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Ga~eteye gönderileıa urak iade cdnmez. J 
" -· EN SON TILOBAFLABI VE BABBBLEBl VEREN AKŞAM GAZETEii 

PEŞTE VE 1 
SOFYA'DA •. 

Küçük müttefiklerin 
zamanla Almanyanın 
eline ve emrine geçme· 
sinden daha tabii birtey 
olamazdı. Bugün Peıte 
ve Sofyadaki tezahürat 
bunun ifadesinden ba§· 
ka bir,ev değildir. Hai· 
ta Almanyanın kafl za· 
feri takdirinde daha bir 
çoklarının dahi peyk bir 
devlet olmaktan kurtu
lamıyacağı §Üpheıizdir. 

·Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

l\TacariS>tanda De vlet Nrupliğin· 
do bir deği meyi luıbul eden ka. 
hıınun l\lcclisten çıkhi;'l haber ve.. 
rHilor. Yine l\la<:ar gaızeteleri.uin 
JIIacar halkını dü•ü~nıiye davet 
ettiği, lı.onıünr.m;ı il, ve diğer 
düşmanlarla mücadele edilceeği
ııin ilan edildiği, hatt a bıı arada 
bir l\la<:ar gazetesinin tarihten 
llıisallcr Likredel'ken Türklerle 
olan muharebeleri de zikrettigi 
kaydediliyor. Yine, bir Bulgar ga.. 
t ctesinin srkı \ 'C otori ter bir re. 
iiıııden bah,eyled igi bildiriliyor. 

İSPANYA 
PORTEKİZ 

1 !~::ö~~-m~~ 
rinde tam bir an

laşma oldu 

Bir resmi teh
i iğ neşredildi 
l\fadrit, 13 (A.A.) - Gen~

ral Franko, Bay Sa.Jazaı. ve 
Bay Serrnno arasmdalıi gö. 

r ii nıedeıı sonra neşredilmiş 

olan resmi tebliğde demliyor 
ki: « İki me.nıleket arasında 
menfaatlerini koru.yan mii
kenınıel bir aıılaşnıa hasıl oL 
muştur.. Resmi tebliğ, siyasi 
ve askeri ıneBelclerin de ted. 
kik ..dildiğini il~ve etmeı.ie
dir. 

Hindistan Bir 
Taarruza Uğrarsa 

Bütün Hintli· 
ıJer müdafaaya 
1 

geçecekler! . 
---·---

Çan - Kay- Şeke 
minat verildi 

te-

sirnlerden: Ma
nilladoı bir mfıs
tadlkem n·,<"1<i1<1 .,..'!"'111 
ıhiıJctU bi t -

j }>On h:ıva boın
,' bardn)'iıar.ır1'J3n' 
. ~onraki h J: 

BU SABAHKi 
SOVYET TEBLIGI 

CenuptakiAl
man taarruzu 
püskürtüldü 

Sivastopol garnizonu 
şiddetli bir çıkış ya
parak mühim bir 

mevzii aldı 
J\fu,kova 13 (A.A.)- So\.')let 

tebliği: 12 şuıbat günü, k uıvvet~
rmıiz düşmanla şi.dıdıetli savaşlar 
yapmışlar, ila..comişler ve b irc;ok 

(Devamı 3 üncü Sa!ılfede) • 

Macar gazetesinin Macar hal
kını ha11bc tc.<vlk rn k~i için ma. 
Ziden \"e Türklerle muharebeden 
bahsetmesi ,bes ve hizumsıı:tdur. 
Bugünkii lı arple bu., tinkü Türklü
ğün ve Maurlığın hit;bir müna
sebet ve alakas ı yoktur. Şimdiki 
halde olac~ğını d a gô>terir bİır de
lil nH!vcııt değildir. facar gazete
siujn bu ö lı: üsüz ve :ve~iz misa· 
lin i bir tarafa bırakarak objektif 
bir hakı,,la hakiki durnm a ı:e~ebi. 
li ıi, , Macaristan Almanyarun 
ınü ttefiiddir. Fakat, ı\miraJ B or u 
bu ittifakı yapılocak b~a şey 
o!mndlğı kanaati ile ~ apruı \C 

.ltfacar istiklalini ..... im<:cı Alm:ın. 
ya)'a yol ve iis verınt:k , :nıu.kabi

liııde Tr ano;ilvanya ı almak, "°"
ı a Aııtikominter pakta ı;i.rmek, 

' ha sonra Rıısyaya kar ı iki tü. 
1 cıı Sevketmekle kurtara bilcec
/;j ııi •annetrni~tir. Sovyet Rusya. 
d:.ki 1941 taammınuıı sonunu a. 

Yrııi - Delhl, 13 (A.A. ) - Mareı;al. 

ça~ - K2y - Ş...k Nehru He yen.iden. ' 
g(-.r 1 ~ :-ı~tür ~etını, liındi:ı.1.811m ta-
artnzo. u~~aması halinde, nıüdaf~ta 
.ç ı bli.tİiııl li ,.,uner"' kiJt1e ha liooe 
he etı> ı:eçc•cklc·ı~ 1 •i.Oylwılşıt.;r • 
Hınt ordı 1 gt'"\:n sr[j<'dcntıf'rj Jıyl 
t.;t.-.v~...-c ed n ,t.:,r. 

LİB YADA 
Looıdra, 13 (A.A.) - Libyada 

İngili~ keşif kollan nıuvaffaki· 
yetli hareketlerde bulunmuşlar. 

dır. Diişmaıı:ın iiç mevzii alınmış. 
tır. 

Şark cephesinde teslim ol:ıo bir 

nakliye kolu başı 
•<ıya kadar .ı.. Alo.anlar Horti

niıı bu tavruharekeiini bile lıile 
lı aınıetmi'jlcr ve mr.lıut tabiri ile 
•Mu<JiJıacne hulı'.ilü . ten:ih eyle.. 
rni şlerdir. Fakat, 1941 foarnızu. 

un isten.ilen ncti{!cyi , ·ermemesi 
•lrn.nyay 1 · Mu lihane hulul• na· 
ariyelerini bir )ana atarak 

kii çlik müUefikılerınden büfün 
inıkinlarını kendi cnırine venno 
talebine sevketmiştir. Fon Riıb
bentrop'un daha sonra Kont Cia
llo'nun ve Alman Genelkunnay 
Ba'!kanının Peşteyi zi~ ıuetleri de 
herhalde bu mak,adı esas hedef 
ittihaz etmişti. Amiral Bort.i ve 
Jltncaristanı idare edenler Al. 
1l>nnyoya fiilen yardımı biraz da. 
ba ı:en.işletınek yoluna girmeyi 
kabul etmekle ber&ber Jlfacarista
tım takatlerini nmıhafaza etmenin 
ylııe 1\1...,..ristanm istikbali bakı. 
nııııdan lanın oJdıığımu düşün. 
otüş olmalarından şüphe erule
Dtcz. Alm&nyanın ise bu tavr uha
rekctini i şine taınanıile elvet'i r 
görnıcdiği hiô<Jiselcriıı gelişimin-

Tavan arasında Yağ, 
Pirinç saklıyan 

dört kişi tevkif edildi 
Muhtekir bir kömürcü ile iki 
kunduracı ve limoncunun dük
kanı birer haf ta kapatılacak 

Bu sabah 3 vurguncu Adliyeye verildi 

(Dcva:ru 3 .ın<il S.Jıifede) 

G alatada tuh afiyeci Amam, Be. 
yoğlunda kahveci. Haydar, Üs.kü. 
darda kömürcü Idris b u sabah 
ihtik!ır suçile adliyeye verihniıı
lerdir. 

YILIN EN GARiP ROMANll •• 
Birçok gazet•ler, ba ;lıya cakları yeni bir romanı ilan ed r. 

ken, o e•er isin ~öy le der ler: 

Yılın en güzel, en nefis romanı!. 
Biz d, şimdi yeni başlıya ca " ımız bir roman için §<iyle di. 

Yoruz: 

Yılın en garip, en merak 1ı romanı!. 
Evet. .. Pek vakında neşri no ba şlıyacağım12: 

KOVUK PALASIN 
ESRA 1 ! --

Roınanı · ılın en garip, en t uhaf, en a~aip eseridir. Tabii, bunu 
okurk.rn aulıy an•k ve okudukça hayretten hayrete dü~eceksiniz . 

YPzıl~ rlDl.D , .c ronıanları nın orijinalliğ i ile ıncshur O·la n 
güzidı;ı nıi:uıılı ti stadlar ımu.dan OS:'llAN CEl\fAL KAYGILI'nın 
l:aa.<i enfrz içWı haz.ırla ınış olduğu bu e.•er . izi ba~•ndan sonuna 
kadar me rak , . ., heyecanla sii riikliyecek, tatlı bir z.evkle sa· 
raocaktır. 

Pazartesi Günü Başlıyoruz 

Kapalıçarşıda alı~ muameleci. 
Ji ği ile wğraşan L eon isıninldıe bi
IIİnin k·ı>ywncu dükkanında ve 
eviru::loe 6abu n, ke?.:Zap ve pirıru; 

sakladı.ğı anla!;•larak Ashye 2 i n.. 
ci Ceza mıi:ıkeme.;;ne ve.:limiş ve 
t<>vki~ olumnustur . 

(Devamı 3 üncil Sahifede) 

Japon donan
masının Mare· 
şal adalarında 

ki kayıpları 
• 

Perl Herbur baskı 
nının intikamı na

sli ahndı? 
Vaşington, 13 (A.A.) - Resmen 

bildir i ldiğine göre, l Şubatta :\far-
ı şal adalarına taarruı eden Amr. 

rikalılar 15 tay yare \'C bir miktar 
a•ker kayhetmi şlerdiı·. Japonla rııı 

kayıpları 17 bin tonluk bir ta}ya. 
re nakliye ge.nıisi, bir kruvazöı-, 

(Dcv .... na 3 uncu ~ah if<·de) 

Slngapurda Son 
Darp Vaziyeti 

Şehir ve civarı 

/Büyük bir 
deniz harbi 

Padökale boğazında 
3 Alınan z ı r h 1ı sına 

hücum edildi 

42 İngiliz, 18 Al
man tayyaresi 

düşürüldü 
lımd.ra 13 IA.A.)- tngıliz A

mirallik daiı:-e<;i billdirıyor: 

"' Üniversite Gençliği Ekim Sefer- ! 
berliğinde Vazife istiyor! 

"Talebe Birliği,, Bu 1 

Maksatla Rektör
lüğe Müracaat Etti 
Ziraat Müdürlüğü bu sabah 
tohum tevziatına başladı 

duman ı 

Pereşmbe guniı saat 11 de Pas 
de Calais boğazLnı geçmek((' bu. 
lunan Pr.iı:ı.z Öjtn, Sdharr&ıon;t 
ve G neiaenau Alımaıı harp geıni. 
ler i fırlLnalı b.r d-enL<de, Buıvr('t; 

aç>ğında İogiiiz d-en'z kuıvvtclcri. 
nin mıılıripleri, !orpitoları, hava 
b irl ikleri ve kııyı agır bataryaları 
tarafından taarrw.a uı'.\ramıştu. 

42 İıııgiliz ve en az 18 diışman tay. 

Zir ai L' t.ihsal • en az iki m isline çıkarmak i~in Ita~vek.ilim iz 
Doktor Refik Sa~damın yü k sek direktiflerile yurdl'muzda giri. 
~ilen büyük sava ta Ümversite gençliği de vaz:fe almak arzu
sunu izhar eıtml~lerdir. Memnuniyetle öğnndigirniz<ı göre ev. 
velki gün ilk toplantısını yapmış olan Üniversite Tolehe Birliği 
&,.alan bu hususta Rektörlüğe miiracaat etmi~lcrd ir. Bu mü. 
rau,,tlc; b ütün Üniversiteli ge~lc.rin imtihanlardau 'onra, ta · 
t ildc Birliğhı kontrolü altında muntazaman ve müna vebe ile 
h afif ziran t işlerinde vazife almak istedikleri Rektörlüğe bil. 

içinde yanıyor 
Tokyo; lngili zlerin 
bazı mıntakalarda 
şiddetle mukavemet 
ettiklerini bildiriyor 
Tulııy<. 13 (A.A.)- S ingapurda 

çaııpışınalar devam ediyor. Y a
nanı petrol depolarından çıkan 
s;yah duman şehirt:le harp vazi
yetini görmcğe i:mki\r, bırakma
ımaktadır. Liımanda bulun;ın 30 
vapurun hareket h alinde bulun. 
ması adanın terki il ı;in çalışıldığı . 
nı g&teriyor . 20 bin düşman as. 
keıi çember .çine alınm~tı r. 

IIaııp gemile rin.den yaroım ııö
r en. b ir kıflım dü smaıı askerleri 

dirilmi~tir. (Devamı 3 üncü '8hife<I ) 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

BELEDiYENiN DAHiLiYE 

VEKALETiNE BiR Mİ!RACAATI 

Eksiltme, Arttırma 
Kanununun Tadil 
Olunması istendi 
Şehrin ve Belediyenin ihtiyacı olan mad-

r 

o:id!rlet)i ımua.avunet ~~eı~rken 1 deler pazarlı la alınıp birikUrile'bllecek 
(Devamı 3 fuıçu Sahii~de) 

1 

İrıgJ ı::lerın Sov;yeı R.lSYaşa g00<1 ~ 
dikleri tanlı::1ao'clan b ! hareke'"'.c .• 

Belediye Re sligi C>ksıltrnc v~ .m~s<'la on kurtl!j tereffii OOİlJC'f) 

M t banda arttıllilla k(l\l :11unu.ıı t.ı<li olur.- §artnamedekı 'iata gor< mal vere. ar a ması nı hukı1m<>tten ısteıı;ş.tir. cek miıteahıut buluıı.aın= lı<l:ı-

J 1 b Bunun başlıca scbebı; fıat t<·- dır. Bcled 'yc R"isli>i ayrıca şcılı . apon ar oz· ı ff.ülerın n alım \'e sa ıına on[ır.i rın Ve kcııdısmin ıhL'loCI olan~ 

d 
Ol'ffi~~ıdır. Mfl'1ela b,r ha ıtanq·c dun, oröın r gcbı maddcleı~ pa. guna uğra ı kilosu, yüız kuru.şta!' ya.; alımı. zarlık a satn• almak ve bu suret. 
cağı ilanı <·dil;p $artu;;mcı;: bu le i:abmda s\1ok yapmak için 

Hücum eden kuvvet
ler süngü hücumile 

püskürtüldü 

şekilde hanrlanmakta, fakat yoğ 1.""endisınc sa!Afıiyet veriJımc.,,ini doe 
f~atı .miınakasa. tarr.hine kadlar bu müracaat;c ısfomişt:r. 

Rangon, 13 (A.A.) - Resmi teb
liğ: 

Japonların yapt•kb rı !jİddetli 

hüctınılar geri piic:kHrtütıniiştür. 

Kayıbınuz biiyiik değildir. Mana_ 
ban bölgesinde piyademi~ süngü 
hücumu yaparak Japonları boz
guna uğral.ını~t.ır. Japonlar siliilı. 
!arını bırak~lar ve ağır kayıp. 
hır vermişlerdir. Bu gece Birman
ya üzerinde Japon tayyareleri 
görünnıemiştiı·. Diin :\lartaban 
bölgesinde bir Japo:ı tayyaresi 
diişürülmüştür. -
GÜNÜN 

iÇİNDEN 

Müstacel tele-
f on muhave

relerine dair 1 

Nizamettin Nazif 

ODUN ve 
KÖMÜR 

Sevki yatı 
Bu sabah Zonguldak.tan 
3500 ton maden kömürü 
geldi. Kandırado.n da 6 

motör dolusu odun 
•---- getirildi 

Şehr'mızc mangal kömürü ve 

odun ırevkiyatı mül'€madlyen de. 
vam etmektcd'r. Dün Unka'Oanı
na l, Kumkapıya 1 ve <l.iğcr yer. 

