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Dar gelirli ve mahdut kazançlı!• 
vatandaşın himayesi.• 

Mihver Kuvvetleri Bütün Simal Afrikasından 
Çekilmek Vaziyetine Girmiş Bulunuyorlar 

- ... - -
• • 

lngilizler 9 günde 600 kilometre ilerlediler~ Tunusta Fransız-
ların havadan gelen Almanlara ateş açtıkları zannediliyor 

Sara coğlu Hükumeti en doğru ve riyazi 
yolu bulmuş, ikt.sadi 

u f kum uzu ay d ı n l ık 1 a do 1 dur muştur 

ETEL\1 iZZET BENiCE 

_ Rc' icumhur dırektiflerlni dar ı:eiirli lı•lkın i.ııe tnM'uli.yeti . 
\ cı d .• Ba·şrnkil ;\lediste tedbirle- her tiirlü emmyet pran6si i.çiu 
r.ni anla.ılı, ~lt."Clİ-:; bu kararlan alınınıştır. 

kaııunla~undı, l'al..at, t.opytlfuı , S- Uer türlii devlet i~t •• 
nıı..ha;sala ne?. ı htilı;.al:.tı en yüksek verim had-

D) e, belki bala kııfalannm için- ı !erine yiikselm'ştir. 

Libgada 8 inci lngiliz Ordusu 
sür'atle Bingaziye yaklaşıyor 

- -
Darlan radyoda dedi ki: ''Afrika-

de araşhrmalar ) apaıılar \ardır. ı 4>- Hariçten başta buğday o~ 
Hakik::.ten ne oldu'!, mak üzere her tiirlü h.,yat ve gı.

1
. 

Bunu l>'.r anı·h>ssala h:ıl'nde Jo.. da maddesinin ithali irukanLırı \ 
68~a sıralııınak ycriııdedir. temin olunın~tıır. Joi':;ı.;;ı~ 

daki Fransız menfaatlerinin 
mesuliyetini üzerime aldım,, 

ır- Atribııınıta o~ ıq~ı." 
~unlar oldu: Nutkun metnini güz-Oniiııe ala· ı 
a- :ucmlckcı havası duruldu, rak d~·ha bu ıbenzcrleri h<>lu bol"" 
b- :\-luhtek.i:r, ,·urguncu, türedi / na ~ıral<.ııı1.ak müL,kiindür. 

zeng~n öıutiinde t;;1~a'' ur edemi· ' GöriiliiyOl' ki, mu.hassa1n tanı l 
)·ecei;i darbeyi )cdı, 1 '"olgundur. Dıırum cok forahla- ı 

c- \'at;ıuda, k.eııdi şahsi mos'u· 1 t.rıdır. İ\tiklıal harlıiı; tab'i •ıkın
li_yeticrini, ınil·li \'aı;ifeJerin: b~ .. l tı1an dı$.nda çok ınesut inkişafla
c'11D.eJ'.; gü,·cn \·~inanını b"ledi. 1 ra naın:t.ett!r. B'Lhn;.sa, dar ,e sa-

d- I1ak1ki vaıjyet a)~ıolandı, bit gelirlilerle memıırlann korun-
hakikı \ ıiycti göl:gt·lcndıren )'ap-1 ınn~ı fc\·aziinii trs=~ etru-iş ve 
nıa Lulııl'lar d-ağ.itlı. IR.o~n.ooo nun ·ıı.ııyal sarıları ve 

l"- Iürk paıa·~.ı t~krar d~ğer· sc,·iye1crıi bir"lririı~e n~ıaran kay- ı' 
lenınc:... ntC\"·k •ınc g rdı; lı!ı ii.a.llr, dettiği tabii farklara rağınc??. :çti-
\ uııguo, i.;:.t.,f leıu;.ı.l iillcri baltalan- mai adalet ve ırnıunıi rahatlık e .. J 

dı. 

1 

saslarına baglanmı~tır. !' 

i- SaFt ı.rlirl', d .. r ~r·!irH .va- ETEM iZZET BENİCE 
t.;ın:Uş h·İBli.() r)"C k .. IJU~tu, tl'\'aZÜD 

\ c stım•·i nılalct toes.,Ü< etli. 1 Mu·· tek a )< t ._ "~e- ı' g-- llitltüınet t•n doğru ,.e en _ 1 
ri) uı.i ıl'° ıl'ş yol:ına girdi. 1 

Biitiiıı Lu muhassa[3; ılört harp tim ve Dul ı ara 1 
l ılı ;dndrVi her tiirlu lı0<olnmayı 

ni:<ı),l•:·lrn<l"ren ye ııilia~·etlendi-1 parasız kurna ş, 
r.c<:ck olan; yalnız ,.c yalntZ reali-

An1erİık.f;n ihr"3Ç kı.tV\'<"tlAri Kum.;mdaru 
Ger:••rol Al'/,ENHOVEI!. Gl. Noges de Amiral Dar/anın • 

emrıne girdi Mi ~ a.ldJtını ıı.;d.ıı-(ın Amini: 
DAJl.LAN 

Teşrınisanide, Ahnan kuvvetlert 
Fransan.ın icııJa1 edilmem'ş olan 
~-- ~eden evvel, Gene-

Vındra, 14 (A.A) - B. B. C. : 
8 :nci lntr ı;., orrlu:,ı.ı >le Şimali 

Ah•'·KadaL ku'V\'et'.er ıırsındaki 

de 

İngiliz kuvvetleri Tunusun Bo
ne 1 manını işgal etmişlerdir. Bu 
i_~al Fransızların ta-sv:bilc başa
r.!mıştır. İng'liz - Amcr:kan, 

1 
Dün Staliı:,.,radda bütün gün Alnıan taarruz
!a·ı devr::m ~tt;, lal; at yeui bir ilerlen1e olmadı 

Fransız adamları arasında konuş

ma~ar cievam etmektedir. 
Cezair radyosu Amiral Darla

nm ,.e Mar~l Peten tarafından 
Şimali Afrka murallhaslığına ta
yin ed.lmiş olan General No
ges';n ~y;ınatlarını neşretmiştir. 

General NO;_'.es, bu bcyrnatında 
Amerikalılardan •Ümitleri ve 
n:aksatln°I" b'zıe bağ:ı bir milt.e-t. 
diye kont''1ffi~ ve Viş:nin verdi·ği 
saJiıhiyetkrden Anı ral Darlan 
l< ~ine ıst fa ~ttiğini ve Darlanın 
emri altına gırd ğini söylem.!§ti:r. 

Am_,..,ı Darian do Siınali Fran-

B•rn 14 (A.A.)- Rus cephe<i
rıin büti.in keg'ımlerinde kş adaın
akıl ı bastırnuş ve her taTRf karaı 

kayıplara uğrnltlmı~tır, ~----=--=-~=--~ 
?tlo•kova radyosu, ılüu bütün t 

bilrünn~üştür. 

L.>ndra H ( A.A.J -- Staliınçad-

giin Alman taarruz...ıtırun dc\'am ~ 
ett'J:'n., fakat hiç hir ilf'rlem<> j 
).;~\·J.cdilnıed:~:n i b.JJJ-uıckft .. dir. , 

da, büfün Alman taar:u•lan yeni· LonJra H : \,,\,)-- I:u•· cephe· ı 

den gtri atılmışt.r. Dlişman ağır ,.111 t>. 3. Sü: ·I del 

Amt!rikah bir ga. ı 
z teci t;:ı=r.e 

sualler sordu' .. 

ınz haUuna ~n radyoda dıe

m~şt:r ki: 
•- Mareşal Pcten sdbestimiıı. 

elimden alıdığıru zannederek on <Devan.ı Sa: S, Su: 5 O.r) 

Beşik aşta bu sa
bah 2 ev yandı 

Ateş, gslinre Kaynananın kavga e e.-. 
ken mangah devirmelerinde~A çrktı 
.rlu sabah Beşiktaşta Ahbasa

ğa semti büyük b:r yangın tehli
kesi geçirrn.i~fa. 

mıştır. Yangın kısa bfr zamanda 
büyüyerek, yanındlki 26 numa
rElı Nurıye aj\ e-ve de sira ·et e~ 
ımıştir. 

tder'n hiiHnıi)et kazandığı ve ı Ve kundura 
knzanacaı;ı bir devrin başlama, 

a~ılına, dönlim bö:ıncsidir. 
J tc-şr'ni,aui 1942 önee<;i ile bır

gii1'Ü nıukaye"" edeb'J.irsiniz. Ara
daki fark biiyi.iktUr, 1a-hn1lıı edile
ıniyccc·k kadar ldıtcdir ve knzanç-
1 d.r. t:ıı kiır hırsı durmıı~lur. 
l\1cmLckct ha\a ını bı:landıraıı, 
milletin hak:.ki ve sağlam ku\vet
Icr'ni gi' •lendiren ) apma bulu.t
lar dağıluu~tır. Hak'krten, va!<ıo· 
da~ şahsi nı.es'uliyl•tini, m;lli \·ari
{esinl taın bir idrahla kaYraınıştu. 

l'v~ aliye Veki!i bu im
kanın da tetkik edi

leceği~i söyledi 

========co--=-= 1 Stalin dedi ki: 
ıKumaş vurauTt..culuğu: y·rıkı.nda /tal , 

• 1 sona erıgor : ıyan - Alman• 

Öğrendiğimi>.e göre yangın, sa
bahleyin 9,15 te Abbasa,ğada, B<ıe
tanüstü mahallesinde", Beşiktaş 

gaı.inosu sckağında Hilmıiye ait 
24 numaralı \~ s gortalı olduğu 
anıa...,ıan evin fuıt katından çık-

Yangını Jıa:ber alan Bey(ğ!ı
ilfaiyesi sokağın d'k ve yokuş Jl
m~ına rağmen, hadise ma ..ı' nr 
yet'smiş '~ yangını söndünneğe 
baş'..anuştır. 

lDevatr.ı Sa: 3, Sil: t de> 

SPOR 

Şükrii Sarac<>ğlıı ı:ıd ~ine hak:m 
başlangıç nokfa,ı ile yine gidi:şinc 
hakim bııgiinü ve yar ;Jll bir lb>irine 
tam a!ıcnlde bağlama lusatıın ka
zanın~, en dogru ve riyazi yohı 
bulm"ş, iktı,gadi ufkumuzu aydın
lıkla dt•ldurmuştur. Nimet'" kiil
fot bcrı>brrliği tee;,iis ctıni~tir. 
Vatandaş n ha) at seviye>i içtiınai 
ı>dal~ti !ıiık'm kıl:ırnk hir te\azün 
e~~ınt ba~1amnı~tı.r. 

Yeui ) oni gelecek re bir:o:Mrini • 
taki;> erecek tedbirler S

0

isilesi de 
göıe alınır:;a an dört, on b!} giin· 
tük ınuha,salanın bird!'nbİre ne 
J.ada.r muaııaın bir ı;rıı:şlik ifadc'i 
iciııde bulun~uğu J.enôiliğinden 

anlaşılır. 

1\1.iili !jelin gür sesi, keskin eli· 
rcktüleri; Saraco;lunnn uyanik 
zeka>! b rdeııbire lıerşe)i salaha 
cevirn\istir. DaJıa da iyi olacağız, 
i~ it:ıie gidL'<'eğiz. 

İ)il ji-io beliren kuvvetli alamet· 
!eri bi)has"-1 Şükrü Sara~oğlu'nun 
nu ıkımdu fulasile ı;özc (&rpmak
t.ı.Jı.r Bu :ı.l:ınteHer, vakıaların, 

f, ilerin ifadesid:r: 

J- HubuJ.ıa.t ve pirindn yüz
dl'leri ınıizaıWa tall>il edilmekte
dir. 

2- ·Bı\ll'Ün el'miıde hi~bir nlrit 
nıalik olaın·adıbııtnrt bir hrıbubat 
ı.;;toku nıe\ cutlur 'c bn sayede ya· 
km ve lni}·lik korkular zail olmuş 
buluı:nıaktndır,, 

3- İ!ıt h"'11 art1111~tır. Bn sene 
hor )ııdan daha !azla bir gayretle 
e-kinı raJrcti n1cınll'kctiıı her la· 
rofır.a hakimdir. Gr(rn) ılla bu yıl 
ar2sındaki fa.rk yiiı.dc lilzdür. 

4- 1.600.000 k'şiLk memur n 

Ankara, 14 {Teldon.a) - Me
murlara parasız cJb;.eliJc kumaş 
ve kundura verilme.>i hakkındaki 
kanun layihası dün Büyük M"llet 
Meclisinde müstaceliyetle müıa
kere ve kaıbul olunmuştur. Bu 
münı.sebelle bazı metı'uslar ve 
bu myanda Dr. Muhtar Bcrener 
(İçel) memurlar için ucuz sigara 
v.,rilrnesin.i tcmenn· etmişlerdir. 

Ali Rıuı E91'n (Siirt) bu yardı
mın Klzılay'a ve diğer amme mü

(Devıı.mı !><: 3, Slı: 4 dtl 

Bir sandal Adaya 
giderken battı 

Bcyukiad.a<i:ı. Fiıvzag' S<>l<•ii'nda ı 
n1>ır.tıı.ra.1J. e\'<le otu ·c.111 Fe:-\t i;ı: i\c!ı...m 

d..m J'°4ŞJ.:,1 Fı-oor'bahQfd~ Acia.:y.ı. g2-
der! --ıf.<..fn .Y'tı!da sıar:d:ı.1 . ı aJa~!' bat
.n1'ır::tıı·. Lic: aı·kn<iaş ~ilzı~rt+.. a.cey:t ,:a

M'.-<'n çtk·r.1;,j~eıvJt!"', 

-Tacirter n1e.ı arının yüzde dok! anını 
Hüküme e veriyoriar ve Hükumet bu 

kumaşları Halka dağıtacak 

ı ·illi/ akı dağr·. 
j lcıbilir 1 

J.cndra, 14 (A . .A,) - •B, B, C:> B:.r 
1 .A.. T.'"':"-ka.n ~t~'.~ M. S'af.nr ba.ı.ı. 

Ve/ a G .. Saraga karşı 
Vefahtarın kazanmak ihtimali galip 

Ticaret Vekaleti kumaş ;malat
hanelcri sahipleri ile bazı görüş
meler yapmıştır. Bu görüşmc•ler 
sonunda Vekaletle tacirler sami
mi bir anlaşmaya ve karara var
mı~lardır. 

Bundan sonra kumaş vupgun
culuklarının önlenmesi iç'n; bii
tün kumaş imaiı5.tihaneleıi imal 
ettikleri mallann ~ 90 nmı hü
kumet emrine veıııceklerd r. eu; 
kalan ~I· 10 u ise kendi mağaza
lar:n<la toptan k.'.r üıerine pera
kende olarak satacaklardır. 

Hükümct te a:dığı bütün bu do
kµma mallarını ya Sümer Bank 

1 
1 

ye-'' mallar pa"<örlan vasıtasile 
halka teYzi cdecEk yahut ta bu 
pazarlazın olmadığl yerlerde hu
susi bayil'kler kurar• k kum~ 
dağıttıracaktır. 

1 91..!ı..1'< :· sorM~'tır.. Ga;o('t• c~ım: - ~
l'i{ :!ı< \.-i. 1\-tüttefJt sctj·r~ da.ir Rll'l'ya
n.:n r:.:~.ri. r~ir'• ı:x swıline şu cr·\'abı 

"x::a~r: 

Y.ınn Ka<ill{ö.J.~ S':J<i: nenin <n t'f"· 
tm ve h~ j ccsn.Jı 1T''1•1_,;:r.ı..ı şalwt ole.eak 
w bütün futbol mer;. kL arı n~ıevFlmin 
en çalışnı:.ş taık.ımı olt.::!n Vctalıla!'' Ga
]6.las1it'a()'la ka..~ı ka"".;o•.Ya ı:örect'lt'le.r· 

_ -rBıı sCfı'rt' dai.r RıK görüşü; Mill- cf.r, • 

ol;n \·etaıilar, mu~s...~ka'< ki bJ tt.zo.. 
D'~ır En ~r°'.:JlllIDı.ş k t:kı.ıl~ br. takı· 
rr ı.d~r. Ş'nid1y!" ka.dar yaptık.dan T'.3Ç 

ar b:ıliuJus:ı Y-t.'),, bcyazl•l ır..ıu: a
laa, ha.t \€ .b•l!ıı:~-a lrıeuır. hot: ili 
ba.r~')''.'P. İs!1r.ll'1Jı.r bU~ün t::ıJtın1 ~r'li.'18 
fa~~ bı:- hald,. b·ı 10·:ın ~o.rl:ır. Şeh.:ı.p 

~i kı:.-rr.ctli bı:" f.'le.:.namn ı tı-
(Devarr.ı S·: 3. S'J 3 d~J 

Bu suretle elden ele geçerek 
lh 'leyle ate~ pa·hasına yükse!.en 
kumaş ıf.iatları birdenıbire düşe -
cek ve herkes iıhtiyacınd<>n fazla 
a?amıyacağı için mt:mle'kette bir 
kumoş buhranı kalmıyacaktır. 

tcMtlec'cı n-ciM'.i~h k"w' ı:oerirım ar'~ ııeş:ıtte,ı mağ'übi)'l'I k~k' bir 
rr.:::.~{._ta o:an ku.:: ... ret;ni ,gJJ~l'ren ve çok buJ.. ... ,:ti gae,t t'.t.rcıtc':'t Y<' Fenrrbc>hıçıeyi: 
y•!-ı, t>rr- i!tlOO: u~ İ1'!.ly;:.n - A!aıcn ele -hak'!<! 'lUirın<la-· maıı!Oc clcrnt 
rt-:i!ak.ınln c~ğ)laca~"'ı'l"3. b&rU bir .i.mil 1----------------------------

tı>~ı.! ('~r.) ~t.ıl'r, !y~ ~
1

:.tıaı-ı .. 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
d ,.nıııa~~~.:.: ~;~~s~~;.:::n ; 1 Ç E R C E V E 1 : 

ATAT Ü K'E DAİR 

Cevdet erim lnce 0 

dayı çok mühim 
b ·r lc.onferans verdi 

(Bir k~ç gün neşrine de
vım ettiğ mız s;nop Mob'u
su Cevdet Kc:'m incedayı
nın, Ankara Ha'ıke\'inde, A
tatürk 'ün 4 üncü ölüm yıl

dönümü münasebetile verdi
ğ: konferansın, bugün son 
kı>ınını neşrediyoruz:) 

o 
Atatürk bir >lıtili\I şefi oldıığu 

günlerden sonuna kadar büyük 
küçük hiçbir 'şi kendi zorlanuı,ile 

~·apmamışlır. Kafas•ntla oldurdu· 
ğıı, utan \'e nıillet menfaa('ne uy 
guıı bulduğu her~e~·i ko-nÜ"S;\-"Oll· 

lar, kongreler, Bii)ük .\Jillct i\lec· 

tisi yollarile millete maleder ve 
milli iradeye ikhran ettikten son
ra °' bi tekrar kend's·ine va2iio 
diye dÖ~diirürdü. Kemalizm.in di- 1 
ğer bütün njimlerden farkı, sar
sıntı vüeu.de gefameden içtimai ı 
biinycye int'ibak,ndan dola)'ldır. 

