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\ __ ' hip ve B~smuharrl.-i: h'TEM iZZET BENİCJ, EN S ON TELGRAFL Gazeteye r iinderilea en ak iade edilırıf"1, 
..J " BI VE HABERLERi VEDEN AK M GA ZETESi 

~ = -- __ \ 
Ribbentrop'un j =~a~:zı:: -İngiliz uçak~. 

NUTKU 1 • c , la rı Fransa-

Bu sabahki Sovyet 1 Malaya da : Milli Servete Rir Suikast ! 
HA R P T Eı:oıLI OI ı 1 • · --- .. =-==== 

Aıman Hariciye Nazırı M hvercıler ye· ,, 2 • ı 
Pe•tedeki beyanatı ile · 1 ya m t yon 
V~~ington konferansı • iDİ mukaveme .. J • b 

3 B •• •. k h. , Kanl ı çar- ihracı yasak olan 
uyu şe ır 1 p şma al r 

1 
daha düşman- ı . . . - . yapağı/ar yurt dışl-

:i:." Mf~~:~~~i !:rJ~;~n: 1ı te lıazırlanıyor; e ytatnlna m! e 
düğünü ifade ebnis ol • ' • a 1 a r 
maktadır. Almanya ve 

1 nıüttefikleri için hala ' f n g i 1iz1 er General 
1• h d · s R • Bunlar bir ümit 

dan geri alındı 1 1 k ~ ~eh~~n t eş kı l 
1 ettıg! mus ~ lleste na nasıl kaçırılıyor') • l en şıddeth muha- • 
Ağır zayiata uğrıyan __!:.ebeler oluyor 

"
1

' e eı ovyet uı - 1 Romel kuvveti erini j 
vayı mağlup etmek ve 
Avrupayı kül halinde bu l Ageila istikametinde ! 1 
hedeoft. salmak gayre • 

Almanların Barentz- B k •• 
mesajını ve Ruz- Japonrar kitle ha. azı açı goz 

1 . k de bir nakliye gemi- lı"nde cenuba ı· n- h . ) . d tüccarların bir 
t .d. tazyik ediyorlar ı ır •• ve tın nut unu si batırıldı 1 1 esı mey ana 

LMdra 11) (A.A.) _ B. B. C.: İhtiva ediyor Mo,Jco'"'• 10 (A \. So,yet t~'b· mek İStİyOrf&r . r=-- çıkarıldı 
Yaa.n: ETEM iZZET BENiCE ) L;byada ir;,;•liızl r Romm1l'l or. llği: L"nd ... , M (A.A.) - •B.B.C.> M:r 1 H "Ui t• t h . d 

d A .1 'k . 1 t Ln™lııa 10 (A.A.) - B. B. 9 s -•-•., .. ,, .... kıfa•ıo~-·, "~"e- loyada sı,,, ve nernJnı nıı!ı.irlerinln em mi Serve 1 8 rıp e en Ve 

1 
usunu g,•ı a ;s!> :ı:mctmı<e az. C.: İngiliız t"""'aı·:(>'len , """""- •n-~ w "" ~·uu~ -·•- • • l lı h 

Al " · _,, ·--..- ·nenr ~ ıı >CU saı,.~e<ıe) t•""11 etli~ı ıni\·cı "'"'en kan mır emde fazla hayvan kesimine se· """"' Harİeİ)e N'ftlldrt l'ooı R;.. yiık ed.,ıyorlar General Ranı:ıneliın. gul Pran..a ü:reriıne, Birle • AJ horelıe cer"G'aıı. et'llr.k!edi•. Bu nıiı-
bentrop Peste~ -~rdine ~('rilen Ageilarnl' garbi'1<1P. ve •aıhil ~ «'k Aın.::riıkanın 2 ılı.i.iW>r mıl- man zayiatı: Sell»ı Kualn fom,ıMuıı seksen kilo- bep olan bu sahtekirllk önlenmek-:&İyafet(,> ırz"nn b rr' nutuk sö~ledi. •boyuııca, yiıw mı;ka.veın~-; :?Öf>. ı 'b · · .__ metre Şıme.lin~c buınnuyur. i"poıılar, 

, ., yun ~yanıı.ıml'!>ını aıuıış • 1 b b I" i •• 1 k ~rline dönmek fücre yola ~ıkan termeğc :katkLŞnc"'.~ 113 .ı.,;ır eme. laNhr, Parise 1,380,000 ve. 1 m 1• ı y On 250 °'~:ıc hn1 lil'<lo~ Ccncn
1
° ı:oğru '~':ile e f:rr8 er ge lf 9 UZ 8 0 Y Un 

....,..İciye. azırmm bu söylevi Va. Tt"ler vaırdır. / Lll~ cıvarına da 600,000 be. ça,.ryor a;-.a .. a c<: ıı ''' nı' ' "- k k le d"I l"d" fİtur•-ıı k••ııl~a.~.·ı, -''6 lıl"r be.. ı· ·1· I ] k , metle lı:ar,ııl...,ıyorlor. Dfü;manın baş- esme mene 1 me 1 lr 
.._.., ~ - , ., u ngı, ız ZlTı ı uvvet.e,.; Age • yann~ne atılmıştıır. bı•n kişi! lıca. Mdellni Kuolo Lomp" ı..;kll Ylllıııı•ıı.eııi , l.ıı:ilU • Amerikan • d,-,bya<la bultmn.p k,nrv".'~lh :lıfitı. Beyımıı.am.ıle-r, Amerika • ediyor. 

Rus aıılaşınaı;ı lı.ıır~ı,,.nda l'IIHıve.r ver artıcı kl?l\IV<ıtlerine şiddetle __ ,, . k a.k . . tat. Londı·a, 10 (A.A.)- Evening stım- Dü~man ııroııa.ıaıı dası evvelki gün 
devletlerioain - dİİıjündiiğiinün taarruz etmektedir. nın ..... crı ;,ı.~.ııım lÇllll dartl garıelesinin bilcUrdiğlne göre bu '!Ohrin 2aıpted1ldlglni ilıln etmişse 
biı: Üade-si olduğu kadar 1942 i~in.. ---.-- - 'bik edece.Wı muarzzam harp Rus ctpl:e-.indıeki Alman zaşiatı bak- de •ltln bu ld dinsı111 h,lyli 8231t.3r.:ık 
de J\lib ı-.;,.;., Avrupa lot'asnıda ne 5 h ft d M J programı haldrmda B. R ll!l.- kındn yaııılan son bir Jstatislik 1 İlk>- japon kuvvetlernln bu felıirden 65 
Yaıı,,.k i. tiyeceıiıin i d~ aL çoJ.. .ııı.. a a a, a - velt'in mı<tıkundan 'bltZJ par. kanunda ölü ve koyıpları.ı miktarını kHoırıttre U2nkta bulumnoları };İ7.m\ 
lılta çalan ve Fraııısızl.ara hitap 1.250,000 Jıılşi olarak göo<em;eı<te idi. geldljıjnl söylemiş ıse <le bu 'drlb da 

n bir ~ e.ikadır. ltib!J<,11.t rop'un taya 2 o o hava edihnis hır iinıid meı;ajım Bt. r~kamln.r doğnı ıse Ruoya sete- , _teyl __ d _ed_ilm-emiştir_' -·-·-------llUIJr.tıncfa birind pLlnda bilbassa 1 ihtiva e<l'iyor. rinln en dlk'l<nte ~yan bır uı1"uru •· 
~hl it lD<. vzuu olmak lılııın g<len k Jd 1 - meydana çıkmll) d~nıektir, Çilnkii en 
uç noJUa Vatdır: . a ını yapı ı. • soğ.Jk aylor yani İlkMnun, SonkA- T k d 
a- Mti ttefiklt'rkar -ı.mda:\lılı.. Iran Şahının nun ve Şıri>a'I aylan l.çiudekı 2R(1'İM ra ya a 

\e ı·, " b u r.Jtanili>ra dahil del[i.ldir. • 

Jı - Rııı.~a kar~ısııı •la ;uıh•er, Taarruzlardan ba- beyanab sı·vastopol ag"ırl FEYEZAN 
~ - Sıılhsev~ milletleri müt. zll&rl bütün 

:!~,:·;~, ı~be i.:bar etmeııi im.. f lopçu 1 Meriç ve Tunca ""'Jı "" ıyllCf'k ıe ı1 1ın-1e .. i~inde gece devam etti 1 1 r an, Rus ve ngiliz 
.... ver. • l d neh1°rleri kabardı Al llı1a1ta 10 (A.A.) - N~redıüen ordularının t t 
ıııu ınaı~y~ ~ mtiıt~ıi.kıeri ııın resmi wbliğde şöyıe- dlenilrnek • a e Ş l a l n a Bulgarı·s tandan hlı 1Çintltı de a,;li hedef ve himayesini kabul etti 
!~Y~•tleriıti Rus seferinin t•••löl ted'ir : Berllıı. 16 (A.A.J - Airı"'1ı r.d- b ) geldı" "" 
....... • • ' "'> Son be• 'halta :\•lll<ll' Malta. 200 LOLOr!i. 10 ( A .A .) - Bı·ıta.n<YVa: ;ı'-06\lllUll 'bildirdiğine gi\Te Kırım ya- uz ar ~u ·ıecı \'iizılı <rurett., anlaşılıyor. den fa~l:ıı !:ııwa hıicuımuna maru" İ ş -.. R p hl • E ' "" adeıııııda Alman topçu kuvvetleri 
1 . ~ lıenüz Uıarrıu kabiliyet.. ran ..,ıı .'7..'.l c evı ve • dün S;vaıtopolwı sahra mevzilerini, 
:ı7nı biitün cephedi- mulı.afazıl kaltnı;ıtlt'. Bı.ml'ar<lan 90 ı gündW 1 niag Stancbrd gaıw!Psiniıı ~nıı!lıa. bloklıav:ılarını ve müstahkem ordu-
heJ:;~· . Şinıalde, Snı.ol.ensk'i 120 den fa1la ı gtc"e yapılmiş. 'birine bı>y'n~•t.a ·hu1ı ~rak de • galı.ın a lev 1'k>ııa ;ılmışlordır. Balak-
•<>kt •tlilıaz eden iki merk-e-ı tM". Y all'l!!Z ÜÇ g~ ·telıl.iM!e il.aııeti j mİit'l' kı Java limanı ile Sıvas!opol ar.ısında 

(Devıuru 3 ilncü Sl\ ıc.J.e) 

türlü tedbirler alınnuştır, Fe. 

Milli ısel'Veti kcnru cürz'i kıt • 
:oıan"ları uğrunda taıhı-:p etm'llilı:. 
hın çekımnyien bi.r .ıwnre hak. 
kında aMık.adar an:tk:ım lar aslı 
obir surettr talikikı<ıe. baışlaıınış • 
!ardır. 

Tic1ret Vcl<iıl< bugıiııkü ha.rp 
:Ekfoadiya~ı. da ancaık a'lbnla öl .. 
çühnck!.- •)l,ır yap,<ı./lılaı·roımn 

yok pan:ıs n. h.n· akn!nn.aısı 
Jç' ıı bu mııd•kniı; .i!ırııı:aı!,nt nıe. 
netm i• ve n:,.rıia ao+ +ı ı sı nd:an ·bat;..
ka tıiçbi.ı· şey dıi.ş(iıı•nıiy<m lxıızı 
kim:;ı:olerin bu yaµ~.~ı..;IT; deriler 
Ü.7.e-r:r.d{.I ~ıarX-c ~ ı ·kll.1"1tlıiama1a-rıı 

;~in de jkinc1 b>r 'ka:·ar alımag: 
füzumlu .gönmıjştü. Bu kanara gi.i. 
ıe ii-... ertndckt yapat;ıltınlt uz,u~ ..... 
ıu,i;•ı.ı 3 ssnt'ıııı..'en uzutl <ılan de • 

ı·i!'~.r·r c)e !!J.1r.acı rııenediıJrn:~ ve 
ancak h;ı ha.delen :t{.Ji!ı y~pnğlh 
cll"rilcrin harice ;;atılımı>;;n mü.. 
sa;ı-rJ.~ edil-,nl~ı.ı. · 

St ':'.'ln.anlardıı bf>tün Aıvru • 

paıda dt.~r.i fi.J.i!eri ın·ı.:ıhin1 ınıJ~y~~es 
ia artb/lından Mrlı ic'kl'flcr ı-an.. 

(Dcv>ooı ~ üncü Sol!.. .!c) 

Mütekait 
ve ullar 

• 
Maaşlara zam için 
tetkikler yapılıyor 

Ailıkd.l:ac.ı ~ biılJi.rudıb·", ~ 

göıe hayat nahalıı~ı kaf,i • 
sıru:la mcmurlarn yapıla .~k 
fov'kalıade ,.ıw al zammı üze. 
r' dt.ok i çalı~malar Mali",~ 
VckfilMiııro tamamlaıım clt 
füerecfa. Liıy~)a ıbıı aıyı y r. 
.nıJGi>ne dogru Mcdit;e ver • 
1,;ccği tahın.n .ıı~unm.ı.ktadı . . 

ı Devnnu 3 'dnci.l Sahifede) 

İngiliz Ticaret Mümessillerile Şehrimizde 

Yapılan Müzakereler Neticelendi ~~1~t~~~:~:~::1~~~ 1
1 fi 

ı.ı~
6

;lar, Bu rahat,ıılık ne vak. u k ş kt h b s• 
~~.

11

~!::~~::~~::· "ı.'::n: za ar a mu are e ınga-
Ztı • şe ıldıie-r mi, Suvyet ta.a.rru . • • t h ke m m e v k ı• ı e r ı• n e 

yezarun, in ·a edilmekte olan Sı b d •• • l 
3 

• 
1 l\larııç şlmcndir:· . köprilsüu_e er esi ov lZ e m l 
1 

zararlı olması .ıht11t1al daboı. 

kuv~~ ?hasııtıfakl Alman kiilli p u r m us a 
bu.r kıl ~~i l>ltl~i ric'ate m<:c. • t • k 1 t k •• d • 
~!~~:ı. ~~':ti~~: d:::u~; ı n ı a e m e u z e r e ı r 
ink· ~ '1ındfki halde hadiselerin 

'§atllla h · ı d 
heııtro ag ı ır, Anc: k Rib.. 1l I. h 1 • 
heı.elll:hıı:syaya karşı Mihverin Libya' da ır1. i ver ric atı ve 
ka,a~ıın~ kat'~ . v~ nihai zaferi 

:~. ~"~~rü;ı:ı~;;:;·~.~0~!11f::: ( YAZ AN : t. S. ES Ki BÜK R EŞ 
-""""-tıı ve 194~ d 
rıJaca " - c bllltun başa.. 

lngiliz taarruzu 
ATAŞEMİLİTERİ) 

Riı.be:':';a kani görüıınıektedir. 1) Şaı1k oephesinde : j Rıejev w Viaınna ıstiılı: ımıetle • 
0

.P Avrupa kıt'aSlılll Sov. Sovyet k!uvvetleri merıkc-z cep. rmde taa.rru:za devam e tmekte 

~===~=(Dev:::""':•~3~un~ç;·ü~Saıı~~";•d~e~>~~hes~i~ncie;~b~aş;lı.<:;;;a~.&~1~k;ol;;h;al;in;d;e~ 1 ve Alman •m ü<lafaasım ku•moğa C:: ' 1 çalı'inıakta<lırlar. R l>Sla•r>n btı böl-

e 1

, gt'<le Alman kış müdafaa mevzı.. • 

A L KAN D E N .1 
z !erine y.ana~tık!.arına İle hiic~a 

hazı·rlandrklarına arbk şüphe 

';,zma • Rool<W • Orcl haitmı mu. 
aıııniıdane müdafaa etmelıeri rnulı .. 
temeld ir. 

Cenupta Mare~al Tian<ıçenko, 

Ha11kof iılt ıkaımct inclc Alımım m ü.. 
dafaa cephesinde bir gedik aç • 
mı;ı fak.at A ;man muıkabil taar. 

(Devamı 3 üncü Sahitede) Ha r b i n i N içi n ve cili1t'IT.CZ. Ainıanların R ijev • Vi. 

Nasıl Kaybetti ? İKBAL.: Vapurunda 
t7 Bu ; b~ ~N.~E~ Ki .. ~ı . , Gece Yangın Çıktı! 

ııüne lcadYu\. tarıhı tefr ıkam ız :n bırıııcı kısmı bırkaç 
fı «Ank ~r k ıtecek eser in asıl mühim ve alakalı tara- T d } J b J 
Okuyu~ »I ıanıı başlıy ıı.-.:aktır. İcarİ eşya 0 U 0 an an ar ar-

Aıniral R.:u ~rınuz bu kı sımda ; o zamanlar kumandan f 
baro, M

8

~12•. donanma erkanıharbiye r1-isi V:ısıf, Bar- dakİ ateş deniz V ~ kara İt aİye-
ba4ı..a'tib i eb·utye, 

1
süvari !erile ikinci le, inin donanma 

lul, dana ın a41 haan. baç vıırdabandıra binbaşı Beh- lerİ · arafından söndürüldü 
ruf deruz 

11~1 a . •~rtabibi Ruacuklu Hakk ı , ve di~er ma-
• • c.-ı erıınızle k" d k " d · ' 1 nnı Y&t'uı eı ı onanma er anın an ısım e· 

talealarını bckedece.ğirniz bir çok meı'ul zevatın mü· 
Bizza.t, uh caklardır. 

• (R AiH ve m
1 
de~kAr~dİzm)zı 

._ tarafından Yapıl b .. .. 1 • k 
"''•ın ızın at·k an u goruşme erı o uyucu -
hılllllaktayı: a ve ınerak ?a takip edeceklerine emin bu -

PEK YAKINDA==--
s Ni UNUT 

Barıil ... y Kı..o >a .• ., ..... na .:ıit k.oal 
vapurur.da dün ak!Jaın ant olı;r;;ıı, b:r 
yangın t_:.kır.r;ş1 !alt:nt V3kt!~de yefş.~n 
ltt'a.iye tarrıfınıian söndtirillmü_tür 

5500 ton ce~nmotinde ve oldukça 
yeni bit vup ır olan İkbal Qç gün ev
vel Cenup liı11anlarun11.dan gelerek 
Si11kcci rıhtıınında bagla11111ış ve tah-

• liyo3İın<:! b;.işla,ınıı,.'>t , . Grm. uğr ::ı Jığı 1 
liın.ınlnn.lnn pamu• n r.ı :il b:ı, al'J) 

1 
v~~airc gibı Cc:.ret erv ı yü:klcrr.lş 

(Dc\'U ı 3 ı.:r:.cU Sahıfede) 

Slnt t? ik i serseri 
aya dılba patladı ı 

Sinop, 9 (A.A.) - Fırtına ların 

ve d algaların y~bancı mem leket 
sahillerin c!en siirüklryip geliT. 
dikleri rki m3\·n ;iıı gec~ İnoe. 
buruıı cİ\'al'm<ie k•Y ıhıa ç<ırpa. 
rak patla.mı:,tır. Hiçlıiı· kaza ol. 
nınmı~t.d.r. 

,, 

_lindc~ir._ . . onluk 
Çanak kalede g mal verilcek 

batan Bu dövizlerle de diğer memle-
İtalyan vapuru ketlerden ithalat yapılacak 

• 
Dalgıçlar gemiyi dina

mitle parçalıyarak 
keresteleri çıkardıl~r! 

