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Yazan : Sadıtn Go&tp SAVCI 

( Üçüncü sayf arm~da oku.rtmuz) 

lngilizlerin ikinci Libya 
seferi dalıa müsait 

şartlar içinde başladı 
YAZAN: baıaa 80a&N 

Libyada 
başlı yan 
taarruz 

Uç Kaninchemlerin başladı. 
tı hareket, Akdeniz hakimi. 
Yeti bakanımdan da, harbin 
•unumi Ryri cihetinden de 
ftıiablm neticeler verebile· 

celCir --t'&an: Ahmet Emin YALMAN 

B eş, on gundur herkes 
yangô2ile Lıbya tarafına. 

l.ıakıyordu. Oralarda en münasip 
~eket mevsımi gelip çattığı için 

11 
sual dıllerdc dolaşıyordu: İn- ı 

lızler acaba mevsimin müsaade. 
~den istifade ederek Afrikada 
;*bbüstı ele alacaklar mı, ta. ' 
~~tuza geçecekler mi? Yoksa Kar- 1 
"CSY&dan inebilecek bir Alman 
~nını karşılamak Uzerc kuvvet· ı 

ni Ortaşarka mı yığacaklar, 
byada mUdafarıda knlmal:ı mı 
l'cih edecekler? 
l>un gelen haberlere gorc hA
~ler bu suale canlı bir cevap 
~~rniştir. Tarihe Kanlnghemlerln 
."'tfruzu diye geçecek mühim 
~ir taarruz hareketi başlamıştır. ! 
~ . hareketin kara tarafını Ha· 
~ıstan kahramanı General Ka. 

llghem idare ediyor. Bu gene
~in, Habeş hareketlerinde ortaya 
~ ~duju plan, savlet ve idare 

11<iretlnin eşsiz olduğunu söyle· 
l~tt.ler çokhK" Bu itibarla Şimall 
·'Q'ıkada kendisinden bilyük öl. 
~ bir manevra kablliyetl bek· 
"'llhektedir. 

Garip bir tesadüf eseri olarak, 
lahad•ki deniz kuvvetlerinin 
andanı Amiral Kaninıhem, 

~aiin k&rdeıkfir. İki kardet 
'iıden ve karadan elele çalışa. 
~rdır. Daha ıaribi, hava ku
.~anının adı da Kaninghem
~: ~a.vacının kara ve deniz ku. 
~nlarile akrabahfı yoktur. 
ı... ının tngilizce yazılııında da bir 
~ harften ibaret olsun bir bat
..__ ~k verdır. Fakat herhalde bu 
~Yede Kanlnghem adlı üç ki. 

Şimali Afrlkanın ve Akdeni
akıbetine ve umumiyetle bu 
in umumi cereyanına yeni 
istikamet vermek iddiasile 

le verm'I bulunuyorlar. 
t..ııız1ere spor heyecanı ver
k için bir de parola ieet edil· 

r . Deniliyor ki: 11Şiınafl Af
Alman vınmağa bakın. 

Alman sekiz halyana bedel· 
· Zaten Almanlar ezilirse İtal
lar kendi kendine çözilJQr .• 

lrıcııtzler, Almanlardan tyl bir 
almışlardır. Hareket hak

da fazla mahimat vermiyorlar, 
lıııı plAn dairesinde llerledikle. 

ıöylQyorlar. Gelen haberlere 
General Kanlngtıem Cera· 
tarafından düpnanın arkası-

doiru bir ilerleme yapmata 
?Jtır. TobnCktan cenuba 
tazyik yapmak lmkAnı da 

. Cepheden de hareket in. 
edince Alman • İtalyan kuv-

lerı, çok etraflı bir manevra 
hareket harbine davet edllml• 
klardır. 

'---(Deva!aı Sa. a, 8L 111-ı\ <-) 
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Haritamız Libya.da la ıttJz turrauu CÖ9terlyor. 

Libya da Libya da 
lngiliz ordulan Çörçil başbyan 
buyuk n:ouda boyok lngiliz 

taarruza geçtiler taarruzunu anlattı 

Rusların dave
tine icabet edildi 
2 ci cephe açıldı 

&arp paroıuı: 

"Bir Alman öldür, 

ltalyanlar kendiliğinden 
kaçacaktır• 

Londra, 20 (A.A. ) - Strenaık'le 
200 kilometrelik bir cephede iler~c

miye t>aflıyan Inglliz kuvvetleri ce· 
nupta 90 kilometre kadar llerlemi,. 
lerdir. Taarruz General Sır Alar. 
Cunningham kumandasındakı 8 lr.
cl imparatorluk .ordusu tarafından 

mühim motörlU kuvvetlerin hlmay~ 
alnde ve taarruzun sağ cenahını k~
ruyan Amiral Cuningham kumanda· 
aındaid Inglllz Akdeniz filosunun, 
hava filolarının, Cenubi Afrika ~·e 

Avustralya tayyarelerinin lftlraklle 
yapılmaktadır. 

Kablreden gelen maıamata göre, 
düfmanm kuvvetleri 2 Alman zırhlı 

tümeninden ve bir Italyan zırblı tU· 
meninden ibarettir. 

Ingtliz taarruzunun ilk hedefi sa· 
hllln 85 kflometre cenubunda klin 
Sidl Omer ile, Maddelena kaleakllr. 
Bardia kalesi, etrafında geni.f bir 
çevirme hareketi feklini alan bu i
leri hareketine bir çok tank Nıl1&n 

( ...... la. 3: lii. 1 ... -

Düşmanın sürp· 
rizle kar~ılaşhğı 
muhakkaktır 

ÇlrtU •lkllla 

• Ordumuz ilk olarak 

Almanlarla teçhizat 
bakımından müsavidir• 

Londra, 20 (A.A. ) - Batvekil 
Çörçil. Avatna «imaraaında, Af
rikada başlayan harbe dair beya. 
natta bulunarak demiştir ki: 

• - Eminim kl, Avam kamarüı· 
Libya cephesindeki taarruz hak
kındaki resmi tebliği büyük bir •· 
!Aka ile okumuıtur. 

Libyada 18 teşrin sabahı şa. 

fakla beraber umumi ıleri yürü. 
yüşü başlamıştır Uzun mesafeler 
kaletmek mecburiyetinde otan 
kuvvetlerimizin harekr.tleri mUs· 
tesna addolunacak derecede f!d· 
detll yatmurlarla teahhurat ulra· 
mıştır. Fakat bu yaitmurların ... 
hll bölıesinde çöle nazaran iid· 
detli olduklal'l anlaıılmaktadır 

ki, bu halin bizden ziyade dütm•· 
nı zarara uğratmış olması ihtimal 
dahilindedir. 

18 sontqrin ıünil ordumuz 
bir çok nc.ktalardan dOemanın ile

(.,..._ ... ,-. & tı:ıt + 

Til.rk 
Bulgar 
dostluğu 

Baıvekil Filof rMı1tkun
da dedi ki: 

"MüRasebetlerimi z ileri
de de k•rşılllr/r tiostluk 
ve itimat zihniyeti için

de gelişecektir,, 
8ef1ll, il (A.A.) - ...... 

perlAMeMe)'tl aç.. ..tka MMl't-

• ,..-. ""hskıeftleri• alllıa
)'Mh 1 lınlli6ı ... wıkU Fl-
lel, ~ .... ••hH • rı• 
.. ,,...... .... 1 'Hr~ll 

bün ..... ve -.etllllle ....,.ar 
ki: 

cftrklye ile mü ılı ıu.rtmls 

knıla _,...._ Iİakb elank be-

Hrtllllltl glM, ... yspdsa ... t. 
lllk m116•91 ve n .-w 114t 
wy ... ..._I aHıınl~tl lçlllde 
çok llriMMt lıılr tanda l11kl,af 
etm .. Ur.11 
· FHof, Mltkunun b••dan .... 
raki ln1N1uncla iki memleket •· 
ratıılHlllki müauebetlerla tlertle 
de kar"1ıklı do11tluk ~·e ltlma& 
zllm.l1etl lçiacle sell~lfae ka
tlyea kul olılatunu ııöyleml~r. 

f.'llef, ba açık ıWi&lerile, iM· 

buıllıu' IMtilel lııllricl)'e e111Clbae
nl relfıl lvuoft'•• a•tll• mi· 
aMehetlle son stlJıılertle eraWI 
memleketlerde 7 ...... larulye
lert ortada• kaldıracatıaı liyle
m19ttr. 

Veygan<l'ın 
azii mühim 
bir mesele 
olu_ıor 

A•erı11a1a gir• 

Veygand Alman • 
Fransız işbirliğini 

reddetmiş 

llmerika . Vişi 

münasebetlerinin 
kesilmesi muhtemel 

Viday, 28 (A.A.) - General 
Wen•IMI, tekaiWe sevkadilmJt
tlr. Hükikmetin Fransız Afrika· 
sın4aki umumi murahhaalık ma. 
k .... ı ili• eMll kaaun, )'M'Hl 

remal pzetede ~ıkacaktar. 
Cezalr bQk6meti, WeJWand'm 

en yalHn ınesai arkadaıı olen 
u~ wıı Chatel'kt idaresine 
t~ edilmiftlr. 

( ...... la. ı: il. 1 .., - -

Ekmek • 
ışı 

• 

Bu işin esasından halli 
için tahditler konuldu 

Koordinasyon lıey'etinin bu 
lıususta verdiği kararın 

buraya tebliği bekleniyor 
-, Kiri un tev7J edilmesine raf1aen 
. Iııtanbul ekmek sıkıntısından inlr

.1 tulmuyordu. ÇUnkU tevzi edilen 111'1-

larla ekmek yapılacak yerde fırm
cılardan bazıları. ununun bir kısmrr.ı 
el altından pastacılara, makarr·I'!· 
cılara, börekçilere, satmağı dahA ldır 
!ı bultıyordu. 

Bu gizlı ııatış, açık allmetlerile 
gözôntlnde duruyordu. Ekmek mne-

1 leııinı sağlam blr şekle bağlamak 

1 
maksadile dtfer un ihtlyaçlan çok 
esaslı tahciıtlere uğ'ratılmıfll. Son 
durum tudur: 

Blllküvltfller SH ... 
~llnlt ,.e börek ... 11 

Kaa davMI ylizünden llem,erllertul öldüren iki <>anavar; 
Yusuf ıe,·klf haneye nakiedlllrken 

Karabl~, ta&h n PM· 
tmcıl11r Te )"llllıM'ılar ... 
Bakk ... r ve ....._talar ıM 

it 
M e 

Ka n davası 
............. !H u 

Ekmekten ayn makııallar için 
tevsi edüerı un 1136 çuvaldlın 220 
çuvala, yani h~men hef'ffn altıda bi· Kur.şunla öldürdük l er·i 

adamı, bıçakla parçalayıp 
cesedi kuyuya atmışlar 

l re lndlrllditi halde makarna, ltislıtl

'ri, almK, talk, kurabiye, )'Ulk• ve
satre mUctannda Mç bir faril a&· 
ad o1ıaanut. yalns tiyat!an ,waıeı. 
miftf. Demek ki, elunete ....... 

I un ~u aaka&tlar için el altuMlan b-

Cumhuriyet bayramının ikind 
günu gece yarısından sonra soat 
'.! ~ ta Beyoğlu İstiklal caddesi 
Kürkçü Davft dükkanının yanı

başındaki Halil Aktar apartıma

nının bodrum katında bir adamı 
çok feci bir şekilde canavarca öl
dürdüler, ve ölüsünü de ayni a. 
partunanm bodrum katındaki ku. 
yuya attılar. 

Ölen Bingöl Girgin kazasının 
Herkek köyünden HU8eyin oğ· 

lu Hüseyindir. Ramazandan üç 
ıün evvel köyünden lstanbu· 
la manifatura eşyası almak 
için ıelmtş ve 'Oskildardakl akra. 
bası olan amcazadesi İbrahimin 
"ine tnınlltir. İşlerini bitirdikten 
sonra da Cömhuriyet bayranmu 
da bm'llda ıeçlnnele ve ondan 
90Ma körifte dönmele karar ver 

miftk· 
B~nh!t'cle 11ettcti9brhl lstan· 

çırılıyor ve nelk sıkıntı çektyOl'du. 
bulda bulunduğunu oirenen köy. Miktarca tahdidin para etmeditl 
lüsü ve Aktar apartımanında epey ,anlqalchtından bir takım wıt• l'Jda 
bir muddettenberl kapıcılık eden maddelerinin lamMnıle kaldrıhnaeı 
Haydar, Hilseyinln izini arayarak yoluna sldllml9tir. 
bulmuş ve kendisini kandırarak VUl~·et ırıeMle)'l oldutu glM An
bır müddet fstanbulda beraber karaya bıldlrm~. koordlınasyon M· 
gezmelerini teklif etmiştir. ,.etı de lfi tetkik edenk lıtr klaım 

Bundan bir hayli sene evvel bw \Hl 11&rfiyatN11 tamaıntle yaaak et
iki köylü ailesinin &!'aslllda bir ıniıftir . 
tarla meselesi yüzünden mithif 1ear ... An &'~ valtte kader vill· 
bir kavga olmuştur. Bu zaMaa za. )'ete Mi4Mrll1Mmtfti. Hancl nwi t· 
matt her iki tarafın kinini arttır· m&ı.tsn tunanıil' ıwened•Mc:eti iM>· 
maja, geçfmaiztiklerini uzatmata 11ll& bellıl cletikHr. Oyle auılıyor ki, 
ııebebiyet vermiş ve üç sene evvel ekmekten llafka balkM ....-. naal· 
HUseyioln aitabeyisi, Yusufun a. re lf6n ihtiyaç dıl,.-,U un, Jlalk• 
fabeyisinl bir münakaşa üzerine müaavt 1111illtariarcla olarak 4lotT'*" 
.tarlad9 çalışlt'ken llf'kadiin vur- clotntY& teni edllecellttr • .Aakar&dan 
mak suretile öldürmüstür. eeu karar s•liMe tevzi .. kli he'J' 

(De,·anu: Sa. S: U. 1 da) /§/ oıaıcakllr. 

