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BirmuhakkakiHindistan
ihtiyacı karşı- ı d a a ya k -

r 
Japon tayya-
releri Şika
goya kadar 

OçJa on 
nakliye ve arne ile E-knıek Tevzi-

lamak için lanma ha
Dar g;nlerie' -~l~:- 1 re ketı• arttı 
gelen maddelenn yok • gittiler! 

1m~~·nge-ı atı 
mısı batı 

... çin Yeni Karar a 
luğunu telafi edecek ka
im maddeleri düıüne • 
cek, bulacak, yaptıra • . 
cak bir tetkik bürosuna 
ihtiyaç vardır, 

---·---Hindistan Birliği Rei
si Doktor Savaraka j 

görülen lüzum üzeri- \ 

1 Şehirde 
alarm90da· 
kikasürdü 

• 
Amerika Bah~iye Ne
zaretinin Noel günün
deki faali}eti anla· 

Başvekilin Reisliğinde İstan-
• 

--·~ 
Ya:uuı: ETEM iZZET BENiCE ne tevkif edildi tan tebliği 

Vaşi.ogton 27 (A.A.) - Bab.ryie 
Nazı.rlııgı teıblij'ıi: 

bul,Ankara,lzmirValileri a .. 
Ankaradan 

Dünya yollarıwn tıkanık biıl" 

• hale gelişi mılletkri !.endi yağla.. 
rı ile kavrulıııak V"Zi)eline •ok. 
tu. }[ ollar ne ~aman istenildiği 
ol~iıde, isten ild ıği gibi asılabilir. 
Ilt:ııu bııı;wıkü lıarp durumu içi.o.. 
de kc•in bir şekil.le tahmin etme. 
nin iınkiını yuktur. :'.lücadeleııi.ıı 
muhıelii iı.tikanıetleru.,ki gelişi. 

ıniuo lıağlı bir iş. 

Bangkok 27 (A.A.) - Bilhassa 
Bengal'dl', Trawankor'da ve De.. 
kand'a gıtgide artan bir milli a. 
yaklanma harekı?lln!.n meoveuıch. 
yetini bildiren Hindistan .lıa:ber • 
!eri, Hmdstan'ı-n en Heri adam • 
larıooan biri olan Hindistan Bir. 
!iği reis, Dr. Savarka'ın twkif e.. 
dHmesilc resmen teeyyüt et~ 
tir. 

Doğu ,ımaı ıabt

Une Japonlar ml
teadd1t bo•llalar 

Uzak,...ark: Noel günü Uzak • 
~arkta di!niızaltı gemilerimizin 
faalıiyet gösterdıld~ri hakkında • 
ki basın haberleri teeyyüt etmiş. 
tir. 

lıilige Vekaletinde toplandılar 

Hu vazıyet karşısında memle. 
ket dahılinde olmıyaıı iptid:ıi ve 
mamul maddeleri telaii edecek 
kaim ınadoelcri mıimkün olduğu 
n1>bcttc Jüşünı•ıck, aramak, bul. 
mak vaziyetinde olan milletler 

lngiliz tebaası Fransız 
fasından ayrılıyor 

Tahro.n 27 (A.A.) - Birçok tn. 
giliz tebaası, tı.hliye edild·ikleıü 
Fr.ııı;;ız Fa.;ından Cebel-üttarrka 

attıla~ı 
Buenos.Aires, 27 (A.A.) -

Stclani: Dün Şikaro'da ha. 
va tehlikeııi işareti verilmiş 
ve doğu şimal sahilinde, düş. 
man tayyareleri göriildiiğü 

bildirilmiştir. Hava tehlikesi 
90 dakika sürmüştür. Japon 
tayyartıleı·inden doğu şimnl 

sahiline müteaddit bombalar 
atıldığı tahmin olunmaktadır. 

Amiral Ha.rt'tan gelen hır tel. 
grai'ta düşmanm bir n~ye ge
rnıa.i ile ·bir mayn tarama gemi • 
sinin batırıldığı biMiril'm<'.ktEdr. 
Diğer bir nakliye gemisi ve ·b~ 

deniıt tayyareleri mal.>z.eme ge • 
mi.si, ağlebi dhtimal 'batırılırnış • 
br. 

Şarki Pasiiik: Donanmanın düş.. 
man denizattı geımilerine karşı 

(Devamı 3 llnMl Sahifede) 

İshınbul için verile
cek 800 bin küsur 
karnenin doldurul
ması için bir teşkilat 
kuruluyor • Karne
ler her semtte bek
çiler tarafından 

tevzi olunacak~ 

araslnda biz de varız. Giy ime, ı----;:;::;::;::;::;::;::;:::;::;::;::;::;::;:;;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;:::;----
yiyirue ait ıwıddclt>xle, ipkasmda 1 1 
~:.;;;~:iri~~~::.:m·~::u::ıl~:~: =ılfl HARP VA zı· YE T/.,.11= 

Ankara 27 (Telefonla) - Şdı.. 
rını!~ıl.' lıu~unmDkta olan is aıı
\:ıu·l vaf.i.51 B. Llıtfı Kırdar ile, İ'l.. 
nıır vaJ.:Bi B. Fuat, Ankara valıisi 
B. Nevzat Tandıoğanın da iı;tira.. 
kile dün Baııvekihmiz doktor B. 
Ref:ik Say<laımı.n rei6li~in<le Da. 
lı~ ,ve Ve>kôletiıı<lcn toplanarak 
elomeğ.n .k.aıııe ıle tevziatı hak • 
kır.<la görü~iişlerdir. 

içiu mesele yoktur. Nihayet buıı.. • 
lann yokluğuna alışılır veya kul. _ _ 
laııılıııa>uulon vazgeçilir. Fakat, 

bclıcmclıal bulunma" birinci de- Şark cephesı·nde Sovyet kıt'a-
rctcdc ~art ve hayali ehemmiyet 

:~::;au 01ı:::~:e1b~~:'a~:j~~,~~:u ları Kaluga şehrini· geri ald.ılar 
görebilecek maddeleri bulmak, 
ikame etmek için bir tedkik bil. 

rornua ihtiyaç vardır. Bu tl!knik L • b 'J M •h b • • k k 
büronun adece fen ve ilim adam. ı g a a . ı ver ordusunun uy Ü ıs mı 
!arından müteşekkil ve vazifesi.. 

nin yine ...ı.,.,e ilmi ve fenni sa. Bingazi cenubunda çekilmige devam ediyor 
hada bilhaua · ve lilteratu. 

arda olacaiı a · anlu. Fen ve ( f İ f f ""\ 
kimya ilminde ilerlemiş milletle. y Az AN : • s. Es K Bu K R Eş ATA ş EM L TERİ J 
riu çoj:unda bugün asli mııddeler 
yerine kaim ve terkibi maddeler 1) Şark cephe<iııde: j ri almışlardır. Sıvııstoıpol'da Al. j ıkinıci RlJS seferin.c giııişOOilınek 
kulanılıyOi".Y<mek yerine besleyi- Leningraıcl çevn~inde, Moıı • manlar Jll\1harebeye yeni kuv • ;çin 2laten 4.5 ay ;ç>nde hazırlana. 
ci kudreti haiz vitamin komprime. kova gaı>lıiıııde ve Doneı; h<lvza. · \-etler sünnü~lerd:ır. Rıırs müda • bl'rler. Bu arooa bru;ka bir cep. 
leri başta olmak iizere birçok sun'i sınıda Sovyet ordulan taarruzla. !ilerin vaziyeti t<ıhlike1i bi.r saf. lıe daha açmak, ikinci Rus sefe-
ır;ıdalar istihsal olunduğu gibi rma devam etmi~ler; fakat Al - haya giırnıişti-r. Alanan orduları • rine birinoisindelainıılen daha za. 
sanayi, imal ve işletmede lüzumlu man müdafaas• öniiııde önemli nın bu arada veya baharda yeni yif kU'VV'etlerle atılma'k demek • 
birçok maddeler de akla gelme- bir ilerl"ey-iş yapama.ıtıl!Şlal'dır. bix ceplıP. a açmalarına ihti. tir ki Alman Beşkıumandanhğın.. 
dik şekillttde fnild ve kimyev1 Yalnız Kaluga şehnini RtJSlar ge- mal verilemez. Alman ordul.ırı (l><'V"nıı s linci\ ;fede) 
teı.irlerle suıı'i surette elde edil. 1----------------------------------------
miş ve asıllarıwn yerioo ikame 
olunmuıtur. 

Bizim memleketle de en çok 
muhtaç olduğumuz ve bıwiçiell 
ır;etirtmek mecburiyetinde kaldı.. 
ğııııız birçok maddelerin yerine 
bu şelcildc kainı ve sun'i madde
ler ikame etmek belki de nıüm.. 
kün olacak, ilmi ve fenni ehliye.. 
timir. bunıı kifayet cdeeeklir. An.. 
cak, her sahada bu tedkik ve a. 
raştumaları yapacak, saliibiyetli 
bir devlet müessesesi olabilir. 
Koordinasyon Hcy'etine bağlana. 
cak böyle bil' enstitünün teşkili 
tahmin ediyoruz lci, sun'i benzin.. 
den, sun'i yağdan, bun'i gıdaya 
kadar her türlü sınai t~ebbüs uıı. 
surunu temin veya arama bakı.. 
nımdan büyük faydalar ortaya 
çıkaracak ve icabında hiç değilse, 
herhangi muhtaç olduğumuz bir 
maddeyi memleket dahilinde sun'i 
şekilde yapıp yapamamanın müm. 
kiin olup olamıyaçağmı da sür. 
atle ifade edecek bir teknik sa. 
Jahiy.-t ve müşavere müessesesi 
karşımızda bulunacaktır. Böyle 
J.ir müeı;se&e yalnız harp içinde 
değil. harpten soma da mütemadi 
tekamül ve inlıişafı ile bize çok 
faydalı olabilir. 

ETEM iZZET BENiCE 

UZAK ŞARK'TA 

Harp Vaziyeti 1 MİLLİ ŞEF 
1 • 

Manilla9a bir ı · Mecliste 
günde 5 lıava Meşgul ·' 

akını gapz/dı / ?w,~a~ ~e~fo~aır_ ı 
İpoh şehrindeki ka- 1 Milli ŞeC ismet lnl'nii, dün 1 

; Biiyük Milkt Meclisine gele-
dın ve çccu~ laı tah· 1 rek bir müddet mc~gul oJ. 

liye cc' ildi muşlardır. 
. Diğer taraftan J\Ieclis dün. 

kü toplantısında BaJranı ve 1 

1 Yılbaşı müııns~betilc :; Kiınıı- . 
nusaniye kadar tatH karan ] 

1 vermiştir. . 

VAŞiNGTON 

KONFERANSI 

Ruzvelt S?v
get Sefiri ile 

de görüştü 
Amerika Cumhurre
isi Kanada Başveki· 

lini de kabul etııti 
V· inglon 27 (A.A.J - İngili,,. 

Amerikan harp konkı anısı azası; 

dünkü cuma günü, büıün gün 
i<;l'ına haliooe kalm ·!ardır. M. 

(Devamı 3 üncü S4bift>de) 

Manillo, 27 ( \ A) - Dünkü 
cuma günü sa'lt 17 den it.ibaren 
bir :;aatten fazla nıt.<.klet 17 tane 
Japon tayya~. iki dalga halin
de, Manilla üzerinde uçmuşlardıt'. 
Bu, ayni gün zarfında, beşinci 
tayyare hücumu idi.Man.iliarun do. 
ğu şimalinc ve körfez bölgesine 
bombalar atılmışt•r. Tayyareler 
alçakt>an uçuyorlar ve Manilla'nm 
askeri hedef olmaktan çıktığını 
bildiren General Mac Arthur'un 
beyannamesi muhtıeviyatının sıh
hatini tahkikle meşgul gibı göI'il. 
nüyorlacdı. 

Amerikanvari ir 
Gece Hırsızlığı! 

(Devamı a üncti SahHede) 

Kar fırtınasının sebep olduğu kazalar 

Artist Vasfi Riza 'nın Mecidiyeköyündeki 
ev;ne girip telefon telini kesen bir 

sahte arkadaşı birçok l<ıymetJ' eşya a.,ırdı ! 

• 
!Devamı 3 üncü Sahifede) 

o--~ 

lngilteredeki 
. talebelerimiz 
f Perşenbe günü Radyo 
vasıta sile ailelerile 

konuşacaklar 
İngiltere<k tah~ildc bulunan 

talebeleııimiz Londı·a radyoou 
. (B.B.C.) vasıtaııilc peyderpey a.. 

;Jelerile görü"ıncktooirler. Ge - ' 
çe.nlcrde yapılan lıôr görüışıneden 

sonra bu perşembe günü de Dev. 
Jet Denizvolları hesabma oku - 1 
yan talebeler Türkıye saatilc sa. j 
at 14,15 de Londradan ayni rad. 
yo vasıUısile ailelerine hitaıp e • 
<l'erek 1ı:ıoıouııacaldardtr. 

Yeni Pi
narhı 

• 
ır 

Bu s""'bahtan itibaren 
tatbjkata geçildi : 

Fiat Mürakabe Komisyonu, diın 
öğleden sonra yaptığı toplantmn
da pirince topl<.n '"' perakende 
satışlara göre narh koymuştur: 

Kastamonu toptan 44,72, pera
kende 49,50, Aııtaly toptan 38,48, 
pcrakrnde 45,50, Stoyhan, Mar~ 
Hatay toplan 36,40, perake :de 
40,50 kuruş ve cnııtimden sat. 
lacaktır. Bu nev lc.-in benzerlt>ıi 
de bu fiatlerı· göre hesap c<lile
cektir. Narh, bugünden it.ibaren 
tatbik edilmiy0 başlanmıştır. 

Bir doğum f aci
ası daha oldu! 

Saray köyünden Haseki- has • 
tan-c3ine getıirilirkcn Sa.r~ köy 
,.bef;in;n yanlış ha:rek<:Li yüzün • 
drn lllhrabı artan bir kadının 

Beş et kamyonu, iki 
motör yolda kaldı 

j Bakrrköy do "·um evine naklo • 
Şehir TlyMrosu ar! tlerln<len B. ı.m yakı.nd» B. Vastı R>za ile n.ı•• .undutunu ve orada _ö1d~ünü 

Vuttfl Hiza Zobonuo \tccldiwe kö~ 

1

. lô'Oa:.:ailı11 ı d'1. .· ı.ı ILil ~hıs \ yszmııştık. Ditn de yeni bir do .. 

Ankara treni 1,5 saat gecikti 
Dün g yaj;'!Yla.ğa baışlryan ı 

kar, bı:ıgün de devaıl!' etmekte -
4ır. Karın kahımğı baızı ycrkrde 

20 saot m kadar vaa-dır. 'l'ıp- ile 
yal!d'8ıından nakil vasıta·la.rmda 

(Devamı 3 üncıi Sahl!ede) 

yünd<'"lç r· el ~l.r gece AmE'ri.. (l)ev.lnu ~ "JCLı. Sahıfede) (Devaml 3 üncü Sahifede) 
kanvarl blt h.ırsıı.lık vak·ası oln ı.: ------- ----------------....:...! 
tur: 

Gr·ce &aaı :.?O ıad~t~ıcrklde üstü f 
başt tem'z gfyiııoıI~ bn· g<'nç evin ka- 1 
pısını çalmış ve kar~ıısme ('lk:ın hiz
metçiye: 

- •B~nim >Sil. rr i\I.::hnı6t Ali.<lir, 
Beyin çok sooıhnl arkada.şıym. ı.;:e . 
di ı bu g.rcc ~l • J ı.:d ;. iısaf!r ft.a:lJ- 1 
c<.t~ heni rr.de bur.~r':n yllitınamı i ica 
eW!• deınlş ve odn.ya ~ıkar.ıık klef<>-

•• 
au aı;ıp s.uztle Suad i)·ede \'1b1i Ra • .: ~ 1 
göl!'i~rtür Kendi · ·n kız. karcteoi- \. ___ .... ________________ .... ___ ., 

950 şef' gramdmı 1000 grama çıkarı.lac4k ol.aıı ckm,eklerin-ıôz 

şçi ve Amele ere 
günde yarım k. 
ekm k veri ecek 
Beher nüfusun günlük isti 1iakı 
300 - 400 gram arasında o!~cak 
Ekmeğı nkaıne ile tevzıiatı Jıa.k. 

kında şohı'imiıı<de <le Mızıırlıklar 

ırerleımiştir. Her brının günlük 
çıkardı:/lı ekmek nt.ktarı ile ne 
kadar satış yaptığı eetV'!!'l1er ha • 
.tinde teshil olu.nmuştur. Tatbi • 
kata geçilıcli·kten ron.-a her fırına 
1Babet edecek karne miktarında 
um ve:ni-lroeJdir. 

Ka'l'JIE \·le i~il~re günde aı;gari 
yarım ~ci.Jo, diğer nüfur; b3fiına da 

GÜNÜN 

IÇiNDEN 

• Y"§lıllU giirc • hforciün 300 • 100 
granı arasıı,da ed<tJn,k vErH c<'-ğı 

anla~:lma.ktadır 

EKMEKLER 400 GRAM ı 11 
OLACAK? 

