırı i<k-o
locyalar ve istekler sahibi gayri· 
memnun A\<rupa milktlcr'nden 
teşkil edilecek ordular, hk de ti~ 
telik harbe devam ve taarrµ:ı:a 
mukavemet eden bir Rusya nı<"V· 
cut oldukça Mihver • h&ı'bi kaza· 
namaz!. 

4 - isterlerse yanlarına bir Ja
ponya daha katıisın' 

5 -- Mc~cr ki bütiln tahminlerl, 
(l'r.1'ı;voııı) bomba~ı gibi bh· ke
ş•f alltist etmE'ye ... 

Biiylt• ..,.1;111 okıl tecellileri, bez. 
t< hak \ e hakikat yGhınmı, artı) 
hulutlardan .ıyrılan bü~ ük ı~j:ı 

'1.ID ...kisleridir. Me•'uduz! 
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HALK FiLOZOFU 

Yağmur ve Fırtına 
RESAT FEYZi 

Karayel fırtınas1, yağmu:r ve so
iuk kaç cfuwliir ı:iiz açtırmı:yor. 
İstanbul, dar patı...ç giynil1 ~ 
lar gibi rahatsız. 

.Lnclkıi giüı, riiz&irıu ..an.iyede 
28 ınotre •iir'atle esfği sabah, 
tramva)· istasyonunda o;igara a.
tan diikkimı aradım. Henii.z açma
mıştı. 

Çünkü, yağmur ve fırtına! .• 
Tram.-aya bindim. İlerideki is

tas)wıdan bineıı bir ntandaş, 
herglin gördüğilnıilldcn daha faz. 
la b:r liıübalilik ve sar'1sızlıkl.ı, 
kolu ile, dirseği >le büliın yolcu
ları rahat~ı:ıı ediyordu, biırıisi, ha
tırlata.,ak oldu. O, gayet pişki.n 

ve sağ ukk:ınlı: 
- GörmiiJor nıusunuz, ba-yım. 

dedi, yağmur, (:rhna!. 
llfatbaada saatlerce kabv..,i aza. 

dık. 50 metre ilerlm'zdeki kahve
ci, dii.kkfuwıdan çıkıp kahve go-

SİGARA 

tirmeyi büyük ledak.iirlık sayı

yordu. 
Par• .kazanmak istenıniyecek 

kadaz mühim olan sebeı- malum: 
Yağmur ve fırtına" 

Öğleyin, lokantada, lr>r köşeye 
bUzUlmfüJ olan gnrson. önlerinde
ki ho§a.lmış tab:ığı almak için da
kikalarca düiUnüyor. O, kendi a
lemi.nele •• si:tiınle hiç meşgul bile 
değil .• 

Çünkü, yağmur ve brtına! 
Bazı vapurlar işliyemeınlş, bir 

kısım vapurlar iskeleye yanaşa
ınamı1-. vesaire vesa1ı:e .• 

Çünkü, yağmur ve fırtına! .. 
Sarursmn: ki, yağmur ve fırtı· 

na kü:renin 7aratıldığı gfuıdenbe
ri görülmüş bi;r hiı<lise değildir. 
Ve s:ı.nıt"lıw:z ki kışa doğru giden. 
fil günlorde, bi-ı, ya[.'lllur ve fır. 
tına değil, bir !Uayıs gününün şe
taretli hnll$Iru umuyorduk. 

50 yıl evvelki 
Düğün 

Eğlenceleri 

çEşiDi Eminönü halkevi temsil 
nir guetemn ~uılığına göre, kolu gençleri için rad-

m<> ·cut siı::l>l'a çeşıllerı azaltıla- • 
cak, dPha tı<:ııza m&Jedilobilen j yoda hır gece ayrıldı. 
muayyen çeşitler çt!<arılacaktır. FaaUyetile tebarüz etm·ş olan 

Bu arada b:x·m ötedmberi ıo-

1 
Eminönü Halkavi· 'n Ankara rad-

arrl.ı:r: ycıeuı.ia iki Şulbat alı:şamı lb.ir gece menni ettiğimiz bir şey ,. . 
ayrılmıştır. 

Pnhalı ve lüks sigaralcın yanın- · Eminönü Hıalkevi Dil ve Ede-
da, halkın ... ziyade kullandığı b.iyat şu'bes: azaları uzun tetkik 
ig ralara da itina i;Ö>terilmeli- ve araştı<analar malısu.u olarak 

ai.c. B~" en ~ kullanıla.n si.. o fiece radyoda elli yıl evvelki 
gara birinci ne•"İ $lgaralazdu. İstuııbul .sünnet düğün'er:ndeki 

hokkabaz, karagöz, köçekçe ve 
orta oyun ~nı canlandı.- aktr. İSTiFÇi 

VURGUJSct 

llükumetin soa defa aldığı ba· 

zı tcd.b'ılerd<0n dolayı bir kısım 

maddelerin üaUan üzerin<le mwı
tanm diqiıklükler görUlüy~ 

Düa bİ!r gazetedr okudum< Pi
rinç, bu:nıla" lııir af" evveli.J>e .U.
loetle çok 1ICllZ bir fiah mil§tai 

bula1111yaırmıq! 

i,tif~iler, vurgun.,...lar, şu giln.

lerde arpacı ıı.umrnsu oldular! 

NEREDE BIZD' 
OSMAN?. 

ÇoktorJıeri, bmm Osnulll Ce
m• H gormıiyonı.ııa. Dila BabJiliie 
rastlad.m: 

- Yahu, nerelerdesin, 

som um. 
Şu cenltı vodi: 
_ Gelecek hafta 

diye, 

O gece i>'n Anlı.araya g'.decek 
okı•n Eminönü Halkcvin!n mı ve 
Ed(ib'yat ~L>besi gençleri şuıbe baş
kar.ı B. İskender Faiırettinin re
ısliğinde çalışınalanm hrzlandlr
ınışlarclır. Gençltt bi.Jlıassa 50 yıl. 
evvelki İstaııft:ıulun düğün eğ!en
cekrini tekmil iooelit: husus..";yet
lerile tebarüz ettirmek için çııılq
mak.tadırlar. 

V azilesi baflllt/a felç isabet 
etlen Eminönü emniyet 

amiri öldü 
Bir kaç gün evvel vazife ibrujın

da fel<; isalbet ederdi< Cenahpaşa 
hastahanee'ne kaldın1clığını yaz
dığ;nıız Emınönü Eln:niyet am.i:ri: 
B. Ll'ltll Tunçer kaldırıldığı Cer
r~ 'hastahanesinde dün ve
fat etmişti<. Cenazesi dUn 'II!ffllek 
arkadaşl.ıırımn gfu:yaşlan arasın

da ~!tapı şeıhiWğine defno.. 
bir ınbafiria gelecek" rakı içer- lunmu1Uıı". 
gilıılt....Cc.nbM~ .İı;taııbulcla .ıl'W J-=~----= 
arıl'onın1. 

(Ç AYRl 

FUA~SA 

Za\"allı Fcansa devlet: - gazete-
lere göre _ üç ayrı hükumet ha

line gelmiş n hiçbiri, ötokiai t... 
111JWyar.m ! Ben, en zi)·ade bu 
J,:"nci cümle karps.ında hayret 

du) uyorum. rnn. ötekini taııı.m..ış 

olsaydı, üç ayn lıiikiunet laııv-

1 ur mu idi?. Elbette tanım>yacak 

ki, hikmetj vücudu izah edilebil-

Bir Ha?'k.r-vinln tertip .eı~ ği kıxı.tıe

ramiımn 1 ıı.t.a.inl llÖ"dük.. Bu -~ 
ramrla.r tııllla!!'*> ~ ııevat 
tarafından vet'lryordu. Ve bir lekım 

Ilı 1 m.- tierl mevzu 1ınJk,i 1 "'""""'
Faal, lıu:ıl.1.r. daha z y ;;d.e yüksc.k Wh
sıı tal( bt"@IJ:in 15tilad.e edeoeğl P':Y
!enil. 

Halk~vlerl, ,.ınız yülı:sı-1< talı6il 
goe-nçl.!g;ntn '1'("ri ıutdir?. Bı.JrMia V'8f'i

kn kıon!ı •n•ların b;r kısrr,ı da di .... 
maslek!erdıen o!an bJtü.n vataui~ 

aiıı! 

AHMET RAUF J w olmak aö:HA.T:~EVAT 

( Mizahi ve milli romau No. 36 -----------

BİR PALYAÇO DÖRT CAN
BAZ BİR DE HOKKABAZ 

\., _____ ~J~ Mııharr'..-i: NEZİHE llUIIİDDİN L.., _____ ....,J 

- Ga:-;p.! -Dedi- Ilı:iaı birden has-1 
talaorr.ış! •• . 

FıMı ro bi~ """'rdt; 
- t IA biıdoo mi? A.cliıp! 
- Eve! elddı.'11 aca;p b'<' ~... lli-

un ılııi<*':o C&hocle ile ,,__.t>ecım 
na~~ crıı,.or ı... ı.eCrıılJaı-... ~ 

de g<l ~ iç n ÖZÜ'r diliyO<"
lıır .. Aı ,..w,ın olacok .u: ı:eı.üniz <le 
oralnız ıkalınuy~c;,!~m. 

- Elındcıı ı:-:ıl<V !i kadar ilke hizmet 
00 rh. .. 

F ı .'C bö,y\e söylemek]., herıı.ber 

ı.. .na b' r lıl<'Yiıı tıkıınd:ğ:.ıu ~
yo ~..ı. Cah &? daha t ~ ;ıra

t :ıd> :raptı"darı nı-.Jtvıeleye h>,.anet 
ü-:'7 başJ..aıımııtı. Za• o ntım. kız
d ' n r llmıt ea.lirdıi?. G<'lı~ köre 
tı:ılııvu. ne baoct• İjle. lı:F'Ild' ini blr 
ııt.ıı:r, a .atıp bugOn bltkoınişlenil. 
Ha&t.:ılU< ta baıane! 

Bir b bap&ed·'miıi qi bit- kap. 
l::n ~e Fahire ı,;,, tilrlll _.izıQ 

dlıramlYl>l'du. Öyle sinlrıen:nqııı. ın 1Jı:'
ei. yahıı.t lk mlen l>ıri iİmlil karşıo.ına 
çiksa t>rı>aklar.!yl.e biç merru.nıet et.
""'d'n P!'-rç>-!vdı orı '1ın ... 

Alqıııma kadw nasıl vakit ıı~ 
Dl diişı 0dlJ'ıç<o ~ bt,.,tıeıyler bası
,.,,..ıu. Bi< _.., Nail Bı 7\n l'ÖZÜlle 
ıınrıek iç.a· de veniiı&ı yll'.<Lart dalctl
loı::raf>ye ederken öl>W' t&ra!tan da ıa.. 
zumlu lil2~ hadc-me O>man Aga.

Y• ,.ağıraralı: hie:oelt.irmemiye çalışarak 
blçarQ ad.amı sfgaya çek~rou.. Fakat 

Osman öyle ağLında b:.kla ı.s.lanmıyan 
takı.md'a.ıı d~;ldi. Fahire bir bardak 
su v-eya 'bir 14nt.'ıan kabı\'!: lS!'n.ariadık

tım .•oıııra ll!ı döoıHlrUp dola,tıraralc 
R•tiple C...hldeyo ı:et!riyo<, Fa!Gıt her 
d<tlıQncla ımdı>e ılfa vere<> 'iı: bir şey. 
ler ed~. Ba yünle.. l1Mn ya- ı 
nm düız.fine bıhve, Uç dört kadeh ı;e,. 

vıe yloe o kııdııır limoru.ta loerek m"3.e
ııioi &it&! ebnış~. o.man Ağa Ratip!e j 
Calıldeve temas e4tA lılı- ııöız s&r1-

1 H v ti M.1..flKEMELERDEı i a r p a Z i Y e . , Ehliyet mi, e~;i-
Ameri aGa tahsilde 
bulunan talelle iz 
A:merlkada. 6l"yahatıe bulun.an Türlıı 

~tt;cl:erillın yolıad~kl'a.rı bır n.ıeık,.. 

"1ban, ora& bulunan Türk tıalebt'si
""' ~ öğrı: nm!ş bulWJU:YOrur<. 

Hut.Aısaı.ı ..-: Amr!.:ıt.aıd.a ;yü2'lıeroe 

Türk 1ıai!'be yüksek taWI yapmaUota
dl!r. Düıı-ya harbi çıktı.kıt.an aonra, Av
rupanın bir CC*: mıAıieU mem~ektt
terirAe bulunan tal .. :be!e.r, &o4lr~:ya 
ıtak!odllmiştır. Bı.ı ta.it oc.nin b:r k.J.:nu 
lııendi lııo>&pların<ı.. bir kıamt <la devlet 
b ,.,,ı,ına okısnaltta ve elmera mü
beııdit<ll.lr. taııı.il e1ım.,k<tedir. 

Fa.Irat, b>r kıısun <:;lel>rnin vaıılyeti 
p<f< perişandır, Çüı:ıkü, bunlar ora.da 
sıkı bir karı.trol altında deği jerd;r. 
N~.ak.l Ta.lt'be M_,sJiğt Ukve 
dıhnıştir. Amcrik.an Uni.ver.;LteJcri ik.t 
kıSıırrxiır. Bir k~lın m~l'r W"Yük 
~r_tıirlıer iç.ndtıdir, B~ kısım tahsil nü
"'6C5t'larl de, kilıçÜI!: Üniver.ıııe Pı'r
leriııdl'dir. Küıçüık. ÜnLv-ers~le ŞIJhfr..e
,.;,me gençler d:ıitıa °'a.ıl>ut bir ı.ııGil 
h:.y::;lı y<.:şaııralııladt!. Türk -""1, 
.ı\::ner ~nın muht.clı.t üruv~rsı~crine 
c:._ L-~·r. Ilalbl!it.i, buınl!lrl. y-eniden 
yer.. rmc'lk ve ilim mutıiU da.ıha kuıv
,"tıtııı o1= müess selaı:ı "" aOO<rlcrc 
vcımck lhırndır. 

Çilnlltil, büyük Amerikan şeiıirlrriD
dıe ~ğle""" çok .., ~ı...aır. Gençler, 
d..şanmn caıı>p bayaUna kapılırl:ır. 

