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inail z Başvekili ; 
Çörçı l nerede ? 

Yazan: A SIM US I 
Çörçllin üç gündcnbcri J...ondra· 

ifa bulunma.ma:sı ve ı>:ırlümentoda 
~i mühim müz:ı.ker<>lcrc gelmeme
~1. bundan nıernl-.-ı düı:en mebus
~ "Ba.!~ '·ekil nerede?,, diye ı:ıor
ıl1lk.la.n . uallere ba.•ivekil \'ekili 
terinde olnn • .\tl~c'nin c·c\'3{1 ,.e,.. 
llıemcsı dcmokra...,i cc-phcsindc blr
l!Jıeu de\ lctlcrin hükümetleri ara· 1 
11trııla gizli bir l<onfmns olması 
lttt.inııı.lini tabii olarn.1> hcrl•ese 
lıatn-ıatmı:ı:tır. Ilu ilıtiınal t.imb: ljr 
1:ıtı dn.kiko.da bir cmrh ü.kidir Belki 
V-Orçll ile Rnz\'elt vnlııız 

0

cıla.~ 
löeçcıı a.b'lıstost:ı old.uğu gibi At· ı 
1~Ukln bir tarnfrnda ba.-.basa. \'e

tip konuşmaktadır. Belki de hu 
~onuşmıiliırda Sta.lin ile {lanka~· 
~k t.arafm<lıın saliihiyetıi biTer 
ll'ıünıcssil de huhınnmlıl::ulır. 

Başvekilimiz 
Aakarada 

Ankara, 20 (A.A.) - Başvekil 
Dr. Refik Saydam bugün saat 
12 de Ankaraya dönmüşlerdir. 

Ba.şve:kilimiz, ist.a.syooda. Bi!· 
yük ~rulet Meclisi Reisi Abdili• 
halik Renda, Genel Kurmay 
Ba.,kıuu Mareşal Fevzi Çalana.k, 
C. H . P. genel sekreteri doktor 
l<'ikri Tüzer, Riyaseti c!lınhur u
mu.mi kfı.t.ibi K emal Gedele<;, ba.c; 
yaver CeHil, C. H. P. ldaro he: 
yeti azaıarr, Parti .Meclis Grupu 
\'e müstakil grup rei..'i vekilleri ve 
ar.alan, mebuslar, genel kurmay 
ve Milli Müdafaa Vek!Ueti ve 
diğer vekaletler ileri gclenJeti, 
dairler reislnri. Ankara. valisi, 
Ankl'ra merkez ve garruzon ko• 
mut.anları, emniyet direktöıi.l, 
matbuat mümessilleri ve kala
ha.hk bir halk tnrafmdan ka~ı
lanmL'ilardır. 

A'•ust(ISİa'ki .\11antfü mıilfı.katı 1 

~hnan taarruzu lm.rşı ıııda. Ru ylt· 
~ .Yn.rdrm etm"k 'e .\mcrllıadan 1 

llgıltercyc getirilecek silfıfıla.nn f 
~l ılüzenlemck i"leri lçiıı ~·a -
llrbnı_tı. O 7.aman Jıcniiz Sovyet • ı 
ltr Birliğinin Almanya knrt,,.;mrla ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;.------------= 
~e derecelerde d:ı..)~nna.bllcceği (ıe 1 1\ Japon 1eb • ı•g\Jı ·ııeıu değildi. Aıucriıuı ncnm har p 1 Amerlkan-lnglllz o 
~-ındaydı. nu \azi,,tk Çörtll ne TebHAi 
~·elt ltusyaya mümkiln olan .___ 9 Filipin adalarında Mın" • 
)''1'dmım yn.pılmaı ma Ye Avrupa• K k J 
da lla7llik ''e fıı!ıistlik rejiml<'ri araya çı an apon danao'ya 
hkıhocaya kndar harbe dc\'am e- kıtaları arasında 
6ihncısine !mrar Yertlllcr. As~er çıkarıldı 

---u--

( \ 
·I San1i ıni Saadet Kupo 1 No: 1 

ı ıo kuru!) değerinde 

ve oları bu fld C5C)r, 1 

1.-upon mul•abillndc 

L Avrupa Tarihi ~-=.~- l<uru,. ... _J 

----~----

Et ıhtikircıııöı vaoan 

100 kasap adlige!/e verildi 

Dört devlet 
arasında 

işbirliği 
vapılıvor 

-'()-

Mihvere kal"§ı döğüşen· 
ierin sayısı 

Bir milyar yüz 
milyonu aşıyor 

(Yazısı ~ incide) 

KUPONLA 
Yeni romanlanmız 

• L. Tolatoy'un 

1 

ihtikArcıların şimd. ye kadar binlerce 
lira kar temin ettı kleri tesbit edilivor 

1 
Muhtelif zamanlarda et ihtika 

n yapan toptancı, perakendeci 
1 kasaplarla celeplerin dosyası Ad 
! liyeyıe verilmiştir. 
1 Bunlar içinde yalnız bir top· 

ta.ncmm gayri muhik kar ola · 
ra.k 10 bin lira temin ettiği an· 
!aşılmıştır. Diğer suçluların ne 
kadar gayri muhik kar temin et 
tıği de tetkik edilmektedir. Fi· 
yat murakebe bUrosu, bu hu::ıus· 

taki tetkiklerini bitirmişse de 
Adliyece seçilen bir c-hli vukuf 
bu ciheti ayrıca iqcelemektedir. 

Et narkı kabul edildiğinden.be 
ri narktan fazlaya et satarak 
gayri muhik kar temin edenlerin 
adedi 100 dür. Yani. 100 kişi, 
et ihtikarmda.n muhakeme edı1' 
mektedir. Bunlar, münfeıiden 
ve şahsen suçludurlar 

; 

• Bugün i. c darunı tam~ıı dc
ı;isıni<rt ir. Almruıyn ile İta lyanıu 
tanmda uzak doğ"Uda .lnP<>nyıı hnl'"' 
be glmü~, Ameıika ile Çin d e lıı
J;tJ~re ile So\'yetlor Birliği tanı.· 
fına geçmiştir. A \'rilJ)a harbi bU
liln mfuıasile büyük bir eihan har· 
~I 11eklinc girmi5tlr. :Kıştan m"·eJ 
So, 'Yctler Blrllb-iııi dai'.:rrtmnk için 
~aıı:rladığı Alman ıımm ımya dü~
tıli.iş, Alrua.n onlusunun taarruzu 
d11.rmuş, geriye !,;el.ilmi5, Rus oı
ılıııan cephe serisinde JınZU'ln.nan 

Çarpışmalar 
oluyor -

Vaziyet Japon kuvvet· 
leri lehine inkişaf 

ediyor 
j Samimi Saadet'i 

Şark ceph~inde ı\1man aı;kerleri in5~ıatt.:ı 

~1·VJ'iili$;]!tffi 
Düşman botun mü
I dafaa hatlarından 

geri püskürtüldü 

ALMAN TEBLiGi 

ihıırl lru\''\'etlerile go.rlJ.cyen Al· 
'1la.o ordulannı Jnrpalanıağa k o
~Ulınu.~tur. Diğer t.ııraltan Mısu
da.k; lngiliz ordu u ~imali A rrika· 
da me,-sbnin müsaadesinden f a.y• 
ıl&ıa.na.ııık Libyıufa Uıarruuı. sec.
llt.i,, Demeye kadar burndaS<l A l· 
lt\an ,.c İtal~an kun·etlerini do 
1slinnü;tU.r. Fa.kat demokrasi ceıı
~eslnin Alrikada \'C Uusyad:ıki 
~arp durumlan lyileŞlltl5 ohruısı
tıa ~· uzak doğuda Japonlar 
baskın taarruziyle İngiliz ve Ame
lika.Jılarm mUhim deniz: ,.e ha\ '3 

llsierini alnıı§, Siyama girerek 
1ttndlstanm kapısı oln.ıı nırnuuıra· 
\a '\'annı~, l.Ua.Jn.ka yanm :ı.ılıı.sı ü-
~den Singaımr müstahkem 1 
lllevklini tehdit• et meö-e baııılamn.-t ~ • 
il'. 

Bn duruma göre İngiltere ile 
\.tncrlka Ru.'>ya ,.e Çin ile elbir

lif,rt ederek mli5terek bir plan 
tla.ire.,fnde hareket etmek ,·c harp 
fıarcketlerlnI bir bnşkumandanın 
~Une ,·cnncl• ihtiyncmdadrr. tngi· 
liı ba.5\·ctkili Çörçilin Lonılradan 
icayboluşu i5te ho ihtiyncm se\• 
ldıe yapılacak giili hir müzak e re 
ltin olahllir. 

(Devamı Sa. 2 Sü. 6 da) 

G .. be s 
Radyoda Alman mil

letine bir hitabe 
vererek 

Sark cephesindeki 
çarpışan askerlere 
Kışlık 
elb 1se 

He iye edil-
mesini istedi 
Bcrlin, 20 (A.A.) - D. N . B.: 
Führer namına Alman mille • 

tine hitap eden na.zır dcktor Gö· 
beis, cumartesi a:.'kşamı bütün 
Alınan r:ıdyolarile yayılan hita· 
besinde, doğu cephesinde harp 
eden Alman askerlerine kışlık el· 
bi:ıe h~ye etmek iGin, Almıın 
':11llotin! cömert bir iane açma 
~ davet etmiştir. 

Bu ifi.ne. 27 ilk kanunda bn.ş
laya.ca.k, 2 son k8.nundn. çarpı · 

(Devamı Sa. e SiL. 5 ü ) 

Bir denizaltı gemisi 
babrıldı 

T okyo, %0 (A.A .) - İmparatorlult 
umum! karargthıntn tebllği: 

V~fogtun, 20 ( A.A.J - Balı· Japon ordusuna ,.e bahriyesine men 
riye nezaretinin tebliği: aup blrllltler :?O ilkkA.nundıı. t ech' vak. 

ı\tl8.nti.kte, orta ve doğu Pa.3i · tı Fillpinlilerdc kQln W.nOO.ıın.o ada • 
fikte i.şare değer yeni ibir hadise sına bir ı;:tkı§ harekeli yapmı§lardır. 
yok-tur. Dllşmanın mulcavemctl l:mlmı:şbr. Va 
Uzakşarkta, bir denizaltı gc · ziyet Ja.Pon silfthh ku\'vcUcrl lch\n. 

misi diieı: blr dU~n den i:e ta de .UraUo inldşa.t' •tmcJttedtr . 
şrtmı b3.tn:mıştır. ( 

Ca •tc 19 "lkk" ~ 1.ti Devamı Sa. ! Sil. 6 da) 
vı ı ·anun vn"" va.~ ---- --------

yapılan hava akınında şiddetle ç·· ·ı kahı.rede bombalanmıştır. Ba:r.ı hasar oı . orçı 
muştur. KuV'\'etlerimiz ve sivil ı , 
halk arasındaki kayrplar hafif E'J d M 1 
tir. uen e os-! 

(Devamı Sa • .:? Sii . !? de) 

LiBYA HARBi 
Düşmanın 

rıcati devam 
ediyor 

--<>--

İ n giliz kuvvetleri 
.Bingaziye 150 kilo
metre yaklaştılar 

--o--

~oıonyalllar maval
ıa11ıyet göıterlyor 

Kahire, 20 (A.A.) - Ortaşark 
Jng.li2 kuvvetleri mnumi kara.rgi· 
hmm tebliği: 

Cuma sa.balu, kuvve tlerimiz hiç 
bir mukavemete rastlıımadan Der 
ne ve MekiliYi işgal e~e.rdlr. 

( Deı:tımt Sa. ! Sil. 3 de) 

kovada mı? 
Bu huauata henüz resmi 
bir malumat alınamıyor 

:wıst.er Çö~il 

Vişi, 00 ( A.A.) - Stefani a · 
jansı bildiriyor : 

Le petit Dauphinios g~te.si· 
sinin Londradan alarak yaydığ! 
haberlere J?"öre. kabfoenin son 

(Devamı Sa. ! Sü. 2 de) 

Şirketi Hayriye idaresi 
Ya nız aemicilerin 
maaşına zam yaptı 

Memar ve kaptanlar kendi vaziyetle· 
rlDID dikkate alıllmaıını ısuyorıar 

3irketi Hayri.ye idares:ndıe ça• ı lira arasında :ıxı.aaşJarına göre bi· 
lrgan gemici, kaptan ve :memur- rer z:am vennl~. 
fa.r, ma.:ışıa.rma zam .istedikleıini , Fa.kat bu zamdan kaptanlar ve 
ve kapt;anla.rda.n mürekkep bir he• memurlar faydaJa.n8Jil.8.DllŞUr. Bun 
Yetin !)irk et müdürlıüğ\ine mUra• la.r, tda-a.:r Gh'ket re.~ğiıı.e ve u• 
caat ederek teşebbüste bulunduk.. mum müdürlüğüne müracaata ka• 

la.rınr evvelce yazmıvt.Jk. rarö!:.,~diğ~~· - kap•~- ve 
•Y • • o· ~ ımıze gore, ~ 

_Ye~ımız haber ~u& et• memurlar şirkete mUracaatm mils 
m.ş, bir kaç gUn evvel "'1"ltet ida• bet bir netice vermed:ği takdirde 
re meclisi top1anaraık şiıUtte ça• 1 rntınakal ll.t veklletine de ba...'Ml"' 
lı~arm rnaa., vaz1yetlet"ini tet· rncn.klarını söylemektedirler. 
kik etmiştir. Variyet a.18.kadarla.rca dcvamh 

Teö:Mt: n:ınında g-~.Wı 3!10 1 ıurette tetkik edilmektedir. 