(Devamı 3 üncü Sahi!ede) 

Siklondan bir 
şehir harap oıdu 1 

Buena.; Aires 13 (AA.) - Ba. 
hia • Blanka şehri bir siklon ne. 
tıccs ndc harap olmuştur. Bir 
ölü ve 50 kadar yara ı vardır. 20 
ev yı..1<ılmıs v-e b lcdiyc tiyatrosu 
da dah • o'mak ürı:ern 100 kadar 
evin çatıları uçm~tur 

Dlm b;,· arkadaşunl, kıı:şıl"'Ş- ~ıımııınmınııımnımııımmımıımmmmıımıı~ 
hın. YU.1.U kızarmlf;I, Sözleri kan- :::.. 
Jammşt Ko:;ar gib• yurüyordu. ~ F 1 L 1 P İ N § 

- Nert!ye böyle? -dedim- ~ ~ 
-Post.ahan<;ye gidlyorun1 -de- e3 §] 

dı- 1'f"J.graf çe-keceğhn. 

- Sende bor fe\"ka.lıdclık his- -_-~_. Adalarında ~=·=; ı 
,ı;;e<iiyon.ın'. -dedim- Pek sinlrll 
bh halin var. -· 

- &ıı ol da sinı.rlenmc. Tele- ~ ,.. =:; 
1 

for. ba~ında üç ·a3t beklcdirr. ~ \.. _A ==- ı 
- Ney~? - .. ~\f.j 
- .o:\nk.arrı ile konuştntlk Jçın. ~ h, ~ • c::::ıı 
- Konıw nadın mı?. §§ <J~·~:.• V~~ ;.: 1

j 
_ Konuşabihtıış ol.say<ll1n. b<)y- VJ Q ~ 

!~rk~~ıy~.:,;~ıde post~lıa..cye ko· ~ ı ~ ~h = 
H .yrctle rordum. ~ ~ Q "'f" ~ 

1 = ~~~:.'.. k<>~nu.ı. ~==' ~(/ §1!. ~ 
- l"ırtı.na f n nu v-~ r? Dl- ... 

!_;;;~;:;;;( 
0
;;;"';;;'a";:;" ;:;

3 
i;:;mc;;;ii ;;:;sah;;;ıı;;;;;eac;;> ~ ! 'fııımınmııııttııııııı~mıUUlllllUliUWIUi., 

Bir Alman 
talebi 

• 
Alman harp meclisi 
Romanya'dan 300 
bin kişilik takviye 
kuvveti istemiş 

Loodra, 13 (A.A.) - Stok.. 
holm'dcn bildirildi~}inc göre, 
Almanlarm yüksek harp mec· 
lisi Romanyadan 300 bin kişi. 
li.k bir takviye kuneti iste
nıiştir. 

ÇERÇEVE 

SOVYETLER 
NECİP FAZIL Kl!SAKÜREK 

Yeci dü.Dya vaz..ıyet!ni 1 döı1 gtl.&
lük çen;cvclcrımde, evvel teker 
teker, sonra top!u olaraıtr. Mltıver 
V'f! Deınok'ra,:.ya~r ccphesirı.den 

göstermjye Ç.3...;~tıın. Fakat bu hu.
U.Saaa, başl~a "henllT'iy<:l<- ~P 
bL unsurun yeri bQitur; 
~ovyeticr .. 

.. Icrıtı ol ak auşrnnnl rma karşı 
«:~it ettikleri h~dc.~ bildırdiğ1miz. 
Sovyctıerı.n, kentli Jtı.üsbct hedefle
ri nedir?. 

Bu hedef, hatbin ba§ı.ndoniı.r• 

h·tc <lt>&:ş:ıncmiş ol;ı.rak, dWıys.y.1. 
k•ıı<l' içindeki te>.3llara boğdurı:p 
ne.f inS k.<Jrwnak YC .sor.. bu nef.si 
bi.' enbıı·ı: k~ndı eınclinc h:tı.kim 
k nı:ı'kk>n bı>şka bu: ııeY dtjlil .. . 

il unun ıç .ndlr kı So\-yC\l.,r, hiç 
t r yle, t-'11, halı:lld ve .,mırnl bir 
ış vl' elıbi.,..liğ!1'.JC \'.ırmaks12:ıın, kapi. 
t:Jizma düı:zyllsındaki tezı.C.81 her 
ıkı tnıtbi;>•lc mıa.şmakta tcredk:lut 
go ıern-ıcdt Evv~L-\ AlJJ'anor<ıı. ıoc ... 
ra Jng~ltt'i"C ve AmerikJ .. 

Svvye\le-ri ikinl'l an:...>şnuya zu.r. 
Jıyon saok, arad.ıki sun'! anl3"m" 
k:yn·ctini k;;.y!Jed~r etrr.~z, Mıtı.,·e.r 

tar>lmdiln muIU'Z i<&ldJı>: taattw . • 

İngiltere de 
Jyılda 30 bin top 

yapılacak! 

Rusyaya yeniden bol 
malzeme gönderiliyor 

lngiliz Levazım 
nazırının beyanatr 

Lo"dra, 13 (A.A.) - Lo Be.-
nıl>r o':;.. §öyle d~ iş.J Son z n a 
kaciar İngilizier:'c .SO\ ,rl"Uere ,·Adc'" -
tiklerı m;.ı 12eınen n h"psı R ~ )'. ... 
gönoe" rr.1.şh;.. lllr ı;oıt İngihı t .11ıı:>.
ıar~ ?.!o. ""ova t:trDf.J)(. ., utı. <' -
lerde ıkullanıhnl'Ştır .. \ z nan RO 

tok m tarda ta :ık " tayyare Rı y _ 
ya gPnderilecek l &ı e c p 
ma1zc-.mesi istlh.ı.;31.l_. "'yrct 1..-)' ı-
racak ,ekJde art."'.'ıt!'. . . ? 8)' lı 

jst.•hs.11 iki misline ç ·m.ı~t4. 194· 1 .... 

bu::ıun 3 misll ola~ Uın.nedi.lrne-
tedlır. X'd.kında fçr;,,r_ı< ..ar sonede ...,u 
biı , luµ yapacak~:ı:i:.r Yenı lıir l. -
gil 1:z tupu, en ıy .. dereı.:edc ıır "t" 

tankın ZM"hsu delcceK ~ udret~ 

m( k l.izt.-.redlr. Lor'.!, bcy;.naiında h -
ka rakamlar dD; vr:rrnış.t: . 

Böylece llbc ı.,. r.a, faşiım" ~" 
KomUıni21na ar~ ak, banıı: 
\C'.lad::p, Mlliver t.!: hndan 
~-. ir;dırilir indi:1lm: • lıOO 

ve ıkomü:ım:rr.a el ele \'crm.!;: b 
nuyor Bu \.az ı;e e tezauarı 
bi.ıyugu, Sı>vyeU.:rle A. anlaı 
il:J.<iaki ı;<ı.mimi ıı t.ic::ıdtle \"C n _ 
Juı.scJ>eden Zll'- e, ti< -.;yet cr1P I 
gılizler l'C Aıu.t.Tı'' lıla ar 
h~Wrı sürüyor cm k . 

- Demoln-a.syaı.arın tam hay na 
o!rı1tı~ Alm.aıl')·ayı nasL ~enı::ı:~
r hn?. 

i,1c Sovyctl~r,., ut<lc."' 
- Sovyetler~n lam ha;vr :ıa o -

m•dıın Almany.: ı nasıl el • ·-
bHirız~. 

Ve işt~ Den:: ~s]'aların 
<ksı! 

llw:ıun iç K Dl'tno 
~ •. Sovyotlcri, 1-1 hv . hıtt" 
k : son ku;iret ık. n• 
tea k~r1ıb u .rk ek i 
Sm ycUer de T) rr ..r :.zy 1 ı '11 

n ·be• t~ bir işbL e r;cı:cı n 
elinden gelen yopry • .FaJ;a o 
Yi' icrle Dem\lk y 
h ~ lk:i taraf t ke-:; frmei" tc.<.t 
hı• lş.b1r!!ğfn.dc l. ,,.,,:i ·Jlr 
!edakor!ılc, net ced k ed ç.>n 
k ... =:lr.\.~ dcgil, .:n rr .ı .. hi~ kay 
bu 

hı..1 boyle ol c 'IZ8fH. tulun 

dur.y:.yı kaza-,., 1(. ve k~y t J -

huı dU:nyrıyı A. )·lıetn:ck kadar h ... ... 

(Devanu 3 Uııcü Salı:!C>e l 



HALK FiLOZOFU 

Hayret İçindeki Muharrir 

Ua) atı, l 1nız İstanbul un bir 
iki cadde i iizeri..ı de geçmiş 
ola.o b r h r · r, bir mı.iddet.. 
tenberi, bu la Çök uzak olmı· 
yan bir An doluş hr'nd n ga.. 
zetesine ')azılar yoHu~or. 

Bu > azılaruı wnumi hava. 
ıuAda 'e edasında garip bir 
çeşni 'ar. l\tuh rrir, her gor· 
düğü nıanz ra ku smda ha). 
et içiod d'r. S n i, başka b'r 
diyarıdan r' pol't jlar yollamak.. 
tadır. 

•Burad 
daş1 n n 

•Burad 
halkı t r 

KCLTÜB 

GECESİ 
.. 

Şehremiot Hatkevi, hatbn oka. 
ma z vkinı arttırmak i~i.n, hafta. 
da bir cüa, kültür gecetıi 4ut.İp et· 
mi c karar .,. erıniş! 

Tam z.a.nwu! Herkes de kültü.rii 
du üaüyordu. 

Baltada b"r gün içlimai yardım 
gecesi tutip ıe~ · p semt.in zengin. 

lerlııi yanhma davri etselerdi, 
daha iyi olur411r 

EVLlYA 

ÇELEBİ 

Meğer, tsolu Vilay<t:inia Mu. 
durnu kuasında eskidcnberi .iğne 
fabrikalar.ı umuş. Evli) a Çelebi 
meşhur Se'\ ahatna.n• iode bu ii· 
nelerden babıKtmif! 

igneyi kendımize çuvaldu.ı baş. 
kasma batırnıa ım öğretm bir 
muesse ye de ihtiyaç ur. 

Al/ ET RAUF 

Üsküdar iskele Mey
danında kapalı bir 
Tramvay Bekleme 

yeri yapı'ıyor 
'Ü küıdar • K d .. • ve l'ıa 

tr, mvaıy rke i yrn a 1an Ü u. 
dar ilkele m~dan a k palı bir 
tramvay du..ı ak .>en y aptııvnaga 
.karar \"el'Jlli§t r. İnşa.ata b~lan. 
m tır. 

REŞAT FEYZi 

•Anadoluyu, yurdu tanımı
yonn. Anadoluyu tanıyalım •• • 

Bu, ııeye ltenziyor, bilir nıi. . . ., 
sınız .. 

İki kere iki.nin dört d~iğini, 
sırufta, siyah ta.hlıl başında be. 
niız oyrenmiş bir hocanın, son
ra talebesinıe dönüp: .i:k.i kere 
ikinin dürt ettiğini bilnl.fk li. 
zım .• 

Demesine. 
Bir An:erikalı seyyahın, bi. 

ziın Kapahçarşıyı gezı ır giıbi, 

Anadolu .,.chir 'e kasabalarını 
dol~n nmharrirın, ht rşe~ den 
evvel bilm<.'si lazım ki, onun 
için hayret Iza ol· n hadiseler, 

kaı ler tarafınd n mallln dur. 
Kc, d i ilı ')mı~ orsa, clna me 

AYAKKABI 
boyası ihtika ı ! 
Yerli boyarnrın şiş si 
50 den 80 kuruşa çıkh 

Karnaval başladı 
n· 

b 
baren cK rn 

Bu an n 
r z ek 1 iyet Eım nı o 

r an Gre ryan olanları d 
<ten ıt:bar n sa~ı sabahına kadar 
tat I edthnişlerdir. 

Maarif müdürü Anlearaya 
gitti 

Maa f m dür vek.i v a et 
rnüfettışlerinden Muhsin Adi 1 
Bınal Vekalet.in daM:?ti iıızerine 

dllln .a)cc.am ekıspreısle A'n ıya 

gifımi tir. Pazar akşam domnesi 
mu mıeld r. 

IP41] 
Talılleaın lbtlyaç.arı 

r r 

BURHAN CEVAT 

Edebi Roman: 32 - 1 

Seni Unutmadım 1 
RJ:.ŞAT F Y i ----.--J 

SelJza b lıçeı -
r~DiD Z"lf 1 

R. SABiT 

Esnaf Hastahanesi 
geni,ıetilecek 

Şchri.mrz e91'1af cem1~ l.eri müş.. 
terek bürosu tarafınıdan te.Si.s e. 
dilin:iış olan •Esnaf hastaı'hanesh 

n takv v • ·,. n Ta · l. 
m'ştir. Ancnk yeni bır hastnhane 
bınası ı sası im hk b l o a. 

SPOR 

Mükif ath Kır 
Koşusu 

Bu ,1.>arzar gümi saat 10,30 da 
ba- lamak uzerıe: Bı.ıyuk re slc 
K:;(!Qburnu G.'I' smd:ı. büyüle b' 
mukô'\•cımet ıkıa ı tel' ip l r 
muştur. Sarıy~r lI Ik.evi reisliği 
• anmara mükafa. verooEkt.ı 

J 

BiRiKEN 
MALLAR 

Şark cephesinde iki taraf va- 1 lskenderun'dan bol 

z•y tine sel1kulceyşİ İr haltış Kalay, Deri ve 

(Yzan:E 
Şark cephesinde g..,l"İlcrde iki 

taraf da 1912 senesi için yeni harp 
sanayii kurmakla \"e ~em ordular 
Jıazırlamakla meşguldürler. Rus. 
ların bu yeni ordu1arına dair elde 
kemiyet ve ke~fiyetçc hiçbir bilgi 
yoktur; yalnız Alnmnların Polon· 
yada 60 ve Almanyada 100 olmak 
üzere 160 tümeni yeniden teşkile 
çıthştıkları söyleniyor. 

So\'yetlerin Amerikada.n ve ln. 
giltereden daha geniş ölçiide harp 

· tir. Sov'\ ttlcr - Amc. 
'Here de bu haynti ol. 

a etmek zorundadır. 

Cephe vaziyetine bakılınca, şu 
neti eler~ karıl bilir: AJmaın B s.. 
kunıandan1ı w ının harita üzc.rın<le 
te b 't ett' w i ilk müda.fa:ı hattı, 

~ lnız 1 cningrad • Orcl ara nda 
Rus taarrmlarile bozulmmı, U· 

za. arak zayrflam tır. Len'n!!l'"d. 
Rjev ara ında Almanl41r ecir.ilmek 
zorumla kalmışlar, Ruslar lhncn 
gölii.Rjev garbinde Vf'l"Jd.lulci'ye 
doeru l iİ'.\ ük bir çıkıntı meydana 
getirmi lerdir. Viaznıa cenubun. 
da , e Kaluaa gar binde de Smo· 
lensk'e ikinci bir çı1onh ~ apmış. 
]ardır. Rus taarnızunun bu iki 
telılike1i kıc;kacı Smolr.nsk'dc bir. 
le ir c, Ahnanlann merk~ cep· 
hesi tanıam le bozu] c:ak, Lenin. 
grad ve D' nyeper c rkıntlaki Al. 
nınn ordı larmın cenahları Rus 
tehdidi k ı ısında kalacaklardır. 

