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Havagazı Felaketi 
,S'alahigetlerimizi cerbeze ile 
kullanmamak güzünden halkı 
müşkül duruma sokuyoruz 

< 

Ekmek Buhranı ve Şu "Havagazı Felaketi,, 
Rıından Ba~ka Sebeplere Dayanmıyor .. 

ETEM iZZET BENiCE 

Hilkiinıet valilere, belediye reis· ı , tarı:ııa.k . mevkiindedirler. Hekı şu 
!erine büyük salahiyet vermiştir. •havagazı fel.ıikeliiu karşısında si-
Kanunl.arım.ız da bu sallihiyetlerle nirlenmiyen, z.arar gürmiyen t<>k 
ayni makamları teçhiz etmiştir. İstanbullu yoktur. 
Fevkalade ahval içindeyiz. Fev· Biz yokluğun değil; hrtasi :ıih· 
kaladcliğin emrettiği, istediği fev· niyetin, hadiseleri benimsememe· 
kalıide.liği de idare ve s.al.ô.hlye1 nin, tabii ahvalin memuriyet 2Hı-
makamlartm.1Zın haiz bulunması niyetinden kur.tutup dinamil<, e· 1 
birinei şarttır. Biz, bi.r çok işlerin nerjik, otoriter olamamanın sebe
mümkün olmadığı, yapmak imkô.· · bi ile varlık içinde yokluk çeki
m kalmadığı için değil normal yoruz. 
şartlara uygun tedbir ve dikkat •Ahvali hazıra• tesellisini içi· 
ölçüleri ile ve rehavet halinde ta- m:roen s-O!<üp atmıya, müşkülleri 
kip ed>ldiği için düzeninden çık· yerunek için azimle, ruh silıkinişi 
t;ğı kanaatindey.iz. ile, enerji ve otorite ile hueket 

B'.Jfarz un varken, fırına verilir- kabiliyetlerimizi ıabrik cylemiye 
ken ekmeğin vaktinde çıl..maması, ve •idareıi maslahatç.lıktan. kı.w-

fil"ın kapısı öntiinde halkın birik· tulmıya mecburuz. 
mesi yokluktan değildir. Fın.ncı Sayın Dahiliye Vek.ilimi7Aleo 
üzerindeki dikkatimizin tabii za. rica ediyoruz, memurlarına kendi 
zamanlara ait ölçüye bağlanma· öz Vil cevherinde fulası ile bukı-
sındandır. nan bu ~ulıu aşılasm ve b:lhassa 

Mademki, buğday vardır, n.a.k- şu İstanbuluo •havagazı fel&keti. 
!edilebiliyor, fuına getirilebHiyor, nin ele alıoıp bir an önce nizamına 
f.rın da pişiıriyor ve halk ekmek· ookulması i:çin ala.kahları doıya 
siz kıJmıyor. O halde, başından koysun!. 
sonuna kadar işi takip etmemiş ol· 
rnak yüzünden bir noktada arıza 
vukua geliyor ve halkın eziyet 
çekmesine sebebryet veriliyor, 
demektir. Bu çeşit kusurlar :ınes
uliyet ve idare makamlarına a1tfü. 
Dahiıliye Vekilimiz çok kuvV<ıtli, 
ç<>k enerjik, çok otoriter bir inkı· 
liipçı ve dev.Jet a'C!aııudır. Onun 
çalışma tarzını ve idare tutumUDAJ 
örnek ittihaz edı>eek idare ma· 
kanıları kend;Jerini de, balkı da 
müşkülattan lrurtarabifüler. Bir 
haftadır, lstanbıd halkı hiç bir 
roalrul sebep yokıken ekmek al,. 
ım•k i-çin sıkıntı çekmiştir. Bunun 
tek sebebi de hala kırla.si tela.kki
lcr içinde muhakemıeleriın.izi ~ 
klm"1< ve fevkala.de halin fevıka· 
lade icaplaruıı tatbik edecek ener
jik ve dinamik çalışma.klan adeta 
malırıun balde buulnuşumuzdl1~. 

ETEM İZZET BENİCE 

Kemiyetten ziya· 
de keyfiyet ! 

Amerikalılar tank ve 
uçak imalinde bu 
noktaya ehemmiıet 

veriyorlar 
Londra. 2-4 (A.A.) - <B,B,C:> M, 

RtnıV'6lt; Aımer!dta.n esliıba progr::ımını
da bir <ıkoo>i\Yet oiyaocti> nden ~ 
~ei siya6etl.> "'° &eçild;ğı.<>I ı;<i(yle.
miştir. Buna bir misal Aımıeıika.n ta<ık 
iırııa.laıtmd.ı görü:ıo:ıüşt.ür: Bir yıl eıvvel 

.A.m<>r!kıan hllkümct; büırLlk öl9ü.de 
rorta 1ıar.Jc> imal.ini b ral'laştırmıştıı. 

F..ıta.i; l>UMssa L>byada gi;ı'İl\en ıntL 
yaç ü.ııerine huı;usl ~p!P daftın l>üy.ük 
tarJiclar imal clumn.ası muıva!.ık gö
rulmüşlür. Bu !oa·raı• ytl]ıık tank ,;,,,a
hı.tında 45 bin l>ir azlığa sebep ola

.,-------------------------~ 
Ankarada bu sabahki tören 

Yeni Yedek S:_ıbay
lar Abideye 

Çelenk Koydular 
Genç Yedek Subaylarımız 
öğleden sonra törenle and 
içerek diploma alacaklar 

lngiliz tayyarelerinin Cenova'ga yaptıkları 

akın hakkında hu sabah aldığımız tafsilat 

Şehirde Çıkan Büyük Yan
gınlar Hala Devam Ediyor! 
İngiliz tayyareleri 3,5 tonluk bombalar attılar, İtal
yan avcı uçakları ve uçaksavar toplar müessir mu
kabele gösteremedi, Alpları aşarak gelen İngiliz 
tayyareleri 2400 kilometre yol katederek döndüler -Ankara 24 (Telefonla)- Yedek 

subay ekulıı.nu muvaffakiyetlc ik
mal eden gençlcrim;zin orduya il· 
•tihakla.n münasebetile bu sobalı 
şehrimi:ıde merasim yapılmıştır. 

Yeni yedek subaylarımız başla· 
ırında alay san~ağı ve değerli ko· 
mutanları ·klU'll1ay albay Ali Riz3 
Gür can olduğu ha ide saat onda 
Ulus meydanına gelerek yer al,. 

mışlı>rdıT. T<i're11e tam oJ>da T<fk. 
lal ına~ile başlan•l.ınış ve Atatürk 
abtdesine çolenk.ler konulmuştur. 
Bunu nutukJa.rl.a muntazam bir 
geçit resmi takip etmiştir. 

Yine bugün öğleden sonra saat 

14 de yedek subay <>~rnlunda tek· 
m·ı devıet erl<annnızın davetli bu- KRAL ve KRALiÇE 
lunduklan bir merasim yapılacak· C E N O V A ' y A 
(ır. Bu me~asimde komutan kur· 1 i ı 
may Albay Ali Riza Gürcanm ve· G E L D L E R 
ciz b"r nutkundan sonra yede'lı: SU· 

baylarunız ;tnd içecc·kfer ve dip· 
lorrıalarını alacaklardır. 

Mektep birincisi tarafından ko
mutanın hitabesine mukabele c· 

d leeek ve şanlı alay sancağı me· 

ra~h11.Je yeni okurlara tevdi oluna
caktr. 

Begoğlunda bir bodrumda 

3100 şişe ecnebi 
içkisi bulundu! 

ı:ıa 

Bu şampanya, likör ve eski şarap
larııı kaçakçısı Adliyeye verildi 

Bir muhtekir de 
100 kuruşluk ruj 
ları 300 e satm•şl 

M;J!l Korunma Ma.hk.eınesi Müdde
iumtsnili.ğne dün a.kş.am iki ihtikilr 
vak'ası in.ti:kal ~trni~tir: 

Bunlardıan birinin suçl~"'U,, Tepe.ba
şl!lda tramvay caddesinde 105 numa ... 
ralı düt<kanda mükirat bcyilip :ra
pa.n Al(_'l)reandır adında biridir. 

A]el;ea.ndırıın bazı k !ms,,le~ gtz}i 
olarak ~end>i içkilerini yü~et fiatlar-

la •aıl!ığı bai:ıer alınmış, dün alcşarnı 
diikkarunda po.]i,s tarafından bir ara
ma. yapılrn~ır. 

Mü®rat bayloinin bodnıımundn 3100 
~ mul1<telif <'b'at.taki şişelerln için
d.e e.s1<i şaraplar, liloorler, ;ıampaeyJı. 
lar bulunmu~tur. 

Mallar müsadere <>hmmuş. bayi 
batt,;;l<lda taıoil>ata teveaoü.l edilm,;ş.. 

tir. 
Diğer m~ d.e İ.ııtlkıla! caddcs;n

de 150 saoytlı tuhafi'YP mağazası sahibi 
Grikx> adındaki ~ır. Bu vurgun
cu da 120 lku:-uşa. saıtılnıası kara:r}* 
rılan' m;.an, müştıerilel'lne 300 ku
ıruştan •alaı1ceın yıı.."<ıala~ır. 

Lomira, 24 (A,A,) - <B, B,C:> bal
yanın enı ıbüy.ük: limanı v-e Ma·reşal 
Rlmım-.ıt•l ku...,'Vetlerine lev.arzım teda
rikcr.tle haya·ti bir ~eıc haiz 
o!an Cervva.ya Perşembe gecesi yıa.
Plıl~.:n. bü~ü~t ih.ava alkının:J:a. ç!kartlan 
:yaıngrn~arın <lün hft'.fı dev-am etmekte 
olduğu ,gijrülnnüştıüı·. A.k'rııaınıya<iati 
Lüıbr·k şffi.ri i:e diğer yerJıe.re 
eıır..rt1lce yapılmış o!an btiıytü.k alk.mlara 
işl'.:·aı< <'<!"" l>ir pilot Ccııova hücu
m.cıaıdaın dönüşte. Cenovada ~ 
<>lduğu ;>-an.gınlann ~ kıadar 
müşahede eU-kltrin;n en ~ vıe bil• 
;ıiiğü olduğunu SÖ)"iomŞtlır. Ccno.,,,,_ 
y.a ai1·hın bü)"'fik ag!t.!?k~sıki bornba.lıar 

arasında 3,5 tonhıllo ıoomll>a!a.r da bu.
lur.ın1:ılkta idi. İni:iliz t;ı.yıya.reclLeri bu 
akında Alp doğları ficzerinden uıçımuş

ktr ~ 2400 kıi lomıeıtre mesafe ke:tedle- \ 

- h"P&Ö saı;,,,,,,, ü:olenne ıwdct et
mişlerdir. 

Hava dafi bataryaları lıarekıe'te 

(Dev•ım :;a: 3. Sü: 5 d•) 

ı '\ 
Rüşvet alan 
memurlar 

• 
ROMANYADA 
ölüm cezasına 
çarptırılacak 

Laıııdra, 24 (A.A.) - B. B. 

' 

DOGU CEPHESİNDE SON VA.ZİYET 

Stalingrad'da Bir 
FabrikagaHücum 

Alrnan!ar ağır kayıplera uğradı, Kara
deniz C<ıyısındaki Tuapse Umanına 
ulaşmak için de gayret sarfe'iiyo;-·lar 

Yine havagazı İstanbuld.a müz. 
min, müz•iç, i·ş)erinıi.zi aksata~ 
batta bozan bir hal almıştır. ~ 
gelmez, gaza bağlı makineler ça· 
hşmaz, mutfaklarda yemek piş
mez haldedir. Yiıne gaz yerine ha· 
va tazyikinin borularda çoğalmış 
bulunması halkı ve müesseseleri 
dünya kadar pı>ra ödemiye moobur 
etmektedir. Niçin? Bunun sebebini 
tetkik edip halka an ve iuılı eden 
bir makam İstanbulda adeta yok 

gibidir. Hakikatte makam çoktur, 
sallihiyet sahibi ııevat teşrifat lis· 
telerinde boy boy sıra do·ldurmak· 
.tadır. Fakat, bunların arasından 

biç kimsenin bir kere havagazı 
şirketine ve fabrikasına kadar ih· 
tiyarı zahmet edip bir inceleme 

yaptığım gönnüş ve duymuş de
ğiliz. Neden oluyor bu hal? M 

caktır. Aoml 61.lJ'et.'.e uça.k: imalatı sa-1=========================;;=== 
,..., da, daha !az 1 a lop ıııteı;irı e mui<a- • 4 

C. : Ramanyada rüşvet ala
cak olan hükı'.ıımet memurla· 
rının ö'.fün cezasına çarptırı} 
mala.rı lıal<kmda Mareşal 

Antanesco tar«fın.dan yeni 
bir kanun !lıyihası neşrolun· 

-muı,rtur. 

L<>ndra 24 ( A..A.) - Alınall!lar 
iki alaydan fazla piyade ve tank 
l<uvvctiW Staliıı:grad içinde bir 
fabrikaya yeniden taarruza ge-ç
nt lşlerdir. Düşman ağır kayıplara 

uğramıştır. Her vakitki gibi Al· 
man kuvvetlcıi taarruza geçme• 
den önce top ve havan ropu ateşi 
ile Rus ınevzileri Uöviilmiiş bulu· 
nuyordu. \Devamı Sa; 3, Sü: 6 da) 

:: :,~e~iy~":u,ı!~~~~~~ler Y-">ıl- Yanlış bir hareket · y EN [ 
FRiNs-ADA Ekalliyet ve EKMEK Lokantacı!a~ve IÇERÇEVEl------

ecnebi okulla- - ~~halle bıcıl er • • • .. . 
Lil Şehrinde rındaki Türk- v l . gunde altı ton Afrıka ve ıkıncı cephe 
A 1 m anı ara . . ft ar ne er l şeker istiyor! NECiP FAZIL KISAKUl{fü{ 

b b t ıd çe mu al lıml erı - "t"b Şehl'tm•Z Muh:ı.!letı icı\er V'e Lok3'1• 1 ing"liz kaynaklarından sızan: ve bedavadan sokulduğu yerlerde om a a 1 ı Yarından 1 1 aren <acılar Cemiyeti mer?ı;Uplarım tevn 1 bazı haber e<lalar.ı , ikinci cephe- (ki zaten m.hvcıin buralara na<ıl 
Ucuz ekmek kar- Ha 1 k B i r O i k ı eri e<lilece!c ıek•r i·çin tz!cpname dı::ıldu- nin yakında Atri:ka.ıa açııacağı.nı sokulabildiği bir meseıe) bir mu· 

Şehirde 3 günlük 
Örfi idare ilin edildi 

Londra, 24 (AA.) B. B. C.: 
Fransanın şima1i şarltisinde. LJ 
nahiyesinde. Alman aSkerlerinin 
otun:luğu bir kahveye el boırnl:ıa· 
!arı atı'Iınışıır. Buun üzeri.ne Al
manlar 3 gün müddettl.e örfi ida
re i·lan etımişler ve her tarı:•fı ka
patıml§lardır. 

Bıcıııibayı atanlar bisiıkıletie fi
rar eunişlerdk 

rwmasın.a boşlamlm>Şt:r. A:zalar P >· ihsas etmek ister gibi... kavemet tesis "dip onu o:ra:dan 
nesi tevziatlndan tarafından ev.ere zartesi günü akşamına kad"":. COO'.Ôyrt He .... yden evvel bildirevm. ki, atmak değil ... 

(De.amı Sa· s, Su: 3 de) ·...- •- .. . Afrika '-- it tı ki hariç barakdddar 1 t İ edi1ecek · demolıırasyalarca Afrikada açıla,. Rntiuı ' ~·ı ""Y e ne - e 

Şehrimizıdeki e:ka1fliyet ve ec
nelhi okullarında ça!,ışan Türkçe 
dersleri muall mleı~ne ·Bareme 
dahil olmadı·klan bcyanil.e- me
mur karnesi veri·1memi\ıiir. Hal
buki çoğu ayda 18, 24, 36 lira 
gibi aız bir ücreUe. vazife gıöıım<:ok>
tedirler. 