At yarışı 
M deiumuml 
cevap veriyor 

.-------- ~----.-

müsabakamız 
A\ yarlfı miisr.bakamn, o 

kuyılcularımız tarafından bii· 
yük bir rajbet gördil. Buna 
ratmen yarışlardaki SÜl'priz
ler neticeyi tahmini gUçleı· 
tlrmektedir. 

lerı pu9r' akşamına kadar 
ıuelemi~ bikUr.dmiıı ola. 
c&ktır. Bam okll)'ucularımu 

cevaJlud& kupoa ıinderme

mektedider. Kupon ıönder

miyenlerln cevapları nazarı Ôniversifelilere zorluk göstermek 
hahrımdan geçmemiştir. BütJn 

dert binanın müsad~sizliğindedir 

lfcaba. lfdliye Vekaleti Hamlet davasmm d ~ha müsait 
bir. yerde yapı/masma imkan hazlfliy<1maz mı? 

Hamlet davasını dinlemıye gıder 

Univerliteliler anıuianna ka\'U,anta
nuıflar n hiç bekl-.ınedıkler1 mu~

melflefe uframı!\'lardı. Bıze gelıp 

dett.1e,rinl anlattılar. biz de bunları 

dtıek ,eklinde gazetemize geçirdik. 
Dün, Climlıurlyet Müddeiumumisi 

Hikmet Onat'ı makamında ziyaret 
ederek bu dileklere ce\·abını sorduk. 
Btze tunlan anlattı · 

<- Ben de Univereltcl idim, ben 
de gençtim. Univer11itelllerin arzu 
ve hlalerlni pek iyi anlıyorum. Mu
bakeme alenidir. Hiç l>lr vatandat 
llenl bir muhaltemeyl dinlemekten 
menedllemez. Unlveraltelllerln, ken· 
dl Edebiyat Faktutelerl namına ter
c\lme edilen bir eeer yil&t.lnden açı

lan fikri bil' mahiyette davaya aıt.

lca 1ti9ten1Mlerin1 pek tabu görtl· 
•· BOıySe t.üat bl.diMlen al&ka 

~..- ·1a.181.tı1m> xı 

Bu hafta müsabakayı daha 
itiura •hamaz 

MiWatl8r: 
kolay bir şekle sokuy 

MU.aba.ita şartı 
dır: 

