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BU B A TL OLS 
Başvekil Şükrü Saracoğlu veciz bir hitabe ile Cümhuriyetin 
19 uncuyıldönümü şenliklerini açtı ve Türk Milletini kutladı 

Bu sabah Ankaradan dönen Valinin iı:ahatı V İŞ i'N İN Başvekil Bayramı Açış nutkunda Ezcümle Dedi ki: 

T~ıa~ın~a ı "Yapmağa hazır olduğumuz fedakirllklar- Yeni Ekmek şekli 15 
kı M!ina? J la önümüzdeki yıl n da 1son teşrinde başlıyor 

çetin zorluklarını muhakkak yeneceğiz,, Afrika Fransası ,. 
Lava! ve Darlan her ıe· 
yin başmc!a Afrika Fran· 
sasımn Demokrasiyalara 
iltihakını önlemek gay
retini sarfediyorlar. Fa
kat .. 

- ''Atatürk Yaşıyor ve lnöııüne de 
Ankara 28 (Telef0nla)- Ounılıu 

riyetin 19 uncu yıldönümü şenlik
leri bugün saat 13 de Başvekilimiz 
Şükriı Sarncoğlur.:ı-1 radyoda söy 
ltıdiği bir nu,tukla açılını~tır. 

Candan Bağlıyız,,\ 
1 

ETEf.f iZZET BENiCE 

J\lıs>r harnkatı de"aıu edeırken 
\.?iş · Fran~ı.t ::nın da hu harekfıtıu 
mii.takbel hedefi ile a1ak3'1ı ola
r::k sıkı bir faali; et ıuuhafaza .et
tiğı göri!Iiiyor. 

L:ber;·r,ya ~ı.kaxıla·ıı Amerikan 
b·rı !J;leri daha yolcJayken Vişiden 
Afrikaya g;deıı, Dakarı tefi~ eden, 

1 }ı'a'. Sultanı te görii~.i!n '\"e l\lare· 
şaJ Polen ;,,. husu. i b'.r .mesajuıjı J 

Su!.tan.-ı 'eren, Sôn.r~ "\ ı~ıJc do-ucn 

Bu müna.<ehet!e l:lus meydanın 
da bir merasim yapılın•ştır. Ulııı:ı 
m-eydanı sar:.ıt on iki·tl.en it't:.>a.ren 
hıncahınç d-0t!ınıuş, meınleketinıi
ziı> her tarafından. gelen n.c;a,,.. 
ycrn?ııı ı~lardı. 

Törene ist'.kIU maqilc başianmıştu 
İst)klfıl nıarşını nıüteakip Başve· 
kil Şükrü Saracoğlıı bii1ün mille
t.! h 'ta ben b~yramm ba~ladığını 
bildi.cc.rı şu nutku söyle'lli~ıcrdiır: 

IlAŞVEKİLİX NUTKU 
Amiı•·I Darlaaı !uç ) 'iphe yok ki Arkadaşltr: 
U<: ~eye çaılışm:şhr: , _ Biraz sonra iki Cıınıhuri-

1- F'rans z .\frika impa·rator yet yı 1J nı e!dc göreceği z. Çünkü 
lu;.unun Vişi; e bağlı kıılwası Cumhuriyetin 19 uncu yılı yerini 

:!- AlmanJann I.1'ransız Afrika 20 inci Fla bırakımağa hazırlanı
hı\raratoıı~tr~u.nLW dentokraıSyaJa .. 
r;. ih':·hak eı:t·~r~en1e ... i hU6u-sun· yor. 

. k Bulunduğumu<: ycrdıen ark<:• 
doki i}''Uetlerini yerine gehrme 

Lami_ ll<>ıcr 'n i§b:.,Jiğinden son· mıza dönüp bakacak olursak o-
ra Afrika Fransasının taraCsızlı- rada Cumhuıiyctimj,zin Türk ta-
ı:, nı mu.bafaz.a etmesi bu işbirliği- rm'ne hediye ettiği büyük var-

Cu.mhuriyetln 19 uncu yıltlönümü baYTamtm bwglln veciz bir hi!.abe 
ile açan saym Başv.eki!Cau;z Şükrü Saracoğfo 

niıı de ımhalazası bakımından lıkları görür ve göğslimüzün ka- için yuğurulrnu51ur ,.e yeranek ,_ Atatüıık ya{:'}W ve İnönü-
biç şüphe yt•k ki biri~i şa·rthr. bardığrnı duyarız. için feda·ki'ırlık\ara hudut tanımaz. ne de candan bağhylz .• dedikten 

8,-ınun ı'rin Surye •e Madagaskar Kezalik; bulunduğumuz yer • k! sonra Cumhuriyet TürltiJ,,,;inin , Onun i\in; yaprnağa hazır o u· 
mi. alJerinde cılduğu gibi Vişi de- den ilerrye doğru bakacak otur- hakkını tanımı yan tek bi.r insan 

il k 1 ' 1 g·umuz fe<lakarhklarla önümü:zıde- · .. ı • 
nwkras,·a,Ja.ra karşı kendi iınpara.. sak orada da yen ece zor UlA ar, 'bile kalmadığını soy.emış ve söz-

, hl lci yılın da çeU n zorll.l!klarmı mu- 1 ı· 
t<>rluğunıın he~ ciiziinde asga>ri • aşılacak tepeler, önleneeek 1:e i- lerini şu cümle i c bi ımo~tir: 
ser.ıb<>lik mukavemeti esas tanı- keler buluınduğuınu g0rürüz. V c M ha.1<.kak yeneceğiz.• •- Acı ve tatlı bütün bu ha-
nıı,tır. Bu böyle olduğu gibi Fran- men yiıTe~rn€!'iımİo:ir. :radclerimôzin Başvekilimiz bur.dan sonra; k.ikat•~ri sizlere söy1ed:ktcn son-
sa~ n barpten sonra kendi müs- !bilenme~ başladığ•nı duyarız. 1 Cumhuriyetimizin damgasını bu ra CurrJhuriY<''t Bayramını aç:yo-
temLekeleriırn bakim almak ve Çünkü mılleıtmiziı, 11amuru daha yıla da mul1.aka vuracağımzıı söy- rum. :\\;· gününüz a;~ın, bayra-
>mpa-ratorluğıınu de,·aın ettirebil- çelin mücadeleler ve Z.Ol'luk'.ar lerniş ve: onınız şen. n~'en:z boi olsun! .... 
mek, harp ateşi içinde bJL müs-1--------------------------------
tcııılckeleri il:ııfliitıan ıızak tula
Jıilmfik de '.'\lareşa·l Peten'in milli 
,.c hususi tmtınnu iktızasıdtr. 

Dun= içindx ki, yu.kanda be· 
J'r>ttiğ'01uz her iki esası telif edc
b::m~k ga3,reti bugün Vişiye ha· 
kim almaktadır. Ha!buık~ şimdi 
Afr:.ka.da 'a<Liyct ç<>k naz;k bir 
durum jktlsap etmişti~. Mü1teiiW. 
let"1 harp gayeleri bakıımmdmı 

Aicikan n büyük ehemmiyeti ve 
':ııc Afrikarlaki Franblz müsl.em· 
lckeler'.oı-'n azim &!~iide rolü var. 
dır. 

A .rupa cenubuında herhangi bir 
cc.ııhe aç;ı,bilmek i-;in şimali Afrı. 
kaı:ın "e Afrfil<a biitünlüğiinün 
dcıııolıa~~a!aı'la elbırli.ği ctıne6İ ı 
b:r nci şu:rıtı,r. 

a- Akdeniz biılimiyetini ele 1 
:ı:l nak 

lı-- Italyaya karşı hareket et• 
me.k 

c- Bal•ka'Dlada, İtalyada, ce
nu'n Fransa<la bi.r cephe açabiJ.. 
ıw:I;. 

\'e .. hdıin bu hareketleri ba
c:atnıak ancak anbar '~ya ka)nak 
i1 .. F.ı<'.e Afr ikadan hi!slenmekle 
n.llimkiindür. 

Batı Çölde Başlıgan Muharebe 

lngilizler Mi 
Bira Daha 

ver 
.. f 

atlar a 
• z ı er 

------------.. ----·~-----
Şidd ef l i hava harbi oluyor, dün lngilizler 10, 

Mihver tarafı 21 tayyare kagbe.fti 
Londra, 28 (A.A.) - Mısır cep

he,;in.den alınan haberlere göre, 
müttel'ik kuvvetleri m'hvcr •ku'V

vetleri ile son çarpışmaıa .. ından 
sonra düşınrn hatlarına biraz da
ha ıı.ü;fuz etmişlerdıir. 

A.YARI TAMAM va GAYET ZARİFTİR 

MOVADO 
ACVATIC 

İngil:z hava kuvvetlerine men
sup bom!ba uçakkrı dalga}ar ha
lıinde uçarak dü~anın geri hat
larına taarruz etm~ler ve is2lbet

ler ka·yıdet.mişlerdir. Tobruk H -
manı yeni<len müttefik uçakları

nın taarruzuna uğranıışt...r. C<::e· 
yan eden hava çarpışmalarında 

21 mihver uç<.ğ• düşürülmüştür. 

İn.gilizl.er 10 uçak kaybclım;ş!er -
dir. 

İNGİLİZLER İŞGAL 
ETI'İKLERİ MIEVZİLllRl 
GENİŞLETİYORLAR 

Londra, 28 (A,A.) - R B. C.: 

500 liralık bir hırsızlık 
Si.livrıkapıda A.nakapı sokağın

da 12 numaralı "'de oturan ba
ğırsakçı Saılm dün bir sipariş yap 
mak iç'n pntTOntından aldığı 500 
!iTa cebinde -0Jdnğu lı.alde Sa.mat

yada sa-hil boyunda Şükrü adm
da bnri.nin işlettiği ~Jz.noya gir
mişt'r. 

Burada bir kaç ka<lehle keyif 
çatmak kMarmda olan Sa-dık 'şi 
uzatmış, adamakılli sarhoş oluuuş 

tur. 
Sadık n iddiasır.a nazaran, ga

zmocu Şükırii ile garroıı Ni!uı sar-

RUSYA HARBi 

Staliııgrad >da 
ALMANLAR 
müdafaaya 

geçtiler 
Londr:., 23 A.A.) - Stalingra

d:n batı şimalir.dc Almanların 
Y'ıptık:arı b'r t.1arruzda Sovyet 
kUY\'ctlcri 00-0 Alman ad-terini 
öldürdükten ronra bu taarruzu 
tardetmi~ler<l:r. Rus kı.:'V-vetleri 

bundan sonra mevtilerini ıah.kim 
etm :şlercl:r. 

İ zvc:;ı! i a gz~tt'Si artık Alınan
ı.arın geni~ mikyasta taarruzları 

lıı.ırakara'kı müdafaqya ~I ıni 
yazmaktadır. 

Krad.eniz J.:manı Tuapseye karşı 
A'manların ytıpfığı bir yarma ta
arruzu da akim bıraknı1lmır-tr. 

BALTIKTA BİR GEMİ 
BATIRILDI 

Londa, 28 (A.A.) - Baltık de
nizinde, Rus den:.Z kuvet1eri bir 
mihver gcmj kafi!es'me taarruz 
etmişler ve 6000 tonilüt<:ılu·k bir 
gemiyi denizin dibine yollamış -
]ardır. 

işgal altındaki Avru· 
paya yeni akın 

Lcn<lra, 28 (A.A.) - Britanya 
uçak'.arı Almanya, Danimarka ve 
Holanda üzerinde u:;muşlar::lır. 
Bu harrıketler<lcn 2 Br:tanya u -
çağı gen dör..rr. emi~tir. 

• 
5İNEMASINDA 

< 
ıi:!il!I Bayramı ız :~ 
şe'e f'\ıue bıngiin 2.30 ıua~ne-

MAıRriKAk programı~! 

. ,,~Ö~K~ 
~·!".!~·· t i 

Aım~ika - LibC'l'P yolunun a
çı!nı:ısı, ı.: bcr~ a • Mı~.r a11:asında 
ni 1.ı1Laın hlr knra ~-olu yapıilma.sı 
bL.1' --; 'ç)·n ul~uğu kadar l\lısu-
1 .. ı ,· etin ;ıı oi-!ayr..si de h~rç şüphe· 
sı t .. ı hncr ın:Jı,·crin Afrikadan 
a)a~tn~ k~ :ue~'i, sonra da Afrika. 
lı.nlin:u;ü ıü tcın'n c~n1eyi i.stib
t1ru r \icuıe·kıttdir. 

Mısır oophesinden alınnn "' son 

lhabere göre, İngiliz kuvvetleri 
işgal ettklE'Ti mıntakabrı gen;,; -
letmişler ve rnuhr.fazo c!m.işler -
dir. Uçak~ar mü~emadiycn kara 
kuYı.t:lierile ı.şbirliği ya, ma.~ta -
dırlar 

h.oşluğımıhn İt\.tifade ederek cc- ı . 
binıde bulııman 500 lirayı çalmış· 

1 

~~ 1 l 
l\l:su rephcs'nde 'e Lib~·ada 

(IJ-l•IDI >;;., 3, Si.i; 3 de) 

lacdır. ~ Valsli, Şariı1~,, harikulade bir f 
• 1 süper film. 1 

Zabıtaca Japılan tahk1kat 'e a- ~! ~ 
ramaoıı .. Şükrü.nün cebin<!c ı~ lira 

1 ·$aha e Dans · I 
b11Jıu1mu~t1u, 1 '"' ... ~~~~~ 

Memurlarla halkın alacağı Ekmek 
fiatında büyük bir fark olınıyacak 

Bir müddt t ırnb< ı Ankar:ıda 
bı::un:mkta o'. an Y ı ,.c Beledi
ye Retsi Dr. Lütfi Kı:dar bu sa-

ıbahki ekspres1e .. ı\nkarcdan ş~h~ 
r:YT'. i z~ gelm i~t :r. }].;_;p res teehhür
Jii o ı&.rak saa' on b:ıçukta llay
darp~şaya rr:m:asalat e!miş:ır. 

Lütfi Kırdar Hay'd:ırpaşa istas
y-0nu nda ,·; Jıiyet ve belediye er
:(&lli tar<..f;nd:;n karşılanmıştır. 

Vali ve Belediye Reisi kend:si
le gö:Ü~t'n bir nıuharririmize iU 
izc.ıhat v.erm !ş:.ir: 

•- Ankar&da bilıha"°"a İstanbı:
Jun iaşe \'e ckmtk iş'·eri Ü7.erindc 

m<:şgul o!dum. Ve hüküm<!tt >n 

bu husu~ta her türlii azami ia'
dunı gördlim. Bun:& rdan bir ço

ğunu yoluna ko)'Uuğı;r,d an dola
yı İstan1bula m~mnun~n dön<lüm. 

İstarııbuJun el<ll'nc-klıı,; hub·ıba-

11 Ofis tarafından \'Ni :.ecktir. 

Halk bu hususta tam :mile rnii<
lcri'ı. olaıbilir. Bugünkü şek ;,d ~ 

tknıek satışı 15 Tcşri·n;saniıy_e k~
dar devam edewl<tir. 

t1~n1urlarla halkın alc<:::ığı ek ... 
mck fiatında büyiik bir fark O '. · 

mıyacakt·ır. Bekçiler de ueuz ek
mek i<arnesinc!cn ,stifade C<Je -
ceklerdir. 

