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LAV AL 
Diktatör 
Olunca 

Müttefik Kuvvetler Şimdi ATATÜRK'ün 

Bizerieyi Teh it diyor Ebedi istira· 

rxm ve ır-

Suadiyedeki İeci tren ka

zasının mes'ul/eri beili oldu 

- , .. . hatgahına tev· 
Anavalan ıBumuhım deniz Üssünün50kilometre batısında di edildiği gü· 
Fransası ve 

1

bir muharebe oldu. Mil:_ver kuvvetleri geriledinün yıldönümü 
3 suçlu bu sabah 
Adliye'ye verildi 

ihtimaller 1
1 

~-~-~-

Belki bir nu.:ari @ulh 
~e fili ittifak La~al'ia 
m üs tak hd totuoıuaa 
hak.im olacaktır. Fran• 
!!IZ milleti b:ı1?iiıı mil· 
tareke iinıudald halanıa 
acılarını çekiyor .•• 

ETEM iZZET BENiCE. 

Amerikadan Mütemadiyen Asker Geliyor 

Bingazinin cenubundaki mü
dafaa hattı da bırakıldı 

~vu kt"·' etl ... inin !;«'kilıuekte olduju Bingazi ve civa nıu gösterir harita 

llfütl<'ıl'k . dn 
söy! nrne!.:t('(ilr. 

muş ola-tır. 

ıtl1LLİ KLVVETLER HENÜZ 

Eski İngiliz Elçisi Sir 
Corç Kıark bu sabah 
İngiliz radyosile bir 

mesaj gönderdi 
Bugün; Elıı;<K Ş'f•n>lL Alatürld>n 

oeDQttsımn .Aııkarado.. E~ra(ya Mü
<Mınd.eki iıı1İır&'hatg".ılııne bc.>·.rcti ed<idi
ıt''ll'fl dördüncü yıldönilmüdüı•. 

Bu müno.«ıbetl r Lond'ı'a RodŞ'OOU 
bu szbahki nPŞ-rıyatır.da İ~i·ltMl'"ellin 
eskt An.kara B;,;ıy~k Elçisi Sir Coı'C 
K l ark'ın ~rn111 old~Cu bir l'nlt!9ajt 

okıırnuştuır. Si-r Oo.rc Klark'Jo mt~ı 
§oou.r: 

- .,Dört yıl 6\"VCl ba&Üll KemeL 
Ata.tlll'k'lm ıı.<şı l'Ô~o! ilıtirab&lııııihlna 

de!nohıaııooştu .. Fa~ı onun büyük J.o.
yıeın.4'.~ct rnhu her Tü~·ki.i:n kalbinde ca
rna ya~~rc.> 

Loodra R~u. • yıl ewf'ilı:; ce
~ mel'a&ilııini )"A.1 i(;in bu a.kşamkİ 
proeraımnd.a hl1'Jt;.ol b'" ,,...,.;yaı yapo-
cakt:!". 

RUSYA HARBi 

Cephe gerisinde 
Rus çeteleri alt
mış altı treni yol-

dan çıkarmış Bl>mE', 21 (A.A) - Şorr.;ı,l F r"'16lli: 
.Afr1icaFı.ndan alıfla.:-ı baa.ı ht•~r:err 
gö:"", İr.giı'Z v AJnı n. u k'o-llan 1:er

~ir o~an bir Al:na zıMliı ko;u, ile 
çmpışrrue.1~1.r ve bu d\·t.eı birln!. 
imti:.ı " <':roır, D.ğ-t• Uıı te "' boz-

AMERİKA ASKER GÖNDERMİl'E KARŞILAŞ)IA:\IIŞ 

DEVAM EDİYOR 'Brrne, 21 (A,A.) - TlJD\ı>!.ın ah- ÜÇ k 8 Sİ m d 8 
B<oı:ı><· 21 <A.A.ı - ·.aa.~•lıll>.l r • · ! 

run bı halce ~ Ç(K t•~f..crur 
Bu hnr~·k8 Brzıt>rtc ıı~ :.a.krıben 60 

kl:QD"Vet~c öi.esod.P vllk gclm' .!r. 

alınan bif' habere gört• •• A.mcı-ika. dıe- ' ~ "":-.n n kB'l'...:. lı:UlJU("t" ar Jnda c~-..,,,,-_,Ub 8 r 
n.zaı;m hal'P se.balaruıa ask.er gön- b""' h'ç ltı'" ç:ı.rpı.,.na olmııvruştır. Cr- d 
ci-e:'1Tl-y.e dı'"\~ıffi edecckf., Bu 9eW'fl!:l rey -D !Jnrkte o_lan InıUh3rıcJbı1 ÖJ'...CÜ!cr evam 

eter 
etiiyor 

s:m.ı'lllıı bu miJ<ta.r bir milyonu bu> ara&mcodır. (Deva.mı Sa. a, Sü: 4 de) L:mdra, 21 (A.A.) MIXL<DVa· 

UZAK DOGUDA ş·dd tı• v 
Yeni Ginedeki 1 e 1 yagmurve 

<1a n~Ted'Jen Sovyct ~e yarısı 
tebliği; çarpışm&ların Stalirıgrad

tla. Nalçık'ın Ct'ncıp doğusunda ve 
Tua1»c·nin ~imal doğusunda ce
reyan clmE'<te olduklarını bi.ldi· 
mekıedir. 

Almanlar bütün cepbel<'r<ic ge

-Bunlar marşandizin maki-
nisti gardifiren ve yağcıdır 

1 

Yaralılardan 1)HALKEVLERI 
bir kişi daha öldü •1 b l . • 
biri de delirdi ı ıtemsı şu e en 

F\'V1>;ki •i>alt &ıüd'ye ..._..,.. 
vWu.ıtıuian mutt..-.ı trırn kocı.w;ı tdt-a... 
fmd<ıl<i. ->iı:&< Üılkiıd&r Müddnı. 
mumiliiiooe b1tı.-ilmoş ~ mı·•'uıl!st• 
b<' Ilı oltooıılut·. 

Bu f'a.c'anuı lolllW<.a<tını ..ı.ı,.e edffi 
Müclck!iumumi Mua.vJn!.er~ndM SltkJ. 
Korul'ta.n dün eeç '4ıittıe &.adar loaza 
rooha.J:;ı.cıc ı.Nn-... , yapılan l'onnt Jıı&. 

ı;ô!lerde dıli Vl*ı.I ~O<•Jrl romoe ıı.... 

lunduktan 60ll.ra tJ.-r>Jı.yö katan ma
'k.iniEti ·le ~r'.et"' '\:e E~, 
Su:ı.d 71~ ~ nıffi'"Aarlarını, bat 
bekçilı·rini ~uya \~'iT 

M_1Qdaeiran\mliniın 48 sılaitıtl.f' dıt.'Y81'Jl 

CD0va;zıı Sa: a, ı.n: e dal 

ıslah edilecek 
Dün akşam Partide 
bütün ev reisleri· 
nin ve Ertuğrul Muh
ıinin işti r a kile bir 

toplantı yapıldı 
Dün akşam geç \'akit Cumiıu

riys Halk Part.isı İstanbul '<lcre
heye<i ~ Suat Hayri 'Ürgüp

tDe-·=ıı Sa. 3, Sü: 5 11'1 

Vali Bu Sabah Geldi 

ET SARFiYAT! 
Tahdit Edilec 
Şehrimizde haf tada üç veya 

dört gün et satılmıyacak 
Evvelki a~m Ankuuya git

miş olan Vali ve 1lelediye Reisi 
B. Liitii K>rdar bu s~bahki eks
presle şehrimize dönmüştür. B. 
Liitfi Kırdar Ankarada biır gün 
kalnırş ve Başvekilimh: Şiikrii 

Saracoğlu tarafınJ.an koıbul &hın

mu~tur. 

Vali n B<'lt-<lııe Rc'<m<z l>un· 
dan başka Dahiliıe \'okiliın.iz ll. 
Recep Peker ile fiearel \'eklli 
D. Behçet l.'z'u ,e Maliye Vekili 
B. Fuat Ağral:yı da zi)·aret e.ıe
rek görüşmiişlür. 

Ekspres Haydarpa~a~ a bir saat 
CDenıru i>a: 3, Sü: i d•) Müttefikler Ja- fırtınanın tahribatı 

p o 11 la r ı i y i c e 
sıkıştırıyor 

ri atı!ıruşlartlıT. Stalingra<i'da AJ- 1----------------------------

Salomonlara Ja
ponlar 1500 

asker çıkardı 
Lon<h-a, 21 (A.A.) - Yeni Gine 

adasında müttefik kuvvetleri sa
h') yolu boyunca J~'l"On kuvvet • 
!erini sıkıştırmaıkta.dırlar. Ağır 

çaııpışmalar olmakıadır. 
İkinciteşrin ayının başında Gu· 

adalkanal adasında bulunan A -
mer>kan m<.-vııilerin'n şimalb"J' 
çıkmış bulunan 1500 Japonludan 
şimdi takriben yarısının öldüriiJ-

CDcvamı Sa: 3, Sü; 5 OC) 

coevamı Sa: 3, Sü: 3 del 

Şehrimizde ve mülhakatta Torino üzerin
vukua gelen zararlar hakkın.. de bir hadise 

da yeni malumat alındı 

:$. 
Bir laglllz taJyare
ılala mlrettebatı 
para,ıtıe atlı•aıa 

mecbar oııu 
Londra, 21 (A.A.) - B. B.C, 

1 Ç E. R Ç E VE 1 ============ 
ispanya ne yapar? 

hpanyanm Milıv"'1' khioft ha
reket etnıesini ,erekt ireta 5"beP" 
ler: 

ı - İspan) a, bir :ıamıuılar lı:en· 
disini kapı,•eıren ;ı_,~ırı sol ce~ 
yanlara .karşı sadec... Mihverin 
yardımile kurtuhnu~tu~. 

2 - İspanyada bugünkü büldl.· 
met rubu, iç nizam ölçiısü bakı· 
mından taın bir Ca~izma clamgası· 
nı taşımaktadır. 

NECİP FAZIL .KISAKÜREK 

3 - İspanya, kendi iç n'zaıııile, 
talip olduğu diinı •nın ılış nizamı 
arasında tezadı, Allh'Vcı :n en mu
..-affaki)etli giinlN:rıd.• bile ona 
mukavenıet etmek .e iradeııini 
Mih\·cr reislerin ~n iradcı-,ine kap
tırnuımakı. gö,termi'ıtir. Şimdi 

!11ihverin kötü zamanın<la mı oıı:ıı 
iltihak edecektir? Kaldı ki, İspan· 
yanın, Cenubi Amerika) la ara· 
srnda ba)·atı menfaat bağları v••· 
dır. 

Vişi Fransasrnda Laval artık 
ıam bİT diktaford,rr. Mareşal Pe· 
ten bütün salahi)·clleri kt-ndisine 
,·ermiştir, Teşkilatı csasi)e kanu· 
nuna dokunmamak prtı ile La· 
ul'in lıl'ı sözii bundan öteye kıi
ğtl üzerine g~İTip ::ı)tına iıuzasını 
atar almaz kanun hJ·knllınii haiz
dir. Eğer, bütün Fraw-ız milleti 
kendisrn<! ba*lı hulunmu~ v" bM 
nt'~edece.ği kan.un derhal tanı mQ
na~ le tatbik k.abil :)·e ıini haiz &I· 
muş bulun<Sllydı, hi~ ~iiplıesiz La
ul için rn lriiçüJ. bir fereddiit 
'e end'..ş:.e nıe\•zuu J..alrna7Alı. Fa ... 
).al, bugiin Darlan. dö Gul Fun
ı.ala-ıını hari~ tu~ak dahi ana,·a
taıı Fran.5-ası trşettilt içindedir. 
1 ikirler, reyl~r. emelkr, inanlar 
b;ribiriu" müteuıd oldı.ğtı kada'f 
rransız milleti de işgal \e müta
rı.ken:n ~ara!'JDl \l' ıztııabı nı çek
mc:t.tedir. Bilh85.Sa, bütün f~ransa 
iş,.al allına l,"Cçtikten s<>nra, hür
rı.) et 'c isl k1al a~kını d.ıına~Ja. 
rına sindırn11ş \atanpe-!\·er tra.rv 
sızların d:ı)dtıkları ı:ıhrabı hesap 
ve 1ahınin etmek güç de~<ildir. 
Bunun için Laval'in durumu pek 
nıüs.ait ,.e kcn~-ini i) imserliğe 
gölüreec'k bir halde &lnıamak ge
rckt',.., Buna rnğnırıı l\la<eşalin 

haldi, Diktat-Or Hükı"ımet Reisi 
L.a val'in ne yapacağı, ne yapmak 
istileceği bJraz aydın ,., aşikllr 

haldl'd'"· Lava! AlnıaJ' . Fransn 
4;bidiğine ~at halin<J., 1934 
dcoberi iııanınış bir zattır. Fran• 
sanın maglub;yet 'e felaketinden 
wnra i•c bıı kanaatini faal ve a
çık bir surette ortaya koymak 
iır:.at.nı bulmuştur. Btlkı de şim· 
di Münih'deki son temaslarının 

çerçevesi iç.inde nazari bor sulh 
anlaşması ile F'rw•aıun kurtııkı
şunu Alına,nya ile b-ir ~'keri itti· 
fakla arıyaeak , .• k.~ :;iinler için
de bunu tahakkuk ctlôrmiye ça
lışacaktır. Mare~al Pcten artık 
buna mani &labilc.cd•, bel.leme si
yasetini de\'lrnt etıirebikcck halde 
değildir. İşgal n La\ al bir arada 
anavatan Fransızlarını 3-·eni ka.rar
lar peşinde sürüklemenin ktida
r nı eline almıştır. Alnınnların işi· 
ne elveren de budur. •A\·ruı>a b;r. 
Jiğİıtne, F•ransa.nw kurtulu~unun 
•Alman . Fransız ittifok \'e işbir
liğ-i,.ne bağlanmış l;uluııduğuna 

inandmlabilen bir l'ransadan Al· 
manya çok faydalar gö<ebi'lir, 
Bö) le bir haldeki Fron"" en az 
2,000,000 kadar askerini Mih,·er 
cın•riue 'erebBeceği gibi donan
n1asını, bi.itiin sanayiini Ye nı-eru

lcket iç' ndeki ka~·naklaıını da yi· 
ne Mİh\'erin emrine ve ittifakına 
lıazır tut.bilir. Fak,.t, Fransız 

m ileti bugün bu biorli:ie ve bu 
arzuya bihakkın >ahip değildir. 

1\-laahaza, \'aziyrt V·~ şartlar ne o-
lu"a olsun herhalde Lava! bunu 
tecrübe etmek isti)ecokfir. Kıt'a. 
n n ıniidafaasını teın:n t tn1ek için 
Alman)·a galip ihtimal ile ~·almz 

l'rausayı bu ı·<>la .. ed:eı• lemekle 
kaim yacak. belki biitün nıiittefik
]crin\ de 1.~n1unll sefrrheırl!ğe ve 
umumi ı iike da\Ct edecektir. Yi
n •,belki de ce.nııbi An upada Bal
kan ı~ıyılanndan İ sp:ın~o kıyıla
ı;na kadt•r Alman ordu \e enerji· 
6İni h.ik ın k:latak, Fr;.nsadan. l
talyadan, !llorarislandan, Bulga
ristaridan "J' diğer m:lletleroen 

\' hi\kU~e~lden :?ldı~r orduları 
So•yet «J>lıesln~ w hıaiç rejlbt'-

istifçilere 
;ama'!yok! Çarşı kapıda brtıııa run ·söküp attığı •i•ç 

Şehrirniııde evvelki .gece ve dün ] 
büttin şiddebile devam eden Ka
rıı.yel - Yıldız fırtınası ~r«şam 

geç vakrt 4ıa:fi!leyere-k gece kesil

Son Torino a~ınına iştirak eden 
İngili:ıı bom'ba..dım:an tayırarele

rinden b'riıı:n düşme-yen bir ten
vir fi.<eği tarafrndan turuşturul • 

duğu ve ku.man<ianın; mürecte
bata panşütle aı1•rna eımrilıi ver
di'i<ten sonra. fa;cğ : ve tayyare
de.ki yangını söndünreğe murn{

fak olarak tayyaresıni İngiltere-

deki üssüne salimen getrdlği bilr 
dirilmiştir. 

İtalyanlar parr..şütle a.tlayan bu 
mürettebatı esır etıikler;ni \ıildil'

mekte ve tayyarenin de düşü<ül· 
müş olduğunu iddia etmektedir. 
Fakat tayyare SGlimen İngiltere
ye gelmiş bulunmaktadır. 

