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Danimarka l 
muahede 

,. 6tı>ldıolm, 10 (A.A.) - Danimıtrka ile Alman~·a ara ında 
maah~ imza edilmemiştir. Bunun sebcb~ Alınanlar taTa
~ yapılan yeni lst.d<ler olmak ı:er,,ktir. 

KA RLAR 
~ J 

~~~~~~============================================:==:===:====================--

l Ömer 
• 
1 

Lüzumu halinde Ekmeğe Pata
tes karıştırılması tavsiye edildi 

.. ı~~~~~~~~~ 

Hububat borçları tesliminin izamt müddet içinde be• 
hemehal tamam olarak sona erdirilmesi tebliğ edildi 

Gıda maddelerlna 
arhn konması 

lstanbal Belediyesinin 
pıTlnç ve zeytinyağla
rını beyannameye tabi 
tutması yerindedir. Bu· 

Ankara, 10 (İlkdam Mı!lıal:>ır;n,. 
den) - Ekmeklilc una patates 
karışhrıldığt, hu suretle olde ,._ 
dilen ekmeğin beyaz, yumuşak 
ve lew.etli olduğu anlaşıl<lığın
dan Tic;uoet Vekaleti bütün vira· 
yetlere biT tamim yı>paraJ<: Jwuı
mu 'halinde ekm~e patate6 ıka
rıştınlmasını tavsiye etmışlılr. 

Vek.ıilet, diğer bir tamimle !ıu
bııbat borçları... tesliminnn tar 

yin edilen b.ami müddet ~inde 
behemehal ve yüzde yüız ~ 
tiııde sona erdirilmesini ve kış 
gelmeden e•·vel lesi ima tın dev Jet 
aooarlarına yerleştir:ijınesWU yj,. 

!ayetlere bicbrmiştir. 

BFLEDİYFLERİN HlJıBl!'BAT 
MÜBAY.1'.ATI 

Ankara, 10 (İ>kdam Muhabırilı
den) - ViJiıyetlerd~ istihsal 

(Alllı:ASI S. 3, SÜ. 6) 

nun kadar azami liaı --------------------------
teapitleri de yerinde o· 
lacaktır. 

Yazan: ŞÜKRÜ AHMED 

O 
stanbuJ Vali ve Belediye 
Reisi LCıtCi ~ırdar hayat pa: 
halıhğıv1n ıaşe maddelerı 

===---· ) --( •'---== 
Almanlar merkez cep
hesinde büyük ölçüde 
bir taarruza geçti 

Bi.r uçan kale Fransız topraıdıırı iiM'rinc!e 

100 Uçan kale 
Fransanın 
binlerce ton 

Lilles şehrine 
bomba altı 

~~~~~~~~ .. ı~~~~~~~~ 

Bu mltblş taarruza ra§men mtlttellkler 
Bir savaş ve d6rt bomba uçağı kayltettt 

Lond!'a, 10 (A.A.) - Dün 100 u.
ça,ı kale 500 ıw uç2ğı Fraooanın 
Litcrf.8 1'fhrlne taarruz rt:-n i...1) erdir. 
Hücu..-n y Wd!:e..ktcn yaprhnı:;;tır. Bin
lerce ton bomba atı!nlJŞl.ır. A'\·cılar 
f3'Şlı!'tlma uÇ'U(:ian y 8 pn 1 aro J [". 

4 uçan 1-;.al~ ka.rıpt· /\N cçak a 
rının hepsl ı:ı~r- d.önrr.uş<u 

L.:ıes şrl> c f<'llc<lP 100 ~a 150 
lolromotr ın.,ca cdUınPl<.ıw . 

MÜTI'EFİKLERİN TAYYARE 
ICA l'IPLARI 

p:ı.:"'1 t'.rı bti.yUk !.a, a akını sırasın

da 100 taoo '1Ç<l.r ka'." Aır.er>kan :ı;. 
bl · !c:>.r ve 5-00 k~ı l~ıır:l sava~ 
uçağı refakal·~ hulur.uıyo.rdu. 

Buna .ra~n ınu\t.t'f ~t·r yGlnız bır 
sav;:?Ş Vt dö t bo b:ı ı.ı;ezı Jc.;ıybe~ 
m~.c:~. Ag r bor tba ı:ı·ak.aı ı t;ı~

le i' h11 i1c d kt fab!'iK.a

la.ra hJcum ('d€ {t! t:t.~'.e."Yif. lıiJytik 
şddı·tie hl ın..cn n:n ı;a:,-}ışrr.Qla.r-

da b<ş Alın"" ,;ı;, ~çagı du.,il.-
J'illrnU.)!ür l>O;li.ti<' pi.:ot!u !öbrı-

üzerindeki durw:nu ile yakın bir 
alak.ıı muhafaza ediyor. Valimi-
1in piJasa itinde incelenıeler 
yaptığını ve bazı kararlara vasıl 
olduğunu gazetelerde okuyoruz. 
Jlk tedbir olarak şehirdeki pi
.. iııç ve zeytin)·ağı stnkları be
:ı-aMameye tabi tutulm~tur. 

Yenidcıı gelecek mallar da men· 
~<•lerinddı.i beledi)'eler tarafın.. 
dm fiat tnsdikine tabi ıılacal<lar
d.r. 

Ka!kasyada Alma11 blcamıarı d.urdura.lda ı.onıt,., 10 (AA.) - Gündü• Y'l· 
ka!:ı.rn dı.ırn;ın bl dl.cıtrıy 1 e ki.ı.p~ı 
olduglmu göı'flaı,.'.t.~n· ·ı·, B.ı...""Q.Ja~'dan 
nlı:<:ıı.za..n all'v 'U•UJ• ı çLXnı:llda 
ldı. 

llüki•nıcıtin iaş:.- politikasını ve 
ııubest titaretlen beklediği ge
ııiş ölçudeki iyilik ve ferahlığı 
kendi hususi nıcnfaaıl rine ba
şıboş bır halde tahsis etnıek ıs· 
tıyt>n ,.e umumi hayatı tazyik 
ıoltma abnla:ra kınşı İstanbul 
Bı·IP<liye Reisi hir şüpJıesİ2 an· 
coık bunu ·yapabilirdi ve b\lllu 
ppıuştır. 

Bankalnrda i"§e nıaddesi sto~ 
luına tahsis olunan kredilerin 
ı.,,.;lme>i günlerine rastlıyan bu 
ı,.,ıediye brarı iki bakını<lan 
faydalı olacaktır: 

a - ... tok nıe\.cudıınun bankaa 
!:ıra ve hu.;usi ardi)·elere göre 
tay.ini, 

b - Azami fiat tesbit edebil
me şarilarımn kolaJlaşnıasL 

btanbul Bele<iiyesi kışın gd
m<'•ind~n, istihsol bölgelerinde 
n.ı.kil nıüşküliitırun başlamasın

d<:!n önel! bizce 3alnız pirinç ve 
o.ey tin) ai:,ı stoklarını dcğ:I, diğer 
bütün bellibaşlı )'.İyecek stokla· 
rını da beyannameye tabi tut
malı ve alacağı J ekiınlara göre 
\'asa.ti ihtiyacı besaplıyara:k icap 
ediyı>rsa kendi naın \e hesabına 
eksikleri şimdideıı tanıanılama· 
oın tedbirini de nlmalıdll'. 

Tiıcaret Vekaleti beledi)'elerin 
iaşe maddelerine karşılık ban, 
kalardan a\ 3'DS ve kredi alabil
mel~rini teshil etmiştir. Tedbirli 
belediyeler vaktinde dananınak 
ıarlile bu kr<dilerden halk lehi
ne pek miikemmel Şl!kilde iay
dafanabilirlu. 

ı lstıf~i tü~<nrıo yerine geçecek 
"' halk lehine yiyeeek maddesi 
iddihar edecek belediyeler ser
beı,ı pi)·.tsada maliyetine satı~la. 
naı.ım rol iJa edebilccelı.leri için 
ı.mumi hayaı se,·iyt'si bu şekilde 
hiı· şüphe ) ok ki hem düşecek, 
ht'm de tikurla beledi)·eler ara· 
sıod• relo.-abeı başlıyataklır. Bu 
büyle olmakla beraber aleliımum 
iaşe oıaddeleri üzerinde izami 
narh tesbit etmellin de zamanı 
ııfolınişfü. Belcd.iJe İktısat Mü
durlüj;ü Tkare: ve Z:ıhire Bor· 
~a!!-ı ile te!nasbrı :&etit-esllıde is-
l•h•al bölgelerinooki fiatlara ve 
,,, .. ,..,_.. ldediyelerinin tasdilok>
rıue göre n1uay3 en ma&rnflan 
•e kiır hadleriııi ilave ederek 
:P<>kal.l iizaoıi satı~ fiatlanna t • 
lııt dcbilır. B iki, bu ha!'Me& 
&uıı ında, 

- Bö~ le tahditler yine kan• 
hor ayı tf' vik f'lrnez mi?. 

>.,nebilir. Yine: J. 

Yedi Sovyet fırk~sının imha edil./r,=A=Jm=~=n=D:e=n-i:z=a-l=t-ı=l-a=r~c\ı MI ll'ITLİF MBtl.EKl.TLFRf: 
~ff ·st·P PİLOTl.ı\R 

diği haberi tekzip ediliyor '' Yeniden 141 
1

; bin tonilato. 
ı1.luk 22 mütte- i 

ı fik gemisini 
1 

Loodra, Hl (A..A.) -· 200 AmN.
k:.an \:l' ~ı! ı,, av 11~gt'!.l:!n ·aiJi..;.-
tindp bu.!uc:Q.."l JGO ,. l' 411. n u.ı.·arı: 

ALMANLARA GÖRE 
Berlin, 

orduları 

telıl'ığİ; 

10 (A.A.) - Alman 
Başkurnandanlığmın 

Kafkas çevresinde TuaJl6e y;Iıı 
üstünde büyük bir düşman rnii
rezesi lmşatılm~ ve 47 müstah· 
kem mevzi işgal olu.runııştw-. 

StaJiıı.grad'a karşı yapılan mii
f ARKASI S. 3, SU. 7) 

SOVYETLERE GÖRE -Londra, 10 (A.A.) - Mosloo-
vada nıryredilen Sovyct ge.:e ya
nsı tebliği: 

Kuvv~tlerimı.z, duşmanla St.a
li!ıgrad ve Mozdok kesımleıin<ie 
çarpışmışlarôı.r. 

Diğer ceplıelE>rde kayda değer 
iıiçbir değişildi1k olmaımştrr. 

(ARKM\ S. 3, SÜ. 7) 

ı Sov et otdusun-
1 datekkuman an-
1 lık ihdas edildi 

Stalinin bir kararnamesine göre 
Harp komiserleri usulü lôğvedildi 

Moskova, 10 (A.A.) - Mosl©
va radyt>su, Stal.n tarafından 

neşredilen bir kararname ile tek 
kumar.danlık idas edildiğini ve 
harp kornisel'!.eri t1Surunün kal
d:r:ldığ;nı bl".d>mıchedir. 

müzahir buJunm""'11~kf.a idiler. 
Dahili 'harp o;e;ıeleı"nde harp 
kxımlserleri Kızı1'ndunun kuv
V<.>1.!.enme6ine, s;)<ıSeı ha<kımın

dan yC'liştıri~mcsi lii.zıan g€0en 
şeflerin intihaıbına ve , ıkeri di· 
siplin)r, kurulmasına müesısir SU>

reıte hardım enı.i:şlerdı.r. 
<AllKA~I S. 3, ti, 1) 

ha tı~~~lar 1 

İngiliz - Amerikan 
petrol gemilerinin 
miktarı azalmıtkta 

devam ediyor 
Berhn JO (A.A.) - Alnıar. 

oruları baskumananiıg"ının teb
liği: 

J\bı.a.n dc·nizaltıları lngil.,z. 
A!r.er.k:an ticarlt gc·rr Jcrine 
cenup Afıı'ka sahille.; açıkların
da ağır kay;plar veı-d:mıi'jl<'Tdi. 

Alman denızaltıları Kap imanı
mı- lıemen yanııb: şında 74.()00 
tonilato tularındıı 12 ticaret ge

ka.t\!, düırı gimc.:J: ı; l aıtın laJ< 
A\·~a l..Olgt-s e ıtıa:.ı.t'l": ı fıM1İŞ1i -

dir T~""ı""u-z !dt ı.ng· .z w.~e.r nll\ 
plc"•Brt ar:ı.sıruı.ı Karıa<ı<ılı, Nor-
'°CÇ; , ~'ranı:ız, Pul • J ' • C er 
b ~rdu &zyt•ndı (.! ~'t' u
('akılar. b4tb .. :ıi t:ı p Otl!t" c' -ga.~r 

h<IJlrd,• L'lie ;,t.ka..'l>t'tnrlı• baval'llll
mışl ~l" C"...tl~ e -1Ja.-ı t1ı.'<~.mıe1-
di, Uf,·arı kn'el~r k Ytik:ıekt.t>-n tam 
b:r ı.o:.a.ıbı t:e hı "<ıct e .. ~ OOrt:>a!aırnı~ 
lard <l" jeı~{ a:ın.1-n habt1 r1e-ı~ t:t~. 
ta-h,., ~: !ı•vk liıdc bi.ıyiJt\t: ı-

Bı rl'C.1, JQ (ı\ A) - $ ff·:ıli &>1-
çİ!<"nr.ın '\"C r.,~ n a:ı:n 13!ıirl bö1ge-
1Ar~ İİ'"L<""inf' yıspı an a,;,;•n eeıı~s•rı.da 
b 11° k~ç U"i:nn k""le . e cf<:'"t motör!u 
hır çok i!ıg~it "' A.,,..,..~ lnmbo 
~J)-'al'rsiıı}.)n dJ-=l .... ~·u:du ~• Aknan \ıeb 
ı g·oo e k.ayd«IN.rıı< k>1>cdi:r. 

