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Şef:ak ne ze
.mfnsÖkecek? 

İngilteredeki bedbin
liğin mana ve hududunu 
kavramak ııüçtür. Her 
salahiyetli ağız konu
şurken «daha ~ok acı ve 
kayıplara katlanmak» 
lüzumundan bahsediyor. 
Fakat bunun nereye ka
dar süreceği söylenmi
yor. 

Yeni içki 
ve Tütün 
fiatları 

Z a m l ı tarifeler 
bu sabahtan iti
baren başladı 

! Bir çocuk hırsızlığı hadisesi l 

6 Yaşında Ama Bir 
Çocuk Şehrimizden 
izmire Kaçırılmış! 

fınan: E.TE!ıl iZZET BENiCE 
Jap-0n taarrmu .6i .manyadaki 

hedeflerine ulaştı. Görünürdekıi 
ilk hedef Avustralyadır. Binnan
yad:ın Hindi~tana doğru taarru
zun devam edip etmiyeceği, Hin
distan yerine Çinin çevrilip çev
rilmiyeceği henüz belli değildir. 
Hangi istikamet veya safbamn 
tercih edileceğini daha ziyade Ja
pon kuvveti ve karan aydmlata
u.ktı:r. Belki, Hindisıan şimıllki 
halde brrakılacak Ç'.ııio Hiodis
ta.nla da ınuva~aıa~ı kesilerek ge· 
ridcki bu kuvvetin irnlıa edilmesi 
yoluna gidilecek, bel1ü de bir yan
dan Ç·ine karş' nıuha. aınaya de .. 
vam edilirken ayni zamanda Ilin
distan mescle•inin de tosfiye edil
mesi yoluna gidilecektir. 

İnhisarlar Vekili 
zamların yurt mü
dafaasına sarfe ~ 
dileceğini ve ipti
dai madde fiatla
r ı n ı n arttığını 

Bu yavruya dilencilik yaptı
rarak para kazanmıya 

kalkışan adam yakalandı 

5DO 

l<llOHETRE 

Japonlar tarafından tamM11en işgal edilen Cava adasile diğer Pasifik adaJarllll gösterir harita 

Şimdiki halde IJiııdısta.n İngi
liıler için de, Mih,•eı· için de gü
ııih1 en ziyade üzerind~ dum.Jan 
bayati meselesi olmuştur. Yumur
ta kapının ağzına gelmiş olması
na rağmen İngilizler l>n 350 mil· 
yon hık kütlenin mukadderatı hak
kında henüz kararlarını ilan et
memişlerdir. Çörçil'iıı beklenen 
nutku belki hakiki vaz;yeti aydın
Jatmıya yarıya"Cakhl'. Mihver, Hin~ 
dislam tahri·k etmek ve İngiltere, 
nıukavenıet aleyhine harekete 

Şark Cephesinde 

Ruslar Sf etka 
şehrini 

geri aldılar! 

Leningrad'c7a Alman
lar 3 9Ünde 2500 kişi 

kaybettiler 1 
Moskovo, 10 (A.A.) - Sovyet 

gece tebliği: Sovyet kıt'alan ta
arruz hareketlerine clevaıın ede .. 
rek, diişmnn rnukavcn1etini kır-

ı..Devamı 3 l.nl.:'ü s.,,hlfedi!J 

sevkeylenıek baknnındaıı elinden Al •Jkb h 
ıteleblien herşeyi ~apmaktadır. man 1 a ar 
ÖzbPöz İngiliz olan Avustralya 
haklunda .!ahi ayni propa'l'anda taarruzu ne va
ve ayni tahrik biitiin şiddeti ile 
devam etmektedir. Şarghay'da A- k"t b } k ? 
vu~tral:valıları infirada ve Japon- l aş ıyaca . 
Jarla anl•smıya sevkeden bir A- Stokh{)!m ıo 1.\.A.)- Bir İsveç 
vustralyalı teşekkülden bahsediJ. gazetesinin Berlın muhabirinin 
ınesi boş yere olmamak gerektir. bidirdiğine göre Done!rt ve Kerç-

. A nfoşılıyor ki, .l1tponya Asya ve te şdtlc1li kar Iırtmaları devam 
Pasifik'in hiçbir noklasında b-Oş ettiğinden harp 'ıarekiitımla d'ur-
ilın:mamış, her yerde yerli halkı gunluk varuır. Hazı noktalarda 
Avrupalılar ve kenı1ilcrini idare .karla~ erlmeğe başlaımoştır. Kar
edenler aleyhine işlemişler ve he· ]arın erimesi sırdsında geniş öl
yaz!an sa<lecc isti~marcı unsurlar çiide barekıat yapıJmıyacağı anla-' 
halinde gös1erıniye n.uvafiak ol- §Jlmıştır. Karlarm erimesinin hi.. 
muşlardır. Bonım lçhtdir ki Ho- tamına üç, dört hafta vardor. 

Avustralya da 
Re'yiam 

yapılacak 

Başka bir mem-
1 eke t e asker 
gönderilip gön
der i~memesi 
için halkın re· 
yine müracaat 

ediliyor 

CAVAGA 

Son hükumet 
merkezi de 

işgal edildi! 
• 

adasına Yeni Gine 
Japon ihracı devam 

ediyor 
Lon.dra 10 (A.A.)- Uzak Do· 

ğuya dair gclcıı h<ıberler binni.sbe 
arııd'ır. Japonlar Cavada son hü
ktımet merkezi olan Banrloeng 
şehrine girmiŞerdir. Yeni Gine 

Ottava, 10 (A.A.) - 27 Ni- adasına çıkan Japon kurvvetleri 
sanda r.e3iam yapılacaktır. sayıca çoktur ve >urf.Y.a mfüema-
Bunuııla, balkın mecburi as· diyen ihraç yapılmaktadır, Dün 
kcrliiti.kabul edip etmediği ve ) Japon ta:yyarcleri '.M:oresby lima-
ti.enizaşu·ı ba§lro hır meınle- • nını yenideı1 bamba.lrırmş1ardıı. 
kete asker göndec'.lmesine ta-
raftar olııp olmadıgı anlaşıla- ] • ~ 

• caktır. t 
lngilizler ye~i· J · / 

den Fransız 
fabrikalarını 
bom ha la dılar 

.. 
' 

fanda Hindistam birdenbire inbi- Buna, binaen, t;iiyüık Alınan ta-
lfıl etmiştir, yine bomu içindir ki arruzu Nisan ~onlarından veya Almanya da Krup fa b
Bong-Kong'dan başlıyarak Malez- ıınayıs ba§langıcından evvel baış-
y a ve Bironll!l>yaya ka.Jar lıütün l rika}arında da ıyamaz. 

Asya kamsı üç ay i:ı;inde Japon is- ---<>--- 22 yangın çıkarıldı 1 
tilii•ına uğramıştır ve ylmı Avııs- R !! t • 
tTalyayıı kadaT biitün adalar yeni uz ve fj 1 n 
mü•tevmerin eline düşmüşmr. Bu bava akıalar111a 

ingilfore aleyhine vaziyet Şark- NUTKU Amerikan tayvare-
ta hu şekihlc çok vahim addedile- ~ 

.fı.i•lr·ek akıbetler tevfül ederek ıeri de iştirak ettiler 

Birmanıyada Jıl'ı.r hava akınllc 
tahrip ediılen bir k<lyde 

Jaı,on arskerjeri 

söylüyor 
Tütün, sigara ve müskirat 

satıcılarının ellerindeki mev
cut nıallar için beyaıınamc 

vermiye tabi tnıulduklarım 
diin yaztmştık. Şehrimiade 

l ' 'uı· "'" k ta olan İnhisarlar 
Vekili matbuat mümessilleri
ne bu hususta beyanatta bu
lunarak inhisarlar mallanmn 
maliyet fiatlarımn yükseldi
ğini ve diğer masrafların da 
arttığını siiyliycrck euümle 
şu beyanatta bnlurumışhır: 

<Devamı ~ Urıcü Sah~fede) 

Şehrimizde cereyan eden garip 
1ıir çocuk hırsızlığı hadisesi tahki
katına alakıu!ar makamlarca el 
konmuşhır. Vak'a şudur: 

Galatada bir dükkiuıda tnlışan 
Şakir isminde biri zabıtaya miira
caat ederek uzak akrabasıudau o· 
lan ve kimsesiz bulmıan Mehmet 
adında iloi ı,ÖZÜ anıa G yaşında bir 
çocuğun esrarengiz bir şekilde 

kaybolduğwıu bildi<uı.iştir. Şakir 

bilfilıare Mehmeıliıı İzmire kaçı
rılmış olduğunu öğrenmiş ~.., he
men vapurıı atlıyarak İzmire git
miştir. Orııdo birka~ gün arama
larda bulunduktan sonra Kordon 
boyunda bir sokak başıııda Meh
medı dilenirken görmiış, mahalli 
zabıtasına .baber vermiş ve ~u
ı;'ll yakalatım hr. 

Maden t Eşya San'atkarları 

Cemiyetinin Kongresi Yaplldı 

Her san'atkarın imtihan edi· 
)erek birer ehliyetname veril 
mesi belediyeden istenecek 
Çıraklık müddetinin tesbiti için hükumete 
müracaat edilmesi ve aza aidatının 10 liraya 

- çıkarılması da kongrede kararlaştırıldı 
· Şehrinıiz matlenl eşya san'at
kaT!arı ceımiyetiPın yıllık kong. 
releri d'ün Cağaloğlundaki müş
terek esnat cemlyetlcri binasınd>;ı. 
yapılmıştır. Kong .. eyi cemiyet re-

Garip bir 
Cemiyet! 
Altı Musevi 
mahkemeye 

• 
gencı 

verildi 

isi Necati Çelik:ı.>y açmış, idare 
heyetinin bir y1llı!k hesap ve ça
lışma raporları okunarak azalar 
topluluğu tarafından ittifakla ka

bul olunmuştur. İdare heyetinin 
:muamele vergisinin işçilik ücre
tinden alınmasını temin etıniş ol
maS1 alkışlarla tnkdir edilm~Ur. 
Bundan sonra dileklerin dlnlen
ımesine geçilmiştir. 

Tekmil san'atkarlar; cemiyetle
rini teşkil eden yirmi üç san 'at 
21İ.imresi mensupldrının her biri
nin teknik metodlar içinde çalIŞ-

<Devamı 3 üncil Snhi!ede) 

CERÇEVE 

Mehmet if.adesinde: •- Beni İs
tanbulda B~san Yılmaz isminde 

(Devamı 3 üııcil Sah:!ed>l 

SAN'ATKAR 
KomikNaşit 

Em razı Ak li ye ve 
Asabiye hastahane~ 

sine yahırak tedavi 
altına alındı 

Türk tuluat sahnesinin se\'imli 
ve emektar san'atkiirı Kemi>< 
N~id son günleı-Jc fazla yorgun

lDevan11 3 ü:n<'l Sc.hi!e<ll?} 

Devlet Sanayi 
Taahhütleri 

---ı•---

Tlrk işçileri tara- 1 

fıudan yapılması · 
lç!:ı bir kooperatll 

kuruldu 
Şehrimiz Maı!~ni San'at- ' 

karlar Cemiyeti, tekmil dev- : 
Jet sanayi taahhütlerhü ya- . 
bancı ellere bırak.ıııadan Türk 1 

san'at jşçilcrinin eseri olarnk 
l>ir elden ve ucııza yapmak 
üzere bif istihlak kooperatifi 
teşkil etmiştir. H.ıy'cti Veki
leden müsaadesi alınan bu 
kooperatif önümfudeki hafta 
içinde fRRliyete geçecektir. 

Fevkalid~ müda• 
faa tedbirleri 

Londra, ıo (A.A.) - ;\ vwı!ral
yada müdafaa için fevkalade ·l.ed
birler alınmaktadır. En tedbirle~ 
bilhassa aşağı bölgt>lcrdc Mel· 
bou:rne ve Sydney'de kııvvetlidir. -

yüriiyüp giderken Büviik Britan- Ö •• •• d h l" Londra ıo MaTt, (A.A.) - İngiliıl 
yada da her vesile ile komısan sa- " nUmUz e za met ı, bava uweUeri Maaş Doııizinı gej;erek 
JahiyetJilerİın ağzından kat'i neti• U-Ç gu"nler Var! UZU.o müddet UÇllŞ yapmışlardıa-, Bu 

f rd d "d" k . g .. ,, 
t'<'Ôf'n ve za c en nu ı esmı- y~ni b;..rekiit ha:k:kında henUt. bir taf-

Japonlara 100 
bin Müttefik 
askeri teslim 

İlye.z:ır, Salamcn, Mordo, Han
ri, Mişel, Nes1!!1 ndlı altı Musevi 
gencinin dün Istdnbul altıncı as
liye ce-.za ıınalıkemesinde cemi
yetler kanununa muhalli hare
.lmtte bulunnıaktmı muhakeme-

ıoevamı s ünoü SahJ1"1e) 
(Niçe) nin günü 

olmuş! 
yen ve fakat aradaki !astlayı dai- (Yazısı 3 fincü Saıb.i!e<le) &tlat yoktur. Fransada işgal altında 
m• hedbinlikle ifade eden bir ha- l ~~;;;;;;;;;;;:;;;~~;;;;;;;;;~:;;:;;;J b·,Jwı:.11 arazide B<!'!.h imus ve vi!Ayı;t,. Fransırların, (h.iç)e kafiye 
va vordır. Her konn~an salalıiyet: J• tek: hzı fabr:k~Iwr bomoordıman •- 1 olarak ismini (Niç) diye telif-

- Kat'i wıer bizinıdir. Fakat, G u·· •• u·· N dilin.<tı~. Biltüın tayyare:.Cr·üslerinc Say.gen 10 (A.A.)- Son gelen "Muhal haya •• ,, fuz ettiklni Alınan filozofu 
111 c.Wlmti§lerdir. Aıkrnıaey;ıda E&Scn seh- C ıtd 

nıuzaffer olmak için daha birço_k rinde Kmpp !abrik~iarı bomtardırnan haberlere göre, ava asının he- Meydanı boş veya dikkatsiz bul- (Niçe), garp medeniyetinin iş-
)ıoqµlam "e acılara ;;atlanacağız.. IÇl"N DEN ~u•ı~. bızrızya· büyük çaplr, ve yeni ımen tamamı Jpaon kuvvetleri duğundan oın~ak ki, her (J.rSatta biı halini çerçeveliycıı 19 uncu 
bn kayıplara bakarak ünıidinıi-ıi (Devaını a Wıcil satıi!edeı (Dev:mıı 3 ünclı Sohlfede) hadiseleri kendi dileği ve gözü is- a•ırda, bu asrın rahat, ahenk, 
kesmemeliyiz.. •• tikanıetindc yayabiler. bir .mubar- siikfın ve muvazene hengame. 