Ekmekler 950 gramdan l k:le. 
ya çıkarıla.rak takcim "ı;i kr' y • 
kstırıJacaık V<! iıel" <kdôr• ;' e-:c 
gramlık ekmekler r. v. pılac:ık. 
tır. 

Tıp sadece bir gelir, geçim 
vasıtası değildi.-! 

Ne ilk oltı.rak 1öyicn1i:ş olm&k, ne 
df Ozerlnc.;'" «;vk durmuş bulunmak 
ut:reflnl kendırne ayırmr.k niyetin
deyim. HayıL. ııa ben ı;öylc:mJş.ırn, 

ha btr ba.ıık• arkod3ş yalnız b<l me-
leyi bir def.a dnh.:l t le alırken bu

nun, üzf"rlnöc <;ok ıil. ·u1muş bir da
va odı• ~ınnı unlİtmak iııtemediğtml 
belirtmeyi doğru buluyorum: · 

•Trp il<! U.lli olanlar, bler mıo
mur olsunlar. iller oeı·be.t çalıpn; 
ıar her an cvazifc haliJıde» dlrler. 
Btmlar için gece ııündüz yoktur. 
Bunlar ~in hatıa sonu, pazar veya 
bayram yolcl:ur. Hatta bunlar. ken
dilerinden btr yard11n bek.lendi~i 
anda. yorgunluk veya mezun bulun
mak gibi beylm ııebeı>l<'rln zırtıırıa 
da bürünemezler.> 

Bir hastaya bakmak için çağırıl
dığı zaman, b4r doktor ıaatkıe ba
kıp: -

- Oooo ... Voltil pek gee ... Gele
mem! 

Diyemez , 
Bir ebe, bir dojuııı için çağırı • 

lnca perdeyi arnlayJp sokağı kon.
trol ~rek: 

- Hava pek karanlık.. 
• G~enin buly.ıdıığu ,.eı· pek 

uzak. 
- Buvvv! Her yeri don tutınut. 

sı!rın altında 15 derece soluk ,~ar! 

Diyemez 
• Acele yetiftirllem<!mool bit' "" -
taınd:lŞJn canına. m-ıl ul~c:Wc biı.· ..'4c 
veya be 11111 lçıa bir eczacı: 

- İlaç hazır, 
k~t parayı pc~.n 

alr ıııt 

Diyemez. 

in azif 

ı da 41 ..... ır. fa· 
(!l.::l?Diz. hava 

l.h:rhal arr,eııy;:rt rna .ısına 3 .,.ıı-
r. tP Uwa.k y~n1~ .. ı .ı.cabcde:u bıı 
ha tu.,Ya. ister n.~ c.:J, :tc; hu .l61 
ı b" • ,:ıştane kapı nı açmarn-.ız • 
!ık edemez. 

L.:..,,'1 Lıp ne yulıuz g·e.µr getiren 
bil ~.lıJiJur. ~e d.e ş. dece biı: ae
çinıne vasıta~ı . 

Bir vatış:. h&.f\·tm tarafından .,,.!
J"ılm.ıı. ya.but b:r yü · ek ağ:.ıçt;,ı. 
v~y~ ~•<.ırctln yu\Drlannuı birı&. 

yardım etmek, y~ u bır dcrt."Y• 
d~~w kurtarn•g-r· • lışrnak e..
..,.,.. !:~ baiJıyan Jıı. anlık.. ı;aıc clo
k·;Lırd.Lkçe, ha..o;ta.Jar iı_?:ikeıt gOl -
Jn~K--r ve yardın~ arayau.J.ar i;ıı1rşı ... 
sınt.ıa elbctte, ~~ dJ.lıa üuygulı.ı 
olnl&k mevkiindec..i:l.ı: Deni.lehılır kt 

k ıus:ınlar araıunda bir fevkaJAde-
liık. bir feragat ntirnunesi gibi l!Ü• 
z ,;:("ro bu ne\·' ,,ı ~k.ıtler, bugt...,. 
kii tnsanla.r Mr<ıs?ııd~~. kCı.ı'$lh~ı bdı:ıı
lennıeden yapıla<·.ak bb· va7Jfe de
rtte.sine yti.k elnı:işlir. 

• Bu CBa.slar i.b:crmd bit·Wıı.ıııre, 
iiç giiıı P.vvel, Son fı.:l n.fuı 1nbcr 
vermiş ol<lufu ~!r ~Mı..:, ••~. Bü
yW:ad.Mta çal'Jnldı• ... ere ~1m•.rm 

ı 1&nıı l lf' t m benim Jiı!t.._ 
om dei•ldlr> diy ' ~ •ri be<>ot• 
dan savır.Jıi oı.on il y k1o1"1 n ııl

k5.yesi beniın kae. r ~ .le ""' • 
ıuıuzı llkmte olur. 



•. . . 
2-SON TELGRAF 1 nri ltANUN 1Mt 

f· ALK FİLOZOFU 
= 

YOLCULUK 
t.111etikalı fabril<aför, heop 

cdıyor, kitnp ediyor, hu kam.. 
~on, nneak iki ton yük kalclıra.. 
bilir, diyor. Ve etıketı vuru .. 
yor: •İki tonluk kamyon . 

Ila~ır. biz, lıwııı kabul ctmi .. 
l oruz. Birtakun ala) lı şoförler, 
cgrl Liifrü Anadolu ~oscsi üze. 
r~nde gltmiyc ı1ı:ıhkü1n iki ton .. 
hık kam) onıı, 4U yolcu bindiri.. 
yor •·c d.ıha üst katma da Ay .. 
rıca toıı)a• nğıdıgmda c~ya 
yüklüyor. 

Kamyon bu.. nihayet onııu 

da bir ıııuka.-omrt derecesi, 
;,tiap hacmi, tahnmmiilil vat'. 
Yolda, •çat• diyor, kırılıyor. 
Yolrular yolwıdnn kalıy_or, Cf.. 
)alar ya~murda ıslanıyor, tren, 
V•pur kaçıyor. 

Fakat, kimin uınunmda?. 
lt'alıu, bu kamyona ancak z• 

Z hl~iLlK 

TAHTF.J,8.1\RİR 

uı ... ı. Şark harbinde Japon.la.. 
rın kullandıkları iki ki~iliJı. tah.. 
lelb:ıhirl ri duyu ya11 k:ılnıadı. 
Bu illiüıın bııı:üne kadar uasıl 
gizli kaldığı ~yanı dikkattir. 
Halbuki, hakikatte, hımlm· birer 
&i~ilik tuhtelbahirl.r, dcın~tir. 
Çünkli: Malüm ya, .Japonlar, ırk 
itibarile kısa boylu, ufaktrfek in.. 
aanlardU'. 

Ht\RRE Ul\i.ıı 

ı iI.:\ıum 

Holh·ud denen si•ıcm:ı p"yilah. 
tıuJn artık lıarbc dair iiJnılcr <'CV. 

rilmiye başlanmış! P ilik.de,, la. 
pcmlar, An.<-rikau donaanıa•ınıı ı 
bli) dk darhe!er indirdikJeıiui süy. 1 

lüyorlar. 
• •., malum?. Belki. bu lıarc:ket.. 

for, film ic&bıdır. 
S~z, ~<'nar;yonun n tkc~ioc ha. 

kın: 

TLI{MiL 

KELlnrnsi 

JJizim ı:aıeieılo Jlalük Cemal 
atckınil• kelimesini en rok kuL 
lannn arkad1111tr, G<>Çenkrde, bir 
vesile ile lıir arkada~ şöylo dedi: 

- Neden aeaha, .tclı.mid•e bu 
kadar dü,.Jt.ün?. 

- •.ı. ·ccip Fazıt.ıu tekmıl ha. 
lı;,.riui aldıktan sourı, bu kelime. 
ye dalın çok tlüstli .• 

KAOJN 

Rl'!IİYA1'l 

REŞAT FEYZi 

yolcu bmdirilebilir ve bir fon 
kadnr ~5YD yüklenir .• 
Bııuu soyliyttck nııoltam, in. 

snn nerede?. ~oför nıua~·ini 
bildiğin! oknyoT, olör bildiği.. 
ni söylüyor, ar:ıl>anın patronu 
bildiği türl..-üyü çağırıyor. 

Arada ka.laııın unı çık•lll. 

Arada kndan yolctıhnlır. On.. 

Jar ne olaeakr. Onlara düşü.. 
nen l>ir makanı olmnk gı:rek .. 
bu ıwd.a:n, beledil·elcııdir. Fa.. 

.kat, l:ıir kcınıc:lk cıl3un, bu bele.. 
diyeler, alaylı şoförlerin idare .. 
sindel<l lüunyoıa we otoblislare 
nasıl ve ne kadar i.ıuıın ,.e eşya 
)üklewliglııi merM: edip göl' .. 
ınemlşlerdir. 

i~te, taşrada, kara )·olculuğu, 
bu tuİn\ al 'Üze-re dcvıuu edip 
gidiyor. 

üka atlı 
Sergiler 

Resim ve fotograf 
amatörleri için iki 

büyük sergi açı ıyor 
Amatör!~· ve Gan'alk:.irlar.. t.eş.. 

\1lk et.I! ek r.:;.;k!On<lolc Emınönü 

Ha kev ..... ~1.t:ı ~ır cto!ög af ser. 
g~~,.. V-0 OJ..}.i.-ICa blr ; 'ctc:;:m SCr .. 

1}16İ> açmağı ·araorl;çLımıctır Bu 
fıt-ı· ilö scrgı de 1 O ~. ı.mu.ıa ni 
1942 cı.,. a<L~>i c; u &dac-kı..-. 
Haık n:z:;.an i er arzu ttlen 

sa.n'.itk~r amaıtôrıer ibtJr sergL C're 
eser g<irıaererek !iiı1ırak edebili' • 
cckt~ .. l i ~·ilgi, 2 i 'j~:ıı • ve 
~ ün u ,ü kazarı ır,ı f'a ~ n:ı .. 
s!p bir€r hL'llye vcrıl ~r.ktir. 

D •er t ~(tan 2:ı Şlloal'" Ar .. 
;cara H lkcv.n;ckı eli ı k ~](Ti u .. 
mum fntogra! ve resim ~ T~,'lerh 
açılacaktu Heı· Hatkovindeki 
crrgide l , lif(, !! in lij!, ve 
3 uncüh~ı..ü kazarımıış cıl--ı foto .. 
graflar ve l..bLolar bu ik! s<-ı-giye 
goııd<· 1 :1;; !·ttr. Or~da k zarur • 
:arsa da ,ıyı ı:a mukiıfat \'Crile .. 
cd .... fr. 

Giınderık>::ek olan fol~flaırın 
\izerlcı üıd_ rctıış yapmak mcm. 
ııud:...-. Tlesıml<r yağlı '!x>ya, sulu 

ooy a, ,ı.ıstcl, '"'ilıi· otort •-c tsıı.. 
ta itlerine gravür \"C knra kaleom, 
dMCr ı:;·bi redm sarı'altna <fah;f 
.olan her .. ı-c-.r, esc.1ı:..;.I'Clı.c:1 <~Jabi • 
lcceklir. 

Yurtlarda yer 
yatağında 

yatan taleheler! 
l\ndın ruhiyatına dıııir bir ma. 

ble okuyorlardı. Hir cilmlede 
SÖllc deni~·ordu: •Kadıll!.'1. -rnyıf 
olduğu Anları kestirmek büyük 
bir fikrt -zaferdir.• 

Üniversite Rektörü 

1 
yüksek tahsil yurtla4 

~ rını tefti~e başladı 
Ilizinı Osman Cemıol şıı cevalıı 

verdi: 
- İpek çorap satan diikkimlar 

ünlinden ge~erken, ~aduıın en za. 
yıf anıdır. 

AHMET R.!.UF 

El~mesınavlarıl 
Bu yıl hangi dersler
den yapılacağı tesbit 1 

olundu 
Bu }"il dc'Vlet orta okul eleme 

ımt'.h.ı.nlarımn tiırk.,.c matema .. 
til; , e tnb'ii llim!Prd~n yapıkr.a.sı 
'tali:n ve teı~l.Jiye da.rc-s~ terafın .. 
dm kararlm;tm'nrak dün 'bütlin 
.!g l ıere b.Ud.dmt<'ir. 

-~--

Bir sahttı ia~e manurunızn 
mariltıti! 

Jı<ırkö} imde },büü< ya cadde .. 
r. rcle 11 nurr.araıda bakıkal Or • 
' n·ı,.ın diikkiınına gelen, temiz 
ve k:bdr kl)"liiet.ıi ıb;r rnüş\erı bir 
.paket .sigaoo almı:.: \~ hu ... -esıle 
,.e bakkal kadınla alı.i>ı;p olmuş.. 

tur. K oo:Sini b:r c.a.,'<' ı~muru• 
oıarak tan;tan meçhul ,µhı.:; bir 
c-~rnl çeki.rd<lk kaıhve getirmek 
iiz<'re Orjinidea yüz ~ı:nH lira 
almış, .:>tıın'.~-!ir. 

Bil.ilıare orlacia goı uııoı~yinoe 
ıuofdil lca<l~:z do!ar.ıimld.ı .. 
ğını anlıyaark polise müracaat 

etni~tir. Şimdi 'bu sahte · m~ 
ınuru dolandırıcı hi!r l Hafta a. • 
ıoını'ınak\adtr. 

Ü'nh·ersıte Rektörü B. Cemil 
Bilse! şehrimizd<>ki yülcck tahsil 
talcbu yurtlarını tcft~ btı:jlamış .. 
tır. ilk <'13rak Sultaııabmetteki 
Baltk~ir talebe yurdunu g<0zmiş.. 
tir. B. Cemil Bilse:! -bir muharri .. 
ri ck•mt..'!tir ki: 

•- Bal.ke,;tr talebe yurdwxla 
blrç<>k tal1'1ıclerin yer yatakların.. 
da ) .ıttıklarını gördüm. Bunlara 
!:aryol~ temin edeceğiz. AlTLCa 
kitapsız taleblcr< de kitap ,.cıreee.. 
ğiz. Tekmil ta:.el-e yurtl:ırmı ay .. 
n~n gez ~·f;ıo Gert'kı•n tedbirleri 
sür'atle alr.ca_: Vf l/l,;.;-1lar1n nok.. 
ı;;ınlarmı t.ela!ı eylı; ... ~iz .• 

Siirt vcliti fehrimW/e 
Sıirt , . .,~ Haiıık Ntu~ı Pepe .. 

_yi me"Luncn ı;ehnı •e gelmltJ.r. 

· sttıı:I411 lşlerı 
Dahİlıye Vek!ılt"t~, Bcl«tiyelere bfT 

taminı yaparak, ist:mU.k. ~rinden 
dula)" ar~n vaıt...cı-. ,...yetlerinıu 
önler.rr.e~hıi, &rtik bu. &"..bi 1;.t.J.yet.. 
le-re 1r.oe-Jdrı:n verilniC.1lesil\i bildirdi. 

Istiınhık :n<'\·zuu. '-a?ıa zJırade İ.: ... 
tanbc.ld.a ır.evcuttur. ı-;ir c.,'Ok: yerl~r 

isti.;nliıkr ~b'dir. İsti.trıl.Aık ediliyor, 
veya !stlml1k edik'oei::fü. (•:rkı .,,..._ 
la.r \':trdu kl ist.imlake t:1b1.di!·. n:u .... 
cnJ.leyh c ... ~r:.nde tıış.a.1_ m\İ:SaB<ie 0-

luntr:.am.a!cla<lır. Fak.ı.t. bcr.:ren tsliın-. 
lak tıe edilmcm-Oıkte. bedeli, mı:ııl sibl... 
bine ,-tti:meınelct.!dir. Bu 1=1 n.-. 
tar ne ob.cak"' s~-.t hen'li"ı gelme
m!şHr, denilebtli.. Jı~llat, ,s.:.ıgında, 

solund;ıkl analar ,.a • ~o!Mı: edi ln\ic 

*'·· BORHA.fıl CEVAT. _ 

~mb!l~ll' r 
. :· · i;,Uı!lJ~ , ı lMAHKEMELERDE 

Ya7.a~: 

HÜSE\iN BEHÇET 

abak tatl!aının 
zara eti 

1 "Her kesin gözü evvela parada 
soııra mevkidedir bunu iyi bili,, 

Yeni iaşe j 
teşkilatı 

kadrosu 
Bü bir tar~ta, K,llJak U.·~~..sırı _-.\el· m n ı? Be

l lı-!.>ait tahısl ile n..r::uu pek t&"i 
~ği.Ll r Fak•t. ııc.,1 günlcrdo bakı • 
yorum, bir bbak taUuı n:w..ld.c.ısı ~ıic ... 
1-l. BLJ g:unda lı:rı..oc~ ı:ı.nı.t ioı ~ta

!arın vHruueruı...:. !;)arı kabak taLlı -
ı....rı silJliıyur. Kı:.O ... k t<ı htit e:!k den 
bert evlerlınizde her 1.. ın:w. 1Jp1lan 
Ufr aıd:ı ınaddcs.i deı.,-ila,r. 

ll~'-ntur tatııları, ua .. ıa.\,· ar. s..ırı 

bumıa!ar "ı:tod ,,, ~ • r ıncıı. ~lıa&ı: 
tc:..,J. 4 revaç b:.h iı .. , ~ .. -z ve 
n!\.ekun alııt..yorLtZ da .• 

Geçenten::.e, bır lokantada rt"lltok.
ten tonra kJl.ı..:k bı~ı ;rt.-dlru.. l>ek 
neıfis bııldum. Yuır.ı'Ş:lk. Jtıek. gibi, 
pama<t &<b! b,.- i•; di. H<lc, $U')'ı> ı>elt 
!•u~tlt ld!. 