Ruzvelt Vilki. 
den memnun 

Va.şmgt()f), 1-0 (A.A ) - Rum..,lt, 
nf'J.>Jbuuta b<-yan.tıtı ıın~.cı.nda V.Jtri.e-

ı DITT lreı:~.n(' verı,;rnış o .. n t;Hih va
zifpyi • n tlifrı·re ıyi> ru1etıte ba
şnrdıi{ını rut1eıın.işıtir. 

mısini baskın hü.cumları ile ba- A 
t:ımUjlardır. #""-----
Başh .A(man .d1 .eniza'tılar1 da 1( s • k 

1 
• 

batı Afr·<a sahı ın.de Fr;erow ( 1 n e 1 
ü.9sü açıkl;.rıı.:.da vr .cenc'p .'1.mc- 1 
rika sahilleri le San't Laurant . ' B k k 1 
ağzorı.da ve ._,·mal Allantikte ş!d 1 a a 
detli fınıı:a'ara ragmeıı 67.000 \ 
toııitato tutarında l O dü~m•n ı 

1

\ 
<ARKASI S. 3, SÜ. 2) 

Karunaıll(>(je kayde<li?rliğine 

göre dahili harp senelerinde ib.
das ec:Jmiş olan haıııı kamiser
leri usulD. yaşlı mütehassıs~ar

dan mürekkep oları kumandan
lık kzdrolarına karşı beslenen 
itianatsızhk neticesinde taıtfrıik 
edik:ıeğe başı'anmı~Lr. Çünk,jj 
bu yaşlı rnücchasısısl1lr o zaman 
Soıl.-ye< idaresiınin ;..j.ikrarına 

inannrak'a. Jıatta bu idareye 

Bti\iik müsabakada ilk san'at 

Moskova radyosunun ;9•-;; .. ~·o~·"·····ı 
• • 1. CÜPALE j 

ışaşıl acak ı d dıas l ' : 1 ~ e,Jijrk_çe ı 1 

Anadolu Ajansı haberleri Ruslar 1 

aleyh"nıl! tahrif ediyor muş ! 
Ankh.c. 

sı) - M 
ak~aınkı 

l' • ( 
1:-tov, ur: 
'i' ya'ıı <la Ana-dolu 

AJ,ns ı ııı S ')et:cıcı a; aot.'r
l<rdf arıcta kat'i c.leı {'('t'fk atı4 

r f lr j ~l-"'1 g , rncse\13 Sta n.n 
sc•n be ~n .... t r.da bı 'lıCJ ua ,n 

rl ., ,.,, c tl ... 
;:; nu ı ı , 1 r. A n J< ay· 
n~t R s · A°J' r z~ 1 ra 1 
r,;!( ar ' rl 11.n d u 
Aj~nsı :- ' y ,,.ı " ni 

1. -da lıerlıan.gi b;r ko~ı· ve . 
ko;u nı\et n:~\..:ut o.un.&.d ~ını 
tas trrc ,; \.azi.fl' ~ayı) oru.7., 

.Stalın b.r r.c ua!ıc \ erd g 
cc\'. . Ru .... Ta.ı-; SJB"'Sr t"ı-afı • 1 
dan kalı.o le çalı. ldıgı i<;in ·~ !'li 

Yanlışları 
ve Türk adetlerini 

bilmemek 

Hataları ile. ! 
Do!udur 11 

1 

BU LARI g n vtrl<m n .tr. Aı.~<I ıı ' 
Aıar. ı bı.nu ı~· ' Ro ler<len 1 

"· Jl.in.-r lıircr bayrnnı f'rıe~ « ak r.CC'b ırivı>to1><Je ><alıııış ve 

1 
nü halarıın12da f~ l:u sart.:.ırı h· ~, 

raf d:ın ~c ar nt'Ş'cıı•lır.Ş:. Hayretle 

- lu.ami fiat tesbili piyo,> , 
(ARKASl s. 3. Sil. 1) ' talin 

ı-Jd d P'm.""' r 1\. u Aıan :-
mu •uı. B<- az ctto o gun l ok •y C&k 1n1 z 
'~ z 1 k 1 
, (ARK~~I '· 3, •l, 2; 1~ ..... .-.... .-.-.-.. .................. ._.-

• •• • • 
ınonu 

Uçuşlar için açılan 
kursu bitirdi 

B. M. M. Reisi Abdllhallk Benda, Bayaı 
I İa6n0 ve Başveldlla de hazır bulun dut · 
törende Gmer İD6nlnln g6jılae Turizm 
Broveslnla allmetl IArlkuuıı hlzZat takh 

Ankara, Hl {AA.) -
Tütk Hava Kurumu Yük 
sek Mühendis meoktebi 
tal<>beslnin uçql""ı için 
aç1.:ğı ·ku?1Su bitiren Öınet 
İnörıfr'ye, bugün saat 16 
da Hava hurumunun Ha
vacılık okulunda förcn1" 
turizm b.rövesi verilımiş

tir. Töc:e~ Bayan İnö
nü, Büyük MUte Meclisi 
Rei.sı Aıbdiıihal<k Renda, 
Başvekil Şükrü Saracoğ· 
lıı, Hava Müsteşarı Tuğ
general Zeki Doğuı, Ri
ya et.:ci.in:ıhur Um'Unıi kci
tibı, Ri.' ascl'cumfıur l!· 
rr.umi Kale ı :vıu 

Matlbtı~t J\lüd~ıii Sc' . 
Sarper, meıb >far, gaze-

, 

Ömer hı.önü bir taiim w;:ışu esnannda 

teciler \'C H .•• ; Kurumu erki- / çesirun şer.f1i bır yapragı 
ını lor<·ı· 1bulunmu,~r. teşkil edecektir . .A:z;z \'e b~''İlk 

Tülıık Hava kuru.mu Ba.,<ıkaru Şefimizm oğ.Lu Ömer inon~ bu-
Erzurum "'l>usu ŞUkrü Koçak (ABX.~ı s. 3. st'. I) 

.Memleketimizin --
en uzun köprüsü 
Diyarbakır ile Siirt arasında 
518 metre uzunluğundaki Bat
man köprüsünün inşası bitti 
Harp sonunda demiryolu inşasına yeniden 
bir hız vermek için et Ü dl er yapılıyor 
An""ııra, 10 (İkdam Muıhabirm

den) - Naııa Vekilhğımlıü.len 
al<iığım.z maJümaı.ı göre Dryar
bakır ile Si.rt arasında bir .ınud
det evvel yapılma,;ır.a ~lan
mış olan 518 metre uzunl:.ğıııı;. 
daki Batman köpriit;iinün inşası 
sona ermi:şl\r. Önümüzdt'ki ,bil"
kaç gün iç ·nde işletmeye açıla
caktır. 

Memleketimizin en uzun öp
rüfili olup hariçten demir ithal <'-

dilememesi dola~ ısi.ie beton y ~
pılrn~ı.r. Köpı:ıiden ya)·atar ıe 
nakil vasııtaları da istifade r .,_ 
bil«!c;;Jeıdir. Köprü) e en ~ısa 

bir zaman u.rfında ray da d ;ıe
necek ve böylece Dı) a.rbak r · 
Kurtalan araısında tren ı;;lerr.ıye 
ba.~Jıyacaktır. Diğer taraftan E· 
laztğdan çı.,pakçura kadar olan 
195 kilo;netrelik kısmın da in •• 
sına lıızla devam edilmektedır. 

(ARKASI S. 3, Si 0 

1 .AKIMTIYA küAEKJ 
Ben de buna 

J aDdarma, kendisine uslim 
olunan vatandaşa, kalıbına, 

b)·af.ctine göre ıuuameJe ec!er. 
Bu itibarla, siz muhlekixe kelep
çe. vurduranıazsınız. Zira, jan
da·rman•n nı:ı um ölçiisüne göre, 
muhtekirin kahbmda, kıyafetin· 
de güze ~arpan •refoh•, b~yük 
bir .niifuz•, ve •iktidar> alam&
tidir. 

Pı>lis, kendısin" teslim olunan 
vatanda~a, k.nlıbına, kıyafetin:!> 
gnre muamele eder: 

Bu itibarla, s:.Z, muhtekirin, 
poli,,ten [aran hu pani mr yan
ke~i n1uamelesi görmesi'ftt u
maıuaz.3uıız: Zira polisin masu·m 
ölçiisiine göre, muhtekirin kalı
bında , '<ı~a(etinde gö1.e çarpan 
•refuh sa'"' da\et eden bir , . ., . 
ofütllıılük• aliinıetidir. 

'-lahkLİın , : unına konulaıı \'3-

tanda'::a, ~lıhına, li.ı~ afetine gö
re ınuamele eder: 

Bu tlhar.J.,, si2, nıuhlek.irin 
re1at'"ı inde hor görülmesini 
miıuıl..-ıin krlanwzsuuı: Zira 
mahkf11nun nta~uın ölt:ü~üue gö
re ını.lıtekitin kalıbında, kı)a.-

şaşıyorum! 
r Yazan:-"'\ 

f~ci Sedultah i 
fetinıle gfu.e çarpan .refah,. hiir· 
met cezbedl•n bir ser,'t-t rem-zı~ 

dir. 
Halk, zaJ11a11 uman caddclc ~ 

Ge rastladığı malıkiınıa, kalıbı· 
na, kı;yarctiı>c göre nıuaıne-le & 

Ger: 

Bıı itibarlı. <iz. muhtekirin u
ratwa tüküreınez.~iniz: Zira hal• 
kın ma~uın ölçüsiine göre, muh
!.ekirin kalıbında, kıı aicl!nd 
&öze çarpaıı •refah•, onun: 
•- Efendiden ~daın!... Sil) ıl

mll"ına kafidir. 
Kanun, kJr~ısına dikilen va .. 

tanda~a, eJindeki kitaba göre t'.&

za ke;cr: Bu ·ı:barla, mt'rnleke
tin iktt!.-ıddı hercümerri11dcn nıes• 
ul olan n..;,ıhtekire, 'erilen cez~. 
bir fikir ka\ gasında kalemi >tir
çen nıii11e\ ,·ere 'uru lan şanıar ... 
dan bıle hafütir. Şu halde, ihti
kiır }apmaktan, kimin, '.,;ın, 

nasıl korknıasını jsti'.'·or'.'!tınw.? 
\AliKASJ S. 3. sti. 7) 
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Ene ii şu hakikati kabul et
mek liizımdır ki. h<'.rkeoin r
kat ,.e •rlılmetU,n mahrum 
uıı:nettiı_:i Sult.:; ıı Ham t, bilakis 
ço1< müşfık\. Saltanat hanEda
r.1na mensup olanların hemen 
1ıepini gever .. Büyükleıe lıür

mE.'1 gesterir, küçük:ere de da:
ır.a yardımlar ederdi. Bu meyan 
da b!l.Jıassa kardeşlerini çoık 
SC\"ıerdi. 

~le>e~:ı.. gençliğın~. b~ük 
'biraderi Murad Efend:·yi içkiden 
vaz gc>çiıımek için defalarca 
kend.sine rica elmiş_ Hatta biz 
za. ~derlerini nümune gösU?r
mlşti 

Satay erkıanrnca tamam le 
ma'um olan bir keyfiyettir ki, 
Str!tan H31?1~in Mustafa F•'Zıl 

P~adan, Namık Kemal Beyden, 
.preı::3in husı.ı..i lab:bı (DoktO<' 
Kaıpi\y<>n) dan lwş'.anmAJası 

onların rr.eşrubyetpel"\·er oima
ları,,dan ziyade, bjyük biraderi 
ie mütemadiyen içki a.ıem:er> 
tett:p e!ıınelerinden mte\d
bttı. 

Yıre c i saro.y erkanı tara
f.ndan soyknmq ve t.c<yid edil
mış bir hakikattir ki, bu iki bi,. 
radcr arası.nda iÇki yıü::zünden 
b .. çok mCııa.kaşa\ar \'ukua gel-
1111Ş .. ,.e Sultan Hanı:t büyük bô 
rad<'rine bitıi::ıen 

- Çok korkuyurum ki, pcde
r:.•ni:rln i.ki>etine düçar olac:ık
s.:Tlız ... Etra!ıınızı alanlar, size 

<>stlL '< de"'l, dü.şınanlık ediyor 
!ar. İçki, aşi};ıar bir surette, \ize 
r!r;zdc ıahril!.ıat yap:yor. Sizi, 
gt,ııden güne felakete süriik!.ü
ycr. Çok tees.9Üf ederim ki, hu
su i t~b'biniz de bu hale mü
.>aade <.>diyıor. H~tta o da size 
kndc!ı arkadaşlığı ediyor... S:
zm en biiyUk talı.bsizliğiniz, 
böyle cahil, ve a:naş bir tab :n 
elinde bulunmanl1ldır. Ben se 
s:h!ıaı \'e kuvvetimı, doğrudön 
~ruy•t, hususi ts.bibim (DQi;
ıo. Ma\'Toıyan;) ye roedyllllum. 
Demiştir. Hat1.il Su•tan Ha.mi

dın bu ısrarları yüzünden bir 
kac defa aralarında dargınlılt
lar da zuhur e'1't'ı;ştir. 

Nitekim Sultan Hamit bÜlfİ.İık 
bır;;.dcrine karşı beslediği bu a
l.iıl<ayı, onun son gününe ka.clar 
muht faza etm;., .. Bir çoklarının 

zan ve hatta .iddiatanna rağmen, 
Ç' rıağan maıl::pusunun en küçük 
i1'.tiyaçlarına kaoo!' dü.;;üne.ek 
ıl<:endisini 'hiç biT şeytlen mah
n:om eL'!Ilemı>ye gayret göstoer
mi tir ... Bu cihet, Su fan Mura
dın hizmetine meırnur olan sa
ıay erkanından baozılarının, 

nczıdimöııde maJıfüz olan halt
r~ları ve noıtlarite sabitt:r. 
D~d Efend1ye gelince .. Sul

tan Hamit küçi1k 'bi,.d<'rir.i çok 
SC\mekle beraıber, bazı ""b!'P-
1.eroen dolayı, ona büyük bıta
deri kadar samimiyet ve yakın
lık gö.>"termemiştir. 

Bu sebe>pJ.er'n en başında, Re
şad EfendinLrı. sdl,....,lgan olma
ması gelir. Onun insanın ruhu
na kasvet veren .ağtr tavır ve 
hareketleri, fikirlttinin ve söz
ler inin caz:ı.besizliği -bütün sa
ray halıkı g.lri- Sultiın Ham;din 
de hoşuna -gitıme'Zrli. 

Fakat diğer bır sebep vı;rdıir 
lci o, bundan da mühimdi. O da, 
şehzade Reşad Efendiye atfe-

dıien ugursuciuK ·ve ş{'an-..et.c.i. 

Çok gariptir ki bu zat hant:i 
sar<Aya ve hangi daireye rnisafır 
gil..>e, mt.>lla.ka can sık:cı b" 
h-~d.se vukua gıelı.rdı. Ya, onun 
oturouğu odada kıymetrar b:r 
e;r·a k rılır, veyaJnıt temas et
tii,~ sultanlar, şduade ve göztle 
lerden biri, bir!l(?nbne haStala
nn·erirdı. Bu o kadar tccriilbe 
edıôrtıiştı ki, Reşad Elendi nere 
ye misafir gitse sairna ooğuk 

kaıışılanır.. Avdetinden sonra 
da onun (n.ı.zar deı::mesi) nden 
masun kalınma İ\,n, denhal 
(Karanfiller) çatlatılır.. Her
kes (üzerli·l<') ve (cörek otu) ile 
(riitsü) ieninli. .. Hatta bazı me 
raklı sultanla!'ın ,.e kadın efen 
di 1erın, deı:tıal (lrurşuncu) ka
d!n a h®er gönder:p (Yeşil ~ 
tem al) altında kendilerine kıUT
şur ıiöktürnü\ı:l('ri de vakidı. 

Su.btan Hamit, cahil ıhdıla,rı.n 

,.e basit d~celi Jalalann e
inde büyümôiş okluğu ıçin, l>Q
ul itikadLann tesiri altında ka
tan bir burao!eperesıti. 

Bu sebepren dolayı şehzade 
ve sultan saraylarında, küçük 
biraderine karşı beslenilen fi• 
kir, onun üzerinde de büşıiik bir 
1 · r husule geti rmit'li. 

Asıl gari'bi şurasıdı. ki, bu fe
na tesirleri ku'V'Vetlendi.recek, 
baızı hadiseler de zuhura gel
mi,..tı. 

Meseli .. Reşad Efendi !ıootiıı 
14 - 15 y~larır.da jken, bır bay
ram günü .büyük biraderine teb 
rk iç;n (Tra:bya) d<>ki köşküne 
g;ıımışti, 

t.ki kardeş olurup lronı.ışur
lark.cn, salond,:ı. 'bir şırı.gıriı işi· 

tikli. Duva..daki lruyilk 'bir lev
hanın ipi kopmuş, dü.·ımiiş .. aı.
tmdak.i etajerde lbulunan kıy

metnr bir vazoyu, bin parça 
etmişti. 