On.arı dma .ııu b>r a.lplio. altında 
bulıındırınak geTPk:tlr. Bundan başka 
b'r k:sıım talebe var ki, tJhııl!e P't< a... 
.fi.kadar olınama.ktadır. Daıha z.i.r.ı,de 
c,\!ltnccler'.e rnt,:q.iU'.dür. Bır lUsml da 
para s.kmtı.sı , içtn~· Jir. Mnmleketlc
tinrlen para g.>tiımokf<> ı:;ilçtük ~ 
mekle<l:r. Bu gibUıerdrn baz,ıarı, d.>tıa
nda. muhtelit Şlrrde çalıı;:p hayatla
rını knz.acmaJ< meobu!rintlndıe ke.l
ıııışlardır. 

Bir kıısım talebf d-e, sene kazaınmı
ya bo.kmak:ta ve harbin ııonumı b•kli
yerek, aqn! &ırut!& ikl !iç yıl kalmak;. 
tadır. 

~ikada bulur.an eaı:e1ıecllerlmiz.. 
dm ııcıeıı m~pt.a söylenen .,. iddia 
ec:.,cn ı,ıeyJ,.r lıımhrdır. Bunların ta
m:ımen y nlıı; olabileccğ:rıi kabul et
me için hiç b;r s~bep yoktıır. O ba1. 
de :>'111ı::ıctııı: iş, Amerika® tomlldıı bu.. 

\V1'J.n Türk talcbes•nin vaz"yetloi bir 
an .evv1;l JDlah ve• tanzim elroL"ldir. 

Bu nastl mümkündür!. A!.akada,-.. 
lar. bu ış;n n:ısıl yapıl<ıblleceğri el
brlle biJxlen iyi tıkfür ederi.er. Vak.it 
ıo:>ybe<lllıınNen, Am~riıcadaloi Tü.ı1t la
leb(ısl llıe -ul oı.m-Jıdıl". 

R. SABiT 

Y ~ni kadcutro müdürii 
Vi!.avetinllzin eski tapu ve 

kadastro müdürlüklerinde mıun 
müddet .. çallşıp bilt.tıanı Hatıaoyın 
anavatana ;l!mal<ı üııerine oranın 
kadastrosunu yapmak için tel1fi
an Hatay kadastro müdürlüğüne 
ta)i.n ol.unan B. Faik SeJçin bu 
kere yeniden bir <lertı0e terli ile 
şehrimiz kadastro mödü.ı:llüğüne 
taıyin olunmuştu<. 

Genç bir iıçi kayboldu! 
Beykoz kundura fabrikıasında 

çalı.şan ve 1çerenköyünde Arka 
sokağında on numaralı !ıımede o
tur.m şerafeUı'n isminde b'r genç 
geçen Cumartes; günü öğle vakti 
mezkür f:ı.brikadan ayr.!mış ve 
~r daha. ne ı,ine ve ne de evi
ne dönmc>m~tir. Zabıtaca aranıl
masına başLanıtımıştır. 
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ııııokle beı-a.lııor F&ltirqy>e bekarlı:eıı 
lı:ıilçül< göz1'emi \uh>.! Wtı.ııır kıı&a.-a.k 
kurnaz b;r .ııü!u1lç oıı.a sanki; 

- Seni &özü.in ~· ra ısıra niha)'ıet 
ta.rudını -Demo12k ~t~rdU-. 

Eır,,.t o'""'" A!a ik• ıün evvel ma
divf.'2>1erde BA'lbe !okat ılao bayan .. 
lardan b;r'llin doe ~·ôİl;re oJd~ b>r 
pı>Jı: dil,;ündilkt1'n .ronra kest>rip at.. 
rnı.ştL Fakat yeol dakti!onun Osman 
A,pd1ın o gün hiç bJberi o~tı.. 

Bir aralık Nail Bı.":Yin odas1na baızı 

~ıtlar i'i>!iiı:dütil zamoo Cad>ido6nlo 
adresini sordu. 

- Ben dQ ~ kaldııın -dedi
~r &ek •ini verlrteniı. cider kendiSi
oi yokl-arızn, yarı0 sabah ta si2e ma
lilml ıı~ıır;rim. 

Bu tel<J.! Nail Beyin boşuna gl<tti: 
-

0

Teş~kkür edcrıın amm~ Cahide 
Hanım ev değ ;tirdi. Ve yeni adı:es'nl 

~ hen~ b1rakmad1. -DQ--e crvıı..p ve
rince Fahirenin ytire-ğ:n.e müUUş blr 
ııııkıntı .... ümilıtô..;.ıc d~. 

Bu hal tici gün bdy;., devam 1!tti. Ü
çflocü .c\iod ya.ııı!'.anty~ gı~Jd;ği zaman 
Rat'bi maaasının başında görllnce st'
V'inı;ten yii!'eğl •tzınıı geldi. Ratip <!<! I 
heyocan v• """~e ood.an aşağı de
l•!di. FMı«.-,i tıôrünce y rinden fırlı- 1 
ır;w-ak koştu: 

_ V3'r a:C ı::lkn~ Fabire Hanım?! ... ! 
(Devomı Va.) 

Trablu:igarp etrafında belir- Xı:~~!h~a:e~dı~sa
meye başlıyan Müttefik çen· tılarJBirotanı.fa,bir o tar'.11'." bıitfrn 

k<>r.ııdocları dolaştılar. J •ırını .. rıyor_ 

beri ve yeni muharebeler ıar gbi giirünüyoclardı .. ~ 
!arım bulamadılar. Koridooiaki 

Yazan: 1. S. Eski Bükreş Ate~emiliteri 
şL11ALİ AFRİKADA IIARr 

VAZİYETİ 
Şimali AJrikada, müttdik or

duların taarruz hareketleri .inki
şaf göstennekte devam ediyor. 
Öyle ki artık TrablusgMp limanı 
etrafında başlıca üç bölgeden 
ileıı!.'yeo müttefik lruvntlcırinin 
bir ihata çemberi meyd•na getire
bileceklerin<0 ihtimal verilcbHir: 

1) Libynda 8 inci İngili-.ı or1'tı8U 
Bingaıi cenubunda (Age<labia)ya 
varmış ve Mihver Jruv,·etlcriıll 
tekrar ric'ate mecbur etnıişt:·r. E
sasen Mihver kuvvetleri Binga.
ziyi daha önce boşaltmış ve böy
lelikle Siırte körfezinde (Accyla)· 
ya çekildiği anlaşılmıştır. İngİfü 
ordusu pek yakından hıkip ettiği 
için, l\rıhver kuvvetlerinin (Acey
la)daki mü9Bit mevzilerde ciddi 
mukavemet göstereceğine ihtim.aJ. 
ve.rilmemektedir. Ne olursa olsun 
8 inci İngiliz ordusu için yeni bir 
salha başlıyor. Bu safluı, Sirt ÇÖ· 
!ünü aşmak ve Trablusga.rbe var
mak. Kuş bakışı 700 • 800 kilo
metrelik bir çöl mesafesi. 

Londra, İngilizlerin Mihvu kuv
vetlerini kuşatmak fikrinden asliı 
vazgeçmediklerbıi bildirdi. Bin
gazi drafında cenuptan Jruşatıla
mıyan l\lih\'eT kuvvetleri Sirt çö
lünde ancak iki türlü hareketle 
ihata edilebilir: 

1) Müttefik oıdubnn Tunus
dan, cenubi Llbyadan ve Sirt çö
lünden Tntblusgarbe yürümcsile. 
Bu, Şimali Afrikaclaki mevcut hü· 
tün Mihver kuvvetlerini·n Trab
lnsgarbe sıkıştırılması <!emektir. 
Cenuptan ilorliyen Fnnsız kuv
vetlcrl T.rabliısgarbe l.adar 1000 
kilometre ve Ttmus'da harekat ya
pan müttefik ordusunun da 500 -
600 kilometre mesafe a~alan la
zım: Bu iş göründüğü kadı>r !<olay 
değildir. Çöl güçlükleri büyüktür. 

!) 8 inci ordunun Sirt çölünde 
tutunına.k istiyen l\lihveT kuvvet
lerinin ıı:«S- den.i2den ku..-t 
çıbormak ve pa.r"§iitçü kıt'alar ia-' 
dirmek :rurctile. Bu, Mihver kuv-

- vetleriohı Trobluogarp ile >rtiba
bnı kesmek ve bir muharebe ile 
bunları imha veya · esir etmek 
demektir. Cenubi Libyadan iler
lediği bildirilen Fransız kııvvet
.Jeri. l\iihv<ır kuvvetlerinin cenup 

gerısınde çabuk belirirlerse 8 inei 
İngiliz onlusunwı Trab\U9garhe 
yürüyüşü biraz c!aba kolayla~ 
olur. 
sır- gelmişken Jll noktayı da 

iliive et.-1< isterim: Bundan bir 
ay evvel, müttefiklerin Afr'..kadaki 
ha.ıp luıı>rliklanndan bahseder
ken, Çad gölü havalisindcn Llb
yaya mahdut kuvvetlu scvke<li
lebileceğini de yazmıştım. O za. 
man ben 'm hu tahminlerimi t.ın
kid c<lenlcr oldu. Bunlar şimdi, 
müttefiklerin cenubi Libyadan 
ku\"vet se,·loett.iklerine de inan. 
mıyorlar . .&el'ırecek hadiselerin 
onlora mi•kommel bir ce•·ap tet
kil edeceğine eminim. 

Tıınus'da, müttefik ordu Bi:z&o
te ve Tunus şeh"rleriııi 20 .. 50 
kilometre batıdan ve Ct'nuptan çe
virmiş ve sahilde Hamınamet'i it
gal etmekle buradaki Mihver kuv
vetkrinin Trablusgarp ve Tunus 
ilo kara irtibatı kesilm'şti:r. İ1k 
çarpışmala.r<la lliihvcr motörlü un,.. 

sularının gerideki esas müdafaa 
mevzilerine çekilmeleri, mütte. 
fikleri.n tayyare \"e tank üstünlU
ğiine malik olduklarını gösteriyor. 
Bu itibarla l\lihve.rin Bizerte ve 
Tunus şehirlerini uzun müddet 
müdafaa edebileceğine ihtimal ve
rilcm<!z. Daha cenupta Gahes'd.e 
Fransızlar Mihverin bllll'1lya ti

ker çıkarmasına mani olm.ıya ç .... 
lışıyorlaır. Bir Arn<!rikan taarruz 
kolunun bırraya vamış olması 
mümkündür. Yanılmıyorsak, J\.Iih
vor taraf Tunus'dan çe~ilmek zo. 
ırunda kal..,akhr. Çünkü mlitle· 
fik ordusu çok kuvvellidir, "" Mih
ver ne kadar tedb:r alsa da çok 
geç ka~hr. 

Şehir Tiyatroaanun gece· 
t.!171ıülerinden sonra 

tramvay temini 
şehir Tiyatıosu temsillerinden 

sonra .geceleri her tara:fa kii.fi. 
tramv'"Y bulunmadığı ve bu yüz
den müşkülat çekildiği şikayet o
lurunuştur. Gece temsillerine u
zak yerlerde otııranlarıfı da işti
rak edebilmeleri için t;yaırolann 

çıkış saatleııinde her hatta üçer 
aııı:ıba tahsis olun.ınası hususunda 
çalışılmaktadır. 

boş bmc kanaıpeye yanyana oturdu
lar. Konuşınıya başladılar: 

- Bu avukat biır cel<eye daha 
girerse, beni lbeı:ıtıat edecek, V'E!3-

selfun. Bu, ne bil.ilin avukat yahuı? 
Şu bicim Na:ı:mi Bey de Allah 
selamet V<!rslıı, tuhai adamdır. Be
n.mı avukatrm, ne iyi idi. Sözde bu, 

A vrupada Jııulruk taılısil etmiş de, 
ihilmi= neymiş ..• Bilmem nereden 
diploması. varınnş. Valh:Jı.i, lıenım. 

avukatım bir lronuşuyor ki, gör
sen! .. Bu, <l[:'zıru açtı mı, bayram 

haftası derken, mangal ta!htası 

diyor. 
_ Sen d;plomaya ne bakıym

sun. İnsanda, eh.liyetn3!In{! doğil, 

ehliyet olınah... ŞLmd.', mcselıl 
-ııözünü.n ön.üne getir: Ehliyet.na
meli, fal;at ahliyetsiz bi:r şaföır. 

Altına ver otomobili .. salıver, ak

şam üzeri Bcya:zıttan Taks.me ka
dar bir çı:ksı.n. Bak, yolda kaç kişi
nin camına kıyar. Bir de. Elı.lyietl!i, 
fakat ehl:yetnamesiz ~rü dü
şün. Diiınyarun bir ucmıdan &ür 
ucuna gitse, ne cana kıyar, ne 
makineye... Y.in.e, ehliyetsiz, fa
kat dhl·yelnaırı<>li bir berberi dü
şüm: Önüne otur; seni, E.c.emi nal
bant elir..de kırpılmış merkebe çe
virir. Halbuki, ıiıl·yeti olup da 
ehliyetnamesi olmıyan biır !berber, 
en iyı be~er gibı tuvalet yapar. 
Herşey bunun gibi ... İşi yapan EJh
liyetname değil, elıliyettiır. Yani, 

ehliyetli adamdır. Bak sana lbıi.r 

!hikaye anlatayım. Hikaye değil, 
bil<liğ>m bir iş. Allnlı rahmet ey

les'n, geçenlerde öldü, biı.im bir 
arkadaş vaı·dı: Yımus. Profesör 

(Dwa.mı Sa: ._ Sü: 6 da) 

Çocuk Esirgeme Kuramrı 
yıllık nahiye kongreleri 

başlıyor 
Çocuk E>irgemıe Kurumunun 

1942 - 1943 yılı nallı.iye !kımgrele

rine önümüzdeki aydan itibaren 
(başlanılacaktır. Bu mıaıksatla Ku• 

rumu:ı murakıylan nalıi.ye idare 

heyetlerinde hesapl.arı ve mua

:ınelıf.h tetkik etmeğ<ı başlamış -
]ardır. 

~·~-~~----~-------------~--~---~--~~--"") 

_._ _____ P~A_Z_A~R~S_O~H_B_E~T_İ~~' 

Fırtınanın Muzipl~kleri 
Uçan Şapka, dönen Şemsiye, Kırdan Turşu Kavanozu! .. 
Gazteler, Cuıın.a. gilnkü fırl:na- 1 }'. a z a n 1 

nın acSı taraflarını yazıp çizdıio- 1 C ' 
!er, ve onun gülünç manzaraların-! j O. Cimaı Kaygıb j 
dan hiç bahsetmediler. Saniyede 
yirmi sekiz metre b:r hıııl.a. esen 
bu mü'barek fıdınanın en ciwivli 
zamanında, en 'şlek eaddelerin 
ibmnde .baktını, kJ şapka koşll'yor, 
adam 'koşuyor, fakat ne şapkanın 
Jı:olay kolay yakalarunağa ni)"'Ü 
var, ne de a&ııncağız da onu tu
tacak kuvvet, kudret ... 

