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CUMARTESİ 8 ŞUBAT 1941 idare itleri telefona ı 2020J F'ıab 5 kant 

Egedeki ovalar bir 
deniz halini aldı 

Yağmurlar artan bir şiddetle ve 
fırtına halinde devam ediyor 

Suların istilasına maruz kalan köyler 
tahliye edildi, demiryollarındakl 

arızaların tamirine başlandı 

,Sireneden Binp.zİye kadar oJan sabayı g&ıerir harita 

Blngazl de 
İngilizlere 
teslim olda 

''Wavel bir 
sihirbazdır,, -

Eritrede alınan 
esirlerin sayısı 

3500 ü aşlı 

İtalyan tebliği şiddetli 
muharebelerden 

bahsediyor 

Kahire, 7 (AA.) - İngiliz u
ınumi k.ararızf\hının tebliği: 

Trabluata Bingazi dün teslim ol
muştur. Parlak hareketlerle Jngiliz 
zırhlı kuvvetlP.ri Akdağ dağının ce
nubunda yürüyerek Bingazinin ce
nuba doğru giden İtalyan muvasala 
hatlarını keserek orada yerlepniştir. 

Ayru zamanda Demeden ilerli
Yen Avustralya kıt'aları ric'at eden 
düşmana netea aldırrnamışlardır. 
Maneviyatı bozulan ve moral itiba
rile de aşağı bir vaziyete düşen 
düşman, BingaLinin müdafaaaı pla
nını tatbik edememiştir. 

3500 esir 
Eritrede Koren civarında vazıyet 

rnemnuniyet verici bir tarzda inki
ıaf etmektedir. Kıt' alanınız Eritre
Ye girdiğindenberi alınan esirlerin 
rniktarı daha şimdiden 3j00 Ü aş· 
nı ıştır ve mütemadiyen esir kafile
leri gelmektedir. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

iTAL Y~~NLARA 
HAVADAN 

HÜCUMLAR 
İngiliz tayyarelerinin 
Afrika ve Arnavud-

1 ukta faaliyetleri -Kahire 7 (A.A.) - İngiliz bava 
kuvvetleri umumi karargahının teb . 

liği: 
Lıbyada İngiliz bombardıma~ ta~. 

Yareleri, 5.6 Şubat gecesi Bıngazı, 
Berka ve Geoabya'yı bOmbardıman 
etmişlerd ir. 

Avcılarımız taarruzi keşiflerine de 
v-am ederek 'nemina tayyare meyda
nını mit.ralycn ateşine tutmu~lardır. 
Yerde bulunan bazı düşman tuyya. 
releri hasara uğratılmıştır. 

Bingazi<ie avcılarımız, dU.,man mu -
kavemetine maruz kalmadan keşif 
vazifelerini görmüşlerdir. 
Doğu İtalyan Afrikasında avcıları. 

nıız muazzam bır muvaffakiyet kazan 
nuşlardır. Cenubi Afrika hava kuv -
\'etlerine mensub tayyareler, Asmara 
1.zerl.nde devriye faaliyetinde bulunur 

<Devamı 6 ncı sayfada) 

Ponuk çayınm tatması üzerine E~irde aubnn istilaaına ır.aruz blan yerlerdıen bir göriiniit 

Derneden Bingaziye giden asfalt yoldan bir görünüı 

Fransa 
bidiselerl 

ve Amerika 
Askeri vaziyet 

Bin g a zinin 
sukutu 

e demektir 
YAZAN: 

Emekli General 
H. Emir Erki ~ et 

İtalyanlar 
milşkll 

vaziyette 

Fransız filosunun 
mukadderah 

- Amerika büyük elçi•i mareıal 
Peten' den nazilerJn istekleri
nin ıiddetle reJdedilme•ini 

i.temiı 

Londra 7 (A.A.I - Bir Nevyork 
gazetesi, Fransada cereyan eden bü. 
tün meseleleri Amerıltanın büyült bir 
alA.ka ile takib etmekte olduğunu te. 
barüz ettirmektedir. 

Habeşistan ve 
Eritrede de İngilizler 

ilerliyorlar Amerim büyük elçisi amiral Lea • 
hi'nin dün mareşal Peten'i ziyareti 

Londra 7 CA.A.) - Reuter: hakkında Deyli Meil gazetesinin yaz. 
Bi.ngazinin sukutu İtalyayı Afrika dığına göre, amiral Leahi, Fransız 

sahilindeki en mühim deniz ıi.ssünden filoounuıt mu1cadderatt meselesihin 

D 
ün öğleden itibaren Bin.. mahrum etmekle k.almıyacak, ayni Amerika hükumeti için hayatı bir 
gazinin düştüğünü bildi. zamanda bu üssün İtalya lle olan ehemmiyeti haiz oldu~unu söylPmış 

ren haber istanbulda yıldırım sü. münalaılesini de kesmiş olacaktır. ve mareşal nezdinde Lava! ile nazile. 
ratile yayılmıştı. Bingaziniu düş- İngiliz k:uvvetlerLnin ileri yürü~ü rin isteklerini reddetmesi hususunda 
mesi muhakkak ve mukadderdi. süratli olmuştur. Filvaki İngiliz kıt • ısrar etmiştir. 
Ancak bu kadar çabuk düşeceği aları daha evvelki gün Bingaziden 86 Pariste cörüımeler 
beklenmiyordu. kilometre mesafede bulunmakta i~ii. Paris 7 (A.A.)- D.N.B: Amiral Dar 

Sirenaika.'nın bu mühim merke. Trablusprbdeki muharebelerde ı:n.. lan, dün Vichyden Parise ~elmlş6ir. 
zinin ve ehemmiyetli limanmın giliz ?ıayia.tı hayre~ edilecek kadar az. Amiral, muvasalatını mütea.kıb, Fran 
bu kadar seri düşmesine sebeb, dır. Sidi - Barrani, Bardiya ve Tob • sız hükılmetinin işg~l altındaki arazide 

ı ruk mu'ha.rebelerinde İngiliZler ölü umumi delegesi bUyilk elçi de Bri _ 
şüphe yok ki, müdafaa o 'Jnma • 

k lden tahliye olunması- ve yaralı olarak 2000 kişiden az ınsan no!l ile bir görüşmede bulunmuştur. 
yara evve zayi etmişlerdir. Iyi haber alan ma.hfeJ!erden öl! 
dır. CD 

1 6 
ncı sayfada) İt.a.lyanların son derece müşkill bir ı·enildiğine göre, amiral Darlan, bu 

~ evam J vaziyette bulunduklarına şüphe yok.. (Devamı 3 üncü ı;ayfada) 
' tur. (Deva.mı 3 üncü s:ıyfada) . . . &O d k. "Bingazinin işgali 70 lık ıbtıyar, yaşın a ı İtalyan prestijine 

karısını kıskançlık indirilen ağır 
ynznnden yaraladı d..?,ü·h!~.~.~~~d~~~~::.~ .. 

12 çocuklu olan ihtiya~ karı kocan.~n ~avgasına 
sebeb kadının süslenıp pencere onunde otur

ası' vakitli vakitsiz sokağa çıkması imiş! 
m ' -

Bingazi düşmüıtilr. Bu mühim 
şehrin işgali oetlcıeinde eimali Af
rikadak.i harekit sona ermit seyıla
bilir. Şimdi, Libyada bulunan mu
azzam l·ngiliz kuvvetleri, artık bat
ka yerlerde kullanılmak iı:in ser
besttir. (Devama 3 üncü sayfada~ 

Evvleki gece, Beyoğlunda garib 

b
. alama vak'ası olm:h\ 70 yaş-
ır yar · · h .... 

1 d bl·r koca ·l1skanç yuzun· 
arın a :k" k ' k k d 60 yaşlarınd!l ı ıınsını e me 
b~:ağile vurarak ~öldürm'-'e"t" ~lku-
mışytır.. h' d 1 ;6 )nuxh~ralı evde, 

enışe ır e ~ . - . · k 
Ligor adında 70 U~,J>Jf·.~b:11~0tu~-

60 1 da ı..ıuıu.,. le · -rısı ya~ arın ı;4ıı" • •. li b 
maktadır. Kırk üç eeneaırıev u-

lunan bu ihtiyar çiftin on iki çocuk
ları ve bir o kadar da torunlnrı ol-
duğu halde, Llgor yaşlı karısını sonjllllı_.__._~~~~------ııııı.ıııı...-._..ııııııı...ıııııı. 

derecede aevmekte ve o nisbette de Bu sabah gelen 
kıskanmaktadır. 

ihtiyar kocanın, yaşlı karısına o- h b ı 3 Ü 
lan bu zafı ıon giinlerde büsbütün a er er ncu 
artmış olacak ki: Durutiye ikide bir: 

«- Siislenip, püslenip pencere- sayfadadır 
(De"8ll 8 ncı sayfada) 

Seylab mmtakasmda evler tabliye edilirken 

wkmir, 7 (Husuıt) - Egede, neden geçirilmesine lüzum hasıl ol
yagmurlar artan bir fiddetlo fartına muıtur. Büyükmenderes tren hatla
halinde devam ediyor. Bugün yağ- rında tehlike yoktur. Küçükmen-
murların devam ettiği 74 üncil aün- d h " b k d" .. erea enuz au aı anına maruzdur. 

uB Sular hala yükaelmekte: dereler, 
ütün demiryollarının, trenler il· çaylar, nehirler hali tatmaktadırlar. 

lemeden önce ı:kı ve eaaılı muaye- ( DeT&DU 8 noı B&Tfacla) 

Sanayi hayatımızın bir 
derdi hallediliyor 

Pratik işci yetiştirmek için san'at mektebleri 
iki devreye ayrıldı 

San' ftt mekteblerim.izden 

Maarif Vekilliği, tednsat müdde
ti beı aene olan san'at mekteblcri
ni iki devreye ayırmağa karar ver
miştir. 

