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~.RUS-JAPON 
DURUMU! 

Sovyetler Japon 
harbine müdahale 
etmemek kararını 
sonuna kadar 
muhafaza edebi-

lecekler mi? 

Garp cephesindeki va • 
ziyetleri ne olursa olsun 
Rusların sonuna kadar 
japonyaya karşı bu va • 
ziyetlerini muhafaza et
meleri mümkün olamaz. 
-- -zx-

:t'uaıı: ETEM iZZET BENiCE 

AnluuaJan • 
Müttefikler, dün) a harbi karşı. 

&ında kendilerini ıafrrc giitiirecek 
: en iyi yolları durgulanuık için ça. 
lı~ıyorlar, 

Vaşington'da mıittefik bir as
keri ş-Ura hey'ctiuin ku.r1ılmaı-,ı ilı .. 
ti.mali 'ar. Bu lı<·~ 'ette İngiltere. 
Alllcrika • R~;;, ve diğer devlet. 
ler temsil olunacak \e harp cep.. 
-\:eleri bu hey'eıiu uıuunıi ~cvk ve 
idare!-iine tabi olaruktır. Birinci 
Biiyük Harpto tc<riibe ulilrn bu 
usulün bu defa da iyi neticeler 

. \"ermesi tabii olacaktır. Ancak 
nıiittefiklerin baMmları her n1>k. 
tı.da belli ve mii~terek olmakla 
berabeT tek noktada hcniiz aksak. 
lık göstermektedir. O da, Sovyet 
Rusya • .Jap1>nya karşılıklı dıını. 
nıunun bugünkü vaziyetidir. 

Amerikadaki Sovyct Biiyiik El. 
çisi Litvinof'un Hariciye Nazırı 
Mister Hal'a yaptığı re~ıni beya. 
nattan ;uosk1>vanın garpte Al. 
nınnyo ile iiliim kalım savaşına 
ginuiş bulunurkeıı ~arkta Japon. 
)a ile tutuşmak jstenıeJjği. anla .. 

şılıyor. Ru~ya bu iııtum ve gid~i 
ile Japon • Sovyet saldırmazlık 
Paktına uygun har•ket etmekten 
ziyade hiç şiiphe yok ki içinde bu. 
lundıığn miişkülôtı hesap ediyor. 
Alman saldırışı karşısında en •en. 
gin sanayi bölgelerini kaybeden, 
her türlü harp malzen.e ve silô. 
bıoı kullanmak vaziyetinde knlan 
"e bir bayii ağır zayiat vtren Rus. 
Ya gupte kendi yükünü hnfiflete.. 
cek herhangi yeni bil' yardım vıı.. 
~yetinin ~ıkaıoıyacağını ve Al. 
ınanya ile bugiin olduğu kadar ilk.. 
baharda da kendisiııiıı yine 'ıaş. 
ha~a hoğu'!"cağını takdir ettiği 
İçindir ki, garpteki vaziyeti tas. 
!iye etmeden şarkta da başına bir 
gaile açılmasını istemiyor, müş. 
küliitı takdir ediyor vt .Japonya 
ile meşgul olmayı dahn ıiyade tn. 
ııiltere ve Amerikaya tırnkıyor. 
\'ine Litvinof'un bir ba~ka vesile 

· ile gazetecilere, 
- Biz şimdilik İngilt<>renin Av. 

"1ıpada ikinci bir cephe açmasına 
ihtiyaç hissetmiyoruz., 

Demesinden de bıı aulaşılıyor. 
lluiiisa, Sovyetler müttefiklerine: 

- Biz ancak Almanya ile sava. 
tac:ak takatteyiz, Siz öııce Japon. 
hum hakkından gelin, sonra Av. 
tupadn bize icap eden ya10dınılan 
Yaparsınız .. 

Demek istiyorlar. Bugiine kadar 
anlaşılan Sovyet dunımu bııdıı r. 
Ancak, Sovyetler .Japon harbine 
ınüdabale etmmıek karannı sonu. 
ııa kadar muhafaza edebilecekler 
IWdir? .. Düşünülecek ve incelene. 
•eok öllftllli nokta bııdıır. 

İngiltere ve Amerika Rusyaıırn 
diişmanı olnn biitiin devletlerle 
harp halindedirler. Herşeyin ha. 
Şında fülen '"'' hukukan Rusya. 
llın da ayni sisteme uygun hare. 
ket etmesi tanı kolaborasy<>ll \'e 
koordinasyon için birinci şart ol. 
llıGk gerekti.-. Diğer yandan Ja. 
tıonyayı cabuk mağ!<ıp edebilmek 
halumından nıiiıt<>fiklerin Uzak 
l:ıoi;'lldn ki Ru> iiskrine, Rm. do. 
rıannıasına, Rus taJ.ı:nrclcriııcı ih. 
liyaçları vardır. Buna mukabil 
Sovyct Rıısyanm da Almanyaya 
harbe devam edebilmek i~in her. 
halde az nva çok İngfliz \'C Aıne. 
tikan harp vasıta \'C ınaJzcınl"sİne 
İhtiyacı vardır. Eğer, miittefikler 
J;oponyaya karşı RtıS\·anın ve Çi. 
tııiıı yardımından hele ilk <1ralar. 

{Devamı 3 ilncti Sahifede) 

Amerikan Bahriye 

Nazırının izahatı 

-Japonlar 
5 Ameri
kan harp 
gemisini 
batırdı! 
2729 laabrlJlll 

ildi. 629 
kişi yaralandı 

Albay Knox Perl Har~ 
boo· Japon 

. taarruzlarını an 1 attı 
Vaşıngton 16 (A.A) - Birle. 

·~ik devletler Bahriye Nazın al. 
bay Knoks, dünkü basın toplan. 
tısında Pearl Harbour'daki AmE> 
rıkan zayiatı hakkında izahat 
Vt · n1ı.~tır 

Albay Knoks, PasUik dunan • 
m;a;,"lnın .ınuvazene,•rıde bir dıe. 

~-<şikhk olmadığın; ı;öyleıniş, es. 
ki bir zırhlı olJn AJ"iwııa'da-n 
ha~ka Amerika harp filo . 
sımun lx>ş gemi kaybcttigini, 
bunların . sabili hedef gemisi U. 
tah, Cassiıı, Downes ve Shaw 
n.uhrıp ler• ıle Oglala may:n ge. 
mısi olduğunu bildirmiştr Nazıı', 
bu gemiler müretteba1ındaıı 2799 
suıbay ve erin cldüğünli ve 656 
ki~inin yaralandığım ilave et • 
m")tir. 

Baılırıy·e Naz1ııı diğer taıaitan 
şunları söyleınişt iı·: 

•Hasara uğrıyan gemiler ara
sında karaya oturan Oklahama 
da varcı r. Faka• bu gemi tamir 
e<lileobi!eCf'ktir. Japonl;u Havay 

ıDevamı 3 üncii Sahifede) 
---o· ---

LİBYA'DA 
İngiliz kuvvetleri 

ilerliyor) ar 
Londr.ı, 16 (A.A.ı - -<B.B.C.> Lib· 

yc:ıd3, Britanya. kuvvetleri Gazale'
nin Garbinde, i<;inı.le 70 bin galon 
petrol bulıınan bir düşınan deposunu 
ele geçirmiştir, Bu, cJii~mantn depo
larının bulunduğu yerlere gll'ildiğln.i 
gösteriyor. ___ ,,_ __ 
Fransada kapanan 

fabrikalar 
Lo.ndra, 16 (AA) - •B.B.c .• 

Kömürsüzlük yilzünden 21 İlkkıi.. 
nundan itibaren Fraıısada birçok 
fabrikalar kapanacaktır. 

Filipı.ıı takım ada1aTını ı;e Luzon'u gösteriT harita 

SOVYET TEDLIGI 

Ruslar 4 
şehri daha 
geri aldı! 

Cephenin batı ve ce
nup batı kesmJerinde 

harp şiddetlendi 
Mookova 16 (A.A) - Sovyet 

.gece tebli ği: 
15 ıl·kkanun günü, kuVV{'tleıi • 

miz bütün, cephelerde düışmanh 
çarpL~mışlardır. Cephenin batı w 
cenup ba·tı kesimlerinin bazıla • 
rmda, kuvvetleriırJz düşmanla 

şid'ctetli mUı!ıarebeye tutuşmuşlar, 
Heri harekete devam ederek Klin 
ve Toula cenubunda Yasmaya, Pol
yana ve yine Toula r.ın cenup do. 
ğusunda Dedilovo. Bodgoroditsk 

(Devamı S üncü Sahifede) 

Berlinde askeri 
bir toplantı 

Berlin, 16 (A.A.) - Dün burada 
Fon Ribbentrop'un Rei•liğinde Üçlil 
Pakt devletlerinin mümc~sillerinden 

mürekkep bir toplantı yapılmJ.ştır. A. 
miraı Readertin de hazır bulunduğu 
içtin1ada Ü~lü Pakt devleilerinin as
keri vaziyetleri üzeri.nde görüşillmüş
tur. 

Klin Şehrinde 

3 Alman pi
yade tümeni 

bir liva 
edildi 

ve 
imha 
Moskova 16 (A.A) - Tass a. 

jansı bildiriyor: 
Klin şehrinin zaptı esnasında 

Sovyct kuvveti-eri düşmandan 122 
tank. IO<JO den fazla atı>mo'bll, 

&O top, 250 mitralyfü ve 10,000 
den fazla obüs mermisi AlınlŞ • 
lardı·r. Şehrin zaptından evvel 
yapılaıı muharebede üç Alman 
piyade tümcnile hlr talim livası 
imına edilmiştir. 

Moskova ön Ün
de 85 bin Alman 

öldürüldü! 
Moskova 16 (A.A.) - Moskova 

habeder bürosunnun tebliği: 

Bir aydan az bir zaman zar
fında Moskova önünde seksen 
beş bin Alman öldürü1miiştür. 
Doğu cephesinde, beş aylık mu. 
harebe devresinde Alman neslin. 
den altı mliyondan fazla inslin 
öldürülmüş, yaralan~ veya e. 
sir alınırnıstır. 

=+HARP VAZİYETİ'~ 
Uzak Şarkta harp durumu 

Japo ·nıarın lehine 
gelişmekte hela devam ediyor! 
Hong-Kong ve Cenubi Malezgada Japon 

üstünlüğü her gün biraz daha artıyor 
(...__:...Y_A_Z_A_N_:_t_. _S._E_SK_I _B_U_K_R_ EŞ ATAŞE MİLİ TERİ ) 
1) ALMAN • SOVYET CEP. 

HESİNDE: 
Alman crdqlıar.ı C'pt'iıenin şi • 

mal ve merkez bölgelerinde bazı 
mevzii çekilme lınreketlerine de. 

vam ediyor. Sovyet orduları da 
köy ve kasaba alarak ikrliyı>r -
iaı-. Fak-at cenup b<ilgcsindc Al • 
man çekilmesi bitmiş ve bura -
daki Alman ordusll müdafaaya 
geçmiştir. Mareşal Timcı.;en~o 
orduları Tn.ganrog • Stali!lo -
Harkof - KutJ;k l'a tına varı;ıı,a.. 
nııslard.ır. Alma. orclu."U n...-.eoc 

iıavza~ını mııılıafaza için bu hatta 
- b3!1ıarı bekleın~k üzere yerleı;me 
gibıdir. 

Şimalde Alman ordusu fazla 
cekilmi,, fakat werkez<le az ge. 
rilemiştir Moskova gal'bn:deki 

Alman çemberi büyük m-ikyas141 
· ~ği~miş değlidir. BÜyük ta ar • 

ruzlar ) Bpımnyan Sovyct Oirdu • 
lan merkezdeki Alınan orduşunu 
daha g-arbc sarnıesi şüphelidir. 

. Faka• bu '>i yapmaları da sev -
~ü,ce" ıc;ı,bıd r Sovyetler he • 

1 sabına bahara 1wz•rhk demek •. 

durulan yerde .ordulara çckı ·dü. 
zen vermek ve cnhkimat yapmak 
d>trnek değildir. Bu hazırlığın a:ı-
nı zamanda cephe!er3eki vaziyet
leri ve müdafaa hatlarını düzelt. 
mek, ya.ni Alman ordulannı da. 
ha garbe sürmekle tamam~an' • 
Yl'n ı lazımdır 

2ı LİBYA CEPHESİNDE: 

İngıliz ordusu Ga e bJige 
s;nde üstün taarruz ..u na devam 
ed'._vor Mihver c.rdusu lııı taar • 
ruz.a, daha ziy;ı-lc ha"a ,kuvvet. 

(Dt ;·a.r.ıı 3 uı cu h.<l! -""<le) 

1 

UZAK ŞARKTA 

HARP VAZİYETİ 

Sokaklara Çocuk Terkedilmesini 

Ônliyecek Yeni Bir Tedbir 

Malaya ve Gayrimeşr-u ve kim-
Birmanya.- sesiz çocukları 
da Japon bırakma evi açılacak 
kuvvetleri · Fakir analar kendileri gö· 

rünmeden yavrularını bu 
evin kapısına bırakabilecek 

• 

ilerliyor! 
İngWzler; atar za. 
ylata maloldata • 
na ı6yllyorıar 

H.ong-Kong'da Ja~ 
pon ihraç hareketi 

inkişaf ediyor 
Londra, 16 (A.A.) - •B. B. C.> ja. 

ponlM" Malaya :yarıınad;..u-.mıaı Garp 
kısm.ı.rıda Ketıah r. ınUı.k;ıSJnda ağır 
r.ayi~t er<'•Ck yer k<ııonı·yt:ırlar . Ya
rınlad~nın Ce-nı • hun<la §iddf'tli muha
rebelC';- de-v·am eri;_:,· . . Vaziyet olduk_ 

~a :tartŞıktır. ı 
japonlar BLTma.. y a . .ı bir ıııiktar 

ilerlediler. Viktory"'l na.Ata. ındakı gar .. 

1 nizotı blitı n tesi. ı ta.hrıp fd~· ı ı. r.• -
kildi. 

Viı", iti (A.A.J - (Oıi) Uz..ı.ıt Şark 1 

Öğrendiğımize göı·e Çocuk E. 
• sirgeıne Kurumu n""°rkc-.< hey'e1i 
ilzalaıundan d1>ktor B. :Musa Hall<a 

cı ıle Samsun meb'usu B· Ruşen ta. 
raflarından gayrımq;ru çoeukla • 
rı:n koruoma:;ı hakkında Kurum 

. merke-ıine ayrı ayrı iki mühim 
proje verilmi>; ve merku hey·~
tince uzun te<l:kikkrden sonra ka. 

• bul olurunuştur. Bu projelerin e. 
sası şudur: 

Sokak başlarına, canu kö~ekr:. 
ne, tenha arı;alarla yangın · rıc. 
rine terkell.'."'.tn ve eks<>ı>isi gayrı. 
m<'Şrıı miinaS€.Je•lerin mahsulü ı 

ofan çocukbnn bultınmalarındar 
sonıra Darülacezeye, Çocuk Yuva. 

Bir Meb'usumuzla 
bir doktorun pro
jeleri kabul edildi 
sına gorıderılmt.:lerine kadar • 1~ 
mi mııamelelerin ikmali için • u. 
zun biı· zama • geçmektedir Ha:L 
buki çocuk'ar n lkı·ha! bakıma, gı. 
daya i'ıt'y . r \ olduğundan bi, 
kısmı ölrrt. ktı: hastalanmaktadır 

lar 

Aniı, ... .ı.baJarL1.n gilnaJıınd:ı.n : _J~ 
de l:rt:.nd ... ""'""'C ;)'ul olmıy:ın bu 
gür~' z &<u ları Çocuk Esir. 
gem( Kwu _,LJ himayesine a ara.k 

(DC'v3n~~ 3 üneü SahifPde) 

ta llong - Kong ıst.i.hk:i.mlarına. taar .. ·---------------------------
ruz bi.J·,Ja.ını.şf a. 1apoı:!:ır t.i..ınrru ıun 
inki.)at ettiı:.rrni ve bazı ,ı:;.tı :ttıınJarın 
sustıu·uuugunu sOylUyo' :ar Çin kuv
, .. etıeri, buraya taarruıı tden j.;:ıpunla

rJn gerisintle ancak c:et~ muharebesi 
yaprrıJ!-~t.adır. Ş~hirde bır milyon Çinli 
rnültPCi \'ardır 

ttalaya'da japonlar berı.ahı işgal et
rniş.lerdir. 

--~o---

Ruzveltin 
iki mühim 

u ---· ---
Amerika Cumhur Re-
isi Uzakşark harbinin 

ıç yüzünü anlattı 1 

Ruzvelt «- Müdafaaya mec• 
bur her devlete silah gön • 

dercceğiz» diyor 
V14ington, 16 (A.A.) - Ruzvelt düı> 

kongreye iki. rapor \·ermiştir. Bunla
rın birincisinde son seneler zarfındaki 
japon - Amerikan nıüııasebetlerin. 
den bah:.cdilıncktedir, 

Ruzvelt, japonların Mançurya.ya hü
cwnlarınd<.in sonra Alı:'. anya ve İtal
ya ile bir anla.şn1a yaparak diğer wı .. 
lct.ieri esarf:' 11ltu .. ı ;:ılı •• J.)'R karar ver
diklerini s~. -· .. ve söılerıne devam 
ederek d~nişt:·r J\.~: •Japonya, Hindi 
Çiniye ynvı,;. 71 yav.:ı~ yerleşmiye baŞ

ladığı sıralarda An.~rika ile gör~ ... 
mck arzusunu bildirdi. Ben böyle bir 
müzaktrc ~:n binler<:e kilometr" se
yahat etmiye hazırdın1, fakat japonya 
re prcn~ : ı1 P . üz.erinde aı· laşamadı
ğımızı görünce böyle bir teşebbtiste 

bulunmaktan vazgeçtim. 
(Devamı 3 Urtcü Sahifede) 

Bu sabahki 
resmi Ameri
kan tebliği 
Vaşington 16 (A.A.) - En son 

0larak ne~redilen Amerikan teb. 
liğinde Filipinlerdc Luzon ada • 
smın şimal ve şimali garo' nok· 
talarında çarpJ.!lmalara devam e. 
dildiği ve Wake iie Midvway a. 
dalarındaki garni.wnların hala 
dayanmakta olduk'•rı bildiri! • 
mektedir. 