3 - İs11anyol Devlet ve Hiikii· 
met Rcôsinin Almanya 'e ltal) aya 
maddi H manevi b<>rcu yüksek· 
tir. 

Bu iiç sebep tek bir sebepte top• 
!anır: 

Bugünkü İspanya bül<ilmeti vü· 
·cut hikme1iııi topyeiu'.ın l'llihvere 
borçludur, 

Bu üç sebep de tel.. bir •eheple 
toplanır: 

Kendi iç nizamı bPk nıından 
Jllibvcre çı>k ~eı bor~lu olnn ls
pan.}·a Jıüktiınet ruhu, dün~·anrn 
dı) nitanıı za\'iyf'.;İndc:ı kendi ~e· 
liimetfni an.cttk dcın"kras)·alar 

zaferi takdirinde temin edebilir; 
ve bilhassa deın<>kras) •la-rın iyi 
devrı,,si açılırken asla 6nlara zıcl 
hareket edemez. 

(l.J" ....... :;.., •• l>u • .: ılc) 

Haber verenle
re ikramiye var 

Milli Korunma 
Kanunu şiddet* 
li hükümlerle 

miştir. 

Yı4lardaılberi goörülmemiş olan 
fırtınanın ve yağmurun yaptığı 

tahribat hakkında •yeni, mütem
mim malümat alınmı~tır. 

DENİZıDE 

Terkos suyu 
ücretlerine 

zam yapıldı 
Şeh.riw.iZ'de ter'koo suyu ücret· 

le<ine zam yapılmıştır: Nafia Ve· 
ka.I<c'tince de tasdik edilerek bu-

Halıç\" bulunan Şi§1Dan motö- günden it'lbarcn mer'iyete giren 
rü batmak üzere iken lıiman kon· bu zam beher metre mik'albı.na 
trolü tarafından görübnüş ve Di· yüz paradır. 

tadil ediliyor m•rn mıotörünün yedef:ine aıınıp Veygand~n Alman-
""'kil miştir. • 

Anka.ad"'n verıien ID3'lılmata j Halıçte daın'cli bulunan Mete yaya götürüldüğü 
göre. ;\1 !:ı Korunma kar.ur.unda . ~a°!'uru demirıni tarıy.ar[L'< C.ıb0 li teeyyüt etti 
y:p:'.;;c.k , . ., hUkıimlfrı ş;d.det - , oı\unde karaya duı!lluştur. Gene 1 

l lı ""' l D I B»me, 21 (A,A,) - General Vcy-. 1. Jend'ren 1id~<t son• <.!ini alıu~- Ha ıı;ıe demir ...,.,v et emzyor ıanii'ıiı fevk·! ,.a; •110k. Amianyaya l 
tır. ' . I· laı' .~'e.tmcsinc •it Tu0<;; ş~lcl:;i ıöıue..,jd!t• haberi •t.=; t!'!Y;\ erl;J. 

Yaptlan bu tad 'lıa ı;:;rc, fatu· · dcmirin1 taraY°)p Ayakam ~önün- r • <i;, B · n, ıx..:ıc dw. "1<iam 
(Dt.:va..'Ul Sa. 3, SU~ l de;- IJ)cviilJnı Sa; 3, Sü: c:L.::.) ..:. bı-dı'.I m..sU ,, 

Beş küçük kızı 
fuhşa teşvik 
eden kadın ! · 

Fakat İspanyanın denıobasy:ı· 
lar lehinde hareket etmesini ııe
rektiren sebepler dah:ı kuvvet· 
lidir: 

1 - İspanya, bir nmanlar ken
disini kapıveren aşırı .._l cereyan· 
)ara kaırşı .. dece Mib\Cerİtı yu
dımile kurtulmuş olma) ı, fim<!i 
kendisini Mihver uğrunda feda 
ettilJ.,cck bir mües•ir se~maı. Ha
yatımızı kurtarana te~cklriir e<!e
riz; fakat böyle oldu di)·e <>nun 
uğrunda ölm~ e ~azı olmayı.. 

Be.)"Oğ!ıınJQ Ab:Mloı.d• gem•i bir ı'}V 2 - İspanyanın bııgi:ııkii hükiı· 
~h ... ~n Em-infl Engın k:.ınıi:nıCe bir k~- mel ruhu, İÇ' n=zanı ö1<.ii~l.i bnkı· 
dın on eek1z yaşitl!d.ın ~ Mt·J:ba, mından tan1 bir fa~jz n1., damgası 
Ve't)'ıe, Zt"'yllıep, Bohı~ v~ Zari ~ isim- ta-şırnakla Mraber, dı~ nizanı za.-

ı.-r:ı...ıe brş kııı ı•zli.oe PVİnde ~alıştı- ı viyes\ııden kendi ist klalini cınni
rarak fW:--QQ_ Wş-.Jfit e~t:gtndrn Atllı;ye- yet ailına alacak cihan h3.khni· 

yı.: y(': 'T.tıŞ~r. yelin:n sadere den1tkrrı-;)'rılar 
B k.lz~a..-..t s:tM"' Uıfw Jıdı + d"- ! 

..;" ,.,, ;.-,·ınd n dol yı b>. k •· . zafcrile tahakkuk ı•drlı1leceı;:in1 
<11) ıılAZl'>Wl bı l:uoıı;akta<lır. ı takdir eder. 

Öyleyse İspanya, dün imim çer• 
çe\·elediğimiz n bu s•bah belli 
olduğu gibi, hangi lll'ıaH,n bir te
ca' üz göriir>e öbür tan(r ittifa· 
klna çağırmak üıer~ krııdi öz is
tiklal .e selıimcli b,,,~bına sefer
ber olmftı9tur. 
İ•panyanın bu d<>ğruluşu d~ 

ıuokra~.}·aları ~adfcc nıcmnun, 
l\lih, eri de )·alnız n1al.1un edici 
bir da\.·rnnıştır. 

MihYer he,ab na, kun etli ve~·a 
zoyı( b:r iiıntt k~pıs., o'an İ~pan
) anın bu haF. Jl•ni h~r ;nk"snr \'l'· 
:-,iJcı.i.ııiir. Dcınokra ~ al:ır~:l b:.ı hal· 

den 1115.ncn h~~·ok ~t;\ J..;azan·r 
'e rHıddclctı h ·çıur ~··' ka\ bct
IW''-

; 
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HALK FİLOZOFU 

YeARDIM 

Önümüzdeki ay başından itıÜ> 
ren, !.tanbulun muhtelif semtle
rinde aplacak olan a~lıanelerde, 
16 bin yoksul vatandase bedava 
iıcak venıC'k verilecektır, 

Ta~aıncn yoksul vatandaşa na
~JI yard ,m edileceği, '18yın Başve
k'limiz Şükrü Saracoğlunuu son 
okuduğu beyannamede tasrih e
d•lmişti. Hiçbir yerden ıeliri ol
mıyan ve tamamen muhtaç bulu
nan vatan~ıMa sıeak yemA>k ve
rilmesi, kararlaşaa bu ya:rd.ımlar 
~asındadır. 

Bıı:;ünkü hal ve ,artlar altında, 
16 bin kisiye hergün sıcak yemek 
,·e1·ilmes(Wo ne demek olduğunu, 
c•İndc hergün bir veyn iki tence
re Jcm<"k kaynatmak mecburiye
tinde olan bütün vatandaşlar id
ırak eder. 

IIüküm~tin kararlaştırdığı yar
dım şekilleri, 'iakit k.ıı~ bcdilme
den b 'rb;ri ardı ·a-a tatbik saha-

BAKKAL VE 
MEYHANE 

Ballckald , aktarda rakı bulun
ll'U)Or. Geçen ı,'Ü.U bir arkadaş 
şöyle diyordu: Bizim semt!e h;r 
bakkal ile bir meyhane yanyana
dır. Jlakkalclan rakı snrdum, )'Ok, ı 

dedi. Göıünı yanıbaşındaJ.:i me~·
h.aueye ili~ti. Orada bütün raflar 
.-~ı., ~işelcr.ile d<:lu icii. 

Acaba, meyhaneler nereden r.ıt· 
Ju buluyorlar?. 

BQŞANMALARI 

RESAT FEYZi 

aına konmaktadır. Yarın, öbür 
gün, İstanbul şehrindeki bu 16 bin 
yok<ıul vatandaşt.ın sonar, mahdut 
gelirli bir ınilyon 600 bin vatan
dapn yardım>na k-0~ulacaktır. 

Hükümct, imkan hudutl:ırıru. 
çok realist bir tedlıilı: gözile daima 
takip etmektedir. Ya:rdmı denin· 
cc, devletten gelecek ilahi bir ne
fes beklememelidir. Nihayet dü
şünmek lbıındı;r iti, bugün, en 
'büyük müstehlik devlett>r ve ba
şında beslenıiye, giydirmiye mec
bur olduğu ınilyonlan:a insae var
dır. Piyasada da, en büyük alıcı 
yine devlettir. Çünkü yedinciye, 
giydirmiye mecbur -0lduğu mil
yonlarca insanın b;rçok ihtiyaç
ları varfur. 
Saracoğlu hükumeti, en geniş 

hiisnÜJl.İyetle mümkün olan bütün 
yardımları, bu yardıma layık olan 
vatarula~aı'8, derece derece yap
maktadır ve dalla da yapacaktır. 

Kız San'at Enıtitülerind~ 
üstüıte iki yıl sınıfta kalan 
talebeler hakkında yapılacak 

muamele 
Kız &ınt'at Enstitülerinıde her 

Jıangi bir sınıfta üstÜSte iki yıl 
terli edemiyen talebelere birer 
kağıt verilerek hiç bir mektebe 
kı>bul olunınamaları lkararlaştırı1-

mıştır. Ydruz yaşları miis:ı't ise 
hususi mekteplere imt'hanla ka
bul otuna!bileceklo!.'l"d:r. 

Köy enstitülerine muallim 
yetiştiı-mek üzere yeni 

kurslar açılıyor 
Maarif Vekaleti talim ve ter

biye hcyet.i yekfınu on sekiz: <bu
lan köy enst;rüleri."Lrle zirai tek· 
nllk gibi bazı esaslı dersleri oku· 

Şeker fJatı 11edea 
ylkseldl'l 

~i<ı p"4ı .. lanı1Ul6ı kıa<"6~ıda, biır 
k.mm va.t:ın<ia;>J ar ga'!"ip <iu;,ünoe tam
lan= Ju>!..W.'IOCW yer "<Jri.YmM. BLJ
gtao.e kadu bir QOık iz:::ıılı:a.r ~a.pıl'll'.lılş

<.ır Fal::ıı.1., ona raıımtm, bu iiat. artışı.. 

run llıaki.ki .axıbm• wraıılru ek3lk cl&
iı;ldir. 

Şeloıır vaz;Y'Cım; ben huU'aıa tdıco'>m: 
.Mıemlt.ıreıte .,ka· M-..;i ili• ~clı.. 

:ro<du. 50 b.:a loo :isW&ı1 vardı, ~ 
k:.ı.1, buc;iln, diilllY a harlı=n 4 iım:ü 
uı.» içiade l.'(lker t.ıoı-li kBfi gdm'
,.,r. Cfu*ü. islilı.llılt 11<1 /bin tona çık
~ır. Bu art~ i>azı z;a.rıri ...,ıa>

iıer var. Bu ~,,,. 8'ra6ınd& ııı-. u
mıtrnmr.ak IAz.::ın; B"'yüılı; biır oı-.clıu(yu 
s'J!ı.h al tırı<!a, ~ruz. 

B:.r k•un vat.aru:Laş.~a.r, 'l'ürk\yenin 
tıaıt>c ı:;ımed, :nı, binaoenııJ<>,,aı yire
cek fl;ıtl>eri v:ıe.iye~ni anl~·ı

nl söyliJıyorlaor Fak~t. ~ Jfıic•n 
ki Ti.i.rk.:ye haırıbe giI1nC'lnişti.r, amıı:-ıe., 

~b~ ı;;tım;ş tr.bf. ordularm.ı iıoeoınCn 
heı:ncn ""1rI'bcr blr ha!e getinn.işt>r. 

B-.ı - o:-dw= beytılı: bir mü:ı
k'hlik l:ii'.l>eon oldıu&ur.~ dil;ıüıımeJ.y;z. 

B:.ı.aen:ılı:>zytı harbe g;.._ olmalk:.a, 
lıaıtıe girmlf olmak arasında biUn 
ııç:n pak b~ bir !•J'lt )"d<tur. 
Şeker i>tıhif.ki, bınıda.n ba.şk.i>, diğer 

Sotıb!)p)eı· dıoloyı.slyle de aMıruıilır. Bu
g<..1, =ıovcut ~lk"!. kar§ılaım;ya im· 
klı:ı. ycktur. 

Bioaoen:ı 1 eytı, ~ ıstmlilk.ini aza)t
mak JA:zımrlır. 

İstlhlıı!'i aız:ıltm.ait için de fiatıru art
tıımak ~iti alram~t;.r. Fi<ılkr a.r
t!nca, l>'('ker. her ııüıı. lrullanılan biır 
ınaMe olmalat.an çıkacak, vataralıaş

lar, bunu ancak zaruı1 lbtıiıyaıçları için 
Joul lana<oak 1 ardır. 

Buonlan!an b:ıojoa, şekı:T !la.tlero 
aır>t·rmoi<ta ""' miJhim ~ır41 d<ı vudı.r: 
Piyasıırla ~ bwırıan para mec
muu 700 mıib"on liradır. Bu paranın 
.,...,. rni\yun lir.ısı, oelker eaU,laon ile 
Meık~ Ba'lL<l:l& lk""81Arına iade eıa.ı.-

1'ıb~ Blm.ena!eyih. ~re ~ 
yQz otuz kur~ \."ftl!".ltcn, bu ~ranın 
beşle dıöroüniiu paramızı q' mla
m:ılı: için Merkez -- yaurıoldı
ğını ~alun. 

R.SACIT 
öl\; LfillEK ta/b..koek muallimler yetiştir'hne-- l=============

Gazetelerde bir ilan gördil.m: 
Bopnmaları önleme bürosu ismi
le bir mües....,se kurulmuş .. on lira 
ücretle, boıi"nmalar önleniyo:r>
muş .. 

Amerikanvari bir teşebbüs. Bu 
müe scseye hayırlı hizmetler di
leriz. Eğer on liraya bu iş oluvt\l'
sa, ne saadet!. 

TRAMVAYLARDAN 
ATLIYANLAR 

Üç günde Z300 kişi tramvaylar
dan nllı>rkeıı tutulmuş ve hakla· 
rında ceza kesilmiş! Bu, hazin bir 
:rekordur. Galiba, ihtiyari durak
lar kalktıklAn son:ra, atlıyanla:r 

fıu.lalaştı. 

Fakat, ceza i.,o;i iyi takip edilir
se, zannediyorum. atlı..van da kal· 
blU. 

TCRFANDA 
IA!IDARİNA 

Gazetelerin yudığma göre, 
Hcybeliadada yetişen ilk turfan

da rnandar:nalar çıkmış ve piya
nda satılmıya ~lamış. Yarın, 

übür gün portakal da göriınür, Ar
tık, k-4 geldi. 

;\landarioı>arun Ciatı kaça acaba?. 
Alacalı: değilim amma, meralı: edi-
yorum. 

AHMET RAUF 

Yni bir talimatname 

Maar;f Vek&et.i yeniden hır lise 
ve ort:ı mektepler talimatnamesi 
!Q·ızıdamtşhr. Fa.kat bu yeni ta
lımatname henüz tllı9dik okınma -
<lığından neşrolun:ımaıruştır. 

si ç:n Haısanoğl.u Köy Enstitüsü· 
nün köy enstitülerine muallim 
yet~!Tme kursları açılmasını ka
:rarlaştırrınşt.r. Kurslar bu ay ba
şından ~t!bareıı iaaıliyete geçe -
ceklerd:r. 

Bu kurslarda sekiz ders grupu 
iç:n muallim yet;şt.i~ekıir. Bu 
grupların ilk .ilk>isi 4 der, son iki· 
si de alfıışar aylık olacaklardır, 

lkiyüz kuruşa pekmez 
satanlar adliyeye 

' 
veriliyor 

Tnlabaşında Nikola oğlu Niko, 
Çemberlit.aşt.a Ahmet l\lnrangoz
oğlu, Lalelide İsmail Altuğ ve Yu
sııf Torluran yfu: kııru~a saWması 
kap eden pekmezin bir kilo:.un11 
;ki yüz kuruşa sattıklarından ad
liyeye V"ril~lerdir. 

Şişli ÇOC'Uk ve Ha~eki kadın 
hastaneleri önündeki ihtiyari du
raklarda tramvayların yıııe eskisi 
gını dur.ıruı.sını Belcdi.)·e kabt:I et
mişt.ir. 

