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HALK FiLOZOFU 

KENDİ MODAMIZ 

Kadmlarııa kallaıaclıldan "'1-
7a, 1111l1DDİYetle lilk• malldeler. 
dlr. Ve bun1BT1ıa mttblm bir 
klsmı, -1eket dışından pi. 
mektedlr. Bugün, aJDl ef)'llDln 
De mlktu •• ~ttlil mey. 
..... m. 

N-1 ııi1U.meık istiyen bi:r 
1uı<1ıam .-nfı, buPıa içio ar. 
tık aiır lılr ytlk olııWıtu çak. 
mış, aile bütçealıae bir ifkmce 
elıaq&ur. 

KaÜll Nİllli llseıiHe, ıuar. 
la harekete ~mek mecburi. 
yeüadeyiz. Bu İf, lı.cauli badi. 
ne olmu. Bunu ne terzi, ıae de 
... ıraalar ;yaptırlar. 

Bu işi, vazife olarak üzerine 
ııJacalı. müeucseler, devletin 
mü~leridir. 

NEDEN YOLCU 

M '>llVORLAll.MIŞ?. 

Dır gazetede fil serlevbayı oku. 
thum •Otohüsln: an istasyonlar. 
da ııetlen yolcu alınıyorlar? .• 
DolınUf&ur, y• 1•tur, oaua 

içla alınıyorlar .. bu tla bllinıai7e. 
cck bir şey mi?, Tramvaşlar ara 
latas7uelarda durup yolcu ab;rer 
mu?. 

Gneteler de garip .. bunlan, ha. 
vaclis diye, tutup yUQ·orlar" 

TASASI 

BİZE Mİ DÜŞTÜ? 

Bir si;raai muharrir f.U- şu 

-levhayı koymuş: Japon;ra ite 
Basya neclcııa harbetmiyarlM'?. 

Y angıaa lı.örülı.le mi gidiyor. 
sun, he biradn:?. Hem dünya bar. 
bi aenişliyor, diJro e99f ederiz, ya. 
al• yuaru, hem de r.ıiıııla filin 
da neden harbetmiyor, di;re lasa~H 
biao ılfits!, 

YEMEKLERiN 

t'zşb>t 

RE.ŞAT FEYZi 

Akşam kız ıan'at mcklepleri 
ne duruyor?. Oralarda, bitil, 
aormal yılların giyim eşyası 
üzerinde biçim mtiaakaşıılan 

yapılmal:.tadır. Halbuki, ak. 
f"1ll kız aan'at -titlileri, bL 
günün fevkalade ıpırtlanna giiL 
önünde tutarak, yeni kadlll g1. 
Jlait tanlan ._ etmelidir. 
Modayı h« zmm:ın Pııristee, 

Viyanadan almıya mecbur de. 
ğili%. BirH .ı. kaulbaia moda 
çıkarallJll "' bu •odaya uya. 
lım. 

Zaturetlerden doğacak mo. 
danın çabucak nlbet balaca. 
ğına şiiphe yoktur. vet .. r ki, 
işe başlan.,n, fikir kabul ...tiL 
sin ve önayak olansua! 

Kira bedellerini 1 

arttırmak için ye· 
~ ni bir kurnazlık! 

Bazı ev V'! apartıman sa· 
bipleri kunturat baricin • 
de naaıl para alıyorlU'llllf? 

Bazı ev, apa-rtırı:ıan, han ve c!i.ik. 
l:ıin sa.lıı.plE'r:n:.n; kira .bedeUeri • ı 
nın arttırılmanıa:n hakkınd&ki Ko. 
~rd•nJtıyon lre~ti karanna kar• 
şı bir hile buldı.tklan an~lrnış. 
hr, Bunlar kunturatın lıüarnıı:ıoda 
k;racı!arına binada tadil.8t icra e. 
dEceklerinı söykır.dde ve muay. 
yen aylrk kira bedelindım ıbaşka 
para ahnai<'tadıırlM. Fa.kat bu· pa. 

ı·a lrunturata yazıi.ınamakta, l:ı • 
•a bedeli yeni kuntU'Talta da e6ki 
miktar ürer:ınden gös~r.lımık>te. 
dır. Sonra da hiçbir ta.di!at yapıl. 
mamaktaıWr. 

-

EV 'rAHLİYE OLUNMUŞSA ... 
Eğer kuntura.t bit1"gi vakıt ki • 

ıacı evi •kendiliğinden bırakıp da 
çıkarsa bu iş daha kolay14ıkla ol • 
mıtktachr. Çü.nltü biına salıilbi;,ye.. 

ni k>rocrya tadilat yaptlğmı ııöy • 
i.i~ eski ay 1ı.k bede tinden. faz. 
la O&lı.ıt~edır. Ancak bu hile ~le 
ml!iıareUe yııpılnıalııta, kun tura ta: 
y117.ıhn3dan ve dava edilif> libat 
o111n:ımıyacak 1:-ır Ş('kıick> icra o • 
!uıwn~ktadu. 

Geçenler.le lıir ltavııdis çıkmış. 
b: Tuarnıf P7ftlle lokaatala ... 
7erııelt çetitleri tabdid edilecok.. 
yani, lılr nm tabldot uaulii .. bu 
ifi, Beledi;re ı..m.-tMı ;rıllanlaa. 

beri J'apaplmekieıur. 
Meift', Beltıdiye Kooperatifi 

Lokantaauu idare eıleel•, ;rıUar. 

ea °""' auiı ıömıutler! Ale. . ' nn ... 

HAZJ&LIK NE 

VAKiT OLUB?. 

ESKiCiLER, 
Koltukcular 

Evlerden ahnan eşya
lar dezenfektesiz sa-

Arılk, iJ'ice erol .. ıldı, Anıerilıa ) 
Blrk-.ik 0evıet1er1 1ıaıp için 1ıa. tı ıyonnuş l 
zırlıksıa illlİf. u..ı Şarkta, Ja. Şetırimi2de ~icil::,., ·koltuk-
ponlarııa illi "•kını•a ııjrama. cılh*• 1..,anlar•n sayısı artmı.r. 
undan bu mlıaa çılı.ı)'or, tı-. Bmılar evlerden b:lhassa es.· 
Bazı ••Jederla, harp kapıyı ki ıkaryola, somya, ayak.icabı, el .'. 

çaldıktaıa - llaaırbia ....... • ... _ . ı __ _._ bu bise, demir, v;rkır, teneke yün gi. 
nıa,....., ..._ çıbn Wr moda b; c.şyıryı ucuız fiatlıe satın a.lımak· 
oldu., priJ! 

AHMET RAUF ta; soııra da esnafına göt.i.irerek 
-==---=---==--===:! satmaktadırlar. Uzaık, tenha aemt. 

' !erde ihtiyarlar, kadınlar bu: ka • 
Tekmil esnaf bil maddelerin fiatlerinin tuef. 

ı 

r 

füünılen, şimdikı değerleriııden 

Celniy' etlen·n· e llyıltilc malümattar olrnad•la • 
nndan eskiıciler, -lrohuiııcu.lar UCU• 

t k • U satın alınaıklııdırlıır. e DJAmD&• Diğer taraftan ealtici ve k<>IWlıı. 

1 culaırın attıkları l'f)'anın Beledi.. 

ıııe_. yapı ıyor ye teblıiı'har.esiııc ı;ıı;~n1p Vıb- • 
hir oltır..rr. ad w sat :şı me:ırtnll ili. • 
duğu halıcle bazılarının buna na • 
~-et elımed<kl.eri görülerek allka • 
Garların nazarı dilcltati celboltlin • 
m~ur. 

Aynca; her CeaJİ,.etİn bir 
de yeni .-dahili çallflll& 
niz•mN'•cai:t. bulunıu:ak 

~rimiııdeki tellmı1 ceanai ce. 
·. miyetieri• için leli:, lbir önrek ni-

zamn.ı.me yaptlml\Sı kararla§t.ınl. 

mı.ş!ır, . 
Bu ::ıizamnamenin viicude ııeti • 

rıl m<'S(r;cten sonra aynca dter oe. 
aı.ıyet ~in de bir de cdabili ça • 
lı~ma nizarnnamrsı. yapWıcak • 
tıl". mı:~ taraftan ünüıJüııcW<i ay 
ıç<risinde başlanılacaJ< olan esnaf 
c-emiyetler<ınin ;..ıı;greleri haık'kı.n

da da hazırlıklAra başlanılını$ır. 

Beyazıl • Ahara)' yolları 
tamir olunuyor 

Beyazıt • Aksaray caddesinin 
t retuan ik> caddeyoe amuden çı • 
kan s-~kakların tamir olunmala • 
nna başlan:lf'Oıştır. Tretuar 4ısım 
~mentodan dii§ı:ııni!Okle, sokak • 
!ar asfalta ~rilmeich:dir. Bu -
ı'elle llClll yıllarda bilyW: ve mo • 
dem apar\ımanlarla canlanan bu. 
semt, güıııel!qllirilınekt.edir. 

llr'at rekora 
Bebek - iıtıeye ara&ınıUIU yol, 

bu.nıdan ıeçenı.erc~ de- malumdur ki, 
y-ıllırdıc batı 1-;l•ciır, Uzun zaman 
.iatimllk meselNri ıı. '4ta6ıldı •. Şun
di, verilen bir habere IÖ>:e, b11 yolun 
infa.sı ancak 1945 •l'lı..ınde tanıamla

nacıa.tır. Yani, dalıa dört yıl lnt""' 
sllrecek 

Harp yı11-'ında in.şaat zonluı'. A~U' 
ılder. Fak.at, bizim hata.rladıfınıız..! 

ıöre, bu yolun .llıfaatı, dwıya barbın· 
den çolı: daha ~vel b~l•m!jltr, De. 
ncbi'-lc ki. l.stinYe yolu, bir 11Cırlılı: 

1 
rekonı kımtlilır. 

Temenni oclollm ld, yol, ııa,vı .. 
... lıMaial 1 

.URHAN CBV ~1.: 

•cs•ı: pı: • t•1 =!.titfl•ll 
YeDI Jıla alt 
dltbceıer 

Bu sene 71lblı.,. ıın.ı karb:ın baı7ra 

mırun için~ ldr•k eTllyectiiz. Bir 
lııan.a son.ra 1142 yılma ,&ir!yoruz. Ar
Jce.da bıraktıiltru:L uzım bir yıl var. 
llönüp bak.ına: Karm&kar11ık... Harp, 
darp .. 1941, gid~r .rya.l~, A\•rupa her .. 
bhıi dimya harbi haline suktu "" öyle 
Qekillp gldl7or. 
ıtD e,olOlürriiıı bırinde harp baola

dağsıa göre, 1842 g!.rince. harb~ tak
vime göre, dördünoll 7ılı 1ç.,., gire
ceğiz, demektir. Foka!. lwrkma;rııı, 

·- itibarile daha o kadar olmadıc 
Tam iki )'il dört q bl&t: 

Halbuki, h&rb.n başiad!ğı 3"1arda, 
1942 -in. de harp içinde gıra • 
eetlmizl 167teoelerd~ inanmazdık, gil· 
ler g~rdk. c;unkil, bu harbin, bir 
71ldırın-:- b.ırbi · old~ığu !dala Cdilın;ş, 
ç..t>ucak işlerin ıaııfiyo edllece&ı söy -
W>.nnı;~tı. Halbuk:. g'jrUyc~muz. ~:ı ... 
h.bii, bu. Ckl.işle, 104.J, 44, 4.3 .i.lA •.• se
ncl~t'i. ·de, yh-:e harp içi.c.~~ ıetirece .. 
jiz. 

Haıı> llkırdı.'itn1 bir t&rafa bıraka .. 
hm. 

Yılba.şı, art~'k. biziın h.ayatwızda 
da mühmt lı4' g\.uınılr. Dir bayram, 
bi.r citlen<:e gılnildu<. Yı:uaşı iÇin hu
surıi ııe<:eltt lertip edlliyor, •tl<o~ 
ter yaptlııror .. lkıdı;reler alınıyor. Yeni 
7ılt birblrim1%e kutluyoruz. 

Hakikatle iııe, sevinmek doji.I. ilz\ll
mek Hızrrn. Çünkıı, yılbaşnda, b!r y:ış 
daha lhttyarladığınuzı düş!lnıneliylz. 
Hayattan bir 1ıl daha. kaybedl7oruı. 
Gençlik, bizden biraz dııha uııakt& 
kU.,or. 
Zııman ne çabuk ıeçiyor. Oaba dün 

çoc,.k, delnkanlı ;dik. Buliln orta 
:rllllı insanız. A,.ruıya bakıyOl"\ft, Böy
lemi idik, diyorıi<T. Ealtl yıllan, bil 
ve hayat dolu seneleri hatırlıyoruz.. 
Htizün dlJ7Uyoru.z. 