Fakat A1 nan mlidafaa ımn cc· 
nahları ı t ~kil eden Finl ndi) a 
,.e Doneç cephelerinde Almanlar 
ilk müdafaa hatlarını muhnfaza 
etmektedirler. Yani Almanlar şi. 
maide Ark ınjclsk ve cen11pta Kaf. 
kas yollan na olan mesafeyi mu· 
hafazaya gayret ecliyorlar. İ~le 
muv.k:kat AhnMa m&WalaMHUn 
inceliği buradadır. Merkezde u. 
zİ.> et Rusların lehine, fakat ce. 
nahlan1a Finlerin ve Almanların 
lehi.ne bulunnuıktadu. 
Şimalde Finlandiya cephesinde 

Alman • Fi.n kıt'aları vardıkları 

hatlarda mevzilendiler, Arken. 
jclsk yolunu kesmek için lazmı o. 

lan çıkış noktalanw 'e istikamet· 
leri elde bulun-duru~orlar. Alınan. 
lar Lenhıgradı alıp Finlerle birle. 
şebitselerdi vaziyetim daha iyi 
olacaktı. 

Cenupta Din~ eper sttrkında Ta
ganrog • Hnrl><ıf • KuTsk'dan gc· 
çcn Ahnan miida(aa lıattı, Mare
sal Timo.renko'nun sürekli taar. 
.,. :ı • ı· ı ruzlarma ra;-•mcn ha a yarı ama. 
mıştır. Halbuki Ruslann bu cep
he.> e ehemmi.> et vererek biiyük 
ölçhde taarruzlar yapara.k Alman 
ordusunu Din~ eper gal'll>İ.ne ka. 
dar sürmeleri, baharda ve daha 
sonraki de\ rede daha elveri~li 
şartlar içinde harbe devam etme. 
lri için lizıındır. 

Bu cephede şüphe&iz Almanla· 
rıtı Rostordan ric'at t-t.ıneleri, Kı. 
rım'da az kuv\ et bulundurarak 
istilayı yarım bırakmaları bata 
ohnuştur. Fakat Garbi Ukza) na
da hem harp hazırlıgına \'e beıu 

ll&Y) Manifatura geliyor 
İ kenderun gümrügünde bırçok 

itıhaüıt ~ası b r kmı tır. Bunla. de zirai sef erberliğc ko) u1an Al. 
manların karşrlık faarruzlarile 
muhafaza ettikleri Tagam-og - Har. 
kGf • Kursk hattından b.ir adım 1 
bile geri çekilmek niyeti.ude ol. 
macbkları anlaşılıyor. 

rın iır'atle çekilmesi uı-et le de
polnr.n boca) ılması Gfunrük ve 
İnih ar ar Veka et' tarafından 

ısaıhipl rine bıl'c:iırılm ştir. 

Bu itibarla nıcrkczdc lUoskova- { 
mn emni~et mesafesini garbe doğ. 

Buma !ardan mühim bir kısmı 
şehrimize ait bulunmaktadır. A
raların:cla manifatura, kalay, men. 

suıcat, boyalar, der ve sa re mev. 
cut olan bu mall.,.r sLb 'atle İs an.. 
bu a na-kloluna'Caktır. 

ru ırzatmak kal gusilc Rusların 

Smolensk'e 'arın ak jstenıcleri ve 
cenablardaki Alman ordularım 
kavramıya çalı~maları doğru ola. 
bilir. Fa.kat hakikat Ş"Udur ıki, ba
harda harekatın ilkonce ba la. 
ması ku\"\ etle muhtemel olan ce. 
nup cl'plıesindc Ruslar en az ilcr· 
le 1iş bul unuyorJar. Bu \az·) et de 
onl ın al )l 'nedir. 

Hul · a, Alm ... nlar l crkculc ilk 
müd fan cep! c ini k. )llclm · lcr, 
fakat şimalde \C cem·pta Arl.an. 
jel k ve Kaf as ~ olJarınıa ol, ı mc. 
safc~ i rnuhafnznyı biinı · lcrdir. 

So') et orduları meı kezde hu) ük· 
<'e taarruz kabili) eti go ter rek 
S nolcru k'e ep ') cc } akla l::ır. 

dır; f kat Finlfındiya ve Doncç 
cephelerinde ilerHyemenıiş1lcrdir. 

Vazilelerinden ayrılan 
muallimlet' 

V f l rı en ayrılaa g zıci 

ual:lunlerin ve köy muall mlc. 

umnuş ... r. 

ALK SUTU 
Bir genç /uz ve iki kadın 

İş arıvorlCll' 

Yenı yazıyı bilir, ikınekteb n 5 1n
d ınıf t ı bu unan 19 y~ıırıda btr 
kız; kanaatkAr bir üıcıreUe kapıcılık. 
odacıllk. ev iol rı ve emaali b mU... 
tahd mllk aramaktadır. 

Bu genç bııynnla b"rllkte iş ls. 
ti.yen 22 ve 45 yaşlarmda bulu
nan fkl fak r kadm da ayrıt hız net
lerde ça ş ak zere iş aram ktadır
ıar. T lıp olanların 1''cr köyünde Ba
tı cadde inde 57 numar da Bayan 
Hn\"V yn y zmal rı rica olunur. 

--u--
Bugün Trabzondan laıulya, 

patates ve nohut tohumu 
getiriliyor 

1 \: • ' 
n r 

çilnktl top ncı a:-ın mal1arıru sakla
dlkla ını söylemış rdk. K syon 

bU.'13 kı.rşı te birl""r alac kiır 

MUTEFERRIK: 

+ Dumlupnar \ap nma Yun nUt
tan · ın gıda maddNcrl ,uıdeı.me:ime 
b lanm ştı ·. Vap ır Şubatın 21 inde 

h rekct ed cektlr. 

EDEBİ ROMAN No. 72 

Çıldıran Kadın 
Sesm kuiagııma geli)or, ben seni 
:ıs 'yoruım. seni seni annemle yal. 
nız s-enı stıyornm. Beni affettın 
degıl m ? Gc C) ..m mi, yanına ko
şay m mı?. 

Hal bi ıfuü tin J g ş' i. Foto ra· 
fı ) üzün g züne s· rü or, h çkı. 
Tıyor, inlıyor, ar da b r kapıya 

>donup haykınıor: 
- Gel:mey n., g !meyin.. B n 

pa~a le bu Lum. Tek~ar g dı, 
yfth z b nim iç' n gt o . lç rı g r
mc) ı .. H:ı, vct, Ha ... Oracıktan, 
kapınm kenarından bakın. 
Bakın, A'l .... ha.şk•r.a bakın y ne 

esk si gib hiç d~ değ şmemiş de. 
ğil mi?. 

xx 
Deliden farkı yok. Ne oldu? 

Çı.ıdırdı mı, aklıru mı oynattı? 
Bel is'z. 

Sabahleyin ortalık ı ır ışımaz 
lhcmcn s ka a fırladı. İk' tarafı. 
na hiç bakmadan dasdoJru, sert 
srrt, asabi asabi )Ü'rÜJ il", k nrli 
k dine bir ı;: y eı~ s· -en·~ r. 
Yürü ·· i.ı. butiın t vır atı o ka
d r d'kkat' .. c• yior 'ki, sok. kt'a 
dlll'up arkasından bakan ar b le 
v r ... 

. . .. . .. . . . . .. . . . . .. . .. . .. . . . ... . . .. .. . . 
dolaşa dolaşa 

sk 

a w 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

ura, sukun i . 

e v puman çıktı. 

N ccd in e\ .nıe gtd ~ or. 
................ ............. ' ....... . 

- Çat. çat.. çat... 
Hızlı hızlı, kolunun büıtün kuv. 

'\'ctJle, yıkacak gibı kapıyı çaln. 
yor. 

Be.ş dakika 90'nra kapı açıldı: 
- Buyurun, kim; isıtiıy\?nrul!UZ 

efendim? 
Kap ~ı aean 'htiyar Rum biz. 

:meb~. (Zoiçi). ~uaU'inlrıı se.Cil, 
sar'kık kıyafet ni, göz alcı ıki ö.. 
l üm çukuru gibi sarı. b · r zemin ü. 
zerinıcl açıla'll ael'ı<:men, ka•ynak, 
lro :u mene irse gözler n. ~ ı · e 
afallaştı. S balı sab h ıke n 

t 1 • a gelen bu sın rlı ziyare'.çi. 
nin ne o.ı. w unu .lem oldu u u 

ölirenmeden içeri almak t 1i. 
yordu. Mual a, h'ç oralaııda de. 

ği. IZo ç') niJı ~;ualıne cc 
r-cce i ye de b.ir şey soy em ksi • 
z , bir şe e a nmaks n le yı 

· ·yor çerl! g'run c · İ) rdu. 
Hat ıi b r ad.ımmı ikt€'Ilı içeri 
attı. 

Zıoiçi tıe 'lcrar sOTd'u: 

- K m is ı 0-rsu uz f nid.im? 
- Nechi burada mı, Necdet 

dan söylien 
anı harp iç' 
dadır. Esk' 
Alman ta 
çinı sarfett 
laı d ı fe 

İng'liz hal 

lıgı göster 
ler' e ~a 

r'nden i 
ibarettir 
ps'n b 
temele 

Av 
ya le g 
nası 

payı na 
hanbel g 



(liu y<ız.ırun mcLınleri Aı...aooıu 

Ajansı billt:nlerinc!~ aluunı$tu ~ 

Tclhia ed.:ın: A. SEKlB 

TÜRKiYE S!LA1I EL.DE 
B:ElKLİYOR 

Gazelle de L:ıırsaıme cTlitk.i. 
'ede• baş.ıgı a t.nrla bir makale 
nşer bn4 ve (;7.Clımle şunları 

.raınıı 1 ~ır: 
cTıirklye bitaraf kalmak az. 

m.ıııdooir. Ankara hıikiımeti an. 
cak hududuna teca\'ÜZ edildiği 
takd.rde harbe gireceğıni yükısek 
scsl-c sö,;:•ıc-m~ tır ,.e modern si-
1.:hlara ve ç >1' ıyı aJKere malik 
olduğu i.•in her y. korl;acak hiç 
b:r tarafı o~ırriuıgıı J. onu inan
dır'llaktatlır. Tü k ye Anuıpadan 
z~r Vü 0 ç.:::bi! r. Dı jcaretin git
t k e geri -n~ ·~ruk gelir.o: 
ıvt ımış ve h.ız ~:de bir delik 
a tır Bunu ,a ralbcr hü. 
k"nnete k 1":ı hı b.• ş:kay~t yiık.. 
s 'm...,.. r. ,.,., ~nt: olarak sut. 
hu ımı.lı.ıfaıı ı n s-rfett . gay. 
rı./ crJi:, ... do Amıetin me'"Tl .. 

k ""Şı ni l aptığı 
·:czır · ır. 

Turkı~, g1 m d~~ulu. 
c. rlar, A\·r .d 'ı rb'n taım öl. 
ç · le tar r!ar ve Avrupa Jııı. 
du l<lrt b r tcc"•Ü'ZC maruz bu.. 
k- :ağu t~ı 1 ., d lık Anaı.k'.u 

bir mukavemete c!v • ~li bulun,. 
maktad:r. lfor tül'l•i .aarruz Türk. 
kri karşı taraf n s f a koyacak. 
t r. k ne Lıri, ne de öteki bunu 
d'.emomel <lr. 3u~ lan oolayı 

'"v' gonll" vur k Ankara hü. 
k net• , .• Türk m lot, ke-.dik
r ni cmniye L h .!.ınek iç'•1 ci.d. 
cL bcrylc ... ,.. mar kt rl r .• 

~'"\CMttSTA.ı.'l' KRAL N \İBİ 
DEG ~i10R 

Bi• Bt! or;t haberine görc, 
ır b'~Iar .•• cıs. pc embe cel. 

nJc .sa t.ıtu na!b ~in dcjN. 
t rı : <si h · luıYl '<. kan >rn pro. 
j sin. kabul tım.iştir. Radyo ga. 

e!-iin.e gôre. fiia<: .. r 'anda b:r 
, a.':ı vekililğı kanunından bahse. 
"' lırkcn bu.-un nazi rej;mine 

dcğru bir g diş olduğu ileri sürü. 

lu/or. Ha 'kı harlbe alıştırmağa 

ç ' an b!r Macar gazetesi diyor 
: •Macarlar diğer A•Tııpa mem. 

• ket:erile b;r!ikte yine d'üsman. 
lııri'e düğüşecek, d:n ve hürriyc. 
•ı <c"ıdit <>den komüni=le de çar. 
r- .ı~nk•ır.• Bir Bu~gar gWLetesi 
de Bu~gar ,tanda ol<>rıter bir re. 
j m kurulmasını i.stemekte ve bu 
münast>betle naz zmi la\S:ye et. 
ıncktedir. 

TtıRK _ SOVYET HUDUDUNDA 
BİR HADİSE YOK 

Türkiye ıilih elde bek· 
liyor - Macaristan Kral 
Naibi değİ§İyor - Türk· 1 • 
Sovvet hududunda ha- 1 ~ ..... aiiııl •m..iii' 
~i:d:~:z-İye~a-rk L~~;:: 1 Singapur Rad- Al ERİl{AN 
daki hr:!.ekat - Uzak 1 •• Harp Teblig" İ Şarkta vaziyet. yosuna gore 
:::::::::::::::::: l • f • V!l§ıQgton 13 (A.A.)- Birle. 

ponlar İngiliz mukavemet yuva- il Q T p VQZlge l fk Amerika harb;ye neızarcti 
larına karşı şiddetli bir taarruza Loııdra. 13 (A.A.) _ Singaplll' perşembe ak;amı aşağıda!ti tf'\ı.. 
geçmişlerdir. ı kendini miidafaaya devam ediyor. liğ. neşrc~m:şt:r: Filipınlerde Ge. 

t Dün Singapur radycrn, ora saa- nçral l\Iac Ar.fuu:r Japon istiliıı;ı 
Müttef,klere göre, 11€Uiz lkıt.. ka=ıcında kcntlı· ve ""kerlcr!nin 

l tile 22 de haberler biiltenin.i oku. ., " ~ 
a arı şimdi alevler içinde Jmluınan göstcrd;g1 mükEmır.<l ımukavc. 

muş ve spiker demiştir ki: •Japon. 
şehrin d~ mahaJleler;n.de şid.d<>tle lar ~ üksek iddialarla hakiki "azi- metten d(l!ayı Pücrto • Rioo par-
çarp~mıya devam etmektedirler. yeti gizleıniye çalışıyorlar. Haki. ifıment:asu azaları t~rafıııdan bir 
Japonlar tankılar ve hafif mitral. kat şudur ki bir düjJ>ıan hiicumu tebrik mesajı almıq ve Püer:o • 
yözlerl.e müce!IDeız taburl;ıırla hıi- yapılnuş, düşman az çok ilerle. R co mümessiller meclisi başka. 
cıım ediyorlar. nıistir. Jspon tayyareleri kıt' ala- nına t"Şc kkıiirlerini sunmuııtur. 

