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Hergün l Resimli Jl[a.kaleı Degişmigen ölçü 

Rusya pasifik harbi 
Karşısında niçin 

1 Bu kararı verdi? 
~---Ekrem U,.klııil_J 

Sovyet Ruayanın Aımerika sefiri: 
- Japonyaya karşı takıb edile.. 

ce4t Rus sıyasetını n Moskovada ka.. 
rarlaştwılacağ :nı <:la söylemi§ti. 

Moskova kararını vakit aeçir • 
meden veııcl ı ve tebl.ğ etti: 

Bu karar, gene Lıtvinof Yolda.. 
tı:n ağzından J§. ttik ki, 'menfidir, 
Rusya da bugunlerde Japonyaya 
harb açmıyacaktır. 

Anglo - SakSOn i.lcmıinin Japon 
adalar na en yakın kanı, deniz ve 
hava üssü üç b~ b in mil ile ölçü. 
itiyor, bu en yakın tutunma noktası 
ile ana vatan arasında da gene bir 
bu kadar deniz vardır. 

r 
... n • 

Kendinl.se yapılmasını ist<-medfliniz b,r muamele)i başkasın" 7apma1mıs. --. ........ ...._.._ ...... ........ Güzel türkı:ıemlıdo, ıtneyl kendine, çuvaldızı ba.şkasma batır, deriz. --··-······· ............. ···--··_.. .. _ .. 
Bu mesafe havad a n aşılarak Ja. 

pon adalan bombardıman edile • 
mt.z. tayyare g em Lri ile yalda§ • 
mak ise denizde mutlak bir haki. 
mıyet kazanmlya bağlı, bu da bir 
zaman l'Şİ ve bir .ıhtimal meeclesi. ( 

. .. ........................................ . 

_ Şehir Haberleri J Angılo .Sakson ıalcmi Japon~ 
ya :z.arar vermek için en ziyade Ja. 
pon adalarının karşıs ına isabet e. 
den Hm sahulerine güveniyor, Ja. 
pon,, ay. yıpr.ıtmak ıçın de Rus 
kuwetlerinden büyük fayda bek1i. 
yordu. 

Börekçilerde 4oo !Beşiktaş . ve Bakırköy! 
pastahk, 300 çuval • I • • f .-11 • 

LJmıd ın h iç de-ği lse timd'ilik ta. 
hak.klik etmemesinin Lonchada ol
du~u kadar Vafingtonda da pek 
9tCak bır tes ir yapmıyacağını Mos
kova hesab lamamış ıoaamaz, fakat 

da ekmeklik un cınayet erının aı erı 
bulundu tevkif edildiler 

ayni zamanda kararının uyandna. Beyannamelerin tetkiki neti
hılceeği hayal aukutunun doğura - cesinde bu kadar fazla .tok 
cağ. neticeyi de hcaablamamış ola. bulunma•ı un iıinde gayri 
maz.

1 
__ 4_ b .. 1 _ d J meıru .atıılan göıtermİf oldu 

ı' Ol&Jl.O""anlıD ugun1er e apon. - -

. 
Beşiktaşta kahveciyi öldüren delikanlı 
cinayeti itiraf etti, karısını öldüren ise : 

"Bu bir ictihardır,, C:iyor 
ya)a harb açmamış olma.sı. dolayı. Beyannameye tabi tutulan börek 

~~ekt~':f~:~_;~:l:er!!e;:~:ııy:~ ı ::r:;::::~~!ay~;s~:P~::1~:aıişttı:~ Beşik.taşta Vişnezade camii mey. I «- Vak·a gecesi Sirkecide iç _ 
1 ek. d - ld A 1 S k ,. danında Mehmed Çavuş isminde mişt im. Sonra Beşiktaşa Çavuııun !' ec. e'\: ıı, . ng 

0 
• a son Verdikleri beyannameye göre elle· bir kahvecinin henüz anlaşılamayan kahvesine gittim. Çavuş benimle 

SJcmı Rusyanı.n yenılcrek Alman- rinde un bulunduran bör~ ve pas. k 
~ayı otanlalllen aerbest bırakmasını 

1 
ta fırıncılan bugünlerde Ofisin Ga. bir ecbebden dolayı iki genç tara.' avgaya tutuıtu ve glrtlağınu sıktı. 

latemez, malzeme yard~.n~~ ~e- latada'ki deposuna mallarını götü _ fından b içaklanarak öldürülclijğü - Zaten o deli bir adamdı. Ben de 
vam etmek maddeten mwnkun ıse rüp teslim edecekler ve paralarını nü dünkü sayımızda yazmışhk. kendimi müdafaa jç.in, çabmı çı • 
hu yard ım, Rusya Japonyaya harb hemen alacaklardır. Veri len beyan. Had'isenin suçlularından Ertuğ. kanp kahvecinin bacağına sapla -
açS1n veya açmasnn, gene devam namelere göre 'börekçilerin elinde rul ismindeki çocuk zabııtaca yaka- dıan .ıı 
edec- 1-tı·T ~üer yardımın devam j 400 l l k 300 1 ak d.. dl. k l 1 Bılahare 4 üncü 80rgu hakimliğ i . ı::ııı. • ~o . çuva pasta • un ve çu - anar un a iyeye sev o unmuıı . . 
et.mcsı maddeten mUırn"cün d eüil l kl . k b l ncl w 4 .. .. h"-kl . . k ne verılen maznun tevkıf olunmuş. . · • I va da ekime · ı un u u ugu an. ve uncu sorgu .. mının ararı t 

Bir mahleyi kirleten 
medrese ankazı 

Fatihte oturan okuyucularımız. 
dan Masta.fa Glrcln ya&ıyor: 

c(Fatihte Fenipaşa caddesine a. 
mud 80kakla.rdan Ocaklı soka&ına 

caddeden balulmea kırk beıj metre 
kadar mesafede yanık hir medrese 
enkazı ıörülür. Bu medn"se enkıı. 
:mun kaldınhp yolun açılnıa.o;ını 

temin için müteaddid müracaatlar 
ve sokak sakinlerinin mazbatası 
biç bir tesir yapmamış ve bir türlü 

:Birincikinun 16 

Tasarruf haftası 
münasebetile 
üniversitede 

yapılacak merasını 
Tasarruf ve Yerli Mallar Haftass 

münasebetile §ehrimizdeki bütün 
okullarda umumi talebe toplantıla. 
rı yapılmaktadır. Her okulda mü -
nasib saatlerde bir arayn toplanan 
talebeye öğretmenler tarafından ta. 
sarrufu.n lüzum ve ehemm ı yetini 
tebarüz etıtirir konferanslar veril .. 
mekte ve müsahabeler yapılmakta -
dır. 

Üniversite lktisad Fakültesinde 
de bugiin aaat 16 da bütün talebe .. 
nfn iştirakile merkez binasında bir 
~oplantı tertib edıımiştir. Merasime 
lstiklai-'rnatŞİle başlanacak, nıütea • 
k iben Rekıtör Cemil Bilsel t a rafın
dan açış nutku verilecektir. Rektör .. 
den sonra Büyük Millet Meclisi Re
is Vekili profesör Şemsettin Gü • 
naltay tarafından iktiaad hafıası 
mevzuu etTafmda bir Mtabede bu .. 
lunulacaknr. Bilahare doçent Refi 
Şükrü nHarb ekonomisinde tasar -
rufun ehemmiyeti • , aôrclüncü sınıf 
talebesinden Haluk Tataroğlu cıTa.. 
sarrufun ehommİyt"tİıı ikinci sınıf .. 
tan Aziz Şentürk uTosarıruftn dünle 
bugünün mulcayeseaiıı, üçüncü si .. 

nıftan Halet Fahri Günny "Tasar
ruf ve milli iııı~tkltıl mevzuu etra -
fında birer hitabede bulunacaklar
dır. 

Bilahare lktisad Fakültesi Deka
n1 profes-ör Ömer Celal Saraç'ın bir 
hitabesile merasime rıihayet veri .. 
lccektir. 

Kepeğe de azami 
fiat konuldu 

Şehrimizde bulunan inekçiler ve 
sütçüler, sağmal hayvanlanna kafi 

ı miktarda yem verilmediği için ııiki.. 
yetlerde bulunmuşlardı. Bu §İkiıyet.. 
j ler üzerine Vekalet, alakadarlara 

ıae. bu yardım Rucyanın kararın - laşılmışUr. HergÜ!ı Toprak or:. ta. ile tevkif eclı!miştir. 1 u E clk.i .. B k I _•• •• d 
dan müteeşosİr olmyarnk esasen ya.. f d k .. , ,,.,_ 'h . D ' v f • . vv gun a lr.ı.oyun e vu - ı 
P lmı:yaca.k demekt r ' j ra 11?: an apca gumwt ı tıyac.a ~~: . . ıger tara ta? cınaye~ın asıl fa _ kubulan aile raci ası da dün acl'iiye.. 

bu enkaz kaldınlamanııştır. Ka • 
pısı iki ı.-.neşir tııııtaı1 ıle kapaW • 
mış olan bu m edr s ü ünılen so. 
ta.ta araba ve otomobil rfbl vaSl. 
lar glremedltı gibi mektebe ı:lden 
çocuklarımız ve mahalle halkı b'r 
sokak öteden dolaşmakta ve me. 
yilli olan bu ısoka!ın yaıtmurda 
hf\stl ettiği sel1er bu medresenin 
daraı•tıiı bir aralıktan sel halinde 
akmııkta ..,., bu soka.tın evltrlnl 
basnuktııdır. okaktan ge"enlerin 
fizerine ve b.'lşlarınıı bu harabe. 
nhı saçak kfttmldlr,ri düşmektıe 
Ye hat.ti rece reç vakit r~nler 

bu medresenin bazı münasebP.tsiz 
hidlselere de 'i3hne oldul'uno ıör _ 
mektedlrler. Mahallenin aat ve ıro. 
lundakl sokaklar yapılmata ve tf's. 
vlyei tti.rabl1eye devam edilirken 
bu :münasebdsfz T&zlyetin önüne 
r~ilmesl lazımdır. Bu medrese yti_ 
zünden terkos ve g-asfn rl~clltl 
bu ııokak halkmın bu lhtiyaçlan., 

bazı emirler vermiş ve kepeğe de 
azami fiat teshil edilmesini istemiş.. 
tir. Bu hususlar Fiat Mürakabe Ko
misyonunun dünkü toplantısında 
görüşülm~ ve bugünkü şartlar al .. 
tında kepeğin tıc.ptnncrya % 5 ve 
perakendeciye % 15 karla verıl .. 
mesi 'kararlaşttr.lmıştlr. Ofis her .. 
gün 15 _ 20 ton kepek tevzi ede .. 
cektir. Ancak bu mallartn hayvan Şu b ld R -b·· . kabül edecek kadar un veTı.l~ıgı 

1 

ılı bulunan E.rtugrulun agabeyeı Tu. ye inükal etmiştir. Karışının katıli 
11

1_te ._ uadya h oyle hır kara. halde 'bu ıkadaT fazla &tokun bırık - ran lcard~inin tevkifini duyunca olan Mehnıed Ali ifadcainde bu id 
:verme .. e ır.en ı e!abma yakın · ·ı-• 1 • ·nd i ·d· k nd. · i l' · i K·· • 1or j İn. b ıT zarar .. - . I tır! mu o maa~. un ışı c gtt.YT met- gı ıp e ısın tca ım et.mı t r . u diayı red'detm•ş ve karısı nın İnti -

!""'.ıe,... e.~..t ·11 b·ı· Rgorrnemış o. ru sar ... Jan goatermek bak•mlndan çük katil Müddeiumumilikte Hr - har ettigw ini iddia etmi•tir r ktı -uin e 1 ır, usyanın ha __,__ . li .. · · ıın k d' y • 

.. ~a . r, ,_ - ndan doğaaılt k- c:nemmıyet goruc- e te ır. diği ifaded'e kardeşini n bu İ şte met Maznun, 7 nci e<>rgu hakimi ta_ 
r.e&etw :r. ... ~.. uza h lda L... d w •• km' h.. f d 

. ler i.e uzak.. .. Jer;n mesele- Dü" n mahku" m olan a r onna ıgtnl soy 1§ ve \L ra ın an eorguya çekildikten aon. 
netıce 1· dhn' . k' ı _.11_ . f . • .atdır. esasen Anglo _ ır "le • asa ten l§Ur 1: ra tev,gJ ochlm ıştır. 

minin Wıııüzlükten dolayı Japonya. ve tevkif edilen 
Yl lı:ısa bir uman İçinde ezeme • h • • } 
meai ile Japonyaya ezilmesi Rusya! mu te " l'" er 
için ba~a başka meselelerdir. A~'ft~e 2 nci ~eza mahkemeainde 

Asker ai:elerinin 
maaş ~arı ya. ından 
itibaren veriliyor 

Şehre küI;iyetli 
nıiktarda mangal 

kömür:i g ·'t:li 

ahibıerine verilme•ine-.dilıalu. edi.. 
leeekt ir. Son g ünler içinde buğday 
ve diğer bazı huhubat maddeleri .. 
nin Hatlarında biT yükeelme görül.. 
düğü için yeni kepek fiatl .,, rında 
kar nisbetlerinin yüzde hcsabile ta
yini muvaf1'k görülmüştür. 

Üsküdar C. Müddeiumumi
liğind'en: 

Moekova hükumetinin PH;fik dün ıkı mu'htekır hakkıonda mah -
muharebeainde J,itaraf kalınıya ka. 1

1 

kıim!yet, bir lolt~nta.cı. hakkında da 
rar vermcalnclen doğacak yakın tevlkıf kararı verılml§tır. Asker ailelerinin Birincikanun 
neticeyi bu suretle hü1isa ettikten Kamnpqada beyaz peyniri fa - aylıkla.rıınm verilmesine yarından İ-
90nra bu karara saik olan .düşün _ hlş fiatla satan bakkal lsmail Ak • tibaren baş]anacaktır. Maaş tevzia. 
celt~re geçecek olursak ortada baş.. soy 30. Beyoğhında bak-kal İrakli tı cüzdan num:ua aıraama göre ya. 
lıca iki sd>db görürüz; 2S lira para cezasına mahkum e • prlaca'k ve ayın 27 nci günü aicşa -

Şehre muhtelif istihsal rnıntaka- nın da binanın kıılkma"ile temin 

Tayin edilen fiattan fazlaya e~ sat .. 
maJt w saklamak suretlle mmı korun .. 
ma. kanununa muhalif harekette bu .. 
ıunduğu iddlasile maznun Eıenköytın .. 
de Et.bemefendl caddesinde 2'i No. da 
kasab Hasan oğlu 311\ d~lu ibra .. 
bim QUney'in Ü&kfidar asliye cesa 
mahkemesince icra kılınan duru:ıması 
sonunda 50 lira ağır para cez.agile 
mahkömiyet.ine '7 gün mQddctJe dt 
dükkO.Oınm kapatılmasına karar veril.. 
miş ve bu karar kat'ileşın~ir. 

Biri maddi zifur, ikincisi de dilmişler. birincisinin dükkanının mı.na kada.r ikmal edilecektir. 
i.tikbakle zuhur edebilecek her çe. 1 O, ikincisinin 7 gün mfiddetle ka- !, .............................................. "" 
ıid politika kombinc:r.onlarına kar. patılmas·na karar vermiştir. 
fi iın'kan nisl>L-tinde sed>eat bulun. Sirkecide Cenyo lokantası sahibi 
mak arzusu. Rahmi de bira ihtikarı ~apmak id. 