~a bir gün .. Reşat efendi 
yine bir moünası!betle büıyük bi
raderini ziıyarc·te geliyor. Yine 
orunıp ikon1.h51lrlarken, yanda'lc.t 
sakındar. ·bir kanarye kuşunun 
ta!lı ötiişleri 'ışitiliyor, 

Reşad Efendi, kuşun bılh'.ıri 
§adasına bir müddEt kul.ak ka
barbyor. Sonra, Hami'! Efendi
ye dıön ere<k: 

- KanacyanLZın ne ta Uı sesi 
var. Her halde kendisi de çcıkı 
giiııel olmalı... Emır buyurur 
m!lfluııuz, getit'S:nler de ~re-

) yim, Diyl'r. (Daha ,·ar) 

1 

j 11.0ÇUK HABf'RLER 1 
* Hariciye Ve1dı Numan 

Rifat Menemenei<>~lur.a ameli
yat yapan profesör Zave~brudh 
dün sabah vilayete g.derek Va
liyi riyart<t etım'şlir. * Mınta.ka Ticaret Mütlür 
Muavini, Sırrı, Ticaret Vekale
ti Teşkilatl.andımıa Umum Mü
dürlüğünde bir va-zifeye tayın 

edıihniştir. Yerine, S•msun Ti
caret Müdürü Naim getirilecek 
tir. * Basın Birliği İstanbul şu
ooi :reısi Hakkı Tank Us'un 
le.tip ettiği cMtıharrirler jiibi
lesi. ne iştirak edecelderi eV'
velce 'bildirilen 61 münevverin 
baslm;.ş eoıe<leroi ile re6imlerin
den müreldkep bir sc"gi açılma· 
sı kararlaştırıl.mtştrr. Beyazıt 

,---·--------- ı "I 

İstanbul Mclus-la· ı· /ı 
rında iştirakile 

- ' Partioe ki 
toplantı 

Balkın dlıeaıerıaı 
aıAka.dar eden di
rektifler v ıe r 11d1 

Dürı saıban saat 10 da Port.i 
merkezinde bir topiantı ya
ptlmış ve bu toplantı saat 
14,15 e kadar sürm ilij>tür. Top 
lantıda Vali ve Bekd:ye rei-
si Doktor Li1Lfi Kırdar, Par-

t 

ti reisi Su.ad Hayri Ürgüplü 
ve lstar.iıul mebuı;a.n Gene
ral Kazım Karabekir, Gene

ral Relen Bele, Zıya Kar•
ramıir;et, Bayan Na.kiye, 

Hamdi Deniz, İsmail Hakkı, . 
Ali Kfrmi Akyıız bulunmuş
tur Yali Muavin A:Jmıet Kı
nık ve LUttfi Aksoy da bu rop 

lant>ya getirmiştir. Toplantı- 1 
da mebuslar şehrimiııde yaı>

tlkl.arı tet.kikfer esnas:ndak 
U?Sbit ettikleri dilekıler hak

kında Vali ve Parti idare he 
yetice sualler somıuşlar ft 

alınması istenilen karar!.ar 
hakkında izahat almışlarclır. 
,.,.,lantıya oonradan kay

ma'kamlar da iştirak etmiş ve 
büü..ın kazalarrn d.iJekleri ll
zerınde ;ıyn ayrı gör(.işülr 

müştür. Yapıhnası mBl::ıu~lar 
taraf!ndan da istenilen halk 

dileklerinin vilayeti, partiyi 
ve merkezi al;i.kadar eden
leri ayn ayrı ıe®it edilımiş 

ve 'burada halli ı:nıümkiin <>
lan meseleler için vali kay
makamlara direktif vermit
tir. 

Belediye aeç'mi 
sona erdi 

Şeıhir Meclisi aza seçimi dün 
a...l<şam sona ermrŞtir. On günden 
beri bı.iyiilt bir intiıarıla devam 
eden seçimde seçiciler g.eniş öl
çüde reylerini kullanımış'.ar ve 
parti naınııdlerini ser;ıın~lef'dir. 

Reylerin tasnifi pazartesi gü

nüne kadar tamaı:nlaııımış ota
cc.k ,.., o gün seç:.U neu:eleri 
ilan edi!ecektır. Şimdiden verı
len malümata ı;öre Eminönü ve 
Fatih bö~erinde seç;cilıerin 

yüzde c!Nsan beşi reyini kul
lanmıştır. 

Bir kamyon merdiven• 
lere çarparak 
parçalandı 

Dün Suat 3 raddelerinde Be
yoğlu Serdar Ekrem ookak 157 
sayılı evde cıturan şoför Fil•p 
ogiu İlıy•.nın idaresindeki kam
yon yükl\i olduğu odunu Sen 
Jorj hastahanesin~ boşalttıktan 
sonra tah."'OZıları alınır alınarnız 

kaımyon caddeye doğru kayma
ğa baş!arr,ış, ıulıayet karşısına 

gelen merdivenlere ça'llparak 
ikalııiıı~tır. Kamyon kısmen ha
sara uğramıştır. İnsanca zayiat 
yoklur. 

Ün"versite Jı:üti1phanesinde -aıç
laca.ıt olan serginin tanzimine 
bu sahada bir ÇQk muva.ffa
kı>yetleTi görülen SeLm ii2tlıet 
r::-eı-çek riyaset edecektir. 
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''N y . ey,, erıne 

(;'Yuf Borusu,,! 
Vurguncuya, ltalyada Su 1 ha, 
Nutuk 
"Sıkı 

t'aru;1na ve Piyasada 
Kontrol,, a Dair •• 

Acaba, kendi hakkında yaz.ı- ğıı, İialyada o kadar gizli tutu-
lanlıor, \'e yapı4nlar karşı- lııyor ki, bu karardan bala ha-

sında •vurguncu• ne düşüniir! betdar bulunouyan İtalyan kıt-
Hiç şüphe yok kf, arasıra zih- aları bHe var. Biz, bu kıt'aJarın 

ninni O)alıyftn zamane sorg-ula- ötede, beride, hiıHi harbe karış-
rmdan biri de budur. • Vu'l:UJl- tıklannı, yabancı kaynaklardan 
curnun göı:e görünıniyen iç hi.0-
viyeti, hangi duygula.rdan örül
müştür? O, hayatın bugünkü 
se)ri önünd~ ne düşünür? Ne 
duyar? Hayat hakkındaki pren
sipi, düsturu, telakkhi nedir? İş
te, Ney•.!Il Tevfiğin kaleminden 

çıkmış bulunan 
aşağıaak.i kıt

alar, bütün bu 
suallere bir 
vurguncu ağ

zından cevap vermek.tc<lir. Ney
zen Tevfiğo göre, cvurgun<:u• 
diyor ki: 
Düşünımem alemin J:ıa.lü kiılini, 
.Benden mi sorarlar hak vebalini? 
Y aiımay a koyulup elin miılini, 
Ben de.) çanaktan doyar g:.ierlın! 

* Kurarım her yand.a ı;aray, ka-
şüne, 

Yaşa&"ıp siireriın .ömrü ş;jhan<», 
Y a.rın ne olursa olsun, bana ne? 
Bugünkü q:l.iğimi boyar gid€'1'im! 

'* Benden üstün olan penahttr 
bana, 

Zayıfların pootu külahtır bana, 
Servetii siıwanım si.lahtlif bana, 
Yanbırkan gözleri oyar gider.an! 

* Olmalı gJıze1ler, metre.;;im büLılıı, -
Her gecem bir zifaf, her günüm 

dii,ğün, 

Menfaat uğruna bir pire ıçm, 
Bınlerce yorganı yakar gııderim! 

* Bu 'oir bağ borzumu, yaıprak 

dQkümü, 
Tutagörmeliylııı, ben de yükl:.lıınü 
Artık b~layıııca papel OOkünıü, 
Sırtımı kasaya dayar giderim~ 

* Bu beş •ktt'a-nın İm2a ycrLıe 
dünyanın be~ kıt'asındai<J. v .... 
gun<ıılarının ,kalıbı basılmış gi
bidir. Bu bakımdan, •Ncy-zen•i 
takdir etmemek mii.mkün değil
dir. Üstad san'atkarın bir nıczi.. 
yeti de, da.ima, halkın istediği 
telden •icr~yı ahenk• c)le.ıue

sindedir, Nifekiııı, şimdi de, ııa
marnıı icaplarına u~ arak n~yioi 
cebine koymu.ş, ve onun Jer~ne~ 
vnrgunrulara ta pertleden ... 
•Yuf boru.su. çalıyor! ... 

* 
ftlodern bir uıiil! 

Bilmem, şu koskoea İtalya
nın, ortadan .sır. oluverme

sine ne buyurullll'? 
Onun bu hareketinden de IKUi 

ki, modem muharebede, harhe 
olduğu gibi, sulha da ilan edil
meden başlan•yor! 

İtalyanın, muhariplilı::tea, tam 
bit.araflığa çekilmesini, bıışlı:a 
türlü izah etmek mümkün de
ğildir. Hem, sulhün ilan olundı.ı-

. 

öğreniyoruz. 

Mesela, evvelki glin elime ge
çen fra.nsızca bir mecmua, Afri
ka<laki İtalyan kuvvelleri kll'
ınan<lanile, Mareşal •Rommeh 
arasında bir ihtilaf çıktı.ğından 
bahsedh·ordu. 

Mecn1uan1n 
iddiasına göre, 
bu ihtilaf, ku
manda saliibi
yetinin payla

şılamamasından d<>ğu)·ormuş. 
Alınan 111areşali: 

•- Kumandan benim! .. • di
yormuş. İtalyan kumandanı i!.e: 
•-Hayır: Kumandayı ben de

ruhte edeeeğiın! .. > cevabını ''erL-. 
yormuş. 

Vaziyeti anlatan Fransız mec
muası, bu ihtilaf dedikodusunu, 
zarjf bir niikteyle tafüya bağla" 
mış: 

•- Canım, diyor, bu anlasa
mamazlığın devamına ne lüzt;m 
var? Bizce, bir .taksinıi veu.iI• 
yaııılsm, ve badema, tat:.rnızlara 
Alınan Mareşali, ric'atlere de, 
İUılyan Mareşali kumamla et-
. ' sın .... 

* Nutuk yar11ı 

M ill\·ercHer, demokrasilerin 
icraa itan ziyade •laklakı

yat.la vakit geçirnıcle•ile eğl&

nirlerken, • jcraata her zaıno.n· 
dan ziJade mulıUıç bulundukları 
bir sır:ı:da - cnutlLk• nıerakına 
kapıldılar: Evvela Bay Ribbeu
trop l>ir nutuk söyledi. Daha o
nun akisleri dinmeden, Doktor 
Gübbels söze başladı. Göbhels'in 
ardından Bay Hitler'i dinledik. 
Hitler'in arkasından da, Göring 
konuştu. Göring'i de sıra:.ile, 
Doktor Funk, Von .Papen•, i\la
reş&l Roınnıel, ve n ilıayet, Dok
tor Kroll takip ettt 

Fakat bence, Milıvercilcr, har
be bu silahla devanı edemezler. 
Zira ııutuk yanşında basımları 

kendisinden o kadar idmanlı ki, 
Mihverin, daha yarı yolda ... !\ut
ku tutulur! .. 

• * Mu:ı:ıam bir tertip hatası! 

Diinkü gazetelerde, şöyle bir 
serlHha okudum: 

•-Piyasada sıkı kontrol baş
ladı! .... 

Bunıt okuyun<"~, bizim ınüret .. 
tiplerin: ıııurnhiblerin artık hu
dudu a~an dikkatsizliklerine öf
kelenmemek elimden gelmedi: 
Hatanın hu kadar kocamam da 
gözden kaçar mı? S<>rarım on

-lardan: •Sıkı kontrol• ne de-
nıek? Piyasada şimdiye kadar 
buna benzer bir şey görüldü mü? 

O havadi•in aslı elimde bu· 
lunmadtğt halde, tecrübelerime 
istinaden o serlevhadaki hatayı 

diizeltebiliriın: Zira bunda anla
şılmıyaeak ne var? BesbeUi ki o 
ckontTol., ·sıkı· değil, be-rmu· 
tat ... •Kuru sıkı. ola<:ak! 

Tombul ellerini uğı.ıştura.nık: 

- Ah, Mis Ştanhop, dedi, Se
iyen sizinle konu..<ıınak i5tı

'l r. Ş..mdl de sizi bekliyor. 
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Ben de ba·bam razt o!ımaz, dıye 
cevap veroniştim. Balbaım öl• 
mezdcn ev\'cl benden s&z iste
mişti. cKat'ıyen tiyatroya inti
sap etmiyeoel<Sion, artist olamı

yacaksın!. dem~. B<'n de söz 
vennişt:ım, 

Genç kız somu: 
- Acaba yeni b'.ır talebe gele

cek de, onu mu beklemek icap 
edecek? 

- Bilın>yocum. Her lıalıde Se
baz.~i ·e-n si.ı.e ne ~iyece.kse, 
sor;k.,.. 

Elen çıktı, koricioru yürüdü 
ve S bastiyenin oturduğu apar
tırr.1-n .k:;pıs:nda durdu. 

A.ğ:r bir ı.cs cevap \'Cr<ii: 
- Git:iniz! 
Eıen'in g<ııdiği apartıımaıın 

ac&ylp ındbılyası nlrdı. Daha 
d:>.ğrusu aca.>ip de deği1 de, an
ea.k zencilerden aluımı.ş yeni. 
moda. ze\·kte bir ta.kun mabilr 
yeler ... Lake odalar, duvarlar
da bir çıok taıblolar, kırmızı ge
ruş duvar!~ üzerinde bol bol 
yastiklar ... 
. Scbastiyen genç kızın içeriye 

Yazan: Tilrkçeye çeviren: 

Atrqostos UlR .. Muammer LATlTB 

girdiğini görüuc<': taraf ed:lince bu adamı bam-
- Bonsuvar M. Şta.ııoh<'ıp, de- b~'ka bir ad·ım olarak kabuL 

di, (eL:nde«i alı>n ka!{'mi bir emıek laz:m b'°"ldiği k:;naatır:· 

~r:ara bırakarak, yavaşca aya. deyıd!. ince parrr.aklarından bi-
ğı:. kalktı ve uzun uzun genç r'nde uzaklan ..-;anın gözünü 
kıza 1>•kt.ı), Jan ziımrüt •bir yü.ı:ük \'ardı. 

Fol S~astiyenin üzerinde - Rica ederim, oturunuz! 
sil\ are cibisesi vardı. O da çok Seobastiycn b•t.mek üzere olan 
kısa boylu idi an:ma, yapılışma sı;:arasını L3t:dGrt'<i ye b:r yenı-
ba.kılırsa, kuvvetlice b!r adam sini yaktı. 

olduğu anlaş!Jyordu. Sarışın ;; M:s Ştanho;ı, size baz ~eyler 
çok ince saçlart vardı. İnce du- söylemek isterim, dedi Bizim 
da.lclannda kan k.a.lmanuş gibi müdürümüz Boıdonı buradaki 
idi. profeoorlLllk vazıfeniıııde epeyce 

Elen her zaman bu arlamı es- terakki etıniı; olduğunuzu söy-
rarengız bulurdu. Zav::ıhır4 her-_ • :lliy~r. Onun için size mües:;e-

seıın'zclP daha müllı;m hır vazi
fe \·erıne;< i.5ti'yorun1. 

- Çok teşekkıür eder:.m. 
Genç kız daha bir şeyl,er söy

leme< i t ~ ııwr, fakat Sen•bas
lıyen e:·:c m>ni oldu. Gözleri 
s:garas:nın dt· manlarr.a da'·?
rötl< ilave etti: 

- s:z hariku'lıde bır danoöz 
olduğunuzu bili·yor mııSunuz? 
d:ye sordu. Hatt.a blZan kendi 
ker.Uıme düşünürüm. Acaba 
Mis Ştanhop neden t:yatroya 
inUsap etırniyor diye? 

- ZannEderi.m, siz bunu bir 
kere daha bana sovleıni.:ıti.niz. 

- Peki amma, bu şekiltle ve
rHen bir sö~ü tutmak mecburi
yeti var mıdır? 

- Belki sizin için öyledir. Fa 
.k:l!t ben veıdigim sö~ü Lutarım. 

Pol Sebastiyen hafifce omuz-
1.rını siLkti: 

- Gen;i orası sizin b'lcceıtı
"iz bir iştir, dedi, fakat burada 
çal:şnağa başladığ:nm:lan beri, 
bilhassa son a'ylarda büylik te
rakkiler göstet'diniz. Ben de bu 
istidad'ınızı göz önüne alarak, 
size yeni bir vazife hazırladım. 
Bu suretle bana olan OOl'Ç'torı

ııızı daha çabuk ödemek fırsa
trnı da eld~ etımiş cı'u.sunuz. 

,(Daha ur) • 

il BİKİNCtrEŞRl" - 194% 

EKMEK ![DIŞ POLii'iKAj 
Si Ki N rısı Almanya ile 
Bu anormal va:z:ıyetın 
önüne gt!çilmek için 

tedbirler alındı 
Evvelki gün alınan tedbirler 

sayesinde fırınlara fazla un ve
rilmiş olmasına ağm n ekmek
sizlik dün de kendini gıösteımi~ 
ımjştir. Bir çok fırınlarda ekmek 
bulu<ıaımam ş ve Vali yeni ted
bitter almağa medbur kalmış

br. 
Son günlerde şehre hariçten 

bir çok kiıın'lelerin gelmesi ve 
ll:ıayram münasebetile civar ka
zalardan şehre bir "1<ın btşla
ıması yüzi..\nden ş81ırın günlük 
un sarfiyatı çok fazlalaşm~ ve 
Ofis de isten:lcn milorarda un 
vermmıı.iştir. MarnTiafih bu a
norımal vaziyetin bu :l!kş•m ön
leneceği sa:rıılırraktadır. 

