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·~ ' . , GÜNLÜK Sl_Y ASI l-f ALK GAZET~S/ -·-- Her yerde 6 Aaruş "' 

~ ,:;,;ye~i:ı~::~~11 B. Millel Meclisinde 1-BiS-v E Kfli"MT z· .... l 
. • -.. - . . : • • 1 • • • . • l ~· ( 1 ... ~~-~~--• Bi% dünyanın en uzak 

6ir lcöıesinde ,,ı., mil/din M b' z· G h E I , f · h14kkına tecavüz •dildiğını e us ıya ev er ti i nin me ruşat faslına geçirileceJ< para, 
J Doktor Refik Saydam'm Cenup v-i• 
! l&yetlerimizde tetkikat için bir i! :i-r
• gün daha kalacağı anlaşılıyor· !f;:1;,.:,i~0"~~~t;~~:~lUt:;t bir balık müfettişine verilecek harcirah ve köylünün derdleri 

l;rt cani. nıyor. Jl'lr. Roose- ----'---·~~~~~~ 

1 ;:~~~: :~:ı;;:;"~~:;:1:i:"~~ dururken Sümbülün ekilişinden bahseden radyo memuru 
j,.;;:0,~~~;~~::s:~:~:;~t~:~.;;: hakkındaki itirazları çok hararetli münakaşalara vesile oldu 

Başvekil, dün otomobille Sili/- : 
k eye gitti v e akşanı Mersine dö11dii i 

L"ıer .. nuniy.t • e teşekkürle 

! -. :. ' .,,·· 
~, ~ .. 

Ankara, 15 (Yeni Sabah) - :Mezun bulunan n~ ayın l 7 ! 
sinde şehrimize gelmesi beklenen Başvekil Doktor B. RC'lik : 
Saydam'ın ceml}) vilayetlerinde tetkikat yapmak i.i7.cre bh· iki ı 
gün clalıa kalal'ağı söylenırıcktcdır. Tahmin edildiğine gö11: : 
Bn~vekil 20 Kanunuevvel Cum,u tesi giinU ~ehrimi7,e döıımi\e: i 
bulunacaklardır. ! 

l b' b t Ankara 15 <Yeni Sabah) - lcrinde yapılması istenen Bııhraı17ı giinleı·de ze 1ze1 e 
da ~~;:n~ ~~m.li~i;'~n<~ı:~~; Hariciye, Dahiliye, Maarif, 2.ô00.000 lir alık miinakaledir. Bunun üzerine bütçe encü-

ı • Başvekilimiz Silifkede 
~ :Mersin, 15 (a.a.) - R:.ıT.ıckilinıiz Doktor Refik Say-
: dam, bu sabah otomobille SilimC'ye gitmişler ve akı;;am Me, -
! sine a\'det etmişlerdir. 1 dnfaı.L~ muvaffak olma~ı .Ame- 1 Sıhhat ve İçtimai Muavenet Hele mefru!;lat faslına geçiril- meni ma~bata muharriri B. 

nıerikanın hayati menfruıtlcıi 1 Adliye, Zil'aat, Maliye ve Ti- mck istenen bir miktar para, Hüsn\i Kita~ı küt·süye ge1e-
icabından. oldu&'Ulm bildirmi§tir. caret Vekillerinin de hazır Ziya Gevher Ji.::tilinin heye<'aıı rek: 
:BuJgar radyosu bu havadisi \'er- btıltuıdıılcları bugünkü Büyük h bir müdahalesine sebebiyet - Yeni yapılan bir binada 

764 ev, 'f mek ft! p 1 1 hasta. 
hane Murmarİ$ t1e M i/asta 
da 45 l"tJ 1ıasara uğradı , 

Yopağarı nahigeşinde z arf!r ı' 

~ ; 4'. ..... . ........ ........................................ .................. . 

dikten sonra "bunun böyl~ ol- Millet Meclisi toplantısı çok verdi: fersude mobilyc kullanmak 
duğunu bilmiyorduk,, tarzıud•a ı mfuıakasa.Jı olınustur. - Bay Reis, sorabilir nü- imk§.nı var mıdır? Yekııa- BÜYÜK İAŞE 

P-roJesi hazır 
rnfınalı bir cümle ile bu sözler- Bu milnaka~alı · konuşma- yim .. , Mefruşatın şimdi za- :ı:arda bu iki milyon altı yüz fa zla ••• 
den duymuş olduğu me.mnuni-ı lara sebep, bazı daire bütçe- ma.nı mıdır?. . (Sonu sayfa 3 ııütun ,; de) 

YeLqizliği açığa \1umuştur. ""••••••••••••••••••••• •••••••••••••••""' Türkiye lehinde Ameıikad:ın -

... ... - - ...,...,.. . 
~tuğla, 15 (n.n.) - Hu

gfüt saat fü:te w 14 sula
necta st-hı·i.mi:ıdeı iJ~i :t~lıe
le o.tnmŞtıır. Hu yer Mıı·sm-. 
tdr.nnd•ı iki lii~ ~·:na.lan -

Wiikselmiıı bir se.siıı Bulgaı· kom----'\ o K u 11 a r 1 m 1 z 1 n §ularımızı neden böyle kendile- T• 
rini zaptedemiyecek kadar ı,;inir- ımes yazıyor: 

~~::~. ;~~~~fjm~:1t~~~~~~ "Bulgar hunku,..._m-e·ti K 1 ş tat ı· ı ı 
·----m 

le Bulgaristaruıı ya.pmt§ olduğu 1 

şu küçük jestin elbette bir ma- mı'hver tahakku .. mu naaı olacağı aşikardır. 
TUrlciyeniıı kendisini ınüda-

fc'a•ya ttıuktedir bh· hnle gelme- altındadır'' 
sinden bahsederken Mr. Rooş;c-
ve-Jt'in Ttirkiyenin hür ve ırıi.is
tctkil bir surette paYJdar kalma
.,ını murad ettiği aşiki'trdır. Tiir
kiy~nin bitaraf kal.mak ve bir 
kısmı insan.iyet.i harp 8 f etlcı in
d~ masun tut.ınağa hiımwt ct
:mck yolundaki açık ve ~aınilni 
siyaseti m.alfım olduğu ic:iıı Bir
Je~~k Amerika Devletlerinin 110-

litikturu.z hakkmd:~ ı ak\ iı· \'t~ 
ıntmnuniyet hisleri duym:u;rn
Q:1 •ıe bunu üade eunıe.;;inde lıic; 
bir ga,tri tabiilik tasavnır ctli
ll!-mez. Buuda. siyu.:;i ,.e gizli 
b:r maksat aııarı:ına.ı•ı çok mana
ı;ız olduğı.t Jq1.dar Türkiyeuin s~
lamet ve bekası Ameı ika için 
ha.yati bir menfaat te::jkil ctme
ı:>inc ~a~ak ve bu yoldaki söz
lt>rc alınmak da doğru olamaz. 

Maneviyat cihetinde <ılduğı.1 
kadal' maddiyat \'e tekuik sa.
hasında. da temin edilen tcı nk -
klk'r ııeti<:c-;incle dUııya. pek kü
çillmü~tür. Jktısadi münasebct
lerı.n ince ve k.arışık şcbcke~i 
diinyanın biitün parqalun aı a
eında biı' illi~ıal ve tesnnüd vii.cn 
dn. gelinni~tı ı·. Tüı kiye ilo Ame
rikıa ll\.esarı.: ilibaıi)le birbir
lerinden ('.Ok uzak olabilirler. 
Fak t ctfinyanın ı;i.ikfın ve hu
zur içinde yıu~ayaı ak çalı~mı:ıın 
\'e rı:ofah \'(' sa·aclcte nail olma
tu hwrn~unda kendilerini biı·-

• b1;Jcrine pek yakın his~etmele
ı-ine hic:; l...ir mani yoktur. Oı:;
manlı impı.ıratorluğ·u yanı ba
ı;mdaki garp düuyu:;ına. uzak bir 
na.zarla yab;ı ncı \'e seyirci \'a
ziytti içinde kalmış ye modern 
ceı ey:ına bir Uidii k:ı tılamrınıı~
tı. }'akat Atatürk Tiirkive-si 
için en nıi.ihiın gayeleı den 'biri 
ni "A\Tttpnlıhtşma,. teşkil ettiğ·i 
maliıındur. 

Türk iııkıl.:..bı 1.1ukadderatına 
sahip Tfü'k nulletiniı .. en tabii 
rejimi olarak ciimhuıiyeti lrn
bul ettiği ~.unan, benliğinden ,.e 
şa:'hsiyetinden hıç t~ı· f edakariık 
;yapmadan bu modern garp ltÜn
ynsında mevkiiııi ve hıssesini 
ahnak istemişti. Türk harici siya 
seti tetkikten gec;irifüse on se
kiz sene<lt>nberi deği~ruiyen a
p.a hatlardan biri işte bu sekilde 
,öze çarpar, Beynelmilel siya -
ııette itimııt ve emniyet telkin 
edebilmenin en birinci şartı dfuı
~-a. ımedeniyetine ışık hizmetini 
göıırr..ü~ yi.iksek ideallere ve ah
ifı.k1 prensiplere riayet etmek -
ten ibaret okluğunu takdir eden 
Türkiye dahili siyasetinde de 
en selim prensipleri takipten 
geri kalmamıştır. 

Osmanlı saltanatı hakkkuı • 
da bütün garp dünyasında be.s
leneıı fikirlerle bugün Türkiye 
Cümhın"iyeti hakkımla kabul 
edilen telakki arasında. yaınla. -
eı.ık 'bir mukayese memleketi
mizdeki değişikliğin derinliği 
halkkmda kafi bir fikli' Yerebi
lir. Birleşik Amerika Ciilmhu~ 
riye;t.Jeri Reisinin 'rurldyeıtin 

t·kuu .. v13 11ürriyetini Afneri
kan ıı h:ıyat1 mcnf aaıtlorinden 
r d c "bilmooi için Yakınşaı.ık -
ta Cümhuıiyet Türkiyeffirun 
muc1'!:eler :v~uatmış olması icaıb-

N'VVV'VVVI~ 

" Filo/un miiteakip iham~. 

ti müleyakkiz Tiirkler•, 
yahut Ruslara müteveccih 
olacaklır11 

VVVVVVVV'V'VVVVVYVVVvv 

Londra, 15 (a.a.) - Times 
gazetesi baı;ımakalesinde :ıun
lnrı yazıyor: 

Blılgar hükl'ımeti, BUyük 
Britanya ile Birleşik devletle
re harp ilan etmekle tamameıı 
Alman ve İtalyan talıakkUmU 
altında bulunduğunu göster -
miş ve çapulculuk projelerine 
tam sempati~in i isbat etmiş
tir~ Meslek itibarile tarihci 
olan profesör Fil of, menılekc
linin iyi an'anelerini terket
miljtir. 

Bun<laıı sonraki, ihaneti hiç 
şüplwsiz müteyakkız bulunan 
Türklere veya Ruslara müte
,·eccih olacakllr. Fakat Rus
larda muafiyet vardır. Bul -
g;wlaT'ın yapacağı harp ilanı 
R ushm.l:ı hiç bir tesir yarat
mıyacuktır. 

Resmi harp 
tebliğleri 

Va~ington, 15 (a.a.) - Har
biye nezaretinin tebliği: 

Filinin: Luzon -adası üzerinde 
dü::;ınan hava kuvvetlerinin faa
liyeti deYam otmekletlir. Kara 
hareketleri Luzonuıı f?ima li gar
bi kesimlerinde w Legaspi ya
kınh:rında devam etmektedir. 

* Va~i~lon, 15 (a.a.) - Harbi-
ye nezaretinin gece tebliğ"j: 

Fllipinlerde düşman fa,aliyeti 
devam ediyor. Umumi va.ziyetıt.e 
baııka. bir dcği~iklik yoktur. K:1-
ra hareketleri, Ar>pari, Vig'an, 
ve Legusni bölgelerine inhis.-ır 
etıni~tir. Hnvai'dan taınamhı
yıcı ,hiGbir ımallımat gelmemiş-
tir. 

eder. ÇUnkü bundan otuz kırk 
sene ev,·el Amerikıada bu sözle
ri ağzına almağa cesaret edebi
lecek bfr Climhurreisi çıkamaz
dı. Bugün böyle. beyan;ı ta im'kan 
verecek surette Amerika efkfm 
umuımiyesiııde bir değişiklik 
husule gelmişse bunun 5ebebini 
Türk Ciimhuriyetinin içeride ve 
dışarıda takip ettiği sulh, hak 
ve adalet prensiple-rinde, tek 
bir kelime ile Titrkiyenin siya
setinde aramak zaruridir. m
ğer Bulgar ltom5ulraımız hala 
mazinin ihtiraslari, kökleşmiş 
fikir ye kanaatleri ve taassupla
rı içinde saplanıp kalmış alına.
salardı ve yanı başlarmd:ı vu-
kua gelen değisikliği takdir ede
bilselerdi bugün Ti.idciye Jıak
kmda AmP.rfü:vlaıı işıtti'klori 
dost~.ne sözlere hayret etmC'z
lerdi. Ası1 ha.yret edilt:cek 
nolrt-a dünya <leği.§&likleı'inden 
haberffiz v.aşayanlarda ve ikendi-

• 
erı 

mı~, ;yedi yiiz attım'.'! dör t Umumi işleri tanzim eden esasla r, 
e'•le (Rfrt olrnl \ e bir hasta- .. 
wne .. ı~~n~m~_a hafif Iıa- dün Başvekaletin tasdikına a r z edildi 

-~-~--·ı~-----
sat' ~oı·nlmu~hır. 1 

1;-,trl,ı ~aı1\r gören Yapa-j Ankara, 15 (Yeııi S;ıbah) - Huhnbota ~-aı•tfan unu h"r-.ırı 

Maa ri f Vekaleti, Kurban bayramı ile 
Yılbaşı, sömestr tatillerini birleıtirdi 

ğau ııı.t.hi)e~im• vila)~fteıı Umumi bıje i~le1 inin tıuızırn: Ye Ankara, 15 l 1eni S-ab"h) -
lUO !-,<adır ~tiıulerUmi~ür. ist!kbal için bu mevzuda ie;abe· Bu~day, çavdar, arpa, yukıf n 
Afan w.ri.'!>•k:wu·nmla lnrl~ den tcubirleri. almak lir.ere Ti- malıliıt fiyatlarına yapıları kil~ 
t>-Ydt- )ıa rtf, iİt,\ e\'(l~ raıta caret Vekaleti 1-aşe mihte~ut·ı ba~ına. birer lrnruR z:ummıı h~ 
ba."'ıti.l' cıiurnşhır. B. Şefik Soyeı in niyasr~tindc a'•ın sonuna kad.ı.r mu1ehcl' Qı, Ankara, 15 (Yeni Sab:\h) -

Okullarda kanaat notu devı·ele
ri sonunda yapılmakta olan din
loonıc tatili bu devre kurban 
bayı a:mı ve y·rıba~ı tatillerile 
vakın toe~adüf etuğ·i için bun· 
ların birleştirilme;.;ıi tekarrür 
elmi~,tir. 

Bu suretle köy enstitüleri ıın.
r iç olmak lizere ilk ve orta öğ
retmen okulları yUkseik devreli 

Fransada 
tethiş! 
--o-

ol:ı.nl:aı ı ile yapı, w.ıta okulfa.ı·ı 
hariç olmak üzer~ teknik ve 
meslekt öğ-re-tim okulları ilkkft.
nunun 29 undan 8 ikinc:ikanmıa 
kadaı· tatil ~·apooaklardır. 