Demektedir. Ancak bu acılarnı. T 'ç mı"lgon deg"'ı·ı Davacı iken suçlu mevkiine geçen bir genç! rir Alaskaya yapılacak yol Beh- sinde (insan üstii. Überınenş) 
ve knyıplann daha nrlerden iba- V 1 renk boğa,ına kıırulaiıılecek köp- hayaline bağlanmıç ve her 
ret olacağı ve hududunun nere~e k • ·ı riilerdcn bahsedcrke;ı: •Maatte- mantığın tepesinde kuvvet 
1ı 0 ~•r gide.:eği hakkında hiçbır on se .'z mı. go.n Enı·ştesı·ne 1·ftı·ra ederek dün essüf ne batıl fikir, ne mu:1ıaı ha- mantığına inanmıştı. •arahat yoktur. Bunun içindir ki, ı d' 

ya .. • ıyor. o günün şartlarına göre lıu bu iHciideki söıJerin manasını ve NlZAl\lETTlN NAZll k p ı • •• •• h t Bizin
1 
malıuda: lil b b 

hududunu kavramak güçtür. Bir gazeteci, TW-k mıva Kımı- a şam 0 ıse curmumeş ll _Ne dersİ1l üstad?. !!::fb;e~!~!:~a ih:re:ıf. ~: 
f"örçil'e nazaran diğer bir ucun k Ded" d 

mu Genel B-'caınr Ştil<rü K~adt'la h k • t d. f at ım e, L· felsefe usuJile ne de v'kıa· kıl tbıı haline !!elen Krips dahi son """ ~ yap rma JS e ı a 1 • • hi .... ..ır ' " - kom:§IDUJi; bizi en güzel üınil!le. ••• - Nesir müessese erının · çuır 
1 

b k" · d ap nutkllnda ·. • ' b" t·" dı" arı şu veya u <ış.ısın en z • G"ınıizder. birine d<$'u go!üren bu tasnif ve tertibe ta ı tu wıruı gı !iki ıck 
- Karanlık olan ve fecirden ev- kummuın üç milyon üye..: bulun.. ve hatta bazılarının farkında olu- tedici bir hakiki . c a a ası 

veı daha da kararacak 0ıan istik- ~"gunu öğr~. Foyası çabuk meydana çılEarak iç ay narak veya oıunmıyaı-:ık ızrar e· vardı. 
ball·n man•arası elimizden geldiği Sınıyorum ki ortada bir cle!IJ' f I lek t• d Bugün, işin hai<ikiliği yine 

o bapse mabk.ılım edilip tevkı" o anda dildiği bir Jıürıiyet mem e ın e kadar Çalışma Ve Cesaret azmhni- ••afı> vaT. Ti.ilik Hava Kurumu- U . bir tarafa ... Fakat hayaline bü-
eLbette ki herkes ist.>diğini ıste-~i kırmnmnlıdır.• ""'° üyeleri ne üç mol)c·ndur ne tiiu bir dünyanın inandığı, hiç 

beş milyon. Fakat mutlaka en arı: ltadıköyiinde Kurbağalıderede _imtina etti. Hakkında takibat ya- diği, dilediğini dilediği gibi ya- h d.ı" 
Diyor. Karenhk ol<l:ığıı ve daha d" . d "k" . değilse taıbik sa ası ara gı 

b . t on sekiz mi.J,yondt1r. Nahitbey sokağında oturduğuınu pınız, kcn ısın en ş• ayetçiyım..• zar. . d . Bil 
tla kararacak bulunduğu ırza Türk hava•larına Mlobı olmak ve isminin Haydar olduğunu söy- Bu fübar üzerine vazifclendiri- Dedikten sonra ilave etti: bir ihtilal devresm eyıo;. -
İngiliz sal5hiçettarları tarafından •·in nesi va.-sa hlç t.>reddilt etm<>- 1 ,_ "k' H d b" .. 

11
. d" t tiin dünya, mecnun şairin kor-. ... Jiyer. bir adam dün ak~am geç va- en memur .... r, şı aycıçi ay an _ Japonya ır gun ın ıs ana 

ifade edilen bu vaziyetin devamı den Vfil'mi'Ycceıı: tl'k Tilı>k \aı;avvur kit Emniyet Müdürlüğüne gelmiş, da beraberlerine alarak Sultan- ve Avııstralyaya kadar yayılabili- lrunç dünyasını (•az-ı sahne) 
içinde ~afağı,n ne zaman sökeceği edilebilir mi?. b r· l hanıammda Vakıf ham karsısında yor .-e bu •nıulıal hayal. olmu- etnıiye 'ltcmur ... 
hakikaten biT merak mevzun ol- Hava Kurmnunun ktmılduğu kaçal<çılık ürosu şc.ıne şun an • Devanın bir.eik hakikiliği, 

ı gün<ien çok ırzakıla:dayız.. ııu ım.. söylemiştir: 8 numaralı Mehmedin dükkanına yor da niçin Amerikanın Afaska- ) . bö .. k b" . ld du~u ka~ar bn karo ığın Avus· rum t:w-afınd•n ne;;rod!ıe.ı ilk ııa·o- •- Kahve almak iizcre Sultan- gitmişler ve burada nsulen ar~- dan Japonya~·a bir gün taarruz (Niçe nın yı• . ıı· şaır 0 "" 
tral~·a ve Hindistan ınüdafaasma pogımda ves;kalaruu lilzum•u• bir haınaınında bir bakkal diikkanına maya başlamışlardır. erleh;lmc• i •batıl fikir, muhal ğu ve h~r büyült şair giıbi istik.. 
tna1Jfık celin etmediği de ayrıca ı;a'Yıt:tke""l~ gJbi g<icmılş oi.:ınlnırı- aka b d .1 b ha 

1 1 
?t hali sezıniş hulunthtf.nnda ... 

• gittinı. lçcrtle kahve oJrluğu hzl- F t u sıra a 11 arı yapan ~-a » o u~·or ... 

KISAl:A 
NECİP FAZIL K.lf:ıA.KiıRS 

istikbal, nazariyesinin hakikati 
cleği.J de, bir gün bunu hakikat 
bilecek insanların lıcllibaşh bir 
zaman ve mekanda biitiin bir 
millete ve cihana h;ikiın ola
cağıdır, 

(Niçe)ııin billilrılcn. hir hayal 
ehramına bakıp gOz!cdiği {iu~ 

san üstü). hal<iki insandan hiç
bir farkı o1n1a·n1asn"ln rai;nıcn, 
kendi kendisini Ö) le z:ıruıet· 
mesi ve zanncttlrnle.s.i bn.kı ... 
nnndan, bugün sa~lnrmm, bı. 

yıklarınını ağzının vcı. burnu .. 
nun ~ekiine kadar kar~ımızda. 
değil mi? 

Kendi kendisini öyle zannc.. 
den ve zanettiren bu et. kemik 
Vl' sinirden heykelin: 

- Elinıden ne gclirsr, iyi ve 
doğrudur! 

Kan~atiui tasfiye etmek için 
biricik •;arcr bunun nllS.İni ii
kirde ve J.lroııagarıdad~ ınüı!a
faa etnıc değ'ilı ~ ınc ccb'ı- , .e 
kuvvette aramaktor. 

Bu h-Oyle olınadıha O, ina
nın ki hak'1z çıkarıfomıyarak.. 
tır. 

BugUnih1 man•ı~·ı nlc.c:i . ·in 
l;m·,·c!lc i b~t eti 1 :'.lene kadar 

'Vr ha,,.Jı.ha-. .,~ bir ~oru kon11s\l- mız aı drc;;:J.di. F•k.at bı.:n:araı en t A. ŞEK.in (Niçe)nin ıczuıi~ bulnndu.fr 
dur. ETfu'I İZZETBEıacE ....'..---~~~·u~·~va:wı~~·~un~c~ü~Sah~ıf~ed~e~}--d~e~b~a~kk~·r~ıl~b~·a~ıı~a~ka:·I:"~·o:_::sa~t:ın:a~k:ta:n:_~~~~(D:;::o'~aımı:::_~3~üc~· ~e~1 ~s~. ~1.~ıect::;•>:...~~~~~~~~~..;.;.....::;;;;,;_~~~~_..;....::__~~~~~~~~~~~~-------------~ l.uv\'etin nı.ıntığuLr 
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FALK FİLOZOFU 

YAZ SAATi 

Buı Avrap11 ...-lekel.letC, 
çok cnel ~8% santini kullan. 
m.ıya başl:uLiar. Yaz saatinin şu 
la)'dası vardır ki, iıısanı, işin i.n 
başına erken getirir. Günler ıı. 
ııaınıştır ve uzanuya deva.m edi
yor. Knrakış geçmiştir. 

Bu yıl, yaz saatln!i, her sene.. 
den du!ıa erken kullıım:nıya 
ufla.makta büyük faydalar 
vardır. Bi'lte, yaz saati, bütün 
)'urt üzerinde her ~İt .,_ı 
mekanİ%m:ısına muesııir olma· 
ildir. Yalnız mektepler ve resmi 
ılalttılerin yaz saefuıe uymııaı 
Wi ıleğilıfir. Elektrik tMarru. 
fu, daha çok yaz :.aatlnin tatbi· 
kine başlmması ile temin edi. 
llr. 

Erken başlıyım ış, erken bite. 
eektir. Işık altında akşamlan 
çalışmıya mecbur olan mti~•e
leler daha 82 elektrik ı;arfede. 
rek ayni ' i göreceklerdir. Er. 
kea kalkmnk, erken işe başla· 
mak lıem iktısadi 1-ir avantaj, 

ESKİ BİR --JIİK}.YE 

T..W.O. suyunu menba suyu. di

~. eattıkları iddiası y;nc ileri sü
l'llWI. Bu, doğru... Anlaşılıyor. 

Fakat, ;reni bir lıakikat değil ki .. 
saman saman ortaya ahlan bir 
l"YM demek, önleyici hiçbir tecl· 
l>ir alınmıyo~. yahut, alınamıyor~ 

O halde, ne diye lalını ederiz?. 

Saculann keyfini ~akta 
mina var 1Jlt7. 

PABlslN 

BOMBABDB1ANI 

RESAT FEYZi 

hem sılılıJ bir bzançtı:r. Erken 
kalkmayı kendisine itiyat edisı. 
miş insanlar çalışkan ve ah. 
ha t1i olurlar. 

Geç kalkan bütiin insanlar 
dejenere, teıııbel, tufeyll veya 
hastadır. 

Eskiler: •insanın üzeı'ine gü· 
nes doğwwualı..• clerlerdL 

Ne doğru! Bis, güneşi, ayalı.ta 
karplaıma lıy rz. 

Çok çalışııuya ıneelnına, dl. 
yorıız. Çnk çalışmak için uzun 
1U1,1tıana il.tiyaç vbrdl1'. 

Giınü, erkeın kalkarak mata. 
biliriz. 

fuken kalkmak lüzmn \e ih· 
tiya<ı, ak~ları bizi erken ya· 
tırarakttr. Erken .•atmak, ge.. 
ceye sahip olmaktır. Geç yatan 
insanların ~ihde doks:>n dokıu
zu gecclcrinı suiist İ!nal ed"1l U... 
ııaalardu. 

Yaz saatti hemen tutbika baş. 
lanmalıdır. 

---~-
··· --

Satılamıyan 
Hazine ga.yri

menkulleri 
-m[ik Bankasına 

mal edilecek 
Emlak ve Fy~;ıın Banka•ının 

umumi heyet toplantısı hıı ~ytn 
3 üncü pazart0 si .;ünü sııbıı.hlPYin 
saat il de icra cluııacakt ır. 

Di~er ltAraftan i.ştir ;\( hissesi 
olarak hazino tarafından m<'zkür 
Sarlkaya devro:lil •olş nhn mal. 
!ardan benüı satılama:ınış ve hin. 
netice tasfiye munmelelı·rı d,. '1e.. 
n.liz yapı.lamamı~ bıılunan l('\Yrİ 
menkullerin E. ~lak ve Evt.am 
Bankasına temlik ~lıını<r~k -nu
kabilinin haıinenll' sermaye.> h..
sabına kayde>lunması ve.> bl\dnma; 
devrc:ıluna<'ak g.ıyri menhıller 

ParWıı geçenlerde ilk bombar- hr.1dkı:ııda da ayni esaslarır tat-
'bik olunması Mal'ye Vrlı:iW-tirı~ 

dmıaııı, her taırafta derin aldslor kararlaş\J.rıhnııtır. 
.,........ Paridiler, Fransa Jıar. Vekiletln bu lıusW'taki ~ 
binin o en buhnnlı cllnlerlnde resi de umumi lı~yet toplantL•ın· 
dahi, tepelerinde bor.ıha ıönno- da tetkik olunac~ktır 
mitlerdi. Artak, ~ düaya Anluırada bir kilo çay 880 
Jıaainia sM>nlı bi~Uıi samıo- kunrfa satılacak 

Ankara 10 (telefonla) - Fiat 
ılenl~ 1ıu lıi61Mlere lıabnk, ho- lDlll'8kabe koınisy•mu şehıriani?rlP. 
.. ,1arını yen!den J•p-bılırbır. bir kilo cÇay•ın toptan 760 kım.ıışa 
J11a l"itES ve perakende 880 kurusa satılrna-

ııuu- kararlaştrırntştır. 

llAKKINDA ''it;:;;;::;=:.;:::;;:;:;~ı • Şelair Tlytıtron komedi immuı.- ! 

. 

da yeni bir piyes var: .Öbe ve 
ııtıbe..• bizce, burada 'bir zAfı te

tlf milşMıede t'tmek möaıkilmlllr. 
Çünkü, bu ökse de, siikse de ayni 
minaya a-elmez mi?. Siiksesô olan 
Mr te:r. hpkı bir ökse cibl, her· 
lı:esi kendiaine doğru çe.ker!. 

OONYA 
AYILIYOR 

.AıiıHat"'* HaJrf Mnhktia 
ceçenlerde yazdığı bir rıkraya 
fU aerlevhayı koymuştu: •Dünya 
ll)"ılıyor.-

Küreius, .... ı.., ma;rdu?. q., 
lal'llot idi)'M!, bacün ayılmq oldu· 
la lıldla edil- Babanızw, 

~ • Y8Ptlimı hili7or -?. 
,.,.. ..... 711Pbiuu bilir. 

AHllETRAUF 

Ne bacet •• 
Bir t...-aflan, en retlfrlt &ı Tliıt<çe 

kelimelere alıl!TISk .ı.~ın, kulafıı: zevtci.
mı..ı.., fedal<Arldt ediyoruz.. ÖbOır • 
nrt.a.ı, t>~ takun ilmi hu<etı.etlerdm 

t8'h>l'den haberler, ifadeler, ecnebi 
lrellme!erle dolu. Ve rtmia'!"l eı. fazla 
lutlll!llatıtlar da l)lım adamları. GHete
lerde bı:- lıaber çıkıyor: 

ct).niversitede kurulması k.a.re.ıtaft"._ 
rılan Kriminoloji l!lnıotitQsümln .ı.tıil-

si!. hasırlamnlftır' 

Ne hKet, cClnıtena iGlı>de zaten bir 
1Jr.i tme oı.n Tıatr.çe l<ell-leri de .. 
tolun, hepelrıi 7abanoı dıiden kellme
teıie <l<'iı.li.rellm. Bunu, cazete kelıdı.I 
:ysprruyor, habeırl v...ın ,.Jbl<a<laorlar 
böyle ifade e*tiil jçlıı. ~·,., de böJ
le ~U'«. 

BORHAN CEVAT 

Edebi Roman: 57 ----

Sen İ Unutmadım 
REŞAT FEYZi 

~ IW>ih mi?. 
- Tabll.. Ç~ hıı!cikatı söyle. 

ısı&, ona daha filli.la ;;ılı.rop ,~ o
lurdu.. Taw.vvur edemezsluiz, Btc~ 

tendi, o ılı.adar ıid<l~Ui lı:r~ler ıeçlıri.. 
_.ıu ıu.. n ... tiirlü çm!7e befvızra.. 
Ak. ODU c.a.eıu e"m.7i vicdani hiı: va
zife bUdun. Hıinıme!end.ye yalan söy. 
lenı.17• ır.ıecl.ııJ!'Ciuu. Bu yalııırıları, şim
d- llir.d edeyı.ın k~ aızln vaz:yeıinlzi 
kurtarmak .ı.._ı.n değ~ daha z1yade, o
aun 1'.tmııbını dınrllırme!< lçin söyle. 
m:ye -.:bı.lrdu:n; .• 

Süav.i, iclAllo IÖltıoı1 kesti: 
- ,,,.,. -1i.Jı. tıeo ce an& ~llr 

ctme7i tıi.r borç bilirim İcliıl ••• 
_ Es\.>ğtirulla.l. Süavı Beydeoıli, 

,ala.ıı. ııö7Jemab.-to dalla da ileri pı.. 
&im.-

- o necUr?. 

- Buııün Jsln --· &e-
~ .....,,,.. l>'ldl-''ik'id ~ ........ 

- Brııvo lcltl. Bu bırr!kUlıide, la
mn.. s.r.. ouıl tetoııııı.IC ecıeeetlmi 
bl.Jmj70ruın.. ilvet.. BUCUn, 8'laıt ... 
Şey .• Kaçta OisllD?. En mii&a.it blr ao. 
a.ı si>yle bana, çabuk.. 

- KuQta olursa Beyefendi!. .. 
- N•.ırl Ytlın.ır& eYde 7ok mu?. 
- Bug;;nleroe hergün çek _.ı.. .. 
- Ölleden oonra aaat dbı11e ••• 
- Hey h3y pferuiim .•• 
i cW kapıya dogru vuniye~e!ı;: 

- .Ben fula geç k;J.ırııyayaın, dedi, 
~im çai<... Müsaade ede:ı;tolz. •• 
Süav~ yandaki o<';ıoya do4ru qo 

ı:u ve ııeslendl: 
- Dur. dur .•• icll1 ... Bir dalı:ilıa.. 