İki 
Birinciye kıymetli bir kol 

~~~~saati, !«inciye bir çay takımı, 
~fal>~çüncüye 3 aylık abone, dör. 

J(i~~~s~·ncuye 2 a:)•lık •bone veri· 

;.;~11~~~ekt~. 
- ltaranfil 

ışı müsabaka kuponu 
11.a ... 
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13 

u 

k 
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Taieba yurtlan 
Basma tevziatı 
'E'erii l:ıllar Pazarlarının 

Yaz.an : Mourus YOKA Y 

Nemse, ''bu kuvvet harbe 
1<arışırsa mahvolduk,, dedi 

önü lıergun yüzlerce kadınla 

doluyor. 
Basma almak için sabahın 

erken saatlerinden gecenin 
~eç saatlerine kadar yağmur
lu, ııuslu, soğuk günlerde kal_ 
dırımlar üzerinde kendilerine 
bir entarillk almak için bek
letilen bu zavallılara günah 
değil ıni? Sunra bunlar ala
cakları ba ma ıçın hergün 
sağdan sola, soldan sağa gön
derilerek numaru almağa le. 

bar ediliyorlar. Numara tevzi 
yerleri girdisi çıktısı olmayan, 
karışıklık doğuracak ve izdi
hamı biisbutün arttıracak yer. 
Ier. 

ikmale kalan 
alaturkacılar 

Esnaf cemiyetinde alaturkacılara 

ders verilmeğe başlandı 

Parti Genel Sekreteri 

Dr. Fikri Tuzer dün 
voli ile görüştü 

iki gUndenberi şehrimizde bulunan 
Parti Genel Sekreteri Doktor Fikri 
TUzer, dün sabah Valf ve Belediye 

Reisi Doktor L(ltfı Kırdarı ziyaret 
ederek uzun müddet görUşmUştür. 

Bu görüşmenin başlıca mevzuunu U-

Mahallemizin 
ketenhelvacısı 
ILJ1 er akşam mani sö1le1' 

U-U söyleyıe geçen bir •r 
tenhelvacı var. Etrafta alış\'~ 
eden olursa durur, üç beŞ ~ 
söyler. ....t 

iüya Türk ordusunun değil, düş. 
nanın bir adamı itniş gibi yanlış 
~mirlerle bi.ıtlın askeri düşmana 

~zdiriyor, onlar için muhakkak 
ve kat'l b ir hezimeti umulmaz bir 
zafere çeviriyordu. Bir düziye 
bağırıyordu: 

- Görmuy<ır musunuz, düşma
nın safları bo$1lhyor, hücum, hü
cum .•• 

Etraftakiler bu garip emirleri 
yerine getiriyor, fakat hayretleri 
gittikçe artıyordu . Boşalan saflar 
Nemse askeri degil, Türk askeri
nin saflarıydı. 

Hasan Paşa, askere onuncu hü
cuma geçmek için emir verdiği 
sırada Köprulüye §U haberi gön
derdi: 

- Artık İstanbula dönebilirsin. 
Zafer, sana ihtiyaç kalmadan ka
zanıld~ Burada gördilklerini is
tanbulda rnzım gelenlere anlatır-

sın. 
KoprUlll bu aozlerin 

!Unu snnornk askerine 
rini verdi. 

doğru oldu
tıarckct cm-

Harp meydanınıı. kadar gcldık

ten sonra zafere seyirci kalması 

nasıl olurdu? 
Nemse kuvvetlerinin kumandanı 

M:ontekukulJI, KöprülünUn harekete 
tıazırlandığını görilnce arkadaşları

nı etrafına toplattı. Dedi ki: 
- Bu kuvvet harbe kartfırsa 

mahvolduk. Toplarımızın barutu kal 
madı. Son atıma vardık. 

Ordunun :Montekukulllden başka 
Uç kumandanı vardı. 

Bunlardan Fransız kıtalarının ku
mandanı Marki Brfyanson biraz ev
vel ölmUştll. Geriye Alman hUsar 
kıtaıarının kumandanı Toggendorf 
ne :Macar süvarilerinin kumandam 
Petnehazl ka~ıyordu. 

Generalin verdiği haber lizerine bu 
ikisinden başka bütün subayların 

rengi soldu. Toggendorf dedi ki : 
- Bu ıı:ı.nıyede iki nevi öIUmden 

birini scçmlyc mecburuz. Ya llcrfye 
hücum ederek ölmek, ya kaçarkçn 
ölmek... Neden hllcum halinde ülU
mO tercih etmiyelim? 

Macar kumandanı söze kanştı: 

- Yanlış ooyledin, nrkadaş ... 0-
lllmle şereften birini seçmek IAzım
dJr. Şeref tçfn dövUşUrkcn her va
kit zafer Umidı vnrdJr. 

Montckukulli şu sözleri H ve etti: 
- Kararımız bu sözlerınizle verıl

mıştir. Haydi ikl cenahın başına g -
dcrck hUcumıı. gcı;inlz, ben de mer
kezdeki askcrın başında taarru
za geçeceğim. 

Nemse ordusunun topları son mer 
nllerini de attıktan sonra Alman hU-
3arlarılc •~acar sUvarileri taarruza 
geçti. 

HERGüN BiR FIKRA 

Boş vaadler 
UçUnclı ultan O man deuiatle 

altmış Uç glln sadrazamlık ma
kamında kaldıktan oııra azil ve 
idam edilen All ra,a, 'ak11n Da
rü saade ağası ilacı Be':'lr Aga
nın lllÜC'Lzlnllğlııdcn az za1R:ı.nda 

sıtdrazaııılığa kadar yUk ... rlmcsln
dt' bii~ Uk yarılııııı olan saılnin ,.e 
tallinin guzclllğl kadar da lalan
(•ılığı 'e rü;;\ et ulıcılığı ile meş
hurdur. fllrlncl <;;uJtan Mahmudun 
c;uhadar ağalı.ı;-ını13 hul!lndu~u sı

rada, yakın ahbaıllarıııdan Ye za
manının hatırlı bektaşl babaların

dan Niğdeli irfan babaya, keyifli 
bir zamanında: 

- Erenler. Talih yardım eder 
de bir gün bana da ııadrazamlık 
nıüy er olursa ilk işlm, ııaııa bir 
konak ~aııtırmak olacaktır. 

Diye bir yalan u3durur. Aradan 
zanıan ge<:cr. De\ let kuşu ağanın 
da başma konar \C bir gün ad
ra:ıam olur. Fakat, irfan babaya 
ettl~I \aaıli unutur. Altmış Ü<" gUa 
öonra, ) alıtn('llığı yU:ıUnılen padl
~ahııı gazabına uğrar 'l'C idam e
dilmek iizcro de\ rln fuleti \'eçblle 
kapı urdınıla hapsolunur. l'apnın 
ba.,ına çoken lıu felAketı irfan 
baba haber alır. Hemen bir ko· 
laynu bulur, yanına okMlar \C• 

te1>elll,ye ko3 ulur. Baban&n gös
.erdJğl bıı sadıklık, candan do t
luk .~i J>n ayı ıuemnun eder . .,uz 
arasında, en e.lkl 'ııadlnl lapa
madıftndan bahis il utanarak:: 

1 - Erenler, der. Uaa et şu fe
litketteıı 3akamı kurtara),111 da 
yaptırnmatlıtım konağın befJellnl 
\ereyim \C ana olan bo"-umu ii
deyeyim inşallah. l\lıtliııu ya ,·aat 
lxırçtur. 

Baba, lstenıl,\°crek giller ,·e: 
_ Bırak be paşam şu delik 

klle , e diJl'!l7. anıbara benzlyen 
ho-: Hın ti eri dr, ,\ok ) c.re borı:lan
ına l ine. \'arlıkta yapılmıyan da:
lık gıınUndc olur mu hiç'? 

Ce,ablle, )alancı mohatabn•ı 

mahcup eder. 

Macnr kumandanı, doğruca Mot
davyalılara doğru atını sürdü. Dük 
Kfga bunların başında duruyordu. 
O zamana kadar Moldavyahlar har
be karışmamışlardı. 

Petnchazl, bu tıarekeU pek iyi he
saplamıştı. Moldavyahlar bu muha
rebeye mecburiyet dahlllnde sürük
lenmişlerdi. 

Dük Kiga, harp meydanını terke
debllmlye vesile olsun diye, bir ta
raftan hücuma uğramağı çoktanbe
ri zaten bekliyordu. Hıristlynnla.ra 

karşı siJAh çekmeğc gönlü razı de
ğlld. 

Macar sUvarilerl elif adım kadar 
yaklaşınca Dük Kfga, harp etmıye- 1 
ceklerlnl Macarlara işaretle anlattı 

ve harp meydanına arkasını döne
rek Raab nehrinin şark sahılinc çe
kildi. 

Bu karar Uzerine Türklerin bütün 
harp nizamı altüst oldu. Eğer ordu
nun başında iyi bır kumandan ol
saydı geri kalan kıtaları hır araya 
toplıyarak çeklleb[)frdl. Fakat Ha
san Paşanın gözleri görmUyor, ka
fası işlemiyordu. Moldavyalıların 

kaçtığının bile farkına varamamıştı. 

Alacağı kumaşın rengını, 
kalitesini intihap hakkından 

feragat etnıi~ bu vatandaşlara 
kendi paraları mukabilinde 
tedarik edecekleri basma için 
bu kadar e:z.iyet çektirilir mi? 

Bunu bize bir okuyucumuz 
yazıyor ve pek haklı olarak 
soruyor. 

- Aylardanberl clevam ede· 
gelmekte olan bu nizamsızlık 

acaba ne zaman sona erecek? 

Piyasada tire 
bollaşıyor 

1 

nlverslte talebe yurtlan meselesi tcş

kll etmiştir. Talebe yurdu için tct-

1 klkler devam etmektedir. Bu işin bir 
1 iki gtinc kadar kaU şeklini alınası 

kuvvetle muhtemel görülmektedir. 

Fen Fakültesi binası 

sağlammış 
Dünkü akşam refiklerimizden bi

risi Unfverslte fen ve edebiyat fakUl

telerlnin bulunduğu Vcznccllcrdekf 
Zeynep KAmll konağının bazı kısım

larında hasıl olan çatlaklıklarla mn-

Bundan evvel esnaf cemiycUcrin- ı Bu kursa Istanbulun muhtelit yer- ili inhidam bir halde olduğu, hele
de alaturka saz sanatkQrlan için a- lerindc çalışan okuyucular, bayanlar diye fen heyetinin verdiği raporda 

1 
çılan imtihanda çokla.ruun nota bil- iştirak etmekte, dersler de kıymetli da bu binanın fazla ağırlığa ta-
memelerl dolayısllc çalışma müsan- musiki UstaUarmdan EyUplU Ali 

hnmmUl edemiyeceği, inhidam teh
delcri açılacak kurslnra işUra.k şar- Rıza tarafından verilmektedir. 
tile verilmıştl. Jikeslnln mevcut bulunduğunun bil-

DUn alaturka musiki sanatkllrları Yukardaki resim okuyucu bayan- dlrlldlği yn.zılmakta idi. DUn bele-
için esnaf cemiyetindeki kurs ncıl- Iarı hocaları EyüplU Ali Rızanın et- diye fen heyetı müdUrlUğUnden yap
mış ve derslere de başlanmıştır. rafındıı. göstermektedir. tığımız tahkikatta böyle bir mesc-

Dün akşam, karşıda bir çoc:r 
onu durdurdu, beş kuruşluk )ıt' 
tenhelvası nldı. Helvacı bu ::: 
kuruşa beş tane mani soYI cı 
Fakat farkına vnrdım ki hch" 
manilerini yenileştirmiş ve r> 
mana uydurmuş. 

Söyledıklerıni dinlerken 
ettim: 
Her sanat irfanladır 
irfan dıı. imkAnladır. 
Acep bunun için mi 
Şarkı imtlhanladır 

Ne güzel ketenhervır111"' 

llamlet Danimarkalı 
Tam İngiliz markalı 
Mnhkcmellk cdlldi 
İstanbula sarkalı 

Ne yaman ketclhcıvaJll 

Tönel kayışı gelse 
Halk toncle bir dalsa 
Tramvaylar hafifleyip 
Bize de bir yer kalsa 

Ne §eker ketcnhclvaIIS 

Muhtekir uslanmıyor 
Cezadan ıslanmıyor 
Du yüzdendir ihtikıir 

Parlıyor paslanmıyor 

Ne tatlı ketenhelvam 

Ismall Pa.şa, tehlikeyi görerek boş 
luğu doldurmak üzere Macar sUva
rllerfnc karşı harekete geçti. Fakat 
o sırada Alman hUsarlarının hllcu
muna uğrıyarak ikl ateş arasında 
kaldı. HUsarlarla Macar sUvarllerl 
yeniçerilerin etrotını ı:evfrdiler, da
ha ilk hücumda Ismall Paşa şehit 
oldu. Bir Macar sUvarisf yeniçeri 
kumandanının başını keserek bir 
mızrağın üzerine taktı ve Türk as
kerine gösterdi. Türkler dehşete 

dllştWer. Yeniçeriler yeis içinde kik 
klSrUne sağa sola saldmyorlardı. Pi
yadeler kaçmıya başladılar, kaçar
ken de sUvarJlerln yolunu kestiler. 

Bugün 2,448.000 
makara satışa 
çıkarılacak Kadıköyünde cüretkarane 

bir soyguncu k 

lenin mevcut olmadığı ve belediye- SiUıhlanma yarışı 

nln böyle bir rapor da tanzim et- Dcf<'diyor b:ırışı 

Fiyat Murakabe komisyonu diln, 
vali muavini Ahmet Kınık'ın riya
setinde toplannrnk son günlerde şeh
rimize gelen lthal~t eşyasına fiyat 
koymuştur. 

medlğl anlaşılmıştır. Cehenneme benzedi 
Dünyanın her karışı 

BUtlln bu haller Hasan Paşanın 
bulunduğu yerde yllz adım ötede o
lup bitıyordu. Hnlbukl o hAIA: 

- Allaha şUkilr, zaferi tek baş:
ma kazandım, hırlstlyanlaı' bayrak
larını atıp kaçıyorlar! deyip duru
yordu. 

Affan Bey, kargaşalık içinde ni
hayet Hasana sokulmanın yolunu 
buldu: 

Oğrendlğimlzo göre, dün fiyat 
konulan maddeler arasında 17 bin 
paket makara. vardır. Beher pa
kette 144 adet makara olduğuna 

göre yarından itibaren piyasaya 2 
milyon 448 bin adet makara çıkmış 
olacaktır. 

Bundan başka gelen külliyetli 
miktarda nlşadırlu pile ve 133 san
dık çaya fiyat tesblt edilmiştir. 

Nüfusu tesbitetmek üzere 
hazırlanan fişler paza, lesi 

günü dağıtJ/acak 
Istanbul viJAyetince nüfusu tayin 

etmek üzere hazırlanmakta olan fiş· 
lerin dün kaymakamlıklara tevzi e
dileceği bildırflmlştl. 

- Paşa, paşa, dedi, sen etrafı ger 
mUyorsun, sayıklıyorsun. Ordun malı 
voldu. Yeniçeriler son nefere kad:ır 
yok oldu. lsma.11 Paşanın başı mız
rak Uzertnde ortalıkta dolaştırılıyor. 
Moldavyalılar takımllc kaçtılar. Sen 
de kaçıp canını kurtarnuyıı. bak. 