Yine onun içindir ki jnlumb•n ç<>k ı 

taze yaşında öldüğü halde en , .. 
!ak bir vidada en ulnk bir gev'ı"· 
me ve bozulma olınnıınşlır ve ol
mıı·al'nkt:r. 

Tiirk inkılabının üstün vasıfla
rından b'ri de hodbin H müteea
,·iz olmayı~ıdır. Biivük kii~"iik her 
nıillct'n hakkını mukaddes tan•Jt j 

(Dno.nu s., 4. Sil: l ac) 

Bu çerçeveye mim koyu .. ıuz ! 

Harp, S senedir makinelerini 
l&~h}'an, tanıir rdeo, yen•'le~tiren 
\C bu aralık heT ilhama güı,"ii.> ge
ren, biltün 5ahırları taşuan d&
ıııokras~·alarııı bfrdcnbire düğme· 
lere basması neticesind<". öyle bir 
hız 11Jnıışlır ki, arlık en k.wı za
manda sona erebilir!. 

• 
Dernokrasyalar bu hale gelebil-

mek için tam 3 sene sarf etti. Bun
dan böyle bütiin neticeleri devşi
re-b'lmek için de onlara 3 .mevsim 
kafi gelcbHir: ı943 kışı, ilk.bahan, 
)'&Ll,,, 

6 
Bundan böyle neticeyi demok· 

rasya-ların elde edem'ycceğini san· 
mak için, (Çörçil) iıı (Na:ıi) fır

kası reisi >e (Ruzvelt) in milıver 
ordulaı-ı başkımıandaıı.ı oldu~unu 

veJımelm'* 13zım .. 

• 
Afr:ka işini 1942 ~·orındanbl!'ri 

:ıasıl ı:;ijrd!iğiimÜ bili) 01'UDu.al. 

NECiP F,\ZIL KISAKl'I:EK 

Bundan ibii~·le de artık Afrika i}ilo 
n!tlkadar -0lınadıgını, onu topye· 
kfln k zanı1nıı.ş farı:ettiğim ,.e- ~·al· 

nız öte:;.ini ;ıru,[t<dığ.m maliimu
JJıız ... 

Son hafta içinde bo)·uııa tekrar· 
ladığım g bi, bir daha ka)·dctmek· 
te !ayda göriiynnıru ki, Alrikadao 
ötesi, deımokrasyalar iç'ıı Gir't ve 
Yuna.nistan y<>li~ le Balkanlardır!. 

• 
Artık den10krasJalar nozar.ndp 

Alman .-e Sonct orduları karşı

lıklı olarak vaz'folcrini ır'ikcm• 

melen ifa etmi~lcrd:r. Ş'mdi sade
ce kendi hc"apların:ı vazif~ 1rn§1 

biitiin hnşnı.ctile dt"n·olrı•,-..alr.ra 

düşü~·or. Bu yazift' ba•.9n :~ tır!. 

Bugün, a~lar ve )ıll&rdır iı'ı: lıir 
zafa dii~n1rden !\ndrrı~ ~1nk 'e h"'r· 
ri~ et cephe~ini tut ·ıı1arın ' kc-n 
d n1İlJl"t teke\"\·ün \ c j,fikl~ıl ·~,. 

kiin nı bu c~plıedr ~iirenler:tt gıi· 
nii'. BngHniin. Türk n1:lle1in:n , ... 
o kalemlerin ham~; llaktrr!. 



HALK FiLOZOFU 

HALKA YARDIM 
H~re Va·zJyetı,I 

Erken kalkınca ltot l - ı 

MAHKEMELERDEı 

Hepsi haram 
olsun! 

lliikümetın, yardıma karar ver• 
a;ı:; si>bİt ı:elirli valandaşlann sa
yısı, Ba~vekil miz:n ağ'zfJ.e bi_r 
mil) on altt yiiz bin kişi ol•tak 
il.ur ld liuc<.', her farafta derin· bir 
.nıe 1 unu•1ıyet uyanC.... 

Ilotıl:ırı. devl•ti, )olrıu U..di 
Dli..nıurlarrna yardım ede.n ve baş
k:ı birşeye kar~m1yan bir hal.eti 
ruhiye i~-inde sıınıyorlarch. BaL
buki, hu'SU~i idarelerdc-t~ m-aaş ... 
lanlar da dahil 1>lmak iirere, muş 
ve ücr<'t alan memuı:ların sayısı 
110 bindir, Emekli dul ve yetim
lerin sapşı da 60 bin.Ur, 

Ifallruki, yardım> karar ven'lea 
vaf~!lda~ sayıst IJ.ir buçuk milyon 
da 11 foziad;r, Yani, hükumet, sabit 
gct:rli ve geçimi. darda olan her 
vatandaşa türlü suretlerle yardım 

ESKİ GÜZEL 

YESİ GOZEJ, 

l\Jı.ılıarrlr Rdik Ahnıet Seven· 
c0I, bir konferaıuı verdi: cDivım 
edeh'~ otı şalrkrine ı:ore güzel• 
n;:c\·Luunda utan '.u konferansı 

din!iy.,nl~r arnsındo, bilmiy<>nım, 
boo-slıl gl"Dçler var nııJdı?. 

(_üır!,ii, divan ed,h.;ı•tının .gti· 
zcl, dcd ·; tip, şim 0ii, en çirkin 1 
insandır. 

BİR BOŞANl\IA 

DAVASI 

REŞAT FEYZi 

etmeyi hbv.l etmif lnıhuıuyor. 
Başnküi.mizin Meclilıte söyledi

ği nıııtukta çok ı:üıırel tebarüz ettir· 
diği ı;ibi, Tii.rılriy-e hülıimıeti par.o 
prol:ram ve pı......iplerine saAiıık 

kalmayı b"§ ı;aye ooirmıişür. P•
ti umdele.rimiıe göre, bi1 yahn:z 
devletçi dei\I, ayni uımanda halk· 
çıyu .. B:ıııde 911lıl, zümre fnı 
yoktur. 

Sar.ıC<Jğln hükfun.etinlıı aldıit 
son kdbirlet, devletçö, halkçı bir 

hlilnh"ctin verebileceii en mü· 
kemmP! kararlvdıT. Bakıl.met bü· 
.füu ilnkılnlarile, clinılen celesi 

yapmaktadır. Su yeni tedbi.r ve 
kar.ırlar manuımesini takdirle, 
şükranla kary>la mok yerlndıe biıı 
ha';· , ... ;ıw ol•. 

Yeni Fatih Verem 
Dıspanseri 

Şubatta açılac k 
Verem mikadele cemiyeti ta

r.tından geçen gün merasimle 
tem' atılan yeni c:fla.tih Verem 
D:.-p;ınseri> n·n bir an evvel inşa 
oJunmıtSı için kalalbalık bir amel.e 
ek..ihı ilo çalışılmasına k§lan'l • 
mıştır. Bu suretle yeni diflpanser 
ü~ ay zarfında •kmal ol..ınarak 

Şu!batla yine merasımle lküşıı:.~ o
lunaca.kt:r. Fatihte Fil yokuşunda 
bt.lunan bu yeni b;na 265 metre 
murıiobanda olaca.ktır. 

Deı ir yolları idaresi 
bir kurs açıyor 

tramway war Şimali Afrikada Müttefik ordu-
Kıt~ dahi, ontferln ileri aı.nuo 

karlın ıt.l'ıomi:Tor. Bu oumlle günl\ik 
ha,--1-n bi.: !6at .knancmuı o.key'or. 
F-dkM, hotaııbui b•iolom eriten ........., 
iwe l>doen ı:OOUel"l?lck peir; ltı>la.y o~ 
mu:ror. s,..,,~~ ve-rôlj bir al 1 ... 
l* var. B<ı a!..,.,Lı«la hepimiz seç 
ka :kllforu&, 

.B\:n bu •a.l-rrlan troınvll(7'iardald iı. 

dlh:untıı Or>lint -k ;ç;,, blr çan 
olarak ytıııtıyor vt' ,,eri ~orunı. 
İiı l>"4l ş'mdl eiıseroyetle ddruzdııdlr, 
Daha ~ıl<en, deha 11~ ~ ;şlıer 
de va.raa ciııa, bunlar ll9dı:r. Hıt.:opiaıiz, 

e-.~ sab...W.n oıı ..,., de.kikad& 
Of<~- Çtıakü, eıll«:n kal.u.n
ııı-hr. H=rla<llilllUn,.. ~r. B•· 
n..lfflal'l:trb evimı.ui.en ede.en Çlkamı

yoı-uz. Bir telıt.ışl& traın:rvay ~onuna 
,.ı.J'QruE. H~ a)'!Di dalı:ilı.ölarda 
tra.-.waıyJa.-a bonelc ~. elbe~ 
lı:a • .>Qa'ok ,.., ima>am ollJ3'0r, Sonra, 

<Wkikalaroıı, h°' ~ yarım -ı 
boş traınıv"'Y bç!<. e<1,,ı,.,;z ol~ı" ve 
- i'-i>aı•ylıe dıe ı.;ın.- ıo;ç lı:ııolcyoo
.. ..,_ DohıOOa iş b">-ı ;ıoapı..w lhım 

ı:ı:ıen blc çdc ır-niarı, bu ....,tte, yol
da, t.ramv~a ıörı>rııı'.inUz. Öyk.erl 
v&r lııi. lıer ı:::botı ;ıoarım -ı. h&ttA 
bir sa;M. ~aıe ttıç gdıyor. 

Ejıer, bıraz d.;ı •<ll<.vı.lor b>r ııdam 

ise. ~ geç 11id.iyor ve bu ~ 
O;: h;,,; bir no&lıtı:ur görmllYor. B•r ltı

sıım daire "" muc.ecse tıairier(, ça. 
J~rı bu in.sanlarm ııeı; !<:alır 
!arın& bir 'iC'Y d.emiyorl&ı' mı?. Dotru
su B-klım ~MD\Yor. cıeç aıruııı.u, 
~ ·~ij bıııkk ..... c:loöu tıw: 
-ı mll<''be olam:ız. 

Hal.bukl sabııtıl•'1 ıaat ııekize ka• 
dJ.r İfi:tl.rıbul sak:IB.!arına bakınız, 
tı-ıımv:ı,ylora d<k!cot edOrrz De ıc-r 
bo-; ve kr.lıactır. s,>Jtizcfaı •ı:.tıaren ı.a
laba lıtt baŞıll)'"1'. sekiz bo.ıçık!a dı:>kuc 
buçuk araa>t>d• eıı hM şNılll,; a1-r. 

ları Bingaziye ve Tunus üzerinden 
T ra blusgarbe doğru yürüyorlar! 

Yazan : l. S. Eski 
AJmanyll\ İta.Jya ve mütlefik

lıeri için bu harpte büyük te!lı.l.ike 
ik>leşrı-riştir: Biri; SovyetlE% Ba
liği, ıöteki de Avrupa kıt'asına a
ya'k basabilecek olan Anglo - Sak
son ordularıdır. 

Şimail A.frikaya yapılan mü1>
tefil ih<aç hareketinin ve Akde
ıriz cenup kıyılarına yerleşıne.ıln 
ga~~i, Avrutıa topraldarında i
kinci ccıtoe açma!; w Almanyoyı 
iki esaslı ceph~e hat'be medbur 
e1ırn.,ktir. E!;"<!r Almanlar 'buna 
ktıovvt:tle Jlıtimal \'ermeselerdi, 
Fransanın cenup kıyıl..-ını da em
n>yet aitına ahnak için lbu mem
leketi de ba~ haşa ~i.e Iü • 
zum görm~'erdi. 

Fa.kat iki tarafın aldığı lbu geniş 
ve büyük tedbi.,ler, ikinci cephe
nin m~kkak Alodeniz sıma! sa.
hillerinde (Fransa, İtaly~, Yuna
nistan, Yugoslavya) da açılma.k 
i1:0n 'ld.,;>r.e de et et.mezo. Va
ziyet ·bugünkü şek.le ginrnekle Av
rupaya ihraç ba.kmundan Norveç 
ve Fransa Şimal kıyılan stratejik 
ehemnuyet\.Qrcni kaı1>e~ değil
dir. Yahz nıüttclikler, bu yeni 
vaz:ioyetle, Almanya ve Hal.yayı 
garpten ve şark.an olduğu kado.r 
cenupt.ı.n da t<.ıl:dit eddbilecek 
imkana erişnişlerdir. 

Almanya ve İtalya, açlıkla ve 
M\'a b<>rdbard,manlarile lıııThi 

k.aılbctmıyecek\ctirıe em ndirler. 
:f'akiil bundan sonra Alrr.s.nya ve 
İta!yan:n harp pllnı taarruza de
ğil, st.n tejik müdafaaya da yanı-

Bükreş Atc~cmiliteri 

yar, Artıtk haı'bl ~letms ~ 
~ gıenŞ!ememesmi temin et -
nıek, m ~er için tıal'Ck<!'t noktaBt 
oluyor, 1şte dOrt seı:ıedfr devam 
roen haıibin en büyük dönüm saf
hası budur, 

Allglı> ı. Sa-1\00nla.r Avnıpaye. 
bir il!ıracç h•..eket.i yapmak için 
he-r çare)"! ba~aeaklardır. Bu, 
yalnız SI>Vyetler Birliır;ni aykta 
tutmak için değ'!, nitıai zaferi ka
z•manak içın de 18-zımdır, Mütte
iiikler bunun artık stratejik bir 
şart olduğunu açığa vu..muşlar -
dır 

l\rüttef <le içın Ş:m.d iki mütı m 
hedef şimali Afrik~da, İnglliz or
dus,le Bingaziye ve Amerkan or
au::,:~ de Tra;blusg.a."b a süratlıe u
laşmak ve bu iki mihver üssünü 
zaptıe.mektir. Sun gelen haberle

re göre, İ~fü: oı·oo•u Tobruk 
miiGWilı.eırı mevkiini 'bat.ya geç-
mi§ ve ilerlemeğe devam etırıüştir; 
hatta mlhver'n .Bin.gaziyi !bile 
boşnlttığına d"ır ha;herler gelmck
tedır, Dcrne Ct'nu!bundaik arızalı 
a.raııı c"'J>heden müdafaaya eLve -
rlş]j ıee de cenupta ç.öiden ve Cı
alo vııiıasırdan geç<cn •·e S.rte 
köriezind~ f)oe ;ı.c J:Jrlcşr,n yol
lardan çevrilmek tciı likcsine ma
ru.dur, B'" it.barla, mlhver ordu
su bakiyesinin Derne cen11l>un
dek. sırtlarda c ddi bfr mukave -
met gfute"DJCSİ stratejlk bir fay
da km :'1 ı. :m~.; et· .. '1·tir. Sirte 
köı:fezine l:ö(lar r'cat etmek miiı
'"'" taraf ·~in d~'ıJ lı.ayırlıdır. 

Meyw fidanları, salon ve .ı1s 

çlçekleri yetiştirmek.le uğraşan 
Muı.tafa maznun, ayDİ nıasada 

~ ıı,..mı devacı idi. lla~ 
dıava.um. fii.yle aalattı: 

_ Mustafadan, komşuluk hatın 
itin iki badem, bir şeftali, iki de 
"lf'lı erik fidaN alılıım. Fidıııalan 
ba1ıj;eye dl:ktik. Tabii bn sene ,,_ 
mMiler. Öoümüzdeki aene v-. 
cekleNii. Dü-n akşam eve cehlim 
k:i, bahçede, fidanlar, hepsi yerler 
de serili. 