!Bu kaıbil ıınıra'ltimler ll'J.ı:aarif 
(Devamı S>.: 3, Sü: 4 del 

~VZ · • B / d b · ·1 k m'. lıver (İialya müstesna) biç bir 
Mü kait, eytam ve cram;Ue di- eyog" ll ın Q ı"r cak veya h;ı,rekete gchn cee her· ı:; hangi bir ceplı.,nin (ikinci cephe) şey kaybetmez; demokrasyalarsa 

g, er ucuz ekın<>k alacakların kar- (A "k l ·ı ·· t d ' 1) h 

l 
lıak:katile lıiç' biı · alakası olama~. merı a ıı e mus esna cg e-

neler.ı· dün aJ,şam ekser kazalara g" yara m h h . k b d Q lr Q Q Herk~in zannı ve tabirile ikinci, rueıı emen erşeyı ·ay e er. 
gönderilmi~tir. Halk ir 'n hazırla- Onuıı ir:ndir ki .. m:ln·crin he benim za-ruı.:m ve tabiriınle birinci r 
nan karneler de peyderpey gön· vakası oldu "Ik saıı, mantık ve ilıt'.ıual d smda Af· • cephe, yani dem<>krasyala.rın ı • 
oorilmckteılir. BıuMır yarından i· ri.kada temin etti,.«i murnffaki,·et-

likı taarruz cephesi ancak A vrupada , 
!ibaren halk blr - ori tarafından ler gcrlye alındığı takdirde <lrm k 

1 kt B• d k k , k açılabilir. evlere tevzi o Ullaca ır. ır a am 1 s anç 1 - rasyaltrm netice bakımındail karı 
'"·' · Yi.ııe hcrkesi:ıı zannı ve ti\birile 

l\lalmüdürl•W<ıerı pazar olmas"' l d d ycktur; yalncz sermayes.ni kıır· 
. (Dovamı Sa: ~. l:>ü: 6. da) a OStUOU VUr U ikinei ve yme 1>en:m zannım ve im k . . d 

Kömür mü yok?. KömU.- olmasa 
fabrika işlemez. Kömür mü fena?. 
Fenası fabrikaya verilebiliyorsa, 
naklolunabiliyorsa, ocağa solruJup 
yanıyorsa fenanın yerine iyisi ay
ni vasıtaları işleterek neden geti ... 
tilmiynr?. Tesisat oozuksa neden 

düzeltilmesi için imkfınl.ar bulması 
şrrk.etten istenmiyor?. Niçin hal
kın tarifolenleıı. ve saatlerden şi
kayeti bir iocelemeden geçirilmf.. 1-------------- ===========================;! DÜ'n gece Be~ğ'],unda bir ağıı 

yaralama· va.k'ası olrno\l, b:r a
dam dostunu bıçahla vurmuş· 

tabirimle b.irinci cepheden maksat, tarmış " a ımt.yazı va.r -"· 
İkincı cepheden ını..rat ise, mih· 

ın.ihve:r:n kü.U.l kuvvetlerile 'başka verden deınokrasyalarm, . kcn<li 
ynr ve tarafların müddeası üz.erin· 
deki hak ve isabet aydınlatıl~ 
)'OL?. 

Bixe öyle geliyor ki, idare ma· 
kamlarmıız, belediye makamları· 
mız hal§ bu harbin doğurduğu 
müşküİleri yenmek hususunda 
kendilerini ayaxlıyamamı.şlanlır. 1 

Bala kendimizi 1934 veya 1938 de 
sanıyor ve herşcyi masa ];aşında 
ve •normal seyri!• içinde hatlolı»
nur ve olunacak zannediyoruz.. 

İdare makamlarımız ellerindeki 
salahiyetleri ıutı.k cerbeze ile kul
lanmak, halkı sebepszi ve lüzunı
ınız yere uğradığı miişkUlatıan kili' 

AVAR\ TAMAMv•GAYET ZARiFTiR 

MOVADO 
· ACVATIC 

İnönü İstasyonunda Bir Kaza 

~·Bir Marşandiz 
tur: 

"Gn"l€'hirde <lere 1:.ıo~a· 15 
numaralı evde oturan Ali adı'llda 
bir şahıs dün gece bu evıde c00Gı1o 

(Devamı Sa: 3. Sü: 3. de) 

treni yoldan çıktı! Gaiatada busa-

B .. d 1- · l . u bahki feci kaza 
U guz en go CU tren erı I7. ag- Galatada Perşembepazarında 
darpaşaga 9 saat geç gelecek 

(Y= Sa: 3, Sii. 6 da) 

hırdavaçı Orakyanın deposunun 
damım tanür eden ve Galatada 

(Deva.m.ı So: 3, S~: 4 del 

bir bedel' Uttrinde bulunduğu bir sermayesini değa, »lllıveriııı ser• 
anda onu ayrı ve hayati bi,. nahi· maycsini çekip alnıas .... 
yesinden wı.r...,ak, çökertecek ola.n 

Bütün bu bakımlardan Afr'1ra· 
cephedir. da açılmış <>lduğu veya açılacağı 

Böyle bir cephenin Afrikada işi . edaoile yapılan (iokinci cephe) pro-

ne?. pagandası, ya pek ynkırıda açıla• 
Mihver kuvycileri bütün Afri· cak illan hak;lti iki"iici, ~~ni birinci 

kadan atılsa, sanki bunu (ikinci cepheyi şimdit:k ;rnzallardan gi;,,. 
cephe) bakımından bir muvaffa. !emek içindir; yahut da demokras-
kiyet mi saymak llııın gelir?. yaların d.aha uzun zaman Sovyct· 

İkin<:i cepeden maksat, mihve·rl, Je'i ı:vutnı:ya karar vordiğ',..den 
doldurduğu hayati mcki\n içinde ötürii ... 
arayıp, tarayıp, bulup, meydana çı· Bun.a rağmen, •il..iııri ceplıe) 

karıp vurmaktır. bakikatilc alakası olıno.lan, lfiısır-
Y&k.sa bizzat mih\'crİ.n beleşten da lıeı· an bir faaliyet b,,iJenchilJ. 

' 
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HALK FiLOZOFU 

RESMİ 

r Ha :r n V a z -i y e 1 i ı ffAHKEME~RDE, 1 . r:::. _ IBaba, deve bır akçeye .• 
: ı il.isi de ya,b adaınlaroı. Adliye BiNALAR 

REŞAT FEYZi 
şıımanları zaJıDataa: Müttefikler ne gibi hazırlıklar k~rido~unda • karşılaşuıar. ikisi 

barp .ıılları bırden. .1 ı b } h d f • d• ? - Ooo e(cnd.im, ~allah!. 
Bu de<s yı;ı baş•nda, yeni tesİ!ı 

e.:ilecek rnekt"plcrdcn birin.in, lıi
nasızlılı: yüzünden aplamadığını, 

gazeteler haber verdi. !\levcııt 
mekt.-plori:mizin kaçla kaçı yeni 
ve rahat i>inalardadır?. Böyle bıiır 

hesabın Leticesini bilmek isteme
yiniz. Çünkii, size ferahlık vermi
yerektir. 

zcl, yeni ve medeni bi:ııal.arda o
kutmak lizımdu. Çün.kli, bina, her 
hangi bir denı malzemesinden da
ha az kıy.1ıeUe bir terbiye vaı.Wı&I 
degildir. Fakat, }tft neden,,.,, Ma
arif Vekaleti, 1staııbulda hemen 
hiç bir yeni bina yap~ bü 
tüa mekt~pluiu, eski konakılıırda 
kiracı ol.uak dalaştır.tuııştır. 

• • nın .• 
H'3.rpten C\"\Clk.i Fra""""", bir ~ yapıyor ar un arın e e J ne }f • - Oooo! S'•zode mi bunda mi· 

mıııtıur su ıocıb'ıierl vatdı. B1"nlan!<ın r-::-::----:-------------------
bil'i de m<ı,ı.lzn ald..ııu üwre ,.,..ı.k.I 'Y ı s E k. B .. k A . 
biikilm<:t mc.rı-ı oıan v~·dir. ıı>r de, \... azan: • • s ı u reş teşemıliteri 

Diye IYirib•rlerinin boynuna sa
ulıp üpiiştiilN .. kokuştulnr. 

Son yıllarda, İstanbul bttla imar 
edilmiştir. On beş •ene içinde vü
cut bulan binalar tehrin hemen 
dörtte birini teşkil edcc. Fakat, bu 
imar hamlesi içinde, resmi binafar 
yekunu şayanı dikkat derecede u 
dır. Maarif Vekaletini b;, tarafa 

bırakımı, belediye bile, kendS 
içiıı hiç b;r bina yaptırmamıştır. 
Diğer \'ekaletlerden İstanbulda 
resmi bin:ı yapmmak t~bbüsün
de bulııD3n az olmuştur. Ekseriya, 
devlet :laireleri. artk ikametgah o
larak kul!anilamyauk, e. ki, ahsap 
siyah ~inalaTın kiracısıdır. ... 

Evvela yapılması la:z.ım gelen 
bina, mekteptir. Çocuğu, rahat, gü· 

RO::\lASı~ 

.İS::\ıi 

Baya.. N =1ıe Muhitt' Son 
Telgraf'• yMi bir romana başladı: i 

·B'.cr palydÇO, dört canbaz, bİr del 
hokkabaz ... 

Bu ı tiıinil ıoman ,.minde eksik 
olau ~unlur vır. Bjr \1JrgunCUt bir 

muhtekir, bir de islifci' 

AYAKKAP 

MESELES~ 

Bir habere göre, ).Slllnrlama a• 
ıakkabıbr 60 liraya kadar yükı;el
mış! Artık ısmrlama ayakkabı yap 
t;rmak, eski zamanda, kaek.e ma
hallesindo ev )'1'Pb.nıak gibi bir 
şey oldu. Vık.t:Je 60 liraya lstaıı· 
bulda •alıltk evler vardı. 

O eve başımıa sok"1-dık, şimıli 
bu pabvça s..d«:e ay~ğ,nı.&7.l ııoku

yoruz!. 

BAL GID 

YAŞAR: 

lstanbııl ı.ususi idaresi, bir za
manlar, gii=l ilk mektep bmalıın 
yapıyO\'du. l\laarif Vekaleti • ı.-
disi bina yapmak zahmetine kat. 
Janına<iaıı - vilayetin bu binalum
dan bıw.larına lırsat buldukça el
koymuş, muhteli.f mekteplerini 
> erJ.eştinnişti.-. 

İstanb'-lhtn imar pliuııruln, Ve
kaletlere dii~cn vazifeler nelerrur, 
bilmiyorıız Heme.o bütün devJ.et 
dairelerinin bir çok resnıi binaya 
ihtiyacı 'ardıı. Bunlarm yori, pla
nı ,tahsı>alı ·ıe yapılma umanı ü
zerinde görü~me~r olmuş mudur?. 
"1ü.•takbel İstnnbulun gü2eUiğini 
tamamlı)aCkİ unsurlardan biri de 
res.ıııi binalardır. 

Sanyer Halkevinde 
Cumhuriyet 

Bayramı Hazırlığı 
Saırıyer Halk()vi Cll:rltnı.yet 

ba.)1ramı için 2'E!Dgin bir progı:11m 
ha.zırlamıştır. BJha.ssa gençliğe 

ayırdığı saı:-!11.orde Bö!l;enı.n bü

t(Jn ÇoCUkl~ını tatımiın edici ge

niş yer ayımuştı:r? Haill<win.ın, 

bu a.Uız mıisafirl'eri içın h21Zıladı

ğı 2ll ~inddk.i (Karagöz), 29 

da umuma temsi: ve 30 i~.c;

rin<le de sapr haırc-ketlerme sah

ne oluşu, bö'ıgoes'ni baştan ll>aşa 

harekete ve neş'eye götüren ha

kiki bir bay.ram olıı.caıktır. 
' 

Ekmek karnesi kopo· 
nu aşıran memur 

mahkum oldu 
İsanbnl bİl'İnci mitli konıoma 

malıkem"'<İ dün belediye iktısat 

miidürlüğil sayım 111eı:ıuzlanndan 

Rahmi Kulaşı ekmek karnesi ku· 
poııu aşırmalt 911Çile muhakeme 

ve ınalıkfun etmiştir. Mevkuf bu

lunan Rahmi Kulaş 6 ay ağır hap

se ve 6 ay da memuriyetten men'e 

mahküın olnıuştw. 

<;<it ~Jar.n !Wr yaptı&> Brod«8 lal 
Barı. ~ varoı. ııeı )'ıl, <lünuanm 
G.ö.'<1 b•r 1.-ıö;.ıeoiad<;n, b~a çok ,,,_ 
rr.an madamlar, ~:<er gelq., zayıl-
1- ;.;.rı kür yapaTlardı. Bu su şeh
rinin bartY'Olan. sıa;.r nhhi t.e<l::ııirleri 1 
rıi\tayıete 'P)re, ırill"lanıa.n .ince, na.rin 

y~. 
B>lhasoa, zavı.thğın mod:a o]dUjlu. 

barbo taloa<ldüm ed•·n yıl.lama, biT çdo 
zenııjınler, Fr......,ın bu lcllçUk ııehr'
n1n cıacmı müşterileri arasıncla ldi. 

H-le beraber, yer yüzünde ~ 
ins:mlr..r da arzaiımıya b8'1iadı. ÇülılN, 
eSk'.,; Jo:ıdnr gıda, ı<ıha<l! ni!.redıe?. 
Şmdi, Avrupa g,,,.bcLe"4wn yazAJi>. 
rıa göre, F:11Jısanın bu lciiçül< su ıı<b
- en:ak üç m~l vaııınıo. V<e 
b.ınlar da ci<tien, ş~nlık "°""""' 
""'9ler. Üç m~= aga·hğı )"l'kil· 
mı, 375 kilo ön4. Dsnrıı<, vasatı, beheri 
125 kilo l:"j.iyor. 
~Unum! Hll'llP!e d~, ~~ 

~· bw çc1ı: nanı.r 213G'illarıuıı. 
kannıiantU, göbeklerini laayfbı 1ımiş~er
di., ş.rd, :yun! baotıin dördürıctl yolı 
~ dıe, vaz\y<ft yine bWl«lir Vak
ı:yJ.e lıllLk <ÖD<le olan ar, ş;ın&; adam 
alcıllı zayı!lıımış\ıl". Şlşman!3'r balık 
P~ haline gelmitJtlr. Zaten -ıf. çl!'Oz 
ııilıo alaıniann 1sı> -ter, şın.:!i iyi gı.. 
da da a.larnıyorlarsa- A:rtık ne b.Ue. 
gelmiş oldııklarını ı;;ı; dilşilnün ... 
F~ bazı şişm!}niar va.mır ki, on,.. 

!ar, ôy!e Joo!ay .ırola.y zaıyı!Jamazlar. 
Onlar da ~nlık bir i~ct ımrsele-
9, iıör bü"'.>..- """"'1"9"lir. Su lçe<>leır, 
et, yağ olu1'. Böy].,Jet"Lne ""'"Oüf et
m.."'k milırrldi.ndilr. Faktrl, urnıı..nnZ.yıetle 

. ' . . . " )'UIU!rın:.tl ~ oolm~ siızülrnöo-
tÜ"('. 

Kaııhn!ar ataslnda, ııolmu,, o!tnlar 
txl{ belli ol~. Çiln!::rJ, h.lıb~ rağmen, 
boya fab1"1'tal8f"l, her rrvi m;~j bo
YAGI: yapmakıta duvum edıyorlar. 

HArp, dfi<va .ıt<tı.s.diyıi.tmı i<m!fo
den samı.yor, Ş~dT. Fransa::ıkl o \...--ü
çülı:. Brides lns Dan, §<lhrlnıd<'kl 1<!;'8at 

ta, otellerdoo çalışan yü:ı:ie:·""· b'n.
leroc iocı.m doü.!;ilı::üyorum. To!J;i. ı.,,.,.. 

~ iŞ!IÔ:z ;ı..-o.lm:ç:>r. Şı ~- m !en üç 
~ri bulunduğu.na glire, bu ür; mÜ,;
l<>T'f"'1 bctyoeceği para, elb'1ıle bu ka.
drac !nsalıı doyurup bes~emc:z. 

Vakıl'y!e, İştenb"l<kt da ı>r şlımsnlar 
c~ vardı. Bi!ith.are, bu cemiye... 
f(n ~ kitapçı Akif Bey mıerhum öl

d~ 90nra, galib•·, cı•nô;ı>et le Oıağıl
dı ve bıışb il001"1', yı nlden böyle lı'T 

cemiyet kunmııdl. Harp yılları ıı;;nde 
§~' c~ı; g;ı,; b<r t~kıküle 
li.i;ımn )'d<tur. Ha;"l>t ve. !ı.'ıdlaeler 
~anları naımıal vr2:yde sokuyor. ' 

:aa.;<100 kaime. b•r sin vamd1~: Şi§
m.an z.a.yı.IJa.ymcıya. kr.dar., r:nı;rıfin ha

li dumaın olur, ererler... Vücudün. 

dıe 1'1, yağ ""ık u yııpmlf ol an !. ,., be !kıl 
bugOO Pn ziyade k;lrlı bult'TL>nla.rd.ı.r. 

R. SABiT Boğazı bkah bir çocuk var. ~ 

çen gün Son Telgrafta bir de rö

portajı çıkmışti. l\Ien.kla sorulan 
sual ~u ·ı!i: Bu çoruk, boğa'Zl tıkalı Fakirlere sıcak 
oldugu hdde, bu şekilde hüyüye- yemek tevzii 
bilir mi?, 1 ~~<;<-f>:~(J!'l!ı~~~'-~.ııı • Fakir vatarula}lara verilecek o-

0 çocu~'UD Jıoı';ran tıkalı olduğu 1 Yerfnda b1r karar lan •Stcak yemek. le\'2iatına önü-
balde, günde iki kilo süt >çiyoo-- müzdeki ay başlan lucaktır. Bu iş 
nıuı!. Sanki, bi~im bo~azımız t,kah ; Cnlvenıitcdııtt> Yabancı DJ!c:: M k- ı için Kızılay iki yüz bin lf.:ı ayır-
değil de daha fazla bi:r şey mi >i- teb!nin kııpanm:ısı re, d:l>a bir ... yıl nnşhr. 