En kı7rrt-Ctil ~ey, ıentlilc .. Bu mu• 
h&kka'k .. iruıanın ıantn tııze olmalıdır, 
derlcıı>e de inanmayınız. Senelerin . ne 
büyw.;; l<'.ii:-ı vu. rwıesuı. --0l<lutwrnız za
manlar, ekseriya, çocuktutumuza, ıen.ç 
ligim.ne aittlr. llayatın zorluk.:ar~ 
<!ıi.;ünceleri, bu çağlarda kafamızda 
7er ..tmem1'tır. Dün71171 ~ ıöril
rüz. Heyecanımı&, enerllmiı., hiıılerl• 
miı fazladır. 

Ben, her yıU>aşı 7akl:ı.şu-ken., ar -
kada bıraktığım seneleri, ""1Çliı}i dil
•-ün!irüm. İhLiyarl17oruz. İh~&<lık r.e 
1 ero şey ... 

Muhtere-ın karıler, yılba.şı.nızt Qim -

diden tebrik ederim. 
R. SABiT 

lllt melttep miidiiTleri 
toplanıyor 

Şdtrlmiaıclcki bütün ilılı mektep 
müdürlen ayın 26 ıncı cuma gü.. 
nü saat 14- de Emınönü Halkeıovi 
ı;aionunda Maarif Müdiiril vekili 
B. Fa• 0süıı 1'91ııl\llıtd6 lbir'lçti
ma akterleceklerd!r. Bıı içtimada 
tedrısat ,..., dis.plin işler~ bilhas. 
sa fakir talv\>elere yapılmakta o • 

· lan ymdun etra.!ında esaslı ko • 
nuıpnalar yıııpılacaktı.r. 

Kadıltöy ııe lıtanhal Alrfartl 
Ku Siı'at melttebi müdürleri 
Kadıköy A,kşam kız 61Ul'at ens. 

tit.ilsii Mij.ıtürliiğilne Sıvas enııti -
tüııü Müdürü Bayan Halide De.. 
mirt_, tayin olunmuştur. 

İstanbul Akışam bz san'at nıek. 
tebi MOOiirii Bayan. MücellQ tn • 
cikaya da Gaziantep kız san'at 
enstitüsü ·~üdürli.iğüne tayin o • 
ı un.muştur · 

Kı-r.disiniıı. yerine de • wvelce 
de haıber verdığimiz gibi • İzmir 
Aıkşmn kız san'at ın<."k>ll•bi MCıdü. 
rü B;ıyan Muzaffer Eriş getiril • 
miş bulunmaktadır. 

T-ereyai liatlerimlelıi terelli 
tetlıi• ol-•JIOI' 

Kahvaltıl lk tereyağ fiatleri e<>n 
gi.inleme çok artmış ve krem 11in. 
sinden olmlar 220 ıkuruşa, yağ 
miktan -çok bulunanla >rille 250 -
300 -kuruşa çılarnıştK'. Vlki şti. 
~!er uzerine Fiat Müııtltabe Ko. 
misyonu lanıfmcian tl-~ ge. 
-ıam~ir. -----

Noel ue yıl6atı ııeceleri 
eöfence yerleri tarileai 

~ledlye, Noel \"e Yılbaşı ~ 

lıeri. eğlence yerleri için bir tarife 
h.azırlam~tır. Hususi cğknce 
ola:n yerlerde Vt!!'ilecek yemek. 
!erden 6 lira alınacaktır. Rakı ve 
bira tasdikli taıifedeki fiatten 
yüzde 25 zamla satılacakm. Şa. 

raplann fiatlt'ri yüzde elli nisiıe. 
tinde arttırılmıştır. Avrupa içki. 
leri serbest 'bırakıhnıştır. Yire 
Noel ve Yılbaşı gecelerinde kon. 
oonıasyonlar 250 kur~ ıışmıya. 
mtır. 

. 

MAHKEMELERDE Yazan: 
HÜSEYİN BEHÇET 

IPASTAt 
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Politikd . 

Dövsen de, sövsen de bin yaşa Unsuz pasta yapılma
sının menedileceği 

doğru değil 1 
evladım •• 41 kere maşallah I Bo•ık••ı ve aaara• 

Yuaa: Alı•et Şllaii ESMEI 
9!<1ukç• 7aşlı !ki ltİfi idile<. Adli;ye 

koridorunda b.k kanapede oturlO'or
lardı, Bire falkoo bir t.ıbııbdan si
gail' •arıyor, öbürü bir ~-eyler anla
tıyoniu. SiTa&• saran, arııu dinliyor, 
ikide bir de başını oallıyarak on• hak 
••er\yor, ı;öyled'kierlal tasd'k ediyor
du. Bu SlC'&cla, yanlarına. b"lı •nlı 
bir ııenç ;.ı.ldqtı. Ballft<lalti arpııa 
Qzc-rlnde, taze kan izleri vırrdı. l"alı:

fon tabakadan al«•ra uran 11tlı a
clanuı, 

- Öpeyim efendi am.ea e!ini.d: 
dedi. 

Sllara saran adam, ellne etini u. 
zııton gence, şöyle bljını kaldl!'ıp bir 
baktıl:tan sonra, 

- tnıı.n İlıs11n, dedi. Yine mı kav
ga, gürii:tü? ... Sen ne zaman vazge
çet-.ıa. n bu er.tik~ kabadayılılc
t.:ı.ıı'.' Kabad"'1'~tn .unma., !.>oyuna da 
d'ly<lk yiyorsun ı.:ıllba!. .. Halbuki. ka.
barla.y Ll ıgıı1 on rırt~ıdan dokw:.u kaç .. 
ma~. biri hlç göıilnm~"1<m.lş... Seo 
de ö7ic yapıp ta böyle katanı ;,ardır .. 
ıiıasBTclz 7a!. •• 

- Yok, elendi •m<a ... Bu, k-•· 
yohldan değil... Sarhoşluk ••• 

- Tilltinin kırk hiU,...I VIR"\WJ.,. 

d4> b~r yoklıyayım,.,., Ka!k.ıp Molla
nın evine gitmL;. Bakm.ı ki, Molla 
hasta değil; tırrp gibi. .. Sade, kanı kaı.. 
ra dli3ünüyor. 

- Molla Hazretleri, ~ ne d~ 
simüyorırumu:? Molla, 

- Ah, ah! Demli. Ben dilji.ırwniy&. 
ytm de, tı:im dllşilıısüB! Bir adam. 
biri.sine tarlasmı kiraya -mil- Klr&
layan adam çift •ilrerk<I\ sapanı 

ı.. *7e taıum11. Bir de bakdlll ki, 
bir klip .•. İçirıde, silme altın dolu ... 
Küpü alıp tarlanuı sahlılılne gölill"
milf. 

- Al, demif, tarlandan bir kfip al
tın çıkk ..• Seııiıı baltkındtr... Öbilrll 
de, 

- Yooo! Demiş, sena. ba&kındır. 
Ben tarlayı sana kiraya verdim. 'ta
ıı da, topratı da, a!lını ela, kirı ~ 
zararı da senindir. 

Derken, İf büyümüş. Bana rnürac&
at ettiler. Yarm milrafaa v8ıl". B~r haf• 
tadır bu işi dtişilnüyorum. YemiJ<>
:rum, .içmiyorum. Ben d~iın 
do-kimler dÜfÜDSÜDTI ... 

- Kolayı ,,..., demİf çöma, y
BİZ lıa"'1I ulun ... Milrafııa;rı ben 7ap,... 
)'llll. 

Ertesi gün, çömez, gitmiş... Kadı
nın yerine kurulmllf. İki taraf ıellp 

Pasta iıe;in un \0erilım~e-kle be-o 
rabl!c paııtacı.lar :;umul'l.a aıkı. pa. 
talat, fmdık, Oaıkm ve sı..re ile 
yiııe eskisi ı;tibi çefitl«ini yap • 
maktadır- Ayni zamanda pamis • 
paınya da imal edilmektedk 

Bu bbil maddelıecie de paata 
yapı!mıwurıın tamarrri-le menedile. 
ceğini bazı. gam!eler yamın.- da 
bu fııııber dQğl'u dftilıdir. P---. 
!ar da diyorlar 'ki: 

•- Bi:ı:, J;MStalarnnıu, y..-mırla 
alı.ındaıı, badem ummclan ve ~ • 
lof.nten yapıyonız. Nitekim Umu. 
mi harpte de un verilırıııeıniş, yine 

şimdiki ıflıi pasta ve envaını imai 
etmiştiC. Şimdi de oo sarietme • 
diğimi2ıe ve bu san'at yüıziinden 
yüzlerce valan.ıa.şm gcçiıııdiğ!ne 
göre pasta imalinın yasak edile • 
ceğini sanmıyonrı:.> 

rnğeT taraftan aldıpnız malU.. 
mata göre bu şei<ılde yap•!an pas. 
ta!aruı sıhhate muzır oı.ı.> olma. 
dığı Belediyec.. tetblı: ettı rilmek. 
tedir. 

Kırkı. da ıavuk üstüne imif. Seııin de 
bütün kabadayılıkların, ka\•ıaların. 
kafa, göz yardımıaıı sarhııtlulı: !!Jıti>

ne-.. sana 1•k.t.tM" mı cocutum! een. 
asil bir ailenin evlld..., amcna ken
dini bilmi;rorsun .•• Baban k~m".' Bir ite· 
re düşilnst'l\e: ... Yağlık.ı;ı ilacı l!urtit 
Eftaıdinin o~lusun een... Yakılır nu 
ana Mrle kUlhaım.yllk? ... 

~Uerlııl anlatmı,lar. Ç6nwz, dinle- 1-------------
miş, dinlemit: biline IOrmUf. 

Çncuk. mahcup ohnuş, bir•z kızar .. 
mıetı: kekeledi: 

-Elendi arı-.:acı1tm... Düıı ,_ bir 
ark&daila beraber ;çllk ..• İçki paras .. 
nı aen vereceksin; ben vereceğim 

deıi<en, kavıara tutuştuk. İkimiz de,, 
biriliiriruiızc para \•erdirmek Jstemi. 
yordı.• k. Ben, ucn vereceiilım. o ben 
verecetinı derken, sarhoşlulta dövO.
ın~ü~.. İkimiz de kan revan için .. 
de ... Delikanlhkta olur böyle şeyler .•. 
Hut gör amcacı&ım- •• 

- Eskiden olurdu amma. $.imdi o.. 
lur mu bu~ Şimdi herkes para ver. 
memek, karşısındak.4ıt sızdınnak için 

ko.\•ga ediyor... Siz, para \'Crmek: 
içLn ... Bu ıılzinki, şeye ben:zemlş ... O

tur ~uraya İhsan da, sana bir hiU
ye anlatayım ... Vaktiyle, derslAm'ın 

bw Kadı olmul. Kadı olduktan bir 
kaç gün li<lnra da, camiden aşağ:ııı 

kesmiş ... Yerine, çömezi den verVor. 
Çömez, blr gün bakmli hoca yok; iki 

gün baknut lıoc& 1ok... Bir hafta , 
bakm>s hoca yolı:-. Niha;ret demif ki 
cblztm Molla ıallb& ~ bula... Gi• 

- senin çocugun var mı? Erkek 
~ k:n mı! Kaç yaşında?· 

- Var., Er1tekUr .. Yirmi lld 7qm• 
da. .• 

- Senin! 
- On 1"<11 Y8flnda bir kwm var. 
.:.._ Öyleyse, demit: sen lu:wu bu· 

nıın ottu na ver.. O altualarla güzel 
biır dlilQn yapın. •. K&lanını da onlara 
hediye edıa .. Bir yun kurup güzel 
gilıı!el geçlnalnler.. Haydi bakalım ... 
İkilli de memnun olmuıı. Çıkmıtiar ..• 
Oğlanla kw evlendirmişler. Onlar eı
miş ıoüradına biz t:•ahm kercve-tine .. 
Size- ere böyle bir cilmeı: iiızıındı .• 
Kavga e\anezdiniz. 

Bu sırada. ba11 · s.,rılı delikanlı, kal
kıp ka!'lldaki mahkeıney-e doğru se
ğırttl. Yine yüzü ~özü pamuklu, sar
gılı kanlı bir delikctnh daha peyda 
ofüffrdi or•cla... Beraber makbemeye 
girdll~r. 

o ıklerken. 'aınca., dediği ihtiyar, 
arkaıuıdaİı, · · 

- A&ııbeyim yağlıltçl Haci l!ıırşit 
Efendinin ojlu, dedi. "Aaalet başka 
ı;eydir. l)ak. ne lı:lrı kavııa elm 0, gör
diln mü? Ah, asalet! Arslao gibi ma
şallah, sana ... At da 1akı~ır. •ilah da •• 
~ de dögillaen de bin y- .V· 
licbnl- lt!rk bir keoe mapllalll.. 

Bir işkembeci çırağı, dün ka
zana düşerek haşlandı ve öldü 

Sirkecide ~kembeci dü.kk.amnda 
çıraklık eden Ali, dün çalışırken 
işkembe kazamnm içine düşmüş. 
tür . .- Ali, kazandan çtkarılınış ise 
de vücudunun muhtelif ~rlerin.. 
den ·tazla yanmıştır. Derhal has. 
taneye kaldırılmış; fakat hayatı. 
lrurtarılamamış, ölmüştür. · 

Münakaşa gittik~ şiddetlen. 
miş, sonııilda J(:amil b'çağını çe. 
lııerett ŞBmlıi vücudunun muhte. 
lif yerlerinden yaraldmıştır. 

