


Yucı.n: MEHMET ABUT 

- A11alum, ne korlnmç IC7· Ina- Seni ıeviyorum. Bunu )'lllmz: babamın 
namıyorum. Hiç bir 1e7 düıünemi.- önünde deiil, Allahın huzurunda bile 
yorum. Fakat kendimden nefret edi- baiırarak itiraf edebilirim. O geliyor, 
yorum. Beni bırakın cidin size yal- iıte sıkmtmım sebebi, Yarın geliyor. 

Sütçülere 
Kepek Yeriliyor 

Satanlardan Bulgur 
Beyanname istenildi 

varıyorum. Hayatımı kirletmeyin, müs Yine ihtiyar haıiıler gibi ıeni benden Fiyat mürakabe komiıyonu düo 
terih kalbime uap akıtmayu;ı... ~ ayıracak, odasına kapayacak. Bir tür- toplanmıştır. Komisyon hükumetin 
711' hayır ıevnılyorum sizi... be midir; o yatak bir tabut mudur? O emri üzerine kepeklerin fiyatını koy-

Seııini Suavinin ateı cibi ya.nan dıa- bir türbedar mıdır? Senin gençliiini muştur. Toprak ofisi sütcülerin sağ
c1aklan boğdu. Nazarları söndü. Yan emen, kemiren bir sülük, bir kurt mu- mal hayvanları i.çin günde! ıs - 20 
RJ'PD vücadii erkeiiıı kuvveti ve dlll'? Ondan nefret ediyorum; hodbin bin kilo kepek dağıtacaktır. Kepekle-
bdreti altında ezildi, eridi..., ihtiyari rin toptan fiyatı S,7S kuruıtur. Ko-* Saliha sinirli: misyon bu fiyatı buğday fiyatmm 

t.ıa1ı: topraklar illl«lııde YaDJ'an& - Susunuz, susumız. Fazla ileri gi- yükseltilmiı olmasından dolayı on 
Jiiriıyorlarcb. Suavi Salibanm elini J diyorsunuz, haksızsınız, o bize yalnız para fazlasiyle altı kuruşa ve pera
avuçlanna aldı: J iyilik şefkat vermek ~çin ya117or. O kende fiyatını yakm yerler için 5,7S 

- Sana yaklaıtıkça aıkım \lüyü- bize karşı kalbinde yalnız muhabbet ve ~ yerler için 7 kuruşa yükselt-
)'or. Y~ ~ ait olmanı istiyo- j besliyo~. Zavallı adam bilıe!.. miştir. Buidaym yükselmesi bulgur 
rum. Seni bütün nazarlardan kıska- Suvaı baımı salladı: fiyatım da yükseltmiştir. Fakat p.i.-
myorum. Beni en cezbeden kadına - HaklJBın; beni affet. Aldım ba- yasada ne kadar stok Qlduğurnı an-
malik olduktan sonra ondan nefretle 'ımda değil ki. Seni laekanıyorum. lamalı:: için bulprcular üç pn içinde 
amidnn. Omı bir daha sarmek ia- Seni zavalh o ihtiyar4Jn bile kakanı- birer beyanname venniye çaimlmış
temezdim. Halbu~ ıeni, bütün öm - yorum. Dudaklarım uzat sana susa- lardır. Gelecek beyannamelere göre 
dimce 11rtmıda ~ısam yine yorul- dım. Şimdi anlıyorum. Seni neden bu 1 bulgur Eivatı da yükseltilecktir. 
mıyacafım. Yanımdan bir dakika ek- ı1 kadar sevdit:mi. Şimdiye kadar beni 1 Bu yükseliş buğdayın yiikselişine 
ıik olsun nuarlarım seni arıyor. Her yalnız kadınlarm vıicudü, çehresi, tes- göre olacaktır Komisyoa ayrıca bul
u ıru.nııda qlmam iıtiyorum. Beni j bir ed~rdi. Halbuki beni senin ruhun pr yapan bölgelerde de bulgurun 
stediiim kadar aevmiyoraun. O tatlı cezbetı. Nazarlannda ruhunun gölge- yerindeki fiyatlarım sormuştur. Bazı 

kel!meyi dudaklarından biç bir zaman sini gördüm de ondan sevdim seni. bulaıırcuların ıimdiden fiyatları kilo 
ititmediı:a. Belki hiç bir IÜD iıitmi- ~en .•enin un ruhuna iıık olm111um, başma üç kuru:ş arttırdıktan görUt
)'ec:ejim. Fakat söyle sen kiminsin? 11ımdı anlıyorum. müıtür. Bu arttırılış 'komisyonca vur-
Babamm olamanm. Kalbini kime ver Kalktılar, gün kararıyor. Onlar bir- pnculuk sayılacaktır. 
din? Bütün vücadiine hlklna oldum birlerine, çok yaJwı yürüyorlar Suavi 
da yine u geldi. Beo öperken ıöz sevsi.lisinin wciidihıü kolunun ç. embe
bpülarmm albnda cizlenen hayali rin 
biue~ albi idim. Gtilme, ben de ta- e a1mı, hiı; acele etmeden aiır aiır 
worum, ba hisler ba ıstıraplar bana ıslak topraklar üstünde ilerliyorlar. 

yabancı, Nazarların bana bakarken ..:. hlatm • babıun, ·be~ gaYbu
kimin cölaeslne tebeaıiim ediyor. Sö1 betim eanaamda neler yaptınız? '"ok 
le, korkma onu parçalarım. k ,, 

Saliha iı'ini ~-ı..ı: 11 ıldın mı Saliha? Suavi sözlerimi 
.. _.. dinledi mi acaba? 

- Ben de bilmemi Deli. lCimka o'- Behiye atıldı: 
duianm... Belki nlnu: Allahm. - Ona ne ıü.,.ohe, vuıfeaini fula-

Suavi ciiretklr: siyle ifa etti deiil mi Saliha hanım? 
- Allabı bile laııbnchm. Salihamn :vüzii pembelqti: 
- Sa~ıyorswıu Suavi be7. - Evet efendim 
Suavi durdu, 7ere devrilmiı bh - Oil11m, seni ·pek renkaiz görü-

aiaç kiitiiiüne oturdu. Elleri birbiri )'oram. (Htiarev pap gozHiklerını ta&
ne kilitlenmiı, nuarlan 7erdeki kuru b, Suavinin Yiizüne dikkatle baktı ) 
yapraklarda dfi1iinil70rı Adeta solmuııan, 7oba hasta mıydıiı, 

- Allamak iıti:voram, bir cocuk biç neşen yok •• 
&ıbi ağlamak iıtbronun Sana malik o- - Hiç bir ıeyim 7ok. Size öyle ıe-
laııca •tıraplanm clUMİcck ~ Jlyor. 
tim, balbkaki arttı. döPda!.8' fula arar etmedi. Salibaya 

Saliha. yanma otudur n u: 
- Ben de ö)'le... Allamak istf;yo- - HepinJzin hasretini çektim Adeta. 

nan. Bilmem kimin için? ... Kendim Saliha cülmeye çahttı: 
elen iirmi10rum. - Biz de öyle. 

- Neden? 
- Giinalumdan o!acalı: Pabt sen 

C1e nqrap çeki701'81Ul, 'sen de iıle
diiin dnahrn uabım Bdfiyeraan. 
Bı. liinü itledik Sll&vi, Hem kor
kunç bir dnalt. Kendi mncacliyetfm
clen wtauı10nun. Bier ltıJum bir 
batbfr Ol18Ycll ba kadar çok 19tı
n.p sekmesdiıq. 

Kocama bir bahcnan, bir ç8pçll De 
ihanet etaeydim, kendimden ba kadar 
iiremsıezdbn. i'akat aeninle.. Bu a!
fediıq. 807 ml? Boa. lmc;emm •oi)gl 
8~ mutarJp: 

b:1J•tl·l-
BUG'VNKV PROGRAM 

7.30 Prosram 
7 • .U Jlllalk (PL) 
7.45 Haberler 
8.00 MOailı: (PL) 
1.U Evin auti 
11.30 Jlllzik (PL) 

• ıı.so Proırr ... 
12.U Müailc 
12.45 Haberler 
1 S.00 Jlllzilı 

ıt. 00 Tilrlıüler 
111.30 Haberler 
J!l.4 S Konuıma 
1!1.55 Faaıl 
20.ts Radyo ıraseteal 
20.45 !Urilc 
21.00 Ziraat talı:v!mi 
21.10 MOzllc 

letiktaıta Öldürülen 
Kahveci De& lmiı 
~iktqta Viınezade maJı;ıUesinde 

kahvecilik yapan 60 yaıında Mehmet 
Çavaş adında biri iki gün evvel öl-
lürülmüıtü. Tahkikata el koyan miıd
deiumumi muavinlerinden Edip bu ci
nayetle Ertuğrul adında ıs yqında 

bir çocuğu ilgili görmüı ve sorgu lı&
kimliğine vermiştir •. Ertuirııhuı yaka
lanmasmdan sonra Turan adında ı 7 
yaımda bır Genç Betiktaı karakoluna 
müracaat ederek Mehmet Çavuıu vur
duğu için yakalanah Ertuiruhın kar
deıi olduiuııu ve bu cinayeti kendi
sinin itledliini söylemiıtir. Ertuğurl 
adliyeye verılmiııtir. Turanın ifadesine 
göre, kendisi vaka günü Sirkecide bir 
hayli rakı .içıniı ve sarhoş bir halde 
eve dönerken Beıiktaıta kahveci Meh
met Çavuşla karııla,mııtır, Mehmet 
Çawt birdenbire Turanm lartlağına 
Janlnut. o da kendisini kurtarmak için 
,akısını çıkararak kahveciye saplamış
tır. Adli tahkikat da Mehmet Çavuşun 
aklında bozulduk oldağunu ortaya çı
kartmıtır. Sorsa btlrimliii Ertuğrul 
ve Turanm tevkifine karar vermiıtir. 

