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EN SON TELOBAFLABI VE BABEBLEilİ VE EN AKŞAM GAZETESi C--Hete•• onderllen enak .... ed' 

Varlık Vergisi .. Şimali Fransız Afrikasında Fransızların sila lı 
MUHASEBE GÜNÜ 
GELMİŞ ÇATMIŞTIR •• 

mukavemeti sona erdi 

Vurguncu, l\1u!Ttekir, Vatansız, Türedi 
zengin Türk parasının 700,000,000 u 
bulmasına nasıl sebep oldu ise şimdi 
onu azaltmak, kısmak yükünü de bizzat 
omuzunda taşıyacaktır .. 

Almanlar ilıraç hareketi yapılacağını çok 
evvelden biliyorlardı ve yolları tutmuşlardı 

Batı Çölde alınan esirler ara
sında dokuz General var 

ETEM iZZET BENiCE Londra, 13 (A.A.) - cB. B. C,}: lerden malzemenin bo~tı'ması 
Müttefik Şimali Fı'l3nsız Afrikası için Fransız amele& de yarclım 

:Ankara' dan kar:ı.rgihının neşrettiği bir tcbli- cımektcclir. Asker ihracına devam 

Fiatlar niçin pahalılandı, ihti.- V A R L 1 K ğe göre, dağınık bir kaçı müs· edil'.yor. 
kar nasıl başla-Oı, vurgunculuk na· !esna, Fransızları silıllılı muka- Müttefik başkumandanlığı, tek-
sıl fırsat bul'llu, s<>n l ·al art.ışı ya· v E R G R s 

1
• vemeti sona· ermiştir, mil kuvyetıere yerli kanunları 

rış ve buhran neden oldu?. il ıı İkinci teşrin mütareke şen- öğrcnm~lerini ve memleketin örf 
Baş,,ekıl, Meclisteki nutkunda lı'lderine halk ve Amerikan askeri ve adetlerine göre hareket etme-

bütün bunlar, hiçbir 111udıarririn !Komisyonlar bugün ak bir arada işt'rak ctmi1fu Gemi- lerini emretmiştir. 
tekrar hikayesine ihtiyaç bırakmı· 1 ============================ 
)acak şekilde açık \e çıplak, uzun Şl> ma kadar SCÇİimiş 
,.e ince anla;nuştır. Hataları söy- Ola C ak 
lcıııiıtir, kawııçlar ı ifadL etmiştir, 
g ıiılecek J'Olu çerçevelem:ştir; 
bukunıet p<tlitikasının ha'lı:i he· 
d ·Heri gözde tutlugıı.ıu bcliı tnı iş· 

tir. 

ş,,h.r;mizd.- yeni c Varl•k vergi
sisi· nin k.in1ler taNıfından ne su
rc:Ie ö<lccceğini teı;.b:t için kurul
masına karar verilen 4 kom;syon 
görüien lüzum üzerine 3 e indi
rilnı:~tir. Vilayet dün bu komi.s

Almanlar Tobrukta
ki depoları yaktılar 

Uütün bunlarla beraber son 
buJıraınn ,,.yri içinde: 

-·Hükumet nerede?. i yona alınması icap eden şahısla

Diyenlerc de bu nutku ile ve rın derlıal bcl«i'ye encümenin • 
:Medisteıı aldığı kanuni salahiyet- den ve Ticaret Ocksından seçilc
leılt: rck yollanmasını istcmkjtir. Seçi-

• 
8 inci Ingiliz ordusu iki günde 

200 kilometre ilerlemiş 
- Hiikiımet bun<la, Ankarada len şahıslar bugün en geç saat 5 e 

\'c iıılulalnn bütün dınç rulıu ile kadar vilayete bildirilecektir, Bu-

i~ ve tedıJir başmda., 

Dem '.t;tir. ·ı 
Bu nutuktan, l\leclısın Türk İn· 

k.lıiı> ruhunu taşıran havasından, 
•v:ıtlık \'Crt:ıSİ• kanunundan son
r a bilmi)oruz artık memleketle 
bir •pahalılık bdash lıava<ı estir. 
m:Je fır~at bulab;lecek olanlar, 
sinsı insi i.hti.karcılık cdobiltcek- I 
ler, vurguna, istiic i~t:ha ınu..lıaf:ıza 
edebilecekler kalacak mı?. 
Şükrü Saracoğlu, ~l< :lisin ve 

m'lY.tin karşısına nıuc•oelerle çık-

CDeva.mı Sa: J, Sil: 4 de) 

iki Fiatlı 

•• 

Londra, 13 (A.A.) - cll. B. c,.: 
8 inci ordu düşman bakiyelerini 

Şarki Libya içlerine doğru takip 

Ekmek 
.az 
aş ıyo 

mamı~tır Fakat mlı;bet, rehakar, :s } d• E •• • Ek .., • 
pra tik V(' inkılapçı tedbirlerle gel- e e ıye ncumenı ucuz megın 
m ' tir, llar1bin tabii zaruretlerhıi 17 H Jk Ek • • d 27 k gidcımenin tılsınu yoktur. Harp t a meğının e UrUŞ• 
1ıiiı üyüp genişledikçe, şartlar a-

1 
k 

ğırlaştıkça, st.kın.tı dört yanımızı tan satı masına arar verdi 

etmektedir 
Halfaya mmtakası işgal edil. -

miş, müttefik kuvvetler Por Ka
puzzo'ya vasıl o:muşlardır. Bir 
kaç yüz es!r daha alınmıştır. 

Uçaklar Tobrukta çok taJırilbat 

yapmışlar, 14 ten fazla yangın çı
karmış1ardır. 

Pilo~ların söylediklerine bakı • 
lırsa, düşman şehir dahilindeki 
depoları yakmaktadır. 

Biı>gazi Çarşamba günü bomba
lanmıştır. B'r gemiye dôt bomba 
isab.?t etmiştir. Giritte Kandiye 
limanına da akın yapılmıştır. 

Dünkü hava muharebesinde 
mihverciler 22 tayyare kaytıet -
ım · ş'ıerdir. 

Mütttiklcr ş'mdi Şimali Fran
sız Afrıkasının batı sahi!Jerini 
tahkim etmektedir. 

FRANSADAKI AMERİKAN 
DİPLU."'1ATLARI GİDİYOR 
Berne, 13 (A.A.) - Amerikan 

diplomatlarının ve gazetecilerinin 
bulundukları Trer Lou:rdes şeh
rine varmış1:ır. 
A.MERİKAN KUMANDANI DA

HA EVVEL DE FRANZIS 
AFRİKASIXA GELMİŞ 

Berne, 13 (AA.) - Şimali Af
rikada cereyan etmekte olan çar
pı~maları idare eden Amerikan 
kumandanı E:nscnhower bundan • 
bir k~ç ay evvel ş·ma!i Afrikada 
bir mahalle gdd;ğini ve General 
Klark ile birlikte burada bir çok 
görüşmeler. yaptığını bl'd'rmiş -
tir. 

(De\·amı Sa: 3, Sü: 8 da) 

Rus Cephesi 

Yeni Alman 
taarruzu ile 
muharebe yine 

alevlendi 
iki günlük muharebe. 
den sonra bir Rumen 
taburu imha edildi 
Londro, l2 (A.,;) - • B,B,C:> Rus 

c<"phcsindc S!a·ı-ıng~roc., Almonlar:ın 
yeni taarrue.'.ar!y ~,, nk 1al'l.'be tekrar 
Wevle.mn.işt:ı', 

<Devamı S:ı, 3, SU: 5 de) 

' 
CEZAiR 

• 
/1i1NV. 

lşı;al edilen Fu1-. r1 ve Akdeniz hnr•asını gösterır i ı~rita 

Tramvay Durak .. 
ları Azaltıldı! 

Bundan sonra tramvaylara sadece 
uzun mesafeler için binif ecek -Tramvayıarıa nere

lerde duracatıaı 
bildiriyoruz 

Tramvay idaresi mevcut arıııba
larının Jıtiyacı karşılamasını te-

Üsküdar - Kadı
köy tramvayla
rında tahdit 

min etmek,.,. kömürden tasarruf Pazar gününden itiba· 
edc<bi:mek için tramvay durakla-
rını azaLtmağa karar vermiş ve bu ren Seferler azaltılıyor 
karar vilayetçe ka'bul edilmiştir. Üsl<üdar - Kadıköy ve ha\'al:· 

Bu mün•wbetle Vali gaııetemi- si ha.k kamvayların® yedek 
ze beyanatta bu!unarak bu azalt- patça ve malzeme az'ığ;ndan sc 
ma işinin lüzumunu •zah etmiş- ferlerin Whd di zarureti h:ml ol· 
t •r. Valinin beyanatında iıdı etti- mu~tur. İdare bu mü~·ıJ illetle 
ğine göre: Bundan sonra tram - yenı bir har<.'kct tar:.ıft:çi haz.rıı-

vaylara sadece uzun mesaıfelere yarak bu Pazar gününden i\. a • 
g'tınek medburıyetinde olanlar bi- xen tabbik etmeğe hrar vermış· 
neceklerdir. Eskisi gibi 500 met- tir. 
relik yolu yürümemek için Yeni tarifeye göre işletilclbile-
hiç bir kimse tarafınd.m cek tr•rnvay!arın adedile Kadıköy 
tramvaylarda izdihama 9"bebiyet ve Üsküdara gelen \'e buralardım 
veri!miyecek. Yahut zevkleri i- hareket eden vapurların hepı;ile 
çin yaptıkları gezmelere lüks alış tamam tamamına irti>b: t temin c·l-

urdıkça belki de devletçe ve mil· 
letçe da.ha ağır günler, daha çelin 
zorluklar geçireceğiz. Ancak, ye
ni gid'ş yolumu:ı üıerinde dünün 
6un'i buhranlarını hortlatmak fır
satı kim.senin eline gcçnıi)·ccek, 

nimet ve külfet beraberliğinile iç· 
tiınai adalet taınamile hakimiye
tini muhafaza ede<cktir . Bu ha· 
lumdan bilhassa •varlık vergisi. 
loanıuıu hem dünü tasfiye edecek 
olan en ;hassas hir v'.cdan muha
scbcs~ beın de yarını eınn iycttc 
tut.cak başlı başına hır •varlık 

hü· .. iyeli• <lir. Bu hii\İyet Türk 
ink.?:.pçılığını0 bütiin kesinlig_inl, 
biitün diııamizmini, biUün a sli cev 
lıell~rini dim<lik ay:ıkl~ ve iş ba
ş·nda tutmuş olmamın hİJ' ifade

İki fiat üzerinden yapıkcak 
olan ekmek satışı Pazar günü 
başlıyacaktır. Eller.nde ucuz ek
mtk karnesi olanlar; ekmeği 17 
kuruştan aJacaklar, d!~rleri 27 
kuruştan ekmek alacak!,ardır. 

satışı yıcopacak olan fırınlarla halk 

ekmeği satacak olan fırınlann ay

rılmasının doğru olup olmadığını 

tetkik etmektedir. 

8 inci ordu iki günde 200 kilo -
metre ilerlemiştir. Esirlerin, top
lanmasına d~am eıi'lmcktedir. 
Bunların arasında 9 İtalyan gene
rali vardır. 

Almanların 164 üncü fırkası 

!büyük zayiat verm:ştir. Bir İta.ı, 
yan kolu da müttefiklerin eline 
düşmüştür. 

verişlere tranıvayl.Arı alet edemı- mek k:>bil o:amıyacakır. 

Kibrit saklıyan vere:eklerclir. Diğer taraftan idare mdzcm~ 
B Ay i LE R ! ____ <_D_e_•_•_m_ı_s_•_=_3_._s_u_,_~_d_e_> __ u-_m_._ıı_ıe_ç_a_ıı_im_a_k_t_ad_ı_r_. ----

sidir. 
~lccli~ ve hükUmct bu kanunla, 

her madde varlığına ı.ahip Türk 
\·ataodaşının devlet hazinesine 
yardımıru, feragatini d~vct ve te· 

min ederken, ayni zamanda dört 
harp yılı boyunca her türlii volan 
ve millet mülahazasının dış>nda 

~;:\h\i "'"'"''et ve ını.• n(aat peşinde 
J; .. ;,nl:ırın tcd ;bini de e ınniyrt al· 
bna almış bulunuyor. 

iter fıı.atta bu siitııularda, 

- Htrşey vatan iç'n .. Buna dik-
kat: . · 

DiyP hnykırış,nut:ı ~nnki bir 
~ ~nkı ~"tine v3.kıa1•11 cevabı ve 

&/sı h 2 linde. (Dev:ımı S:ı: 3, SJ: 3 de) 

d'" " 

1 
~ii :.ner Ilanh Yerli l'ıfallıır 

Pazarları M ücsses,.ıi 
lllüdürlüğünden: 

Yen• gelı·n z~ng.n ipck:i çeş.:t~·Ti 

\ > hi.J.rut<i sur t•e "e bif'!bır"n.in 

L~ o ~n ıyan ch·~cn:erdı" bir Ti.!:': 
ı' :~.)ı ı:ı:ı y:ı.;.>t ~ı'. .n ya;:1:·1. 

llİ!tl:.R ROPLU• F~rI'RbJELEU 
\'t ı·.tı M~ıJ!at• Pua.·rian mağaa.a

(!1t1Jx!oı serbest sn.ı,'...'J14:"1kl:ııdır. 

Bu yüzden dün gece saat 21 de 
5(){) belediye memuru beled')'Cde 
toplantıya çağırılmı~ ve orada 
kendilerine emir verilerek s•ibaJıa 
kadar bütün fırınlar teftiş ettiril
miştir. Fırınların teftişinden mak
sat Pazar günü başlıyacak ohan 
iki fiat üzerinden ekmek &a•tışın
dan evvl fırınlarda bulunan un 
miktarını tshitidir. 

Kontroller intizamla yapılm111 
ve bütün fırınların unlar, un mu
ameleleri te~bit ed:lmi.stir. 

FIRINLAR iKİ KISMA 
'AYRILACAK MI? 

Vil.~yet ve •belecliye ucuz ekmek• 1 

25 kuponlu 
iaşe kartları 
dağıtılıyor 

Bu ay sonunda halka 
bu kartlarla evvela 

bulgur dağıtılacak 
S:-ıbit g"iirll valandaş~i\riil dağıı.'lılına ... 

~ı lç'.n tabı ett.ıl·:lt:n 25 ku:pon;u İR'ie 

kartlürının dağıtı.im:ı.sına bc.:şl~nnı:.ş
tır. ~h-&ye t:ı.ta.fır.dan te.sl:<:r~ a:ınan 
bu kartlar bUtiln dnıre nlute-me-tlırri 
i!e Ma!müO.ı..lrlU~lerını:ı tovzi ectılmış. 
tır. Bu kar•.,ıır bırer hüv:yı..~.: varaka
sı ~ek~ı:1dedır. 

Bir:nci s;ıytastna k ar~~ sah~binin 

hü .. ;'.yeti y::ız.ılacak, lkınct sayfa~ınrla 

ınühüı·lti rf~ .. ", buhına('e"'-t:r. H.angi 
k-;..poo:a h;;;!"lgi madde~-c-r!n dağılıiaca

&l ı.onr~d.nr. n.e:edryQ lara{~r..dan iLl;n 

ıed,lt:C(' kt.h·. l 
1 

17 ltu.r!'41= ~ •bn!arıo ~:
ne!< ı·i de 'cUııılda w k&rllada -

--·••••••••••• ı,...,ı ed•lec&tor. 

ATATÜRK'E DAİR 

Cevdet Kerim Ince
dayı çok mühim 

bir konferans verdi 
(Sinop meb'u.;.ı Cevdet Ke· 1 

r'm İncedayr'nın };onleransını 
ncşr~tmeğe bugüıı de devam 
ıdiyonız:} 

• 
Böylece nice zorluk1.ar yenHdi, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
devri kuruldu, iç isyanlar söndü
rüldü, her b:ri b 'rlbiiinden parlak 
ve biı:'bini takip eden zaferlerle 
Türklüğe müteveccih dünya• düı;
man!Jğı mağ1ı'.o.p edildi. Bu zafer 

hızı, b 'zi satvet ve şevketle Lo _ 
zan sillh masasına oturtttu. Tür

kiye artık istiklalini kazanmış 

tam vasıflı bir devlet olmuştu . 

Atatürk, beşeriyet tarihini dik
katle tetkik etmiş, son asır cman 

tarih;ni ve Türkiyeye müteveccih 

siyasi cereyanları iyi takip etmiş. 

Türk vatanımn dünya• coğrafya -

sındaki ehemmiyet ve nezaket;ni 

(Devmn Sa: 4, Sil: 1 dıe) 

50 kuruşa ekme sa
tan birtren makasçısı 1 7 aya mahkQm edildi 

Devlet Demiryolları Haydar • 
paşa istasyonunda ınakosçılık ya
pan Ali Akay dün eline geçirdıği 

6 adet nüfus hüviyet cüzdanına 
bir takım biletler iilştirerek gar
da tesis edılen iaşe memurluğun
dan muvakkat ekmek karneleri 
almı ştı r, 

Bu suretle sahtelrarhb kalkaıı 

Al', karneleri ekınek:e tC'bdıl et
miş, elde et:ii!i 15 ekmği 50 ku. 
ruşlan bazı kim.sclere sotarken 
polıs tarafından yaka!amnıştır. 

Dün Üsküdar m:lli korunma 
mahkemesine se\1kolunan mak.:s
çı duur~ması sonunda 7 ay müd
det:e hapse 300 !ıra nakdi ceza 
ödemeiie malıkiım ecli!ın ' stir. 