Ycnııck yerken, ysııtL"' mıda otu -
na blr zat, Lc;~m öııimıdek:l k•balı: 
tatlısına !mreaml>ı o!Jcak .ki o da, blr 
pur ·.yon ısmarladı. Şinl"".U. yanyana 
kab""'- U.14'1 yzyordu!<. 

Aı. sonra, bu ze\.K ·c kc.tılık t:ıt-

11.::iı hevesi artlı, bir ~ baktık, öl(.İel 

111atn.!a!"t'lan da k:ı.i>ak tatheı tsr.U'l:ı -
nljor. Ga soc ., .JOyı.:na, t!l3~n1ara 
k ... bal:: t.:ıu..... ;::yt1rl:ırdı. Kabağın ~ 
metten otduğıı soy.lOQ. '. :rakat, bu Ld
oıaya k rr~e hua.nruaı: .. ll. Me!elJ. ~e 
ve: turi;.,,nda akız k.ı~.ı.gı .r~ ıeği, ev
terMtlzde 1-:-aç dcla yenlr7. Kalı.ak. da-
11'1 ziyade basta gı<Uıısı \eUll<kl cd'llr· 
dl. Sa.kız: kn.bağı da öy!c asma kaba
lı cı.. bal !(p.bağı da. 

Asın:e1 k" J;tginın o ın:tya.hoş leae
lınl ds yabana ntm:ıınıı.k liztm.. Bol 
ı.·tt güzel yaJ:ı., k,,:.,b;ışl t·tlJ ~ma k.a
ba4\ı y=ııez ın>?. 

e:.ı kal>a~ının, he'ı·acı l<.:ıbaiırun 
azarr"8t \'e ihti,:arnı da bic :ne.eledir. 
Pişir.eden c\·"·eık~. ınanzarası oa&ıt .. 
<11.T'!. 

P1'j!(.U-n 'IC>n.r , kL-tlı:•lı:ır gibi san 

- Ceçer-!... Bu da geçer.. i\ ldır- ı 
m.ıı!... 51 oWııttça, ııhhei.U.~ otduk
ç-· hC'"';t:Y &-~· r U. tJr .;eçıy;;ı.r lıa, 
önırJr.ı. ıc~ki ur.Ak tefek, ar.ıi haUer ı 
m ge-zo::ıJ)'2C' '! llep:sl gl•c;;er •• Geniş 

ol! !!er ~iıı h~şl sıtğlık!... j 
- Yo:.. it,,,- IJ~ı b ı P•ral... Pa

ra! •. Pacı..n oldu nıu, sağ:ığı da. 1;a- ' 
tın ahr'iın,. Hayatı da .. Benin\ bh' 
Riı....:U ahbab n \&ı"d.:.. 

eller ic. ha.tı p:_oı radır ... P'J.ran. oı .. f 
madı mı ba,:n dardır• dertif. (Darda-- ( 
dır olacak) •• 'hveı: .. A!cn: para azl· f 
•iln- Sdinı pan, ıceüın para... <Yar 1 
rn P' ı ' ı ır ~~ :uh.;n! Y.oı, ıuu 
pıı!un! KUthMlıdır yoT\ıu!> r.'.lhmeUt 1 
bir hı:unl.nnecn vardı. Pcı.ra için derdi 
ki: cÖUiye de 1.'.tı.m; d.rlye dP. il· 
zını ..• Dchye do lıizun; Vt:Iiyc de 11-
..:ım~> Deli. de ol-an, vPU de olsan. 11-
.ıun, .• Öl.sen bi:~, paran olmaı.sa. ce
nazeıı ortalarJa kalır ... E~kt ııdamJ.a. .. 
r. l:r..lm.--z ın..:1.n., cu:wı ...uk. d·r ı;ıl.k• 
d'.y.e, bi.!' k(~ara bir kcıç altın <da! jr
dı. ırc •. re .iO!'ln~lar: 

- Cehenneme gider mksi.n?~ 
- Aylık kaç! Demiş. 
in.san. parayla, Cebenneıue bi.ıe 

gkler. 
Tt<"r"4.c.:Jn g5zü, evvela p.nra. sonra 

nıevk!ded.i'r. Mf'\"kf sahi:ptcı·l bile, 
bllmı..ız ınisL1, ta('irlcrc1 kontigyoncıı
tara, \Jan.k:erlcre, mlrasyedi!e.re, !a~ 
rlkaıtö~·ıere. bol p.:ıra lca.zana.nlara 
ııı.ı~a edcrh•c. E.:.:k~den. rütbei balcl 
e~ıa\J dan olanların bile sarraflarm 
e1h· C .tr olduğunu, herkese l>öbür
lenen, aturc·tn. dev1et1Cı:, &a1uahat
l(ı Eit·ndıil":- harerııtmın sarralfar 
karşı mda boyııolannın bükük ol~ 
duğWlu unutuyor: mll'5un'!' P<i.rası ola-

nl!l'l .~i ·~t z~~el!tn'?' ... Para ile Cen
net.le bı..e kÖjk i'ölhn almdığmı b.iik· 
ıncz. :ıü;;.m:' liuli 1 Nasredd!.n. IIoca 
D.Jn _cdır.: g b:: tPcı.ıayı ,.-c~·f'Tl c.ıodil

ğü ~lar: .. I-Ier i,;;•e. bu, böy?edir. iıı~ 
san cmet··l}ğ-0 kı1?1un-. attı.kto.ı.n f.:onraı 
::ııame olsa, Efl~tıa1 ol.s.'l, göı;e uçsa 
<>n p~ra etmez ... İtibar, hilrmc\, hop 
p~1.:ıd1r. N:ıved<lil Hocaıı•n , Ye 
l:ürk.• '11 ye~- hlkciyeshıı i:ahrl&ı~z 
nusı.r:? 

- I'ekl ... Hep>i '7: .. S~yledikle· 
ri.u:n 1'..t-pslni kabul ctthn a.n.mc, sı.h
hat balı.llne gellnc<', İl el<>~ ... <01· 

.,, ~ d1 ,. i,,.! c~3 ntJ.:ı b' nete.. srh
hat gibi> demlj, Koca Sült:yınau bi
le-! ... Mllyuncr olsan, S!.."ı:lıatıte olniadm 
r1~. bı lolar..a bır ,ey y!ye!n""-Zsm ... 
Neye yarar ki o servet o um.nu.f. 

- Mr~bur t:Kaytkçr yı batırl:ı.rnaz 
mtsm?. M.uharrir, 

- {:;.ba, d•ıni.ş! ... Nı> etttel dişle· 
ria var, inci glbi! .•• 

- I{aç paia eder?. Yiye<·e!c Şf!Y 
b:.ılarn.ad kh.·l .:.onra! ... 

Dt-:ulş kayıkçı. •• 4te. &l!~::atın de 
pa::ı c-lrr<>(lôğl a,:ld'ır ..• Ben!m :ııır...m 
olsun. dllnya<ıın her Cıtrııı!m; d •• wşır 
hasta!~ı.mı tedavi ettirJ.rlnı. Lii.sti;k.taı 
mide, kalb bile tdayor!a ... Ne di· 
yorsun sen'1 Hu"lib:ı, ı:dgi!.rt o~..up dU
şilıınıPkt( n, uyu7.: olt?p t.:::ı~\r..m:ık ha ... 

1 
71rlıd1r. bence... 1 

Para bah.-.ine, o kJ&r dalmışt:. k.L •. 
Mübaşir ge:Pp ôJr.u=urıtlaa dürtt· •.• 

- Y•hu, şc,nsl r.rcod~ .• :>en~ ç•· ı 
ğrıyo!"un1 yar un saattir .. l)e<lt. Bu ne 
dalgtrıhk! JJ;ıyJ! bak;ı.lım. 

Parayı sıhh;1.te ltn.~ edan ut, mit
başirln P<ilne t..kıh? =~rn<Oye 
girdi 

Bayramerreıi bizzat Vali 
tarafından 4ehrimize ıre
tirilertık ytıni tetkilit 1 

kanunusanide iıe 
•--- batlıyacak 

Vali ve Be'Yd ye Re• ;;i Lütfi 
Kırdar bayraınıl!'rlC:Si Ankaraclan 
~lli'Cektir. Lulıfl Kıııdar Arıka .. 
rn.va bilhassa İstanbulda kuıruı:ı,. 
cak olan yooi mınfaka ı:ışe teş.. 

'"ilB tırn n kedrosu illeı-ıme •e . 
m:ı.>larda lıa.lı.mınak üzzre git • 
ruışlır. Asıni zamnı-da yeni m~ 
dür ;ı,. iaşe, mürakab<\ kontrol 
~l>b~lcri )Cf!erlı' :ıı ele tayinlori 
kararlı:ı lırıiacaklır. 

Mınlı;:ı.a l~e Müdfu•Hiğünün 
yen! !?ne b!d8')·e! m :Şe 'b~ .. 
Jıyaeıı.ğı aıılaı;ılmrukf~dır .• lüdilr .. 
lük •\'-il müna;;ip .bir b:n.ı aran.. 
ır.ak aJır. VaFnln teşk!it k 
fllSUI;, ... bizzat g~tın}1csl ml.ihtc -
ıne!Jir. 

-··--..;>---
Fiat Mürakabtı Komi•yo

nunda bir istila 
Şehrlmlz Ffat :!\lürak:ıbe Bü. 

rosLt . c'1criı;ıdcn 1\·TuJı.sin Ila.ç is.. 
lifa cL:ııiı'.;ttr. i\foıl":ı.!~t)'.h eJı:ı ı·e 
~3ii vaz.f~sl ()~arı TJ(.'t-J.["('t 'ro1t3· 
fc'' ~TiJıfll'tl ~l"ğir <'.\ 

"'" ip<-k g 'li ti!kri, ır..a.::ıım durLI;Şu. !===============================! 
t:.l>ak !:ı;ı.ndckl sıra sıra a l diziU,! 
kar-şb. ıda ne di1şlinilnünüı;'! 

ViLAYET v• BELEDiYE: 

1{1.-\~'"'.a, :;a.b:Jk, bugtlnfuı en güzel, 
ieGZ('tli, x:ırl! gtda. maC'ıiestdır, Art*-. 
koııb ... k, ın:ıkd.r'c tAhk re:.~ ,,ul~.ılan bir 
kcliC".e ohnakın.n çıkın.ıştır. Kat>3k gi
bi. atln.m derr.ek, bir tevcecühtUr 

Böyle h r !,rtaba tMnı~ :\ta!an bh-az 
da. g.lNr ve ınihar d~ıyın:ıll'itr. 

R. SA81T 1 
1 ·ı 

ıTahan, Pekmez 1 

Tallı yasağından son• 
"a rağbet 

artınca hile de başladı 
Tallı 't"e ba•klav:ı ı<;in un wı'.t.. 

mcıf:niu vusak edilım,si ve dük... 
karılard.•." bunJ.arın imal ....s.l'mı& .. 
rne:-; üı:e!W>C Jıı.I an ve. pckm=, 
ırnrı;• r:!!?b t ı:rlm·'itır. Fakat ba:zı 
esna:hıı pckme<ııe yan yarıya GU 

k.attıkları Ilelediyc'Ye ha;l>er ı•e .. 
rılmiı;,tir 

Bıoled!yCC<', birı.:-ok d~k'kan!'ıIT .. 
dan n!.i:-,u....,,cler a!ınını.ş ve Be .. 
ledı·yc klmvahan<'S'ne- ,-,.,.ııerek 
tahlı!!er yııptınlmıştn-. Bunun 
:ı~!ees!nodc ihbarların doJnı ol.. 
dL:.ğu ~!.tla~ılmıştrr. Buıı:-ıın üm • 
rinc tahaın \'C pek~z sot.anhlr 
otln bir k<ıııtrolc tiıb! t.utuhnuş .. 
tur. 

Hasta mehkumlar 

çok muhtekir
verildiler ! 

Yeniden bir 
ler adliyeye 

İhtik.irla ş•dOOtll mücadele ya .. ı sek !iatle satmak ı.>t,yen Beyoğ .. 
pılmaktadır. Yeniden birçok mulı.. lunda kasap Mthnıeı YıL·naz da 
tekirl<'r ad!iyC>ye veroiımşti.r: .ı:..vkif olunmu~larcl,r. 

Balatta nalhurluk ,•apo'\ Rumi. ç,trapçı han karnısında Ar}ak 
:, c :ıe BeyoAl~nda nalbur İ:-:ık Ko.. Çuhaciy<Jnın d~kkfınında 4759 ku. 
hen ~eç:na üııerir.de Uıtikfu- yap.. tu ibrişim. 1ıu!unmu~tur. Her ku. 
anışlar, dün Asliye İkinci Cem tuda 12 tane ibrişim masuras: var-
malık .. mesin<:e 25 ~.er lira para ve dıi-. Tall<'Sini beş kuruşa salmak. 
birer hafta dükl:Anfannın kapa· tadır. Aoc~k. ilreria'iooe ~ıı şer 
tılmru.~ cezasına çarptlffi1'jlardır. metrelik oldukları yazıldığı halde 

Eti fazla fiatlc sıstan Fatihte .her ibrl;im 16 - 17 '!l;:>trc aros•n .. 
kasap Ihsan, peyııir ü&rinde ihti- da çı.kınaktııtl.r. Uuıınlui:u kı •• ıt.. 
kar yapan Harbive caddesinde nıak sı:retile ihtikara te>;elibüs e .. 
bakkal Şuayp \'e kll7.u etini yük- den Arşak &dli;rcye \ crilccektir. -Patates ve yumurta 
natıerı de J kseldl 
Pal~!cs fiatleıri son 1ıaıfta i~n .. 

tle fır!aınağa ba;ılamıştır. Pcra .. 

ken<ie fiat Ad~pazarı 15 • 18 ara
"sırııcladır. Beyaz .patates 14 • 16 
kuruş'ar. 

Elblıe tem1zıome ve 
boyama ııatıerı arttı 
yıcılan fi:ılleı:X bir ml'Sli arLtıl" • 
ınıı;laıtlır. 150 • 200 tkw'\Jila «a. 
dar olan temi'Zlemo paro~ı 4-00 

kunıc.a çıkarılmıştır. Bunlar, ki .. 

t~ gidermeığe aı:t m >?!erle bo.. 
yaların d:ı yi1ksc1diğini, 'bttı:dan 

dolayı ıiatleri çoğaltmak mecbu .. 
.-iy-etlııde kalcffldannı dimi sür .. 

D'ger taraftan yumuırla fialı 
da YÜkse>ıncktec:.'r. Sandı~ı 480 
kur~a kadar çt~ınıştll'. Pernken.. 
<ie 4,5 .. 5 kuruşa satılmaktadır. 
Fakat tavukların yumurtlama 
mevsimi kısmen geldiğinden ya-

mek1edir. 
klllda fiaUeri.n diişmesl bekle • 

* Bl'.-icrl.yc Koor,~r:ı·.:..r:. 1rı: geniş!~ 
ti~t"CY. ~hı·iu ~h'teliC ;rerleı·i.ıı<le 

ıra 1 ~a n aıry._.t f'cı'l üzer'nı eu. n·hs 
Y•P•·~ L.ara:b .. ı.ı.~lır .. 
MAA.?IF, UNiVERSITE: - --* AI :h·un Th'f-ıt ı~ut'tarı 11:.ı.•nhat 
ka a:l. i:,tanbul Me~arif t.1ilcİU-r1· "ürı.e, 

..!"if VP:a;e-t.t lJ: •• ı:m MitfetUşleı1ll- i 
d.eu Mul\'.:: n Arill t.,y.ııu ctlıinı .. ~tlr. j * Maar.t V-ekJ.!etl, h~tün ort.a ı.·e 
t,.;_;r,'k tetl ·.ı~ öth·e:t.-:;cıılermtn. yM 
tcriınJere gor de~ verıneJerlınl l.ıil. 
dü"1.1!Ştir. * E:-zh:tta.n ~ ar .;. llull.Un. liü:inii 
Söyll·mrs, SJrt ır-L!ac.if 1'1'rü1_tı'~r:iü~t.ale 

ta.7ln tıailml;i!.r. 
T1CARET "" SANAYi: 

+ D.hsat \rclc.tı.Ic-t , san...yi \"C zh ... - • 

alto kullmulQn md!tl.n& \•e ileıtle:-in 
j--erH o1nr..ı.1c !ma1l tıusustırda te1!aıt .. 
ler y1rJar<ık teill>ir lmnittaJJr. 