Lastik ve Çivi Geldi 
Ticaret Vekilliğinden gelen bir tel.

de ithallt birliklerine celmiş olan ı32 
otomobil listiii ile 25 ton çivinin hal
ka dairtdması bildirilmiıtir. 

0--

TAN 

Ekmek Çeşnisi 
Değiştirilecek 

Narh Fazla Artttralnuy~çak 

Bul9aristandan 
Kömür Geldi 

Halka Sekiz 
Satıhyor 

Kayıkt~ 

K1ttruıo 

BÖYLE YAZMIŞLAR: 
ı4 tarihli Ulus'tan: "Sidoniye haber 

vermeden gönderdiğim emirlerle öğ 
leden sonra yapa yalnu blmamız 
temin etmek için mutattan fazla itina 
etmiştim.,, 

BÖYLE YAZILABİLİR: Son iki ıün içinde Bulgaristan<fan 
be, büyük motörle 3ı8 bin kito kö- "Sidoniye duyurmadan göndercliğirr 

emirlerle öğleden 11onra beraber baş 
başa kalabilmemiz için her zamaııkin· 
den fazla çalıtmıştım.,, 
BÖYLE YAZMIŞLAR: 

Dünkü "Son Posta,, dan: "Fiyaı 
mürakabe komisyonu faaliyete başla 
dıiı günden itibaren muhtelif mad 
delerde ya azami fiyat veya kir n is 
beti teıbit ederek ihtikir v~armı 
önüne ceçmeye çahtmJI bulunmakta 
dır,,, 
BÖYLE YAZILABİLİR: 

Hük\ımet ekimi arttırmak ve çfftçi.. I tirilmesi ekmek narhımn fazla yük- mür gelmiştir. Bu kömürlerin pahalıya 
nin ekim işindeki çahımalanm hız- selmemesine de yanyacaktır. Hüktl- alındığı anlaşıl(\ıimdan narh fiyatın
landırmak için aym onundan beri bü- metin verdiği yeni kararlar ve ekmek dan yiiksek sablması lizım gelmiş, 
tün memlekette buğday, , çavdar, ar- narhına tesir edecek eaaalar hlldiri- ı fiyat mürakabe komisyonu bunların 
pa ve yulafm alım fiyatlannı yük- lince belediye daimi enciimeni topla~ perakende sekiz kuruşa ve yalnız hal
seltmişti, Hük\l.met köylünün bayat nacak ve belediye iktisat müdürlüğü- ka aatılmasma karar vermiştir. Bu kö· 
pahalılığı karşısındaki durumunu dil- nün raporunu müzakere edecektir. mürler Beşiktaş, Fmclıkh, Fener ve 
zeltmek için bu kararlan verirken Verilen haberlere göre buğday fi- Kasımpaşada kapkta perakende satı
bu fiyat yükselişinin ekmek fiyatı ü- yatlarının kilo başına 4 kuruş yük- lacaktır. Şile ve A~adan da motör 
zerine tesir edeceği düşünülmüş ve bu selmesi ekmek narhmm en az on altı ve kamyonlarla kömür gelmiş, bunlar 
yolda incelemelere başlanmıştır. Buğ- kuruşa çıkarılmasını icap ettirecektir. da Üsküdar ve Kadıköy bölgelerinin 
day fiyatı dört kuruf arttınldığı için Belediye daimi encümeni ekmek nar- ihtiyacına kartılık tutulmuştur. Son 
bugünkü ekmek narhı da yükselecı:k- hıru incelerken bu arad..,'i ekmeklerin bir hafta içinde İstanbula fazla kömür "Fiyat mürakabe komisyonu çahş
tir. Fakat ekmek narhının buğdaydaki yalnız bakkallarda bayat olarak sa- geldiğinden bir darlık ihtimali ortadan maya başladığı gündenberi bir çol 
alım fiyatının artııı nlsbetinde yük- , tılmasıru da göz önünde bulundura- kallam3br. maddelerde ya en yüksek satıı fi:ırat 
selmemesi için de tedbirler alınmak- ı cak ve fırınlarda ekmek bulunmamaııı.- -----o----- veya edi.len kira göre bir fiyat koya 
ta ve ilk olarak ekmek çeşnisinin de- nin kesin olarak önüne geçmek için E • •• •• p t • rak vurgunculuğun onwıe geçmeye 
iiıtirilmesi düşünülmektedir. Bu arada esash kararlar verecektir m 1ft0 n fi Q r 1 çahşmıt bulunmaktadlr • ., _ 
m~leketin bir çok bölgelerinde yat- Yen1 narhın bu cumart~si günü baş- K • T I d !BÖYLE YAZMIŞLAR: 
nız arpa ile, çavdarla, hatta yalnız lıyacait sanılmaktadır OnCJfe51 Op Qft I Dünkü "Taaviri li:fkir,, daa: "Uza!< 

· k f Şark harbini okyanuslar bikimiyet 
~sır unu ıle ekme yapıldığı göz ö- zmirde Ekmek 16 5 Eminönü kazasının Parti kongresi neticelendireceır..:ni takdir eden Japo 
nunde tutularak İstanbul, Ankara ve ' "' K Ç k ld dün akşam saat 20 de Eminönü Hal- umumi erkinı harbiyesi bu maksad. 
İzmir gibi büyiik şehirlerdeki bugün- uruşa 1 arı 1 kevinde yapılmıştır. Kongreyi kaza tahakkuk ettirecek 111rette Anglo 
kü ekme~ çeşnisini . değiş~.lrmek ve İzmir, 15 (TAN) -. Buğday fiyat- idare heyeti reisi Tevfik Uraz açmış Sakson devletlerine karp harp planı-
memleketın mahsullerıne gore ayar- tarı hükumet tarafmdan yükseltildi- ve kongre ,reisliğine belediye daimi nı hazırlamıı ve tatbik etmiııtir.,, 
lamak lazım gelmektedir. Bu itibarla ği için, Belediye ekmek narhını 13 encümeninden Refik Ahmet Sevengll 
Yeni çeşnide yüzde 60 buğday, yüzde kuruş 30 paradan 16,5 kuruşa çıkar- seçilmiştir. Kongre reisi, azalan Par- BÖYLE YAZILABİLİR: 
40 çavdar ve arpa bulunacajı sarul- mıştır, Karar yartndan itibaren tat- tinin banisi Eebedi Şef Atatürk'ün a- "Uzalı: şark harbini okyanustan el
maktadır. Çeşninin bu suretle deiiş- bik edilmiye başl:ryacaktır. ziz: hatıraııma hürmeten üç dakika sü- de etmekle bitireceğini anlıyan Japor 

kil.ta davet etmiştir. Bundan sonra i- genelkurmayhiı bu iııteii gerı;ekleştir· 
dare heyetinin bir senelik f~aliyet ra- mek için Anglo- Sakson devletlerine 
poru okunmuş ve tasvip elilmiştir. kaf'\lı harp plinını hazırlamış ve bu Karısmı Öldüren 

Adam Tevkif Edildi 
Bakırköyünde Haban sokağında•JEa

naı Senıhayı öldüren Mehmet Ali ad
liyeye verilmiştir. Mehmet Ali Seni
hayı kendi.sinin öldiirmediiini ısrarla 
iddia etmekte ise de tahkikat bunun 
~ksini göstermektedir. Vakadan bir 
i"iin evvel Mehmet Ali eve gelmemiş 
ve vaka akşamı eve döndüğü zaman 
karısiyle kıskançlık yüzünden müna
lcaşaya batlamıştır. Bu münakaşa so
nunda Mehmet Ali yarım kilo rakı iç
miş ve Seniha ile münakaıayı tekrar
lamıştır. Bir aralık Mehmet Al! ta-
bancasmı çekerek karısının üstüne yü 
.riimü, ve bir el ateş etmiştir. Çıkan 
kut'lun Senihanın başına rastlamış ve 
beyni parçalandığından derhal öl
müştür. 