- Ne oldu hanlara?, Kim bu 
hale lı:ıoydu? diye evde sordum. 

- Mustafa gekl•; pau istedi. 
oillcy evde ) ok!• ded:·k, hiddetlen· 
d~ hepsini söküp söküp yerlere 
attı; gitti! dediler. Kemlislı>den 

davacıyım. 

Dava evrakına göre, Mustafa,. 
ceza kanununun 516 ıııcı madde· 
sinon altı nuımaralt bendiu göre 
cezalandmlmak üure mahkeme
ye sevkolunııyordıı. Mustafa, roti· 
dafansım !fOyle yaptı: 

- FiUanla n Haş\me bee ...tmış
tmı. Sa ttmı; fakat, pal'Mll'.Lt ııoJmıt. 

dım. Ha bugün, ha yarrn verett· 

tin> diye, salladı-kça salladı.. Artsk 
gırtltığmıa geldi. Sözdr, dllıı ken· 

(Dev6.!JU Sa: 3, Sil 7 de) 

Amerik•ın ordusu mibverden 
önce TunU> ve B!"ııerta şclıirleriıti 
elde etmek 'ç;n bir kaç gün €'\'· 

vel col:>ri ylirüyüşlerle harekete 
geçm~tl. Gelen :baıbcrleroen Ce
zair - Tunus hududunu gt'ÇUği ve 
Tu .us toprakl.arına girdisi anla
§'!.ıyQr. VazJyet §'Ü'J:iıc yok ki müt
tef !derin ·~k.i1'aını gOOterır.ekte 

MYam ediyor. Fakat Bir.gazinin 
Trablw;garp'tan evvel > .. üttefik • 
ler tarafından zapledilme:ıi iıhti
malı kuvvetli. 

ıı,. ı.azetede ~lmdum: n;., genı; 
.kadın, l:ocasa yükse - toluilini hm· 
rem<-diı::i ve sındta k~ :dığı için, 
lbo~nmı:ık ü-zere mahkemeye mii
.-a,aal •laı_'~! ~ü_n_ki.i, v,~ktile, ~eli· ı 
kan 1 ı, talı$i.hm bitireeegıne dall' söıı 
\.'CIUJ.Ş,!. 

Fakat. ,u -.uuıda, koca d..,.,.. 
lun et o laıLır çok değildir ki •• 
Birçok geor knlar ,ağaçtan koca 
auyorlar. Beriki de hu.bl_:l.!'§ da bu· 
auyor .. 

Devlet Demiryolları İdaresi m.a 
kini.ot, başmnkiııist teknlk bin 
persootli ve fen memucl•ı yeU.
tirmck üzere sanayı mektebi me
zıınlan orasında bir kurs açmayı 
luırarlnştırtn1Şhr. Bu kursa inıti. 
hanla al nı.cak olan n:nnzetlere 
bir yıllık sta j ve kursun devamı 
miiddeticce aylık yüzer lira ücret 
ver'leuktlr. Müracaat ıniiddeti 
bu aym otuzuıı.cu günüm kadar
dır, 

F..ğıer, s.ttbdtlan saat ~ e-vvcl 
evin'2rle,ıı çıkarsanız, rahat r:ırut 
lramvo,,a ıx-.. l'Sl!ıiz. Böyle, 1>ahl.n 
- a&"-Z<kn <'V\ O! .,, ' n ç l<maJc 
ve traır \ ya bınmıc-k ıt.yad:lru bet on 
bin k ~va, 3l"aıb.ııl:ırm b!ll.bak
iı yarı ya:'1,ya. x.::ı 1 ac'lkıtır. lfııem N 
rıı.bat ı-.hat tıuj·..Alut <...f.ırııiJ ol~ 

nıı ... h "l:\ ue 90c.ıcn f'Onrııdci $.3<1 t .enle 
t.."111rYV"~ lıınıeıotic vat&ndaşlar rabat 
f,"',.!'a.ha.t ~:erdir. 

B'mu,, için dıe ~ıraz daha -
lcı-lkım . ..,.ı gaoe aLm~k lıYııurUr. Erl<ıeı> 

' ıloı?\ her bidtJ.ınlaıı l~ı ve 
~!'h<t:ır, E""°'1. l.'fı..ilınırya • işnalt, 
bizi tr- ' ..... ~ yap;:ır. da.ha fada ça
lı$tm)"a ~-

_c TARİH SOHBETLERİ ) 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-_,/ 

IlARPYENI 

BAŞLIYOR 

Niba~·eı, Frannnın cenup yan-

1. 

Dikkatsiz bir şoför 
bir yıl h-.pse 

mahkum cdiJdi 
sı da i:-gal edildi. Harb:n dördüncü !Balatta Bdh.iye i.;.minde 9 ya 
y,lı lçiı:d.e nasal hi.r seyir takip e· şmda bir km-ağızı çigniyerek ölü
dc<:cğini kesl'rmelıı müm.Iı.ün de· lümüne sebep olç,ı Nnri adında 
~l e bile, hiç akla j!ellJIİyen şey- bir şoför asl·ye 8 inci Ce'l& mah-
lcr oluyor, kemesi=e d.ık.kat&izlrk ve ted-

B; ,_1 dcd . ., .: .... _,,.__ biısWik su-;ilc bir yıl hap:ıe rnah-. rçna armm ıgı l'rıtı, 5 -.,. .. .• •. 

a. ıl h•rp, 1943 yılı ile beraber baş ı __"._._~ edıım ş.ır. 
lıyacak .. Şimdiye kaJarki had~ . 
!er U!criiıbe mcydi, acaba?. 

MÜ. 'ASEBET 

• 'EREDE?. 

Bir tiyatro mlinekkidinl,. ımı:a 
bir nıakalcs'nden şıı utırlan ah· 
yo•'l.uıı: .Sc\·jmli san·atkarın de· 
nizolıı kamanısma ben:ıiyen oda· 
srnda, taarru:ıa geçmeğt' ha=Ja. 
n:ın bir ordunım genellrunııayı 
g'bi, konuşuyonız.. 

Bir sıın'atk.Br odası ile bir ~ 
may oda,.,wın hiçbir nıürıasd>eti 

yııktur, Bir knrmayrn konuşması 
bir •an'ail<irııı konuşmasnıa hip 

1>eıı "'"' 4'Z. 

Galiba, im arkadaş, lıeaüz öm
ründe ne kurmay odası, ne de iko
nuşıuı kıumay cörmiq!. 

AHMET RAUF 

!lıtiyari tnımYay duralclaırıııu.ıı 

ıaıoo.men loaldırıla~ağı b;ı;ber ve
riliyor. Bu t..ıxl n.ıc, İstan'bul tram 
vay ş"[x;P.<CS:.-..dc yü:zJ.erce durak 
yeri bld~ olacaktır. Ha.k.ika 
ten, itııt:iyui dur•L.-.lar çok fazl.4-
dlr. Kısa mıeiafe1cr içi.ııde bir ç<jri 
lıü.ııı;mruz durak yerler. val'Clır. 

İhliyari durakların kaldınhnıısı 
tramvaylar11 sür'at temin edeOOlc 
arabalar dıalha çabuk sefrır Jemıi 
tamamlıyaclilklaro;r. Hatta, bugü
ne k.adm- bu tecfoirin r:.eOOı. alm-
:ınııımıış olm- ııoru.labik. Vata.ı>

<lql.ır, bi:rk.aı'ı; adım yol yürüsün
ler. 

BURHAN CEV .AT 
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BİR PALYAÇO DÖRT CAN .. 
BAZ BİR DE HOKKABAZ 
~ ____ .. J.- Mulı&rrlri: NEZİHE lllUHİDDiN \.. ____ ..J 

- Ah o el! côııılenn... Nı o ca2lp l 
g.,, n! $sd"""1 eliyl't'tft"1 tı.atınrnı. 

c " n g'-"'leri geleni< için\ çekti. 
ı ' bl.lllUn fa <:ına varn\JŞQ. 

1 
E .. y·c !Ut "' çoncı.-nı *1:Yarak: 

- Yo!. Dildi V:ıoll d~lll8mam'/ 

Ö: h=ı bazın içini çdane ır--.ıro! ı 
Ş -.o. b n · ;.ıngw- h ı..ıcur a,..ıat.ıır931 

ha~ •• 

- iç>rn! ml çelı:tim?. j 
- İç-:..0.~ ('€''~ ya.. Ne vaır keder-

lenoe<>k:.. Çok şllkılır pa.ra d~.reen b<ı< 11 
b>l var .•• B~ribirWnji seıviıyoruız ... Bu 
tarı dü:v:ıı:la buıı{... dao!ıe büş\.Jr. 
saadet olur mu?. 

Para ııllru ortaya çjoJrıca Ratip 
M~rzı.knyıı illi! ı llnaıt: zamaDllll<l 
ceıcı.ı: ru "" 'adı Eli ru tutup s>1<..-a1t: 

- Benon de brl.t• b;.- ~ 1-'-
ğ'.tr. yok ki bu düı\yada ... -DedL-

- Yemin ı:.t belı;ayım? .. . 
- y..,.;ne ne hacet ett'Jld!m?! ... 

sc:ıa Oğım; ~ ı:otıllUQl 

Sen ııeld bor-. ... 
- Anlı;<>rum... An~rum... F>

ltat atı olur ya ... Allah ıı&ııerm.ı..In. •• 
Bana r bal ola ne 7ap&ı .. ın Ra. 
t.p?, 

- Ne mi y--ım?. Alah o günü 
~neıain, şimdi btralt bu öl..rt de 
cc:.mıı1ıı. sıkılınasın. 

- Yok y<>1ı: ,.;yıe de ıç;m rabat et. 
sin, ben ö.lüa&pn az<ltamdan ııelinı<D 
değ;I mi?. 

- Bu d'8. anrulur mu camın... Elbd 
ge;irim ... 

- Oh arıca btlrabe!: ıoanca beııalı4!r 
Ratjpçlilrol ... 

Ha.tip böyle .l<ıci bir ~ ruı
burıa \'\.>rdiğİ '*1n!.tyı <lcWlroclt !çın 

kaddtinl 1-leme doldururkaı -
nede bir - ;,ikı't'!ı: kıı!ak vırdl; 
Patron oobneşe çılııruJ bo.lk.a hitap e
diyordU: 

5"'1111 hayhrr: BılY!lic sıu:ı·~ • 
ux Bayan Şadıysı Billbul ... 

Erken kalluıoı. Mini ~ acı-.. ..,._ 
R . .C:ARIT 

Kız talebe manikür 
yapmıyacak 

Resmi, husnsl, ekalliyet ve ee
nebi }'.selerie orıta ve ill< mektep
lerdeki tekmil erkek ~lebe"'1-iııı 

sa>çla.nnm üç numara ile keıdıne

..; ve okullarda t4'mizlik muayene 
anin ıak s..at } .. pdması dün mel<. 

tıeplere bilcf11>'(miı;tir. Emirde kız 
talebelerin oje sürme!•r.i, maw
kür yapmalan da mtn~d'lnLıı ve 

lıu hıtl9Sltn temini içın ani kont
roı:.,r yapılma.sı tekmil melctepler 
idareler'ille tebliğ edilmiııtiı-. 

re T A K V i PA G "\ 
R,;r.i-13~ 1 KASD1 H .. ! l'6l 

Z. ;nı. · ı 7 ~DE 

Y:l 942 Ay 11 Vnsalt 
Vakit 

&anı 
D. ~ D. ~ 

2 ci teşrin 7 46 Güneı 1 5< 
1258 Öt!<· 7Cl 

14 153tı :İkind! 944 
17 51 Akşaır 20-

Cumartesi 1 ~6 ı Yatı!ı 11 34 
604 Lmslık 1'.! 12 

RMip küıı;ilc dlliai ~ pıi -
tao<ıocıa bir tıoiult..J hlo<.eiii: 

- ~an Şadey-e Btilol11i.lüo bini& ra. 
lıal>;ıa: bu.Iunduğunu bou §batı tel6-
ton! a hab.or alarak derin blr LeıcWre 
d~iiın- Çok l'il!<ur """illi \"!! se
vi.m.!.i ~rtE'tiınlz iade; tıf.:yı! ederde 
kl'ndisin! ha&ı-et!e b"kHyerı ~ 
......,....ıı~ bu allt->&m ~ ~ 
~l dinı~ • MüjıdeiıwWnL •• 

RaLp e:tn~ kadelli """"1(Ta dev!r
~1. MıfL"ZlA-a hayretle <lOL8l sıarafl
reı;; ye, ü ne bıılu.r k en genç aı:lıım ıre,,,. 

~ ı.ıt.m"Y"r:ık: 
- hnan Al :alı.! --Di;ıoe inledi-
- ~ o!Ll)'OI'..., ya.vrucuııum. Bu.. 

.,un sende tuba! lubal ba-llt>r görü
yorum! 

Ra'-'P alnın .. dllş<:n 98Çlannı •11<ıııra 
!>terde: 

- ~ olacabm? .. Göriiyorsll!l ı._ 
lıe ... Haotal ılı: bu ... Yine ııöbeıt luilu ... 
~ m(n;aö<le !)t ne olur, 

Ratip yerinden ka'.Gtariııeu ~ 
oou tulup mrla otcırtlu: 

_ Oyun bou.nlc~ etme Ra.lip! O... 
(it< ... Ne o!""'11k? He!<- 1'11 el;,,,Ie dol
dunlutum kadıebi .. te ınl~ ..-.ın. 
şm.ı; nöbet fa:an l<almaız ... 

- - ~ ııe<;nıez... Fena\,._ 
ruın.. •• 

- i.ı.:r>eıı bit cloltlor pr\e!lim " 
(Devi!llll V"') 

K Li D u 
ZamanıO"ızdan iiıç yfö yirmi yıl !==== 

kadar .,-vve Genç Osmanın tah
ltından indırııüp Yediıkule zinodıa• 

nında feci l>ir surette öldürü!me
s'le neticelenen 8 Şubat 1622 i.h
Walinde cKilırıdir Uğrusu> !Aıkalln 
ile anılan bir türedi, İst.albulu ay
larca mcşgu.1 ede.ı !hemen her yer
de keııdı.>irrden baıiısedien bir şöh

Yazan: 

ret olmuştu. 
A:;ıl a<iı tariılrin rneV!ıulü loaıl

mıŞ'lıır; la.kaıbı ise, ne kıratta adam 
olduğunu pek güzel anlıamz: KWn
dir, Rtımcadan bozma blr kelime 
olup şarı~ılan kullaıı<hğı 'b'r iç
ki ö!çügüdür, cUğrU> da, ha-sız 

demektir. 
Kuvvet l:le ta.hmin ed<!biliriz ki, 

istarubulun kenar !batak mafuıl
leler r.den nesebi mrçhul bir kx:ıpuk 
olıuad< ycti·şnüşt>; çocukluj;'U ve 
ger.çliği, meyhan.,krde, külıani 
·kıı!!ıveler.ııde, yamamlarda geçmiş 
<ti; ve bir gün, adı ayalkt;ışlık etti.
ğ> yeniçeri ?JOt'b,.Jannm himmet> 
Le ocak <lefterine kaıydt'dihn ş, 
kol.ıına orla.aımn nişamru döğdü
rerek ~ 'b;ışıll':> hacı bektaq kü
Llynu geç.rerek yeniçeri olmuştu. 
Ocak, gözü pef~. yumruğu sert bir 
bataklık çi',ll"ğnin açılıp goel'şrııe
si için en uygun bi.- mı.Wtibti, cKi-
1.indir UğTUöU> ik' metreye yakın ı 
'bir boya 9'ilip lbaloyus 1ıopukki, 
ku.rt pençeli obir dev yavrusuydu. 1 
Ocağın dört kaşlı yiğitleri aresın- , 
cia, pek çabulk blr Z'()rba oldu, 

İmparatorf,uk t:ı;htma, biıibit'i 
ardımdan ço<:u·k yaılıut saorsak, ya
hut zinc'rli del' hükümdarların 
oturduğu bu de-virde, deovlct, bm 
lbır entrika peşinde kuşan farfara 
saray kadınlsnmn, Z<'!li!i saray 
ha<lmıla'ln:n ve !ıar's o'<luğu ka
dar cah:l vezirlerin el'nde idi. 
iİllllelcr, isyan \'e şekavet ateşl.e
r·te kavruluyordu. İstan'hul ise, 
taihammür halinde b!r şara,p bçı
sıooan farksızdı; o devri yaşa -
rnış bor muharriT, p•.Yitahtın bir 
le>1'ihasını şu satırlarla çiziyor: 

cista:ııJbul halkı hak yolundan 
ayrı.lnııştı, da'ma birbirlerini ~1-
d"S>tıTlar, ıbiı1boTinirı elinde olaru 
almağa uığaşırlar, bitlbirleri.nin 
:ıır:ı: w namumma giJz koyarlar, l&
ke sürerlerdi Ulema, limlentıin 

icap ettiTdiği üzere iimel teme:a
ler., esnaf ta, o:ı.lı p sattıkları şey
lerde bin bi~ hileye başvururlar-
dı. İstanbul riya, rüşvet, zina ve 
lwa ta çirkefleri i<; ·nde yüzüyordu, 
Yeııi~rinin fesadı ve tuğyanı i<e 
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tariıf edilmez, çol uğ>aı çocuğa, ırz 
ehli kadınlara, sokaklarda alenen 
tecavüz ~rlerd:i, camilerde tü
tün :.çerJerdi, kan dökmek, e-v bas
m .. k her gün olağan işlerdı ... > 

İ!.]te, Gen<; Osman, bu mü 11.liiş 
anarşi ortasında, hemen tek ba
şına, devleti yuvarlanmakta <»
duğu uçurumdan •kurl•<'l'Ilağ:ı te
şebbüs ebmiş bunun iç'n de, işe, 

yeniçeri ocağır.ın bomıi<mll§ düze.
Dini sı.kı bir <ilbipl'n altına ahn
masil., ba:?lamak isk-ınıştf. 