Senyoboa'un 

Avrupa Tarihi 

• 
1 

1 

Yakıt'in $ıyllcuWma ibJZ-
mcti ümit et nwJCl:lınig bir a1'b ı 

uya.ndJrdI. Gtttikçc artan ıki• 
ğtt buhranı ve harpten cvvc• 
!ine nisbetle kat kat artan kô.• . 
ğrt fiya.ü, yemden kitap ba.E.· 
ma. imktı.nlarmı ka.pa.mış gibi· 
dir. Vaıkrt, bunu düşiinıerek. 
okuyucula.rmm okuma ihtiyaç"" 
lannı ika.rşılamak için hiç bir 
kir dü.!JUnmcden b.8.ttl feda· 

• M • 

karlıt,-n. ka.tla.nara.k· her kütUp• 
h'1Jle ve her m~vver insan 
için da.ima. k:ıymet olan eserle• 
ıi yan fiyatla verm.eğe karar 
\'ermiştir, Bu eserler, bu fi• 
yatla, yalnız Va.krt olruyueula· 
rma verilmektedir. 

Sivastapol 
önünde 

Yeaı bir mabarebe 
balladı 

Mosko\ a. 20 (A.A.) - Bu sa
bahki· Sovyet tobliği: 

Dün gece latala.rn:nız bütün 
cephelerde dli.~anla çarpıı;mıştır. 

Moskıova, 20 ( A .A.) - Tas a· 
jansı bildiriyor: 

Şark cephesinde 
Anudane muharebe. 

ler devam ediyor 
Bert.lD :O (AA.) - Alman ordu1arı 

bqlaıman~m t4blU:1: 
Şark oepheltlnln merkez JceııimiDd 

&nudane m'li.barebeler devam etmekte. 
dtr. 

(Devamı Sa ! Sü. 4 de) 

Türkiye Bulaariıtan 
arasında 

Yararh bir iktrsat 
işbirliği yapıllyor 

Yeni serimize blbiik Ru~ 
edibi Tol.stoyun en· gU.zel ve 
en kuvvetli bir aşk romanı o• 
ls.n "Aile saade.ti,, ile beraber . 
yalnız ta.ri:h mera.kWa.n için 
değil, medeni dünyada yaşa.yan 
her münevver için en bilyUk 
bilgi menbaı olacak değerde 
bulduğumuz son asrm yegine 
tarihçisi Scnyobos·un "Avrupa 
tarihi .• ni de ilave etmek ı:.u
retile. okuyuculanmttın alAka· 
la'rlnn bir mukabelede bulun• 
mak is~ik. 

, "Şu dakikada Sivastopol ön • 

Tlrlllye Plovdlk 
laarma 

Bulgaristan da lzmir 
FuaTına i§tirak edecek 

Samimi Saadet 
lnsan ruh ve zek3smın yara.

ta.bileceği en üstün bir eserdir. 
H3.rik.ul.3de kuvvetli ve en mu• 
kaddes hislerle işlenmiş bir rne\:• 
zudur. 

Avrupa tarihi 
Bugün y~ yer kan.la boğul· 

maıkta olan topr&klarm roman• 
larda bulanuyacağmız h akiki m a• 
ceralarmı veril"Ol'. 

1923 ~'llm.a kadar, 1914 harbi· 
ni, daha evvelki ve soo.raki s!· 
yast hi.d:eeleri en meraklı saf• 
hala.tjle kaydeden bu C8el'de 
'lcendi tarihimlııden de ya.pnıklar 

buluvoruz. 
Y~kın devrin tek bitaraf ve

sikalara dayanarak vücuda get • 
ı-ilen bu eseri, olruma.YI iti~·at c.• 
dinmemi.5 yunldaşlarnntza da u• 
ıuumi bi.Igilerini arttırmak bak:
mmôa.n merakla. ta'\."Siye ederiz. 

Samimi aa.adet 50. A\"Tilp&~ 
t.arilt; AA wm-.tur. H er lld e• 
<ı•n. 7 lmncm muluıhllf"d'" 
~n 'in•.,. :-.o lmm<IR v,.r:voru?. 
Ta~'!"a nlmvn"n1"""'1JZ ))Olllt• 

ücreti oıai-ak ·~ alt• 
1rut'l1"luk ~da pnl11 ili\" " ef ~ 
melicllrler . 

terinde fjiddetli bir muharebe ~ • 
makta.dır. Almanlar şehre ka.ıtlı 
umumi bir taarruza başlamışlar 
dır, General Petrov birlikleri a · 
nudane mukavemet etmclrtedir. 

MMkO\ a. 20 (A.A.) - .lzves• 
tiya ga.zeteslıtln yazdığına göre 
Almanlar cephe boyunca bütü~ 
müdafaa hatlarmdan geri püs
kürtülmüş, bu müdafaa hatları 
sdn tutulmuştur. 

. Moskova, 20 ( A .A . ) Bu gece· 
kı Sovyet tebliği: 

Yinni i lk k'anunda bütün cep· 
helerde G3Jl)IŞma devam ediyor 
Sovuet k-rta.ları VVoladogolönu.ıi 
cenubunda 1..oyi bataleyi almış ·· 
lardır. 

benim 

Sof}'a ,00 ( A.A.) 0/i: Türle 
ve Bulgar hü.1.-funet.leri halihazır 
da. Türkiye ile Bulgaristan ara 
sında yararlı iktisadi iş birliii 
ta.lıaldruk ettirmek için büyük 
gayretler sarf etmektedirler. 

Bu suretle Türkiye ilk defa. 
olarak 1942 yılında P lovdik f'.ı 
arma ve Bulgaristan da 1zmir 
fuarına i§"tirak edeceklerdir. 

Türkiye ve Bulgarittan hülıiı 
metleri Ankara ve Sofyadaki 
mümessilleri vasrtasiyle bundan 
böyle kendi endUstrilerini bu ser 
gilerdc temsil ettirmek kararla 
rını resmen bildirmişlerdir. 

1 köşemj 
. yazan : hakkı \arık us 

''kavaid-i kDll ıve,, 
sayın mahnıUd esıwı boıJrurd'Wı ı;iyasal hayatmn §Cref veren hizmeUc. 

ı·1nden birini bu.gün her fırsatta biz hatırladığımız gibi yamı d& b8§kalan. 
nın ayol mlmleUe anaca.kl&rmda uUphe etmiyorum. 

mahmud eaad tilrk l(anun mtldevvenatmı yenUeşdlrcn devrede mill1 
tllrkçenin kanunlara girmesi için ilk ltapıyı zorlayıb açdı. 0 zaman bir 
deneme sm.ınnda kalan bu hareket bugün ana kanundan ba.§laya.c&k bir 
mllllle§dirme hazırlığiyle son zaferinin mUjdcsinı almak tızcredlr. 

artık herkesin davası olan bu yenl ilerleme cereyanlarını uıahnlud esad 
şimdi ulus'da çıkan yazılarlylc kuvveUendiriyor; (mecelle tısl~bu ve tllrk 
ı.1.llll ba§lıklı son ya.ztsl !ate bunlardan birld.lr. 

.sa.ym purofeaör eski medenl kanun'un (kavaid.i b.'illllye) sinden örnek. 
l<!r ftrerek bir k&nunu bilmek zorunda oları halk için bunların, anıa1ıımaz 
birer bll~ce olduğunu aöylUyor ve l1ne örnekler vererek sad~e t:nrkçeyl• 
1lu pirenalplerln osmanltcadan yüz kat da.ha g11zıc1 yazmak 1mkAnı olduğunu 
iddia ediyor. 

meeelA diyor ki: "eekk Uc ya1ays tali olmıw=?lbbe de bak~" 
"sdtt..I a.rruda ud oJau ademcllr = Ifred yokluk4ur ... 
''cllven.l !!Crreyn lhtty:ı.r otnnur = köti1nün baftftne tmtıemlrr4 

f "Met.en mömte.ııi olaıı ICY bakıyı.a&ea mümteuı '1blclk = ..._... ~ 
ninl9elnedtfi teli ;-e~ de tımli&1erner-., (Dtt'm?ıı Sa. ! Sii, J, r1r 
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Yeni ualer arcuında: 

Radyo mecmuası 
Ma.tbunt Umum Mildürlüğii 

mcmldtet iıı;in propaganda ödevi· 
ili hakkiyle bqanDak yolunda her 
fJrsattan ve mrliAndan istifade et• 
nektccl..r. 

Sincme..ls.rda bUylik bir alüka 
ve be~ ec:ıntn seyred!Jen ıs inci 
Cumhuriyet yılı filmi buna bir 

r o:oryatla ç.~~an 
tifonun 

Bütün Avrupa ve halli 
Balkanları saracağından 

bahsediliyor 
Nc~ork, 20 (A.A.) - Nevyork 

Ttıyml !"a&lyor: 
Polcnyada hUkUm sl1ren tifo eal • 

gını dotnıdaıı d~'TUyn Alman gad<iar 
lığının bir neUccsidlr. Fakat Alman -

Um u; Miidürlük ün yurtta lar bu c::ıl::-mın Po:.onya lıudutla.rı için 
}'il yta bme yaklaşan radyo I da Jta:ııc<ıJ!'tn:!:ın emin olamamııkta • 

.a.l:ıone ~rine her gece sözle hitub dırlar, BUtUn BaıkanJıı.r ve Rusya 
ederk .. n buna b..r de yazı ile hi• teııl\ked!:dlr. İspanya ile Fnnaanm 
tab ı \ t :ma.KS:ıdile ••radyo,, jı.ını cenubunda tehlıkcli addedflmclttcdlr. 
11 bu mrc."llu:ı neşrine c?e 00;.-tln Bırço!i Aı;rupcılılıı.rm zchiı:'U mlkrt;ıp . 
m • • • cnnıa ne ıçln çütığtn! fardan ve pirelerden \"erecc~1 zayiat 
fU kı-ııa cümıeylc anlatıyor: Rad· bomb3 l'C kurşuntarm tııhrib&tından 
)'O • c:sı ile Tlirk radyo dinleyj- daha mncsırtr olacaktır. 
ce'".~ bir araya getirmek ve bır 
birle-mı e.nlamala'Mnı temin el• 
eJc. 
lllımı7.e ~elen mecmuayı gOzden 
~-ı ccum; 34 sahife de radyo 
~ ,cil rln ilgllcudlrccek o ka• 
ar c;:e tü mcvmlı.r var ~.... V c-

Jat ?\edim Tör'ün "Dil ve Kül• 
ür,, b~ 1 .Y.Jı makalesi ilk gö~ 
arpan)~ ... 

Hir bir neşlı- vasıtasının -
>ek haklı olarak - radyo kadar 
niş~ htab etmee mar 

lıaıillf'tine eremediğlni söyliJeıı 
&ayır muhanir, dil v.: kültür da
va.sıOOa rad.Y omuzwı hissesine 
dilje9 ödevi bcnimeediğin. al5yü
yerek htac şunları mtijdeliyW': 
4 inkiJıcikAnun 942 den itibaren 
tatbik o unac3k ycl1i dört ~lık 
proeram1a.rda "gibel tilrkçe,. saati 
&le ''B.r ma.rn öğreniyoruz,. saati 
t o a a l a c a k ••• Muharrir. 
gbel tfirkı:e aaatiDm koa.ul
maenu guetemfzıCc • Hikmet MU. 
· ,. in tekli:ine .. Bir marş öğrc
. orın.. saatini de d:nleyidıleı
en ahna:ıı ~plaria belirtileıl 

!arla ortaya konulacağnu aö,-
• erek Y8ZiSU1a son veriyor_ 

i'uat Münir Bcncrdcn, radyo• 
IDUZW1 Oll beg yapı& baatlğını ~,. 

_ ....... "Jor, yausmdıuı t1Mlycmun na
kunılduğunu okuyoruz. 

Kem3.l M. Altmkaynnm ''Tuna, 
Serhad ve Rllm«'li tllrlt[leri,. Mc."' 
aııt Cemilin "Moz.:ırtm 150 Jncl 

ldöuilmii .. ve "lsm&ıı Dede Fu• 
at Münir Bcnerin '"Tflaia t~· 
m tarihçesi., RU1en Ferit Kanm 
Mehterler,, , Kemal T&sıeaia 
Radya fooik tiyatro,, Nezih 

nyasm ''Aııkaradan Amema. 
)'B,, başltkb yazılan iı!e a.yn ayn 
cğcrdedir. 

Amerlwaa • laglllz 
~eblHJl 

( Baştarafi ı incı sayfada) 
VO§ington, f{) (A.A.) - Har 

biye nezaretinin tebliği: 
Filipınlerde Japonların Davao 

adası limanına yapt.ı:kları asker 
<:Jkarma hareketi hakkında hiç · 
bir haber alınamamıştır. 

D!ğer bölgelerde düşman ha 
rckctine ait kayda değer bir ha· 
:lise olmamıştır. 