CV'"<'l mltin·ko~ı y:ı;ıılan bir hata, geç. ,,. ·--~---------
yip iç;yoruz?'. ,, "-~ o a tarrur ec:i.iırılş oıdu. ünıver&- 1 

KÖ~IÜR VE 
l\TA.'llGAL 

Bir bal:ır mantıalm 2;; liraya sa~ 
trldığmı bayreile haber veren ga

zeteler, benim hayret ettiğim bir 
vaziyete düşüyorlar!. 
Unutuıodıu ki, 1'ömür bugüne 

bugün en lüh mata~. Böy~ lüks 
bir madleyi içine a.tacıık vasıta, 

elbette lük.s olmak gerek!. 

AHMET RAUF 

l<~<e bağlı boy:~ !i.r nl<'lciep, h<oıi<ese 

g. !p gorün'Qyw&u. Fald .;! !1-ıımnde 

de, m · t t rler vardı. 
Maarit VE'l<ıil!61', ılmdl bu m<:ktetıl 

loapatmlllkla, !,"ilk ycı-ooo bir 1'M<J.r 

w•111 ... eltle lka.Jmı.yor, tlr.i\ ero:ıeyı, !tendi 

Işı olmıyarı bir Y'~ kurla .;ı<ır. Bu 
IDE+Jtep, Ankat6da y("Oi kuTuluce.ğı 

:ı->rdiı çok dBllıa f.lode(J olab lir. Mü!'8-
-..ıye bundan aom•ıtti faaloiyeti için 
ırr.u ... 'afıfa',ı: :'l0t di13ıomek ~. 

BURHAN CEVAT 

r Mizahi ve Milli Roman No. 8 

BİR PALYAÇO DÖRT CAN
BAZ BİR DE HOKKABAZ 
~-----J Muiıanil\: NEZİllE Mt;HİDDbl \.. _____ J 

... - Be :::i.. Eğer a.T'..<ad:ış oh.ırsak ~ 
2IC daha ne ki ramcA..- gosıı,reoe~ 

- Sa.hl mı.?! 
- Dbtt sal:ıj. •. YArın s zi 11'.".tl'yece-

~-
-· Ne ı)dc?. 
- Bil.wmda. 
- BıJTonı..-z neni~?. 1 
Rat p bey bir sevi!>çl·· poriföy'Ünü 

çık -a·'llıt blr k:lrtırz.it maltı.: 
- YaTuı ıa.m <1'"1 ı buçu.-<a teşrif e. J 

z b• Mber çlbr ı· \oık:slye at. . 

- sız~ nas>! t.•;ı-kl<w- ~ bit
mem ki?. 

Ko.rlm=:n ~idi~ ka
pısı ÖllOııd..ydHer. Falıorş eldiw;a:ıdi 
k•Jçllit el..ı.i u:zıat'4.: 

- Şmmi~~ Al.la.ha. ısmar:.adık.. Bu-
rada "yrılaiıım. · 

- Drcrr~ln.iz ... Yarına. k.adıar saı

bırsw!kfmı ölmaıe;-dirn bari 
G«ıç !tnduı ııavirr-" ~ lnf'f b!r k:ıh

lalha ile R<iClUn eı:nl ı ::Jt !mlı a
dımlarla Galataaır.ya d<ı/ını y.o:üdu. 

!ar ve 1 ç::y •C"l'Y'! g":lıerl.:. ııor 1 

Ral!p olduğu Yeı'i!.e durarak onun 
yüAl:ı1l:;ıOndd<.i t"'V !<: ite haynın hey

bukleleri- :ron b~ O kadaır b jenmiştl ki 
arlaısı.ııd::n gi lmemelt !~ lco:Jini mr 

-- H:ıoy r, hiç '>ir -0ı ycöt... i ~ Ve Gilızel Falıi~ gcrzcerlııden 
- D ' yar>11 benı • t ede- l kı::ylıo'uncıya kadat' ıutoasından bak-

. z?. ı· "J<:ta:ı oor= Tllnrl 1.a.Tafına doğr\I 
- Eg r bu size s:r.ı Jıel vıorcc..'be ta- yilıilmcfe beç]a.ch. 

bl g• lm. G<...ıerct·= y&tdıma. Hem l'lll'il:ı'Or. ı.em de bu umulmaz 
v•i1Aıın> weaı.lı ol,._ 9i1zel -djıfoe ee>in yordu. H le inatç 
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~ı:-r:~.s:ne çı;..-taıne[:e mı;v.o:.ıfıt~ c.iacagını 

dn .m"n 1k lk<ıbın& 6 """ V·<&< lı:ılda~ 
rJ ·eıı:en~·Y-ô C:.~ .A....ıma ı l\l 'til:it :ookağını. 
gt1Çh \ .. kiicilk p&rA yo.."Wltl kıa.pısı.ru 

çalı.ncıy-a k: .mr tanı......,.,.11yl .lı'ahil'e ile 
me<,aul o 1 d ,_ 
Kapıy1 pa.n.si;ı<ınru Ma.:bnın !cz.ı i

rint açı.. Sa.ı~ u! " bcf~ Rum d;J. 
tıerı ı:..,. do aaı:ı,, göt'iiııx"': 

- 5€"'1 ıııe.dijlilli O:beyd!m t:;pı,yı 
aorr. !. D Y • k..:çUcük burnunu 
et.: .. .;m .r!a.rgm kıırı:t rdL. 

- Vay ~u bcmi kxr.W<>l'SUll i-
rini? 

Ratip İr~n.i'r.in küçOk bı.ınıunu iki 
parmağı orasın:. sıJ<,ştır'1'!ek yanağuu 

&sacı~ 

- E!tıei ,.n?. 
- Atamw!an k:ırıa kedi mi ı:e~t;?. 

Ne oıdu btl:Ylc?. 
- /\., :ı:zı!;m kora kC<i değil o sis-

tl"'1ln beyaz Ve.n k .!isi goçt. • 
na~p b r klllıl<~ attı: 
- o da ' 

S.~ ~!-' ı L. - ı:n• ..,.... .... yo~n.... ~ o fiis... 
rnı:ın koca karı ~ bug(:n. 

- Vn..~n gıclsıln bUld.an sana. ne'>. 
- Ca lırT' ~ ıst niyorurn onu eu.. 

~• ... B·z ranrllı\"UC"U d<?ğ !12!. 
- Al'ah A!l:ıh!. .. Aar.m ~<i 

kadın bın. y;ı. e<'. ''7.JC " ilen r:ınd.,. 
vu.cı.ı , c. -40.n17? 

AFRİKA KIT' ASINDA NELER 
O~UYOR? / 

B.r.k!şı1< ;\tmer.ikanın harl:>e gir
diği günden.beri Afrika kıt'asmda 
müUtefüder bir çdk işle.: yapt.ı· 
lar. Bunları hü~ edelim: 

1) İı>giLizler Batı Afrika. sadıil- • 
!erindeki (Ba<1ilıunıt., Freetoverı, 

SaJoorat, Lagos) ü.9.k!rirıi ıtakv1ye 

ettiler. 
2) Hransız Ha1ltı iistüva A/Mkası, 
Fransız Karnron müstemlekesi 
ve Belçika Kongoou müttefikler 
tara.fına geçt>i. 

3) Btrle~:ık A111er'1ka zenıci cümr 
huriyeci Libef'Yaya ve Be1ç"kaı 
Kongusuna seferi kuvvetler gön
derdi. 

4) Pan Amerikan hava yolıları 
mieElS<'Sesi, Batı Afrika ile Su
~an ve Mısır a.-asında Çat gölü 
uzeri.ın.den hır hava yolu açtı. Bu 

ydun başl:caı nıeylda.ıılan ve üs
leri CMon.rovia - Lagoo - F. La
m::r - Sıııd anda El FaSher • ve 

Mısır'da Oboduııman • Ka.Jıire) 
dir. Aım<'rikadan MısıT ve Orta

şaııik' a gi:ind Ct'i1en :ıı.al<'.~y.:, ve 
barr:lba uçaıl<Jarı bu )"1ılan sevf<e

d•'hnektedir. Alıır rnalızeme kam
:;-onlarla yine orta Afri4tadan ge
çen i.ki yo\ .le göııderilm ;tOO.r. 

5) Müt::.efil<'lerin •kulfandığı ka
ra y•oEa<rından en mii'lıittni (Du
ala - F. Larm - E'ı:Jbeıda - Hail'" 
tı.:m - Kthire) dir. 

Bu yol Eiıdbei<la'da Suu .. n -
Mısı.r dc11l' ryoi:fle bi.rlle<,,meikıte
d'ir. D.:11a ccnup:.a Painıt.c Noire' 

dan b•şlıyan ve Kon.gu vad1sıle 
Cenubi N.l'e kavuşan yol, d:ıha u
zunı:lur. 

Bunlara üm;tlburnu de~ z yo
lunu da katıusak şu ııe~.ccyi çı
kanız: Mülttfildler Batı Aıfcikaı 

ile Doğu Airika a.rasırı.da o"ldırlo
ça emin d<·ni-z, ha~·a ve kara mu
vasal• bati.arına sa.hlp c(muŞ'at'-

dır. 

6:1. Doğu Mrik:ııda Er:ıtreG, .'.J(ie-
1ıiı bir rr.alzeıne deposu haline 
gıe\i:ııılrriştir. Ümi1lbum.unu dPla
şoo ge-m' k>ıfi'lele.-i Kızı'kienizde 

Massaua ve Paft • Sudan Jimmı· 
!arına ma::z.-~ taşı.rnaıktadırJ.ar. 

7) rngiUz ~ Afrikada Ma
dı:gaskar adasını iı;ıgale devam e
diyorlar. 

Görülüyor iki, A:ferik:a kııt'ası, 

mütıtefikılerin bii harp deposu ve 
h.a.zıı.rhk mev:zıi.i. hal.indedir. • Bu 
va:iıy<et oııJua bazı '11iiyihl<: im
kanlar venniştir: 

Mübtefildler bir taraftam Mısır 

cej'.Jhe9ine ve 0!1!.a Şa'llka emni
yC'tle mal.reme ve kuvvet se>1ke
deı!ken, d.ğer taraftan şimali Af
riıkaya doğru bazı taarruzi ha· 
re'ketleroe bu1una.bmı:'!.er. Fansız 

HaHı üstüva Afrikasının müttefik 
tarafına geçmesi, bu işi ço"k kıc>
layl.eştımııştır. Bu müstemle>ke· 
nin şimal hududu üzerinde L bya 
vardu; ve geçen sene hür Fran
sız Umvvetleninin Cenuhi L'lbya
da bazı küçük aıkınlar :yaptığı 

malı'.ımdur. 

Müttefi.kfl.et; bazı moııör:.ü. ve 
xırh1ı kıt'•iarı bol hava kuvvetle· 
r,le des!'ll!k:l:iıy1!relt Cemılbi L:b<ya
ya ®ğru taa.<ru~a se~ede'billr

ler. Bu ;m.1<ansız 'bir şey d"'1ğiL
dir Böyle b'z hareket, şüphesiz 
Mısı.. cö11erinde duran mihver 

ordusunun yan ve gerisini t.eh.d<t 
cde'bilir:er. İngl"ıter(den uçan 
t~:;yareler Alpları aşıp İtru'l)'ada 
Cer.ovayı 1:ıw::m"fua.Jadıktan soIJl'a 

Çat gölü civarında.n uç•ca·k uzun 
merıırilli barrlba tw~ryare!eri Tu
nus ve Bingaai gili hedd:ere 
pcl<.i'Nı müessir okıbili.rler. 

ŞirrJd:iki ha-ide en ya•~;:ın teh
dide maruz kalan V'i.şL Fra nsafü
na bağlı o1an Da.kar iıs~.fülür. 

Hul;isa. müitef.:trl:ler, Mrika 
kı:t'L.sının bu ha·!p1-e ~'llıoyaet ğı 
stratejik roller> .i<yi kanıı.nq1a~ 
ve onlara J.ii.zım dlan eherr.ı:niyeti 
ve kıymeti vermetkte kusur e~me
m'~r. Zaman, hakikıtte kcı:ı.
di;;iındi?n iat'<fade etırnesi·ni bilen 
iç.in çalışınnMadıo'. 

Afrikada görül'en mütıtef>k ha
zıı•lıklarının hedefi bizce bundan 
>baretıfü. Fı:lkat büyük netice~ 
vermesi için belltl b'ra-ı: daha va
tti< geçecektir. 

Biri: ., 
- Hayt0la? dedi. Burada ne 

arıyOl'SUn?. • 
- Ne ıorıyacağım? Evi on iü 

bin liraya sattım. On bin linstJU 
peşin aldım. İki bin lirası ~in de 
biır senet aldıındı. Senedin müdde
ti doldu. Adama götürdüm. Kem
küm etmeğe başladı. Bekledim. 
mekledim, Nüıayet ahıınıyacağımı 
anladını. İcraya vereceğim. 

- Hangi ev bu?. 
- Nakilbetteki canım!. 

Sen, 
ki .. 

Aaaa!. Hayırdır inşaallah!. 
Nakilbentteki evi alnıadındı 

S<ınradao aldım .. Sekiz bin 

liraya!. 
- Ayol! Daha üç sene evvel 

•herif dört bin lira istiyor_ Dört 
bin !ıraya ben ev alabilir miyim?• 
diyen sen değil miydin?. 

- Ben.ilim .• ben.d=nı amma, m ... 
sanın her zaınanı bıı· olur mu?. 
Hikayeyi bllınez mis.in?. Oğlu.: 
•Balıa, d'Cve bir akçeye!• dem.iş. 
Adam: •Geç oğlum! .• demiş. Oğlu: 
•Baba, deve b"n akçeye!• demiş. 
Adam: •Al dn gel!• clıımiş. 

- Halı hah hay!. Öyle •• dojjnı!. 
- E. Şimdi ne yapıyorsun ba. 

kalını?, 

- Ne yapacağım?. Ev, apat<lı; 
man, dükkan, arsa al'p satıy<>
rwn. Sekiz bine aldığım evi on 
iki bine satımı. Yc'd.i ) üz !'.raya 
arsa aldım .. B'n iiç yüz Jiraya sat
Uın. Bir dükkan alıp sattım. Bi:n 

dört > iiz jira ondan kazandım. İş
ten <ic anlan1ağa !ıaşlad~m. Bey 
gibi g<>çin:p duruy<>rwn. 

- Sen ticatclin y<>IUJIU bulın!>Ş'" 
sun. İyi iş doğrucr.u. 

- Ne zannettin ya?. Elbette iyi 
iş. Paran varsa, beraber alıp sata,. 

Jını. 
- Bende o kadar para norcde? 

Topu temeli, olan b>ten paraııı 
beş altı binin içinde. 

- Senin evi de satarız. Olur oa, 
on iki bin. oıı.ıan sonrası kolay .. 

- Bak, bu işe benim de aldım 
yatmağa başladı. 

- Benim acele işim var. Apar• 
t>nıruını adresiıri -.·ereyim. Ne za

coevanu Sa: 3, Sil. 7 de) 
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HALET EFENDİ 
1761 e doğru doğımuşnı; Kmm

lı Hüsc·y n iraninde b:rinin o[:1uy· 
du; çocıııd:uğu ,e grnçliği, Şey
hü:"i.sli.an Ebu Lıhım12ade ŞerH 
efenıdi ko.'1ağında ge.,ıt<, mükem
mel b:r tcrb:ye h tam~ gördü. 
Kale.-ne g:rd'.glnde, ze::.:ı:ıı, ı.:ya· 
katı, \il~s ve ytras· ıe a:ıl1<adzef.ıa
nnn iç'.T.di> bir ~Xi :-et o;11ıu. Fa
ka.t, =ısı•z ihf..irad'arı, wıu h..\ç 
bi.r yeroe barın.iıramadı. Ebu Be
kir Sam. P<l§a ve Ohtıi1i Ahmet 
Paşa g:b dcğerL kun·Mıdan!ıarın 
keıliıüdalı'.kila'Mr.da buluı'C!u; haıt
ta bir aı: alık Fenerli Rum J3,.--yle
rin.den Tersane terciimaıı.ı. Kali
ma-ki bey>n 1<ıift.ipl.iğ:ni ve oğlunun 
Türloçe mıuali'ımillğ'ni yısptı. 

OLuz yapında iken, fbiJyU!c 
şair Gaı;p l)edcnm ectebi ınecl!isi
ne kalbul cdi'kl:i. Ondan, cidıden 
feyiz a:.xiı. Diğer tara~n, zevlk 
ve safasına d'ilşldm büyükıl!erin 
i~u - nüş f>]em''"°:rı:oe sdku!du; ne
zzfn-ri ve zera.fet: il~ kendlsin1 
sevdi'I'!neğe m'\lvaffak d'.du. 