Beşiktaşta bir 
değirmen yandı 

Zarar ve ziyan ıoo 
bin lira tahmin 

ediliyor 
iBe ·>!<taşta, Kiiyiçinde, Papaz

yan adında birine ait Sebat cle
ğirmenlnde, l!'VVeıki gece saAıa
ha karşı saat beş buçuk radde
lerinde yangın çıkmış, İstanbul 
ve Bey<>ğlu itfaiyeleri demal 
ha'berdar edilmiş ve yangın ma
halJine gehnh;lerse de sü.ratle 
büyüyen ateş bütün değirmeni 
Si:;.rrıtnı§ltr. 

Ateş göru!i.ir görülmez, de
ğirrrıende me• .. cut 5000 çuval 
unun tahkyesıne baş\anmış ve 
unlar kurtarıtrnıŞttr. 

iı.tcş, bütün gayrete rağtmen, 
Ancak, dıi:J1 rnbah saat ,;ekiıe 
doğru sör..ciürü 11n1~ür. l'>eğit'
tm('nin, müştcmiliiıtınd~n ol.an 
mı.iteaddit barakalar da ateşten 
Jmrtarı!amaml:i ve bunlar ancak 
dün öğleye bdar sönrlü.rWcbil
m şlir. Zarar 100 'bin lira kadar 
tahmin Edilmektedir, Bina si
garlal,:dır. Yangının, bir mangal 
de-vrilınesi n-eti.cesinden çtktığı 

sanılmaUadır. Müdde:..ırourni

li:i<: \·e zaıbtta tahkikata devam 
etmek tcd.ir. 

Bir karmanyola vakası 
Ye~ehırde, Turan caddesin

de 4!! numar~ oturan eczacı 
Kırlror, e\"\'ekki akşam, Kasım
paşada Bahriye caddesinden ge 
çerken. kar~tsına çıkan üç kişi 
üz~rine çullonımışlar \'e bir mik
tar parasile a.ltın saatini alarak 
k çmışlard:r. Kırkorun polıse 
m.4.racaati ü,zerine, Cafer, Kad
ri, Hur~it i-siml-erirde iiç kar
manyıolacı yakalaı>nıı$JT, 

Bir katil 14 seneye 
mahkum oldu 

Geçen sene, Fa1!ıma Jale is
minde sevişt:ğ: bir genç kadı
pı po~:s tabaı:c~sile öMürmek
ten suçlu Must.da Yü.kıselin 

.i.kinci ağı rceza mahk.eınesin
de-kı duru~ması dün net.i.cel€n
miştır. 

Va.'.<'a tarihinde polis memu
ru olan Mu.'llafa Yükı:ıel 'bulun
duğu \'e mü~asebette lbulun
duğu Fatıır.a Ja.Je adında hafif 
meşrep bir kadım ba-şkal.arile 

de düşüıp kalktığt için fma hal
de ktSkanmakıa idi. 

Dünkü wn duTUı,ıma netice
sinde Musl<fanın, Üaleyi, katil 
kasclile vurarak c'.diiroiiığii sa
.bit ohmış bulunduğundan, suç 
lunun 14 sene hapsine ve mü
eb'oeden amme h7;met.lerne ka
;bu l edilmemesıne karar veril

ıın.ı~tir 

Mehmetçik yurt 
bekçisi 

Emı.nönü Halkevinin CunJlıu
riyet Ba;ı ramı münaseelbtile a
çaı:aiıını haber vcrdiğimlıı cBü
yii'k Zaferler Dıyoromas1> l!le!"gi.
sinin en guzel e.'lerın1 tc;kil eden 
• ~1eh edcik Y urd BC'l<çıs» pro-
jeksiyonlu tablosu:'tm dün 
tecrC.~ı yt.pılmı \'e guızide 
san'at.kiırları:mız tartılır.dan çok 
b~nilmiştır 

Derslere başlanıyor 
Şişli HalkevinC:en: 
Turkç~. !'lg ltz<:e, Almanca, 

Fransızcı, Dı ış - Biçki, Şapka 
ve Çiçek derslerine !ki~r;,. 

kavgada 
müttefikler ... 
Y<1Z4n: Ali Ktırı.aJ SUNMAN 

H arpten >onra Auupa 
kıt'asında sulhiin esa-sb 

ve dtvaınlı bir surette 
ycrleşebihnesini temin için müt
tefiklerin neler düşiindüğüne 
dai.r hemen betgiin orta)·a bir 
mülilıaza atılmakta, bunun ef>. 
rafında daha başka l<ı[sirlcre gi
rişilmektedir. Harpten ronra 
müstakbel sulJıün sağlam olması 
yalnn Avropaya değ t, bütüo 
düııya)·a taaliık eder bir mese~ 
olduğuna şüpbc yok. Dün)·a har
bi bittikten sonra diin)a su:.hü 
gelerek diyorlar, Fakat Avru
pa kıt'asının mukadderatı ne 
olacağı d'lin ucuna ilk gelea 
sual!erdcıtdir. .Miittcfikler tara
fının sal3Jıiyet H makanı sahibi ... 
bazı erkanı vakit vakit bu mü-
him balı.c temas etmekte ve bil
hassa harpten sonra ALınanya
nın vaziyeti ne olacağı ile ıneş
gul görünnıekledirler . .Müttefik
ler tarafın n dikkat ettikleri bir 
nokta şimdiye kadar pek belir
nıiı;tir: Alman oıilleti ile öyle 
bir d~maulıkları olmadığımı 
her vesile ile söylemek. 

Alman)· anın hudutları dah'lin
de yapyan milyonlara karşı bi
tap edetken müttefikletin böyle 
bir vaziyet almış olmaları daha 
başka nıü15ha-ıalara yol açm.akr 
tadır. O da harpten sonra Al
manyada IH! gibi cereyanların 

kuvvet alacağıdır. İngilizlere gö
re, mes~li Ahnanya dendiği za,.. 
:m..an o ıneın.lekelte y.:ı~1yan1ann 
hepsini de ayni suretle düşünür, 
l\J ni şe)·i duyar, aralarında tam 
bir anla;:ına de\·am edi)or diye 

saynııy.ı imkan yok.tur. Bir kero 
Almanyanın tarihi gösteri)or ki 
şimal ile cenup arasında öteden
beti a)·kırılık vardı. 1870 - 71 
harbinde Prusya tal'B!ı galip 
gelmiş, Franısa )enilmiş, Biı>
ıııark da a~rı ayrı irili uf.aklı Al
man. me"11eketlerini birleştire
rek büyü.!t İmparatorluğu kur
muştur. O İmpara.~rluk kıırnl
dııldan sonra .küçii.k b~'ilk Al
man hiilWm~tleri birliğe aykın 
gel<>cek he.r hareketten çeı.m. 
mişlerdir, Bn da kuvvetli bir 
Almanya d•hilinde yaşamantıı 

verdiği emniyet ve itimatta.o 
ileri geliyordu. Geçen Umlllnli 
Harpten sonraki mağlübiyet 

üzerine de Alınanyada bu birl»
ğin bozulmadığı görülmü.~tü:r. 
İmparatorluk sa[:la.mdı. Bilhassa 
Bavyeranın birliği muhafaza uğ
runda alınış oldıığ" vazi)·et Bi5-
ınark'ın eseri bir giin yıkılaea
ğıuı zar.nedenleri çok şaşırtı:ıuş
tır. 

Geçen harpten soıınıki sen&
lerde Bavyera'da dahili birçok 
sarsıntıların başgösterdiği daha. 
hatırlardadır. Vitelsbah hancda.
nına sadık olarak hükümdaThb,'l 
istiycnlcr VP istemiyenler ara
sındaki mücadele ırzım sürdü. 

Bıaıtün de B.nyPra·nın \·aziye• 
tinden bahsedili:rken Anglo -
Sakson matbuatının ortaya at
tığı, daha doğrusu tıwulediği bir 
mesele vardır: O da Bavyera'nın 
eski Kral han.ıdaııının mirasçw 
olan genç J>ı.ens.in tac ve tahtını 
ele geçirmek hususundaki emel
lerini herhald" k.albirun fçinde 
beslemekte olduğudur. Vitelsbah 
hanedanı birçok felakeller gör
miqtiir. Bu baneda.nııı iki oğlu 
delirmiş, bunlardan biri kendinJ 
öldürmi~ sonra Lııitpold zamar 
nında Bavyera rahat etmiştir. 
Sonra onun oğlu Üçüncü Lndvig 
Kral olmuş, fakat geçen harpten 
ronraki mağlubiyet Celaketi ü
zerine Vitel•bah hanedanı taht.
tan indirilmiştir. Bugünlerde 
bahsi tazelenen ;ıenç Prens de 
Ü~üncü Ludvig'in oğlu oba g<>
rek. 

tkinc. dün) a ha.rlbi başla
dığı yıılı:!ını1ııen, her k<:ınuş

mamn oonu gok'ere da)"'nı
yor. Karad:ıo, havada ve sa
da çeliğe bürürımrk ,.e t<-k· 
n.k dünyanın bilg:1cnle do
nanmak zarur.dayı:z. F' tre
lerimrzi bu ülü.nün yol.ımda 
çalışan Türık Hava Kurn~.,. 

n n birinci giınünd<'n itiha·ren J 
başlanacaktır. lstokl'i!erin hergün K T H. · 

na ver<"lim. 

17 den 20 ye kadar miiracaatleri. &..-----------' 



r'Jlisiireme tedbiri 
............ 

Alman 
de 

es!rleri
zi ncir lendi 
---·---

Almanyanın tehdidi 
karşısında İrıgil tcreN 

nin hattı hareketi he
n uz belli dcğiT 

Lon-dra, 1-0 (A.A.) - Rö)·ler'in 
dıplonıatü. mulhııbiri yazıror: 

lı1',ıiliz harp csil'lcr;n n pranga 
ve zincırlcrinin kaldırıldığı hal<
k.uıdo. Almanya taıafından §lırı
d ~.e ka<ıar hıçbir bildirlk neşre
dilmcmcsi ha.sebiyle, İngiltere 
hükümetnin misillemeye ait ted
birlen btı>giirı öğl~ vaktinden iti
lıaren tatbık mevkiine geçiril
mi~t •r. Bu kararın tatbi:kal saf
hasına girmesine ait bütün ted
birlerin alındırğı sanılıyor. 

Büyirk Fritanyaı hüküıneti, 

prar.gaya vurulan lngı!Jz harp 
esırlerının a.yısınm üç misline 
çıkarıla.cağıı:a ait Alman tehdi
di latb.k edildiği takdirde nası.! 
bir lıattılıareket ittiılıaz edece
ğini bildirmamiş.>e de kararını 

tallb k hal<'kını mı.ıhafa.za etmek>-
te bufonm!Jitur. .... 

Pasifik Harbi 
.......................... 

Oven Stanleyde 
Japonlarla te

mas tesis edildi 
Meılxıume, 10 (A.A.) - Anı,.. 

lralya kıt'aları nihayet Owen 
Sl;, . .ley dağlarında Japonlara 
y~t ·~mi~lc-r ve tekı-ar bunlarla 
saıv~a lutı.:.şmuşlard:r. 15 gün
derlberi Japonlar Anıerıkai;larla 
teması l~>is ve savaştan 'kaç:n
mırkta bulunmıı:şlardı. Müttefık 

UÇ""ları Rabaul'e 60 ton 'bomba 
atm~lardır. Japonlaruı bu ana 
üslerin:le herşey harap olmuş.. 
tur. Kiska'da Amerikan u..;akları 
tarafından bombalanmıştır. 

------
•• • 
Omer lnönü 

(Baş tı>rafı 1 in<i sahifede) 
gür. l!ava KII1'1munun genç kar 
ta.ilan içine karışmL5 bulunuyor. 

iBa.<j1ang:ç ve tekamül uçuşla
rını büyi.iık. bir J.nt.iza.zn ile biti,. 
ren Ömer İnönü'yü lbu başarr
sından dolayı Türk Ha\'1 Ku
rumu namına tel:ırik eder ve 
kendisine turizm brövessiile ala
meti farikasını vermek1e iftihar 
duyarım. 

ömer İnönü: Hava Kurumu
nun '1:an-atlan seni daima şeref
le ihatırla)"3Cakur. Seni ilk uçu
ran Cıu yuvayı unutmam~ 
Tfur« havacıll.ığına büginle, ene.\' 
jinle her zaman yardım ve hiz,. 
met elm.,k .. Hepimizin send~ 
isled.ği 'budur .En candan t<>
menniıniz ise bıı~ıı.kü gibi her 
iş.inde mııı.vdfak o!manclıu 

Kurum Baı:kanının lbu nut
kundan soıira !Büyüık Mi!Jet 
Meclrsi Reisi A"bdülhalik Renda 
Ömer İnönü.nün göğsüne turizm 
bröve;inin alameti ıfa.riıkasını 

tahnış ve Ömeor İnönü şu s&
leıCe teşekıkür etmiştir: 

c- Sayın başkan; Hava Ku
rumunun turiZJm brövesini al
maya muvaffak olduğum için 
büyi'~< sevinç ve şeref duyuyo
ruan. Ban·a· 'bu lba.lıtiyarl!ğr veren 
Hava Kurumuna ve Y~ Baş
kan.na yürekııım minnet bo~u
yum. Hava Kuruımun-daki sa
yın hocalarımaı şükranlarımı su 
narım. Seyın Ba.,<tkan; öğüt v>e 
dik:k.ter:nız ~nim için çok ky
me1!iıdiı-. Bütün hayatımda Ha
va Kurumuna 'hi7..ıneilerde bu
lunmı>ya çalışacağım .. 

Bundan san<a misafirler bü
fede ağı.rlarrnış ve törene niha
yet verilımiştır. 

Almanlara Göre 
(Baş tarafı 1 inci . ahifode) 

ca.dclede, ordu topçusu Volga'da 
iki dü.şman top çekerı ibatırmış 
'e l:ı.r diğı:rini ağır hasa:ra uğ
ralm1Ştır. Hı.ı.cırın kıt'aları şıtı.r

de büyük biı binayı havaya u.
çınmu.şlaırdı r. 

Pike uçak te;ıkilleriıniz, düş
m2n ınuka\·c~t yuvalarına ve 
şehrin murlııtıkem sırtlar na 
karşı hırpalama taarru'l:!arına 
dC\am E'tmişierd r. 
Alıran bomba uçakları a ağı 

Volga çevresinde liman te-sisleri
lc ·una! yollarının tahrı. ı işone 

faısılasıı: devam etmişlerdir, 

Türk gazeteci
leri Kanada'da 

---mı--• 
Ottavı.da şsre ile rJne 
bftyOk bir almayış 

tertip edildi 
De"roil, ıo (A.A .. ) - Kanada hi.ı

klıınt t ıan:ı!ındın. mlsafı" eciUmıİi:i 
o!wn ·ro.ıtk &ıJ.ı:Pt.ec. eri bt "aya g?l
mıı:cn'Ciır. o:ıtovo.'da şer('nl'rlne bU
yü.k b.r OOllllü:Yi(t tertip td:im Ş V'e 

ba uu1,.ı~ebt~e yüz tayyare u :.ış-
tur.Ciaz tecHeor S nıeeta~ t.a)'tY'al'd 
ile K<ıınkıya ı-O -cek'!erdır. İııcli'~ 
bava ku.vvetıerine mensup iki de
niz ta;ıorare& l\Ioı:ı.treal'e gİ<lle'rel< ea· 
~ec1 !er~ knroşıla.m.ış ve onları Ot
tJ.\·a·yıa. gt>liı:.ıı~:C. 

No"J">•'k g:ıze~~ı1 Türtı: ınioa· 
firlt:riai .o\ımt•rfka sey;;.h:itı-rıe ait btr 
çok lot<>ıtı·af'ıı.rı ve ga.zıtec".ere yap
tıklan hı yanat.ı nı_ retın.ektcdirl.er. 
Dç-t.roit'da. ı•zt.:Lec:;;er ordu lcarnp:ar-
ruıı. dı•r.ı.z ı.if~r:n.i, talııikı:ıları ve 
le:ıc f.an ı.ı.ıraret Cdecdclerdıı-. 