Çünkü, lbu ;ki durak, hastane
lere gelen giden ba.>taların inip 
binmesine yanyan yerlerdir. Bu 
son karar, birçok kimseleri ınemı
nun etmiştir. Dijler tardtan, i.hti.. 
yari duralcların lmldmlınası u
mumiyetle ~k iyi netice verm~ 
tir. Bu tedJ>)r, seferler iirzeri.nde 
!bariz tesirler yapmıştır. 

BURHAN CEVAT 

r- l\lizahl ve milli rom~u :So. 35 

1 
BİR PA~ Y AÇO DÖRT CAN
SAZ BiR DE HOKKABAZ 
~ J Mu.harrlri: NEZDın lllUBİDDİN L .. ____ _ 

_ B<ll<I de eledin durdun .•. Bir ş~ 
c1 b 1 ors n? 

O.o:m.an Ata dün .;:Qaın rııerdWen ba
f\1><11"1 ttlğo sahneyi ba1:7loyarai<: 
~ k1 liO!:: ta b.r b.;r®n kafa.ln.nnı 

.k. ı ya k r .w!a ' )hu-t ta haff..;tha
•n ye g;t;n l~ , d seoc. t\iı, Fakat 
O n3n Ag,a bil:lUn kabalığ!na rlılt.nıen 
.(t na k .ıh ve g~ b·r ~nsa.o deg(;_ 
di Bu.r da rk:rr-ek yiy-en mec;ıUıTlaı·ı A
n r rır kut. ... eml?'ğe vicdanı razı oL.. 
rr. 

_ .E.ı Jel dl' hasta fa1a':l olmasınlar 

c·ye~ "°"'· . D•:<\L- OMalıkta paçav-
r .. n v ... ~ da ... 

- '\ta llC' l .ıj.e n-.ıcr::ık -ctt..om doğrusu. 
il. , l n:ı..l<me ıoo :ı:lar'°"n dı-

ş 1a tiya,,;: duyarak su.stJar. 
::ı., ı f .(.y n O.ı:non Ağa blr da-

k so~.. ndr b o -ktııp;a tek-
raT ç~ ı;i di: 

!3uın g ç bir bayan ge• rdi be-
'S • Ktnd • zt gJJ."lll k wtv'(Jor •• 

, - Buıvı:.r-imla ••• 

Nail Bey m ktubu &ça?k.oeıı gıenç ve 
güzoel bir kadının lc:ap:<bn 11irdlğ'1rl 

gôzlükleri.nin C:z.erinden gömü: Ba 
gelen Fahire idi. 

- ŞöylP, b~urun Hllrume!ead! mü
saade ed.eneniz get:rciigıniz mıcittubu 

okuynyıım? 

- Rica ec:lıer1m ~tendtru. 
Nail Bey m<·l<lubu ok•ızyızp bilirdik. 

ten sonra yine göz!ilğfrnlin üstünden 
Fahireye teb~ssıım~ bai<lı: • 

- Mıc'.kltııbu göOO<'rrn Mohınet Veh
bi Bey çok ""'' b;r dr>!lumdur .•• Keo
ddini pek se-ve-r v hü.ı·mnt ed-e-rim ... 
Bu seb'ıtl·e .W tab·i reddetm ,..,ce
&im. •• 

- Ah ıte:ıckltlirl r ederim De.ır<>!
ı0ndi .•• 

- Esasen b'ze d~ İııcı!lizoe ·b>Jen bir 
bayaa llıııındı. Busun yar.n gazetrle
re ı& verecektim .. T sadillün J(ltfıı
na hiç d;y~ ,.,ıc ... 

- Bu.Y~·· bır talim ··arır· b-.!ılkn 

~- . 

Metıken bedellerinden ala
cakları olan muallimler 
Çlamı.kkale vilayetinden 1932 -

1935 yıllannda ve B:.ıecik vilaye
tinde de 1932 yılında mu.a.lhnJ.ik 
yapnıl§ olan i.lk mektep muallim
lerinin cMeiken 'bcdcJJ.eri• için 
lbütçeye t3'1ı6'sat konuldu.ğu ve bu 
vihiyetleroen alacakh olan he -
men rnozkür vilayetler Marui.f 

miidür~üklerlne müracaat etmele
ri dün Maarif Vekaletinden Maa· 
rn müdürlüğüne t<:•bliğ olunın~ 
tur. 

Memur ve müstahdem
lere ağır işçi karnesi 

verilmiyecek mi? 
Ankaradan bildirildiğine ı:öre 

memur ve müstahdemlere bmıdan 
böyle ağu ~i karnesi verilmi.ye
cekti~. 

Bugüne kadar ağır işçi karnesi 
almakta olan memur ve mili;tab
dcmlerin karneleri büyiiklere ve
rilmekte olan karnelerle değişti
rilecektir. 
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- Büyük bir tal<tı den~ de 
burada sa-miml bir nd:ıitte cahşmq o
lacaılcsıruı Fahir~ Hanun. Cah'de .is
:mtntle b~r d&kılilom daba vardır. Fran
tı~ı kuvveıtl!dir. Siz. de İngl(iz.ce 
muhabereyi :dare ('ci-Cı'6iniE... Bir de 
g~oç bir nıuhı><<>bccim· var ... ÇOk ~ 
bir çoc1'k1U>r .•• Hep beraber ııeçinlr 
gid€~niz. olmaz mı!. 

- Mükmım!'l olur efeocDm... Ne 
.ı:aırnan ~e başlamamı emredersiniz?. 

NaU Bey ı:ıtl<lü; 
- Bana .iıt :ırsa h('lrr.-en ~imdi ... S\.. 

zin vaktin~ buna müsait ml bilrrttm, 
- TU> t mtl&M elendim. Ne kadar 

evvel başJ.-m ben· için o loadar 
fo-1 ..• 

- Pe1c Al4 Fatıire Hanım. Siırıdi ,.;. 
ze odanızı yozilianrntzl m:Wcinenh;l 
göste<'irim, 

Na;ı Be-y ~~alılrcdC'n 1'n6ll\nUn kal
m:ı;tı. Gözıl aı:ık, terb:.Yell ekfı başın
da cfddf bir kı.a ben:ı'..yordu. Ona bLT 
kaıtıve ıs.marla.mıya davrcw::arken kapı 

açıla.rak. """'8 müvezzii ı:örilDdil. 

-Telna.t! 
- G tir baka!ım. 
Mlk-ez:zi çantasından ilci ~af U

ğı<lı çıkorarak uzattı; 

- LU.Lren imza rdin.iz. 
N!ı.il Bry irr.:ı.,!dıi<•~ roma telgra.t

ları a~tp ok.ıiLı, A! ni lı!r ses1c: 
(Devamı V~). 

H · v t i 1 UAHKE.MELERDE: j 
a r .E a -z i y e ıustaıar m•cli•inde, 

Bingaziden sonra Bizerte ve Tu 
, çıraklar keser sesi! Fra11sii a • lıava! •• 

US Arap saçı gilbi )İllırma· karış:~ Yazan: Ali J«•mal SUN~LUI 
bir döğmck, döğmck değil de dö
ğüşmek davası idi. Tarafı.ar sekiz 
on kişiıyi buluyordu. IDmin kim
den dav<ocı olduğunu anhyaıbil -
mek mühim meseleydi. Yalnız, 
davanın mevzuu pok garıipti. İki 
tar:.l'ın da, bir iki, yaşlı, esltı ağır 
külhanbeyi. elelbaşıkırı vNdı. An
Laş.ıldığ.na göre, bunlar, ak.,o.am· 
lan çıktıkları mahalle kahvesirr 
de eski semai ve koşma usulünii 
ihya etmektelerdi. Bunlara uyan 
gençler de semai söylemeğe alış
m~!.:ırclı. Yine bir akşam kahve-
de toplanmışlar, iki tars•f olmuş
lar, evvela eleb~ılan, ustalaT bi
rer semai söylemişler, ondan son
ra, karşılıklı, hev<'Skfu-lar ~şla
nuışl:ırdı. Nihayet, 1§ kı?.şrnş iki 
taraf b!rb'r' ne girmiş, sille sille
ye yumruk yumruğa gelınislc•di. 
Fakat, kimın k mi ooğdüğünü an
lamak m'1~küldü. kendilC"ri b!Le, 
iklınıden dava<:ı olduklarını b'lmi
)"Orlardı; sa~h VE kat'i bir ~y 
söylemiyorlardı. Hakim: 

Yazan : 1. S. Eski Bükreş ·Ate~emiliteri 
DOCU CEPHESİNDE: 
Ruııyada kışın şiddetle 'hoüküm 

ın>ımesine rağmen Don cephesin
de, StaLngrad'da ve Kı.fkasya ke
sımlerinde muharebeler cereyan 
etımektedir. Ruslar Tiflis yolw>un 
başında bulooan Vliıdikafkas şi
malinde mukııb'l taarruza geçe
rek Almanları ric'ate mecbur et
mışlerdir. Almanlar 5()1'.0 ölü, 144 
tank, 350 l<arnyan, 70 top vesaire 
kaytıetmişlerilir. Ben Rusların 
Kafkasya kes mlerinde daha 'ba7.ı 
teşebbüslerde bulunacaka1rını talı.. 
min ediyorum. Bundan başka Al· 
maın tebliği, Don cephesinde Al
man ·ve Rumen kıt'ala~·ının mü
hinı p:yad.e ve motörlü Rus kuv
vetler;ne ka~ı çetin savaşlara gi.
riştiklerini haıber verm.ştir. Hu
lasa, Rusların kışı yalnı• bahara 
hazırlık tedbiTlerile grçirecekle
rlııe .ıilıtimr 1 verilemez. Almanlar 
Rusyadan mülh.im miktarda klJV· 
vetıer çek:meC~tedirılcr. Bu kuvvet
ler Yuaıaaıistıına, İtalyaya ve Af
rikaya nakledilmektedir. Volkof, 
DQıı ve V"<>lga neh rlerı, ağır va
sıtaların geçebilecekleri kadar 
buz tut~uktan sonra, Rusların k~ 
kıt'alarile, Len~ad, Moskova, 
Staıınıgrad ve Kafkasya kesiıınle
rinde bazı taarruzlarda bulun 
maları çok mıJhtemeldir. 
LİBYA CEPHESiNDE: 
8 inci !o;;iliz orduw, tazyika 

devam ederek Bin.gazinin şimal 
ve cenup bölgelerine varml§lır. 
Mıhver kıwvetleri Bingaz:yi b-0-
şallımıştır. İngiliz ordusu cenup 
oeııahı.nın Bingıızi cenubııınd:ı An
telat ve Agcdabla c'·;arlarma var
mış olması, Mihver ku;'Vetlerini 
çevirmek maksadile çöl yolların
dan Sirte kıör!ezine cit?ğru bazı 
seri b'rH.kler sevkedi!dığini gös- ı 

termektedk. 
Fakat m~ver kuvvetlerinm bu 

çıemlıue dü.~medlğ'ne, da:ha <'11'

vel Sirte körfezı'nde El~goeila'ya 
doğru çe''<ildiklerine ihtimal veri
lebilir. Yalnız mih\·er k:uvvetleri
n'n Antelat'ta mukawmet gıQş -
termesinden Bingaziden cenıiba 
in ne yollar üzerinde mihver nak· 
lıye kıollarının görülmesinıden ba
zı mihver artçı kuvvetlett:nin fe
da edi)diği an\aşılmaktadJr. 

8, ci İngiliz ordusu için 'kind 
sadlha lbaşlamak üreredir. Bu saf
ha, Ela.geila'da müstahkem mev-
2ilerde mu'l<avemet et.mcsi muh
temel olan mihver ku'VVetlıer'ne 
yeniden taarruz etmkc, Traıblus

garba doğru süral!e ilerlemektir. 
Esasen bu mihver kırvvell~i ~ 
risine d(4en iki isb"kamdlen teh
dit edil1"ekt"'1:r: Bın Tunus'ta 
ilerleyen müttefik o usu, öteki 
Çad bölgesinden harü<'te seçen 
ve mevcu?u l O bin k şi olduğu 
söylenen Fransız ku~'Vet;;Pri. Bun
lar 120<l kil.ome1ırc ş'mal.tle bu
lunaı;ı Traıblu.•gaı:fba doğru yürü
yıorlar, 10 - 15 gün içinde mih
ver kuvvetlerinin gerisinde veyıaı 
Traib}ııs cenubunda görünmeleri 
ımuhtemeldir. 

'Biz müttefiklerin Çat gölünden 
Lilbyaya bazı mahdut kuvvetler 
sev<.<edebil~cğinl 3 hafta evvel 
ya?.::hğırmz zaman, bunu tenkit 
etmek .isWyC'lller oklu. Hfıd'seler 
ş.imdi kendilerine cevap vermiş 

oluyor. 
Tunusba., Bizerıe vr Tunus şe -

hir~eri için ilk ciddi çarpışma vu
kulb:ı'muş, müttefik taarruz kol
ları bu iki şehrin 50 klometre ya
lkınına varmıştır. Bu iki şcıhr;n 

- Zaten, siz !W, k 'mden da.vacı 
okluğw111zıı bi'mi)"Orsunuz! dedi. 
Davanızdan vazgeçip barıştuısa

nız, mesele kalmaz. Yoksa, bepi· 
niz birib'rinizi döğdüğünüz için, 
(hepiniz ceza göre<X'ksini7.. Dava· 
nızckın hepiniz va~iyor musu
nuz? 

Bu surı t.e1tlifi, her halde hep
sine mülayim göündü ki, arala -
nnda bir fiskos ba~!adı. N'hayet, 
iki l:ôTafın büyükleri, el.abnŞıları, 

(t)evamı Sa: 3. Sil. 7 de) 

akıbeti taayyün ettimştir. Al
manlar Trablusg~rp yolunu kaopa
mak maksadile cenupta Gabes li· 
manına da kll'Vet çıkarmışlardır. 

Il'r müttef;k kolu bura•ya ilerledi
ğinden !bugün yarın bu limanın 
yan nda çalj> şmalar olımasl muh
temeldır. 

~ TARİH SOHBETLERİ ) 

Halk Şairlerinin Destanları 
• 

1 tibda 
Mısırda 

dest•nı 

devrinde 
Fransız 

- 1332 deki 

Anadolu köylüsünün perişan hali -
baskını ve Benli Halimenin Pi.ısır 

pahalılık destsnı - Geda inin 
zampara baskını dastanı ... 

Ha.-pler, isyanlar, ihtiıaıler, 
büyük yangınlar, büyük kıtlık • 
Lar; düğün, sünnet düğünü, ra
ınıızan ve tbayram günleri, ılıca 

ve Nmam 3;1emleri, çarşı ve pa
zar üzerine ha~k şairleri tar:ıfm
dan yaz:.mlış destanlar, ta"ilı ve 
ceın yet i:ır:i bakımından fev
ıka~ kıvmetli vesikaaardır. 

Mes~'": cİsı:txlat d~ri. dedi
ğimiz füinci Abdülılıamidin otuz 
üç yıllık saltanatında, Anadolu· 
nun ihmal edild.lğini, bu koca 
Türk yurdunun bir har~beye dıön
düğünü söyleriz; ia~ıt, tlevlet 
salnamelerini, ve o devrin gaze
telerini ,karıştırırsak,, muazzam 
ıi.mparatortuğun her köşe$i gib', 
Anadoulyu da bir cennet halinde 

g&terilm~ 'buluruz. Railbuki !be
ri tıarafta, bir halk şairi, Abdjlha· 
mit devrinin Anadolıısunu ve A

nadolu 'köylüsünün ıperişan halini 
!bQ1Jİfı levhalar haHnde tasvir et.. 
mıÇ!erdir. 

Üçüncü Sellin Fransız dosııı> i
di; fa'kat, General Bonaparı'ın Mı
sua saldırması, Selim ve hükü
metini tehlikeli bir silı1Jrlz ile 

karşllaştırmış idi. Fransızl.ar, Mı
sırdaki ilk muvaıffakLyetleri üze-

rine, Müs!üman ahaliye karş. çok 
küstah, şımarılk, mütecaviz ol -

muşlardı. Benli Halime aıdında 
hayatı meçhul kalmıs kadın halk 
şairi yazdığı hazin bir destan ile, 
Fransızl,arın Mısır baskınuııt yana 
ya.kıla ank·tmaktadır. Benli Ha
lime, bu Mdiseden Üçüncü Seli
mi mes'ul tutmakta, onu ve hü
lkumetini gafletle suçladıktan son· 
ra, tahtan çelkilmeğc davet et -
mektedir; iki üç kıt'a da bu :kıy
metli vesikadan nakledelim; 

Suçumuz ne idi bilm<>dik kusur; 
Kız gelin kalmadı çekildi esir; 
Fransız elinde kaldıysa l\hsır, 
Taç ve t&htı terket gel Padi-

• •• 
şahım! 

