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·· k in iliz aarruzu MISIR 
Cephesinde 
harekatın 
hulasası 

Bulgarlar acaba 
hangi topraklar 

için ah çekiyorlar? 
ikinci cephel 111.•z. /ı d l Mrimmın ~m•ü ,e Akd·ıır.-, lYl. ınver attın Q açı an 
~~ı.ası ~.ok ehemlllİl et kes· d •kl • l t •ı • 
r:~~~~~nt~ı:~~~~~ı~p~~ı~:: ge ı er genzş e ı ıyor 
UegtJ, harı, dışı olan !\fısır, 

M ısmla sc1dzinci İngiliz 
ordusmmn ba.~Jtt 

llüyük truırnızun ikinci gü
nünde, iki tnı-a:fın tebliğleri
ne ~örn vaziyet ~~1e h\iliisa 

B ı arlstanın milli tamamiyet ne bllA 
kavaşa~dığından dem vuran auıuar 

gazetecisi neler söylüyor 
llıiım~y!l',. Porte~iz tle l)li~ iik 

r il gt ıle takip etnıe k1 ffiir
l~r. Biifüıı diin~anın Ai)zleri 

rndi Afrika~-a çc' rilmi~tir. 

A nglo Sakson gazetele-rile, 
İngiliz işçi partısınin \'e 

1 hele Bolşe,··k hükf.ımeti-

--------------------
lngilizler ilk hamlede 1450 Alman ve ltalyan 
esiri aldılar. ltalyanlara göre lngilizlerin Marsa 
Matruha asker çıkarmak teşebbüsü akim kaldı 

edilebilir: 

Sof yada çıkan 17 Birinciteş -ı 
rin tarihli ve 761 sayılı La Pa. 
role Bulgare gazetesinde Bul _ 
garistanın hfıla toprak bütün _ 
lüğünü elde edememiş olduğu _ 

Ye sadece K. imzasile cıkan ba 
yazıda, bir takım süslü ci.ım .. 
lelerle ::?".izlenmek istenen bu 
l1ars bakın nasıl ifade edıli:- or: 