1802 de orta e':çil!:ık ile Par:se 
g:tti, üç ay k.alıd: göl'güsü Çok ge
n'şlecli; ikinci Malmıudun cülu
sünda yen> pa<l'şahın gizli müıa
vıri İbrahim Rafet efendinin d1k· 
ka1. ye mu.lıal:fudini kazanw; e
fendinm mahremi ve padişah ilıe 
ola.n g1z'a m€il<ıtupla mıasııun va
sıtası cr:ıu; Rafet ekrıdinin ölü
mü üzcrıne de, Mahmut tarafın
dan Rafet eiend,n·n ye.t'<ne llro
nu1du, pad',•lnn en mahrom şah
si bir dostu oldu; keno s ne res· 
men de n~ancılf.< vcrJdi Halik 
araı•1'nda cD<"V'let ldıJıya•ı• Jiı';dbı 
ver"ı_n !T.3'et efe-nd:niaı i\>jhat 
dwrı 13 Y'I sürdü. Bu müddet i
çinde fa'Zl,:<'t ve ·~i.darını çelke
mediği dt'vlet r'rolni malwetıne
ğe çılıştı , Mora isyan nda if;e, 
tub!;ı:.,ı;ıu yol:, Terıedclenlıyi ölüme, 
kt>ndJs'ni d~ ccl'C<la, dcıi'"ti de 
acı ve bUıvük bir ka'o ıha sür\: -

( Yazan: 

\. Reşat Ekrem 

1e<L. 

Koçu) 

ı 
Hiı;let elendi dalrffi, zamam

nın cıı pa:-lak s:ın'at ve il:m moh
H\...,.iııırleıı h·ri o"lrntıl'llu. He<r ak.
ş.ırn lıınağmda 'b!r ~k at'm ve 
tnır tap!anı11dı. Asrın muslki uı>
ta',arı bu t:op!a.nt..1ara llxıŞ!<a bir 
güzellOk verirlerdi. KendS$ne za· 
ra.r verm··yeceok k"'!JıSekıre 'kaş 
daima• lutüfikfır oeılrnak iıt,,e-yen 
efendi., yaradılışın.da gadıdardı ve 
müStclız•yd1. 

Vücut güreıliğl ve yüz güzel
Liği He 'kinci Mahmudun ü,,.,..;n. 
de muıha!ldkak ve çcik iJyö bir tesı.r 
bı.rak:rnış olan bu adamı, !bir kap
lana benzetenler dlm~. Gün
loü.k hayatı üzerlne, kocaman bir 
e:lt ·~kil e<iecek kadar zengin 
iıkırak<r naklolunur; kıi l;,..ı [ıkra-

1.aır, hat.ı.calar, H"1ıllet efendinin 
portre<ıiru caM!ımdınmak 'baikı

m·m:lan :ıxL'< ~k ~ey öğrenir. 
für gün Hiılct efendinin tesiriı 

ile bir deThanlının idamına• hüı.'<
molunmuş; e.fen<h, şefaat için ge
Jent<,re: 

c- Birine ihtiyardır yazı.kılır, 
öbürii.ııe gençtir yazıktır dL)"OT
sunu.z. İdam e1ımek için her va-
1"'~ oır'l:a yaşh inl;an!l.aTı nereden 
bulalım?• demiş idi. 

Hilot efendinin mahvetımek is
teyip te muvaffak olaırnadığı bô.r 
Köse CanLp efendi vardı. Çdk 
çirkıin bir ad.amdı, gal'b~. eliım 
b:r şek' de çiçek ba'luğu idi. Bir 
g in, bir hünıkiır alayında. reyirci
Jerden iblyar bir kadın lli'"t e
[erldiye: cRalbb:ım seni padişaha 
şirın göstersin .. diye dua etmişti. 
Bunu ;~iten Hiıle'l efend' kadına 
dıönerok Canip efeıı<i~< gooter
ımiş: .Han.:ırn .. Hanım!, Sen o 
duayı arkadaı'ki efendive yap! .. ) 

diye s.-s'ımm\şri. 
Yine o a.c.;rın r:caı.ı~n ıYioralı 

()uma nefcndi, del'viş t•lbi.atlı ve 
'tıerrlz ka ',b.\., gay~t vakarlı ve 
~etlbiyeU bir adamdı; ffiüet efen
dinin tekımes"ni ye<miş, a.zi!edil
m'~ riiı•lıc.': alrnmıs, şerefiJ.e uıy
gun olır van vazifelere taıyin e
dilerek tah'.<;r edim'şli. Fa.kat 
her şeye fe,ıkaliıde bir meta.net
le dayanmıştı; öyfle ki, boy;ramr 
larda, Halet efendiyi ziy,,,,.et et· 
'™"k büyi.i!düğünü b<:le g&ıteıııni~ 
ti. Efendi de, onu, her seferinde 
rneroıiven b;ı@lldan karşılar, 

giderken de ayni hürme1:e uğur
lar idi. Bia'.' gün, yakınlarından. 

biri bunun sclbE!bi.ni scrmuştu. 
Haı.ct efendi acı ·acı güllmıiiş: cE
vet! .. demişti, ben bu adamı sev
mem .. Rütıbesini, memuriyetini, 
mal:ıını aİdlım. Canıaıı ~ t& e· 

l.:mdedir. Fakaıt ü:ııerindclki fbi., 
()<..ırnan efenıdfök va.r ki işte onu 
alamıyorum .. ve k.endisiıne bun
dan ötürü hıürmet ediyorum!..•. 

Bir güm, sözünü pek s<ikırunı
yan bit crootu ;le bahı;-ede dolaşı.. 
)'OI'l.aı:mış; bahçıvan b'.r incir fi
danıııı ı ooküp atmış berü.i bahçı
van:ı d!iinerelk: cBu füiiam atma-! .. 
Birjn"n ocağına diHıin<'k için e
fendi h.a·?.reh'lerine l&ı:ım olur!.• 

demiş .. 
'[)öh."tiiı'ttii:ğü lkan1ar yanıma 

k.alıınadı; bilhassa Tepedel.C'nii a· 
i1e9inin ahı tutıtu, 1ıkinci Ma,hmu
dun kendisine alan güven bağı
nın son ip;.iği lrop\oı.ığu gün, solu
ğu, siyasi sürgün olarıtk Kon· 
yada a"!ı.iı, ve arkasınıdan da cel
Jiııdm kemendi. yet:şti. 

DiYE<bllirim kl, Omıanlı tarihin
de, o meşhur ibret taşlarının ü,. 

zerin.de teşh'r edihniş keııiJı: ba!f" 
:ıar arasında haacikakn ibret gö
zi~'le seyrecii'ımeğe değer, Hale.t 
efeıır.inm b~ ciırnuŞ!ur. 

R~ Ek_.. 

DIŞ POLİTİKA 
rranıa111n lmldl 

artıyor .. 
Yazan: Ali Kemal Sunman 
Bugünlerde Vişi Fraıısası iMı 

Anglo.akson tara[ nın arnsı daha 
açılmış oldu. Londra u.; Vişinin a
rası şimdi açılın!§ olmuyor. Fakat 
~i tarafın münasebatı 0 hale gel· 
di ki vaktile Çörçilin dediğini h,.. 
valııit hatırlatıyordu: 

İngiliz Başvekili 940 felaketi Ü· 
zerine Vişi Fransasından . bahse
derken. ~şağı yukarı şöyle demişti: 

- Vışı Frıınsası ile yine konut
mıya devam edeceı;iz. Hapishane 
penceresinden bakan bir mahpus 
ile konuşur gı.lıi.. 

Daha sonra mahpus ile ziyuct• 
~i, eski dost ve müttefik aras11>
daki konuşmalar çok geçmeden 
pek tatsızlaştı. Nihayet Londra 
ile Vişi anısındaki resmi ınünase
beiler kes'ldi. Fakat Vaşingh>n hü 
kıimeti ile Vişinin ar8'>nıılaki si,. 

yasi münasebetler devam etmek 
tedİr. Vakit vakit gerginlik gö· 
rülmedi değil Buna rağmen mü
nasebat kesilmeden kalmıştır: ma-
lüm. ' 

Vişi Fransasınm başvekili Laval 
Alnıanyada çalışmak üzere Fcan
sadan işçi toplayıp göndermek işi
ne pek sarılıruş bulunuyor buwı 
kendi bakımından muvaffak oldu
ğu takdirde belki de siyasi haya. 
tının en mühim bir faslını yaşa. 
lnl§ olacağını düşünüyor. İşgal aJ, 
tındaki Fransada Fransız fabrika
larının da Almanya içiu çal·ştık. 
)arına göre vakit vakit o gı'hi tes). 
satın üzerine İngilizlerin bomba 
yağdırmaları Vişi Fransasının da 
İ?gilizler aleyhinde yenmen ne!j>' 
~ı) atin bulunma,;ına yol o<;mıştıır. 

Ingiltere ve Ingiliz.ler aleyh'ne ne 
söyleneceği de b:linmez değildir. 

lııgilicrcnin ve İngilizlerin .,.,ı.ı. 
denberi FraMaya ve Fransız.Lıra 
düşman olduğu tarihi mbaJ:l&lo 
de isbat edilmek i:;tenir. Ji'ransa.. 
nın İııgiltcre ile dost ve müttefik 
olarak )·ll,adıı;rı son lı:ırk seneliık 

devrin ili hatıralarını zihinlerden 
silmek için aleyhteki n~tiyotı da
ha arttuıp )'aymak bugfu>kü hal
de Vi5i tarafı.n.ın başlıca rolüdür. 

Fakat A vnıpadak.i Fransada bat
ka türlü d~ünen Fransızlar hem 
vaı-d:u, hem ~tur. Bu Fransızlar 
için Anglosakson tarafının harbi 
kazanması ile Fransanın da kur
tuhıcağı ve anıca.k öyiel>kle kur
tulabilewği ümidi gitgi.de kuvvet
~<>mnekled~. 

Bir gün FransanJı istiladan kul' 
tulaeağı ün1"di o kadar kuvntleı:ır 
miftir ki o gün geli.nce Fraru;ad• 
nasıl lıir hükıimetin iş başına ge
tirileceği meselesi bile şimdiden 
düşünülmıektıcdir. Hunun için de 
kadın ,erkek bütün Fransızfaruı 

reyile l>ir meclis seçilecek, bu mec
lis yeni hükumet ~eklini tayin ede• 
cektir. Yurtlarını 1ıiirriyetine ı.a
vuşturmak için Fransa hariciude 
çal.şmakta olanlar ile Avrupadakİ 
Fraıısada hu m.'lk>dtla çal:şanlar a• 
.rasında tam bir an-laş.ına oldu~unJ 
da ıneuınuniycile hah.edilmekte
dir. 
Fransanın istil'\dan kurtacrılacw 

ğı gün gelinciye kaılur daha salY 
\'e tahan1n1ül gösterınt·k ve o giiıtii 
beklemek !ılımı .Bununla beraber 
hemen o gün memleketin idaresi 
ınasıl biı hükiimete eı'.'lnnct edile· 
ceği meselesi Fransızhn şimdideıı 
m<>şgul etmektedir. 

f' Bıri!"'ı.zi_nDE~Dİ . 
ıte~""' zın ıl 

Fıruılardaki kalabalık 
ve ihtiyarlar, maluller 
Sult.anahmetıte Gonca. apar
tımanı üçüncü katta B. Fev
zi yazıyıor: 

•- Üç gür.cknbeori !bazı 
SEmtlerd<-ki fıa:nnla11d-.. da sa· 
ba.hl!eyın pek eıl<.en saat\crde 
el<ımek bulunmaktı;,, wııra gi
den!er fı.rınlan kapalı gör
rookltediı!Jcr. Açu saat'crde 
de kalabalıktan bizim g:lbi 
ihtiyarlar, a~ Iler e1cmek ala
mamariltadıı'lar. Bu h:L<ıı, ci
vaT lkmala.rdan geler.:erın 
ka<'llelıeri~c biıiı.'Yl fırınlardan 
ekıır.<:"k almc'arından ileri 
ge'ıd.ğ ni iş t>yocuz. A.slll s,mt 
halkı kendı civanndak' f•rır.
da.n okımek ih'iyacını ter.> n 
edemeısek <Lğer yerlerden 
nas ıı. a 1 a.lıım? ... 

A.w.<adarların bu işe hiT 
çare huhnalan husus1'nda 
naııart dlli.<ıSıt• ce'!IP etan~ni

zi rica edcr...m.• 



3. -.SON TELGRAF- 2; 1 r:ıi TEŞalN J.1421 
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==Son 24 Saat içinde,== 
.<. : '. ŞEHiRDEN - MEMLEKEnEN • BüTÔN oüNY ADAN _ .. ıy eni ekmek karneleri 

Hadiselere Bakış s·o N;:-, HABJE,RLIER 
·. ~ . , . •' . . -.{\. . .ı .~ . ' '....,, ·~ . . . • . . - • . ' . . • : "... . ~ . "' ·. 

C1 lııcl Sııhife<> >n Dftam) 1 

na rağmen ya.-ın da çalışarak u
cuz ekmek alacakların beyaona- 1 

melerini tasdik ve levzie devaDl jl 

edecektir. 

buçuk 'kurupan oha: bin ton but
day temin etmiştir. 

Aıcrı.ea 15 bin ton da buğday 
getirecektir. Bu buğdaylar nakli· 
ye masralı .!ahi! şehrimise yirmi 
dört buçuk kuruıı-a mal olacak!~. 
Bugünlcr<le vesai1 göoderile<'ektir. A.merikan gazeteleriDekar•ın zap· Müstakil bir 

tedilmesi lazım geldiğini yazıyorlar Arnavut dev-
İr>giıız hav.. r.ezarettn"1 sc.n tc müttef.~in zafuri 1!e llıu letı• ı·laAn edı"ldı· 

Yunan M. Müdafaa 

Nazırı Söylüyor 

hır t.ebliğ.nc göre, tngihz bomba haı-O>i bit:ırebiliri:ı .• 
taıryao-eler.nden mü.reldkcp mü- Bu da bootıoıı Radyrounun ke-
h;m bir te</<.iı İtalyada Cenova haneci ... 
ve Torınıo I>manını, den.iz üssünü, RUSYA HARBİ 
berrak bir ay l§ıi<ıı içinde hedefle- ! Stıdingrad'da Alman kuvvcUe-
re hir çoi< ağır bomha.JK a1ımış- ri.niın harekal.ı b~ duralı&aıına saf· 
la.rJır. Tayyarok>riın lıep<>i dön.- hru;ına girmiştir. Haıttıa Ruslar 
mU.,ür. A1ınan hatlla.rmda bazı gediklCT 

İtalyan tebl:i;>i bu akından şöy- aQ!ıuşlardır. Alınanlann yeni bir 
le bahsediyor: taıb:y<>ye geçmek üzere olduıklan 

cDÜ'1ffian To.ıli.no ve Cenovaı anla~!l.ıyor. 
şehır.0r•ne akın etmiştir. Çıkan- Rlısla.c ayrıc» Don nehr® Uia-
lan k"" ü•:t yangınlar Mrha.J sön- ra.l:, batıdan ikıınııl o!ları kurmak 
a r.ı.1.ım.ı_ ,ür. Cenova'da 'binb;ri istemişleı-.;e de muvaffak olam11-

aıı:.ru.ından rla~ ha•.nde gekn m•ışlıardıx . 
ı:ıarruzlar geniş ölçüde o)m~ a- Kar~deni:ı fonaaıı Tu·a-pseye 
t.lan yangın ve ınf:• iiık bombala- 1e1,..,.ıı. ed,)nı.ış A'lınan ta3l"ll'ZU ha-
rı ""!erde mü.li.m ha>.rlar h:.ıw- iıf hır gcl:ı;me kaydeım;ştı.r. Bu-
le .rmlşti.r. Ölü .ve yaralı mik- rndak.i dağ ve avcı tÜl:n€n1eı; ba-
tan te9b t edilmelııted'r. İJ<> düş- zı Rus mev-z.ilerini zapte1ımişler-
m~'1 tayyaresi düşiirülmü.,ıilt-.• dir. 

Vi.şi'den verilen malı'.unata gö- °Mı.<;ır cephesincre hava f~ alıiye-
re. İtaly ya akın yapan bu t:;y- tinıdcn ba~ka 1b"1' şey olımaırruşlır. 
yaıe:ü Fran~da b:1Jıa9Sa Ren Dün.kü bır hava çarpışmasında, 
vac ~.., Lıy·o,.., Klermon Ferran Kahire tebliğine göre, 10 mihrver 
ve ~Tars:lüa üzeri.nden geı.p geç- hyyares.i düşüri.ilm~ür. İn·giliz-
mı,ıleıoa,r. !er d<ı 3 uçak kaıfuewruşk"l"dir. 