~rnas kaza:..mda lııe+< C"v- mii.teaodit toplantılar yapan ımat>ı hakkm<lald Iforn dinasyoıı 
<le: ha.;ur nrdu·. · komi::; '•llllln hn;1,ıı lnchğı biiyilk kanın bugiinkü ı esrni gazE~e 

;:-: ~ • : • , J~ ~... • ' .,,..· 

jıa~e 1ıı ojesi bug\.iıı B .. u-ıvekalc·tin ile nec.:.roluıımu~tm, Bu korar, 
ta!:cliklıı~ aııo1unmu~t\ır. 1 12 lNI tHihiııclen itibaren 

mct'iılir. 
- -ı ~fo-c·fü;e 'Prilcn lutNlı·nıut1e _____ ._HARP VAZJ.YETI·.,....,_____ Ankaın. 15 (Yt.>ni Sab. '.; -

Giimıiiklcrdo hulun:m sun'i el-
·- - -------------- - -1 'af ile ınuhlftt bulunma-.ıııılan 

K 1 S VE MU H ft RE 8 ELER 
i!;)ı~;;n!~~~~ı~li~~~1~:~,~"~:~~: 

. '. :-;tıs t•lrıiak ~u tiyle t·f>sim 'c de-
receı:;i tC'n?.ili"ı_t lı 1 • l'ıf ... y ... lfıl.ı' t J 

tulnıa~ı hakkındı. İl•m Vel-ılle· 
--...-..-------- ___ d Ikrt'tiuce ittihaz edilen ka· 

raı- tttf'!<lil. edilmol iizer<' Bu~ ü3' 
Rusyada, müstahkem mevziler ön ünd e çarpışan Alman Mıllct Mçı·lı.ı::ine "~rilnıiıı ,.e çn~. 

d h 
:)amha •1 i.inkli ruznan~ert' alın' 

Vifi hükumeti, or usu, iç şüphe yok ki, ylpranmış ve ağır kayıplar ver- mıstır. · ı 
Berline teessürle- miştir. Artık her iki t ara f da haşin kışla karşılaşıyor L~~~~ 

1 rini bildirdi ., ~ = Yaaa11: = l İbyada 
Londra, 15 (a.a.) - İşgal al- ., 

1 Emekti Generaı Kemal KO"er , ,.~---------,llııııı ---tındaki Franaada komünist veyJ. I Uzak şarkda . \ 1 
• ~ 1 

1 ingi İZ ea~vakiH 'G 1 d A , anarşist olmakla suçlu yüz y~.- A . " ~ a za a a ıman-t 
hudinin kul'şuna dizilecekleri, bu M u·· t tef ı· k 1 e r lı11an doğu ccphesni11 .;..;- ı M C Ö RC lw L 1· N a r t azyik edi·ıı·yo·~ 
bölgedeki yahudilerin yüz mil - niş mikyaı-;lı bir diiıP.Jt- r 1 
yar frank tazminat verecekleri •• k k h meye bağlı bulun<lıtrulına:;ımr , , 
ve yahudilerin şarkta zor biz~ yu se arp seb('bi "kıı-:lağa çekilmek,, Je HONGKO·"LULARA Akdenizde iki italyan 
metlere gönderilecekleri teyide~ izah edilmek iı.:tenmi~tir. Tari!1

, . rı 
dilmektcdir. Bu tedbirlerin alın meclı'sı• ku· ruyor biiyUk muharebe fualiyetıerine, Kruvazörü batırıldı 
masına ait Alman kararı dün kış basın<-n, atalet geldiğini ~ok TELGRA f ( 
akF;am nc.qı·edilmiştir. -G-- defalar kaydetmiştir. Rus kışı-j Kahıı t'. 15 (a.a.) - hı~iJia 

d b . ı ld Oı ~fi.ali- l U\'\'E:tlPıi umt ııııl ka-
Vichy tarafından neşredilen nın a aman~ız ır enge o u- -o--

ş• J""'M 1 d üıbıı u··t 1· d k't k.t S ıaı!!ahınınhhli:!i: l:ür beyanname, Alman makam- ima 1 8 ezya a a::ıl 8 un al' a va 1 va -ı İzinle bera b e r iz ~ " 
Iarının tatbikine karar verdiği tebarüz; ettirilmistir. Ancak, bu C~mıbıı 0cıı bi isti.kametinde 
bu roiı;illeme tedbirinin çok de ~ Her ı' ki taraf da a« ır <:ekilişte diğer ılmiller de \'ar- ------ ---- İngiliz kıtalan düs.mmn kn.) ıp-
rin teessürle gönderildiği ve: 6 cıır: , "Har müdafaa saatiniz ı:ıı· 'enurmi .ıer ,.e 5Q ;~L. .u ı.;-

zayı·at "9ft'yor 1 - Bir· or<lu. her arazi ve "iı· almı~Jardır. Bu kıtaiaı 7 to 1 
1-Vichy lıükihnetinin Fran- r ht!r iklimde ha n:kı>t \'e mauevr.l. zafc.rJ· r.ıı'zt' yakını~ş''JrfyOr,' Ye h;inde ö 150 lwktoJitı c lıcuzi~ 

sa milletine beraber hic:bir za. u 111 r a U b b k -o- kabiliyetine sahip bulunduğu ulunan dti!7maıım hir le\ :·lı 1 
1~~~:1 . u sui asdleri tasvip etme- ı mü<ldekc muharebe kudretini --o- deposunu ellochı.:: g~ciı ni:ıleı ve 
cugmı, Asker dolu iki Japon nrnhafaz.:.t edebilir. Alman oı·du~ "lngiliz tarihine şerefli bir bombardıman tayy~rc .... ·iıu dii 

2 - Kendi polis ajanları vaı:;ı- vapuru batırıld • ff k. ti · d l'!İİl'ntÜ"lerdir. 
tasile bu suikasd faillerinin bir • smmn mm·a a ·ıye enn c en sahifeler ilave ettiniz,, -

lA A '·1,,ı·ufl d 1 CSor11.1 sayfa 2 siitun 1 de) l-ltıd·tıt l.Ju->jcr u;111" r ıl'l \1. çoğunu tevkif ettirmekle mu - · · "'-' .. anıı an ,.._, ::, ,.,, ~ ı.; ' e ı J • -

vaffak olcluı!unu, hCl<isa <.'C!ılmifıtir] , - ------------ Loıı<lrn, 15 (a.a.) - M. ril<.ı kıtalaıı ~00 \C bell(i i lı 
~ k 1 R d Çörçil, Hongkong valisiyle k · 3 t 1• aln 1 • 

• t .. müdafilerine şu telgrafı gön- Esi ı · 1 ı- , 3 _ Bu hafta :;-..atfında, daha ).fuhtelii kayna htt'tlan a1ı- u s ya a ço esır re anı; 11~ aı·o ·. 
az insanın kurşuna dizilmesi için 1 nan malumıa a gore, Japon 1 ılermişliı·: ı erm yarısınc ıı '· :sı 
bu .. "u-·k tee""·'·u"rle tes. •·bbu"sler "an kara ve ha Ya orduları, sid- H Alınan<iır. Bu kıtalar Sol!ıunun .J .,.~ _... .J ı- ~ ". on.-ı·i<on~ liman ve l{aJcı- 1. .:ı. .ı.· .ı·· detli topc:u ateşi himayesiıı- ~ _ ._...... ...,,._

1 

r:. " şar.ıunu. :r.ı uuı-jm ın me":dleı ini 
.(Sonu sayfa 3 sütun 2 de) 

lerini eski düşüncelerin tesirle
rinden kurtaramıyaıılardadır. 

Biz kendimizi medeniyet ve 
insaniyP.t davasında hi.irriyet 
ve istiklal mefhumlarına bağlı 
hissediyoruz. Her millet için ha
yat hakkı ve hürriyet. içinde mi.i
savat kabul eden. telakkilerle 
kendimizi miitesanit görüyo
ruz. Hı<:bıt· millet aleyhiııde kal
bimizde düşmanlık ,.e nefret his
si beslemiyoı uz. Dünyanın en u
zak bir küfief{inde bir milletin 
ha.kkına bir tecavüz vukua gel
diğini görürsek kalbimizde cleı·
hal nıütearrıza karşı nefret ve 
te<!aı'vüze nğı-aya.na karşı mu.
habbct canlanıyor. Mr. Roose- · 
velt'in ağzından işittiğimiz do&t-J 
ça sözleri sulh ve bitaı--ailık si
·ı-asetiıniz<le deva.om l<.}in bizi teg. 
ei eden iyi şahadetler <liye 
memnuniret ve te-1Ckküriı• ka•r
şılanz. 

Hilseyia Calıid VAJ.-OIN 

, sini her gün, her saat müda- d b b d · de Hong- J{onga karşı ta- m an t ü meni , f d . u om ar ımaıı et:ınış!erdıı 
arı u2.1c'l geçm.iı,;leı-clir. Ada sa- aa e en sızleri gözden uzak Tobmk ile Sollımı ara~uı(la!d 

} lif ·hr tutmuyor uz. Sizler, medeni-
billerine mu ıte ı aG te-

1 

at halı.nde ·' t· !'!alıilo yapıl?n tc·mi71t.:uıe .arndi • ye- ın uzun 7.amanla.rdaııbel'i 
şebi.isleri yapılnuştır. ralı Tobl'Ukun bütli ' saı k , e 

H K 
, d 'oJ üzaksarkla <;ok meshnr bir- cenubu şarki böl~~indP 'InP , _ 

Ong Onrr a O"fll 1 s 1 •O!)lllC noktaınnı müd·ıfaa o- ., - & • 6 ovye1ter r yeniden 5 7 rnmiyete s:ıy.an b ı ı-:ekilıl( df>-diyorsunuz. Hongkong'u tah-

1 

kasabayı istirdad ettiler· rik euilnıeven, r.m barbarca. \'U!lll etmektedir. Bir Lon<lra tclgrnfıııa gö
re, İngiliz kuv\'eilel'i bu ta
aıTUz kaı 171sıııda KoYlon'dan 
Hong - Kong fuı:eri11e do;..
ru c;ekilmeğe başlanw~tır. Bu 
~ekilme plana göre yapıl
maktadır. 

Malezya Yal'ıma<lasının şi
mal kısmında pek şiddetli 
muharebeler cereyan ediyor. 
Britanya kuvyetleri cephe
nin Kıedah kısmında kı~meıı 
ıreri cekilınişlerdir. Her iki 
tarafın afur olması muh
te-mel bulunan ){ayıpları hak
kında. henüz malfımat ahna
mamı~tır. 

lııgiliz hava kuvwtlerinin 
Sl'rM'Jlda bir qok şehirleri 

- (So;ıtı Sa. 3 Sil. 5 de) 
, _ _ ll.IZEl::!ill!Ell!!IB5il_,, 

Mo~kova, 15 (a.a. ı _ SoYyet taarruza karnı müdaf.a edeı - İta!~ au 1<ehli.~i 
öğle tebliği: ken lnf:,riliz tadhhıe :JCl'Cfli R<mıa, 1.5 (a.a..) - Jüıh· 11 

J41lkkanun gecc8 i kuYvetle- bir sayfa daha ilave etü.:i- tebl'vi: . 
rimiz b.U.tUn cepht• boyunca <lüş- ııize eminiz. Bütün kal ı.n;iz G.ı2 lla böl~~ind devruıı f' • 
manla çarpısını::lardır. ~»ziııle~ıerabcrtlir. Siz n her dı>n di'~man ~ıkı;:.ı kuvntlo?i-* : müdafa :;aatiniz. her muka- n i,,in h' r taıaf karşılık taar-ı 

SoYyet ra.<iyosu dün Kıı.ılor- Yemet anınız zaferimizi y ı- ruzuııa gecme ·ivle kaı şıJannuş-
dunun yeniden 56 kasabayı iş- kınlaetırıyor. " iıı·. Solluım Ye Bardia müstah-
gal ettiğini bildiıım.ektedir. Bir kem mevziletine yapılan düş -
cok kesimlerde ye hiHıassa KJin maıı iıaarruz tesebbüsleri kml-
ccn .1buııda düşman ~iddelle mu- Gu•• REŞ :m~ş ye eliımize birkaç esir g-ec;-
kavemet etmiştir . nuştiı·. 

T~mi:rlt'nt-n deminolu DUşnıamn Derne ve Siı on 
Mo."ikovn 15 (a.a.) _.:.__ Pı·:wcla Musahab ) • üzerine yaptığı hay.:ı. akıuuıda 

gazC>tesinın bildircliğ~ne göre Vol e eri iki ki<µ ölmfü .. ·, biı J;şi yt.ırrıl .n-
kof _ Tilnn damiryolu <lü&rnan :mışlır. Hasaı :> O'ktur. 
dan tunfaltınt1i.gtir. 2 itnlyaıı krm azöni h.ıtt.J 
RSi~t eN>..:ı Alnmn 1.-i.mt~nJ.t,ri M. Sami Koraye/lir, bıı gii- Hmna., 15 (::ı.a.) lta1y • .:m. 

to.Kholm 15 (a.aı.) - Stok- zel ya:rsını iirüncii snhife- tcbl"ği, A? denizde iki 1tah an 
(Sor. u g;oyf:ı .a sUtun 2 del nıı·z ;,., - 1• """ vıdl!JI 71114 (Sonu s:ıyfa 3 sütun 7 de) 
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Yazan: Muharrem Zeki KORGUNAL No. 29 Eşek arabasmada 
razıyız! 

nra!aş şiddetleniyor. Sdi 
ğukfar, rutubetl"r arttıC 

Her çeşit nezleler çoğaldı: 
Şimdi her Oklll'da. 

e\•de (B o ğ a z N c z l e si) 
her :uleye bir dert oldu. H ;_. 
helcımo gıdem'iyor. 1 te · gioı 
kim :zı~ t'E', fwmrabr;:ı. bil' 

ecen birinci yansı geç.. • 
mi~ ikinci yarısı ba3lamı;r 

ı. HenUz do;;nn ayın csirğc:ne
lcn serptiği J~ıkları sayesinde, 
rtahk, gümü .. A bir =-ydmh-n 
Jiııiin:miıştti. Vclit bin ..Ius'ap 
'c Hii:mnn, hala uyuyamamış -
ardı. O gece Belli lsruil f edaile
inln bn kınına uğro,y~aklarını 

k? şeytan ~c dil ine h'Jber 
t\·crmi t1. 8oruruz bir cnclli" ve 

<.>' ıc · l uliibcn'n üstün 
l ı) 1 ı, ür .. f ı tarassut I 

1 • lı. H n. uzaktan bir 
1: ,. rtının ı yda oldugu • 

mı g rek r•·. :ı mm sol bOğ 
ı 11n<' dürttu: 

1 te g l ) orb r ! 
Vd b.n ıu~'ap, lwmcn yü

zü oyun uzandı: 
a~ .ı m:.. Azgın ko-

pek ıirüsı.in bcnziyorlaı ! 
H· ı n d onu taklit etti ve 

fısıldar g bi cevap 'erdi: 
- h.ulübcnin üzerine çıkmayı 

ltf Pd• lerS'-.! hapı y ttuk ! 
- Banu akıl cdNne?.ler sanı

} Ol'llm. Salan ol,sürı.:yim, akst-
1 ayını,, tıksırnyım deme. Sonra 
b zi do'lU~ü olmıyan yolculuğa.. 
çıkarırlar. 1 

- 1stcrmisın kulub.:yi bo'? bu 
lw1e ı teoo \'er. inleı ? 
-.1cnık ctınc·! yanlarında n· 

teş getlrmrğı di.:ŞÜn!ll lişlerdir. 
- Ya hl\ unlnrım1zı yağma 

ctme-ğe kalkı ırlnrsa? 
- F~•. -Dl r! 
- O lan yctişliı inceye ltadar 

canımız çıktı. j 
- E~r yakayı ele verirsek 

ca.ınmız bu gece çıkacak! ı 
- Hep sc:n·ıı yüziinden. 
- 1Jeride çol· zengin olacağız 

O 2:'lman d ayni özü söyliye-
ceksin ! ı 

- Böyle zcıığın olmak iste-
mıyorum. Bu h:hlıkeyi atlatır 
:ıtıatm ı hemen yola ç1kncağım. 

- Ncı eye gideceksin? 
- 'Memleketime... Elimdeki 

paı a beni ömrfüniin sonmı.:t kn
daı· gl~indiriı'. 

- Boş yere üm.idl' k ıpılma ! O 
:para ikiınizindir. Yarısını alıp 
gitmek istesen b le seni bırak -
marn! • 

- Fakat buna haydutluk der- 1 

Jcr! 
- Ne dorlcrse desinler ... Elim 

dt> <lağ gib: ferman \'ar! 
- Elindeki fcrm n on parn l 

tme7.. BU{, su gelenleıin elin· 
den knrtarsın bE:ka.yım !. 

( ta.rafı 1 inci y:fadıı) ! 
biiy\lk rolU zırh \'e motör oyna· 
ı.uştır ,.e harekat, motör gl\cüno I 
dayımmı tır. 

4 Birlnclklnun 19'11 tarihli 
ı üslıa.nuzda "t nkın kudreti ve 
,;" fı,. tkh yazıda, t.ruıkın za
f, h ld ınd : 

A) B ·~iık he<l"ftir, at.esler 
ceH>t»d r, • 

B) Çok ınUtehe.s u; mUrette-
ba ltuıun gösterir, 

C) M roahrukurıun tedat i-
ki, Y.Cttğ'\n olmayan memleket
lorde gtiçtür. 

H) lyl bir b kının, tamire li\- 1 
sr.ım gosterir, 

1) .... har~l"fıbnda intizam te
r.üni olcluk n giiçtiır, 

K) , \ k v ıdaresinde zorluk 
raıd1r. 
~nılmif;li. Her nıt:vffime ve 
r~ (' rrö

0

re .liı.h \ t' vası~ ~-
8 tmnck," \•nlıut ) alnıı>. QUusaıt 
r.ıcvsimkrdc bir cjns mnlzeme 
ile harbi km,. Uı bir sonuca er· 
tlirme'k çok naznı idır. 