llin muhtelif vesılclcrle ikinci 
teıYhe hususunda ne kadar ısrar 1 

~~~ bhrl~dndı~ S~lın ~~!l~~~~-~~·~~~~~~~~~~;~~~i-!'>~-~~i~~,~~~liii~i~ ıold!laın Vaşın,.,0ton \'e Londra- -ı=; PS~ --~ ~ o .....,. ~ -- • 
ıı.~ki sefırlert, Li:tvinof \'e Mays- :=--J K--:-,..,. EN T Z 
~ı daha ~ece kısın ortala- ~~~~~~~~~~~~~:/1~~ ~.B.I !ı -=======! 

İngiliz ordusu, 6 saat sü
ren fe,·kala.Je t;iddctli bir 
Uı.yya.re bombardımanı seri
sinden ve topçu ateşinden 
soır.ra birçok noktalarda. hıi
<'-tıma geçmi!)tir. İlk iş ola.rak 
ileriye siiriile-n piyade kuY
vctleri, yoll:ı.rda.ki tank ma.
~mlannı t<-miz.looıi~ ve )fiit· 
teOk tankla.nmn lnıralardan 
za~+.ıt"'ız ge\~bilnıclerini .te
min etm.tt1ir. Böyle<>e hare
ket eden Müttefik kun-etk>ri 
ü~ n~ esaslı olarak 
M.ihver miidafaasını varmıs 
bulunma.kadır. .Almi:ıı ,..; 
italya.n tank ~m.rı;ı koyma 
toplan \'C tunkJan Miittefik 
ordusuna BJddctlt: knrşı koy
mu. n.""3. da. 1\liittefik truv
\eUtt biitün bunları defede
rek elde ettlkleri ileri mevki
leri muhafaza.da. de\'Sllı et
mitilt,rdir. 

nu iddia eden garip yazısına\ 
dün cevap ·vermiştik. 

Roma.nyadan Dobrucayı, Yu_ 
goslavya veya Yunanistandan [ 
Makedonya ve Garbi Trakyayı 
bugünlük almış bulunan Bulgar 
komşwnuzun şimdi hangi top_ 
raklar için ah çektiğini araş _ 
tırmak aramızda mevcut dost_ 
luk namına l::ize acı veriyor. 

"Memleketleri yeniden d ğug 
devrelerinde bir çok i ya.ııl. ı • 
dan ve milli tam::u.1iyeti ı ın 
ynptığı üç harpte sarfcttiğ" bu. 
yük gayretlerden onrn Bulga_ 
ristan, kıymetli .Almnn orcıı u 
nun zaferleri sayesindc> J l~l 
senesinde Milli ittih.tdını Le • 
men hemen tamam ile ldc N • . 
Ve Bulgarıstan böyle! ki ın _ 
~afı i<'in yaptı~ı bu mücadele<w 
iirlü pakt de,·letlerinin yanın a 
yer aldı. 

l"Uıdanberi bu b h ı kapalı ve-
Ya ac_:ık kurcalam Ktan hali kal· 
Otam18lardı. Mıster Churchill'm 
IMOSkova) ı son ziyareti yıne bu 
~~vamn ort ya si.iriilmesinı ka
~tmis ve İn~,rıliz Baş\ ekih bu 
~ oohemehal yapılacağını te
~n etmişti. Kremlin sakınınin 
<Assosıated Press) aja lsına 
Yazrlı son beyanatı da bu me
sel ye dnir bulunuyordu. Dieppe 
denemesi belkı bır yoklama ' ' e 
oyaJarna mahiyetini haizdi. Ang
lo Sa:kson alenunin askeıi ,·e si
Yasi mulıarrirJeri.ndrn bır kısmı 
da ikinci cephenin her zaman ı 
mevcut olduğu ve ancak bunun 
~~viye \'e sletılm ı lazun g 1-
dıı,i k naatıni açığa 'uı ıv r
l~'dı. Bu ze\rata göre M ır ve 
Lhıbya pc1t:ı.ıa aranılan ık ncı cep-
e idi Çünkü bu "ki c· ce he· 

den maksat Rus yiiküniı ha ıf-
1 tımdk ve Almanları ba ka ta
t'tlflaı a kmT\·etler SC\ ketmeg~ 
Jl'leobur etmek ıse Afnka şima 
linin buna pek mtisa t olduğ-:.ı 
tekrarlaruyoıdu. Fılhak ka esa· 

h
ilen açılmış ve elde m 'cut c P· 

eler dur\ll'Jten ve oı alnı d::ı.a
:Yak siiromekle vakit geçir lırken 
Yeni veni badirelere atılmanın 
'P~k akla yakın gelmı) ecegi dü
~nükbilir. 

Ze\'ahire bakılırsa, Gaı pta da 
Y<;ni b·r safha açılması ıhtimalı 
!külli olarak bertaraf olmnma:k
Ja beraber, şimd j k Amerika ve 
laıgilizlerin Afrıkayı ta.ırruz iç:n e:sas aldıklaı ı anla511ıyor. lngi
hzlerin üç Miudenberi baf51amış 
O!du,dan bi ·ik ta ... ı ıız, Ame· 
lika1 1ıur n L 'Jtnay.ı asker cı
k:-ırm. lru ı, s rı) e) t! yl·rlesmele
l"'i ve Dakara muhtemel b'r ih· 
t'ac rivayctlerı hep Afrikanın 
n mokrasiler icin umde ve des
te~ ittihaz olunduğunu gösteren 
alamctlerdır. l!"ilhnlnlm bura
da kat'i bir muvaff kıvet Al-
2llan i{ıskacmın iki ucundan bi
lini büt.ün biıtiin kbrletebilir ve 
Milwer kuvvetleri tek yüzlü 
:tnakas gıb1 ancak Kafkas dağla- ! 
tında uğr a.,,.ı:mıağa mahkiım ola
bUır. 
llorrımel kuvvetlerinin izmihlali 
takdirinde bu askeri olayın si
Yasi akisleri tahmınlerin çok Us
lUnde olabılir. Çilı1kü Tunus, 

b~as, Ce7.ayirin durumu birden
ıre değişebilir. Esasen bu müs-

htenılekelerın bir kısmı !talya ve 
ntta. 1spanyaya devredılmek 

endişesiyle perişandırlar. Lavnl 

l
h\lkumetinin Mihver ile tam an
~nsının Tunusu kurban et· 
llıcsme mal olmasından kork
lrıaktadırlar. Afrikadaki !talya 
tazyikinin tamam~yle kalktığını 
~rürlerse zaten sarsak olan 
~7ic.hy nüfuzunun büsbütün dev-

{ Sonu S a, 3 8ü. 1 de) 

Hele La Parole Bulgar-e gn _ 
zetesinin Bulgar hii.ki'ımeti ta_ 
rafından çıkarılan resmi bir gıı _ 
7..ete olması bii biiüin bizi tees_ 
süre oüşül'mektedir. 

Gazetenin birinci sayfasında 

Bugün Okyanuslard ı ve lt t. 
alarda dc\'am ed n bu ük m · . 
cade>lenin hedefi, fer . "r arı: . 

(Sonu Sa. 3 S • 4 h 

Bu ilk harekitta Müttefik- Vatı• yarın sabah for 1450 Alman \e ltal~·an 
•·~;ri ulmışlardır. 

kara onlusnna mii\"3.7.i olarak I>iğer taraftan Akdeniz{ıe Ankaradan gelı·yor 
harekatta bulunan Müttefik 
domunna. Ma.rs:ı Mat nıh c.i- -Mısırda sekizinci ordunun giri,tiği büyük taarruzun istikametini gösteren harita 

Deniz llare katı l JJava harehatı 

Akim kalan ka-1 Mihverin ha
raya asker çıkar· 
ma teşebbüsü ___ ., __ _ 
Bir İtalyan de
nizaltısı tahrip 

edildi 
Roma, 26 IA.A.) - ~farsa 

Matl'llh bolgesınde düşmanın 
hatlaıımızın gerisine yapmak is
tediği bir <'tkarma teşebbiisü mu 
harebe tayyarelerimizin seri mü
dahalesiyle akim kalmış ve a:5-
ker taşıyan birçok motörlü düş. 
man sandalları hareketi varıda 
bırakarak geı i dönmek z.0·1 unda 
bırakılmıştır. Bu sandallaı dan 
bıri bır bomba b;nbetiyle hava
ya U('.muştur. 

Bir denizaltımız üssüne dönme 
miş, mürettebatının bit kısmı 
e::;ir olmuştur. Bunlaı ın nileleri 
haberdar edilmiştir. 

!{ahire, 26 lA.A.) - Dün 
Tobruk açığında bir ticaret ge
mi.c;ine yapılan bomba laarr·uzu 
neliccsınde ""emi infilak ederek 
tamamiyle göz<len kaybolmuş
tur. 

ltalyada idamlar 
Berlin 13 kitinin 
idam edildiğini 

bildiriyor 
Berlin, 26 (A.A.) - Öğrenıl· 

diğine göre ltalyada 13 kişi ca
:susluk suçundan dolayı mah· 
kum ve idam edilmişlerdir. 

va f aaligefi 
dün a~lfı 

---0---
fngiliz tayyareleri 
bir çok Mihver tay· 
yaresi düıürdüler 

Kalıire, 26 (A.A.) - Düşma
nın hava faalıyoti artmJş ise de 
ilotlarımız gündiiz iyi neticeler 

elde etmişlerdir. .Muharebe böl
gesi üzerinde en aşağı 7 düşman 
tayyaresi düşiirülmüş \'e birçok 
tay~rareler de hasara uğratılmış
tır. 

Sekizinci ordunun bu taarru
zunda1'1 evvel lngıliz hava kuv
vetleri en tahripkar hücumlaıı.· 
nı yapmışlar Ye bu hücumlan, 
taarruz esnasında, idame ettir· 
mişlerdir. İngiliz ha\'a ku\'\'et
leri Afrikaya gönderilmeleri ka
rarlaştırılmış olan asker ve si
lah sevkıyatına mani olmak icin 
evvela Milano - Cenova - Torino 
müsellesini vurmuşlardır. 

Mısır cephesinde dün hare
kata iştiıak eden uzun menzilli 
aYcılarımız 2 Yunkers 88, bir 
Dernier 24 ve bir C.R. 42 düşiir
müıılerdir. Bundan başka mühim 
bir düşman teşkiline kar::?ı , ya
pılan taarruz esnasında uzun 
menzilli avcılarımız 4 Yunkers 

($onu Sa. 3 Sü 6 da) 

Herkes av ~inde : 

Kara harekatı 

Büyük kuvvetler 
henüz muhare
beye tutuşmadı 

---o---

\':arına Alman ve İtah""Wı • 
kunctlerlıtin ı.,<erilerine . us- ıstanbulmı laşeslne alt meseleler etra
tu~r c;-.ıkarnınğn ıteşebbüs et· f d t 
rniştir. Alman \'C İtnlyan tay- 1 111 a emaslarda bulunmuş olan doktor 
"areleriııin m:id!\hru('5i w..eri- L t nı Kı ..! 

ne hu teşehhiis aJ.im kalmış- il ruar, iyi neticelerle dönlyor 
tır. . İstanbul Vali ve Belediye Heı- ı karneleri ,·erilmektedir. Bu ar'a' 

Uar~!di.ta; lngUizlerclen sı Doktor Lfıtfı Kırdnı, bu ak- da miitekaiUerle yetım ve dul· 
bat"lm Yunan, Hiir Fransız \e şanı Anknradan hareket edecek ta r da kar ne almaktadırlar. Ma· 
Oennbi Afrika lntnlan (la olan trenle İstanbuJa dönecek ve halle birlikleri :halka ait knrne-
fo; folk tmektedir. Alman \e yarın nbruh 1.stanbııldn bulun ı· leri de tevzı etmektedir. Yeni ge 
ital~ anlara gc>ro İngilizlerin caktır. Ie-,n tnlimntmımeden istı ele e-

MlbvercDere göre lm bü,iik hiicuınb.n eısa.<:en VeriJeı1 haberlere göre Vaıi dccek olan havır cemıvetl<'n 
b~klenmeh.1:~ ohluğu iı_:in mü- Doktor . Lut~i Kırd,ır, Ankarnda ınensuplan tıpkİ memu lar h • 

104 İngiliz tankı dafaa. tertib:ı1:1 tamarniylc ıı.- şehrın ınşesme aıt meseleler et- bi amirleri.ne müracaat ederat 
hnmış bulunu)·ordu. Hn sayo- r~~nda yaptığı temasların ver- beyanname verecekler Ye bur.n 

tabrlp edildi de taarruz h n'iz hiç b'ir mfü,- dıgı ~eticelerd~n m.~mnun ola- müteakıp yapılacak tetkik?.~ 
. bet netice \·erm miş \e Mi.it- rak donmektedır. Dıger taraftan göre karnelerini alacaklardır. 

Kahıre, 26 (A.A.) - Pazar- tem ler 104 tankla pek ~ol{ mcmurlaı dan maacta kımlere ~ 
tesi günü neşredilen miişterck ·~•--....r. asker ka1•bctıni~UJr. memur karnesi \'erilecec"i"ine daır 
harp lC'bliği: ..._ a r. 

Muharebe dün de devam e-t- •---••••••••mı•lll olan talimatname- de \'ilfı.yete 
mir- ve cereyan eden ikinci de-re-_ gelmiştir: Bu talimatnameye gö-

Şeker için ve~llen 
son karar 

cede bazı çarpışmalara iki tara- ı M•J A re Hava Kurumu, Kızılay, Ço-
fı~ tankl~rı da i~tirak .~tm~tir. ) anoya yapı- cuk F..sırgeme te'.'jkilatı gıbi yer- Ankara 26 (Hususi) - Bü _ 
Duşman ışgnl edılen bolFelerde- lerde çalışan muayyen gelırlı yük şehirlerde halkın ihtiya ı_ 
ki kıtalarımızı çıkarmaga mu- ı b .. u·· k kimselere de memurlar gibi kar- na tahsis edilip bakkallara 'en 
vaffak olamamıştır. an UY ne verBecek \'e bunlar memurla· len sckerin halka dağıtılmnd.ı:.ıı 

Dün saat 18 de 1450 Alman ra giisterilen kolaylıktan istifa- ortndan kalktığı, bir kısım h~ _ 
" İtal . . 1 n b l h k de edeeeklerJir. Hu meyanda kın tjckerclen mahrum kald.ı'!ı 
'e yan esırı a ı mış u unu- ava a Jnl r.u ti \'C Halke\'lerin<l·-- çalışan ~ vordu. .. anla.5ıldığından biiyük ~hirlt•r_ 
Mısırdan gelen son habeılerc memurlar dn mevcuttur ve ma- de ekmek kamelel'ile nüfus ba.. 

göre, sekizinci ordu, düşman halle bekçileriyle esnaf cem.yet- Şınn yarımşar kilo şı:IBer dağ'ı _ 
hatlarında bır takım gedikler Güpegündüz lngilfz tayya- leri vesaire gibi lc§ckküllerde tılması kararlaştınln ıRtır. n ; . 
açmağa muvaffak olmu~tur. çalışan muayyen gelirliler hak- ğer vilayetlerde de vesikaya ta. 
Simdi, muharebeyi bir cephe relerini gören ltaf yan kında talimatnamede bir sara- bi tutulup tutulmıyn.ca.ğı ınt· P 

harbinden ziyade bir manevra ha.t yoktur. leleri ,·aliler:n takdirine bıraY.ıl 