Tonking !O ( A.AJ - Ameri· 
kalı gönüllü pilotlar, lik defa o· 
1arak cumartesi sahalıı Birm&n· 
ya yolu üaerinde Japonlara ta -
amız etmişlerdir. Bu yolun Çiw 
deki son noktoısı olan Kumlng 
U7.erindıe en az üç JaJ>OD tayya • 
resi düşürülmüştür. Diğer bir ha 
bere 2'Öre de altı Jaı>00 tayya • 
rem düşürülmüştür. San gilnler 
de çme gelen Amerita pilotla -
rmm be'J)Sİ salimen ÜllleriDe d&l 
m~'erdir. 
~gapur. 20 (A.A..) - Umk 

cark lnglb te~i: 
Pcrnk cephesinde faaliyet kay
~ burada kuvvetıerimia Yf!" 
~~~-

Dtin de Grlkboy Uzer.ilde kI!ıa 
bir çarpışma ~. dı1§mm 80 
dan fazla mil vermlf;tir. 

Singapv. 20 (A.A.) - Bu ak• 
§anı neeredilen lm- tebllf, Ma1es 
ya ccp.b~ kayda değer bfr !7CY 
olm:ıd·ğmı bı"ldinnektedir. 

........ to (A..A.,) - lılanlla • 
Devacda karaya çıb.D Japon kt • 
talan De dün biltiin giln !iJJ.rpIŞ
malar olmuştırr. 

Ma.nila Amerib. uam:mi kara~ 
glhı Apa:i Vegan Wlgelerinde 
kept kolb.n 1'3aliyeti f~ 
tır. 

rmr .... =._rnı 
( B~taraft ı bıcı sa)I da) 
Denıc hava meydanında ele 

geçen 40 dü!PJl&D tayyare& tah• 
rlp edllm·~r.ır. 

Öğleden sonra m:J.kineli ilor.I ite 
lif kollarımız Ciovanni • Bctanm 
ba.t.ısılldn 40 kilometre mesafede 
bir noktaya ul&.31Dış bu!unuyoniu. 
Bu sıra.da. ztrhb birliklerimiz Mc:
kJi b&tmnıda ~ kısmı külli· 
sini Bllratıe sıkt,'ltırma1't.a idi. 

BUtUıı gün hava kuvvetlerimiz 
~okilmck~ obn bir çok dilşman 
kollarına pek az irtifadan devanı• 
b ve uiddeUi hava akınları yap
m.J§lır. 

Mütendılit yollar iiur:inde bu
lunan düpıaıı makineli tqıtla.nna 
büyWı ararlar verilmiştir. 

Dünkü hareketkrin hiil8sası, 
Slrcnaik mcr&e7Jne kadar ilo:ri ha 
~kcti.miziıı muvaffakıyetle de'" 
vam ettiğidir. 

Hava kuvvetlerimizin çekil · 
mekte olan dü.çman ilzerine de · 
vamlı taarruzu vıe ileri kolları · 
mızın §iddetli tazyiki netioe!lin • 
de, df- Jan ka<;ınağa devam et · 
miştir. 

Kohirc, !O ( A.A.) - Tayya· 
relerimiz pe.ı'§eDlbe günU Trab · 
lus yakınmda kuwetle himaye 
edilen dört diişna.n gemisinden 
mürekkep bir deniz kafilesine 
mensup iki ticaret gemisini tor
pilleıni§)erdir. 

••• 
Lon4r&, 9 (A.A.) - Mnı._.cr kuv

veUeriDJD prld Slrenalktc tnm bir 
rlcat JıallDde bulunduklanna da.lr ge • 
neraı ~inlck taratnıdan neşredllcıı 

tebliğ Loııdrada ba_yret uyandırmam!§ 
tır. Ltbyada c:ereJ&D eden muharebe 
bak.kıuda t8 saattcnbui pclt yrek 
baber abnım~ otmuma rağmen bil • 
baMa Oneflek t.aratıadan general RJtL 
,. çekilen tebrik t.etcn.tı barekltm 
mDaalt bir eekilde fnkl§&f ettiğini p 
t.mekteydl. Da mubal'ebeııin biç oı. 
mua Blngazln1D prkmda cereyan 
edeD - bQ,ytlk 111\lbarebe 01mıun mub 
temeldlr. 

J'llhak!ka tebUlde f6y1e denllmck 

~= 
"BeJ gD.ıı deYam eden flddetll mu . 

harebelerden aonra dil;ıman copbcst 
bGtnn DOkt&1&rda yantllU§tır. nen 
barckcUmlzt durdurmak için bu mu 
barebeye el altında bulunan bllUlD IJ.. 
~""' ltaıyaı:ı lmnetlen ~ttrak eL 
tı.uınJ.ttlr ... 

onpanm ,akm!Wı ~ğma 
" İDgil1Z Jnrnebertne kar§ı koy,rnak 
~ RomeHD geri d&ımek fttsatmı bu 
l&m.IJ'llCSğlna §Opbe yoktur. 

••• Bir çok faydalı bi1giyi de &:ın
m:ilze koyan mecmuadan öğrendiji 
mize g61'1! Tthidyede r&ıeyo abo
e-lerinin sa.ym eylill ayı i!ltat.ıs-

eline göre 96156 cır. 

Loadra ~"OSmlvn hal>erine gö 
re, ~ iletili BUkame1inde 

• * • ilerltyen !ncDis kuvvetleri Binga· 
ı.-.... • CA.A.J - B.&O.: aye 150 Jdlcımetre meea.teye ka• 

ı.tanbuı 3627• abone ile ~ 
dlr. Buna 12237 ile Ankara, 63'i6 
~ hmir, 3240 ile Boma, 21M to 

Zmguldak. 2096 ile Balıkeeir, 
9 ile 'E)ğj::chiz" ı;elmektedir. 
az radyo alxırıeei buhm:uı yer 

Hoııgkongda. n.zı;ret meoJdlktfir. dar ~ı:ııılardır. 
Japonlar adaya aüer çdrardıklıırm - l Binguinin &lmmam bir gUn 
dan ağır çarpı§malar devam ediyor. l meeeleai halini almııgtzr • 
Japonlarm Honglumga hAklm bulan., _ ır..t:Jo ı;azei;csl -
duklan iddialan Londrada ne teyit w 
ne &ı tıekzlp edil~ktedir. lAelra. • (AA.) - Llbyada ye.. 

Pııwkklridlir.. 17 Nxıae& ftl'dır. 
Yılda 92 konser veren radyo 

onik o'ritastramm beD §8.hsen 
merak edeniım. Garp mmıiıki· 

eahderlerinl muvaffelayetıe 
bu oıil06tnnm 45 - 64: U
oldueum:, ;;ine bize zevkli 

ÇinHler, KOYlondan Kantona giden nlden d6rt ınme .ahUmm ve bUhas. 
demlr.JOluna '°° Horıg'toD.gun karfı sa Deme •lwnnm ele g~meai u. 
aahlllnde bulwıa.n Jnpoııı kunetleJ'I • zun menzilli tayyal'tlen ve Harikan· 
ilin c:ıenahma taarruz etmektedir. l&ra rlcnt etmekte Uerledlkçe harp 

Çlrç ı Balllrede 
Uer geçiren ealcxı orkeetraımım celsesine ve Avam kamnraanın 

f lyedcn milr'ettep ok1tığuna ö !On toplantılarına. iştirak etme· 
-ıdvo.nız. 1 yen M. (.örçil'in, Vaşingtona ve 

Sanı&tkirl3.ra ait reeim!er. Dl8J'1 yahut Anglo · Sa.kson devletle. • 
oarta1arm beateıeri, bi1tiln dila rile Rusva nrasında hali hurrda 
~Dm tabloou ise cereyan -eden müzakerelerde ha: 

.. ıeaımn:yı büı;b(ltiln zengiın!~ttıi~ zır bulunmak Uzerc Moskavayn 
• Sözü daha f32Jııı. uzatmaya gitmiş olması muhtemeldir. 

•amı görmüyonmı. 10 lrnnıtı gbi lrjşi 20 (A.AJ - Mister Çör 
, ~fiyat kfmall ve çok nefis cilin I\:ahireye gittiği şayialan 
surette ~?f ol.an radyo dolaşmal{tadır. Munıaileyh ora· 

•ıecınıuasmı ~uler - mcc- <la. reis Ruzveltin fevkalade mü· 
-l&DID iddiası hilUsna - Dit memıili M. Bevellingin yakmşark 

a okuyucuya hlzmet \"8ZifcsS• İngiliz kabin<.?Si umumi murah -
tamamUo hoşanlıDl!J o1ctafu• hası Lord Livctov ve bir çok as 

gi5reccklerdir. keri In~iliz şahsiyetlerinin işti -
Ba mecmuayı: çrlW'81llara candan rak eylc;'OOE:kle.ri toptalntılara 

Yekta &agrp Ö - --o---
rt de ;Jet arasın .. 

da ı,11ırıııı 
Dört devlet araGiDda işbirliği 

-~e.ıesı gelen haberlere cnre, 
~nda. mf'Z&kere edilmekte-

riyaset eyleyecektir. 

Hariciye nazın Eden 
İngiliz lıo.rbiye nazırı Edenin 

Ruslarla göriilmc:k mere Mc:ao • 
va.yn ·t~i Stokholmdcn bfldiril 
mi.,~ de bu lıaber lrnyne?dıuı:lan 
te.yıd ~r. 

- Radyo m'ı"'t · ----·"'(}---

malzemeıdn! tahrip etmek iı;lıı kendine 
!talan zaman •zalmaktadrr. 

Bu Llb)'a mubarebeatndc dlkkaU en 
~k ~ nokta Pokmyalllarm Al • 
manlarl• JulrF18.fDlak hususunda~ 
terdlklerl ,eYk ft heyecandır. Polon.. 
yaıılarm maııavı lru"n'Ctte bulunduk -
lan yerlerde Almanlar turruz:ı S9'
memektcdirltt. PolonynlılarJa Dlı: ka.r. 
ı,qla§malarmda Almanlar bin esir ve:. 
~!erdir. 

Lon41' '8 (A.A.) - Lflı1ad& in 
glliz llerlcyl§l devam ediyor. lııgU.lrJu 
Deme Uo Mekflllyl geçznfDler, Tobnı. 
ğım 220 tnometnı garblne Y&rmı.'llar. 
dır. İngiliz b&va JcuTTetlerl, d'.1 mana 
hiç aman vermemekte ve mntııınadi. 
yaı trırpaıamaktadu1ar. Blngazi Hma 
nı ne diğer bedefter bomba.Jaıımqtır. 
>..kdenlzde mulırlplet1ı:ı ftfa.ka tinde 
ıteyredell bir dUpnaıı petrol geınlsfDe 
tam Ud isabet TUkubulmU§ ve gemide 
lııfU~ oımuvtır. Gemlnhı bıı.tt.ığı zan 
nedilmektedlr. Bu harelt&tta yalnız 

b1r İngiliz tayyaresi ka;rbolmtJitnr. 

. 
f.ngllterecln 450 milyon, Çiıniıı 

00 milyon. Rusyumn 200, une-

Libyada tngruz harelccti bqladtğm. 
~an bugüne kada.r bir dtızllne dttfmıın 
ban m•y • le ~iş ve talı 
rlp edil~. 70 dtl§mım tanareaı ole 
pçlrllm~tir. Ayrra. 100 ltaı)'all t.a,y. 

Medeni kan nun _,-areıd_aım_ımetıt_. __ _ 

ere~ d~~;~~r Z::f. 15~ i ci yı!dönÜı."llÜ 
ıoo ::Utyonu bııl:nınlrtadzr. münasebetiyle bir 

Ancak dört devlet a.rumdaJ:i eser hazırlanıyor 
Uğinin göründilğü kadar ko-- Türk medeni kananunmı teıttit 
yolm~~-

Radyo gazet:esl _ mevldine Jwnm&annı 13 ind ~ _____________ , C&rllmU milnaııcbetile :tst.ımbul il" 

mveT&"tesi Hukuk Fü:filtea J>l"O" 

v E c 1 z ELER 1 fesörlerinctoo mli~kil bir he· 
ya bo lıtr>tı:sta bir C9Cl" h:mrla• 

Yuan K. C'IEHtl. PD1'ABŞ• mnktn.dır. 
Bu csc.r. ınedenI kanunun 15 

* Doetlarmıız:m tN:Uet.l.t.ki aıertJ!ği yıllık ,.-eriJ!ıi ve :mUsbet neücele
Jcnmumdan 1:Ue dalla. ma..1r. 1 rinı esas1J emıette ~ 

•Allaha hursfat &yımler 'ftr! O.. 
adem.1 !emsen sablf: olmadrkta bu 

ıtıM& ~lri b(r bul'tlfe d~l midir? 

ar. 
Bu h1J8Qgfa prot'eıiı&'ler ieap fi' 

den ga'\Teti f'arfede'rck eeeri lcM 
l<lr Z< m ncb. hazırla.~. 

rte de emeli 1 
(Yeni Sabah) artta~muzda bir 

be§lık: (Göçen saadet çöre obıy\a 
gwt &elh- 1111?) taıptıenmızde (~ 
otu) Yoktur: Ne Anadolu, ne RumeJJ 
ı..oı:ıu§l""-uda da. o(c;ö~k) otunun bliy. 
ıe lnceldiğ1n.1 blhn;yonı,;; he.mm an. 
nelerden biri böy~ eoyımnı, dlyo rm. 
!~ de#i5tirmıeyiz. 

(Çörek) ufak. ~ı. yı.ımu;sa.k 
ekmek demeklir: 1'lllr çörek. kan. 
cm g15ıNt1. ~ otu cıa. ~m. tıze. 
rtıı.e eJdlcıı .ıy.ı:ı ot t.alıumlantıa 
llemo~. 

t'Ç9riek otft) danMli, (çôrw otu) de~ 

~li. 

l •ı • t 1 M ı Almanların yeni hazır 
ne1ı lZ Ql{,l n l l- . ııkıarmın . 

ö • Af ıka ve Akde:HZ· 
sıra hareket ettı den başka 
Adana ·muh:eliti i.e yapılan maçla 

6 -3 irı11iHzler galıp 
Ada.na, 20 (A.A.) - İngiliz M1safir futlbolcula.r, s.:ı.at 17 do 

ktbol takımı De Adana muhtellU lııfımra müteveccihen aynlm.ışltır 
n.nı.s.mda yn.pıla.n maç, fevkaldde ve garda törenle u!;rurlarunJBlaı._ 