Lli değil bu, şapkayı koşturan 
saniyede tam yi~mi sekiz nıeU,e 
bir hızla esen fırmıa ... Yaşl.ı. ve 
tılknazca ıııdamcağızı koışlıuran ilse 
nihayet şapkanın değeri olan ilti 
üç papel. .. Uzatm>yalıım, araların
daki mesa.fe gittikçe açılmak şar

tile şapka önde, adamcağız arka
da bir hayli ko..,.Jamaca oyna -
dıktan sonra, büsbütün sarpa sar
dı. Çün:kü JSlak ve çamurlu par
ke kaldırımında al<ıl>'ldiğ'ne yu-

varlanarak rengini ve şeklini kay
betmiş olan şapka caddenin ge -
n'şl;.e bir çukurunda birikm.·ş olan 
suyun içinde ooluğu aldı ve at -
masile birl.lkte içi su dolarak su
yun dibine doğru dalmağa başla
dı. Şim<li edam lbu geıı.'ı:ıçe su 
birik'nt:sinin başına çöktü amma, 
kolları bir türlü suyun ortasında 
;ı,atmakıa ol.an şapkayıa uzanamı
yor ve kcnd~i de 'bu 'b'r, iki ka
rış derinl ğ'ndekl gölcüğe dalmak 
istem 'yordu. 

ZaYallı, bir&z sağa sola çırpın
<lıktan sonra yo!dan geçen bir 
wa.hal!e çocuğuna seslendi: 

- 0·1,"m, ~u şapkayı Çikar da 
sana beş kuruş verey'n'' 

Çocuk suyun .kenar>na gelip 
sağ ,.yağile derinliğini iskandil e
derelt: 

- On kuruş wri~sen çı:Itarınm! 
Dedi ve ad•mın: 
- Peki, on kuruş olsun! 
Demesi üzerine cumburlop di-
~ suya atladı, hemen lba1ıınakta 
olan içi su dıolu şapkayı yakala
~ sa.hilbine uza ı.r, 

- Bastır on kuruşu bey balba! 
Adam on kuruş verip şapkaY> 

aldı amma onu başına giıyemedi. 

G iyse, yüzü, gözü, kula'.kları, en
sesi sırılsıklam olacaktı. Onun i
çin çocuktan aldığı yumuşak fxr 
teri, tııpkı çamaşır sıkar gi!bi gü

zelce sıktıktan sonra buımlbımışuk 
bil' halde palıosunun cebine ~ 
kup: 
pa<ası! 

- Bir de şimdi yarm fua kalc.p 
D'ye söylene söylene caddeyi 

tuttu. 

Bu şapka kamedyasından lbiraz 
sonrağ o pek dehşetli Yıldız - Ka
ra')"elin uçuracak adam -~ 
gayet yüksek ve rü~giir cephesi 
apaçık 'b'r yerden, lbaşında0!<i şem
s·.yesi ile gcçnwk cesaretinde ya
hut ta enaifiğ.ncle bulunan b'ri-

nin şem~iyesi birdenbire öy!.c b'r 
ters:ne dönüş döndü ki az kalsın 
koca şemsiye ile lb'rl.'kte saohiıbi 

de arkaüstü yuv<rlanacaktı. Be
reket ki, sa~'yede tam yirmi se
kiz metre bir !uzla koolooca serv~ 

lerden bazılarını riıkua, bazılan
n.ı secdeye vardıran ve ~.r~>ka
pı<lakJ. ihtiyar çınarı bu J'iıni diln
y~dan bakaya gönderen Yı:.d.ız -
Karayelin ani bir sağn.ağı, adam
cağızın şcmsly(ısine baş omuzluk-
tan çarparak onu tersine döndür
müştü. Eger bu pek yaman sağ

nak b.ir~z daha otla.dan ve lbiraz 
daha aşağıdan yukarrya doğru 

gelseydi zavallı adam tıpkı ım.Er
huıın Kıwu.klu Ham<li gibi olduğu 

yerden havalanır ve Fa1ıih mina
:relerinin bir, iıki Wısli y ükseld.k-
ten sonra, ya Bapaınpaşadakıi . 
~·ğn a<;ık lahanalardan lbiri.ni:ı 

içine, yahut ta bacadan gi<erek 

Sirkecideki işkeınlbe çoıbacısının 
kazanına düşerdi! 

Fırtınanın bi.r muzlp\.iğJ. dil §U 

idr: 

O saıbaıh saa< beşte ikallctım, e -
iektriğ<ı eL artım, bana mısın de
medi. Zifiri karanlıkta merdiven-

Jeri indim ,alt kata el yo:rdami
le bizim gaz lambasını aramağa 
başladım. Fakat onu da Aooydun

sa 'bul, o odaya girdim, lberikine 
daldım, anutfağa saldırd1m. Bula
/bilirsen aşkolsun. •. Halbu.kı lam
ba ne kadar lııolay yerde imiş ... 
Kolay yerde imış amma bunu i

çi turşu dolu koskoca kavan<ızu 
Uıanba sanarak baş11na dil§ürdük:· 
ten sonra ani.adım. 

İşte siı.e iki gün önceki gayet 
asaıbl, gayet hışımlı ve haşmetlu 
Yıldız - Karayel fırtınasının ·biraz 
da gülünç manzarala.rı. .. 

Osman Cemal. KAYGILI 

rlka hareke 
merllezı •• 

TB'ZAn: Ali Kemal S~ 

Afrika krt'851 artık dünya he~ 
bin!ıı en büyük bir üssü oldu. Kıt· 
ıımn fimafuı<leki harekat lnki~ 
!arım takip etmekte, .kıt'awo ce• 
nulnında büJiik bir faaliyet görül· 
m-elde, ı:.arbi de Angh - Saks.,. 
tarafının tamamile eline geçmek· 
tedir. Afrilta:ııı.n prbindeki Daknl 
ile Bre&ilyanı.n arası Atlas Okya· 

nvşnnuıı. en dar sahar.mı teşkil 
etmeldıediır. Yeni Dünyıı ile Afri
kanın arası hava yolu olarak bu 
sahada 2 bi.n 800 kifometredeD 
fazla değildir. Avrupa ile Amerİ· 
kayı ay-n mesafenin yarN s,.. 
yılan bu yol Afrika ile Ameri\ııl 
arası.ndııkıi münalı:ali.tı.n daha !ı.D

lay olacağım çoktan a"1atmışhr• 
Öyle ki, daha hu harpten evvel 
Fransız, Alman ,.e İtalyan yolctl 
tayyareleri yü.kli\ oldukları haJ.
de Daka•r. iıle Brezilya yolırnda11 
istifadeye ehemmiyet ,·oriyodar

dı. Artık her taraf gelett'k harptt 
Amerika jle Afrrka ara•ınılaki bw 
dar sahanın büyük bir rnl oyıı~ 

yauğını kendi hesabına gfu'c d~
.şünüyo.rdu. Şi.mili ;se harbin içi& 
de bulunuluyor. •Yeni Düoya.nın
iştirak etmiş oldui.'1l bu harpte Af
rika_ Amerika münakalfıtımn giP. 
gide nasıl bir ehemmiyet aldığıııJ 
tekrara !Ü%um olmasa ı:erek. Bu
giinJW dört motörlü ıuJ;.liye tay• 
yareleri Cenubi. A.merikodaki Bre
.:Wya ile Garbi Afrikad:ı.ki Daka
rın arasında sür'atle giJ.p gelcbİ· 

fi.rleır. Sekiz dokuz saati'k bir yol
cuhık ile birçok a ·kcr Amerika· 
dan Afrikaya la?JU!bilccektil'. 
Harbin Afr a lı:ıt'Mlll8 ya)il.lına

sını daima gözönünde bıılundur• 
muş olan Mihver taralı Garbi Af .. 
rikadaki Do.kardan Amerikaya 
karşı nasıl istifade edil«eğiıri u 
ç<>k düşünmüştür. 
Yukarıda kaydedildiği g:lıi ara· 

daki mesafcn'n kısalığı htikbal 
;çin pek cazip hesaplar yürütül· 
mesine yol açıyordu. F~kat l\lih• 

ver tarafuun o hesapları Amerika• 
hlarca meçhul değ ldi. Kıt'anın 

herhangi bir taraftan taan-=a 
oğTamRSl • ;htimali mp!ilnda şi

mal ve cenup bütün Amerika de
rece derece gay.:ele gelm · ştir. 

Antıak bu harpte Dakarın hiıli 
Vişi Fransastııın elinde bulunma,o 
sı iolorisi için Aırglo . Sakson tara
fına emniyet verici gibi değildi. 0-
nım için kuvvet arttırıldıkÇ<l Da· 
kar m.....,lesini filiyatta halletmek 
elzem görüldü . .Bundan evvel b1t 

kaç defa Heri sürülen t~el>büs
ler · n na ·ti akim kaldığı henüz u
nutuZmamıştlI'. Lakin ,._uman or
tada Anı:;lo. Sokson terııf,run Af· 
rikanın garbinde müessir ola~ak 
kuvveti görülnıüyordu. nugün ıse 
Şimali Air:ka harekatının inki
şafı ile Garbi A'rikada Dakarıa 
emniyetini de Au;:lo • Sakwn ta-

rafı ditcd:ği gibi lC»l> elmiş oldu. 
ing>J:2 . Amerikan işbirlig"ııia 

daha tesirli olabilmes; için bil
hassa şu son ayl,.rda \·anlmak is

tenen hedef'n n.e olduğu malum
du: Orta Şarka Ameril.adao gön
derilC'll yardımcı kuvvetler Atlas 
Okyanusun un ceıınp faalından 

ynllaııodığı gibi Afrikauın garp sa
hillerine de göoderaiyoı<lu. Garbi 

Afrikada tesis edilen hü) ilk tay
J'Bre meydanl.arıaa inmek üzere 
AmeriJı.adaıı hanlanan ıı.nbar

danaa tayyareleri Atiu Okyanu
sunu aşarak Afrikaya r;eHyorJer, 
İngilizlerin ve hür Fr&llsıı.lanıı 

elindeki. J'Ulerden geçoıclt Su
dan, Mı•u, Libya ve Ya.kın Şar
ka v ... ıyorlar. Aaglo - &ab<ın ta
rafı artık bu hedefe ''&rmış de
mektir: Afrika kıt'ası tam bir iia 
olmustıa. / 

Acık iı ve memuriyetler. 

Çatalca orta mektoone )frmi 
lira asli maaşla bir katip ve .. he 
sap memuru almmant üzere or
ta mektep ve lise mezunla<ı ,.,. 
rasmda bu Çarşarnft:>a günü bi.r 
müsa:baka imtiham icra oluna -
c.:•ktır. Mezkur mekte~e müraca• 
at Sal.ı günü akşamına kadardır. 

Ünivers.te hu'.kuk fakü'tesi ka
J, mir .de münila1 olan b!l' kat f k 
vazifesi için bu S:..lı günü saat 
15.:10 da mezkur fakiı'trle ·bir 
müsabaka imti.l'anı açıim,_,,., 

Soma • Liny' ı madenleri ehli
ye«ıaT.e!i üç ekktrik ustası aıa • 
maktada. 

• 
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Hadiselere Bakış 
;.. ........................................................................... ~ 

Şrnalt Afn"kada ve Akden;zxıe 
biıd der süraUe gelişmektedir. 

i.r.:;:liz ami:rallık dairesi tara
fından dün ncşreci'lcn bir teblı.ğe 
göre, müttefikler Türk kara su
lan d'i!nı tehlikeli nuntaka ilan 
<'ffiı.ılcrdir. Tebli[;rle hulasaten 
deni.J yor ki: 
cA~nan ve İhlyan hükıimetlıe

,. Fr.r.sa i1e akdett:kleri mütare
keyi bozup Akdeniz sahillerini i~ 
ga cıtklcri lçin B'rleş'k Ameri
ka ,.e İng 'iz hükiı;metleri Akde
n z !:ıaz. bö!geleı1ni seyrüsefa-
1!' ç ·n tehi.keli adıdcdcn bundan 
C'\'Vc ı<i rl horlarım gen'şletmek 
z· ru'"t"~·r>de kalm~ır.• 

T '_ le tchlikeL. bö~ni.n ge-
l...;r h ed,Jmckte, müsaa -

<le !... L:: bıil,geye g ren ,gemi: erin 
u-,r vac~J' z~ .. raı· \"C ziyanın ken
di' rne ait olaca.;tı ıbildirilmek
led!r 

D:;;er laraft:n Ankara ra-dyıo -
~u .. , \"erd.ği bir h:ıbc•C' göre, 1-
talıyan filosu Doğu Akdenizde 
Yu: an sularına kaydırılm~tır. 

Yuuan ;cm.;crı de ıneçı!:ıul hi:r 
!Xeme hareke [.çin emir almışlar
d r Bu !ıı..zırlık;arın Romımcl or
dw. un:ı yard:m 1çin yapı;dı.ğ zan
nı v.ırd.r. 

~,:. 1.r ve:ya S.xenaika üıcr:ne 

b.r ".re ket y-pılm.ı.sı ilıti.mal.dcn 
uzak gö. ülm<:mektcdır. 

ŞİMALİ AFRiKADAKİ 
1UHAREBE VAZİYETİ 

Gelen haber:exe g-Orc, Tunusta 
.ısıl m:hver kuvvetleri il.e !e'Ilas 
ln 'amı'f(~. Bu ku\ wtler Bizcrte 
l.ı:- ırı le Tunus arasında.:., sa -
hada cc.pl.nmış buluıı.uyorlar. Bu 
kU\-vetlerc b .hassa hava y.o!Je • rnüt.eınaj:yen tank, rı...:.ker vıe mal-
ı 'lle ge:._ ek ~:r Şu hale göre 
m"hverc '<·r gitt .k~ kllV'\~ti1Jn
mı: ;ledir. Şu b r kaç gün i<;inde 
,fddetli mcltar~beler ol.cağına 
şiiplıe yuklur, 

8 ir.ci ordu ise şi.mdi Bingazi jJe 
Lla.geyla ars.smda t>u\lınmakadld-. 
İng;üz !JlOl'Örlü kuvvetleri Ela -
geyıa·ya 64 ı<'lometre mesafe~ 
yaklaşmışt•r. Buradaki as>l müda
faa hattında temas oiup olmıya
cağı henüz belli değ:Jıdir. Bura -
daki mi'hver kuvvet.!erinin Tral>
l 11;\aki İralyan kuvvetlerıle b'r
lcşır.ek üzere yeniden çeıkilme:ı. 
mu.htı·meldir. 