Bundan üç S<'ne evvel İspanya 
harbi sıralarmda İtalyan bandıralı 
K apapin-0 isminde bir vapurla 
Megellans ismiınde ve İspanyol 
Cuımhuriyetçiltri!l'i ait bir vapur 

• Çanakkale civar.nda Eceabat, 
Poyrazburnıı ününde çarpı~nuş. 
!ardı. Müead.,nıe neticesinde İtal
yam vı;ptı rı; demal batıruş wı is. 
p anyol va,puDu da uzun mü<l<ld 

(Denmı 3 üncü saıııtedel 

Şelırimi•de bulunan İngiliz ko- vlzle 3 milyon lira deguindc .uh. 
orpemsyon miimessille-ri ile lstan. tel if mallardan \Xrllfues. ta , r. 
bul Ticaret Birlikleri menlı.eziıı.. riir etmi§lir Elde edikcek lii'.ri:t.. 
de yapılmakta olan görüşmeler lerle st~rliıı grııpuna Çahil oııc m.. 
neticelernniştir. Aldığımız malıl.. leketlerdeıı ınal ceıbedilc ·~ · ı. 
mata göre Ingillzlere serbest dö. balut ya,pılacııktır 

GÜNÜN 

içi DEN 

IHarp bütçelerin
de ölçü ünitesi 

-~-~-~~~~~-~! 

elbette bl.ı.· zaman ıneseıe.ım . A
merikan erı.dı.Jsb·isınin ,bugünk ça.-
1.ışma şartıa,·ı, ş:rr...ulı Aınc ik Bir
l<!ıılk Devletlori Reisini belki ı.:ı..
ztıı elmeı. Belki J9'11 souwı<la <\e
mokrat Anı ',i;G.nın nııllari tcpo.. 
larında yapılren < b'i..t envanter, 
yj;ı yirmi hin · ak, yetnuş betı blu 
tank in1nl e<lihl~i·ai i~<J.t eder. E-. 
ı:er harbin ltk n• ltık \•.-mı~ı g;J,n... 
deı1 bugüne y<?Li t ·:J:ı•iS~ ba ~l~mQr 
rnııısa _.I, bura lııarı'ııi. k güç! ·
yüz 7 lrn1i uin uçaJı kt llanat k e.. 
leman bir yılri:ı ılı.. yılpa yeı~rı-

KISACA 
• 

Ete zam 
Etm kHosuna 15 lıu.ruş deha zoım 

ediJ(li, BL.:ı.m mnhut aı1J;c.d~la konu
S'..lYord :.:ı it AA: 

- Tt.Oıf hcl.di~e !e 1 :t edikti, zaru .. 
ret :t,ubuJ oltınr u ve b ı z:.ım yapl<l:.. 
Dcdıkten ,;;01 1 .. ,. :lAvc etti: 
- Kasaplık hny\14' İsi;;nbuJa. e.ı.: 

çok Kar:;, F:.lZU . l. n, Mı.n, Van gf}Jj Do
ğu vi:ayet erinden ı;c•ıı·. Kııoın s.ü.rü 
getinre\. gf .. ı;tur Faık t, bu !YıC\simde 
h<lyvo.nları Er:'l~'1ın1, Elcl:.zığ gi-Oi tst.'.Je.. 
yonlard1 l<e.- rıı · :ı..1<, f1~0 thtriyacına dıe.ı 

ll.izti.ır" ulnhl.k:ıı iJ1 nukleln1.ek hc·n o
cuzl ı 1 ı't u, lıcnı 1..:olaylJğı , heıı:~ n<ık.il 
mi~1~ülıihrı ~-· rta<lan knitlırmaz ntı? 

:\fa.hut hak ıd r :'l çin L:t:urbul Be
l~diy~J a<'aha On ck'nen"tf'yıi yapmıyor 
ve Y•"Pİl':'lT'!ıYl r 

A. ~EKİB 

' 

Nizamettin Nazif 
Amerika Cumburreü:irJn tasar. 

lndığı oruu iiıerindc hiç durd1111U& 
mu?. 
Yetmiş beş b in t=k .. . Yüoz :rkml 

bin uçak. otu:z binden fazkı uçak
savar ve on nıllyon er ••• 

Bı.. Ril3hlar a, bu hn.anlarl;ı. ou 
Ue1·ece WtWı sayılı bir insan kad
rosu ~ bir ordu lrurulı>roa bunua 
korşı sıııoo durulabilir ml?. 

Durulabilir ıüplı<olz... Fakat bn 
derece kudreUi ve futün b' mu.
kabil !ıGrp ııı<l<aniznuısı ile . 

1939 danbcri, büliln imkAnlan 
ile scle.Oe" ecl.ilmij bulll!nen ve b l. 
riblrl»den Jmrimııı; muharebelere 
'"hne olan Avrııparlan böyle bir fe
da:kArlık aranırsa ml?.A> <!f'vap ~ 
bllabi"r nıi?. 
Ruzv~t ıro)eıµuiıı talıak'.ı:uk;,,, 

lebil!r ml?. Yut b~ bin l&ukı 
kullıw.rn .y~~ n l cek !an. 
lar hakkında da ayn: Qüşüncı:.: i:e .. 
r iye sürUlc~ıi ,r L ı:d, bi: ı:daı-
rnın pılot oln-.ası ile bır harp ıça
ğını :darc de-bltl r puot hali~ tJ~} .. 
miş buhınması ara.• ında ne cnc
bir tark olduğu::ıu son ınuharehtl.c:t 
bize gösternli~tir. 

Bir harp J•ilotu bir şoför d<.>ğil· 
dir. Bir tankı ldan:~ etlecek olande 
da bir şaföı·dcn b;ı,n)bi.şka. n:c.ı.ı. 
yetlcr aı-andıı.;1 n1u!üındur. Bu~ün 
kil~ülklü bilyWtlü tan!tlııınfa il""" 
sonet vasatisi i.ıltı kişi h~ap edik .. 
c<k olursa yetml' ~ bin taak için 
dÖ11! YÜ'L elli bin !r!:;lllk bir kuvvo
tin yc1i4t•· !Ln ı laıı.ı acı,.., 
..ın~ılır. 

CDı.:vamı 3 üncü Sahifedt-) 

• c Sahifed 
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HALK FİLOZOFU 

ROMANA DAİR 
GürrltT<lnıberi ilanını gürdü. 

ğunu< ruınaın, l>ugiin Son Tel. 
grafla batjlıyor. Bir müelliföı, 
ıkendi e..cnni kendisinin tak. 
dinı ef:m<)si, btlki biraz garip. 
tir. Talı.mm edenmiz ki, "" ıi 
medhedcrek kadar giilünç oL 
m.;vacağım. Hükmü, e-lb.ette o.. 
kuyucu verecektir. 

Eugün Ldrik..,,ına başlanan 

romaırıı, yıllardaııberi hazmı. 

yorum. EsLTİ laınamlıınu•bm. 
Bu seıfeır, nrşredip ~dr , 
içi.n bir hayli t«eddiit geçir. 
dim. l 

Geı,'1!111 Yft'Z, bir akşam, bir sa. 
hil gazinosunda, kendisiıı:w hür. 

YENİROY!AS 

MÜNASEBETfLE 

Son Telgr:dbı , ~dıı.,.mıırı Re.. 

şat Feyziain )'eni bo.şhyan roma .. 

ru, daha şi.ıntlidon bü)·ük bir alii. 

lı:a uyamlml..ı. Bu tefr:Juuwı geniş 

bir ukn) u<.'U külksi taraiıııd..n 

taJ,.ip edj(eceği muhakkak .• 

Bizim Osman Cemal. bu tefrika 

hakkında ŞÖJ le dcııli: 
- Romanın ismine bap~o.. 

mm. Diiııyada berşey ne çabuk 
unutuluyor. Halbuki bu roman, 

uınıtmıyan asil .iosanlı>rm Nlllaıu •. 

KALORİFERLi 

APARTlllAN 

ll:alorifetU aı>arhınaırlarda ol:u. 

rıı.JJlardan bir kısım BcleJjyeye 

mü ra.aat edtttk şikayette bulun. 

IDU)la.r,. kfili d~ haı-a.ret V& 

:riluıiyormuş! 

Bir tanılta, fakir haJ.ktn od...,_ 

r;uzlıik, kömilrsiirliik şikiıyetini 

mi ılinliydlm, yoksa kalorilerll 
apartuıı.aıııda oturaıı.larm nazllll. 

mı? 

l\U:VSbti..~ 

KA&Liişi 

Bi:r arka~ıu g-t-çenlerde yazdı. 

ğ• bir röp<ırla;da şn iddia. ilui sl.i.. 
rii!ü.l ordu; •Mevsimin en karlı işi 

otelcfüklir. Şlırul.i, otelcilik çok 

bz:n:ıdınşer .. 
F.n<ela, bu iddiama ınalıiytot;..i 

pek lo.avrtya.ınadık. Soora, öğre.n. 

dik ki, geç yai<lt işin<kn srkaoı ve 

evi u:ıak olan hirsok ntandaşlar, 

karlı h:.valanla h"P otellerde bl.. 
mışlar ... 

GARiP 

BİR CÜMLB 

REŞAT FEYZi 

met duyduğum bir hanımef .... 
ıl.i bana dedi ki: 

- Gazetderde tefrika su:re. 
tile n<şredHen romaınlar ekse.. 
riya kuvvetli olmuyor, buınm 
şe bebi neı:lir?. 

Kendisine şu «vabı verdim: 
- Eser zaten kuvvetli değil.. 

••, tefrika edilmiş Vey'll doğı:ıu.. 
dan kitap halimle çıkmış. bir 
fnrk vur mıdJT?. 

Şimdi, ayni korku ;~indeyim. 
Telriiut e8Crin iyi olnuyacağ:ı 
kı>naatmi taşıyan ve pcşla hü.. 
küm v~ttn bir ktsım okuyu<u. 
lara, acaba, romanınu beğen. 

ılirebilecek nı.iyim?. 

PİRİNÇ 
saklı yanlar 

Beykozda iki cürmü
meşhut yapı dı. Bir 

bakkal malı~. um oldu 
Be\'ktrda :6kcle cadd~s,nıde 82~ 

JJ~ ral:ı baıkka t Zeki Öılıaın l 60 
1-ılo p. rmç sakl..Jığııırlan ve a!)Tn.İ 
zan:aooa yüllrısek ı.atle satı~ yaıp. 
tıığmdan suç w;türıde yaka.lan • 
mıış ve Bey kıoıı ciırmüm . ut mah.. 
kemesi tarafından 29 lıra 10 ku.. 
ruı; para cezasına ve tllı!<iliaıunın 

da yedi gun lkapalılmru.ııı.a malı.. 
ık üın od.Jlını<; tir. 

Yinıe Boyk<Mda posta a'ğz1rıda 
lıalokal İsn:et Arı, p.ir.n<; 'Xllkla·r. 
};<;n cür.rrril!ır.c~hul haılı.ndt yWta . 
la""nış; Üskıü ·ar Ast ye Ceza 
ıınal-Jk"'fl!llcsin-e \'er elınıj§ trr. 

Adliye Miilettişliii Başkati,,i 
11~%İfesi başmda öldü. 

Adli'Y<' müfet1;~1 gı Baş'"at.ilbi 
Fehmi. dün dairL•ye geurr:ıs, iç..ine 
ba.-.1am t1r. Başkat>p Fehmi, e. 
1'nde bl.r pul oldugu 4ıakl<:ı vez. 
nedar Ali il~ 'k<:ıl1tı'1;Urke-n 'bıırden.. 
bire yere yığılıverernk hemen 
ö!.ml&~Lür. 

Cesedi, ,;.:.'lıhl '.tıııda l C>t.oıroofü 
!le nastar.eu.,, kalclmnını.tır. 45 
yı>şlarmda olan BsŞkıWp Al'nrln. 
ka~p se\..k-.s:rJcn vdut ett:.ğl an.. 
laışr~mı;,lııo. 

Yeclikule luınlarında ani 
bir kor~lrol yapıldı 

Yıxlikul-edckı bazı !ınr.larda 

vkmeikb~dn çak hıı:mur çıl'ı< tığı 

dün Bclediyey-e iokiyet oluıııımış 
\'e lbi.c de nümıme gfuıderilmiş • 
lir. 

Sunun ıüızerirıc m<'7lkür !m:ıı .. 
!arda ani bi:r ok.or.trol yaıııılımış 
dimu!1""lıer alınar:.k Be!e<liye tah. 
,;·füanc .;.ne gönclcr'>miştiı·. 

Halka kimlr tevzii 
Fsı.lı: !uılka kömür tev.:iJ işi için, 

geçen gün bizMı gazete bir t~rrenni
de btıluntıyot"d.u. Bı.1 mesel.e 1 ~ür'atr 

le UallJ l<l-Lllll. ~ı i.Ş~lıa.irt vardır ki, 
son kerteye geUr: ·ye ka.dar u.zatır.ı.z. 
1' ... akil' h::ftı:.a körnı.ir te\.~il cyiı1l .ınu.Ua.· 

Bir oi)'Hi mak•lecle fÖY~ bir 
cümle okuduk: •Vaşmgton ve 

Mo..Juıvada kat'ltl'la§lll eıaas: Harp 
bir hwptir •• -. ık.aı kar~k:ı.sa bırakm;:;.k

0

ıa ne ındua 
var? .. 

Böyle loi:r :ı.-- y~ aWu.. 
ğunu uaaelmlyaruz. Çüaılrii, bu 

ciiıınknioı. ifah ettiği mina sdır •• 
harlıha lıiır mp aı.ı.ıatw, &atf>ll ma. 

ıw. ••ıiil llloi?. 

AHllETRAUF 

Ka..ı:h, toğ1tic #'{inlerde nonnc.ı:t hayab 
OOğişiyor. Blitu-n iıler ve lıiznı-etler 
g\i.ı;lü1tle yapıı..bilıyor. llı>lbW<~ da
ha Soııb;,bard>, büyle ~em miaı;ı ve 
.f.ormc.iite:J. ikır·al cdlleb:l?r ve Jkınal 
tıdilmli olmalıdtr. 

Doc,'Tu dcg~ l ınt? .. 

BVRHAN CEVAT 

f Edebi Roman: 1 

1 Seni Unutmadım 
L REŞAT FEYZi J 

o~ın11 
ii]-~11&.9.!l] 

Bslll 111, geceli 
eğlenceıerl 

Boza, mısır patlutınaık, keslan.c ke
l>ap, '"'hlcp içmek. .• Bunwr. ~ kış 
eecelerinln birer Pğlenccs: idi. Boza
yll, bugün eski,,; k•dor ra~'brt yok .. 
.B'ir çokları, boza ıçme:rı daeht hatırına 
ı:etirmiyc.r Mısır patlatnı..Pk ise, ta;na· 
men unutuldu. Bu, bıcaz da ıptidal 
ve kaba bır ı.:e\·k ve yen:..İı§ tel~kısl 

~inıctedic. Kt.'Stane kcb<.ıp u.e, baı.nn, 
yolumuzun ili!ıerine rasUar.s;ı.. beş on 
kwıışll,k abp yediğiınlrL bır nesne olı.. 

dll. HaUJ '- e:ilt!den okkalarla kes(a .... 
ne a.lmu, eve gOlıilrillü.r, kıe gecele
rinde, 1\nıkır vıt:ya ::;~ mangallar ke
naruıda kebap yapılırdı. 

Sahl"I>! .. Eski, Y•nıd< sesıı sa.h1epçl
ler de kalınadt. lıt.!t mahalle)'ı, S<hcaık 
sakak dolu.şan sahl:Jpçiler neı't.'de?. Hıl
tün boolardım dolayı bu eski zevkler, 
bugün sorı gün.leriıtlı ya~ryorlar. 

E.!ik\ kış gece~crı~, bot.:ı, mısır, 

k-et>lane, :whlep \'e:saıre giıb1ı ı~neler 

yeı\lr, içilırken, bır tara:.ta.n Ua oyun 
Oyroanırdı. Bu oyun., daha ziyade Ilıı
can oyuı.ı.u kil. Beo on fıncan.. İçlerin
den b;rinin altında yüzük \'ardır. l-la0t
gi fmcarun al.tında yüzük oldugunu 
bikmok lfı.zı.ndır. Bu oyun, pek harcı 
&!emdi Henıoo her evde raA_t>cı gô
rfu'Ci u, 

Bugün ııaıa.. :ün.can oyuna.nan ev
ler var nııdır, biılmıyorum. Oyun d~ 
niöce, lıugün, ha.l<ra bernen poker 
&el:ıyoı-. Dört 'kişi. bir araya toplandı 
nıı. gel$tn pokeı·, gılsın poker., genç, 
ilıliy;:ır, ttadıa~ erı\Qek, l\etlkoole bk' 
pek.er ınt:rak ve •ptilı1!:i1 •• poker, şllp
hesiZ b!r kumardır. Tereddüde mabal 
\'ar mı"~ . .&kiden, kumar gil.nAh sa
yılır, btyle pa-ı·alı oyunlcı.r oynanmazdı. 

Bugiftlı, İ!:lkıııbull..;:laı 111 kı~ gl'celcrin.1 
nasıl gcc;lrlkklerini blLnioyorwn. Fa.
kat, ht~ lıalue meraklı bı:r şeydil'. 
1.lümkür. o~a da, şehrin ınuhtelil · 
semtteLi.ıı~de oturan vatand~lar a.ra
ıSında. u:r artkıe.t y .. ,ulsa •. hem muhte
lif senıtlıertle cıturan1ar araı:ıında.. hem 
de, ır.:uırtı ır iı,•ti:1.:.ıI sO"O·.iyede ve mal! 
dururr.dn olanlar l!r ... sında. 

Malürr ya, bu nolctaların, ins:ınlli'"' 

rın >eşa~şı, ze\.ki ve eğlencesi 01.e
r.:..nde çok ınehin1 teslrlert \·aııciır. 

Frk~ t. lıugli.r.ıkü bayat şartları, ge
çlm tarzı h:sanla~·L eğlence ve zevk
ten, b'r deıeceye it"odar- uz.ek- tutn.u.ş 
olmalı .'.._ llc-r~y ı:ı;iint"l feruh1 ıglle o
lur, Evirin ilıt:yaı;;lıtrını dil.<;ur.en lılr 

ıinsan, elbette ki1 cğlences!ni, ?Jfı,.·kin.iı 

d~eırcr.. Da.ha dvğru.ı.-u 1 bunları d~ 
şürwn.iye ''"'kti olınaz. 
K~.n lı~y:.rlısilc g('IÇl)~Csint tcmeı:ıru 

edelim, 

R. SABiT 

Bef ediye Müdür
leri toplandılar 
Bclc<l'.)Tnin nmlıtern 1<sıımıa. • 

rına a<l i~ler lıcl-:kmda ~r mü. 
dü.rün a:·da bir ke•e Va.Jrt·e şn!ı . 
san irzahaL \-ermeloe.ri bi\dir:l .. 
rnlşti. 

Dün i!k olarak bu 'karal"!n tat. 
bik.ı.na gıeçilmiısitr. Umuru lmılrn .. 
ki3-e Jı·üdürü l[,kln(!t, veLer:.Uer, 
Urıar, ırr.ıuha.sebc, fen, in..şaat, su.. 
lar ve eldktrlk idaresi müdürleri 
Valinin ya1ı.ır.da iC>planar:ik b:ı· 
aylik faa:.J.jieti izah elmi.ıl<>rdir. 

Bir inhisar müfetti~i kazaen 
öldü 

Antalya (Husllsi) - İntıit;arlar 
:İdaresi ·birinci smııf mlif<. Lt'şle .. 
nıdeıı H:ukkı v~Jeten 'bulun • 
duğu şchrimiıuie bir kaza n<!ti .. 
cesh,.dc ölımüı;lür. 

2 ton Stavin geldi 
Krem ve 11:t;J11ı imalinde ikulla. 

m la t> Stavm ınac'l<lcsınıden 2 ton 
şeıhr>mi.ze gelroişlır. Bunlar ya • 
.kmda .pi;yaı;aya ç!!kanlacaOCtır. 

Müddeiumuminin ziyaretleri 
!Miiıd<lehıımumi B. H'lk.ınet Onat 

dün ~ımı &-led>yeye geler9k 
Vail v~ BelecHye Reil'li B. Lıltfi 
Kuıdar ve .mekLLıpÇU B. Necati 
Çiller ile .gö~i;ştür. 

SÖNEN ALEV 

F.Bahçe 
mesiresi 

Yazan: HÜSNiYE Bl-LKANLI 

Yeni tanzim planının 
tatbikine dün başlandı 

Belediye R·eisliği cFenerlbahçe• 
tınesiıresim taıdm etımcl< .üııere 

~ıa.zırladıığt plıaum taltıb.ilk.at.ına 
rlü.ııd~n fülbaren geıçmiştir. 

Sevgili Perihanım. 
Sa.na çoklanberl n.akıtup yu.kınadınlı, 

Jil"CrJL•~ Ç<4.Juğu.urian de&lıtii, ınsan 
ne kadar mt:Şgul de ob.ıt sevgıll bit 
a.t'k,;daşına ı.lci satırlık yazacak za
ınıaın elbebıe bu.la.hllir degı.l mi.1 .• 

Den yazmak .16~ec:Uw, çw:ı;Ku. 1ıö7 .. 
Iiyecck .raJ.<.ın buJanıactıın, fakat b.i:r
bıri arko-suıdan geren UiCkıtup;.ar111 en 
sarııro beni soyleıru.,ye ınecbw· mu. 