harbi haline getirmek maksa<liy- halkı ÇOk şaşırmış Memurlara ait karnı>h•r !stan- mıştır. Bu vilayetlere şeker ve_ 
le bu gedikleri genİ§lctmeğe te· L{)ndra, 26 (A.A.) _ Lances- bula bağlı kazalara tamamen rilmesine de\.'am olunacaktn'. Ati 
şebbüs etmektedir. ter tipi tayyareler gündUz ellişer göudcrilmiş olduklarından bu cak kendilerine "·cıilen ~el •-r 

Muhareht•.nln Ta.fsilah tayyareden mürekkep üç grubun mıntakalnı'daki memurlara vi- miktarının azalblması muhtt . 
Londra, 26 ( A.A.) - Haı p önünden uçarak Milano istika- lfıyetçe yapılan tebliğ mucibince meldir. 

muhabirlerinin bildirdiklerine metinde uzaklaşmışlardır. Bu --,,~------_;;:_ _____ _:__:_~--------
göre, 1ngılız kıtalarının silahla- tayyarelerden sonuncusu dön- C t ,. m a "ı b a k I m d a n ı 
rını birbirleriyle a henkleştire- med<.>J1 evvel birçok Stirling, Ha- ı 

1 Sonu Sa. 3 SU. 6 da) (Sonu Sa. 8 Sü. 5 t e) 

Belediyenin nor-
mal vazifeleri -

Alman-Rus h·arbi 
Halk Belediyeden neler bekliyor? 
Buna karşı Belediye neleryapıyor? 

Yazan: tiUPH/ NUR/ iLERi 
Moskova 
bildiriyor: 

492 Berlin 
. 

nCI 

Stalingradda 
Almanlar iki 
sokağı aldılar 

o 

A iman ve Romen asker· 
leri yeniden mühim 

zayiat verdiler 
Mo kovn., 26 (A.A.) - Sov· 

~et k ce ok to'bliğı : 
(Sonu S:ı. S SU 4 te) 

gün bildiriyor: 

Almanlar Kafkas 
cephesinde ye 

niden ilerlediler 

Stalingradda sokak 1 
1 muharebeleri 

devam ediyor 1 'Lq~M~ ... \...- 2 
Berlin, 26 (A.A.) - ~~an _ Ben diyeyim bu karikatür: Mütaarrız, 

orduları baş kumandan.llgının • . • " • 1 
tebliği: (Son11 sa. 3 su. 5 te) deyiniz: Tüccar, esnaf ve mu~terıyı goste~ır. 

fi 

müdafi ve bitarafı göaterir. Siz 

Sulh ve siikun ? .. amanlurıncla heme..n icabedcn yeni te.~kilnu ••• 
belediyeler normal işleriyle uğ- ra ve mütehassıs kimselere ha 
ra.şırlar. Bunların bsu;ıudu imar, vurmaktıı.n ibarettir. 
sıhhat, temizlik, in.şc, nakllyal Bu anonnal işleri gelecek ma· 
gelir. Hatta imar i5i de belediye kalemıze bırakıp bugün bu 
bütçe3iyle yapılal!aklnr \'e ya- belediyelerin ve ezcümle lstan
pılmıyacaklar diye ikive ayrılır. bul belediyesinin normal y, r~ 
Büyük milli imal' işlerini hükfı- felerini incelemek istiyorduıt; 
met üzerine alır. l<'aknt harp ve- Sıhhat işlerinden başlıyalım: 
ya iktısadi buhran gibi anormal Evvela İstanbulun nUfusuvJi 
za.maınlarda bt.,lcrtıyelcı• asıl vazi- mütcınasip bir surette hastaiıa .. 
feleriuden başka b.r takım işler nelerde yatak yok. Dünyanın hı~ 
ile kaıştlaşırla.r. bir şehrinde ni&betsizlik ibizılll" 

İşte böyle fevkalade devirler- . kinde olduğu kadar değil. İstruı• 
de ha.rıkulılde "Rler ic n üzeıine bullular belediyeye lüzumu k 
vnzıfe alan be tx.1. vC>l ı her şey- dar \'ergi verdikleri halde bır 
den onl:e J>;ı nokta:> . c..'1 mm"yet türlii kendilerini tedavı ettir, 1.:k 
venı1el'dırler. O da bu yeni ve hastahanelere nail olamad.l~ . 
an<'rn 1 v1z11el1:ri eski ve nor- Bir memlclwt medeni \'C h· 
ın ıı ol.ı.ı.ı. <in. l.Ull m c K \ e (Sonu sa. 3 Sı.ı ı 



y .l!.. ,, ~ l'W ıra ti. 

116 ucu j~ • Ü~ 1 

) -- i : 
Bize n"cin 

Vaz·n: 
ı. %e1<f Kvrg nal 

- Hep ''belki" ile konuşu _ 
yo1 . Bu, senn sevgıl ne d~ur 
kaı bir y il~edi 'n.i ~östc_ 
r~ "'"· füı.lbuki ''belki" lerle şu 
~C'k de de konuşulrubilır: Belk1 
lr.:. cı kızını çok seviyor, belki 

. 
Nakil ve az veri yor 

Cafer, üstn.dınm. dl.şan çıktı- Bir okuyucumuzdan ald~ınıız 
ğını zannetmekte düpedüz alda- mektupta de ıliyor ki 
nıyordu. Çünkü Ebu Ali Sina «Bizler Taksim Aya paşa ma. 
d.ı§aı1 ç.ılmıamı;;, yarın vapacağı halleslnde oturuyoruz, bazıl ın_ 
helvanın malzemesini hazırla· mızın evinde clektıili: yoktur. 
mak üzere kHere girmişti. <'!ok Bfitün tarafta yapılan gaz 
geçmeden kllerden ~ktı. Otur- tevziatında hane bn$ma iki, uç 
duğu vcr<le kı\'l'lm kışrını kıv- kılo g:ız da.:ıtılırken bizlere an_ 
ranan Cafcre. cak yarım kilo vcr11ıyor. Bu mii. 

n 
idman yaptığı sahanın kenarında· 
unuttuğu pardesüsünü yabancı bir 

adamın sırtında görünce .•• 

tana ette 
tramvay lcazası 

---o,.._....__ 

Şimali Afrikac!c 
geri harck tlerin tari 

t olmasını · te • 
mi~ or; bel ı 'kızının sevd",..i ;genç 
ile mesut olın 9111 te ·n etmek 
ıcin bir ç e düşünüyor. Çocuk_ 

rak Cafer! Ben olup bL 
!eri .tamamen b ·yorum, am. 

ma bn;Jma ısra.r etme, sana öy_ 
1 m. Şimdi bana doğruca ce. 

· r; Sen bu kızı cok vi. 
vor defui mi? 

- Çok seviyorsun a ·z mü 
muhterem üstad? 

- Şimdiye ka.da.r sev~I!nle 
gündüzleri, daha doğrusu sa _ 
b.ahlan buln.30yordun. Bundan 
sonra da geceleri buluşmak is_ 
ter misin? 

- İstemez olur muyum üs _ 
ta.d? 

- .Amma d''kknt et ha! Ge. 
:eler gündüzler gibi meleğe ben. 
~emezler, .şeytana benzerler. ln_ 
e;anı ba~an çıkarırlar. Fığer ge_ 
c.clerin arzusuna uyar da sevgi_ 
line 'karşı niyetini bozarsan, 
txmden iyilik yerine fenalık gö_ 
riitsün. Çünkü lılsan sevgilis"ne 
nnca.J· evlendikten sonra tam 
manasiylc sah' ve mark olab·_ 
Iir. 

Cafer, üstadının elini öptü: 
- Evlenmeden evvel Şcmsı_ 

cihana nasıl fena gözle bakabi_ 
lirim ki, o benim sevg'limdir, 
henüz nişanlım bıle dcğildır. 

Ebu Ali Sina da. Caferin g-öz: 
}erinden öptü: 

- Af erin Cafer! Seni daima 
böyle sağlam ahlaklı görmek is_ 
terim. Bu gece biç ummadığın 
bir }·erde siz'i buluşturacağım. 

Cafer. üst:ıdınm elini tekrar 
t rar öptü ve sevincinden ağla_ 
mağa başladı. Ebu Ali s·na da 
onu kendi halinde bırakıp dışa_ 
n ıkb, mü terilerine helva ve 
tişt. rmek Uzere tezgah ba!jlna 
geçti. 

vu 
SAFRANLI KAPI 

Vakit gece yansını gcçnıiştL 
Cafer, iistadının vadıne aldana. 
rak o zam:ı.na kndar avunup 
durmu tu. Acaba üstadı mah us 
mu öyle söylemiş, yoksa verdi 
ği sözü unutmuş muydu? Bu 
iht"mallerin hnng:sı doğru olur 
sa olsun, Cafer için netice bır. 
di. İşte o gece sevgilisi ile bu_ 
\ısamamL'jtl. Gecenm b r yan_ 
sıı:dan sonra da buluşamıyacağı 
şüph izdi. 

l!' t Caferin üstadı verd ğl 
sözü unutacak kadar zayıf ha· 
frzalı b;r insan değildi. Bilakis 
en clımmiyctsiz şeyleri bile , k· 
h da tutan ve tam zanıanında 
1ı tırlıyaıı bir adamdı. Eb•ı Ali 
S nanın Cafcre verdiği sözü u
nm sına ıhtımal veı ilemezdi. 
Şu halde v:aad nerede kalmıştı. 

- OP.lum, sen halfı. eve gitmi- sa\·atsızlık niçin? Bızc de her • 
yecex mis'n? k e verılcn m ktar kadar gaz 

Dedi. Cafer, neye uğradığını \"enlcmez mi? Bu husustn sayın 
şa.r;ırdı: gazetenizin tavassutunu rlca ede_ 

- Muhterem üstad, dedı, zan- riu 
nedersem bu gece beni sevg tim
le buluştur caktın. 

Dbu A ""evrek ge\'Tek 
gfilnıeP, ba ! dı : 

- Amma yaptın hu! H"ç bov
le şey olur mu? ~n sem avut
mak "gin mahsus böyle söyle 

r-

miştmı. Dcme'k inanıverdıo? Belediye batık istıhsalini 
Haydı. evine g t de mışıl mı ıl artırmak için tedbir
uyuma.na. bak. f'lünkü o kızdan 
S<llla fayda yok. Yarından tezı ler alıyor 
yok, hemen kollan, pa~.aları sı- Önümüzdekı aybr icınde et 
vayıp kend ne b ka bir sevg ı fiyatlaıımn daha çok artmnsı 
arama 'a başlıı. Amma bulac ı:".n ihfmnlinı düşünen clediyc fa· 
sevgıli böyle cefalı olmasın, \'e-, kir halkın et ihtya ıı bıllıassa 
falı ''e sefalı olsun. te fı.fi etmeğ1 d· iış ve bu 

Cafer, beynmden vurulmu a. husu~ta tedo rl r alm ğa karar 
bağnnd n hançerle~e dön - vcrın ştır. Bel ye reiS muavini 
dil. Gıindüz baska türlü, ş mdi Lutfi Aksoy dün u m~e hnk
b:ışka tüılü konuşan üstadına kında Balıkçılar Cf:ını ti Reisi 
haklı olarak isyan etti: ılc gürüsmi.ıı ' f z·a nuktarda 

- Beni aldattın ıistad! balık avlanması ·ç n ne) pılmak 
- Emın misin, Cafer? lfıznn geldifoini orınuştur. Ba-
- Bir de emin mısi.n dıye so- lıkcılar Cem yetı Reisi, alınması 

ruyorsun. lazım gelen tedbırler meyanın-
- Seni nasıl aldattım, yalan da b'lhassa. mn.z t i§inın ön saf-

ını sövlecrm? ta tutulmasını söylem stır. Ba-
- Yalan söyledın divemem: lılrçılar ihtivacları ol n mazot 

amma mahsus öyle soyled'ğ'mi verildi"i takdirde balık istihsali
kendin itiraf ettin. Mahsus söy- nin artacağı ve hnlka ucuz fi
lemc.-'lde ··alan söylemek arasın- yatla balık vermek mtlmkiın o
da ne fark vaniır? Sonra beni 1 lacağı ileri sürülnıüştlır. Beledi
sevgilimden :\'azgeçirtmcğe ca- ye, ona göre icab en t dbirleri 
ll.§lvo un, ben ıse evgil m ua- alacaktır'. 
rundn ,,.özkrım kırpmadan ha
vata veda ed b lir..m. 

- İnamrım fer! !adem ki 
öyle, bahçeye çık dn bimz temiz 
hava al.1' krm duruldu :<ın son
ra yanıma gel; sana b ' ıik bir 
iyilik yapacagım. 

Cafer, yen den ümide kapıldı. 
Dükkanın afika Uı.rafındakı kü
clik b hçeyc çıktı: çıktı amma 
hayretten de dona kal<.lı. Nasıl 
b.avr.et etm.es·n, ha:vr tten na
sıl donJ kalmasın k kliçük bah- ı 
çenın yermde taı ıf ve tasviri 1 
elle gelmez koca b'r bahçe \·ar-ı 
dı. Cafer, Bbülharis tarafından 
ılmi sımya kuvvet yle meydana 
getir lnuş Bağdat F • .mirınin bah
çesim gömıüştii. O bahç..:, ş,mdi 
bulunduğu bu bahçe yanında 
hem daha küçük, hem daha sö· 
niik kalıyordu. 

Cafer, üstadı tarafınd n ilmı 
s;mya kuvvetiyle meydana ge
tirildiği muhakkak olan bu bah
çeyi hayretle temaşa ederken, 
aıısı~1m. Şemı~caı:..nln karşılaş
tı ve daba ziyade hayret etti. 
Rüya gönned ğme emin olmak 
içi11: 

- Sevgilim. sevgil m ! diye ba
j;'lrdı. Allah aşkına soyle. sen ha
yal m"sin, halnkat mı? 

Şemsıcıh'alıın hayreti, Caferin 
hayretinden b"n kat fazla ıdi. 
Güzel kız. ıne cevap vereceğini 1 

bilemedi. Sadece: 

Belediy-e tarafından basılıp 
halka tevdi edilmek üzere Üskü 
dara gönderil n karnelerden 
(210) adet n "hr iı ci karn i ko_ 
nulduğu mahalden çalınmış ise 
de Üskiidar emnıyet .ımın Mu. 
radın işe derhal ve ehemmıyet_ 
le el koyması üzerine karneler 
bulunmuş ve faili de ya 'ralan _ 
mıştır. Aldıihnuz m lumata na 
zaran hadise soyle ceıcy n ıet _ 
miştir: 

·---. -· tncc uzun bir deli. eve geldim. Olacak bu ya koş • 
Sehrm kanlı .koşu sporcusu mağa başlarken bıraktığım yer 
' olduğu, bir bakı.şta. den pardesüyü tekrar almağı u 
içinden belli oluyor. Adliye_ nutmll§um. Çünkü hava iyi ol _ 

,_ ___ , nin merdiven basa. duğu için her zaman bôylc az 
maklarmı çifter çifter atlıyarak giyimli olarak gitmcği adet e _ 
bir solukta. mahkemenin kapı _ diıınıiştim. Tabii biraz onra 
sının önüne geldi. I{apının önü evden sokağa çıkmak icap etti, 
oldukça kalabalık muhtelif de_ baktım pardesü yok. O zaman 