San' at okullarının birinci, ikinci, 
üçüncü sınıfları birinci devre, dört 
ve beşinci sınıfları da ikinc. devre 
olacaktır. 

birinde marAniOZ atelyesi 
lerinde çalışabil•cek kadar bilgi ve
rilecektir. 

Üçüncü sımft&n mezun olan ta
lebeler sınai müesseselerde çalııa
bilmek imkanını eld~ edecekler, i
kinci devrede okuyacak talebeler 
de ihtısas yapacaklardır. 

San'at okullarınıı aid yeni karar
ların tatbikına önümüzdeki ders yılı 

San'at okullarının müfredat başından itibaren başlanacak, bu 
programlan da bu yeni eıaea göre mretle sanayi hayatu•ın şi.ddetl•e 
tesbit olunacak, birinci devre tah-1 ihtiyaç duyduğu pratik işçf daha 
silinde talebelere, san'at müeueae- kısa bir zamanda ycti1'ebi1ecektir. 



2 Sayfa 

Hergün 
Fransanm 
Müşkülatı ,. _____ ........ ..... 
S OD zamanlarda F~ • 

TafındaJo dedikodular ço
ialdı. Dedikodulan gazetelerde o
kuyoruz. BunJann içinde hanaileri
.m ....lı ,eyfoe tekabül ettijini, 
t.angileriain de sadece bu dediko
dudan ibaret bulunduğunu uzaktan 
bilmek veya ke&tirmelc müfkiildür. 
Fakat, şunu iyi farktemek kabildir 
ki, Fransa, bugiin ön ile çelciç ara
aında bulunuyor: Franaanan çıleei 
dolmuş değildiT. 

«F ransamn m&qlriilatı» dediği
miz zaman hunu cnnarqal PetaİDİD 
mü,külab» diye ele anlıyabiliriz. 
Çünkü, bugün F rall8anln bütün mu
kadderat mes'uliyctini bu İhtiyat' 
insan, kendi omuzları üetiiıte almıt 
bulunuyor. insan olarak ona acarna
mak kabil değildir. 

Müıkülat ş~radan geliyor: Fran
sa, bugün her türlü kuvvetten mah
rum ve yere eerilmit bir hakledir. 
Bütün Fransız. topraklamtm ~ali
ne mani olmak için lı:enc:liôni orta
ya atan ve kendi ~zile nhayatnn 
millete vakfeden• mareşal, Fransa
ya yeni bir ruh vennek .İçin çakıır
ken, her şeyden evvel, bü> ülc bir 
meseleyi kendi kafasında baBetmek 
mecburiyetinde kalmıştar. HaHedi
lecek olan mesele, Almanya ile Jn
giltere arasındaki mücadele eeaa
sında, F ranaanm oynayacajı roli ' 
tayin işidir. Henüz heUedilmit bw
Junmıyan bu meede, ~ mare
p.lın ve bütaa f......,.. en~ 
derdidir. 

SON POSTA 

Resimli Dlakale ı Hevesle çalışınız. 

r iSTER 1 NAN, i STER iNANMAl 
ithalat birlikleft.den biri .. ikiun9tten tıerbellt döftE .lmıf. 
Amerikadan mal getirtecektir, aıaıına dağıtacakur, piyaaaya k

rahhk verecektir. 

dan geçmesine lüzum görüyordu. 

Elde geçer Hçe var ya, yapM,ilW, 
Azasını bfr toplantıya çağtrmıı. müakeı-e malMtfta ot..,..., ae 

getirtilecek, kimin vaı;ıtasile getirtilecek, nuıl getirdlee.k, meı:ake
reye b-.lamış. 

Gaz.eteler hadiseyi anlatırlıırken: 
- Vakit gecikıniwti, mi:zakerenİ'n arkaıı iki ~ün sonra )'BPtlacak 

bir başka toplantıya bırakıldı, diyorlar. 
Bir, yahud da hir bucuk sene evvel, muharebenin jlk aylarnada 

bir Fransız gazetesinde okumuş olduğumuz bir fıkrayı hatırladık. 
Fransa henüz harbe girmişti, bununla berabec ba:n ithalat t"'.fY&aı 

piyasadan birdenbire ekailm,.yc baelamıştı. 
Dışandan mal getirtmek kolay görünüyordu, fakat FTama:ı l.itlul

meti getirtilecek eşyanın tiiccara sn üaavat dahilinde dağrtdmaaını is
tiyor. Bu mM•dı temin e~ için de bitüıa muameleain bir kas.al-

Fakat ifte işler de bir türlü yürümüyordu. 
Bu münasebetle behsettiiimiz fıkrayı yazmış olan Fransız muhar

riri de takriben şöyle demifti: 
- Müsavatı ve müvazeneyi muhafaza etmek istediğimiz takdirde 

tuttuiumu:z yol doirudur. Fakat ııürati temin etmek istersek yapılacak 
şey 1'er tüccan kendi inajyatifine bırakmak, arada rekabeti uyandır
mak lizımdır, vakıa bu ~akdirde bazıları fazla ve çabuk zengin ola
caklardır, fakat bu da nihavet zekalarının k.artılığıdır. 

Bu mütaleanın Fransada FTansızlar için ileriye Eüriilmüş olduğu za
mandan bugüne kadar uzun bir vakit geçti, bu müddet zarfında da 
birçok yerlerde birçok tecrübeler yapıldı. Bu tecrübelerden çıkan ne
tice meydandadı.T. 

Toplu hareket mutlaka ağır oluyor, münferid hareket ise çabuk 
netice ..-eriyor, fakat mÜ•vataızlılt doğuruyor, ortaya harb zengini çı
karıyor. Hangisı doğru, hangisi yanht? Yapebıcak bir tercihte ittifak 
temin etmenin mamldin oldaiuna: 

ıS TER i NAN, i STER INANMAI 

Şubat 8 

Sözün kısası 
Peynir gemisi 
Yürüyor 

'1., E. F.krem Ta..;u 

Almanyaya bir milyon 
ikiyüz bin k; ıo tiftik 

gö!lderiliyor 
Almanya son yapılan ticari an

laşmaya göre bu memlckf"t~ veril
mesi taahhüd edilen t .200.000 ki
loluk tiftik, 5 O bin liralık keçikılı, 
; O bin liralık kitre temini için 1 ica
ret Vekaleti lstanbul tiftik ihracat
çıları birliğine talimat vermiştir. Bü
tün bu maddeler, standındizasyon 
nizamnamesine uygun olarak kon
trol edildikten sonra teılim edıle
ceklerdir. Di~er taraftan evvelce 
ticaret anlaşmalarile vapılmış taah
hüdlerden başka hiçbir memlekete 
tiftik lisansı verilmiyeceği Vefciilet 
tarafından alakadarlara bildirilmit-
tir. ·············-····-·-· ... ····················-

TAKViM 

ŞUBAT 

Rumi ııcne 8 Arabi 11e:1e 

18M 1860 

2 iocıldioun Resmi ııeoe -Kuım 
26 1941 93 

CUMARTES 

GONEŞ Muharrem lMSAt\. 
S. D. -' · D. 
8 
1 

v. 
E. 

05 
83 

Otlu 
s. ıJ. 

18 28 
& 6& 

11 6 ~ .. 
11 61 

ikindi Alqam Yataı 

s. .J. s. J, s. D. 

16 u~ 18 il8 20 O.> 
9 u 12 l 83 



laemz 
lıtının 

-
Amiral Darlan bu 
•balı Paristen 

eldoa .Ve 'l:'elaiw llerleri 
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[ ehi r a b er ı er · J Milli Piyanpo dtin El!li~ö n 
~en-ı-ıı~vııa-kyke_t __ ib_a ____ s_m_Oa_z_a-,,-r-~-~--~-~-.. -.-~~~ H~meç ı_·_ 

bu çesinin tet i in f l 1 

başlanıyor ~ JD tari yapı il · jverem M··cadeıe cemiye-
-- ~ ........... ·-----... - .... - ............... - ... ···--........................ ~. İ tinin menfaat pulları 

1 
Vaziyet tlolayui~ ntalttelil ~ Umami mcurafları fazla satıft ve devret,;;;i maameleı • ı ter dcyduğwnuz doğru 

1. el.fiil • , :s' .... ise, bir kısım sinema. sa. 
maddel~.Jeki .-iat ter .. en i nisbeti az ve h ICQi mÜffcrİIİ bulunan, manilatara eşycıaı hibleri vmı.yete müracantıe, bi-
nazarı ıtibara alınarak maba- i aatmı ~ lük:. addedilecelt bunlaT % 50 karla 1 let.ıerıe ber&ber verilen Verem 1 
;yaatı lıaTfılamak ib:er• ma.h- 5 aafıf ~pabileceİrla ı i Mücadele Cemiyet.inin şefkat pul.. I 