sa.mhnt olmU§ ve 3 - 6 misafir" dır. 
lerin galebe.sile neticelenmiaUr. 

'' ..<avaid-i kül,iye,, 
( Baştarafı 1 inci say/ada ) 

fil\'aki (kavaid.l kUlllye) bu izahlara g6ro birer bilmeceden bir bıı§k& 
blıııcy olamazlıır; !Alan azb: smzt arkadll§lmm bcnl do tek tük görüııe.n mc. 
oelle tu~unlan arasmda ta.nnno.dıklanna güvenerek söylemeyi borç bilirim 
k1 yalnız kanun rıetlnlcrinl billb bellemesi lflEım gelenlere bu plrcns!plc. 
riıı ne osm.;nlıcam, hııttA ne bu anlamlarly:e tercllmcsl hiç bir§Cy l!ado 
cdomedlğt kadar bunlar • eski kelt.mesıylo • (bttntıa.t) denen (ycnl büküm. 
ler çık.nrınn) yıı. verdiği kabUıyet bakımından hukukçular için hc.-ıllz tUrk. 
Çede C§J görtılmemı, bir kuvvett.cdirler. 

bunlarm bQWn bir idare Ye atyaset içln da.hl nazımlık yapdığnıı görmtı. 
yor muyuz! 

(Ud kötWUkden almabilccek ehven olanıdır) doycn bAk1m, bir ferdi 
ölllm cezaaıı:ıa çarpnrak onun p.hsına b.r fenalık ederken bu !CD3lığı. ya. 
,amasından memleketin görecegı fenalıkla kat'Jjllaşclırml§ olmayor mu? 

böyle söyleyen politikacı: "d~mana teslim olmak bir ı:ıırar, memlc. 
kete! harbo atılmak bir zarar: terdlere!,, kaIFI~dırmasmı y:ıpDUIJ ve fkin. 
clyt ehven bulm'U§ olmnyor mu? 

maksadım bu (kavaid..' kUll1ye) yı kaııunp medcn1mlz1n özUndo snklı 
olmak llzmı ~ pire.nsiplerle kar§ılqdumak değildir. 

bu benim elimden de gelmez; ancak dertn bir inancım vur: 
mccellcn1n oamarılıca kavald.t kUlUyelline kat'§ı kanunu mcdcnlnln mllll 

tllrkçc pıre:ısiplerinl yazıb genç hukuk ııea1iDtı vcrmekdc acele ~tmek ıllzuımı. 
bllkilm: 
J'Cl1l htlkOmler Çlkanı:ıalt melekesi gitgide k6rleştyor. eski kavnld-1 

klUllyo yertne bir hukuk ana kanunu, hem bunun gell§lll inde bUyUk yar. 
dımla.r ede, hem milU tOrkçem!.zln gcn!§lemeslnde.. bıı-kkı tank ue 

Alman. tebllitl 
( Baştaraf1 1 incı say/ada ) 

Dtlfman yeniden a~r zayiata uğr'L 
mı;tır. Muharebe, Stuka Ye av tayya. 
relertnden mtlrekkep tetldller dtl§ma.. 
nm rınbra ve batar)'& mevzilerini im. 
ba etmlşıer, bomb3larla v~ mitralyöz.. 
ate,ne moU:lrlO ve k~u Sovyet kol. 
la.rmı dag"ıtmışlardır. Dlger müCS!ir 
bava taarruzıan hava tısıertıe gl • 
meııdlfer tes1slertn1 hedef bıtmu§lar. 
dtt. 

ear.ata deDUıinde tılr fllebe acır 

çapta bir bomba lsab~ cttirilmlşUr. 

Barenu deni.Zlndc So...-yct ve Almıuı 
muhrlplcrl cırasmda gece bir çarpıe. 
ma olmU1jtur. Blr dll,man muhribi 
otrpUle batınıınıo ~,ıuı bir muhrip 
top atqlıe haaara uğnıtılIUJ§br. Al -
man mubripleri salimen U.Sler'.ııc dl5n . 
mti§Jerdlr. 

Gö bels•ın bHabesı 
( Ba~tarafı ı incı sayfada) 

şan askerlere Noel hediyesi yap· 
ma.k ve munzam bir pay ödemd< 
fırs..-ıtını vereoektir. 

Doktor Göbe.ls, hali hazırda 
Alman sivil halkının elinde ehem 
miyctli miktarda k13ill· elbise 
bulunduğuna muhal~ nk nara · 
rile balrtld·ğmı kayt ve bunle.rm 
yurt içir.de.l<llerden ziyade cep · 
hede!<ilere lfurumlu olduğunu i1ill 
ret etm.i§tir. 

raur, eör.1 ·ne ~1 n n&.·re 
etmiştir: 

"Eğer, bu dnvctimle Alm:ı.:ı 
milletinin fedakarlık duygusunu 
telmih ctmi5 oluyorsam bu doğ 
nı olmayacaktır. Çünltii, asker 
terim.izin iki yıldır, her gün ve 
her snat C(clrtiklcrile mukaye;,e 
edilirse, Yurdun şimdiye kadar 
tahammm ettiklerinin yalnız e · 

Yeni tipte bir pike tayyaresi hemmiyetsiz mahrumiyetler ve 
Loııdra, 2-0 (A.A.) - 1kJ bUy{lk A- tedirginliklcrden baı:ika blr şeyi 

merlkan fabrikası tıı(lillz hava kuv. olm diğr anlaF.ılır. Anca!{ Asker · 
Yetlcrl ve doııanmıı.tı lçln yeni tJpte lerimizın fedo.lı:Ar.ık ve kahra 
plkc bombaronnııı:ı tannrclcrl in,.<:n et. manlıY,ı sayes:naew.r Jd, Alm:ı.:ı 
mek~dlr. Bu tayyareler orta§&rkta Reic:h'i r.ınvcudiyetinin temin c· 
g~ nıikyo.ııta kultan.ııan Brovater 1 dilm·ş olduğunu hillmıedebilir." 
Buffalo a• tayyarelorlnt çıkaran tab- } ============= 
ı1ko. taratmdan yapılmaktadır. Br-evıı. 

1 
cttt' MO kilometreye yakın btr BUrııt! 

ter • Bermud3 1smi verilen bu yeni 1 olctu;tu mnlun:ıdur. Ta;> yarenin nrltndn 
tlp tayyare ~i olara.k lına.J edilmek. bır tnrt'U vardır. \'o pek çok mıktnrda 
tedlr. Bununla. bera~r tayyano.oiıı sa. bomba taıiıyabllın kt dlr. ------

Kayseri Tayyare Fabrikası Satınalma 
Komisyonundan: 

ı. - Ka.palı zo.rt usullylc parlte yol ynptınl3CSktır. Bu yola n!t mu 
hommon becMı 2D641 Jlra 61 kuruıtur • .ı.l!uvn tlmt tc:n!rıntı 222! liradır. 

2. - llı.aıcın 7.1.942 Ç31"§3ml>rı. gfuıU "3at 11 dedir. Tallp' ıin belli 
g{ln ve saatten btr sant c"'°ctln.c kııd3r t-eY.llf mı;ktuplan kııbul edUlr • 

3. - Şartname \'C pl!ını l50 h~ mukabn!nd" komlsyond:uı o.ıma.. 
blllr. 

Şu !'inrtla kl plt1nı almada ve cerckse Uınlede ticaret odıı.EI ve nL 
fia dıllyct \'cııtkıı:nrmt lbroz:ı mccbur!dir. (10 16) 

Kazanç Verqisi Mükellefler inin 
Nazarı Dikkatine 

lstanbul Delterdarlığınclan: 
mı.zanç vcrgDerlnln ikinci taksit tediye mUddeti bırfnclkAnuı:ı 19U ayı

dı.Ta.ksltıcrın ilerde t"O 10 zamla ve icra yoluylıı tahsillnc mah:ıl kalma• 
mak Uzerc aaym mUkclleflerln Tergi borçlnnnx bu uy sonuna. ka.dar bah"lı 
olduklan ı:naıtye tahlil oubelcrlne &iemf!le.'1 rletı. olunur. (10813) 

lst. Komutarthğı Sabn alma Kom·syonu ilanları 

Pendllt Ofta anbarmıda bQluan ll30 tDlı kepek Pendik dcD1a iakeleetn• 
paz=ırlıkla ta~ttmlae:ıktır. Pazarlık 2%/]..2/1)41 Pu.a.rlesi g{lnO ımat 10 dıı 
yn.ptla.c:ı.ktır. İ!teklllerin teklif edeceklerl flyata gl5ro bt't temlnatlartlc 
birlikte Fmdıknda satın alın& Jromlsyonunn gelmeleri. ~1318,. 

••• 
Beher kilosuna 4&S ~fiyat tammn edilen 15 ton yofurt. 7.l.9U ~r-

pmba g1hı1i aa.t 11.8(1 da kapelt Z3rf usuU eltmltme ne eatm aımacaırur. 
~ ber gtbı komtsyunda g&ille?ımr. lnıbarımeıı ~ 6'niO Ur& 
otap i!t te?lıbıat:ı l50G Ura 25 ~. ı~ tekıtt melcbıptanm belli 
gtıru!e muayyen ın.attcn en az b!r saat öncey~ tcadar Fmdıkltd& sa.tm alma 
l:oıni!!'j'ontmft wrm<!Iert. {'11314) 

"'" ,,. ;;. 
Pa.Ztlrlık gtln! talibi çıkmayan n bcbcr Tonuna. lG Um tahmln edilen 

3lC top çekiç marka vatman Jd.#ıdı De 11 lira fiyat bılımln e1i1e:ı 200 top 
Df,ya.ıl&Jl pettd ktltd:r .,. b6lıel' et...uıe eo kuru; t:almıin cdlten 400 ~ 
ctm mllnklı:ebl 2/1/&~ C1l1M &1JlıU •at 11 &, pU'!U'bklo. atm a.lms.eııltb:r. 
şa.rbıa.metrl her cUn k~d& g&1llobffil". Mulısm:ııwn bedeli IS6-i0 Ura 
olup k t't t ll"bıatı M6 11.nt.drr. Istcl<Hlerln bf!ollı gQn 'e natt Fmdıklıd J 
..tın alınt1. kouı-,.011una ~lme:l<ll'i. Hll-315,. 

Doğrudan doğruya 

İngiliz adasır.a 
Kars olması muhtemel 

.. görülüyor 
Almn.n genel kurmaymm A.kde" 

n·zde veya Afrikada bir (leyle!' 
haz rladığı haber verili} or. Al• 
ı:nn.nların RU!Jyn.dnn çektihlert ha" 
\'a kuwcUcrbıl I.ıfbyada topladık" 
len da bu haberler meynnır.J:ı,dır 

Bundan başka b:ızı mllJ5:1.hiUer. 
Almıınlann doğrudan doğruya ln
g 1 tere ndnsmn k~ı da bir hnrt" 
keti mUmkiln görilyorlar. 

- Radyo gazetesi-
----<>--

Jap~n teb ı ı 
( Ba.ştaratt 1 incı $0Vlacla ) 

Tok)o, ZO (A.A) - lmparatorıuıı 
umuml karargltw:un deniz pıbeS 

bildiriyor: 
Japon d<:nlz tnyya.relerl 18 UkkflnUD 

da F•llplnlcrde Uo adruıma b:uılnn su
rcUlo bir taarruz yaparak 1 el oUy01' 
tayyareyi, bir bnn:;ıırı ve blr ocnzll' 
depe> ... wıu ynkmışl:ırdır. 

Japou tıyyarclerf Fillp4lllcrde J)CI. 

monta hava Ussüne taarruz etmiŞler 
dlr. B-.ı hareket esnasında dUşrnall1n 
altı bU)1llt tnyyıu'C.31 dUşUrtıı:nu, ve 
ycr:le bulunan 'be!! tttyyo.resı yaıulJlllŞ 
Ltr. 

Japon tayyareleri bundan b !l"ıt 
Çın denlzlnln cenubundn dUşmanJl> 
blr denlz tayyareslnl dUşürmu, er -ve 
blr gemiyi ntır hıuuırn ug"rntmııı•ıır • 
dır. Bir Japon deniz tnyyares! dentzde 
dü m:ınm blr crentz tnyylm'sinl du,ur. 

m1l3tUr. 
Tok;>o, 20 (A.A.) - lmpnrator1ıı1' 

umumi ka.rargQhmm deniz ırutıes!niD 
blldlrdlğlno &öre: 19 llkktnunda JapO 
a:ınanm ı hava kuvveUeriJlC 
mensup 4 av t:nyyarcs! tnrafmdnn f'i. 
llp nlerde klın Belmontede blr ıı:ı"1' 
lst 'l..'lt nokt.asmıı karı1 yapıl..ın t:aıU"· 
ruz nct!c sı.ndc 6 bUyUlt dU,,mu.n tsY • 
yare.!l dll.ş:lrUlmUş, G tıtyyarc de Ja • 
pon tan relerinin mitralyo.. a.~ Y ıı 
ynkılmt§tır. 

Bundan başlta baber nlındığm!l ı;ö. 
re: Panny ad smda dllım:ınıı:ı bir IS • 
Unat nokUUlln4 kar ı ynpııan tnarrıtı 
D"tıccsindc lki bUytllt dü:Jm!Ul ta118-
rc:ıl tahrip cdllmi.'.j, la)"Yııre hangnrlJlrl 
b vnya uçurulnıu~. bir petrol deposı> 
ate c verilmiş, bir dU;ıma.n tnyy rc!1 

dU,.'ltlrUlmlll 'l:e bir gemi ciddi b.ıı.ııar11 
uğraWm~t:ır. 

llundwı ba§lm. blr Japon tnyyare.51 
17 Ukkirıımd:ı dll§manm bir bom~· 
du~an tayyarcsllo bir dcnlz tııyynrtı 
~ nl dllşUrmil§ttır. 

\'ILl!lnı;ton :o (A.A.) - V&ilngtoıl 
do. n 4 redllen blr tcbl~de F'.llplnl r 
muhnrcbclcrtn y'1Illdcn şlddcU nd 
blld.n.mcktedlr. Japonlar Pıınay ada 
sınd.ıkl n o ,chıinl ycnldcn boıul>D 
lamı lnr ve \: ake d m:ı da !kJ yeil 
llııTiı tn:ırruzu )&pm::§lardır. 

To1'~ o, 20 CA.A.) - Domei A
j\ınsının c~nubi Çinde bir Japon 
lıo.' a üs ün en nldJ •t bir habere 
göre, Japon bombanlmınn tavya 