Henü., on sek'z yaışında, cesur 
;fe.kot toy bır hük Ünıdartlı. İyi ni
yet saiıilOi yardiıncılardan m&h -
ruındı.ı; timarhanelü: bir zır deli 
o~an Bir nci Mu;stafanın taraitar
ları ile yen.içen rorbalan tamın
dan hazırlanon b" ıhtiliilı önk>ye
~i, 1622 yılı Şı.lbatırun sek!z'.ıı
ci giınü parlayan üı.tilal ateş"..ne, 

esasen çoğu ocaklı olan İsterııbu
lun sal)nsız haşaratı da katrlı nca, 
büyiilk ŞC'h.ir, tariıhinin mafişer -
den Öt'neok gü~'nden birini Y'flr 
şanlı. 

Bu kant. günlerin başlıca J<.ın. 
dakçöanndan biri, ve:ııirlerdm. 

Kara Daıvı..ıt Paşa idi. Daovut Pa-p
nın d& sağ kolu, <Kilirıdic Uğru
su• idi. 

Sar1>y basmmş, gafil ıw1anan 
Genç Osman, b<:şmda kadi!e ~ 
oelik kavuğu, sırtında beyaz bir 
gecelik entarisi, çıplak 8iYe.ğıııııı. 

~ bir yemeni ile Süley -· 

maıı.iyedeki yenİ9"ri ağalığı kapı -
sına kaçarak can düşmanlarının 
meriıametine ve himayesine sı -
ğınmıştı. Soka>kla.r, kıyametten 
örnektı, iğne atılsa yere diişmııe, 
,bin bır ayaık bir ayak üstüne idi. 
<:enanın ağa kapısında olduğuı

nu öğrenen haşaro.t, bir 'hamına} 
be)ıgirine bind·riop, el ve dil ile 
'bin 'bir 'ha.karet ve tecavüz arasın
da Şehzade camii karşısındaki 
yeniçeri kışlasın~, kı.şlanın orta
sındaki <Orta oami> e getirdiler, 
İmparatorluk tahtına, deldiği 
haliktan gızl' tutulan Sulta<ı Mus
tafa oturtuldu; yeni hükümdar 
Kara Davut Paşayı sadrazam ytp
tı. Akşam üzeri, gün kavuşurken, 
Genç 09man yük ara.basına biır 
d1rildi, yanına muhafız olarak ta 
Kii:ndır U{(rusu atladı. Kavıkcı. 

u u 
hamal, mımav, hamam tel1<\ğ> ve 
yeniçeri haşaretından mürekkep 
bi-r kalalbalık ile Yedikule zinda -
nına götürüldü. Arka~ndan d.a 
Kara Davut Paşa ile en sadı.k bir 
kaç adamı Yedilruleye gitt'ler. 
Gece, kule önünde.ki kala'balö« 
dağılınca da, zirıd&11da, korkunç 
bir facia başkdı; Kapatıldığı ba
sık, küçük p<:'llCerCS:-Z, küıl11ü lbir 
od.ada, be.şta Krl'rıdir Uğru.;u ol
ma" ü:11ere, beş altı cellfıt, boğ -
mak üzere ~ç O,"manın üze,.;,. 
ne atıidı. .. Meşalıelerin ;sli 1'1"ğı 
ort=nda, Osın<n, reban'lere ben
ziyen kati-llerile kolay fıesl'm ol
madı. 

Bu on sekiz yaı;ımda genç prerıB, 
uzun boylu, güçlü kuvv<?-bydl; 
cD l.ıiver yiğilt'» yumruk ve tek
mekrilf, celiıiıtlıKını yanın3' yak
Jaçtınnıyor, hamle edenler~ •bir
lbiri arkasından ye<e yuvarlryur
du. İşte bu müthi~ ıboğ~mad.a 
cK."l'ndir Uğrusu., İstarılbul lba -
~a-khanelerin~n çı:.mış il.ıu b>ç -
k>n, Osmanın bacakları • arasına 
atılarak dclikanlıy yere yuvarla• 
dı, sabık padi§alun can alacak u.
zuı\'lac-ıru sı.kmağa b~ladı, bir cel
Jli.t ta zallıun düşen Osmanın ıboy
nuna kerne.ıdiıı:ı..i ~r<ti. 

Pek az soııre ,yerde cal16ız ola
tak uzanmıştı. Sultan Mustaianın 
anaBına nişan olmak fuıere b'r ku
lağı lre&iJdi. 

Ertesi. gün, Kllıidi.r Uğrusu, iğ
renç cinayetini, ge"Lip dol~ığı 

')"erlerde anla trnağa başlamıştı. 
Kendi çamurundan ~apılmış ser
serrlerin dilifıde bu cinayet, bir 
kahramanlık va.k'ası gibi dol~. 

Fakaıt, 8 Şubat .ihtila!ônin mr
baları, iktidar me-vkiinde 'çok ka· 
lamadılar. Kara Davut Paşa bir 
~ kadar sonr, tahta çıkardığı 
del.ı Sultan Mustafa tarafından 

az1"diildı. Yeniçeri ocağının ileri 
ge~n zabitleri, Genç Qsınanın a
lınlarına sürülmüş kanını temiz
lemek için, Yedikule c'nayelinin 
kendı arzuları hilM.ına, Davut Pa
şa rle adamları tarafından işlendi
ğini iddia• e-ttiler, katil.lerin, ,bu a
rada, vak'ayı her clolll§tığı yerde 
ıpervasıZoCa anlat.an Kilindir Uğ
rusunun cezalandınlmasını istooi
ler. Kilindir Uğrusu ya·kalandı, 
Yed'kulede, Oısmanın boğulduğu 
zindanda idam edildi, aya'klarına 
taş bağlanan cesedi, denize atıldı. 
Su test!6i, su yolunda kırıldı. 

REŞAT EKREM 

Garp cephesi we 
F:anıa •• 

Yamn: Ali Kemal SUNMAN 
Avrupanın ı:arı• tara'ı•nda her• 

f"Y sükfuı V<ı huzur itinde olmasa 
gerek. Garp sahillerinden kıt'aya 
~ çııkannak teşehlrü,lrr:nd""" 
birer ilbı . ._t ile bab~ild'i:i .,,,._ 
maııJud.an daha evvel Alıırn nla.t 
o tarailan lizmı olduğundan fazı. 

~ tahkim etmişlerdir. Oouıı için 
ıaıııı arrafmdan müttefiklerin Av
rupaya aSke.r çılaırmıya kalkı~tıJo. 
lau vak it n.aosıl bir mukavemet 
göreeeJcleri de kolayca tasavvur~ 
dılebilli<li. z...ııen mütteiıkler d• 
bu malünı &lan ke)ii.ı;etc ra~ 
he.ııhoogi bi.T ııwı<:eraya ı>t.ılara>lı: öy 
le bir ih.raç hareketine kalkı'ı"'"" 
mış!adu. Fransa "Sahillerinden şiııa 
diye kadar vaı..i olan bi:r i.k.i f.
aliyet ise a.ncaık bireır keşif har&
kcti mırbiyetiuıde .kalnııştır. O k.e
şi{ har<"keU.erinde ise kara, dcniıl 
\"e hava kuvvetleri arasında :,.u. 
bat ve ohenc::"1 t~min edilip ed~ 
._.ıigi gibi miilımi nol..--taJara dk
kat olıw.m~. E;er bn pyere 
yııklaşıhnrş ise o uman b.......ı.o
tin :neticesinden memınm olWUt
bt~-ir. Şu halde Fran-- Mt 
dMlheri işgal altında bulunan -
hilleriıı.cfon Aıvnı pa kıt' 8'5111 • a.
k.oer çakarmalı: için nriiltofikler;.,, 
çok ince düşünmeden ileıi &t.l.ın> 
lannın daha vakti gelmemişti. lJ-o 
zıın zam&ndıaıılbtri bu Jı.eyfiyet tlı.• 
iki muharip tarıılç.a da malum .-. 
dllğu halde y0ıne -garp <.iıphe inıd9 
heqeyin rahat "° 5>aldn olduj.'lmll 
kıthnJ etmelı. :mrdu. Alınaon ta.rafı 

d.aa- tekrar etti ~ miittefiklerdı 
t<>kr&.l bir giln A~-rupaya dcmebü
meleJ"llc imkiıı> bıraltmıyacaktır. 

Müttefikit'T bımdan lnhsedecclıı 

olursa o sözluı Alman tarafı r.t•:h· 
za ile karş>l.ıyor ve o yolda cevap 
veriyordu, Rusyamn. yfiltünii ha
fiiletmek 'lçiıı A\TUpadoı i«.ioıci bir 
cephe açmak !hım g<>ldiği .özleri 
çıktı çıkol.ı A1nıarı tııra.tı bunu:n 
imkıansn ohıcagm ı, çüıı.kil Anglo
sakson tarat:ı: .hakikaten böyle bir 

• işe blkışacak olursa akı~tin çoılı 

f.,.,alaşaca,."ım tekrM'~aktan go. 
ri lıabnaıruşhr. O kadu ki iıkind 
cephe ba~inde Avrupe kııfıısuıda 
iklııô bi-r .cephe ~ ~ 
bahsinde lher iki mubari p ta.rafın 
aylanlanDeıi neler söylediği aşağı 
yıı.kan hatlrlardadır, Fransanıa 
şimdlye lıada işgal edıJmeıniş olan 
b9mı..oın da AlnU>D ordularuu:a 
qgaline geçilmiş oh.afta ise garp 
~ıwkdti vaziyetteo. da.ha bat
.Iı.a 1rir !'lll'Otle bııb3ettir«ektir, 
Vak.a,yi ilıe yem lblr fa~ a.çıltyor • 
Yeni vıı.keyoj ıarp cephesi bahsini 
daha derinl.nocek. E\'Vela Al· 
manyada efAnn tıemin ve tatm:n 
edil.mesi lanm gelın~edir. İ:Jdn. 
ci bir .cephe a.çnuıık üzere Fraruıa 
sahillerinden müttefiklerin bi;r 
Yel'e asker çdanııalan i:htimalleri 
• asl.erl.ik hesaplar:ıaa w hllıltÜırkil 

har11Y.n kaplarına göl"e ıret"'tl ay
larda ne kadar uzak eörJ;lmü~ o
lıusa olısun • Almanyıı.cla c!l:fıra 
endişeye düııürmoeıkten ıeri ka ı... 
ma.ın>ştır. Bu husıısta hıgilizle r;.., 
öğrend>k.lcrine göre Almnnyada 
duylÜan endişeyi dağtmnk 117in ·11 

nu da söylemek ve tUrv ehnak.
linm ge lm;.,tir. 

- Alııranyanın en miik<'mmel 
müdafaa <>rdusu hudutlan beki). 
yor, Almanyanin hudntların<lan 

içeri biçb'.r dü"7tU1n ciremi~ ccck
tir. En mü.kemmel bir ol'liu ile <1111 

mii.lı:~ miidalae TeSaiti elde
dir. 

Bununla berab& Al.manyada du 
yulan end'şeyi dağıtmak "" efkan 
d-Oğrll<lan doğruya Ahnanyaya 
kazşı: hiç bir ciıd<li tehlike meveui 
olmadığına iııandırmıı.Jc: için yeni 
bir lmrekelte bu.lunrnağa lüzum 
görülmüştür. 

Fransanın c'f:er kıımım1 da ir,:al 
etmek Alman bakım111dnn emn:
yeti arttırmak r~in elz~!l' sanlm17 
tır. !MO haziranında muzaffer AJ,.. 
man ordulan rlerl~rkP.., Fren.:z. 
Jann mül.areke taJ.eJ.i neden kabul 
edildi de daha yürüuınedi n ş'
nalden cenubuna kadar bii liin 

Fransa işgal edilmedi'?. diye ha.. 
yıllanan !Yr kısım Alınaıılnr dıı 
vardı. Halbuki Frnıısa n.ağliıp e• 
d'ldikten sonra arlık AHupa l:ıt;. 
ası.oda meşgul olıuıynrak d1>~ru• 
dan doğruya asıl dü•man olan in 
işgal ~dihne-nıiş t-0pr~kl ~rı nu şim~I 
fikrinde &!anların d.-d'ğj dinl<'n· 
m~ ve Fransa ile mü1arr\;<'" n,·., 
ted'lın:o;ıtir. Fran..">nn}n ,;. za~ı<Jn 
işgal edilınemis topraklnrna imdi 
di g'rilmekle de ı:;arp reı>he<'n ıle 
süki'ın olma.d.~ gösterilın:ş oluy<>r, 
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Günün siyasi icmali----------- ı Şehrin içinden görüniişler: 
==Son 24 Saat içindee:.== 
Hadiselere Bakış 

iki fiatlı ekmek 
satışı yarın 

başlıyor 
tırl (ıat ü.3erinden ekmek satışı 

yapılıııuıına yııınq sabahtan itıiba., 

ren baflanacaı.tu. Ellerinde ~ 
elr.mek karnesi bulwranitr 17 ku· 
wşta.ıı lınlunmıyanlar de 27 ku
nıştan ekmeik al acaklardır. 

Vişideki Brezil
ya elçi~iği 

işgal edildi 

İngilizler To b- 1 

rulc'ta 8000 1 

ON BiN KADI N 
Senede dört milyon liraya yakın 
. ayakkabı parası veriyor .. . Rio de ja.neiro 14 (A.A.)- V+ 

de!i Alm.&D knvvetl eri !Brez.iQa 
bü~ lik elçiliğini i~• I etnıiş!udir. 
Bu haber.i, Vi ·de h aridye ııazrlı

i'ı biklirı.~t:r. Büyük elçi S<>ıua 
Da.ntas P ark otelde , lareşal Pet.>
n" n nczfüwle hitd:iscyi şiddetle pro 
testo etmiştir .Almanlan.n Bre-ı'l
yanın siyasi muhabere evralnna 
da elkoydu.ldan söyleniyor. 

esiri kurtardı 1 

Kah ire 14 (A.A.)-- Tobruk'a gi 
ren sekiz;,,.,; ol"du, bumda eV'\·eko ı 
Alıuanlar t.a.ra(ındau esir alınan 
ye;·\; \'C Ccımbi Afrikalı askerleri 
kurtamıı~tfl". Bnnlarıu muhtemel 
olarak seyJS~ dürt binden fa2 lad.ır. I 
Alınanlu oort ay mudıle11e bun
ları rıhtımlarda boşaltma amelesi 
olarak kullanm.ışlardır. 

Londra.da çıkan <Deyl Meyi• 
ı:azet.esl, Fransız Başı:ekilii Dar-
lanın JVIün:he yaptığı zôyaretten 
1ba~derken, Hitlcrle yaptığı n1ü
liık,tta ~·ağıda ki sul!ı şartlarının 

ı>lde cdi:d:ğıni b'ldirmcktedir: 
Fransa, Alsas Lo~n hariç, 1939 

hudutların c\dj! edcrektir. Alsas 
Loren muhtar eyalet olacaktr. 
Fr a~. a, impa.r&1ıorluğull'U muha
faza cderektir. Almanya, Frasız 
!filosunun 4•b'rl'ği ile müttefikler- ! 
den bu imparatorluğu geri ala -
cakhr. 

i•·ı,ya Fral198dan °istccLği top- 1 
Tni<!~ttlan va~ge;;ecektır, Fakat 
J\la ·~şal Pcten, airnacak karar ii-
1.<. eli? y ·::.; tereddüt göstermek
teu.r. 

, ~r.l Pcten'in vaz'fesi başın
dan ayrıJmıyacağı beyan edil -
ıne' cdır. 

\"~i Fransasının ışga1inin ta ... 
m;n,.,•anmış oldu~unu yazmışt.ık. 
Almnnl.a.ra karşı hıç bir mukave
met gö;terilmemlşt'r. Yalnı.:z Al
man .kıt'aları Llyon şehrmden 
geçtıkten 12 saat sonra, ~roe 
!bulunan bir !aıbrikada infilak vu
kua gelmişt'r. 

il 'nci İ"g:liz ordusu B•rdiva ve 
Tobruk'a girdikten sc•nra, artık 

rr ~'ıarcbe Siran:ı.ik topraklarına 
ınt kal etmrş bulunuy<ır. Tobru
ğ"Ur mihver kuvvelteri taraf•rdan 
t • 'ılıye edildığini dün b';dinniş -
t k. Bu şı-h'.r dün müttefiklerin e
l " geçmışt.r. ~'akat mıhv<'r kuv
vdier düşınzna yarıyacak her şe
yi talu"p etmi.:1<>rdir. 

:Mlı ver kıwv<'t1 eri Derne ve 

\nkişaf halindedir. Mütt IE'fikler 
Tunus topraklarına. girmişl•~rdir. 