Dün dördüncü ıorgu hakimliği.ne 
verilen Mehmet Ali, tevkif edilmiıtir. 

Şule Şilebinin Yüzdürül
mesine Çalışılıyor 

Geçenlerde Zonguldakta karaya o
turan 3 bin tonluk Şule ıilebini kur
tarmak için gemi kurtarma servisi ta
rafından Saros vapuru Zonguldağa 
gönderilmiştir. 

i Bir işçi Merdivenden 
Diqüp Olclü 

Kazlıçetmede Aleko Dulunun deri 
fabrikasında çalı§All Emin isminde bir 
işçi fabrikanın taraçasında kuruyan 
derileri çevirmek üz:ere çıkarken mer
divenden dütmU.tür. tıçinin dü11.tüiii 
yer beton olduiundan ve yükseklik 
dört metreyi bulduiundan Eminin ai
~ından burnundan kan gelmeye baş
lamış ve biru sonra da ölmüttür. 
Cesedi muayene eden adliye doktoru 
Emlain kalp sektesinden öldükten 
ıonrıı merdivenden düftüiünü tesbit 
etmiıtir. 

----ı---

Adliyeye Yerilen 
Vurguncular 

Kiiçükpa.zarda bakkal İbrahim Ak. 
ıoy beyaz peynir vurgunundan 30 lira 
para cezasma ve 10 giin dükkinım a
çamamaya, Beyoflunda bakkal Araldi 
makarna vurgunundan 25 lira para ce
ıı:asına ve 7 gün dülı:kilrunı açamama
ya mahktlm edilmi,tir. 

Sirkecide lokantacı Cenyö de bira 
vurgunundan adliyeye verilmiş ve 
tevkif edilmiştir. 

• ... ·-····-····· ·= =·= ·-DOnyayı uran cehennem ve mahıer cllnlerin 

Yeni idare heyeti ye vilayet kon- plim yürütmüştür,,, 
grsine gönderilecek delegelerin seçimi 
yapıldıktan sonra dileklere geçilmiş- ı-- """ ·-·-·--·---, 
tlrKongre üyelerinden biri kaz:a dahi- -~P.ÇE! .. ~!1!,!;J!K ! 
linde gu dağıtma işinin yolunda ol-, .:. TURK • RNMEN ANLASlllAS~ -
madığım ve bazı vatandaşların ihti- Romanya ile yapılan aon ticaret anla:ıma11 ile 
JllCI olduğu halde ıaz alamadıklarını bu memlekete ıilnderilecek mallaruı tıcareı 
aöylemi•tir. Kaza kaymaL--· Ag"h, ofisi ve Romanyadan ıetiril.eceloı 111alların da 

" "'411U " pet rol oilai tarahndaa yapılacaııı an1agılmalı· 
gaz daiıtma iıj 'hakkında uzun uzadı- tadır. 
ya izahat vermi• ve bundan sonraki * ETıı:Ot TUTUŞAN COCUK - Fatihte 

" hkender pa" malıalleıinde oturan A,bmedin 
tevziat için esasl'ı tedbirler alınacağı.ıı lım 4 Y•ıında A:vtenin eteil manıala ıakılnuı 
bildirmiştir. ve eteği tutuşarak muhtelif yerlerı yanmtih

Anc dün kaldırıldığı Sitli Çocuk haıtaaeslnde 
Kız orta okul coğrafya öiı-etmeni ölmll~tUr. 

Medil\a Bayııal, tasarruf için uiraşıl- * AZALTILAN SEFERLER - Denüı:vol· 
dıiı ve bugünkü şartlar dahilinde bu ları idaresi Bartın ve lzmite haftada iki defA 

yapılan vapur seferlerini haftada bir defa:va 
mevzu ön planda yer aldıiı halde ce.- lndirmiıtir. 
rıazerelere bir çok çelenkler gönderi
lerek büyük bir israfa yol açddriınr i
leri sürmüştür. 

Mediha Baysal basta taımıa otomo
billerinin azlığını ve kağıt harcanma 
işinde de tutumluluğa yer verilmedi
ibıi anlatmııtır. Başka dilek ileri sü
rillmediiinden kongreye son verilmi.,.. 
tir. 

Depolarda Saklanan 
Deriler 

Hububat Fiya'llanna 
Yapılan 1 Kw~ Zam 

Ankara, ıs (TAN) - Buğday, 

çavdar, arpa, yulaf ve mahlut fiyat
larına yapılan ~ilo başriıa birer ku
ruş zanunm bu aytn sonuna kadar 
muteber olması hakkındaki Koordi
nasyon karan bugünkü resmt gazete 
ile neşrolunmuştur. Bu karar ı;ı21, 
941 tarihinden itibaren merldlr. · 

n 

- Saa Saliha. Yanbı tllitiiıln7or
aun. Hem ıenin hiç bir ıü.nahm yok. 
Eter da;,aa, rören bir Allah vana, 
ha ateli bana verdl; cfiDahkir deiiliz. 

13.30 Mllzilı: (PLJ 
lLOO Procra• 
lLOS Orkestra 

21.30 Konuıma 
21.45 TBrlı mllzlit 
22.30 Haberler 
22.4.S Dam mllıdif 
22.55 Kapanı.. • 

Altın Fiyatları 
Şule şilebinin durumunda bıiyük bir 

Altın fiyatı 272S kuruştur. Bir gram tehlike olmamakla beraber, yiizdürıi~ 
külçe altın 385 kwıı§tan satılımıtır. meal iti on gün kadar sürecektir. 

den aldıiımız dersler (havada yenilrner bir 
millet) haline ıelmenin, en zaruri yaşama 
ıartluından biri oldufıına bise daha i:vi iliret· 
mitti~. Kurban ba~.,,.. Tllrk Hava Kuru
muna yardım vazifesini unutmıyalım. 

Bazı ambar ve depolarda iılenme
mi, derilerin saklanması saflık bakı
mından zararlı görülmektedir. Hangi 
depolarda deri aaklanabileceii aağlık 
müdürlüiü tarafından bir liste ile söa
terilmiştir. Bu listeye girmeyen de
polardaki deriler kaldırılacaktır. 

Maarifte Yeni Tayinler 
Ankara, 5 (TAN) - Malatya li• 

sesi müdür muavini ve Tarih ve Coğ
rafya öğrebneni Sadi, Ardıhan orta
okul ınüdürlUiüne: BiM ilk. tedrisat 
müfettişi Ali, Muş maarü müdllrlQ.
ğüne tayin olunmuşlardır. 

H ABIE.RLIE.R 1 Times'e Göre AFRiKA <EPHESi Şark Ceplleşinde 
~ Ba~tarafı 1 incide 

MÜTTEFİKLE~E GÖRE MüHefikler Aras111• 
ela Sakı lıbirliğl 

.Mecliste 
Geçen 

Münakaşalı 
Bir Celse 

B 1 . B d general Rommel, kumandası al - Avcı tayyarelerimizin himaye-
U garıstan Un an t~9: bul~ m~em mev. sinde bulunan Stukalarla savaş 

S Y T
•• kilen henuz tamamıyle kontrol tayyarelerimizden mürekkep kuv 

Onra a urkfere Y 4 etmekte, Alman ve ltalyan bir veili teşekküller taarruza hazır 

R 1 1 h 
liklerinin garp istikametinde çe- düşman zırhlı kuvvetlerine ve ia

US ara an et Edecek: kilişleri muntazam bir şekilde ya- şe kollarına ezici darbeler vur -

a: Baştarafı 1 incide 

yarunadasının şimal kııımmda pek şid
detli muharebeler cereyan ettiii ha
ber verilmektelir. Kıtalanmız cephe
nin Kedah kısmında biraz geri çe
kilmişlerdir. Her iki tarafın kayıpla
rı ağır olması muhtemel ise de bu 
hususta henüz bir haber almamamı...
tır. 

l:lJj'" Ba§tarafı 1 incide 

askeri bir ştıra veya blr genelkurmay 
teılı;ill düıünülmektedir. Bu takdirde 
bu ıenelkurmaya Ruuaııın da azı 
göndereceği tahmin ediliyor .Bu asken 
ıO.ranın veya genelkurmaym Vqiq
tcında toplanması ihtimali vardır. 'l2J!r Ba,tarab 1 melde 

QlmaıUJm, ewen mftnaka1es1 tek 
lif edilen 2,800,000 liradan ancak 
10,000 liranın mobilyaya harcana 
caimı söylemif ve "bu paranm 
miibim bir kJsmr köy enstitüleri
ne, talebe yurtlanna, mütekait 
maaşierma '" ziraat iflerine sar 
fedilecettir,, demiştir. 