relerJ b r lngıliz harp gcmls:lni il&' 
trmu !ardır. Bu gcmm n Hongkoıv 
ı;un cenubunda C1ıun-Chui körfe .. 
zinde demirli bulunnn bir hruva " 
zör olduğu wnncdl1mcktedir. tıô 
tam isabet n~ti de gemi bir 
:nfiLll;taıı sonra batmıştır. 

----~-o 

lnHzb vekil 
Ç rçU nere e? 
( flaştaraft 1 ir.cı 8(1.ytndcı ) 

Japonlar ~ingn.pnnı ıılır!.ar '\"C 

Blnnanya hmlfmdıın ileri hareke .. 
te ge~rlcnıe 1942 ncısi:ıdc Jfln" 
öist:aıım mıidııfaası gü~ır. Zirt' 
Ulw:ıha.roa Alrwınlarnı da tckrat 
Rusyada taarnu.a. geÇerek Kat' 
ku.<ılnrdan O.: •!li;;'Jl"B inmeleri ihfi• 
mali \'ardır. Eu takdirde iugilir 
Icıiu llmrlista.n mildrıfaa toeaıi 
ikJ ate:: :ırnsında kalır. Şimdiclen 
ufuktıı. IJelirmcf'.Ate olan bu gibi 
tch1ikclcrl ''aktiıulc (inlemek içlJJ 
w:ak dogmfa billın İngiltere ile 
Amcrllm deniz, ha.va \:e kart' 
ktiv,·etleri arasında yük ek bit 
hıtrp mccli i tanıfındruı \erfiC(lek 
c!Jrcktlller rblresiudc sıkı bir k
birlıi:-1 ynı>mıı'h. znnıret.i \"llrilır. 

l'ooi A tik mUl&ka.tmm beDıİ 
birkaç gü.o sonr.ı. neşredilecek ,.. 
lan netiCN;I müttefik orı'h .. Ja:rtll 
fıarchctıcri bu ısekildc düzenJC" 
mek bnın ois& erektir. 

Asım lJŞ 

-----EŞREF'den seçmeler: 
ı;ler.i lo:dm ı!~k-r oltlub'll!:UD 

Mln-' lfllllct. 
Dlr:ıbt-1 m l' ct er ctnibc .,ı:r 

~ye ...ı~·U'; 

Bnm:çlauı.'!:tıır ellaSDllbıı. dll%cı.a:ıeıı.. 
.eı.e de J:idı<ll • 

:Bıı mül"cun I' ır.i 15IAJu reısb t 
hakka kıtlrrn tır • 
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kun1 vermen1.n 
güclü ü 

1 L~ rn; 00 a 00 00 & lID ~J~ -~ ~ 00 oj ~ -:~$,,~. ......Qoi~Ubyn irıl . ......:ı.nı d"".:": ·~ 
On;versitede Dahiliye Ve!.fli aı o loplar tısı ~ahne '1~e r::.m::. ~;~ •• ~t"::: 

tobliğlerden, ajans \"e iki sene sınıfta kalanla· 
llaberıerlndcn bugiinl<U harı• 
~i nrJ::.nıru• alduJ·ça gi.ıç rın kaydı silinecek 

atıyor. Çlinlril bu defa beş Oniversitcnı.n vcrdI:;rf yeni bir ka. 
itlerine ynyılnuş olan luı.rp mra gllrc lstanbUl un;versıtesl.nin bL 
~ni derll toplu ol:ırn'k bir rincl suııfl:ı.rıı:ıdn., yanl Uti ayn fakill· 

1 
3 irca ctn k, günün \'WlU• tc.:ıindc, iki t!r scnedcn dört sene UsL 

trldp etmek gtlçtlir. Bonwı Ustc suutta Jtalnninrm kayıtları mlL 
bir h:ı~Ir_n gllçlUl; dahn 

1 
necwktir. Ve bir dclın lstnnbul ünL 

tlr. H~= ıki cephenin ken· 1 \"crs:tc!lnln hlçb!r fnkUlt !!.ne blr tn.
~':ı.nnn gore ~ne \"C knyıp Jebe olarak ynzılnmıync:ıklıı.r \"c kcn. 
\~ \1lzlyetleri \'Urdır. !le:" 1 dılcrlno tnhsilc devam imkanı vcrilmL 
...... ı:ı.oynnm • ~rk cephesı, j yec:elttlr. 
N_ı.: \C Amenlrn.ıım cf.cyıınu 

. •• Almanynıuıı şark dnre- T -Ol • 
1 "e Japonyunın Pıı mıı mu- ramvay carneleı·ı 
tlerj ik" ··'---' •-raf ı 1 ,. ı m~uuuııp .,., çiu çı carıbyor 
rı.undn gozUkcn mC6Cldcr-
!:1Uk gö7.e ~rpruı bu mcsc- Tramvay umum müdürlüğü 26 
<lostıaı-a, dlişnuı.nlıırn, b:· yapraklı karneler cıkartmayı Jii 

l'a tesir ~ııpmak için p:"O· 1 ~ı.inmcl{tedir. 
la ysr:ıyncak bir tan:ıl.ı 1 Bö}lece, tramvaylarda para 

lorn!ct, hüsnü mahiyet d,.. bozmak mes:lroinin önüne geçile 
jdfr. j cektir. Fakat, bu Jmrnelerin te· 

~lfünlenle aslreri vaziyet d'- min ctleceği bir l·o' a.ylık dı:ı.luı 
.~·a si.rül-en hadiseler haki· 1 vardır ld o da şudur : Bilet al 
Yetler"ndcn ziyade muhıı- mak Jüzurnunmın hasıl olmanın: 

-.....ciyc ncz:ırctleıinin, dal1i· 1 sı. :Müşteri, karnedeki yaprak 
~tlcrici.n, p,eneJ lnımı:ı~ \ardan birini koparnc&k, bu va· 
~rU ~flcrinlo, hiiliRB pro- ı raka bilet yerine ~e<:ecek, biletçi 
~ nezn.rctlcrinln tesir ynır ı üzerini iptcl ed-ect-.ktfr. 
uı \'llcuda geti:dUd3ıi izaJı Karneleı ~n halka tenin cttiğı 

dan. ~f irk!rdcn Iha.ret· bu kolaylrlrtnn başka rnaddi bir 

1 
faydası dalıa vardrr : Ucuzluğu. 

~'ti 5lll"l: ~cpheo indeki ''nzi· ikinci mevki . l_mx;:e-lerin. fiyatı 
tın: hlidı enin m:ıhlyctJ "'U 1125 kuruş. bırıncı mcvkı karne· 

ı... Olabilir: AlnıanJOa SovyC"t- (erin fiyatı da 200 kuruş olacak 
"llrbe b:ıslııdığt mman harbi tır. Bu suretle tramvay müşteri 
a,;_ ay içimle fiı5fan önce bi• leri yUzde 4 ni!:bctinde bir tasar 
\llll tahnılıı 'edlyorıln. Fnkııt ruf yapabileceklerdir. 

in tn.1ıaltlruk etmedi. -
.Y:uını y:ı.z aylnrma göre Bir damat kayın baba· 

,_taarruz ıılfı.nı kıs gelip de sını yaral dı 
"'llamaymca planı tatblı ı-

~ ~ı.ıcmek zarureti ha- Şehremininde t:zunvusµf ma 
lt · .Taarruz eden IJir or<lu- ı hallesinde Cami sokni{ında 1 nu 
b lbık edeceği pliinla, faal'- marada oturan Hacı Mchmedin 
~rlanm.'lk mccbaıiyet:nde bir müddcttcnberi nyni sokahta 
, lr <>!'dunun tatbik edece~".! 18 numarada otı!rnn damacı 
hıı dc.l;.lldir. Bin:ıennlayh Kadri ile geçimsizlik vilzfuıden 

durdurma I, lıir ne\1 mil- arrılan 8,Gılttır. 
\'aıtyetine geçmek, oephe Evvelki akşam evine gd en 

tadilleri İt'np ettirir. N:ı• Kadri, kar~ından kayın pederi 
~ bo -_kilde ffade edilen nin hakkında söylediği bazı şey
fillJyntta ~öyle ifade edi· leri öğTenmiş ve doğrura Hacı 

tatbllıı: edllem~miltfr. Yeni 
~öre, yeni meniler ~ 

drr. 
t CCıpheslndc!ii hareketi ln
cı A.mcıil."'8.11 propııgn.odnsı 

t'bir znfer \'c çözüntü Şek• 
~tennclitcdir. t. ti'.bn.I ruıı·. 
li'llküın \"ermek mümkün de-

~t akıı.t bfi.dlso demokmsikır 
~ir temin etmen busu. 

bir vasıta hnlioc r.im1i~tir. 
~ eyh artık m~ele askeri 

ıı ne oldtıf;"U değn, hunun
~lar fi7.crine na rl tesir yn· 

ır. 

~ Yanın Pasifik zaferi de-
lll<ıe de aynı <"efdlde büytlli 
~>aı,'11niJa nıe\·-r.u olmuştur. 
~le ha.skmı mihver rııdyo
\c2 ~l'fcleri, aj::nsJan tnnıfm

tf.a r.ih • zn.fer gibi göste--
~~f! öylece L<itismar olun· 

1ehmcdin cvir:e gitmidir. Böv 
leoe kayın pederle da.mat §id 
detli bir mlinnkıu ayn başlamm · 
!ardır. Münakaşa. sonunda hid · 
detlenen Kadri b:çnğım ~ekmiş 
ve Hacı Mehmcdi muhtcfü yer · 
!erinden yaralanu;.:;tir. 

Yaralan ağır ve tehlikeli o· 
ian kayın peder Guraba. hasta · 
hanesine kalclırılm:IF, suçlu da · 1 
mat yakalanmıştır. 

--<>--
Pirinç beyannameleri 

müddeti bitti 
Pirin~, kır.ok pirinç ve pirin~ 

unu satanlardan istenen ~yan 
nanreler için verilen mühlet dün 
akşam bitmirlir. 

Prinç narla pazu.rtcsi günkii 
Fiyat l\lurakabe komisyonu iG 
timamda yeniden tetkil:: ,.e tcs 
bit edilecektir. 

~-ar o l~ar fazla yn· Birdenbire döndüm. lfayreUe 
tı._: ki Japon mcsul mnknın- .. U Ir.ık:ryordwn Hcrvig'ın öl-
'l.ltıru v h Ilı ·· ,_.._,0 1 yuz ne · 

e s " rn?~"CI c c- dürüJmesi.ndenberi r;cı;cn, cm dn-
"'11.tı n attddnn. l!i'<bın mfer k!ka ı«crlslntlc en mlllıi:n n~tnyı 
L~ da.sının tes:nnden kurtar tnı «tunı Hervi"" vukar da ta.<ı 
·.ııı ı unu w... • • -.:o "' -

~re er nmrn!lya mecbur ı 'b· ız yatıyordu, Kcndioini ki-
r. h~!kn .''b nskcrierc ~ ~ ~ürdiığllr:ii bilmiyord"o.ım. Fu

~1 ... Qetın h&lkelerle gelcr(>o kut şu dakikadn bu cinayet suçu .. 
~'-tı:ın ~olmıa tntmasbrdxr. ı k"la" bana da. y@.'nnmesi 
"iJ· p Tk b ! b" cun pe n _ ~ 
, :ı ası ı ns ınıı r 1 thtlmcl" a.klnrul~ı geç:mege başlıı.dr. 
~ ı.r. Fakat bunu eb'n<l'lldan Gel 

1 
, olan emniyet fur.: .. 1, hfL-

lsnu:r edllmesl d"I ~ to ecc.t 
tt ? • 

1 ı.::n dieenin hakilw.ti luı.kk nön ne ka. 
~ • :ısı! fn~lız ve Ame. ·- ·dar az se . öğrcnebaırsc öirensin; 

·nlnlan Rosyad!.kl Alman h h ld y H~...,.: .... •ın oobJ.nde bc-
ın cl.n- •• b"ri • 

1
• er a e ...... ,.,,, • 

'tıı t w.ı.ıı~ıDJ ı ncı p ı • nim burnya geldlğim zn.r.ı:ın iınza-
U • :ışl~ Pr.ı;lfık hareket• ladı·mı eki btılacaldJ. 
llibwU, dö:rdüııcü pliindıı vg ç eınurlan evi ba tnn 

le h:ı.Jind" mUtaı~a ocr• _e onun tımrm., fin be."lad•~"I za. 
"h . d • • aşagı ara,.q .. ., ' 

3'I mı \~r c Posifık hare- :ınan b iki· daha fazla ç~ltler de 
e Ra<>yndaki Alman ordu· bul ~et.ı 

• Cl'!rili i 1 firfü;~ç;inl öylece 1 Ma _,_ • ·. . •-.:ı dür:iln .. rek a.cıa. 
'Yet ı b" , • uı;Zcnı:a ıcuwe, ~ ~ 

s z r mesc.e hıı.Jınc in yaka dolaşıyordum. yan. ta,.. 
f temel.tt>dirler. Çünt.li 0 ftı:ı. ~ • kömür konulnn kıs.. 

hr.rcli:ctlerlr.i azn.metli :m. :ı;,U zcrun asmfüın a} .. ran bir 
q ek ;nretiylr.dii~m:ın'n.:mm talı~ ~c~rdı. l'nhta perdenin 
·~bibi per~ı:cı yıı.ra•m:ık, üzerinde bir talmn deli!:lcr ve ~en
. krm a.It, fesırlcr ynpmalI t~•-• ··...n-u rd Ftı.ka.t beL lttJ ~ 1 uuer gon.uı yo u. 

"lıı ... _ t.il?' ar. • !::.unlara i:ıte öylerllle ba:!tbm ve 
\,\: uıe zrt. mclıiy<'t ııl:ın pro- h: h • t . dJ.Ill" Kendi-
~ - - rt _, h-' . .ç c <'.mmıye 'l:c:rmc . 

"'- '>'.l•, nn~'l o .:ı~un. u;tt• • ... n h altın ·rrncm futiınn-
, '~~ '· - L" hUI •. rr.ın i'up c :ı gı 
'lr M ona gor.~ ı:ı: .. ".Um tinden. o kadı:ı.r korlruyordum ki, 

ile kadar mu<t'·\Hılur. ~Jt.a b:r Şey düşU..·ıenrlyordum. 
SADRI ERT E!.f Kimin katil r.-lduğunu arn~t.-r. 

:::::=====-=== m ·tnn :ı:lyadc-~ k~mi bu Hlıam· 
w kıırt.a.rabllscm .•• 

Kondom: 
- Gol, dedim.. Tt-mır ) ~arı 

!;lkalım. 
Kondor, köpeği çözerken, Ue.ı:ı de 

umumi ccrey=uı ıınnhtarının kol.unu 
k:ıldıraro.!t tekr:ır ycrlııe ~tuın 
E!: ktrttl .,r y~ni:l:m y:-':'l • Kc:: "rır 