Kibrit Şirketi Müdü
rünün yeni izahatı 
Bazı dü.kk;inlarda k'brit bulun

maması üzcr'ne kibrit şirketi, 
k:brit bayilerini memurla~ı vası
tas'le gizLice kontrole başlamış
tır. Klbrit iiatlarına hiç bir zam 
yapılmıyacağını söyleyen kiıbrit 
şirketi n1iidürü; şi~·kcrn tevziut1 
kıstığ haki<ındaki bayilerin iddi
alarını da kat'ıyctlc reddederek 
bu silh:ı:h dC'm!şlr ki 

(Dev•mı Sa: 3, Sil: 5 il•) 

Suikast Davası 

Rus mahkumla· 
rın " Reddi ha
kim,, talebi ka-

bul edilmedi 
Davaya yine Ankara 
Ağır ceza mahkeme• 
sinde devam edilecek 

Ankarodan blldir .. d•ğine ~re: Al
man Bu.yli~ E!ÇS1 E~eıans Von Pa
prn'e suıkaıst yap·.ırn1a-k ls~d\..ten 

maznun bu :un'3.n ve Anık.ara. Ağır Ce
ıa ıtahke<o,e-sı ta:oiınd.:n rn..iltı•iif ce .. 
%a1ara n:.ahküm f'<V.en &,uç.ı.ı.!a.rdan 

Pa•lo! ,e Kornılo! Temya.rı karan 
nQkzı üzıer!ne reddı hak.ı.m lalebındc 
bulı.ı.ıxr.uış.tardt, HaO.·r n.lci.Jğmıua ~ 
re: Ke.ık;n Atıx c,,....ı. Jll.>hk<lm<.'6i bu 
ta.1.ı.'bm reddhle kargr vel"n~ır. 
Duruşmaya ay:.n l!I ur.cl~ y:ne r\..'"t .. 

k1ıra Ağır cerıa \!o~:eme..odıe de
vam e<!J\eoc~'r 

1 ÇERÇEVE'~~~~§§~-~ 
Dedi - Dedim 

Dedi: 
_Afrika işi ne kıda' sürer?. 
Dedim: 
- Bu işin beni hi; alakalandır

nıadığıoı, çünkü onu daha başla· 
dığı gün ıu:ti<:elenmiş kahul etti· 
ğinıı biliyorsun!. F5kat ille bir 
zaman ölçüsünıı :!ıtiyucın ''llll'Sll 

söy liyeyim: En fazla bır, bir bu
çuk ay .. 

Dedi: 
- Yani 19U baş·nda sence Af· 

rika demokrasyalarındır!. Ya on· 
dan sonra ne olur?. D<·ınokrasya~ 
Jar, İf3lı aya nıı, Fransaya mı, İs · 
paııya \'C Portekiıe m;, yoksa 
Balkanla ra mı y iil<leniI?, 

Dedim: 
- Demokrasya1ar, Afrika i~iııi 

nihayetlendırdikten sonra, Akde· 
nizi tanı bir göl hal'ne getirmek 
için belki Sicilyayı işgal etmek is· 
fyebilir. Fakat m»h•ere karşı asli 
taarruz cephesini ltalyn üzerinden 
açmak istycceklcrini sanmam!. 

Dedi: . 
- Öyleyse Fransı mı, İspanya 

mı'!. 

Dediıı,ı: 

-· ~imdıFk Frans~ ılcğil; İspan· 
Y•· hiis-bütün bayır!. 

Ded': 
- Ya Alınanlar İspanyayı faz. 

yik edip Cebelütlnrıka yol iste
mcğc kalkarsa?, 

Drdinı: 

- Alınanlar lspaoy adan en (az. 

NECİP FAZIL KlSAKÜf.EI~ 

Ja n:u~a\~en1et giiret!eklcri zaına.~ 

nın bu zan1an oldu:;ıor:ll hc,:._Idı! 
b:lir. Sonra hem b'i•ıın Frl!nsayı, 

bütLiıı 1 :\laıış) kıy.1.ı•ıı:ı tub ak, 
hem de İspan) nJan c;, 'ıelüttJı ıka 
akacak ı·e muvaffak olabileNk 
ku.vetler n~rcıie ?. 

Dct~ı: 

- Desene ki 1 ~r~t!.t nt"hver içil 
yalnız müdafaada kalm&ktaıı bat 
ka çare kalınıyor, Şu halrl de· 
n1okrasyaların, asli t:uızruz cep• 
hesıui Balk.anlartlan a aca~ fik· 
rindc:;.:n!. 

Dedim: 

- Tastamam!. Br11cc Afrika i~İ 
n·hayeilcnir ni1ıa,rct1t'r. nez, de· 
nıokrasyalar, Akde:ı:,· bi: giil l:a · 
!ine gefüip hemen G'rid :.;·•pl d· 
nteğc- kal.kncak., orn~lsı.n da \'ana ~ 
nİstana aya.k ahı1ak i.!,t'!·l~crktır. 

llltlner evini tutu~lurmak :çin blr 
kav yığını hal inde bekliyen IJ-ıt. 

kanlard<ın daha ınii;a · t bir nr hi) c 
yo-ktu ~·. Lif n1a n"'nı toy' Önii· 
nıii zdcki ilkbaharda Balkaııl. •, \ e 
belki omrnla berlıhcr ıe~ a 'ra ı 

sonra garbi Avrupa_, bii, i~~\. '"" n:. 
hai kı)·a mete sahne ol<a gerckı:r. 
rıeın ben harb:n de bircienlı!te so· 
na erıne'ii, ıneı;el3. 191.3 ) aı\ \.,.., :ı 

~onhPhar1nda nihayrt bulnıa ıs ı Ü" 

ınid , ndry i m!. Deın~kı a.) alar ~i11 
nefte), almRk 1 bu h.ıl ~ gtlineİYe 

kadar sarfettikleri za:-;.1un \e ı.-mC· 
ğc ı:iire çok ~abuk ve lı.ch) ola· 
lıilir!. 



• 
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HALK FiLOZOFU -= 
İMl\'IET 

Enell.1 günkü gazeteler~ıı bi
rinde, Uı. tç r.aytalarda, hW: ~ye 
sıkışmış, küçitk bir serlema aJ.
tınd. 11• lntheri okudum: 

•Tokattan çılup .Sl\ a"3 giderkaı 
Ç•mhlıel denileıı yo}rdo b:r zıt

nıanlar at oynatmak, IJıç ve k..z. 
gt ~allaınal .. ia ü.n alll4 meşhur 

Ki.iroiilunun çeşmesi •·ardır. Bu 
!01' ıııe son günlerde tamir edil 
nliştiır. 

E"oedi Şef Atatiirlı:, Samsuna 
çıkt; klan soııra Srvasa gh!crken 
lıu ç~rue başındıı durm~ ve su
yunu ;çm"şti .. 

Ha\'adlsi, aynen naJdcdiyonım. 
Yalnız bh- kllçük cümley.i çıkal'

drııı. Çc~uıen'n tanı iı;den i>alı.se

di.lir.ken: ·Ru çeşme vali filanın 

tı'..:ı .n-etik t.ımir cd'.Jm'.şth, denö
JO!ı!i.. 

Uenim, ıimmete pek akhm er
med aj için, 11 cüruleyi çık:u-dıııı.. 

n·r •ali düşünü.o, çevresiııde bu 

NİIL<\l 
Sı\FlL\ 

B~rzılanna göre, di1n~· a· lıaılJi .. 
n'n c:ııı alih.:ı.<ı a.rhl< 1ıa,ıaıntş· 
Lr. R'r, 'bileıııed.:ııiz, iki yıl daha 
<abrctnK·k liu.ım. Sou.ra, sulh mu
kaddcrd'.r. 

Bu s<ızlcr kadar ins"'ııa .tatlı ge
len, ~ıı ı;iiJ>lerde başka ili' vardır?. 

ŞDIALI 
AflÜKADA 

Şimalı A[ kaaa Amerikan kıta· 
!arına gtçmek mü adesi ve.ren 
Tunus Beyini fakdir etmemek 

ıu~kıt1ı.~ ~?. Yitğit '.ada~ \·esse- l 
).ı .. (,unku, farzed.n kı, Tıııruıı 

Be> i .geçmek müsaadesi verme· 
seyd~ r:r olacaktı!. 

Y j;<itlik onda kald!. 

ŞbiDf, lffiri 
KOYUYOitUZ 

Zc) tinyaji fiatlarrnın bu derece 
yüksek ohnasmda hiç bir makul 
st·bop bıılı:nmaı\ığı ve bu işi zey
tiıryağ ticareti ile meşgul bir bç 
k' !jinin yaptığı artık iyice tahak
kuk <-tmi.ştir. 
Bunların yaptıklan yanlanna 

kar kalmıyacakt:r. Çünkü, Başve
killın~ nutkunda: •Bunu unutmı
ya(a:';tı• dedi. 

VAI:LIK 
VEP.Gls.i 
Bıkaç aparbman sahibi olaın ve

ya ) ıllık gel'.ri çok [ula olan va· 
tanda.şiardan \'8rhk verı:;si is;mli 
yeni ı.;r verı;i al.nacaktır. 

llu çok isabetli karan alkışla· 
mn.nıak mllınkün değ 1, Mademki 
kazGnıyorlar, vers

0

'lller, Apartıman 1 

sah'bi olmak, her ay avuç dolusu ı 
para almak elbette bir vergiye 
te.bi olmak gerektir. 1 

All"!F.T RAUF 

Yeni Eminönü Halk· 
evi Reisi 

İ;;tıfa ettığini yazdığım:z Emin
fü,(i Halkevi Reisi Il. Yavuz Aba
dan.n yer ne Beden Tctl..!ycsi U. 
Müdür;üğü teşkilatı ş<·.Gerinden 

B. Fer;dun Dir.mtekinin tayini 
tahakkuk etmi~l'r. Yeni ~is ya
rın veya öbür gün Ankaradnı 
gelerek vazüesi.ne ba.ıslıyacaktll'. 

DEGİL 
RESAT FEYZi 

kadar ıoeşhır olan bir çeşmeyi 
tam.İl' ettiriyor ve bıı lb~ ~bimınet
oluyor. 

Neden!. • 
Bu. .Jelildo bir vaz:(edir; him

met tlcğildir, 'J:ııkdire dahi det
mn. Çünkü, hu gü~ vazifesini 
yep•a bir insanı. her ak~am iş1 
bitiıııce takd;r mi edotl'ı?. 

Fakat, bu çeımenin, 1nıgiine lı> 
dar ııerltn tamir edilm~miş oldu
ğu sorulabilir. Ve Du ~; yapma
mak mullhao:eye liyıktı.r. Fakat, 
yapmak, takdire liiyrk bir hareket 
değildir. 

Eminim ki, çe~meyi tamir ett>
ren vali, gazetelerde bu h_avadisi 
okurken, ..Jıimınet, k;lmesini gö-
rür görmez, ca.u sıkılm~tır. 1 

Bizim arkad.ıo~ sağ olsunlıtr, tu 

hattır. Takdirlerimizde de, tenk.i~ 

lcrimade de normal ölçüyü baııan 1 
böyle kaybeder'z. 

Yeniden 200 
baııidaj ge 

15 tramvay daha 
sefere çıkarılıyor 

• 1 

Elektrik, tramvay ve t.ınel ida
releri umum mücili.rü B. M~ 
ta!a Hulki· bu ıa.bah kendiı,ile ~ 
rüşcn bir mı4:.arririmize şu i.zah<o• 
ti veçmişt;r: 

•- IJarİC<! sipariş ettiğ;ıniz 

bandajlar gekneğe baş~mıştır. 
Bir ik gun evwl 200 ban<lajımız 
geltli, Torna edilme{:e başlandı. 
Bu sayede halen işleyen araıbalar
dan 35 inin bar.dajı değiştirilecek 

ve 15 yeni araba d.aı sefere çıkarı.-
lacaktır. • 

Bir kaç g!ine kadar 300 bandaj 
da.'lıa gele<:ektir Bunlarlaı da se
fedeki'erden 4{j araıba yenilene
cek ve yenid~n 15 araba do.'1a se
:fere çık.rılacaktır. Bu sayede 
cem 'uı 80 araba yenilen"Ce<k ve 
yenilenen otuz aralba sefere ko
nulmuş olacaktlI.> 

Leyli mekteplerin 
ikinci taksit müddeti 

Leyli, 1-se ve orta mekteplerin 
ikinci taksit müddcli bu ayın bi
rici günü olduğundan şimdiden 

taıhr>'lit.a OO(;lan.Jmıştır. 

aoııtroıeııı Iıtttcesl 
Beled.ye kontrolü p 'yasada her 

gün biraz daha kendisi,,.; tis;,et
L.riyor. Çünkü; son günlerde, he
ır.en Lüt .. n gıda madde er:nın az 
~k b r dlişüklük kaydett , ni gö
rüyoruz. 
Şu muhakkak ki, belediyemiz, 

'bugüne kadar cereyan eden hıiıdli
sclerden ve edı~;ı.en tec•illıeler

den iStifade etır.cs.n; b imiş ve 
daha sistc-mli bir kontrol yoluna 
g.M\~tir Bu koctroiün daha müs
bet ve ,yi neticeler vermesi bek
!eoobil.r. Halkın lehin piyasada 
görülen bu vaziyet:n da.ha ziya
de salalı bulmasını temenni ede
r:z. 

BORHAN CEVAT 

r- l\li2ahi ve ınilli roman JSo. 28 

Ha r Va· z ı v e t ı ı MAHKEMEL~RDE:: E _,;_ , Al sana hır çek .• 
Zaagln olanlar, 

ııkıntııı 
oıaaıardaa dalla çoll 

Şimali Af rikada Müttefik kuvvet· 
ler Tunus arazisini sür 'atle 

işgal ederlerse .. 
Yazan: I. S. Eski Bükreş Ate~emi!iteri ) 

Son znrnatıııaıroa., bıliı.,...._ ın:ırnflı.

Wra üııeriadt, çefl,Ui rıoat!Aıl -
gelı:r•.<K~. &ıı.l&roan mUbim bir Jt». 
m& İrıgihz nıııJe kwn:Jll_. ve••uredir . 
Hııııı:ı yı .an. ııraıbdut ı:eJ.r':O bir k.ısım 
va!..:.:.oc!~ ıiW'lı bir dcıt'CCC)'(! kadic' JllÜ

.,, . e\tr. 'G "" de, beyu:t b•< .._,, 
vo.tor:daıılıuıt da zengin 61rıD:>:..ıi At'RIKADA HARP VAZTYETI: süı'&llP geçerek Trablu•gaılln ~ 

.Evvcıı:ıf raıı"r, kendi b•L'ııciıe bu.1u.. l\lı~ır çüliinde İngiliz ordusu ta- gal ederkrse, nllhver ~rdU6unllD 
nan bir çok iruanl>.rı, ~'mai .ensin ol- kip haıek~ devam di}or. Millı- şimali A:frikadı. dayıumıası ka.bil 
~ gorü.y<>rlllJ!lllJZ. Haıya.t pahalıd4r. ver ordusu bakiyesi, l'tlısu • L:bya olamaz .Bu taıkdirdc, Alman kuv· 
lfııbt, booa mı.katı~ bir çok """solar- hududunda da tutun:>m""""t ve vetLeriııi Bingazi veya diğer kil· 
da klza."1Ç t'1. çv.< lu r a.ı-ııa ky h, lifi 
k.:ı&:ırı•n bi<' 9dk v:ı.tood.ışla.-, para aıı.caJı: ortçı muharebeleri vererek 1 çük limanlarda vapura bio.dimıek 
barca,r.ı.;a'k 7,,, ve ,~e ..-ı.rorıa.-. Libya çöll<ırine do!İrU çekilmşitir. Llıını gele.:ektir. İngilizlerin bwıaı 
Dalı.& lkl .oııe evvel ıoyağma g'Y«>lıt Kı..hire ve Londraclat> gelen ha· ı mani olmak için bava - dıeniz üs-
P'·PYÇ bu'.amıy~ bir ç.ılı: b.•yaırl,.r, bu.- bcrlere göre, ingilız kuvvetleri tüalüğiinü elıde tııtacaklan §ÜP-
gün, iti<.!, zeııııi(n, bbar birer balU.- T b k · ı be-•-•'-. c rı• eıvarına varmış ar ve ,,..,,..,. 
LrL!cn:li olmı;şlat'W'r. 