Polis tarafından yakalanarak 
adliyeye teslim edilen Kimi! dün 
sabah 1 inci Sulh Cezada ilk sor. 
gusu yapılarak tevkif edilmiştir. 

ViLAYET ue BELEDIYEı 
+ Belediye, Barbaros Tüme.i.nia 

tamirine ve etrafının lııllzlmine şlm. 

diye kadar ın bin lin sarC"'miflir, 
+ Mali,ye Vekiılettyle Belediye ara. 

sında 3,700,000 Hralık para HilAfuıda 

her iki \araCın blriblrini l>ra e-i
ne karar verilmiştir. 

MAARiF, VNIVERSl!E: 
+ Noel, Yılbaşı ve dihleııme ırıü. 

naselıe!iyle İtal.Yan \"B dile< Katolilı: 
mektepleri dilnden itibaren iklnclltiı
nunun sekizine kadar tatil 71pnuflar. 
dır. 

+ 'Öniveraileıre lt!berrüde bulı.>o 
nan merhum Z'7a Günün bir blistii 
,aptırılaııılt Cerra"- Haslanaıi ö

nüne dikilecektir. 

TiCARET oe SANAYlı 

+ Memleket•mize bol mlktaroa 
P't'i plıaİllir. lluDlar ~ ..... 
saya çıhı•ılaoaktır. B•ndan ba.ıta 7e

niden kala7 ıelmek iizeredir. 
..tr Pün w allın yirmi sekiz buçuk 

liradan. sattlınrttn·. 

MOTEFERRIK: 
+ Kurtuluş vapuru, besinci de(a o. 

!arak ııda maddelerini yüklemekte
dir. Vapnr Pazar gi.in{l Pireye hareket 

ede<ektir. 
+ FWatln~ ııilıMk üzere StruırA 

vapuriyiP limanımıza celen; fııkal va

' purun tamiri dolayısiyle kalan. 7•1 
11-vinin Kızılay tarafından laşesi 

lemin edilmbtlr. 

Japonlar, İngıliz \"' Amerii<an 
kara, hava ve deniz kuvvetlerıne 
karşı yaptıklan baskınla beşlayan 
nıulıa.;-ebenin onwıcu gününde 
Hoog..Koog'u iıMal ettiler. Hor.ı• 
Koııg'llll işgali hakıkmıda Tokye 
•kaynaklarrmn vcf'<iiti haber azı. 
cık mevsimııiz olsa bile her halde 1 
Loııdranın bu büyük ve bir za • 
manlar çolt önemli olan İngilill 
ÜIBÜllü arlık kaybolmuş saydığt 
anlaşılmak\adır. Hon,g..K<mg bir 
adadır. Ve JııpmL•ın adaya ~ıJt • 
tılr.lanna balu!acak olursa, Hoııg• 
Kong'un bundan sonraki dayan • 
IMB1 ancak ııembohk <bir muık.a ve
metten ibaret olmak gerektir- Bir 
zamanlar Uzak<iotıwıun Cebcli.i't • 
tankı adı wrilıen bu kuvvetli üıs

sün on gün gibi kJ.58 bir zı:man 
içinde diiıpoosi, hazin bir tecelli • 
dir. Buawıla beraber, Çin sahıl • 
!erinin işgaliyle ~araya \'e iki in• 
gil.iz zırhlısılıın batırılrnasile de 
denize hakim olan Japonların 

Hong.Kong'u eJe geıçiımıe!l!l'i be!<.

leni yordu. Hoı:ıg.Ko~m ~ 
.srne amil olan Sl'bepler, Japonya 
tarafır :lan önceden hazı:rlanmrş -
tı. Japonlar r.ill(.' karşı açt.ııktarı 

harpte Kanton f'trafını .işgal d • 

meklle Honız.,Kong'u t-e<:nt ctm~ 
!m-di. Bu.ndan sor.ra H.rıd;ç:n.r .. n 
işııali P-ong.KOI>l''u SirıgapuTdan 
ayırdı. Hong-Kor.g. ya Çınliler t,.. 
rafından girişilecek bir laarruız. 
yahut da dcnizıden temin edilecek 
muvasala ile kurtarılabi1i-.-di Hor 
ıkisi de yapılaıru:dı.ğtnd.an bu üS 
Japonların cJlerinc ı:e.mkjtir. 

Gar:pt.iı· ki Ho,.g.Koııg, ~a • 
lioin yüzüncü yıldönümütııde İn • 
gilizlerin elleı'inık;n çıkm&kt&dır· 

Hong.Kong'un kaybı, şüçbcsiz. 
İ.nıgikııile-r için bir darbed.r. Faka~ 
hiçbir zaman, Sı~apurun düş • 
mesi ~nıcesinde bir kayıp sayı • 
la.mırı. Bug~ şartlar at.tında. 
Hoog.Kong'ım duşmesi, SingapUJ 

ve F.ilipin a-dalarma karşı J~ 
lar tarafından girışilen taar!UEll 

.kolaoylaştmnası bakınundan ve aP• 
._...t; o ~te öneınlid.r. Yoıtsa 

Japonya, bü iın Çın siııhillerini ~ 

H!ndjçiniyi işgal. altına aldıktan 
sonra Her..g.Kong eski önemini 
.ka)ıbetmişti. Hoıı.g..Kor.3'ım işgali 
U:zakôoğıala.ki.rtratijid'lbl1Jllr.Unıl 

temelinden değiştirm3l. Bu dU • 
·rurn ancak Manil;ı'mn ve hele Siflo 
~a,pur'un d~ile değ.bilir. 
J a:ponyanın da .şimdi biitün atiıt • 
lığile ôu .iıki üs üzerine yüıklen • 
diği görülmektedır. Japonya bil 
neticer: en kısa bir zamen iıçiıııd4' 
almıya çalışıyoc. Çünkiı ·bir taşla 
ıki kw \•uracakt.r: Hem demokrSl 

A&KADAŞINI VURDU 

Tahtakalede oturan şamil, dün 
Kiirnil isminde bir arkadaşile bir. 
tikte meyhanelerden birine gide. 
rek içmişlerdir. Hem içip, hem de 
taUı tatlı konuşurlarken bir ır.e. 
seleden dolayı aralannda müna. 
kaşa çıkmıştır. 

!=============================! devldleri bu aulaxdan urıaklaı; • EDE B i R o M AN No. 28 !ıracak, hem de Çin'i tr :ı it ede• 

--
GÜNÜN 
••llkt.,.disl 

FIUpin ad-.ıan 
l'illplnler Bilırllk Okyanusla ilç bine 

yakm ada halinde daj:ılm1' bir mem
lekettir, 1898 de, Amerika Birleşllt 

De\·letleriyle İapanya arasmdald 
harb1n Avrupanın bu eski sömürge
ci devleti aleyhine neticelenrN!Si di
ğer bazı sömürgeler gibi Filipin A
dalarının da İspanyan11J elinden çık
masına sebep olnıuştur, Amerika 
Birleşik Devletler! o gilDdenberl bu 
memlekete yerlc~miştir. 
Amerikalılar kırk senedir, bi...:.Yük 

çalı.imalarla Fil!p"nHlcri medmileş· 

tirmeğe ve mt'ınleokelin ikt~adl kay. 
naklarının verimini z'7adeleştirmeje 
uılrafln>1lardır. 

Bug(ın, ad; !arın idare mertı:eoi olan 1 
ve 200 binden faıla nüfusa sahip ı 
bulunan Manila sokakları. binaları, 
wnu.ml yerleri, şimendifer istasyon· , 

cektir. O zaman dağaıııca.!ı bil 

Ç 
.kuv\'eUetio ken<fisine 'karşı ;ş1>ir• 

l d K d liği halinde harckE-t edebilme!~ l l r a n a l n ilıtmıal.i orta.dan kalkacaktır. Ja. 
ponyanın en çak kııll'ıtı:uğu dıurl:t1l> 

Ya.zan: ETEM iZZET BENiCE Uzaktloil-udaki dört devle~insııll1 

kah diiısüncesi.ııce bir çılgınlığı • 
ıııız bizı de, mtmleke\i de mah • 
vetti. Siz ~nya içtiniz, biz 
su bulaffia<lık. Sız istarıbuldaı:ı. 
yemek getirtip yediniz, 'biz ek. 
mek R(irmedik. Bi'L -kan dökWkr 
yetim bll'a!ttrk, öldük. malul kal. 
dılk, siz y.ine dipdiriBiniz, meniz 
clolu, neş'eni:z bol, her feYinİı: 
yerli yerinde. 

Biz, dümen nelerinden en bil. 
yük kumandanına kıı<lar bUlün 
ordu her türlü yoksulluğa rağ • 
.men harbettlk, dünya:va şan saJ:. 
dı.k., har-Mtalar yarat\ıık. Siz ke • 
yJf ve tıcVESinizc tabi ol.OOnuıı, 
:ha.net ettiniz, biz llaurban oldıuk. 
Felaketbı amili, iki buıçu.k mil • 
yon Türkün 1<at.i!isiniz. Allıııh za. 
limlcri, hainleri cezasıız bırak • 
mıyacaktır! • 

Bundan ııonra hep birden yeriı 
gökü sarsan: 

- intikam.. İntikam! .. 

- Mualla, Mualla, Mualla! .. 
Diye, iiki üç deta seeler..Ui. Mu. 

alla ses venneyınce seıw ve 
periı;an yatıığuırlı:n indi, odanın 
:çinde dolaşmap başladı. Fakat 
ne vapsa boş. Ne göı:dü8ü rüya • 
dııki deh,.<eli, rıe ma.ğ?Cıbiıyetin 
fecaatni bir türl;j h-atırasından 

sil-emiyor. Haşyetle tirtir titri • 

i~birliğirlir. Bıı nı.ıttada Rw\·anırı 
büy~ rolü olabııeceğ:ne lfijıphe 
yoktur. Çiirıkü Rusya, Japonya>'1 

havadan bombardmıan ed&>iieı:e'C 
yakınlıkta tayyare rncydanlarııı11 
.saliip oldiığu gibi, elli tane de de' 
nizaltı gemisine sahiptir. Wdi • 
vııstolı: gibi JJipOn adalarına ya • 
Jun bir üııteo ha1"ket edecek oıaa 
bu denaltı gEmıleri, abluk•Y' 
karşı son derece ha.ssas o!f.n J a • 
ponyaya en ağ>r <iariıeyl indire • 
bilir. 

Fakat Rusyal)ın durumu, AvPY 
paciaki harp durumuna bağlrds'• 
Almanyanın QOk şiddetli ta~ 
zu karşmnda Rusla.r Uzakdoğll • 
daki askeri kıt'al.;rının büyük 11 t 
.k1001ını Avrupa.ya çekmişler ~ 
ancak hu kU\'vetlerledir k• AJn1all 
.ileri hareketiııd •k&rşıi;y~b'ıııı'~ • 
!erdir. Şimdi Ru~ya Uza,.1<d-Oı{\uO' 
nyrftır. Gerçi tayyare üsleri '~ 
jenizaltı gemilerı vanl.r. r~k 

· lan ve sairf'Si ile ileri bir Avrupa ~ 
HALK SÜTUNU ) 

1 

welırin.i andırmakladır. Adaluın bir 
. çojımda bitmez tükenmez birer sı tn1A 

,-e humma yataiı olan balaldıir.la.r 

DEBS VERMEK iSTiYOR ı:u nıtulrmışlur. İç taraflarını Üstiiva 

N\cb'"-1-ı koptu. ?.fal,.,.er kımıl

dadı. Nefer, zabit sahada. kim 
varsa hep.si hücum ettilm-, paşa. 
yı attan aşağı a!drlar, !bacakla • 
rın<lan sürüıneğe, boğazından sılr .. · 
mağa başladılar... . 

· yor, yalnr.hktan korkı:ı;:or, gü • 
nahının ağ>rhğmı hisııedyiordu. 
Uykuda -·bile z:ihiıı ve vk:danını 
taz:p edE'n bLı hatıralarla her şe. 
y~ bin 'lcere pişman, bin .kere na. 
dimdi! Kendisi İstaı:tbulda ot.:ı • 
rııp zcvik ve safa ile meşgul ol • 
dc·ığu sıralarda c~de keyifi 
mayeşa emirlerle ölüme ııevkcy. 
l"PC!iği sürü sürü Türk ger..ç!eri ~ 
ıı;n şimdi ruhuna slnd:r.:li~! azap 
ıle yulere geçiyor, boıı hayaller, 
\"ahi emerkr, caka, diktalörlüık 
için canına kasdettiği masumla • 
rın ruhundan af ve imdat dile. 
niyordu. &r €ÜD tarillı ve mmet 
hmurımda boyunları ömerine 
~en inısantarın bu anı ne feci! 