ellndehl ~ llı.mba.s nı EÖ!lf:ilr~ü. 
Ve ben önden, o 3rkndan tciu'ar 
rıtt'rdiven1 eti trnnruuna b~ 

Bu amada haı..smıu dw .. timt· 

ge di .wüddcti dolan azaların Akcen z 11 ı~·c1;~ ~~a::~'Y~r;:;:a. ı;i:ı:.! 
G • ..... kı ı c.-• lıil"lll!l yollitrmı knJ>311Ul.k lçlndlr. 

Yerı·ne yenileri seçı.ldi erıyc \·e a unnn · Y' anruıy ı.;:u• 
cllya Ue İtalyan ı:Iımcsinln topuk SU\'CY!}, "J\faltn,, , "CebnJüttn• Dahiliye vekil! Faik Oztmk, bu &a 

oabkl ekspre:ı ile Aııkarada.n ft'briml 
zc ı;elm~tlr. Vekil, Haydarpaşa gn 
rmda vali ve bel"dlye reısı. doktor 
LCltfl Kırdar, örtı ldnre komutanı kor 
generol S&blt Noynn ve d.!ger uvat 
tarniuıd!Uı kn.ruıınnmıştır. 

Fnlk ôztrak, kendisini karplıy:ın 

bir muharrlrlmlze burada birkaç ı;u.n 
knlıı.rıık tcUtlkat yapncıığml &syle 
mlştir. 

Halk Bankası Umum 
Müdürü 

Halk Bankası Umum Müdürü 
Ata Evcir~1 dün akşam Ankara· 
yn dönmüştür. Umum Müdür, 
Halk sandıkları ile Banka ajan 
lıklarını teftiş etmiştir. 

Raufi Manyas geldi 

nlr. • "Anıı.vntan" , "Hind ikr Geçen cwnartesi günü lstan tnro.flanruı. Alman bomhal'dınıno .,, ~ 
• ...ı..I Barosu birinci akr cezada \"e bliyli.l.ı fn§fst yti.nl;el"1'jlcrl toplı>.- > ılnn,, ~bi bir <'an c\i lir. O~ 
te.,elik toplantısını yapmış ve ruyormu Bunlann birlltl.c:i, Akde- U7.aruuı c>I imp:ınıtorlo/;'1ln knlb"no 
13aronun senelik fa.nliyet ve büt rüzdc yeni hlr snldm..<mı, bn~lm bir &aldrnrus ollll'. & l.a la)metler 
çesi tetkik edilmiş, ancak vaktin ııtılı.5UJ yakmlığuu ı;österiyonnu . üstilade pEfA o lındar titiz dnwan• 
darlığı dolayısıyle yeni idare a AfıkCI" de,t-ı1im. Orduların bir mrynn İngilWer, bu noJ.1alardo 
tal .. 11llID seçimi dünkü cumaıte· ferden btt yere ruısıl, hangi sa.rt.. ölesiye doğü'!;ilrlcr; nlteldm, bu
Si günfıne bırakılmıştı. tar, ne gibi ~clere ba.<ıvurular:ılt güne ks.d~ bu 1 ıln.marlamulan 

•-.,<ftft • ı tir ~ hlji birisine Idmsc el silrcmemi Baro dün saat 14 de ayni sa· wı.:., ....... cab"IJlı res emem; fakBt e-
londa reis vekili Asım Sorgunun ğcr veril~ hnberlcr llo6'nlysa, bu tir. 

;1·-·J •• Jru·'"· e .. •ı bir ı ı Akdeniz, ~. eni bir ha:rclıeto riya.seti altında toplanm~"?tır. ~ ... ·" u ınzır rn .,rn da 

R 
. t 

1 
d clbetic bir sebebi bnfuaırı:ık gC' sahne olablıır. Mihver J;:cn•etleri 

eylenn op anmasın an son· reı~- "'unu 1. •• , • in lmr:ula dn. bir Jtere dalın. tallioi 
sandı ~ ef.Gl" Yr- u·u-.~ •' •e<ı" u r ra yardım gı ş ı a ıp .o..u • nlmn.k gcrchmez deıwn •ğc giıi.chilir. Fa'kU ''"hl-

ratafı tarafından yardım sandıgı 11 1 • . nı· b ~- 1 , cyı:ı boynnd3 ve Atdeniz kıYI" 
lil b··t,._• h kk da .erı '\'ere er, o tNP amc:m ,,,,., 

nm sene t u "-"'>ı a · ın ma h 1 fi - d .. ı·· • - larmı Iaın:ıfa baj:;..favnn yollu tts• 
l .... ·--t vcnlmıc b .. ....ı; ... 8300 ıı·r,, t. e mı c so) u;, o. ıar: .r-
ı.uıı.cı. ~ UF...... .. tünde çol• bü~ ü'k bir atcnle karşr 

kadn.r sermayeıtln bulunduğu .bil - lıll!uılar, Ru ya \c Libya. l:ı."u::ı' • rma d:ı 5\}phc edileme%.. 
dirilmiştir. dnki mu\"affafuyetsW.ikleıi, "Sii- .Fğcr gen;cl-.-tea böyle bl.r hare-

Galip Karataş yardllil sandığı \elös,, de kıı.r.nruıcaklMı btr znfcrlo ld;e b 1~ Lib}ailakind bin 
nm Fıirndili.k yalnız ölen arlr.adaş t._Iafi etmek istiyor' or. kere daha &mallSlZ vo kc~ bk 
lar:n ailelerine be9 y{ız liralrk p tr::ı "c Rorcnt frıyıla.nrulan, bo~a;:lıı..9J13 oI:ıook dem~kflr_ 

Geçen hafta içinde lsl:enderu· bir yardnnda bu!ın .. b~ldiğini, Glıide ıçraynn büylik hıınık)i l'nuı ys, Non~, D nimarka-
rın giden Limanlar Umum Müdü ileride sandığın sermayesi 50 göıdillr. Denizler cli1smnn miJJr )tı, Eel~ib_ya, ol yaya bunla-
rü Raufi Manyas düngece şehri bin lirayı bulunca. yardım sandr hımım toplan alhrula iken. onla.- rm lıepsinde.n d3lın b~yilk Ras 
mize dönmüştür. ğı tekaüt sandığı şekline konu· nn ilstUndcn n~anıh, hava yoli)"" toprıd;Jıınıu, &1.knnlnm dağılan 

<> ~mı söylemiştir. le koskoca "Glrid,, ı nlmıslıın!ı. bir lruHetln, böyle pek sağlam 
Tutum haftası kapandı Galip Karata.sın izahatı üzeri· Şimdi geM'k SJclJyn ve scrck l."11."' müdafaslı bir yere saldmrken, 

Ta5arnıf ve Tutum haftası 
bitmiştir. Bu sene tutum hnfta.· 
sı yurdun her tarafında oldugu 
r,"bi şehrimizde de hararetli ge~ 
miştir. Mc!rt olerde _yapı!an mü· 
rnb:ı.ka.1arda ka.z.ı:ı.ı:ıanlarn. ikrnnıi 
yeler, Arttrı ma ve Milli El"O'!"o· 
mi k ı !llnU tarafından dağrtıın· 
calctır 

ih ikardan iki tevkif 
Ycnişehirde kasap .Azimin tez 

~ahtarı Ahmet et üzerinde ihti· 
kii.r yapın~, Beva.zrt.ta 01tcufar 
baPında ylincü Hiiseyinde yünüıı 
kilosunu 580 kur11c; yerine 20 li· 
raya salınış, her ikisi de asliy~ 
ikinci ceza mahke:neı:.ince tevkif 
olunmuştur. 

----o--

TIY T 

Tiyatromuz llıByramma dram klS.. 
nnnda geçen sene sııtınemıze bir te

lif eser \eren Sedat Slma\1nln(O~) 
aıilJ eserini oynn.yarıı.I;: bqlıyneaktır. 
Sed:ıt Sim:ı.vl tiyatro mu!ıa.rrirler1 • 
mJz :ırasındn t:ım ma.ıı.ıı.slla teW eser 

~-nzau kalem sahibi olduğundan e&e. 

rlnl menıkla bekliyclılllrı.ı:. 
Şehir til ntrosu komedi kısmı ise, 

Tiyatro Ue en yaiwıd:lrı allikııd3r o. 
lan bir muharrlrlmiz Selim N\17.bet 
Gcrçeifn (Oyun lı:lndc oyun) ndh o-
6Cl'lnl oy1uyo.mt.."tır. 

Saten ihtikan yapmıf 
Siyah satenin metresini 250 

kunıştan sattığı için Şermin ma 
~azac:ı sahibi mahkemeye verile 
CE>ktir. Ayni maii-azada nyni cins 
malın metresi 175 kuru.sa ratil 
mıştır. 

yordum: Polis memurları gelme· 
den önce Hervin'in cep!crini n: 
rn.st.rmak !.. Böylece, b~r mlld 
det evvel kendi ine 'H?l1lllŞ oldu· 
ium çeki geri alatilirdim. . . 
Eğer milsait zaman bulnbılır 

sem, masasını da karıştmr ve 
blitün eski çeklerimi çıkamrak 
yakayı kurtarabilirclim. 

Yemek salonuna döndüğüm.üz 
vakit bütün oradakiler, Henw· 
gin ölüsü etrafında sessiz ottıru· 
Yorladx 

Beni . crörUncc Kcnten ayağa 
kalktı ·. ~ sorou : 

- Biz, hep burada kalac".....k 
ll1IYIZ ? 

- Bayır, dedim. İçeriye otur 
mn od~ına gidiniz ?e-pin~z ora 
ya •.. Eınniyet fı.mirt gelınceye 
kadar orada bekleyin... O znnuı: 
na kadar, ben bumda beklerim .. 
Sizin c;mın z sılt.ldığı anl~lr 
yor. 

Sanki hc})Sl, benım bu ihtan· 
mı ~diyormuş ·bi; d"'rhal to· 
parlanarak içeriki odaya sıvıştı 
lar. 

&..n. ölü)le doğru yürüdüm. 
Fakn.t Kondonm hala ooada do· 
taştı ~nı g-örerek : 

- ten de. c :l'ın Sen de en· 
ıe.-ıa "c:cı'" "'r ot- •r ve ı~~!' ..:w~r·,1 
ya.tırtmn:ığa rn1· R ••• ÇUn~ü h~ll 
sj sinirli... Ha.klan da var ya ..• 
Bövle haoiFr-1t-re kimse all.'}1!: de· 
ğildir.- Herkes bizim gibi ~ık: 

ne bütçe ittifakla kabul edilnıiŞ" nan l.."IYilnmıdn. t-0plıınan kuvvet.. sru:leee talie güvenmesi beklene
tır. lcrin de büyle bir s:ıldm~ hazır- mcrz.. Ortad..'\ ya bibnedlğiml.ı ~ 

Bundan sonra bir~gok ~tip· laımıa.Ian, ürlliansız sayılamaz. Fa.• reler 'f'lll'dır. Yahut da bo ~ 
ler söz alarak sandıgın vandatr 1 kn.t SUvcy5, bir can c\idfr. Bri.. ket, göilcrf lwılrtan bir yooa 
nı arttırmak çarelerinin aranma: taııya hnpa.r:ıtorln&"tlnon l'ahdruna.· 151.dir. 
sını, ba arada senlik a.ida.tm n aa orrulnn Set".....er orada ,'Ol'Ur HAK.K.l SUHA GEZGiN 
arttırılmasını istemişlerdir. ======='=====·============= 

Buna yardımm bir hamiyet 
meselesi olduğunu, btmun için 
kimsenin mrlanamıyacağı ceva· 
bı verilmiştir. 
1\"etioede aidatın art:tmlmamam. 
ancak herkesin hamiyetine mü· 
raca.at edilmesine karar verilmiş 
tir. 

Müddeti dolanla.rm yerine asU 
azalığa 112 reyle Haşim Refet. 
Hakkı Er, 96 reyle Refet Ahmet 
93 rey1e ~lip Taş, yedek aza 
olarak da Feyzi Yükselle, Hay· 
dar Türe kul seçilmiştir. 

Asnn Sorgunun ~eni arkadaş· 
lara muvaffakıyet temennisin· 
den sonra 16 da toplantrya son 
veri~ı-. 

1 Bugünkü radyo 1 
s,ao progrnm ve memıeket saat a.. 

yan 8,33 mllzik 8,45 Ajans haberlerl-
0,00 mllzik P,15 Evin s:ıaU 9,30 - 9, 
t5 mUr.ik. 12,30 progrnm ve men\lekct 
~ruı. tayarı 12,SS müzik 12,45 ajans 
luı.ber!cri 13,00 mllzik 13,30 - 14,80 
mtizlk. 18,00 program ve memleket sa.. 
at ayan 18,03 mUzlk 18,40 mllzik 19, 
O~ mtızlk 19,SO memleket &Uıt ayarı, 
ve ajans hnberlert 19,45 serbes on da. 
k1kn. l.9,55 mllztk 20,15 kon~ma 20 
eo mtlzik 21,00 Ziraat muı.tı 21,10 mll. 
Zik 21,85 Ankara SOnbtı.ha.r at y&J'tt .. 

!arının nettccıerı 21,{5 müzik 22,80 
memleket sa.at ayan ve a.jıuıs h!ıberle 
ri. 22,4:S Anadolu ajansmm çor scr. 
vısı 22,55 - 28,00 yarmki program 
\"C ita pa.nı~ 

k~ı ol...mayor. 
I ondor bana garip gn.rip bak· 

tı. Sonra öteki oraya geçti. 
Bundan sonra Hevinğin ölüsü 

ne yaklaştım 
Ça.rc:.a.buk hareket ctmek1iğim 

lfizımken, ne&nsc durup bir müd 
d~ o manzarayı seyrettim. Her 
v:11~· hayatında çirkin olduğu 
gıbı. ölümünde de Girkindi. A;::-zı 
n.cılmıs. çenesi sarkmıştı. Ceke· 
tinin sırtmda kan lekeleri vardı. 
Elile hala yemek bıçn~ını tutu 
yordu. Bu halile adeta, öbür dün 
vaya cli bıçaklı r.itmisti. lntika· 
mmı orada alacaktı 

Omuzundan tuttmr. ve elimi 
iç cebine soktum. Cüzdarunı bu· 