:'l • ı, lı olu.. üb1Ririn unutup sahada bır ktığımı · a_ 
l n :aı al ısler bırakan tırıadım. Bu fer brr:ı.z ı 
çıngıraklı sesi hepsini ıçeriyc destinün acısile yeni bir re r 
davet etti yapabilecek bır ko u ile futb..>l 

Sporcu delikanlı yine acele ıı.. sahasına geldim ki pa desünün 
cele sanki vapuru kaçıracak • yerinde ye1ler ef.iyor. 
mış gibi konuşuyor: Rir iki gün sonra Köprü üs. 

- Evet cf endim, bir müddet tünden geçerken bu efendinin ü 
evrnl kaybolan pardesümü, işte zerindı:> pardesümü gördüm. 
şunun sırtında gördüm. Hemen Kendisi de bir kiciden kı k 
meselzyı polise bildirdim. Şu beş liraya almış. Halbul,i ben 
gördüklcrıniz de pardcsümü ge<'cn sene otuz liraya alm1ştıın. 
:end sin an eskicilerdir. Po Dernek şimdi ven' ·iru alme.ğa 

liste böyle ifade verdiler. Yal _ kalksam en aşağ'ı doksan lirn 
nız kiw n s:ıtın aldıkl. nnı bir lazım. Bu işin yakasını bu ka_ 
t ·r il bılmıyorlnr. Muhterem mazdım. S tan e"1ticileri bul _ 
h l bey gecen celsede parde. dum. Onlarda k ndisini tanınıa_ 

- - -o·---

e 
Dün ak§'Un saat 17,30 rala_ 

rında Sultrnahmet tramv y du_ 
r.ağırun bir. z ilerisinde 7 yns _ 
lar.ında bır çocuğun oltimilylc 
neticelenen feci biı· tramvay 
k .. ı t. r. 

t d ı 1 3 ' 

nı dün na ı :ı b ru(n ~ıı n ~ 
sının clindf'n kurtulnıuş 'e 
tramya\ y altındn ezılmıvtir. Ço 
cuğun ismi Yü c. \ olup kendisi 
Kadınhan M · dü:ü Fahrinin 
oğludur. Çocu -u·ı cesedi esnaf 
hasta.n~ıne k ldırılnwrur. 

---->111(----

umun b o. aı olduğunu isbat dıkları bir -adamdan yirmi lira. lalüm olduciu u e e Tıcaret 
~tını tlm. H , !arın da soğuma._ ya .aldıklarını söyled'ler. İ te Vek5.letı baı Iıca i• mallan • 
sıru nazarı it bara alarak par • \•ak'a böyle -0ldu h:ikım bey. mn top .:ı kar had nı te bit 
dcsumün nrtık bana iade edil - - Deliller iddianı isbata kafi ed r k a.: .ccaııi::ıra ııd nnışti. 
mesini tekr:ı.r rica edeceğim. geldt~i için pardesi.iyü tekmr Bu defa er:ı.k nd k~r hadleri_ 

- Havaların soğuması 'huku samı verivoruz. Fakat müsaade ınin de tc biti icnl.ettiğinclen bu 1 
ki muamelelerin lar.1amlannıa - ederS"'..n bİ.ı arada bir de ufak na gün Ticaret Odn.sın .ı alftka • 
sına bir engel teşkil edemez. sih:ıt ;;erelim: Kosu spomnun darlarm ş•iraki1r. b"r toplantı 
Tabii pardPc;ünü alacaksın. Yal yanında bir z da unutmam k yapılurcık belli b::ı lı ıthal mal _ 
nı?. tarako da verdiğin ifade ile idmanı yapın. Çok fayda gör .. r !arının k.- r had'cri t bit oluna. 
burada. verdiğin ifade arasında sünüz. c ktır. 
bazı aykırılıklar var, pardcsü_ -------- - ----- -----------
yü kaybetmedim, çaldırdım dL 
yorsun, nasıl oldu bu iş. 

- Efendim nıalıimu aliniz 
bendeniz ( ) metre şampiyo _ 

Serbest 
nuyum. Ayni uyar üzerinde du. W d W 
rabılmek i in her snbah işime gur ug 
gitm den evvel evimizin yakının 
daVi bir futbol sahasına gider, 

sa ş 
• e 

etrafını beş on defa koşa koşa 
~öner"m. P_~r~" ~niin kayboldu Fındık, üzüm müstabsi ine I aparo ve• 
gu Pazar gunu yıne her zaman_ .. .. •• . • • 
ki gibi futbol sahasına gitmek ren tu ccarlar muşkul du uma gır ıler
icin kapıdan çıktım: bak tını ki 
hava biraz ayazca. Benim üze_ Satış serbestisindcn sonra ba mmtakafarından alivre usulü L 
rimde ?~ elbise na~ına bir at _ zı yiyecek maddeleri fiyatları _ le fmdık ve kuru üzüm almak 
let famlası, kısa bır pantalon nin yersiz olara:k yükseldiğini istemişler ve bu maksatla rntih_ 
ve yüksek çivili ince_ derili bir mütearldit defalar yazınu:;tık. sal mıntıkalarında alacakları 
ayakkabıda..n başka bır şey yok. . 
Soğuğun şakası olmaz. sporcu ~u defa ~~ş e:b~~mden do_ bu maddelere mukabil kaı aı ı 
falan dinlemez diye pardesüvii gan yenı bır muşkula~a kaış1:: vennislerdir. 
fü;tüme attım. Birkaç defa dö_ lasılmıştır. Haber aldıgımıza go Mahsul alınmadan önce veya 
nüp koştuktan sonra kalktım re bir kısım tacirler istihsal henüz alındııh sırada fındık top 

Şekercilerin bir müracaatı 
~~-----~·------~~ 

Şekt!r Şirketi şekercilere ve lokan-
tacılarıa muayyen nıiktarda şeker 

dağıtnıaya kar ar verdi 1 

An'karaya gıtmiş o~an Şeker 
Şırkcti .1üdürü evvelkı gi.in ts
tanbula dönmüştür. Dün şeker
ciler ccnııyetıne dahil bulunan 
esna.'\ cemiyet merkezine mü
racaat ederek imzalarım ta§ıyan 

fından Şeker Şirketine verilecek 
ve şu suretle bu gibi esnafa tev
zi edilmesi icabedcn 11ckeri11 mik
tan anlıışılmış olacaiktır. 

tan 80 kuru üzi.im 50 kun.ış idi. 
Fakat son günlerde bu madde _ 
lerin satı.7ları, görülen bu umu_ 
mi rağbet üzerme, fındık 100. 
iizüm 71 kuruşa kadar çıkmış _ 
tır. 

Taciı'den evvelce kaparo alan 
zürra mahsulünü eski fiyat üze 
rinden vermek istemem~te ve 
ona normal kar haddi olan yüz 
de beş karı ma1 vermek izin ö _ 
demek istemo'<tedir. Bu vazi•·ct 
b"r kısım tacirlerin haklı olarak 
şikayetini mucip olMuş: 

O gün sev,., ı nin yüzüniı gör 
m .. k adetinden mahrum olan 
.,.e emsicHıanın vaziyetini me
ra'· edan Cafer, çatııyacak, pat· 
il) cak hale gelml§ti. Oturduğu 
) ı de. mocle agı ısına yakalan -
mı g.b·, ikıvra.nıp duruyordu. 
Dr kanda kim clltler- kalma · 
m ı B.r .aralık Ebu Alı S.na 
bile ortadan kaybolmll§tu. Ge
celeri dı§an cıkınayı adet edin
miyen bu esrarengiz .adam o ge
.ce 'nereye gıtmış olabilirdi? 

- Ben ... Ben ..... 
Diye kekelıyebıldi. O sn ada 

ıki gencin vanına Ebu Alı Sina 
geldı İkisinin birer defa sırtını 

Üsküdar halkına tah ıs edilen 
mczkfır karneler ala.kadar bir 
memur mndfetile O küdara gön 
derilmiş ve hükfunet binasında_ 
ki maliyeye a't bir odaya konu_ 
larak odanın kapısı kilitlenmiş_ 
tir. Karnelerin konulduğu ma _ 
halli teslıit eden hademe!ertien 
birisi gece bir yolunu bulup o _ 
dayı açmış ve paketten yukan_ 
da yazılı miktarda karneyi çaL 
mıştır. Meselenin sabahleyin an 
!aşılması üzerine keyfiyet polL 
se bildirilmlı ve işe şahsan el _ 
koyan emniyet amiri kı a bir 
zaman zarfında knrneleıi ve fa_ 
ilini meydana cıkarmı tır. Suçlu 
hakkında takibata başlanmış 
tır. 

- birer beyanname ile §eker ıht.i-
vaclanııı .lbildirmişlerd.ir. Lokan
tacilnr da nynı ,şekilde beyanna· 
me veı;mi Ierdir. Dün nk am ve· 
rilme müddeti biten bu beyan
nameler cemiyet merkezi tara-

Aldığımız 4bir habere göre, 
şekereilerle loknnta.cılara fste-
diklcri kadar değil; Şiııketçc ta
yin edilecek miktar üzerinden 
tevziat yapılacaktır. Tevziata 

"- Şayet bugünkü fiyatlar 
bizim evvelce kaparo verdih'i _ 
nıız fıyatlann dununda olsa idi 
bu zaraı:ı zün·a pek tabii ola _ 
rak ödemcyc"ek~i. Bu itibarla 
piyasanın yiikP"lmesile eld, ede 
ceğimiz kara .z ·· rrrun miıni ol . 
masına sebep yoktur demekte_ 
<lirler. ı 

sıvadık tan sonra: 
(Arka: ı \'ar) 

Altm fiya11arı 
Dün bir altın 3675 ve bir 

gram külçe altın dn 507 kuruş_ 
tan muamele gö mü tür 

1 T rbiyelı bir erkek gibi gülüm. aza&• ~ d • v • 
s .. yordu. Fakat bu akşamki • ev ıg 1 
t~aur onda biç umduğum te_ Bedld elİ 
sm yapmamıştı. Önce duydu._ a Telrlka 

No. 12 
ğu hayret ho~wna gitmişti. ---------------------· 
Fakat şimdi, buz gibi donuk mün kıpkınnızı kesildiğini his_ derek uzaklaştım. Arkamdan siz kalbimde duyduğum. hisse 
ve ert bir hal almıştı. sediyordum: bakıyordu. cevap verecek adam değil .. Za. 

Dudaklarına iliştirdiği bu - lğreti mi buldunuz? de. Sevda, zavallılığunı bütün vallı toy Sevda, bu ökseye o 
tc ünıün sahteli~i gözlerim. dim. Halbuki hiç biri iğreti manasile duyuyorum. Istırap kadar gafıl tutuldun ki .. şimdi 
den kaçmıyordu. Nıtek1m Kata_ değildir. !kisi de, b:ı.nnı eski gözlerimi yaşartıyor. Onu di _ kurtulmak için ne kadar çaba. 
balıktan sıyrılınca sanki bu günlerimden kalmıştır. Bir kaç dik, didik etmek ıçin ıçimde insan bo . l{ücük temiz yüre_ 
tebessüm dondu. ay evvelinden. dayanılmaz bir arzu var. ğin çarpa çarpa çırpındıkça, bi 

Yüzüne a;;11r, yabancı, uzak - Anlamadım. diye sordu. 25 - Mart: raz daha yakalanıyorsun, bu 
>ir masl<e geçirdi. Adeta beni - E hakkınız var anlaya _ Bir Cuma günüydü. Jale ba_ his biraz dnha seni kavnyor. 

yann başlanması umulmakta
dır. 

' oyuncağı olmuş bir bahtsızım, 
bu iradeyi bir tesadüfle sars 
mazsa, yeniden ıstırap çekmem 
iç.in talih bana nasıl bir oyun 
oynayabilirdi. 
Geniş salona girer girmez 

miknatıslanmış gibi gözlerim 
bir noktaya doğru çekildiler. 
İlcrıdeki yüksek kısımda, yine 
kalab lık bir masanın başında 1 
onu gördüm. Gülüyor, konuşu 
yordu. Kadınlar adeta onu 

Diğer tar.aftan evvelce :kapa. 
rosunu verip istihsal mmtal ala 
rından 50 kurusa üzüm top!n _ 
yan tacirlerin bir kısmı bugün_ 
kü fiyn.t olan 71 kuru tnn malla_ 
rını sattıkları takdirde bunda 
bir ihtikar olup olmadığım ala 
kadar makamlara müracaat e • 
derek somıu larsa da miisbel, 
menfi bır cevap alamnmışlaı _ 
dır. 

Mallarını normal kar haddi 
olan yüzde 5 ile sattıkları tnk _ 
dirde bugünkü piyasaya göre 
pek tabii ola.rak 1.arar edecek 
tacirlerden bir kısmı mallarını 
satmakta tereddüt etmektedir. 

o 

ı .... :r·ran , ao:ıduı • 
; . I .ııL.d ·i:n~ıJa • 

naoı 'nh:J 9 ikinci - 19 tJ 
da mukab!l bir taarruzla lwl
~'11Ill:ın L"h)ndan atnıı5, ıco1, zı· 
),f ku•·Htle fo onları llingazi)C 
lmtlır ko\ alamış \'e 200. it 
n!.n stır. '"u İngiliz taarruzu ·ıı 
G Ş ıbat 1941. de Biıı:,-.ızi ö un· 
de :\ and .... k:ıldı.1nt.,ili:ıler, .,, nı:ıl 
Afr l a\J o zınıan t ·vıe ır
mızl • elüirlerdi. Çünkü . artıli 
hir İt.ıh :ı;ı muka\'eımt't° c· 
ser lmlt;ıamıstı. A ,u .. ıı 
21 lliinciltitnun 19ll de Ha.be· 
~ tanfüı IJrL~hyan lng z tıa r
ruzu bu iwca impar.atDrlllb"1 

ıtaıyıuıtıuın elinden ıol ıu5 bit 
me~ \&ı ci.b lmpanp n )O.t', ça· 
huk inliişaf etli,rordu. iE...ruı· 
le!', fı~ ı:ı:v icinde bütün Habc ı.,· 
tanı ı;gai ettildcri luı.lde ~lı 
Afril~ada xruılış bir Uurnltl!UrJ:l 
İlf' t•ll ı me g~ bü) ük fırsatı 
lmybetl il r. B u yanlı Jl!lEol.ciil 
ehPp yorgunluldan, lıa1.ırlık ıı· 

lıld n ctt-ilcli. Alma.ın J.: unaııis 
tıa.ua hiicum ıetrni. u: \'erdiliteri 
ı:K>zli ~ efme getit'ercl ıacd 'o· 
na.nlılara Lvardım eiınck • ıı· 
riyeü, Bın:,.'1'.ızi önünikki ~ili' 
Jmn t•Ue.rintlon bir kısnuıu .Bal· 
kalını ~>ekntişfi. Ne YwıanJ..ılıı· 
mı, ne İngilizlerin hiç bir ü lıJC 
yaramıvau bu ~ki 1klhanlar• ı 
i!}i ıe '.\~radı ; ric'ut dur u. O ltÜ
' ,rJ.i hezimette ltlusolliıi hir :nu· 
tuk &>yPyerek itaJya.nın §inı!.ll 
