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EN 8011 TELOBAFLABI VE BABEBLEBİ VEREN AKŞAM GAZETESi 

Kazançla.rda 
Devlet Hakkı .. 

Bu hakkın tamamile elde fu .. 
tutamaması da rol oynuyor .. 
Ei"er HÜ kum et en az vergi vererek ve 
hatta hiç vergi vermiyerek bol para kaza
nanın da Devlet hazinesine mat l ii p ver
giyi ödemesini mümkün kılacak tedbiri 
alabilirse muvaffakıyet yolunda daha ileri 
hal veler kazanmış olacaktır .• 

ETEM İZZET BENİCE 

·-

Fiat ylilrsdı.liğinde kolay 'e çok j meom t.tıdbirlerlni alırke.ıı en az 
kaz-annıanın da t~İr )aphj:ı ınu- i v~rgi vcre-r.ek ve hatta hiç ver· I uectıı:<"}'m, bir a!kı'fldan llıÇ'lık ıgernıtNne döm·n 1.a~arcl.:..nn.e o!ıl ~~nde ' "" gög..Ur 

hakluıktır. !llabdut gelirli bir :ınıycrek bol para kazanamn da d<ik l el e4< tr;k J,;,mb:ı 'ar;yl,e •ııard ve;·~r·•k, yer 1'\yln ..ıc.,, b ir ha"6Cl er ... 

tııeıuıır "'n vatandllljlll hei'han- dc•lct hazinosinc matlup vergiyi 
gi bir dükkana girip paıarlık"Sız, ödero.,,;İni miimkiin kılacaık te.ı.. 

ölçü'i>z bir miibaynııda bulunma· biri alabiliır>'C hiç şüphe yok ki 
s. beklcıM>mcz. Fakat, girdiği ma- mmafrakiyet yohmda daha ileri 
gazada · hat,·eler kazanmış olacaktır. 

- Kaç kunış?. Kazan~larda devlet ha.kkının 

Sualinin cc\.·a~t•lJJ bt>1'1t>ıneden: t:ımaınile- ~tirdat olunanıama~ı da 
- Kc,... muhal.kak ki ha) at pahalılığında 
Diı en!ı• do hatta hiç Iiat ııor- ve mali düzende rol oynuyor. 

madan: llcr ti~rlü kazancı nıuraka·beye 
- Sar.~ tabi tutmak mümkiin <\masa da-
Ue)ıp ka aya gönckrilen fi~i ı hi lıer tiirlü J.azançtaıı bugiioün 

bahsi.,i ile \Mliyenlcr çoktur. Bun• Htgi hadleri \e ö!çüled iç'nde ve 
lar h~ubuz kazananiardır. B:r- praük bir §"kilde isti>nasız devlet 
dm kazananlardır. Kontrolsüz ,.e hakkını ist:fa edebilmek dahi ye· 
mükelldı)· et..n kazanımlardır. ni enıisyonları karşılıyabili.r, dev-
ı ·kil i lokantaların , liiks ote-lll•rin, lct bütçc :~ini bir nıisline çıkarahİ· 
:ıı:a)fi,ye e\ltrinin, puarlıhız \ 'e lir ,- tı parayı mtkfar itibarile ki-
l~ile~iz taksilerfn, mağazaJarnı, I:ıy~t haddirde tutacağı kadar 
1ııks "§)annı belliba~ı mıi~terile- l<ı~· nıeılendirebilir!. 
ri ~~nlar .oldtıi:~ l!ibı ta':" mod<le- I ETEM iZZET BENiCE 
lt.·rrnın )· u~elısını umurJanlı\ an--
lar da vine b~lardır • ı · · · n·kk • b. Çunkt1, B~ırgaza bir m<>1orıin J 8tS1 Z lr 
g dıp l:"!lnı"'ındeo 6 - 7 bin lira 

llıOO tl'ntke P<'lnirin telefonla a- / ~of örün sebep 
lını.p telefonla satılmasın<lan bes ':ı' 

dHkika ft;inde 3-4 bin lira, 800 top ı ld v • f •ı Ak 
•alt&in. giimrükle mağaza arasın- o ugu ın 1 a 
da 'atışından 8-10 bin lira kaza· 
ıının •<ı bu !~ b;nbir türlii alı•- j T k . d b. . 
ver~_le m~şgul bt1lıınan •ataod~5 I a sım e ır garajda 

Tarihin en büyük 
gündüz hava akını 

600 Uçan Kale ve avcılar Lil şeh· 
rine binlerce ton bom ha attılar 

ı.,..,_,,. lO (AA l - B,B,C:> Ta-
··•h'n en bi.ı.Y u..it gtino uz hava ıbücurnu 
Gün 100 uçau ·kaı:-0 "e Lıb~·r~tor dr·v 
boolb:l.1'0..ı~ n 1ı.:ıyyaıt' .,;~·e tiOO aı;cı 

uça gın11n :~-:ru :yl e işg:tl air. ınQ. .,I 

Şin <l :i Fı c..ı;ı:>a)a )-'a.pi~!nı.ıı ., B~· Uk 

ha• •..l ıı 1 'TJaü'<ı:J ar1 b rı akı Dl.kı E><'k&Cn A'
lcnıet· ·~ ck· tı ılc niif.ız t<Cerck LJ ~ı f.,.ri 

\'C c ı vaı·ınctcııkı sı_n ;.ı i h f-d ı ·H err, ylız'. t. •ı"'

ce to.1 ;ı.ğır bt•rA>a )-::lğdırnıli! :a l"d ır. 

.:'.!kına Wtır:aK ı -G{'>:ı 1ıa.yyare!era,·n 

506 Eı ger c;.ı·" hm:.ll:ü.r. Kt131x:Ja11 4 
tayyarenin rrıasınGa hı.ı; b :- uı.~ı ı..ç.a
gı ;}"Ott.1 tır. D6: t ta.)"'3 t..oeı b irinin 
rnü ··ı · ıtc t~. "!ı kwrtc. r·ılm ~tı r 

Lfbc.r~tor dC'V oo~rba rdıme.n tay-
yare-len dün .. k d ı' f<t b lı kabJJ ak1nı-
1a:-a i~t ır.-.k et.rı:Şl t•ı'd ı r 

Geri rtOOı'' n p1lcı Cilnııu ani.ı:ı. V. ; g:na 

görP, ı -i.ıyrt şaı ...+ !a.rı iyi olup hlıcum. 

< Dı!'\' ~ı mı S• : 3, S ti: 5 dt') 

Belediye 
seçimi 

Şehrimizde bu akşam 
saat 20 de bitiyor 
ııcı~ ın . Şehir Med ,· f . 'ı..ı ı:ıin 

:;oı1 gunüdür. On güııot ~·, ueva :t\ 
etlt'n ,ntılNıpta bir eok vntandaf;lar 
r tyl.r!-r.n i :ını ı1annıı !jaıdir. liertıangi 
b; r .~zc.rt ıl yti.i:.ünd l~n ;rey Vi:'rmt'mış 

ola11ıla r dıa b ı.:~lin s< <l.ık Nşıl arına 
g ıcıert k n:y(lfr.;ofli 1·i LF!ıl2nc C'3~':ırJ.:r. in-
1.1.hap b:.ı :.kr •n saa t 20 df' b :t ı· cekrtlr. 

tDevamı Sa 3. Sü: 4 d t ) 

Zeytinyağ ve Pirin
ce narh konacak 

Ellerinde Pirinç, Çeltik ve Zeytinyağ bulunan· 
/ar Vilayete birer beyanname verecekler 

Azami Fiat Tayini Usulünün Diğer Bazı Gıda 
Maddelerine de Teşmili Muhtemeldir 
•' +P • ~ • • t; • . ,,. 

MiLLi ŞEF -İstanbulun Kurtuluş 
Yıldönümü munasc
betile tahassüslcrini 

bildirdiler 
İ•tanbulun kırrtuhışu yıldönÜ· 

mii nıiioaı.cbetile çekilen telgrafa 
Milli Şe!imiz İsmet luönü aşağı
daki ta;-~kkii.r telgrafını gönde:r
m'~lerdir: 

Suat Hayr; Ürgüplü ... .. . 
C. H. P . Vilay et İdare H<:yeti 

İ>tanbul 
&il Juygularınılan mü((!has· 

sis olduğum sayın t,,tan.bul hal- . 
kına t~•kkür eder, gii2.~l istan
bulumıızun kurtulu. yıldöoünıii

nü kt.ıtla!l'ım .. 
lSMET İl'iÖNÜ 

Bir İngiliz kru
vazörü batırlldı 
··~i . 10 (A.A.) - İngiliL Aıni

rolb" dai resi Ceventry kruvazıö... 
ri."ıün b:ımıldı~.m bildiıımelcte
d;r 

Bu knıv•ı.ör 43()() toniliıtohıık 

01.up 1918 s.n.,,;ınd<' suy.a. in<liril
mışti. 

1 
Bdediyt' n·ıs~;ği iılıtiJ<arla mü

cndElıe mC\.'([.U-Un<lc, yen ı müıhim 

ka l'arlar alımakl~d ı r. Bele<Lye 
1cftıı; h ey d i ile i.ktısat müdürlü
ğü m uoa .. <a'bl heyetı muhtelif 
grı:,r!,;.r h ali nde piyas.:da çal;ş

.malor 'na devam elımekted ' rkr 
Ge ne bu i<;hmalaııdan sonra 29 

numaralı Koor.:lin"~1"0ll kar~ r1 n:il 
,.e ma~1aHi ! i atları ne-zaı·c'f hak
J<:ına dayanarı.k Be\e<liye Da.;mi 
Encümeni dün şu k01ra~larıı aimiŞ· 
tır· 

l 
l 
1 

1 - Ticaretıh ~ne, fabrika , dııJı-
!k3n. depo. ır~ga2a; barda ; .ı~'dı.-

Bankaların Krediyi Kesmesi Kararı 

Bu yerinde tedbir·n 
fiat taşkınlıklarını 

önlemesi bekleniyor 
İstanbul ve İzmir Bankalarının deposunda 13 

milyon liralık iaşe maddesi var r 
~~ maddt kıt" frle : n 1 ac_-(ık~arı kı:'edi
leri t.aır!i yı · t_·tlrr.o' ı rı \· ı · y enı k r~:di aç~ 

111arr.a .ııan pıy:U..ıda btıyW bır tEs ı ' 

Jı&p·1ı !Şlı r. 

T icaret '\' ı ~,<• -nin bu m'Üıtı\IJJ ve 1 
ftr:ıOe t ! ı JcG rorıIJdan kırCdi ile çıo ~un 

büyük t i ca~alU'i «" ır: •mr.un otno
rnl$aı·chr. 

B u lc:ıra.r1 n F.J;ı\ Orkı A:nQ \! v e
İç Anadolc'<lıı, ıeh: ""'z<kkı f, at ~ 
Son.lılrlarına nıitru alt •l'iı ve ply<ll:oler-
da tE6!r buıs'IJ1 e cetiJ'IYl ('Sİ bPk1enm('k 
tı'diJ-

Ba ı..ı ta ;ırl~ kı ı.oı .1 

nıevzll'fa.rıoo gmni:yen bazı ırıı.ıd.ti f lf"ri 
ban.kıa d{'p(>:a rın<ı '-'t .. 1 • .ş e:rc.r. ~ialın 
iıınt.'.d C? \ ' f' İ :..an'btlrl tn!l I bft))!wiar 
depa~J06a ı a;-e waddf"Sl o !a ra'k 18 
n•ilycıın ~ iro x tu.."<l ,"i Pn'!L~ rn t \"C~ı t ..._ 
cl.!tl't• t.ahmın ed- f'k ted.r 

B<ı nkaı'a'r t en.f11 a~'k: nrlla ıd a rn ~..:

vurarak k ı<tfKI dcpo!a~ın n r.ı<.rfıt:n 
b ulurw-n b u ıı: b. ınru:.d-rı:en c ı ..:·1t 
he."ap.ar n1 01. t'l ır r :in bi ıdi.nr11.~in

dir. B , ı fıh at h·ıamın<i;ı t,..,,a,p-
1.a -:.nı 1 .~ r ~-e- cci f' • ı •.ıc ~ tm-.( 'ı.fıı..,tı• 

(Deva.nu c;._. 3. S t1: 'J dt) 

Bu sabah Beşiktaş büyük bir 
yangın tehlikesi atlatb! 

adooı az olmadığı gibi_ bu kadar benzinler iştial etti. 
k6lay '"" çok kuz.aııabılcn İ""3n- •• ~ 
l<mn dü~ün~rek ,arletm""i de Şofor de agır yar~landı 
ıuü°'._lrün degil~ir. Halbuki, bu •a- 1 Dün akşam saat 18 de Ayaspa~a-

Berlinden Vişiye Bildirildiğine Göre: Ortabahçedeki Un değirmeni kısmen yandı 

t~nd'"'ll~rın çogıı )a makt~ •er- da, Gümij-şsuyıı c•ddesinde Üçler 
ı:ıye . ba~lıdır, yahut da bıç bir aparlımanının altıııdaki garajda 
'Vercı mııJ.cllefiyeti ile bağlı ol- bi ._,.l.k ı t El" d 

alı • . • . . • :r ıuııı a o n1us ur: m e la-
nı •ıtl.ln ışını çevırı.r haldedır. Bu nar b" ınl b. . . .. 

b 1 d 
. ır nıu a u garraıa ıs gor-

'l' ep en mah ut gclırli \atandaş- mek .,. · b" ı·· .: ·ı 
la '--r b b li "'· 1 uer<ı gıreo ır "' orun ı ı-an:: a er eyan.nanıe- mu.a:e - .. . . ' 
lrJJcr ve kanımların. em.rettıiği malı. octıcesınde orada nı"vcut 
h<r t;;..ıu·· , · • .. d. 1 b 1 benzın büyilk bir giiriiltii ile is· 
J,.rın •--..,., , ~- d 1 · .. tıal ehtlhtır, Şoforün vücudiiııün 

...,. .ergıyı o ı.}eD er u_n .. , . . • . , 
.,._ rsınue1 erec:e er1ne gore . '" . . . 

he.r balımıdan zarar giirmekte \C mu.lıteh! )erlerıııı derın )anılrlar 
nıaişet, sarf, kazanç öl~ülc·ri ara- j kaplam"J \e ağır )·anlı ol1'uğu 
11.oda geniş farklar ve tezatlar hasıl halde ba,tane)·e kaldırılm:~tır. Jt-
6lmaıktadtr. Bu bö)le aldujiıı gibi ı faiyc bir yangın ihtimali ka,r§t· 
devlet bazin.,,iııin ka)ıhı da bii- sıııda hadise mahatlin<ı yelişınis· 
;yük clmakta, tednüldeki para- se de yangın vuk •ıa gelmediği, 
dan devlet Jı:asasr<ıa dönme,; ge- ancak garaj dahilinde bazı tah-
rcken lıı ·ım 'jllhıs .,]inde kalmak- ribat hıı>ule geldiği anla~ılmıştır. 
ta ve bionetice n1eb'uliye,siz \·e 
ı.aşı~ kazan~Lır lıayatın paha- ,.,============-ıııı.· 
lılanmasıo.a amil olduğu kadar 
devlet mali)..,;,.; do yeni emis
yonlara \e ((!dbiriere sc•keyle
melı durunıumı sokmaktadır. 

Yeni Tefrikamız 

EHLİSALİB'e 
KarşıOsmanh 
TÜRKLERİ 

Yauın: 

Jll. !>Al\Iİ KARAYEL 

.EJ,Jisalı'!b<.> ka ı Kılıç As
lan. tdrıkamı.>rlan sonra, bu 
tarihi bü')'üık OOdiselerin ikin
ci kı;mını t~kil eden cEhli
salibe karı;ı O=anlı Tün~le
ri > ni de lefTik~ ctııneğe baş
lıyacağırı 

Oomanl• tariiıiııdekj bu 

A manlar Astrakan istika
metine doğru sarkıyorlar -Ruslar Ladoga gölü cenubunda 7 Rus tümeni .. 
nin imha edildiği haberini yalanlıyorlar 

Vİ§İ 10 (AA)- Berlin.den bil- ı Jı:<ı,m~Ua okut bir çok takviye kuv Partide bu sa-
dirldiğin~ göre, Alman kunetleri ,..,İleri lıede.fJ.,rin.e vasıl olma.!an 
Astrakan i~tikametinde Kalm<>k e-, yok ed)Jnüşle-rdir. 
l aletine derin"e girmi§lerdir. 1 wnd.ra ıo (A.A.)- Stalinı:rad- b hk• ı 

Stalingrad Ş('Jırinin :ı-ardmı>:ıa. (D,,amı Sco 3. Sü: 4 del a J. top antı 

Kasımpa ada Bir 
Karmanyolacılık 
Vold~ b~r Eczacıyı d6verek para~ıaı 

alan ilç kl~I yakala!ldl 
l:?t: n işc-h i rtle 'l·u r ;. n cadde sinde ı 

42 nunıar«oa otur:ın ,.e l'CZacılık j;İbİ)eSİ yapı
yapan Kirkor j!tmir.rl(' biri dün 

gece saat 21 <İ C Kası:nıpaşada 1 k muh 
Bn<h<iye cad'des l'Ci< n geçerken aca ar-
önfüı c üç me·çh ul ~ah ıs çılm>ış »e • } • • 
üz~ri ııe hü~tm ederek kend isin ı rır t=rın resım 

Mebuslıır Vali ve Kay 
makamların iştirakile 
lstanbulluların dilek-
lt.rini tetkik ettiler 
B l' sabah saat on buçukta İs

taı~bul Parti Mcrke:cinde İstan

tDevam ı Sa. 3, Sü: a del 

KISACA 

Çay satışı! 