M ,eitl, Bcyoıikınun bü,y(llc mata- huduı boyunda Halfaya v-e Sol- Dıı.lıa garpta, Tıınus arazisi, iki 
u!:ır. .n eker. mıi.r-<",.;;~ 11 deiMD'ı'ı- luın•l•k.i artçı mihver kuı·vetleri- taraf için do giinün en müblnı he 
tfr. lliı.. ltib&dr, ;,, mat ıue-.'ki .iO.b.'- nin ric'a.t yolımu k""ınişlerdiır. defi lıaLne gehni.ştir. Bur:m §im-
b; olan lr11!r, bugı4ı. bu pahlıı.ıt Talın.in ettiğ:miz veshile ingiliz dilik Tı:.aLl~up limaru dolayı
l<a ında m ıztar """'y<-Lıodirler Be& ordU6u humaııılenı, Ha ifaya ge<;- ı· si!e ehemmiyet kıızaıınu~tır. Liiı
lar, a ış VQrış sa~mnda pr"'- görı.ıın~. 
müyo !ar. Buna rı><...:tabll, 7"Dİ mu.,te. diJli .. cenuptan çev.ir<ırek .mihver ya • Tunus hududunda ıtalyanlar 1 
n,er tür<.'mi,:ıtir. bu) ıık kı.sm.nı ta.k:ptcn vazgeç- hııtlı·:t taJıkinıatı yapıııışlarsa da 

ı;ıtc bu ytnl m!i.ş~ıi!er, mül<=ı· ıneııı!~fr. İu.;;il'.z taklbi bu kadar hunların der:nliği azdır, Bu perde 
cı;y~ a!.ş veıiş et-ııııc<oıti.r. 00 - 70 yakını!an ve sJ.r'atlc <lcıum ettik t.ıtlık:Uıat Y ~rıld: mı, Tr&blu_garp 
liraya fll!Pka satıo "' rr.J<. met""" 40 çe, mihver kuman,Jan ııın bir yer- yakııı bir tclı!ik., karşı""da kain- ! 
, r:ıdan kumaş !<"9'1.-en ş1lc bayaınl.a-

de tutunma~J vo ~ı·i müdaJaa cu~~tır. Onııu için Tunus ara-zisi, rın t k "t 6i, yeni z.eqpa. züuxresıirlj& 
d.ah:~ llk.lcnı.cieıı!:ir. yapm1ı;ı ınilmkün olınıynca:ktır. n1~1ver için elverişli b.i.r ileri ara-

TilcNr, bi.V'{lk m~l!= sahil,; ve e.ı- İngıliz ~rdasunıuı duraıoclruı Bin- z'.dir .Burada yapılac&l< mevzii 
na!·n 1~ aln•Ad:tı ~a:'•i ddaları- gaz;yc , c batta daha cenupta Sir- nıulıarebelerle müttefilı. ordusuna 
na bakmııym. H;....ikattf, oıılarJ<ı fııi, t ·· • · ' d ·ı ı· •· d .-·akı'ı "-~. bet"r~k ,.e bu arada e<-..Ju güıııer<hn ckı.h.a ty·drr. Gec;ıc-nı.- e ,ı;;·oıı.;.rz.ın-e e..a arı t't ı)·ecegı e ... 11Ul1' u '"'"" 

lerQç .e,•ynğ!unnn ~!E mataza!a.- anb~ı!maktaı!ır. Tra\,Ju-.garp huduıhınd;; esash bir 
rından b•ıi<J;n sah'!:>i ile looou;ıu3'or- Yaiıw:, İngifoı -;ınlıım, ıtam bir müaalaa terti.Jıatı ~:ıı.ak mümkün 
<t.ıon. Yeni ee.ln4 U.r ~ mm:ı.il<M>- imha zaferi luızannıaJ.. ·rın bir ön- dür. 
ra eşya&mn w.sıl kll!l'Şl:.ı.raıc r:ıtıl- leyicı tak.ip veya bir k,o~.ıtma ha- Son gelen haberlerden anlıyo-
dıP'! anl.at>yurdu. Öyle ktımcşlar reke<i •a-ı.. zorıuıdad••, Çefd.. 1 • -.. ta af T t varmı.ş ki, ıt'ld;.'m•, r:ııt ko!ıdu,ğomu, , ..-~ ~ ruz kı, m •• ver r ı unus op· 
'11.to,.lw. bao}mıhğı.nı baıy~•.ı.i>r tair:<p leıı nJlıver kuvve<ll>"İr.ın peş.isıra raklarma nakli)·e ~aldarile kuv· 
cdlynr, ve lMı· günde, biiıWlı malı biti- tll'kip hareketi hafi Jcı;.'lcür. vet göndermektedir. İndirilen Al-
r?'or!ormış... Buna mııka:bil mıill\er ordıısıı- man kuvveti • LondraJa göre -

Bi\)"tii< 1ıel'ııiler, şaPltacılar, •yüb.· T-"- ukt ka • iJıti lO"O !•atlardır. Bunların büvük bir brçıla• Be, na>ıla &p:>.ritı lt'dbul edi- nun .... r a . panaeagma • u • , 

""rlH. Ve bugün ısnarlnrmn bir ııe- mal 'erilemez. Ilıır.~'1nı büsbiitün kısmt, Jıa\·a meydanlarını elde tut 
yt, lllll:alc ı,.r ıoy, lki "'Y sonra vereb'- mıidafaasrz bı:rakrıl!~·ae2ktır. Fa- mak ve daha büyük kuvvetlerin 
Jıyorlar, Ç' ·ü, işleri o ilcada1' oclo- kat a• ıl kuvvetleri!e belki Libya.- gelmesini kolaylaştırmak vui1esi 
tur. wn . Tobrıık ile Bing-azı arasında- almış. 

Şooı söyFyeylm lô, hıırp yilları ki . .rı:ı.alı bölgesııu: ~·it. !erek tıı Buna mukabil Amerikan ordu-
dlo~;y!e kaı:mcı artan ır!.ilan bir t ı · " ) ı su bu··yı·ı'k k~milc "e Lwili:ı: kuv- · kJ3llın vatı:.ııdawl81'ın bu lr.l.rı rv:>rrual un•n'I < istiyece,ıır. lun; an 9011· ~· • ~ 
ve meşrudur. A<>0rrr.ııl kazançlar ıe.. ra mlıhver ordusunun L>byada mu vetlerile b>rl'.kte Cezairden şark 
ııntn ooen \'lfl'l:uııcula.ro:ın. mı&1'1ıc!t'!r- lı;,rehe) e devam etm.,,,i. biraz da istikametinde harekete geçmiş ve 
l~ babs~.-tıııızy<>:'Urn, Onlar, ı..-. Tunus ve Trablu&&"aıp lıiılgelerin- TıııtU!' toprnklanndı"' geçmek 
mm "G"fl ı;ı, mevı:"cltrr. d 1 b' .. t • · '- · ' b • m•. l<'nd.iie cebri ..nir.üyı'i•lere bac-tlç yıl evvel. S!ı'kecl ote:leritden e ıar ·n gos erec:egı uı"ışa.a ag .. , • • • 

Davacı, babayane bir ııdamd>. 
Fakat, paralı adamlara· has bir 
nyeitle, ağır, vakur; c;ddi konu
şuyordu: 

- Efendim; diye söze başlayıp, 
ayni emniyetli edala devam etti: 

- Bendeniz ötedenberi ti.caret 
ya~a.r•m. Evvelce nakliyat W,erıne 
l'j yı:pmazdım. Yağ ve peynir işi 

yapardım. Son zamanlarda, yağ 

ve peynir bulmakta güçlük çek -
meğe b~yınca, ticaıret edecek 
ne J:ıulurs2m alıp satmağa başla

dım. $o'l parti, b'r miktar mer • 
cimek buldum. Yetmiş kuruştan 
aldım. Seksenden, toptan devre
derektim K?.rşıma., piyasada bu 
zat çıktı. İki bin kilo mercimeğe , 
talip ok'·,. İki bm kilosunu ayır
dım. r,~aza teslimi, kendis·ne 
verdim. Kendisini, bana, tüccar 
diye tanıttı. Merc'mekleri alunca, 
cebinden bir çek defteri çıkardı. 
B:n altı yüz liralık bir çek dol
durdu; verdi. cAllaha ısmarla
dık!> dedi. Çı.ktı g"tti. 

Ertesi gün, baıkaya gittJm. 
Baktılar. Çekın karşılığı yıokmu~. 
yani, çek •ahte imi~. Söyiediğ: 
ad"ese g'ttim. Tü~ardan Şahin
zade Husan Galip namında kim
seler yok. Aramağa başladım. Ni
hayet, b'r gün yolda rastlayıp 
polise tetilsm ettim. Pa~amı iste
rim. İşte ,sahte çe.k, dava evrakı 
arasın.da duruyor. 

ı;;wak:, dava evrakı ara.5ında 

bin altı yüz liralık bir çek vardı. 
Dava ed len Hul.k.iye söz verildi. 
Hulki: 

- Mırlıterem !ıak'm beyefend;, 
diye sfüe başladı. Bendeniz, es -
h<bt emHıktımım. Tkaretle fal1lıı 

hiç bir alakam ~ktur. Bu zatı da 
tammam. Benim verec<>i<m çek 
te, mutcıberd· r. Zira, J:ıankada k .. r
~ılğı vardır. Bu çeki ben wrme
dim. Üzrindeki yazı da ben;m ya
zım de[fldir. İcap ederse, imiktpa 
yapılsın. 

Davacı tekrar sÖZ aldı: 
• B~nım, şah'tlcrim de var! 

decL. Dt:nun gelip malı teslım al
dığını vı;rdüler. Çeki doldurur -

<Devamı S:ı: 3. S•l. 7 del t.;r ~un mali v~ pek ber- lıdıı:. E&er miitt.efikler Tun11&tan lamışfır, 

bırtı!ı.. Halt.A, iç1eor'nde ~!erini I"'-=,::::::::=::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;~::=::=~== 
lupat.;mJar vmıdı. .Bue\l:>, otel~ 1 · 1 
~! ~~:: ~=İS1°~ nirneaiz 1 Şimal aenizinde, A tl .. an .. tik .. t.~· ·' . Yazan: 

:i• ~:ı~:: 1

:.ı~
1

0=~"~ ~~=~ ... 1 A kdenizde onanma ustun ug-u 
a~ · talip bir çok ticaret ed>abi _ 

HAMİT 
.11.'lJRl 

ffiMAK 
I 

vardır. 

İşle, lıôy!e b;,. ~ ;~ •ıılıııluttııl& !Mıı;ır ~inde başlı'Yan in- luk iki adet GraI Zeplin yin., be- 1 
kaııanç art.ımıı, bir ı::< k v:ıtıuıdaşle.r, giliz 8 inci ordusunun ilerleyişi, ~'"'°i 10 bin tonluık 2 adet Graıt 
eıJkSo~ n~ :ııengin olmuşlardr. k ,_ A ·k <>~ harp gemilede 6 hafif kru-R. , Ai'IT ş·mali Afri aya ya'Pl ... n merı a '-<>"' 

Parasız sıcak yem~k 
veril{.ct k vatandaşlar 

Şehr:mizde parasız sıcak ye • 
mck vcri~ek olan fakir vatan· 
d, ,krın teshil olunmasına Parti 
nalbiye ocakları tarafından d<lvarn 
olı.'1maktad:r. 

Her kaza kentli muhit;ne göre ka
dıo, erkek ve Ç(lCUk 2000 - 5000 
~-J< r vatandaş te>!bi' edecekt'r. 

re TAKVİM O 
Rııml ıa~.e i KASIM H-f ~:tiı 
t. 'l.TŞRJ1'.1 1 ZİLKADl!: 

31 1 6 4 

. Y•l 9U "3 11 ...,. sal1j 11'...r.dfif 
D. f. Vt:kıt D. <:. 

2 ci ~esrin --ı---7 45 ı GW>('4 I '.2 

13 
1258 Ö.ilc 7 .5 
!536 Ikındi 943 
17 53 Aki&1'. 12 ı)(, 

c u lıt l 1 27 Ya~ı 134 
: b o~ lıru:.~k ı~ 1(J 

eörtteil"z. 
Deye fiioa>f bfr ~vdıioüılle "-'8n 
~. 

Gaııı!ınodiill içeri grr;oce l\~r onu 
lı:~pıda ka.111'llldı, Ve ı.u;wp,.. eğil<r 

..eo: IJl!Uiad!: 

askeri kuvwtlerl ihracındaki mu- vazörden, miktarları kat'i olaıralt 
vat!fakiyetler, Almanya ile İta:.- lbilıine.ıniyen bir kısım mufuoipler-
yayı !>!~kete getirdi. İ.şgal edil- <len ilbaretti:r. 

* ı;nemiş Fransanın işgaHe Alman
lar, Şimali Afrika Fransız müs -
temlekesi saıhil~erine daıha yakın 
okn CEnuibi Fransa sahillerine ve 
limanlarına da yerle.ş'yorlar. 
Fransız AtJ'ililtik den'z:ı:deki 

ı;ahi!lerinin tamamına askeri kuv· 
vetlcr nakleyliyorh.r. 

Ccbe!üttan·:rn taarruz, t"Panya
nın mu\·afakati veya Alman or • 
dusunun caıbınd:ı İspanyadan 
harple geçebilmcsile mümkün o
lur. Bugün:ük :bu cihet, tamamen 
bir ıstil'ham halindedir. 

ş_--na:i Afrikaya ve Mısır, L'b
ya c~p.'ıa;ine Alman ve İtalyan 
y~ırdını.ct muhar:p kuvvetlerinin, 
mü'h!mmat ve Levazımının sürat.
le ve genlş mikyasta, kafi m •Jc,. 

tarda nakli, mihver devletlerinin 
Af<dıen.izldeki den:4 hiıkmi~tini 
ellerine geçirebilmelerile müm
•kün olur. Tayyarelerle kuvvet 
nakli, Mikada mihvere muval • 
:liakiyet tem'n etme<:. 

ş·mdiki cihan hatibinin 'başla-
dığı 1939 Eylı'.ılünde İngilizlerin 
17 zır!ılmı vardı. Bunun 5 tanesi
nin batırıldığı. söylendi. Geçen 
Bir;acite.şrin ayının 20 inci günü 
İngill.ere bsıh.riye nazırı, Singa -
pur sularında J apon!ann batır -
dık;arı .Prens Of Vels• t;pinde 
35 bin tonluk .ki zıthlmın denize 
indirikLğıtıi söylemişti. Yine İn
!/fltere bahriye nazırı, İngiltcre
nin harp gemileri cihetinden iba 
harpteki zayiatının mikte.rındJL 
yenilerön'n inşa olunduğunu ge
çen ay !beyan etti. Bunu hesaba 
dahil etır.<'<len, geçen ay denize 
indirildiği anLapkın 35 b'n tonluk 
iki zırhlı ile birlikte ingltere do
nanmasmdn 15 zlI'hlının mcvcut 
bulunduğunu söylıyclıiliriz. 

görmeğe muvaffak olamıyacak -
!ardır. Atlas Okyanusuna geçme
tlen, Şimal ve Manş denizlerinde 
İngiltere a·navatan donanmas) 
cüzütamlarının taarruzlarilc ce-
ı:eyan edecek deniz harbinde ba
tırılaca·k!ar wzya yara•lanacaklar
d'r. Bunu ,bil.en Almanların, Bal
tık denizindek;i limanlarla kısmen 
Norveç l'manlarında. bulunan 
harp gemilerini AUantik denizi· 
ne gödermek t~c-l;;lbüsün<le bu
lunmyacakları b:r hakikat olara:k 
ıkabul edilmeHdir. Alman donan
ması, İng,Jteıeden şimal buz de
nizin<ieki Rus l'manlarma mü -
himmat, levazım, gıda maddeleri 
•tö.§ıyan İngiliz ve Amerikan va· 
pur kaıf'i\elerint! taarruz va.zife
s;ni ifada devam ey~ktir. 

* 
Akde'zdeki Fransız do'nanmas

nın İtalya, donanmasile veya İta.J.. 
ya dcınanmasırua yalnızca bu de
nizde k~ İngiliz ve Amerika harp 
&....fınel.erine faarrın: ihtıimallai 
de~ olunabilirdi. Ancak Alm-..ı,. 
ların işgal edilmem'ş Fransayı da 
:işgallerinden sonra Vişi emrinde 
bulunan ve .Tolon. daa denize 
açılan '~Y'B> açılıa<:aık Fransız do
nanmasının İngiltere ve Ameri
kanın Akdenizdeki donarunıısile 

birleşmes.i lhtimallar arasında ııa
yılıibilir. 

BİR PALYAÇO DÖRT CAN .. 
BAZ BİR DE HOKKABAZ 

"-·---J Muharrir': NEZİH.t; lffHİDDİN \., ___ ;J 1 
_ nil:bül Ş.d'ye ge lrrinc<k O... 

dall Y3ncı. em.o ol •. Şöy ~ sL-lıbl'!ri: seJ
betı-l y\.ll"U! 

Rat.p bu te'.l.:lnd>n oonra: ı,_,. 

Atlantik denizinde Amerika ve 
İngiliz donamnasile nakliyat va
purlarının ba..ek.;ltına mani ola
cak mihver devletleri deniz kuv
vetleri; denizallılanru istisnaı e
d;nce; kafi miktarda mevcut de
ğildir, d'yeb·lir:z. 

Hakikat halde Alnıanyanın e
linı:!e zırhlı1ı:ırd"•n, krııvazö ve 
topidolnrdan mürekkep bir f;lo 
veya lıarp sc!'neleri vardır Fakat 
hu ı\lman foosu ş:maI ve Manş 
denizleinden geçirilered. At'ıiln
tikt<k' İngili ve Amer:kan do -
nanması cüzütamlarUe boy ölçü
şecek kuvvet ve kudrette değil

dir. Bu donanma Ş'mal denizile 
At\'ınt;kten Cebclüttarık'tan ge
çerek A.kden'zdeki İtaJ.yan oo -

Bu 15 z:ıdıldan 8 adedi Pasifik 
Okyanuısile Akdenae, Hint Ok -
yanusunao, Atlas Okyanusuna dl>
nanmanın diğer cüzü tamlarile 
taksim ve sevkedilm'~lir, denile
n:ıilir .. Anavatan, yani İngiltere a
dalan etrafında, Şimal ve Manş 
denizlerınde 7 adet ~z zııtıı.ı
sının bulunması lliimgelir. Bun
lardan 3 ünün son çıkarmalarda 
Alcdenizin gatbindeki Amerikan 
ve İng l.i.ı. dıonarunasını taikviye
ye, Ak.denizdeki İngıltcre zııfulı
larile harek.'ıt birlij:;'i yapmağa 

gönderilmiş olması muhtemeldir. 
Bu takd·rde anavatan sulaTında 
5 adet İngilız zırhlısınn bulundu
rulduğuna hükmedilebilir. 

italyanın Akdeni:zıde zırhlısı in· 
şa halinde, 'b'risi de Jı.izmete a
lmdıysa 5 tanedir. İngilizlerin ne
niz ve hava kuvvetleri!<! Taran
to limanına hücumla.rında yara • 
ladıklan İtalyan zıihlılarının ta
mirleri de bitirilmiş olsa Akde • 
izdeki İngiliz ve Amerikan zırl>
lılarına 5 İta}ysm zıı1hlısı tefevo
vü k edemez. Bir deniz ha~bi için 
gaıibı Akdeniz sularına kolayca 
açılmak karannı İt !ya donarıma.-
sı başkumandan l4ğı veremez. 