Kötü kafir ha~ talnı:ı gezdirir, 
Dine da\·et eder, candan bez

dirir,, 
Gece gündüz derimizı yüzdiirii.r 

Yazan: 
REŞAT EKREM HO 'U 

Koma hakkımızı al Padişahım! 
• •• 

Adınu sorar isen Benli Halime 
Mevla kad olur :nu böyle zulme 
Bizden seliiuı edin Sıılt.an Se-

lime 
Taç ve tahtı terkct gel Paıli,. 

şahım!. 
Destanının diğer bir kıt'nsın

da: •Üç kız olduklarını, gece ve 
gündüz kementlere vurulduk.lan
nı, ve imdat diye V"Uruddukları.
YJ> sarıldıklarını. söyleyen Benli 
Halime cTaç ve tahtını teı'.ket gel, 
madişahun), derken, mes'uliyet 
Jlııss;uin &Saletini, ne güzel anla
mış görünüyor! 

* Bugün, pallnılılık ve ucuz.luk 
tbahsi açıldı mı, y.aşı. kırkı g~n
ler cSefeıiberlikten evvel.... di
ye, ime hiç bilmediğimiz 'bir 
ucuz dünya manzara& çi'Jımeğe 

4ıaşl.arlar: Şeker iki ku~··· Pi
rinç yüz para•, üç :ıturu.ş ... Ekımek 

kırk para ... Bir kundura üç me
cidiye, altmış kuruş... En lükıs 

lbir futin bir lira ki, ancak ekabir 

giyer ... Bir çift çorap 5kur'!ş ile 
20 1ı:uruş arasında ... On Urayaı bir 
ev yapılır ... Alıtmış lira.ya okluk
ça güzel bir ev yapılır ... Üç yüz 
liraya mükemmel bir köşk yapı
lır ... ÇamaşıI'Cl, tahtacı gündelı
ği beş kuruş ... ve ilah ... Bunlar, 
o zaman cPahah şehirü olan İs

tan'bulun rakamlartdır. Bir ziraat 
merkezi 01a0n Konya, sefe~bcrU
ğin ve birinci cihan harbinin ha
yat pahahlığından en az mütees
sir olan zengin şebirlerinllT.den 

ıb:riydi; Konyalı halk şailerinden 
Aşık Mehmet, ya:ı:dığı dcstmlar
dan biri ile, bize, birinci chhan 
haıibinde Konyada.'ki hayat paı!ıa
Lıhğının kıymetli vesıkasını bi· 
raıkmıştır. Bir kaç k11'a naklede
lim: 
Baktım seman bir seyrettim 

,arp 

Gelmiyd'beri ne olmuş çarşa 
Ağlatma gel beni ağyara k~ı 
El'aman lwaldım ben aman ey 

• •• 
Yacııb •• 

İki yüze çıktı gazyağ okkası 
Yirmi kuruşa :ka!aylatt.n tas> 
Geçinmekten aciz kalru tw.a&ı 
El' aman ..... 

• •• 
Yüz eUiyo aldım zeytinyağını 
Dolu vurmuş bahçe•in1 bağım, 
Pahas1 Ç()k alamadım çoğunu 
El' aman ..... 

• •• 
Haşhaş yağma evvel halı:ma11 

idim 
Aylak olsa da ahp satmaz idim 
Hazır olsa çıralıkta yakmaz idim 
El'aınaa ..... 

• •• 
Bin kuruşa aldım ayakkabını, 
Yüz elliye tıktı İzmir sahW1'11, 
Ey efendim ver bunım cevabıro, 
El'aman ..... 
Bu pahalılı>!< destanı okiUk.ça u-

zundur; cŞeker bufoDmatL, kah
ve 380, pirinç y"Ok, ekmek büyük 
ihsan• diyen !bu halk şairi, diğer 
bir destanında, Anadolu delikan
hlatt Galiçyada, lralkta, &nada, 
Yemende döğüşüDken, Anad.olu
daki tarlaları on ya:şınd2.ki oğlan· 
cı.kların sürüp ektiklerini anlatı
yor; on beş kağnı saman gasbe
den rnüreğalLiı0eden fikayet edi
,.or. 

* On dokuzuncu asnn güzide saz 
şa1ttlerinden (}eda.inin letaif kaıbi· 
linden yazdığı baskın destanı da, 
cemiyet ilmi ve taliıh bakllillndan 
90k kıymetlidir; şu kıt'adan, lbas
kınlar:n umumiyetle gece y>arısı 
yapıldığını görÜ)"Oruz: 

Gittikçe büyüdü, gilıültü, hen-
gam, 

Saatime baktım altıda tamam!. 
Ardmda maballe!i, önünde imam, 
Neferler beraber h~m sancak· 

tan!. 
Halk ağzında .Gtcü1t> denilen 

aşık, ne ot.ur ne olmaz, tavan a· 
:ra5ın~·. dolap içine, yülklüğe hl> 

Siyasct aleminin bellibaşlı de
dikodu>u Fransa ,·ek'1\İi ctrnfuı· 
da toplan1yor. Frausanın keodi:,iH• 
den cok bahs.et.:ı·en wii»bet 'e)a 
nıenfi .bi~ talihi old·uğunu ~ö.vli
Jenler y.anılmamışlar. İyi giinle
rinde de, kara giinler:udc de ı--ran
sa başkalarını ke1'disiie mc~~ı) 
eder. Fransaıwı 916 feliıkefndcn• 
heci ıreçirınek.ıe cldui'll kara gün
ler.inde dünya matbuatını az iş
gal et..emiş olan bir s:ma vardır. 
Bunun kim olduğunu tahmin et
mek de kolaydır. M. Laval. 

l\1are..ıı;.al Peten'Uı iradcsilc onU.Jl 
artık F~aıı>aya d.ktalör olduğunu 
17 İ.kmciteşrin 19·12 ıar:hindc çı· 
kan karar gösteriyoıdu. Ondan 
evvel de 1\1. Lavuriıı kendi saha• 
sın<la .neler işled~ği ortalığı ıucş .. 
gul etmekten geri kalnı. dı. Al· 
man ve İtalyan işgali altmdak• 
Fransada diktatör olduktan s<>nra 
da neler yapacağı ayrıca .söz nıc\· .. 
zuu olcaktır. İngilizlere ka.r~ı do;I 
olmadığım çoktan belli ctm ş ol
dut,u irin F·ransanın bıt harpte~.J o ,. • 

felaketinden sonra 1. Lanl"ın 
galip Mihver devleılerile mai;liıp 
Fransa .arasında hal 'e istikbal 
için bir .işbi:r.liği• teminine nıu .. 
\'3ffnk olacağı ümidine kapıldıi{ı 
görülmüştür. Böyle bir i~birl"ğin ıı. 
İngi.Jtere aleyhine olacağı dii~liıı· 
cesi l\l. Laval'i h'.ç leıeddiidc dü· 
~ürnıcdi. Buna bakarak belki tl& 
karar vermekte ve mL-s'uliıhetlcrb.. 
ni kabul etmekte cesaıet gö•tcr
diği söylenerek 1\1. Lava!'; tnkdir 
ed~nler de ''ardtr. Fakat 1\1. Lavı<l 
daha 935 de Habeşi bn mes~lesi 
ortaya çıktığı zaman iktidar me~
kiinde iken Fransız < yıısctinc l· 
talyanın lehine b'.r ist&amet \c.t• 

melde İngiliz tarafını güeen.d:::r.. 
mişti. 1\1. Lava! vakıa ikthla,r mev• 
ki:nden azaklaşmadau bunun te• 
sirini görınü,, Fransa ile İtalya• 
nın arasını bulmak için çalışırken 
öbür taraftan İngiltere ile Alman>
yanın !J'..rbirine yaklaştıklarını an• 
lamakta yce'kmemiştir. Ç'ünkü 
İngiltere ilo Alnıanya azasındG 
deniz an1aşrna.:n olmu~. nıu8yyl'ID 

bir nisbct dahil'nde Almanyanın 
harp gomi~i ve tahtelbah'.r yap· 
masma L-Ondra lrükümetinin artılr 
mani olmıyacai:J kararlaştınlınış· 
tı. Fran.c;,.a buna o zaman ~ cıkar .. 
madı. Çüı:rkii Laval'in İtalya ile 
anlaşmak arzularına mukabil Lon
dra tarafından böyle l>'r aksüla
mel gösteriliyordu; su~mak l:iz ın 
geldi. M. Laval'e göre ltaly-.ı her 
vakit Akdenizi klllldi ~enizi say• 
mıştır, Akdeniz sahasında büy Ü• 

mek istem~tir. Fakat e\'\'elce da· 
ha uzaklara, Amerikay1 y<>lladığJ 
muhacirlerle yüküuii hafıflet'y·or
du. S-Onra ticaret if.barile de pa
zarla.rı büyiidü. O zamanlar geç
miş, vazi)·et değişın'şti. İtalya bir 
gün gelecek er g..-ç Almanya ile 
ortak olacaktır. Onun ;çin İtalyay, 
tatmin etmeli, llal>e)İ•tanı ona 
vermeli ... gibi. 

Ondan sDnra M. Lavul ikHdn~ 
mevkiinden uzaklaştı. Fakat İta!· 
yanın Almanya tarafına gitgide 
yaklaşarak R-Oma . Beı lın ın· hve
rinin kurulması iiztrinc de her .. 
halde kendisinin ortalı{:• ve gele
ceği pek iyi göl\Cn bir rlnlct ada· 
nu nlduğıına daha inanmış ola
cak. 

Lehinde, aleyhinde çok söz sö:r 
Jeıımiş olan devlet adamlarından 
biri de od ur. nglo - S• kson iara
f.uun b!'r gün loendiui tupLyueağı-. 
nı düşünseydi nasıl hareket edel'o 
di? Bu da bir sual. 

!asa J'are deliği bin altına, kaça-
cak, saklanacak bir yer aNor: 

İki üçü birden kapı çaldılar 
Bütün cemaat içeri <laltl lar 
Tavan llJ\asmda beni buldular, 
Dediler: •Teslim ol! Yoktur za-

rarı!,n .. 

Gücüğü yakalanınca, cKüçük 
lhanın» da, yaşmak ve feracesini 

giyer, bir ala ala hey ile karakola 
lkıolfoğa götürülür: 

Parmağında yüzük, kolda bileıilıı 

Pembedir vücudu, gayetle nu"k, 
Ne kadar rnedhetsenı, medbo 

müıı.asip 

Bacağına giymiş pembe şalvarı!. 
• •• 

Yuka.ı'ftııtA .wşe~ ferace si>·ah 
Görenler yilriınj ettiler ah, valı, 
Kimi mecnun oldu, kimi do 

se) .·ah 
Koltuğum kabarır ı:örd~l:çe 

yitri! .• 
Baskın da erbabına ... Gedai gi· 

bi külhani şairler, t~van ~-- n
da yakalaPdığını unutur da, y.lr:
nin güzelliği ile kDltu:t kabartır: 

~EŞAT EKREM 



Günün siyasi icmali:---------~ 

==Son 24 Saat içinde'== 

Hadiselere Bakış 

Şimali Afrika muharo'.JCsi ar
tık ıam 'hızını almış bulunuyor. 

Şimali Afrika, Amerikan umu.
mi kararg~,:'tlndan L~ldiri:r±ğme 
ı;öıe, müttefi.k ve mihver kuvvet;. 
ler: arasında.ki l}k büyük çarpı~ 
ma Tunooun 48 kilıomdrc cenup 
ooğusun<!-a Hammamet körfezi 
do1ar1scrmda V'tllrua gelırJ!ştir. 

Alır.anlar dört şiddetll taarruz
da bulunmuş\ırsa da, Amerikalı
lar tarafmd'n ağır kapplara uğ
ratı!r:ık, geri atı1'nıış1ardır. 

tiği malümdur. Mütemmim ma
lümata göre, İspanya bu suretle 
1,350,000 'kişiyi silah altına aJm.ış 
clacaktır, Sefeıiberlik kararı m~ 
tefik devletlere de bildirilmiştir. 
İspanya, kat'i bir tarafsıul.ı.k siya
seti güdmek niyet: nde olduğu 
hakkında ~rikaya da temiııat 
vermiştir. 

Diger bir habere göre de, Ge
neral Frank>Cl İspanyaya hangi ta
raf taarruz ederse, onun düşma
nı ile birleşeceğini söylemiştir. 

İçki bayilerinin 
şişe götürme 

mecburiyeti! 
İnhisarlar Umum Mü
dürü bu haberin yalan 
olduğunu söylüyor 
Bu sabalı!<i ır.aıetrJ.erd.<ın ba:zılan 

mewlJ\ şi~e buhranının önıfrne 11<:çmek 
üzere İnhlsa.rlu İdaN:Sinln yeni blr 
.kıarar vıen:kğini ~ bu k&rara göre içki 
bayilf"rin:;c_,&lttca.k aırı mfu)kiretft ait.""' ... 
şelıeri • de b<'r&bet'J>er!ı>de götliııe
oekle-ı-1.ni y.amnı;lardır. 

B,. sabalı İıı.h:saırlar Umum 111üdüril 
B. Adnan H.ılct Tlşpıne.rla görüştük. 
Umunı ~.tü:lllr bu hJ.bcrlr:ı taınamioyle 
asılsız oldı.:;!ı....nu ve İdar-entn böy!c bir 
karar t'Crm('Q;I; ga.i muta.avver dıe 
b\JlunrNdl!'ını •ö;rlcdi. 

MÜTTEFİK 
Kuvvetler 

(1 inci SahitC"d<'n Devam) 

Londı·a, 21 (A,A,) - Afrikadan alı-
n&ıfl ha,bıoı-lt:re gôt"e, Sektzlnci ingı:iı. 
aniuııu Bill88"i&n hım Ş ır,..t..nde hem 
Oeımbuncla llM"~l' 

Almar.!ar, B'"ll"Z' şehrh>i lalıliy~ 
ettiklrr~ biXl.rm<.:lt~er 

iııiııı;, .ıw ..... -etlni 28 tank, 24 1ıop ve 
250 motör:ü taşıt tahrip etm~lLıırdir 
D~ kııvvetll·rin.n, B·ngaz~nin 

Oerrubwıda bultman AnteUat't..J<. mu
dafaa. hatıLındfln çekrld:ei hahı:ri al:,nı.. 

moı.tadı:r. 

Bir fırın kapatıldı 
Kadıköyünde K,r'Jağli~derede 

Rıza Ak~yın fırın 'nda hurt anmış 
fasulye, na!ıut ve mercınıek un
larnın e'İ<:nıeğe kanşt rı!doğ, , 'in 
gece bir CÜ!'"JTlÜm~tı~tla tearut 
olunn uş ve f:rın kapa"lmı~•ır. 

ıf ransız Afrika· 

3 -SON 

Faydalı Tetkikler: 

Dondur·uımuş 
Kan akinesi ! 

sı karargahının Milyonlarca can kurtaracak olan 
ilk tebliği bu icat için nasıl çalışılıyor? 

Nevyork, 21 (A.A.) - Fa. rad- Son ge\en İngiliz gazcklerindeııı y 
yosu, Şimali Afrika Fransız kuv- ~ a Z a n ı --..... New• Chronide'de okuc!uğumuu l 
vetleri unıuıni kara-rgiı.hın:n 1 ııu- NÜZHET BABA ı göre İngil:zlerin me~hu: milyona-
nıaralı aşağı<laki tebliğini ucşret- k.imyagerleri mülevdfo S.r Hcnry 
m<ştir: 

18 .. 19 Son teşrin gece •>i Tunus
dak.i k1t'ala•rın11zın kuın;.ıudanlığı
na bir ültimatom ıcvJ · edil.l k
ten •onra Alman ku -,elleri Tu· 
mısun gar1.1 lıölgcsiııdeki mevzile· 
r:,nize tnaruuz cdel'rk ınuh. ~a
malı açmışlardır. l\liittr fik \)rlik· 
leri tarafından dcstcklt)ııen kıt'a· 
]arınuz gündüz dü~nıanın lıirkaç 
hücumunu gori püskürtnıü~ler
dir. Mevzllcrim:ı eski hallerini 
muhafaza etnıekle<lir. ---v 

dondurulmuş kan üzerirıdelci teerü-.ı 
belere ınİTa.•ından (20,0l>O) İng'.liz 1 
lirası ayır'ffiıştır. Bu paıa ile kos.
k-0<:a bir frgjda:rc ;ll:?il olunacak 
'" hu .ı.a)·<'ıle belki de binlerce 
ca.w.n kurtulnıa~.na :ın1'.:Uı hasıl 

olacakltr. Bu i~te '"'" affak.het 
~ Jlı~ız b~rp zamanı için deg"l, 
sulh de\ resinde de be§< re biır J.iz.. 
nıet olAcaktır. llu frig t!aire·ıc İn· 
s'--n kanını dondurup kuıutnıak 'Ve 

sayede yüzlerce Çinli a~<ırin ha• 
yatı kul'tarılmııtır. Çine visıl 1>

\uııcıya kadar bu ampullerin 1ı ... 
türlü iklim şartlarına mukaı·cmet 
ettikleri de isbat ed<>r ki kcş{olu-
nan usul yerindedir ve ı:ııuvaHalı; 
olmuştur. 