H'.RP EStRLERINE PRANGA Son Halifenin cşyala-
vt'1HILMASI MESElLESİ 1 

H rp esırle':ne 'kıı.r.1J. yapılan rının satışı durduruldu 
mt ı.mcl '~ hal:!kındak! mür.alrn- Son Halife Abdülmeddiıı eşya-
ş r , iı!ikce kı.zış:yor. Stır•k- lar:, ,,ek"li oları Profesör Salih Ni-
h•ı. ,'d r. gelen ve dün bil:linfü;i- gfır taraf.odan ayın 4. ünd~ ınüza-
m • b.r • xtde, A1ıı:nanların C~- yede ile satışa çıkarılmış ve bun-
ne\ re beyamıJmrsini feShe'.ımeık lann bir kısmı satılmıştır. Müte-
ııiyet rıde ,...J<luğun.u ya= şıı:k. baki 't!ı Müı.ekr !Hıidü<Hi;iinün 

S >r g _n lıalıerlere göre, hal- ış'arı ll<crinc .Maarif Vekiıletiıııce 
ya ve Japonya da Alrrr.:nyanın durdurulmuştur. ,A.bdifıne.:'.dıin 
bu kararırn •Jtirak etmek üzere- mallarııu tasfiyeye memUT olan 
cl.rlrr. Y.ıkında mihver devJ.et:le- Prof.,,;ör S-.tlih Nigar demiştfr ki: 
nııln c~nl'VTe beyannııan<t:ni sa- - Satılan eşyalar arasında ya). 

nız; ressaıu Zonaronun bir eseri 
kit tlxlecekler•ne dair anii~ter"k ola.ıı. .ı•alilı Sultan Mehmed• it> 
h:.r dC!'ll('Ç neşrelımel.eıi beklen- bir bü•tü iJ.e Abdiilmeeıd tarafın-
m~r. dan yapılan Yavuz Sul.tao Selimin 

Jaı:ocıycdan gelen bir habere bir resıııi tarihi eserler nasında 
göre, harp E>Sı.r!ı!Ti faıbrikaılarda •yılabilır. Diier'1erioio pek tarihi 
çal ştıraca.klardır ve hakılarında kıymetleri yok.tur. Taribl eserleri 
da yine esir muıımclıesi tatlh·lk e- Maarif VekAletinicı &atın alacağı-
d: kcektir oı tahmin eıliywu:ı. Sattı;lıınız sa-

Aımeri1kan Ha"1:fıye Nazırı St'm- Jon takımları ve bir kaç parça tai>-
son beyaratta bulunara·k dcm'ş- Jo ancak diirt bin '~a para getir· 
tir ki'. cBi.z hat1bi idare hususun- miitir, ~L..ı 
dakı Cenevre rrruıkavelesine ria- ..--

Maden kömürü 
tevziatı 

yet etımekteyiz ve Japonlardan 
da bunu be~lmnelateyi~ Japon
ların bu muka'Veleyi ihY.ıl ettikle
rine inanmak ist'emiyoruz .• 

Buna mukaıbil Kanada milli 
mudafaa nazırı Rals1ıon eisc 
k.mpl.ınnda b:?zı esirlere kelep. 
çe geçirildiğtni söylem.iştir. Al
man ar mukavemete teşetfuüs et
~ r ve muba!ıZl:ı.rla esirler a
ra_.nda b·r kaç 'kişi yaralanm1~ 
tı. Bu Hk'a 14 gün evvel olo:!ıuş
tur 

DAKAR'A KARSI BİR 
HAREKET. Mİ? 

Mareşal Pet.on'in Fransız Batı 
Af • ·nsı halkına göndcrd!ği me
saı d' kıkatl çekıınekt:en hal.i :kal

mam :;tır 
Röy!erin Ncvyoıik'tan b;ldirdi

ğine göre, Amer:.ka gazeteciloeri· 
n :n bazı teı..ircilcri cAfri.l<ad:a 
bir müttefik taarruzunun ve Da
kar'ı.n aJ;rmasınm biJhassa te
menni edilecek• bir olay ~il 
ettiği !>!erinde bulunmak:Udı<rlar. 
Fransız orduları Ba.,<ıkumanda

nı amiral Darlan Dakardaıki t.ef
tis!crir b tirdlk:ten sonra Daıka
ra gi1ım~lıt. 

30 eyüılden evvel be)annam() 
vermiş olanlarm ilLliyaçlarım kar
şılmak üzere kömür te.zi müesse
sesinin Zongulda klan kömür ge
tirebilmek için yaptığı teşebbüsler 
nelıcesinde 5000 ton ınad<-n kömü
rü temin·ohuımııştur. İlk 2870 ton
luk parti dün akşam Sakarya va
purile gelmiştir. Bir k.aç güne ka
dar da Suvat vnpıırile gelecek.tir, 

Yeni gelen kömürlerin paıarlesi 
gününden itibaren memurlara 
tevziine başlanılacaktır. 

15 l"fl'in.isanidcn sonu da mü
tekaitlere ve halka tenini yapı· 
lacnktır. 

30 eylfıl akşamına kadar 18450 
beyanname verilmiştir. Yalııu 
bunlara yirmi bin ton kömür le~ 
:ıii icap etmektedir. 

KCÇÖK BABBBLEB -* Llmmsruza balllt alkım devam 

Bir çok Yunan 
Subayları orta 
şarka kaçıyor -

Bcmoıı, 24 (A.A.) - Mımiror 

Of &ıllt.on gazetesinin öğrendiği
ne göre Arnııyut vatanperwı.ei 
Parrap cenubunda Skaıpari'de t
tal<yanla.ra karşı yaptik.lan çaııp~ 
matardan sonra müstakil bir Ar
nQ'Vll~ dellleti ian elımişle«lir. 

----o-- Kandiyede eski be· 

Ruzvelt Vatikan- lediye reiside dahil 
.• ,. olmak üzere 300 

dan donen şahsı kişi idam edilmiş 
m Ü m essi 1 i i 1 e Londı-a, ~ (A.A.ı - <B,B,C:> ı..o,.. 

drada bulurım:ıluta olan Yunan Mı;Al •• •• t •• Müdafaa N~ll'ı SOD altı a)'dıa ~ 
goruş U rol&roa. ·yWla.ıl •':"•,.ı•.nn:.ı o.<a 

Şarlaa kar ederi* JıQgJiz orduırun .. 
Beyaz Saray, 24 (A.A.) - Ba

sın tqı.lantısınrla Reis Ruzvei:, 
haıibiye ve bahriye nazırl.:ırıııdııtı 
baş.ka aınttal Lcahy, general 
Mar.soha.I, arrıir..I K.lng, vis ~
ral Land, vie amiral Viokery, 
Donald Nelı9<m, Lewis Douglas ve 
Harry Hopkins il.e gör~ceğW 
söy1.emişt 'r. 

Reis Rw:velt\n ayn a-yır:ı görü
şeceği bu şaN;>yetler ldpknacaık
lar ve uıınum~etle ma:ıwme i9-
tiJı.sali meselesini \<e lüks ve ya
rım ıüks sa~tan eşya malinin 
şimdiden tahdidi ian!<ıanbnnı i.n· 
celiye<."<"lden:fu. 

Bir gazet<!Si, Jaf'On'l~r:n Ce
nevre mukavelesi hük•ilmle.i.rıi 
hiçe say<:lıkl.,,rını ve ıı.ı~e_.ı:lk Ar 
mer'okanın hiı.l1t bu mul<avelıeye 
ıltlluılk-ta devam edip ebmiyeceği
ni Ci>m!ıurrei:;inı.k·n sor.muş ve 
bu su&le hariciye azırlnığ;nın fi
kir bildirme&i. icap edece ;:i ccva-
b:nı a~. 

Reis Ru.zvdıt bundan ooıı.ra, 
Mırron Tayt.or ile görüşmelet'inin 
memınun!yet ~rici okluğunu an
la1ıımştır. ----

Beyoğlunda ağır 
bir yaralama 

(1 inci sahifedoıı ileVll'I\) 

Se):!Vetle nıkı içip eğkn;rtleı~n 
aralıa.rında kıskançlıık yüzünden 
ırnvga çrkm~ Mi kamasını çe
ker$ Serveti vücudünün muhte
ııf yerlerinden ağr bir şekilde ya
ral2m:ıcş~ ~t'. 

Bu k"nlı vak'ayı mübeakip ev
de nokaçan Ali polis t:ırafındarı 
yaıkalanıınış, Servet hastaıhaneye 
kaldın'mışlır. 

~--o----

Lokantacllar 
(1 inci S:ıh1fedPn nevaml 

l\, :f~.ez.i.ne müracaat edere".c ne ka .. 
dar şekere ;nl.y:ıçl..ırı olduğunu bil
cı.:1'C"C{'k..'. e t-dir. 

Halen oeırrıiyctP k3.yıtlı ~rııtı.r'1nlv.-
dl" bt.'tl yüz sd~ lokan~ ve dok-
san mUh::ı] 1 C"bİci d · . .lkkflnı mevcu.t.tur. 
Bun:ar günL.lK llıt yaç.:an k n 5ggo 
kLlo şı!loer ~dk\C'ı!1rl.er. Fak.at Şe
kıeır Ş!ıfklrti bu kadar ~eloer verem)yr
cefmi eöyl-tuekt.od.ır. Binaenaleyh 
vasa!.t bir 11. ı:\.tıt· te--'bL't olurKıcaktır. 

Ka.hvee~h r CL"rrı-İ.Y~ d~ ihtiyaçları
nı t.e<blt etm<'kt<•Gir. 

Diğer tgra.flll<l Şe'°"" Şirl<eli halka 
tevzi ecı;lmek üızere Bakkallar Cemi
yetin<! evveılt-i gı(ı.n :)'İ•ml altı vaııon 
ıı<!oe<' vermiştir. cıemıyet b~lll"I bak. 
kal!.ara tevzi ""'11,,ıir. 

Ştl<.~r Şiı1<eti.rııl.en bu $lb3.h a'.dı
ğımız ma!ôma!a göre_ tıu sabah ta 
Bakk...Uar C('lmiyetine ll('kcr vıeril
miştir. F<>ka t elk<r !'i tırudkıı 11 arda işin 
garibi; yine şı.1<;'.r bulwmııı:malktadu. 

Teşekkür 

ütlhi8ı: e1ıtilı:!enıİ sö.ı' 1 emiş ve Y uııa
ni<ıt3l".ı:la Alm.ı.nılarla ital;r~nlor.., bir 
m!«ar Yun .. nlı ~ ~d c~rl-
.,ı <16ve ~~. 

Y\IOan M'll :ı.rodzttl• N ... ın <flri
dln KandiJ"I! Ş(!tır:lnde <Sk; Beled"'1 
Rei<ıi de catıil olmak üeere 3tı-O kişiı>ilı 
ôdam Ediıldiğcnl ve Bu'ıar ;şgıılJ al
tında bı.Nuna.n Yunan aramfı:.tOO.e bU
yüi<: ö!çOOe ıcalli;\m :ı'lllP•ldığmı da 
bldıı-rn.iştlc. 

Bayan Ruzvelt 
Loa4raya geldi, iagı. 
'1'1: kral vo krauçesı 
taral111dan karşılai!dı 

Londra, 24 (A.A) - B. B. C.: 
Amerika Rci.5ioimfuuru Ruzıvcllt' 
t'n ref'kas dün Londra gorların
dan birine vasıl olm~ ve İngi
giliz kıra-1 ve kraliçesi tarafından 
istikbal (Jfunmuştur. 

Lontlra, 24 (A.A.) - Kral ve 
k<aliçe crün ~ madam Rll'b
velt şerefine bir :ı:ıiyafet ve:rmiı;
lerılir. Ziyafetlle Vis Amiral I.ıırd 
Luis Mun<l'oırl.'ten ile eŞi, Bi.J.eşik 
Ame?'ika büyük elıçisi V.innuıt ve 
~ BaŞIY'ekil ve madam Ç:VrçH, 
General Smu1E ve Qğlu yıii2baıJı 
Smutıs ve Reis Ruzveltin Q,,"1U 

Yaıtıay Elliot Ruı:velıt hazır bu

.ummışlard1r. -----•• • • 
Universıtenın 

açılış töreni 
'Ünivenıite de yeni yıl tedriııa

tıııa iki Teşrini8a'lli Pazartesi sa~ 
bahı rr.ecasiıırlle lba1an ı kcal<ltır. 
Bu münseboUe Re'lOOr Cemil Bil

se~ bir açış nuUku söyiliyc'Cek ve 
geçen bir yılın tedrisaı pıı:.t>ÇO
sunu yapacıtlotır. 

'.Bunu mütea'k~ esk.i talebeler
den bir genç bu yıl yeni giren 
ralıetıelerc .Hoş geldin•z. diye
cekr.ir. Bu nu~l(a yeni talebele-r
den 'blr kız cevaıp vercc<>k ve sa
aıt onda tckt.'llil Fôikü>teloerde 
tedrisata başlanılaca'lııtır. 

GALAT ADA 

RIZA ŞAH PEHLEVi 
SEJ:llT ELEN'DE Mİ? 

e1ıınekM'dlt•. Yalnız <tün ik. yüe bin 
kilx> bal ı.k tutı.ılrnıış ve b:ı.l.ıoıı.&nede 
pa!a.mu.tun çi{U top.L:ın on ~ciciz. ku-
rııı;a sdı mıştır. Muhayyel yeni bir sistem vur-* Dün ba..• mhire fia.tlcri ııehfi- gunculuk su~u isnadile tevkif "" 

(1 Jı>Ci Sah•ftcien Devam) 

hatmlllıık yapan Agop dün işine 
gelmemiş ve bu sabah damda ça
lışırken orııkYan düu niçin gelme

diğini sormuştur. Agop cevap ver• 
mek ü.zeN aşağı qru hıraz eğil
diğô sırada ınüva:ıencıslııi kaybe
derek üç kat yüksekliğindeki dam 

dan sokağa dü.şmü.ştür. Zavafümn 
beyni akıoış ,.e hastaneye kaldı
rıJınışs:ı da orada ülmiiştür. 

Bir Japon ga1clesinın yazdığı
na göre e;•k.ı tran Şahı Ri.za 
p,' ' vi, rPÜctdikrer tar~fın<lan 

v ·~· ıle 111 tıp:>') mun ıııli"ii1;lüğiiı 
&>~t Elen adasına götürii1.'!'1'Ü.Ş

tur. Bu, d>tıyati tedlbir olarak 
g · cribr.dctedır. 

ILA.RP :"E ZAM.AN BİTECEK? 
Harp ne za.man bıteceği her 

giın sr.-• Tzn bir su2lrfır Dün A
m~r ~.n ~n r2dy<l.SU da bu 
•u ı.e c v p \'ermclle ça.Jışaralk 
ş ' !ll t r: cM hver hm "iz hiç 
b,r ccphNe kati ret ıce olam1-
n' • r I{a!k.s 3rda d2'ıi <iurak-

1 ·rd.r. Mısır'dık, Salomı:ın
,J.r'd2 Yenı Gine'de durum ma
lünc.:ı ır. 

B • durum karşıısında Mareşai 
SmJ~ n sözlen eJwmmıY'et alı
) • 1 ıı.13 e kadar müdafaada kal
nuk ve ondan sonra t.&arru~ 

_gı;:ı,ın:ı.çk~l,J;Su ha. c c<J 1944 

m;uıe kl.io bıışırul 2 - 3 kuruş dlio- muhakıcme edıôd"l:im esnada pek ro~tiir. aceıe edilmiş ve yersiz !f.ddetli Yanhş bir hareket * Altın Nıü dün d.e yüko(kni.,ıtir. neşriyata rağmen ma>umyetime cı tnc;ı S•hl!ed.fn P,,vam) 
ınancıoı mu a aza ..,.,en ve iı il ne- mürlürlüg· üne müracaat ederek Bir n~ye altlnı otuz altl lira ~L · h f - > d 

miş ku:r~ ve bl.r grn..ru külçe all.ın da 5-03 ıruru~a çı!k.mıştır. ticenin gecikmiyeceği bcyanile o kendiicrine de ucuz ekmek kar-* Şehrimiz t.:aır elbk;ı Amilıleıi kara günlerimde bizzat ve yan ile nesi verilmesın° ıst.om:.şleıdir. Bu 
ı.esı<U nam!&rıoo. b;r tayyare "'tın a- beni teselliye koşan sayısız a:ciz dilek :Maar;f müdür vakili Faik 
!arak Hava Kuırwncna tebcrrü etmek dostlarıma, bu defa hakkımda a- Öz ta<afındoın Maarif Vekfı.1:ctine 
ü:oeı"' arala.rıııda par• toplnm&ld.a- d..Jetin beraatle tezahür emesi do- biliirilıın~tir. 
dı.rla.r. layısile minnet duygularımı b'rer Soıı Telgraf _ Bu hayat p&ha-* Ankara Belrcbyesl dü,i•·n Lti- birer aMJClmeğe imkan bulıımadı-
barcn kaloı~e·ler'ıı yakılm.,ını mçc- ğımdan k.:ndileıfoin bu kıymetli lılığ:nd.a çak ciiz'i ~r ücretle ve 
burt tutırmı~. ve samimi hnrnketlcrini ömrüm ol- feragatle çalışan bu vatnul3{11a-* Arr.crikadan ş• hnm•ze y;rnJ bin rın ek;ser· i atle tayin hususU11da 
ton "'!<;er l1;1\al olunacaktır. dukça şü.kranla riıdedeccğimi ııJ.e- -" -" ed ~~n be'an ederı"nı. (204) ve geç·n.,,'.ımt<;•l<t ir. * Maarif Veki!leti •Dıinya F.ddıi- ~ o yatırıcian t.ercllmel•r• nam'Y·" çıkar- REFİK ISFENDİYAR n;ger i(:er<kı ~urin, Maa-
mıtı 25 k;tap<an ma·kkep b•r k!•.:ı.ıı /••••••••m.ıı•ml'll•- rif kanunlarına tabi tutullluklaırı 
9l'ri3inl 29 T~de :ı.t.ltl Şefi- • ha!Ce karne tevıziatında memur 
mi,., takdim reecekhr. ,Dr. lbrahim Denkerl\ ~tatüı:ıü.. haricinde niçin lbırai<ıl-* 5 aylık Mıtılle ol:ın ve HalıcU>ğ- 1 Balıklı Hast. Dım.'•Ye Mu«'lıaEtn- ı dıklarına hayret ediyoruz. Key-
luma Telli sokağında oturan Hat.oe sı.. B"ycğlu Ai•<•~-·;. 8. "'~ğJ>.c•, , f'ye'l.in sü.r~e teıı.<.i.k. olunarak 
lıgm.nde b;,- k•dm Em;nönüooe'!l ge- ı Çö?~ No .• 3. • bu yanlışlığın düz<>Uil«-egı.ıt llr.uv
QCııkfn ı..roenblr• soncııe.nn,ı; '"' ı;o- '\J;•U• -' 42468 cu unu dü;ünnü.!ür, ~ T .. : v<>tle üm>t edcriı. 