Eğer, h..- kazan~ beyannameli 
mükellefin taLi olduğu k:.)ıtkr 
gibi sı.kı \·e)'a memur, iş~i, her 
tu.rlü müsb!ıdomin tah; olduğu 
gıbi utoıııatik kı.) ıtlnra bağlı o
lıırs.a o zaman her \iatnndaş ka· 
zaıu:ınm muayyen kısmım devle
te vermekl<> mükellef olacağı i~iu 
tesavi ve te,·azün teessüs edecc.k, 
çılı:uı , . ., anormal sarliyat lrıı;ıla
uk, ılevlet ı:eliri artMalr, maliye 
~ni emi-)oalardan mümkiin ol
du;rıı kadar ka~ıoacak ve hesaplı 
al~vt'r).; zi.lıııiyetinin hakimiyet 
,.,. miıdahale.i hayat pahalılığının 
hiç olmu:.a te•akkuf ve İstikra
zında imıH olaraktır. 

Jliikiımet ia~e \C iktısat politi
ı. .. suıda evvelki gün de yine bu 
~iıtunlarda i.7.ahını )"aptığımıı. ı:i

bi bir landan de\·l,,t memnrları-
11ın, .ı.,, J.etten gdirlilerin, her 
.oevi m~hdut gelirlilerin ve fakk· 
!erin, muhtaçların, lrinıs-esizleria 
k-0runmaaı; bir yandan umumi ha
yat pahalıl>C• Se\İ)C•ini dii§Üf• 

safhalaM deriaıliğ:ne .incele
yeceğimiz i'-"in, okU'.'>'tllCuları

anızın, te-lrikam1zın bu· ikinci 
k ı sm1nı ıla~a büyük 'bi·r ala
ka ile takip -edecek·!crine e
min bulunuyoruz. 

!Oha~--~-' _J._:su. 
7 

de) ve eserleri 
Beyoğlunda bir 
vergi kaçakçısı 

yakalandı 

Beyazıtta açılacak bir 
sergide teşhir edilecek 

Bas>n birliği İstanbul ~ubesi re
i«I Hakkı Tarık Us'un U'IW tel· 

kikler n"'itt!,"n<le te.rtip ettıiği 

•muharrirler jübilehi• nio haı:ıır-

İnhisar idaresonin piyaı;a')"a çay 
satması i~in giinleo-dir, bekle
niyo~. Bu b•kleyişin sebebi evle

Te bardak bulamazken bir kısım 
lnhi,,,.r ça)· ının şişeler ve ka.va- 1 
noılar 'çiıı.de satılmasının karar
la~tırılm~'1 imiş!. 

Bc:ki bugün bu kavanozlu '" 
şişeli ça)"lar piyasaya vcsilmiş <>
!ocak. Bu vuiyct lı.arşısın'lla insa

nın: i.ıare bu kadar zahmete gir

diğine göre şişe ~" kı!vaoO'uarda 

•demli ~DJ• satmak ltitiunu da 1 
esirg~mese diyoceii geliyor!. 

Bayramertesi 
>:. bafllyacağız 

Eeyoğlunda aBlı~azaronda 

23/25 numara:• dükkftnda tavuk· 
çııluk ) a.pan Alck'a rı d rOG ismin
(Devamı Sa: 3. SU; :.! t.i('J A. ŞEKİP 

Bu ~?.b&h f;ı .t bı ~te B' Jr:ta.ş sem
ti b uy ü!k brr )"3 rJ<C .n t ( h ke: • o.ıtı' t
L"l )Ştı ı ~ 

Boşık".,,.""3 Oı-tı< baho;r oc e>lk'<i ı r. Po 

P i '7lY<U\ jsrn,;OOe b ' lrı e ait olnn b u

y iı k h\Jbubat <l' t>ı,;LNn Dlr-,1 C V&Tınn:l-

k evılen.~· ".Ü• • k' . ..:...a n.J4r arlı..c ~ı 
f'u \l'\mıe> Çtı.<r '• ,~ ı ..ya.h l\l.ıırıJDn;ar 

(' tıJt.ı~t , gvı~ k lıı .ı:kç!ye 'tızbc; vt .. ı

m ~ ı ~'J' . B l"ll/. !l(:>nt'a b.r a:'t \' t- •• .ı .-~nı 

da etrotn , ayılm ş ""' yangın ~ 
lDe' anu Sa . 3, Si.ı. 4 tie) 

•••&a•••••••••••••••••••••• 
ÇERÇEVE 

Şarkta vaziyet 
İlkteşriıt ayınm 10 UNU güııiUı-

deyiz. ... 
Şark cephe•ind•ki fnaliJ d ba

ı kın11ndan. sadece- ikirıcit~şrin &o

nuna kadar, J ani 40 - 50 günlük 
ukit ka\d:i;ım teı.Hm etmeliyiz. 

Bu 40 - 50 giin i~inde ne ola· 
bilir?. 

H"r şe)deı> evvel (!11'ı-ı1Ti-d), 
(Leningrad) ve (Shaslopol) a 
taşçıkarlan (Stalingraıl) düşes. 

Hem do ı türlü tlii~er ki, şehrin 
bina edildiği salıada taş iistündc 
taş kalmaz 'e bu sahada evvelee 
bir . ehir bulunduğu ancak na2arl 
bir emniyet teşkil eder. 

Ondaa s<ıma ancak (Lenin
gud) dan (Staliugra<I) a kad:ır 
Sovyet Kusyanın şimal ve mer· 
Jı,e-ı IDsınılann<la Almanlar yeni 
bir hanılcye ~biliır. 

Bir doslumuıı.un ihtima1 ver.fi
ği şekilde artık Kafkasltt istika· 
metin.de külli bir hareketi tama
nıile imkansız görmenin za.ınattl 

gelmiştir. Zira binlet"ce mdre 
.yüksekliğinde bir dağ manzume
sinde hareket, ancak )azın ve 
sonbahuın mahdut bir zaman 
çe«~-evcsi içind~ kabildir. 

MJsırın bl' ) az diişiiriile.ırıiJe· 
ceği yolu.ad•ki Jı:at'i iddiııınııa 
tıpatıp ıt)gun bir halde iddia e
diyonn ki, aTtık gel~cek yaza ka-

NECİP FAZIL KISAKÜREK 

dar Kafkaslar istikaı>Jd:nd. lıutli 
bir lıa:reket, muhtaç ddıığu n>;ıd'• 
di iıukin :ı.en1inini ka;lbetnıi~tir, 

(Stalinı:ra1') dan sonra, o da 
40-50 giiuhik bir zaman i1 ;.,.ı,, 

ancak şimaJ.c. yani merke:ıi \ic 
~inıali Ru!ii~ a~ a doi;ru inki-.afmı 

mümkün gördii.ğünıüz ha.rekete 
gelince, bu hareketin merkeLİ '\'& 

şimali Rııı>~ adaki küfü l.Wvyet 
kümeledni ta,fi)·c edcbile.:ek 1 ir 
talihe malik olma'1 da pek umıı· 
Jan1a'l. 

O halde karakı'a 40-50 gün im
la şark cephesi üzerindeki :ına 

tc~Jıisimi'l, (Stalingrad) ı tnki•l>cn 
Almanlarcn şimali '\"e m~rlc:ri 
Ru,yada bir denemP) e g:riş"'""~.;, 
bu de:ı.,me içinde mesela (J\1..,,. 
kova) yı dii1ürmeğe çaFşacai;ı ve 
sonra buna isler muvaffak ohıın. 

ister olınasın, Sov)'et küruderini 
hm bir imba)a siirülıliyeme

den, yine ~ark cephesine mıhlı, 
k()ca bir lt.ı~ ge~rıneğe met•bu.r 
olacaktır. 

Davanın ~e:;:ine alakalı ttphıc· 
hesi. Alınanlar öniiraü'Zdckl J;a .. 
.ra.k~ı ~ark ccpbcsirtde geçirirkt•n,. 
ırimdiden kınııldnnıNJ't ba~lı) an 
bazı A'rupa milletlcri!e deu><>lı
rasyaların. ne yapacağı-dır! 

Bunu, (Garpte •aziı rt) lı<ışh" 

aHmda ;ı;arm diişiinüriiz. 
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Bir hatıranın ortaya 
koyduğu hakikat 

Yazan: Murad Kayallan 
B ı '-aç ttr~ada .. e-ıki spor rnü

ti .. ıc .... 1ıo;: .. 1 "r-.ndaı fütioola kar-.;ı du
~ u1cı.n al3.k..t ve ııe.;-t.'Cündan bah
.sPa ) ">r, rd ı Ur.ce kula'.\. msafin 
c'' m. sonra n1e<.JJ ..... ""e: ben de -~ti· 

•·. e~rm Menu bôıde futbol ve 
o_:.: r "1-lo.r!ar.n gerıt<.~v~p geı-.leme
cıig ı hoı·kkır.-0.a ıdli, Bu kQnu~u.~u
rııu? g'tlııor;e dag:ld, ve ,,.ki spor 
hHeketier'nin !<;inde canlı "'1h
ııe!.er ; at•m }, b:r ar kö<la-;; eski 
<1 r hot•rayı anlattı. M~wr Ha
:->ant-n enerjisi ve şüti1nün ku·v· 
\ F"tc H imiz can kulağı ile o
tıu dı.n:eıcl <. Aı<kad::~ımızın hika
ye- rı dın·e~ken ıı günleri hatta 

j o spor ilt·rleyE'b•lsin. rağobct gör-

l sün ve alınan 11ettce bü.yük ol
sun .. 

" ,aatı vaşıycrrr.us g'bi biz de he- ı 

ye<:..nlanrnı~:ık. llikıiye çoğumu

zun malümu olduğu için tekrara 
Lıin: n örmı1yorum. Yalnız, arka-

Eskıden b:r fuf.lx>!cü. fütıbolü 
zevki içın,' fı>kat kazarn ak zevik, 
lıeve<:anı ve mücııdel" hırsı ile 
oynardı. Bu hiı; fütlbolcüyü, ona 
muzır her hareketıten geri çek
miye hüısnüniyetle çalı!W?laya ka
fi idi. Yarım saatl'ık yokı yürü
yerek sahaya geldikten sonra 
ıtam miinasi ı.e aırtreman ys pan 
ve ayni yolu yaya olarak katedip 
klüıbüne ciönen, evine giden ftft
bolcü şiMıyetçi, e.ılbabı mucibe 
yaı-at•n bir t'p değildir. Bizde 
füt'lıolcü egzersiz günü mazeret 
tanımıyan idarecisine mazeret 
'beyan etmı>7,di, Ha!buk:i şimdi her 
şey ter.;ıne ... Bir iiillbo cü antre
mana gitmek ;ç:n seksen rica, 
doksan haberden sonra b:r de yol 
ma~afı istiyor. 

d n1 hJtÜ)esini bitirir ıbitirmez 
heopimiz:n a~ızırdzn~ 

- Nerede eı>ki fu.JbolcülıeT? ... 
Ç•ı<.tı. Evet ) akın mazide hcpi
,,...,e futbol heyecanının en gi.>
ze. evkını tat-ıır:.n futıbvl ,yıldız

ı rr,z ııerede? ... Bugün bir Ze
k b·c Bek r, b;r Nihat hulasa 
'"} ~. bır 'arlık ifade eden fut
ıbo1 yılôız:arımız ayarında futbol 
} ılc 'Zırr.ı.z hcrren hemen yok .. 

\'· ~!Lle futool ma<;l~rran al-
o J-rr ız h .. •ı2eti ı5ki unutamıyo

ı'\.z Di~er spor!ama da öyle ... 
Gı.:ı'~ mi:">abakaları tam bir he
yeean '.çıı-yn.ğı di. Yalnız son se-
1 e•er ;c.r.de at ,yar~lıarının rağ

bet ot.. duğunu ::örüyoruz. Eski 

~ "'J ccaıı rraz nerede kaldı? 

Bi.i sı...El n cevabınt veımlek için 
- ; apaıı genç! g.n ve klü.p i

ll'-;;lf ler'r1""" hci.leti I\Uhl·ve-~:nıi 

tetı<-< eLmr< lazım. Bugün bir 

ru, l maçır.a gıderkeıı eskı he
) econ h. tınıyoruz. Reoklerini 
ı~' , ı;-mz. tak·rnın sahaya ç>k şı, 

rr ..ı<; n Ct'reya"ı, b:r gol kaıanıl
n1as~ tlzerımizde pok az tesir bı
'l'ok )Or. Halbukı \'aktı.le bır fut
b<ı.: takuıorn n sa•haya çıkışı bile 
b . .,,Iı başıra b'r heyecandı ... 

Bugiinlı.ü fu:lbol maçlıarının git
ei.de yayanl~ının ve zevic
sızl.,..me;.nın sebebi ne olabilir? 
Bu neticeyi ' ren nedir? Hiç -
~uv;hes~z bu ııuaUere futlbolün bu 
g ~l<ü ger:lrıınesıtıi ifade edece-k 
c v ,be .1aınaz amma, gerileme
~ n < e:,aslı sebebmi ortaya çı
k3r r Futlboliiımilzüo gibrik.çe zev
k .. " l<.Jyoetır.esinin başl:ca sebebi 
o?aı..lk cTE.-lak.:.ti. davasını öne sü
rebılı.r.z. Spol'Cunun telakki~i. 
ld>a r(.c·nın tc~ki:;i, seyircinin 
~elakkii;. b:rb rıre uymal:dır ici 

, 'E Yi\PACAIDUŞ? 

Q;man Cemalle Çcınberlitaşla 
t'ezirharıt cadde inden geçiyor- , 
iuk. !11.ahrout Yesariye ra.~ladık. 
6iu görünce durdu. Konuşmıya 

?ınşladık. Onuıı.la beraber sırtın

da bir l.üfe karımz t~ıyan bir 
ç-ocuk da durdu. Knpuzlar, iri 

!\lan~ a.> karpmılarıydı. 

- Oğluıu, karpuzları 

riyor~uo " cledinı. 
y.,,,..,; atıklı: 

- Karpuda.r ıabbk 
nim. Eve ı:ötürüyorv.m. 

kaça ,e. 1 

değil! be-

Bugü<1 spor yapanLarın ekseri
si bu beden kaı'bfüyeılerini hayat
ların' temin yolunda bir vasıta 
olar•k kullamyorlar. Bedeni ka
b.liyeti az bir çalışna ile bir kı,Y'
met ifade eden, bir 'birincilik:, 
{'aımpiyonlıı:k kazanan "lPOrcu kı

sa bir müddet sonra maddıi. taletr 
te te bulunuyor ve aynı şekilde 
deği'!'fliş olan idareci haleti ruhi
yesi. başka bir kliip namına o 
muvaffak gporcU)'a fiat 'koyuyor. 
Şampiyonl.tı'.< fazla fiat koyaıbi!en 
klüpte kalıyor. Fakat tam miına~ 
les!le yet;<.miş olgunla.,"lll:ş bir 
ha'e gelmeden viicudünü, ka!bi
hyetini p< zara çıkaran sporcu 
kendini yı~ız added'.p çalı"rnayı 
bıralıımayı itk fiat bulduııu gün 
bı·r~rkıyor. Netice?... Tafbii ma
:üm. Bu sabahın yıldızını. ak~a.:n 
k~rarmış g( rUyoruz. 

B'< hatıra, bir Türk fül!bol la
k m:nın ~ercfli n:ıer>ktbest lıJ.ki 
lbizde he-yecan uyandırıyorken 

bugcr.kü spôi'CUmuroan bedbin
l°kle bahsed'~imizin seb~ işı.e 

buradadr. 
Her şeyde o!duğu gibi t.ab.i O:e

ği1ffielerin dısında ve daima "ö
tL<ye giden bir sü.catle sporumuıı
da görüien bu mh inılıid:wnmı 

önk>mek liizımdıır. 
B<"kirler .. Zekiler.. F kretlcr .. 

ve daha eskiler g;bi, Hasan glbi, 
Nurı gibi ve is;mterinı sa,ırnakla 
.bitire'IJ!iyeccğimiz spor yıXlızla
rı.mız gıb\ fiil'bolcü aramıyoruz. 

Onlar g !bi h< ·ıkdade fü;:ılıoccü. 
ol.masalar gibi onlar g:bi temiz 
ruhu llj IT'aları k;'ıf> .. 