Libyada ye İngiliz harp gı,mıle
rinde de muva!faki;·etlc kullanıl
nıış ,·elhasıl donduru!:rııU) kanın 

tüpler için<lc mulıafaıası 81'.tılıı 
~tandard bir bal almıştır. 

Amerikalılar Hammamet'i iş
gal c'm~;;Jer 'or. Bu suretle lb'r ta
r.&tan Tunu si c Biı.ıe.rtE', d:ğer ta
raftan Traıb!usga!"ptck: :ın.:hver 
~" wctler1n:n karad:ın i.rtillbat 
JQlları kesilmiştir. Birerle isti -
\ met nde ''ecleyen İngi!i1Jer bir 
A"mrn tank kolunu bo~guna, uğ
ratın ::ı-rdır. Bu kolu ıcskil e<len 
34 tanktan 8 i tahr'p ecL'miştir. 

Bu çal'pıı;ıma Bizereni.ıı 43 kilc
m< re batısında, Z:;Jbla mcvki.in
C:e vu.kua gelmiştir. 

AFRİKA HARBİNİN 
BALKANLARDA AKİSLER! 
İngiliz Britaoova ajansı, Afri

ka harekatının Balkanlarda bil
hassa Yugıoslavya ve Yunanistaıır 
da derin ak.isler yaptığını yazıyor. 
Yunan Başv<f<Ui Çolakoğ u isti
fa etm!ştir Yunnnistanda<; milh
'\~ıer kuV\9.Ctleri tak\~ ye ed.i'c}l -
ğinden buradaki ·3.Ş(' buhranı da
ha ziyade artrruş•ır. 

. 
Rusya Harbi lstifçil wre~an yok Vali ~~<~"~' .. (~~ v~~!di 

b liıl: ·<'lüzumlu ha tabra şırınga 
cdindye kadar taze olaı ak s:ıkla
ınnk kabil o\aeaktır. Yeni kc~{o
lunan bir usul sayesinde İnniltere
de ha,talara "" )·arnlı!ıt.ra iyillı: 
olsun diye kanlarrndau bir mikta
r:nı \·eınıı<.'k a1·zusunu bcsli)"·en 
(lC,000) k'şidcn hn alınacak ve 
bu ınuazzaın ınakinc ac dôndu:ru
lup saklanacaktır. Bugiin!.ii harp

General jiro 
30 bin kişilik 
bir ordu ile D:ğer taraftan Alman tebliği, 

bü;ün a>keri ıcs'satın talı.rilbinden 
sonra. Bing:ız.iınin tahliye edildi
ğ: ıı i bildirmiştir. Kahlre tebl ği 
<le burlidaki malzemenin Rommel 
tar fm<lan vapurlarla kaçınlması
r.a mkii.n oomadı.ğın.ı b'ld:.rm;şt.ır. 
Bu y.i:o<kn İngiliz uçadan terci-
~ TrııJb' w:>a akınlar Y"'Pmı.şlar-

c.:.ı.r. 

Bulgar'staooa Başvekil Filo! 
yerinde tutunm~k i.5ti~rsa da, 
Almanlar tam Alman tı.afıarı o
lan da·hihiye nazırı Zavrovı<ii'yi 
onun yerıne get:rtn€k niyetinde
dirler. 
Dcğu Balkanlarda polis vazife

si gönınek üzere, allı Mavar tü
meni Rus ceplhesinden geri alın

mıştır. 

(1 inci So.hlfc<len J\ev&ml 

manlar mevzilerini sağlamlaştır

mışlardır 

ÇETE FAALİYETİ ARTIYOR 
Lpndra, 21 (A.A.) - Ceıfıe ge

risinde Rus çetelerinin faali.yeti 
gitgide artmaktadır. 

İkinci teşrin ayının 13 üne ka -
d&r 66 tren yoldan çıkarılanış, 16 
ilokıomotiıf tı;ıhrip cdilmı(j "e 1() 

köprü de heı<h~,·a edil.m.i:ştir. 

(1 inci s.~rre n Devı;:n) 
ra \'€1'mck eı;a.~ı J:;ı>ki ka:makta
dır. Hükiimet hususi ı;<ıhıslara a
it ardiye, depo, ta!imil ve tahliye 
roasraf'..aırını ıe:lb;t ed<.olbilccektir. 
Eti·ket ve fiat listesi koymıyanlar, 

zar"yat kararlarına aykırı harekot 
eden!nr 100 lli.radan 500 liraya, 
tekıerrürü halnde :iOO bardan 

10000 liraya kadar para cezasına 
mahküm edilcceklerd r 

:Mü•tefikkrm şimdi B.ngaziye 
g.r..niş oldukları aT!ık anl~ılmak

ıtachr. 
L1ııdradan veri.len d · er b:r 

ha .>t'rc göre, Mısırda esir edilen 
Aim;n komutanı General R;ıter 
Von Torna Londraya götürülmüş-

Yeni köntür nerhı 
ba,ı dı 

Belediye daimi encümeni bu
günden itibaren kiimiir fiatlannı 
bir 1n~ktar arttınnı~tır: 

LavalDiKdatör' 
Olunca 

İthal ve i.tıraç ma-J.Je:eıinin teı;

-hit edilen hükümlerne riayet et
miye~cr bir aydan b.r seneye ka
dar hap.sedilccekleı-d•r. 

Samyi müesseseleri h:ı:kkında 
hfrkume!çc istenılen ma umatL 
verm yenler, alınan kr.ırar~ara ay
kırı hareket edenler 500 liradan 

5000 ilraya ve tekerrüründe 1000 
liradan 10,000 liraya kadar para 
cerosına malb.klı.m ed"le<:eklerdir. 

tür. • 
İSPANYANIN VAZİYETİ 

İspanyanın sefcılberlik ikin et-

Bu fiatlara giiıe Bulgarktan 
menşeli mangal kömürlerinhı t<>p
tan kilosu on iki buçuk, perr.kende 
on dört, yerli ınangal ki.in1ürleori 
de toptan on buçuk, perakende 
on iki kuruşa satılacaktır. 

-----
• 

Şiddetli yağmur ve 
fırtınanı tahri atı 
/ DUn a1<1ş3m Zo~uld~lwı;.,. bu
dir' ldiğine göre sabaha karşı çıkan 
,iddetli Yıldız - KarayPlden es-
> 
:mektedir. Kömür almak1., olan 
vapurı.ardan Atda, İst;·klbal, A
nadolu, Mudanya ile on beşi mü
tecaviz motör Zonguldak lima -
nında, Ş· rk, Füı'll'.Ulr>, Emek, Tür
kan; Suad Amasrada. Sakarya, 

Tan, Ilgaz, Yı1maz Slnopta~ Se
ibat, Tuvil; Zühal; Kutlu, Al<!bel, 
Hacı Eşrcl vapurlan Ereğü lima
r·nda barınınağa çalışmaktadır

lar. 

Kağıtılx.ne derflli de ta..=ı-ş ·ıe su
lar Siı.ıJıd:arağa elektrik fabrika
sına da büC'll.Jll dmiştir. 

Sabaha 'karşı s:.-at 4 raddelerin
de Silahdarağıa fabr:kasının nö -
lbetçi mühendi..<oi Elrnasyan ile ma
kine şefi İb,9:n, muavini Hayret
tin tehlikeyi d dıal hi.>.sederek ilk 
tedlbrkri almışlarsa doa saföıolı saat 
fl e kadar yapık;n ga.yretlcr boşa 
g: tın iş ve fabrikanın alt katı ça -
murla karı.şı'k derenin suyu iLe 
dolmuştur. Bunun üz.erine itfai
yeye haber ver'nüş ve B<:ycı;lu 
itf .. ;ye grupu hiıöise maba1iinc 

KARADA giderek çalışma~"' b. ·lamL,lir. 

F~t h merkezi ba.Ş'wmiseri Şe- Sular bütün makineleri isl'la et-
f't!-D oğlu üniversite tal€'bes:nrlen tiği gibi alı;ak tevettür teV'li da-
Ille>lnret, J"atih civarındı3n geçer- ire6ini, 1 numaralı makine alt sa-
ken yıkılan ufak bir duvarın ~ lonun, ve billlııa"5a ihtiyat olarak 
l:rından başına isalbet vaki olmuş duran 4 numaralı makine daire-
Ye vıı.ra1andığından tedavi altına ]erini istilıl. elıtiğinden şlıerin ten-
a•mrnıştır. vi.ro-tL tehlıkeye g~itir. 

Yedikuledek.i tarihi surlardan Elekır1k, Tramvay, Tünel İda-
b!r kısmı da yağmurların tesirile resi U. Müdürü Hulki oromobılle 
b-ık1!nqtır. hadise mahalltr;e gelirken Abbey 

Avrupa ile telefton irtibatı da köyü civarında otomobil çamura 
1ırtın~dan dolıayı inkıtaa uğra - sap1anmış ve bin müşkülatla llalb-
mııtır. rikaya gidebilmiştir. 

ün vers\te binasının damında- İtfaiyen•n mütemadi gayretile 
~i kurşunlarla Şdıir Tıyatrosu sular fabrikadan çık.an~mıştlr. 
komedi kısmının <l.amındaki saç- Islanan makineler ve lesi.sat birer 
1:rdan bir kısmı uQ!Duş\Ur. lbiren muayene olunmaktadır. 

Dün saat cm birde Çarşıknpıda Dtl'N AKŞAMKİ ELEKTRİK 
l:i eski tramvay tevakfkuf mahal• ARIZASI 
J nde TüıJbenin içinde bulunan S 1l~h1'ara.ğa Elcktr!ic Fabrikasındaki 

su b:ıskını ınil'll~ı·l>ct:yle dün a~am 
büyük çın.ar ağacının devrildiğini saa~ on sr·k0c ~kala ııctmmuin is-
ya.mıştık. tanbııl, B<J">ğ'u yakasının mtiı..,,lif 

Bu ağacın altında kalan yclcu- semıtlcrmrl.o e!cktr'k!rı :ıre.•ıım· Bu 
fardan ap:rtıman kapıcısı Kirkor, inkl<a muhavvile mcrkrzlerine göre 

bazı yerlerde bor buçuk ba.z.ı yerlerdjı 
K"-sapyadis ve Ali is'rnlerinde üç ııa oeat dev<ıo?ı etmiotLr. 
lk!ş' yaralıanmşlar ve Alıiden rnaa- EDİRNEDE KAR! 
<le lıPpsi Cerrıttrpaşa hastahane- Edi.rne, 21 (H.ıaı:;l) _ Mewlmio. i.lk 
s.ne ytırılmışlardır. lııarı diln şcbrlnW;de başlarru~ır. Ne-

Dcvr'len bu ağaç tl'8mıvay tel- hlx1e.rin ~a trl\liloesl bıı ruretl.e 
le , . · kopardığından teller tamir berl.>rn.t do;mşit\r. 

ı;-dılip kocaman ağaç parça parça ŞEIIRİllliZE KAU İllTIMALil 
kes ıere~ yo'da nkaldırılıncıya ka- Kııru!llll RasaUlanr~ir>e göre bu tır-
dar bir müddet bu ha-tia tramv.ıy tıma ve yağmurdan sonra havanın so
~cfeı- eri yapılamamıştır. ğıryımı.k k1lr yağması mı:ilıt.eınelrur. Fa-

k:ııt k~; tahmln.lerc göre bu yıl ~-
Yaı;a n ş·ddeıli yağmurlardan __ m_iuıe_· ~ g~t;r. _____ _ 

CBaşnı~kalcden Devaml 

lorc sevlretmck, oralarda değiştir
mek istiyccektir. 

Muhakkak olan şey şu ki, Al
manya 1943 den <tib .. ren kendi 
baskısını ve ikfdarını kullanarak 
büfün Avrupa milletlermi yine 
bir •Avrupa bütiinlüğünü müda
faa. tertôbi ve tedbiri içinde der 
mokrasyalara karşı harbetiimıek 
arzu ve karan içindedır. Bunda 
muvaffak olmak bilhassa istilaya 
uğramıı mj.Jlctleri ~iiı ük..liyebil
mek çok güçtür. Bu itibarla Al
many&nın bu arzusımun yerine 
geleb:Jınesi şüphelidir. Fakat, tec
rübeye mani değildir, 

Herhalde anavatan Fransası 

muhakkak ki tarih, hal ve istik
bal kal)ısınd& en kara ve luNan
lık, en çetin ve sıkıntılı günlel'ini 
yaşıyor. Bu böyle o!ınakla be
raber, yine b«r hakikat ki, Fransa 
mütareke anındaki hattsının da 
acıları ile bugiin ka~ı kar~ıya
dr. O vakit, Fransa mütareke ye
rine Alrikap çekilme) i ,.e müt
tefiki İn~iHHe ile hir a=ada haT
bctmeyi kabul etnıi~ bulunsaydı, 
belki bugün Y"rine o giin Fran
sanıu i~ı:.ı-ali tamaınlBnır \Tf" fakat, 
ne Fran"'a ü~c bölüniir, ne n1ilt· 
te!ikler bu kadar zaman kayb&
der, ne de Afüikanın ve Akdeni· 
zin vaziyeti bugiinkü gibi olur
du. Tarih, ileri tl'dkikle•iııile her
halde bu safhayı da inccli~·eeektir. 

ETEM iZZET BENİCE 

Sal51h.iycill memul1!ara mali:lmat 
venn.i<yenler, vesi·ka ve ddterle
rini göstermiyenler 100 Dradan 

1000 braya, tekerrüründe 500 li
radan 1000 Liraya kadar para ce
zasına mah.kıiın olacaklardır. 
Kanuna bunLara benzer dllba b1r 

çok hükümler ilave edi1m~~'.ir. 
y ~ılan tad.datıtak.i müh · m bir 
ıınaıddeye ~ de, her vil<lyette 
ve lüzum görülecek kaza mer -
lkezLerinde üç &udün mürekkep 
'bi•er ihtikar la müc sdele heyeU 
kurulacaktır. İksi belf'<liye Encü
menleri az,asından veya dı~arı -
dan se<;ileeek, üçüncü Adliye Ve
kaletir.ce ıyyin olunacaktır. Bu 
heyetler 8 günde kararlnnu ve -
recek'.:r ve bu kararlar kat'i ola
caktır. 

H€'yetin resen ceııalanduıı.cığı 
suç!aıxlan 50 liradan 100 b;n \'ra
ya k~dar para ccz-, a· .a'b:le,ek. 
dükkan, mağıza veya irr aliıuha
ne:eri b'r aydan on seneye ka<lıar 
J<;apa tıldb:lecektir. 

İ.s<t'fçilcri halbcr verenine bu
lunan malın t:lm2mının b"de'{ ve
ya rnsfının tamamı suçludan 2lı
narak ver:1ecek ve haıber veren'n 
rsmi gizli ro tı.ı.la.cal<'tır. 

, BU GÜN ~ 
TAKSiM SiNEMASl~DA 
Entrika ve esrarlar kaynağı.. Dehşet ye helecanlar kabusu •.•• 

Korkular kasırgası ...• 

ıl\I. lllOTO = PETER LORr~I 
l@s ~~LOF 1 'BELA ~UGOS!_I 

gibi üç büyiik c;han artisünin kudretler'.le caıılandı•dıklnn 
Amerikanll1 en büyük KAY KAYSER cazının coştıuucu 

nağmeleri le süskdllderi 
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CONRAD VEIDT • SABU • 
JUNE DUPREZ 

Bu ~;,, eu bily(ik hararası .. En bUyük l.k; slnemasınd11. tılrden ... 

2 nci muvattakij~ct haftası 
• 

M E L E K 1 p E K 
sea?l6lar: 12.30 - 14,30 - 16,30 J 12 - 14 - 16,15 18,30 ve 

18,30 ve 21 de 21 de 

1 ~ 

teehhürle gdmi~ ve B. Lutfı Kır
dar ;,{a;y<nıda Vl15yet ve Uelc
diye erkıinı \'C Eınnilet l\tüJiirü 
B. llalük tarafından ka• şılanaı:ak 
doğruca Vilayete gitmiştir. 