Bu. wl. şadi;,jıecıın rıe mtitr;'!ş b•r flf'- ı 
t x:ı, c ·ğ'.mu t.l~rdi o! . Klluıca gö.
:z-...? h:ıç lı-T ı 3 ı:c .. ii:nrrez, a:e:·., 
~ ..1 ~ • men I> )"BTlda i:Jırnk 
1u: 1 u:- e.ı er"'"...J'\ich.-re V'C ksdıı~c.al"tlı 
b '" • _ rı.ni ürloq, -la(a 1ıa:"ml ıya.r .. 
d >t;>ı b:r Jıı:ıç del• göomu,ı ... . !llüt
lı f k::H«:ı.c;. fJJmllk \'O pr r, asız tıar 1 
ı · ... F2C\Ct sc;..ne de doyı.;rn o~ 

zil tı:ıai ••• Sol gozilr7ü haffçe kıf'. 

ı ·, ..,:gun ""' ı:üzrl ~ :aru-..n 1 ara-.ındım c:aır> ya&<an cıağrı •• rer u>;="ı>'" 
r t>aş:am:ırı b.>n..e de h3ı1 , . ., t:ıkll< 

ita ıc..ız. GK..-.:>mır: d=nlı t.ıwaııı 
;._ ır.ı;;a B,Jbü.!: AL< ,ıo.r;,ıe Jul<ı.r 

'""' n. ve rnJ1ğ."llr okımıcu genç ka-
dın şri"'tl'rdı!J.ça .,.ıım.I:Tırdı. Etn.fmda bu 

bdc,, "' ~""9.M gibi <l)OOütü hal
d" B Jt.u.! Şadiye Ra.t.be lıS.: ta gö:ı!>I 

>ti. O g:ııı;1.<-ya ı:el<f.0 l <IOqem, 
.. 1 urt <k 'br. ·yı (:11 öne oturt.ur ••• 
He ·s" b<>Y" r.l1 o cJve· sol ııözQ. 
nu.n ..:.ı..r.c.Uarıın h~ ona Y:l.t"<ill"lT .• 

Falı&\ ruı.t-bc de göz ıııçlııtna<L. II"~e 
yan. o. :k.! a bir kıadına ba 1"= ! .. . Del'
lıe I on<1 ıocı.ı<ii Joc:ısı·na alı'··· A.ıı.a.
sıtırla:n emd'ği 9(llıü burnı.ınıhn ll('lirio
Cf.)'0 katlar hırpalar duı'Uol'lfu... &r 
tyda:lt.en RaLip g:.U:oy& g.lır:""°if.-
1. ••. H~:ıp yrkimıu epeyoe Ut.aıba.~ 

dr.ıruy.>rou ... ·Amma bu ,ı::.:eı ve şuh 

"Y'!'i uıım<ı.ı>ela sa.ti~ kodını gö..""°e~ 
de gelm<!mlı; Mt•ldi!... Şu ~!('Jl'ZU!ca.. 

= da bul" tru;a Bülb1iol ŞadiyUlin 
ı• •b süyl;•digi gııttioooyu oo:nı..m·.& ne 
dıırru> ı. yd.? ... 

Bu ;,te pek lıay'1'3 ~t y<ıl<tu 
amma nr yapaıc .. ıct.ı?.. Bu se!er dıe 
Mı;ıınn va.ad"1e yanarsa ,.,.,,-_ •• I 
Bir de lf'n Ml<'.u.-d:ı da.yok ta varsa 
'{iç tone de nnl pınl prtl eıu·;ğrn ce. 1 

p'nc c>rme,ıt "" vaTdı. He.le M'"1"2ltlkn 
sar)ıo,ı o:ımca bu üç cll.l'.tlı: ööi'd<! b<le 
J<adar d.:ı artal>lllrdi . 

R..t~ h,.,,":arm~: 
- Şer. bao'u ~ aııy&e OllU 

k id::.nll. ~"''"'"" sal>ılt'ye yaltııı 
lüks b'r loca!)'a l<:-"l..lmcş, şatı:.ı:e b'.ır 
surt·ıte dunıaınrnı:ş ol.an içkıi masaı.:,ıırmn 

baş:r.da bekliywJu. ~• gôriince 
ttırr.oo.I elteri , .wrut.\ı: 

- Gel tnnlooı:um gel li'O'le... Ve;!.. 
lüh.1 içim iç:~l't! sııJmJyoı'Ctu ..• Sen ge
linC'Y" bdaı· li'Jfll.at-:ı ıı~ b•le wr
medım. 

Raoı.ip Menukarun ~ ı;eç;p o
turdu. \..l' i:!k kadoh.:.e-ri y1.1Va.r:a<lılaır ..• 
Rak.p ka<'llillllc. ne k~r 9olt a:c:ıkrnış 
olciıuğwıu bu güze! rr..eze-lL'ri gOtiS\ce 
an.ödı Saıb~tarweri b. ma gP!en 
rez~rt~.kl' aırası.ııda ırr.;dıesir:e b~ lok
ma ginnemt.ş!4. Kaxşıl:ıkk al.ıştmr.cya 

~:ıdı;ıtr ... B:raıı: sonra da sı:o:. b:ış

ı...ı.ı Rat-p önce lo:>ıL<uyla o'lil':Wye bir 
gm attı . .B!H>ül Şadiycniu bo:fıiı ıı..;.. 

ı:nından luır<trlmuıı o'.ılu.,"ı.mu acl•!Ynı· 
ca l(" fe:--atıiıo.,·c: -ak lç:niye ~ 
N'<'Ş'ele".mi.;ti Ol:cyıJau JtUl1l'P 'kın blri 

lıı.&i:ı blır •esle: (Devamı varı 

ıwıımas'le bUeşemez. 
Almanların Bismark zırfılısı 

Ş:ma! d~nlzinde İngiliz harp se
f:nel~rin:n ve hava kuvve!erin'n 
laarruzlan üzerine yapılan harp
te b;;,tmlıııı~~tı. A'.ır.an donanma
sı, 35 b:n tonluk T;rpiı;. her biri 
3ô b'n tonluk Şarnhust '~ Gu\'
scndu ağır kruvazörüle 10 bin ton-

Anavatand.aki ağ:r ve hafif İngi 
lJz kruv•ııiirler•le torp'dolannın, 
bunları h'maye ed«:ek donanma, 
ta)l'Yarelerinin cüzütam itibarile 
Alman donanınasından en az ilci 
m'sli üstün bulunduğu neticesi
ne va·rabtliriz. Bu sebeple Alman 
donanması, BaltLit üman!arıdaki 
tersanc.>ude '~ tamir atölyelerin
de cvvekc aldıkları yarala .. ı ta
mır olunanlar;ıe bırl·kte tamamım 

Ş'm~l ve Manş denirı:ine açılarak 
At' ' Cllty~nusuna gitmek te~eıb
lbiisüwle bulunsalar, müııbet iG 

Amerikanın 14 zırhlısından Perl 
Harbur sularnda 7 Binrincikanun 
-941 deki batırılsn ve yaralanan 
3 veya 4 zırhlıyı ;stisaa eylersek, 

o zamandaıbcr: denize indirilen ve 
filoya ifühak eyli>~nlerle 12 ve
ya 13 zırhlısı bulunması lazıınge

lir. Amerika ve İngill.ere, Ak:de
nizin garp <ahrG·nda 10 zıı'hlı bu-

l lundurahilirler \·cya bulundı.ı.n> 

AmerıllalllatıD 
mııarrı .. 

Yazan: Ali Kemal suNMJ\11 
Esir düştü d:ye duyulan bir b.

berdeıı başka olarak Amiral J)at' 
laruıı Amerikalı4>ra nıl,,aCix olJll' 
j;'U öğNnİliy<>r. Amiral öy i.e aP' 
lqılıyer ki her§eyi hesap &u:~ 
he,;abı~ıu neiie~ini de An,::-losıı~· 
son tarafının lehinde buhııı.ca /'.• 
meri.kahlanı •mtsafir. vlnuı.ldatl 
başka çare görememiştir. 

Kendisini ryi tanılonların alt' 

lait.ğına göre Amisal Darlruı & 
yırziyattak.i bil:gisi pek kuvvetli 
olduğu iç:n muhakemesinde dl 
kendine büyük bir itimadı vnrdıl'• 
Hiçbir meııele y<>ktur ki riyu:J. 
yatta o kadar kuvvetli o ri; :ı.ıi
yatta kuvvetli olan bir dcııix<I 

için anlaşılmıya.:ak mesele de ;·~ 
t B d . " ı· ıl"' -· ur. ım a n1t.Jn aga ını <" ıı.;,' c•· · 
Muhakkak ulan kc)fo·et Am'.rııl 
Darlanın L:: şıl~şt ğ:ı ht~r si) ı~ 
meseleyi de donancn)a !ani :ıJı; 
eden biı mesol~~·ıni~ g;·hi h&Jlel• 
ml .... k hır~usuntla lı.cnd ni s~l1,ıiyel 
sahiıbi görıue~itair. Unun içiıı Aoıi~ 
ral.n fikiı-Jer~ ue old.u:.unu merak 
edenlerin Laı:ı anl:t\tı!darı vardır: 

Amiral D-.ırlana .:;-ilre de~i:z nıC" 
sel.,le.rioıi •Y• aıılı)aııuı b!itWI 
harp ve s'.ya.et mc>elckriui dl 
çok iyi .kavrıyabilecc'.ilcri:ııi da 
izah cıılh!k müşkül olllül6:ı ge Jr. 
Çünl.ü ılen':ı işlcrind.> ibtisao ; ti: 
yen hiı bir mc;ele yutıır l;;ı sip.ıl 
bir ciheti olmıı>ın. Ordul~.rın, ıl\l" 

nanmal•rın sevk ve idaresi!e ulıi
kııdar her mcselen'n de denU• 
mutlaka bir !l~iği olncaktır. Omlll 
için bir amiral ieab:nd» en ç ı:ıı 

siyasi mt: eleleri ~örü nı ... k ilıe~ 
uzak bir yere ,başk~ b'.r hii.lrt •· ı 
tin merkezine giindcrildı.I:r. Aınl 
ral Darlan;n den'zcil·k lıususundl 
ki fibirlerinin e.sa ı da maltı dut 
ve bu,.,,dıı Fnı!L<'ız Amirali An!'!<>" 
sakson taraft.nın askeri mı:.lıa"l'it 
ler'nin ç~itıı tarafından şimtliy• 
kadar daima rzah ve müdnf:ı> .,. 
dilen fikre iştirak eder: Deni~altJ 
mabarel>elerinde Alman vesa=fi. 
nln geçen harpte ve bu ~efor ,.ı. 

de ettikleri muvaffakiyetler ne o 
hına ohun decizüstü büyiik barJ 
gemilerinin kıymet V" ehemmi 
yeti hir bir vakit ıwılmıy:ıcakt.r. 

Yine Amiral Dnlanm fikrine• 
:W.vvetli denecek hiç bir donanma 
yoktur ki yalnız bir sınıf g.emilet 
ffn toplanım, ol,un. Onwı için 
kuvvetli donanın" her çe · t gemi 
ara.ı.o~a nheııkli bir surette işbi:r
liği kurulıruık suretile teşkil edi
lend:r. Denlıüs.tü hofif ıı;emiler, 
hava ku,vetleri, denizaltı gemi
leri hep asıl dennilstü büyülı: harp 
gemileriınm İ§İni haz,rlıyaeaklar• 

d:ır. Onun için denizaltı vasıtalan· 
tl.iJI, havadaki tayyareleric elde et 
tlği çalı ık muvaff.kiyetiere ha.ka 
rak yaııılma.nıalı. A51J d:ni:r.d~ ha• 
kimiyeti temin edecek olan hüyülı: 
harp ge-m:Jcridir. Lti~l!'r bi.iliin ve

sait ,, büyük ge'll!ler içi<> çalışa• 
caki~r. }'ekat deniz lıitk..ı1Jİ3 ctı do 
yaln•z bir ç~•t büyiik lıarp gc:ııi
lerile elde edilemiy(l('ektir. O Jıaı. 
de büyük bir harbi ka:l'Jı.mak içİD 
bütün :.ııvvetler arasınd, ı: \ b'r 
ahenk ve irtfbat teiis ed 1n1el ~ 01' 
dıı, dea.iz ve han k:n·vetleri ara
sında bu i~lıirliğ'ni temin ede.ıı 
taraf kaunacaktır. 

Amiral Darlanın bu müfaleal:ııw 
939 harbi başfadtktnn, f•kat Fraır 
sa henüz 940 ma~Hibiye! felaketi. 
ne uğramadan evvel neşıed.ilın'ştL 

AnıirnJ bu fikirle rini cıe&;ştirmiı 
olmıyaca ı... .ınakis Allglosalı:son 
ta.rafır.ın artık gitgide kara, deni. 
ve haı·a kuvvetleri .imısında nasıl 
bir a•,enk kurnıuğa muvaffak ..ı.. 

duğıınu şimdi giırwdk evvel"Ce 
dedi!<te~inin teyit ed.ldiğini söyli· 
yecelctir bel.ki. 

yorlar. 
İtalyanın 2 ağır, 8 haf:! kruva

a5rUe 35 kadar muhrıbı tı-ş~·il e
den donanm;ı, cüzütamlar:ndan 
aynı sınıftan daha kuvvetller:ni, 
en az bir misli fazlasını Ame: ka
lılar ve İngil:zıer garbi Aktı ·n :.
de toplannşlardır. 

Yine muıhtelif cinste ve tipte 
tayya!'f'ler dah', müttef'k!crin 
garbi Akdenizdeki dona,,ma cü· 
zütamlarını da desteklemekte ve 
·himaye eylemektedir 

'Bu nefce şunu da .sba• ey er; 
Akdcnizde. dananroa ve hav~ ha 
k'mlyeti İngiltere ve B.rlc , A
mıerıkaca takviye edi!m1~: r. ;ı;

mali Afrika ile Mısır cep!-1' .re 
senbest ve seri mi.hver takvııY• 

yardımı da yapılamaz. 



Günün siyasi icmali·---------

= =Son 24 Saat içinde·== 

Hadiselere Bakış 
Mihver kuvvetleri Tobruk'a 
çekiliyor, Amerikalılar 

Tunusa yaklaşıyor 

• 
ıse 

Mar<"Şlll Peten1in proiteelı:ı6ıma 
ı·ağnıim, bütün Fr;nsanın Alman
lar t.<ıraiından işgal ed•ldiğini dün 
lbtldirmiştik. Bu suretle Almanlar 
Akdcnize .runiıj ~ bütün İ.<opa.nya 
hudutlarını tubnuş bulunuyor -
!ar. 

i~a:yanlar Nlis ve Kan şehirleri 
ile Korsika adaswıı işgal etmişi.er
dir. 

Hala Vişi'de bulunduğu anlaşı
lan Mareşal Peten'ın, h ·ç bir mu
kavemet göste~mesi hakk.ın.

daki emrine r.atmen, bütün bu 
·~gaJer heyecanlı 'bir hadise ot
muştur. 

Alınan gazeteleri, Fransarun 
kendi topraklarını müdafaa ede -
rruyecek va.ı.iyette bulunduğu i
çin, Almanların Fransayı kurtar
mak malcsadile bu narekete geç
t·~:n; yazmakta<hrlar. 

ingı•;z gazet.Eleri ise, bütün 
Fransanm artık Alman çizmesi 
altıı<..ıa bulunduğunu, Vişide bir 
cok kt."llseler'n rehine olarak tev
,k,f edJdiğini bunlar arasında es-
1« Başvekil Heriyonun dı> bulun
duğunu söylüyorlar. Bu gazetele
re g ıre, artık Fransa ile Almanya 
ar!l'>•nda, L3'Valin yapmak istediği 
iŞbil ğınin tahakkuk etmesine im
k-i'l yoktur. 

Malum olduğu üzere Laval Mü
nibe gitmiş orada llillcr ve İt.U.. 
) an har:cıye nazırı Kont' Ciano 
ık görüşmüş, fakat eh boş olarak 
Vi, ıyc dör.müştür. 

FP..Aı 'SIZ FİLOSU NEREDE? 

Muit.el haberleri! rağmen, 
Fransız filosunun hala Tolonda 
bı.: ... ndugu anl~Lmaktadır. Çün
k;; Vişi hükumeti her hangi bir 

1 
tecavüze karşı, !ilonun müdafaa
ya geçeceii.ni temm ettiği için, 
Hit'~r Tolon deniz üssünü ~al et-ı 
meğe karar ve~ir. 

FRANSIZ APRİKAS.w. 'DAK.İ 
HAREKAT 

IBirleşi'k Amerika Cümhurreisıi, 
Ru.ııvelt, Tunus beyine bir mesaj 
göndererek, mfütcfik kuwelle., i
çin Tunll6lan L>byaya dıoğru yol 
iste~i. Yine RuzveWn söyl<!dı
ğine göre, Tunus bcY' bu m'i'Gaj11. 
OE'Vap vermemiş!:' r. 

Buna mukaıbil ise, Tunus <Lşın
daki Seydi Ahm(!t uçak m~ da -
nına mi'!wer tayy•releri inmiştir. 
Bu tayyare~ri hırpalamak için, 
Amt>rlkan ve İngil'z u;·aklan b11 
meydana akınla .. yaıpmışlar ve ol
dukça mlhver tayyareliinı tahrip 
etmişlerdir. 

Diğer t.arattıın Amerikan ve İn· 
g'l.iz kuvvetleri 'funus hududunu 
geçmişler ve ibeyJik merkezi olan 
Tunus şt'tırine 100 kilometre ka
dar yaklaşmışlardır Bu şehrin de 
bel'ki. bugün ciü~tüğünü hı;:bcr a
lalbiliriz. 

M üver ku~tleri Halfaya mü
dafaa l\<ıttında da tutunamamış
Iııırdır. Bu hat ~imalden '"' ce -
nU"ptan tehdit ed:Jdiği için, mlh
verkuvYetleri ş'm<lı Sırenaik'~ 

doğru çek;J<yurlar. Görünüşe na -
zaran Tobtıkta tutunmaları da 
şüphd.dir. Belki fünga.ı.iye çeki
lerek, orada üsler'llden e~ 
uzakla§&D müttefiklere k~ va:U
J'l~ierı-n.i ıısıaha ~a.kıJ.a,.ffir. 