IJiode bir ""' Uralılt <IOOilp cekll: 
- K""""" balana. Bir ter delil - ... Bir_........_ 
- !amnet .... .ı;e,.etmdl ... Te.. 

i.ııtdlr ........... 

lloğra ıözll il r 
adam .. 

:ı.ııı<A>ulıın oriüıal tıpler; vı.ırdıl'. Bu 
ıe\'B't, maeıeseı. blı·er .o.klşcr ar,paı.u.dacı 

oyrJı.yor. Bı.ml:ırdan b.rı de, menuın 
Müht'ııdis Kianyaıter Nıır•cidııı Münı;l 
iil. llttslcğ~"l<ie tam b.r .h•'>"' 8".hıbl 
oJao Nw-edıci.ııa ı\Iü..vı, bir tö~ım ori.
J:r.al etUô~ aah 01 o:.a:ı, ÇJ.l..,ckan ve 
Cı!lı1assa Istaııbula ı;ok fa.)'\!alı bır &

d""1T..Cı CAıoo. o.wnu_ t.'ldd'-'n bir kay1'}. 
Llr. !lıh.Gl-Le.ı.ı! y~k cue-k.tcp.ı.t:ı·de .k;Jn,.. 

ya vıc!-t.sör~u~u yapa~ mcrl.:ı;.m. bk' 
••m>Oniac da, İsla4ıbul Şeh!r .1.i<c!.is
d,, t2& !dl 

O, M<clloln doğru oöyl,yen, şciıırln 

&.:hlı:Wtc.rıe taa.llılk eden mciit!uerıılde 
ac-! dt oka, bi:Hün hcti5.HcaL!.erl olduiu 
i•ih orıa,.a. atan, mt."'J.!tli Ct'Sa.ret Sı<NU. 
bı t:ır adan;dı. ş:nıdj, dt.vıt~.i.nl bıt.i.ı'

n~:, olar son Şefi..!' !\Ieclisı i~t~abıc.ı. 

dJ, Nure<lctn Miınşl f.za değ <il. Bmıı.sı 
a bcblıH b~i:ın;yoruın. L>en;i.et.ı.yle fazla. 

n~tfgıol oklutu iç!n. .\z3!'lğl kı.'11d.ısi mııL 
t .... -!lıt' :r.! L.. yok.sa, fı0zla nvgru söy. 
li.üy{J, d;ye, int!h&p IJ'Ll ed:ılnıenqtJ.. 

Yairlı-ı Nuredd.u Muujf, Bt.:led.yeye 
çok 1'l<mı t.p:ercıen ide, llatıiı. cLyebi... 
hıo.11'.. k.. Nw-eddirı .Mr..qı .Bf:ı.td·.7e
de u.i.fC!.JS azası oi.ar:~K detıl. B led.ye 
t q'ltı: lı \ı. lç.nıl e faal bir mt vır.: alma.il 
ia~. OnLn bir çok iddiaları vardı. Geıl 
b ... -.. .rn, öyle .ı..se, bıütLin bJ aksaklJk.. 
larl ~.atı et.. tanıı:ruJa.. ke:ıxiıs.ne bir 
lc:ıt.ıil y<:.pıhr.ak fktfza ec!erd:. 

l'akal, bir çok le:tel<Küll«i:wizde ol. 
C:l 0 U g,b, IUaa.t.'S~f, ('lemAolii.!'l yerli 
)'t !'tnde kullarmı:ı,yrz, k:ullmamaya. 
J\j'6ll.C'1~ette çok veıriın 1J elemanlar var. 

<L"'. Blmls.rı araytp b1t1aını4mışız. 79-
ı:ne kcy&man:ılŞ"..ıdır. 

l\wrddin Mi.nj:'nıcı likilier;oden., 
Şı lıir Mecüsi.ode ba bulumlı..tu za.. 
Jr~ı'ar. p~ Altı ~&de edili.vordu. Fa ... 
k!l.t, ;;a!r!p b~ı· tıccelli -i.;yi bo..tnla'ım

onun o:r çok ı.nütaleala.-ı, nedense, 
p~.< c!Ual,ye alımnnd>. Çüıılctı, korw
fu:k.e!:l rnecIUin umum! h•v~ma 1.17-

m.ya 1Ü%Um ve ~h\\y:ıç görmez Do..,, 
CJ!Jdiğ ni uluorta soy.et"d!, 

N w·eddlıı MüDti buııiln yok... Nwed
din J\lünıl, yub;rıda iiJyltdiıl•m ııi.lıi, 
İ.•tn'1bı>iun oroj;oal tlpl,.,,..ıden biri 

lctl. Iltı tipler, gl1:til<re azalıylr. Onun, 
bLr çok hirmnet.Ieri vı:dır. au hlzmet,

ler:, e:beUe kJ, lıa:yırl.:ı yAd etmeit li
•.ırrd«. Fakat, 1ı&rat'I& etylıtmek: bir 
bon;!w l<i, İ.slanl>ul Bc!Miyeal. Nu
re~daı Mlloı;:dCn ı..tl!ade edememif, 
etnr<'~ini b1lmemiş VE!"Ja etmek isteme
D>IJHr. 

Allah nılunıl 1>71eJln. fnto..ıı.ıı, dl. 
ha ıhrvvetJıi bu ııevl sJ.mı\11.rıma 7et.l
Ş:r. Selıre, meml • •e lı07Ult ~ 
le: !fa ed~rler. 

R. SABiT 

Leblebiciler kongresi 
Merke~ Cağaloğhnıdaılıi miişte

.rek esnaf bili'< sunda ola.p. Lebleıbi

ailer Cemiyetinin yıllık J<mcresi 
dün ekseriyet olııad.ığllldan 16 
Marta mra.ıcılmııştır. 

Elektrik, tran ııay ve tünel 
iJarai memarlarıınn terli 
listesi Dahiliye Vekaletine 

gönderildi 
~hrinıiı elel<trik, trımrv~. 

tünel ve elektrik idaresi memuı-
alnn.ı ait bir terfi listesi hazırla
narak Dahiliye ıl' dtfiletine tasdik 
olunaooğa gönderilmiştir. 

Oniversitelüerb ıebeke kart· 
lan trenU,,.Je Je mııleber 

olacai 
Ünlverstte ve yilkııelı: mekt'I' 

talebelerinin şebeke kaıtlan bu 
ı;abahtan iUba.ren trenlerde ıta

lebe aylık abon<"man kanıeleri 
tarifelerinin tatlı~ de muıt~ 
ber olecalı:tır. 

m edlp ~ SQavı, ...,uruıım 
1ır'1nlıllır lıı>l*l blı' toııan halinde lılL 
K•1'ııı~ kederin, izlır .. bın, acJm111N11, 

toııru.ı.z~ın, 1ıeredd:idün. hoilanm&· 
or. Urib>r!M ut blo bir billln müc&· 

. d~ie ettıtı bir mihrak ooio-tıı.sı idi. 
Ajuc alır, Ta!ıskn nıeydanma doğnı 

yüruyomu. 
Yoıııun, bi1kln bir llıalj vamı. Şf>lı

rın ycı·bancı oları Wanılara marusus bir 
sai~ııışı, geçen otomoblDenien. 11'8.~ 
va'.)'lö't'd:>n garip garl'!> ilrkll§ll, ha;.!A. 
aııımlarmın bi.ı'ibkine c:lol::ııııı vardı. 

Oınoılacmda, bir afırl.ılt b~dlyoı<iu. 

Dalgın ve pel".prı .. 
Nereye gldi;ırordu, bı•n.ı hiç oı;şürı. 
~i?. Nereye cıdecek, n:çin g.de. 

celt, bilımlJ'o<du, Cııdd<>den -tı Par. 
Ol<4'!kapı:J'& doğru ;yürll,yonju. Genç 

a.rtam, tı.yalrnda belit• ilk defo, bu ka
d.ır ml.ısl<ül bir vaziyetle luı.ri< ~
ya idi 

Neviıı.in, 7utıjın üz.eriııtte!<! ııo!gun 
yüzünü, dağı.nıJı: saçlarını, p;ırWdı#ı. 

ıu J<aybe~. içleri cl<fll dolv gihlerJıııl 
hatırladı. Süaviye uzattıtı elleri, cı.

ha çok !ncelmlıı, kfi\f.Umilş. btlm<tmu 
glb~. sararmıştı. Genç ada.nı, oda.nın 

lçiııe. ııalJnqe giren pıre>fesyocel bıı. 
artıısı b.,.e--iyle atılmıf, tırzla ıı:ar. 

-11· /Kasadan kay..-===========1:-.. bolan paralar! 
Doğu cephesinde Rus taar ... 
ruzlarının muhtemel inki

şafları ve Alman müdafaası 
Yazan: İ. S. Eski Bükrcş Ateşemiliteri 

Doğu cephesinde Rus ordufan 
yaptıkları mütemadi taarrm.larla 
ILmen gölil ee.nubunda Velik.ilokl, 
merkezde Moskova • Smolerısk 
yolu cenubunda Bıiyansk ve ce
nupta DinyererJ>"tnwsk köşeleri· 
ııi meydana getirdiler. Rusya step
lerinin karaktşı gözönüne getiri
Iirs<', Rus ordularının daha ziya
"" piyade n süvari birliklerile 
kazandığı bu muvaffakiyetler lı:il· 
çünısenemez. 

Velikiloki şehri LPningrad ile 
Smolen&k arll.'lında önemli bir de
miryol mevk.iidir. Snıolen...Jc Al· 
man ordulannın umumi kararga· 
hıdır. Diny<'perpetrunk ise çok 
bllviik bir ..,nayi meıkezidir. İş· 
t<' J!uslar bu uç şehre .:oğnı taar· 
rınlarına ağır bir şekilde, fakat 
azimle devam etnıelı:tedir4.,r. 
Eğer Rıı<lar Velikilaki'yl alır· 

larsa, Leningrad ve Ladoga gölil 
cennbnnda buhman Almuı kuv· 
vetleri cenuptan bir ihata tehdi
dile karşıla~a<aklardır. Zaten Rm<-

Tekaüt Sandığına İmtihanla 
memar .ılınacak 

.Hususi idareler tek&üt sru dr~~ 
na )40 • 170 lira ay ilk ücrPt ""· 
rilmek u.ıere rnütea:klit rr>P.mu•
lar ahnak maksarlile hir müsaba-
~ ımtitıaru açıl!m§lır. . 
As~ari lise mezunlarının girebi· 

1ecckleri bu imtihanlara ~tirak 
e1ırn<'.k istiyenlcr bu ayın tR inci 
çarşamba günü saat 16 YA l<a<kr 
Ankarada Belediyeler Banlı-a
sındaki sandık müdürlüğüne 'IJ''Ü· 

nıcaat edebilirler. İmtih~" avıri 
19 uncu perşembe günii ıınat 10 
da icra olunacut.r., --.. --

O•kiidarda da bir lıuaui 
-1a~ hnduvor 

Jlillt ıoonmma kanunun• göce 
kunılaealıt olan hususi mahke
melerden ikisinin İstanbul cihe
tinde ve birinin Ü sküda.Ma ku. 
ırulınası için kadn•lan hanrlan. 
11\lflır. 

lar bunıdaki taıwrruzu ilmen gölii 
cenubunda Stara Russa'ya kadar 
genişletınelJe bu ihata fikrini 
gütmektedirler. 

Merkezde Rejew ve Viazma Rus
ların topçu ateşlerilo ten.ah taar~ 
nrzlarına maruz bulımuyorlar. 

Rus kı•kaç •ıtarruzumm kolları •· 
rasında kalan bu iki şehir bölge
sindeki Alman kuvvetlerinin geri
sini yiıni Viyazına • S"10lensk yo
lnnu cenuptan kesmek arlık Rus 
ordusu için irnkinsız biı- iş dej;'İl· 

dir. 
Orel • Kursk boYliilda Alman 

hatlarının ddindiği henüz teey
yild etmemi tir. Fakat Hıı.rkof ile 
daha cenupta Stavjdn'ik arasmda 
Ma""1Bl Tim'lçenko'nun Dinye
perpetrovsk Şt'hrine doğru llerle
dil:i anlaşılıyor. Bu iki şehir ara
sında Rus kuvvetleri Dnneç neh
riııı g<'rmi~tır. v., H:ırkorıın re· 
nl!p batı. .. na düşen K•asnograd ile 
Pavlograd şthir!Prini işgal etmiş 
buJunnyorJ·!"!', unn göre Ruslar 
Diıı~·eperpetro ·sk 'chrine 100 ki· 
Jometre mc•o'cye vuınışlar de
mektir. Sıt J,alde Don.,ç'de Alman 
miidafaası da bir s~nıntı geçir
m<'ktedlr. Mar~al Tim01;<'nko 
Dinyeperpi"trovsk'a cri~-:irse ve bu 
arada cenub" doğru taarruzda 
nı:n·affak olur~a Alman cephesi 
Stalino • Tag:uım~ hattından c;i
ziilrniye ve bt'lki de Jlfelitopol'a 
kadar gerilemiye ı:ıw.cbuır kala
eaktır. 

İ§te bu gihl sebepler dolayıs>le 
Rus taamızl?n kiiçiiıuscncmes 
ve muvnffalı.iyrtleri de a:nmsarıa
maz. Alman erdulann• - kadar 
yıprattıkları i•e, bahar içinde an
laşıla~aktır. Zaten Alıı.ıt!arm 

ı mukavoml't i~in ekseriya ihtiyat
Jarla rnukalıil tanrruzlltt' yapmıya 
meı:bm kalmaları, Ruıılarm taar
.... btbetl baJdrm.ia Ufi lllr ft. 
lıılr vermektedir . 

2 otelci kardeş cürmü 
biribirine yüklüyorlar 

M'ısafir ulduklan llzm.irdd'.tl 
cHatay. oteline emııneten 8900 
lira para ~>'rakan ıki tüccarın hu 
t:>aralarmın kasadan kayboldu
ğunu Y~ıık. 

İııınir mu.habirı.ınizin tıildi>di
ğine göre bu had.ise asiye ce:za 
~ahlkemcsine intikal etmiş ve 
otel sahipleri o!Jn Beşir ve Ab
dülkadir .mahkemede sorguya çe
kibnişlf'rdir. 

9uçlıılaı'(fan Abdü1kadir kasa,. 
daki paraların k~m~i Beşir ta. 
l°'lfmdan alındığını zannettiğ:ni 
söylemiştir. Be~ir ise bu hırsızlı.. 
lh Abdülkadlrl!ı yıoması ihtima.. 
!inden bahsedert"k es~sen AbcJ.ül-
1t:ıdirin Kilist<> buna benziyen bır 
v~k'anın suçlusu lbulund\ıtuı.u 
idıdia edPrek altı ~ahit ismi söy'r · 
ı tir. Suçluların tahliye talep.. 
lni recldedilmişıir. 

Mahkeme, Du sa hitlerin celbi na 
karar vererek !alik edibniştir. 

OÇtlK HABERLER 

+ Atina Be!Mlye.! İslı:nbuı Bele. 
~l Y••dığı bır me!rtllJlt.B eör>de
rd.<;11 1000 koliye teş->l<kllr etmiş ve 
b:rnUll ltadesl olıır•k y•ğlı boya bl:r 
tai>lv ııe bır al>üm aed(•• etm~r. * YJ11Von ve kalll!:>!'<.tle<i,, renaı.ı 
flDl'I<:n<lerıne 16 Martta b~laruı..
cLJı:lJr. 

TlCA.RET " S.A.NA.Yl I 

+ Dün b r a!tm o~z tl~ lkaıdan .._ 
tıhnıştıı-. B.:: gram &1.il1,:e t.ltm. 450 ku... 
rllfltur. 

+ Mtaıeka.llıt V<*ili Amiral B. Fab
ri J:.ıııin Ankil>raya gll'lliJtir. 

MVTEFERRlK: 

* i\It:kf..cplerddcl tale:be!t-ıın nüfm 
hİİ'i ;yet cil:>ıdanlarlJllD, doi)·;ıılara ka_ 
yılları y<>pıldılctan sonra talebelere 
C<ri ver;lınesl 111.aıw::f \'ekiıleliodıon 

l:Udir i~nişllr. * Tanıbyada Ari<f idi !Smıude bfı. 
rhı.-:: bı<ikletle çaırpara.Jr yaN1>:,Yan Ni.. 
iM ofu\ Asll7<1 ı inci Ceza 11nuııı.-ı 
t•ra!ındocı ı 111 ı..poe mahlr.llm olun
n: ~1ur. 