Moskova radyosu
nun iddiası 

(B:ış t;ıratı 1 inci sahifede) 
va'bı n~ebilmıştir. Ertesi 
gün ise Tas aj.n~ından gelen 
ıam metin Anado1.u Ajansı ta
rafından tekrar ve neşredilmiş 
\.u-, İlk gün beyanatın tamamı
nı almak için Ankaradaki Sov
yet mıüe~'>;('satına da mi>racaaıt 
edilm;ş, faıkıat onlar da alama
dıkl.-rinı söyd:iyerek tam metni 
verememi<jleıtlir. 

Vaziyet \ıö.Y"e olunca Mosko
va rad.•oısunun bıı iıddiası ancak 
hayrete dc-ğer. _ . 

s. 
tek 

ordusunda 
kumandan 

(Ba tarafı 1 inci sahifede) 
Ka.rarnamede haI]p komiser-

leri i~ siyasi ~ı.e-gelerin askeri 
bilıgilerinr a.Mudıkları ve bıııı

k1ıdan bxzı}arının da:ha şimdi
den kumandanlk :mevıkileri iş
gaı eutitkl<>ri kayıdedi:lrl'ok>ten son 
ra şunlar iltıve eıdilmekıtedir: 

Bu yeni a!lry:ıI ve şartlar harp 
koıniserlıcri usulüıniin idamesi 
iç.in ortada· h!ç bir se'bep kalına
dığım biltiil gösterrn,ektedir. 
Bu .odbeple ScvycUer birliginin 
yüksek So>vyet divanı ~ğıda

ki kararları vem:Şlir: 
1 - KıızıJ.oI'duda tek ve tam 

bir kumandanlık tesıs edil.ecek, 
kıımand.aıılar aSk.eri ve siyasi 
hayata ait lbütün me9"1ıelerden 
tamJ.mile mes'ulıtutu:ıbcaklaır
dır. 

2 - Ordunun bütün bir 
h1Jcler'.nde ha1i> .kamtiserleri ve 
siyasi delege'ler kab:!ırılaıcaktır. 

3 - Kızıloııdunun bütün bir
liklerinde, müssesele.rinde siya
sl i§lerle miiıkel'ıet kumandan 
muavmLıJtleri ihdas edilecek, iyi 
yetişmiş ve 'harıpte o]dıığu ka
dar kumanda mevkilerinde de 
tecrübe sallı'l:li d'muş kcmıise,,. 

!.erlıc siy<si delegde:rin yeni va
z;.bJerine na.kli tacil edilece1« 
siyasi işlere memur kumandan 
muavinlerir.e ve siyasi komiser
lere K,zırord'Jnun diğer bütün 
kumandanları gibi rü!Jbe.\er ve 
işareı;er verileeeık.ilir. 

ALMAN 
denizaltıları 

(B~ş tarafı 1 inci sahifede) 
gemisi batırmışlattl.ır, Bunların 
aresında BUyük Britanyay·a çok 
kıymetli yiyecek maddeleri ve 
bilhassa et götürmelkte olan An 
dalousia Star adında:lııi. 15.000 
tonil.Qtcluk İngiliz SQğutucu ge
mıisi vardı. 

Bı.ı surede Ahnan deni!altı
la<ı, çcık dağınıık ha"P sahala
rında 141.000 tonnato tutarında 
22 dü,<iman ge'!tL3i 'b:ı.tırun~ar
dır. 

Müttejik H=Ol gcmı1L 'l"i 
azalnıa.kta det'Cm eriıyor 

iBer'ın, 10 (AA.) - Askeri 
kaynaktan ftıiliirilıycr: 

İngiliz - Amıer an petro'l ge
mnc:-:u donanmıtSillın ruıalması 

devr.m etmektedir Petrol gemi
leri f.n:tun~ vetdrilen kayıp
laTı hÜ asa eden SOn cetvel ma• 
Y15 ay. tarilııni taşımaktadır. 

Bu taıtihıe Aımc."U an ve f!!gi
liz1~rın elJ n:ndc bu unao:ı ıpet

roı. gcmısi tonaJ Alman hi!'Va 
ve d' ız hareke 1 rı yüZ'iin<len 
8 100 b n tonW uk bir kayba 
ui!T ııı bulunu ordu. 

KDAM 
-----

r· ' ı TARiHTEN YAPRAKLAR ı 
~·~~~~~~~--~~~~--~~~~~~~-J 

300SE E EVVEL KiRiM 
B&hçesarayın abu havası - Bahçeıarayın sanayıı • Dilber 
perçemi ile beslenen Kırım atlan - Tatar bozası ve kısrak sütü 
• Kış gecelerinde helva 5ohbetleri - Araba tekerleği ateşinde 
pişirilen Nogay kebabı - Selim Girayin portresi • hazineler 
tağıtan bir Cengaver • Haremden çıkarılmıyan bir Şehzade 

K ırımın f.bilhaı·ası g:~ et la
tif olduğundan matıl>ub ve 

ma:l",bı:beleri lendürü9t o!up te
nasübü azalarile meşhurdur . .m: 
seri ıkadınları ,.e m<>hpare guüm 
çesara11ılar Aliş, Suphan, Çan, 
Çakir, Kıtas, Ar.hadan, Kutlu, 
Kerem. 
Bahçesarayın sanayiinden at 

eğerleri, Ta<ar ka.mçılan, Tatar 
okları, ak loenarlı ve nakışlı 
gömleklik Bahçesaray bezleri bir 
diy:.rda bulunmaz. Mahsulatın
dan altı çeşı t deve di§i buğdayı 
olttt. B.r nevi siyah a~pası vardır 
ki dıört ok.kasını bir at yiyemez. 
Vadilerinin ticiıl ve yoncası 
meŞ:ıurdur. Kareli ol namında 
d\lt.ıer perçem: g;bi bir otu var
dır kı, o ()itan b:.r at bir hafta 
ye;;e öyle semirir ki yüreyemez 
olur. Soğanı ve teresi ve nane
s.i lll<'Şhurdur. 

K ınmın yNnekleri arasında 
L€h tavuğu ile araıba teker

leği ateşinde pişmiş koyun ke
baibı meŞhurdur. Meyvaların
dan armudu, vişnesi, kirazı, e
rıği, elması gayet çok olur, am
ma, ~ şiddeU.i olduğundan ü• 
zümü e~idıir. 

İlik gibi ince elekten geçmiş 
Tatar bozası, ö.ört be~ günlük 
at südü K::.ır:ızı, v-e yağı alınm.o.
mış Y,oğurt y•<rması m<>;,hu.rdur. 
Bahçesarayın elrafı gül gülü;
tan ve sürJbül ve re;•hanistan
dır. Sahraları ma.lısufıdar, her 
ta.rafında sa;1C! ve şı.lrarl.arı pa
yan ız bir vilayettir. 
iBahçesarayın fukarası ve ga

z> yiğıtleri boza ve çoıtba ile 
geçinirler, aır.ana ayan ve ki
barla.:·ıı11n nimetlerı boldur. Kış 
geceleri oda sdhbetlen ol.ur, ni
ce günler helvalar ve taamlar 
ve giinagıin şar~ıpl-.r yeniliiJ 
içil.it. Kış günl.erı 9CJlılıc.t ile ge 
çer. Sohbet gecelerı elh dk.kıa 

gelir bir s.>miz koyunu kurban 
edip bir demir kebap §•şine ge
çirilir ve ü.rerı dilıltn dıhın yarı
nlır. Sonra lbir anba tekerl.eği
n.ı kırıp ke-bap altına &leş ya
karlar Araıba tekerleği ateşin

de lhir çeşit kelbap pişirirlıerkiro 
gC•ya i!:k olur. Tatarlar arasın
da. ooyle eUi ol<lka ge!len, bütıii.n 
koyunu yemiş ve yü.z okka bo
za ıçmiş yiğit çoktur. Ta bu 
mer<febc latif kebap pişirirler. 
ArrJma araba tekerleğmde pi
şiıunek Tatar arasında şartıur. 

~~Yazan: ~~ 

Seyah Evliva Çelebi 
larınd>n lehçeıttını Nogay 'l'a
tarı onlAya.maz. Bu Badrak kav 
aninin b:r t.eG<erlemesi varoır ki 
'buraya kaydediyorum: 

Aa:ısıba, bata, sakalı kalba; e
vine varsa, itte kapa; 'kazanda 
.börek, kaıynasa gerek; çard..Jı:ta 
kızlar, oynasa gerek. 

K ır:mda t.mıc!.ğım K:rl'!Tl ga
zıle.ir.den Sel.:m Goray, bü

tün garip \~ acip uhima malık, 
Haiızı Kur'an, mükemmel Fars 
ca bJir, Mesneıi dlcur, b.r 
şuh meşrep, cömert, hezar1 fen 
şehı>ade icL. Her ne tarafa sefe
re gitse manı;ur ve muzaffer 
dönerdi. Alr.ıma eline geQen ga
za malınden kenıd:i6ıne bir ,,ey 
!Qoymay ıp cüanles'nl adtnıl'arı

na ve fakir fuk~aya dağıoıdı. 
Kır·m Hanı Me.lıımet Giray Han, 
Jm şclıza.deye çok riayet eder
di, her seferinden clöın-Oşünde 
ıo.ı.tn sırma işlemeli hil'atler giy
dirirdi, kıymetli kumaşara kap
lı samur küı!kler hediye ederdi. 
.Mücevher cittli Kur'anı Kerim~ 
!er, kıymetli zırhlar, s.ülhar ve 
rirdi. Sel-m Giray gaza.da o'
m.adığı zamanlar mu!b .. ,haseı u-
1Utr.ıü şcr1iye ve nice uIUmu şe
rife ilıe nı~l olurdu. Kendisin 

• den kimse zenre miktar gı.ııcenik 
d'4ınazdı. 

Selim Gıray Han bu fa.kir 
se-yyah evl:yayı pek cveı>d.i. 
Gece ve gür.düz biz,mle ülle~ 

ve tnuhr.tılbet ed<>roi. Mecl~in

d~ şair nedlmlıer ek>ı·k o'.ma?;, 
ga2eıı.er, miiseddesl.er, ma·ham
mesle.r, rllbailer 9Öyllen:rdi. B:·r 

<lıvar garll>ı d<>rv gf'ldi mi '>nun 
so.N•·ına kı<>nardu; gider.iten de 
&Lm Giray han kf'l'l<:bsine hir 
at, b!r !role yahut a.çılınaım:i gon 
calara lıenziyen bir carİ'ye >h
ilısan l"demi, Ayın cm döl'dü gi
bi matAıup ve maıMıube Abaze 
ve Güırcü oiva...!arından üıs:rad 
hanende \•e sazıeı:ıdeleri vardı. 
Bunlar, tanlbllt', santur, çenk ve 
rübalı!arını eller'ne alıp da on 
iki mkamı, yil'mİ diönt usırlü, 
kı~k sekiz te.r.::lbi icra edip Hii
se~ ·n Ba~•kıN fasılları oluniu. 
Ra.kka• u1amlar muhabbet mey
danında bedir halirdc ay gi'bi 
devrederlerdi. Ben fak<r, bu 
Selim Giray Hanın nedimi hası 
olaraık ne giıb; )"eldalarda ıı:;,, ve 
söz ile saıbahı etük. MUıkalJitle.-, 
her kavm·n takbdini yapar, a
dam gülçıek~en katıllNiı. Mec

l:i:slerdeıı sonra he.-kes Hanın 
ihsanı.arına nail olup odalarına 
giderd;, her cuma gecesi vesa
ir ımübare!k ge<:elerde füm ule
masına ziyafet verirdi, nimetler 
yenüirdi. 

K ırunın sair şehzadek-ri de 
ıbuna kıyas olunur. ::\tetı

met Girav Hanın da ba oğlu. 
.,...roı, KÜpdi İvaz Giray Han 
derlemi. Henüz on beşin<> baliğ 
c1muş bir nurü ilaiıi sultan Xli 
k.m mehparel.lgin.den na7.ar de/!
mesin diı·e da'ma haremde giı:lı 
tutHlaıdı; onun kıüçiiğü on döI'l 

yaşındaki C~ nllıek Giray, ce}.i.li 

sıfat idi ve bir civandı. Kı
r:.ının sair ayan ve kiban \'e ve 
zirleri dahi cöme-rt, ftıın ve kı
lıç ı·hli adamlardır. 

_ 'Flahçesaay'da zıt"\i<ü safalar 
ett;kten 9tlllra Kınm adasını 
dola.,"lTlağa çı.kıtım .. 

Neklednc Ahmet Biılen<l 
~-~------~~~ 

Yeşilkögde 

uçuşlar 

Seyirciler arasında 
kurayı kazananlar 

uçurulacak 
Ye;ıilköyde Nuri D w raığ tay

yare alanında Bayramın uyüıııcıl 
günü tayyare uçuculuk ,.e ya<p~ 
cılık ıa;mııerınde muvaffak olan 
Yüksek Müh<'rtdııs, Üniversite ve 
MUhendis mc'k:t.opleıile lit>e tale
lbeleri arasında, • mo~üeplerinın 
açrlma.sı dolaylli"'le - devre UiÇU!Ş 
taliınlerı y34)ılıııcaktır 

Bu talebeler 12 tayyare ıle filo ı 

m;uşları vesa.ir akrobaı:.·i!er, kiir 

uçuşlar, paraşıit alma gösterileri' 
yapacakladır. 

Uçuşlar sat 10 dan 12 ye ve 
13 -den 18 e kadar dev anı edecek
tir. 

Türle elıle yapılan ve Türk 

genç fen eııbabı tarafından idare 
edilen bu tan·arelerle ziıyacetçi.
ler arasıından kur'a çeoki!mek su-. 
rctile istiyen 1-00 talihh ııçurula
caktır. 

V :<tanı düçman tect.,>t.ızünden 

emin ve ma.s"W> ·bu.IUil'd.u.rınak 

~--BUGÜN __ , 

SARAY 
Sinemas~nda 

HEDY LAMARR 
JUDY GARLAND 
LANA TURNER 
ve JA;\ICS STEWARD'ı.n 

o:r ıırn 
ı;.v.M 

an ı-ıor~1()ı()d·ıııcı en 
kJ.:l ml:ı.ı·m m ı,.t. ııuni e 

~,-rı:en 

ZiEGFELD 
YILDIZLARI 

BliyUk a~ ve ihtiras ı~ 
fhtminl rnuL;a.ka görünüz.. Biıy-ük 
revü!t1.~ \'t.' gilıt•l Q:ın.-t!ar ~ mU.
'kooı:nel P.ıt<ıla•Ü~ aa:u ..ı.a.n "" 
~ kamo..st~rıcı lükıs vr d<('kor 
ar~ınd.3. geçen bu p.hebı'r!n Le
me~ !ırsat:nın ka"ÇırJmatnS!' 

ta~:ye olu.nuır. 

~ mat'n•t~r ""'"" ı.u - 11.45 
- 2 - 4,1-0 - 6,30 V<' 9 da 

ıçın ~tiyat eleman yetılştirmek 
gayesiıı.? matuf ve Türk -del.'kan.
hlanna yırraşacak yegane spor 
bu nevi harekeUerdir. 

Her Türk davetli&. Gi!liır sey

redebilir. Kimseye dııvetname 

gonıderilm cm iştir. 

Gıda maddelerine 
narh konması 

!Ha....,akal~dto dovaıal 

dan n1aJ akJ2nn1a ını icap rttir .. 
nıe-z ıni, u haJde esJ...i u>ullerin 
ne ku,uru \ardı?. 