Çact"dan Ş male do~u ilerleyen 
hJr :Fransız kıt'alarının iyi tecH z 
edi'ııniş 1 O b!nden fazla bir kuv
v~t tc ~'kil ettiği 'z:;;nnedilıiyor. Şu 

ha·~ güre, Şimal Afrikasındal<ıi 
ır.'hvcr kuvvetleri, mütoefikler 
tararndan üç isi kametten tazy.:.k 
ed.;i)or, demektir. 

FRA1\SIZ - ALMAN 
A.XI.A.ŞMASI 

Vişiden verilen malıima.a göre, 
Fran<=a. ... :c Almanya arasında ye
nı a;;:aş:na;ar yapılm~tır. 

Bcı anlaşmalar ,sy:ısi bakmn
.Jan olduğu glb: a;,'.<cri bz.k.mdan 
da Fra,,sayı mihver alemi ;.ç;ne 
atmald.adır. Lava! radyoda Fran
sız ır'•Jetine hil<•ben sôyle<l ğı. bir 
nutukta, Fransanııı se1'tını,e.tin.in 

bu istikaıru?tte oldugunu söyle -
m~t·r. 

D'~er taraftan Amiral Darlan 
da Cezair radyosunda bir nutuk 
söyliverek, Mareşa! Petenin kiya
setii l:ı:r siyaset kulı!andığım, böy
le bir s'yaset !;ullanmasaydı, A \. 
manl&rın şimdiye !kadar 90ktan 
Fran ''Z Afrika.sına inm;ş ol3cak
hr;rı. bu sureıı.e de müttefiklen'n 
~'.Jrrıd ki yardımı göstermekte güç- J 

l~k çekeceklerini ıı.n1aimış ve de
m~tir ki: 

cHer ne olursı< olsun, Verdun 
kahra.n~nının, Fransayı Ab>as 
Le·\.. 'lden, Savvacian, Nisıcn, Kor· 
s Kadan ve Ş.mkli Afrokad.m mah
rum etmek is yen istili.cılar ta
rafi r,d~n o:.duğunu ta.savvur e-

dellm.• 
Amir& Darlan buıJdam sonra, 

Amerika ve müttefiklerinlıı yar
dımmı kaı'bul etmekle, Mareşal 
Peten in bundan ev>vclki talima~ 
tına riayet elımiş oldıuğwıu tasıillı 
eımôştir. 

ATLAiNTİK MUHAREBESİ 
Mihver kaynaklarından lbJQi... 

ri.ldiğine gÖte Alman dent'zaltılaı

rı üç gün süren bir muharebeden 
sonra Atlô.nc:ikte 15 vapur dahlı 
batırm~la<dır. Bunlann içinde ;.. 
ki ruuhrlp ve ib:r ko<vet daha var
dır. 

AMERİKA AYDA 4000 UÇAK 
YAPIYOR 

Ameıikada uçak imaUtı gittik~ 
hızını arttlunaktadır. Yalnız A
Tner•karlaki imalat, şimd!t bütün 
mihver d('V]etlcr'nin uçak irnala
tnı geçmıştir. 

lVıhver ayda 3300 uça'k yapa;IX'l
d.ğ: halde, Amcrikadak:i iımeJaıt 
ay~la 4,QOO i bulmıı.,<>tur. 

Terkosa yapılan zam 
Terkoo ücreUerin'n b<iıer met

re ıınik<ıbına yüz parıaı ;zarr. yapıl
mıştır. Dünden itiıbarer. bu karar 
mcri~·et mevki;.ıe fimıi§!ir. 

Sahte karne basan 
bir adam yakalandı 
Cağ&loğlunda bir evin alt ka-

tmda kaHgraınl'k yapan ve ran
devu kabul ettiğinden do,layı za
bıtaca kapatılmış ve mühürlen
miş olan yere Ahmet namında bir 
şa!ıs:n arkadan ve pencereden 
girmek suretile sahte k&me imal 
cdore.k Sadi namındaki şahıs va
sıtas'.Je piyaııaya sürılüğü tesbit 
edilm'ştir. 

Dün bu yer, tarassut alt.na a
lınmış ve Ahmet karneleri ba
,;arken suç üstü yaka1anm:ş, bu 
sahte karneleri ba>mnri. için kul
landı~'l kl~, merdane. strunpa ile 
dört gazeteye sa,.,lı ellişer ta...,_ 
Jik 2-0;11/942 günün• ait kaırne
ler ile ııınhtel'f günlu e ait 242 
karne müsadere edilm ştiT. 

Sadin;o ~v.i.ude de :,•npılan ara
ma neticesinde yine ı:"ıete kağıt
larına sarılı ve 20/11/91.? tarihin.
den 30/11/942 tarihine kadar 1000 
küsur karne j,]e iki şişe isplı-lo 
ve analw boyasile iki şi~c çini mü
rekkebi ve b!r tel f•TÇk bulun
muş, bıınJ:ıı- da mii•aclcre edil
miştir. Suçlular, su~brını itiraf 
ey J.cnıişlerd~. Tahkikat devam 
ediJor. 

f1çlll Haberler 

l\NKARADA. ve 
Ml:Tıl.LhKETI hl": 
+ I\·-.:k ıôc:.J ", r.anlardn ika:noet

gOOı!·· .ıı ,,!.;..~ı ayrı!an - k ~İ ~:rhıSann 

8'.l.c..ıcru: n kılıa Jle ot·..ı.rduk:a.rı n es
!O!"OOen ç>k.orı:r. nııracıık .<>rı :1 kkıı>d<ı-

k. ı,,.ıın.:n l;h -hast b.'.1Zırl3J\ımşı ır. 
-k An!<arJda 19 Sunte,ı.,nd1!ı'1>erl 

tıopt nrr..ax'! o!an Yı.ikse,:!t t> .... ,11 t Şü

rası ç4v.atııa.rın.ı b•hnn.yl .• , ~ I~ 
k! tin \i.!rıuımi silil!1r..t dl.l'.I'•..ı.r~u .i2'(."f"1:ndıc 

!ncek"fl».:ler y.s.pılinii!tır. 

lllÜ'fEFER&lK: * Son ~~ YO'Praic ciükü.mü ftr
t-~ı du:-t.iuğllndan .Boğazdan çı.kamı... 

yarı. \."a.pw·la.r dün herek t ctm· ı.·eırOir. 

+ Dün b!T Rt';;adiye altını 33 Hra
dan, loiilçe altınuı ı:ramı 4-15 kUTıış-

1ııo ... t.>].mışt:ır. * Be:yk-ozıd.3,ki Rı\"8. ~in :n silırük 
ky'p gVtürdü.ğü. bir mıu..ıa bi>ı,"'1mu;>

''\' se-U.C • in ~r~l-e E.lın.nl ı Köp.'ilb.-ü 
yık.ılmı;.'i:t:-. Boıôllıanıe ij.e D t> J·koe-z a1"a
s1.l'.lıC!aki cıtobW act.c.-rll'ri dün yapıla.

manuştır. * G'.1iha.J:I(ı Parkı civ~ında büorüic 
bir ag..;:.ç kovuıbıtıJO(Ja el!i y~ ..... ;n-:ia bl
ı·ı&nin et-·~·d.i bulwun~ur. VC.cudüru
de yara Vt' brre vardL!', bu ya... '-e ~ 
ııt·lıı~l"d-en ö:<ii.iı:ü a.hl~ı;'f'r.ışltr. ı...,'.var

dan k.i.rı-w"e cesıı'<il tanıy ıı..11D11Ştı.r. Tah.
bkrııt. <if>.va..'11 <f'ıdiyor, * Lolr.anla:a.ı,. ei<mei< Yerilm€m""I 
V., rinc İ.sıtı.ı.nbulun gü.!".ı..ı tik un sa..r1 .ya.. 
tuıd.aıı 5ıOıO (,UVal t..ı$amaf c&~nılştir, 

DANSLI MATİNE r---. 
Her Cumartesi ve Pınar saat 17,30 da 

İBRAHİM ÖZGÜR'ün 
TE ÖCEG" 9nde 

P•k yakında: ÖZ O Ü B'OD llok teyl Saati 
IHKKAT: 23/11/912 pazartesi nkş1lınt, ATEŞ BÖCOOİNDE 
siirpri-.ı gecesi, .MUM ALEVLERİNiN etrafta tenl>t,l &'iigeler 
b.ıraJctı~ gece olacaktır. 

~. -Adı'Cı. Galatasaray. Yeni Çarşı caddesi .,il 

, 

\ 

• 
lngiltere Üzerine Cenova'da iki. Tunusta taarruza 

dün hiç büyük vapur 
ak1n yapılmadı hasara uğradı 

Londra, 22 (A.A.) - fogilıere Londra, 2% (A..A.) - Haber ve-
iize.-Aıde dün de hiç bir hava faıeı- rildiğine ~"" Cenova'Jl!JI son 
~ olmamJŞttt. 15 giind.etıiıeri bombanlım.iını esnasında İgiliz 

tayyareleri §emin limanında bu-
Lonıdrıoda, alarm .işal'eti. verilme- lunan ·Roma. ve •ı\gu>tus• isim-
milştir • !erindeki büyük ltalyan vapurla

Memurlara kumaş ve 
ayakkabı tevzii ha

zırlıklan bitiyor 
(1 lııcl Sahifedf-.n Devam) 

büyük ımillkiye funirlerine wre
ceklerd r. Büyük şehirlerde •bir 
ibeyanname veriş şekil mernulıara 
ucuz e1<nıek kartı. temin eden ek· 
mek beyannı:ımcsi gibi dolıduru

lup iade edilecektir. 
Vilayet bu beyannameleri üç 

cıedvel halinde tıopl<l)'aıak dclter
darlı",dara verıccekti.r. Bu dağıt -
ma işkı'nden isW'ade edecek o
lanlar kanun ve talimal:ruıme e
<;aslama uyar.ı<ıt gerek dağılıınaı i.
şinde gerek bedellerinin 1$viye
si tarzı üezn:ınnde Sümeıfuankla 
doğrudan doğruya anl:ışacaklar
dır. 
Tevzi işin'n tanzim ve idaTcsi :çn 
Maliı,c V~kalet'nde husuat lbir 
'!Jiiro kurulzcakLr. 

Tevziat kuponlaı yaıpılacak.-

tır, Bu kuponlar iki r..iıkte olaıcak 
'bi< renk umumi muvazeneye da
hil lbütıçelerden maaş aılanlar, di
ğeri mülhak bütçeli dairelıer'n 

elem.anlarına verilecektir. Her 
renk 'kupon üç kısımdan >baret 
olaoı..k; bunlard< ll br;ncis; ayak;
kall>ı, .i.k'r.cisi maaş sah:lbine ku • 
maş, üçüncüsü karısına kuımaş ve
ci1diği zaman I=ilere'k alanacak
m. , 

Kuponlaroa Maliye VeJ<a.JetinAı 
soğuk damgası muounacak ve ve
rilecek olan malın cinsi yazılacak
tır. 

Karı, koca memur olan aileler 
de, kadm kocasının 1'·uıponların -
dan isıifa<le edec<?k lkıoornı memur 
olmayan kadınlar ise yalnız ken
diler; çin giy'ıın kuşam eşya'.lı a
lacakl•'t'dır. 

Bu i.ş tçin dağıtılacak olan 'ku
ponların taıb'ı bitmek üreredi.r. 

Tevzi edilecek kum•ş ve ayak
kabılar kalite it"barile ayni ola
ca.ktır. Herkes hakkı olan eşyayı 
Sümerbank pırzaırlarından alacak, 
bu paznrlar'n olmadığı yerlerde 
de büyük miilkiye amirinin bayi
lik verdiği bir mağaza bu işi ya
pacaktır. 

Aldığt k11ponu knybe<!enlere 
hiçbir sıı.retle yeniden kup<>n ve
rilmiyecektir. 

ZAT MAA. I SAHİPLgRİNE 
P.4.Ml'KLU MENSUCAT 

İktisat \'c'<a C'l, Ma1\ye V<k&
Jetile mu'.a:bık kn'uak büWn zat 
ma~şln • sahip'er ne Yeı-lı M• ıar 
Pazarh•.ı t~rniından :pamv1<lu 
mensucat ~r •.:csi<ıi kararlaştır

mıştır Br def..ıya maruıus olacak 
bu tevziattn nüfus 'lıa,?ına 20 m<'l>
re pamuklu mensucat v<'f'"feeek
tir. Her ıc,t ma~ı alana ibir kuıpon 
veı-ilceek, o d·;ı bu kuponla parası
nı ödc-yerek pamuklu mensucatı 

Yeô Mal'·ar Pazarlarından ala
caktır. K.ı.ponlar hszır!anmıştır. 

Tevz:ata şu!bat 943 üç aylı.klan 
verilirlren !başlanacaktır. 

AKIL İÇİN 
YOL BİRDİR 

(Bnşmakah•cten Devam l 
nezdinde bil' macera aramasına 

mahal yoktur. Nihayet akıl >çin. 
yol birdİT ve Almanya Orta Şarka 
veya Afrikaya gitmek için asla 
Tü.rkiyenin bir yol nlmad,ğmı 

herkesten daha iyi takdir edecek 
bir me>'kidedir. Almanya, eski si
lah arkadaşı ve dostu Türkiyenin 
kendisine taırafı;ız!ığ·ı ile tcm=n 
ettiği faydalan ihlal etmeyi de
ğil, ancak Tiirkiycnin bu tutumu
nu değ'ştirmemesini \-'e milli si
yosetinin içinde yurun1.esını eli 

hayırhah duygularla dikmeyi 
düşünebil'T ve hakikatin emret
tij'.:i de sadec.e bu olabiHr, Keza, 
denıokrasyalar için de Türkiye
den beklenen fayda mevzuu an
cak yine, hundan gayri bir şey 
olmamak gerektiır. 

J:.'fEM iZZET BENiCE 

rını hasua $afm;ş!ardu. Ayni 
tipde <>lan bu iki vapur 30 bin 
tonluk idL 

Bir lüks transatlantiği olan 
•R<mıa• tayyare gemisi haı:ııe ge
tir.i.lmi:şti. 

Amerikanın Moskova 
Büyük Elçisi dönüyor 

Vaı;ington, 22 (A.A.) - Ame
rikanın Moo·M-va büyük c:ç- .. ı A

miral Starıley bir haftaya k..-ıdar 

Moıskovaya dönecektir. 

Hindistanda itaatsiz· 
lik sona eriyor 

Iı:>ndra, 22 (AA.) - H'ndis

tandan gelen h~berlere göre s!·vilı 

i;baıatsizl.{!e nihayet v"rilmesi 
rouıh İeınel<L.r. 