Dün batıdan dalfl.l> hal!de gelen 
İngiliz ve Amerikan u.;ülan 

Pari6in işçi merkezi olan ma -
hallelerine OOınbalo·r atmı~lardtr. 
B'r çok ölü ve yaralı bulur .... u0-u 
anlaşılıyor. 

AMERİKA FRıANSIZ 
GÜYANINl VE MAil.Tİ.NlK'İ 
Sofya rad)'QSUn un verdiği bir 

hıibene göre, Amerikan kuvvetle
ri Martinik aıdalarile Guadalp ve 
Fransız GüYaruna da asker çı -
kart~ır. 

c S E H l R D E N 11e M E M L E K E T T E 1!__). 
+ ll!ırım"laı'll paum giyıın ku- \ 

şam veri:ıme'"i içlD bazırl:ı.nan Llyiba 
buı:oo BüyCil< Millet Mec!kind<> mü
ul<cre ed•kcekur. Bu h!l.9<Ga tıqrün 
~r karara va-rılaca4ı tirDt eıcb:ınektıe

cı.... 
+ Bir roüdıdd fV\'f'l inıı>lteı-e ve 

Am ~kaya &iden guı•teoi ~ :icacı.ı._ 
lı>n ~n H(;,,e,-:11 Cııhit Yalçn, 

Dale<!ı;yptyo devrcdi.leook .., ~""lcu ta
ş~acıık'\lr. * İstanbul Hatlkev~eri Rıe~lıeri a
rasında bazı di>ğ~şı.klikler yflpıLn.:.ştır. 
Bu de!\şkl.kte: !Jmir,linü"Halk<"Vi Re

io\lğ'.ne, ~·eridın D~mlrtoel<in. B•:roiLu. 
Ha?<cviıııe Al.,,....ı Hal.od Y°""'' otlu, 
ş;~ı; Hal.keviıııe Ff>r<l Ç.n 1:~ e<i<l
..,.t>r. 

~n t ş;:.krü ~r. Ahmet Emin 
~al u yakın.ela mıt:1n!ek.~ dö- ı---;;;:;;;;;;;;;;:~;:~ 
ntt." ı • rdr.. Zt""''!1". s:ı-ttı ıı.e Mıl-
d;n ') '~' cyatıat,erııtt b'r:ız &lıa ~ 1 I 1 mı.. 
z:t.. , a rmr. -~ 

"!(· r ca re ı °""· İav f'1;I e n 2 00 o!">- • 
b , ı~tlr"'..mtt1-f• karar vcırn."Qtir. ı~ 
p:.• oıar;..k dün 2S otcb .. s ~chn1itır. 
Llt ı.a! ~n :-nont3)• Y"Pt'.ıı:11k.laıı.1 son.:ra 

- utelde ölen kadın 
Marya Anjelesku isminde genç 

b.r -.dııı te<lavi o'm!lk üzere İs
U. bula gelm~ ve BeY".>ğlun&> 
ibuy-1k b'r ote:e inm·~~r. Marya 
~.-velki ı:ece ilaç yerine haricen 

0

'1• .aııılması ic~ eden zcrurli bir 
~ ıçe.-e.k ölmüş ve ~üı;ü dün 
ak.;am üstü görülmüştür. 
:Maryanın ııeudi morga kMdı

nlmıştır. 

Tem.,lin<kn çatısw~ 
kadar d<ıluyor 

Öldüren Bahar 
ŞaJıescııi 

Günliiğü e~z büyük ıai:
lıet üzerine bi.r hafta <Lıilia d~ 
vam edecdüir. 
KATALİN KARADY'Yİ 

se)'Tetmek f:ırııatıııı lıa.çırm:ı

yınn. 

ece suareler i~in yf!l'leıiui
VV"elde.n al..,ız. 

Telefon: 49363 _ .. I 

F u Akşam 
Tam 9 da f ŞA -.K'da 

~ 
A~<... Namus ... Ahlak... Seciye ... Vicdan.. MÜıcadelelerin.i 

mu...teşaın bir tab;at dekoo:u içicde cJJnlımdının . . 

l
~ Guy de .l.\1aupassant'ın Ölmez eseri: ~ 

:• Kathe Dorsch'in en son ibdaı ~ 

iFA iŞENiNI 
F~ iZi ~ 
D Aş.k ve sefahat iıleml~r~nVb:T!:ü~ucfi şehvet ~ rnmas 1 
H larıle sukut ..,J"4"Clk gayTi meşru bir .:odın.çtan doğan kızının : 

Ö istikıbani te mın içm 

~ F AıH1ŞEL1Cl kendisine moole-k ed'DeD ! 

9 bir ana ile kllll (Y YEi I'E) in itır et verici romaınlan. 
3 LÜTFEN DiKKAT: Pek aız kalan yerlerınizi aldırın. Tel. 40080 

"IS.::::li:llll11:!~1:2l~~~~~~ıllı!i~~~~zıı:~::iCl~:ır:l~llQ~i:ıı:ı~~~a:ıllllır.:ıı:!Qloıj, 

Tunusta 19 
Alman uçağı 
imha edildi 

1 • • 

Darlan radyoda ltalyanlaY Kani 
Fraıısız filosu11u şehrini 
Tulon'danayrıl- de işgal ettiler 

l'..ıoo<h, 13 CA,A,) - d3,B,C:• Ti>- d t tt" Londra, 13 (A.A.} Alınan 
DUı ı..rıtre mey'damode lQ Amae mı ya a ve e 1 zımlı kuVYe!Jeri Ce!lL>Oi Fransa • 
uıı;ap Gıha Odilor~t;r. JllOİ dalı:a h3- . 
lindac eel.eııı. M'-'UCJ.f.<: tıry;yaı.,.er ~ ş:.ınall Afruı:a J.füt:t!Ut Uınwn1 K~ 
ıe la!)',pıı-eyt de sa.1tatlııı:nı;ıla.rdır. ı r.ı~. 13, CA,A,J - Aımir .. ı Darl"" 

Aıı>.-r<kıiu ~ı Gel>\' ra.t A:r- rııdy.;> •le ynptı;;ı bir yııc:rınıda Ftan-
21!ltft!WT bu ıa.nareltt MUI.a®ıı eel· sız r.bıuna Toulon'dan aynlaraic Şl
d>lk.leri için, Ma<ta hava kuv-..etleri 1 mal Afcl<aya ~melini veya h•ç c;c. 
~ t.ı'lbr\Uer•ııt eündt.mı.iır- ğ•ı.oe Al.n1an!a ıın awhaldkaftc la.hak-

tir kü.mündon kuı"uJmıı,ıtoı tekin ve 

Varlnk vergisi .. 
CBaom•k•l«l.,ıı U"vaoıl 1 

- Herş~:r m;demlz ve şahsı.mız j 
için~. 

Di:yeııler, başta biTdenbire mil
yoner o]UVM.'ll zeylınyağcılar, 
bugün ba~larını tki elkrinin ara
sına ahp uzun uzıuı dilşiınmek ve 1 
h~ç kimseye dert yanmalmzm do
lu midelerini, haks z \'C gayr~nte'§- l 
rn kaıznn~l:ırıni; buhraın, vurgun, 
i'htı1dir adına derledikleri senet

lerini, memkketi zayıf ve hasta
hklı göstermek pa•:ıasına edindik
leri zengiıılik hıırin.ılerini . kc.ndi
lerine yeter olanı clışında - mille-

1 
te iade etnıok, millet ka·n:ndan 
çaldıklarım ~ckrar mill..t kanına \ 
eklrmc>k durumur.dad.ı·lar. 

Ba,vekil, en doğruyu s~lalıi'yetle 1 
söyleırö,ılir. l 

•- Bugün menılckctiınh:n kat 
lanmıya ıne<.<hur o!duı:u ma·hrwni
yetler ba~ka memltketl.,rindüne 
nazaran yok dor.ecek knılar a:ıd.ır.• 

tavı:i'ye et.rıı~r. A."'niral Da.rian Franr
srz <k.>n.a'Dl;.-;ı.e.,.;r..a h~ç bir z3111.an ktf>o 
dinıe ı:t~ 1G.'< e'1ırnrs.;r. ı c.mrCı~ı"r.ır. , teıii:.:li 
tilonı.ır1 bLltün bi.:!.i:Cleri ku."l:ttd::nla.

rıına fi.fcyu Ş$:r . .o.l A(rikayd g. tin.;·ıe... 

le :6ı.ı.t ~, lı~f,ı:.ir. ---o----
Var.ı~ V _ rgi~! 

{ 1 irıc.I c;ahıfrd~ J lt>YIUT'.) 

nu müt 'akip kom:synnla~ ~:~ı 

ı.>a:l.eıek ii.· ıçt m?JarL ı yin~ bu 
t ~· 1m V ilnin riyasct\nck yapa
caklardır. 

D'ğer taraftan İsta11ot;J Ddter
darıığı da: Mtikel.er \Lltı.:',1~:sı •
cap eden er:n b r ı~tC'Sini !"az..ı·
lamaklıı, meoguı.tlür. D<f1rrdar bu 
gün akşama kadar bu li.tey ,.e 
vaziyeti lcsbit edip tvp!a.ı •. da bu 
in.susta Valry.. ve komi;;yı;nl~ra. 

iza~ıat \.'I .. TCX>ekLlr. 
-~-~--~---~~-~~ 

para k • .Lamr_ış olanlardan ya
pılma d.r ve .. > 

2 - •··· Bu kanun ile 1~kip 
et 1{'1niz hedcl \edavi..'.dc:ki 
f' ı.ları aLa1 ımlk \"C me:n!e
ice Jı•iyaçları.ını""'. kar iık 
h•zırl·mal;t•r Bu h-1/c rıl

mak":ı beraber bu ar. ınu" 
1tatıh :.;. nden Tü ~k Ta'".! n ı rı 

kıyme~lt;r.nıc:ıı, mı,.;ıf, eA: r .r 
irer·n,ıe top.aııan hali; L ·· 
zunı 'l sil'r. ., vcrgı1or1 0--
de-mft~ i ı: l'>t2z.srure s.. t cı:ı 

nın ~,gal.ni tanmnlamışlardır. t
talyanla.r Kan şehrini de •waı et

mişlerdir. Bütün bava alanlan, 

radyo merkez.leri ~g.:J edilmişlıc. 

Işıkları s&ndürme usulünün tat
~ıkl emr~•miştir. 

MAREŞAL PETEN VİŞİ.DE 

Londra, 13 A.A.) - V.9i kabi· 

n'si ıh ' g~e .M~re,al Peten'in 
reisi, 0 .ı:d'1 toplanın ştır. 

! Üç uydn .Rusya'ya 
veriien tan ~ ve uçak 

1 

l 
Bel'><, 13 (A.A,) - ~<!an I 

bJd•l"'l&f;•u gort, Amn lı.olı'a n ir.. 
g ı 1 'Z 'T so:ı Uç a;y ıç. ' • .1 ~a, 

I wOOO uçaı:t. v 4.UOO t:ı fODCle~Trr r-
dtr, 

l':us Cephesi 
cı .r.ci Sa!ıı,.cdr"l De\'oUn) 

SL.c:ıl nıgrnd..ia /\ Qlatı r yıcn 7\ gt-
ttrd..klc L·, ir"~i:Y•"' kuvvt:t er y l~~ :tı~ı.ı:ln 

'ltelknı.ıI mo.".$J'a..ıları.cıa k°.lt?Şı tnn r z 1 

gt"\'l.tır~l'tı&. ır · .ke.--ını...ie 2110 - ~ .500 

'117 re- (il( r•11l1ğ;nte b(r .rırma y pını
ya 1rM·.ıff.X Jrr,;.ı..ş ;ı,~ . Rus. ar k::::rp 

t- ~.z· ı:: çc ~:ıt. dLQ:r.anı '4.IJO motre 
gE'r")"a c. :J:ilarc!:ı.ı'. 

ikı gutı \ ft.;. n muhar~JE.;cr.!ıe ı 
ti: R· .rı:ı. tr )WU tamı&ırr.ıen na c·-

d l<rJ,Ur I 
1 DJşın'iln m..ıt.e:ıdQ1 vıı: .... en ç 1.-

, ~ \ e l .. ı taarııJZ ar l.c:. , 

KaL.:cı..~· _.a N.11 ~1:i ı c·~u.P 

it'U iOı.l ~..nı ı.l: 

ı.;.ırc.-eo..ınliştir. 400 o:u k.,yrp a rı 

ıdl • ı.r~.·'m rnttL~e:TM.. vıe t..:.p.ar eie 
tJ ,. r 1 i vey:> ı:.~ c... .aıJş!, • 

\ T 'U ~:c 

ı , J\ vı :..M. <.:' varın-

Şehrin içinden görünüşler: 

Kabaha Müşterinin' 
Bir kunciurscı diyor ki: "Genç.er, altı 
ne kadar kahn ayakkabı verirsek1 o 

kadar çok para veriyorlar.,. 
Mantığımız, İı;tarlbul şcıhri ka- ı 

dınbrınm, lstan•bul belediye büt
çesi kad..r b..iyük bır parayı yüz.. 
)ennrn güzellığ ne harcadıklan 

hak.kat.nı kaıbul elmekte güçlük 
çekerek Bay l\f ... in dük.kfüıınd~n 
ayrılıyo!UZ. 

Bı.zı klmselerin it>yal ve an'a
neierle hayat pahal.lığını nasıl 

arttırmakta oldu.kiann gösteren 
lh"-dıseler bukadar:a kıaılmamakta
dır: Lşte ş n;di, Be} oğ. unun en 
nı<':;'hur ayaKkabı satan mağaza

la• nd.ar bı-.<:nın önünd.cyız. Vit
rine bt'raıben.-e bir göz ataiım: 

Kadın papuçlan 25 - 35, erkek 
pu-pu;it rı ;,. - 4B lira ar:lS!nda 
oy nan ta.k-4 .. tla.r 

Belkı bu ayskk:ıtbılar, sağLam
dır, ş.ı<..;,. ;. rpını ma. E .. '1es:

nin fevk d ğı lıakmındr.n !ıcn
zcr\;r·r n kaı. kat üst nded r. D~

,ğer1eri ıı:lt• .y dayc.nır a hı:. b'r 
seve d;.tyan. r, n 'hayct l!!Jd lc!.ir. 
Yani, ~m 'nin ber'2e · yo!rtur. 
a!'omlml ktcn uz3k\aşmak ve stil 1 
gı} Jımek, msan.ıı hc.;. aı g:der. 
Pürasr oi.;:.n böj·li.• ,bır papuca elli 
dcg l, yüz l ra da nede' venr.e
s:n? X.hayet, b<>ş kik> ka!ay veya 
bir çu,•a: pirincin kazanet bu de
ı;d f'1.dir? 

T:c•a: et \'ek'lı Dr. Beh~>et Uz, 
İ•l::!ti>ul p'.yasasında tetkıkl~r ya
parken b:r kunduracı d_kkanına 
g'nni~ ve kcndi.siru tanırruyan mıı
gaza saihlhine sormuştu: 

• Sağlam bir pc.puı; llltıyo -
rtını > 

\"cr<l.ler ve 26 l. istedıler. 
Mu.; ,; b~'IU paha:ı b 'd· B·•'1-

!arın alım;> alınmad ' n •ord ' 
Kendisine bu e-::ıa'. ~r""3nJn Km 

olduğunu bihnedfn dükkf.n 'ah>
n'n verdiği cevıqı şı.:dur. 

c Taıbii alıycr!ar. B l~ıa:-..sa 

g!<nçler, altı daıha çok kalın lsl:an 
pin i.sl!yorlar. lıtedi~:erini kcrdı 
lcrine verebil rsek para vermek
ben çekinrr.iyorlar , 

Bu cevabın ort; ya koydufi J 1 -· 
.klkai şudur: Bol para a!mak ga
yesini güden ve müştcrinın ele 
benzememek ten:ayiilüııde., : • .fa 
desini bile ııb!r mal arzı; m mk~ 
ketimizde, tatm n ed'.ci bir t. Jb:e 
karşılanmakladtr. Altı m~T'!ar ka
dın papueu merak:, ~Iıkçıl:bı -
mtzı teh. keye d.ı;.l müş-till- Ilı.:• 

n .. söyley~n b:>lıkç k.r ce' ye1' 
re •sl idi. • 

G r ım k ıo,Jm, en çok pallalı -
ı. t..ğından şıkayet e:t ğ';:::...ı d>:r 
m<>vz.ıdur, değıl ,n, • ..• Buıt' rıll 

başında da pıı:puç ı;,<>r. Ger
çeı<ten de boy d . Tic .. r • Ve
kaldı konıootiır serv;.,ir•., ~it 
ett.;: ... ~ ra mlar:ı gö e 939 a ıröre, 

!lyakkabı fiatları y ~de 21() a'"1. 
m.ştır. 941 f ai oisn bu nS'oetın 
ş:.rr.di b:r m:slinı daha gı.><;.t'ği cı. 

mı.chakkkltr. 