, ............ _. - -' söyliyeret, bu pullnn satmak v~ r. 
telil laaıllara zamlar ya ı \. J 

1 
&arını haı;ın almak istemediğini : 

Ş h
. M 1 . . :ı_ ,, .., .. • • Löb mapz.a ıncsclesi nihayet Koluo, Dekorasyon, Menim, Ka- Zi!esinden affedilmelerini iste • 

c u cc un ou.,.e cnccımenı vı- L -ll d"lm" · p · d k" bü" ··k li · J• t . d t b\lt . • t tkik • mı. c l ıtllr. 17 a 1 yu vrusst. 1 mi.şler Gene duY'duğtımUZ coğru ,. 

t~yeEv ~ı Lçeaı) d"m e b ta~ta- mağazalnnn ek~riııi müteaddid de- Bunlardan baka Baker ve Yün ı ise, yapıln .. tetkikler neticesinde, 
ır . ncumen <JCl e ıye z.a ı aı t~ı.. w 1 ı··k 1 1 ..w• 

lirnatnamcsinin c e mühim bir ku- falar, yaptık.lan umumi Ofa göre ~ maga:ı:a an~1ın u ~ J.? up 0 ma- halkın bıı pulları memnuniyet.le : 

h 1 _. B l d " b t kendilerinin de lüks magw aza eddo- dıklan tetkık edı ~ktcaır. i aldığı ve fakat bır" ...... _ s"ınemn ••• 
mını azır m.9.ır . e e ıye za ı a B w l d b k d"W "'U>ll.11 

-
t )" t · Schi M l" · · b dilmesi lazım geldiğini ileri &Örmek- u magaza ar an aş a ı gf:r ı cılann bu ~f angnriye t«>Jlıkki e. i 
a ıma .namesı .. r ec ıaının. ~ u . . . .. . bazı magwazalar da kendilerinin 

devresmde çıkarıllleaktır. Vilııyct te :idıler. Fıat Murakabe Komısyo- lük w d<!ed"I . . . derek, atı tmak. i.stediklcn anla. : 
yem yıl masraf bütçesinin de tetk.i- nu verdiği bir karara göre ıılüks « ek kuı.g~za» n .. 1 meınnı ıs~ı- ! şılmı.ş .. 
kine yakında Şehir Meclisinde bao- maiazayrn şu uretle kııbul etmiştır: YI erd. Konııs?'onıı mbııracaatw f'tlmı~- 'J Bir kuım sinemacıların halkn 
l 

ı_ U • er ır. omısyon u magazıı. arın •·• 
anac ~tır. . . mumı mannfları fazla olan, sa- mıınifaturadan bllska tuhafiye cıya- aı.ıettikleri allıikasızlık hakikatse, 

Y ~ı manaf bütç.:smdc, halı h - h§ı ve devr:ttiiH muamele nisbeti d ki "b"b 1 miltees.sir ıtmamak knbi1 değil .. 
· · d l · ı h l'f • . . • •ı a ııattı nnnı nazarı ı ıua a a-zır vaı:ıyctı o yısı c, mu te J az ve hususı mi.ı,terısı bulunan ma- k k d"I . . l'"k w dd F.ğer, bu iddın yanlış da, .sinemacı.. 

_J.-1] d '- ' ft · ı · · . .. nı en ı ennın u 'mn~ııza a e-mm::ıae er cııa tere u er naurı ıh-, nıfntura e~yesı satan ınagu:alar dil . ğ' . b"ld" · t" B lar, angariye telfl.kki et.tlkleri bu 
b 1 ··ba k 1 · eml)'cee ı:ıı ı ırmı§ ır. u ma- . 

ara a ınmış ve mu yaab Ufl - Komiıyon bu gibi mağazaların w l I d i.'ten kurtulmak istiyorlarsa bu da 
ak - h ı·r f il ha • gaza ar ,un ıır ır: 

m uzere mu te 1 ası ara :zı ı b.ilançolarını masarifi tımumiye he- Or d"b k B k R k T" k çıok acı. 
zamlar v.pılmı..+ır 1 ' ı· .,_, · oz 1 3 

' er ' en ' ur V '- M''cad 1 eem· ti · 
• J - "• • •• • • • e.ab annı ve ma ıycye vttdııuen ko- Paz:an, Karlmuı, Co,kun, Ceylan, erem • ., u e e ıye nın 

i
yi enı mk~~ra~·ı ~ı:t;esılle05 3v3ıl9ayl~t zanç beyannamelerini tetkik ederek Ata Atabek, Refik inse!, l>avid büyük hmnet.lerini hangimiz i..>ı -

yo ar ve opru erı 1(! n . ı- b 1 1 .. 1 .. ld .. ,_ M . kar edebiliriz? Ve acaba hangi • 
'( • 1 • • • i ') f 6 867 )" Un arın U.tı:S magaza O ugurıu .ır.a- annoe. 

r~. mtaant 1 • crı ~~n~ ·:- . · 
167 3

•r
1
a
2
. bul veya reddetmektedir. Aynca Komisyon ay~a ttiks rnl\h dıı miz, sinemaya giderken bir kaç 

:;ıru hvhe etrı!11'!1,r .11~ iÇi ı,no o 1 o' ı· 1 marazanın umumi satış miktan ma- maliyet fiatına göre ölçmektedir. kuruşluk şefkat pulunu nlma • 
ara, sı a ııı en 1Çın ., • ıra B 1 1 .. k l"k ı makt.a mar gö.!terebiliriz? Kaba. 
ve muhtelif mıuarifat için 3.489.323 ğ.zarun umumi masrafına taksim c- u .. sur~ e d u j, l§Yll,b"lu 

8 k 0 ~ıyan hattn kimde oldutunu bilmiyoru~ 
lira tahsisat ayrılması .Meclise teklif 1 dilerek, maııraf nisbeti yüzde yir- maog~~a a aft u u.~~ 1 

mew te 
1
''1 Kimde ~e. bu bfiyük gayeye kil_ 

] t miyc geçtiği znmıı:-ı bu mağazaların ıger tara an uu ml\ga:u o a-
o unmu~ ı:r. .. .• . A • rak kabul ,.dilen bazı mağuıılar<la çfik bir yardımdan kaçmak dolt. 

Fevkalade bütçede de b lanm'l1 yuzde eJlı kar etmek hakkı kabul e- C11. 50 k~ d f I 1 ru mudur? 
olan Şoııelerm ve köprülerin jkmali, dilmektedir. Dütün bu sayılanlarla r: Ü d 111.r d~J "~ j?'kk dtmk arı?a 
yeni yo) inşa ve l timlf\k masrBft O- birlikte bu ntO~IU:alann 19 38, J 939 m saa e .. e l miS1 rd a hnl a OJ,JS- ur m ~ 
laraf 268 hin lira, üç senelik yol ve 1940 !encsi bil~nçolan ve bu. ydona

9
murac;'at Al a hu u].nfmu• .a

1
r- • 

b•ı_• · · 279 '-' ı· l d k' f k" . b l ır, u m11gaı:a ar mu te ı ves c- 1, I programının tet 1&.1 ıçın 1>1n ı- aene er e ı ına5ra ve ar nıs ~t c- l 1 ı 1 f1 N 4a; • , .............................................. .. 
ra, bedeni yol mükelldiycti karı- ri de tetk;k edilmektedir. tere !nptı~·~·n· ~las:a -~nn k; 1 k kt b 1 
lığı olarak 1 O bin lira, l.ir okul- Mıntaka Ticaret Müdürlüguw '"nün ccavuz et ıgmı ı en surme e . v.e o a a u un an 
1 · • · lik "f 1 aynen harbdcn evvel de kendılen- • · 
ak l~~· ve ı•r. k İıan~r atı o a- tetkiki neticetıinde ~ehrimizde lüks nin % 70 hattıi r1,. 80 nisbetind,. kar 
rafı 1 ık v~ 5 <>{. ., h atn m • mas- olduğu anla§Jlan mağazalar şunlar- alarak sah yaptıklarını •Öyll'mekte-

~~n dearJOO bin ıli.ra ~:h~:.:nro~~ dır~. K. M., imren, Rekor, Lion :;~k· !;:~::Ji~. bu itirazları da 
rnu~tur. 

---------~---------~ 

yarah ifade 
v2remeden öldü 

Keşide beşLınıadan bir dakika önce 
Milli Piyangonun be§inci tertib 15928 42 ı 09 

planının birinci çekilq.i dün saat 186589 210082 
17,30 da Eminönü Halkevi konfe- 10715 7 295 155 
rans salonunda yapılmıftır. 292389 125 759 

Kalabalık bir halk kütlesinin me- 154551 173212 

121788 
276942 
137629 
55775 

85350 
125027 
131972 
l01976 

rak ve heyecanla takib ettiği keti- Son dört rakamları (2892) ve 
deye lstikliıl marşile başlanmış, mü-1 (6233) le nihayet bulaa altmıı bi
teakıben otomatik küre iılctileıclt let 500 lira kazanmıştır. 
numaralar çekilmi~tir. Gene son dört rakamı (39 l 6). 