lup <µkardım 
Cüzdanın i rrisindekileri arar 

tınrkcn. Yiireğiın güm gilm öt.fi· 
yordu. D<!rh""e.-ı geniş bir nef cs 
aldun. Yeı·ıı renkli r,ekimi bul· 
mustum. 

Fakat bu çeke elimi yaklaştır 
dığmı aırada, arkamdan bir ses 
işittim : 

- Bu rdbi ~eri karıştınna· 
nm doğru olmadığını bilmiyor 
musun ? •• 

$. * 
Bu ses bilvük bir s .. ı~hivet~e 

hitaT) ... ';vc·1•ı n··...,dil:n : Cüz 
da'l lı:'rı elimdeydi · 

Kn:pıd.a uzan boylu biri duru· 
yordu. Hic şüphe yok ki, bu a· 
dam, bu mıntakamn cmniy,et a.-

[ H:rİYAR bir kadm... E-
linde i!k:i mumla ağır a

ağır evine dönüyor... Ka.rşmna 
bir ba3ka kadın çıkıyor, iki L'" 
dmm k.onuşma.snıdıuı daha komy 
,JJ.C olııhilir? 

Birinci kadnı mımlan göete
nıırek bir sey ooyleımck ister gi· 
bi oluyor Öteki bu :ımkWu kO
b.ylaşt."l'zyOr: 

- Hayro!n. ! .. ?.füm mn yakı
yonmnuz büyük h::mmı? 

- Evet evladmı... Evimde e
lektrik yok.. kolayca gaz d:ı tc'" 
d:ı.rik edemediğim için, mum 
yakıyorum. 

- Bari daha ucuz mu? 
- N crede ? •. Her mum için 

altı kurucı veriyorum. Ve görü• 
yo?'Sllnuz ki pmmaJc kadar! •• 
Hem ne kndn.r dayanıksız eeyler 
bUsen.iz! .• Yemek yiyip, yatsı 
namazımı ktlmca.y:ı. kadsr; eri• 
~ip gidiyor .•• DU..c;.U:nün gece de 
altı h-ur'lJli! ••• Benim gibl bir fa
kir kndm için ... 

. . . . . . . .. . 
Gece vakti muhtaç olduğu

muz 13!k ~ elektrik, petrol 

miri olan Hinkleydi. İşin aksili· 
ğine bakınız ki, ben öldüriilm~ş 
bir adamın başı ucunda, elimde 
ona ait bir cüz.danla duruyordum 
ve bu cüzdanm icinde benim im· 
zamı taşıyan bir. çek vardı. Bu· 
nnnla. beraber soğukkanlılri;'1IDI 
kaybetmeden sordum: 

- Ne dediniz, sözlerinizi pek 
kavrayamadrm. 

- Bu vaziyet)erde her lıa.n?,i 
bir şeye el sürmenin doğru olnıa 
dığım bilmiyormusun ?.. Ben 
bu kaideyi herkesin bıldiğini sa· 
niro m. 

Cesaretimi topladım : 
- Affedersini?.., dedim. Siz 

her halde buranm emniyet funi· 
ri Mister Hinklcy~ıniz. Değilmi. 
Ben Struıson ..• H ntnor ııehrin 
den Stanson. 

Siz gelinceye kadar hndi&yk 
kendiliğimden alakadar oldu.-ı. 
Manıaıı.filı hi~ bir reyi değişti .... 
miş d~. Arkadaşlnr:m h~
si korku içinde ... Onlara ce ı.r"'ı 
verdım, I....eriki odada belJc iy, r 
lar. 

- Ala... F:ıl:at ben burad 
iken herhangi bir ı;eyi karıştır· 
mak size düşmez. Bizim l ~ ~i 
mizi biliyorsunuz .. E!inizdt ki nP 
dir ? •. 

Ctizda.m kaldır.>.rak : 
- Bu mu . d~dim ... Bılmem. 

Belkide Hervingin cuzdn.nı ..• H~r 
halde cebinden dii5mUş olacal: .. 
Şimdi yerde buldum. ~e 01duğu· 
nu anlamak üzere icerisine ba: 
kıyordum. Belld de lmtil'n izirı 
bu1ma~ ,.a,.avar1k b;r , 0 y ola 
bHirdi On 1 t• ıı'· ~ n....,., - tu4ll 
ben siz bu i ... te vn,..<lım c ı.m:; 
isterim. tstemeden bu i""in ieeri 
sine girdim.. Hıç ohc~z.-~ . 
· (Devamı t·a 

Ia.m.b::ı.sı., yağ laındll.i ha.ttll flit 
yanında mumun da önemli :rolil
nU lıesa:plamağa. mecburuz._ M-U
mu kimler yapar? Yapmak ıçin 
hnm :m:ıddefilne ne kndnr masr.:ı.f 
gider? t~lliği nedir? Nihayet 
bakkal ve :ıktar dük'kanlann..'l 
gelinceye l;ad;ır ne ~ t"ıyırt 
z:ımla:n görcre ~ ha.lkm eline 
gc~yor? •. Bize 1--..nlırs:ı, bu m!1-
to\·n.zı:. fa.kat içabında. bizim i
<JL:n pe.k lüzumlu oh!il~ nur 
menb3.I etrofı:rub. bir tetkik 
yapmak gerektiğini Z&Illl~J o· 
ruz. 

Elektrik, petrol, )' ğ Ye sai· 
re gibi mum :f'JYS.tm? da kontrol 
etmek fakir halkm i:;tifadesi j .. 
çin a.lm.mş C'saslr tedbirlerden 
blıi 01.J.c.-ın t.ır. 

HiKMET MUNlR 

IST4Nf3UL 

Gllndllz 16.SO da. 

Ak$am 20,IO da 

Müthiş Aile 
ıı: ., • 

lst!kW OaddeslnJ:e 

KOMEDi KISMINDA: 
Glln<:ttz ıs.sa d:ı 
Akşam ZO..'lC en 

SAADET YUVASI 
SON HAFTA 
-o

Beyoğlu Halk Sineması 
Bt.'Gtl'N 

Mıltlne 1 l do, Geoo 8 d• S Büyük 
Film blrdaı 

1 - Tan.:ın Kaç.ıyor. Connl Va~ ... 
mUUC!r. Tilrlqıe. ~ - Dıu:ala•r de-ram 
edttlı: n. Z.ım.'h Le.1n::Jer. " - !?L Mo 
to lfa3 d!.ıll= h.ıırsı . 

-
'ıiOIUtlc:t 

Gtın' 
1o;'!u~ 

o le 
llünır 

1 5l!?U 
li ntın 
tms ı. 

Paza.r !Pazar t~si 
21 .kan. 22 .kan. 

Z.illıl00<> : " Zflh.lt-l't": 3 
I\lısrm: l ~ •ım : es 

Vd ıl r nı 

7.22 2. 9 7.23 2.!l:J 

ıı.ı ... -..ıs 1-1 7..23 

J4.Bl .'8 u 2 !J.48 

16.AI t Hl.« 12.00 

18 "2 1.l:h.' 18.%S tJm 
r..s ı 1.2.ül ı;.s:> 12.51 

Altın fiyab 
• ,Itm fiycıt:::.:'l ~tt!k~ ~1IkW· 

me!tte::iir. Evvc., ~n 27,70 lir:1 
olan Rf'C'."d ~ 1 mı • n 2S 11 ... 
10 kuruffi:u. 
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.&tJlnMaoera ••maaı 

Me~hul Kadın 
Nakleden: Muzaffer Acar 

27 

KaJ'IP aranıyor 
Bir Wt.-. 

evine pimi• 
yen cırt& ... 
teıp ta1ehlA Ne 
cati Boclar, aı-, k....- ıw· 
vert ellıile .. 
Yalında Jrlılnre 
react ~ ,...,.... .... 

21. 12. 941 

için llJIH#:lif eıtenceıer terUp ~ 
diyorlardı. Mmıeodlıller baloian. 
avukatlar balolarr, doktorlar 1-; 
lalan. talebeler ve hattl şof&ier 
baJolan ~eflenoeleri 
olaJoı' w bu balolanla eaki -· lttlertnden hiçllir şey k..,t;etme-

tep ... eli Jf.• 
1* 1- )'ee 
l'llıl bilen ... 

~t m ~ wa.. bla. 
lllJnde 8adettlD Beı9 lıllcllmılert la. 
..m,et namma rica cılamlr. 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMA TiZ 
IEVRAl.Jı, KIRIKLIK VE SOTON AGRILARINIZI DERHAL KESER 

yen Rmlar goçlillde biriktirdik· 
1erl blıbç yQz frangı bir pcede 
yiyor, ertesi ~aç kalacaklamu 

..... lcalmacla Giacle 3 Kate Alınabilir. Her Yerde Pulla Kutulan 111'&rla l~nnt• 
MJ ,..._, 

dBlflnmllYor, felekten bir aece a· .H--&.&!'ib ... 
çaW•kla halin bltün &eJllllll u· ır munsua çır&81 latanbul. Gümriilderi Batmüdürlüinden: 
nutm&k, masiden bir gtbt )'918· aranıyor 

mak~':1~. aeoeler- Eli iie yat.pı ,ece~....- Qae.. 
oe ~ •'klmiş aimokinler, re blr mlrettlp çıralma thtl,.ç 
rmduı geçmif tuvaletler ve nt· vardır. Sut 8 ile T anuımda mat. 
b&)'et 1-lodan çtkmca yine eaki baunmda R. IJ.'e milracaatı. 
§Qlör mevldine ~n ve eaki ar ı------·-----
kadqmduı arkadqc;a ba.btJ1 a· ı.----------. lan mı aeaeraııar. prenaler, )(o. 
Dit ati Jaacsu bir kadma.fevb.· 
ilde tem ediyordu. 

G&dOltl ba feci mamaralarm 
tslriııden JrurtuJamıyaıı Monik 1 
nllayet Ruslarm yardım cemi' 
yetlerinin umumi idareBi olan 
?aıpr'a dahil oldu. Fakat bu 
pidJde l'ran8lz hayır cemi,.ı· 
lerlnln itile beraber Rul hayır 
cemi,.tlerinin iflerini de ü.mine 
alan Konik yakın zamanda elle. 
rinde bet J>U8. . k:almıyacainu 
biliyordu.. Haıbukl bu yeni va· 
zt:ffllli kendi g5zQne bile gQzel 

Kanije 
Muhasarası 

nimılc kemal'in ,.,, ....... ... 
_..,.. llldıJ:) ... -

.......... dla..,. .. 
dbta IClll tıPluwr llıkl'llr ... 9'* 
lllr ..... ...... _ 

..... ,.., f/A&ft ........, ..., .......... ....... =::ı ve bu battketl ile ph· bllJ6dlliQne kendisi de ,._ ________ _. 

emin balmıuJOrdu. Malt müeJdl· llta aeilıl ~,erek blWln , .. _______ _ 

iflerl bir gQn içinde bıralanab 
bir an olsan dQP'mrriiyordu 
bile. itte bu eeıbeplerle )(adam 
Dobanof bu güzel itleri daha 
laıvftıt1i 6!rle takstm etmeği 
dllllnt!Jor, yeni kuvvetli phei
,_... anyordu. 

DO&Toa 
HAFIZ CEMAL 
"LOKMAN HEKlll,, 
DAlltLln: llC'll:llA8al9J 

DhuJOla iM 
Muayene •atlerl: 2,M.Tel: unr. 

l'akat bu illeri kimlerle taksim edebbilbdi! , .................. .. 

...... 
SP 
DKY 
WK 
vs 
A 1C G 
NA. 
CPS 
Bil& 
GH/Ml'B 
A C 
SK 
Adr .. .. 
PY 

AdrH 

DH 

eve 
NKPO .. 

" ALV 
p 

Adre• 

" .. 
" 
" .. 

Jllkdan 
Ne. Kilo Gr. 

188'13 9 000 

11886 3:.S ııoo 
11 18 000 

1180 46 000 
11618/18 118 000 

9820 11 000 
909 94 000 

46U> 000 
868 16 000 

22084 148 000 

Muhtelit •90 000 
31 000 

140 19 llOO 
7315 6 000 

4 200 

124 3 800 

100 o 525 
Bt1A. 153 000 

.. 65 l500 

.. 217 700 

1/10 173 100 
13/18 97 500 

22/28 35 000 

n 17 000 
ıt 17 000 
H 24 000 . 

Delert TeadllMI 
Ura Ki'. Ura Ki'. ..,. cllllll 

ü.m taklit dert bplJ 1C1 tpe1' 
7" 33 56 00 Ue mtırettep &Jet meMa-
208 17 15 60 Pamuk kurdele 
74 02 15 66 Ataç çerçenll fotıDlr&f rulo. 

286 78 21 151 P'ototrat ataç çervaveU 
1087 86 81 60 Bagallt prls 
262 92 20 00 % ıo d8D az lpelt ba'ri JtlD 
ısa 84 14 00 ipliği boyalı pamuk meuucıa& 
888 73 78 00 Arpa 
122 93 9 26 Pamuk memueat 
63 78 4 80 Adi cam kavanoz 

181 40 14 00 Ataç Umon l&Ddıfı 
52 88 4 00 Ak1ml&t6r 
62 211 4 75 AkJml&t8r 

261 33 19 80 Hulr f&Pka taalalt Ctlot 1'12 
Kupklan ve yandaki bey&S ip 

224 3• 17 115 ürme mayo 
Alemlnyom kaba mamdJ&ttaD 

86 70 5 00 re yedek aksamı 
tkl taratma ııellllott yapııtırıllllll 

7'0 64 5 315 zorluk !pek mensucat 
161 79 12 28 Hqarat itlltma mahau• m 

76 20 5 75 Paradtklör (Bemol) 
H2 33 33 20 Parke ve tabla cllbı 

bplrtoıu prap (ICcneblye 
860 39 27 20 mek üzere) 
346 99 26 1() ?splrtolu konyak " 
211 02 16 00 ~eril meırubat " 64 72 5 00 1aptrtolu içkt rom .. 
113 77 8 70 1aplrtolu vermut " 147 00 11 10 Şekerli laplrtolu lçkl .. 

JıloDik bu dilfiinceier içinde bu
lunduiu maJarde. teAd(1f hayır 
-.etler ldtlJODOn verdiii bu b&
locla bılllma Amerikan Fran
- ..... Sttltvan'J çıkardı. 

SABlBJ : ASIN US 

Bauldıfr ver : V AK1T Matbau1 