Hasan Paşa, hAlA tt.'pinlyordu: 

DUn vl!Ayctte yaptığımız tahki
katta hC'nfiz fişlerin tanzimi ikmal 
edilmemiş bulunduğ'undan ancak pa

- Olamaz, olamaz. zafer benim- zartesi gUnUnden itibaren knyma
dlr. Arkamdan gelin, düşmanı tepe- kamlıklara gönderileceği öğrenilmiş 

liycllm. 

Kumandanın etrafındaki subayla-:, 

kollarına. sıırılarak kılıcını elinden 

aldılar ve köprüye doğru sUrüklem'
ye başladılar. Her iki köprü kaçan 
askerle dolu bulunuyordu. Tali dön
müştü. 

Mahvolmıya mahk~m olan hıris-

tiyon ordusu, Hasan Paşanın gururu 

ve aczi yUzllnden bUyUk bir zafere 
kavuşmuştu. 

KöprUJU hezimeti gorllncc kurdu!
duğu köprüyü yeniden bozdurdu ve 
Raab nehrinin karşı sahılinde kal
dı. 

Bu dakikada iki kıta asker bir· 
denbire ortaya fırlıyarak dağılan or
dunun kaçış hatlarını korumak üze
re dövUşmlye koyuldu. Bunlar kah
raman küçük Ahmet Paşa ile Fe
rit Beyin kuvvetleriydi. Devletin baş 

tir. 

Ziya Gün davası 
Doktor Ziya GünUn emval ve cm-

lAkinf üniversite ve Darüşşafalm na-

K endi s İne memur süsü vererek eve giren bir mına idare edecek oıan tesıs idare 

Odam ev sahibi kadının bog" azını sıkarak bayılttı, heyetinin tesisin tescili ve vfiki lti- ı 
razların reddi hakkında açtığı muha-

y ü kte hafif bahada Oğlr ne Varsa alıp kcçtı kemeye evvelki ~n Aslıye üçüncU 

1 

hukuk mahkemesınde bakılmıştı. 
Evvelki gı.in, KadıköyUnde çok komşu evin kapısını açık görerek B Un d A 11 Altın h k • 

·· • · k k ug e s ye cı u ui< 
cur etktırane bır soy~unculu v~ içeri gırmiş ve Bedlnyı baygın mahkemesinde Ziya Glln veresesinin 
ası cereyan etmiş, hUvlycti henUz görünce polisi haberdar etmiştir. vasiyetnamenin iptali için açmış ol
anlaşılamayan uzun boylu, kara Kadıköy Müddefumumillği ve dukları davaya başlanacaktır. Bu 
kaşlı kara gözlü bir adam Kuşdi- zabıta vakanın tahkikatına el koy muhakemede ağlcbl ihtimal tcsısı i
linde İflas sokağında 1 numarnda muş, cilretklir soyguncuyu şiddet- dare heyeti namına profesör Sıddık 
oturan Alfıcttln Işıkm karısı ev- le araştırmağa başlapııştır. Sami bulunacaktır. 
de yalnız bulunduğu bır sırada 

kapı çalınmış ve kendis inin Elek
trik İdaresi memurlarından oldu
ğunu söyleyerek içeri girmiştir. 

Meçhul şahıs içeri gırer &irmez, 
AHiettinln karısı Bcdlo.nın üzerine 
atılmış ve kendisini boğazını sık
mak suretile bayılltıkto.n sonra 
yukarı kata çıkmış, sandıktaki 

1800 lira ile oltı tane altın bile· 
zlk ve bir kol saatini çalarak kaç
mıştır. 

Biraz sonra sokaktan geçen bir 

J oşa gitti 
H aber retfkfmfz entere.<ıan bul- ı ranarına yerleı,tJrlyorlar ve öyle sa

duğu röportaj şeklindeki \C tıyorlarınış. Mum alanlar bir de ha
imzalı yazılarımızı ara ııra sütun- kıyorlarınış ki mum biraz yandıktan 
ıarına g~friyor. Bunu yaparken sonra aitı tarafında fitil yok. 
me lek<laşlık haklarını gözbnllnde Bu şekilde hareket eden mum<·u
tutarak yaunın cVatan•dan alındı- lar böyle bir hlle ile mUşterllcrlnl al
ğıru yazmak nezaketini gö terlyor. dahıeaklarına hiç olmazsa diki' iğ

nesi gibi dellldl mumlar satsalar da 
Haber reftklmlze bu dikkatinden do

layı teşekkür ederiz. 
fltll bulabllttek müşteriler iğneye 
iplik g~lrlr gibi fitili ısonradan tak

DUn Son Tdgrat reflkimlz de salar! 

höylf' bir yazımll.I hemen hemen ol
duğu gibi ı;utunlanna g~lrmlştl. 

Hazır Ha~r refikimize te.,l'kkUr e
derken Son Tt.'lgraf arkadaşımıza 

da teşekkür edelim, iki ı bir !,'ırıNda 
çıksın ılr.dlk. Fakat yazıyı sonuna 
kadar gözden geçirdik. Vatan'dan a
lımlığına dair lıir kayıt göremedik. 
Teşekküre nlyctlenlşlmlz, yazık ki, 
boşa gitti. 

TODI NEDIB1 

«Yeni Adam& mecmuasında Asaf 
Halet Çelebi, cTodl, bugltn umumi
yetle alaturka ded.lğlmiz meyhane 
musl.klslnln adıdır» dJyor. 

)leyhanelere giren ve uınuııılyetıc 
alatutka denilen musiki belki iyi 
değildir, "udUT, budur. Bu hususta 
bir ~ey söyllyecek değilim. 

Yalnıı musiki bahsinde yazan bir 
DIKl::i IG:>\ESI GIBI muharririn bllmtı81 gereklidir ki 

Anlattıklarına göre bazı mwncn- todl, meyhane musikisinin adı do
lar fitil tedarik eıJenıedlklcrl için ğlldlr. Todl, !,'ingeoclerfn oyun ha,·a. 
ellerinde.ki az miktarda lltlllert kı- ııdır. 

(ArllM& TIW) Adliyeye nrilen çl\ 1 'e ılerl muh tekirleri Adliyeye SC\'ke«llllrken ... aca kesip rnumlann yalnız b~ ta- TATLISERT 

Ne beyaz 

Edirne-lstanbuJ 
otobus servis~eri 

başladı 
Bir müddettenberi Edirne ile ff 

lanbul arasında durdurulmuş bul 
C' 

nan otobüs servislerine yeniden l>'i 

~nmqtı~ ~ 
Her glln Edırneden IstanbulS 

Istıuıbuldan Edlrneye yolcu rnilttt 
rına göre otobUs işletilecektir. .ııe 

Edırneden kalkan ilk otobUS o ... 
şetırfmize gelmiştir. 

Adliyeye verilen 
muhtekirler 

Fiyat "Murakabe Komisyonu -1 
kU toplantısında son günlerde uııi" 
kAr yaptıklıı.rı sa.bit olan nuıJıtl' 
kirlerin adliyeye vcrılmesini ~ 
la.ştırmıştır. • 

Sultnnhn.mam Ha\'Uzlu handa ~ 
ku dolma kalemlerini fahf.ş ti~ 
satnn Fillpoklr, MıBir çarşısında -
kuruşluk naftalın! 175 kuruşa sa~ 
Mordohay, Çiçekpazarında 2000 ır 
ralık manifatura lhtikAn yapan J>f' 
ram Era.şvll, Mahmutpa.şada ~rı' 
dolu p:ızan sahibi haklıırmda ti' 
kibat yapılmak Uzere MUddeiuııı" 
mlliğe verilmişlerdir. 

Hamlet dava
arı çoğa~ıyot 

Tasviri Efkar gazetesi 
aleyhine bir dava açı/dl 
fHamlet davasından bahsed 

Tasviri Efkfır gazetesi aley 
'MUddclumumiUkçe Matbuat 
nununa muhali{ ncşrıyat yap 

Böyle hem kumarda hem de aşkta 
kazanmak olur mu? diye şakalar yapıyor
du. 

GiesiDger memnundu. Biraz sonra ka
rısına seslendi: 

VATANIN EDEB. ROMANI: TEFRİKA No. 28 - Gördün mü? Biraz ateşin var. Şimdi 
artık hiç konuşmadan uyumalısın. Yarın 
tekrar bunları konuşuruz. Benim saf 
pilicim, sen de! .. 

- suçundan asliye ikinci ceza 
kemesinde bir dava açılmıştır· 

Bu madde, hakkında açılan 
vadan bahseden gnzetelcrc aittiJ' 

- Yatmak lstJyo:san .. hemen söyle, pi
licim! 

Piliç yatmak istiyordu. Derhal «evet» 
dedi· 

Balkon kapısını sımsıkı kap:ıttılnr. Bu 
gece ne mehtap, ne de karanfil kokusu 
var. Kızıl Kay yı seyretmeden, yağmurun 
sc ini dinlemeden yatacaklardı. Giesin
ger papuçlarını çıkarırken gi.ilerek anla
tıyordu: 

- Biraz evvelki oyunda üç markı ka
zandığım zaman elimdeki kftğıtları bir 
görseydin •.• 
Kadın yata~ın kenarına oturmuş, hfılA 

bekliyordu, soyunmuyordu. Kendi kendi
ne şCyle düşünüyordu: 

Söyliyecegim sözlerden sonra bura
da yatamam. Yağmurn ve gecenin karan
lığına ralmen dağ kulübesine kadar yü
rürüm. Guncş doğarken Fiyor'un kolları 
arasında olurum. 

Glesingcr, papuçlarını çıkarmıştı. Ka
rısına baktı. Başını sallıyarak ve yatağı 
gostererek dedi ki: 

Haydi pillcim.. ninni yapmı) acak 
mısın? 

İşte bu sbzl ~n hemen sonra kadın 

Y$1Zan: Vikki BaWA 

uzun 
nçtı : 

gunlcrdcnbcri ezberlediği sözü 

- Beni değişmiş bulmuyor musun? 

- Hayır.. biraz güneşten yanmı§Sın .. 
Maya biran durdu.• Nefesi kesilmişti. 

Nihayet son ve kati sözler bir hamlede 
ağzından çıktı: 

Ben başımı alıp gitmeliyim, Hayn. 
ril 

Sahi mi? Burası hoşuna gitmiyor 
mu? Ne yazık! Dağ havası sana iyi gelir. 
Nen var sanki, pilicim? Anlat bana, nen 
var? 

Adam, yatağın kenarına olurmuş, biraz 
ürkmüş bir halde karısına bakıyordu : 

- Ben yalnız buradan gitmek istemi. 
yorum. senden ayrılmak istiyorum ... 

Bu sözler ağzından çıktıktan sonra ken_ 
dini o kadar zayıf hissetti ki boşanıp ağ
l3mak ihtiyacını duydu. Giesinger dik
katle k.uıs•nın yüzllnc bakıyordu. Otur
dı...ğu yerden kalktı, yanına yaklaştı. Hiç 
beklemediği sozc ~k §aşmış görünmU-

Çeviren: Reuuıı A.. E, YALDIA.N 

yordu. Sadece sordu: 
- Ne var, pilicim? Sana bir fenalık mı 

ettim? Neden gitmek, beni bırakmak is
tiyorsun? 

Genç kadın, bir göz yası sağnağı için
de cevap verdi: 

- Hayır, hiç fenalık etmedin. 
Giesinger, karısının 

dedi ki: 
ellerini tuttu v.e 

Haydi bnkayım sus, ağlama .. ateşin 
var senin ... Yoksa karıcığımın boğazı mı 
ağrıyor? Üşütmüş olma sakın .. haydi ba
kayım, ağlama, sus.. evimize dönelim, 
orada seni iyi bir doktora gösterelim. Bir 
şeyciğin kalmnz, görürsb.n .. 

Genç kadın yalnız: 
- Hayır, hayır, hayır... diyebiliyor. 

bır dilzlye ağlıyordu. 
- Aglama, pilicim! Yoruluyorsun .. 

bak, konuşmak bile seni yoruyor. Sakin 
ol, ateşin var. İyi değilsin galiba ... 

Dereceyi alarak koydu. Biraz sonra 
dedi ki: 

Kadını yatağına yatırdı. Hasta bir ço
cuk imiş gibi sıkı sıkı yorganları Uzcrine 
örttü. Maya hfı!A ağlıyor ve söyleniyoıctu: 

- Beni anlamıyorsun, beni anlamıyor
sun .. 

Giesinger de gülerek saçlarını ok(iuyor 
ve böyle cevap veriyordu: 

- Zavallı, anlaşılmıyan karıcıgım, mu_ 
amma karıcığım .. ne budala kocan var. 
görüyor musun? Aklı, fikri hep ağların
da. işlerinde... Seni hiç anlamıyor, fyJe 

Ct<"i!il mi? fakat ateşi olan insantsr çok 
konuşmaz, hemen uyumak lfızım ... 

Gicsin~rı'in sakin ve kendinden emin 
bir hali vardı. Bu sözlerden sonra ışığı 
Föndürdü. Karısının soğuk terler doken 
soj:!uk alnını karanlıkta okşuyordu. Bir 
eliyle bu h::ırekctl yaparken öbür eliyle 
kendi alnını tutuyordu. Gözlerini kapa
mıştı, halinde gizli bir yeis vardı. Biraz 
sonra gc.nç kadının nabzını saydı ve ken
di kendine şöyle düşündü: 

Yine ateşi var, dağ havasının da ar. 

tık faydası yok. Acaba Mısıra mı gôtfir

scm? Mısıra giderek ve orada bir kış gc. 

çirerek bu hastalıktan kurtulanlar var. 
<De'Q!Dı var> 

Havuç fırını 
Ha,·ucun koyu kırmızı ~ 

,.e boyları kı!la olanlanndan 31" 
mi tan inin kabuklarını soyup ti 
ınlz.ledikten \() ılık su ne bfr ~ 
defa yıkadıktan sonra, kaynar fi 
tu~u uya atmalı. Bir saat JrJtl" 
de bu ha,·uçlar plşml~e yti't ıut11t 
fırınlana<'ak bir bale geıdf1's' 
ısonra kenarlı bir tepsiye dö~ 
11. Bir tencerede üç yemek ıı-.r 
fi dolu u tereyağı eritmeli. ~-' 
kız.ını•a lnre çentilmiş iki &0ı-"' 
pembel~lnciye kadar kB\·urnı.,. 
l zerim• lılr yemek kaşığı has ıtJJ 
~crıunell. Un esmerleşince tılf 
ke~:~ et suyu dökmell, tuzoıı• 
ar-.Lu ettiğiniz takdirde baha,, 
ekmeli. Uzerlne de kAfi mlkU~ 
kaHulıııuş ~ağlı kı~ ma döşe!" 
rck orta hararetli fırına sııroı; 
Yarım ısaat ı;onra rıkarıp ı;ıcı' 
sıcak sofraya ~öndermelf. r;"' 
hafif ~ mevsimlik bir yemelı ' 
lur. 
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Vaziyefi 

Ingil ızlerin ikinci 
Libya seferi daha 
tbüsait şartlar için 

de başladı 
l'- Ytzan: 

Ihsan BORAN 
~nkü yazımızda, Alınan,·a ,.e 
Yayı gafil bastının yeni Libya 

tından bahsedeceğiz: 
llbya cephesinde lngUlzler U>k
harp D.!;tılar \'e geçen seneki gl

\et ~blisü ele alarak o götilr-
blr hazırlıktan onrn bUytlk 

laarruza giriştiler. Bo, netk-e 1-
tUe Alınanyaya açılmış ~üncü 

~~harekAt ceııhesldlr. l talya, Al· 
.~Yadan ya.rdnn bckllyemez, Al· 

Ordulan Rusya cephesinde ı;-.ok 
~ meşguldür. Almanya ke i

hya hiç g0,•enemez, ltıılya za