Birmanyada Japonlar Marta. rın" teslimi için bir nota atmışlar. General Mac Arfilıur, Fi<;:pin-
ba'ıım ş.mal başına 85ker çıkar. dır. Buna cevap verilmemiştir. lerıdeki Japon Lıcmutanının Ja. 
mışlard:r. Japonlara ağıır kayıp· ŞeJıriıı bah ve şimalinde şiddetli pon ırr.Jkr.mlarından mütıaade a. 
!ar verdlrilmi§tir. çarl>'şm:>lar oluyor. Doi;'llda düş. lıım•aksı•m gazete, mecmua ve 

De iz har j 
(1 lncl Sahired~n Devam) 

yaresi di1.joürülnıüştür. 
Gö~4 şaı ·_}arının fenalığı ç:ır .. 

!pışma net ccıı'ııin açık-;a n"t~a
Jıectesinc i"nk:n vcııınerr.,ı t r Ma. 
amafih her üç d~"'m1an bem sinin 
bomba ve torpıl d:ır.beıerme ıh~
def oldukları Loıı.Qrada sanılma•k.. 
tadır. 

B:r inıg:l z muhribi h:ıt;ara uğ. 
ramıış'ır. Ölenlerin sa) ısı azdır. 

Alman gemileri, ha\•a tarassut. 
larile' son defa görüklükleri va. 
kit havp n.zamır.da ve 1ı p b r. 
likte seyredem<>mckte idiler. D~ 
man gemileri Heli~olaııd körfezi 
Umanlar. ist.kamet nclE yol a!l. 
!T'ak~a id !er. 

AmiraHi vin mütem
m·m tebliği 

Londra 13 (A.A )- Padbkale 
~aı.ındaki harc1cl~ hakk .. da 
Aıın rall'kten şu mu' emmim ma. 
hlnıat v1'.'ri'rr..ektE:dir: 

Saat 15,4; de muhr.pkr miı. 
dü.."lllanı görmüşler ve düşman 
bômba tav,·arc;o! ;i 'n \~e Si..i üstü 

gemilerin:~ şiddetli top "" bom
ba a-t.. ~~erir;a rağmoen h'i.;;;t r.na 

mnn topçusu ~usturulmu~tur. Dün ktap r. rrooi!mesini r,ıt>n"ien 
~chre pike bomlıardıınon tayyare· beyannzmcsm.n antenini harbiye 
!eri taarruz ctmM<>rdir.• ezaretine gcr..derm ~t r. J•pon 

Spiker bir müddet >Usmuş. Son. komutannın isimi: Tüımgc" •al 
rn: •llnrhi kazanacağız. demiştir. Ma,alıaru llomma'dı;. 
&tından sonra hir miiddet yine T bl'~, d'ğer çcyrelerdc hvda 
spikerin se'i işitilnıcm'ş ve niha. de'lcr b; lıCdisc dlımadığını llaw 
l·ct Çin ve Rıı• tebliğlerini <>kuya· eı.mckted r. 
rnk radyo neşri) alnın nilıayet 

vermiştir. 

H:iler Japon fmpa
ratorunu t brik etti 

Londra 13 (A.A.)- Aiırrıan dev. 
Jet reisi Hitkr, s:ng:.pu"un zap. 
tından dolayı M.k:ıdoya tebrik 
telgrafı çekmi~tir. 

lngiliz tayyareleri 12 
adaya taarruz etti 
Loıııdra 13 (Radyo 7,lô)- Ka. 

'hirede r.sercdllen tebliğe göre 
İng fü \ayy·releri 12 adadakı üs. 
!ere tanrrı:• etm'şkı C:'r 

Çörçik'in ~abi~ede 
tadilat 

yapma ı isteniyor 
Londra, 13 (A.A.) - Daily l\Jail 

g3.7.ctcsi tnş3 ~zı-;ıurla, 1\1. Çörc:-il'i 
knlıiı.csinde esnslı tadilat nlcyda· 
na g<'tirn1esi itin kentlisine yapı.. 
lan tavsi ·cleri knhı•le daHI et. 
mekto vo ,ö~·lc demekteı!ir. 

•Nczarc\siz olarnk dört beş ve· 
ya altı kişiden olarak ve her me. 
selede kat'i karar verebilc~ek ve 
yüksek lıakeııılik yapabHcccic şah. 
siyetlcrden 111ürekkc11 bir kabine 
ku.rınak 15zıır.dır.• 

---<>----
l pon dananm-sı 

(I ın<-i S;ılılf,den Dcv .. m) 
bir lorp'. o, ıki den:zaltı, 18 n~li
)·e gemisi \'e 2 deniz tannrcsidir. 

Bu Peari Heroourun dnt kam -
esnasınıda 3S Japon tayyares> dııi
şüri.ilmüş, tayyare ılıa~ar'lan, 
mühimmat depoları talhr';p cdıl. 
ımiş:~r. Aımerikahlar 11 tayyare 
kaybetmişlerdir. 

'---o---

Bir sahtekarlık 
Fatihte halktan top
lanan 700 lira kömür 
parası ne olmuş? 
Haber \'erildii;;ine ı:öre llelcdiye 

Kooı•eratifinin kömür ınükahlıidi 
Burhanın yanında katip olarak 
ç• ışan l\lalımut isminde biri; }'a. 
tih n11ııta-kn::,1nda halka kömür da .. 
ğıtmak için toı•laruıo yedi yüz li· 
ra parayı ı.in1n1ctlue gcçirmij-tlr, 
Halktan ınalobuz nıukabiliııde top. 
!anan bu paraların bir kısım geri 
alınnuş \'e tahlükata geçilııı~tir, 

Tavan arasında
ki yağ 

gcçm· ·crdır. Muhriperimiz taar. 
ruzlarını bn~amrnk için b ı . "ğ. 
mur sağııağından :stifadc et.miş.. 

!erdi:. Görüş şarillarır,ın zayıflı

ğı ve mı.lhr:plerimizin ıınamz kal. 
dı;iı ~id<letli ateş yüzünden taar. 
ruz neticesini görmek müıınkün 
olmamuıı;a da en az hır torn' in 
hedefe isabet ettğiini sanmak i.. 
çin sebenler vardır. 

MınJır:pl<rimİ7.in llğrad~ı ka. 
yıµlar ağır olmanu,!ır. 

Dü,-nıan gemileri son görüldük. 
!er ,·skit nyrı :l\'rı ,.,-,1 a:n1akta 
ve Heligolanıi k<'irfezı l!rr•nları 

istikametinde git.norkte :d'lcr. 

1 °~~:;~;~:·~elelon 
mu aver ıerine dair 

(1 inci 'Sah:teden De\·am) 
Kadıloi>y Yerlimallar Pazarının 

eski müdürü Ömer, Ferit !smin. 
de bır tüccarla b r:ik!e yüz otuıL 

üç teneke zeytiııyağınt eviınin ta .. 
va11 arasına sakladığı an!a~ı~n~ 
ve her fü.si :.akkmda da Üokü. 
dar adl yesiııce l~vkfi kararı ve. 
r.iı~miş!ir. 

Kuvvetlrn.nn:ı.i n ba"'k.a rapor. 
lan da beklenmektedir __ ..,__. -

Odun ve kömür 
(1 lnd S.ıhifcdcn Devam) 

!ere de dört bü.•· '< m~ r it'C •.• 
sinde n~aro"L kmıür · 1 i t"r. 
Bu sab:h d;. Zon11u'-lcktao cVa. 
tan Vl!"Our•ı ile 350'1 ton rr ad.n 
kömürü gelmiştir. 

A:r 1 $ le ve ch·••·r- ~ •n 4 
kamyon.ot kömür \'C KandıraJan 
a.ltı ır ctör do!usu odun gct riL. 
t""t"ı·~tir 

(1 imi S.hıfeaea Deı·am) 
rekler 1n1 y Li.:.ıln1..ş. 

- I!zyı.!'. S . .:.a:ıı ,ı!Clnl'Cdi. 
- Eı..;.nd:ı i:ıi.l:ietlenclck ne 

\':t.r:'. Ulr SineJı!a, l~yatro gi~crJ. 
önünde ki1ratıı l>eldeın,;>·or musun·~ 

'l.'l'.,.Ju\o .1ya, o1.o nvuı.te bu~.-c~- lç.n 
3U'b. Lek.e ne'... l;)tı..ın g<:lır..yor 

ınu? 

reıı.J d..f'.leıniy~ t2ham..:nuıl e
de-n.edi. JUabl o.şabi, 

- Az - .ın... ·Jedı- Tel fonda 
sa. 1ı.·1 ':l.ukfılcmeLer iç!n. \"oksa 
su·J bel:.lemck.Wn kurtulır:.ak ko
lay. 

- Nasıl!. 

- G1yet ba$:t. Ar.:ıdl!ın nu-

Ni~an'aşında Yurt apartımaru. 
nın ta,~an aras r"ia c.1 :ı M;hal is ... 
nünde b:r'n'.ıı sakladığı 50 çuval 
p:r nç ve ;·ağ .buluo."'!luş \'e tcv. 
kif olunmuştur. 

Bunlard başka Kasımpaşa. 

dn kömürcü M<>l=et kömür, Ha. 

lfu>Jcirgazi caddesin.de kasa>ı To

rna t. ll!ahmu"paşada Zara yün 
in:i•i \'urgunculuğundan aduyc. 
ye \'erllrn.••ir. 

TJ · ajansı blBd;rıyor: Havas • 

Of ajan:sı, sözde Batll'mda bulu.. 

na"! Sovyet tabur!arır.n mü.leci 
c 3"1k Türk WJ\raklanna ge,·mc. 

·,.., t cbbüs -ettikleı jni, arada Ö

l ,. ler o!;duğunu ve 300 kadar 

S " et askerinin Tüı•k tcpragına 
av-'· bas.ığrnı ya)mıştır. Tass 

a,3!'.~ı, bu haberin A:ınan faş'st. 

' ıcnin emrıle \'e tahrik maksa. 
d 'c baştan başa uytlurulmt;ış ka. 

b" ve becer k 'z br yalan oldu• 
1 unu bf;",Vana me-1 .. untl'ur. 

Mes'ut bir ev!enme 

rr ..-ra ı·l' ön,ı.nd ki telClt,,."'llUn nu
n.u "fuü sOy. edik.ten sonra s~.n
trald:ı ·:;:i kıza nic:.tacel oi.ıc ·k!> 
dt•din mi, bC:ıt riak~k3 sonra An
karbyt kı.rş· ıi<la. buluyorsUtı. 

Beş k a~ta hallaç İbrahim kö. 
mür \'urguıı-culuğundan 13 üra 

para cezası, yedi gün diikk nını 

açınamıya, Balılopazarında limon. 

cu Prvkoplo liıınon \'i Gala:ada 
Amerikan pazarı sahibi Niko da 
kundura Vlll'l!Uncul~urıodan be. 
şer ı;ra para ceza!:itna ve yedi-ş-er 
ıgiin dükkanlarını açmamyıa mah • 
kum edilm şlerdir. 

ŞARK CEPHESİNDE VAZİYET 

A 1:manlara göre, Doneç ce,p. 

hcsinde AIJınan..Ruımen ve Hır\'at 
• kıt'aları tııaıruz ederı!k Rusları 

' 
muaıınidaııe mukavemete Nğnıen 
d lıa uııaklaTa atmışlard:r. Mer. 
kıez ke9imiııde biır d~man gruıpu. 

ı ..ı. çi.oe =ıı~~'"7' çembC'r biraz daha 

S''·;ttrllınışllr. Scvyetlere göre, 
mıi!-:m b T stratej"· mevki olan 

A '"ksandroski Kotcr.ı. alınm..,tır. 

u ,. r.a.d ve Mosk0,·a cephele. 

ri oiı!gesinıfoki Alman taa·ruzla. 
r · ~ hepsi Ye Harl·Qf bolges'n· 
d .. ı ta:.•ruz p;; .. kü.·t.ıhrü,t.lr. 

LİB\ A CEPJ ESlNDEKİ 
h.\RE.KA1' 

L" t:-.rn• 'ekıglcrine göre, yal. 
nı c 1 l c f h·rekPtleri nımuş. 
t r. Buy .ek bır değişi :1 · y-0Mur. 

l.ZAK ŞARKTA \'AZİYET 

J .ıpon lar:ı göre, Tü.mgcneral 

Y mıışıt.ı. bu :.abah Sı gapur şclı· 

in,n 'maJ.ınde rrü.stahk{'m mcv. 
k r e 1 ~lun n İ.ıg lız kul\\'-c1 .,_ 

l'!l saut D • kadar tc;,Ll.!:"'. olınıya 

d \et ed J:. lJi • .. 3·-?m \cm: • 
k. lngiL Je. lxllıu k •b.; etm ı e. 
rck muka.'\·e n • 
bt.iunıT~'-4~ ı~ ... uır. 

de\'.,.., e "'."cl<.te 
B:.ı .ebcole Ja. 

Başnkalet Matbuat l!ıııunı 
l\liidiirlüğtf Başınii~H \'İTi d{'ğcrli 
muharri r arkadaşımız Bürhan 
Belge ile KaraoSJ><a n oğullnrııı

dan Ca\' ide Azdil diin e\'leıı miş. 

!erdir. E'vlenm e töreni Toka tlı. 

yaıı salonlarmda yapılmıştır. Va
li Lütfi Kırdar, meb'u,Ja r, mat. 

buat erkanı, tarafların aileleri 
\'C dostları diiğiinde bulunmuş. 

lardır. Çok sruuinıi \'e neş'eli bir 

ha\'a içinde düğün ı:cç vaki<> ka· 
dar devanı etnıi~lir. Arkada~ı. 

ınızı tebrik eder, yc-ni c\·lilcre 

uğurlu, ha)·ırlı ve saadetli hir 
hayat dilcrit. 

TEŞEKKÜR 

Eşinıin öliimü dola:,·ı~iıe cena. 
zesinc bizzat iştirak etnıiş olan sa_ 
)'JD knnıutanlarıının, ınt·;;lckdaş 

vo dostlaruııın göstern1ek lü:;un
da bulundukları büyiık kadirşi. 

na!.lıklarına \"C cleuıiıne i~tirak 

ederek gerek ya21 \'e gcrk sair 
'asıtalarla fazintte buluıımus 
olan zc\·afa ayrı~ayl'ı te~ J...kür et: 
ıni~·e tce~süriiın. ınUı,; olduğun· 
dan sayın gazeteniz ı!elaletile de. 
rin nıinnet ve şi.ikranla.rııuııı ib. 
ldiını rica cdcriın. 

Fatih Askerlik Şubesi 
Başkanı Pi~ade Yarbay 

.Ziya Erkw,ı 

_ Madeıu ~ lıöyie bir koıo ·Yhk 
var. Nlye ~!kayct edı.,>·or.suıı. 
4.ır J.s~accldir> dE:Jı. vereydin, me
sele k&lma.7..dı. 

- Mesele kalınDzdı 9•mtnu ke
sede de p:..ra ka~ır..lıdı. l\'IWtacel 
dedin nı.i iki üç ıuh;li ücreL cı,hyor-
1$..r, 

- O halde b<-klemeliy'Clin. 
- İtted:.~ı.n Kedı.r Lclcle, Her-

ke;, -c.ınüstacc~• konu,ıııLrı...Va r.l~h
ğı içln s ... u~ha kadar sı-r:..n get
!"ı.i.CZ. 

\'c benl onıut.u•Thlan t;;tar'4k 
~j.v ~{. dC·li: 

- B , ya ·ıız ben.:n ş.k~yel;Jn 
dC"Dı:c .ı-. Şl·hı ~~•er .Jr s t.cıc-roo 

llh.Jl:..;i\' c .-ı lt y J.t e Hlll i ,.ıJ,;;n.
lJ..ı:ııı ı<Hll.,.lH ~ k.lyetıdır. 