Vali ve B~lcdiye &t>İ ... in1iz bu sa
bah kendi,ile görü\'{'n t ôı ınuhar
ririmize Ankarada 4chrr ait muh
telif işlerle meşgul oldtığunu . öy
lcıniş ve bu nıeyanıla et sarfiya
tının tahdit olunn1asın·n prensip 
itibarile kararlaşlırıldığ nı beyan 
etmiştir. 

Elektrikten ve dolayısile kö
nıiirJen tas.arrul İ!:İn nlağnzala:ın 
saat on sckizt!e \'C :yİJtc.ck satan 
dilk13.n1aruı da saat ~··rn1·de ka .. 
panınala.rı ve d~: rell"riu ~alr4tua 
saatlerinde de değiş.klik yapılma· 
sı hakkında henüz kat'i bir karara 
'\.'arılnıanu~tı;r. 

Bu sabah d·ı;er alakadarlardan 
aJd .. ğ1111u n1aliınıata gö'ft: et sar
fi~ahnın tahdi<li şehıiıııizde haf
tada iiç veya dört gün nıeıbalıada 
et kcs.i.lmcnıcsi ,.~ bu günler zar
fında kasaplar<la et ve lokantalar
da elli yemek.ler ~atılması su
ıreLle yapılacakt.r. ---·----

Uzek doihıda ,. 

ıınüş 
(1 ;nci S~'ıiCerlrn Dcv:ırn) 

olduğu b;ldir !mekt.e<fü, 

A!IIT.RİKA BAH!UYE 
NAZlRINI:'< SÖZLERİ 

Lordra, 21 (A.A.) - Amer;kan 
bahr:~·e nazırı Alb:.y Kn<t,u; Gu
~dalka~al'daki çarı:ıı,malar hak-
1;,ında şun~nrı söy1cın .,· 'r: 

l 

.J"poıılar .:dcya takviye gön
dtrLo:lir~ r Fak;;.t, bunu yapa.:biıl
rr,ek ı-çın çarpışna~ lazım. Henüz 
\;öyıe b;r ş..~·dc mu·v~ff:ı..1t ol::ma
dılar. 

Halkev!eri 
, 1 tnef ~: h~r~!T: neva!lıl 

!ünün reisl''l;ndc fokmil, Halkcv
le6nın rei..,lerı ve temsil 'kolbrı 
başkanla<ı bir toplamı yar..ınış -
!ardır. Toplantıya Şehir T;·yatro

su Reji.>ôrü Muhsin ErtuğruL ve 
Şeh r Tiyat=u müdürü Zeki 
Coşkun da iştirak etmi~tir. 

Bu içtmrnclo. Halkevlc.-rinin tem
sil şubelerinin faaliyetlerinin da
ha metıodlu bir şek'lde organize 
edilmesi ve daha ,bazı ~;r et
rafında gö.riişiilüp kararlar veril
miştir. 

Şiddetli yağmurlar 
cı lnel S.ı.hifede11 Df!'Vam) 

de karaya yaslamıştır. 
Haydarpaşa li.manında Limana 

ait iki mavna ve bir meçhul mo
tör batımıştır. 

Alman ·bandıralı Ü!<.<;ek sarnıç 

gemis' dem>rini taraımı.ş fckat iS
tllrıdadı üzerine kara.ya düşmeden 
kurtanlctııştır. 

Hallçıe Do~n ve Ankara va
purları &. de!!'i<'erini taannl§ sa
llıil e d iişm üş1 e I'd.i r. 

İzmir sürat postasını yapan İz
mir vapuru evvetki gece Marma
ı:ıada fırtınyaa tutulmuştur .. Va
purun ].ı.2ızı kamaral.arını ve elek
trik dairesini su 'basllll§, yolcular 
tehlike karşısında cankurtaran 
yeleklerini giymjşlerd'r. 

Vapur dün •kşam üzeri sahmen 
limanımı:za ogelrr~t'r. 

te kan kayl>,tmek yiizündcn ölen 
askerlCTin haddi )iİl bmleri bul
duğu söı·leniyor. ş;mdı~e kadar 
ma;·i şekrrde korun İııgiliz, Al
man, hatıii Rus ordularında ate~ 
hattına kadar taşınarak kan by
betn".i~ ,·aralıl;.ı.ra sırınga ed'lo
rek hayatları ku:rtarıldtğı ender 
,-ak'a sayılamaz. 1''ak ı asıl gılç i 1 
ma"·i ~klindek.i kıuı n nıuhafaza:sı ı 

ve 'ıaŞınınası<lır. Bilhassa mB>İ 
kanın ıklim değ .. ;ikliklcri, çok sı
cak ve çok !IOguga kartı muhafa
zası çok müşküklür. Bu mü, kulü 
bertaraf etmek içiıı d.- kim) .:gcr
lcr .. c fen adamları 1940 yılın
daoberi u~raşuuşlard.ır. Enlcwas· 
~ona! nıalıi)·ette olnıak Ü•cı:e don
durulnıuş kan üzerinde karar ve
rilm:ş bulunuyor. Bu tecrübeyi ve 
bu işte mu\'8fCak olına~ı gaye er 
dincul<ırill lıepsi de bunu nıu.aCık. 
bıılıııuşlll!! ;lı.ı:. Dondurı.lınuş kan 
açıkta bile kalsa l>uzı.lmamakta- l 
dır. Ilatta ~ölün sıcak mc>kileri 
üzerinde dt' JJır3kıl· a yine ~:fa 1 
ur'.ci lıas»larınt kaybetmemok
tedh. Btız ii>lündc de giinlerce 
açıkta kaha keza ) ine fn)·dalı kal
maktadır. 
Artık dondurulı:nıış kruı, tıpkı 

herhangi bir serom gibi kiiçiicük 
ampullere konmakta , .• enjeJcsi
yoJı i~rıtcler'.lc b"-rli.kt<.' sıcriliu bir 
kulu içinde her istediğ;ni.z y<'<e 
ve ildinıe ko~kusuz, bu kiiciık pa
ketleri götürcbilnıel<tesiniz. Hat
ta İngilte-redc hn11rlanmı~ bu tüp
lerden oldukça mühim miklan 
Çiııli aıJ;.erlere göııder:lıni~ ,-e bu 

Suad:yedeki feci 
tren kazesJ mes'

ul.eri belli oldu 
(1 inci S::ı.Jııl\: en Dvvam} 

<'dt'n bu :fa.c: :asıız ~tkklıeri eomırıda 
kia7:anın rn.alııy1. t.i ayo:n au.m.11, laciaıya 

üç şah!ın o<·b<:t> ol<itJ«lan a.n.l&lılmli
tır. 

Bt.aı'J"Jd", Et't•nköy R.:tst',y'OD\"JDdıa ma-
1"'.Co\"'1'6 yapa:kt•n doı'i \ ;:;gıonun kurtul
ması yüzünd""' kaz.aya me)"d.Bn ~ ... ren 
55 nurr.aralı ınc..nıandiz:n makiol.t.i U.. 
san. G11.rdiifren MuzalCPr \'e yaicl Ali 
ac;ı..'ldaki kDmsıe loıUir. 

l\luza.!l.crle H.....,n• i&ıuı.t oluruın suç, 
Dc\·l('I Demiryolları nlaınııam('tllne 

ım:.halif haı"<.Jwt \.>dı;ıre'k., tı~<l: .i ·.kle.r!.n-

de 1ıedhiı'oizlik yapmaları ~ bu -
rc·t'.e kaı.a \.'ll'İru'U11'.1 doğuracak ıt.arı.da. 
va~iflerini wiiştİitnal t-ylıerrııı o~ 

ndır. 

Y~ğcı Aliyi? geline", o da en artat
da bulunan vagon,. niza.mı ft'kllde 
freni-iş ve bu yii7>den vaconl"
rın Suadiyı• lnf")'llnde k.aıytn(l.:arına 
mı·ydan vormiş, üı>telik le allayıp k•ç
mıqtı.r. 

Tahkikat evrakını tnma.mltyan ve
bu suretle ..-·.r.ıe. · la!yon ecııe.ı MW
dekmıııml, _,,..:ıç.!ular lı:.!<k,nda Tikk Ce
za Ka.nuoıun.u n 289 \;.OC\l ra3ddcSnin 

tatl:ı'klni istmıiı>lir. Üç BLJÇ!u b:. saOOh 
ait olduk!an ma.lıkemeyıe ırvlq1'dil

mişWcl'r. 

Dil)er taraıf't.an t(!<'SSürla öğroıııd;ğ>
mizıe göre, bu .rrW{",q_,lf .kaızari:\ yara

lanan \"t? bir hastahanede '-..d.a-vi a·Jtı.

na a!ınan yaralılaT'da.n bir genç, bas
ta.ııauede drJ;rmôııt·r. 

harbe karzşlı 
N evyork, 21 ( A.A.) - Dün alo. 

şanı Afrikadan alınan !.<>n hal>er
lere göre, ınüttc[ıkier 'luous'da. 
kol.oyca ilcrlemektedirle<ı. Bd..lc-
nilınedik b~r had e zuhur ctnı-e

tlii;i takdirde b~rhaç gUu • Lr.uo 

Sfaks ve Gabes'i iş:;al "dccdJer
dir. 
Başka mütıe!ik l;ıt .. •lorı B.ja

nın ·60 ma cenubu:ıda ıııı!lı•m ir 
deın"r~·olu ka\'Uşak noktası olan 
Kalaat'a gclı 1'1lcrd•r. 

l\tütıcfik paraşütçtikrin·n Gaf,a 
ve Fertana'da karaya inda ... 'cıri 
zannedilmekted;r. 

Gentlra.l Jiro 30 bin kısilik km· -
vetli bir seyyar kol te~k'I et111i~ .. 
tir. Bundan başka Generalin em
.rinde kiiçiik ve orta uınklardan 

mürekkep iki tug'1y Hrd.ır. Bt1 
kol şimdi General A_ndersoııun 
sağ cenabı ile birlikto ilerlemek
tedir. 

Bu baberlrıc Mlvasıla Cezaiı-
den \'C Madridd•n alınmıştır. Al· 
mantar ınuva~ala hat111.r•n1 ke:,t k
leri için Tunus'dan doğrudan ı:o.;
rU) a haber alınamamaktadır. ı:u
nun1a beraber M"hver kıt'alarının 
Tunus ve Biıert kaleleri.re çt!,'~
dikleri öğreııilıui~tir. Görünü e 
göre, bu kıt'alar stratej'k mülo
faa me,·zHeri tcmln ct1ı1ck ıçın 

cenup ,:e gaırp i:,tika.nı:tlerinde 
ilerli)·ebi!ccck muharebe kollan 
teşkil ,.decek miktarda değ-ildir

ler. Bunların kitfi ııı:ktarda tank-
lan \'e topları yoktur, 

nıtaıar mcrUılnda 
çıraklar kesc.r ı ıl 

(2 ;ııci ::; fod'n Devam) 
bir ağıııdan; 

- Vazgeçiyoruz .. rnzgcçiyoru.z! 
dediler. Bll'lllara, çöır.e:!ler de iıt'
rak ettiler. Onlar da hep biır ağ,zı. 
dan, 

- Biz de vazgeçiyoruz •. biz de 
v1121geçiyoruz! dediler. 

Tarafların vazgeçmf<ıİle dava 
sukııt etti. Hep berabe:, alapva
lii ile çıktılar. Korirl.?rda, taraf· 
lardan birinin elebaşıların<laıı. 
eski külıhan.i tav>rlı, ıw la, kır bı
yıklı, uzun boylıı biri, 

- Çocuklar, artık paydos se
maiye filan! dedi. Bu g!d!:ı>le, 
aramızda kan çıkac2k. 
Karşı tarafın çömezlerinden bi

. ri, yine aldı; 

- Adam aman derde bak! d~di . 
Ağaını.z semaid n vazgeçelim 

dm O<! ıak, 

Hepimiz eı;ef ettik, gön! ,imüz 
kedcrC-_ bak! 

Sema! paydos olmuş h.:;;!ı h&Jı. 
hah ha!ı, derde bak! 

Bunu söyliyen çöm< <.in tarafı
nın ustalar "lll<n bir~ 

- Adam aman kı.;ser sesi' dedi. 
Şurnda bir yapı Yar, geliyor !,e

ser sd; 
Ustalar meclisinde, çırak>ar ı·e

ser ~i! 

Bu, çömezi susturınıya kMi gel-

Bımdan başka Haydarp a Niıınwıe 
J{asta.han~nde lbu ;.ınan yara'ı ardan \ 
AdapazaTlı :Nazmi oglu SJımi DıımAn 

da ölmllftür. Bu ur..ı ·' k.l.za. kı.a.-tıon
:aruıın sayJı&ı dokı.ua bnl·t <ılm~. 

di. Hep giilliştüler ve gülfuıüp 1 :>
nuşarak, ağır ağır, koridoru ge
çip merdivenleri inmiye b ·l:ıdı
lar. 

H0SF.' 1N BI IlCT' r 
' 

At~ H 
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\..--------- Yazanı REŞAT EKR.EU KOÇU 

Boğulan Çarın cesedi, memleketin adeti veç
hil ~, bir manastırda üç gün teşh i r edildi 
D<>di. Saıb:k ('ar evvela Peters

bur civa.rında Robşa kasrın~ gö
turii.clli; :.."ö.z, fakat cennet gıbi 

bir yerd' B:r taraftan da, da:mi 
ı~aı~eWıtu olarak Ladogz. gölü 
hnar·nda Şlusse~burg ş.at.osu ha
z:r·.anır.ağa başladı. 

ke'1dılen bu ınüthiş 'tirlin pen -
çe ııde ölmüştlir Naşı Nevski 
n1aortslır1nda gömülecektir .• 

Ct·scl, memlekeıin adetince bu 
m ı ~stırda iıç gün tt~h;r edildi; 
on b nlercc kişi bu üç gün zarfın

ı d~ 3bnün önünden geçti ve Rus 
adetince, ölünün yüzlinü öptü. ye 
ort~!ıkta şunlar şav; oWu: 
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ı - i.Jzumden 'Y~Prlan ~ı. Şob.sl 
za-rrırr, 2 - lİyı·, CC!ık.aıl, 3 - Di..ft:ıya
nuı ~nu, 4 - 'l\:l!i ça 1gtl0Ttlan, 'l'er'ı:.i 

Fcıkat Pet::ro ani ve mütih: bir 
m.de sancl!Sına tutuldu: Sebebe de, 
< gl • .,, tcl-ssüründcn fe\ .. kalüde 
("{,.. :çın~ f.)j;na.sıyd • metresinı, 

'l" lcı ~ab r.ı, köpeğ ni ve h.X'ma
r.1 . .ste~U; zencin n b;r elıne kö
r t • b:r eline de kemanı \'er:p 
v~·.ıdJlar; Kate:fna, k.oca . .-uıon 
; •. r n. kerdı elil€ b:r kadı., ka
l aı:.:na<l:. 

C:a:ın yüzü, s:m,;,v,.Jı denıleeek 
k.ıJar rnorarmı.ştı! ö:Linün yüzünü 
öpe '.erin. bir kaç s~ t sonra du
dJki;.rı kabam10ga başlamı{llı!. 

• Kat< r.na. ba'jına Rusya t.;.

cını. g'y-1 kt.cn ~·on -a, Kudrc-t vt:.· 
kuy\'etindcn, dünyada 0şi bulun-

' kı.s.a zaman, 5 - G•rgın ln::.an, (İki ke
hmı ) G - Nota, 7 - Tersi sonuına T 
ilJV''>cS:yle ~n.iıe bC'cerJdilbı:.:, \·ıı-ayıet, 

8 - hl.·K "k dadı, Y .. tt.aıı, 9 - Fasıla 

bL"":ı·k (!;(: .. chme), Tl"J"o.~ kuz.ıaıun 

mı '":yJŞJ. 