Denir, Bi.ihin bıuılar .'"e-rinde 
sorulardır. Ancak, eski ile yeni. 
niıı farkı belr-discleriu nitztm ro
lilnii ifa e"!ntleröude arana.,ak 
\e belli cılauktır. Eski slı.teınde 
beledİ)·eltr ) aJ1117 'e~·ir('İ vazir 
,·ette idiler~ Shndi pi~-a~anın 

l~ine sokulm lardır. Yiue e>
kiden bankaların kredisine da.. 
yanarak topt.aııcı "'Y• i>t'r.,Uer 
piya.say'l e•lı.llf'M'aklan cıda mad
delerini aklı) biliyorlardL Kre- 1 
diler kesildik ten ~onra çolı. ciro
dan kazaoma-k için bunu yapa
mtyffaklnr, buna luır ·ılık bele
diyelerin elinde banka kr<dilcri
ne dayanarak karaborsay• kar ı 
mücadele edilebilecek stoklar 
buluna<utır. 

Hula.~. grrek hükümetin k
raatınıja ve tedbir!O'l'inde, ı:erek 
İstanbul Vali ve Belrdiye Reisi
nin tutumunda iyil~in, ferahlı
ğın, umidin yolunu açan b~rtlı 
netieelcr bclirmi;·e başlanıı~tır. 

ŞÜKRÜ AHMED 

Yeni kararlar 
(Ba~ tarafı 1 ınei sabife<!e) 

mınta;.,alarına gönderılcn mute
metlerin .seı'be6t piyasadan hu
bubat satın alına!arına ma.haJll 
idare t.mirlerir.._-e müsaade olun
madığı vaki müracaatlerden an
laışı'.Jrğından Ticaret Vekületi 
viliiyell.-re bir tamim göndere
rek ha'.'<ın ekmek ihtiyacını te
minle mükellef beled ~ elerin 
oerbest piy&sadan mı.ibayaatta 

bulunmalarına m~nı olwıama.. 

masını bildımuşlir. 

Vekalet., dige-" brr ta.nrnle is· 
tııhsali rıı~·&eını k~!'Sılamıya ye
ter oldU'ktan b~ka fazla. olan 
mahaller bc!ooiyelerinin baŞka 
yerlerden huıbubat müibayaatın
da bulunmaktan tevakkt e~ 
!erini bıldirmi§tir. 

Memleketim izin 
en uzun 
köprüsü 

(Bay tarafı ı inci .ah.dede) 

Şimal h:ıttı adı verilen Adapa
zarı - Bolu. - İs.>ne~a. Osman
cık kbmınm etüdleri b"tmiş, 
Zo~uldak loömür haıvzasını Koz.. 
luya bağt..yaca;k olan hattın ıbü.
) ük tünellerinin :i.nşası da bit.
mek ii'zeredir. Bu hattın gelecek 
Eylül sonunda tamamlanacağı 

tahmin edilmektedir. Bu l.akd.r
de Ko"1u ]<ômürleriı:ı Zon;gulda.
ğa na'kletmek suretile her mey.. 

simde ,·~urlara kömür yü:kletil
mesi kab 1 oıaıcaktır 

N &fı.a Vekaleti harr oonunıda 
trenyolu inşasına yewden •büyük 
bir hıc ver.mele için etüdler ha
zırlamakta<l ır. 

1•t' ittanbul Bı·led>J'•'"' 
1 ~' ŞEHİR TİYATROSU 
i Saat 20.3-0 dil 

DllAJ\I KISMI 
S&a\ 20,'IO da 

'11Ş MASALI 

SAYFA-J 

ı 
IAKINTIYA 

KCREKI 

Ben de buna 
Şaşıyorum! 

(Baş tarafı 1 in<i >ahiledc) 
Yaphğı citrınün bududilc, ~ii- · 

mulile, gördüğü uruııınclenin , .• 
CM.anın mahiy~ti arasında bir 
n~ bet ktl'raMak anlarız ı..;, muh
teki:r, jand•rmadan, polisten, 
hüi.mdcn, mahkiıından, ve niha· 
;ret halktan, • kendisine nasıl la
yık bulunduğuna şaşmaktan 
kendimi alantadığıın - bir ~efkat 
cörmektedir. 

Tecziy.,.i.nc kalıbındllfl. kıya. 
fetintleu başlamadtguıı.ız, Al
ınanyada olduğ'U giloi, lnquna 
dİ%mediğimi• Ron-...nyada oldu
ğu ı:ibi, suratına tükürmedi.ği
miı, veya Sırbistanda okluğu w>
bi kazıklamadıj:ımız müddetçe ... 
llfuhtekirin bizi kaulda.ınası.na 
n.içi,. ş•şıyonrı? ~ıı de lou.na 
şaşıyorum! 

Sovyetlere Göre 
(B tarafı 1 inci alı.ilede) 

Moslrova, 10 (AA.) - Gece 
neıredilen Sovyet tt'lıliğ.ne ektir; 

SWingrad çevreshı.dc, kıt'ala
rımıız düşman lıü:ı.mılarıru püs
kürtroi41erdir. Şehir kenarların
da tar.klarla desteklenm.iıj d~ 
man piyadesi ve Volgaya ulaş
mak iıç·n iki teşEibbüa yapmışsa 

da ıher :kisi de akim bırakılmış
tır. 

Şimal batı cephesinin bir kesi-, 
m 'nde, 30 taırı kla de;te'klene:ı 
<lü.,.man piy&desi hüıcuma geçe
rek ki meskun yeri za,,tetmişti:r. 

Kafkasyada Alman taarruzu 
durdurulmuş 

Londra, l<l (A.A.) - Kaıfka~ 
ya Al.nan taarruzu durducul-
muış bir vaziyettedir. 
Sta.lingrad'da ,;okaklar Alman

lardan temizleniyor 
Mosbva, 10 (A.A.) - MosJ<ıo.. 

va radyooı;nuın bildirdiğine gö
re, b~ Sov;·et birliği Almanları 
Sta.l~ad'ın cenubunda bir ha
reket ÜS.>ünden at~tır. Alman 
hatları siper siper ve düşman üs
ru gıöğüs göğüse yapılan şidtleili 
muharobelecden sonra elimBre 
geçmiş-tir. Sovyet kıt'alan aynı 
zıtmand• Stalingrad'>n endüs
tri lııöl,gesinde düşmanın bir g\in 
evvel zaptettiği sclkakları da Al
manlardan temiızleınişbr. Başka 
br !kesimde Almanlar 1400 kişi 
.kaybetmişlerdir. 

Rus taarruz tünreııi 
imha edilmedi 

Loııdra, 10 (A.A.) - Swyet ıs
tihbM"at bürosu, Alman lrom.u
tanlığının 7 Rus fırka.sının imtıa 
edildiğine dı;:;r verdiği haberi 
resmen teıkzip etmektedir. 

Shlingrad'ın akıbeti 

Stokholm, 10 (A.A.) - Stalin
grad'ın aklbetwıin, Sovyet klMV
veUerlnin işçi malıallelerinx:le da 
yanmalarına b!l/!h oımasıı.a rağı
men, şimdi blll'adaki durum ge
çen ayı:ı ayn ayrı be,"gününe 
nlsbetle çok dailıa iyidir. Hafta.. 
lanlanberi Alınanlar, befoUde 
yere, bu mahallelerde mcvııileriL. 
ni takviyeye çaJışıyorlar. Sov
yetler kendi ta1<ıtii<lerini ıslah et
mişlerdir. 

Almanlar merkn ccph<!sinde 
taarruza ceçti 

Yazan: W. $alte51><'&re 
l'ürkçosi: M•'lharet Etııl 

kOMEI>l KIS!llI 

YALANCI 
Yazan: C&r!o G<llclonl 
Türk'"9İ: S. Mora:r 

Cmnattcsi ve Pazar günleri 
15,30 da !"atine 

Her Çarşaatıa saat 14 de ÇooU1c 
Tlyatro.u 

M~va, 10 (A.A.) - Alman
lar merkaz cephesinin br 'kes).. 
minde büyük piyade kuvvetle-
rile şiddEtli bir taarrll!Za geıç:mlt
lerdir. Harckıit, hava kuvvetle
ile rdestekknıen havan ve toıpçu 
baraj ateş;le açılmış ve başlan
mıştır. Sovyet kuvvetleri lıatlaı
rınlda sıkı tutunmaktadırlar. 

(Hillıi\ye): Zira bir ke.e Hey
hat salhrasında lronar göçer Ta 
tarın b:rine bir .Nogay Tatarı 
misafür olur. Oba sahibi lbu mi
safir Nogayı ağırlamak için 
hen'en keyu.nlarında.n birini 
boğazlamış, arabasının üstün
de de bir mal1b1'be gelini var
mış, mah'lıulbesi de arabanın te 
kerlıekleri.nden birini kırıp a
teş y:OO!ıış, kebap pişirmiş. Mi
sanT Nogayı ağırlamışlar. Son
ra o Nogay, m<>mleketinden ye
d! arab:ı mal getir:p bu Tatara 
vermi§. O zamandan beri Ta
t'Qrlar arasında binbirine tazi
men ara'ba tekerleği altında ke 
bap p~irilir. Kebap ile ku'qılu 
kocaman kad'dılerle de bir kaç 
kadeh 'borı:a içilir, Hatta Tatarlar 
kavıga ettikleri zaman: cNeni 
g&di1m. Yoksa ;ıraba tekerle
ğile pişmiş kc'b:d>ını mı yed'm 1• 

derler. 
ırmıda ka;'\Jlk ağacından 

yUksek ağaç \'O~,\ur Aroıç ağa 

cı gayet çol<ltur. Servi, çam, sa
nuıber, Şiorr>-'r, Cınar. İincir, 
Nar, Dut a aç' rı y.wur. 

~BU HAFTA~, #'G•illm-eak,Beğ~:m~k~h-oş·vıı-killllt 
:~; TAKSIM sı·nemasında ·:~ ı:eçirm<'k isterseniz biç 
,. ' düs,ünınedeıı muhakkak 
~ ~ 

~. Ölmez bir hayat fac'ası .. İhtirasla dolu bir aşk romanı ... Has-!~ S E S 

Bayram Pazar· 
tesi günü 

İSTA.-l'L MÜFTÜLtiGC 'DJ:.'I: 

Kırıımın k ~esı Çad!r dağ
nın ardına du;er Karad nız sa
hUJen·&r 'K an gavet rr.:ıi a
yimd r liıbüha\ sı p " 1 tı't r 
Ekseri ahalisi R"m \ Lazdır. 
Burava Tat .Her den ' . Rum 
gularrarile ll'tlfuı...'be k zları rağ 
bette olup zevk ve safa yerlerı
dir. D ~ rı incı•, >rt turunç, 
zeyt'n, nar şefta .dut ağaçları 
ile kaplı(i,r. Çıçelderınden ka· 
ranf l eri hır \ e o'maz. 
Kırım yar ulasmın iç nde 

B drak ka\w.i dt) e b • bb · e 
\ rdır. Gerçi bur•ar da Tatar 
dırlar amma. şc:-h r~rd aturdı:k 

~· ret ve •evgi ile yanan bir kalbin a<ı feryadını ... Istırap H el~ 
1 

t1 içinde kı\1'anan btr kalbin heyce anını .. Saadl'le su;aın·; evgı 
~~ içın titri) cu bir g'finülü.n en yüksek nağmelerini terennüm eden : 

i 1 

1 

Sinema.ına ı::dip sinema aı~ 
miıtin çapkın yıldızı: 

GI. ·GER ROGERS •ı 

·~··edenleri 'kahkaha ile 
güldüren., eğlendiren :ı Zeynebin A kı 

•
1 TOBKÇI: s6ztü - T'OBKÇE ŞA KiLi 

lus'ki btttekfı.rı 
Kemani 

·Oku~nıı-lar• 

SLAD Gü,· 

:ı Hangisini Alayım? 
Elmacı G!ize1 • 

Dİ 1 ILAY Setİar Kbmrükçli 

40 ki ilik lı.iime su he•etö, aynca 25 ki ilik korı> he)eli 
~! Bıq:ıin saat 11 de ten ıilatlı mat'ne 

• Bu film ha ·ramın 1 inci günün den itibaren Bursa, Tanare 

! 

filminde görünüz. S E S SB
.nenıası, Şehir Tiya~mın 

esk;i komedi kısırundadu. Bu-
cüo uıa tin eler .aa t 11 de, 1 de, 
ve lıergünıkü ııibi: l4,30 da 
16,30 da 18,30 dtMhr. Swıre: 

9 dadır. Telefon: 49369 

' 
Sinemas,nda gösterile<eklir. ~ ~ } ... __________ ~, 

B'rinol ~ ~ ç<ır
şaırtıa gılni Roma.anı Şen...:n 
yırmA altLSına mıbad.J olmakla 
akşamı (Petı mbe ı~> Ley. 
l~ Kadir, on ikinci ga:aartesi l'ilutl 
de Bnyram oldulu ıt&n olunur. 

SADAKAİ F1TDt 

Ku. Pa. 

63 20 
En .yi iy; 

Ku. Pa.. 

Re.mııla 200 iM 

BAl 1AZAN BAYILAMJ 

Saat Dolclka 
• ss 
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GUILILU 
Beşiktaş K asımpaşa ile, Ve/ a 

• 
Davut paşa ile l stanbulspor 

iCKili LOKANTASI, 
MEHMET ÔZCANER 

Bol meze, gayet eh.en fiat. iyi scn·i,i;)'I~ senelerden heri 

bütün mü-şlerilerini memnun bırakmaktadır. 

(Dünkü nüshadan de\Bm) r- Yazan: -°' 
J Orhan Kemal 1 

:ı\T\41.i ırı;ıkbu1eyle rvJ..- Sülegms:nige ile Galatasaray 1 

da Taksimle karşılaşıyorlar cN-e O:ırr'.<t,> yab·J, ne var?.aı d.ye 8().. 

'°'" u a."ek pnket dıair&.11 \Sil-sı .Boynu 
~ ı Ahrr*de ooku! durn. Sapt;aL~ 
T;troyıe:n eW!~rile d.uvar dibındı, yı~ 

gıh duran iplik pakı L:~rln.n U'itürı.
dc;ki mar ~u savanı aldı. Son:m. 
•f:sk kıestk an:attı: 

c.An.a voian loop:Nı~. İJ.oincı ka ı ma
k """'nôekl Bc>ş:nk G<ı.lıllo/ii kııptı
IP gibı ... > cGüL!i..ıı> latnı dtı')'nr <ıı.zy
an..ız ıçı.ır..de bir ,ey ut!, ettı. !!er 
t"&ra.I:.rn bı.Jt. kıf .m şt.!. Ş a.e<i:m. 
ilx önce Heri dıo-tru yürümek stedım. 
O rnad.ı. Ö1ün..-ı l..Yai ~k ka1cı
t>;t!ıı; bast\tı )'ll.Ş b londa kan. 
kic(·..ıeı·i göıı.ince iç.ını bular..dı. Düş
mWTlE'.k Jçin yan:u.dakı tahıla n~asa
')'<ı 1utundt.1m. Baca.k:lo:ı rıırı. titri' yo.r
°'''· Göıı:er~rrın Onünck:n duru beyaz 
Y'l~ haflf ı;içek bozuğu. ineç 
ıyaıh ~~ı<Jrı. mor y-o .u poc,be cn-

t.J\~ ve ,.uvaıi.ak 2öğ,~le G<t'.illi.t 
ı<'\<\ .• 

lpıik p;tk.1.4ffrr1run iı~türl.e c;.·okü-
11<a1d:m. Şa.kakiarıci .ıurJik zonk atı
yurdu, Ö)•!fCC nek:.ıd : ka.ld:m bil
ffM'r.'l. Kend"11le Ke!d:ğ;m z:·man kat1.. 
ıu::ı.k et.cd·ı::n,, tAıwıdı. tekrar dPne
dı.n1. Gt.ıç ha:.:e a.yakta du.rab:ld nı. 

Işçı k ciin.J.r ağl.a.:;"'O.'lardı. Diıb:r
ı<·rtn zı. f.)LJ.UQJ! r"1la tırını.tna,,1 u:ı.c
lf ıı"I'd~ i~ .... ıe kak~ı. usta b .. ş1-
ıı.ın çe.h.ı ı ~mon h b 

G ıç h ~ e kazan?n v,du.gu yere 
nık ıl.abil<! m. i:k goc .lm çarpan 
~(ıy banoo rn.:ıkineJer.r:: n IU''" ·ıno 

mı · lOOan iten pol.i. e 
hırsla ba ğı.rdı: 

- Dağı nuyaoa.g!Z bc1 

dild~di ve 

E"~t'<.ıf kaın~ı. «0-J .Lnıyac ğız, da 
it mıya.c<ığız. dağı~ nıyaC'agızı. ci ye 
az.ıLa.n kalabalığın ayak d•rey.ş uze~ 
ır.nc poli!ilı r nu.:.;dahaie ettt:cr. 