Biz, son giinlerin hıuh hareketle.. diasile tevkif edilmiştir. 
rine bakarken Ru.yımı:-ı Alman bas. ---o--
bıını balifleterek Al'man yürüyü • lnıiliz takımı Çarıambaya 
fÜınÜ durdurabılmck jç ın Rus m iL gidiyor 

Bulgur da 
beyanname

ye tabi 
Jetinin vatanscverlilc hisleri dı11nda Şelırimizde iki maç yapmış o1an 
memleketin muhtelif noktalar•nda misafir lngitiz takımı Ça?'§amba ak.. Buiday fiaUarın•n yiik9dm~lnin 
ıe1pili bütün kuvvetlerini topladı. şamı Ankara yolile Mısıra dönecek. bulgur clbt maddelere usır edccdl 
ğını, bu arada uzak şark ordusu • tir. düşüniilere.k, her hangi bir ihtlkara 
nun en mühim ıkı.nmı ibile gar<b meydan V<'rllnwmek üzere bazı 

Cephesine gotirttigw;ni ear.ıyorduk,· K" b b l • kararlar alınmıştır. Bunun içln de 
uı e eyanname erı evveli tilccann el:tııle bulunan 

bu .orduya kumanda eden generalin Fabrika, imalathane ve tütcar e. bulgur stokunun mlktıın tesblt e. 
ad·nı dahi bir yerlerde okumuş - \inde bulunan her nevi kü b •ye el dilecektır. Beyanname anliddeti 
tult. binacınaleyh bu vaziyette Rus. konulduğunu ynmıştık. Ellerinde n~r tarihinden itibaren lio ıün. 
yanm Japonyaya harb açışını kiW>e bulunanların, venneğe mec - dör. Bu lı:arar burün a1üachr • 

larıından mangal kömürü aevkiyatı edilebllecetl ~JlhP.~lz oldtıl'andan 
devam etmektedir. Dün Ağ,•a'dan imar ~Yen valimizin bu hususta.Jtl 
üç motör kömür i(elmiştir. Şileden alikaıarına blitlin sokak balkının 
O muntanr bu1nndntunu7.U bildlrmf'. 

sküdara da 4 kamyon nakliyata 1 nlzi rtea ederim.• 
devam eıtımektedir. J 

Diğer taraftan hariçten kömür ._ ___________ _ 

nakleden 6 motörün hamulesi de 
1 bugün ihalka satışa çıkarılacaktır.Bu 

lkömürluin miktarı 318 bin kilo -
dur ve Fiat Mürakabe Komisyonu 
8 kuruş fiat tesıbit ebniştİr. Aocalt 
bu fiat halta nıahıııus satı1lar için -
dir; kömürcülere bu motörleıden 
kömür verihlıiyecek.tir. - - " 
Demirle batından yaraladı 

Kör sağır ve dilsizler 
için şehrimizde (941/1'358) 

açılacak mekteb 1 
Maarif Müdürlüiü ıehrimizde 1 R A D Y O her türlü modern öğretim vantala • ._ ____________ _ 

rını ihtiva eden yeni bir saiır, kör SALI lö/12/lHl 
ve dilaizleır okulu tesisine karar ver. 7.30: Saat a..van. 7.33: Hatif ınUzık 
miştir. Okulun te;k,ilau etrafındaki <Pl.l. 7.45: Ajans haberleri. 8: Sen!o .. 

nik parı;alar <PlJ, 8 15: E-.·in saati, 
hazırlıklar ikmal edilmi~ ve bu hu. S.30: Senfonik parçalar CPl.), 12.30 : 
aW5ta gerek muhtelif Avrupa mem- saat ayan, 12.33: Türkçe p:Wtlar. 
leketlerinde ve gerekse birkaç sene 12.54: Ajans haberleri. ıs: TüTkC8 
denberi lzmirde faaliyette bulunan p~fı;klar, lS.30: Karışık müzik. CPl.), 
Sağır ve Dilsizler mektebinde İcab 18: Saat ayan, 18.03: Radyo salon or .. 
eden tetkikler yapılarak etraflı ma. kestrası, 19: Kar~a şarkı ve tUrkUJer, 

· 19.SO: saat ayan ve ajan~ haberleri, 
lumat ekle edilmiftır. l9.45: Konuşma, l9.ö5: Fasıl heyeti, 

maddi zaf ile izah etmek pek müm bur oldukları beyanname müd.deti lara blldl.rilecektir. 
kündü. Halbuki : dün aL418m bitmiştir. Beyannameler \.. ............................................ .-/ 

Kasını.paşada Matbaa arkasında 
oturan Sı-vki ile ayni yer sakinle -
rinden lsnaiL dün bir meseleden 
dolayı kavga etmi~ler, bu esnada 
191'Tlail. Şevkiyi büyük bir demirle 
başından ağır surette yarnlamı~ır. 
Yaralı tedavi altına alınmış, carih 
yakalanarak hakıkındn takibata baş.. 
lanmıştır. 

Okula devl\m edecek talebelere 20•15: Radyo gazetesi, 20.45: tmperlo 
kabartma harflerle okuma ve yaz • Argentlno ve M.arıstani'nin plAkları. 
ma öğretildiği gibi aynca müzik. 21: Ziraat ta.kvlmt, 21.10: C. M. von 
şan dcnsleri ve diğer muhtelif san. Veber, 21.30: Konuşma <100 St>ne ön .. 
at bilgileri de etüd ettir itecektir. ce nasıl yaşıyorduk?) 21.41' · K"fı.Sik 

Pasifik harbi çıktıktan eonra ltaymakamlrklar tarafından ahnmı§ı 
Ruıryantn uzak .fa~ d\Kumu caki vilayete gönderilmiştir. Beyanna -
bildiğimttin aksine çok kuvvetli melerin teddlcine blJ8Ünden itiba • 
olarak ıöeteıoildi, denıldi ki. ren başlanacaktır. 

Sovyet Ruırya Uzakrarktan hiç. 
bir kunıet getirtmemi!ltir, orada 
ıaylln bir milyonu bulan bir ordu.. 

·······---··-··· .... -····-·············· 
T AKVlM • 1 inci KAnun 

-ı lnaı Ki.nan 

i. 
'1 

2 

8 

o. 
19 

88 

16 
Salı 

RHm M•• 
1941 

Zilkade 

27 

Ara91 ••• 
lleO 

İM >A" 

:>. lJ. 

6 ~ 

12 fi O 

lkiııdi Alrf&m Yet.. 

6 '" s ıJ. " · D. s. "· 
18 21 v. u 10 

E. 7 28 
1' E9 16 42 

" 48 12 - 1 19 

ya aahihdir Japonyayı kolaylıkla 
ezebilecek bir. 

Sovyeıt Ruayanın uzak taTktaki 
duırurnunu doinı olarak anlıyabiL 
mcS. görillüyor k. pek güçtür. bu. 
nun İçindir ki Moskova hükumeti 

1 tarafından verilen karara hangi dü.. 
j §Üncenıin aaik olduğunu lte&tiımek 
te 901' güç olacaktır, fakat ne oluT
sa olsun Sovyet R1J11Yanın uzak 
şaıitta ibir milyonluk bir orduya 
ıahı~ olduğu iddi ası 90n günlerin 
mahsulü orciuğundan ıpaeif ik hu. 
binde bitaraf kalıf1nl Anglo~:ıkson 
me.m1eket1erinde izah etmek bu • 
yük bir mesele te§ldl edecek ve 
Rusyanın siyasi kombinezonlar im. 
kanına kaqı .erbest kalmak ietedi. 
ğini habra getirecektir. 

&k11em 'll,akLUJ.it 

(iSTER 
lSTER 

iNAN, 
INANMAI 

Geçenlerde Jıir A\'l'upalı ınutcbas. 
sıs tarafından Japon t:ıyyaTecilitl 
hakkında yazılmış bir yazı okumu~. 
tuk. Bu yazıda hliliuia olarak $11 

söyleniyordu: 
- Japonların tanareleri az, ma. 

klneleri eski, pıloUan da sürati lntl. 
kalden mahrumdur. 

Aradan bir illi hafta reçtf, Pasl_ 
flkte harb çıktı, Japon tan·arecile. 
rinln miihim bir muvaffakı)et ka. 
undıkla.rı işlüldl ve ortaya da yeni 
bir müşahede atıldı. Şimdi şöyle de. 
Diliyor: 

- Japon tl\yyaı-ee\liğlnln son iki 
Jıl içinde Alman tclmllinden çok is. 
"'ade etilfi wı çok h 1 pilotlar ye. 
~tirmlf oldutu sııblt olmuştur. 

Hakikati cirmek ve teslim etmek 
lnsam ona göre tec1blr almaya sevke. 
der. Ba da l&M'arın öolenmt.-ıJııe aalk 
olur, dalma fa.yd:..lıdu. Şu ka<Q.r var 

ki, bu muharebenin çıktıiı &"üne ka. 
dar muhtemel c1ü$1D&ıunıo TaılyetJ.. 
ni bir der~e kadar olsun ötren. 
mL, olan tek devlet rörülmemişfir, 
Almanya RUBJ'ayı, Rnsya Almsma. 
yı, Mihver alemi Anı-lo.Sakson ile. 
mini, Anglo.Sakao11 Alemi de Mib. 
ver:I ve Japony.ıyı tanımayım1u. Mu. 
harebe bundan dolayı çıktı ve r:ene 
bir kısım haklkatlı>rlc bir kısım ı.e. 

sablar mcçhnl kaldın i~in sürüp rf. 
diyor. Biz buna inanıyoruz, fakat ey 
okuyucu sen: 

iSTER 
iSTER 

iNAN 
iNANMA! 

"--------------------------------' 

Şehrimizde kurulacak olan okul TUrk mW.iA't pr$8.m1, 22SO: saat 
için al~adarlar, Eminönünde Va_ ayarı, ajans haberleri; borsa, .22'5: 
kıflar i.dareaine aid bulunan eaki Dalı8 mlleltl <PU. 
Rınn mekt.eıbinl tenaib etmiılerdir. 

Binada İcab eden bazı tadilat ve 
tamirat yapıldıktan sonra d~mal ta. 
lehe kayı.d ve kabul muamdelerine 
başlanaca'klll'. 

Müşteriden para 
alırken ölen şoför 
Kammpaşada oturan 60 yaılnda 

Mehmed isminde b1r ııoför, dün 
Ortaköye mÜ§teri götürmüş, tam 
müşteri ikendisine tabi fu:retini ve. 
receği sırada birdenbire üstüne ibir 
fenalı'k. gelerek. parayı dahi alamn. 
dan selktei kaJbden ölmü~tür. 

Şoförün cesedini muayene eden 
adliye tabibi Enver Karan defnine 
ruhsat vemıitdr. 

lstanbul borsası 
-····-

15/12/941 açılış _ kapa.nış fıatıan 

CKKl.ll'I 

~ ·n b:>t.ruf 
ı:.onctra 1 Sterlin 5.24 
~nr-York 100 Dolar 13!l.20 
v•eueYH 100İavl~t Pr. 
iadrld 100 Peoeta 

Yokoht.DJ.a 100 Ye 
tokho1n1 100 tneo Kr. 
Bir altın lira 
24 ayarlık bir gram külçe 
altın 

Esham Yrı TabYlllt 

Sivas • Erzurum 2. 7 
Merkez Bankası 

12.~875 

S0.75 
27.25 

385 

19.80 
134.50 





). 

e' 

e 

' - 181 -
<Florya) plıiJın.n ilk açıldıtı eene 

idi. Plaj o gun hı'lc:ıhın~ dolu iai. 
Denıze glrd m. Kumlara uzandım, ta_ 
dınlan sey::e..t.ım. 
u~ kız naı.t.rı di.katımi celbt>d·yor_ 

du. Benım yat•.ığım yerdim iı.; adun 
öetede yatıyor.aı·dı. K.o!ll2§Ullarından 
anlı.yordum. Erme::L. imlan idi. Hatta 
birb-.r.ne .isı:mlerifü sovlemeler'J'l<im: 
B.rınin <Ma.ruı:Jt>; d:ıler.nin <ite.ha_ 
nu.ş), üçUncllstinün de (.S.iranuş> oı_ 
dutwıu e.nla.ciım. 

- Ka Mannlk, ahcı!laz. Ne gü:acl 
denil?. 

- Ka Siranuş. Anoş ahc.k. Demse 
girelim?. 

- Tekrar gireceitiz Veb&nuı? 
Kı.z1&r boyuna gençlerle Cda~) ge_ 

çiyorlardı. Fa.ut ben bakıncıı dt:rbal 
suratları ekf.yordu. 

- Aaman ..• 
- Ka babamdır. 
- .BUyUk he.ba. 
Dıye kıZ1yorlardı. 
- BtJıyiiık l>abs mı?. 
Fena halde lcened!.m. 
o a.:ralık gozümc üç pltıl hnaı.ı~ 

ilişti. . 
c.Bürhan), ı Ziya), (Arif> ... 
Bunlar şık gezeri~. ek.serıy,a p1iLJ_ 

Jara giderler, denıade )'?kananların ne_ 
a:l v.ar. nesi yoksa a 1m gid~r.rerdl. 

A, şu üç genç ıuı. Gençlerle ~yılıp 
kon~orlar. Ben.:m ta:alıma donün_ 
ce derhal sur.a·Uın bir kanş ohzyor. 

- Ka.. a.kstokallıya bak. Çoouk ol_ 

mu~. ne olm•Jş?. 
- Ka buıı.ımış.toır. Heni.tir. Nedır?. 
- Ka buna kun bakar kil. Bu 

eençlerin bı>l!utuuda?. 
- Ka merol'cı Ma.lımud bakar!. 
Yavaşça plt\j hırSl.1h.nnın yanına 

yaklaştım. Kız'arm localarını tarı! e_ 
dere.it: 

- Şunları çırı:çıplılk bırakabllır mı_ 
ı;iniz?. 

D ye wşvı..k etku. 
- Hayhay•. d~diler. Zaten ba ı.ş 

&rıYOruz. Setı )aln:s b Z<? •dümen> ol. 
Bekçi ge5yor. On beş dakika lakırdıya 
\ut, 'kafi. 

PlAj hırsızlan gıyinm.!4lerdi. Bm 
beCÇıye kJarıı,ı gekllm: 

- Ve.y osman ai&. Sen blll'ada ıı:u.. 

aın yahu?. 
Bekçi şaşaladı .. 
- Ben Osman deifilüm beğtım?. 
- A .. sen Sivaslı C>ıman ıiıa değıl 

misın?. 

- DetillUm. 

- Kuırura baknw. evrn.d. M:ı.Hlm ya 
1naan çift olurnll!~. Tıpkı sana. benzi_ 
YQ?. Allahınm hikmet.inden sual olWL 
maz. Sen nerel~'>in evlidım?. 

- K&rabıısariı:,run b!!'Ybaba. 
- Ya?. Ben ora.da Nk bulundum. 

İçinden misin, luı.&a.larctan xn:ı.?. 
- Köylerındenl. 
- Hangi icöyünden?. 
- Mm.reıltk\t.n ... 
- Anladım. Ah mönre!t Anadolu. 

Ben d~ TO«adlı.yım. 
- Tdtada lta T&rm\ştmı hocam. Gtl 

llel melmekett;r _. 
- Gliııel memlelto?t ya•. zaten Atla. 

dolumuz cidden bir c~nettir. 
BeJ:~nm berı.lrn'e bu konurnıası es_ 

naıruı<la üç pllJ hı~zı nlnt~ 'J',rmeni 
kızlarının deği!, dah \ tic k ~n;n loc&
artna girm;,leı-. Mükemmel SCJ'1D\UıS-

lıardı. 
- Senin i9mln ne eTl~?. 
- Haıısn!. 
- M-emmm oldum. Ben de Be}koo: 

!manu..vım. da!•z :Muhittin. BeykQU 
vo~un dwrı;e !>ana uğramasını unut_ 
mıı. Hııssncılım!. 

- Hnfuz MuhiU!n efendu. 
- Evet. ~ykoz imamı. 
- ~ykoz ·rnamu Hsfuz Muhitt<n 

e!endu. 
- Tamam. Haydi Allaha umarla_ 

1ık. 
- Güle glile nıı.fu;ı; Muh,\~n e~. 
orada m.atba.ac!lL?fWl ahbe.b bir 

genç vR'dı. Yan.ŞÇA: CŞurada olacak_ 
lar.a di!t«at et ?e bana 7ann ha-her 
ver> diyerek !>llJd.a:ı çı.kt1m. HJrsızlar 
da gitUler. 
ırmar benden b'r sa.:\t aonra. kınn_ 

lardan kalkmışlar. Loealann:ı. ciımlş. 
ıe.r. Kmlca kIJıı.~t kapmuş. 

- KaTI.W eJb!.se;eri:n'z :yolt . 
- Kavuy çırı1<;>ıplaıt SOTUldıılı:. 
- KaVUJ ayakkab1~1" b~e }'Ok! 1ta.. 