1914 . ıs harbmin siper mu
nare~ ri, slh rinh1, altından 
tını \'C nyRğıncl n mahmuzunu 

alnra k, t rd smıfl ı· safında 
t tihdnmı rnecburi k lınm1:d.J. 

Ta.nkıP ıını"itl'ğı fj ıcfini pay
fa~maysıı 1ngilız \' rransız . 
lar h"ivlik lıRrpten sonra top-
·cldm · l>ir mctörizasyorıa okl: 

erdir miyorfardı. Ha)~·nn yet~
.ı time) üy ük üncrn veren 
T~u~ı~r. motöı gücüne dayc.n 
makla 1 r .w, l:n1..a.klanndau 
~c.k ~yleı bekliyorlardı. Zcmgin 
Pus top klaı ı mC>törü olduğu 
~ibi tı da beskyebU:rdi. 

Almanlar62., zırhın yarnttığı 
:t.Afeı e gUveni) 0:r, bütün orduyu 
zırtJ:ım yı t.18arlıyorlardı. Bn
(.Un nus teb i~ınin geri ~cl:lldi
~ ni h her Yeıfü<>i Alman tü-

cn cı :;ld t r ço w u motörlü 
1'ıey 1.ııhlıd•r. Almanya için, 
.t,ıda m • ~nin güçl tiği 'b'r 
~ mde, sUvnti orduları teşkili 
µ,-. kolay değildi. Al!"ltı.;ı telmi~i 

e stahının le. ztuıdığı lcaynak-
1ar yı1 -rın1 s1.ir1ıti.nc ~ıkfın hn· 
ıırl )abilirdi \'C haz:.rladı dn, 
f""ak t, bir \'akitkr, ) • ı!r.aırl rm 
Ru Ptcplcrinde meydana g~
tihl ..,1 çamur de~ as.;ı, t;imdi do 
kıe;; n bu naz.ik vasıtanın cnerji
~ln<' indirdiği d:ırbele.r, büyük 
lruvwtini motör gücUnden alah 

- Bu g ılcr Fir \'Unu tanı· 
mıyorlar ki bana verdiği ferma
nı Uın nlar. Elımdeki ferma • -----·------::-ı 

::;n!?a1:1~~~- B·:~~~ :::ır ~f Murakabe homisgonu bu köınürlerln 
yısı ylizbinlerl doldunır. Hcp-1 8 lıuı·u~taıı dogv· .. udaıı dogvrııy·n hal''·a 
sini soyup sovnna çevireceğim. w ı · t:J u H 

Gündüz anlattığım mezarlık dnl a. tılmBSlnl Jıararla(:t dl 
ğnsı, b!ze, her ölü çıkan evden ı v 
avuç n.\•uç, kucak kucak p .. ra 
getirecek. j 

- ı eriflcr burnumuzun d bi
nEc' 1-,eldi. Ben il bu uk nt1yorum. 
Sen is hala mezarlık dalgası yü 
zünden Y.cng:n olma~ ı düşünü -
~orsuıı, 

•• u en 
r 

yor 

Dün de bir yavru 
yanarak öldü 

- Mndcm ki hcntız yamyorum 
db ttc Z1,;ngin olınayı dii l!n ce
gı ın. fns:ın ölünce gaye ölmc·1.. 

- Böyle gaye o~maz olsuıı ! 
1. te l•apıya d:ıyandılnr. Jı'atihtc i -kcn<icı·paija ma-

- Sesini k1,;s aı1.ık ! gevezelı- hali s nde 21 numnradıı otu-
ğm zamanı gecli. ı an Ahmed in 4 } aşındaki 

Bcnı lsrnıl fcdaılL rı, hakika- kızı / yşc odada oynarken 
ten kapının önüne gcimışlcrdi. birdenbJrt; ntc dolu manga-
Jlcp beraber dayanaıal ağnç hn üzeı ine düşerek yanmış
hapıyı bır hamlede nrknva cle-

1 
tır. Vücudunun muhtelif yer 

vn dılcr ve bahoey" doldular. lenndcn a~r surette yanan 
Sonra hep birden kulüb ye lıü- z1valh Avf'~ kalclıııldığı lla-
c .. m ettıler. Arndıklanlll m .cı ide sc?ki 1ın t hanesinde ölmUa-
bulamayınca tekrar dışarı ~ıkb- ıı-t .. iır..,· zı·.,,........,_._ ______ -=~ 
lJ.r. l<ulüb .. nin clOıt larnfını, tar 
hının her yanını dolaştılar. lI ç 
bır cnnlı ınalılııka tesadüf de
mediler. Halbuk1 Şimron, o huy· 
dul hcı·Hin, yani Veht bin M.us
ab'm başını gctircc<'ğınc dair 
) :wuklusu Seı uh 'n söz ·vermişti. 
Bu vaziyet kar~ısındn, v~nN~ij 
~özü yerine getircmiyccektı. Sık I 
sık akıl danıştığı Hnnok'n: 

- >:rimdi ne yapalım? Dıye 
1ı du. Elimiz boş mu dönece- 1 

ğız? \ 
Hanok, esefi · başını salladı: 
- Diişmanımız erkek değil

n.i • .. B ~nna gelecek felaketi nn-
1.:.nnş olacak ki hemen tnbnnln
rı kaldırıp g·tmis. 

- Bu herif ncıcyc gidebilir? 
- Herhalde şylırc giılip bir 

yer<' gizlenmi3lir. Zrıten RChirde 
gizlenmesine de lUzum yoktur. 
Çilnkü bize düeman olan Mısır 
halkı içinde onn bir fenHhk ya
pamayız. Ostcıık, yakayı d~ ~c 
veririz. Sabah olmadan gen don 
mckten başka yapılacak i ;imiz 
Jcalmaclı. Yalnız. gitm~-den ev
\ el, ka\'unlarmı yolalım, tarla -
mndaki mahsulü harap edelim. 
Bu suretle intikamımız, bir de
receye kadar alınmış olur. 

(Ark 1 oor] 

zırhlı kuvvetlen adeta harek~t· 
si;. bir duruma düşürdü. H.us sü
varisi topçusu, doğduğu giimicn 
bt.ri beş ı· yUkilnU paylaş n hry· 
\·anı sırunda iklim ve arazinin 
zorluklarını ezmeye çalışıyor. 

"rekçilerde 
bu nan gizli 

uıı,lar 
Bbrek, pasta ve mllmasili 

maddeleri imal edenlerin cllerin
dclri unlnrı Toprak Ofi i <Iün sa
bahtan itibaren mübayaayn ba.s·· 
lamıştır. Ofis bu unlaıın teslimi 
;çin Gnlntada Kard~ im soka
ğındald depoyu tayin etmiştir. 

Börek(!i ve p..-staMlnr ellerin
deki unlnn bu d poyn getirerek 
tcs:im edeceklerdir. Tinlnrın be
delleıi derhal verile~ktır. Bö
reltçi Ye tatlıcılano buğday wm 
kullanmaktan • ınenedıldikleri 
gün clLrinde 4 O Qtıvald n faz
la ~kst~a ekstrn un bulunmuş -
t vr. Ofis buıılaro ihtiyaçları 
ııisbetinde un \'erdikleri halde 
bu kadar unun nasıl biriktirildi
~ &rar.tırılmnkt.adır. Bundan 
başkıı börol:çi, tatlıcı ve paatacı
larda 300 cuvala yakın yeşil 
c:tikotlı ~hr in ekmeklik unu bu
lwunu§fttır. Bunun etrafında 
tahkikata b şlnıunıııtır. - - -~""'"'""' .... __ _ 
Tasvir Efkar - Talat 

Artenel davası 
Şclıir Tiyo.tı osu nktörlerlıı

den Tniftt Arıt.emel tarafmdnn 
Peyami Saf ve Tasviı i Efkar 
gazetesi alt-}hine uçılan davanın 
dosyası dün sa'bah rnüdd iumu
ımilikçc 1 inci A::ıliye eza Mah
lwmesiııe göndcrilmi§tiı. Ya
ıkmda dn\ amn duruemltlsına 
ba lanacaklır. 

----ıııuc----

yaralı· 

Dün Vali Mıuvini B. Ahmet 
IUrıık'm Riyaseti aıtuıda topla.
nan Fiyat MilraJmbe ~Komisyo
nunda B•ılg rlı.tnndnn ~ • 
ıınize gelen 318 bin kilo kömü
rün miitnv!'I ıtlar vcnüneden 
dogı u .:ı.n uoğrıcya halka pero.
ken-de olarak satılmasına ika
ı~ r verilırı.i~ir. 

Bu kamıirler 8 kurustan sntı
bcnktır. Bulgarislru1dan sehri -
mize komür ge iren motorler 
şunlardır: 

38 tonluk özturk notorü, 44 
tonluk Hildaverdi motörü ve 53 
tonluk Ankara motörü, 70 ton
luk Çağla, 55 tonluk Hıfzırra'h
man motörti ·e 58 tonluk Gül
ce: ıal motörlcrıdir. 

a rköyün e bir 
aile fa iası 

• 

Bir a kar suıı 
aba ca ile 
··ıd·· dü 

Ba.kırköyliııdeki aile faciası 
haklOOnda müddciumtnnilik ve 
zabıta tahkikata c'hcmmiyetlc 
dewını etmıektcdir. 

Yaptığımız tahkikata naza -
rnn hfı.d1senin içyüzU §Udur: 

Balcırkovünde Holan soka
ğında 13 numn.rada. oturan 32 
yaıılarnıda, Mehmet Ali isminde 
birisi 28 yaşlru Jn<.la genç ve ayni 
zamanda çok güzel olan !kansı 
Senihayı mUthin surette bs -
kanmnkta ve lıcr gece zavallı 
Wııdını hn1>alar. ktadır. 

!Nihayet geçen cmnartesi ak
şamı Scnihn kocası Aliye bu 
lh yata t· hanunül cdemiyeceğini 
:ve eğer ikcndisine karşı olan va
ziyGtiııi dcğiştinnezoo aynlaea.
ğını sövlemiştir. 

Z..Uen karısmduıı şüphelenen 
Ali bu söz ıüzcrlne müthia su
rette kızmış \'e )'anında taşıdı
ğı tabancasını çekerek zavallı 
4tadına ateş etmiştir. 

'l'abancadan çıkan kurşunlar 
Senihıa:nın ba§lna ısabet ederek 
genç ve beclba.lıt kadının başı
nı parçalamıştır. 

Senihn dcıiıal ölmliı:;tiil'. Silii.h 
sesleri üzerine yetişen polisler 
Aliyi tabanca elinde olduğu 
halde yakalamı lar-Oır. 

Talıkibtn müddciumumt mu-
avfolerindcn FAlip el ko~uş, 

Bu 6 motörUn ~ ge
tirdilderl kömUrlerln miktan 
818 bin kilodur. Ayrıca Agva • 
dan üç motörle Şileden altı 
ka:myon ''C iki motor •korniir gel
m4~t1r. 

Kömiirctilcr bir kuru" zam 
h'f~yorlar ~ 

Diger tar .. ttau gcccnlerde 
kömfü·cüicı in 'Fıyat Miira.kabc 
!komi)~ onundcın }<ömür fiyatla-' 
nna kırk para ıam ynpıbnası 

tcldıfindc hıılunduklannı yaz -
mıstık. Bu hususla t tktkat 
)~pmak üzere bugün Çerltcs
köyünc ve Şileye iki memur gi
derek tctkikatta. bulwıacakbr. 

As 'er ailelerinin il 
anun ayl klan 

---o-

Ya ın sa ht 11 

itib ren tevzi 
nacak 

1stanbul Belcdiy i ynrdmıa 
muhtaç asker ailelerinin Kfınu
ınucvvcl aylıklarını yann sabah
tan itibaren tevzi ctmeğe başla
yacaktır. Her kaza kaymakamı 
!kendi mıntakası dahilinde bu-ı 
luıuuı muhtaç ıaskcr aılelcdne 
yapılacak tevziat için lbir prog- 1 

rnm hazırlamı!'!tır. Bu progra
ma nazaran tevziat numara sı
rosiyle yaP.ılacaktır. 
Kauı.nç ,·~r~isine yapıtını znm 
İstanbul Umumi Meclisinin 

beyannameye tabi kazanç ''cr
gisine yardımcı muhtaç aslrnr ai
lelerine ynrdım mnkır...diyle yfüı
de be§ nisbetinde bir zam ya
pılmasını kararlaştırdığını ynz
ml§tık. Yapılacak zam miktaı·
lar.ı Belediye Muhasebe l\fü -
dürlüğii tıınlfından cet\ eller 
halinde hnzırlanınakt dır. Yeni 
zaml:u .n tshsılfttına bu ny içi•ı
de başlanacaktır. 

TEŞEKKÜR 
Aile relsuniz Eıuckli Alb:ıy llüse

yln ltn"ıp Emeç'in ve!aLı ınilnascbe-l 
tile clemlmize i tlrAk buyur:uı do .. t
laı ımız::ı. minnet \o $Ukrnnlarmıı21 ar-
U<leriz. Emeç ve Gürsu aileleri 

cesedi mua~eııe eden Talıibindli 
Enver Kat\.ı.n dcfninnc ruhsat 
vemıistir. 

kında·r-------=-:ı-=--=ı-------------

' 
at ab ra 

ul ur eyan a
neye tabi t tu du 

!st.a.nhul vilayeti schrimi .. rle
iki Bulgur stokl 11.111 't :>b"t et -
m<ft ma'k diylc cllc:ıi de bul
gur bulunanlsn vil .} l te bir 
bcyanna."tle ;ıe mür caat m c-
bur 't.utmu~tnr. 1 

Beyanname tevdii i i 3 ~iın 
zarfında .tamamlannca'kur. 

Di~ur taı rtan bugc1.ıv fi. 
yrıtlarının yükselmesi yfüi.im1~n 
Bulglr fiycıtlıırmın dn bir ınik -1 
tar yükscltilmt>Si muhtcmeld r. I 
?.füralrnbc komisy-01m bu husu.:;
ta tetkikler yapnınkt dır . 

Eminönü - Taks1m oto· 
büs servisi 

İstanbul tarv.fından 'Eıminonü 

ile Tı:ılteiın nrs ındn otobü c -
fC'rlcri ihdas olunac:ığını ~ a .. mıs-

1 

tık.. Bu lıııtta ç3lıRacak 17 o

tobüsün fenni mua\·cııd ri ta· 
.ıı mla.ure1l}tır. Dığ<'r t.anıft n 
Bcl,.diye lfüya..; ti lıu lı ıt hı r h
§ı:tr.nk otobiislPıe nit hm ckct ve 
fiy t tnrifeleı im h:ıım lnyaml, 

1 

Beledivc Daimi rncümMiııc Vt.'I 

aniştir~ Tarifoll'r biı· k:ıc gliıw 

ynrd l bilir miy1m f kril 
bazı il çl r 'Yazıcağım. F • 
en önce (Boğ z n lesi) ni · d~ 
iyi veynhut fena cin::;imlen, teh' 
lıkeli soydan ohıp olmadı,,. ru s.ı 
çok ulam.ak lizundır. 

lmdnr cnclimcnci"n ~ı1::ıc'l1< ve 
d<!rlıal otobüs sefcrlttinc 1:ı ln- Bo ·azda _gi ı üle•1 b<-_p· 1 • ·e

h.:ı in lll·p::ıi (l\u p. l'\7.tl ıı. lı::ı
tırLllı ınz. B::ı2.ı c:, ıl· 1 • '\ tli 

Küsbe beyannamP müd- mıkıopl ı v ı .. ır :ıu hı ı · ııl ·r. 
deti nihayettendi 1 \~e ~~P!n. «1 terı) rn~ ınd •r •. ı-

nacaktır. 

ı bı gurunu: l ı. h:ınl ıı m) 
1st:ı.nbul Vilayet~ r;e!ıri\:. izde yapılmıyurok km·h ll il~u:l:-ı • 

meıTcut kfü;pe mıktannı tes- 1i iyi oluı laı. E~cl' r oc:l' !ar u , ,_ 
b t ct..ı:nek nı"ksadiyle, cllcrm- sek ateıık bog..ızd 't ı.:t it• ,_ 
de kti. pe bulunnıılnrı biı 'r be- ı·ülür ve ~ i le ·, ·,, 

2 - Taarruz ordusu, nıüstah· 
kem mıntaknlnr, mevziler ltur 
şısında savaştı ve tabiatile yıp· 
randı \'C kanadı. Asri mnnzu · 
rnelerin, ateşler fışkırdığı mlid
<l tce, teshiı'leri imkansız bulun 
clugunu ıınuhtelif ynzılaı ımla at-
7.ctmiş l..cni:ıgnı.d '<' Mo K0\'11.ya 
t hsis cltiğim makalcleı de, 'bu 
kalelerin Verdunda kanlı dene
meler ynratmı~ olan Almanlarca 
dlişföiilmcai cihetine gidilmiyc· 
ceği kararını verıniRtim. Her iki 
miıstnhkcm ıne-vki önünde Al· 
manl rm ağır ksyıplar verdiğın. 
de şüphe edilemez. 