Japonlar bir kru
vazör. bir muhrip 
ve iki gemi daha 

kaybettiler 
Loodra 24 A.A.) - Amerikan 

h<>mba uçalı:lan Rabaul limanına 
taarruz ederek ağır kayıplar V""" 

dicmişlerdir. Bir kruvazör, bir 
muluip ve iki ticaret geınisiıı.in 
batuldığı tahmin edilmektedir. 

İKİ FİAT TESRİTI ZARARLI 
GÖRÜLÜYOR 

Ankaudını bildirildiğine göre 
Vali ve Belediye Rei•i Llitf.i Kır
darıo iştirak ettiği uliler toplan
tısı nihayete ermiştir. İstat>bu.l da 
dahil olmak mcre büyük şehirl&
rin buğday Mıtiyacı Ofis tarafın.
dan verilecektir. 

Vali fakir ve az kaza~ı serı-t 
meslek erbabına da ucuz ekmelı: 
karn"9i teıniııi iç"1 uğraşmakta

dır. 

)IUtekai.~ eylaın ve eranıil. kaı
ıııeı.,rini bncüoden itibaren kaza 
iaşe biir<ılannılan ~iımığa başla

mışlardır. ' 

Yeni Maarif Müdürü 
Vekili 

Hastalığı sebebile bir buçuk ay 

merruniyet alınış olan Moorif mü· 

düırü MıD!ıin Adil Binal"a veki'4et 

etmekte o.\a<ı muMTinl"rden Fa'ık 

Özün. yerine Maarif Veka,Je~ ve-
Batırılan ı•leplerin t<ıpyckilı> 

tonililtosu 10.000 dir. Adanın uçak 
savar top ateşi kuv;·ctli olmuş, fa
kat bütün bomba uçaklarımı:ı üs

Diğer bir habere göre de ekmek 
menuu iiurin.dc iki farklı fiat 
tesbiti bazı noktalardan ıoalızıırlu 
görülmektedir. Ve bu husust.a son 
kal'i karan Heyeti Vekile önü- k~t miifetııişlerintlen B•'Y Nec • 
müxdcki günlerde verecektir. meıttin BcJra.yı tayin elım!şttr. Ve 

lerine ılöomüşladir. KİLOSU 4,5 KUR.UŞA BUGDAY!. yeaıi Maarif müdi>rü volt.ili de 
Nuri Dahan isminde bir zahire jl .dünden i'ti!baren vazı!csine başl:ı,. 

tüccarı Arjaot:Dden kilosu dört mışUt". 

Loottra 21 (A.A.)- Gııa.daltanal 
adasında Amerikan silahları yefil
den 12 apon uçai;ını diişürm~lel'
dir. Amerikan kuvvetlerinin ce- ı----
ıı.:ıhına iaponwıo yaptıkları bir 1 lnönü istasyonun
taan-uz geri a tılı:ıuştı;. 

Baba, deve bir akçeye°' 

Anıer .kan bomba ucakları Gu- da bir kaza (2 ioci Scl>l!eclıfn Devııro) 

man istersen gel. lu>nuşahm. Te. 

lef on numaramı da vereyim. 
acbılcanal adasmıo 50 kilometre ş>
m.a.J batısında Raso.el ııda>ıı>daki 
düşman n1cvzilerinc taarruz elmiş 
lc.rdir. Burada düşman ktıvvetle
r.iıı.in bulu.Dduğu ilk defa bildiril
mekte ir. 
YENİ GİNEDE AVUSTRAL

YALILAR iLERLİYOR 
Loıı.dza 24 (A.A.)- Geıwral Mac 

Arthur umumi karargiıhın..n t .. b
liği: Ovcn Stanley dai;tannın şi.
mal yanuıçlar,nda ilerlemekte o
lan Al ru>tral~ kuvvetkri diin iki 
kilom .. tre dalia araı.i knzanm~lar
dır. 

Avustralya kuvvetleri Kokoda
ya biıaz daha )aklaşruoş lıuluuınnk 
tadır lor. 

Bir Rus Kadın 
Pi.otu bir Alman 
uçağını dütürdü 
M<illrova. 24 (A.A.) - Balıye

riya ism.<ıde bir ·odın p;Dt, Sta-
~ad cephesinde ilk A.mıan 

tayy.ayesini düşüııın~tür. 
Sıalrograd'ldl iık.Jbeti şeıh.-in şi-

mal kıomu.nda yapılan muhaxebe
nin fıkı.betine baglıdır. 

Stalingrad'da 
(1 ine. ::,ı.ıhifı•~n Dl!vam) 

Şehrin şimal balıstndn <la şid
detli çarpışmalar olınaktadır. Bir 
kesimde Rus kuvvetleri Alınanla· 
r.ın elinden hır istinat noktasını 

Tu.ldşclıirl<ı Boroyük ara.-;ndaki 
İnönü ist2synnunda dün gece 
bir m~andij treni d<-Nıyıınan 

yapmış ve n"l'ccde marşandizin 
:toknmot.ifı ile baı> ,·agonlar yOlt
dan çı'kıını~ır. Nüfusça hiç bır 
zayi.at ı'lıktur. 

Yolun aç•lmasma çalıştlınakta
dır. Bu yü2Xlen ~bab1ey·n şehri
m;ze ge!rıoe'eri beklenen pcdta 
ve yolcu tren.1.,.,.:n n barekeaeri 
H3)..aarpafa i~.,oetru-e mür!ıü.'"'1~ ~· 
nüm verd.:ği ml?.lfvnata r:-,e do
kuz sanı kadH gce"kccc \ \.ir. 
-----

- Maşaailah!. Apartıman, tel• 

fon. 
- N-e zannettin? Bu işo. girerı.<dl 

senin de beniın gibi ... 

- Anladım.. anladım! Vu adr.,. 

sini de, geleyim, konu~lım, 

Adrosi aklı. Mü•takbel ve mu

h~kl.-nk b:r zergi.nliğin se..-indle 

1 

sırıtarak yürüdü. 

HÜSEYİN BEHÇET 
~~~~~~-~ 

~ .:.- ... ~:"IO.~---~ 

~~~_İ~A Rô._~KI 
Öksürenlere : KATRAN HAKKI EKREM 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
Eksiltme Komisyonundan: 

ve 

1411 Tıp Taleıbe Yurdu tııll'l>elritıe alt 51Z ~ pal~ ima!!yd 
ip paarlı!da """'11rıwye ııaonulmucıtu<. 

l - Ell<Eil1ım<' hor Ç&rprr.b:ı fÜill'İi ~ S- ..., ~ Muavcn~ 
Miiı:!Jlk'lüt/ıı binJl!';.mia \:.pla.mm ~onla yeptlııcalıılır. 

2 - Mulı.:ı.mmen bN<'l beher pal.tıonUn lmal.t işi 13 Jın SQ lt~r. 
3 - Kat·i tatn.ir.atı 1006 lira &O kuru.,.~ur. 
~ - İı;;ldtl;ler :ıartnıımı·y. ça~ ~N>tlıe l<>:>cııi•1!">oda ııörd>ilirlrr. 
5 - isteld!ler 1942 yılı Tıcaret Odası ~ie ?490 aayılı kanonda 

alrruya muvaHM< olmuşlardır. Dt- .. . . . . • b" k iı:ııd Alı I lOOO k.i Y""'ı. v"""1<alar ve dilkk4n ve ""rnı"<Y"O aa.hit>i l«zi olduğuna d.alT aynca üıı
g~r ır es. e nan· ar • [V30 .,..zlk.e!'C8i vt ı• .. :r:ni bır m.Uetat<"Ye en az ikl yüı:t ad•t P ~ d~ş bu .. 
şı ka)belnıışler ve 12 tankları talı- luaiulluoa °""' bir , ka ıie bu işe yeter lı.'ll't'I teminat md<buo: v ya bQrka 
r.p edılm~- Ayni ceplıede bir nldlotubi:ı'lC birllk:\t> beli! gtlnde ~a müracaatları.. (828) 

gün için<le 12 Alman uçal:'ı düşil-
rüloıiiştür. 

Ka!kasyada Almanlann atlı nak 
liyattna cidıdi darbeler indirilmiş

tir. 
Novoıosiskin cenup ıiD;;u..-uııda 

Almanlar Tual"'eye doğru ilL-.rle
mek için gayre! sarfctınekledirler. 
Bir kesimde ağ:r ka)·ıplara u~n
yaTak biraz aruı.i kıuaıımışlardır. 

Şimalde, Ladvga giıliiııde bi.
adnya Almanlar 30 gemi ile bir çı.. 
karına hareketinde bulunmuşlar
dır. Bu akın t.aın bir muvaffaki
yet;,.iztikle neticelenmiştir. Aıcla 
g.arnizonu düşmanı bozguna uğ· 
ratnıış ve taarruz eden gemilerden 
16 sıııı tahrip etmiştir. 15 düşman 
uçağı da düşüriilm~tür. 
KARADENİZE BAKAN TEPELER 

A.L.l\IANLARIN ELİNDE 
Vişi 24 (A.A.) - ALınan hava 

kuvvetleri durmadan Stali.ograd 
şeb.ri içinde Rusların bulundukla
r> binaları alçak irtifadan bom
bardunan etmektedirler. 
Alınan kuvvetleri şimdi; Kaf

kasy;>da, bü.tün Karaden 'ze bakan 
tepeleri işgal c4ıtniş bir vaziyette-

dirler. 

ingiiiz tayyareleri 
(1 snci s-wteden Devam) 

geçmio'• de, akın'" Jİd<'<I; ı..~
da suunıı:.l•ı'1ır. 

Diger taratian dlln İnc'kt lıom
bardıanan ~relen Garbi A:ın.an-

yada Rur sanayi h~ akın et.. 

m".ş.'..ecdil'. Bu hUcum esnasında; Mos

l<ilo tıal><r olunan S>vl'İI:lincl<> bom
bardımall te.yyare!er> de lt<>llandada 
bir fabNUıya aınn ~e:dir Yine 
d.ıln D'\'P sabası civarında 13 "*<>-
motıf h=a ucntılın~ır. 

EV\'l:l!oi gree G•:oiı &dasındaki Ma
lftne tayyare meydanına yapı!an İD
gltisıo - Aınerlaan hava aklOllllD p.. 
yet mu""tfa.\Cİ!Ye4l! oldutu ve ,...ı; 
~·nem çıi<arıklıilı aol..,ımlıılir. v-.., 24 (A..A.) - İtal,-aıı KTAl ve 
Kra.liçeei ingille uçaklarının tmı>
bardml&n eııtto:«i <:aıovayı "'71W"~ 
~erdi.r 

BUGÜN ----~-... --" 
TAKSIM Sinemasında 
ZEVNEBİN AŞKI 

Türkçe sö:dü .• 'Iti.rk mw;ik ili. Türkçe şarlnlı 

Ürüncü ve sonuncu haftası ilmm••••""... Mutlaka görÜ<Dü:ı. 

" 

KAY FRANCİS 
Fettan l>lr kadın rolünde MİLDRIID COLES 

Baştan çıkan masum genç kız rolünü 

ENTRİKALARI KADIN 
Filmini tam bir ahenkle eıınlııt>dırryorlar. 4ynca W ALT 

DlsNEY'm rl'nkli MİKİ MAUS'u. Teldon: 49369 ~ 
cm 

Harbin heyecarnndan ateş ... Aşkın esrarından hareket ... 
3 büyük yıld!ZlL kııdret>nden hayat alan 

Liz on Geceleri 
MADLİNE CARROL - FRED~f.AC Mt.'RRAY'in 

PATIUCTA MORRlssoN'un en büyük zaferi 

Bugün L A LE' nin gösterdiği 
~--Sırr.etıı'fl en yeni ve en güızel f\.lın.idlr. Te'lefon'. ~95 ~!D'r9 

' 
HER AKŞAM ••-•'•-•• 

M \ i M'de 
MÜZEYYN SENAR 
NECATİ TOKYAY ve 24 ~:Lk Saz Hcyetı 
... Üstad Mı.ıhliG Snbahattin'in yazıp beol.eWi.ği 

EFENi AŞKI 
60 ıı::jllik milli rfili. büyük muvaffak yetle de,·am edlyor. JI 
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T ARIHTE BÜYKÜK TÜRR KADINLARI 

GÖK HATUN 
Yazan: RIZA ÇAVDARLI 

Aıı:ap tarihçilerinin, bir tür!Ü 
.mıini söylemek istemedikJeri ve 
ıBuhara Hotuııu. diye aclia.ııdır
d.ıkları, ooıı dereoede mil!>yetçi bir 
Tü,<k ka<Lnı varoır ki, asıl ismi 
•G<l< Hatun. dur. Buharanın dulı 
kraliçesidir. 

(Kute)1be) yi ordusuyia ber-... 
ber dört ay muıha.rnrada bırakan, 
A.r;ııı kumandanlarından (Seı
ve't bin Elbıi 13alı:rü.ddarimi) yi, 
yımti bin a.<ıkef'i ile beraber şehit 
ettiTCn bu kraliçenin güzelliğini, 
DU taril>Qiler, ağızları sulı<ındıra 

sulaaıd'ıra, iaif ederler: fuıılbe 

beyaz bir ten, narin uzun bir boy 
takat ~nca bir vücu-t, çeki'k 
b•Y burun, bu beyaz vücut üze.. 
rir.rle siyah bir lııcı gbi parıl.dı
yan ·bi~ çift yakx:ı göz, uzunca 
bir yüz, gülerken çu.kurlaşan 

pembe yanak!!.ıı .. , sivrice çukur 
bir ç«ı<', vücudi)'le mütenasip 
zarf, kcmJ:ksiz aya'klar, küçük 
yumuşak eller, w.lhasıl biçare er
ke.kleri çıldır!~~ ıçin gökten 
zenıb!I ile yere inın~ ~r b.i~ 
l:ıc'A.! •• . Aap !kıuıman.dmı (Ku
ıe:-lbe) nin muvaf{aki~ ö
niine sed çeken, onu her gün bi
raz daha gcdlcten b;r aft... Za
\'allı arapçık elinden medet Alfoılı 
çck.ıyor! ... Bu güııel kadın Bu
harc.nın tahtında oturduk.ça İs
lfımıyetin ilerlemesine iım1<i>.n 

y<lk! 
Çünkü (Gük Han), dört baş~ 

ateş için<le o.1.an Tehı Hana: 
- Aman hıma y.acdıın!. 
D.iye bir haber gönderince, hı.

km derUerini unutarak onun iır.r 
dadına kıoşuyor .. 

- Gültek:n yet"ş!. . ' 
Dcrdemez koca bir or<lu geli

yor ve meşhur T124 rl'ilti Araıp 

rnaf:lıibiyet.i meyıdana çtlnyo.r. 
(Kutc)ibe), bu di'lber hatun~ 

dan 1mrlulımak içi:n çok çalışmış 
1< kat hiç bir muvaffakiyet elde 
edem«ıişti. Zeki kumandan, bu 
yol<ıcı kad.ır.ın elinden aneak bir 
aşk yardımiyle 'kurtulabil.e<:eğini 

anladı. (Hr.<:<:ae) a yazıı:lığı biır 

mektupta, d'Jnyanın en güzel bir 
erkeği nin kendisine gönderilıme
sni b'd~d:i. Ve (Sait bin Osman) 
namır.da !birisi emınn emrine 
gönderildi. $ait te cidden ço.k gü
z('\ bir adamdı. (Kuteyı,e) homerı 
bunu elçi olar-ak Buhara di·Jberi
n n yanına göııderoi. 

Dul hatun, gayet güzel b ir A
rabın elçi olarak ~ldiğinj işlin

ce son derece şıklanm.ış olduğu 
halde karşısına çılktı. Sade gür 
ıel ayaklarına giyindiği potmler 
y:mı.: bin dirhem kıymetinde i
dıler. Pembe ipdkler içi~, uçan 
bır periye ben.,·yorou. 

Sai t ile karşılaştığı =an 
ıiı'lıirine bakan ve ayrılım ıy.an 

gözler daha o dt:lt:lkıada an.Laşı~ 

diler. Doğan a~ birden'birel bü
yüyüveroi. Günler, geceler bera
ber geçm<'ğC başladı. 

(Kute)"bc) için bu kadan laafi 
idi. Kurnaz Emir hemen şehrin i
çine bir ded'toodu ordusu saldı. 
Artı.it kahvede, pazarda, !barda, 
meyfıanede (Sait) in (Dilber ha
tun) ile ol.an a,.<lkından babsedil.i
yor, bir Türk kadınının bir Ara
ba ııeslim olması k.<.>yfiyeti, tez
y:fler, tahltirler içinde lkulaJotan 
kulağa fısıldanıyordu. 

