
• 

-------. '• - - ==------ --~~----- - -- ---- - . -

. . 
?" 

- . ~ 

SAYI: 
C:DMABTESI 

SENJı: 

2074 6 
r Telis Tarihi Pst. Kııtusu ' BAYiSi 1936 No. 

' . 
! 

TELEFON 26 TELGRAF 
' --
111ı, M. !11!1 

ilk kanun 1942 
fsıanbul 

/ iDARE taııoo Son 'hknf 

~· 5 AB01''"E: 

Catalotlu Sanelık: 1400' 
Nuruosmaniye 

KURUŞ 
8 .A>-lık: 1501 

Ced. No. 54 ::t A~'·k· ••• 

i Sahip vf Başmu!'ıarriı:i: ETEM İZZE'I' BENİCE 1 Gazeteye cönderilen evrak iade edUme:ı: L 
~· .. . ~ . ) EN SON TELGRAFLARI VE HABERLERi VEREN AKŞAM GAZETESi 

Günün iki 
vaziyeti 

Alman - Rus 
harbi, Şimali 

Afrika .. 
Alman'ar, eğer biraz 
daha Sovyet ordularının 
ilerlemesini öaliyemcz• 
lerııe Doğa cephesinde 
en az iki yaz boyunca 
kazandıklarını bir ham• 
lede kaybetmiye mah• 
kum olurlar. Amiral 
D arlau'ın ölüm üne 
gelince •• 

ETEM iZZET BENiCE 

Günün en mühi.m hadiseleri si
yasi ve askeri baıkımd•n hlç ŞÜ'P· 
hesiz şunlardır: 

A - Sovyet - Alman harbinin 
yeni inkişafları. 

B - Amiral Darlan'ın öldürül
mesinden doğan nziyet. 

C - Şimırli Afrika harbi. 
Sovyet - Alman harbi miihver 

~abına tohllkeli bir safua yarat
maoğa doğru gitmektecl:ir. So\')'et· 
ier bu kış geçe.n kış olduğundan 
daha h87.ırlıkl), daha üstün kuv· 
vetli ve bol vasıtı<h görünüyorlar. 
:bun• muka.bil Almanlar henfu: 
'Jovyet taarrırzlaırnı durduı-ama

mışlardır. Harkof ve Rostof'u he
def tutan Sovy.,t hamlesi devam 
ederken Kdkısya'da ve Stalin
grad garp bö~gesindeki durum d• 
yine Sovyet!er lehine inkişaf et· 

mektedir, Almanların Sovyet ta
arruzuna karşı lakayd kahnalan 
ve az kuvvetle çarpışırak Sovyet 
ikuvvetlerini yıpratmağa ve baz:ı 
no.ktılara kad.ı.r gelmeğo müsait 
bulunmaları anık bahis ve tahmin 
mevzuu olımaz. Sovyet taal't'UZu 
tehlikeli bir haıl almağa başlamış
tıı'. Alma.'llla.r eğer bira.z daha za-
man ve toıprak kaybeder, Sovyet 
akınını durdu.ramazları.a en az iki 
yn boyunca kazandıklarını bir 
hamlede kaybctmıığe maılı.kum o
lurlar. Ukraynanın Sovyeotler ta
rlifından ı~al4 Ke.rç boğn>nın tı
kanması takdirinde Kaıfkaslarda 
ve cenubu şark1 Rusyıda harekat 
yapan Alman ardusu da olduğu 
gibi esir düşer veya imm o4uı:rur. 
Bunun içindir ki, tehlike Alman
lar hesabına gün geçt:.kçe artmak
tadır. 

Şimali Afrikadaki harelkala ge
lince, hadiseler ôteden.beri bu sü
tunlarda ileriye sürdü~müz nok
tai nazan teyit ettn€ktcdir: Al
manlar Afrikada artık bir istila 
değil, bir müar.ıkÜ'l'l olabild:'{:i ka
dar tutunma ve müttefilıieri oya
lı.ır.Q harbi yapıyorlar. Rommel 
Mısradaya kadar çekilmiş ve se· 
kiz!nci lrngii'ız ordu9U da bu bölıge
ye gelmiştir. Oyalama rnüsademe
Jeri ile Rommel belki de Tunus'• 
kadar çekilecek ve Tw:us'ta seki
zinci ve birinci ln,giliz orduı'.arına 
~a:rşı her hılde en son im.kan da
krkasına kadır ç•rpı:şac•ktır, Rom· 
mel buırunla İngiltere ve Amerl· 
kanın Akdeniz hakimiyetini tesis 
edebilır.es:n.i geciktirmekte, müt
tefiklerin Avrupa karasa:ıa çıkma
ları.nı güçleştirıookte ve Cenup 
Avrupasınd• Alman hhşôdat ve 
tahkimatını kolaylaştırmaktadır. 
Mnhaza, bunu ne vakte kadar 
devam ettirebileceği belii değil
d~. Her halde uzun bir zıman 
mesafesi kabul edlJ.emez. 

Müttefikler, Ş'mali Afrikada gün 
geçı>kçe kuvvetlenmekte, Afrika· 
lı!arı da bar.be hazırlamaktadırlar. 
Batı Afrika.sının ve galip bir ihti
mal ;Je Habeş ord'USunun mütte-
1iklere büyük faydalal' temin et
mesi münkiindür. Bu böyle oldu
ğu kadar Fransız harp gayreti de 
Şimali Afrikadı inki§af etmekte· 
dir. Amiral Darlaaı'ın öldürülmesi 
bu bıtkımdan derookrasiler hesa
bına bir zarar mevzuu olma.dığı gi
bi mihv<r hesabına da bir kazanç 
teşkil elmemrştir. 

(Dwoml Sa: a, Sö: • do,) 

Darlanı öldüren Fransızın 
asker olduğu a~laşıldı 
Kat il idama mahkum edildi 

v a r 11 k ,~us ta•::··d, henüA.;du•ulamz• 
• • gun e man ar 

Vergısı ölü ve yaralı 100.000 
a 

Mükellefler kendileri- kişi kaybetmişler 
~~~~~~~-, .. ~~~~~~~~ 

B •• C • d • • •• •• k •• F ne gösterilen kolay:ık
µgun ezaır e vazıyetı goruşme uzere ransız .ardan istifade ediyor. 

imparatorluk meclisi bir toplantı yapıyor 
Stalfngrrd önlerinde kuşatı~an 22 fırkayı 

kurtarmak iç n Almanlar blyGk blr 
gayret ıarledlyorıar 

Amerikalı askerler tabutun 
önünde bir geçit yaptılar 

Darlanın yerine 
dö Golcü general 

Jiro gel.yor 
Londra, H (A,A,) - «B,B,C:ıo Diill 

bir Fransıa reııcl tarafından tabanca 
De öldıcnııen Amiral Darlanm nifı 

dün akfam Cezalr kili•eslne tqınmq. 
tır. Ceza.Jrden alınan raporlara naz&
ran tekmil Cez.a.irde asayltin te.mın me.. 
su.liyet.iııl G~nen.1 ıiro uzerJne almış-. 

ıır. 

Amlraı Darla.nm katlinden neş'et e-
4en 1De6tlelerl CÖ?'Üfl:nek üzere buciln 
Cezalı- ma.l<amlan bir toplantı J'&pı.. 
ealrlardır. 

F.sta lnılıman General Nöces De 
Fransız Batı A1'>11ıası Ummn.i Valiol 
1'L Buvuon da hazır bulurıcaJtlardır. 

Dlier laraflan bu ııabah cezaJrden alı· 
lı&n habe'rlere ıöre, Amiral Da.rlanaa 
,.töD 6lilme mahklim edilmıttir. 

Fransız Abikasmda Amiral Dar 
l&'ıı'ın yerine idareyi ele aldığı 

anlaşılan Genıeral Jiro 

•IJZVELT CiNAYETİ ALÇAKÇA 
BULUYOR 

l'ıış~n. 28 (A.A,)- Amiral Dar
lan'ın katlinl teflilr eden Reis Ruzvelt 
fÖyle demlıih': 

«Bu aıç~k~a cinayet en ön plinda 
ııelen bir cürümdür. Birlc~'.k l\lllletler 
Şefl,rlnln hepsi bu noktada berab..,.. 
dirler. Nazizm, Faşizm ve RSkeri istib. 
dal taraflaları bo.şka türlü diliıllDCbllir
Jer. A<!alttin derhal yerine ıetirileccil· 
nl, .Amlraıtn kallı veya katillerinin tam 
w bakla bir cezaya çarptınlacakla.rmı 
ümit ederim.> 
VAŞiNGTONA GÖRE, KATİLE TA· 
BANCA VEREN MIDVEK TARAFIDm 

Vaşing1on, %6 (A,A,) - Remsi mab
feUer, Amiral Darla.n'ın katlinin ş:mal 
Afrlkatlakl Müttefik durumunda yap.,. 
caiı tesire da:'l" mü'.a.teıa beyan etme. 
den evvel. cinayet hakkında daha f;tz.. 
la tlfsilat almAtı bekiemt>.ktedlrlel'. A· 
mlral Darlan'ın l\lütteClklerle işbtrll!l 

(Devamı Sa: 3, Sü: 3 dol 

Birmanyada, Ja:ISigorta parası için 
pon mukavemetı l 

belirdi han yakan 3 kadın 
Japonlar Ka'kltayı 
yeniden bombaladı 

Çunkiırg, 26 (A.A.) - Çin as
k.,ri söztü•ü cuma günü yaptığı 
demeçte, Japonlann, Birmanyada
k.i asken hazırlıklarına hll v>er· 
diklerini, l\1nn.dalay ile Myitkyina 
arasında İndav ve Hopin'de hava 
alanları yapmakta olduklarını bil
dirmiştir. 

Vaşington. 26 (A.A.) - l\fütte
fik bomba uçakları, Birmanyada 

tDt:vM.Jlu :la: ~. Su: ,1 a~J 

erkek tevkif edildi-
Sultanhamamındaki Balcı 
hanı; dibi kasten delinen 
mangalla nasıl yakılmış? 

Bayramın i~k gecesi çıkan bir a· 
teş neticesinde yanan Sulıanhama
mmdaki Balcı hanı yar.gını tahıkı
katna ait evrak müddeiumumilik-

t~n İstanbul iknci sorgu h.lk:mli
ğine gönderimiştir. 

TRABLUS MUHAREBESi 

İlok · tahki.kaıta ate:;in, bu honın 
üçüncü katındaki Mari ism''llde 
bir kadının trikotaj imalathane
sıodeki mmgalda.n sıçrayan kıvıl
cımlardan kaZ'•J1 çıktığı tahmin o
:unmuşsa da bilahare vı<k'a ycrin-

Rommel kuvvetleri, 
Mısratagı da bıraktı 

(Dcvamı Sa: 3, Su: 8 <b) 

Memur maaş
l:ırı erken 
verilecek Londraya göre, Alman Mareşali burada 

bir ltaıyan g&rn.zcnunu leda etti. Yılbaşı dolayıqi7le memur maaşla.1'1 
nm bu ayın 29 ve 30 uncu cünleri ve. 
rilmesi l\laliye Vrkilelince kararJ:t1tırıl· 
m·şhr. Şehrimlzdrkl daireler bordrolan 
bazrrlamı, bulur..ma.ktadırlar. Fakat 
henüa Vekilet Vilayete elllÜ' Terme
mlıtir. 

Londra, 26 (A.A.) - Berlin rad
yosu, Sirte dolaylarında General 
Mongomeri'nin bir saldınna hare
ketinde bulunduğunu bildirmiş· 
tir. 

8 İNCİ ORDU BUERATA 
ULAŞTI 

Lond:ra, 26 (A.A.) - Fas radyo
su, sekizinci ordunun, Elageyla 
batısında 500 kilometre mesafede 
Buerııt'a ulnştığını bildfriyor. 

Rommerin, Mallenne İtalyan 
garnizonunu J\tısratada feda etti
i'i söyleniyor. 

lNGİLTEREDEN ERZAK 
GELİYO.R 

Cezıılr, 26 (A.A.) - İııgilteıre
den Şinıali Fransız Afrikasına 

Tekmil şoförler numa· 
ralı kasket giyecekler 

BelCC:l7e Talimatnamesi muclbince 
toförlerlıı hel)6!nln nıımarah kasket 
ı•rmeleri mecburi buJunmaki;ıdır. Fa· 
kat ber n~dense buna riayeı edilmediil 
cörülmektedlr. Bu kerre Emniyet Al· 
tancı Şube l\ludurllltll tekmil taksi to
förJerlnln numaralı ka~ket ciymeterL 
nl ve buna riayeı e!miyenJerln cezalan
dırılacııktarını aülıadarlara blldirmlf· 

• 

12.000 ton ıelrer, patates, süt ve 
un gönderilmi~tir. Bunlar, muhtaç 
halka <Wığıtılacaktu. 

tDevamı Sa: 3. SU: 3 deJ 

Esnaf kongreleri bifivor 

Bakkallar için mes
leki kurslar açılacak 

~~~~~~~· .. ~~~~~~~ 
Bir '' Bakkaliye eşyası pera
kendeciler hirliği ,, kuruluyor 

Ba.Jdrallar Ce1nlyetlnin Yı1lık Kon· ı 
~ diln Eminönü Halkevlnde yııpll· 

mışıır. Evvela Cemiyet Reisi B. Kemal 
Erel İt?ır.re Hey'etlnhı hesap ve faaliyet 
rap.orlarını okTJruu.şlur. Bu rapora na
zaran geçen bir yıl tclnde tatbik olunan 
bülı:eden 3500 Ura bir varid~ı fa.tası 
elde olwım.uştur. Bunun 1000 li-rası·bas
tahaneye. bin lirası muhtaç izaya kö
mür tevıllne ve ıerl 1l"alan 500 lira da 
()emlnt.ııı İdare Memurbl'uıuı licn$.. 

terine zamma, avansa ıa.Jısl.t olunmuı

tur. 
Refs; aile efratJ3rlyle blrJ:kte 20 bin 

llfştye balii' olan 8."lkkallaT Ceın.' yeti a
zaları namına 1\-lılli ŞeCi.mlze, BaşvekL 

J'.mlze ve Cumhuriyet Halk: Partisine 
alenen ~şekkür ettikten sonra cemiye. 
tin yeni cahşmıllfl'ından bahsetm"ştlr. 

Bundan anl3şıl~hl:ına cöre Ticaret Ve
ü.Jetinln emrilc tehrimlzde bir «Bak· 

.o·awı Sa: 3, SU: 7 de) 

Bir k111111 tlczret· 
haneler, tenz[Atlı 
ıatıııara başladılar 
Valık \'<>rgİsi mlikelleflerine Jw. 

!aylık göstc~ilıne• i karan ali.ka
darlar arasında bül·ük bir nrem· 
nuniyet tevlid etmiştir. Birçok 
tüccarlar bankal.:ıra müracaat e
del'Ck kredi açtırmakta ve malla
rını ipo1ek eUirrncktcd:irler. Diğer 
taraftan müteaddit rnük<'lleflcr de 
bu sabah şubelere rnüracııatLe 
namlanna talı.ıık«uk olunan var-

<Dt~amı Sa: 3, Su: 5 oı.:ı) -----

-~---· 

------

Sipariş 
atölyeleri 

~-~~ICI~~-~ 

Aı şam Kız San 'at 
mektep!~r:nde de 

açılacak 
Kız s::n'at en!»litülerinde açılan 

sipariş atölyefor nin, gerek tale
lo;-c , .e gcl't;,kse ~ipari~ sahiplerine 
karşı verimi' olduğu anlaşıldığın
dan bu nevi alölyC'lerin akşam kız 
san'at nıckkplerinde de aç•lması 

Moekovıı, U (A,A,) - Huual -
Pi: 

İlerlemekte olan Rus ka.vvetJert V• 
roneJ - R~tof demiryola. illerinde 
mübim bir nokla7ı daha lfl"al ~ 
leTdlr. 

Diln J'enJ<!m 7500 ~ir almmı9 •e 
7000 Alman cildüriılmıiflür. Böylellkie 
10 eüJıdenberi öhi ve yaralı ol:ırak AJ. 
mantar bu k...ımde 100,000 k.ltl k&J'· ı 
betm•şı ... rur. 