Murat Kayahan 

iki çocuk ve ihi ame!c duvar 
altında kaldı 

Arapcamiinde oturnr. Hu~ıı
r.in 5 ya~'.arındaki oğlu Hl.iı.><'y;n· 

le kız k- rdeşı Müyesser, dün ev

lerin.n bahçesinde oynar'ıaıı\:en 

ü.zerlerine duvar yık lm:1, her 
ık:sin:n de ağır s ret:e yara!an

ma:arına sebep o:mı...;tı:r Yarala 

çocuklar Ş'~li ha;~ahar.csine kair 

dmhnışl:ird.r. 

Be~ıktaşta M~llim Nacı ca.d

dcsirc<!e bir inşaabta çalışan Sü-

kyman ile Musu.fa ad!.arındı; iki 

..mele de 4 metre yükseldiğinde-

ki dt.'1\'arın yı.küına;;ile, arkaz al

tında k~~ışlar. ağır yuaJ.ı _ola
rak Beyoğlu lı~tanesiııe koıldır· 

O• man Cemal: ı 
_ Si-z dedi, bir Körotlu, bir 1 =============="" 

A~ rnz. Bu kadar karpuzu ne ya· ı 
pat·:ıks.ıo? 

- .:\e ınl vapacainn? Ölıür gün 

1 ha} ranl .Şe!•erlıı en adisinıiu ki

lo>U iki l'r:.. Ra)raında gelenlere 
a;:u latlılı~ı bLrer dili1u karpuz 

PR ~"\jG.I\ :\il, 

KELEJ'<:l.: .fİ! 

Diinhü g:ııetclerdcn lıirin.de 

~u. l-· hır ht.1~lık vardı: 
«Uiyep harck3.tında esir edilen 

lııg li7lerin .,ı ne pranga vurul· 
ciu.• lltzim ı.:ld~irni7., prauga aya

ğa 'unılur; boyna takılan zin'Cire 
liıl• ıl~ııir; <"le vurulan da kelep· 
çed~r. ister nıi :ı:iz, Jarın öbür 
gwı tle İngiliz e irleriuin ayak· 
larına lale, boyuularına da kelep
Çt> vurdular .. diye bu haber ta
aıaoıla n ;n ?!. 

AHME,.T.. RAUE.. 