Y eııi antrepolar 
ve Gümrükteki 

mallar 
Avrupa treni ile şehrimize ge

len ithalat eşyasımn konması ig:.tı 

Demiry<ı" arı .daresi Ahıxkapı ile 

Sara)1bu•nu 01Tasındaki dt-polan 
eLd" etmege çalışmakt.ad... Bu 
husus'laki temaslar yakında bite
cektir. 

L'manlar idaresi de Gadatada 
bazı de<poları aiınağa başlamıştır. 

İlle olarak 3 numarelı un dl!poou 

boşaltılm~tır. Bımdan !başka 

Gümrukler İdaresi de gümrük -

lerden; tooirler•n mallarını sürat.
le çekmeleri için !Etıliğattıaı bulun
mll§tur. Mallarım gümrü:kten çek 
mek istemiyen taıcirler m:.lili Jm
runma mahkemes'ne verilecek -
ler ve hiç bir Sıiıep yokken malı
nı ,;atışa arııetmediği ıi.çin bu ka
nun hükümlerine göre tecziye o
!uM<:akl&rdır. 

Doktor OAl!p Ataç 
(1 inci Sahifeden Devam) 

mıştı. GaHp A!acm evin saatini 
dinleyenler, lb:n b1r enteresan 
mcvzuun en güzel anl.at:l:.ş :ııev
k.ni tatmışlardır. 

Gal'µ Ataç Eml'<.~ Enta:ıiye 
haslalıanesinden ayrılışı ne ka
dar büyük bir 'kayı~a, rad-,u i
çin de, o derece 'büyük h'r kaı
zançlır. -

Tunusta büyük mu
harebeler başhy or 

u inci Sahi1ed~ i\ovarr.ı 

MİHVER 1tVVETLERi NEREDE 
Tt)TUNACAIU 

Loodra, :ı2 <A.> - İ1l!ıiliz S<!!Dz.inci 
Onıiuııu Q<nd>& dı>ğou aer;0ıtJell!'.ediT. 
Alman ıruvvetl»r.1 Oİ<l<iet!i lıQr au.ıCıie 

hırp&!,aamıkı.ad>r. 

Rormn(•J ~Ie1'1'iıı, ~ia'nın 

00 Jı:llometre ~ bulu:ııan El A· 
ııalei'da tutuoaoaıilı sanılmaJrtadır. 

BELciXADA AL!IIA.~ ASKEJti 
AZALDI 

Nev;york, 22, (A,A,) - HUr I\l'lç.1ca 
aj&10ın.ı.n v<>rdiıti bir habere göre, Bc'1• 
0>1cadakl AJmBn lşga! ku~-vetlf."ri, Afri

ka seıcr:nin ba§kt.ngıcında.nbrri oıü
lıim rwk•<ııda azaltılm'§t:r. 

BERLININ VERDiCt 
MALÜMAT 

iBeme, 22 (A.A.) - Bez-linden 
alınan bir haıbere göre, Cezan- ve 
Tunusta mJ!n·er kuvvetleri h<.ıva 
üstünlüğünü ellerinde tutmakta
dırlar. 

Müttefikle<;n yapmağa teşelb
lbüs ettikleri bir ileri hareket dlll'
du.rulmuş ve oonra da püskürtül·. 
müştür, Bu çevredeki miıhver 
kuvvetleri yeni takviye kıt'akıırı 
e.!mışla:rdır. 

Mihv~r hava kuvvetleri 'Bone li
manına taarruz etmişler ve yapı
lan h:iıva çarpışmal.arınd 10 büyük 
Amer'kan uçağını tahrip e~ 
!erdir, 

baskın şeklinde 
girişi ~di 

s~ı Air~d MüttıeAlt Uımum1 
Kara<rgdlU: 22 (A,A,)- Oumartesl gü
m1 l!E'o<'s! Müır.ıel'ok ktıv\..tl~ Turuı 
l!e ~1"1ıeyl a'.)'ll'QD ıoıılbodaiıi Alman 
zırhlı sıgınok:l.arına hilcwn etmiş. 

l<>N!ir. İngilh ve Ameril=ı lruvvcl!"
rin.in külli klmtı M•h.wr kıla!ar:r.a 
loaTŞı yap:!:ın taamıZ'da a:>r b"8:n:ıl< 
için a1€'J!ıc\ıle OL'P~·e ~}Vk<'<l İJıır,;q.. 
fu. 

Teodos'un öiümü 
şüph. H görülüyor 

Teodos adın1a ·biri cvve~ki gün 
trpr yaarL. ola .. aı{ B~·yoğhı t.ı..s

t a~.,.-·- e g'tm" h b"r D"ÜJ<iet 
sonra olrr.", ' r. Tec 1os o:ıtıed<:n 
cvve· ver ... ği 'iau~c clı.'nd <:<i bı
çakla ıclıta yontarkrn ';a? en bı
çx.~.n üzerine d' ek yı:tralandı
ğınt söyl · tir. AELlye doktoru 
tarafından yıtp lan rnua> ·nc-l ~ 
Teodosun vücuciünun mu.htelll 
yerlerinde der n bıçak yaralan 
görülmüştür. 

Bu ııdı:.tmın ha.k;kak!n kazaen 
i<end' kendine varalanıp yaralaıı.
mad'ğıpm to<'b t · · n Müddeiu
mumilik talık. rnta lxşlamı, ır. 

--o---

Tramvay!ara zam 
Cl i~i Sah !tden Devd.m) 

Hulki Erem kcndisil.e görüşen 
b;r arkada'!'= temaslarını şöy
le i.z4Jı etın i-ştir: 

•- Ankaraya gitmemin ""bebi 
sizlerce ın;!!lınıdur. Kömiir fiat.ıa .. 
rının, nakl!ye ücrcllerin.in, amele 
ma"1'aflonnın Mim ş ,;iması şeh

rin elektriğini ve el•k(rikle işli
yen ta~tlnrı.n masraflarını ço.k 
yükseltmişt'r. Bu yfüden; hem 
halkı tasarrufa alı~1ırmak, h1'm 
alektıri.kten tasarruf edebilmek 
ve hem de-, ziyanı önlenl'ek için 
bazı tedbirler almıya karar •·er
dik. 

Bu iş için hem id.;emiz, hem 
de Belediye daimi eııciımeni bir 
proje hıuırlıyacak. Bu projeler 
bir!eştirileırek esas ıekil tesbrt 
edilecektir. 

Bi.ziın yaptığımız teoıx;kJenie 

tranıv4'ylara2, tünelr 3 kuruş 
zam yapmak icap etmektedir. İka
ınetgiihlardaki sarfiyatlknn da üç
te ikisinin csk:, iiçte biıinn zamlı 
tarife ile tahsll" nin doğrn olaea
ğını te•bif ettik iş klı •·ilrin, ışıklı 
reklam gibi ten' i.rn tın ve sokak 
tenviratmın nasıl yap:la~ağuu da 
Belediye incdemektedir. Bu yeni 
tarife \'e şekli yılba~ına kadar 
kat'l olarak tesb"t ve tntb:k et
nıiye çalışacnl! · z. Şehir hiçbir za
man ccrc~·an~ız kalmı::ıtraktır. 

TRA~iV AY DURAKLARI 
YENİDEN TESBİT EDİLİYOR 

Tramvaylar hakkında da Umum 
Müdür şunlan söylemiştir: 
•-İhtiyari duraklar;n kaldınl

ması çok iyi sıınunçlar verm~i:r. 
İzdilıaıu azalıwş, :zaman kazanı!,. 
ınıştır, . 

Bu şekH devam ettireceğiz, yal
nız buı yerlere ara durağı yap
mak ve bazt duraklann yerlerini 
değ'ştirmek icap edecektir. Bun
lım da bir iki güne kad tt tesbit 
ederek bu iti pürüzsüz bôr lıale 
koyacatız .. 

Uzak Doğuda 
U inci S"1ıifeden Devam) 

Brmanayda müttef.ôk bava fa
aliyeti devam etmektedir. 

JAPONLARIN 28 GEM1S1 
BATIRILMIŞ 

Nevyork, 22 (A.A.) - Alıınan 

itm=la)'lcı maliımata göre, 13 
İkinciterşrip gecesl başl.a'Yan Sa.
lıomon adaları den'z mu.ha.oebe .. 
sinde, Japonların 28 gem':si lbatı
rılmış ve 10 tane gemisi de hasaıra 
uğratılıruştır. 

JAPON KAYIPLARI 
Lond:ra, 22 (A.A.) - Amerikan 

lbaılı<iye nazırı, Alba Knox, Salıo
mon adalaıı sularında. cereyan e
den deniz muharebe;inde Ja.po.n
lann 28 gemi kaY'be'i'.klerinO ve 
/bunların, 2 zırlılı, 6 ağ1« 1cru'w!zıör, 
2 hafif kruva21Ör, 6 muhrip; 8 ta
şıt ve 4 iaşe gemisinden ibarelı 

olduğunu söy!•mişııl!r. 

Ayrıca 10 Japon gemisi dıe ba
sa.ra uğra tıbıııoWr, 

3 .,..-S OH TEL C 

.. d 1 1 ?'ı. Lçın e ne er o uyor 1 

r 
C Harp 

Muhtelif Memleke 
lerdeki vesika usulü 

Fransada takma diş nasd tedarik edi· 
lebilir? • Dünyanın en garip vesikası· 
Almanyada 18 yaşından yukarı olan 
erkekler günde 6 sigara veya 10 gram 

tütün içeıbilecekler 
B"'1> müna,.ebetile yeryü:riiJı,.. 

deki hemen telunii nıtmlelretler
de bellıbaşlı maddeler •ves'l••• ile 
vcırilmekte<lir. Bu nıcy~nda har
be en sonra gir<oıı Anıcrikada 
-et-, •lastik. ve di/ler boz, nıadd&
ler vesikaya tab cdır. İng:ıı..re, 
Almanya, İtalya, Rll.5o~ a, Fraıı!ıoS, 
Nuneç, Fiıılandiyada, d, süt, yağ 
sair bilcümle gıda ınaı!&elerile şe
ker, •nbun,. ı;:yocck, malını.kat ı:i· 
bt d:.,cr ibt.yaç nıadd~:cri """'k.a 
;ıe temin olunab.fü. İ>\içrcde ise J 
buıılaı:dan ba~a ywııurta ve kü
mes hay\"aııları bile 'H;J--..ya ta
bidir. 

Bu kere Frı.nsada .tııJınıa diş-
lere de •ve:.lka. k<1rnılmu:ıLlU". 
Yani; .takma diş• y;;pınak içı.n 
en-ela hükumete mürıuaat <>lıına
rak biır vesika alına<:ak ve dişçi
ler bu vesikalara göre icap edeo 
maddeleri tedarik ctltceklerd!ır. 

•Takma di'i" için lat .:ı olan wad
delerin başında • ·aoluo. bulun.
maktadır .• Kaolen• ise Aıner1ka
dan gc.!"Tdi. Ve hatta l•arplen ev
vc.! tekmil ıncmleJ;. !!erde •takma 
W)• için lüzuwlu kaolrnin ',ô de 
l elmiş beşi Amerik•dan (edarAk 
olunurdu. Fa.kat harpten o;oıuıı 
bu sevkiyat yapılm~dı.;.ndan Fran
.:ıda da •luı.olcn• p k azalm:~tır. 
İşte bunun üzarinc \"i~;.!c.ki yük
sek Fransız sıhh::t §6.r..,ının d'J 
şubed mevcut k~olcnleri ko -
mak maksa<lile vcı.-ka ıııecbıcri

yotini koymuştur. Ve •li•kma d:~. 
\·es:kaları pek ôc'I, ınühiın vak'a .. 
!arda diş hastaları iç:u nrilmc:t
tedir. 
Dünyanın en garip 'es ikası bu 

kere Japonlar tarafından B rm&fl• 
yada konulmuştur ki bu da •a.f· 
yon vesikası•dtr: 

Çinin birçok yerlerinde olduğu 
gibi B

0

T11Ulllyacla da afyon ııe-k 
ı~ergup keyif verici bir madde- ı 
dır. Ve oralarda türlü mfuJürat 
g'.bi a(yon satışı, içişi •erbesttir. l 
Bu zeh:ırli maddeye ek.ser Binııao-1 
yalı yerlilerin çok düşkün olduğu
nu gören Jap<>n işgal makamları 

harp tababeti iç;n lüzumlu bulu
nan af}onun Birmaııyada satı~mı 
tallilit etmiye mecbur kalmıslar
dır. Bu suretle Bi:rman)olı afyon
keşler baıl.ema afyonlarını almıık 
için enela b'ırer vesika tedarik 
odecckl.er ve sonra hcrgün muay
yen bir miktarda af)·on satın ala
bilectklerıli.-. 

Dii;er taraftan Yunaristan, Yu
goslavya "" İtalyadan sonra Al-

Yazan: 

s. ELE --
ına.nyada da tütün '"" ~'"a~aya 
da •ves.ka.o konmuştm. Bu .ka
rara g<>re on sekiz y~cbn a.,,
ğı olaul:ı.ra kat'iyen tiılıin \·e ~ 
gara vosi.kası nr lmi)<:cektı:r. On 

sekiz ya~ıudao yukarı olan, s g a 
içt.•n erkeklere günde ~esf!Jt i 
a.ltı aıkt ,,igara veya h"r adet 
•s'gar. vcyalıut da on ı;ram p" pe 
tütüuu \Dr lffcktır. Jüdrnlara ı;c
lince: Yirmi b ) aşından ~ uk.ırı 

olan kadıula.r @nde üçer sııgıırııı 
alabilecel.Jerdir. 
• İngiltu-ede l ıida '.ki l Ü• mil;; oa 
İııgUiz liraLk tlıtUn sarfolunnı~k
tad.T ve lıaıb iptidn•u:da mii
him miktanlıı bi.r tütıin stoku r. ·v. 
cut bulunuyordu. Lak"u za.ruıııla 

bunun büyük bir kısırıı s- .~ iil .. 
miş oldugımdan ) akında İn.,i te
rede de tütün ve s:,..arrıya .. ,e "k.a 
usulüoııün knnmusı çc.k muhte
mel btılwım"ı.tadır .. 

Ekser şark m=leket!CTinde he
men tok.mil ınaddclc.ri ve bıllı:.s
..a eı-.ıak, y:ıi, şeker, petrol, gin, .. 
cek 'e mahruluıt 'es kıı ile hile 
Wdarik çok :.urdur. En lüzttmlıı 

bı.rçok şe)·lor ekser ~ .. r:erde b11-
luruııamaktadrr. 