Bunun üzerine Ziya Gevher Etfll 
tekrar ktirsib'e ıelmif ve aunları söy
~ 
"- Arkadaşla!'. dava 2,800,000 H-

1'871 IU fasıldan bu faaüa almak de
lildir. Davamız fU buhranlı zaman -
hırda tasarrufu temin etmektir. Öyle 
ıJd1ekiilleriın var ki, onları yerine 
koJmak için tasarruf lAzımdır. Bir 
devlet müesseııeııfnin böyle bir za
manda yeni bir b~ tqmmaaı ne 
demektir? F.ek1 bina De,7'e yetmiyor. 
İllA ki, her devlet müessesesi için bir 
bina mı yetipirelim? Şu bale bakın 
Jd. bütüıa ~tında mukteli1: olan 
BOsnü Kitapeı bile mazbata muhar
riri olunca clelili7or •• 

Büııntl Kitapçı. JlGk1lmetin ve Bot
çe EncOmeaJniD icap eWIJ 1Wlerde 
~ aklulu. veçblle tasarrufa riayet 
ettiJiDl llÖ71emit. tekrar 8ÖZ alan Zi
Ja Gevher Etili, balık milfetti§ine 
verilmek Jçtb lateııeA harcınıba da 
ltirazle. "tutulan balıklar denize dö
kiilürken bu müfettife J'Ol paraaı mi 
9erecelfa?., diye sormuıtur. 

Buna Maliye Vekill ~ap vermie, 
ba para ile deniz kontııpllerinin ço
laltılacajmf, yokııa bahk müıettişle
dlae harclralı vermenin ınevzuu bah
eolmadıjmı bUd1rerek 111 m•baılleri 
için çok mühkn eeas1an Dıtiva eden 
bir kanuıı J.iyihaamm hazlrlandıtınt. 
yalanda Meclise takdim ecUlmii ola
c:aımı i11ve etmiftlr. 

Müıaakale maddeleri söriitiiliirken, 
hası m.obaalar talebenin aüerlik kamp 
lan Qerinde claranıt ve cliieı- bir 
mebue da köylilniln bin bir elerdi 
nrbn radyodaki siraat .. tmde aiin
billUn nud ekildiii bakkmda lıcmfe
nns verm• ıtillbıc olclaiaa aö7Je.. 
mtft4'. 

Söz ılan Maarl(. ve Ziraat Vekilleri 
IOSQlaJl noktalar etrafuacl& isabat v.--

IDİtül' • 
Göriifülen diğer lÔ/1"""'7 
İll'U Tdıtvıldu'a ait olup ~ iM

ban hat Germen tarafından 1llD1lml 
•eyette mbüereai istenilen arzıbal 
ec6meni mubatau üzerinde takrir 

sahibi,_ Dahiliye Vekili ve aruhal en- Londra, 15 (A.A.) - Times ga
ciimeıu tarafından izahat verildikten zetesi başmakalesinde şunları 
sonra takrir ~ahibinin teklifi üzerine yazıyor: 
mazbata dahilıye ve adliye encümenle.- "Bulg bük A t · B "yük' Bri 
rine havale edil.mittir. Bundan sonra . ar . 1:'111e ı, U -
dahiliye muamellbndan alınacak harç ~ya ile Birleşik Devletlere harp 
lara dair kanunun 8 inci maddelİnin ilin etmekle tamamen Alınan ve 
deiiıtirilmesine, Yozgat mebusu Sırrı İtalyan tahaklrümü alıtuıda bu -
İı;öz'ün aiıll&r hakkmdaki kanunun lunduğunu göstermiş ve çapulcu 
birinci maddesindeki müddetin mabJ.- luk projelerine tam sempatisini 
ma~a, asker~i~ kanu~u~u.n 39. ve 61 isbat etmiştir. Meslek itibariyle 
lncı maddelerının def :ştınlmesıne ve tarihçı' olan ......... #~- 'INt-., 
-~'Ll' Mü ·ı ~ı Ak lı'4~ .ıı:,,,.,y, mem· 

, ...... 1 çavuı r11 og u ın'ın leketinin en ivi an' e1edni te 
aıalık6m olduğu cezanın affına, Tür- . . -., - an r--
}dye ile Almanya arasmda ticari mü- ketmıştır • 
badeleler ve tediyelerin tanzimi ha&- Bundan sonraki ihanetıi hiç şüp 
kında akit ve iım:a olunan iki anlaş- hesiz müteyakki.z bulunan Türk
ma ile bu anlatmalara bailı protokol lere veya Ruslara müteveccih o
ve mektuplann tasdikine dair kanun lacaktır. Fakat Ruslarda muafi -
fl..lt.-1-- 'k. . p 

T.......ucmm. 1 ın~ı ~e ?•ta, Telaraf yet vardır. Bulgarların yapacağı 
ve Telefon ticareti bıriktırme ve yar- h ili R lard hi b · t · 
dnn ııandıiı kanun llyibasiyle ecne.- arp nı us a 9 ır esır 
bi devletlerden temin edilen ve edi- yaratmıyacaktır.,, 
lecek olan bedilere mahsuben celbo- * 
lunan harp teçhizatı ve levazımın Sofya, 15 (A.A.) - Alman baş-
gilmriik reıımiyle sair vergi ve resim.- kıımandanbğının daveti üzerine 
l~rden iıtimaaı haldı:mdaki kanunun i- Sovyet cephesini ziyaret etmiş o
kinci maddesinin bugün iki sene daha lan Bulgar Kunnaybaşkam Gene
~atıl?-s~na dair ~nw;ı llyibaJarmnı ral Lukaş ve refakatindeki subay 
birincı mtizalı::erelerı yapdnuf ve Çar- la Sofy d" .. ..+." 
ıamba günü toplanmak tizere celseye r aya onmu~.ur. 
son verilmittlı-. 

Fransanın Yaıiyeti 
m:. Baıtarab 1 incide 

pılmaktadır. muşlardır. Düşman cephenin mer 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 15 (A.A.) - "Tebliğ": Af

rika şimalinde İngiliz kuvvetlerinin 
yaptığı yeni taarruzlar Alman stuka
lariyle İtalyan bava kuvvetleri tara
fmdan ağır çapta bombalarla tarde
dilmiıtir. Tobruk cenup doiuıundaki 
düfDl&ll bataryalan da bombalanmıı 
ve bir bava meydanmclaki benzin de
polarında yangın çıbnlm~br. 

/tolgan reami tebliği 
Roma, ıs (A.A.) - "Teblii": Ga

zala bölgesinde devam eden düıman 
tazyiki kuvvetlerimizin her tarafta 
kal'§ılık taarruzuna geçmeııi ile kar
şılanmıştır. 

Sollum ve Bardia müstahkem mev
kilerine yapdan dütman taarruz te
te?büsleri brrlmrş ve ellinize bir kaç 
eaır geçın.lttir. 20 diif1ll.lU1 tayyareıi 
düşürülmüştür. 2 tayyaremiz: dönme
miıtir. 

Kanlı 11Ulhare1Jeler oluyor 
Ankara, ıs (Radyo Ga.ıeteai) -

Lib:vada, Gazalada her ild taraf ara
ımda çok kub muharebeler olmak
tadır. hıcilia tu7iki çok artımetır 
lng)liz motörlü birllldodnin Demeni~ 
cenubnnda 7-8 yolun birlqtiiJ Melini 
iıtikametinde ilerlemeye devam etti~ 
leri bildlrll7or. 

kez kesiminde ~r silahlar ve 
müteharrik malzeme bakımından 
bilhassa ciddi zayiata uğramış -
tır. 

Volkov kesiminde ve Mur -
mansk demiryolu boyunda Al -
man hava kuvvetlerinin yaptığı 
akınlar müessir olmuştur. 

Sovyetler 57 kasabayı 
daha. geri aldı 

Moskova, ıs (A.A.) - Sovyet rad
yosu dün lazılordun11J1. yeniden S7 'lıa
sabayı işgal ettiğini bildinnektedtr. 
Bir çok kesimlerde ve bilhassa Klin 
cenubunda düıman şiddetle mukave.
met etmiştir. Buna raimen General 
Kuzıı,.tzov kuvvetleri cenup batıya 
doğru ilerlemektedir Pravda ııızete
sine göre Volkof - Tikvin demiryolu 
düşmarıdan temizlenmiştir. 

Rııa Ueri hareketi 
Moskova, ı5 (A. A.) - Moskova 

radyosunun bugünkü Pazartesi akşa
mı bildlrdiğlne göre, hemen bütün 
Sovyet birlikleri Moskova cephesin
de ilerlemektedirler. Yeniden 31 !töy 
ıert ahnmtştn". 300 kamyon 30 top 
ve birçok siper havan topu ile mü
him miktarda mermi alınmqtır. 35 
inci Alman piyade tWııenlnin 111 in
ci alayı yok edilmiştir. lapekRAyın 20 sinde 

A•karaya Dönecek 
Merıin, 15 (A.A.) - Baıvekil Dr 

Refik Saydam, bu aabab otomibill~ 
Silifkeye ıitmitler ve aktam Mersine 
dönmiiflerdir. 