Müthiş bir f~-. 
yezan ve 

yer kayması 
Llma, 16 (AA.) "7 Ancash eyale. 

tın ıe. vukua gelen bir yer kaymas·ı ve 
fey·ez.Jnlar ha:k arasında bir çok ölü
me sebİ!biyet verınI.Ş\ir. Huarez'de 500 
ölu Jyılmış ve 4000 kiı;I de kaybol
mu\'tu~ 50 metre y\ikseklikte ve bir 
kjon.et ·e gep.ı.şlikte bir su boı-tu nu 

1 
ıc-:ı.rin üzerine yığılnnştır. Ba.... yer
lı tt·de ta:ı: yıkınt.ıa ının ırtıfaı .altı JnoC(. 

rev L ulmaktadır Panü.merikan yolu 
n;ı :ıra Jkr~nı~ı: .... 

ıEkmek fia lerına 
iki kuruş on para 

zam mı yapılac ? 
-~ 

Ankara ve 
ekmek narhı : 

lzmirde • 
yenı 

• 
Belediye Reis 
Muavininin bu 
sabahki izahatı 
Hükümetçe hububat fiatlerine 

yapılan yeni zam münasebetile bu 
ayın 10 uncu günüııden itibaren 

1 

On altı kuruş 
bir kilo buğd<>y 13,5 iıuru§ üc ı ~ 
den satılmıya başlanmıştır. Bı:~
day iiatlerinin artması ister iste. 
mcz ekm~k narhının tezyidinı ıcaı 
ettirecektir. Bazı fırıncılar ve huğ. 
day işinden :ınlıyanlar buğdaya 

yeni uımdan sonra 95-0 gram C'lr. 
meğin en az on alt. kunl§ üzerin.. 

(Deva.mı 3 üncu Salıitede) 

Esnaf Ce- 1

Gıda madde
miyetleri )erinin 

yeni tevzi şekli 
Yeni kongrelere baş-
1 anıyor. Bütçelerde 

tasarruf yapılacak 
Şehrimız esnaf cemiyetleri 

nin yıUık kongrelerine önümüz.. 
dtki ayın 15 inden itibaren baş. 
!anılacaktır. Cemiyet heyeli ida. 
releri hazırlamağa ba.şlamışlar
dır. 

Cemiyetlerin idare işlerinde ça. 
bışan müstahd>em lerin iicretleri. 
nin arttırılması yolundaki dilek. 
lere imkan görülemediğinden ye • 
ni bütçeler daha ziyade tasarrul 
esasına miiıstenrlen hrunrlMıl • j 
maktadır. 

ÇERÇEVE 

Ruh ve ilet 
JlıJ;Cli' FA.ZiL KISAKÜREK 

Yeoi dünya savaşı, maddeye 
tam hôkimiyetten sonra yüzde 
yüz ruhçn bir telıikki altında 

idare edilen bir taarruz usu. 
!üne dayanıyor. 

• 
Makinenin ruhçu bir telakki 

altında kullanılışına en canlı ör. 
nek, bir tank içinde, gözünde 
tek gözliiğü ve yakasında çi. 
çcği, kar~ısındaki düşman tan. 
kını bir kaplwnbağa gibi toslı. 

yan Alınan; ve tayyaresini bil. 
tün bombalarile berabez doğ. 

nıdan d"ğrııya zırhlıların &"Ü· 

Pirince el kondu; bul
gur için 

beyanname veriliyoı 
Ankara, 16 (Telefonla)- İaşe MU... 

teşar1ıjında ıcurh. af\ bir ltornİsycın. ih
tiyaç oJan g1da maddelerinin mt"rnıle. 
ketin tçtihJ3k mıntakalal'ına göre ta.~ 
zim ve tf>••ıiini derpis eden y bir 

. kararname hazırlanıl§tır 
Bıı cümleden olarak belli ba~h mın. 

takelarda hero fiat )·Gk~~mesinjn önÜ>
ne ge<;mek, hem de istihHlki kM1 de
recede karşıhyubilmek m:ıksadJylc 
pirince el konulacaktır. BugündtT1 IU.. 
baren bulgur mevcutla,...ı için de beı-

yanname verilecektir. 

vertesinc saplıyan .Japon ... 

• J•ponlara, içinde bir fedai, 
gözü, burnu, ka~ı ve ai,'Zl oy. 
nar şuurlu torpili itat ettiren 
amil, bn ruhçu telakki değil de 
ned.i.r? Alet ruhnn emri altına 
girince. artık makabil aktlc 
değil. antak ruhla durdunıla 
bilir 

• 
M:ıddcci Sovyetler; mudd•-

lorini ve maddeci meLhepl1'Sini 
korumak için, Almanlar~• hir 
rnh haınlesile "at~l koymasa). 
dı, şinıdi Alnıanlar Urallar. 
da~dı, 

o 
Ruh;:uluğı· i)Jdt.rduğü sanı .. 

lan madde ternkkilcri. ruhun 
emri altındaki yeni ıerdlilcrı. 
le, asıl maddeciliği öldiirmüs. 
tiir. 
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hALK FiLOZOFU 

MÜ EKAı. İL AİLE 
,.----------------------------·--~ 
MAHKEMELERDE Yazan: 

HÜSEYİN BEHÇET 

Kcndiı;i.u,ı de;:er verd iği.uı. uı:
rdmon blr dostuın şoylo an. 
!allı; 

REŞAT FEYZi 

lar gelip çatıyor. O çocuk sınıf. 
ta kalıyor, Ayni, baba H'ya a. 
na, yino a>abiyet içinde karşı. 
ınızdadır; soruyor: •Çocuğu. 
ınu neden .o;ınıfta bıraktınız:. O, 
hem ç:.lı~kan, hem -ıekidir.• 

aı, ve ev blkAyeterl 
Bu se.r.e. İF--3.nb"Jla kı:ş erken teşrif 

etti. B:r nrahk ~.ar da kend:ni gös· 
terdi, GC't;en:erde, soğui{ bir gece, 
bir ahbap e\·inde toplanm.JŞttk. Laf, 
kardan, k• tan, scırrı.ık1Jn açıldı. Bun. 
tarı, ovcı, kurt ~.,Myeleri takıp e\t!. 
A\.·cılurın lıik.•ıyelrr1 bol olur \·e riva
yete giJı·e ckseris!f uydurrn11.dır. 

ı Müskirat 
Bayileri 

Yavrum; onlar gem borusu. Sav
saklamanın boynuzu olmaz ga ! 

Fabrikalar kir payını 
yüzde bire indirdiler! .. 

bayiler şikayet ettiler 

•- Çocuğun ""füini mekte. 
lıo ç:ığıcıyuruz. Konuşmak, 
dertleşmek laıını. Bazı hadbu. 
lcr ,-ar ki, iki tarafuı alr.kası 
w ınüşterr-k kdbirleri ile nıii. 
talca olunıbiliT. llnı aruıbr, 
balıalır, ,·eliler \ar. Bize nece-... 
np \"erw llcğ ininiz?. Yüzü. 
mün k1111ı ŞÖ> le bağırıyorlar. 
•fleıı çocuiuımı mektebe veı-. 
diın, terbiyesi slzc alt, tahsili 
de_ onunla )İne beıı ui:t~k.. 
tau ~onra, ı;izin ne ia)·danrz o. 
lacal<:'.• 

Modern ~dogojlyi dcı("il, 

anıma, en basit "cl.lile, ç~e ... 
ğun n1t.na \ e nahi~·ctiııi da!ıi 
anlntaınadığunız ıuulıatabımız, 

asabiyet içinde, bırakıp gidi. 
)Or. Sonra, )il bitiyor, imtihan. 

:'lfoalliın. içinin dudini dök. 
mekto tö.rle devam ediyor: 

•-Tam randımanlı mektebe 
knu~ın.'lk hirçok ~cylere bağlı.. 
iyi boca, iyi bi.ıı.a, i)i kitap ilh.. 
daıı başka. bir de, bilhas:;a, İ)i 
aua ve baba wım .• 

l.\lw;llimin fiÖtÜ burada biti.. 
yor. Y;t)ıut da, ımıall.i:nı.W o 
günkü sözü buraila bit&i. ~ 
kp gibi, nile müessesesini de 
tanzim ebniyr, ıslah etmiye 
nırcburuz. Aile 1nüe!t ... e:)e<;i, 
nıektC"ptmı daha müessir olu. 
~:or. Bu ku\·,·ctli 1nücssiri. her 
balmııdıuı tam nıütekiiınil ve 
salım bir hale getirelim. 

İriiiiiiiii- ·;~~=i=Ş=ek=e=r=a=a=k=lı=ya=n=&= 
bakkal tevkil edildi 

iıti ASRI 

MEZARLIK 

Biri ÜckUdarda, biri rle lstanbul 
tarafında, iki yeıı.i ~sri m..-zarhk 
in,..a olunaC"akınr • ıtatırlarsınıı, 

' " Zincirliku)·uJaki asri ı11ezarlıgın 

Aıiına 16 (Husu.si) - Şelır! • 
ımızce .._-kcr ><ıkl·yan altı bak.kal 
tev-k.f dunmuştur Bllnlar Yeni 
otel c;· armda Abd..Irahman ag. 
lu B<'!tir Yılmaz vı> kardeşi Ön-.er 
Yılmaz, Ö~ '>'('u Hant!i Or • 
n-urcı, Hakk: o;.•u Etem Soy-er. 
gır:. l\fohmet oğlu Hal:l Kaile • 
~eker, Öm<'r or;lu Hıhey,n Oz • 
karııır. 

şimdiden dolduğu, !>İr zamanlar, ' Gümüşsuyu ve .')eh-r;adebaşı 
gazct.,\erde yazılm'itı. Galiba, as. 1 pcrkları 
ri mezarlıklar da, a: ri apart ımaıı. 
!ar gibi daracık oluyor. 
Şu Karacaahmcdo bakın! A,ır. 

Jardanıx,ri doluyr.r mu·!. l\fübırek 
daha çok asri mcza'iık c-skilir:. 

LiBYA 

MUHAREBELERİ 

Libya muharebelerinden l;aruc. 
deıı hir arkada~, bu cephede haki. 
katle nder olduğunu bir türlü an. 
lıyamadığını söyledikten sonra 
dedi ki: 

- Bu, bizim eski bir bilmtte. 
mi-ıe lıenıiyor. • ·., bundadır, ne 
§Unda •. hth acıwn kmnda!. 

l'aksirr ~. Cı:..mu;.su' ..nda ı:·a.:. 
ve a.ı;açlık b!r "8'1a luıL. getır'.:
me:: c ·'~!l l\fohtn<f,5 rrd.··hb. 

....... .., .1. tar . ....,: \akında b.t,._ • 
cri.~ı. Şchz:ıdw ,.nda yanı_-nak- 1 
+a ia~ ;ıt ·:ı. pa ka fldJ.ı'.' ve çı;e'k 

' &IJ.,rr.l. ne <!ı·n lb2.\ nt'.~ı r. 
Bı..1.. lı}c Reıs rr1la\·1~•B. Lüt. 

f.' Ak.so,· l');,; ~~b.:h b:ıral::ü\lal:ı 

faa 'ı tclt ; etmistir 

Befiktaı • Taksim otobüıleri 
' Beşık'.~ • Taksim aras:Pda ı . 

Meclht.e bazır bulunanlardan biri, 
hoş .sohbet l>ir zat. b'.ıe ıu ent<>ı·c.san 

hlkftyey! a.ulat1ı: 

- VakUle, Orla Anadohınun bir 
koyunr1l\ bir ~\"et. yolunu kayUetm!ı .• 
ltnr, gunlenknberl, dunnadan yağı
yor, şiddet.!J bir fırtına e&l,yor, tip!, 
g&ı açtırm,yorır.uş! Avcı, h&,·anın 11:,. 
raz açılar gibi olmulııa J.nanmlf ve 
yo:a çılmuş, Wr !d 6"'11 Geçmeden. 
tip! tekrcı.r başla:n:..~! Avcı. bu halde 
11e Jo"ilpsın:' K2rlar ort.as:.nda tek ba;,.ı
na <ltalm1'- Eg~r. ııoCukıa biraz d«h• 
kal,.., donup olocek.. düşünmüş ta
.,_ırun1ş: 

- Yarab\n aen btn.i kurtar, diye, 
dua e~:n.ıy~ baş!an1ış., tipi o hale geL 
mı.ş la. on ınO!ru ılf'risı görülınüyor. 

Bitdeı:. nasıl ofm•.ış, belli df'jil., :ıv
cnıın gl'kilı..~. k,,!rlsr ıırasmd:ı bir si
y.ın;..k ı;:arv:r.:;.ş. Dikkat C'tnüş, lıir 
kuçu:.. ku!übP zo. h~kla Ues on ~u!'.n 
daha n\ır.ış, ltu!ı.lb<nln kapısına yak. 
laii-T.l.)' 

- Tak ta!t, vur 1'ış! 
İçeriden bir sn: 
-Kı..-r. o" 
- Tanr.. nıi.-,.ı~ıri. .lt .. 
Kapı açılm.lş; . :ıbliı, ıl1tiyar bir 

adam .• a\·et içeri ;t:rnüş. kalın, ~hta 
!::ıp1 örtti.1.m.üş.. "'ıcak. ba tk tavz.nh 
bir ln:.h . .:be.. hoş bc.ştE'n sonra, a\.·cı 

b~~an geı;e:ılerl .anh.hnış .. ıhtiyar: 
- r.ıer:ı!c ctı11c og!uın, df':miş,. bu· 

g~n burad3 t .. !Jr.::ın .. h:ıı•a atınce yola 
t:kJr .:.n .• E-Z'n köy şu taruna ı~alch. 

8en HJ\S\l oldıJ. d.J. bu ist;ka~('~e diiş
tunot. 

İhtıyar. ş-.ırdan bı ·-dan eP<'YC"e aıı. 
la..tt .. ktan sonra, soyle den~· 

- Og!wr ... yalnız send-en bir ric-aın 
\"3r. Ben, yaı kı' Lu kulı.ibcde tek 
b~ur. ot ""'1'!'" .m Her k~, b"r.:ıc!ı: yo
l•J"" koybedon blı>Ok a\-nlar m:s:ıf" 
eder~. onl4rı yed r!rın, ~ç!. !rin-., ı'iı
tırJm. F'aka~. onlar, köylerine gidir.C'l', 
gCC'f'y:. b~r k· :-'! t .nde geçird:k!e~'li 
ı.:oyJ.e:-,e.ı sen. Al" .• ac.kma b5yle h". 
yeca:--!1 hı 3ye lf'e\"7 :ru. bul,..., J~ t:~-e

sıne k pılmıı. gonc,yomın kt. burası. 

kurt .. ; rteg·Jf sadece blr kulübe ..... 

R. SARIT 

4 liralık arpaları 9 liraya 
satıyorlarm~! 

T 9~.!k rvl.:ıhsu 1 i4...'ri Of~~d..~ 
:;9:; l:ur..ı.;ıa .. ıınan bir çunl, 7:! 
r.lo:uk ~rpalar:n bo.ı:ı semtlerde 
arabaeo:lara 8 • 9 liraya s<>tııldı.ğt 
ar: laşıloro,. t :.r. 

\·~k.;, ~.k:J.yet!er üıa·ine bu ha .. 
~t81ıa t"'U<fıkl re :t;.r. PASTIRMA 

lUESf:Lt:Sİ ---

leyen tramvay ;dare:s! otobüs • 
ler!nin yolcu say,,ı ve dola)"ı • 
sJe 11ası~1tı son za!"":ar.l.arda ~ok 
artmı:ştır. Er.cümle ge n yu ey. 
lıile kadar 29 b!n 245 ir r.' 1 l 1 

t< '1l !! olunduğu 1'.a!a · bu y-ı[ 
ic.nde eyl\ı'.e ka:lar 3:: b:n 761 

Pastırma. sucuğun ne dcree<> 
lıra ha.>Jat elde oluıımu tur. Ey. 

pahalandığı malum. Erbabının 

1 (H,ALK- SÜTUNU ) 
1 Daktilo da bilen li•e mezunu 

genç bir kız İf arıyor 
::uld n wnra da artı., d1'Vam et. 

nnlnltığına göre, arlık, me) hane. mcktcdir. 
lerde, mezeler arasında bol bol'=============== 
pastırma} sucuk venni)·orlarm1ş! 

Halbuki, bu bal, bir~ok ok~am. 
cıların keyfini ka~myormu~! 
Gürüyorsunuı ya, :..a)·at ı>oıhı?lt

Jığı ile n1ficadtle, ayni za-ın~nda 
İnhisarlar İdaresine de dü~en bir 
,·azit c-! 

AHMET RAUF 
- ---------·----! 
lnhiaarlar idareıi birinci nevi 

soma vermeğe başladı! 
ir.' sarlar idaresinin 45 derece 

rakı çıkaran müskirat fabrika • 
!arına birinoi nevi som.ı verme
ınco. yüzünden :nü.5kül vaz.yete 
düştükleri hakkrndalci neşriya • 
t•mız İnhisarlar Vekalet:nın na
zarı dıkkatıni celbetm:ış, hemı>n 
tedbir alınml'l~ır. 