x :- -t . -• .. ~ , ..... ··~ 

~~~~ 
Allah blUr 

Kış geli>·or. Y&rın öbıir gün 
yaı;mur. çamur, fırtıııa, bora; kar, 

tip, b:rbirini koYalyacak ... Tram
vayların hali, rui'..'ı cilkisi gıbi ... 

Ge~n yıla ni~ıbelle nakil vasıta
lar ooa }andan faıla ek...,"ık\k ol

duğu söyfleniyClr ,.c gu~üiuj:or. 

Bu hal, ır.eoburi oiduğu içın bır 

'§ey tkr.<rrez. Fakat, ~u tram
vaylara inrp 'binme, dur • .tdarda 

sıra beklerr.e meoeles.i eğer An

kar&da o;.<luğu gibi ş:.mdıden b.r 

nizaıma bağla-rımazsa bu kış bu 
yür..ıden çekeceklerım•zi AILh bi
lır! 

BURHAN CEVAT. 

115 = 135 = 165 
Eh .. Bö~.e >rrnııtel.f U\ rak.m 

-da musa\ıı oiabdiyı·ı·nıuş. 

Et ciuıı. <1yn ~ e.."enn bıle ak· 
lnı durch .. ı1.n1aga k~<tfı oian böyle 
rakomların ha kik~ ten nıüsa,·i 
olduğuna, b . .ı:, güı• lik hayatı
mızda hclllf•n h<'r gün ·ahit okiu
ğ'umU11. •<s·in , art ... · riyazıyecller 

g~i aklım12 durmu~"Or. 

ı ~arı:ı Vaziyeti 
Stalingrad muharebesi ölü nok· 

; taya gelmedi, diri noktaya çıktı! 
(Yazan: J. S. Eski Bükreş Ate~emiliteri J 

DO(:U CEPHESİi'.OE: ıııu\asal•"'" te-hdıt ed.,..ken, bu 
Slahııgra.ı muharebesi madık· I · iddU.la.-a akıl erdirru"k btisbtitün 

ça uzuyor. Alman lut'a ları şehrin giıç~y•. 

ı 
1 

Nereden gelip 1 

• 
nereye 

gidiyormuş? 
runa.a v•u.:· .~. kvıu~\. .. roı ...:lr<l: 

_. Ş:..; dilıı!,)·"'- ne t..rtı.nı yer, l.Ht a.th;~r; 

! > h.ı . .>t:le tur'"118ı.;.ı i\.tt~·tı.cak d"~·ıırn. 
!J· .;:.hm .uoıııı. • ~•Ktt:..t..'1l, ıQan au- l 
.;-:..nuUkç J.-il .ıtı·nı· g.dll)IOr. Beu boyu- 1 

Bw akamıar ııe.:lır, der.>eniz, 
saciece bir m sal te~kil eder 

Bir vatandaş bir sabah İngiliz 
sarayı önünd~ıı t• k:siye biniyor, 
Çem'berli la~a geliyor. Şoför 115 
kuruş istiyor. Eri i gün ~ ica
·bı yiı:e taksi ile g€lmeğe meobur 
kalı~r. Bu sefer şofö< 135 kuruş 
ist;yot'. Daha ert.-ı;ı gün yille ay
ni vaziyette ... Taksi ile geliyor. 
Fı;.kat bu sef€r 26<:2 n1>maray1 
'ta15ıyan o<omdbıli"n şofürü 160 
kuruş isı;y<>< \'e al.yor. 

fİ-1 k1'ıaıoda )"nitlen bir ı.~ç 1 Uula..a, StaliogradUki strat.e-
ev crupu U.Pletuı~. Ruslar da bir jik h .. t1eııer, şeluiıo &n kuvvel· ı 
işçi vartöu için yapılMt çetita sa- H:riu<ıt- tamamile temioıletH&esİ, 
va~larda 4 Alman taburunu yok Vol:a atzıaa k .. ar a~ı Vel:aıuıa 

$Unu tt.ı:şt.aı .• )'·.Jnı:ı Neyim? .Nere. 
dM ge,d.111 Nı·, "Yt! gid..yorum~ Bu işi, . 
~ ie1~'1 met~r.z: k. baJ.!eıdr111UYW'. 
Na.zarıysl.e:rı.n ft<>-p.aı ~ ~~er. 
Il~.- Wlıbtr•rıdıtn bot ... Bıri> ıriDlfı •a 
man;J.t.;ız.. lt .ıl~ biı; ~eye ınaı.ıan.ı.,ro
ru:n. 

Üç gün çinde hem ~ takısi 
denilen \'e sa~tle kontrol altında 
bulunan bu fiat farklanna, yol
culu& .vapan o ,·atandaş ta şaşı
yor. Çünloii bu yü ·eliş .ayni tem
po ile devamı eden;c diye ... 

Ta.kısi~·e binme! Herkes şı.mdi 

ayr.i tempo ile ükse len yiyecek 
madl'.!'eler;ne göz dikmiş. Sen ne 
söylıiiıyorsun, di}"e so.rm~ ok ı»
yuculıı rımın yeroen gıöl:e kadar 
hakık •dır. Fa·kat benim asıl söyle
mek istediğim, her z&man kon

trol edild:ğini zanneltiğmi.z tak
,,; saatleri bi'e !Nr e1ımiyorsa, öte
kilerin saatsiz ciir'el cfuıg'nini 
tumı~ k hayli m~üL olsa geI'k
ti r. di.yumm. 

R. SABiT 

etm~ltt .. Stalin:rati harp e.ıebi- ele ı:eçinlmeıı~ timalden taU"rıa 
)'&lı yapıladursun. He11 &ıuı kuvvetlerinin ınağlup 

Fakat Stalingrad muharebesi eiihoesi olaltilir. Bu..Jar yapıl
ölü mlktay·a ı:elmeıniştir .Ölü ook Qladıkça, Almanların Sblincrad 
laya cdıniş olsaytlı, Alma:t>lar kı- llölcesintie !>araması IRQ\·akul 
şıın kendilerine çok lü-ımmlıı olall olabilir. Hcle .kışı rahat ı:eçire· 

cekl..rİh asla hiikmedilen1cz. 
binaları ve ,ehrin kalan kısmını 

Staling:n.ı. mulıarebesi ölü nokt&· 
atır ~u ile ) ıkmağa kalkış-
mazlardı!. Aksine olarak Sbliu- ya ı:elm~ıni}, diri noktaya çık-

mı~ıır. Kafkasyatlaki vniyrt bile 
cratl muharebesi )tareşal Timo-

Stal'ngrad muha.l'ebesiniıa \'ere
çenı...uıı Vol:a - Don nehirleri I 
U'a>tndan ve daha batıda 0011 _.,._1'_i _ne_ı_ic:_..ı_e_r_e_b_a_i:_h_cl_ır_. _____ I 

cephesİltden cenuba doğı-u yaptı· 
Cı taarruzlarla daha çok :eo'~l.
miş, büyünıit~ , .e ş.iddf!tleıımiştir. 

Stalincradda Almaıa ordnsunım 
straı.,jik hedeflere ulaşmış 11ldu

. ğunu ı>ereden anlı .vaeağız~ Strate
jik hedefler terkibile neler mu· 
rad ediliyor?. Bi'l.zat Stalin .. rad 

~ 

şeh'l'i tamamile elde edilem.,diği
ne , .e yalnız şelıit·deki Rus kuv
vetleri lıile teınizleneınetligine 
göre, bu stntejik hedefle"" akıl 

erdirnı"k giiç. Üstelk simalden 
.., .. kedik:ıo ıt...,, yardımc; ordusu, 
Atman ordusunu yandan stkıı;hr
ıuağa ve Ooa dirseğinde Alınan 

Ba yıl ıehrimiz ilk mek
teplerinden kac kifi mezun 

oldu? 
Şehnmizde ve \•ilayetınuz köy

ler·ndeik ilk mekteıplerden ·bu yıl 
76...ı taldıe me:ı:un Olrnu ·tur. 
Bunların dört 'bin üç yüz doksan 
b r erkek ve 3'l59 wkızdır. 

Bu nıezunlaro-0n oı<tıı tahsıle 
devam etmek iGt\yenlerin ka,y ıt

brı şehrinfvxle :mevcut olan 43 
ret'mİ orta oktt1ıo."i• yaprlm.ı~tır. 

Ya.1nız lııöy okuları mezun•arının 

ekset"isi, köy eı;.nfüüleriııe \'e san
at okullarına dliha fa:o.\a raf:;,et 
gii>;terip g;ımı:şı.,rd!r. 

---- --------- -------- -

(Harp içinde Neler Oluyor? J 
Norveç Hükumetinin Altınları 
NASIL KAÇIRILDI? 

26 kamyonun zor taşıyabildiği 1500 sandık altının 
geçirileceği dağlaraAlman paraşütçüleri indirilmişti 

Bu ha,-pte Norı:e-ç oJtınlaNnın 
kaçırılması ~ ba.şma bı.r ma
ceradır. Umumi Alman kontrolü. 
altında 'bu.lu'l1an bir devJ.eolten 
milycnlarca· altının nasrl ç>ka.:ı.1-
dıgı ~.mdiye ktı.dar kimse taN.

!ır.dan bihnmt;"ordu, b~ün bu. 
tehli.i<eLi macerada rnüh'ın rol ~
nryanlar.Jan bm olan Frederıc 
Has!ur.d :Jk defa o!.a.k 1500 .şan
d " altının ineltt<oreye kadar na
szl götürü :iugunü bütün tafslta
tile aıı'..a:m ~ır. B;r Avrupa mec
tr.L~ından. r.ak:en bu heyecanlı 
ho.r. hi mucera:..-ı yaz.:yoruz; 

cAltmları i\ar\'e<,ıten ~ı.:.arm:ık 
karaıı ari olarak 9 N;san 19~0 
günü ~(·ce saat )"annxi:. \·etiı)J.ı. 
İl kc'arak aıl.ni.arı NorvC<O'.n kü
çük b:r şct:r r.e geril'dik. F.ika.t 'bir 
f{aç gun f.c:r~ra Kra1 ve Krahtc 
nıcm!eket•n c ''"' içlerine s~m
mağa CQıe(.'bL.r old.u~larır.d:n i>u 
lj()() kasa a:.t.n. her ne pt.hasım• 
olUT.>a o'->uıı daha emin b.r ;·ere 
nafuet:ımek enu1· yerildi. 

O gece hususi bir trenle şarka 
do'.!ru hareket ettik. sab,ha ıltarşı 

o 
koır.di'J<wruır.ıii2 A:ıınanların a~ 
tmlar!n k~ırildığ>ıu haber :ılarak 
,1arekete geçtiklerıni ve biııim 
bı;.lundıııgu muz noktayıaı çok y~ 
km olan civar dağlara Aknan pa
rasüWüler:n.in ir.d'ık:erin:" üze
rin'de . buluııduğumı;'Z OOr. '')'Olu
r u tarcssul ett't<l.erini hususi rad
yo ile öğrecdı!, 

Çok gü(ükle bu 'ı)k biiıyük kh-
1.kev r.t' tarak (Ardaalsnesse) e 
ge'.~bi!ıEk, Fdı:al bu {"'hir harp 
saha;ını.n t<:m ortö.,:nda bı.:lur.du
ğır<lan bır kaç mıl uzakta o' n 
b·r ıslas) a ~·atı.e k?Qmaga 
meQbur olduk' .. 

Orada kaMğrımz bir kaç gün ı 
zarfında bir çok düşman hava ta
arruzuna uğradık. . Üzerım ze 
b:rakıl n b=!halanlan lJ'ri de
mir yotunu tat.r•p etı'~inder mü
hend s tarafından süratle tamı• e
dildi, biz de şafak'.a beraber gd
di~mi'l Andaar.ness şMrinc diin
d\'.k. Oı•.<la. ~ o.nmı.>ıda ~ •er\"etın 

bir k~ıırı yıik' yccek o1an b'r 
İngiliz krı.va;ıı5rü tıizi 'bm .v'lr
dıı.. Kru\'azöre altınları :l'lıklt"Jne
ğe koyuklu:k. Fakat kru\~.zör o 
kada r nı.sflmu}ciü ki ancak kl 
~<t"l 1, ~ilci~ ~ıdi ı a'AArak har~· 

( 
ket etli. füz de geri ka :ı2 n 1300 
s;ı..ııdık altını alacak o'an dı.ğer 

bir gemıyi o t.elılikeli me\"k;de 
yüı.ıı.omcğe lba:ıJadık. 
Aıı<dan henüz lbir sa<>< ger,m~ 

mi.ştı kı. A1man1arın Norveç mü
d.a.faas:nı yardıkları, ibi'zim isti
kamete ®~"'u ilerledikleri ha.ber i 
ır.ülh:ış 'hır tarraka g'b> şehude 
)·ayL!d1, Er-~~- ~te .;·mdi altın
ları 11tlkrar gt7'.err:ek \~ya ;;açır
rr:a mecbLrıyetrnde kaLy.:ırduk! . 

Gızier.ecsk ırr •. ünas~p b~r y-er 
yoktu. BuraU..n ka.çırmakt;.n lı.:ş

ka çare yo"ıitu. Vasıta aramağa 

koyu!dl.ik. Horp ona.zuncsı t:ı.şı

yan 26 kamyon ırndıadımtza yetı.ş
t i. Şoıförlerı.n 38 saa~ fas:las z ça
l a ~ulı..'ğuııa r""Jimen bin 
üç yilil ka~c·yt }'ÜktEyet-ek {~lo'I"" 
de) a do!:ru yol al<hk.Di:'l"'al\ 
koı:kusundan b~a y:r;m tqnluk 
arabalara >!ti 1>.·:ıtıa üç ton yük
lemli o'1ııamız end'~si de vardı. 
If>ey yol ;;~ık ki di.L";ITlanın 
yerWııizi kefetıiğinl \'e iz.i t.aJ<;.i
lbe lroyulduğun uanlad>k. Fil
haılı.i&a tzyyarelenn gorunımesi 
çok gecikmedi-... M>tralyöz ve 
bcrnfba·~rın gürültüsünü işil.in.ce 
hepitmiz ka~..:ınların altına yatı
yonlı.'1<. Alttan teyyarelerinin i
ss.beUi taarruzlarından ıH'rinde 

arr')·or.la nmız haıfif ızedelcnd.i
ler 
Ak.şam~ dıoğru bır ormanlı~ sa

ha mdadımıza yet' i. Kamy<)ıı
larım;zı ağaçlar ara•·na g:z':yı;

rek. yau<b tıı.rlunduğumuz .bir 

~ıc~ı:ı! ~~~i~ı ı'"ı 
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körfC7.de ilk defa olarak bır kaç 
saat i.si[rahat atik. Ha\•a ıbi.L~bü
tiin kararınca yükümüzü körfezin 
karşı kıy;sına geçinr.ek için tam 
altı saat uğraştı<k. Burada da bek
lemedi·g'miız .güçlükle karş>l-<~lık: 
Kamyonlanm:z.n derince saplaıı
dıgı tıır çamur tabakasile, ~riycn 
karlar yolu ör1tmü,tü. Bataklığa 
sap'anan ciiirt kam:onuu.zun al
nn vük!erinı. diğer-terine takı.->im 
ede;ek; b:ratık. İlerlerr.eğe de
\'am ellik ,-e nihayet s:lbah ıı a
laca .karan! •ır.da ?llo:de ~rine 
g'rdlk ilk i1 o arak altınları mu
lıafız!ar:n beklediği ve c\"\'e'.cten 
cıl:m~ t vrr; erk hazırlanmıs o1an 

be:,on ııN'u>en'•re )'<'r:c~t·.;eıek, 
ra.hat b r nefes ald k! ... 

Ertesi gün tan·arel.er buraya 
da ziı·areıe oaşladılar. H~men ı·i

r.e b~reket '...ı.ı1n1 gelm·ş: .. Ge~e 
kai:b:tık ,.e ertesi s.:balı tiz ayrı'
dJı:t.an soı:ra parlak ,gür.eş; sey

yahların , Gı.<!ler ülkesi dediği 
bu }.fold şelırin;n yanan tüten 
harıibeleri üstii:r.e dogu~rdu'. ... 
Hava akın.ları b r kaç gt"rı içinde 
bu sehri bi.iı61bütün y<ık ettiler! ... 

Molde'den sonra yvlnmırz bir 
limana vardı. Daha işgal <Hına 
girmiyen bu ]uman.da bir İngiliz 
kruvaU.ü Kralı ,-e kaibine aza
larını sJanak için bC'kJ(Y'Ol'du. Fa
kat her sanıy<!' hava bombardı
roanı tehlıkesine maruz o!dı::ğu
mı.zıdan 13CO ~asayı rn+.lıya yük
lçme çok zodıir ~ti. Ben her şe
ye ra~n •b:r kere teşebbüs eı

teci.rn, d:ha kaınıyonlar !'mana 
~·ana.,=am4\ardı ki ik.'. b•.:mibar
d.n:an t<Jyvaresi gEmiye lıücuma 
~J;..d,, Bur.un ÜZ<er're kruva
zürder.: 

- Dah~ şarka~ ... Daha şa r
ka~ .... emr: \'C'ri!ıifp g~·mi h<mcn 
açtidı. .. Büyük bir nevm'di içinde 
geri d ·;nciüm. 

Ald:g.m:z t'mre leı·fikaıı, yanan 
şe-lır~n a4€\·'erı ~ı:ir.de sürat'le ge
çerek şarka doğru hareket ettik. 
Uzun yolc1'lı:,ktan sonra vardığı
m z:n yeni limanda dört kamyo

r.un ~:ükiir.ü küçük b r mat.öre 
~ ükledik. Diğerlerini de Marşan
d'z g!"ffii.s.ile nakletmeyi tasavvur l 
ediyorduk. Fak~t ibu esnada d~ 
manın den>.z.de r asl~ad.c;ı kü,.ük 

- Oyjl'",_.C tH-'fl, l"l"_vbieın, ben., e~ ·i
dt"n, .:.df•"C.ti .U:ü..lı ı ınıt ıwiu:ıı. Haııt Cl ..m e-z. 
hl'"bi üz~.!!'(. n1ute.k.tlt..111. &.ırodau. vah
d~·~ \•u<-ıı<i !ı..•n~ old ıı. Şiu1u ~ ba.ıı:;ı 
10rru~. ez.o..i. \e t>l.JıEdi \'a::lıgın bir 
Cll".'ü, bir 1'aLLt's)y nt. lhtk.ta.u gcldin1 ; 

H:akka gdıyuruın. 
Bu aı-.ı !:ic. '.ınt:i'> a.;- 'r .sf""sleıt«iA. Sıonra

dıwa lıln.1tt01n~ ~l.i burada .ke9ti. K'0';3 
koşa nıaıhk~rneyı• &-ı'di. 

Dav., .t>. r h .. -Ka·rl't d.1v~ı ,.~ bu ut 
m.:..aıulldu. K,•n.iiıı uıi.ıtıa.t"'a i~·iu., bın 
dıfıof-1-'dcn .ıta geti 1'<1". Fak;,ıt, iş zır\·• te. 
vr: göturı·cck nev·tten ü~.~<ldi. A<i iyl'n 
h.1.k.a~·et s .. !.ıil Q.;.ou·~Ut.J . Mahk •n.~· Uç ı 
~~ .• l-.:.p.s:G~· '·\e .. dP .;hal tı·vkifille karat 
\ t ~d-. lı.ft'">ı:(ı·ı. 111·ıhı-.-€•nlıfuen {."ıkıp nUlılt· 
kı•:rıt'"n.n :kcıpısı. f ıoiu:-al! bı1;ız ı'\'\'t'l ko- r 
'\;.ıştcgu ~rk~ın •1 Qtuı·du'-'\l k.ana