Ayni müddet lçlnd• 300 dm fazla 
to.nk ve %000 top tahrip edllınl• veya 
basara ufratılmLŞtır. 100 aça.ık ele sea 
cirllmlştlr. 

Slallnct'ad inlerlnclo "-talımt ıı. 

Junan 22 fırkayı kurtıarmak l~ln A1maa.ı 
1ar biiyült carret urfttmektedlrleıt. 
l'ıJna bir ktslmd• 4000 Alman U.tila 
lnıvnUM' ı......,.u><la hemen te.lim oı. 
mottur. 

B.usla.r ~bbiiı.li ellerlııcle tuım.ı.
tadırl:ı.r. 

SOVl'ET GECE YARISI TEBUGİ 
Moskova, ıs (A,A,) - Sovyel c..,.. 

JVlSI tebllfl: 
25 Lkkinıında, Jnıvveıı,rtmb evvel. 

•• lstikametlen!e diQD'l:ı11 kuvvet1tri;)'le 
p.rpısm.al:ı'l"a devam etmitlerdlr. 

Alınanlar Kotehdkovo keslmlndc %1 
Qi, 88 lı::iJomctre ıerl at.ılmı.şlardır. 

(Devo.mı Sa: 3, Sıl. 1 de) 

Bak·= 

Kadıköyünde seyyar sebze, 
ve meyva satışı menediliyor! 

~~~~~~~~ .... ~~~~~~~~ 
İskeledeki. eski binada hal açılarak 

satıcıiar bir araya top1anacak 
İstanbul Belediyesi Kadıköyün· 

de hal binası olarak inşa ve son
radan garaj olarak kullanılan bi
nanın Y"niden hal hal ne konul
masma karar vez1niştir. 
Burası iki kısma aynlmıştır. Bi· 

nanın bir kismı da · mi hiıl dii;,..r 

kısmı daimi Kadıköy pazarı ola-
' caktır. Bu surotle Kadıköy yolla-

nnı işgal eden seyyar satıcılar 
pazarda toplanacaktır. H&l kurul
du:kfan wmra kaza dahilinde sey. 
yar se~ze, n;.eyv.a satıcılı~"J mene
dilocek, fiatlar saıbit tutulacaktır. 

için Maarif Vekalet nee ıedkiklcr i--------------------------
vapılmaktadır. Bu atölyekırde hal-
ka ucuza dikiş, nakış, biçki, şapka, 
sun'i ç' çek, pasta yapılıp satlla· 
caktu. 

M .. tekaitlere 
elbise, ayak
kabı tevziatı 
Villiy<ıt dün bütün daire amir

lerin<: bir tebliğ yollamıştır, Bu 
tebliğde memurlara dağıtılacak o
lan parasız lrumaı ve ayakkabı 
lıazuhklarımn b ttiği bildirilmiş· 
tir. 

Dair-e mutemetleri kendi daire
lorin11e bulunan bütün memurlar 
için hiCllerinden istifade ederek 
maaş lı<>rdrosu tarımda bordrolar 
hazırlıJucnklardır. Hazırlanan bor
drolar yıllbaşına kadar Vilayete 
bildirilecek<ir. Vilayet bundan son
ra lstanbırl emr'ne wrilecek olan 

kumaş \"e al·akluıbı miktarını Ve
k&lete bildirecektir. Bu muamde
ler azamı bir ay içinde bit1%ile
cek ve müteakiben tev:tiat başlı
yacaktır. 

Emekli, dul ve yetimler'n bu da· 
ğıtmadan nasrl ve ne surc.tte isıti· 
fade edeceğini de l\Ialiye Vckôleti 
tcsbi!le meşguldür. Vckii.lC'I bu hu
susta b'z talimatname hazırla
maktadır. Talimatname bir, iki 
güne kadar malmüdürliildcrine 
bildirilecektir. • 

' 1- RÇEVE 

Varlık Vergisi 
-1-

J\luh:rniro, bir h~diseyl ya en 
ba~ta, ya en rnnda, fakat tam ola· 
rak, ciğerine ve ruhuna kadar nü
fuz e1.n:ıek ıartile incel.,mek ya
kışır. 

• 
Varhk vergisi hakkındaki CÖ-

rüşleriınl billuriaştrrnıak 'çin bu
güne kadar bekledim; ve umumi 
vicdanı aydınlatan hükfımet bil· 
yükleriuden, bugün ödeyeceif 
vergi karşısın.da düşünen mükel
lefe; hadisoeyi haklun göıile seyre
den halktan, her vakıanın göğsü
ne tefs r yaitasmı asmak için çır
pınan münevvere kadar başlangıç
ta her kutbıı dinledim. 

• 
Bükl'lmet, yaphğı işin iııkılip 

çapında muazzam bir (doğru) '~ 
muhte~em bir (yeni) temsil etti· 
ğini bilmekteo gelen bir emniyet 
ve huzur içinde ... 

Miikellef, (NeCs-i Emmare)sinl 
şişliyen hamLe karşısında yine va
tan ve m' llct hakkının büyüklüğü. 
nil duymakta ve nefsani hiıilesini 
yalnız kendi ruh ve ail<ı mahr• 
miyetine gömmekte •• 

:NECİP FAZIL KISAKCREK 

Balk, hakkın vasıta.~ız o '.ıırak 
gökten doğrudan doğruya inzal et
tiği bir kıı.rtuluş mucizCS:ıı~ ;;a.hit 
olmuŞi·asına mes'ut; ve ınünevver, 
meselenin büyük çapı önünde hu 
za.mau olduğu gibi kifayetsiz. .• 

• 
Hadise, Türk Cumhurlyd hü· 

kUmetin n, bekç~' ik ettiği rrrni· 
yet!Aı fi'ıdı nıiH:ciyet ve teken üıı 
haklarına tamamile bağlı olmakla 
beraber, dünyamızın biricik ka
busunu teşkil eden içtimai teva• 
ziin ve teadül kaygısı bakıınıııdaıı 
en ileri vr en genç devletç lik ,-. 
cemiyetçilik kı)·me.tine malik ol· 
duğunu teslim dtirecek kadar 
büyük.. Hadise, Cumhuriyet hli· 
kl'lmefnin, yarınki cemiyete ait 
müstesna bir dünya gürüşüne ulaş· 
mı~, bugünkü dünya kı~·aınetine 
ait zaman \"C n1ckiin şartlarını kav
ramış ve ona Jayık e-n diri ve er
kek t~dbirler seviye,ine ) iik e-1. 
miş oldusunu iliın ede<ek kadar 
fevkalade ... 

• 
Beni bn mevzuda li'rtfen b'r Y• 

nn, bir de öbür ı:üıı okuy·unw;! 



2 -SON TBLGKAF-26 llaelltAMUNtHI 

HALK FiLOZOFU ' 
' Har-p Va-.z iye ti 

ZELZELE 
REŞAT FEYZi 

Ber şeyden ştlphe 
t:dea blıanıar 

Bazı akşaırjl.,. oluyor, iosau, 90C'llk· 
h*, leJ!ÇllİI< <iev!Nerinıl lıat.ııSill>Or. O 

zaman, ne kad.a.r moum, pN'nbe hisec.r .ı. 

tındia OOn~ı ırôı"cyoroımuız.. Ret lıA· 

~. aıice, romımti.'.t bir jnce tül per<k· 

nin anlından, ucik bir 11'l~'et gii>i gol· 
mdıateci'.r. Harp ne kacilar feai, dey'e, dilı

f{lnilıyoo"u:r~z. Blll!in lrısanlu aQicı oe
,adıet tcırneıuıi ediyorm.a:wz 

Şimali Afrikada iki taraf ne 
yapmalı? Doğu cephesinde 
Rus taarruzunun inkişafı 

Mahkum edi
len ihtikar 

suçluları 
Burgaz adasında P .. radis gazlno

susu sahhbi Panayot oğlu Biraksi 
ile garson Leonıda milli lrorunm• 
kanununa muhalefet suçundan İs· 
tanbul birir>ei milli korunma maıh
kemesine verilmişlerdir. Netice • 
de ilki.,c.er Lira para cezasına ve ou 
beş gün müddetle gavnorrun kapa· 
tılma.sına mahküm olmı.ışlardır. 

Blndlıtanıa 
mldalaaıı 

Yazan: Ali Kemal SUNMAN 
Tilrkiyenm jeolojilı. yapısı, ııfl· 

zeı yurdu, yer sar.ınlllarma mil· 
sait bir hale koymuştur. İkinci ta· 
lihsizl:k de, dün) ııruo hcllibaşlı 
zelrele şeridi, içi.ne bu memkketi 
de alıyoı•. Ve hu yii2den, son sene
lerde dııha . tklaşan bir şek ·ide, 
vatan toprakları yer yw felaketle
re uğramaktadır. 

Niksan, Tokat, Erbaa bölgesin.
de, Jİllldi oeatı tütmiyen, ynvası 
bozulmuş, can kayıbına uğramış 
vatandaşlar var. Çiçek dağ, \"e 

ıoonra Erziııcatı felakeı.ler'.nl henüz 
unutmadak 

Biz, yeniden bir vatao yapmış 
milletiz. Yıkılan köyler yu'ne 
claha &'ilzıellorini, tütmiyen ocaklar 
yerine daha iyilcr'.ni yapı>biliriz. 
Fakat, bizim için en byrnetli ~ey, 
vatandaştu. Bir Türk, dünyaya 
bedeldir. Yeryüzünde, bir Tiltk 
vaiandaş.tıı c11111Dcian daha kıy· 
metr, daha aziz ve mukaddes bir 
lıaşka kıymet düşünemeyiz. 

Bugün, Tokatta, Erbaada, Nik· 
sarda, e\·latlannı kaybeden ana· 
lar, genç karılarını topraga-gömen 
taze delikaııJılanla beraber göz-

Dilııy(.dwl m\i\:ac..:;e dcsnen p:y blk:· 
~ ım?. Kaırd.şçe ,_.,,. na.sip 

o~""°" m>?. Kalbler locdm\yecclk, 

~ bi«r Alet ol:mıyocak mı?. 

Yazan: ti.I. Eski bükreş Ate~emiliteri 
Ş!M&L! AFRİKADA: 
Miitt<"fiklerin \'aziycti - 8 inci 

İngiliz ordusu 'büyük kısmile (Sir
le) mevkiini batıya geçml,ı'"tir. 

Tunus ile Trab!usgarp tMl1lS11ndak.I 
irtfüat ve muvasalayı muhaıfazaya 
çalışmaktıidır. Y •ni, General Neh· 
r'ng, bir taraftan Tunus ve Bizer
te şehı.:rlerini rnüd;ıfaa içm hazırlı
ğa devam ederken diğer taraftan 
Rommel ord'llSu için bir ric'at hat· 
tı teminine gayret etmektedir Mıh· 
verin (Sfax, Sus ve Gabcs) liman· 
!arı başın.da bir ara~ korid0<runu 
ört.rııe.si ancak bu ric'at tedbirile 
izah edilobiJ;r. i~te bu koridor mih· 
verin elinde kaldıkça. Rommel or· 
dusunun Trablusgaırp limanıını 
müdafaa etmeden bırakması hatıra 
gelemez. 

Galat>da Mahmudiye cadde.<u
de 106 numarada yorg•r>eı Davı.ıt 
cğlu Feyzullah ta ayni suıçtan mez· 
kt'.ır mahkemede 300 lira ağır pa· 
.ra cezasına, Beyoğlunda Kristal 
sokağında 168 numarada tütün ve 
ıçki bayii Baya oğloı.ı Koço beş 

Jira ağır para cezası·na ve 'bir hı>f~ 
müddetle dükk~nının kapatılma
sına, Haliç Fenerınde Fethiye Ka· 
tip Musl>hatt''D ma.hallesınd.e Mer· 
da"" sokağında dört numaralı ha· 
ııede oturan ve scy•yar satıcılık ya
pan Murat oğlu Çetin yirmi beş 
hra ağır para ceze.:.ıııa malııkt'.ım 

edmili~tır. Bu ce:zaları temy•z· 
cede Lısdı·k oıunarak i:ou kere kes· 
hı ht'iyet e)leo~tir. 

Anglo • Sakson tarafı iç"ıı ffİlt' 
distan bir gün harp sahası dlacak• 
tu. Harp sahası demek ıuı.tlak• 
muharebelere sahne olacak deme~ 
degil, fakat Uzak Şark ve Bıiy~ 
Okyanus sahalarında harbi neti• 
cclendirnıek hususunda llindi.>taıı 
büyük b r merkn haline getirilr 
cek. Hindistandaki hazırlıklar b1" 
nu göstermektedir. 

yaşı dökliyoruz. • 

General Montg~, bu sefer 
bir hamlede (Tr:ıbl usgarp) a var
mak filori:e yeni bi.r hareket<> ha· 
2ırlanmakt.ı.dır. 

füzi muıtarip ve müteessir eden 
ıwı yıkılı.n dam, ne bozulan yol, ne 
de ~öçUp ı!den kbydür. Yürek
lerimizi mlithiş bir acı ile bıukan 
şey, hu fel.ilı.etlere kurban giden 
vatandaşl~n öhiıııüdür. 

Vatan, hür, müstnkil ve kU\"Vetli 
Türk vatanı hepimize ana, hepi. 
m'ze baba, hepimize sevgilidir. 
Bununla müte,elli oluyouz. Kalb· 
kırirniz, Tokatltlar, Erbaalılar, 
Nik<arlı!arla beraber çarpıyor. 

lla!bıl!U, tıucün yqemai< ~n, nasır· 

htşnq lf.r blbe ihti:,:aç var. T~rniL, mı&• 

S"o.11!1 h.t.slere yer ya:~ Blııyle olUDıCa, in-
6'111 ley, çocuk, balta budala ctaıırıogıa. 

n..'.l l'iyıtc göı-üt ... ')·or. Bir çcl.c ideaı!ll-a" u.
rıuttrlır.'l.l'~uır. Bir (,'~ rrxı:1~vi kzymc-tler, 

!a.z.:ı'.etJ.er yalan oılm.JŞ1.ur En tcn::.z hürr 

00 niyDt:ıere kaı ı ar:ıta.daın \'Urma. <>-

l\ialta ı:;da.sı, son günlerde tak
vlye ed'lmi~ ve evvelki yazıları
mızda da b>his r.ıevruu et•iğimiz 
müttefik derW'z ablukası Rommel 
ordusull'\ln dcrJz muva.salası liıze
rinde &uvvetlcnır.iştır. 

Hind°"andaki orduya rnüra• 
caatle harbe yanyacak herhangi 
bir keş fıe bulunduğunu blldi.rd 
olur<a müracaati tedkik edilecek. 
bulduğu da mu\·afık görülürse 
kendisine paraca mükafat verile
cek. 

Anglo • Sakson tarafının Uin• 
distan kuvveti arttıkça ve tcşki· 
latı ilerledikçe i~ daha büyümek· 
tedir. Hind ordusuna pek )'atıı a· 
cak bir h.arp vosııaı;ı ve•aire bu· 
!anların emeği beyhude kal.ınıya• 
cagı anlatılmak "steniyor. Fak.ıt 
verilen malumattan öı le ani ,ılı• 
yor ki aranan yalntz Jepy~ni hir si• 
!ah. faze bir lıar'I nsıtası oLıu .. !da 
kalmıyor. istifade edilecek bir r k 
ri ol"ıı da nıüracaat edebilıx-ef<. 
U"ndistan arhk harp sahası ol • 
cağı iç\n Japonların taarruzları 
da beklenmektedir. Japonların ha• 
vadan )'apacakları tayyare akmla• 
rına karşı Hindistan şehirlerin! 
korumak orada yalnız orduya de
ğil, derece derece halka da taalluk 