Alman zabitlerine karşı yapılan R 1 • lttffalu sililılı tecavüzler üzerine suya US• ft9 ftG 

• A~a, 15 (TAN) - Bafvekil Dr. 
Reflk Saydamm 20 Klnunevvelde ıeh.
rimise selmesi beklenmektedir. 

düşmüştür. Bu defa da tam iki ta- 1 ,......,..,. Bastarafı ı incide ran ela a .. ı. lll!!e 
rafın anlaşacaklan zannedildiği VI J h te kküll · İba li 
bir sırada Almanlar, zabitleri öl- apon ava. şe en -
düren bir iki Fransız yerine yüz B'" Battarafı 1 .lnc1de manına 64 kilometre mesafede bu 
Fransızı asmıya kalkmışlardır. komşuları ile olan münasebetle _ lunan Amerikan umumi kararga 
Bu hareket Vichy'nin protestosu- rinden ~ve sözü Türki· hına hücum etmişlerdir •. Ask-:ri 
na sebep olmuştur. Müzakere yeye getirerek <femipir ki: kamplar ve barakalar tahrip edil· 

Mekteple • la de olduğu yerde kalmış gibidir. "KO&Dfw '1'trld78 ue beaiaa tab- miştir. JaP?D ~ Luzon nn yram Fakat bir anlaşmaya varmak si altkam vardır. O.O.ah devleti sa- adasındaki ilen hareketi muntaza V. Y • T il 
iki taraf için de günden ~ ar- ~~ Tllrki:re ile ~betlertmiz man dev~ ediyor. Düşmanın mu 

1 Gll •+ tan bir ihtiyaç olmuştur. Alman- ~:vi delildi. O .-o birWrimla kar._ kavemetıi her tarafta ~. 
.Aüara, 15 (TAN) - Okullarda ya, gerek A~pa birliğini kur_ - ~~:n:' ~ ıa:~=•li~ BONG • KONG'DA: 

Başvekil Churcbill, Hong - Kong 
valisine gönderdiii bir mesajt bil
hassa şöyle demektedir: 

"Azimkar mukavemetiniz memleke
timizin tarihi menkibelerine ~ir şan 
ve teref sayfası ilive ediyor. Her mu
kavemet gününüz, bizi nihai zafere 
biraz daha yaklaştırmaktadır . ., 

FILIPINLERDE: 

Vatington, ıs (A.A.) - Harbiye 
nezaretinin rece teblii:i: Fili1,>inlerde 
düşman faaliye\i devam ediyor. Umu
mi vaıiyette ba$ka bir deiişlklik yok.
tur. Kara hareketleri, Aı;ıarri, Vigan 
ve Legaspi bölıeleril\e inhisar etmiş
tir. Hawai'dan tamamlavıct hicbir m.a
ltlmat gelmemiştir. Birleşilı: Devletler 
batı kıyısında, ordu tayyarelerinin 
geniı sahada yaptıkları kqif faaliyeti 
devam etm.ektedir. 

* 

Diğer bir habere göre, Çüng - K1ng 
~in hüktımeti hariciye naznı yalan• 
da Moskovaya slclecek.tir. 

* Çunı - Kine. ıs (A.A.) - Marepl 
Çan-Kay-Şek, dün İngiltere, Ameri
ka ve Sovyet Rusya büyük elçilerini 
kabul ederek kendileri ile ıöriil
müıtür. 

Parise Göre 
~ Bqtarafı ı inclde 

PariB gazetelerine gelince 
Paris, 15 (A.A.) - Birkaç Fran 

sız gazetesi, Fransa hükiunetin -
den yeni Avrupa meselesinde 
kat'i vaziyet almasını istemekte
dir. "Le eri du Peuple,, diyor ki: 

"Fransa, kapitalist AnglcrSak· 
son emperyalistliği· ile Uofı::in; kes 

Manila, ıs ( A.A.) - General Mac P--
Aarthur karargahından bildiriliyor: melidir. Bolşeviklik ve t.rmason 
Ta-arelerı·mız' dü L . k . . lukla da böyle yapmalıdır. Fran· .,., n c:gaspı esımın- . . . t . la lar ta 
dcıkt d~ taarru.ı e~erdir İki s~ ~teşm ıs emesm o y a · 
asker nakliye cemiaJ ciddi llaıuua al- bıdır.,, 
rat~•trı:· ~ter keıimlerde vuiyet A. Lealıg dönİil/01' 
deiitmemıttır. 

PASIFIK'TE 

Vqington, ı 5(A.A..) - Bahri7e ne
zareti, diin Wake adasına karşı yeni.
den iki taamu yapıldıizm ve P.ıifik
te bir ileri menle iki JaPOD booıbar
m.ı.an tayyareainlıı c!titilriilcliiiünii 
bildimüttir. 

DICBR flABBRLER: 

Lizbon, 15 (A. A.) - Amerikıı 
kaynaklarmdan bildirilc;litine ıöre 
Birleşik Amerlkanm Vichy ~ 
Elcisi Amiral Leahy askerlik hizme
tini yapnuya davet edilmi§tir. 

100 ltifi iduı edileeek 
Londra, 15 (A.A) - İşgal altrnda

ki Fransada komünist veya anar~sı 
olmakla suçlu yüz Yahudinin ltur&U 
na dizilecekleri bu bölgedeki Yahu 
dilerin yQz mil7'1" frank tazıııina 

Vqbıpon, 15 (A. A.) _ BPriYe verecekleri ve Y~udilerin prkta zo 
Nazın Albv Kn~ l'eu'I !larbour'a lıizmetlere gönc;lerilecekleri teyit edil 
karp yapılan bOcumlarda bir mblı- mektedir Bu tedbirlerin alınmasın: 
nm ve 5 ba,lta ~ gemisinin tay- ait Alman kararı dün a,Jqam Defn!· 
boldulunu l;>Ddfrmfı. PQiftk donan- dilmiştir. 

kanaat notu devreleri ıonunda yapıl- m~, gere~ dunya harbini ~: Türkiye arumda sera le .,. ıerelc 
makta ı:>laaı cUnleıuııe tabiri bu dev- tebilmek ıçin Fransa meselesuu mı siyaset haknmndaJı ~ fU'klar 
rede Xarban Bayramı ve Yılba11 ta- halletmiye mecburdur. Fransa da, vardır. 
tilleriyle. ~ te~üf ettiii için bugünkü mütareke şartlan için.. 10 sene evvelki Bapeldllfiim u.aaa
bıınlar birlqtı~~ecekti.r... . de, artık yaşıyamıyacak hale gel- ı:unda Türkiye ile bir muahede üte-

masuıın haaara ııtramam11 kısmmın Vlchy tarafından ~en bf1 b&
timdl dil= lrtilNatıı teaise ~ yannaıne, Alman makamı.rmızı tat· 
tıımı SÖJ" • Bu dommmada bir bikma karar verdfii bu misillem• 
çok ~ vanm . .\!bay~ Ja.- tedbirinin çok derin tees&Qrle öjre 
ponlarm Havai lldaeuıa brlJ ;:vapt:lt- nildlji ve bu hafta zarfında daha li 

'l'obo. ıs (A.A..> - ltllulun'dakl tan bOcumlatcla 8 ~tı ..,. 41 lnsanm lwrflUI* dizilmesi için tweb· 
Japoıı ~ dün ~~OQC'a karfl tanare kay~ Dlve ... büsler yapı:ldılt bildlrilnıektec:Ur 
llUcuına ıeçmı,J.er<Ur. Ordu tefekkül- · Bu defa rehinelerin de#ll, işkal 

Bu .. •ııml:e ko.:v ensti~iileri hariç ol.- miştir. İyi fena bir anlaşmaya dllmiıtir. Ayrıca Tiirki7ede uun mid 
mak ~ere ilk ve o~• öiretmen okul- muhta9tır. det sefir olarak bulundam Dost mem
ıa;ı 7iikMk ctevı:eli olanl~ ile ya~ı Onun için bu defa başlıyan ko leketin bbBk Sefl Atattlrk'tl yalmıı
a ta okul~. ban.ı: olmak tizere teknık •• .,_ .. 1 k b. kteye ~ dan tanımak ıereffni kazandım. Dev
ve mesleki oiretı~.~~ İlkkinu- n~bilaruıd 158 edeceır se ~ .... ı..umin6 - letimi şuna inandırırım ki, Türkiye İ-
ııun 29 undan 8 .uwıd kin.una kadar rasa . ~· evaın 6& 'Wlll ranla dalına samiual bk dost olarak 
tatil yapacaklardır. olunabılir. kalmak niyetindedir., 

lerl hava kuvvetlerinin ve şiddetli bir suçlularm cezaya utnyacaklan kabu 
lıopçu ate§inln hbııayesl altında as- lerlnJn battılz hakkı.ndald Amerikan edilae bile, mahkfunların çok ,,OkseJ. 
iter ç!karm,ya teşebbüs etmfllerdir. lddialarm! bir defa daha yalanJamı1- sayıda olması, bütan Fransızlarda de-

