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Mütte/ ikler muhtelif 
noktalardan Tunus 

• • 
arazısıne girdiler 

Uçan kaleler Bizert limanını bombaladılar, şimali 
Afrika da 1939 sınıfı silah altına çağrıldı 

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

Fas sultanı, Amerikalıları arkadaş ola-
rak kabul ettiğimizden memnunuz, diyor 

····················· ............................... 1 

Mareşal Peten 
Lava ı halef 

tayin etli 
Londra, Laval 

bilfiil Fransanın 
diktatörü 

olmuştur, diyor -
Amerikalıl3r Fransayı 

Herriot'un temsil e~eceğini 
ileri sürmektednler -

Londra, 19 (Radyo, sabah ~t 
1 d ) - Marefal Petain bugu~ 

e ·ıe Lavalı imzaladığı bii- emirname 1 

kendisine halef tayin ~'oV'. La· 
v.ı bu emimame muclbınce, sırf 
lcendi İmzası tahtında kan1!11!ar v~ 

• )er çıkarmak salalııyetlnı 
emırname 1 La-
eıde etmit oluyor. Bu ~r~ : 

' val, bilfiil Fransanın dıktaoru ol • 

lllUflur. 3 •. cii Jaylada) 
( Doı1amı an ............... . ··········· ························· ~) r· . LJ!rk cephe_sı_ 

T uapse kesimin
de bir Sovyet 

grupu imha edildi 

Volkof şt hrinde sokak 
muharebeleri oluyor 

-A) Ahnan or. 
Berllo 18 (A. • - bl' ~ I· 

duları b:..,kıumattdanlığının te ~gk: 
. imal doğusun a ı 

$imali Alrikaya aaker naki'eden Amerikan tayyareleri 
Londra, 19 (Radyo, .ıı.ahah sa-ı bu alqıam netrettiği tebliğden an 