Dolaftı. dolııftı Mual'li yok. 
Gelmedi, kendi kendine bir de 
bu merak oldu: 

böyle zayıf bir askui ~· 
Jren, Japonya ole harbe gir:~;:elG 
olursa belki <ie Kısa ·:ıir zamarıd' . ııı 
tayyare meydanhrı da den.iı• ı)r 
gemıllerinin üslendiği ı;rnanlar 
Japonların eline geçcce.ktitl; ue..: Fen Fakfllteli lkincl sınıf Riyaziye 

t.alebeoinden b"r Bay Riyaziye _ Fi
. z:!Jc derııi •-ermek istiyor. ioıeklilerin 
Son Telgrafta ııR., rumı.nuna müra
caatları rica olunur. 

Gelen lı v .. e Mektuplan 
Bay R - Bir ders alma mektubu

""" vardır. s .. ı 14 - ıı ........ 
aldırır.aııız. mercudur. 

llath böltelerlnin ve Hindilltanın el 
değmemiş omıaıılarılll andrnın •* 
ağaçlı alanlar kaplamıı1r.tadır. Bu 

sırlı yerlerin l'Oiuna henüz beyazla.r 
a7ak basmam11lardır. FIUplnlerde 
kadın, erbi<ten çoktur ve kadınlar _ela 
erkekler cH>i pipo içerler. Flliplrı A-. 
clalanndald ekJ«i ev:erde ked~ kll. 

1 pek Sibi ,.ıı.a bellenir. büyülillllr. 

Paşa işle tam bu anda uyandı. 
Şakaklan geçirdiği kiııbusun 

korkunçlllğundan, atıyor, alın da. 
marları çatlıyor, kııH» heyecan
dan vuruş seyrini kaybe1miş, 
zihninin ici lıoşa:mlf gibiydi. Bu 
dehşet verici sahne l>ir tiia'lü gö.. 
'l!İiııdeıı kavbotmaUenı; 

- Acaba nereıte. Te oldu, ya. 
tarken beral>erdlk?, 

Odadan ç>lltı, baıbçeye indi. 
Zihni hıml&hııştı, viııdanı bertet 
kıazamnak. ,güna.'ılarma dettir. 
mek: ihtioyacile y~ 

~111100 

Dueyanın Avrupadaki ~ 
kuvvetleşecek olursa, o lıiarP~t. 
Uzakdoğu durumu da değiş<bıll • 
İş\e J JIS i ı 0

m bıma yer~• 
istemedi#l ve çal;uk netice alOI 
,a,...ça~Ji.ı ımlalılmaktad>I' 



(Bu :razının metınıen ,,,,_ ı 
Aj:ırw bültenlenndm almını.,tır) 

Telhis eden: A. SEKIB 
BAY ÇÖRÇIL A.MERİKADA 

İl'.ll:i!iz Başvckııı Çön;ıl A.ıı:eı··· 
imtladır. Ikyaz<aıay<la yapılan ko.. 
nu.ı.ınalann ba.şıı<:o• gayesı Hılle • 
n."1.lmin magliıp t.'<i lıırıe~, olıduf:u 
!>ilıdtr.lmeıktedtr Neışrcııfüen tcıb • 
::ğe göre, Çöoçıl. Ruzvel't a.-asın • 
sında yapılan bu gorUşmc, Soıryet 
Rusya, Çın, Fele!Ill'n.k ve Britan. 
ya Doıninyonlarının da d<1hil ola. 
cııkları başka topla.nl•lann baş • 
lrn~ıcı sayılıyor. ll.ğ\·r tk.-vleller 
de son gayeye vasıl ohnak >Çin el. 
lcr:ndcn gcL1'tı. yapma.ğa davN ''
diıPceklerdır. Muzakcrc e<fileci!'k 
diğer mühım m<.'>l<:ldcr şunlardır: 
Elde nı<>YCt>t oütun ~u~ıtalarla 

11'1İ'itcı•ck bır taartılJ?. hareket n.in 
haZLrlannıası, mut tef klerin saııa. 
vı loudre~ıaın mii~'l.er<lk~n rnkışaf 

ett.rılmc~ıdır. 

ÇLNKİNG'DEKl GÖRÜŞMELER 

Müttdk devle ada:···""' Jra . 
sında Çının nı.erlt'Cz': olan <;un • 
k..ng'de dç mU!ı:nl göril;ımelcr 
yapılıyor Dun, A.mer.ka, İngılW!. 
re, Ho!aııda ııefir!(,rı Çııı buku • 
met adamlarile !f>C'k mU.lum goıiiş.. 
~ieı· yapmışlardır. li:rkaç güne 
i<Jdar bır tcbliıi ~re<tlnı<..,;'ı oek. 
kr. yor. 

MOSKOVADı\ MÜHİM 
MÜZ!\K.ERELER 

L-jn Mo~kıovada İngıliıı; ve So\'

yet nakaml:ırı arasımia mühım 

ır'..zakerel'cr oLm~r. 

Şo\RK CEPHE.SİNDE VAZİYET 

AJ.ınan tebl.ığne göre, merkez 
k~imınde ş.ddetlı mı.ıharobeler 
devam etmuktc<l.r. Ai.man .kıt'a•arı, 
mtı:.'ıtcli( noklalarda SQvyetıer.n 

kuvvetli hiicı.;maln.nı ınuva·ffa • 
kıy'"tle pü..<ı..1<ürtmi."ilcroir. S>vas • 
l<>pol sularında Alman hava kuv. 
vetlcrı tam isabetlı bon;balarla bir 
So\1-e~ haııp gemll:ltnı hasara uğ. 
rn !mı.şiardır. 

• 
r,.,.--~•••ıit•._,ı VAŞİNGTON 1' kereler - Şark cephe • j HARP VAZiYETi 

ainde yadzykic;th- kL_ibya ı 1 KONFERANSI ı hametini(~la:::ı:ı:~~:;~~ cephesın e ı are at -
Uzakdoğuda vaziyet. (Başmakalede:ı Devamı 2) Libya c~csınde: 

U V f IJ J f•ı• • • aliyeli Amerika ,-c Lıgiltere ta,.._ Binga?.i doğusunda.-i sahada 
Lİ.BY CEPl!ESİNDEKt 1 fl Ong l\..Ong Q• apOil ar J lplDJ fından tosvip olunmak şartiledir dünkü gün lbaşhyan ıımtharebelet' 

A • - • • • • K •ı • ı ki l\Ioskova Japonyaya ka..,. olan <>l'an devam etmektedır Takviye 
HAREKAT kı I ngılız u- . tamamı e ışcra bugünkü hattı hareketini muha. J<u\'vetleri alan İngUiz Dl'dusu, 

İııgolız tebl.ğıı•e göre, Bıl\tl3 Zı. mandanı o··tdu·· ·' letmek u··zereoler! faza edebilir ve iki de,·letiQ harı> Bingaziyi örten M·C\'Zilerdek! MJı.. 
yi örlen mevı.t"Crdokı :nıı!ıwr kıt. malzeme ve vasıtası yardımından ver kıt'alarını mütemadiyen taz. 
dları t.::.kvıye kıl'<ılarmm geLmesı istifade rdebilir. yık "~mketedu·. Seyyar İ"!ıiı?iZ 
ü2'Cırnc mütemadiyen artan bir Londra, 24 (A.A.) - .B.B.C.• Rio de Jaııeiro, 24 (A.A.) - D. Herhalde, V;ı,;iııgLon konferan. koOarı Sirte körfeu :;clıiline var. 
tazyik ~llın<la ttrtulm!J'i, ,,;.·~·yar Hong.Konı:'un kahraman müda.. N.B.: Manilladan alınan bir habe. sı barbill müstakbel seyrini teshil nıışlard:r Alman hava kııvvet)eri 
İı>gılız birliliic•n S•rte k<irfez. sa. fileri ağır zayiat vermd<W<lir. re göre Amerikalılar Filipinleri etmek ,.e miittt'iikler cepM.ıinin ı i:ıatı Bingaz ddt.i İngilız as'kcs- ve 
h:l:ne ,·.rml(ilardır. Ha.ver verit· Kanada Harl.ııye Na~ırı Albay ele geçirmek için şımdi Japonlar bütün imkiıılannı seferber eyle. kamyon t•>plııiukla-nnı dağıt.ıruş. 
d ıfnc gore l\hlwer lruvvetl-eri Rolston Kanadalı olan Hong.Kong 1 tarafından yapılan büyük taarru. mrk, her tiirlii faaliyet sahasuıda 0?.rdır. Bardiya ve Halfaya'yı •al 
Mekılı lı:;,;ında:ı çekılımckte Ye kuma11damnın muharolx-de öldü- zun kat'i bir netice ver~i t>es- milşterek çalışmak iuıkıin v., ted. eden Miılwer kuV'V"tlet'I hala ımı· 
küllıyettı mal>ıt>m" tcrket-meıkte • ğılnıi. beyan ı:l.nüştır. Hong.Kong ı lim etmektedı.rler. birlerini ortaya çıkarmak bala. •i<averr.et etmektedir. 
dır. Bard•ya Hal!aya'yı ı..<;gal eden müdaF-:lerı parlak bır muk:.ııwmet mından çok dikkate şayan bir Uzak Doğuda \·azıyet: 
Mihver kıuvvetlcrı ~niP. mıu.ka • göstcrıyorlar. lnı;ıliz botları, iki 1 'aşı·ngfon'Jaki konferans olduğu kadar bütün Hong.Kong adasının l>a.tı yan. 
vemet et~kll'dır Japon gemi.sini batırmışlardır. lı' • dünya sathını kanıyım harbin sındaki İngiliz lruv'\'etl.ıri hilil. 
Mıhvcr tebli[:l-cı-:m:: r,o<~. Bin· Pazar gurıü, adaya 100 bomba b •• ••k l f demol<t'atlarn göre tedafôi n le. mukavemet etmektroirler. Japon. 

gaz: d ~sıuııdakl ><:hada dünkü ı t.ı UYU top Qn l '. eavüd safhalarını da en esaslı lar Cam<-ron tepesindeki bir kale. 
. 1 I' at: mış r. . 1 1 d ğ ,,_ 

f'.Ün başlıyan rmıhar,1oc er c an ---.. surette tasnif ve taksim edecek yı a mış ar ır. Batıya do nı i=. 
devam elaııel·t~ir. Alman sa·:aş 1 ·r ea~vekili M R it t bir toplantı olmaktadır. liyorlar. Fılipın ad.ılarında mu. 
tayyarelerı batı J:l.n.gazid·~ Jngiliz ngı iZ T • uzve gaze e- ETEM iZZET RENICT harebe büyümüş ,.c gen:işl~ 
asker ve ·kamvon topluhı:k'Jrmı U inci Sa:u[cden Devam) cilere neler sÖyJed_İ ?_ 

1 
tir. Luzon adasının şimalinde şid. 

d1ğıtmrşJardır at .... rm~tür. 80 rcsml memur . Haldeki infilak delll:I muharebeler olqyor. Garp 
Çörç.il'ın yanında buhınmw;tur. Vaşington, 24 (A.A.) - Çorçil 1 sahilinde Lingayen körfezine Ja. 

UZAK[)()(; UDA VAZIYET M. Ruzvelt masasına otıurduğu B"'-·az Saravda Ruzvelt_•le_ bırlikte Bir müddet evvel tn•Y\'a ve seb· 
-, , _ zo hiillnde bir Mdlse olmuş, Ri.lslem ponlal' çok miktarda ku\0 \•et çı. 

Japor. t<•bl•!:"'e gon•, !•'tl•pın • zaman M. Çörçıl gaze~cılere; U. gazetecileri kabul ettıgı zaman isminde birinin dükk"1ıında yıtJU ıı. kanruya muvaffiak o!mlJilardır. ' 
!erde M ndanao &dasına ~Lkarılan zak Şarkta mütte(ikler mukabil hararetle alk~anmıştır. monları sarartmak i<;lıı yakılan kar- Amerikalılar burada ma•zilC'rmi 
kuvvd;cr, adanııı u.erkezı .ılan hücnma geçincıye kddar Singapu. Mü,ıterelı: harpte bırleşen iki pit lnfi~ka sebebiyet vermlşu H~lin henüz muhafaza edıyodar. Min. 
Dav~o sdır:n. almıqlaruır Hong. run müdafaa olunac3ğını söyle. dünya doevletlnin hültiıınet ~e. duvarları tatlamlf ve camlan kırıl- danao adasına çı.kan Japon ku\'. 
Koı>P'd~ frrgiliızlerın oon muıkave. mış ve bilahare de: ,.;ne ~·al'-·r sorm-'· içı·n tarihi lmf(l. 