Bu tertib planına n 7.aran evvel- ( 4 71 O) ve ( 2 634) le nihayet bu
ce en büyük ikramiye olan 40 bin lan dok.san bilet hamili de 200 lira 
lira bu defa 1 O hin lirıı olnı k üze- alacaklardır. 
re dört parçaya ayrılmış ve keşide Biletlerinin son üç rakamı ( 913) 
bu tarzda yapılmı~tır. le nihayetlenen 300 bilet te ( 1 OOl 

Bu çekilişte ikramiye kazanan lira kazanmıştır. 
numaraları cıra!ile vazıyoru ... : Gene biletlerinin •on Üç rakamı 

1 O bin lira kazananlar (268) le ~ihayct bulan üç yüz bilet 
te (50) lira olacaktır. 

200809 196439 Son ilci rakamı (77) ile nihnyet-
116'383 240278 lenen üç bin bilee ( 1 O) lira kazan-

mıştır. 

1 O bin liralık büyük ikramiyeyi Biletlerinin son rakamı ( 1 ) ve 
kazanan bu dört biletin rakamları- (2) ile nihayet bulan 60 bin bilet 
na mütelcabileıı benzeyip te :p.lr u: te ( 2) şer lira amorti kazımmı~tır. 
yüz binler hanesi değişik olan bile t- 1 - -
lerin sahibleri cc 300., lira teselli mü- ı Son günler! 
kafatı kazanmışlaıdır. ALEMDAR ve MILL( 

Ekmek fiatlarının 
10 para arttırı:ması 

muhlemel 

Şehir Meclisinin 
dünkü toplantısı 

Eyüb cinayetinin 
muhakemesi 

5 bin l:ra kazana.ı lar 
Birkaç gün evvel Küçükpazarda 23946 74799 sokak ortasınd.ı bir kulağı yukarı 

rork ssn'atının son harikası 

K 
A 
H 
v Fiat Mürakabe Komİsyonunvn, 

un fiatlıınnın artırılmuı hakkmd.a 
değirmencilerin miirftcaotmi kabul 
ederek un ı;uvall'lnna 20 kurut 
zam yapılmasına karar verdiğini 
yazmııtık. 

Fırıncılar bu zam üzerine Bele
diyeye müracaatla C!llc.i un fiatlanna 
göre tesbit olunan ekmek tCTeffüü
nün değiştirilmesini istemi~erdir. 

Şdlir Mecli · dün öğleden aonra, 
Vali ve Belediye Reisi Dr. Lutfi 
Kırdarm riyasetinde toplanmıştır. 
Geçen cebeye aid zabıt okunduk
tan sonra nn:aamedeki mıt<ldeleım 
müzakeresine gcç.ilm teklifler aid 
old !darı encümenlere havale olun-
muft'ur. 

M6t kıhen, Taksimde s1,1 d epo
larının müntehasmda Bclediye: e 
yeniden açıılnn aolc ğa (Sn.rnıç) so
k&ğı adı Yerilmesi hekkındaki mtil
kiye enciimeni maz:bat ı okunmuş, 
kabul edilmiştir. 

Şehir Meclisi önümüzdeki Salı 
günü toplanacnkhr. 

Dört ay evvel bir gece yarısı E
yüble Defterdar aruındaki tenha 
ııokakJa.rde i~Jenen cinııyetin muha
kemesine dün 1 nci Aiırceza mah
kemesinde ba§lanılmııtır. 

Hadisenin ııuçlusu Tahsin Dur
mazgider O.rnan • inde birini bı
çakhy rak, öldürmüş, Oamanın ar· 
kadaşı H mdiyi de yaralamıştır. 

Kendisi jae, m hitcmedeki sorgu· 
sunda Osmım ve Hamdinin yolda 
birlikte ariderlerken, paralarını gar 
betmek için üurine çullandıltl nnı 
.öylemi§ ve: 

•- Nefaimi müdaf için tırnak 
çakımı çıkardım1 bu iti yapmıya 

kısmından kcailmiı, kanlar içerisin- 21499 20762 
de yatan bir ihtiyar bulunmu§tur. . . .. .. . . . 
Bayim ve ifodeye gayri muktedir 5 hın liralı~ bu~uk. ıkramıveyı 
bir halde bulunan adam de hal kazanan bu dort bıletın rakamları-

'- ' r 1 na mütekabilen benzeyip tc yalnız 
canıı.urtaranla Cerraphap haatilnc- b" 1 h · d L • d w · "k 

ır er anesın eıı.ı numara ~gışı 

sine kaldmlmı~, fakat, kim oldubı olan bütün bilet hamilleri « 15 n l.ıa 
tcııbit cClilememi~. Yaralı dün bu- teselli mükafah olacaklardır. C n"' 
tanede ölmüştür. bu dört numaranın rakamlarına 

Hadise adliyeye bildirilmiş ve mütekabilen benzeyip te sade yüz 
cesedi muayene eden adliye dokto- binler hanesinde deği~ik bir numa
ru Nuri Beller morga kaldırılmasına J r.a farkı ~lan .. biletler de « J 5 O» ~er 
karar vermi~ir. Diğer taraftan lira tese~li m~kdfatı kazanmı;lardır. 
müddeiumumilik hadise etrafında 2 hın hra kazananlar 
ecıaıı)ı tahkikata başlamı~ ve meçhul 224866 448') 296262 805 76 
yaralının 55 yaşında Kemahlı Ha- 99824 226418 
san oğlu Nuri olduğunu tesbit etrni,- 2 bin liralık ikramiyeyi kazanan 

A it ilk • / / için, tir. Nurinin kulağındaki yaradan bu nltı biletin rakamlannn benzeyip ı 
s er lŞ er : başka. kafa kemikleri de kınlmıt- tc yalnız birler hanesindeki numa-

~ -- ------------------------ tır. Hadisenin ya bir ka.u, yahud da ra8J değişik bulunan bilet h€unilleri 

mecbur oldum» demi§tfr. 
Duru§ma. şahidlerin celbi 

talik edilmiştir. 

337 dogumlu'ar'a 315 - ( K k h I ) bir cın yet eseri okluğu anlaşılmak- de .sıı ura amorti a1 cakıardır. 

325 dog"'umlu 'ıhtı"yat . ÜÇÜ aber er tadır. Her iki eılcta da vak'anın bir 1000 lira kazananlar 
faili olmak: lazımdır. F aknt, kim 

c 
1 

GÜZELİ 
ni görmek Fırsabnm 

son günleridir. 

Pazar gtl118: 

Belediye lktısad Müdürlüğü, bo 
müracaati tetkik etmektedir. Un fi.. 
atlanna yapılan zam dolayı:sile, ek
mek tereffüünün de bir mlttar ar
tacağı anlaıılmakt dır. Halen 14 
kuruş 1 O para olan ekmek fiatlan
mn 1 o para daha artınlmaın munte
meldjr. Belediye nark encümeni ek
mek fiatlan haklcındaki karannı 
bugünlerde verecektir. t ki al Belediye daimi encümeni, Zin _ olduğu ve hadisenin cereyan ııe-kli 17942 7 239723 177948 297718 

8r& 111 YO am arı cirlikuyudo.ki Asri Mezarlığın dahili henüz meçhul bulunmaktadır. 288181 1 1646 145 586 22()149 matineler. 
__ , _ __.!f_ fUı... __ !._..ıen•, yollarının inşasını diin 7 bin liraya T hki'- t L _ • l devam ~2-61~1~2~9~3..iİ2a3~1-99m8mm2~5~69~4;._~2~3~t 4;4;8~~=İİİmİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ=~ 

Fevkalade olarak 10 
dan itibaren devamlı 

Orfi idare Komutam 
Himayei Hayvanat 

Cemiyetini ziyaret etti 

F Aa&'Clrl.UI; UClllIKI ·· t hhid "hal tm" ı· a s.a a encmmıyet e 
1 3 7 w • mu en e ı e e ~ ır. e<l"I kt d' 

--- 3 dogumluların ılk yok- Bu yolların Y pılma.sına )akında ı me e ır. 
lama.ana 10...2-941 tarihinden itiba- batJanacaktı.r. -----------------

ren tekror ~!anacaktır. 1 • Dün.kil "ihracat 360 bin liradır. r Herk es 
2 - İ~tiyat erat y~~lamalarma bıraç edilen maddeler ara.sında Al_ • • 

( 3 15? do~luludan ıt~aren. afCI.- manyaya ausam, .isv:çret .ırpa ve Buz Danaları ilAhcıı Örfi idare komutam koıgeneral 
Ali Rıza Artunkal, hay\'onları koru
ma cemiyetinin merk~zini ziyaret 
etmittir. Komutan cemiyetin faa}j
yeti ve gayeleri hakkında cemiyet 
erkanından izahat aln:nı, bılahare 
hayvanlara mahsus hastaneyi gez
miştir. 