Fakat (Kut.ey'be) bu kadarla 
da ka!madı. Para ile şafolere yaz
dırdığı hiciv'lcri besteleyip olkut
turuyordu. Bütün sazlar bu aş!t
l"'1 balısed.iyorlaroı. Hatıla daha 
ileriye gidenler, kadının çocuğu
nu bile bir zina mahsulü oılara& 

gilsteri.-yıorlard:ı. 
(Kuteylbe) tam bir muvaffaki

yet elife e1ırnişti. Fena ha.ide ga
leyan eden Buıh.ara halkı, dilllıer 
krafü;eyi kolundan tutunca tah
tınd•n indirid. Şehrin kale kapı
sına kadar te.ıyiller, talılkicler al
tında götürdü. Ve oradan, bır 
daha vatana dönımE'llldk şartile 
dışarıya atıldı. 

(Gök Hatun) ka1enin kapısı ö
nünde, durmadan tükürelk halkın 
ka!'Şıs:ında bey'beble gerildi·: 

- Beni d:nleyin! 
!)ed;, He1'kes. Buhara dilberi

nin oon sözünü dmlemd'A merakı 
ile 'biraz sustular. 

Gök Hatun g&zlerindcn inci gi
bi yaşı.ar akryorou. 

- ~nden, dedi. Her şeyi aldı
mz; Ne Uııhm, ne tacım, ne dıe 
saırayım ka:dı ! Faı1u~ bir şeyi aJr 
mAğa· mulotedi r dt'ğ ilsini-ı: O da 
kal'oimde sakl.adığım J'Jti2iyet.çi
lik Türkçülükıtür! Boııi Türlclülk 
namına ikov<luğunuzu zannede
d<:rek a1danı)"Orsunuz! Benim 
git:mcm, Buhararun esare!ı'11i ha
zrı! •yac<aktır!. 
BaŞka b'r söz söylemedi. Gü

zıel ayakları ile, yavaş yav~ 
ma~ul ufu~1ar~ uzanan y~ 
lu tuttu. Nlhı>yet ;ıöı.den kay
boldu. Bir daha o~un ne adını, 
ne cismini duyan d..."nadı. Riva
yete bakılırsa, çocuğu ile be"8-
ber, nchire atıJ2rak intihar et
miş! ... 

Yahı.ız ö':m:yen onun anasala, 
clsa!W!Si idi. Bu vsik'adan ııamam 
yüz el1J sene sonra Arap miive<
r:hi Narchakıhi Buharada, dillber 
hatunun oynanan piyes.ni reyret
nUşt.ır. 

Tam b'r .nat ile '>ir tMii Müs
ruma'll o'ımıyan bu Türk put,pc
rest kadına Arap tarihçisi dıe seır, 
(Gak Hatun) milli tarih.in _ b"r 
kah,-2rr.anıd ;r. 

Yan:n: AK BULA'< HATUN 

Mçhezi: N archakh i; ıp. 48. 264 

Lokantacılar Cemiyetinden: · 
Şekere iht.yac> olan esnafımız m 26/10/942 a.kşamına kadaır C<)

ooe-t cüııdanı ve ün.van te?Jke.resi ile bizzat Cemıyoete müra.caat eı:Lp 

tazırlooan talepnaneyi doklumıa]a n ~ olunur. 

----- Zabıta Rontani ; No. 128 "'\ 

Sen mi Öldürdün? 1 
Yıı.an: EDGAR VALLAS Ceviren: !lfUA"tJMER ALATUR 

- Niçin Tilnıan'ı arıayr? O da 
rıe yaptı? KımdiY 'bu adam? 

Fr:ciınan cevap verecd'ıt bir şey 
bulzmadı. Çi,;nkü onun için ya
pacak daha mühim b:r iş vardı. 

Beril iç>n çağırıI.an dokıtnr gi
der gitmez, Fri.dman §Pförünü 
çağırdı: 

- Beru derhal Bov St.riıt polis 
Jrom;serlığine götüreceksin, diye 
emir verdi, beni 0<arla bırakacak
sın, sonra buraya gelecelmin. O 
dakıkadan itibaren matmazel Be
rii c"lllirlerine amaıeıe bulunacak
sın. 

Yarım saat kadar d.cfta-Jıercaıi, 
.kiı.f.:rtlarını tanzim ilıe uğraştı. 

~ r'Ô aıanobi\.\! binercik, şehre 
dc.i,'l'U y<ıllaııdı. 

Otnmdlııil da-ha kapıdan çıJ<a.r 
ı.clefon hızlı hızlı aı.ru. 

Faıkat geç k<ı!mışt:. 
Çamur içiT..de kaJan araba, ge

CE yarısmı :11arım saat geçiyordu 
ki\ karakdlun önünde durdu. 
Fridman, yağmur altında bir 
müdde-t d'aba şoföre son balimau
nı ver<fi, dedi kıi: 

- Hayır, hayıT, beni ·tek.rer 
geSp burada aramağa liirzuan yok. 
~ ylne bir gün beni alıp b:T 
yerl<!re götikürnün amma, ara
dan eııeyce rıaman g.e>"Ecektir. 
Yarın saha.h Oon Leı.i'yi görür
sün. Hlııınetimde ka11r mısın, k.al.
maz =ın, bu meseleyi onunla 
haledı?r9ni-z. 

01ambil harel<!et edikten son
nı, Frrlınan yav~ yav~ knmıi
serlik dairesinin ımerdivenleriıı.i• 

ç.ı\ı!ı. Kaıpıd<ı bck'.cyen po>ise-: 
• _ - N~ kıamiserM! ıı.Qrüsrr.«k 

JBuLMACAt 
12345,789 t• • 

ı--i'- ---- .ı-

3 İl .. -- -
1--1-- --- -• • • 5 • -- - - • -- - _ ... 

' ~. ii - - - - iı -
7 - . -- _,_. 

8 • • 
9 • 

Soldan sağa: 

1 - Onu; a.yı, 2 - YOl>ılacak ~; 
trsb'.t etmek. 3-Mehtap. \.'üıeud.üm.ü-

2'.in suYu, N'()t3., 4 - &n, Azamızdan, 
5 - Lı:zet, Emir, 6 - Erk<ic ismi, 7-
Nota, E:ımcl<., ~rrt, 8 - iy;, canın 
ycrıgas.ı, 9 - Basit, Mülkün ttsci 1 i. 

Yukarıdan hŞağı: 

ı - Okun leva.zımJındaın.1 Nehir 16-
m~. 2 - Ernir, Göz rengi, 3 - Beyaz, 
İran hült\imdan, isim, 4 - Masdar 
edatı, Sat:ı.Jc yeri, 5 - Dinl~. Söz, 
6 - ~. Garu, 7 - Gilzcl san
at, Arının verdiği, Su, 8 - Ağ<l(:m 
mlu, Kapı, 9 - Dolu ~i:J. Katı de
lil. 

Dllnkil lıulmacanın halledilmif 

- ı ıekll: 
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24 llkteşrin 1'42 
18.00 Iırogranı ve 1'1"mleiret Saat 

Ayarı . 

18,03 Mliiz•k: Radyo Dans Orkestra
sı - Ht>r Telden Programı. 
(Şef· Niluı:I Eıeng>n). 

lll,45 Ra~ Ç<ıcıık K l'tibü. 
19.30 Memlekf't S"at Ayarı ve A-

l• Haberleri. 
19,45 sertııe.;t 10 Dı:k\ka. 
19,5~ Mü>ık: Fa.ıJ Hıfeıl. 
20.15 Radyo Gazc ı rs:. 

20,41> MX~ik: Şamtlar. 

21,00 Konuşm<ı (Keoonntzl Tamya
lmı). 

21,15 Müoıık: Dinlıe-Jie! İh-l<'kleıi. 
21,45 K.onuşm.a (M<"'lL~l•r Konuru

;y<>r). 
22,00 Müı>l<: Rıl<lyo Salon O~es. 

trası. (Şef: Necip ~ikın). 

22.20 Memleket Saat Ayarı, Ajans 
Haberleri ve Borsalar, 

22.45/22.50 Yarınltl Program ve Ka
panış. 

RAŞiD RIZA TİYATROSU 
Kadıköy Süreyya sinemasında 

iB u a)ışam 
cBOBSTİL> 

Vcdv:,ı -3 - Pertle 

ZAYİ - Baluı1a;y Brledife ml>
bas< beoil.iğindcn 32 ı:ra 67 kur.uşluık: 
3&:J s:ıyı]ı !,'f'!kı 2'Yİ eı:;,ın, !ııü!mnü o!
mad:ğ1."l1 il.tın cd<:Nn. 
Tii<tilô.t K. 1ıza., Avni Öııtr:mlz (205) 

Sahip ve Başmuharriri Et<>m iz:ı.et 
Bal~ - Nesıt'iyat Direktörü 

Cevdrt KARABİLGİN 
SON TELGRAF MATBAASI 

istiyorum, ded.'. 
Polis memuru loedisin! içerisi 

apaytlıınhk bir bilroya gölüıı:dü. 
Komiser s·..,;ı elbise ile masa

sıI'da oturuyor, maiyeti memur
larından b',.isine bazı ra.!.lınat ve
riyordu. 

F>-idıman kend.ism tanı ttr: 
Kcrriser 

- Sizi çdk iyi tanıyorum za
tıen Mösyö Fricbnan, dedi, hiz
metiniz için ne lazımsa yaparız. 
Bir şeyler mi kaybettiniz? 

Frid:man hiç ıc titrerniyen bir 
sesle: 

- Benim Boısaca anla.tacağım 

çdk daha mühlm bc<r şey var, de
di, ben buraya işl.ediğim bir cina
yelrtıen dolayı tesliım olmağa gel
dim. Bu akşam saa.t dokuz buçu
ğa doğru Frank Sutcıon ilılll'nde 

hlr adamı tabanca kurşunu ile 
ôldürdüm. Belki siz bu ismi işit. 

momişsirıt:2"dir arama, 2abıtanın 

pek yalı:ından ismhıi cKurt. diye 
ta.nıdığı ad1m budur. lliiıd se 
.Pa.rs1.aı· klübü· ndc vukua geldi. 

.wamıVarı 

Ttlrk B; ıın Blrllil ve Ortakları 

Resmi ilanlar 
KOLLEKTİF ŞİRKETiNDEN: 

lstanlıuı sicilli ticaret dairesinin 28733 sıcil numarasın.da 
mukayyrt ve İstıuıbulun bütün y evıni gazetelerinin hissedar
olduğu Şirketimizin mukavelesinin 6 ıncı rr.•ddesinde ŞU"keti
mizin mevmu iştigali: 

Resmi dai.re \·eya o hükümdeki da.irelerın H müe.:;esrluin 

ticari "'"hiyrtte olmıyan ilanlarının gazete ..-e mecmularda 

ve sair ilin yap,Jan yerlerde neşri için kabul ve neşir vası

Warına •evkedip neşrine tanssu !tur. 
Bu itib:rrla RESMİ DAİRELER, bütün gazetelerde ve m..,

mualard:. neşrini istedikleri ilnnl arını bundan böyle: 

İstanbul Ankara Caddesi No. 80 .ıe buluna 

T:lrk Basın Blrll§I ve Ortakları 
A • A 

RESMi iLANLAR Şirketi 
ne gönderilmesini l'e ilanların g unu gunune 

etti.ğimıİ2.i iLln eyleriz. 
temin 

-----------------------~ GA YRIMENKUL SATIŞ lLANI 
Beyoğlu Sulh Mahkemeleri Başkatipliğinden 

942/38 
Kemat Gd ile R~za, İlhan \~ Refiıanm ş;:yıan ve mü,,<ıtereken 

nıutasanrıfı bu1uıııdu.kıları Beyqğl unda Kitqı Çelebi '!D'lha.Uesinin 
Küçülk Permak kapı sokağımda 'b1in 6 No: me muraJJ!wm olup ze
min .kat.ı.nd.ı:n maada clörr ka<lllı haricen kagi .. , dahilen alı.şa.p cem'an 
bir tajl•k yeı:ti oda, bir .kıöınür'.ıük biri '.< üçük iki muıli<C< ll>ir tarasa, 
ıterkas suyu ve elıeik:t.riik ve hava gazi tesisatını havi 45-00 dörtt bin 

beş yüz lira Ioıyımetı mutıamımen es"nde bir bap hane ve yine bu ha
aıeye mutfasıl 10 No: ile mu:rakık anı ve ~.!tınıda 8 No: lu terzj düik
iklıJıı•tu mü;ıtcmll ve zemin k.atın:d an ırnaada dlöı:tt kati:• har:cen kil.gir 
da.hilıen ahşap c'm'ıın bir ttjlı.k bir sofa yedi odr; üç heJa, k:i1cr. bir 
kıöıınürlük :iki muıtc.alk ve !bir sarnıç, bir ta~asa '~ clel:i:.rill<, te<>kı:ııs 
suyu ve havagazi tes.isallru havi bam2ıml 5600 beş bin beş yüız lira· 
k•)ımeti muhrırrJmcnesinde dJğer bir hane ve yine &ı:,ıoğ'lunda Asın 

allmesıcit rnahaJ!es:n.in Jurmal sokağımda '9 No: ile murar1lkam Jı.::ıricen 
kagir dahi1.en ahşap .kjimürlü.lder i havi bodrumıdırn maada beş hıtlı 
ve d:öI1t ooi:rcli olup cem'an b'.r taşlill< ü.ç sofa 14 ada, dört he!ıa, dlört 

mutfak, dö:ıt faraı>a, üç barıı:;-o, su kuyuıSU, teı'koo suyu ve dc'kıııriık 
ve drnwıgati tes:sat.ınJ havi 6350 attı b'n üç yüz dili l.'ra lk:ııyımcti 
muhaur.ımenesinde bir bap apru-tı man:n suyu unun (ızal~ zımrnnda 

açrk artıbrroı<,ya •kıonulmuşnı.r. Bu ü.ç gay-rimcnkulii.n evsafı sıııircsi v<'.l 

ıtaksimatı \'e gcli:rıberi ıve mesaılıdlaıu vaz'aycd "Z'ibıta varı:ı.~asında ve 

lk.eş.if rı:poruıc<la, mufassaJ.an yazıı'•dır. A?t""ı a'yrı satılac:C<ıtır. İc. ve 
İf. K. 133 üncü maddesi .muc ıbin CE al".•t::ımasıı 3/11/942 tarih.ine tesa
düf edıen Salı giJnü saa<t 14 'den 16 y;:ı k<:dar kat'i okırak icra cd'lip 
en çok arltırana .kat'i olarak ifıa le edi'.ecekıtir. 

İhale gününe ~adaır birI<miş ve b:d.-eoclk bc'lediye bina vergi!<>
l'iy~e evkaf icıı.raıi h'sscdaAara: ve ih::(e pulu, 20 sc:.cl:C~ taviz be
deli te.l!l'ııli)·e rusumu tapu w ka das'>co hı:·!'Ç'an rr.iiş:cri)"C ait'!ir. 
Arttrmaıya i;ıl:raık edtcek:crin m uhamır.en kıymotin yüııde yedi bu
çuğu ni.tlc1in<Lc pey akıı;esiıaj ve ya m·:,·; 'bir b<ırlk.aınm bu ni!Jbc'lte 
tEminat me-lmulbur..t.ı vt'Tmeleri ş-a rt:t~r. .A!:"~:ı:I'lr.a lbed-e1i :kendlsinıe 

iha'e olunan ıaraftr.drın iha"ıe gü nii<"ı:irn iLlıareın verilecd«ı müh:et 
~ir.de mı:~:lkeıre 'kasasına ~n mesi medburid'ır. Ödenmediği 
takd.roe ihaıc ~Shcdı1ıer<:ık kendi s :.nden evvel en yü.J<seok teJcil'fte 

b1ılunan llı:no~e arz etmiş o'ıcfoğu bo:!d ne a'.ıır.ağa Trız1 ~ursa oına 

• 

Teşvikiyede Satılık Arsalar 
Teşviki:; ede Dnlıôk cad:dıcsi üzerin de her türlü b;na yapmağa 

miif;ait ilki arsa sahhy-or 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esas No. Yeri Kıymoti Mc .. ı.ası 

3'.!9 Tevvikiyo - Ha.-b;yc vaıı 

lronağı mahö.llesi Bostan ~ 
Emlrı.k caddeleııi e8lci 8/t, 
yeni 23 numaralı arsa. 

~ 1,325.-L;ro 426,50 M2 2133.-z.;r, 

401 T(>şvikiye - HaTblye Vali 30.13-0,---Lira S07 M2 
lronağı mahalle.>i Bootan ve 

• Eıı-lliık caddeleri e.sJı:I 8/f, 
7(71 i 27 numaralı an;.a, 

3-013~L~ 

İzahırtı yukarıda yanlı gayrimeııirull...- f><'ş;n ))at'& ile v~ açık ar~rn.a ıısıı
lly!e oatr!acaıotır. İhale 11/11/1942 Çar&rnDa günü saat 1' d•' Bankamız İs
tanbul Şulıe8i Satlf !Çarrlsyonu hUZUtıJnda """'lace.ıı: ve en yül<-•ek bedol Mer
keze bildirilecek ve haddi J.fxyık g6rüJ<iüğü takdird" Maliye Vrkiıletinden isti
zan edilt'rek muv.af'akat cevaıbı alınchkt.an ron.ra kal'! ihale3' yapıf.aoaJ...""lır. 