TIJY!. 
Yanında.ki lo<nrlan da avnl feryad 

ba.,:lamw. 0h;ir locadan da Gçi!ncii 
feryad komnu.s. 
Vehanuş: 
_ Ka bırn~ 1c:im 7aptı bil.inılnn?. 
- Kim yaptı?. 
_o bey.az sak&lh kukJa bmf. 
- ıra vuy o yMJnUf{1r · 
_ E1bette odur K& bekçi. 8en be_ 

~ ~ 
I' -·-·--= ·--·-·-·--·--·-· ... ······ .. ······-···················· .. ·················· ... ··················· ' = ~ daha s!yade bana nPJftv- • Son Po•tanın edebi tefrikası: 4 \ 

- Vallahi odu. billAbi odu!. 
Polifıler ıeJm;şler. BekçiJi çağı?Dlll. 

lar. 
- Peki bu sakallı kim'. 
!Bekçi iki kol:ınu h.av;ıya kaldırarak: 

- Donguzu biliyo~n. Beyltoz ımamı 
Ra.fız lılnhiWn efeııdll. 

Bey\kOfJda imam hakikaten Hafız • 
Muhittin efendı namında b'.r rattı. : Nakleden: Muazzez T1thsin Berkand Kısa boylu, beyaz sakallı, nazik bir i 
kimse idi : .KarlSl da hastadır. Binaen.aleyhi - Beni ikna edeceğ"niz.deo bu dere_ meden eleneli kıyafetli t.erbtyell bir ~ 

Dera.kab t.?lefonla onu istrtmlşler. :bu şartlar :çinde arlık so. ce e.mfo mi idiniz ki evvelceden hazır_ ~k ka.pcyı açtı, ona doğru ge1di. : 
Erte& sabah ça]yat;ı b·çare ımam EYumı.mın kiames;ne mıka.n yok_ lı.k yaphruz, Yuımf Numan Beyı davet - AvuJtu.t Ferıdu'.l Kamil Beye!en.: 
P'l0l7&ya gelm'ş. Eekçiyi karakola. ç,a_ :tuı·. İki üç Y~ &enedenberi ıe. ettiniz? disiniz değil mi? Hanımefendi zatı Ali : 
tınn.ışıar. Bekçı <slrke.t.l ht\disesuıin :ref ve na.mu.sile ya.şayan. en eskı Türle - Uçurumun kenarında bultm~uğu. nızi bekliyor efendim. : 
kendi 1,tı,erine kalmaması tein imamı :a.iıeıerınden bıTi olan Gelgeç allesı b..r muzu bikLğın için bu uçuru.ın.ı. yuvar_ Ve ziyaretçlnın art:amndan yıirü~·e~ 
ııör!lr görm~ pt-k benzetemem!ş amma. :kaç sene sonra miinluır..z olacak, ha•t.i !a~tan bizi. kurfQ.raeağmı tahm n rrit ı;özüne denm etti: : 
ısirlcaıt) kendi üstüne .kalacak korku_ ~anian hatırlatacak b r ev bile bu'un_ ~diyordum. - Dün otc>mollnı Mudanynya gôn-i 
eile: :ın:eyacak! Benim de ih~arlığım se_ - Demek bıçağı boğazıma dayıyor_ derecekttk amın.:ı. birdenb:re aklımız; 

_ t,te bu ııdam efendüm.. .• V&l1ahi ;ı:aıet iÇJDde geQCCelt. sun uz. başımızdan g!Lti. küçült hanım deh.: 
bu ..• Tallahi bu... E .Amıeibıtn bu. ~eri ömeri feft:.a_ - Yusuf Beyle konuştuktan soru:& şetli bir buhran geçirdi. her ~eyi u..: 
Demtş. Neye uğra.dıl!'ını ~.an L :ıa.cte mliteessi:r etmişti. Yerinden t.a1ır_ bı.mu kendın takdir edeceksin çocu... nubtuk. Affedersin~ e!crnilm. i 

m.am 3ernem :;a-sem: :tı, aıdbi adımhırl& ooa Ja.klaştı, ih_ ğum. - Bir Şl!Y değil, esasen otom:ıb 1': 
_ Ne bu?. j{im bu·~. Km\ arıyor_ !ti;rar kadmın omuzlarını kol le &11.rd1. SustulaT. Başka söyliyecek sözleri yollamış olsaydmlZ da ben ~ne dünE 

sunuz?. diye bağırın.ağa başlamış. ionu kendisine çekti. Çok heyecanlı ve kalma.mı..c:ıtı. Şaziye hanım örg\tsUnü a~ buraya gelmeyecektim. Otcldei 
Bekci imamın ~a.nıruı yaltl;ı~m!S! ?*Dirli idi. eline aldı, penceren'n yanında.ki koL bil' gece ks.11P sabah erkenden ge::ne.i 
_ Beykoz •mamu- Hafuz. Muhıtt!n : - Sa.kin olunuz .annec·ıtm, madem_ tuğa oturdu. ömere gelınce, gene öil'_ ği tercih ettim. Küçült hamma ne o' : 

ef~il aen detuı müsün?. ~ bu evin satı!mama.sı benim el•mde seklerini dizlerine dayadı. başını iki du? : 
_ Benim!. iıaı.iş, mademki ben ailemizi s:ıfaiete eli arasına aldı ve gö:~lerini sobanın - Biçare yavrucak gilgid:- ak m: 
_ B&k kom~r bey. dongu:ı nğjzl~ Edüıımettten kurtanı.bilinn:şim. O ha de nle\rine dikP.rr.k derin ve huin dilşiln_ tımötüııı k:a-yhediyor. Dt:ıkt<r. rokian_i 

de utaomedan sôylliyo. -va:Jah' bu . ~sizin arzunuzu yerine getlrecıatı.m. celerine daldı. KendisiM yavaş, lş'ken_ beri onu bir tımarhaneye yo:lam~u is..; 
T&llalıi bul. il'.endinti bu uğurda !eda etmete raZ! celi bir ölüme be::ıziyen bjT haya.t b.a_ tlyordu. : 

Hoc.<t büsblitlin alık'.aşmı.ş: :Olacaihm. Arttk lera nıemurlan ıı-eıe_ mlamaıkta olduğuna emındi. Bu SÖ'Llere Peridlm Bey cevab va_: 
_ Y&hu.. <~ykoz :mam.ı ııanz Mu.. :cek diye üzillmeyiıı, iht!yarlıPıır:dı\ ~- medl. Eskl dostunun kızmdan b5Y e: 

hi!tin> olma:k utanmak mı dem~tir. ~!'alete düşmek kaygısm:ı. kapılmayın, ıı lai.i'bali bir ş~xılde bahsetmekte o ani 
Neden utanacağ•m?. !ben ;ı&.eıdıtinizi }'8-PllCağım. bu adama emniy'!tsiz ntzarlar~ bık!_: 

_ sus dooguz. Vallahi kar.ııJool ma_ ! - Varol oğlum. senin yijk.68'.ı; kal_ Sabahın saat c!oku:ru.... yordu. MlsaC:rin kendiStne bir şey s&v-: 
r.a.kol demem, oradJ. zıbartınm. :bindf!n ve vicdanından emindim bm... Solgun b:r sonl>a.ha.r güneşi. Bıırsa_ 1emeyip stıküt ett.iğ'nl gören u;ak .a..j 

- Ne fAptım bı>n yahu?. :aana mlira.c.ıı.a.t et.mekle hata etmedi_ ya ha.kim tepelerden b'rtn:n t.lzerinde ğır bir ~ eözllne deY.aın elt : a 
_ Da.ha ne y~p&cağun. ;,ç 1oea:ırı !A'Jm1 şimdi da.lıa iyt anlıyorum. bulunan büyQk bir f!V;n bey.ız ouvar_ _ Hanımefendi zatı ll.llnize b zza!s 

cırılçılpak soydım!. Den1zdı-'k• k111an : Ömer mahzı.m mahzun gWUmsrdi: larını pe.rlatıyoniu. Yeşil ataçlann a_ söyl17eoed::tir e!end'm: o bicve k.zıa]: 
lc'ecl !ııotlıinl glıb' çırfr,1:p:ü: b mtın. : - Siz benim annem6inı.z, beni d ra,grnd& saklanmış gib' duran bu nin bir dam albnda ya.sam.ağa !mkAn yok. 
Ulan ut&nma<iı:ı mı. cvay rr~nd·m P~. lırua bıa.ğlıyuı yeg!ne baisınız, eğ« arkasında ve yanlarında, kilelik pav_ tur artık ... Yinni üç yaşına ge:di. M.a..: 
vaslı 0mııı.n e!endU :ıe.'l musun?' !hA!. ~ o!maa,ydına S&.lllledeı·im ki N ;ı<>nlar vardı. Yü.kseıl.:e'? oir duvar bü. azailah bir ııdn !ırl.ayıp sokağa kaı;ad 
Cık.ar elbiseleri donguz. I>oıkuz karu iveyreoi.n anasından gidecekt!m. tün bu binaları ve ağaç1arı ilı.ata edi_ ıa ne büyük feiüet olacaktu! i 
ak"amda.nm'!:ıeri ot~ıde cır-1ç•'pglı: a~L E - Allaha emanet. :Böyle şeyler dıL yor. be-psinln ayni k!mseye a.id oldu_ Kleafir birdenbire durdu, yanmdn.: 
yarlar. Vallahi karakoldan seni bır.aıt_ ~me oğhmı. tunda şi!phe bırakmıyordu. ki adama hayretle baktı. : 
AAlar da arkırn::hn l\"yl:oza kad.u g,._ ! - San aylar mrfında, bir göçebe GUnfin bu saat~nd~ yo:kwı yukan tırr. _ Fehime ıuuum böyle mi SÖS' iL~ 
l!.iıiim. R'ö'"Jll~ni\n bn•ında M'l{a'ı~an ~gibi şehırden şehre dolaşarak 4tederı_ manan bir ıtyaretçi, dinlenmek iç.in ym? : 
•ut.ar, anıda seni z:barı 1.- 1,., cı\'ar eL ilJli da#ıtmağa caJışı.rkc::ı cok defa 111_ but.onıınıa dayanarak durdu. kar~ısın_ _ HrulJDlefendin'n ahbabl.:uın n ö.aS 
b'!';elE'ri dongu?., çıkar r1bf~1eri! :znek arzu.su zihnimi işga.I etti, fakat '.iaki binalara baktı . .Burasının zcng;n üçük hanımm da f~klılerl budur. : 

f.\.rll'ıı~ ~,., :-Sizi düşfindüm, nıt·~r gUnlerin!zi ma_ 'o!r a.d11mın ma:ikanesi olduğu besbe:ı• _ Küçük hanımın mı?. ! 
J\f•,"'"""' ~1.., l\ltınılııi :teme ~ istemedim ve bu ar~a idi. Oerelt ev, gerek!e koru !>'*bakımlı ş hanımefC!ldinlıı kızı NezaJ 

............................. _ ....................... :mm.a.vem.t eitjm,,_ Bugün. de ıken.di dl. - ey. = 
:li&h62 isteklerimi ve dü.şilncelerim. bir - Zavallı Hikmet pe« tabi.at ghibi bet hanımın... : 

Hariçten ıelen mallar it.arafa bıra.kacağun, sizin secii.ğiniz ve açı.it elli adamdı. Bir şeyi ~a mQ. Bu. sl'izlerl söY'lerk~n !sr:rl~ d k~ 
Son günlerde ,eh.rimize yabancı f.uzla evleneceğim. keınmelen yapar, yahu1 da. hiç ya.p_ le mısa.flre ba.kı~· - er mı : 

memleketlerden Arıod pili iç Hin - : - 'hşek.t:Ur cderım yavrum. Göre_ ma.zıclıı. Şehre biraz ~za..'ı: amtruı. burada dudaklarının a~ f Wt • lur öyıei 
. . . ,_AV d' ~ki ıımıund& heplm.ııı mes'ud ola yıa.şamak pek ~h olaca«! :- ~rsa. r e e-., 0 

• : 
dıatan cevLZl, pelur ~ag~ l ve ?'~ :cağız. ihtiyarlıkta batını dinlendimıti< için mı? dedi. : 
gın söndürme makinesi gelmıştır. ? _ Bu kadar çabu.lc Bevinmeyinil: an tam lde&l b'r köşe - Tabit efendim ... DUşUnUn~ b 11 
Bu maddeler, Fiat Miiırakabe Ko - ~ne, ben ,blr k'ab.raman değilim. Belkl KendJ k~d'ne bu sözleri söyliyerek kere d~li gib1 bil' kızın e!in~. b r bu.~ 
misyonu eatı-, fiatı.nl tesbit ettiJtten :de, projenizi Jyice anladı1ttan sonra tekrar yürümel\'e baş\a.mıştı. Köşkün cnk mllycından 1'a.&ta~ pa~~ 5~~:!1 
sonra piyasaya çıkanlacakttT. Sbazı şartlar koş.4caihın. kapm gijrilııünee blrdenb\re durdu. 1 Bu. para~ d b~itaSlnın= 

: - .Meee.leti anlamada-.:ı hemm ıtiraz - Acaba :ne.s'ud ya$1Jmak için J'B- 1an1 Nennan. ,.,.nım an aıı i 
yaz saıiailt her.fi pmed·n. ~~ :eıme ı Bu akşam Yusuf Bey yemeğe pılmıe ol&n bu evde nasıl fooi bir elinde olması ;fi.ztmdır · k : 

!bize gelecek, onunla ueun uzun kail dramla karştlaşaca~ı.m? Yoksa dram Feridun Bey tekrar ısrarla .ona ba 1 - Ha. Ofüdt\m... ~ ~ 
- °b:t!' od\D". İsra.! yoik 
- ~t. 'Q(>nl Jlfa t';ıttn daı'>ınJZ. Tasarruf var. 

Mutlaka vanında tıdamı yarı. Odur • ......_. ________ .-.. _ -.. ~ 
BekCi kendini mes'u1'7eten kurlar_.....,..-~~~ 

~nr, istediğin malılma!ı alırsın. değil de bir komedi mi? tı ve dudaklarınm a!amıdan. : 
: ömerirı t(1udak1armda acı bir tebes.. Tekrar bic ·ki a.dım &ttt. bahce ka - Tabi!.·· dedi. i 
:Smn belirdi. Dtnıa 'J'llklegtı~ fakat enurıratı celL (.AıkMI vArl : 

\ ·-·---.. ·--·····--·--·················--...... ' ""------------ ----- ·- ---· - ,,._ 
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4/2 Sayfa 

Haberleri 
lzmirde zeytinyağı 

f abrikalarınııı faaliyeti 
Ha tayda 

Soğuklar tiddetlendi,, yağan 
karın kalınlığı bir bu~uk 

metreyi buldu 

Hendek icra nıemurlutunda.n: 

Hanife ve Ahmede 95 lira itasına 
borçlu De:ret>oğazındnn ölü Rızanın 
Dereboğazında:k:I. hisseli ham:ıs.nin pa_ 
raya. t:evrilmesine karar verilmiş o:du_ 
tundan Dereboğazı mahalles!nde vaki 
sağ tarafı Osm.an, E.<ıl Larat1 Hasan, 
arkası ve cephesi yol ile mahdud fcv. 
kani ilç oda, bir sofa, tahtanı ıki oda, 
1k1 ahıra ve .ki evlek bahçeyi ınU~te~ 

11Rou Poaa. Rlll tefnu.ıu: 

Yusuf a verilen 
mil ba.lıçesinde meyv.\ ağaçlan bulu_ . . . , . 
nan a.hşa,b hane 3 No. EylCıl 341 ta_ M&zyci P1Yer, ne o~~r, ne olmaz dı. 
rihli tapunun ihtiva ettiği l378 meotre ye, YUl'>Uıfun_ fazla suylenmesın~. me!.: 
mura.bbaı olup nısfı 360172 hl~eı;; dan vermedi. Memlek:eune dondüğü 

Antakya (Hususi) - Hatayda borçlUYa. a.id <>lup ve 1500 l~ra kıyme_ m~n a.d.am.ca.ğızın . ~şına bir ~~d 
Z h • şiddetli soğuklar hülrum sürmekte tinde olan bu hisse birinci açık artır_ g~lird!, . hoş, kendi.si ıçıo bır şey d.gıt eytı• nlerı·n yag\J aıı·ne getı•rı•'mesi ücratı ve çok kar kağmaktadır. Yayladağ ma ile 14/1 / 942 Çarşamba günü saat d1: .tAktil, Yıusuf fena halde ~ı. 