Darp afeti dışın"a kalan ın >'u t 
Türk )cın:O,dc ise \l's ka t.>ulıi 
yalnız ckm ı;e kc;ııuh ıuşt '. Bu 
Wı stok Joklu~undan dl.' "'ıl, d.a- n 
ihtiyath ve bas xetli olnu::k r. bi 
güzel bir tedbiır:.miz.lendir. EJy
leee bııgün dün~ada her mem!e
ket da1'1.k çekerken yalnız bıılıti

yar ülkem'z bir b<>Uuk cenn"tidir. 

Seyfi llll.'LEN 

''11!1.--=1:1111!2mcıı:~':::!I 
Sill<!ıııanın pek ziyade sevil n 

iki büyiik ve güzel artisti. 
TYRONE POWER 
BETTY GRABBLE 
tarafından emsals.z bıx tarzda 

yaratılan 

KAHRA .ANLA 
FiLOSU 

G ~ l 1 ha .eb."flt .1 ve kın -ve'G.. f ! 

SA AV 
SİNEMASININ hu haftaki za
fer prograuudır. G'.d n:z, gorii· 
nüı. ve t'Und"'n n'kı In~ıı1tz. 

İnsanlı~ın ... Doğruluğ"wı ... San'atın zaferı okn 

A CiHAN • 
i 

• 
1 

~ Bugün LALE Sinemasında : 
~ . 
~ Günün .. Haftanın .. Asrı.o eD büyük heyecanını yarııtAcaktT. 

~! Dahi Rejisör FRANK GAPRA'oın yaıraltığı eş>n Itlıb GARY 
COOPER'in hayat verdiği Jwdretl> san'•tkar Baıirnra Stan

~ wycx'Uı şüslediği 

CİHAN 
,,. . . 

HAKiMi 
Sinemanın yeni bir muıv~ffalciyeti. .. Hayatın kvrkurıç 

ı. miiıcadelesi ... Aşkın zaferi ... San'atın şerefid:r. 
"' lııp:ımmıa&:ı~!l.WiSS2 s vr n ~<9CI Q .. GS'W •~ 

------
lstanbul Defterdarlığından : 

Ilıolt!'& No. Cim! Mlıh· mmcn 
Bede] T•'m C 

51217-1114/334 Meolıı;y,rloöyUndıe 12 pıta, 84 ada, 9 Para<l 
No. lu 950 metre mllNlb!>aı arsa. 768 sr 

J',J/824. Kadıl<Vyünde Zii!:ıtü pa.ııa mahalles :ıin Daii
dat caddes•llde -e.ki 14- 14 müıkerı-<r yeni 
76, 7ô/I No. lu U7 acla, t2 pen;el lW,82 
motre mu.'bbaı "'"""· 11911.82 90 

51217-1114/63 11\ecidiyeköyüı>Oe 4. pafta, 41 ad&, 6 pa.~I 
No. }a 1594 metre nxını~ı arsa. 4453,20 335 

55100/6518 Bo lzitnide Büylikıderede K\llYu sokağın. 
da e.kl 8,.,.,; 14 No. hı 57,50 ~ murab-
baı :1"1&. 180 14 

51217-1114/11 M"'cidiyelıôyünde 4 paf!a, 41 ada, 7 pamel 
No. lu 883 met.e muralJbaı arsa. 22!i5,8D 173 

62175/738 Beyoğ.ımdıll eaı Turtucu :reni S()!lü~ 
mahal .esinôn Totaroğlu wlcağında oskl ve 

yeni ı - 5 No. lu 00,36 metre mucabb.>t 
acaa. 30 

Yulcı'l'ldıa ,...,ıı pyrl rnıerılrul.ler 25/11/942 Çat"Şamba gilnü soat 14 clo 
Milli EmlAk MüdiH-J ü:i!ndıe rnü1't'f<.'iıık>I Komisyonda BJ't1 ~rt V'C ~ık a • 
ile oau!calct>r. ~\l>er;n m;.rvll>kbt lf'md!at =lrt>urı ve nilfu& hilv•yet .. 
;dıaınlariyj.e biTJ~ iha:!e ~tinde K.om -svu:ıa ~ fazla izot-..at \c n M1UI 
14l< MüıdiırlülWt milrr.cııeıllau. .....,.. (12871. 
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ITAÇLI DELiLER· ı 
100 KOCALI iMPABATORiÇE 

\., Yatan: REŞAT EKRE!\1 KOÇ~ -J 

jsuLMACAt 1 

1234 5 , 7 8' 

• • 
Katerina, aşık ı Prens Potemkin'e 100,000 1 

ruble kıymetinde n1ua zzam bir konak satın aldı 

1 
2 
3 • • 

Aleks.~ gelince: cBir Herkfıl 
ku\•vet.inc b r dc·\'i ralutun •·ü
cut yapu. r.a s3lı p~·.. Arasır:ı, 

küı;ük kard<', nin y:ı!:ık oca-sı ya
;:;fc-.;o;r.de v.:kiı!eten bulunurdu. 

Gregudar Orlof, luıo;;mct!ü Kra
lıçes .,;n j}tıf:ıt.ını çabuk yadır -
gadı, fevkahide şıomardı, Herkese 
1'·ar~ haşın, mağrur, kaba oldu, 
YC hcr'..a be.zan, kra! ~<-s:n; bile 
ı. uorta, azarlar gibi sert sesle 
konw;tu. 

(,.'ok içer. körkiitük sarhl\ş o'du
f:u zaman. m<'çhul yerlerde gece
; rdi, bu yüııden Katerina ile sık 
' k kavıga cderl,ı,r<li. Orlof'tan 
·r ,'.'ı,-o;edcn b'r muasırı: cOrlo!, cid
c'. ".I b:r enek güzelidiT ... Fakat.. 
&eddelô ~ktir. diyor. 

Ka~er!na Orlofla, sadakatle 
l 05;:;ndı. F:ıht bu sadakatin m.3.
n:ısı ~udur: 

Orl.ofLa İmparatoriçenin res -
mi aşıklığı makamı·ndan a.tıınadı!. 

Arasıra, odasını ziyaret edcn ba!}
l<a gençler de eksik o11nıyıordu . 
Bunlardan hlı-i, saray mU'ft.afız 

zabi-t:erinden Prens R. K. hatıra 
defterine şı; satırlan ya21!Ilııştır: 

• İmparatoriçe Çark.ol, parkın
da geziniyordu. Tenha bir kö~ 
'birden ka11ıma çıktı. Ben; t('!le
den tırnağa süz:dü. Gözlerimin 
içine ıbakan gözlerinde garip b!r 
l'Sik vardı. B:r saat ısonra, bir u .. 
ni<, beni saray ba~ekiminin ç~
ğırdığ:nı söyl<Xl.i. Merak ile koş
tu!?l. Fakat hekim, gayet ciddi: 

- Haşmctmea<bın eınrile senio 
muayeneye mt"lllunım . Soyun ... 
Ana doğması çı.rılçıpl •·k soyun 
cjlum! .. dedi, 

Göz kapaklarımın içinden. diş
ler-.mden, ayaklarımın tırnakları
na kadar muzyenc edildim. M:u
fa~sal b'r rapor tanzim edildi ve 
sonra giyin!p çıkarken önüme bir 

inubat çavuşu çıktı: 
Beni t ·kip ediniz!. dedi. 

- Nereye? diye S')rdum, 
- ~tropol l<alesine! .. 
•Hayret iç:nde, fakat mutt', ça

vusu tak'p ctt!m. 
Kale, ferah v~ konforlu bir o

<laya knpatıldım. O!'ad~ tam '\>ir 
ı;y, damızlık brr koç g::bi, en km.~ 
veH.i yemekler ve en nefis şara~ 
krla beslendim..> 

• Orkıf'un papucunu dam:ı. at
tıran, küçü-6 zabit Vasilı;i.lrof ol
du Orlof EOakta, Devleti O,.ma
ni)~e ile b:r sulh müzakeres!nc 
:me-mur ed:ı.mş!ti; Katerina da o 
Eıra!Jrcla henüz kırk üç yaşında 
buluııuyortlu; bu çocuğa ka~ı 

ç: 1gınca bir alaka duydu. Vak'a
yı haber alan Orlof, süratle Pe-
1erslıurg'a ko~tu. Bağırdı, çağırdı, 
kpind!, Katerina, sert ve çatô; 
bir yüzle sadece d'nldi; ve ;Jti
fat etmeden dairesine çekilip Va
s "Jçikofla kapandı. Orlof ancak 
o zanıuı, baş aşıklıktan azle<lil
<Lğ~111 anladı. 

Hemen o gün saraydaki daire
sini terkeden Orlof'a yıl-da 150 
rwtı!clik bir irat ile muhteşem bir 
gümüş ta',;m• ve üzerinde 600{) 
ç:f _ i§leyen bir çiftlik ıhsan ejli
mişt•! 

Kilçük zabit Vı~iLçiko! güzel 
çocul:\u, Fa.kat, c"hil, görgüsüz 
ve muhakkak ki w:.:iidan mah -
rumdu. Fakat bu yoksulluklar, 

7,\ ll\'J A RO~L'\!111· 

yen, vazlfesinde muvafiaıkiyetine 
engel değildi. 

• Vnsili~i~,of'ta.n sonra, sarayda, 
Preru. Pl'.>t.em'kin parladı. Yüzü 
pek o kadar güzel değildi; tai«.•t 
uzun boylu, Jevend yapılııytlı. 

FC\•hlfrde zeki bir adamdı. Ken
disinden evvelkiler gibi sadeee 
,çari-;en.in tışığı, kalmak isteme
di. İmparatorçesinin ,t.im~dını ka
zanara·k imparatorluğun bütün 
idare d:Zginlcrinı keneli avucuna 
alma:<, bu ad.;m için tek i-htras 
oldu. 

İrnıparatorıuı;'lln n büyük na
zırları, Poternkinin yanında b'rer 
U§aktan farksızdı. Sarzyrlaki da
iresinden İmparatoriçenin odası
na, yalın ayağına teriıkle ve ge
celil;.: kıyafeti i!e geçLği görüidü. 
· • Blr gün, Kı: tcrir.a, Prens Po
te:mJcine, dipl.omat aşığına 100,000 
I'l.lb!e kıymetinde bir konak sa
tın aldı . 100000 rnbleye de dö~ct
ti. Senclak geliri 775,000 rublelik 
te bir malikane verdi. Bu, saray
daki dairesine yeni bir 3şığın yer
leşeceğine delildi. 

Bir kaç gün sonra sar~~a ye
ni işiWen isim: Zava<lıowlki idi! 
Şahin bakışlı, kaplan kadar kuv
vetli ve çevi:k, güzel bir gençti. 
İmparatoriçe bu <k-likznlı~ hi>.s
sa neferleti içinde bulmuştu. A
ile muhiti meçhul kaldı; saltanatı 
da kısa sürdü; ve gözden düşün
ce de, çıktı{lı muh:te dönmüş o
laca'k ki iz.i ga)<boldu. 

• Sarı:•ydan esrarengiz b'a- ses
sizlikle çekilen Zavadıovslti'nin 
yerine Zıoriç geçti ve değıil saray
da, bütün Rusyada parlak bir 
şöhret oldu. 

Saraya, on sekiz yıışlanrıda, 

bir mızraklı suvar; neferi olarak 
girmişti. Afroditiyi çıldırtan bir 
Adonis kadar güzelru. Katerına, 

ilk görüşünde deli~ döndü. Kısa 
!bir zı:ıınan zarfında bu genç ne -
feri muazzam blr scrvel<! boğdu. 
Ve 'kısa blr zaman oonra, alicenap 
Çariçesinin elini öptü, yedi ku
şak e-.-ltıt ve torunlarını bcs'iye
cck altın ve müceovher!eri iJe 
memleketine ~kildi. Yerini K.or
sak'a bırz·kh. 

• Kor.sak ta sarayın seçme mu
hafız neferleri arasından göze 
çarpmış bi.r eı'hk güzeliydi. Ka
U?rinanın ilk işi bu d<!'.>kanlının 

adını değ!ştirmek oldu; Korsak, 
(De·.-amı Var) 
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Soldan sağa: 

• 

ı - AnbJr a;a mu!-allat rntızir bıı• 

ma.h:Cık, İşare.t. 2 - Asaletli blr tarz

da , 3 - Ili'.r el yPn,1 ği, C,tı.'111 cds.t:, 

4 - Sl:'Tg"uz-..·~t 5 - Bl'~"JZ, 6 - Dı

ka-, A:c;akıar, 7 - T{·t ı ınaden ~cinı, 

Tcı-s.ı rt'tı~. ~ - K<>ku1 u 

nıı,ılik. 

Yııkarıd:ın aşağı: 

1 - Far~ k.oıpanı, Tap~ 

2 - TeeSEtif, T rst t..z..a.k, 3 - Al

loh, Falanın kani -~ı. 4 - L«nıer1 
Kra.!içe, 5 - Tapın:ık, 6 - Vtte.,yet 

7 - Ona sd:'Jm (ik i k<'li~). 8 - Ha

tırlar, M~tup, 9 - R,'z;ıı.er. 