1 
1 Tramvay 
Seferleri 

Pazartesi gu nun· 
den itibaren yeni 

tarife tatb:k ediayor 
Tt2 :-;rini ~ an i nin ~ ınci p.,zart<~~ı 

günilnden itıbart::ı t.ram,·ay sc .. 
ferl !:' rinde kış ta ··.resinin trı!ıbJ k 

ojı:rmasına bu.:;.<.ır.ıincaktir, 

Ut.:· s<..'O:ıh İs~r.rbu~ trarr.'Vay ı· 
darcsi hareket dairesi müdürü B. 
b-rr.et'ten axlığ'"'"' malumata 
göre yeni tar:fe gc-çen yılkı k.ş 

tur:feisnin a\7):<lır. 
Mesela B<.>,xığl ı:nd:ın İstaJ>b.ıla 

son Trnrn' -.y gt'Ce saat 2330 da
dır. 

--o--

Soyulan Telefon köşkü 
Köprüdı>ki Kadıküy vapu.r iske

lesinde buluna-n •U·mun1i tele.fon 
nıuha\eorc .küşkii, ni.in para a.tın::ı
ğa n1ahsus kutu!i'u dü.n gece kırıl· 
m1ş ve i~'ndeki paralar 

0

çahnım·ş· 
tır. Bu hırsızlığı yapan arannıak
tadır. 

1 ÇER Ç E VE 1 ===================-== 
ZiYA GÖ' ALP 

En aşağ1 derc«<le şair, en yu
karı dereceden bir iki basamak 
eksik fikir adamı .. 

Fakat onu, kend;miz.c, Tanzimat 
hareketintlenberi ma~a~ı b'>r ttil"lii 
tuıtturulaonıyaıı fikir ha'Yalım12.a 
niıs.bet edersek, tc-k ba~·na 'birinıci 
p:.Jiınrla, t.ek ba§JJla büyiiik çapla 
•lk Tiirk tdc!<kiir ad.,,nı .. 

Ölümünün yıldönümünde, z:ya 
Gökalp için, tek çer~e,el:k mikya· 
sa sığdJrabileccğim f:kiı·: 

Ziya Gükalp, ne oljahsını:an baş· 
lıyan i~t'klaili bir görüş siofomi, 
n.e de istiklalli görüş sio;kıınlcri 

arasında yeni bir tefsir ve te-rkip 
manzumesi getirebildi. Fakat bağ
lı olduğu Avrupalı görüş sio;tNtJ>
ni, kendi ferdi ve içtiruai şartları· 
na, 11)-,!ardır; onu duıdo, anladı, 

;·aşadı; duyurmıya, aııfotnıaı·a, ya. 
şatnııya çal ştı. Haysiyetli bir tet
rit kökih>d"n gelen bu ha,mleııln 
de, haki·ki bir teşhis zemhıi üze
rinde b&tün hedcflerİinİ yakalıya
bHdi. B<i)•lecc, elle tutuhrr, gözle 
görüliir, kulakla işitilir bir da·va. 
sa:lıibi oldu. 

İşte Ziya Gökalpın, elendisi 
(Durkıheim - Dfrrkaym) Tiirlt cıe· 
mi~·eti arasına kurduğu köprü!. 

Tanzima.ttan Ziya Göknlpa, ve 
Ziya Gökalptan bu;:üne geFnciye 

kadar, yabancı sermayeyi milll 
şartlaır teknesinde ynğurab!lmiş; 
nakış, oyun, ezbercilik, züppelik 
ve ikt'ha~çıhk dı~ma çıkahilmi~ 
dava rilcsi 'e n!'mari bummaSJ 

NECiP FAZIL KISAKÜREK 

çel.cbrlrniş 'başka kk fıt..i·r ad~mı 
tammıy-0rum. 

Sanılmasnn ki bu hiikmiinı, no 
ıniU:yctcfüği.nıi, ıı.e inklapçıl ğı
mı, ne de Şark \'e Garp tel~khiJe .. 
rimi Zi~·a Gökalpuıkilere bitişt:l'a 
diğ'ıne delildır. Hathi, ınc-rkezi 

onunkine z:ıt bir fikir biinye i ta• 
şıdığıını kay de tın.eli~ ·m. Fık!T na
mu3u, bana, naznrunda b r bat h 
temsil eden aılanun bôlo çapıru 

doğru tayin etmeyi emreder. 
Dedin1 ki, o ,fena ş:ıir ... HaJ~kıım 

var nıı?. Çünkü Zi~ a Giika!p hıç 
b·r zaı11an şa.:r ohnak, şa " r kah11ak 
k,teıucdi. Şiiri de, fikirJcr üJe,1i .. 

n:n bekçi da \'ulu hal adc l;.ır11andı. 
}takat hor bir tebliğ işiıı1.de şiiri, 

büyii!.iitı<. S:tl'gl duymadan ku!l=n
m.ş ohnasmı nıı:zur gö.,.1r..~ ı.:,;·Jn 
iç'n. onu şu;r, h d ço:C. fc:;.a ~air 
telakki <"lıneğe mecbu·ruru. 

Sc:n görüşüm: 

1914 büyük harp yıllarıooan en 
yalun zamana kadar bir ç<>k dov
Iet ve inkılap i~i, Zi-ya Gökalpın 
işte bu davu1la verdiğö bazı işa
retlerden ilham aLmı. tır. Bazı in· 
k1liıp şahsi)·ctleri, Ziya Gi>J;ıılpı 

pek "C\·nırd.tn \."C beniıuscınc:dcn,. 

onun tesiri altuula çalı~tı: 
B:ı: ü 1

·
1 
.. c ki cc:.rr.ı inde Tü_"'k\l" 

ı.:1..;.;.n o:.toour; 
Ey Tı;;:. kt.!lu, ' te en." 

oros:d.'l" v:ıtanılı!-

n:.r gün hea1 zi~ a Güka1pı, hem 
de .t:!aha bir .,.,, • .:ava' ı, d:Jeı!' •i:u 
ça}!ta z:ılı {ıı: atı...ı.a c...'b ltl' C!'C C• 
ğ:nı!. 
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HALK FiLOZOFU 

ÇOCUGA ANLATALIM 
RE.ŞAT FEYZi 

lSun.ıırJ;.uW.dt Hu re vaz i yeti, I· MAHKEME~.ER~E: .. 
• • . . - , 

1 Suya <Yoturttp 
Bu ıuırpte caç. C h l d h • t• 1 ° Uiliu roitt ep e e:r e arp vazıye 1 susuzgetirirler .. 

ve muhtemel hareketler 
'v . \._ azan. 1. S. Eski Bükreş Ate~emiliteri) 

CEPHELERDE HARP VAZİ
i'E'.l'J: 

.. A..dltye ..... .oot'4.Jlda ~ ~· kon\~'J· 
yordu. 

- .Boyle a~.u.'.ıg,a. cia. bin.lan-
cit; rası~..ı.mac~ .. 

- Ey! lli.'r tt.rlılirU ~·a.r Koca İ:ftaQ... 
lx.:.ı bu ..• Inmn.ı.. su;y:.;. ~-ü.rl ·c o.e, 
61.ü...'\J:z gr:ol.ı.r.ı-• .c.ı·. YJhl,l, Rom ... ya go-
llti.rut'JCI" <rt. l>cipll.0-'l '-Önnedt'ıı don-

A frilxada lı ~ret at •• 
Y <Qan: Ali Kemal Sanman 
lliırbLüni takip edcu ha btdeır 

ka.r~"'ında lkalm.lı: Vi5i Fraıı'""" 
şiııı..ı:i \'e garbı Afrilrndakı , .. rı.,.. 
.-ini müdalaa c2\Z'cl~riııi , c~ı .de.a 
dü~ünü~ur. Am~rJ;.alıl-arıı: .:\tri.ka 

Cug!ıntın ç~u!.lurına Curnlıu· 
riJ·el denini a.nl:i:tırken, nıuk .. 
~ e>elerden ne kadar ~ok istüade 
edebiliriz. imparatorluk deniruu 
al,,ı~an taraflac~le lxıgi\nün açık 

\ e İ) j LarKfl<ılrtnı uıukaJ ese etnıek, 

çocuklara d .. .ha bor'z 'e canlı 
manLarahır ı:ö:s.t~rir. 

l):inya harp içindedir, Bi!aı.i

~·orunı, n1rktcp1.ertle, hocalar, fır· 
9at bulılu~a, içinde oldupmuz 
hu h.-;d~·acn bahsederler ıni?. Bir 
kıtı.ım 'atüna.ş1atın zihninde, müp. 
hem lı.:ıu · t'fhamlar o~ir. Ço
cuklur, an,l ,-e baLaLı&.rını.o le.s.iri 
oltlrı-tla. a) ni is.Cfha:ıı!arıa zilıin

krir.de .\ !'r ,-e:reı.:ıır1er. 

l.avı:-asını ınuka..vese eder ve ro· 
cuğa anlatm.a, isMhamlar derhal 
sc!bin.i.r. HcrşeyAeG C\"Vcl, içimde 
bulunduğumuz fevkalade devrin 
zaruret ve imkansızlıkları, bütün 1 
hudull&rile orta~ a kon.mal< lazım· 
dır. 

Bugünkü dünya harbi nedir?. ] 
Şümulü nereye varma·ktadır?. 

Dünya iktı.,adiyatı ne hale gelo
mişti:r?. Diğer miUetluin durumu 
ne şekildediY?. Biz, yeryüzündeki 
milldler ara&lnda bugiisı nasıl 

1 
ınut1u Wr haldeyrz?. Rımun se· 
bepltti nelerdir?, 

1914 harbmden sonra, bütün 
dünya rr.<;roloketier mde, lb< ı· ı;enç
lik buhranı başgöster.m.~ti. Genç 
yı:.şta, sı.;t:lam Ye s:ı.kaıt olı"ıy an in 
san bulm:lk bir mesele i<l:i. Çüır..kü 
dört uzun harp ~ılı, gen.,;l\ği al
mış göttirmü.şb. Cerde, ~ocuklaır 
ve MÜya-rla.r kalm.,;tı. 

Bu iıarb-01, ileride ortaya ataca· 
ğı gençlik l:ıu!flranı, geçen ı:,eler

kinden dofua IOüyü:C olac~a ıbar.
ziyor. Bunun sebepleri §iiyle dü
ı;;ünülobil r: 

Cenup Pas . .Uk ceplıesir.Ce A • 
meriktiJl~r Japonlara karşı hQva 
iistünli.iğünü tcmln etm.,,,,rdlr. 
Son i1a~r;erden, Amerikalıların 

deni.z kuvvetlcrile de büyük bir 
muhare:lx'yi tekrar göze aldıkları 
anla,ı:mıı.'.<tadır. Japonlar Salo -
mon 1-1rupundan Guadal Kanal. 
da Arr.er kan mevızilerini ysrma
ğa nıuvafrtk olamrunışl<ır ve Ye
nı G.ne adasında Kokoda ist:.ka. 
metiı,de Ger.er;.! Mak Aı'tür or • 
O u .uu ) ~ni taarruzuna ugra .. 
mı 1ard r_ Japoı.'ijrıtı Salc:l'On ve 
Yen, Gi;-;..,den atıı.rnası ihlmali 
bitW:çe ku·\'vet lıulmaktad.r. 

yüluyorl&r. Eğer İnogilli ordu:ıu 
}ı,.l<lkıölten o ılwcıar kun·etli i>e 1 

(1 ırrilyoıı aske.r, 1000 twk ,.e ço.k 
ınlk\aı:ı:!a ~1ava kU.\"\'etler.), o hal· 
de .Ma1'.'§a:I Ronımelin bu lr.t1 liız 
ordusunu şi.ırırliki müdııia.a .mevzi 
lerlnde durur.tn'JYa çal.şnaı>ı ba
talı 'bir mü.-d<ıfoadtt. Çiiın"kü İnıg!· 
l.i.z ıku'Vv~l1l'Ji er!tınechm :ıc.ınıct'.6i 
eriy-E<.'€':ı. "" llıir d.<:ıha <l!a ken<lisi:r.i 
topar1'yr.ıın.:<yacaktır. Mareşal Rom 
melin geçen s<."lle yaıptığı ıg'lbl oy
nat< mü.."Ufaayı ve mC'VZi.dcn mli'v-
7~e <;C'kilrneyi kabul ederek ordu-- 1 
ı;U11ıı nı :raf ırza etııresi "li:ıette da
ha doğruıdur. G'kur.d1!r:ye ön'leri.r. j 
den l\lıstr - Lföya 1 t.du'draıc. ;:bğ-

1
1 

ru ıu:ı..lt c .. na·k a .. 1 gcleock.t r; fa· 
}:at o ka:.rar büyü,'.: okluığu .cMia 
<.·-i'en Ingilız ocdusıro .. kac.şı ı;im 
dil;i n1"""Zilerde muka•·emet e'umek 
ist(;nı~c, uuaıur.. t:JJnu bclJ.:.... O..\..' da- \ 
!ıa ıac.ı ol~aı'kıtu'. 

ci.ü,·flrieı-! 1 
- Ha.il! VaUahi taın (iyle H«Yd·, 

i.>.ncekılı.:r r .. ':,Y;se ne a.nu.1.ııa. yo:1 ıııonuu

t'lŞU. Adeta ~· a.l;.;y -Od>yı>r]a<'. 
El~ndı: b.rt;ı; para. va:1'.eo_ Qiil"Çı.Jor ol
m~m da., ~dsan akıllı bı.r irat ala.. 
)-'"ll'11 dedim. Bir crr.:<".ık teJalına müra
caat ett.m. 

ık.ııı'ao..mıa '\~·iği E:•heıuıni.\{.>4l ar
tıyor 'e nihayet ,,(alta ada·." ~·e
niıden bomba-rdıman t>d.ili~ or; dıı..,.. 
dl. 

Bu palıab · • neodi7, nedeııilir? Fi 
lin ınadde nCden · ıtır?. E.:er, 
Ul-i!'k tp, itHJJ.aratflr1uğu.n geçen u· 
ıııwui harbBc, bu s~fcrki düııJa 

llütiin bıınları, mekte1> çocuğu
na aolalmal.ıdır. Bu takdirde, ço
cuğun kaiıosmda 5arih fık!rler te· 
belliir ..,Joce.k, h~l.eri ~ıa 

normal 'e salim b:r tarzda mu
hal<.eınc debile«ktir. 

Aş evleri 

ACELE 
·ArıLIK 

K:zılayın açı cağı aş,han.!le!"!~n 

faa.ıyere e~çmesi tari:lu t, ) t e
di'.m..ştir. Ka5ı!l'.ıpa1a, B,~'ktaş, 

T l{lkap:. Karagünırii.k Eyüp, Ll· 
' leli ve Üs.lci.idaT'Cla 01m:ık iiure 

C:.r-..reie~erın i?OO .. ahi-k~nıe gö~ 
-;;ntlir).vorıftıtı!, ~u ~~tırlnrla kar· 
~ıl~tnn: .r·iı;.n ~·er.:!e, hayası, ı 

ıc aazar:..51 n1üL.eınn1el, l.,\lnforu 
lu.i:z ı.:r villa aode s31ılıık~-.r.• 

Hn\'a Ye nıaıı?ara nıh teri.si 
riudi ;ı .,ı. arL:k .. v:Ili'>ııın i>panok, 
pıra.s.ı, ıahna babç .. 1ıi \ar nu·~ On· ı 
<!an. Jı.ah~r vern1tl!. 

EAYA1-LARIN 

.11~·~ALESl 

Galil:a, her ~ey ateş palıasına 
\Ük>,;d:kçc, lıayımların zarafet I 
cıe akı da art ;ı or. Şapka, kıınılu
ra, kuır.a:o nl:.ığ1ıaları, Lugiiıı ol- I 
d gu k~ or dün t!e g..:c!ck;e rek 
l.i:.1 ,erirler ruiJ-tli?. 

1'la .. nıaf"lı, bu iyi l>İr fik:rıt~r. 