at 1 de) - Şimali Afrika da ki latıldığına göre müttefik kuv-
müttefikler umum kıırargihnun (Devamı 3 üncü aaylada) 
~~~ 

8 inci ordunun ana 
kuvvetleri dün 

Bingazi şehrini · geçti 
İngi!iz ordusu başkomutanı: "Yarı yoldayız. Fakat 

ilk ravundları kazandık,, diyor 

Kahire, 18 (A.A.) - Orta .. 
~rk İngiliz kuvvetleri müşterek 
tebliği: 

Geni~ bir cephe Üzerinde dil~-

manı takib eden sek;zinci ordu 
kuvvetleri dün Bingaziye 112 ki. 
lometreden az bir mesafeye ka-

( Devamı 1 nci :ıayfada) 

C Askeri vaziyet :1 
Mihver kuvvetleri T unusda 
muvaffak olabilecekler mi? 

T uapşerun f 1 bulunan 

dağlı!k bölg~ kuşau ı;ı~:u kurtuL Yazan: Emekli General K. D. 
küçük bir duıman g b .. sde 
mak · · beyhude bir t~ u • 1 _ Şark cephesinde: 1 apse tehir ve liınanlyle Vlad.I Kaf. 
buıun:f.:tan sonra imha eclılnı~\~~ Almanlarla mütteliklerl tara.~n- kas. ve Grozny tehirlerinin zaptı ~-

A1 : kesiminde Rome°:. bl d' d Stalingraddaki Sovyct mukave.j yeşıle yapıhnakta olan hareketlerin 
ag r .. muşlor ır. an k l T (D 1 . { d ) ı rl d .. mani dağlara sur - etinin tam olarak ırı ması, u- evotıu ncı .sa)' a a 

e UJ · klar SO'Vyet kıt'alarının m.~.::==-------------------------Alınan tan 1 ' .. k·' unüşler -
tiddetli biiol.rrnlarını pus ur . . 1 
ve başka bir kesimde f b; jer 

(Devamı 3 C"cii .say a " 
--~-o-

Bulgaristanın 

dış siyaseti 
---

Başvekil Filof'un . 
Sobranyadaki sözlerı 

Pasifik deniz harbi 
Ruzvelt zaferin büyük o·duğuno sövlüwor, Japonlar da 

8 krnv Jzör batı:dıklarını bi.diriyorlar 

Harb ekonomisi dairesi 
yakında geniş . bir 

teşkilat haline getirilecek 
Hayat pahallllğı önlenecek, spekülasyon 

ve kara borsa ile mücadel edilecek 
Ankara, 18 (Hususi) _ T.i-. müsteıarhğı tarafından görül· ihtiyaçlarının temin edilmesi, 

k mekte Olan Vazifeleri ifa ecic· milli ve harb aanayiimizin caret Vekaleti harb e ·onomıaı 

bürosu Vekalet makamına bir cek değildir. Bu büro yakında ham, yarı mamul maddelere 
d (1Harb Ekonomisi dairesi ıı na• olan ihtiyaçlarına süratle ce. rapor vermiştir. Bu rapor a V d. 

b mı altında ve ekaletin ken 1 vah verı'Jme3İ, hayat pahalılı-muhtelif memleketlerin, har 
bünyesinden alınacRk kadro- g-mı önlemek, spekülasyonla ekonomisi bakımından ittihaz ı ı d h 
lar ve bazı ilave er e a a ge. ve kara borsa ile mücadele et-etmiş oldukları tedbir!et;den k·ı· h ı· t" "le 
nis bir teş ı at a n~ ge \rı • mek, milli servet kayııakları-ve bunların tatbikatında11 alı. · ı ı · · · 
cek, iktısadi mese e eı ınuzı mızdan rasyonel esaslar dahi. 

nan net:celerden bahsedilmek- koordine etmek mevzuu etra-
te, memleketimizin iktısadi ve fında çalışacaktır. linde faydalanmak, dünya 
sosyal bünyesine uygun ve İtti- Harb ekonomisi bürosunun harbinin icablarına göre milli 
bazında fayda görülen tedbir- bu maksadla yaptığı ve y&.pa- ekonomimizi nizam ve disip. 
ler izah olunmaktadn:. cağı çalısmaların sebebi ez- lin altına almak gibi husu;;at 1 

Bazı gayri resmi kaynaklar- cümle milli müdafaanın ve hakkında alınması İcab eden 
dan i~ae edildiği gibi harb e.. halkın gıda, gıyım, yakım, yeni tedbirler araştırmak ve 
konomisi bürosu mülga iaşe techizat gibi çeşidli ve zarı.ıri göstermektedir. \.._ __________________ , _____________________ J 

Şehir Tiyatrosunun 
en kücük san'atkan 

' ile bir mülakat 
6 yatında olmasına rağmen yenı 
komedide büyük bir rol oynayan 
Yüksel Beceri~li neler anlatıyor? 

Yüksel B.ecerikli «Aarile.en Ba
ball da Galib Arcan ıle birlikte 

(Yazmnı 7 inci sayfada 
bulacaksınız) .................................................... 

Yeni Emniyet 
müdürümüz 

vazifesine basladı 

Suikasd davası 
Maznunları11 
bir defa da 

reddi hakim talebi 
Çankın ağır ceza 

mahkemesince tetkik edilecek 
Ankara, 18 (Hususi) - Alman dosyanın Çankırı ağırceza mabk.e-

IBüyük Elçisi Fon Papene karıı ter. mesirıe tevdiın.e karar vermiştir. 
tib edilen suikasd teıebbüsü dava. Çankırı mahkemesi salahiyetli 
sının nakzan görülmesine bu sabah merci sıfatile bu davanın Ankara 
Akara ağırceza mahkemeside de- ağırceza mahkemesinde rüyetine de 
vam edilmiştir. vim olunup olunmıyacağını ve reci. 

Mazunlardan PavJof, Komilof ve di hakim talebini tetkik ve bir ka., 
berber Si.ileymanın reddi hakim ta.. rara bağlayacaktır. 

l lebleri, Keskin ağırcc:>za mahkeme. Muhak 25 ·k' it · ç 
eme ı anc etrın ar 

since r~ddedilmlıtl. Maznunlar Kes .. .. t 
9 

30 bı kıl 
l kin mahkemesinin bu kararına da p.mba gunu saa ' a ra 

itiraz ettiklerinden, heyeti hakime mıştır. 

Belediyelere düşe f 
mühim vaz·fe ı: 

Mahdud gelirli vatandaşların şekerden, ~ 
ekmekten kazandığını es .lafın di1er (, 

ihtiyaç maddeleri vasıtasile siJjp ( 
süpürmesİile mani olmalıyız! ~ 

Yazan : Borba~ Cahid ' 
dar birbirine bağlıdır ki bir ~ 
kaç ihtiyaç madd~si hususi ~ 
tarifeye tabi tutmakla mev-

Devlet bütçesinden geçirıen 
vatandaşlara ucuz ekmek ve 
ucuz gıda mad-
deleri verilnıi-
ye başlanmaş• 

tır. Şekeı, pi-
rinç ve zeytin. 
yağına inhisar 
eden bu mad
deleri memur-
lar ve onlnrla 
beraber ayni 
himaye şebeke
sine giı en va
tandaşlar daha 
ucuza satın alabileceklerdir. 

Hükumetin bu yolda gös. 
terdiği gayret yer;ndedir. 
Böyle buhranlı devirlerde 
en ziyade şefkat ve hima· 
yeye muhtaç olanlar mah~ 

dud gelirli vatandaşlardır. 
Lakin hayal şartları o ka-

cud sıkıntı gider;lenıez. Bu. 1 

nun böyle olduğu ~u b:rkaç ı 

gimlük tecrübe ile d~ ken
disini göstermiştir. Pa:r.ar ve 
piyasanın müşterisi 

btr halk kütlesidir. 
bfüün 
E"'naf 

tüccar ve serbf>st İs ve mes 
lek sahibler· ile memurhı.rı 
ayırd etmez. İhtiyaç mad
deleri ise üç beş d~g.·ı bir 
çırpıda sayılamıyacnk ka
dar çoktur: Mesela bugün 
ayağınıza bir çorap alacak 
olsanız bir hafta Önce bir 
buçuk lira istenen malın hu. 
gün üçe çıktığını öğr~niyor
sunuz. Sebebini sorunuz, a
lacağınız cevab şudur: 

(Devamı 2 inci 11ayiada Sa
bahtan Sabaha sütununda) 



2 Sayfa SON POSTA 

r ' ~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESiMLi Manive1ô ve mesned .. MAKALE Hergün -= 

Onümüze yeni bir 
Omid kapısı açılmıştır 

"-'--- Ekrem U taklı11il ...J 
Dar düşünenleri goruyoruz: 
Varlık vergisi mühim bir ye· 

kun tutacağına göre piyasaya 
darlık getirecektir, diyorlar. 

Kastedilen darlık mal darlığı 
değil, para darlığıdır. 

Sulh zamanmda para darlığı 
bir felakettir, fakat harb zama· 
nında para darlığınm bir çok ba
kımlardan saadet olmadığını 
kim iddia edebilir? 

Muharebenin ilk günlerini ve 
iJk aylarınıı düşünelim. 

Bir manivela veriniz, •İze dünyayı yerinden oynatayım. ln•an i.atediği nübette büyük bir manivelayı biraz gayretle 
iddiası e•ki Yanan filozofunun bof bir övünmuinden ibaret İ•tediği .zaman tedarik edebilir. Fakat manivelanın oynı;pabil • 

Ayvalı'kta kilosu 40 kuruş:a 
inen zeytinyağı, İzmirde sulh 
fiatına müşteri bekli.yen uzum, 
Samsunun depolarını dolduran 
tütün 9:-l!l 1Jonu gazetelerinin ilk 
yapraklannı başttanıbaşa kapla 
mıştır. 

değildi. Fakat cümle ba teklinde manası yarım kalmlf bir cüm- me•i için dayanacağı yer inıanın her A:aman tedarik edemiyece· 
leydi. Cümle tam kıymeti :b qö yledir: 
Dünyayı yerinden oynatmak için bir manivela ve bir mHned ği zekcidır. Zeka hepimizde az; çok, fakat mutlaka vardır. Onu 

Ui:zımdır. İfleterek parlatmak elimizdedir. ....... ··-· ... ··--··--············ 

Müstahsilin deposunu, mus • 
tehlike bir zerre hi.~~e 'bırakma· 
dan mutavassıta geçıren fazla 
paradır. 

( .............................. ·---·-··-·--·-----................................ a .. ·ı;-;-~-·-· .... ·;·-... ·-i ı 

700 milyonun Türk cumhuri
yeti i~in asla çok sayılam1yaca • 
ğım, hatta bir plafon bile ola -
mıyacağını hrr v~kit söyledik, 

Aileleri taşrada 
olan talebelerin ucuz 

ekmek karneleri 
her vcı'kit sövliyec~ğiz. Ucuz ekmek karnellİ hakkından 

Mügta'hsilin depoounu müs · istifade edecek leyli ve nehari 

Elektrii santralı yapmak için 
130 kuruşa aldığı çimentoyu 

1250 ye satarken tutulan adam 
tPhlike bir 7.erre higs.e bırakma • talebele~ vaziyetleri tesbit e,. I'· .. -··-·--· .. -····---·-·-.····· .. · .. --.-· .. ··-.. ·• .. ··· ... - .. , 
dan mutavasslta geçı'ren para dildi, Univer•ite talebeleri de : M fi k 1. b" .. ·· h d J L l • : uva a ıyet ı rr curmurneı u •onun a vaKa"" e e veren : 
h b d · 1" ·h · doldurdukları ucuz ekmek beyan : ,, ,,. : 

ar zamanın a genış: ıyen ı tr l · · ....... ..., ... gve b l d lar : muhtekir, hükumetin ve lzmit vilcivetinin müz.aheretile elektrik: . · .. b l .name erını .,........... Of a ı • ,, • 
yaçlar kargısında hır mu ade e ~ •antrali· inıa etmek üzere eline verilen tezkereyi •uii•timaline E 
vasıtası olması için varlığına lii Üniversite talebeleri ucu?: eıkmelı: ~ ucmta yapmıf E 

Zum go .. rdu'"ô-u .. müz para degvil karnesi almak üz.ere kendilerine da- ;_ ; 
,., t "-······ ...................................... ·-··················· •••••••••••••••••••••••••••••••• •• 

yersiz, !haksız, gavrimeşru kzr - ğıtılan beyannamel~ri dold.u"rarak Emniyet Kaçakçılık Bürosu nıe- 1 satmağa kalklfllllpır, Çok t~birli 
. . dekanlık!ara vel'tllege bas•amı~lar_ . : af • -larla bazı eHerde çok çabuk bm- d O . 1 lil . ll . • d bul murları evvelkı guın cıdden muv - hareket e4ı:ıni§ olınasına ragmen, 

l ır. ruvers. le erın e erını e u· fakıyetli bir oünnıüımeşbud ıonunda Ziyanın b vurgun ul - lia.iiı 
ken para Odu. nan karneler önürniizdeki hafta iÇ(!· =:L:- ,_ .. __ _. 1 ,__, .. ,,__. ~~- ek ug':1. ~o . 

• • ınwıuu 111.l&.l.&J'Qa vurguncu uc• AA\ .. gozuuuen .......,.mnıı, cndı.aıru cur-
Havadan gelen '.'!ervet cebı ~o~ risinde kay~mlı.klarca. memur ı k•tan bir pıb.ı yakalamıılardır. F.ıı mümefhud halinde yakalamak üze-

dururken muhakeme kudretını kamelerlle değqtlrilecektır. teresan. safrıaları bulunan hadise şu.. re Kaçakçılık Bürosu faal.yet.ı geç· 
arzaltır. Diğer .. ~aı-a;tan .~hriml-z~ekl ilk dur: mjştir. 

P ] w I 1 ve orta ogretim muesseselcrıııde bu İarute bağlı Turgı.;du köyünden 8u maksadla kendilerine müteab 
(( aram 0 acagına ma ım 0 

- lunan taJ-L-1-den nı .... n·•r - .-.ı.. z· ad d hl · b" 0üdd hid ·· ·· ·k· . b ·· .. I · · k. · · · • t:ıDe '•• '""" " """',,_ ıya ın a n, ır m et ev- susu veren ı ı memur, ır tuc 
s.un !n cum e.sını ım ışıtmemış !arının UCU% e~ınek karı:ıt:l~rn:-den veı hiikiunete müracaat edeıdı: 1 carın delaletile Ziya Üe tanı,mışlar 
hr? ne suretle istifade edecekl~ı de Turgutlu köyü dahilindeki arazide ve kısa bir zamanda onunla ahbah. 

Stdkun üzerine !!tok bindi, ~~ ~~lüğün.ce ~~~~l~a bir elektrlk santralı inşa etmek t~ lığı ilerletmi~lerdir, Niaayet evvelki 
yapılabilece'k stok kalmadıgı za· ı b~ d·;ri ~ııştır. Maarıf Mudurlu~u~ı~n lehinde bulunmıqtur. Ziyanıu bu gün, müteahhtd dostlar« !ıı Ziyadan 

· ·· 1 lAk "ldı" tamim:ne z3re; istaıııhula U\hsı ıçm müracaati alakadarlarca tasvih e- 100 torba kadar çimento lstemiş-
• • _ . . ge p e a esı a-ş. a ır yer e 0 - di'nıiş, kendisine müzaheret "adin- lerdir. man ıse goz er em a e çevrı · ı 1. d il · b k b 0 d 

Tak:sımın ,) metre c~phelı bi- turan memur, m:itekald, eyta"!l "e 1 de bulwıula.rak iıe başlaması bildi- Vaziyetten fÜphelennıi)en Zıya. 
nasından iki yıl iç:nde Büyüka- 1 e .. ••m"l c cukiv.ında!l v~ılı o'auk rihnfit.ir. Bu yardım cümleslndeil o_ elindeki milsaadeye istinade derlıal 
dada 180 bin liralık bir apartı ·j bulunanların bırer lls.tırn okul ida.. 1arak İznlll Vali11Ui Ziyaya i!htiya- fabrİıkadan 100 torba çimentoyu 

. d k 1 k1 ... ' 
man doğacağına kim inanır? 1 relerı tarafın. an kayma eru 1 .ara cı olan çiıınentoyu süratle te.m!n 130 kunıttan alıp ·b~erini 1250 

. d w h · d verilmek ıuretıle ucuz ekmek kame~ etmesi için Zeytinburnu çim'er.fo kuruştan kaçaıkçıtk bürosu memur. 
Bır . tanı ıgın yazı aneT~ k le"İ top'u bir b.akle teminedllccek- f\a.brikasına verilmek üzere bir de l larına satınıı~ır. Bu suretle ve ciir-

kahve ıçerken gelen bozuk Ur' tir. tezkere tevdi eylemıiftlr. mümeıhud halinde yakayı ele veren 
Çf"linin: Bazı okullarda memur çocuğu ol Z"ya, bu tezkere ile Zeytiubwnu Ziya ha.ldcında Milli konınma ka.. 

- Mal ol~un da nerede olur duğu halde yatısız de:v~ı ed~ ta. fabr&asLna bafvunnuJ, kendisine nununa mubaefet suçundan kanuni 

1 d d·w· • b is.ittim, lebelere bu vaziy,.t1erını tevsik e. derhal İslediği çimentolar veri1• takibata başlanmı,tır sa o sun, e ıgını en il d·-ı ı ı · h A d · den ve!i'kaJ.ar v~ me ıg ya.pi an mi tir. Fakat açıkgöz \Rfaat •ahihij Ellnde!ki mÜ$aadeden istifade e-
ata yaz ım. müracaatlardan öğren:lmi~tir. iddiaya nazaran hu müzahereti sui-

1 
det"ek V111"1{Unnıiuğa kalk~n insaat 

Yapılabilecek stok kalmayınca Maarif Müdürlüğü aku1lara verdi 1 İ$.l:mal ~ kendisine torbası 130 sahibinin bu tanda daha kimlere 
gözlerini diktikleri binayı kaça ğl emirde bu vaziy~Ue bulunan ta.. kun'Ştan verilen çimentoları ~rı.I çimento uıtmıı olduğu ehemmiyet.
olursa olsun aldılar. Fiatı çıkar- lebelere de tered~J"fde düş:ılmeksi- mi:ale fUll1l buna 1250 kunq.tan 1 J.e araştırılmaktadır. 
dıkca çıkardılar. zin İıslen~!en v~i~a~rın veı-llmesini 

Silah norımal adamında elinde ehem.myıetle bildinniştlr. Fincan1 350 korusa verilen 
kahve meğer mablôf mos! 

Tramvaya athyao 2300 
kişi cezalandın!dı müdafaa vasıtası olabilir, d eli - Ş d h• 

nin elinde nt1.mlusundan rnasu • ahi leri şe ır 
k k • l . c·· . ..!!.L • - • '- - -l~w tda~·-:t Tramvay duraklarının talu:Jid mu yere seren ateş çı araca tır. tı"yatrosu arlıst erı UDlrua ve .lI1ıDmU'..... • ....... 

memurları ta:afından yapılan araş. edildiği Pazartesi sabahından 
Varlık vergisi piyas~da fazla olan bir dava tınna netrcesinde İstiklal cadd~in. dün ak~a kadar muhtelif 

zararlı oh:ın paranın bir kısmını . deki Londra barında müşterilcr-e semtlerde durak yerleri har;cin-
gn~j cekivorsa darlık dl"~il. fe • ~ün asliye birinci c~zad~ şahid. biT fincanı 350 kU1'UfA sııtılmakta de tramvaydan atlıyan 2300 ki~ 
rahl• k getirerek d ... m·ektir. An • ı lerı Şehir Tiyatrosu san atkarlıırı o. olan kahvenin mahlüt görülerek el.. yakalanmı~ ve bunlar hakkında 
cak memnun olaıbiliriz. 1 lan bir davaya bakılmıştır. . de edilen kahveler müsadere olun- takibata ba~lanmı~tır. 

.. b. · Niya:z:J adında bir adam katdıne -Ltb· il 'd ""d" -Ver~i henüz kat ıyetle tes ıt .. .. _ı_ A l cid muş, bar swı ı e ı are mu uru Emniyet altancı tube müdür-
tnemur sı.ısa verer~ sına ıroes 1• 5 · · mahkemesine ve l b · · k d ·ı 

edilmedi, tahsiline de başlanma· de bir apa.rlımanda dolandırıcılık :ü'LY~-1 ~~ ceza üğü iıtUıı a rosı e tramvay. 
dı. yaparken yakalanınııtır. mı~er ır. • !arda intizamı temin için çahı· 

ı l k --L-'- maktadır. Simdiden alıcıs1z "a an sto • Su-ç.hmun dün yapılan m~eme , ,. I ------
la, .isteklivi be1diyen binadan ıinde tehad~tte . bulunan Şehir .Ti.. Yem kahve, çay ıat arı 
bal. _ _]·ıd·~. . .. t. yatrosu san atkarı.rından Saanıye, Beı dı h a.d "'-ru·d·· 1 .. v.. Bel~diye ikllsad müdürü 

rı~euı ıgmı ışı ıvoru7. Mah __ .ı Bedi '- d . F d e ye udıs '" ar ugu ıe-
• mu.u, a ve aar eıı ua .. • b k ·r "ld" Terlricen yükselme ycıunu tu· hadiseden haMl'leTI olmadığını $1Öy ker fiat:ları~ın artmast :ızerıne çay aş a vazı eye ven 1 

1 ("' 

Asker ailelerine 
ucuz ekmek 

verilmesi hazırhğı 
Devlet bütçesinden maa, ve 
ücret almıyan diğer sabit 
gelirlilerin de ucuz ekmek 
almaları için yapılan tesbit 
çalıfmalan bitmek üzere 

Devlet bütçellinden maaı ve 
Ücret alan memur ve mÜ•tah
demler haricindeki aabit ge. 
lirlilerin teabitine devam o
lunmaktadır. 

Bu huautahi çalıımalar ya
kında bitirilecek ve hazırla
nacak liste Ankaraya gönde
rilecektir. 

Bu sabit gelirliler ucu% ek. 
mek ve devlet elile yapılacak 
diğer tevziattan istifade ede
ceklerdir. 

Diğer taraftan aoker aile
lerine de 17 kuru1Jtan ekmek 
verilmesi için hazırlıkla, · ya· 
pılmaktadır. Aaker ailt:lerine 
dağıtılmak üzere 80 bin be
yanname bcuılmıfl.ır. 

Bu beyannameler kc.qma. 
hamlıklar vasıtasile asker ai
lelerine dağıtılacak ve ucuz 
ekmek tevziatı banlcırla yapı-
lacaktır. 

'--------,,,) 
Mağazadan 64 liraya 
ald ı ğı kumaşlan 90 

liraya satıyormuş 
Sura.ski mağaza.$lnln İngUt~reden 

getirttiği 3 er metroluk kupon ku
mafları 64 der lirada:> alarak mağa 
zasının 5.10 metro ilerisinde 90 ar 
liradan satan Mena.hem adı.nda bir 
yalıudl emniyet memurları tarafın.. 
dan yakalanarak milli k'>l"unma 
mıahkeme.ine teslim edil.mittir, 

Suç'u Menahemin evveke de bu 
kahil suçları olduğu yapılan tahki
kattan anla,ılmtftır. 

Mahkem~ye verilea bakkal 
Eyübde Caıniikebir mahalle-

sinde 75 numarada ba.k.kaJlık 
yapan Hüsnü mal saklamak ve 
fazla fiatla yağ satmak suçun
dan yakalanarak milli korunma 
mahkemesi.ne verilmi~tir. 

f. 1 b" k d d d · ı 1 d' M L'- d·~ b' ve kahve fıatlarını tubıt eiınlt ·.;e tan ıat arı ır no ta n ur ur lem şer ır. 8ır&Keme ı.ger ır d.. daim" .. ,_.. Be.. Belediye Jktısad f·'erı' Müdfü-ü • 
J l w , L A lb. t t lik edilım" un ı enouınene verm ~ar. t" 

m"lk daima zor o ur, ucuz ugu ~ atKarın ce ı ç n a ili- tediye daimi encümeni kahveye Saffet Sez~ Toprak ~ı.ı°lf'rİ 
Gadde ortasrnda ö~dü 

....__ __ 

birdenbire getinnek, bazı mah- tir. yüz .,_.,, çaya da s kur°' zam ya- Ofisi idare Meclisi asalıiına tayin 
zu,.lar doğursa bile daha kolay· eksik kaldıysa, anlar da tamam- P._ı_lm_a.s_ı_n_ı _ka.bu __ ı_~ __ · _tir_. _____ ed_ilın_i§_t_ır __ . ________ _ 

dır. . . lanır,sa nükumetimizin bekledi -
Varlık vergısı, bazı noktal<ırı ğinden daha büyük faydalar ge-

TAK\ııM 

1' umi ~ene 
ııır.a 

tirebilir. 
9 2 nci teşrin Önümüze yeni bir ürnid kapı· 

sı açılrrn~tır. 
Arabi teııe Z4 / 

181:11 E,k,l!em. akluıtl 
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1 OÖ 

Havagazi tazyikinin azlığı hak 
kmda aon zamanlarda ~ikayetle· 
rin artmaaı üzerine belediye «az 
borulannm umumi bir lf'mizle· 
meye tabi tutulmaunı firketlere 
bildirmiıtir. Bu temizleme iıi kı-. 

iSTER iNAN, İSTER iNANMAf 
Bir arkadaflmız anlattı: ğumuz. zaman relika gülerek: 
«- Evcek mercimeği pek - Bey, dedi. Sen bu merci-

aeveriz. Mübarek ne eti, ne de meği nereden aldın kuzum? 
balığı aratmayacak derecede Göğsümü gere gere: 
kuvvetli kalorin olan bir gıda - Çok temiz mal deiil mi? 
maddHidir. Son günlerde K.a.. diye mukabele ettim. llJte ben 
dıköyümüzün en temiz, en •eç· alırsam böyle•ini alınnı? Çok 
me malını •atmakla mefhar mu beğendin? 
bir bakkal dükkanından bir 

Refikanın cevabı fU oldu: kaç kilo mercimek alacalı ol-
dum. Ertelli akfama leziz. ye- - Getirdiğin 3 kilo merci
mek yemek hülya.ftle hizmet- mek içinde bir kiloya yakın 
çiye gereken emirleri verdim. kaya tuza vardı. Çöpler de ca· 
Erte•i alıfam •ofraya otarcla. ba .. . >l 

iSTER iNAN, iSTER iNANMA t 

Dün akşam üstü Beyoğlunda 
Saray sineması önünde henüz 
hüviyeti tesbit edilemiyen bir a
dam birdenbire ölmüştür. Cesed 
muayene için morga kaldırılmış-
hr. 

.lkinciteşrin 19 

Sabahtan Sabaha: 

Belediyelere düşen 
Mühim vazife 

'- 8arharı Cahid __J 
(Baf taralı 1 inci eaylada) 

- PeJ.k taıbii değil mi efendim, 
teker beş yüze çıktı. . 

Bu teraneyi sütçüden, zerze· 
vatçıdan, ıbakkaldan, aktardan 
her satıcıdan işitmek mümkün • 
dür. Şu halde mahdud gelirli va• 
tandaşın şekerden, yağdan ka • 
zandığı istifadeyi diğer ihtiyaç 
maddeleri lbir anda silip süpür 
meğe kafi gelecektir. 

Bu bir gari!b çarşı, pazar hava· 
sıdır ki kendi kendine bulutlanır 
ve kendi kendine aydınlanır. 

Çaresi yok mudur. Hükume • 
tin .temiz yürek ve samimi di· 
lekle memurlar ve muhtac va • 
tanda{>lar ~in aldığı tedbirl~ri bu 
sekilde baltalamıva kalbnl::\ra 
ıkarşı belediyeleri~ kontrol vazi
fesini amansız şekilde yapması 
bu havayı düzeltebilir. Ayağına 
terlik almağa giden mahdud ge· 
lirli vatandaışa esnafın ve ti1cca· 
rıın bu klasik tuzai?ından 'kurtar 
mak belediyelere dijşer. 

Belediyeler kendilerine verilen 
salahiyetle bütün ihtiyaç r.radde· 
lerine azami fiat koyarak b•1 nla· 
rı müısteanirren kontrol ed~rl 0r~e 
pazar ve piyasanın bu kar~nlık 
ve iğrenç ıhavasını dağıtabilirler. 

cJJu~han Ca/id 
-······----.. ···-···························· 

Otomobil lastiği 
tevziatı başlıyor 

TiCMet Vekaletinden tchrimlz 
ticaret ofhıline gelen tamime göre 
yeniden otomobil laatiğl teniatına 
2 gün aonra baflanması lekarrür 
etmittir. ı ,i•ikl8 evv~la yüzde 85 i 
vlliyetlere ve yüzde 15 i vdiiıletJe 
re olmak üzere tak.im edilecektir. 

M]him bir konferans 
Bugün saat (18) ek Emiııöoiı H:ı ı;e. 

vinde Prof. Dr. Tl"Vfi)> Remz.i Kaz.ıncı. 

git, Halkevi.nin O:ı • ~f)iya.l ı:;ubPsinin 
ter'ib eiıit4 ıd\füst&teı konferansıa.rıı ııe. 

ı-lsiırin Cktnel.Yıli (Ka.dmlarda. cin-.i ha. 
:rıııt.) mel'ZlJlllll'da. vere~. 

Konferan.968 proj~yonla resimler 
ıröstıer'~dıı . Herk~ ~eJebilir. 

1 ltA D O 
lı---------

PERŞE'MBE 19/11/1942 
'7,30: Saat ayan. 7,3ı: Viicuıilwııırıu 

pa.bşlıı.ralmt, 7,40: AJaoo habcrieri, 7,55/ 
8,30: K•IŞlk program .Pi.), 12,30: SAM 
ayarı, 12,33: Karı• proı-ram (Pl.), 
12.ol5: Ajans b3.berleri, ll/13,30. Peş. 

rev, sema.J ve prkılar, 18: Sa.a.t a.~a.rı, 

18.03: QiCte t.a.ıl, 19: Konutıına (Ziraa.\ 
ıa.aı'tli), 19.15: Dans müzik& (Pi.\. 19.30: 
Saa ıı.yarı ve ajans hıı~rlerl, l'l,(.'i: 
sesobPSt 10 c1akll1, 19,.55: Şartrı \"C 1til'. 
küler, 20,15: Raıdyc r.uetesi. 20,15: o. 
pe?;\ a.ryallan (Pi.), 21: Konu.cma t Evin 
sa.a.tı). 21.l'S: Midk •hbetlerJ, 2U5: 
RmYo scnfom orkestrası. (Şı"f': Dr. 
PM.eflot1lıus). t2.30: S..-ıat ıtya.n, aja.m! 

ba~lt"T'i ve bol'sala.r. 

lstaobol Borsası 
18/11/942 açıllŞ • kapanış fiatıan 

Aı;ıiı..t ve Jt.ap.ı.n~ 

cmdra 1 Seklin 5.22 
·lw.York 100 Dolar 13C.50 
PDevre 100 hvlçre Fr. :iO.-

'<I.ıdrld 100 Peçet. 12.89 
1okholm 100 İ5vet Kr. 31.135 

Bir attın lira. 3.ı 

21 ayarlık bir gram külçe 

a.ltı.n 4.4'1 
---~-~~~~~~~~~~-· 

% 5 Birinci terti:b 
Müda.Caa islılkrazı 

Milli 
19.-



BU SAB H i HABE LE Bigad~çte zelzele 
devam ediyor 

Ruzvelf zar erin h.·~y:ik olduğuıo s1y1üyor, Japonlar da J 

8 kruvazor batrrdıklanm bi.diriyorlar E k e e •• d b b h Bigadiç, 18 (Hususi) - Kaaa. 

re' 1 ::!~ı:ı:,t!:r o;:~:~~ıe:~:( ~:r~:~~ 
rı oyun e u sa a bada sarsıntılar şiddetli! devam 

Vatlngton, 18 (A.A.) - Birle 1 k .. .. 5 . h b ) 

b
. t f c ı· as oldu ;::;·.~ ::bi~::· h~;i'f ö~:r~~i :!;: :~~~~ile=::: ~:;~n ~::~:~~::: 4 r~;:o~u:ıuhlrib:n;e~aşı;.tmıttır 
1 r ren a l dtıırr •• FKeılza_ıklaeyt !eacredsıı~nı~ayraalbı"maşı·zlamRe-ı' ke.rıı Salomon adalarında kazanını! ı gır h~s.ara uğrayan: 2 saffı 

• oldukları b"" ük" d . f . .. harb gemııu, 3 kruvazör, 3 veya 
uy enıı: za erı, yuk- 4 muhrib 3 t t . . 63 k 

cai Güreli halk arasındn geçir- &ek diplomatik ve askeri mahfiller dü.._·· .. 
1 

~- alşOı dgemıfsı. uça d • d k 
1 1 

· l° d b""yük b" . h I I . Turu muş, an azla uçak 

Banll·yo" treni, marsan~ız en opan vagon ar a ,;diı:r~.:~y:~e:n:gı· ~a~l;ın;al~n~:h·;aebte~r:le~r:e!g~o;r:e: R!~::~~~~~~t ~l~~~~l~;:E~ ta~~:o:d~:;:~ir~e hasarları: 
beyanat.ta bulunarak bu za irin çok Batan: 1 saffı harb gemisi, 1 

Ştl 7 nıu.. 11 yar~ıı var beş köy tamamen harab o!muş- büyük mikyasta bir zafer olduğunuı kruvazör, 4 muhrib. .. ç;l: rpı 
7 

ti 
7 

U aturlın.amDiağmer1!etırr".nden henüz haber söyle.miftir. 1 H~~ara uğrayan: ı saffı harb U T Japonların zayiatı gemısı, 7 taşıt. Ayrıca 32 Jnpon 

ld · ·d 3 k 5 d k"k d ld Vaıinaton, 18 (A.A.) - BahrL uçağı pike ile düıman üzerine 
k .. ""nde feci ve 1 başıbot bir ha e gerıye gı en 1 oymuştur. on a ı a a a ı- M 1• I 

.~u .sab~h Erenkoyu kubul- vagonla çarpışmıttır. Marıandiz ğımız malumata nazaran, 7 ölü' ec IS yarın top anıyor ye nazırlığı ile Mac Arthurün u. kendilerini atmak suretlle yok 
lnueaaıf bır tren azaaı vu ı mumi karargahının tebliğleri e$8S olmuş ve 9 uçak henüz üslerine 
lnu t Gazetemizi makineye ve- vagonları süratle ge~mekte olan ve 11 yaralı tesbit edilmi}tir. Ankara, 18 (A.A.) - Büyük tutularak hazırlanan listelere göre avdet etmemiştir. tin!i;:· kadar, tahkikatı ~etice - banliyö treninin lokomotifine bin Tahkikata ehemmiyetle devam M~'et Meclisi bugü~ Şemseddin Japonların deniz kuvveti t.llarak ka-
lenmemif bulunan bu facıa hak· dir .. nce, banliyö katarının vagon. olunmaktadır. Gunaltayın bafkanlıgında toplan- yıpJarı fUDlardır: 
ktnda aldığnnız ilk malumatı o- la.rı birbirine geçmiıtir. Yaralılardan Haydarpafa haa- mıttır. Ruznaınede n)Üzakere ede. Har.bin baflangıeındanberl .Japon 
kuyucularımıza bildiriyoruz: Kaza duyulur duyulmaz, der- tanesine kaldırılan 5 hişiden bi •

1 

cek madde bulunmadığından top- ların 80 mühim harb gemileri, b!\-
5,55 de Pend"ıkten kalk~n ~an hal mahalli polis teşkilatı hare .1 rinin yaraaı çok hafif olduğun _ lantıya son veri~miş.tlr. Meclis Cu. tırılmı, veya tahrib edllmi,tir. 2 

liyö treni 6, 15 de Suad•}:e en kete geçmq yaralıların derhal 1 d k t d . • l k ma günü toplanacaktır. saffıharb gemisi, 6 u~ak gemisi, 27 
k lk E,-enköy ıatas- ' . ı an, aya e av·sı yapı ara kru 5 c .b b 

a tıktan sonra, pmakta o- hastaneye naklıne başlanmıf, po-1 gönderilmiı, diğerleri yatırılmıı- vazör ve 4 munn ' u raka. 

Ruzvelt, harbin 
dönüm noktasına 
geldiğini söylüyor r0 nunda ma~edvra ~rtuıan ve lis ve adliye hemen hi.di~eye e1 tı..r. Mar .. ş ıl Peten Lavalı ma dahildir. 

an m&Yfandız en -. -. -. _-.-.-.-. ..- __ ..- __ ..-~ Japonlara göre 

Lavale kanu~ôlüüefik er ve ~~=t~~~; ~!~~~.;~~:::ı.d. rEX~~~~=:~~i}.~~-:.-::~~~ ~;f{I~~E~~;~:~~~~-~-f~1~ 
ya P m va ke rı· ısma ',· aşh i yeti S o vy et Rusya a 1 ey hı· n de ~-;.'·t~~~:ı~~,~~%~.~5~~:;~ ... ;~~~m .. :~':ı:".ı~:ı;ı:~~ 1.4?. ··- :::·~:: ~::~;~ ı:~~·:d ;~:·:ı~ı:.~; 

rihine kadar sürmü .. olan bu de- ilave etmiştir. Bu iki noktadan 
rının vazifesine de son verilmiştir. T 

ı ı • 1 • ? Lavalın daha yeni icraatı beklen. niz muharebesinin neticesi, şim- biri şimali Afrikanın istilası, di-
Londra 19 (A.A.) - L~vslin n m ay.' er m 1 ya pılm ş mektedir. diye kadar belli olduğu kadar, ğeri Salomonlardaki deniz nıu-

t~:<rguen!~~:,ı~~.i:~:.:;:r~aı~;n~-i 'J 1 • * şunlardır: Düşman deniz kuv. za.ffer:yetidir. Reis Salomon a-
• ltı Vichy, 18 (A.A.) Mare .. al vetlerinin kayıb ve hasarları: 1 daları muharebesini ı "tarihimi. 

2aınanda kendisıne ım~a~ı a. d "' B 
da kanun yapmak salahıyetı e Berlin 19 (T.P.) _ İspanya- j lılrn tan dog·an bir kan&attir. Bu Petain bütün salahiyetlerini M. atı~lan: .s ~ruvazör.' bunlar- z~n. en büyük muharebelerinden 

Lavala tcrkctmeğe karar ver- dan 3 u yenı ınstemdedır, (bu 8 btl'ııı olarak vasıflandırmt~tır. 
verilmekteeir. . h h .. kAme- nm ~ı~mi ıı~f~tberliği hakkında, kanaate tevfikan, ispanya Falan- · · 1 

Diğer tnraftan V c y .u uı· B_erlının salahıyettar meh:ıfili a- 1 gistleri dün ahaliye bevanname- mıştır. .ııııı•••- -- -
t• • . dTk bahriye ve nak ıye d k" k " Amerikalılara göre r 
U'lın şım 1 1 

• La valin yakın tı e 1 anaatı belirtmektedir: ı ler dağıtarak Anglo..Sak:;onların Bir aşkın en yüksek duygularını. .. 
~~~ırdle.r1ı yer1ınnegeleceg"i bildiri! • Kısmi seferberlik, Jspanya hü • ' . Nevyork, 18 (A.A.) - Nev- Bir kıılbin bütün iht"rasJarını ... 
.. rııs:a aş arın kumetinin reami beyanatı ile de ksermay~darl~rlınad veb bolşevızme york Tiıncs gazetesinin V .-şing. 
in kt d. t b .. u· "ld"·· .b. t arşı numayış er e uluumuşlar- h b .. y· h f d [ Bir gönülün çılgın maceralarını. .• 