D/QBR HABERLER: tır;.A=k~ J!ın harp gemı- :ıc:!°e:~d~~4:ıe~~ıı::n:~ 
terinin nerede bulundutunu bilml- tenkil hareketinden dolayı duygula

Tokyo, ı5 (A.A.) - Hüklimet söz- yora benziyorlar. Bu hal Japon de- l'llll Abnan makamlarma bildirmek-
cüsü, Haruna ve Kongo harp gemi- niz makamını eğlendiriyor.,, ten çekinmemiştir, 
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Kaşe~eri: Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma ve bütün 
3 Kaşe ahnabilir ağrıları derhal keser, günde 

Meşhur S İ N G E R Saatlerinin il\ 
1942 MODEL i 

Nıkelden mamul fevkalfıde dayanıklı 
ve kullanı§ll olan bu saatin makinesi 
hususi olarak 17 rubin üzerinde imal 
edilmiş çok doğru işler ve hic; ı;as
rnaz. Saatin arka kapağ1nda bir ka-
bartma "Lokomotil,, resmi vardır. 

FiY ATI 25 LIRADIR. 
Taşradan sipariş vukuunda bir lira 
ilavesile bedeli peşin gönderildiği 

takdirde saat gönderilir. 
ADRESE DİKKAT: 

SiNGER Saat Mağazası 
Istanbul Eminönü Cad. N o. 8 .ı 

KIZILAY CEMİYETİ •• , 

iLE SABAH, öGLE ve AKSAM 
Her yemekten sonra gOnde Dç defa muntazamın 

d ltlerln1zl fırçılayınız. 

HaDaç altı pamuğu müzayedesi 
SÜMER BANK 

YERLİ MALLAR PAZARLARI 
:MÜESSESESİ ~IÜDÜRLÜGÜNDEN: UMUtv1T MERKEZİNDEN: I' 

A"cele Sandık Yaptırılacak 1 rnu~
1

!!~~~ed!~~!~a:1
1

~~a~ü:n u::ıe~~~~slH~~:~~riy~~tı ~~i 
12/1941 Cuma günü saat 14 de teb.iT edilmiştir. 

:l\f d ş· · Nümune Ye şartname her gün saat 13 den ronra Katırcıoğlu ha-
• a ensuyu _ ışelerinc .. tmıhsus yaptırılacak en az 2500 ve en rnk ı t d n....· · katta M ı 7500 s d ... - n n a .......-ii'ıne:ı üessese merkezinin Pamuklu servisinde göriilc-

. . an ı~z;ı ınıallyesının 25/12/941 de pazarlıkla ihalem ilin edil- bilir. 

1 mış _ısc de ışın mustacelıyetine mebni bu suretle ihalenin e\'velce ilan a. 1 

1 
etmış oldugumuz şartlar dahılinde 19/12/941 Cuma günü saat on dört- ,. -
te yapılacağı, M • A 

Taliplerin şartname için Yeni Po~ne ka~-tsmda Mimar vedat dit Müdafaa Veka"" let•ınden•. 
Caddesinde (K1'7.ılay) hanında Kızılay Deposu Direktörli.ıgtlne rnıira
~t etmeleri ilan olunur. 

~ ........................... ,.__. .... , 
Gayrimenkul Satış ilanı , 

lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
·-ı 

Mnstafa Sait ve Nlmet 4<18/14314 hesap No. siyle Sarn:lCtmtzıdan al
dı~ 850 liraya karst Eyüpte Topçular mahallesinde Kışta caddesi ve 
Bah~ sokal?mda eski 46, 48, 50, 2 yeni 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 52 No. 
lu taz1a bah~e. ve arsayı ha\'i bir köşk ile bir ahır ve bir dük.kfıru m~
temil hanr bırınd derecede ipotek etmişlerdir. 

Dosyada mevcut tcı.pu kayıt suretinde (m&kl'.lr gayrimenkulün ayni 
semt ve mahalle ve sokakta eski ayni yeni 50/l, 50/l. 50/2, 50/2, 
SO/S, 50/4 No. lu hududu sağ tarafı Çamurlu ban arsası ile vaktf ar
sa.<11 kısmen Toskalann tarlası ve arka ciheti Toskalann incirlik denilen 
bQstan mahalli He bah~ sokağı sol taraft Hı.ismi ve Galip samanlık ma
g~zası ile Anastasm mağazası ve Fatma hanesi ve ön tarafı Kışla cadde
SJJ'le mahdut ot deposu ve han ve bahçe fazlasını müştemll köşk ve 
arsa ve dukklın oldugu beyan edilmiştir. Tapu kaydında 3 cü İcradan 
iki, 7. ci ve Fatih Sulh İeralartndan birer ve EyÜp bina v~ arazi me
nıurlugundan birer haciz mevcut ise de bunlar Sandığın ve müşterilerin 
hukukuna müessir degildir. 

İkraza esas olan muhammin raporunda umum mesanası 8 dönüm. 
104 metre mur.ıbbaı olup bundan 1 clönümi.ı arsa ve 7 dönüm 104 metre 
murabbaı lıızla lınhçedir. Mı.iştemilatı maa arazi bir .köşk ve ahn· ve bir 
han ve bir dükkandır. Köşk 3,5 kat ahşaptır ve 3 kuyu ve elektrik tesi
satı vardır. Köşk 94 ve han 385 ve dükkan 14 met.re murabbaı mesa
hasmdadır. Kö$kte 8 oda 2 sofa 1 matbflh 2 hamam ı çini taşlık ve 
çatı arası vardır. Bina ve mi.ıştemilatın halihazırı iki kat üstü ot depo
su olan ahırın mcsahası 1351 1 kat ahırın mesahası 285, kahvenin me
sahası 37, arabacı dükk5.nmın mesahası 50, arabalığm meı;ahast 48, üç 
kat evin mesa'lıası 104 metre murabb::ııdır. İki dükkan, 8 oda, 2 sofa, ı 
matbab. 3 hela ve arabalık ve hanın üzerinde iki oda ve elektrik tesi
satı. ve üç kuyu vardır. Binalar kargir ve ahşaptır. 

Vadesinde borcun verilmemesine mebni hakkmdn yaptlan takip ü
tt.rine 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı maddesi™? 
göre sablmas1 icap eden yukarıda yazılı gayrimenkulün tamamı bir bu
çuk: ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydtna 
göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen (412) lira pey akçesi ve
recektir. Milll bankalarmıı7.dan birinin teminat mektubu da kabul olu
nur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri, vakrf icaresi ve taviz 
tutan ve tel!aliye rüsumu borçluya aittir. Arttcrma ~artnamesi 17/12/ 
941 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere Sandık Hukuk İşleri 
Servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicıl kaydı vesair lüzumlu ma
lürnat da şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş ır 
lan1ar, bunlan tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında 
her §eyi öl:'l"enmiş ad ve tel:ikki olunur. Birinci arttınna 16/2/942 tari
hine müsadif Pıı.uırtesi giini.ı Cağaloğlunda kilin Sandigmuzda saat 10 
dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif e
dilc<:ck bcdelın tercihan alınması icap eden gayrimenkul n1ükelleiıyetiy
lc Sandık alacağını tcı.mamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son 
artbrantn tıı:ı.hhudu baki kalmak şartiyle 4/3/942 tarihıne miısad!f Çar
crcrmba günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttTrması ynprlacaktı:r. 
Bu arttırmlda gayrimenkul en çok arttrranm üstünde bırakılacaktır. 
Ha'klarl tapu sicillerıyle sabit olmzyan alakadarlar ve irtifak hakkı sa
hı"krinin bu haklarını ve hususiyle faiz ve masarlfe dair iddialarını ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde evrala müsbitcleriyle beraber daircmi
:m bildirmeleri Uızımdır. Bu ~reUe haklarını bildirmemiş olanlarla jlak
ları tapu sicilleriyle sabit omtyanlar sattş bedelinın paylaşmasından hariç 
!kalırlar. Daha fazla ma11ımat almak istiyenlerin 40/1642 dosya No. siyle 
Sandığımız Hukuk i~lcri Servisine müracaat etmeleri 1üz.umu ilan olu-

.ı:rur.... 'lt .. 