Ilu • melle, SoYIJl b:ıJ>nlar, ııınt
h!.t· ki L"i'lıık ve teıır..ıılıkl~n lıa
beıclar olmaıJar, n:oda ıne,eldc
.ı ıl.e u~r:ı .. tr, dururlar. l{~h.~ ... bi. 
zim de !;öyle l.ı'.ı- n-..:ı-~ltınu oL..;ı~ 

UARl" 
G.\YUETLERi 

ş mdili!< yedi semt~e ~'\i·m.,~ı ka
.-arlıışan a~haneler 1 K:ltıW'Uev -
velde hep birıden f:;a::yetc geçe • 
ceklerda-. 

P....ş:ıar.eierde, 16 bin fakir ve 
muhtaç yalandaşa her gün birer 
·~ap s.tca.k ycıneık veı-ilrr:esi karar-
leşnoı.ştır. · 
Paxı kaza re:sleri ve kay:ma

k.ımlar kmdi bö',gclerir..deki fakir 
n .. f~ii !C"Jbit ederek K!Zl'aya 
bild rccekJt·rdir .'Ievz.at b'" esas 
Ü7,erine :rapılıcö.~Lır. 

Üniverdt--ye kayıt 
mü· deti bitiyor 

Ür.ve teye yaı:.hna ır" 'Jeti 
ö Ü:.T.Üu.c ··~ Sa...ı ~Lnü trlq m n ... 
ıayet bulaccl:tır. 

Bir tarih rıtta b;ı 

Bu harp dalha uzun sürüyor. 
Bu harpte msı:n zayiatı daha 

fo..:la .. 
Bu h<lrpte d..:ha; çok genç ~·aş

tu.kiler,. <le askere 4lır.ıyor. 

Bı.ag<in. harbedrn or<İ'Ulurd:ı, bil 
ılıassa hava ve l kı>.lk t!!'jek.kül-

1 

]erde çal.~an clur.~nların r.: ·W:rn 
bir kısmı 18-19 y.:;1<:.rı :rrasınd:ı.ki 
genç lerd ;,-. Bwılo.q esk du-. ç<>
cuk denird;, 

Bu,g;ir.,:ü lıt1yut ordulardaki 
<:-liadı.rı . ~Jarın 3U-;}5 ı r. Haibu· 
k!, VL-lhc, bu yaştakiler ilk tıat. 
t..:ıı seçme unsı. rlorı idi. 

.Aıı11eı·,Kanm nüfusu ri:vaycilere 
göre 120 miiy'<>niur. Bu memle. 
k&tte dah;, 18 yaşm<laki geı:çlC'rin 
:ıs.l(ere al:mnal;.1rt z~uri görül· 

ınüşiür. Çünkü, bu harp fertl<:'r
den dı:ha fazla enı:rıi, cevvaliyet, 
cesaret, göz~kfil: :sti:,ar. lb:iı: 

müıcaddecil:. Gençler dJ.~aı atıl

gan, d..ha sı.fılıa.tlı, daıha hoırcketli 
vlurliıl.r4 B:naen~e:, :1, genç 1..iilSUI· 

farın bi.rınd planda geleıı: i:şle.rde 

tavzif eli !.ıneui gay <>t t.abiid.r. 

Bugün d~ha otccri>beli, daftıa sa.-
1 m Ye d~a !'.ıt yotlı dü.,'-"iinen İn· 
f:aınlcı.!!'a pek ,lJ.zU'11 göri.ıhr~~yor. 
Çuııkü, lh:diseler:m tl:ıtiynt:ı, du
:-.iı,meğe taı.'ı.amrr.ülü yoktur. 

Bu :t.a.rp daha ne kaJar sürEcek? 
D len yoktu,,- S..ırdltlen ne ,..;.,y\e
ı: rse ya,a ,dır. Ha; oi takip edecek 

yıllarda, :harp za, aLnır. um:ı:ıni 

Vil.'ınçorn y "P lııcaktır. O bilan
çod:ıki yel:iınl•nn moüthirn >bir 
kısmı. <;0..1.: genç yaşta bulunan in
sruJ<lı:a ::: t claca.i<.t.r. 

MISIR CEP.ITESİ!'GJE: 

Mısır C<'phc5.ınee 8. ci lngiliz 
ordu:,unun taarruzu, ın:ıh.ver rnev· 
zileriıLn şimal kısmında devam 

ediyor, İngiliz mihver müdafaa 
slııteınındd.i giıriş noktalarını bi· 
raz d<>ha gen:şlt!'l.ın.:§ler, ikinci 

müdafaa. hattına gım1'şler ve mih. 
Yer nıuk:zbil taar~azlarını püskürt

m~lerdor. Buna mukabil mihver 
taraf ta günlük tclbliğlerinde bol 
bot İngil:z tankı •ahrip ettiğini bil
dirmektedir. 

Mareşal Rammcl, evn.ı2!ce 
Tobruk ccnubuıırlak.i İngiin rnev· 
.ziinL yarnıak istediği zaman, ma

yi.a. tarlaların<lan geçmek için 7 
ı;ün kadar uğraşın.5tı. İr.gil.'z or
<iusun..ın 5 gün iç:nde may n tar· 
lalarını yarıp mihver Jn1'\'Zj'ıerine 
g rmc , taarruz için ço:t iyi bi.r 
btşlz.r.g~ t!r. 

E_ğçr ı .. r '"Sa Ai<>truh p;·r··~er·;1e 

deni,~ ) .;j>ilaıt ieşebbüs büyüik 
rn"kynsta tr..t'b1k cd.llseytii, mı:.wer 
ordusunıı.:n va.i.yeU daha f, :a o
lab.iliırd.. ıBunw.-ı t!!kn:r c ilme.si 
muhtemı:Mır. 

ln~:!Z"<er 1.aarruzdı!.11 beklar.eıı. 
makbadı, Almanlar da ir.gii}ız or
dusımwı kıı:vovetıli pek i::ızla bü-

Il2 fogılız oı-du!iu.:ıı.:ın l;u J..."a<lar / 
bilyük <Ldugunu :zaıındır.Jyünııı:. I 
rıcl.:a.t n.;hver ordusunu da m.ev
z.ilerir.de:n sOküp a:tu:&k ~ el.ar t 

k~vvctlı gôriirıcıyor. Bu ü;:;t.Jn or· 1 

du mafiır-..uı.e _da.re ~lirse, mih
ver orıdusı::nun 1~.c 1 aıt -et;n .. ü;;. ve o-
) ~lop"' mtfüarcıbcsine gı:çir.esi 

rr. ulı.tıcml:....J.lI. 

Dogu ..:ephe;inde bir deg:_:kıtrk 

- !11.ış;o• ıait efenxiom, dodı. BOUnı 
doı;iı.ııekı e.-nii>k ltırıııoed yoiı$ur. 

Kag'1' mı f..steı&:n;z, t.hıı-ap nıı? Yt.:ni 
ıni !b::;inız, c~>.i l1l.I~ B~ü!i n;ü i.:r 
it ı~ni7.. kı;ç · mlı.? . .ı::v mi .::..t.er:;.;.aıiz, 

apa:ttııu.an n-.ı, y.ııı. ını, 4'..vrı.<.ı4 m11 

kör.ie !J(-.°?' Bahçeli nıı i::.LCL z, ... 'J.~w;e· 
s:--..: nıı.. j,t:...rlı.ı'1!1\ mı i.,lC1'61Dıl.ı., Be. 

:)'J.,.ıUn<U n , K::ı.Jı.<.lıyü:ıdtı ırı.1, .. \.d:a
Ct.a illi, n c ı..dot n1J'1 • 

J)a.ha ci ... , bır alay • erzevü..;.ı}i:,.;Ler ..• 
~ Om....ı1 ... a n lı ._, bır aci. ..... ::ı o Jn;,,ı.. 

dığ;. bu şa:rJ.ata.nı J~ C..ır.._ ~;,;k.;.ı.t,,ıuı. .. 

lı.:;ıncian beıl .. 
_ E\·ı t yn.r Eas;rct:.m b3:ğ:lir.lldı.. 

Bı.ı· a,ay tıeir-?Clcr !>k.ıt.Uu, 1.atü;er y-a.p. 
tı. Kt.ydıye diyt.!' 11.<l buçuk l:r:ı .. ld.ı. 
Onnan OO!ll'J, bir u .... y n\D.:Src:..f1_rla 
L r Çv.ıt ·n1l~t:ıe g"dip Uı:r W.;.r.ı ev. 
ler g.•ıd=ıı::. Hı:r b;ri ı.:;:n de, a Jwdı
b'i • h:ıl , :.ı)'r1 ayrı, Uçe.r Iır...._ bl~r 
lır'a yE\TI ıyC Vl'I"<fk hc-.ri.fc., N'".n~'e~ 

b"'1 deıfon ki· 
- E .. md.c biraz pJra.m vur. Fi:ıl.Laa 

~:ortanı.a 1 B ı~a. söylı:, y.anrr..liı yı.!Ul .. 
nıaz t.e1·t~b nden, üç dört ik1t.lı, k2gir 
blr bn .. buı. ?\e s,.!ı.- \.ozül, y4,1~·W; n!: 
de ben". 

- ~ C ıt.C "C! ll-.di. Yalnız, birarz. 
'-"Ok.LUI. ··-., - -- - ... .; faz!!L pa"l \ ertce!<.S n z. On l-r:ı peşin 

Stalingra.d şcl~ın.iın şimal kıs- o.ıdı. Gv .. dil. T.....s.m c'varında bor a· 
mında Ru.sliJırını ırıüıdafa.a ıs.aıl"ıarsı ra oc.!:~:kt , u lt-.ı•, durt kat.ı bır ki
pek dı:ıralnnjtır. Diğer ~arıııftan gir ev goc.l•rı ... 
Mar~ Ti:moçeı lro yaı:xlırr.cı or- - Amma. dooi, bomsı b,-ı:;m lda.re. 

de kayı-:.11 <U O:: l. Z:l.nnl·<knm s.a-t.yor
du le ıne Alman ool ccnahtr.ı yar- lam •ş. ş' tou..n b'r ,. ;·un aa, uyıı,;ur 
mış ,.e ne <le Dem ne?--riıni !nUba ..,, ..şJJ~ı1 • ne a ! ı:>cdi. Ş.:ip..\JSını 
ı;~ı:>iliı>i;,;t,r. ıBu ) <i:ııden St.ııir.- < -r:ıı '" . Sı.-ı~•ı. E,. sor
gra:ida..~i Rus ım..:jaıf.ilerln \ 32~ [ dun f t·l ... :oL d~ ın!ş. Bu , .... o~udan 
" b' d··· f al ..... 1 cq;ruya ıılay de,;.! de. UQCbr. uotru-
w ır~z ~·a en aşm""i" .. !r· l su, t ~rr 11 ... ıtı. 

Karadll:l.:z sabihnde Tuqpse lô- - S. ı bu moce•a:J, lnl :na bir 
mar.ı dra!' r.rla çetin sa\ o 'c.:· ol- , lıkay g • nn!.ta:; n: ı,-·aırada 
n-:~ı in kmeL A'.m.aınılar bwavı. Lır t~brl toı .u1 oğ'u ı:i lkm.cb·.ı. lra· 
bır = vvet a.ım.:.k istiy,oı1aT. B~~ wı "7 ~.:ı.t \ .:' ~ re b:r oto. 

- :iJı ki h·' Kafi'·--·,,,,.,,,_ bOO<l bıı:ırr • O obustt de, genç ve 
r.,;ı nma a.. -"'..ı """'......,,.... güzel lmıtlr' boşk1 .1<;;mae yalk.muş. 
ı·ı aş??mı~ ve Batwn yo1:ı!l., ç :{.l- Ci1.'C-P o.n.m ~-: -·~ oıurn.IJ.i. I\:,z ,s.;,... 

nıış olacaktır. (~ıımı Sa: 4, ifü. 7 cte) j 

Amrri.l.:ad:>ki harp ırıı.ıretıeri 
iıakkında mfülıi:, haberler gelir- 1 
ken, di~er taraftan, denizlerdeki j 
grnıi za~-i~ıı lıakkında da ınütiıiş 

haberi r ~elİ)"Or. Uir güade, ZO ge
ıni bat rıldıl:ı oluyor. Acaba, bir 
;ıinJ·~ ~U geıul~·.i :;.uya ın~ren teı· ı' 
gahl3r 1 ar mı. <!er~inlz:", 

Maarif Vekaleti, bu sene ı.ıse-

knle okuı·mak i:.zı:·:e yeni bır ta
r.Jı kı~bı yazdırıp ba.stır.ttı. Du 
kita.buı ş:mdiye kadar m• Ubuat 
sütunlarında garip akisleri oldu. 
Çüııl;.ü, kitabı çok fazla beğto"en 
,.e tavs;rc ed~n ;rk:ı.daşlara ra.;t... 
lai.1<. Kitcl>ı müthi,ş şek:hle ı tbm 
ccioo m11lı•mrler de ç-ktı. 

Bu h::.rpten evvel, bir çok meım
lekctlt:r, geru;lik te;ekküllerine 
çok ehım.m.\yot yeriyor, gcıı~lc.<rin 
sa€lö:.T., çevik, sportmen bir suret

te yetişmelerine çal_l§ıyorlardı. 
Bu mesainin g~ye.;irJn ne oldu· 

ğu. şimdi daha güzel anl:ı,;ılıy<>r. j 
l\lemlek<'.'ılff, W<Ull zaman, .ıeı:ııç- I 
hr; hırrbc hJ.!ırlamışlarcLr. 1 CEL~Al' J(A 

PİYASf,Nlli 

TAKİBi 1 
ı:r-lcd.~·e ikh5al rnliU(irl~Uniin 

l'Ç ~ ~t· cte:·~tirıı~c311.l f.;ıı!~ bulan 
tir arkada~ }öyle diyu•Ju: 

- P.1.ittmad.ytn hartket halin· 
• 

c!ı! d~:.rc olu.r ruu, b:r.ıı<!er:'. 
1e yaps.ı.n, declım, V.y~a 

mütcmad.l m hareket hal:ııde .. , 
r:~· &yı tak!ı• ed'yor!. 

lıH f RA '/J:' 
======-

Bir 13r;h kitab· r.dn evY~:..i me· 
1ıod, yanı µOOag.ıjı, soınra da ta
rjh ilmi bakıımından tet~.ki hl· 
zım. Bu. Sô~ahiyett.arla.r:.n i-.ı. Ga. 
zet-elerrle. ı.;,mumi ana h. L\,.rı Ü· 

zerincie 1-..o~uşu.lınak kJhı' l" nu
mi ana hadt::rı üzer nd.e t .. ı~e 
bu hdar z·d mı. ' .r .... d'i-
ieıı b:r Jr..ıtzp t-J? '~r.kn ~~nı 

d:.kkat dc'ğil m'<l'r7. 

l!ÜR.Ht.N C':V•iT 

"?' it~-v ı .J c~ ~, 
R":rı l'"5l l lıl I t ![ r-i J. bı 

Bir kısı:ın meınleketıerdcki genç 
Iik teşeklt:üllcıriniu, bir far:,tcz: 

ln:duciunu sşmacil',;ı ) ne bu 1'arp. 
te görülıı L;til.r. Müsafl:;k olamt

yon bu g!i>i memlekt'!tlerde gem;
! k tC"Z~~K...'.l!erinin vaktiole iyi ye. 
t~t..ril~edll.t."i, s1r( "i:lylş ve teza· 
1ıu.ıt k~b izde•;,. ijler yap,ldtğı, 
~eni bir n. o rneyC:.ana gct; ik'!ne
Ciğ. s;. .... t 0lmu.~ 1 ur. 