Üç poli.; dirı>zci Siil.fıy.n'<.if11 yaka 
paça ro<p kar;;ıdakl l<xx>~raı..ı n ~Y 
hanıf6int gö{ıC·iJ jı·rken o kiifüflier 
ea.vw·l(Y'O.", ~Bırakın biı.l yahu, Uı

rakln be! 4ın ai<l ını bfz biUyort.ı2. 
Bizim ifadie:nizi a~sınlar;, diye ~:r
:yn rayı beıSJ~rdu. 

N.ihayet &m(_\le d~ğ?'dı. 

Heır iş bilillt"e nvüc:.ıiei1,.1."J"rUm1 ile 
hükümet ciıokıtoru ıacıvt"ft boyaJı o
ton-:ub~/pr:.tı:(: aiayıp uıaklaşlıle. 

P&~r de ç.nyhanedr ır.uho.f,•za 
altınd.ı bu1t.r.durulan d!::'eıl.c.'i SU
ıA)"manJa Uç a11ttadaşın1 ke>ımlı bir 
<>tomob>:e ""lı!t"lar. 

G u.lılu. ı.in ö 1 Um1ıne h"'rkf"S y .. :ı.
dı. Ht> 1e lı:ıa.t·ım b~i!lİ "'ret' <ı -
la.dl. D-:rrek, ye !ot~n lcl"-

si'dl .!_'e Z<lCfıl'ladı. lfc;Ma oJ;:ıcagııı-
dan lo1 ~u'J( Ş a .-.Cctn b..:k<a< r 
zaman gıeçt.igi h dı Ol"\tn 1öfı v

lurc ... «.arımın gh ... • r do.al, btıfl 
btı~un ne(e-m k. )°bl f'r t, sa.a.t1er
ce sıoır.tıı .. tur otururuz. 

GU i~1.ün kı:.:ı Ay f' biz::m yan -
mı2da Kanm ona ık('nıd ço( .. 't.'i'.ı g·
bi CI.;} ) .. '!{wnuk YU.'llUk: Jcoca k z 
o,du 

ncct·ı:;.nı ı~.Ltır\. 

&m geloş ııodc bıı rr,e-<ien"' doğ· 
nı olup ohnoıthğını oordıığurn ııll· 
ı:-. n; 

A be ne yapınısın? dedi, ö~en 
o:d 

A ya ye gei~ o, annesini bi~ 
masal gıbi dinl j"Cl, Bu senı 
b<~ yaşını b;tirecek. ha sıTa 

«Aıb.a! Annemı anlat. •. , d~dik~l ka
l'lını C'.o\nntn COOınl}t.e gitti. Buıılu 

~ı·rbet ıçi}4Jl' ip?k cınYrHer Giyi)'"O(" 
cennett ... > dt>1·. 

DWı akşs..T.. ~e:ne anu kucağına o-
tuır4,),~ ~V.ı&<U'du. Çocuk eordıı: 

- Ab1a! Aınnı·m ncreC..e? 
Karım onun kınmrlı ya.na.gından 

öptü: 
- cenınci.tr> yav.runı. Alllıhın ya

ıunoo. ~('ı.b.!tJer jç;yo:-, i~H k: entari ... 
]er gıyi.;) ot·. 

Ço<ulk dDşıiumf>J;'c b<;ı,la<lı. Kolun
dan çt·kıp d•z.ı.ıne otil?"'1um. Bıy:k
ları r. '-a '\Yn ':i ondu. 

- Aô-"~e. d~. ne-r<le anınıe? 
Kaırirrıdarı <h:r~.nd:&ırrt tt·k..r•r~ao!: 
- Cenr.~e g tti. Bı.ız!u Ş('iiıei 

~iyQ.. pı k .. 
- \~dl;ın Ay~e yı;ı..a.n! dec:Liın. Ab-

la < ll:1 k;l..CJJ1. ıyot. Anne <: le 
g·trnedı, Aruı.1• oi.d'Ü. Fabrlkada ar.'TH
:, ~k l'<i')O.ıdU. kayıy kı..;.pt '• an!ltn 
partı:a ar'l(lı, !\tı QıarR 'Lı. ~.\ılı_~r arJıe
n' ynvru:1 1 

~ı·k ·a:ıtt. Karı .. n lt~·t:h: 

- Car.ım çocu1~ çleııir. il\.~ <Jc.·
lr sıuylı.;_:ro.J>s'.rı'l 

Us i cac~ d ılen.mdenı ıı.yrı an 
Ay~r n ıa<:1anın tistl.İ!l:ıC!e ducan kJ.çtik 
çantnsını aklı. Odanın Jtiiı;,Ct;lndr-k 

t-ur: ın:ı .ı. ıruş sallanm .a:or 
J(_..J . p nt.e bez p n;aJarı oıdu. Az 
c b., - i:ır.:ı. SJğ d· ~rın d b e 
n xınıeıffin lxıyuınca •a ate~ye ~a
l ısına k<adar uz ı:la'l d r ve ı Iak 
\.(·bon ytd U-1.ı r nde Ja~an G ılunUn 

ı kı~ı ~in;l:z Jtan!. küJ~-esJ. bo
.g'Jz!iıdnıp ytizü.!müf b~r oğiağa ben-
2ıyordu. Onu gü."Ü.llce, uşUyc:ı ı·i!r
rın!1e buz kesilen ,-ilzüone kan y(i
ru.S.. Son.-:ı lutan>adığ:m hll;ku-:G<
Jarl:ı ırrlye d.ttıdüm. Boynu Jğ;i AJı 

rr.<d•n eı ndıek.i sa\·anı kapt~ ve I 
ô!unun fist:urJe örttüm. Ağfayı.şı."11a 
'~m ım.tı.a~ebc ar"ı<a<i.nş!arım.aan 
t-.:ıotlan ı ·har tuhaf sırıttı;r. Onla
ra ff"n:l ha*1e ıçerkrken göz1rrim J 
fabrika başırı1Ja i!;şU. Sa:ar- ~ 
mıstı. Ne yapaca.ğ.!··a ş.aş~tın ş g!
l>•ı"<iı. Yi'.\nı başında dısran f br.ıka 
8ilh•bııy• c hı.l"b.lnu.an duda:kolaır:ırı.1 k.e

tııırıyor. İ(,;(T; d!>arı g;r.ip ı;ıikan u
mıcn müciiı.ıre baktrordu. U.:)ta ba
~ıy• Joolwıdıı.n eekll. ııo,-:u boyur.-

1.-f;,h. ... ı t." kaz.adan dolayı k.ınl5t'.:

yi 'n~'uıJ tuhrntıdı. Ya~nız onun va.
ti:' o!an kıocası l!al-ilc 500 Ifra t:l_

minat vcrn-:ıc-Qe {:ıb!"ikayı mft.'bu'I" 
<..tt!. }fal!~ de iç ndP ntu.rdclJ:arı 
evi 300 li.rayıa sa.tarak eoo lira tu
tan pe.ra,ı okl.ıgu g.b ltıu Aorre
nin namına banQtaya ya:tıı'Clı. 1.'k 
r.inilvude ad.3zrı.d::\, ı ,şu1rsu.ıılaşmll5-
tı Bir am ortadan kaybridu. Scn"'a 
genP çıktı, gene k. yt>o'Ldu. Saç f.ı
kalı birbtri!'lot' kaı·~mı.ş, pı•nşan ha-

l 
_nlı!r.\iıtır.e bağjı:Lış k.ıı.ıu. alf~~irıl 
çıkardı VI' y::ıp:a:kQ.a.rı çıcv:nr,ıege 

b:,ş!MJ. 

Şehr n sa.ut kulf\Sl ;:ığıır ağır OOu 
vu:-uyo.!'rlu. Uı.ald\<lndoan f;ıbrikn gO-

..... yot:te ıJZaam~ kopuk volan· g..u
*"rı ı<>lr. bor ıo)-.,.. &ÖY ?ecli. U ta ba-
-1 t~n .,de i3c>rkak bır adanlıd: 
~ JkinUi. TiLrt'.Yen Et'~i:e b.-s bru. 
baı: ı rl)''lll.'"Ci u: 

Y()k a.ğa! Siz sıık!:c-n ~rı~ &öy
IP-O'k. Hi'fı1 tah!'ll"i, bt•nı ş'fahi ra
pcı11.L·r verdik_ Sn b~J'lŞL cJoEi::irtl:·!n, 
Jı.:d.ıit. Ora .ı ı».ıncı<hn z:. B ·n, Jı,f•"uJ 
o: .. ~ c:trn.! ı 

l '·rr,u:ın nıüJUr yanlarına- &oku:ou. 
P•tl'l)T>ia b ··ıııı.e usta bafryı yatı~

c..naoo~a ug,r;.ıı:rtllarsa. da o:m~dı. 
AJ .-o:uı.eı· :ı.."'Q.: lnda güri.ıiti . .tJ er, hı>-

rnuct1.1!a~·, ısJı.k(-.ı.r b<ı,;cım..i.ş'-1. A;z. 
1ra Oı:dı• müddciu-:r.l.lı.7lla hukU-

rrı.f t ı!o;ctoru, arkalcırır}(la pUis;Pr, 
'·1"' ~·e glı:"'~nc~ gUrU]tti J;:ı'Sil:r g·h· 
o!du, Oli.ı.n.ün yanına gt_"ld l.er . .J)Qic_-0 

-< ·' ~ .ak ır,Jaye;ıı~slni y;,p,p dôg-
1 uldu. Pucronla m .... mun11 1> r 
\\"Flara ~ıl:nıiş konuış yo:'la.r<h. 

1\1uddeitJrr.ı.ımJ p01-ıs:en• bazı .. fl"I. r 
k·- , f!rd.i. Uç beşt>r ki~'·~ grupla• 
lıalıoJ·e toplarmlış a.mt..J.elt'r d ... gıtt'
dı. Sonra .bcp birli>ırte paıroot.011 Oı:.i.6-
E.lna gıttilcr •.• 

Joı>l'k .. :-0:J<rsı,,;ıı. o yraeği poy&• 
tı.d:JıTkS'l1. Fabr~anın büıyük d(ınb .. 

Mp.cln.da p?li er nibrt brF.illyor 
r:ı)"dıo- rd'ld11d11'1'f halde- bir ti.l.r]ü d& 
ılmayan amelrleri dağ>tımaga ça

lıştıyoı'lardı. 

F ub:-ıic2da dik kata lrlığly~e ta..11-
Joan d•:f.ıci Sililf'yn'..'3.n koorliEiot <>-

l iJ.e bize bf'r .uğ"ayışta · 
- Ne('.{lti bPy! dt>rdı, sM'l'Yım gö

rJn(izu Kızwnı ok,L).u .! 

Ayş.eyı kucagına a'<bk.~. <GU1.u 
G;!l;,i.:'.) ct'y St-·;rro". s:r çt'r.e n.~-

1emado:yen, Şa!;;r JX'şa is<a<ywıu 1•
l'C.f!ni•·kf çılr.:ge-n~ed!ı ~.. ı;ı<'k:ıı, f 
a(yon attı. Sonra yavnş j"3va.c; ken ... 
din.i rop adı \'e tn.)ı;rard:1n .{flC' b..ı.ı::- 1 
lacf: ıratta t 1ak. h:ıl.n aldı. Öy1f• k' J 

rultUsi.ı geJ'yor, d!Şa.l'td<ı hış..Uılı bir 
yağrmrr yağ.Jo--ordu. 

Bir ~ır.~k :ıkh. P.:ıncı tP'ler Qq-

dınial'l«'.tı ı."e :ı.ıilraEır.d8alı }(u.vı"t~ı.ıe 
l,'Ök gü:·lt 

Son 

DOKTOR 
Balız Cemal 

LOKMAN HEKİM 
llAElLJYE MÜTEHASSISJ 

Divanyolu 10( 
\fn,,..TPne p,t)pfi: t.S-8. T~l 2%3911. 

VU~KIYE CUMHURİYET] 

ZiRAAT BANKASI 
)\\.<uluş ı..ıı-uı·. 18811 - Se rmayesı; !Oiı.000.000 Türk 1.mıst. 

tiLıbe ve ajons ad..al. 265 

'.c:!ir41 vt. ticari her nevi banka muameleieri 
Para birilrtirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Zıra a• ~anknsında kun;ba ralı ve ihbaroız tasarruf beoıap
lı:ur'a il1' a~agıdaki pliına gö anlara s<:nede 4 <ie!a <:<"kilecek 
kur'a ile aaşğJdaki pliina ı;ö re ik•arniye dai:ıtılacalct!l". 

4 A. 1,M linlık 4,006 L. l l 100 Adet $0 liralık 5,000 L 
' • 58' • Z,008 • 120 • '° • •.aoo • 
' • 2A • 1,000 • 

41 • 108 • '.llOO • 16' • ZI • l.ZOO • 
DİKKAT: f!ese.plarındaki paralar bJr sene içinde :;o lin-

dan aşağı dü.=;yeıılere ikra miye ~ıktığı takdirde % 20 fazla
sile verilectktir. 

Kt.'r'alar aenf'de 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eylul ve 11 Birincikinun tarih !erinde çekilerel..ıir. 

lstanbu! lig mııçlarına bugün 
de Fenerbat:çe ve Şeref ı;ta.dla• 
rıııda devam edilecektir. Son 
h<.Jtalarda çıkan Almanya seya
hati artık maziye karışmak üze
re olduğundan gc-rek klüpler ve 
~r<Jk tp.şk ll5t yerli maçlara tek
rar dönmü.ş bulunuyorlar: Ev
velki hesaba gör~ yarın akşam 
Almanyaya gldecek olan futlıol
cüJer bugün yine kt'n<li renikleri
ni muzaffer kılmak rezmile saha
larda gö~iinecekler. Galatasara
yın ?ki mühim ~..rşıla~mıya gir
memeı;lnden dolayı gözden dü
§E"n lig maçları a>deta seyredil
ınwz bir ru.Je girmiş bulunmak
ta<l:r. Ne sahalarda toplanan se

.Yirci kalalbalığı, ne de oynanan 
futbol artık kimseyi tatm 'in ede
ffiE2 bir duruma girdiğine naza
ran buıgirnkü karşılru,malar hiç 
bir heyecan temin edeceğe ben
umem;:<ktedir. 

Buıgünkü programa ~'Öre ve 
Fenerlilerin Mersine gitm4 bu
lunmac;ındaıı dolayı tehir edihniş 
olan Bey'koz - fener karşıla na
ısından sonra yapılacak maçların 
lkL<-.'> b1r 'kr·tiğine geçiyoruz. 

G. SARAY - TAKSİM 

Fener stadında yegane birınci 
küme maıçını yapacak olan Gala
tasaray ıle Taks'.m maçı lıiçbir 
Vt."Çheden alaka uyandırrcı ve 
hatta ""'yrettirıcl bir mana ve 
J<ıyrrıet ifade etmemekted>r. Ga
Jatasarayın bariz bir hfııkimi:yeti 
ve mutlak oır galebesinden ze,··:.: 
duy anlar bu stada §eref vere
ceklerd<r. 

r- Yazan:-'"\ 
1 Adnan Akın J 
'------~ 
ra Süleymaniyenin rakibi '.karşı

sında zayıf bulunmasına rağmen 
esk: bir rekôbetın verdiği h>rs 
bu takımı ş<ıılılandıracak bir va
ziyete ı;et;,-ebi!ir ve bu yüııden 
de .,yun çok çetin bir saföa ıınze
debilir. Vakıa maçın normal n.e
ti.ces illin İstııOOulspor leıhine bit
ımsi lanmsa da Sa.rı-ııiyahlıların 
bu eski ra:ki:plerini rihma.I etme
meleri ic"P eder. 