Ummnt neerivatJ idare eden 

1/12/Ml GODl11 Akfam gazeteıdle ilin edi1dilt tıaere yukarıda müfredatı yuılı e,ya lMt aayılı kanun 
11/12/Ml ıtıDJerlDde açık arttırma BUMtlle yalnız 26 12/ Hl gUDQndekl •bt Bene~ 

~ il ı 1 *1an ::m•-
bu iki kadm miltecessis ve uzun 
nUÜllH& ~ iliii.diiler 
~ ....,_ duyduklan miltekabil 
•••• ,. ifade eden bir tebes• 
sillDle birbirlerine RWctWer. ilk 
defa a ~ lmı Sulivan 
oldu: 

Hariiye Yedek S•y O.utundakı Sön alma 
Kolllis,.u illnlan 

Kapalı sarf ~ lılD illa kum ~ mOn•ka•;ra kcıDmuflur. Jht. 
..ı '" Jauaal prtlan ~ s&'lllebllir. thaı..ı 7.1.942 çarp.mba .g0-
118 aaat 11 da ~. JIUftldrat t.mlnatı HJ.llO Uradır Taliplerin 
..._ .. tfndea 1ılr aut ftftll tüUf mellbaplarUe Ra.rtıı119 Y.luıu .. y o. 
.... ,. .... , ... man-a.n (l1CK4) 

••• 
s.ı-&ı art uaJlle m ta plrlma ..,..n•7a konmu,mr. Evaat ve 

--.S fMtlan '" ....._ ...ı.m ......,.... sertUGp etrenllebtlir. tb&Jr 
il Uta aaJı sld aut 11 ela ıaplwxHrr. llu'nldrat temınatı 8e50 Jlra
.... 'bllplerlD lbale -*d• 1ılr .. t WNI tüllt ınektuplarlle Harbiyede 
Tellllrm .. 7 olmlmllla JıDoıalıqw ldneutauı. (110415) 

••• 
Kafalı art uauUJe 4llO ta 1ııaJpr mlMlrMa;ra konmu,bır. Evaaf ve 

...... ,...a.ı ... tıelltm ...... llıamlQaoda l&lltlP ocreaueblllr tııa 

... 8.1.la aaıı ltlzdl ..ı 11 dl J'llpllaoe'o/'. )(Uftkbt temlJl&tı. 6S76 

...... 'r.llpleltD lbale _........_ bir aut wnı tüUt melduplarUe ko-
lllçw lllılrwQan. (llCKI) 

••• 
ıra,.11 sarf 1..ıDe IOO toD JIOluat ntAneJre•7a konmuttur. JCvaaf ve 

.._... ...,u.n '" talim maUlll 1111• 1 F da l&'llUp etr-Deblltr. lbale-
11 'l.1.N2 CU'fl.lll._ cllDll -t 11 de "'8IMaldD' lluftkkat teminatı 
Gll llNdlr. Tallp1erba nw. autbldlD 1ıbt -t •neı teklff mektuptarne 
_...,..... Tedelrm- olndmlda ~ ldracaatıan. (1104'1) 

••• 
Pwıtdda • ta )llrlao atla .ımaceıırtır • .,_, q Jauull prtaan ko. 

5 

1 ... stldlelılllr ..... ~ .......... 1led9ll '' Jaaruttur. lb-. 
ltıll 11.12.1'1 alı sbG .. t 11 de ~· TaU,laba temlnatlartı• Har. 
...,... Tak amıay OJmlanda ........,.... maracaatıan. ''11132,, 

••• 
Pwrlılda 100 ta karta 1ıalda atm ebpaoelgbr • ...., ve buwıl prt., 

lan~~- ..... ~ mall&llPIMlll ........ ı• kurut
tu. !JsaJelıt 22112/INl puart.-t -.at 11 de ~r. Tallplnln kat'f 
-...tsarne 1ıldUde Ha~ Tlclek ft._y Olndunda kom..,_. mllra 
-u.n. ••ııea,. 

••• 
Kapalı art uau1lle '°° • ,..sı mercllllek m1blakaa6• konmUfbar. JDv. 

ııat w lııalulll prtlMı komlqrıada ıarme'IGr .. toO tcadaD &f&II Ohn•m•k 
-. taHpıeıta J,eldUl bbul cıbmar. !ba1eill 8.'1.M2 peqembe gllıall aat 11 
dl ,..,.a.caJdır. lluvaldrat bqntnatı 18' Uradlr. Taliplerin lhal• aattnden 
1ılr .at ene1 tekUt me1rtuplarlle Ra1'11119de Yedek Slllıay Okulunda Jro.. 
.... , ... lldlracaaUan. "1111',. 

biDCeı' 21, :H, 
rOlmek asere atıJa-ktn'. Satqtan Ot gUn evveline kadar e9ya 9 - 12 aramnda görllleblltr. Satıf 

aaddlafndelsl CHmrllk Sabt JIQdQrlO IQDde aat 13,80 dadır. Kanuni veat kalarm ibrazı ve teminat a 
.... ı ıı 79 Jai4ar ,atmımuı lbnndır. Bu etYadan mada muhtelif günlerde efY& •bfı yapılmakta olup 

( }IJI' •• . S' ! 1 o • ...,., , 

Bütün Türkçe aazetelerin çılaneclıiı aünlerde • 
BL\YRAMDA ÇIKACAK j 

Kızılay Gazetesine ı 
Yerllecell D .. IRP l(da: 

"'"h m IL&XmLlll ........, .... -• ı E 1'iılllr. 
Aallıua Ont' 1 • .... • ......... W..: ........ 

.. •J' ......... Ge lwaqtur 
_._.,._ . . . . 
... -· ... - ·-
•• r 

İstanbul ikinci icra Memurluiunclan: 
37/3784 
Bir borçtaıı dolaJı mabcuawı paraya ÇeVl'ilıDetılM karar verilen ve ta. 

mamma 11110 Ura JcQımet taktir edile Usun çaıpda Boca bamsa 111t1.b&11e. 
&luln Uzun carp caddıellbıde eaJct 121 ,.al 2'18 No. ıu :ıcarstr tırmdır. 

Bina ıcan lcad1mdlr. Elektrik teslatı olup lçblde bf_.sar oturmakta.. 
dır. Ono cameldn olup met!lalln ll1lllftda antlt-eden ırmturupillkla aynlmıı 
dUkk&nda -.,da 'bef Ura kira De Vellbl Mal' Jdracıdır. 

Flnll: Kapudaa .....tm çlmeat.o ve..., dlltell aatlnye strmr. Solda tez. 
glh mahallL Bil' buama1da çrkdaa 9llDlnl lanlıt Jarmaıı balla dGfelidlr. 
Salda llaert ~ bmerli odan. d9pOllll 1UDlda tuJ1lmlıalı kuyu ve tmnın 
ön kımudır. J'mıun mmlni at.o tuıJaai cM!felldtr. Ha.len börek " çörek p' .. 
firilmelrte41lr. 280 ekmek plflrecek vtWattadır. Taa tan.ıtaJd aralıkta k1Jl • 
han kapalı olup tıma ba JdUbaa VUltallJe ~. hmm &ı kumı 
tavam pot:reJUdlr • 

111r1ac1 a&ı Ya tarafta ıe moalk ••••kla czıam. YiDe _,dakl ka. 
pıdan puen araldctaıa fmDm a.t8De çıkılır. Arbda. fumm Q8tt1nde bamur 
ha.nesi vardır. o.uı Çlmeato kaplıdır. llerdlWDclen. oıJatan taflıkt& blr bell 
koridor llaerbae tahta ile Qr'11mJ1 dllrt oda olup tavam tenez kemerlidir. 
Fırmm &lOnde ....ıce menu olan mermer tq yerinden çılcanlarak tac&h 
mMe"iMe bulmmaa"acbr • 

HUdudu: Tapa lıa1* stJıldlr. 
Kwb••: Kadubro ıe.tıtt1 sfbidi.r. 
Mukflr PJl'i menlmlOn 1/1 JmMlli. 
İfbu P1ri makuUbl arttırma prbs&mut l/1/IU tarlldDden ltlbann 

No. D• t.laıalıal tıdnca icra claiNlbdn ••nen mamarumda laerır.IA 
sClnbllm89i IGbı acddn'. 1lllıda Jdlll OlaDlardaa tul& maJOmat almak le. 
ıe,.ıder Sfbu ~ ft ..,. No. ille~ mtlneaat 
etm.Udar. 

2 - A.rtt1rma.)'& Jttkak lCbl yu_. 1Ql1ı ıa,m.tla " T,I Dı.tlıaUDde 
pey ak- .,.,. mlDI 1* bNlk.... tllDllat 1Mktabmm tndl edecüttr. 
(lladde 12'). 

8 - ipotek .mlbl alece"du1a diler •llbdaı1ana w trtUak haklan 
ahlplerinln pJrt menlm1 a.utDcleld Jl8klanm .......,. t&ls .,. ......ıa 
dair olan ldd1aJarml lfba 11111 tıuUalıadlD ltllı&Nn 115 sQD lQIDde evrakı mGL 
bltelerUe bUtlkte ~ ~ icap eder. Alrlll belite baklan 
tapu 81c1Dl de •bit ohnac1ılrıQA abf bedellnbı pa71apna......,. llartç be 
hrlar. 

' - a.ı.terUa ltlDde arttırma,a lfUr8k edenler arı-.. prtmmeent 
obmat ve Jt1sam1u meJOmatı almll • lıaD1an ......_ bbld •tmli ad 
.,. ıtnıar olaııluı1ar. 

ı - 0a1r1 ma1m1 ıt . 1 • Hl tarlldJlde PMU'tell saao ... 1e 19 kL. 
da!' t.taabal tldDOl IC'ra m•llUIJ'l1alallda 00 da ~ ._.. en ~k 
arttıran& lllale olunur. fa kadar ld uttırm& bedeır •11'1 mealml • tall. 
mbl edlbldt olaa 1aJmetba • M 1' Ti ibd bu18ak ft .... 1.ıııtıt,.tn ala. 
atma ~ Cilan ..... allıoalddar o P1l'l mmkal • t.ılİDlll dllııdf ... 
bu mretıe ~ $n meeJrMaraa ...,mıı•Man talla olmak w baDdaD 
bqka paraya çevirme ve pa11qtırma .....ıınm '*-vtlz etmek prttır 

fa1't h111• 1ııll' '9111 te1dlt edH••- ea tc* arttrraam t~..ıı.ıcı leşi. 
-" ... arttırma• ...... twMltt ..... - ı. "'tıu1blae tel&. 

Baker Mağazasında 
l!lrkek, kadm ve cıoculclMa _.... 

Gabardine, Covercoot ve Trençcoot 
Kumqlanndan mamaı ve her saman oldutu.l'lbl en il& cln.td 

MUŞAMBA ve PALTOLARIMIZ 
Mubtenm mBtt.rllt'rlnln ermine l.mUe ~-

1 
stanbuı Levazım an11rliğinde11 verll111 

narıc• asker ~utaab .ıanıar -Beher tanesine tabmln edilen flatt 110 ku?U§ olan 20,000 adet ,U 
tutu 26 19U Cuma günü fi at 15 d Ankara M. M. V. Satm alma 
yonunda pazar:ıkla satın alınac kllr. 1 teklUerln 33QP liralık kat'l 
ıarlle belli vakitte komisyona gdı 1 lerl. ueao-ııs 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Mallam. '9 1,1 tem). 

Cimi Mlkdarı meaB. natı 

Lira Kr. Ura Kr. 

Fıçı çeJıber! 320fı Kg, 6.1.9" 
Huhtellt clna matbaa mu. Açık 
rekkebi ve levazımı 22 kalem 2430 10 182 26 e.ı HJ 

1 - Yukarda clna ve mıkdan yaz ı m lzemc hlsalannda 
WIUllerle atın alınacaktır. 

2 - 22 kalem ma.lRmenln muhammen bedeli, muvakkat t.mln&tl 
amda yazıtıdır. 

8 - Pnz..'irhk lUzalannda yazılı sün ve saatlerde Kabatatt& l• 
bhıumda merkez mUbe.yaa komiayonun yaptlacaktır. 

4 - uat.eler .ıs.al •eçen 1Ubeden pBl'lUllZ &lmablllr. 
es.- lateklllertn pazarlık lçln tayin olunan gUn ve aaatte ,r, T,I 

rne paruiyle birlikte mezkar komUıyoaa m racaaUan. ( 

dtıteın Balı sQnG aaat 1e ya. kadar ı.taııtıuı !ldııct lora metpuıtuıuaa 
tlrma bedeli •tıt Mıte;veıdn aıac:atma rO halli olan alacakldarııı 
dan tuıa olmak ve bundan bqka paraya çevirme ve paylapıa '--•--· 
ftDı tecavüz etmek ,...Ule en ç0k arttın.na ibale edlllr. Bayte fasla 
delle alııcl çıkmu.a ihale ya.pılmu ve 8&tl§ talebi dtı,er. 

e - GaJrt meıakul kend.ialne ihale olunan 'k1mae derbal veya. 
mOblet içinde parayı "1'1fteaae ihale kararı fealıoluııarak 1ten.d181~• 
en J11lmek tekllfdo bulUll&ll kim iM anıetm!f oıdutu bedelle almaB 
lura ona razı olmu 'ft:y& bu1'ınmnsa hemen :yedi glln mtlddetle 
ya -flbnbp -. gak arttıruıa ibaJe edlllr. W ihale arumdakt ...... ~ 
sQDlu lçba % G den beap olunacak tabı ve diler :unrıar 
bwt blmahmm memurl:yetlmlzce alıcıd8D tahaU olunur. ( 

1 - Alıcı arttırma bedeli haricinde oıarak ya.buz tapu fe 
...uk vakıf tavla bedelln1 ve lha.le ka p l 

111lteraldlll Versfler, Tenv rat ve taıız ve il 
wlllt BeJec1ı9 rllıamu.,. mOteraklm va1uf lda" al al 
tmna bedellnden taSi1 olunur. 

İfbu pyrt menkuı yuk rda g3at rllen tarlhd İstanbul lldDol ~ 
murlutu odumda lfbu ve g6ırterilen arttırma ıe.rtnarm ~ ,. 
oatr llAll oı-ur. tası•> 