• ve Şenköy bölgelerinde le.arın ka - onda ve haddi JAyıkını bu1madığı tak_ Bır~z evvel _ Hergele~ın_m ~ula. 
odun t.ooıWü yüklü motörler tamamen lıntı:ğı bir buçuk metreye kadar dlr<le jJı:lnci a.çık artırma. ile 24!1/942 git.5ın dıye .. sıoylediğı ~&zu gerı aldı ve :bınir <Hususi) - Zeytin fabıika. 

larında. rıeytınleruı yağ hal1ne getiril._ 
meai. için alın.makta olan para veya 
ayn.! U.CreUeriıı vl.lAyetimfain muhtelif 
yerlerinde birblıi?Ht mü.ssvı tarzda ol~ 
madıtı ~yet edildiğınden valı Fuad 
Tuk&al, bu me'V?Q ttzer:lnde tetkikler 
yapt.ı.mıı.şiır. Mıntaka. zeytlncil.k is _ 
taavonu m'lldürlüi11 ile mutebaSSlslı ~ 
iınm da mütalealan alındıktan son_ 
ra vali, !abriıka, tamirhane ve değir_ 
menlerd& zeyttn,ya,tı imali içiııı alma _ 
cak: ta.s1r Ucretinin muayyen miktarda 
ve nabfen a.Iınma.aı hu&l'Sıutda vilayet 
fiat nQrab.be komisyonunca karar 
veril.mıestni muvafık görnr!.i.,tflr. Karar 
alınınca mti'Ihab.ıa tamim edilecek_ 
tir. , 
v~ mWh&katta fabr!ka ha • 

tinde olmlyan Ye tara det;rmenı tar_ 
mıd&ki detirmenlerde halkın öiiltUl.. 
tu buf}daylardan alınan ücretin veya 
ayni hakların da daha sal!m bir ı.:.su'e 
bağlanması iein tetc.ı.k&t yaptınlmalc _ 
tadır. Vllt.yetçe bu hll3l.t9ta da !!kum_ 
ıu ıı:ara.r w bedb!rler ittihaz oluna _ 
cak.tır. 

boşalmıştır, Kömür yt>?tlü başka mo .. ç&ınış ve bu yüzden Şe.nköy 
7 

CUmartesi ııaat onda Hendek icra dai_ Ahmede donerek: . 
tö·rı-, ,.. ...... ~ ........... t-.. ır·. Ant-'-·a ve YaylaAdagv aruındakt resmde para.ya çevrileceğınden ayni - Bre Mmıled~ .madBemln; -~~ 

~ UCIU .............. ,.,.. ...... ~ hl!Jtlara ~a.k: hack:lanna vesalr hak yollanuş Herge ecı.yı... enı Yı.:ıu.P ......_ 
Şehid.lerde Taş iskelede ve X&rşıya_ şose kapanmıştır. la.ra malik olanlar on bes gün zarfın: tanbula öyle d~~si W.zımdır bel .All_ 

balı.- tıl B _._ L.. f t l f teL :;..a..ı ı ·nı 'b tm • i çıonun Suııta.n Azizın huzurundıa.n ko_ tada ı.ıcı. motör kömürtin ._ sa _ u ara<Ill teq;ıa ve e e o.n da evrakı m..-,.v.te erı • raz e eıer vuı 
800 

tind sUründtiği.inü bllirs-.n 
masma d&vam olunmak.taciıl". }e.ri cLe .kopmuş. yolların açılması ve aılt:sl takdh'de paylru}madan hariç bı_ UJ> :Y e .• 

d rakılaca.t'l.arı talro olanlar yUıde yedi bel .. Benı de, Sultan Hamıo, koV6UD Beloozye. havagaz.ı. !Abrikasında bu.. ı:ellerin tamiri İçin jan arma ~e bel.. Ben, onun beni mağlüb etıtı.mıek 
lunıan bık ve ı.ömik'Dlt .kömürlerinin posta telgı.raf memurlarl çalıtmaga buçııık. df!G)O akçesi. veya banka m~k- iç.in ~lladığı pehlıva.ncaz1, tabutlay:ıp 

J _ _ı tubu ibraz etmeler!, daha. !azla ma•IL ilam 
1 

l>el satışı haıtlanda yeni bir karar almlştır. başla.ınil'Ş araır. rnat ~lmak i.<if:eyenler Hendek 'cra daC on;~; b~ 1!:'erii.e "tekrar güreş 18... 
8tAJk kömür a.zal.d.ığı için mevcud kolt Valimiz Sök:mensüer, yollarin reslnın 941/740 nurnaTah do~asına hlyoro İntikam maçı olmalı idi tş 
ve sömiıla>ık.!arla hnvaırazı islihsall karıdan tomizlenmesi için icab eden müraea.atJa.n ua.n olunur. (9401740) iZ'lıetin~is haline gelım\şti. Ma.~i: 
mUa&sebetlle el:ie edilecek: toklıırm tedb.irleri aldtımı' ve bizzat Şen.. padişah LYOl1amıştL Gtireşi lradet seni_ 
halka s>ıeraKende &atılması t.ararl8ştL köy bölgesine gid.erek yapılan İf. Gerede icra .Memarlufundan: ye yerine gelin.oeye kıa.dar icra eyle_ 
rümıftır. . leri gözden geçirmiş, gereken di - Çukurca K, fien AH Rıza ve kar_ meli idiler .. 

Mttra.caat edecek. halt.a 50 kıloya reık.tifleri veımi,ı:ir. deşi ~enin borcundan dol.ayı nam_ Mö.5yö Piyer; Yusufun eon kararma 
!radar aile baş d 250 kil kok k La.rıne. nısıf ~ kay>dlı Yukımsevinmişti. Oh!.. Tekrar bir g{lreş ol&_ . • ına a .. 

0 
, v~ Yapılan gayretler ceticeainde a Vereııbaşı köyünde vaki tamamı 160 ca:k'tı. 

ıı&rıllı:cık ııat.üacak.tır. Xomtlr bay.leri_ ıaına. dloığru yol açdınıı, ve ilk oto~ lira mıub@mmen kl.Ymetll Alan tar _ Ahmed, ustasının güreş tu.tabileeelt 
ne atış yapılmıyaeaktır. mıolbi.1 dlln ek.,,"8.m y ay\idağından la& ve 150 Ura ıltıymetll Te_ bir !halde olmadığını bildiği tein YU.. 

Aynca muhtelif yerlerden de odun -"- . . ım·ı·tı"r pecik ve soo ?.ira .kıymetli Bil. su.ta: 
. şenrıcnıze ge y • 1. k etli LA'-1 H lt<mııürü relmefle başlamıştır. Denıa.. yUkıtepe ve :ıo ıra ıym - Usta; b.aJdruı. var... ...... n, er. 

~,... .....1 ..ı. +• ,_ bel ..... l "'".-....~ ve 1000 ll.ra kıymetli Emirler !!.elecinin bir atım ba.rutu vardı. Bu da den ............ il<» recc:a. mo...,r.ı.cre e~- Bı'g-.Ja bir a.Jam Lo"miir e -
ua a R tarlalarının nısıf hissesi 15/1 '942 tari_ bitti. Bir sene, &ltı ay geçmeden se. 

ye tara.tından tııir t.aahhüdnnıne aıın~ uhirleneTelı öldü hine tesadüt' eden Per.şembe gttnü a_ ninle naaıl güreş tutabilir ... 
ımk suret.ı1e mazot verilmektedir. çıdt a.rbmıa suretile sa.at 10 dan 11 re - Ba.'ka; ben anlamın böyle sözler_ 

Kömür ..ı...ıan Bazı mot<irler, bu suretle limanı - Biga {Huau!İ) - Geçen .sün: kada.r Gerede icra. dairer.inde paraya den ... Gt.ireış mademki; mlhlazaa.lı ve 
Karata.ş vapur i.skeleaınde bulunan m.mclan hareket etmek üzeredirler. tchri«nize bağlı Ka.raıbiga nahıyesı çevrilecetıtıır. Artırma şartnamesi bu.. berabere l!'ibi kalmıştır. Hepten ne o_ 

ha~d·a.n baldkal .Halil, kasabaya günden itibaren açıktır. Dosya No. lacaik ise olmaJt için tutmalıyız bir te. 
Meni/onda kar oe fiddetli Karamanda ziraat kombina ·gelerek yeni hclediye hamamına 941 23 dür. Talli>lerin yukanda Yazılı re daha be! 

ıoğuklar ları hangarında yangın . girmit. Vak.it geç ve hamam mü.s: gUn ve sa.att-e muhammen kıy.metin - Hergeleci tutmazsa ne olacak?. 
Merzifon (Husu.si) - Bu yıL Karaman CHuslL'l1> ·- İstasyon cı.. teciri Evliya oğlu I.nail ele eskı % 7,5 nfebet:nde pey v~a milli b'.r _ Sen ne geldin bl.El'aya. be? .. Sen 

k.ı ıb" b varında bulunan ve inşa.atı herıüz ik_ v .. ..ıukl bankanın teminaı; mektubile daireye tut llı:ırıan bel .. 
geçen eeınelexıe nazaran ş lr u.. mal edilen zil'aat lcombina:arı hanga_ ahbabı oldugundan,. bulun.o arı gelmeleri ve !Pot.ek sahibi a]aca1':1ılar_ Yusuf; çileden cıkm.ı.stı. Güreşi a_ 
çuk ay cwvel gelmiştir. On gün ev. rında. mselnistlerln ya.ktığı e.tı.>şten oda.ya kü.lh.andan bır mangal ateş la. diğer e.lA.k.adarlann bu gayri men_ yırd etmek ~tıyordu. Binaenaleyh; 
vel ba~ 90ğuklar bütün şicl • yangın çıkmış ve hangar tamameı alarak k:apıyı aımaıkı örttükten eon.. kul t.bıerind~i halt ve iddialarını mll5_ şimdi Kara. Ahmede de meY'dan oaru_ 
decile devam ed~rken yeşil Merzi. yanmıştır. Ra.nga.r şehir haricinde bu.. ra iki kafadar, banyonun verdiği b1ıt v:esaiılt.ile ılAn ta.rihirıden 15 giln yordu. Fakat; Yusuf, Kara Ahmedi 
fonu k.ap},yan karlar gittik.ese ka - Iunduğun.dan kur'"..nrmaic !mkAnı ol _rehavetle derin bir uykuya dahnl4- içinde daireye müracaatları, aksi tak_ bağırta bağırta. yenerdi. Bu sebeble, 
LLO]a-..L...-..ıır. Bir ıınerkeb yükü -~·.,ı. Ha.ngarda. bulunan üç tane d:rıde paranın -;ııaylnştırılmasından AA- Ahmed cevab verdi: 

~-.. ~ırd. e '-·~- -1-"-ış ve ha-ra l&ni'lr. . . r'.ç bıra.ktla.cakla.r: ve me1..k:1lr ı;:flnde _ Usta: benim, haddim ml seninle ochm 130-150 ltun~hu. Soo gün- "'...,..,.,, .a.~•--•..-u ._ l d l ham.. 
' .. x...-~..ı.-. nı"'"""r m-"'ineler han"'ar F.akat. ıyı yanmamtt o an o UJ1 tek.lif edilen en yUksek be-de mu tutUEmak? t~.dc Çeıltek maden oeaıdanmdan ..... ~ ..... ~ " 75 ı b 1--"'ııc.1 t.nk.. ilA in 

haricinde oldu~.ından yanmak tehli... ateşı, biraz geçer geçmez gaz neş... mt?n kıymettn % n Uuu.ıM• ıs - Tehey!.. Gazcetlere n \'el' . 
kasabaya. maden kömürü •ov~atı kesinden kurtulmuştur, Tahkik.ata de~ retmeğe başlamı:- Halil ile lımnail de dlrde en !azla. 'lr~ıranın taahh\klü bll_ Yu;una tutmtm~. it.açıyoruz diye 
durdunı.hm.ıştur. ki k.alm.aık: şartilıo, satışın on gfin geribel.. 
Jzmitte meçhul bir tahıı tren vam edilmektedir. yavaş ~avaı zeh;rleınerek ölüm ha- bırakılllc11~ ve hu artırmada satış ~ö Piyer ı.Ie, durmadan b

1
r yan_ 

altında can Terdi /plik ihtiyacı linc gelmiştır. Sabaha karşı, ma- cnasraflannı geçmek sartile en f.az1a dan körüklüyordu. Fılibeli Kara Ah. 
Sivas (Hususi> - Vil'-Yet!mizdeki halle lbelk.çiai tarafından görülerelk artırana ihale edllecetl ilAr. oiutmr. med, Filiz, Kara Osman da Koca yu_ lzmiı:. (Husuai) - Tren, Ya • el do'kuma tezgAhlan ile hah, kil'mhadise detbal de>lüorlara haber ve~ sufa uya.ralk işi şişiriyorlardı. 

rımca ile Tütünçlftliği arasında hü.. çorap ve m&k;nP-!erı ile dokum.acılık rihniıı ve tedavi edilen İemail, mu- ZAYİ: Darllşşafa~a lisesinln. be.ş'nci Allm.ed. miişltül mev.k;de . k&lmı~ı. 
viyeti meçhul bir taheı cz:miş ve haricllıde kala.n esnafın ip~ik ıhtiyacını ha.kk k 1 .. 1.. d ku t nlmı 6lıilıfınaa..ı almış cılau~nm tasdıkname_ Keşki; padişah iradesini söylememış 
parçalanqtı.r. Tahkikata Müdıdeiu.. karşılamak üzere şehrimiz ticaret oda_ a 

0 ~ 0 um en ~ ~l b'ş~Yi zay-i ettim, Yenisini çık:ut.acağım_olsaydı. Fa.kat; iş tşden geçmişti. Yu. 
mumi muavini Bedri Ömya el .sınca. bir rapor hAzırlan.arak Tkaret ise de Hahl oZehırlenme teaırı e ır dan esk.lsinin hUkm.ı.1 yoiı:tur. suf daşa.tıyordu. 

Velr:Aletine gönderilmiJJt.ir. k.aç aaat eonra ölmüştür. l)lırıoede Dıluiafa so1cıam Nihayet; Kar& Ahmed hicblr oeUce 

alamadan Hergelec:nin yanma c!öndU.. 
Hergeleci, Kara Ahmedden sadra 9.ta 
verecek cevab b~kliyordu. Ahmed içerl 
gırer girmez sordu: 

- Ne oldu Ahmed be?. 
- Sus UıSta be!. Bu herıfler lM an.. 

l.ama.z be!.. İlle güreş ısterler be!.. 
Deyince; Herge!ecının rrngi sarardı. 

Kolay değil, Yusurıa tekrar bir gür~ 
ataca.k.tı. 

Yuısuıf, razı olmadan bırakıp menı.. 
lekete dOO.melc meydan yer nı bırakıp 
kaı;ımakt.an beterdi. Bu, e;:Jt.r:.ldığe SJit
mazdı. 

Hergeleci. biraz dtişündü ve güreşe 

Jtarar verdi, Ne olacak ise olacakLı1 
Ahmede hitaben: 

- Ne olacak be? .. Hpten ne ola~ 
1'e olS\lll be,.. öımed . .: n \,eJ, on 
bef gün sonra; bu he.r!fle tutacağı.Jll 
bel.. 

- Başka; çare JOık U6t.a! .. G:dersek 
kaçmı.ş oluroz ... Hem, padişaha kar;>ı. 

hem de Aleme karsı rezil oluruz. nedi. 
Güreş karar~tınlınıştı. Gazetelet 

on beş gün sonra; s:rkte Hcrgc!ec. ii• 
Yusuıtun alaturka olarak intikam m.açl 
yapacaklarını ııa.n ediyorlardı. 

Mö&.vö Piyer; ma.a.şı.ndan ga)'l'ı, a
rada. sırada Yu.sufu yokl'UG'ordu. 

BattA; Hergeleci güreşinden ~ 
da, Ymufa yUz Napolyo.ıı verilmiıştı. 

Yuısuf; paraları kemerine yerleştı.rı.. 
~rdu. Blntaç kere; Möıııyö P.yer, ~
ralannl be.nkaya y&tırma.sı.nı tek.lif 
etmişti. Yusuf Pıyerin bu teklıflne şöy. 
ıe mUıkabele etmişti: 

- Ba.lta.; hiı; para, böyle Jtalaba.llİ 
bir yere verilir mi be?. 

Diye muıta.bele etm.şti. Yusuf içlO 
banb. em.niyet edilemiyecek bir yerdi 
Kem~ sıcak, sıcak ta.şımaJı: auru:r. 
ken, ne olur ne olmaz .avuç dolusu al 
tınla.r bilmediği bir yere yatm.hr SJJ. 
idi?. 