+ Altın üı:cn L1C aıpekQ1bJ-oo ya.. 
pan \C Bor~rtya ylZl'.! o~:n!J'~ btı.?J. 
.stnu;.ar!::r hakkır~da t'kı.b3\3. ba.şla.or
fl\4Ur. + D~n Al:O.• 2850 kıı.~ sahi. 
mı~tır. 

MÜTEFERRiK:._. 
+ Kbprü - :rayJorpa.,. ııatl.ıoda j 

bacı ı::.ı:arnr-ıe:eı·inl u:>ulilnc göre 
yap;;madıkl:ınndan yedJ memur Den;.. 
yollıın Umum Mildi:r!ük em:ı1nc alı& 
U'IJlllr. 
+ Hava n.t.isa.lt o!duiu lakdlıde 

Kuı,1.ul~ "'pın·u be~hcl pM-tl gıdıı. 
-:n. ddeslni gö!tirtnE't~ ~-.zere yarın Yu
aC'.lnb1LJ.ua g1<lecekf.r. 

..Jr İ1t.1.nbul Su.it} HAk:ın:1eıindt"il 
Coyat lkknl, Dördür.rü Sını.! Adliye 
Mi.:fe~işlii:iııe t;,yin oo::rr;.t:şt•r~ 

'1iastz ma'hkuml:ır iıllldkında 
lı:;.m teş.:kküllü sıhhat heyetle • 
ıfodcn ıilınncak muayene ropa.r. 
lır,rmda hastalığın cezanın leci • 
!ini veya ::ffınt ::3bcll:ren ma .. 
hiyctk olup o!madığı ve ne lt'll
.d~r ınü<ldctlc tecil. gc,-c-klıginln 
etraf:ı bır ı.ı.ırettt? bclktllmeori a. 
lıikad,.darn bildirılnı ı;lıir. 

nilmektcdlr. 

A
._. ---o--.,,.-. --'--·J EDEBİ RO~i1AN No. 31 
uurangacı muaı ı°'ınıuıcır a 

Yatak, yorgan hırau:ı! 
Anadolu..lıisa.-ır.-da YerJ.mflh:d

lı:ıde 3 numaroda olu;ran F tik Er
canın ooa;;ına Kamil r.;minrle bl. 
rı Jıİı'Crek cJb;..clcn:le yat.ık ve 
yorııacuıı çalmışlır. Kanı;ı ya • 
kafanm;ştır. 

T altıbtı yı;rJu fubui 
Fatihd(l Karadt>uiz Si?rviti med. 

reseS: la!ebe yuıdır 9l>bcsi ha • 
iine getirilecek tır. Buranın ta .. 
mir! iç<.n 7500 hra saıiolunaca·ktır. 

(HALK SÜTUNU ) 
DERS VERiYOR 

Ben Fen Fakültesi Matematik şu .. 
besi talı:be~t1n. Cı..t>:r, hf.'ndcsc Fizik 
ve IDn-.ya dersleri \·et ınt:k. ~Uyorum. 

Arzu eden talebenin Son Telgrııtla. 
ceebir~ rurnuzuna ırü[:ıc:,;a:-.t eı.:n.e~ 

!eri rica ~dilir. 

İŞ ARIYAN BİR GENÇ 

H&l"C:n lbentn bfrin<'i !tntfona do-
vam ~ekteyiın. RıyatiyC'm kuvı.-et.. 

Jhfr. Öğleden 30lft'a. ncs:nt veya lfl).. 
sust da~rclcrdc l·hvl"n. bir ikl'C'tle caı.. 
~l'T'..D'ıt i'tiJo:"tım. B"na f , vermek 
..stiyenler-~ Son T~lgral gazete6i lia.ik 
~ütunu.1ıda 'N. 776• ru·nuıurıa müra
caatla.ranı rica ederiım. 

Gelt'.n İo Venn~ 1ı.1ektt.pian: RiT• 
H. B. naaunıza Defterrlıırda.n cön-
derilnTiş bir mektup vard\t. .\ecele 
aldırmantz mercud"ur. Bay R. Yen[ bir 
!T'.ekllflı•.m;ıll'l var.~r Ael!'\e aldırmantı 
_..,.,.ı.. 

imtihan ediliyor 
~u .. 'ld ·an'atk,\rları için aç~ • 

! ıı.n Jm, ,\..,-a 85 kı:ı:l iştirak et .. 
1 -ı<'kt ir. Evve'k!e a.çılan i.mtl .. l 'nı.llra ·mazer.t}er>i <lolayısile 

f 

ı;:ııınomiş olan ala:frang~ılan.n 

•mtihanların:ı da ba:şln~ıtı:r. ,. - ~. . -.. '\ 
1GUNUN 1

1 
~ Anılkloped.iıl ıl 
\ = .1 

TiMOR ADASI 
GeçcJtltıJ~ AV" ••. :.ı=-alralı a~kerte-r 

larıı.fırıct:ı.n f~g~l cdile-ı Portekiz sö
mürge.;t '1.'iıl"or <o.dası, D\.lrvln'hı Sl
ınal Bı..tL-.ına tıe, yliz nul u1nktadır. 

Bu aJ~:ıu1 Do~ ıa:raftndaki yarısı 
Porle"-:::Jer111, B;ı.lt lo:n••fıud:..l:l ya.rua 
dn Fı:lcn:"' nkH~crin el!n<ed!r. 

L:u .1."''->rtckiz 'l"imor'unun m~ .. tezi 
I illi rcn::dir \'e lJLırda iyi bil' lirr.~n

la bir d'!rı.LZ lıa\·a. Cssü ·v aı·dıı. Bura

rıı~ b:ışhca iirünil k:ıt-.ve otmakla be
r.ı.ber b.r n'iktar da maı:g:.nez, ka 1.ıı;uk 

, . .!' p."ı.:rt,ı•k ı t:h.ı:;al eder. 
ıgıo ı;e-:ıe~ırJn SOT!.htrına dotru Por

ı· ~iz, A\·OJ-:tt·:ı~ya yolcu taıyy.ıre1erL. 
ntn DHll'ye lığran•a.Jarına m!ı,aaade 

etm1i; !Ju tayyareler de Darvin'dcn 
Siııgnpur'a g<lip gelirken bıı.roya uğ· 

ralllll;ınlır. A;rn> zam'1llde. Portekiz, 
J'POI'\ tayyarel('rinin de japonyadan 
burava. tecrübe uçuşlart yapmaa!na 

.. ü.s;,'.ale etnı.4;li. 
İcıg~liz1er, hem /\Vtı.:.trnlyaya yar 

JrLn, hem de AV'U5tralya - Singapur 

hPVB votu üze:~nUe bulu.nan bu sö. 

rnurgen:.~ e-rgeç japonl.ar tarafınd.an 

!..tt Uya \ıj!'ıyaca~?nt iddia ve bu :rüz
dnı bu:·ayu .\\'Uıttroılya a..tkerleri ç~ 

u•..r•k '•e•l otmi<lerdir 

j ·ç ı l d ı r a '!_, ! ':!1.~.'!. 
- O haiode bu kadar dikkatsirz. 

!iğe lüııunı yoktıu. Bu d'l<;katsiz .. 
bit d<jil, aptallık. 

- Neyse, ben bu 1kaıdaı-ını ya .. 
pab!klim. Görürılz, sen daha İ)~Si .. 
nı yı>par. boccriı·•ın. Benim bütün 
ıkornıan Necdeotiıı bl'Zi paşaya ha· 
ber vermemesi idi. Faka,t ne vapa. 
lım, lrorktuğumıız da b3§llllrza 
vel.di. 

- Pc:ki pckl anladım. Madem 
ki, Sey(ettiııle evl,;niy-0rnun, pe.. 
kiılii. 1''akat barıa kalırsa Necddl 
teı'Cilı (t1T~~di11. Bunun için 
6trfloc1'Jtlerimi yabana at.ma!. 

Bit~l~ı ınüuaka~aları bu Z'!m!nı. 
de. Se;dcl!in .. p~anı.n yaverle • 
:inden biri. Genç yirml üç ya .. 
şmcla 'bir mü,iiıfon. 1\Tddeylen 
J;u'ayo. d:ı.lıa o sene çıkm~:. ~.!ıı.h .. 
~-ı..-ıp 1 kız ı~ıbi ulanıaç t1.;rt~mİrl 1lir 
<-.Skcr .• foa!1'.inı:ı s'.hirk.'ir, büyü .. 
Iü., ttkıml~ güncı; giol, ay glbi 
,gözleri onu da kw.:n<line> ·b<?ı>eletti, 
:t.ioc'rkJi. lki ay ;,r kın y~ıyor .. 
far, bu a:k:;;am dJ nikJ.hları kıyı.
lacak. B!r iki saat var. Necllıi. ne 
OE;rse dCS:ıı, Moo!la bu vaziyetten 
mcrnnu.n. Yii··ii gülüyor. kendi 
gülüyo.r, se\•1ncin.dcn ·hopur ho ... 
pür hopluyor. S{'yfi de etrafında 
p<"nane r,!bi. 

Pa:,anm int.aıarmdan sonra ya .. 
iıda neler olmadı, ne g~ ma.. 
ceralar g~ ki? .. •n ı;wel 
~nın inl.ihaı:ı ve iıiç Hade ver .. 
med~n iilümü her tarata ~ 

.gfbl p:ı.tladı. Munl .knın ilıa~ctln. 
den b:ıhsc,1enl"r ok!u:ğu gfil>i. fc .. 
!ilkelin vsroi.·· yeis ve ıztırapla 
lreııdinl öldürdü{ünü söyliyrnfor 
'"c bütün bir milletin lhayatma 
l::asledun, fscialaı ve mcs'u'iyet.. 
!erle dolu bir h•yat ve bir ölü .. 
mü en yct;~il.mez vataıv,-crHrlik 
gösteı:enler de oldu. He'~ :· . IJ.da, 
Mualld ve Ncedct\eıı va~ha ~a • 
kM<a\i bile-o hiç klmse olmayıt;mll 
göre ... 
Yalıda mateım l ulan, ağlı yan 

yıı.!r.>Z, Arap b:>eı;d : 
- B:r tek kalmı.:ıt•, o da gitti. 

Kömlaıa bu dünya.da ben'\rn ta. 
pum ınu var?. 
D:y~ Riinlerce l>ü.Ilf,Ür hüngür 

aglamaklan .barı; kalıfoımadı. Mu.. 
2!liı.. k.u.rnaz, kur.ıazlaruı kur .. 
nazı. O da binkJÇ gün gözlerin .. 
deki y::şı, kirpil<ler..ndeki nemi 
kurutmadL. P1*1ya da muazzam 
ve pür lıhl:ııam deni!e'bileceık bir 
<.'l?naze merasimi yı:,ptırdı. Faıkat, 
Jıe~ey oo kad:ırb. bMt. Bundan 
sonra yalıya bü:ıbülün aykırı bir 
ruh hfı.kim oldu, Mualla lbiitün 
iıüviyetile kcııdu• gö.sterdi. İik 
ışi odasındaki k.ı:n Jekdtti daha 
kaybolmadan Ncodet:e akla gcl. 
ıniyecek kadar lrnkarl't etmek ve 
Seyfiy: kn!dl odasına kıııpatımıa-k, 

ona da dl1da:l<lan dudağa. damar .. 
dan damara zevk şarabını akıt • 
mak, tattırmak oldu. Ha&uki Nea. 
det lıeyeoapı.ıun lılilün zev'kile 

w.e- 1·M'ıııl 

HAii 6 ftr ta.rafı •• 
Ya.AD: Ali Kemal SUNMAN 

/\. .-r~pa harbi çıktı <:tkaLL ~ .. 
1<ayide bir saat ra '<kası gibi bir ro... 
raftan bir tarafa gi.ıl:!'P gelınod: • 
tedr. Bu. l'akkas lıarokett ise ta.. 
r>hiu t;el<'<!ek lı5disc:eııini ha1.1r. 

!adığına şüphe yok. Fakat ırı.;;:ı.n 
r-satırdcki. mabut gibi bir yiizü 
'I1""aziy~, 5bür yiizü isti.kıbale ba~ 

mak üuıre ilı1i yüzlü, dört gözlü 
o\mah ki geçmişi geleoecği göre. 
n:ıııs'n. Halbı"o; ~nsan -böyle ya • 
radıhnaml~. !•'azla olarak onu 
ilcrisiıu görm<>kten :ılılroyan mı. 

yük bir manı dalıa ''aroar: Bü'lün 
hcsı<plnrını 'lmp iiımtlerin. kuv. 
v.o'lcndrc-cck farzda yürütme;ı. 

Bundan sonra cihıı:mn muk.ad
d-crnt ne ola..cag: u ı'• l:ımıb~:ir 
§li c;k'k:ıda ~.;. kdar din1".li;ı yor
'I k.achr. Dünya yüzüııdıa tar'· 
hin en büyük b:r ilad>l cereyan 
~tıırekte<lir. Bu har.bin vekayi 
re1"ka•ı gid·p gel>rk n bir t;;ıraf .. 
tan .coğra.f}'ay~, -diğer c tten 
tarme uğramaktadır 

Rus ülkesi Awııpa vu Asya 
rrt•m!ekı!ti olarak dlinyamn nü .. 
't= 'I barile <lnda b:ri, arıni öt. 
<;usü ıt>barile de toprağı.ıı altıda 
'oiri say,lmaklmlır. O yedrı >eı .. 
\·"2t r=lııı!JI>ı 'se ttı ıcre destan 
oL'l"!W?tuı-. 

Btı itibarla Rus mukavemeti 
tngi' zin nazaı da kolay ifa<ltı 
cJilemiy~cck bir kıymtc kazan .. 
mıs oluu. Rus • Alman muharC'" 
..:.,.;i b:ı•1.ıcl;~ı v•1dt İngiHz mal. 
buatı ~ur :n1atmak ıstiyordu: 
- G !('ç~k ıa(~alar Rusyanın Y'" 
ıkı .p ~,kılını;-acnf,,nı gösterecı:k· 

!.r. !ı ~a. ı ici·n Jc:. .. 41 :fena güıı .. 
!er gdotbilir. Llk:n Fron .ı yı • 
k.ıltlı.kıan soma Iııgi • .zlcr Dün • 
ker k'ten nasıl ç;:kııu.~ larci>?. Bı r 
l::crc u dü~ti1~ün. Dön~rk r C• 

alı ing'lizlcrı yenıd.cn toplaılı. 
H(·r ŞC)'iıı \iy!e mahwılltı3~t. 
!ı:ıg!l,z r.ı.1J.ct.nin '<endi kcmı;rrc 
istinıı! etmesi l.l=ı .gek"'eğı b'r 
keı:c daha öğ .nil<ii. i~ıc bıı:nun 

"f!J>l o ıaınan İ aJlizlcrin tlaılıa r#:" 
!er ııiiyl .... ıerlıu la!sla!Ue ha • 
tırle. lmağa lüzum görifon ese !:"• 
rek. Yalnız hakikaten daba fEna 
oıması ·muh\eme giinlerln düşü .. 
nüldüğünü <;i:iylemell. Bugün de 
daha ne fngillz İınparatoriı.ıığu 
çın, mı de d<-ğrudan d~ruyıı İn· 
,g;!izin l!dalan tr,ın c!ılike b~ 

~ütün ortadan kalkmış dcıf.ldlr. 
Vekayiln rekka<ıı. İngiliz~r ~in 
-de kii h nikbin ti jif', lclilı 'bedi> m • 
lige doğru gid'.p ~ktcdir. 
Hesabı yül'ütürkcn da!:ıa ziyade 
n,,.,:ı,tn iJıtlmalleri göz önline ıı!. 

d:k!anııt söylüyorlar. 

Şirketiluıyı·i;>-enin Hasköy 
atölyui İJÇÜerinin yühselı 

bir hami}•eti 
Hasköydeki Şlıt<ehlıayriy~ fıı:f>. 

rita V.lil havuıılar amelesi, Hao\'a 
Kuırumun-a aza olma~a karar ,"f"r .. 
m'~lcr. ba<ta müdiiTleri olmak 
ü.-rcre tt>krn'I aml'lc- Kunırr~ ı,ar• 

şı \eahhiidatta bulıır.muşlardır. 

SfrkctilıaıTiye iş~ilmn!n bııgür,. 

kü uhval ınuvntelıeslııde cıheın· 
• .yefi bir kat daha arlan Ku • 
ruma kal"<ı gösterdt1<leri alaka 
~ayanı takdirdir. 

r BU-i~i.zi."DEQDİ 
~plmtZ., J1 

Bu ne perhiz bu ne 
lahna turşusu ? 

Ok11>-ncularmıadan Fa\,;bt., Ktı 
taşı crıdcI ınde 322 nımıarada. o
tumu lla)·ao Sa.iıne .,azı.yor; Dı..in 

akşam Yerli Mallar Pazarlarr 
nın önünden g~~rkt..1 ınağaz.ıyı 

kapalı '-e şu ttike'!i yap:ştıntmı; 
gördilm: 

cJZvanter ınilnasdıetylc ıu.· 
gaz;>mn knp&lıdır.• 

cEn.vantcr> k.clirr..esinin nıana .. 
eıoı b:lmiyeoJ,er u bil bu ilfu>,i:::ı 

bir ~i:".r ..cila.ı:ruım~ı .. r '"'e n1;:i.·7,.a
•11n u)Cin kapaJı olduı'Z:.ı ıcbeblni 
ke.:-tircmcn\~şlerdır. H~Jbrkl bu· 
nun mukn.biU olarak 1.Bilanı;ot 
-kcl'1neıi IX'1:: Altı yanlatıll~.dl. 