g~ sene lngill7Jı~rden daha 
Vetıı olduğu halde kaç.maktan 

İlca bir i'} görememişti. 
larp şartları taınamlle lngillz

leJıtncdJr: 
l - Akdent.t.i \C Ubya ç.öllerlnl 

ka\."Uran Alman M\'8 kuv,.·ct
lu ... büylik mikyasta şark cephesine 
'ledilmlştlr. 

~ - lngfllzlerl Libya çöliinden 
Alman tank kolonlHSu 

~C1ldunu Ye lcudrcttni kaybetmiş, 
a mulmbU lnglllzler daha çok 
tcııı tanklara 1i8hlp ol111U!!lardır. 

~-- Son zamanlarda, ger~k Ak
~de \'C gerekse Ubya hanla

teınln dUklerl üstünlük do-
hııne, ltalyan \'e Alman gevkı-
11 ~ok azalmıştır. Bu ha usta o

~ltde geı.ıen senenin tecriıbesi "·ar: 
)'anlar deniz naJdlyaWc g~n 

Libyada aneak 250 - SOO bin 
~Ik f)lr ordu~ ıı bcslemlye ,.e 
htı. ctnıiyc muktedir olabildiler. 
ilene lngillz deniz ve llM'll ha
lyeu artmış olduğundan, ltal

o yeDıl \'az.lyetl geçen sene-
den daha az kof olamaz. Alman· 

Libya ceplıeı;lne tanklar ve 
~r göndereceği akla gelemez. 
'>Q üc maddenin hulasa ı şudur: 

ltalyan ordusu ve onun 
rndaa birini hile örtemlye

kıı.dar az olan Alınan lutaları 
U&yırtır. 

Se, kulceyş vaziyetine gelince, 
da lnglllzler için çok mösalttlr: 

l - Bir Habeı]letwı ınuanunw.ı 
mıştır. 

? - Denizden şimdi daha rahat 
lkleri Tobruk kale&J, Alman

.Yan ordusunun tam gerfslnde-
• imha muharebesi için IAr:ım o

tn güzel fırsat lngllir:lere gü
ektcdir. 

a - lsterlcnıc lnglllzler Oerahub 
belen şimali garbiye yani Toh· 
tarbındakJ bölgeye dofra. Fre
usulllnde bir çevirme ı1e ya

lrler. 
~ tıon iiç maddeAin lnllisaı da 

r: lnglll&kır Llbyada tam bir 
tnııharebeııl yapmak l(in her 
şartlara malik bulunuyorlar. 

ötesi kra kablllyetlne ve 
ata bağlıdır. Ba harekA.tı 

a hetiap edl1ccıek nokta ~dur: 
dan muhartıbesinl Almanların 

syaya u.rlauasıodan önce ba· 

~ bıkımdan lngllizleria bu işi 
tını ve Katkatıya mllda-

Dda gafil avluııruyaeaklarmı 

in ediyoruz. Şimdi l ngillzlerin 
ı..:- parolalan şudur: «Bir Alnaan 
"41.r, ltalyan kendUlğlnden ka

ktır.» Jnglllz kıtalan ştmdJden 
ltlıometre Uerlemi,lerdlr, c.ephe

' bu Oerl hareket lnkto:at eder
l'obru.ktakl kuvvetlerin ıcnden 
ltıı.n geçmeW çok rnuMcıneldlr. 

~-----------~--~ 
Herkes Alkışlıyor ••• 

ZİNCİRLEME AŞK 
l<abkahalarla Güldürüyor 

ZİNCiRLEME ASK 
Fransız artistlerinin Zaferi 

ZİNCİRLEME AŞK 
Cüzelllk. incelik, Gençlik 

ZiNCiRLEME ASK 
Fransızca 

'l'ramel • Paulcy • Mfrelle 
'Perrcy • Slnoel • Suzanne 

Dehe Uy 

L'9AMRf .. S ne:n ası 

KADIN 
kALBi 

l'Grkçe sözlü Arapça ~arkılı 
Büyük Hayat ve Aşk 

romnnmın 

lA SiM 
a!nemnsında gördUğU fevka

lfı.dc Rağbet hasebiyle 

Bir Hafta Daha 
Gösterilece ktir . 

Jillllit!Jj~T~Qjj 
Merdivende bir ışık 

Şehir tiyatrosu dram kısmında Ha ml e t piyesi 
yerini dün Ham 1 et davasına, evvelki gece de 
"Merdivende bir ışık,, adlı yeni bir esere bıraktı 
Şehir tiyatrosunun dram bölllmUn. 

de bir aydan fazla bir zaman sürüp 
gitmiş olan Hamlet piyesi yerini, 
dUn Hamlet davasına, evvelki gece 
de cMordivende bk ışak> adlı yeni 
bir esere blraktı. 

<Merdivende bir ışık> teliftir ve 
M. Feridun'un kaleminden çıkmış· 
tır. Eserın en ba-

işi anlatıyor. Bu adam, doğruyu mey 
do.na çıkarmayı tlstüne alıyor. 

Polis komiseri yüzUk hakkında 
gazetelere verdiği bir ilı\n yüzünden 
Hülyadan bir mektup alıyor ve bu 
suretle ot:ell ve kızı buluyor. Kıza 
Mekki'nln aşkını Ye kendtsfle evlen
mek istediğini anlak)'or. ıuz, alaı.a 

Yazoıa: 

ışığını görllp ateMen bir kilometre 
• yani aşağı yukan iki defa kara. 
köy köprUsU _ bir Hunlukta bulu
nan koskoca Eskişehlrln 1'1klarını 

göremiyet'Ck kftıdakl otele cüşmesl
dir. 

Meldd'l'lhı met:reısı Jate'rrin Hk 
tıer.eddüdden sonra: ~u yüztlğtl sa-

na ben aldım> d,ıo_ 
~ılı bir taratı, 

adıdır. Bir esere 
çekici ve ilgilendi. 
rici bır ad bulmak 
da kolay ilJ ~

r Sadun Galip SAVCI l 
mesinden sonra. iş 
neden 1:$ıniyor, 

bitmiyecek i~e 

kadnnn bu kurnaz 
lığına ne Haum 

ğildir. <Merdivende l1İt' ışık> bit ti. I gösterdifi Mekki'nhı teklifinden 
yatro afişi, hele bir polis romanı memnundur. Dlfer taraıftan komiser 
için göz ve kulak doyurucu, merak ı.,ı otelciye de anlatıyor ve Hülya
uyandırıcı btr addır. nın otelcinin kılZı olduğunu' ö$t'reni-
Hoş muharrir de, bu üç perdelik yor. Fakat otelci, kızının Mekki ile 

komedisini yazarken, okuduğu bir evlenmesine asla razı değildir. ç11n_ 
çok . pek muhtemel ki fransızca - kil o mahut gece kız.ile Mekkl'n:n 
polis ~ aşk romanlarile fenni ki- konuşmasını işitmiştir, işin daha ilc
tapların ve hatta. kendimi bildim bi_ ri gitmesinden 'korkarak .Mekki'yi 
leli tuttlat sahnelerimizde defalarca kapı d"8rı etmek istemiştir, fakat 
meydan gormUş olan cRUyada taaş- pek yorgun olan misafiri uyandırıı
şuk> oyununun tesiri altında kalmış mayınca bundan istifade ederek şo. 
görünüyor. cMerdivende bir 1şrk> förlUk de bilen otel garsonunun yar
da bütün bunların birbirine karı~ dımı fiil Mekki'yi otomobiline atmış, 
izleri sczılmektedir. otomobili de kırda bir ere çekbrip 

Eserin mevzuu şudur: lstanbulda bırakm..,tır. Bunu yapmadan evvel 
Krok otomobillerinin a.centcliğinl de yolcunun kim olduğunu merak 
yapan Mekki, işlen için kendi oto. ederek çantasını açmış, kartmı bul
nıoblllyle Eski~tre gidiyor. E.c;ki- muş, Istanbuldakl tanıdıkları delA. 
şehir yakınlarında bit' köylünün sağ- letlle Mekkl'nln kadınlara dilşl<Ur., 
hk vcnnesi üzerine ana yolu bıra· hercai bir adam olduğunu öğrenmiş.. 
kıp kestirmeye baş vurmak iatedL tir. 

ğlnden yolunu ~ırıyor, gece oldı!- Hülya, Mekki He evleıunesine ba.· 
ğundan uzakta gördüğtt bir ışığa, 
kırda. bir otele gidiyor. 

Otelin bt\tUn odalan doludur. Mele-

ba.eınm razı olmayışuıa isyan edi. 

yor, Babası da. bir Şartla razı olu-

ki, otelcinin teklifi üzerine hemen yor: Komiserin telgrafla oağırması 
oracıkta, otelin aıt kat saloo"nda üzerine o akf&lll otele gelecek 'Mek

blr kıınapede ~eoefeme~e razı okı- ki'nm ~ına kızın bir hizmetçi 
)'Or. 

VakllltUI zamanımrzda geçtiğini, 

tuhaf bi!' tcsadUf olaraJ<, otelcinin 
bir mum yakmak 07.ere çaktıfı klt>· 
ritten ufak bir parçanın fırla.YlJI 

havada a~cı]l bir çizgi yaratmas!'l
dan daha ilk dakikalarda anlıyoruz. 

Mekkl, battaniyeyi üstUne çekip 
te tam •yumağa hazırlandığı ınra.ı!a 
yukarı katta bir odanın kaplA aç~
hyor, elinde bir mum tutan genç ve 
gUzel bir kız merdivenden inmcğe 

başlıyor: Iştc cmerdivende bil' ışık>. 
Muharrir bu <Merdivende bir ı~k> 

admı, kızın elinde tuttuğu mum tçın 
ınl, yoksa mwnu tutan kız için mi 
düfünmüt bilmiyorum. Fakat, ben
ce, her ıkiıli ı.ı.tn de olabilir. 

Mekkt, kızı c0rüoce, yddırımla. 

vurulmuş gibi, Aşık oluyor. Kızın 

yolunu keserek hayranlığını anlatı.. 

yor, birlikte kaçmak teklifinde bu
lunuyor; kız tereddüt lıÇlndedlr, nt
hayet ertesi gün Mekki ile bul04ma
ğa razı oluyor ve sözUnde dura.cağ•. 
nı göstermek lıçin de )1lztiğllnU Melc
kiye Yeriyor. 

Adının Hulya olduğunu öğrendi. 

ğimiz kızla Mekki'nin konuflllaam. 
dan anlıyoruz ki kız &fk ve saadet 
baAsinde lfkillidlr; bu da koyiln me
zarlığında yata.n aşkta. mesut Oi3-

mamış anasını gözönUne getirmesin. 
dendir ve Mekki'ye karşı gösterC:i
!i ilk te!'eddUd de bundandır; yokı!a 
onda da Jr1ekki'ye karşı bir a1Aka. 
uyanmıştıl'. 

Ista.nbuldakl bürosuna dönen Mek
kl deli gibidir, yorgundur, bilgindir. 
Jale adında bir metresinden başka 
bir çok kadınlarla düşüp kalktığını 
öğrendiğimiz Mekki, otelde gördil
ğü kıza delice Aşıktır. Ancak o ifte 
b:.r bit yeniği var: 

Mekkl'nln, iş arkadaşı Necdet• 
ve onun karısı Belkıs'a anlattığına 

göre, bir otelde yattığım sandığı 
gecenin sabahı uyandığı zaman ker
dini otomobilinin içinde ve dağ ba
şında bulmuştur. Saatlerce oteli a.. 
ramış bulamamış, rüya gördüğtlııe 

inanmak istemiş, fakat bunu da 
parmağında takılı olan yUzUk ya
lanlamıştır. 

Ye evlttlık kıyafetile çıkması! Eğer 

lılekkl buna aldırmıyarak evlen. 

mekte J&raf" ederao aşkındıı. a&mim!

clir. 

Halbttki Xekki _ komiseriıl ikazı
na rağmen - kızr o halde görünce 
eYlenmekten hemen cayıyor vıe cblr 
az dtlf(l.neyim, son karanını size bH· 
diririm> d iyerek kızı merdiven bafm
da ağl6r bir halde bırakıp gidiyor. 

Mevzu, daha. iyi işlenmiıJ ve göze 
çarpan bir çok aykınlıklara meyda11 
verilmemiş oısaydr çok daha cnte
ı.an olabilir, muvat!a.k denDeblle. 
ce1c bir eMr meydaaa çıka.bilırdi. 

otel saıhilımin bır gece misafirlik 
eden bir 101ıcu hakkında I.stanbuldaı: 
derin ma.ltnna.t alabilmeıslne muka. 
bil l.9tanbuJda otomobil acenteliği 
yapabilmek it;ln zekAsmdan ,Uphe 
edemlyeceğimiz kabWyeUl bir cen
cin Eakifehlre bir kilometre uıı:a.k

lıkt& olduğunu sonradan öğrendiği

miz bır oteli bulamaması, bu .sırrı 

çözmek için araya arkadaşın, dok
torun, eski za.bıta mftDlunınun ka.. 
r~ası en ba.fh aykınlıktır. Husu. 
sile ki bu otel babadan kaldığı için 
eekidir, odaları çok defa yer bulun
mıyacak kadar doludur, yakın knsa· 
halıların daima uğrağıdır. 

En b~ı aykınlığa kar•ı en ba.ş
t&kt aykınlık lae Jılekki'nin ote'ln 

Libyada 

başlayan 

taarruz 
(S.,ı 1 i.cWe) (-) 

Almanlarla. İtalyanlar Libya 
gibi mühim bir h&reket sahasını 

elbette bos b!rakmamışlardır. Fa
kat Rus cephesindeki hareketle
rin Almanlar için o kadar ehem
miyeti vardır ld bir rivaye\e gö
re Libya biraz ihma\e uğramış, 
hatta Libya için yazlık elbise ile 
yola çıkan İtalyan kıtalarına Se
lAnikte kışlık elbise giydirilerek 
Rusyaya sevkedilmişlerdlr. Şlmalt 
Afrlkada kuvvet muvazenesinin ne 

halde olduğu bir, iki gün içinde 

vardı? 

Mekkl oo ilk gördüğil zaman, ne 
de komiset·e • kız aklından hasta b~ 
olsa _ onunla evlenmek huswıund<ı
kJ samimi ve şiddetli isteğini bildir. 
diği zaman Hülyanın kim ve kimia 
nesi olduğunu bıliyordu: Bunları 

bilmeden ona delice 4ıJc olmuftu. 
Eğer bir bilgisi olsaydı ve sonradan 
yanıldığını anlasaydı cayması aylu. 
rı düşmezdi; Hususile komiser onu, 
otelclnm hilesi hakkında ikaz da et
mL.,u. 

Iklnci perdede doktorun muaye· 
nehaaesi ve bar tablolan asıl meVZll 
Ue açık Ye UZUR bir ilgisi olmadan 
SHf piyesi normal uzunluğa getir
mek ıoe sadece Meklci He komis<?ri 
buluşturmak basit işine fırsat ver. 
mek için meydana. getirilmiş gibidir. 
Böyle mevzuıa pek az ilgili eahnele
re daha fazla. operet ,.~ revüler<k 
rastlanır. Bununla beraber üç sar. 
l'l.oşun barda ckazıklanış, taczı ve 
karakolda gecelemek atcşile hesap 
vermiyen, kadehleri kırıp dök1;;n 
:zengin fakat clsterik kadın> eserde
ki hareketsizliği kı.ıımen ömtyen eğ
lendirici bul~lardır. Bu vesiH! i'e 
k eydedo7im ki, lNLreketırtzlik biraz 
da., kısa lJ<i )'i!r dı~ınd&, .f&lUSlarm 
daiına. ve yalnız ik.lşel" ikişer konlJ9-
turulmasından doğmaktadft'. 

Eser hakkmda. soıı söz: cNazarı 
dikkati celbetmek> gı'lıi bir kaç 
cümleei dışında konuf01a. di\i düz.. 