Yl\fillfun kemerine altınlar girdıkçe 
okkası da ağırJ.aşzyordu. Möı;yö PiYet 
pehliva.nın.a ıa.ı an.l&tam.ıyaca.ğmı bıl 
d.iği için &.rtılt, ona; banka.dan fil.AS 
baJ:ısetmiyordu, Altın kemerı <lo'.duk. 
tan S()Dl'a; pehlivanın ne :yapacağın 
~tl<vordu. 

* Hergeleci; idmanlara başladı. ~ 
medle hergU:n idman yapıyordu ;p. 

şehre iDın1y0r, bol gıda alıyor ve uY1l
yordu. 

Gazeteler durmadan bergiln bir ~ 
reş miiteha.""ısnın beyanatını neşre 

yordu. 
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'l'elgrd, Telef'on Ve Telsiz .. Haberleri 
Llbyada 
vaziyet 

İngilizler Gazalanın 
cenub bölgesinde 

ilarliyorlar 
Kıdtire, 15 (AA.) - 1~·1 z 

Orıtatar.lt 'lurvvetleıi umumi karar -
lilı;,aın tebl ğı: 
b Yaiımunsuz fakat bulutlu fena 

1 
ır hevaya rapcn baılıca kuvvet.. 

er m z Gazala'nın cenub bölgesin-
de Y'enı tera4t\uler kaydetm =tlerd ir. 

1 
Taıgclabd'm 11"malındc H nd ve 

ng 1 z 1cuvvetlerı ı leıi hareketleri 
eatıa nda k defa Alman tankları
n n 'Ve kamyonleıa bındirilm"ı pi -
1&<ie kuvvetler nır. taarnızuna uğra 
~" ıeeler de bu taarruz gerl püs -
"~ur. Bu ç3rpt1>ma eanasln

da A"1ıanlaruı 1 b tankı tahr b ed l -
ın 'tır. 20 Alman aiii>ayı ve 3; ne. 
~- ~ır ed im ~ :-. ing 1 z kıt"aları 
~n l>.,ka dupnanln 4 pike bom 

•rd1tn•n tayyaresıle bır av tayya -
'eaııu ~erdir. 

Cenıi>u gaııbı istikametinde in -
:~lız kıt' aları d~ana kayıblar ver 
"-"":'''/.er ve 50 kadar eaır almtşlar. 

J 

Alman tebUil 
.t Berlın. 15 (AA.) - Almaı:ı w ~r 
\aları o!lfkumandanlığ14Un teıblıgı: 

le ~ılta t mal nde İııgılız ku...,vet -
'hun yaptığı yeni taarnızlar Al -

-... atu.kalar le İtalyan hava kuv -
\:tleri ta.rafından ağır çapta bom. 

laria tardedihni=ttir. 
1'ot>rult cenu.b doğuM.Jnc:laki düt

'-an bataryaları da bombalanmlf :e ~ir hava meydanındaki benzll\ 
• ~rında yangın çıkarıhnıttır. 

haı1au teltliil 

Maaş kanunu 
tadil ediliyor 

<Bat tarafı ı inci sayfacfat 1 da.kı müddetle mukayyed olmak ve 
!ecelı:lerln üareUerıne karşılık tutul • ta.allOJt ett.~ ma I &!ne veya hesab se. 
ması kabul eıd imek suretlle tad IA.t ya_ neal geçmemek ı.lzeıe !Ay hacla tal m ve 
pılmJfj9ll d& 8*.ere a ınan m t fe r k 1 manevra ile sefe11b~·ı k ha le ıne aid 
milst.a.hıdemleırln yerıerıade üçte ıkl eeb edilm ş esaslar da re,,wde mua. 
ücret rerılmek sure ı e istıhdaırı. ed le. mele yapılacaktır. 
cıS muvaık1Eat memunar a bu h!z • Gerek da e gen;cse muvakk t bir 
metlerın !Aşık ll yapılamıyacağı mü • kadroda vat\ eten st hd m olunan 
talea6 le malı.ye encünıe:u bu m vzW\ arın her hangi bir suretle aı lh altın~ 
da8 projedet hllki.lm eri tadı.l etmı.ş a xıınası halinde bu memuriyeti rle a_ 
ve ~ ,,ekli veımlŞW": 18.K lan kes cektır. 

telJliğlerl 

Ruslar, Haktuma 
ile 5 7 kasabayı 

geri almışlar 
ıcDev.let barem n t.a~l .bJten menedllmıe veya ı.eten mene _ 

bareme tM>l memurar m Yan n:ı n ın. dllmekle beraber Vekile emr ne a ın Berlin, 15 (AA.) - Alman oı
dtiı ha de banka dr d \l mü e. mı.ş ol~ da tahklkat veya muhakeDH!: duları başlrumandanlığının tehi ği: 
ıcrı barecıüıde oar m h Un er ha_ ler net.ıceAeruneden liı.h atına a ı _ Doğuda ccpben · n bırçok yerle_ 
ncinde bırakılan tab blerle avukatı.ar nan memurlann rfitbelerl maaş B lAl1' rinde düşman taarruzları püskür -
hakkında da bai'eme tAb dlğe nt('m r_ alhnda bulunduklan müddetçe Mıııt t""l t' o·· -1 t -
1ar tıibi mwunde yapılmak ~r gerek Mlid&ta.a VekA.let bü:.çes nden verile u muş ur. upnan ag r aarruza US 
dev et teet lMında g r .ue b ı ka ar • t r. Bun ard n m muhak m; ram "Ştlr. Hava kuvvetlerimiz Do -
ve mil~ler teojc lı\unda mu eterrlk kararı alan veya b raet edenler. yahuıd netz direcğinde dÜfrnan asker top -
müst.a.hdemlerın .al m ve manevoa lıC n h&klanndKi takibat umuml af ile or. luluklamıı ve Don ile Donetz ara. 
5ilüı aıtına ahnmalan balmde ancak tadan kaldırılan a.r n mUterakim i t h. sında demiryol tesislerini muvaffa. 
45 l'ÜD müddet.le vaz felerı uhdelf'!'inde kaklarmm m&hsubunda haklarında ll k · etle hombalcımı tıı. 
lJ)ka ve bu müddet z:lri ncuı. ay ıklan. tihada.Jtı umum! essslara göre mua. Y ' 
nın tam ·vuilmefJ, ve 1.& m ma _ mele yapılacakU:. şu kadar ki bun _ Avcı layyareleı İmızin himayeain 
nevra tçın 45 günden fula eıli.h al. !arın rütbeleri ma.aşa müstaha.k olduk de bulunan stukalarla savaı tayya -
tında Jt.ald klan ;akd rde de 45 güntin ıarı a.ç1lk yeya Vetllet emTi maaşla • relerimizden mürekkeb kuvvetli 
hitamı ıtarlhinden itibaren allkıılan. ıından fallla o dutu t&kd rde 1.aZ!ası te,ekküller taarruzu hazır düşman 
nın kesılmeal. lstlrdad edi.lm Jecekt1r. Tal m ve ma. zırbh kuvvetlerine ve İaşe kollım -

Müt.e.ferrik müstahdemler hakkında nevra veya aeferber!ık mUnasebcUle D 
ilci eccümenm te-diflerlni böylece 1ıe 5 lAh a.ıtıına alman de~let ve mtlf-sse _ na ezici <laıbeler vurmuşlardır. üı 
a~ı ~ _,.et "'1ledaten sonra l&yi_ seler baremıne ıöre maas veya Uaet man cephenin merke~ kesiminde a. 
hanın diğer }LiikUmleri eb'afmda taf. alan memurlardan s.lah a~tına alın. ğır silihlar ve müteharrık malzeme 
sillt vercyorum: maıdan evvel veya sonra vaz11elerı bakımın.dan biihaasa cidc:li z.aylata 

Seferberlikte muvazu.flık h .mıetl ha 1§.tvedilen veya VakA.let emrine ah _ uğramıp. 
riclnde siWı altına alınanların aııkert, nanlar hakkmda 9\ltJı Altında bulun. Sovyet tebllil 
rütiıelerlne ald aylık ve tahsisatlar 1 dultl&rı müddetçe ~tb k ed lecek hU • Mo.lt 15 (A A ) _ Sovyet 
Milll Müdalaa Vekt.letınce tediye o - lı:ümler layihada. gösterllm ştlr. .. _ ":'_a• · · 

B arda.o de.-ı -c.e tlbı Köy etıtmen!erile k.öv en& itülf:r öğ ogle teblıgl: 
==r. ~ , anlarla banka ~ retmeılerlnden ha:>t- de veya seferde 14 ilk kanun gecesi kuvvetleri -
müeMe&e~erde aylık ücret alanlar ve muvazzaflık h"zm~i dışmda slllh al. miz bütün cephe boyunca düşmanla 
bu arada tab!t> ve' •Vt htl r ac!ı:eı1 tına çaiırılanlar hakkmda da 'Ay _ çarplşmLflardır. 
rütbeyı haiz 01600 oıma.sın s ah al. ha.da h Uıınler vardır. B1ml rda:ı ye_ B&ktuma alındı 
t!ll a bulundukları nrüddet(e mesuıı dek &Uba.Y veya aı.keıt :nemıır veya Mosıkova 15 CA.A.) - Moslı:ova cep. 
~vılac.Klar ve menaub oldu'llan dal ged~ll oıa.n1arın :"Utbe maıı~la"t me. hea:ndeltt hareUt.ta.n bahsedel\ Moa -

• ~leırce haK'annda aşatı. muri1et maaşlarından dalma fa~a ola. kova radyosunun bUdırd tine göre 4 

~~?e e:.ı.r tat.bık olunace&tıT. catmd&n geferberıd~~a:~<;e em:ı~ •Uo devam ~n auudane muhare~ • 
1 -. Yeıck* aübA.Y ve uk~I memur ıannın ~ iize~ m.l 1 mtxlafu bttt lerden aonra General Kuznet.zov•un 

olanlardıııı rütıbe ma&fları almaıcta tıası~ 0 le<:Ktir Böyle bir rüt - ku11uwıdasındak1 Ru.s kuvvet eri, Hak. 
olduklan memwVeı maaşı tu~ - çes en v::ı..ı. da· 20 lırayı ,_eçme- twnayı zacııtetmller ve K1 nin cenubu 

: dan tk:retWeriıı almakta oldukları üc. besi =~ atıı:ıannın tamamı daıre : ıarbl.ine dotru rıc'at. eden Almanları 
ret derecesin n oır aşa~ı di!recea:ııd~ mele kendilt'l'Ule TeYa allelerine ve - ~!be kOJUJmuelatdır. Kuznet:tıov, H 
uoret. •ut.arından ebılt Mı• arada s:nce ed ım.ttlr üncü motörlü t.Umen.n 23 üncö p ,._ 

1-ıl\ooıa 15 <A..A > İtalyan ordu 
"'1ı Ubun1 tarargAhınm SGl numa 

., tt· 
lb~la bo ııs nde de-vam t'iien düş. 
~ &lklSl kuvvetlel"'.aı ııın her tanıf. 
~ dt taarruzuna ge-ç~s le kar. 
~r ollum ve B-ırd ma.tah -
-.ıı lllle"'1t lertıı e yapıl n d U mıan taa r -
~ ~llısler tırı\mış ve el m ze b:.r 
~ esir~ r. M;.hver hava kuv. 
...... ~ n1 b..annı m tra yl!E a. 
~e tutmUf!e.r mak neli vasıta1an 
:......iamışlar ve muhuet>e\ere kahra 
~ca ilJtjraJı: etmişleriır. 30 düşman 
:-qare.ı dti3iirlllmüştllr Bun!arın on 
~ lıQıver tayyarelerı ve yerluıi de 

,,...,, lt&ı'fl koyma ateşler le dilıs _ 
~~ r Tatfyareli?riaWtden ıklal üıa. 
--- •'V'det et.leml$tır. 

far~nn t.amamı ve ıed"ltlı ileler yu_ r lmes · eısa.sı ı·!aou ta lk~ hszer de tümenbıin ve 6 ncı 'tank tUmenlnln 
· ~la arlBl meıısuıt> olduk.. Tekaüd ay "61 ama.. -

~1lı:_!_~~- ft "!~en:e kend lerıne de talim ~ mane rra mUnaeebe'.ile "e bü~elerını ta.t1b etnıettedlr. BU ge _ 
.... _... ı.ıt.te rütbe ile veya rütbeeis nenlın kumandaamda.;c1 kıt'alar, 42 
veya allelerıne verilecektir. =~ltı.n.a aaınanlann l ulumda al_ :me&Qn mahalli l:urtannıışlardır 

2 - Bu bl.rinc: fıkra barlclnde ka. ..h1~. tek.aüd e.ylı.kıart mik.. 57 kasaba alundı 
ı ıar lmakt.a oldukları makta oldUllU<IWı 

lanlara m3a9 ı ın 8 ...,_..,,..tlull& mıaoze.m üc eU olıln- M~. ıs (A:.A.) _ So,,,.et 
._.. tutannm Te 8Cretıl lii'tii • - tl .IDSlın&mile b&llt · ınMta olduUarı ücret denoe&D n bir ıarm bU ücre enn.ın baklartllda 1'."li rad)"Oeu dun Kızılordunun yenıden 
aşatı dereCe Qcretcıln y&n.11 20 liradan olıdutu =ab~Umler tatbik oıuna: 57 ituabayı İ1Kal ettiğ"ni biklinnek 
ıı.şatı oımamM Usere mmaub olduk - hadak.l tedir. Birçok kuımleıde ve bilhaa 
ıarı da.in ve mile6Se&eleroe kendiler.ille cakt~ aıle taı:ılrln"n tekaöd ve • KJin cenubunda dii4man 9iddetle 
ve:1a aileierine verilecektir. sele'!'de yetım me84lna mtıstah&t ltimaelere mukavemet etımıttır. Buna rağmen 

3 - Bankalar \'e allesse~ • maDm' olduiU t.aarıb edil~a. general Kuznetzov kuvvetleri cenub 
mUst.a.hdml tabld~=ı.::-:e ~- l)eVlet Demi?"Yollan memur

1
Ye :- batıya doğru İlerlemektedir. 

lıtl&rı barem ., ....... ~ - ._ ....... _,erloin Ucretlerbıe dar u. -L-

tlıbak etmıyenMır bektmda aylıltlanıı& ı.m~ u maddesi htlcmil mahfuS •-•a ceplıeabM1e 
M en 1Mm deftıee aJlıtını alan OeretH nun 9 unc 45 ırftnlot &alim .e ma.. Koııtova 15 <A.A.l - Taıa ajan _ 

littefl•kıere göre memurlar «4bl muamele yapılar.attır. t\ltljmn::d tinin balen eı1'b altmd& SID& Söre, MOllkcwa cephes ndekı Sov. 
De"r!et ~nttmda .ı!ıo oeWt!11 m'Jsnıl ~ lal" ;lırı bu kanunmı neırt ta_ 19' b'aları iklllci Alınan tanlı: t.Ume. 

,..,_ .....,. 
1 

l9el -~) t.ert.Glerinden t.es!a ed len tadTolania buhJD.Ml .,_.1~ llyibada ttayda _ ili ile 106 ncı pi:)'ade Wmeııinl ltova.. 
...... _--. VCJ& buna }>eUer tnuvalı:kat ltadro'lar. rlı~ Bu llJ·ha Meclia"n c;.r,.am.. lamata devam edıyorıar. 
~ ötren ld tıne ıl!ıre, Bl.rmaDJ&. da her Nın«i bir SU1""tte mu•11Jı:1taten dl~·~ıaında rıörUş(llecektir. Valbf • TlkiG 7elu 
C1t - Cleb~ nottumda Vdt>ria PriDt aylıkla iBtthdaal ed lenl.re kactromn - ba _...... Moatova 15 <A.A.' - Pravda sue. 
htı t.ulllnaıı bir k.U,ÇWt ın.tı~ p.'"DiSOn'll ıealnln blldtnlitlııe ıöre Volkof _ Tıkin 
~ mect>ur17et1nde u'mıştır. ı .. lngiltereye harb i!Anı dl'Glıl'YOlu dilıpruu>dan tem aıenmıtta. -::Ul lSB~::.A~~etl Saat 18 da Japon ara gora dOlaJISil8 Y.."Nl'7"4a inldlar 

rteei St.okhıokn ıs <A.A.> - 8totholmun 
~ İlfll tebl ide. W.ilnktl ha flla• tarafı 1 mel IQf .. a} (Jllle ....... ı llNi .,, ... , uıtm maııbfellerlnde yapııau tahmin -

~ ~n u;':-1:.~:~ted:.~~= pdüi\inii bildimıektediı. Bulpr hükfimeti, Büyük Bri. !ere c6re Ruslann blrÇGt &a,lerl aı _ 
~~elen, ötle üseri Manıl l bö-1 .Ameri.kehlar ayni zamanda, Ja. tanya ile Birfetlk devletlere mata muıvatfalı: :>lduklan M06kova cep 
.L'f'IQderı UÇ&raılt bomtı.eıar atml4Ü1r&a 

1 
.. ._ __ ..ıa A-arL had> ilin etmekle tamamen AL ııe.IDde ric'at eden Mihver tUmen 

'"°1ıar• Htcboldild crtarına düş • ponlarkl ı..uzon aaa-- '""'"' man ve ltalyan tahakkümü al. leriDin sa.yım 51 den aşai\ detildıi 
V . ve 1....etıupi nokıtalarına H - tmda bulundui>unu göetemıit ve Rus ileri hareketi b ba8Ba Tula clva. 