ğıda]u şekılde devam edılccektır: in 1 ristan ~ bul k.tQrur SO 
1.3 - 14 - 1 7 Şubat iÜnlerinde u ga .. unma . · 1\,f NJA BBNNY 

tubeye mensub bütün ( 315) do-I e Dün t.ren yoJae muhtelıf Av - !Yl 
ğumlular, 18 _ 19 _ 20 _ 21 Şubnt rupa memleketlerinden gfimriikle _ A 
günleri (3 16) doğumlular, 24 _ 25 _ rimlze mühim m iktarda; boş varil, 
26 - 2 7 Sub"at günleri ( .317) do- ı kimyev1 ve tıbb1 eşya, motör, demir R 
ğumlular, 28 Şubat, 3 - 4 • 5 M rt aksamı, demir eşya, ambalfi) tAğıdı, 
günJori ( 318) doğumlular, 6 - 7 - demir tel, a«ıara kdğıdı, elektrik mal. M 

Du 5 h k• d h 1 O - 1 1 Mart günleri ( 319) doğum- zemesi ve çivi gelınişt.Jr. A 
n mu te !r a l lular, 12 - 13 - 14 - 17 Mart günleri ithalat ve ihracat. birliklerinin 

adliyeye verildiler < 320> doiumıuıar, 1 s - ı 9 - 20 - , umumı heyet top1antııarı hakkında R 
Zabıtıı yeniden be, muhtel't tüc- 21 Mart 2ünleri ( 321) doğumlu- i bazı yeni karo.rlar verilmiştir. Veri - A 

u lar, 24 - 2 S - 26 - 2 7 Mart günleri, len kararlara göre, bütün ihracat. ve 
carı yakalıyarak dün adliyeye tes- (322) doğumlular, 28 ve .3 1 Mart lthnlflt birliklerinin senelik wnwni 
lim etmiştir. 1 - 2 Niııan gil&ılcsi ( 32 3) doğum- heyet toplant.ıları İkincikil.nunun ılJt 

Salamon E.skinaz.i Mmındıı bir lular, 3 • 4 .. 7 - 8 Niaan günlcti haftası içerisinde yapılacaktır 
pil tacirinin düzüne..i 225 kuruşa sa- ( 324) doğumlulnr, 9 - 10- 11 - 14 · 
tılmosı ı"cab c~en pı" llerı" 325 den N' .. ı · ('.J2t!) d "' 1 1 e Kadırgada oturan arabacı Meh-

ısan gun en ., J ogum u ar. d d "' bl d'~' h 
sattığı onla ııarak, adliyeye v<"nldi- 3 ___ Bu doğumdan sonrakiler me • dun n 1

&
1 ayv!"nla Cinclmey_ 

ğini dün yaz.'tlıştık. Estcinazi bun hırı için aynca gazete ile ilan yapıla- danın an geçerken duşmti§, başm • 
270 d en Yako Gab y v e Barut Ga- caktır. dan ağır surette yaralanmı.şt.ır. 
bay isimlerind e iki şerik tücca.,.dnn Şubeye dav t Meluned, baygın bir halde Cerrah. 
aldığını söylenıittir. Bu cih et tnhki- • .• .. Ş e Pll{Ja hastanesine kaldırılmıştır. 

ile 

TYRONE POWER'm 

A 

K 
A 
B 
L 
.4. 
R 

TINDA: 
Filmi nl alkışlıyor. 

Aynca : kat ile de aabit clduğundan Yako EminöT nuA AsT. w · :.,cnh: od C e Şehremininde Arabcamii mahal-
B L 1 le dl' opçu s. cg. ıvıe m ema- •--·nd k _,. A ·r id d .. ve a rut yaıı;n anına , a ıveye ve- . 

0
.. M h . 3 14 ( 28306) ......,, e Uuunrncı rı e a ev en dun 

rilmişl<"rdir. Suçhılan sorguya çe- lettMıa k" g: u sıAnbd h N. yangın çıkmışsa dn itfaiye tarafından DOROTHY LAMOUR'un 
k S 1 h J. 2 a ırust er .1;~ una man ~· b "' .. . ...ı 
·en utonn men nci sulh ceza Ah N d " 31513 12 ( 1675) uyumesıne mc., ... an verilmeden s5n.. 

hakimi, neticede her iki tüccann da met e ım · dürulmüştür AŞ 1 TlN Si 

Bugün EK Sinemasında 
ROBEBT TAYLOR • LEW AYltES - GREER GARSON Cibi 3 büyük 

Jlldızın yarattığı n.e!'ıs bir komedi 

Beni Hatırla 
F.ttcncel.i ,.e ven bir mevzuu 

Aynca: Renkli Mikl Mıım ve FOX cliinya b&va.di51erl 
Bıı.rün saat ı ve !,30 da &.ema&uı ~e 

TAKSIM Sinemasında 
~ bir muvıdfııkiyetile gösterilmekte olan 

G"rünmeyen Adamm Avdeti 
Büyük dehşet, korku ve esrar il.ı.'1ltıi görenler ve işidenler cidden 

hayrette kaln~~'" 

Göriinnıeyıc.n canavar, zabıta kn~tcııden... Ve mitrıd.~ölarden kor~ 
mıyuAk adet:ı. onlarla n.!ay ediyor ... 

Mademki görünmez bir canayardır, siz de bugün ıkllniz, gijrüniiz 
korkwıç iki sa:ı.t geçll'iruz. 

Bugün saat 1 de tem:&lith ma.tdno tcvkiflerine karar verm1 tir. Marangoz er demiryoı ıımıfı 0.- ---------·---------------
Mı11rçarşı ında diikktinları bulu- ınan Oğ. Ahmet 313• L ~!!!!~~!!!~!!!!~~!!!!!~~~~~~~~~~~!!~!!!!!!~•S-,~:!!!!~!!~!!~!!~'1~ 

pnn Cemal. Sıtkı ve Ali isimlerinde Kaydı tet~ik edi~ek üzere ace-T 1 YA T R Q L A R ) -
üç baharntcı da ihtikur eucundan le '"'beye ınuracaatt. - - 4'•11'11 S 1 
dün adliyeye verilmişlerdir. Bunlar Şehir tiyatrosu 
ihtikar için yeni J:,ir o;ek.il bulnrak, Bı~t~~la " ar~!,~1~1 yar ~a~ Tep®~ında dram 
220 kuruşa s.•ttlmnsı gereken cı venJ Tu .un gumrwo.,... e numar ı • 
bahar> ın kilosunu, bir miktar z"am- kcnin balık tuzlama imnlathanesinde kısmında 
la ve zincirleme uııulü ile birbirleri- çalışıın amelelerden Ya.sefle, Selim a. Akşam sae.t 20,30 da 
ne satmak suretile 2 70 kuruşa çı- rasında dUn bir İ.§ mcıscleainden C!O- ElUiı.iA GALOTTİ 
karmı !ardır. Fakat, i' anlaşılmış ve layı çıko.n kavga so~~da Sclim, bı . - istikla.J caddesinde Komedi kLmımda 
her üçü de yakalanarak. Asliye 2 n- çakln Yasefı vücudunUn müteaddid Gündüz .saat 14 de 
ci cC2a mahkemesine verilmişlerdir. yerlerinden yarnlamıştır. ÇOCUK O'YUNU 
Mahkeme sorgularını yaptıktan Yaralı tedavi edilmek üzere hMta. 
sonra üç bnharatçıyı da tevkif et- neye kaldırllmlŞ, .su~u yakalanarak Ak§am saat 20,30 da 
mi~tir. hakkında t.ak..ibtlta bafla~tır. JdRALIK ODALAR 

Der yerde bahsedilen mm. .. Ağlatırca.&ına güldüren fl.m.
Biitün bir hayat olan mm... Gençliğin g-örnıesi :UWm gelen bir tunı-

EL U EDA HCLiH [ GOODBYE mr. CHIPS) 

Pra.nsızca 8Ötlii p.hescri. Der şeansda. vt'.ısi salonunu doldurup boşaltmak dır. iıaveten: 
FOX JURNAL dünya ve haı-b babttleri 

Bugün saat 1 de tenzi atlı matine 



SON POSTA 

( Oyunlar Eğlenceler J j 
ip düğümleme 

Düğüm çözme oyunu 

Lorel Hardi 

* 14 sene lutllk 

•loa ....._ mn ........_: 19 mh, ,...ah» kıyafetlerile Miaenhı Uyesini okumağa koyuldu... !htiyar bdm da nedeme skleri leri •• d zı. 
sözlerini oyaLyorlardL Kabının üa. Sörlerde jken aldaiı İngilizce dolu dolu, gülümsiyerek batmı ..ı- b. ~den ayni~; '!tn:"Tak evvel& 
tünde, a•oe yarwı •ra7'dan kaçan deraled biraz unutalmuttu ve .ön - lada, «pekib dedi. ır •~ 1

• eoııra •• • ustuate knpııtu 
.Cinderella» görünüyordu. Şatafat- cileri Mine cümlelerin kuruluıu, ke.. Mine aei eli bir eeeleı -;;._A •

0
• ~ ~ llf, Bayan Mi-

h kat kat elbiseleri, acele acele ko- 1Sne1erin ayn ayn manasile uiraı - •Kül kediaiıtb ldiçikkea ~ ba ...,Mine S:h!.!i gbel huluyonam kil 
warken ayak1annı dolafhnl'ordu ••• iWı için zoruna ilerliyebiliyor, sık ı:ık kadar aevmenuftim. Bqke 111...ı _ _ Beni e. atla~ VALANa • 

NA~LEDEN: MEl3RIJRE SAMI Mermer merdivenin alt baaamaim- da Meryem Hanım:ı, anlamadı§ı lardan dadımın benim is;ia icad .t- ö 1 aevmıyıi:'. bın. tanrnni 
da, küçük «camdan patik•. kalakal- yıerl~ .soruyordu. tWi bqka ~ .......... • f,c! e~.(=: t:n ~ Y~~· bo~ 