Afrıfü:ısıncla ,.e Habeş'i .tanıla ıbİÇ 
bir sey ıekSili etrnedlğinj Öl le
nıi : 

r· 

~renç bu1uyormuş, benden fe. mazsınız. Bır fakir, budala dak na geldi. Beraber caya gitme_ Belki hic görmezsem unutu • 
ahld r umuyormuş gibi bir rtiloda ne iyi bir tuvalet bulu. mizi teklif etti. Zavallı kızca_ rum. Yahut hiç olmazsa ıstıra. 
ali \ardı. Son ga)'Tetımi top_ na bilir, ne de sizin gibilerin ğız .. beni biraz olsun eğlendi. hını biraz olsun diner diye dü_ 
ıyarnk ona veda ettim. Ve Ja_ muhıtinde zavallılaşmadan, ya rebilmek, yalnızlığımı unuttu. şünüyordum. Ona tesadüf et • 

rle beraber otelden .çıktık. dırgamadan bir kaç saat geçi. rabilmek için peşimi bırnkmı_ mcmek için 4bütün kurnazlığımı 
• bahn k ı odam::ı. döndü • rebilir değil mi? HaTbuki bir. yor. Hakikat n bugünlerde yal kullanıvoıdum. Faka.t zaten o 

füm zaman, bu g~in icimde kaç ay evveline kadar ben de nızlığımdan, yalmz geçen sa t da 00nf ne an\or, ne yoluma 
v ra.ttı~ k rışık hiElerle hasta ayni derecede, belki daha yük lerde kafama ve kalbime dolan çıkıyordu. Istırap çekiyordum 
.,.ib"ydım. M l!lllttn C!U? Yoksa sek bir muhit içinde idim. Fa. bin bir düşünceden kaçınmak amma bu klicllk, ve bence pek 

paylaşamıyorlardı. Bakat bu 
iltifat sağanağı altında onun 
yarı mağrur, ynrı kederli bir 
hali vardı ki, baloakşamı dudak 
lanna takılan iğreti tıebes _ 
sümü hatırlatıyordu. Bir ke _ 
deri mi var, yoksa böyle mec 
lis'erde bu maskeyi takınmayı 
üdct mi etmiş? diye dil ündüm. 
Fakat, baloda ilk gördüğüm 
zaman, çehresi hiç bu kadnr 
barid ve gamlı değildi. O ka 
dar içten, o kadar canlı gülU _ 
yordu ki.. belki bana tesadüf 
etmese gecenin sonuna kadnr 
çılgınca eğlenecekti. Şimdı be_ 
ni görmüyordu, farkımda bile 
değildi. Fakat ben mütemadi _ 
yen, icimde bir gizli sızı ile ona 
ba'kıyordum . .Kaç gündür ver_ 
diğim kararlar ne kadar boş, 
ne kadar tatbiki mümkün ol _ 
rnıynn §eylerdi. İşte onu göıiir 
görmez, -evet belki pek düş. 
kün bir his Sevda- f aka.t g,ö_ 
ıiir görmez yeniden bütün ne _ 
zımla cazibesinin esiri olu _ 
yordum. Bütün hakaretini hat. 
ta be-lki knlbs zin biri oldu~unu 
unutuyordum. İste hi:.Ja onu rıl 
e:ın cibi seviyor.d m. A vu) 

Bir. tavzih 
-ı 

r 
TAK V iM 

i man mı idim? Bilmiyorum. kir elbiselerim ıçinde pek gör. ihtiyacında idim. Razı oldum. temiz olan maceracık da bum_ 
O ?!ru &!.Da ko::;.tum Sevda, se_ güsüz ve budala görünüyorum Jale, nişanlısı ve ben Mn.ksime dn. bit:ti, kirletilmeden bitti di_ 
rıin de ye: il gözlerin bulutlu, değil mi? gittik. O günden sonra yazı _ ye seviniyordum. 
v naklanu alev alevdi. Durmu.-,, yüzüme bakıyor be hanede ona rastlamamak için Böylece, onun nazarında kim 

Soyunmadan ya.tağı.g:ı.a ka _ nım sinırli, sinirli söyledikleri elimden geleni yapıyordum. Bu olduğumu anlamış oluyordum. 
andım ve odamı g'J.ne~in san mi dinliyordu: aşkı boğmak için ne yapmak Pek acı bir aers, fakat beni 
şıkları aydınlatıncayv. kndar, - Anlamıyorum, anlamıyo. lazımsa yapmalı idim. O kadar rehay.a gotilrecek olan bir dere 
u kırıklarımı yorganıma boğ_ rum. diye söyleniyordu. müvazenesiz, o kadar sapık bir idi. Aklınca mcvldimi ba. 
du.ıı1. - Bir türlü anlamanıza im. iş ki, bu hisden bir saadet um. na ihtar ettikten son -

18 - Mnrt: kiı.n yok. Nafile zihninizi yor • mak boş bir ümit.. r.a - bir ümide düşmüş -
1ki gün sonra, yazıhaneden mayın. Zaten iğreti de -0lsa bu Ya, hoşça vakit geçirmek is_ tüm- bundan v~~mem için 
ıkmak üzereyken onunla kar_ işlerle bu kad::ı.r meşgul olma_ teyen bir gönül avcısı, yahut mi benden kaçıyordu; cer HeY
ıl tlDl. Benimle beraber yü _ nıza şaşıyorum. Allahaısmar _ benim seviyeme kadar inmeğe den üstün tuttuğum izz ti nof_ 

r - e ba ladı. Yuzüme bak _ ladık, dedim. Caddenin kala _ tenezzül etmeden Iıitfen benim_ sim elbet imdadıma koşacakb. 
mau ı: balığına kanşbm. Arkamdan le meşgul olmuş görünen bir Beni bu gözle gören bir adam 

- G çen akıam tuvaletiniz gelmek için bir hareket yaptı _ züppe.. jçin h5.la çıldıracak değildim 
· . t r rınız da gayet par • ğun hissettim. Fakat yine ol _ Fakat gayriihtiyari düşünü_ ya. Fakat bunlar, onu görme_ 

· .tı Kımden aldınız? dedi. duğu yerde kj\ldı -ve yumuşak. yordum ki "ta..vırlan züppelik. den k di kendime dü.sfndü _ 
U rıl 1b.re durdum Bu.tün ka... nazarlarını sank' üstümP. takıl. ten ne kadar uzak!" Ne olursa ğüm şeylerdi. Bffi ki d -.:ıuqum 

&ma f ~t:wı 'f".iı.m... ~ V'tlcue':•mae biw • 1:Mııttı.al4e bcnım tecrübo ~n nb :i,. en te .• düflerin 

Şo.rk Tıcaret E-. :ruıen dı ız 

bir mektupta şoyle denil.yor: • 
20/10/942 tarih ve 1601 nu na 1ı 

Yeni Sabnh gazetenizin ikın y • 
fasının altıncı ı; ununda a 
bir mayii F!LlT dıye satıld ınd n, 
Şark Mo.dent yağları Tıc r lh 
sahibi Lcvinln yaknlan:ırak Mılll Ko 

Ilızır 175 GÜN 300 A) 1 O 

f! 7 1 

runma nıahkcmcs.!ne vc.r.Lldifinin ya_ •---· 

ilk T eş. 1 inci ı.e 

1942 14 
zılı olduğu gôrulm\lştür. 

Halbuki; böyle bir hal mevcut de_ 
ğı'lı:lir. Hnkklmızda bir iddlo. var a 
da bu iddia yanlış onlaşılınaktan 

ortnya çıkmı6tır. Keyfiyeti Mi.ıddcl 
umumilik makamı aliy~ tahk1k et 
mekte ise de; mahkemeye verılmıİ 
değildir. Dolayısilc ticari i$1crimizl 
azamı lıusnilruyeUe ıdare ettiğimiz 

halde bu yazı ticarl haysiyetimizi j 
rencide edebilecek mahiyette bulun 
du •und n '\azİyctin munasip 6Ckild~ı 
tavzlhinı diler ve bu vesile iln el~ 
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Belediyenin nor
mal vazifeleri 

- 9aı tırd• 1 !Rolde - miyor. Bir de müfettişlerimizı 
kim teftiş ets.n? .. 

(s 
Hong-Konga 

Ameril<an hava 
hücumları 

I:~ .A. 1 11 =i~~ l~:EFI~) 1 L•ıa saaa•_, 

Am i r a 1 o ar 1 a ~ Kara harekih K=~lı~ir be~~"· 
- Bat ta.•afı 1 tnclde - Y Cl%Cln. A. C. Saraf"ğ/a 

hatli olmak · ter ise evvela has
taltanele e ehemmiyet verir. 
~ elediyemis bu. sıhhat va
tifcs u hakkiyle yapmadı ve 
hatta bu lşe sarf edihnesı gere
ken p lan daha çok gösterısli 
\re da a az faydalı ~erlere sar
fetti. Belediyemızııı n ye bir 
bü · hasta.bakıcı mektebi oı-

n, neye buradan senede 
Yüzleree talebe diploma aJma-
111.n '? Sıhhiye nakil ı; aart:alarım z 
Pek az. Hattl mevcodwı bir 
111· li daha hasta oiomobiti ahn
sa yine vazıfe tamamiyle görül
lhü.J olmaz. 

&eiediye dolııterlarmm mikta.
!"1 da pek az. ~utlar da zaten 
idari ve kırtui ı lcr ile tabi. e 
~'lıl oldukhnııclaıı asıl he
kirnlik vaz felerinı görecek va
kitıerı kalmıyor. 

Hele o, her türlü aşı ve nikür 
i§lerinden hiç bahsetmiyelım. 
Şıkayet çok. 

TemizUk işleri: 
İstanbulun, Avnıpmın en krr 

ti sehri olduğunu barı burada 
bir daha açıkça itiraf edelim. "*at aca.ba. neye İstanbul bu 
kadar kirli olsmı? 

BeıecH,enirı bu kirlilik ve te
lllizl k meselelerinde parınağı Ye 
k-...ıı ow.ğa muhakkak ol
lnakla beraber "11111. da bir daha 
İtiraf edeJ9ıD ki halkımız da 1ü-
2Uınundan fazla kırl'd"r ve te
&nrdiğe riayet etmemek için a
deta yemiıı etmiş gıbi görünü-
1or. 
~ Tabii belediye ve halk tem·zıı
te riayet etımz ise İstanbul da 
lı.vrupanın en kirli şehri olur. 
5'&Qt belediye halkı pek nlii ter
b" ye edebilirdi. İşte biz as&l b.ı 
~e vazifesini ya.pmadığın
dan dolayı belediyemızı tenkit 
ediyoruz. 

Sokaklar~ dükkinlar, tram
~avlar, vapurlar, lokantalar. o
teller ve hatta hususi evler ve 
~ büe pistir. Hele ~tı 
&bciesthaneler feceati yok mu ? 

Boğaziçi.ne, Adalara vesair 
Fenere giden va.purların abdest
hanelerine girilmez. Birçok 
~ve ka.hvehanede .a.bdeat
hane bile yoktur. Hele pek çok 
6\tde sokak kapl8I açılıp içeı i gi
l"ildiği vakit ahdeethane koku
IUndan iaumn gönlü bulllnır. 
Belediyemil bir abdesthaneler 
~ettifliği tesis etse ve herke
BUı evine girip teftiş ettırse bu 
lltırin yarı evleri cer.aya ~arpti
l'llacağından emin· z. 

Hamamlar halka ki.fı de,: l 
ffavlu ve peştemallar kirli. l:leı· 
lllahallede, her vakit su buluna
llUJor. Hatta terkos bile ara sı
ra au vermez oluyor. Hele so
kaklann temizlendiği, yıkandığı 
hemen yok gibidir. 

Sokak süpürüciileri acemi ol· 
d..ıclanodan süpürürken tozları 
havalandırıyorlar. Acaba bunla
l'a Va&ifeleri öğı etilemez mi? 

Bir de, neden yalnız büvi.ık 
tl.ddeıer süpür"lsün? Mütevazı 
Bokakların kabahati nediı ki., 

Bakıı:allann, manavların, aşçı 
~k8ınlarının, lokantaların k ı
~i artık bizim içm normal b:.r 
~ aldı. Bu yerler n tef t.ışi 
htç de iyi olmuyor. Maksat ) al
Qız Para cezası verdirmek dci' 1. 
~ kirli yerlerj temizl\!tmek
tiı-. Ceza alındıktan sonra ar
~ bir daha o yerler teftış edıl-

ı "'nci cephe 

İaşe meseleleri: 
Ekmek, et, şeker vesaireden 

!bahsetmiye<:eğız. Bu işler bele 
diyenin elinde değil. Bunları hü· 
kamet idare ediyor. Fakat fınn
larm öniıı de ıhalka sıra bekle
~yi öih'etmek her halde 'bele· 
diyenin vazifesidir. 

nın b t rek ve birbirlerine yardım ede-

ey ana 1 rek ılmlla:nmalarının, fiddetli 
topçu ateşlerinin ve bombardı
manlarının İngilizlenıı Mısırda 
başladıkları yeni taarruzun ka

Vapur iskelelerınde bilet ahı
ken, tramvaya binerken halk b -
ribirini ezdigi gibi bazı inşe m d
delerinin tevzıjnde de si e halk 
perişan bir vaziyete gınyoı. Bu
nun mesuliyeti yalnız ve yalnız 
belediyeye aıttir. 

DUnyamn her yer.inde tattik 
edilen şu sıra bekleme i ini ar
t1k belediyemiz başa.ram z ise 
neye arar '! 

Nakıl vasıtalarına ger nce be
lediyemizi tcbr;k edecek dcğiltz. 
Bize vapurun kömiirii ; trnmvn
um bandaJı yok d ve ccv :p ve
recekler. Fak t • u taksiler ile 
kamyonlar ve denız motorlerı· 
ııe ne dıycllm ? 

Şoförlenn kü tahlıklanndan. 
nakıl parııs.ı ht.'<arla.rınd n hnl
kımtz üzülüp dur vor. Boş tak
sıler müşteri almıyor. Zeng'nler 
hususi otomobiller ne toksı ışa
reti koydurarak yınc e;kıı::i g.~ ı 
ge ip dunıyorl U'. BE>led vem. :r. 
de b'r titr1ü bu cirkın vaz.yctın 
önune ,,..ecemedı gitti. 
Klş geldi, herkes kömiir ala 

cak veva sayfiyed n göçedecek. 
fakat kamyon ·veya motiir ücret
lerj pek fah:ş. Aca.:Ja beled ye şe
hir içinde insan ve <'4ya nakli
,•at'yle daha ya.kından ugraşa
maz mı? 

Ea sona imar meselelermi bı
raktık: Bunun da sebebı şudur: 
lmar yalnız büyük c ddeleri \'e 
me}'<.lanları düzeltmek der ld'r. 
İnıar, meseli. Takairn gazmosu 
gibi yalnız zcnaiııl rin keyf m 
yerme aet recek sefahat )erle
ri açmaı< da <leğılcl r. Asıl ımar 