Bu kabil fabrikalara 1 • 9 fıç' 
arasında soma t~v.ıll olunm.ı:;t.ur. 
Bu miktar on b<>ş günlük rbti • 
yaoı kan11lıyal:ıilecek, tevzia.tıa 
devam okıruıcalctır-

ifrata varanı ppellkl 
SUrpag ... :> 1ez: .. rl· ı il.la ın · ır:ed- 1 

hede ede lu\lrem.yorlar. Burada ımın-

1 tazam b:r pl.\n r:ıudblııce, .=dem b. • 
mahalle \·ücut bulac:tkn! ..:;,. E0ı.1.ı .s:.· ·ri 
ak.i.U:lar var: 

- İiUtnbultın her taraft böyle i.'lsa 
olunmal.ı.chr, diyor!a:-. 

Bizde, zuppe!i.k son haddir..E" \·ar .. 
mı, glirwıuyo:-. f'urpagop mezar?:ğı 

arsru ra tıc"' .. enler \'C İstanbulun her 
taraf:.ntn böyle olmasu:n te.cr.en.'li e
cienl~r. bu ar""..alar1n metre n:.urabbaı
n:a, l SO Jiray3 ş:ıtı: ı~a ç:.k.ırilinış oL 
d~u ın1 -~yorl .. :~ 

~Iaalt-stf, yeni, tcw..z ve gı...z<.•l b~ 
ııe;r, bizde derh.11.1 lüks n!ru.ıına ah
nır, Nitek,;.,,1 bu aırsa~r da eyle oldu. 

Alı..h, bütılıı ıtaobul arsalaı-ın:, 
Surpag:)ba benzemekten koru.'iu..~ 

BORHAN CEVA1 

Tefrika No: 46 

Çıplak Model 
Ya:tan: NEZiHE lı!UlllDDIN 

n" t tol< ıeseı:. sözleri ""ı·!emt;c 
lı<:emıyo:-du. Yalnız .,ııeruıi, dizlerini 
en onCik bır tema;;la uimaı?a çalışı • 
yonıu. Btılk.: U!raı S"J,, biraı ko!oeya. 
!~·: ~ lur!J, F•.utt bu , lorı lstiyeçdı: 
lttn>!e yokt~ H %mel>;! do!<torla bcro
berdı Reıat d~ bunları aramak oç!n 
Nı.ıran1 bırakam.17.Jrdıı. 

n; · ? nra tıın~t.!z btraz sararmış 

bır yu e do!\Jt.or i~nptda •göri.indı.i, Re. 
şild;I y p• ~ı ıserl ?>Ir :şa1clle herşey!n 
bıtn: ..ş otd uğunu anla llılotan sonra 
Nur:ı.n3 yaktl,)tı: 

- Dl.ı.c;Z kerıdı.:ılzi top1ayu:ıız. Ne 
ç:ırc .dıyc m.:;ld ndı-

1':.J c m,c N'uranın gl?,g.?1 a~oı ü
z.eı u· :le lr k1.JL g:ı ıe::ı.i'"l y pt.ı 13.r
c!en b4 1ı,.ula ') ..ıla. tıı:;kırm.ıy.t \'e bol 
~ganak goz ya'ladylc a&.a:nı.,ya bas-
1.:ıd. Ro.at kork~ \'e iıl.r:ıpla do~to. 
ra L ... ı...•ı. Tce .. 'Jelı dok.~oı: b::?~iyle o-

' r"'. 
- B:~aınız ait.Y...ın -der gibi bir 

işar .: ,ı-apU. 
Fak >t bu ,~:ı.n>k b·ı mütıı4 ıöz 

fl K c.; ~ı .... r tırJu .r. .""n:••c:-tlu.. 

o zaman dok:tor Ja e11dlşe7e kapıl
dı ... htı e~k; biri fennin cöıterdiğl 
yolla, öburü, kalbinln derin se!katile 
Kurana ,.ardıma ııa,tad:lar ... O narin 
ve -cüzel \•Ucut çı.rpma çırpına. ken
dinı h-aybeden bir baygınlığa diiıli
yordu. Biraz sonra hareketsiz kaldı. 

Re;at biiytik bir "'1dl•cy:e doktora 
sordu: 

- Ba)"lldı mı~. 
Dol<tor b!r eınıekst,oıı. h>urlanııya 

koştu. 

- Şimdi açılır. 

B<ı dakika sonra !tAç yapılmıştı. 
D•>kloı ReşaUa h~!i! bir ;;esle ko. 

nıışuyordu 

- Nuran Hanımı mümkünse der-
hal b:.ır1C.an u:z:akl~t.:rmak l..3zım .•• 
Çok fazla lıa&>a3 •.. 

- Fakat, vaz'yet malilm ... 
- E\'e\ naz!;ı; b!ı' vaıl7!t, Ölmilf 

bir anne nasıl lı;cakılıt~. Dojru ıua
lr.A ben onun ha!.tni !yl giinniiyonım. 
Utaklaşma:ı bu muhitten~. 

- Uzak:a....nl.Y;t hakJ ı.ız:. ola. 
cak m~ .. 

n,., ya i.,,leriue ,. k:f .. daktilo bilir, 
l:SP ırez~nu ll!r "• 'l'C kız rc.a.ır:i \"e }'.' ı.
sust rnilesscı.elerde ~ aı·amak1.adır İş 
sah pıe""inin g .... t~e c lia.J; S~...J 

vas:.t.ı.siyle c...~ad!tt• ism 1c bildinr.e
ıer· rca. olunur. 

Dikiş yurdundan diplomalı 
ilenç bir kız İş arıyor 

D:.ıti\ Yurd ":..ır, lyı dcreeede d'p. 
lorr • .ilı gcnt bir aile kıııyım. G - 7 
yı!•.iır evimde dık.4 dike!'\!k hayatı_ 
m kazan:yonıın. Şı..'tldi: bır at.Ol yede 
ı;altı m.ak anu..~tıd3yım. Tecrübeli ve 
d!.ldşl iyi bir elerr.ana ihtfyacı olar., 
muhtereın terzihane \·e atolye t:ılıJp
k-rir.in Son TelgraC Halk Silt"11unda 
B. l-l. ye )YR.tmalarım rica ederim. 

lı arıyor 
T•l .:im Lıse blullı<llr. Eoolti ya

z:, daktılo, crw d<"recede Frans;.zce. 
bilirim. TetırUt usulu ınt.ı.ha.:;ebeye a
o•nayını. Saat 10.30 d~n 12.30 a ka.. 
dar olan zoman hariç, gılu!i.ıı diğer 
saatıer1nde &7. bir ııeNte kanaat ede.
N"k husw.1 müesse..se ve yazıhanlerdc 
& - 10 &aat çahpbil1ran. Arzu eden
lerin l•ltfcn San T~lgra! lfıllk Sütu· 
r.unda (11. T. Ş.) ruı-:ıuz~ına mektur
la mür:ıcaaUa.n. 

. - \t.tllah~ _ben bunu lı zumlu gö .. 1 
r!J)"onım azızım. 

Nuran :t'Jnrdaylnc-a sustular O pe
ri.san yüz..ınü onlara. Ç"e\iltdi~ten • .on.. 
ra ya\ aş~n doğrılUu: Acıklı ve bit
kfn bir .&esle; 

- s~ıe \'J.d.ed:yorum -dedi Ken-
dlınl zapledec<> ·ım. Annemin odasııı:ı. 

gitmelc lst~oruın. 
Doktor~ 

- Fakııt -uiyc aıll'ıldaıı<lı. 
- Y.:ı.lnu bC"ak3mnm annec:j!:im!. 
- .. ? e tayd ·ı var".' .. Onun art;.;.; 

kiznseye ihLyacı kalmad.Ll' 
Nuran t.ı.triyerek ayağa ka1::m~t:.. 

Re,aı möııi olm>k !stiy•ıı bir ha~kel 
7apuı.c.ı Nuran: 

- \1~i olmayın banJ _d!ycrek ka· 
prya doğru sar.,lıırıık )'!lrilraeı;e bo;
ladı. 

İkl erkek boyunlarıru üküp onu ta
kip ett!ler. 

Reşnt doktura ölilnün odasına. g~ 
rer!eıken r c:.. etti 

- Bu gece b!zt bırakma,.uıız dok-
tor. ' 

- Bu vazttcyi i~mal edtteil:.."lli 
zar.nede; m!sin!z'.'. 

- Teşekkürler ederim doktor. 
O gece s:ıbaha kadar Nuran anne

s!n!.n ba~ ucu..,da diz çökerek ma3UID 
bir çocuk gibi sess!z sessiz aflıyarak 
uyuJ.u.. Bu h.:lz!n \"e do!gun iOklınet I 
U mezara ba ına kadar devam otıJ. 

Adliye koridorunda.,' iki ki.şi konu
tıuyorlard.L: 

- Ben .aan.a &Öyleınedim mı? Sa.. 
katım yok ki, sözUmü dinleteyim. Be
niın de elbet bor bi!dlı;lm vardı ki 
söyl<.'diuı. Sert yiııe kafanın dö-;.ine git
tin. Ş!ır.di kbru..cye bir st'Y tiöylem'ye 
Jı.a.kkm yok. 

- B~n. senede &ilvendim. Semra, 
lltide birde, ~lıp ,.aıvanyor, özl.tr dL 
le"'JOr, 

- Ah kardeşim ... uyduramadı:ın. sa
na niıamı !a!zinl de ,·ereyhn de. b!r 
ay daha beki., ... d'yonlu. Bunları sa· 
mim:yet.ine \·erd!m, İnandun, aldan_ 
dım, kar:dım. 

- Ya\"r-.. nn .• onlar, ye:n borueu id!. ... 
SavsakJ.aır.anın l>oyr.uzu, kulağı olmaz 
ya .•• Atl.:ıtıyorrlu ae~i! .• 

- Ye-m horu.su da ncdir7 
- Ay!.. Sen vem hor~u b·lmC'Z ıni 

sin~ 
- y OOC)O(ll 

- ı:t:enoiim.. Ji !l.l''Ji Umuınıd~ her 
şeyin fikdanı \"C i>c~ranı olduğu gili!, 
)"<';.nltn cc >·c.k~z!L;.;u va dı tabH .. 
V<l11c!hi ~yi : •ırlıyaTr.~ya.cli!l"n t~:•t1 

old--A~-ur~a fşt.e b~. Ge1mi: lf>r, de
ı:ıiş1(!;" l: .. ~~ 

- E!encf.ır.: htty\·anlt'r ae!ktı .. lt!f:
niyor .. tep:nij"Oclar. ycın kalır.adı .. ne 
ya,..,al:IC?" 

- '\ .. em Lorusu çalın! demiş. 
Ye!> txtru.swı.u )'J.lmı$l~r bl'yglder, 

yem OOf'usuı::a Cl~r"" ... mtş. YC'm gt"lCN!k 
diye bek!ıyo:-l:ır .• r-c.,, d?t:-~~a., on d_a .. 

kiktı, 0:1 he-4 ı.Jakıka •. yarın1 saat belt
lenli::ler .. bakntı..ş!~.r .ki gelen aiden. 
yem ge-ll:en yok; trkr.tır k~ııenliye. 

tepinmiye, çifte savurnııya b36lam1ş. 
lar. llaydi, bir yem borusu daha ... 
Hayv~nlar yıne ıusmuş, bir mUddet 
daha beldeınişler .. bakınışlar ld, yıne 
gelen gidon yok .• tekrar ltijney!p \e· 
pinmiye V~lan1J.)lar _ yine yenı oorusu 
çalırımı.ş amma, bu tiC!e:-, ha.vva..nlar 
işin farkına varmış .• ne y-em borusu
nu dinle-:niş, ne S'J. borusunu Onlar 
hay\.·anl~l-e üçüncü yem OOrusunda 
iş.i. anlarcış .. u.na bu. knc1-:ı.c1 yem bo
n.t$Unu çalıyor. farkında mısın? H3.ll 
da ine.:>:yorsun dei:il ml~ !:..en tn:san
hğınla, h:i.la yem oor.ı..ıı:nun aonu.nun 
hav:. oldui:.•.tnu farkedemiyorsun ... 
Bcm .!:tent, a.kh ba~ında, it'anlı bir 
adam eanı..rdun. 

y - ELııode senet vat". Ve rncı.se ic-
raya \.·er.i.rım. 

- Sen o ~edi ez de s~yunu iç ..• 
O tenet, h,uk.ukt hük.ınti )lalz bir \'e .. 
sJka dt!ğit k.i ... Adi bir kKg~t parçası. 
Amma. yine rte cıtur, ne oln1a.z... b~r 
kere icraya ver •• kurtRrabH.:rsen. ne 
:ı:.r.: .. P.<lkı b:r ga!U tarıı!ına rastlar 
da, hc:c•.ı kabul ede:-, Ondan sonra, 
.,,.,...ıe lcalmu ... Haydi. buıı:;ra kadar 
geln~;;.~k'!n, iU ic'."aya l:lra da, b!r ih
bariye gö!ldert. Bakalnn ne olur! .. 

- İcra. nerede... Onu da bilıuiyo

•wn 1a!. 
- Gel ben sen1 götürey:m. Bu da 

9on ürr.:t:., Ban :,ir an e-.·vel, inkir 
e f.. .... ln de, sen dt." tlntldini ke.s_ kısn~ .. 
"!:n! bq:ta kapft'la "'ra .•. Hcıydi baka
-..m. düş CnUme .• 

Karagözün f!ı.tusluiPJ gtb;, alacaklı 
lln<o dü.}lü. Arkadail arkada. ytı.ıiJYüp 
gitti?cr ... 

Bakırköy ve Beşiktaş cina
yetleri failleri tevkif edildi 
K11hveciyi öldüren genç katil 

luır!:armak için teslim 
kardeşini 

oldu 1 
Il:ıkırköı~ndc Hoo<.n ,k,ğ '1da 

oturan ll·k+.met Alı ism.~:.:e bıri. 
nin karı , Sen hıyı lobaı'ca ı!e 
öklı.:rduı; .imi dliıı yaznıı~tl: 

!lfohrr.et Ali dün ô"•1rdeıı soınra 

60 y~ .nc-u ola!" .Mehmet ça • 
\·1·~un ya~ı it.b:ı.;. le çok as.ahi ve 
ıııadetli .Cuiurdti!;U, Turanın da 
eroine ıT.tiptcla olduğu tcııbit e. 
diimiştir. 

4 üncü ·ornı..:. Lilki.mhg.ne \"eril.. --~----·
:ıniştır. 

Tahkikata göre 1-fohmct Ali 
vak'adan bir gün evvel eve gel. 
:ınem.iş ve le .!d::ıe ak,aıru eve dön. 
dü~ zaman yanrr. kilo rakı içe. 
'l.'!'k kar:sıl~ k:skruıçlık yu:-iinden 
mür.:ıka!jaya 1' lamıııt r. Münaka.. 
şa scnutıda d lalMr.casını ~ke

rck karıs:.ııın lıaş•ra <: ' !'~ et n~tr. 
Çıkr.. kur~un Sen il' n !ı bıuı<na 
isabet ctrr.iş, beynini parçalıyarak 
derhal ölc:Hirmüşlür. 

Mer.rr.ı t Ali svrusur.u müte<ı. 
kip t vk:f c!un.r-uştur. 

BEŞiKTAŞ CİNAYETi 
FAİLLERi 

Ik .kt, t.ı V ·nczadc ı:-.tlı. re. 
• 

sındc kahvc;:ilik eden l\1,l ,.,-.c·t 
.çavuş. u.'1 katilleri c. a' d?.a· 
sılr Er~ugrı;l 'e Turan ısnııu ın?e 
15 • 16 ya~larır.da •ki kartlc; d.ın 
adlı)<>\'e verilE>-rck tl'vki! olu:l. 
muşlardır. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 
Yeni talimatnamesi 

Çc:uk E:;i.r.:;<"lr.e Itı.ırnmunım 
~'ili !a· .. ,.,.,1n.aır..cs;n.n C..r ol. 
mas: yüzün.den Laa 'slcr yapı • 
!amıyordu. Bu ker<> yeni •l>ir ta • 
liinalnazn-::. ha2ırlatUill.111 ve tas • 
dik oltl'Jlarak tatbikuıa ge<..~I • 
mi.şiir. 

Ayakkabıcı unalının 
malzeme ihtiyacı 

Kur><iura fiatlerın-Oeki tereffü 
•·on hafla içinde biraz daha art
·mıştır. Di~ tarafl~ıı Kundura. 
cılar Cemiyeti: l~€ndik:rine mal~ 
zeme t.~rrt.'..n'. i~·n ,ıya.kka:bıcı es .. 
ıcafı tarafın-ri.an ~ apılan müra • 
caatleri F'iat Miiral:ab~ Komis • 
}onu'1a b:ld'ı·,.,,i;t-ı-. Bil.hassa. çi. 
vi, mum. astar vıdala. pcncP de. 
m:ri, deri \'C kös<'le g:bı mad<le
lcrin tamlı'i :~in çalı.şıimaktadıt. 

Şehr.miz®kıi hususi ı-akı fab
rikalal'mın müskirat <ıayilerine 
vermekte oldukları .kar ımyını 
tedricen yüzd<> 8 • 10 dan yuzde 
~kiye hatta bir kısmııun yüzde 
b;re in.cl-irdikieri anl.aşılmı:ştır. 