e e ır. --&= n~n •ı;:;:s:ni;;ti~f,' :~~ÜmS:.~~;;;: dı;. Beyanname~e, Jngili~ gizli ::
1
;il:u :ü:~~ h~~e~let;:;a~:se~: Bir aevgin·n tatlı hatıralarını ... 

Sark Cephesi• nı ve tarafaızlıiını korumak mak !'Janların:n faalı?'~hne bıllıaaaa Petain ile Darlan arasında zahiri En tık ve cazip bir mevzuda takdim eden: 
ıadile yapılmıştır. t~a~et ed lmek~e ıdı. Alnıa~ ha- bi:- ihtilaf bulunduğu veyahud A ş K H A YA L 

t< Tarafaızlık)ı ile «harb ha • rıcıye nezaretınde, Faiangıstler- Mihverin takib ettiği gryelf'rle Ve 
(Baş tarafı 1 inci şayfada) .. rici olmak ıı mefhumları arasın • le İspanya hükumetini ayni ola- Petainin gayelerinin birleşmiş ol- • 

llıevzli iJgal etmekte bulun~n du_ş- -laki farke. deir l>ir suale, millet. rak kabul etmek mümkün olma. duğu suretindeki habere itimad Rej"i: T Q UR J AN S K J 
lltan kuvvetlerini imha etmıt\er'd•~· ler nrası hukukta yalnız «taraf - dığı tebarüz ettirilmekte ve la- edHmemesini tavsiye etmekte-
Alnıan kıt'aları 300 den fazla esır ııızlıkn mefhumu mevcud olduğu kin İspanya hükumetin\n bir Oynıyanlar 
Ve ehemmiyetli miktarda ganimet cevr.bı verilmiştir. <ı Harb harici Falangist hükumeti olduğu ilave ~:~~i:.~~:.;:ğ~:!: n!nu7t~i~ BIRIGITJE HORHEY • JOHAHHES HESJERS 
•bnı•lardır. olmakn mefhumu ise (ltarafaız - edilmektedir. 

.. brğ· --=---- -------- ler, eıde bulunan devlet adamla- yarınki Cuma günü akşamı 

Öğr:-.::~1~:-:(;~A.·) ._ Sovyet -M~itı,~1 · ı~ıer Tunusun cenubu :~'ic7ercü:leı:~:~::.~stif~~~rler~~~ A R K 'da 
ug b" k ii - i\ ~· mütenakız olmasına ehemmiyet 

Stalingrad çevresinin ır ısının. vermiyeceklerdir. 1 

::n~o;;=~~:;: ~üıtı::~.:~~!.~ şark•ısinde ı•ıer•ı•yorlar b•r m:,:~r;;~az.lbirMdeHvlet .at~amı o!· ~:==!}=·==============z:::::I· eunı .. ıer ve 250 Alman askerı o dur 1 7 arı e . errıo nun şı- # 
.. mali Afrikada bir hükumet teı-

llli.itlerdlr. k"J ed b·ı - · ·· ı k d. İıtanbul yepyeni bir heyecana ... 

Na\çik cenub doğusunda nk501">;~ tayyare meydanı alındı 
1 ;,ö1 

~=1~
1

ül::y,:;::::u:.e ır. Sonsuz bir zevke hazırlanıyor ... 
l>İ)ra.de ve topçu kuvetleri,. ta a 
dest.eklenen ve rnevzilerlnuzc taaar- Vaıington, 18 (A.A.) - Mu- Dahi Rejisör "FRANK KAPRA il nm yarattığı 
~ eden bir dütman piyade a1a~ı- harib Fransız mahfillerinde, Re. c c B b St • k' ı 
l\a. ağır kayıplar verdirnıiıletd~r. Londra 19 (A.A.)-Britanyal Tunua hududunda is Ruzveltin beyanatından bü- ary ooper • ar ara anwıc ın 

Volkofta aokak muharebeler• kuvvetleri Tunusun cenubu ıar- Londra 19 (A.A.) - Şimali tük memnunluk göstcriJmekte-
d. A ·k c·· h · • • Hayat verdig· i o!uyor kisinde ilerlemektedir. Diğer ta-, Afrika müttefikler karargiıhm • ır. mCTı a um urreısının e 

Ma*ova, 18 (A.A.) - ı:ı~;;: raftan sekizinci ordu da Siren'e dan tebl1ğ edildiğine göre Jngiliz Darlana ve şimal Afrikada Vichy c 1 HAN HAA K ı• Mı• 
~ kJtkleııile piyade grup 1 viııl ohnuıtur. Siren, Deme ile birinci ordusunun ileri unsurları rejimini kurmağa matuf hare-
~adda yeni bir ilerleyi~ y~p~ıı. Bingazi arasında bulunmaktadır. ve İngiliz Amerikan paraıütçü • kellere karşı gösterilen aksüli.
larsa da, bu hareket ke~-~~:: Halkla Amerikaıllılar araat :ıl ]eri ve Fransız askerleri Tunus meli anlamıt bulunması sevincile 
1.0Qo Almllfl as.kerinlıl 0 Tunus 19 (A.A.) - Şimali Af- hududuna birkaç noktadan gir - karşılanmııtır. 
hlaJ olmUflur. .ik •• rika halkı ile lngiliz ve Ameri • mişler ve düımanla temaıa geç-

CenUbda Alma"l&ı", atraleJ' o- kan askecleri arasında çarpı§ma· mitlerdir. 
l\elnde Vo•ov tehrlne ka11ı yaptı~ lar vukua gelmektedir. Alınan tayyare meydanı 
1-rı altı mükerrer taıuru:ı:da J.OO Müttefik askerleri arasında ya Londra 19 (A.A.) - Cezayir 

De Gole iltihak eden 
Frclnsızlar 

Asrın en büyük inkılabı. .. S:Oemanın en müstesna bir zaferidir ... 

Bu Akşam LALE Sinemasında 
Bu f&heserı alkıılamağa k()fWluz. 

DİKKAT: Az. kalan numaralı yerlerinizi IUtfen erkenden kapatınız. 
kipye yakın telefat vermlşler;e de; pılan yııdclamalarda hergün müL ve Fas radyolarının b:ldirdik1e. 
'<>nra takviye kıtalar! alın~. ar v tefik askerlerin:n kayboldu1'ları rine göre İngiliz ve Amerikan pa 
nihayet yedinci taarruzda. fC ~.rı:~. tesbit edih:niştir. Bl•nların yerli - ra~ütçüleri Tunusun mühim bir 
haılelerine glrebitmlşlcrdır. ha j ıer tarafından kaldırı)maktadır- tayyare meydanını ele geçirmiş-

Telefon :43595 
19 (A.A.) ...._ 

İngilterede de Gaulle'ün <ısa- .,.:::::::-::-::::=~~:~:==~=======~ 
Londra 

vaşan Fransan sına iltihak etmek ,.ııııı1••••••- Bu gece saat 21 den itibaren 2\ 
hurada çok riddetJi sokak mu • 

1 
lerdir. 

• d ar. 
~~ri yapılmakta ı~r~·~~-~~~.:.:.:...:.....__.::--~~~~~---=--=-~--~-:-:----~-----~ üzi:ni:~:::n~~:ig:~i:ii'ti~ransız ı ıs E sı Sinemasrnda 1 s Esi 

Müttefiki er Tun us arazisine girdiler 
hava kumandanlarından Gene • 
'!"Al de la Vigerie ile Motandadır. en güzel 

' ZAR AH LEA DER d ) Mare~aJ Rommel Tunusa gelmiş-
( Baf taralı 1 inci aayia a t" Burada Mihver kuvvetlerini 

"etler muhtelif noktalat da~ Tu- b~~ araya toplayarak müttefikle-
... M "h ke!lıf un· .. ··U~a gİrmit ve ı ve~ ~ . re mukavemet hazırlıiı yapa. 
&Urlarile temasa gelmışlel dır. 

ı · ·r ha caktır. ngiliz tayyarelerı unus • Alman tebliği 
"a meydanlarını ve askeri he.def· 
leri bombalamıılardır. Am~:ıka~ Berlin, 18 (A.A.) - Resmi 
llçan kaleleri ise, dün günduz Bı- tebliğ: • 

b J n et B e'deki benzın depol11.rı ve ~ert limanını bom a' ıma - on · h · 
lllitler<lir. lim~n tesislerile Cezayır şe rı 

Şimali Afrikada J939 sınıfı yakınlarında bulun?n beyaz ev 
&İlah altına çağırılmıştu·. 0Fran~_ız uçak meydanı 0yenıden bonıbar
ltuvvetleri birçok yerlerae. mut- dıman edilmi ytır. . . 
lefiklere yardım etmch:tedır~er. Fa• aultanına teminat verıldı 

ş:mali Afrikadaki müttcfıkler Ceneı.-re, 18 (Radyo) - Ra· 
· ·· smen \Unum karargahı bugun re 1 battan bildiriliyor: 

klll"'ulmuş ve açılış töreni y8pı • Fastaki Amerikan İşgal kuv. 
lnışhr. Törende General. Clark, vetleri kumandanı General P~
Ceneral Andcraon ve amıral Ku· tol) beraber;nde Fas umum vah
tıingham hazır bulunınusla~dır .• : Ge~eral Nogucs olduğu he.ide 
l<ararwaAhta fngiliz ve Am. er.ık.an - . t t b "' bugün Fas sultanını zı,yare .t! • 
ayı.akları yanyana çekılmıştır. . yerli halkın an aneJerıne 

l R 
l mış ve . 