Bıı !l', el<etlcrın hangi mcmle 
ke ler v ~u, geçrn l:ç ) Ln h.1-
d eler' ne 1:,;:ıu -..ıı-< leyin ed!le
bil:r. Hı.<las•, bu t~.p ger.çlk ha.r 
bı oillı~.tur. 3 gündür ı:;u veri . j. 

yen , al.nllcler ı. ~~ms \ l ?o şn;~AL n. s.u::ıı 1 

Jç günde nberi ı;eh.rin !ba71 çu
ln.r umtlc-nPe ve bl! arada Lıile
L ve Aksaraya su ven\n>ell".ekle • 
d:r Hal.kın bu yÜD:kn ııgrad:ğı 

h'kınt.yı ön1emek üzere, Bdedıye 
Salar ·da~e;! t~rlJbal <..'mış ve 
dür~n it "'\re-n her tara.fa r.or· 
mal ,..ı.::w su ıevz:atına yer .. >een 
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Hastane civarında bu

lunan kadın ölüsü! 
Dün Haseki lıa.;t.:hane:;i ci'va-

1 

1 :!IJl.anmışlıı 

nnd:ı }".ı'.d;ı talun•nen 60 yajların
na bir k' dın öi-f~ü buJ.ur.ınu.ş ve 
l•Ü\ı>yeli te:.'bi< olunıumyarak cc
~tt ınr.rga kaldmlmıştır. 
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e ; r nden trr! ~a...""* 
ı~)lb <• ğru · °'tu: 

- ~ ""t:Jt Z Ç " O 1,;..YOr">Unuz.! . , 1'ioo-
~.!2.. ber.n ~ ~ ! .. 

- AJ ba siuı şRç4.;anu nH?. 
- &uc ~...;>.c:J~ .. r.ı ... Ne 

&X.ki?. 
- Ş:ı~t m ck-g:--:.ı ... ~.ı ... Deoıt-k bu saı 

şapkanız? ... 
- Ta.b i b<n m •. pk>m Cınım ... Şıı... 

şa.Cl;t nt• \."8.r bunda?. 

- Ye,!! b.,. ş;>pka!. Us,Unıl.e yar-.m 
rr: 1lzr1' b · h.y... Sonra mor n·.:- rıcktie 

ı(..-~ ı,,,. k°''=··· A>ortı ~ 
rr~u bu ~cl~'?. 

- S.:z. ne .ın!e.t"S!nız b:ınl.:.ı-dan .• 
~[nrla ~1-tl b~·r~r.e f n iyi ·giden 
r<:.ui;:i!ıcrC:ır • 

_ A..-a -::ın& bil' l>'r müı:ıa.wbct g;;r
~ b-t:·.n.. •• 

- Mün:ı....r:tbet gö:-em:yo.r InJ.ISunuz!. 
TL'i>t.:k. <0~ Dz~ ..• l'.fıor n-A"tl'!'' SCJl_e:r 
1o)_l11l~< i!st cı&9Ca\·iıK mı tı>;:ar! ... 

- Yoo! T3W ~::in, 1""f·:a.k!~ 
r 'n ''"36llldan ç"""'-r. 

- ~t ~ ırat'~ r.ÇnGi ne<Lr'?. 
• '{e;.UJ •.• 

clı. çt:ııtıeek a:;:Lr~'"'n lnıı·o a.ı1tıd: .. ş!Jll.U 
&ÖIZL.:.ü lı.-t.. 1 

- Bu 1.._.:.da<r uzun bzür d.ileıı~ğ,e lü. 
%\.81) y k. O :..~:ır ya ıEiz mw!a Yl'şlil 

biır aırada &e\ ~.i:ıyıeb) ..ırs:· rı!tl.. . . lll!ı·k.esffi 

lı:eı:w:''oe göl'll bir z<l\'ki vıı.rdı:r. 

- Hayı.r, ~ır! M.or:a )"Eii!:n b\riı-. 
tirine ç<Aı: "-' tcoğuu -meli ben de an
llö'Orum ... Öjle v•k'-' benlcı-.Je bı .::b<'r 
~k yc:nırı.yi La.bul Cıdcr~niz bu 
~...eı'.n '-ı:.'n ü.sta~üzde ne ha"'1ruJ4. 
C:e ~ c<lcceı; ııı de ba.-ı:ı g5sl,eır

~ alı.r ... ur.uz ... 
- Size lX'yle bir h;ı·!ka g~~t.. 

y ~Zinı tÇ{n tcessilt ~<kvim. . • Öğle 
y~ iı:·n başka l>.;- :u!<a<l~ SU. 
vc;rl.Cn ••• 

- Fo.lo:ıt 

- R."a edcri.m! Btni lı;imd..."11 alı.. 
la:.ıyme y 111.ız! 

Cc:.lılde )<ne m~:;!.Sınırı başı.na git
n;;i i:-"r:c h. ·~::utm-ı .. ~ı. 

(Devan;ı V<r) 

On ycd.nci asır ortalarında, 

yirmi ~ yı'a ya'<ııı, cdliı~ J(3ra 
Ali, İst"-nnı:lun, aya!<: basi.ıgı yere 
öiüm gö:üı-"n bir <Öhreti o'.<lu; u
('urduj\L> say;sız c:nlann ar""m
da b·r p2d şah ondan fazb sad
r:ı:ı_p;.ın, b:r çek n:ıımh \-c-zir bulu
r.ar, !'ara Ali, ceı:cat u.•r.. .SüJey
mnn-n c.rak.·~ına&n ldi. I~er:disi· 
ni güre~.<'t taraiınds.n cAd~m ej
derha>!• d ::e tar-f euilerı u ç;n
gt.:.'~. ı:"< Ç~hr-etiui, Dö...~üocü, 
l\tıw;d.n lı:..ntu u ıklıı:;et i;:ır.de 
·b!rakrr.ış amanı.ıZ !stibJ.at Q .. ~VrİO· 

de yapmı~tı . .ı.feLzü B.ilfr1 .. ç<;h
ııesındc uur ka1rnam '1 ze-h:r g .. bi• 
!hır arlnrr..~L. Yrn k ş, kolları sl\·alı, 
'baldır bacak ç:ıplak, göğüs bağrı 
aç:.ık gL'-ertl.. Azrailin ı-cra ır. ... nıu· 
ru iç n sı~a k, so~ uk, kar; ya~rrnur 
)'Oktu. Suelu, n·,a.sı.ını, ger>ç, ,hti
)"<r, haydut. vezir, alim; Müsru
n~an; Hıristiyan; ~ir, kadın, er· 
k~ ayırt ctır.~, 0nun iç'n ke
~nt geçirilecek boyun, sa1ır ça
br.ac&k en~ va.rdı . Hatta b_r çok 
defalar, od>m ettiği adamın kim 
ıı'ıduğur:u bile ooruı: öğrennıcği 
merak et.m<'m,şrı. Amtri. B<ıstan
c :başı ağa idi, cBo.~·! • dediğini bo
ğardı; cVur:., dedığrnin O:ıaş.ru 

uçı.ırurdu. 
' Sokağa çıktığında sağ om112Un-

dm çaprastlama asıl!nış bir yalın 
kılıç saJfanr; kuşagının b'r kena
rında da yağ~ kemen.di görünür· 
<iü; baınnı bu korh.-un.ç tuvaletini, 
kerpeten, buı•gu, çivi, buıhur f;til; 
deri ) üzecek ı.ıısıuroı demir t.aş, 

<!emir sürıger, el ve ayak kıraca~ 
baltal.aı· g .. bi iş"k.eıtce aletleri ta
mamlardı. us:ura ile lrnz:nmış 
b"{ında da kı ... mızı keçeden cel
Jiıt kültJıı bulu"urdu. 
İtlam cd"en mahkümun üze· 

rindcıki eı;Yap ve çımaş:r ile koyc
nundan, kuşa/;'lnd .. n, rob<nden ve 
kümerirden çı.kan ..,,\Tası ve para
sı, ceıJ.atlar;n haKkı idi; bn -zxzy
mni derili çingene pehhvan, oo:y
duğu ve-ı!r öi-ü.lerinin ça~ırla -
rını gi'yer, s:rma işlemeli uçlrnr 
ve çevre, murassa kehriiıaı<ian 
çubuk, mı.ıaso;a saat kullarurdı. 

CölU'a~1n,na ve k;ilürlere karı;ı 

Y ı:zan: 1 

REM &ıtoçul 
aynı derecede kayılısızdL. Bli ın

oan kas<ı.>bı :çin eL'<orindeki karı, a
<ii bir kırn'tzı boyadan Iark>ızdı, 
dleri \"e satır - k;iıcını C illt 
ç~şrr.c~i .. nele yamak.iaıile ş=ı .• ~!a. 
ş~rak yıkardı. 

Büyük. sr.i• N 'ı'• i. babı huma~ 
yun kar: .ndç_ki C.(h .• nlukta, Ka
ra Ali bo""muştu; nişır.:ı tP...ı bağ
lı:rarw,; A · ıı·i<apı sı; h !in.den deni· 
ze atan da o i:li. ö.üm lmrş· ın
Ö.a· nıctJn ve \'akur o!.anlara kar
şı, vazifc<in! bütün ciddiyetı ile 
J'apan bu n1übhi5 eellfit, ki:ndisini 
görünce ş~ınlık ile çırpınanla· 

ra karşı da bazan kemcnd;nl .şa
kra:::lkttıı• 01hverirdi. 

Sultan İ•br;;.himın saltanatı, mu
hakıi<alı: ki :ı:;nnın büyük bir dev
let ~damı olan İstanbulılu Ahmet 
P.;.,şarun sadzı-etind;, yen~ri o
cağı ağalannın lı<ıırladığı. kanlı 

lbir hükiımet oorbesile yıkıldığı 
sırada, bu r.amh veziri böyle, a· 
deta şal'<afaşarak lbcığmuştu. Kı
yafetini değiştirerek can düşman

ı.arı olan yeniçeri ağalanıiın elin

den kaçıp kurtulmak i.stiyen Ah· 
met paşa, s:,ğınac:ık bir dost ka • 

ıpısı bulamayıp yakalanınca, ye
ni sadrazam Sofu Mehmet Paşa

nın sarayına götürü!:müş, ve ge
ce yarısından sonra, misafir edil
diği odada: .Buyurun sizi a..ker 

ister!..• diye uyandırılmış:ı. Önü· 
ne d.Uşen bh- ııdamm ıelindeki 

şamdanın Ureik ışığında merdi
v..-nden inerken koltuğuna birisi 
gil'Dliş:i, dönüp bakınca, Kara All 
olduğunu gördü ve nereye götii
rü:ıdü~ünü anladı, cella.da: 

- Hay katır kalibe oğlu!. 
Diye bağ,rdı; Kara Ali, bu ha

karete aldırış otınedi: 

- Hay be!'lim de'VleLU efen
dını !.. ıJ.;yerek: Ahmet Pa.;anm 
~Ü öptü. 

O sırada, vezidn ~ k&tuğuna 
da Kara ı\.liniıı s~ailı tı=ıaJ. 

Au girdı, ıki cellit, Ahmet Paşa
yı, Mehınet Paşa ~u.rayının aıhırı

n a d-o,ğ ru s Ü ··ü,s.lu.Llıe r. .Aı:'.lll1ıl! t 
P;;~a, •.hır kapı..:;,ı:rla ay~k dir'.
yerek ı<.;eri g!rmek ıstcme-clı. O za
man, Ka,a Alı, kcr-Lı b::,;;ınııoki 
kırmızı fesi ç.karıp ku~ağ;na :IU\.

tu, ve-zir:n ba~"dan ktıvı-ğunu a
larak k(ndi başt"a ke>,)'!ClU, A.!ımet 

Paşayı, l>aiına inci . .t<l.ği bir yuım
rııkta diz çökertti Kunıcnciı ha
z:rdt ilnt.l,g.ııi bo:·nuna g~ırdi 

y.rn:.ğ. J.arr:aJ ile beraber hm"n· 
di tki u~unC:an çek<"r!erken; Ah
met Paşat"n son sö21i.i de 

- Hay kaiır kahbe oğlu! .. o'ı:lu. 
Blğduğ:u insa.nlnrın ve uçur -

duğu baş!:ır:n say1s1nı unutan 
K,ra Ali. yalnı,z Sullan İhrahi -

mi.n ida.ınırda., Üt""1nÜ§, i<a\'!lltş, 
lbir hüki.irr.dar OOğınak isteomemi,ş

ti. Sadrazam Sofu Mehmet P...,a 
elinde a&a celladı saki,aııdtğı ycr
dein bim:at bulup çıkannş: 

- Bre neredesin mel'un?! di· 
ye bağırmıştı. 

Müthiş cellat, llıiiyar ve=in 
ayaklarına kaıpanmıı;: 

- Devletli! .. Beni öi:iür ... Elim 
ayağını tu!ımuyor ... Ben 'bu işi 

yapamam!. diye yt.!varma;ğa ~ 
lam.ııştı. Sadrazam, elindek.ı asa 

ile Kara Alinin kafasına, suratına 
vurarak: 

- Gel bre mel 'un!. Gel ibre 
mel'un!.. 

Diye celladı Sultan İbrah:min 
kapat.ılfuğı odaya k•dar 110rla. ge
tirmiş, çaresiz kalan Kııra Ali, 
yamağı hıı.rnııl Ali ile içeriye gi

rerek kement atmışlar, İlhra'Jimin 
cKarını tamam> eyl.em:şleı:<ii. 

Sara<y, sadrazamın sopası al
tında bile olsa, Kara Alinin 'bu 
son işini affelıınedi; onun bir pa
dişah bogdu€unu biç bir \-:ı.:.tit 
'Uoll utmadı. 

Bu meşhur cıellat, bu vak'a.dan 
az sonra, anUm.az oldu. Bir y.ağlı 
kenıendın de bir güın Kara A.linlıı 
lboynUDa atı.ldığı ta:luı;:n edilebl
LL. . 

RESAT EKREM 

Son gw.1...-d.e Malta ada>rnm 
Yflllİden ıu.ilnllr lın• kuv,'ülleri 
taratmdaıı. bombardıman cdilını>ı.i 

bu itil>Mola beyhude degik!i. ~İdlla 
li Afr.;.kadıa büyük b'r haı:ı·lılk 
,·ardı. Alman tay~aırel~i !atta 
üz.erİ.ıı·e bomba ~ ağdıı-1iığt ~üuler 
Ier Akd~.-1ıixd.cn ş.iınah At.rt<ka :o.a

lı.iline kııı.·vql gön-Jcr>lı~·0ır, J\la
r~l R< ınıııd ) eni lıottkata hı.

zulan..ıyl1c dt:zıu:-ktJ. lki üç gündür 

6ckız.mcı İngiJ:.:z. ordu~uııun ı.ıth

ıer ta-rafı.ıa 1kar;.ı taarrıw.a gC\·ti
ğı ha.beri ri lıirlı.r.ui takip ctkr

ke.a de U!t h:ttıra gcl.:cl·k n1üla. 
hata şu '4..111.:Wl gereA: 1ng:~iz tat.ılı 

bu lıazırlı.gı i}iılou iyiye sez;d.iği 

•çiıı dah~ e\VCİ dananarak ın.'.Jı.. 

"e.r tarafına kar§oı taarruza gcç
ın.e:yi nt~\:,.İ.nıe t·e h~aba u~·gu.o 

gÖl'JllÜ~ ofa.bil.iır. llii ay ene! ..,. 
'1..f.ı:i.ı:>ı:i orclanll41 l;unıHııodacl::..rı dt>

ğ~t6ifa·J<Cil yen.i Ul) in cd•len gı>
noı~Jcrin dahil ge:rc;. bil1ıa&a t<l-
arnı:L tarafları oldu:.ları •Ö)lcW. 
)Ordu. 