Aynca, Zonguldakta 3, İ""1ir ve 
Ankarada birer hususi mahlı:.eme 
teşk.il c.lumnaktadır. laaaa: Uıımao Cemal KAYt;lLl 

Ş.lırimad• ıpek ~· 
satqları aalıyor ! 

ŞehTlmlzln bazı maruf alleJe. 
rin<ı mensup bd~ &Jllar bir kaç 
!r:-:lnd<'r.tcrı .ipeıt çorap (ferine 
met'SPtize çonp.p giym<>ğe başla

mı..<Ianlır. Bir haftadır ipek çorap 
11&tışları da umumiyetle azalmağa 
başlamıştı.r. -----

Kart maluı:.ilinJe piJe 
İzmir 10 (Telefonla)- Beledi

ye R•1sliği "'hrinıttrle pide imal 
olumnas>na müsaade ve~ir. 

Kart mukabilinde olarak 150 
gramlı.k bir pide 4 kuruşa satı.. 
lacaktı.r. 

Bir miiletti• ınaavinfiii 
imtihanı acıldı 

Ziraat hı.rJı:asına yiibek mek.. 
tep mezunlan arasından •müfet. 
tiş muavini. almmak üzere bir 
mıüsalıaQ. lmtihaıu açılrn1~rr. 
İmtihan nisanda icra olunacaktır. 

cll!•inın ellerini tutup ~ &il. 
~lrlhtteıı, aolı* ııoluia: 

- N.lliııs.n Nev!ın?. Nevi.ı içim ba8-
ret ve acı dolu. •• Diye lnlemlşti. 

Genç lııedının, Süav;oln b•ı ilk oOm. 
leleı'ne V'Ordlği cevap uzun bit sllkQt 

clmtlflu. Sonra, Nevin, sıın:yelerce 
&Uç zapteıttiği ClU y~Janıu, bo~ bol .... 
kıt..ıııış, bıt;ıkıra hıQktra. uzt.:n uzun ağ. 

lanııştı. Neden coııra. Nevwı. kendine 1 
~o.?-l:r glbi olmuş, akıtt.ığı göz ynşlan o- ; 

nu b'.rav a91nış. &elÇ ad~mı ~ 1.Ellft ı 
seyre dalm.,t,. Yorganın ehmda!d 

g·i ~e,fı ağır dn- "1jp blk.,.or.ıu. Ni- 1 
hayet, orurn ilk •özü: 

- Snavl beni nasıl eC:ın"tS.dın! _ 

B,ıgOn~ kadir nasıl bekayebl!d.!zı?. 
o.n l<Ulu. 
S vı. saom, on.a vercı.tı cevaph>o 

rı ~>~rlı;yordu. Neler sfylom•~. ııae:l 

ttr,dlar inşat etır.=ı · ctl. Oda~·· der'.n 
blr ıül:(ın Jtıııpl.:ımışh. Teal::ı! bir ha. 
va vordı. C<oıç kadın, a•ad• bir, SQ. 
av:nin 1ıey.,.,,.n1ı hit.ıcesııı1, t..ı. aere
nad18'Tlru ,.arıda kesıy'>!' ve: 

- Em.! düşflnmedon de ;yepyab!

liyor~un... Bunoo. mı."LmkC."l oictuığunu 

*'>Jımışa i>enı.cyorsun. .. 

~omu.. 
amı v ... 

- li&yır, şimd; edecek! 
T..ıorar a)'lll adam.i Oalup ondan kas 

zta ıprf>ti alarak: 
- ~4ndi edemez! 
- Edecek O.Vorum .na! 
B~ son •in. Uıerı.ııe A;;ık DiYoleo 

buıe: 

- Hazırl&noı. çocuklar, dedi, a:lea
ta <iuırı.m, sıvşma& kolay O.oıbı.mJ 

l'atıon h.dat!t.ı:e t.effi.tUı.üne dönmek 
Wtrlııeıı benkı bail;ırdı; 

- BI.! karı ya ştıudi §tU!k;,yı tekrar 
edece&. yaııı.ı doı ou<ada.n defo>UQ •• 

O daha so<ılnü bltım1eden Ni&1'nn 
biu cO.:.erm.it olduğu Altınbaş Rlıl.a 
kf:o"t".ıı. .ınasa.lııa.nnaaka yaırı )'c.rıya do
lu rak; şı•esiıı.i J<.avmoa bGtWı kıw
velile tıeciıluuiıı ka!Hına fırWıt.ı ve 
bu 'kocı. şişe onıın "lııınıa ortasındıı 
ÖJ'le bir paıla)"~ pa.tladı ili tabu>ca 
b&>\.e1.sdıl. 

.Ari• 8')'"'°1 tıri17on fıT~ Y9 
1ıtr.b.ııa., ç;aoa.....ı. k.ııçcool ı.a.çmıa 
id. 1~ Wnci bi.r flje d., t.avıı.naa :ranmı 

beı yüx mwı>lui< fanoıa ..,iPct' Ol'IM* 
bütıb"1ür. a.ilı>lobı•lle!r ve k•~!ı.uaola: 
oldu. 

bu ııü·rilltü, patırdı ve çııi:ııuar, P. 
~rr.,4,aı arasında bu b41Jllık ne ta.. 
daı aup;lü.. BUıınıyorum. Ya bq, on -
ıuye, ya bir&ı daha fıırz!a .• l.Jerlı.eıı, ;yl
ııe ""'1Ui< ve lıoiLlk iıır i<JtC .. ~ •• Ve 
•l!U•wıdan bir baııl<A ,J<:<, <.;r b&jjka 
lut'lL, Bl.ll"· ı 1.ao taral'9!rrıa yine sıra 
sıru ~ti}J~er, fıçılar ve rıt!la"Jna bin
~ıkJer, ki..içüık. hasırlar dizilmış ıe-zca_ 

Ilı ıını.ı$ ve • ...:ı.ı. ..ı.t reel'.!) bir ııea.. 
tı:.n mc;rlıa.ıe idi. 

..,,.;~klt-u bı.ra2 yllV3rla,ıl1 benrz.;yen bu 
i'C.IM.n nıeyha.cıeo.uı CllaiaL!rınA saçlı. 
sl1tPllı, yaşı.ı, kaninin ellerı ualı, SU
miJ'l.ın 1">~tıık.la.:rında. koca koctı. kıtBP

Jar c.Jiln ve ıllk1an, k•7öf~-tri bu.o 
&Llrk.ü ada.mhrrın kdık kı.ywfetlerıne 
t.c,,,..cm~·en b:.r btkLm aıctam.iz..r ve 
bunL:ırın 7aıwıda da. ,.ine bJl1t.ri, du
:-u.ı. · rı. sı.l3 r~ tuv-t!etle:i bugü.'1.kü 
h "Jınla ... a benzem.yen ba-ı.1. la.c.Lu.iar 
"\'3.rdı. Bu saçlı aakıllı ft e~ aısaılı 
erke.kleıden ı...rl, ga.tCt şehre zıJ~ür

dü, utlb yuz kart blr i<•ı·••·ır.bajja.. 
Y"- L~r.ıziyen bir iıhtlyarUı ki t.~'Z kcrı... 

cLım.iZJ. orada Quldu~Ul"'OU1. zamQ\ öt.e
k ,e.Iaı çogu &epien1ş, yu\ arlak oir 
m -sa etra!lıDda hep hilrmeUe onu dm., 
l.iyl.: ı·la.ırdı. 

K ı hk kıya/et b,.kım:L'"ldau tam bir 
aer..e"ıye benziyen yalmsyak, bqr 
kab:.k b• OlOl'ı.ık. ta nıeytuw:ı>aı orta. 
s•ndai;l fıskiyeli havu~t:n ktnarma e
jıilınlı. yoswıiu fll>YUU lÇ/Me !!kır fi. 
kır ka:y<ıaşa.n '"" kevım l<<yilll ötl>
ı•.ı J-uroağıılara ka.-;ı ellndcki kil. 
çOk tılr dejlnetl, muntazam bir tempo 
lle dıınnadaın llllllU'Onl:ı. llQ, kendt
ısıl&I .,..- bulur, bulnııız 1;;..:m Ko.. 

vuk PJiaa .nblbi ilk ~llCe b:ıvm 1>9-

şu.da l<urbajalara dCKn•k '"'"'""ııı bu 
a.:.ı.rilı aö&mı aeltiml.ı.nak < ld.u: 

- l!ı&erh&ba l>'ri.ın, ii•!Adını ııl
c!iıA! 

Ot•k.l hiç iı.Winl boml!J'arhk cevap 
Ytcl"d:; 

- 11:eınlllba, ey balkab~ bot sel· 
din. .ata gc-1dın? 

V• &ralarmda 1ÖYle bır kunuııma 
tıış•cıdı; 

- HOi buldllk, uıa bulook ....,,._ 
sen mı yapıyorswı orada öyle': 

- Kor det;islııı Y•. ne >•ptıi:ımı 
gorüycrsuıu t;lte! Havuzu.o !çiuae şarkı 
..ı.yJiycrelı ~ lı:urbatalan ma.
ıs\rcluk, yml orkea~ra teflıji 7ll>J. 
]"Otlurt! 

- Aıınan üııladım, l>enlmla alaır .... 
ediyomun?. 

- H.ı.7ı.r_. eeıo.lıile aı.,. ctm.yonmı. 
ıu. )uvaırlak mMarun etrafına topla
nıp, O 1ohuma kaçmıı '-•plumt>ota sa. 
ratlı lıerlil can ve iönülden diıJl.iyeıı 

tud:a:a'.ula ~ edjJ-ocuııı! 
- Kınıdi.r o tohuma l<açm11 kll!lwn-

bala sıratlı dediğin adam! 
- Kını ola<llli<, dıelinlıı bin 
- Ad~ .... oıwıı? 
- T•"1J'""1.ı.adlfl m& 7alı.u. lllllillluır 

Sıııaatı 
- S<Cll'I deli midir?. 
- Hem de zır dalidlr -1 
- 1·a onun etraf1 11 d1 SHer kJ.nıhl\. 

dlr?. 

- OUloz da ondan inlilba, ilıııaıı, 
f!k;r alrn17a ve onun cll>l ınf'lb,.. bir 
4lım, moşlıur bir kıs:ı.!l o•mıya çalışın 

bir tal<ım zavalhlardır. 
- Onlıı.r>n adları ned.lr?. 

- Zır delinin sa.l;ındak.i onun en 
jslidallı çllmezlerbd<h Pl,ton<ıııır. o-
nun alıt ytı.nınd.akf kadın, bir dEfıı ben& 
bile toııg:ıya d!iJ{\nn•ış olan ıeytarun 

kızkıırdeıl Ba.yan Ftrinl'dlr. 
Sold:ık!ıı-e K.!~on .,Jer, omn ili. 

tınd~ki Pe1"!ı:li<dn me'jlwr eli bayraklı 
n:.ant "'tr.aı A91>atııya.. Onaıı bert tam"a
l:rı<i<J<! çenesi d~ Diıncswn.. Di.. 
ırostenır tam k2ıl'lısına k11ruim~ ol:ın 
da b!llı:l, oadao da.ha i><'iboioz. daha 
g• ıeze ola'll avukat ve baUp İpeıridi.s. 
l\~c<isde horul hor..ı uyuk:l.ıyan da 

m•ruf tsrlhı;i Tı.,ldil... Daha ölekllere 
gf'liccı:- onlar da bunlann çurçurlan, 

yanl ~lieln dilkün.t~ aı.ııyı .. 
B:zını moruk. ı-ıız bafıııda ltısba. 

ia'ar& m~iııtroluk eden b" -ip a.daın. 
la tı:ınlnı konUJUri<ea biı de havuızı.ın 
b~~ Uer~i uzu.ıııea bW maanın 
oevresiılt' çö!ı:miifl;üık. Slmd!lti ,......,... 
!ara bemem\J41D kıııe poturl·l bamwı.. 

(De9mıı Yaı:I 

Fransa ızerıae 
bava aiı ın!ar:. 

Ym:onı A. Şülırii ESMER. 
İngilizler son günler ı.arfında 

işgal altında b..ılunan Fransız 

toprakları üzerine üç akın yap. 
mışlardır: Bunlar n ıbiri, Fransa• 
nın şimal sahill,,rinde bir .-adyo 
,dinleme istasyonuna para!llitçii 
kat'aları taralından yapılan ba..
kındır. İstasyonu .• tesislerini talı,. 
rip ettikten sonra İngilizler deniZ 
)'Olu ile çekilip ı;itıniljlerdir. Bu 
basloının hedefi, düşmana aıt bir 
tesisin yı>k edilrn~sinden ziyadl, 
di.işnanı garp cepııesinde 'r.er ih
timale karşı kuvvetler bulundur· 
mak ıorunda hırakınası olrnak 
gerektir. İngilizler Norveç sahil. 
!erine de buna benzer baskınlar 
yapmışlardır. Alman işı;ali altın
da olup da Narvl·den Pirene da~. 
lanna :kadar uzanan geni• sa'1ll
leri bu nevi baskınlara ka~ı k'>
ruıınak, Alınanlar için yeni bir 
kaygı kıonusu olacaktır. İkinci ha· 
reket, Paris yak•alanna yapılan 
bir bava akınıd:c. GHek lngiliZ 
ve gerek F•an:;ız kaynakkırının 
verc'iklerı ha!>crl~rc göre h:ıva 
akını, !'ari~ y~klrıarında Rcnaul 
oıtom'.ıbil fubri~a$'lc m~şhur Sevreı 
çini fabri'ka<ının üzerine )'apıl· 
mı.ştır. 1ngili7.lec. A.hnanya için 
sil® ve tank irr.~1 etmekte olan 
fabrikanın ağır surette tahrip e
dildiğini, yani ga}'cnin elde edil.. 
miş olduJıunu bildirmekWirler. 
Almanlarla Fren.•nlar, dr, • d'cğ.. 
rusu bazı Fransııl.ar, tahriyı e<l;. 
len fabrika üzerinde dlll'.:nayıp, 

bazı işçi evkrin'n yıkıhnası ve 
bir kaç yüz insa,...ın da ölmesi iir
zerinde durmaktadırlar. FransıZ" 
lara göre bomb~:'CllR'!lan neticesin 
ek üç yüz kadar işcl ölmUş ,.c bin 
k~i de yaralanpı~t1r. 

Ü ciincü akın da evvelki gün 
yine Paris civarında MatfDrd fab
rtkasma yapılmıştır ve tafsilatı 
'henüz gelanek:ted:r. Ren<>ld fa.b
n1t:asııcn bombardımandan scın. 
ra ibretle ııeyredilecek bir man. 
zara, bam Fransızların bu ohıy. 
dan iç politika n'mına ta)'dalan.. 
mak istemeleridir. Düşman düf' 
mana rahmet olmmaz, söai anJ.. 
ımınca, Almanalrın, geçen sene 
İngiltere üzerin!! kendileri tara
fmdnn yapılan s~rt hava bombar
chmanlannı unu~arak, Renault 
fa,brlkasına karşı yapılan bu hava 
akınını, propaga,,·ialaq için isti.5-
mar etınclerl tabii göl'Ölrnelidlr. 
Hakikat şudur J<i bu harpte, ilk 
defa olarak, şehirler üzerine geli· 
şigüzel, bo.Wa ve at~ yağdıraıı 
Alınan tayyareleri olınuştur. Lonıd 
ranın ve Daventrynin bugünkü 
halleri, ,ı,u hava bombardlmanla· 
ınrun birer !i<lhld.dir. Haıl böyle 
ilte'l, Almanların, kendi işgalleri 
altında bulunan harp sanayhrl 
ibombardıma.n ett'kleri için İn· 
giılizleri suçtu görmeJ...ri, en hafif 
tabirle arkıntlır. 