- N~ yt:pn . ..ı • 

- Y ı.t..:..·.ıc .. l ":ıT.J
0 

a\·e yı or-
t:ıd~ k;ı.~dLrınalL, yahı.....' adı rnu
ha\crcy· ı:ç.-k ucı."la~ :ak n u.:ı.

tacc1 muhavcrenın ıvzluya nıal 

o ..... n.... ı mlnl ol a:ı. Yı .. :huıt ta ı\.n-

k3r~y 

ıru,; i :. 
.ııI" .ı.t\.ı hwu 1 tc' da!ı..:l tek.-

* O y ıur:ıda.n ayrıhnca §uy le 
b. ;• he. p ett n1. Get(' .:ton ::na
l'"'. ır.ın d k • ı I.> kı,.;:·u gwı
cl..11. konu·ttt<.u ~:ıın 1:...0 kırruş ol-
C::.ıı;:un g .e l\, .t e ç d. 
kJ ko c. :ı.k, r :ı • .• le 22;, veya 
360 k r t~ı·1 a a ·ya , ıal ul3-

r J).01 ı.... ·'· 
l:.h. Hı..>y'.e vlın1CJ, dOğrusu, 

bir çc t rını ı h; n §C-b!r?er a'"a.-ı 
tel !un tn ._jn t f de t!.mC'k bü
Yl K b~r ~' +.;...J hatır ... ::ı.· .nıştr, de
nll ~:Lr. 

NİZAllETT!N' NAZİF 

ÇERÇEVE 

SOVYETLER 
(l incl S::ı.hıtech:n De\'am) 

ylık bır 11' !k,y:ı.s ifade eden so,·. 
yet:trin yeg~n~ kuıt..ıluş hedefi, 

Ahna:r.y \'C ort k1ar1.11 tc.k baş la 

y~re ıscr"l'"l'tk, tek başı.na ncrı.ne 

gr:-m K glbl bır borç do~ .yor kl, 

OQ.cHmcs1 hemı:ın hemen !.ınk n:sız ... 
SO\'"YCllt;.'" bı...15. in. j· pony va t s!r 

edeb1:-ee<:k yeg1.,!e i fr t-ec-y ı:;.;ha

~ınuı ıı kI ınf1~·yıe. japonyaya 

lkırJ ilan etnıcmek sUTeli.y c. sa

mimi ve l:la!ıdkt İngıllz ve .ı\rneri... 

k<ır: yar..1 nma. k rşı eller nde b! .. 

son "i.• z tutuy..,,.J::ıı\:ia da, h ·. taU.e 

bi!t"n dlnya.ya ko!'fl t~k b nn 
bult.;... d ... ktarın n .s ı rını ~e ·1·e..,ten 
iyi b .. i:\'f\rla.r. 

.Ş!n;d:kt halde \·e göri.inÜŞif' b'.z .. 

ce Soı,.·yetıeı·uı bu!tin po4L.ka ye 
h31'p hedefi, 20 yıllık hazır, arır 

nııı ruhuna mutaa~kat halultıoti 
i~ındcd!.r. 

P EŞTE VE 
SOFYA'DA •• 

3 -:. S ~ N TEL C RAF- 13 Ş u B A 1.' • .141 

1 Talebe iri iği 
(1 ı..1ct [.· nlfeden De\· 1) de,·lct ,-e içtiınLıi teşc.J ... tiilleıe ait 

cnaşınıtk. leden Dov u) 
den anla~ılıyor. liilh~k;ika, Ami· 
ral llorti ilıtiyarlamıştır ve ha;ta. 
dır. HatLl. oğlunun ı.;:ıip vekôli ilan 1 
edilmesi bile bir ara bal.is rnev. 
zuu cdilı .. ijlir. Belki de bu sebeı>· 
le, belki do Almanyanın :\lacaris. 
tanı tamnnıilc kendi eli ve emrine 
alması arzusu l\le<:lbtcn )·eni ka. 
nunıın çtkınasuıa saib. olnıuştur. 

Rcktôrliik bu mür.ıcııati alaka. aı zinin i'1etilmesi için icap eden 
darlara bildirecektir. bb ı !eşe Ü> erin mfütareleıı yapıl. 

Fazla İolilıoııl içi:ı İ. taııbulun ması. 

zirai planını teshil etmek iizere El kcııan hıbubattan tohum-
düıı Valinin riyasct;...ıe yapılan luklara ehcrişli olan kısımlann 
topLuıhda vonlJn kararların nna ay·rılıp zürraa tohııınluk olarak 
hallan şunlardır: ,-erılm""i. 

l:kile<'ek arazinin ;Jazırlanına. Şehir i~i zİTaatinde vatandaş_ 
sı ve tohuıııl:ırın1n cın5ı ve nc\'İfc- lara kola.\Jlık ohnak lizere sebze 
riııe ınÜ>ait Liilgelerin tayi.ııi. (Bu ekimini \'e ycti~tirilme. ini biL 
bölgelerin ta~ini Yc5ilköy Tohum diren neşriyat )'·apıln1ası ve rır.,u Bulgaristandaki iktidar mevkii· 

ne gelince, Profes&r Filof Alınan. 
ya ile en uygun adım almak vazi. 
yetinde bulur.an bir lıiJ,-ı'\mctin 

Reisidir. Bu hiikfımet Almanyaya 
elinden gelebilen hizmetlerin hep
sini yapmı~tı.r, Bu ar"<la Alman. 
yamn iktidarına bal'.lı kalarak 
Bulgaristanın anularını da tabak. 
kuk ettirmek imkanına kanı.· 
mu~tur. Ancak, Alma•ıyanın Buİ. 
garistnndan istediği do tıpkı !\fa. 
caristan~an olduğu gibi bu ve bu 
kadarı değildir. l\Iacwjstan da, 
nulgL rİ!ittan da Al•n!lnva ile mJ .. 
nasebctlerinde ve ittifakların· 
da •en az feıfakiırlık, en ~ok ka. 
zanç, harı>tcn son. a'Sı i"Çin de faın 
is-tlklilli k-0r1 nıa.. snıt~una 1 ağlı 
kalmaı. istcnıişlerd:r. IJallmki, 
Alınnnyanın pren.-;ipinin de: •Ya 
hep, ya ıı:ç ·• nazari~· .. ine bnğ .. 
lnnmı~ oldu~u muhnkklli'-tır. Al. 
m:ınya, z•(er yolunda \'e zaferden 
sonra muhakkak ki kıt'a.da kendi
sinden baıka müstak:I, irade ,. 
lıükiiın s&lıibi lıiçbiı· devletin bu. 
lunmasına razı değiJdjr. Onwı rı. 

zası ancak ıuüdafaada \e ~i}'nsc-t-
tc kendisine l:ağlı ııki teşc~ kül .. 
!eri ihtiva eden birer leni çeşit 
•ınul tari)·etler•e m-Uuhasır ol
maktan >baret kalabilir. Ki, buna: 
•l\fodern birer be) lik• de diyebi· 
liriz. Bir yandan So\) et Rusyaya 
karşı y·npılacnk yeni imha lınrbi, 
bir l arıdan da in;:iltcre ve Amr. 
rlkııya karşı de\'am <'ttirilccek 
mticadcleyi siırdürcbilmek için 
Alnıan:ya ş!ın<!ı C r tii lJ teşrifatı 
ıafa l<aldırına!<, küçiik mıittcfi!<. 
!erini istediği ölçliılc i, o ve ateşe 
sürn1 ·k .ıue .. ·kiinc gclnıh:tir. Peşte 
\ c Sof ya-da cmıiyc baclıyan ha\"a 
i~te bu zaruretin tezahürüdür. 
Küçiik ınüttdiklcr de Almanya 
ile beraber ı\lnıany:ı kadar , . ., 
belki daha fazlası ile dövü~ecck· 
!er, dövüştüriileceklerdir. Bunla. 
rm zamanla \'e tam ıniinasile AI. 
manyanın eline \'C emrine geç
me>inden daha tabii bir ş<-Y ola.. 
mazdı. Hatta, Almanyaıun kat'i 
zaferi takdirinde dalıa birçokları. 
nın dahi ııeyk bir dc•lcl olmak· 
tan kurtıılamıyacağı şüphesi~dir. 
Çiinkii, Alınanyanııı Avnrpayı ve 
hatta diin~·ayı idaredeki açık 
prensiplerinden biri budur ve bu. 
nun şerh \'e izahını nıi'tendJit ve. 
sile 'e fırsatlarla bizzat Alwaıı 
Şefi kaç kere yııpmaııu1 mıdır'!. 

f..TEM iZZET BENiCE 

Sovyet Tebliği 
(1 inc1 $.Jhlfedf'n Devam) 

kalabahk yerl 'fi işgal etmisler
d:r. Alına• kU\'Vctkri harp mal. 
zemesi, tcçh..zat ye bilha.;.J :n. 
san bak.m.ııdan agır zay:~ta uğ. 
ramı~!ır. 

ıı <ubatta ha\'a sava.~larında, 
:1 .... 

Almanların 13 tayyaresı cıuışu-

l'Ülnıü.ş ve dördü d ... -man hava 
meyd~nlarında t. hr p edil'ın•ştir. 
Tahrip cd'i en A~'l1a'l la\'yarek. 
!rnin yekunu 17 dlr, Bız sekiz 
tayyare l;;aybc!L k. 

J\lcsko\'a 13 (A.A.) - Cenup 
batı cephesinde Ahnanlar muka. 
bil taarruzlara geçmişlerse de 
ş dd€tli bir tf'p a!e~i ~arşısında 
bunlar püskürtülmii'iliir. 

Leningradla Moskm•a arasın.. 
da 9 mc-skün yer geri alııımı~tır. 
S;vastopol garnizonu sid<dctli bir 
çıkı~ hareketi yapmıs v~ mühim 
scvkulc,·eşl mevzi ele geçirm~ 
ı:r. 

Singapurda 
( 1 1ncl Sa!1:fede-n ~vam) 

Japonlar şchiıx!e ~-embC'ri dara .• 
\ıyorlar. L'mU!llll bir tan• ru.ı baş.. 
lam.ık fu r l r. 

Visi 13 (AA.) -- Tok~dtn h'l. 
dir ldiği'le gö~e İn<;ilizler ını de. 

poları cvar.rd:ı şddcı' .ıı ukave. 
mıtt cd.y.or 3r. kt;hktımlar ağır 

o ıp!arını ~re ve Japonlara \ev. 
clh et:m .. l rCir 

I LAN 
Acele satılık lüks radyolu 

faal vaziyette 

Taksi Otomobili 
F.rılnôn:~ Y"'nf .:.; 1 ,ia Kundura 

Islah İsta,yoııu tarafından, en·el. edenlere parasız \'C)'a pek cüz'l 
ce fenni iedk!kat ııetice~inde l·a. bir fiatla ,.ili'ıyet islasyonlarıll4'a 
pılınış olan pl6n dahilinde yapıla· fide temini. 
caktı.r.) lley'et ikinci toplaıı!Jsııw. önil-

lstanbulun muhtdif bölgelerine müzdeki hafta cwn.a ~iJ yapa. 
göre, en müsait netice \·erecek caktır. 
tolııımların dağılı~ın:la daimi ali.. Ziraat l\Jiidürliiğü ekim yeı-le.. 
ka göstermeleri. rini e\•,·elden hazırlaıms olanlar 

Ziraat i~lerinde çalıı.acakların için bu sabah tohum tevziatına 
\'azifclerindcn, ekim ,-e biçfoı gün. başlam~ır. 

)erine mahsıtı\ olmak iiıere, izin - --------------
almaları \'e ziraat )·apılan ·erler· PJ.LJ"pı"NLERDE 
deki l<'~ckkiillerin yardımından 

ist Cade <dilmesi. 
lvvaCık göriilen tohum rinsle. 

rinin hirdeıı alınıp merkezi bir 
)·erde muhafaza edildikten sonra 
istiyen1t.~rt." sür'atle fe\ J;.i için 50 
bin lirahk kredinin t,ı,-:'ni. 

ş;ındiye kadar ekilmemiş olan ı 

Va~ington, 13 (A.A ) - Filipiıı.. 

!erde Amerıkan kuV\ttleri ta\di.. 
re dd:er muka\'emete de\'am et
mektedirler. Seleh nAas! suların. 

da ı\ın<>rikan lıarp ı;cmileri 4 J • 
pou tayyaresi düş'jrmüşlerdir. 

Sinemasın ~a 
Ilugün l\latinderden itibaren 

Türk dublaj. ıın Ye ınıu. luı:n.;zm bü)"i11< zafC'!'i bLitün kıı.dınl"" 
hıçku1ru ak ağlatacak, E'l'-h<ilJeri en km·,·etlı b::•yec~'la siirl!k.l:. 
yccek, \:ütün !ll'."nilere ibret \-.erecek ölmez b.:r hayat fac: -

E i i ÇiÇ 
Türkçe siizlii • Şnrk lJııoikili (Tlirkçe ve Arapça •arkılı) 

Barların, içlo:nin, s..-f:ııhat alemlerın·n baş c;. ııd JÜ• ü i!ht'r::·ls
rına kurban g;t!rn, tı>m-ı.z \'e namc•uslu bir ailenin ç!çek g bı 

yet' .t rdiği y.n rularıııın feci 5.!d:ıcllcri. 

Eı:siz di' ber 
l\!ı ır y1h4zı E.u.&&." E ŞEKİP 

Klasik Turk ve Arap s:ızın n <en ate~li nağmelı..r ... ı sincs..ndc 
to;. ~ı) nn senenin en büyUk müzikal fil"1!. 
Keman:: Tanburi: Kemani: 

Sadi 1 U.AY alalıaddin PIXAR • 'OBAP. 'ın 
iştirakile 36 I{İŞILi•· SÜl.'ÜK KÜl\IE SAZ llEY"EIİ 

Kawn, Erkek 
Koro Hey'cıti 

kıare eden üsta.d 
Eyubi Ali Rıza 

Musiki 
Adıı'Ptasyor.u 

Kemani SADİ 
Oku' u 

Hafız FAHRi 

Gayrimenk ul satış ı 
Üsküdar icra Memur uğundan : 

1 

HaJet, Nur'.ye, Nadiye ve htt.:ıaf!ecin ~el. ı Hi'.!m oğ u .\h~11et T;;hır Xa• 
di lst1k:"3-Z eykdi\l~rı 2200 liraya ınuk::ıb l ivotek göste:·ın',. oldt.kla~ı Er-en-

i 
koy S ... hr:ıyı. C 1Lt ınahallesi eski Al~ Be.> ye:?ı Htdvan Pu.5a ıo. ğz. da eski 6, 6 
tnükerı·er yenl 6,6 1tap1 sayı:ı Şar(n.a.n Ştlka.ı lley zevcesı Lnnn.n Han • , Ga·
Dl·n Ga?~p Puşa köş:n:J. buh.Ç\..---sr. Ş.malen Rıd\·an f r;:a s.okagı (".en ube l· 

. (er hattı ile ır.ahdut n1uhtesa.h ınfilk ve z~ın.,rıi Mihr -nah vakfından 18 .. ~ •. 
re ın•.:r ... blı 1ndaa ıbJrcl ve 710Cı li.ra lnymctı n ulıarrnneneli maBbthçc t: 

' uroü. ; hükümler <l1ır ... -s.nde atı:-t: artbr JTI& ile ı::.:tılcıasma karar \·criimi:1 
G .. yr. m~ulı.i.n vufyetl hBzırası: Gn:yrı ınc.:ık. ~phı ·s'.ndeki k.!b:.r du-

\-arl ç-ift k -ı31'lı iern r kapıdaın Ll:hQeye g·rılir. BL:rad::n k~kc girilir. 
l. ci kat: B:ır nol Qz('riınde fi.ç oda b 1r ~Jon ikı hclA<bn ,barettlr. 