Buna mukabil İnh:sarlar İdıa • 
resi k.ıir haddinı peydeı;ıey 91-
ğaltmakta oldugundan bir kıs-.ım 
ba\irer yıalnız İnhisar rakı ve 
~aral::ıı ııatmağa tbaşlamı~lardır. 
Bir kısım bay:ler ıse kar had • 
dıııı;n azaltılmasmı şıkayet et • 
lnİ>i 1 erdir' 

---,o---

Kadıköyünde Uwnçayır ara· 
zisi köylülere tevzi ediliyor 
Kadıköy kaymaı<.~mlı!:ı dıahifüı. 

de bu!unan Uzur.ça)~r arazlıi!nın 
köylüye taks.m işinin çok yavaş 
gittiği görül<'r<'ic ·ounun tesrii 
Kadıköy l!3lk P~rti~: relslıği ta. 
rafından Vıl.iyctP. r'ca olunmuş
tu. Viln;-ct maka.mı bu araunin 
sür'atle tevz:rlni a.!Afradarlara 
ttibl:.iJ ctmi~t;r. 

Simit"",,ilerc Fazla ım 
verilecek mi? 

s:m lcii.:re verilen günlük 2 
çuval unun ıht:yact karşılama • 
dığı bildirilerek <bunun arttırıl
mas• Beh-'<liyedcn talep olun • 
mll'Ştu. Keyfiyı-t Belediye Reis
Uği tarafından T<ıprak Mahsulleri 
Of;s'r.e b·ldirHmıştir. 2 ç:u,·al da. 
ha ilave ed:'.mesi muhtemel gô
rü~mt>ktedir. 

Bekçiler için lıurslar açılacak 
Köy, kır be.kıç '.erinin hc:ps:ni.n 

okuma, yazma hılmesi oçn kurs. 
kır -a.gıhna31 kararla,ıtırılm'Ştı.r. 
Okuyup yazn-cı•ı oimıyanlar esa.. 
>"Cl' ·n~a :~ bt>k(li.klüt"ine alın • 
madık;ar·r.d;}n köv, kır bc·kçi • 
lcri d b~hemdıal onlar gibi o
kurr:ı, ~.~zr~a ö~~(·nC"Ceklı~rdir. 

HABERLER 

TiCARET V• SANAYi: 
+ Dürt bir altın :virml yedl lira y-.ir ... 

m! b~ kuru.ştan, bir klllc:e altın ise 
385 ktı.ruşta:ı n.UJ.!'n~ie görm.ü:;tilr. 

+ 'İiha!.i:t DirW:t.lerine gelm4 olan 
yilı- ~ctı.:ı ::-: otorr.:>i>:l l.:istlğ i ile y!r.ni 
beş ton çtvir.;..rı ıa.1lta te\-Z.i olunına:»ı 
Tic1'ret Vckaletlrtlı!'ı. bildirtln~~tır. 

+ B<lzı rmbar ve dc-pıol.artla i.şlen
mamış deri saklanducı görillrrek um~ 
rr.i ~hha.t bakımından bu.nan mC"n'i 
kararıaştırı:ını~--t;r. " 

MÜTEFERRiK: 
" + Dün Bulg.ıri··\Jnclan 6 motör 

it:;.nde ür; yüz. oı~ fıC'k ız bu~ l;i!o mangal 
k.i:iınLril gt:"lıı;"tlir, Bunlar Fer.er, Ka
s~a~:ı i. ke!elcrir. c 8 ku.r~ş'lan hal
ka !ahlrr.aktıı.d1r 

+ İyi ç-alı.ştıldar:ndan dolayı son 
der> yı:ında 689 Lise, 234l Orl.1, 6~ Ti
caret, 18-l Kız Enı;t!t ısti, 135 Sa.n'at 
ta\ebcsır.in .i.!tiliar ie\h.1tarı.na i..iimleri 
yazıln1! ' 

Evvela bunlardan ErtuğrJl ya. 
.kalanm:.:ı. obiliıhare kardeşi Tu • 
ran polise müracaat E>derek: 

EDEBI ROMAN No. 20 
c- O b. rşey yapmadı! . Hiı:d:. 

"enin iaili benim• diyeı·,k \'ak'a 
;.kşar.ıı S:rkccôde bir birahane • 
<.:c şarap ve rakı içtıklen sonra 
J~c--ş~k:z_ş•a -evine dönerken ça -
vuşun k2twesi önüne sarhoşluk. 
la 6U c(i..\ctÜ·ğÜnÜ, bunu görüp kı.. 
zan Çavuşun da hemen üzt r:,...e 
hücum ederek gırtlağına san 1 • 
dıi(ını söylemiş vı>: 
•- O b~nl b~lki <boğacaktı!

Ben de müdafaa için çakı.ml çek.. 
dm vurdum!• demiştir. 

Üç boş k\şin·n t.aklp e\11111 zavallı ve 
yoksul cenaze son bucağtna. bırJ kıl. 
dıkt..ın bonra b~r ölü ıibi dok1.orla 
Re;ı;~tl•n kull 1 rınd...'l otorr.obile götürü
len Nuran h:çktrıklnr içinde bl)ğula
ı:ak Re;sdın lı.oUan arasında kendin. 
den ı:eçtı, 

Doktoc Itrtı!c veda edip ::ıyrılnuş

tı. Reşat şo!bı-e 

- n~"kderoye -dedi.. 
Şehime l!antmın c·vinde:~i son gec-e 

bır aralık Reşat b r kaç telefonla Oli.ı
cı.lrı ı l~i·)ı yoh.ma koyn:ıuş ,;E" BiL 
yükdereee b!r otelde de .ııki oda ha
zk"li.ınnı.:!.:tll'l tcnbUı elil"~ll. 

- İıti AY S0:-11.A -

Bir akşam üstü Hoşa\ büyük bir se. 
v!nçle o•e:lıı ka ısında otomobilden 
ınerek Nuranm odasına ~uyordu. 
Merdivenden çıkarken: 

- Nuran ltiınbilir ne kadar ~e\":ne_ 
cek -diye düsih iiyordu- Artık res. 
ır..c-n de hiribirhr. · z:n olacağız. 

Blitün işler u:ttl Her şey hazır .. oh 
Ucniın güzel sevgi11rr.' .• 

Ve odanın kapısını ttkırdatn1!ya 

lüzum gönniyecek kadar teklif~!z.i.cş. 
ıniştiler .. içeri glr.ii: 

- Nuran gilzclm:.? .• - diye ı.öylen
di Oda bomboılu .• Reşadın yüreğin· 
do gor'p bir hl> ürperdi. 

{Devıuru Vıı.r l 

Çıldıran Kadın 
Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

Binbir mana. tasan bakıs:<:ırla 
biribirlerinin gözleri «:ine bık. 

tılar. N'l'Cdet odadan çıktı. Çı • 
karken krndı krndine: 

- Karamanın koyuna, sonra 
çıkar oyunu. 

Diy emırıidanıyor, gözlerinin 
içi san sarı yanıyordu. 

Gece bahç;•de buluştular. Mu. 
all.8. yalnız .. Necdet müteha·k • 
kim. Tayin ettiği saatten geç 
bile geldi. 

- Necla nerede? 
- Onu get:rm~dim. Uyuyc.r. 
-Ya! .. 

O halde bir öpücük. 
A .. a .. daha geh ı:ttmez 

mi' 
İ\ıraz \-ok. Göruror;:ın ya, 

her taraf süt limanlık. Her ~eyi 
örtbas C>ttım, hcpsinl SUfitur .. 
dum. Paıa h.ç:tı:ı· şey söykdi mi, 
l:iç şi.4:-:oc•ll 'b:r barek~t göster • 
di mi~ 

- Hayır. 

- Bunlar hep benim muvaf. 
!akyetimin derecesini ııösterir. 
İkinizi de büyük bir felaketten 
kurtardım, Fakat, bir ·kişiye de 
!enalık yaptım. 

- Kime?. 
- Haber verı>ne .. sürülüyor. 
- Vah \'ah. -Neyse yine döner 

gelir. Fakat, biz kurtulamasay • 
dık felaketti! 

- Tabii. 

- O halde, bı.z ele 6ana çok te
~kkür cdı>rız. 

- Yooo .. ""'"~e1okürl't' iş bitmi. 
yor. Şükran t>orcunu ödaınek li. 
zlm. Önce öpüı:üğümü uzat ha • 
kayını .. 

- Hah .. hah .. hah. 
- Ya, işte böyle!~ 
0. •o 0 •• 0 00 O O 0 O •0• OY ••000• •• 0 •• 

Mualla dudağını uzattı ken • 
dıni 1<0}~\"Crdi 

N~cdet dudaklarını Muallimın 
dı.(daklarındaıı hiç ayırmıyor, ka. 
nı tutu .muş gibi damarlan ya • 
nıyordu. Ve daha biraz sonra yor
ııun v~ mahmur, ye:;il çimenler 
~zeı-ine uzanmış, ağaçların göl • 

• 
gesiı:e saklanmış yatıyorla?odı! 

.. .. .... ............... ....... 
Kalktılar, tophı:dtlar, otı.ırdu

Jar. Artık Necdet zafor'1ıe mağ. 
rur, bütün hl'r ~ı anlatıyw, 
h'çb'•· ~eyi sak!arna{p. lüzum gör. 
müyordu. Mualtl hayret içinde, 
kozunu kaybede.ı her mağlüp gi. 
bi gaEbin;n zckdsını, sabr~n1, mu
va!fak:)etiııi, azmiı:i !ak.dl• t· • 
diyordu VE' bir daha bir daha 
ibiribirlerine sarılıyor, üpüşüycır. 
1ardı. 

Necdet arada bir: 
- Nec:adan d~. Nı dadan da 

pay i$trim. 
Diyor, Mualla güüyor, her gül

dükçe fıkır fıkır kaynıyor, eti 
kem;klerinden, kemikleri maf • 
sallarından ayrılır g>bi oynuyor: 

tDev•m• varı 

,,,.._,, .... 

ıı:o ı ·en 
Politikd 

Bir baltabll Paaıu 
barbl 

Yaaa111 Ah=• Şikri ESMF.I 
Pasifik dı>nizinde Amerikan ve 

İngiliz üslerine karşı bir J:ıukın 
haEnde 'baıhyan muharebe bu
gün ikinci haftasına gıriyor, Ja
ponlar geç\'n pazar sabahı elle. 
Tine aldıkl:an teşebbüsü, .bütün 
hafta içinde muhal.aza ctmişlet 
ve gerek Amerika!Var, gerek iıı
gillilere ağır dar~ler indi
lerdir, İki b!rinC:. smıf harp 19': 
w.isır.l batıran darbe, neticeleri 
itibarile b'.r nevi yen• G · ıııa 
olm14-tur, Japonyanın ıher .ııaJdıl 
şi:ndilik -bu sularda hakcmiyet 
tembı ettiğine şüphe yoktur. Pa. 
s'fik denizioo1l mesafeler çok ı,ı. 
zun olduğu!ldan <icmc krat d 1'" 

Jetler, yeni deniz ve kara kuv • 
vetleri getirmezd<m c:-vvel., ja • 
ponlar bu iki dıırbelcrin tcm'n 
ettiği durumdan istifade etmiye 
\'<lb.şmak:tadı.rl.lr. Hedıeei ıs.ngs

~ur olan Malezya harck!tilc f,. 
lıpin adalarının işga!ı ;çin giri
,; len leş.e'bbiis, ancak deniz ha • 
kimiyetı ile geli~ilt'bi'mckte • 
dir. Anl,:ışılan İr.gi'izkr iic bü • 
yük zıxhlıyı, Av:-upa sulanda11 

ay:rarak Uzakcfoğu) a yG!lar~c~ 
Japonva".ın ;böyle -bir hiikmiyetı 
kazanmasına mani olmayı dü • 
şünmlişkrdi. Bu, muvaffak ol • 
mam:ştır. Ve Repulse !'2 Pr:r.ce 
of Wales'in ,batmaları, yalnız ın· 
4ıiltere donanması için ağır il<• 
kay;p olmakla !;almamakta, An• 
glo. SaksorJan her halde bir ZS· 

man içi.n naıı:k bir str_ateji du • 
rum:ına da dÜ.jii.rme.ktcdir. Bil 
durumun ne kadar agu olru.JU• 
Japon.!arın bundun ne d rc·ce ;;
.t:fad~ ıı: 1' •ccekier: a-nlastldı1! 1 

zama:ı bel!! ol3cakttr Anglo • 
Saksoolar icın lrgilfa don~r.n·~ · 
s-..na iııd.irilcr. d~rbe, Amu<kan 
fulerine y.ıpı'.3r i.ıa krndan dah3 

\""ahim bir netice rloAurrou-c;tur. 
Arntrlka donnnrrıuoıf':n bu "3--" 

kın ncticrsi.nde ne kadar zsrarll 
uğradığı henüz iyice b'' ·.,,.,,ıyof· 
Japonlar şu biıvük Am<rıka ıısrf' 
gemisınin batt·[ını, bu bu uk ta)'• 

yare gcmis:nin yaıııldığ;nı ;ddı~ 
etmışlerse de ATO rika kaynal<J'r 
bu icidiaları teyit etmem::ştir. P., 
menka tisleriııe \'erılen zararlara 
gelince; bu da açık olarak anıaşıi• 
mamıştır. Arreriknnın başlıca ü>• 
lı>ri. doı;u Pasifik'dedır. Pansıfl! 
kanalından ba~l yarak şimale doı:• 
ru Alaskaya kadar uzaıııı.ıı saJııı.. 
ler üzerinde bir sürü birinci defC• 
cede önemli üsl.ı.>r vardır. Panaın3 
kanalı bölgeeindeki Bılboa üssfi!l• 
den dört bin mil garbc doğrU Pa• 
sif'k denizimin ortasında da bil'. 
yük Amerikan den.ız ve hava üssıl ' J~ PE>arl Harbouı· buhınmaktadır. 
por.lar, yeni yarım küre klyıları!l" 
daki ü;lerı> taarruz E>-tınem~I~!· 
Pearl Harbour ile bu üsslin ~ ~ 
sındaki zayıf Amerika üsletııl 
baskın yapmışlardır. Pearl ıı:~; 
bour batısındaki iısler arasında,. r 
Midway, Vvake, ve Guam en ao} 
taarruzlara hedef olmuştur. ar· 
çekt.E>n bunların her üçü de ; 
panyaya yakın olan Anıerik~_n a• 
leridir. Fakat yakın denildıgı \. 
:ınan, bu mesafelerin Pasifik ııt1 1' 
yaslarile ölçüldüğünü unutnııırı'·3 ıı 
gerektir. Mesela en yakın üs ?ıaı.ı
Guam, Japon)adan 1350 ınil ,. 
z:aktadır. Midway'ın YokohaJ!l 
dan uzaklığı ise, 3300 mildir., 53' 

Amerika, yeni yarım küreS~ ııe 
hillerinin emniyeti için ku,..,e gıı 
tahkim etmE>k ihtiyacım duyd"ıU· 
Pearl Harbour ve bu küre k:1 iiS" 
rındaki üslı>rden başka Pa.si!ilt. 1~ 
lerine o kadar önı>m verıne1%1'& • 
Çünkü batı ucu Pearl HarbO ,ı 
da cenup ucu Bilboa'da ve ~"' 
'\JCU da Dutch Harbour'da b~et!İ 
nan üçgE>nin teşkil ettiği kU°'" ,.,. 
üsler Amerikalılara göre, ali~ r
tan t~p~aklarını herhangi _taarç'.ıı 
dan koruyabilirdi, Amerık.8•. ta" 
ve Japon sularındaki Ugiler~f!at
fiye etmeyi düşünmekte ıdı. 1 et• 
ta Amcr:ka koııg~_esinin k~:ııd• 
ti<ii bir kör.tona ı;orc, 1946 ) rile• 

o . . , l"I ve Filipın addar:na ıstık a dCıı 
cek \'e ~rika bu bölgeler stı· 
elini kolunu çehrekti. Jap0'\ııi 

'-"l 1 __, kU'1 lann'\ yakın uv ı;e cn ... e Idifİ• 
.ı, ·· 1 · k u'm• 0 • tc AT.et.ı,.n.a us erı . ·ur ı ...-·,-esi s"'"' 

n: dıima , Amerikan kon&\ '\'B• 
ğuk kar~ılarr.ı~tır. Gua.n ,~at i:;-i 

ı·e adaları tizcriııde tahk• •·B• ... '1na ,.. 
.geçen senenin Temmuz n) 
dar ''"<lıyarnamıştı. .

1
, ı.lk 9• 

Japoııyan:aı bu baokın 1 • k o 
dımda temin ettiği kaza~ç. pc IJ~· 
kadar da büyiittıtmen:elı:~· c1ıı• 
doğrusu, baakııı yapabılec knz311' 
Nm<ia olan bir dcvldın 

c;ı!Mr. 



(liu ,.a.z.ının metını=n 1U11uıoıa 

AJan1ı bültenlerinden atınıru,•lu') 

Telhis eden: Muammer Alatıır 

Domei ajansın:n bild\rdiğine 
giırç Kaulun'd:ıki Japı.n kıt'aları 
dün Ucır.g.Kon;;'a. k.a,,, hi.icu • 
ma gcçm~lerd:.r. Orau te~ldkri 
ha,·a kU\'\·et.Jc r:n:n \'C ş!ddetL b:r 
lopçu atcşin:n hımayöı altuu!a 
ask r ç:k.:ırmağa teşebbüs ctm!ş.. 
!erdir. 

Diğilr tarafta.'1 R ngon r<'s:ni 
mahfilleri Bimı.ını: a kunetle • 
rir.;n Siyamın şımat:nde hareket 
y.pt:kları hakk.ıüda:.. Japon ha.. 
bnlerı.r.i tek..:~ dfd4;lerd:r. 

l!ONG-KONG'DA RİC'AT 

İng!liz • Amer•kan teblığlen. • 
ne göre Kovvoloondan Uong.Kon
g~ .ric'at ;Jıarcketleorı planlar mu. ı 
cıbınc:ı dN·am ctmektedı-r. Rr • 
manyanın cenup nokt;ı.smda da 
1 n.;. lız garnwnu çckilınt'k ıre-c
blirıy~tinde kalmışt.n-. 