Fakat bu meselenin asıl ibret ve. 
rici DOkta.ı;ı, Fransız politika a· 
daml•ı.run hareketleridir. Baş. 
vekil Muavini Darlın'ın bUDU 
•milli feiaket. sözleriyle vasıf· 

landınl)ğı ve bu yüaden bütün 
FrllllSlmll l:ir gün yıu; tutmaya 
davet ed.i.ldlğ\ Vişideıı gelen ha
berlerden anlaşılmaktadır. Birkaç 
yli« kitinin ölmesi. de teessür "" 
yandıracak bir olaydır. Fa/Irat blı 
!'ranaız Başvekil Muavini, cmilU 
fellke~. balı8ederlııen, acllba 
P'ransaıun 1940 yazındaki mağlfl.. 
biyetiııi ve .mmr yas. günilnden 

baılısederken de acaba -müıtareke
ni.n imza e<lild1ği günü mü murat 
etmektedir? diye bir ı.ual akla ge. 
liyor. Hayı.r; •milli felaket. adı 

verilen o\ay, Fransanın da dilş
manları olan deovletler için silan 
imal eden bir fabrikanın bomhar. 
dımanı neticesinie bir kaç y.U.Z 
Fransızın öhnesd.ir. 

Acaba bu, poli t:ka hırsının tel. 
kin ettiği y-anlış bir görüşün ifa
desi midir? Yoksa bir propaganda 
manevrası mıdır? İkinci ihtimal 
daha akla yakın gçliy<ır. Hedef şu 
olmalıdır: ~'ransız halkını İngil· 
tere alf!)'lıine kışkırtmak ... Ç.in· 
kü halk etkiın, aynı zamanda in• 
giltere ile işbirliğinde devam et
mek ıstiyen Dö Golcüler aleyhin• 
<le 1rntkırlılmuı olacak ve entic• 
Vişinin, dah1ı do~-rusu Vişide AJ.. 
manya ile işbirliğine taraftar olaJl 
zümrenin durumu kuvveti~ 
tir. Bu hale bllltıp da Fransız mıı. 
letlne acmıamak elden .vlınez. 



~liu yazının meünleri Auattoıu 
Ajansı bült.~nler!.nden alınmıştır) 

Tclhi• eden: A. SEKlB 
B<>rlin - Yarı resmi bir kay

naktan bildirildiı;ıne göre Alman 
H~:iciyc NLız1rlı~ıı-da bir suale 
ve len t'C\ &.t 

1 
1\lm.anyanın An· 

k "a büy.ük "lçısı Fon Papenin 
iz· ııat vcımek uz0re önümüzdeki 
hn ıa HCL;.ne gdmesinin beklen
diğı bildirilmi.ştfr. 

s. KRİPS'İN YENt DEMECİ 

Londra haberine giıre, milli ta
Sfü'iUf komite.,incıe söyled1ği bir 
nunLkta S. Krips demiştir ki: 

Eğc-r elimiz1en geldiği krıdar 
ç~ ; rsak. .nro.nl 1ı olan ve fecir
de· evvc-1 daha da· k'·araracak 0lan 
ist~1r.balin n1,,n .arsı cesretimizi 

kı mı.ıma1t ve az;nirnizi az~l m.a~ 
m l~j1r.• Sir Kr•ns israfı ~aknih 
e~ml.> ve b!..ı sebeple vapurlırda 
iş0 Jl ·edilen yerı~rin blt çqk iıı
sanlac:n hayntım kurtora.:ak olen 
Ce!>haJıe, tf'p V()- av tayyareleri 
nakli için kııllanılacağını sö.vlc
miştir. 

RUSYADA İAŞE DARI.tÔJ 

Japon Ni.şin.şi gazete muhabi· 
rinin Kübi.şcfde ü.,rendiğine göre 
So' yetlcr Birliğinde iaşe vaziyeti 
çok fenadır. Sabun, tütün ve t<:· 
reyağı noksanı p~k ziyadedir. Ek.. 
mek alabilmek i<,;m saatlerce sıra 
bckleımıekted;r. GLda maddeleri 
stkıntısına herşeyden evvel kara 
ıpiyasa ile muhtekirler sebep ol
makta-dır. Münevver bir Rus şu
nu söylemiştir: Hanbin bir sene 
daha süreceğini tasavvur etmek 
imkansL'Zldır. Çünhü daı)la altı "-Y 
içipde hayat bu <'drece güçleşmiş. 
tir. 
İNGİLTERE ·YUNANİSTAN 

ANLAŞMASI 

Londra haberine göre, Hariciye 
IN~zıı(",ğmd'a Yıınan Başvekili 

Sudcras ile İngiliz Hariciye Na
zın Elden arasında bir anlaşma 
imzalanmıştır. Bu -."llaşıma, iki 
hüklım<ıt muvaf!akiyetli bir ne
tice alınıncıya kadar sıkı i,;ıbirliği 
halinde devam hususund>a.lti azim
lerini teyit etmektedir. 

AVUSTRALYA tNGİLTEiRDEN 
AYRILIYOR MU? 

Berlin <haberine göre, AvustTal
yanın İngiltereden arrrılınas1 ve 
Japonya ile ayrı bir sulh ak.del
mesi lehinde bu kıt'ada bazı ses.. 
!er yıükseldiğine dair Şanghaydan 
alınan hıiberler alaka wyandLr. 
anakta<lır. Buna mukabil General 
Bennet demiştir ki: elliz teslim 
olm>yacağL'Z. Ölü.:ıceye kadar çar
ıpl§acağız. Avustralyalıların da
yanması lii.zmııdır .. 

DOOU CEPHEs!NDE YENİ 
MUHARE.BELER 

Alınanlara göre, Ladoga gölü 
ile Volk<ı.f aras;nda yapılan taar
ruzlar her nevi siliııh}arın teksif 
e.dilırrtiş ateşi karşısında akiıın kal· 
nuştır. Cenup kesiminde yeni 
mooafaa muharebeleri cereyan 
ebmiştir. 

Diğer keslmlerde düşman muvaf
lfakiyets\z taarruzlarına' devam 
etmekedir. 

Sovyetlere göre, Sovyet kuv. 
vetleri taarruz hareketlerine de-

Fon Papen Berline gi
decek - S. K.rips'in ye
ni demeci - Rusyada 
İa§e darlığı - fngiltere
Yunanistan anlaşma
sı - Avustralya İngilte
reden ayrılıyor mu? -
Doğu cephesinde yeni 
muharebeler - Libvada 
askeri durum - Uzak 
Doğuda yeni hareketler. 

vam etınişleıidir. Moskova ra.dyıo.. 
su, Stararussada çember içindie 
kalan Alınan orclusunun akıbeti
nin taayyün etmiş olduğunu bil
dinmiştir. 

LİBYADA ASKERİ DUIRUM 

Ubyada ka)'da değer bir deği.. 
şiklik yııldur. Bu cephede yalnırı 
keşif loolları faalıyeti olnwştur. 

UZAK DOÔUDA YENİ 
HAREKETLER 

Japonlara göre, Cavada Holan· 
da kuıvvetleri mukavemetten vaz 
geçerek ka·yıts~ ve şartsız teslim 
olmayı kaıJ:ıul efı:'>.ıişl"1'<iir. 

94 bin Holandal:, 5 bin Avust· 
ralyalı, Aımerikan ve İngiliz as
keri varoır. Yeni Gine adası.na 
ilk defa asker Çl i<arılmı-ştır. Bu.. 
ra<la Moresby lıımanına yapılan 
llıava taaıTUzu billiassa şiddetli 
ohnuştur. 
Bhnnaıryada Rangon şelhrl iş. 

gal edilmiş ve 4 hava meydanı e.. 
le geçirilmiştir. 

Müttefiklere göre, Yeni Gine 
adasında J aponl.ıu- Lae'ye çıkmış
lar, Salaınuaya da çıkarma yapıl
!m1'}trr. Ovada 94 bin Holandalı ve 
5 bin Avustral.yau, İngiliz ve A.. 
,merlkalının .ka-)--ts.ız ve şırtsırı 
teslim oldukları bildirilmektedir. 
Bandoe~ J apanlar tarafından iş
gal edilmiştir. 

Birmanyada İngiliz ikıt'alan e
sash .tahripler ya,ptıktan sonra 
Rangon şehrinden çekilmişlerdir. 

lr.g"lizlerin 
bomtardımanı 

(l i:ı:ı.ci Sahi.feoden Devam) 
nıcdel bombaw atılın!f, f8'11rJk;ıJarda 
~2 yo.aııı.n ç.>kanlmıştır. 5 Alman ı.a.v
;ra.re.s.ı. duşürWmi.ı1ı.u.r, İngilizıe.r 4 t.aor. 
yaı·e k.sybetıni.şleıı:d~r. Tayyaxelerdn 
b>r çoğunda p;lot o4t'•k Pc:Oı:qalı tay. 
;rarecller buluntzyc,,:du. Bwı.l<ırıw. hepsi 
g,ri diınmüşleıdi.r. 

İugiiız .!ıa.1111. kuvvetler! Osteude ve 
.Havr ve .A;.Jma:nJ.a.rı0 Holaııcla. V'e Fram.. 
sada ku.llaodıldıarı hava llley(ianlM'ııu 
yeniden boınb<W•m~l.nrdır. BombnlaT, 
f,"Jiı: ağrr zararlar yaµınıştır. Sekiz bı.. 
gitiz tay,.aıresi üslerine dömnenıi.ştir. 

Poi:ssy'deki fabrikalara yapılan ha.. 
va huC't.:roı..mda, Doug1 a~ - Boston tip
k'I'>nde bir çok Am~rllcan ta:yyaır&leri 
do bulımuyoNiu.. Bu da gtıstı::rıyor ki., 
M. Ç~il verıdiği sözii t~. 
Amer.iıkan tayyare ve silhl:tlarınıın 

mütt1-f!.klere ba'Wida sür'atle b1r üstüın.. 

lük temin edeceğini sôyle.ouıştl. 

Bir Çocuk 
(1 inci Sahifecien Devam) 

biri kandırdı, şeker verdi ve eğer 
onun hesabına İzıı1irde ve diğer 
şehirlerde dilenirsem tophyaca
ğımız paralardan çDğunu bana 
vereceğini söyledi. Brm de kan
dım.• demiştir. 

Hasan Yılnıaz da tutulmuş ve: 
•- Mehmet 8'.ınaıbr. Her vic· 

danlı adam kendisine acır. Ben de 
sokakta gördüm. Acıd•m. Buraya 
getirdim.. demiştir. 
İzmir zabıtası hadise tahki.ka· 

tına devam etmektedir. 

, " lhtişaıını halkın göo;lerinl ka maştıraca!k ~ir Fiılıın... Sinemaıııın 
tasvire kalktığı en büyüik mevzu... Aşk ... San'at.. ve ifrııtiras 

arasır.da mücadele eden BİR KADIN •.. 
•ARABACININ KIZI• filminin kahrıı:ınam 

HiLDE KRAHL 
KATHE DORSH ve BENNY PORTEN 
•tarafından şahane bir surette temsil editcn 

ARTİST İZTIRABI 
( Komö dianten ) 

Malta 24 saat 
mütemadiyen 
bombalandı! 
VaJetta 10 (r\.A.)- Alman -

İtalyan h tl'Va kuvvetleri d'İiil 24 
saat sür~ıı hır akınla l\ıJ.:; ı•ayı 
durmadan boıllbalanı~lJr. İng'llı 
av tayyareleri fasılasız faaliyet 
gömerm~lel'liir. Hasar hafiftir. 
insanca telefat az<i.ır. Iki dü-m1an 
tayyaresi düışti.n;lmiiştfrr. İngiliz 
tayyarelerinden eksik yoktur. 

_,.,__ 

Sovyetler Tahran
da bir Gepeou 

şu besi kurdular 
Bedin 10 (AA.)- Smryetler 

Tahrar.da bir Gepeou (polis) şu.. 
besı <klll11'.Il1Uilard:r. ---o---

AMERİKA ve 
İNGİLTERE 
Şimali Afrikaya as
ker mi çıkaracaklar? 

Bern 1<l (AA.)- Şimali A.fri
ka<laki Fransız r::ıüstemlekelerine 
ka"şı pek yakında bir İngiliz - A
merikan hareketi yapılacağı ha
ber veriliyor. Hareketin nereye 
karşı y_apıfacağ> belli değilse de 
buna teşebbüs edile<:eğine dair 
Vişi bükı1metinı:ı elinde mühim 
deliller vardır. Siyasi roa!hfiller 
bu haberin yapacı.ğL tesiri aliıka 
ile bekliyor. ---o---

Müttefik Pasifik fi1osu 
kumandanı değ.şti 
Vaşington 10 (lLA.)- .A ır.ial 

Stack, .-\mııal K'ngin .-erıne Pa
si:fik filosu kn.ımıındanı tay in e
dilmiştL·. .'\. niral Klıı.:ı deıuz fı 
)oları ba-ıkı..mar.nanlığın3 g~tıril

mi.ştir. Bu >ata, ~imdiye kadar hiç 
bir Amerikan ~iralin~ nasıp 

oJm.,r«n s1la'hıyetler vedmıştir. 

Davacı iken 
(1 inci SJh:fı:'der Dt>vam) 

Baydar şüpheli ve tcla~lı bir lınl
de tezgiiha doğru sokulmu~, pal
tosunun altınua sakladığı bir pa· 
keti yavaşça yere bırakmıştır. Bii· 
tiin taharriyata rağmen dükkan
da kahve bularuıyan ıneınurlur, 
Haydarın bu hareketini görm~· 
ler ve yere atılan pakefı alarak aç· 
ınışlardır. 

Bu pakette 670 gram miktarın
da çekilmiş kahve b'11unmuş, Hay- , 
dar suç tasn<i cürmünden yaka
lanıruştır. 

Muhbir ve davacı sıiatile girdi· 
gı Emniyet Miidürliığiine suçlu 
olarak getirilen Haydar, sorgusu 

· sırasında bir miras meselesinden 
dolayı arası aç•k bulunan enişte
si bakkal Melıınetten intikam al· 
nıak sevdasile bu uydurma ihbarı 
yaptıj!ını itiraf ctmistır. Haydar 
dün akşam saat :n de Asliye 8 in· 
ci Ceza mahkemesine tcsliım edil
miş, suç tasnii ve iftira cürümle
rinden 3 ay hapse mahkfun edile
rek tevkif olunmuştur. __ _,___ 

Garip bir cemiyet 
rı ine! S:ı.htte~n Devam) 

rine başlanmıştır, Davaya göre; 
bu gençler, Galatuda .Kardeşlik> 
kulübünün idare heyetini teşkil 
edlyorlaııın.ıış. Cemiyetler kanunu 

mucibince bir müdıdet ev<Vel ku
lübün hesapları. defterleri tetkik 

olunurken, kulüp kütüphanesi de 
gıözden geçiri1miıjtir. Kütüphane

de siyonizıme ait muhtelif eserler Regie: G.W. P A B S T 
Büyük bir heyecan ... Müessir biır dram ..• 

Miiızik ve .. Göz yaşlan ... 
BU PERŞ~IBE AKŞMU Büyük G A LA müsaımreııile 

A K SiNEMASINDA 

j [ u i t[ ı r. ı ı ti' m ı e l i . ınluı iı !ctl!ie U. ı~aıesi İliııları 1 

. görülmüştür. Bunup ürıerine talı· 
kikat yapılarak, idare heyetini 

te.,.<ıkil eden bu gençler Museviliği 
yaynnak için faaliyette bulunduk
lal'ı, bu suretle de kulüıbün teşek
kül maksadını beliı-ten nizamna

mesine ayıkırı hareket ettikleri 
kayıdile, mahkameye verilmişler
dir. 

D.D/502 No. lu an.tr~ıJo ts..rifesinio antre-po edilen eşyanl:ı kaldırılmasının 
talrv edile,b ·ıeceğj za .n.ınlı ait müddetleri. b!r!r.c; nevi antı-eopolar ıçia '; gün~ ve 
ikinci ncvJ aınıtrepolar icın 10 gÜllıe indiııiJ.ruek Su1'eti~le ve l.4.!942 tarihi.ndm 
ırnıteber ol:nlıak uzere değ:;ş·drilmiştıir, 

Eazl2. tar.silfı:t içın l!JtaıSy<.ınhı.ra müa:'acast edilmeliıdi.r. cl666> <3173> 

İstanbulda Üıuversite ve Yi..l<selı: Mekt'p Webelerln.lll şeh_ir nakil vası;,,ı... 
rıtıda muteber fokı!ıı'aoflı ml~terek hüviyet 'a.rak"'1al'l 10.4.942 ta<ri.lıiru!en itiba
rec D. D/109 ırumar:ı:, talebe aylılt abonman k~.rtı tad~icin tatbikinde de 
1r>uteber 1ıutula.,alı;lır. 

Maznunlar haklarındaki isnadi 
redldetmişler, dava; tahkikata 
kalmıştır. 