peye, arı;-:ıd3.::>;ııı.n y;;nırva otut-d~. Ar
kadaşı. c.ı·;..:a..Ja.:;ının hakkında \.-et·iJt•n 
ket-arı bı .. n>tyv~ı. O, bitli k.end.i dü
ştınıc<ııC.ı...·r=!'1f" baş b•~. Oalg.ı.ııdı. Arka
dasr yii.ntna gd•DCf',. 

- Yaılıu, 1.rna>l Br:y, dedi; ben hail 
<jüşüni.iyorUfT1.; b;r lüt•lü btr Ş("Yt" ina· 
nRm!,r<>rt.:m. Nerıedcn gE'l-i)urıız':' NPre
ye ,r;dfyor&.Tt?. 

İt-mal.I, r...-~list bL~· t.avJria 
, - Bf\Q ö!?f<"roıdm. deıclf. E\.'df!n ge~

d.imi Ll'\'ıfttflloulf•ye glı(i,j>~orum. Bari git 
yetl<'eOOP ~Oy~c de-, bana bifı:• tl'miz ya
t:Jt getirsin tf'\.lk;fliları-eye • 

HÜSEYİN BEHÇET 

Ga rsonlara beyaz kı:
maş tevzi edilecek 
Garsoı 1 lar ceın yeti rei~ı !\1ch

met Dilman garsoniarın ~ zama
n n.da g ·ymcğe m0 dbur oldu.darı 
·beyaz cekeUer ;çin manifatura 
ibh<J~t hirli;'tir.den kumaş ·:<te
ıTıiştir. Bir!~k kl'Cl!~l.ar~ \·er~nce 
hunlar azalara te\'Z" olunnc.ktır 

Üniver~ite Konferans 1 

salonu yıkılmıyacak 
Yan.an 2'.e.vnop ! ,,r.tm k.oı gt 

yer nde yapı!"c<.:- <ılan bu:afar
dar Fizik E".;titüsı.1 SOO bin liraya 
ihale olun.ır.c1')lur. Büyü:k konfe
racs saJonu yapılmcı~-a ıka<lar 
~:,n-.<liki ko.rferans salonu muha
faza edilcc€ k \'e bu YL~kı M'"best 
J..'<Jr.feı-.:mla~ b.ur-...:Lı verileoeklır . 

Esnaf hastanesi men-
faatine müsamere 
Şeh«m·!l esr.af cem:velleri has

t.ah•nesi ır.enf.aatine bo·yrarr.<lan 
sonra büyllk 'b'r 111ÜidlIDCre \'C 

konser ,·erilmeısi karnrl~lır:lmı .
lır., Bu hc~usta trNkeu id:;re 
her tara·l4 <ı:r k<Jm;.,.c-·on , ikt.C_ 
getirilmişt'r. 

Has .. lbıtt t~m;n".<.'n has.ı:aıh~neve 

a.~ o!acak bu konser ve müsr.m~· 
red-e teı~:rmil saz, ies ertistlerimi.z 
p2.rasız vazife -ı.!m"şlardır 

bi.i<yük, :!'.\on·e<;e ait herhac·gc llHr 
gl'ffiıyi !!ıc<n·balaciı;ı halbcr ni a!
a.,k. 

Artık bu mütemadi taiLp ve 
ı...o.rn:wan kı;rtuhr.ann bır tei< 
çaretioi kalıyordu: Ern:n bir ;ere 
yer~timıcğe =~tıı4j'roiz ser
\'eti kayıklarla nakletmek .. 

Tedarik ett,ğnı;z sa~allara 

•itmları yüklemek ,çin bü.lün bir 
gec uğraştık '-e ay doğaoken sa
hilden ayrıldık .. Tam bir 'hal'ta, 
sahile yakın adakr arasında hü
k(mıetim .zin nerede o>c!ı.;:ğımu, 

dütl"'·anrn yerimi2't ke'lfc&p et
n~-ediığir.ı bilemeden m~ra k ve 
endi~e içirde denizde dıoiaşt.ı'<. 
d1'rduk. Kay<<lar;ıı h<'l>" nır fu;.. 

tü örtülmt ~tü. 
Uzaktan b:kan balık ı sandal-i 

ları zar.r.ederdı. Fekat bur.1 nn 
i'cr.de mi'.yonlarca lngırı.z lirat:k 
aL!ın n bulundul.\u nu k.m \'e na
sıl tahımin edvbiliro: ?', ·~ rafta 

ı< Ora-
dan Maıı_\·c Nc.zırının Eilll'J i.::zer.i· 
ne altırilarla birlikte ~><>lcu~,~yip 
İrgiı.iz gerrl6i:e İn •iltereye biliı 
h.idise geçı:k Altın asalarını ln
giliz bankası::ıa v.rleşt.ıdim. Son
ra kııyn1etli )Ük:e berc.ıber A...-ı1e
r; kaya geçmek emrip, a.!i.ırm 

Ş m.di Norveç a \tı~ .. .,rı Ame'!-i· 
ka ıopr::.k;a;;nda , yerıl' soy ,,ye
nııyeceğ'm çok =.in bir yetde
dJ-ler \'e Alın:ı.n'ar bütün -::;.,;
ret!Hine rsğmcn bu ;er\'Cl. e!Je 
erlemed~~.r'. .• 

o·ış PoıliıKA 
'.• .. '-4-"-·"!·~ .-1 • ..ı. •••• ·~ 

Neşriyat cepb.eıln
dekl mlcadele .• 
Yazan: Ali Kemal Sunman 

- İtalJan milleti .iılc İnga i 1:l e· 
rin, Anıeri.k.allların ara~ında k.av· 
ga~a hi<,· b'r ><·hep rokıur. Fakat 
A\·rupada Fran~a .) ık dı r ~ ıkıluı:ız 

lngillel'eıı ı n Je d a,·a na1111 ,.-ac..ıı-ırı--. ~ 

nı ıanne4ealer ltalyan ınill<'t:ni 

bu harbe siirliklrdıler. 0111111 içill 
İtalyular lrtı haq>te lngil izlere 
karıı iyi muharebe ehncn11 i.,e 

ltW>oıa &ebebi aşikitrdır. (,:iinkii 
İngiliızlern kaır~ı İtal> aJt içiııde 
ke>kiw bir kin dn>nıu)or. \'oksa 
1talyanlar muharebe ctnıe,l'i hll
ıııez deği!J.,rdir , 

- Alman millet i il~ İngifüleriıa 
Aınnik.a!Jların arU!SLnda kavgaya 

bir scbcı• yoktur. 1''akat harıı et
mek lsti)·e11ler Alınan milletini 
si.irüklf'ıni~ oldular Altnall nıille· 
ti de izz~tinefsiııni koruınak içia 
lıer fedakarl:ğa katlanarak ha .... 
bin her tiirlii :'.?ddctiue daya 11ınak 
ta ılır. 

- japwı miJ!eti ile İ~lizJ.,riıı. 
Amerikalıların ara~ında &...a\'ga~a 

hiç bir sebep )oktur. japon~·anııa 

~enelerdenberi inkisaf ve terak· 
kisini Anglosakwn ., tarafı tlainıa 
leveccühle, .dostlııkla takip etmi~
tir. İn,giltere il.e japonyanın ara
sında bir ittifak bile rnrd'. B11r 
gün de eski emekli japon diplo
matları İogiltere 'e Amerika iln 

harbe girmeyi zihhılerine . ttW.. 
ra1nazlarsa bunu tabii rürıneli. 
Fa.kal onların s<izii dinlenmedi. 
Büyük fütuhat eıncllerile bugün
kü japonya)i An1erikaıuıı \.e ln• 

glltereuin ale~·hiıte harbe süriik· 
liycnler Almaııy-anuı lehine ha

reket etıni~ oldular. Ne çare ki 
japoıı milleti de izzetinefsini ko
runıa.k için bu harbe SGnuıra ka

dar devJın <?tıncğc hazırlaınnıak.
lan ba~ka çare görenıiyo, 

Lakin mü>takbel suUıu sağlam 
e:te~lara ğüre ;yerle!?tirn1ck z:una• 
nı gelince Alman, İtal)·an ve ja· 

pon ınilletl~riniu, soııra nıibver itı 

bu bü) ük .,rtakları ile bugün bir-
1i1'-tc ulub.arehe)e gir~ıni olaa 

diğer memleketlerin haklan göı· 
.ıea uzak tutıılacak değildir. 

l~le ıniittefikl.,r tarafının kar
şı taraftaki ınulıarip milletlere 

dönerek tekrar ettiği, onları inan
dırmak istediği e;as blldur. Ooi· 

ma dikkat edilen nokta muharip 

m'lleOer arasmda kavga~·a ciddi 

hi! sebep elmadtğını tekrarl:ıoıuk 

olmuştur. Her şey tekrar ed'lc 

edile bir kanaat husule getire
cektir; diye bir de ruhiyat ka;Jc-

ın si vard.ır. Onun için ·t~k.rar 

yardmuudan uaıni derecede i,,_ 

l\lih,er tarafı da •tekrar~ ın 

tesirini bilınez değildir, B Iak 3 

ıuihver tarafı da nc)rİ~ atında ; u

ce ruhi) at kaidelerini unutn1a· 
makladır. 

Liki.n her iki n1uharip zUmre
nin bu vad'de tutmuş oldukbrı 

y<ıllar a~kırıdır. Miitlt.'fikl"r kar
~ıları'1daki mLlletin isteruiyerck 
ha rbe sürüklendkiforindt.' ısrar e
d:~ orlaı· 'e hakları zayi olmıya

~ağına onları ikna ~tıueğe uifra.ş..., 
JOrlar. 

llih.-er taralı ise bu harbin ya 
!tep ya hiç olduğtınu te.krar el· 
mekteıiir. 

- Bu harp eğe>' l>iT kere kay· 
l>edile-eek olut!oa iıkıbet mihver 
l•alına ııısa .. vur edifemiyecek de 

recede elim olacaktır. Alman. İ
tal~ oo ve japoıı milletlerine ı:a

liplcr ya':anıak imki.nınl bıraktnı· 
yacaklardrr. Alnıanya, İtalya ve 
iaı>onya ile bu harpte beraber o

larak ka\ga~·a karışa nlar iç'n İ>• 
i•tikbalin daha ne k:Hlar IH'I ola

cağt dü~ünül~iin. Onun i~in harbi 

kazanmaktan ba~ka çare ~·oktur. 

Eğe.r harp kazauılınaz'a nu.tğliıp 

lar için alı.cak e:t'r olarak ~;aşaı

mak imkanı verilecektir. Ne ) a• 
ıııp yaparak galip ı~'!'lmeli, bu 

harhi katanmnlı. Yoksa i~t;kbal 

korkunçtur. 
İşte mihv<'r tarafının harp gay

ret ve faaliyetini arttırn1nk ~-<)

tunda tııttuj':u n0~ri~·at tarafı da 
bu esastddır • 

, Iuhariplerin ne~r'~at Cl'tıhe· 

sinde d<' ~iddetl i bir muudele de· 

'"·:ın1 ediJor. 
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.'\vrupada r.yaklaııına !ıaN>kellc ri gittikçe beliriyor - Şit.i 
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AH11p3da. a~·aklall(ma Jıareket
.>erl güıf geçtikçe kendini belirl
mekı.cdir. 

D~·n:mar'kada 'bu· hareokt son 
günkrde daha zi-ya.cle artımış, ye
ni nürmayişlc·r olı11uştur. Bir n1ü
;ne-\~\'rler taplanllsınd:a, 4Alınan

l,ar mcmk·keı'mi:ti teı-ketmelidir

kr. kr.hrolsun iııga.l ktıvvetler-!• 

di; e bG ğı.rılmıştır. 
Fo!"sin ateş aı;ıtığı haLktan ölen 

ve yaralar';ar o!.duğu da bildiı·il
meki€dir. 

Noıyeç'te de yeniden yü.zlerce 
tevkif yaplmıştır. Ağustostan Ey
lül sonuna kadar tevkif edilenle
rin miktarı 1200 kişiyi b\•lmuş
tur. K.JS!m ktS!m kurşu·na di.zi
ler.'.erı de ajans haberleri her gü·n 
hi •.d rr.me ktcdir. 

Fr-ansada da v"'ziyet öyledir. 
P.lmanl•r Frunsoda;n. 15 hafta ev
\'e1denl:eri i~i ·stemehe<hrler. 
Lordra kayr•·klorına göre 150 
bin Fransız !şçisin111 17 İlkıte.şrine 
ı:<adar .\',manyaya git.n:esi li\z;m
dır. Ha;'buki Frrnsırz işç'•si gitmek 
\'e hatta Almanya hesabına ça
lı~:ak istcm!yor. MesEı Fransa
da e\'\'e!-c otıarndbil ~rapank-en, 

~:n· ::li tG.) yare nıotörü imal eden 
,.e İr.giHz!erin ge~en ay bomba
ladığı Rer.o fabrikalarında· bir 
grev ç:'·ım· .tır. Ahnanlar grev 
k<ır<ısında mak'neli tMe<lerle 
\'&..::y-et . !nıır.şlar ve 50 kişinin iı
<l~m edileceğini bibdiıım!L'?'ıerdir. 

Bu tehd;t kal'Şı5mda amele foek
rar ',;"' ba~lamağa m~b!:hl' kal
rnıS"t .r. 

Frans.:z işçileri için iX şık gö· 
r·ü;pü;or: Ya pa·rasıtl kahm.cı~.;: 1 ya· 
IJıı.:• A.rraı:yaya g:derek çalış-

Se-nih i\Juamm"" ALATUR 

mak, yahu< la İr;gilız bc.ınbaioan
r..a. kat.\ar..mak. 

ŞİLİ DE. MÜNASEBı'ETI 
K.EJSllCEJK ni? 

Brezilya ve Arja.ııtindan soora 
şimd: Şili hci-k.ümelinin milwerle 
müıııasebeti kes.mesi ihtimalleri 
h<'lirm:§'miştir. şm, Cenc1hi A
oner·,ı;a hüıklııınederi ' arasın.da 

. milııverLe münasEibetir>i kesme-
yen lbiı·ic·k memleket olawk kal
mam ıştır. Evvelki gün talebe ta
rofıncan yapılan bir t~larrtıda 
mj"Yer tebaasınm tevkifi. fa.şist 
em1'ı.kin.:n rnü>tdıeresi, Şih'nin 
fi:'i olarak haılbe g·r.mesi bile is
termlşliı'. 

Bu haberler Jw-nü•z teyit edil
memi-şse ·de, Şrln'nin de ya-kında 
m:hver·e karşı ısi·y>05'et!ini değiştir
mesi beklenclbilir. 

RUSYA HARB.İ 
Stalingrad'da Altmanlar, kendi 

tebliğlerine göre, biı· kaç sokak 
<la'IJ.a almı~laııdır. Fak.at art>k 
stratejik hedeflerine ulaştıkları 
için, zaten harap olan şeilıri dah'1· 
faz.1.a ıı<>rlamıyacaklarıdı.r. Yalnız 
topçu ve tayyore borrıbardııman
l:irı ile Rusları rahat bann<lımna
ımağa çalı~aea-klardır. 

ıl oroneç'te mev2'1i Söt\'aşlar de
vam ediyor. Al:rnanların bu oep
hıdç henli.z mWı·atebeye girme
miş '50 t~menJeri oııctuğu biLd ril
me<kte<lir. Şu halde Rjev ,.e Ka
linin istikametle.l'i?'de y.en.i bi.
ha..reketin başl3ması mLnhtemel 
görulüyor. Şimdi alevler içind<ı 
ibu.l,unan Rjcv şehd bö}gesııı.de 
henü.z muhı:rdbeye katılmamL.Ş 
dört ordulan var <Jıe.mektir. 

(...;:s;.;E;.;,;H;;..I;;..' ,;.;R..;D_.E .. N.;.....;..o"._.;.;M;,.,E;-.M;..;;;L..;E;;..;.;K..;E;..;.T..;T_E;;;..;.;N_J 

TİCARET ve SANAYi: * l\omu;ya ile :tıt;l..umetimiz 1 
ara.:ti·l l1. yen: bir l.ic:c.ıcl anlGllŞ .. [ 
ma._-tı ·yfA.ıpıhrııtlır. Roma_1Ya b z; [ 
mc·(.a•ı .. yag, tek:,.;k ve ıır·bi mal· [ 
2e111e

1 
vaıetin "'\"l{!rip tıcmuk ve 

:ba.Jıırr abcaktır. * T:care: Veküiel'- müsteşarı 
Cı..h.t ;>:an'"'"Cl .Ankaı•dan şeh
rıır:'..e gcln:iı;t>r. Müısteşarın re
isl'gınde ticöret mü.dürlüıgünde 
b r toplantı yapılm~tır. * Dün •balıhlıa.ncde 'Ye<l!i bit:ı 
ç.ilt palamut on •beşer ku:ruştan, 
ve 5000 çiit torık 20 ~r ıkurnı;ta-n 

ca.ğı Y':rdc t.ablll'Cu eciilm.iştır. Şlnıd" 

Na.hid.e loayıphr ve ~ıı:--.. am1akil:ldlc, * Ec:lit·neQe 600 g.ıaım Ck.roC'k 0-1 

'kLll'uşa satıhnaktldır. KaMWıciJ. <la 

32 - 35 !kuruşa sa\ıl.u-cağ1 ts.lııın1n o-
lı.mn~kılıa<hr, Ka11ıal Kayır .. ak;Aml.ığt 

ınahalii kar.nl'.ler ha,zıı-laıınalkılıadır. 

* Dün Elnıinöni.ı Halkevinde İngi
liz k~!tü.r ha.yatını ,gö.steııen bJı· Bf:r

ı i aı;ıim.ışt ı.r. 

* 81 miJ,,wı lira ile beş yı!da t.at
bilc ecNlecek olan büyük s-lilan)ıa prog

ramına m1.11ııa..ııt'ak.i~~:e de\ ~tn olun
maloladı.r. 

satılmııştı.r. Balık buıgün dıe bol- ı--------
dur. .-"ım--• Bugün ___ , 

!lll'TEFERRIK: * Şehir Tiyatırosu. ·büJoo\ni işle-t1m'
ve '-'l.tzdeın fa11; a talip çıkımı.Şilır. G~çt'n 

Ytt.ki bedeli arttuvne. M.illi Korlmıma 
Kanu.nıu rrucib.ııce yasak o3.dugund..v. 
b'..r.ı~ar ruıa.sında kı.ır'a çrkil-cceıct.fr. 

+ ÇQj.m.1' c·va·rında. !kar.aya o.tu~·an 

Çaı:lillkkıa.lt va.pn!'lliiıt»n t1h! tsi için bir 

tahl,~iye geınisi gönıderilın·~iı·. * Kandıra tü.ccarilarından \re<fat 

E:-•tr.ın tl'.aneıvi rvı:ddı 16 y:ışır·O.a Na
hide ha:ııtzJıanaraJc Haseki IT~ahaıne
&ine- ya.tırJi,naıetı.:-~ Brr h"'.rfıt f·\·\· 0~ kız 
iy;le:jtt~, fa'k.at vf'Iİ~~ i.""''irn ,,ıu~;-

.... ---~---.ı 
GONG 

Kafe Restorani 