İklnc! Kı.t: Ko::co .. Uı.erlm:ic il.ç oda, b:.C salon IJ,r hel.1 \'e kı...Tna'ı bir .. a .. 
man drn ib.ı:re•t .r. 

ÜEl K t; Bı-r sah..'lnlık Uz.erinde iki oda mr\ l'Ut•ur. 
B.ıhçc hodu<lwrın Uç tarafı tc örgü c•ıh<'sl kftg:r duvc· üıeılne d ir 

pa'rl'.a:-t 1~ki:rt.ı tahL-, ec'. .111 *~ t .'8f h :a lc.-k kaı.ı k &!' ~ r,da bor 
he-l·yı h-~ ;;.~"k C>d.ı~ı ;le sol t.ıaf hı..;.dudmda t k katlı kAgL" k.l!;ıur,uk. hı 

il mP\: ctAt r ~çede çarr: 1 e n:eyva ağ··.; cü, o.d a glbt k. y u da , a 
E\"-ş. fJ wnumlyf!3i: l\1e2k~ ~·~nın. ı. el kcoİJ.n altı boy::l.ın boya be; •• nu 

h:rıı olup bu kat ~g'1'tl..i.. D jier ka!lar ahş;ıp' r. 
Dahi i oda.tan 'l:..ı,ta.r.:arı )ağlı boya \C t:tw·~n:o..rı res6.;.nJl ve yu dı dı.r .\r

ka ceplx .... nin 00..Vwı<'a wtüstc k... bUyıik. ta .. a~ası \"ll:Ni..r. K. ke okl k: ı 1 :e .,_t 
r.i.Hr Perı<:erelerl ;..n.r. aludur !çer.ide .elek+" .k, te.ko. \'e ha-.·ag - tcsc;a!. v:..rı...r. 

~1esahası: ·ra.n;;.ır::ı 13:)8 ınetre ınurabtıaı v·up butldün 182 meı.cc n~ e.bbaı 
bina 56 n1<"tre nu:·at>baı uşak o<'•ları., :.:s n.;-etre murabbaı lr.öır.ürli.l"k \•e nıJ.c .. 
b<:r.r.i i bahçedil". 

ı - İşbu gayri menkulün arttırma oartname~i 2s12;9.ı2 t.:..rihındC'n u·baroo 
94o,·_ı6~3 No. ile Ü:!ftCüd:ıır İcra Da'~sinin muayyen nunıara ınd:ı he. ke ln gorebll
me.sı lçın açıktır. Il§nda yazılı olanlardan fazla malürnat almak istiyenler, i:,;bu 
şaırtınanıeye \·e ~/1673 do.')'a nlllll.arasile memurlyetimlze ıııüracaat etmelidir. 

2-~.\rttırmaya i.ştfrak için yukarıda yazılı kıynıetin yüzde 7 5 ğu nisbellnde 
pey akı;.·.si veya milli bir baıı:kanın teminat mektubW1u te\'dl edecektir. \"'.\f4.:I. .. 
de 124) 

3 - İpotek sahibi aloeaklılarlo dl!er alakadarların ve irtı!ak hakkı sah;p
lerlnln gayri menkul üzerindeki huklar11111 huswıiyle faiz ve maU'afa d:ı.ir ulan 
fjdialarınt işbu ıl5n tarihinden itibaren !?O gUr. :{~nde evra!'ı mil t.ıJ• e c r 
likle mcnıuriyetlrnize bildlrmeleri lcap eder. Aksi halde hakları tapv 1 l"ı l ·e 
sab;ı o.1.rradık:\'.1 SQ.tış bedelinin payl~şm"l!;!.ndJ.n h.:ır ç k:ılırlıır. 

4 - GosterlJc,1 günde arttırmaya iştirak, ed..:·nler art!ırma şartrı.nmesbı cık , .. 
muıı: \'e lilztı: 11..i. mallı:-:ıa'1 almıs \'C bunlarL ta.r.ı.amen kabul etrı.iş ad Vf" ~~·L.ır 
olunurWr. 

,j - Gzyriınenkul 9 Mart 19-!2 taTibl~ Paızartc ı gllllu saat H JG yı 
k iaır itsktıj:ır İcra l:Icnmrlı.oi; ·J uç defa b ,r 1 ~:ın s ·nr c ı:o · 
t"":a ih3 e e._ Anc Ak rltırn'.a bedeli m ıı 1n n kıy T. tır y c ., 
\·rya ;'1.iye .... n ....... g .na rüçhaJı olan ·- ~ a1ae k ~~;ır 1> .wı p · 
~J:rln bu g )' 1.rr:c,k 1 Je • .,. , n ('(!11: Ji a Iac, klar ·n rr cm.:• n: r 

ıı: c;-.ı c ~ rtl ·2 n ta hı.:.lü baki ;.almak Ü<'"'.c ar·tır'"'"la 15 m. ..... 
~ 'Ck !t ı~ rt 11:4.! ta:-·~ ... P.: "rt::.be g ... u [it. l t t,. .... 16 , • 

1 -ı.ı - -
1cı !te u u od;ı , artt m bed t" i yen ala· 
diğ • a t-caklı!a: n bıı gay;i rr: k ıle tem n ccJ ·nl 
a:zık:r ç .. rna!k ~~Y e'l t• ,k rtıtır ınıa ~ e el 

'Ti.ez c ihale yap:~ az. \'c s t t 'ebl dü 

6 - Gayri menk·ıl kendi! ne U le 
ıct lrindc panı'.'·ı "erme e ilı:.cılc k r. r• r 

l kını .. derhal ,-pv 

ek tl"ltliftc bulunan ki.. sc :ı z .. trn!J old bcdcte ı.... • " ·ı o u .. 
nlmr"' \Cya buh.mrr:az 3 hezrl-en 15 rr" dd tJe arttırrıaya '"' 1 

"J 

rttır. na ih.ıle cdLir. İ'·d a'e .ıra •ıdait ( ·k ve gc ~n gunlcr ı . y 
• C'. olur. k faiz \e ... .ger z:ı 11rl r 3yr ca h\.Jc e ha · t k k ı 
'\C'tıınizC'e elıcı.-!an tahsil olun (Madde 133) 

7 - Ahc1 arttırma bedc-1 ı arı irde o! ratt ) • .ı tapu le tı .. y 
enelı.!c: ~akıt tciviı. bedelll ıı "e ihale ka, ar puı ... ı ,nı \•er ıiye m~ bw. J r 

Milternkim vergiler. tcnvi.:a~ \'e tanz l \e de ,Jh.)'e re .ndcn 

1' 

b 

l 

ıh-

' rl• 

l 

11 1 
belediye rCıı:nmu ,.~ 'T1 •tcrak.lrn \takt! ıc2r y.ı .;ut om ) .. 

"";"al!3.Z'l ı y.;ı.nın'I ... No. 22 de K_at 2 I U· (l. n ter" ·ı olunur. i bu ga;,.·ri m nku~ y .. , ..... r. 
s. at i3 ten sun:'& :ı..t\1:'2.l TanJ ~a ja, r 1e;r. "'l ıJu (_'<iaş1nda 'ô.n 

mu»Jlc&a.t. '!:.' lıI'e~u~ s:tt. aca,1 ıl:.ın ol\4lu.. (9-10 lo,o)} 
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lngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

y K OHA M A 
----------------------------No.104--_, 

'l'üı'kçeye çevizen: lSKENDER F. SERTELLİ 

Vagonlarda bir hareket seziliyor ... İlk önce 
hafif bir sar sıntı ... Ve sonra Jstasyondaki 

elektirik lambalarından ayrılmak ! .. 
Bt~..li k.,, g<:nç ve giU l b. Japon 

"ı:adll1l ..ı.nyo:lar . 
Y;tfij, ben.J. )."(l'~;O 1- llUJ' ,. 

11 _,-0 i<;in iÇi.n &uh.iyor. 
Hck: O, ok.adar t2rur.rr.;.,z bJr h;.;1

-

de !< 
Za!e,-. Omı ''s. ıoş~if...U .n~~e tcon.~ 

n~az_ ;J;ıı(:yajh ~(--Z"Tl-YC lJl-CC'bı r olu
şu c, ,.,p(Jnlvğu1111 !iflretme-k ıı;ln r. 

B L il de kal'iyyon u; .. · ja.pon tipİnt! 

ueıa. 1.1 1.HMiını yolda !'oylcmi~tt. Beın 
rle \ .... ~ t rnden eınin(lım .. Elimize bi-
ret ,ı..; ... c·tc .... riı, okuyordı k Yrın-mı:ı-
dakl ) ;Jculır. rl<; &.;;di.J(t::n iki:J sa-

lt c kl"k D.Lge::- .ı.kisı benıın g:bi ıtı-
ı. .y K<1Ôll' 

h. rnpartın.ıan .. ıiıı:ıa hiç k.1ıı1ıt.ıen.n il
fc... e1me.~ine, göz a1arıd ırıa IJikanı 

yo.k 
J .. ı ·; • hau-cltct çı;n1 çahynr. 

S.v. menıur1a-r bi~Jı.1 lr<nı b!raktlr" 
'a.r. B;zôcn on beş dakika S<nra hare
ket rdecek ola.n ve k~ık hathı duran 

ı.r«. t"! .ıcı ~naya başladılar. Bizİm 1ırenr 
de r.tıd1klarıını bulanıad.ııkiarı bes
i>< Ilı. 

Çok he)ıecanısız ve soğuk k~nlıi)'ım.. 
KonuşmuyOTlJZ. 

H~ODUJ1 yaıwnd-ıki jhtiyrnr, Ameri... 
A.ah mııteka~t bi:r deniz wb~ti inl:İ.§. 
Pipo.:ıUJl'U ya:lmnak için kompartTmanr
<iaki. k,)dıı>lardan .11.lü.saade i~i Hep 

bıı.rdc ~ı;lerek nıu~ıade eti.•k. Adaım.
cas- icşekki.lr ett.ı. ve p po.a.mu yak
h M~ama!JJı bizi aba:kız edecek ~
k).ı~ ort<ı.lıığ 1 dumana. bo~adı. 

& ·i lu, e&ki Oir ri.po tiryakısi. Y~
va yavaş çekiyor ve d: . .nn;ln çlka:T-
01aır. k i\:ın nck: ::ı dumar y rtuyoı. 

Det. z-a.bitiıntn konwPcan bir a-

daın ~lriugu aclaı;ılıyoı·: SağWla so

hma bak JOO.Tak · 
- Hala kalkmadtJt .. Bir kere ha

reket etı:ek, bu .ıtadar :.:ıtk1lma"Yl:"l· 
Dl.,;e söy"k'n.iyor. 
Koınpartin-...ıd'" sı:k .. udığmı söyli

yen t.lı; ki.:nse yok. Be ·belli ken-disi. 
s;tltı~ıyor.. Ve yol:::ul1;1.ı·t. k-0nu.~1ak 
i.:i1.ıyor. 

- 4t.c son :;kn.v<ı.T.. 
Diyerek gl.il<lu. 
H~pımi1 gillü;şti.ı-k. 
\"a,..~xn.la.rda bir hareket seziliyor .. 

ll.ttmcc haf'f bır .ı;aı'Sın:tı. SonTa ya
V<.'ış ) .. vaş L·i:ı:::.yo.uliı: i e-ltık,trik 1fim
bal;oı l1lÔLtf'I aYTrhı~~:k. İ.ş!e bu cidden 
gö: 1,1..cek h:r rnan~ara. Tren bi.rdenr
bi:.,.. !ı- ol almzya başl:?.dı 

Sa:1 dokuzu bir do-klka gf'çiyor. 
\. • t;=ıJl8ton i..-.ılasyonundan ayrılı~-

ruz. 
Kü~ı~pattJrrNı.nnnl2:da üç ihtiya't' ka

dm v-..; liı:- ihtiyar eıjkekten ba~ka kim
se oLr.~ n1a ne güz.el bir tesadüf. 

ZJtcn başka yo1··u gelse de Mura
cak Jf?r yok. 

Korr..pc.rtımc.ınJmırJ. alh kişilik. 
l[;;sorıı..ıın yanında otu.ri;ln ihtiyar effil!k 

ti l:<.ılıriye z~bi'ti. hepim1zc birden jyi 
yolculuklar teıne.nni ederek, konuşma 
vesL(;.eli axıyor. l1eniııı yaıumda o
tur.ın .ntıt.iyaı:r kadın cevap verdi: 

- ~ <kofa yolculuga ç.akıy0ı.~U1Jıın 
·gaıjba? 

- lieı.J.ıır .. Biitiı.n bu trendeki yo1-
cu .l.r bile benim kadar :-.eler yapma
nı}.ŞlaTdrr 

- llaımi.zde bir (,'Ocuk sev.nci vat' 
<!:.. 

Bahriıyeli zabıt g:..Jldü· 
CDevauu var) 

Gayrimenkul satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı 

Müdürlüğünden: 
Mehmet R'za 5-63/14609 b""ap No. sry.Ie Sa.ndığ.muıdan aldl"ğı (1500) lira

ya kz.r,ı Beyoğhwıda Hü..scyjnağa m;::..hallesindc Bayram .s<>kağuıda. eski ve yeni 
10 No. lu uiıı<J<anlı evi birinci derecede ipott-k etmiştir. 

Dt.e)'ada me\•cı.rt tapu kaydı swetJnd-e n ez-klu· ga,.rin.~.nıkulün (ayni semt 
ve r .. :ıhaUe ve sokakl& eski 10 yeni 10, 13 No lı.: hududu ~arkan ev 31, 3'5, 36 
ŞiaT.J ıE'n yol Gaırbcn ev 291 36, 37 Cenu ben yel ~ m31bıdut dükkfııı ve ev) ol
ıi1'& b<'yan ediı1ımk;,"1ir. 