4:1'f.tcfn ... dJyorswı - ui~·ın .ı\.dnania 

ev1eıw:ueki.en v..ı.ageçım·ı .. N~anlanmaı
dwız, ~ kadar da ~ sevtş .. yordu.uuz 
.ki... lşiıe bi.ı:b_:J:.İitti aırılıyan bir ç..ft 
diyor, herkesle beraber boo d-O sıze 
g:apta edıyurdunt Ansızın sebepiiiz bir 
3.,)'rılık .. zavalh o bundan o kadaı· nıi>
tec.i.S?r kı .. Ad.nazı hı.ç bırakılacak. bır 
nısanlı değildi. en sos,}'ele iru;a.nı:u ku.. 
&ur bul< mıyacagı kadar yakışıklı., ki
bar, zaı>g~n ve aldu.k.c;a ~ü!U'et s ... h~i 
bir 'tairdı. Ruhunu ta.n1amile bilme
sem, kin biler bir dalın zengin..uı buldu 
der.im, fDkaıt senın bu g:bi ;'jdil.iikle.re 
tcne:r;.~~ ı (·tıı'.ıyeceJini. kalbini para 
ile klı-;;;\Ya vermiyeccg~ni biliyorum.. 
Rica. edcrıın söyle .. njc;uı onu - hatta 
aobebilü bile :-.öylerrJyc lüzLtın görıne.. 
darı - bıraktın? .. Ni.çin ondan kaçtı.n? .. > 

Beni d:ııle Peri.hat~ bel.ki >Öyliyece
ıilm sözleri manasız bu1.calmn, boyle 
boştan sebeplerle onu tcıketmen1e k..., 
zacak, hlzl tekraT baı,ştırınıya bile 
k-s.11cacaksın.. Aduanla n~anlaını·rkeıı 
ben <le senuı giıbl in<:c .ı.ı.thlu., anlay:.ş~ 

has.s"" bir damla hayatımı blı·le;;Uri.. 
yorunı diye düşi.h}.lll~tüm. Kış esına-
sında çaın ağaçların.lıll hüznünü. tas.. 
vir edm2 boo:.ulınuş k°" yuvaları iıı.:;'n 
mer.<ı.iy.eJ.eı· yazün Adnamn böyle za-nı-
nedi.lınes:i pek tabii idi. Ondan nefret. 
ıı1ıtiğim boha.r sabahına kadar l>cn de 
oou öy~e göriiı,yorduuı. 

İtk yaz gehni,ti, gökyi.i:t.ü parlak nNl
vl, ~gaçtar çlı:ok:lerle donaınm;şt1. Kır-
1.-rr, ovalar her şey taze bir yeşlLlğe, 

bu üıniıt renglne bvyaıuyurdu. Bir g{8ı. 
banoa <-Süheyla • denı.l§ti - evdokileı
kurdt· verdJer, bl~im çi.tUigiımsi bir 
değirn1cn vaı· ya birkaç gün, bun~ltıcı 
ıkı.j gUnıeri.nin acı.sınl ~ıkarnıak. için,. 
oraya. gideccğiı., ister misin bU de gl
dcllın?.. Şöyle gamsız, düşüncesiz, 

:Yt!<llWkler arasında kon~alın:ı,, ku: çi· 
çekleri toplryalı.m, baharı tam ınana.
sile kanunızda, ciğeı-1.crimiı.de b16se.. 
delim ••. > 

Sevinçl-e cevap vermiştim: - Bii
tü.n kalbimle. 

Mor dağla-rın ya.macuıdaki çıitlik ha
lkbl.en çok ho~tu1 y~illıkler arasın

dan akan derecik efsanei.cr fısıldıyor, 
ku.zu.lara-ı tallı meley~lerl insana CDı 
hoş bir müzikten daha gUzel ve ıe.ı.r. 

ti g"1i11ordu. 
Gittiğ:rni.ıcln ikinci sabahı erken ... 

İlli< olarak .ıkoru:lıık> !haline lko. 
nıu.Jıııcaık otan lkısmıla yollar tan. 
::dm edioecekb.r. Bu kısma çam, 
salk ıız gibi yaıprıoklaıı:ını döken ve 
<.'ökmi.yen yodi bin ı::ğaç dikiıle • 
ceıklLT. 

Bu !lğaıçlar Beylroz füJ.anıLğm • 
dan alınacciklır. 

Belıedlye Reis Muavirn B. Lıltfl 
A'ksoy tamim ve ağaç tlikıme 

ilşile biıızaıt meşguJ. olmaktadır. 

Bir kadın çamaşır kazanının 
içine düstii! 

Kadııköyündc KuTibalıdocedle 
Hürl'i,~·<>t SO:<ağında 71 numarada 
oturan Selma isminde bir ikadın 
ç:ııınaşı;r yık.aıtken ıııyağı kay.araık 
ı;amaşır lkııız.anının •Jçinıe düşmüş 
w hastaneye !kaldırılmıştır 

den vy,ıum.ıştmı. Pencereyi aÇt.ım., ılık 

güne~L'l dıtinyaya bakan sevin.çli yüzür 
nil Si.lran lıa•ttr dLttnanlıır hen.Uz s1yr1ı

lıyo1'1Ch1, blraz ötedeki degirınıen bu 
sisleıri henüz sillnmiyen şafağın boya
dığı pembe rend<ll <aboh vaktiruie esa
tir malil\iıne~ri.o.i halır!atıyordu. Ta 
penceı,.ye kadar çıl<an kır ıeylfıkları- E11kal müatahJemlerinin 
nm b:ı,yılt.ıeı k<>kuları hafifçe başıml maaşları ;ırtlırılacak 
döndürüyor, erişilme-z bir Ult=:ın1n saw- ~,Iaaşlan mı olan ir.nam, müıeız. 
dotlerile gözler.imi dw1uınlıyordu. zln, kcııyyuJm ve ·k3.ti.p, hadl'ıne 

in:.:ıan mes'ut saatlerlııde, güzel bir t:Ubıi ev.kail: nıüsta'hdi.""mir.in~n ay. _ 
ın.<uızara. kars~ında dalma scvd.kle~ 

Irklarına bir miktar zam yaıpıl • 
Di hatıl"'lar, ben de öyle oldwn, şu 
d~kikada Adnanı dü,ündüm, 0 çolo 1 mas1 h:ıkıkıoda tedlöklere geçil.. 
eı1kenci idi, şüphesiz kl bu saa~te u- mi.ştlr. 
yanııktı, bu gUzelliğl göıüyor, ,k.iınbLlk ı 
tooıatın bu müstesna leta-ıetine kaı-şı Açık is 11e memuriyetler 
ne ~ hi<ler yaşıyordu. Askeri fabriika'a,r teka>üt ve 

Btrden bahçed<ıld büyük ağaç al-- mıınvcnct ..and.ğın<a orta mek • 
tlllda olduğunu gördWn. Orada bıc;::ı.k ıt.eıp mezuııılarındaıl ıi·mt·ilhan,la 
'"" baltaları biledikleri küttiğiln öntin. 
de ayakta durıcyor bir 1;le me:;g.U 0 •

1 

mcn:ur alınuıcaktıı-. T~l\µ1-er!n 
• rd b · ct ı ı · :untııhanları ayın 12 inci günü icra ıuyo. u, e-n:.m pencere e o .cuglu11u 
farkedMlce gi.ılililli>iYC'rak lınşlnl k.~ıt- ol:u11aıc.a.klır. 

(lJevam1 4 lincü Sah:fede) l ~----...... =====~===~ 

B "'} d b• • ••td•• KÜÇÜK BAB:t:RLER eyog un a ır gencı o uren 
bir motörcü 5 yıl hapsedilecek ViLAYET 11• BELEDIYEı 

+ Beldjye Zııbıta.s:ı tarcıfııı.da.n ya
pılan teşt~ler ne'·ıces~ncie fazla mil;g
ıteri dıo}duran 9 öln~ıııa hnltkıoda znbı.t 
tutu~nıu;;tur. 

Bir mürldct evvel Beyoı;lunda 
bir cinayet i~lcnmiş, So.lih ad:nda 
bir motörcü, arkada;;larile kavga 
ıedeı·kcn a-raya giren Nadir adında 
birb-ini ka·zara bıçaklryara!lt öl.. 
dürmli~tü. 

Sali'hin mulıakl\lll€Si dün Birin
ci Ağırceza<la nelici'lenmİ:,j, beş 
sene üç ay müddet>e hapis yat.. 
ması kararlacştmlmıştır. 

DAYAKTAN ÇOCOOCNU 
DÜŞ"ÜR!\1CŞ! 

Anadoluhisarında Serçe soka.. 
ğı.nda oturan Afif" karalrola mü.-

-
I' •• •• . 
1 ç;UNUN 
~ikloped~sl 

10 milyonluk ordu 

rr.caat et.ıniş Ye ayni m·de oturan 
kunduracı Haşhnin karısı Hooiye 
He 'kızı Neriman tarafından dö.. 
\'Ül.düğlinü, bu yüzden üç aylık 
çoo~unu dü~lirdüğünü söylemiş.. 
tiı-. 

I stanbul iaşe teşkilatına 
alınacak memurlar dün 

İmtihan edileli 
Yeni mıntaka İaşe Müdiil'lüğü 

i e:jlkiki. tı y akmda lamamlımacaık.. 

:ır. Taş'lı:iliit için yenid<cn alına • 
rnk ve ş'an . ye ka.dar dev !et me. 
an ur ,yetinde çalışn:a.mış olan k;.. 

Wktilerin iım~l.hımLarı dlin ya.. 
pılımıışt.ır. tm tJhs:ıa birçc;k l~ 
1111E.'Zu·nu takıbe işiirak ~ıtımşit::r. 

Diğer lal'aftan İstanbuıl İa~ 
Müdürü H~kınet Sa.vına.n iba~ı<a 
bir ,·n:zi foeye tayın edilm iı;t i r. Bu 
vaz\fcyi vekiı le ten Hu!"şit Kornl 
görmektedir. 

* Bclecli:ye Fe.:erbah~ooin "<,'ıı<;
landı·rl trı.asuw ~it plfını b~ıu·lamlfJ'" 
lit". BtLrEJcla a)"l'lca halk için bir pls&ı 
lVapt11·1tııcakhr. 

TiCARET V• SAN.AYiı 
+ İstanbul 91.<l!'.d.?.ı·W-:ıHşyon Ma.. 

<iüırlüğilne Şad! Diloı.. t.ıy;n edilnı)§<

tlr. 
+ İt.Jl-;vadan sou gelen n~-.ıtar ara

sında çok milt.laı:daı kazc.oa ve kürek 
bulı..11nc11oıktadı r. * Allın yC:bolme!dedk. Dün blı: 
attın 2910 k!~rt;·Tt~rt !'"=ı.tıl!\'l"ihr. 

MÜTEFERRiK: 

* B: Yt<.:IY1-11:ı. Ulı·&ğa giden kn;rık
Çt ki:iılila-.ı. o..ı tfciı:::,a.n ~ehriın.İ.7.e gele .. 
cetkllt:. * Fiocıuıocıl.&.ırdo. Yu-sı.ı!ynn 'hanında 
RafJ'{:L 1'cli4' depo!iun<la st•klı 300 tuo 
kc.ıma.., bulı.ınmu.•hrr. Bu mallar s~tt ... 
ırııl..:ıc~kt1r. Ra!cl ::l:akkında da blt.ir
ibatn gi:r~ileooktir 

Son gelen Ajans haberleri Ameri- '· ·-:::":>:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
kanın on n11yonlult bir ordu kur•n-a.yl iti 
kararıa,ıırdığını bild:ri)nrdu. Bu ka- EDE B l ROMAN No. 42 
d.aı.r 1.ıü.yü.k bir ordu 5ltphcsiz her ~ey 

dcıı rece on milyon adam, btuı.ları gıiy .. 
direcdt \'e crb.azlıyacalr ünifonnn, t:rL
la.1.ı ve mülı.:mmat ister. Fakat oıı. nıil
yonluk bir ordunun eu ~ ı•ıtııhla1;1 

o!-dl."ğll şey1 biı· Sttbc.ty kadrosudur. A
~ıdrı.ki bir kaç ı·a.4'taın, bunun ne ka
dar bJyilk bi?r Q ooJduğıı.nu size gik;.. 

tc.r,... ... cktir: 
On milyonluk büyti.k bir ordu igi.ı::ı, 

:;?00.000 teğmene 1htty!1'Ç \"-ardır. 

Çıldıran Kadın 
Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

Seyiı saıb.ıh'.cy·n g:a.z,•,ekd o. - Ne olsun loocımı. iboşa.dı. Fa. 
O<u.yurı.ca kan beynim, vurmu9, 1caıt. admoc:ı.ğıza yalla-hl acı<l.ıım.. 
de.dıai bu mı:l\<lubu yarııınış, ba • Ga,wtdeı·i dlrnyuooa d-el:ôye dön. 

Almanya ne y&paca1' 
Mıu:ar hükUınet merkezi Buda. 

peştede beyımatıa bul ıınan Al. 
ıınan Hariciye Nazır• V. Ribb..,. 
kop nulıkmıda ezcümle şu süzl.eri 
söylemiştir: 

•1942 ytlı da bi·ıi mlihim vaıi.. 
feler .karşısma koyıııa.ktadı:r. Al. 
:ınaıı,ya ve müttefikleri Avrup:.yı 
tehdit eden en ınüllıi:j rohlike or.' 
tadan kal'kmadaın "" İngilizlnJt 
Amerikalıların elinden sulhsever 
millell<ıri har.be icbar etmek im. 
kant ka.t'i olarak alınnuıdan silfılı. 
!arını bırak.mıyacaklarchr. Harbin 
esaslı ;şinin daha yapdması liızıın.. 
dır.• 

Almruıyaııın müstakbel ba,rp 
planım üşa eder ruahiy•tte oho 
bu sözlerden bazı neticeler çıka
rılabilU:: 

Almanyaya güre, önce A\"1'.Upa.. 
y:ı tehdit eden en nııithiş ttlılikc. 
nin ariadan kaldırılması lu:ımdır. 
Bu telıli:ke, Bolşevik Rus)ad.tr. Şu 
halde bu sene Almanya harp phi• 
runın bk1nci safhası otı.ıalt üzere, 
tekrar S..vyctkr BirUğine yük. 
lenıneyi '"' onu ortadan kaldır· 
mayı düşiinımktt>dir. Bunu ne 
de>receyc kadar başaraJ.ileceğini 
zaıruın gö>lcrecektlı:. Bu iş, Al
man) anın Avrupada geçen s•D<'kİ 
gibi yine sc-rbcst kalmasına bağ• 
hdır. Bu serbest vaziycl. miittc. 
fikler tarafından bazı t"'Jcbbii._. 
lede güçliiklt!rc soknlal>ilir, 

Harbin ikinci safha'!, İııgiHzk
rin ve .c\ın-er~kah 1arııı e-lin-tleın 

sullısl\·cr milletleri lıarbo icbar 
etmek iıııkfüunı ahnak. 

Alman Hariciye Naznı, zafer. 
den cııLİtı görünüyoı· ve ycui {e .. 
dakıirlıklanla bııhuıabiluıckri i. 
çin Orta Avrupada!J mütttfikk· 
rin-0 yen.iden Wnil göliirü)·or. iş .. 
te 19t2 senesinin 1\1.iJı\re_r önüne 
çık>lrdığı yeni rnzifeler, A.lnu111 
Hnı·icj~-c Nazırının lıe.~:anatıııa gö.
;re bu büyüklükte işlerdir. 

Acaba Almanya ve müttefikleri 
1942 senesi sonlllla kadar bu isk.ri 
mlt\'a(fakiyetlc basarabilirll!T ·mi? 
Yani ooee Sovyetİer BiTliğini ve 
sonra İngiltere ve Aıuerikayı Iınr• 
be devam etmek iıııkanuıd.ıuı uuıh• 
nım bıraka:rak sulha mecbur ede. 
bilirler mi? Bittabi bıtnla.rı 1.a• 
anan gösterecektir. 

·- . -· . -
Sanayi Birliğinde 

Sanayi Biı-liği ıdare ileydi cHiıl 
te>planmı:ş, sanay~ciledn lhtiıys.c• 
ları.nm ~csb;\il{! meşgul olmuştur· 

---0---
Elektrik, Tramvav /Jare!linJt 

2!? kifi terli etti 
El~lktr'!k, Tramvay ışktme; 

morrıurlarmdan 25 4ııin tcı·fü >c•n 
Nr hst~ hazırlanar:>Jı: Valiııı.in ta y 
<l :ıki ne ;;eriôlm.iışı ir. 

--0---

Ankarada da et liatleri arttı! 
An.kara 10 (Telefonla) - B"• 

k<l.>yece k-O!n •kli sığır eti 45 ~LI· 
l.~u-şta.'1 50 kuı.'iaia, k-cm:.ksi.z sıığı ( 

n dana 50 J<m·uştan 55 kW'Ulia 
çılkanhnıştı~. 

Koy~m etine d~ 5 kıJl'uş ~om y3· 

~a'k 65 c ~aı_!..~1:.'i:'::_~ 

(HALK SÜTUNU J 
On mily<>nluı< bü;yük blı" -0rdu3 a yu,. 

va.rlak h"'11P 66.00<l yüAıaşı, 16 bi>ı 
binbaşı ile 5000 alay knmutnnı. 1230 
tümen k.onıuta:ıı 415 kolordu k.oınillla. .. 
ru.. 130 orct_u komutanı lılz.ıuıda. 

cı1-a b>rakıımş, eşy...,...· ı da a'lıp ımuış. Ben' göroü.ğü zaman dili 
çı!k.11ı.;; gitıı.iı:; ... Mu.:::.llit. l>u me'k. tı.ıı~u·lıdu, a.saıblyetJ.r<d<m zangır Daktılo da bilen liu me:wtııl 
trnbu oku<hoktmn sanım Jl~ dü~ün.. zanıgur titrryor hiçba· l!8Y &öyle. bir genç lıız if Mıyor 
dil,. d lk,ü11mcdr, Nedly-aı ~leilon mİ!yQ~ll. . DaloUlo bil"° ı·e dosya işlerine ,,,. 
ctlı: _ Ala. lkinliiız de lrocasıo: k:ıll. • kıf ıı.e m"zunu •,;r genç kız hu'"'! 

dJ1.. Eıllt€1lc? ve resn-U mt;.es.3e elcrde i,) &ra:mat..~o.ı~ 
- Allo. .. • .. dl . dl.<. İş 8"hiplel'iıtin Son Telgra( nal~ 

ka91n<ı.ını~tı. Gö~ g&r..e gcl<liier, Nw·i )ci ••. Kı.:zımı. sona ma..l:nnu-rluk har.iık.u. - A i!Jo... - A ... Scn'iıık, d:e ıtnl? siltt u \·tısıtu.siyl.e ('J'üı·k;in} lı;ıni ıt' 
Ytlır;"7, hemen a.lıklı: liicle y&<k1'! or, 1>n· ,;..,ki da.ha j,:el;.,,, - NeolU .. B üze gc.l, çıııbcn< gd. - Ya. Ali!k, oohaıhle_yi.n lba· ınek. blldlrmeleıi ı·"'8 olunur. 