gun ve muvaffaktır, Ilk telif eseri 
olduğu halde muharrir ytlzde altmış 
muvaffak olmuştur ve kendisinden 
daha iyisfnı beklemek Umit ve hak
kını bize vermiştir. 

otelci (Hadi Hün), Necdet (Avni 
Dilligil), Jale (Nevin Akkaya), isU>. 
ı'ik kadın (!lleyyire Ertuğrul), esa
setı. roUcri de pek fazla bir şey ol· 
mıyan diğerlerinden daha iyidiler. 

Dekorlar, heio ~ent.a bill'osu ve 
bar çok gtizeldi. 

Sahneye konulu,a gelince birinci 
perdede iki ufak kusur gördüm: 

Biriııcisl: Sahne ıfıklarmı öyle 
düzenlemelidir ki bir mum yakıkhğı 
veya söndürtHdüğü zaman bu ışık

lar bir iki perde eksilmeli veya. art. 
malıdır. 

lkincisi: Hülya merdivenin yarı. 
sına. kadar <uyur halde dola.şan> bir 
hasta gibi iniyor ve merdivenin ya. 
rısına gelince Mekkl'yi görüyor. E
ğer böyle hasta. ise ::t.lekki'yi gö['Jll('
mesi, değilse o hastalar g'ibi ha.ce
ket etmemesi Ia.zıındır. 

Sadua G. Sa\cı 

IÇörçil başlayan 
1 

1 

taarruzu 
anlattı 

• 

(Başı 1 hacide) + 
ri kolladle temasa geçmiştir. Düş 
manın bu hareketlere karşı hiç 
bir hazırlık yapmamış w bir sür
prizle karşılaşmıs olduğu muhak
kak gibidir. 

Çöl ordusu şimdi düşman kuv

vetlerile iyi şartlar altında boy 

ölçüşebilecek muvafık bir 

yette bulunmaktadır. 
vazi. 

Düşmanın ağır zırhlı kuvveUe

tlle çarpıııma vuku bulup bulma
dığını şu dakikaya kadar bilml-

l=jl !i'ON lll!Ul1Rll1R I~ 
Valiler arasında 

tayinler • 
yenı 

Anka.ı-a, 20 CTelcfonl~ - Kırklar 1 rihisar kaymakamı RUştU Ozdil de 
dl valisi llısan Aksoy mWkiye ba.ş- Samsun vali muavinliğine naklen tn
mUfettişliğine, Konya idare heyeti yin edilmişlerdir. 
azasından Zeki Yılmaz EskJ~ehir va- Ankara, 20 (Telefonla) - Teği 

il muavinliğine, mfilkiye mttfcttlşi kaymakamı Abdullah Parlak, Pazar-

sabri K ld h t 1 
ıı. cık kaymakamlığına, Pazarcık kay 

onyn are eye ı aza ıbına . . • makamı Edıp Gürtay Karlıova kay-
mülkiye başmüfettişi Agah Manisa makamlığtna naklen tayin edUmiş-
vlldycti idare heyeti azalığına, Siv- !erdir. 

Sovyetlere göre 
Kerç şehri 

tah~iye edildi 
Vo!okolomsk ile 

Almanlara göre · 
Taarruz 

muvaffakiyetle 
devam ediyor 
Bcrlin, 20 (A.A. )- Alman or

duları başkumandanl!ığuun tcbli. 
ğl: 

T ula arasında 
cephe yanJ d ı 

Şark cephesinde faaliyet ve ta
- Moskova, 20 (.A.A.) - Sovyet arruz hareketleri muvafiaklyetlc 

tebliği: devam etmektedir. 
19 sonte31'indc kuvvetlerimiz Alman tayyareleri Karadenlzin 

bütün cephe boyunca düşmanla şimali şarki sahilinde ve orta Don 
çarpışmışlardır. Muharebeler bil- bölgesinde Sovyet hava üslerini 
hassa Dorı nehri üzerinde Rostof- bombardıman etmişlerdir. Alman 
da, KaleniA ve Volokolomsk ke- hava teşekkülleri merkez kesi· 
simlerinde çok şiddetli olmuştur. mindc ve Wolchow'un şarkında 

Moskova, 20 'A.A.) - Sovyet nakliye trenlerine ve şimendifer 
tebliiinin bir Ubesinde 3()yle de- münakalatına taarruz etmişlerdir. 
nilmektedir: 

Kan davası 
(Başı 1 ineide) /§/ 

Kere; bazı stratcijk sebeplerle 
S<wyet kıtaları tarafından tahlL • 
ye edilmiştir. Ke!"ç için yapılan 

muharebelerde Almanlar 20 bin 
zabit, küçük zabit ve nefer, 130 
tank, 200 top, cepane yüklü 1100 
kamyon ve 40 ta.yyare kaybetmiş
lerdir. 

Ba)Tam gtinü Haydar, Yusuf ve 
Hüseyin beraber gezmişler ve içki 
için gece geç vakit eve dönmUştUr. 
Nihayet Haydar içini kemiren kınlc 
evvelce hazırlamış olduğu tabancası
nı çıkarmış, alkollin tcslrlle baygın 
bir halde yataıı Hüııeylnin kalbine 
doğru çevirmiş, gecenin sessizliğinde 
bir kurşun sesi duyulmuş. ufak kı

pırdanma görülmllş ve ancak bir 
Allah sesi H!lseyinln son ıSÖzil ola
bilmiştir. Ik! kata, büyük bir soğuk 
kanlılıkla yanlarında taşıdıkları bı

çaklarla Hüseyin! parçalamı~lar "e 
apartmanın temelinden aşağıda bu
lunan suyla dolu kuyuya atmışlar
dır. Cinayetten eser bırakmamak ;i
çin ~c bUllln cşyalarııu kuyuya at
tıktan sonra Ustftne de taşlan yu
varlamıflardır. 

Veygand' ın az:i 
(Ba~ı 1 in cide) - -

·Mareşal Petain, General Wey
gand'a mesleki hayatında orduya 
ve vata.na ifa ettiği hizmetlerden 
dolayı sivil hayata avdetinden ev
vel teşekkür etmiştir. 

Vichy, 20 (A.A.) - Ofi: Ge
neral Weyeand istirahat için }'ran 
sanın cenubuna gitmek üz.ere 
Vichy'den ayrılmı~r. 

Ankara (Radyo Gazetesi) -
Vaşingtondan bildirildiğine göre 
General W cygand, Almanya ile 
Fransa arasında ya.pılan barış 

p.rtıarına itiraz ettiği için1 azle
dilml~tir. Zannedildiiine gıöı-e Al. 
manya Fransa ile işbirliği yap
ma.it ve Frarn;ız donanmasında• 

istifade etmek istemektedir. 

Vaşington, 20 (A.A.) - Birle
şik Amerika hükumeti Fransanın 
Almanya ile daha sıkı bir i~birli
il yapmaya meylini Roş görme
mekted ir. 

Öğrenildiğine göre Ha.riciye 
ınilateşarı Sumner Welles, Vichy 
büyük elçisi Henri Haye'e Ame
rikanın bu hareketi boıı gbnncdi
ğlni ve bu mesele üzerine diplo. 
matik münasebetlerin kesilmesi 
imkAnı olacağını söylemiutir. 

L byad :ı İngiliz taarruzu 
<Başı 1 incide) -

iştirak etmektedir. Bitaraf mahfil-
lere gelen maJQmata göre, mühim 
mikyasta takviye edilen imparator· 
luk ordusunun mevcudu 7:50 bin kt
şlyl bulmaktadır. 

Kahire, 20 (A.A.) - Batı çölün
deki mihver kuvvetlerinin k&rŞ18lll· 

da iki Cunnlngham ile bir Coning
ham bulunmaktadır. Bunların UçU 
de sıra.aile kara, deniz ve hava kuv
vetlerinin kumaııdanlandır. 

Kahire, 20 (A.A.) - Doğu Cyrc· 
nalk'ten dllşmanı atmak maksadlle 

Fakat Usküdardaki amcazade lb
rahim Hüseyinin avdet etmediğini 

görUnce Yusufa. ve Haydara Hilse
yini sormuş, onlar da kendisini bay· 
ramdaıı sonra göm11~dikleritıi söyle
miştir. 

Bu gaybubetten adamakıUı füp
helencn lbrahlm derhal polise mü
racaat etmiştir. Yapılan tahkikat ne 
ticesinde Haydarla YasÜf cina~·etlc
rini itiraf etmi,ıer ''c yakalanarak 
SOl'g'Uya çekilmişler ve sorgtıi!a da 
cin.ayetlerini <*tutu gibi anlatrnlŞ· 
lard!r. 

HAdLseye cinayet masası ~flerin
den Bay Alişan el koymuştur. DUn 
itfaiye kuyudan cesedi çıkarmıya ça 
lışmış, fakat cesedın vaziyeti bazı 

tesisata IUzum gösterdJğlnden iş nc
tıceıencmemlştlr. Akşam geç \'akte 
kadar çok fena kokular neşreden 

kuyunun başında araştırmalar yapıl 
mı~ır. Bugün atılan taşlar ayıklan
dıktan Mnra ce..<ıet meydana çıka

bilecektir. Kuyuda 3 kulaçtan fazla 
su bulunmaktadır. Bugün cesedin ku 
yudan çıkanlması ihtimal dahilinde
dir. 

Müddeiumumi 
• cevap verıyor 

Cllqı ı iucide) X§ 
göstermeleri arzu edilecek btr ŞJY 

yapılacak olan harekAtın 
cesı hakkında şlmdJden 

bulunmak nıevsimstzdlr. 

kaU neti- olduktan başka kendi görüş ufuk
kehanetf:e 

larmı genişletmek bakımından da 

DUşman beklemediği mada ani ya 
kalanmıştır. Tetkilleri dağıtılmıştlr. 
Biriblrinden çok uzak yerlerde bas
kına uğramıştu'. 

Londra, 20 (A.A.) - Reuter'ln 
Libya.da ilerilyen Büyük Brita.nya. 
kuvvetleri nezdlndeki muhabiri bil· 

elbette istifadelidir. 

Unlvcrsltelilcrin, Türk mahkeml· 
!erinin lstlklı\Hne ve vekarına say
gı gösterecek vasıflarda olduğunu 

bilirim. Bundan şüphe etmek katı. 

yen hatırıında.n geçmemı,ur. 

Mesele: Otelde yattise nlçln bu 
otel yoktur ve neden dağ başında. 
otomobilinin içinde uyanmıştır. O. 
telde yatmndise ve o kız ka!asınd<L 
yarattığl bir cHillya> lse Pa.rmatın. 
dakl bu yüzUk nedir? 

belli olacaktır. yorsam da olmamışsa bile bu çar- diriyor: 

Korldorlann ne Unlversltelller ve 
ne de başka vatandaşlar tarafından 
huıl edilecek izdihamla tıkanması
na meydan veremezdik. Olablllr kı, 

vatandD.flardan bir lctz ihtiyar, bir 
kadın, geçmek imklrunı bulamaz, 
kanuni mUddeti dolan bir işini biti
remez. Hakkını zayi eder. Böyle bir 
ihUmalin ödüne geçmlye çalışmak 
vazlf emtzdf. 

Necdet bu bilmeceyi şöyle çözü
yor: Mekkl ya hastadır, yahut da 
Eskişehlre gitmeden Istanbu!:ia ge
çirdiği akşamın bir içki llemlnde 
kadının biri bu yilzl!~ pannag-rna 
takmıştır. 

Mekki, bir sırasını getirip metre. 
si Jaleye • doğru söylemek kaydıle -
bu yUzUğU parmağına geçirenin ken
disi olup olmadığını soruyor; Ja!e 
önce edeli misin?> diyor, fakat hl'
men kurnaz bir kadının yapacağı 

gibi conu sana ben aldım> diyor. 
Mekki bir doktora uğrayıp dü_ 

şUncesini öğrendiği gilnUn nkşamı 

tasasını gidermek üzere bulunduğu 
bir barda, arkadaşı tarafından gön
dcrilmi.'i emckll bir IM'1ıis l;Dmfserinıe 

General Wiegand'ın tam bu sı- pışmanın uzun müddet gecikmiye. Şimdi Batı ç81Undcki harp sahne-
rada Almanların tazyikı altında ce~i §Üpheslzdir. !erinde Ingiliz ve Alman kuvveUeri 
Şimali Afrika kumandanlıiından 8 inci ordu parlak ve stratejik karşı karşıya bulunuyor. Libya çöl
azledilmesl çok mühim bir hl'ıdi. bir yaklaşma hareketi yapmış ve leri geçen sene General Vavel'ln mu
sedir. Demek ki Almanların bu bunu muvaffakiyetlc bitirerek zafferane yUrüyU.!le bUyUk şöhret 
Fransız generaline emniyetleri milhim mevziler ;gal etmiştir. kaza.nını.'ilır. Şimdi harekı\tla, Rw; 
yoktur ve Şimali Afrikada İngi- Muhakkak olan bir şey vardır ki mUttefiklerlmlzln davetine icabet ~ 
Uz kuvvetlerile Fransızlar ara- o da bu hareklita iştirak eden tn. dilmiş ve mihvere karşı yeni bir eep
sında bir işbirliği kurulması ihti- giliz ve İmparatorluk kuvvetleri he açılmıştır. 
malinden korkuyorl&t'. en büyük bir azimle ve fedakar- Imparatorlı.ık kuvvetleri Italyan-

Muhakk.ak olan şu ki ikinci Iıkla he.rbedecektir. Bu askerler !ardan ziyade Almanları harbe ic
cihan harbinin yeni bir safhası Almanlarla silah ve teçhizat hu- bıu ebnek istiyor. Bunun sebebi de, 
başlamıştır. Bu hareketlerin ne· susunda ilk defa olarak müsavat öldUrWcn bir Alman askerinin esir 
ticesi Akdeniz hakimiyeti bakı· halinde harbe giriştiklerini düşü- edilen yarım dUztlne Italyazı uktt
mından da, İtalyanın akıbeti el- necekler ve Libyada elde edilecek rlne şahsen muadil olmuıdır. 
hetinden de çok mühim olacak- bir !ngiliz zaferinin bütün harp Harp paroluı fUdur: •Bir .:ıman 
\Jr. üzerinde yapacağı azim ~:n göz., öldür, Italyan kendiliğinden kaça-

~et lhnbı Y At.'UAN den uzak ıutm~C!'&kl&l"~ oaktır.> 

Hentız ihtiyaca uygun bir adliye 

binamız ok'Ramasmdan ve vato.ndll.f 

lann, kendilerinde alAka uyandıran 

dava.lan dinlemek için serbest ve ra
hat i.nıkl41 bWaınamalarındon dola
yı müteessirim. Universitellle:-ln 
böykı davaları dinlcmeler.l ~in el
den gel"n kolaylığı göstermeyi va
zife blllrlm. Fakat lmkft.nsızlık do
layısile arzularının yerine geıroeme-

[SiYASJ iCMAL 
Bulgarlar harbe 

• • 
seyırcı 

kalmıyacaklarmış 
Yezen: M. H. ZAL 

rc:=' sld Amcrikı:ı dC\ICt rcl 1 llo· 

~ ovcr'in fikrince bu lıarp on 

M"ne üreceknılş. Amerikanın lıar· 

he "'ürüklenıne ı <"aiz değilmiş, çUrı
kU "-' rupa kıtasma az l•o'·,·et ı:oı · 
de.n>e parn etmezmiş, çok ;.un.et 
gôııderırwk 1 e g~n harpte oldu· 
ğu kııılar basit değllml-:, o kadar 
,.·apura lhtlynç \'armış ki bnnlann 
,·ücude gelıncsl için beş yıl bekle