DUıı JıJyüpsultandaki bir cerh 
vak'esını yazını§, Nedim adında 
bir işçinin bir mUddetten'OOrl 
metr-es hayatı yaşadığı Müved
det adında bir kızı sözüntı ge
tjrtcmediği için :ranladığını bil
dirmiştik. 

• vannnme ik Yiliı.yetc bildirmt-· ı rııları p. lazlntı ı..-ib· ıJ, · " 
1 ğc mecbur etmıtti. Bu hu u ta ğuk s' d'l duyului 1 "ı 

kn b•ıl c:-dil~ıı miitMct dtın ak- f:unuz. (lüıı-.palazı l ı ı• \ e 

3 - Alman ordusunun, her 
Peyden evvel, tlınlcnmek ıztıra· 
rılc, bir mmtnknyn kadar g"•ri-

h., •-ı<:eğini ajanslar ya~ ıyorlar. 
Bu ımntakaınn, önceden hazır . 
lanan, barındırP. n \'C besle\'cn 
bn lıölgc olması ihtima1i Yaıc'.hı·. 
Artık, ehliyetim her ruubaı ebe j 
,.37Jyetindc kcmalile i-bnt eden 
Alın •ı sevk ve idarE>sinin. bu 
buhranı cln, az zayiat mukabi ~ ı 
linde, atlatması bekh;ucllilİl'. 
Ruslrnın hm ret llereccsiııin 

lıfnilz tnhnnunülü kırmaktan u
za'k buhmJuğunu söyle: 1elerinc 
ı ğınen, r..u kısımn sevilir bir 
ş y olma1.iığını ynkınc.lan dene. 
mi~ ve tatmış biı isi clP. b nim 
'c öted ıbcri har<>klita kısın 
duraklamalaı iu ız olacağını id
a ;a c<lenlcrdenitn. 

rı hn:rckatı mc:vzii \'e mah
dut l d i ir. Bu kilide ·i tarih 
dc;:ri. tirmiş değildi. H.uslnı·sa, 
grncı nl la~ın munis bir nedim
lcıi olduğuna inandırmak isti -
yorlnr. Şimdi, lıcr il.i ordu da 
h~ tıılıiatlc kaı~üa.şlyor. 

Her halde, bu kış da yeni 
d rsler \'erecek! 
N;'.A/VVV'\.~ 

Bir kadın hırsız 
mahkum oldu 

1.zmh·, (HUGUSİ) - BJ.yın • 
dır'd!ı. Uzun~n.r~ıda rnanif atu
;ı·acı Abdullah özerin uükl'i'uun
daı 18 metre lapon !OOZini çal
maktan suçlu HnUco birlbuçuk 
ay hapse malıkthn olmu.~tlll'. 

Hastahaııc\'e lrnlciırılan MU
vecldetin sıhhi ahvnH i~ ileşıncl·
ıt:edir. Bu işçilerin Dikimevinde 1 

değil, FeSh nede çalışm~ta ibu 
lundukları nnln. ılınıştlr. Zabıta 
tnlıhikat yapmaktadır. 

Esnaf cemiyetleri 
toplantısı 

Dün J<:Snaf Tcc kile.tlan U-
ımumi Merkezinde Cemiyet Rei
si ve u:numi kittiplcrinin i tira
:ki ile bir toplantı ynpılmı!jt.ır. Bu 
toplantıd"3! 942 senesinin bi\tçc
si, kongre hazır lıklan ve tadili 
düşiinillen cemiyet nizamnume
leri etrafında görli§ülmüştUr. 
Bozuk ekmek çıkaran 

fırmcılar 
'.Belediyeye, Eminönü mıntaka

smda bulunan bir çok fırınların 
bozuk ekmek ~ıka.rdığı ihbar c
dilmiştiı-. Bu vaziyet ka • smda 
belediye miifettişleri EminönU 
ı ıınta'ka ındn b'.ılunan bütün 
fırınları kontrolden geçırmiş
tir. Alınan ıbir çok ekmek nU· 
muneleri talılil olunmak üzoce 
belediye !kimya.hanesine göndo
rilmi~tiı' • 

Ayasofya müzesi 
Aya.sof ya bahçesinde tesisine 

ibaşlanan açık mUzc için çalış
malara devam odı1moktedir. 

Bahçeye Bizans devrine ait 
taştan yapılmış tcı.r:lhi eserler 
koımlaca.ktır. 

Bu eserler i~indo ağırlıhle.n 
tonlara bn.llğ olanlar vardır. 

Belediyo 'bahçenin tanziminde 
tMüzoler tdarcstne ywım ot
moktodir. 

Bi dük a dan para çaldık an son
ra meyhanede şarap içer k sar tıoş 

olan i i ocuk tevk· edi di e 
r'az.Jr ~bahı. erken bir &aalte, 

Şclırcmıninln ıssız, sessiz lılr yan
gın yerinde ayyaş bir isçinin oğlu 
12 ya ında Snlfıhattınlc bir i~ızin 
t"Ocuru olnn l 1 yn.lnrmda Nccact
tin bul~tular. Mnksatlnrı al~m 
y.ırıd:ı kalan kaydırak O.)'Uııunu bi· 
tirmek 'e birnz sonra topJ;:ınocıık 

mnhnllc çocuklı<rilc beraber olup 
kom5U mahnllenln idd~ıılı çocukla
ııı:ı sapan tnsınn tutınnktı. Knydı
rnl: bıtti. iki 1ti.ıçiık k-.ıfud r arka
dt.,larııu beklediler. Gelen cıden 
olmtitı. Yava~ ymas, tr:ırmayla

r.ı :ı tlııynralt ~ılarnk, gülerek 6JC
raya rak 1''nt1hc gcldılcr. Büyük o
lan Salfıhattln, bir kunduracı dilk
kanının yarım nçık 1 alan kepengi 
onünden gcçcrltcn url:ııdasına: 

- Dur, be.. dcdı. Sonra kulağı
na ~nları öyledi: 

- Gel, ~ dukkOn::ı girelim. Seıı 
g.ızci.ılilk et! nen içeri girerim. 

Necaettin itiraz cttl. öbürkü: 
- Enayi, dedi. J{ zlıf:ın lilzumu 

yok. Hırbo .. Hem sen girme. Ben 
içeriye girer, ne var, ne yok; sllcr, 
süpUrUr çıkıırım. Sonra ... Eh eh ... 
t.cl keyfim gel. Sinemalar da bi
zim, loknntolar dn... Tramvaylar 
do, otomoblllc.r de ... 

Nihnyct S< 1fihatUn dükkrına ı:Ir
di. Çekıncccyl lmdı, içindeki 15 n~ 
rnyı ceplerine cloldurnrnk çıktı. 

Kimseye görünmeden uzııklnştılar. 
Yine tenha bir kb ede parayı tak
sim ettiler. Şehzadcb~ında girme
dikleri sinema, seyretmedikleri m 
lmlmııdL A'k§aın geç \'nklt knnn
l:ın acıkan küı:fik fantomnlnr, bJr 
meyhaneye daldıltır. Meyhane ka
lnba1ıkt1. iki r ("li çocuğun ma-

QU"a be,,lik s:mıt gibi kurulusu, 
berkesin ır.ırarı clıkkntinı çektı. Bu 
yük Fantoma .emretti: 

- E.zc t ı p gctlıl 

- Şarap ını? 5ız. mi içccckıinıı 
fal'Obı? 

- İ\e. ıcz miyıı ynm! Parnsılc 
dc!:il mi bu cc.'lnbct? 

- Sız yanlı~ gclmi& ol cakımuz. 
Sutı:i.ı dukl,Cını y~ıııınud du·. 

- A.:abey, biztınle nln,y eıme. 
Ş:ırap \Cr bıze ... 

iki 1..-ulh nl meyhanede bir baylı 
r;araıı içlıkten sonra ~erile, yıkıla, 
Ul..anrı knlkn c.ıddclerc dliştülcr. Bu 
h:ıl bir polisın gozundcn lrnçmndı. 
Sarholi !tutuk !anto n.ılar ltara"old;ı 
ımıri!ctlcrini birer birer anlattılar. 
Ertesi sabah bu-inci sulh ceza ıruıh
kcmcsine scvl.cdılcn çocuklar mık 
kında te\ kiC ıntı!.ckkcrcsi kesıldı. 

Küçilk kulhıınbcylerı, kcndUedni 
teslim alan Poli."İn oyuklarına sa
ribrak yakarmaya b~lndılr: 

- Mh\•oldum ııjabcyciğim. Ba· 
m beni dayn~.ttın ge crtir amcn

Qğun. Bizi kurtar. 
- Vallahi ben yapmadım. Bu be

ni kruıdırdı. Ne olur polis uınca. 
Bırak beni ... 

Jandnnnolam teslim olunan ~o
caklar, adliyeden çıknrken clyak 
l:lyak bağırıyor, biıngür lıilngilt 
;ı?lıyoılıırdı. 

* Bu h~dlı:e, çocul~larını başı bos 
60kııltlara bu-akan ana, bab:ılar~ 
d3's olmalıdır. Çocuk, mukallitiir. 
Ne görürse onu ynpar. Kontrol c
<'lllme~ cn çocuk, bugtin sorhoş, ya
nn llll'sız, d hn obur gün katil ve 
~nl de ol bilir. 

ş:.un hitıma cımL4ir. saat ztıfmtla h<'t ), ı 
Vilayet dün n ı;;a ~rn ıc~ e· ) apılırs.ı hasta km tt luı. 

vcrJcn beyaun melN'i 3 giiıı Lokman Uekim 
ıcinde ta nif ed:ıek ıı ... tı clcri 
'fic ret Vck ılc.tine uildirccek· 
tır. 

• 
ıyor 

lzmfr, 11 (Yeni Sabah) -lz
mırin Tür;c Ha\' Kuı umuun 
)'.ırdımları her giin b raz dahli 
gelisnıclttedir. M.amfaluracı E. 
Rod ri 1000, Mustafa Cmnl:Af:..,ö. 
lu GOO, Jak Amac1o 300, ~ad)ı:'a SENELiK 

ı<anyas 300, R~'t Palan.hız 6 
AYLIK 

TtirK ye 

1400 Krv. 2700 
• 7~0 " 1'50 » 

400 " 200 300, A. Özmirza 300, &ımi Tu-1 3 
AYLIK 

t::ı.ri 300, İsak Hcınsi 200, Nuıi , ... ı ... A ... :v~Lıı::ııK-=-•1,.50~,;,;,"-·s;,.-;;o...;.,~ .. ~ 
S:.waş 200, Tahir Baayknm 200.1 
Kfı.zım Serter 100,, İpekçi Yik· 
tor Piznnti 200, Kazmirci Muız 
:Satruı \'C Be!lcdova 150 liro 
ba~., hmı§lıırdır. Aynca Al ~
rin l"ll:ık köyünden Haeı Him-

TAi<VIM 

et Demir 100. Hoı um Kese
ler köyünden Halil Gürel 50, 
Ulurca tüccaı larından ve Haı; a 
ı~urum.u Başkanı Temel Çıtır 
75 lira, Slvrilıi arın Knrndnt 
liöyünden Bayan Fatma ö:-yü
maz 50 lira vermişlerdir. 

Ödemişte yakalanan 
hırsızlar 

ö lemi , (Hususi) - Ö qcm · -
te ~uludere ~·ö) ü camiinck:n bir 
hnlı ve ikilim Q.'.ıl n nyni köyden 
fue.tafo oğlu Emin Şimş k \'C 

Hasan yıkalanmıı l raır. S 
lular ja.udfil'ın." kara.k lu l·om 
tnnı onbn~ı Ali Kı:ınıta ı i .. 
\'et de 1dif etu · lerclır. H ki -
ııncla takibat yr.pıhnaklamr. 

Kasım 39 GÜN 350 AY IZ 

1360 

ZİLKADE 1. Kanun 
27 19 1 

1357 

1 fcı Kan~ 
3 

SAL 1 
Güncı ~le 

2.37 ?.28 
1.18 12.09 
Akı:ım 

12.00 
16.41 

Vataı 

1.39 
18.20 

lklndl 

9.48 Ezıır.1 

14.29 Vuıtl 

imsak 

12-50 
s.sı 

Ezanı 

\ıaaatl 

DiKKAT-

:ı-

• 

l 
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Güerş Müsahabeleri 

FiLiZ NURULLAH 
PARiSTE=: .. ,.. 

Yüz okkalık Fransız arslanına bir 
buçuk dakikada aman dileten Japon 

macuncu fırıldağ~ gibi idi, Fitiz, 1 
Japonu havada döndürdü, döndür· 
dü ve yüzü koyun yere çaldı . • . 1 

YAZAN: M. Sami Rarayel 

Jt. ErN I 

(Baş tarafı t inci sayfada) fdtişlerine harciıa.1 W:mıenin 
bin limmn hepsinin de mohily ye bahis mevzım ohnadrgını anlnta

verilecek para 10,000 lirayı ge<,,;- rak sözleri.ne şöy1e devam etti: 
ır.cz. Bu paranın mühim bir kıs- - Su mahsulleri için !{Ok mü
ını köy enstitülerine, talebe yurt him esasları ihtiva eden bir ka-1 
larına, ınüte.kait maaşlarına ve ııun layihası hükılmet"e hazırlan 
zıraat islerine sarfedilecektir. mlStır. Meclise ya v&ilmiş vey.a, 

Dedi. Bu hususta Hüsni.i Ki - vcrümek üzeredir. 1 
tapcınm uzun ve çeşitli, haki - Münaka.3aları müteakip katip, 1 
kaicn mahalline sarfedileceği nn ınUnakale maddelerini okumaya 1 
lcı.şılan izbahalma rağmen B. devanı ederken :r-.'laarif Vekaleti
Ziya Gevher Etili tekrar kür- nııı bir münakalc:;inde kamp j 

F iliz Nurullah yalnızı de kırasıva, öldüresivc idi. Bu süye gelerek: masraflarından tenzilat yapıl • 
J "' - Arkadaslar, dedi. Dava ması istenen fasılda General lz.-

'ttirk i)ehli\ anl:ırı içinde vaziyet dahilinde elli kiloluk bir 2,600,000 lirayı şu fasıldan bu zet ·11 Çalışlar söz aldı ve b!ı 
d V•ı .. l li l adamı Pol Pons b0 'ibi dev cüse f l l k ı v•ıa· D l cgı, mıya pe ı an aıı am- usa ama c egı n'. ~vam şu nıa"rafın kısılmasına iti--a.z et-
-~~~ · ~ı-... :ı..: ·• t bir pehlivan ne .vaılmazdı? , ı .... ı ı <l f pu~ eşı unı.uyan 'l.llr VU1,;U vıı ı.rauıı zaman ar a 't::;rrıı ıı ti, ah' ali lıaz1ra dolı:ı.yı~ilc bu 
.;d· r.ı '· N ıı h ,..~ .. ıt Hiilfı.sa, güre~ kuruldu. Sirk t · t kt' ö ı ·· k" ıı · ~ ı . .ı.ı.u.ız uru a •L.tlID yaz a - " cmın e me ır. y e nııış u .erı· masrafların lusılmtımasıni i.:.t<>- 1 

be<ı kk lık b' - d adam 'almıyordu. 1'-falıçerdlm bir · k' ı · k k ~ tmş o · a ır· gov e.ve nürnune olmuştu. Jnpon pehli- nıız var ı on arı yermı• oyınnı l di. ' 
mal.iktı. Yalıuz okkası dc-ğ·iJ bu b. , için tas.arruf lazımclır. Bir devlet B. Mazhar ~ •u·· rı·<l 1·c,, v"pıı, .. _ 

1~1... .. d b d ,;.: \•anı ır ouçuk dakik,ıd<L Pol ·· · · 00· ı ı · d · ""' -. _, u " o ~.r o-ore e oyu vaı ı . .ıJ ı· mtıes$csesuun Y~c ı)ır z~ma.u a. mıytıe:1'k i~Jer için tahsisat alııı- l 
fuin boyu, tam iki metre on se- Ponsu, aman dileterek mağlup yeni bir biııay.a ta;;ınmusı ne de- ı 
itiz santim idi. etti. (•) .T:pon gilrL>Şi aııntomik mektir. Eski bina ne>·e ydmi . ımamasını encümen \'e \"ekıller-

:F~liz, geniş omuzlu ,geni:j gö- bir güreştir. Hasmın ımafsalla- yor. Ula.ki her de·:let müessese- den rica dt..i. 

kanunun birinci maddesind~ki 
müddetin uzatılmasına dair ka
mın teklifi, askerlik kanununun 
39 \ e 61 inci maddelerinin de • 
ğiştirilmesine dair kanun layi -
hası, gedikli çavuş Memiş oğlu 
Emin Özçelikin mahkfun olduğu 
cezanın affına dair kanun layi
hası, Ti.irkiye ile Almanya ar:ı
amda ticari mübadele ve tcdi -
ycleriıı tanzimi hakkında akit 
ve imza olunan iki anlaşma ile 
bu anla~ma1ara bağlı protokol 
ve mektuplaMn tasdikine dair 
kamm liiyihaın, ecnebi devletlc:r
deıı temin edilen ve ediıecck olan 
incdilcre mahsuben cclboluııan 
lıarp tedıiY.at Ye lcva.zımınm l 
gümrük resmi ile sair vergi ve 
ı·tsimlcn1"n istisnası hakkındaki 
;..arıun lavihası müzakere ve ka
uuı edilmic:tir. 