JAPONLARI •• üsrttı--ı.üCü 

Lon<iradan bıld:rıld..g.ne göre 
Sın,;:apur ve Kc.!abahru hava 
meydanlarının ı;;gali Japonlara 
buralarda ha,·a hak cniyd ,·er • j 
ınşi~ir. Japon ilirııç :ı.ar.,keı:--ı:ı. 
çok ehemmiyeti: olmı.:ştu_r. Japon 1 

kuvvetlerı IHndistan ve Iskoçya 
kunetlerine üstiiı:ılük l<;min et. 
mişlerdir. Japon ilen h•reketi 
kendilerine pek pahalıya mal ol. 
mu:;tur. 

FİLİPİN HAREKATI 

Amerikıan Bahr:rc N=eti • 
ııi.n bildil\Xğine gore Filipinler • 
dç duşman faaliıct• devam ed: • 
yor. Umumi vaziycıtc başka bir 
<ieğ!şıktik yoktur. Knr;ı hare • 
ketlero, Parri, Vıgan \e Loga,;nı 
bölgelerine !nhisdr ct1l>l4Lr. Ha
vay"dan tamamhyı.cı. hıçbir ma. 
liımat gelmcmi.11ir. 
Birkş:k devletler, ordu tayya. 

relerinin batı k.ıyı~ında grniş sa. 
hada yaptıkları kt'Ş'.( faaEyctL 
di'\·am et~t.edir 

AMERİKAN BAHRİYE NAZIRI 
NE DİYOR? 

Amerikan Bahriye Naun al. 
(>ay Knoks donanman.r, Japon 
harp gemilerini ıtraır.akta oldu • 
ğıınu söyl<emiş ve Japonların Ha. 
vay adasına kal'$! yaptık.lan hü. 
cuınlarda 3 den.;."3!~ ve 41 tay
yare ,.e AnıNi.kanın 1 2ıirhlıle 5 
fone başka harp ~emıst ka~-ıbet • 
tiklerini ilave ctmşitir. 

FRANSA BİT ARAP 
KALACAKMIŞ! 

İllgikz D~yl Mey! gazetesinin 
ha!xor verdiğine t;11n' Mart-şal 
Petcn Pasifik hnnbi karşlliıoda 
Fransanın bitaraf kolaca.ı ııı A. 
merika hükıimcı:nc bıltlirın.ştir. 

ŞARK CEPHESİ HAREKATI 

A1man orduları Ba kuman • 
danhğının tclıliğ.ne giıre Alman 
hava kU\'"\·etleri diın Done;; :le 
Don nohri arasııulakı dt>miryo!u 
tc.sis\,•riru bombardıman ctmi< • 
ler ve diğer taraflarda S.J\1·et • 
!ere müessir hü~uınlarda bulun
mu~lardır. 

A!nıan merkez cephesindeki 
Rus taarruzunun zayiatla püs • 
kürtiildüğünü iddia etmekt.edir. 
l:er. 

japonlar Hong-Koog'a 
ihraç hareketi yapıyor • 
lar - filipin harekab 
ne aafhada? - Franaa 
bitaraf kalackmış ! 
Alman . Sovyet harbin • 
de vaziyet - İran Baş
vekilinin beyanatı. 

Suvytl harp tebl!ğb i İ.;c Hak. 
ttLma ık kırk •:d meskün m4lhal. 
Un geri alındıijııu ve taarruzun 
de\•aın ettiğim bildirmektedir. 

İRAN BAŞVEKİLİNİN 
BEYANATI 

İran B~vekili Fürugi Han dün 
parlamentoda beyanalta lbulı.ı • 
.narak İran • Rusya ve İngiltere 
ı~tifakı pakl.ının yakında. m"Clise 
verUt:ceg:nı söylemiş ve bil.ibare 
Türk • İran mü.nasebt-tlerini mev
zuu bah•cdcrek İr:ır.la Türkıye. 
r.:n da ma dost kalmak azminde 
bulwıdugunu söylemiştir. 

Ruzveltin iki 
mühim raporu 

( l inci Sah.:.feüt.•n Deva.m) 
:!O İkJ1c tc,.ri.ı:~deı j .. ponlar bır tı"''.t.IJ'

te- bulunup, benden Arr.er:k:ın pctro
Hi ve Çine yardL'TUn kesilmesini. i.ite
di!r. Bunun üzerine blZ do kendi. nok.. 
t.l1 ıı.a.ur:mw ihU\·a. edec. bi.r tetdif 
yaptık. I\tt;:("S!ı k:ı:fdı.• 

Dundan sonn.ı RUZ\·elt kir-;alarr.a \.·e 
öeiunç yenne kanunundan bah.~t:nlş 
ve ao İkiociteşrine kadar bu kaı~ı.;na. 
gOre 1 milyar 202 mdyoıı d.olariJk rnl.~ 
harp nıalz. ·re~! \esaircn!n da~ttld1-
ğını bil~::.rın~t!r. CunJıurn.:!s. bt."'"j3.· 
nat:n3 nüı::ıyct \'~r-l:keı1: tAn·~erik'.H'!tn 

kendi sil:lh:.S.nnıasına rağmen, diğer 
devletlere yardıınd& bulurunıy.ı cte
\'am edıl~<'tk ve i<cndrsini rr~Ud~faa 
etmekte olan veyahut mUdaf.:.ı.l et:ti
ye ır.ecbur l:_J.:ı.cak her rrJll('t.e illah. 
ve malzerr:e gônder:ıecek> dem.iş ,-e 
1942 senesi Ol1.aların.da AD'!erlk.l tez ... 
g5.h.Wnnd~rı giindc ıki c:rruiıı:n dc::i.:!.e 
indirilcc<>ğ'nl ilAve etro.lştir, 

Gayrı meşru 
çocuklar 

(1 inci Sahifeden Devrun) 
memlekete nafi birer uzuv olarak 
yctşitirebilir. Bunu temin ıçin de 
Avrupa ,.e Amcrikırla olduğu gi. 
bi istanbulwı tenha bır S(;mtin<le, 
hticra bir sokağında bir •Ga}Ti.. 
mC'jru ve kimsesi!I! çocukları bı. 

rakma evi• açılmalıdır. Bu kabil 
çocukları bıra:kmak nı.ecburiycbı. 

de ka.\an ana, babalar eYin kapısı. 
na gcJ:.ccc.k.leır ve elektrı k zilini ça.. 

larcl< ki::r.scye görtiıınıooen c;o. 
eı.:klanm lıırakıp ayrılacaklardır. 

Ziliıı cilmesıle beraber henışi.re ka.. 
pıya iııerek bırakılan ya\-ruyu ıı. 

lacak, nöbetçi doktora vert>ecktir. 
Çocuklar buradan da dii5kürrler 
evi.ne, çocuk yurtları.na gönded.le. 
ceklerdir. Bu i~kr btiyü.k bir ke. 
turr.!yct al•. n:la yap· lac~k.tır. Ço. 
cuk Es:rg<:me Kur-.:ınu merkez 

hey'~ti bu hususta br-l~ıye bütçe. 
siınden de yardım istemeyi karar. 

laştırmıştır, Bele<iıye ile yapıla. 

cak teır..as ve anlaşmalardan son. 
ra ev açılacaktır. , ' Ademl lkUdar, Belsoğukhığ~J ı·e 

Zafiyet! lim:ımlyeye karşı 

OLANDOKBATIN 
Prot Steinach'ın h rkib!dir. 

Reçete l!e kulu.>u 200 kuruş. 

Bu akşam SÜMER Sinemasında 
DEANNA DURBİN'in 

1941 de çevi rdiği eQ BOQ 

BAH R 
SMi GEÇiDi 

Büyük ve güzel filminin ilk iracsidir. 
Yıldızlar Kraliçesinin en fazla musikili ve en 

fazla şarkı!· filmidir. 
Val>lcrile ... Saraylarının lüks ve ihtişamile Viyana ..• 

Bu akşam için yerlerinizi evvelden aldırınız. 

·~~:~r~a~xilll:llll .. lllilall@D;>;J~,:.:,:..,JZ~:z;~ ................. J G!IL~bı.::~ 

' ~ 19 Birinci 
Sinema· 
sınia 

• 
Kimıın Cuma 
Akşaınuı.dan 

itibaren 

I BRAHltJI ÖZ GÜR 
V• 

ATEŞ BÖCEKLERİ 
ı Meınlcketilllizin yegiıne ve eşsiz san'atkar CAZ KRALI ile bera. 

ber en mümt;ız arkAd~lar'nl dinliyecck;lniz. HER CUMA AK. 
ŞAMI Saat 20,30 dan ::!le kadar mutad filin prograırına ilaveten. 

Biletltt evvelden alınabilir. Fiallere 2aın JOktur. 

• 1 

• 

İspanya -Ameri· 
ka deniz sefer
leri kaldırıldı 
Madrit 16 (A.A.) - Ispan)·ol 

denlz mahfilleri, Nevyorka ve 
;1avana'ya gidon yoku ı;emılcri 
sc·r\.·islcrınin, muhasım mcmle .. 
kellere yapılan deniz sdttlerin. 
dekı zorluklar · tehlikeler yü. 
;,L'nden kaklırıldı~ıru sanmak • 
tadır. Bu 7-0rlukların izalesi i.çın 

çare bulunacağı tahmin ediliyor. 

Hariciye vekili bu gün 
Partide izahat verecek 

Ankara 16 (Te:efonla) - Mec
Ls Parti Grupu bugü:r. toplana • 
cakıtır. Bu '\~in,ada B3"'\·cki<l<:'l 
Vekilı Hariciye V€klii Şükru Sıı. 
racoğlu dl:} mt>Selel-er hakkmda 
izahat \'Crf'cC'ktir. 

Harp vaziyeti 
C1 ;..,d Sah.feccn D.,._.am) 

lf:r:n!n :mukabil hücumlaı :le dur. 
durmağa Ye kara kuvvet!er'.ni 
toparlam_a~a ga; ret ediyor Ga' • 
2al.;r.in Irgilizlcr tarafuı<lan a • 
lwması ve Mıhn'r ordusunun 
"daha garbe ç<:>k:!mesi bEc-klene. 
bilir, Sollum ve Bardiya ın<ovki . 
jerindcki .MihYcr kuvvetlcrı İn
giliz taarruzlarma karşı Lali 
dayanıyorlar. Sirte körfez:ntl;:,ln 
İngiliz motörlü kolundan yine 
&ıiı;bir haber yoktur. İ.ht:nıal in .. 

• f.'iliz ordusu ~rr.t>ye yakla tık. 
tan oonra bu kol B!ngaziyA. d"Ü· 
ru bir "arekt>tle bulu:ıacak ır. 

Biiyl<:'!ıkle ing;llz ptinımn, Mi.b. 
ver ordu ~u dt'.mzc doğru sıkı.ş. 
tırmak olduğu anla§ilıyor. 

3) Uzak Doğu ct';>he1erinde: 
Havay ;ıddar:nda l>ir c gl§ıl:!ık 

yoktur. l:llldvıay \"e Wak-e ndal«... 
nnda Amerikan piyade kuv\"t·tle. 
ri hala dayanıyorlar. Fi; ipin ada. 
larında Japon taaı"Ttı«ları devam 
ediyor, Luzon adasrnda Apaı-r'~ VL 
gan ve Legaspi mevkilc-rinde köp. 
rü başı tutan Japım k:t'aları deni. 
zc ntılarnam~lardır, Am€!'i.kalılıır 
yeni kuvvetler almadıkça Luzon 
adasını ve Manilla üs:;il.nü muha. 
faza etmeleri şüph~Udir. Arlada ia... 
şe durum.uda gilçlepn~tir. Ada. 
yı muhafaza ,.e müdafaa için A. 
rnerikalılar d~nizde ve havad;ı Ü!. 
tiinkik temin etmek zorundadır. 
lar. 

Hong ... Kong'da İngilizlerin duru. 
mu s>kıştkt:r. Japon taarruzu kar. 
şısında çekilmiye başlamışlardır. 
Japonlar çabuk netice almak içi.n 
denizden çıkarmalara glriş'lıişler. 
dir, Bu bölgede Japcnlara taarruz 
eden. Çin ordus~nun şimdilik bü. 
yük bir yardım: olmamış gibidir. 
Her türlü muvasalası k ·ilen 
1:Iong..Kong üs.<;iinün i!stün Japon 
taarruzları kar~lS'.oda uzun za. 
man müdafaası elb<:tte güçl;ü:r. Ja. 
pon taarruzları bu !<adar çabu~ 

ilerlerS<', Hong..Kong'wı düşmesi 
beklenebilir. 

Siyam • Birmanya hududunda 
şiddetli muharebeler oluyor; Ja. 
pon hava kun·etleri Rangon li.. 
:ınanınt bombardımana b~ladılar. 

Eğer General Vavel Hindistan 
ve Çin ordularile bu hudut iize. 
rinde J apon!ara karşı harolcit üs. 
tQnlüğü temin edemezse, Birnıaıı. 
yanın ve Singapurun, Japonlar e. 
line geçmesi ve Uzak Şarkta in. 
gilterenin böyl<:'likle büyuk bir 
mağlübiyete uğraması ihtimal da. 

hilmdedir. En Oii,yük kara ır.uha. 
rebclcri bu hudut üzerinde bekle. 

nebilir. Çin ve Hindi~tan ordul:ı. 
rına düşen vazife, bi.ım anladığı. 
mıza gör<? taıırru,dur. Bu.ndan 

garrisi Japonlar;ın i]•nı kolaylaş.. 

tırır. 

Cenubi Malezyada Singapur'a 

inmek istiyen Japon <kun•etlerine 
gelince, bunlar da muharebe üs. 
iünlüğfinü hala muhafaza cd iyor. 
lar. Kedah bölgesinde ilerlemiye 
başlamışlardır. 

Sovyet Rusya Japonya ile 'har • 
be girmediğinden J ~ ..,~n ada krı, 

yani iktısadi ve askeri kaynak • 
!arı hava taarrıızlarından uzak 
kalmış oluyor, Şarki Sibiryada· 
hava üsleri temin edcıniyen Aıne. 
:rikalılar, Japon adaları şiınaliıne 
düşnc Alaska Yarımadasından ,.e 
bunun cenubundaki adalardan is. 
!ifade ~ebilirler. Buralard:ı ku. 
rulacak hava meydanları sayesin. 
de, Japon adalarını bvmbardıman 
dır.ek üzere ha\'a ku\•vctieri bu. 
lu.ndurmak zorundau.rl:: •. 

$ - SON TE 

&. u - PO 
DURU u ! 1 

ScJ:ıclcrın yaratı 6 bir san'at abidesı ... Hiıflahrın bcklecüğl bir 
ncş'c fırlına-ı... 11.anl ır, , r:.dığ'ı "" tııiyü.k -ıcvk • v .ağı olan 

m;ı::in RE~;KLİ 

Amerikan Cum
hur Reisi mühim 
bir nutuk söyledı 
Ruzvelt "l-lürriyet em
niyet altında bulun· 
madıkça silahlarımızı 
bırakmıyacağız,, diyor 

Va,cı•gton 16 (A.A) - Yurd
rlaşlık hakkı beyımnamesınin ;,;,,_ 
bulü yı!dönümü münasebe<\ıle, 
dün akşam rad)"<) iıc ) aı~l.m nut. 
yunda Reis Ruzvelt şuniarı söyi 
kmi,}tır: 

•Hürriyc-tin ı.zun t:ır:h:nd<!'1 
lı.ürr;y~t~ seven :r.sanlar \"t' rr~çm. 

!ckctlrr :,:n 15 ilkl::ır.un ın1 ta. 
ri!ıi k. rlar k~yı;-. tli bir (,L''.}" o!c
' 2- 15" yı.l e-v ... ·cı bı..:;en. yeni 
b.r tr,:.lct, rr 'nttJıap ~or konı;r~ 
\"ası'a:l-e, dünyanın bir UC'Undan 
öbür t:cuna kadar 11,•itiı:ı ınsan • 
ı.gın dü~üncc• i Ü'Zcr.t'lde n.lfiz 
<'lan ~ ~kuku ·~.;er beyanname • 
s;ni k:!b!ll etmış:ır. Amerika kıt. 
rsında tek Ctmıhuriyeot yoktur ki, 
An, _,,<3 )"ur<'-ta;;ları o!ıu.loıki b<>. 
) annaıııl'S'nd<' iosan hürrı~·eti ve 
kııymetli e.ıaslanndaıı mü1lıem 
elan bu ana prPnsiplerı tatbik et
m<'ll'liş ol.-uıı, bütün düry.ıd.ı bu 
Ye.sikanJn, <l' .ğrudan doğru; .ı "e , 
bilvasıta nüiuz ve t~:rinı du)'. 
rnalll'l'l. 'DÜyük ve küçük h:çb:r 
memlt>kel vok'.ur .• 

Ruz,·eıt İxır,dan soı"·a Hitl.crin; , 
Amnikan.n <'' sı.':ıdüğıl gi:bı bir 
h';ı,.ün-et t;ırn d·~'1nmcdiğ!-:i. 
mllletleri bir küUe ofarsk .kabul 
etti~d, .kilıs-e mefıu..,..~nu nrta. 
dan l'ald>rır.::·~ iAcdıı•..ri i'd.ve et. 
tiikt~n sonra ezci!mlc demiştir ki: 

Biz Amerikalılar, atalarımızın 
oldı.:~u k~dar bugüı.K'; r <l T.rl:n 
de hürriyd ve rn üd4ıaa ve orr.u h:ı. 
fazada cesaret ve a7.,mle ~ arek<?te 
g<:>çec<'ğini biliyoruz. Ataları.ınız;n 
insan hulnıku byannam~;il<> bizi.m 
için kurduğu hürriyet teır.inatnı 
Jıiçbir tehdit, hh;bir t.t-iıJtlt" kar. 
şısın<la bıralcn:ıya-;ağu. Kalbleri.. 
miz, insan .ruhunun, insan vieda.. 
nırun bu taahhütlerıne d<>ıin bir 
surette bağlıdır, 

Bu dünya yüzünde hiçbır h:ildl .. 
metin, lı~bir hük\ıır<'tl!'r itt:fakı. 
nın bizi bu taahhiltlerd<'n vazgeç ... 
miye icbar edemtır.cshıe kat'ıyet. 
le azmetmiş bul~uyorı.."Z. Şimdi, 
hürriyetin müdafaası için elimi. 
ze silahJ.anmızı a.lrlığıfllız bugün. 
de, yaşadığımız bu dünya ıçınde 
hürriyet yeniden enuuyet altında 
b'lll unınadııkça, silah !arımızı bırak. 
m.ıyacağımızt karşı!Jtlı olarak ta. 
ahhüt ediyoruz. Şimdi ve her za. 
man bu emniyet için dua ediyn. 
ruz. Bu emni)~·li meydana ge1ir. 
mek için hal'{'kct ediye:-m .• 

Sovyet Tebliği 
(1 incl Sabifedm Devam) 

şelı:rlerini işgal <?tmişlcrd:r, 

14 ilkkiınu.nda 24 Alman tan·a. 
resi tahrip edlmıştir. Biz yedi tay. 
)are kaytbettik.15 i!kkanııncla Mos. 
kava yakiııinde alu Alınan tay • 
}"1.resi düı;iirülmüş~ür. 