mek lizımııııı;. .•• 

Amerika, kendi cıııni.' eti için 

miır.adeleye knrı~ınak zaruretim 

kabul etmekle beraber lınrbln filli 

eereyanına u:r.aklan c~1rcl &.aJ.nıı

ya can ntı}or. 

Halbuki diğer tamfta .kuçiık 

Bulgarbtanın J\a':'\'eklll lılr notu?< 
öylüyor ,·e dl~ or l.."f: cBrı l-.llrJI A'
rupanın rnllli nlnınıını lmraı~ ı.n. 

Rh: buna eylrl'i kalama~ 17.• 
Bulgari tan hogiin Ahnnnyıu: ,• 

bir eyaleti hallndcdlr. lukaddcl"'-'· 
tına hfıklnı olmak gibi hlr iıidia ı 

olamaz. Yarın Alman)ıı harbi ka
zanıp ta A\ nıpada yeni bir n11.1uıı 
kura<'ak olu""°a Bulgarl~tanı bck
liJecek ükıhct her nl' ise hugun ,.. 
~a. .. c:lı-gllerllc zaten me\cut demek 
Ur. 

Bulgıırl tan, hariı;'ten aıiç bir tf'h· 
dide maruz ıleğilillr. Biz.mı milli 
slya~etlııılı. aııaı;ıktır. Bir taraftan 
taarrın.a uğraınaz,.a.lı. barış bt.kc:I· 
11~1 rolünden ~aşmıync.ıığııım; a.,"IJ· 
kllrdır. lnı;iliL.lerln Bulgari5tanı 

tehdit etmeleri için coğrafi lmkln 
yoktur. Ru5ların teda.fw bir hal
den a)·rılmalıırı ,-e Hulgarlslaıu 

trhc!it t:tınelerl hatıra gelemez. Şi
mali Karadeniz.in garp sahillerini de 
uıten kaybetmişlerdir. 

Bu takdirde Bulgari tanın har

he SCJlr<•i kalmamaktan lıahsctme
ı;inin an<-ak iki mtınası olabilir: Bl

rlneisl, BuJprlar Dobraeada aldık

ları ve başka yerlerde alnıaft uı11-
dukları toprakların Ucrcllııl Bulgar 
kanlle ödt•ıııl~c çağırılnuşlardır, 

milletlerinin Tuhumı buna güre ha
:ıırlanııya çalışıyorlar. lklndsl ie, 
Bul~aristan, claha ı;ıok ~·er alahll
nıck hırı.iJc Bulgar kaaını pazara 
ı;ıkanaı tır. 

Bizim elitnlzden gelen ,ey, has

talık hall11de bir JHn yiiı.llDdetı .U

rüklendlğl Akıbet1en ttela)"l \wıu

~u ınületc aeımalrtır. 

r " utbol ve at yarışı 
müsabakaları
mrzı n neticeleri 

F11tbol \IC at yarışları llrilsa
bakamıza l9tlrak t>detl okuyucu
larıma uasaatl& ~ptı~ımız tas
nifle: 

Futbol NüsabaJwıtoıla altı ki
şi neticeyi doğru olBrak IMılmu! 
ve bu altı kişi a111Sındakl ku
ra46 da blrlodllğ1 Haydarpaşa 

llM'sl 4 P den lf14 ~analm, lkln
dilğl Gü&tepe Kay1'datı C1Ml
cle81 125 numarada Hli9cyln, U· 
~1K·Wüğü Kadıköy birinci orta 
okul S O den iO Biüt:8'1, dön&tin· 
dlliltli \'cfa Erkek ~ 4 iliı

<'il ınıftuı 214 HaKık, l~ncı
Hği l<"atlh Altay Mahalleı;I Mü
ezzin okak 11 numarada Ce
mııl, altıncılığı :Sl!JADi&ş Emllı.k 

t'addebl Halil K.Aınll apwıman 

4 nuuı.arada K. ~er kaaan
mışlardır. 

Birinci~ e bir kol ım.atl, Udncl, 
ü{'Uncüye birer dolnıa kUr§Un ka
leml, clördUncU, be.şlııcl, altıncı

ya birer kıymetli kitap nrlle
cekttr. 

Kaz.anan okuyucularıınızın 

mwmfatlarını almak lhere ~·a

rın nıatbaaıwz.a milracaatlan. 
At yarışları müsabakamız: 
lştlrak eden okuyucularımız 

al'IL5Ulda ınaallesel neticeyi bu
lan olmamıştır. 
~ot: At yarışlan ınüsabaka

ımza lı:Urak eden okuyucuları

ııuzdan Bay Bekir ile Bay Rt>!e
tln matbaamız sı><>r ser\·lslne 
ınUracaatlan rica olunur. 

J 

sinden dolnyı gUcenmcsinler, buna 
hcplmlzın kendılen kadar mükcssir 
olduğumuzu takdir etsinler.> 

Bizim haber aldığımıza göre bır 

davanın ak olduğu mahkeme yerin
den başka bir yerde görillmeeıne 

karar vermek milddelumumillgln sa
IAhlyeU dahilinde değildir. Eğer Ad
liye Vek&.letı bu işi eline alarak da
vanın gelecek cclseJennln Enılnonü 
halkevı salonu gibi müsait bir yerde 
yapılmasına lmkl'ı.n hazırlarsa hem 
Unlverslte gençlerini, hem de dığeı 
vatandaşları cok memnun etınl.f o
lur. 
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REKOR! . . . .. 
-1ööö·:· Li;·;ı·k;~;·~;··y;;iıir. I 
Adrese dıkkat: Istanbul Tütün Gümrük Kemerli sobk 21 No. 

Tel: 2419'7, ----~ 
Tenzilatlı kitap listemiz 

Birinci Liste 
500 kuruşluk 10 kitap 250 kuruşa 

Aşk Güneşi Etem izzet Benice 1.50 
75 
50 
50 
40 
40 
30 
30 
25 

Donogo flsri komedi 
Parmak/arife Konuşan Kız Hallen Keller 
Tarihte Kadm Simalarr fihmet Refik 
Bir Öğretmenin Romanı 
Gözlerin Sırrr 

Bizim Türküler 
Kağıt Oyun/an 
1939 Harbinin Menşeleri 
100 Fal (Manzum) 

Huriye Öniz 
Nur TahsiU 
Vasfi Mahir 

11. Moruva 
Necdet Rüştü 10 

.500 
Bu 1 tedeki kitaplar 15 kupon m11kablll*1e ZM k1Lnlf& Mmabile
celo.ür. 

ikinci Liste 
10 liralık 12 kitap 5 liraya 

Çapkm Kız lika Gündüz 125 
Abdülhamit ve Vıldız hatıratı Tahsin Paşa 150 
Faşizm ve Onun Devlet Sistemi Nüzhet Haşim 125 
Grek ve Rumen Mitolojisi Nüzhet Haşim 100 
Bizansm Son Günleri lskender F, 75 
Cem Piyes 75 
Moskova - Roma Falih Rifkı 75 
Hayatm Sonbahan Dr. Poşe 75 
Bugünkü Japonya Resimli 50 
Yeni Türk Edebiyatı Vasfi Mahir 50 
Faust hakkmda Adnan .50 
Vatandaş için Medeni Bilgiler Afet 50 

1000 
Bu listedeki kitaplar 20 kuı- muk.abili.9cle &el} liraya allllabile. 
celdir. 

Devlet DemiryoUarı ilanları 
Muhammen oooeli (45.000) kırk beş bin lira olan 100 ton piri

ne. yağı 1/1211941 pazartesi gün4 .saat 15 ~ kapalı zarf usulü ile 

Ankarada İdare bınasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek ısteyenlerin (33 75) liralık muvakut te.11tiı;uıl ile 

kanunen tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni ciın saat H de 

kader Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak An karada Malzeme Dairesinden, 

Haydarpaı;:ada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (9902) 

İstanbul Emniyet Sandığı 
Direktörlüğünden . : 

941/ a97 
Emniyet S.ndığma borçlu ölü Mehmet h~t varislerine Han 

yolile teblig: 
~et İz:ıı.et, Kapandakikte Hocahalil Atlarefendl ma-

hallesi Atlarnataşı caddesi eski 25 ~ni 35, 35/1 numaralı bir ev ve 
dükkanın tamamını birinci der ecede ipotek göstererek 15/ 8/ 931 
tarihinde 221/11471 hesap numar asile sandığımızdan aldığı 70-0 li
ra moreu 30/6/41 tarihine kadar ödemediğinden faiz, komisyon ve 
masarifi He beraber borç 183 lira 29 kuruştur. Bu sebeple 3202 
numaralı kanun mucibince hakkında icra takibi başlamak üzere 
tanzim olunan ihbarname borçlu nun mukavelenamede gösterdiği 

ikametgahına gônderilmişı>e d<ı bo rçlu Mehmet İzzetin öldüğü anla
şılmış ve tebliğ yapılamamıştır. Me zkıir kanunun 45 inci maddesi vefat 
halinde tebligatın ilan suretile Y apılmasını amirdir. Bocçlu ölü 
Mehmet İzzet mirasçıları işbu i.1 an tarihinden itibaren blr buçuk 
ay içinde Sandığımıza müracaatla murislerinin borcunu ödemeleri 
ıreya kanunen kabule şayan bir itirazları varsa bildirmeleri la· 
zımdır. Miraıı<:"ılar ipoteği kurtar mazlar ve yahut başlayan takibi 
usul dairesinde durdurmazlarsa_ ipotekli gayri menkul mezkO.r 
kanuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler alakadarlarca bilinip 
ona gore hareket edilmek ve her birine ayrı ayrı ihbarname tebli
ği makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilan olunur. (10183) 

RADYO 
Bagünkü Procrana 

7,30 Program 18,4-0 Müzik 
7,33 Miızik 19,00 Konuşma 
7,45 Ajan.s 19,15 Müzik 
8,00 Müzik 19,30 Saat ayarı 

8,15 Evin saati 19,45 Müzik 
8 30-8 45 Müzik 20,15 Radyo gaz 

12:30 Program 20,45 Müzik 

Ceza gören 

muhtekirler 
Buzhanede saklı bir çok teneke 

peyniri olduğu hak1e mUracaat eden 

müşterilere satmıyarak saklıyan yağ 

ve peynir taciri Yani Devletoğlunun 

multakemesine dUn de Asliye !kinci 

Bir Çok Genç Kızlar 
Kadınlar Ve Genç 

Gençliklerine mağrnr olarak güzelliklerinin temndısini mümkün 
kılacak olan yUz tuvaletine bizJı.ne kalmışlardır. Kadında dikkat 
edilmı>si pek mühim olan nokta: Cildin incelik ve taravetini ebe· 
diyen muhafazadır. 
Seneler, binbir vazife içinde çalışan ve yorulan genç kadınların 

biaman düşmanıdırlar. Beden\ ve dimağı yorgunlukların neticesı 

guddeler elAstlkiyetınl kaybederler ve cildde (Leke) diye tavsif 
edilen avarızı (Rüzgıl.r ve gUneşin de tesirile) husule getirirler. 
İşte bu gibi halatta ve bu gib: avarıza lrnrşı KREM PERTEV;, 
terkıbınin kuvvet ve kudreti ı:ıayesinde cildi besler ve harabiden 
kurtarır. 

Yüz binlerc-e kadının tecrlibe ettiği ve sevdlklerlne tav·!liyeden 
hali kalmadığı IiRE:\f PERTEV ile günde yapılacak 8 _ 6 dakikalık 

bir masajın ne gibi harikalar yarattığını pek kısa bir zamanda siz de 
muterif olacakısınız. KRE:\I PERTEV'in yarım asırlık beynelml· 
Jel şOhrett asılsız değildir. Ondan istifade ediniz. 

·--------------------------, Türkiye Cümhurigeti 

Ziraat Bankası 
Kunılu.ş tarihi: 1888. - Serma yeın: 100.000.000 Türk Unı19 

Şube ve aj&a.1 adedi: 265. 
Zirai ve ticari her ııe vi banka muameleleri. 

~ara biriktirenlere 28,CIOO lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara sen4'de 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı· 
daki plana göre iknmiye datmıacaktrr. 

4 det ı,008 llnhk 4,900 lira 180 adet ı;e linJık a,ooo ur" 
' » 6fO » 2,ete • 
4 ıt 26& ıt l.HO ıt 120 lt lt 

ıeo 100 lt » 8,200 • 

DİKKAT: Hesaplarımızda.ki paralar bir sene içinde 50 lirad&n 
aşağı dUşmiyenlere ikramiye çı.lı: tığı takdinte % 20 fazlasi:::ı 

verile<:ektir. Kuralar senede. ! defa, 11 Mart, 11 Haziran. 11 Ey!Ql, 
11 BirincikAnun da çekilecektir. 

''----------------------~ 
---·DOK.TOK ---· 

ÇİPRUT 
Cildiye ve Zühreviye Mütehas· 
sısı. Beyoğlu Yerli Mallar Pa. 
zarı karşısında Posta sokağı 

köşesinde Meymenet apartmanı 
•.reı: 43353 

İstanbul İflas Memurluğundan: 

Müflis Mehmet Sabit ve biı-a

derleri Şirketi Masasına gelen a-
' . 

lacaklı Hazinei Maliyenin istedi-

ği mebaliğden Muamele vergisi-

BULMACA -
t 2 s • • 

• 

ne ait olan kısım ödendiği anla. 
1
•,_,.._,,__ 

şılamadığından 5 inci sıraya kayd 
ve kabulüne ve İstihlak ile J<it· Solda~ sağa: l - Uzun bıyık. 
zanç, vergileri ise Müflis Şirketin 2 - Bır hayvan yavrusu; Bir 
teşviki sanayi kanunundan istifa· / p~yga~ber. 3 - Bir nevi .s~~dal; 
de etmesi hasebile bilkabul mez· ı Dırektıf. 4 - Hamam; Vılayet. 
kur vergilerin terkini için mü· 5 - Dizi; Büyük kız kardeş. 6 -
zekkere yazılmasına karar (ida- (Dram) ın başı; Gizli şey. 7 -
rece) verildiği ilan olunur. Bir hararet derecesi: Ufak Çin 

c8145 ) davulu. 8 - Gazetenizin başı; 
-------------- (Acele) nin başı. 9 - Şayia; (Çeş. 

••lll'Jl\!!!ırı mc) nin üç harfi. 10 - Esas; ya
kın arkadaş. l 1 - Riyaziye. 

DOKTOR 

TABANTO 
DaJril'i hııstahldar wjjte> m 

(PNÖMOTORAX TATBİK 
EDİLİR) 

Ttlnel, Şahdeğirmen S. No. 5 
Tel: 49206 

il __ DOKTOR ---

HAFIZ CEMAL 
LOKMAN BE~Dı 

Dalliliye Mütehass1.51 
Divanyolu 104 

Muayene saatleri: Pazar 
bari' hergün 2,5. Tel: 23898 

Yukarıdan aşağıya: l - Sıkı 
' sıkı. 2 - Bayağı ; Lanete müsta-
1 hak. 3 - Söz; (Avam) ın üç har

fi. 4 - Lahza; Su hendeği. 5 -
Garp; Kuranın cümleleri. 6 -
J)eğnek: Kraliçe. 7 - Kıyı evi; 
Bir erkek ismi. 8 - (Gıda) nın 

üç harfi; Nefi edatı. 9 - Bir sor
gu: Bir gögüs hastalığı. 10 - oı. 
!enci; R üzgar. 11 - Çocukların 
yaptığı kağıttan bir oyuncak. 

EVVELKİ BULMACANIN HALLİ 
Soldan sağa: 1 - Ar; Nikelli. 

2 La!; Mad (dam); Şu. 3 - Pi; 
Kapama. 4 - Kanatan. 5 - İdam; 