Bt· t:ır:.ıt..,,, <llLlmtz.I soucl'i?!i" 
tirmi)·e, lisantmıula.n yaba.ne~. 

ecnebi k<'limeleri atmrya çalışlı'· 
ken ıı.lmı'CSIIlll bir Devlet ;'ltü"5" 
sesinin böyle bir lteli:ı.e kull::ı.n· 
ınası dll d:ıvamaa 8'Ykırı drli.l 
ın:d!r. İl\Sanın gayri lht.tyari keıı· 
di ~e "°"""" geli,rcr 

- ~ c Btl ne perhİ'Z bu en 1.lh~ 1:ı 
tıa·şlJt.ı•? .> 
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BÜTÜN SİNEMACILARA 

SES FiLMiN 
B ~y Ü K ftiJDESI: 
Ge~u ~·ıe ı ilkor krran 

CBLt yazının metm1eti A.ı..:dolu 
Aja ~ı bült~leriad~ :ılmtn•)ltr) 

T elhüı etlen: A. $EKİB 
Y ..ç~tcn".ia Amerikan ayan • 

\"e ın, ·b';ı;.:ın r. cclis.ıüıı gayr: •CS. 

mi 1larak. .aotı.;ları n~~~cre~ 
bir toplantıda İngili'.: B,.,,,-ve • 

~ Bay Çörçilin ınühim 
nutb.u - Eıki Jrak Bat· 
vekili Berlinde - Şark 
cephesinde vaziyet -
Llbya cephesindeki ha· 
rekat - Uzakdoinıda . 
vaziyet. i 

ŞARK CEPl'.i-'::ı!N,JE, VAZİYET ı J ~ p onlar Çun-
,\l.-:a~ t_ oliır {' gö.-~ 1:-~:ın- ı Almanlar Vol- kıngde de taar- ihver kuvvet 

ARAB.\CINlN KJZI - ..ı:-; .\ IZTinABI - KOllA TERRY 
tnı.. ;:ibi 1.ı\ıyuk filmler! getirtmiş ol~n 

SES FiLM ÜESSLSESI 

ic. lı Çôrçil : r ,ı·.ı u.1ı;: ...;öı:·~L~ .. 
tr. Çörı; c;;cu:n'" c!cm,!ir ki: 

• - Neticed<! ,\ nH."rlJ:a C1?. bıt". 

t•etli : 'ıi ,•arla mucdr.hu 'Ü.Ç dik· ı 
ta!ı>T ~cı·le m tııarnırun" ve i::ti.. 
lıi , a tığmrrııftı<', Bunla'!' ık'l'l!
P<"'!a en kttııııctli asken deı•!et 1 
olan Almanya t•e lt<ııya l'<' .• 4.s. ı 
ya.da en kut iJi!' · Mkeri devlet 1 

olım Ja.po>ıyıuiı'I' l:i lıi::oe loar,"t lıarp • 
ila., etmıı;ler ~·e çaırpı!;ma(ja bil§. 
k.ı.ıaırl.a.rclır. Bu.nlaı· irı.atcı, 1ner • 
lıamct.zizdirler. Milletlerin• l>a:rp 
w. tır;;Jı'l tıotunıı scv1oeden lwkıtız 1 
nt!n-nlUT ı ·ı fe·ruılıklan1.a ~rrr • 
nı: et'iklcrl nı; 11 le~'.,, oııfo'a •. 
mıı y<;nc e· • ı t.. \.'°".frdc j ·d 1 
l.ıir ekild• od.ey< 1ııie ekleriııi lı!. 1 
ıiı;orlar n •ır. .,.,,.. l.İçl>ır i"11 • 1 
den çekhuı(JJ'l!C'· k'=!i:r. 

V•Ccr cJıcttcn bizim n.mıı ı:e 
mr 1 ~ ııı.e mer..balarımız onlann • 
ı r.dcn ç·k dalıa. g<>ıı.iı oldu.ii ı da 
lıi.,. luıkt'·att'r. 1'ak4t bu rumba 
ı•c imkanı, ııu ın ancak bir k.ı.•. 
mı seferber t>d.;1"ıi§tıı'. 20 sımc!Je 
mii<lde:m. biiyiık bir b.sıııımda 
İ ngil,z ve ıl ıwrıkan gençliı'jin.e 
lım' 1n fen" !ri-nıeY c!du.ğıı - ki 
!m ı.r hal. 1-ol'"r • t•e hiçbir =c. 
mar yen Jcıı pal'"T' 'VC'l'~!1yeregL 
ög,·c- iln:3~~ r. B~ınu.n ır<:nlış oı • 
d'J . ..u ar;ruyoruz. 

ı [lll p kl..ll1!.!ifü miUetle1' =e.. 
kıi, 11·~tlı:: !ıyakat ve medenice. 
8al'o.:. le 1.:'1 rınr'.en. gelen. 1ıü,"'Ü'fl 

ga" r oi1 ieri .•rvf cd.cce!G ohrla.l'S<J. 
194?. scnes";ıin .omında •imıü • 
leı. ·~,, çok 'yi iıir vaziyet'.e l:u. 
lu " a~ l ı ı·c 1942 ren.esinde
gcıds mi' 'J'ı..u"a 1u:ırrJ;C"tc geçmek 
1~a!lil o' --.ı!J ııı dar..uı1rıck ma .. 
l;u' l>i• 1.::.rdoct olur. R:ı.s onlu • 
laı\ L'n ı·e millet"ıızn t>a:'an top • ı 
TakTvrt'tı ~ııiı miidafanfcn Nazi 
'7"C1t .:ne ve :=u'.'nıÜ.1.3 d.erin yara.. 

lar c Uıt§hr. B.ı ııaıular Nıı.Uliğin ı' 
yu!m= tıiirtıdiLr.iJ değt1 ruhtın.ıı d4 
::elıirLJyeccı.:ti•. K~ni beğen.eıı 
}.fo ,lini fi~. yıJ:.ılıı;or. O 
art k bir u~ıı.kta:ıı, bi'r erirıien, 
ej<"ııdi!crırım elinde sadece lıi'I' 

ate ' en 00,,rro b '1T<'ıf defi'ildir. 
ı1fr.4'a lmpam;tO'Tuııiu e -..leıı a. 
l.r:clı ve llabcşis'an kurtnrıl<lı.• 

ESKi IR.\K B:\.']VEKİI.İ 
BERLİNDE 

İraııd:ın rn<'ml<>hllimi;ze geiooiL ! 
mck içL'l \"'aki olan ıı·11Ur.-..ı.c:.atine, 

1 
bv a.<fon hı4k:ı bir memlekete 
gi~ .ıı.,mek ~rfüe mm·ufakat ce
vabı verilmiş olan C">oki Irak Baş
wkiE Ra~lt Al! Geylani, Tüı·kiye
~'e g-c-Lrken ,~ef'll1iş olduğu \:ildi \"e 
sözu Lutmıyar:ık geç<>nlerde ika.. 
met etmekte olduğu lst.aT"lH.ld.ın 

t-ega)y~p e\Ugl üğren~!Jr. D. 
N.B ııin verdiği bır habere göre 
.ş?ındi kenJJsi Beorlıntle buluf'm:ı.k.. 
tadıT. Alman Hariciye Nnın Fon 
Rthbe-n trop 22 iıkkanunda Ber
linde Raşit Ali Geylani'yt kabu1 

gr •• d .. vunue mu :ıarc-b".YC .. ıruJ.cn i 
.nülı; km•eııeru vcı cu;ıı·--t" :ıo !kofta bozgunF 
zırhlı arob:ıya ragmen S ">yetle. 
ı· n yapt ğı bir -;ıkıj tc,~b1.ıisü a- j "' f ld } ! 
• •• ıı. kul:mştı:. Şak cc-ph<·scnin ' ugra 1 1 ar 
• nez kesır,,,.ı,Je ~!ddeth n•ü.da· f 
fa~ çcırpı 1ınalan de\'2Ill cl:mekt-..
dir. Oımec ha\'Z ında <la Sovyct. 
leriıı mıihım taarru>.lırı :ığ r ka
y .,.,ı_r \'NC.rLl<'fd: pııskü•tüL 

r.:i..,-W:. 
SCJV}<!l k-l';l;;ilr.A! t;lırt.:"1 25 iJk • 

i<anun t<:<'C'CSI Sn·ıyc"L lot'ıı:l:ın Alı. 
man ord ılarllc bütün eephelerdoe 
ı:l'rpım' · · lı'r".: r. lir.rlyo gaı:rete • 
s.ne f;iir..,, Ai.ıııan.arı.u •i,m.tye 
k2dar ter.kı.;tL~k1rri iiıf', :ıi. gen-4 .. 
lii,'ı itı.lı:ı., • .? ·a:rçı;k yerk'ttie 60 • 
70 •• ! 'r.::"lre ar.ısır; ad>'I'. Yaln12 
• ık : ~mt.ı.' J 100 kilomet • 
reyı uı..lım~ıur. 

LIDYA CEPHF.S!NDOO 
HAREKAT 

Miitt·tt ttiJI:if1leP.oo g~. {> • 
mali Afrikadıı. mttharebC'lET de • 
v .. :n <.''l:>ekt di.r. Bııırgazi, pı·aıı 
mll't'ibu•C'ü lw1ır. ı E e<ilmiş ve İn. 
gı'ızk'l'. tcraiı.ndan muh:ı~be&iz 
4g&l olu.r:m~tut. &rdiya ve 
SV'l!um •bi.>lge;ın.:ıc tııgillz tur • 
ıw:•an ıı!l<im kalm-ştrr. 

İngilız t.ebliığ"inıe göre, BJ:rea 
e!raf;nda ve Bingazi cenubunda 
WhUal hafüııfo bı;lunan münloeri.t 
M!Jr\·er '1"1\ülrrczc1M"ine ro•ğmen, 

geri cckilw Mihv<'r km-vetl>erl 
A~1r.1>ya bö:.gesı nde 'bulunuyor 
c:h' g:irüıımektecl':r. Bu me'Vki şi. 
mal' ı: ie kJr"ıı:k ba:zı mu.han.'4:>eler 
olmu.ş!UT. 

ş· , ı 13 l!>rııricn fazla Alman 
ve İtaly:ın cıi<l'i hastaneye yahut 
bu bö~\l es!r lo:ıımplanna gel.. 
miş buhmrnakt:ıdıır. Diğer böl • 
gelcrde alman esidcirn ıo.ayılması 
~ .!ıe.nüz lıitınemlşLi'r. 

UZAKDOOUDA VAZİYET 

Japonlara gö1", Jaıpon deı~ 
":JV\·etlcri Houg.Kooı;'d:r b:ır İn.. 
gıliz ı'Rıt za\tısnıı, bir gambot, bir 
m?llhri.p ., 'bi~ torp'.doyu batır • 
m.ı:şlırr ,.e tam.ınile tahrip et • 
mtşiet-dir. Bund.:ın ba..,..ıka 40 • 50 
!nt(l.iz gemfı:;.irıe el koııırnuştur. 
Çok mL1<tımia cephane alı.ıumFŞ • 
t:r. J:ııpon h&\'a .ımvve-tleri B,r • 
man .... a~.ı n~ngan Ü:Z!'n'rre v·aptd<;. 
hırı bir bava akırunda 40 İngiJ.irz 
1uyyar~i d~Uıillını>ii ı. 8 tayyare 
:y"1'.ie yıokılmış '~ ~eılırm ekk • 
t('k sarıtralı tam<ll!nen laförip e.. 
dihnitit«. 

).föttc{i.lclere gör". Fiiıp'ı:lcrtle 
barel<l't ımerlrezi olan Manüla a. 
ç•k :;eh.r uliın 00.il:rıiştır. Askeri 
sözcı.i &i\·iiloerj koruma1k iil:ıere a
lın:m bu tediıiri.ıı ohari>"l SC\'k ve 
daırcsinc tcs:rı ohmyacağı.nı \'e 
m~a.rebcııJn ışir-:rl.Jtir.cter. dz.ba 
ııiddı:Ue değılıJc b · ıe ayni şıddet
.2 de,·am ~tteğini söyJ"..l-1nişijr, 

Malezyada değişik~k yo'kluT. 

iki büyük şehir 
ahndı geri 

Loııdra, 27 (A.A.) - ·B.B.C .• 
Rus t.cb!igl•1e göre Rus km'\·eUe
ri .Moslı.ovanın 80 kilom;;\rc gar· 
binde k1ıin olan Narofominsk şeh
cini geri a~hrtlır. 
Ru~ i.stihbarat bürosuna. göre 

18 - 25 BiriııcU<iiını~a kadar Le. 
ningrad'ııı lla kilometre ş~rltm. 
da Yollw! kco.1minde L-Creyan et
m4 olan nıtdrnrebede Almanlar 
bozguna uğr-atclmq, 6.000 Alman 
öldürü.lmü~N.r. Kal 1.ıga şehL~i de 
geri al.nmışbr. 

Moskova, 27 (A.A.) - Rusların, 
demiryolu üzerinde, Orel'in 55 
mi.l şunalin~ kai.n ByC'k:v şehrini 
zaptettiklerl resmen bildirl\yor. 

17 Japon tayyaresi 
düşürüldü 

" Londra 27 (A.A.) - İngrillız ve 
Amerikaın t.ayyarelctii R3'Il€0'> ü
zerinde ı 7 Japon taySl>ıreSini dil· 
-şür.müşlerdir. İrıgilizleJ:i:n kayıbı. 
3 tayynredir. -----Harp vaziyeti 

{l inci SalılJ•d•I' Devam) 
dan böylcı bırşey bcklenemeı. 

2) Libya cephesinde: 
İngiliz ardllSu Binga;ıiyi işgal 

ett.ıkterı sonra cenwba Agedatıya 
bölgesine ilerlooıış ve burada ce. 
nuba çekilmekte olan :Mihver 
ku,·vetlerile tekrar mUharcbeye 
tutt>~muışlu'r. İng;Hzler şimdiye 
kadar 13 bln esir alır.:;ılardı.r. Fa. 
kat Miihver ordwuımn ·büyük 
kısmilcı lıoir ımlıa m uıh:ırOOeıs' n • 
den kurtanldığır.a a·rtık şüplı<ı 
edilemez. Mıi.h\-er ordusu, bellki 
C.c TrablıL5g:ı:rbc k~ar İr.giliz or. 
dwunu bu oyıalama muh:l'rebe • 
!.,.-,,: le m~ul odacek """ ihtJm.al 
üsforincteıı çok fa7.la uazkla~mış 
bulunan inr.lliz crdus~ lçaıoşı 
• takviye kU\'\ t1c1· nı t:lmrnı .. 
l~dıktan :,onra • hu; .... ı:1:a t:~ ' ı... 1 

r.una gi.r'şc."CL·ktir. Bu mciı.ıı.s<>bet. I 
le İngiliz ordusu ııür'atLe Tra.b • 
ius;ı;ırbc dogru !lcrl<>mek \"e IlaL · 
ya dcn'ız yolunu taınamile kapat. 
rn:ik zo.rwı.d~dır. 

3) U :a.kdoğUda: 
Hong-Kcm;:'da <bulunan bazı 

İı1tıilız deniz ku>"Vetlcr~ de Ja • 
tPOnlarm eline ;?eçmlış!.ir. Luzon 
aclaı<ında Mani.lla açık ~dı:ıı i& 
cdlıniştir. Ad.ı.da be~ koldan iler. l 
li:,-en. Japon kıl'alan bl.l'l'fldarı 
ıh~nüz 160 • 170 kılomctre uzıı.kta 
1\~rikan 3C'')·ar kU\l'\·etler!nin 
muka·:emetlerini kır.maığa çalı. l 
sıyorl~r. Bu Japon kıt'aları ılt'OI' • 
ie<li.<ce nmuz omııza gelecc-kler 

l etmiştir. 

Perak ile Trenggamı kesiınletlin. 
de iki tara'f arasında keışôf tıı.ar. 
IU'!ları olmwıtur. 

1 
\'e ~eolır! dımb:den ve karadaıı tam 

========-==-================== b'c mııhll.>.'.lra çcırberl lçiııe aLı-
1 ""-" ,1nr('iır. 1 ,zsv;.c'*iaa '55 !il & 

· Ç e n be r 1 i taş Sineması 
29 Birınci.kllnun pazartesi günü Matinelerden itib:ınll 

Kurlıan Bayramı Möıuı.oebetile 
Mevsimln en kıymetli 2 süper filmi birden 

1· BALIKÇININ KARiSi 
KRISTlNA SÖDEBBAUN - FRİTS VON DONGEN 

il-BiR BEBEK ARANIYOR 
NANGREY 

,lllmım;;ı! .... m11!11 .. IHSISZ! .. mı:ıilmılııaBllHCiKKölillms:& .. 

iN 
Ti.caı~~tııanr-l~rl 

Bohçekapı - Bcy:>!iltı - Karaköy - Kaılıköy • :llssır. 