-o •• ~~ "' .... Bu hildisenin mes'ulü Ri41em a- vetleri Davao şelui.ni !i~l etmiş. mctı kınLmaş ve C~ını tepe • - Müttefikler Almanyayı deı. konferans salonunda 25-0 den faz. !eyhiodcl<i dava Asi.ye 6 ıocı Cezada lerdir. Malezyada lngiliz kuvvet. 
sındckı kale ele ı;oçırilmışti.T. Ja. virmek için mü,ıbereken çalışmalı la gazeteci bulunmakta idi. dün bitmiş, neticede •U<:lu üç gün !-eri, Perak .nehrı boyunda İpoh. 
pon -kuvYetlen bu s:ııbah f<'Cır vak. '"' oradakı herhangi bi·r dahili Ruzvelt nisbetcn ehemmiyetsiz hap<e mahkllm edilın~tir. dan şimali garbiye doğru giden 
tı Luuın ada&ıı.ın bırk~ ııvk!a • darbe ile zaferin elde olunacağını beyanatı ile konfeoransı bizzat aç. O İ K KAT ! "' yeni bir müdafaa me<.">il tu!m~ 
tın<!a karaya çı!<arılrnıştır. Ma • unut etmemcl:dır.• demi·'ir. mıştır. J .,... .-----------.1 !ardır. Şimdi yeni apon taarruz. lozyad:ı. Japon kıt'al .. rı Ipoh'un G~t~iı .. -~n hırı" B•~·~kile IMARMARAI beki ._.__., J J batı sımalınde, sadece 1.5 mil me. "•'1" ·~ h b ....... t;efi!k. Ruzvelt, İngiltere Başvükilinin lar:nı eıne ...... -..ur er. apon 

- . son ay a1· .çı e ar ın mu İngiliz Domin,·onlannın va..;ng. ----~- - -
ufedcdır. l])Oh'un almmıısı, ~ayet loer ldhınde bır cereyan takiıp et- Uındaki rr.W:essilk·ri.le gönlştü.. 
ıyi b r yold·an Smgapuıra yürü • tiği fülcrinde olup oa.madığmı sor. da: 
m ek ım1<ıinını verecektil'. ğünü beyan etmiı;tir. 

muştur. 

Çörçıl, Rus\'anm muz:ı&er ol • Ru7'Velt Avw;tralya ile Yeni Ze. 
duğıınu ve Amer·ka ile İngiltere. liında'nın saralı<!lıen harp bölgesi 
nin yanyana dur,1uklanıu görmek. içinde bulunduklanm söylemiştir. 

Heybet vericı bir harika: 
(Büyiik V ALS)ın rakibi 
Biiyiik bil' İmparatorluk 

CUMA AKŞA:\U 
SAAT 20.:ıo da 

le duyd~ fera;ıllğı tarif edemt. Çörçil Kanadanın ateş hattında 
y-eceğıni sö~om~tir. ·bulundu_(tunu ilüve etmh;tir 

Bayazsarayda Ruzvelt ve Çör • Ruzvelt yapılacak görüşmeler 

çökerken ... 
Milletleri hl'Jl't:aııa getiren 

bir a~k: İBRAHiM 
\"O 

kıt'a:an ipahlun şimalı garbısrn • 
de 15 mu ll'l('SlÜedıe bulunuyorlar, 
J"BipOnlar İp<th'u alırlarsa, ga~ 
iyi bir yoldan doğrudan doğruya 
Singapur üzerine yürüm~k imkıl. 
wru bulacaklardır. 

Almanya yeni 
cephe açacak mı? 

( ı _,,.ı ~. '111'den De-.'llm) 
harekete geçip geçniyeceğı hak. 
lundaki bir suale karşı M. Çiirçıl 
demiştir ki: 

•- Yeni -bir rep';c boyunda., 
Akdeniz mıntakasında dıü.5manın 
tekrar hıırekoere geçeceğine ve 
194.2 de İngiliz adalarının ı~galıne 
.te'f"bbih edil(.'Ceğine thti~al 
vertyorum. 1942 de <bir ~}"in 
\"Ukua gek-ceğini bl.lıyon.ıın. Fa. 
kat nerede? Ne zaman bilmem!.• 

Sovyet Tebliği 
{1 ü•cl Sah1fCdPn !>cv&.-m) 

Bunların arasınd.ı n•uhım bı. de. 
miryolu ayrılma noktası ~lar. Gır. 
başeo.·o ile Şeroı.xıf \'e Odeyef ~~
hir !eri vardı.r. 

Londra, 24 (A.A.) - rB.J;l.C . • 
MDskova radyoS1J11un .şaretıne 
göre e'1 çetin mı.;lıareıı.,ıl'r K:run. 
ün ve Moskmoanııı .garbındc :11u • 
za};kte obnaktad:r. Alınaııldr 
anudane ır.~kavemet et:t-ekt<:• ise. 
ler de iki günde on b<'f kby istı!'. 
dat olunmuştur. Naziler Sn·asto. 
po1a canla ve başla taarruz et. 
mckte ve Mosk<wırda ...-aziyet ed. 
di görulmekt~ir. 

---~-

SinNna .. 
sın da 

ÖZGÜR 
• 

Mi1t1efıklere göre, Hoııg..Kung 

adasının doğu yarısında tccnt e • 
d;lrru.~ vaz'y<•tıte bırlı.rnan İrıgıliz 
k.t'aları IYl'Ukavemet t·tmto>kt<'<lf.!r. 
Japonlar adanın bu k>9mıııı almış. 
!ardır. Adanın batı yarısında bu • 
lı.man İt>gıtız bırlıklcrı mu.ka"e • 
mele d~ı·am cıd•yor. Aanerı.kan 

çıl memlek<>llert.1:n zafere ulaş • için Macken:zie King'ın bir müıd. 
mak h-ıısusundakı kutlretme karşı det sonra V.işın.,"lona gideceğini VİYANA 

AŞIKLARI 
ATEŞ BÖCEKLERi 

kuvvetleri LllZan adasırl'(fa Japoıı:

farın a$t>r çLkal'dıJdarı Ifinqayen 

bölgesınde mı.i<lafaa meVGileıııni· 

muhafaza edıyor- Ad·anın şmıal 

bölgesiııd€ şiddetli mu.hareıbeler 

oluyor Malezyada İngıl:rzler, Pe. 

rak ne'!ıri boyunda ~ı'dan şi • 

maliıgarblye giden yeni bat üze • 

r•n<le J•ponlarla karşılaşmayı bek-
!!vorlar. 

buyük lı:r ıtmıat be'llooiklerini ooylemı,,tir. 

söyle.ml..'ileıxlır. D1ğ<r cihetten Rus, Holaııda ve 
NÜKTELİ CEVAPLAR Çin hükı'.ımetlen ile haı•a\i alaka. 

M. Çörçil gazetecilerin birbiri 
peşine sordukları suallere ekS<'.rı. 
yetlc nükteli cevaplar \'CTmtştir. 
MeS<?l.a Mıhverın ne kadar zaman. 
da yenılebtkceğı hakkındakı bir 
suale: 

!an olan t'~r hükümetler V~i.ng. 
tonda olll'P b>ter~erctı>on. haberdar 
<'<Elecekl~rdır. 

Ruzvelt harbe dabil olan veya 
kendi tabiri vcıçlııle rfaal bi-r gayri 
muhaı·;plik• lıalınode bulunan bir 
çok Amerikan Cwnhuriyetlerinin 
de ayni sur~tle haberdar cd1Jf. ' 

Yaratanlar: 
ROBERT YOUNG -

HELEN GİLBER'1' 
Muazzam f!!mi !F-•gün başı.at. 

Ayrıca: Nefis M * K 1 
Matineler 2 den itibaren 

G«:c 9 da: 

Şehtimhin en m<'!Jıur caz san'atkfırlarunn lljtiraklle 

KONSER 
Koı;.;cre il!ıve olarak: 

Cumartt>si mat!nelerden itibaren g&;teril<>cck ol.n 
büyük aşk filini 

BAHAR KONCASI 
CAMİLLA • HORN .-e WILLY FRİ'ISCH 

gibi çok güzel bir çift.n en yeni şalreseri: 

S<>vylt ttbli.ğine göre, Lcnm • 
gr.ıd cophesındc ALman hatları 
g.:r-' ,crrdc haı-ekct ya.pan kaya-kçı 

müfreozel-er Almanlara ağır ka -

yıpı.ı~ verdirmektedir. Ağaçlık 

bölgelent yayılan Nazı tümen eri 

Sovyet kıt'aları tarafından temix. 

lenn1'C'kte ve ormanlarda soğuk • 

tan ölmüş Ahnanlara tesaıdill edil. ! 
me.kkdır. Yakından kovalanaı: AL 

.ınan kul.'alnrırıın 'mhasma devam 

edilıyor. Tikvi.n'dt>n gari>e doğru 

:ıedeyen Sovyet kıt'alan, Volkm 

nehr!ııe ulaşmışlar, Almanları neh. 

r•n ötesine sünnii!;eı>:fü. Nehri bir 

kaç noktadan aştı klan söylenın<?'k.. 

ted r. Almanlar bataklığa sanlan. 

mL-, \"C omıana kapanmışlal'dı.r. 

KAıRAnE İZDE HİÇ R LMA T 

DENlZALTISl YOK! 

,_ E&-er alacağımız t&lbirler 
iyı olur"" Jena ohlu!(u 1.l.Lnıl<lda 
alacağ;mız neLıcenırı yarıı;ı kadar 
miıdd.,tte ul1<caktır • dem.ışı.... 

ceklerini ilave etmiştir. 

Çörçil gazetecilere Ruzveı!t ta. 
rafınd.rn takrlım ediltlikte-rı sonra 
her.kesin kend.o.ln• görebilmesi i . 
.çin a:kışlar arasında ·ki.trslye çık. 

Hediyeliğinizi~ 
DİKKAT: l'l'rleria evvelden ayırtılmll.liı liııınıdır, konser haş. 
lad.ıktan "°nra gişeler .kapalıdır. Yalnız bu gtteler i~in kartlar ı, 

Lr ~ ....-~ıw:-*.ı:Y.e~ muteber değildir. Tel. -l9369 ~~ ~-- .... 'V'"•Y:.IW:a;oU:.-:b 

Anadolu Ajansının Ankaradan 

bildirdiğine ve saLi.hiyetli mahfil. 

!erden ôğrendiğİooo gi>re, Alınan. 

ya hükı'.ınıeti, bir ti.çiin.cü Türk 

vapul'Unun da müretwl>att Sovyct 

Tula kesıminde Sovyet kıt'a.lan 

25 \"t> Doneç haı-:ı:asın<ia 4ô kasa. 
bavı f:eri almıışlardır. 

i~tlerini taşıyan Alman ajan. 

!arı olacak millıycti bılınmiyen 

bir denizaltı tarafından batınla. 

cağı hakkında Tass ajansının dün 

gece n<'şrettiği habet-e atfen Ka. 

ra<icm.zde bir tek Alman deniza!. 

tısı olmadığını Ankarada Bü_vük 

Elçiliği \"3sıW;;ile lı!ikUmet.imi;re 
resmen bildırmişlir. 

ÇENBERLİT AŞ Sineması 
Bugün Matin<>lerdcıı itibaren 

1 - Yüksek meziyet ile sinema iilemiade biıyvk 
kazanmış olan 

WiLLIAM GARGAN'uı 

'!Öhret 

yarattıiı ve baştaııı nihayete kadar reo.kli süper filıa• 

TALI ADASI 
2 - Heyecaalı ve sergüzeşt film!er kahraıruuıları 

JOUN MACK BROWN nı BOB BAKEK 'in çevirdiği 

MEŞ'UM İZLER 
194l ia 2 muazzam harikası: ••••••Dili~ 

Lahuıı F.ııer. 

LADAM 
OKAMELYA 

Heyecanlar Şaheseri; 

KORKUSUZ 
REiS 

Türkco: l\tünı•.,.sillerı 

GRETA GARBO -
ROBERT TAYLO& _ ..... L-_ 

lsuGilNI 

Baş ltümessili: 
VİCTOR 1\JACK 

LAGLEN 

t ALEMDAR ve MİLLI'det-" 
-Reklam Değil, Hakikat: 

Yurdumuzun her k~es!n<ie düriisUiljıi., 
ucu2luğu ve bol çe~itlerlyle tan..nrntş: 

Aırı Mobllya 11aaaza11m 
gPnn<de!' ve bir Wtir almadan ba~a yerden 
~ı O B ı L Y A a:mamatannı tavsiye ve 
mutlaka salonlarımızı cezmeterini rica ederiz 
F. ~'t".4.lssa. İneiliz karyolai.ırı "t"e Avusturya san~ 
dl; IJ al arı mevcuttur. 
is1•r.bul Rıza Paşa yrıru,u No. 88 .ı\.hrnet Fen:J. 
TU,: !Ut1. 

Hamlet davası 
Hamlet davasına bu sabah de. 

vam edilm~t.ır. 

Celse saat on biri on beş geçe 

açılmış, Cihat Baban rapor hak. 

koda müdafaasını yaparak ropcru 

dokuz noktadan ('ks•k ve ınütıena. 

k:s gördüt";"iinü siiyliyerek ikmalini 

islx'mıs ve muhakemenin kendi 

leiılcrındc nc·lıccler.ccoğınden ü. 
mitvar olduğunu sôylemJiitır. 