Neden? ... Çünkü se!bcp yine bi
z..:z.. Yani btmları nrnyıp, 'buhı:p 

giyenler ... Tcarel1e h · bir fey, 
arz ve ta1Pp kaid6'.'lden d-;arı 
çıkamaz. Bugün, belkı itiNz ede
ceğıniz şu ayakkabı me~elc.sinin 

~y.::züniı, yann yine bu sütun
lar~a ÖğrE;ndiğ.in..z zaman, mu -
h.ıkirnk kı k~naat r z d~ek-
tir. ŞEHiRLİ 

Şimaii Fransız Afrikasında 

BİR 
c • ""' s..ıı~ 

Şf.l!İR D/. •; \ 
ETih.Di 

I>~ v.run) 
İŞGAL 

Berre, 13 (A.A.) Ceza rden 

Hatı..iki vaziyttiı-::. b'..l olru».na l 
raiıuc,ı her türi&l iıa.~·at l'e glda 
maddcsİ"1i ~aşıloııdii ı üciı (·at yük
seli.!jleriııc tabi tut:ı ·ak wenılekeri 
bulunduğu dnruııulaıı yüz kat 
srkınt.lı hale $&kanlar ve bu sı

kıntıyı sll'f keseleri•' doldurmak; 
h.1.11, fıamam, aprt .• 1-0. ılannı çc>-
ialtnak isin yar,rrı.•1 ar \:'' her 
türlü milliyet ,valan, memleket 
hksi.ndcn uzak kalanlar cihette ki 
'bir gün adalcün ve ink>li>bın kar
şısında bir n1wıa<cbe:re tabi tutu
Jacnk'aıd..ı.. Varlık \'cre::.;i kanunu 
ile İ'ı'• o mnlıasebe ı:ııu.iı bu g'lb>
ile ~te o mulıa...,be günii bu g'bı-

çıka laos ma:.Iarm fiat'ar
da b:r Hool husule getınn<m 
g .... 

Tü•:. ,.e .Eilyu!< .Millet Mcc :Ji 
ve ıı~ 'ilımet b:lıa~a bu kar. !l

la gidıkePk yolu, adalet ~'l>:uım 
ıbulmı;ş ve ouun içlııc g:•n1~""' .. :1·. 

t la 1 t~ r 
nw :k .... v ... 

<...~ da f :ı 'Y .:.... 
/\L;\IAX Hl\ V.\ ,ını. ... 1: .. \lll 

ZA11l'LA..\1.JŞ: 

Lcrtdra, 13 (A,A,J - tj),B.C > Qe
'XX'k"- ...'..yc...G.u y:tpı.c.ı n sı yı.•;. g re, 

St •. '.Lngr:ıdda A!m..lllı h:..\a ı::-.. n-~arı 
eay'14'n"IŞ(rl' 

ı Jl . an bir h bt.,., Bon'nn Ameri
k. · la• tora ınc;1n diiJl işgal cdil
d'gini biklirn:e~<k-ilir 

yollardan bcrin=n üzerinde btiyük 
m. ktarda den•.zallı yığdJı:)ıE. • .-11 i

tıraf etm.iştır. Bu !Mşıtla:rdan yal. 
nız b .. ril>i bahnlmtşt.ır. 

SARDONY A HA VA ALANI 
BOMBALANDI 

lere gemı:~ ve- ~ı<tınışlır. Herkes 
verecek, her vı;tand:ış Türk va
tan1nın sap&sa,:t(!rı1 durumunu 
mahfuz tutmak ıçiıı fer;ı,gı:ıt göste
recek, ~kat muhtekir, vurguncu, 
1stif~-i; su:Jıstin1alci; vatan.sız, tü
rEdi zeng:n Tiirk parasının piya
sada 700,000,000 u 'bulmasına na
sıl seföqı o'.<luy,.a ş:md.i de onu 
aııa.Jtmak, kısmak yükünü bizzat 
omuzunda ta~yacaktır. 

Başv·ekil, var!11
• \.·{'--:""g

0

sinin hc
dcilerıru çerc;cv 'n k.cn b:"'ıassa 

şu )< cüı-1.s'ni ne kaddr m1nalı 
bir tarzd ku~ ar ~tır.: 

1 - c.. Ve bu g:?T: a1~ 

'başhca harp yı larında çok 

Bun<iın öteye büyük vaı..i.fe, ta
r:hi vaz f, idari leiekküller hu
dutları ic' nde toplanacak kol!lİ9-
j-On1a..rır.<Lr. 

Büyük d:kkat, tam iı;aJbet, tari
hi vazifi!n;n emreltiJ' as.;ıbiyet ve 
vrcdarı öl~·üsü vatanı~ m::~CiLn 
halinde ve istikbalin<ie ye~ ve 
mes'ut ink~~afJara fırı:nt hazırlı~ 

yaca:ı.tır 

Bunun iç.ndir kı, ıı:>yın Şükrü 

Sa1a~og u'r..un a'ciJ.,,.ı tc :iı!:>' r ne 
kadar ye .. :LJC e i'f'~ c-)'"""-:ı1arın 
,·.ı:zt-.e \.C mf"..;'uliyt:ı.!tr1 at> o ted
birin ru~u a s;.d k kı;lr,'r.k yo
•.unda o drt>cc itina'ı ve _yerl ye
rinde o:rr-_k g rc.:s l° i:'l i~~ karşı 
karşı~ a \'C bn"b:. : iır. 

E.TE;ıf fZ.lET !?ENICE 

~,,_UJD..,...11-"1:.ma.-ı:__,Z1U1s:;::;!ll~~a~ r Şeh=Jrlı"%'] 1, U R }\ N rT'~alrosı;ud71 
BU AKŞAM SAAT 20,3() DA 

San'a~kar AŞi Gecssi 
3 ;rıldan.beri salı.ıı~de<! uzakta kalan büyük san·..u.aı. 

uhu eye $ıkıyıtt 

Bayan MÜZEYYEN SENAR Konseri 
HALİDE - ERTCÖRUL SADİ - MUAMMER -

1S!\1AİL DÜ~IBtİI.LÜ 
Bütün hali<, ses, saz ve varyete San'atkarlannın işt'raklle 

~~ U H T EŞE M ~~O S 
\j:;amıı=:mn:::mli:lliliDTe!don: 22127 

--- -----------
3 fitCU 

TAKSİF.1 
Hafta 11m::11----. 
Sinemasında 

Leyia Murad ve Yusuf Vehbi'nin 
yarattıkları aşk ve ahlaki film 

y KIZI 
Okuyanlar: MUALL.A. IŞILAY - SUAD GÜN 

B1"iru:ı baftasır;cla 40.000, ikınci h aftasır.da 30.00() k:'şinın göc
dülf.ı. bu f,lmi görmeyen !ere tav0 iye edenz. 

Vo'e .. r.m.n JDeri:iinııdt*J KU5 mliıil'W <11-

}!ttuı.a :ya.pılsn hav:ı akınJnrıııda AJ
ırnanı!ıer &.)::i tııp ta:ryaı·eı r IWilaıı
maM:ad'k{"laT, 

-<>------

Kibrit se.khyan 
bayi! ·r 
tı u:.ct ~.t. U~fı..ii !'! .. Dı:vanl\ 

•- İ.stuı-bula htr ay va<at' o
larak 2 - 3 m:\vtıu kutıl k bot 
venne"~teyiz ki bu oormal lıt.yıı

cın fn·k;.r.dcdir. Bazı bay k:rin 
'bunların b:r kısmını saklı~"ürlar 

ve b!:r 'kısm!.Dı da tanJcLklan rı:üş
lt..r:'<'r'.ne fa~k fiatla verivorıi.lr. 

BiZiın har:g bay:e ne m•ktar kfo
r;t ·cTn:ekte o' • .ıı ı'{ı1muz 'ieft~r!e

rim L"de muA..ı. • .> ..... tr ... B;.ı k:ıy.t -

!ara göre \e le~> mat a.\.~u· de 
.bay·leri g:Z...ce !iontrole i.h,:'".t atlık. 
D;ğe: ta. ~itan ,k: yıl'.;.!t k brit 
s".:>kumuz mevcut bulumakta
dır.• 

T ramvay durakları 
(1 ıncı SahiJ'ed~n De .. ·~m) 

Vali bu sözlerin;. isbat için şun
ları söylemiştir:_ 

•- Yağışsız hava olduğu gün
lerde yolcu aded·nin hava kapalı 
olduğu giınlere m.mran elıli bin 
kadar arttığını söylersem; memu
riyetleri \•C şehnn umumi haya-, 

tmı; yardımlart itiibar:yle 'ş sa
atlerinde tramvaya binmeğe mec-
bur o•anların hazan duraklarda 
dakı kaiarca lıeklcmeleı-ının sel>Ebi 

anlaşılm~ olur> dc-miştir. 
Burıdan sonra tr• mvaylar yak

nız ~u yerlerde duracaklardır: 

ı;ıı;:t. Hamam. Habıye; Tak

sim; Ga!atassray;; Tünel, Tepe
başı, Bankalar, Karakoy: Eminö
nü; S rkeci; Sultanafımet; Tür
be, &yazıt. Şelızack>başı, Fat.lh; 
Atikalı; Edirnekapı; Lalelı; A.lo
saray; Hamam (La!eı l. Çtpa, Şen

reminı, Tupkapı; Etyemez, Samat
ya, Yed:kule; Tophane; Kolordu, 
Kaıbataş; Dolmabiliçe, Akaretler; 
Barbaros: Galatasaray (Orta -
koyl. Ortkriy, Kunı.;~e. Arna
\"lltköy; B<lbck; N:şanta§:; Teş -
vık.iye, Maçka, Tepeiıslü, Kurtu
l~ş. 

A.ffRlKA HARBlYE 
NAZIRlıı\u~ BiR İTİF,\FI 
Ber~. 13 (A.A.) V ..ş'r.g'".on-

d.an aiınan l~ir b~e göre, A
mer!i<an ha~.biye n. n, A~ı:anı.
nn, ş:mail Afrikada Ame•ik- 1t -
lar tarafrn<lan ya.pılac~k harekat-
1.aıı (.'>K evvelden ıı.aıbercL.r oldırl<
larını ve ta-ı:t\arın g<'<.' «-klr.rıi 

Serht::st şeker satı~ı 
Ank<Ha, 12, (A.A.) - B:IŞ\.tki

kttcn tdbl g cct.mış'.ır. 11/11/ 
IS42 tar>h ve 2/139S9 rumar:ı.lı 
k'Jacnameye nıüs:.cn·dep mcri -
yet mtvk..nc Jron~ an m sryıh 
ı.ar::.r'.a t.;.caretle ~· .,Jl ed. bli.· 
tı;n hakıkı \'!! hükmi ş· .ıslarla 

ı·carct m2kst<l..1e nczd!crinde ~· 
KCr bulundürnn ve ~·kc..rı im ... l et
tikleri ma1d<'lerde k tl'annn bıilıl

mu.m hakıki ve hü ~"ti ~:ı. ,la.r 
\3.rafından şc-ker s..Uımı:sı , 0 her 
hagi bır suri!lte imal:..tta ku'·a
nılır.ast veya evı:elce sal.i.lnı·~ o
lup ta henüz tes! m cd. miyc'l :ıe-
1\er:er~n r.o.'" l. hskkınd.a "!~vzuu 
b&hıs memnu )-<Jt 16/11/1!'42 Pa
zartesi s11baJuna kadar uz..-t~ 
tır. 

ViLA YETİN TEBLİGİ 
İstanbul vi!ııiıyetındm tebliğ e

dilm'ş!ır. 

Şeker bcyannıımesi vermc.ltle 
mükellef bulunan Mlciki ""' hük:
mi şahısların ellerinde mevcut 
şekerleri 16/11/942 Pazartesi sa
bahına kadar sal~ çıkaramıya -
caklart teblığ olunur. 

I..odra 13 (AA} - İl\,'7iliz hava 

lru"""'11enne merun.ıp uçakldır dün 
SardıonyEda bıorva a1anlarına taar

ruz etm.ıslerdi.r. 

ATEŞ ~~ JııMımn KİM VEBl>l 

Par.is 13 (A.A.) - Airal Darlan 
na-mına verilen em-iri.erin kendi a.. 
rafuıdan venlnıed=ı;; gerek Pars 
,.e gerek Vişi rualı!illerin.<l~ aııla• 
~ılınnktaı!>r. Am~rikahlnrtn esir 
olarak tnttukları Amiral Darla~ 
ıuafet..n haberler yaymalctn•l:rlaı 

Al sanz b~r ç ~ •• 
(2 mc' SJh _ En D!:\! n) 

:.,.n ele ya:z:hamoa ki t~ccar var
dı; onlar da çekı dL'durei nu 
\'<' malı aldıı;rı..• gördu' r. "'.ahit
ter\m•n din~nrr.es.r, "ll'r m. 

Mahkeme, şahlt!e•on çağı~lma
sına k:ırar \'erd. 

D"·acı ve maznun !:. >l,1<cme
dcn ~ıklılar. on;ar )Ü -kcn, iki 
kişi konl"§uyordu: 

- Amma da ış yabu~ IJak. el 
oğlu neler yapıyur be! Bôr kalem

de !in altı yüz lirayı, sahte ~!e 

nası' kıvırıyorlar? 

- Hani, biz çocukken ..Al sana 
bir çek, git bankaıun önünde bur
nunu çek!• diye alay edcd.k? 
İşte herif ttpkı öyle olınuş. Çeki 
almış; bankanın önünde burnunu 
çekmiıj!. 

HÜSEYİN BEHÇET 

r'------------------·---------. 1 l5TAI\BUL EELEDIYESI iLANLARI 

' Şebrımaıdelti !d<a:Jtaıa1'ia ta~k o'unacelı: ta.b1dol yı:m= tol"fe 

leri ha);k:mo!a Daimi E.'X"~ tar;ı.!mdan kabu: olun.an esa<al apğ 

teTllmişt!T 2ô/Ll,/!MJ ı: rlb.;::0'11 ltlba-rPn t.a1b'.lca!a geçil~ ıld.rn a 
km.ta t:ah1ph.•;rn:n fiat 'Ccrcti v.e tarıfe:ertnt. t~ k t:lb.nr.e·t ilil t: fn 

r 

l
btr za.mand& ~Y~ İ~t İtlf·ri 1'1lıdü-lüğüne nriı1'a~..:.ı.rı -uzoow t 

olunur. 
TABLDOT YEl\lEK FİATI.ARI 

FeWı:a~ l<ttantalarda t..~b:dot ü~:e J"l'ln ekleri 225 kurui Fvl<ali\dı> lok:ın
tatarda t&bl<lıot alqıaro yemek.:eıi (dar.s ve çalgt bu'.u."lduğu z:: orı.ııtr 304I 
'ı..."Ul"UŞ. 

Bi<Cıci !M'llf lııkarilalarda tablıdat !iği,• ;rern<'k:eri 150 lı.ur>JŞ. ll • n ' 1 
l<Jl<anta!a'de tab'dot akşam ;yt'rlıeklcri (dans ve çalıı bu!llıx!tıiu ı.:ı '1 ) 
175 kun.ş. 

İk'no Sll1'l Jd<antiı>ı<hı tablckıot öl._. ~erı 100 k-suıı. lkmri sı'>II !o. 
kantalarda ..._, yem<'kl~ri (d",. ve ça!ııl bı>iımmadrğl zarnawrı ı~t 
lkuı-uş 

1 İki""' N>lf ıoı.a.:ru. ·- lllb;dıot 
""""1Dla<) 126 lru ...; 

,-;ım ~len C<Wıs ve çalg• ı:dı> 
( ı3S4J 

.--
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-· - ,. KURTULUŞ - -• 
ft::ransı aynen neşrediyoruz 1 

(1 ine: ~h'l•<L-'n Dev2ml dan ve tdekkür hürriyeti üzerine 
1 

Soldan ıııta: 

-. 
9 

- -
1 

Doktor'br. Bantc.acı1ar, K3-
t.p!rr, Mtiheruh6ler velha.<rl 
bütün mtiırek.kepıt ka.!emle 
yazı yazanları müT• ~ebin 
ceplerine akmasındz.n, ku
rum.ısından ve ucun bozul
masındon kurtaran yı•glPıe 

Bozulan ptrçııhrın 7edel<· 
leri lıan-tır ücrf'i.\ aim.mnk:·ı
z.ın :rerltı . .rıne tr..ktl:-r-. ıyı gcırrn üstün b:.r ı.1sar.dır. Ay· kurulmu~ b;r!qtirici, kaynaştırıcı 1 

uı za.mo.nca mcOcni m:ıie~lerin bir terbiye sist-en1ilc ~·~temleşm~"Ş 

1 - ~l~sken. İı,,lik s::::4"Uan yı.tvar:ti< 

tctı:..,., 2 - SCtJi uz.al.tan hoş geh:-, üf

lent-n m~i :lt'tl, 3 - Fasıla. Bai 

oogur<ı>, 4 - Yer, 5 - Fena ol..~ 1 
~ (İ!:<L ıkı·!irn. t•), G - Bi.:.yf.ıık. Je!:.:<.e.t. 

~Kurtuluş Herıl ği ve üstünlüğüyle b:zim olan yeni Tiirkiyenin en büyiik 
nı<.ddi w manevi yok5ullugumu· kuvveti b-Ozıılmnz nhde( ve t.eca- Kalemi scklz ıparcadan earrt 

olup hı>r' bir parçR.:rı bu!u ... 
nur. A~;l'.t brrakrldtğı halde 
h.~r re şt"kiid.P durursa dur~ 
stm Tf!'Ü.rdck.(1> cıkroaz ve ku 
rurnez. 

zu kar~ıl~tırd:ğı zam•·n istikıbalın 
tt ;,l<ke:eı:.:, el-Olu olduğunu derin
ci'!: bilen b.r Şef'di. 

Her defa görü;mü;tür ki za
rr an, en bC.:-; üi;.. ru;:{(ri ve siyasi 
z:ı!\or'erin hükmünü csk'dip o 
cPnı!yetı o zaf!'rden !'VVelki yere 
gttir;yor. Onun ~·n on.dan sağlam 
ıkr b:.r devlet kurm.k aşk1 en bü· 
yuk b;r ideal idi. Bu '<ieal e1.bet 
fbüyuk bir jn.lcılapla tahakkuk e
dc.Ji<ird:. tşıe Türk ınkıli'ılbı böy· 
le b"r aşk ,.e ideal'n mevlüdu ol· 
1 nun.ur. 
o:manlı sa\tanatı tamir k~lbul 

cl:ncz bir berhaneye dönmüş•ü. 
ih'lk:mryet milletind'r düsturunu 
i;x,yd.ı, saltanatı yok etli. 