PAZAR G~LERİ AÇIKTffi. a:ı:ıımııa:;m•r 
---- ------------

Denizcilere ilan 
Münaka2at Vekaleti lstanbul Nflnta

ka Liman Riyasetinden : 
ı _ l•lanbul Belediyesi E. T. T. Umum Mu<l~rtilı;'l\ tarafrnr!an ArnarnlkU7 

. \.ltmW>umu ile Kaıtd\IH ara•.rı:ı<la 1romn "' olen Denlnltı bbloo\ı tamir edlL 
melr: Ozcro koldınlaoıı.ktır. 

.:? _ tk!ııı:tk.An·m 19-12 de ha~la.naca.k ,.e 13 ~ün bıdar Wre(""-k: olan ta
mir ıp için kul1anıı..:-•1' d•;b>da beynelmilel ;,, rot!"" goıce "e günd~ buhma
cM:Lr. Bu oab•'.a"tın ~~=•!< ı:e.\'Dll!erlockbanrn 7oıkır.mdm> ıeç:r.emcleri ve 
"1 hizada sfir .ı•cıfai ""'°:!Jnalan bildlrllır. cll4l4> 

Vaşington ko•feranıı 
(1 ine! Sttıl~ı·den lJi.'vam) 

Rl.fZVl!lt, (jğledoon sonra ka":>ineyi 
toplamış, Loı-cl Beaveriıroo.k ile 
iic müdafaa umum ırnürlürü Krıud.. 
sen il~ '"C ödünç \"e kira i~leri 
'-'<''el: Hopkinıs ile :stişare et'lll'iş • 
tir. BuDU müteak';p, Bıı!ırlye Na.. 
zm Kookl;, Hamiye Nırzm Stim.. 
son ve İngiliz !rtrdlejı mütt'hassıs
iarı b'r toolantı yapmt$lard1r. 

M. Ruzı·elt., Litvinof ile Piirü"" 
rrıü~. sonra, K.ınada B«.wekili 
Macke!X'lıe Kinıg" k.tbul rtnı:ş • 
f'T. Ba"Vekıt, da.ha evvel Bari • 
°C'J \'C Nazırı M. Iillll ile ~llr~mi.i$ 
di. 
Yeni bir doğum 

facisası 
( 1 el Salı..!cft .. n Uevan\) 

ğtllll faciası olm14ilar: 
Sül,.:,n,an:yro~ Siyan.ş paşa 

eokağıı:tla b<r arsanın 'lla.hz.enin
d-e oturan MUm , üün yed< ay. 
lNt hüm 1!·~ ·ola.n karuı Gülı-.Zarın, 
doi;'llrurktn öltlüjjiinü \'C çocu • 
ğunun da ôJ.ii doğtl~ı.ı:r.u za'orta. 
ya bildirnıiştir. 

fü·yaz•t Beledıyc dolctoru Gü. 
li2arı ve çocuğu muayene etmiş 
ve kadı.nın ebe.>iz ve kocası ta • 
ıafınıdan doğuırlul-duğu netice • 
sine vMmıı;;tır. Her ikıl ölü Mor. 
ga kaidırılm~. Münıı.n hakkında 
da tabkilıata b~ıştır. 

t• 

1ıeri Gedabyada
1 

alı~;~ ;~~~;J~=·~: toplanıyor 
nnandan Ç'Çunkinge doğru taM. 
ruza başlamışlardır. Japon ltıw. 
vetleri 50,000 tahmin cdHmek • 

ruza geçtiler ! 

tedir. 

Çinliler umumi bir 
taarruza geçiyor 
Loııdra, 27 (A.A.) - Çi.nlileri.n, 

Japonları durdıırmak üzoero ale!A
oele kuV\"Ctli l:ıiT onlu gönderdik
leri K W<'fün'den b!ldiriliyor. Ja
ponkr Hong.Kong böJgesiııdo ha.. 
~ket y.1pnn Çinld ri çevirrook 
ci.oçin bu istikamette ilerlemektıe

dirlcr. 
ÇmlHerin umumi bir taarruza 

geçecekler! Kwellin'de SÖ) len. 
mektedir. 

Üç Japon nakliye 
(1 incl Sahüeden Dtı:vam) 

yaptı.ğ" ·lıarek.ıi.t şıkletlıi sıreUe 
dm·am ebme.ktemr. 

D:oğer tıöl;gel~ '\ş'an d~er 
biıışey yoktl.ll'. 

Uzakşarkta 
(1 locl $ahl!eden Devam) 

Sıngapur, 27 (AA.) - Japon 
ileri hareketinin tehdidine maruz 
mühim bir şehir olan Malezya. 
kalay endüstrisinin merkezi lpo!ı.. 
dakl kadmLlr ve çocuklar tahliye . 
edilmişlerdir. 

Karne Ue Ekmek 
( 1 inci Sah!!~d ... De,._) 

Va>ılar öğleden soma dB Iaşe 
Mi' ~rı B. ReLk Soyet1i ziya • 
ret etmşiler ve karne usulü ile 
el~k salış i§i etrafında tatl:lı • 
katı kolayJ.ıuılı.racak eıı pl'atik şc. 
lkıHleri ve yenıi usulleri kırrarl;ış.. 
tırım~lırdır. 

1staı•bui için ,...,rilecek sek.İli 
yüz bin k.ü.5UT karnendıı doldu -
rulmru;ı ve tevzi olı.mmMI *;in 
kaymakamların koırtrolü altında 

biı' teşk: ·ı lıunılacağı a.nLaşıl • 
m8'ktad1r. Karneler ya aylık, ya 
haftalık olaC':lk ,.e ın..<uıll"' bok • 
~lerl wafından evlere t.E'\--zi o. 
lunacakltr. 

Amerikanvari 
hırsızltk 
( ı :nd ,. •h•fedcıı De1·run} 

bu avr<•! ~ tn~t tei.kln ederek o gece ı· 
ora<!> ,. "'..'l.n yatakla Y•t.mı~ ve bat. 
t:l a.r+ist u pederi Ue de- gört~milş.. 

ür. Gece - ! dJı Vasi! Riunuı -
b.,, bk antWı: kal1rnıış eld:trlğl ,.a
,... eörünce, ıüplıelenenık ıı;ıisatıria 
odasına girmiştir. Mlsatlr!n 1"'\'ttılt ve 
lıir altn !<•baka. ı cümüo.it tııbab, bir 
]:...31:& FU.'11 mat:lne>i ile ciltler tını 
e;;yayı da nvınlıJıı O.telilı: teielon te. 
l!nl ıie !<:~ll!I hl.yfttle g~till~. 
Zalna ıncçlı:ıl U=uı a~•mak!,dır. 

Bu hı.r<ızın eski Dahiliye Vek:i.. I 
ll B. Şükrü Kaynyı dolandıran 
zat ocduğu ögrenilmiştir. • 

Burada yeni bir mu
harebe bekleniyor 

Londra 27 (A.A.) - B. B. C.: 
Llbyada :Mlı.hvet" kuYvetıeraıiın 
büyük .kasını B.nga'.llinin 150 ki -
krrmet.re c~ubunda Ged'albya'da 
toplanmaktadır. G.::ı.eral Ilom • 
mel'in görünüşe g6rc maksadı, 
bura.da bir dümıodar rouharE'lıe!ıi 
vtr~rck asıl kuvveL!erhı!n Trab
fosa r.r.'atıni temin ctme\ctıT. 

---<>--

Kar fırhnası 1 
(1 loı'l N.hlfcdon Dev-1 j 

.!:>azl uf.ak tefek ak.saıklılklar ol • 
nmştu.r. Sabahleyin bazı ..em\ • 
!erde ve bu ara Maçka hattımll 
tramvaylar bir saat ~~Eyemeıı:ılir;
tir. 
Kıınağaıç mezbahasından gece 

&<:t 1 de şr:'lıre d getirmek ür.e. 
re hareket eckn k1l!I1yonrla.rdan 
beş tanesi Darü!Uceze yokuşun • 
aa tipiden iler}ıyrnıemiş, kara 
sıııplaıımrş+ır. Kaın,vonlar ·bu -. 
balı saat on bucukba sa.pllllldr.lt • 
;.:ı.-ı yerlETd<!'n kıuTt:.r•lmlli ve şen. 
re gelmişlerdir. 

Adaların etJ:ni r,ötüı-c-n motör 
bcızu>mu.ş, ıldncı bir motör g()n. 

r:!.erıimlijli.r. Kadıköyüne et götü
t'<'n motör de oc:ıda bozulıı: ru;tur. 
Fwt heyeti uanum~i i(.Oarite 
ı;ehrın hemen her tamhrıa tev • 
ziat temin edilm'~br. 

Yollanla da kar olduğundan 

Ankara eksprcşi de bu sabah bir 
•our;uk saat \edıhUTle 10,30 dıı 
gelm~tir. 

BÜRO işlerinde 
tecrlihe gônnüş, Fran!!. ~3:)'1 bL 
l~ muhasebeden anlar. Ttı:rk

çesi kuvvetli, yaztsı güzC"l, ~erl 

dektilo :razan ...-e rcreraru ,-e~ 

bilen 

BiR GENÇ 
?,{lin3sip bir 't .ıt-an;.ıı~t.Ddır • 
(Z. D.) nr:nuzu ile 178 poAl\ kU
tusu adrealne ~ 7'1%1 "'"ı. 

FRANSIZCA 
~ 

Fransadan mezun, cl<alliyet 
İlkokul Müdürlıigüııü ve res. 
mi Orta-0kluda fransızca öğ. 

~ retmen \-eUlliğini ifa elmiş 
1,11' öğretmen hususi fransızca 

• dersleri Yermek 2rzusw:da. 
dır. (MM) rımıuıuc ist. 176 
Posta Kutu~'U adresıne yaı.ıl. 
?naSL 

Cev.et renizyo1 iarı iılıtına U. Mü~ürlüg~ ilanları 

Bu sene lJüyük ~ enili.klt"r banrlama.ktadır. 
Bu =e şıındiye kaJar çıkarciığı 

BALIKÇININ XAIUSI - Bffi Ö:\TÜR BÖYLE GEÇTi 
MUKADDES YALAN - NİÇJ;VO -- KADN SEVİNCE 

Filr'lerindeıı ııonrr gcıirtm c~ ınu\·affai< oldtıl'll wperlıhr.. 
lerlndeh baz.ılarının isW:nlerinı bildirmektedir 

BEL A Mİ GUY de MAUPASSANT'ın eseri 
WİI.LY FOBST - b..sE WE&NER - {)LGA TCIIECHOWA 

K 1 S MET = Heiarich Georı - İhc Wcrner 
!!1 AR t A t L L ONA = PAULA WES ELY 

DAiMA SEN 
Bu sene çcnilen en aü}iık müzikal film 

BAHAR KONCASl = wlLLY rnl'rscu 
KOMEDYACILAB (Munkkat ismi) 

HILDE KRAHL - KAT~ DORSCH 
'it R A L L t\ D A N S = llARİKA RÖKK 

Km:mzı ORKİDE - AXGELİKA 

OKYANUS ALEVLER İÇİNDE 

ŞARK ve SES 
SinemaJ.a.nnda geçe.:elc -0lan bu fılmleri daha baiknl rı ta111p 

edecek \•e .. SES F l L M Ula~t.j!ı zafer yolıında dev aıirm!.ırla. 
ilerli~kt'r 

29 Birincilulnun p:ııar tesi Matinelt.'.rden itibaren 

SÜMER ve TAKSİM 
SİNEMALARINDA 

~ Giız)·aşları filminin wıutulmaz kahramsnı 

ABDÜL VEHAB'ın 
ea ~ çcvird.iii 

Mes'ut G •• n er 
Ttirkç• söizlü - Arapça şarkılı film· do 

eri9ilmez lahüti destanım, ıztrrap ve sevginin sömneyen, 
· akşlerini ilıihl resi ile terennüm ed~«k ve 