Fakat resmi haber y<>ktur. ~ev -
yok adyosunun lbild;rdiığine göre, 
millrverin Trablwı.garptan ve Tu
nııstan kuV'Y'etlerini uçakla nak -
!etmek istediği z•nnedilmektedir. 
NİHAİ MÜTTEFİK TAARRUZU 

Çe-lroslovakya Curnhurreisi 
Be~, h<..rtbin artı.k sıon sa:!lhasına 
gbrmiş olduğu kanaatini i:dluı.r et
mektedir. Beneş, şöyle elemiştir: 

cPek uzak olmıyan bir :stH<ibalde 
Batı Avrupada başka lbir cephe 
açılı.c3k, görülmedık şicld~tle yeni 
bir hava taarruzu, Fransa ile iş
gal altındaki ml!'!Jl!ekeUerde yeni 
ve cicl<li lıad'seler olacak ve ni -
hayet Alm:ınya ile İtalyanın he
z:metı başgösteı"""ktir,. 
Diğer taraftan A.rrerika B~ 

kili Mar~l Smats da 1943 sene
sinde müttefikler gı>n'ş öJ\"iide 'hlr 
taarrı:ıza geçtikleri takd·rde nihai 
zaferin 1944 de i&tillısal ecliimesi
nin ku'V'l"CUc muhtemel olduğunu 
ooylemiştfr. Mareşale göre, gele
cek sene harbin sonull'l> b'ldiTen 
ıbüyük taa,.,.uıJara intizar etmek 
lazırnd1r. 

RUSYA MUHAREBESİ 
Rusya mıııharebcsl hakkında 

yen bir haber gdmem.ö.şlh·. Bu -
ralardaki harekiıt tamamile ikinci 
planda kalmı.ş glb d•r. Ş•mdi he-
n1en bü•ün c~lhxie n~oi b!r ;,Ü

i<imet h ükum r.ı•meğc b,:~amı.ş
tu. Alnı an ve Rtw tc4::,!" ~leri ıııt:
haı pbe sahası flla·s~. s:alingrJi, 
Tua!J6e \'e Nal~ık'ı göstP.rmckt'?
dir. 

B ngazıye doğru ricat;ı <h eam et
nıeıttc-d:r. 

1 ıP' ~ • 
j1 JASCHA HEIFE."l'Z 1$ 

Amerikan K.olonll:ıiy;ı, radyosu
nun vcrdi!;i •bir haıbere gö<e, mih
ver gemileri Bıngaziyi de terket
mekWırler. Bu vapur!&rın asker 
~ıkarcl<klan veya aklıkları mUh
tetl'.el göülmemektcdir. Bu gemi
lerin rica! hal>nde lbulun&cı ordu• ı 
ya lüzumu olmıyan mal=eyi 
ger: götürdü~ri zannedilmekte
dir. Yani İngiuzler Bı.ngaziye gi
rerlerse ,boş bir şehre girmiş ola
caklardır. 

Fransız A.frikasında başl~~n 
Amerikan vP inı(lirz. taarruzu tam 

Jf Kemanının ilahi n•ğmeleri i.Je ~ 

~ SARAY p 
I~ Sinemasında 

Büyük muw.Hak>yet:!e göste
rilmekte ve ~er yerde 

bahsediılmekte oHın: 

[LAHi KEMAN 
Fil.minele seyircileri gaşyet;: 

mekte devam e<liy0<. 
Müstesna biT ııı.he<;erdir. 
-~~ 

Vilnyet, .belediye, toprak mah· 
ulleri ofisi, zaluta bu ba9loııgıçta 

1 
hiçbir akoak!Ita mahal Hrlm<ınıe 
si için ı:-ereken bütün t.edbideri al 
nı.ışt ... 

Fır1nlar lnıglin bütün satIJlannı 
tam ııhmı.k b ildirecek.le< ve elle
r.indeki unları, karneltri deıtıal 

bild>r.-ceklerdir. 
Üniversite Rektörlüğü talebele

r in ndi uııi) et ni Jı.ir anketle t.es· 
bit etmekıte.di:r. Maarif Vekaleti 
l>ıwlara ucuz ekmek veri(uwsi için 
t.eşeb bib !erde bu 1 u ll'Dla luıd.ız. 

Rusya cephesi 
ır'nde Nalçıkm cenup do6'U.unda 
Rw.lar faaliyet gihterınekteıiiıı:. 

Alınan ilerley·,ı buz.da hiç bir in
kişaf göstoremeınektedir. 

Tııaps..nin ~mal doğusunda 1JÜ. 
yük ölçüde hiçbi:r muvaffakl.ye.t 
elde edcm;).en dii§man, her taar• 
nı:r.da iptidai mevzilerine b.ı.r 
atılmaktadır. 

SPOR 
(l iDoi Sal>irıııOOn Dewlrl) 

bakı:yle büı!bütün acar bir ha.le c'
nm VefiUı :Ool·v~t~oer GaJ.atasacayın 
ml-"ş1nl!' ~1aj0m mild.;,ı/aa«Jıoa senenin 
en kDrktr~u dakUt..1.laırmı ya.,alö.calt.-
1at OJ.r. Yctıil - n,~~ ınu&''Yl hattı 
eğlW" bu hat1olki ral<.yıer ııol çı· 
ıka.rma..:a iht•nıal.i f. .z.;a olan I.oda.r:oJL 
;;• ~'l·t O' 11 :.;!re t<i< reok Joendl lıö-

Beşiktaştaki yangın 
( ı ıncı S~tt>d·~r- Oe-vP rr. > 

~kt~ş Emni)"et iımiri B. ib
rll'him Fevzi d..ı süratle yan,,"UI 
ma.'-ıaJrne g:derek icap eden 1.€1"
tibatı a!mıştır. 

'B-i!şiktaş gazin06U 90kağı ve ci
varmd. kı e-vlerln ahşap ve birbi
rine muttasıl olması, rli:zgd.""ln sü
ratle ffmesı ateşin büyi;rr.e tel:> l
kes'ni artlum~ etvardak.. evlerde 
otıttankır ·yalarını taşun•ga ~ 
lamışladır. 

Fakat ilfaiye cans.Lpcorane çalı
şarak \1' 24 numaralı, ç: 'l.1<o ka.ph 
büyük evin ilit kat.nı \.alın tel 
halatla._ kancalarla çekip yıkarak 
yandaki eovlcre sir•yete mim! ol
muştur. At~ on buçukta tama -
men s&ııdürülmü.ştür. 
Yangının mil;afi.r odasından 

çıktığı. anlaşıl~tr. MczkCır odada 
gel'n ve loaynananm ka,·ga edip 
mangalı kazaen devirdi klcri OC!y
lennıek tedir. Yanan evelr s:ıgQl"ta
!Jdır. Beşik~ polis merkezı. e -
hetniyeUe tahkikata devam et
mektedir. 

Mütekait, Yetim 
ve ouı:ar 

cunuı .,.,., fıqucı; ı oıal>ılôrlenıe ga.lib(
!)'(t lbru<"14 Vda ::ıratına G.<i;n;\if <>
!ara& ~:sho.~ f'dıet..t'rl.z 
Gl:ılJ<t~ -.ıaı.iu~; ~ ,en (1 in.et Sahtft>deo:ı:ı 1lcvtnrl 

çetin m.açm< yapuoıı.ıc "111cı S.m ~ eeseselerine de tf'Şın.İlini t.emennl 
Kc"m12!ll~ar htnil.ı: iyl 1:.<r vaziyete et:ın:Şt.!r. 
gCmı.ş ~~. D'lha- lı.ÜOU'ııo.lA R.."flk İnce (M3n"8) b> y&rdırnJn 
G~ım.>c:ıı ~ıı !aydıelı bir <>r-=- ~rı.e Eyla.rn voe Eran;<J.e de 
ou yok.tur. GaJ..at.aı&:ıray rnt.ıaı~ h!tt.ıı- yapılsmneı.aı «:rtıernl.ştır. Ma.iyl' ,~ck~li 
ıı.a ~ i 1 tilıı:dt etmi;ı o lıııı. Orlıao bu "°~ W<J; ı h a.kJmıd a doemi;1ıiı loi: 
da.ha aıi<a<laşlanna •lllJITiş ~dl.r. - •M 1<a!ı.1 erlo ,..._n ,.e • o l•
Bu itibar13 OOtün ,.-iiJt Faın.*- - sa- nn da b. '\'O:dıtn k-'r1iJırı-i'• ıı J-

len ,.~ OsmoGlll Q.z.f'J"indediz". ( • 1,;_ bobs o]d-..; Fa.ıat b".ml&raı l.:·-ı • 

yet oensını tıllii8avi şekle aokmaıiı. totn taç oJ. ıp o.rrı 1 ,. ':·:-'. :ı... . rı 

Galataoa.r.ı:rh!&nn çok <*llı oynama- hepıjn. bu.,-:ı ; ~ , ' . " !.\1; et... 
lan lAzlmı:hr. melt ooğı u r 'J. " -.nı bu,,,. 

Diğt'I' Dl'l<,1"'1'1iıo lee; Fer.erin Da- }arı da b r ~ ,, < " • zw yapmak ve 
ı vulpqayı, İstııdxı1-m Tabimi, onları d:ı 1>! J rrn !~"""" k•tm~ 

»-.n S~aniyeyi ""' K- b!lldm>et güz önund~ lulımetur. • 
şaır.n da Be,tcı:>l:ıu ~Lert norm~ Den111 ' e k;...ı-..sna deıhal cımütt·lca.-
atr... ~lıer dıe dahi!ıeflr:t lllfl'iiyl•!! b•r il~ve 

Yarın, "İlt'l" bava. da fullxıl Q!b yapı'vıwlt i..~ takd•rcre Ma'.lıye 
.nlWait. oluna. bü,tıiin spor ınerekil- "'lekil"nin teUdk etm.('4c...~lftn buna 
ların<n JH,yı•eanh blır giaı ,-_...,ak- <]'.l<ki• de.r.i>ye o'\sardt al.•m•Y'!O"i!:i
ları muha.kkaı<ıtır ... Bumı bWtln kah- nıe !şa.Dl'-t ıetmı.t ve bu mevz.ud1 ~.,.:.ik:i-
birn'icz11f' 1K:'ıu-.e.rwıl Miyorua!. kat yaıp re.sına müsaa-dıe i&t.r>ınl'~W 

Bir lng iliz zırhhsı
nın b&ttt,.:ı 

hakkındaki haber 
Be'"·< il (~A.) - L:..">dr , Qucn 

Ej:zaıbrt8:ı ZL hlu.ın.ın ..... 1 tlıfı hak

ltT..00, Almanlar ı: rnıme..a '"' !c::ı 
h<ı.ber'eı1 oıs•ı= ol.ara:. k.ıb.ı.l etm<k
t.cd<r. 

--.,,...--

Şimal Afrikannda 
( l ir .O S · ,,liedf'.lll Dcı/IU n) 

ral N"gc•'' Ceza re gondrrmişU. 
GeneraL dün geldi. Ta::ı. bır ser
besti •ç'ııde ve kend!6t le hem 
f.ı.kir olarak loonu~tun' Ve t cbi. 
ıle Afrikada FraJU"anın nıenaf nın 
me::;'uliyet~n d-erWı:..e ctt.ı.ı . .ı. Kı::r.

clileri ile Ş'.mali Fransız Afr.ka
srn 'l müdafaasıni !enı;n edeceği
m: t,!ffi1in etmekte nlduğtım A -
mer~kan a:ıkeıi rrıakii 'l'\~rı be~ m 
h&rekJtımı tasvip etıı':şt:r . .3iılÜn 
'Umumi val.iler ve valiıer i~'\ıa .n
da ka!Ec.ıklar ve ı,v,·e:ce o'.duğu 
gfuı, mevcut irnr un:ora uygun er 
!arak ida:i vaz'fcl.rlnı il ya de
vam cdecek;erdır. Herkes v.zifc
.; başın .. Yaşa n M arı;-al Pe
.:en, )·a~nı Ft!lma . •. 

9 GÜNDE 60C ~lO~renRE 
L>nd•3, 14 (A.A ) - B. B. C. : 
8 inci tng \,z ord ıs · B nga.z.ıye 

doğru ın&kt.cltır. M.hvt>rcile
rir b j.: 'c'!tl clleril.'den gc'ıd ği 
ka i ıh.tle çek Hyorlar. İn,;. 
liz ô•· , ri E!fıdem sahasın."9. 
m'hn:-e yet:~J.rdir. 

İngiliz tayya•e'~ ş"md· L.~,ya

daki hava mc~da .ar'.nılan kol·
maktadır. 8 inci ordu 9 gii• de 
yağmurlara rağmen a~tı yuz · ler 
metre ilerlem'§t r. 

Tarihte hôç 'bir ordu bu '!ada. 
çabuk ilerleyememştiı-. 

General Mon gomer i yeni .b ; r 
günlük emir nC')reiım.~. Bu e
mirde şöyle demektedir: 

•- Libyada, da.ha garpte avı.a
nacak epey ş;kıar vardır. Haydi 
~ına ...• 

Bu mevsimin en ı.eng:n en muhteşem fhlıni 

CONRAD VEİDT - SABU - JUNiE DU.PREZ 
nin parlak bir 5UrEtte oynadıkları 

FarUk. SEZEK Fuat Apclı mıemwlara 1rumaş "" 1 _ _ ____ _ __ ...;;,;_;..:,:;;.::;_. J llcu.tnura tewftl kanunt.ınc'll d" ,~eııe 

o a L T A ş il n»!~ 23'4 bln llT;ı>ya m&[ oia.ca.ğı
ru da ilave etmişt"". 

TU.N1JST A FRANSIZLAR 
HAVADAN GELEN 

ALMANLARA ATEŞ Mİ AÇTI? 

Bağdat Hırsızı 
göriilmemiş lbir mıwa.lifakl:yetle 

v ELE 
Sinemasında devam ediyor 

Dikkat: Bu.gün MELEJK'te 12,30 - 14,30 - 16,.30 - 18,30 ve 21 
Sewslar: İPEK'te 12 - 14 - 16,15 • 18,3-0 • 21 

ŞARK Sinemasında 
'.Bel Ami f.ilm'.nin muhQrriri Guy <8! Maupasııant'ln ~t 

aıl:ı.l&ki , içtima i eseri: 

FAHİŞENİN KIZI 
( vvı::::TTE) 

G'OZELLiK MÜSTABZARA.'11 Amerikalı bir gazeteci 
T. A. Ş. 

· j İ · · (1 il'ci Sabi!ectrn Dhwn) 
IK NC !LAN lidr..'.c"*"i t..ı;>l'ik etmiştir. 

26/10/942 tar:hinıı., topl.antıya G...e>lci""1 cRuı;yadaki tazy ; bl'fd· 
çağırı'.an Fevka'acle heyeti umu- )e>lrn>·k bakmıJN!an bu tı:!ftrin ne g bi 
m:yc-de nis..ıbl ek riyet tem·n e- tes:ri oln~U'l"? Ve l\tJ<ya ne c;tıt da. 
di~medıği ciheti.e nizamnamenin M ya~·;ıı bt'i:~M'.ri:ted r' S a ,l' 

dd 
k2f'Şl !vt: Stalın; - «Nr d(ı.rece tıe'"· .. :t 

58 nci ma es' mudbince yeniden oldu.ğun-1 f:l1'·~ henüz r'"'krndir. 
'.>nat yapılması icap ettiğ;.nden F l<ot 1ı ,,,.,:çe prk kilçlik oi<r ;yuak-
3 B rir,c'k&mın 1942 Perşembe tır. Ro;,y n:n ;ti]<u '.e bir haf r1c ıt• 
günü saat 10

1
30 da Galata B<::n- ı!lıUJ1',orrL ı o 1Bbıllr !ı.be\'Z-Ul.<hahs olan 

ger sokak 7 No. da Hin ş:rket bu d· ğ'.dlr. ıı .-şeyo:!en <"VcPI """h'>iiG 

Merkezinde topl11nacak fevkala,.. şMn<Jl Müttefikle"' ~•umlş old u{in"><lan 
Avı cpa.;;ı.1<• va.zeı•t Mütl<'f!.ldeT loo<llA! 

de heyeti umumiyeye iştrak et- değ'<,,,,~r.> 
mek ıstey<'n his>ed;,,.ların içtima 

Londra. 14 (.AA.) - B. B. C. : 
Tuntl6tan yeni resmi bır htiber 

yoktur. Yalnız; Tunus Ü'Zennde 
keş:r uçuşları yaıpan mti 1 lefik 
havacıları orada top ateş. ~ -
du'.denni söylemişkrd:r. Bı.. at.eş 

ked:Jerine tevc'h cd ' Pdığhıc ~ 
re, havadan Tunu a in<l'r 'en Al
manların l ........ umcLc kar~l·:rr.nıak
ta o:clukla:ı tahmin edilm •lttc
d:r. 
Bujcy<' bı'.vük n'Üttef k takv<ye 
kıta•!ı vası otmuş ve ~ka doğ
ru yürlimeğe ba~l.amıştır. 

gününden bir ha!ta evvel'.ııe ka
dar h$seler'nl Şirket Vezne6:ne 
tevdi etme'eıi ve mukab:lincle du
huliye vesikası ahnaları lüzumu 
ilan olunur. 

Heye ti İdare 
R UZNAME: 
1 - Şirket.in :müessi5 hisseleri 

lıakkında tekı.:.r. 