11 "Met bu millet için siyasi ve 
. ~t.n:ai fayda ve kıymetten ta -
rr.amen d~ımüş bilakis asırlarca 

<ıl<luğıı g1ı bu milleti uğruna yapx 
t•.gı fıedc.k:trlı~laria yıp:atan 1 ma~ 
deni her hamlesini ke.;en uhrevi 
'l, r mÜCSS<Se olmaktan baş.'<a b:r 
k.,mcti ka'm<m ştı. O müesoese· 
n.r. 1 ürkiye ile a\iıka>ını ke>ti ve 
isteyenlerin istifadesi için seı'b..'St 

b:raktı. Binaenaleyh tefekkür ve 
·yicd,11 hürriyetini tam olurak te
s s edip cemiyet için yaşama ve 
ç lıı;ma ile ah;rete hazırlanmanın 
çi.:ı;'sini çizdi. 

Onun en çok ehemmiyet verdiği 
bır cihet te d~vletin olarş'k yani 
hc·r sa.had~ kendi kendine yeter 
b.r hale gelmesi idi. Bütün bu 
e ;ıs!arı kurc!u. ve i§'ıer hale ooktu. 

Biilriz ki bir mil!et'n kökü, t<>
rreli ailed.r. Türk milletinin ile
ri b:r .insan ccm:ıyeti haline sel
m<'Sı ;.;n aıkyi tanzim ve tarsin 
etmek lazımdı. Aile hukukunu re
si.> etti. 

Bütün bu :nkılap hizmetlerini , 
göreb'lmek, ileri ve medeni mil
Jtotlerc yctiştbilmek, bu azğın ·be
~.eriyet içinde vatanı koruyabil· 
rr.ek için sayımız 90:.0 azdır. Cemi· 
yl't h·zmelleri için kadın .erkek 
farkını kaldtrdı. İki d bir baş i· 
ç.n fehvasınca on sekiz mityonu, 
inkılap ve vatan ;ç·n, esasını koy
du. Sınıfsız, :mt:yazsız, fb'rimiz 
Jıcplmi:.: ~pimiz vatan için rem
z'r.de mıl 1.eti top'.:ıdı. Böylece yer 
yüzünde Kemt-l'zm vücut bu~du. 

Atatürk bir çok defalar miJlet
ten bana yol var demişti. Bununla 
miJletıe'ki .. m çok iyi sezdiğini ve 
milletin onda, kendisini bulduğu
nu anlatmak isi.erdi. Bu inanç, bu 
kaynaşma bi;r nan beyza haline 
geld'ğ'ndendir ki o, bu millete ne 
itiy ..ti.ar yık ltrma dr. 
Arkadaşlar; Kemalizmin en bil· 

yiik va,ıflanndan bixi laikliktir. 
n·r kandan Glan bir dm kullanan 
medeni milletlerde bile din telak
kileri, m~zhep farkları, ayn kili
seler bafiLıl.klan yüzilnden çolı: 
kere ılağınıkl~klar görürüz. v~ 

nüsü.ndOOfr. Bu yeni teke\'\'Ünün 
T-0mt\z1 7 - ı,.!etle-r, ?1ıot1, 8 - Sonu-. 

ma) ası lais!=ıdir. 
na R iMvesiyk guo ~ey, Zem 5 - Ge. 

Kernalizn1in gayesi vatan ve mil n..şllk. Aıka tarat. 
!eti, meden.i)edn bütün icaplarik 

Yukarıdan llf&it: mü tekil.mil, kudreUi ,.e yer) iizü-

HAKiKi 
KURTULUŞ 

niin ileı~ devlet aileleıiııe eş bir 1 - A.?ça.klx-, Şart .F/1"1r, 2 - Yolr: ı 
hale getinnektir. I:ngin §'ll'Cf hsi- dleği!, OıoPIC:C, 3 - Od<Ov, ~ - Sat;, 

P. 8108 - 6318 

DOLMA 
Kurtuluş 

tn s. g'.a.,1 Vf.· ro kulla.nışl.1 
ınii~·ı·kk~l1 t:::ılcmdir. Zeı,:'rdt'i'411, 5 - İş -ret Nota., 6 - A:nı. j 

5j ku,·vctli a.hlfl.k ve seciye, üstün u.-&ı. b>r nctı:r, Ya.ı:aı· &g~ Ç'i'l..:l'tt!ı-
1 

maneviyat, •<>:ısUZ fazil<:t ve feda- ğı, 7 _ B•r meyvs, Ed:ııt, 8 _ Nota., ! 
KALEMİ HER YERDE 

ARAYINIZ karlık ~s tuttuğu bir gayedir. 9 "'.:. Kı11'"mda. b;r c!lon>i~. TProi ~ 
Biz.ôm inblWbnnızın prensiple- ıte.61. J 

rine taklit ve ne de t<>ıılama bir'§ey Diiu.k11 lııılmaoan.r haTid"lmlf 
olroamışt r. O; b~;,er ruhıınw iyi pldt: 

tahlliu, bir milletin it.şmeden ge 1 2 3 4 S 6 7 ~ ' 
niş bir aile gibi her b.ri, hepsi \'3· 1 Ci K A N ;:: S E R C 
tan ;..in ve lıex millet irin örnek 1 ı • ı· 1-. , ' '.l F • L ti A R EJıA 
olacak esaslaNl.an m~;dana getiril 1 
m"ş ı,, realitedir. 3 AK E BIEIC/AIK 

Bütün bu ağır , .• ke>if inkılap ( R · A 1 Ş lı11 N A 

1 

B 1 
hamlesine m '!lelin ı~hammülü ve 1 5 F 1 L CI il • Y f L 
uı aJıilmesi için ileri b r ideale sa- j ( A D A M K A D A 
lıip olnu.sı ~arttır. 0nıın en büyük 1 7 R E ~ A NIA nl E N 
kuHdini b r nıillcı tarihinin de- t A: L m E 1 1R'l.'I E 
r'nliğindeki varlıktan alabilil'. S la C A N E.1 vl E 1 R.~ 
Keza nesilleri bu U!llaca kolay \'C ):--~------------ ı 
ç:ı.buk yet"şıirebilmekle bu teka· ı' - Eczacıların _, 
mi.il ve tcııı:ıtli viiout bulal>ilir. !~- lf ·- · ~ 

te tarih har! ve ı!.I lıarekctler'ui 

bu sebepten Tiirk inkılabının bün
l esine maletmiştir, 

Nazarı Dıkkatine 
D;yliretik ka.bil'yetile 

Marırf 

"EUPHYLLIN" in 

hitiot'ek1A-.ep'.ı kale-tnlf' ya"'l.1 yaz
rnak m'f'cbur~t1 liıHie oJnn 
halkı hak ' ateın. bu e-z.iyt'tte.c 
,k.~ı~tı-r. 

Uca aşnımaz, 

bol mürekkep 
alır. Kuvvetli· 
ce baıı!ırsa 4 
kcı ı;ya çıkara
blllr-

iırrAR: HnJı.ı ~"IŞortacA 
<ıPr"<c~t". bir C."'•k yeni mar
kalar çt.<:t:gına n&.za.rarı, sa. 
yın n1fu;."'terLeri.mizin ~arı 

(f~. ıtrini celbf-dertJl.. Ga
rnnlıL ül.:ır. yoln.:.ı: İKTiSAT 
\'EKALETİ\IİZİN P. 8108 _ 
6318 tı'l'Q'l"'".l~"a 1 4:lnt \•P KUR
TULflŞ i::ırnini ~cyaın iliJolmo 
~!t'ffil.. h:tı'~idi~ . 

TAKI.İTLERİNDEN 
SAKTh'INIZ. 

urtu~uş m-o .. ma n.aıemıari Dcpasu 
ISTANIJl'L !IA \'UZLU HAN No. 1 

r . . . 
1 O. Denı[rynlları ve lima;ılan lşlatma U. f~1re3i liaJ!arı 
\., 

Bütün ömrü vatan ,.e m'Jlet s.e
verliğin giizel örneklerile dolu 

geçen, balı! itikatlardan nazariye 

cilik ,.,. usul taassubundan nefret 
eden Atatürk. biç bir uıman sek
ter ve d-0lımatik de vlmamı:şhr. Bü 

tiin i§lerinde gaye •§kı hakim nl
muş, tecri.Wc> mlitcnıad\ bir araş-

Tablet, entra,·enöı ve int
Tamüsküter ampullerile 

Süpozitu\·ıulan gelm'ştİr. 

Muhıımrr.<n i>l'dı•J; (12487) On iki tJi<ı döı~ )'ÜZ ""'a;m Y"dı lira (50) el]j 
l<u:."i.lş olı.n mr..ııhte~'l cb't!'Ltı (5550) brş b:rt br.ş yüır. ,~ı · ı t<. \) ~i n:ıa k<ll('di

I'rıden 1u>;at (20 j1ç.,,.,;ııeil""n 1942) Curr.ı> g(~n'.i s:.at (16) on a!tı.da H:•yd<ır· 
pc~~da Gar b.l:ıı: ~"1 dı:ı..'ı.1:.:.nıctc.:<'i komisyon ~,~.f~ırı.dcn ke-p'.1.\,, uı.rt us-...ıliy!e saLın 
a.lbaer.kti.T 

1 • 

tırıcılık, münakaşa, sorup dinle- ı 
melcten faydalanm:ı, bu yoldan 

daima daha i);yi bulmıya muvaI· 
fak olmak devlet ve millet işlerin 
deki çalışmalarında esas Juttuğu 
b'.r meziyeti idi. Onun için aS>ıl ka
ramı son:ı saklama~ını ve kar.ıra 
varıldıktan sonra onu tahakkuk 
ettirmek için en kolay ve kestirm.e 
usuller bulmak için üstün bir de
hası vardı. 

(Yarın devam edecek) 

Bilfımıı:ın ecza depolannda 

mevcuttur. Piyasada bulun

ma<Lı?ı ta!roirde Tli.TJdye 

Um ırm1 Acen lesi: 

F. KNECHTEL'c müracaat 

edilmesi r>c:> olunur. p.,.,{a 
l{utusu No. 139 

Eu fıı<' g'ı·rc<k ;,,t~..,,,1,.,;,, (936) dokuz yüz otııa: altı hra (57) el'1J ye<ii 
ku!"l.lş!u'k muıv·,kk~t bfıır'rVnııat, ki~un~un Ls.y'.ırı ettiğ: 'tS kı..ılMJa tı·k·;a.erini 
m"h'C"\o .art'O..'lf11 "O'<ti gün ""' t (15) <>n ~ kııdaT lwm's}·oıı M•l;ğ'ZJO 

,,, rn~ri lt~'tnÔ'l.T. 

b\l ~ y:".'t flıll\..~1er K:.>t1~ yoı11dan pg.~ nz ola.r<J<. da.(:11 ~:ıttıudır. (1051) 

- Bebekte Satılık Arsa 
Rıll.lmı.d:> deıne n{l2Jı· 817 M2 !r"'1oaki.de bir "'""' sr.tılıl<'t.ır. Cımı<rn'te

sl, Pa'Zaro~..,_ maada Ea.nıt 12 - 17 aı"'a6l!ı<la 23758 e tc-jpfonJ.:ı mıü:ntcaı::t. 

ım DOKTOR - OPERATÖH~I 

ORHAN OROS 
Sahip. ve Başmuharrirt Etrm İzzet l 
Benıce - Netr:Yi!t n:rrktörü 

Cevdet KARABİLGİN 
SON TELGRAF MATBAASI 

Kul..:k, Bojaz.. Bır.ı..ın lfhst&bkl.88 
Mi.lt~t 

Tadaı•m - Al><.lu h;I< Hdrn1t 
C«l. G•Y'lc A!>t. TEL: 40070 

13 2nciteşıin 1942 
18,00 Pr<ogr-•n ve MerrJcık.ei 

.Ayoı•fL. 

18,03 ?ı.I~fc.: Fasıl lley'rt.i. 
18,40 J\lt:IL~: Daz:s J<.tw:~ı. (P~). 
19,00 K.or~uı-: ıı.a ([".ı:t 1 ,nt Saati). 

19,!ö 1\-Iüz~k: S.:.e E .. c.;·ı·Lt'i. 

Seat 

19,30 1\1.e:nı:.e.k.t SJ.:ı.L J.ş.-u-ı \'e A;.a!lE 
Ilabrrlori. 

19,45 Mili">:ııc: Hal!<c; .. :Jı;.-i Fo!t-U:ıor Se
c:ı'J. ~ı~nıf$13.. ırı;J•kf"\i, 

20,15 fuı<fyo Gazetrsl. 

Hor~ ATiZr~A ·BAŞ , DiŞ, NEZLE, GRi?, 
Kes:!r 

20,45 MUO>;.: ŞJn S<>lo"l~n Hilımi G<r
g.inko~ (B~r:-ılıı.1n). (Dt'\•jEt Konı
sı•r\ atı.~J:ı T=ıltbe-j~·inı:kn)f. 

21,00 Konuoma (Evi« Sa-ati). 
21.15 Tem• 1. 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal 
İCı\Ja'." DA G'ÜN!'E 3 KAŞ~, ALtNA BİLİR. 

. • t 

22,00 Mi.:7.::-\'.: Radyo S::.?on Or~er~ 
tr~..:ı (Şr!; Necip A'f.fm), 

22,3-0 Mı mi• 1«-1 Saat Ar.ırı, Aj<'1B 
Hnb.:>:-kri ·:~ 13o,.,..ıa,. 

!2,45/22.50 Y"Mtlu Program vı· Ka
P3flJ& 

Tereddüt etmeden 

HAZ 1 R 
T raş bıçaklarını kullanınız. 

O,lt> m~r.. ır '" k'.e· H?'< "k1 İ&v~c- çeKgir.rlen h~ı ola1•w.k İFl\."içredr yap.. 
ll<"'J<ın HAZIR LÜKS TRAŞ BIQ lliLARI p'şa;ada nl'"Vcut bütlin bJı;ai<
larckııı ti&:'..iln \"l' .ucu-~11:. Fle.:: y-ero.e JSrwrIG a.rau.ınıı:z. 
D E P O i';' U: ktaııiml Çiçaııpaillll.11ll>da. Fın<llklıya-.1 Han No. 31 

FEHJIU ARDA),{ ve Şki. Fa; HALK Bıç-.kl.a!' sıı.IJ'.plo,rirden 

İstanbul Üçüncü icra Memurluğundan: 
Bir bot'Çt..ırı do~'! aıc;Jık ar*ıtmm4l SU1etiyll"' para.ya çv\.Td.mesiı~e kar'.ı.r ve-

rih'ciş olup ehil vutcıı.:t t.aro.fından t.amamJna Beş yüz lira kıY""""-t b>n !muJ 
o:an, ta.pu ka~na narıaron ~şada Sinanıpaş:ı. Ka.p~e mah:::ılic:inin 

Y'Utnt.1!< !'.fü:<ıv-.ı BirL'k 8"l<2Wu:Pa miti 5 Mü. yer0 18/1 '"" 18/2 ve taj 2-0 kapl 
saş-ıJ:ı., sa.ığı Zı nc:ye E''ı.ıtıma arsaeı, P-rKası Hcyri.ye ~. Sol" Mc~em hant'si. 

, tarafı. rs.bii M'timv~ sokajı iJc mahdut olan g"*G"ri ır..<ok.u:ün, 

1 
EveBd'ı: Mev.l<:Oor gaYTi merkul Ku.laksııı nıe\'l<iindr l'oooın pıışa Yllcık: c..nl 

ka.,,,ıruıı:l<".l. B>rll< .<kağ:<l<IA 20 t"') numa1'l'S<l14 havi o:up zemin kat: Bor oola 
! U2\':1'"Jnde bıt'lır.'.n altında ın;ı Nb. bod'l"'l.1..'!r.t bı.tkJrıan iki .od.a ve Uiıve blr rr.•t..

fr.k ve .n')l(>rdt"•-ı.)n altında b>r hela va.n:fll" .. 13i.!"lnci ka.t: Bır sıo.t!a üzı•rınde karş ... 

lıkJ.ı ~i ocit:ı. bir heliı V.üPdır. Vaz.i~i hazrrı&: G~ menkul a.ı~o..p o!up ta ... 
ntlTe nl;ı.ihtaçtır. MesJhafıı: Taırooımı 77 meıtıre muratıba.ı. olup bundnn 43 metı·e 
mrı.rrzbbaı ıbirr....dır. İşbu .g:IY'f"İ menla.rlün taırn.amı? ~poo göstı·c·ilcn şorü.iıt dal
re::ı·":"?<ie a."',)lk arUt..~ surct...:ıyl-c &J.ışa lror.r...ılı111Uf,:tur • 

1 

1 - i,"lJu i!J';11ri ."W.ti<uJün arttıı'Tna ŞO.''tn~; 10./1:1/42 \a,•rurı:en ot.ba• 
ren 941/600 numara ıle L:it.a'l)bui tlçu.nou Icra Dacr~·nın nıır~"Yt;n nl:ITI.QrJ.. 
s::nda ht•tık6"ln gö:W~!ın~<.su ıç.in a-ç1r-:tJI'. i.lar~tl:ı ysmı.l.ı o'.anlaırdan f::::.da mil ü.ı; .. t 

. a'.ar.ı::(< iut:Ytnl<·r, işllu ~o.·t<i.fl3:neye -..,~ 41/600 ckJ~a N'O. s:.yi~ merNı.n~y(•':.IJ':ıRe 
1 müraca.t ,·t.J:chlôr. 
1 2 - Arlltı•ıın:ış:ı işt!:ak iQn. Y'ltkar--.do. yamı kJ()"fr.e"..in y:ü:ZJd.e yL-doi Ut ~~ı 
~bc1~r.dı) Pl"Y v~ya mi:Ji b:r bnr.~ te.n'.na.t n~~'l.2JLı tevdi ı'd~:ı.l.X..~t ... 
(l\Iooic 124). 