Marcfa omme R te- riayet edileceğin~ dair temınat 
• londra, 18 (A.A.) :-: 0~. • •• 

hn Cezayir<len öğroıdığın~ gore. ~·~· 

Londra, 18 (A.A.) - Fas rad
yo.undan: 

Fas Sultanı, General Patton'a 
fllnları söylem ittir: 

Amerika Birlt1ik Milletıeri can_ 
landıran hisai biliyoruz. Amerikalı. 
ları ar.kadaı olarak kabul ettiğimiz 
den memnunuz ve birleımlı mem
leketi.erimizin refahı için en iyi te_ 
mennilerlmizi, ılmdiden karıılıklı 
bir anlaşma ve samimi dostluğu. 
muzla ifade ediyoruz. 

Slneuu mevsiminin en büyük ı:afcr· 

SÜRTOK 
Türk riımıerln+n en ciızell 

Büliin İ.91.a.nbul alkışlıyor 

Refik Kemal - Halide 
Pişkin - Zehra - Av
ni - Yaşar Nadide • 
Şehime - Reşid -

Muammer 
Yiızlcroe figüran 

Berlin 18 (Radyo) - Rahattan 
alınan haberlere gorP. Cezalrde ve 
Fasın muhtelif şehHerinde Ameri
kan i~l kuvvctlerllc yerliler ara. 
sında qarplfmalar ve arbedeler ol 
m~r . .(\merikan askerlerinin yer-

li lere kal"§I kötü muamele ettikleri 4 ·u· nc'u' HAF TA 
bildirlhnektedlr. 

rikan kumandanı general Pat on nez ' da Fas Sultanı bu hadiseleri Aıne. ELHIMRft 
dinde protesto etmls ve ayrıca va. 

Du güzel sesin beıteledlğl heyecanlı hisli bir gönül macerası .. -
EN BUYUK AŞKI ••• 
Bu gece pek az kalan yerlerinizi evvelden tutunuz. Telefon: 49369 

,------~----------.... ---.. 1 Tt,~i~~~ gü~-~ı=~!~!~,~~ 
Entrika ve Esrarlar kaynağı ... Dehıet ve hdecanlar k~b 

kul 
a usu . .. 

Kor ar Kasırgası ... 

1 Boris Karlol 11 M. Moto -reler Lorre 11 Bela Lugosi 1 
gibi üç büyük cihan artistinin kudretlerlle canlandırdıkları A 
rikanın en büyük KAY KAYSER Cazının c()ftW'Ucu nag· m 1 mile.. u 

•• 1 d.kl 1 e er e sus e ı er. 

ziyeti Marefal Petaln'e de bildir· 

mittir. ~~-----------" \,, 
3 ş T~çe!lü '!' .... ~ ~ ~ıy~ R. J 
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l ·.Z Ml R\ H [ R A Y~E :S-'f , . 
u~zA• HA 'Pla-ALA a L Sıhhi bahisler J C Tiyatro hatıralara :J 
·,· . · · . . HA 1- 1 D '% 1 V A U AK L 1 C. ·I L . Anginee de "Baykus ,, un ilk temsili -17-
Şeyh Nuri Bey d e di ki: - Af

fan Sabit Bey aıkere gitmeden 
evvel bize her hafta gelir, ayin
lerde hazır buJunur, fırsat bul
dukça benimle de cörÜ!erek zih
nini İHal eden meseleler hakkın. 
da malumat almak isterdi. On • 
dan sonra taaaırvuf merala vardı, 
ve ~örüyordum ki bu dü.Unce -
le.rde ken<!iaini ııaşı.rmıştı. i kide 
birde diline dolatan fena fillih 
ve beka billih kaıüyeleri idi. Bir 
ar:a.lık ortadan .kayboldu. Aıkere 
gittiğini Öğrendik. Yıllu geç~. 
Avdetinde ne evine, ne akraba • 
ama uğramıyarak doğru dergi.ha 
geldi ve buraya iltica ederek çille 
çıkarmak iıtedi. Kabul etmiye • 
cek olduk, fakat öyle peri,an, 
öyle bitkin bir halde idi ki etı 0§· 
tesi ve .ayni zamanda veliıi olan 
Java vekili Şevket Kemal Beyi 
davet ettim. O da be nimle be. 
raber onu fikrinden caydırmak 
için saatlerle uğraıtı. kendi ya • 
nına almak iatedi. Mümkiin ol
madı, o muttasıl İ>atını: .ı Hayır! ı) 
de.nek istiyen bir mana ile sal . 
ladı. Nrhayet . .. 

Şeyh Nuri Bey: - Nihayet ka
bul ettik, yalnız bütün dergah 
Jl\Ünt.eailtlerine tenbib ettilı. Onu 
mülayim tubunlar, ağır ~lett 
sevketmesir*r d.iye . . s=r miid
dc.t böyle geçti. O 'bir köteye bü
zülür, kimae ile konu~maz, en a . 
ğır işlere ririfmeie kalkı,ır, ve 
yavaı yavaş söz ~öyleme..1<ten çe
kinerek daima susar, sorulan ıey 
lere cevab vermez, sade anlamı
yan gözlerle bakardı. Har~ketle
rine de bir tvtuk'luk geliyordu, 
belliydi ki z:hninin marazı a'sa
bına da sirayet ediyordu, öyle ki 
az zaman sonra camid bir kütle 
haline geldi. Yalnız bir şeye dik. 
kat olundu, ne zaman bir kedi 
görse sakır sakır titrer, eline ne 
geçene kavrayıp kediy<P. fırlat -
mak :çin davranır, buna. da mu· 
vaff ak olamıyarak saatlerle tit· 
remeı~~e devam ederdi. Öyle bir 
hl'lle ,. 'di ki artık onu dergahta 
alak~:l'··1ağa im.kan kalmadı Tek 
rar eniştesile srörüştüm, o da bi. 
çareyi • burada kendiı.ine ver ilen 
nam ile Gufoan dedeyi • gördü, 
konuşmak istedi. Bu mümkün ol· 
madı ve onun fstanbu1R, Sfşli Şifa 
evine izamı kararlaştı. Ve . .. 

Şeyh Nuri Bey •Özünü bitire • 
relc - ş:mdj bu karar tatbik 
edilmek üzeredir. 

* Aradan birkaç yıl geçti. Ben 
evlenmiştim, muhtelif yerlerde 
çalı;1yordum. Galiba yirmi dört 
yaşını bitirmek üzer"' ik~ İatan. 
bulda bir vazifeye davet edildjm 
ve hmiri terkettim. Tanıdıklarla 
veda ederken Şevket Kemal Be· 
ye de uğradım. O bana Affan 
Sabitten bahaetti. Onun Şişlide 
Şifaevinde hususi bir odada te· 
davi edilmekte olduğunu. nraaın. 
yoklamak imkanını bu!ursc.m aİ· 
leee müteşekkir olacRklarını söy
ledi. Ve Şifaevinin batında bulu. 
nan Dr. Mongeri'yc yazacağını 
ilave etti. 

* ıstanbula geldikten sonra e -
peyce bir :zart~an geçti, .o. ka~~r 
meıgul idim kı Affanı gıdıp gor
mek fırsatını bulamam1flım, :r.a· 
ten garib bir korku ile onu gör
mekten ürküyordum. Bir giin ba· 
na Dr. Mongeri imzasile bir mek 
tub geldi, Gufran dededen bahs~
derek beni Şifaevine davet edı.. 
yordu. 

Gittim. l)r. Mongeri lstanbu • 

Tarihi tJrikamız: l J 

iKiLE HANIM 
ve 

·•· 
SULTAN 

"GENÇ,, OSMAN 
Davud Pa,a IJR- şey söyleme • 

den el çırptı, iç.eriye aei"rten iç 
oğlanına «kethüda Ömer ağayı 
çığırmasınrn söyledi. Ke1ender 
«bakalım bol keseden ftrgi • 
lerin altından neler çıkacak yol
daınn} )) demek iıter sibi Altuıı. 
cıoğlunun gözlerine bakıyordu. 

Odasındaki sedir üzerinde 
cıfiravunlaşan ıı Ömer ağa, Davud 
Paıanın önünde yerlere kapak • 

lun tanılmıı bir ltalyan aileıin • net aahneıi ,. iuninde uzunca bir pouatrine 
den pek zarif ve zeki bir tabib hikaye de yazdım ki hikaye kül- y Az AN Yazan.· Baı·ıd ~ahrı· Qı121ansoy 
idi. Affan hakkında bana ınalu- liyatımdan birinde münderiçtir. 1 ı rJI; &l 

mat verdi. Onun fifa bulacatını Affana celince: Muhtelif ziya • Doktor Jbrahim Zati Duet XXII geçen yirmi sekiz yıldır. c;Jümün 
ummuyordu. Onda cinnet, kim ti • d d h" b" f k -

re ermı e on • aç ır ar zor· Gece, temsilden M>nra, halk gölgesi, biç durmadan ıbu dost· 
bilir naaıl aebeblerle, yavaş ya- medi.m ve ağzmdan tek l:ııir ke- ._,. ~ anjini ka1b sekteSi. ~~ daiılmıı, !ben de, aahne- tuı da kararttı, sildi götürdü. 
vaş yeT)eşmiş, artık benninden lime çıktıitnı ititnıedim. Yalnız ..aı. itibarile kalb adaleainin clekilerle ~ala,arak gitmek w· Yalnız, §effaf b'ir hatrra perdesi 
koparılıp atılamıyacak derecede ııon miilakatta iten gene e.ki ha. müzmin iltıılıabından ileri ıellr. zere idim. arkasında tebeııııümlerini ve gü
'köklenrnq diyordu. Sakin, uslu hral&rdan bahaederken o birden Kalb adalesi muhtelif sebeblcr tahtı - Gitme, dediler, 'bu gece zı- ler yüzlerini görmekteyim. İtte 
b:Y. ha.ta İmis. Zaman geçtikçe bire sanıldı ve elin\ pencereye tesirinde dejenere olur. Bu sebebler yafetimiz var. o geceden yalnız bunlar kaldı. 
be~riyetten daha uzılklanara'k uza.ttı, aakır sakır titriyor.du, damar sertliği .. tanılyon yüksekli_i1i - Ne ziyafeti? Bu anda, bazı ~iılerimi ve 
hayvaniyete doiru ınıyormuş. Avlıda öir kedi _ ve garib te- ba§ta olmak uzere ,eker hastalıgı, B k 

1 
mısralarımı hatırlayorum. Bir 

İ -'!mirden amcasından • ~ni.,.tcsin. R · Böb k iltih b ~· - " ay Uf )> iln ga ası fere- · .. le L_ 1 r · "' Aadüf aiyab bir k~di - vardı. Onu omatizma, re a 1' 1 fine .. fdare Heyetinin ziyafeti .. .taneai +c>Y -uef ıyor: 
<len demek İ&tİyordu • ıılt1 ayda gösteriyordu, korku ile dolu bir Frengi gibi hast~~ıklardır. Bunl_arın bütün artistler de davetli... Elele tulufalım, dostlar,, ölüm 

~:li;:r~t:.::!iı:a'i;;;ıe se!:~;'~~ ~:- ~~:l":;~ı yırlh: - Kedi! .. di- =°'!:.=~::;;~;~t;~1k~ Ziyafet, Perapalaa sırasında gelmeden, 

varmıf ... Onun cinnetinin yegane O d n yaln b k r .. "t kriileri görülür. Bilhassa mMenin bir lldüpte •eriliyGrdu. hk kafile, Ölüm gözlerimize &i:s gibi yiik· 
farik niıanesi asla, hiç bir v~&ile t" n 8ı, .. ;:.._ ut e ırnledyı •,;:. · hava dolması ve göğüs ile karnımız klübün yolunu tuttuk. Diğerleri, aelnıeden? 
ile tek bir k.dime :aöylemem•si kım v~. u mu •KDa sonM 0 u:, IDD' arasındaki büyük hicabı haciz deni- birer ikişer arkamızdan yetişti- Hel~ «Geçen bir şenlik içjnD 
· · 1 k d Ad ıA aç .run sonra r. • ongen den ~- d · k .r1 __ _._ k-1bi ler •• Biraz aonra, klübün genis bir • · ı· ·· · . ..::ı • b" ımı!: ya nız o A ar. .. <• il a· • ıc:n per erun yu arıya ıı.;iCrtm aı ısım ı ,rrun, .ı;ııerın ır h ü zünle 
tında bir tutuklu.kltn basl<a vÜ· bır mektub aldım, bir buhran ne- tazyik ebnesi büyük asabi buhran- odasında, pırıl pırıl bir avize al- ne 'kadar o geceyi anıyor gibi: 
cüdunda b!:r anza görmedim; tice.sile Aflanın öJ~münü haber lar, J.eyec:ıan~ da ka1b anjininl tında, evvelden hazırlanmış olan Katle'hler dibindeki -son damla 
mevrua veya arizi bir illetin e· venyordu. Cenazesınde bulun • m--'ana aetlrebllir. Hatta esaslı uzun bir sofranın etrafına dizil-

d "'""' • • k fuzıflrk mı, mareııini de keıfetmfilim. Söz um, benden ba,ka üc dört kiti bl:r Afet, uzvi bir tegayyür mevcud mışti • 
sÜyleme.me.inin aeb~bi bir inad, daha v.ardı, sev,bdu- diye cena- Olmadığı lıade dılhi tamamen asa. Doğrusu idare heyeti pek Ne ltafdı hayal olan ° gençlik 
bir karar neticesi midir, yom ~ve iltihllk eden birkaç adam . .. bi mab1yette ve tıpkı bakffci An jin un" at aşıkı ve pek !ittufkar dav- §enii.ğincl~n? 
k.eı:meleri unutmus mudm:, bunu Yalnız o kadar! de polatrine irazını veren tab1olar ranıyorciu. El birliği :ile ~lı\lr Y ok•a • luıdehler de gönlüm 
da k!lt'i olarak söyliyemf''lt. Y:nL B t T T l meydana geleb!lir. etmeğe çalıttıktarı bir genç şaire ibi .kırık mı_, 
nız birinci ihtim~ z.ahibi111. zL H z U kl ·ı Kan, aajJDiıı bafl•ea ••i göğüs. f:>uaclan fazla iltifat olamazdı. Ne ltelılı o ..Irada ha :.flii• 
"" kt<!ndisine söyl~en aözl~ri t .............................. : ••• : ••••• ;~ ••• ~~: ••••• te iman tabtaal denilen kemii\n ,.,._ Üıtelik, beni, 90frada, Eliza Bi· 6e.nlı~nden? 
mamile anlıyor' oldu· u üı- M kutnda evvela aiıriık daha s.onra nemecyan Hanımın yamna ela o-
h;r .:r~l<a eserile parlı7an. v~ iri. ecburİ İŞ kıopanltr cibJ bir airı ile bafLv bu turtmU§lardı. itiraf edeyim ki, 
~zel san gözler:nden anlıyo - ağrı sıol tarafa, arkaya ve bl: Dıaıısa pi,.esimde baf kadw rolü AyteYi 
rum.n •• k JI f • t' tctl kola ve parmaklara intitar eder. oynayan .bu aan'atk&r kaduua 

Tabib bu cümlelerle .aöziinü bi- mU e e tye 1 ne Huta çok muztarihdir. Bu esna- v~nında oturmaktan, bira~ . to.y 
tirdi ve itana dd&let ederek .A:f- b k t da çarpıntı, ademi intizamı 1kahb brr ıutaacaçldda karı~ık g~r.lı hır 
fanm odasına cittik. Bu temiz, ta İ amyon Qr de görülür. Ba kriz ya tedavi ile ve gurur duy\lyordom. Hep pıy sten 
gÜzel, küçük bi.r oda idi .ki l-ir· yahud kendi kendine geçerken has soldan, kar~ıdan, her taraftan 
dar dehlizde ve avlıya nazırdı; İ9bn'buı 'Vilayeo irıdm: tanın ahımdan baafayarak yayılan .:>ahsediliyordu ve ben, sağdan, 

Aradan yıllar ve yıTiar geçtik· 
ten sonra k mıST"alan nasıl ya'Z• 

rntftm, niçin yazım!fım? Bunlar 
'hayatta o gecenin ve o gece gibi 
sayısı pek mahdlld pce1erin 
gayri fuurumdan çıilık\arla bir 
aksi mi? 

Gözlerim yqla, susuyorum. 

Halitl Fahri Ozansoy 

Bit- müddt""uımumi okuyucumdan blr 
m.eı'.ı1ıub a.Iclmı. :A."X nunıa.m'lı hatıramda
ld bir tnrlh yan'hşım <lıiLCLl.tn 'bu 1l0ıka.t 

ft alik~1ı11·Jan dolayı sa,ym okuyucuma. 
~-ııkk'lirle me.k!ııbunu ~ıya. lktiba o. 
diyorum: 

< :ll:ı tılq'urı ~ 1em.sll etlildiii .2 Mıv:l 
1 S33 brihl 2 l\lıuıt 1917 :re tesaduf edeT. 