eden bir keyfiyeti r. Gece tayyare 
akınları str..,ında bazı şehirlerde 
halkın t<hlike i~ref•ne iyice dik· 
kı..t etm"y>erek ötede beride mcş'a· 
lelerle dolaşıldığı görülmüş, bunun 
da havadaki düşm n tayyareleri· 
nin gö:ı:ünden kaçrnıyncağı düşii· 
nülmüştür. Bazı Hmdlilcr böyle 
akınlarda diişman tayyarelerinin 
atacağı bombalardan korunmak 
için çarıı aramışlar. Me5eLe 'Je ıi• 
bin yoranlar herhalde az değil. 
Düşecek bomhalann !l"'lıirlere hiç 
bir ziyanı oln1aınas1·nı nasıl tt.ın'.n 
etme( ?. Sö~ lcndli:iııe ı:t.rc bunun 
için bazı çareler hulduklnrına ka• 
naat getirenler ilindi.tanda lazım 

UZUNBIR 
MAKALE 

1lki gaz yağı kaçakçısı 
yakalandı 

Beyazıttn Çukurhanda oturaıı 
Mehmet Esmtr ed;oda bıri evvel. 
iki gün etinde bir bavul olduğu 
halde Hıydarpaşa garından çıkar· 

;rwı,J.rı oyııaı:nıoşt". 

Harbe dair uzun bir maka!c oku· 
du.ın. Seri<!'\' hası meraklı · di. Bu 
külfete onun için katlanmıştım. 
Bu harp dert.al ır:4:>bilir mi!. So
rulan uıııl hu idL Uzun sütullllar
da, bu suaof'oı ttvabmı aradım, 

durdum Nomcede, alim muharrir 
~öyle diyordu: Bu hucusta kat'i 
bir 'ey s-Oyleomnez. belli olmaz_ 

ken şüphe üzerino zıbıta ııtrafın· 

dan y•kalanımş, karskola ~tiril· 
miştir. Açılan bavulun iç'ajn iki 
teneke gaz yağı çıkmış, Mehmet 
bunları T&htakalede Sabuncu ha
nında 46 n~rnaralı dükkanda ·bak· 
k•l Necrnidcn aldığını söylemiş· 
tir. ~·apılan aır:ışcı .. r.1.ıda Necmınıra 

dükık..lnında 169 kilo gaz y.a.ğı bu· 
luıır,ıı:ış, miisad>re oaim;ştir. 

Her ikı suçlu da milli korunma 
mahkemeır..oıe veri:'ın:ş.~rdlr. 

Bir ço~-t küne!.ır de mfina ve ınahi

:l'•t:erini c!•!'o1ı'Tmlş!t•dir. M-», eo· 
kiden olgun ad•m ta0ııa~;yle, ~ te.. 

tıllı.z &.qgı.;.. :ı, Y•l nız Vt hL-rk~J he.(dcın

da hwnüı1'yet be l')'en ınoaon ı:OOnssı 

an!aec=ırd1. Çiltü , birı.st. bW" ,Y'\.J'.tine 
tr.tta~ v~ Ot.eki yüzunü çevir,. ona 

wncu rruH ile nU·:.:.ıbeıe o.Jru.e Qıi..l,turı.. 

na fn.anılı:nl$lı. 

BueO:>. bu Gi:ntuı"u nasıl ktl>llc od .. 
t>il;ıre.iııi.z?. Ra-'lı!.{ı, bug lin, blrlnci tokadı 

d:W Y<mcıme',c, i~k ~ .;.m a tman:z 

IJı<ırrJ:i4r. Çirı'.<il, ilk bmrrleyi )"l«>&n luı

zı:r.ı.oror. ~ dlt'be&'t vuıe.ıı oeseretle
ııiyıor. Ö!ekı s>n~or. 

C<mi1etier, ım1':etıer a.a$ll\ılU!rl mil· 
C<lldele ve ı·~ıbet. bu fd·dl atdığt gtl>I, 

in aııl:ar, ftrUc:r arasınıaJ.tı mücıate1 t de 

lıl=<-n hcmen llYDI tar:c<ladı•. ll!uvatrak 
o1~ n OC • ç reye başvurına.yı 

Tunus ceplıes;n<le, taarruza ha· 
zırlaııan 1. ci İngiliz ord=u ve 
mütteHk kuvvetler. 8. inci 1ngi.li:z 
ord'l.ISU'llun yeni 1'tı"ekerıne ayak 
uydu.mak üıercclir. l\Jüttcfikıerin 
Tunust& ilk hedef~ Tı.,blusgarp 
ıle Tunus arasmd.ııki irt•bat ve mu· 
vasalay.ı •k<smı:ık. Rommel ordusu
nun denizden ve karada.n l'iıc't.ttıine 
mani olmaktır. 

Çat gölünden h.ueketle Cenu· 
bi Libyaya nüfuz eden Fransız bir
likleri, bir habeze göre Ftıan böl
gesine varmış1 arJır. Buııfar ş'.ımale 
sür.ıtle ilerleyebiltrse, Rrunmel 
ordusu için yeni bir gaile dı:Jğura· 
caklardır. 

GQrülüyor ki, Rommel ordusu 
ric'at ettikçe ve müttef:kler Malta 
~ Tunusta kuvvetı:endikıçe, L.lbya 
ve Tunus oopbelı rın n stratejik 
münasebeti mıitı•fik'.er lehinde 
ır'.m•ktadır. 

Bu vaziyette <ki tarafın da yap· 
ması lazımgelen i"Ş ortadadır· Müt
tcfik'.er, iki mihver ordu9Wlu a· 
Y'rmak ve aradzki mııvnsalayı <kes· 
mek !Çin, (G•bes) ve civl"mı wp· 
tetmel4 mihver ıse snn ana kadar 
-yani Rommel ordusunun Trab

Jusgarpten Tunusa RY.'ate mecbur 
ol:ıcalfı zo.ınana kadar· bıı muva-o 

salayı muhafazaya cahşmalıdı<. 
Bu yüzden, Tıınus'ta rnllhim mu
harebeler cereyan edcrektir. 

DOGU CEH'ESINDE: 

Almanların vııziyetı - Orta Dou 
ile Doneç uehirl•rı arasındakı Al
man tümenleri Rus taarruzunu 
<iurdurmağa çalışmaktadır. Muha
rebeye yetiştirJerı ihtiyat kuvvet· 
le•:C mı.:ıkabil taarruza girişmek 
imkı3nı hasıl olmuşıur. Almanla. 
rın, büyüyen tehlike kaııısıooa 
mukabil taarruZl başvuracaklarını 
tahmin etm'ştik, Maamaf'l!ı Ruslar 
V~j - Rostof demiryolımu ( 

Şarap ve 43-45 dere
ce ik rakı imalatı 
tahdit edilmiyecek 
Bundan sonra hususi r:ı.kı iımil· 

ler.'n111 yamız kırk üıç derecelik ra· 
kı ve ~ara.p yapa•bil-ece.kleri ve 
45 - 50 derecelık rakı irnal.iıtının 
yalnız inhisar!ar idar.esl tarafından 
yapılarak bunların ya.'.nız ha-ftada 
bir kere piyasaya çJ'.<arılc.cıığı ·bazı 
gazeteler tarafındı;n yazılmrştır. 

Fakat, bunu h<ipimlz b'.Aiyonız. 
Bilmiyen var mı?. 

SEBEPLt.;"Rİ 
ÇARELERİ 

Bugünkü hayat pahalı1ığma 
dair de bazı konferanslar v-eriH
yor. Bir kKrnmın :.ı..lialan çok 
biiyük. Meseli: •Pahalılığın asıl 
se'l><"plori .• Bu, bir konferans rnev• 
zuu olabilir. Fakat, bir kısmı da 
bu mevzua fUnu i.'."ive ediyor: 
•Vo •.. Çareler:.-

Pekala, bu çareler neden deva 
olmuyor, diye, düşünüyorxunuz. 

YEMEK ÇEŞiDi 
VE LOKANTALAR 

Bir adam ku~übesinde 
ölü bulundu 

ÇemberL!aşta metrük bir arsa· 
Ci~ki kuliıbesınde yatıp kattan 68 
yaşlarında hoyri adında b.r iıhtıi· 
tiyar burada ö!u bulunmuştur. 

Ölüm şüpheli görill<lüığünden 
ceset adliyo doktoru tarafından 
morga kaldırılmıştır. 

di.ıı;i):ı<ın y<lk g bldir. BLltiln mesele, 

r.il<Jbon lepeıoine yumrı..t< indirmd<ıe .. 
cale davram:nı~tlf'. Alla~ batde, o, siı..e 

1 

ylJmruJ:ıı mıf;,ec.~ıtir. 
Ft-::0.!ede, bir şl)phecMer mdkl«>I var. 

dır. D(lıŞünjjş sl.kmlorl şüı;h•ci o4'n bu 
t.&lr adurtları, ht"l'$U,Yd.en şü;p.he eder. 

Dtnizyolları vapurla
rında yo' cu ücretle-

rine zam yapıldı 

lor. Bı>gilııku insanlar, W.t., şüpheci 

old.ıiar. Çliı>loU ıC-phe ""n.,.,.,,;z, h•· 

liJi.kaı&ıl derlr..( bulm:t< zordur. Her11t'yden 

§Cl>h• .,d..'Ct"..mıle ki. arııdıltt'1zı buıl:ıs> 
DiZ. 

V111kii7le b\. pi,..,_.z: 

Şüphe nura doğru k~maktır. 

Dem~L BtCUn, ,., ~ nur, o 

Mihverin vaziyeti - Mareşal 
Rommel ordu.<u~uıı ne yapacağı 
hala bir muamma halındedir. Maa
maflı, Tunustak; mihver ordusu (Devamı 3 ilncü Sahife<!•) 

Yurdumuzun ~eçirdiği zelzele 
.................................................. ~ 

Fakat dün, inhisa• 'Jr umum mü
dürlüğü bu şayıayı koı'i~tle tek· 
zip edcr<k funıller:n eskisi gibi 
şa.rapla 43 ve 45 deı ecelik rı!<ı PP· 
makta tamam"'.'C rerbcst oldLı'..,an· 
nı ve d'ğer taraftan satış, muı.Mt 

ba·kımıon-dan he~ h.ıngi 'bir tah<i;din 
mevzu'l>lıahs olmadğını bild:rm~ 
tir, 

felak~ ı~rinden: 

üz yıl evvel Bursada 
ü ı a et ... 

gelen makamlara müracaat ebL 
ler. Fakat söylemiye lüzum ıok 
ki düşündükleri ve buldukları ne 
olduğu g ıli hrtulmaktadır. 
Hindi~tanın muhtelif mmtalro.· 

larında halkın karanlıl..ta meş'al~ 
!erle dola~tığı Japonlarca ınalôm· 
dur. Onun için gece karanhğın;"a 

Blr arıı..ıa. lokantacılana gö
rüşrnüf. htanblll lokantalarında 
vasati günde 50 tilrlU yemek ·a
pılıyorm~. Halbuki. taMdot usu. 
lile, Lu fa:ı.la çe,it yapmanııı önü· 
ne geçilecek değil nıC 'di?. 

Bizde de yanek çeşidi hakika· 
ten bol mudUT, bol_. Yalnıı pat
lıcanın kırk türlüsü cıılurmuş!. 

[)•niZ'y-olları vapurlarında yol
cu ııavlun Ü.Crcllorlne zam yapıl • 
mıştır. B.r Kanuııusaniden itiba • 
ren l.i.mannnızdau ha re ket edeeek 

olan posta:arda bu yen.i, zamlı ta· 
rif tatbik olunıv:aktır. 

b&ar gioıl!i vt· foa.p'.llı k:, D:l'U bu11TJ3k i~ 

dalma e.ıı:tıe elomd< ıaz>rrr:br. Oııuı b>.iıs· 
n[biyell, buııOııı <otcliJlk n~ ge

l'iyw. 

yapılan akınlar esna•ında aşa.ğı "a 
ışık gören Japon tayyaHlcri ıı:n· 

Gt>Çeo asrın ortasıud'l b r ay ara ile iki müthiş yer sar11ot 81 lıu hr hi 1 ürk distan şeh'rlerine diye bombaları· 
h~ldesini n:ısıl mahvetmi,ti •• Ve o zamorı1<i " ' lııili., bü'l.ôm ti yanı bışın la nı yağdırmakta gecikmiyecekler· 

BiR BAYAN 
ARAl"IYOR 

Bir gazetede şöyle garip b 0 r ilan 
okudum: •Bir bay evinde h:UUet 
etmek üzere rôpl'ttantabl genç 
bir bayan aranıyor.• 

~ 
komur uvıtı 

R. SABiT 

Açık İş ve 
n:emuriyetler 

Eğer, m&Wt ev qlerini gfüdür
mek İ."C, elinden iyi iş gelir blr 
bayan aranması lazım değil mi?. 

AHMET RAUF 

Belediye memurlarına 
pirinç tevziatı 

Şimdi)'i! luıdar belediye meınu· 
:rin kocıprat.i!ıinden pirinç almam:ış 
olanlara Az-ınt bu ayın sonuncu 

gününe .kadar teV>Jİat yapılacağl, 
k<'yfiyet'n o şekilde ortaklara bil· 
dirilmesi tebliğ 'llunmuıtur. 

Eyl'ıll 90':l.1.IJ'1ll bı:b- beyanname vc:re

mi;yen volar>e!oibra. kıöm()r l<ı\·u öl 
ıne:na.-.; doi"U bl.ıJınıa.mas. j03Z<ı..mizde 

oışri;yat ;vapım;r.ık. Soo bir loaraı-&.. bu 

brilıldl "'""' İsı:ınbu!.I ge!.mış veya 
dfğer ~rterdo """"""r•:ı. ı>lup ı. 

ıİilesl ~ek ilıı:ıım<t ede:> l<iı:ııulere 
lı:öınD.r veril~ııi mı:mmm\yetl• öi
.-ııı.. 

V .ıklıjy l o voıilmiş 8' l<.ot lo:ı.ra rı mn! 
terılı lt ot k lse, lıutıun de. bu rot.kul 

t.a3h.ih lmrarına ayni h.ıı:Tarelle tıakr.r.r et

mdt bu- vuilodir. IImik kımr vermott o 
kıadal" müı.iııı ~I. daoll< !olrarlan ..:ı,r. 
aile ~imıınıd mülıamdir. 

BURHAN CEVAT 

l\fiuhJ Ye miJU roman Ne. 60 

BİR PA~ Y AÇO DÖRT CAN-ı 
BAZ BiR DE HOKKABAZ 

~----·-.).- Muharrırı: NEZİll4 lllUUİDDIN \, J 
Fo:bıre der<mir oh ~tılkrtaı sonra bir 

bre •tk""1llll c:&üp b.:Wıı:t &:.,, Ma· 
dam Kalyopinin p.aııi]ODUDa yolluıdı. 

Ken<:<~ 

- Budalabrt -Di10o<lu- Siz de
t<ıo' O)"\l<'A> .,,.,..... .... ben .. vgili Ra

~:,ş:rl • flE<ada ereyw de göriln.!121 ... 
/\b. çaııl<nı öyle bir g5r<e<tim ıeldi ki! 

Fahıi ,.,.;,, fiGoı-1 ludım Kalyopinin 
P<n&!Y'JCUllliı .Rııl.l> a gd..,. yııkuı bir 
o::lıı ~omdttı. •• Zaot.., ııı:<r:ııba!al'Jndı.ıı 
b·rinin y:moı:ıd olur•"Yordu. 1Ur11am 
y<klu ••• Pelc ~I o '"""'Yı>Dd:ı. bir oda 
tutup Rat;ple iı;<ı>i yolum looyıııblJirdı ... 
CahO<l'eyle İr'd de killC i:ıaşlanı.:ıa. na.. 
iOin '::o """l!l'isinıi ko1r.1lıya duroun-

bı- Fı.bite &ovinçle gill\zyordu. Faıkal 

bi <>bire du1'1u. P.ın,iyorut., bir oda 
kcral ~ için para Uzınrlı. Parraj 

Ho:nıu oaun ılıı çaroslol buldu. N• 
il Bqin he<fye ettı:ı iııci yQzük ne ııll· 

ı.o ı:Uo;yodu1 'lC'ııe kendi kendıne: 

- Zava1lı patrooı -Diye mı.ı'>ll!.ııı

dı--- Ben •dlo.mıın aıızıncıan ııs.... buı"· 
nu:nd.an çr;ı;:snm.. •• Ne a..'b1rdlr tıe kera.
m« el çabuU:luı?u nur:tet diye \<kerJ.,. 

lnC'!cr )1U\"J.rlıy;u-ak <ıo:ı ş ~ aı.. 

tırıd:ırı. ~ ~ ... hi.in<rle< &iis· 
tennam~til 

Fahire bu hain )ıgtır.eyoı b r ku;yum,. 

cu ~nı.nın önü.'x!e uoııttu ve içeri 