ıgan ı· · "' ntıda ve Orel ıatliı:amet:nce aert terat.. e .J..-. lierieJ"l ker çıkarmaları neticesinde Fı ıpın çapulculuk projelerine tam acm.. - ::::ı.:6 <A.A > - Rem! teb ğ_ ler de mücadelenin ıiddetle de - patieini itıbat etmıttır. Mealek Jtller l:&l'd~ifttl'. Donetz ve Aza.it de. 
,..,_ tine ~e • .Japoclar ına. b d l r it"ııL--ı"le tarih .. j olan profesör n1zi bölcelei1nıde Rua llerı hareketi da. 
İP~ ~ldıkları atır •1 ata rdmM vam ettiğini kabule mec ur ur a • uaı- ... ha atır ohmlıstur. Bununla beraber Al 

~~ a dotnı .aarnızlanna deY&Dl P---öt.r'''-_ıen •Ül'eileb dıier Ja Filov, memleketin hı en yeni mantar Rmlann b.r noktada cepheyi 
~tad a .... _....~ d la an"anelerini terketmi•tir . ........_ ve arasl tıunma... ır r. L etlcrı bu talr..ım a a n • y YU'dıClarıın .kabul etmektedirler. 

•ao ilde ~ e den me'tted r: pon a.tlVV • L d d Bundan 90nraki ihaneti hiç PJııll.ndiyada .>ü.Jtık bı: ınlt!&ar w 
,,ı-11t .... _:-~ ,,_ ....... nda anza ı b r a-. uh d' f ba-La noktalllrln a a ·· h üt". yaLkız bulunan -..ı-;--nın ~"""' ... nın m t 1 ,. 'k h tllP esız m e a. cıddl end,,eler ızhar t'iiilmekted r. Cün 
.._~1 mubarebf''e. devam et - hareket hali.ndedırler. Amerı a a Türklere veya Ruslara mütevec.. kU Piııler noelden evvel Moslı:ovanın 
~ lr V~ itan tktır Dllnkll da i&rını kan1tırao ve yer- c'h olacaktır. Fakat Ruslarda za]Jtedllecetınl iimıd e~ltte ıd ler. 
ler '--~ 'Kelantan da b!!.at fa.al yet. va mey n . _ı.. "b edeo Japon ----"iyet vardır. Bulgarların 
-,,.~ed lani.ttir Penanı. dim bom. deki tayyuelerı taorl rnuıu d 
._ - edl11nem ,.. de J'poh'da kı_ . ,__,_ dunnadan devam et. yapacağı harb illnt Ruılar a 
tır. bir M.a tebllitesı tattt venbn ,_ hava aua-rl hiçbir tesir yaratmıyacakbr. 

nme~k~t:ed:!!ir~·,..,..,.. ............... -;=~::~:::;;::::;:::::==~:;::::::: 
Akdenizde iki ıtalyan 

kruvazDrU batırıldı 
n .. ~!:'· ... batk• bit haber alı. ;,; 1-*!. Japon bord:>ardı~a.n ta.yyareaınin 
-"9wm'. detNişae"I_:~-:..:_ ._.u_.

1 
tôediinne düıtiiriildüğünü bıldınnı,tır. <aa. laralı 1 lncıl ~ada) 

............ .-,...ıar "7- .,.__ H b JWan Amerikan ,...ileri Londra, 15 (A.A.) - Londra. 
lbnıllıl. 15 «u, - Resmen bil Nevyork 15 A,A.) .. ar Vatintıton. JS (A.A.) - Bah. nı.n iyı t.b« slan mabfelleıınde 
~e IÖl"e Mter yötl\l iki J•poD miii:ldetince devam etmek uzer~ riye naDl'l .lbay Knox Peamar - tahmin edildif ne göre İtalyan fi_ 
~... dön Lepapı açıtında ~ NeYJIDdt'da 15.000 lr.itilU& hUSU91 ı ıı·· 1 d b '--- ·-~· t;"' t&nwtltrf tarallndaıı batınJınlıt- bir polıe teıtldlitı yap lmıttır· Bu bour'a kal"fl yapı an uctmı aı: a ır KJ1N fl'lllOl modern kruvazörlerinin 

. te,el&ül l'fılklerı karartma itile met. zııhluıMl ve 5 b~a ha~ gemisinin yarıamdan fazl .. ııı ve ayni mik -
JUe'a& ._.... 1_ Ll .. ,__ da Iı:.ayb~duğunu bıld nnıttır. tarda muhrlblerıni kaybetmiıtir. 

'-~. 1• --ıoon'dan eul oılacak11.r. .,ıa. arın • ..-....... u~ 1 lrtlL-........... ı1ı l:t...._--.ır " ....,... ()O d DiflJM"' • U11C - Brıtanova aı·aneının muharriri ·-unr..ıconc a hareke ptlnlar kararttlmu. İçin 28.0 evre ın - 1; (AA ) B h 
ı.t'llc~nce yapıJ.maktad•r. Malez:ra J&. kıta ınefttezi kurulmuıtur. Bu ıuret- Vaıington, · · - a - diyor lr.i: 
l'~mın eamal tısmınd:l pek IJ d - le ~.-11.. bar_L_.ı_ 250,000 limba .00 ye nazrrı ai>aY Knox_, Paa"fik dko • .ıltalyan harb gemilerinin tek • 
~tı na ea.cuıı:ı nanımaantn hua.ra ugram11111lf ta -

Dlubaı-ebeler cer~an etUil haber clürülebUeceıktir. . 1 timdi düpnanla İrtibati tes· a t\-kdeııizde a&riinmelerinin se 
~~flirtedlr Kıt'atanmız cephenin V "ngtıo 15 (A.A.) - Harbi ınRl n "ld" · · bebi herhalde L a a !.\Hıver kuv 

Fransanın büyük 
hatası 

aın böyle dii'6nmedltt lae mrydanda. 
dır. Elinde bfrlıok imkan 'ft vt"'ll~ler 
IMllunan Geıttal \\ ~ıanıl b il' ibtl_ 
yar eJleditl hareket dununu De. bu E n nihayet harb~ k11.rllj&n Birle. tellllbl red n lnklr eyledftlnl lsbat 

Pk Amenkallm aldıfı bir takım etmie&ir. Şa Jıalde Fransan n &itcYe. 
w.dbirler YU&Ulld~n bu mcıolc-ke ıu Ahnanyaya k~ olan taraf ile bir ırtbl 
Fransa l.le mır,nascbetarrinbı l"lttiqe "9&Sh bir lhWifa duşmeırl mukadder 
vahim bir sekil aldığmı &Jall& iell'r f. ~bldlr. 
lan haber vermektedirler. Uı.erlnde Sö1lemf7e libam yoldm ki ınyudie 
durulmak liaım ıelen bir vakıaya ita- yaran tedbir daıma zarar ret ~n llil' 
ret eden bu habere &7nca busm.i Si" amtıdtr. Matl6b Fransa lein ba kalıle, 
ehemmiye-t verm•!k rtc )erıodedır. blUıaıısa, aetk bir :nıana Ye mahiyeti 

Fransa matliıb olup da Alınan)& ile t-ıalz balmunaktaclır. 

ukerı olınır.rnlard:uı 111.yri iAlıalarcla Alman orduları huru!Jan bir sPJ rftıi 
ltbirllii yapmıy..t mecblll' olduğu veya ~nsa tapı-aklarına atarllen ;rapıla.. 
karar •erditf cundenberı bu iki ıu m.. ak iş iki şaldan biri teli: 
.ldtet munuebetl esMen lbnonı bir Ta matliibiyetl kabul ederek ma .. 
mahiyet almıya *1an~tı, İ~aUere_ b~I ~d"n tamamen bıı,._ 
llill ana ve ısrarUe Fransaya yapılan ol.an ba Juu1Hle, dunkü d..-anla esaah 
ihracat da ablulı.a ldblriennc lır.rrı.. bir anlaşnnya varm:ık ve icab eclr.ne 
yen rl&7et etmes nden dolayı bir kısım cephe ~rmek, yahud bik6meff 
Fransa n bilhassa N"mn mahfellı•r, I ve eldeki sinde kavntıerl Afrlka7S 
~a lı:al'JI tıt.r.ır duymakta naklederek h1diselerfn mn.takbd lt'1İIL 
klfl~.r. Son karar, rcrl.lll şe ıore, bu melertnl ~P 1•ni bir hamle lfla 
daypyu t.afkın bir infial h'11lne re • haZU' durınak, 
tınnek istidadındadır. Maliım oldutu Franaa ba tedbirlerden ble Wriıll 
ilsere lnrtltere de b rabn' Fn nı.a da. benİlnSe.llledJ BU!aelf! 'bir 
Nonnandiy~ &ibl, ile do Frans rt~ latemediif ~ iki şak~n ~ ~ 
~ ft .... balıumandaa birer han.. lenlr cibl kabul eylemek mttbueyr.UJı.. 
ka addedtlml.re sea olan ~ ye de bıralnn&; bwaun meıı'aliyeU atll' 
kıymetli ticaret ıemll,.rlnl harbin bat. olabllir. tııaanlal' rı'bl mlll•Uu ıie -... 
~ıetnda. hava b1>mbırd mantarından manında ka.rar verm~hıi biımeı .. arw. 
korumak ~in Birleşik Amerika ıunan.. Bocalaaaa siyue&inln 'bu&'iinlui 4iQa. 
Jarma yollamış ve banlan, oralarda da aıiak 'bir Jeri Ye btr manuı kal_ 
emnlyH altuıa alm1'tı. Ahnanya Fran mam)fiar 
_,.. leWi. eder etmt"S, vakit, TakH., • ** 

Türkiye ve iran 
Birle9ik Ame-rlkada ba semllerl he • 
nlmıleme meJllleri bas rös&enll. Fakat 
bu ,.m.ıen dotaıı memnunlt"e sizlikleri 
habaz ıı•arscak makul bir fornıal 
bulunup ortaya siirülenaedlli lein. her 
defasıncla. bu ıaaan urlar tatbik e. (Ba!J tarafı 1 inci u.yfadaJ 
dilemedi. Fakat :ıkla ıelcn fikir, sa. düklerini anlattıktan &OTl.Ta RUS)'& 
mania yer etti. Bd'ıeşlk Amerika. tim. ve lngıltcrenin Laııa yaptıkları t -
di h&l'tM: rlntiil ~tn. her muharib ufak teklıhnden bahsederek. dem~ 
devletin beynelmilel devletler hukuku 1_ 

bakımmdaa serdl'deeeğl bir takun tır a.l: 
bahanelerle biyle bir 1.$1 tahakkuk «- Bu teldıfte gaye ıu ıelukle 
Ht.lrmeal pJTi munıkün aetlldlr. Nı • ızah edılımittıı: Bız ıkı nıütte~ık 
tekim .Amerika da. fJİDlcll. biJ'le bir devletız. Pek tabii olarak b rb rı 
•eaileden istifade ediyor n Blrır.tk mizle ittifak yapm11 bulunuyoruz. 
AJneri[ada buluD&D bütün l'raNls İranıa coğrafi durumu munasebetı... 
re~rfnl mltsadere etnaln kallı.lı!ll7or. le aradakı münasebetleri gerçdtlq.. 

Der b.a11»e airen 4,cvleUn. keneli 11• tirmek ve bundan azami •stıfade 
manlanna iltica e&mlt "Ya o sırada B 1 - ft ~ lııımdi u anıannda bala etmek gerektır. ız ranın cogra 
D&D pmilere et ko~ı blras ı~ dunnmmdan istifade eclemezaek bu 
bir iş olur. Filvaki Fran anıa b11&11nku iıııtifadeyi düşmanlarımız yapacak. • 
vaziyeti her hangi hıı.rb harici bir dev. tJr.n 
Jetla tam danan•aelfldfr. O, n har_ BaJVek.il. bu teki f n ... .:.met 
1Iİll .,._ela.. Aml!rikanm lnqrtifı).ü f L ..JO..ööL.. eilt L_ 

•• _..... .. _ _.,._ .. _ ~ be harlle tarah.ndan muva '" •-~ - -
ma-.-.. ...,..u...,re uc ..... a r bul _ _J"ld·-· . &.il ,.. l 1 Mecl•-
strmı.. matlib diıfmiil, bel )1lzden cıul. ıgınt, . •• ç n -
Abıua Wiliaıft• Yitra.mllt •e blnndlcıe verı~ığını - nnıgtır. 
Alma.alarla lebirlili ~pnuya JDe"ebar Firugı Han hundan .onra lra 
obn..,c.ut. l"IW.•t ba işb\1'li11 şimdiye nan kO'DlıfUlarından, bu arada Tir. 
kadar ukeri aah&7a intikal etmeclitl kiyeclen de bahsederek dem ittir ki: 
r'bl AlmaDya.nm ba hmasta ~atJ'ıtı •- KomfUmuz Türkh e 1· l-
oiiWD &eklilleri ;le, ,. 'ftJ& ita .-ta. nim tabaıi alakam ve.rdu. liuno•JJ 
lerle kabul e~lp lıer'3ral ulemiye evvel e>.manlJ devletıle lıan ara • 
ma9affak ola-.&ur .. buH ~lerlD eıodaki aıiiDasebetler iyi deiilcb. 
ııera ka~ Wr ~•leketan bitüD 8. ı. · i karı? iyi niyetler ~-
~ raiıDeD keadi mU.dd•ra. ıruııım ze " " " 
tım lumcliPn• ...,.la etnıa;lnln müm. muyoıduk.. Buıı~nku Türkiye ıle 
kün oıa-amtuaa, Framamn lnqönkii e>.manh deVletı araaında ~uyüık 
ba.11 i8t mlul olm11791. farklar vardır. On ıene e~el~ı bat-

i>-* WeıiltimU ...ıar ki Blrl"llk vekilliğim z.aınanında . Turk.ıye ile 
Amerika Jallt6meti. YransaJa ald " bir d09t}uk muahedeıı yapmıttık. 
barlte 1an:ra.eM böıtbt .,..taıan, tn>. Sefirliğim zamanında da onların 
kı ~ alW. .,_._ ... il ........._ büyüle Atatürkleri le tan1'!1l•k ~ -
ıtadar. O, btlna yapartl• ..._ kalan ıefini kuannuttım. HükQmetı~e 
Al ... eline •lıımStea ll11ftanut el. fUDU inandınnak iıter!m ki.' Tüırkı. 
auta. bma ele Pramanm blaa& kendi ye ile lran daima eamım~ bırer dOlt 
menfaati J'Olaada 'ft onan kalll••IP - L • d d. 1 
karialmaa bTası te••nde ureket et. blrn ... a:ıımın e iT er.» ") 
tlli •uw4:hıdediır. Bir k1ma Franm_ (Ankara Radyo gazeteal 

•••• Not.r Dam"ın Kanbu1'11 fllminiıı büyiik yaratıcwt 

OBABLES LAUGTOJI' 
yeni ve M>n eseri 

KANLI MEYHANE 
Türkc;e eözlü büyük seTgüzqt ve macera filmi 

Önümiizd.kl Cuma'cbmı itibaren 

TAKSiM SiNEMASINDA 

MES'ut GÜNLER 
Tilrlıçe SIJzlll - Arapça Şarkılı 

ABDül VEHAB'm en son zafer abidesi 
Pek yakında: 

SÖ1'1EB ve TAB:Si:1'1 
SİNEMALARINDA .:"'QMı kısnmda bl.raz ııerı çeltılm.işler. aıı . n, · - · eııneie çalıştığını hı ırmı~ır. vetleıının gıttıkçe nazıkle,en bir 

~ Jler ltt tarafın UVlD&M •ili" 01. ye nez.aTetlnin 11ece teıblıgl):" • d d----..l- buL----'--•ndan ı"Jerı" ae) ·---------···•.tlııı. ~ Dıuhbemel iee de b ı bu~ he. Filıpinlerde diifman faa yeti e.. ~ IUDIDllt-. .. ... 