Yeni Tramvay Durakları 
lstanbul B e.lediyes5 Elek t rik , T ram
vay ve Tünel lş 'etmeleri Umum 

Müdürlüğünden : 
16 tkinciteşrin 1942 Pazart.csi s:llıabından itibaren tr3mvay 

durak yerleri aşağıda gösteri \mi-şt' r. 
KATHlE DORSCH,in en son i!bda.i 11:2.il!.Zs:ıQ;mm~ 

-------- ~~~~~~~--'--

2 - Şirketin t>sfiyesi hıalrlcncla 
h<!>yeti idarenin l<!>klifleri. Bu durakların d~nda tramvay arabaları yolcu alanuyacak ve 

r-· 16 Son Teşrin 942 Pazartesi akşamından itibaren 

ISTANBUL GAZİNOSU 
B EYOGLU i ST iK L A L C ADDESi 

' 
ind:remiyecektir .• '>ılyın yolculara ,lıild.izfür. 

AKSARAY 
ŞEBEKESİ 

BEŞİKTA.'? 
ŞEBEKESİ 

BEYOCLU 
ŞEBEKESİ 

Ed.rnekapo Bebek Mec diyekö.vü 

SA~üV E 
Keman: NOBAR - Kanun: AID1 ET - Cümbüş: CE'IIAL - Kema•n: \\IAKSUT - Klarnet: 
SALİH - Darhu.ka: FEIUT. Oicuyucul~r: AGYAZAR - FARUK A LTL... B ayanlar: 
F AİDE - İZ!\lİRLİ MELAHAT - Bll'.SEN - CAllİDE - NERMI .s - SilllER. 

DIR 
12 Tablo Büyük Fwta.i R E V Ü Yazan EKREl\l RF,ş1T - Müzik: CEAML REŞİT 

Atikali Arnavutköy Şişli 

F<t h Kuruçeşıne Hamam 
Şehzadebaşı Ortaköy 

Harlı.ye 

Beyazıt Ga!atasaay Tak.s m 

Topka.pı Barbaros 
Galatasaray 
Tünel 

Şehremini Akaretler Tepebaşı 
Çı;pa Dolmabahç\" Banka:ar 
Haseki Hastanesi Kabataş K raköy 
Yedikııle Kolordu Eminönü 
Samaty~ Tophane Nişan taşı. 

Etyemez Karaköy Teşv'kiye 

Aksaray Eminönü Maçka • 

OYNAYANLAR: 
M UA M ME R - HİCRAN 

SA LAl-I ADDIN PINAR •• LÜTFULLAH 

Laleli Tepeüstü 
Beledıye Kurtulll8 
Sultanaıhınet 

Sir.<ecı 

Bahçe kapı 
Yeni ko"1ümler - Muhteşem dekor ve ışıkl.ar - Fevka liıcle mizansen. Eminönü 

~ııı::ım-IB::ıll __ ._.__iiiill ___ Telefon: ~74 ____ .. _Uiill_ıml _____ ., 

Ingi]te,...dc dün)·amn en güzel l' ~ede ha' ayakkabı alan oldııl!~ ı;>o 
ıryakkatnları yapılırdı ,." lıu!d bi. cöTt tane alan da va-d • '\i a-
y<pılır. Çekosln,ak,Yal m<'Şh'Ur a- saliyi 2 kıbu\ eJelrn. Bu.gün cr-1 

yaki<alıı fwbrihu>ru Bata: :\fan· I ta l::ir k"dın ayrkkı?bı•ı .20 l:ra
çester yakınmdakı ya«kab:. fa~ dır. Demek ki. ) a'ınız Mar.buıl 
r>kalôJI'llf>Cla bıınsiı:de amelelikten ' kadınları ayakkılı:ya üç m;:yo~ 
yet ~tir iki yüz bin liN veriyor~a<.. 

Bi.z;.m ayaKkııbı derdımizle bu Uurum böyle olsa İıe 'se •.. Fa-
İng:lterenin bu m<!VZuclaki husır kat, ben iddıa eder:m ki, sayıSl 
siyetincle ne münaseb<>t var di - on blni geçmiyen b:r zümre var-
yecek:s:niz ... Fakat bugün ingil- <kr ki, ayd~ b'r skarp·n alır da 
terede aya.xkaıbı t'ıplerinin tam ve otuz l;ra \'erirler ve bu da scne-
muru k b:r standardı%as)•tma tf.bl 1 de üç milyon a'.tı ) ::.z bin l'ra e-
tululduğu!'u b:llj'<lr mı.ı:;unuz? der. I§te 6raf ve lrt .. -s bu i•inc' · 

1928 düııy.a buhranından mnra dır. Çunkü İstaıı.bulda, lüks );adın 
İng.lterede. her sıokak başmda' ayak ·6Jhısı sat n dukkii.nlar:n •a· 
ıöyle b r füsıa rastıa rdı: Buy yısı, ~ki yuıe yakl*yor. J3a a 
Br.td'ıe.. İngflız nı.lı ku arınız! karşı bir tedb4x alınmaz..qa bu ra. 

Ş.m<li aynı pare. a, şu şckilıde kam beliti de d :a ) ukselccck• 
eğ' .,.<-Tilm ştir: 1ngiıliz m.ah, !a- tir .• 

kat n ümkun oldugu kad:ır az ve Yalnız İstaııibui. e!".r ndı-, sa,· SJ 

kolay buhınur malı kunanını%! yüz bmi aşıı' ya~ blr k d n ~l' -
Ha~'=ıin iç•nde ve d•şır& ol.an bii.- kfınu.nun lüks ıçm, y.;.z guzcl ği-
ttin mfi.!C'tlerin müŞ"erek blr diiıt- ne ve ayak zerafct,ne senede y I:" 

manı vardır: Lüks ve moda... mi sekrz mılö"Qn lıra harcaır. 'arı-
nın üzer;nıie duru:<.cak bir mE'6Cle 

Harpten oooe, 6abit çeı;.Hle:ıini, 
modeUeril'i sık sık 1'f.lrüdğünüz olduğuna kanh. 

ŞE;IIf PLt 
mcı!h-r clng>Hz a)·akkaıbıfan, na 
~akı . .iır, felu.t ya:nız çeşitleri a-
7qln, ı·r: MUrel<ke[Jter: basite "-"uhtekir Gömiekçl 
doğru f;l tmeğe çalışarak... 1 Su:tımhıun&mDda Sakl!Çl!3mt'6! ..,... 

Sor aylarda Almanya ııeyalı• lroğuıda gö."J>1""4' A.ııer Kıı&.lo' ;n 

t:~e ı:ıde-n g<ıııetee· arkad•şla.r _ Lğrıd>r ttl<carl~ H :.ı>ln <, ı 'a 
dar fb;, ·ine şu suaı. sonnu~tıım: ı > '<>P ııömklc it im~ !al ,. 

1~'"3ft 2186 Jir~·a ~r.lariı.< E t:4 
•- Berlin'de, P U?'de, Bük - Kaç;Sv;ılıJt ~ mt'llTUl'ları ı:. faı. 

Nş°te b 7Jde old.lf:u k•clar bo) dan ..._-ç ~ y~a ıına.rsk ?i l1 
~:ıntarlı ~puç gı:Yml:ş kadın p-

1 
K.<ll"'Jıım& ~·e v.,.. "lllljl 

dtl:-iız rrJ.i?_. -
- Ka t'ıyen .h y .r .. . B tlı:ısaa 

&::·• "~ sQ:m<'~ alı~t ~ım z o 1 
ş·k ve zar'f ka<!ınlar .. rast1ıY"1ma - [ 
dık. Güız..llıftolerHe m e;ı!>ur ~acar 
.kadınlar• da, byu!etlerin &~ına- 1 

1 
kı ı bas"Ueştirm:~ er. Z ı... ak.<i 
~~kilde g'yinen Hr k:ıdrna, halk, 
r-arrp rar'.p bak~">" O!'l!'arda ilik
~ ka".ıı cemtyet ve devıc.t olduğu 
kadar fcrd de nıüc·delô' hal'nd~ 
d:,. Aya.kka.bıbr •lancart t~ ola
rak çıkıyor- Güzel o'makla bera- 1 

ber basit ve mü . kün oi<lı.ığu ka.
clar dayanıklı .. Zal<>ı' hucluısuz 

paranız olsa dahi, i9kd:;'tin.z ka
dar ayakkabı almar.ız.a imkAn 
yt>-k ... Senede, ancak bı.r ıSkarpin 

alaıbilirs'niz, o kadar ... • 

Kadınlarımı'Zın yalnız yuz gü -
:zelliklfri için yılda. dört milyon 
lra gibi aklın güç alacağı il:7ir ra
kam harcadıklarını kabul. etmek 
i-temiyenler, ayakkabıya V'!'riJen 
paranın büyüklüğünü duyduklar1 
zaman hzcıretle kalacaklardır. 

Tereddüde kalacakl.ara adresini 
ve ims.ni vennegl' hazır olduğu
mt4Z ta:-:nmış bir kunduracı, bıı 
rakam üıerınde ;ıı iztbati ve-rdi: 

•- İstanbu!da vt R'ti b r he 
sapla seksen bin kadır, yani J::;ı

<lın r.üfırsunun ylıııdı:: 17 sı, ın Ja 
'P •puç giyer. Il•.ı.nknn içinde se -

Hepsi haram 
olsun! 
{2 inci ıfe • Dev ~) 

disi evde bulunmasa bile parayı 
hırakttaktı. G!d;p soıtlum. •l!a
berimız yok!, ded:Jer. Öfkeleu• 
diın. Kendi fulan.!arınu sökliıp b;da 
çede bıraktım. VG!ZGr~tim, art k a• 
lacağmıdan da, a!dıi!ınıdan da •• 

Sade onlar mı ya?, O ne g>lizel 
salon çiçekleri, Kır~konmazlar, ().. 
ya ç>çekleri, türlü türlü begonya· 
lar .ı. vrnn"ştim. Onların da pa
ralarını almadım. Daram olsull 
i nşaa llab! . 

Hakimm suali ıizerin~ tlavaeı: 
- Evet, dedi. Fihski k.enrl'-.;ne 

{;danlardan b"r;n borcum • '·'!. 
Kaldı aruma .tıığbaşmıta mıyız? Bı 

ne b;~im iş? Du(:'nıım, pek üfkclen 
dim. 

Mahkeme, bazı cihtti~rin ta h ki
ki İÇİn mu'halı:enı.,yi ~ka hiT gü• 
ne bınkb. 

Mahkemeden çıkan manıuıı 

Mustafa, davacı Ha.· ne, 

- Haram oJ,un inş:uıllcl.:. d~ 

yı>rdn. Haranı olsun, bütilo o be>
gen) alar, o c:ınım ciçekl t, hepsi 
haram ol•:m! Hep i hnı'am ol un!. 

Ut; E J •• lir :ı ET 

l L. N 
100 : 140 l!n u«"~'li w e mrilı: = k .,,., itı1lyaç "3.rdır :N'>.ftll v <"' 1)Ci 

bı~ tınlf eitic•·:"1!ıt " 1ıl:)'('t?Wl .. l3Sllll ha 2 \ teıcl1cn &an'a.t dı ulu ~ o!-

'

ma61 ve. e:cıotd< rıı:ı'ö."U.: ~ v>e bilha.9'" olı:ıııncıUli ~'il< tcd>i= .. t""1,: a _, 

ır.:.!.ltör, şarj '"" t'.lmfrin&:..., aıı!arn..ı. '" talip o ~krıo T<t1c olımıa.ı ectl('o 

bl bir kr.u;e ile "" ckınn:ıs, ~ru ~ o:a..,,• ,..rıtv, 
İsıtek!Pfer-.ı ~ıyetıns.ırrw·ı"~ ırd;:tıep d.p~oraa!.a.m:ı&. nüfo..ıs ciD:k"'.c 61..K'P

tl, 11.!k«!:lt - ve )"*1lorııaları, ıwaı .. ~ k:O~ ad...t ıı.,'"><>1'.I, 8 a<k,;I .ııo-

1ıojratlan v~ ça.lıfltıkla.rı -:erden ıılmlıı o:p.uı.!arı bonıen<&'•'llVı• 
H/11/942 ıı:uııU Kula! MU!<'~ Kr,1o. Komut~ bim.ı;;& ~ 
emıtei.eri .., okoır. ( le59 - 1:!95) 

lstanbul Defterdarlığ ından: 

51333/8 

5218'/4' 

c""" 
~ Y>l:mz Çrl"ll'llo ""'"°"nde Fer'i)..., 
Sara,ylan ~tar014tmd•n 3 panel r~ 
85, &7, 89 yew 84 - 111'1 ı;ayı'ı 224 me~re 

murnbbal a n:a 
'l'q>i<4>1d4 "'*' B<ır=hl:a ""1i Fatnn. SuL
t...n ınobotl!=ıun ""k' Mekt~p ~'>Cııt Fedai so-
ireg...00 ...., 12 cnJ 16 No. lu 71 ~.tr6 
murabbaı a ru. 

51217-1114/121 Mtt>dlyeltoy\1Me 10 P&lta 57 d:ı. 11 pır-
ı ....ı lolo. lu 238 net:·e mu·ilbbaı amı.. 

:>2151/70 Eyilpto e>lltl Baba H ydor ytoi D~'Cill>c 
ınaha i!'SİR"R eg1;; Killsr -Y'l'<l• Kar:ıko! ııo

k.alJlıda esı.ı v~ ycol 17 ""pı ,.yılı ev. 
51161/4078 Fa.tltı.1<! Beyazııhığa malıall"""1ın P"'6 oda-

ları -atındo eokı ve ycru ıo S«Y>Iı H 
nw.·Te murab!>aı arsa. 

512!7-U14/1S9 MıeUdlydtôyilnU>e 13 pı'to, 2 a<b 12 pıırıoe! 

521&4/28 
No. lu 3400 metıe ır . • b .ı :m;a. 
Fat.1ıle e.ıkl İ:mrthor ~;. Hacı E\-lıat ma
hal.Juinfn Samancı o0-,' ~ ~ğında t>n 
e~ı 14 .,,.,; 28 ,.eni 46 kapı sa,yıJı 34,50 
'""- re mo.ıral:ibaı arsa. 

51217-l!H/l:lli Mecidi)'d<qy\ln.:le 10 pa. ta. 3 ada, 13 per. 

T~n•t 

2240 168 

100 8 

69.& 8 

38? 

ıs 2 

3400 25S 

31 3 

sel !>lo Ju 1630 m~tre ın<·•.tıba.ı •f'S&. 1630 '2& 

Y'*-""" .,,.,ılı gl'7ı4crıcnkuller açllc arttırma ile mıı..,. çık 1.ır: ce ta-
lip zulwc eQııed!~en 2/11/942 taıi1> • " t.'ba""'1 b;r ay iç~ ,.. ı b• 
frıd<ılmu;l:ır. ıatekhlerisı mu'Vllkıkal ~· • ,,,:arı ve n!ii• !:ı v y .,.., "'lla-
lriy!e birlilcte l>-r 117 w;'nde h 1"1r., F ~ "' Ça~ g •. e•l saat ı' C., 
16 T& lı:adW" M ll4 llınlı.ıt Mijdürl :ııd' mwV!""*''n (1059) 
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M o N H A s A N K o L o N y A Si ç 1KT 1 
A,~0.~ ... ~i~ !li~ ıdüf edilıniyecek ~r«ede nefis 90 ıkrue limon çiçekleri HASAN lmlony- büyük !ednkarlı4' lar neti.:esi i<.tihzarına muvMfak <>lmn~tur . HASAN Deposu ""' şub elerin.de np ~ 50 • 1/16 80. 

1/8 150: 1/3 300 • 1/2 475 • 1 ki.., tOQ lruru.şa 9111t.Jıia çılı:uımuştır, NESRİN Limoa. çiıçe!Lleri dahi çı!<tı. Fiatları şunlardır: Cep şişesi 35 • 1/16 60 • 1/8 100 • 1/4 175 • 1/3 225 - 1/2 275 • 1 kilo 525 ku•·uşhır. 

ATATÜRK'E DAİR 

Cevdet Kerim incea 
dayı çok mühim 

bir konferans verdi 
(1 irıo S·.h•!OO•'ll De•:ım) 

şıdrr. Bn hak i<;inde millei ve dev-
1.-tkri insanlık aleminin bir cüzü 
sayıp umumi btt anlayış ve anlaş
m2 içinde hayat siirmelerine ve 
bunun elinden geldiği kada'< hadi
mi olmB'k rsteme,indedir. 

Kemalizm onıı:n iı;in düııya mil
leller"nin tetkikine ve imtisaline 
liyakat kazanm~!ıtr \"e Atatürk o
fü!fl için )' alnn Tü:rklüğiiıı büyü
ğü değil dii.n.yanm en büyük İn· 
•.:ını sayılm.§tn. CihalloUl ölümüne 
hep bcr••'ı.,r ağlayışı bmıdan ol· 
mu~tur. 

Insanlık bir gün ya yorulup ve· 
~ a uyanıp her milletin hBkları da
ircs'nde yaşama idrakine dönecek 
olw".",.a, Jiz;m olan usul ve prensip 
lcri Atntürkün ndıundan ve Ke
mali•t r.ejimden arayıp, bulup 
alnbil..,ektir. 