Bundan sonra Celalettii\ Ezine. 

nin vekilı >ÔZ alarak raporda ken. 

clilerinin haka·ret etmedığının z•k. 
redtlmoesınin ve bunu ıddıa m•ka. 

mının kabul etınesinın lehk>rınde 

olduğunu; fakat Muhsin Ertugru. 

!un 5uçhı bulunduğunu, SUÇ<:nun 

i:;k;ıt E<lllemiyeceğuıı ifade c-t.nıiş. 
tir. 

Gıuet.emi.zi makineye verınciye 

kadar muhakeme devam etmekte 
idi. 

mıştır. 

Çörç:l ve Ruz\·~lt neş'eli idiler. 
Çöl'Çil .pek cı<ldi olmasına r~en 
dJ'asıra gi.UÜı!JWÜyordu. 

Çörçil Almany>anın en 90k ihti. 
• yacı 01811 maddeler arasında pet. 

rol de bulunduğunu söylemiştir. 

Tek Başkumandan 
{l !net Sa htleden Dev~m) j 

daha doğmamıştır'• Jam.ştir. 1 
Millıimmat hlm!sunda bir m-üt. _ 

tefik ·kumandanlık >iıdas.ı hakkın. 
da Çôrçıl şunları söylem:,;tıı·· 

•- Birbir:miızc yardım husu • 
5wıda rekabet etmıılıyiz. E.>asen 
şimdiden Amerika ve İrogıltere 
müh:mmat memurluklan arasın. 
da p••k sıkı irt:b~t \•ardır • 

Çörçıl, Staiı-n ve Rııs muıkave. 
metındeıı sıtayıı;!e bahe<ıtıniş ve 
ııöyie dem stır: 

•- Almanya Z()lllu bır dari>e 
yedı.. 

Makbul\"' hoşa gitmesini arzu ı · ~--•••••••••••••••••••••••ı;. cderSl"niz bir 
Kadınlar ona B E L A M İ diyorlar MOVADO Erkekler... B E L :\ M İ ')<' gıptıı cdi)f>rlar .... 
Ve bütiin Paris B E L A 1\1 1 'nin aşk 

cronoplon maceralarının şarkısını söylüyor. 

SAATiNi 
Hedi)'e t:diniı. 

Gi.izel ve zarif olmnkla bera. 
bcr dakika şaşmaz snattir. Her 

yerde arayınız. 

• TAKViM •' 
Rumi 13! ~ Kasını Hicri l3t!O 

B. KA.~ 
47 

ZİLHiCCE 

11 s 
Yıl 941 Ay ı: V.11sat:ı 

VAKI1 
!:1•.nl 

S. D s D 

Fevkalade yap:lmış ... Çok lüks ... Bol rr.üzikli bir fılındt> ... 
Bütün kadınları eld<ı eden bır erkek: 

W i L L Y F O il S T 'un yaratbğı 

BEL AM 
( GUY de MAUPASS.o\.~T'ıu roınarunda11) 

ve OLGA TCHEKOWA - LiSE VERNER 
Yarın PERŞEMBE MATİ."IELERDE.."l öt.ıbarcn 

• 
1 

ş A R K SİNEMASINDA 
H. Yerlerinizi en-elden tedarik ediniz. Tel: 40380 

BÜTÜN. SiNEMACILARA 

SES FiLMiN 
0

8 Ü YÜK MÜJDESİ: 

Böyle Ebelik olur mu? 
8. Kanun 7 24 

24 
1214 
14 33 

Cün~ı 2 39 
Öt!e 728 
i1t1nd1 9 48 

Gcçeıı ..ene rökor kıran 

AKABACINL'l , KIZI - ANA IZTlltABI - KORA TEBKY 
İlb .. gıbi bli\"ü:C: filmleri getirtm~ olan 

SES FiLM MÜESSESESi 
( t incl Sah!fcden Devam) 

B. i\.li Rıza zevC('Sinin feryattan 
karş:sında şaşırmı.ş karakoldan 
birkaç memurla bırlıktc tekrar 
ebemn oevıne +ıııi•rt>k hastamn ha. 
iının fenalaşttğ"ın: söylemş:, yal
Yarmışsa da ebe kadın yerin.den 
.kımıl:daımaıruştır. 

BELEDİYE DOJCTORU DA 
GİTMİYOR' .. 

Bun ıın fuerille B<ıh·diyc -dok • 
toru B. Kenana müracaat edilmı-ş. 
se de: 

•-Doğum ıbenirn füt:sasım de. 
ğıldır!• dıye: evinden ç•kımamış • 
tır. 

Nihayet B. Ali Rı.:za, hükümet 
tarbibı B. Cel:iılin evine gLtm~ ve 
B. Ce~l b'r veladiye mütenassıın 
olmamasına rağmen mesleki ve 
in.sani giiııel bi.r düqün(:e ile der· 
hal giyinerek ham; le :kadının yar. 
dmuna kıoşmuştur. Bu- vakte ka • 
dar hasta çok fenala<jl!ml\! hatta 
o1iim tehlilresi bile baş göstCT • 
mıştir. Fakat hiikı'.ımet tdbfbi B. 
Celal hemen tedb r almış. s.:ıyesin
tie d1}~u.m ·J·:utmı~ttr. 

Son Telgraf - Bir elxmn hem 
de Belediye ebeısi olarak bır ka • 
z~ya tayin editm'lŞ, oradakı tek • 
mil hamilelerın hayatları eline bı. 
orakılmt'i bır katlının l>uı mua,mele. 
sint aç•!< teCS.'lÜrler.mızJe Sı.lıhat 
Vek.:il-etinin nazarı d:kkatine ko
yuyoruz. Büyüka-dada ba.;ka hiç 
hir clıe olmadı.ğını bu kadın pe<ka. 
ıa bilır. Bi"ld;ğı iıaldc gitın .mesı, 
hffinileleri kNıd.ı ba.,"1na, müda • 
hal('Siz, yardıms<z bırakmak do.. 
layıs:le tehlikcnın kı.ıcağıııa kas. 
den a.tmnk demek!ır. 

Mektepten çıkarken. ettiğ:. ye • 
min}, mesl0k ve \'azüe mecburi • 

}-etini çiğneyen bu fütursuız. hl • 
kayt bayan ~ddetle cezaJ.andı,rıl • 

malı ve Büyükada)·a da başka bi.r 
Beledıye e-besi fayıni Stl!'Ctile tııı .. 

16 ~5 Ak,am 12 00 

Çarşamta 1824 Votıı 1 39 
5 36 im•ik 12 51 

Fatih Bi,·:nci Sulh Hukuk Ha. 
ki.mliğıncion: 941/560 

Tcblliı cı:..reıı: \'•kıflar Baj .Müdl.'ı:
ruğti: 

Tt."blii! olu.n:ıtak braf: Fikret Uzer: 
C•P•d.ı Millet Ca.ddc:;i 259/2 apartı
manda: 

Davacı VakıJl.u &.7llli;dilrluğü t;ı. 
r:tim<lan Ç:ıpad:ı Millet c:ıddcsln<le 
~59.':! sayı.!ı: a.p.lrlL'na.nda oturan Fik.
ret U.er •l•Yhl<'e ! t ıı.ra 47 lrnfUIU" 
tahsili zmın:nd.ı açı?rın da\.--:ının icra 
kılın.un muhııke;n.cslnde: 

Narna..-ııza çlka.rt;.lan dave~ycye ve... 
rUen nteSruhatta. ikaaıetgAh.rruzını 
meçhul'yetioe binaen bila tcbtı: wde 
edilmiş ı..·e ı.ahıtaca d3. yapılan ta.tık.t. 

katta yine ikametg~huıızın meçlıul 
olduğu bildirilmiş olduğundan dava
cı Valn!lar B%tnüdilrlülilnün !l~en 

mileler:n hayatı korunmal!dır.. tebligat icrasına muva.tık görülm ta-
Sılh.hat Vckalettır.n bıid.ıseyı der. lebi il<erlne mahlr.emOt'e veriten ka-

rar üz"rineı bl.r ay müddetle il;inen hal ve hassa.sıveı:e tahkik edece. 
te-bligat :cra&ı.na \•e duruş?T.anın bı-

ğinl ku\'Ve!le ümit edecken biikU. rak.ıdığı. 26/1/1142 t.arihme ın\><adif 
net tabclıı B. Celalın g~terdiği P:ı:zariıc.9i güııli saat onda maiıl<eme- . 
'Il.Saniyet ve mesle'd merbutivet! do ya bizzat haz>r bulunmonı~ veya İ 
cle buratla takd'.r1~ tnlcrar e'n•t•k... ı bi:- ve-kil gönde-m-":'T:!t i.ı;-1n tt'bFğ' rna- \ 

ı kamına h"":ıim olmak ıizert" b~ ay 
ten zc' k du,-u,·~ı·... u il' , ,,. ~~ ,...ıde c · ı~ o!~ı;r, [6~_Z0l 

" · · «·ı • buyük yenilikler hazırlamaktadır. 
Bı.t rene şitr.diye k::dar çıkardığı 

BAL1KÇININ KARiSi - BİR Ö:'lfÜR BÖYLE GF:ÇTİ 
MUKADDES Y.\LAN - NiÇEVO - KADIN SEVİNCE 

Filmlerinden sonra gct rtm eğe muvaffak olduğu süpcrl'lır.. 
leorinden baz:laı· n:n iSiınlcrini bildırmcktedir. 

B E L A M 1 GUY de 'V!AU PASSA1\'T'ın eseri 

WİLI,Y FORS1' - İLSE WF.R~ER - OLGA TCllECllOWA 
K 1S111E1' llt"inrich Goorg - İlse Werner 

M ARİA İL L O NA PAULA WESSl'L\" 

DAiMA SEN 
Bu seone \'rilen en buyük müzJ<al film 

BAHAR KONCASI = WİLLY vntr~cu 
KOMEDYACILAB (Muvakkat ;,'lıi) 

HİLDE KRAHL - KATE DORSCH 

KRALLA DANS = MARİlCA RÖKK 

KlR:\llZI ORKİDE - ANGELİKA 

OKYANUS ALEVLER İÇİNDE 

ŞARK ve SES 
Si.nem/ ~ruıda gpÇc-cel.: olan bu t.lw ' <ta!ıa ı:.a kal :ı takip 

l'decek ve 
S E S Fİ L M Ulaştığı za[c: yol~~-da dev adunlarla 

Ueriiı_~j(tır •••••••••-#-



4 - S O N T E L G R AF - ~4 111~i KANUN ıMt 

TÜRI< TiCAR(;T QANUASI A~ 
UUPONLU VAD~Lİ M'VDUAT 
PARAN 1 BURADA L(LET 

t1avlet Cenizyolları işletme U. Müdürlüğü ilanları 
Umum Müd0rlü#ümfi2 Van Şubesl Jıadrosmıda mlınb.al 210 Ura kadro llc

relll Doktorluğa 3656 sayılı Teadül Kan ımu esaslar. dalresln4e \ayin yapıla
caktır. 

Tallplerln Zat İtleri Mildiirlyetlne mllraraall= llliı olunur. ~11385• ------
İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 

135 No: lu İ!An: 
24.12.941 Çaırımbn gunünden itibaren bulgurun ltilosıma toplan azami 22 

k, :'U'I 50 santim perakende k.ilosuna 112a mi 25 kuruş satış llall tesblt edilmiıı 
oldt ~ından bu fja.tıcrdcn fazla.ya satış ytı.panlar hakkında J\.t111i Korunma Ka-
runun:ı gdre ta-k:bat yapı'ıı.cağL , n olunu.r. cll395l 

~~ ... - ---~~-
Toprak MahsulJeri O fisi İstanbul Şubesinden: 

Şubemizin muhtelif scrvislerınde 50 - 120 Ura kadro tah"-Sllth memuriyet;. 
lere 1,,ilimtihan memur alınacaktır. Bu mfrnhallerden 50 - 100 lirn tahsis:ıt.ıı 
tJi - ... :-a Hse ve 100 120 llralıklara ôa Yüksek Me1ctl'~1 mtzuriları Bareme 
g-Jrc .:ılabı.ecekleri ilcretıe tayin edlleccklerdlt. Aşag•daki kabul ıartlannı haiz 
t..ı.llp!e in 25.12.941 Fer.,embe gilnil saat 14 <le yapılacaJt lmtih.Jna ısL ak etmek 
uzeı'\"' 14.12.9.fl akşam ·1a kadar lüzumlu ves.:ır.kJe birlikte sub~mizc inilracaatLı.-
tl jl~n olunÜr Clll44) 

Ka'>ul ŞarUan: 
ı - En az lbe veya buna mu"dil blrmektep mezunu bulunmak, 
2 - Askerlikle ılgili olmnmak. 
3 - Y"'il 18 den aşağı 40 dan 7Ulıaıt olmamak. 