• Büyük Frederik, Üı;üncü pet
ror.un sllktuundan bahsc<ierken 
, ıı kuV\e'.lı tarifi yapmıştı: •Ya
t~gına yatrr •. ı~ götürülen bir ço
cuK ;ibi hal' ed'ld"!,deıniştL 

fü;b~a "da altı gün kaidı. A: .. ncı 
~ı.ınil, bu ı ... ız köş'ı\e i~i aciarn gir
dL Bunlardan biri Kont A'<'Ö<sis 
ı lr'd id'; d:geri de Teplof .<lında 
lb:r zab',t.ti. Bu >iti adam ıssız köşk
tc-n cıktıkları zaman, Üçüncü 
Peıro .ölmüş bulunuyordu. İçeride 
na.-;J bir facia ccryean etti? .. Bfr 
Fr<QJSIZ ~ak, zelılrli rakı 'çiri.'di
t.ni söyler: S.ıbık Çar, su;kasıtrn 
iım l koca kadP!ıi bir çekişte yu
''nr.a1ruş ve derhal, müthış san
cıır.r :cinde kıvranınağa başlamış. 
Orlo! ile Teplof, J{inci kadehi de 
ic rm<ğe zcrlıyorlarm.ş. Sadık u
~·.k ~fendis'nin yard:mınıı koş -
muş. Pelro: cBeni öldürüyor:.ar! .. 
di,·c !ıağ rarak kollarının arasına 
atılır.:~. Fakat berikil<'r ıbu ya'ban
cı u~ağı ölüm ıehdid' ile koğın~
lar. Tam bu 9Jl"ada 'çeriye, hôma 
ikumandanlarınıdan genç Baria
t.nskı girnı:ş ... Bir pehlivan o'-an 
O!-'.of, Petroy'll alnn.:: alarak diz.. 
]Pr'ni gı')i,'SÜne daya.m~ Bari.a
t.n..<iti ;ıc Top'of da boğazına bir 
peşkir sararak bJğrr.ağa <başlamış
lar ... Can hevliie t ;>~nen Çar, bir 
ara B:.~·at:nsk:'nin yüzüne sa~dı
!"(i'"~k çenC';inden ısırmış .• kJ bu 
dı~ ,z1eri, genı;- kumsndanın yü
ZU' de uzun zaman kalmış ... 

nı ı? bir hüAUn.dar lıatır;;.~! bıra

k<.cök şekılri<· ı<>t fadt etti. Onu 
h~~kai.arıı;a bPnletmt gc çalı.şan

lar, ancak .ş:nıJ.1 ~:Je&:;ahn. ı liı

kabmı vert.ıl> idiler ... 
İııgilıere Kra!içtsi Eli:t.tmt'ı:ı, 

is~'(x;ya Kra]içes: 1Jari'nin, İ.>"VCÇ 
Kra:ı:çesı KY'st.P'in \·e daha bir 
çek kzdın hükümdarların <l..j.ıkl.arı 

vard:; cidden nıcr~ . ..; ı hi~ciycier 

<.:ııiatılır. Fakat Kaıcrina, saray 
fu·~una, pervasız bir ihtişam ver
di. Çaricerun aşıklığı, saray:ruı, 

yüksek b'r ~muriyet oldu; "" 
bu m1ıkQmda yüu: yakın güzel ve 
güçlü kuvvetli dclik&nh bir aşk 
rtsm.i geçid; gibi biı>birini takip et-
t .. 

Serj Solrikof, ;J;; ;iıııklanndan 

b riydi. Daha> Pctro'nun veli.a.ht
Jığı zömanında ıri.en Grand Dü
•ez';n mahrem iıı:zmeı:çileri tara
fından gizlice içeri alınırdı. Bu 
detkanlıy1, Stı.ıniı;,!as Ponya
f.::.ı;sk; isminde Polonyalı blı genç 
unutturdu; güzel, zarif, ıatlı dilli 
b;r ~'(lcuktu, ki b'liılıarc, Kater:
r.a, başbaşa geçen a~k geceleri
r.•n bir hatırası olarak ;.sıl1.adenin 
baema bir Po1on;·a tacını koydu. 

Gregodar Orlof, Katerinanın en 
ıı.zla muhıüaza etıl[;J a§ıkların

dan biri oldu. Orloflar iki lwrdeş 
id"ler. Kr~guvar, küçük Orlof'tu. 
Katecinarun kol1a.rı arasına dü'r 
tuğü s'tada, on Jokuz yaşl.arında, 
ter bıyıklı, güçlü kuvvetli bir 
gençli. 

(Arkası .:ar) Bu cinayet,n yegane şahidi o
hu "şak, Petersburg'da b'r rahi- 1-·------------
be götürülmüş, rahilb:n huzurunda, iı·iad>ul Dö1'l1lllcll lcı"O l\Ioomu:rhıığwı-

<kın: !Ml/4576 
gördülder'ni hiç bir yerde, hiç 
kimc>~ye s3ylemiyeC€ğine da!r ye

m n ütirilmış. Fakat, Fransaya 
diıner dönmez, facianın esrarını 

Fransa hükumetine vermekte te
reddüt etmemiş ... 

• K;.terınanın bu cinayetten 
hobcri o'.madığı söylenir... Aca

ba bana ne dereceye kadar iıı.uıı
lab,b? Vak'a lwber verildiği za
n1;tr., Çari.;l yemekre im:ş, yerin
dı·n :·,,;amış ve hüngür hüngür 
ağl•m&ğa başlamış ... O gün mu
tad resmi> kabuller yapılmamış .. 
Ka:.:ı:na, kendı dairesine kapan
mış. .. 

Th""Ve~ce Samatya. D~-.. ~~aşa· C. Yo
loJ«"rştr.ı.l 9Jkak: 25 .. ·o. d-a mu-kıim iken 
hQJ.en adrtsi bu]~amı.yan Seniba'ya: 

Haz nei Mal•yt'"ye iı;.[etcn r.;taııbu. 

Mal.)'(' :\lutıaı1.cnı.a.t :ht:id:U('lügü t.ara
!ııxian Fal.il İk ne• S:>.ı!:ı Hı>kr.ık Mah
kemPıinın 941/279 sayılı ve 2,'6/9-11 
tar1h •. •ıfımıne. mo..t.ıcn.:.ct-cn alf")1h~1Jztle 
24 Lra 73 k.UTı.;.şun tatısı.\ t:tlebiyle ta.n
z.m kı!w:ııp yuıkarı:iaki adr~~ gön-1 
dt•rı!en lc!°:ı. ıe ri a:ı~eslrüzlo. bu:ı:o.a

mam .. ı ha.rbı(ylc b-.j •~blığ 1'ı<iP &:C!- ı 
miş ''~ yap•: !,~an zıbıta t3hl<..llca.tına. 
ntt1\?-an da a-i:'C'ioiz blJl!unamamJŞ oldu 
ğunrlan :cra 1--n1r:nı.ı bT uy ıniiddet

lt• ,.e itanf'n tr.bHgi ~uret'b \ e tob(i-ğinıe 

İcra Hakin1 .. gince k<traı· verilmiş ol.. 
dai::ısd.an i;bu. .ilA.n.n laribi neşrQdı·n 
ttiba!"en n~12kür bı..:rcu öd11men.iz veya 

Yulıarıdt.ıı aşa~ 

l - Uli!~ Allah k;.,..,..,,,, başın& 
\ııPrrr...ı:'fl:fl, 2 - D-~C'.r·n irl.$11 Se":gili, 
~ - Daıy:a.k ly;, 4 - Ter..i gel>yo• n+
d .. ı, 5 - Yt11Ul$l< ve i><>J-Bz, 6 -
GıOo.'"'·n çtk:ır~r (ıır.~ lre~~), 7 - Pıs 

' J<J"->lla-da tu!ı.,.,11 mohlQiı:, a - Vü
et-dt.rnıtizün tll2':UVla?'JndQn, be,fu.ıde, 

9 - Tr~i -.yı yuvası EıneP<.'ıl-!ın. 

Dllaktl lııuhnaun• halleıtJmiı 

pkll: 
12,456789 
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'F•OLMAKiD 
7 JT•A t L•FA 
E L•f TAATi"R 
'•ICADKARll 

İstanbul Dö.düncü İcra, Me-
murluğundan: 941/5078 

Evveke Hoca Hayrettin maiıal
ıes:n<le Malta ııokağında 33 nwna
rnda mu'kim iken h.ôJen adruri 
ibulunmay;.n Rüstem kızı Fev-
z:yeye: 

Haz.nei maliyeye izafeten İs
far.•buı Maliye Mlliıakemat Mü
dıırlüğü tarafıodtın İstanbul Dö~
dünc:.i İcra Dairesinin 5 Hal'.irnn 
941 tarih ve 941/1919 sayılı rehin 
ar;ıg: ves:kas:na müsten:den yüz 
dıoksan alıı lir<> 80 kuruşun faiz 
ve n:as:afkr ve ücre~i ,-ekiıletle 

tahı.ili talcıb:yle yapı'ıan icra ta
kibi sırasınca yukuıdaki adresi
ni'1<Le bulunamadığınız z;oruta 
tahki;catiyle anl~ılmış ve 'cta M
k.ımliğ:nco de ödeme emrinin bir 
ay müddetle ve ilanen tebliği su
reti'e tclbliğ:r.e karar veriJmj.ş 

olduğundan if;lhu ilanın tar'ıhi neş
rjnden it:ıbaren mezkür müdıdet 

içinde bcrcu ödemen iz, aksi hal
de hak.kmıııcla cclbri icra yapıla
cağı Ye yine bu müddet içinde 
mal beyanında bulunmanız, hal<i
.kate muh.a.Jif beyanda bu
lunduğÜnuz takdirde hapi&e ce
zalandınlacağınız lüzumu ödeme 
emri tebliğ; :rruıkamma kaim ol
mak ü-.ere ilan olunur. 

19/11/942 
&•t o:dulu nlShk.f'mcci-en ieraınLn geri 1--------------
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İ3tarı.bu-I Dördüncii İcra Mc-
murluğıından: 941/2306 

Jil\ı<velce ü~üdarda Kaptanpaı;a 
mııllıa.Uesi.nde Aziz Mahmut so -
lk.ağında .Aziz B. hancıı'nde ve 
K artalda Çimento fabriıkasında 
lrontrol memuru Me>hmet Ali ka
rısı olaın Farına Nimeı'e: 

Hazinei '"naliyeye iz.::.!eten Lı -
tanbul Maliye Muha'k<'mat Mü
dürlüğü tarafından haz'Jıeye mü
devver ınülğa yetim malları san
d>ğına ipotekli olan Şehzadebaşın
da Balalbanağa ='.-ıalle$nde Çi
lliı€ir sokağında 8/10 sayılı gayri 
menlmrun hazinenin alac,.ğı olan 
459 lira 1 kuruşun taıh;;i~i için pa
r.aya çcvrılmesi talo':ıiy'.e tan
zian edilip yukarıdaki adresinize 
göndeden ödeme emri hila teb
liğ i<de edilmiş ve zıııbıtaca da 
yaptırılan za-bıta talhkikatına na
zaran da adres;niz bulıınam:ımış 
okluğundan ödC'IYle emrir>in bir 
ay milddet"!c ve i13.ncn tdb1~ği su
reti -le tebliği.ne karar ,·erilırr.i · ol-, 
duğundan tarıhi .il<lırıdan it'lbz·ren 
mrn!k.ur müddet içinde borcu ö
demeniz a.ksi halde müddet'in hi
tammda maıhcuzun paraya çevTi
J.eceği tebliği makQrnı~a ka;m ol
mak üzere ~ane-n te:lb!i!t olunur. 

19/11/942 

İtltıanbul Bı'"Şİ'fıoei İcra Da~esin.-
&oo: !>12/2~&4 

MENKUL SATI!) İLANATI 
IJ.T deymin tcrn;in :ç>n hacı.,M<ın 

ve p.aJ1ı\Ya Çlf'-\\.~mA'Si.TIC kara.r veril
miş o:an b!ri.nc1 J)Orm.ı"sıo;ı. fasulye vt·
ıı;;lre.nin 27/11/942 tar'h·r..· tı'.adü! .,_ 

·den cuma gU.."'.ıU bti"'inc; a::-tıtırrrmsı icra 
k"}'ınacak!t.ır. j~., arttırmada muhQfnı.. 

men kı'.ycn~ t:ın.i bulnlıBdı.ğı takdirde 
i:.tirx:i arttLrnıaı ı 30/11/942 kıtih,Oe tı·
sadütf cdrn Pazı.rte;;i gi.:fl'Ü Y·O.pıl-ucak
tır. Ta·Upler:n satlt m.ahalli olan Sarı
yer-de Orla~e~:r~ sok'3~\. 2'2 ve 23 na- 1 
manılı tlciırc<twrıede bıwnacak me
mura müracaat r~elo€'1\ iJAn olu-
.-.~. (290) 

(L~ arama, iş verme ilanları bu 
sütunda parasız olarak bir .kaç 
defa n~ilir. Müşküllere ve 
suallffe cevap verilir.) 

lı arıyan bir genç kız 
OrL& mektebin 8 ıııci sınıfına 

kadar okumuş, az daktikı da bı
len 17 yaşında mütevazı hir aile 
kızı hayatını çalışarak k~zanmak 
ızt.ırarile resmi, hususi müesse -
selerde bir iş aramaktadır. Kendi
sine yanında vazife \·ermek su -
reli1<' hayat yoluna attığı bu ilk 
adım<ia teşci etmek isteyen muh
terem iş sahiplerinin Son Telgraf 
ic•lk sütununda cJale Cıddi. ye 
yı.:t:.maları rica olunur. 

Huşusi deri veriyoı· 
Orta ve ilk t:,lı.sil ıç:n hususi 

der,,;er verılir. Beşiktaş U:cunca
ova caddesi Ç~me s..ıka:.; 20 No. 
da öğretmen Mustafa Atabeke 
müracaat ed·~mesi r;ca olıunur. 

Daktilo da bilen bir 
< genç ış arıyor 

·orta mektep mezunu, daıktilo 

ve ~ski yeni yazı b'lir evvelce be
lediyede çall§mlŞ bir gen<; resmi, 
husı.:.si mües;eselerde kat1pilk v-e
ya büro işlerinde, ticaretııı.ane • 
lerde bir vazife aramaktadır. Ta
J"p olanların Son Telgraf halk sü
tununda Bahri Yılmaza bir mek
tupla müracaatl.arı mercudur 

Lise mezu nu bir genç 
iş arıyor 

Ka\erina, bu Jt;.d:ırcık aktris o
lal:ı:Er d'yenle~ vardır. bıratalciıCına dair b;: karar re-trir.rvrn:iz 

l.azmııd.u'. AM.sl halde n•ldıdı,tin h~t.a

ml!!da ocbri lC'Ta yo. :y~c aıryhinizde 

takip yap!lacagı ve yonı· bu mi.ıdrlet 

iç!nde mai bfyanınd:ı bulanm.anıı, bı· .. 
lunmaı&ın.< hapisle ta:zy.k rdi:eoeğ'.
niz, hakijcatc muıh.ı1ıt b(·yanda b.;:un
rlJğ',ınu1r. tcıkdirdt' t .. ıpAs.e C("Z.3.:~xhrl

lacağınız lüz·i.lmu ic:ı. emri tcl>~iği ma
k.Jm:ına k:.aım oln1ak ~r(' ii.in o!u-

ZATI _ Ri:zt'cen alm:.ıı olduğum 1--------------

Kadıkıöy cSainı Joseph. lisesi 
mezunlarındamm, askerVğimi ik
mal ebtim. Şiımdi gündüz vey.a 
geceleri i<;in münasip bir iş ara
maktayım. Daktilo da yazaıbili -

rim. Talip ok n ~ sah\plerinin lıit
fen Son Telgraf halk sütununda 
Koç rumuzuna yazmalanm rica 
ederim. 

• (l gün Katerinanın imzası al
tında ne~rc<i:leıı blr beyanname
M :i~11lar yazılıydı: cHükümd.a:r
l.g•rrıı11n a~tın.:ı günü sabık im· 
parntıor, evvelce kendsini pek çok 
muıı•r'p etmiş bulunan şiddetli 

b r kanlı basur bu.lıranı geçirıniş
t:r. Şimdi teessürle öğren.dik kı, 

Löprens, yine gülümsed:: 
Ben de yıllık mezunyetrmi 

yçni b'urdim. S'zin söyleclığıniz 

gıbı, h•rek.atımda se11best deği

l:m .. 
Banka miidiirii başını salladı: 
De1rıek i~irrriz de ayni \'a'Ziyet

teı· z. Eğer karım, hiıJQ sağsa, be
tı nı :çin büyük b:r kuvwt kay
ı:a,;ı ol<cak. Böyle geceleri yal
n z ,.;,ulmak ... 

Loprens sözünü kest.: 
- B:liyosunuz k. ben de he

kıirım. Fakat artık bu mevzu s;-

'Tl ""~er:ır z1 bo-zuyıor. İ.sbcr..;eniz, 
:ne\ zııu değ"şlirelim. 

Bu S<TL uıerine R kardo'nun 
b "H ""5a.plarını •etk.kc b2~la -
d 'ar B rer ç-ay ıç 1 ı.er. Löprens 
~. ıı: ak ıç ::ı ayaga lkt 0 , za-

nur. 

Tefrika No : 21 

man, ortalık kararmağa OOş:amış
tı 

Durksburi dosrunu kapıya ka
dar teşyj ederken: 

- GallbQ bu a~am da 90k s 6 

olacak, dedı. 