Vatand.11lar; Atatiirkte Cumlhu
r iyet ve inkılap aşkı milli hareket 
inki-;af eıı;kçe p>yderpey \·asıl 

olduğu bir nctke ~eğildir. İnönü 
m:• ıarobe Itri sıralarında Keçİö· ! 
ren yolu üzerindeki sırtta ş;mdi 1 
}ıa\ a ra&a.t merl.ı..e-zi olan !'ski zi. 
raat mektl"bi b'nas-nda çah~tJğ'ı 
bir gect' lncholudan bir telgraf al
d" P.u telgrafta (Son Osınauh hü
l.UıHda.rı \~alıdettiniıı damadı Ö· 
nırr Faruk iki ya\'Cr'lc buraya 
gddi, ..a:ıurdadır, çıkmak, Anka
r;ııa ı:elınek ve k:ılm;ık htiyor) 
tlcniyımlıı. 

Atatürk mun bir mülahazadan 
sonra yanınılaki arkaşlara şöyle 

•oylcdi: (llcnü~ zayıfıı; bu şehz:ı
duüıı An:ırloluda bıılunu~undan 

f;nd:ı,Janma yolları olab lir. Fakat 
lıir. hu i.ş" (' gc~ n1i 1 let~e savaş.ıp~ 
ııı.!lct<:l' bitirctc~·z. ~·ununda sul
ta'.ll:ı;a ha!, idd'-1 etnıck "ınkiınrnı ) 
\crınr:meli~··z. Tc,·a.:.Ii • Iüliık ve 
Yıldırım Beıaz·ttan S(lnraki kar· 
ı:a~alıldarı lıa.lırlamalıy·z. Biz mil
li h:ikinıiı eti tesis edcceği'Z) dedi. 
ve ~ıı emri v ... rd'rdi. (Vapma gi
<l :n:z nez.ak-etle rnnanırlc cd"niz. 
'\·:.ti.an , .e nıillet mcnfaafnin keıı· 
d:sın·n İı.otanhuJa döuıue~ind<? ol· 
tluğu.nu anlatın) bu emir )'erine 
gcfrlidi. 

kıırd'u haırlatıın zata; mll'Sllllan 
bırakına, berşeyin kaynağı insan 
zekasıdrr. Si7. bana bir zeka tim
sali al"ayınız demiştir. 

Atatürk Türk milletirun, Tünk 
vatatlJD'ld jstikl'it:ni, saadetini, is
tikbal eınniyetin aramak, bulmak 
ve temin elmek için bi:r dKika 
durmadan çalı.şan bir kahtaman
dır. Bu gayoye vasıl olmak için 
dünya ile yurdu bir an mukayese
ckn fariğ olaı:naını~tır. B,unun .için 
kendine mukadder olan fanilik 
kaç y•l ;diy'9e onun bir daklka.sını 
bile uyuyarak geçi:rmt"nin sanki 
biı• günah olduğu kanaat; onu bü
rümüştü. Atatürkün her b:ri bir 
çek zeval ile dolu olan ve ekseri
ya geç vak:tıere kadar devam e
den sofrası bundandır, Orada mi
safirlerini sıknuımk için ara ara 
Jat'.feler müst.esna tutulnrsa kaç 
ısaat sürmüşse daima vatan, millet 
' 'e inkılap i~leri görü,ülmüştür. O 
safraların bazan bir ı;} lığı, bazan 
bir ha!lalığı, bazan ~ir gecesi bu· 
hınanlar •çin bir üni\-eı site tah
•'linc bedel geçmıştir. 

Atatürk içjn dünyanın itffak et ı 
tiğt b:r va,;ıf da iistiin ve eş;;iz bir 1 
kumandan oluşudur. Ltikliıl mü- j 
caddesi Ea~kumantlanlığına ka
dar deruhde eti.iği muhtelif ku
rnand;:.nlıklarda her \'akit göster
diği hüner ve s-cvk ve idare üs
tünlükleri kendi.s'ni t&ıutnuya kili 
gelmekle lıcraıher ist.lklal san
şııı<la siyasi vaz'yct ve im.kanları 
strateji ilmile birleştiren llıiin.eri, 

li~akr.tffii eşsizleşC""cck kadar üs.
iin olmuştur. i\lcy dan muharebe· 
]('riııde tatlıik etti.:;l stuteji hü
ncr.i silim farkları h•tisna cdiliTse 1 
diinya ordularının bıı;:-ün fa~ ıia· 

landı~ı kaideler olmak ta:zcl'ğini / 
muhafaza <?tmcktedir, Onun ku• 
mandanlıkl:ı:ki en biiyiik vasfı ha· 
b<>r ve raporlardan sez!şlerndeki • n ona k:u·~ı çok çabuk ve mües-
sir toolıir alı~uıdaki üstün!Ui;.>iin
dcd:r. 

VatandJ~lar; Aatiirkün manen 
huzurundaki bu toplant ıı a Jıuç-iin 
y cryilıuuün en mes'ut b r mill.-ti 

olmak saad.eti iç'nde yapı) oruz. 'ı 
Bu, Şefe iııaıuna.nın, Şefe uyma ... 
nJo, bütün gönülleri vatan ve mil
letin mü şterek menfaatine çevi- 1 
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- lstanbul Defterdarlığından: 

Cinsi 

51217- 1114/267 llreod'Y'f'k~'iiıde 12 pafta, M a<la il par-

r 

. ı 
NEZLE - GRiP - BAŞ - DIŞ 1 

ve biitün ağrılan derhal keser. Her eczaneden arayınız. 1 ...... 

~2181/63 

...,ı No. lu 444& m~ moırabbaı aı..a 1111,50 84 

}}ır.hlÖr.Ü'rl...+- 'I'ülhl'tıtı(.'i H'i.l arr.e!ruin ma
'laJf.e3tn<lı .e-,).0 Or-t.a yeoı. U'!:n<t·nn ~·J.a 
ıı.ılci 1 yem 34/t No. lu 13·1 pa!ıa, 777 aaa., 
13 µ..ı..:. ,, : No. lu 26 nı:ı1 t:·e t!lU'f'~bbaı ar:rN"l. 52 

52153/219 .&"'l3tJr.c:.t:' · Y~.ıa-cı sıcitlğ!l:la 320 ada, 13 
J')3rst'l, 7 tlt'j No. hı 3G .. f.l•t.t' rr\::O..~ı ur•. 364 

A1t:saır<;J-'"" C'IS'.d Kafp K:ı...;!ıffi ,.eor Y:ıı1l 

mai'ıailc~·nlıı ~ Yalı ~ı+..anr de"ı-tr.Y.~ 
"(t·ni K m:;al aOO:i1ğlrrl:ı. €'~·<' 148

1 
yı-ni 167 

No. hı ~ ı O pafta 3-lO .c.ıda, 4ı5 ıx:~se-! No, 
lu 29 tr.e:.rl' mı.ır.-ı.bb:ıı ar. 3-. 50 

Devlet Dem"ır yolları Umum Aru ""du"" r 1 K3/H B•Q"Og!ur.<ia "5k.I Sttltan n ... ynı.t yeni K<'-
··~ ~ 1 mın4t<ş nıatıaJ,""1in ect<i M-1'htne y,;ni 

Soldan sağa ve yu.kaulan ~ğrya: GaJ,ta Şara.p İ'k•''"" ookağıım. N'<', 
l _ insa.n 1opıuluittı. 2 _ i;,-i, naşı- lüğünden : 1 yen;.., on yel'iİ 7 _ s N. ıu kiıı!r """-1iı'-
~~ =~: ~~~~\;:~:ı~ ~~~. 35 = ia~ ktırs vl~ sı..j gö~~ maJr.nit$ ve ~ı~~ t('4(-rı:k btbo J>N"- F l.ı:!toe ~;·'.~~~112 ~~=~'~1:it~ı~ Pcu~ 3000 233 

Bir madt'!Xi:.>n ~u lra:!ı. ... hl (loi kCJ~rre), .901".ıe!I ve tNı mırrnuru 7eti~1Jmdc: U2Je ı't' lüzumu k.ada.r ::>an·G:t ümıııu n'ICzu- rtıa. td.t::ığrı~ es"-.; 12. yf':ıi 18 No. lu '"" 4500 338 

7 - Karadencz. uşahrı, Biır tem. .... r v~J- rra aJmecakıtıT. Ya.pı·lacak kat>u! imtiha.r~a gö.~t·r~e.:t n~atta.kiy{ltc gö- "YuJ.;.arıdıl yazılı gn.) i ınKnıw:rer 30'11/942 Pa.zJ .. ı.1.?";.. gtinti s&i.ll ıt di!' MAl-
taf:l, 8 - Yi.i{~JD:nek, 8~ 9 - Yaş .rf' san'etkirr unvQn•y le 6.')'d~ 100 b~ kaxlaT ~ \•e.rıe}«'tk:t:r. .lt nn,:.-1ıc ~J...X?.ii:~ilıı.iıdt' r.:t_ir.t'\d.-i.<•l Kom'~"'Or.d-:ı Q.i'C'"l a.\-- \,.' a<;...k a.rttım·.a f • 
&mı,.aı bit• aH·yva (ik: kelime). .Bir ~nelik s'.aj mü.dıdt-tft muvafimciye!.lıe l:;ibrculer fitl.sc•l edilir. Ve rnu .. !saıtıl?ıoa'ıt'tlr. İl9 ·:ıic:Jertn nilfns biiyVııt cJZdı.niıaı"1. '\."e mto..!'V~ ~·n·nın.ı mt.lr-

Dilnktl lınlmacen~ balled:lmif t~aı. : p 1t.ırs ;~r<1.-ld (muvııtt~crine cöre me<1uıa .ıeıre "" <kıı>cı tekn:ıt l~.,pıac·.,,1e ttr:to<"' .>lr .;ı:; ~tiııı:lc K<ımisyu;a ,..., tazla ....ııaı. iı;Oı ll1i!ll ım:n 
pk..li: k.a.d:roısu da.hill.n.dlc tıeri i t-dıerleır), !~f·Liı.!irr~ig:...nt~ aı.d,..a<:.a~~!ai-.. (1 251) 

1 2 3 4 S 6 7 il ' A.romlan şıı-rt.lar şun!aırd;r: 

1 

. 1 

" s 
' 7 
f 

' 

E v • MjAIK 
D A v U L il 
A R A •A N 
N. z EIM 1 
IYIKEL 
•AF E!Tlm 
t L E L 1

•):... 

S I 10 t 1 LA 
E.N 111,M AIV 

A R A 
N E y 

A• E 
N'• T 
AiM• 
SIAIF 
• o,o 
V E il 
E RIA 

14 2nciteşrin 194'.l 
18,00 Progı·;:....,, ve Meııılc1<et &ıat 

N/~ı.. 

18,03 Miiıı.'<: R~ 0<--:ı Oı'Joeot!'ası.-
1! >r T• lrl<., ıogro.ıır:ı. (Şef: NS
lı:ıd E. .Jli:in). 

1 8. J 5 Rad;y'o Çocu:< Klii'bil. 
19,30 ı!err. kt S::>.. t .-\y:ırı ve Ajacıs 

l":ıbı r 1c ri., 
19.45 SC b .ı 10 D•k·ka , 
19,55 ~ ••• k Fa.;ı.l Ih' <>!>. 
::o 1'> Rad';Yo G ı..etc • • 
20. 5 · c Ş .. rt:ı'a.r. 
ıı,00 K?l'-U<~'IXl (K m"'1 T•neya-

) 
21.!5 ~LW.k: D;nley~ İ-iCk1ıı"ı:'i. 
21,45 Kçr, a.., (h-i "r Kôl'..llJ.C.'ilU-

yor) 
22.00 Miı. <: R'11dyo S '," Orıi<.en. 

tra..::ı (Şc!: N' c;p • .\ .. m). 
2'2,30 Mı n 'ket 8<..at A;yarı, Ajans 

I-Iab,,;ı.;....:..'"ri ve Ilı. r :.~r. 
2~,45/22,50 Y:ıır-nJO Prcgr>m v~ Ko.

pan;ış. 

ZA ri - ı ~... i.11 ·r.ıp F~oil~ tıf"'"tr ·'ı.:-n 

aık:•gını ho.ı\: 0,~ t "·:et> <-'1"kı z.~yı c t.t:.ım., 
yı ı l'i o.:ULa~,..... c . ..: ~ n.n hı.;.~:- ıü 

.) 11\.tur !\d...;.U\ t :\o, 69 \2';'6J 
r.ıı..ın"). :ıc.- BA \."OGLU 

1 - San'at Okulu me-ıunu ohnHk, 

2 - ASJcerl'&'ln< yap.nış bı.ıJW1111ak, 

3 - Yllfi.l otı.:u gı'c;mtm.iş olir.nk, 
4 - Ecr:ıt.•,bf ile evti olmam.ak • 

Ttı.l'i>lerln bir dllı-kçe i!e 30/tl/942 ta.r'hir>e b<laT l .. .&rıı:ıul (H~, 

S!rl<ro) :imıır, Balııuıoir, Anhre, Ka~ri, Ada"'1, Ma,atya rut<~lr A!ı:vm ve 
E:~.:u:-umd'a İ.}!<"tme Mtidürl~lerü-.e müwaca.at edecckleı~r. 

Otle'«Çeyr ,,.rilı adres ya:ııı·:acıık aşağıdaki evrü. JJ~ri!<ıcı<Jı.tir, 

J - Me%tıep d)plomrsı, 

2 - Dı1ğ!'ll ,'l'k ~ğJdıı. 
3 - A.$1 ktğıdı, 

ı - Niin~u;:1M IJT'IU~ibince 75X90 eb'c.ı:ühdia ıo ten mavi .-cllü!oz kağıdı p~
zarlık~n Bil.tın o.luıacaktır. 

2 - pazı;,·!ll< 24/ll/942 l•.rir""e =t'ıy'n Salı giınü saııt 9 40 <la K:ı.ba•~ 
Levıız:m Şı..bııWıdcki Alım Komı!sycmı.nda y;'.t.pı,'a.ca.ktır. 

3 - Ni!mune h~· gün söz.ti ~çf·n Şl:bedf) &~rü:t.bi hr. 
4 - İııt<l<'.!!er p:ıroarlık için t.:ı~ :ı ed .ı ·n gl:n v< w..oıte ,;, 15 gü_,,_ pa.-

ra...'br~y~e bfr;ı~-e arlı gtçcn koım~·ona g«'m..,.Ll1I"I T.-an olı,r.\IT. t1250• 

--- ------

Öksüren!ere : KATRAN HAKKI EKREM 
Gagrımenkul 
Satış ilanı 

Gayrimenkul 
Satış İlanı 

Sultanahnıet 5 inci 
Suih Hukuk 

Hakimliği!:1den: 
Evkaf Hui\.U:i nıı; ı:ıvir ....: n ö!:.nr.ıü il· 942/29 Tercb 

zıc:ı.·!ıne 'tıe'rf .. 1kıt't:: -./· n:nh.tur.wn ~ e.!· 

Sullailahmet 5 inci 
Su.h I-iukuk Hakimli
ğinden: 

İ!;tmıbul Beyaı.ıtta· Came.ıali ma- ks::>m....n.1JCi oiao ::\lurukl att J..'i:.ıt.JJ. c \:a
hııJk..,,iııde Yahırukaııaııı •okağuıda n:ıda. l:iu.•.an :;el~ne"' Dı?lbb~. -,. ını;s 
16 Ne. evde nmkcm ve Beyazıtta m1h;.Ua.•ll<ie Ç hı Çi'Ş!T.ı..'lr 8'.alo ..:> 

Ku.•ı.:..,.lar c.addeindc İma-ret so- Wk.i 8 No. vı• DeiX>i ~ Y"'1us «=co ı;-
·s :ı &:.~ 14, 8S 1111(.~l'~ Vf Çi.tt.e ~rr.ıc ac-

kag.n<İ.a 35 No, kendi kahvehane- r.wg:n;., 23 mı"'re yılız u o:a.n v;ı uç 
s:'Ild-e kahvccit:k:le icra)~! tiıc:ı.rd. ceµnıe,, vQ ça1 ve p .. :2Jt!' mah.:ı1liI e 
etm.,\te i.kcıı 4/3/9-12 tarihinde ı;>c>.'c uızak iç<cıde lııuyuısu el.oh! mevcu• 
vukı~bulll'll üliimü üz.-r:ne ınin:s- bu.Juoını;yarı ve "" ıı'lllld;ı, ı;ıeşn e;,. 
... ~:.ııtn ta-lehine mebni terekes~ne lı• o:.ın.v'an 875 nı.ttl,:e s::ı.Jıa.m?-;C. .... il a...--
> tJ.a. 1ıe.'E.llt.f'f'°"1 ta .... i yUl Z!l!"l~llDCK:i Uı k 
ın.aJıkemenliı.A.:e ıelkonulmuş olao a-ıı:t .. ı1:.r.zya çt-raır:-Jınrş 'W'L' eıı.ıl.l\·u~· ;.et. 