Ekmek fiatleri 
(1 inci Sahifeden Devam) 

den satılması icap edl.'ceğini yfı.oi 
şimdiki narhın iki kuruş on para 
artması lazım geleceğini söyle. 
mektedirlcr. Fakat ekr:leğe biraz 
arpa karış.tırıhrsa narhın bu kadar 
yükselıniyeecği kanaatindediler. 

ZAM PAZARTESİYE Mİ 
BAŞLIYACAK~ 

Eski fiatle alınan unlar ancak 
pazar günü akşamına kadar işlen. 
miş olacağından <>kmek narh ııun 
pazartesi günü değişec~ği kuvvet. 
le tahmin olunmaktad·r. 

İZMİRDE YENİ NARH 
İmıir 16 (Hus•ısi) - Ekmtt: 

nanlıı 13 kuruış 30 paradan 16,5 
kuruşa çıkarılmı;; ve bu sa'oah • 
tan itibaren tatbik olunmağa 
baş'.amruşlır, 

AN KARADA 
Ankara. 16 (Telefonla) - Bu 

sabahtan itibaren şcııriınrzdı:: ek. 

(Ba~ ~i.a!MC"n ~cıva:n) 

da istifade cdemczlors~ acaba da. 
\·anuı içinde \'0 ~enuııda: 

- Rtts)·~·a bütün arzunıuza 

ra&ınc1ı )·nrdun ed<"rni)·oruz, çüıı ... 
kü, Japon·,-a ile ınc .. gulüz ve ara .. 
daki mcs.a(eler, hasuıın 'aı:iyeti 

her tiirlü inıkanlarnnızt PaıJfik
de \'C Uzak Doğuda buluııdunııayı 
icap ettirmektedir .. 

Gibi bir duruma sürilklcnmC7.. 
!er \'C Alınan)·a karşmnda Sovyet 
Rusyayı kendi mukadderatına 

terketınek ınecburi~·ctinc dÜşmu
ler mi?. 

So,·ycılcr için bıı da hakikaten 
gerek >·ardım bakımından, gerek 
mu,·affak olamamak talı.dirinde 
netice bakımından hesaba alına. 
cıık bir "'"'h ve hayati noktadır. 
Bu itibarla eğl'r, Amerika n İn. 
giltM"e Rusyaııııı Uıak Doğudaki 
yardıınındaıı nıii•ia~'Tli bulunduk... 
laruıı resml'n ifade etmulerse 
Sonetlcrin uzun nıüddet Japon. 
ya)·~ karıjl bu "inkü bitaraf du. 
rumlarını muhnfaıa edebilecek .. 
!erini ıannetnıek ınıiınkiin olmaz. 
Herlıald~ bl\'n·t veremiyorlarsa 
dahi eı· geç Uzak Doğudaki hava 
,.e ,ıeııiz üslcl'ini Amerikaya ,-er .. 
ınek \aziy<tinde kalacaklardır. 

:uançuride talışit edildiği bil.eli. 
rilrn Joı on ordusu da belki bu 
ihtimali gözönilnde tutnrak orada 
hazırlık görmektedir. 

ETEM /.l.ZET BENiCE 

Amerika b ahriye 
nazırının i zahata 

( 1 tncl Sah:feden Devam) 
.ıa.ılanca yaptıkları tzarnızda 41 

• 
tayy:.re ka)'be!mi§krdir.• 

M. Knoks, Japon taarruzun • 
dan Bahriye Nezaretiıun ev\·el. 
drn ma'.üırat1 bıılurxluğu hak -
kında r:\ a~ eti ı doğru olmadığ'.ru 
,.e Amer:l:an filosunun, havadan 
) ap:!an baskın hnreketinı ibek • 
kmed:ğrnı, Reis Ruzvelt!n ya.p. 
makla 'Oldu;":u tahkikat netice • 
S'r.e kadar f!lo kumaııdanlı~mda 
hiçbir değişiklik yapılmadığını 
~la.ve cvlcmiştir. 

Knoks ı;özlerine de\•amla de. 
miştır ki: 

cÖyle tahmin ediyorum ki, 
Non·eç hariç olınak üze& her 
yerde olduğu gibi Havayda da 
beşinci kol, bütün harp içindeki 
.islerin0€n en iyisini tamamla • 
~ıştır. Beşbci kol m<T.suplan a . 
ranmakta o!dul)u ı;:lbi haklarında 

tedbirler de alınmı.~t!l". Söylen • 
diğine göre Havay'da maneviyat 
1nükemmeldir. 

Bahriye Na:ı:m •haq> filosu men.. 
>uplarının cesaretlerini sena et. 
miş ve demiştir ki: 

.tık tehlike verildikten soma 
dört dakikadan MZ bir zaman i . 
çinde filonun ağır t.apları ateş 
acmı.?lar ve bir saniye sonra da 
ılk ]9.pon tayy13resl düşürülm'*
tür. Ölüm ~esinde yaralanan 
fa!;a:t gemloSinn kumanda mev • 
kinde kalan ve daha emniyetli 
öir yere götürüiınf'ği reddeden 
Amerika zırhlılarından birinin 
sunrisi günün en büyük kahra. 
rnam olmuştur. Bı.ı denizci, alev. 
!er içinde yanan gemisinin gü • 
vfrlesindcn harek5.tı idare et ... 
reıştir, Japon taarruzu b~iadığı 
vakit ordu ve donanmanın hiç 
bir tayyaresi havalarda <bulun • 
rııuy'Ordu. Maamdih hanp filo • 
sunun keşlf tayyareleri ufukla • 
rın dışında bulunuyorlardı. Harp 
filosu, tesirsiz olecağı telakkisile 
gece keşifleri yapmıywdu .• 

Taarruzlar, görünüşe göre tek 
motörlü tayyarelerle yapıhnış ve 
yine anlaşıldıtına göre, b u tayya. 
re1erin hiçbiri bir kara üssünden 
havalanmamı~tır. J apon tayyare. 
lerinin hiçbirin~ Alman pilot ol. 
madığt ve herhangi yeni bir si. 
J.8hla karşılaşılmadığı da anlaşıl, 
mıştır. 

Yana aıller atfele
rble •••• werllecell 
A~kcr a!lelerinin birincikanun 

maaşlarınır. verilmesine yarın 
sı.bahtnn lti'l:ınren kaymakamlık.. 
iarda başlanılacaktır. Teniat a • 
yın 27 sine kadar de\'am edecek. 
tir. 

mek 16, francala 33 kuruşa satıl. i================•I 
mıya başlanmıştır. 

BELEDİYE REİS MUAVİNİ 
NE DİYOR? 

Bu sabah görü~tüğümüz Be 
!etliye Reis muavini henüz yeni 
kararnamenin Ş!1ırimizc teblığ 
olımmadı:ğım b•.ı.~aya zam ya. 
pılmakla b<?rabe: t'kmck fiatle • 
rinin çok artmaması iç:n hükıl • 
metin lazımgelM tedbirleri de 
ittihaz etmiş olduğunu söyle • 
11,L..;t.~ı-. 

--• SARAY--., 
S 1 N E M A S 1 N D A il 

Yarın akşam 

MÜNİR 
NUREDDiN 

KONSERi 

G0Li ER 
CÜCELER ÜLKESİNDE 

Şahe r•ini biitün İstanbul bu per~ernbe ak~amı 

L A L E , d e alkışlıyacak 

Gayrimenkul salış ilanı 
İstanbul Emriiyet Sandığı Müdürlüğünden: 

Ow.an 580/0103 lıe.ap No. sl71e Sandıbmndan :ıldtil 1400 L..'°",,_ 
k.rşı m~tasarrı! o!duh Bolaziçiıı.de Gılzeke Al;paşa mllha!:e.ruıde Bal. 
larbaşı uç yol atıı ve Bağlar ıııevkiinde kAln eski 5UUS 7<nl 11.11/1, 
11 No. lu mas ahır bir 1..-tgir ev ve bir odayı birln-i cıereecde ipotek et• 
n~tir, Bu gayri menlnılün dosyada ır.evcu'. tapu k:a.1dı suret;ı tnuclbınce 
{Bôğaz:ç!nde Yer.!kllyde Güzelce Al;J><li• mahallesinin B•tl•rtıaşı 50l<a. 
ğo.ru!a eski 54 No. ra ile muraltkam etrafı erbalSL İsmail Hakla bağlan 
i.e mahdut yed! lr•çulı: d6nüm mllttarlı bir klt"a bağ ile ayni mahall.,. 
!iç yol ağu sokajmda 14 No. ra l!e murakkam bir tarafı Rıfat ve !o!clı· 
rr.et ,·eı ~.esi ua~rı ile beyinlerinde vOkt tıdklhas ,.e mukataalı mah•l· 
li ve bir tara!ı Mils.Usünbill v-ere se.i nin bt.ğı ve t:.rlkihas \'e bnan is. 
tmco vere..;elcri lic Yal~lı bağıvi! baz('n Komyanos bağlan ve Tana,, 
l> ı;! n ve bir tarafı D:ıska!os bağı ve tarafı rabil i.iÇyol ağzı ile mahdut 
32,5 dönüm rr.ih"iatında ır.ez..'.tUr numara dahillade vlki maababce bağın 
icareteyinl! mahllll e!yevm baltt!aa ahtt \."e bahçıvan ociası ve 7ine 
ayni mahallenin Bağ!.ır me..·ltilnde 55 No. ra ile murı.kkam Oç tarafı 

İsmaıı Hakkı Beyin ta:la'1, ve blr bra!t l.'C.JdAır. ile m:ıhdut 7 5 dllni.'ın r.ı:ıt. 
tarwCA bağ oldui1,u beyan ed~lır.i;tlr. Mezkür gayri m•nkul!(or kaydında S:ı.ndı-
8ln alacag:ndan dol3)~ 4 uncll icranın \11 İsmail alaeağmdıın dola)"l 940'2975 
No. ra ile 3 unca. icr~nın hu-izleri vardır. Bu hacizler sand!.k: ve müşt.cı-1!eria 
Lıı:kukuna muesslr deifld':). 

İkraza esas olan muhammin raporıma nazaran (mezldir mahalle ve 
sokak ve mevkil'!rde ayni numaralarla r.urakkam \"e mecmuu mes tıas1 

ser.eden 47,5 di>nüm o:uıı m~~cm!Utı b': kıs::.ı bir ve dltcrl iki ':atlı 
ik! kısımdan mürekkep üç oda b!.r sofa bir MU.tfak lıı.· ı.eıa '::C yerl 
monba s-quııu ve dfier ahır ve bir odayı havidir. Blnı.lar ıaıtaıı kil-
girdir. Binalıınn ınecmu me&ahası 530 arşın murabbaıdır. Borçlu , .• 
desinde borcu '"~den hakkında yat>tlan t>klp iızrlne 3202 No 
lu kan" un 46 ıncı ır.addA!sinin maturu 40 ınct mııddeslne göre satıl 

ması icap eden e\·safı yukarıda yazılı bu üç gayrimenkullerJn tamam 
lan bu şartname ile ve kül halin.de ve bir butuk ny mUddetle a~ık art 
tırınııya konmu:;tur. 

Satış tapu s'.cll lcayd::na göre yapılmaktadır. Arttırmaya ıılrrnek is
tiyen (375) lira ı>e7 akçesl l-49recektir. M.i.111 bankalanmııdan b!r:n.in temlnat 
mclt!ubu da kııbuı olunur. Birlkr.lö bütün vergli<'rle Belediye reslır.lerı. 
nktl k•rc; .. ıllliz wtarı ve tet.All:re ıüsu:nu borçluya ~Ur. Arttırma &a-l
namesi 17/IZ'U tarihinden !\ibaren telltik ~ek ls!'y<nlere Sandık Hukuk İş. 
ıer. Sery!s.!nde e.tık bul·mdurulaca~rtır. Tapu ıicil it.aydı '\'ei'aİr lunu.-nlu ma
lüır.at ta şartnamede ve takip dosyasında \-ardır Arttırn:.aY11 ginniş olanlar, 
bunları tetkik ederek saWığa çılurJan g~-n menkul hakkında her i•Yi öğren. 
m4 ad ve leUkkl olunu.r. Birinci arl!ırma 16/2/~l tar'Jı!ne müsadlf Pazartesı 
günü CataloJ!unda kiıln Sandığuı:mla saat 10 dan 1% )"e kadar yapılacaktır. 
Mu\•akkat l!ule yapılabilmesi için tekil.! edile<"ek bedelin terc'.lıan al:r...,.a.ı;ı 

it"ap eden gayri menl-...-ııl mUkellefı,-etlle Sandık alat'a[.rını tım :'T'Cn geç-m.;ı; ol
ma" şarttır. Aksi Ukdirde -""n arttıranın taahlı!ıdü baki kalm:ık şa!'tiyl~ 4 ·31 
4% tarihine müsadlf Çarşaır.ba günü ayni mahalde \·e e;nl saatte son art\ırm .. ı 
yapılacakt:r. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttll'anın iıstünde bırakılacak
tır. llakları tapu sicilleriyle sabit ol"tUJan alılkad.arlar ve frtıtak hakkı sahip .. 
lerln!n bu haklarını ve huııuıılyle faiz ve masarlfe dair iddialarını ilin tarl· 
hlnden itibaren yirmi gün içinde e..-raln müsblteltrlyle b< "1lher dairemize biL 
dirmelcri ı.azırndır. Bu. ~wttl.e ha.;..-tarmı bild!rmemiş olanla ~.,. h.lkl:ın tapu si 
cilleriyle sabit olır.ı;anlar satış bedelinin paylaşmasında.ıı hariç kalırlar, Dabl 
!azla ınalıiır.at alnıak i>tl~trin 94012106 dosya No. siyle Sandılımız hulaa 
işleri &er'\"isfne mürıca:at etmel~ri lüzumu il.Ar olu.."lur. 

• • 
DİK K A T 

Eıımiyet Sandığı: Sıuıdıktan alınan gayri menkulli !potu. göstermek lsti
ycr.Iere muhamm.l.nlerimizin koymuş old.utJ kıymetin o/o 4rt mı t.ec•\-üz elme. 
mek üzere ihale be.tellnln yarısuıa kadar borç vermek auretf)'le l<obylı.k cös 
!ermektedir. (110~0) 

1 IST ANBUL BELEDiYESi ILA~ARI] 
Kimsesiz Ç<>C'.ı.kWL kurtarma yurdu :çin al:ııac•k 60 kilo !•\:.anlık kosele, 

50 kilo taban astarı. %00 desimetre siyah \·ıdala ve 10 adet mC': :.n ıı~ık eksilt.. 
meye kax:.ulr:ı.uş~ur. Mttü:.ııunun tahtTJn bedell 932 lira \'e f!k ten inatı 69 lira 
90 kuruştur. ŞartaJın\2 z,bıt ,.,, Mu•ıı:e !il MUdürlQ~fi kal•mhıde ı;öriilebllir 
İhale 19/12/9U C<ıma g(loil Sl\l\ 14 de Daimi Encümende 7apu:ıcakt:r. Ta. 
!iplerin ilk teminat .nakbuz veya mektup!arı ve 941 yılına a't 'Iıcaı-ct Odu 
vc.;lkalari)'le ihale g!lnil mwı,yyen uatte Daimi Encümende bulunmaları. 

(10666) 

Gayrimenkul satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Emine Mümine 23524 Hesap No. 0!7le Sandığımızdan aldığı 1200 !irs.ya kar. 

:;ı Pendikte Taşlıbayır Çatra sokağmda ~230/6, 4231/7, 4233/9 No, lu. arsa ve 
üzerine in;a edllmiı ,.e edilecek bilcümle binaları bırlnci derect"<le ıpotck &ı
m~Li.r. 

no~y:lda rr.e\·cut tapu kayıt suretinde mezkü~ g:ıyrf mc:ıkulün (Kartal Ka 
:u.sına. bağlı Pend!kte ayni semt ve sokakta aynt nunıara:arla rr.:ı.;.rakkam hu ... 
dudu Ş~rtan mukaddem tarik ve ba:zm 6, 7 harita No. lu mahal:t'!" &i'OC]\ yeni 
nçtl.ın yol Garben 70! ve 8,5 harita No. la mahaller :imdi ;pl Şıınalen ı. 2, 3. 4 
harita No. lu mahaller şimdl Dolayba )'Olu, Cenuben yol \'C 2. 3. 4. 7. 6. S 
lı.arita No, ıu mahaller ıılmdi 70! ı:e mahdu: olup arzı mlrlden b!r an;a) oldulu 
beyan edilmiıtiT. 

ikraza esas olan rr.uh:ımmir: raporu mı:c!blnte arsası 920 bina t.emlnJ. 204 
taraslan 32 •·e fazla bahçesi 1476 metre ınurabb&l bir bU(uk k3t kfıgir ve çatın 
~P ,.e 7 oda bir ta.şlık bir salon bir sora bir mutfak Z kiler, Z heli bir ban. 