• . k I' d kil -f d kil " h .. 
1
.. apı1 • IBlf yabyordu ••• Etrafma, parlak, Fakat zı1ınen tercüme ettikçe, ha- dıml Sad ik.' . guzellıgı yok ••• 

.. kM~n~, ~u. bırMkaç e 1H en, için ::ınR • b" ere ac;:_ !! ~·ur YJ<ilçi,ilt lace. sihirli qtk 1'atlut elld:iliiyordu .• malan ayanıyor ve az evvel mana- Meryem Hanım gözltiğünün al _ ... ~ 1
• g~~: ··k Çepeçevre de, sııh 

çu ıkı cı)dın erye:n anım . .. . ! 0 ınaon °~ 81 ı. d Mine ilk nmaalana CWnala.. ınu ka:vnyaınadığı hiklye aydınla- tmdan ~· sup~rgeaı Y.t::>ı ar3 saçlar .. · » lfce 
"'..-d~• o b.dar kıymet vm:~ıgını boyd~ bas!lmıı ve bırçok m~ a~ una aradı. Onu, küçük ..bcıJı: Y6- aıyor, canlanıyordu. - «Kat kediıri• masalım bUy - benım poıtrem ... Pek de aykın biı 
~Y~ıtdiii halde • çok .evgıli ya- e~mı§ rea0unle~l~ dolu. çok. eski hır cudile bol bol içine -ı.l>iieeeii ~ Ertesi gtintl Mine 1>ir kalem aldı y(ip gelinlik im ohmca ani ona!z fe?' deiil .•• Tastıımam bana benze• 
dıaarl•r olduiuıtıı anla4ı._ kitabdı. . tekisı, - ki. uOıld.cre~ id Wr teacerenin pnmda. koc:aına11 n güzel küçük kitabda anlatıldılı buna fBtmamak 1AZl1'ftdır Y & ' nuyor mu) 

Dikişçi kadıa ilave etti: aııd_ ~İ 1~~1~.kGJue •liıuter» a~l bir ocak t..wmcia. büzii&niit aıtlll'll - gibi "onlar ermiş muradtaTJna .•• » Mine ••• Neden deneniz. ıniu d~ :h ~ .Fazl.tci\ zayıfsınız, birar da 
- Bunlar ıocuk hfkiyeleri am • bdisı 1 e .0 P1. ~. ~r • ~ - yor, halci.. diye biten bu maulı türkçeye çe • .zadeye rastlamanız ya'lmıdır aı _ rengı'!~ ~'':'" ~~yan Mine .•• Am • 

~. ~Jc JÜzel pyler kll Bea ihd - nın ıirin bır cıldi ıdı • J.er cevrilen Fakat hiç Wr miicevı..., laldti pe.- virmeie çalı,n. Bu onun için, sa - tıkf dedi. !1'a bJÇım.n.z sıuzel, yüz ~il~rina )•run: gene ~ .ık ..k okuruftll -.yfad~ çiçekler a~ı,YO~JÇa - ~ e~u tacı" bile onun küçük fi. hicJ..ı boı bir ıneta~e o1du ve Mine Bir an için ç~ukça Mr sevinçle ı~ce. ve dii~:ja:; • ~ı~t' k1~·~ ~r -
kelın k " r,·~ij çıkarmlf .. eına ıç f~rabl~taD pen ma- nsı ~ ... si&eJ .n •c;Lmai lı:- Meryem Haoıma mınnetle baiLuı • açılan yiiz\i karardı; anki birden _ pildi koyu m goz)erınu: ırıbi 9179h 

b. s 
1 

k oca kgoz ug ; · U ~ ~Oderi .-ıına dütkUn bir çcx:uk ruhumuı ten yemem kadar ~enuazdı. mala beıladı. bire ihtivarfam,~ stit.•i oldu. qçJannm da ben ıı ~ r'ıaf l:tıdu· 
-..&ıa0h ;:.ene~ rertf{llg z - h •,tMhayyül edel,ileceji renkli resim - Mine deFUamMt. :viibek eesle.: Çok eeçmedea cesareti artarak. - Tam buldunuz ada~ını' Be- yanım kil (Atlmm ww> 
le le u 1 eaenn hatır •thit ~~~~ l . n ıiiulleri • ..ı pıarlak, eq ha- - Z.vaUa Kil kedMif Amnaa ftktne azıcık 'konuşmuı o1dulu bu nfın ömrüme kanşacak • , ..... - ......... " ........... -~ 
d~)q ~ıldıyarak örte ıaf .. ö!.le IYl~ ~~ ~ l ri ile ~".ı bap ülü we pek malıma pniamüyoıtWL Hem dilde bazı şeyler aöylemeie bqladı. dıe) •.• Böyle şeyleri ak: ı,;İe~c: i SO 1 T b k 
ti iti akıılarla ~~ıneye gulun_ısemıt- JJAu . ~ 1 ile de güzel.ini dedi. Meryem Hanım da pek etıkisi gıôi tirmem ••• Hem 1n11ı11aldakf .-hl hel- i 8808 8ff8 0 rD • 
•ld~ o da tebessum ederek kı.tablan dolu~·~·· kedisinin» her açılan J•P- Q cbil, U,.. i)'ice fÖ - süze] ve cahuk lonuıanuyordu anı- vacı kaba~ındatı, süslü araM ,,_,, _ f 0•11 • Iİlpzİ 

« il 
1 

b" I bayuma kündy6 bdcar1 hep laaıdkat cb-- ma, düzciba hlr tellffuzu vardı. Mi- man, beni gÜ7.e) Sevı1eeek •ı.- fnx ı· 
1-..:ı., ikisi de ingilizu idi. Ayrı ayrı rakta fiir do u ır masa akvarclleri fllld• <:ızil>d w Alemin ba - nenin dilini vatlan bu1du. ha1hıe sobm-Tm~'kten eliette CJafia i T.&ikamm buaün 7 inci 
el •411.1erde baıılmıt ft c;olr. ıüzel, L bürünerek geçen 1{V ibi yaUeri aruanda oyalandı ve erleei - Öyle ise bundan sonra lna.1 • lto1aydnf dedl i . ~da bu1aca1taınız. 
rtıieta IUU. Uçan resimlerle tüelen• «Lancret», veya «d ~tea::.n! • sfinü de «Kilçük cam terlikı İD Jri- liace konutaLm, ohnaz mı) Ba _,,. Meryem Hannnnt l'h- '·-·· .. -·-··---·-·--' 

iti. Biri Daniel de Foe•nin on heı reuamlann 18tnan1A • 
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Adan ada 
Domuzlarla şiddetli 

bir mücadele başladı 

Sonra, hahrına ııelmi4 1ribi, Ja - - Evet. eıı azı 7•rm ..baba. ka-
miesıon' u yata ııiSndermek balch.t dw --~ dflw8:nti:Y<>
keodinde bulduğunu, ontsn kaptana ram. S.. ~ne h...-ıu H oiıınaa 
gelecek tehliltelcri aöyliyec~fini il1.- olaua heni ..kla har.kar..aktır. ~y{&a 
ve etti. Jamieson, Anııay liwenının. de öyle bak ... O da Derede) diye 
gittikçe fcpalaışan bu havalarda en illve etti. Hole ~udi. 
emniyetli bir melce olacağını bil • Bu esnada ihbyar oda hizmetçisi 
dirccekti. kadın çey hazırlamak üzere idi. On-

l ki Amerikalı uzun koridora çı - dan, lı:atü ingilizoeııilc •madamın 
kıp yürümeğc başladıklıan zaman odasına istirahate çekikliğiAill öi _ 
}~murun camlara vurduğunu ve rendiler. 
rüzgarın pencereleri .:ırıtığını Ştti- Cam.on:: 
ler. - Şimdi çay İçmİyeecğim, dedi, 

Verity: ıu banyo tuluğıaa gadip de biz ban-
- Denİ:r; mMeleşiode haldı ol - yo alacaiım. 

duğunu görliyorum, Stbe, dedi. E.. V~rity ona: 
ğcr Mac Kenzjenin raz· olduğunu - Bu Upm lcendirrize dikkat e.-
ıörerck bu Rece denize c:ıkmağa kal diniz, St~vc, dedi. Plıylliı 't'~ anne-
ltarsak Ariel aallanncnktır. si önünde lcatiJ 'biT hACnae meydana 

Arlı:adaıı titiz bir İ.farct yaptı: ietiıme& Ga7dacz bir ı~. 

me aonıyonım. 
P\Uü.ppe mrrıldancb: 
- iyi aileleıin çoeult.ları lt..iç her 

.uu..an yaha.ııcı lejyona yau}ırıaz -
lar, dedi. 

- Blliöc 'benlar gcaç Roıaald 
dolayllile mi c1i7orsu.,uz~ Belki de 
llakkJn.ız var. Yatmap çıkıyor mu
ıunuz~ 

- H.yu, bir fincan oaY iç~u -
iim. 

bilı: ve idare edilmiş çöl hareket ve 
tınha muharebekri için daima en mil • 
lı:emmel bir mı,,aı olarak lı:alacaklıır • 
dır. 
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Yekth Veloefpetifll meydeflla 9etlrllmetl '9vk8ıtde 
bir lcad teitkkl edifmitU. 