Bu akşam açı lı!Y<l't' 

Her gün saat 17 den itibaren 

MARTHA AMATİ 
ORKESTRASI 
Beyoğlu İstiklal Caddesi 
(İpek s:neması mehhali) 

SARAY 
S i""1lı.asmda 

IIEDY LAMAR 

JUDY GARLAND 

LANA TL'RNER 
Ve JAMES STEWART'ın 

etrafını alan Holll[vood'wı en 
güzel kadınlarının işlı.rakile 

çe\'rl.ien 

ZiEOFELD 
YILDIZLA.ll 

Büyük aşk ve ilıtiu• romanı 
filıni.ııi mutlaka goriiniis. 

Büyiik revüier ve güzel 
danslar ve miikt!'mınel şarkı· 
la.da dolu olan ve gıö2 kanıa~· 
lırıcı lüks ve dekor arası.uda 
geçen bu şaheserin temaşa fı-r
satının kaçırılmaıwısı tavsi-ye 
olunur. 

Lava) işçi gön- !İng:ltereveAme- 1 İngiltereye 
derilmesini 1r ika Çin deki yeni Kanada 

siiratlendirecek iim ti yaz la rın dan alayları geldi 
V:4i, lıl (AA.) - Na:ı: da.r • 1 

rnrelis, dün lareşat Petenin re- Vazgeçıyor ar 
isl.·ğtrıc!e Sevi.gne Pavyonunda 
l.oj)lar.flı.ı.ştıı-.. 

Baş.vekil Laval Pariı><e ~al 
ırnaknı)arı i'.e yaıptığı gö~üşıne

lerden bah.~etıın'ş ve iş~i tıoq>.iama 
işinin sü ra t!.er.d'ir;lımesi için ted
lbi-rler alınması icap ebti:ğôni 9Öy

Jemi~tir . 
Peten dün Yı,..<l>e-n hu.su.si tren

le Av;nyon'a 'h·aıeket etmışır. 

Yeni Ginede Amerİ· 
kahlar ve Japonlar 
tekrar kapıştılar 

Laoıdıra, 10 (A .• \) - Yeni Gi~de 

0\'6n .Stan!t1y cia~öl·ı·u~ a.vwııı~ya 
k;u vv e t·I e rı tf orl.Mne k:t t(i..irl er 

Dün llk ciefa j14>0n ıw.-v.,tlel'i i1e 
!k<ı :ışolan '1ım1<'l•r. ----..----

BEYOGLUNDA 
(] inci S;;hifeden Oe'vllm) 

yaptıkları tııhk 'kat netiıcesi.nıd" ver·ı 
si!l'dıen borçland,ğı için dlı.kkiınını 
onuvazallıa suretile eni.şte•ıı Anes
tinin ü2erine devretımişttr. Emn~ 
yet kaçaloçılık şubesi memurlar< 
yaptıkları taıll'kıkat nedicsind ver
g'den kaçınmak isteyen AJıek

sandrooun aynı dük.kanda çalı:r 

tığını tesıbit etımisler ve kendisi
ni yakal<yarak oofterd.1-rhğa tes
lim ebml'j-lerld.ir. 

Partide bu sabahki 
toplantı 

11 inci 8; ... hifede.r, Drvam) 
'bul l\fob'uslan bir tıqp!antı yap
ım•şk·rıdır. 

İstaıı.'bul ,·ilayet• me-busları 
Gene-r&Jl Kazım Karlilbelotr, Gene
ral Refet, Ziya Karamürı;el, iBa· 
:vm Fakil1e. Hamdı Denız. İsma
il HaJ.lkı, Ali Kami Akyüz ile par
t vli'Yet heyeti rei.sıi Suat Hayri 
Ürgiiq>hl. Va-li ve Belediye Reisi 
Lütfi Kırdar, vali muavan.i Alhmıet 
Kmik, bel<ıd ye re s muaıv>W Lt'.111-
fi Aıkroy ile ka)"maıkaıınlaıruı ha
zır buJunduıkları bu toplaır.ıtı.da 

mebusla.r•>mıızın kazalardaı llıafklla 

yaptıkıları temasla.-da. teöltik et
tikler.; d<ilElk!er giYzdıen geçi.11il
m şti<r. Batlı baıkıkallaırda niçi:D ıte
k<"r 'bulunmachğı da tetk>k ohm
muışıur. 

Diğer dılekleri.n ba.~ınd,ı haıyat 
pahalılığı ile esaslı miiNdıele e
dilmesi, İst.a:nJbu'ıdan ekmek kar
nesi usulü.nün kalıdırılmaanası ve 
an&Jlı;;lll temenniler bulurumalcta
dır. 

JUBİLE 
( ı ınci Sr.blfeden D~vam\ 

tıklan ilerlemck~edi.r. 

Bu ınüna&ebelle jübil~ yapı· 

lan ilk .ya2ılarıoın neşrinden elli 
yıl ge;;n:ıiş olan kalem erbabının 
basılı escrlerile resimlerinden 
mifrekkep bir sergi• de açılması 
ka.rarlaştı.n1mıştrr. 

Beyazıtta Üniıversi!e kütiipha
nes:n.de a~ılacak olan bu serginin 
tanz~nl; işile basın.ı 'aı: ve eser· 
J.eri derl~me diYeklii.rü Selim Nü~ 1 
het Gerçek meşgul olmakl:tdır. 

Bankalsr 
(! ınc; &ı.h;fedeu Devamı 

n i banka depo.ia..rınıd.an alcınıyaınCactn 
haikıta.rı· sakı.t W.~cak,1 ba'11kın1ar ıbu gib.i 
iaşe rnaddMe-rini oorl fia.t ü:ıerindeo 
satarak kıefJcii ıhesapiaruu. l«\pa~-cak~ 
lar ve ht""Sap bakiytierini alakad&nl-a
ra a'.ade eciıect> .. klien:itr, 

Loııoıra, 1-0 (A.A) - , B,B.C:> Diıtı 
ak:.şatn lı.nrdı:ıd.a y8'.n l.an re:.ıui bir be
yana dta bi~cf~rfld•gı üzere iııgid.tf.ec.e 

'hüktıweli ıy.ak1n bir istilib&otde çın 
tıÜ'k.Utllı81.itYıtl' ımüız.akeıı-e.lt"re giri.şıe:ı flr;:: 

Çifldt.okı ıneı:nl-eket 6J:ııc iııAtt.vaıi.a·rı 
feshf>d«e.kfl.ir. ~ 

Dün aktjau.n V~lıonda :.:y11t 11nıeJ1 .... 
<le yapıılıa.cı bPyaua.U'a AuıerıJ..:ıa hli:Ui
o.oot.itı"n tlf' ıbu nıGhi.cu nı~v1.ıı ü:z:e" ;,,,_ 
de yrati .ji'ik1Jıdıe hıaf"t:'kP,t e-c'of"C'eı;. Ul· 
dirihn işıtır, 

--o---

Geçen ay Ame· 
rika'da 93 ticaret 
gemisi yapıldı 

Loo-d.,a 10 (A.A.)- B.B.C. Ö
nümüıdeki birinıei kanun ayında 
Aın0~:ik~•da günde 4 ırcaır-et gemi
si yapal...,,.ktn. 

Yalnız geçen ay 1 milyon, 12 
bin tona baliğ olan g;ı gemi deoi
%e indlriJm:ştir. Aıncrikaw.o lıaı'

be girişinin 10 nıw:u ayı olan ge
çen ay yapılan gemi mikta.rı; ge
çen ıı:mumJ harbin onuncu ayında 
inşa Olunan genıi sa.~··Jsnıda.n oa 
beş defa fa:ıladrr. 

'" 

Beşiktaş yangını 
artL~ıtarak itfaıyey0 te:eıilon t d\~ın.i.ş
tir. Itfa.iyıe geLciıgt z,eı.nean fa.brık.;uun 

bu lkıi:ıtnını aıle-.1lt~r .çınde bı..;.ı~ınu.)tur. 
B 1r ırnüdıdr.t su tl'<ilarikiı:e ç.;0 1 ;ş:Jın.t:;}

tır. Fü.br?{a.nın ett'afı k.:.JnU1 <.ın ah.:iJP 
"t'ı~Jeı•!e k::ı..ı;ilı OOduğu,nd•ın ha~k tcilaşa 
düşı.nüş, ı·wa t<th:liya:;ı Oa~anıı,..ıu· Fa
.'ka.t itf<ııye saat aLtı b..ı.çuJt~ yangınt 

bastıı'!:r~zya nlıL1Vaflaik. <"lın~~uır Netı... 
cede y..ı!nı.z. ıınrzkUı• cieı..;.ırnı c-. kı.,;mıen 
ya.rım~Ur. ıı.a;a bıt" itf.aiytı O:c.J;> ~·m 

ıçin y.J.nan atf'~: sOnıriUn:rıo:.Jtı•d.ı:r 

Yangının sebeıbı a.rcı.~tırl'ınrakt;.odır. ' 
eyni senrttP, Köyiç.ındr- b·r ydtda 

ikı. ya~ıtl Cıaha tü:n~ ve bır;ncie _6ı,.

ri!e gı;.,'li. Ki.ıçülk H.m-~m• d·J~ r,nd~ 1 
dl! ~te<ı<idit ev1·or y•r•ntıt1. J 

ALMANLAR 
. ( ı inci S:ıhi!ed.cn Devnrn) 
da ş;ıldetl çarpışmalar devam et
meı.ted;r, Düşman ele geçirdiği bi·r 
iki "'"kaldan geri atılıwşhr. 

KalkHyada Alman laauuzu dur 
durulmuş bir va-ziyettedir 

YEDİ RUS TÜl\IENi UillA 
EDİWI MI? 

Londra 10 (AA.)- B.B.C. Sov
yet istihbarat bürosu Ladoga gölü 
cenubunda yedi Rus f.,rkasınııı 
imha ed:ldiği hakkında Almanla.r 
tarafından bikilrilen bir haberi 
•affolunmaz bir hata, diye t3'vsif 
ve tekz'.p ederek: 
•- Ne Ladoga gölü ccnıubu:n.da 

ve ne d<> başka bir yerde tek bir 
Sovyet alayı bile çcvrilmenıiştİır.• 
demektedir. 
Diğer taraftnn &vyet ist;hbarnt 

bürosunun bil<Hr~iğin<> göre geçen 
ay Sinya vino-Oakı taarıuzl:ormda 
Almanlar 10 bin subay ve er ölü 
vernıiş!erdir. Ruslar ise 21 bin kişi 
kay betm iışlerılir. 

Belediye seçimi 
(1 incl Sahifeden llcvarr.\ 

Re,ı!leı•;n tam;fine ~!T'Pn lxı:>la'><Qi< 
ve netice Pa?.Brit'Sl gfuı.ü filin olunıa
ca'ktır. 

J\ır.k.ara, 11l (TeleC<d:a) _ Şehri
mioolo Bele<hye i\ı!aSı l;;t>iıabı d·ün bit
~- Rey 1<ıı11lamnııı bakl<ını h_3iz <>
!an 46&49 idil.dırı ve <>rkel< An•mral.ı
nın % de <lokısan brşi in\ih<ıba tııt-
"3.Jı: e\miştir. 

BU 

Londra, JO (A..A.) - Bır çok 
KJnada a-layian buraya gelrnlş
tlr. Bı.;ınlar, zlllhlı kıt'a~~r, istiıh .. 
ki.un alayl,arı, a.ıkeri inz'ıbat müf
rezeLeri, yaı-dnı\..---ı hizmet grcpJa
rı, •t<:<:n·ııyenler, piyade alayiarı 
ve oTma.nlarda sava;;a al·l?tırılmış 

aJıaylaroan n1üreıkkıcıptir. * V~'. lQ (A.A \ - Dlin b,· kaç 
Af'Jırıı.ın bomb.ı uçagı ingil"Wsenin Ce
nup B:ıtı aaıh;.J ;nd.ıe bir şehı~ ıaarıı.·u-ı 

ebr?1i,lerıd-ir. Atli<Wı bouıbdt.'-l'du11 a~ 
hasa 1' o~~TI ~uı-. * \'işi, l(t (A • .\.) - Ukr.ııı.yna'.ıun 
'k:ılkıo:rna :~· er:.ncte ı.ku.j,ınıl!ı a.cuk oJ.an 
4{)00 .l\ıl:ı~an tt•kınis<yeni o i::illc.3."T'~I' 
B&P!.i.ııden harf•ket ctoı:n·~ir. 

----o-

Bazı fırınlarda neden 
ekmek bulunmuyor? 

Dün ~·ksaım ve bu sa!baıh şeh

ri,m ·z·in 1b;z1 semıl4er-i11<leki f~rın
larda ekmek bulun.na.mr..< .ı:ıı;r kıa
rrnında da çabuk bilmişti~. 

Btmll telikJk igin bu sa.balh o
f!ıste ıbir toplantı yapılmıştrr. 

Fıırınlara l;ıer 2ama-n noıımal 

un verild'ıği halde vukua gelen 
ıbu halin sebepleri hakkında yap
tığı.mı·z tahkikata göre a!.akadar· 
lar bayr<cm münase.betile şehri
ım:?Je fazla misaf:r geldiğini ve 
çok misafir kar .. esi verildiğini ve 
diolayasiLe ekmıeo'klerin ça•buk sa
tıldığını1 bunun üzerine. fırın!:ara 
il:O.ve un verilmesin~n takc.crrüt' 
ett;ğinl SÖJ lemişlerdir. 
Diğer ıaraftan bazı semtlerde 

erk<ıııden yapilan kontrolle~de 

müıteadldit ek.aik ekmek\er bulu
narak mt:rsa<l-ere edilmişt:r. 

Hava akını 
Cl inci S·ıh:Iedı•n Ot>'\·;;ı.m} 

yl/,.a!;tvt: i.rlifudôliın yap.ı.Ln' ı.ştu·. Bu eona· 
d:ı. Brıtıd.nYG tı01yyare;ı•ri de tckı'.1' ıc. 

ker Ren liJvz~ :..ndaki herlı..>fli('rC hü

cwn eb"'.'"u ı k ll; 1 n aah:1i A:.ırıarcyaya a.
k'.n etnu~1ı·rıd<r 

Dün bonuoo:ı.aruın Lil'de en mühim 
hN,1 f Ç(i~lk vP lokt..-n· Jlrf irr.~15.t11anı:"· 
!eri o l!ıp b~ı ima1.;1than~d.c y·1G.a. 
100, 150 ı'c'kı.:.ı~nnli[ ~apımınl~'.ıa.dır. 

... dunıar:ı'.!ııır İ•rıg:~liz tayy.:ırd{':rine kt·rşı 
~ ye ·ın..J:ğ <Jlan g.n~p'al' ha•lınde da
ğinı.k İS.Y'Y~~·Efr"r kıu~!un-nıufardır. İn

giıltz p:il.otıaırı Garbi A\'rı.;.;pa<lu §lırr!d.i

ye kadar ka·ıı .... D a.şma.ı:nış olduk~i'.lrı d-e-

rPcedı! ıağu• ı.;ı~aksJ;var ~]arı ateşin<e 

m.at .... 1Z M!.d.lclı::ı.rı.uı Wylem.işıl-e!.ıdir. Bir 
p ot G.1.eı!'niş!;t' ki: 

- «Uç•kı-.ava-r t0ıp:.ann.ı.n aurnan!a
rı o kadar ıkf.'sif i.dl k.i -altı yüz metre 
&aJırı'bg:nU.1 blr buıluta brn.ı::,-'Qr

dul.> , -:Q:ıtı"ıQ..-Q-SQIJI 

~ ŞARK'DA ' 

1
: Ara.bacınm kızı ~ 
: Baş artisti ~~ 

HEİNRİCH :~ 
~ GEORGE l 
~ İn d~hiyaue surette yaratt.ğı 

BAYAN ADALET ~: 
in Ş&Yk rak:slarile siisled'ği 

Göz yaşla.rile .. Alkışlarıla •. 
takdir tezahüratile devam 
ediyo:r. 

Ay.r•ca: UFA en S<>n diliıya 
havadisleri. 

Bugün saat 1 de leııızibl.tlı ~ 

Te•.e!on: 41998 

Bugün matineler saat 11,45 -
2 - l,10 . ~,30 ve 9 da ' I 

-,-. ~-t-i-A-c-~ı-e_e_K_l_R_z_A __ D~"'-E:-~-1 • IS AN'BU'' 
AKŞAM 
Utlc Sirıeıı::ası Kal'ş~sında ) 1 

AZINOSU 
ALİ MUHİDDİN 

TİCARETHANl:;LERİ 

PAZAR ve BAYRAM 
GÜNLE!ft AÇIKTIR 

., 

Toprak Mahsulleri Ofisi lstanbul 
Şubesinden : 

Karacabeyde T, C, ZAt11at Bank!&st depolarlr:ıda mevcut ve Ofi9imizp ait hu
bubatın İsi.an.bula nakli "' bir miiteahhide ihale edileceijinden talip olanlarırı 
9/10/942 Cı.ıma günü. saat on dörtte 14 Lt.ınaıı Harundak:i Su.bıfilnize ıuü.r..ıcaat!a-

rı rıc:a. oıunur. ('11-0) 

bfr GALA ile açıhyor 

HE YE Tİ 
Pek Muhte;em 

SAFİYE ve SAZ 
Bestekar Tanburi SALAHADDİN Pli\;AR 

Kanuni AHMET YAT1\1AN 
Klarnet SALİH 

Keman SAİIU 
Okuyucular. 
AGYAZAR 

Cümbüş CEMAL Keman l\IAKSUT FARUK 
Bayanlar: FAIDE - İzmirli l\lELAHAT - BİRSEı'\' - SANİYE- CAHİDE- NERl\ltN· - SEHER 

MUAMMER VE ARKADAŞLARI 
•• •• gunu ALABANDA REVOSüNüt-J tOOcü 

Yenı dekor ve yeni mizansen iLe başlıya.ı:ı gazioomuzun ıç açıcı delrorlarını, 

haiz Ye Nonrr.a1'd:•ya T•ansatla ntifınin dekorların yapan .M. Sü hazırlamıştır. 
l!b 

beynelmilel şöhreti 

Telefon: 40074 

~ - ~ O N T E L G R AF - 1 O 1 ~ TF.ŞRtN 1!14! 

Zeytinyağ ve Pirinç 
( l ind Scı-hifl'"<lt'n De\•rtm) 

ye gibi ~erle•de ('he,. hangi oir 
şekikle satılmak ü~.ere ba-ğlanrr. i:-i 
bulunsun bulunmasın) çeltı:k. pi· 
rinç, ZC'~ t r;.yai! bul·Undtrranlar 
buııları.n mev-cudiyeti, malın bu~ 
J;urduğu ) eri ve kıme aiı oiduk
lar•nı ı;östt:rir b'rcr bey:: nname 
ile rr.u~.''.\ en bir nıücidC't iç:,n.d-e 
\'a:\ 'e Belrd •ye Reis'ne bıkiire
t~k· ... rdir. 

2 - Bu keı rarın neşri tar1hin
dc:J • tiloa ren İstan bu la gelecek o
lan zeyt'nyağ. çeltik ve pirinci 
Yücııdundan 48 sac< zarfıOO-a Ya
lı ve Beled~·e re'•di~i ne beyan 
edeçekkrdir. 

3 - İst'h~al mıntakal.arır.dan 
geleeek çel.tik, pirinç ve zeytin
:·ağ faturaları mutlaka mahalli 
Belediyelerce ta9Chk edi'ımis bu-
lunaca.kıtır. -

4 - Her faıbri.katöı: ma-hallin
<le mülooyaa ett.ği ve edeceği 
malları nm~k1ar1nı rr:.uııtazam her 
hafta sonurrla b;!ıd~recektir. 

5 - Çe',:ik fabrikala-rında baış

kasına ait mal bulunduğu takdir
·de bun1aı:ın da a·yrıca bıi!.diril

+rnesi 13.z.,JT!dlT 
6 - A~·n :umar.da mtu.°'ahsil 

olan f<bt·ika-ların '.ıstihsal ve İs
tar>bula maliyet fiatlarıııın keza 
ibildiı;]mesi medburiıdir. 

7 - Yu·kanda bildirilen husus
f,orın hil:ôfı·na hareket edenler 
!hak.kında mill'i korunma kanunu -