3 - İpıolı ık: 6Clh~bl al.c..:ııklbla 1rla d.i.ğ(•r aliık.adarla.l'ın ve irtı!tk h:,.t..xu sa
htplerin~n ı.,r:ıwri menkul üır-r~ h<:kl:uını h~!c faiz ve n1t:Jrafa oo:r 

1 n!-::.~ı iddılnl.aruıı ~ il5.:ı t"a!•hindrn iıt'ib!!.rcn on beş gün ~·n:ı.~ l'"\"ta..kı n. 
' bitelılr.iyle biTtkıte mc-m.1rriy(.Vtbn*ae bi'.tl:o:ııı~leri Gp eclf'ı·. ~~l h?1Ce h :da .. ı 

Wpu LS!ci~li il~ sab't olan....--<t~ ~ br~ı:..nin payJa·şrn:n.sını:.ruı h~ k ... ,ı. r 

4 - G&teı~"n grl!ındc arttınınıatfa iştirak edrn~r aı-tt.ırıııa ts~·. -2-sdnt 
OO:ınruş V& l~..ıın.!u ırnalürrmtı ~ "'"Cburıı:c:n tnmaını·n: k.aıbul c'..nn~ n \'O 

itibar oloouırlı0.or. 

5 - Ga!;"ı·i menkul 1/12/42 tarih.ine mü.c-aıiif Salı güo·;.ı saa.L 1-t "tr'n 16 ya 
ka.Gar İstıo·rbul Üçüncü İcra Manıtıri'°ı4"llır.ıda i.i.ç dt f~ bağıı ı.!ct:ı:;;tJ.11 oonr.:ıı 
en çek arttıırana hal~ edi~r. Ancak .flraıı·.r6a bf'dt'İl mı;ı.'ıanı:rıon l.ıyntthı 
yiliıd-e yo!miş beşfni b~ vrya. eat~ is'f.yen.:n a:aca~a rüc;h~..! o "'n a!ğ· r 

al:ırtkı!ıla·r OO!unuıp t:ı bedeli bunJa1'.m bu geyrt mer..ntul. il" te.n"lıin cd;1 ala
ccık!.a.rı.n~ rn(."(.:01u;;mfan t:ı.ılaya ç:f.mı.aZJX""ı e~ çok a.r~tıl'anın tnohb.!!e: tı:Cti 
ko:m<k üzer~ a:-tr.mm 10 gün <!.:ıha teu.d!.t ed<l<t'<'k 11/12/42 lar-h nı:. nı.O:• 

d:f C\J<n« goimü ııaat 14 l•n 16 ya k'oor İ:tonbul tiçündl İcra l\lcmurluğ:ı '"• 
Sll"ı1a artı:.ırma bı'<l.-eıi ~a1·.ş i&t.iyen5n. alacağ:na ı.J,lı\'hıanı o~C'.I\ d.iğf•r a. J!•._ l 1

1 ':':n 

bu ~-yri rr.oeı•Jl ile Wmiin ~ aJ~:a.rı mcanuundan ta::ılf')l"a ~-k:.rr. 't ş11-.. 
t!y!e en c;'t}k art.t.ıırana iha~e edilir. 

6 - Gayrt. tr.t!n:<ul kendi&ne Lhn~e olur.an kimse dc'.:'h.3-t veya 'erı]e!l rrU1-
]ı('t içlr..de parıı~·ı vcımız..e ihaıle k.a•ı ... orı !e-::hvlum".""Zk kP~ l'V'V' ! en 
Y'Ü<sek tck!.i!te bu!u.nan kWrıs.E,:. arttıtımiş ~CtıÇu ıbcdcl.ı• alı:nraJt~ razı 'ıc".;:' 

ona, razı o!n1.az veya bu!u.rımaaısa h""rnı~n yedi gıUn mjjat.le:.le art1~·mya c; ıcı:ı;. p 
{'n çok artt.ı.1'0.na i~a!e ı:d'liır. :İBt) ıhele aTaıs-~rlaki farlt \'6 gf•çen gü.n.1.er iıÇın 

yU~ bEşıtıın h~ oh.nu.cak. ıaiz ve d:ğff ıararl.aır aıyrrca hükrr-: h:a..ctl ·ka!-
m..ı·kfil.:.\n mo{;mJL..~n~~:uı.·4ll.JO ~11 tahsil olunur. (~Iadd11 133) 

/ 7 - Alıcı a-ı"Öll'rma ·bedfJ.i ·ba!'io;ıı~~..} o'.a.reı:it yalnJst LlpiJ. ferağ ha.re:,.. yır-
m} s.rntelik vm..,ı ~a. ..... ~ bc.df'!.ini. ve i:haf'.c k.ı·ra·r puilaı-ıına. \'t'•pn\E'ğe ırr{'('bu.: 

Mü·ters&c:m vcl'giler, t.•mi..~ıt \'f" tanzJat ve tclıfr .. yıe rrrnindrn n.t. eve~ 
t-.t B'Cl!cd·:~ rfuıı.ımu Vl' m:Gter~.m Ve.kıt ic.aresi alıc;ya a~t ohna~p 3'1.t. ma 
bf~r"t:.•!.ird(n tcntii· oh:ıı:r. İ'Şl>U g.:ııyri menkul yL:lrat'tda eöster:len tarih~e İ~1.a11-
001 Üçü.neti İcr.a M<-.mruı·Iutu od.a-szr.da işbu il.~n ve gÖfilM"ilf:n artll1"1'llQ p!'t-
ncımesi da.il'\' &;Gc sı,,.;.ı.ac:ı.gı. i'f...., olunur. 941/660 

Devlet Der.izyolları 
MaidürH~ği.indcn: 

lşfetme Umum 

İda~2':111n t.eı;..-uıht1 dul vıc yetim n~a-a~ı alıp ta son d~~.1 I('~ karn""· 
le.ri \'·Pri!en ai1~ re<i.;lc.r:rriıı ik!şeı• kı~·a ft,1.oğr3Car:rl4! "\'lf'rt'll~ş -0!dtik.ları bt
~·nı,am.Plcp.1e ~ '.iiC~(' rr;l):Jbın ofa'f":'!'l< gttt~r!''ikferi rf··i!dı ai!i"> nilfuıs h.i1v1-
Yt'! cüzd..:ın:a:-iy·Jlı~ b:ı·!.'.ik.tc bir ,.a.rt içlndc 13/11/942 c~umın.a k.:ıcleT Za.t * 
1 ı,'i M\i:iü.r~"li.ne ~trn t>\rr.clt..ı'li il..1n &unur. ( 1376) 

lstanbul P. T. T. Md. den: 
İda..::cmiz-t' ı.Il 3$0 scy~.ı Fcrl k~r-0-'c:J'et. ı:arueer: Lnx:.r. i~ ke;:fn.<i.nw•!l 

d•hil.nde •<;·k r!kısiJtımeye mnullll\..şılUI'. El'.;>ı:ltn:<• 3~/I 1/942 Paza!'t.,,; g(k:, sa:ı.1 

ıs de BütyüL-t Pos'..aıfla™· b!naısı bh'inci kaatta idari Mı.-ar.'1n 1 ·k odazın:?a t..:•p an3. 
cai;; ~1-Ud.ü:-ltii<: Alı""Tl. S· t11n. Kooı.,-r;oıwnd.:ı ya.ptluc3'ıtl>ı. 

KCş~f bc~~·!i (950) lira. mu'\·hk.'!-tal !t·rr..:nat (71) Hra (25) ku.T~1--tıı Tn-
hr'.erln o'.brıptrl<:~ ~'"'<~'! \.'C ~rtndT"l1€•h•r!ni gOnn<tk v-c muva~at tc.m.!nı>tl3:rı~ı 
;>"B1.J:n'C1k Ü..:.•:t-e çal.:çr.a g;i.!Jı.:erir-~e .'1....ı;!·;... ~u~ Le:·-· i Ka!<;:m Le"\"::.Z.,."TI k "'!1-

n .1, e~~sill..tr~ gün V'l! s.:a.t'ncli! 9-12 Sf'neJ i~ 1muhrbt>ır Ti<'a;ıet O::hısı \•tJka5l 

yerde oturuyor gahba! Kendisi 
ö~ünün varis dir. }'akı:t cinayeti 
ho:ber ahl"Sa, mirasa el Iroymuk i· 
çin buraıya kadar zahmet edip ge· 
kccğ:ni zrnetmiyorum. Daha doğ· 
rusu Kosdon yeniden tevkif e<i:J
mcdikten S01'ra bu;aya gelmez. 
Bu i'.< kişiyi tilki .le tavu~a ben
zctc>bilıl"Sin z. 

insan, alelade 'bir katil ola~ak gö.Y 
termişti. Onu seı<bcst bırakmanın 

tclılikesi olduğuu söylemişti. E
ğer fikrimi sorarsanız, Ailbay Det

rnar'ın Kosd.on'u scvm"mesin·n 
başka sebep'eri vardı. Zannede • 

r:m ki, Mis Merl bu scbepler:n en 
b,~Jıcas:nı teşkil edıycrdu. 

l
m·ııı.·a«k .t t.ewılirı1l.L ~u ve kari.isı..'ri ir:.ıa,.'.ıı:han<'eı buJı.ınduğura. dair \'l'~a. 

--------------- ~1~ Kornit,yon.a nıüraca.at..l~r.ı.. (1354) 

ncur hapis.'"ıanesinıde bir kaç ay ı 
k..1 ..... ıktar ~rıına silklır.'C't rbulaca
ğ.n.ı t,<8ım:.n cd yorduk. Fakat Öy· , 
ı_ :ıısanlar var ki, loül altmdaki j 
k"ı" ı; ()klirlcr. Zahiren sa.kıin gö
rıir.:.irler ,h'lk'n ıçleri yanar, d'll· 
rur l,,.ı.e K0<ıtorı da öyle bir ıırlaım. 

Do><lor, baş ~areti!e bu mütalc
ayı tasdrık cttı: 

- MaJıküm e<i'ileli ne kadar ol
du? 

En n hayet on iki ay!. Eğer 
maimi d• nansaydı, bel.ki cezası· 

nı ha.fiflettirmek müm:kün ola -
caidı. Fakat ıbenim şimdi asıl dil· 
şündüğüm şey şu: Nasıl yaptı da, 
hapishaneden kıo.çtı? Her halde 
dıprıdan b:risi kendisine yardım 
etm ş olacak. Fakat böyle bir Jta. 
çırma işinde kimin menfaıa t; ola-

ıbiL!'? 

Komrncr Brumley ilave etti: 
- B.risı var ki bu h:>beri du· 

yarsa, a!ılak 'bullak olacaktır. O 
dır ki:ındir bilir mis niz? Derek ... 

Tekrar ihLyara döndü: 
- Öyle değil mi? 
İht'ya yine ba~ını salladı: 
- lkrek mi? O da delinin biri· 

ı;iclir, dedi. 

- Hyadi canım sen de! Onun 
ne tarafı deli? Sen kafanda b'r 
şey tutturmu,~un. Bütün dünya· 
yı deli görliyOTSun. 

Haddon sordu: 
- Kimdi r Derek denilen adam? 
- Derci< Rikardo ca·nım. Öteki 

yeğeni ... Art.ot mi, işte öyle bir 
şey... Son derece hassas bir a· 
dam. Blumshuri tan.fl.arında bir 

Komiser ciddi bir tavıorl.a de • 
yam etti: 

- Doktor, doğrusunu isterse -
niz, Kosdon tevkif ed lmedikçe, 

yalnız Derek değıl bir ~'Ok kım
seler rahat uyriou uyuyamıyac•k· 
]ardır. Mahkemeye gelen bütün 

şahitler hep ayni vazıy€ttedirler. 
Evvela banka müdürü Duk·buri, 
sonra ölen Rkardo'nun noteri 

Löprel16 ... D•lla oonra da A!Pay 
Detmar! 

- Allbay Detmarda mı korku• 
yor? 

- O sizin müşterileriniıdendir 
zannediyorum .. Evet, o da Kos
don aleyhinde şahadette bulı.ın • 
muş, hatta onu cemiyeti muzı.r 

1Hı.na!ı bir ta,.,da ı;öz'crin• kırpx 
tı: 

- Allbayın evi buraya yak:n .. . 
Ben polis Şamıb<'r'i her mtimale 

karşı a:bayıTJ evinı tar,Gsuda me
mur !'tmişt m. Fakat bir gece i -

çinde iki cinaye\ olması da müm· 
kün dejj"i'dir. 

Komiser, düı;ünceli bir tavırla 
çenes ni kaşıd ·: 

- A.>ıl müh.m mNe.'c KQS · 
don'u tekr3r bulup y.kalamaktır. 

Ben yaka'.anacağ:na emin bulu • 
uyorurn. Doktor, ne s·z, ne ben 

!bu herifin kara listesin~ yazılı ol· 
madığımızdan do~ayı, kend,;mizi 
b-,M'yaı· •a ı·malıyız. 

(D~'amı Vu) 

ü.-r.ı::uca.~· 2 jn-ri A·ılıy~ llulı:UC<. M: h... 
liror'lıslnde.n 012/121~ 

fI'i..tll"°ıyi'.' G· .. , gı:-ç t:: rafından ki'.JC('!!n 

F:..~ ·h z..n'Cı..·1 .. i.;..:.,)"U At.-q>.~3 NtllfC.tı:.i.n 
Tl'ıiic".'.~! kaı~.-ı. ı.r.ds. 3C nu.marada N.::.z

mi e J""ni::e s•L::n b< y ı:n-.ıa d;.;,l\~n 
rr h..ı.kC'tne g-ı.:..r.J. tı hkg .. t:ı ra.ğn1en, M . 

~ ~-n :.! .... 1 i~Cı:";.1Pyc ı;t '~·~ ··ğ: iı. :ı h:ıl..:
k:...-.c....,, g:y!p l.; ıra ·ı Ht .1 7. oo:J-:n:ş ve 

bu ba:pt:ki t·hl.ka.~ 8, 12/!>4.2 S1!1 saat 
9.:;o za 1tıılrk \"f' g:y" ;> "cı.··~:-ı da .n"!Ch
k~~ dJv:ır.·har.<:";!nı;ı ~ ,.;!m}Ş o:~<.ıır-.... 

dan "M. al• :<ıh Nr..mı.ı in ylre rr..ch
k~~·e ge:ırr:r·d·{:f su:'E'ttc tr-tft:ıu1a 

g:~.ı;..Oı::d:ıı c!.'l"'\.8-ın vı• h:·p ecırn ık-arar 

i. ı_·ı. v:v.•uc gı h hl !i n:-ii.<..ırruna. k'Jt--

1.rı, •·'·T '{ t7r~e 1:_:~1 01 · r. (271) 

---------
Şose vo Köprüler 

dürSü~ü:-ı~en: 
ist. Mıntaka Mü .. 

A;'-teıi yol~nr lrş:ıatı ihtry<!t."1. iç1ın (9976) l~ra m~t~.rr:,.,.·e"""? b • 1e'I !çı d~ı 

C'l!vanJz:i 1.5 - 2 mm. sııç k ltr~hi::r:dn \".' 50 - 5-5 Kg. si~eı n~c 200 , :r -
·~: d:•tı:n çCO'.b<1 rli (116) a<l&t yeni b!don a-'.-:nrnası p~rlıt.Ja. t:kZi t.,rf)(fj-•e ku

~ ..... mv~t.ur. 
~lmw 16/l l/!H2 P••"'1'l<ei gii""Ü saat 

~' sa'..ca'\c Cıe:ooc:ıt Jlan.:r.d.a ldiin Şose ve 
Eksütn~ Korıı!sıyo."l.urıd;ı y:.p~· ıc<>.ktrr. 

ll> 3fl 1,...l Galcı.ta.Ca. Kaı-aköy Pcr .. 
Kwrü.ier İHt. Mınl~:l i\·! 'ıfiı•liiğü 

İtl~li firmaların (74.8,20) llra muva~aı:. tc-m!!:.:.t·a br ah r kJ1~'"'u:n 
eU.iğt V(~ke.}arı hAn-ı-:lln muıayyı;n gili1 ve Sa;ıtı• koın!ty:r. 1 gı; 'nwleıt. 

Şaı"Uı<ım~ı jja.r·eın 7. 1'.!alzc"~" f\1üdurl:i~"\l[d.e gôriıiı bi.Jr. (1380) 

Şose ve Köprüler 
düdüğünden: 

ist. M~ntaka PAü· 

c-el ir tivalrosu 
".; ' J Asker! yollar inşaatına 10.zt."l!'TIU buluMn (D'i:C) lira 1nuh'21~ırrı('tt bedc.li 200 

DRAM KISMI jlıko!•k ,çl dı~ı galvan;z\i 1,5 - 2 mm. snç kalınlı~nda ve 25 - 30 Kg •!kle· 
Bu a~~:s.m snai 20,30 da lt;:r.O:e kenduıdt·n çemberli (150) a<iıet yt1ni bı<.ion alınnıılis.ı pazarlıkla eksilt.-

NUH meye kooulmU§lur. 
ROMEDi KISın 1 Elosilıme. 16/ 11/942 Pa2aı1egi ·tünü "'1at 16.30 da Gafaıade Karak.öy Per. 

Q''4l"'.li Eoltak Ct ınoa.• !!anında kAin Şose -..,·e Köprü.le-r ı~t ~tlnt<ıka. Mi.W:hiı·!flği.1 
Bu a!<.şam saat 20,30 da '•"""".m" kom' !)'ommda yop;lacak.t.r. 
AS.'!İ.LE."'EX R.'!.llA 1 -J İ#k1i f:rm~ların ('i31 25) lir:ı rnu\.·a.\kat teminatla be:·ubrr k..:ı.nunun ta. 

Cumartc!:ti '\'e Pazar günleri ı:r:n ~~.ğ+ vesikaları hüı11ıJı·n 1J1U83ye:ı gün ve saatote ko'TI:sym>a gı•lmelrri. 
15,30 da :\!atine ş.ı 1 ı,:c•:ne pla= o,,, ... ııa!res.nden te.ıa,.'k ed!lt<><lfl". (1381) 

, 