ı:..ı-.ıc l<lcl y\lzfl•u kolayca oiruttu. 
?ııııadam Kalyopin.ln ~nsiyom.ınıu bU'1· 

malt ıüç olmadı. Ferure OOınert dav· 
raa:wıca ıo, bir a:>!;ıntn etnbna eliz.il. 
miı olan odalaNan birini Jrıralactı. 

Bu Jşler olt.11> b'terl«:n lnni de bala· 
ama ıidip kıy:ı!rtini deJ;ştl..nı4 BU• 

retiyle odlı him:oı~isi oı.nı.ı. laıbui e

c!Umes<..ı rıca etmiye k•rar vel'lli ..• R.· 
t"1ıi öyle ıöroceti ıclmişti ki arllilt da-
7anarnaıdı ••• Gö<.Ono iri ~;yo.tı bir r;öı<· 

lük la>kıp ba.ş111a bir prcııoa ;rorl~;,... 

dlitteıı sonra ocıu 1<.in:ıseı..r t.ııı;y~ 

Kadıköyünıde]Q Üsk.iklar noter
liğ;nc yiiz lira a~ık Üc"ct'e bir 
Başkal•p ar:ınıl:ır'.aktadır. Tı.p b -
killt•sl ür,ür.ıı:ü iç hasta' klar kli. 
,.;ği ;çin Ing_.:ızce veya Armanca 
dil'..erindcn blrinl ve dııktiloyu iyi 
b:len bir kütüphane ve arş.'v me
muru ar.mılmaktadır. H~iıçte Ka
raa.ğa:;tak.i Şakir Zürr re fabr:ka • 
sına orta mektep mıızunu k>z ve 
erkekler veya kum1ş teııgiih laıın
da çalı.şm,ş .kız vo erkek işçiler a
r:mılmoktoclır, Kırklareli beltdı • 
)"CStnİn 50 iira aylık ijcretLi cAyar 
memurlııığu. münhal bU:Wllll8k • 
tadır. 

dı. Hiç oim.-mıı U.tibln işlerine b;ııkar. 

iten ;r()zü..0 &"ô•Or b ... .-.ıın; :ralıfl.rı.rdı. 

Heım !timblli~. btllııl de .. . 

İrini tr.ıütte!lk ar'kudıo:ı!arına el yle 
burmırn.ın uı:vnda gıı;ıukl 1"9•r<.Gı:: 

- H'B.ydi birft k.:!-... rrıirol.ar! Rıtibi 

""°' b"aCm"'1ıY:m? •• Siz köşe başl•Mn· 
dn s-.C.tle.rr.b.ç oynıya dut'tJntt.ut.... Ben 

de R:ı!ıiple te\1lııo daJ.aooım. •• _!)O. 

,. fı:.tır<Lı:rordA>-

Cahi.de o il«" evine ıitıtl. Bı> kız da 
m-=ır,, bab.xıı.z oldı..oğu için Cı;rısmı.n e
vinde bir sığdı ıı.linde ~ıyorQı. o 
gece aab,Jıa «adar \ll7UYımadı. R.t.p 
lı;ıin çıldı~rd'll. Hatta eıı><Yce de at· 
!adı. Scj)aha :ydcın k:ıtıırını veımi•t.i: 

- R""'P becl hep:ıi""'-ıı h>La se-

- ... GOdlp - ~'"' açık ıtllde;tni 
oöylıiyec.ğ;m artılı. Beni roclielmi1«<

ğine •atolm •.. -.Diye- c:l(l(rünerEllt to-
1C!li"'1i bulduı. 

* Ge'lellrn bizim hv•llı ınıtdenci a.,, 
Naile; Pin geçUkıı;o Fa.hirenin aş.\ı bir 
alev clbl v&tııclirı iı ~ Biçare •· 
damcai;~ ;yazdığı mrl<tup,lı"' cevap a.. 
lamamıa ttıvranııo duru.yor, verd5tl 
i.Lanıac <izeri.ne mür.ca~l a:knlcr ara· 

(Daha var) 

kopJD bu kıy.ımet kar" sında ac:ıba ne gibi yardı ıı t ·dbirlrri alını:tı ! ! Son zd- dir. Buna çare diişüııenlerden bi 
,, rinin nıüracanti ile eti ği teklff n 

zeleler larşı.;toda Cu obur.yet hükıl neti i:e ı'l.illi Şeriu gö.;tercliği ali ;a ve heye• mahiyeti gizli tutulmaktadır Hu 
cao,yakın mazinin k:ıyıtsız!ığı y.ınıoJ.ı bir kat daha az.ım.-t ve u"viyet ile yüks.,ı yor müracaat sahih nin fikrince akın· 

Yurdumazun geçirdöği büyük 
zelzeleler aras.nı:t ı geçen asır tari
hiııın ka)dcttiği iki büyük alet 
vardır i, b'rı l<tsnbulu dehşet 
iç.ııdc bırakın 1310 büyük zelzele. 
si, ikincisi de 1271 de Bursayı yı· 
kan ve kü'iük kı) amet diye anıbn 
korkunç S>rsınııdır. 

Rusy• Çarlığm:ı karrı açılan Kı
nm harb:ain ilk yılı icli. Hicretin 
bin iki yüz yetmiş b:ır senesi 
c~mar;ye'.<iı.'ü'in:n on b'ııınci. 

Miladın 1855 yılı Martının birıııci 
Çar>jamba günü sıat gündüz bir 
buıçuğa doğru Gökyüzü gayet açık 
iken batı tarafında bir kara bu{ut 
peyda oklu; Bursa üzrine doğru 

gelerek 'bir kaç d•kikı içinde orta· 
hk korkunç bor şek.ilde kara:dL 
Çok şiddetli bir rüzgarla, gıök gür
lemeleri ve şimşek'.er aasında mis· 
li görülmemiş, tufanı andıran blr 
yağmur başladı; öy1e ki, hc.kiı.met 
daireler'n<ie, kat·pler yazı yoza
madıl>r, bir ç<>k ·cıairelerde ve ev· 
lel'de 11-m'.ıalar yakıldı. Bu sırada 
bir yıldırım indi, kica şehir göz ka
msıştıran bir ış>ğ• boğuldu ki, ha:OC, 
yere battıklarını s>na:ak Kelimei 
Şahadet gctinrneğe, he;,iO:~mağa, 

feryat ve fıgan• başladı. Bu yıldı· 
r:mdan on dakıka sonra da yer 
sarsın ·ısı bl§ladı ve tam yarım 

dakikl sürdü. Halk, deh§<t içinde 
s:ıkaklara fırlad~ evler çöker, du· 
varlar yıkılırken, "'Yaklarının al
undaki kaldırım taş!arı da yerle
rinden fırlıyordu. 

Bursa, bu otuz saniye içi11ıde bir 
harabeye dönmüştü: 

Sultan Osman ile Orhanın Top
tıanedeki türbelPri yer ile bir çök· 
müştü. hinci Murat camii i'e Yıl
<iırım Beyazıt camiinir. minarele
ıi, Uluc..ıniin yedi kubbesi ile iki 
minaresi, küçüklü büyüklü diğer 
bütün cami ve mesçitlerin mina
reler; yıla.Jn!§tı. Murat Hüdaven· 

r Yazo.n , L ı. Ellrtm ı:oçu J 
digar tırafından y:ıpıldığı rivayet 
<'ci,ıen tadıi Irg•ndı (Orğanlı) 
lwpri.ısünün kemerleri çat.amış, 

Sul"başı kôprüsü üzeıinden ge-çıle
miyecek derecede harap olmuş, 
ipek fabrikalarının hemen hepsi 
yıkı'.ımıs, sayısız ev, bir taş ve 

toprak y>ğını ofreu§IU. Bursa k•· 
:Csinin Yahudi ma..1'ıalles:ne havale 
o'.an kısmı yıkılmış, altında kalan 

evler, yüzlerce nüfusu ile beraber 
mahvolmuştu; bu mahallede, bir 
de yangın çıkmıştı; otuz kadar ev, 
bir kaç dil!k"l«in yandı. 

Bu ilk müthiş darbeden sonra 
sarsıntılar günlerce d•vam eltıi; 
bir çok kaplıcaların suyu kesildi, 
bızı.larmın da suı'arı bir, iki m:sli 
çoğaldı. Bütün ahali şehri bıraka· 
rak kırlara, bahçelere çekilerek 
çadırlara s>ğı·ndı. Bu korku ve şaş· 
kınlık bir ay kadar sürdü. Sarsın· 
tılann şiddeti azaLnca, ahali şeh· 
re dönmeğe b:ışl.ıdı, çarşı p112ar a· 
çı!dı, yer yer eDkaz altından çı· 
kari.an ölüler gömülmeğe başladı. 

Nisanın ilk gününi.ı ikinciye 
bağlayan gecenin yarısında, Bur. 
salılar, boğuıcu bir kük·ürı bu·harı 
içinde dmıetle uyand.ılar; fakat 
da.ha neye uğradıklannı anlayı • 
mad:uı, Bursa, fırlınıya tutulmuş 
bir gemi g;bi sallanmoğa başlodı; 
bu sefer, şehir hakikaten bıl.ıyor· 
du, sa"TsLntı tam >ki dakika sürdü. 
Yatağından fırlay1n, kendisini, ya
lın ayak baş açık sokağa atıyordu. 
Ana, ba:ba, evolat birbiıini kaybet· 
mlş, çatırdıyarak çöken şehrin yol
J.rında, feryat ve figan ile kaçışı· 

yo;lardı. Bir arada gcikyüzüne çev· 
rilen gözler, korkuı>ç kızıl alevle
ri,n yükseldiğıni gördü; Yangın!_ 

------------• i lar sırasında birçok kiıpekler.n 
kuyruğuna birer me 'ale bl>ğlıya-

BurS• b'.r taraltsn yıkılıyor, bir rak bunları şehirler:n harit"Jıe 
t.raıftan da yanmağa başlıyordu. ıssız yerlere saldırmak mürnkiin· 
O gece, BursJda, Ka)a·ğ•n çarşı- dür. Bunu goörectk Japon tayyare-
sından Tatar.ara kad•r 1500 ev ve ciler aldana~ak, ışık yanan yule-
dükkan yandı. rin şehir olduğunu saııarnk boon· 

Bu ikinci sarsıntıda da k!l'pllı balarını atacaklar, fakat ancak 
çarsı. b.ış.1111 başo Y•k"'.mış, birinci dai;lara, taşlara, 0 ,·alara ~ a~dtra· 
ieiakettc »katlanan Iııgaı:di ve rak Hind ..ehirlcri bunların tah· 
Sedbaşı köpnü)cri çökmüş idi. On ribatından uzak kalmıs olacaktıT. 
beş gün, yeraltındrn top sesine Ancak bu müracaat ve. ıelJif ı..,. 
benzıycn uğultular ;şitildi, bul edilmem ş. llfüracaat sah"'•i 

Bursa feliJket.inıi ipttiği gün, için de bir teselli noktası bulun· 
devrin en namlı ricalinden Keçeci muş: Buna lüzumu ka:lar köp•k 
zade Fuat Paşa, başmı yuanruk- bulmak, onları yetişfomek llizt'll 
lıyarak: gelttek. Bu do mümkiin görül· 

- Osmanlı tarilıiniın wbacıesi nıerniş .. daha ameli bir çare bufon 
zayi oldu!. var<a gels"n; denmiş. Hulasa Hin· 
Demişti! distanın müdafaasını teınln ede-
İstanbulun bu miJtıhlş felaket eek sebepleri hazırlamak, ond&n 

karşı91D.dakıi teessürü derin ol- sonra da Hindistanı vasi bir harp 
muştu ... Fakat, işte o kadar_ Bur- saha~ı haline getirerek rniistakhel 
salılann yardmuna kıoışmayı kJiım. harekiıta oradan "sf.fadc etmek 
se düşüııımi.iyordu.. çııplak, aç ve fikri yayıldıkça yayrhyor. 
açıkta ke:lmış felfıketzedeler, ye. -
ralarını kendi ellerile sarmıya ça- Ekmek çeşı; ) ri 
bşryorlardı. Kırtasiye işlerine bo· düze· di 
ğulmuş ohm .Babı.;ilıi., BUTSad.an 
•tah.riratı resmiye!. bekliyordu.. Belediye teft:Şk!ri fırınlardaki 
Bnrsa<lakiler ise, şaşkın ve pen.. teftişlerini •rltıtmrŞ:a.rdır. Ekser 
şan, gö:leri İıstanbul y<>llarına di- fırınlarda son ıam nlardJ ekmek· 
Jrumiş, yardım bskı;~-orlardı .• fe. lerın çeşr.i5' diııelmişt:r. Bu mo-
15.k>etıin >kinci güınü idi ki, Mudan- yanda bir kariimizd~n akl:ığ '!lız 
yaya, lloi germ dolum ekmek gel· me<khlpta, Ağah:mıamıııda 63 n<ı.ı· 
dıği öğrenildi, fakat bu gemileri maruda fıııncı Muslıfı Yıldırımın 
gön.deren, Bab><ili ricali değil, o çok İ}~ ekmek çtkararak muhit:n 
zaman mü.ttefiIDnıiz olan lng~li:ı- lakdirinı k&zandığı bildi.ıdmek-
ler idi. Baıbıiili ricali, İngilizlerin ıOOir. 

yardımını öğrendikten sonradlT Mahrukat ofisinin halita 0<'uıı 
ki, uta:n.cınıd:; '1 hardoele geçti, Bur. 1 k 

Vf' maııp11 ömürii sıltıQı sa felaketzedtile~i için ıbır iane def· ~ 
teri ~~ıldı. Mahallelerdc<ki halk d<tğıtma 

Türkiye Cumhı:riyeti hükılme•tıi• birl<ik'el'ine mürac:aat ederek; mez• 
nin Eon Erzıncan Ye Bigadiç fdi- kür birliklere ı;ör.clerilmiş ol.1n 
kelleri l;a"şısında gösk d'iti ha6 • m~·hrukat ofis;niıı odun ve ma"l· 
ıra!llyet f!ÖZÜl'Ön ÖtıU11e fOldı Şu gal loömürü karnclerİnj a'.mış O • 

anıla, aziz Milli Şefimi?.in kar ve !anlara tayin olunan nıcvk !erdeki 
tip( içinde Eralncana Jroşluğu'llu, depo ve bayilerden oksrr kazalarda 
felaketzede koylüleri bağrına bas- satışa başlanılmıştır. Mahmkat 
hğını büıtün a.zaıııet ve ulv.iyelJ!e of·isi bunun !çin bir ~~vcl y.ıpmış· 
hahrhyorwn. tır.. 

' 
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r Günün siyasi icmali-------- 

=::.)Son 24 S aat içindee:== 

Hadiselere Bakış 
Amiral Darlan'ı öldüren kurşunu hangi 
taraf sıktı? - Ru!:ya cephesinde Sovyet 
tı arruzu henüz durdurulamadı - 8 inci lngi
liz ortlusu yeni bir hamleye geçmek üzere .. 

Amiral Darlanın öldürülmesi 
siyasi sa.fluıda ilk planı teşkil e
diyor. Onu öldüren Fransızın eline 
silahı veren kimd r? Şimdi henkes 
bu suali soruyor. Fak>t öyle anla
şılıyor ki, bu sual harbin sonuna 
kadar cevapsız kalacaktır. 

Gelen malumata göre, katil Dar
Lınla görüşme&. üzere ra!'devu İs· 
ta.~4 bu r•ndcvu kabul c<U:miş 
ve cinayet te böy!ıx:e !§lenmiştir. 

Şiır.di Uarlunın yerme General 
Jiro'n~~ idareyı cle aldığı anlaış:ıl
rr khdır. 

Darlan, Şinuıli Afıikaya Mare
§al Pctea aditla Fr. nsı-l menföatle
r:.nı himaye ıçin ge ld4ini söyle
m:şı! F~at Darlanın bu suretle 
cephe değişti~i, de Gaul'cüıle· 
rin hiç holuna gitmc.m~ti. 

Hulasa Darlanın hangi taraf ta~ 