ekserivetin, fak'rierin de i ine 
yara.malıdır. Beled'yenıiz h r 
şe 1 ... ., önce halkın yaıı1 ekserı
yetin sıhhat ve ·st'ralıaıt:.ını te
min etmekle mükellef old ı·1wıu 
ve cr.'j terişli icraa"tan mümkün 
mertebe cek nınek lazım rreldi
ğmi n havet anlamalıdır. Çünkü 
bu halk artık bıraz da keı d's.nc 
kıymet ve ehemmiyet ver lmesi
ni istiyor ve imar nfunay şlerın
den nefıet ediyor. 

Japon mlda112lesl
ne raamen limana 

blyük zararlar 
ika edildi 

<'!UJl2"kincr 26 (A.A.) - Çin
deki Amerikan hava kuvvetleri
nin kumandanı General Stilwel
lin umumi karargahı 25 Birinci
teşrind nv uça ·!arının refalta
t'nde bulun1n Aı cr.ı,an ~ 1b:ı 
uçaklarını Hongkon? limanma 

• 
•'Dallara doku11malı istigen her· 

hangi bir ltlmse için bu çok 
tehlikeli bir şeg olur" 

Vichy, 26 (A.A.)- Ra•bat'ta Bu her halde daha iyidir. Da· 
bir Parisli gazetecinin kendisine karlılar her sabah uzaklardan 
sorduğu "muhakkaJt bir taarrua 
hakkında Dakar da ne diışünülü
yor" sualine Fransız askeri kuv
vetleri ba.c:kumandaıu Amıral 
D lan, ş5yle c ... p vcrmıştir: 

' aknz da boş yere vakıt ge
çir 1mıyor, faalıyet gösteriliyor. 

gelen rüzgarın kendilerine neler 
getirdiğini BOl'UŞturmuyorlar. 
Onlar hazırdır." 

.Amiral Darlan, Dakar hak
kında şunları ili.ve etm i ır: 

Da.kara dokunmak · st en her 
hang1 b:r k.i.mSe çın bu çok teh
i• keli ıbir şey olur. 

ve do lara taarru den~k antre-ı I 
pola.rda ve ı ·mand t b hm n g~ 
m lerde 'sabetlcr kaydett kler'm MQSKOV A 
ve büy:.ı.k yan~ar ardıklan
nı bildinnektedır. Bom ardıman 
dan sonra Sıf'ır tipınde 18 Ja-ı 
non uçağı ıle başka tipte 45 u-

BERLİN 
bildiriyor bildiriyor 

çak .Amer'kan hava f !olarını (Başt.arafı 1 incide) (Ba,tarafı 1 lııcide) 
karşılı:mac7a yel~ı nmlı l rdır. 10 Starngrad cvres1nd" ooetr Novorosiak'Jn cenubu ar.ki-
Ja.non uçağı du~urülmuş ve 5 i sava17lar d \ am clmışt.r . ..,o\•yet sinde .natla müdafaa ed l · n Sav 
muhtemel olarak tahr:p edil- kuvvet eri düşı an p yade ve yet iisleri hücumla zaptedıbniş
miştir. tanklar 1-1. mükeı rer aarnu:ia.. t.ır.. A1ma.n dağ kıtal· rı ıddetlı 

n ğer taraf tun 25 Birinciteş- rını püsku. tmw~le d r. Alm.m·ar muharebeler neticesı.ude Tuap
r 'nde 6 Amer kan av ucağı ce- ağır knyıpl. r pahasına endüstri sen n şımali şark"sindeki dağlar
ııup Yunnan'da bulunan Meg bölP"es nde t' :soka;;ı i gale mu· da yemden mütııaı mevziler iş
Tze'n' n 150 kilometre cenubun- vaffak olmu.Jardır. B r Sovyct gal etmişlerdir_ 
da Sıfır tip.nde 20 Japon uçağı- f b:rliği, sayıca lıı:ıtün düşınaıı kuv Tahrip filoları pek alcaktaıı 
ru karsda.mışlardır. Vukua gelen vetlerin.n beş taarruzunu µü:;- ucank d~ma.ıı mevzilerine hı.l
çaıı>L~a sonunda 3 düsman u- ı küı tmüş, 4 ta..ıık tahrip .et~ş cnm etmişlerdir,. 
çağı dü üriılmüş ve 4 ü de muh- ve 250. Almanı mha eyleıuiştıı·. Hırvat avcıları beş Sovyet 
temel olarak tn.hı .. p edilmiştir. j Stal ngmd ş m 1 bausın~a tayyaresi düşünn.Uşlerd r. Bi.i
Ameril uçaldar.ının hepsi üs-1 bazı. kes nılerde kuvve~lerımız tün cephe kesimi uzunluğunca 
lerine do.amüşlerdir. f~aliy~U: harekete geçm le~dı~-. düsmanın mevzii mukabil taar-

. • Bir bir.Lğe mensuo askcrlenmız ı b k b "" -k k Çungking'de neşredılen resmı diışnı nın şlddetl, ·mukavemetini ruztan ve as ısı uyu ayıp-
tebl'ğe ogöre, 26 !lkteşrin sabahı kımuşlar ve meskun bıı noktayı larla geri pöskürtülmll!"t lr. Dli~ 
erkenden Amenk~ bo~ba u- işgal etnuslerdir. Bu yer.in ele gc manın bir muharebe grubu da· 
ça..lclan Hongkong a ve Kanton çi~l,rµesı için yapılan garpış- ğıtJlnuştır. 
yakınlannda bulunan Japon ha· nalarda 600 den fazla Romen Stalingrad'da hücum kıt.alan
va. alall:1na yeniden taarruz et- askeri yok ed lmiştir. Bir mile- mız düşma.wn mukavemet yuva-
mışlerdır. _ _ _ _ _ ta.ı malzeme iğtuıam ed imiş ve larını yok ederek yeni ('V blokla-

...~... esir alınmıştır. rı zaptetm.işlerdir. Şehr.ı.n ma· 

1. s h. ahının Baska b r kesimde birlikleri- !inde taarruz yeni bir varoşa ran e 100 mizden ba·; düşman karşılı.le ta- kadar ilerletilmiştir. Düşmanın 
V arruzlarmı pı.l· kurtımiş ve Al- cer.µp ve şimal istikametJeı·;nde 

donum yıldönu··mu man hareket üssünü işgal et- yaptığı §3.Şlrtma t.aa.ıT11zlar1 kısy miştir. Z:ı.ptedileu düşman si- men yakından yapılan çarpL~a-
perlerinde yanılan çarpışmalar- larla .akamete uğratılmıştır. 

Lonclrada da 
büyük kutlama 

merasimi yapıldı 

da. 350 Alman ölÜSlİ bulunmuş- Muharebe ta""arclerimiz bir-
biri arkasından gelen dalgalar 

tutozdok cevresinde ku\·vetle- halinde ya.pbklan taarruzlarla 
rimiz mevzilermi sağlamla;:;tır- şehrin şarkına yerleştırHen top· 
mıslardır. Ağır kayıplarla yor- çusun.u hakimiyetleri altına al
gun dii .. P.n diışman h ç bir faali- mışlar ve susturmuşlardır. 
vet· aöstermem'strr. Alman avcılar.ı düşürdükleri 
NovorOEıisk cenup doğusunda 27 düşman tayyaresine mukabil 

rekterini ~izmektedir. Altı saat 
müddetle topçu ve tavvar ter 
düşman ımevzilerine durmadan 
bir demir \re çelik yağmuruna 
tutmuşlardır. 

Kasu-ga ~dıktan 20 daki
ka sonra piyade ılerieyerek diı • 
manın ileri mevzilerini temizle· 
rniştir. Bu mevzilerde zaten şaş
kın ve ne yapacağını .bilmiyen 
gruplardan başka hır şey kal
mamıştı. Tanklar fecir vaktin
den evvel -;vadenin kendilerine 
hazırladıfrı gedıklerd n .,iiratle 
g rmişleı ve Mıhver mevzileı n'n 
ıc.nde bulunan Alman zırhlı a-
l yJarına hücum etmı Jerdir. A
lman son haberlerden sekızincı 
ordwıun Rommel hatlarım b r
kaç noktadan yarılı - M n i
m şfr. Almanlaı· yanlarını t h
d t cJen bu dem r parÇ! nnı 
tn.l ı p etmek n b·r c k ıe 
mukab.ıl taarruza gecmişl rse d\: 
mu\'affak olamrunıslardıı. 

İngiliz 7At • i:1 t ı 

Bertin, 26 ( A.A.) - Mli>U d 
büyük İng-il:z ta rruzuna kllr 
her tarafta muvaf.f:ı ._yetle ) a
pıinn müdafaa nmhaı ebeleri e.-,
n3Bında düş.ma.., ağn ka\ ıplara 
uğratılmırtır. lO 1 a~· r n tan
kının tahrip ed.ld ğı bıldırılm' ·
ted"r. Çarpışmalar de\ am et- r 
mekted·r. 
Fransız ıadyosu . MJ •rda Mıh

ver iht yatlarİnın henüz h ırb 
sür.ülmemiş olduğunu b ldırı
yor. 
--~~~-n-~~~~ 

- Baı tardı 1 ine de -

52 tahrıp etnu.'?ler ' b · r ~ 11-

cisıni de hasaıa u~ı. tmışl rdıı. 
Malta üzeıine vanıla..'l h va 

taarruzları dev. ni etm t r. A \ -
c.ılarımı.z bir düşman a\'cısını dil 
şilnnüşler, hava batarvaLuımız 
da iki .avcıyı tahr.ip et.m.slcrdir. 

Bu harekat netıces nele 3 av
cınuz üslerine döıın1emı.ştir. 

- Dr. lbrahim Denker ' ı 
Balıklı hart. Dahılıye 1 Elh ı 
Beyoglu, Ag c .. m ı, S 
Ç6pluk~me sok k ?\ 13 

Telefon: 4!468 

Vergiyi ,·eren ba~k artık biraz 
da ınsan gibı vaşamak, l nk ve 
·mkiımna mal k olmam::ılı mı
d r? Her Avnıoo ~hr cibi te
miz ve muntazam bir yet·de ya, 
şa.mak acaba lstanbullunun da 
ha.kkı değil mid r'? 

Londra, 26 (A.A.) - Londra_ 
da dahi İran Şehinşahmın 23 
üncü doğum yıldönürnü kutlan
mıştır. İki memleket arasında 
münasebetlerin çok ıvi olduğu 
ve bunun da İran kralının hüsnü 
niyetine ve açık görüşlüğüne 
borclu bulunulduö-u belirtilmek
tedir. Birleşik milletler lehindeki 
faaliyeti şükranla anılmıştır. 

bir düşman kuvveti bahr' ' si- bir tek ta.yyare kaybetmişlerdir. -------------
labendazlarının gerıslııe girmeğe Don cephesinde kıtalarımız Tl'BlldR 

Neye lataribul da hic olmaz
sa A:nıkaraııınki kadar mükem
mel bir beledıyeye malık olma
sm? 

Suplft Nuri İLERİ 

Sinemasında 

KORA TERRİ'ııia 

unutulmaz kahramanı 

MARİK .A RÖKK 
Sürprizli bir aşk macerasının heyecanını yaratıyor. 

ŞAHANE DANS 
Dekorları ile, tualetleri ile. dansları ve ş.arkılan ile sahiden 

• AHANE B1R FİLMDİR . 

mu1:a€fak olmuştur. Yapılan çe- ııehr.i geçmek istiyen düşmanın 
tin bir karşılık taarruzdan son- bu teşebbüsüne mani olmu lar
ra bur.adakı va~iyet düaeltilmiş- · dır. 
tir. İki Romen piyade bölüğü im -----aıuc:----

ha. oluunuştur. 
Voroııej qevrcsinde küçük 

düşman ~ı ile Rus kuvvet
leri arasında müsademeler vu
kua gelmiştir. - ___ .... __ _ 
Balgarlar acaba 

ıaagt topr11rıar tçJa 

Milinoya yapı
lan haya akını 

- ... t.arafı 1 1....: de -

Ufax: ve W~n tayyareleri 
o ıinün aksamında, Lance.>terle 
ıin çıkardığı yangınların :ışığın-

Şer kimiz, Baban ız, K dt' ız, a _ 
yımız. 

Hai111A /Akifnııde. Nuri Akif tlle\· 

acımw pay an 
akrabamıza ve umum ı.ao 
en samimi teşekk rler ız 
ABDl FUAD AKEV v-e Şt!R 

Merhu11u141 a lesı namına: 

oilıı 

HASAN AKiF AKEV all çe~er! da M.lanovu bom'balamışlardıı. •••••1!111••••••• 
Dönüşte ~ Lancester ıle beş g~ 

- Baı tanfı 1 '""'°'Q• -
sında olduğu kadar. milletler a 
rasında da adaleti tem n etmek 
tir. Ve yavaş yo. ~ butun mıl 
Jetler bu mticadeleye gıriyor _ 
lar." 

'Muhamr yazısına a§ağıda 
şöyle deı.am -eaivor: 

ce ta.yya.resiniıı eksildiği tesbit 
edilıniotir. 

VEFAT 
Sabık Duyunu UJ um y 

duriyet muhosebecilıg.ndc 

Aşar şubesinden ın ·tek t 

B nu.I 

CE\lD.ET T.EVFIK AKÇIZ 

ŞAHANE DAN.. hem M:APJKA. RÖKK'ün hem SES'in 
nıuvaffu.yet·dir. 

. - ... W.fı t lnt,. - DlKKAT : Yarın 2,30 matinelerden itibaren. 
~burad F nsız kuv·ıı-----------------•••• .. _ --.ın AntJlo Sak"°n flan-

"lhkıkatıen hıç bir -şey dün 
yaya ıı:endı end ne b mez. Mü 
cadele elmed n ' e gayret sar _ 
fetmedaı hıç b r şey elde ed le_ 
mz. Büyük Goethe nin dediğı 
gibi ''hürrıyete 'e bayata, her_ 
glin onu kazanmasını bılen çok 
kazanır." B!ş ekil profeeör FL 
lof son nutuklarından b rinde 
bu söze işaret etm !1ti. Bulgar 
htikümeti de, miıcadele fikrının 
Bul.Yar halkına ~ılanma nm 
ve ~nu en büvüh fed kiı.rlıkla_ 
ra hazır bir halde bulunduruı. l 
masının lüzumunu anlatmış -ı 
tır." 

Bu s.ıretle ılk defa olnrak bom 
ba tayyareleri güpegündüz İn_ 
gıltcredcn hareketle bu kadar u
z ... ğa giturişler ve Alplcri aşarak 
240 kilometrelik bir UÇUŞ yap
l'YUR rdır. Lancesterler Fransa
dan ge erlffm yerden 15 metre 
yiık~likte uçmakta ıd l r. Tay 
yareeıler Fransız kadını rımn ve 

Sinema dünyasının 2 btiyilk yıldızı: 

TY88NI POWIB 
D8BOTBY LAMOUa 

~. ve dövüşen Fransızlara ilti- 1# 
~ etmeleri hiç de mil teb·aa 
~ıldir. O zaman bızzat Av· 
...,fada ~kinci cepheyi ltal~ a ta
""':""-Ulda açmak imkaa dahıline 
~-. Esasen askeri ve mantıki 
~rinin bq.langıc.ı hasma 
_:-q>eyi zayıf noktadan mdrr
~~~r. Üİüzhi paktın en yalın 
~.ı.nın talya olduğunda ise 