70 2 taraça bir çaınaşırlllt lki odwılult w bir kömürliliil ve bir kuyuyu h&vi 
evdir. 

Hali hazırı yukanda m~teır.ilitı y azıu inşası ikmal od 'lmiı klglr evin ta• 
mamtdır. 

Vadesinde borcun öd.,,_meılndeııdola11 bakkı.nda yapılan t.:ıkio'.' \lzerine 
:120.ı No. ıu kanunun 46 ıncı maddesinin matufu 40 ıncıt maddesine ıöce şatılma. 
sı ~ap eden yukarıda yatılı ga7rl menkulün t&mamt bir ouçuk •7 müddeUe 
açık artt.:rır.a)·a kontnustl'r. . . . 

Sah1 tapu ı~~U kaydına cö~e yap:.!.Tiaktadır. Arttırmaya aınnek ı.stiyen 
(t37) Ura pey akçesi verocekllr, lllilU BanluLlarunıu!an birinin teminat mek· 
tubu da kabul olunur. BlrlkmlJ bittün verııaerl<! Belediye reşlınlerl lle tell~
llye rilsumu bo~luya aittir. Arttırma pctnamc ı 17/1%/U tarlhhden ltibaren 
tetkik etır.ek ı ı!ycnlere S:ındı.k Hukuk İjleri servisinde açık bulundurulacak. 
llr. Tapu sicil nyıtı ve •= Uzumu malümat t• prlııamede \"e takip dosyasın· 
d• vard:r Arl!ımı2ya girmiş olanlar, b"nlan tetkik e<!erek satılığa çıkarılan 
gayri ır.er:kul hakkında her &eyi öğren:r.iş ad ve tellk:ki olunur. Bir.nıcl o.rttır. 
ın" 16/2/42 tarihine mOsad!f Pazarte:.i gunu C•ğ;lloğhında klln sandığımızda 
saat ılkion ıZye kadar 7apılacokt.r. Muvakkat ihale yapılabllmesı için tekli! 
ed:ecek bedelin tercih:ın alınn:ası icap eden gayrimenkul mükellct:yeUle San
dık alar:>g ~ı tamamen geçmiı olmuı ıaruır. Aksl takdirde sc,ı ırttıranuı 
tahhuo'.u baki kıılınok E•rliyle 4.13/42 tarihine mil!adif Çarpmba gunu ayni 
nu.halde ,~e ;ıynt saatte son arttırması yapılacaklı.r B..ı :ırttı.rm:1.da gayri ı. cnkul 
en çok arttıranısı üsünde b«ıkı'a · ktı"· Haldan tapU siclllerl;le ı"bil olr:ııynn 
aliikadnrl~.r \'e irtlf3k l.JK.kı s:a.h,plerlnfnbu hakt.ırını ve hususiyle faiz vı~ mas
rafa dair idd!!:larını tltın tar.hinden ltibaren yirn·li gün içinde t\Tukı mUslAtc. 
ıeriylC' beraber da·rcmi·~c bl~dır!'eler~ llz.u1ld1r. Bu suretle haklar:r.ı• b 'dınne .. 
miş cıl:ınlarla hakl~r· t;ıı> ı c.1 e· y~e ~ab:t olınıycrılRT salış bede 1r: o ~!ylaş
ırı.asından har:~ kalırlar \'C cia.ı.1a faz_;.a ın..,,!üır.at all!:k ist!ye:n!erin 94.0115 •Ol d~& 
ya No. Sile Sandığımız llukuk İ$Ieri. Ser\ !Slr..e ınüracaat etmeleri ;..ı.:.Jm l ilü.rı 
olu.nur. .. ... 

D iK K AT 
Eır.niyet Sandıjı· Sandıktar nlın ·"'! G y:rJnenk:ulü lpotek göstr:.mek isUye~· 

ier~ muhamre.~'lltrln1iz.n iıoyrr.us C!-ldugu kl)·metfn ~ııo 40 ını teca\•.ız .etmcn'ICk 
nzere iha'e bede-liohı yar •1uı Ldar borc venne::. urct 'f'1e t;ol~ylık 2öster.:nt k.. 
ted r (11093) 
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lngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

YOKOHAMA 
"·-------------- No. 64 --1 

Türkç~ye çeviren : lsKENDD F. SERTELLi 

Köylü ilk istasyonda trenden indi, fakat 
valizi kompartimanda kalmııtı 

Tonu.un luJrou bir adamdır .. ı 
Koyl1lye bır dilim ekmek u~ltin<ie bir 
""'"' s.ıılır et ıaaıtı. Koylu; 
~ T<.-klıür e<Jer;m, dedi, çok na.. 

z;Julnlz. .. l'•k~t. ben >''""* ye<Um. 
Tı>msonun verdiği eti almıyan Jtör· 

Jü biraz ıonra başını arkaya dayadı .. 
Uyulclamıya başladı. 

Bu adam o lradat S;)miml bir köy· 
hı tıpl yqatıyordu lıi . .. Mııhitlnde 
lı>o; te f\İpbe.lni uyandırmı:yorclu . 

lti saat nra ıUzler!nt aı;t.ı ••• 
.Ati&tıer Totı.130lllDl putOtlmıd•n çı. 

ıran dıln!an belli k• keııd.ioln! rahat. 
1112. etmı&GtJ. Köylü ded1a1 saatinl• be.k .. 
+:ı . ve kendi ı.e.ıdioo ı6ylendl: 

- .İneeeirnn ielaoyon!\. ;y~ı , 
t'Z· I1l ki rl;·;ha ı..ı:ıa ıı;ı>wııamışun. 

Aradan on daJuka geç'.ııoo koon
paı,lınantn kaıııoau açtı, Jrnrldora 
çıktı. 

Ton\SOn bana dönduc 
- Acaba nereye gid;yor? 
- KlmbUir? Belki de tuvaleole git-

tclştir. 
_;_ İlk lsta•ymda inecflfi aıılaph. 

yor .. 
- Olabilir. 
Biraz ıonra tren y-..: • ..Jnı k.E'Sti •. Yi

ııe bir lrüçilk lra!'1ba i>t.ısyonunda 
durdu, 

TotMGna sordum 
- YoJcu bura.ya na lnecrk.ij? 
- Söyledi.ğine ioamr.ok !Jzım g..._ 

lirse, buraya inecekti. Fukat, vafü.hi 
abruya Flmedlğfne bıılulı= ıtımtmiş 
olikak. 

TOrmiiOn .:vak.ta Jnütereddit duru
yordu. 

-Valld koodiildôre ı .. üm edelim .. 
n;ytrek tı-lini uzattı: 
- O ne?! 
- Ne var1, Gözlerinizı neden a<~ n• öyle? .• 
- Valıızin kapagından. kan sırıcyor . .. 
- Ne dediniz .•. Kan mı sızıyor'>. 
Hemen yUirnden fırladım ... ll bir

lii:ı ıle valizi raft.an ırıdirdlk. Bu sı
ra.da damlayan kanlar Tomsooun ile. 
tüne sıc;ramttt ve biı: k.:ı.~ yern.i kir
lelmlf(>. 

Toıu.60n~ 

Beı1 şüphe!.,,iyon.m, dedi, bu ada;. 
mm. bir katil Olnlödsı muh~ldir. 

Ve hen>eıı çantanın l<&pağını ~ip 
-~t)! 

- O ne?! Bir k .. ilc b~. 
Koıtnıı~dım . .. Faıtat lıayretle dil

dim: 
- Evet. • Bır erkek balı ... 
Tomsonun hayroti biraz SOIU'a daha 

ta.zJa arttı: 
- .Ama.n Yarabbı! Bu k...,lt baıt 

tarudım... Mister Klark'm başı .•• 
- :.ıı1 ste r Klark ta kim? ... 
- Ne\yOrk Vali Mtıa\.''in.i... Maruf 

b1r devlP1 -n11. 
- Eyvah! Şimdi ne yapncajlz?I ... 
- Kahliıı öteltı İılb.<yonda niçin 

indiğin~ şimdi anladnn Suçunu aakla
ımık ıst;yor Valizini bumda kasten 
ımt1tııp gılılğı belli , Zob•taya şııhsını 
lorlf ede k, katili çabuk buhLrlar: 

!Devamı Var) 
Tren bu istııs;oor.d~ ancak ,ç da.. 

kika kaldı . Kamı>aı>a çalı;ı>ordu Köy· 
lıı lıi meydanda yoktu . 

--·---· -------· 
To?l'..son. • TAKVİM . .,. 
- KL.K. tyO l ;z .. 
Dfyere-k pc..;.1ccredcn r~a ba-

briten hayretJe h:iJJ.a. dvndii 

m;; YanımIZclak! yol<u iata<Ji ona bı.

1 - fyi aır= trenir.-.ız k llıtı 
- Şu !ı:ılde bıır:ıya uıe.,.kt>. lndi. 

Fak t , sen<"n: ,.. d rr. vtt liL."lf unuttu. 
bura do. 

1 

Tomson se3Jmmek ı .ıı pencereyi 
O<;"mıy ç:ı!Jşır' en, trcm rı.zga. sür'a
t ylc istasyondan uz:d<. aşmı,-tı. 
~ Ne yazlk, dedlın, :zavallı :.damm 

va lhi burada kaldı. 
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B.. XASl"!'i 

3 
Yıl 941 Ay t: 

B. Kanun 

16 
SA l I 

haAım Hıcr1 1'80 

39 
ZiJ.KADP. 

27 
Vasatı 

VAKİ ' 
Ez1rıl 

~- r s rı 

7 19 Güntt 2 38 
12 10 öt•• 7 28 
14 29 ikindi 9 48 
16 42 Akpm ıı 00 
ıs 21 Yıtaı l 39 
5 32 • 12 50 

Deniz Fabrikaları Umum 
Müdürlüğünden: 

Desıb Fabrllı:alar1 ;şçl rev1rl ec:zal>ııtıesinde ıoo Jlra tltTelle ı;a~mlmak 
Jzrre bir ttZac]J"a ihtiyaç vardrr 

isteklilerin vesıkalör!yle blTlik-te Gölcükte buhınan Deniz FabrMtaları 
Um.ı MildUrlili!üne mUraeaat etmeleri. •10928 

1 

1 r eılet t tmi ıynllırı ıe Limanları i ıletme O. idaresi lliıılaıı 1 ! 
Muhammen bedel! (1880) lira olan 60 ade: olomatik Masa Telefonu 

(26.12.1941) C"wna ııiinı saat (14) on dörtte HaydarJ)Bf:ıda Gi11" bmas.ı dahi. 
liltdekı Konnsyon ta-aftıı<t«n a k. ekwiltmc usuliy1c $at:n alnacaktır. 

Bu ~e girmek isııyenlerın ( 126) liraJ,k moıva'kkat teminat ve kanunun la-

1in ett·ği Vt$.ı.ikle birh-kk- r.ksiltrr:~ tünü saatine :kadar komisyona müraca
alları l~zımdtt. 

Bu lfe :ı.il şartn:ım~ler koml8yon<lan p:ıraıııZ olarak dağıtılmaktadır. 

(109H) 

Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden: 
İmlıhıınla ve göoı•M,..klcrl liyak•te göre takdir e<Wecek saatlikle lornacı, 

tesviy~cl, bak!l" borucu demir bcnıcu, c kümUtitör talnircisi, mutörcü elek: ... 
triltri "'e tilrbinci ahnacak:hr, 

Gidip a:elme yol nıa!latlan k.endıJerıne a,t <ıln:ak nzeı-c ıcap eden vesikala
riy)e Gölcük Deniz Fnbr i:ka!an Umtmı 1'.1üdilrlüiilnc ırı. ı .. : ... :nc..ıat ol,mn1ası . 

cl0852• 

T. H. K. Tekirdağ Şubesi Başkanlığından: 
Şubemizce topl3n"cak. olan kurban dl'TJieri 6.12.941 tarihinden 26 .. 12.941 

larihlne kadar 20 gOn milddelle atık arttırmaya konulmuştur iste~lilerln 1-'rl· 
nan1eyi gbrrl'.!.ek ~re İsanbul "\e 'fekirdağ Şu~Jerınc- rrıilrnca.-ıtlan ilci.n olu .. 
nur. cll078> 

-------
1$tanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
İlin Na. 132 
Depo, maj;'Dza ve dükklınmda veya herhangi hır yerde elinde bir çuval

dan 1a:.ı.la bulgunı olanların bu bulgurlar herhaı1gi bir ,e1<ildc satılmak iize.. 
re batıanmış buluns'Jn. ve,y;a. bu1unmasın bulundı:ıkları yer, rııktar ve kime ait 
oldaklarmı gösterir b ir beyann<ın1e He en g 19 .. 12.94~ Cum3 günü nk.sanıtna 
tııdar mahalli en hüyiık kiye amirlikler 'e Vilayet Iaıe \!ildi "lfiğü ve Fi-
at Mürakabe Bürosu Şctliltine bildirme "''i lU ırnu ilfın ob'ıt . 11110> 

1 

• 
Istanhul Dördüncü 

Memurluğundan: 

. "ı 
icra i 

r-·· Mi!.~~__,..~=---· 1 

.çi·~' y 0 1 ıi Balk~n. Deniz Kaybettik" 
16 1. ci kinun 1941 'ı '-Ha ~~.1. ~.1""~~;;11 '"· :ı 7 .'.._ '. J .Bor bt•rçıan d<>layı peraya çcvrilrr.eırine karar wrilmiş olup 

chJ.ı. vu-ku.f ~arafrnd;m tamamına 250 ik: yüz ellii l ira kıymet 
kvııulmuş olan Yenibahçcde KaPa-baş mahallıesindc Zeynı:laga 
sokağında "6ki 11 y nı 17 ve y ne ay.n · mahald<' (>'k 11 yen. 
17/1 sayılı !hane ile :nl'iifrez bahçe.ınin a;;&işda göeteril'eTI ~erait 
daresı.ı><fe sat~ k>anulmuştur. 

EVSA.1'1 

Gayri menkul ııenun kat üzeru•de bır odadan .ı-baret olUıp ıçin
de iki sabit dolaıbı mı.:vcut bulunduğu ve lnr tıaraf duvan mkaz 
halinde hara.p otup diğeri alışa~·:ır Balıç'<'61Jlde bir sanruç, bir dut 
ve y.cdi meyı;a fidanı m('~uttur Bah<:"!'lin iki ta.ratı bostana 
-0it ruup ~hUı perdl:- ilıe çevrHrnıış bulwıdugu ve tara.fcyni açık 
okluğu. 

MESAHASI 
3fü metre murabbaıı olup bundan 24 metre ~·bbaı im-rinde 

bina mev~ut orup <tiğer kalaru ba.!ıçedir. 
1 - İşbu gayrimenkulün ut tırma şartmıınresı 26/12/941 tarihin. 

uen itibarım 41 /1$1 numara ıle İ9tanbul Dördüncü icra daire-
sinm muayy,;n nu.marasınd herkesin görebihnesi için açıktır. 
ilanda yazılı olanlardan fazla mal<lmal almak istiyenler, işbu 
.ş&rtnameye ve 41/1007 dosya nıırnarasile ~muriyetimize müra. 
caat etm.,lidir. 

2 - Artıırmaya iflil'alr ·için yukarıda yazılı kıymetin yüzde ye
di h!J1;uğu nıs~tinde pey veya milli bir bankanın teminat mek
tubu tevdi edileeektir. (Madde 124) 

a - İpotek .sahibi alaca.klılarla diğer a!ilradarlann n irtifalı 
ı.aklı:ı Hhiplttinin cayri mflllrul üzerindeki haklarını htısuaUe faiz 
" murafa dair olan iddialarını işbu ilAn tari~inden itibaren on be~ 

içinde evrakı m\Ubltelullebirlilrte memuriyetiıniu bildinne. 
len icap eder. Aksi halde hakları tapu sicilli ile sabit olmadıkça 
aabf bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Göaterilm günde arttırmaya iştirak ede~r arttırma ,.n. 
nameaini olrumuş ve lüzumlu mah'.l:matı alın1f ve bunları tam
lı:altul etmlf ad w itibar olunmlar. 

5 - Gayrimenkul 6/1/1142 tarihine mtisadif Salı günü saat 
14 den 16 ya kadaf İstanbul 4 üncü İcra memurluğunda üç defa ba. 
ğ1r1ldıktan sonra en çok arttır ana ihale edilir. Ancak arttınna be

. deli muhammen kıyrııetin yüzde yetmiş beşini bulmaz veya aatış 
iltiyenın aıacağına ruçhanı olan diğer a4ıcaklılar bulunup da bedeli 
bunların bu gayrimenkul ile le nıin edilmiş alacaidarının mecmu un 

dan fazlaya çıkrnaı.5a en çoA art !ıranın taahhüdü baki kalmak üze. 
re arttırma 10 gün deha 1emdiı ec!.i lere1< ltl/l/942 tariJıine müsa. 
dif Cunıa günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul 4 üncü İcra 
mE-nıurluğu odasında arllılrma becl!.'li satış istiyenin alacağına 
rüclıan. olan di ğer alakalıların bu gayri menkul ile temin edil. 
mış alacaklan mecmuundan fazlaya çıkmak şa-.•ti!e en çok aı-t. 
• .• ana ıha!<! •dilir. 