Di>ııya h;ırbaıin biY he) eti unııt
mi~ e-.;,i \·ar . ..:\.ln:ıaıı tarafı bu sıra

da Afr:ıkı.da harekete geçmeyi 
kendince tlc uygun görınü~, ~r.k. 
cepe:,inde RW:t!a..:il nıeşgul eat..'lr

ken baş1'"a sahıt~lcrde de Anri' 

sabon taraf mı ~ğraşttt"nıa yı dti
şünıni.i} tJlablı!ir. Du t:ıkJJ-d~ se
kizınci İugJliz ordu~uııun ia rru ... 
za geçuıc3i .ile Alınan v.e İ~0ıt.l) am 

ı~u\· -.·cıtlc.rinAn m-r,~ vıııku ll"LLkı
tak ıtaa.rruzunu tin~enffiek. i ıen
miştiır. Buuu.nla here.her !'rLır ~~al 
n~nırue.: de Ju,,.:ilı:e en miha •t hır 

vaziyeti 11ularak b r gün t-aa•rr1'< 
cbn,k lı<llllGınrn lk<:ıı<ilue gcllm.e

sini beıkh)ccok.ür. ~:le.kim İngiıJ:" 
tarafı da ~:n.u:)·c kada-r bu hll'

MJ5'ia faızla bir nJı<binliğe kapıl
madı. !jımali Afri:kıada milıver ta. 
raiına kar~ı ü"tünliigü ~u :ıylıaı-

da b-eıneıı el-c geçireceğini süyfo .. 
wedi. ı::;;Jii,k1, haz.ıranda vuku bu

lan Tobrıı!< Ul1lğliibiyeotiııiıı üğre:t. 
hği dersler ""d<oğildır. Tobn•ktaıı 
SO<>ra bu der.slerden is.tifade eJ)J
ıııeğe çal ';>'ldığı görülmüştür. "1"'" 
seıl:i h.arn luınetleri~ kara lıı:.ıv

'1Ctleri uro .. ında tanı biır ah~dc 
\"ÜA:urlc ge.iir;leoreık :~ekiz:n.ci :-du

nun taarru-z kahi1i:yet'ni alT1.t--111a 1
( 

lazım geleceğindu> balıseoıiit·~<ı:
du. Bu nı$sada var~ yJlun· 
daki ruesni beyhudı> ohııanmlır; 

IJazi.raudaki Tobruk maglltb•~ie

t'ndw ~Jğı J ıı.k..rı bi.r buçuk ny 
surua İng:liz taraiın.n tn :ruza 
gcçnl.&oıi ı;Os.terdi "..i İl::! ~:z ha\a 
kuv\·etlcrj artnıHj, sr;.kizinei onlu~ 
nun kıoıa kuyvetl dillıa gtnİ'J bir 
•cephede .taaıru.z cJelı'lecclı:. h11.lc 

ceDuiştir. liara ku\·\·ctin"n \.asi 
ıni.kyaı;ta bir taarnıLda buluı;ab~

mesi için hava Jrnn etleTin:n tam 
bir yardmu lazım gelmekted:.r. 
Şu son .bir sene i-;indcld vakayi, 

.harbin mulı.tal.if sahu eılerindeki 
4ecrübe, Uzı>lc: Şarkta.ki harekôt 
g~i ki h ava kuvvetinİın böy
le ıtam bir yaıdmı.ı o.lımachkça k.a· 
ra kuvvetleri için büyük taarruz· 
lalı başarmak şinııl.iki h a rpte kıo>. 

lay olma.ınaJııtad.ı.r. 

O halde bıı.nd.n """'" J\>lıs.ır m u 
harebelorinin ink.işahnda bu nok· 
t•yı da gözden 1124>k tu.tııru.~naılı: 
lazım gcleceğ ni siiylemeğe huet 
.k.almıyor: İı:\,'"1iz ha va J .. u vven..,.. 
.rin.in tes'1 \"C faali~ e-ti nercJe ka
dar vaırab:lııcej:i, bu scfe• •ddzn
ci İı>f:iliz ord~u daha kun elli
dir , ya~ aylarında ald ğı ınm·affa· 
kiye>tı>izl:.k deralerindcn dalıa iı:,.. 

ffade etmiş deııneokt::r. 

Lillı:in Mısır mubnrebesi bahsi
nin daha başka siyas[ fn>;ılfa.rı oı.. 

&a1 gerek. AfrJ<a lıareJı:atı )aln~ 
Libyn ve MısıT lındutlarınJa ka
lan bir salıni!ııin üzerinde o\up 
b•teceklerle ıni kalacak, daha gc· 
ıııöşl-eın.iytcek ımi ?. Airtkaı füfaoı· 
nın nıüta!aa:~ işi ö-te.denberi Ang· 
lcısakson larııbnı ne kadar me~gnl 
ettiği malıimdur. Kunet arit>k~a 
{itiyat salurs.ı...da dabı> ue.re!Ne kıt 
d.a;r var rl ın<ı.k i5tc ııcc eğ i su a il <il· 
lln ucuna gchuektedir. 

Vjşi Fransasını bugün.lerde pclı; 
cMi.iiikl.iiren de bu el.sa gerclı.. 
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Günün siyasi içmali~---------

==Son 24 Saat içinde== 
Hadiselere Bakış 

Mı ırda İogiliz~er şimdi Mihverin Ruzvelt At1antik[ SALOMONLARDA / DANİ ARKA 
3 üncü müdafaa hattına yükleniyor beyannamesinin Amerikalılar 2 Kralı idareyi 
,;~"";e~~<.,~-i~::ı<;~~ Kc!~ 1 ~~~r Alman~ )'klkedil - manasını anlatlı 1japon muhrihi·i ve 1iahd1 nal 
l'enın dÜı)kÜ ıeı,;;ı;uıe gürt, 2~2() RU6lara göre, Tuapse ~Jır.di i- Londru 2S (A.A.)- Il.B.C. A- 1 " b t d ı b k 
ilk eşrin ı;c<:eSi İngilo: kı<ala:rı k>noi dere.:ede O:ıir liman haüne merikan ıtei;;iewu.Jıuru Rll2vel!t 1 Dl a lr 1 ar - lr& tı 
m" v<rin !PLl.<i afaa s;s:cmirıde aç- ciişnü.ştür. Bununla ber•Jber Ba- dün deıni~tir ki: 1 

1 
1 

l{openhag 28 ( A.A.) - Dani-
tıkları bö geyi genişk~lerdir. tu.mun şirna inde K!Zıl donanma· •-Evvelce bir Ç<>k defa söyle- Bı"r J k • · 

k 
apon uça gemı•ı marka Kra<lı on.ııncu Kristi,-an, 

Genış ö:~ü<k hı:.va muJıarebe - nm elinde alımış olan yegane iyi m'ş okluğum nçhile Atlantik be- "' ' 
h d 

. J,a.s.lalıi;ru•ıı devamı müJd<!tin.c:e 
ler of1'J".)r. limandır. Burası Batuma g'den ya.unameı.i bütün in.sa.nl.•k i-çindi.r• asara u g~ r a 1 1 bır - .lıük.Uuıırtin Maresi ;~·ıııi bir ka· 

EV\·c"';i gün Tobruk açığ.nda derniryolunun başı olduğu g;bi, Ruzvc!t bun.u V lk:nm m1"lkur h' • b t ld Z•ı· l ısa e a l ra.rnwne iJc bugil'l1 Veoliahd Prena 
bir ırit ver kafile.si görülmüş, ha- Türk hududuna 2!i0 mil mesaf.e - beyaruıaıne~·e haı.ı memleketlerde • • Frederike 'IC'\'W CJ !emiştir. 
\'3dan yapılan bcrrfoa ve torpJ ta dedir. 111a.lıolli bir mana alfodildiğ\ni bil- INndra 28 (A.A.)- Amerikan 

k 
ı Diiu o.!ı:~am kralın sağbk duru-

arruZ:arı nc·fa,esinde b ir nı.lrver Stalngrı>.d'da Almanların son 36 di-rmasinc ce\&J> <>larnk söylemiş- uça lar: Gua~alcanala hücum ede nrn lıak.kı1r.la ne~rıd'leu le!>\"ğ, 
Yq> ru _ ·e~ için.de bıra.<ıJımı~lır. saat zarfında yaınm;ş o1<luk:an tiri. rek 2 japon muıhrbini hatmııı,ılar- ı , 1 . '.r S-1..\ ta·tıni ı;ı:nıuniy"ıf.!<' pek nz d::· 
Bıı ,·aııurJ. ela infilak o'ım:ş:ur. ile. üncü teri hareket'cri de püs- <>---- d.x. · • 1 ğt.şiK ik göt:.terdiiini ye a\.şanıa 

Alman t<-b! j?i Mur'd•k mu -- ,;.ürti\lmü·.otür. Kızı!ordu da şid- Amnr~k!:"t A' V- jap.0ın tııulır'plcri iki kütiik A· ı d r.w .a U. · 1 ~ üJru b"raz d.aha iyi·lik (.."'.)eri gö· 
'1ar c 1.c 11 ş. ddetle rl ,.~ ~ etti· et.etli kar;;:ı tuarruz.lzrda bulun - m~~11'an tr.ş.•tJn.ı bat!:•nı~l.ırt:ı.r. ri.illü:i·Linii bı\dir,nl~lir. Bı..:'lın.nla 
g• • L""d r~ tn·'" T L>j~- ~- m.xt•~·.r Cerf")·~n e:len d~ - z ,._,hava mu ""' 

' "' "• cU'.r. ''• 6' .,o:e, ''°'' btr:ııber k .. l'i bir Salalı yoktur, fia 
{r;' rr muharebe 1.. ;:,ı"a bü- iRANDAKİ VAZjYET HAK- rupaya yarım harcbele,'i:Jde japoıılann lıir ıı~ok zı deği-smclcr olalıil.ıne>i ım:hte-
y " ıe H.r.i kwvvctler s~ırrüs - KlXDA BAZI ır,'.BEmLE:!l genıh.i e:d.ü hasn-ra ı::Jl"aını;tr. , meldir. 
lerdir fngHiz'cr, Arman - iı.aıı .n Berlin radıyoou iran halok·ııda milyon 3 S k er 1 krurn•ür ~e bir zırhlıJa i..a!ıct- ı ---<>---
oı-Jtı-sunun me-vzilt'rir.i &ı-;na.l< b<ızı h~bct:er ya) m ~'""- fl,;d;yo- lcr k&yded ~t:r. y • t -• 

• 

3 -SON TELGRAF - :.!8 ı ci TEŞRi • ısu 

Bundan Büyük Bayram 
Hediyesi Olurmu ? 

ÇE BERLiTAŞ 
SINEMASINDA f 

Bırgün m,.truelrı-dcoo itibar en 3 fl·lan b:nı.,-.,_ 

Cuıulıuri)<:otiıu.izin on <lollm zuueu ~ •Mönfu.ı ;ı 
şeırcııf'ne mvaz2 aan pt1<r&:a.n' 

llütün ıWrapJarm .t.op~ğı hc.yecan.l.ı.lr şa.fı~..,crı 

ı- YIKILAN YUVA 
Da.~ Raide: FAT:'liA RÜŞTÜ 

Tfüık~1' s<itlii - Tiirkc:e şarkılı 
Servetlerizwı m:ıgrur haur yi.yici ı,;, rurü düşküm ?iı>amarla 
nıüeınk.le e-den tuui% ,.e m•mııJu bir ai'kın"n bacıim romanı. 

~iır Tanlıın1 ALAlıADDiN - Kemani 'OBAR'ın ~tinı-
kik 36 k-~l-l" mııJıteşeıu s;ız he~e ti. 

Mı ~ı'UT n~ug ... n:ı.ıye 
MiJZEi"YI:N ~r.:>.\R 

•rari·i Koı ... eı-h.T c~·~ -...Y'l."Ct .... u 
::>ECMI R!l .'\ 

I.ütfen Dikkııt B:ı filmin diiğün sır!uıes:: 

~
KIZI~:! DUY~1ASIN Fün'.cin. y.Jdızı Bl'»İA !\11.'SACJ 

. , Nl'niu Kalı~ BEDİA gaaı.o..Ul1da 
,pııu:..•r-ce ruu1,'°""i~" ,..., nıkka<ıe!.emı iştirakile turtıip olwwnu0ıı.r, 
ı p""-.....,"' iLi,.,,tan a~nca.: 3 

2 3 ~· 

1 
ZOR Ki ,\_SUl 1 çirniıt SL,FO~;hı 

..., __ x_o_U:I>_ ı nerli.l Ai~«>y rı.ı ıv-. .ıs 

i~·n bc;hude ıeşcl;'bü,!e: de bu - ı'un sö:. 'cd ğire gijre, lr aı: hü - göndermi411 ! Tm<ır adas-ı "zerinde 9 ja;>ı>n ı.- l! !} a Il} S tan }fi 
Junmuşlard:r .lng·!i.z1er yc·niden kl.ımct' İngiliz ıimvvctlninln taııyi- ~ çağ• dii,ürülmü<jtür. 1 ~ İzıfilıanu önlem k için iter türlü temibat alırum,1ır. 
ı ı ı tdrk ''" 3il mitral~ıidü ot.o - ki altır.da kaluak, oıdu9unu in - Londra, 28 (A.A.) ~ B. B. C.: Am.erik..n uçakları nirnınn>ar a işgali in 2 iırıCİ ~~ ~ ~ ':Y:Ii'~ 
mcı'., 1 ka'. ructm i<,lerdir. gJiz ve Amcr:h:an mak:.mfarmın Amerikan donanmasının <?ünü t:ıanuz cdcrcok Akyab ı;man:na 

... l~..... b l 1 'd .. .. .. 
ital:yan lc·bL'ğine göre. mu1ınre- emrine ver~tir. Yine bu radyo münase1ıelile b'r nutuk söyllycn ....,m a ar "tnıış ard r. Hasarın <:· Yl OilUmU 

lıe E:a1rnl<!yn ct'phcs;nde (cde t- 120 vatanper,-erin de ku~una di· Amerikan Bahriye Nazırı A~bay Iıenııuiy-eti lc'Sbil edil<:nıcmi ~fa. l ! j 
le devam dı:ne~<tcdır. hgılızler zildiğini b!ldirm"'.'t.ıı·. Bu radyo- Knoks, Amerihnın harice yarım japooı ııç.aliı!&n n .ııJi!ı~anı> ta- Londra 28 ( A.A.)- Bll.C. Yu- 1 

m hver h~ılarını ;amıak i<;'n, bu- r.ıaı nrd.ği üçüncü haber ilk ha.- milyon:ian fazla rulY.er gör..:icmıiş arnrı clerek lıa:ıı ınm·I<iı:-ue ,;,,m- j nıw to; to.m.n İtalya tarafından i tilii 1 
r.'ya r.-uaı:wm kuvvetler getir - 'berle teıad t.eşıoı:l etımektrd'r. İn- o!<luğunu ye daha bir milyondan balar alıın:şlardır. ı edild'/fn'n 2 inci yıldöntimii mii-
~ ,!Mir. M•hver kUYYelicı-; da - g Fzler ve Amerikalıların İran faz!.a as\erin 'bu maksatla telim Bu lıareketler noti<-e>;ntle 2 ja- nasebıtile Çörçil '" EJcıı L<m•J- ı 
) aı. .. ~ :l~d:r. : frkmt'ne bir nota vere,,.,]<,. em - g~tr.e bulunduğunu ooyliye - p<>n. uç.: i; ı tahriı> edilmi~fü. 1 A· : radaki Yun:ın hüluiınetine bir me- I 

d 
- ti · b k ~ 15 S t k nıenkan uçağı kaı ft.r. 1 sa· · ~ · J d ' ç·· ·ı· h J,,,on raya gör-e, Genernt r~·Ion _ 111.re €r' a ım inı...:an >n eş- re-: _ ---.:--- 1 J gvn ... eruuş et ı.r . orç. ın u 