·8ugün vesaiti nekUr• h • r ık u ı ı d • btr lftkl .. flt 
mazhar olmuftut. 
8u lnkl .. f teıtviret husvsunde daht ftrlttlr. 
hk EOISON el!ktrlk ampullerından bert kıymetn 
IH He doldurulmut reni TUNGSRAM • KRiPTON 
lambalarının lcadlle bu vacUdekl lnkl .. f bOyOk bif 
terakki arzetmiftlr. 
Su ampuller bembeyn bir ztya verir ve aynı teo 
kattaki ••lr 16mbelera nisbeten ı;ok dahe •& elek• 
tı'lk cereyanı sarfederler. 

I / 

TlJNGSRAM 
~~o~ır®~ 

~~~BUR LA~~~ 
BİRADERLER 

rstanbul - 4nk•r• ı 2 mı ı 

~TiMOFUJ -
(Abdest bozan) dediğimiz barsak kurtlarının devasıdır. 

Bunlar sığır etile yapılmış pastırma ve auculdarı yiyenlerde hasıl olur. 
Uzunlukları dört metreden <>n metreye kadar olur ki birçok tehli
lteli hastalılıtlara yol açar. TIMOFUJ bu kurtların en birinci devası
dır. Sıhhat Vekaletinin müsaade.1ini haizdir. Her eczanede bulunur, 

reçete ile satılır. 

İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
48 numaralı ilan 

Buidayın vasatı kilo fiatına nazaran değirmenlerde ekmeklik unların 
ıayri safi 72 kilo tutan beher cuvalının fiatı 8.2 941 tarihinden itibaren 
1060 kuruş olarak tesbit edilıniştir. ct2h 

Ma'.iye ve Mvhasebe ve Murakıbler Cemiyeti : 
Umumi Heyetimiz 14 Şubat 1941 Cuma. günü. sa.at onda Cemiyetin 

merkezi olan Galatada Bankalar cadde.sinde Voyvoda hanının 18 numa 
ralı odasında topla.nacaiından bütün azanın bu saatte bulunmaları ric~ 
olunur. 

RUZNAME: 1 - 940 sene.sine aid hesabatın tebkik ve idare heyetini 
ibra. 2 - İdare heyeti seçimi. 

Kansızlık; 
nakahetini 

Hastalık 
uzatır! •.• 

DC$YEN kan kuvvet eurubu ı.e kanı tauliyerek ha•· 
talık zehirlerini yok eder, v Ucu d u yenıden h • 'I • te 
lıavutlurur. 

Hastahktan arken kurtulmak ıçin OEŞYEN kan kuvvet 
ıurubu. 

Heatatıklara mukave111ıle huırlanmek için D&$YEN'ın 
kan kuv"41t ıurubu • , 

SON POSTA 

Gayriıuenkul Satst hanı 

Üskiidar icra Memurlojundan: 
Belk~ borçlu Sa.bihanın hac-ıedilip evvelce yapılan açık arttırma so • 

nunda alacaklı Belki.s uhdesinde ihalesi icra kılınan Üsküdar Ke!çedede 
mahallesinde Karacaahmed caddesindeki 9T yeni 367 369 No. ıu iki tarafı 
Hacı osman efendi veresesi hane ve bahçesi ve bir tarafı Fatma hanllfi 
vere.sesinin hane ve bahçesi ve tarafı rabü tariki!m ile mahdud iki hb 
hanenin icar ve ifiAs kanununun 133 cfl maddesi mucibince gayrirnenku. 
lün '1 gün müddetle açık arttırmaya vaı'ı .suretae satılmasına karar ve. 
rilmiştir. 

ETsafı utmımiyeı;i: 

369 _ 36'7 No. lu iki 
diğer tarafları ahşab 

369 No. lu hane: 

kısımdan mürekk:eb hanenin zemin katı 
ve boyasızdır Te muhtacı tamirdir. 

kArgir 

Zemin katı. malta döşeli ve çitte gömme küplü bir taşlık ve bir sofa 
üzerinde iki oda bir abdeshane olup bura.dan bodrum katına. inilir. 

Bodrum katL Malta döşeli bir o~uııluk bir kömllrlü.k bir abdeshane ve 
sakatı gayrimevcud bir muttak mahalli vardır. 

Btrinci kat: Bir sora üzerinde iki oda bir abdeshane vardır. 
Bu katlar da muşamba döşelidir. 

S61 Mo. la kısım: 

ZemJn katı: Zemini kırmızı çini döşeli bir taşlık bir 80fa üzerinde bir o. 
da olup buradan bodruma ınilir. 

Bodrum katı: Zemini toprak bir kömüriiikle bir abdeshane vardır. Bu-
radan bahçeye çıkılır. Bahçede bir kuyu.-ıu vardır. 

Btrinci kat: Bir sofa üzerinde iki oda bir abdeshane vardır. 
İkinci tat: Bir sofa üzerinde iki oda bir abdeshane vardır. 
Elektrik ve terkos teşka!tı vardır. 
1 - İşbu gayrimenkulün şartnamesi -4121941 tarihinden itibaren 2256 

No. lu "Ö'sküdar icra dairesinin muayyen numarasında herkesin görebil • 
mesi iÇin açıktır. İlAnda yazılı olanlardan fazla malOmat almak iste • 
yenler işbu şartnameye ve 938/2256 dosya. nu:ınarasile memuriyetimize 
müracaat etmelidir. 

2 - Arttınnaya iştirak iÇin yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 nisbe
tinde pey veya millt bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. 
(madde 124l 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alAkadarların ve irtifak hakkı 
sahiblerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hususae faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını işbu ilD.n t9.rihinden lt'ıbaren 'T giin içinde evrakı 

müsbitelerile birlikte memurlyetimlze bildirmeleri icab eder, ak.si halde 
hakları tapu sicllile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaştırılmasından 

hariç kalırlar. 
4 - Gösteraen günde arttırmaya iff;Crak edenler arttırma şartname • 

sini okumu~ ve lOzumlu maltlmat almış ve bunları tamamen kabul et _ 
miŞ ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 19/2/941 tarihinde Qarsamba günü saat 14-16 ya ka_ 
dar 'O'sküdar icra memurlu~ur.da üc defa bağırıldıktan sonra en çok art. 
tırana ihale olunacaktır: arttırma bedeli satış isteyenin alacağına rüc. 
hanı olan d:ıter alacaklıların bu gayrimenkul ile temin edilıniŞ alacakları 
mecmuundan !azla-ya çıkmak ~artile en çok arttırana ihale edilir: böyle 
bir bedel elde edilemezse ihale yapılmaz ve satış talebi düşer. 

6 - GaVTimenkııl kendisine ihale olunan kimseye derhal veva verilen 
mühlet icinde parayı vermezse · ihale lcararı fesholunıarak kendis•nden 
evvel yüksek teklifde bulunan kim~eye arıetmis olduğu bedelle alnıağa 
razı olursa ona razı olmazsa hemen '7 gün müddetle arttırmaya çıkarılıp 
en çok arttırana ihale edilir iki ihale arasında ki fark ve geçen günler 
için yüzde beşden hes~b olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme 
hacet kalmaksızın memuriyetimi7.ce alıcıdan tahsil olunur. <Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu !era~ harcını 

yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermeğe ınec _ 
burdur. Müterakim vergiler tenvirat ve tanzifat ve belediye resminden 
mütevellid belediye rü.sumu ve müterakim vakır ıcaresi alıcıya aid olma
yıp arttırma bedelinden tenzil olunur. 
İşbu ~ayrimenkul yukarıda gösterilen tarihte tJsküdar icra memurlu~u 

odasında işbu ilrln ve gö.<ıterilen arttırma şartnamesi dairesinde satılacağı 

ilfm olunur. 38 '2256 
••••••••••••••••••••••••r••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SPOR Ankara borsası 
(Ba.şta.ra.fl '1 nci sayfada) 

kımlara mağlubiyeti, büyük takım -
lara parlaması bu takımın an'anevt 
hasletidir. 

Galataaarayın düzgün ve hatta 
çok canlı oynaması neticeye giden 
en kestirme bir yol ol'lcak.ttT. 

Sahanın son maçı F enerbahçe ile 
Vefa araııındadrr. Geçen hafta maii
IUb olduifo için biiyük ümidsizli~e 
düşen Vefa için bu maç kuruluş 
hayatının belki de en hayati bir o
yunu olacaktır. Fenerbahc;enin, Ve
faya galib gelmesi, akla en uygun 
gelen bir hellllbdır. Fakat} Vefanın, 
Fenerbahçeye pıalebesi, hatt~ b..,ra

7/211941 açılış • kapan!§ fiatları 

ÇEKLER 
Açı114 "' kapa Ui 

Londra 1 Sterlin 5 24 
New.Yort 100 Dolar 132.20 
CeneTI"e 100 İsviç. P'r, 29.6875 
Atma 100 Drahmi 0.9975 
SOtya 100 Leva 1.6225 
Madrid 100 Peçe.a 12.9375 
Belgrad 100 Dinar 3.175 
Yolı.:ohama ıoo Yen Sl.1'.175 