----<•---
san'atka NaşH 

Cl Jnc1 Sahileden Dev•m) 
luktan mıütevellit bir sinir gergin
liğin<> uğramış ve tedavi ediimek 
üzere Balk:ırköy eın.-a2'! akliye ve 
as8'biye hastanesine yatmıştır. 

Sev.imli halk sanatkarımıza 8cil 
§ifalar dileriz. 

Doğu Asyada ____ , __ _ 
Rangon'un işgalile 

harekatın 
ikinci EafhaH bitti ! 

Londra, 10 (A.A.) - Birmanya• 
da ılcvlet merk"2inin .lapon ordu· 
lan tarafından işgali Doğu Asya
daki haı·eketlerin ikin~, safhasını 
bitirmektedir. 
Birnınnya yolunun kapatılma

sını teminden ibaret olan birinci 
J.ap<>n hedefi bu suretle neticesi
ne ulaşmıştır. 

Uzak Doğu mahfilleri, bugün 
muharebenin, belki de. kat'! olabi
lecek yeni bir safhara girdiğini 
ve bunun b•~lıca a'l1ilinin Hind 
milletinin mubasamatta alacağı 
durum olduğunu söylemektedir· 

Avustralya da 
tahrip edilecek ! 

Saygun, 10 (A.A.) -
Aıvustralya radyosu ~yle de

mektedir: cJ apon ıstilibı lmk~n
larının iııeelenidği toplantı..,"r.un
da Avustralya :tarp meclisi bü· 
tün Avustralya toprakia"mda 

<tam ta'hr>p• 8iyasetinin tatbiki 
.ihtimalile askeri makamlara ge
niş sal51hiyetler vermiştir .• 

Beyoğlunda bir 
otomobil kazası 

Evvelki akşam beyoğlunda üç 
kişinin yaralann:ıa,ile ncıicelenen 
bir oWmıobil kaz.ısı olmuştcr 

Şehrimi.ıx:le b;r daireye ait 5 
plC.ka sayılı otarn_bil evvelki •k· 
şaım Beyoğlundan g~rken Nuri 
oğlu Adil, Hasan oğlu HÜSI'li ve 
Musta.fa oğl<ı H~lil adlarıınd ı üç 
kiıjiye çarpmıştır. 

Buruardan Nuri oğlu Adil te
davi ed•.iııoek ÜıZ•O!e Beyq_i{l• ıns
tanesinıı krJdırıl.mış, diğer yara. 
lıların ilk müdava1.Iarı yapıl
an:ıştır. 

Bir tayfa deııize 
düşüp boğuldu 

Ş:lenin Ağva limanmdan odwı 
yükile limanımıza gelmekte olan 
Hüscyinfo idaresindeki 19 tonJuk 
«Allahhrlın. motörü dün akşam 
Anadolukavağı açı.klanndan ge
çerken. motör tay{alanndan Şileli 
Halil oğlu Tahsin v-e!ken toyılar
Jren denize dü=üş, hoğulnıuştur. 

Biitün taharriY'llln rağmen mağ
nık tayfanın cesedi bulunamamış· 
tır. 

Kaza etrafında zabıta ve liman 
tahkikat yapmaktadır. 

Ekmeklere 0/ 0 25 
mısır karıştırıldı 
Rugiinde.ı i1ibaren şehrimizde 

J 
ekmeklere yüzde yirmi beş ni~be

apo nla r Ran- tinde mısır karıştırıımasınn baş
lanılmıştır. 

gonda harabeler- R -1~t.~ tk 
d . uzve ın nu u 

en başka hır şey Londra 10 (A.A.)- B.BC.: A-

h 1 d 1 ' 
merika Cümhurreisi Ruzvelt. dün 

ll ama ) a Y • bir nutuk söylemiıjtir. Cümılıurre-
Londra, lQ (A.A.) - Biımanya

da Japonlar işga I ettii.leri Ran
gon hükumet merketıi.nde bara.be· 
!erden ve .,._,kazdan Jıaşka bir şey 
bulanıaınışlard.ır. l:erşey yakıl
IDllj, yıkılmış ve tahrip olunmuş· 
tur. Yer yer yangınlar hala de
v&ın etımktedir. 

L
0

BYADA 
K2.'biı:e 10 (AA.) - Libya.da 

yalnı:ı keşif kolları faaliyeti ol
muştur. MüttefLt tayyareler, 9 
Alman ve 4 !tlayım avcı tayvaresl 
dfı Üt"!r'nÜ!de.rdi~·. l>ü~ıman tayya
releri TobrUıi4°a \:ıir hava hücumu 
yar<mak istiyorla!"tlı. 

Şark celJ hesinde 
<1 ''"'"' ~· h f t ..... nt>vfrr) 

ını<lar ve bircok meskün yerleri 
işgal etmişlerdir. 

Kırım Ydr•madasıı:.da MaTeşal 

Tinıoçenko ıaamıza devam et
mektedir. Burada bir Alman mev
zii zaptediJn,istir. B 1t mevz..i etra
fındaki muharebe çok ~iddetli ol
ınust11r. Alınanlar m11hal"t"bc mey .. 
danında 500 ölü bırakm!Şardır. 

Leningrad bölgesi.,de, Alman
lar 3 gün zarfında 2300 kıi~i kay
bettikten sonra bir geri çekilme 
yapmışlardır. General Fon Busch 
ordusunu kurtarmak. ıçin, Alman
lar Not·gı>rod cephesindeloi mu· 
harebeye yeni ihtiyat kuvvetleri 
sevkctmişler, fakat bıınlar da da
ğıtılmış ve ağır kayıplara 11ğra
tılm1~tır. 

Merkezde Rejew, Viazma, Smo
lensk arasında Sovyet kıt'alarmın 
baskısı gittik~e artmakta ve Vi
azma il>e Smı>lensk arasında Yuk
hofa doji'ru ı><;•lan ·'ehi genişlet
mektedirler; diln stratejik önt'ıni 
olan Sfetka şehrini işgal etmişler 
ve burada b'rçok Alman esiri Rl
mışlardır. 

100 bin müttefik 
askeri 

(1 inci Sahi!ed~n D~vam) 

tarafından işgal edilmiştir. 
Dün uımumi va'i Van Mıookun 

Felemenk 'Hin<föt.anından tayya
re ile ayrıldığı ve Aıdelaide gitti. 
ği öğrenil.miştir. 

Sitlney radyosuna göre, Fele
menk uımuıni valısi, Bandoengin 
d'ii)'tll•ğünü, fakat müttefiklerin 
adanın diğer kısıMlarında mu ka
vemete devam ı,ttiklerini söyle
miştir. 

isi, Amerika 'halkının harp gay
retlerine iştirakinden sitayişle 
bahsetmiş ve demi§tir ki: 
cAımerkarun ı:ıuharebe sahne

lerinde vazifesini bakkile yapma
sı için çok çalışıyıor. Fabrikalar
da, madenlerdi.! hüyük bir faali
yet vaııdı.r. Çiftçiler lümnılu yi
yeceği temin için her t<1.5ı kak!ı
rny<'rlar. Elmin olabi1e<:cğim bcr 
şey varsa, o da A:mPrika halkııun 
hiç bir zaman gözlerinin yılınadı
ğı&u'. A•rnerikah1ar vuruşun bir 
an evvel yapılmas;.na çalcyıyorlar. 

Öni1miizde gü-;. ~cu ve zah
metli günler vardır. Bu günlerin 
ne kadar ~ğır ;e gıüı; nlacağııu 
talırnin ed'-'llteyiz Ancak ~.ılı.=a
mı,zı harbin kazawlma<ınn bağla
malıyız. 

GÜNÜN lÇİNDEN: 

Üç milyon değil 
on sekız milyon 

(1 inc.i !:).ıQlicdec. Devam) 
lıı~tçı:lwrtaı dahi en doğru da va .. 
n11z;r. en inaınırru.ş yoı.cu'.i!'l haline 
soknı~k jcın çvk çalt~nı.ık lılı.ı.rn 

ge,n-:ıemlşil. Mıili olan her:,.ı.;ye her 
Ş(;yıni t.eda<ia.; bir An tc~·ıddüdü 

c.1n.0tlıgrrıı; '1'W1k bu kuruına bağ_ 
la.arıMkla t>ır defa daha ~a.bt et.. 
U'ifti.r. 

.t-lava KW"uımu hakkında yeni ve 
~~!·tlhnemiş ne söylenebilir?. 
Ha~di §U üç rni!yon :.ı ou sek.iz 

milyon haUne ı;okalun da kalenı.iı 

Bu üç rnil:YtJn üye «iıı.sau üae• 
cicğtl cev üye> dir. Yani Türkiye_ 
nin her da.nu, baırındtrdık1a:rınd.an 
birin~ murahhas tayi.rı ederek bu 
'kuruma baiılanmış gibidir. Bir 
a ... ı~ aliıı:ıda ortalama altı wıtan.. 

ci~ baırwıdığı.na göre hfsabımız ta .. 
l'llS!Old.tr, 

t?t .m1'},yornı ıa.)t.ı ile lfl.lrurBatl.llZ 
ne cıkaır?. 

'fam on sekiz mUyan ! • 
NİZAMETflN NAZİF 

Açık l"eşekkür 
Rahatsızlığımın i~ap ettirdiği 

cerrahi nınrliyeyi b;iyük bir ha
zakatle yal'an Haydarpaşa Nümu. 
ne hastanesi Operdtörü Doktor 
Feridun Şevket Evrensel'e açık 
teşekkür ve takdirlerimi arzet
meme sayın gazetenızi tavsit ede· 
rim. 

Kars meb'u1u Zihni Orhon. 

Karaır Hul:Asasıdır: 
c 42/314 
lv. ı1~ KoM.lıilıma K.ı.nununa. nıuhaJe. 

feL!en İ::-ta·nbul Oiıbı:ı1ide Iener cadde.. 
sinde 18:> No, lu dükıt1oda tü.iüncüJük. 
t1r ... rct:yle meşgul İ&muil oğlu ~1ehı11i!t 
ha-kk:nda İstanbul A,,l;vc İkl!!:ci Cezaı 
l\l~ hkcrnesinde ccrcytı.'1 ec'!!u muhaıke
ınesi rıeticesl1•de suc!...ınu11 fiil! sablıt 
o\ciuğı;nci.an ~Iilıll Koruma Konun'Unun 
31 \'e 59 uncu mad<lPleri mL:-ci.binoe 
yhmi bes lira para ceL.a:iil Ö(!.('mesfne ve 
yea; gü" müddetle de dük;k;..ıın111 lta
p9t1Jnı~ema vıe hüküm ·k.a.flleştılği.nıd'e 

weti sııÇl<Va ait otmr.Jc il:ıe-re karar 
hu1a.cıasın.ı.n Son Tclg:~! G""-!Letesinde 
neşr«li:nı~ 28.1 ı.ou tarihınde ka-

3 -SON TELGRAF- 10 MA~T ı!Kl: 

Madeni San'atkarıar Cemiyeti 
(1 in.el Sahı1'eden Devanı) 

ması icap ettiği halde maalı>sef 
son günlerde bir takım san'attan 
anlamııyanların da dükkfu:ı açarak 
tekniğe uymıyan, bilgi;;iz işler 

yaptıklarını söylemişler ve: 
c- Biz hakiki san'atkaı·ların 

değeri bu yüzden halk nazarında 
cfD.şü~·or. Buunn ıçin. berberleroe 
w mus~inasl.m:ia okluğu gibi 
belediye fen işleri mlirl\.ir!Aiğü ta. 
rafından bir imtihan heyeti kuru. 
lup tekmil cemiyet mensuplarının 
i:mtihan edilmesi ve ehliyetname 
verilmesi lazımdır. Bu suretle 
hem Tı.ır'k san'a~kii.rlan ve hem 
de Türk san"atı himaye edilmiş 
olur. demışlerdir. 

Bu tak.lif kabul olunarak yeni 
idare ilıeyetine salfilıiyet verilm~ 
tir. 

Bilahare demir, pike, saç, ten~ 
ke, karpit gibi malzeme temin o.. 
ltıınınası. ve küçiilı. san'atlar ka· 
nununun bir an evvel meclisten 
çıkınasL temenni olumuştur. 
Bazı azalar 'Cla c- Bir çırak ya

nın yamalak bir şey öğrendi mi 
işi ı~rtedlyı:ır, bir dükkan ııçıyıor. 

Yeni iç ~ı ve tat n 
llatları 

(1 inci Sahifeden Devam> 
•- Şimdiye kadar bu satı;§ları 

satış fiaUarına a.ksettir.mtmeğe 
çalıştık. Fakat ınıaliyet bedelle
rile satış fiatları arasındaki me
safe gittikçe aza 101 ve bunun ne.. 
ti.cesi olarak da hazinenin inhisar 
resminden bekle iiği gelir g~rile
meğe yüz tuttu. Bu vaziyet kar
şısında inhisar mallarınıdan yal
nız tütün ve ıçkı fiatlarına zam 
yapmak mecburi•·etinde kaldık. 
Yapacağı.nı.ız bu zamlarla fiatla
rm ne o1m alan Jaz.ım geleceğini 
tesbit ederken o,ıüırnütıdeki mali 
yJ! içinde hazinen in inhisarlardan 
bekledıği gelirle maliyet bedelle-· 
rimıziıı ne olacaklarını bir arada 
iyice mütalea ve tetkik ettik ve 
yeni bir satış tarifesi meydana ge
tirdik. Bu tarifenin derhal tatıbi· 

kına karar vermiş bulunu)'Oruz. 
Yarınki (bu.gün) salı günü s8'ba
hından itibaren tülün ve içki ne
vileri yurd içinde yeni tarife üze· 
rinden satılacakt.r. Tuz fiaUfU'lna 
zam \'()ktur .• 
Demiş ve şunları ilave etmiştir: 
• Vata.ndıı;şlarımın hemen he

men daima bir keyif maddesi ola· 
rak kulanmakta ddukları bu mal 
hr mukabilinde iidiye<:eklerı fa:ı>

la paranın hasseten yurt ımüda
faasına sarfedileceğini düşünerek 
zaruretler icabı alınmış olan bu 
kararı yeı;nde !;ir tedlbir olarak 
kabul edeceklerini ümit etmekte· 
yjz .• 

İSTİHLAK: AZALIBSA ... 
- İnhisar maddelerinden bir 

kosmının fiallarının bu ~kilde • 
yükseltilmesi .katşısında istihla-

' Çıraklık müddetinin tesbit olun
ması suretile bu hal önlenmelidir• 
dcrrıişlerdir. 

Bu hususta da yeni idare hey~ 
tine sala.lıiyet verilmiş ve ın üte. 
akıben bazı. 32aJar ağır i.,'Çi sa
yıldıkları. hald~ hlaycı, tenckec.ı 

ve nikelajcı gibi ~an'atkfirların a
ğır işçi sayılmad·kları söylenerek 
bunlara da fazla ekmek verilmesi 
istenmiştir. 

Eila.lhare; cemiyetin daha !azla 
faaliyette bulunmasını temin için 
yıllık aza aidatının 10 liraya çı.. 
karılması bazı azalar taı±ııdan 
tekl.it oluPmuşhı!'. 
Diğer ekser es~af ccmiyetıeriıı

dc aza aidatının :ndirilınesi iste
nirken bu teşekkül mensuplan• 
nın aksini talep etmeleri takdirle 

J<.arştlan'!Illlj ve k)ngrece kabul o
lunmuştur. Bundan sonra yapılan 
yeni idare heyet; ıntiha'bında Ne.. 
cati Çeliksoy, Hüs'lü Tenı.iziş, Ah
met Üce, Reşit Eskirnen, H3m.i 
Kaynak, Cemil Atal>ir, Yaşar 

Tunç ve Osman Doğan seçilmiş. 
!erdir. 

Philips fabrikaları 
SO YAŞINVA 

Elektroteknik sah~ında büytll 
biT §Öhrete sahip dünyarun ·be• 
kıt'asında 50 den fazla faıbrıka; 
bulunan Philips müessesele.ri 50 
nci yaşına girm!ştir. Müessese 50 
ınci yı.lını kutlarken ll-t.I caba:!& mu
azzam J.aburatuaTlannda s<>neler
denıberi yapılan araştırmaların ve 
çalışmalaırın mahsulü olarak yeni 
bir radyo serısi hazırlam:ştır. 