ı;-- .:ner 'r " ordusu yav2§ yaYaş i- rine kadar İranda as:yış ve ni • c- Bunlar \arihmıiz'n en 1yi 

12 
1' • f' 1 mesajı ~" dl:ın!-deıle nih~ı <>l bııl 

lcrlt~ekt<-'Ciir. Topçu dı>lıa i:eriye zam tes!s edilmezse, Sev:;:• t E.u • ıal:ın gören as..1<erkridio Sa.at t ev:._ ıı. f nıakt •• !ır: 
r:ıtti .ılmll{'. Rommel mutlafaa milncianLğı iie müşt€rel;en pol.s A'boy I~noks Am<!ri:k2n bt.lır:- ı •- Ilürriy-et g:l.ui ıiııı doı;aca• 
hat ar r:n u ür.ci;.,ünü cc[ımeğe iş:crinc el konubcağı \°(?İran or- ye&ne gircn'erin .:.y sın•n iki (2 d i} e !l i:ı:dan emin olarak n.'tanı:ı m l-
e... w ~ r. duSU!1UO ı:~ğvcdi~eceğini i!Jl~.dü· - rrtis!ine ç KlJgını SÜ.)' e~t.en w:n- lcti ~:.zi hayranl.k \'a ~t.:tnp..-1: ile 

D " n lıallorının cc-·rafi va- mİ:' e·-dır ra.· B } r • R ., 0 l b 'k :! . . e e". ıye er_ı. c rı cer .• 
ZİH'tı o tarLd~,dır Jd, bur:fara yan- Diğer taraftan Iran Ş·ııırın İ _ - -<- n:şa C'ltiğirriz yeni g"'r,ıiler 
oan taarrı.::! C'd.lemez. N·zari sc.- doğum yıldiinümü m:ina~,.;:ıti!c m'h~·er6'.crin b~t.rdıklırından 
]'ada, bu taarruzun m•n·.ıffkk o- ) ;.pılsca,k bütün z'y•fd1"r ŞEh ç~'.;:tur. Gen1i ,~e tıçJk ;m:ıl.fıtı ar-
tım y<ca1' <'Ö: üküv. orsa da, ingi- tarafın<lan mened lıruştir. Bu zi-

b o ta.n bir rüratle ır.eyd.:ına gcjril -
ı;,_ ' behtncchal b·r rı<!tıec elde YE•fet!cre harcanacak p,ara yd< -

Bir iftiraya ui:rayan 
İzmit Bekcliye f. eisi 

beraet etti 

[S1" A.'1~lU.'DA 
A f l.;lg 

etrr ·k L tcrr.ck!«lirlc r 
.lUm.a.n hatiarıLdan. b:rir.ci \'e i-

ık rcis i~ al edi!·mj~tir. Ş.mdi ü
çüncu I!''Jdafaa hatt.na L arruz e
diL-r.e:ded:r. İngilzler bu üçüncü 
ıhattı da alırlarsa, o zaman y;;n. 
lian !<ırruz mü.ır.kiin olac:;~tır. 

DARLAı.."l' VİŞİ'YE 
J:;Ö'.'l"Dtı-

Frans>Z oıdıı.su ba\-lrn.ııarulımı 

J\miral Darlrn, Ş'mali Afrıka 

:rnÜE!!!m.!lJ·ns:nde y?ptığ'ı S'!:)'a -
hatten Vi•iy ciin.mÜj ve B.:.,,\'ekil 
La\•al ile vaziyeti görü,ımüştür. 

Amiral Darlan Ra-b.d'da iken 
şu sfsz:eri s3ylem~·ir: c:Farn.sız 

Afrika.-ına &.'mnac~k olan n ,-ay 
Jı.a:ine' • 
c- · le d.oğir:e göre Amiral Dar'.:ıa, 
Fran z Afri '•asının lı<:r tür::i ta
nrruzu km.: dceek durumda or -
cuğuna da:r teminat gcl'm'şti. 

Rl'SYA 1\HJJ-f .. ARESF..Si 

sullara veri!<.cektir. 

Musolini bir 
Nazi hey'etini 

kabul elti 
Roma 28 ( A.A.)- Jhktor Le

yin ri<y~•ct:nde bulıuıan ııasyon.al 
so-oyalht he) eti Roıııaya gelir gel
ınez derhal Dıtçe larafıııdan ka
bul edilmiştiır. Faş'·,t partis; ge
Ill'l sekrc<tcri nazı VYJU!i\.vni i•tc ! 
Almanı a Hiyük clç;s; Von Mac- 1 
kenzen kabulde lıa:ıır bı..Iını.r.:ntış 

lanlır. 1 

Le~-, nmrabho.s lıeyeCn' Dı;~·c~e 
takd:..1ı etıı1!~ ve nasyo:~aı so-~ya-li~t 
pa-rtisiniın selarularını iblh.g cyl-0-
ın<:ştir. 

Hindistanda bir tcvk!f 
V <'Y2dan b,:.ı;r:ld:ğit>e gijre, P~"·er, 28 (A_"..) - l'iqrcd'-

A'n an ar Kaik..ı;;ı·.da Tuapse l<>n bir kiıliğ, Jıudt>t \ı:v -<.>;in.J.:kt 
) kınırdn ş-ltlct!i. bir tzarruza I-I:nt b!rl ~ği teşk~lııı n kor-l;'l-e l~-

geçmı~'eıdir. Fakat bu tc~,!;ıbfu; dnl.crin<frn Ai'.xlülg<.lfar H .. 11111 

Alman'ara P<frıalıya malulınuş • teYki! cd>ld:ğ;ni b u:rm 0 kt .d·r. 1 

-- - -/ 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşlet-

meleri Umum Müdürlüğünden: 
1) Tram R~", Türı.('l ve Otobüıs a~aba11l.ıwda ı.Jtrıtl.lu.p kıilL~nl mh1d.!t't C()lı.. 

iU"":n": .ş 9 k31C'r'!l reulıte-lil cins şıemt,~_,ye, ·ba.ıP.un, iç çam.aşırı, aıyoecJıt.:ıh;, c-;('; :,•'€ rtı 
ça.nt.l:' , k :.,", kıta\·;.t, güi~ dolma k'al~m ve saı.ı-e reCuycıdıc ilıe sJ.hla
~ır. 

:l) llllı.i.a~<'do 11/11/942 Çar;;>;ınba Ciini> .. at 10 da İdareın.zıo Gal~':ıda 
Ha.ı:ı«ı~ na.:t ·nde yaptlacJktır. 

3 - :r.ı.,:ı.cır.e, bcrlell <101·1>lıı tod;y e edilerek t-ılünı odi~. (819) 

~'"kte ise dc dah" da fo-'.a sü ra
te ihtryn.c 1I?":z 'ar.dır .• dem·~ ve 
Pas:fik vc~{;yiLJıe l<'n1a.ti ~r..:-k: 

c- Joponya k~zaoo ığını lbu 
suretle mu.h2faza ·~ek i.,ir vt~ 
z:ytte ciq;Hdır • ekmiştir. 

Vişinin telaşın

dalKi mana? 
(BJ!3''1~:ıx:"ı.ll'C1rn .ü:·vam> 

ın"Jı,·eriıt ır.ağ1iip cdNıııeci ta!tdi. 
rinde c1cnr~kr . ~·alaruı şinı~li Af. 
r!.kada ki • J an-su Jlı u~tcınlek'!lc ri
fi 0 Uı ,-aı.'.yc-tl~rini ~Jd?ınlatıııa·!-<. r"~-

1 
ttyccl1Alo:i nıuha1kXc!ır. EL :ıa da. 
ihtiyaç ,-~dı r. I 

Akdrn:z )'Johı 3e l\\ruparla, açı
Ja-cak heıhngi b;r kara <Ct>lı•s i

n ·ılı idar.11-e.si, Anıert~\.R ile en k sa 
ve en -cnı!n yoJdan ınuva·3al:ıs.: için 1 
hcın.en hcnı-en ş:·aıa:i.i \·c ;.· .. rb ı Af- f 
rika Fransı.z ınii~.tt.,u leJ<.ric.riuin 

i~h~rl:·! .. r;ıc bü:yil!k (;~\Üdc lhtiyaç 
1 

t: !il'ğu g lJL d~n1 o>kra~} alur111 za· 
feri ta·L.O ır;nac 1'~runsanuı nıüstek-
bcl du.rnr:nuı.ıu tJ.) in cylrtnek hn· 

k .ınJndt:n da bu nıiis.f:~nılckc1erin 1 

denıo~{rasy:\lara cl.r'.ı ıniizaherc· 

İ:ır11 t. 2$ (TtiefonJ.;;ı;) - l&u:t n 1C
diyL' l{l ltiı I,j-:-:n.al Ü .. a~..ıl b. "' '
}i Kor•n~1 a Kan n· na ma'h:l _ft L• et
.l.ç~ h~tır:fu. yıpl~i1n b hbs.r wııı- ! 

r~e tı \ :.f oh.ınml ~~r İhlı~ı·.ı g.ire \ 
fl'.'lCCıyt• r.e-sı K\.1-,) d:ı Cİ"\:·L"l-k 

dcğ.rrrxı!.ine en ıtı.:n •. ~ 11ı.:L:o1 Vl'f

ır.!ş..ir. H<.ibi..llri:l snba:;.•tan gpcı ye !ça
d.:ı' deıva,ıı -eden rnıtı.iıakemc• s 1 ıl1:ı

tından :l..'1 ~Jdı.ğın:ı gijrP i r1 •. ı "ı'h:-i

n:n ia.,cs:~.ı temin :çiıı Bc.!ocfyp H.ei.si 
K-Or:(Y~ 11 bU~..\Y ! ;..ı.b:.,yaa {' 4 l .ş \'f' 

bu~day!Strırı S'iiır'atl.:- (.ığtJlillf'Jeo ı !ç.u o
r~'.tl;,,__,k! c·\' , ;, fo.llı' il~:.. ıi, .. ı,,.. :
l~n.ı y ı1~r ~< n, lyl ıı:ırJr ı..;, n .... 
tr1n;nırı1 ic!:ııddİ ta "'ıhı t ı ~· • 

bu taLllt\.ıt cJtıı e .! .~ o ı;. '1· 1 
rik:iya on : ·~ • P ' \... Jı, .. ,~; 
i n b, \" vele naı rnn 
t -!"o.· M'' K l K """- f 
;::. r. ı-. r <.>ı'" h't' \. ' ı _ o ~- 1 

Ç"<: \:Çl • bı.:- ·:ı~!Ti, n 1' · - ı 
u-n. \ t: r: ~ t..; '")I'\ I(' n Y ııl n b 
llo?ı<.ı .,r lı Lr ~· :ı~ ı y. ı 
lorr ı. N.: l- ~ 1 

• <:4(' l;. ~ 

... ~ ·a ls :k ("(._ '• be· ı ı ı· 
\. t:'TI·.1) \., l\.;.. 'Tla. 1. d-ı. '°"' 1..1 'J' C-

(u..-ınu- h . 
İ·ınit. 26 .... Y~ l .1 b' ~ ır.· v h- 1 

Q- J l -,,. y ı. BL!t Y Jte:ıs n:; /. !~ -
n;e.l Öz'ı 1 rr. h ı'iC" I; ır~l ne ö- 1 

1.un .ı ve .oc.!c..Jd.a ı do du a.n k f b:r 
t.:.ıiktar n& .. c'\.• 
n·.,. \'(• r. ?\. :n• ı: 1 • l l• 

t:uhı bii~·Uk ro1ii ve hü:rük ;>ı·a.rdı. - ~trı a:.:, · !:ı k ].ı 1 ., 

il \KKI 
ki ehemmiyeti a{kiırdır, _____ _ 

.Ş.-1.rim de C- r. ı ı_\<>t huY -
ra-mı haz rlık13rı l. '1JIL..Ş vo 
l':r:a cad<lc-lcrı m lÔ' .. n?.?:rda t.ık

lar KU!'U nu:t:ur. Bir ~..._< )t'r~ere 

ıou büyük cun.i.n Q ger ııi canldn
ci!r~ )J V(;C.ı.e \~ ~·ıer a.l!~rnlT 

t.r. Re:1r11i da.re \C TJJ~ .:sL>ı. ~ ... :ıt.r de 
bı<yram :,<:refine bugu'l (;J,f: kn 

sor.r~ tc:C~ ed!lmi~'.c-ıdir. 

Şchrınnu!eki tt'}m. l!~h;;.evl_.._ 

riı:dc bu ge-ccd·cn /.a.1.::.:rcn Liren

ler yap.l ~kLr. lta.. s.afoa'h T~{
~ n. ı.:. bÜ). •k bir g._ :t ı t:....rni rra 
oh.ı,..2cekt!r. 

E .ki Sadaret nıü lt·~arla ıl!dan 

\'('> llöj l\!~lhi!l Çt"tc~·ıog~·tlL~·.1 ha· 
ba,;ı I!ay R f.ı.t (,'.cı•ci diin sa~t ii~· 
te vc1a.t etu:~ıtir. 

Ccnnz~si per"'c.nıb:! g'rı~ii C"lıan

g:l ı.::-;;.i e,·lnden sual ıo rla .,:ı!ılı 

r:laraı. 1' p\ıcıı,,, Doa",J"9Jtı mü
d"ı~"·tti L11h1ıılt:n nNJ1ürie 1~ylip 

SL .. .t.na 11.:ıkil ve öğ{c na..:ııa.ı.ı E· ~ 
) üp (':lnıi:nd~ k Jınarak nıeUitni j 
ııı !. >tl">U'?a te\.Ji clL;,U;J,ıcakt•r. 

A!lah ınc-rlıwn:t ıt1.hloı.!1, :ı l:!~İ

nc sal>ır ıhsan C"~s·n. 

Çdenl.. g"lirilmcme>İ r'~a ı:ı!u-
nur. nunl.ll ınulıa5cbc nr~vzuu olnıa1kta · 1 

İşte, Viş"uin Afr;ı.a nı<:vz.uu Ü· ı ,.-------------------------
ze~dıd.,ki lcli51 budur. Bu lelit da 1 
AJman ve İtalyan lazyik"-nin amil 

1 

bulıııı.ıuas:ı ihtimali de ~3'l'pti:r, 
Zira, Berfin ve .RoınA Fransız Af· 
ı·ik.asının dcınıo1rras~alarla i bir)h.. Muh .m'fll('n lıı'<'.1€l ı (lJ40) B~ bı"'.ş y\iz ktrk l'ra (21) ylı."mi blr ku~ o"an 
ği halinde kendıleriııe ne nıjkyas· ju:..h'•:;'ı eb"atta C5683l B•ş b'n a,t ye• "''-n llç a.i<'t Llımtıa ve Gooı<e> Fe
ta• zorluklar ge-l~cğuin farkında· 1 r.,~6 ş;~ ... "1 (10 :İ"•_i-r.c~~'. ·n l!>ı2) Salı ~i.inü .v .. :ıt (15,30) da HB.ıydı:rpu.;;uda Gar 
dır lıin:ı""ı O.ı-:~ı·lır:ı«<• ko-m1'5yon ta.·s.r:ı:.dan kı;.palı z~ıf U6U~~·il' .. atın alınca.kıtır. ŞARK'ta 

A
. f ik I · b • · 1 Bu '-"' g•n'Tl<'k :..t.y~n fr'n (115) yüıı on b<'Ş lira (52) elı: ı!(ı kın·,,.,lı:i< mu-

1 
c a, ı.e-r:;ey'ill aş1nma sonsuz r • • • _ . , . • -

. k 10 A Yr.k'kat ten·:nat, kar.unun ta.yuı Ptl:g. \~~!«i.a!"la t:;.-kjıfl tl'ıııL m··i:ı'oe'iİ za.rflarınl 

CJJ.MHURİYET BAYP..AlllII ŞERE Ft!-:E MAHSUS 
ÜZERE: 

OLMAK 

BU 

1 

E•yiık heye'<'anlar veı 
·.t raslar f:Jm1 

AKSAM 

1 

K~ 'i01 eri ıcsıı;r e&:cck 
bir gönül n:aoearsı 

ANUŞKA 
Tcı~c~ i.ın1, sa'l·a~ ve sevimliliği He bütün İstanbul ha1~ı: nı 

ce ;e p~ycı..en: Afü\.BACINJN KJZI ve GÜNDÜZ GECE 

BENlMSİN f Jınlerinin pz.rlaık '"' dehakf<r y.ıkiı.zı. 