MC'clis çÜrısamba günü topla -
hacalüır. 

ğüslü ev gibi bir 1 tlılivandı. rını ve adale grupl:ırınııı irtikaz sine bir bina mı yetiştirelim? Şu Mtm.rif Velı."ilinirı. i.~aha:t"I 1 
-GBftr>Hgınde Filiz '"bi ııztııı \'e ııoJ;:lalarmı bularak ezmek ve hal b k k' b .. ,.. h t d Söz alan Manrif ,'ekili ba?.ı ~ * ......... r.· k e a ııı ı !hun aya m a iY-ahat verdi. Bı:kar1ardan \"('rgi alınması 
narin ol iuı!u içine ona F'iliz Nu- hare ctıten sa.kit bırakmak üze- ınuktesid olan B. Hfümü Kita}JC\ ha"kında Yozgat n·ebuL·tı B Sıı· ~ · ·· b' ·· t· p ı Söze karı!'l.an B. I)a111"1· .:'. r"k· · "' ~ ' .; · ... -rullah <ıemişlerdi. A1atuıka Aii- rnıc muesses ıı· gureli ır. 0 bile mazbata. muharriri olunca " .~ -~ ıı 1çöz t~ afnıda "Ul) ı l u•ı 

sı rd b ı ı 1 Ponsıın kr> laıı bir bueuk Jaki- d -· · oğfo he talebenın ib;ıte 13!.ar.inin ı • a.r n ·' 
1 :ın rnn • 

~- t? "' aş pe ı ıvan al' :.:ıı aı:.n k-.ı ic:inıle Lulu1az olı:nuş'.'. ve felce egısıyor . yakından mc~gul olumna'smı ri- teklifi henüz tabedilmediğinden 
'da. bu'iu ıuyordu. , usmw yal.'ışmrr:: 1ııı 11<17.. .. , ""a ettı'. bugiinkü :rnecli.., müzakeresinde 

Fi k t v •• • u~•-raınıo::tı. Pol Fonsun, elli kilo- s·· -' · · b d .. ! · · "' u a 3-'llg gure~ı mu,·azene ı.. ·~ OL.ierının urasın a go~ erınt, "Si.lmbiililn ck"i.isi,, görüşülmemiştir. Bu teklif çı:ı.r-
.,.;.ı..,.c.ıi ol;.;..,...,,_dan '.F'ilizi bit:- ~ki luk J a P 0 n pclılivanına aman kürsünün ön Uırafındaki sıralrr-ı ' .ıan1ba ..,.;;,...ı·i vapı!ncak mecl1"sı· u 
6 ....... '""' ""<.45uı~ d·ı . tm · t lı- l Zir .. at Vekaleti neşı iyat f:ıs • ·. 6 "'' · ~' a 
pehliYanımızmağliıp etmişti. Fi-

1
1 eyıp pes~ _esıBor~a g!.ve ye- dan hirin<le oturan B. Hü.<;nü Kil lına almmak ı"stc•1e•.ı ...... -.oooj 

1
,
1
.ra- nıumi heyeti içtimaında göriişU 

Jiz, 1foca Yusuflaıın, A<1alı Ha- eye vermıı::Lı. unun uzerıne tapr,ının .viizünde .Ft:.ezilil'en B. ' " l"c"'l{tir 
lillerin, K'ara Osmanların, Kat- ba:.-?ka hir akşam Franınz baş Ziya Gevher Etili bağırdı: ya itiraz edeu, bunun yerine ~-~....._,.· V'./'-/V~"-A..~AAJ'>.A..A/OV'V 
l'ancılaıın devrinde yeti~miş bir pehlivanlarından Löran Löbuşe _Sana yakı:jmaz bu hal Hüs- kôyliiniin sn.panına demiı· ;ılınına 
t>ehlivıaadı. Katrancı, Koca, meydana qıktı. Japon pehHva- ni.i Hitapqı !.. 0ı...ını 1dah~ mBuvufık bulJ.n B. Ziya 
YuBUf, F ıliz Nurullahı yenmi~- nı bu I•'ransızı da bir dakikada Mebusların gfüüsme1eri ara - ev ıer ıle , Osmau Şe\'ki Ulu-
lerdi. felce uğrattı. sında kürsüye gelm B. Hüsnü dağ arasında ciddi bir ınünal,a,,;a (&~tarafı ı inci S&'.\'1'2.da) 

<Filiz Nurullah cihan pehli- (Sonu ıayfa 4 ıütun 1 de) Kitap~ı. hiikumetin ,.e bütçt.,. en· ı' g,c~tikten sonra B. Ziya Gevh~l', l bombaladıkları ve valinin öl-
.Vanlığı o-üreşlerine iştirak E·t· ------------- ı.:ümeniııin icabeo'ttiği · yerlerde ı·adyodaki zil'aat san.tinde, kövlü cTürillrlüğü h::ı.:kkınclaki hoa-
~ek \ize ·e Kara Alımctlc bera- R d 15.:yık olduğu yech'le tasarrufa nün bin bir tane derdi Yar ikeu j 'herler. Londra tarafından 
~· AY? ıpa~ gitrni~ti. Ma"ı-il- u sya a riayet ettiğini anlattı. l sümbifüin t•kili~i hakkında kotlfe . tekzin olunnıalct-;ıdır. 
)Uya aya!, base.ıı l"ilix, dalın. o B. Ziya Gevher Etili, üçlincü 

1 
raı;ı:; ;•erdirmenin gü1üııç oldu- Gene bir Rungon mahr~-

tı~len itibaren Avrupad;1 mt:-.;r (Ra.':1 tcırrıfı 1 inci s<ı~ıfada) defa olarak kouuşnıak Uzere kür ğ,.mu söyledi \'(' kuıu lafın bir 1 li tt>lfl'rafa göre, Birmanya 
tr ..olmuştu. MarsilyH gazete-

1 

silv. e gelirken birden Reis veki- teırafa bırakılarak artıı{ filivata. kuvvetlerinin Siyam ~imalin-
F

. . holm askeri malıfilleı'ind!! ya- t:!'irisilmesini Ziraat Vckilinoen . eri ıiızin resmıni basvrak diin- 1iniıı şu müdahalesi ile karşılaş- .. • de 11arekette buluuduktarı 
ya.yıa ya:;mışlardı. F'iliz P<ırihe pılaıt tahııninlere göre, Rıı:-;Ia:rın tı: işledi. 1 hakkında Japon kaynakla-
:gıelınıed· 11 oraya tophınan ci- bir z;ok köylel'i a!ımıffea HHtvaf- - Fasıllar konu~ulurkel:1 ha.n- Eürsüye gelen Ziraat '\'ekili rından sızan haberlerin de 
'1ıan J)o"'hli\"anl-a.rını korkutmuş- fak oljukları Moskova r~e}')he- gi maddeye itiraz ed;l<liğ'i tasrih B. :~.fuhlis Erkmeıı. Zira1t Vekil aslı yoktur. 

Uzak şarkda 

K~ Yusuflaıın zıhnihnı ye- 1 · · Gevher, siz han.eri maddt:".'e iti- krine iş::ır~t etti ve :ı.yni zaman- _Llpın 8f_8 

ın•afı §Unlmı yazmaktailır! 
Amerikalılar ayni zsmanda, 

jıapoırların Luzon adasında A
parri, Vjgan ve Legaspi no'kta
iarımıı asker -çıkarmala..rı netice
sinde Filıpinliler de mücedcle -
ııin şiddetle devam eµiğini ka
hulc mecburdurlar. Para~ütçü
lerden mürelı3cep diğer japon 
kuvve>'tleri bu takım adalarının 
muhtelif ba ... <ı.ka noı...ıtnlarmd::ı. da 
hareket halindedirler. 

Manila.da Amerikan tayyare.. 
ieri dün L~gasbi cephesindeki 
japon kıtalarma taarruz €ltmiş-
1erdir. iki asker nakliye gemisi 
hasara uğratılmıştır. Diğer yer
lerde değişi.klik olmamıştır. 

Filipin Kızılhaç 'idaresi, Ma
nila ile adanın diğer mücadele 
mıntakal .. rında gayri mı-harip
lcrin tahliyesine devam olundu
ğunu 'bildiriyor. 

Siyasi vaziyet 
Amerika Bahrive Na:tın 

Albay Knox., gece· yarısından 
evvel V:ısingtona g~lınistir. 

Na.zır, Pasifikte Amerikan 
donanmasının diişm:uıla iı tibat 
tesis etmeğ·e çalıştığını wyle
miştir. 

1 Zırhlı ile 5 harp gemisinin 
Pnrlhntbur'a yapıhm lıücum • 
laı·da kaybolduğunu ilave et
mi~tir. 

Nazır fluzvt'ltlc crörüşecek -
tir. Ne\'yorktan gelen biı tel
grafa göre, harp mfü:ldetince 
dcv,aan etmek üzere N e\"y ork"ı.a 
15 ~i!1 kisilik hususi bit' polis 
t~~kı!atı knrnlıııustur. Bu teşki
lat ı~tkları karartma isiyle meş 
gut olao::ıktı.r. Işıkların lüzumun 
da karartılması için 28 bin 
devre inkıta merkezi kurulmuş
tur. Bıı suretle tek haı·\·ketle 
250 btn lamba birden söndüriile
bile1.:"ktiı-. 

H.ı vay :ı dalarınuan mııharc
bc bıaşl~yah~eri ayrılan .ilk yol
cular, _dun hır tayyare ile San 
Fl'ansıskoya gelmişlerdir. Yol-ı 
cular, gazetecilerle konu turul
mıaınıştır. 

~ ük~ak harp meclisi 
tu. 

1 

sinde ricnt edı.:n Miln-cr tiimen c.ıJilsin ... Simdi ı;:öyleyin B. Ziya Ietınin bit· çok müsbet fa'lliy\•l- F 
1 
.. l d 

,, ernıın sayısı 51 den aş~ğı de- , ·' :1 • ırnis oin n Avruna vı~ Amerika r"'•Z edİ'-'OrAtınuz? 1 n 'ekalctin ekim sahasını 300 - " g-·ifclir. .... .; l I ondra o-··re 1 k I d j ı l · pehliYa n!Oıltı Filiz N ıu ull-ılıın Bundan sonra B. Ziya Gev- bin c.ekard:ııı bi!· milyon dckaı a 
1 

., ' ya ~0 ., ge ece ..• on r.aı an gr en Jll' tclgr:ıfo 
olt..kasuu, i><>yunu po;;ııııu işidir herle Reis Yek.ili at'asındaki sn <;1' ardığım anlattı. Bu arada bir haftalar z:ırfında Filipinler- g·ore, son zamanlarda Avust-
i!Ptmez dıWdivane olmıışlaıdı. muhavere geçti: nwbus. radyoda konfcl'ans \'ercı:ı <le ve Ma1ezyada kat'i netice- ral ·a basın biirosu ımüdi!ri.i 
Filizi-4'~tmek için Paris is- F r a ns-ada 7,.iva Gevher - Ma.~bata mıı - bayamn burnundan Yeya k:ır - ler ··erelıilecek mahiyette şid ve bir c:ok AvustraJvn crazete -

~syo!luna. on binlerce hslk top- harriri umumi olarak konustu. ı.ıııdan konu!jtuğunu sövicmek detli muharebeler olmasına. ll'rinin ı:mhibi olup hale~ Lon-
1a.ndı. Onu, ne şimendifer vngo-ı ted h ,. S Ben de umumi konuşmaya m~c- istedi ise de bütün meclisin: intizar etmek lfızundır. Ke- drada. bulunan M. M:ur<loch 
nu, ne y.a•taklı 'agon yer bu- • burıım. - Hayır, hayır ... Çok gtizel dalı ve l\:atabahru\hn gelen ra~yo iie ya.ptı~-ı beyanatta: 
lup ~ığ~yu1'\.iU. Hele, Fi- (&t 1 . . ~ Reis vekili - Ben mazbata konurnyor... 1 hnbeı::1er biraz karışık olmak muqterek dava takip eden müt 
lizhı otel ~ dahn mühimdi.! ·~ tcm.ıfı ıncı sayftıila) muharririne müsamaha ettim. f'füleri kar::-1sında susa1ak tefiklcrin, müşterek hareket et-
Ona göı~ yatak bulnrnk, ona tığını ve bir netice almağı ümit ZI~a Gevher - Lutff'n bana nı<: burivetindc ·kaldı . la bC:-ı·aber japonlar yaptık- rneleri lazım geldiğini !-iÖVkmis-
'.iöre k3ılryokı. bulmak nıiimki.in ettiğini bildirmektedir. da. miisamaha buvurımuz! \·erilen izahattan, radyoda ı ıarı baskından istıfade et- ıtir. . 
1'11iydü? Bu defa rehinelerin değil fa. Bo.l1J~ müfett4i.ıe 1ı<.lrcimh lwnu..-ruı bayanın 'hfatbuat Um- ımişlerdir. Singapur ve Ka- 1\Iumaiievh, müttefiklerin pek 
. Otelciler, yatakları y2n yan~ l 1tat suçluların cezaya uğrıyacak /Reis vekilinin bir şey söyle- mum Müdül'lüğü tarafıudan an- -tahahru haYa mevdanlarının yakında. zaferi elde etmek anak-
sercıııe-'-, y6rge.nıar1 birbirine laıı kabul edilı:ie bile. mabkıi.ın- mı.emesi karşısında sfö:ledne d"· gaje edilmiş sümbüL ,,kiminden iş0·ali janonlara· bıırahrda sa.dhrle, harp p!Unları tanzim e-
e'lrJeycı'ek ona Jbr~ ~·er ynta~ı 1 1aı·ın qok yük:;ek sayıda olması, vam eden B. Ziya ~vher dedi 1Jah$edilmesi de f.,ideli olrluğu hava hakimiyeti Yermi:tir. den yüksek bir hat·p mecl1si kur-
yapıı:b.liyorlardı. Fili~ Nurulla-ı blitün Fransızlarda derin bir en ki: ı.nlaı:ı11arak miinakule fasılları J•a.pon tayyareleri, dün ö8;le· ıınalaonın muhakkak olduğunu 
hı a.r:abıahu· da almıyordu. Nere- diı:ıc uyandırmıştır. Fransız hü- - Hele yapılan mi.inakt!leni;ı aynen kabul edildi. den soma Manilii üzerinde uç- ilave etmiştir. 
fe gid:wse yüriiyerek gitmek lmmet i. kitle halinde yapılan bu bir faslıncfo balık rnüft>tti!Jine Drıy<ıl\ 1ı<İfli.'IN>İ 1 mu::>lar, bombalar atımslı:ırdır. Vışi efçisi hizmete ça«rıldı 
JnccburiyetiAde idi. Hülasa Fi- teı~ldl har~·ketindcn dolayı duy- verilmek üzere h~rcirı.ıh t::ıhsjsa- Ha.ı:;a.ı; yokitu·. AS'keı yilkFl iki 6 

liz N:ırullalı, görülecek tiplE'ı-- guumnı Alman makam!arına tı iı-tet1iyor. Sorarım si7.e, balık Btmdan başka bugünkü top - Janrın ,·apuı ll Le.o-ası1i na_ıkla- Ameri1m kaynaklarından bil-
den biti ·iıdi. Pat iı:ı yeıinclc-n oy- bı!dirrnektcn qckinmemi.,,tir. müfotti~ine on para Yerecek kim lanlıda Rize m.ebııHı B. Fn:ıcl n~rla hRünlını.·tır. ' dirildiğine göre, Birle.~ik Amc-
.nam1stt. OEha.n pehlivaııhğı gti· lliiklmıcfi11 l:,('ft'i. m:iyeti se var mı icinizdc? .. Tutulan br.- Sirmen'in, haftalık karar r.et'.·~- rikaıun Vichy büyiik elçisi A-
l'efi lmm.iOOei Filiz Nurullahın ne olanak'! ltklar tekrar drnize di:iküliir \"C h.'inde-ki umumi heyette müza . Japon ha'\ a. kuvvetll'..ri, Hin- miral Lahy askerlik hizmetini 
~fu;abaıkel&rıı. kabul edilmeme- Paris, 15 (a.a.) - Bir kaç kokululurken bunları sokağa kı..:resine dair oian (dayak ha: d s~ı..n ve İtkoı<yn kuV\'etlerine yapma.~a davet edilmistir, 
Jlinc ıt~a:·r a; r vem1işti. ÇU.ı1kii Ii"raıısız g·azct<•si Fran~a hükCt- dôktürenlere on para Ycrnıiyece- diı-;esi) takriri kabul edilen ve i.istünli.ik temin etmislerdir. An- İflandanın siyaseti 
•ütün ecnetii pehlivanlnr-, komi- metindPıı y.~01• A"~t\Tl" ınc"ele _ .~i .... Bıı ı:ıdnm, - 1 ~lıg-ı lrnrcirahla Fuad Sirmenin teklifi üzerine 1 cak bu ileri haı"·ketler J·a ~ " ... " .-, ~ cu.l. 'f T 1 , ' . "· ' . Bil'lcs.ik De,'letlerı'ıı ha"'"be aı·-tey~' $kay.etns.meler yollaoıl:ar. siml kat'i · t 1 · balıkları sokafa döktüroü.<Ylinü !v emuriui 11. u rnKemat kanunu- 1 k h 1 