DİKKAT! 
EmnTyet Sandıgİ, Sandıktan alman ~ayrimenkultl ipotek ~sterirıek 

&tiyeıılere muhamminlerimizin koymuş oldu~ ktymı-tin % 40 mı teca~ 
-vüz etmemek üzere ihale bedelinın yarısına kadar borç vermek ruretiy-
le kol.aylık göstermektedir. (11091) 

istanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan 
131 No. lu illın s 
Aşağıda bulunduklan iskeleler ve tonaı miktcı.rlan ya1..ın 6 adet 

motörde bulunan 318 ton Bulgarya kömürü perakende azamı satış fiyatı 
& kuruştan tesbit edilmiştir. 

Bu kömürler perakendeci kömürcülere satılmayıp 
:ya müstehlik halka satllacaktır. 

Motör lemi 

Ankara 
Gülcemal 
Htfzı Rahman 
bztürk 
Çağlar 

Hüdaverdi 

lakefea. 

Kasım paşa 

Beş~ 
Fener 
Kasnnpap 
Fındıklt 

Kasımpa~ 

doğrudan doğnı
(11104) 
M lktal'l 

53 ton 
58 .. 
55 .. 
38 • 
70 .. 
44 • 

ll&blp ve Neşriyat Müdürü: Em.in Uzman. Gazetecillk ve Neşriyat 
,:..! ~ Ş. l'AN }!a~ 

Askeri MuaDim Alınıyor 

1 - Askerl ortaokul ve liseler için aşağıdaki şarfüın taştyanlardan 
lÜZUJ?u kadarı askeri muallim ı;mıfına naklolunacaklardır 

Isteklilerin aşağıda yazılı vesikaları birer dilekçe ile 
0

15/II Kanun/ 
942 tarihine kadar Ankarada M. M. V. Askeri Liseler Müf~ttişligine 
göndermiş olmalan Jfıztmdır 

a) 1455 No. lu Askert Memurlar Kanununda yazılı şartları haiz ol
mak, 

b) Üniversite veya Fakültelerin 5ğretmenlik yapmı:ya salfüı.iyetli iU-
belerinden mezun olmak, 

c) Yedek rubayltk \'azifesini yapmış bulumnak, 
d) Yaşı nüfus kaydına göre 40 dan yukarı olmamak. 
e) Sağlık durumlan askeri öğretmen slnrfma nakle elverisli olmak. 

(Askeri Heyeti sıhhiye ı-o.poriyle sağlanır.) 
f) En az on beş sene hiunet edeceğini taahhiit etmek, 
2 - Dilekçelere bağlanacak vesikalar şunlardır! 
a) Tasdikli okul diploması sureti, 
b) Tasdikli nüfus hü'Y'iyet cüzdanı suretı.. 
c) Hüsnühal kagıdı. 
e) Tam teşkilli As. hey'ett s1hhiyeden sağlık rnpô'l'11, 
d) Noterlikçe musaddak ve on be~ sene hizmeti kabul ed.eceıı:ine 

dair taahhüt senedi, 
f) Fotogratıı hiil tercüme~i 
3 - Şartlan taşiyan istekÜlerdeh diğer Vekciletler emrinde müstah

dem bulunanların evvelemirde mensup oldukları Vekaletlerin muvafa
katlerini alarak bu muvafakatnameyt kağıtlarına illştirmeleri ltlzımdır 

4 - Askerl öğretmen sm1rına naklo~unacaklann diğer devlet de,,.:ai
rlnde maaşla geçen hizmet müddetleri hesap edilerek smtfları iesbit o
lunacaktır. 

5 - Askeri öğretmenlerin terlileri maaşça muadil oldukları subaylar 
gibi yapılır. 

N O T : Edebiyat, Felse1'ı>, Tarih ve Coğrafya oğretmenlne ihtiyacr
mız olmadığından, bu zümreler için müracaat olunmaması, (1174) (1623) 

, - - ' Devlet Deniz Yolları lıletme idaresi ilanları 

KARADENİZ POSTAS1 • 

İ5.1.anbul~an bi:r gün rötarla bugi.ın kaldırtlacağı evvelce ilan olu
nan Karadeniz yolunun dfrnkü Pazartesi postası yaptlmıyacaktır. İıi
tanbuldan 18/12/941 Perşembe günü kalkacak (Tıut) vapuru Pa- ı 
zartesi v~ _Perşemb~ ~talarını bi:likte l'.'~~~cağrndan Perşembe pro
gramına ılaveten gıdışte Vakfıkebır ve donuşte Sürmene, Vakfıkebir, 
Tirebolu ve Ayancığa uğrıyacaklır. (11105) ' , 
İn~isarlar Umum Müdürlüğü ilanları 

Malın einsJ 1 Miktan Şek Ti 
EKSİLTMENiN 

Günü Saati 

Eczayı tıbbiye 168 kalem Pazarllk 26.12.941 11 
Parafin '-- - 750 kilo " " 11,10 

1 - Yukanda yazılı malzeme pazarlık m.ıretiyle satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık hi7.alarmda gösterilen gün ve saatlerde Kabataşta Le

vaZ?m. Şubesi Binasında Merkez Mubayaa Komisyonunda yapılacakUr. 
3 - Eczayı tıbbiyeye ait liste Kabata~ta Levazllll Şubesinde her gün 

göriilebilir. (11107) 
NWW 

C 1 N S 1 M iktarr Ek•lltme ~kTi Günü Saati 

Muhtelif ebatta storlu 
perde 14 adet Pazarlık 26/Xll/941 D,40 
Elbise ve kasket 5 takım ) 
GocÜk 2 adet ) 
Palto :? " ) .. ,, 
İskarpin 3 çi!"t ) 
Lastik çizme l " ) , 
Bidon kapı1~ 1000 a<ıet '" "' .. " 

ı - Yukarıda cins ve miktarı yazılı malzeme pazarlıkla t<ıtm 
10.20 
alma-

caktır. 
2 - Pazarlık hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Kabatasta Le

vazım binasında merkez mubayaa komisyonunda yapılacaktır. (11095) 

Karar Hülasasıdır 
C. 941/1060 - Milll Korunma Kanununa muhalefetten suçlu Galata 

Hoca Tahsin s. 34 numarada kömürcülük ticaretiyle mesgul Mehmet oğ
lu Halit haklonda İstanbul Asliye 2 nci Ceza Mahkemesinde cereyan 
eden mahkemesi neticesinde su_çlunun fiili sabit olduğundan Mılll Ko
runma Kanununun 31 - 59 uncu maddeleri mucibince yirmi beş lirn 
para -cezası ödemesine ve 7 gün müddetle de dükkanının kapatilmasma 
ve hüküm katileştiginden ücreti suçluya ait olmak iizere karar hiılasa
IUllD Tan aazeteslnde neşredilmesine 12/6/941 tarihlndc karar verildi. 

{110061 
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BAYRAM ve YILBASI HEDİYESİ için 
- - ~ 

"----- SAATLERiNi TERCiH EDlNIZ. 
,, 

FRENGi 
VE 

Belsoğukluğuna 
tutulmamak için 
EN -1vi İLAÇ : 

PROTEJİN dir 

Her Eczanede 50 Kr. Satılır 

latıı.nbul Blrlnc:l iflob MemurluÖun· 
dan: Istanbulda Fincancilar yokuşun
da Çavuşo{tlu hanı altında Çulhacı
lıkla iştigal etmekte iken iflas eden 
Jakop A. I"ufusinin işleri bitmiş ol
duğundan iflıisın kapanmasına man
kemece 24/11/941 tarihine karnr ve
rilmiş oldugu ilan olunur. (8736) 

Xadıkö! S~lh .Mahkemesi Ba~kitiplij!inden: 
Mu~deı Nuzhet Aksu'nun m!iddeia!eyh Nan• 

ına Cıfıbudak ile ıayian ve mtlttereken muta• 
ur_rıf oldu~u KadıköyiJnde Huanpaşa mahal
le•ının U~ı çıkmaz Fıstıklı ycni Badem aoka· 
fında eı.lu 4 yeni ıs. 19 ve en ycni 17 nu· 
mıralr n (5000) lıra kıymeti muhaınmentli 
sır(. mhlk ~hşap maabahçe hane ile yine ma• 
hollı mezkurda Haşimbey Mkaıiında ••ki 2 
mtlkerre~ ve yeni 24 numaralı maabah~e ve 
( ısooı. lıra kıymeti muhammencli 11rf mülk ah 
~ap ıkı hanctlrn 11 numaralı hane maabahçe 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 
· stanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanlar 

S!!mtl ve mahallesi Cadde ve 
sokaijı No. at Cfn8' 

:rahmin ayh0. 
~ K. 