Lôpens bu söze alclıı:mıamı. Par· 
desüsiınün dıiğmeierıni ilikledi. 
bankadan çıktı. 

Sis bütün kesafetıle çoktan ka.
sabanın üzerine çokmüştü. 

Karşı kald:ı-..ına geçerken bir:

ı;!ne çarpt, ve t:!redi. Bankayı 

bf'kkmcğc llli'mur po!!s:n ~arşı 

kalrl::ım<i.ın bır aşa,;ı, hır yuko.rı 

d0laştı8;.~ .~,dil_ 

\'aruna )'il'! ~tı. SaPki ace1e e
vine dönn 'e h · ç 'ıı ·acı yo'.;: -
ffi g;oı, H..:.L g. b. 100.; • 

nü!us kai1drmı kaybf>ttWn. Yen.i6iııi a
laağımdo.n E'M•~in hülamü yok- . 
tur (292) 
R~li 1927 doğ>.•mlıı Mehmr.I Em'n san 

Sahip ve Başmuharriri Etem İzıet 
&enice - Neşriyat Direktörü 

Cevdet KARABİLGİN 
SON TELGRAF MATBAASI 

- PoLis olmak ta çok ııor şey! 

dedi. 
- Ac:ıba Duksbur:'nin hayatı 

da tehlikede mi? • 
Memur anlaşıl.ınza bazı keli -

l?l<'ler hcmuroandı. Yani btı hu -
sustaki fikir ve kanaatinin b'r 
/ehemmiyeti olamıyac'-ğ.ını ifade 
etmek isted . 

Lôprens bir sigara yaktı: 
- Ben:m evim buraya pek ya

kın! dedi. Acaı'ba ba:ıa orays• ka
dar refakat edemez misiniz? De
m n de söyled:ğ;m g.:tbi, bu gece
den 'ben bır uğursuz!uk sez;.yo
rl..4m. 

Löprel\6 g.tıikten b:r çeyrek 
gf\!iği halde, Duk~buri oturduğu 
~-erde haltı dlişüniiyordu. Sonra 
te:don" a,·tJ a"bay Det~·rı ara
ci:. Baz, s€'vler konuştular. 

A.ıbrıy, Dubbur:y• o g€ce iç.in 
yemeğe a,~·t etı 

-6-
,.._,~ A~'~a Va.JA .tc'la Bııg ha],i( 

l:ut.:p :ır efe donuywdu 0-
r& , rnerakJ: b r , k romc.nı 
bu; ...... u .. ıu Iwwnı.tı!J~ ~n. n:. J.c..9o';,,ü~ , 

Şehir tiyatrosu 
DRAM KISMI 

B" akşam saat 20,30 da 
KOLLEGE K ROMPTON 

KO:\IEDİ KIS MI 
Bu a~am saat 20,30 da 
ASRiLEŞEN BABA 

m<'mek :çin, kitabı koltuğunun al
tına alını~tı. 

• Londra ve Batı. bankkcsının 
kapısında polis memuru bulun -
madığını görünce, bunu rna.001:ı 

'buldu. Polıs memurunun or<ıda 

bulunmad1g:nı ihb·., etmenin '.ken
dı:si ~ın bır yaz fe o'.duğunu dli
şündü. 

Bunun iizcrıne A)bay OE-tm.:ınn 
ev,ne kadar yurüdu \'e orada bır 

· !'"lııı memurunun s:garasını yıı.Jc

makıa orduğunu gördu. Sordu: 
- Si.::n ısm'niz Duke değıl m ? 
Po:ı::; n1emuru si<garası:nı arka

sında sakiayarak: 
- Evci madı m, dedı. fakat s·z 

buralarda pt.. ... ı< do:a.şmasanız1 isa
bet eciers:nıı. 

Kadin ,·u>:..nu okş. ,tı. 

- Bunla:.n heosı ~aı: dt-dı. y>a

n1 u hap·stan ;.;en K· ,an ada~ 
da'l mı k.or~acaX.rr iım., Sor.ra 
b2ka.ım o da s-:zdeıı lrorkuyor 
n""!\d., Bü\• e ·ı~ er as.nu.ıii n t 

bt'k q·ır " 'a ,m "i 6oıcü
ğunüze mı kanısı . ' 

- &n n.emur~. A'd;g,m em-

Gele n İf verme mektupları: 
]:ıle Ciddi 
Size bir iş verme teklıfi yapıl

mı:rlır. Acele müracaatı.nİ.I. Tr.e.r
cudı.ır. 

ri ifaya mx'buırı.ım. Gidip bu şe;,. 
len komisere söyleseniı, da:ha mu
vafık olur . 

·- Eğer komiser vaz:fesini bil
seyd', bu gıUünç lıap!.'.hane ka~

kınını çoktan yak<.lardı. Albay 
Detmar'ın kcnc!Jsinı s:kı muıha!a

rı:a etmesi iıcap ediyor galiba! 
Bu aralık cvm birincı katında, 

perdesiz bı.r pen.ceredcn Meri Det
mar'ın solgun yüzü görür.dü. Mis 
Bag koyu ruj sürülmü~ dudakl.a
rını ısırdı. 

Pob; memuru dedt ki: 

- Bu hadiseler Mis Detmer'ı 
hiç mt·~gı.ıl etmiyor .galiba! Sis 
bastıktan sonra, \ki defa evden 

sokağa çıktı. Bu bakımdan Duks
buri'ye hiç lx>nzemiyor Bu ak

şam alba::a yemeğe d&vetli .. fa
kat kc 'dısinı bura va k&dac gcür
mek ;sin :ı:ı üıç pol;s memııırunuıı. 
refa~atı lıiz m r.cıld~. 

M :.; B.-g'ın gfüll" .. merakla por
ladı: 

- Demek Dub:h~ır şnrui a!
l.x"lJ .:1 CVUidc'! 

lD~··•..ı.... \ .. ıJ 

D. Dtliryılları n limanlan işletme U. idaresi İlinllrı 
Muıhamtn~t ~e~~ (S317) ÜıÇ bin u,çyC.z on yedi lh·:. (40) kır.i< ku!'Uf olan 

rnutıt-e!d eb'Qtt.'\ (873) SeKız. yiiı yet.mit Uç ktlo otojen k:•n p '"'nç k:ıyna~ te! veı 
~u (2. Bi,_ıkilnun 19-42) Çarşaml»- günü saat (14) oo dô•ıtc !l;:ycla,p •. ş_da 
Gar b1n.aet ddıilıodeık\ K~oo ta.ra.!ındd-an aQlık eias•l\me \Jıbll:+yle ~atuı ;ılın«· -· Bu itte ~k ı<tloyenlerlo (~) i!ıJ :rfC im i< ~ .... (81) •ek.en boı lru-

ruofuat muvakkat t~ ve kam.rnun tayiu etıtif#l vtMikıe b):·hkt" t·k ilt~ ,e:lin4 
eaCLtm.e kada-r K.lıtr""'oua nlitraoça&t~tı.t·ı lizınıdıı·. 

Bu ~r a.ı şo.ı1>1ameı..r Jromİo"l'-ondan parasız ol.arak dagıblnıai<tadır. (H3B) 

Belediye Sular İdaresinden: 
~ melttmıJııap f•yal1'la Natı.s Vekiılet>nın ıe.v;ı,,,.ı~ Jkı bııÇ\Jdı: lnınııı 

zıım edll""'3 oklueu sa>·ın ab<>nelt•mıız'<> ,udaına a.r.ml\ınur. (1614) 

l,.,_ıs_T_A_N_B_u_L __ B_E_LE_o_ı_v_E_sı_ıL_A_N_L_A_R_ı J 
300,00 2.2,W Karaağaç Müea>P~atı Paqe.hane k~ 

mında. bit' een~ zarfında b;ıcikı•cek iş
it.tar.be k1'zıntıJarınm sat.~ı. 

300,()0 %2160 KaırGıaiPÇ Mtie.'9f'~-tı Domıız K~nt 

pavyoıru..xıda. bir :.ı'llt.:. :uı:rfında. bıırıke

cclt Donl".Jz k:an:arının satıı;ı. 

Tahmin bPOel1'eri ı~e İl.k Teıminat m;\c tarları \YUkfıl·rıda yazılı ışlt"r ayrı ayrJ 
aır<ı.ırın:ı:ra lronıtlmuo'tllr. Şartoo.me~ri Zabıt ı• Mua.ın.tl~• Müıchl'l"lıigi.ı k.a'..,. 
rı.nd!> görül et>H"r. 

~J,,.,.i 26/11/942 Ça\"faımba p;.w saııı.t 14 de Daimi Encilm"'1<1<' yapıl~ 

co'kltır. 

Tolıpl~l'al İlk Tl'!!llir>ıı.t -.. V<\}'a mıek.tup:6rı '"" tmıuntn lbı-a:ıı U....:m 
gcıen diİ)Jır vı-..ika.l&r~·ı .. •hale glmli mua~ -~te Oıııml Enı:iımrnd<> bll· 
Junmalan. ( 1272) 

istanbul Defterdarhğından: 
Muimmm~ 

Bedel Tf'tf\IT.tiU 

51217-1114 JU3 M~~ı<.l-~'tXoyündf\ 9 patta, 83 ada, 5 pa.rserJ, 
No. lu ö706 metre- murabba.ı. a:rsa. t262 160 606 

ı t>4 Mroct\l•e.<w;..n.te 9 pelta, 63 ıııda, 3 pa,ıııel 
No. ;u 6006 ınEtı-e tD<ll"lliıbal arsa. 10387 60 779 

ltle M~:a.,y.·IW)'Uude 9 pa!t.a, 66 O<ia, l p6~ 
N-0. h.;, t5ı07 nııetre murabbaı arsa. 7533 56e 

Yu;u.rıda ,...,_,:, IJOYl"HT>fn.lru~ 9/12/942 c;ıa_.ıı.a .~ 63M 15 de l\ltl,ı Eı,,.. 
1ltk MWürlugur.df' mi1ttt:ıt'kk·I K.om~-yooda kapalı zaırl U6Ulııyle satı~tır. }6 .. 

tekliLt<rin 2490 sa~ıh kanun bü!kümll'.rl .ı .. resindc Jıaız:ırl1111mış ıel<;-.r ınt1<tupl~ 

rını bale gi.inJ .saat 1-l Ut.• k:ıdar K.o~on ReCel.if:ine *e\'tlı etmele-i "t' nlıfuı 
lri.My>eıt oOoıdanlu;ınt •brt12 ey!>emtle&"I ~.ı.r. Faıt1'ı •z:uı& i.,;o:ı Milli Em· 
liık Müd.ürWjüne m!l=Moll.on. (1823) 

ı- .. '-:jf\." .. ~- .. 1 -- -----·f!· ~ ----· 
9 .. · ' · .. o 
21 2nciteşrin 1942 

18.00 

18.03 

18.45 
19,30 

Pı,>grarn ve M nleJ.61 Sut 
AyMı. 

Millik: Radyo Daııs 0~-

smın Her 'I'c:<l•.n ~1. 
Ra.dyo D>ctıl< Kli.il:ıü, 
Mem~t Saat .A:/öJI1 ve AJ
Haberle<ri. 

19,45 Serbçıst 10 Dsk'llc•, 

19,,55 

20,ı5 

20,45 

21,00 

21,15 

:1,45 

22.,-00 

Ş;ıı<kı V<' Ti>ı'.kiii<>ır. 

Radıfo Ga.ı.etesl 
Şa.rk.ı:Jar. 

Koouşmııı (K~zl 

lım). 

D'.nleıy<:i w.ı.ıci. 

Konııw.a (MıeGl~kler K.ooc,.ıı
yor). 
Radyo Stıloo Orı.eutraıoı. 

22,30 Mernlelrel Saat ~n. A.i
Habel'J,...; ve Bo~. 

22,4.5/22,50 Y31l'-ııloi Prq;rlllD ve !ta. 
p<UıJi. 

Manbul. DördüıncU: irra Me-mo'l'il'€\10"'" 

dıan: ll4l/182'l 
Evve.!ce Samutyade. lla"<'l Jluı-t'tf•n 

Ag;a ınaball(ISondt' Gumüı; Halk•h .... 
ka-gındıa 5.7 S<l')'l<la rnuiı•m IIUn hal"" 
adrt.t:t!eri buıhm..ı.mıyan Hıc->r.o otılu 

A.nan(ya ve kLZk•rd('Şl Katma ve- l\{a.t:·
y;ıtya: 

Müiga yohmlor rcnllan ~ 
iza!Ol<ln ıstanoo.l M• 1 ye M \Jha.k cım~• 
MooüruıiU IG~ıı!ınd.a.n 6/6/938 t.arihl> 
6'.'!1 ı'<k' milııteni<'« n Sıırrı<: ı,y •da H" cı 
Hüıst')·:n Aga ms.h . .J..c ·nde GUt.uw~ 

Ha.lka'.ı sokak .<Sti 5/5 Vt' 7 9 ~"('t.ı 

15/17/17/1--19 s:ı.yıll mıı"YJ<~ 111'1-
!ı2llin ıı.ıbu hl· -'t)i vı• 9 nL&maral1 d~
~nın üç rıubu ru,.. ıtu ipotek. ı·d.eı"C'k 
ödili~ aıldı.gın;t ve n1.ı:.:--:Lp nc.t:.ce- .l 

taaıa.ld..uk eden. a11L yüz o:ı rı.tı lf:a 48 
ku:u~un tı·<fy~· ed.lmerr.<'S -:ıcX-ıı. do.J~

'Yt h::ı.zinf'i h1a1İyt\ye a:aft\en 1'1u~ -
mat ı.tOOi..lırJG.ğil tarafınciı.n potc'ğ:n 

paraya ı;tvrııntt.ıısi talcb:y~e )cra t -kı

batı iiıerine a.d~&it'r~n:z b\.il..rnı.. •. -
n•t.;; V\'. bu sobepie 11.ınen ycıpı.un t.cb

J:ieat W:erioe g.alc,)rt ıllıifr.Acll unı.; ·~ ı) 

8dO'ılı kamm hOk Omlı.:rin-c te-\ı ( ~-1:anı 
vaz'eyed. V'e laorn..e~ni..'1 tatdi-!".nt• ka· 
nr V\'tllımı'ş v-c ehU vuku!lar t..a;o !ı..n
dan \."'tlıri.l.t,..._ ka·rar ô.2.Prinıe JJ?2.ha!Len 
yapl!arı 24/4/9-\2 tar h'n<le ı k:kat ll'-
7Jerlne nwe:kür !potek!i mah<:ı :Itn ta
mamına b!.'ş ytiz sek.-.eıı liı·a. keyrıı.....ı ---------------1 loooulmuştur. 

,_ 

Dr. İbrahim Denkcr 

Bı~ğlu AKacanDi Sakrı..at.ııo:acı, Çôp
ı~ ı·~"!l"'l'e ı:-okı:ılr: No 13 Tul: 42468. 

İ~bu koou!an kl's-nı..-·te bir di-:rrcı•Jf· 
Diz va:-:-.a. tarih. iJ5.ndan ·ııbarı·n b~I' '·CY" 
içionde icra dairctiinP bJı:itr'J'lH'O'Z, i.lk .... -t: 
tıat<ie ~u şaı-tlHt kabul ı·<nı;ş <-1 ve 
it!bar olunacağı İe:·u v<: İtlM Ka r..uı.uı
noo 103 üncü mıadde=ıı mucibı:ı<:t~ ıiQ
nen t.oblig clı.ınur. 

1 
,.------·- -TÜRKiYE CUMHURİYET1 

• 

Ziraat Bankası 
Kurul~ Tarihi : 1888 

Sennayeel: 100,000,000 Türk Liruı 

Şube ve Ajana adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelelel"i 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Zirnat Bankasında kumbenıb •• ibbal'51z tasıırruf hesaplarında ea 
aı 50 lirası bulunanlara senede C defa eekllecu ktv.'• ile qaiıUk.i 

plana ı:öre ikramiye dağıblacaktır. 

' .ıı.. 1.000 l,irahlr C.OC& Unı 
' • 500 .. Z.080 • 
C • ıı50 • LOOO • 

40 • 191 • C.GIO • 
180 • !il • 6.000 • 
129 • .. .. (.8011 • 
160 • it • S.200 • 

DİKKAT: Hesap!a..,ndak! ;ııralar bir sene lç'nde 00 liradan 
c.sağ! düS'11;verılrre 1':ramiye ç~ktıVı !akd-rde ""'c 2' faz1osile vnıle
'~t:tir. K ır";ılar E~nc;!P 4 defa: 1 Eylül 1 Birincık~nun, 1 Mar! 

ı Hu •an t..nhlrrmde çekilcce'<lir. 

·~ , 