Dünkü bulmaca 1t ın halledilmiş 

teldi: 

12 34 5 6 7 119 
lŞ ARA P• B EN 
2AZA•AFILI 
3KIYAMETB• 
'A•EllUD•NA 
5 • A T AiK A D A M 
'B• • D• E •F A 
7 E YARID • fL 
ILA L A • EK L İ 
' A RAVE R •EM 

İt.'1ııınlıtııl A.sllye İkmci Ticarı:t Mm. 
""'1ııı.,;lndocn: 942/448 

İstanbul Ai'r Ef~rull cadcfıı:& A.cya
nak Hanında 10 - 14 ıı.wnaı-alerda 
ma.nifat"UTa t~ca.ııet!ylıe milştağil ık.en 

28/3/1~28 tat\h.iııd.; Mahkemece i11ciruı

rm:ı karar Vt·ril('o Av1.1.n<iuk. Zade bi
.,.dt>T!.er K<ıllek:L! ş;rke'o ılı! or1aklan 

Mmru~t YÇ: Üı.cy~r vıe Hamdi "~ Resr
zi ' ş.,,·k<>t ""' Hakkı AvııııdukJarın 
a!ac.ıklıları hle altd.ott•kl;,ıi Jııongım!a
toncn n1e:1h~-ierr . .,;mjz.op 24/2/912 tari
h:n.ciil" tcı.ıı.Eikinıe karıır v~ işbu 

htiküm a!Aıkad.arJu- tarııfLnd-an tem
y':z ed01mcltle Temyiz Mibltmı"°""" 

3/7/!l.ı2 tar;h w 1508/2474 No. ıu Jııı

rarı iJ.ı.1 t.ascLlc vP vakı olan Tash.i'h ta-
1 !ob.nin d:ıhi 'rt~Cdrdildi.ği an1~ıldığ~ 

dan icra "~ irıas Ki:!n~ınu.nuın. 182 Jn
ci :mıld<lflsiı:ıc tt•v!ikan lC.ilsın kalk
ması.na ve borçlunun St1rbes1.Qf1 ta
sa.rru.fu için m.:ıllarLıın kıond.1 1 ·:-ine 
i:ı1üi'ne ıw~· :;bu ko.ra;ın uısı.ı.len l'[uu ... 
na 21/11/9-12 tariJıiııdl karar verJ:rii.ş 
ol..iuğu ,;,\n olunm•. (6945) 

lstanbul Dofterdarhğı ndan: 

512.17~9 

6ll50/213 

Cini 

M'·c;G yekôyüm:le ıo pafta, 58 alla, 2 par
No. lu 432 metı>,: IDLT3 bbaı b<lhç~" olen 
ev. 
Ka.ıiı~töyfinCıe lJasan 1-"aş:ı mahJlleslnn eski 
Ul.uroluk )'Onİ. Uh~\-vet sokağında -OOk.I 21 
mükıerı"t.'r yeni 30 ~ 32 k.aıpı No lu di.ik
kAnlı evin 3/4 hla.-<Gi. Saha.ıı (6-0,32) 

68 

1560 117 
51217-1114/259 Mrod;y,•ki:iyünde 12 p •rt:ı, so ada, ı pnıs<'I 

No. lu 2~160 -iN mu rabbo. •"<l. 2218 167 

Yuıkıaırıdl )-azılı gayri mellku:l ~'r 9/12/942 Ç<;ıtan-b' günü saat 14 <le 
Mil.li EIT'Jak MiklJr:O.ğtmde müit•$ekkil Kcnn''JYQrJda. ay~ı ayrı \-.e a,ç!k artt1rma 
!le ~atılcaktrr. İst{>k: .. ıern muva.:tkal t 4 n··nat makbuz\• nü.ft.ı.s hfi\•iyct cüz
daınl::riy!e bır'Jde iha·e S<ldt!Dıde Ko:-n:?)·ona ve f-aı.Ja iza.tıa.t t~ln 1\-li:~i Em-
]Ak Müdürlu .. unc mil:·acaa'ları, (1625) 

-~--~-~-~~-~~ 

Belediye ~ular f daresinden : 
SU?Yun mıc.ıremik3p f~y:tın:ı Nafla VPkh.}f'tin-in ta~·:biyle ik.l buçuk Jrun,o 

zam edilnı.iş oldıti,"'1.1 s:;yın abonelt'Timizın ıttılaına ar.zolunur. tG14 

Rlwrdo ile albayın evleri de 
bu maiha'Jede idi, 

Sır Per esi Kalktı! Sokak ayd•nlık değildi, kaldı -
rımkn bozu1:<tu. Fakat Mis Bag 
sokağın haline ehemmiyet vermi
yordu. Yazan: S. TRUSS Çcviıren: l\Iuarı;,mer AI..ATUR 

"""'--------~--·-Tefrika No: 22 -

- Evet orada! Şu dakika tek
rar cv'ne nasıl döneceğini düşilr 
v:;yo.r herhalde! 

]\iıs B .ıg esrarengiz; bir tebes· 
süm.e bu mütalı?ayı tasvip etti. 
Sôn.l R:kardonun evinin üst ka· 
tına ba!rn. 

- Bu evi de nezaret altında 
'l;u!unduruyor musunuz? 

- Orasını ne diye nezaret al
tıı,da bulunduralım? Artık bu ev
ılr o . .:lürület-e1c kimse yok ki! İh
l"r r HeıcronJlon var. Ona kim 
d .Jnur? 

B:r çatı altından hafif bir ışık 
o(ırtiıımüştü. 

- i~te, dedi, zavallı ihtiytr Ş:m
ci: öm.ilııü orada ge~iriyor. Ne
den hala bu evde oturur, aıı!.a

mam. 

M's Bag yine, bu müıaleayı da 
tasvip eltı. 

Kafası da:ma iş1eyen Mhs Bag, 
bütün bu hddıse!eri binbırlerile 

Hgılendırere1c, bir miına çıkarma
ğa çalışıyordu. 

N·h-·yet oradan uzaklaştı. Polis 
memuru Dukc de geni5 bir nefes 
aldı ve sönen s·garasını hemen 
tekrar yaktı. 

Mis Bag, dokıxır Hadclon'un e
vine dönmekte ı stıca\ göstermi -
yordu. 
Pastor sokağı denilen dar bir S<r 

.kağa S<·ptı. 

Bu sokaktan en ziyade e'Ollaf 
gelip geçerd•. Çünkü p·at kasa -
!basının zeng'.n evlcr'.n:n bulun
duğu mahalleye bu sokak ke;;~ 
m e ııellyordu. 

Az sonra Brandon1un evin:n ar
ka avlusunun k.:p!sına geldi. Bu 
kapı kapalı değildi. Mis Bag, av
luya girdi, Evin sen·:s kapısını 

çaldı. 

Beş dakika ~ldı, bekled;. Kim· 
se gelip açmayınca, kapının topu
zunu çevirdi ve içeriye girdi. 

Her taraf kapkaranlıktı. Fakıat 
Mis Bag evın i:; t•aksimatmı bil
d;ğı !çın, hıç mü~küiatııız mırt -
fakta:ı g<:'çerek, sofay·;ı, gi<dı. 

Merdıvenin başına gelince, He
terington'u ;smile çağırdı. Fak.at 
ce,·ap gc!mcdi. 

Galıba iht:yarın s:ı.ğırlığı çok 
~ctır .. ş:tı ki. hıç :ş't·!?liyordıu. Lk.i 
llletrdotel, >le bıraz gevezelik et
mc~c n;y::-~. uen vuz,;cçmcık üze
re ;kt:n ,l ... ~ p:::ıı yarı a~!k duran sa· 
kından doğru h"f,f b r aürültü i
§itir gibi oidu. 

EKMEK 
Kar.neleri 

Bu sabah Vilayet yeni 
bir tebliğ neşretti 
İst•nbul Vılayeıindeıı tebliğ o

lunmuştur: 

1 - Şehir hududu dahil.ndeki 
askeri birlik \'e müesseselere men
sup subay \'e el'başbrla, askeri 
memurlar ekmek kartlarını al -
mak üzere ik<mct clt.kleri nah'
ye ve kaymakamlık'ara e•·velce 
\•ermiş olduklan ~yannamelerinl 
geri alarak mensup oldukl:rı as
:kcri birlJklcre götüreceklerdir. 

Bu beyannameleri toplayan as
keri birlik \'e müe&"'seler hüku
metçe ekmek ve ekm'ıl'k hubu -
bat vrsaire eşya ve maddo!er:n da-
ğıt,1masına dair ta'ı'n1atrJ:ımenin 

3 üncü madd~sinin 2 'nci fıkrasın
d kj tar'.fata göre 3 numaralı lbor
dTOyu tanzim ederek . folıoğraflı 
memur karneler:ini almak üz.ere 
ço;.: acele olarak Belediye İktisat 
İşleri l\!üclür'.üğünc getrmelidir
ler. 

2 - İstanbul 'i('hir hududu ile 
hariç viliıyetlerde~ askeri birli.k 
ve müesseselerde çıı.Jışan sUJbay, 

askeri memur ve erbaşı.arın tstan
'bulda ikamet eden aileler'ne bu

radan fotoğraflı memur karneleri 
verilmiyecektir. Bunların kıa.rne!e
ri m(l!Tlur bulundtikl.an yerlerden 
verilecektir. 

3 - Şehrim;z belediye ihududu 
dahilinde i.kamet edip maaşlarım 
da şehir dahili emvallerden alan 
mütel<ait, dul, yet.irn;er h'dama
ti \'ataniye veya maluliyet maaşı 
alanlar fotığ;aflt memur karne
lerini maaş dmakıa oldukları 

M:almüdürtükleı;indcn, Belediye, 
E\·kaf vesaire gillıl müesı;esat mü
tekaitleri de mensup oldukları da
irelerden alacaklardır. 

Bu """"iyette bulunanlar ekmek 
kartlarını almak için beyanname
lerini evvelce verdik.Ieri N aılı.' ye 

ve Kayrnakaımhklardan alarak 
Malmüdürlü'l<leıin<ı veya daire!.e
rine derhal tevdi etınelid'rler. 

Malmüdürlükleri ve daireler 
kend'1"rine gelen obu beyan°"'ııne

leri toplayarak bu tebliğ n 1 inci 
ıınadcesinin 2 nci fıkrasındakl ta
rif veçh'le bordro lunzim ederek 

futoğl"aflı memur karnelerini Be
lediye İktısa t İşleri Müdürlüğün
den alacaklardır. 

4 - tstanlbul şehir harici ile 
taşra em'llalinden ıınaaş a.Jan dul, 

y~.ırnlcrle hidaımalı vat..ni')'e ve
ya ma,!Uioyet maa~ alanlar &ıtoğ

raflı memur karnelerini ikrmet 
ettikleri yerin Malmüdürlüklerin
den alacaklardır. 

5 - Henüz maaş tah9's muame
lesô ikmaı ecillmamiş olmlarla eli 

işten çekt'rilen!er Ye kadrosu il
ga edJenlerle vekalet emrine alı
nan memurlar fotoğraflı memur 

karnelerini mnsup olduğu daire 
müdürlüklerinden alaca~lı:rdır. 

6 - Taşrada bulunan memur
ların t&tan•bulda ikamet eden aile

lerne burcdan fotoğ•oflı ıınemur 
karnesi wrilmycceh.tir. 

Bunlara a. t karne!cr mE'n!unın 
bulunduğu vilayet ve kazalardan 
vernecektir. 

7.- Gec:;.:meye t~hammülü ol
mayan bu iı!er:n blr ~n evvel in· 
tacı içb bu t<"':ıliğle ali.kalı vatan
daşların muamele'ıerini süratlc 
iC<mal etmeleri ehemm yetle tebliğ 
olunur. 

Mis Bag hiç tereddüt etmeden 
kapıyı ardına kadar açtı. Gözler'
le salonun her tarafını yokladı. 

Fakat içerisi çok karanlık ol
duğu için, üstleri ~allarfa örtülü 
mobilya hayaletlerindrn başka 
b:r şey göremedL 

lll's •bag sokak fenerinin dışarı
dan sız~n zayıf ışığırın )·ardımı 
ile heykeller galerisine ~çılan ka
pıya kadar yavaş yava; yürüdü. 

Durdu ve kulak verdi. Cilalı par

ke ü:zerinden geçen pantoilalı a
yakların çıkarabileceğ: hafif sese 
benzer bir ses işitti. 

Muhakkak burada b'risi vardı. 

Acaıba Heterirı.gton mu idi?. Yok-
sa ... 
Kapının perdesinı hafif~e ara

Jadı. İçeriye bir göz altı. Dehlizde 
b;r elektr,.;.: cep lii.ınbasınm çı

kard!ğı yuvarlak -b'r ışık gördü. 
Bu yu\'arlak ışık sağa sola kayıp 
duruyordu. Hatta bu ışığın arka
sındo:ı ;;ele nbir insan gö!ges' de 
gördü. 

Bu gölge, heykellerden birinin 
·kaid<'sinı ııiu.ıyene ed yor gibiydi. 

.. ' 

i&:-,;ır yoll.:'trı ilt:habı, yeni ve ea.ô BELSOGUKLl~Gl1 , idra'l' 7.01'1.uill, 

n1esane, pros•-lıt iJıt.ibabı, sist~t. koı· si3ti.t!.ere-, böb.rt.ık rWıa.1.sız~.titJaırrncı 
k~t en mO.'.-t.em.n1('l bir il~tır. Bl::LSA~IİTOL kuı!lan'ln aT bu h;ıN~~ .. 
lord&it çalHM Jtuırt.utıuı·.la-r. Bütıün Eczane ve Ecza ck·pohırından arayı

;ıız. Deposu: Sami Aksu, İş Baf""ık.a& at~'"'3..'iı Rahyıno&Ja,r sok. No. 5, 

' tMtıbul 

lstanbul Mahrukat Of isi Umum Mü
dürlüğünden : 

Of hırıiz!n odı.m v<' ıJ...."IÖn.lü-r karnelcrinirı kin•i<-rf"> vP na.stl dağıtı lac:ıl;:1. odun 
ve °' ..r.ı kömüırlıt>ı'ın:n nt•ı-e-lor<iıen, n3.S'J.l alı.nacagı h:.ktk,nda 1\-Tahal'e Blrl.i'k.1Pr:n-

1ce \-€' halkça hasıl olan tt•redıiü:tJ.i·•r' izaJııe makısa.d~,~e a<;ağı:ki iwhat yazılıml§otır. 
t - Vi~t'ti0 eatir vt• ~~biy • birinci te!·tip olarak s:ıbit gt'J:'iı.J.i!otrP (sivil, 

&ı 1 r. mEın:llt' d..""lbJ) emekli, duıl vt' yetiınlt·r-e l\1a.halie B1rliık!leri v~t.asiyle da
ğ:tı::rnak ilz<'H' 20 B-ri:ııcitı·şriıı 94.2 tarih i:ıdc ?\.lölıa.:t ' Il i:"~.~.:clertne ö.-ı&•t.ı!n1a.k ~
J'+· K.:ı.yımc·ks.ınJ.1:,!ara oduıı \·e köır.ür ık.arı ıe-ri g011"0eriLi1!ştioı.-. Aiü.frndat. cetv<?l .. 
ll'r~!"'lcien Ofise hl'f1ü.ı bir t.:ır:.esi s-:rr.em ~.-tir. 

A) Oduıı k:-.rnelı-ri ~~ıl t"ellıkJ:dSr. 250 şer ~--ıloıtık 4 kutlon~udur. Bir yaprnk 
üstünde karne ve kupbnlf\t•ı rruımaraiıd.tr. B·r ıl.:U cr karnrlı!ri. lıalka teV2i Pd\.'Ct:k. 
v-e göru:1erd iğ:~ntz. cı•dı\·el!'l'ri <ırkasında:ki t..:ıl~ınıata tevfik~n dıolduı!tup \&·dik rd~
cok ve iki n.U!--:.i'~a olarak Ofisr gönde-recekıtir. 