- Güzel ı;öylüyor, de~d mi k•neı- beraueı· ... Koıimın .s:ırhoş olmaz•m.. BtJIWyon.ıu1I. tuıp brralkrnıış gttmşi. Bir Tıp talebesi iş arıyor 
ı:nn .. gitel nmnıa .. kendi!:! pek soğuk - Na.-.;11 olııı-.oı.. Nev.n?. Kc-ı.ldi.tnı - Ş;ı.r1ııdi. g.e1eneıı11 y~ni vak\l.. - Ne <li:yoı"! Becı. rl'ı:p ~tlcültc.:;i 2 üıci .... lıuf ta.'"" 
blr ~-'."'y... ~iıııd; bile s~nhoş Jıi~rUyorunı. :lar ,,.ar. _ }[ıç, oklwmıa-dım bile, y1rtıtun besinden olu.p, ın;,t{i_ "·azıyeLiıuln fcı'tı: 

Neviu, dudYklaı ,.,. burt;§tur<lu: Nurı l'!hılil.L bh· kr-hkulıcı &.ttı ; - Buröıd!a da var. Beru <fiın.le .,pttun. laştnast yüzünd('n terki tah~i~ e.v 1
"' 

80;(.t:k t~ir k..ıctuı oldı.;<iU muB.ık... - An1an !:ü•:ük: ba.ı·an, lnın"D SU.t'... dlm Son Te'gı·uf H•ll· sı"lun··nd• re• 
· ' b·"1 - l ~t..-cl.i nı::ıı.:.:'es1Z, l\1ıuaıltd .mü.'* - • · ' ~· " · .... -• k~ !<. ce n.fJ gOğü.s iC\·irtı;cn-d.en ün- hoslL.k ınu dertt-r.. 1>• 1 'll.i. keyif bile çd Ul\. gc · ~ .ı..c nü veya husut1 rrlilesscselı>rd<'n !~ 1 

tı.ı.rnı~ tun. zaten... o:n:M:ı.dlilıu.'. E\·,·çlf.t. kt;y( v~u.,cak~ı.ı.ıız. - Ş!ımdh.... lıetssı·ın. leb' arı.umun dcllJctôni.:l.!e il[tr::nı i 

neye ı;ıkan Liç b~tns.ıklt ıne-.d\·e.!de Nuri YılnıDt.: giıln.,:ye ~ah~lı: sonra çaı .. ~rkeyf, d<:ıhu SC\n.rJ. da ssı·- ................. , - Sen.'i nl1.vıo bôyle accl-e ça:ğ·rr.. ca. ed<'Tim. Iluınu.z Y. ö. ·Ç. 

goril.nail. - D~rr.e:C, ııefes alı,,.r •. a d..tıl arlı.k Jı.1ş... Bir ı;aa.t geçli, N<'<:la hala gtl.. ıdını biliyor mtıSun? İf arayan fakir bir ku 
Birinçi kuurı 

\. l mı\nH v,.,..n,oı~ın. tuhaf cı.ev .. hlr ~ar- I l. ' '- • ı·ıd·· y 
.: ""~).Ş nrııyor<iu. ... '.l ,; ~ey a t) ını ar~- ya 3'-'ııa.;.;: g u: ınıOOi. s:nir'ui sir .. :~ll oci..'ll1!ın 1-{".:!ll .. - on... K:ıı. ~ıual1ı..ın l\Ick~o:n:u .sek:ı I 
N~- . l klcı ı.... urnı. kı.,.kan·ıca:;-ıuı h::ç hatırıma a· ı b ' " I" e- - · ·• 

n.!ü-.:iik birden slt3tu. Da.r1s eden ,.1,1,dyet mik:-o on b~şrndJ.. - o.ı: e !r •ra tnı \·ar ... ır, ~1.:y <le do~~lj.tJl\ S·eyi:Lye fena halde - Sı•yJ~yıe coo.ı:m sııkıidt da, ıbu srnıt111ı bltırınok üz.ere ik-en ot>\ 
Çtılk gl"lz.cl y~·yılmıg a<;ık wn s::~·!a.n, getirmen.ıştin:. :Cend1'!. Bu h:ıllcru1 hiıçbiri.n.i b1ılnüyo. ks inıti.l'tan ndaıı bu· sene sonroıya b·f~ 

çif\rer durdular. fiet1keı:s:, urıcrLt.Jde or- pırıl prnt ynnıyordu . .Bütlin eı·kek gö~ Kı.;.rı..".J.N biraz. n<ıha sokı.Udu. Ona ru:11.. i~ıcr!!ioyor. (l' ~rı.rn Bt.·yaı~Lumu •haıHtarııba:şa dıo • kılu:ıt.Ş, lrf ya.smda biı· kıznn. i\L°C" 
ka:tranın yerl~ıai.ş bulw'ıduğu sahne- Je-rl. tnvnl.etinln cömertçe açıkta b11- doğru e~:k·tl:'k, ya v<-ıŞç&: Nllri Yılmaz gözleri 1:c Nevini işa. Telıcfıu..11u G):t Q~ha ıaç.t;ı.: laşa-l.;.rr,_ J. . .Jyurum. Kıuliilbe da gL. vaı.iyet.1ui..n bozuklu.iu ve mdli iı11 
ye tı .. byo!'d\.t. B:ır Rwnba daha yok ruktttğı omuz':-ın.1 kolları ve göğ:;ü liı- - Benin &Li,;cl ıtarecı.ğıu_~ lıi vtsk.i. ret ederrt· gülc!ii.: - Nt:cTfı., h.a~..-clh;eırı.e .. Kaç saat dcr:ız, hom ·b~~kalım n.e \"ar ne lltô.n-sıı~ıgunıız dolayıs!y.le lı:-.y~t1n'1 r" 
mu.,.. zerine difcilm?şti. Aynı gW.ler, az ev.. daha err.ı·ecl:<!-tleı- n:d·!. - Siz ('nl;.ırı NcvinP ı:::ort•n.. b.::fk1~!yıe<!eğim? yok? ıı.-:"rak kc.zantn:lk n~~buriyct;ud.::! .:ı,, 

Mkrol:oın &ıündo &eıoç bir il.dam be- \>e~, ~ İJatiaıu"-ıld.ıı rvterdıveni l)ıkaılı;..en, Neviıı, znrla gıih.in1·erriye çalı~ak : Sonra yine Ne-.·ine döndü: Dctli, taık.d_:r eder g.Mbi' dıaQııa ibir - _ Frn..::ı. ohrrıaz, b.ava ö1a ıalıır-ıız. lunwyru.ım. İstan~ul clahilindoe J:•~ 
Z:.."dı. turuncu renkii. tuvaleıin nef1s Dır b:ı... - ~Icu-..lıwuyetlc ... deu.;, - Geı,;un ~.;.<;ın:ki halin u idi, k:ı- çdk şeyler söylR-di, ıkı~. F,ııktut, ıh.ata ıkcıtd.Wınt ·tap~a.nıa. h<:.cgi b1r mliesseııe vcy~i dairede ~. 

- .8a(yanlaı-. baıylac •• Kadıköy Ço- tôr satıh halinde ıucydana koyduğu Nuri Xıln.az~ '1Z ilc.rkie, nynalı su~ rııcığlm?.. .......... •.. <.lı.rn. M1a:haıza. jı .. 11C' Allt.ıiba hin M~ınım Bana iş veıır.ı·:: 't'.l'f"•ı(i.B 
cı..ıık .ı::airaeme Kurumunun bu g.ecakl: gtı;e! sırtt seyretmi~leı:d1.. lıı.Llun <t.bi11ı:J.e dur:..n g.arson"' e:lilc ışa.. Ne\·in, ma.::::ının üzr~n.d'ı-1rl tı.bJka.- Juncıt:akların Sor.. •relgrat Gvze I" 

ret ederk ıı, s:ıg u.r ... rınd.<.ı. C>tuı:o. u cc,..,,., dun bir si-ı!~ra <ıltrkcn cevap '·errli: Yıat'ınl ~,u.at t-eah.htıula NcclA şükıür uıcuız :kr.m:tui<luı"k. IJ.:ttk .::Utu.nuın.cl-a. tŞük.ra.11• a bir n;e" 
ba'ooıun<k>. S>•""" yeni b;r sürpıız d;ı.· Pili gazlnosundw..i bütün k.ad.ııılöır , • ~ u· M 11' · · · , __ k ·"' 

ktıa d:n·ıd'ı: _ So!'ına, soı11uı. .. ~ ..ıri ne-reden ha- .,geı'Ul. ;u·a: a gıy:ıntm.:tşı, S'3.wn a- - Ya bııe d'1iı.a .h. .... .,d,. .. ıb'-""-'M.' ttıp~o. nıU.racaat &tm-elı:ın:inf rica ("' .b.a C•.i:dını e<i~egi1' Bi'iluıı; gJÜn e·;\•el, r..I.s Piırkel'·e sol ·ka~IJIJ·;nl kaldırır..~ ~ -°" ... _, 
İugtl.U-retj.~ Itlt.aıJbtılQ gein~a.r, oiaıı burtr."tlll'ltbc•tya uğraşllan bir çc-hre - Ve z<.tı;.ıı;n.iı "'~k·ük ba~:: n?.. tır'-aıttıın ;lnıdi o <.!ı:~J ıır'. plı.:NIJ1d.a hck~:ıyordu: y.apsaydılar! J\.lualla valkıılıı nıan. rııtt. ;ı 
Londracım en me,hur ses •ao'ıtl<aro ile bakl)orı..niı. Leyia, de.n.ndon.berı da 'u"'' dü· Koco'ı, kar• ıııın sig:ro _ ını yaktı. - Ncııde.s\ıı Nl'da? Onlıaır rııe? z~ra gö~leruınıın önüoo gelıd~;çe Muztar 11aziyeıte bulunarı b 
r.ıts Park.er, .şimdi, sfzkre bi~aç 14r.. ~fmcelerini ku[ı.~ ııı -ıa 11 atmaık 1-stcr gi- Garı!o1ı vi"l!d b.arrh kl::lrLına f'Oda bo- - EşJııaıın .. Sana ycıni :vıentiı şe,y.. can'lfffi ıburnwnaı gl't!(]ıyor. , genç iş arıyor :t' 
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(Bu 7aı:r. mct:n eri A.:adolu 
AJansı bult:>nlerlnd n alınını~tırı 

Telhia eden: A. SEKlB 

~!&car Başvekil ve Hriciıye 
Nazırı B. Bar<lo:; y bir zi~·oıfet 
\'ern1:.?, 1ıü.:fro1ct i:. ı ar 1le Ja • 
;
1 onya, Almar:ta ve İ\ ~ya sefir. 
kr; lı;nu· IJ.u.un.nuışlard.r. z;ya.. 
frt so~uNia Macar B:ı:ı ·ek.il b:r 
rıutı.;k SÖihycrck A~ın .., • Ma • 
car dostk>k münasebetlerinin Ma. 
car tarJill kıı.da-r ıd oklugunu 
l:ıcl:r,ııı~tir. AJ:mnn har~ye Na.. 
2:1rı V. Ribbı:ntrvp bu nutka ce.. 
vap vererıık ezcüml şunlan söy. 
knuştir; 

•B'ızP. zorla 1ifklcı , ha'"J'l kat'i 
Lcr safh.ıiya g~ vor. &vvctler 
Birı. kat'i d". ıclcr n' _;k,ta • 
d r. Fakat 1942 ) ı'. <I bi:z mü. 
ı.:m vaz:fcler ki• . koyırr ak. 
t'.l"dır. Dlışınan yn?o ııın iı ve Liçlü 
J.-aı:rt de,·loUcrin;n menfaat böl • 
gwindıcaı )cl: u! ol" tl_r. Am.~n
ya ve mütt C ·l•ri Avruıpt,·ı it • 
c t e<fon en n:-•' h'!< tcbBkc or • 
!ad~n kalkr:>:ıdaıı ve İQflilizlerle 
l.mer ~:abların ti njcn sull!ı se
l er milletler, he be lcbnr etmt!< 
imk-:>nı kat'i olar31t alır. nadan 
fl:ihlarmı l:ıırıimıı;yz.calklrrd;r 
Haı'bin ~aslı .c: in cı ha yapıl. 
lnll'Sı iAzıındır. Fakaıt he.pimiz 
o.ut><lan e>nıT. z kt bunun SCTLr.<la 
mU!t(C.k üçlü r akt de,·Jrtıı ,.n: n 
zaferi \·arcJIT. 

Ahnan IIırc ı..; Nr'ri a··n a\k
"-t:n nud1'prşl d n ayr rr 'ır. 
l.aı q llari.cLyc.- !\ rı Kr .t C'... 
-"ıro' "n Mt:."" r Ll~1 : • ~ .+j t:r2 .. 
ıı'dun \"İ>ki dav t ü ı re a•ym 

ı:; 't>dc M:ıcar:. • 1 ,g! ~=-'!! r~
' a\"'"' d'.p1o,,..,·· .. n1"'bfll<'r<le 
kıl0 •• ~kta<l r. 

V.Ü i'TEFlK DE.'IZ Kl'VVET • 
~EH! SAVAŞA Ç.\GRIUYOR 

Japon umumi kararg.;h.nın de
niz ·basın şefi rr:Jyooa b r ııutı• \ 
·?Ykmış ı·c şı1c •• ; ıhi\"c 'Cim.;;. 
tır: 

.-Y.~scr ınüşt.cr'k.e İngi~ ı _ .4ı..ne. 
tık-' 1<ıNn1lcr· J~ on kırn·ct • 
· ~r.: :c ka11:t taorruı.a k lJ .. arlarsa 
foııoıı 'ku '\"clleı; bunu ·karşıla • 
.nağa lıazıı-d;r. İ••g'tb. • Ameri • 
.r~n kuı·n-tJer· n sava•a ra~ırı -
ı-oruz. Eğer düşman tarııtf Ji.v<>n. 
Ya _!le k~ı·ı lı!r nı<!ydan mulıare.. 
tcs·n gir'şU.·e bt;.n<lan ımc-mnıın 
. J,:nn. Bu ™'>"dan mphar.,bcsi 
'·~·'aUar ;rken Y"Pıl1<1;a Jıı.ponya 
~ıı ~ lktı<ıar ıyi <ıhı-r. Çünkü böy •. 
.e lı:r tn-uJıaıeb~ uzun sürul:ı'1e. 
~e>k •ıi.r tı.aı·bc son verC'Cckl'.r. Ku. 
"18fl(Jayı eline a:nn Anıfral H~ti 
.Am0rikan ımilletini taarruz et. 
Uı<.k ' " , 'Ç1? lıcdıal<le oırşcyler yap. 
~~'. -.t,yecektlr. E'~~at şhndi:;e 
>e 1WJ: gerek k,ı:d.snLu ve gu.:k. 

•u:.unun neı el erde bulun<lu. 
'·-~r..ı ·hllın'yoruz. Am' •al Hart'ın 
~ 0• le kar, 1 :tş"ıap nekacle.r is. 
t y 'J'tı.ı;.. • 

~P.!( CEPHJ::Si:\DE VAZİYET 
A nıanla~a gör~. şiımal ve ~r. 

i·cz kesıınl-erlnde i.dcleıu ttnüda. 
.... a. tnuhartbete.rı <k;,·,on eLmc'k. 
.t-dır. Kırı,:r.ıda. R 1 ıoıl9.ruı Öpalorla. 
)"ı '"!lal Hrne!cri:e nd c-elenen 
~;ı ~i;u evvel!ki muharebeler • 
ü<:n soııra. A.kınıııı kuvn:tlcri ta 
~:r..ua Plv.n .. 

• .,.,.reJt tekrar iı>hre gir. 
h~bcr mu:y~ffak {l~ır..uş?a~1r. Bir 

< c goıc, ŞC-lırı.n ı;arbıııde ve 
'aıkıw'a ro·-' • 1 • ' .. • .... a.ı-coe er (le,·am et. 
n.~·kteu:ı. P,·ekoi' -l>Er2:-.hıııd:uı 
d.ı~ın. "lan A~.ına.n '·ıt''l· l 
m,..,.. __ 1 - tb. "'"rıgc .. 

\; , {~C.'uı\", 

'Sovye!lere ı:ere ~~e ""- . • . ·t' 1 ' c,"'"'- ·~V\.C:·ı. 
r.. :ı.:u-ı,,~ülUn eeı>helc•<le nıuiıa. 
·~;ı·n ~l'Vaıın etmfı;ıe•;'·r. Lon • 
<lı.,) a G•• c Mojnisk.'iıı Ruslar ta. 
~ıı.;:ı>d~,, geri alııııı>a~ı Ruıs cenup 
··~1-~ııı:ııı •imal r.stıkLnı(ti.ııdc iha. 
· •el, ge<;t ·>ııi ı:ö~terlll<'kte.dir 
Ilu l:uı-vı!'U«rin ş!rnal t<<ılu Rcjeı; 
de bulun:ınka1adır. 'Bu iık kol -
•• .r .la 200 ki.lcrnctre ınesa.te • a. 
d r Y• J ha 'a.r. ı ;,; <:pı .an ed,at Jlır.ta sev • 
•- • \1; ıı.n b~ ;ı<J:,..ııı ,.·· ·t '<" l •. K .,. ,,,u_ n • 

. iıa r.~ıc~· h;~~~.~ <:1'r"Y~n Men 
uua s:ır•h maliı.. f:l.ıt mevcut <İ\!ğ.Jse d Al · ı • e man • ,. n a.ınan haber!~rderı B k 

lllı:ndaıılır. ın ı·azı, .1· a.~ u.. 
• , -.. ~ 1 &o~. del't'ce 

vt r' 1 ''·'·ı' •ıı··· • ... • "- ~ tırı: ~ 1 1 
~ktn!.Lr. a i:lll ~il .• 

LİBYA HAREKAn 
, l\!:h\•er tebliğleri güre> A« 
ualıya b .. ! · • .,e. ·c .0 

g 'Sınde her iki laı:aJ: ke 
~· ıaalıy<oL nd b 1 .• 
g;Hzler Solfu ~ u unmU!ilur. In. 
.van f!X'\'Zil '.'l<lr d Alınan • hal. 
mu•lı:ruır "1;1°1 4•ıx ll ate' ine tut. 

· ' va ı_ "-·et' · A da!,ya lıölı;.,8 . """. :c·rı, ge. 
kr, i , . lll<le Ingılız kun·ct. 

·l \affa!:!~ ctıe bo ... 1 
nıı lar ve utomap. . mua a. 
r"•· • h 1. 

1 
• ~ıldlılarık vü 

'. ' .· 'rdc buitıM• b'·l'kl• • 
u~~uıııe'r 1 ,,,_ 1 ·' ~ ere .. ·~~ cr\.W,l-, 

Budapeıtcde Alman • 
Macar görü,meleri 
Müttefik deniz kuvvet • 
leri aavata çağınlıyor -
Şark cepheıinde vazi • 
yet - Libya harekatı -
Uzalqarkta vaziyet. 

İn,;ilızlcrc göre, :!lfihnr kuv. 
vet'.cri Agh ila'ya doğru ric'at 
-ctn.ckteclir. İngiliz kuvvetleri 
ric'ali ciıien l\lih\'cr ıırdcı birlik. 
kri.ııi takibe devam etmektedir. 

UZAK ŞARKTA VAZIYET 

Ja,wolara guıc, Birleşik Anı<". 
rika ckniz .kıuvvetlerin.e m-0rı;mp 
Langhcy tayyare gemisi Japon 
deniz3ltıları tarafından hatmi. 
mıştır. Ialczp et:phe~.ncıe hııon 
krt'alan Sdangor devletinin roer, 
kezi o!an Kuala.Laır.pur'u i5gal 
ünı~lerdi:r. 

Müttefiklere göre, Amerika 
Bahriye Newrcti Langley g<'ff-İSİ. 
nin batırıldığını yalanla-maktadır. 
M&.'.zya'da, Sl'n nehri bölgesin. 
de Japonlar p:yadeııin ilk hücu
mundan sonı-a anıı y<ıl üzerinde 
tanklarla İngiliz mevzilerine ta. 
atTuz et.mi!•. bun ı kam.ıyonl "la 
naklooil<'ııı piyade hücumu taklp 
etmişt:r. Japon tayvPreleri Klang 
üzeriııde yEni l:ir akın y3pmış!ar. 
dır. Japonlar şimdiye kadar İngi. 
liz lıatlarıııın geril•ı-l,,c asker çı. 
karma tiıbiveler! sa' esi·nde ilcrlıe. 
mıY'~ .ır·ımı.ffak oln-~lndır. Çün. 
kıü İngilizler bu vazıyet karşısın. 
da gBril!"mc mecl>uriy<:-tind-e idi. 
ler. Mü<lafaa.>ı rnzıın gdcn biilge 
küçciJdüJü zamı.n bu Japon tabi.. 
ycs: §illldi daha güçleş.nıi,jlir. Ma. 
leZJ·B<la Jtp~nlar \,'Ok dalıa mü. 
hinı c:lbel:erJe karşılaşacr.klardır. 

Çin a»keri sözcl!siinQ göre J\Iilo.. 
Tao.Luo ııehri arasuıdı:ki bölgede 
30 b,n Jı. pcın ıı>keri ~alılrr· ı5lır. 
J il!':Q111.::ı1· Şa ng~:ı ;--:.:.1.~~.JJc.:.:ılllde 
şlnıdi,ve ka<l:or 35 l.ıin ~ ı.ralı \~ölü 
vermHerd•r. Bir J .. prı:ı tahiye 
kolu Milo nehrinin i\.in,al ll'Cuna 
ulaşmı~ ise de Çiıılıll'ı ıarafından 
yolu ke:;ilır.iş Ye Jı.poıı LtUW'!'T.i 
karargiıhı tsir <.dilm.stır. 

Harp bütçe:t:rinde 
ö'çü ünitesi 
(1 incl Sahifeden De,·sm) 

!laydı d.ye!Lıı ki 1ıizc zor ve z.:,. 
ll'lau i;! g.lıi ~üıCTk.eı:ı hu ın<"$c!eh ... 
r'n ha-lli cie Ş!rnr..i A.ueı~da is:Ln 
ko! y oJftcı le . • Fı· 1~a 1 hu <k'Tcce 
rnua..,_zıım b;r k:.ı\.'"Vl't'n ~c·,·k v~ .lda
U'SJ kol<ly o1t.)b:.?.t'-cc-k ır.i~. 