Bahçekapma Dördüncü Vakıf Hanın 1-8 Penceresiz 1 OQ 
asma katında Oda ~"\ 

Dayahatun Kalcılar hanı orta katında · il Oda 'l 5' 
Çarşıda Kazazlar Z1 Dük. 1 

Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek ii1..ere ilfım uz.atılınışt:ıt-. 
İstekliler ihale günü olan 19/Kanunuevvel/941 Cuma giinü saat cm beşe 
kadar Çemberlitaşta İstanbul Vakıflar Başmüdürlfiğüode Va:ktf Akarlar 
kalemine gelmeleri. (11080) 

Türk Hciva Kurumu Ödemiş Şubesinden: 
TLirk Hava Kurumu Ödemiş şubesinin kurban bayramında topl?..Y'a

cağı kurban deri ve bıırsaklarmm açık arttınna!lı 23/B. Xanun/941 ta
rihine rastlıyan Perşembe günü ~emiş ~ubesinde yapılacaktır. İstekli
lcrın şartname,;ini görmek . üzere J..;tnnbul şubesiyle Ödemiş şubesine ve 
ayrıca pey sürmek için de Ödemiş ~ubesine müracaatları ilfın olunur. 

(10904) 

lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundam 
İlan No. 132: 
Depo, m~l':aza ve diikkanlııda veya her han~i bir yerde elinde 'f>tr 

çuvrtllan fazla bulguı-u olanların bu burgurlar her ban~ bir şekilde sa
tılınak üzere bağlanmış bulunsun veya bulunmasın bulunduktan yer, 
mıktar ve kime ait olduklarını gösterir bir beyanname ile en gec; 19.12. 
941 Cuma günü akşamına kadar mahalll en büyi.ık Mülkiye amirlikle
riyle Vilayet İaşe Müdürlugü ve Fiyat Miırakabe Bürosu Şefliğine bil-
dirmeleri Jı.izumu ilan olunur. (11110) 

( 1 Z04,8S) metre murahbar ara•i•i ve bahçe 
etrafı dıvarla mahdut olup mırzk(lr hane bir 
ç~u alLında iki kapılı olup bahçe kapı"ndan 
!'ırild_ikte içerisinde ç1.m ve meyva aı;açluı 
ıle btr h_avu~u vardır. Bahçe dahilindeki bı· 
nanrn saıı:da bulunan kapısından ıirildikte bır 
sor. ·n bey~! ••kilde bir salon ve bu salonun 
tarafeyninde iki oda ve salondan binanın arka 
Lardn_ıa ııeçildikte bir sob ve :remini ıoı do· 
~elı hır aralık ve bu aralıkta müıekabilen iki 
kapı oluıı biri,•i hıilen Haıimbey sokafına 
çıkmakta ve yıne bu aralıkta zemirn u~ bir 
muthalt ve sofada bir heli ile diıler hir oda 
v;:ıırdır. Ru kramın birinci katrnrla biT sofa vt: 
alt httakı salon cihi bryıi bir ~alon ile bu 
salona kapıları olan üç oda yinıe bu ~•lonrtan 
ıı:cçilır bir antrede bir bel1 Ye biti~ik kr5ma 
ee,cn iki kapı vardır . .Mezkür hanenin ikinci 
k15mı _d,•h! ayni. bahçe dahilin~tki di_ğrr kapı j -------------------------------
dan ııırıldıktc bır k,ondor ürtrındc bır oda ve 

Hülasasıdır bir ehla ve merdiven altı varclrr. Bıı kı•mın 
birinci katına çı:lı:ıldıkta bir ~ola üzerinde fü 
orta bir sJındrk odası ve bu otu.lardan birinin 
ıemini çinko döşeli ve bir kurnalı alaturka bir 
hamam mahalli bulunmaktadır. Hane derunun 
da elektrik ve terkos ıuyu te•isau 'tardır. Di
~er Ha~imbey sokaiı ilzcrindeki ~4. n.umaulı 
hanenin dahi •Okilk kapr•ından ıtrıldıkıe zc . 
mini k1'01en malta taşı ve kısmen tahta do~c 
ti bir antre li~Mindcn sokağa nanr bir oda 
ve bıhçc cihetinde remini çimenıo dö,ell bir 
mutbak ve bir kömGrlilk ve hanenin arka ci 
hctinde bahçesi ve derununda bir ahır vardır. 
Meıkllr hanenin birinci katında bir sofa üıe· 
rındc biri •o'<ak ve diger .. bılıçe cihrtindc iki 
nduı ve bir hela ve üst katta bir sofa ve bir 
oda ve remıni çinko dö~eli bir tarasa ve hane 
derununda .. ıcktrik ve tcrkos teıi1at1 vardır. 
Mc•lıür lıaııe (145 )metre muubb.ıı arui uıerin 
de kı•m•n hane ve bahçeden ibareııir. Işhu ha 
neler Kadıköy birinci sulh hukuk mahkemesi 
ılimına müsteniden ve tarihi illmdan hibaıen 
uhabı mfiracaata mahkeme kalcmicdt atık hu 
lundurulan satış §artnameslnric yazılı ,eraıt 
dairesinde ve peşin para ile 7 .1.942 tarihine 
tcudUI eden çar~amba gtlnil uat ıo dan 12 
ye kadar Kadıköy sulh mahkemesi haekltipli· 
ginde atık arttırma suretiyle ııatılacnktır. Yev 
mi mezk(lrda satıı kıymeti muhamlt'eMnin 
% 75 ıtıı bulmad.ğı tıı.ktirdc en &Ol\ artı ranın 
tnahhtldU baki kalmak üzere m •nycılenin 1 O 
gun daha temdidi He 17.1.942 torlh!nc tesadüf 
eden cıananesi ııünü 5aat 10 dan 12 ve knılar 
eıı ç<ık arttırana ihalel Jtat'iyyesl icra kılına· 
cah:tır. Sauıa girmek istiyenlerln "1ı, 7.5 pey 
akçesi \'crıııelctı llınmı:clir, Sıı.tıf tarihine ka· 
.far nıGLerakim bina vergi borcları ile % S,75 
rüsumu dellAtlye ve % 1 sııue harcr ve mı 
.., lfl n1uhake'llc ve icraıyc hlucdnrhı.rına ve 
ihale pulu müşterisine aıt olm~lı Qrcre satıla· 
cakur. Icra ,.c i!l'8 kanununun 126 ııcı marl· 
dcai mucibince ipotek ahibl alacak! larl di· 
itr alA!taıbrlarııı hususiyle faiz ve rnuraf~ 
dair olan iddialarrnr evrakı mtıebi•elerly1c 1 S 
ı:iin içinde mahkemeye bilc!irmelerı aksi halde 
baklan t&'PU ıicılleTiylc aahit obnadıkça H· 
tış bedelinin paı•la~masınr!na barit kılacalılan 
ve dAha fu1a ma!Oıııat almık lıtıyenle in 
mhkcmc'lin 941/279 numaralı nos11aaıu aıli• 

I'«:- .......... .-ı:ıı - .mır,, 

Karar 
Ceza 941/1448 - Milli Korunma Kanununa muhalefetten suçlu ist. 

Homontl Bulgar çarşt::ıında 29 numanıda mukim Sultanhamam Bursa 
pazarında manifaturacılık ticaretiyle meşgul İbrahim Ethem o&lu Hasan 
Hüsnü Sipahioğ'lu ve Kalaynnioglu Teorlall hakkmda İstanbul Asliye 
İkinci l'Cza mahkeme.sinde cereyan eden muhakemesi neticesinde suç
lunun fiili sabit olduğundan, Milli Korunma Kanununun 32 ve 59 mad
deleri mucibince yirmi be!' lira para cezası ödemesine ve yedi gün müd
detle dükkanının kapatılmasına ve hüküm katileştiğinden ücreti suçlu
ya ait olmak üze.re karar hüliısasının Tan gazetesinde neşredilmesine 6/, 
6/941 tarihinde karar verildi. (:11055) 

BerCJama C. M. Umumiliğinden~ 
Milli Korunma K. muhalif hareketten suçlu Bergamanın Gazipaşa 

M. den Osman oğlu Sami Görgiın hakklnda yapılan duruşma sonunda 
clınde 3:10 kilo zeytinyağı mevcut olduğu halde satışa arzetınediği sabit 
oldugundan Milli Korunma K. 32 ve 59/3 mııdd~I bendine tevfikan 25 
Ura ağır para cezasiyle mahkumiyetine, 7 gün miiddetle dükkanının ka
patılmasma, satışa arzetmedigi zeytlnyuğlaruıın nıüsadedesine. gazete ile 
iUlnına dair 10, 11.941 tarihinde Bergama Ceza Hakimliğinden verilen ve 
Temyizden tasdik edilerek katilclien il/im ilan olunur. (11067) 

M. M. V. Hava Müsteşarllğından: 
Hı:ıva Müsteşarlığı teknik taburu tçin otomobil ve traktör makinisü 

ve m~ydan ve yol inşaatına vakıf us~alara ihtiyaç vardır. 
Vmlecek ücret mlktarlan yapıl'l~ak imtihanla gösterecekleri ehli~te 

gore 50 - 120 lira aras~. Tall•in dilekleri ile Hava Müstel'ar• 
lığına mi.1JacutlaQ. (9310) (11054). 