KRAHL'Ja ıoa eseri 

1 
Sad,..ti ;.tin çırpınan hir 

kııdının f<><i:ıkarlığı 
: Çılgın ve ölmE'.)-~ bir ı 

aŞkın romanı 

Ayrıca: UFA en son dünya haberleri 
~m1111~111131m&l!llJIB•---------mmıı:~ 

1ıısan a)-nft ,LJ-a,rı ve cenup vnt- 1 .. .. , . ... 
._ _ tl b'l l h · ,ı:cyıı ~.ı&.t (14.:iO) on dort o.u.z .. ka.darKomıt.:yon Reı.sLğine ven11(',cri ll.z 1x1ır 

pasına IWlfŞt aç a ı ece t cep eyr 1 . ~ ı • . 

b 1 k h 
,_ d "h Bu ı ... e a.t ;a. .. rt.P.ıtı L.<'r hh ı··::...,.v<.d.ı:n p~:~:.ı. oT..ı["!l'...k A.,A-•tdr.,:ı\i.t..ldır (SS6) es e.uıc al\.:l\ll•ll an mı vere - · ............ • · · 

karşı .en ınü~hl} ıztrrap kıvr.antı· • . 
. 1'~f!,; i.ı m,. n1.:h:r.1~'1\ n b_deli ve rr:.'Uı.·UCcke.t tm--.'oolı r:yr .. ay ·ı g~ r ... _ 

ları veren bır satıhbr. Roma ve m·. la" ~ .. \f gı -.~ • · -311111942 c ~ - 1 5 d ' .. ş o . • m l~ı.-- •• ...... ..:.\.' • " .. wna ''uıı:ı:u 9'J~ l ('n ııt tx.. C'll 

Berıl'.n ) aln.z bu nıiiı1Rhaza ile da- i 1 .uHı 11 ~ AT1kar,u:a '°" ·-e blr.aı;.ı.r..:a ·-ı- ·e ,., 'yrı .... 1 , ,...,., •• _...____ 
11i Afrika biitü11lüğünün denro!\· ;~ı>~c'r:ı~::•ı.::. 1 

• ~ ~ ... •• ~ "' -.J .. ..._ w,;.,.,;-

~asyalara müzahc·retini elbe1te ki 1 Bu ~e g.rmC'k , t'yr"lllc in 1t leri hiı..."'.:cxta yczı 1 muvak~t tcn1 nat ı;e 
lı!itenıez. kanı.mun t.ayn rıtl.ğı \'Cf: \.~arı \\! t~ı!'lcri oyni ~ sa ... t 14 de ki:ldar 

Fakat, 1\-Iısu ccphC'Sindc d.cnıok- ~ n~ .. yon n $1.ıı,ı. nı> ve n;c ıt· lı..ııi nti. ~. 
.rasyalar zaferi tanı tecelli ettiği ŞaTt.t: Jr'l" lrr p:ırasız 0:31~"- AnkurP-da J\t.al:zt\T,C, D3.·J?S"ılı: • .P.n ve H y .. ilr-

ta·kd:rdc Afrika Fratu>as1nın de· p~a TL- ~ lkn Şt:G.~cirn lı.:ın ı L t r. 
mokrasyalara k~r~ı tarafsız kal- l\~ .... haır.ın1f:.u 

I l 
. Ilwilh11fJe Konan I\-I<ı.lz nıc Bc-<li.'İ 

nıası ve Lava - DM an gayrctmi 
benimsemesi çok ~üpheHd:r. Bel- -~ 
ki de, Fas Sultanlığı gibi tekfınılil 1 N-0. hı J.s4) muh1ıev y"1ı ı kınic 2833 
etmiş bölgeler demnkrasyalarm 2 > > > ct1er 203CO 

zafcıri takdirinde ha•p som....,ı.nın 3 > > > •lit. yoiiurt 17000 
insanlığa "adettiği hürriyet ,·e j 4 No. 1u !ite muh.te\' Jil!h t.ııe ı;cbzı! 

i&lkHale kavuışmak bakımından ive ""'1>"'"" lr. 
demııokra>yaJar zalcri:ne yardrın 5 No. ı. l iste munııev:ydı y2ğl.r v~ 
etmeyi k.eldi teşebbüsleri ile ar.ı- lpqyıı.l"lc.. 
~a<a.kla'l'd.Jr. 6 No. 1u 1.( rr.u.hte: .. _yatı kuru (\r-

ETEM iZZET BENiCE z<Jk ve ren w 

19150 

2HOO 

22335 

-·---
4t1,95 

1522,50 
1215,00 

H43,75 

1807,50 

1675,ıa 

(958) 

-------- --

TAKSIM SiNEMASINDA 
dublaj filin-

K 
Ttiı1: dnhlajıjaın, Tiir.k nuısi.ki~i.nin.,.. lıü-.-ük zafer~ 
Tiiı."1.\\~ sw.lü - Türk mus1ki li - Tü:rkç; şarkılı .. 

ım VECDİ'um ~·arntt klan at"k ve ihtiras filmi. 

1 
Okt!Janlar: l\'t:ALLA IŞILAY - St;AD GÜ - LEYl.A 

~ ::AD - n·st'F YEIIBİ - T AHİYE ıuuıiA.V. IBD 

Scan.Lır: 11,15 - 1,(5 - 4,15 - &,~;; - 9,ı;; do ™ 

i,•e h'ç t.ettdılüt etmeden." İddia ediyGruz. B üne 1:00.:>r 
gördüğifnüz en ~ 0:nıit film 

3 A ap Çavuşlar 
(& ŞAK &LABIYl&Y N) 

POLİS HAFİYESİ 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Euı:üıı mat'nelıer den itibaren 

ve SARAY 
Sin~m:ılarındıı birden 

, 
' • 
~ 

Bııgiiıı m~ ~ l\ 
Ş<=hzad-"ba.~ı TURAN Sinemasında 

l\k\S;.u·n iki büyük sahcser flıui b'.l'C!en 
Bütün ıztmıpları.ı toıı!an:I ğı .. ICıtl p ve giiAMitle•i 
.k:;.,;:.. Til!:k ve A:rap sazının en a !eşli naı"'mdatUıi 
tttplı~·an yirk!-.e-J: J1cy-e1.:a~J:ar şahetaeı~. 

a~·J.f.'cn 
siııcsl n :le 

-Y LANYUV 
Tiirl.:tc siiLlü.. Türkçe vcArapça §Mlolı 

~aırk n eş•z ve ruı~ yılılıı':ı F A 'l' A 111 R Ü Ş T Ü 
Tü&i.~e ~arkılar: Na,;mderic b ütüııı lıt.tnbulu mret.l>Clocn 

.eşsiz okuyucu MÜZEYYEN" SENAR 

• 

2- İSTER OTO ı 
I<A USLAR İÇİNDE 

PET'IER L-ORRE - Heye-can - Korkıı - Dehşet ,-e büyük 
GMıgster fibui . 11 aen iıtibairen, d e\-t. mıııtioelez. 
Pprşıeoııbe günü aıkşıı- IİSMAİL DÜl\JBÖLLÜ ve Biiyi& 

VtTyeloe n.uın aralan. 

Epiz bir lluıhrıı.manlık d~s:tıııw.. Eınsalsh bir ~rel abitres;._ 
Sonsuz b:O, Aş.k IWm""'1 olan 

(Türkçe) 

E • 

Benhuıh:ra başcğd"oreıı bİT azam et ... Tarihlere şan veren bir 
ih.~m .. Seyredenlere hcy~can dağıtan en büyÜk fhndrr. Bu 

şab.c;,ıcr müstesna elual< 
A 

Bu Akşam L A L E Sinema!:ın c. 
Lutfun numaralı )e.rlıeriaiz> erkeıı.d<>n kapalnı.z. 

Tdefcıı:ı:: 43395 
o:kkat: Bu flnı ayni zamanda İzmi:!'clc LALE ve TAN sine

malarmı!an gösılttikcekli:. 

Dünyanın 8 inci hörikc.:::JJ 

• 
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TARİI-ITE BÜYÜK TÜRK I<ADINLARI 
~================================================== 

GÜ H 
Yazan: RİZA 

Ar:rp tari'h\;ilft" (Mim) beyinin 
·bu ,·atansevcr Tüı:<k kızın.dan ism.-
1ıi tahrif ile ·Gülnar. diye bah
scJerler. 

Halbuki b.ı doğrudan doı,,1rı..")·a 
·Gül, Hatundur. Yan Türk !:dk 
J;;ı ı arat;.ır.-la, (Alanko) Hatuına 
&ıt masalda, ,sın.il geçe:ı .Gül Ha• 
1ı..L!1» dur. 1 

Bu müellifler kendisini islam o
l.ırak gösteriırlcr. Fakat (Cerc.1 
Zey<lar..) .Gülnar. ın saray .m b ~ 
~c o:k tu.'1"1 anlatır. IBu sa~ay;n :
;i,;ine girild ığ1 zaman, di=i<lc.rin 
üzer.inde, e:.ıki harp kahramanları 
b«külüx. Bunların yanlll.da şem

manlıığa ait dualar, r..akışlar var
dıt. 

ütıırduğu 5alon·da, yam (Ebu 
MiWim) ile beraber, ilk Türk h
til:i!Wn esasları.nı hazırladlğı yer 
de, Tiirlclerin bir mabu.dunu tem
s J eden altın heykel mevcuttwr. 

Zamanır.. en güzel kadını, kar 
~adar beyu t.enınin üzerine pcn
ibclik serpilir~, u:zun boylu, na
rin vücutlu dilberi, (.El\nı Müs!'JrJi) 
J..öyür.Alen ça-ğ;ctarak bu odada o
n~ın!a lronuçmıış, son derecede a
henMar scs.i!.J yaptığı htrtbe!erde, 
bu Türk kıiıhramanını fiisunk:ar 
tül ri altına almıştır. 

Denctbi.ür l.:i ·Gül Hatun. ol
n:asaydı, b~· (!:."'bu Müslim) m.,.-,; .. 
d.ına çıkmaz, Türklük istiklaline 
kavu:;-;ırak iç n bir volkan heync
ibcıi!e y:ınıra~a başlarn.zdı . 

İşte bu muazzam ıl:1.i!-.H. haz.ır-
1:} an ·Ebu l\lüsllın, değil .G:il 1 
l!at~.ıtlur•. 1 

.Gül Hatun• bu i;i ydnı:z tel!.ır, 
ile h•rakmarr.!i, iht:lalıln bütün 
harekatını (Ebu Milslmı) ile be
rabtr takip ctmı;;tir. •Hatun, un 
ııı: kadar kUNvetli bir TÜTk~·J ol
d ~ğı<nu arJarr:ak t;in, .izdivacını f 
talc•p eden zaman::ı en namdar A
r::.ı;ı kum-ar.tlan!arına red ce-vabı 
\'Cr;rkcr. wy!,-Oiğ' sfü:leri tıı:tITla
ır.a\;: küridir. Onuın en kat'i rcd ~ 
bebi; 

- TJrk hatııınu. Araı> kansı 

olamaz!. 
Sözü .idi . 
·Gül Hatun, teO< b:T in.Sailı 50\'· 

n"~'tir. Bu ıda kendi eliyle, k~:di 
to;ı.:ik ve taıhrikik bir kaJıramar.. 
vlarak meydar.a çıka. dığı (Ebu f 

Mi!:;l:m) dir. 1 
Fakat .Gül Hatun., •Ebu :Mus

Lm• " sade kalbini vermt~, ,-r.illi 
gaye ye arzularından hiç ıbirisini 
a~kına kuaban etmek isbememış
tir. 

Nitelcim ·Ebu Mli51im. 1i (l\Ian
sur) un odas:ır.a sok1.urtarak (Ab
basi) IE-ri tahta geçirtmeden ev
vel, •anlarla yapı.lan pazarlığı ha
tı.rlatması ve hem~ Arap ordula
rının Tiiırk'ıctanı terk fo çekıilme
l!'rini istcimesi ve ~ıatta (.Man
sur) u \tehdit ettirmesi bu ·Gül 

TUN 
ÇAVDARLA 

Ha tun• un l:ıri esen ~i:IL 

Gayrimenkul satış ilanı 
1stanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

rı ı ar. 