Bu \·~.s.ı!a!tıruı ve bu i kfnılau.n 
t.ab..__lQ.ı;.uku i,·iıı gli7.e ~IUl..,c<:.k ınas· 
rJr, hu \\..Sıta \-C lı. ı &n'.;?r<J ıa.hlp 
bir ku\"'\·e~:n t:.ıhr'.lt.ı \'C t::ıyd«.lı 
ta-rzda kuHunılınru:ı i;-in lcrıp ccte-. 
cOk fe<ltı.k.3t"lJklıır y;·nı.nJa çtıcL.ık o. 
yur::.r<.~ı gibl kah:. 

l\.1C'-.·rut don.:nm.al. ra her yıl on 
ıu.il,rcn L<>nhık ~·:~i d<.ı·ha kalı.la<:.J.
ğı cia dOşüntLecd'tt olursa rnasr .. fın 
d~etl aı tar. Du geıııikrl yalı:ız 
t..hrilı: ~·ln kııllanıl>cıık köınilr, 
n·rzot \·f'ya bl'n"'!n, Jı~;ıli kııdrC"ti en 

,.-ü.!G.eok dC''ırlct :~·in d hi lı\.yü.~-. bir 
liiloo1ür. 
Uır.umt ıraı karl~.r. l){lyi.'ıo: dcv-

letler.tlıı a~eri musrafları mJıyun .. 
la ölçillü.ı-da. Umu:r.l liarı1tı.:n .soır 
ra su·a nlllyarl~a gel<.li. Bu ha.rp, 
bu glcil::le, milyl.rhn·ın da, ._,.:kert 
blit.c;cler ıçı,, ö\<;ti ünite.ı o.iar"k 
kı.tll~11ı.lt.tmJ1Sacı;.1;.::nı isb.:.. t edecek 
galllıa... . . . 

NIZAC\lETTIN NAZiF 

SOVYET Tm?LtOJ 
(1 inci &hifcden Dc\7!11) 

.ııin bn.z;. kesi., 1eı. ·~ae dO .•·nJJ mu
ka\·eıvetınl kıra,.~1t 't<' on•1 t ğır J:a .. 
yıplara uğratarn ':t ilcr!enıege dc..-v~ı1n 
etıııiş \·e buıt ırı&. ~Un rna.haUeri işgal 
ey:eıo "-L.r. Dwı.laı·ın aıa.scıaa Kı.hı .. 
ı:a"n;,n 75 J..llouırtı e Garblnac k!ıin 
r.Io!-ale.!;: !e Votchh:o ve Slrpeyık bi.1-
)'i'.k aeblrleri vardır. Alır:nnhı.r ağır. 
uyjat~ c~r::makt::dırlc?". 

8 Sonkitnunda lU Al'l'.& ll tayyı::.rcsi. 
t..ıu·ip edlluıl,tır. 5 tıoyı·arc·ır.iL ka.
f:ptır. 

B:'lrCtclz Denlz!.ırle dJş1n,nın bir 
:::akliye gcmi!i bııt1ıılınıtttr. -----lran Şahı 

(1 Jnd Sot>ifed<n Devnm) 
fn..,iliz • Rıı.s • lraıı ,mu.aıhcdl'."si ,, 

yakııMia imza cJ:;1.;ct·klı.r. Bu mu. 
<hede İııgiltcıcyc ve Rusyaya 
lmsusi imtiyazlar ve bllhır:sa bü. 
tim münakalat yıeıllannııı :kon • 
iro-M \"e haııp devam dt'.ği mlid. 
<e:t.;e fngllfz. Rus ftnla"larıııın !. 
:ı.ntla bulurunn5ı miisaadeshıi ve. 

Ti:>cekt:r. !r~n, Rus ve İngiliz or. 
<lularının himayesini kabu1 ot • 
ım.kl<'dir. 

Sah şunları tasri'h ctmiştk: 
B~ ka<k1n<>k.rı;sJer harp uda. 

Y lie •btıo.zı hakları tah.dlt ctm~ 
~•ecbll•ycitirıde kal.mışhr lken 
İran bazı scrbcstnkleri ı1ıya et • 
mck imkanını -bulmu~lıır. Bu ser. 
bc-.;tl:klerin taLb kl parlam<0nto • 
da uzun müzalicrelere yul aQ!l\ı.ş 
''e mua~ı"edenin :nızı:ıS!nı gecik " 
t~.~tir~ 

Modern Ka
zakların bir 

tô.bigesi 
Kub'se!c 10 (A.A.) - Almanları ,... 

ğtr ız:ıyitla l •.mtan mOO.em Kazak
ların tntb:k ettikleri tabiy-e hakkında 

bazı rn.;; Iıln1:..t elde cdilınf-.itir, Kazak .. 
lar ki!ci.ik cruplar halinde bilhassa 
gC<"e faaliyette- bulunınnkladırlar. 

Bunlar karargatılarlyle teulızle mu
habCl!"'C etmekte fakat bunun harlcjnde 
t2ır.nttlyle müstnl<il birlikler halinde 
faoll:ye: göstormekledfrlor. 

Bu atlı cCoınmandon lc-r bllhassa. 
petrol k~filelerln! tahripte gf,<terdik· 
ım-t m.·tarctten dolayı Alrn<Anları ilr
kütm..ı.l.cdlrler, Kozaklar g•"Ce pusu 
kurmakta ve rlctıt halinde bulunan 
düşmaır.ın geçeceği yolk.ra maynl~r 
yerl~lrınektc d:~ nıablrdlrler. Kazarc. 
müıfreze:eri, çeteler ve Alınk~ bntla ... 
rının g<.·rlıcrlnde ç·Jla.~ın <..jan .arla tc
llli.43 hd.hı:dedi..rlcr. 

Kırınıda 100 bin mih· 
ver askeri tehlikede 

Londrn, 10 (A.A.) - A:;' -_~!arın 
Sl\·a~lopol muhaıaras.t re!tcHın-. ş gt
bjdır, r..uslar taz:yi.klcrlne devam ecU
;:yo-ılar. Bu mıntakıda, Kı~·ımCa 1bub.ı.nan 100 bin llfüıver a.kcrl lohll..ede. 
dir 

Zenci Boksör 
JOE LOUİS 

Dün gece 20 inci defa 
dün a şampiyonu oldu 

NC\":J"<>rk, 10 (A.A.) - Max Batr 
ile Joe Loııis arn ·.ııd<>ki rr1ç Ma. 
dbon Squ;.r.,'de biıyük ir halk 
,kütleoinin 1\nün<le )"dpılmrjhr. 

Joe Loui:; yirnıin~ı defa olarak 
hu :%.ette dünya boh'S ~amP·.'-0: 
mı iinnmr.ı müdafaa etmi~ w iki 
dakikada gal:p gelır.~tir. . , 

Denizcilere yardım ccrnı, etı 

:menfaatine \erlip edil.en bu rn&ç. 
ta Bahriye Nazırı Albay Kr.<ıks 
ile dliJ'cr birı;vk zcvnl hazır bu • 
lııımnışlardır. . .. . 

Mac filhakika iki ııoksooo !uç. 
bir m~<ldl n·.enfa~t temin etme. 

Çinliler Kanton'a 
giriyor 

LoııCİ92, ıo (,\.A.) - CtttC:..lu aclen. 
mahlmo.ta gör~ son gün!eıdc Çin kı

tanh IT'tıYaff:.ki)'Ctll mııtwrcbeier \·cr
mektcdtrler. İ"ki. Çin kol~\ Kan!.on ~eh• 
rlntn d.:i m-evı:üer:ı~ dö\'1r:tttedir. 

---o--
Mütekatt ve DuUar 

(1 Jnd S;ib ı r o<kn Devam) 

Di&o>.:r tar:ı.fta.ıı nıütüait, dul 
y~t•m maaşları üzer:r.·tie <le bu 
:nenuda leci.<~kler ya;:ılnı~kta . , 
d:.r. 

SoL T'l''gr.f - Kadi<öyü.ııde 
ve cli;ıcr bazı ) erlerde ot.uran mü. 
tcka:·t qkuyucularuruzua.n aldı • 
ğım~ mc:,kt;,plarda; lıü_kün:u:n 
me.mur maaşlarına = ·:.ç:ın ted. 
kiklcr yaptığı şu sıralarda mütc. 
ka;t, dul H! y-etım!cri.n de d~~Ü
nülmesi ri.ca cd'.lmcı!<tod'.r. Adil, 
;mü,;fik lıüa<üm, l ın:ıin lıD) .. t 1 ·u.--
11al1.lıi{ı kaı·~ı.:;ıı:u~ bu ,·atandaş -
!arın vaziyetini cl.e ına:z.arı d'.ık • 
'kale a~n~ olm~sını gör.rn .. kle 
büyiık b!r mcımr.un!yct duyuyo.. 
nız. 

ikbal vapuru 
(\ inci !lahfteden Devam) 

t:r. Tohliye l;ı>;ileri dün f"'1tiyNleı-inl 

bit.:.rdikten SOJll'J gP-nılden ~ynlın-ı!il3r 

ve a.nb:ı.r lcn1>iklrıt1 da k:-.;:n•nm·~tır. 

s~·at 22,20 de- geıninln 3 nuır.an.ılı su .. 

barıll'lian du.manla karışı.it b:r ::ı.lev 

sütıınunun yli1~C'l:iil!l görülınü.,li:r. 

Buntın tt-~c-t·'11.C' del'lı:tl haberdar e<li
Icn dendl \'C kara tt: n iyf'leri vo.k'a ına • 

h::ılFnc ~·e -rrek ste;.~i U~tnr.ışlı..r ... 
dır. 

Enuıfyet t~:<LiılJ!1Jn ~.Iiı.ka.tlu.!' nıe

nıurları ııki'tır. geç Y:3.kt<' k. dar :ro.n
gıı~ t.a.h:itika!l,ytc u~ul o!m.ışl.-ırdı.r . 

Ale-şln çeı1.l.ıerlt'nn iş o1'""ıı p.1n1uk bal

ycler üı.ı.:-·r De dllt-U·rültn bir sli5.ıı·tı.dau. 

çıktığı la.hıııln cdllnıl-ktedir. zaraı- c
hemınlye:l izdir. ac,ıUnekı. tıcrri c,;,y:ı. 

h.üır..Ileu s!·gortuhdı.r . ----·---
Çanakkalede 

(1 inci S::;i:fiecıen DcvA.m) 

Haliçte kalmışlı. KcrL·stc Y :i·klli o.. 
lan bu İtolyan vapuru., 'birkaç 

giin evvel dalg:~lar indiı ilip di. 
-nanıitle parçalanmak suretile k -

rest,elcr çıkarılını~tır. Bu. kel'('s(e. 
ler üç • dört sene gıbi uzun bir 
müddet su altında kald.kları h31. 

de evsaflaı-ından fazla b:r ~ey kay. J 
bct..-r.wni~lcı:clıı' • 

FRANSIZ 1 

ordusu yeniden 

cn~5ın<ık31e:trn <.'e-vaml 
yet Rıısyaya karşı sderhcr halde 
v.ı daha çok fedakarlığa katlanır 
bir dıınımda ayaklamlırnınyı da 
nutkunun esasına lılkiııı kılarken 
Rusyaya kaqı karnnılncak ıa~e. 
riıı ayni zanıanılıı dcmfJkrat nıut. 
tcfiklcrl )Cnmcnin yduııu dıı aça. 
cağuıa inan.mış bulıuımakta \'e 
Avrupalıları da buna inandırııııya 
çalışmaktadır. 

kuruluyor 
42 ihtiyar General I 
tekaüde sevkedildi ı 

An<ak Ribbentrop'un: •- İngl. 
liz ve Aınerilrnlrlnrın elindt"n .ulh. 
sever nıilletleri lıarbo icbar et. 
mt"k imkanı kat"l olarak almına. 
dan .. • !Uihvttin silıihlanııı kınına 
ko)·mıyauğı yolundaki ciimle.i 
pek a) dm dq'.;ildir. Alman Bari. 
tiye Nazı'l"ı hu riinıleı.1 lle auba 
A\'ruı>adokJ l\Ji!ıwr ve Mihn•·c 
mÜl<"mayil drvJ.,t ve milletlrrin 
sulh~everliJ1'inl mi iıade efm<k 
istiyor, yoksa harp dışındaki bazı 
devletlerin de İngilb ve Amr.-i. 

kalılar tarafınd•n horbe sürük. 
fonnıelu·i ihtimalini mi işaret et. 
mek istiyor. Nutkun metni eli. 
mizde olmadığı , . ., anesk hulasa.. 
suu ı;ördüğüıııüz için bu noktayı 
kendi b<:sabımıza p"k ka.-rıyanuı. 
mıs bulunuyoruz. Eğer, Alman 
Ha~iciye Nazırınuı kasdi coadece 
•Slllh>c\er !Hih.-er devktlcrinl• 
galip \·azİHlo sokmak \"e binn•. 
tice İngiliz ve Ameraa!ıların 
harbe devamını nıeııeylrımek g<lıi 
bir gayeli izah içinse hu takdir. 
de 1942 do Almanya \e Mih,·cr 
bir )·andan f•11-•yayı yeonıi) 11 ı::oy. 
ret •arfedcrk<-n bir yaııdarı da 
dtnıok.rat mi'1tcfikleri yel!nıM1in 
\'e lıarp lwrici kılınanın arzu \"C 

ümidi içinde bulıınocuk, dcıııek.. 
tir. Bö) lo d<ğil de.-, hc.ııiiz harp dı. 
sı l:11Iun!tn 'c sulhu . f\'CJl df>\·lct. 
icri İn.~; il tere' e Aınerıkan;..n harbe 
siirtib.Jcnıc~in!n önJennıc~i gibi 
bir tedbir Alman Harici)" Nazırı. 
ruıı lıc~·aııat:ıııla murat fe>ldl edi. 
yorsa o \ukit Riblıentrop'un elim. 
lesi de, muradı da, ka"li d<> hanı. 
başku \"C ap:~ ıı bir ın"i.nada kf. 1 

sir rdilınek iı·ap eder. Bu uokta 
-\Azc.rindo J..at'j bir lıiikmc ,·ara .. 
bilmrk ise ancak l'oıı Ril•h<n. 
trop'un nutL:unun cı""luu görınek .. 
le mümkündür. )[aliıın a, harbin 
se)"ri içinde Almanya birçok du•. 
lct1erin ara7İ ini onlann t:ıntÜ!- e .. 
tini nıüdaf3!1 \'e de n'okra>iler ta. 
rafından harbe •üriildcnıncı.ini 
öu1enıclc İ('İn i~gal etıniş \·eya o 
dc,Jelleri kendisi ile hnrbe m<.>c. 
bur l'lmi•tl. Bu itibarla nutkun 
hu ııokta~ı ulakalıl..r tarnfındaıı 
gerçektı.-11 :ı~dııılalıcı bir ualıa 
ıııuhtac olmak gcnktir. 

Vişf, 10 (A.A.) OC\.<u•~ Hu'"'-'~t 
Fransız <ırdusunlJ mü tarcke şart. 
lan dahilinde yenld<?n t~kil etmi. 
ye karar vermiştir. Amiral Dar. 
lan Milli Mfrdafaa Nazırı sıfatile 
k.rk üç gennali; yerlerine genç. 
ler tayin olunmak üzere tekaude 
swkey lemi~!ir. ___ ..,,.. __ _ 

• • • Bir lngı ız 
kruvazörü 
torpillendi 

wn<i.ı-a, 10 (A.A.) - 'IJ.E.C.• İn
giliz Aın!ral1lk DdresL 5200 tonluk 
Galz.tca kru,·•zörüuün torpHle b?tı .. 
rıldııtım tebliğ e :n4tlr. 

---~ 

Harp vaziyeti 
(1 iııcl Sahifeden Devam) 

ru.zu karşısında bu gcdıgı dcrin-
1eşlirmeğe lıcn uz mu\·atf.,k ola. 
marnıştır. Har.kof ve Kının •böl.. 
geler1nde yaptlan :mii~terak Rus 
11are'katııun heder:, Alınıanları 

Din;-epcr n<"hrı gaıtıine !k.ııd-ıı;r 
sürmek ve şarki Ukraynayı ıstı. 
ladan kurtarma;.; olabiEr. Kırım. 
oa go.rp sah:lluiııc çıkarılan Rus 
~rn\•ı-t:tlrr" rnııh •rc!b<'yc de-\·aın 
1'lmektcdirkr. Almanlar Öpart~. 
ria'yı geri ıılr11işlar'; f. kat bunun 
s'mal ve C<'nı•bıına çık.an Rus 
kuvvct!cri.ııi henüz alıııınamıış • 
i:!'dır. Alm:ı'll&r PM'ek<:>p ber -
2...11,n<iaıı tak,·'.ye kc,'\-C!l· .ri ge. 
tirmc.-ktedirler. Ruslar ooı zaıhı 
kapalomaz13rsa Kınını ·kurtar -
mal arı pek gr ç olııır. 

2) L'bya coplıcslı..-le: 
İng1lizlcı-c göre, M lwc.r <ıı·dw•u 

A~cdobya g8~b!ndc Eleyla'::.\ 
Q.;~m çok kıc.kt~'Lr. Vadilerde 
bıraktığı biruı:lcrlc artcı mutı:ı. 
.rebelı ri vertn!lklecl'r. Anla:;ıldı -
fn!a !{Üre, ınctö(lü birl:kk:rle 
Mıll\·cr cqıbc.s.niu cenup kıs 

rnına ve c"'rahma taarruz cd<>n 
]ngiliz oııdo.ısu, Mihver mevzile • 
rinc girıneı;-e muvaff ·1< olmu.ş ve 
·gar.be dr}ğru {'~Umc:~c m ·obur 
etmh;tir. Ceııvµ cenah tutttna -
maıdııı.taıı sonra merkez ,.~ ş:mal 
cerı-:7hiar ioh:ı t:ı edilın<'I< ll·hiiloc-s'" 
l.:ar.-,ısuıda ye rlt,rinck: kal:;;m~z .• 
brdı. F<iknt L!4lil:zlcr için ı,;:n 
'i<ötü tarafı şaaur k. l>ıı ckiide 
,-;:man kay'bc.ttiı c.-' ccp.Jıe mııha. 
ırc-belt:rl t:. TraLlı.:.sJetıbc !kadar 
devam c<lcc<1;t'r. 

İnı;'1nkr im ı ! Afrika s:ılıiJ • 
Jcr:.n.~ '.ht~1~<!l Trt•l>:ı.:sgarp ya. 
1.ınlaı ır.a kadar ekte cdeee.kkr, 
takat \ilin-er '>rtlıı,unu tam b'r 
imha 'll'1>lıan be.; il. mağiı'.ıp ı-e 

per~3n ed'etr' ~y{\\..~C'l·· t·,.dir. 
3) lJz:ı\Jqarktı<t. 

Japonlar, .!Jiiyük b ·r cürclle 
İk'Om.~ara'k müt d ·k dc,rann·a.<ır.ı 
bü~iik b:r <len 'z .>ıt1·:ışıı:a çaft. -
.I't\:orlar. 11:&tryat.ı ıkup11a.u Ju • 
~nlaıon rııüttef;J-ltTden · ·a-bc~ -
siz ve m<•v .. ~msiz bir l:arclcet bek. 
lc:ınc!t'ri doılnı olmasa gerı::kt r • 

Ma!'ezyada Japon ileri 'lı.:ı.re • 
l«tr \"e ! r.gLl'z ııe'atl d'evair edı. 
yor. faponların Sclnı-ıtcr dt>vle. 
tin'-n uıed<ezl <>IPn Kuala • L:ır.. 
pıı.r'u t,,-gal cttlkkri h<ı:bcri d<ığru 
\ .ka""3 i.r.gilt<r~nin art>k .i<>ıhor 
hududun<\ ~<'kilm le ri ve S.ng~. 
punm ırka kapıs:ııı tı ,k'l 'ode.n 
halta müdafa:ııyıı geı:ıııcJ~ı-: bek. 
.:enC'h.llr. Z..1tt'!\ .'<!ıl ·n:uhaıobt! • 
Jer S:ıı:ıs.ııur müs'ıclıke<rn mc\k'... 
}(·ri i.i1.iuıul.: ba~!ı.j r.ca!<tı·r. _____ ,__ 

iplik tevziatı 
------

Vifiyet bu sabah 
bir tebliğ neşretti 

Vi!iıyrt!c-n ,,;bli0 cdilın! tır: 
Yazma 'noku'lla. Ycnı lstaı.bul El 
Tezgahları Dokuım.cıli.r ve Ço. 
rapçılar K0<•;ı~ralifi ile !folk San. 
dığı ve Sümer Bank n:ücss:!sele. 
rindcn \cı·zi eılilt'll µan ~ı. ,;!ık. 
leri ~pligi11 ta}•-;İ~ c""fil iLhı iıc.te '·J). 