Jkıaza cSas o•an muh<ıır.m..in raporu mucıbince rr..ewklır ga!}l"rHnenh\ılün u
mu ıTeBaheı.sı 77 metre mıırabbaı olup wnuınuuun 5 katlı bına ile meşgul oı
ı.lı.ııg: •J<rınmrrda ı diikkiın 9 oda 4 safa ı Mııtfak 4 hehl 1 ba.,y~ ve ele!dırik, 

terl<0s tesisatı bulunup blna kilglrdi.r. 
Vadt<sınde borcun ödenım.ernıeti.iındeo. dolıyı hald<ma yapıl21n takip üzerine 

3202 No. hı kanunun 46 cı maddesinin martufu 40 cı macklesine göre sattlması 
icap eden yı.ik.arrda evsafı ve mtişte.m.illQtı yazıl~ ktıgiT evin tamaını bir buçuk. 
ay müodetle açık &rttırm~ya konrnuştu.r. 

sat~ tapu s'.cil kayclırJ,a. göre yap1Maktadır. Arttıııımayaı gıırmek lstiyen 
~463) lira pey aık.çe-.:ü vereeekti•ı. M11il.1 bankalarmı111d:ın birinin teminat mek
tubu ela ka.bW olunur. Birlk.m.iş bütün vergilerle beledjıye resimleri, vakıf ica
resı, t:tviı tutarı ~le tellftliye rüsumu bocçıuya al1ıtir. Arttırma şa.rtnamsi 

17/2/42 t:ıri!ıinOOn ltıba.r~ te1ltlk etm.ık istiıyemere S:ındık Hukı.rk İşleri Sor
.,.J.Siın Jc a<;1k buhındurulac~Lr. Tapu ı:Jejl ktıydi \'C sa-ir Hizwn1u izabaıt da 

şaıt:.am-ede ve t<ık.ip dosyasmda vardllr. A!"'bt~ .. ır.c.;.ya girtniş olanlar; bunları tet-
1' ·k L-<İe1€k satıl.lığa çıkarı.lan gayrın1-enkuil hakkmda herşeyi öğrenn'iş ad ve te
Uikl .. i o· nur. Bil""inc! arttırma 13/4/42 tariı.ı1J.nc milsadi..! Pazx-tesi güınü Cağal
nı.ı;Lırıda k.iin Sand:ıgımızda saat 10 dan 12 ye kadaı· yapılacak.tıı·. ?viuvaıkkat 

ıha\ Ji ı ılabihnc.:i için t(;lcıli! edilEceık bedeı,n tcrci:haın .ıunma ı ieap eden 

gar.~ nenkul m\.ı.k~lk!.Ciyetiyle Sandık .::ııa<'agını tamamen ge~:nuş ol
ınası ş.a ıtır.~ ı tı:ıkd:ra.e son arl1rramrı. t;,ı:ı~ı1nıdlı baki ka\m:ııt şartile 29/4./42 
larihınc ınüsacUf Çar~?.mba günü a}'!li n1ahalde ve ayni SB.itle son aorltrr .. aı.51 
y;-ıpJl<lC'.&\..tır. Bu 3.J1ttırmada gayr.in:;enkul en çok arttır:1.ll1Q\ Usti..lnde bırakılrı-cak

tıı·, ıi;ıkları tapıt ..)icülerile snıi>it olnı11yan alitkfll~nrıar \•e iı·tlf1k h<ıkkı sahipleri
nın bu h<ıkloı.rını ve busu3iıyle laiı. ve masrafa dt.ıir lddi::ıl:ı.ıını ıl:in tarlhinde:n 

ıt.:brıre11 10 güın i-'.: ndc evrakı nülsbıtelerıyle ter..ıber cl:ı::·cm:ze bıl.Qi;:Y1 
.. CJ{'l'i lJ.

.zımdu. Bu sı.ırt.le hakJaırını bild.Frn~mişı oı.:ın·<lrla hakl<.ı:• tapu sicilleriyle :sabit 
olmıy<.ırılar satış bed~llrıin payla~m~smd ~n hari~ k:.ılrr!ıır. Dnh" !azla m[!Jfunıaıt 

almak ·..,tiyenle-rin 940/1997 do~a No. si le !3. O'dığırr.ız Hukuk İ~·eri servisin--e 
nıün . .caat etnlCleri !üz.umu ilin olumır. 

+ .. 
DİK KAT 

Er.t1.yet Sa.ndı,t:ı; Sandrkrtan alınan gayr:m<!n§cuHl 1tıc1'ek gö~teııme.lc. isil
ycor..1ere muhammWerl'ltlzin koymu.ş olduğlL kıynıeti.n % 40 nı tecavüz etu:nemeıt 
üzere .ihale bedeün:n yarı.sına kadaı· borç \"Crn~ek .suretiyle kolvylık göstermek-
(«! r. (2251) 

'Dünyanın: en ;ı.i>J<,;ek bıinalanı 
Armerikada<l'ır Bun\larm en büı. 
)'Üğü (Volov.ııt) olup (241) metre 
irtifa ve (87) kattır. Diğer yük.. 
sek binalar da şunlarıchır: 

(Baııgter Tr&t) irtı!aı (165) 
metre vo (38) ka1rtır. 

(Me\r.,politen • Boilding) (200) 
metre iroifa ve (50) katlı. 

(Sin;ger Tover) (287) mıetr~ 47 
kat ve saire ve saire .. 
Aımerıkalılar bu binallara (Sık:i 

sikrape) diyorlar. 
(sk; _ Sikrape) ler başlı başına 

b'r ~hlr, hem ÇQk mühim bir şe. 
hirdir. Bunların ;çlcrinde öylele 

ri vardır ki ü~ dlört şehrin nüfıısu 
kadar nüfu"u barındırır. Meısela 
Bo"1ding on ili; milyon dolar~· mal 
oiın°"~ur ve bunıın allı bindenı 
fazla penceresi vardır. (4000) 

~-aıııllıanıe'.}'c a.yrılıınıştı:ıı. İçeride 
da.imi (13000) kişi çaJ.ıışıT ve bııı 
binaya her gün vasati (50,000) ozi. 
yaı'Clçi gelir gider. 

Bir at nekadar 
yük çekebilir? 

.Alma.nı iı\iml1trinden Pr.oıfesDr 
F is<> bir aıtm nıe kadar yUk çeke. 
bÜLceğini hesap elııniş .. Bu al!lın 
diıyor ki: 

1- Bir beygir doğru bir yıoltla 

saatte 5 kilometre ~l allmalk şar. 
uı e 2 ıbon y;i.ilk ı;cıırotıfür. 

2- Eğer rny"lann ilMri'llıde g~ 
den biı.r vası-tanırn yüıkünıii ç.e\kh. 
vorsa 15 'l<ilu .. · 
. 3- Ve ayni k11ıwcl;le, ;ıyni beY· 
gi.r denizıdc bir kayılkıtak•u altmış, 
yüz tıonu sahi'klıen çelk.ebfilr. 

-~-

iht iyarlar kulübü 
Kanaıdada: Seali1 şehrimi<! cİlh.. 

tiyarl<ıır kuliiıbü> namile b<r 'kuı
lüp vardıT. Arza o1aMlmek iQ'ın 
60 ya 'ından yukarı bulurnnıası i. 
cap etlen '!M.tyar'lar bu 'kıulıüıbe 

1 lgirclillı.le1ri gün nutu!k söylerLe<r. 
jNutuıkIDarı hemen plağa aılmır . 
!Her yıl kanun,usanfnin bi•ri<nıci 
günü -te!Jrmi1 a'la1ar heyeti umu
mi,ye halbıKlc t<Jıılanamk nutulk· 
ları p'l~ıMan dinlerler. Bu ruıreıt
IJıe, barzan iıı;l€'t'i.Lkl.en ö'lhı.Jerlın· 
seslerini ı:ışitcrc!< OOki !haür afan 
ve geçmiş günleri yadıedeıI'"rer!. 

I stinye itfaiye iskelesi tomir 
edilecek 

is..,nye ıtfaıy't 'sktlesinin tami

ratı ,çin 2000 liralık talıssiat ay. 

rıılmı~lır. 

T AKVİM e 
Rum! 1357 Kasım 
lI KANUN 

98 
Hicri 1961 

Muharrem 

27 31 

Yıl 942 Ay 2 

~ UBAT 
13 
CUMA 

Vasrıti Ez~ri 
Vakit S D S D -------

6 59 Güncs 1 20 
\"i. 28 Öğle 6 49 
15 20 
17 40 
19 11 

5 19 

İkindi 

Akşam 

Yatsı 

İmsak 

( 40 
12 00 
1 '(,... ' 

11 o 1 

ı - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ra. 
kamlarını o ııur<ıtle tertiıp edip 
oo:ıne<l·eceksiniz ki yekun yüz çı
kacaık. Bu dokuz rak.am mutlaka 
~ fakat birer drfa kwllanıla.:ak
tır. 

2-- On ilıa:rfli sevdiğiniız 'bir is
mlrn. İkiııci üıçüncü ilı:ıırflerim bir 
rakam, beşinci, altıncı harfl'Xim 
uzvumuzd&n biri, birinci, bepn-ei, 
aJıtıncı harflerim b&ızan zararlı, 
bazıın faydalı olan bit §'~Y, dolku. 
zuncu ve onUJ'lıCu ih.aıilerim öız
rümü~ kapa Lmak için rbekle<liği
miz şey, altıncı, dol<uwncu ve o. 
nuncu harflerim çoğumu7'un ba.. 
zan hayatta ışleyip mahcup <>ldu
ğumuz bir haxeket, onuncu, do· 
kuzuııı<:u ve birinci harfDerL-n bir 
şehir, seki"Z.inci beşine; w üıçüncü 

harlleriıın bir nelııi.r, yedinci, do. 
kıu:ııuncu ve sekizine; harlleriım 
tren bekleme yeri 1nftn.a.sınad11·. 
Biliniz baıkalım iben neyim? 

Hediyelerimiz 
Bu bilmcceılerimm doğru hailcı. 

d enler arasında ~kil~ek kur'a· 
da: 

1 inciye: 5 lira nal<Mn veya gı
d a mad<leııi alms,k hakıkı. 

2 neiye: Bir si11€manın 1 aylrk 
meccani duhuliye kıı.rtı. 

3 üncüye: 100 manzara fot.oğra.. 
file birlikte bır albüm. 

4 üncüye: 2 adet MHli Piyango 
bileti. 

5 inciye: 1 kilo şamiıstığı. 
2 kişiye: Maruf bir sin~manın 

15 günlük me<.cııni duhuliye kartı. 
10 kişiyi!: Birer kıymetli roman. 
10 k:işiyıe: Biı"ıer suluboya taikı-

mı. 

Hl ki~iye: 10 fotoğraflı birer 
küçük albüm. 

10 Jıı~ye: birer dtiızine mektep 
defteri verileceMir. 

NOT: - Arzu edenler foıtoğraf· 
larını da gönderirlers? neşrıoluna.. 
caktır. 

Saçların beyazlan-
• 

maması çaresı 

Bi'r jaıpon doktoru saçlar ha.O<· 
'kınıda şunlaTı söylemiştir: 

c- Eğer saıçlarınııı:ın beyaoılan.. 
mamıasıın amu ed-eırnell!iız, beyaz. 
lanmağa 'başladı0ğıru h!l!ıse.dcr c~

meız 2 yd kaıdaı: hiıç et y>emeyiniz. 
Çüıılkü faızla et saçları ça.1:ruık be. 
ı;razılatır!.• 

Birgün evve
linden havayı 
anlamak~. 

Bir giiın e"""linıden havaının na
:ru olacağım arıılaıınak kabildir. 
Bunun için bilhassa gurup z.ama. 
m havaya balJ<ınalı... Eğer güneş 
batarken hiç 'bulut y<'.k:sa hava iyi 
o1acaktn:. Eğer k:'l.ıl bir sema ik
güneş de k>rmızı ise havaı rürzıgar. 
lıclır. Eğer hava bulutlu ise ve bu
luıtlann a<rası.ııdan güneşin şua. 
1arı sızıyorsa havıa yağmuırh.t ola.. 
caiktır. Maıvi biır semada yıildıtlar 
parlarsa haıwı iyirlir. Eğeı.· hafif 
paJ"larJall'sa lk!twvıE'tli rüızgilr ve 

yağmur ... Eğer ay halesIB ve par
ro'ksa hava iyi, ydk eğer hale!lıi ve 
sönü.k ilse fena hava .. cğn güneş 
batarken ve ooğaırken hava kı,r. 
mızı ise hava fena ve yağm•ı:ıırlu 
olacaktır. ---
Balık ne söylemiş 

Küçük C<:n1'1l yemekte, kı.ıarmaş 
uskumru bahklanndan ikiıshü. ortada
ki ta~·aktan gi.;,iicc olııp sofranın. a11.ınn 
sa.kl.,::d~. l\a'.ak.s::ıılı arlkadD.şı Ay'kl j,le 
birlikte ikindi v:ılrll y<mek1i. Fakat, 

annesi Saime ·bunu görmüljlü. TOOak
ta kalan bal.ılkl1"l"dıın biriıü çataıli~lc 
alAit. · Kul.'lğıırm b ir şeyle.ı· fısı.Jdamıy3J 

başam. Cemaıl ha.Yl'C'>le """"'""·e soır
du: 

- B&tlkla. ne k<ınuşuyo:sun öyl~ 
anneciğim?.,.> 

- c~la-lüm ya balık deniz mahlü
kudur. liaın-eti Nuhtm tufanını bUL.. 
yor nn.l>Şun't. .. > diye sordum. 

CeınaJ - 'Ne sdyled1 <ınne<::iğim'! •.. > 
- •Masanıın a ltında ben.den dah.aı 

büyüklt:r~ \'nr, anlaTdao ~·Jrun> dedı. 

Tenbellm kederi ! 
Peder - Oğlum! Dün mcMebe 

erken ve bev'L'Sli g;ttiğin halde 
lbuıgün geç ve hevessrz gkliyor. 
sun, bunıun sıJbel.ıi nedir? 

Tenbel çocuk - Gayeıt lbasH! 
D ün muall.iımimiz hasta ildi gel. 
medi. Bugün ise iyileşmiş; gele. 
cekm~!.. __ _,,__ 

Sıaılia en uslusu ı 
Mektebi ve sınrlları tdt4;e ge. 

l en maarif müfettişi bir sınıfta 
!bir talebeye sorar: 

- Oğlum sıru.:bııızın en uslusu 
kiıındiır? 

P..rka<laş'1arının yaramazlığından 
!bizar olan çocuik !kemali saıfiyt:11e 
şu cevabı v<Tir: 

- Bay öğre1nncn efendim!.. 

Sat~ lık Buy··k Arsa 
Kadıköyünden Çamlıcaya giden ko§U yolu üzerinde, 

Valde ı: avantoryomu karşısında havadar, deniz görür, müte
addit parçalara ifraza müsit büyük bir arsa satılıktır. 

Emlak ve Eytam Bankasından 
1 EsaJ No. Yeri Kı.y<Tneti Cin~. Mcsnhast Teminatı 

181 Kadıköyü~ıde O~ınani
ye mahaıllcsi Koşu yo
lu sokağı e~ki numaı·a5, 
13. 15, y<>ni 33, 35. 
35/1, 31,33 12510 

sa~nanıhk o.hır 

ve 'J':ı.r1a 

-- -·---
152.620 M2 1251.-

Ylıkarda adresi ve- Ut!s.ll5.tı yazılı ga. yriomen-kdl peşin pa•·ı:1 ile \:e açık a.rl-
tırn1,1 11::u.liy1e Eatıl:ıraıctır, 

İh•lc 19/2/942 Prn;eı •. be gü~i\ ,aaıt 14 cicdk 
Sat1ş esna~ında verilen bedel muk.ad der kıymeti gt>.c,·titl takdirdP. t~mitl'R-t 

akçe:! derhal al'tıUrılmıy:ırak iıhale k;n1in uhde.s:nc icra ~illrse teminat akçesi 
ona ık.. ettirilecekfr. 

İste~<l.Herjn pey ı.kçL>-si, nü!us tezkeresi\'-.! iiı.; kıı~'a ioto.l(rfltl·\ birlikte biıldin-i-
lcn gün ve s,:;.-ı.1-e .k1d.1r Şubemiz Eınılak Se.·vi~in{ rr.Uracaaılıın. •953> 

Gayrimenkul satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandı~' 

MüdürJüğündeı 
Hulfısi 11164/253 hesap "No. siyle Sa ndı,ğıır:ızd:.n aldığı 5(}0 liraya 

Ktl.ll"l'.kap1da Kfuıkçübaş1 Siüeymanaığa wahar!esinde ~UfYulu (halen KU 
kuıyıı&ı.ı) 5Qıkağıtıodaı eski 14 yeni 11 No. lu kfıgiı evi biTinci dere<.:ed(' ipoteı 
miştir. 