~arkın yeni ses kraliçesi 

E S M E H A N 
m, birlik.te Leyla ile llieoııunun en güzıel parçalarını 

~~~~~~~·-~-~~d~in~l~etecektl.:_:_•~-•-•_•_s_ .... llll:illilRllmızjf'J 

KU' TGYfJN EN 
YASTIK, YORGAN, YATAK kulla.ıı.ıwı.k heııı kesenize \'<'lıcm de 

sıııı..tianeBlr mıTfrYfr Yastık 2 tradır 
faydalıdır. ,.,,.~ 

Ya.tt.k, yorganlan da: pelc ucuzdur. Adres, İstanbul Ç'.almokç. 
lar, Sandalyw:ılar 110ltak Ömer Balioğlu Kuş Tüyi) fabr w·. 

Talıınln B. 

Telef on: 23027 

Dk Tem. 

11,'12 

31.0 

$1,00 

Ak.- oy :;onı:ın yerinde İcol.ıfoy rr.ıı
hn.llesit:M. inJı.al p sıottı- rıda 650 fti 
odada H .,.,...,ı c~r.ııı ..., tB,t! meı... 
re lC!!rabba.ı ıatı.ah ars=ı. 
Fa~ K.lmUiı-lı mlııbailcJın.ı.o &>,YiılCt 
~~ ~J;:m'1.:t ~5 "1ci adada ·a.ııı 

rr=--t :.ı.ırolbbaı s:ıh 11: u 
} · .... ~ .ı.i:U!amlıcy r~haUQın•n Gem.'ic 
ICT rt>k f•nd ~7 \nct 1o~> 8S ':!'l!lre 
~nbb.."l.ı. sah h anm. 

Tahı:ı~1 oedclk>rl 1~ t~ mat m!k~ri:.<n yu1:anda 73nlı üt pın-,-:ı. =-ı 
~t:.lmek ULC'.ı.Jo a,vı·.:. a;·n ~11.lık: utıırnıeya kaııalmU"Ztıtr. (f~ kal.fııtnJeki 
98.22 u:ztre ınurabba 1~1a~l .a!'Slllı..-ı tır1trr'l1aıı alakadarları :ıru:nd y1r ~a... 
caktır) Şa:1ıruintek:r• Zabıt \'e .ıııua. elfıt tldür ı:;.U _.k.ale~ g:örf •. '.:c'ı llr. 
İJıale Zjl/841 Cuı~ g'nfi SHt 14 de D:ı. l Endi.t:'enı!e 7 'tJll.1caklU'. Tllltp• 
leri.n ın. tem" :H ınak.ln;..ı vqa ır..1$.tuplacl,tlo ihaJe gitnd m · yyea, sa :tte VJ-
ı..nl Enc,ır,en~o bulunmıılan. :Ul:IJO> ...... 

lzmir Sür'at Postası Gü::Unıı Pııri< "' Sa.r.,.ır.mıu cll>e~ n.ı:hefu.a du•&nr: t.l" •• ç·. 
1 - 25.J2.9H den ilUıaren t,•ırı :ı.lllro kod~• İ!llı.nlıuldan ~ernbc ıf.'rnle- \ ~k.'<i~~ "°"'ıl•ı.;ııtr. K f lı6tlP!i ~•.Un 4 k ~ '7 ilk .lemluat,. ~"7J 

• • r.ıı.· . . • • tac:ı v"T\1 ı-~ ........ .ı~.-.r 1;ru. 5cı k·1·u •ıı" h .. eş.t ve ·al'1,ır.ne Zabıt \:e ?.iuamC~h Mı:l h.:~ü .ae,, ıde rl kaütrn•k'- ola.ıı I.ı.miT a:ıcı sur o.t poş - ~ .... 1~ -..ı-.,, ........ • • i ... ~ .. " - .. ~ l ~ D . ı . d 
~ı l ·b· d ·~ · !k.o.cl lllT'at J)<.C'.a """ nD:lnı:.d·ğı ı g0dllebi'ir Ilı.ole 7/UllU Ç-"""ı:ııba gilnu saat l ·~ "'· • meıı - J• pı. 

·1 _ 21.1:.- a_rı ll'I en a1U&ren ~ - ı • • • ~ı..... -t..a...- mett 1 ·ın.ıc- t.arfh • 
··aüddctç~ İzır.,. btrkııel sn.r'at po ... \.ast İlrtcı.nlro!d~r. =-at 19 yerine sa.at 13 de ı· ia.ı-.:akttf'. i'atp)er:ın 1lk f:\."Tluu.«\ ~~.<- ~~ up.an. ı ,. m..ıt>n -
. l4lf ve dönilı!te Geli!ıu'u ,.0 ÇantJdc:ıte~·~ utnyocaklır. !H4b ldz &tin e·.-..·cl Belcdl(re Fen l$J~tl Mildur.Uiluoc mfuacaath ıı:-ıcaAi:.arı ft-ırJ 
kallt3c&k ve 1 + + eh~f"'\ ı-e t<tt ,.ıl.na a\L T&al.ı.:e\ ()d-.ı wesllı..r.."!:t:rtyte U-.a.ı~ c :ııuı n-ıuayycn s:a· 

1n ·ı d t h ')d b } t } b l " • • at!c Da\.'111 En<ı1~ bHl mm~lan. {11365\ 
gı tere e a sı e u unan a e e erımızın • 

ailelerinin nazarı dıkkatine 940 damgasını taşıyan ve 942 sene-
İdarem.fa hı>Ja,bııuı İng:iterc<le Uh:;ildc buluuııp ta Londray:. gelfbilen t&!&

let'İ.1u.i:L iktıncikıi.nun Birlıu.:i l.\.:rşcalıbe gltrıil Türkiye ~a~~iyJe 2.15 de l.n&~'!ıt:z rad-
yos"1ı<ia 9lleieı·'YW kom ş•cakI.ırdır. (11512) 

İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
İldıı No. 138 • L"Jnd le n \[ ~-~·-'~". 

%7fı2/9-il tar:hinden itibaren ı:st:wbd ı;ch. i ,; "'' e . uru . ~'.'''"'." 
, nGn kllosuın.ı (opt.ın G,75 kuruş, perake'llde 8 ku~ &%8.rn• ~t.,: f ati t~bı ... Edi
rr.I~ ,-e d!:,::rr c n.s L..ömürlcr bu nz:ım! fiat.ierin d!.:.nd& Dl :ıe iar~!e &erbmt 
rekallf'be b uaıkılrn ı ~ ! rr. . 

BJ. tı.ıı.tcrticıı flllaya ~lı.ş y;p.ın1a.ı- ha.kJctnıii. YiH1 Konmm KaoualAa 
gbrc t;l:kibat y::ıpılaca~l .il:ı.11 olunur. :1.511> -- --· - - ------

Istanbul Fiat Mürakabc Komisyonundan: 
139 No. ıu İlan: . 
27/1%/941 ı:t'minden lt.Oaren p:.r!1'.<:la a-z.:ımi toptan n perakende .-l!I t>

;,tlt-r: ı;ı:;a,"t:d~ go~tcr:Jd·ği .~cki:Ue ta.bit edUrr.imic. 
Bu tt.a:t.ler dahilinde s.-ı.tıt;ın serb~t oldağu ilin olw:ıur. 

Nev' .ı. Toptan 

Kos!amont 
Antalya 

Mar~ Yerli Mı.sır 

Kı>rll$ S:ıntllQ 

Seyhan ı 

fütto)' . I .~- ···~ [' • . ~-!JOT: T~sbit c.'1!1en r.e\~L!er:nı b.aJ.'\c ıuc .J'-'--'""- •• S111CU 

ne\'lerinin flatletl dahilinde u-b.lı,r. dl$U~ • 

sinde damgalanacak ölçü bulunduran
ların nazarı dikkaUne 
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İngilizlere p .. rmak ısırtan Japon casusu 

o AMA 
\.·--------------No. 72 

Türkçeye çeviren: fSKENDER F. SER·n~ 

0 Amerikada hiç bir kız aileshıin reyini al
madc.n hiç bir erkekle izdivaç edemez! ... ,, 

( ' ' 
Ga 1ov 
c b k 

, ot..ıJ'E J:m. 
g ro ,, 

~,, ı uX l' ur~o1 uz. 
sı ı.; lıı ""'· \~K .;:cWı.J, ~ .. ynl 

z ' nda n.u •erkiı ok. bir gazhıo. 
j "°'"' "\ .1.; ı br~ )tv.den fa7.la ma--

u~ s:ın~ ~trlıand• d6rt 
va ı)(" i k bJn lı:iışil!k bir 

oturı 

ç y 

't'o ~ n bı ,m 
g ı ı hele ,ıki" 

~ du; .... Unü oldu.. 
ö.:,. cnl)l.ıllıı:H. Nere-

FJ:·k o. il . 

' .,,y ın iç sın > 1.h..vc &or"yor. 
f}d noon rrv>s çdt{ .;ıı•'aUi yQ.pl

lıyo1. '\ı ..o<I ... n ı...t..1i ctak.ik&\ bile ıa;
mcden :ıy an1Pız geicı. •• 

To :ı: oıı. e lG k-=nd.tn-0 söyleniyor: 
?;tl/,J'OI \tan grlirk.en çok vakit 

ka.}'ttctUk. Y. ·~a.rd .... ı.a.m1r&.t v .. nr..ıı.;. 
Tı rn b . .- \Qil: ,.erlerden g~rrl"~' 
knyi. r..tbX g..bi :; vaş g'.ci ·ordu. 
V- t :niz1n çı '( ın.ı yollarda. boş yere 
IC' ıJıık. 1-:r-~cn ge:!eyd· "· ttmdi Be-
y Scu .. y.ı yerlt..'lrr.i§tlk 

riu/ ı in.ii''. 
.., phc 1..: ı:;_,ı ~dıı:;l ı..ıu· ~ orada 

y&ı..ıı y ıa.rl:, vi,i; ~ıJıınıil ve ka.-
fnu d 1 'enrı • "'k i:Jt" 

....- ,a atı.teaft.t:l. .bı.. JıuaLl suc ?.>cr-
n: 7 • 

- Uu. bir :r ı Jlr. ko-
nu:; • uz.da O ~ ben 
de t<krar ne <lun<0<im, 
fllı devi)ı ı.Jerır..ı. Fa.-
Jıa • d :ley. ıı>dan çdı:-
me teren n.rncd""r.dll' ı.ıektubunu 
ot a uı. ya! Hu .:ıııy<>. kı:u'Şts.ında 
bir • skJI ıh• mı k •Jaş:ıeae:uuı 

sanıyor unl-l"· 

l - H•YI". Bciy le bir şey dOıJüıımıe
dim amm&. a:nca.ıuzın huyunu bilme
dtg.1m )\·hı, ı.ı .. uı:ı mı.i<ick·t Beydz sa.
rayd!l k&:ıp kula.nu.y.ca~.nuzl dt km-
tiremiyonıro. 

- Amcam lılıJden anlar bir a<Uım
dl'. Onun da genç!Jıi• ~ok ~ 
macenlarla doludur. Simdi seni ~ 
nın ~örünce, aynı zamuıda evlen
m.ı.)t.' de kJrar verdtğuuı anJı:yacak 

W ~ok l>OVjn<'CeJttlr. 
- iliziıı bcklr kal "'JıU canft&I" 

d~ll miy<li. 
- Ha,yıı. o, öOeuen»erl bl!l<!irlarm 

lHl~1ı1ıudır. J.~linden gr:l"e bütüı1 be
kaı·lart1n vetg! alaıcak. Evle.nmıym 
\'e :f'b~sı:1. olaı·-4k. cvl.eıır.)'e-mekte ıl

rar ~den erlreklerc &<•!tın\ ve:nDe:a. •• 
Konıqmn. Şimdi one benim ilk ııö
züm 1\1 ol.K'aktır: J<:~vk!nmi'ye ve 
mes'1ıt bir yuvr. kurnnya karat' vw
dln1. arneaegwn, ine ı. ... lpn.lım ... 

- N;,... ;llıııı iıJ1.ih;.ıpla 1'enl -
birakoca& m)'? 

- Yoook. Beıwn k<ublme 
ın{id.aha le e<le•neı. O b .. ~ Un 
ğ.m bir qt!r GU.Zel stçfrım, 

seçı:riır.. Arne.ri:knlı Hr e\•lenm.em de 
bır japon ıtız .. ıle ev1enir1m. Bu, 

ancak becım bakkmıdı.r. Za1en ~ 
rikalılaT gonu. ljlerm<Je ailelerlnln 
reyini almazlar ... Böylo b1r teamül 

yoktul'. Bir genç krı. bile yirmi 1a· 
~ımr" gelda.ten bODl'B, evlenecegi er
k•"~ .kendi secerJ B1le&1De lla
bf. ver>r 

- Gü:r.el bir idet doı:ruıu. j
yacla l>lr sene; ıuz, ail in reyini al
maclzn hJÇ b,-. erkf'lde l!\°Ie.-.. 

- Ya ıııı" .. 
Bu ıuale ııoğulc kan lkla cevap 

verdiın: 

f ediye Kazananlar l 
ıı '.Jlıocemiı:i dçğru hrı:ooer'1er 

ar· .nda çekikn kıl.r':rd>a nam -
lar a .. d'iye isabet roen okıu • 
yıı<:uları.ıruzın li5tesi.ni neşre bu.. 
f:Ül' de devam ed.yoruz: 

'Maruf b:r sinemanın 15 gün
Ji. r eccani huduliye kartı ka
za:nıınlJı'" (5 kişı) K.n'alıadada 
~. Şclıap oteli y.anııııda Minas.. 
yan köşkünde Bayan Zar~. Aır 
.karıı Kız Luıts', 4 üııcii s:ııııf B 
~ub~i ta •Pbelerindoo 712 No. lu 
Bayan Ayşe Nevin, Beşiktıış 2 İIJCİ 
Kız Ortamektebi 1 A talebelerin
den 1127 No. lu Perran l;ııksel, 
Beyoğlunda İstiklal cadd,.;iode 
Ayyıldıe fotoğrafhanesinde retu. 
şör Yorgi Sırmal.ıoğlu, Üsküdarda 
Nuhkuy\l'SU cadd~inde 64 No. lu 
moden müteahhidi B. Sırn hane
sinde G-Oztepc Amenkan Kll Kol. 
leJi talebeleı-inden Jale Sın<. 

M,!Ji Piyangonun Yılbaşı keşL 
desine ait bil'el" bilet kazananlar: 

_il ıek üzere ahıınıış bulunmak. 
!,;d r Kızıltoprakw Ihlamur cad.. 
dcs.r.de 122. No. lu hrıned<! Bayan 
Musalaha: • 130056• No. lu 2,5 lira.. 
!ık bir Milli Piyango bileti müra,. 
caa\inde kendisine verilmek üze.. 
re alllllill'i buıılrunaktadır. 

Birer hymetlı rom~n kazanan. 
Lar: Beyoğlunda Kalyoncukullu. 
ğu caddilsindc 125 No. da Baym 
Arusyak, Işık Lisesi !lk kısm.ınm 
3 üncü sınıf telebelerinden 207 
No. lu B. Serin, Kü,"iikçekmecede 
Fınn IOkağmda 100/2 No. da B. 
Ali, (Devann yarm) 

Dl!V&EDUCJ!][ WTİRA BERATI 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her ,.....ekten 500ra gunrlc :ı ao>fa :munla:<a.man .ti>ılerinizi fır~alayum. 

Sı 
B AYR AM v e Y IL B AŞI H EDiYESi OL A RAK 

ViŞNE 
ÇİLEK 

PORTAKAL 
MANDALİNA 

TURUNÇ 
,BEYENDIK " 

NAN E 
MUZ 

ALTIN' 
LiKÔRLERiN i, 

~<A YAKLARINI, 
ve SiPAHi 

SAMSUN , 
Ç E ŞiT 

BOGAZIÇI 
YENiCE 

SERKLDORY AN 
BAFRAMAOEN 

GELiNCiK 

SiGARALARINI 
TAVSİYE EDER 

evlet llEmiryoHarı ve lima~arı İşletme U. İdaresi ilanları 

' 

Beyaı.ıtta Ko•ka malıalleslııdc Şa. 
ir Nigar sokııgında 16 No. hı ha.. 
nede Bay Semih Akyüz: c896lh 
No. lu 2,5 liralık bir Milli Piyango 
bileti müra<:aatinde kendisir.e ve.. 

daz;:r.iıki hav& ve gaz utıulil ile mer
mi a- eolıhai narl(ye Baliati.tt bası
latmı art1.ırrnak. usul· hakkllldak.i .ih
ti.!·a f\~n İktısat Vek5.1ttı.ııden ietih
s.ii.l ~llmi.ş olan 13 tr nklnwı 1932 
tarih ve 1329 No. lu ih l.ra beratının 
itıtiva ettiği huıcukını b~asına .ıe
vi:' veyahut Jc&dt Türkiyetie mevkii 
fiile koyn1ak için alithiyct verilebi-
1eceğı ek.lif edilınektc olına.kl.a bu hu
suaa fazla m;_.tlünıat edinmek istiyen.. 
!erin Gala tada, A3lan Han 5 inci kat 
1 - 3 nurNh'8.larn müra{'a~t eyleme... 
leri nan olunur 

Sirloecl Bmıllyö laırüeslnde K~llkçeıanece 181aa7onu ile 2S in<:! kllometl'll 
arasına mahsus llcretıer 1/1/942 \arih!nden itibaren d<'.ğişliTilınlşW-. Faala tat- 27 1. ci kanun 1941 
ıUı1t iç.in lslasyonlara müraca&I edilebil.il'. • •11681> c11Şi4> 

Grip, Romatizma ve 
Keser. Günde 3 Kaşe Alı 

Baş , Diş, ezle, 
Ağrıları Derhal 

Bütün 
abilir 

ÜYÜK ZABITA ROMANI 

!Kara a pı Cinaye!!J 
4 

Çevi,.en~ 
No. i s A c t T 

YAZAN: 
Louis- Thom8t1 

11ntt. S..yahat -- iueloelel\ o- \ 
kuınaymA.! 

mıyor. Fk>rence, karf1sınd& zakkum 
a&ıı<:ındon yapılmış eşya ile döşeli, 

aüslu ve- kliçük. salonda oturu;,.or. 
L:xly Gonlon'un hakkı da var y&: 

Mi.fettııı, kılı;ük 1Blırahat ..-unun 
kap•rna doğru gıdt:J'or. Orada eşıı?in 1 
Uehindıe durarak doatu An.bur Colr
lar.:>an'a blr an bak.ıy«, ve kapıdan 
çrklyor. Kapt ark:uından Kapa.ruyor. 

Mü!e~ arttk yaıtrnur altında uzun 
kaldıırımlarda yürümektedir. 

Sevgüı kızı ıLe övUnebılir. Gül rengi 
ipek rob tçnde Florcncc Gordon ber-

1 ·kesi çileden çılcaracak kadar guzel 
ve can yakıcı .• h<'nUz 18 ya§ında, b~• 

İstirn-bat aulonunda yalnız kaılıan 
Arthur ayakta duruyor ve !IO-'lkın bır 

bald(: kapıya b•kıyor. Olup biten Ja
leri bir türlü anhyarnıyor. Kendl va
:ı.iyetlllclekı buyuk lehlıi<eyl de lr.av
rıya..meyor. Fa.kat bır trtreme bütün 
sırtına yı!plŞIJ'Or. B.r koltuğun tu ... ı.. 
ne .yığılv<>r ve b1t7ı.lıyor" 

m 
SAAT 1 1 %5 DA.Jd:K.A GECİYOL 

Saatin u.i old~uıı ehemın<itı'eti 
y ol<. LadJ Goırdon uyumalr. l&teml
r <>r. Km Florenco 18)'retmııre do!Y!-

hoyallıer ve ümi.tler-1e <lolı.ı. 'leıois ve 
br.aç ,anıpiyunu, golf oyununda par

makla tÖhlel11en latif bir rakip.. 
prerıaıeri bile mes'ut edcbiılir .• 

La.Qy Gordon mırıldanıyor: 

- Çak ıneoı'udum. Su ııeı:ı; ArUıur 
Collaıııan, k~mlarak h>r kısmet de. 
tıı. 2 milyon İngiliz a!tmı, İ.ııkoçyada 