Ahın.et Güı.kayanm. llitdci tasar- btCP~· tTJ~l~ n •:-tmaınıa 65 ku.ı tı~ 
zufıııııdo •bulunduğu tapu .kaydı- cmı'a.n 570 lira 3~ llrur'Uri l"Y'"•'-\ <.<
nın tolık.U;.i ile aula~ılnn (Beyazıt d'r <"<±ihrrı § o~, b:ı • •· " b·ı n<o a
m&Jhalle•i e.9ki Ka_,ıJrcılar yeni İ- çıi: :ı.:~:ıı•muı 121 12/0il Uırih.<ıt rrı:-

~ :l. s:ı~J ı. C~·:ı-...:ır~ gı~:ırı... t 1 O a:.:n 12 
maret sokağı eski ve yeni 35 N6. :ye 'kadat• vt· ik.; aç:ı:t ;r .. 1:.t.ıı•n ı } 
i,turuhııl .k.:ıılıı.&trOtiunun 613 a:la 2'2/12/W2 tarıh.-.e mi<'>wf S:ıJ g···r:i 
5 pu~l nwnaru.ı ile tesbit edil- s...~. 10 dô'.11 1.2 y~ J<.•ı<.:..,. j .).l ....... n"iJ S:.:i
miş aı,t.nda bodrwıı ve fevkani bir taıY.lhı.1 ı11~«t: T<4>l.11 l.Xıı'l"S! alt ~ 1 r.~ :t 

..ı.ııJ..t..ru~ lcıra k ı:ına:c· 1; • ı>.:... 
oda' ı havi 10 uıetre muraıbbaı sa-

.: ı\aı.ci. açık acı.~:pın.a i(uT..tt tu;~.ır o t ı:. -Atatiirk k"tbor n z;.Tıf bir ~eHL 
J;n ~iddelli hart!ket ı.ıı m.anlarında 

h ile n1U~ca,·i·.ı olmann~tır. Ku
surları, Jıadist'leri Jai.nıa f•tn lik- 1 
lrn ç::;arıp dede! _.., nı.illct h'z
nı2tinc inti.1<al etti rir, tenkidlerini 
bıı xn\·iı·cden yapardı. 

1 
rcrrk sen.delcmed<!n, bozulmadan ---------------; 

lı~smd.a ÇınaraltJ nanu ile m:.ruL \ c:ı0c bı."<İ'e!, 11,olı:ı.:m 11 kl7tll<'t r; 15 
k:irgir mczkür kıclıvr'hane t-ereke- im 1-:Jıq,-, 1~«Nıl" ıo '"" k .' i!ıa
nin ta~-fi,ye&i zıınn.nda açık arttır- l~ı: -<:ra kııı ::ıe~ bu <. 61 t ;ı dt!t 
ma)·a çıkarılınış olup ehlivttkufça 1 ° gın ~tı!ır::ıyarl"rt b "~f~-A.: ~< o.an 

~:·::ci a~t< M<t>.t'.n-J. gı.. ... iJ t C< f c.·:'Una-
2S19 lira k.Jymet ta·kdir edihn"ş o- c~.\. bcJ.ı,;i J.ıt.>~· b:ı, g .,h ... '""&'.1 ... ı:.c:ı:<ı 
lan .bu düJukii-nın birinci a.çı·k art· 1ı b; :Hıct açık Gol · ı rt '..ı: ı: •.. .ı:J..1.: l'n y..ı~ 
t rıncsı 11/12/ 942 tarihine mili>adif sek lt'd<rt< bu""''-""""' ıcı:.. ı ta.

Cıuna gitnii >-aat 10 dan 12 ye kt-.- İ anbüt ha.h"-ı bol< k. r ~: Cz»o · 1.Jlil>!
dar ,.-e :.kin.-ei açık :ırtırma91 ise ne kal' i i.ha~! i~r· ık. !)al'akt ·. sa-

KonuşıırJ;..-n vücut hareketleri 
11 e kadar aL \.'e sade idiyse, flcii.r .. 
l" ri, nıulıakcnıel.cri, ,,.a:tleri de o 
k.ıdar sadt" şantajsız ve yalnız 
nıaHllk , .e ha-ki.!i.atl~ dolu idi. 

Autaiirk ı·ok rcabt _.., il..-ri bir 
~<·ftL B'r zanıanJnr Türk iye Cıı.m-, 
htP'İ) e-ti iç~n b"r arnı.a ~ekli dü1ü-
11Li!ıi} ordu. Bir aralık bu ar1nunın. 
<' a ı ol&rak kurd'u t~\ Sİ Yc eden· 
l r bulurdu. Ne kurd'u diıe sor- 1 
~u. ıı·k:_, eı;;i izah edilerek &z.-

r- ZAtUTA RO)IA.N!· 

çalışmanın (ey:z ve semeresid.ir. 
Aİa-lürk son sözü olarak (saat 

ka~hr) d<ıı·ip gözlerini lbu fani 

aleme kaparken dürl sene sonraki 
bizleri değil asırlar sonraki nesil
le-ri dahi rrjimı .. :n, esrrttlin, tesis 1 
"~ lrdiği millet ahlakının hiç b<>- 1 

zulnlıyacak. değişn1i~·ecek c"\·lat .. 
lari kalacaf;"ına inanarak ölen bir 
ba.hfiyardır. 

Atatürk azz arkada~ı. e~siz ha
lrfi İnönii'ııün ikinci CuınJ1ur Re--
i-li~ini d i.t-;ünerek ve bu m'Jlc-fn 
ked ine kadar owı da sevgisinin 1 
pit,Yidar olacağını ve vazife sa)·ıla.· 1 

i Sır Perdesi Kalktı 1 
1 Yazan: S. TRUSS Çeviıren: l\luan-.mc~ AL.-\TUR 

'l't:frıka t\o: 14 -

-4-
GtZEL s_~-'ATLAR 

AKADE, llSİ!\"DE ClR TALEBE 
~'Ls B. , :cl5';lı teliışlı su.bah 

ı.:: ... • \'altı.s.I'' l.a7.1rla.n1ağ çaLşyor· 
d~ G<.iz:cr. k mb;!ir han.gi seoep

parlıyordu. Her zamanA,nden 
el na ger.ç g<irünÜ)wdu. 

Duk <0r !ioddon kadının bu hal" 
1.= .ne al ;nı ştı. Buzan deruni 
h '-"" J'ie t:1:,· o!ar.a.< b(iy1e baŞ'"" 
1 a·c:. ra. 

H>.ddon gt<:enin g"riye pek az 
k lan kısm • da ı..1 Kus uz geçir-
m; Zihenn hiıd;scleri b r çer-
\< :çine toplan1aga ça~J.ŞıYordu. 

ıı ~ B·-;: sJf-a), haz:rlarken: 

- Doktor, dedt, bu s.ıbah;;i ga
<e tc ere gez a mad nız mı? 
B~ su•l b r irb:a:: ı:\biycU. Fa -

1 kat dıoktor aldırı.ıadı kahvaltısı

nı ı:,:ırrmeğc ko;u!d~. 

1\lis Bag dcYam et : 
- Bari, ;:ece ki hab •rleri de ol

sı.;n ,:şıtmcd,n z m:·: Siz böyle ge
ce.trı vizite~erc gıttikl:e, galiba 
ril.4:ıyudan h~·bern:z olnııyac.ak. 

D<ık '.(\r cevap vermeden başını 
sai~adı .. 

Kahvalt.dan sonra gôzlekrden 
b:rıni açtı. A!manyanın sulh ga
~·eı .. ri, ınıer n Jı:;.kk:nda söyledi.ği 
soıı ını.tku okuma~a ba.ı!adı. 

:M s Bag, yine ağzını açtı: 

- şr o nutku okumanın sı-
rası mı? Asıl müh'm havadis i
ki~ci sah:fcde. 

Haddon y:ne a\.3~ .sız bir tavır
la sayfayı çev'rdl ve iri harf.erle 
b""ılrn:ş ~u levhayı ı:ördü: 

!ağını bilerek rah.at ölen bir cb.e

diJettir. 
s:z; ondan da, bund:ın da vaatn 

Tiirk milleli iç'n mii§terek b'r 
miilktür. Tünk ba~ rağı o mülkii 
nan111sumuıa ved'a olqn müşterek 
tapusudur. Te11biı·es'.ni aldık ve 
alıyoruz. 

Bunu ınukaddc...ata kim;,eyi do
ılundurnıamak ,adc val:tnseverl'ık 

kabı değil bu emaneti rla.fıa Heri 
götiirerek teslim iç'n, ge).,.,ek ne
sillere kar~ı alılak ve vicda n Jbor. 
cumuzdur. 

SON 

•TEHLIKELI El'R MAHKÜM 
D.'\.ThlUR HAPİSHANESiNDEN 
KAÇTI .. , 

~[ıs Bag- 5deta PPl'e içindr·: 
.,.. A!la:h a~kına dokt<ır. şu ha

vadisi ok1Jyunuz, on<lc:in ~onra 

lı<!n de s'le b:r ş··y sıiyl yecoıı:m. 

Ha idon vüzünü ek, tti w a~ğı

daki havadisi okudu: 

tGC"Ce~ey n poLs!en aid1ğ;mız r 
ma::ı:.rr.a:4'l göre, Dartma:- hap·s- i 
haı~::;.;ncif.:'n fuvka~adc ~rtlar jçin- , 
rie, b1r mahküm kaı;mış bulrın • 1 
maio:.tad.r AJ<~.:ım sa :ıt beşte, an- " 
garyaya t:ıka- 1 :ır. mnt.kUmiardan f 
bu i<<l.:e hap~-maneye dönerken, 
nra~nr~n<ian bir:s: b.rdeıı.birt' çı -
~an fırtına ve .v2.4murdan i~t·fa

cie ederek, kaçma.F,a rnuvo.ffak ol
muştur. Tc~:dit i1,-:r. at.!Jan sdfı.tı 

!a:-a rağ!'Yıer., mahkfım orta!.ktan 
ka~~bv~muş \'e ~.n1d ye kador da 
h:ç bir iz~ ele geçir•«'memiıLr. 

K~an mahküm, okz b r ya
~ında, .r yap:lı, sa;,:arı kestane 
rcll€:nd<', göılcri l.üçü'.<, boynu- ı 
un sol iarafı ı:d. da o:r ber. i (}:an 

CIJevanu \'arJ 

Her zayi ol•n d•'"t_• israftır. Fena kullanılan bir zerr• 
eleklrık ce,-eyanı dahi israftır. Bunun için fena bir 
ziya ve,.dikten maada cereyanı yutan eski 14mbalırı 

kullanmamalıdır. 

T u N G s R A M K R i p T o N ampuııarı DOElerı kldlt 

cOzdanı d• korur. 

IUNG RAM l:Z~olPIJ®GO 

fi' SAYIN 
DOK TORLARIN 
Nazarı D.kkatine 
Senelerden.beri Diyiiretik 

kabiliyetini takdir ettiğiniz 

"EUPHYLLIN ,, in 
Tablet, entraveniiz ve int
ranıü,küler ampullerile 

Süp-0ziiuvarları ı;elmişiir. 

Bilumum ecza depolarında 
me\cuttur. P'l·nsada bulun

mad.ğı takdirde Türkiye 

Umumi Acentesi: 

F. KNECHTEL'e Po ta Kutu
'" 139 müracaat edilmesi rica 
clunur. 

~ 
-----

Bo.inTköy Suılh H,J;tU:< Hôk.irnlCU,,. 
<l:n: 9-12 / 111 

8JkLJ~yt.'ıe- ım;.Kim ik t'n ökm artıra.. 

mın. ~ı-C:<tf>1::•· ·rna.J:~-:...t~r.ıt.O" va?.'(YUCI o
lun.ırak O:ı:ıyf: a·t Bak ... ·~ur~ Zu
hı.:ra.t &;.b ·a 10 !\:> Kul.ü.b 1·de bh· n1~
tr.r muht~.r boru ~·ı:<.t..X" rı~ı sand:Jt ve 
ta'1t2. pa:·ça~ar:y:t!' b r ~CPt t<.tr. bı"Y:-irlı 
,;-(('{ a:c.bn.sı 28/11/942 S.."at 14 d'(' '!116-

h:"t•J:.i:x\oe a!~'nt n)Üz:.~ ;Jp s:ıt.:r1<ı{'9.ğm~ 

c:.a.n 1ı<l'.oı.p!l'l'tfl rr....lhıııH ntt:ı:«.Urda rne
nıu:-u. ır.ah:.t;ruu.::;, ır.iA'a<:u.:ı.t.lwı ilti:ı 0-11 

k:tıur. (6772) 

t rş ş...:.:.·;.;.:atr:ty~ tıc\''l''ki'tn ı<.· : -:ı k~::nr.cagı 
21/12/n•~ tar·.' bı'ne mu''sadif !'azar· 

- ;ru,, g-0: '1lii:".era-d;ı11:n vergi.ı · te,•• \:>: •Jt•:: VA 

te.si giinü uat 10 dan 12 ye kadar n·s:nı ık W•Y" '" •t.a:e pulları ,.., 
İs111'!!hulda Sultanalınıett., tapu tapı; haı-.; ve n•ı,;coı-ıa,., ,;o 20 -nıe:1.ı: 

dli.İreısi alt katında.ki mahkeme- Eh·kar tavı:ı bt.:i.G ı nuı t. r ,~ ~·t olıt 

mı"zde icra kılınaıca·ktır. Birinci a- cakt~ İpot.t.·k ıı;... bt il "ca..~ı .a ~ s·ı-
ır i.l~ac~iL \ ... P .. ~ s:ıh.nlj ;. ı- J u R ... 

ç .k arthrma giinü teklif olunacak l<' fa..z ~ w ra c!a , ıa aıı-
bedel, muhammen kıyıne1İn ~O 75 nı t-vraıkı nı::JOb~ !c .:; ,,. tiı ·~ lci. rı. 
ni buldutu takdirde talibine kat-i ~ri!ıinde<ı iCbJı'en 15 gen '<.-ir.C'I.' d<:ı·
iha!{"Sl icra kılınarak, b1rlmadığ1 mı·snn ~tın:-e'.erl. ık:. 1 ı. r ~ L ·"lıa:·· 

d&t1 i.polıek bCııh l>ı a .. '"'..ıJ~ :. .:ı hn!dan 
taktl·irde o gün. sattlmıyara.k bek· tapu: s:cill('r"y!c ~.ab·· u·n,. dt.t:;a s:ıt 11 
l.en.-rek olan ikinci açık arttmn:ı pJ.yla ;<ma<ıooan hanı; IL.4ul>e::l<lorJır. 
günü teklif olunacııık bedel neye S;ı.t.;ş şartnc"'1< . ı:.,, ı.ar !'> nd• n it;ba.-
baliğ oluJ"S.8 ancak birinci a.çık art- ren •ka!ıttmc!lc r.ı;;.ıı.'.<:h·r . Dahoı !<.."Z;a Jzj,_-

hn.t a!.me.k __ ,\yenle Jn he•: güıı sıb:..h

tumada en yiiksek teklifte hulıı· hr- .... ~ 9 - 10 ...... n4/!00 (' .;a 

na·ıun t:a.&Wııhü t ha.k.1'1 ba.\ti .kalmak nı.; .rkl.~d.61 il.e eatı.l nx ,ı,. :-u B: -.~ru~ 
üz.ere talibi+n-e kat'i ilıalesi iıcra· kı- Mı..ü\'ntnıe n ir.ıcaatJaı ı knr..ı.ı-tı Utuı 

hnttak.trr, Sa t·ş şartnameye tevfi-
1 
_0

_'_"'_.,._. __ 
9_3_4_ı_w_o_T_•·_"_1:ıe_: ---

kan itta kıl:nru:ağı gib; mütera
k 'm •·crgi!.er terc-k<ıyc ve ~smi 
dellaliye ve wale pulları >"'ti tapu 

harç ve masrafları He 20 senelik 
evkaf tırviz bedeli miişteriye alt 
olacaktır. İpowk ,ah.ibi afoca.klı* 
larla sair aJ.ıkah \'C hak saJıipl~ 

rinin cıvrakr ntü Oitt·~r : ıe iJ!in tn. 
11iJı'ndcn itibaren ı:; gün içinde 
mahkcmem:zo liizumu müracaat

ları •·ksi takdirde bunlardan ipo
tek s.alılbi alacaklıların ha-klan 
tapu sicili.erile sahi! olnıadı·kça sa
tış .ııaylaşına.sından lıariç tutula• 
caklardır, Daha fazla tafsilat a.J,. 

m:ık iıstiyenlerin i~bu ilan ta:r'ılım- ı 
den iübaren 9-12/29 numara ile her 
güıı sabahları 511a( 9-10 arası uıah- I 
keınemize müracaatla sa·tıs nı:c· 

muru ba~kllt~ı> utuavinin-d-e~ iz.a- I 
lıııt alaıl>ilecekleri ilan olunur. 

Şehir tiyafrosu 
DRA:\l KIS:\11 

B<1 ak~am •••i 20.30 da 
NUU 

Yaz:ır.; ASDl\.E OEJ.. Y 
'l'ü.ı'ıkç5!: 1\.l lbeccı~! 1."ARAC 
H<>r Perıı<'n .<> ı.at 16.~0 ct.ı. t.ar.h! 

:a.~ inı • 

KOi\JEDi İUS'.\f) 
Bu a~nı saat 20,30 da 
AS.1İLEŞEN IlAilA 

y,,,,,,, , SP\RO ;un AS 
Tüıl<çeai: A. 11.\COPl'LOS 
Cumartet:ıi ve Paz:tr giinleri 

15,30 da Matine 
Her Çar~eml:>a sagt H ele 

Çocuk Tiyatrosu 
~~~~~~~~~~~ 

Sah;p vP Ba$!Tlıtha rriri EtPın İui't 
Benıce - N' rş··lyat 'O;rrkto""U 

Cı•vdı·t KAH/i.CİJ GiN 
~ON TELGllAF MATUAASI 