Böyle bir insan azmanı ik kat- lcnı:kt~dir. ''azıyc a maı:unı ıs - nıi't gönn~ye iidecr.k? Kendlbiil 1 ııun suç yapt1n memurlar halt - pon ar<ı pe pa aJıya ınalolnıu"?- rişiı:iıı, İrlanda siyas"tindc }~-
1yen glJre.ş tutmıyacaklarını ve J ----o·o---- r.elerimfadü bi.le tasarruf yapar- lundaki marldcleriııi kanunlarda tıu'. paı:ağı tPsiı·e o.it suale cevap ,.t' 

6u Ti.ırk pehliYanının insanların Maarifde tayı"nler 1 ~:ı..:n devlet hiil~esinde tasarruf bır irtibat temini için bir defa da Malaka yanın adasında :~~i-~~;.?e VaJera., şunları söy-
~e\"kİiıde bir yaı·achlısa salıip1 yapmıtvacak mıyız? aJlıve encümeninde gi:iı'iişülmçsi • · 
olduP- · nıu, onunla boy ölçi.isme- Ankara., 15 (Yeni f'.,b .. 11 ) _ r 7 d İ{o:ra1·12.ii.·t1rılınıı:;tıL Amerikan kavnaklarıncla11 bı·ı- _"Evvelce_ bu sual" ce\·ap \'eı·-1 o • .., .. " l'ıfoliJJC l ekili dirsii e - .r - . 
ttiıı, s ..katlık olac~-ını ileri siir- Malat_rn. lisesi müdür muavini B!:nun üzerine meseleye ka _ J(abul r·dilen l;mrnnlar dil'ildiğine ~öı-e, ja.ponlaruı :hfa- elik. D~Yletm siyast"ti de,:;.isme-
mUsleı-di. 1 'faı'ilı v Coğrafya öfrretmeni rıı;mak lüzumunu hisseden :\fali- Avrıra tabiiyet muamelii.tın • lakcı Yarnnadasmfüı. Kra berza- mistir. iyi niyetti ve bitn~eı.fız . 

Ya.ıtın: A. C. SARAÇO~LQ 

Ş u pastunın günlük baıy~· 
rt:ımızde. ne öüyük · 

mevkii ve ehemmiyeti ~aııınış. 
<bundan mr türlü yakamızı 4rur. 
t-ara:mıyoruz. 

Dikkat ettinizse son ::imi' 

la'rda :-ıir moda türedi: 
- Unsuz PJSVa satıyoruz • 
Dükkanların camekanları :i~ 

tek tiik gözlerimize ~rpnuyl 
başlıyan bu levhalar g· geç, 
tikçe çoğahyor. ) 

Pasta tınla yapılmıyor~ tt1 
ile yapılıyor? Cevap hazır: 

- Patates unu ile. 
- Peki amma. memlekett:it 

pat:ıte: hu dcr~ce m "b~ ıl d i 
ki buğday uııulllı ta n - ed"'J 
ken onun yerine p, t t1;.;." llın,\ 

ikamede bir mahzur t:ı :ırn.ıı 
yoruz? 

Yunani3tanın açlıl,tan 'nrı\ 
dığ1, Fıı ansada ihti~ arl.u m 
eukl rın (.Tıdasızlıkta.n ::. ptr 
pır d iküldükleri ve biıttin druıı 
yauuı hel· lokkm 1.:kmcğl uze 
tine ti r:iyerek V:" in k :le-
1 ek yed ·gi şu yok ullu g;ınle
rinde pastayı bfu;blıtu:n ıut 
sak, sa ıı ki o olmazsa kıy mot 
kopacakınıs gibi bir ta· .n do· 
lan1bach )IOlla.ıa sap ak oruı 
ersatz'lar buJac:ı.ğız d } d.idi\ 
neceğimiz verde - tayı yame 
yh·t!rsck acahJ. kıyamet m ·o· 
pnr? 

Libyada 
(B;:ş toırafı 1 loci ny'ada) 

krm•azörünüıı torpillenJı.guu bir 
dirmekte<lir. 

Bahrılan Oi~t~r gem;lr-r 
Londra. 15 (a .. ) - Reı:ı· 

men hildirildi~ine göre lngılız 
denizaltıları Akdeni ;de ort.~ 
ha<.:imd • hir i:ışe gemısi ile. lir 
yc~kenliyi ve bir kayı~ı bat!r -
nu~lmrdır. 

Buııdan baRka 12 bin b>nhtk 
bh· 1talyan Yaptmı da orpıl~
neı e;k batırıhruştır. 

r ~i!!m~s~~ l 
YARIN AKŞAM 

MÜNİR f dUREODi~ I 
KONSERi , 

, ZARAH LEANDER 
Bu Hafta 

SES 
Sinemastnda 

KAOIN SEVİ~ GE 
Filminde şarkı söylüyor 

BÜT(jN ŞEHiR 

WILL Y FORST'un 

BELAMI 
.. Gfü·eş kG.tniteRi, Kaı·a Ahmc- B. Sadi, Anla lrnn orta ~kul mü· ye Vekili R. Fnad Ağralı. müna-

1 
cl::-.ı.n ·:ılınacak lİaırclara dai.r kıı - hın:ı askcı· cıkarmruarı ve Bir- Buııdırn ba~kaı bir ~iyasct intiha 

~ı· nı1·;..,..,,ı.~ı-.. ıat"l kabul ''<l"l·'k 1 ... ı·· ... 1~· 1 • ra ml ,...:ı·ı ı· . Şııırkısını soyliyeccl<t'r » .,,.....,<Sa.,. ' • " '". , mır ugune; .11~ ilk tecl.risat. mü kale yapılması iste-nen para ile I murnn s:elri:;:.inci ıırnddeı:ıiuin d·~- manya hudiıduuu ge( mis olma- lc.ı..:: .• ır.,, •••~zam&Jı1w•lllıinliıiiıiiliiıılma 
Filiz Nurullahı açıkla bırak- fotti!-{i Ali, Mur. Maarif Müdür- merkez kontrollerinin co~a!tıl - , ı!'istirilmesi, Yo~gat mebu::-11 B. j l Aı eı ·ı 11 eli d'· ,•1111•••••••••••••••••1nm tlUf1lı. Fifr~e tebliğ edilen ka- r- v.. ta · ı 1 · ~ ~.n .. 