S"~4 tapu S:Cil lr.:ydır.a göt"!! ytpılmaüttaG::. Arttu .. ~ra)•:ı. glr-mE.k ~Gy~·n (187) 
l...i!":.1 pry akı.,"l's! vcrec~ık.L·r. ?ı.Lil.i D<ı:ı:tıalarıım~~an b~rın·'!l. tcırıu.at mı-~~bt.ı Ca 

ır~~: ~!~~ verg\!rr]e Be!o-:\iye rcslm1f!ri v::.kıl :C:ı:'!ei, \-e t;,viz bcd.:-1ı'c tctı.'\-J 
.. ye n:~urr.u l.>o;ç~uya aittir. Artt:rm::ıı ş3r~ncımesi 27/10/942 ta;!l:.!nd, :ı ilba:-cn ti:.t 
k.A -t:•::r. .. k ı~.Ly1..n'.e:e S:.ndı:k li.ı....1<uk i.~cri Scn~i~p a' .< bulu:ıduruiaca...\tır. Ta
pu cı! ka.:rdı v." .s ir lüıun\lu n::.h.ut ta şa.rtna'T'ul.e ,.e tak.p do . .y::!"tud:ı vard.r. ı 
A.~.: ,11<-ya g'rn'. ş olan; ar, bunları t.ı:;.VK«: edt ı'tlk: SAtrl~=ı ç::ke.rd;n g·~yrirneı::.kul 

h;:\:'<•nıda ber :;t:ydı Gğrenırrı-:Ş ad ve ~ı·l3~1 olun~r. ann.~i arltl;ı;na 23/12/~-42 ! 
t.ıı.: ı öC tf'satl~f eden (Ç:ı~a) gilnü CGğaloğh.mda l~n Sand!gı..'ll:zda sa-.ıt 10 
d"n J2 y~ 'ka:<i .. r yl-pılue~ır. ?\1u.v::ıokka.t ih-ı.le yoıpılrnw:a için tt.:kll! .ed~kcok be> 
dt l :n ~!·c.."İhan alını.na.sı İ.cü.p e · n gaı}'ri me~!:.ul mükei!4 r~.t~!e <!ndtk alaca.-

llll t:rr.3D!Cn ~.m:Ş oims-sı şarttır. A.1.tsi t~:iirti~ son artt:ı.ranın Uı hhüdü ba~ 

t.>!rr •• :;: acı y'.• 11/1/9{3 lal'~ miısod f (Pazari<!;l) günü ayn ma•ha1de ve ay
nı _ ~t·"" 9llll a:-tt .. ~na!.:ırı y ... pılııea:.;.t:r. Bu ~':"mad...::a. g:ıyri rr:enku! .en çok art
tır'" :ı. J ~ ır.~'" üı;akıl.caktır. Il<.~larl t:pu s'cı:!~ı...Pylr sab'.t. o~mıy~ın 3J[ı.-kad; -
L - .., 11:.rok h ·~;.ı ::ah·i=':-c ·nifl bu hak!arını ... -e hlI"\&-sİY!" !1iz vıc ?:li!.s~rife dair 
l<!t1 1 :1ıını .-.an tnr;hinden 1tJ>a.""'ıCn 20 giin !ç.nde ev~~,u nı~ilf·kriyle böra

\;.:,_r d.*rnj,z.,! b:'.dlrm'Clcri l<i:z:nıdı!"', Bu BUii~tle ha1daıı.aı ~...:. dit'rr'.C!T::.Ş o!~n!ar!a 
h.; ...!arı t.:ıpu .s:c.};ı _:Vle s;:b:t ol!1.lyZ.:. i:..r sı.t., b!'d~Linin pa,yl:ı~ntsınJ::ın haıie ~<<l 
lı.l r Da!ıa f.:..z~ ma!ılnı.at cı_ln~ )s.t:yeı!rr.i.:ı. 940/167 do-'ya num::ıraslyle svn.. 
<l • .::ı ...... llo;:...;.uh.. 1 .-C..."'İ. s .. ~\.·' ·:;c rnü.a..:a.:ı.tttn.c!c~i lüz:..n:u ·~ful olu::L;r. 

l. 
-ı.c; 

DİKKAT 
EMNİYE'i' SANDIGI: 

::::·r.d ~ta ı CJ. mn 
nkı- ,.,ı 

l y .. ..ı _;..ca. ka4 

g y .1 mri;::.ılü. ipol :.c e&:.Cnı~t,;~ Js.tiyer.Ie \J muh:-,,min
J lı:~yrr.'\!'t n % 40 un. t1 ca.v&z t\:ne'lno'<: 'l1ze.r~ lıh..alc be
!x>. ç ver.;r~k suret:yle ko .ylı.k r.ör-.ı:.n:c.ckı.cd i :-.. ( 9.ZJ) 

( JBuLMACAt 
123456789 - -• • - - - -• • P. 

I~ 

28 llkteşrin 194? 
- -- . -- - - - - 18.00 • il - - - - -• • --- --• lil - -- - - -• a - -- -· - ·- -

il 
-ııi 

liJ - -1- -El,_ • 

m - ı-11. 

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

16-11-9~2 tan.hine rnüsa<iif Paz.:ı rtcsı günü saat 14 de Elm1ıı
;.;nü Halkcd salonu11da yapılacak {c,JuıJ!aôı ıto-p.Jan.tıJa gel. 
m~n:, ch<>ınm:yetlc r°>ea Glunın. 

(GiiTüşiilecck Ruzmım.c): Koopc-;atif aca muk2·velcmımcsi
ni.n TicaTct ve lktısa t Vekiılc•tl-eri la ra fınrla.n müştereken ha
zırlanıp Ko1>pe.r<ı,t:fJC".'e telıli f: edi kn T

0

p StrfülC hc!Jbak.ı. 
IE1. KoopC"rata F.ei,....J K"1na! Güngör 

EiLB.SE Dit:<TlRİLECEK 
Devlet Limanları İşletme Unıum 

l\1üdürlf.ğünden 

K aJl(an, müidltbat ve diğer mc'~ahrlem için 2ç.ık pazarlıkla 567 
takım elbise clikt.iri!ecektir. 

Her gün levazım müdürlüğüne müracaatla şartnamesini görc-bi 0c
eek olm Lalip!eıin tekEflerini nih aY'::t 5.11.942 Çarş<ın~ba günü 
anına kadar levazım şulbcsine tevdi etmeleri. (857) 

OLSEN 
Avrupa Salonu 

Kedtn Terzuhorıeçi 
Uuhkır·cm ba~aııfarıı 31-10-42 C umaotc,i günü 

cı:..nlı 

mat 17 de 

m;::.nkenl::ırlc 

ct!c-r. 

~:;ı:ı:ı::ııt..:ı:ı:ııı:=-------:e:ı-a 1 t:k 1~ cac!.<'esi. l '7/~ r;r.i) 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 dda mııntazaman di~lerinizi fıtçalayın•ı. 

iLAN: EEşikta9 Su!h Birinci Hukuk 
HaS<imliğinden: 94'.l/433 

Emine Cera: Be~ikta§ 
tnnlık dairesi bahçeaind-e 
ikametgahı meçhul: 

Se rencebey Yoku:;u eski Komu-
67 şayı!ı odada mukim iken halen 

i,,'..,nbul Muhak<'maL Müdürlüğü tarafından ale-yıhinize açı'.an 
":-ıtye ,.,, 104 lira akcak davasın da: Namınıza ı;i;nderilen arzuhal 

ve dav.,,,ti,-cyc rrüıvczzi tarafından verilen rnEŞruhata nazarın ikamet
ıgiı;hmızın meÇhu! oldı;ğı.ı anlaşdd ığından bu kert::' muhakeır..enin bı

rakı!dığı 25/11/1942 Ça.,.a:mlba günü saat 10,3-0 da B~iktaş Sulh Bi
rinci Hulkuık Maıhkcm~ne ge:me diğ:niz takdi•de muhakEmıenin gı

yalbınızda yapıla.cağı H. U. K . nun 141 incı mı.ıddesi mu6bince arzu• 
hal ve davetiye wbliği yeriı:e kai m o:.."lıak üzere 20 gün ırnüdrletle 
il.an olun ur. 

GÜL TAŞ 
Giizeliik müstahzarah 

T. A. Ş. 
Birinci il-5.n 

26/10/942 tarihinden tQplantı
ya çağırılan fevJ..-ıal;..de heyeti u
mc.:n1yede nisaıbı ekseri~·et teımin 
edi!mcdii;i cihetle nizamnamenin 
58 inci maddesi mudlı'nce yeni
den i!5nat yapılmas1 icap ettiğin
den 3 Birinc:.kıanun 1942 Perşem
lbe günü saat 10,30 da Gı:lata Ban
ger sokak 7 No. da kain şi:ıkct mer

kezinde toplanacak fevkalade he
yeti umumiyeye iştirak et.rnclk i6-
teyen hissedarlı.>rm r,;cma günün
den hir harta evveline kadar Jı.!s
selerin i Şirket veznesine tevdi et. 
ane:eri v e mukaıbilince duhuliye 
vesıkası almaları lüzumu ilan <>
Junı.;r. 

Heyeti İdare 
RUZNAME: 
ı - Şirketin Müessis hisseleri 

hakıkında teklif. 
2 _ Ş!r<etin tasfiyesi hakkında 

heyeti idarenin t<:klifleri. 

Sahip ·v·c &ış:nuhaITiri Et\~m İzzet 
Bence - Ne,r' y.; t Dirrktörü 

Ct'vd·'t KARA!'İLGiN 
so~ TELGRAF lllATJl.\.ASJ 

tr- SA'i'ILIK iV 
Ha !iç FMe-ı-i::de Çorb:ıcı Ç* 

T™-ıos:.nde 7 ov!e-.rd:e 63 numaralı 
ev s.a~ıırk.hr. K;igir, 3 oda bir 
mutfcık, bo<lıWTI, ufak bir ba!\cı(>

si vaı'Ciır. Ta!iıpılerin Gala.tada Os
rr.an!ı Bankası karşısında İntı..i
sarlaT B-aşvezned.arı Hilmiye mü.
r.ara.atJarı. 

Sullanahmet 5 inci Sulh Hu-
kuk Hi'ıkimliğ:n<len: 942/688 
Kumkapı Nişantaşı Tabur so -

ıkak 2 No. lu evde ikamet eden 
Fatma 13€d.~.'nın a.kıl hastalığı

na müpteliı olduğu raporlz. anla
şılmasına binaen hacril.e ıkendi 
sinin anası Nez.ihenin veli!Yet.ine 
tevdi e<l;ldiği ilan olunur. 

26/101942 

Şehir tiyatrosu 
DRAM KISMI 

Bu akşlllll saat 20,30 da 

KIŞ MASALI 
Yuan: W. Sbakespare 

Türkçesi: l\Icfharct Ersin 
KOMEDİ KISMI 

Bu akşam saat 20,30 da 
YALANCI 

Yazan: Carlo Galdoni 
'l'ürkçesi: S. l\Joray 

Cumartesi \'e Pozar giiulen 
15,30 da Matiııı> 

(HALK SÜTUNU) 
(t ı arıyan, 4çl ıstiyC'lılerin 

mektuplan bu sıitwıda pa.ro31z 
olarak ncşrolunuT ve ye-r &nü,·a.it 
bu!m1dukça bir ~ defa tekrar 
cdiliı-. Ayrıca dileklere, mü.ş/...--ü.l. 
leı·c de cc1mp v e-ri!iT.) 

• 
BİR GENÇ KIZ İŞ ARIYOR 

İlk ma'<tElbi b,tirrrri'I, ai:ruinin 
ma•ı;etini temin için da'lı.:ı !azla 
ta:.'ısile imkan gö"-miyen :!aki.r 
ıbir genç kiz müe&:::ese ve .y·uz.ı· 
hanele:Ue iş aramaktadır. Bu fa
kir genç kızı iş \'ererek sev;ndi 
rccck lütun:ıar iş sahiplerinin ga
zetemiz hı2J.k sütunu V<'.!Sıta.:i~e 

(BdıLsız) rumuzuna b.ldi.rmeleri 
rica 0

1unur. 
J, arıyan bir genç 

Ll.sc Fen şu.besi mC'zu.ı~uyunl. 

Y ~zım ve hesab;m •Y <lir, her işi 
o1dı:;·ça yapabilir ·m. Arzu eden 
:ş sahip1crc,n1n Son T€lg:L•i hc!1t 
sütununda ,5 - B. T.• rumzun: 
mek-tı.::pla müracratları. 

(2 irıci Sah'Ieodrn 'Ot:\tıı-n) 

rııt.mış. o l)ı.rıtmış, dt:--k.ı•n k~z. kınt

mış. Oğ'.a1ı C'l'!Siirı·t almıs \'c, 
- l\In• .. T,az-cl, dt:n- ...:, Nf• k .. dar gı;: 

~ı bacaı..~::?rını.z vı.r. ):"::ı:n;z, et ~k1cri
n:z uZL:.n Eteğ:n~ııi <lü!'t pamw.!t )'tı• 

karı ı:ı ~f.~'.z, s ıc yUz f:ank vt·r:
rim. K!z. 'fpc!'.t::• Dtttı ş. Et· ginl bt · ... :ı 
ka!dıra:ış. Yi.iv. fr:ıngı alır.ış. Bu hal, 
iki ıir; kı'ı'C ltk-eı rıir Cl.11 ';'. llcr 9-i<.
r·ndt.• ü<;Cr dö~·der parn- .. k ct(·~"Vtl ya
karı çrıki.p yüeer iran.~ a1n11~. Ett.~ i.!•1 
d~z j{apotıtlarına t>.adar ,,;ık.r .... 1~. Bir.J• 
ittonr<.ı, ık:;z bir t.okl-f y .prnı~: 

- s:z~ a1Y1nd.r'iltten unre;:~at ol ~u.
ğu'ln Y"ri gö~•ri:-scm be-; yJz !r::uJir 
ver;r misiniz? Dar.'~. Çocat1 

- !\t~~r:r. u.o•)·e! ı f' ! Dc:Jn: '?· 

- Bl'f1 yüz fran"'ı. "·eı-:n:ı.! Dı:.YıU,. 
Al:.p çar.t;:~~l.nıl koydı...'.:.:t:ın :-:onra. 

- n:kkai edin Denli§. Ş;mdı bir 
pastaha.nttl&n önüru.1en gf•ıçiJV!"Uz. i·}lc 
ba.M.ın: }Io6iabane şı.ıra~ı. B.~n cu·, şu 
'k.iocl .kat.t.d, ~kın b~kuı, s:.ığ knşcdc~ 

cx.;.aJ• amt>Jiy.at o!dun,du! 
Çocl.ok ta, tabii, ~. n:n ug!"adl.Q'ln 

bi.!..<ı"\lf!a uğramış. 
- Canım! Sen iışin 0;ıkı:yınJa ın. 

Bentin canını .}""O.ndı. ~1üddc:u nı: ... iı:
i:f' briı· istida d<ıyı!)'aynn diyor,ın1 

- Bana k.alıı-s.a W.:ıy;:.r..nı<.ı'..ı ck'rım. 

- N.eden? 
- Dıı ad:unın işi c-:nlAk u-:ıa iıt. 

tE\•i g<i:t.erdinı'.> dene, fgOrnH di.n!> 
D'yeb;lır Jnisin? . Şirr.di bu hI'{.a.;• ıı"'J 

an!aH:ğlm del.4\:an~ı kı...I":<..p kıı.-!·~n 
h~~ idd:a edrbdiı· mlydı·? Sı ni•1 d·~ 

or.\!n g'bı, bir şey l'.rı:r:.y~ 1 ;..ı<uı .)'•.k. 
- ).'aaaaa?! 
- .&-nce öy!t' ... 
- Üyl.{·yse, VZ"Z rr.ı gı~çeyim" 
- Aklın varsa! E;.ın.d<.n sonra tlv, 

aklını bo~ına tcpla! 
HÜSEYİN BEHÇET 

___ ;;;..::ı 

İcra l\ıie. 
murluğundan: 
Ka:dıköyünde B:ıhaıiye ca:<ldr

si Şevki Bey sokağında 20 No. d~ 
ikamet e1ımokte iken halen ika
mer.giıhı mE-Çhul Nikola Alligo"
<lidiye: 
Akksandı.a m:rasçılacı Annll 

ve Ah ilyaya 13/&/29 tarih ve 2il75 
No.lı müdayene senedi rr,e,·zı.,unu 
teşkil eden 250 Hr~ borcunuı.dan 
d)!ayı ipotekti b:il.ır.an Ereııkö· 

yünde Karaman çiftliğinde eski 
33, 34 yeni 6, 6 "ek: 35, 36 Ne. Jı 
gayrimenkutJerin:z hr.?.!:·rda ff"' 1 -

njn paraya çevrilmesi yo!H2 utlı 
geçtn Anna ve Ah!lya tar:f<arın
dan yapılan takip sonuıı.ua: ika
melgfilıınıza çıkarılan ödeme cm• 
ri bila tE-bliğ iade edi".miş ve ik~
metgahınızın meçhuliyeL, haschi
le Üsküdar merci hciıkimliğir.co 
i~bu ödeme emıinin 30 gün müd
detle iJıanen tebliğ:ne karar ve
rilm~~tir. 
Ta rJıi Mndan itcbaren 30 gu.ı 

içinde borcu ötleıreı,iz 'c fi ne 
fbu müddet iç'ndc borcun tama -
m1na vf!ya bir kı;ımınJ. YeyG aıJ.· 

cru::lır.ın taıbi~at icrası haktı. n
da bir i\irazın:z varsa bild. T.e -
n:z borç (,denlT' "'L:iC rt·hn ~ n ~a • 
tılacağı fdcrr.c rnı-:i mah"nu a 
k·'rn olmak üzere .li:nen t ':ı ' ~-
Junur. (214) !H2/!•37 