Senenin en. heyecanlı ve en meraklı bir filminde bulugtular. 

ile e yoktur. Mısır Taarruzu 
b· hirli.kte İtalya şehirlermin 

1l"kaç zamandır sıkı bombardı
::atı baskısı altına alınmaları 
~ Pıbec:ıe ordunun, gerilerde hal
lilt 11 tııaneviyatı Uzerıne bczgnı
dir.verecek te irler yapmak ı ın-

JOHNY APOLLO 
(KİRLİ MİRAS) 

Y:crnn Alı,_,. MELEK SinemaaınJa 

Localarla numaralı yer er·niz· evvelden aldırınız. 

ıı:!illVercilerin planlarında Af - '•••••••••••••m••••••••• .. 
~kıt'a.sının pek mutena bır Mmm•m•:••••••••&M:sFaıı••••••••,-. 
~~~~~=~~ab~~ıo~u~i~'!~~,' TAKsı·M Si.NEMASINDA ~ n Avrupaya pek yakın olan 
ç· kıt'anın Alman ve İtalya ı-
n hayat sahası seç 'lebilecek 

:;ı enıın bir mınt ka olduğu ile
lhL~üyortlu. I lbuki An"lo 
~~ da bo kıt'ayı hP.reı~ct
e!"tı~e Us olmak iızcre iutilıap 
~ışlercıir. Afrııtanın "inıah ve 
ite ıenız havzrun n e'ıemnıiyel 
l'e~tın1fjtir. El>- ıayn muha· 
~il in' yalnız n .h r'pler de
)Q' h rp d ı olan Mısır, i. p:ın
ile' Portekiz de b'l iık bir ılgı 
di.__takıp etmek d. Bütün 
~:CY ııın go l tı mdı A.frıka-
.. evı tniıJtir. 

YENi ::;\B\H 

Şimdiye kadar gördüğünüz Türkçe ve Türkçe dublaj filmlerini 
gölgede bırakacak bir şaheser 

KÖY KIZI 
Türk dublajının, Türk musikisinin en büyük zaferi 
Türk~ sözlü - Türk musıkili - Tilrfkçe şarkılı ... 

Okuyanlar: MUALLA. lŞILA'Y - SUAD G'ON - LEYLA. 
MURAD - YUSUF VEHBİ - TAHİYE MUHAMMET -

ENVER VECDl'nin yarattıkları 8lk ve ihtinuJ filmi. 
Seanslar : 11,15 - 5 - 4,15 - 6,45 - 9,15 de 

MuhaıTir yazısının sonunda 
şöyle <liyor: 

"Tarıhte bir eşi olmıvan bu 
harp afeti karşısında bir yeni_ 
den kw uluşun mü terek prcn _ 
s plerini kabul etmek ve bü im 
kuvvetleri f ıı.aliyete geçi bıl _ 
ruek için bugün her millctın mil 
li bir inkilılp geçirmesi lazım • 
dır. Bulgar milleti için bu millı 
inkilap, milli kuruluşunun tem 
sil ettiği hareketin dev.amındnn 
ve Bulgar milletinin ıd al ola 
ra.k bağlandığı milli ittihn.t e_ 
serinin tamamlanmasından baş 
ka bir şey değildir." 

BUtnn bu satırlar.dan çıkan 
mina. pek açıktır. Komru Bul _ 
garlar, ağızlarında gev<:-liy k 
leri yerde bu milli emellcrinm 
hududımu a.çıkça bildırmelıdır 
ıer. Dobrucayı, Makedonyayı 
garbi Trakyayı aldık.taa 88Dr& 
hi.li. kanü göz yatları döktiikle 
n ve mali hudYl:lan i~ine al • 

er~cklerirıin .kendilerini elleriyle Eti, 06.,0 • .,1 v• Km 

sel~ac:h!ta~, çocukbnn k~~- Çıçek getırilmem i r c 

Iaı ıyle V ışar.eti yaptıklarını gor ••••••••••••••••••••••••m&r müşlerdir. ~ 
Laaceeterler bulutlann .ara- Büy'Uk inlnl5.plan te de . . . E s zafeı lerı sclim.lamae 

hane ftlm müstesna olarak 

Yann alqıun L A J. 1 Siııt>masnula 
T01 l{ÇE 

D'II-MIR TAÇ 

smdaıa. aıyrılarıık Mılano üze
rinde göründükleri zaman şehir 
halkı hayreUe durara.rt tayyare
ler. eyretmiş. sonra biı·de.nbire 
sığınaklara koşmuştur. İtniyan 
miıdafaası hemen tunam le ga
fı avlanmış ve bomba tayyare-
len hemen hiç b:r mukavemetle San'atın rçeves' ı · ~ Dünya harikuLrının SJ ı-
kaşılaşmamışlardır. sını arattuan b nleıce .artostt yaı tılan ... Milyarla.rd n az; -

m t an wr şah~r. B ı f ı n b lctler şımd den satıl-
B!.T' pilıot attJiı iki tonluk bom· maktadır. Nı.ımaı ah yerierın l tfen erkenden kapa ınız .. 

banın teairmı şöyle anla m ıı;tırb · TRJ,};J N : 4359:> 
- Bomba paı çalamıın ze DİKKAT: Bu film aynı zaı J hm rde LALE ve T.A.N 

dokunmaması için yu i lyor-,·-----· sine larında aosterilcooktir. 
duk. n.rdenbre bomba! ıı -- --------------
fabrıkanın bıze kadar ra•••••••••••••••••n•••m:aaıı 
gordtık. . t" Bu akşam 1 1) M B 8 Sinemasmda 
mn.k sevdasını guttük rı yerler 9'MnD.D•a:ı 'm• 
Romanyanın Besarabyası mı, DEANN A .-unu.An 
Yugoslavyaııın Dalma yası mı, w • w • 

yoksa Yunanistamn Moıası mıl Sevmege ve bir kadının ha~atr.aı Y&§~a ibaşlıyan bır genç 
dır? kız roluau yaıattıgı 

Bu n.evı yazılar kadar iki komşu! A ş K ç ,. ç E Gv ·, memleket arasında itimatsıZlık 
şüphe ve düşmaıılık yaratacak ı 
şey olamaz. Eğer bu yazı Bul _ 
gar hükumetinin Bulgar m lletL 
nia ba.ltüd hialerini ve dü.. 
şiiDceleriDi ifade etmiyorsa 
-ki bia de bana inanmak i t 
ria- ba vaziyetin açık d 
edMmesiıri beklemek e 
kımlzdır 

.F1Jım.'nin ilk iraeai §e!'efrne Gala Suaresi 
DlğeJ' Baş Rollerde: 

FRANCHOT TONE - ROBERT STAOK 

aam aruanda çevril.en tariulı 

den aldlnmz . TEL : 4WI 



..... ~--

- Haydi maşallah! .. 
Sonra ç.ırpınıyor, hızla Hacı_ 

ırun üzerme yürüyordu. Oyunu_ 
nu tutturdu, tutturamadı. İkin_ 
ci b"r nara daha savuruyordu: 

- Hayda Hacı be!.. 
Tekrar çırpınıp Hacının iize_ 

ı ine yükleniyordu. Yörük AlL 
nın müselsel ve, durmadan Ha_ 
cı ın iızerine snldırışlar:ı çok 
ger·med n ha..-'>.mını bıktırmı.c: ve, 
u :.uıdırmı.ru. Hacı, nefes alamı_ 
yoı du. Ha mı hamle üzerme 
h mle ediyoı, sağlı, sollu, orta_ 
dan sılustırıp duruyordu. Ha
cı kendini kaptırmamak ~çin ha 
b re müdafaaya deYam ('diyor 
<ln. li'a {,lt Yörük, o kadar f'ır 
nasık V<' Rıilük gibı hamleler \'C' 

hareketle!' yapıyordu ki, bir :ın 
olsun eh hareketten fnrığ olmu_ 
yordu. Böyle makine bıibı işle_ 
meğe can mı dayanırdı. Yörük, 
mekik dokur gıbi sağa, sola iş. 
liyordu. 

Hacı bezgin bir hale gelmışti. 

k~t kasnağı yırtılma'kla sö
külcbilirdi. 

Kel Memiş, çok fena halde şak 
küntcsine geçtiğini bildiğind~n 
ne yapıp y pıp bundan kurtul
mak içın en acı bir surette ha
rck et ediyordu. İleri doğru ba
lık ,gibi dalıvor, ve, bir yandan 
da şakı budamağa ve sökmeğ'e 
savaşıvordu. Abbas, hasmının 
olduğu yerde zeptetmek ve. en-
sesine basarak tepe taklak ge
tirerek sırtüstü yere vurmak 
istiyordu. Veyahut hasmı ileri 
doğru bahklarken, ibu, hareketi 
yapmağa fırsat kolluyordu. 
MtısHraa o kadar müthı oldu 
kı, Kel MemiH, balıklıyor: Abbas 
t;ak küııtes vle onu kovuyordu. 
Bu hal ile iki pehlivan koca gü-
reş mevdannu bir baştan bir ba
şa katedip yürüdüler. Ahali a
va.i!a kalkmıştı. Meydanda bir
birini boğazlıyan pehlivanlar. gü 1 
ı eşlerini bırakıp onların seyrine 

ile a ah, ğle ve Akşam. 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalaymız. 

dalmıştı. Bu derece heyecanlı BAŞ D•ş 
hareket karşısında kimse sakin ' 1 ' 
duramazdı. Kimsesiz olan Si-

KAŞEi..ERİ 
EZL , iP,ROMATIZMA 

vaslı Abbas İl,;ın bağıran yoktu. Ve bütün ağrıları derhal keser. 
(Arkası \ar) Sıhhiye Vekaletinin nıhsaunı h.aıizdir. kabında günde 3 ka~e alınabilir. 

Gümrüh muha/aza genel komutanlığı 
aatınalma komisyonundan 

4.11.942 Çar~-ımba günü saat 15 de 900 lira muhammen bedelle 1 

metre mik'nb yarma ÇUrgcn pazarlıkla nlınncaktır. 
llk 1eminatı 68 liradır. Şartnamesi komisyonda bel'gim gQrulebilır. 
lstcklilc•rln teminat makbuıdatı" 4 kanuni vesik:ılıırile Galata - :Mu.rll. 

hane caddesi 54 numaralı dniredcki Komisyona gelmeleri. (889) 

Ticaret Vekaleti iç Ticaret Umum Modorluğünden 
30 lkincı~rin 1330 tarihli Ecnebi Anonim ve Sermayesi E ıı •• rı 11 

münkaslm Şirketıeı· kanunu hiikiimlerine gore Turkiyede tş yapmasma izırı 
vcrilmis olnn Ecnebi Şil'kctlerlnden (Di Gudyir Tayr End Haber Ekspcırt 
Knmpinl -The Goodyear Tire Tıre R<>bbcr Export Company) Şirl<et • 
nin Türkiye Umumi Vekili Eugenc Bom - H: user hniz oldugu s Jahı."'ctt 
binaen bu kere miiracaatıa kendisinin gaybubeti esnasında Şirket namı 8 

yapacağı işlerden dojiucak davalarda dava eden, edilen ve üçüncü şahı 
!atlarile hazır bulunmak üzere ıstanbuldn oturan William Jackson Pc · 
kins'i vekil tayin cttiiHni bildiı m•, velüzım gelen vesikaları vermiştir. 

Keyfiyet tetkik edilerek kanuni hilki.ırnlere uygun görülmus oımııkl• 
füın olunur, 

İstanbul Belediyesi İlanları 
al .. E!ll:.111 .. 111 ...... !lll.............. S*Ri+N 

J 
'rahmin 
bedel 
892,00 

700,00 

670,00 

413,00 

1139,00 

450,00 

:tlk te_ 
miııatL 

66,90 Fatihte Bnba Hasan mahallesinin Medrese sokagmda "4 1 

ııumı:ır:ılı ev eıılrnzmın sı:ıtı eı 

52,50 Şehzade basında Şehzade P~a caddesinde 233-235- 231 
238/1 numaralı ahşap bina ankazının satışı. 

50,25 ı:>arnçhane başında Şeyh Ali sokagmda üç numarrJı ııb. 
şnp ev anknzının satışı. 

30,98 Fatihte Baba Hasan mahallesinin Seyh Ali sok~![• dl 
on numaralı ahliap bina nnkazının sat;şı. • 

58,43 Fatıhte Baba Hasnıı mahallesJnin Şeyh Ali sok .. gınru. " 
numaralı ev ankazının satı51, 

33,7.5 Şehzade başında Şehzade başı caddesinde 219-221- .Zl 

Yavaş yavaş güreşini tam ma
nasiyle h:UOm kılan Yörük A· 
li, açıldıkça açılıyordu. Hacı da 
aksine bunaldıkça bunalıyordu. 
Güreş başlıyalı dahn yarım sa
at :kadar ya olmuş. ya olmamış 
idi. Hacının bu kadaı az bır va
kit içınde bunabnası ıyi bir §ey 
değildi. Yoı tik Ali, makineli tii
fek g.bı durmadan ışliyordu. 

Gayrimenkul satış ilanı 
lstanbul Eınniyet Sandıgı 

Müdiirlüğünden 
Diğer güreşlerden J\l'l Memiş 

ıle S vaslı Abba.c;ın nıus:ıraası 
garip bir vaziyet almıştı. Sivas
lı Abbas, yarım saat içinde Kel 
Mcm şi iki defa bastırmıştı. Bn 
keresi.1de ~:va8lı. Kel Memışı 
kolundan kaplrak tene ·.ı tek
nesine almak iizere iken Mem.
şin zon.ıvla oyunu taınamlıva· 
mamıştl. 1'""'akat oyun tamamı n
mamakla beraber Memiş.n bıle-ı 
ği Ahbasın d'ncle kalmıştı. Ab
bas, Memiş n b.leğıne mengene 
gıbi yapışını b. ME.m ş bıkğır ı 
kurtaramn.• ınca hasmına muka· 
bil bır oyuna g rme.i< fıı satını 
kolladı. Onu d ) panrnyınca 
Al.Jbas, ha nuru b Jeh ndcn zor
lıyarnk dondiiııni.iştlı. Ve. bel ıı
den yakalıyarak kaldırıp gotur
mek zoı una ·~ r -,ti. Bu. ınıie.ı 
dc>le o kadar en ılı ve h yer,; rnlı 
olmuştu ki, on bınlN le se) ır
cı n)a;:;a kalhnmt.J. . .. bbasla, 
Mcm ı; ı u :u;ında aclc ta kuvvet 
ve, zor bazu mu araası cereyan 
cd yordu. h.m klmden daha km• 
'etli ıse o, galip gelcLckti. Ab
ba: .-ı kU\' et nılı ) l t gahp gel
dı. Menııfiı, bn kamcı gibı b Ie
ğinden tuttugu gıb ıs .vtırdu. Ve 1 
belinden yapışarak kut:aklayıp 
götürmek yolu.1 gıı Jı. Kel Me
m.ı.; bu, zor kar. :sında dcrhd 
olduğu vere sıyrılarak cômeld ı. 
Eğer bu suretle hareket etme· 
m ş olsa idi. V uziyeti yüzde yiiz 
lkotü bir hale gclecckt . Yani 
hasmın kucağında. bir hamam 
bo:ıça::.ı g bi kalacak vı- beş on 
adını gıtım. 'de mağlup addolu
nacaktı. Kel :Memış, hasmırun 
ı>hnd n gfü Ilı . <' yakasım sıyır· 
mL. oldu. Yoıiik Ali, hasmıylc 
'lem boğu uyoı \C hem de diğer 
hasımlarının gureslerinı kati

Nafia Vekaletinden 
Ek~ııtme~ e konulan ış: 

1 - Anktır. şC'lırinde yapılncak ol<ın Ank:ıra şehri lfıi!ıın tesisatına 
ait ıınaliıt \ e frışnnt \ e tefernintı. 

Tahmin edilen keşi! bedclt fiyat vahidi esası üzerinden (7 101 303) lira 37 
kuı·u~tur. 

672,00 

700,00 

490,00 

50,40 
numaralı 

Saraçhanl.! 
dukkünlı bina ankazmm sab<:ı. 

ba5ıncla Şeyh Ali sokagında 24 numnı a 
fnp ev nnkıızının sııtısı . 

52,iO Saraçhane başında Şeyh Ali solrnğırıd;;ı 5 nurNıt·~lı h, 

ş:ıp ev ankazının satısı. 
36

1
75 Saraçhane ba ıııda Şeyh Ali sokagınrla 22 nuın .. r, 1 ıi'J. 

şap ev anlrnzının sntı51. 

Hatice Nafia 287/16131 Hl' .1p nuınara5,le Sandığımızdan aldığı 428 li_ 
r.) ı .ar ı Peııclıkte c ki Koy arkası yeni Kale sokağında es. 5898/3 ye. 
274/5 num rah bahçclı , h .ıp evi birinci derecede ıpotek etmiştir. 

Do y. da mcHut t. pu kaydı surctınde mezkUı· gayrimenkulün caynl 
emt, m halk \ c soı~a t 5892/3 cskı uynj yeni \'C en yeni 3-No. lu 068 j 

ı etrc muı abbaı ın kt rındn mnbahçe e\"> olup hududun şarken Çolako,ıılu 1s 
tJWi 'c bıı aderi Tcc. ılos bostan lan garbcn Kale tarıkı cimalen Z !oku Di_ 
mıtrı veresesı P ncl<>lı bo ıanı C<'nuben tnrık ile mahdut olclugu bild'rli 
nıi,•ır. 

t ı ta esa ohı muhJmm n rnpporu mucıbınce mczkür C\ in umum 
me , h ı 6ö8 mdre nıur.1bb ı olup bunun 60--metre murabbaı kısmı uzcrı_I 
ne ı ı , ıt ;ıh ııp \ e boynlı ı;v \ c 20--metre murabbaı kısmına da m tbnh 

da 1-natbah 2-hela ı çlnı taşlık :l-b ikon ve 

uyu "'ı d r. 
\ d ıııd bon ..ın \ erılmemcsinden dolı yı yapılan takip uzerine 3202 

nuın, ı ulı ıııunun 46 ınc-ı mnddesıınn ınntufu 40 ıncı moddc ine gore sa_ 
ıılın ı t b~drn yuka ıda ynzılı b hçeli ahş..ıp e\'ın tamnmı bir buçuk aY 
ı udrle le , ı ık • rttırı yn konmu tur. Satış tapu ıclli kaydınn göre ya_ 
pıf t. dır. Arttırnı ıya girmek teyen (:.!25) lim pey akçe ı verecektir. 
1\1 Ilı banKal.ınmızd ı bıı ın n tnnın t mektubu da knbul olunur. Bırtkıniş 

2 - Elisıltme 18.11.942 tarihine rastlıyan Çarşamba gunü sant 15 de 
Ankarada Su işitti Reisligl binası içinde toplanan su eksiltme komi~yonu 

oda<:ınd:ı k pah zarf u ulılc yııpılacaktır. 
3 - ı tekl !er ek ıltme şnrtnamcs.ı, mukavele projesi, Bayıııdırlık işleri 

genel :;:. rtn .. ne , un umi su i:ilcı·i fenni şartnamc<:i ile hususi ve fenni 
nrtname ı 1e hu u i \'e fennı şartnameleri ve projelerı 50 lira karşılıgın_ 
da Su l': le 1 Re ],gınden alabilirler. 1 

4 - F. ıltı C)e gırebılmck için istcklılerin 226,i89 lıra 10 kuruşluk 
muv c , t te n. t 'erme i \'C ek iltmenin yııpıl.:ıcaı:ı gunden en az üç giin 
C\\ el b·r el le;u;oe ıle Nafıa Vekaletine miirncaat ederek bu işe mahsus ol_ 