na göre taklbat y&pılmasrna 1'a
imi ~ci'ım~nce karar verilmiş ~e 
bu karar Vali ve Bekdiye Reis! 
Dr. LiHfi Kırdann yaptığı teftiş

ler neticesinde kat'iLe;_nnişlıir. 

Daimi Er.cilnnenin bu kararı 

telgrafl.a Ticaret V<.>kiıletine tas
dike gönderi!m~tir. 

1 Ştokların ve maln·et f atlarının 
töu :-;u.retle tesbitır.den .:;01•r;.1 be-

1<.>diyenın Ticaret ''ekıaletınin bu 
hususta beled-iyelc. e verdiği ve 
di.in yazdiğ:.n:lil. eıınre isWı;adcn 

zeyt.ny.oğ \'C pirirce a2'.3mi fiat 
koyarak piyasa,\·ı ınnzJn1 t:!dcce.~i 
anl~ılrnakladır ki bu ç<>.< iyi bir 

r hareket olacaktır. 
Ayn şeklin d.ığcr bazı gıda 

maddeelri haıkkı~da da t tibiki 
çok muıhtemcl bulunmaktadır. 

Ka.s1mpaşada 
Cl inri Saflıfed&n 

seı-1etineiye kadar 
l;ııxhr. 

Neticede Kinkorun parıosile al
tın saati bu kaıımanyolacıLar 1<1-

rafı·ndan aşırı!:mıştır. 

Kirkorun rnür.tcaatı üzerine 
·yapılan tahkikatıta Cafer, Kadri 
,.e Hlll'Şit isimler:ir.de olan üç 
karımanyolacı ya.kal.an~tır. 

Aleni Teşekkür 
Düçar oldıuğum hastalı.kı yü-

2üooen Tıp F'akültesi İkinci cer
ıaitl kliniğ~nde geçi.rdigi.m ameh
yat dolayısile O. P<of. Kemal ve 
Servis şefi Prof. Killl:.m İsımail 
ve Doçen·t Halrt Zrya Konuralp 
""Asistan Bayan Fetıhi)·e ve Bay 
Bülent, ŞinB<ii, Şa'ban, Şeri·f ile 
Ba~J:ıerrışire ve hemşire ve lıösta
;ba.kıeılaııdan ve ayni zaımanda. 

Fakültenin i·kif1ci Dahltiye kliğini 
Şefi O. Praf. Frank ve Başasista
m Ekrem Berk'den görıdüğüm ih
·t'm«m ve nezaketi iftilharla kay
deder ve kendilerine aleni teşek• 
ikürü. vazife sayarım. 

Manisa Meb'usu 
Kenan Ürer 

~BU HAFTA~ 

~ TAKSIM .. ~ 
~~ 
~~ 

Sinemasında 

:~ 
~ 

• 

Ölmez bir bayat fac'ası .. i:lılira sla doıbı bir aşk romanı ... 11as- ~! 
ret ve sevgi ile yanan bir kalbü1 acı fe.r;,adını ... l~lırap ve elem 
içinde kıvranan bir kalbin heyecanını .. Saadete susaın ş se\•gİ ~ 
jçin titriJetı hiT g:öniilün en yüksek nağınelerni tcrennünt eden 

Zegnebin Aşkı: 
TOIKÇE SÖZLti - T0BKÇE ŞARKILI ~ 
• lııs'ki bestekarı 

Kcn1ani 
Ba:, ı\QJdı·: Eıi.ınacı Gii2eli 

fillninin baş arti:Jti. 
Okuyaııhr. 

SUAD GÜN 
SADİ IŞILAY AZİZE EMiR Settar Könı.rükçü 

40 kişilik kiiuıe saz he~ eti, ayru:a 25 kişifik koro heyet; 
Bu;güu saat 1 de ten zilallı matine 

Bu fHm bayramın 1 inci giinün den ilibaı-eu Bursa, Tayyare 
Siuc.masında gösterilecektir. 

li•mm2:ı.aa•s:w~:1rr=:"'•:e: n:asnr' g:oır:z~a·~ 

• 
Bugün MELEK ve iPEK Sincmalarıu• da birdeu 

Senenin ilk sfrperfilmi .. Teknikolar 

HAVAN ADA BAYRA!t1 
Nefis \'e ıe•·kli bir me\'zu. Gözleri kamaştıran salıncl~r.. Ycıııi 

dans , . ., şarkt!ar .. Anıeriknnın en meşhur orkestraları 
Baş Ro Herde: 

ALİCE FAYE - CARMEN MlRA.ı'\'DA 

JOHN PAYNE - CESAR ROMEO 

A~ rıca: Renkli l\liki l\Iaııs. 

Dikkat: l'lli\tcak'p geceler için !oca 
veJ.dcn alduılabHir. 

ve lüks k.oltuklar ev·· 

"ıilill••mmı• Bugün saat 1 de tenzilatlı matine. 

Srnemacılıkft.a, bir inkılap teşkil eden ve 

BARBARA 
STANWYCK 

WILLİAM 
EOLDEN 

VE 

1'a•afmd&r. CniSRb;z bir tarz.fa V8ralılan 

llleşhı.r Refsör .. RUPEN 3IA31ULVA.,.'i'in şalırseri 

ALTIN GİBİ ÇOCUK 
Fe\'kalide filn1iui göster-ecek ve seyircilerde uhutulnıaz iz \ (' 1 

hatıralar bırı,;kr.caktlf. IJ 
..... 11111aıı::ı:m:ıı .. ı:mım111r1mmllaılilıiiiiıİİ:!ıı:.:mEJmllll!Sl!Zl:ll:S!IQ'.~ 
------- -
r+•Bugün öileden itıharen en zevkli en güzel eğl< .aCt> 

Sinıemasıua gid"ı>. s:neıu an·n 

eşsrz Yıldrıı 

GINOEB ROOEBS'.i 
Zarif nükteli, bol kahkahalı, gönüUer açaıı. nc-ş'c ~n~an.: 

Hangisini Alayıı11? 
Filminde seyrcfınoktedir. Bugün ıu !ineler: Saat 1 de lı2,lar. 

Her gün olduğu gibi 2 buçukta, 4 buçukla, 6 buçukta ındiı:e 
vardır. Ge.ce seansları saat !I da dır. 

S E S Sinemasını nBeyoğl unda, Şehir Tiyatrosunun e~kı 
komedi kısmın.da olduğunu unut mayınız. felcfon: 49369 

L Bııgün saat 1 de tcnzilullı matineler ... !;lllMB•l!:Jlfl 
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LİMON 
Çiçekleri HASAN KOLONYASI ÇIKTI 

Avmpa 
'"' Anıerikade bile emsalin e fe.adüf edilnıiytte!< dtrtttdt ne fis 90 d .rPC<' lİIYMJI\ ~icckl eri HASA N kol-) ası bii)iik fodakiı rlıklar ne tie eı.İ i- t ihLarına mu.offa k ohnuştur H ASAN O..ptı<;u ve şubel erirıd't tt p şişesi 541 - l/1 6 80 -

1/3 300 • 1/2 '75 • 1 kilo 900 k uru ~a sat.ılığa çıkar:inı~br. NESRiN Li mon çı~e k~eri clahi çıktı. Fiatla rı ~unlard ır: Cep şi~...,j 35 - 1/ 16 60 - 1/ 8 l lHI - 1/4 175 - 1/3 :rıs - 1/2 275 - 1 ko k> S25 kuruştur. 

1/8 151 

Üsküdar İcra Memurluğundan: 
939 / 2384 
İliıncP kbl.ğ: 

I 

Evvelce Paııga.ıtı Şe<ıit Muhtar Bey n.~haJlesl Sa.kızlı 0-
!.;mnes apartımanında '" Beyoğiunda Ars1.an oo.kağında &l nu
marada muk:m 1:ten ha~en ı ka~tgi'ıhlar; ~ul Haralambi
di vldisleri karı•ı Ol!mıpiya ile oğlu Yorgi' ·e: Murisin-iz Albra
ilı:>m Haralambiclinin Emval \·e Eytı;m idaresinden ödünç aldr 
gı paraya mukabil ipotek yaptığı Üsküdarda Hacı Hasna Ha
tun mahallesi Dabağhane so kağnıda eski 10 yeni 9 No. lu li
ıman idaresi, mekkp, lcbbi derya ve tarikif:m ile mahdut ve 
tamamına (7005) !ıra k;ymet takdir edilmiş olan k5.•gir depo
nun 2280 sayrb kanun bükü mler:nc tevfikan satılarak paraya 
\'Nri-Jmesine karar v.er~Lmi.5t it:>. 

Gayrimenkuli1rı birinci arttırması 6/2. irci '.tc~rin/942 ta
rıtıınin Cunıa günü s;;at 14/ 16 arasında :cra c)a,,-.,sinde yap!
l,;ca4< rnı;h;ırr.men kıymetıni n fr 75 şıni bulmadığı ta kd:inle 
>kinci artttıV11<ya birakılarak ikinci arttırmanın 16 / İkinciteş
r;JJ /1142 tarihmde Paza~esi gü'l1ii saat 14/16 arasında yapı

lacağı i'iınen tebliğ olunur. 8 /H>/942 

lstanbul Detterdarhğından : 

MEMUR ALINACAK 
Aı.·* okm 4.0. 50. 60 Wra i.icrt:Lli memt.tdıJ<liar ;çın ıee v~ 01-ta mtttcp rrre .. 

:ıı:unlı olan ıTke;olcr ara.su'lda. 20.10.942 tarı.hine mü.badit &ı:lı gitnu saat 14 oo 
k.t~ıbıtl IJıf<fterdıırlıg:r:ınıa .m\l.!.nb<·kQ im ü!»ını yapOOcaltU:. (T;hsile dt'vam 
r·d.eı.._'ll"~ 19 )'G!4wxloın küt,;t:k w 30 y~ı.nda·n btcyü.;. oJ.arı4ar ımiiJ;abokıay.r.ı ka-

bı.ıl ("{;ılorl:1,ıc>z,) • 

Jmti:hana gınn-ek stye.n-1.er ~gıda y;ı:z.ılı \il~•'k.ai;..rı hfıını~·~t·n b:. ~.tida ı1e 
Jb 10 94::! Cımı.ı günu eaat 17 yf kadar Dı•ftt'fdı3.!i!I\ l'l<:•l >talc.~ı.nıc· b•a.at mü
.. ,ı<'aıoıt ~" k fo\(,-Jr'i'l!!ı kabııJ kc:ırtı alrr.al;ırı ı~.ıı u•unur. 

Vı·E"t.kalar. 

J - Tah..'iı] vt'$:ka.sl, 
2 11Uvtyı .. t ci.ı:z:c..Jnı, 

" 4 :X 6 bU,·üleJll ~11r.tl(• ;ı, , !'rAıoğra!. (471) ,., ____________ ,__ ______________ , 

' 
ı ı 

A 11 

ST ANBUL BELED1YES iLANLARI 1 
~----·-..,...·-----------------J 

'168,00 57,00 

57~.22 43,37 

Şthı:r.df' baş;r.'(l"'..ı E.n"" 1-Iı..l'fı·ttin nııahoı.1-

lt~irıcıe 'f:aırr.\130' l".tdefoil'indı• 106, 8'2, 

&2/l nı.ımaı~h dU;ı:ican ankaz.ının sat..şı. 

Ru.mt>fi Hjsaı nd"! Rf'f:ıc U1 ;;,· r.addeStıı-

0-e 97, ~ Pn yf11ı k~pı .Nu lu & Jtınio. 

dü:kkflılı bul .)'ı~n "'t enk..cıı~ın sat• 
T...ı-.nm. l:A>dt '<r !\f' ıl"k \C'ı"nin"at mı.K.18.rl.arı yı.ıkar·d.a yoı.7.lh bin. rın & !ta

%\ ~.ıtılın Ulöf"l' ~ıi aıt.tınrı4ıya !mr.utr.ı~ur. İha:le 21/10;942 Çan,a.rrt><~ g:..ı

ııu sıa.<tt 14 de DaımJ Jı~ıJrnı_>rıode ycıpıJacakt1r Şa.:tlrı amıı>J~rı Z•b:t 'e M·""rtrrre-
1 .. t MfıdurltigO k.al.orr.Jr.ıd<: gw:kü1ebiur. Talipleır'in •ik tc..minnt nlil:lmuz v1 1,;u 
'"'ıP..k"fı"()'Qrı ve itırazı Jf)ı:ım g('}Pn diğer \'1'5-lkaları lif' 
ııte Da""1 l.'r><wr.end-. btAuon :a.rı. (400) 

1 O. Demiryolları ve limanları İşletme U. i~aresi İlanları 
\.. J 

Jwrlgtda ı..,rı, mı.:!iıa.n.ı.rıc-n bt•df-')l ve mu·:alı;laıkt teım!lı.<i'h ~.>" ı &ı}i"l gc.ıı;fer l
nn.'j ı4!an mtJ:hlb(.-lif m.alzl~m<(' 26/I{}/1942 Pazartesi günü :«al J 5 den •t.:oc.ren 1<.a-
1 '"-'ıl .t.ırıl w.u·~~ Ankılt~ lıdare biTıasında sıza ilr. ve ayrı :ı.y r t-ks 3.!.n .... -;ve 
kıla 1 ıı. :11 l)I'. 

Bu 1*C ch~nıı:ft i!ıl"lİ)·r.,!t ·n · ,elrri h121B.ı>ında yazı.ı muvaldı; t ten •n:l.t lt• 
~ .nl.l?'.A..111 tcı;rın t"ltiğı vı.'65l.ala..ı v-c tek,it!ler a,.'"!l'l gun saat 14 de k~dar Ko-
!t•~l)"ı.>n R••LS!ığ•ne ·TIIDf"1erı ı!u.lrn.dır. 

ŞaMl'lı.,nı-t•'W!r pB.rQ..~ ,,_ olart:'k Ankarad:ı A1:~lızfflJt l)Q.ırt: ndı'll \f Hayri •. 1-

l ı.J da TNei:lu:ll $t 1'1 ği ı,.n h . .:mn t-d-J :· ve- nümunt.'11.er .A.n.KCro...<~ M..ı c..a-.e 
ı _.r >Sırı.de t!O'F'Wı-b~lir. 

l No 1500 ruı~t 

J..f .... ;'(•l.P 

2 N-0 lıJ J!loftf· nlli"r~·vryaıtt 11.oif..-.iıt 

y<ı!ok, y..,ı•k, çarşaf. vrt<l ve !nlı!Jcr. 

3 N-0 lu Mnt· •ı'otltevı,.a•tı krrr. .. r·t "e 
~ :-ı'orÇra.r. 

4 N<J ıU istt• Tı·ll'l'k \o'•)'Olil 

J..lu;iJk \it 100 a.d.t"t bÜ)ük 
..... ı . 

'i50 ~et 

.J<.t l<>ı -

ıvr:;ı; Tr€nt )cap<ıdan gerirJe cl<ığ- İ 

ru gddi ve lkı elkrıni kalçasına j 
gctır<'!"Ck, O>n Leh'ye kıı.rşı tcık-

rar b:ğırdı: 1 
- Ben m dümyada hiç b:ır -şey

d(n kuırlnım ;·oktur, dedi, beni 
pcri!.Sie kQrkuıtama1Jiın:ll. Siz e-v
vda kcndinlze baı.t mz. Haydut, 
lı ırsız, a·~ak, katil a.dam ... Aman 
Al!dıım, s•q<Je-n re- kada< iı(irenı

yorum. Fa-kat hakkını.zrlan gele
cc·ğ.m"' ır.erı.ık etım.cyiniz, :hJkıkı

n .;x:·an geicc<'ğ•ın 

Leli odanın b" ki;.ı sine at.tığı 
1...--..b::ır.c:ayı yerden a,chı rr . .aı:ı~-D.1Dı 
ü.stunc Jw; dır: 

- Acaıb:., tkdi, Lerri Gri.ru"i 
« ~ıu bu ta<! dnca He mı ö~dfrr

d t .. ? 

Muho.nwr,rtı 

ll<'<:lt-1 
r;ıa 

3375 

165W 

t'i59 

- Mcşrn müdafaa 

M~ıv: ~:rtat 

'fl·•n•naı 

]_jira 

253,13 

1244.18 

521,til 

d5ti.93 
1471) 

vaziyetin-

de idi. S.zin Grim dediğin'z za
man o ınsan sankı sil<illı.sız mıy

dı"? Tı:bancasını "lind.e buldular. 
Evet, Frank onu ö'dürdü, k~e 

s:•zi de öldürc·b lseoycü ... Fa.kat o 
sizi değil, sC:z onu öldürdünüz. 

- Ben öyle bir 'i"Y yapmadım. 
Tam o sırada bitiŞk küçü•<: <>

dadan b"r ses .ış'< ::ldi: 

- O öyle ~ey Y<•pamaz!. 
Bu feryadı kc.>paraıı da dcmin

der.ıberi rbu konu~ıma'arı dinle

yen &ril idi. Genç hz birden
bire -küçük ka-pıôan d~arıya fı r

k.mı.şt.. 

Milh Tr~nt, kocasının n:şan1ısı
s1nı kcr~;>..tiN:da h~··iıııcc:: 

---

:teuL~AcAt 1 

SfJMER BANK 

YERLİ MALLAR PAZARLARI 
-----

1 2 3 " 5 , . 7 8 9 

~ - --·. 
3 - . - • 
( • _ ,!I .. 
5 ıi -·- • • 

_ _...__ -- - ---
6 • • • 
i • ~ ' 
3 • 

-- ı - -~· 

91...-ı......ı.....ı._ı.:•::.ı..._,_._.ı-m 

SOLDAN SA~A: 

l - Baıhrı MVflil lÖ-Llüı"k.çf), U
yC:te'ldımne.k, 2 - B~~.;: y Vt_' a.rp'4n:n 
m('yva~ı. Zl.'l'"""C'n anh .. 1.nıa..k, 3 - Hu
hJbahn O(i'Jtı •. 11f\şO, Bir m~yva, Fay
dô.':1 b!r ehi hıa.}"\Dn, 4- '\~oo. Takat, 
S - Oeınl ed..-ı•;, K:tabın k.uiı."lhrm
d::ın biri, 6 __, l\fad,.:ı ip, OimnmL'5, 

- İ~f't (Ö-~uı,.,..~c), .rnpıo::ı p;.r:ıı-;1, 
~'coi.a. 8 - Ri.. tLJl.tet i-s; gucU fidt. e>:Clll. 
9 - B •m. :ı.tel'I; 

l'tJKARJDAN AŞA~IYA: 

1 - Çok y.tyt·n, A. tın uzt'ı·ın< ya
pı 'an bir nevi te.eyinat, 2 - Me-cra, 
'&ıgel ~ıma.k,. 3 - Y~rr~\k, Çj14i, No
ia, 4 - E'Kınıe.;.c, Söz h.;.ı~ı. 5 - E
vin kıstnıılar::1dan:. Katl<A'Y1P berabPr 
z<,d-;ama.K, 6 - Sahip, im, 7 _ E
da-t. M~r b r mı,.ikiş.,.,... Şo•t e
ci<ıtı, 8 - Falcı.t., ırn!ıbuat, 9 - Er
k<4< lomi, Ş<-Jfar b. n;a-. 

Dünkü bulmacannı halledilmİf 
tekli: 

] 

2 
3 

" 5 

' 7 
g 

9 

ı 

K 
A 
s 
A 
B 
A 
L 
A 
R 

A R 
!il o 
A • K A 
j R 
D A 
E • • A 
i z 

A K u c 
L A L ı 

o R. u • • A • A 
AŞ A R 
il E ıı:ı t 
t IR J • 
Fit L 1 
A F A R 

ASKERLiK İŞLFRl: 

Şubeye daı;et 

A K 

• A 
A R 
z A 
A B 
D A 
E 'f 

• A 
u K 

Eı .;1x•1'!ıı YerI· A~ Şı.. '>'~:n,~ı; 
A~c,.>l>'G ıtıl \.e to <: ı! ~'o. Jarı ya.ttıJ 

Ye. So. ı. r n aoe e. ~~.ıf>t ye mü .. (-<ıdt-. 
l&:.11 ı..J.n t•iu.nu.r 

ı Kac r -dı·ı e ') :>ıh~'ı f:~ ı N.o. l 
fi.,. olu an ı ·r~ı1. Mı·h.:ı.tt o-g, .F'uöt 

ı<Uırı (51745) , 
2 - J. Yco, ~·l<f-t (32&--C-240), 
3 - Lv. f'ğ n, !il nu Soırer (39ri'!6) 
4 - 8 Slı!l" A<U ua;.c:oı 2..İ)artti...,, 

01'9), 
5 4 Sı ·l! ~1'! Me, AT'nhlf't.Et Lüt.-

t C:i~07), 

6 - P A!:4..~•n . .Nıt, f"I' n. (9Z!L-('_ 