11 'ı ~a 1 arı. cıı .r>.cye u- ••••,-.. 
~~~: !!u!~!.u!n!&!·~!y!ıı!1 !c!ıu!n!n!ı!u!~!tE!ır!d!ır!·~~~m!a!k~is!l!c!n!d~i~~i!n~i,~y!o!k!s!a!b!a!l!ık~n!ıi!l~S!ı!ı!n~k~~!·z!U!n~ag~··!·l!ln!ı!· !h!a!k!~!ı!~!a!l!ci~~ş!u!n!n!u~ş!le!ı!~!rr!.~!B~ıı!• !L!;~~~o~n~~~-l- ··ES'UTGONLER 

- I!WkaJbe.;.;er hir vücuda _. - - iYi 
~alik olduğ-ruiuzdıın size güre ~ clmeğe karar Yerdi. Eğer 1'Iari·' .. .. .. 
.Pir pcbhYa.u bulmak mümkün l rı 1 k:ı odaı:>Uıda de<'Yilse hic :oüpho .. Turkçe sozlu - Arapça şarkılı 
~eğ;ıldit'. Binaenaleyh, mDsa • 

1 

JiAY ÇAPKIN HAY ! ! yok ki, oradadır~ Orada~ ~yta~I Ar F'DULVEHAB'ın en son Zafer Abidesi f>tlk~lill'a kabul olunanııyacağı- nın yanında. ... yakında: 
nız maaelesef beyı:ın olunm'. 'ı B' k d b ·1 s M ER TA G'ireş komitesi, j!pon pelı- ır .ere e u cı ıct kenfüsin- u KS • M 
lkanl.a.rına da f;U tcbliğat.ta btt· L 1 i..:e malum olunca ev halkını u- ve 1 
luum.uştu; :'\: andıı.:acak, bu naınu~suzluğu S . 

-Okkalannı..: cok az .. Size Çeviren: BEHÇET SAFA Tefrika No. 28 timi'! lıu alçaklığı herkese habcı· vere- l Dem a J at' 1 D da 
giir~ 1 ehliva.nımız yoktur. Hep- cek: hatta gidip dört ev ötede- '-''lllllm••••-.. ••••••••••••••••••t~ .Eteni kalktı. Fi~Lanını giydi1. duğunu derhal farketti. Bu Ele· 1fal'ika aı asındaki bakışlara dik ki nişanlısına da anlatacaktı. j ,_ 
S3i ağıı· okka.dır. BiırnenalPyh S_imdiye kadar b-Okleılig-ine hata ııi idi. Bir ı:::ecc evvelki Zİ'-'ar~tin kat etmi.;ti. .Mu:rika clclıka}ılmın J•~I · f d kl ------·-------------------==-=-
cihan ~"'ı.livanlı~ı miisal.Mkala- ~ J • "t>nı so a an ava arının u-

r-... ~ ettig~_,i kan.talile harek('le e-eç - tadı damanrnda kalmış, yine yanında oturuı·kcn fenalıklar c ııı b k t 1 • t' D • B k A ı rına ı~abuliliıüz mli:mkiin değil- "' n . l a asara e u·ar geç 1 ve etı ve arsa tt . " 
dir. ti: Hie< şüph<' yoktn ki hu ak- 9eytanı beklemiş; gelmeyince a- geçirmiBti. Ifo~nrıp bozarıyor, e- I~leninin yatak odası önünde F Jrma J anı 

Bu sureHe verilc.>n kaı~r ii.- ~am da ı)evkct k~:ı-dis ni oda- ramaya çıkmıştı. ğilip kalkıyordu. Delikanlı da durdu kapıya yavaşça bir iki rr•• h H .Kı J 
Slı1rla bcklivordu. O . .-lc ''a, her Senn1· ı· Ele . ? Pek· e '· ·ıt·f t dı0 \.'0 • h tt• b l"" e d C k D fi ı Ur BVa U .. UmU Sfanbul zc-rinc F'Biz Nurullah ile japon J ·' J - ıs n nı. ı, n • ona pe.ı{ ı ı tt e .; ı, a. a. ıı '"' vur u. evap yo . a a .. · 

pchliYanlaıı. haric:te kaldılar. Fa- alt§am o gelceek değildi ya... ıstiyorsun? yUzden Marikanın nişanlısını hızlı vurdu. iceriden' ince, mem- Vi/a"'y"'af Şub•sı•nden .• 
Gıcırda.yan kapı::=1ını ,.a\'~u:ı , Ak , 1 d .... kA b. ~ ..:::; kat .Tapanlar durmadılar. Ga- .; """' - Gelmediniz de merak v. ap- .{lzdırıyordu. !'lam yemcğiııdc -11 n, a\·eL ar ıı· ses: yavaş :ıc,~arak sofayı geçti. Şev- k ı Kuıban bayramında teskiliıtımız tanıfmdan toplanacak deri ,.e bar-

zetek• ·le şu ilaıılaıı neşrettiler: ketin yattığı odamn önüne gel- tım. Gelmeyeceksiniz?.. ~1,,Iar:ka Şevketin nrşı-sında o-, - Kimdir o? Piyosine? s~ıklar pazarlık suretile ayrı ayrı artt ı-r:ıaya konmu!;itur. 
- Her hangi okkada.. olursa <lı·. 1,.apı."ı vtıt""'1adan e\·vel din- _ Hayır, hayır ... Dün akşnın. iurduğu 7,aman gözleri kim hi- Diye sordu. Elcni sarsıldı. Bu J7/ı;,ıy941 ç mb g·· ·· 

l ı..· · ,1_:_ ,_. ~ ·' ·•· ı 1. k d ·a b. 'J 'k . . ..... ar;;.::ı a u_ nu saat onaa nrltu·ması yapılacak \C :r .,1 o sun 1Jt21! Anl.l ucuersc ona ·um ledı, boklec3ı·, "ereddUt etti. Bı'r evvelki aks.am bua-ün çok yol'uı- 1 il ne a armanı ar ır yerine ı·, arı aııın seı:ıi idi, DemC'k ki al- r 1 1 ih 1 d " oJ ·o f . -u .ı '-' ~ d f 1 d k" "k" 1 d m.ı\ a ı' goru urı:.e a. e e ılcce.ktir. Taliplerin aı lhrına için mezldk "İln \·~ 
nap . n ıra.sı verıyoruz. u.eın kere yava"'G'' ... , cevap alrıııayııı- muı:;uın. Yerimden kımıldauac::ı.k 1 tesa ü ec ıyor u ı ı ısi de, gU- nnmıştı. Fakat tam e·cri döne- saa1•~ c 1 ı d '·' b .. " 
l 

• . .:ı .... bi d . . . d .. ,.,. ·"' « . J 1·· . . . b" b" V• '"' ...., • uga og ım a~ şu c merkezine \'e ~·artn.ımeyi göıınek i"iı de ıbe 
< c m. .-....ı.a r ıure ıcm e gu- ca lıızla }{,·1ı>ıy,·.., ~rur·1u. ~e, ket halim vak. Kusura bakma Ele· uı;;uyor ~ Kostıyı us üti.in çile- t·~ı sn-ada arka tarafmdan ınu··t ..ı. 1 •· b • . ı • l ~r A- "' ' u . .; ıneı sc ıne v_c "~'1lı ul vilayeti dahilinclekı hava kunımu ""bel"r· n' _ 
rcşı , .ou ~ıyoımz. mıın dHe- uyandı. Tekrar vurulduğunu işi- ni... c1ı>n cıkaıworlardı, Eleni ı~endi hiç bir tekme indi, az kaldı, 0. <"rı::t E1ınelcrı. 00662) ,..... ... - ınc · ıra 
yl'lı ve ~len ta.raf .mağlup ttnce: Eleni, böyle karşılaşa<:ağını ltendfne: - ua kapısının iistüne yıkılacak, 
addol illa.oa.ktff. Elli ltiloluk Jıa- ... kt l dı d d hatta belki içeı i"e au·· C'·"' cektı·. ki: 

11 
k. - IDmsin? Ne istiyorsun? hıç ümit etmiyordu. Yorulmuş, - ~en ço an ana m, e . J ·~ 

pon •n bu yo c ~ rı neşl"iyatıa.rı Diye seslendi. dinlenecekmiş! bu ne demek? Bun~ar birbirlerini sevdiler. Söz A~layarak, inleyerek ayağa kalk 
eenel' .malıafili alt üst etti. Elli - Benim Sev ket bey... Bir erkek hiç yorulur mu? Laf .. 1 lcr;tiler. Bu gece bulustular. Ba- tı. Karanlıkta. bir erkek ı::csi ya-
kilaluk bir kllrış vücutlt+riyle ci- ~ "aş~a: 
han pehjivaclarına. meydan oku- Tatlı bir rum 'kızı se~L Şev- Bahane ... Eleni kapının önüncle I na kap1:yı onun için açmıyor . _ Elcııi ! derli. 
}'oı·lardı. Hern de aman dilemek ık.et yatağmda doğ1·uJdu. Gözle- mıhlandı. Bir müddet kımıldn - Mal'ika şimdi içeridedir. Am:ı 1 -ın~ 1 Se 
ve pos~~.'.lrtiyle .. Gazetel(}r rini uğdu. Bu geceyi yalnız ba- ma.dı. Düşündü, -taşındı. Düşiin- ı ben bunu anlıyacağım ve hepsi- - go.... nmisin Kosti? 
kıyameti ılwpardılar. Fı·~ısız.J.ar şına rahatça geçılrınek ümidin- dükçe kızdı, kızdık<:a bil'şeyler 1 ne anlatacağım. 1 - Evet... 
.g-aley:ana. geldi. Cihan pehlivanı de iken şeytanın yine etrafında yapmak ihtirasile yandı, kavrul- 1 D"di. Kulağını kapının kilit Ko~ti, yani Marilrnnın toy ve 
olan ve F:ransı~ arslanı bulunan dola~ğını hissediyordu. du. Kendi kendine bunda b:r iş yerine dayadı. :Qinlecli, dinledi cnai nişanlısı, mar~.ııgoz çırağı 
Pal Fon.su ortava sürdüler. Ga.- - Sen kimsin? olduğuna hükmediyordu. Bu i§, bazı fısıltılar isitir gibi oldu. gece yarısı sevgilisinin kapısın-
7.oieıer, Pol Poıisun japon peh- - Benim ... Bu gece g·eLmcdi- muhakkak ?\farikadan geliyor • Demek Marika 'şimdi bu odada, 1 d;.ı, bir baskın yapmıştı. Onun 
liva:nını ıbir hamlede •kıracağ'lnı niz de rnerak yaptıım. dn. Şevketin koynunda. Maarnafih buı ada işi ne? Eve nasıl girmiş-
~·.ızıyorla:Mı. Giıreş serbestti .. Uyku sersemliğine rağmen Eleni gUndüz ve akşam on- da.ha ziyade emin olman için bir ti? 
Hor taraf-t!lll. istediği S?ibi, hem Şevket kapısını çalanın kim ol- lara vemek verirken Şevketle ue Mal'ikanın odasını kontrol [Arkası var] 

Hallaç ·anı pamuğu müzayedesi 
.SÜMER BANK 

Y.ERll MAllAR PAZARlARI 
MUESSESESİ MÜDÜRLÜGÜNDEN· 

ı:/12/1941 g~ünde sab~aca;ı ifan edılcn 13 ton hallaç alh p u
~11 mllzay~csı ı:nıktarın 89 küsur: hııa çıkar.Jmas.ı itibarile 23/12 I94ıi 
Cuma gOnU saat 14 de tehir cdllnı'~üı-. 

Nümune ve ı;artname lıer gür, s:;at lJ den sonra KotırCJovlu 
nınd~ beşinci kııtta muc~sC!se me>ricez~nın Pamuklu serYi. ·na 
lebllır. 



Güreş 
müsahabe)eri 

·cea tarafı s üacü N yfada) 

O vakte kadar Japon gl.ire
t}İ, jüüjUW.i nedir bilmiyen Av
rupalılar bu güre§İn ne demek 
okiuğ'lmu nnlaıru~la.rdı. Japon -
~DL'la. ldmse ka11Jı C}ıka -
nmz alınu~u. 

Güreşleri seyreden Filiz l\"u.
rulla.h, japon güreşinin inceli
ğiııe V'd.k1f olmuştu. Esasen ken
disi de japon pehlivam gibi ci
h~..n pchlh''1nlığı g_üreşlerindcn 
kadro h:ırici edildiği cihetle a
çıkta idi. 

Parls g.ızett.~ri. Filiz Nu
rull~hın j pon tutuşm:uıını ile
ri siiriiyorlardı.. Filiz Nurullah 

\ 

g-ilı esı kabul etti. 
Fil' hıı u1l. h, n pehH-

'll • ı 

111• et n h. 1 Ltıt ıi. ıı.t-
rtccekh. l• •! . ., J lp .. mla

rnrsıyn. ~~lintf· bıı d nhirc 
ıı ı m ıızrı .u :ılılrlı. .Japnn 

" 1 lr · n • .ı ı ikı kol biit l· leı in -
< n ! p· ı. v. t n k: ıııc:ı gib~ 

·a.\•m: ı. fı'ıliz Nutııllah, lı~.:;
nunı r ıııcu t ı ı ı r. i ~ı. gibi. ha;:ı 
lli•niı ı ·jP !.ati •r <·tı .1fında <:e-
inı· iınıJtiı dü .• l.ıpon p hli\ a

ın h. \: l:ı fönıip OlU U'l Ol d:ı. 
A~~·l l· ıı yaden kc!ilmı·~ti. Ji'i

. l nım ı;Üt ': lh.• \'C on, on 
kcı e <lfüıdiiı-di.ik LC'n ~ oıı rn 

ı ı, nhirc yiir.ülcoyun yere 
•t f lı. \Tp .)ıııfiek ""iir':ıli) le 11,ıs

~nınm iizcriııc :ıtılar~ık :-.ıılına 1 
otııı <111. 1'11iY. Nuı ullııh, c:ok ıe
•ıış blr ud:mı nldııgumlan lıa.-mı 
ıltırıda k t.>'b•Jlmıı~Lu. Filizin 
ı1öllcsadı, lınsmmı yeı c \'111-ıhık 
lf ıı :soma ilzr.ı iıa otııranılt \'(' 
elli'<' l«ıldiıı" IJ'ı,,aı ak C":ttn• ktı. 
Doğıl'm ı»k akıllı h: tlk<:l ı~l-~ 
ıni>tı. 

Fal.a.t. .Jn )l(Jfl güre mdc bu 
suıdle dııı m it nlmadığ11Hlc.111 
l•"llil N .ıı ıllah h.1fl1ıının iize
rlndı> .t. lıı ı tı. .J n p o n gii
rt:t;imie daınm h,11 ı•la·t rn
ı.»tıdJ. Oy Ullflll7. hıı RPkİldP.. o-1 
tunrn~k olanın • ılıı. Huııun i.i
L(ITHl• J.'ılız, it~ı ;r L"'ttı. \' e, gii-ı 
lf*' -k~ldı. l•'i!h~iı, htı gfü·<':.i A.Y
ı--upad< q111.:~hlU thl '. (~İjSlf·I uiğİ 1 
ırı<;tm: ılc lakdiı <·dilmifıtiı. .fa
ponJau J~tmR( yı 11 r-tedi. D .. ğil 
)'f!'llniflk, ı PS<ll'Pt t'<lı)ı k.ıı.:ıl:t!l
mt km'}t;D ı:ık:ımadı. 

(") .l"fıon t.!,İin-:i ha kkuttfa 
hir lJııA>jl\n. rııUf,fılıahı uıcft• oku,yn
··nh rıın•.t nın Ja .. ~ı! nııtJfnnJtt "·e
·~~hn. 

-! DYO PROGRA n· ı 
-1s 1 ci Kanun1941-
7.3C P vı.ı; ·.ıın 

7 33 Jfofıt 

pı-cı!jı'cıın 

'l.1-t Ajarı 
lu: ı ıerlcri 

ı;,OO Sı:n!oııik 

h:ıl><'l lı 

,'1111 ltrkı,." 

ı>!iı),], 1' 

ı; Jtı J<.ırı~ık 

progı . m 
u ffı Pıogr:ını 
ı ı< n3 R atly o lMl l,")ll 

url:t' tı'as L 

! llO Kıırıeık 
. rkı \ c 

119.311 
1 

tu, ı.uler 
Aj:ı, s 
l·abe,•krı 

Ke>nu mu 
('tu.m·ct 

l l!l.41i 

1 
V t>l:ılı l\iuın-

JIJ.!i'i 

:.'O 1 

2 
2 1 .•1:; K 1.ı k Tti · ı: 

111111:ıgı 

2~ :u Ajan 
lıab rlc l'l 

22.~5 D:ın•ı ıııiı·d~i 

2:!.55 Ynı·ınki 
program 

ZA Yt 
z .. rraı bolu mifus ıncınurlu.:undan 

.ıl ll oldu~um l\ll\ lyct nızd. nım ile 

.~ı,cı ! tMrhls te1kC'rcıni wyi cltmı. 

~ enılc ini alnc:lgıınıl:m eskilerinin 
huk u ol acl _ı,ı ıliın cdcr'm. 

Kot. t. ·, p { :. - Aı o bacı Bey:ı-
zıt n ah .. llc ı K. lwc çı!,ma:n 
lf , ... No. 350/2 MGhmet Batı.oı· 

ryup T:ıpu Slcıı Muhafulığmdan: 

Eyıiı t,. C ın iı!,chll." ın. h:ıllc 'ndc 

K.ı r.d ıtı.mı.. c:ı<lde inde e kı 27 
.No. lu 1, ... ~~ cı dul.k:iıu derun~ndo 

rmıtıt l'. iı· ı .. ıl.ıycı 'cdi~ıniıı y:ırı hi::;
::;c i 17 "'::ıyı" !l-1: t;;rilıi~•lc hudııl.suz 

ol .. k IT. cı Ali a~a ibrıi Ifas::mı 1 \ c 
:.ı:me ·'~ ıı m::ıh::ıllc ve uıcldcd e l.i 
!1!) No. hı lııl C'd:k ::ılu .. rna ı oda ,.c 
:.1 No. hı hır 33 No. 1u bıl 1 
oıl .h 

cnın tcl~rıır scki7. 
ı lıi c 27 maıt 
ı Alı af!. bini Hü
oldı.ıiu ı·ıkarı lan 

ı ı. lm~r. Ve lllezkur 
lı ıdut"u :7azılnuımıehr. t~u 

ıı ııhallerln 72 iılssc iti~ 

Askeri Fabrikalar Satınalma 
Komisyonu ilanları 

Oç kıittrıı •.n maden ka!emile bet kale m yaylık çelik tel <lhnacak 
T ahmln edilen bedeli c58500> lira ofan yukarıda yaı.ılı 3 kalem sert 

waden kalcmlerile G kalem yaylık çelltt tel As!•&rl Fabl'ikr.lnr Umum :Mu
dUrlü&U merkez satm alma komlsyonun<'tı 23/12/941 ll:llı günü saat 14 de 
pa.ııırJıkla ihale edilcC<!ktil". Şortnr.ınc •2> lira c73, korue~ur. J{ot'i teminat 
~;;o~ liradıı:. cı1004, 

• • • 
2000 adııt Oleon vorm alınacak 

T:ilitnin edilen öcdcli «36.000. lira olan 2000 adet 01Cö\l varHi Asketl. 
Fabrikalar Umum MUd!lrlüğii 1\Terke2 saıın alnın koınlsynnunc:ı i 21 1 /!H2 
pıızorlesi siln!l saat 14.30 da pnzarhkln inale cdilct•ek Ilı'. Şnrı ı, li· :ı 
(M) lrn~tur. Kal'i teminnt 5400 liradı;:. <11061:> 

e • • 
7 ton 2.5 nıhı. / da &nh·an!zh clem'r tel 
!i>2 > )> ., >> 
2 > 1.40 > > > > > > 

32 > 6.B-1.0-0 mm' kalınlıimd::ı G.-ılvanlzli dcmlr snç almncı.k 
'i'ahmin cdileın bednli <15<l44:t lira olrın yuknncln y:-ıı1ı dört ltnlcm sal

\ ın..zli eli' l 0t ı" l"'e> •c- A+ .-i F:ıbrikafa•· Umum Müdl'ırlüli\ meı !<f!z satın 
7 ' c> r.mb:ı ···, ii s<ı t 14,!>0 el• prıırıı·lıkJ;ı ihtılc 

el •• K<ı~·ı ı 

t 1 .!) 

Jlalıcıoğlu Satı11aln1a /(omisyonundan 
1 - 1:! f•m ım-..s • ..,,. l" t•Jr> 1.ıh..ına paı.aL'lıkta ~atın alın:ıcaklır. 

Pır sn c l;ilı;-ın nııı \J<t :u lıgı ~2iX;.T/94.l pazaı·tesi (!tiniı st.nL 14 te 
H .. lıcıo:!lıt 700 tı ı . ı ı ton ..... ,., ·•.ud.ı yapıJacaktır. 