s· ·''olm 100 İneç P'r. Sl.005 
Altın 23.35 

bere kalmaııJ, milli küme yolundaki ı-----------------1 
bütiln heııablan altiist eden bir ne- E.ham ve Tahvilat 
tice olacaiit iı;in bu maçın sonunu eıva.s..Erzurum 2 
l;lelr livenler pek çoktur. Bıv&a-Erzurum 3 

Vefa takımı, ,aycd Fener bahçeyi 1 Sıvas,.Erzurum • 
yenene. milli kümev• gİrmeği el • Merkez Bankası pesin 
bette J.,.lc: ;otnıi~ olacaktır. İş Bankuı hamiline' peşin 

MPktebler futbol İt Bankası nama peşin 

19.50 
19.5-0 
19.50 

109. 
10.15 
9.8-0 

ş~mpiyonası 
tstanbut Metdeblert FuUtoı Te vo- _l _R __ A_D_Y __ O _ _.f 

leybol Lig Heyetinden: • 
8111/1941 Cumarfjesi günü Şerer CUMARTESİ 8/2/1941 

stadında yapılacak maclar. B: Saat ayarı. 8.03: Ajans haber 
leri. 8.18: Hafit müzik <Pl.) 8.45 • 9~ Saha komiseri: H. Saver 

. Ev kadını. 13.30: Saat ayarı. 13.33: 
Hayrıye L. - ?a:üşşafaka L. saat Türkçe plaklar. 13.50: Ajans haber • 

13.3-0 hakem H~nü. leri. 14.05: Türkçe plaklar. 14.20: Ri-
Kabata.$ L .• tcıtanbul Erkek L. sa- yaseticümhur Bandosu. 15: Hafif Me 

at 14..45 hakem Hüsnü. lodiler !Pi.) 15.3-0: Konser. 18: Saat 
Şişli Terakki _ Pertevniyal L. saat ayarı. 18.03: Radyo Ca:ıı Orkestrası. 

16.15 hakem B. Uluöz. 18.40: Türk müziğinin Folklor örnek. 
10/2/1941 Pazartesi glinü EmL~önll leri. 19: Konuşma. 19.15: Tanbur ve 

Halkevi salonunda yapılacak mao - yaylı tanburla Sa:ıı Eserleri. 19.30: Sa. 
lar: at ayarı, ve Ajans haberleri. 19.4.S: 

Saha komi.seri: ş. Ö7.demir. Meydan faslı. 20.15: Radyo gazetesi 
20.45: Karışık şarkılar. 21.15: Konuş. 

cüınhuriyet L. _ Şişli Terakki L. sa. ma 21 30. R d Sal 0 k t . . . a yo on r es rası. 
at ıt ha.kem B: Açıköney. 22.30: Saat ayarı. AJan.s haberleri. 

tat. Kız L. - Inönü L. saat 14.30 ha. Nukut Borsa. 22.50: Konuşma. 22.50 : 
kem B. Açıköney. Ca:ııband (Pi.) 

Mvkteblerarası voleybol _z ___ E ___ T __ 
,.;-,<::ı::' ~~~;;.ı :;:: ;:; 
~;'.eri salonlarında. devam edilmiş • l En ikhıadlı v Havagaıi J 

Eminönü Halkevinde, Muallim ınek .... ocagı -
tebı,' Hayriyeyi, Taksim Li.sesi de İs.. .................... - .......................... . 

pıı Posta Matbaası: 
tikllli yen.mi.Şlerdir. 
Beyoğlu Halkevinde Kabataş, San.. 

ati, İatanbul Lisesi de Dar~afakayı 
matı~ etmiŞlerdir. 

lletri1aı Müdürü: Belim Raııp Bı:r:ı.eıı 
84BiB(,K1lt: 8. Rasıp D41IQ 

A. Dnm UfAKLIGDe 

Şubaf 8 

SU AKARKEN KOPONO DOLDUR 

!fedan bu kadar ucuz? 
sorgularına · cevabımız: 

u..omatik bir surette hılzırlanan Çı\PAIHARKA çorbalık komprimelerlnill 
temin ettiği · kolaylı/tı, kazandırdığı vakti, ayni zamanda nefaseti ve ka. -
lori kudretini muhterem vatandaşlara tanıtmak maksadile kArsız satıldı.JJ 

içindır. Büyük bakkaliye mağaz:..ollarında bulunur. 

Unutulmaz, "Aşk lztırabdır,, romanı 

Muharriri OGUZ ÖZDEŞ'in 

114.SRET 
Romanı çıkh. 

100 kuruş. iKBAL KiTABEV/ 

Gayri Menkul Satı.ş İJaıu 
Üsküdar İcra l\lemurluğundan: 
Mehıned oğlu Mehmed Alinin Emniyet Sandığına birinci ve Hamdi oğlu 

Hüseyin vereselerine ikinci derecede ipotek Kadıköy Hasanp~a mahalle .. 
si Mekteb sokağında eski 11 mükerrer yeni 3 kapı no. lu bir tarafı Zeliha 
İkbal arsası ve bir tarafı 1 harıta No. lu mahal bir tarafı İsmail kızı Mes
kes hane bahçcsile mahdud tamamına (1200) lira kıymet takdir edi~mfi 

olan evin umumi hükümler dairesinde satılarak: paraya çevrilmesine ka.. 
rar verilmesini gayrimenkuller vaziyeti hazırası mezkür gayrimenkul Ha.. 
sanpaşa Mektebi sokağında 3 taJ numaralı taşıyan 2 katlı ahşab hane 
oltJp zemin katında zemini kırmızı evi bir koridor 1 oda hela, bu hane
nin tulumbayı havi bir mutfak ve bahçeye açılır kapı da ilavedir. 

Birinci katta ufak bir sahanlıkta iki oda ile bir hela mevcuddur. Tavan 
katı bir sofa ve bir tavan odasından ibarettir. 

umumi evsafı gayri menk11l ahşab ve zemin kat sokak cephesi kain ve 
evin cephesi demir parmaklıkla kısmen maabahçe içinde elektrik mevcud.. 
dur. Sahası tamamen 78,5 M2 olup 64,5 M2 bina mütebakISi bahçedir. 

l -- İ.şbu gayri menkulün llf2/1941 tarihinden itibaren 940(1459 nu • 
nıara ile tJsküdar icra dairesinden muayyen numarasında herkesin gö .. 
rebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlar da fazla malumat almak işbu 
şartnameye ve 940/1459 dosya :rnmaralı memuriyetimize müracaat etme
lidir. 

2 - Artırmıya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 n!sbe .. 
tinde pey veya milli bir bankanın tem·inatını mektubu tevdi edilecektir· 
cMadde 124 .... 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak haklcJ 
sahihlerinin gayrl menkul üzerindeki haklarını, hususile faiz ve masarifi 
dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde evralel 
müsbiitelerirle biıılikte memuriyetimize bildirmeleri icab eder. Aksi halde 
tapu sicilile olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 _ Gösterilen günde artırmaya iŞtirak edenler artırma ışartnamesini 
okumu.ş ve lüzumlu malılmatı aimış ve bunları tamamen kabul tama -
men kabul etmiş ad itibar 'olunurlar. 

5 Gayri menkul 28 1 2 1941 tarih i:- de Cuma günü saat 14.16 ya kadat 
Üsküdar icra memurluğunda üç defa bağırıldıktan sonra en çok nrtıranıı 
ihale edilir. Ancak artırma muhammen kıymetin % 75 ini bulmaz Yeyıı 
satış isliyenin alacağına rüçhani ol:m diğer alacaklılar bulunup da bedel 
bunların bu gayri menkul ile temin edilmiş alacaklıların mecmuundall 
fazlaya olmazsa en çok artıranın taahhüdü bt\ki kalmak üzere :ırtırı:na 

10 gün daha temdid edilerek 10/ 3( 1941 tarihinde Pazartesi günü saat 14-
16 ya kadar Üsküdar icra memurluğu odasında artırma bedeli satış isti.. 
yenin alacağına rüçhani olan diğer alacaklıların bu gayri menkulile te~ 
min edilmiş olacakları mecmuundan fa7la çıkmak şartile en çok artırnnll 
ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz. Ve satış tale
bi düşer. 

6 - Gayri menkul kendi.Sine ıha.le olunan kimse derhal veya verilet1 
mühlet içinde parayı vermezse i~ale kararı fesholunarak kendisindetl 
evvel en yüksek teklifte bulunan k;lll.'!e arzetmiş olduğu bedelle almnlt' 
razı olursa ona razı olmaz veya bulunmazsa hemen 7 gün müddetle ar
tırmaya çıkarıl;p en çok artırana ihale edilir. İki ihale arıısındokı rar1' 
ve geçen günler için % 5 den hesab olunacak faiz ve diğer zararlarıl1 

ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur· 
Madde 133. . 

'7 - Alıcı artırma bedeli hal'icinde olarak yalnız tapu ferağ harcııt1 

yirmi senelik vakıf taviz bedelini 'e ihale karar pullarını vermeye mec
burdur. 

........................................................................................... 
':Müterakim vergiler tenvirat ve tanzifat ve tellAliye resminden müt.e ' 

vellid belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya aid olmaytP 
artırma bedelinden tenzil olunur. işbu gayri menkul yukarıda gösteraeıı 
tarihte Üsküdar icra memurluğu odasında iş bu ilan ve gösterilen artır 1 

ma şartnamesi dairesinde aatılacatı llln olunur. 91" ı.ı5f 