•4 
'i - Topç l~ ' .ı. F-&,r1 \ uı-tI~"· u!. 

(4JJOO)' 
8 - r T~ı., As ::9 (5()811) 
~ P Tır u> rt •oi'. Mıi'i"' .. ı 

c ,;1 (332 445) 
10 - P, 

13'.!s~;; ı 

Ji r:ı 

11 - p 
1 J; ), 

BJib. 11•1 t ü=m (331 -

12 - P. Ac, Tgm, Oı•hnn S1:11ı:a. 

(4!CJ~). 

13 - 8 Sınıf ıf.1 :P.Jc_ Sıı'. , ıllf n 
SJ<lı '18-49) 

Jlu~u-...i Öğretmr:n aranı~ 0ır 
H . .ıt: 'i ffı'·kit:p dl '(t.JD(,:U slr..J t.;•]f·

l:esı en .; Jldak blr t' ,ı i;,, t,; "I'.. ıı,'t:
nun n"İfldı D m ~;t'J nt'Tf;cr 'l.ı t· '! -

1.~,ırn .. k uzPre Türk. b c!or<ıuncıı s·
n f k<ı.oııı otn·Ct1·t:nı .ı , neyur. 1 ... ~ o
lanJa Su~t·ır.tıama n Eın n Bey lla;nı 

a·tınria 22 •umr.ra.)'3 nnırııcaaı ı-1 .n!tr 

ı Müessesesi Müdüriyetinden: 

MAGAZALAR iÇiN 

Satıs Memurları Ahnacak • 
lstanlbul ve istanbu ha riti mağazalar.ımızda mür .. hal aza

ımi 100,- liraya kadar ücretl.i satış memurlukları ıç:n mağa
zalaıd• u0<un müddet satış m emur-Juğu yaparak rcyyon idare 
etmiş bulunanlar al.uıacaktır. 

.Aıskcrl.Jk hizmct'ni ifa et mış olmak şarttır. 

İst.c-klilcrm aşağıda yazı !,ı vts:kalarla 20/10/!MQ tarihine 
kadar Sultan.'fıamamınd• Kat ırc.ı<Jğlır hanında Mües!>ese Zat İş
Leıı Şdhğin.e müracaat <:cıın cleri Jıfizıınıd:r, 

ı - Nilfus hüv yet cü-1.ld•ru 
2 - .Askerlik vesih<V 
3 - Tahsil vesikası 
4 Hizmet kağıdı 
5 - Ve.;ika Jotorrafı. 

Denizcilere ilan 
Münakalat Vekaleti İstanbul Mıntaka Liman 

Riyasetinden: 
ı) ietanbul BC'lcdiyes1 E. T. T. Umum Müdürlüg~t ;ı;t Kar•kOy l!e E

minıonil arasJnda ve Köp:·ü.nün Ha1 iç tara.!ıiıda bulunan tlenizaltı kıabla!u 
tamir ec:Hlmt"k uzı•re k;;ı)ciırıla-caktır. 

2) 12/lC/9-12 tar>ıı;nd<! ba~!nn.acak vr 31/10/942 lodihine kad•r 19 gün ka

dar devam fdı·ceık olan ta.mir i~i i(,:in kı11;Jarı:lacak dubada beyınc·)milt 1 l iş-cor1.'tl~r 

gf"<:e ve gündüz bı.üunc.h.r.-ulaC".:.·~tır. 

Bu ıeıhad<1n ıec:Pc-ek. ge-mı ı Prın dub<ını:ı yak.ın;ndıan g{'(mt"n1~i VP bu hi-
za.Ca "'ür'atlerıni azaltJT.ala.rı ildn olunur. (492) 

ft Bııgü,,kü baF•nın tahay ;··ul eu;ği ;>cg-:ıne zinet van;a o da, 

~ lb r SIJINOER PIRLANTASI ve EL.MASLI KOL SAATİ, bir 

'--~~-~ İo,1•nbul - Ean'!YlÖnÜ No. 8 ~l.:l21111!1il1llllmRll-fl~ 

T eşvikigede satılık arsalar 
T<'~vıkiyt'dc Emlak Caddesi ü-z.erin de her tiirlü bina yopınağa müsait 

iki arsa satılıy.,r. 

Emrak ve Eyt am Bankasından: 
Yeri 

~rcvv A:ye - lJa~·o;ye \:c.!l 
locnağı nl'D'hZıl 1 es· Bosten v~. 
En•ııisk. t•add-1·ll'rd. e!-4ı..ı 8/4, 
eyCni 23 r.l.llliW'tı.lı 8?'Sa, 

Tı.şv ::ti)-e - Harb~ye \"al i 
···ı:.a;ı rnah.a 1 i Baıı--tan \ie 

Bnt.6k c<ıM'lel.eri aı>k 8/6, 
:f'l':>ı 'Z1 nlJ'TlıDralı arscı. 

j{ tyrnı..~ti. TenJoı<ıtı 

-«.2Jll.SO M2 2133.-Lira 

3(). l :ıo.--Lir:l W7 J,12 3013. -Lı.a 

Ber·ı l'laı"'lılm )'ii.C-C·~ d!-rt·<'t.ırle 

k<rciis;r,c h<J<im gÖTütıÜ-y<>ı-du. 

- Çvk nk:anıyc:rsunuz m~dam 
Trnıt <J< cl• bt n bütün gece Mı•
tfn &,..'1 Lt::' ile bcriıbt·r bulurıu
yv:-um. 

i·tcını:·tı yulk.a.r.da ytıı:t,Iı gayrtn~enıkıul (- pı·şin para 1.1e ve at;ı~ arttı.rm:ı usu
l YJ• .,.trlacıı!chr ihak ll/l 1/1942 C<ır'5'mba gunü saat 14 de llankarnız is
tc:-nG.Jul soo~s Satış. Kl1:lll~Onu htrLuı·ı.mda yapı~aoak ve e.n yü~k bt'dr-1 J.ıer

kı·ı.e bıldirilı t:c-:<. \'e ·h~ıdrli kl.yı-k görü."cHib'1.i ta.Jrch:-.O'l: Maliye Vek(Jlctlnden 1sti
~ rt;Jc!l't'k !"l1U'\"3(.ak:ıl t."Cvı:bı alınriıkta.n ronra '.k'at'I ihalesi yapıJ.aca'k.1.ır 

- O halde siz üe .pan;far klii.-
bii• rdc ldin.z demek? 

ön-

S<ı"t~' ı 511:ı.g.11'ırlv ,cd'l'n bi>d<"l mukadder kıymeti g('çt.iği tdlc:din:l4! 1.cırıinıat 
;.;kç"S• OCrhn.1 vrttırtl.tı.y<1rak ıha.le kOmin ıt-• .ciı,~rne ;ora ecı:Jirt;.C r.ıradaki !•t"'k 

ondan tahü. cdi!ecı ktir. 

.. Gayrimenkul Satış İlanı 
Usküdar icra memurluğuı1dan: 

939 / 2384 
Albrahaıın Har;,lanbıdin :n Em..-al ve Eytam ıdaresiııdeıı 

ödün~ aldtgı paraya mukı.lbıl ıpotek yaptığl Ü~küdarJo Ha.:ı 
Hasna Hatun mahalksi D•h öğhane rokağında r:.1k. 10 yenı 19 
No. lu l'm;;n daircs•, mektep, 1.ebıbı derya ve tar;,< iim \le mı.h
dut ve tamamına yeminH üç abli vukuf rr.arifrtı:<: (7005) !im 
kıymet ta.lrdi< edilen 114 met re murabbaı m"ktarmda kıiPgir de
~nun 2280 sayılı kanun hüık ümlcrme tevtka n par•ya Ç~\ r.l
mesine karar verilntlştir. 

Gayrimenkulün <>vsaiı: 

Sokaktan dem'r kapı ile girilir. Zemin ka1t ile beraber üı; 

kat olup katlar, m<>ııdiven ah şaptır. Beden duvarı.arı kfır1lir ön 
ve arka kapıları dlEmir ve pe neereler demir pamakl;kJı üstii 
ölafranga kıreın>tle örtülütl ür. 

M(...;aha>ı: Umumi mesahası 114 mtlre ıııurı:lbbaı olup 1()5 
ımetce mural:lbaı bina ve 9 metre mural:Aıaı r!htımd•r. 

l - !~bu gayr·men.kulü n arttırma şar.:nı.me-o 2;ı/J0/1M2 

1 

tarihinden itiıbaren 939/2384 No. i 1eÜs.küdar icra daire-sinı.n mu
. ayyen numarasında herkesin gör.ıbilmeleri i.c;in aç•ktı.-. ilan... 

d~ yaz;Jı olanlardan fazla ma l(ımat almak .sliycn'er :,<bu şart;. 

nameye ve 939/2384 dosy~ mı marasile memuıi·ycbnıne mürata-
ar etmclid,.r. • 

2 - Arttırmaya iştır:ı.k ~·in yukarıda ya2ıl<n 

yüıııd.e 7,5 nısbetinde pey ve ya m:lli bir bankanm 
mektubu rmndi edilccekt.ir. ( Madıdı! 124) 

kıyn.«tin 

teım>ıı;ıt 

3 - İpatek saMbi alaca dd•larla dığer ala:kadarlanıı ve ır· 

tifak hakkı sah'plerinin gay ri.mrnkul üzerindc•ki hakla.ını hu
susile faiz \•e masafa dair o lan idfüalarını iŞou ilim tarihin
den itibaren 15 gün içinde evrakı müSbi-tcleıile biT!ikl<> mcmu· 
riy.;<imize bilıdiımeleri icap ooer. Aıksi haklc hakları ta.pu ile 
sa;b't o'ımadıl<ıça satı~ bedeli nın pay!.aşmasından hariç kalırlar . 

4 - Göst..erilen günde ar ttınnaya iştirak edenler arttırma 
şartname;ınf okumu~ ve lü-z uımlu malfrmat almış ve bunla~ı 
t<m•.men k••bul e\Jruş ad ve jtibar olunurlar. 

5 - Gaynmenlkul 6/11/1 942 tarihir.de Ourna günü saat 14 
<len 16 ya kadar Üsküdar .c ra memurluğunda üt; defa· bağırıl- . 
d1-ktan ı--onra .en çtlk arttıra na ihale edilir. Ancak a.rttımı& 
·lı<e<leli muhammen kıym<·tin yüroe 75 ini 'bu]rnaz v~ya saLş ıs
teycnin al.acaı~ına rüçhanı o~ an diğer alacaklılar bulunu.ı> ta 
·bedel bunların bu göyrimeıı kul ılc lemin !':i' 'mış alacaklarının 
meomuundan fazlaya çıl<ırna zsa en çok arttJranın loa.P.Dıüıdü 
baki kalanak üzere at!ı.mıa 1 O gi1n daha temdit edile.ek 16/ 

11 /1942 tarihjndc Pazartesi günü saat l4 den 16 ya kadar Ü&
loüdar jcra mtmurlu.ğu oda sını'a arttırma be<il•I, sau; is!ey<-

' nin alac•ğına rüçhanı olan diğer ölacakblatın bu gayr. men-
kul ile temin edilmiş alacak !arı mecmu undan fazla:} a çık;mak 
\'e mulıarr.ımen kıym<>tin yü me 75 ini tu"Illak şartile en çok 
~ntırana itıale edi'ör. J3t!yle b!r iıEdel eld<> edihr.<'ZSC ihale ya
jpılt-r<ruz; ,.e sMış 2280 numa ralı kanuna tevfikan geri bırakılır 

6 - Gayrimenkul kendi sine ihal<> olun.o k"n~ der.hal 
ve~..., verilen mühlet içındc paray vermn.sc ;hak kararı f~
holunarak kendiS:nden evvel en yüks€k teklifte b~ 1 uııaıı kım
se arzetmiş oklouğu bedel!e a lmağa ro!ZL olur•a ona. ra·zı ycya 
bulunmazı;a hemen 7 gün m üddet!c antımaya çıkarılıp er. ~·>k 
ar;.tırana i·halc edilir. İki i!ıa ı., arasıııdak i fan_<. ve geçen gün
ler için yüzde 5 den hesap o Junacak faiz ve di~<:r zararlar aıy
rıca hiil<mc hacet kalımaksız ın monuriyetirnizce ahrıdrn t:ıh

sil olunur. ("Madde 133) 
7 - Alıcı art<ınrıa bedeli h1''cinde olarak yaJı,ız tapu fı

rag harcını y:rmi >"('n<>lık vakıf taviz b<>dcliı:. n ılı< le kaı•·r 

pullarını vcrımiye medburdu r. 
'!11.hte-rakm veııgil<'r, ten vjrat ı.ıe tanzifot \'t.' t• 1:.!l'·j.yc res

minden müteveUii belediye rusu;mu müteroki'.in vakıf icarcs! 
al:cıya ait 0)m::y;ıp art.tımıa :tıedel:nden tC1''Zil olunur. İ>)bu 
gayl'imenikul yukarıda g&te riJe,., tarihte Ü"küdar icra rn<'
m:.ırluğu odasında i~ftıu il5n g eıst~r:len aftt;m3 ~artnamc.si da;
resinde sa1ılacağı ilıan o~ıUnu r. 

10 llktcşrin 1'4:Z 
18.00 

18.03 

18,!5 
19.30 

J'roC""'1l ,,. ııwıı f'l<et saat 
AJ&!l. 
Müvk: ıı.ı.ıo-o Dons Q;·kt,.. 

tı:aoı. 
~o Çocuk Klııbü. 
Me.ml.ıteı Saat .Al'•rı ve A-

, ' 
KURTULUŞI 
BiÇKi ve DİKİŞ 9· 

Dcnwnesl 

Müııhres.: Bayan PAPAZ'.liA.'1 
IIatlada dört gün kadınlara, gün
de üçer saat r·ransız urulıy • 
biçki ve dlk.ş dersi lı'd•ri, ecJıli!r ""' 
G ayda Maarifçe nalSSd.ri'llk dıplo
.ma veril:r. Feı· köy 'I'epPüslü 116 

N-o, Pnpazyan apaı1.iln0.!H 

jıuıs Hab<>rleı-<. 1---------------
19.45 
l9.Ş5 

20.15 
20.45 
21.00 
21.15 

SC•ı~tıl41 1-0 DQki!<.a. 
Müızik: Fn tl Ht•y'etL 
Raclyo Ga2eteal. 
Mimi<; Şarkı n Türl<ül.ıır. 
Konuşına (Ev;n Saııti).' 
Ml""1<.: p:nJ~y:ci i~t<lden. 

21.45 Konuşrr;,&, 

22.00 Müzik~ Ra.dyo SalQn OıicEs
tra .... ı. (Ş<"f: Nt'CİJ> ~ın) . 

22.30 Meınle!Wt Saat Aı;arı. AJan• 
Haberl~ri ve Boı"8lılr. 

22.45/22.50 Yorınki Program ve K.a.-

PEHLiVAN GÜREŞi 
Büyük Pt.hl'\.;.tn güreşi 10 Tt ,'lıı -

e,.-vel Cl.l.in<.ı ·tl>.ı.ı dk.:; ... ~·ıı aat 8,30 tiıa 

Tek:rctıglı H..ıseyin ile K1~ın"l Tt ff. 1 
yl'ntşlnciye lk:.,da gtı ·cşc·cckler Ka..::•rrJ 
Pch!~\anın bizf• aôJt1fıligine gitl't', l 111 

Rorr.an')'a ,;Ö<;n.ıen!lı -ır.dı·n!ıın. 'fh ' yu 
vatamda~ı olıeiu..:ıu.nı g.lJ; 1'üı :<.iyt.• t,a..~
pt-hliv:ını ~nıya c.•a.l·~uc;ı.gırr.. Ctf:ı t-O 

Paz:;rtt·~i Mii.ı.!~~·=.rn P'ehı'i\'Onı m~""'ı~ı> .. 
t•ttiğ .ım gibi lıu -;.f:<fe:· de 'fekirCağh }1~i...,: Fakat Lelı bu kar.jılaşınayı 

Jet<.-: 
n'at.1raLel •Pa?Slar 

))<>nimle bnaber de-

.Müz.1.yedı-..yı• ~-tirak eck'cc-k;('1'İ!'l nıuk<?.ddAr k,ıyın)f."f:İl'l: yü:Wı"'! vnu ni~t1n<le 
tt"!ho!na't. ya1 1rma.1a1·ı 1..12'.ımdı.r. İSl.ı•k.11ierin tominıa.t a~, nü!u..s tf'..lilCresi v~ ü~ 
a<kt fotıoi;;raf)a bLı,~\Jcte bi!<l~"Tlt•n gün ve ~ate lı.adar Şıııbflınılz En~ Servl·in-e 

panıs 
nıuTa-caat ~trr.el(lri mcı ·udur (526) 1---..:;,;;;;;.;_ ________ _ Et"yini ma·glüp l'lını•Je ~·illışac:t~• n1 Jiıı 

Bc.~~p('tı'..:.v~n'a-nlan bQ~a il( 'J>f> 1
,, ;..,, __ 

}a tat"f'! 8 ç:(t i1)-"l'il'a cfr:-t'~ ı ,ti .. .,~ ıx-..ı· ... 
~··kıleııdiır. ·~ 

- lfoyır 

kl~i:..ü• ııde 

f~'.ldt ... 

Mıl\ gr·nç k1rn öyle ndr<.-t. d<r 
lu bır göz'c b<k.tı ki. .. 

- Nh, ah• Neye at:ılı.ça siiyllc
tr(l'S;n;.;:ı:, cl.ft!tunu1,un ısrrh·ni bu 

n1'1lf'T3}'a k" ... r •. ~t1rmak isteıme<J'i

f~~nı.zı? .. 

Beril ıer<. bir '"P verdi: 
- Zn.tf! }o'ra.nk Sutı•ön i~~ni 

alm~:ı h<cr.rn ıçın k:.Ji b·or kke 

tr.ş.;l fd:ljor<lu. Sızin b:.'ısett.>ği
niz rr,~(.tıan • .n l;L.na taa lu·ıe u )"-OGr-

, ------ ------
Gayri Menkul Satıtı 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 942/112 

Toı c;cı' hw trıtlıhkı•ın-oı1Nzc" "'~ ltonuı!an u1ü H,kıı:nf'.t Öz.1ıopragın 
B(•yogio;nıda Tt..21hıo.para.ndQ Akııı· .:rı riak b.a.~ında ast.:ılt üze.-~ n°za
rrt k~n-~'.e-li ~nt.liıkı'lf11 6 kattan .baret 45 n..nıaof'alı (H.ikıı.nc·ı Bey) oıpar
tımarıının ta:ınaoıı 16/1()/942 Cı.offl"' gii'J'Jü E'Slat 10 dan 12 ye k-ad.aı.ı· oıt:lk 
~rttı.1.,-ıa "ıutı:y:I' satı\Rca.ktır. 

1...rtı kı1'1t·.ı.·ın n-ı.rzki'ı.r ~m ve sa'lt.e n·raiıkforrı{'dır lwtzıı• bul11nma\aJ'l 

Öksürenlere 

; 

Şehir tiyatrosu 
DRAM KISMI 

Bu alı.şa.nı saat %0,30 da 
KIŞ MASALI 

Yazan: W . Sbakespare 
Türkçesi: Mefharet Ersin 

KOMEDİ KISMI 
Bu akşam saat 20,30 da 

YA L ANCI 
Yazan: Carlo Galdoni 
Türk~esi : S. Moray 

saı.p ve Başmuh"' ·ı-iri Et<·m i>:ıet 

cı-vQoı·t KARABİLGİN 

, 
l 

işçi Aranıyor 
l>E'rılir \'r B<·)·.ı !'ih ·i1)(iı . n 

cak :,.;i aı<Mlıyuı İ. te,icl'ıJer;c Si'\.. 

;..,-ci S:ıı:klm...::ıô;;uttr' Karyo1.. vı· 

]1,1.ılli Tıl'nt Htık iradcı;:ni k~y

İ;dnnş gib.ydi; 

- Vay vay dedı d•,n;ek s\z de 
'lt~ı &da&.·nı.:t. KJıtlin urta~ı 'h.;ı! 

1 t.ııt. ..~ ...... 1:11~!&8111 .... KATRAN HAKKI EKREM B<no<e - Ne<ı<·:yat D";-ektOrli j 
SON 'J'ELG&AF MATBA'lSI 

1 :\1::ı.de·r;J E:zya l'"'ahrik:ıf>tna ınuı-:ı
cııo-1~ ·ı. 

(Dt:vanu uat) 

1 

• 

r 

1 