Dosyada mevcut tapu k<1ydı suı·e'f.ilııde ın"2kt1r e vln (Bay.-aın Ç~Vll§ m: 
lesitnın Kuyulu .sokağı:nda 706 ada, l parsel ve eSk:i 14 yeui ll kaıpı Na. lu 

meflrc 111uırolhbaı n1es<:ıhas1 olan ık~gia.· ev) Olduğu ve ikToız dO$ynsın<la. mt 
tapu sen<ed.indc m-ezkôr gayriımenkulüıı:ıı huıdı,·du s;;ğ taraf! Ko:.tantin hane 

tar-arı tarikiümı a·.N:tas.ı Mihran hanesi ön tarafı tarikıl:m ille ·mahdut bulın11 
bi-lruri lmiıştfr. 

İkraza esas olan muharr.ıımin rapoıı.ı mucibirıce me1.lkiir lii'.ayrıın1.eıı.kuh.ın 
sahası sen~ 40 arşın n1uıı.·a.bbaı oluıp tamamı bina il~ meşguldü~" Bina 

rumla bcraıber üç b~uk kat k3gi.rd.i·r. Mecmuımda 3 oda:) 2 sofa: bodrunıdn 
lak 2 belit tlllwnıbaılı sarnıç .. e elekrtil':'ik tesısa1 1 vardır. 

'lrıd~inde borcun ödenmemes.iınd"«m dai.a-yi ha.ıdcında ytıptlan takiP ü.z 
32-02 No. Ju ıkanunun 46 cı madtleôjllin m.art.ufu. 40 <:ı 1nadtle.o;.Yrıe göre satı·l 
icap eder ;yuıkarıda yazılı k<lgiı· ev bil' buıc;uık ı;y müddetle ti'Çık dl'ttı·rr 

\k.Ollıl'T! U"ih.o.r, 

sat.ış tapu si~il k:ıy<lıı1a göre yapılmalatarlL'. Aitttl!I'm::ıyı.ı ~.rınek ı~ 
(.t50) ıu·a pey akçesi vcrec..-ek.fu·. M.illi banKalarmurzdan ·b!rınin t~:ninat ı 

"tubu dF\ -kabu!l. ohm.ur. Bıtikın~ büıt.iin ycrgilerılc bcılediıye tcsirnıerL vakıf 
resi; taviz tata'l'ı jJe te:ııau,e ri.ikrumu ~luyn aittir. Arttıtına. ş~ıı-11 

17/2/42 tarihiıııd..en iliba.reıı tetık.iık etmek istiyenlıere S<1ndık !{llkt .. k İ§iefi 
visiındc açık buJundurulal<J.kıtır. Tapu sicil kt.ydı ve ..,alı· 1 üzu, 'u ı11a•lUı 

şaırtn:ı,r)E'{)c ve t::ıkip Oos:ya-smda vaı"dl.·r. Aıtfbt;,rruoya gWmiş l·!arıJ~·r; bunla 
kik pderclc ı;atı:Jığa• çık:tr.ı.lan gaıyrimenıkufl hakık;ında h-erşeyi ti&rrc-J1111iş a.d v 

lakık\ olunur. Bitri;r.ci ;:n1.tu·nli3. 13/4/42 tariıhlın.e müsadif Pn"!art~i günü C 
oğlunda kf:ı:in Sandığtmızda saat 10 dan 12 ye- kadar ya.pıl.lc-:.ıktı ·. Mt, 
ihale yapılabBu1~si içjn teklif edi'l.ecok bedel'n 1eociıhaı.1 ahnrn::ı-;ı ic;ıp 

gayrimot>nk.ul roükeUe!iyetiylc biTlikıte SM"Jıdlk: a1acoığml tanı.a...-nerı gc('nt:. 
ması şar~ır. Ailesi takcUrde son a.rt:t.ır.ar:un taahhüdü b:ıkf ka~m<"k · :ırt!le 29 

t..-ırihin:.ıo müsadit Çarşamba güıı1ü aşni rnahakl<> ve ayni sa:ıt<te <-nn <.rtt 
yapJlar<ıkiır. Bu n..rttırmada gayrimenku9. en çok aırtırranın ıistiindc- bır~:~ 

tıı·. 1lak1gr1 tapu sicilJerılc :-;.a.Jbit o1ınnyanı alakadarlar ve irrti!:ık h::.kkı suh! 

nin bu ha.lklarıını ve h'lıış;t;~}YJ.e fa.iz ve rnasra1'a claiT iddialn1·1uı ilil:-ı taL·i 
it1baren :i.O gün içinde evrn.kı ınüsbitelcr:i.yle beraber dairemi7C' bil.cHrınele;· 

.znn-dor. Bu sıırrıtle l.ıak.lnırmı bikUrmem,iş oianlar1;. hakları tapu ::ı.ıcillcriylı.. 
olmıyanlar satış bedelinin pa.-ylaşmas-mdan harlt; ka1u·ler. Dah.ı fa;-J;.ı n~" 

a'.lıınal< ;.sti~enJeri.n 939/1185 dosya No. slle Saı"Chğıı~.ı:.; Ilı>ku .. İ··k·ri Seı 
mH~cv"t ctmelerj lüzumu .iıl.fuı olunın-. 

+ 
D İ K K AT 

Emr.o.1yet Sandıı.rı; SnOOık.ia.n ahn.oın gaş:ri•n<:·,kuıU ipotek gos\.E-ı•ın ·k 

yenlere muhamminler:imlıin koymı.ış olduğu J.nyrrr ' i!l ()~ 40 Tl1 t 1\·i..z c· 

U:zcre jhalc- bedelının yarısına kadar bo-.n; vern-::f'k 6u:rctiyle 1<ol<1) 1
;:;: ;;&.-~~ 

tedir. (2250) 

SAHİP \ 'E BAŞMUHARRİRİ ETEM İZZET BENİCE 

NEŞRİYAT UİREKTÖRU: CEVDET KARı\BtLGİN 
SON TELGRAF )[ATBAASI 

---------·--- - ---

Fotoğraf gönderenle r 
Bilmec=ııiızin halline fotoğraf 

göndererek işti!ralk edenlerin re

siınlerile hedoye kazananlaırın son 

listesi ımundereoatı.r..wı:ın ç<>kJ.u
ğundan bugün konamamı~ır. Ya.. 

rın koına<:a0kıtıır. Özür ci!eriz. 

Yeni PUDRA 
RENKLERİ 

KADINLARIN HAYRETi 

Teninı ze en uygun gelecek pudr~· 
n ı n tam rengini venın yeni bir Kolo-, 

rimetrik makina icadcd ı lm iştir. ·• 

18.00 

18.03 

18.40 

13 Şubat 
P.ro-gram ve Memleket 
Ay:ır:. 

Müz:k: F~~ıl l!ey'eti. 

]..Iilzik: Di:r Ko;ı· e to ( Pı 

19.GO Konuşma (İktisat Saetl) 

19.15 

19.30 

19.45 

20.1:; 

20.45 

21 00 

n.oo 

2~.30 

22.45 

Müz:k: Tino Ros..~i ve Z· 
andcr (Pl.) 
rı.!cınle-k ... t sac.~ a-;varı v.:: 
habeı·lerl. 

Frogran1.!. ='(·f· 1ı.·tesua C 

na ;ya G"l. L 

l\ItizHc K;;ı"J~lıt ş_ ·;:o \ 
küler. 

ZiTr.at Tı. ·.,..._.P .. 

:rı:Yı.i.zJk: Radyı.. Sa. rı O 

ısı. (Violoo.ı~· Necip 

Soprano B "1i·ıye Tüzü 

ı:rakiyle. 

Memiı-ıtet .tli' ry:'.lrı v 
Haberleri, ve Blı!"";>.:'l:"r 

MUzi: Radyo S~hın Or' 

Rrograrnının l'K'va!nı. 

22.55123 ou Yarulı<i Proeram 
pan14. 

Şehir tiyat mıff·!·.l'1m1:_mıı; 
J, , 'i""~ TF.PEBAŞI D 
ıw:ı i'n~ır:ı:~ K JS;'!IND 
~ni!.ı.~;tu:'> Bu ::.kşanı saa t ' 

RÜ ZGAR ES ! ~ 

İSTİKLAL C/l. DDES 
K OMEDi K ISMIN 

Bu ak~arn !'i.lat 2· .,., r 

BÜYÜK ZABITA ROMANI 

ara Kapı Cinayeti 
\..--ıL~u~$z::O~asl No. 37 1 F ~ v~ ~etT· ı--; 

- Evet. KütüphaneJe getiıdik. 

- Svıl'ro?. 

- Bana •Sana adık ihliyaCll'll yok, 1 
glc.tb •. ı.s.in't ıiedl. Korıdaru geçer
ikıen bıu.Lenbıre Uzet·. tnc a.tıldı ve ya-

l ıeı ıeı &miıyellırı ıe lim2nlan lıietme O. İdaresi !liıı~rı ı ı 
Bu sayede şimdiye kadar gö

rülmemiş emsalsiz bir güzellikte 
.- rijinal pudra renklerinin istihza
rı11a lmkfın verilmiştir. Bunları 
yalnız Tokalon pudralorında bu
labllirsiniz. Bu pudra rüzgftrlı ve 
yağmurl u havalarda bile bütün 
giın sabit kalır. Burnun parlaması~ 
n a manl olur. Hususi ve beratlı bi1' 
"usul d<ılresinde lstilızar edilmiştir.' 
Bu yeni Tokalan pudrasının en'. 
'son yenJ ve cazip renkleri1ıl bu4 
günden tecrübe edlnlz. Daha genÇJ 
ve güzel görününüz.' 

KİRALIK ODA 

İstanb:.ı! l1sliyc 9 _, C1 l:Iuk 

kim!iğhı ~: 41/749 

Ees·k: .,i Akarc.-t!er At<tcDn s 

- Çabuk, çabuk, Stıeıan'ı öldi1r<lil
~1ur~ttış korıdora ko~muştu. }JiaJ

u.etçi Sef:ın yerde uzanmş durıeyor-

1u. Ölmemlş, b•yı.lm14tı. Mii.feitlş 
Mary'yı teski.n etti: 

- Rtea ederLm, sakl.n olunuz. 
S~an. ö~medi. Birazdan kendine ge~ 
U . Git biraz su ve sirke ge-Ur. 

l\IWettiş ihtiyarı ku!-ch.ı.·~.rak. bir 
kanaptye uı.attı: 

- Eheın.mjyetli degıı. Ka.til bB.>•
D<l bır yumruk indirmı:. Bir kaç gln 

JC . .nıd bir şey kannaz. 
A:ı. scnra ihtiyar kendınc geldi. Ya

l<i.gma yatırd.~ar. l<.3rısı bir kkemlede 
aglarkcn müfett:..ş orıu sorguy&. çeldi: 

-- S z kap~1 açUn.fl, o içeri girin
c;e s ze sa:ldmlı degil mi?. 

- Hay:.r. Bana cgelıniz, burada ö
len bir adam var beraber tötü:rclim..t 
Dec! 

- .Nere.,.·c e ttiro! ;.? 

- Bahçeye .gittik. b .· ı ... ~ös-
tereecğim. Bu yer, ka.pı yanında n1e
~e agacmın dibinde bulunan bjr çalı
lığın gerisindedir. 

- Öimüş adam oradamıydı?. 

_ Evet orada idi. Kan ter içinde 
id.i. Bir kolu !<ırılmış, bir bacağı 

kop:rnı.5 gibiydi. Yarı ç1plak halde 

idi. 
- Kim o'kluğunu tnnı,yamad.ınız 

tnl?. 
- f!a.yı:r. Klrk yaşlarında bir ada

ma benziyordu. 

!\l..ıfe1i.i.ş bu adamın Artll.ur oiarrü
yaca~·ını clta;;ünerek devanı. etti; 

- Acaba k·nı c.:~bilir?, 
- Bilmem; ona yatLh,n et.nrek is-

te,nedim. Bana. •yardıın etrnezsen ~e
nı cif' onun gibi Oldün.irüıı~:. dedi. Ve 
bana bi:r hançer gôsteı"di. 

D6m~ cesedi ber~ber taiıdl-

p:n.<. l·iı YlAJlll'uk ir:d rd;. Düştüm. 1 
Başk..ı. bı.r ;ı..")' b.ı.lmiyor :ıu. 

- Bu adao1 hak..!.unda fazla bir ~ey 
bilmJyor musunuz?, 

- Onu evyc-lce h:ç görn1edlm. Ya-
1 

oancı olduGtıınu sann1ıyorum. Bir par- ı 

ça ~rgo dili koo~ııyı.>rdu. Üzerinde 
çok kiili bir pard.c .. sü va-rdı. Ağzı ü
zer:nd-e bir e§<.ırp ve yüı.i.lrıde biı· si
yah Dlliske bulıunuyordu. Polise ha
ber vermek lt~zını rleğıl ml'?. 

- Polisin haberi var. 
- Nasıl olur~. Kiın habor verdi? 
- Beni tanını..ıyi.ll' musunl.lll?. Da-

vid'ın hc::.ı:;tahaneye kald1rıJdıığı gün
denbcr: 'beoıı. h.eı· geceyi burada geçir
dlm. B"nn ad.ııını .sormndın.ıu.. Bana 
itim,ad:rııız vardı. Şimdi söyliyebili
rlm. Ben Err.niyet i\iüfeı;t.I.şlerjnde

nim. 
- J\.!üfcttış ~tarih& rr.ı?. 

- 1'.vet. Sizi sor,;::uya c:;e:ıct~gim za.-
marua,.da yl1z.uımü :i.Yice göremediniz. 
Şaı,kamı gi.fzlerjme kadnr ind1nniş
tim, t.o.yı.ın atkı,;ı ag7.·mı ve ~-eTıe

IT'..;. c_-.,•i.;tywdu. 
- P.ı·ct ctog:·u. 

(Devz,,mı Var ı 

Mdıammen bcıdeH (4300) lira olan 2000 de\ Yi.17. Ho.vlıı.>u (2J.2.1942) Sa-
lı günı..;, stıai (14) on dörtte Ha)--dı:ı.IJlll;:ıda G<ı " ası da.ail!n.df!itı Konıisyon 

t~afıından at>ıık eoksiltme usuliyle satın r-ı nnac: k tır. 
Bu işe J.!irmek istiyenlerjn (322) lira (50) kt"tt:Şluk muvakkat teminat ve 

kan1mlf~ tnyin etıtiği v.esalkl-e birlikte ek~Hfııne günü saatinr. kadat kon1Lc;yMa 
müır.ac~atları ltı.zıımdır. 

Bu işe ait şartnameler komjsyooda.n pa:ı·a.:;ız olarak dağtl:ı.limaktaıdLT. (2064) 

BAŞ, O i Ş, N E Z l E, G R i P, R O M A T i l r~ A 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

lcnb111da günde 3 kaşe alınabili r Her y er d e pulfo kutuları ısrn >la ;,.teyiniz. 1 

No. ® ır.uikinı H;'(:l' Ça 

fındar;. Beş.ı....-ta 1 A ~n:ı. ·eo.lcr Şa 
cactcic-:;i Afacan ::ok ı1t. 9 No. 

Çaglayan ale.yhinc :u;ıla11 boşn 
vasınd:.l M. aleyhe göncler,i~eı 

arzuhfl.l:ne verilC"n nıesıuhata 
ken<li.,inin o ad~:csk.• bil:r.m<: 

pıları lJhkikattcı.n anla~,lmakl 

arzuhi?Lnc yirnli gün müddet. 

vermesi ve mahıkenıc günü ol 

yin od'lerı 6/3/942 Cuma ve su 

mahken1eyc ge1111eın veyn b 

gönclerm.si-, aksi tn·kdirdc nııuıh 
gıyaben deva.ın edilcce-gi dav~ 

haH vr. davetiye mak<;1 1mırı' k 
rruık üzere ilfi:n olunur. ( 164. 
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