O!ıs Bırb:kll-'ı'Ôt.~ı gt>i~ı k bu oed\Tl:J.er i"ı:ut."'t :ne o birlikıl-e1e en yukın dle
pqkıra gönd.ert'Cl"k ve t\•vziaıtın tarın vıe mikta!"l g~tw'ı.ıClf·rlc .ilfl.n ('o(bloo1-k:tir, 

- Kame sahiplt.·1·.i. bu iloln ÜZ.t!rin<& o de-po/aı·a g-:<t~ceık. ve pMasını \<erip odurı
hiorını a!acak:aro!'r, 

OFİSİN ODUN FİATLAlll: 
Kesllmemlıı 

M<şe behel' 9d'<m 9,5-0 Ku.'11/ 8,90 K'IIrUIJ 
Gu«gı"1. > > 8,50 > 7,llO > 
K('6tarıe > > 7,50 > 8,90 > 
B) oııs;n odun könHirü karneleri kırm:zı J'Cn.kUdir. 50 ırr kllo!ıık 4 lrupoıı,\u.. 

dur. Bunlar bakkında cia odt,Jnıla.r ıU>i muanıelr yapıbcaktı.r. 

OFİSİN K ÖMt'R FİA TLA.RI: 
Kiloou 

F.ski au.:g~ı· ~öınü.rü 10,50 Kuruş 
Yenıi m-eşe Bulgar kömürta 14,00 • 
y. er ll kötı11Ü-!" 12,00 > 

2 - Bôrl;kJrrin karneleri ın&tahnk olanlara acele dJlıtmal11>r~ müfredJtt 
cedvcllerlni en kısa 2arna.o.do doğruca Of~ görn!·Pı'm-elE-rl BirJ.iklı'ırin. eble:rinde 

n1t>vcut kaoıcleri bir k::ıç kı.g>0na a.yızmak suret:y!e daha çok aJJ.,ye odun ve kö
mü":" vt,![ıne!-eri müreccahtır. Bu tevziat-tan sonra ikinci t.crtıp karı:eler gönderile~ 

ceğ:nden ha!· ı~nları.nı sonra da ikm::ıl c<lf>'biıt•cekıt?ı·. Halkım12 Mahalle Bi-r

liklPrino.. n~üırac-aatJa ka::'Delerfni Ot:SCe g::ızf·Le ilı' yapıiacak i!fıın üzerine, tııı
d.ilerine a:t gii'n!~rc!ıc vı· gösterllt•cek depolardan parasını Vl'T .. p bl!'\·ez.in odım 
ve kömürle:-ini almalıdır. 

3 - Birlikifl'r ar..kaswxia talimotı 73-2ılı ced\4·lle-::n _ bır!nci hrutt'SiDe karne 
\."erı·ceği aik•n:n sı.ra nı»n01~ını, dörde nlÜ!ıı..~a.sern ıJvnci hane6;nc Jouıpon numa
rasını, üçü~cü h'l:ııf•ye kaı:nı~ rıumanıtunı, beşinci haneye karne alan ailenin kalQ.ı... 
ğı hanr nu:rr.a":"asını )·nzncaık.tır. 

4 - Mıımwin Koopl'rotlime fahH olanl<tr odun ve lı:ömür almak öçln .,,..,._ 
k'O.r kooprratife miiır<ıcaat ectecek:Ie·rdir. 

5 - İstanbul J\1ahrukat Ofisi Mk>ı·r Çarşıs1 yanmda Maku:lyan Hanında 3 ün-
cü kaıkdır. T~!t•fon Xo: 21329 dul'. (1510) 

De\~et Demiryollaı ı Um um MüdürlüğÜnden: 

Kaloriferci alınacak 
İhtiyaca b~eu Ankar.ada !stihciam l'd!lmck \;z(•rc lüzumu kadar kaloriferci 

almuc:;.kt:r. 
Yaptlacuk imtih,nd:ı muvaf!ak olanlara }:yakat ô~rrcelerine gö1~ 1 inci ımıf 

wta:ik muadili 100 Jir~.ya kadar aylık Ucrt•t ver'!eccktır 
.ı\·~'t·••ri~g;ni yapm15 ,.;c haler~ ili'.iigi buh111nııyan ta:iip1ı·ı•in di:tkç-elcrir.e bon

~-cr .. <sı-er'.n1 , şınıd:ye kad~r ç~~j;ştılt-\arı yrr!eri bild~r;r k;sa hll trrcümC'lerini, nü
fıı3 hüv;ye-t C'ti:t;danı insdikli ör.ıeği i!r en az <.ıkur yaz.,r bft:.gt"'"!'ır1 ve 2 adet 
vC"3ika ratot;rnfla-rını ek ıy1 1 rk en f!"Ç 30/ ı 1/42 taı<hir.e kada.r Ar.kara.da D.'r Da
:t'L'si Rei.!.~iğ;ne ı;:öndern1e~cri. (14:>2} 

Muhasebeci aranıyor 
Gö!c~te b;ı;lu~3:ı Dı:ın~z Fabri:!rnları UnH.:-ı1 ~fi!dı..rl~ü rmrinde i....tihôam 

olur.-ı!"..::.k ve ktnLili clı.rrurr.una göı·e 260 liraya. k-ıdar Cc··,_t \-"C'rHırır~-c. i.bı· re bt~· 
mııh C-._c: .'.i .ıı~k· ... 

L-"'.c~tiıl~rln l\. '~araca ır. fıı'I, v. ~niz :\IiL' ·~rlıı.,"lnQ ve İ:Jt~bulda. da 
!)cqı;z lA~Yaıım Aı:nirlgn~· hem,~ miiıraeaatar~. (1568) 

Sahip ve Baş..'"l'luh:.ı.rriri Et.{lm izzet 
Benice - Neşt iyat n;rekt.Orü 

Cevdet KARABiLGİN 
SON .TELGRAF l\IATBAASI 

Işık, Galate'nin heyk~1Jnin çi.p
lak bacaklarına çcvrild ği ıııman, 
b:r adamın yüzünü dE vazihan 
gö,dü. 

:Vfü Bag, puı g;bı kesilm'şti 
amma, k,;lbi çarpıyordu. Dudakla
rı kurumuştu. 

Az sonra Llan"oa ışığı yine u -
za"«la,<mağa bı.ı.şlad. B.r an ışık 
de"nl:zon uzunluğuna tevcih ;;dil

di. Ayni z:;.manda da hafif bir ma
deni s~' duyuldu. 

Adam, Galate'nin heykelinin 
yanına d9ğru geldi. Diz çökerek 
iheykelin beyaz bacağını kucakla
dı. 

Mis Bağ nefesini tutuyor, san
ki eski dini ay'nlerden •birinde 

bulunuyormuş gibi, bu aeaip man
zarayı.. di1kkaıle tak:p ediyr:>rdu. 
İnsan gölgesi, büyük bir gayret 

sarfediyor gibiyd . F'lhakika hey
keli kendisine doğru ~·dmıiş, onu 
11.a·de;:nin üzerin<len almış ve 
kimo:ı:r ne zahmetle ba~a boş 
·bir kaid€n:n ,Jzcr~ t. oturtmuştu. 

\De·.- ..tn=.; ~ ..... . ) 

Ehliyet mi, Ehliyet
name mi? 

(2 inci Sahifedın Devam) 

Yunus diye takılırdık. Çok iyi bir 
arkada;tı. Bu, il.1nı M~;.rwtiyette, 

ali,-yüliila d~re<:eyle, Darülfünunu 
Osmaniden çıktı. Yaldrz lı bir d .p
loma, >an· ohli,·etnamt ald:. Fa
kat, ı;cl gör ki, ölünceye kadar, 
mektubunu bile başkasına yazdı
rırdı. Ölünceye kadat" da ilkmel<.
Lp hocası okrak, hem d~ hesap 
hocası olarak kaldı. Bun~ ne bu· 
yurulur? 

- Tuhaf şey! .• Peki, diplomayı 
nasıl almış? 

- Nasıl alacak? D;van edebi
yatını, Osmanlı edebiyatı tarc!ıini 

filan gayet iyi bilirdi. B;Hrdi am
ma, ne iki kelimeyi bir oraya ge
tir!p söyliyebilir, nede ynza•bilirdi. 

_ Tevekkeli mi demi~er?: Ya
rım h-0ca insanı dinden, yarım a
lim bild ğinden eder diye? •. 

Bu sırada, biri yerindt n fı:rladt, 
- Benim avukat grliyor işte, 

ded:. Şimdi hemen bun~ bir veka
letnıinoe çıkartıp vbiiıi:.nü azlet
me:;., yoksa, halim hat?ptır ... 

Ve uzaktan ı;elen avul:ata doğ
ru ko,tu. 

B1)SEYİ.W BEHÇET 

22 2nciteşrin 1942 
18,00 PJ'oııram ...e Meml~t Sed 

Ayan. 
18.,403 Müzik: Ra<lyo Dan!:· O:·kR~--t.r.Jl.• 

•ı. (Şe!: N<lıad ~n). 
IS,45 Müzik, Sa~ E.'<·ı ~·rl. 

19100 Kon-u~.a (Z r.:ı.at S.tali). 
19,15 Milz1k: Ş.1rkı ve TUrkü!tr . 
19,30 l\1enı!e:...._t Sa~t Ay.an ve Ajflt» 

Habrr!eri. 
19,45 Serbt>•t ıo D: kıko, 
19,55 Müzik: I-Iüz.ı.:ım .l\ıak.a.nnndaa 

Şarkı:ar. 

20.15 K".>r.u~ma (D:?ı·ti~· Sa<ı~), 
2'0,30 1\Iüzik· L<·J.wc:.ı - Sonat. ç.:ı.

ı~n!ar: !\li!·h·ıt Fm.'ll-ı·n, Qı han 
BDr.&r. 

21,00 K{.G\l}llllil (E\'iU $.'.ıatj). 

21,15 Mü-z:k: Karışı.k ~fcr.'.cam!a rdaa 
Ş;ıtkılar, 

21 150 Ankara Sonbahar At K()Şlılar.., 
nın Nctif•ot);eri. 

22.00 'Aiü~k: VC'rd."rıın ÜP'{'":'a 1arUl'-" 
dln P'11'c;:l!ar (Pi.) 

22,SO h'lırnJeıke-t SJn• A.varı. Aja:• 
Ha~lerı ve Bo~:ihlr. 

22,45/22,50 Yarııki Program ve K;;. 
P"!llŞ. 

(HALK SÜTUNU) 
(İş arama, iş verme ilanları btı 

sütunda p:;rasız olarak bır kaç 
defa neşredilir. Müşküllere ve 
suallere cevap veriliı") 

Li•enin ikinci ıınılından 
ayrılmıı bir genç kız İ§ 

arıyor 

Lisenin i.kinc, sınıfında taıh..o;il

den ayrılmak ısıırarında kalımış 

genç bir kızım. Yazım fevlıJaoe 
düzgün, hesabım kuvet!idir. Rc-s
ııni, hususi müesseselerde. b:card,. 
hanelerde çalışmak sti}orum. 
Bana vazife \·ermek liıtfunda l>u
lu0ı2cak olan alicenap i'j sı;ıM~ 

!erinin Son Tel{:raf l:a:k sütunun· 
da cNecla !nc:ıa, ya yazmalarını 
hür.metle rica ederim. 

jBir orta mektep taleben i' 
arıyor 

Ben orta mektebin «vn sınıf 

öğrencilerindenim. 17 yaşın<layan. 
Her gün saat 14 den ;;k~a;m 19 a 
kadar çalışmak üzere bır iş ar!
y.:ırum. Her ne '~i olursa yapa· 
rım. Talip olanl~rın Son Telgıı=f 
halk sütununda cNA-TA. ru
muzuna yaz:rnaları, 

Geien iş verm e mektupları 
Bay Bahri Yılmaz, Koç, Baycı.n 

Jale Ciddi: g,ze birer i~ \·erme 
teklifi ya1'ılmıştır. Atcle ha'~ 
sulunu memurluğuna müra.caat.ı
nız mtrcudur. 

İş arıyan bir genç kı z 
Ort;, mektebin 8 inci sınıfına 

kadar okum~, az daktilo da b;
len 17 yaşında mütcvaz. b:r a.:e 
kızı hayatını. çalışarak k~zanmak 

ıztırarile resmi, hususi nıüc e -
selerde bir iş aramaktadır. Kendı· 
sine yanında nzifc w·rm<>k su -
reti'c hayat yoluna attığı bu ilk 
adımda teşc: etmek !sıeycn wuh· 
lcrtm iş sahiplednin Son Tc graf 
Jısik sütununda .Jale Ciddi> ye 
yc..t:.ma:arı rica olunur. 

Daktilo da bilen bir 
genç İş arıyor 

Orta m-ektC'p mezuPu, dnı..~ti!o 

ve e>ki yeni yazı b'lir c•·ve:ce be
lediyede çal;,şmış b:r genç re<mi, 
hust:.si müessec;cler~ ... k.ı.:ı:.: ~ \~c· 

ya büro işicr.n<l0, tıca.e hı.. nc • 

!erde bir vazife aramak ad.r. T~-
1 p olanların Son Tcigraf illik sU
tununda Bah.i Yılmaza b r mek· 
tuplzı müraco.at'arı rnc!'cudur. 

Aranılan İ§çiler 

:. H. P, Eınoııör.-ci il kc·vl i:; Bul
rr.a - K;..ıTta:'ll..ı. Y '" ınüaı : 

A Jğıtlrk'. ı e • \ . k .sti:'l'{n.-
J.er n Nurıı(" a 1 ye j ~- b. ·1n-
dak ı Yli.;da hL ;,ül'{ll k ,ğ.cl. v-e ilti r '
s'r.'c :-:ıüra ... ~a ·ı.. 

!\! ıra:ı,g ·1.., T " yecl. T r. .. L Od-:.· 
cı, !ı z:-."' t .. ,, E .... t kc;ı, T ı C"' cJ, A· 
rr.e!e. KL.~r l"rci. 

ASKERLiK İŞLERİ: 

Şu!>eye davet 
Beşi·ktaş asker!ii< şırl>esır.C:cn: 
ŞU'':ıcmizdc knyı\lı <'mekli ve 

yedek subayların ya,, had<t-.ne 
uğrayanlar hariç olmak üzere di
ğer'.eri sıh:hi durumları te"1bit e
dilmek için şubem'ıe müraca:...tla• 
rı ilan olunur. 

~
~mm~ Şehir tiyatrosu 

1 lı"~I DRAM KIS:III 
('İ.' IJ Bu akşam saa i 20,30 d• 

ul!.i:•::ıl. KOl.J.l.GI' ımo)JPC0:-1 
K OMEDi KJS~II 

'0u ak§am saat 20,30 da 
ASRİ! I:O::CN Il!\.B_l\ 