Her yerde büyük bir alaka ve 
takd-iır uyandıran bu radyolara 
ilık Phfüps Fabr kas. kuruluşu
nun 50 nd SPnei devriyesi d<>la
yısile oAltın Jubile• Radyn serisi 
is:rni verihn.if.:tir. Bu 3l1izeler ş-im
diye kadar misli gör-ülmemiş ır.ii
kemmtliyette ve hirç·:ı.k fed;~ı: fo 
yenilhlderi ha,1.dir. 

ZAYİ - Eyü;ı kazamıdon a "i!?m 
955~ ;l{: 9556 No lu 5 8.(let bUyük t"iı:"

ınck karneiericııtz' zayi f'tU.!< Ycı nD 
P-1.ıcağımdan dohryı eski..sin:n ltirk"'1J'TIÜ 
yoktur. 

Z<.ki loEK ÖZ 

Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAM 

KISMINDA 

Bıı ak§•f•l saat 20,30 d 
P A R A 

Yazan: Nec.i.p Faz1l KJS.~~ÜR.EK 

kin azalması ihitmali vardır. Bu 
hususta ne d'ilij:•nüfü)or? 

<- Tüt üıı ve ·çki lı ukı'- ı la ki 
siyasetimizi Milli Şef ar;ı,,;ça tes
bit etırniştir: İçenin par~sır.dan, 
içımiyenin sıhha::'lden l:azanıy~

ruz. İstihlik aza ''a dcl'lct ··iııe 
kazan_'!lı.ş olur .• 

Gayrimenkul Satış ilanı 
Üsküdar İcra Memurluğundan: 

X: ·. <::çhaınehaş.tınıda. Eltrfı21lı İt>ra!him Bey scıka.gında 12/1 No. da Mt.1$lafa Pctı_ 
lit•~nın 113 sayılı Ka.rLal T&-rı!n Kred.1 Kooı>cral:f;nc olıan ınasraf h;;r'.ç 4i2 lıra 41 
kuTuş b\Jrct.mda..n dolayı ma·hct:z bu1tınenK&ı-t::ı.l k.aasmı.n Bostancı Yeai Ka!I'i!yed., 
Uegirmcn yolu n.ıevkiLnde kAln ve tspuırı.m kli1Uık 40 ada 5 patscı 7 v~ umu111t 
ve husus! 16/-11 numarlaırır.da. muka:yyet v~ Bostancı ı.::1ta.;y.>.1Wlln1 y.'.1·kL1u:oda 
o'ı.ip kıı\·vei bnbartiyes:i kuvvet!! ve her nevi se-bzf:!; yetiştn~ue"'e rrıLk:ı::.1~ ve bey
g!r1cı :::uyu oekilen kuyust1 v~ .fçjnde taaııta b:..r~·kaıs! nJevcut :>lan V'.! t.:ııınrnına 
20ll4 ı.ra kıymet tıa.'kdir edilen bostanın boq;Ju :h1us1.afaıya ait 1032 lit·~. :5 ku.ruş 
kıynıeU.ndeki nıs1i hİSSl'S1Jıj'1 .aşağıde. 7aZll! ŞilTtla·r da.iıres'.ırıde acık s.rttıTma ile 
)">1irsya çevr1hnesine lcaratr vt'ril.m4tir. 

1 - İşbu gayri menkulün arttırma şarl.romt"1 15/3/942 t.ıc1h'n<leıı Jtiborcn 
P41/~04'i No. ile Üdk:üdar i.cra Da[res:nm muayyen nuınara!)ı~da herkesin gOrebiL 
mesi için açıktır. İl.Snda yazılı olanlardan fazla mal1lmat alıntık lstiyenler, işbu 
şı.rtn3.m-Eyoe ve 941/2(147 dosya numaırasile memurlyetimlze mür~u::z.at etmelidir. 

2-Arttınnaya ~tirak için yukarıda yazı.!ı kıyIT1etin yüzde 7 .5 ğu ni!:bPlind• 
pey akçesi veya milll bir bankanın temJoQ.~ •rnektulbu te'Vdi edll~·ektir. (Mad
Qe 124) 

3 - İpotek sahibi alacalı::lılarla dlter alikadarlann ,.. irtl!ak hakkı sahip
leı'inln aayrl menkul üzerindeki haklanm hususiyle !alz ve masrafa dair olan 
iddialarını i,:bu il3.n tarihinden itibaren 15 gün içinde e'~k1 n.üsbiteleılle b:r
likte memurlyetimize bildimıelerl icap eder. Aksi halde hakları tapv sicili ile 
sabit olmadıkça satış bedelinin payla,masından hariç kalırlar. 

4' - GösterUen günde arttırmaya tşU rak.. ec'enlel' arttırma şartna:rıesini oku
muş ve lüzumlu malumatı al.mll ve bun ıarı tamamen kabul etmiş ad ve itibar 
olunurlar. 

5 _ Gaşrhn.,,.,kul 31/?./1942 tarıh\ııde $31.ı g(Bıü ;aat H teu 16 ya 
kadsır Üsküdar i(!l'a Memurluğunda t!ç defa bağLrıldıkla.rı svr.r ı.. ıı. < ::rl-~ra-
na ihale edilir. Ancs.k arttırma bed-eU mub.urıınen klymetin yüzde ,!:J z. 
veya sat~ Urtiyenin alacağLn(l. rüçhanı olan diğer aıacak~ll<::. .. ?u·., ... 1'} :ı l 

Jarın bu gaıyri.rnenkul ile temin ed1lmJo a'acaklaY"l'flln mecı · l•l.iın r· , ~ 

sa en çok arttıranm ta&hhüdü baki kaim rk i.:"Zer! arttırın 10 gi ıı C : .. 
ıorek 10/4/1942 Çuma gllnü sea.t 14 ten 16 ya k.do l ar 
icra Meıx•urluğu odasında arttmna bedeli satış ist;ycn.in alec.:.ıol na : iı n olun 
d{ğer ail•caklıları.n bu g<->yri menkul ile temJn e<.liimlş ala rkla.rı m ·711.. • )nı 
!azlııya çılanalk şar!~y~c f!'n çok arttırana ihale edUir. Böy:e b~r bede e~d~ c ,.,_ 
mczse ihale yB.pılnıaz. Ve satL5 talebi düşer. 

6 _ Gayri menkul kendis:.nc ihale olunan kimse dcrh:ı1 '""':V3 vcrôJc::ı n :ın
let içinde parayı vcnnezse ihale karnn fesbolunar:.\k kendisinden e\: ·el ~ y lt
sek teklltte bulunan kimse arzetmiş oldll~ bedelle aln'iı:tga razı oluna oı il ızı 
ol!1 ~z vt:ya bulun~ı1sa hcm'ln 7 gün mil ldetle arttırı ı<ıya çıl· "tıp en ·~ 

arttırana ihale edilir. İki ihale ara~ındakl r~rk Ye geçen günler i-. ·ıı .;Uı..J ; ~'!1 
hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayr1c1 hükme hacet ka.lnıaksızın m~m r1-
yetimlzce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

7 _ Alıcı arttınna bedeli haricinde ol.arak yalnız tapu ferı:ı.ğ harcını yirntl 
senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar puH::ırını ver n ve ınec.burdur. 

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve dclltıliye resqıinden ~üt~vrllit 
belediye rüsumu ve müterakim vak:ıt icaresi alıcıya ait olm::,yııı nrttır:n~ hı:-ıJe ... 
linden tenzil olunur. İşbu gayri menkul ylıkarıda göstet: ' crı ~ tL k -
dtı:r icra ~Ienıurluğu odasında işbu il.An ve gösterilen axttuına ::;art.namesi da-

Batavyanın ve Svabaya deniz 
ıüssünün işgalinden sonra, Japon 
kayuaklarınadu bildirildiğine gö
re, adaya cıkarılan . Japon 
k'lt'alarında.n mürekkep üç kol 
hedeflerine erişn•iş bulunmakta
dır. Tokvxı uınwm karaı gahının 
neşrettiğl bir tehliğ. beş <bini İn
giliz, Aıınerikalı, yahut Avustral
yalı olmak üzere, Banclıoerıgin et
rafında çarpışan '.akriben 100 bin 
kişilik bir kuvvet kayıtsıız ve ~art
sız teslim olıına.ğa mecbur k~ 
tır. ·r.ar verlldl. <3207> >r•inde ııatılacab iUın ol~ıa:. P!l/2047 
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FILiPIN ADALARINDA 

CASUSLAR DÜELLOSU 
......... ------------ No. J O _ _, • 

Türkçeye ç•v'.ren: lSKENDEK F. SER rELLl 

ltın madenine gizli ellerin uzandığını anlı
yan Kuper, bekçileri sorguya çekti 

H:<t!A bir arı• üzer ne baot.ğı bir 
ş parça.mı ei:U!P tetıdk etti .. Kena

ırdo parı:ldıy"'1 moder>l kopa:-dı: 
- Su parcada yilT.de a<.k::;a.I! n.isbe. 

İf'()en ıa:ııa cevher var. B<ına o;rle ıe
'y· ·r k!, bu ocıılı&a yeni ~!ıı IDü
i>k kuyuı ... vır. Mesel~. ı;u orıündc 

ır~ooı kuyu, belli kt, pek tı:.ı.e cev
Jtrle daN. 

Muhendis Kupc-r. er.kadai.-r..:.n ı...-..t.. 
· ı al"hn .mııdes:ıiııe ~le bir ı:bz attı: 
- il,_ var, Be~et! F.un:a: pek 

en. çdı::~ cevtı~rlere benziyor. 
caha bıır"tl'a, betıı;;UCT•ını.> Jıancknp 

İTC'll )'tıı baonla:r mı \ -:.!??, 

- Olabil;.-. Bu kador kolay ı,ıtibsal 
io<Wcn bir &ltıo mıı.d~ Manilada 
uhıoon tıanııi 111bancı d i uz;ıoınaı;? • 

Bene! - - ""'"• eğildi: 
- - İşte, ~ kopınuı ve ı....aya dö.. 

ııüı üln bir cevbeır 1'3N:a&ı cW>• .• 
Yecdtn ytlrt ıııun kadar ağırlığmda 
ı ...... Jllll'.lelt bir taıı p..-ç .. ı akll: 
- ı;~~ 11\S>la"I nnarına bir bole.. 

Hen"' yeol koparılnıı,. TPPlaze bir 
vher parçası. 
Kupe:: ld1ıilk etııı: 
- Eori. Ye,,i koparılıru~ Şiııııdl 

ıoor~d~m: Buraya yaba.acı ay&ğl &irın.io 
ve ocıı.ktıınmııııdarı ~ ç:c:mı,ı .. 

~.: ilh•.ndiıı Kuper b.ldd<:!lendi ve 
bekçl~ il<JRti de çajııd:: 

- Bıır'V" son cunler.le r...Aıaocıler 
cirdi ml?. 

BcJo:Çl' er boıyırelle t.:.nb.rlnıne ba~ 

~tı.lar .. 
\' e b.,- ajp:odan: 

- Jia:yr, centiılmen, dedllf't". Bun... 
ya, bh; cönneden ,eytanler biie ehre. 
ım;z. 

- Şcytilllloı c:.Ceıxıediı:i yere ıns.o 
ayagwın baııt.ığı ıı:.uh•lık•k. İşte fSCl'

leı·!.. 
K~per el.odak! attın ccvMrlnl ıı<&. 

teni': 
-· a..,.. b lJl':ldan yeoi koparmışlar_ 

Den><.>!< ıııı., b urada aw. ı::ill çaJı,ıacı 
ve mOOenlerimı!d çalıp göturenler -· Bcittjler yemle ed~t<!k: 

- "'llalri bhıı haberımil yok, de.. 
eli 'er. der böyle b1.r tı<:Y o;saydı, oi7.e 
clıın14tnadao bu kl>otahlarm ce-zasım 

-~rl<dlk. 

Bf~rı:çi1er doğru söllü:yonlu. b l.ll'dyca. 

xin)'.itı.r.u cizUce 6eLp g.;.tit"Ll ıi:örme
miı;lud'l. Eğer ııö....,lo>rd+, mııhak:l<* 

k:, etencillerine sormodao. cez:ılarım 
v-er: rlt:'rdl. 

Mo.cien bek.çil.eti ço-K sadık kımeler
di. ~-~• orad:ı bekçiÜk y_pın;;lıla açıir,. 
Wu hcın par& elıtyorl1'.r, hem de klllnalf 
ve tair ewa,.ı kalayl)a bu nJC:O.d«ıc.a.e.r
den tedarik edobi.liy~rlardı. 

;-.ıuhend;• Kup<.'r, k<:n rr.o.deoilıe 

bitr :r;.lbancı eliıt:.ıin uz.ınd.ı.g.!lı aııla.yID-

oa tellıl;o dG,9\ü .Arlı.'Jdaşımı 

- Simdi ne yap:ıoafın?. dcJ"i. Bura.. 
y a herba.lde biri dadanm:ş olı>e..ır. . Bu 
Iİ'lll el: bıılmıtJa çe~lıJ'ıı, 

- Bu ~ sen bana bır~k. Kuper! 
Ben Ben bu giJll! e-Ji pc!t ~ai·ı* b~ 

aıe,<iına ~m. 

* ALTIN OCJ\ltLARJNDA 
BULUNAN İZLER 

Mmer .Belıet g~d• ımm mil&
det g;:zli polls 1e9ki1Atıod& ~~ 
yapm ·ı ve bir çok karl,\ılt l)leri a.Tdın
lal.ıru§tı. 

- 3u !lgad:r baait b'.r işin ıç,.o,.Üllİi 
keşfed~, ÇQk ayıp olur. 

DiYerek, yaıloıo: başına maden Ocolı:. 
Jonnın .içice daldı. Elinde kuvveın 
bı.r ~ek:trilt :feneri ve belinde taba.nce.· 
.aı v .l'll matara.sı vardı.. Benet'in aıe... 

ımd;O;ı; pJı;.,.UDU da la"IUtm8Jnek 13-
ım-ıdı., ÇilOik:ü o mütı!m mc seleler ü. 
,z.trlnc.'~ ytlr koo mtt--ı:ına<!iyen pipo 
içer~ •• 

(Devamı 'I•> 
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Gayrimenkul ,!,~atış ilanı 
Üsküdar İcra Memurluğundan: 
1'>:ı.l1epede Ahnı..t oğ'.u Sul17ıoon Bayahı 11~ BOJılı Karta.! J<..~j, Koopcnı.\i,, 

!ine ol.ar. ma~raf hariç f,fı7 hra 68 lwın.ls bcrC'W".do;!fl dola.yı mahrut bu2unao 
K~rta! kazaaınwı MaH~pe Cevızlik Dlragoz mcvklindc kıiiaı Ye tnptml"''1 30 - 10 
932 taf'th ve 7-0 rtlt , .. e 100 - 36 srra nu:Tı:;ra~ında mukayyet ve- tspudry. Şarlctllı 

T·ıt;;~ı Lfgor tnırla.sı., Garbm Karamv.nılı b~ğı ~im&JEJı 3101, C'Jn'.•beo K i.rem.an 
tarlas• -hô'lıf.n bir 1ru·ah yol b.r teırA.Jı b.:>rçlu Süley!T~ !lı.:uyula ,.c binalı 
t.ostar:ı ik! tarafı Tu:ıl-ı Entt!1USil iJe n~hdut ve bi .. küş~indc r~ektrik dernİI" 
diıre~· buh.rı31ı- ltuvvei i-nbati;yesi vesatl CE'•1ılik. ~st;ısyonun..ı \1e a.sfah yoluna 
yakın ve Tütün :&ıs:.itüe•i araz.!Eine sııut1u;1:l ve her nevi seıb?.c yetiştiıım.eğe 
ı:n~s.ı!t ve dönümüne :'.:00 ıl .. :ı besabile taırcaımnıa 1500 lira kıymet 1r.ıkdir ed,i.lıeo 

beş ci(Jnirr n11Jctumtl.aki krlanın borçlu 8iıltyıntııa ait nl'Sıf hl~si1"uı a(!Qjldaı 
7az1l! .şarll01ır d~ndl? açık s.rttırmn iPe pa!'aya çcvri!ımcs.lne +ı::ar:ır vc.rHm.işt.r. 