Hail. 6 - Haber; Hasta. 7 - Arar; 
Trak. 8 - Uzama. 9 - Elti; Adap. 

12,33 Müzik 21,00 Ziraat tak. 
12,45 Ajans 21,10 Temsil 
13,00 Müzik 22,00 Müzik 

10 - Emsile; Ayı . 11 - İfa; Şeni; 
Üçüncü İcra Memur· El. ceza mahkemesinde devam edilmıı;, İstanbul 

~ahit olarak Kırklarelili peynir ta- luğundan : 
Alacaklı : Bedriye: Cihangir O· 

Yukarıdan a-,ağıya: 1 - Alp; 
İhale. 2 - Rai; Dar; Lef. 3 - Ka· 
bartma. 4 - Kamer; İs. 5 - İman· 
İş. 6 - Kapan; İzale 7 - Edat; 
Aden. 8 - Mahatma. 9 - Anas
rapa (aparsana). 10 - İş; İta; Ye. 
11 - Ut; Lak; Yıl. 

13,30-14 Müzik 22,30 Saat ayarı 
18,00 Program 22,45 Müzik 
18,03 Müzik 22,55.23 Kapanış 

BORSA 
20 TEŞRİNİSANİ 9U 

1 Sterlin 5,22 
100 Dolar 132,20 
100 Peezta 12,89 
100 İsvej kronu 30,75 

~bam v• TalaTilil 

1933 Türk borcu I 
1933 İkra.mlyeli Ergani 
1934 Sıvas - Erzurum 
Anadolu Demiryolu tahvili 

NUKUT 
Türk altını (Reşat) 
Turk altını (Hamit) 
Kalın beşibirlik 

Altı ngram1 

... iL 

23 85 
20 85 
20 55 
49 25 

25 85 
24 80 

118 50 
3 62 

cirlerinden HAmit dinlenilmi,tir. 

HAmit evvelce dinlenen amme şa

hitlerine tamamen aykırı bir l!ade· 

de bulunduğundan, mahkeme hak

kında yalan şahadet suçundan ta-

kibat yapılmasına karar vermiş, 

muhakemeyı bqka bir güne bıı-ak· 

mıştır. 

ba sokak Y:'!kut apartıman. 
Borçlu: İsmail Uygur: Beyoğlu 

Tom Tom mahallesi Nuri Ziya 
sokak 41 n maralı apartımanın 

3 numaralı dairesin<le: 
Bir borçtan dolayı mahçuz o

lup paraya çevrilmesine karar 
verilen ev eşyası peşin para ve 
açık arttırma ile 24/11/941 tari

Bundan ba,ı<a Okçularda nalbur hine raslayan Pazartesi "günü sa. 

Var.,ak kundura çivisini satışa ar

zetmemekten ve Tarlaba.,ında bak

kallık yapan Yorgi de fazla fiyatla 

at 9 dan ilibaren yukarıda yazı. 
lı adreste yapılacaktır. Muham
men kıymetinin <y,, 75 şini bul
madığı takdirde ikinci arttırması 

peynir satışı suçundan 25 llra para olan 26/11/941 tarihine raslayan 
cezasına ve birer hafta da dükk~n- Çarşamba günü ayni saatte ve 
larmın seddlne ma..'lkatn edilmiştir. ayni yerde yapılacaktır. Taliple. 

Büyükadada bakkal Niko, gaz sak rin % 7,5 nisbetinde pey akçele
lamal<tan, ve kasap Dimitri de et rile 941/2717 numaralı dosya ile 

memurumuza müracaatları iIAn 
ihtiklrından tevkif olunm114tur. olun\ll'. 

TAf:VIM 
21 TEŞRİNİSANİ 1941 

CUMA 
AY: 11 - GÜN: 325 - Kasım: 11 
RUMİ: 135'7 - İkinciteşrio: 8 
HİCRİ: 1360 - ZİLKADE: 2 

VAK.İT ZEVALİ S.ZAN) 

GÜNEŞ: 
ÖGLE: 
İKİNDİ: 
AKŞAM: 

YATSI: 
İMSAK: 

6,55 
12,CO 
14,31 
16,46 

18,23 
5,11 

2,08 
7.13 
9,45 

12,CO 
1.36 

12,24 

. . . . 
• I" ' • t • • • ~ • 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıların1zı Derhal Keser 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. Her yerde pullu katula rı ısrarla isteyiniz. 

---Reklam Değil, Hakikat: 
Yurdumuzun her köşesinde dürüstlüğü, 

ucuzluğu ve bol çeşitlerile tanmmış: 

Asri Mobilya Mağazasını 
gezmeden ve bir fikir almadan başka yer
den mobilya almamalarını tavsiye ve 
mutlaka salonlarımızı gezmelerini rica 
ederiz. Bilhassa İngiliz Karyolaları ve 
Avusturya sandalyaları mevcuttur. İs tan. 
bul, Rıza Paşa yokuşu No. 66 Ahmet 
Fevzi. Tel. 23407. 

lstanbul Dördüncü icra 
Memurluğundan: 
93713918 2 - Arttırmaya iştirak için 

Emlak ve Eytam Bankası yukarıda yazılı kıymetin ytizde 

Türk Anonim şirketi İstanbul 7,5 nisbetinde pey veya mhilli bir 

şubesine birinci derece ve sıra. Bankanın teminat mektubu tevdi 
da ipotekli oiup tamamına üç edilecektir. (Madde 124) 

ehli vukuf marifetile ( 4396) dört 3 - İpotek sahibi alacaklılarla 
bin üç yüz doksan altı lira diğer alakadarların ve irtifak 

kıymet takdir edilen Boğazlçin- hakkı sahiplerinin gayri menkul 

de Sarıyerde Orta Çeşme soka- üzerindeki haklarını hususile fa· 

ğında sağ tarafı Çehreli zade Ali iz ve masrafa dair olan iddiala· 

müfrez arsası; sol tarafı müteka. rını işbu ilan tarihinden itibaren 

it Ali arsası ile bakkal Nuri bah- yirmi gün içinde evrakı müsbite

çesi; arkası Zeki bahçesi ve lerile birlikte memuriyetimize 

önü yol ile mahdut eski 25; 27; bildirmeleri icap eder. Aksi ha!-

27; 27 mükerrer; yeni 43, 1143, de hakları tapu sicili ile sabit 

2/43 numaralı Yakup ve Kethü. olmadıkça satış, bedelinin paylaş-

da katibi Halil vakıflarından son 

yapılan nümarataja göre 43 nu

maralı fırın; 45 numaralı çilin· 

masından hariç lGalırlar . 

4 - Gösterilen günde arttır

maya iştirak edenler arttırmaya 

kan ve 47 numaralı !!vin evsafı: şartnamesini okumuş ve lüzum-

47 numaralı ev dört basamaklı lu malumat almış ve bunları ta

Mozayik merdivenle girilir zemi· mamen kabul etmiş ad ve itibar 

ni çimento şaplı bir ta~lıkta bir olunur. 
merdiven altı. Birinci kat: Bir ı5 - Satış, Emlak ve Eytam 

sofa üzerinde dört oda; bir hala, Bankasının 844 numaralı kanun 

bir mutfaktan il:laret olup ufok hükümlerine tabi olduğundan 

bir koridordan çıkılır zemini c;i· mezkur kanunun 15 inci madde

mento şaplı el tulumbasını havi sine tevfikan ikinci bir arttır

bir taraça ve ittisalinde zem:ııı ma yapılmaksızın gayri menkul 

çimento şaplı bir taşlıktan iba- 26/12/941 tarihinde cuma günü 

rettir. İşbu taşlıktan fırına ?nilt•n saat 14 ten 16 ya kadar İstanbul 
bir merdiven mevcuttur. Bu kat Dördüncü İcra dairesinde yapıla. 
ayda on bir lira kir.a getirmek- cak arttırma neticesinde üç defa 

tedir. İşbu gayri menkulün al- bağırıldıktan sonra satışa rücha
tında 43 numaralı fırın: cep- nı olan diğer alacaklıların bu 

hesi camekanlı, zemini karası- gayri menkul ile temin edilmiş 

men bir taşlık i.izerinde bir alacakları mecmuundan fazla ol· 

tezgah, bir ocak ve bir odun de- mak şartile en çok arttırana iha· 

po mahallinden ibaret olup bir le edilir. Böyle bir bedel elde 

haıa ve ittisalindeki 45 numara. edilmezse ihale yapılamaz ve satış 
lı dükka~n arka tarafına geçi· talebi düşer. 

lir kısımda bir oda, bir hala, bir 6 - Gayri menkul kendisine 

mutfak mevcuttur. İşbu fırın as- ihale olunan kimse derhal veya 

ma katında zemini karasimen verilen mühlet içinde parayı ver· 

döşeli bir hamur yuğurma ma- mezse ihale kararı !esb oluna. 

halli ile bir taş odadan ibarettir. rak kendisinden evvel en yük. 

45 n.umarah dükkan: Cephe kıs· sek teklifte bulunan kimse ar

mı ahşap kepenkli zemini çim~n- zetmiş olduğu bedelle almaia ra

to şaplı dükkandır. Bahçe: hu- zı olursa ona, razı olmaz veya 

dudu kısmen tahta perde ve kıs- bulunmazsa hemen yedi gün müd

men de duvarla tahdit edilmiş detle arttırmaya çıkarılıp en çok 

içinde bir kuyu ile etrafı tuğla arttıraına ihale edilir. İki ihale 

duvarlı ve üstü açık bir ahır arasındaki fark ve geçen günler 
mevcuttur. için yüzde beşten hesap olunacak 

Umumi evsafı: Gayri menkul faiz ve diğer zararlar ayrıca hük
kargir, zemin kat tavanı put· me hacet kalmaksızın memuriye_ 
rel arası ve volta kemerlidir. Bi- timizce al~dan tahsil olunur. 
rinci kat odalarında sokak üze- (Madde 133) 
rine iki cumbası mevcuttur. İçin. 
de elektrik ve Fırın dairesinde 
terkos tesisatı vardır. Tamamı 

278 M2 olup bundan 160 M2 bi· 
na ve mütebaklsi bahçe olan gay· 
ri menkulün tamamı açık arttır· 
maya konmuştur. 

1 - İşbu gayri menkulün art· 
tırma şartnamesi 4/ll/z41 tari· 
hinden itibaren 937/3918 numa. 
ra ile İstanbul dördüncü icra da
iresinin muayyen numarasında 
herkesin görebilmesi ıçın açık
tır. İlanda yazılı olanlardan faz
la malumat almak isteyenler iş
bu şartnameye ve 937/3918 Dos. 
ya numa.rasile memuriyetimize 
müracaat etmelidir. 

7 - Alıcı arttırmaya bedeli 

haricinde olarak yalnız tapu fe· 

rağ harcını yirmi senelik Vakıf 
taviz bedel.ini ve ihale karar pul· 
larını vermeğe mecburdur. 

Müterakim vergiler, Tenvirat 
ve Tanzifat v~ tellaliye resmin· 
den mütevellit Belediye rüsumu 
ve müterakim Vakıf İcaresi alı. 
cıya ait olmayıp arttırma bede. 
!inden tenzil olunur. 

İşbu gayri menkul yukarda 
gösterilen tarihte İstanbul Dör. 
düncü İcra Memurluğu odasında 
işbu ilan ve gösterilen arttırma 
şartnamesi dairesinde satılac~ğı 
ilan olunur. 

İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU 
Dram kısmında İstiklal caddesi Komedi kısmında 

Bu akşam Z0,30 d Ba akşam saat 28,30 da 
MERDİVENDE 

BİR lŞIK KÖR DÖVÜŞti 

s.hihi Ye Nqriyat Miidüri: AHMET EMİN Y.u.JllAN 
BuUdığı ys: VATAN HA.TBA.ASI 

r- Kitaplarınızı 
A"lr BOL.&'I' 

BITAB EVl•DSlt 
&l.ınıZ. Bütüıı kitapları ~ 
leceğ'iniz gibi Ankara. neft'1>'~:t 
tının, A-.TUp:ı.nın model </fi" 

mecmualarının Ba'bı.Aıide 1" 
pne sa~ yeridir. 

Aılkara cıMcleel 89 ı:.-:::i 

-"'~~----~~---~ 
Sizi Saadete 
GÖTÜREN PU0' 
RANIZIN RENGi 
Hangisidir· 

TECRÜ1t 
ED ILECf 
EN 5 O 
RENKLf 

10 kadında 9 ıu tei\a 
renkte bir pudra 
kullanırlar. 

Fena renkte blr 0pudra, 
yiizünil<ıe <Makyajlı• ve ,, " 
çirkin bir manzara verır • .. , • 
ve sizi daha yaşlı göste
rir. En uygurı~ rengi bul
manın yegane"çaresi, yu
zünü:ıün bir tarafına bi'r 
renk ve diğer, J tarafına * 
başka renk pudra tecrube .-,•-'r • .ı11~, 
etmektir. • BıP tecrubeyi 
hemen bugün / size ı para
sız olarak gönderilecek 
Tokalan pudrasının yeni , _ 
ve cazip renkler1le yapı- • 
nız. Bu yeni ren!Qler, ga- -....•;...;;'...-_,._ 
yet modern ve adeta sıh
ramtz bir goz mesabesin
de olan C'Cr-0m06Cope:t 
maltinasile karıştınlmı~- ,,. 
tır. Bu maklna, renkleri :. , 
kusursuz ve tam olarak,.,.'\__. •• _ 
seçer. Artık «Makyajlı• 

bir yüze tesadüf edllm1- " 
yecektlr. Clld ile lmtizaç eden "eııdtf' 
gibi görünen mükemmel bir P .,_ôPr 
dır. Tokalon pudrası. •krema ~ 

ğÜ> ile beratlı ve hususi bir fi 
dairesinde karıştırılmıştır. fiil ıı' 
yede rüzgarlı ve yağmurlu blf v' 
vada bile bütiın giın sabıt ~ 
Hemen bugün Tokalon pud f. 
tecrube ediniz ve teninize 11e ef 
rece bar, güzellık temın edeC 
tıörür.üz.\._ 

İstanbul Asliye Üçüncü 
ret mahkemesinden: 

Osman Nuri Kutnak vekili r 
rafından Adil Yurda.kul \'C ~ 
karada Yüksel caddesinde 20 
mı:ıralı apartımanda sckiı;inc1 

iresinde mukim ve Başvcl' 
Yüksek Murakabe tıeyetindC tJ1 
sap mütehassısı muavini 

1 
Yenal alc~hlerine açılnn 94 

ti 

numaralı alacak davasının ııı 
katı esnasında: ilanen yBP 
tebligat üzcrınc mahkP.mecie 

1 
, 

batı vücut etmeyen ~li.idde89 

lcrden Ulvi Yenal hakkıncllJ 
lep veçhile gıyaben tahkikll1 $1', 
rasına ve kendisine (yirnıi 

tC 
müddette gıyap kar:ıtıının C 
ğine ve tahkikatın 10/ 12/941 ıc' 
şamba günü saat 14 de tf!ll.f 
karar verilmiş olduğundan )I 
gün ve saatte mahkemeye gci 

\ 
diğinlz veya kanuni bir ~ 
göndermediğiniz ve müddeti f 
nuniyesi :ıarfında gıyap k3r~1 
itiraz etmediğiniz ta kdlrde 
bınızda hüküm verilcce~i "eıı 
baptaki gıyap kararının bir 
basının mahkeme divanh&ı:ıe 
asılmış olduğu ll5n olunur· 

d 
e 
Dı 

il 
~ 