Jaııılnm rak b.ışk •. l~rın~ sat n. 
lar hakkın<ıa df'rha1 takibü•a .. ~c-.. 1 

çilcc~ği ve dılıi Koı unma Kanu. 
nu ıle oou tadll eden H56 say;lı 
ıkanunun <lerp:~ eyk !iği a~ır c~. 
zalar tatbik edU.ceği a!ıika:la!·la. 
rın m·alUnıu lr..:.lun , k üzera tcb .. 
u~ olunur 

1 

ETEM iLZET BENiCE 

Milli servet 
(1 iı.<.:~ ~u;!c..:cn De-r~rr.l 

l'>S:llda kal~n lı:za \"C ekser si 
gayr;c?'.üsl"m olan :hrac~lc !ar bl'. 
r.a kar>ı b'r hiic ~ulıııt:olardır. 
Nalüm

0 

oldJğ" üı.•crc Aı,adolu<la 
kt-silr·-ı ku\ u!'lar.n yapa[;'llanıı:ıı 
~unlugu dakır~a O .:ıa.ı.t~ır.d'en ... u .. 
~undur. Bu ilir.a('atc:.lar j t!pa~ı .. 
!arı kü1;ül.'.: b~r ınah.a.; 2n1cH~· .. .slr.e 
tabi tutarJk b.r l;ıı:ı:.·~ı kc,mı;k.. 

1c ve 7 .. 7,fi Sl?ı.t m olnrn.J~ b~r•ce 

gi\nde~mektccı:rt.r. Ala~adarlar 
bu h:J.cyc l~şcbbi.i.s edenler ha'k.. 
kında Jıar<k.cl.<> ~cçrr..lşl..rdir. 

Son Telgraf - Bu ~·<ıl.suz ha. 
.rclmt mJ!i ser\'cti b:rl<ııç r,, k.I&. 
02n bhrip ctm:kled"r: Eı·\·ell 

'.W-mnundan fazla :ıhrt.<-r<la yol 
açıldıi\uı<ian mcMl<•İ<dle <J,ri ....,_ 
Jığ!na "'"bep olmaktad.ır. Sam_\"Cn 
,kendisi.ne yühsek fıal OOkl!! odı. 
len miistabs:l de deci ,.e etinden 
.:_.;u.fack etınıc'c maksadıle ılıay ~ 

vanlar:nı kcs.m<:ktcJir. Dhger ta.. 
raftan bu ro~nfa.ıtpcrest t;..cirler 
t•ıaifı.r.dan dep.ııaıında kırkıl • 
nnakta olan IBpağılr.rın n'üleba. 
kk.i ci • ·h~·O·r · L yarl4ınadrğın<ian
çt",.;.>lüğc =tıJr.~k~u.dır. 

B,r nuiddet sorra :ı.ı) ı· " ne.;... 
l ırı.ızde bir ·hı I.ık dıo~uın 11 ilı. 

t!.m~.'" olm b:.ı \'2.Zıyet. ôuiı n·, 1_ k 
.ı;t.rı 1-ü. ki:n.<! n lıu .}ı..r.suz taai:. 
vctc d"trhal s~t ~ı .. ·nı<'kk k:ılrr.~ .. 
~- ıJ ""·~·r \'l" mand.ı!arda cft-·u~u~ 
gfu: k~>J'"Uni~r iç.n ~ g~~;ş· 0 fu::el 
u:cs;me n1ı :ıı <>!::c"'~ ıhı~ J·arar 
\·t:tın(::i :c· ":1'".tn,~l<'d .r. 

Mslta'ya akın 
( ı 11.ri F:ı.uı!ctt ' Dt:'\'n1n} 

veritrıea:i.~t r. llJ gccL 1cr :JC'ÇEU 
Jı&fla i1: :ıuıd •r. 

Taarn.zıaruan b:ı:zt 1 Jrı bütlin 
gcL"'i:, .J.:J.Z '~rı .:~. kt z saat d ~~n 
<ıtm ,.t>r. 

19 .L::ı Hl'. daı. t•b11cn gt<çrn 
üç hafta j,,·;.ııuc li' ;ı.._maıı ta.v -
yaresi mu.:ıd: •. tck o;a. "l'k. 12 si 
ımı.:lıtcmcl olarak t:ı!l,r P ed lnı!ı 
\P 20 ta~·ya-:e lıac.ır' -Uf!r.ıtı~n . .s .. 
-t~r 
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HER AJCŞAl\f 

M A K s i M 
SALONLARINDA 

s A F i y 
l\tcınlckctiıı kıymC>t tar sa11'atkiirları !ılr aradn 

Keman: Nubar - Piyano: Şefik - Kunu: Ahırn:t - Kemençe: 
Akko _ Klaınr-t: Salih - Cümbüş: Şevket - Ney: GavsL 
Okuyucular: ACYAZAR - FARUK. . 
Bayanlar: Süzan - Net·zat - Semiha - Güzin - Dır~cn - Sa. 
niye - Süeydo. 

Halayın manıf oktıyu~u su V A H İ T A L İ N Ç E 

ISTANBUL YILOIZLARI 
Büyük rc\"Ü tnu\·affakiyclle denııı dınektcıdir. Pek ya.kındıı 
mEmlekette şiındiyo kadar görülıuNni~ fnk~lade lıiiyük re\ U 4 

müzik, dekor, kostüm, nıi•a ıısen. Telefon: 42~~3 _..._ 

lstanbul Defterdarhğından: 
Sirtf'c~de An ta~~- a . n!Jar;na a .. • deponUc y'"nuıda bu4..nan 4500 ac: t J:v:,~ rlh

zot, bcı:..z .. u, ınnl.iııe- )" :,ı lc:t<kt> ! 1:?/l/912 P<J.ı.artcs, gJ.nti a..ıt ı .. Je il <l, rda ·

llitla mütet;l-kk& KoınL.yon<la ac:ık. arttırına tle s:ı.tı.1&1; ktır ı\'luh:ım.ıu,cıı bc·<.k 1i 

(3375) lira teıniu.tıtı (253) l!.ra...!ıt. Tenekrleri gOnD<'k 1çin mab lhne faı.!a !;-;3 .. 
hs.t ıçln Mü Emlak: 4 üııoü k;ııeı..ın .. ın ü1a<üt (! 1430) 

Bugün SARA Y Sinemasında 
Bu tün hrncanları m•and:.r, ın film... S'cilrndo hır.den f:.zla 
oliiın ı·ak .. an hayıllı bu1unan. sergı..zcşt \"' .ına<:L>ra dc~·L. Be~ 

orduya karşı gek•n adam...... . 
WALLACE B·ERV'nın 

LE0 Cll.RİLLO "' Al ':>J ltl.!"IERFORD 
ilr beraber y.r~ttı'!ı 

GA p ŞEYTANI 
F'lnuıi mutlaka g.inıııuz. Bı ı· k;,hı aınB.nlı1< fıl, ·ı de bir aşk 

nıacvra-sı. Bugün s~"'4- 1 de ttıızP~tlı uı&l ~ cm•~ıılllll' 

İstanbul un güı.lerdcııbui alk ı~adığı şahr ~ C.lın 
Tıı.biııt.ıı şahlanan bır byaıu ... 

San'at:n rüksckn lir alıi~~l ... 
Renklcnn b<'zcdiği en gü:~l t.!:ılo ... 

DOROTHY· LAMOUR'un 

Bugün 

A Y F 
LALE 

u N 
Sinem"tsında 

BnJiin saat 1 tll ft:uı.d.;tlı Jnatine. •••••sıtl 

Us!.üdar Sulh llu'l..uk malı· ı 
kemesinden: 

1·erı.kt.1ı!ne ~alıl.t: eıı:..uce \.~·ı.'ıye:t 1 
ecilr- • bulurruı ır ... 1 c~ c.-t!.j·e: &!hr(· .. _ ı 
r..ir. g::yıi .i.l.tr.:;..ı..:.i tcı.ekC'6.ind't."tl. ot rı . 
Iİ>l:ilr' rda flcl!ml; c malııt!lt"iir-d~ 
I!tıı:'t~"'nı İ kt"lC'ı <;&de !udc 70 No. ki. 
b~r b2p u ... ncsın..r. ;, "~ <.ıt 'uruı .. .i:e 
...':>~' '"'nı:!: parı..y:ı Ç~\ lu.l;.ı~ n:..alık.r

ır.tcc k;.. r \'CrUwol~t!J." 

ı - ~1cz .. ür l!.ı ı.· <:.!1 • p ı:eıı~.n k.o
ti.,rlt bcr .. l:ıc.r t.ç t;:.t~;::.n !t.~ et c.'u:p 
s·:•k<St kOp.ısır.dtıu g!rllcltl~t.e torrrk 
dil!:t'~ bil ar.:trC"dcn: tı, ~ k; p: n:ahuU.in
dt';l t:cçi!d:.k.te k3.l'fi. t~r...f lı:lra.p bir O· 
d~ 'c it-;isa~'.Gdc ,yıkh::~ ~ lılr hel<.o ~
hrılU t·c ürı tarı.tın =ıı ;vlk·lmı~ Ulr 
~;.1t!· k 111 .• haf'!'i ve hi<r[:p J·c.dı ı.yi!k 

bir me<d"·cnı., blnucı ı· ta çıktlclıkıa 
klh;Ck bir cefa t·c· lırh~t'yc no..zır Utr 
octa \L ,,.._b tu.rt...!..ıı,,4;. 6ul;a~ ı~ dt .. 
g~ .. b eda \.f- .,, sv.! ci· n t t ~a~::. 

çlk. .. 1dıkta keza o:r so{a \ e l:aJ"lılı•.rh 

iki ot43 \•e ha.,.!"ılf'l $rl .. :.ı taraf x:{a 
~·l~t •en ~O ır.-etre ını.ı.r..ıUbııtnda knd .. r 
l:ı.r btıh~;:t' .. \> ı ..)U h .c.:ı! l·rt k.R
Lr.i!r.ı:. bı; k. 111 e gtorl!d!\te <.Ii.e,.tr 
r •'"t •• ct~ 2 odl 'c r hela ır.e, cı.Atllr. 
Itat c• ~u atı~~ ve rıt~\ Ybtı ku:n.ları 
!-:ı-ıt;.ı ·a har "l olup y<.ıı ·ıl! ebUvı. kut 
lü:"i.t(JnCL2u 500 lir ... lo)o ın\.\ taku.1· ~il
ın!.)lır. 

2 - s~t i bc.-dı·Iı t·<"~'dlrtı.r. JUL~2,.,.e-
dc-"'"e t,}t . .-ı.:.;. e-~:ı l'k 1. ı.:.J-·t.n~eı ı...~·ıne
tl "mı.rho:nmc:ıen,:ı r.tı i,5 nisb :h-;cie 
pt-.. .ı;-f.-;:,! \crn r: ı lazımdı:. l~ü u .. 
ı ı dclli. :ye ve yiru>ı .tst:nc k t:o.kı:.t 
t!'i\'i..:. bt,(tlli \'e ıhale vut?11rı nı6-teriyo 
ve mJ'.er;.1 n blıtca 'tlg,İii. ve ı·tı:.u... 
ır.u be!cdtyc lerek•"!Ye rrit!-ir. 

i sfonbı:l 4 Ütıcü 
murıağundan: 

icra me • 

ş ... ~: u: I:C';;i :aşıa YdC.:= c.·Jdd ..n· 
de.~). l .. 

l~.za: Sü!f')-al%ını7e llt•ca fl:ı ıı.:-& 
l\!t-l<lebı ~<·kır.; :-iıo. 8/lG 

KeıJr1: linlt;ıpü.r.1, Dcıntrbun -ç _.n:ı.e 
.. ··ı..~-v.17 

ııurusi: C<..ğ:'1°og u lllahn1ud!)·e c:: -
de!:I No. 16. 

Dal:-cn,!thı 91t/2t07 r.urrtırı.lı do:-... 
ye ~:da Arıknr-::.da lsır.ctpı ~a mahaltl'
ti lİluc~k Wktt~ t.i No. dJ J.OtH ll::ıru-. 
zaoğlı.1 ,.e {";;·t .~niha llrımuuC;lu ,.e ... 
.b.illeıi a\•uka~ F~t Pc.ç"lıoğ!u lar~! ·~ 
do.1n aleyhin ·e i tar.bul z\sl ye 4 ünt:tl 
Hul<ul< HM..tmuı;:no•n İıtllL<nl olur::.n 
\·c tlcrcca'!t•,,"l g<-çm<it sı::-et:,.ıe ~1uc ..... 
mu kahileıen !'t38 / J3l~ esa.<J \'e ~39/ 
17G !i:Jr:--r numara1t 23/G/939 tariL.~.t 
.ı.l!ıın j 9{;:? ~i.ı Ioa .Eı tir.o_a kaz.ısı d~
hilh:de c~Zlku.'"t:l~J\ rr.:ı.b !lc .. !ınde 
K~Ie- .svk.:.gınd..ı odı 5 ~t-ni 17/10 ııcıa 
70 ıoa-ic-1 6:i s:-yı!ı .:ı:r.~a üze .e ipo... 
lt:k ~t y · :.ıu lel'!~lnıuc \ e .Ş!.1:0.rü, A~ 
Uiz<:ı. ~·e KAdrinhı ır.ul!a alt-lt.:ı · ;o, 
n~et:.'.:. \'"" 30tı Ut~ nıırı keı~di!fr .. nd<·n 53 
Ji.;."8 ltcleti vtkiılet \ e ı H•sarlfi nwha 
.....c.:ne il1..: tt.:lı.<JII hük1nünü mut&, ... u .. 
nıin oıu.rı dc.wacı!a.r 'nLiii far;.f•ncl.:tı1 
1ııüd~,t:1..ı.jt.:niu u:cıı't \"C Jpo!C'k kvyt t
rıuı ter.1t:ni ürıeti 1.·ckfil<-t ,.e n·u.srat
lrr:n t<.d.lSi!Z yuhıy: yr.µtıgı i<.·r<.i ta!..i .. 
bi \..:.L('"ınc nn11tl;-ırın1~1 tnnzlm ı ... ıc..:.~ • .eı 
lcra eır.ulcri blL.i tebliğ li.ı.de k:lıı:.ma.ı 
l.ı..<.t:rke: İcra IIakiıı:.ıli:ğlo<:e icı·a e1oirle ... 
rhln on be;> gil.;1 müddetle iliı.nen te-lı
tiı;!ııe karar \'<.rilınJ.oll:. 

T<ırih! i'fı.nd&n ihbrren on b<'Ş gfi"'.l 

içmdc yubı.r:da b{ü;.Uın fıkrH~..r.da ) ... 
zıh .işi yapmG.:r.ız ve ~ lira vctt.ile~ U.c
l'etı \C ~ lira 8% k.nraş w.a~rin n;~ ... 
lı:ı~cmc \"e lcral)·C"yi öde•: en!:""<' yi.nt 
bu ınilrlıiet i<:lt::.rle yapınadtğ:11ız halda 
ve .iolt 1 lıitl:niirc.- n.uho.1<.·fetiob: halin· 
de 313 cü n1"ddedc yozıh bklbl müs
t-clzi·u 'Lulu~ ... c.o~ı \'C :.lkı.s1 bald<: 30 uru 
cu ınad:dcd.. 3·a:ı;!h hül;ü:nlcrln tathİ!( 
suretiyl<. hr o: r ll.'.iır.ııı e<.:b~n :nh~z 
o!un~:;ğı \·c !51-enilc-n nıı;."r ! \"B ,.r ... 
Mh:-t l:.<:ı tt~ı•i Wcı:r.cdiıt-ın~: t<.ıkdir o 
lıtı...J:.ı!:.:zdJ, cc':ırl icra yJpı!ccağl D.'.'a. ... 
lı'\ır. olr::>k. üzere llincrı tcb:l! olu.o.ur 

3 - s.ıtış 30/11912 tarilılco miı;:ı.. 
dil Coma gi!r:il !t..ıat 14 ten 16 ya k;. .. 
da.r 1.İı-kı.:d.Jr 5 1..ıili Hakuk tı.ıa:t.kenıe. 
sklôe >·apıl~<'&ıkhr~ Kıyuıtl\ ınuha.n-. 
n'enı:ı ln ~~ 75 ~iut oulı .... d.l~J. toik.dlı"'

de e~ ~k artl:ranıa tm.!ıhiidü br.kl 
kalmak SJrt:>·le :nüı<i)-l"<lC on gliıı 
tcm<'1t olt11·arak 9/.'..?t9ı2 l)nuırtcsi gU... 
nU saat 14. tt-r. 16 y::ı la<l:ır Hdnci ~rt
tıro:<?.s.t ~·t11ılat-aktı.r. O gün~ ea. çr.ık 
poy \ tu·t_'f'e itı<. Jei k.al'iyet:i icra k~ı

:ıra<>k İhale pnros:nın bir h:..'ta 
::ar!'tnda ~lıke•Tie "ezncst...Tle .,-atın..t... 
ma.1 şarttr Ahi takdirde i!ıalc bC>Zll'

lo.r; k lı•· ran ha 11 o13cak z"' ar ve 
zivan ve f.., k. ve fi.:i..! ven sra!lar on .. 

------·---. 

d ·n hiloJ.J,(!.kum t<.ı. r. (' •• lcl·ekt:.r. 
.; _ It,Jbu g.:y. i nıon:,uı U:.:cd!'!.de 

t;:ı_;nıca rr.ih-c..-:-c.<:..' ~·c g;:ryrl mO~t c-e1 hak 
szıhihi olduk.'n.rın !~<lia cd-enlerJn ilAn 

t.:.rthin:len i'r,b::;~·t:n :?O gün ııırtı.rıda 

vesaiki ı anurıiyelcrıylo bırli;te m"4-
ı.._~;.nenl4.ze mf.i.ractı.atları ve aksi m-lde 
b>kları tı..ııuca u,ilseccel olıncyan h:tk 
E-Dhipleı-. sattd par:bı:u1uı pay~1 
ci.Lı.u luı.ılıç tulu1a<.'..ıklard.lr. 

5 - D· .ıo !azla n.al!ın -ı ~ııı.•lı. ıs
t:yenleı·ln ıı • ~,1...ır.rnln 942/41 N'o. la 
~e-.-c'ke d? y a YO haneyi göı ır.e-k ıs .. 
~iyen1crin de tçıudrki klı·ac1ya mt.-.... 
c;:ı t cyleır.elcıi ve talip olanların daı 

!olıi eııno saati rr.Jı>yycni.r.de üs • 
d:ı.r Su"lı Il. r.r- ıke .. •=<lo lıa•ır b,. 
h.:n~ aiarı l"e a'~ ... :ıdarlara da l«lHI 
.ı.:ı.::ı~;.a-n .. na ı..a .. ı.n ohnak. a.u:. il.in. ır 
l,,xnur. Q_,.2/41 

Sultaıcalmıet Bırinci Sullı Ilv. 
kuk liıikimliğiııdc-n: 

DavaC1 Emlak ve Lşt:ım ı:cul. ı 
tarfından tlJ.valı Nermin \'B Bc·yo~
l·1<1cto Boi;::ıkesende Cul\ur Cuma 2 
Y.::z:cı. ttkrr.inuıda 11 sayıda ı. uk m 
ıt, ... met aieynlerio.e ltuı o.laca~ uıı ... 
\'asaı::lo.n d.v~.;yı i.k.ımc.-tg:\h.ıa.r ı ,a 
me<,ılıuliyeti h.....,beylc il~.nen >•Pı' •1 

tebligata rat:nen n.ı.hkeıneye gclrne--
diıklerinden gıyaplart.Uda. 1cr., ıı:ıhn11tl 
d•ırusması sonunda: 

Dın"ll ed.lcn 26 lira 56 kwuşun !Oi 
kuru'S icra tna ru!u1dan n·.J.h.kenı-tC'e 
&abiı ııa-.riy~e ba.iı.Ucm. 18 llranıa y~
cle on n -betaıd"!ti taz.n1!nat ile lo-i 
tı::ur ~·i 1cra n.Cifi.ral;nın yilzde on nı be. 
tinde üc.-et vek:.'.·~e Llrli1.le ta'ı<i:1 
ne. aıar \en: ... n..ş olüu.""'\.U.dan cL..ıv:ılı.
lardan IIıkmet. ·,;bu •i;ı~ t .. Jh!nden 
Jıtibaı-eıı 8 g.ıu içi~de T. ,.yl:z et11>edl ·t 
~d:rde 100.. n~l 'tC' lı· kl11ı-!yet ~e. 
ce.ı;. 11 htlıkmO!l ı Asa ı .)'crioo olnıail 
ü:zere l'~n olen· , ~40/189 



4 -SON TELGRAF- lö t· . .riKANVWıttt 

lngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

YOKOHAMA 
"'--------------- J'.ıo. 76 _...,, 

Türico;f'Ye ç•viren: lsKENDJ:& F. SEIU'llLLt 

"Bu köprü, planlannı Japonların çalmak 
istediği meşhur köprüdür. ,, 

Ha,ıeturu ~ .,.,. 1 
- Amerika blllı.1lnıel. bor ~ bil 

ı.. .. ı.., et<aflı dü;ı~oı=. iPJOcı<~a 1 

h<. bn· ııam•u <Siı>PaD> adaları .,;.. 
vonı>dolıd ~ mftM~en-
n.e "ı a tama.ı . 