1 - İşbu gayr! menkulün arttırma prt.ıı.mıesi 15/3/942 \,mhindcn ;1.iban>n 
941 1~.04~ No. ile Üsk.Udal" icr.n D~ire6Snio muayyen numarasında herke~in a:örebil.. 
mesi Jçfn açıktır. İU.nda yazılı olnnlardan laz1a maltlmat almak istiyenler. iibu 
a:ır~<.m<:ye ~ 941/204.'.? dnsya n1J1J1araısf.;·te memur1yetim1ze müracaat etmeHdir. 

2-Art\ınnoya iştirak ıçJ.n :J'Ukanda 7azılı kıymetin yüzde 7.5 ğu nlsbetindo 
pey akçesi veya milli bir backanın lemlna: n·El<tubu -levdi edilecektir. ( Mo.d
de 124) 

3 - İJ)Otek sahibi &lacaklılarla diğe r a!Akodarlann ve irtifak hakltı aahlp· 
ıerlnin &'f.Yri menkul üzerindeki haklanm hususi,.ıe 1&h ve masrafa da ir olan 
iddialarını ~bu il~ tarihinden illba ren 15 gün ;çlııde ew.ıu D<!isbiielerile biıı-. 
lik\e memuri7eUntize bildirmeleri icap eder. Alul halde hakları t ap" ılcl11 ile 
aablt olmadıkça satış bedelinin p:ıylqmasmdan hariç kalırlar. 

4 - ~!terilen günde arttınna7a ~U ralr,. edenler arttırma l"rlnarnesini oku
muş ve lüzumlu malfuna\ı almıı ve bunlaıt tamamen kabul •t.mit •d ve itibar 
olunurlar. 

5 _ ~uı 31/3/ 1942 lar!Jılnıl Salı ıünü oaat 14 ten 16 ""' 
kadar tlsk!ldar icra Memurluiluoda üç defa bajı.nldilttao soııro <'il çok. arttırıı- 1 
na ihale edilir. Anc•k ar\tınna bedeli muhammen laymetın ylizde 75 lru bulmaz 
ve,.a salış jd\jyenin alaca~ıua rliçlıanı olen dlğ<-r alacaltlilar bulunup ta bedel b'-1 
!arın bu ı"O'rlmenlrul ile temin edilrnlş a!ııcaklarmm mecmuundan fıızla!)'o çıkm:ız 
.. en çok arttıranın taahhüdü baki kalmalı: ~7er< arttı.rm 10 gün d•lı• temd.Jot edl
~rek 10/4/19~2 ı::ı.nn:ı. günü sa &t 14 ten 16 " " load:ır t)~ 
icra M~luğu odamıda arl\mııa -li .. ıış isliyenln a'l<ıcoğ.no rtıçlı•nı olen 
dilet alacaltlıla.rııı bu gayri menkul ile t<mın edilmiş alttaltlan mecrnuuııd8J> 
fazlaya çıicmek ,.rt;,o'e en çok arttı.ram ilıa1" edı!ir. Bö:Yle blr bedel elde edil
mezse itıale yq,ıhnaz. Ve sat~ talebi dllııer. 

e - Gayri menlrul kendisine !bale oluııan 1rinue derhal Vf:J'a verilen mOh 
let içinde parayı vermezse ihale karan tesholwıarak kendisiDden evvel en yük
sek teltllfte bulunan kim•e arz•~ old uiu bedelle alnıağa razı olul'SB ona, razı 
olmaz voya bulımm.11'8 h<'m<n 7 &ilo müddetle artUrmaya çıkarılıp en ook 
arttıran• ihale edilir. İki ihale araoındakl fark ve ı:eçetı g\lnler lçin yilıde 5 ten 
ııe.ap olunocak ralz ve diğer zararlar a7rıca hükme bace\ lı:ıılm:ıksızı.n memur!· 

1etimlzce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 
7 _ Alıcı arttırma bedeli karicinde olarak :y:ı.lnız tapu ferağ harcını 7inn.I 

senelik vakıf tAvlz bedelini ve lhale ka rar pullarını vermiye mecburdur. 

Müterakim verıiler, tenvirat ve lanzital ve dellAli,.., ttınılrıden mutevellll 
belediye rüsumu ve m.üteraldm vakıf: icaresl alıcıya a~.t olmayıp arthmıa bede
linden tenzil olwıur. Işbu gayri menkul ,..ır.ar><la ıösterllen tarihte U.ıı:~ 
dar i=ı Memur1uğu odasında işbu ı~ ve ı:~ri.len aıot\ınna ııarb:ıam<ısl da-
iresirıde ~atılacağı ilAn olUll'UI', G41/2042 

Etrüsk Hastahane Gemisi Baş Tabipliğinden: 
Etriısk Hast.me gemisine <40> il.Ta aylılt ücretle ve aynca ıı;, er lt.yım ve 

meJb'\.-,;•tı verilnl<'lı: •...-etiY'le istihdam -ed•lır.eı.. llure •3• ha.tlb'>kıcıya ilıU
' 7ac ı,aTdır. 

Ji<ııs\abokıcılık- :ıııı-aitin! b:ı\z lslelıiilnir en geç 15 .M~ 9n guni.;ııe kadar 
KtıFımpa~cda bulunan Denız Hastahanes1 B~<t..abipliğine müreeaat~au. c305~> 

Sahip ve Başmuharriri Etem İn et BENİCE - Neşriyat Direktörü 
Cevdet KARABİLGIN 

SON TELGRAF MATBAASI 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, RO.MATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

itabında günde 3 kaşe ahnalıl lir. Her yerde pullu kutulan ısrnrla isteyiııia. 

ı, }Çi.t\1:~6 : Hatay yağları 1 

) TÜRK ANONİM şlRKE'rt 
• ~ , I 

10 Mart 1942 
ıuo Procram. " Kemlekeı sut .&,....,. 
13 03 Müzil<: Radyo r.ans Orkestraaı. 

(Violooist Nec!p At<kın). 

18.45 Konuşma ( Ziıra&it Saatı; 

lff 5l Mil:Lk: Faoıl Heyeti. 

18.30 Memleket Saat ATwn. " Aj.,. 
Haberleri. 

19.45 Konuşma (Kitap Saat.). 

lJ 65 Müzik: Fasıl Programının .İki& 
ci Kısmı. 

20.15 Radıyo Gazet~i. 

20 .4~ Milzik: Schubert'in Estrleri -
Bitmemiş Senfoni (Pi. ı 

: ı.ıs Kol>l.Şrul (Türle Hu<t.\.~ Kuıru.

mu Adma). 

ıı.30 MU.Zlk Lnodovska·darı Kla.voen 
Eı.erlcr! (Pl) 

21 45 Mw\k: K!As!'<: Türk Müzlğl 

Programı. (Şef MP•tıd Cemil). 

2UO Memleket Saat Ayarı, Alam 
liaberleri ve Borsc:lJt 

22.45/22.50 Yorllllt.i Prog,am ve Ka.

pcı.nıs. 

ZAl."İ - Üsküdar jan<larr.n:ı Kuman. 

t'aDlığırıC~n almış oldugu •.l l Teşr:n 

1341 U.rihlt askerlik vesi.Katıtl bu ker

te :ıayi etı:ğLınden z:ıyii.nrlcn yenJsirJ 

a taco.ğımdan esklıiintın. hükmü oBr.ad~ 

tı lltn olunur. 

"H. A.. Y. A. T,, 
- Hissedarlara ilin -

T icaret KlıDl.lll'\81uD 381 mci ve ~ 
kot ~ 45 ine! n0<ıddele
rlne tevfikan Şldtı:limiz b~ı 

142 seıı<>si Marlıum oluz bir.O:... mü,. 
eodif Salı günü saı>t on bir buç\Jk\a 
istaıı!Julda B:ı.bçe:kaııırta Bırinci Vıılcıf 
llıırııOOa 27 No. da •urell tcvkallldedo 
joplanrı~ davet olunlll'lat". 

llUZNA~ 

1 - 173.300 liradan ibaret bul~ 
ıirket sermayesinin 320.0UO liraya ib
Llğı oın·eı;yle teayidi hakkında Meclisi 
İda.-e ra.pol'Uıtlr\m tet.kiki 'e ~l hu.Joo
toı bir kaTar iWhazı. 

: - Ticarot Vcka.JPtince Şirket ni.. 
z..-mıram&sine na.ve edilrr.,,.sı matlup 
se~ iz madde ha:kıkında karcır itU!ıazı 

Hı~f.frlaırla.rdan ~u h:1 irrı,Ca bazı r 
bulunono:ıyı arzu edenl'!'T' dııhuliyc va 

rak&.ltn:t:u aJabih'rıeleri lçJu top.Ja.ruı 

g\lnünrien J.Aakal bi.r iıaft.:ı evvel btt. 
'fll.ii oJrJwkları his."le se-n.Ptlı..,-in.i veya .. 
hl:t bı.m:.arı.n tevdi edill:l!ş olduğun;,ı 
rııüllc.n in Banka "·esi~:ısı:ıı tevdi ey
len-.c· <:'r iık'!za eder. 

MECIİSİ İDARE 

HATAY YAGLARI 
TÜRK ANONİM ŞİRICETI 

"H. A. Y. A. T.,, 
- Hisı<edarlara ilin -

'Ü61aid.a.r Stılıh l lııci RL>kuk fük.im.
:ı;g;.,den: 942/228 

Er-yoğlu Maçka .Ama Apart.n·"n·nr 
da ibl'ohim M;z.anojlhı: 

D."lvacı MUBtafa tan.!_ınd&c a}('yl.ı.ır,.: .. 
ıe .ikame edilen Kısıklıd1 kiiin go:yrl 
merıGi u Hln iz.alej ŞU)"U dmnı s,n ın ".arl 
ınıub:ıkeneııinde iliı.nen yopılıın tcbı-ca.. 

lı ktr.uaiyeye icabet etm<diğinoleo 

Nldc.ın17Jde, eıyn·p kararı vet ilmlı: \:6 
n~zlrü"' gcryri ~~Un aicnJı ta~ai~n 
k;ı,.O.m?n soruılrn~1'.ındanı Luhis~~ ı~ 

gün müddetle t~Aneıı mu~ımcJtli ,.; yap 
bra·ri'.nın tebliğine ve rnah}:('rnım!n 

2~/3;94~ Cumartesi günü soo: on:ı ı,,. 

likh.e tarar vttilmiş clmak:U ınüdcie"J 
IM'.Z:kOre za.rfıında itiraz etrr.edfğ·rı.iz 
surette bf.r daha ma':ıkemeye k;::.b ı (\_ 

lu~n1 ı;ı-aca.:ınm: muameleli gıy.;: p k .. ır .. 
n."la ıs.a:ro olm.ık üzere il~t:r. tcblı!ğ. o
hmur. 

günü sal14 on binle İs\anbuld 1 Ba'ı<;e
k.&p.ôa B:irincl Va•kıf Rar.ınıda 27 N~ 

de .rw-Etı adiycrit.• toµ!:ınma) a da\ r•t v. 
~wnırJar, 

11.UZl'iA.ME 

J - Mecl!El İdare ve 11:u::ak t n
porlaTaıın okı.r..ı:mam.; 

2 - 941 senesi bill.~çvsu ılt! k · \'e 
Z3r~ır hcsnplaırının tel.kik ve tL (.l'k 

3 - 1\'leclisi İdare fiıalar:yıc ıı .,ı_ 
kıblr ibı·ası; • 

4 - Meclisi İda.re ilza~ariylc rnı.:r .. 
kip ücretlerinin lesbL\l; 

l}if;sedaırlanlan 1'Şbıı iı;t:n- sda h:lz:.r 

buhuımayı attU eden1er d:.ıl'tuliye v;ı.

.rakalar.:111 aJabibnek ~in ~'ı>l~· ~ sU... 
ntınden l&e.ıkal biır ha!t.a e·ıvcl n:,:-ı"ı!a 

olduk!ın1 hisse se:ıet1erınl \'eyahı;.t 

buııkrın te..ıt edilmiş o!duıtunu müo. 
beyyın B:ınka vesUt~!n ı te\•cil t·yJ~ 

mel<rl iktiza ed<r. . . 
l\tECLİSI U).\Rl! 

Develinln Camii Kebir ,,,;,.hallesin.. 
den sakallı oğullarından 31,; doğum.. 

lu SOlih o~lu Ahmet FRE1' 

Ticaırct Kanunumıa ~6 1 ve şirket nL 
2amııamesinin 45 inci madde!.erJıe tev .. 

fikc;r, ~irketi.mYı: hisseda!'1arı 94"2 se
neı3~ ],-1<.rtı:run otw. blrir:e müsadif Salı 

~~~~--~~_.L 

inhi arlar u · üğ ·· nden: _ _ _ 
müskirat mamuUib ·çtn 10 - 3. 1942 ·arihinden itibaren tatbik ecH:ecek olan satlş fiatları aşağıda gösteralmıştır. Tütün ve 

Satış f iafı müda
faa vergisi dahil 

iSPİRTO ve ISP\RTOLU iÇKiLER 
Satış fiatı müdafaa 

Si GAR AR 

T o T o L E 

PU o R 

Nev'i 
Sipahi 
Sa n•sun 
Yııka 

Çeşit 

• 
• 

Boğaziçi 

Yenice 
Serl<ldoryan 
BJfranıuden 

Gelincik 
En aıa 
Tiryak i Kalın 

, İnce 
Birinci l{al ın 

• İnce 
Ü~üncü İnce 
Hanımeli 

H a lk Kaim 
Köylü Kalın 

• İnce 
Doğu 

İkiz 
Y r n i harman 
Subay 
Asker 

En ala 
Bafra 
Tatlısert Fabrika 

• Atelye 
V inci Fabrika 
Vinci Atelye 
lI inci Köylü 
Yerli enfiye 
Ttirk pipo tütiinü 
Pipo tütünü 
t .rohan boh! a 
Isfahan 1 
İs:fahan il 

T or os 
Esmer 

:Moda 
Flurya 
l\Iarınnrn 

Paket 
20lik 
20 • 
20 • 
25 • 
50 • 

100 lük 
20 lik 
2(1 • 
20 • 
%0 • 
20 • 
20 • 
20 • 
25 • 
20 • 
20 • 
20 • 
20 • 
20 • 
20 • 
%0 • 
20 • 
20 • 
20 • 
"11 • 
ıo • 

ZO Granılık 
20 • 
25 • 
25 • 
25 • ·--a • 
zo • 
Z5 • 
%0 • 

100 • 
1000 • 

25 • 
25 • 

Adedi 

• 
• 
• 
• 

Kuruş 

55 
50 
50 
60 

120 
240 

4U 
30 
25 
25 
25 
25 
24 
2.f 
22 
20 
15 
17 
H 
11 
il 

9 
14 
55 
18 

:ı 

2S 
18 
ıs 

15 
14 
12 
10 
zo 
45 
75 

1300 
28 
2S 

17 
8 

26 
22 
25 

Nev'i 

50° Ji.k Ra~ 

45 ' im Rakı 

43 lik Rakı 

Votka 

Kanyak 

Vermut 

So!ra şarnplan 
(Şişe depczitosu hariç) 

Misket şarabı 
(Si<c dcpozi(OS\1 hariç) 
F;ç;lı sofra şarabı ' 
1 Suma 

II Sııma 
Bira ş i şeli 

( Şişe d epozitosu hari~ ) 
Bira uçılı 

Birinci sınıf likörölöct 

İkinci sınıf likörölcr 

Saf ispirto - Fıçılı 
Yakılacak L•pirto - Fı çılı 
Kolonya ispirtosu - Fıçtlı 

Kolonya 
Saf ispirto - Şişeli 

Tuvalet ispirtosu 

vergisi dahil 
Santilitre K'l.r.ış 

( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 

( 

( 
( 
( 
( 
( 
( 

( 
( . 
( 
( 
( 
( 

100 
50 
25 
15 

100 
50 
25 
15 

100 
50 
25 

100 
50 
25 
70 
35 
15 

100 
70 
50 

340 
200 
70 

200 
70 

L itresi 
Litresi 
Li t resi 

50 

Litres i 
106 
50 
25 

100 
50 
25 

Litresi 
Litresi 
Litr esi 

50 
25 
50 
Z:l 
15 
511 

440 
230 
125 
78 

315 
165 
85 
58 

215 
130 
n 

270 
145 
75 

215 
135 
70 

180 
135 
110 
l GO 
110 

50 
150 
70 
40 

480 
400 
30 

52 
360 
%00 
100 
300 
175 

90 
130 

6S 
130 
120 
70 

ı70 

f5 
52 
70 