rafından öldürülmüş olduığu. sara
hatle belli deği:dır. 

Amcrikadan gelen ha·berlere 
bakıı!ı.rsa, bu cinayet Amerikada 
teessür uyandırmıştır. Hatta. Cum
hur Reisi Ruzvelt dahi teessürünü 
izhar etmi.ştir. İng;]Jzler ise, Dar
lanla işbirliği yapmanın mümkün 
olama<l~nı söylemektedirler. 

A lman radyosu, 20 y~ıuda bir 
ta'ebcnln yap'.ığı ıbıı <:inayetin 
Çörçı. tarafınd&n tertip ecltr.·;,ğini 

iddia etm<ıkttdir. Bu radyo dıyor 
:kı: cD,..lan, 1oı;Uzlcr tarakldm 
yok edilcceğıni b. l "yordu. Son sö
zü §U olmuştur; lngiltcre son he
define ulaşmıştır• 

Görüruyor ki bu siyasi cinaye
tin etrafında .bi.r esrar perdesi var
aır. Bu .perdenın açılacağı günü 
beklemek lazımgeliyor. 

PETEN'/N NOEL MESAJI 
Fransız devlet reisi Mmşal Pe- . 

ten, Noel miinasl'bet-le radyoda 
bütün Fr•nsız milletine hitaben 
hırzin bir nutuk söylemiştir, Ma· 
reşal D•1 m.ı.tlı:unda ettiimle dem~
tir kl: 

•- Sili!ılıı.n elleri.ııden almımış 
aı;kerler, gemis:z den ;ııciler ve 
yab:rncı mem'.eketlıe çalışan işçiler, 
memleketin i.stikball hakıkındı:ıki 
bu ümit mesajımı sizin hepmi.ze 
bildirmclı: i.sterım.• 

Marşa!, sözlerine devam ede
rek, Faosada k•lacağını, donanmo.
sından da m>lırum kalan milleti1l 
tohlikeli anlarındı vaznes"1e de· 
vam edeceğini s0y:1nıış. Fran.sız
Jardan sabır ve fedakarlık iste
mtşlir. 

Atman propaganda nazın Gö -
beis te Noel müoascbcı;[e söyledi
ği nutkunda, A man askerlerinln 
lbugün geçen yıklan ~'Ok dıaha u • 
uldaroa olduğunu ve bu aske?Le
rin rkasında milyonlarca işçinin 

fedaKiırhlcla çalıştığını söykmiş 
ve dem+ştir ki: cAllahın öuünde 
and ıç;yoruz kı, iyi bir sulh temin 
etmedlkçe, savaştan vazgeçmiyece
ğiz.• 

Ruzvelt te nutkunda bu yılın 
geçen yıldan daha mes'ut o'.duğu
nu belirtmiştir. 

İngiliz Kralı da raryoda bır nu
tuk söyliyerek, düny:ı:nın ııulbe 

TAKSİM 

kavuşmasını özle.mlş ve ileride ba
şarılac;;Jc daha çok işler olduğun'U 
ve .bunların da yerine getirileceğini 
söyleml§tir. 

RUsYA HARBl 
Doğu muharebcsınin ağırlık nok

tasını orta Don bölgesi teşkil 'edi· 
yor. Alman ordular>nıo Rus taar
ruzların önlediklerine dair bugün 
de bir haber gelmcm~tir. 

Kafk11syada da ha.rekat yeni b;r 
m=•ra gösteriyor' Burada Rus -
lar yeni bir taarruza geçmişler ve 
Aman hatlarını geçerek yirmi ki· 
ıometre kadar Herlcmişlerdir. 

Acaba Alm•nlar keooilikle.-iıı -
den ffii çtklliya.r? Suali akla varid 
olmaktad,,.. ÇünKÜ orta Don'da 
beliren tehlikenın ayni zamanda 
Karkasyadaki. Mihver kuvvetlerini 
de tehdit ett•ği şüphesizdir. 

Faaıkt gerek Rosto! ist>kametin
de, geek Nalçık bölgeSinde beliren 
Rus taarruzarının nasıl bir inkl
§af göstereceği şimdıden tahmin e
dilemez. 

AFRiKA HARBİ 
Tra'blus'ta İngı'liız hareket; ya • 

vaş:amıştl11". Anlaşılan gen<:ral 
Mongomeri e-;as ü~lrinden uzak
l:ıştık:ça, iltmal taraflarlJlı tamam
lamal< rorunda buhı:nma:ktad:I. Bu 
da tabıidir, 

Son telgıııflar 8 inci ordunun 
yeni bir hamleye geçme.k üze.re ol
duğuna işa c~ ediyorlar. 

Tunusl• ise i',erı kaakollann ke
şif faaliyetlerinden ve uçak taar· 
mzlarından maada mühim yeni 
bir haruket olm>mıştır 

VAZİ'YET 
C2 in.el Sahilt:d-tn Devam) 

kesmişlerdir. A"ınanlar ş;mdi Sta-
1:.ngrad - Rost<ıof demiryo.!unu 
örtmeğe ç•lışıyor!ar. Ancak Don 
di!ı<eği iç!nde Çir ırmağı cenuıp 

sahilin.deki mevziler; de geri aldık
ları anieşılmaktadır. Hulasa, Al
manlar .bütün tedb:rlere .rağmen 

Rus t.ıar.ruzuıru henüz du..du.ra . 
mamıışlar ve vaziyete de hak'm o
lam•m'Şl""1ır. 

Ruslal"ın vaziyetı - MaTeşal 
Timoçen'ko, Orta Don cephesinden 
c<nU'ba d<>ğru saldırdığı ordu ile 
yan taarru:runa devam etmektedir. 
Mareşalin iLk hedefi, SlaEugrad -
Rosto! demiryohınu kesmek ve 
dolayısıle Volga üe Don dirseği 
arasındaki A.man tümenlerinın 

geris!ni ık~aımaktır Bu maksat
la yapılan muharebenin merak 
noktası şimdi (Millerovo) ve civa· 
rıdır. Bu Rus ordusu. yeniden 15 -
20 ı<ik,ır.etre ilorlcmiş ve Stal•in
grad - Rostof demir)~h· boyuna 
20 - 25 .kilometre mesaCeıe var
nııştı.r. 

Almanların hala Staliı:ııgrad ve 
Don dirseği şarkında tu\unmağa 

çalışmaları çok cür'etli bir hare
kettir. Rusların bu. taarruzu da 
ileriye göt:üıımiyecekl.riııi umu
yorlar; fa.kat bu sefer alıdamnaJan 
ihtimali çok kuvvetlidir. Bunu 
y~kıoda göreceğiz. 

Sinem asında 
Wtltçe rozlö - Türl<ıçe şa~ 

KAH iR E SOKAKLARINDA 
F'1ml daha btr kaç gıı.ı gmterilec<ld<r. 

IJ&lkWm okuıranlar: !lıtiZEYYEN SENAR - SUAT GtlN -~ 

10 dakikalık W ALT Disney'e 
doyamıyaııl&rı 

2 saatlik Walt Disney 
ile tatmin etmekted·... Bu hafta baştanbaşa renkli, 

baştaıı,başa mu.ikili: 

CANLI BEBEK 
(PİNÖCCBİO) 
Şaheserini mutlaka görünüz. 

D'kkat: Bu;:fin (saat 1 matinesi yarıııki pazar günü) 1%,30 ma
tineı;i teınilathdır, Pazar gün il ilk matine saat 10.30 ela hatlar. 

~:ıım:ı;::lllZI------------------~ 

,, ŞEHiRDEN • MEMLE~ETTEN - BOTÜN D.0,NY ADAN :.,_ 
Günün iki 

vaziyeti 
Esnaf 

cemiyetleri 

s·oN··· :HABERl:ER 
't. ·- ' ., .. ~· . ·• . .. j<a.' ' • ,: .- ·- '.{._ ~ ........ -... • .•"'l 111 · .• 

(BAŞMAKALEDEN DEV Alil) 

Reyno kabineslnln Baırdo'da lllll· 
ıkavemet kararını muhafaza et.me
s:ne ve Reisicümhur Wbrön ile 
birlikte ş;ımali Afrikeya geçlp har
be devam etmeyi tercih ey\.emesi
ne karşı Peten - Veygand JJe bir· 
likte :karşı koyan ve müt.o1'1'1'°"".)"J? 
talip alon Amiral ı::ı.1:..ın nıç Ş'iip
be )"Ok loi Mihveri ve Almanyayı 
iyice dişine vurdukt.ın sonra va· 
tanının ııel~tlni ve lturtuhışunu 
Amerilu.l:tlarla i§birliğiınde bul
muş ve Fransaya çok şeyler ka)"
bE-ttircnler arasında kalma.kla be
rahi'r son dakikada doğru yola 
girmiş \"e ·bu hali ile bir nevi k.e· 
farette ll>ulunmuştur, Ancak, Ami
ral Darlan'ın ölrlüriHmesi kaseli· 
nin kfmden ve hangi zümreden 
g<>.diği karşılık!, ve müsclscl it
hamlar halmde munak<ışa edilıp 
gider; l?'st ve itham ALıruınya -
ltalya · Ingi..tere - Aıncnk.ıı - Vişi· 
dö Golistlcr arasıın.da bir lfuıtik top 
gibi elden de fırlntıln'ken Şi.ıruıll 
Afr İ.l'4da Fransız va tanının kurtu.
lnşu gasesinı ~f eden genıiş 
bir birlik harekctinın de kalkın
dığı görülmekted:ır. Bugu:n C&a· 
irde bütun Afrika Fr ~ı umumi 
va!il""°ımn ve kamırtııınlarmın bir 
arada yapacakları toplantı hel!:<l 
de harp gayıretini güden bütün 
Frans1Llan bir bfrtünlük halinde 
l<>n.orı.2 kararına viisıl olaoak ve 
bu sayede an.avatan Fransa:n dı- 1 
şıındaki İmparatorluk F'raıı.sası her ı 
ti;rlü imkanı ile deıookrasyala.r 

cephe5inde ymnl almış olacaktıx. 'ı 
Böylece deI'lcnip toplanacak bir 
Fransa bütü lüğü lngiltere ve A· 
merika harp sanayilıtin cihazları· 
du·ması Eayroiaıde biDuıssa insan 
kc 'laırJa:rı i e demokrasyaların 

Avrupa zaferini teshlle l:iç şüp
hesiz büyük öl<;'üde faydalı ola
caktır. Heııhalde Darlan kimin ta· 
rafındar. v-t> ne kasitle öldürülmüş 
olur<..:ı olsun Şimali Afrikanın de
mokrasyakır harp gayretine katıl· 
ması.rıı temin etmek yokmda fay
dalı olmuş, belki ölümü ı1e de lbii
tüıı muharip FransızlaTIJl 'bir şet 
emrinde ve bir birlik halinde el 
ele vermelerine f>rsat vermiştir. 

(1 dıci Sahitedeo De>vvıı\ 

bliıre <-»"- Peral<eodecller Birııtıa 
kurulması ı.ıırsrıa.tırı.lm1' ve hazırıa. 

D&D au.mname&I Aak:ara7a •öıuleril
m·~r. Bu birl.CC lı..urulduktaıı 110nra 
&ertna7f'sl aı ba.kkallaT blma1e oluna
cadrtır. Maltaya, bir 

gemi kafilesi 
daha geldi 

"Bu cinayet, 
Fransız azmini 
zayıf la tam az.,, 

Birmanyada 
Japon hava alan
larına hücum 

Loııdn, !8 (A,A,) - tlsıerl l\la!ıa
da bulunan uçaklar l\lihver i.şe ;:rolıa.
rına durmadan hırpalama alı.ııılan yap. 
nıalt tadırl&T. 

lllalta Adasına ırenldeıl bir lıafile ır.
limen varmı1tır. 

Darlanı ö.düren 
Fransızın asker 
ol :luğu anlaşıldı 

(1 ine Sah;!edcn Devam) 

J"&pnıuı Vf' Touloıı'daki Fransız donan· 
m»ının 1.ahr.blnln baş.J('a &mili saytJ. 
ma.'ı ı-bi R;bet>lerle, kaLilln, 1\-lihl'er e
llyle siliUılandınl<h,jı ve tahrik edll<Vi'l· 
ni .san.ma.kt.Adır. B-ıha.11Sa askt'ri mak2o1:D.· 
1"'1 IJı;lleııclırea Ş•ma.i Alr•luı ışı h&k· 
luııda, Harlcl.re NaaırlJj'ı hı9 bir tebil' 
yapmomaktadJ.r. 

Halledileoolr ilk ı., D-tan·m halefL 
nln ta,..nı meseltsidr.. &tah&rJp Ftan· 
ınzlar tan.fuıda.ıı cıs b.bul edileeetl 
aanıla.ıı Gesı~aı jlro'nun bu m./.i.:ıım& _.. 

9İleceli lahmln ediliyor. 

l'JLANSIZLAll MI ÖLDtlRDtlT 

Kazablanka, 26 (A.A.) - Vişl 
hüküıncti eskıi Hava Nazın ve Şi
mal Afrika.la Amini Darlan'ın 
muavini olan M. Bergeret, Fransrı: 
Fası halkına radyo itt. yaptığı ya· 
yımda birliği muhafaza ve idame 
etıirnıelerini ve Gene;al Glraud'yu 
de.<-tekluıı-elerini "ste.m;ştir. 

Amiral Darlan'ın kAltlinden bah
S<>ıfon .\L Bergeret ŞÖY le demiş
tir: 

•Bu riuayet memlek timizi ku:r-. ' 
tarmak i~in aziın ve kar'Br1nll2l 
zayıflatamıyacaktır.• 

Darlanın katili bu 
sal::ah idam edildi 
Cezair 26 (A.A.) - Radyo, bu 

gece menşei tasrih ed'lmiyea aşa· 
ğd>ki resıtıi tebl>ği n<şretmrşı..r: 

cl9 u.rıcu askeri bölge divanı, 
Cezalr saat~ 1 8de Amiral DarJı
nın katilini idama m•hkUm etm:Ş
tır. Hükü'?l 26 lllokiınun sabahı in
faz edilmjştir .• 

Hamalla r kavgası 
DD•aönünde ll(eydancılt bıı.eJeslnde 

bama! llasanl• aı1tad:141 Hüseyin bir 
J'İlk taşımak mesı-le.Inden kı1.vıa eı.. 
m.i..tlcr. lliı~;:rin, )ta.sanı elindeki aopa 
ile ha..oı:ına \•unnak suretly1e atırca ya.. 
n.tamıştır. Jla~n. Cerrahpa~:ı ııastaha
n'" in" ka1dırılnut. eoehı hamal rır.ka,.. 
1&nmı,1ır. 

Cfozair, 2G (A.A,) - Amiral Darlao'm 
Dtl·.lni.a evveloe &!Su o.ı.dutu ve Fra.. • 
aurl.u ıarafı..ıd.u verilen b.r huvıyel

varaka.~ı kullanmak S&U'eti7le Antl
nl Dar!&n'w d.aıreıs..n" arıreblldii lıııOJ'· 
lenmekted.lr. Han~l o.rdu:ra meru;.up ol
duğu lf.,a ed•lınış'1r. (AlrJı.adan Mad
r~J.·e celen haberler, Juıt.ı.lin, Doriot mJ. 
l.z; erinden oldutunu aancLra.cak m.ı.Jıi. 1 
yettı:dlr.) Amiral, ıkl k~uıı yara.:.ı al· ı 
dık.t&n aonra, arlık kon~mış ve 
hMlen kendıni k..ıylıetm.lşiır. Amiralin ~ _ 
cesedi ha.,;taha.neden hıi.kwnet b1nası· • 
wn bolun• ı.1uınıııtır, Kardeşınin 115 lirasını 

DÖGOLCtlLI;R ın;J\INUS aşı an kızı 
Va,lnal<>n, 26 ı A.A,) - !·'.ırlıarlp 

Fra.n..c;;ız.ar M>~ü.:..U, Darlan'w_ katJ:..nin 
ciokııncaiı !il<ıb. tler hakkında f<k'r 
yuruımtnln heıtan pek erk.en oldu.tunu 
E.Öylemirt. ı.._kal. bu ülwnun, Fralbo 