D<>d.ıaı. T- ,w.ttı: 
- t\uıerilu doıma eill -1* ıt•

,uı tı•-..,&rlln"JIU birden ta....aıı ~tt. 
Jhc ılphe y< I< l!ıaıc Ş;mtu>kJ ı 
meu~flinl müdA'.tM edec<>k asıta!an 

de §!n>dlden dilfümn% hHU'~. 1 
Bu 111\lmm,,.. 16ztUl'I •odan !a•Ja ib

tV•t ı;.,.; bir ...,,, d~.,;. 
F~ aıı, ııeııiı bir prjlllllll 

.ı.ı ben cla>dllı>.. Kaı~olıııııın 3'aDl ı.a
,...ı. • JOdoııca olurdum. 

Bu esnadıı, ıi;yi,n.p soy.-ı belı<
den l&zla ıiiraı müo1aı.bel toc cı... 
ıılJ•m•saı.ı ıi7D>iıf ve ay•lııla a..dl 
ioendlne ı..o..m., .. b"ll•""'"" 

- A«lllU ""'- '8pla, ~! Bu 
a;a..,.- ' her L.&ıman rtY•ima ıe.lme3. 
Arrramn CU'mhurrel< • •ıl n n jşM!a<ie 
etmeli VE bu tıııw.u .k~t;ırmıaııne.ıl6at 

ıı.,,. de ~ ell&lorl .. ,.-ı..ı -
ra: 
- ""* ....... d;ı.ııı.o, ı.....,; ııeı: 

:zantan e.J,in.i.;,tıe ıecme.ı. Ve herk.etin 
RJr.ıtası Cumh~ 61.,.ın.a,g. Yü. bJl• 

°""""' -o.but bır büyült W>riu,, .... 
~.ö oluıal'81lw! 

f(HDMlıUı! 

- Ya~ oot\ııAlld<ı aipı'a .ieıln
ıımrn. mü.;a..ıde edin de ı..;., "İll•ta 
ıı.,-..'Yin 

Dry~ 1 dıeTbal ffr1.6 c.ıs...JM. 1a.k1 ı · 
Vallahi ._ bo~le bir odacı.. 

loola k<>loy ı.yu;r.,_,. }f.e)<. ·guı..ı 

y&1lJ!• olun;~ 

B . s.r..ıa &i\Ume o'r ~ ajbw!ııll 
!. t ı Tflloson k.end i t-'n<lJne l!onu--
iU rık f'>t be.il albüınt· bSıy-0rdum. 

Bı ayl! ,zyık.111 & ıru ;• '111<&1 Tonr 
•on y8"i.m.ıl:d uyu)an:.a ... diıl.n. o. > 
r•ı b haıws.i.1k ~ biraz da.ha k:alb~ 
.,; rçnı& ist!yw ve beo.im ywrn~

m;ıomı b<l<ltyordu, Bunu hiaoetın!yo.r 
J gt'1ı h1 

Hch · a.lb;JJı 

J"ti Co:-ograımq- lıiı ınd&kt tu ~ Qlr 

Krl d!.k.k.uti.m; ~·ekü. 
B köpri.i, pJa~1! ını JilpGDılarsı. 

ç· lm•k i..t.><i>ll'l """bur i<oı>l'\l<lür.> 
1teDd kendi..roe !:t\y!e '!n: 

- Go.r.11o ""7 &>. To. yoda *"" er 
"'1 -lul d"'7DIU 1um. Bir japon 

c&."ıaıunl Vaıv.mı-tonJ;!ı yakalanuşlar, 
kan e*miflr<>dl, İtin .cyO..imü Oılm9-
;ıorw. , Fll&at, Jf.POlı Jlilkümellllln bil 

l<opru """'"""' 9l!k eb,mım:r~ Yerditıi 
.·~ .. 

Ton>1411 1i*'"* &ole Ö'>ı'dU: 

- ı.. JeDı;;ıonıun oraria. Yol«ıltor 
.a.? 

- (lelılt aııbUıııiı"" bMJCJ<ınml .. 
- Ad'1rn •en <le. Oııwı.la vıııWı « .. 

çjreceilı>e hh' olm.ı1'!a bir lı.ir ıı;ta.. 

bıından pare.....,. u d'1 beıı. • W
fa<i~ .....,,...,, 

- Şı.iı· -· .mı~?. 
- Ö,le ya .. Sur~da«i .ı.-.. lııMt 

bor ;,a& .. B;i) '* bır tııb....._ -
aında müaeı:ıımel ıur k.Ah-.,h 9,-. ..,, •• 

Ve~ M&ail dolu. 
Bu, ~ o;.. Nur dejilcll. ~ 

01 ıatn6k ve- 141uman-,.ak içlrı kltep 
ol< Xllliclan btııfka. çare y<>klu. Hemen 
1•r"""-' fLrladun. 'ral>knun yaıı>ıı.• 
daki p.Hoııa baawn. Tablo y•rlni ken
di ........... ~tirdi, ,,. ~ 
meydııoe. ~t,, 

Kıırnı.w. -.i, yeo;ıl ciWorı. l>e
ıerııımı; çok zari.! üç Jdı.aıp zad1 vanh. 
Her ra& elli cllıt k>'\aı:ı .. -r-> k>r• 
n'n21 cWlere e-1 attı.: 1 

- ieııe tıı.r &ııbahıtr ç.,..' b ..ı--
h ~ .... ld'l&bı. ı 

Ben klıaplanı. ı...ı.ı,,,..... -..ı-

dum. 
· O, ~ ltibt.bın bn ..pee od81>. 

,..., !Mlb.rhı,.ı lııılı ıı z. )klJdu: 

Sonba.H rı hiç HVlllıE!IJl.. 

Sonb0>h• hıı••ah< <e'ld.tr .. 
llat&alaı-m.., ölün, rnew.inıidir. 

8-ı bu ayları:J.ı gÖLJ~riıni J'U"" 
muıı Hkib:ıbıın kodA· U!fUIDJll< 
ııoı..nr., 

(IJ .. amı Vo:r) 

Maliye Vekaletinden: 
Gümüş "100,. kunlflukların tedavülden 

kaldırılması hakkında 
UUm\ııe hı ıiralLU<:nın darp ve Wt y. kMfi mik\al'rl8 ı,;11 cnılmlı•ı Uaıe .. 

rint l/ll/1941 tarlJıindeıı !tıb:Lı"'ll tedoviildeı.ı kaldırılmıı; !ııu Gumiif yii2. !ru
ru~lu~laruı J2/l9~1 tarıJWıdf'nhcrı yalci.t w.a.lsdı ıiıkJnrly?c 'fürltfyc CUmhu

rlyt•t Merkez l:laiıkai1J1t""'- ve Merk.e B.lnk ı. bulunn.~ıyan yeri~ ·Je Ziraat 
&..n· ı ıube-·ı-ı nce yapılmakta ol.t.a. tc-bdl tnuar el:ih.: a '.il.1.1142 ak .. 
i3rr.l nıhayt•t veı·U....-ektL:. Bu tarih&9a »OtH"A nı :U:ı) Jr J .. n·~k.it olarak 
b;\ t· VC!\,hı;e .r;ahu· edi.tmtyecektir. 

Elin"~ gu ıis yüz kuı ue1uk bulwı anlunn 11.1.1042 alr~ rı kadar bun- j 
lı"ı J Mti~Bi.nd1Jfhuı.,,ıe Türkiye Cunı.huri yet Merkez &ınka.~ına ..... e Merkez 
Ban.luısı UtUunn11y.QJı yf'rlPrde ZirUt B 1Uıko.ın $tl>Eılcri ıdc 1ıJlldil ettirmel.erl 1 
ilin olunur, •6282> •91136• 

Deı 1 et rr ı m iıy o il arı ve tim anları lı !etme U. Maıes i İlinlan 1 
;ı,ıuı_.,_ !>edeli (11150) lin olo.n ıV ad et ViO m m, .>!<, S Jd • 2<l0 m/m ilk 
Teni Mı a.hblı<lünu ifa Pdenı.i(yen ıuüte.ilhlıi• nam '" he>.lbu>a (23.1.1942) 
C•..m.ı ıunü ·at (141 on - Baydn-1& GaJ' o- dabılind*i lwmill-
J"n larııılın•l.uı _.-ıaı., al>oacll k1ır. 

Bu ~ gİrrrtek l&ti'yenlerın (llll'J) lira (SU) lmrııflulr. lıofl \en.ıı;al ve k:anu

m~ ıa,ı., eLliMJ -lıc .,...llı:t.e - !ılı: ellı:ıil ..ık>e tadar i< ı~ mU.. 
!:'91 "ıı n .Uı:ı:nıııü.r. 

B" ~ ...__..,_ -.......-.... JIUGll• .-.., dııptılm.;idadır. (i\!) 

BİK..\YE 

Sönen alev 
(~ dı.t:.l b.tutıP<lı:n Devam 

Ur<lt. Jflt n><dtl!m bll: ft'YI ıö;·lü

yo , hem lıi ı. -ul olu7otdıı- İki 
...ıaniı ıoru...ı<e oaıbahlanmıu ~ 
dıl<, iOtı.ra ı<Werim Y<'l'MO ~ lllld. 
Bırdon dıo.bşe\le llııredlnı 

Admo eiıinde bir ııatır ,..- ., 
y•«.ım baglı blr ııay aVl'CUlı - ı'ltı

Mola .. ~ ~- IÇİn olacıık - bh
~ ~ "' ile ktııtılt ilı..,.indro 
k;.fQlarJD.ı ~. ıı:on"M hf'nUz "ha..: 
y;>I boJ.tr«<lle - u ' l• r bir 
kıh ·,., aıı,,vordu. Bir 1.&nf'"ln.. ber>im-

1', ll'M'q&ulk •l.bıo:ieıı Ju.~ı.nll, bu ıı.- ı 
.llit.~ kafam ı;iv>pın~ bir .karJı. ~vuktu. 
fünılı Ôo71'l l.hı Dlr mildde'I 1'deta 
~u. asıı <ffV'l'Udi, çu·p><ı>7<n', çır. 

pın •1<1""1. :omıa ı:i;vade ıor-aı: 
lç.ııı ;c.a~. 

l;te buallı>deıı _..... Adnıad lratli 
ltAlmnd<ı clel'İtıl ba< nıotre' ~. 
~ aievı Wr - IODll\üş, ~ 
ıiım burDbuı •1-Uı. Art* ber -
........... - ıı.ıtaıu ~ ye
mı.-; ..w.ı.ı .....ue bu-,;111: bir -
lıo lnf& iııop&rll'oı &Ol'UJ'Ol'dum, onun 
oiırı, .-ııteı - >çın ~. 
Yaumda ı..,.. "*- lıi•eec!ipor . ~ 

- -...... .. - - cJ.rıar>liıo ..... ae lr.lemı gilril' ıılbl ~ 

- bu ıo•P"bm ıı..uw.. Şimdl 
dıPıU lavuk k"W~ı. ineauı kafaJ.arı ko-
P""~• bu .. ı.ros ,,..._ -
lıMa kop.r.ıı>larıı., ıııertuırnel, ,eJl<at, 
;rııı"'1Ji1'411 bir .ı.o;,. boıru!duğundon ...._ I 
kaı bH· ~J' u~P~.k.i edilıui;y'or, AV'f'UIMi 
h:-~rblı &öı.ünt.:tZUn OniiDdet rrn}yoolaTea 
r~<;;ıniaı· bJ -b• 1,.,..... bofu.byO'l"mc 
fh.mlaTt bUiyor n. fıdı;;at ne çare ld 
c.,ınlilı'lıe ö u;.ı-:ı\aıa.k: ~ın ol. 

n.otıy\llC'. 

a.ri-in· .i>061'""'1 uperim 
iühqU 

RALCO 

loJç~enın P~E5!ZYON &&atı 
Dakik Zarrl 

HER YERDE ARAYINIZ 

Bey~ K.._ 'J:apu Sicil Metlllll'
ı..ııu .... ı..ı: 

lley1'<Ua l.Abl An;,dohıltav;ıtı u...,. 
,.ert n~lcıiııde ve ar3'Zii ballre ib:e
riııe v.ıımeı ojflu Ya.kup Oeyloin ,.. 

M-etı:net karıısı Ha~..:e Kosıf -.e Malt

ıın.ı voıreı.C&i ~"' /umu ve llleh>Mt 
•~ ; M-1• Cey>iıolar llıftfıından 

lllli.io8ddedl' laone V<> \:-01""' lıota ve 

lıaıar -ıe olch.ok..liirıııda,, w ~ 
lı:nllmi -•"'·' ı.,.snmıfat& Joıyaıı..ı 
.... nı..- tııpuya baglnuco.Pı<Jan bu 
l.T8<ti lınldtıoda ta.arru!ıı bıııvl iddiıı 

..e illrmlorı ol&Alar va•sa yedıl4'rincle 

bul\lnan vesaiki rrsmiyel~reylıe be.ra

be WJdkoıL ıilnil ol•n 23/1/842 la.ri
blne 1ıoaaclül edeıı Perşembe ıünü U-

~ -· v"cı.:t V'ey'alıut lıu j 
müddet urnnda e itoz Tapu Sicil 
16~ mllf, >at crlıePwl.ori 1 
hn .......,., rv:w) 

Gayrimenkul Satışı 
• 

I stanbul Dörclüncü I cra 
Memurluğundan: 

~~ Bfr boı~t "' hıyı !)6'l'aya. çewı~ 1t9rar yerilmioı alım 
~~ tMıı .. nıu~ y<>mıinli üç ehli vukuf ı.ını:fmd;ldl 19000 (On ookA.ıT. 
~ bin lira) lay-ıll't' lwmilinı"' olan ~ta Yeni;ma.lıallede 

li) Post;;. c~l<icsiıııde eski 49. 24 yen, 39, 41 kapı sa-yılı ve tapu kay. 
~ dıM ~<·" bı.r t.'traıfı m~liye hazine&'ine sın bahçeU kxmaılı: ve 

bir tarar uımuını Y'Ol ve bh- tarnf Ihl&mur cad<l~ w ılördiiaı.. 
cu !erafı PffitQ caddesiyle çevrili derya ~taırıııı Mclımet Ali 

, Pn.ş.a v,.kfında.o 4200 rira ·bahçel:i kon&ğırı, 

~~ EV SAFI 
G .. )'ııııneıntı:ul, 1-l ve selamlık srmlll!l'ln> havi ııem1ın 

kıi't beden duv-.ı.rLıJrı kagir, dııhlli alrsıııım .ue diğ'er ıki katı ah
§4'11> evdi,., Eleıttriır, terkos tesmatı mevcut olup k.ıı;..'Den oda odıa 

~'. .... "·-·-;rır....,a ve """'""' de v- 'lMelındedır. Selamlık Jusıru: So.. 
~ kaktan çift ~t ahşap kıapıdan zemini renkli ginı döşeli sa

lıanlııkten iki basamülıı ııemini renkıli çini döşeli taşhğıı. in.i.. 
~ li!-. Bu t.a.;;hl< lizerme iiç oda, ..-divenaltı olup odaların b!ıin. 

de yoük ve dolap d:iğC'flnde mermer IDUSlult taşı vardır. Klıle: ve 
ııeır>inı çini döşeli ldıi ocağı w bahçeye çlk:ıl:<.t Jı:ap151 ve mut. f. 

fak içirııde ıleturka bir JıelAsı vardır. Mutfaıtm bı>ğdaıdi mvaları 
dökülmüş, odala:ıda wyda dördııs- lira;,ll lııh-acı ~. 

Birinıci ut Ahşap merdi'IJ'eflaltrndaki saibıııııhlı:tan i\rinei 
kata ç.ı.lohr, ~r bir merdiven mahalli olup birınci katta biı: 
salon iiaerioe iiıç oda, hela, anlıkta ki.gir ocak mıı.h~li ve ~- ~~ 
limılık tarillf;ııa geç".i1e • ha len b.pah • bir kapuıı va.rdıf'. Bu 
kalf.Nı;! odalaı: ayda be§t!I' liraya macıdadır. Salonun tavam sil.. 
mek-1' p-1ıırlıa tezyin edfuı:ıl f bet' Jlti b.t abşııp ab&mı yağlı. 
bo alıd>r. 

ikiooi Ut: Bı.r Wıon merine ıiç oda, mmner musl:uk taşlı 
beü, 1JElll'lirıt ahşap -• mer ınıushıJdu idi OOllklı mutfaık olup E 

~ haı~n taNıfHWI geçilir bir nı-ı val'dır. Oda tffıınlan lı:ımı:ıeııı 
~ tayinidir v.. yağ~alıdır. Odalar ayda beşeı.· llınıY11 kiracı.. 
• dadır. Bıınamn -.ıin irat bedı!t:ı &ıvcrJan klıgir, cephesi ın
~ tuğla -.e dencUdir. Penıceıeleri d<mıiır pamıakbldı, seçe.k.ları 
~ 'nsmen çüriimüştür. Merdkoen Dmııııdııılıi cı.tYarlum bağdadi 11-
vaı.n '-- A' 1-!'ı...ö•....ı•~ 

~ '"''""'" u01' a......,,.~. ,. 
Har~ losmı. Bu lı.ısmm eokalı: oephesi ön kı.smı baiıç.e ve 

~ muhafaza duvarlı.dır. Ba:hçedelı:i çift Jtaoath ahşap k.apııdan 
~ >ıemini nlcll çinj döşeli taşlığa giri!.ir. Zenım .kat duvarları E 
~~ l<Ag>r. diğer aksamı w katlan ahşaptıc, TaşlıkWı. ..eliimbkkı. ~ 
~ harem kısmı arasında vıe çatısı demir, zıemini karooiman ayaı:ıılık- E 
~ lık maballirıden z<:mini kaoosi man diğer taıılığa girilir. Bu taşlı.k 
~~ üzerioo üç köınürlük, helA v.ı kiler ve·iki oda w «ıah~e çıkı. f. 

~~ lım skor ,mahalh W! birinci lı:attan IŞl'1C8 mıusalı:loı<f hamaımn ~ 

~ altına gh-ilir, Ariı.a ~in her iiç tarafı J'Übek d'IJvarhı ~ 
• nı;;~duiiui' ~ 
~ Bi•ıoei Zemin Jrattalı:i taşlıktan .Cşap merdivenle ,bi,.. ~ 
~! ri:nci kata Ç'l'kllır, ınr solon üzeriıııe beş od&, ala1ıurka helô, 
~ kiler maıballiındıe ocaklı muUa.Jı:, sıelilmhk tarafına ırydınl1k ve ~ 
~ Jwı·idor ıi;zeriııe d~r ilı:i oda vardır. Gerek salcınun ve gerekse 
~~ odalar tavanları sihme, P6Şl!larW. kısmen çökertme t.ezyinatlı 
~'lı ve yağlıboyahdır, Duvulan kaleırilriniır • SeJAmlık tarafına 

geçilir ki!l>llll vacdrr. Kapalıdır. 
~ i.ıı.lııd kat: Blrh:ıd kııtm ıı.yn.i ;epillttadır. Sellmlık kımıı- ~ 

na "ICT kapııu vat'd.r. :SU brtı. v~ oturma.kt&clıır. 
• Di'C.ER MCŞTEMlLA.T . 
~ Hamam n !Dlltfak, hamam kıtimına harem dairesill4n bi. 
! rJDci lı:atmdan geı;ilir. Blr 80 fa ve koridor WıeriDe iki büyillr 
! oda, zem'İn.i mermer ııoiuıkJuk ve zemini mermer döşeli halen 
~ bir i"Rk merıneı kuıııaın ,,_.. CU'ltur. Hamam ve aynca zaninJ. çi. 
~ menk> çini dİiqt'li mermer lcurnalı duş J'Sl'li vardır. Hımıımun 
~~ :ılt. zemtıı lrnttı zemini çimento döşeli rldor, odunl'trlr, ze. 
~ mini çirnEnkı diişeli üç ad<ıt çimento iıeknısl! harap ocak yeı'i ~ 

vardı;r, Haımıııımıı gerek 2Et1Din ve g~elıse. birinci kattaki tek. ~ 
mil ak~a-mı harap, şıvalan dökü1müş bir haldedir. Hama.. ~ 

~ mm arlta tarafı.rıdai<ıi ımutfa ğm tavam potrel V'Olto olup hey. ~ 
~eti un>umü~i haraptı.r. Bioıaıım cephe ve saçsıkları müzeyyen 
~ ve haricen yaglıboyah lee de bozulmustur. 