1 fi ev leı r emiry ol! arı ve limanları i ıletme U. İdaresi ilanları 1 
Muhammen bedch 51.000 lira oları lokomobil - ıencrotor ve teıe rü~ıı 

6/1/1942 Sah gün il sa:ıt 15.30 da kapa b za"'f usulü ile Anka~n İdare bina· 
SJ!Vla sntın o!.nacakt 1r 

Bu l.$c girmek lst~eınJerin 3.800 ]ıralık muvakkat teminat ıle: kanunun 
tayin ettiği vesikalan ve teklı11erinl ıı.yn gUn saat 14,30 ıa kamtr Koml~on 
Re:sı.G ne vermeleri 13.zımdır. 

Şartnameler para iL olarak Haydar P"'3da Te,ollün ve Sevk Şefliğinde 
ve Ankarada Malzeme Dairesinden dağıt ıJaca.ktır. (11188) ---- - -- --------

Fen Fakültesi Dekanlığından : 
,. Fen Fakültesi i.-pençiyarl Kimya ve Galenik Enstitüleri Joıwin birer asis-
tan alınacaktır. İsteklilerin Dekanlığa mürtı.c~atları. cl l380,. 

Fatih üçüncü ıulh hukuk 
mahkemesinden: 

94 ı senesi Temmuz ve Ağustos 
aylarında Gureba hastanesinde ölen 
Hüseyin Mutlu, İ lyos ve Hayri Bay
r a:C, Mustafa ve Osman Bülbül,. 
Mt;hmet ve Silleyman Sumar, Ti:ı.hİr 
ve Osman Teke Emin ve Osman A:z.
,~~it. Hasan ve Numan, Baba Kerim 

"·c İbrahlım .Aıbdürrahman ve Hüse
y in Ağır Halil ve Rcrn2iye Uskumar 
Raştt ve G<lmıe Özdcm ıı· Ali ve Ömer 
As..n Mehmet ve Ahmet Aydın All 
v~ N!zamettin Gar O.sma.DJn tereker.~ 
mah'kemem.Jıce t..ıhrlr edilerek: metrô
kit \."T nak t!eri Enı 1Ak Eytam Ban-
k İstanbul fllbt:-lnc yatırılmış ol
duğur>d:ın alacaf:t:l•l::nn Bir ve varls
ler'.nııı Uç ay zorfında ve>a 1 ' sLbl ti
yeleriyle rni•racaat etmeleri, nkst ts.k
dırde ınetr<ıkAI ve nak ' bedellerinin 1 

Fatih Üçüncü Sulh Hukuk Ha. 
kinıliğinden : 

Sayı: 941/1135 
Koca Mustafapaş9.da Ramazan E

fendi Bezi:rgftn odaları Evkağında 21 
say1h evde otura.n R~ziyen.in oğ1u .A,.. 

11 Tuna taralından validesinin muh
tacı ~ayet olduğundan bahisle aç
h~ı davanın icra k.!bnan muhakemesL 
sorıunc:L.-ı; ?.1umaileyho. Razlyentn rr.ü
tcvehhlm ve akıl hastalı&ına mlipte-
15 olduğu Tabibi Adli tarafından mu
ta 12/12/941 tarihli rapordan anlo
ıtlrr:ı.sına rr.ebni şifayap olunc1ya ka
d:ır bilcünılc umuru hususunu rüyet 
etmek ilzc:re kendü-inin hncriyle oğ:Iu 
AH Tunanın vasi t ylrılne 23/12/941 
t;;a ihı""!:dc karar ver:ldı 'l ilAn olunur 

Haz:....eyc dev olc'.'.!acai,;:ı al5.kadarla-
rm JT1alômu oln ak t.zerc ilôn olunur 

Sayı: 941/82 T. 

BÜYÜK ZABITA ROMANI 

~ara Kapı ÇJnaye!!] 
YAZAN · Çevi r e _n = ı 

Louis- Thonıas No. 1 1. S A C I T 

BiRİNCi KISIM 

J 

17 may ıs, 5 saat 45 dakika 
- Allo. Allo .. Eıruılye\ Müdıirlügü 

nıu? Burası Saint - james hasta esi; 
ben gece nöbetinde bıdnci asistan. 
David Co~rson öldil Eı.·et, on daJ ... i
k, ko::.dar evvel. Hay , kendine g~ -
Jem<di. Tek mı söylemedi. Hayır ha.-
7 ır. ayııi h.llde PekAl;l 

Dairede nöbetçı poıtsı Decnc lç!nl 
çc'kc ek te.efcnu b! aktı. Davlrl Col· 
Jo· .o •• ölmüıı' Şimdi nldı#ı baberi 
vait'B kayıt defterıne geçiriyor. Kale
m de-fi.erin beyaz; y~prağını ttrmat1-
1ur be Col'a ~on .ı1 :"ltn e+-a.fında si-
7ah mtirekı<•P yaııl r garip b 0 r hAle 
beliı- yor Acaba Oecne, bu adı son 
defa mı yazıy ' Bu centilD":enlr. ôl!l
m. c Colla son rr.eselesi kapanıp gi
decek mi' 

Birkaç saaı içinde ıu iki l&mi ~r-

kes unu tuveıeceık: Old Oak HaY, 
Da.\·id Collarson. Patlak: verecek yeni 
vak'alar gazetelerin ılk sahifelerinde 
yer alacak. Belki ü([Lnci.ı veya dör • 
aUncU sah!fedE; bu eskımi.ş vak'av.ı 
dair bir ki-C .ııdurlık bir bJber kona
cak. O da. () 1Sa olıa $Öyle: cBedbaht 
Collarson bu gc.so ~aln+ .. James has
taoc"3ındc k• '"uı::c .ı:elmeden öldQ. Bu 

1 ultimle Scot •• 1d Ya:·d polıs. ve bıl -
~ hatsa mJte\ i,. Lee bu İngi o ızın ga

T'P ulümünu '"yd.ı.... 1 tmak ~ını kay
bo•tı .. • İşte reps. cu kadar. 

Boyle dUıUnen nobct<: valisi om1J2· 
lar oı sllktı ve vak " kayıt defterine 
yazdığı şeyleri ıek. Okudu, •17 1.1P 
1~. 5 ıaat, 45 dakik , buıilnwn ilk 
va'ası. Zav.alt Da~ ld Cc11 :son'un Ö· 
liiıını olac krnış! Deene beyaı sahife
ye bakıyor. Kin.biltr geçecek yınn 
dört saat iç:ooe, kohrnrn.:ıl•rı tara
fından tertin tctiler. daha nice m~
b.ul li~iıı!u ye felaketler bu boş. b~ 

• 

, ' 
\ - ' ~· 

.. 

iNHiSARL R 
A RESi • 

1 
BAYRAM v e Y IL B A Ş I HEDiYES i O L ARAK 

VİŞNE 
ÇİLEK 

PORTAKAL 
MANDALİNA 

TURUNÇ 
.BE YENDİK 

NANE 
MUZ 

ALTIN 
LiKÔRLERiNi, 

KANYAKLARI NI 
ve SiPAHi 

SAMSUN 
- Ç E ŞiT 

BOGAZIÇI 
Y Et~ C E 

SERKLDORYAN 
BAFRAMADEN 

GELiNCiK 

SiGARALARINI 
TAVSİYE EDER 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden : 1 , ______ ! 

ı - Son anlaşma ır. ıcıbin<:e Almanyadan da alınabileceği ve Jıcr cins için 
a,rı ayrı fob ve ıi.f 1ryaUarını ıöste:riT tekliflerin 15.12.941 tarihine kadar 
verilmesi lüzumu evvelce il;}n oluoorı 153 kalem malzemeden bir kısm ı için 
teklit a11nn1am1ş olduiundan bunlar hakkındak i teklille rin kabul nll.idd<-·tl 1 
31 .12.941 tarlhirıe ki.<\.nr 1.Cınd rt edil miş tir. 

2 - Ta.iplerın Kab.ıta,,ta Levaznn Müd(irıyefine ır.ilracnatla l.steyl tetkik 
ederek tekliflerini bildirilen tıtrihe kad:rr göndermeleri t'Qn olunu..·. tll322t 

Sultanahmet 5 inci Sulh Hu. 
kuk Hakimliğinden: 

Davu\pQOada Kasap İlyas maballesl 
Samatytl caddcs! 110 No. lu evde 
111ahcur Abdullahın vasişi ve velisi 
H o.y riyenln 30/9/941 tarihinde veta
Uyle iuım yerine k\Zı Nafia Gebe

cinin Abdullaha v36i tayin edildiği 

il:ln olunur. 936/342 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

İcabında ıünde 3 kap alınabilir. Her yerde pullu kutulan ısrarla isteyiniz. 

• • ., • , - • ,, ~ - :tf._ ,:.ot.· . . • ' . ' "' . . 

Yüksek mühendis mektebi Satınalma 
komisyonundan: 

Mekt~bimize pazarlık usuliyle 20000 ki.lo et alınacakttr. Beher k ilosunun 
muhammen bedeli 72,50 kuruş ve lJk teminatı 1153 liradır, Ek.sUtıne 2.1.942 sa.. 
at 10 da yapılacaktır Fazla malümat için Müdüriyct.c miıraca.at, (1 1009) 

SAHİP VE BAŞMUHARRİRİ 
NESRİYAT DİREKTÖRtl : 

SON TELGRAF 

ynz sahifeye yazılacak? Hayır. Polis 
Dcen l<;ln ge1('Cek, al!ikaya değer bir 
ıey degıldlr v yaşadığı gunü luış ııe
çl rnıek lstiytn bir adamdır. Büyük -
lerinin emirlerini körü köntne be -
nhnser, vazi/et[nı dikkatle y apar Ne 
ukalAbk yapar. ne de C-ıılcılık tas -
!ar .• 

B11nunla beraber, ııelecelt içinde o
nun da bileceği birçok şeyler va r. 17 
mayı.s,. Bugün Mongolia yolcu vapuru 
Londraya vasıl oluver. Denızler üz~
Tinde 51 günliık bir seyahatten sonra 
rıhtıma yanaşacak. Ouan Thon, va
ı>urd.nı çıktı. Fakat çok geç kalmı$ 
oluyor: David Collnrson öldü. 

~-löbetçi pc!isl De.ene yüksek iskem~ 
leden ind: \"e masanın etrafında bir 
kaç adıın dolaştı. Scotland Yard bina-
ııncia hC!.~Y ı:essiz. Fakat dışard.a, \. 
Londra üzerinde yirrr11 dakikadanberl 
bı.1 r· tına kopuyor. Çıkan rüzgar 
pence~lcre y .. ;ınur savuruyo. Ka
ranhk ge-teyl eim~ekl~r yırtıyor. 

il 

S.:ı:ıt 1 1 15 dakika geç yor .. 
- ılaı: • kendine gelmeden ölm,ı.,? 
:,ıure\tiı, l\lariba Lee gUlüm .. ye~k 

cevap veriyor· 
- oı bilir, evet. Öle!. 45 dnk, ' o

luyor .. 
- Nereden bı .yorsun\ı.z? 
- Ben bu ada. yatağının yanında. 

idhn. Ölmuine bakıyordum. 

ETEM İZZET BENİCE 
CEYDET KARABİl.GiN 

MATBAASI 

- Ah! Dem<>k .. 
- E·ıet, bir kelime ınırıldanmas1nt, 

Oir hareket yapmasını uınuyordum; 
anlıyorsunuz değil rrıi? 

- Pek ~yi :\1ariba. 
- İ htima l, ıize hastaneden tele -

tonla h aber verdiler? 
-- Eve t, on d•kik a evvel. Si2.iııı ge 

';1şinizden bttkaç dakm:a evvel. Bana 
t:ıı.:ı ber vermeleri l liıımd ı, değil m~·? 
Bilmek isterim .. 

- Şi.ıphesiz. 

Mariba, bu k~liır.cyi bir nefes ka
dar hafh'. nurıdandı. Şık döşenmiş kU
t;ük istirahat salonunu yo.vaşc;a. geçiyor 
ve bi~· duva:- aynasına yanaşıyor. Ve 
bil' klUp koltuğun.Ja oturan ıenc, 

temiz elbiseli, yorgun yüzlü ve mah
zun bak_ı.şlt diğer adama arkasını dö
nnyoı. 

- Dah~~ eV\'t'l habcı·h1 olsaydı.. S:
:.in. gibi ben de n.ı-s ' öldüğünü gö -
recektin1 •. 

Martba Lee Aynaı.ı..ı Kencti. hayaıine 
.(ti.ıUnlSÜYOr. 5;y9! .;t.:'t l{~ra\·CtlnL 

düzeltiyor Ba;ını s.a~:lyo \'C' '!l"ı .ı

dsn yor 
l layır, vaktınde bıılunsanız da 

neyı.:o y'1. ·ardı? SL: Dav d Colh:: ·son'un 
21\Cak uz:<.1. < bir akrab ... ~ı ayı .. tsı ~ • 

- Oh, z.aı.. m Ben on\.L"'1 yeğen!
ylm. Babam ve o kor ... e$ idiler 

CDevanu Var) 

ı ·I ~~l!to1 l1 

24 1. ci kanun 1941 
18.00 Program ve Menıleket Saat 

Ayarı. 