Biri li için eı Ont"mll ın.uıllerden biti. 

nl or..adan kal.lınrut oı.ıutunu lllve eL 
m.4Ur. 

GEl\"ERAL JİllO DARLAN'IN YERİNE 
GEJ,İl:OR 

Bir denb: mang'aa aba.ha kadar nö
bei b~lemşt.r. Dini &:rin bu ubah bir 
pok ~esmi ııaJıslye\lerlıı lştinı.klyle bıl· 
yük kil.bede 7apdmışt1r. Amerikah as-. 
kerler:..O de dahtl bulunduiu binlerce 
l,;lşiden mill'•llkl'P bir kaf<le l&butwı 
ö::ıünden ~' 'VfJ Geııl~ral JirG"ya ta.
dye ct.Jll.iştir. Ta.but muv:ıkkaien ;:ra.'1-
lrk ıarap Jı,:anc-ckttr. 

Am'rat Darlan'ııı katti miinasebetty. 
le meydana çılfan l~ya• i buhra.n yii2u.n· 
den, No:l yortulannı cephede ceçJre.n 
Gl'neml Ayzenhover Cczalre dönmüş. 
tür. t::zun zamandanbe'ri Alman dü...~ 

manı o'an General j:ro ınuvalrkaten 
Amiral D:ırl:tn'' i"hh'lf etmekt~ır. 
l';"lan trMfr1dan ~-n tdilm İmpa
ratorluk Mttll"i bacün top1a.n3"ak ve 
:reni ır.e-~ı:ıe1f'!"f lncellytct.-ktir. Gf'n~ral 
jlro"n11J1 kal'i olara.":' Andral Darlanın 
ytrlnr &"•ç•r:tf'<"tfl col· muhtemel gö
rüım~tttt'"d'r OP11 ,. .. a1. muh:~Tjp F. Jl'"t'Z· 

ı ... ıa iş beraberlltf y3pm.U; !•hinde bu
lunmuştur. 

Trablus rr.uhareb!sİ 
\1 ı.,rı Slh.'ft!'rtf'n Oevaam) 

FRANSIZ TEBLl(ii 
Şimal Afrika Fraru,rz umumi 

k.arargillıı, 26 (A.A.) - Şimal Af. 
rikadııki Fransız umumi k.arargi· 
ı.mın 24 llkkinun tarihinde neş
rettiği tebliğ, Fran•u kuv.,.,tleri
nin Kairouan batısında Fa köprü
sü cenubunda Atman lar tattiın

Bostancıda Yalı caddesinde 4 
r.urr.aralı evde oturan Pembeye 
misafirliğe gelen ve ÜskiidJrda 
Topıışı caddesinde 14 sayılı evde 
ikamet <>den k:rz kard.c.şi Leman 
dün gece Pembeye ait sandıktan 
115 li: a parasını çalmış, evden sa
vuşup g'tmi§tir. 
~mbE>nln miiTacaatı üzerine 

hu-sız kı.z kardeş yakala,,moş, üs
küdır n:ikkleiumımıiliğine gönde -
rilmiştır, 

Gü ~:rükle rdeki ~allar 
çekilebil<:cek 

Var!l!k vergisinin n~ri münase
b<li:e ticaret müaürlüğü tarafın
dın çeki.:miş olan b:r te'ıgr•fa ce· 
va ben Ticaret V ektıleti antrepo -
laı·da b€klcyen toccar mallarının 
esk'si gibi çekilebileceğini b:ldıl' • 
miştir. 

Bir rr.anyada 
(1 tııc1 ~ b!ff" ... •ı : nf'vaııı\ 

La·hio'a ta~rrırz etmMerdir. Ja· 
ponlar Ralkütaya )Oniden "'km et
mişlerdir, l\Jiiltefik av uçakları ve 
uçaı.savar bataryaları bir düşman 
uçağını tahrip etnıişlel'ıiir. 

Şc-hirde hasar hafiftir. 
Diğer taraftan, İngili-z ordusu 

Akıyab üzcırine doğTu ileri hare
ketinde berdevamdır. 

Kıç Cl k Haberler 

Yeni D<lhl, U (A.A,) - uındlst:ıa· 
dakl Ame~ Ordusu Umumi Kua.t· 
•8..bı tarafından n"şredilea tC. i:ıniııun 
laTih!I ttSDtl l«blic: 

Dün, Birl~ll Amerlka ordusunun o
nuncu hal'& tıt'a!iiına mensup UÇ&ldar. 
Şimali Birm1n;ırada :'.\lalnrbvan'dl\1.:l Ja
pon lesisltrlne 1<arııı mıtnlYfi<. lnllli.k 
ve yanım bumbalartyJe ve büyülrı.: bJr 
•fıd.delle taarruzlar yapmt!flardır. 

Dava 1'.uvvetıtrimtz taarnn bôtıeshl· 
den ayrıldık'arı sn-ada yanrwlar KÔ
rü~nıemlş bir dtlı.\etlc devam etmekı.e 
buhlDQOT'dU.. 

Varlık Vergisi 
(1 ıncl s1h:reden t"ev-am) 

lık vergisini !>demekte devam et
mişlerdir. 

VARLIK \"ERGİSINİ11l 
TESİRLERİ 

Varlık vergisin·., piyasadaki müs
bet tesirleri görülıniye başlamış
tır. Bir kısmı maddderin fiatları 
düşmckted r. Bu meyanda dün Ur· 
fa yai:ı 456 dan 375, pekınn 16 dan 
110, pa.tatuı 55 den 25, mercimek 
121 den 81, nohut 90 dan 60, zey
tinyağı 205 d..n 175, sabun 115 den 
85 ve kuru üzüm 110 dan 80 l;uru
şa düşmüştür. 

Anadoludan müteaddit tüccar· 
lar şchrimWo miiba)aata ı:elıniş
lcrdir. 

Bilhassa Beyoğlu c'hetlnde bir 
çok büyük nıağa1.alar 7'o 20 • 30 ten-· 
zilatla satış yapmıya başladıkları
nı vitrinlcr:nde nan ehnişlcrdir. 
Bunların çoğu kunduracı, tııha-
f yeci veya maııifaturacıdı:r. 

TEDİYE KOLAYLIKLARl 

Anl:aradan bildirild;ğine göre 
gayrimenkullere Emlak Bankası 
tarafından yapılacak a\•ans, ban· 
kanın e~ ruı. niz.am.fu.,m~i mttc 'bin. 
ce şu ~artlar dahilinde olacaktın 
B..'>llk:ı, ekspeleri VllSltasikı bir 
gayrimenkulün bugünkü f at:ıııs 
tl"Shit ettirecek ve bu kıymetin 
yüzde SU &ine kadar olan mikta· 
rını, \·arhk \:ergisine mahsup & 

d Jm(k şartile avans olarak vere
cektir. Arrnlara gelinoe, bunlara 
bugünkü fiatliırının ancak yiizde 
20 si avan> olarak verilebiLecektir. 

l\lenkul mallala gelince: Bu hu
susb mallar h rkaç zümreye ay· 
nlmıştır. 

A - Hü:kilmet tarafından fiot. 
lar teshil t:dikn \'eya elk.-nan 
ı;·alla.ra, me<elii pamuk, yapağı '"' 
bu gibi meııku!lere bugünkü kıy· 
motler.nin ~-iizdc 90 ı; 

n - Fi ıtlan hükilmet tanıfm
dan tcsbit edilmemiş '"'>·a elkon
maınış mallara da bugünkü fiat
larının yiizde 50 ilil yüzde 70 şi 
avans olarak verilcb'lir. 
· l\lc· ela bunlar meyanınrla tütü
n<ı yü1tle 50, 'usam gibi ""~lı nıad
delcre de yüzde 70 nlsbe!inde a
vau:, vc:Hcb.h.:cc\tit. .ı:\\an~ n s
bctleri avalJ>Sa vcrilec<'k malların 
Jikidite kah Jiye~·ne bağb.Jır. 

C - Dede! t• · ~ '!eıine yiizde 
90, e>lıanıda yalı:ız l\ferk<:z, 0.
manlı ,.e İş Bankası IL~orine 
bugünkü fi:rllarırun yüzde 80 ıü
ne kadar avans verilecektir. 

dan yapılan şi cldefü 'karşılık taar- ıliiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
ruzlarını püskiirtlüğünü bildiroik· 11 

ten sonra hiçbir toprak kayıbı ve· 
rilnıediğini H> birçok esir alındı
ğını ilave etmekte ve şöyle demek
tedir: •Amerikan hava kuvvet· 
!eri bnşanlanmıza geni' ölçüde 

Emliılı Bankasının gayrimen
kullere yapacağı avanslar ın miid· 
d"ti 6 aylıkt ır. Bankaların men
kullere yapabilecekleri avaru;lar 
da mevzua.tluına göre yapılacak
tır. 

yardun etmiştir .• 

AMERİKALILAR FRANSIZ 
KUVVETLERİN! TEÇHİZ t:rrİ 

Londra, 26 (A.A.) - Röyter'in 
Tunu ceııhesindeki mulıabi•iodcn 
g"I: Jccrek gelen bir telgrafta ~öy
le deni! yor: 
•Şimal Airikadaki Fransız kuv

vetleri daha şimdi.den Amerikan 
malzeme~ le teçhi• ediLmekte ise 
de, henüz ıür'atli harckeller için 
gerekli kolaylığı elde elmiş de
ğildir. Bu bakımdan, teşebbüs et
tikleri bütün t.ııarruz hardretleri 
şimdilik mahdut ölçüde kalmak
tadu. Hava yolu ile, taşıt uçak· 
!arı ve planörlerle ge\.en Alman 
ve lıalyan takviyeleri memleketin 
yalnız ş"mal dl>ğusuna değil, aJni 
zamanda cenup ._esimlerine dA> 
indirilmeı.teılir.• 

* Karaköy ve r.avalibinde müte
add:t hırsızlıJdar yapun KAzım is
m:ooe bir sabıkalı dün yaka.lan -
mı:ştır. * Finlandiyadaki Türklenden 
Zcvnetullah Ehsan tarafından 
K~'anı kerim Fin lisanına teı:CÜ· 
me olunmuştur. 

* Budapeştcde cKal'pat haber
ler • ismind yeni hır Türkçe gaze
t ncşr;ne başlanılmı~tır. 

* Bolu mebusu Lütfi G<iren ile 
Konya mt!busu Osman ŞeV'ki Ulu
dağ, İstanbul Şehremaneti ve be
Jediyesinde z&bıtai belediye biz -
meti ifa eden memu~ların evvelco 
ü-cretle g~n hizmet müddetleri -
nın d~ tekaüıi'.ük hsabında sayıl · 
mlsı husur,urula Büyük Millet 
Meclisine bir kanun teklifi yap -
mışlardır. * Devlet taş kömür işletmeleri 
n.ı idare trr.ek üzere b'r müessese 
te.şkil oluu;n>sı .karaııl~tırılmış -
tır. 

İZ:\1İRDE ÖD~fE M:tlDDETİ 
BİTİYOR 

lrmir, 26 (Telefonla) - Şehri. 
mizde varlık vcrıi>inin ödeme 
müddeti 31 Kanunıııcvvelde ni
hayetlenecektir. Peııembeye rast
lıyan o gün ge~ ,ııJ;.ıe kadar ma· 
l")e şubeleri açık bulunacakbr. 

BiR TAVZtH 
Sultan!h11mamında Hoca ~din 

so.<ağında Fmdıklıyan hanında 

5_/20 ııu.mar:ıd• tıılıaliye ve kumaş 
t•caretı ile müıştagil Rıfae! Eluşyan 
lıa«kında yapıldığı yaz•lan haczin 
bir mal "a<;ırmaktan mü!cvellid 
olmadığı utl'Cak •bazı büyük tüccal'
lara konulan iht;yati hadz cümle
sinden IYulunduğu anlaşılmJŞtır. 
B. E1 U§yımın hıı.,oüne kadar lıare
kednde bir yolsuzluk göriilmemiş
t•r. 

Fa&li}et raporu llUWL ertrken Jtemal 
Erel timdiye kadar bip bir cemlyelia 
nazari dikkate alm~ bulwıdutu bir 
noktayı tebarıiıı ettirdi: Bu da cemıye-
ı;a seçilecdı. yeni İdare Iley'ellnla r .. 
all;:ret Pl"OCTamı idi. 

Hul-fifa, dünya bildiselerin4n bu· 
gilnkü göl'Ünüşll içinıde Sovy.et 
cephesinde Almanlar biç boşla- 1 
rı.nıı gitmiyecek bir tohlikeli du- 1 

rumda lıu\unuyorlll'r. Şimali Afrİ· \ 
katla demokra>-yalar tam temizlik 
hedefin<. ~gün biraz dBha v.ak
laş1yorlar \'<e an.avaı..n d~ 
yepyeni bir Fransanrn Jruruhışu 

ve harp gayreti safha safha do
ğ:uyur! 

E."J'E'-1 iZLET BENiCE 

Sigorta parası 
U lncl Sahifeden 1ıevatr.\ 

de y&pı'.an tetkid<at ve elhlivu.kuf 
heyetinin t~hisi iş:n mahiyetini 
dcğişt:rm;ş, .Kasıt. kaııaatmi ver
m;ştir. 

Şimdiki safhada varılan netice

ye göre, Marir.in dokuma imalat -
hancsı on ik bin iiraya sigortalıdır 
ve yangın çıktıığı sırada, bu katta 

bu değerde eşya mevcut değilmış, 
eşyadan bir kIGmı, daha önce ôra· 
d•n ba~ka yere götürülmii'ş:Ür. O 

gün o katta yıkılan saç mangalın 
dib' deliktir Delik, basit bir iek:l
de kapalı lmıştı.r. 
s~ğlam c;lmıyın kızgın ma~al. 

tahta döşeme üstüne konulduğu 
g>bi mangalın et~ına da pamuk, 
ipl\kler, masura gibi şeyi..- bıra
kılmıştır. İş böylece hazırlandık· 
tan sonra, im:ıli.thane saat c;n altı
da kapatı:mış ve orası tutu;ll'J) için 
için yanarak, yangın saat 9n do
kuzda etrafı sarmı<tır. Dolayısiıle, 
gerek on iki b'n liraya sigortalı o
lan bu imalattıane, gerek iki yiiız 
elli ~in liraya s;g<ırtalı <Olan bütün 
han, yanmı~tır. D:ığer .katlardaki 

t:caretha<ıelerin zararı d• h•saba 
kan'arak, ödenecek sigorta bedeli 
nisbetine nazaran zarnr ve ziyan 
a!tı yüz bin lira raddesind hesap
lanm'.Şlır. Tahltikatt.ı; bütün ban· 
dakilcr:n alacakları, verecekleri, 
mali vu:yetleri gözden g..çirilıniş
tir. Marinin üç b;n küsur lira 'bor

cu olduğu öğrenilmiş, btın'lm için 
on iki bin Ura sigorta i:ıedeHne ta
mah etlıği tahm>n o unmuışlur, 

Ba prQl'nma ı-öre 7enl İdare Be,'eıt 
fSllafa çeşllll lbt;y1.9 maddeleri ~nl 
etmek ü::ıere bir Jıı.oopera.ti.f kıornc:ı.k n 
l>akl<allır irin daimi, rnesl<td ıece ve 
eündüs kur.olan ıcacaktır. 

İdare Heır'eti rapo<ımun bbultilı
aen sonra yrnl 7d bU.t.çesi 15 bin lira .. 
tarak kararJqhnldL 

Bili.hare yeııl idare Hey'eti S«lml ;:ra.
pdtraık Kl!f!lAl Erel. ~'Tf'f GU('IÜ. Sa .. 
lim Türker. llllml Kutıb.3Y. Edip Ka .. 
F•. Seı:al Telı:yddıı: :reni idarr lle7 f'U.. 
ne intihap olundulaT. 

Yeni i,l•Te Jle)·'ell, Parti R<"isl B. 
Suat Hal·rJ C'rıuplUnün E!,caf crtnl 
7ellf'rine karşı cösıe-rdlfl ya.kın a1i.k• 
sa teş~::kür f''mtyi kıl'Sl'l:ışhru.ra' 

toplantıya nihs•et Tf'rlldl. 