C,.'ıinkü: 8 'ubat 1331? tarlhLı J\hıaınr. 

kapuıı, penceresi açıkh. Affan ı - İlıinci devre ., mfil.eııe.ttyetiDıe bir ter tabakası cörülür" Çok kuv· yağmur gibi üzer:ime yağan teb· 
herkes cibi, sanki hasta değ'l - tabi !r.lümmn kamyonların ~lnci ka- vetli kalb mıjinlerinde hasta 0 kadar n"k ve iltifat söz'leriue 11&aıl te
mitç~İne g-iyinmİfti. Biz girince liJem %3/111942 Pazartesi :-ıınü sevke. mU2tanôdlr ki bu ıztırab ancak ö. ıekkür ed.-~ .. ;;.;m; b:leme yor, 
onu iskemlesinde bulduk. ilk Ön.. dll~ıdir. Jüm bi.ile tarif ed.1ef>ilir. Öldürücii endimi, derin bir uykudan son
ce tabibe, sonra bana ~kt•; öyle 2 - Sevke tabi Jıam.vonla.rın plaka derin ve çdc ,iddetli olan bu ağrı ra bir aaray tc .... ırıuue uyanan 
zannettim ki ben; tanıdı. Onun ownaraıa.n a.,atllt.ı z<W-erilmlşUr. Bu nihayet sukutu kalb ile neticelenir. Binbir Gece kahramanı .ribi faş
dergahta gördüğüıu .&akalını bu- bDJY'(Jntar o cün s:ı.a.t ıe da SuH.a.nah_ İşte sektel kalb ile ölüm budur. kın ve mes'ud hissediyordum. 
rada tra, etmitlerdij ve et bı-ni med mt·y,·fanına ct"tirllecektir. Bu öldiirücü kalb anjinlerine da. Aktör Şadi bir latife s.vuruyor, 
tamamile meydanda idi. - Af- 3 - Bugüne kadar ya.pıı.ın ııaıı n , ima daha zayıf veya orta derecede kartıda, .ofranın ti ucunaa, 'Mu
fan na&ılıın} diye basl"'dtm. it.it· tcb!t-ll'a ra4'D1en cetiriLmeyen llamyon. krizlet- t.ekadd;im eder. Blseriya vahhid, zarif bir nükte ile Şadi
ti muhakkıtk anladı; fakat ce- ların sahi1> , ·eya şol'Orl-erı millı kıor.un.. aapa.ai'am görünüp de birdenbire nin nükteSini tamamlıyor ve Hü
veb ver:r?U"di. mna m"Alık~ foe verilmekle beraber &ektci kalb Be ölenlCYin ımıbakkak .aeyin Suad, her zamanki ne~'e1i, 

Ben aöylemekte devam eltİ'tl. be?IS'İn bme'lerı ts1ird.3d edilecek ve evvelce teylf:a konulan veya konu- babacan ta~ile ve ölüme kadar Jıa1ı:kınd:ı lronun 16 Şub;ı.t l33.2 (:uıibbıl 
Tabib b:.zi yalnız bırakmı ştı. he rh:mg'I b ir t'iı:l>de ça lışm:ılarma mey. lamıyan bir takım krizler geçir.dik- dostluğu ve samimiyeti her ihti- ı Mart 1333 1>:>arak nbuı etmiş. 

13 
gıin. 

- Askerlikten döndiik len tıonra ı d:m verf lınlye<'d,-tir, feri ufa.k bir tahk1k ve tetkik He raaın üstünde tutan sıcak ve coş- lük fark, IHı t.'"UJ'~e at\a.ıumş o'ld-.ığ'un. 
beni aramadın. Eğer sana der - 4 _ Yuka.rılb tarih" ı-österııen riin.. anlaş ılır. kun 'hislerile çağlayıp taıar gibi d.a.ıı ar.tık 

2 
l\Iaııt ıu3 e 

15 
Mm 

1917 
gahta tesadüf etme~eydim hmir. de s:a.a.t 15,30 ~ kadır 'muayene nı.aJı:ü. Kalb anjinılnin önüne geçmek gülüyor ve İbrahim Galib, eJin- denemtt! rn33 senesi 

011 
ay sürmuş, 1 

de olduiunu öğrenemiyecektim. Uncle 1nlkmmayan ikamyonla.r dı:ı.vd.e için evvel emirde ta.nslyou sık sık deki prap kadehi ile yerinde Kanunusanide 1334 senesi g"lnı · ur. 
Dergahtan bahsederken biraz _._ ... -~'-'--~-. kontrol etın. ek 1cab __ , eder. ~üıik_ii doğrularak: 

la~ ~le -e ~I &'alOlrlln bulü 

-~ ·.....,.·~ ._...,,.."_.._.. Bakuuz • 2 mel teJ-!ilt Düstur. Cıkl: 9, 
ıiıltildi. Orada kendisini nasıl ve 5 _ Kaın,yoob.ruı m.lit.ebaıııııslat' 1a.. ~~ ~~~~~ hoka~ın bu- - Bu gece ıarap içeceğiz ve ISanite: 52 .• 
ne zaman rördüğümü zihninde r:m&ın nesi cağ dan J'iirneS•~, ııuuom ~..... zu maaını ıairi ıahaba kadar uyutnaayaca- ,_ ................................................ . 
ara~tırıyor zannettim. Sonra ço- r.aı muaye yapıla ın 'Ve damaf'larln bllh&ıııM k.ıllbln bes. iız ! • 
cukluk lıahra\arına seçtim. Bu- !~=:, toı>ıımtı mabatıtne ~. ~ mabsua otan kalb d&- Diyordu. 1talyada binlerce 
ca seyranından, Bozyaka seyra • r. m.arlarının çabuk tıkanmasına beıJı • Sazan Eliza Hanımın, tatlı bir 
nından, Pavlinin kap111 kırılan a-

6 
- işbu tır.u febljpt .malı.111!tinck. c:a aebeb tefkTI eder.. musiki gibi, yanımda ıbana bir kicı• tevk•ıf ed•ıf d•ı 

rabaaından, dedemin baiında cnr. Hasta da şeker hastalığı varsa ıey fısıldadıiını duyuyordum. O '1'f 
bekçinin YUrulan lıorozundan, PWa. No. 3409• 

34
\
1

• 3434• 3435• 3436. kan tahlili yçıı.ak ve perhiz ve ne diyordu, ben ona ntı cevab ve· 
kanun derr.lerinden, Yahudi fran :3438. 3449• 3457• 

3466
• 347o. 3471• :"476• diğer lta.Çlaila tekeri normal Mr riyordum ve bilhasşa, kar§ıda, 

aızca hocasından, onunla yaptık- 3178• 3480• 3509• 
35ız. 354~ Sö4G, 3564• hale indirmek mecburiyeti vardır. biraz ıinirli bir muziblikle gÜ· 

farı Cafe cbantant eğlencesinden 3585
• 

3600
• 

3603
• 

3606
• 

3608
• 

3629
• 3630• Mü:rmin romatizma ve böbrek illi- lümseyen lda'nın ba'kqlarından 

uzun uzun bahsettim; beni hep 3635
• 364-0. 

3641
• 

3660
• 

3710
• 3717• 3u 5• hahları da anjin ıkriz1a·J meydana niçin üzülüyordum, bu garib duy 

aükiit ile, ve hiç ,üphe yok, anlı. 3742• 8744• 3748• 3752• 37li:?, 3768• 3'769, ıehneden muntazam bir tedaviye guları ne tahlil edebiliı im ne de 
yarak dinliyoı-du. Hoca Salih E - 3'171. 37H, 3792• 3806• sıno, 3843, 3844. tabi bıtulmalıdtr. etmek isterim. Yahu~ k:t'iyetle 
fendi vak·anna hiç temas etme- 3845, 3847, 3890, 3915, 3920, S933, 3935. Bundan ..... hutanın hiçbir se.. unu aöyliyebilirim ki, 0 gece, 
d :m, herifin casuı olması korku· 3947, 3972, 3991, 3.994, 399tl, 4013, 4016. beb?e sinirlenmemesi en esaslı 'bir Elizanın yanındaki duygum, sa
aunu uyandırmak istemedim, lıe- 4025, 4032, 44133, 4040, 4048, -41157, 4059, Jftrtlır. Hayatın blnbir türlü derdi, dece, genç bir müellifin, eserine 
le kedilerden tek bir kelime aöy- 4084., 4094. 4098, 4100, !1116, U25, 4.128. dağdağası tfnsanları çok çabuk ylp· sahnede hayat veren bAr san'at
lemedim .. . Şeyh Nuri Beyin ver. 4129, U36, 4143. 4154, 415'7, UGO. 4166. ratmakt.dır. Taıb1i sıL.h-:UJ ifn&anlat- .kar kadının önündeki hayranlı· 
diği tafsilat hatırımda idi. 4163, 41'71, 4191, 4195, 4205, 12il6. 4211 . buna mukavemet edebllırler. Fakat ,ğından ~aıka bir hisle karışmış 

Londra, 18 (A.A.) - Mosko. 
va radycaunun bildirdiğine göre, 
Cenova, Torino, Milano ve ba§J<a 
İtalyan tehirlerinde Mussolini a• 
leyhtarlığı suçile 3000 kadar u
keri &ubayla endüstri erbabı ve 
faş.Ut partisine mensub yüzlerce 
memur tevkif edlmütlerdir. 

Denizaltılar üssü 
bombalandı 

Bugün oradan büyük bir tees· .C?.26, 4227, 4240. 4243. 4245, 4248, 42-IB. böyle ıkalb irızast olanlar ıaık sik değildi ve bu, sonradan da, hep Londra, 18 (A.A.) - Amel. 
ıürle aynldun, i'akat Affan1n 4252, tı59, 4272, 4273, 4276, 4281, 4307, damar sdcıpııası arazı cösteren asa.. böyle devam edip sjtmişti. kan hava kuvvetienyie lngiltere ha 
gözlerinde öyle bir anlayış vardı 430!1, 4309, 4314. 4320, 4323, 483•. 43.s.5. 'bi kimseler mümkün olduğu kadar Şimdi içim burkulaı·ak kendi va nazırlığının 17 numaralı mü~. 
ki bende §İfa ümidini tamamile 4336, 4338, UU, 434'7. Çatalca.: 1'7, 42. çabUk faaliyet bayatını terkedip. is. kendime soruyorum: 0 geceden rek t~liğl: 
silmedi. 7:?. Şile: 18. 23. tlrabate çdcllmeğe karar v~rmetı~ir ne kaldı? Yalnız bu hatıralar . .. Liberater uçar kaleleriyle lngillz 

Ben artık fll".sat buldukça Şifa w. Bu t'rbi bas.talar bet" türlk sulı.s-- O geceki dost sealerinden bu bava kuvvetlerine mensub .avc.ı.lar 
evüıe gidiyordum. Dr. Mongeri J f ç· .et "k" b k tİmallerden alkol, sigara, cinsi mu- kubbenin altında artık çınİama· ref&ktinde buluna Amerikan bomba 
ile dost olduk. O bana müesse • apon ar ınae 1 1 UÇU karen~erden uzak bulunma1ıdırar. yanların matemi, o gece içtiiimiz uçakları dün öğleden &0nra Alman 
seyi wezdirdi, hastatarındnn nü- ·r k" • k b f • 1 IXğer arızi tedaille yanında tyod §arabın tortusu gibi, gittikçe ru- denizaltdarun üssü .olan Saint Na. 
muneler gösterdi. Bir yandan Af- mı yon iŞi ay e mış er tedavisini ıasli ihmal etmemelidir. huma çöküyor. Muvahhid nere· zair'e taarruz etmiflerdlr. Buraı!a 
lanı görüyordum, bir yandan teL ~ Kinı, 18 (A.A.) - Harb Yoka1 çıkınak, merdiven çıkmak, de, Şadi nerede, Hüseyin Suad bir gok yangınlar çlkarılmııtır. AltJ 
k.ikler yapıyordum. Oradaki mü. mec:Iiai Japonların, 1937 den 1942 kaldırmak, kopnak zil>I eforlu ha- nerede? Sonra İbnirrefik Ahmed diifman uçağı düfiiru1ınü)llür. 'Müt. 
,ahedelcriınden ıbirçok yazılanm ye kadar Çi.ode iki buçuk mil)"OD ıoeketler son derece muzJrdır. Nuri, Münir Nigar ve İsmail Ce-1 tefikler hiçbir uçak kaybetmenıif.. 
da bahaetm~tim, hatta bİ!' <'Cin- zayiat verdiğini bildimılttlr. lbrahim Zati Ôget nani Beyler neredeler? Aradan )erdir. 

landı. Pap iki yeniçeriyi ,öater· 
di: 

- Ağaları kaydeylen. Yevmi· 
ye on beter akçe ile his muhal ız. 
tanmız araaına kataeız. [Kelen
derle Altuncının bellerinde pa • 
laları olmadığına dikkat ederek 
aordu] ya, sizin aıliı'hlannız yok 
mudur? 

- Gece bostanc.lar almış idi 
sultanım. 

- Şimdi silahsız mısız? 
iki yeniçeri ba4larmı eğdiler, 

<ıeveb demek istiyorlardı, paşa 
.renit oda kapısına doiru yürü • 
meğe basladı: 

- Baka Ömer, şu oğlancıkla· 
ıra ltirer yatağan tedarik eylen. 
[Kapı e,iğinde az duraladı] Ha. 
san Beçeyi dahi söylen hayvanı
mı ih:r.ar eylesün1er. Saı·ayı bü • 
mayuna gihek gerek. 

Kethüda yerlere kadar eğildi, 
Altuncıoğlu sınta ııırıta eTierini 
oğuştu;:du: 

- Yatağanların demiri «ta • 
bann o1aun sultanım. 

DHu<! Paşa takdirle hakh, 

kaftan ve kalenseve [ 1] deiit • tan dairesi önündeki c.ariyeler 
tirmek için hareme doiı·u yürü.. telaşlı telaşla kaçıfhlar, İçeride 
dü. On dakika sonra apiıya, bi- Kösem Sultanla ~örüıen Sultan 
nek .taıı önüne indiii zaman alını JMustafanm anasına haber verdik 
hazır buldu. On iki maiyet aske· ten sonra Davud Paşayı Haseki 
ri ve içoğlanları ağası hazır bek· Sultanın arka tara!taki odasına 
Jiyorlardı. aldılar: Oda, bir kapıdan giri • 

Pafa, Beyazıd meydanında Dince küçiik bir bölme üzerine a· 
fikrini deii.ştirmiıti: Evet, hazır çılan üç müstai01 odadan ortada 
&eçerken, e&ki .saı-aya uğramayı, bulunanıydı. (3] Pencerelerden 
kaynanasını cörmo~i düşünüyor. matanhlal limanı, Kızkulesi, Oakil
dü. Kayu:ıvalidesi ayui zamanda dar ve Çamlıca tabak gı"bi gÖrÜ
Saltan Mustaf anın anası idi. Sul- nüyor, püfül püfül bir bahu rüz. 
tan Mustafa padişah iken delidir gan esiyordu. 
diye tahttan indirilmi4 yerine Sultan Mustafanın anası sftlı· 
kardefi Sultan Ahmedin oglu na salına geldi. Kendi.inden cok 
ikinci O.snaan ceçirilnaiıti. yaşlı olan damadına elini öptür-

Davud Paşa <!Eski Sarayı> [2] dükten aom-a, sedire oturup kı • 
kapııında atmdan atladı. Sarl\y· ınttı, 'Padişah Sultan Osmandan 
daki hadımaialan ko,uştular, acı acı şikayet etmeğe l:ııaJ1adı: 
maiyette gelen silahşorları kendi - Hüda bilür. Şu eyyamda 
ltoiuşlarına davet ettiler. Padi • aklımız başımızdan «gide yazar. 
p.h eniştesi doiru yukanya çık. san §afUP taaccüb eylem en. 
mııtı. Mahpeyker Kösem Sul -

[1] Bir kı5'ım otııyucula.r için: Ka • 
Ne demt"k. 

[ ı J sımaw tlniveırsite blnuı. 

[3] Bir hnm oku:Yuenlar lç\n: Ölen 
w:ya bar ei!ilen padiş.ımnn bımmıcri 
hu !M'&Y'4akl lta.trdNe verıeştlri11r, ıs-. 
bE8t bıraltılmazlardt. 