VEFA - DAVUTPAŞı} 

Ayn; sta<lda ikin<:i karı;ıtlaşma
yı Vela Davutpıı.-;a takımları ya
pacaklardır. Bu sene lige yeni 
girmi§ bulu.nan gl't:C: Da\•utpaşa
lılar Beı·kw: ve Kasıınpaşa. za
ferlerinden sonra onlar<lan daılıa 
ıkuıvvctli bir r~•k•ple bugün kocz.. 
!arını payla~acakl:ır<lır. iki mQ\'· 
ta da iyi ayunlarilc takdir 'kaza
nan Davutpı:oşahlar eğer m.ğru!· 
olmam~ iseler Vefa önünde de 
mm«ıffok bi on.n ç•ka,mcya 
rnut:.tc--Oir o!~bJlirlEr. Ak!-;! tc1k
dirde fer,a. bir netice almaları 
indwn d.c.'ıil"ne girer VcfaJılar 
i.se bu genç takmıı asl.5 ııhmal l'l
medPn >e s:"llirlenmeden \:alışır
larsa dj'undan g•lip ayrıltobilü·
ler. Bizim ı;,örJşümüıze göre bu 
maçın neticesi Vefa lehim• gö
rünırıt:ktedir. 

BEŞ11!'r'l'AŞ - KASllllPAŞA 

Günün son maçını Bc-şiilct.a.ş ve 

i. SPOR - SÜLEYMANİYE 

Şeref ~atadmda ilk mti~•b.ıka
yı yapRcak olan lstanbul"P(lr ve 
SüJeymaniy-<' t.:ıkım1arı arasın
d•k maç belki üe haftanın en 
çetın karşıl.0.~ma.sı ol:ı-caık tır. Zi-

1 Kasımpa~a takıırnları yaıpacak

lardır. Bıt >eneokl liglerde çdk za
yıf bir mar..zara gO>teren Kamm
P~<alıların Beşikla.~ önUrıde mu
vaffak bir oyun tutturmalarına 
ırr: ~in topun cilveleri mü ('Sna, 
ımkan görünmemr>i:tedir. 

Ağ>Z tadıy!e "çki içmtk ,.e hoş vakit geı_:inr.eık ıst!yen ze,·kisdım 

erbabına bir defa miiC'SSl'SCllli zi zirar.:t etmelerini tavsiye ed ·r.e 

_..Beyoğlu Kuloğlu so. No. 9 Tel:41415 

,----ıt:ı&B--•-.ııımmı ____________ _ 
Gayri Menkul Satış ilanı 
Beyoğlu Sulh Malıkemesi &')katipliginden: 942/54 

Frıımı.da olwp •halen iıka metgfilıları meçhul ve buwd:. An
tuvan Viraps isminde vekilleri bulunan Emma ve Mari ve Mar
gritL1 murisleri müt"veWye Sıirpikten intikalen 3/5 h."ı:;sesine 
ve f·hcan ile Heranttan teferru gan Asa•tine Hayganuş K".roıkin ııı 
2/5 hi:;sesine şayian ,.e mü~\€ reken mutasarrıf buılunduil<lar. 
Beyoğlunda Kuloğlu mahalle sinde Arıon soka,ğında ve Kuloğ
lu sokağı kö:jesinde !..-ıfıiJı haricen .kılrg:-r dahilen a.lı!jaıp zcır.in 
ve b-Odurımı katından maaıla dört katlı olup tamamı 81 metre 
murabba• sı:ılıa üzerine inşa edilmiş 10.000 on bin lira krymetı 
mıiıammenesinde ve eloktrik ve terlros suyu ve hıwagSrLİ' tcs;
satını hav: bit· bap ha.ne şu:yuu n.un iızal<>si zımnmda aç•k t<:ttır
m;ı_vrı konulmU:;-tUT 

Bu hanenın sair C'\'saıf ve taksi.matı ve Wsilatı \'az'ıyed zır 
bı t ,·arahsındaı ve keşiıf raporunda yazılıdır. 

B.r~rıci açık arttcorması 7 / 11/942 tar hine tesadüi eden Cu
marl»si günü saaıt 10 _,lan 12 ye kooar Beyoğlu Sulıh M;ıhke
mekri k;,lem oda.5ında başka tip nezdinde yapılacaktır. Arttır
ın"' bedeli muhamır.cn kıcvmet in yü~Jc :yetmiş be~ ~ıı bulm~dığ· 
takd.rde en son arttıranın taa hhiidü b~ki katmak ü~ere müza
yedt' oı: gün uzatılarak ı:dnci açck artıır!'"ası 17/11/942 ta:-lıine 
mü>ad ır Salı günü saat 10 dan 12 ye kada,r ııcra edilcrc'k en çok 
arttır;ına kat'ı olarnli ihale PC!i lecektir. lnalc gününe kadaT bi

rikin.; ve bır'kecc-k belediye bina ~"\'.·rgilerzylc evkaf icaresi 
(:l/5 him)'in •n) hi.;s~darlara ve 20 sc-nehk taviz bedeli, filıale 
pulu, tdlfiJ ı; e rüsumu ve tapu ve kadastro harçları müşteri
ye alttir Arttırmaya girmek isliyl'nlerin muhammen kıymetin 
yüızde yedı buçuğu n tl:ıetindc pey akç"5i vermeleri §arttır. Ar1r 
tırnıa bedelinin gayrimenkul -keru:li.sıııe ihale olunan tarafından 
lha,lc gününden ilibaron veri lccek mıi'ılct içinde mat&eme ka
:;as;n0 ödenmesi meebınildir. Ödenır.cdiği taokd:rdc ihale frhse
di!cr,k ·kend"sin<len evvel en yükısek teklifte bulunan kiınse 
arzetmış olduğu bedel ile alını ya razı olursa ona ihale edilecek 
ve o da razı olmarı veya ıbulu na.maızsa hemen yıxli gün mqd
detle a~ık arttırmaya çıkarıla cakhr. Yaıpıldcak ilan alakadar
lara teblığ ed<ilmiyece-ktir. Mü za)roe sonunda en çok arttırana 
kat'i olarak ihale edilecek ve her iki haMt- birinci ihale edilen 
k ms0 i:<i ihale a;asında~J ıark t8ıl1. '\ıe rzarardun mes'ul tutulacak
tır. İhale bedeli farkı ve geçen günlerin yüzde beş fa'lli ayrıca 
hükme hacet kalmabızın tanı;i! olu:ııacaktır. İpotek saJıilb" ala
caklılarla sair alaca!klı ''~ aiakadarlarııı g~rimenitul üzerin
deki lıaklarırı.ı faiz ve masrafa ve;;aireye dR·ir olan :.ddialarını 
evrakı miisbiteleriyle ilan tarihinden iti!baN:n on beş gün :çinde 
evrakı mü~bitelerile satış memuru bulunan mahkeme ba;;ka!İ'bi-
ne ıbildirn:eleri l:lzııruhr. A!ksi takdirde ha•klar> ta.pu sicilleriyle 
sabit olmcyanlar satış be'delini n pay~masından harç bıraıkıla
eaklardır. Müzayedeye jştirak edenlerin bütün satış ~rtlarını 
kabul etmiş ve evvelden öğre nıni~ ve bilerek gayrimenkule 
talip buılunınu.ş oldu•k.ları addedilere!< scmradarı ıtiraızları mesmu 
olarnıyacağından taliplerin sa tı:ş ~ünden evvel gayrimenkulü 
gez!p görmeleri ve farzla mallu mat alm.?k iıstiyenlerin 942/54 No. 
ile m:ıllı'kur.e başkatibine mıi:t acaat etmeleri ve ika,ınetg".ıJıı 
meçhul hissedarlara ayrıca te-b lig;ı.t yapıtlamadığından tebliğ 
makamına kaim olmak üzere de ilan olunur. (5852) 

"--------------------------~ ' lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merke· 

F ndık fare,i, Sıçan, Tarla faresi •e bütiin fare ne•iluini öl
düriir. Bir parça yağlı elonek veya pastırma üı.erine süriilüp de 
(arelariıı bulıındıığıı yere bır alulırsa bu mükemmel gıdayı se
H se'e yiyen fareler derhal ölürler. Küçük fındık fareleri 
için fare buğday zetıirlerinde n serp melidir. Buğdayın kutusu 
20 macun 50 kuru5tur. Büyiik macun 75 kuruştur. Hasan depo
su vo ~heleri_ 

...ııDIDIWll!ımEıllmllm:l._ ............. ll!llllım!lmlli!! 

u. Demir Yoll:ırı i ~ letma U. M. J!ıları 1 

zi Satınalma Komisyonundan : 
ı _ J..'.lcrkrıAm;z miislalıd~mini fçjn lkıumaş ve muktaıı ~tar.uı tarii!ı

nılı'.dan '\:t'riJrnek şartile (162) takım maa ka3kf·t elbiss ıJP. {98) ıı.det ka
put açtık ~i.i1tmr ile d;ktiri.l<:cek.tir, Elbisen\n beher takınıı dikı.5 bedeli 
(6ŞO) w kapuiun beher acledı (450) JuıJt~lan \l<Ilumunun tutarı (1494) 
liradır. 

2 _ Eks•ltrne 23/ı0/942 Ctı.ma gü nü """t 14 de Galatatla Ka.. M.•
ta.fapaş.<J sokağın.drıki Mcrke-zl.miz f'Jk: f;.tl~ komıiıSyonunda Y"'Pılacaklı~. 

J _ Bu iş+ ait şartMme- merkez.im.iz leva:z.ırn.ı.ndan hede ~·ı. alınerak 

nürn.&J'DCl~r göı1\llebilir. 
4 - Afuvakkat tl'mn~ t par11-sı (ll 2) Jtra (5) kuı-~t ~ . 
5 _ Hu;ılf:ın(y·e gireceklerin ter.li olduk'arına dair 1942 y:lı Tıc;u·ı·t 0-

da.st \es.kası ıJc bur.:un g:b~ i:[ll•ri yap1 ı~ na d.1.: ı·esmı b'r \"l'Slka ibrazı 
şaı-ttı· !~98 - 25 

Muhanın:Jen bedeıi (1423) bin db rıt yLiz yıprnl üç lira <36) otuz 
s\k'I.: j: ... .;c~ olan. nıuh.tcd!r cl ... s ve eb'atıa z...mpa.ra ~ ı t27/b•rinci 'tx;ş- Beyoğlu yerli askerlik şubesinden 

Yüksok Deniz Ticareti Mektebi Müdür~üğ~ıden 
.Mlkda ' 
A::ı Çci';u Adet 

JJarıci f ~ırE.e il() ı62 T. 
Iın .alı y e&l 

Ü .kıs.o kaput irnalıyesi 
•c;.c.nıci elbıy:rı pairtJe 22 T: 
ı , Lulumu nwnune :ri.U':r.ıa~tan 50 

Teılı~· 'ka!Qp~i imaı]ıyesi 

\k, tx:..,-az1; e ·140 
Gemı.c1 Jııaskı ti bir bey ıızJ~ 22 

Bf.yo2 pcp~.n ge-:.rnlek Jkt yGKa!fi:e 420 
Siyah ~&"&\at 280 

Kıel fôjn ')il don 420 
K sa Jw:lu fani.:. 42Q 

6,y•h \"Ol"ap 560 ç(.ft. 
M• nelıl bryaz veya rcnıc.l 500 
yuı h:ıvh.bU 162 

Muhan-.t 
Lit·a Kvru~ 

ı3 50 

10 {tt) 

10 00 
18 50 

3 50 
3 00 

8 50 
1 50 

3 50 
3 50 
o 90 
o 60 
1 50 

b('de~ C<ıi:.z tı::t& ı 1.1.tı ırr:r.etı E. şekJ. E Mati 
L1ra KLI Lıra Ku!'ufl 

2ı87 00 

430 00 11Çı1t 10 41., 
22 00 

925 60 

490 00 
ti(i 00 42 00 > il 

31i70 00 
420 00 300 00 • Jl,3-0 

1470 00 
147-0 G() 

4114 00 
336 00 314 fl(J 12 
243 00 

rm/1942) ~alı günü ~ul (14,45) on dö!'d.., kı?K 00;~·· 'li<-•y~i~ıp.aşnci:ı 
Gar bına!ı daıbJirı..dı ·~i k.orn yon tara !ından açık ~'tblJ•nlıe IJ3lr1 iJf' bJltL..-., &lı
nıac:ıkt r 

Bu işe g;nnt:k !stryın'Pri-n (106) yü~ allı lira (76) Yt't.ın:ıo altı ku"'~ 
luk m1.1var.wtat tenllİ':'lnt vı· [t::ını;tıı•ın ta yin rttig· ve-:;aikJc b:ıC:kı!:e' ekli /tırı.e 
t;'iınlı aatini' tt~dar kc n 'Y".Ylta rn'ltra caat!Jrı lfrzırrrlı·". 

Bu 1~ aıt §o[lrtr.;'lıın·-e ·• kryn 1ı'. y-onda.n. pı.ı:'<! ız a~a.r&k dağ.t~n ,ık·lndır. 

(530) 

Şubcın::.oı..;c kai)1ıth olup tel'hi, rdılrr" ht\llüz terhı{lf't :'l ~6tınem ş o... 
~o!l yt"d.c'x j)ay ve a kN'f memur1nl'ınk:ıyıt.ları J.·.nr, nek zeN> 11üfaıs cu ~ 
daan ve tp.!"h;ı& Wila."rel<!r!e b•Ji~ktıı~ iiC01.e euıbe-yı• n1ilracaa .a.rı. 1427. 55a 

Sahibi: E. J Z Z E T. N~riyat 
Direktörü: Cevdd .lbr.bilıı:in. 
Basıldıiı VH: •Son Tg]ıtraf• 

Beyoi;'lu 3 üncü Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 942/1684 

Hr"'11am h<>.v usu 25 6 50 162 50 --
Sıy21:h tot:n 2&2 çili 18 50 5217 00 391.! 00 lrnpalı 14 

ı _ ~ıctep talebı lerine lü&ı.mnı olan cim: ve miacdarları l}p fiyatları yuka."ıda yazılı en b<"., ka.I~m c.s,ya tma
liyt: ,.." mıib::ı;·aaaı hizalarında yazılı &f'ki <iıe ek61l1ımeye ko~ularak 16/10/9-l,~ ~wna günQ ya.ı..lı s:at- w <le rıoek.tPp 

üdürf · gü'nıd, mphı.na<.-ok satın alma konı gyonu \rahndan ıhalrsı yapılaca.;ı-11. . 
~ı 2 ~ şart~~.noyi gO:-rnr~ arzu edenler m{'ktep muhasebe- ınf' müracaat r~ t-lidlrlc·r. Mu\"'3.kket teınna.t ıstanbud 
f'U.k.M:k mc :ttpler mUhasebı-ciliğl vez.1es.i-ne yatırıla-caktır. . , 

3 - :Elkl;: tmcrye iıt:rak Pdrci!kılf'rin 2490 uyılı kanunon.1.:n şartlarını ha4 Glme.~n. 

aş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün ':lğrılarınızı derhal keser 

icabında günde 3 kaşe ahnabilir. 

İnftıısarlar İdaresi 1.arafından 
Fatlhte Gelwbevi mektebi arka 
sokağında 29 numaralı hanede 
mukim İsmail Dönmez aleyllıine 
açılan davanın mnh;;ıkem!'sinde 

dava edilene göndcr'lcn davet ·ye 
-biliıtObliğ iade edilmesinden i-liı · 

nen yapılan tebligat netices:ınde 

de maı1ıke~ye gelmediği.rlden 

talep V'f,'Çhile lii gıin miidde1le 
gıyap kara. rnın iluncn tebliğine 

karar v"1"ilc-Pİt muhake!'le 9.111/ 

9-42 pazartesi saat 10 a lal k ed"l

mcş oldu undan yevw m ~ 'u'.ır· 

da hn·r buiunması v~ a bır ve
kil göııdeı medıği takd xde gt) a

ben ıkara~ Yerileceği gı;·. p ka-
nıakamı<r.a k" m olmak uıze

rc ıl:ın ol ınur. (j$5~) 
~ _ K~~1ı e.Ksi..lt;,l·l'ye 114 telcl't ml-ii.tı.plarııu ihale saatı.o.den btır .s.aat evvel kıwl'ıı:.ı)oı.aa. vı•ıunclcri lfı.1.ı.ırıdır 

~90) 