6 - Gayri menkul kendi&ine ihale olunan kimse derhal veya 
vec"en mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunara.J. 
iı:endisinden evvel en yüksek lekHfte bulunan kimse arzetmiş oJ· 
1uğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa 
hemen yedi gün müddetle arıt ırmaya çıkarılıp en çok arttırana 
ıhale edilir. İki ihale arıuıındaki fark ve geçen günler için yüzde 
ıqten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme haceı 
kalmaksızın memııriyelimizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu fera" 
harcını, yır.nı senelik valuf taviz bedelini ve ihale karar pulların; 
verme.t!'e mecburdur. 

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve tellAliye resminden 
mütevellit belediye rüsumu ve mükrakım \l'akıl karesi alıcıya ait 
olmayıp arttırma '>edelinden tenıil olıınur. Işbu gayri menkul yu· 
karıda gösterilen tarihde İ3tan bul Dördüncü İcra memurluğu 
odasında i~bu ilan ve gösterilen arf:'ırma şartnamesi dairesinde 
satıı.ıcai;'l i!aıı olunur. 941/1897 

• 
Gayrimenkul Satış ilanı 

Sultanahmet Üçüncü Sulh Hukuk Malı· 
kemesinden : 

"P-1 Llk~ıı.ldL--s, Behice. ~cmduh Kutsiye, Ayıen,n şa.yian ve müştere
ken mut<ı.!:arrıf old-.ıkan Istanbul B.icnbirdirek mahall~inin DivanyoJu 
tran1vay cadrfesinde kayden eski 161 ve yeni 177 ve halen 101 kapı ve 
289 Kiıtük ve 235 a<ia ve 8 parsel nunı:ıraı 315,50 metre murabbaında 
iEml llankaya v11kfından bahçeli bir bap har.enin izalei :iUY"Uu zımnın
da fıiruhtu nıkarrür ederdt müzayedeye Vilzo1unmuştur 

fleyeti t:mum•yeslnin kıymeti muhamrnesirye (1()860) on bin sekiz 
yüı ahm1ş liradır. Mukaddema v;..ki ihale bozulduğundan bu kerrc İcra 
ve inas Kan11..'1t:nun 133 cü maddeıdrıe te\'fiknn 7 gün m!.ıddctlc açık 
arttırh1aya Konularak satışı (25/12/941) taril-...ir.e mü.saı:J.1! Perşembe 
gıınü saat (14 ten 16) On dörtten on alt.ya kadar ic!'a olunaook ve o 
gün ihalei kat'iyesi yaı:ıılacaktıT. 

İpotek sahibi alacaklılarla diğer alAkadarların ;.::bu garyi menkul 
üzerindeki haklarını hususiyle faiz VP ma!; rafa dair olan iddialarını ev. 
rakı n10!'-biteleriyle bu mUdcl·~t içinde bıldim:.eJeri ıazımdır. Aksi hal
de ha'klan tapu !'{ciHeriyle Eabit olmadı~a satış bedelinin payl~a
sından hn riç ka \acaklardır. 

)Iüterakfm biiümum verg!Jer borç1arı nisbetinde hıssedarlara ve 
tell;lliye ve ıJakülar Kanunu mucibince veri !me~i ıazım gelen 20 sene
Jjk taviz. bedeli ve ihale pulu ve tapu ma~rafla rı ı . ~teriye aittir. 

Sat.ı,Ş peşin para ile ve tapukaydı mucibinre ve İcra ve İf!As Ka... 
nununa tevfilcan :!cra edillr. 

Artbrma şarina1nesl işbu jJAn tarihinden itibaren nıahkeme di
vanhnnoslne t:\lik kılınmıştır. Talip olanların kıymeti muhammene:;i. 
nin ~ yedi buçuğu nisbe-tinde pey a~csini hiırnilen o gün ve saatte 
İc;tanblil Sultaıoahrr,et taPu binasıntn alt katında d::J.irei mahsusasında 
Sıılt:ınahmet Üçüncü Sulh Hui<uk Jllahkeme<! Ba~kAtibine 940/31 nıı-
'1"!ıar::ı. ile müracnatları iltn olunur. 940/31 

' 

1 

~ 

1 

18.00 

18.03 

19.00 

19;,0 

19,45 

19-35 
20.15 
20.45 

21.00 
21.10 

21.30 

21.45 

Program ve Memleket saat 
A)ar1, 
MUxik: Rad)lo Salon Oıite&
traB>. (Viol.m!n N<'C•P Aş,.. 
kın). 
J.oh.ı.zik : KatJ§ıJl Şoırk.ı ve ·rur ... 
lnl!<!r. 
Meın!eket Saat A;yarJ ve Aj-.n. 
Haberleri. 
Konu~ına ( UJuwl Ekonomi 
ve Arttırma Kurunlu ;ldına 
Tlearet Vekilı llfünıtaı Ök
men). 
Müzık: Fasıl H~y~ti , 
Radyo Gazel.esi, 
Müzik: İnıp~ri•J Aı·gentino v• 
Marista.ıti'nin plüları. 
Ziraat· Tokviıni. 
MUıik : C. M. Von Vebtt -
KJurinet ve Piano DUo'su. Ça ... 
lanloır: H&yroll;ıh Duygu, $eh,.. 
lb~:ingcı. 

KllUU ·n·.a (!00 ~ne UJl{'e nGJliıl 

ya~ıyorduk.) 
Müzikc Kl:islk Turk M\İ7.Jğl 
Progran11. ~Q'!; Alesud Ct!rnil. 

22 .. 30 Memleket fi<=,;ıt A-,a:rı ve Ajans 
Haberlen; Zlra:-ıt, Esham -
Tuhvilat, Krıınbıyo - Nukut 
Borsası (Fiyat), 

22.45 Müz>k: Dans Müziği (Pi). 
22 55/23.00 Yarınki Program ~ 

Kapanıs. ·-------' ··zevcim 
Gözlerine 

inanamıyor! .. 
Ve on yaş daha genç 
göründüğümü söyliyor 

' . 
Nezaretten gelen emirde H· yri 
efendiye bir ay mezuniyet verilmesi 

tesbit edilmekte idi 
Bu muıc"P ıdx•p kaı>şısında Ha.. f 

mi, Bey keyfiyt:ıi NozarE-te ar • ı 
Ultı 

Birkaç gün sonra gelen cevap
~ Nezare~ Hayri efendiye bir 
ay müddetle mezuniyet it.ısı ten. ı 
sıp edilmiş olduğu bildiriliyordu. 

hem de keııdı memlekctlt1 ı he
sabına casusluk ,'t).,ı·lerdi .. Balkaıı 
Harhi dolayı9İk, Ü'ml<lnlı i-oke~ 
ve limanları ara.~mda en fazla se
fer yapan gE'mil<'l'den Yunan t> 
caret geınilt>ri ·'i'mtl, mevcut de-

Hayli efmdi mezuniyeti ~lde 
Edince henıen haı.>rlandı . . f:vveJ... ' 
ce anavatan eez.asıııdan olduğu 
için mrmlcketine üniforma ile se
yahat ~!?biliyordu. Halbuki şimdi 
bu f<ıpraklar düşrn;m tarafından 
istila edilınişti. Bfoal"Jlaleyh sivil 
gidt"<'t'kti.. Wtün adalılar gibi 
Hayri dendi de mükemmc-J rusça 
lııildiği cihetle kendisinin Osmanlı 
bahriy<si zabıtlerindm olduğunu 
sivil kıyafetle anJ.ıımak kabil oı.. 
mıyacaktı ... 

Fakat G:ritte, bütün komşuları 
Hayr.i efeondiyi t.anırlaroı. Bereket 
versin ki, son hadiseler smısında 
Giritteıı ayrılan ailesi şimdi Mi.. 
ellili adasında bulunuyordu. Hay• 
ri efendi yol hazırlıklarını yapa
rak aı·ka<lnşlarık vedalaşt.ıktan 
sonra sivil giyi11d i, Kanunu€VVe
lin Hk haftasında izinli oku·ak do.. 
nanmadan ayrıldı.. 

Midilliye hangi vMlta ile gıdt»
cekti? 

ğildi. Nemse dcıııilen AvustuJY8 

vapurları, LoyJ Triyestioo kılJ11" 
pany'!sırun uzak seferlerini yap~
yorl;ır, İstanbul. Triyeste vna. l!!o 
tanbul • İskendcriye yahut &3 
Baküdan Maıı;ılya ve İskrn.ıc,,.. 
yeye posta kaldırıyorlardı. 

İtalyan vapurlan henüz Trab
lus harbinden sonra işlmntiı1ek· 
te idiler .. Fransız Mesaj<•ri ve Pa• 
ke kumpanyalarımn vapurlan oıı
yakın limanlar ve iskeleler ara61' 

na yolcu almıvorlardı.. 
Hayıi efrn<li Midilliye gitmek 

için en i:yi çareyi lı.:mire gitmclı. 
oradan bir yt>lkenli veya barka ıle 
adaya geçmekte bulmuştu. bôyle 
yaptı. Naradan ayrılarak dogru !:o. 
mire gitti .. oadan Midilliye d••ı'• 
uca geçti.. kendisini:n rum(·a b!!. 
mesi ve o zamanlar da yeni btila 
dolayısilc Yunan işgal kuvvetle• 
rinin adalı Rumlar arasında ınıJ. 
liyet hüviyetıni tcs!.ıit e<lecel< P8" 
saport muamelatına gerek vukuf· 
suzluk, gerci<SL külfet nokta!~· 
rmdan pek c h•"l11miyet verd.ikleı1 
yoktu .. 

lzmirde yerli Rumlard,ın b!! 
kayıkçıya birnz fazla para wrJllClı 
s-uretilc Yüzba<ı 1-{ayri efendı k"" 
layca Midilliye 'atlamış, orada ai~t'
sini ::ırr. mıs, bulmuş, onlar1n sıb· 
hatte olduklar.ııı görünce n(11> 

nun ol. n'< ker><IÜrrini ic •c 
gec:irmek iç»ı ç,ıre!cr arııştırn'ıya 

Bu da bir müşkül safha teşlul 
ediyordu .. zira, o zamanlar milli 
kapotaj diye bir şey mt?vcut <lo
gildi .. Osmanlı sah•lleri ve liman• 
lan arasında dahi - irnpıtül[ısyon. 
!ara istinaden _ t'<'ncbi bandıralar 
S<'}TÜsefer edeıler, memleketin 
her tarafından , her sahıl ~ehrinde 
ve limanında mevcut olan bol, ya. 
hancı acen\ekr hem bu ticaret 
servisi dolay1silc p~ •a kazanırlar, 

koyulmust .. 
(Devamı var) . _.. - - ----- --- -

j Dosy!~!.anN~~I Defterdarhğında~'~tıaıınc·ı 
. d~ 

Z 4!'1Tcim "bu eki- Bakınır nıısıl 
. den bir horl· muvaffak 
kadır., diyor. An- oldum? 

ca.k iki aY k:ıd:ır evvel alnımda ve 
, gözlmmle ağzımın etrafında çl74fl· 
1 ler ve buruşuk!Jklarun vardı. Ha· 

kikaten "Yaş!J., görünüyordum. 
llugün ise, bütün bu çizgilerim kay
bolr.iu ve arkacla.şhıırun bir gen<; 
kı:ı.m cildi glbl p:ırlnk, nennln ve 
7U1'\Uşak olar. cildime t.ikdir naza• 
rile baltıyorlar. Her akşam yatmaı· 
dan evvel cild gıdası olan pembe 
renkteki Tokalon kremini kullan1-
1oram. 'I'erk.ibinde Viyana Ür.ivcr
aitesl prof~rlerindcn biTi tarafr.ı
dan keşfedilen, gençliğin Juymc 11 
ve cazip cevheri olan "Biocel,, var... 1 
dır. Gündüzleri de cildi be;razlatıp 
yumuşatan, siyah mllttaları &!deren 
ve ~ mesameleri sıklaştıran be
yaz renkteki Tokalon kremini lculla· 
nı:yonım. 

İstanbul B şinc i İcra Memurlu· 
ğundan: 938/3621 

Mesadı<?t ve M uza:tlfer 
Kartalda Gü sııyu caddlesinde 

36 No. da mukim ikıen halen i.lıa. 
mctgfıhları meçhul. 

M..;r.s:niz mi.i~'!:Veffa Ruhinin 
JJc • Demiryolla:rı tıekaüt san-

---:;2302-172 

126-11541 

66100/878 

52301/2537 

2-123 

S-694 

2-307 

Fenerde Tevkii cater mahalleslnın Ustunırr_ 
ca sokagında eski ve yeni 19 kapı 2311 ada. 
l par!-el No. lu kcigir ev. 
i' kütlar Sel3.uü Ali maht.Uesinin Mk Sa-
ı·af y':ni Tıknete sokağı::da esk~ 24 ye 

38, 40 kapı Na. ıu 5515 metre murübb:ı ı .ı. 

sanın 3132 hisse . 
Ku11'uı.o.:ukta Tatla ~okağında eski 2:\ y{">n i 
23/l No. lu t'vin 1/2 hissesi . 
Beyo,t.hı PJngaltı m.-ıh~lle-;inin M€'y\·r. wkn
gında 632 aci.a 15 par,.;el e ki 23 yenı 3.J ka
Pl No. lu 9-1 mt:!tre munlıtıaı a r_a, 
Arnavutköyünde Dubaı acı S(Jk<ıg.uıdo e:c> kı 
11 yeni 8 No. Iu dllkkfının 60/120 .:.s.sc ı, 

Sanyerde Fınd:ksuyu sok <..ğ:nd<ı eı:k t ı 7 yeıı 
3 kapı No. lu (Arnavut bo• t ... nı namiyle m:ı

ruf) bostanın 55/120 hlsse c-i. 

180•) 

JCJ 

300 

37.J 

112J 

183a 

8 

ı 
!8 

28 so 

S4 !O 

ı~7 
D 

15 
Üskürlar Sf'lilıui Ali mahnlıesinin Silfıhd.ar .. 
bahçe snkagında 43 ve 43/ ı No. lu 821 l7 
n~tro "'"?lurabbaı arsa. 3 ıo 

101-1879 

2-123 

Tarabyada Köprü so'kağıııda e-.;kı 3 yeni 3 
No, lu evın 12/112 his!'er .. 

Galatada Sultan .Beyazıt mnhallesinin Ka
fesci s:okağında e!;ki ve yeni 14 No. lu 144 nr-
şın arsn. 

41 9 

67 ~o 8 

75~ 

1-7471 Kumkap,da Çadırcı Ahmet Çelebi mahaUe-
sinin camii Şerif sokağında 175 ada 4 pa~eı 

01 
~' 

ve 21 l<apı No. lu kAgir ev. 1350 t 
1 

Ç b · ·· · 15 de ~tıl Yukarıda yazılı gayri ::ıwnkuller 24/12/941 ar$am a gunu san. _ . 
Eml!ik Müdürlüğünde ınGteşckkil Koınisyonda ayrı ayrı ve at:ık a1"ttırntt ılC" 
tılacaktır. Fazla izahat için Milli Emlfik -! ünC'il kaleır.in<" "lilracaat ( ı 10 -

Devlet Uenizyolları isletme U. Müdürlüğü ilanbr 
-

KARADENiZ POSTASI 
İstanbuldan bJr gün rötarla bugün kaldırılacağı e\•vclcc i15n ulr..nan ı<~; 

den;z yolunun dünkü Pazartesi poslast yapılmıyoc:ı.ktır. fstanbuJ.lan 18/121 ıı>' 
Perşembe günü k&lkacal< tTanı vopuru Pazartesi ve Perşembe poo~I•\, 
blrl.kte yapacağından Pel"§embe programına ll:iveıen gidişle Vakfıkcbır 10,, 

ıpotck mukabili beren o. 
~ fli'f' ba l iği.n ten1ini tahsili için 

İstanbulda Çırçırtla Haci Hasan 
rıaırallesinin Kübbe tekkesi so. 
Kağında tevsii ıntikallu eski ı, 

y.eıı.i 8 numaralı bir bap haneye 
c•aen vaz'ıyed olunarak (2500) 

ı ira kıymet takdir ıxLlmi:ı oldu
ğun<lıın 5/4/941 tarıhinde ma • 
ı;al!inde gıyabınızda tutula.n za
ııt varaka~•nı telkik ederek bix 
'1.iyeceğiniz olduğu takdircle söy. 
. meniz için tarihi ilfu>dan itüba-

dönüşte Sürmene. Vakfıkebir • • Tirebolu ve Ayar.cığa ugrıylcaktl. _Jl! - -- - - _ .... 
Sa!ılp ve Baamuharrlrt Etem 1-' Hediyeliğini.zin 

" bir ay zarfır.da memuri}"C • 
ze müracaat etml<'niz !iliz.umu 

teıbliğ olunur. (8740) 

Benice - Neşriyat DireklörQ Makbul ve hoşa aitm~ini .ırı'1 
Cevdet KARABİLGİN o· 

SON TELGllAF MATBAASI edeı ·miz bir 

Saatini Hediye Ediniı. , 

Güzel ve :ı.ır f olmakla beı'· • 
ber dakika şaşmaz saattır. f-1 

yerdC' aravırtız. 
__ ... tl 

Şehir tiyatroS 
BAŞ-DiŞ- GRiP-Nt'ZLE . KIRIKLIK - so~uK ALGINLIGI - _ROMATi~MA-f+:JEVRALJi . . r•ı" ~ T•P~~~~~:j\)ld• 

ve bUtün ğrıları derhal ke er, i im ve markaya dikkat. GRIPIN yerine başka bır marka verırlerse şıddetle reddedınız ~. Bu ak •• sa 1 ?Q.30 
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