- !... 1 pattınnı§ idille. Ya, anı Serayı Hü 
Soluk yüzlü kadın incecik kaı mayunda valideai <tMahfiruzn 

larını çatmııtı. Kederli ve öfkeli ile ba§larına buyruk bıraktırma. 
durumunda §aha ne 'bir güzellik dık mı idi? Ya, •• ökıilıdür, incin• 
vardı: mesün ve valideciği mahzundır, 

- Bilür misiz, Mustafayı iki yüreği kırılmasunl ıı aememiş mi 
cariye ile Lkafeae» (4] kapahp idük? [Hıçkırmaia ba§ladı) ka. 
üzerine kilid vurdurmuş olduğu- rışık dU§lar görüriL Mustafama 
nu bilür miaiz? bir hal olur mı ve bir felaket eri· 

Davud Pata kor.kak korkak eL tür mi dersiz? 
rafına bakındı, odada. kendileri- Davud Paıa kıJlı iri ellerile 
ni dinliyen bulunmadığına inan kadınlağının en olgun ve canh 
.retirdikten aonra, fı&lar gibi ce- devrinde ıbuhınan çok güzel ka. 
vab verdi: dının küçücük elini yakaladı, di· 

- Bllüriz efendim. kenli sakallarını hatıra batıra 
Kendisi otuz bet yatında iken Öptü: 

altmı§lık damad sahibi c-lan eski 
valide sultanın sesi titriyordu: - Vehmeylemen ~e :nazile :kat. 

binize elem "f'!el"Jl'\en benim şef • 
- Ya, Mustafa padi~b il<en 1 __ • 1• .. - La. valı"decı" • 

b . O b.. t • t • ~ u miiruvv:ebu ız smana oy e mı e mış -· • ! 
idük! Buba81 cennetmekan {5] gım <

1
) 

merhum oldukta, kendüsi on - · · · • . _. 
dört yaşında ve parmak 1~adar Koca ada~: (\:Vahclecıgım» 
değil mi idi? Anı «kafese.,, mi ka- <!erken kendı kendınden utım • 

[f] V~ftahd ...ey& ~$M'lş SPJu:ade. 
l('!li bpadiklan d&lrc1e ven len Ü. 

[5] Birinci Ahmed. 

mış gibi kızarmıştı. Valide Su\ • 
tan eğik başını kaldmp dıtmadı .. 
nın yÜ%Üne -sitemli 11İte.mli b•ktu 

(Arkan oar) 
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6 Sayh 

Bafra (Hususi) - Viranctk kö
yünün Kozaizı mevkiinde 28 Yllf· 
larında zavallı bir ıe.ncln katUle mı 
ticelenen çok feci bi.r cınayet İflen· 
nUftlt'. Bu vak'aya akl tafsilatı biL 
dWiyonıın: 

Bahada marangozlukla iftipl e
den Yusuf Kalyon. vak'a a-ecesl 
Kozağzı mevCcllnde Ziyanın dük'ki.. 
ntna gt~e* kencliairıl bir gece için 
ml.uir ~ini rica etnıift,lr. Had
di zatında iyi blbll olan Ziya bu 
ylliwııncının rİcMtni{ t'eddedememlt 
ve diildcincfalli iplerlnl bitirdikten 
90ftl'a misafirlle birlikte evine dön. 
DlÜftiİ'r. 

Yusuf ~ Ziya Bektatın de
rin uykuya daldığı zamanı koUıya
rek o emada eline geçirdiği bir bal. 
ta ile zavallının lı::afalasını parçala
Dı!* suretHe ölümüne w~et ver 
miftlr. Bilahare suçunun meydana 
çdı:mamuı için bulundukları odayı 
lll'efC vererek Ziyanın cebinde bu. 
lunan anahtarı da almak &uretile 
evden uzaklatıp doğruca dü.'l&:ana 
sitmiftir. Burada bulunan 100 lira 
kadar bir para ile hlr kilo köylü al
saraaını da aldı.Jıtan sonra kaçnıif
tır. 

Şehir için 100 bin liral1k buğday 
atoku yapıldı, kazalar da ayni 

tedbire baı vuruyorlar 

Son yıllarda Dinarda ağır suçlar azaldı Afyon (Hususi) Vilayetin 
battan qağı zlraatçi olmaaı, bura· 
ya uzalr; yakın tehir ve wabalar-

Dinar (Hususi) - Dinu bir 
çiftçi memleketidir. Burada top. 
rağın kıymeti biiyiiktür. 8u yüz
den aık aık ara. .. 
zi ihtilafları, aı 
DiT kavgaları 
görüli.ir.Toprali 
ürünlerinin az 
para ettiği yıl
lar içinde yapı • 
lan toprak aa • 
tıflan, mahsul
lerin değer fi· 
atını buluıun • 
dan sonra ihti. Dinar 

yedlik hakkının yirmi senelik dan toprak ürünleri Q>Ühayaası için 
müddete kadar u:ıatılması da bu akın yapılmaaına veMle obnuflur. 
ihtilaflara yol açn sebebler ara- Belediye rnütemedlerinin yaptıkları 
aında gösterilmektedir. doleun talebler karıııında elden çl· 

Dinar adliyesini i~gal eden di karalan mahsulün Afyon vilayetinin 
ğer suçlar da kız kaçırma, yaı-a- İleride laıe itini tazyik edip etml
lama ve hakaret davaları aibi yeceği meselesi üzerinde durulma· 
l'llleselelerdir. Adli bakımdan la- s~nı ic~b ~irmiı ve n~tlcede çift. 
parlaya bağlı bulunan Dinu çuıln yıyecegl ile tohumluğunu ve 
mahkemelerine ağır cezaya ta • muhtemel randımansızlığı kartıla
alhik eden suçlar da az gelnıez. yacak ihtiyat erzakı bir yana ayır
B madan malını satmak gibi bir ted-

u suçlar bir ara Isparta ağır • birslzlikte bulunmıyacağı lumaatine 
ceza mahkemesinin yüzde yet • varılmıttır. 

Hergef ecinin Kara Davud la güreşi 
Diye c::mir verJ~ı.uı eoru"a ço. 

kilip gitti, Bu, a.ğa gidip pa§anın 
kihya~ına m~doyi bnlatmı~ •• 
Kahya da: 

- Alınız içeriye . .• Ne) oluua 
olsun .•. 

Demİf. Çok aıas:mtıdt:n beni 
misafir dairesine al<\ılar ve biraz 
sonra da o, ağa geleı·el:; beni ar
dırla taktı. Büyük bir salona geç
tik. Bir odaya girdik. Her taraf 
altın yaldız içinde idi. Kanape 
de temiz pak, iri bıyıklı bir adam 
oturuyordu. Ben, onu paşa :ıan
nettim. . . Meğer kahya imiı. Her 
ne hal İse o da beni, şöyle baştan 
atağıya süzdü ve: 

- Oğlum, Arab SaicHe mi gü
reşeceksin?. 

Diye söylendi. Fakat göderin-
de tereddüd alam~ti vardı. Ben: 

- Evet! 
Diye cevab verince: 
- Sen, başpehliva.-ı mısın? 
- Olayım, olmayllyım. Güre! 

istfyorum paşam!. 
Diye mukabele ettim. Bunu.n 

Üzerine: 
- Ben, pata hazretlerinin 

kahyasıyım... B;r kere vaıaya 
arzedelim ... 

Dedi. Sonra: 
- Senin ismin ne • 

lu"f-. P•ıa ,.c, :naıyet.nde oturnn
lar bena si<zuyor!aroı. Nıhayet 
Paşa: 

- Oğh.11n! Sen Arab Saidi ta. 
nıyor musun? 

Diye so;ı;e başladı: 
- Hayır paşam!. 
- Hiç güre§ini gördün mü? 
- Hayır paşam! . 
- O, Koca Yusufla a;üreı ya. 

par b·r pehlivandır ... 
- Paşam! Kiminle yaparsa 

yapsın . .. 
Diye dikildim. Bunun üzerine: 
- Peki oğlum! 
Dedi. 
Hüli.sa, günlet·den Cuma idi. 

Paıanın yukarıda bir köşkü var
dı. Onun bahçesinde güreş yapa
caktık. Beni bir iki gün m:safrt' 
etrniılerdi. Fakat Arab Saidin 
bir kere dahi olsun yÜ'ZÜDÜ gör
memiftİm. O, beni görmÜ!}, gü
lerek: 

- Bu mu? 
Diye alay etmi~ ... 
Fakat Halim Paşa; sonradan 

anladığıma göre bana acımış . .. 
İlk olarak Arab Saidle güre8:me 
taraftar olmamı§. .. Arab Sıtid 
Paşaya: 

- Pıt~am ... Müuade et güre. 
şelim. P!lyını verevim . . 

Gerek Bafra müddelumumiliğl 
ve gerebe jandarmanın yaptığı si· 
lu takib neticesinde katil derhal 
,..kalanmış ve yapılan ilk sorgu _ 
SWMla, evlenmdc üzere bulunduğu
nu, fakat evlenmek için her türlü 
çareye bafvurduğu halde kiıfi dere.. 
cede bir para elde edemMiiğlnden 
bu cinayetJ ı,lemek ınevkilndc kal

laflara müncer müddeiumumiai 
olmuıtur. Şimdi lamail Okay 
Dinarda gerek idari ve geı ekse 
adli makmları en çok İ§gal ede.1 
meseleler İ•te bu arazi kavgaları 
ve meni müdahale davalarıdır.Bu 
;htilaflar en ziyade tapu kayıdla
rımn düzensiz oluşundan ve haki 
ki dönümden daha f'az1a arziyi 
ihtiva etmesinden df' doğuyor. 
Bundan bafka vaktile topc-ak 
fiatlarının mahsul fiatlsrile ayni 
seviyede olusu kar~ısında bu defa 
mahsuller f!İhi ekime müsaid a
rllzinin de kıvrıetlenmPsi. ııı"tısı 
vektile y11.pıın tarftfın iııtirda~ •1\
mahını harekete getmyor. Zil. 

Trakya şehirlerinin yeni 
belediye reisleri 

mi, be,:ni tetkil edecek kadar Bununla beraber Vali Refik Bi
kabarmışken burada bir ağırce· doğlu hafta Aiiyon ıehrl olduğu 
za mahkemesi teşkili bile taaav· halde buraya bağlı kaza ve nahiye 
vur edilmitti. Fakat, ıükranla merkezlerinin Jaıe ihtiyacını dütü
görülüyor ki, son yıllar ağır suç- nerek Afyon ıehrl için yüz bin U
lar azalmıttır. Yalnız son ahva. raltk buğday atoku yapO')lf, Bulva
lin doğurduğu İf kesafeti - kl din ve Emirdağı ka:ıalarına da böy 
bunlar hafif suçlara taalluk el - le yapması için emir ve direktif 
mektedir • bugünkü adliye kad· ver.mit; Dinar ·helediyeilne de Af
rosunu me,guliyetlerle daima yondaki baiıkalarJn blrlııdf!n on 
baş başa bulundurmaktadır. he! bin liralık bir kredi temin ey
Mf".vcud kadro; müddeiumumi, lentl§, keza Sandıklı için de kasa
ceza ve hukuk hakimleri gibi banın ihtiyacını karıılayaı.;ak zahi
genç ve kıymetli hukukçularla renin timdiden tedariki için gerek
biır hakim muavini, müstakbel ic. li tedbirleri almak bahsinde tali• 
ra memuru ve beş zabıt katibi ile matta bulunmt.lflur. 
rnuhitin işlerini yÜzÜstü kal. Bu hale göre Afyon vilayeti da-
maktan kurtarmaktadır. h'ilinde gelecek hasad nıevsunme 

Turgudf uda yeni belediye 
reisi seçildi 

kadar ekmek sıkıntısı diye bir me 
sele zubur etmlyecek demektir. 

Edirne (Hususi) - Trakya ,chir Turgutlu, (Hususi) Ethem 
Cukuro1ad~ çeltik!ere el 

Diye sordu. Söyledim ... İsmim 
işitilmiş değildi o vakitler. .. f s
tanbulda beni, kim bilecekti. Fa. 
kat ben, Şumnuda Koca Yusufla 
iki güreş yapmıştım. İki güreşi
miz de altışar saat sürmü~tü. 
Yusuf, beni yenemedi. Ho~ ben 
de onu yenemedim. Lakin, Yu
sufu terletmiştim. 

Dediği halde paşa: 
- Olmaz .. . Bi:- kere Davud 

pehlivanla tutuşsun . .. Ondan 
sonra... Bakalım Davuda güre§ 
çıkarabilııcek mi?. 

Paşanın başpehlivanlarından 
bir Davud pehlivan vardı. Davud 
pehlivan, hakikaten uıta ve kuv. 
vetli bir pel (" vandı. ArabSnid, 
onu yeniyormuş. rakat kolaylık
tıı de~il.. . Pua. beni Davud la 
güreştirip, pehlivanlığımın dere
ces.ini ölr"ıeR'e karar v rmiş. Hat 
ta Arab Saidle güreşemiyeceğime 
de kani olmuş imiş . .. 

dığını söylemlftir. 

Turgutluda k~n parti 
koıgresi 

ve 'k..-balarında yeni.den terkil edi- Kayanın istifuı üzerine vekaleten koyma işi 
len Bdediye meclisleri tarafından Belediye Relsliiinl ifa -'lmekie o- Adana {Hususi) - Bütün Çu
ycni belediye reDlerinin seçnnlerl lan eski Reislerden Cevdet Öktem kurovada çelt'klerc el konma işi 
devam e'tırnektedir. Şimdiye kadar bu defa ull olarak Reisliğe seçil· netice\endirihniş.tir. Ofis pirinci 60 
seçilen yeni bdledlye reislerini bi\di m'.ftlr. Cevdet Öktemin tehre biz- kul"Uftan mübayaa ediyor. Söylen-

. riyorum: metleri sepikebnif, lüzumlu lhtiy:ıç· diğlne göre, ofis hisı.eslnden artan 
cı- . ~ la ın ..:..1erlbnesinden evvelr.e çok · · le ı fah. fi tl , t ln 

----~-~, Tekirdağ Beled!ye Reisliğine gayreti~:örüJm:io.tür Bu itibarla ken pınnç r lf a ar a sa ı 1ama-
M h Pek 1 Sa Beled. R .. -Y • sına gayret gösterilecektir. Bu l§i 

u terem e • ray - ıye e dlslnin muhite faydalı olacağına ka- belediyenin yapacağı da bildirilınek 
lsliğinc Fa=k Orhun, Çorlu B. ·ll"'~ lye naat beslenmektedir. Reis bu ha'ta _.ı• 

vad Güven, Ha o,mcrn Sümer 

t~ır. 
Reisliğine Ra..-niz Baykal, Uzunköp- eknıekleri ıslah etınlı, Pazar günü ................................................... . 

rü Belediye Rehliği.ne Bw Fabrika- Çallıda dolo.}al"ak kilosu 120 kuru- ( KO" ço· K HABERLER~ 
si Müdürü Arif. Vizeye M. Ali Er- fa kadar çıkan buğdayı, aldığı ted- _ .J 
şoy, Kepna eski Rei.s Zati, Lüle- birlerle, 80 kuruta dütürnıüt, esna-

f 14_ • lk k * Adanada umumi meclis Ua.-1 bu ..... aza Kemal Germen, İpsıılaya in sa.tı IK e§Y. a üz.erıne .et et. oy-
·e b 1 tkik 1 k ları seçimine önümüz.deki hafta bat 

Ali Rl:ıa Saygı Pınarbiaara Ali ması mec urıyet nı te ~Y ıyere )anacaktır. seçim için ılnıdiden ha.. 
Ersoy seçilnıi.;le.ı'..cılr. buna riayet etmiyenlerl cezalandır- tırlıldara ba§lanmıttır. 

B _jl_ d 1 t -L-ik _.ı f d ması, yüksek flatla mal satılmasına "k 
u arK& •11 arı euc cuer ay a• ._ ~ • 1 * ı i aydanberi nıezunc.-ı T ekı; r-

1 '-~·· l L ~-ı 1 ııLl!llllen ıınanı o muıtur. 
ı UG\""rı ar DeK er z. dağında bulunmakta olan Tı akya 

Diyarbakıra tohumluk umumi MüfettiıJiğı Maarif Müpvl-

go .. "ı derı·ı·ı yOr ri Fakir Erdem Edlrneye gelerek 
ıı vazifesine ~lftımı§tır. 

san {'~ger, Veli Vardar, Sıtkı E- Koza ıda imar birlig"i kuruldu 
vln. Ali Demirel fazla rey kazan-
mı,la .. dır. Adana (Hususi) - Kozanda bir 

Dün yapılan Reis tıeçiminde se- imar birliği laırulıııuf ve kasabanın 
kJ.. • .. nedir bu mıııka.""I i ı:al • imarı için vaktiyerlnde olan halkın 
melrtn olan ve muhitte çok 6evi- yardtmlarına müracaat elmqtir. 
len o.,.....,an SHmer yeniden reisli- İlk hamlede 15.000 lira toplanmıt-
ğe J?"•lrllmitti r. tır. 

uSon Posta>> nın ·edebi romanı: 16 1 

f. keği kadı D 
Y Ha.ı: :V t 

NOWET SA.fA eGS-KUN ı .ara ır 
Sabaha kadar uyuyamadı. «İyi 

mi yuptım?"; ((fena mı hareket 
ediyorum!» düıüncelerile kah 
piıman, kah müaterih, kıvrandı 
dönendi. 

Erkenden, gözlerini hiç kırp· 
mamıı olarak yataaından dağı -
n* bir kafa ile çıktı. Ablaıile e
nittesine bir konser turnesi yap. 
mak üzere pek yakanda scyehate 
çıkacağını btldirdi. 