18.03 Mü;ik: Radyo Dans Orkes
trası. 

18.25 Knnuşma (Dış P ·üiUKa HA· 
di.seler1). 

18.45 Radyo Çocu'< Kliıbü. 
19.30 Memleket Saat A,J'a rı ve Ajans 

Haberleri. 
19.45 Serbes t 10 D• Jci:ka. 
19.55 Y.ı..ı.z l k : Şar.(1 ve 'Iürkı.Heı·, 
20. 15 Radyo Gazetesi. 
20.45 Müzik: Bir l!cli< Ttir<-.ü b~

reıı iyoruz. fidftanın •r; lrküsü: 
Koca Kuş . 

21 .00 Zira at Takvimi. 

21.10 Mtizlk: Karıı;ık Ş<ı rkılar. 
21.30 Konuşma (Sağlık Saati ). 
21.45 Müzik: Rlyn.!'eticumh ur Ban

dosu. (Şt.."f: Ihsön JCünçer). 

22.30 J.1emleket Saat Ayarı ve Ajaru 
H:ıberleri; Ziraat, Esham -
Tahvilat. Kambıyo - Nukut 
Bors.w (Fiyat). 

22.45 Mıizik: Dan• Müıiği (Pi.) 
22.55/2J.OO Yannkc Pıoıraın ve 

ı __ kapanl'.15. 

-·--· -------
-------=aımm'!", 

~:OK İ\İ DIKiş~·JLEH 1 

İhtiyaç vard .. Tnksire ahi- , 
-le karşısınd ı l:r.E.Ş. hanın. i' 

da MUAZZEZ terz- '· ~·<ı"e 
l:ı•.,.RiPillil müıacaaL" .ı. 

GAYRİ MENKUL SATIŞ iLANI 
Beyoğlu Sulh :\lahkenıelcri B a~kı'.ılip l i[;indcn; 

Yahyll Üçbaşaran ile ikametgahı halen meçhul Sa\·"l k ı.ı l!Syd nı ) . .n şaı
yian ve ml.istcı1·ckcn mutasarrıf bu!onduklaı Tat:t\il da Y h. r. - oJJc!Jı• 
nin K ilise sırası Hacı iUıcy s~ğın<la ..ıc Saks:'ı "l sokagı ıın aoşcsinC k~tn 
eski. 44, 46 yeni 42 N"o, !.1c •:!ıurn.:~katu I-1.:tnnan odaJnını ve ııamurhii. c:;. .ı. ve 
etraimda ik.l sokal;a d~1 yüzü oltın a-raziy-~ .ııavı 1. ;or kc•penıcll zcm:::ı katı lıii· 
gir har.ıp vr> ta.nlre muhtaç olup arsas1y1c bir'Wi.ıt Z43,..,0 metr w: _me. 
ı:nhili "iathiyesind ve tamamı ( 1500) Bin be.ş yuz lir ı kıymet. m :ılJl]nC'"' 

. nsinde bir fırın ~uyuunun ,'2.olesl zımnınd;ı açı~ · • tt ~ na:ya -:onuı 11uştıı. 

Birtnci aç:k arth!'"TTlası 19/1/942 tarL n te• 'lL eden Pc:zarte:. gtlnu $W•& 
14 ten 16 ya kadar Bı:yoğlu Sulh Mahkemeierı kalem OdL.nda Ba,,kat ) "l-eı· 
dinde y.:ıp;lacaktıl'. Arttırrr:a bC'delı nı.uh~--nmcn :c:.yı ~· .1 )""'l c ye:...,i .,eşi· 
ni bulmadıgı t<ıkdlrde en çok .-ırttra.nın t\ıuhhüdi.ı bak~ k.aıınıJk üzere nüza-
yedc on gün temdit oluına-ak ikinci açık a.·i.tıl;T .• H;ı 29/1/942 tarihine r,ü51d~ıf 
PcTf,eırbe günü sant 14 ten 16 ya kadar icra edilerek en ço.r:: arttıran kat'i 
olarak jhale edilecektir. 

İhale gününe kadar bittltecek ve birikmiş Bclf'd"ye bina vergileriy•c - 1;& 
hissenin vakıf icuresi r.ısscdarlara \iC lh.tılc pulu, de11· Hye rü· umu \'e J/6 
hissenin 20 senelik tiivı:z bedeli Tapu ve Kada : o hart art ın:ış!er ye .Jiıtlr. 

Arttırmaya iştirak edecek kimselerin gayri ·nenkulün kıymeti mtı.hamn1'!neSiw 

nin yil.zdc yedi buçuğu nisbetinde pey ukçesini veya mil'i b.r bank.Jn.11 bll 
nisbettc teminat mektubunu v-crnıleri şarttır. Arltırn1a bodelınLn kend~ine 1htı ... 
le olunan tarafu1da11 ~hale gününden itibaren ve ·ilecek mUhlet içinde rnol1 -
ken1c ka~sına ödenmesı mecburidl-r. Ödenınedlgi takdirde ihale feshedi1erdt 
kendisinden evvel ,•n yüksek teklifte bulunan kbrt.5C arıı!tm1ş ol~ J bedel 
ile alnı.aga r:ızı olursa on::ı ihale edilecek e o dn raıı olınaz veya bulu nıazsa 
hemen yedi gün mlkldetle arttırma.ya çıka~ıLEı.caktır. Yap!l · ~ ilıin l;jka"" 
darlara ttblig edilmb"ecektir. Müzayede svnunda en çok arttır:ına Jh~lc cdiJe.
C'ek \'e her iki halde b1r1nci ihale edilen kin~ ;kl ihlale .arı:<.·ı~ı:ı:ki farkfan ve 
;;::aı-.ı rdao mcıul t nı. • ı lac::ı:lc.tır. ihAle farkı ve g~n gOn lcri:ı. •-O;ıcle beş J":ıi2ı oY· 
"JCa hükme hacet knlmaksııııı tahstl olonacaktır İpott'k onıtı alacaklılar!~ 
ciiğet.• al<lkadarlar1n gayri menkul üzeı indeki hakla ını hı t: lle faiz ve mas· 

tala ve sa.;..reyc da.r 01a1ı ddialannı evrakı mUsbitc!eriy'", ı hi il~OO-,:ı ıti
brıren on beş gün içınde !..J.tış memuru c.lan Mahk<'me B:ı-... ıb:..ıe bl'dirme .. 
l~ri Hlzı.md1r . Aksi takdı de: hakları tapu sicilleriyle ~bit <l m :ı.ı.: .tar satış be• 
cielinin payl~ınasınd:'.1.n t.aı ·ı;; bırakılac ~kla rdır. Müwyedey,. ır::ık edenle-
ıin bütün ::eraiti kabul e:·~m ş ve evvelden öğrenn1i.ş ve Lll re·•~ gayri nJcnkul• 
talip bulunmu.5 oldukları addedile rek sonradan ilı ·oı:ları rr.c.·u ı l'lla-ınıyac~ğın· 

ean stıtış gününden C'.'\"C\ gayri mcnıku!il gezip gôrme!crl ve f~zla maıUm.ı,:ıt al .. 
m ak istiyenlerlıı. 941/35 No. lle Mahkeme Başkiı tipl iğinoe rn·.iracaat etmeler' 
ve Fır~nda ;y net etrrt~te iken halen il<n· ctg:\hı r.,,; ıl lııı;:..:,. rı ve Beyoğ· 
lu Sulh Üçüncü Hııkt .. k !\fahkemesinden gıyabında sadır olan 29/B/9.fl T. ve 
941/ 1636 No. in hükn1Un hu16:;as ı da 3/10/941 T ve fl''·O~ o. lu Tan ga .. 
zclcsiyle ilünen tebliğ olunnn hissedar Sava kızı Haydic;<..Jll s;>tı.ş ı:;artıarın:ı 
ve güniinü bild: ... en bu ilfin da tebliğ makan~ınn kaim (; ııak üzen~ iltı.n 
olunur. 941/35 

••••m HPyo~llında İst : kıaı caddt>~inde 370 nu maralı ••,...ı111-

BAK ER MAGAZASI N DA 
F.ı·kck kadın ve .ocuklara mahsu$ 

GABAR D IH L COY[HCOOT ve TREM ÇCOOT 
Kumaılarından m2mO.l ve her z&mnn olduğu gibi e-ı l l chısien 

MUŞAMBA ve PALTOLil lMJZ 
~Juhterem ınü~terilerl nln emrine ftma:ıe buhınrr, ktatı . 

Fatıh İkinci Hul<.uk Mahkeo-.esi Sat ı.ş Memurluğundan; 

Habibe Petro ve Anastasın tasarrui ~jrıoda bulL:nsn f ıaty.Jda .:\tlruııor 
İlya., nmhallesinllen !! ... ı.. :\tar,cu &okogınd·· eski 17 yen. 19 N Jll6 Jirı kıyınc:.JJ 
afü;up ev iı:aleı Şll)'U i\:i.U.:tiyle alideki ;.lrtlar daireı;in<lc f n ~ nl.: Ba:;o-
kö.tıbi odas;ndc... (13/l/9.t2) tarihine n:ıu ... lf S ... Jı gi:ınlı s rıt :ı 'ü y. k dar 
sntı!ac:aktır O gür 1i n~uhaınn1-en kıyıneun o i5 ini bu' k.dırdc ihale 
edilect:k ak ta <;.u.ı dl! ı l liOn arfJtıranın taahhüdü bak. k.ı. "'< !iuretiyie 
23/1/942 ta Uı ıc B Cuma günll c.yni l'aattc ve ay,.. ın hJlde arttı.r• 
ır.aya devam edıletl.ı{ e 1 çok arltırana lha.e eC..!ccektir. 

1-IUDUDU· Bir tar.ıiı Agavni hanes. bir tarr.fı f\,fasıın f haıı.esI ba.h" 
çcsi ve bir tar;:ıf: t:ıdki<.inı, i~bu ev vakıftır. 

EVSAFL Kapıdan giril ince bir ulak s.nhanlık çf~ c'ost. ıı ro bir <sof:ı. üze
rinde iki oda bir :ıe 1 : merdivenle aşağıya inilince blr t:::ı hk VC' n1 :...~k kırını ... 
zı çini döşeii mutfaktan bahçeye çıki. • naııc;;~e kıı) " bı ka"' etgaç var ... 
dır. MHtfüktan bir kapı ile sokağa d a ı.;ıil. ı hr sofado.n )'U~~i.l'"l)'a ı; .• -cılınca bir 
sofa üzrind e iki oda ve sofada yük dolap mevcuıttur. Y;..ıngın duva r ı vardır~ 
l!;lektr ik vardı r. 

1 - İ§bu gayri menkulde müseccel ve gayri müseccel hak ~ahıplertnin 
tarih~ il ilr.d:ın itibareıı 15 gün zarlu1da ,.f'c•,a.-ltiyl.ı-- blrl·;-:1~ n Uracaat?i.1rı Ji"ı'Zln'l'" 
dır. Aksi halde g:ıyri müseccel hak sah jplerl PSiYlaşınadan ha. ·iç k;;ıhrlar 

2 - Arttırın"'ya iştirak edecekle r 7,J nısbı.:t.n<lt: pıy verecekler. 
3 - Arttırma bedeli peşindir. Memur kan uni mehil \<'rcbıı r 

4 - Ml)Şterl bedeli ihaJey i miadın da vermezse ihale feshPdilcrek y en).. 
den arttırma yapılır ve a radaki fark ve zarar bilD. hükUn1 mii~tcrıderı 
alını r. 

5 - Tarihi ihaleye kadar vergiler hissedarlara ve tellfı wye ile 2f) ~erıel • 
Evkaf tfıviz bedeH mü:teriyc aittir. 

6 - Şartname bugünden itibaren h erkesin görebilecegı .uret tc o.1ç ı ktır• 
Fazla malüınat almak istiyenlerin satış/200 N: ile memur;yctiuıızc mUr04..Jat• 
lerı Iaz:ımdır 

A - İşbu gayri menkuldeki Anastasın hi~sesl ist;:ı.nbul İcra Riya ... ,rnısı 
926/4680 No. ile mahcuzdur. 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

«Tazyiki hava ve gC<.. usulı ile nıt"r 
rr.i atan eslfıhat nariyc Balistik hası
latını arttırn ak usull.' ha:kk.ndaki 
1p• a için İktısnt Vekfı.Jet..n<ten fst h
al ~dHıniş o!an l:l Sonkinun 1932 ı...

rih ve 1329 No . • iı ihtira b<"ratın 

'hUvn ettfğ, hukuku. t-askasıl' de'"' 
vir vC'yahut iCl.idl Tt 1-· c ~ vk~i 
tiile koy'nak ;cin s· iyct c eb!"" 
le('egı teklif rclt'. c +ı:- oln1 :.<1 ' ıJ 
husuı fazı· ı· lti • edi ıt .. 
yenle n Gala-• ı · , \s n J{.ı 5 ıııcl 
kat 1 3 N J nar.,lnra nt.. ;..ıc. ı ~-... 
len.eler! iL'ııı ~:11nJr, 