nCu::-."T llAlllDİ ERİııt 

Ruz taarruzu 
h en ü z 

durdurulamadı 

llOOD Alman illdıirlilmüt, 279 uoal<, 181 
tanı. •le ıoçinlm•tılr, 

Kafkaslarda. Nalcik k..ıaıtnde R .. 
taa.rruı:a devam f'l.Qlek\edir. Jtus k:~v .. 
vet.leri burada 2.5 •l& ~O k,ıJometre ııeır .. 
Jemeff" muvafrak olmuşlardır. 3 b(iyü.k 
meslıiin mahal ı,nı e.ı•ımı. ve 71 d•a 
fa7.~a tan.Si. lt.U!o ku.vvetl~rinia f'line C<"O

miştlr. 

NOEL GECESi RUSLAR DOKUZ 
ŞEHiR ALDILAR 

Mosk'>va, 26 (A.A.) - Sovvet 
k..ıvetleri, Stalingrad çevresinde 
buhınan 22 Almon tümen:nı kUŞ2-
tan çemberi kırmak için Alınanl.ır 
tara.fıadan yapılan muazzam gay
reti k•t'i olarak kırm>şl•rdır. 

Sovyet başkuınandanlğı, karşı· 
lık taarruz yapan Almanların püs
kürriildülclcrmi ve Kızı!ordun •n 
Stalingrad cenup batısında 1'.eri 
yüTilyüşüne tekrar başladığını bil
dirmektedir. Almanların, Stabı
gradın 90 mil cenup batısında Ko
telaikovo şimalin• 6 ~ topla
dıktan sonra, Sovyeılerin daha şi
malde <kurdulcları demir duvarı 
delmek m•ksad;1e 12 llkl<ıanund• 
çok büyü.k ·b'.r hücuma geçtikleri 
ilk defa olarak açığa vuTulmakta
dır. Almanlar, böyl.ece Stalingrad 
önünde kuışatı1an 300.000 askeri 
kurtırm~ı ümit ediyo.rlırd1, l k 
gii:n'.erde 3 tank tümenlnı ihtiva 
eden Alman kuvvetleri şiddetle ta
arruza ~mişler, Sovyet kuvvet
lerin• bıraz geri atmağa ve b.:.zı 
!il eskim maıhalieri eıe geçirl! eğe 
muvaffak olmu.şlırdı. Fakat, Sav • 
yt kuvetleri tekrar toplar.mışiar, 

dü:şm•n~ yıpratmışlar ve rihayet 
karşılık taarruz• geçerrk dii,.-anı 
cenı>p bat•yı a•m:ı;; Jrdır Du •":.ü 
Noel günü akşamı Sovyet k· t ,rı 
cem'an 9 buyük şelı.rı ttkr:ı: 'al 
et.m'şler, Alman arı orta Don c v
relerhıde dah3 çok geri almış ar, 
&ralarında rrü'lı m şehirler bı. u -
nan bir çok meskun roaa-hl"ori ye
niden ele geçirmiş!< ·dir 

Başka bir Savvd ordusu dJ !'fal. 
çık cenup doğu çcvre·•nde taırru· 
zunu gel~tirmekted;r. 

Talebe Birl.ğ i kongresi 
t)alverslk<le mevcut be1 fokülı..le 

Talebe c rmlr ell•rinln ır llık see mim 
nihue&.ltnmlştlr. Bu münasebet le ,...... 
lebe Brrııtının yeni id:>re Rey'ell lnı.t.. 
habı önümüzdeki brfla lçılnde yr.pıta. 

cak ve bltiht"re de BlrUk Konrrrsl top 
lancaı.tır. -·-----

11 ayiık bir l ız, ka} nar 
suda l:oğuldu 

Bunun uzcrine; dokuma ima!at
hanes.nin sahibi Mari ile suçuna 
iştirakten görümcesi Azad ve O· 
senna, bir de kapıcL Yusuf dim 
tevkif o unmuştur. Kcndi!eri k•- \ 
sid i<Miasına karşı, böyle b;r mık· 

Beyoğltmda Kaymakıım Reşit 
hey sokağında beş ııumar":h otu
rm Raşe!, on b:r aylık Avr m lıS· 
mindrki çocuğunu uyutarak ev ş

lercııe d'almııştır, Bu sırada uya -
rı.an y:ıvrucak tep:nerck r ınçlda 
ki kayruır su i!e do:u ola'l k bın 
üzer;ne d~ır.Wj\Ür. Bu suretle 
yanan küç~k k z Şi~Li Eıfıl has
tahancs.'llc naddo' mmuşsa C:a ba
b•sı İlya or .. d• fJ:ı:la ka'm~sınn ra

zı c1--n:.mış ve eve gct "" ,~ir. Fa
kat Ra~cl b;raz sonra ölm~ ü•. 

satla hrekct elwed'kler:ni iddia 
eylemekte ve tahkikat daha de -
rinleştirilmcktedlr 
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Sayın Burgaz adası halkına ilAn 
Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri 

Umum Müdürlüğünden : 
Elektrik, Tl'""""'G' ve Tünel 4te\meJer Umum Müclür!ütü Oırüır.ihıdeld İlk· 

bmh!>rcla Burgaz A<la6ım şeı.;r ..et>.lkesine r'B'tetmeyi ı.ararrdŞ!ırrnıŞtır. 
Bu lesioalm vıııktl za.mon>yle tatbiki lçın gerek bugün Ad:::dıi!ııi mevcııt n» 

ve&dkat ~ le\-,,ilııden lstitade edenlerin ve ıerelosc ıetı•r cereyanı ıeldfai 
\'cL4 •1- almak U~n!er'..n 15 Şub~t 1943 tar•!Mıden evvel Tilnel meyda· 
nmda M<tro Ha.n;n b!rind l<a'1Ddalloi A.boı:ıman BÜl'OfAılll> mürac&at edera tatbil< 
e;lile«l< projed:kl ıüzergAha IEZ:>ran vaıly.<tleri le.,b\t edilmo~ üıere talepname 
wr.mel r1i ililn olunur. 

Şcra.sı tıtlhassn hatırlatılır lıJf mevcut ı-..ııarn ilerde f(lbdteye raptı il· 

l'<rmclo lrunlaırm mütenavip c<reyana yarayııcıu: şekil& ,.., teslsatla hıılklkmıda 
ely"'m cnrl Juı.ranaır.e ll'hl<Amma göre tAct!ı ed;~ bulummlan tazım gelecektir. 

Metro Hanındaiıa Abonın:ın Bür<."ITAJEdan bu ıı...,usıar ha1ıtonda ıı.er 1ürl:ll mG• 

luıı:atı almak kabildir. (2598) 

Kuvvetli bir daktilo aranıynr 
Devlet Limanları İsletme Umum · 

Müdür!ü~ünden: 
L·ıetmemiz Muh.,ebe Şu!><s'nc!e lat lıdam edilmek tızcre Cdl< serl ve yıı<>lı> 

sc 7<ı.z4111'\ cetvel yapma;ıru bilen bir ütilo .iım.t.ııhanln alınaca'k ve muvaffMiye· 
Ü dereceSDde "Dcret verileec.·kUr. 

A.$Car1 or1a okul mezlJIJIJ olanlarla JJIÜ8!ISe9tlUa urun m(ldldet mümarese 
peycb etmiş olanlar terc•h edilecektir. 

TaUplerin en geç 28/12/942 ıı.qamııııa kadar Zat İşleri MOOürlilğiJne müra· 
caatları. (2504) 

r i5 T Af\BUL BELEDİYESİ iLANLARI l 
~----·----------------------J şebrlo mubteı;ı ~tlerlnd.ıki ~alt ;ı'Ollarm tam<r aç.'k elc9iltmrye komıl· 

~-
Ke'1! bed•li (3600) ııra ve !Ilı: t<min atı (270) liradır. Keıı!f ve şartname Za· 

bı\ ve Muamelat Mıı<:iklil!:ıl ltalerniDde görıllol»)ir, Uı.:ıle 11/1/943 Paz.arte.>i ~il 
..,at 14 te DalrrJ Enctımrnde ya.pılccal<.llr. 

Talpler:n ilk tenW>at md!<ilnı2 veyıı meltruplan ihale tarihinden (8) ı!ln f!V• 

vel Beled\r• Fen İşleri MU<li1rlüğilıne müra=tla alacakları Fecınl ehl'Yet ve ka· ı 
nwıaı ibraz• !Azıım gelen cJiter vesilurlnn;n• ibale güoo mWLyyen 68atte Daimi En· 
c(.mende buhmmalan. (2599) ) 

1 İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları 1 · 
l\Iulımmen Bedeli 

Ll<a Jl.Ul'Df 

·········· ............. . 
lllilttan Tembıatı 

?24 $0 Hurda ~ 15 kalem 108 lira 62 K.r 
Balatta MU&eYi Ha<tahı.neslOO... "'*"nd'a cins ve mıl<tarı yazılı 15 kalem htıl'· 

cJ.a eı!)'a arttuına ıurellyle oatıJ:ıoaoktır. İhale9i 11/1/943 tarl!J(nc milsaclif .P&
zartest fÜllÜ saat 15 de İ6lıanbul Vakıflar Başm!iclü.rliltü bina.smdr. toplanan ıro. 
"'13)'<rd:ı yapıltc• ktu'. 

&--yalar her gün öğleye Jr.aclıı<' haıılabar>cdle ve prt.oıamesi de Levazım kale-
nin<le görüleb»U". (2583) 

iııia-.ı.Ae11;yeı2ın«Hı.l<ı*Mııbl<e-Jfatih Sulh 3 üncü Hu-.,.= ... ııen: ,11421883 k H k' 1. w. d 
Mw.cJei: H"""" varıtt. ıku a ur. ıgın en: 
:WJü...doeialeylı: Na.bide VarlJk: Vezne. 

o!ler B..rıdc;)an Kemer N-0. 39 da iken ııa. 942/117, 118 T. 
ıen lkameı,gı.ıu meotruı. Samatya Hacı Bu.eyin ağa ma-

Mlklclei JJ.alan tarafından müdeela· hailesi lşlurlak sokak 27 numarada 
le;jı Nahoa< Varı11< •ıe)"h""'1 açıl.ın S.O- mukim iken 18/12/942 de vefat e
F.ınıı ıı.....ası:oo aıı arııuhal sureli mü:!· den Zülfü ve y ne Saınatya Ağa
cı_ le,Yhe l•blie <-dilmek uzere yazılı adr hamam kilise altmdaJıi kömürcü 
resiıne J'Ö..'lde~lmıişse de mumaıteyhın .. .. . . 
me:ıüur '"'3ın•1iıiUıını te•i< ile aeım.ı d~ında ik.en 106 ncı nafıa ta
m_()hule ı«tit'nin beyolı•yle iade !<ı- kwı erı olarak 12/10/9U de vefat 
lınırASı iJcer<ıe HIA<ı* Usulil Muha· eden Artin oğlu Simon Seferyanm 
ltcmeleri Kanununun 141, ı42, 143 ve iliın tarihinden itibaren alacak ve 
183 !lıı>cü meddeterm• tevf.ıtan iade kı· borçlularının bir ay ve iddiayı ve
ım:ın dava arzuhal! ile ımıbıioeme gür:(i· raset edenlerinin üç ay içinde mah
nu ıö.ıerır cloveL-ye var.rka.smm ınah· kememize müracaatları aksi tak
keıne diıvanbanesine asıJıma.:."lna v~ 942/ 
883 ııvmr..cıa kl.Yttlı ıştıu davaya. müdr dir'Cle terekelerinin hazinıeye dev-
00.-a.loyhin (!~) ı<m ıy;Me cev"" ver. redileccği ilan olunur. (403) 
mesıne karar verl!Jnlıı ve beıımuc'bi ita· 25/12/942 
rar arzı;tıo.1 ile davet.<)'• varakası meJı. 
!koroe G>-man-ııe ""'imli oJmelkla 
or.wrıa<le:yh Nahide Verıık ;yU!r.arı<la ya.· 
z.ılı müddet. zıarfında dıa.v~ cevap ve
rer<'k ~ikat için taym Jı:ılınaıı 14/1/9'3 

Pt~err.i>e giinıQ saat (IO) da. rr.ıalı0u!
m.."llT).'2de hazır butvmr.ı:sı veya kan\.ml 
bir vdkıiı ıöndeımesl lihnımu tebliğ ye
rine g~ lizerc iUın ohmur. (401) 

Sal'ıip ve ~ubarrirl Etmı :izzet BENİCE - Neşriyat Direktöril Ctvdet 
KARABILGİN smı TELGRAF MATBAASI 

ÖKSÜRENLERE KATB.\ N HAKKI [KBE] 
rZAIUTA RO~IAN' 

1 ~~~!~rde~.! .. ~!!.~~ 
\. 1'o: 41 --·----' 

Meınur, bu heyecanlı gecenin 
hadisderi h"kkında.ki rapo"Unu 
yazmadan evvel, Albay Delımar'ı 
evine göwrdü. Çünkü cnun emni
yet alt.ında bulundurulması vazi • 
fesi kend.isine verı1mi~ti, 

-13-
Mtrl Demıar gece yarı.sı titriye· 

rek uyandı. Zaten o geceyi hep 
]tıabus'ar tçinde ~eçirıınlşti. 

Bu kabuslarının arasında daima 
b ; r ayak sesi işitiyordu. Alnın • 
dan terltr akıyordu. Ken-disini 
toplamağa ça!ı.ştığı sırada, yeni • 
den ayak sesleri işitti ve hoınen 
~ruldu. Kalbi ş:ddetle çarpıyor· 
du. Demek ki rüya görmemişti. 

Bu ayak ses!eri neydi? 
Yataktan karJı.tı, pencereye ge

lerek, perdeyi araladı, 

Scı'.<aklarda kimseler yoklıu. Or· 
taıı:< kapkaranlık denecek h.ıldey
d,i. Uzakta ancak bir ttk sokalk fe
ncrı yanıyordu. 

Hemen rop döıambrını giydi, 
ve od.ldan çıkarak, d'ğer pencere
)e.rden birin.den aııka avluya baktı. 

Bu avluda iki kişi vardı. Bir 
5eyler konll§uyOrlardı. Genç kız 
kulağına gelen seslerden hemen 
an !adı, birisi babası idi. Hiddetli 
bıd<leıli konuşuyordu. Yanındaki 
adam onu mümkün mertebe yatış· 
tır.ınağa çalışan tatlı ve hüıınet· 
karane bir dil kunanyordu. 

Avlunun içinde bir elekırilı: ışı· 
ğı dolaştı. Sonra Albay Detımar 
kiiıçük sokağın kapısını açarak, 
yanandaki adamla beraber dışar..ya 
çt.<tı. 

Genç k>z, her ikisinin de büyük 
cadde istika.metinde koşuştukları
nı işitti. 

Kafbi 'burkulmuş bir halde yine 
odasına döndü. Bu kıoşı.nşmanın bir 
manası olıbilirdi: Demek kiı bir 
kere daha Kosdon'un izini bu1ımuış
lard1, 

Genç kız bu vaz;.yet karşısında 
hareketsiz kalıruyacağm1 art:atlı. 
Mutfağa indi. G>z oca,ğını yaka

rak, süt ısıttı. Bu suretle babası· 
nın döırüşü.nde omp bitenleri öğ
renebiJeceğinl ıımuyordu. Ne olup 
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1 - Öfrendlğlmbı we:ver, Z - So
nu ohnı;van, AA, 3 - Rüzıfır, BaJTdt, 
f - Cereyao ede<ek, 5 - Öturduiwn 
kü~ük. ,cbir. 6 - Herkese bıldirmek, 

Etlence yerlerlndm, 1 - TeTSI a1, 8 -
Saç. chesabt:1 nin -1tadaşı, 9 - Kalın 

baston. Bir millet. 

Yukarıdan apıiı: 

1 - Binalar, Su, Z - TeJ'Si tavaf edi· 
len 7er, Akil, 3 - CaDJ.Jlı bile vermlye 
hazır, C _ hım, TerU kıyı, S - Tersi 
pye& •çA, GU:zcl kolc:u, 8 - Tersi içi· 
ne tütün konan kap, 7 - Sonuna A 1~ 