Bir ihanet!.. 
Hazırlıkla meşgul. 
Telefona çağırıyorlar. 
Saadeti ... 
Enittesinden, seyahate çıkaca· 

iını duymuı, doğru olup olma -
dığını aoruyor. Balo gecesinden• 
be.-i hiç buluşmadılar. Saadet, 
mutlaka görüpnek istiyor. 

Son defa onunla bir gece ge
çirr.-ek fena olmıyacak. 

mak iç1n hazırlıklı .. elmiş bir in. 
aan hali var 

KaryQlasının kenarına iliıiyor. 
- Vedad, bu seyahat birden

bire neden İcab etti? 
Sakin ve tabii görünmeie çalı

tıyor. 

- İ ıtanbulda sıkıldım arlık •• 
Bir~z muhit deiittirmeğe ihtiya
cım var! Bir memleket turnesi 
yapmak fena olmıyacak. Beni 
biraz da diğer tehirlerde tanısın
lar. 

Meserret Hanım, yerinden kal 
karak, Vedadon yanına geliyor, 
kolunu boynuna doluyor. 

- Bana batka sebebler var si
bi geliyOT" Vedad! 

Ablasını kucağına çekerek, so
luk yanaklarında dolaşt1rıyoı, 
dudaklarını ... 

- Batka hiç bir sebeb yok ab
la! 

Birçok teYler bildiğini ifade 
eden bir bakıf ... 

Adana (Hususi) - Çukurova * Afyonun Çay nahiyesinde bir 
ve liçe.Iden Dlyarbakıra tohum gön- köy enstitüsü açılması için Vekalete 
derme faaliyetine devam ediliyor. müracaat yapılınıı, muvafakat ce. 
Bu tılerl kontrol için Ziraat Yek&- vahı alınmıflır. Yakında t~§ehbüse 
leti bir müfettiş göndermi1 bulunu- geçllecelk ve nahiyenin muvafık bir 
nuyor, 1 bölgesinde inşaata glrl,ilecektir. 

Baştan a~ağı ürperiyor. An
laşılıyor ki, ablası, Gönülün de 
beraber kaçacağından haberdar 
değil. Fakat gene anlaşılıyor ki, 
Gönülle münasebetini bilmekte
dir. 

Galiba inkar etmek için, ağ -
zını açmak üzere iken, Meserret 
H(nım konuttu. 

- Bu çocuğun sana delice a
sık olduğunu biliyorum Vedad! 
Sana gelince, sen de onu seviyor· 
sun. 

Kıpkırmızı kesildiğini hisse • 
diyor. Başını önüne eğdi. 

dad, seni ne kadar sevdigimi bi
lirsin! Bu çocuk hep azab mı çe
kecek, bedbaht mı olacak, diye 
üzülüyorum. İstanbuldan yeni 
bir yara ile, gene kalbine taş ba
sarak gidiyorsun! 

Meserret Hanımın gözleri do· 
lu dolu olmuştu. Kardeşini derin 
bir muhabbet ve tefkatle kucak· 
ladı. 

- Haklıaın, başka türlü de ha
reket etmene imkan yoktu za -
ten ... 

Ablasının konuşmasından an
lıyordu ki, o da Gönülle kaçıtını 
uh taavib etmiyeccktl. Bunun 
lüzumuna inandırmağa çalışsa, 
bu mecburiyeti tasdike uğratsa, 
hiç olmazsa, ablasının nazarında 
haklı görünebilse ne iyi olacaktı. 
Acaba, ıztırabını çok iyi anlıyan, 
her zaman derdlerile, an·lal'ile a
li.kadar, icabında bir abla, ba -
zan bir ana, bazan da bir karde~ 
hüviyeti içinde ,efk,,•!ni, aevgİ· 
sini, ~vsamahasını gösteren bu 
hassas kadına açılsa mıydı? 

Meaerret Hamm, endi,e ile ba
ftnl aallıyordu; 

Yani, pehlivandım be! .. Yu. 
suf İse, Arab Saidi, bir ker,.sİn· 
de açık düşürmüş. Lakin kabul 
etmemişler. Güresleri münazaalı 
kalmış. Arab Said, belalı bir peh 
livandı. 

Her ne hal ise kahya tered • 
düdler iç:nde: 

- Oğlum, §İmdi paşaya arze· 
deceğim . .. Sen misnfir ol bura
da .. . 

Dedi. 
Kahya, paşaya meseleyi arze

derken benim, küçücük bir peh. 
livan olduğumu da söylemeği u. 
nutmamış ... Akşam üzeri idi. 
Beni paşaya götürdüler. Denize 
nazır b:r salonda oturuyordu. Ya 
nında birkaç ki"i vardı. Ben, o
daya girince güler yüzle: 

- Gel oğlum! Ne İstiyorsun 
bakalım?. 

Diye iltifat eder oldu. Paşanın 
maksadı beni görmek imif .. . Yok 
sa o, Arab Saidden güreş istiyen 
hiç b:.r pehlivanı huzuruna kabul 
etınezmİ!... Kahyanın beni, ta -
rif ve, tavsifi üzerine paşa, me
..~ "" ,l;;.,.,.ek huz•1runa cağır -

bette çok düıündün, amma bura
da kalman da tehlikeli olacaktı? 
Şimdi beni korkutan bir ihtimal 
var: Bu kız ya içlenirae, ya bir 
çılgınlık yapmağa kalkarsa ... 
Senin onun muhitinden uzaklaş
manla iş bitmiyor Vedad! İnl\anın 
unutabilmesi için, unutacağı in
sanın hiç bir iz hırakmıyarak U· 

1dasmaaı, kendisini ikide b; r 
hatırlatmaması lazım gelir. Hal
buki, radyosunu açınca eserlerin 
le kartısına sen çıkacaksın! Ga
zeteyi · açınca, gittiğin yerlerde 
vereceğin konserlerin havadisle
rİ!li okuyacak. Sen aahsiyetsiz, 
s:lik bir İnsan olsaydın, bu it Ja
ha kolay olurdu. 

Nihayet tereddüdünü yeniyor. 
ablasının yÜzÜne bakma~a cesa
ret edemiyerek soruyor: 

- Abla, Gönülü de götüre • 
yim mi? 

Deh,etli bir hayret tezahürü, 
aiddetli bir itiraz, ağır bir müa
hazeye muhatab olacağını düşü
nerek, disleri kenedli, ürkek, göz 
leri kapalı, bekliyor. 

Hayır, ablası f<- Ne diyor • 
sun? .. » diye bağırmıyor. Ses 
yok. Yavaş yavaş batını çevire
rek, yan gözle bakıyor ona .• 

Zıı.ten bilet almak ıçin fstan _ 
bula inme.ai lazım. fzmire gitnıe
ii tasarlıyor. Vapur, erie!İ gün 
hareket edecek! •• 

Genç kadına, gece geleceğini 
aöyJPdi. 

Sema.hale uzun bir mektab 
yazmak, vaziyeti anlatmak İcab 
ediyor. Notalarını, lüzumlu bir 
kaç parça etyayı bavula gelişi 
güzel tıktıktan sonra masa baıı· 
na geçti. 

- Sen eıkİ<len böyle değildin. 
Bana her derdini, her sırnnı söy
lerdin. Bana öyle geliyoı ki, sen 
gene kaçıyorsun 1 

Yüreği ağzına geldi. 
Ablası, «kaçı yonun!» derken 

acaba kaçacaklarını mı ihsas et
mek istiyor? !.!.unu nasıl Öğren -
mit olıtbilir? 

- Sakın seni müaheze edece
ğimi sanma.. Senin yerinde ben 
de olsaydım aeverdim. Sunra, ha
leti ruhiyeni o kadar yaktndan 
biliyorum ki, sanki aenin içinde
yim. O kızın yerinde olsaydım, 
ben de sana atık olurdum. Bu 
cocuğun ıeni nasıl, niçin sevdi • 
~=ni çok iyi anlıyOTum. Sen sene· 
lerce ümidsiz bir aıkın ıztıra1nnı 
çektin, boılukta yuvarlandın, ka· 
ranlıkta yaıadın. Ruhunu dol • 
durmak için yeni bir maceraya, 
v~ni heyecanlara ihtiyacın vardı. 
Karıma Gönül çıktı. Onun tah
smda eski sevgiyi, eski aevgitiyi 
buldun. Genç kızın zaf ı da yar
dım etti; sevdin, seviştinız. Bunu 
Semahat de biliyor. 

Heyecanla doğruldu: 
- Sana kendi mi söyledi? 

- Ben Gönüle dalia çok acı· 
yorum Vedad! Bir genç kızın kal 
bl:nde bu hadisenin açacağı yara 
çok derin olacaktır. Çok üzüle -
cek zavallı ... 

Dilinin ucuna gelmişti. (\O da 
geliyor 1 » diyecekti. Cesaret e -
demedi. 

Ablasında, hiç de böyle bir ha. 
reketin imkansızlığını, kötü1üiü
nii düsünen insan hali yok. Bila· 
kis, böyle bir planın nasıl tatbik 
edilebileceğini hesablaı• vaziyet
te ... 

Heyecanla bekliyor, ne diye • 
celi? 

Ne iıe ben, soyunup meydana 
çıktığım zaman bir de baktım, 
karınma tarif ettikleri Arab Snid 
değil baı:ka tipte bir pehlivan 
çıktı. Şüphelendim. Acabn bu mu 
Arab Said? Değil mi diye şüphe 
içinde yağlanıyordum. NihP.yet 
ağalardan birine sordum: 

- Said pehlivan bu mu?. 
- Hayır.. . Davud pehlivcn • 

dır. 
Deyince, tepem atlı. Hemen 

naşanın oturduğu yere seğrrt • 
tim. yerden bir temenna çaka. 
rnk

0

: 

- Pa~am!. Beni neye Arnb 
Said le güreştirmiyoraunuz? 

Paşa, güler yüzle: 
- Oğlum!. Onunle. da güre • 

şirsin? Davud pehlivıı.n da o a· 
yarda bir pehlivandır. Bir kere 
onunla kend:ni dene' 

( Arka_,ı var) 

- Sen buna daha evvel lta • 
ra.r vermi~sin galiba Vedad ! 

İnkar, temin ... Hemen ıimdi 
aklına gelmiı hissini vermeğe 
çalışıf. 

- Peki, Semahat ne olacak? 
Batını önüne eğiyor. 
- Doğrul ... 
- O seni bedbaht elli, kızı 

güldürebilir 1 
Ablasını sevinçle kolları ara• 

sına alıyor. 

- Beni ayıblamıyoraun değil 
mi? 

- Bir ana, bir abla, b1r dost, 
işin iç yüzünü, neler çektiğini bil· 
mezse, seni dünyanın en fena a· 
damı diye vasıflandırabitir. La • 
kin, dütünüyorum ki, aen ikinci 
defa bedbaht olacaksın! Belki 
bir defa hiç, fakat iki defa çt>k· 
tur. Çektiklerin gözümün önüne 
geliyor, yabancı memlek~tlerde, 
tek başına, muztarib yıllarını çÜ· 
rüttün) O, nihayet bw :ıevce, bir 
ana olduğunu düşünerek te!lelli 
bulmağa çalıştı, artık ~enin . azab 
çekmeni istemiyorum kardetim. 
Kısa, uzun, biraz da gülmek hak 
kındır. Sana mani olmağa çalıt· 
mıyacaiım. Ablalık fefkat'm 
hatta, hatta vazifPm buna engel 
olur. Bi?az mes'ud olman, cek • 
tiklerini unutman için mecburum 
~ana yardıma.. Muaheze etmi -
yoru'Jl, ayıblamıyorum ve •• Seni 
mazur görlivorum Vedadl Allah 
bizi affetsin 1 

Minn'etle ablasının ellerini ö
püyor. 

Keoı aralanıyor. Ablası .. 
- Biraz konu'8bilir mi7iz Ve

dad ? .. 
E-r.Hse ile bakıyor ablaaına .. 

- Yook, hayır •• Niçin ve kim
den ka~yım? 

- Bir zamanlar seni anneai 
kaçırmıttt, timdi de kızı dci'\l mi 
Vecfad! 

·- Hayır, Semahat mağı·ur bir 
kadındır. Bunu iti.raf edemezdi. 
Fakat her halinden anlıyorum 
ki, o bunu biliyor ve zavallı ka
dın çok da ıztırab çekiyo.·. Bu 
vaziyet karıısında, senin Göni.ilü 
unutmak, ona kendini unuttUT -
mak için bir müddet f stanbuldan 
uzaklaıman lazım geldi. l&abetli 
bjr karar. Lakin. kardetiınsin Ve· 

Ablası ellerini oğutturuyordu: 
- Düşünüyorum, batka care 

de yok ki ..• Haydi aranızdaki 
yaş farkını bir tarafa bırakalım. 
Semaha tin vaziyeti ne olur~ Da
ha doğruau hepimizin vaziyeti 
berhadlaftr. Sen pek az konuşu
yoraun Vedad t Bu kararı verir
ken, Gönülü düşünmedin mi? El-

Göz göze geliyorlar. Meserret 
Hanımın gözlerinde ve yüzünde 
bir abla şefkat ve alakasının 
müsamahakar ifadeleri görünü. 
yor. 

O, odasından çıkar çıkmaz, 
daha müsterih, memnun, Sema • 
hate mek1ub yazmak için, ma 
sanan başına sreçiyor. 

Onda mühim meseleler konut • (Arkası var) 
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MANLI BANKASll ( TiYATROLAR) 
TÜRK AN0NIM ŞiRKETi H ista.n1>uı BeledJrest 

, .ec 

o = 
Mücevherat ve Saat Meraklılarına: 

P'atinden, Altından, Pırlanta1ı 
KADIN, ERKEK KOL ve CEP 

Saatlerinin Envai Çeşitleri 
,Kıymetli Taşlarla Müzeyyen Şövalyeler 

TESiS T ARiHi 1863 Ş&blr Tiya.trobvı 

Statüleri ve Türkiye C•'imhuriyeti ile münakit mukaveıenameıl 
2292 Numa,.c;lı 10/6/ 1933 tarihli kanımla tasdik edilmiftir 

(24/6/ 1933 tarihli 2435 Nv.maralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 
ihtiyat akçesi : 

10.000.000 lngili:ı Liraıı 
1.250.000 lngiliz Lirası 

Türkiyenin btıtlıca Şehirlerinde 
PARIS, MARSİLYA ve Nts·de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR. KIBRIS, YUNANIST AN. 1RAN, lRAK, FlLlsTIN 
ve MAVERAYI ERDÜN' -:le 
Merkez ve Şubeleri 

YUGOSLAVYA. RUMANY A. YUNANiSTAN, StJRIYE. LÜBNAN 
Filyalleri 't'e bütün ::>i.inyada Acenta ve Muhabirleri nrcla-. 

Her nevi Banka Muameleleri yapu 

Hesabı cart ve mevduat hesapları küşadı. 
Ticari .krediler ve vesaikll ltredller küşadı. 
Türkiye •e Ecnebi memleketler üzerine keşide ııenedat l&kontoısıı. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilM, altın ve enı.taa üzerine avaru. 
Senedat tahs!ldtı ve saire. 

En yük•ek emniyet ıartlarını haiz kiralık 
Kasalar Serviıi vardır. 

Piyasanın en müaait §artlarile (kumbarah veya 
kumbarası:?) tasarruf hesapları açılır. ' , 

Devlet orman işletmesi Karabük revir 
amirliğinden: 

Çam ve Köknar ağaç~arının 
kesim nakil ve istif iŞi 

1 - Devlet orman işletmesi K:ını.bük revir i.miritine batlı Keltepe böll'e. 
siuıi:ıı Keltepe ornıa.nuım. muhtelif makta1arıoda da.nı&"a.la.nan 2902 a.dOOe mııa. 

dil 8461 ınıeCııle mtib köknar ve 1164 adede ımıad*1 2289 met.re nıiki.b ram 
&iaçtanıun dipten kesme ve verilecek ö çillen ıöre tomruk tıa.Uue ifrat et.ınek 
Yit bııb*lannı 90TJD&k S11l'etile depo itUJıaıı etllten ft edlH>cek olan yerlere 
Jlllit.iı Ye ~ işi 30/10/913 tari~ kadar ~lınalk ürıere ~* ekı'ıtltmeye pı.. 

kaır~ır. 

2 - Ae* dısiJlıme :lG/11/942 taıihinıe ruil~an Paur'~I l'iinil !llWJt U de 
ııeTiet Ol'lllA1l lşWmesi K.ar.:tbiik revir amirliği binasmda toplanacak olaın ıro. 
ıni9.yon Jı.....andla. yapı..lacaJUır. 

3 - Btrliloi ma.dııleık yaz.ılı lj&rtla.r daılıresilde '9blı em.alin cllpten keame, 
nMlııll ye !elif işinin l>eher snetne miü.bı (yecli) liradır. 

4 - Teminat a;kıoesi t'~ 7.5 hesa.bllıe 5650 liradll'. 

5 - 841 işle a&ıl açık ek.nııme .şartnameleri AnkaN.da. orma.n umum nııü -
düt'ıötü ile 7.o11"ıılda.lt IM'man çe~irge müdürlü.tünde ve Karo.bük revir imir. 
lli'inde riiriilebillır. 