S:rtııı esrı:ı.smda verilen brdel mul<ıı.ddcr kıymeti geç~ğ! bkdirdc teminat 
a]tçesi derhn-1 arttırılmı,yarak ihale klm\n uhdee!:ne icra edi]inse a.rndaki !ark 
ooda n la.hsil edi 1 ecek'tl r. 

Müza~eye if'Jrak e<Jece!tlerin mukııdde.r ıuymet;n yü:ı:d<' onu nisbetmd& 
t®nat yatırmala:rı l&lımdı.r. İsteklilerin 1.c.vnin.at a]Qçesi, nüfus tezkeresi ve tiç 

adet !ollığra& bl,,.Jik:te bildirilen gün ve saate U<lar Ş!Jb\'m;z Emlfık servisine 
müra<:Aat elmeleri mercıxlur. (526) , ________________________ __ 

TÜRKiYE CUMHURf YETl 

Ziraat Bankası 
Kurul~ Tarihi: 18RS 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lir.uı 

Şube ve Ajans adedi: 265 
~ 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat Bankasında lmmbııralı ve ihbarsız tasarruf hcsap!ur>nda en 
az 50 lirası bulunanlara seneda ~ defa çekilecek kw'• iie &$Bjbd~lr.i 

plana ı<öre ikramiye dağıtılaeutır, 

4 adot ı.ooo Liralı.l< 

' • 5ClO • 
' • ~SG • 
~o • 190 • 

100 • '° • 
120 • 40 .. 
160 • ıo • 

4.000 
2.non 
ı.cco 
4.000 
S.000 
4.l!t:O 
3.200 

• 
• 
• 
• 
• 
•• 

DİKKAT: Hesaplarmd:ıkl :>ıralar bir sen" !çilde 00 li.rad:ın 

•şnğı düşwivenlere ikramiye c:-ıktıin takd:rde % 2'.' fazlasile verü<?
c~ktir. Kur'alar •~nede 4 defa: l Ey liıt 1 Birincı:dnun, 1 Mart 
ve 1 Haz·ran tıuihlerinde çekilecektir. 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme komisyonundan: 

ihale e<lil.ecek ve o <ia. razı d'ma z veya bulunın~ızsa• Jıı::ımen y€d'ı Bakırköy Em:azı Mı.Jôye ve Asııbye Haota~in.in 100 kal~m ıı~ ve s.n-
,gün miid•ldt.'.e 3Ç!Ü<: ar0tııım~ıya çı k:anlacak ve yapıl:ı·ak müzayede d ma lzemesi ~ık coo.lltmı')'le b>nulmuotur. 
oonul'ldaı en çcJc al"l/t:.-ana kat'l al ar<C< iahle «Uce<Cl'»r. Her iki h<•l- .1 - Ek.sil.ime 4/11/~42 Çaı"§•u;.tıa. günü saat 15 de Cağaloğ]u"® S•hhnt 
, b. . . .,_ l ~•" kı' 'ki 'h , . ·• ] . f '-t ve !Qt.Jma! Muavmet Müdürlüğü b'na.ıınıılıı l.o;;ılanan !roın.. · yoılda ynpılncok· r. 
\,;e . ın11cı h:ıa e ... "'.ııen Tllf3e r .ı t•.ıe ar~1~r1r'l..& \r ar.K" ı:n ve zarar- b'' 

1 1~ •.• 1 
il' . 

1 
.. 

da , l r '-' "'- 1 •. r . f · · 2 - Muhammeı ~• w ~ cm :;ç ve sıhtıı ma 211lll<> ıç.n 4~97 lira 25 n mes u tutu acıı.,.ır. ı ..... a.e ıbe deli afu!kı ve gEıçeıı gur cu1 aızı -·-' 
kuı uç•Ur, 

ayrıca• 'lıı('f,me •ha~ kahı<i'.mız·ın t~ıh"1:J o'umcalollr. İpotek sah'lbj 3 _ M~t w.nhıatı 374 lira 76 kıı.rustu-r. 
alacalclılarJ~ sair a';kr-ı:ia!'~'2r 1.n ga )T.rr.ı::r.kul iiızer'..l1rlt:lk.i lliık!anr.aı fa- ol _ İsW'.ı<lüer şartn.a:rnC"8İt'li çalışma günl~ ~a görrbillr:f'r. 
iz ve mt~fa d2r..r olan idıia'ı:l:-J,nı e•vrakı miisbH.e!er~)ı'!ıe saıbş gü- 5 - İs~kli;er 1942 ytlı Ticarrt Odnsı V-t.-.s:ıkasiyle 2400 sayılı kanurcı 
n.üne kooar biliıımole.ri l.l2:ml'.Jı.r. Müızaye<k~·e i(.ıira.k edecW<.'erin. bil- yazılı vesikalar •le bu işe yei<'r muvakkat t.roninot mcl<·buz vEya bar.!<a m<Cc. 
türı Stılış ~milarını. kabul c:ı'ımlş v.e evv,.~d.c-n öğrer.ım·iş ve b~'IC'l'!Cik tup~ariy1 e tıt•lli gün ve saa1.te JmmiByona nl.J.racaatlan. (622) 

ga'.Yt"'ıren!rulc tal\p bulunmuş olr:h Cdarı oo edilıeTn1< oonrooan iıt.iraz-

ları rr.emrıu -0''.amıyacağından. f-'.f'ıp '.eY-.n sz•tış gümünıden evveil gayri
menlrnMü gezip görmeleri ve fmla ıır a:ıtırr<:t 2/!lrak i~~.e~r.JeriJl 
!142/38 Nb: il" ır.ıubd<err.e koı ka t:ıpLğ' ne mürı:cavt etımclıeri im 
olunur. (4997) 

-----------------------

f o. rımirıolbrı ıe Limanları lı!atmı U. idaresi ilanlar~ 
Muhammen bedel i (3710) Üç bin y.·d; yüz on lira (20) yirnı; kuruş olan 

(1427) hin dört. y f:z y!rn.i yedi kilo mı·• ı?!i! tb'atta gupilya (4. İk:inciteşrin. 

1942) Ça~amba günü saat (14,30) on OOrt otuma H:ıydarp~~da Gar binası 

dahil indeki kom.lcyon t::ırat:ndan açık .... · ·ıtmıP usu!:yJe satın a:ınacakt.ı.r. 

Bu işe ">ımck istiycnlcrin (278) ik; yüz yetmiş sc'kiz füa (27) yimıi 

J'i:Xii k:uruş!Uk. muıvakkat t~1minat ve ka .. ı.:ırn.• ~ı. tay:n p.t1iği vEsa.ik1e birUk:te ek
si:tme günü san.tin(\ kac!ar ko~na m ;-acıu:ı t[arı 15.zımdır, 

GA YRiMENKUL SATIŞ lLA 'il 
Beyoğlu Sulh Mahkemeleri Başkatipliğinden 

942/70 
Nlgitr ıil-e Şahvcrin ve ö1ü Mcvndutı m!İıf1:aocJsı Fatma Bedla vC' Fa.t;ına Ne.. 

mıtn şcı.y'.an vr müştert ik:f!n mulas;;:rrn.!ı 1.Yuılundu~tl.arı Kası.mıpa~nd:ı Cum . cr:e
bir mahalle~ selkapısı Bııhri:re cadd»inde c!lki 41 yeni 109 No. ıu iislünd~ 
od<>. ::ı l bulurı.an 47 metrr murai)b3.l rn.(sa,ha.i ıS(Lth:ycsinı:lc ve 6000 altı b'n Ji ·aı 

1

k.eymeti mı:1ı..:immt_n~·!ndc ıb1r kflgir dtükk.iJn ile y..i.ne ~ m:tıhalde ve cad,~e 
;\."e sct.cc.ık kö;-.esi-ndc ktı:n 117, 119 Nıo. }aria mun:.~ &ltında dül'ı\!k.5nı bul~ 

man kagir S5 met:rr anura'bbaı mE:sahai &!lfh..yesi?ldıe ve 5000 brs bin lira k ::yur.d.i 
n1llhammerxsinıdc bir ba:> hane şuyuunun izalesi zım1ıında aç:ı.:.C a'rttırrr:a~a 

konulınuştın•. Bu iki gayri meakıul aıyn ~ı satıJ.acakıhl'. Sair evsal ı.:Jct:. !t ı:..:ı.1 
ve tafsilatı vaz'ı~ l:abıt v~sı.nda ve Jcoeş:t rapo.runda y.:ızılıdı.r. 

B'·!UlOİ açılk a<tlıl'mBsl l~/11/942 taritım.c l<fac.ü.! eden P-.zaı-t::sl günü a:.-t 

1

14 den 16 ya !<ada: e<,,..oğ'.u Sulh Maı.te<Mlrı·i lkalEm odasında Ba~~Lp =,,_ 
dinde yapılacaktır. Aattı.rma bedf'H rnuha.mırr.<n keyımetr.n yilzdt> ye~!.ş başlrj 

buılcnadığı takxlirdc en son artt'tranın taahhüdü baki 'kalmalk Czı•re m!l.znyl i e 

Bu işe ait ~ :-tın.;;ı.nıe J~r komi~ondan parasız olal'a.k: dağıtılmaktadır. (652) on e:.ün uzatılarak tcin.ci açık arttırması 26/11/942 ta:r.ihinc müsadıf PC1"Şe.1r.bl' 
gti.inil saat 14 den 16 ya kndar f-:::ra ediltrek en çok. ar'Dtıraına k:ıt'i oiu.r~ 

• • 
1ible rdileceklir. . 

Muhammen bedeli. (1423) b.ın dZı'I :ı"liz yirnıl üç lıra. (38) ot112 sekJ~ 1 İhale günÜ'lle kadar ıı.nn.mı, ve birikee<i< Belediye bir.a vcrg;lcrıy!e 
kuru~ olan muh.<<"hl c'116 vıe ~atta zımpora taşı (27/B•nncıteşrln/1942 Salı . . h'-·-•- 1 "" •Jık t• · "'doJ' llıa!• ul del"' • .. .. · . . .Ev6ta.t ıcarea ~r ara ve v.ı scın. al\~ıız ı..n.. .,, ı ve \.,~ p u, . .;.uı-
gün1 ~aat (14,45) on dordü kırk beşle Hay<la;-ııaşada Gar bhıa.ııı dahı]ındldld yıe rilsumu, topu ve kad8''1ro ııarçlan mii:;ler;ye a.i'1'r. 
ıromieyon tarıı.!ından açılk ıb.t.m~ uısııl:vle >e.lın alınacal<.lır. ı d , .... k ed ~-ı . muh k M.'n ·•-•e ·--'! '-·-·"'" . . • • .• ,... . - 1 J\,iüz:ıyc ryc '9~ı.ra e~ crm aımtncn · ~ynı ı y114.1: J...,..... ...,~J6 l1 

Bu ış, ıçrm ı '1< ıst•ı enle= (106) yu~ atıl J!Ta ( •6) y"'1nöş altı lruruşhı!k: 'niSb<t;nde P"" :ıkçı<ri veya mili! b;r b"nknrun bu ı>isbeot!.e tı•m•112.t ım:1<tui:mr.u 
muv<oldkat t.{"JTlin:ı.t ve lk~u.nun t~)":n e'.t i ği vesz:..iık.le bırli.ktıc eiloilt.ılbC' i"Üfl.Ü · l(•r\ carttır. Arttımna. l:)ed.eU g<cyri mcnklıl kendisine ihale olun;;:n tarıı .. . .. ı· ı· d verme • 
saa.ticıc klldar k.om~.syona muı·::ı.c.:a . arı azını lT. tından ibal~ gil!ltündcn itibaren veJ'i!rc :k müoı.Iet. tçlnde mlhkemı:. k~~:n:ı 

Bu işe a•t şor::ıamc!er k.om '"'Y'Ondan par&>!rl. olar""' da~ılılaıdqtadır. (530) l öderun~si mecbulidi.r. ÖdeıırnOOii)i tö>kdmle ,Jı:ıJe fl•ShcdJeruk Joo:nı:hıiDc:cn 

(' "\ • ....... eı en yiLk•ck "-"'lifte bııluın.ın !Un"" arı:C't:lı:ş oJd,.-ğu b"drl ile alınığa r:'1 

1 }. '"TANBUL BELEDiYESİ İLANLARI J olur ı,., ona jjuıle fdilecelk Ye o da TRun!n-.ao: veya bıılumna:zı;a l>"mrn y~di 
..J gün müdıl.etle oı;ık arttınma;ra ıııonulaclklır. Yapılacak iLin a)iüı::ı.dnrlnra tı b-

\. ~iğ edilmiŞ'ect;ktir. Müuı:yede soour.da f11 çok a~ırana kat'J olarak ih;_ lt! 

hı · ·1 ıam· · aç·~ .,~umeye ~ul- ~~n-~ ve ber ;I<! halde bCrirııcô lhaleedilen lknnse ilti ilıale ar:ısındoo f:rı.:. isıanb1>l Çapa 31 Ol l koıkul b=•ının il'> - ,A~• ~· .,.....,~~& 
tan ve zarardan. mes'ul tutulacaktır. İhale bedeli farkı v~ gt'Çt.m günlerin yüz~ 

ruuş~. if bedeli JH2 ı;ra ss kuı<uş ve ilk teminatı 85 lira 69 lru.ruı,ıtın". lc1ıe beş faizi &a''"'" hiliııme lw:et loa1ma!r•mn ~l .oııına_ca.ıctır. İpot.ek .""h'bl 
ş Zab M lat M" d ·· ı "'ğfj k ı 'ld "rQleb" laıaeaklılar ile &a•r alM<ada.rlaTın l•YT' n>eı1rul uızcrın<l<!<i haltlarını ln•z "" 

Krşl.! ve şart;n.arne ıt v~ ua~14 d uDu'rmlu ı;..._,~-~ .. e ı<lıl _,~ ımasrafa ve 39ireye dalr olan i:fdialarını evrakı müd:>iteleriyle tltm. tarıhiın• 
' İhale 5/11/1>42 Peı-şemıbe cunıü saa• e a' ~aoumen= ya.p ac--
.r. .. 1 itibaren <>n beş giln iıçlnı:Le .. ı. memuru bulıman Maı;Jo(>me Batikil!it:>ne 

1.ır. Taliplerin ilk tem!ruıl nıak'buz veya ınektt'!>lart, i:ıale tar.'hlraden (3) gun iden. . Uızımd Al<ı!ıl talt<lirde he!k:!ıı.rı ta u sicilleriyle sab;ı oluıı!l'an-
1 ı vil.il et Na~ia .Müdürlüğtiııe mJraca..ll3 ıılacaklan FenınJ EhJ;yeı v~ b•l<»nneJe.., ır. P .. . . 

lcvv., Y .• . i .. . lar satııı bedelinin payJaşına.;ınıdan 1ıa.rı~ b11"akılacalclaro,,.. Mmayed.<>y., iş\i-
k:ınunen lbraı lilztm grJen d.ger ""'6ilı:alar yle ihale gunü mwıYY<m saabte 1 . biU" t p.rt!arm laıbul eJ<r<s V<e evvelden öğM"Tlml ""' 
Daimi :ı;:ruLıncnde bwooma!arı. (727) r:ık t<len enn un sa ış ı , . , ~: 

Terna]ik bayvanlarını.n iaşesi için 1'i 'Umu olan 336 t>:ın 
;or:ı.ası ika.palı zarf dks,iltıneye tconulmı ~lir. Tat.nin beC!eli 
leminalı 2896 !.radır. İhale 26/IO/e;2 Pnzantrsi g~ saat 
cüan~ y-ıpılaeaktır. 

eaman ın müba· 
38640 ı;ra ve ilk 

15 de Da.imi ::::0.-

ŞartJıam• He buna rr.;ıt~!ııın"l evrak 193 kuruş bed•llc Tem:Zlik İşleri 

biJerclt gayri meılkule talip bWU!llnuş oldukları ıı.ddod•leı'Clk •<mradan ·
razlıı.n m...,,ıl o f myaeağırıdan taliplerlrı satış güoonden evvel gayri mcn.
kulü g.,.;p gömıeleri V'I! fazla melOrnat almak ~erOı 9~2/70 No. ile • ı,, 
memuru Başkıltibe müracaat "'1nıeler; ilan olunur. (202) 

'LAN 
Mlüd"1"lüğund<n al,.1'1caklır. • - Bir No. 1ı askeri dikim t>\ine çorap işçisi ahnacaktır. İstrklih·nııı 

TaLp! rı'.l ilk tr-nnıat ITıRkbUıZ vf-yamdk.tuplart v-e kanunen .tbrazı :azımı Eyüp Defterdard.a nıc.z.lUr J.ikiw evi nıüt1Urlü1'üne n1iir:ıratı. L~-.rı. 
gr-lrn dtğer ~ ları ile 24:>0 nurnıaralı kaıı ·na gOre h.ııırlzy:ıc.ıtk.ları .,..apa i t:il3 _ 806 

1zarflarua -le &ilnü aııat H de kadar Da n>i Encu.ıııotoo '""'~en. (407) 
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