~ :vı:, .. hası. Umum mesaıh ası kayde:ı ~00 :tira muadfii 2411 
~ mel.re nmrabıbaı oluıp bundan 444 metre murabbaı hanıe ve se. 

l:im.1.ıık binaları 93 metre mur®baı hamam ve geri kalam twıh.. 
• çed.ir. 

Yuık.-nda evsafı yazılı olan gayrimenkul aşağıdııkıi şartıac 
•' dairesnıide açı:k arttırmaya vazoltınmaışlm. 
~ 1 - İşbu gaıyr'.ımookuliin crttırma şartnamesi 12/1/42 tarı. 
~ hıtı<lıen itioo.ren 41/lSCM nuın ,.,.,. " Lstanbul Dôrd'iiıncü İcra da. J~ r iır>si!l"n m1ıayyeın nwnaramn da he.ıık:ooin gi)ı"'b;1mesi cl~in aç1.ıt.. 

l tır. Handa yaaıh o.1.ıml'ardan fazle malumat aın aok isU .. yenler, 
J.,~ şaırtoomeye ve il/18()4 ilooya No. sile memıurly~·timi!ze 

müracaat etmelimr. 
~~ 2 - Arttmm~a· ıieytirak içisı j"Ukandn yazılı l<:oı'Y'JTI etıivı yii2-
•, ne yf'di buçuğ11 nilsb?ti'llrle p&y v ya :ıniı'lli biT b&nlkanıın t.emı;ı. 
•'lı nat mfl',,,tuıbu t:.>~«lii edl.iecekt ir. (Madde 124) 
~ 3 - İıpo1ıek. sah'h: al.ac<* l.ıla:rla dığer al&kadarl.aıt·ı.n W! İl'!>
~ :falc ll<l•k•kı sahipleıııimn gaıyı~ ~ıılml W:ıeıı11ı'1eki h,,ıJdlarım hu • 
~ suısilc fa ız vıe masra!a dafr oian ılc!diflıl·arını lb'hu ;.lıan taıriıhin - ~ 
~ ı ~t banen mı bıc;ş ~n 'llÇ)n de ev...>-ailu müosbteloerile biıriillwte 
, meıntJ'.!'; ·eotJ.m'izıe bil!d.ıııınelari ıcal1xder. Aksı' halıci<> h3klan ta.. ~ 

pu ~· i~lı .ıle sab1t olınadıQgça ııabş bedelini.11 pıı.y~ı·ndan ha
,.;. lc-eJı.rlar. 

~ 4 - C'.ö~ıien .. e a.rtfın:rıına ~i>r.~k ~k-r arlbııma 
• ;::ırllııınx~i rıt:ı "" ve Hizmn1.u malfımııt ;,lmıış 'i'il J:ıwnlM'l 
~ t.ıım.ıımen kııbu! l•mll<ı ad ve ı·ö:bar nlul'ul"lar. 

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

laıbnı4a ıttn4tı S bp abnaht rır, Her ;rffde p.ıtu lariuJatı ısrarla İlleyind. 

' 
10 2. ci kanun 1942 
uı.oo l'xqp'Jlıtı ve lılem.ldıım Sıı.at 

- A,an. 
11 oa Müı. : KııdınlQroa., F-, Ş®

l<lı..rt. 
18.40 Mmik. Radyo D""'8 Ori<eotNl

sı - •:tiıer Telden> Programı. 
19.00 Koııuıım11 (B!İJT\ik Adamla!') 
19.16 Müziı:: Rad7o D•.llB Orltestr. 

BlWll ıHer Tel<M>n.> Programı-

ıt.36 Jleızılooltet Saat Ayarı"" Ajam - Devamı. ı· 
Haberleri. 

19.~ x.co- (i~ &n.ö). . 1 
19.55 Jlüdt : Karıılk Şnrkı ,,.. Tllr

ler. 
20.15 
20.46 
21.00 
lll.10 
21.46 
:ı:ı.oo 

Radyo Ga2elesl. 
MIEllt: Şerkl ve ~
Ziraat Takvimi. 
Mtlrzik: Dinleyici İııtsıeri. 
XOIJUfm4 (GU:i;el ~) 

Mll:zik: Rad.1o Salon <>r-... 
"'· (VWonlııt Necip Aıilun). 

22.80 Mwılettt Saat Ayan, A.jıı.tıa 
JWlıer1erl: zı.....,.t, ~Talı

~t. Kan1biy , 
..., (Fi1at). 

22.tll Jıl.!i:ııik: Ra~o S..loıı 011lerira-
aı Pqra.mıruııı Devamı. 

12.55/23.00 Yannltl Prnçam •• Ka
l*llf· 

l.tanbııl A•liye ikinci Ti• 
eoret Molıkemuindcın: 

Tibiı; Ticaıoet Bankaoı luıomm ş;,.. 
keti nanuııa vekili avultftl Ald Ödll:1 
laraiındon, K&dıköyünd<ı Mübllrdar 
ca<ldesinde Fce Yağ Ucareltıaneal -
hlbi Silleyman •Jeytıioıe llka.me oiolıau, 
İzıni~ mukim ömer blnderk!r ta.. 
ıııı.fından k<f\de ve davalı taraf.IDden 
k.&.bol edilen 18/ ll/983 wilıli ve 14/ 
ı2/llS3 vadeli biı· kıt'a pollçe bede~ 
~ eden ('31) !ıra (81) ku:l'lılla 

lıulıllü v..ıe ial'llıinde!l ıtlbareıı U.. 
nuni faiz. icra ""'61"11.lar ve tadlr .. 
tlil""* waaa11* ücre . icrıı,en 

borç lıDk.lı· edilmesi haoob le ı,....,._ 

natla birllkle iahallil>e - ilı:a
me olunan dovuda: 
Davalı Sllleymımı lıkamelııA'hmm 

meçlııılı:retlme bi:na•rı bakkm<I~ Mn<m 
t&J>lig"'t lc:raıı>nıı karr.ı· veıile.relı: vllld 
iliınen Mbl..igala raim<ln muayyen nw. 
hakeme ı!lnilnde !abalı vücııt elme
mt. olduğund9n ı:ıy:ııbında - ._ 
den mul:ıııiireme emaııın<lll.: 
Davacı ""11<ill, mübrez 11/11/933 ıa

ntı.ll ve 14/12/933 "ad•li Ömer bir~ 
derler tanıfırıdac. >ı:.ıııide ~ olan 
pol!çenin k.Wulilnü muıa:ıamnıın -
llçe üııerin~ mevzu Süleym.ıırı. lm&a
sınm cı.vallya alcllyetml IJ8Ulen iııtıll& 

edeınemli, lıııJ<arı halinde 1tmln ...ıı.ııt 
etıniıe ve tetill oıur- yemin malr 
tkıenı.ccede m!hı"'-""b iöriilmüıi oı.ı.... 
jjunılan --...uubabs 18/11/933 t.Hlb
lı ve U/l~/933 va~l, Ömer blra®r
ter tural!ıdan keşide edilen .,.. davall 
tımı.fmıdan poliçenin kabıUlinU m.U. 
znmııruo ..., pol.lçe ilzerlnde -.ıu Sll
leyroan lmrıasıınıo kendi•ine alt olma· 
dıgına w ltbıı poliçe Ue (831) ll<a 
(81) Jruruıı bon:u bulı.mmadıiırıl' dı>ir 
tek.1 if oluna o yem.ini icra etmek ü:ıere 
muiu<ı.eınenln mualllilc. bılhwdulU 
26, 1/942 tariıun.. • i ad.il Pnuırtesl 
gilnll . ._ 14 dP m'1'hkemıl!de b8o:Ir b~ 

~' aksi takdirde ye.ınıioôeıı ıaı.
çınım; adrioiuıı<>e2ğı ve bu b...,,... 
müteallik :remin dth-etly...ıoln do 
lll<lhkeme ıil.....,,han"8ine \Alilı: edilmiw 
olduğu tebliğ malı:>tftma kı>im cılmıılt 
üzere llj)n o1'un'\lr. 939/~0 
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Bu akşam uat 20,SO da 
O KADIN 

Gayrimenkul Satışı 
Istanbul Dördüncü icra 

Memurluğundan: 
Bir booçtan cı.olııyı paı'Jı;Ya çeV1'iılmeııirıe tir.arar Wl'ilm:ış ohı.p 

tıı,m.nına yeminli üç ehlivı&Jııuf 'tarafından ııeloi.z yüz on ookw: 
lira kıymet .kKınıu!ııwş olan Boğaziçinde Mirgünde Birinci so.. 
kakta esllii 30 Mü. yeni 5 a11y.1h vıe tapu kaydına gör<! bir tarafı 
Cemaleııln sıdıillıane&\ bahçen Ye bir tocatı Boyıııeı lrariyesın. 
den M.lrgilne mürur oeden Blimci ııo:.a.ıt ve baı>.mı i:f.ra:ren 
Arif Paşa ve heırışiresme tefenıuğ olıu!>an iki oop han1lleriıı 
bahçesi Ye davarı ve Ü 1arafı Ziya V4l.-i yal:ıaımn bahçesi 
ve bir tarafı ittisalinde bul unaıı 131 ~ 12 parr •k müfrez 
hane ile OObçeın vıe ba.zıwı 195 zira 12 parmak müfrez diğer 
m~ hane ile mahdut f'l6 arşın ınilttal"lı Abdü1hııımidi 
Hanı Evvel v«khn<ian müflıemiıı methalli w bahçeyi havi gay. 
riınıenlrulün, 

Evsafı: Mezkiw gll)'ripııe Dlı:Ali. Miı.•giinde vapı.ı.r iillııelesi kaz. 
şısmdaki btiıunaltlı merdivenle çıkılan eokak üzerıinde 5 taıj 
numaralı ve m~terek meüı. ıtlli ve balen ~ kat teıneller:i 
meYCUt bulıman muhlıerilı: hane enkazı '.mevcut olup mıezlı:fu• 
enkazın M'.lta <.oepheıııindelci ufak bahıçeaiııı set duvarı il?Jerıinde 
dmeir parmaklık ilJe'Y'CUttur. 

Mıesaha&: Tamamı 273 metre ır.w-aıbbaıdlı: 
Meızldl.r ıayriın<'llıku.I aşağıda gösterile!l sartla:r dairesin<le 

açık ıırtt.nııaya vazolımmıış tın'. 

l - İşbu gayrimenkuliin arttırma ~":ı 15/1}942 ta:ri.. 
hinden itibaren 41/1462 :numara ile İstanbul Dördüncü İcra 
daiftsıniıı muayyen numara smda herkesin görebilın'<!1li için 
açıktır. 1ıfu:ıdıı yazılı ol&nlard an fazla mah'.ımat almaik istiyeıı. 
!er, i;ıibu şartrı1M1Jeye w iJ/ 1402 dooya No. silıe memıuriyetiıni.. 
ze :mönıcaat etmelid~. 

2 - Arttırmaya iı§tirııJı: için yukar.!dıı yazı!ı loym•etlın yüz. 
d'6 yedi buçuğu niısbetiııde pey veya milli bir banbı.ıun temı.. 
ruııt mektubu tew.i t!dil«ektir, (Madde 124) 

3 - !pot.ek sambi aJae;iklılarlıı diğ• alidwiar.I..ı.nn ~ !rti. 
fııık hakkı ııahiplerinin ıı•yrlroenlml fuoerindeki l'.l&klAl'ını hu. 
suaile fıti:z ve ma6rııta dall- olıın Xldiıılıırııu l.şbu iltuı tari:Jiliı. 
Oen iW»ıftn Cll1 beş &ün içinde ewmn miiflbitelerile birlikte 
ıµemuriy~ brld'irıneleri iıcap eder. Alısi. halde hıı:kl arı ta.. 
pu ııici1li ile ııabit olmııd1kç<ı ııaiııı bedelinin pay lıış.masından 
hariç lı:alırlar. 

4 -~ illinde .rttınmıya i§t.inlı: edenler arttırma 
şııırtıwn.mı. oOruıınlı!j n ıtırııu mAı m alil mat? ~ ve buın.ları 
tıı.mMl\eft lnlbul etmiş lıd n itibar Wunuırlıı.r. 

6 - Gq;rimerıkul WJ/1/il42 tarihine müsadi:f cuma günü 
saat 14 den 16 ya !tadar İsta ııl>ul Dördüncü İcra memurluğun. 
da üç defa 'bıığll'ıldıktan sonra en çok arttırana ihale edilir. 
Aııı'Clllk. arttHma bedeli ıı:ıuba mmen kıymetin yüzde yetmiş be. 
şinl bulmaz vıeya satış istiyeırin alacağına :ııllçhanı olan diğer 
ala<:aklıl.ar wmnup da bedeli bunların bu gayrimElı:ı.kul tle t,_. 

min edilmiış alacaklarının me cmuımda.n fazlaya çrlı:mazsa en çok 
arttıranın taıı:hhüdü baki hl mak üzere aırtt.ınna 10 gün daha 
iEınııdit edilerek 9/2/942 tari hiaııe müsadif pa:zartcsi gi.inü saat 
14 dıerı 16 1a Jı:adar ~ Dördiinoü İcra memuTlttğı.ı odın."111 • 
da aırttınna bedeli satiş iMiy enin alacağına rüçham olan clige.· 
alAkal.ı.lanı:ı 'bu gayrimeDkul ilıe temi.ıı edilmiş füacaJtları mec. 
mıı;ımdan fazlaya çı3mıü: Ye muhammen ılayrodıı"n yüzde yet.. 
~ beşini l-.llına,k §lll'We en 901' &ı:tt.ıraııa iılı alc ilir, Böyle 
bir bedel elıde edilmez:se Jlıa .le yapılınav. "" ıııı.t;ş !)230 numaralı 
k.aouna "lıevfikan gen mrakılır. 

6 - Gıııyriroenlı;;ıl eendiaioe ihale ohınan kim.;c deıhal ve. 
ya verilen mühlet iç.inde parayı vermez.ae ihaJ.e kararı fesho. 
lunara.k lı:eıııdisi.nden evvıel en yükııek teklifte btı lunan ktmse n•·
:ııel:ınİ§ okluğu bedelle ıılmııı:ğa il'll'Zı olursa ona, ruz ıJl.ır.a:r. veyi! 

bulıumnazsa hemen yedi gün müddetle arttırnıa) a ~ıkar lıp 
~ ~ ~alc edilir, 1'.ki ihaıl.e araauıdaki fark w gı'çcn 
güııler ıçın yüzde ~ he sap olunacak ia.ız ve cliğ<·r zarar. 
lar IJlyl'1'CQ ı.ı.1ııme ha.:et kalım aksızın memüri-yıc·liil'\'iitıı<, alwıdan 
tahsi:l oluoor. (Madd 133) 

7 - ~ ıırit.ıırmli bedeli hMıcuxle o!anık yalru.z ialu iera,, 
harcmı. ytrmi se.ne.liic valcıf ıavtı>; bedelini '~ >ha,. ı<a. ;;ı· pıı ı. 
lıımıı. wı:moğe ıoocbunb', 

Jılü1:enıılıim vttgileı; t.mv irat ve tımzi:fa.ı ""' !.ell" li)" r...,_ 
ıniılldeıı mıüte...llit bele<tiye rüsu:mu ve ımi.terwm vakıf ıca • 
.l'eSi alıcıya ıııt olmayıp arttır ma l:ıedeliııQeJJı teıı.ıil olunur. lsbu 
ıravrimenkul yukarıda göste rill!n tarihte '6tarıbul Dördü~cıl 
İcra JDl!lllıırluğu oda6ıod.a İ§ bu ilan ve gösterilen - tlıı"JUa şart.. 
na.ıneai dairesinde a#ıl~ ilim olıınw'. 941/1«>2 

r, - G~oerıücul ~OIJ/M2 tJr ·h;.n<:! mii<adif ruma l(iini' 
~ saat J.I. dem it: va k.00'.ı>r İslaıılıut Dord'iintil İcra mem !urun. 
~ da üç defa beğıırıl<Lktaıı sonra en Ç(}k art~ırarıa O!ha!<' ediJ ır. 

~~ Aı'tC!lk arttnma bedeliı l"M.lna mmeıı iı•'l"ITl"lıiın vÜ7..de yet:ıni"' be.. 
'~ s•ıı• bıılımttt veye satış iı;ti•~·eutn al~ragına l'Ü<'ham ('l]a.n d:jioc Sahip .,.. ~ - l.-
~ alac.klı.<-<r bu'kıımm da bede ti bun'orm bu gn,~imc>n!k-tıl iJıe -te. "~ iSTiKLAL 
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YENİ NEŞRİYAT: 
• · f l ·•- Benlce - Wtıll'i1at Dird<tadl ·~ min ed11ınıiş okıcaft<:laırmom }l'1€<'l1"\JUntıan a7 a''a '""""ama en C...det ıu.RABİLGİJI 
,) ('dk arltıranm t..a•1hlhödü baki kal..,.,a.;ı: WkTf' arttınna 10 p Bu akşam saat 20.30 da 

~ d.alıa tıeındH edol1:>rnk 9/2/942 'ar"ı ne miİ!'od.f paızarta... !!Ü'llÜ ~~~~~~O~YUNsz;sııo.ı;is:Ç~İNDıs:ıı~E~OıııYUllamm19!lmllCllll-~~'IBLQaAF--:~•11A~TBAMI~~~ 
saat H den t6 ye kadar tsta..nbul Dördfüıcii .iırra m"' urlui(u o- ısı ~.,.,•o.."~~.,., .,., ~~ 
dasında aTtt.m>abed'e]liısatıış il<;tiyoecnin aolac.ıı!(ınn riiçh®ı e>lan günler içi.n yıü:ııde 'beştıeıı hesap olunacak iaiıı ııe 4liier zanda' 

": d;oi{er alM<ahl.:ırın bll gayrı;: ""'"'*ul ile tem'tn ed'·lımıitı alacak - ayrıca hüıkme hacet kaJmeks1 ıan ~ abc1dlllı tMı 
lan mecmuundan faızl&ya çıkmak ve muhamm.e'!l keyımel.inin sil olıullllll'. (Ma.dde 183) 

• vü~ vı>tımış lbıc!;iıni buılrnak fartıi!lc en ook arttrrıım.a Nlıalıe ecf\. 7 - Alıcı ıırttıamaı beıdle1iı b~i'l'ldle <ıtar..ı. yalmıı Wplı :fe. 
1 Jiı· Bö~le b;r bırd<>l elde f'd:il me-.o;;e ihale yıı.p•1rnılll ve sntış 121IO r;ı.ğ haremı, yi.tmiı ııenell'Jk vakıf t.w~ 'bedelini ""' ilı.aJıı. ._ 
n~arİıııı kenmı.a t,sli!ftı:an geri ll'ı'l'akılıır. puJJarını vmun~ mıeı:iım:dur. 

6 _ Gwr'ım<'~ kend· ~"ne •iınle ohma.n kitnıre de<rh.al ve. Mütıemakian ~. tıeıı.'tlrlıt "VE tu.ıifat ve tıeıilAilyıe -
· ya V'l?-l"M'ıı mılhlet ~ pan.yı ,.p n'"""'' ;ıhale ka.raı fesholu. dindıen nriiu"V'clbıt Be~e Töıruımll ~"fı mil~ wlkılf ııe-
~ n~r:ıl< · rıd~nrl ıı eovve< en ,.00; •.!< ~ı,ı f•.., bn1l>!Ul!'l lı: n,.,c s' alıeıya art olımay>p artııırıua 1"i<>lhıdeın len~l ol~. ~ 

~ 
aı-2l<* ı,1 öıı b~le aı~ '• nlu"N.JI <ııı varı o a ' • ıUıyt'' menkul yukarıda göstetJaerı tarı.de İstuıb~ DöYdüncii 
ya btılunm=ıı h<m1"l!ı vedı goiiıı ll":Uılclt·tl~ 'ttırn va çıkanl•-p 'c1 a ıırtPm'llr!uğıu odas ı:da h'1:ı ıı ·ıan '"' göstııırLl r arltı.nna ~ 
~n çok arttrrnM ıha le edili Ikı ıha le .. ra< ır1aki fark ve ,ge~"'n ııame>ı deıi'l't'$iuıde '" ~~ı iJAD ı>lunur. 941/18()4 
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