6 - ill(ıekfllerin dcsi.Hme pnöndie temimıt ~leriAe bi.rlikte ttvir amir. 
U~ mö.raeaııı.t etmeleri lii:mınu l~n olunur. (U55) 

Kars P. T. T. Müdürlüğünden: 
Y~ın oıtomooil, bı5m ata.ba. kıa.k veya hayvan ribi idi vesa.ltıe halt.ada. 

bT;ıılıklı iki sefer ~ması ve bunun tein yıw a.ytarında ve lcabınd:~ ik.i tomobil 
kış aJ·laTlJlda çjfte beuirLe araba. ve kızak k:ıılluııbna.k üzere Ka.rs • Kotek • 
Pttnaıud ve ituır menzilhareterinde döıtier hayyan bulırndul'Ulması ve celnıfı 
,.uıme bir ıderdıe 900 lülou kadar yiik taşınması ve hariçıten yolcu al~ 
möıteah.hldlin serbest bulunması meşruttur. 

]tan; • İtdır araeı &lomobil ııusta mütea.hhldle 2000 lira. a.yhlt muh\l.mmen 
bedene lJ..11.912 Çarşamba gUnüıııden itibaren 15 gün müddetle kaııa.lı zarf 
usu:ıtle ctıBltlaeye lwnu1ıu:4'klır. 

İhaksi 25.11.942 Çarı,amba. cüııii saa~ 15 de Kars P. T. T. Müdiirltifü itina.. 

sı:ada yaprla.cakıhr. 

ş.a,.,t:aame9l mnkitr müdürrükten a.hna.caıı:t&r. Mıun.kkaf temına.t 1808 lira. 
dr. İıfslileriın lr.antu1a u.rrıın teklif mdııtublarile teminat makbuzu, ika.met. 
ri.h ve ly'f hal kitrilarını ibateden bir eaaı eneM.ne kadar komisyon relstlğlne 

veımefffi ilan olunur. d224ıt -

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Klll'l1:1ıuş tarihi: 1888 

100.000.000 Türk Lirası 
Şabe ve aJa.m a.clıe&: 265 

Zh-al ve ticazi her neyi baaıka mısa.melelerl 

PARA BiRii<Tilii;:.NLEt<f: 28.800 
LiRA iK~AMiYE VE~iiYOtt 

ı-;.... Baukasınd,, S..umbaralı ve lhb.ın;ız t.ao.arruf hesabla.nnda en 
u 50 l).rat;ı bulunanlara. senede 4 defa çekiloeook k.ıır'a Ue aşa.ı;ıda.ki 

pIJ.Da ıöre ikramiye da.ğrtıla.caktır, 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 )) 2,000 )) 
4 )) 250 )) 1 ,000 )) 

40 )) 100 )) 4,000 )) 
100 )) 50 )) 5,000 )) 
ı 20 )) 40 )) 4,800 )) 
160 )) 20 )) 3,200 )) 
Dikkat: Ues:Wlarını:.ı;d.a.kl parala.r bir se-ne jçlnde 

dıişmiyenlere i&ra.mlye ç.dı.tığı ta.kdil'ıle % 20 fa.z!Milıe vt'rileooktir. 
Kur'a.lan ~n~ 4 defa., 11 M!t.rt, 11 Haziran, 11 Eylül, 11 Blrind 

1 in'lltl tıırlhlerinde çekilecektir. 

Draaı KlllllU 
Bu abam ~t 28,3t da 

KOLLEGE KRAMOTON 
Gerhart Hauptmann 

1943 Modelleri Üzerine 
Komedi kı.smı 

Bu *tam aaaıt 20,30 da 

ASRİLEŞEN B A B A. 
c.m.ı-'8t ve Pauır &"iinlerl 15,30 • 

mMlDe 

Ytilısck zevWe 1911dm.ış emsaJsiz Ç j Ç E K w P L A K L ,\. R I N 1 
MüessPSemlzde bulaeağlJDEl miijdeler+a, 

VACHERON ve CONSTANTIN 
SAATLERiNiN ACENTASI 

ZAYİ - İ8tani>ul ina.n baŞrnnsol«ı • 
ıatundan almış o~~utum p;;asa,poriumu 
za.;J'li e:ıtlm, l:'enlısfnt alacatımdan e6W. 
sinin hükmü yoktur, 

ARLON 
Saat Mağazası 

Kurbıtn otlu Hayrullah •••••••- İstanbu1 - Eminönü. :Weyda.nı. Telefon : 21128 

Öksürük ve Brontit '! I, T u ·R A L 
Komprimeleri derhal geçirir. 

- KUTUSU 35 KURUŞTlıR. -

Yeni Tramvay Duraklan 
İstanbul belediyesi elektrik, tramvay ve 
tünel işletmeleri umum müdürlüğünden: 

J 

16 İkıinciteşrin 1942 Pazarıf.esi sabahııidan it.la.Ten tr.a.mvay du.-ak yerleri aşa

ğldıa. gösterilmişt.ır. 

Bu duraıklann d'!Şında tıraınva.y a.rablaırı yolcu a:li&mıyacak ve indlremlye. 

cekıti<r. Sa.y uı yo ı oo ıa.ra. bllıdliıri ı ir. 
AJcı.araıy Şebeiı.esi Beş:tdaş . Şebekesi Beyoi"ln Şebekesi 

Edinıekapı 

Atik Ali 
Fa.Uh 
Şeh~adeDaşı 

Beyazıt 

Topka.pı 

Şeb.remini 

Ça.pa 

Baseö hMtMıanesl ' 
Yedlilwle 
Sa,ma.tya 

Etyemez 

~ 
Laleli 
Beledi:ve 
Sul!t'lııabmed 

Strkecl 
Bahçek'llpı 

Eminönü 

Kereste 
Tuğla 

Kum 
Çakıl 

Taş 

Bebek 
Am.a.vu.dkoy 

Kuru çeşme 
01' 21ı:öy 

Gala.tıa.sany 

Ba.rba.ros 
Alıaretler 

noım.ı.lraılıce, 

Kabatae 
Kolordu 
Toph;uıe 

Ka.raköy 
Emin ön il 

• 

20,966 
U,350 
63,000 

70.000 

Mecid.lye ı.-öyU 

Şlşll 

lla.ma.m 
Harblıye 

Talcsi m 

G-.İ.l aıf.uta.ra.y 
Tünel 

Tepebaşı 

Banka.la.t" 
Kara.köy 
Emln.önll 
Nlşanlaşı 

Te-;vilctye 

Mıı<'ka 

T l"IW' ii !tbli 
Kur!uJu.ş 

m3 
adet 
m3 
m3 

(1429) 

b _ Ba ma.lzemenın tahmini keşif beıdeH 632'7 lira. 17 kurU$ oluıı !steklhıin 
eksil~eye l'ireblmesl için •74 lira 54 kuruş muvalııkat temJna.t verecektü'. 

2 - Bu işe a.id şutname ve evrak şonıa.rdır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Hıısusi ş:ırtn~. 
c - Hususi, fenni Şi'r.tna.me, 

D - Ma.lzeme eb''.Ml lls't-Si. 
E _ Malzeme ke~ defteri. 
3 _ Eksiltme 23/ 11/912 günü saat 13 d'e fabrikada. yapılacaktır. 11513) 

Devlet demir yolları Adana 6 ıncı işletme 
A. E. komisyonu reisliğinden: 

Muhamme.n bedeti 111171 Um ıo kıuruş ~ oıa.ıı '79-1.0S m l"t.reküp 
mubtelıi.f eb'aıdll& oam kel'este şa.rinamesi veçlıile 8.12.942 Salı g-ünu sa.at 16 

da. ka.palı zaııf u&ulile sa.tıın a.ıu~.ır. 
Bu işe girmek is~yenldin 6808 lira 56 kuruş muva.kat temina.t akçeleri ve 

ya u.nuııımunda muadili tarılf ffilmiş olan kıymetli evr.ık ııe nüfus cüzdan. 
..... ~· Ticaret Odası ve ta.nuni 1.kaınıetgilı vesikıa.laırı ile 2490 numaralı kanunun 
·-·ı . emnıtt.iğ-1 şekilde baa;ırl<a.yacakla.rı teklif mektoblan ile birlikte lhalıe aa.a.tiınden 

bir saat evvel kıomisyona. müra.raa:tıan wmıdtr. 
şa.ı:ıt.na.me loe mukavele projeleri Ada.na.ia.:n 6 ncı lşlıBt.me An~ara.da 2 nci iş. 

ıetme ve Haşdarpa•..adan blrinei işıetme Müdürfilkterl vemele-rma 556 kuruş 
moka.bilinde sa.tm almbılJllr, (1422) 

Kastamonu Nafia Müdürlüğünden : 
38555 ı.ira H k.urWJ keşif bedelli Kaııtamoııu li'SCSI yaıtıak.haue blnasmm e. 

~kıt.Tik ve sıhhi tesısa.We beraber ikmal inşa.a.t.ı on beş gün müıtdetfo ve ka.palı 
z,al'f nsıılile yeniden ekıtlıt.meye koııulnıaşt.ur. 

İha.lesi 27 .İkinclteşrin.942 Cuma. günü saat on beşte Kastamonu na.fia da.l. 
resinde ~plana.ca.k komisyon tarafından ya.pılaeaktır. 

MllSavele. e,ksilıme, b.ıyıııtlırlık işleri genel şa.rtna.m~ı. hususi Vf' fenni ııaııt. 
nameler, keşif hülisası, proje ve etektrilı: sıhhi tesısa.tma a.id umuml ve fenni 
şartname yapı işleri ıımumi H fenni şartnamesi ve buna. mütererri diğer e\'rak 
bteyenlere 9 ıira 64 kurus mulra.bilind~ Ka.sta.moou nafia. d~resinden veri~
cek veya pcıııJ! a. \le gön:lf'ril<'Cekt1r. 

'!\luvaklcat temma.t. ?891 ıır:ı Gt kuruştur. 

Taiiblerin tei.lif mektublarmı ve en az yfrmi bin liralık bu t~e ben2cr iş 
yap.ıklarına dair tbn.z edecekleri Ve6ika. üzerine niba.yet ibal.eden üç gün ev. 
veliJııe kadar istida Lle vilayete müracaat ederek komisyondan chti)et veııikasl 

atma.ıa.rı ve bu ve6ik.a ile beraber Ticaret Odası ve:,lk:ısını ve !enıinat nı:ık,. 
buzlarını teklif mektulılattrıda.n ayTı iç içe bir 7,arfa lıoyara.k P<>Sh ile l'Ön. 
dermel-eri veya en geq ihaleden bir sa.at evveline kadar işbu meklul>ları11 ko. 

mi(l;yona. ıreLmlş buluıımll.!:ıl şarttır. 1 
Bu müdiJetten sonra. ıelecek tekl~f mektııbla.rı ka.bal ccliımcycccii tıin olu. 

nur, (1%43) 

. 
Devlet orman işletmesi Karabük re vır 

amirliğinden : 

Çam, Kayın, Köknar ağJçları-
nın kesim nakil ve istıf .ş~ 

1 - DevLet orman ısıetnıesi K:ırabük revir imirliğlne baglı Btiytı.A düz böl. 
gesinin Büyükdü:r., .rekir, Ko.,urdan ormaınla:rınm muhtelif millrtafıı.rında. 

da.mgalanan Büyü.kdıiz ornıanınıia G03 ;dede muadil 2711 mel.re mikib IWk. 
na.r ve 488 ad~de mudil 1605 metre mikib kayın ve Kokurdan ormanmdıa 135 
adede mu.adil '721 mı-trc? bikib kö:.nar ve 90 adede muadil 376 metre m\küb 
kayın ve Tekir ormaıımd t 16() adede muaı:til 769 me'-re mlk.i.b köknar ve 35 
adede muadil '79 met.re nıiki\.p çaın kJ m 0 cmuu 1511 adede ;ıuudil 6261 metre 
mlkab çam ve kayın Ye k<)knar ıı.c:ı.çlarının dipten kesme ve verilecek ölçüle
re göre tomru.'k halini ifrat etmek, depo HJhaz e<ta"en ve etjl!ecek olan mahalle 
30.8.943 tarihine kadar nn.k.U ve ıs:~ et.meık ü~ere ıqıi&ı eık''llittmeıy'3 çıkarıl. 

mıştU'. 

2 - Ai'-ak eksllfme 2'1.11.942 taTilıine ras!Rayan Cuma günü saa.t 14 de du. 
let o:mıan işletmesi Karabuk revir amiııllti bbıasıında topl-ı.na.~a..ı: olan kıo. 

m'8Yon huz.uıııuında yapıla.cıı.kıtır. 

3 - B!:rlnci maddede yazılı ş:ırtıa.r daıftslnde t•bu emvalin dipt-en kıesme 

na.kit ve istif işinin beher met.re mikabınm muhammen bedeli afü lira. elıl 

~ur. 

4 - Teminaıt aıiçesi ~ '7,5 h-es:ıbile 3053 üra:hr. 
5 - Bu işe aid a.çık ebiltme şartnameleri Ank.a.rııda Onn:uı Umum Mil.. 

ılürlüğü ile Zonguldak Orman Çrvlrce Miidörlüğünde ve Karabük revir amtr. 
liğ'İn11\e görülebilir. 

6 - İsteıklilerln eık~iıt.mc güniinde iıembıalt Uı:çe1erile birlik'e revir lmlrlL 
tlM' mıüra.eaaıt etmeleri rüzumu ilin olunur. (1456) 

Açıl( eksf'tme 
Sümer Bank İplik ve Dokuma 

sesesi Defterdar Fabrikası 

ilanı 
Fabrikaları Mües
Müdürlüğ~nden: 

1 - E.kı.iltmeye konan iş fa.brı<a.da ya.pıl3ıtl!a..k muva.k:.kaıt t.~1"1ırmı ışçL~ğ# 

264'7 lira 29 kuruş ultıp vahidi fi:ü esası üzcı1i'nden tıu:;a.ronlara. vecilecektıir, 

2 - Bu işe ald şarlname vtı evrak şunla.rdır: 
A - Eksıiıtme şa.r:na.mesl, 

B - Mukavele proje.si 
c - Hususi, fenni ş:ırt.nanıe, 

D - Keşif ve metraj retveli, 

E - İsleyenler bu evrakı Bıkım Şefr~'Dde görebilirler. 
3 - Eitsiltme 23/11/91:? gününe müsadif Pa.-zar,esJ günü sa.a.t 13 de f:ıb. 

rik.ada. yapıla.c&ktU', 
4 - F&silr!ımeye glreb:ımeiı. için lsıtekH 198 lira 55 ku~ mııv:ıkkat teminat 

verecelclıir. (1514) 

Devlet demir yolları Adana 6 ıncı işletme 
A. E. komisyonu reisliğinden : 

Muhammen )>&jeli (19575) liro. tııtan mut.elif eb'a.tıta 135 l\U kereı;te şart. 

namesi veçhife 'J / 12/9 ll Pazartesi günü sa.at 16 da. kapaü zarfla Ada.na. 6. b. 
ı-e'me Müdiirtütü bin'iı>ınd.~ eksilt1neğe çıkanlmıştır. Bu işe ırirruek ist.l·y~n~. 
rin 1468 lira 13 kurıı')- muv.:ıkk3.t temhıa.t a.kçe~rlyl-e birlikte kanuni haımrtdh 
vesbsı, Tlcaret Oda~ı usıı,a"1, niifuıs teı:k~re&I \"e 2490 mnna.ralı k:ınımun 

em:re'ıtiği şekilde ba.zırl.ııtuış olılukla.rı telif mddublarıru ayni ıün eksiltme 53. 

al.inden bir saat evvel k-0ml~yon rcisllğl:ne venneıeri la:r.mdır. 

Bu ekslttmeğ'e ald ,artna.mrı.-r Ada.na 6, İşle~e Müdüılüğ'iinden tedarik ve 

göd:Jıeri1ebillr. 1421 

TÜRKİYE iS BANKftSI 
Küçük Cari Hesaplar 

1943 İKRAMİYE PLANI 
KEŞiDELER: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 

1 İkincıteşrin tarihlerinde yapılır. 

1943 iKRAMİYElERi 
1 adet 1999 Liralık 1999.- Lira 

1 )) 999 )) 999.- )) 

1 )) 888 )) - 888.- )) 

1 )) 777 )) - 777.- )) 

1 )) 666 )) - 666.- )) 

1 )) 555 )) - 555.- )) 

1 )) 444 )) - 444.- )) 

2 )) 333 )) 666.- )) 

10 )) 222 )) 2220.- )) 

30 )) 99 )) 2640.- )) 

60 )) 44 )) 2640.- )) 

250 )) 22 )) - 5500.- )) 

33'1 )) 11 )) - 3674.- )) 

... 
Türkiye lı /Jıınkcınna para yatırmakla yalnız; para birihtirmiı 

ve faiz almıı olmaz1 ayni zamanda talihinizi ele denem·iı olur • 
auna.ıs. 