mak uzerc 'c<:ı' n , im J, rı ve bu vcs kayı gö teımelerj şnrttır. 

Bu muddct ıç!nde \esık.ı isteginde bııltınmıyanlar eksiltmeye giremezler 
5 - lstettlı crın teklif mektuplarını ıkinci maddede yazılı santten bir 

sn,ıt once ne k.1d.,r Su işlerı Reisliğine mokbuz karşılıgında vemwleri rn.
1

1 

zımdır. P ::ot ı. ol. n g('cıkmcler k.ıbuı t'dilmez. (925) 

lstanbul Defterdarlığından 
Muhammen 

b ıt. ı 'ergılc r bclcd ye re mle 1 \e \ akıf ıcaresi \'e tn\ ız bedeli ıle tclliıli_ Do ~ a Ne-· Cinsi 
ye ı .ı u bo luyn • ıttır. Arttırn • rınııme i 27/I0/042 tarıhlnden ıtib. - 51332/8 De k ali Y ldız Çır."' n cadde inde Fer'iy<' sa_ 

bedel Tc•ninat 

ı en t t k t ek ı teyeıılcrc s. ndık Hukuk t ı ri Servısıııdc o çık bulundu • yl, rı n i tcmıliıtından 11 pnrseı eski 85, 87' 
ı ul k ıı. Tapu i ıl k ydı 'e saır luzuınlu. ıı: hat tn artnamede "e ta_ 89 yeni 94-107 kapı No. Ju ( 4753,50) metre 
kıp dosy rnd.ı "' rdır. Aı ıtırmayn g nniş ol. nlar, bunları tet ik edcrek a ml•L·rbb .. ı yer. 47535,14 3566 1 
tıl ga çık, , n gn~ rımen ul hakkında her eyı oı:rcnmiş ad ve teluk • . . 
olunur. R ıinc , rt' 

3 23/12/942 tar hıne tc adüf eden (Çar amba) gu_ 1 uk r tta ~'zıh gayrımenkul kap, 1ı zarf u,,.ılıle arttırmaya çıkarılmı~ 
nu c , ııloglu ı. . 

11 
.s .. Mızda saat ıo d n 12 ye kadar yııpılacaktır. ise de talıp zuhur etn cdı~ ndcn 1~/10 942 tarihind.l:n itibaren bir oy lçın~e • 

MU\ Kkat ıh le Y• ıııl n ı ıc;ın teklif cd ıecek bedelin tert ıhnn P• z, rl .g •. o akıl ı tır. Jst~khlerın mu\ akkat ternınat makbuzları ''.e nü_ 
ıc,ıhedcn gayrım 1 ul mukellcfiyetilc Sandı!( , lacatıını tam ııncn geçmiş fus hu\ ıyet cuzd, nlarile b rlıkte bir ny zarfınd~ hart:nın ~aznr~~sı ~·e 
c.lm ısı , rtlır. Ak t.ıkdırde son arttır.ınırı t. ahhilcl,ı bııkı kalmak şartilc Ç.u :ımba g .n::ri soat 14 den 16 ya k;ıdar M Uı Emlak Mudurluğuııe mu_ 
11/1/943 t rıh ne tc . dur eden (Pnzartc 1) guıılı <1Ylli mahalde ve ayni sn_ racantl. rı. (111) 

tt• n .:ırttıı mu ı yapıl ıLaktıı·. Bu arttırmada gahrımcnkul en <:ok a~-ttıra. ================================= 
Gay imenkul satış ilanı 

lstanbul Emniyet Sandığı 
Müdürlüğünden 

li80,00 

827,00 

1338,00 

2625,00 

850,00 

43,50 ~ehzade b351nda Kavalalı sokağında 3 numaral · ıı. 
şap ev ank:ızının satışı. 

62,00 Fatihte naba Hasan mahallesinin Meclre e sokag rıtil 

100,35 

196,88 

63,75 

4 numnralı ev ankazımıı satısı. 
F::ıtihte Baba Hnsan mahallesinin Şeyh Ali sok. ı' 
H-14/l numaı·alı ev ankazının satışı. 
Şehzade ba ında Şehzade başı caddesinde 225-227-!:'.~ 
-231 numaı :ılı dükh"ınlı ev ankazının satışı. 
Şclızııdc baı:;ıııda H~kadem Mcdre esi soku!iındcı JO 0 

maralı c\ nnknzının atun. 
Tahmin bedelleri ılc ilk teminat miktarları yukarıda ya~ılı 14 pa 

nnkaz satılmak üzere ayrı ayrı nçık arttırm ya konulmuştur. Şartnı<mt" eri 
Zabıt ve Mmımıfüı t Mudiırluğü Kaleminde görülebilir. ihaleleri 5/11 ~4' 
Perşembe gtinü ı:aat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Trılipleı "n L'l 
tcmimıt makbuz veyn nıekiupl.ırı ve kanunen ibrazı lilzım gcl<·n dı&rf 
vesikalnriyle ihale gUııli ınu:ıyyen snııltı• Daimi Endııncnde bulıınmul 

(728) 

lstanb11I Defterdarlığından 
Dosya No: 

41217-l114 
38 
55 

93 

96 

97 

99 

100 

101 

Cııısl 

Muhammen 
bedel Te 

2466 

1428 

302,12 

15!1,{;(l 

155-0 

2733 

16 

Mecidiye ko~unde 3 parta, 17 ada, 5 par_ 
sel No. lu 2466 metre muı:abbaı arsa 
Mecidiye kö.}'lınde 4 p,ıfta, 2 ada, 16/1 
paıı;el No. lu 47G metre murabbaı arsa. 
Mccıdiye köyünde 9 pnfta, 61 ada, 2 par_ 
sel No. lu 1162 metre murabbaı aısa. 

l\Tecıdiye köyi.Inde 9 pafta, 61 ada, 3 P• r _ 
sel No. lu Gl5 metre murabbaı orsa. 
:\klldıyc köyundc !J p;;ıfta , 62 ada, 3 par_ 
sel Nu. lu l 550 metre murnbbaı arsa 
Mrcıdiye köyundc 9 p::ıfta, fı2 ada, 2 par_ 
sel No. Ju 1822 metre murabbaı arsıı. 

:\1ecıd ye kiıyünde ı.ı p:ıftıı, 63 ada, 16 
paı l l No. lu 2697 metre murabbaı arsa. 11511,li ıı7 
M• c:diye kuyundc !1 pafta, fl3 ada, 14 par_ 
sel 'No. ıu 2130 ıot>trc murabbaı arsa. 
Mrcıdiyc koyundc 9 pafta, 63 ada, 2 par_ 

127P. 

nın u tunde bırakıl cııklır. Hakları tapu sicıllerıle sabit oın.ıynn aUıkndar _ 
Jar \ e ırt fak hnkkı ah plcıının bu haklnrını ve hususile faiz ve ma :ı_ 
rife dair ıddıalarını n:ın tarıhindcn itıbaren 20-gun iı;ınde evıakı müs_ 
Lıtelerılc beraber Dııiremize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını bil_ 
dırmemi olanlarla h, kları tapu sicıllerile sabit olmıyanlnr sntı& bedelinin 
payl .. masından haı iç knlıl'lar. Daha Iazln malômat almak isteyenlerin 
41/404 do y::ı num:ı ile Sandıtımız Hu cuk İşleri St>n isine mtirucaat et_ :nıu.,taıa Dur ıt S. k:ırya 166/12199 Hesap numarasile s. ndığımızdan sel No. lu 4984 metre murabbaı arsa. 1993.fit 

::ıldıgı (3078) llr .) a knrsı .Fatih~Kıztaşında eski lskendcrpaşa yeni Hasan 109 Mecidiye kiiyünde O paftıı, 63 ada, 17 par_ 
HalıCc mahalleslnın e ki Kızt, ı yeni Çifte Kumrular sokağın.da eski 83 sel No. lu 6420 metre murabbaı arsa. 140 ti 

melen ıliin olunur. 
-DiKKAT-

EMNiYET SANDlôl: 
yen gi:ıukn kaçırmıyordu. Kel S;.ındıkt.ın alın. n gJyrimenkulli ipotek gıı terınek ısteyenlere n uham_ 
Mem•şın. A!bbasın elinde ezıldi-1 mınlerimizın koymu olduğu kıymetin q 40 nı teca\ üz etmemek üzere 
ğinı görü •ordu. Hele. son hare· ıhale bedelınin yarı ına kadar borç vermek suretile kolaylık göstermek_ 

yeni 47 en ycnı 48 numaralı kiı~ir e\•i birinci derecede ipotek etmiştir, 105 Mecidiye köyunde 9 pafta, fıG ada, 5 par_ 
(Hillen 36 numaralıdır.) c::el No. Ju 1375 metre murabbnı arsa. 4215 

Dosyada rr.e\C,Ut U!pu knydı suretinde mezkur g::ıyriıncnkulun (Fatih Yukarıda yazılı gayrimenkuller tl/11/942 Cuma gı.inü saat 14 d• 
iskenderpalja Hasanhalife mahallesinin Kıztaşı Çiftekumrular soka. oyni ka_ F.mJiık Müdi.Iı·liigiinde mutl' ckkil Komisyondıı ı:ıyrı ayrı ve ::ıçık 

ketler esnasında Yörük Ali, he- kdir. (921) 
ywanlı vakayı, hasnuna ense================================= 
b::ı!{J,mıış olduğu halde st>yrctti. 

pı numaralı C' olup hududu sııltı 1791 orkası 1570 solu 1793 harita ııuınn_ ile satılacaktır. lstekl'lerin nüfus hüviyet cu7.danları ve teıı ınat n • 
rolı mahaller önii tm ikifım ile mohdut olduı.:u beyan edilmiştir. ıkraza esas larile birlikte ıhal" santinde Komisyona ve fazla iznlrnt için .Mılli ı<::rrıl· 

1 

olan muhammin raporu mucıbincc mezkCır gayrimenkuli.in umum mesah;ısı MiidlirHiğiinP mürac:ınUnrı. ( 119!!) 
Hacı bile hu hareketleri :;eyrc 
dalmıştı. Diğer pehlıvanlar bil~ 
bu halden müstağnı kalamamış
lardı. Sh·ash. hP.smını alta alır 
almaz i.izerine çul andı. Ve, dağ
ı udnn doğı uya şak künt~ine 
el attı. Kel Mem:ş. şak küntc
sıni vemıerm::lt için ~ab:ılandı. 
Fakat i7.bandut gibi olan Sivas-
1· hn..E nına mahııretlc hareket 
ederek zorla şak küntesine el 
attı. K ı Memı•· ~ küntesini 
,;ermemek icln ~a:b .. hndı. Fakat 
izbandut gıbı olan ~ivasl hasım 
kahhaıca haroket ederek zorlu 
;ak kiinlesıni aldı. 
i3u fl<"lk küntesir::den sonra heyt.. .. 
<·an etı·ufı bfü iidii. Kd MemL~. 
şak küntf'Sinden kurtul :ıı 't .ı;in' 
ön<' doğru hamle ediyordu. Önf' 
<loğı u hamle eder-ken de, bir yan 
dan cL"l ı"'lıyle şa.:kn geçm · ı:ı elan 
hasmının elini budamağa \'e sök
me -e savaşıyordu. 

Slvnslının pençesini sökmek 
mümkün değildi. O. öyle b r pen
çe di ki, cıddcn arslan pençesi· 
ne bonz vordu. O. ı>ençe ancak 

Mayi Katran istiyenlere 
cÇoçak "e Cclwrıneındcre> ormanl.ır\nd.ı çam çırnsından c'!\loyi Kat_ 

ran imııl ettirmekteyi:t. 1 teyenlere niımunc göndeı ilir. Alıcıların Mersin_ 
<le Şırketlmizc müracaatları: Kısa Telg. adresi: Mersin TORMru'f 

• Telefon : 139 

Tashih ilanı 
4.10.942 tarihli nüshamızda tstan_ 

bul De!t~rdarlıgının Beyoglu SüUı.i_ 
ce mahallesi tmrnhor sokagındo es_ 
ki \c yeni 60-52 numaralı 16528 
metre murabaı arsa iliınında muham_ 
men bedel, teıninııt ve dosya numa_ 
rası y:ınlııı intişar etmi;ıtir. Dosyıı 
nunınru ı 51112/62, muhammen be_ 

TROS ORMAN ŞiRKETi « M ERSiN» 
Orman l~letmesl 

Zayi 
Askeri sanayi mektebinden 930 

senesinde almış olduğum ş:ıhadctna_ 
memi zayi ettim. Yenisini çıkaraca_ 
gımdnn eskisinin htikmü yoktur. 
Samatya 1 mrehor llyaa Bey caddesi 

15 No. ıu evde Kemal Gökdel 

del 12396 lira ve teminat da 930 lira 
olacaktır. Tnshilıcn illln olunur. 248 

icare ve Sanayi 
Odasından 

Pulluk ve misali ziraat aletleri imal 
eden fabrika ve atelyelere 

ve 
Ham kauçuktan imal yapan 

fabrika ve atelyelere 
Tevzi edilecek (demir ve kauçtık) dan kendilerine lüzumu olan 

miktrırı alabilmek için 38-39-40 senelerinde isUhllik ettikleri iPU .. 
dal maddcler miktarının tesblte yarayacak resmi vesiknl::ıri!e birlikte 
25. 26. 27. 28 .ilktesrin 1942 tarihli gi.ınlerde Bahçekopıda Dördüncü 
Vakıf Hanı Uçüncü katta Odamız Sanayi Şubesi Mudurluğüne mü .. 
recaatları ilAn olunur. (791) 

ıoo metre murnbbaıdır. Bundnn 85-metre murabbaı kısmı üzerine iki bu_ ~IZIC:E:i:IClml:ır::.:!IZZC:!Zl!!::3i.'IZZ:!'lll:l~Bll!llC::::!lllll'!'lml•B___..m8illltj~ 

çuk ~::~~~~~;b:~c~:p~:~~~s~:::n :-::;~ ::ı:~~:ıav~-a~~~~: ~~;1:ır~ıze_ I Dev'ef Oenı·zyolları f U M 1 la"nları tı 
rinl.! 3~02 numaralı k.ıııunun 46 ıncı maddesinin matu!u 40 ınc.·ı maddesine 1 1 1 1 1 1 

göre, satılması lcabedcn yukarıdıı yazılı kağir evin tamamı bir buçuk ay •••::31ml!iim~llii::;t;::B~Blllllii11E!Z:a:• .. •••at••••-
müddetle açılc arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapıl_ 
maktadır. Arttırmaya girmek isteyen (375) lira pey akçesi verecektir. Milli 
bankalarımızdon binnin teminat mektubu da kabul olunur. Birıkmi5 buti.ın 
vergılerle belediye rcsımleri ve telltılıye rüsumu borduya aittir. Arttırma 

ıııırtnamcsı 27/10/042 tnrıhlndcn itibaren tetkik etmek i"tcyenlerc Sandık 

Hukuk h:leri &!n·isinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair 
lüzumlu izahat ta şartname ve takip dosyasında \•ardır. Arttırmnya gir 
mi& ol::ınbr, bunları tetkik ederek satılıga çıkanl:ın gayrimenkul hakkında 
her şeyi ö0'l'enmiş ad \'e tclfıkki olunur. Birinci arttırma 23/ ı2/042 tarihi_ 
ne müsadif (Çm .,nmba) giini.i Cağaloğlunda kain Sancf ığır.ıızda s:ıat 10 dan 
12 ye kadar yapılııcnktıı·. ::vı:uvakknt ilıale yapılması için teklif eclileı.·ek 

beclıtttn tercih:ın alınmnsı icabeden gayrimenkul mC\kcllefiyet:vıc Sandık 

alacağını tamamen gem is olması şaı Itır. Aksi takdirde son arttırnnm tu.

1 
ohhüdı.i baki kalmak şnrtile 11/1/943 tarihine müsııdiC (Pazaı·tesi) güııi.ı 

ayni mahalcle ve ayni snatte son arttırması yapılacaktır. Ilıı nrttırmadn gay_ 
rımenkul en çok a ttıranın tistiinde bırakılacaktır. Hakları t. pu sicilleriyle 
sabit olmıyan • lak dnrlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hu_, 
susile faiz ve rnasarıfc dair iddialannı füin tr.rihinden 1tibaren 20 ~ün için_ 
de evrakı mu bltelerıyl beraber dairemize bildirmeleri lıizımdır. Bu suretle, 
hal.l:ırını b.ldirmcmi olanlnrla hakları tapu sicillerile sabit olmıynnlar sn_ 
tı bedelil'ıin payl, sm:ısındnn hariç kalırlar. Daha fazla mnlıimat almak is. 
teycnlelr.n 940/2410 dosya numarosile Sandığımız Hukuk işleri Servir.lne 
rnürncaat etmelcrı luzumu illin olunur. ı 

-DIKKAT-
El\u.<_YET SANDIGI: 1 

SandıAtan alın:ın goyrimenkulü ipotek gıhtermek i:;,.~eyenlcr,. ıııuhıırn 

minlerimfaın koymuş olduğu kıymetin % 40 nı tecavüz etmemek Uzcr~I 
ihale bedelınin yarı ına kadar borç 'ermek suretile kolaylıl;: e•ıı:termek_ 1 

<tedir. (!l17) - VERLI ve ECNEBi EN SAC.LAM 

MAKİNE KAYIŞLARI 
GALATA ESKi G0MR0K SOKAK No, 34 

S<ıhlbf: A, Cem leddin Saraçoğfı.r Nc§rlyat MldürU: M. Samı Karnyel 
Eı:ı:ııldı~ı }er: (H. Bckır Gurı;oylar ve A. Cemaleddın SaraçC'ğlu •· • ) 

Cumhuriyet Bayramı Münasebetile Yapılacak 
ilave Seferler 

• 
Cuınhuriyct Bayramında 28/Birinclte rin/9'42 Çarş:ımha g,1 u .,,cı. 1 

hattının ( 110) nunıarnlı sat 13.45 seferi j)a\'eten yapılnc:ıkt r . B .. rl- 11 

başka 29/Birirıcitesrın/942 Perşembe günü akşamı Kopriıd('n c;a.ıt ı.30 
ııl 

Kadıköy ve Hnlıcoğlu, EyUbe \ e sa::ıt 3.00 ele Kadıkoyiındt..n Kı .. .,.ru~ ", 
3.30 da Köprüden Haydarpaş::ıya Kııdıköy!ıne ilfıve seferle.ri y. p 
caktır. (914) 

-Türk Basın Birliği ve Ortakları_.. 
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lstan'bul ~ıcilli ticaı·et daıresinin 2 ... 733 s,cil numar:ı.sın; 
mukayyet \'' İ.:>tc nbulun bütün yevmi gazetelerlııin hisse-o~ 
C11<1uğu Şirketimizm mukavcl~sinin 6 ncı madde.sin<le aıı:kctl· 
m;7jn mevzuu iı,tıgcıt;: 

Resmi daire veya o hükümdeki dairelerin ve 
müesseselerin t!cari mahiyette olmayan ilan· 
!arının gazete ve mecmualarda vesair ilan ya· 
pılan yerlerde neşri içi kabul ve neşir vasıta- , 
larına sevkedip neşrine tavassuttur. 

Bu itibarla ıa:sMi HA~H!-~Li~R. bütün gazetelerde ,,e 
mecmualarda ne'!rıı i u•tcd.kl 0 ri ılimlanm bundan böyle: 

l.r:tanbul Ankara caddesi No: 80 de bulunan 

Ba m iği ve Ortakları 

ilanları lf(inü gününe nesıfoi temin et· 
t:!i.mizi •'a 0vleriz. 