\'ıl bir haber al n m11m •1!'. vam ediyor. Umumt vaziyette bat- V E F A 1 mektedir. r CASUS Boq_K .. s ric'&tl ka bir cleiiti klik ytoıktur. Kara ha- . . _1_. k b. r hae. Torplllenen lnrlli.ı semilerl 
L~ra 16 CI .\) LODdra as'<erl k deri Appıırİ Vıgan ve Lecas.. Dr. Pervin Ka.emt1111Ll ısa . Roma 15 <A.A) ?tıı v n orduları 
~elleıinde erıd ine göre fngi. r-e e .. 'erıne ın.hisar etmittir. Ha.. tal ktan .anra Gureba 2. ~cı cerra. ba.Ş.ı:umandan ıtınm tebl ğ.nden: 
""-tıı_Vl'etler Kowloon'dan Hon«..Kong pi ~)gel ~a ııcıaı hiç bir ma..1 hi 1clıniğinde vefat etmı.ıır. Cena. Jl'e emflllrk. denilı ln~netler ne menaub 
~e çekilm.~dır. waı dan t . . Y zesi butıiin (saat 14 de) hastaneden bir taı>ido m~t batınlmıetır. De. 
~~ &anarelerialn taaUyeU Nınat gelımemdııtır. taamı& k ldtrıl:p Ferıköy mezarlığına def. 16ltl gemiıennmden blri, dotu Nr.. 
~ 16 <AA ) - oeneral )fac W• av•- a . · ~nim~ b:.r bıg Uz JmıvazorOne torpil_ 
~ ~---.ıı'--.a- bildrll...,.r: Va•Lftaton, 15 (A.A.J - Bah - nedılecektır. Ur M ,__. .. ,_d __. 'Ilı..~ --.............. _,_ ., •• _ d 1 d d d lesine taz"yetler.mi. e ta&J'TUZ ~.ş • era.c:u AA en .....,e 
~•relerımıe dfin a b kes ınin. ri e nezareti, dün Wake • a na Ke er d te- b"r tncllıZ knnuôrU de torpil _ 
~ aa N ~"'111i6lerd l" tkl ~r.,ı yeniclen ik. taarruz yap ldı - bı-:Y ıenmift.ıı • 
...-. .-.ı cd4f • r nıc\Z. de 2 ~ 

Bütün tcftlr 

Wihy F orst'un 
• 

BELAMI 
şaric. • nı eöyl yecektlr. 

LİLDAOOVER THEODOR 
LOOS 

Pransısca 

Oüael bır kadının qtı " 
.ııiyaseti 

yakında l:.LHAMRA' da 



Askeri vaziyet ::1 
tBali tarl\fı 1 inci sayfada! 1 nına bir tecavüzleri görülmed ğ nden 

leci ıcmem~ oıduğu bır snada SJvyet buradaıki HolAnda hav.cı ve den.z t.uv. 
~auı.o. Uı.a.l.doğuda Japonlarla da vetler.nden Singapura. takvıyeter gön. 
b\tıi u ... b r maceraya g.rıŞ!ll s o ar.;llt ır. derilmektedir. 
F.ğcr Sovyct Rusya co~ sarsılmam.1~ ve 1 2 - Sovyet cephes nde vaz!yet wllr<I... 
Uzakdoğuda:kl kırk ttimenllk B.ölıer mın ma.hlyet.nl muhafaza etmekt<.-dir. 
or"t ,undan bir kısmını Almanların Almanlarla mlitt.ef~leri şiddeti kl.ŞlD 
Urşısına çekmetn:Ş olsaydı, belki böY- ı bastırdJğı bugünıerden evvel Lenin • 
ıe bı.r macerayı göze alablllrdl. Fakat, grad _ M.o*ova, Rosto! hattını elde 
bugilnlcü vaziyette bu biraz f(lphell edememekle plln!arının birinci mer • 
görünmelcted:r. halesine ulaşamamışlar ve güç bir du. 

Bu ara.da. JaPonlann gerek BJ-Ieşik rum.a d~Uşlerdlr. Flla.t, çok yakın. 
.Amerika garıb sahillerile Ha.v&i ada. da bu güç durumlarını ıslah edecek. 
ıarı mıntaltasındakl, gerekse Filipin a. ıerdir. Şandi, bilhassa ıltışı geçinn~ 
dalarile Hong..Konı. Binnanya, Mala. 112ıere mthab ve ihzar etmiş olduktan 
,. yarımadası ve Singapura b.~ elan hatta çettilmeıltte ve Ruslar tarafından 
fiddetli taarruZ:.arı devam etmekte ve sıkı bir surette \Kib ediıdilclerı cıhetle 
i1.t hal'Sete ~l.\dıklan günde ~ller'ne tUçük m.tkyaat.a, takat mütevali b ir 
almı.s oldatlan inlsiyatöfi buiiln daha şekilde hırpalanmaktadırlar. Bu elim... 
tunetli bir fek ıde ellerinde tutmak. leden olmak il7.ere eon SOVJet tebllt. 
t.adırlar. !erinin Moskova çevres!ne ald kısım. 
l Bu bareltetleır cümlesinden olarak lan bazı mühim ş.?hir ve ıltasabalar Ue 
fB irincdtt.nunun on birinde Bir~llı: A. birllıkte 400 t.adar köyfuı istirdad edil. 

lmerı.t.alıl&rın 33,0IO tonluk en mo - dilini. Almanlara ehemmiyetli zayiat 
dem bir ta:n'are sem'sinl de ııavai verdlrild.ii'ini ve ıı-~ne ehemmyetli mik. 

tadalıan aelklarında batırmışlardır. Bu.. tarda malııeme il'tlnam ed ldltini bil. 
nunlıa. Birle$k. Amer!ka donanması dlnn~er. 
yeniden etıemm:Yet.li bl.r surette &ar. 3 - Şimali Afrika oepheQndekl va 
aılau7 ve Almanlarla i'taly.anlann bar. ziyet, 1enlden b(l:yWc zırhlı ve motörlÜ 
jbe glnneeUe bu donanrruı~ıı' Pa~ı,k birliklerle pl1ade birliklerini harekete 
~e Atıla Okyanuslarında . ayn - geçinnlş olan ve General Cunnlnghamı 
7a tabimi daha ~.t.ı.v.ııı· t- • e~mıml - defıŞtirerdı: yerine daha enerJılı:: bil' za 
5-etıe baş g&ıterm Jt:r • Birlee~ ;-me. tı getımı.:ş olan 1'nı!llzlerln lehinde in. 
rlta dol'anmaaı ,erçl l<M" " ., t b:ı. 
ren ve 1943 u ve 45 aene~r!nde ln _ t4att.& deıram etmntedır. &ıılmn Te 

ı. h'- erec.-ek ve aralannda bu_ Bardıa artılı: tamamile tec:rld ve mu.. 
~ "J~ donannw.sında bulunan _ ~ra edilmie, General Remel, tuv. 
taro•n dıaha süratli ve daha büyttk ve.~rtnln bilyük kımılle Tobrut ıal"b 
ı jda eMIA 45 b!n ve d.<tha blhitt bölgesine, 1anl Tobruk • Elldem hat_ 
~nelJAı 1; e fO 6 dan daha ağır top. tına çekilmiştir. Zayiatı ehemmıyetli.. 
~a :ıUıselrA.h aaır gemiler d" bu'u. dlr. İngiliıJer şimdi kendisin; daha ~
naak olan bir t&knn yon gemn .. r1e n;Ş oenıberler içlne alarak imhaya 
ıak."liye edilecektir. Fakat, t>U<rtlntln utra.sJYOrlar. Almanların bilhassa Ro8. 
en mllhlm ifl ille altı ay zarfında Pasi.. tottan çekılme~rile geniş nefes alan 
flk haık mlyetillın elde bulundurulması :tng!l'zlerin elinde büyük kuvvetler 
ve cenubi Ola denizi çevres'ndeti iş. vardır. Bımlann bir kısmı Uz:ıiı:şark& 
ıer;n tasf!Ye ve lkmalid r. 1ngil'zler!n gönderlllYor. Fa.kat bir cısını da Ub. 
'1ti ~ gemılerlne de lndlrd'klerl yaya geljyor. Acaba Mihver. Romel 
maIOm darbeden '°nra hsreklltın baş_ kUVV<."tlerlni kurtarmak için tedbir al. 
ladılı gilndenbert batırd·k'a·: VC"" a_ nuyor mu? Bunu şimdiki halde bile • 
alır hasara uğrattıkları B!rleş'k Ame. mlJOnn. Bat.alım, bir lkl sün daha 
rib :l'nglliz harb gemller!n1n 140 b'n beklı:tıelim. ft. D. 
tonn balil oldu~unu b!ld'rl'n JaPonl&.rm 
bu lşde muvnffat o1aca'tlannı sl.lyl". 
mek müb8"hlı lJir şey olmaz ~ngilt ~ re ve Amerika 

müşterek bir harb 
mec~isi kuracaklar 

Japonlar. :&rleşik Amer ita donan. 
maauıın tıQvWt kısmını bu suretle oya_ 
l.ıya.raık prt>t Pasıfl.k bö'ges nden bir 
haylı uzaklarda tut.makta ve BirleJik 
Ameriltanın Havai adalarile P!ll:p'.n a. 
daları araaındak; dile' den'z üslerini 
eller.ne geçirmekle iştigal ett'kleri sı. 
rada P'ılipln. Honıı..Konıı, Siyam ve Londı.. 15 (A.A.) - Son za.. 
Malaya yanmaduı l&halannc:ta baş'a. man)aıda Avu.tralya buın bUroau 
mıe oldt*ları bazı hareketlerı de ~ • 1 . · 
ıureUe geliştirmişlerdir: ve bırçak Avustralya ıazete erının 
Pıbpin &dalarının en şimalindekl. Lu -.hibi olup halen Londrada bulu • 

IOn adasının ş:maı kısmında braya nan M. Murdoch, radyfo ile yaptığı 
çııkan m~ Japon kıt'&l&n Manllt. beyanatt.., müıterek dava takib e
iltl&ametinde cenuJN. d~ru llererken, den müttefiklerin, müttorek hare • 
bUil'QaQ evvelkı 1azwnızda yUrüttüili. L I · li l<l"v' · ·· 

ütı blr t&hmı.11 daıJ'eiınde diler Ja _ K.et . etme erı zım ae ııını aoy • 
~·...._. kıt•aarı da bu adanın prb ve ce. Jemııtlr. 

~ ına çık.anim.~ .ı . bü•tin bu Mumaile,..tı. müttefiklerin pek 
:ıt'alar b .. lerlie ahenkli bir surette yakında, zafer i elde etmek makaa. 
11anı.ı.w• trlemeğe t.a1ışmakta dile. haı!b planlan tanzim eden yük 
11111unaıueıarma " P. bir müdafaa ,_ b" h _.._ I' · 1. 1 
:acıaıa&ta o!Jı.ı:ı Yıl 1> Bir,etUt 8e~ ır a111.1 mec ısı -.unna arının 
~erWta ı:.şkomutanının esas müda • muhakkak olduğunu ilave etmiı 
taasuıı M.anilA et.rafında ıyapat'atını tir. 
r~teren a!Ametler de buırUn daha ---------- ----
fazlalaşn)$tır. Gerede era Memarlllfunhn: 

Hong,.Kongun mühim bir ileri mev. 
zil Japonlaruı ciıne ııeçmiş ve J&PoD- Oeredeoin Yutan Kuldan töyllnden 
ıar ıtaarruzlarını ·buradan b\ZZ&t Hong_ Çıvgın otlu Ahmedln borcundan dola. 
Kona Uzerbıe tcvcıhe bar:lamlflardır. yı haoedilerelı: ·bu tere paraya çnorll_ 
Kantomıun ııarb;.nden mllll Cln ce~ mes!ne tarar verilen mendi' Jı:l.lyde 
ye kunıet~rlnin ya.pacalclarm<bn vaıtf HO lira muhammen kıymetli Be. 
bahsedilen hareketlerden henüz bir len nam tarlasının tamamının 15/1/ 
&ıe& ve &ada çıJmıamlŞtıT. 942 tarihine müsadlf Perşembe günü 

J&ponlar s,yamdan aonra Fransız ac* artırma suretile paraya çevrile. 
Hlndı Cin~! ne de bir ittifak akdet. -: cektir. Tallblerin mezkdr ırUn ve sa.at. 
mifler ve bu sureti.e bütün Hindi Clnı te ımıhammen kıymetin % 7,5 nlsbe. 
Yanmadaaının menabi ve vesaitlndm tl.nıde pey veya mUU bir bankanın te. 
da.hl tattfade suretile Birnıanyaya karşı m.lnat mektublle icra dairesinde hazır 
yapmakte. oldukları ve muhtemelen bulunmalan ve ip0tei sahibi alacak_ 
Milli Çin llı:uvvetlerine Gtuşı yapacak_ lılarla diler alAlı::adarlann bu gayri 
ıan h&re'ket.lert daha z'yade tuvvet - meokul lir.erinde hak ve iddıa:arını 
ıen<!'rebilmek Unkı\nını bulmuşlardır. miW:>it vesaiki,le Uln tarlhlnd:m 15 

Malaya y&nmadasunn muhtelif böl. ıUn lç1nde Mlreye müracaatları ve 
plerlnde ve S.ngapur :vakmlarındaid artırma eartnl\mes!nın bugllnden itiba. 
mub&Nbeler lı::ansık bir ~ilde deyam ren Nl/488 lfo, i!e açık bulun<hırula. 
etmelrte ve tnııilız kuvvetleri ild bQyUJı: catı \"e birinci artırmada teklif ed!Jen 
ııeaıilerinin z'yaı:ı.dan sonra dahi fiOk. en YGbdı: bedel m.ı.ıhammen klymetin 
ekklet.lı bir muk<lvemet göstermekte • % '1& ni bulmac:lı'1 tatdil"de en fazla 
dirier. PM&ı. 9u mınta.Udakl ..Japon art.ıranm t&a.bhlldQ baki tatmak ear. 
baaktaınm aon yırmi dl.lrt saat srrfm. tile satış 10 trilıl geri bırakılarak 10 cu 
da daha ziyade artmış oldutu da an.. günü aat.ış masraOa':"ını teeavt.lz et. 
l&fllmalttadır. met ıııartile en fazla artırana ihale 

J&ı;>Onların henüz Hollnda Hlndiata. ed~ illa olunur. 

Türk H '\va Kurumu Ô:lemiş Şubesinden 
TüI'k ihama• lrurumu Ödem~ tubeslnln lcmtJaaı bayramında t.ophya.cıaAı 

turban deri ve bııreıaklarının açıt ıırt.trmıaısı 23/B.KAnun/Ml tarlbtne 
tastlıyan Perşeml:ıe giinU ödıemlf •ubesita )"apıaca.kı'r. tııbectUerln '8-?t. 
nam.ımnll gwmek üzen İstanbul fUbesMe Ödemlt şubesine ~ ayrıca. pey 
sürmek lçln de ÖdemLş fl.)beslne mUraeaıa,öan 11'.n olwıur. .ıo:ıoc. 

lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan 
iıAn No. 132 
De'PO. malam ve dilıltkl.nmda wya ~ -bil' yerde eltrıde bir çuval., 

81 fMJa bu guru olanla.nn bu. bulgarlar ~1 bk' tekilde sa.tıı • 
ınıak üı.ere bağla1;.nuş btilunaun "feya bu11mma-m bulunduklan ,.er, m!ttar 
ve 1dıM eJıd olduk;.anm ~ bir beıyanname ile en geç 1~/12/9tı cu. 
ma giinü ellı::ıfallltna ıtedar mahalli en bil7bk mtllklya lm1rilkleri.!e vilA.. 
ret tqıe müdürliiAil ve flıa.ı m-llra:Jı:abe bıOraftı eecııııne l>lkUrme~ri lil • 
llUPlU UAn orunu". (11110) 

Hukuk Fakültesi Dekanlığından 
Fa.küıt.em13de 15 lira aaıı rnaa$1 bir mem'IJl"fyab mtmlıaaur. İstıeıkıUerln 

BlrmoWcAnunun 22 ılne ka.dar Fat.tllte kalelnlne mllrac:ıatıarı cll179• 

Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden 
Deniz Fabr~lan 1.şçi reviri ec?.a'bane*>dıe 100 ıra llcretıe ça1ıftırıln16lc 

cıya iht.yaç vardır. 0z;,;,.:-:ves.a.1klerllO birlikte Oöloülct.e butıma.n Deniz hbrtblan 
Umum Mudürlüğütıe müracaat et,aıelıer1. c10828• 

~-----.../ 
KIZILAY 

Aylak resimli mecmna nefis bir 
halde çıktı 

Biııçok tanmmı.ş muharrlrlerın 

ve ressamların yazılannı zevkle 
aku:ya.cab.ın ız. 