vealyJe uykuda sörünür, Ökti2, S -
Yemekten emir, Güzel San'ai, baret, 
8 - Keder, Alçalt buhıt. 

Dünkü bulmacan•n halledllmiı 
eekJi: 
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Ş E c ER•K E M 

E:C E •U:K A L A 
C1E B f R•M E y 

E,a A L il• A B A 
R•N AIF 1 LEB 
EIB E • ı 1 R A K'• 
•AT A 1L A R•'a 
ulcı• Ş I 1 K AID A 
S l R 1 K .• K.O K 

(HALK SU TUNU) 

İş arıyor 
Bu sene İstanbul Erkek Lisesln· 

den cİyi. derece ile mezun oldum. 
Yazrm düzgündür. Asker!.1dıı ili· 
şiğim yoktur. Her hangi bir mües
sesede iş yaparım. lsteklierin Son 
Telgra! halk sütununda cLiseli. 
rumuzuruı yazmalannı rica od.,. 
rım, 

İstanbul Belediyesi 
ŞEHİR TİYATROSU 

Saat 20,30 da 
DRAM KISMI 

B"ÖYÜK iHTiLAL 
KOMEDi KISMI 
YE KÜRKÜM YE 

Her Ça~amba saat 14 de Çocuıc 
piyesleri. Cumartesi ve Pazar 

günl-eri 15,30 da matine 

re T AK V i M e°' 
Rumi ı<5" j t\.A~J .,1 il d 1~61 

l. KANUNi ZİLUİCCE 
ı,; 49 18 

Yıl 942 As 12 . 6ı.iio.lil Va4..• .'H.J 

ı c~ ~anun 
S D. S. D ------
8 5 liuneı '/. ::1 

26 
,J 1) Ötle 7 ~8 
l) 34 İk Dd• 9 4: 
• 7 4t , 1t~an. ,2 () 

.. umırtesi ,9 2 Ya!.sl ı :ıs 
tiJ "' . 1 < 

bittiğonl öğrenmezse; zat<ın göı.ü
ne uyku giımiyecokti ki. .• 

Sıcak siiıdünü 'Çerken, avlu-da 
yeniden ıryak sesi duyd'U. Fakat bu 
ayak sesi pol':s memurunun çizme
sinin çıkJJ·d:ğı gx:ırtıya lıenz.emi

yordu. Tak'ıp edilen ve kaçan bir 
ı;damn ayak sesine benz;yordu. O 
zaıınan Meri ba:basının <l•r so.kağa 
açılan .kapıyı kapat.:madığını anla
d:. 

İ!k his.si korku değil bilakis ke
oiş bir nefes almak oldu. 

Dik Kosdon'll> avJ.ırya gelmiş 

olduğuna hiç şüphe elmiıyordu. 
Kendisini takibedcnle.i Pastöı• so
ıkağına çektiktensonra, biT yolun'U 
burup geri dönmüştü. Muhakkak 
kendisini görmek istiyordu. F3'cat 
buna muvaffak olaanayıoca, bu 
tehlikeLi mıntakadan uz'lklaşmağı 

rerc'ıh -etmişti. 

Orrun kurtuilmuış olınu9> genç 
k ızı büıy>ük bir se\l'İ nç iıçtnde lbı • 
.akmıştı. 

Hiç tereddüt etmeden ınubbah
tan korid'ora fırladı. Bu koridorun 
öbür ll'Cunda avlu kapusu vardı. 

Meri bu yarı karanlık kıorX!o
run yarısına ka<lar gelmişti ki, 
avlu kapusu aı,,ldı ve eşikte bız 

insan gölğesi belirdi. 
· Genç •kızın boğaııı birdenb;re 
öyle kuru.ınu.şhı k~ 'b:r ses bile çı
kar>Jlladl. Hatta ·Diki. diye &ev-

Fatih sulh 3 Üncü hu- Resmi dairelerin kırta-1 İstanbul Deftardarlığından : 
kuk hakimliğinden : s.ye ihtiyaçları hak· Cimi lllrıhammen 

Bedel ~inall 

Dooıra No. 

Satıhk Yarım Ev kında yeni bir karar 51217/429 
.................. 

Mecld"Y<M;yünd• 10 pafta G3 8'!n, 2 parsel 
No. lu 432 metre mure.bbaı b."JlıQesi olan ev. 
Kadıkö;yünde Hasanpaşa mdlıalleoilıtn e&

kli Ulul>uhı:< yeni Uhuıvvet sc'<ağmda "'1cl 21 
nru;.,rrer yeni 30 - 32 !rapı No. lu dük> 
loanb evm 3/4 hbsesi. Sa1-ı (80,32) 

9-12/41 T. 
Biliıvitis vefatile terekesine 

mahkentt!mizee vaziyet olunan A· 
rü Hikmete daha evvel öldüğü an,. 
!aşılan karısı Hur yeden irsen in
tikali icap eden Edirnekapı Kari· 
yei Atikallpaşa mahallesi Cami· 
ıerif sokak eski 4, 4 mü.kıe:rrer ye
ni 4, 6 nuınarıtlı maabahçe iki bab 
ahşap haneden Ahmet Ju.zı Hw-i
yeye ait icareteynli muayyen ma
hallinin tamamı ile ayaz.mayı müt
temil 50 arşın muayyen mahallin 
yansı 'potek bulunması haM~bile 
borcun ödenmesi zımnında açık 
arttırma swretile 18/1/943 pazar
tesi günü saat 10·11 de Fal h Sulh 
3 üneü Hukuk kaleminde satıla· 
oktır. Gayrimenkulün evsalı: İki 
kapılı olup 4 numaralı kımnda ze· 
nıin .katta b r oda ve bir bela ve 
birinci katta iki oda 6 numa.nılı 
kısımda isoe remin<le b'r bela bi
rinci katta bir oda ve bir sofa ve 
ik nci kı.tta bir sofa üç oda bir he
ladan iba-ret olup elckıt.rik tesisatı 
ve bahçesi bulunduğu ve lıaııc ha
rap olup tamire muhtaç bir halde
dir, 

1 - Gayrimen-kulün tamamının 
muhammen kııymet' 1560 liradır. 

2 - Muhammen kıy.metin yüzde 
yetmiş beşini bulduğu takdirde 
gayriıner..kul talibine ihale ediıe
cek, bulma<lığı takıliııde son tali· 
bin taahhüdü bak" kalmak şartile 
28/1/943 per'i"'Dbe günii saat 10-
11 de ikinci arttırması · cra edil.,. 
ccktir. 

3 - İhaleyj takip eden 10 gün 
içinde bedeli ihalenin tamamının 
ödenmesi 18z:ı.ındır aks halde bir 
evvelki müşteri alınıya talip ol-

gıtisine bile sesleıı.eınedi. 
Gekn a-dam, avfunun kapısın• 

arkasur.dan kapattı ve sol ıaraf 
tan elinin yordamile yavaş yava~ 
yiiırüme~ başladı. M•hzenin ka
pısını bulmak istiyordu. 

Meri <!aha' kendisini topl:ımağıı 
vakıt 'bulamadan, sessizce orta
dan kaybo'.du. 

Genç kız, bu manavranın SÜl'

•tı karşıSltıda şaşı.rm!Ştı. Evin iç 
planını iyice bilmeyen h'ıç kimse 
öy~e bir dakikada bu derece sür
at gösıeremezdi. Sonra bu gelişin 
de her halele bir sebebi vardı. 

Mecl kararsızhk içinde bir çok 
kıymetli saniyeler k:rylıet.mişti. 

Her halde Diki bu yarı karan
lık içinde kendisini görmemişti ve 
mahzene girip saklanmıştı. 

Bu yaptJğ'ı çılğı.nlıktı amnna, 
peşinden .kovalanan brr adam 'baş
ka türlü nasıl yapabil'ırdi? 

Derhal mıt'sai odasın• giderek, 
bir cep lambaısı aldı ve mahzene 
geldi. Taş merdıvenleri süratle in
di. Işığı her tarafa çevirerek haıfli
çe seslendi: 

- Dlki! 
Bu maihzenln hemen biltün oda

ları genişti. Hepsi de balya hen
dekleri ile ve huırda e§'Y• ile do!u 
idi. Işık rutubetli duvarlarda oy
nayordu. Fakat D<ki Kosdon'-dao 

Resmi daire W! müessesekrin 
yıllık kırtasiye ihtiyaçları Maliye 
V clcileti .t.a,raJından yüzde 45 teo 

yüzde akmış• ç>kanlın>ştır. Ala· 

kadarlara gijnd<erolen bir emirle 
badema kırta.sııye depolarına yol
lana<:ak talepnamelerin .bu esasa 
göre doldurulması ~diri~ti.r. 

Kamyon çarptı 

51150/213 

62301/1943 

66 
55100/5715 

BE()'Ogl~ Blllb!il mahall<sin'aı T"""'1 
Cld<l<>Sindc «lloi 2ıO yeni 103 1N1Yılı ~ ev. 
MeciQtyc"~ 5 pal:ta, 42 :ıda, 5 panıel 
No. lu 4306 metre mu.rabb.ııı <ırsa. 

Fatihte Hacı Hil<ey!n A1Ja mahalleslımi -
lai Karagöz yeni İ$orlaılı. ı '*'1glnda eıdd U, 
il yeni 11 No. lu 51,.2!1 metre murabbaı 

arsa. 
55100/5709 Hcytıello<!ac!a ejki Sarı Ynni yed Kara'kol ve 

Orta Yalı solooğında il N ıu 58 metre mu• 
raıbbaı arsa. 

61169/118 Fathte es:d Çıılkır Ağa yml fnelbcy mahal· 
les\nln e<ki D:wutpaşa yeni Namal< Kemal 
dağında eırtci ve yenJ 3~ 5J 7, No lu üç 

898 

117 

380 

823 

75 

d\i'.dkilnın 50~0/180 hi11Sesi 420 42 

Beyoğlunda Giimiişkiife soka -
ğııı.da 1 numaralı evde O'luran ye
di Y"'il•rmda Koço. Talimhane 
meydanın.dan geç~nken, şoför 

V·ıktorun idare9in.deki 3621 nu • 
maralı kamyonun sadamesine uğ
ramış, ağır yaralandığından ŞişU 

hastahancs:ne kaldırılıruştlT. 

Yı.ıkarlda Y"Z!-lı l'O'rl menıruııer 8/1/943 Çarıomba gik>ü 'aat 14 de Mil· 
U Emlak MirlOtlCğüınde milleşc.ııD<iı ioamiızy<mda ayrı ayrı ve aı;-.k nrlıtıırrne le 
sarJtaealktır. L:teıkl;Jerin teminat makbuzları ve rııttrus hüvlyt.t cliax!enlar~y1c tıı:r .. 

1 ============== Jikt<ı iliale santin<le koml·-yona ve fazla lııı<bet !Qin Mllll Em!Aık Müdürlil~-00. 
o:!lracaatları. (23!Xl) 

maJığı takıdirde ihale fesbc11ile· 
rek LilUınum zarar ziyan ve mas ... 

1 f •••••••••••••••u•••••ızı•• .. " 
raflar ve farkı f at biliıhi>küm ilk T Ü RKI y E c UM HU Rl y E Tl 
talipten tahsil Nlilmek ü:oere ye-

nidrn arttırmaya vaudile·rek en zı·r a at Bankası çcJt arıtırana ilıalesi yapıLacaktır. 
4 - Rüsumu telliiliye, ihale pu-

lu ve tav z beı!cli ve tapu harcı 
müş:.eriye ait olup müterakim ver
gi ve icaıeler satış bedelinden ö
denecektir, 

5 - Gayrimenkul iizerinde her· 
hMJg· şekilde hak iddiasında bu
lunanların satış gününe lı<l<lar ev· 
rakı müsbitelerile mü.racaatlan 
lazmıdır. 

6 - Talip olaıtlarm yibde yem 
bır"'rk nislıctinde pey akçesile bir· 
li mi!'llkfır giin ve saatte hazır 

1 bulunmalan lüzumu ilan olunu'l'. 
(402) 25/12/942 

es seda yoktu. 
Meri me«Jik ve endişe içinde bü

ün kiJ{e.eri arıyor, s.ındık ybğın
·annın arkaların• btı!cyo.rdu. Kim 
biliT belki de Di·ki yorğunluktan 
oitğin bir hale gelmiş, orada bir 
y<Xde bayı.'.mrş olabllicdi, Müte
madiyen yavaş sesle kendisini ça
ğınyordu. En nihayet delik.ana
yı mahzende bulabilmek ümüdi.ni 
i<aylıetti. 

' Mcyüs ve şaşkm 'bir halde taş 
merdiv'enlern çıktı. Koıtdarun ıka
pusunu açtı. Orada. -da kimseler 
yoktu. 

Dikin'in kaoyboluşu, ancak bir 
suretle izah edilebilirdi: Keodi
sı koşup elektrik feneııOniı almağa 
gittiği zaman, Diki ıeıkrar mwen
den fırlıyarak avluya ve oradan 
d• sokağa çıkmı-ştı. 

Bu ihfmal killt'c"'ı.n<ia genıç kı
zm kalbi buTkuldu. Ya yakalanır
sa? 
Avlımun kapısını kapaıya®ğı 

sırada birisi kapının kanadını şid
detle itti ve Meri kaışısında ba· 
basım gördU. 

Albay hlddetli biddetlt kızına bak
tı: 

- Sen, dedi, burada ne a~r· 
sun? 

Genç kıız ıRbırsızl~kla sordu 
(Daha var) 

Kurul~ Tarihlı 18Rll 

Sermayeel: 100,000,00() Till'k Lir:ı• 

~ube '\'e A jam adedl: 263 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat Bank••ında kumbaralı .,. ihbarsız ~sarruf hesa~ldr,nda en 
H 50 liras.ı buluııanlara ıeneda ~ dela çekile~.ek kıı~ı. ue •'8~dd.kl 

plana ıı;öre ikramiye doğıblı:;Utır. 

.. adc ı.ooı walık 
• • 50G • 
.. • 15' • • •o • lM • 

100 • .. • 
120 • ... • 
HO • IS • 

4.000 
l.000 
LCOO 
4.0UO 
5.UilO 
4.~CO 
3.%00 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

D1KKAT: Hesaı>iaı'>ndakl ;>aralar bir ftne tç:nde GD liradan 
şai?ı düsmıvet.\lere ikramiye eı:ktıiiı takd'.rde % 2'.' fazlasile veril.,. 

;..,ktlr. Kur'alar Mnl!~" 4 defa: ı Evlul l Birincık€.nun. 1 Mart 
ve 1 Haz ran t»rlhlerınd@ çekilecektir. 

ls.tanbul Defterdarlığından: 
Blr !leııelııt 

ıı:ıra Bedeli Trmlnall 

6il5iiii7 Ereını;··x~~ Hllmlpotııı ııolkağıncfa ,.................. • .......... . 

No. lu ~Uırı bir oen<>lt< icarı. 180 H 
111001/49 Fel"köytie cephesi BuJınr cad. aıt<ası bos

tanlar, •3' tal'afı BanJlhane ile m41hclut 43 
cllö::J!.in? 875 :ira miktarındaki arazinin bir 
ııenc ilk icarı. l 09 9 

Yukarlda ya"11ı -1'1 mcıilouller 4/1/943 Pazarl>eel günll sadl 14 ele M'ilıo 
il Em!Ak Mücliir!il,,"iiı>de ~il lııom l.zyonda bir aene m!i.l:letle io!I'll(Ya veri
lecc'<ı'lr. 

L-1<1.dilerln .mrv-..U..,,,t temkı.at mdıtıuzlal'\ w nlir"8 l>Cı>";r<t ctoehnl•riyle 
bfrlil"'•"' 1T!P1'-ıir Rf'., ""' ro:tıt~ ~filli '.E>ttl ... 1c M'~·V1:rF'~rrP rr,o .. ~,. ..... tl:·p·· (~-13'1 ) 