ve İrlandada birer şato. Comova.iU.,,.. 
de bir köşk ve çlftW<lcr.. ve ııoora 
Surrey'de Old oak Hail.. buttin bu 
&el"Vetler amc36mdau ona. kalıyor.. 1 

- Ok! Oalt Hail mi' 
- Evet. bu ölen moruğtm dtamet-

dhıdır, Amcae.ı Davld Collanan. 

Saint-ıazue.s lıa.8tıi.ı><sirıde ölınek lt<C
re in:·Lş. Bira.:.'.. evvel Snvoy ti'Y&tro
sunda bt.e l«>mşu locn<b bulutıan 
Dti;cs, hıtlln00n ümit keslldiğint söy
ledi. Buglln öğled<m ,.,,,. .• doktor 
Comptın'a rasilaıruv, 80nnuf. Doktor 
cesedin.ın ııçJlııı m~ yııpıı...,a
tııııdao bile ba.ıı.et.ıııı.. Arı.bur Collar
cım", senin lıçin ne milkeromel koca. 

- Evet. hat.ırı.mdaD ıeçiyor .. 
Genç kız heycc&n duylDOJlllf ftı,-. 

bzydi, Be!ki de a.rın:esin1n bu sözler.ini 
beklemiyordu. ArUıur'u uzun unlllln .. 
dıı.n ben t.myordu. Ondan ıil>ıel hedi
yeler de görmüo:t'-i. Bu tenci kanı aı .. 
cak, eğlenceli, yumuşaık huylu bul. 
muıtu. Evet1 onu kolayca sevebilirdi .• 

Lady Gordon devam ediyor: 
- Ya:m b.ir kısmını Old Oak Hall'

de geçiı>lıni!niz. Orada ıiyaretlıer ka. 
bul etmeniz için ben size yan!ıırr. ede
ni:m. Sıodl'\ııılı.ar> t.ıtoçyada (eçkmek 
çok tatlı olur. Orası büyll.k. avlar mıerrıı-l 
leketldlr. Arthur'un mııl.!k~n<>!'i Ba.l
moral'a komşudur. Sevgili kızına. ne 
saadct de~ı ıni' Söyle b&.kayım, Sllna 
aşkm.ı ne zaman ıöyl<ıdi? Bu akşam 
ıru? 

- Evet. Piy<'Sin biı•irıcl perdesi b1t
üğ' ııı.man •• 

Lı!dy Gordon sevınci»den kabına 
sığamıyor. Artık knrr,. kral kabul e. 
den şatolar sahibesi görtiyor. Ace..ba 
b u çabuk aöıl""'* ı.... NJ"1 olmaam? 

Hayır, hayır bu rüya <.legll, ha~at. 
Birit~ &y J.;:ndc Mu;teı· Artlıur Co!.
lan;on do.ınıu!ı olacak .. 

Folrn t L<ındrada, Lady Gonloo'ıııı'.I 

bu 1·ü-ya.sını kc ·feden birisi yok mu? 
Belki birl•I, bu hay&li bird<ırıbıre yılo
ına.k i9in l<arar wrmiştlr .. 

Bu ,lllrada telefon çaldı, Lady G<ır
tlon kı:zına bakaro.k dl;yor; 

- MuhM.ka.k odur, Sana batu- sor
mak istemiştir. 

-O mu? Demeit.. 

- Evet luzım, muhıııhkak odur. J 
Kal.Jc cevap v~r. Enl-irum odur. Ben \ 
ııenşerıler; bilirim .. 

Fakat telefon edcıı genç Artlwr 
değil. Kızın su<ılloc boğaz.dan k<>nu-
11;1.n garip ı-..~li bir kadın cevap verlr
yor: 

- Miıı Florcnce. size tavs!1e etle
rim .. 

- Tavsiy~ ml? Faık.nıt .11iz ltirnBbıiz?. 
- Sizin yerinizde olsaydun, Lon-

dT&<la., der. nyr ı, d.1111 Iı;koçya, 

irlandaya veya başka bir yere kü
çWt bir seyahat yapardun. Ve ııe!dz 
ıtın gazeteleri hlç okwnazdıın. 

- Ne diyorsunuz?. 
- Mis Florence bir frrt.ma lı::opı>o. 

yor. 'Menfaırtinbl d~ünere!ı: size ha
ber veriyorum. Bu fırlJ11anın kurb3lll 
olırra.klalı JakınınW 

' 

18.00 Program ve Menılekeı Saat 
Ayal'ı. 

18.03 Muz•k: Meydan Faslı. 
18.40 Müozi.k: Radyo cHer TeldElıı> 

Ork"'1trası. 
1&.00 Korıuı;ma (Kahram<mlu Sa

aall). 
19.15 '!llüzik: Radyo <Her Telden> 

OrkestrCM>ı Proıramuun De
vamı. 

19.30 Memleket Saat Ayarı ve AJ
Haberlerl. 

19.45 Konuşına (İaoe Sa-.U), 
ı&.55 Milzlk: :Mııhtelif Şarkı ve Tür-

küler. 
20.15 l<adyo Gazetesi. 
20.45 Mii%ik: Şarkı v~ 'l llritüler. 
21.00 Zlı'aat TııJr.vim!. 
21.10 Müzik: Dinleyki İstekler!. 
21.45 Konışna (Gilı>ün Meseleleri). 
22.00 Müzik: Radyo Salon Orkes-

trası. (Violonist Necip Aşkın). 
22.30 Memleket Saat Ayar. ve Ajano 

Haberleri; Ziraat. Esham -
Tohvillt, Kambıyo - Nukut 
B.1rsası ( Fi7at), 

22.45 Müzik: Radyo Salon o.-., 
traıc;t Programının DeY.nı. 

22.55/23.30 Yarınki Program ve 
kapanış. 
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Sahip ve Başmubanirl Elem İzzet 
Benice - Nqriyat Dlxeklaril 

Cevdet KARA.BİLGİN 
SON '?1-G&Ai' JılATBAA&I 

Gagrimenk 1 ' satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı l\~üdürh·~ı...11(.enı 

Oıı·J!, '" juJi,Yeı 16841 J.e.ap No. ı:i,ylc S< ıdJğanızdan l<lıldau 1300 !i. 
raya arı• Beyo.ılıınde. Kiiç(lkpoogaltrd& Küçukpruıgaltı mallalleshı 'n Büy!lkd ... 
aıdda.inde eski 40. 40 Mu. yeui 64. 66 No. 1t1 !<Agir ık! evin yinnı dört ııı
ftlbariyle on iki hisliesini biriocl de;eoede .ipo!<>k etmiolerdlr. 

Dosyada n-ıevcut tapu kaydı stiı·etinde mezk'Or gayr.!.ıneıın.ulün (aynf emt 
mafı&llf!' ve sokakta a71ü kapı num::ırah, biı· taraf. K'gaxk ı."kmagBzyan lK\.ne--
.; bir tarafı Madam Slm.tlof htlDeS! biı' tara.tı Mektep &Oka ve tıı.ra!ı rııbii. 
.BüyiJkdel'e <>ıdd<ıeiyle mahdut Jı:agıı: jJı:j bap ho.n<ınin 3/24 hlssesinin borçl\a 
Onıük ve D/2-1 bi"""5i:ııin diğer borçlu Jtıüyet uhdeoandc) olduğu lıilfürilıu~l.ir. 
Onnik .biuesinde 5 ci lerarlnn biT huc\.z rııevcut oldugu tapu kaydından arı13f'll
.-nştır. Bu hac.iz. Sand1ı1 1n müşterilf'r.i.n hulı..ukuna mtiesalr değildır). 

İl\raza Et. Cllall nıuh;ır_; nı n rcıpor ı mucibinı .• "'e ıne·Lk.Ur )ki ha.nenin Jll'lU'M 

mes:ı.-hst 161 ın• ·'r<" murabboı. olup bunun 124 n"f>tres1 b zeminidir. l~laı.a 
ikag~r, çatısı ah~)l içi -ve dJil boyalıdır. Mnı.klı:-> evleri:;) ... eı: ;-, 1 4 s-cıtı.hlı n!up 
beherıntlc 7 ŞCl" oda iiçe-ı sofa birer ~yıutfaA ikişer hehi ve h..."\,·agazı, tJc«
trjk kuyu ve su t.esi.~atı. VEıKclır. , 

Borç vıı<i.,.inde ôd..,r,.«<Uglnden d<>Joyı haldutıda Y"'l>ılıuı ı.ı.1p u.e.-ı... 
3202 No. h1 k9'ıtuıun •6 cı n)3(idesinir.ı .mat.mu 40 ~ı mactdQUne göre -ttatrl .. 
matı:ı ic&p eden yı*anda JRııh iki ~viıı yanm hi.sses~ bir l1uç .. ıt ay IDÜ<hleıte 
açık a:rttınnayn konmul}h.ı. • 

Satış tapu siı 1 ~{aydına ıö.ı:c yapıln-.!llctn<lır. ..-\rttırmayn gfnnek ~ 
ti'J'en (562) li'l'a µey ak<'esı verecdttilı-. !'rfill' ,r:nka•~nrrı:__ ':ln birinin t.e n t·at 
mektubıı da Juıbuı ol~ınıı.. Birik.mi, büt.Uıı vcrgllerJe llelP<l·:re ı-e:;·r.ılen, 
vakıf ·c:lresi, tavlı tutıırı '\O teU ·1iy<' rlJ:;ur.1u bol'\·luy" u ir ..1\rttırı ıa eart
namesi 26/12/41 tar1b1ınclıen rt.tbaren \et.kik etınek igl!3cn 1 ı ");ındı;ı: Tııkıık ı,.. 
Ieri Servisinde r.ı;ı.k bulı.ındurulr.~a'ktır. 'l'np.· ~if'il k.ıydı. vc;;aiı.· \i\zıı ""hı >.la
l~ı.ı.ıt t.;ı .şartn.une<ic ve lak.ip do.sy"' -ınd,1 l"O.rrlır. Arttn·nı.ayn p,irrni~ ohnıll'lr 
bı .nları l~t!,ik Ctl 'rek &d Jıj;\ çık~rr•lan gayri u~eı,kı:l h kkıncia bıeı· ~eyl Ü<Jl'<'n
n·ıiş ad v.~ tPii..k1d oh.nr .. r• • .Birinri nr-tt!ru1.a 2J/2/942 tarı1l:ıfl1! mti.sadi! Pi\ZiPt06l 
gi.ınu Cagalovl1111da :ıt-A'n Sund1~r:nıul.:ı ::c:~ıaı. 10 dnn 12 ye kudar yapılaı.:.a lır 
l\'luvc.:.kk.i<t Hı;JJt: yupı.l.ab!Jnıesi içir:ı tP.klif e<Hltcek bedelin tc:ciho.n alırn10BJ 
ic<lP ('"l..!cn gay.i n,enkul 111ükellefiyrtile S.:ıııdık alaca !·Jll t:ımanıcn gel·ıniş ol
ması şartt.ır .. A.ksi f.akdird._. &oıı ar~:' '".anın ta.-~hiltidü bak! k:ı!rııa t Gart~le 11 /8/ 

. 42 ta.rihinc tnücı:ullı' Ça~ı.ı~ba günu .y ' nı=thahle ve .ayni :;..;ü1ttc son arttuma.ı. 
yap:ılacaktır. Du .. lrttn"1ı::ıda gayrirr.cnkul en çcı:~ nrttrranltl ü~füı tl~ bır.ıkth'calı;.. 
tır. Haktırı tnpu ı:h~Ult" •l"' sabi' .ı1l~nyan al.:'ı:kadarlaı· ve irt..taı hakk\ al'-jp .. 
lE'rinln bu hAk.Lı.rıuı ve ınısu.oıiyle t .. tiz vo nıa.o;:<'rffe daJr idd 1 n1=.rını i13n • ırl
hindf'Jı '.Uh.ır •n yırıı-1 gti.n ı\·fndc t•vr;,ıkı ınüsbit!'Jeriy1" hc.::abeı· tlaircıl"j7.c ;iJ 
ditme! ...ı r. lıı.;. 8\uMlc ha.k1ar .. ·,1 bil<llrnı-en•İ9 tı!c.1larl:ı ':l<tkları tnp\J 1 
4!iller'.~ oJuııyan1ar s:ıt~ L>cdolinlr: pay!aşma. ı..ıd~n h'1r · lırlar. Do.ha. 
fazla ın~ılUnı."' alın.alıı: i.shytnle:-i.n 9.:>7 /485 dosya No. siyJ Santlıgıınl lnıkuk 
1~1eri f'<'rvisin.c mUraraat c-lmeleri liı.zunu il'11 olunur . ....,.. ....,.. 

DİK KAT 
Emniyet fİ....oil<lıgJ. Saııtlıkl.R,n ahntn gayri ınr~nkulü ıl<·.k rn~c1 i ·tı-

ycıiler~ muh n.minlr:rimiz'n kayu1 ı oldugu }{1yn1et'.1 "° "40 ını tccaviiz etn1ı4l
mek iizCrC' lha1f' l.Jed 1i.nn: v;u·ısu:. kıı:rl.ı'!r Jbflf'C' vcrıtlo'.k wretı-yle kcln,-lık K-Ôft-
ter.,..,ktedlx. (11411) 
-·- -------

TA M ÜLAYAR D ÜN YA RE K ORU 
-------

Üsküdar icra Memu;-luğundan: 
Gayri menkul &atış ilanı 

Çenge,&Qyuu•tc Fil~pui kızı Jı.1a:rycni.n Bu.·k:ı Rum HC1fiicı.Jıı ; <! l ~ n 2130 } r:ı
borcı111dan dola,yJ. mahcuz olup umumi h~ın.. . .ı ... cr duiıresln~l,.. p::ır~.ya c:cvr •~ 
~Zıe karar verllen ÇeugP.lköyünde eski Kilise yeni Truırıv<'r<i. sokn,ında 
kili.o eski 1 ı yen 19 kapı No. lu ve tapın1tu1 cilt 89 : .:ıWft.: 28 "ll'a 31 u. um 
Jô4H nurnarttl<lnnd.ı n,ukjyyet sağ !n.r::ılı Ulya mf"JlZili ı::-nl • rn ı eltiy ~= Jo 
hane ve bahçesı arluUıı Havyaıç oğlu ban~~ cepht"si tariki. le n~:ıhdut o1 ' 
(evvelce moa.bnhc:e bir bap hane iken halen haneni,ı yıkıl ı; 
sız bahçesjylc arsa hatt~de buhman) ebıuye intı:as~na ıniı . i 
m.uıa 500 lirn. kıymet bkdh- edilmiş olan 391 nlefAre murabbn 
sanın 16 !Ussedc borçluy.ı att 15 hissesmin a.Şağıd&ki ıo:ern 

arttırma ile paraya çevri!ecekUr. 
ı - İşbu gayri menkulün arttırma şartnemedJ 1G/1/19·l2 'i.en ·iJ.S.~C!. 

937 /726·7 No. ile 09küdar İcra Dai.r~n muayyen numal'R:!ın e. c in gl.iı ı. 
mcsi için açıktır. İHind'l yaz.ılı olanlardan fazla malO:mat aln tiyenlcr, ifbı:-
şartnameye ve 937 /'/267 dosya nuınarasi le ııneinurlyet.iırihc .ı. ı 'a :lat etınelidir 

2-Arttıı·nıaya işt.lrak içln yukarıda yazılı kıynıetin yu7.< j • nlsbcti.nc!~ 
pey veya milli bır bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibi akıcaklılarla diğer alakadarların \'e ir· ait rı<:ı.kk: ı ~ahip
lerinin ıayri ınenkul üzerindeki hak:lannı husu:;iylc ralJ. ve Lııasrala dair olan 
iddialarını i:lıu ihin tar;hinden itibarenl5 gün 'çlnde evral\L nıl.İsbı1elertıc bı ·
likte n1emur1yetim~ bildirmeleri icap eder. Aksi halde haklan t:ıpuı ıJcili He 
ahit eln1&<l!kça eaU, bedeUnin payla~masından ha-:-iç kalırlar. 
- 4- _ Oö.3teri1en gunde orttırmaya iftJ rak,. edenler art.tırma. şartr.ıaınesJn.i ok\ı• 
ınut ve lüzulblu m.alUm.atı almı.ı ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve itJbır 

olunurlar. • 
5 - GIQ'ri me,ıkııl 2aıııu2 tarihinde Puar!M günü sııa.t u tel> 

ıe ya kadal' i.!sküdar İcra Memurluğunda. üç defa bağrrldıkt 'l şnr.ı·a l"l' tok 
arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhamınen kıyn ~Un yilzı·l~ '"5 
ini bulmaz veya satış lstiyenln alacağına rüçhanı olr.n dl~ • .llaco:ı'tlıh:ı:r bc
luııup ta bedel bunların bu gayri menkul ile ıentln edi!r. 1 lacaJd.- ··nu 
me<."111Uundan fatlaya. c;:ıkmaz!'o en c;Ok artt1ranın taahhildti Lal·i kalmak i'tı..!ıe 
artırma 10 gün daha temdit ecıüerek 5/2iiU2 tarihinde Poı omb< gtl
nü sa.at 14 ten 16 ya kadar Ü*.üdar Icra Memuı.lu~u l•rl ... n..ı: o ..... ırır. .. 
bedeli satış istiyenlıı alacagı.n& rüçhanı ulan diğE:ı· alacaklılar. 1 _ i'ı gayri f'nk,ol 
ne temin edilm1$ alacak1arı mecmuwıdan fazlaya çıkmak şnrlıyle en çok art
hrana ihale <!dlllr. Böyle bir bedf'l elde edilrnezı:e ıhale yapıl, az. Ve- . .ş 

talebi düşer. 
6 - Gayri ınenkul kendisine ihale olunan ktn\sc derhal '- ya verileıı n1l:h" 

ıet i<;inde parayı vermf!'ı5:e ihale kararı :fesholunnrak kendisinde 1 l~vvel en yUi\: .. 
sek teklitte bulunan kimse arzetmls oldu&u bedelle: ttlnı:.ıga rtızı oı ırsu '1nn, ttı' 
olmaz veya. bulunmazsa hemen ., gtln milridetle arttırnırıya ~ıkarılıp c~ ç • 
rttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen g(.inlcr irin yüzde 5 tet: 

~cg.ap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükn1c hac~t kalıtıalt"JZln mcır~uı·l 
yetimlzce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) • 

'l _ Alıcı arttırnul bedeli lıaricindeolaı"1k yalnız tapu fera~ harcını ~ rrı 1 

senelik vakıf tAvlz bedeUni ve Uı.ale karar pullarını vermiyc mecburdur. 
MUterakbn verctıer, tenvirat ve tanzifat ve dell~llye resm•nr!rn müte\·c!'ı' 

belediye rüsumu ve müterakim nkd lcaresl alıcıya ait olmayıp nrttı~ıa bede"" 
!Jnden tenzil olunur. İşbu gayri menkul}ulrarıda gösterilen t· ,ıe il ı'<ildor 
İcra Memurluğu odasında işbu il5n ve a:österllr.n arttınna oartnamesi Uaiı"ll?"' 
ıtnde aa\ılacailt ilin olunur. U!l'l'l~ .. 