(TiYATROLAR) 
tsTANBUL BELEDlYESt 

1 
ŞEHtR .TfYATROSU 

Tepebaıı dra m kı1111ınd• 
Bu aqaın aat 20,30 da 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
MOTHtş AiLE 

SON HAFTA 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 
icabında giinde 3 lrtıf'l alınabilir. Her yerde Pullu kutuları urarla iateyini~ 

• 

• aarı 
duvar takvimleri çıkb. 

Baa .,.i& H en.al.iz takvimlerin tllldidleri vındır. Aldanma • 

mft için t.kviırnlerill gerek url'Ocnmda, ıerek blokların 

tünde (Saadi M a.ef'if Takvimi) adma dikkat ed ilmesi. 

Gayl imenkul satış ilanı 
lstanbul ~mniyet San . ığı Muciürlüğünoen 

Musta!a SaU ve Nim.et 4f8'14314 hesap No . aile Sandığımızdan aldıtı 
850 liraya U.r11 Eyllıp•e Topeular maballesinde Kışla. candesl n bahçe 
aak.afınıda ~ f6. ü, 50. 2 yeni 50/1. 50/2. 50/3. 50/f, tll No. lu fazla 
~ ve arsayı havi bir lı::öşlc: ile bır ahır ve bir dü!tklnı mllştemil hanı 
blr.lncl derecede il>Ott'k elmli!erdlr. 

Dosyada me-vcud tapu lcayıd 6uretinde <mededi' p.yrimenkulün a)'lli 11emt 
ve mahalle ve !Oılı:akta eakJ aynı yeni 50/1. ö0/1. 50/2. 50/2. 50/3. 50/ 4 
No. lu hududu sat tarafı Çaml.ll'lu h&ıı arsası ile va.lcı! arsası lcıl!l!Mn Tos. 
kaıların tarlası ve arta ciheti Tolkalann lnc:U'llk denilen bostan mahalli 
ile bahçe eoıkatı 10l tarafı HüımU ve Galip sun.anlık mağazası He Anaata. 
ım mata.zuı ve Patma hanesi ve ön &&rafı tış1a caddeaile mabdud ot de. 
P<M5U \le han ve bahçe fula.amı mtıştemil ~ ve Arsa ve dlilckln oldutu 
beyan edı~tfl'. Tapu aydında 3 cU icradan .Yti, 7 ci ve Fatih sulh icra. 
larından birer ve Eyüp bina ve arazi memurlutundan t>rer hacls mevcud 
1ae de bunlar Andıl!ın v' müşterilerin h'*'*una ml1essir delildir. 

tlı::raza esas olan muhammin raPo!l'Unıda umum mesahası 8 dönüm l H 
met.re Dl11J'&bb~ı olup bundan 1 dönümü araa ve '1 dönüm 10& metre m1l.. 
ral>bf.ı fazla Mtıoedir. Müftemilit! maa arası blr k/.lelt ve ahır Ye b l.r han 
ve Wr düldclö&i'. lCötıt 3,5 tat a.hşaptrr ve 3 kU7U ve eletti'ik tesisatı var. 
drr. Köeılt H ve ilan 315 n dilkkb a nıNe murabbaı meaabaımıdadar. 
~ 8 oda, 2 sofa, ı matbah. 2 tıamam. 1 cini taşlık ve catı aruı 
vardır. Bina 'ff mu~ua.tın hali hamı lk1 ıkat üstü ot deposu olan ahı.. 
rm IMll8oh.ul 135, ı tat ahıJ1n ~ 285, kah.venin mesahaaı 3'1, ara. 
*ı dllrklnının aaes~ı 50, anbalıtuı meısah&aı 48, 110 kat evin mesa. 
bası 10« met.re murabba.dır. İlı:i düıklı:ln, 1 od&, 2 90fa, ı m&tbah. 3 belt. 
ft ........ ,*'" ı.-ın tlSe'rtnde iki od-. ...e elektl'tk 4ıeeieatı ve UQ ltU7U ...rdır. 
Binalu tAgiı' ve ahşaptır; 

Vade&lnde borcun verilmemesine mebni b&klcmda yapılan takib tıııerine 
3202 No. lu kanunun •6 ~ nı.addeslnın matutu fO cı maddesi.ne göre aa. 
tılma6ı lcab eden J1Dnda 7aıılı gurımenkuUin tamamı bir buçUık ay 
müddetle ae* arttıroıa.ya ltonmu,.tur. S.t&.t teoı.ı ılcü lcaJdına ııöre 7apıl. 
maJtt.adır. ArttınnaY& sfrmeiı: .Jateyen (412> lira pey akçesi verecttlr. Mılll 
bantalarmıı.1'ıdan birinin t.em.lna.t. ınektııbu da ıtabul olunur. Blrlkmle bütün 
vergUeırle belediye reabnlerı, valı:ıt karesi ve taviz tutan ve telllliye rfiııu.. 
mu borçluya aiddir. Arttırma '8rlname>i 17/12/41 t.arfhinden itibaren tet.tik 
etmdı: ıeteyenlere 8aııdık Huku1t işleri serviılinde açılı: bulundurulacaktır. 
Ta.pu sloU kaydı ve sair lüzumlu meldmafAA 1&rtna.mede ve ta.itip dosyasın. 
da varcbr. Arttırmaya girmiş olanlar. bunları tetıltilt ederk satılıb çıkanlan 
gayrimenkUI hakkında her şe)'i öğrenmiş ad \"e tellklı:~ olunur. Birinci art. 
tırma 16/2/42 tarihine müsad!f Pazartıeel günü Caialotıwıda klln Sandı.. 
tımıma saat 10 da 12 ye kadar :vapııacMıır. Muv.akrat ihale yapılabiL 
~ içhi teklif edllecelı: bedelin tercihan aı.uımaaı icab eden gayrimenkul 
tnWı:ellefiye~ Sandık alacatını tamamen geçmiş olması oerttır. AJu;i tat. 
dfT<ie 80l1 arttıranm taahhUdll bati kalmaJc: eartılle 4/3/U tarihine m&adlf 
ÇlaıreUnlJ6 günfi ayrıl mahalde ve ayn! saatta ııon arttırması yapılacaktır. 
Bu artımı.ada gayrimenkul en QOk ar~tıranm (Wtlnde bıra.!ı:ılacaktır. Hat_ 
ıan tapu slciUerile tııabı't olma1'&n alltcadıarlM ve !r+;ifa.k haklı:ı sahıplerinin 
bu hakrla1111 ve hususfle faiz ve maııarife d&lr iddialuını i!An tArlhlnden 
itibaren 20 gün içinde evrakı mflsb'te'Prlle beraber dairemize bltct.:rmelf"l'i 
lA.zımdır. Bu suret~ haklannı blld'rm"m;IJ olanlarla ha~l&n tapu s:dllerile 
sab!t olmıyanlar satı.s bedelinln payla ımasından haric kalırla.r. Daha fazla 
malftmt almak ıst..ev,nleriıı 40•1 fS42 do•va N() . .sile andt~ımtz Hukuk 1'şlerl 
servisine mllf'aeaa~ etmeleri !Utrumu •'A" olunur. .... 

DiKKAT 
Emni7'et S&nrJıtı. Sandıktan s1ınan gayrlm~rimlU ipotek raırter?Mk iPte. 

yenlere muhalnllltnlerimizln koymuş oldufu ıceymetın "k •o nı tecavüz et. 
memıet üzere ihale bedelinin )'arısına ılcadar borç vıenn&k suretlle lcolaylık 
"nsterme~. nıeou 

Devlet DenlzyoUarı lşle,me Umum ı 
MUdUrlUGU llAnları 

'-----~--
KARADENiZ POSTASI 

hıbaırıbultian blr gün rötarla bugün ıka'dıl"llam,tı evvelce llln olunan 
Ka11Bıden17' ,.oıunun dUnıltü Pl.lzarte.sl postıası ~nuyacaırt1r. ~1 
dan 18/1Z/94ıl Pe~ günü kalkaoa.k (Tarı) va.puru Pa2tactes1 ve Per. 
felDbe podnh'rını blratıe yıa.:pıaca~ında.n Per§8R1'be programı.na lllveten 
g~ Vıalkl*ebı.· "l'f> dön.ül)de Sürmene, vatıut>lr, Tl'r.ı:t>o!u ve Ayancı.. 
ta ~. (11106) 

Türk Hava Kurumu lzmit Şubesinden 
944..IG eeneal ~ deri ~ be.raaıklaruun aıçık CU'tıtımıa sııreWe mü. 

rayedejıe lııonu!dulu ~ 19/12/Ml 01.RMo güntl sıaat 14 de İmılt Töf'k 
hıaNa lturumu tubealiıde bt1 lbt.lesi raP!laQıtmıdıan Lııtek1llerin me'Z'kör 
liin "W> ...ıtte fllbeJ"• ceımeıer1 ve 8114ı1' fad.~eııılnt görmek Te oku. 
mek amı edenlttln de hergün ctem.ir)'d.und& fUbemlze münı.caaQan UAn 
olunıur. (1086t.) 

M. M. V. Hava Müsteşarlığından 
Haıva ~ teknik taburu için otıomd>.Lt ve tırütör maltlnlBt.t 

ft meydaın ~ rol ~ va.kit 'Uıttaitaaa. .ıı,t1;yeıç urdır. 

Verllec81c ücret miltt4rl.an yapıı'8calt ımtAhmdll. gö&tereceklıeri ehli _ 
yete göre 50.120 Ura vas.ınıdadır. 'l'a.llıi-erln ~kl«l ae baNa müate • 
IU"IJllına ~tlıan. ri311h (11054> 

··························-··-·······························--····-···········-···················· 
Soa Poeta Matt...1: Yaza 111.ert Miidiırii : Ctmıd Fehmi Batkut 
SAHiBi: A. Ekrem UŞAKUCIL 

. Satılık 
Uşak devlet 

tomruğu 
orman işleLı.esi bölge 
şefliğinden 

1 - Utaft 3"1licı a4anı meza.rı.ııt all&nında mevcud 1750 adede dentt ıO&t 
met.re ttüıp 899 desimetre küp çam tomrutu &Çtk aTttınna ile soıi.l~ 
tr. 

2 - 'l'omrQt hacimleri kabuUuz '9e ort& lrutıur üızerlnden beeabla.n .. 
mlftn'. 

1 - 8allıııf tıaftılwlmi A.-... orm.ı Umanr Mldftdftllltllk. merW 
re"ftt Amirt.ltinde t.sta.nbuıda Omııan ~ Müdürlüiünde ve 1Jflık bm. 
ge tenli1:nde görüilebllh'. 

f - Beher ımil!!ıtn küpünün mtıı.mmen bedeli 1460 kuruştur. 
5 - Ta•lertn 1148 Iir1a 16 kunM muvallrıcııt. teminatla.rlle bh1l1ttl 

1812..Ml ta.rUıl:ne miiadf Peı\Wllbe günü Uşıallr. bölge !JfllfQlnde mitefek. 
lcll tomfl!fyona müracaatları. CIXJCH _ 10676) 

K' ZILA Y CEMiYETi 
UMUM/ ME7lKEZINDEN: 

ACELE SANDIK YAPTIRILACAK 
Maden suyu Ş:şeierine mahsus yaptırılacaJı: en AZ 2500 ve en çok 

'1500 Sandıtın 1mahyes1nln 2~1 12/Ml de paza.rlı.kla iMlesi ilt.n edilmit 
ile de lOin milstaceliyet!nc mebni bu .uret.ıe .ı.tı.alecin evvelce illn etmlt 
dldutuımuz şa.rtlar dahllinde 19/ll/Nl CUma e(lnü sıaat on dörtte ya_ 
pıJacatı, 

Tall>lerin şartname için Yeni Post.aDe kal'f18'0da Mımar Vedad cad.. 
desinde <Kızılay) hanmd~ KmJay depoeu Direlı::.töl'llltüne mfıracaat et. 

melen 1l1n olunur. 

Eskişehir Tayyare Fabrikası 
Direktörlüğünden 

Falıdb i9ID ı.ınncı n ıtlnıcl ant teavı,eci, tornacı. fl.reftıeci, elııılttrıtgl 
ıt8t& tamılrcW, eaıatçl "fe mak.lne orıa ı mı a.lınacktlıl'. Verllecelt ıünıde
Uk Omet Jslıeıklılertn ~ pbeftoeklert muvaHaJtlyet .,.. lı:aıbi .. 
t-.ıne pn cSOO. tı:muaıa kadar Jl(ibelı!ıb.llecellttir. 

t.t...-ım '"1Wııa'Dda mun.ttak alnıe'aft. ..... ııltme YGl ıwratıı.. 
r1le l>lltmum 21lU1111. mıa.snıAlaTının ~en.cmertne Md o'dUğunun bıTdlrll , 
IIl6'J'l gerekidir. İsbeklll.erln aşağıda yaeılı ~W hAmllen di1ekıoe ., 
~ gıe:n.el dlrektörlüğtine müracaat etmeleri. c9568ı. 

l. - Nüfus hüviyet CUzdıı.·m. 
2. - Aııbııtlılc vesHruı. 
3. - :mm.nı;ret müdtlrWiünden tuı:U.lı::U hiiıBnıühal Ulıdı. 
"- - Ok\i1 faohade.tnameet 
5. - ~ boneerıvla. 

Devlet Demiryolları lşletı:ne U. M. den: 
Muhammen bedeli (662> lıra <50> kunll olan muhtelif telı:il ve eb'a~ 

4000 adıed lW.lk rondela <26.12.l&U> CUma gtinü saa.t <11,30 on bir bU
putta Haydaı1>81Ş&da Gar b!nıa.sı dablL.ndı*l JııomJa.von tarafından aç* ek.. 
s.Ut.me U8111ile atın allDac.Ktır. 

Bu ttıe ginnıelı: iıılteyenlerın <49) lira <89> Jı:unışluk muvakkat. teminat te 
t.anımun tayin ettitt vesaikte birr.kte eksiltme ııtınü aaatine k94ar k'om6.. 
JOll& mUnı.ca&tlan tAzımdır. 

:eu !(le aid f6rtnanıeler kmılsJOndan parutZ olarak datıtılmaktadır. 
U0889> 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
~-~: ı• 

Sermayesi: 100.000.000 TUrk Lirası 
fJllbe .. .,... adedi: -

.... w ~ .. 9ftt ....... ........ .. 

' 

P.ARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

SlıU' ........ nd. tuiDbUü ... ..,.. ...... ~ -
.. 80 una a..1wıanıara .-... • ..,_ ..,._.. ara u. .,.......... 
plAM s6N D:ram17e dalıt.alacMt•· 

4 Aded 1,000 Linbk 4,000 Lira 
4 • soo • Z,000 • 
4 • 250 • 1,000 • 

40 • 100 • 4,000 • 
100 • 50 • 5,000 • 
120 • 40 • 4,800 • 
160 • 20 • 3,200 • 

IJlllılla&ı B .ablarmdaki parUar llAr ... lliaGe IO UNdaa .... 
c1U1m17enlen lkrami7• O*tıll tU dircle ,. • ruıuu. ftfUecek&lr. 

K1lr'a1ar .-.ıcSe c defa. ıı lfar \. 11 llalllrua. 11 •IGl. 11 Btr1DO' 
Unun tarihl .. ı1nde eeltilf'Oektlr 