2 - iste'7!ile ııı bl'lli " 1• "' saatte gelmeleıl. cll05!J> 

Gayrimenkul Satış İlanı 
• lstan/Jul 13':1111iyet Sandığı 

l'rtii d ii rliiğünden: 1 

Deniz Levazım Satınalma 
/{omisyonu ilanları 

Kuru faaul)ıa alınacak 

1 - l:"?/12/941 tarihindeki kapalı zarf eksiltmesine talip cıkm:ıdığındruı 
50.000 kilo kuru fosulya Hl/12/941 Cl1ma ~ünU saat 14 de pazarlıkla ah
mıeaktır. 

2 - Beheı· kilosunun t. h 'lin edilen lıeclelı(2i) kuruş ve ilk tenıinoh(l0l2) 
füa (50) kuruş olllll •artnnmesi heı·;ı:.ın komisyondan alınobi\ir. 

3 - Şartname ve nünrnnesini görmek isteyenlerin hcı· ı:ün ve p:ızarh
ğa iştirak edeceklerin de belli gUn ve .,3atte Ka~ımpaşada bulunaıı komis
yona miirncaalları, (1102Z) 

*l • • 

.ıo k:ılcıı, muht~lif ölc;iidı• ı. nıılyoııı, GtJvnni?.li s:ıç, piıinç mc-meli 
menteşe, balar }lerçin çi\risi, kırma Icvınana musltıgu, helezonlu piçoilu 
nıakkap, pll'inç levh:ı, vida, cıvatı:ı m:ı:ı saplamn, plıinç liriz, tngiUz diııl 

ltilavuz, kar keçesi ve sairenin 17/12/!141 Çarşrunba rs-iini.i saat 14 de Kflsın\
pa5ada bulunan Deniz levazım Sat.ınalma koınisyonllnda pazarlığı y~pıl.'t
c .. ı~tır. fcketlilerin belli giln ve ı::na:.tc mczkik komisyon:ı ır.ürcra:ıtJ::ırı nııı~ 
olunur. (108136) 

~· .. ... 
1 - Tah 11in edilen n'('Crnuu bedel: 30.000 lil'a oı~n «3001} r.dct bst

l:-ııiyt n·ıı ?<t/T. K.~ ıın/!141 cı..mrı tc~i • ı .u ,..ı. t 11 ek- p;.,;ı lı .la c1 ıı ı ·

si y::ıoıl •. • .ıktn·. 
lıe.· grnı kıımi yo:1d. ıı 

i<lJr lrnrıış rr.uk, lıillııclcı nlımıbilir. 

3 - lsh.klilerin bc11i gün ve: ~:ı:>lle E;•.;ıınpnşada bttlun:ın ı:o.ni-yoı1d:l 
hn,.:.· bulııııınıılrırı, oı:JO!JO-b 

Devlet Demiryolları İianlar~ 

1 

:Vfuh:.ıırnıen bedeli (8855) lira •ıl , ı iı\,.rc matban~ıuın hir ~cı eli'{ ilıti

y~cı bııluıı; n (9) 1-:ılem ımıht<'l.! :tli~ • (~2/J!!/194 1 ) p:ızaı tc-:.i m:ııu ;mat 
( 15,SO) on b:::!' buı;tlktn Hoycl:ırpaşn G:..r bin::<>ı clohiliııdcki kor:ıı yon ııur.-1 
fından J..:.j1nlı zaı·r usulilc• c:atın nlııı:::c l.tıl'. ' 

Eu i;:e girmek isteyenlerin (66-t) il n (J 3) kuı·u;lıı:• mm. kk, t t .... nı. ı.ıt 
ve kanunun •:ıylıı ettiği \'Cslk:ılarl,ı tckdıilerini n.ulıted z:wn:ırım nyıı giıo 

s11:ıt (H,:lO) on cfört oluzn kııdar koıniF\'c;n n.!Lliğine vei'mdcri lfızırndır. l 
i!u \.·e • il ~:ırtnnıncleı· konıb> o·ıdrıı pnı asız. olm·:ık cl:ığıtıhmı';-t.·•lıı·. 

(10649) T<;mıne l\tu ıı .,., !l c·<ılJ No. sile Sandığımızdan aldı:;ı 1200 lin.ı;ı.ı 1' 

.ı•ı Pı.ı ilikte T 'ıl) yıı c;· f ı sv'.ini;ındc 4230/6, 4231/7, 423:ı/9 No. ltı 

.u::,. \'" uz rlnc ı c el • tdile .. ek b;ictimlc bin::ıları birinci clC'l·ecede ! 1 
ipo(Pk ' lmıı:t'r. 1 

0'>'.ıy rl;ı ı11c\. •, • 'Y t surc·tinclc mezkur gayd nıcnl.t1lün (Knt·- ı · 1 i 
---- 1 

İstanbul Belediyesi İlanları 
tal ka10.,ııı:ı lın·~lı P ı:oı\tc Yni sr. nt \'e ;;u1rnkta ayni numaralnrla ırmrn\<. 
''.~"' hudmllı •• ·ı'l,;ı r n t dk \.'C bazen G,7 harltn No. Ju mohalleL· I 
.,_nıtli .} l'nı Rt;ıl rı '•1l ·• ı b ı ~ ll \'C <.:, j h wita N"o. Ilı mah:ıller şimdi yol j 
ıın ll'n l, 2, 3, ı I' ıı l ı ma!ı~.l!:!: şımrli Dolnyha yolu ccnuben y.~ı 

gır \.'C <;.ıt 1 ::ıh .• · 
2 hıJ:'ı bir bO!l) • 
'• C b •I' hı~ ll;)lll lı 

lıı mr.1 nller ı:iındi yol ile m .. hdut olup :ıriı 
l'C~ an <.>eli! ni;:.Hr 

n nlıı r .. po1-ı1 mucibince arsası 920 bina ıc:mını 
h. c~ı H ilJ metre munıbb:ıı bir buçuk kat ıt:ı

bir ta ·hl: olr salon bil." sofa hir ımıtfnk 2 kiler. 
iki oılunluk \'e biı· köımirllili,•i 

~t;ıli h. ırı -:; ı. tcnıılıitı ya ·tlı in~ası ikmtıl e<lih~i:s kiıgfr e\'h ı 

t ın:ıııı ıhı·. ı 
\.'.de ı •de oc c· ın ocl~n n(;meı:"nı.kn dobyı h;ı'kkmı!;ı yapıl.~n tal;i1ı 

r ''rınl' ~20..! No. in k .. ı.unun 46 ıncı ınn<ldeııiiıln ıııatufu ·ill ıncı madde~ine ! 
~;;. c !ı"'l lınaı:;ı ıt bı den yul.:ırıclct yaııh gayri men!ıuliin tamcı mı bir buçuk 
. y ııı lcldcllc :-ıc:ıl~ ·t ırnı:ıyu konmu5lm'. Satı$ t:ıpu sicil Jrnycluıa gö1·c yn-
tııl ıı. ı,t .. d · Aı ttıı :ı girmek istcyen (437) lira pay :ıkçcsi V(•ı·ccektir. 

"• l ı bıı \\..: 1 ı l'l'J7 ı oı ı.irinin teır.inat mektubu d.ı k:ıbul olunur. Hiı ikınis · 
o ıtüıı \ < • l• ı I•• h· • ılivc resimleri ıı~ teil5liyc rUsıırmı borc-1uyn ııittfr. 
\ı H:rm.: ;ı tnaı 'r l, I 12/9.U tarilıinrlcıı ıtil>:ıren tctl<ik r·t•ı1ck Miyenlt1re j 
S• • Jık Uuh.uk İ ' ervislııde açık bulundunııo •.• ktır. Taııu sicil kn~ h 

l tn ı;artn::mcd€' ·,·e takip clo yasında \'ardır. Arttır-
bunlnı·ı tetl:ik cciurek satılığa çıknnlıın gayri men-

ı · o •renmiş nd ve trJ;.klti olumıı·. Birinci aı-ttıı:ma 

Ccrr:ıhp:ı~a 45 inci ilk okula illı:ık olunmak ÜZU"•' ll':tııfanth r n:ı-
ll"l'ııa iı;liınl:ikinc lrnrar nlıııan ycl'lcrin t;,l: cliı·i kıvmeti irin dr.imi cııcl.imc-
nin 13/5/941 t;wlhll iı;tirnnıııcla teşkılıııc kn.·m· • veri!(n lrnml y<ınunvız' 
29/:5/941 tarihinde ın.ıhnlleıı yaptıgı td. ıJrnt nct.cc::inde t d.kli hal'ita~Jn
dı; ıesbit c<lildıgi 'cı;lıile Ce!'nıhı~· ş.ıda l<ceıh:.ıtlın ınalMl!esıııin lfocıb:ıyr .. m 
Mı?ktcıı ~•ı.w:.ııı,ıa Mnlıınul i'\rdim \.i! 11 fııc::ı:ıf;ının sıılıiıl lmhındııkl:u·ı 9 
No. lu J3!)/5ıl ıııetıe ınlıt.bh:ıı \C Uç kHn yedi oda iki sofa iltı .,yak yolu 
1~•i yii dlik iki mutfak bir kıı~ u b r tıılunıba \'c zemin katı de\ Pm~. çini 
\"C ~c;min lrntı ve balıı·c nıenlh·enlcri beton \·c birinci k:ıt ı-ok.ık ~·ephen 

tu:,ıla ile örtüHi ahı::np ve lı::ıH h;ııır nhıı1 sal!rıı iı· .. plnrı gl.iz öııiınrlc tutul~~ 

rak klıncıı ilç hin fü:ı kıymet takdiı·"ııe verildigi ıl:in olunur. (1 ıor..,) 
~ . . 

1'c·mizlıl;: İiıleri ~nıclcı:i?ılıı i:l><PSİ i<;in ;ılın:ıcak bıılgıı-·, yeşil ırıı.;n lnıc ı, 
l;ur:.ı fasulye Ye uohııt :ıçık ı•l;siltıneye l;onulmu~tuı·. l\fccnıuumın t. tır»hl 
beılcli :rn:ıo lira ve ilk le niııah 227 linı 2;; kuı-u~ttır. 

Şartname Z<ılııt \"' Muıuncl•İt P..Hh1ıirli.igti kaleıniııcle gfüıi.kbilir. ılı.ılc 
211/942 t·uıııa_ gliııii :-;ant 14 <le Danni lwcllıncndc yapılııe:ı~tır. Tıılit)fol'in ı 

ili: teminat ma!cbm: \"Cya mcktupl;ıı·ıv,' [I ! t yılını.ı ait 'l'İC':ıret Ocl:.• ı \ t rik:ı-

l:ırile ih.ılc gUııii snot 14 ele D.ılmi Enci..111.ı:ııiııde bulunmal.wı. ll083) 

lslanbul Fiyat Aliirahabe 
J(omisyo1111ndaıı: 

Topkapı 1'1altepe7'tndeki Aslıeri ti&03l 
Satın Alıııa J(omisgonu ilanları 

1 - il;i yüz bin J{ilo bir p:ırti yOz bin kilo bir partı olmak G%erc 
JM!lli de üc; yüz bln kilo kuru ot \l(lıar?ıl.::la şatın olınocaldır, ihrıJ 
22/ 12/!M 1 p:ızartesi s:ıat 10 dadır. 

2 - ic:tl'':I 11' i' • • le on br~ ter linatl..'lrı ile Toplrnpı 
k ı:::yoının ı: n ıııoır ·• ıl. o. 11042> 
~~, .. ·~~dlllllEi&~~r.ııı•'2!11o~b4CC«lllzmlımilıllll .. _. .. lll:~GEı:rı.~ı:;m ............................ .. 

lslaııbul Le11azıı11 Amirliği Satınal-
11111 J(omi.tt11on11 ilnıı/aı·ı 

'i :ıdct lınv:. S • forii alınnc:ıJ, • r. P •• :·rlıkla cksillnıt:>:;i 22/12/941 t:ı" 
ınrtcsi :;Gnii 5, ·.t l~.JO d:> 'l'ı ı ı ı'-clc Lv. fııniı·li~i s:ıtın alına komisyonun~~ 
ya.11J:;~·nktır. h.tılal•ı[;u huıı ı _,..ııHhı gih·i:Jür. llcp~inin L.ılıınin be<leJI 9~8 
llnı b ıi temin.ılı 147 li .. ıdıı·. tsteklilcclt1 belli vnldttc komigyona gelme· 
l<'ri. ( 4;;:; - 10!135) ., ~ . 

30 1 ilo n\tr:ı ı cfadım 101) l. lo wnılu :ıı·aLl alın:ıc~ktır. P:.zarlıkl.1 

el ~ltnı~i '.:2/12/!l :t p:ızartcsi gliııii ı;n ıt lfi de Toplınnedc Lv. fünirliji sa· 
tın alımı J{r.ıni•yı'ı uncln 3 npıloc •• ktıı·. 1J<"1JSi11in tnlunin hedeli 1815 Hr:ı 
kı-ıt"l t.-ıniıı .. tı 2;2 füa ~·:; kıırustur. Evsafı l:umi.,yondn göı-i.ilÜI.", Tallplerfı\ 
bPlli \ :ıkılte komi yoı •• ,elnwlc>rl. (440 - lO!lt:'i) 

o " " 
Bc1ıeı· kil•'.·U ııı ~3 \u•·u tulımiıı cclHı>n GO toıı .. ı ·ı ulyc alın:ı.calt-" 

1ır. P.ıı:-.l'lıl,la ~;.ı-;iltıı•l':;i l!l/12/!14! .•ııı.ı·ı r,liııli rı::ıt l:i,~O da Tophan~ 
f !,t, Lv. •"· iı·!i l sntııı ıılın.ı J,u •i ~t>!llllH.la yapıbı·a!:tı,., J{;ıt'ı lt:mlnah 225l 
liı<~dır. Niinıııııc,.,i !rnıııis:yoıııl:ı oı uilil'. ıstel,lilcı in b llı ı::a:ıttc komleyorı:ı 

r,dm<'leri. 

lir. 
011 ili'') toııd:ı.ı aş:ıO:ı olııı: ın: 1, ı;·ll'~ilc ayn , yı ı t:ılip! ·ı1cn de nlınahl• 

t-13:5 - 10!Hl2) 
.. $ 

fxlı· · !.ilo.,;uııa 22 ktıl'Uş l:>lı lirı dtl 
7.l!·lıkla e ;:,:lirııe!l 19/1:!./9·11 c'töllt:l ( ., 

liğı alm alına l•omisyoııumla ~ ap•I 
Nümu111 ~i ı·oı ıİ"yo•ıd ı i)rtlHir t t ' , · 

ri. On ı.ı.-.- to.Ht.•n ::ı ·:~ı olmt. n.ı . 

Beher J;ılo ll!ıı, ıı; ktıl'~ıs t 'ı 

l:ı·nır. P,ızatlıkhı cl•sınııı· sl !!1/1" 
ı?r L'.'. imıidi~i s tın oılnıa kıııni~~ c, 
l!ı rıı:lır. T:ıi'p!el'.in lı»lli vıl •lk , •'· · 
ıl:ı göriililr. 

• 
(.~ti 

. lı acaktır. Pa· 
ı •t' T~v. ~rr.lr' "' 

1820 llnıdır 
~·on!l gelınclC

•·· k ı de abmıbilit. 
IO.ı83) 

nlın:ı· 

Olı Ur'~ tond!l.n a~•iı 1lır ı' .d ·~ ,. yıı .... ' 1 

lıilh'. (4~7 - lO!lılıt) 

Bdıcr kiJoc:.uıı:l 4~3 km u.: t: •, ı ıl , , • , iJ, 
,·:ıkd•' almacnl.tıı·. P11z.: rlll.J,ı , .• ·ıı •it· i l:l/!:!'~·ıı 

'l'ı)ı>h.ın~de fat. L\•. Sn.;rUgi <J•ıt , . u , -.. , 
lilı.: in tc'dif l'deı ckl,.ti rıı ı. 

[(<!ıM••l<'l"İ. (433 - !Cr!fıı~) 

.. ' ' 

' lrnd:ır :ırnudun \ııl 
t mn giinli snot 14 dt 

pıl:ıcuktır. İste~· 
• tic kcınılsl on~ 

liC tMZ· rtesl ~ilmi Cnğaloğlunda k!ıin smıclığımızd:\ 

k ' ı ynpılacukth·. Mm akka• lhl!le yapılab·ltnc.;l için 

1 
Aı:;agıdn uuluudukı. rı lskcll'kı• V<• teı:r.ıj ıni\..tıırl:ırı yazılı fj :ıılcl il Qtör-. ~l'ln .. sl.ıkta a .• k•Jl'İ pre\. ııtı ı on 

ele b:.ılun:ın 318 ton B.ıll{ıırya lcfüml ı ıt'.'r ... kc•ıcle nz;ımi srtış t'y. lı f! lrn-, uu-lıı~ln cksiltm :il li/12 '941 ~:'. ,ı 
nı;;taı! t~hit ı.,dllıni~til.". , ..ınıirlığı satın :-ılmn komi •• oııu'ld; -.. 

131 No. ih"ın: 
" t ı: iı· c•fürilecektir. f:'ı 

: : ı-; ,J., Tophanede L' · 
f )PdC'Iİ l 4lJ lir:\ 5f 

iıı ıı llir. Talip· 
,• ··t\.f l 

~011 

d kalmal' şarlılo 4/3/42 taı il-ine miis, •lif ç·:ır~:ıın

\'~ :ı;·ni santte sım arthrıra•ı ynpıl.ıcr.ktır. Bu ;:-rt

Bu l;bnıiirleı· pel'. kt·n•foci IHinıiiıtöı!• ı·c s. tılnıayıp cloı(ı\ <l, n cıı.15rııya lt>ınış kn1'i tcnıiıı:ıtı 22 l!rn :;ıı ' .. 
mtl.,tdılik h:ılJ,n s tılıı<'ıı:itır. ( 1 l ıo.t) lt~'n belli vakitte k•J'."nis~ <ı la t1 • 

'1 

rl 1 .... r• ır cıı!nıl (I] <;ok aıltıranın tiııtündc bırakılrıcıı!tlır. Huklnrı 

1 rı ·ıll 10 snlıil ol myan aıaı~odrı foı ve irlıJ:ık h. l<kı sııhlpl<'rinin bu 
ıuıl,lu 111 \~' ı.11 u il· f, 'z ve ınrc::aı·ife cl~ir iddlnfarını Hhn t. rlhindcn ili
b.ı 1 y i ıni gliıı ı •ı ,,. c>\•mlo mli"b:telcrile l.>er::ıbcr <1. ir~'!li?.c bildlrınel.,ı·i 

lı '·':ırnıı bilchrın,.nıı:5 o1anlflrln h::ı 1<1ııı1 taııu slci1Jcrile 
ı ı:'<lelin.in pa) la~maı:mdan hariç kalırhır. Dnh:ı. f:w.h 
ılrrin 9~fl/ 157~ dosya ?\o. sile "anclığmıız h1.1kuk işk
n-ıelcri liiwnıııı\ıin f)}uı,ur. 

DiK KA T 

Sam1ıld.:ın iman ~aHi n•rnkuli.i ipot<."k g;1stcı111ck is
imizin koymuş o du!;u luymcfn r; 40 ını tecavüz 

bedelinin ya •Hna kcd:ır boı·ç vc,.m<:>k sur<'1ılc kol='Y-, 
( 11093) 

M oıör isnı i l~l<elrııi Mlkları 

Anlrnı·a 

Glikem.ıl 

ı Iıfzır:ı lıı-r :ıı 

Ö•:tiirk 
C;ıi?,lm· 

Hüdd\ eı·di 

ı·:ı ımpa~a 

}k:ı ktn,.; 
~ \ .. t'('r 

K.IHlllp:lt:l 

::·mdıklı 

Kasımp;• a 

!'3 
!>il 

55 

iO 
<lıJ ; 

Orman Umu11ı Miidiirliiğii Devlet 
01·01a11 İşletnıesi Revir Amirliğinclen 

Orm:ın dm•alnrı için ı;oı·tnaıncslnc [;iiı·e ımılıtdif •ı:kilcle 1.1'150.00f 
fiı; n ba"ılımısı p:ızul'lık1n açık cksiltır-c.yc konulın,\<1tur. 

m\\-

• • 
15 1.nlem <°U§<'İ nı; lzenı<' l ·lı c ılt' 

t:~niı ~"<'Hl 14 de •rf-Olwnedı• T.\. :~mi:ıı.:i 
r:ııdır. Hepsinin t~lııı1in bt<i,• ı ' •' !· ·, • 
\,ıırıı~ttır. Şm·h•ar.ı~i kom!ı:ı.ı: o <l 1 "ı 

yona ı,dnıelcri. ("131 - lıl'ı(.ı) 

* * 
20 Nv. lu ınolCriin ırınklııc> : ı!Y 

17/12/941 Çarsambn ~iinii s t J!'i 
l<omisyoııunda )'«t>ıl.ırakLır. Ke;l! bıcıill 
km u~tm·. Keşif Vt? ş::ırtnnıncsı ı o 1 ' yoı ,i 

J;o•ıılsy.m::ı ~elmt>l!'ri. ( 430 - 11) •H) 

\ 1 

1 1 

1 l 

.. ' 

• • • 
Beher n'drcsine 3!J kuı u,ı 75 !:''1 ıllrıı t· ı 

n.iıiınc-trdık ~eril l:nlan ıniihruılı!cl n t• ı, 

·ı 

l;ı <k~ıltnıC::tl 22/12/!141 pazarlf'5i .ilnıı 'ı ı 

Gayrimenkul Satış İlanı 
İsta11b11/ En111igef A.'";andığı 

Miidürliiğünden: 

Bl!nların kagıtl:ıı mı idaremıı. Mnl.yc Vekfııctı Kır::ı iye anb. rınd. 
tc·nlıiıidine tı·sltın cdec('k1ir. ' satın nlrıın konıisyomıncla y:ıvı: ııı r t .: ·' .- .ı :·ı kt ru.71l •' 

Tnb \·e i~C"ilil. nıulııınrnıcn bedeli r•;3 linııiıı·. E!;.siıtm~ ~:ı/12/i:ı41 lrırı- Sümuıw~i komisyonda göriıl!ı ı ı ı·I li 
hı:ıe müs::ıdıf salı gUHü saat 15 cfo An icara Orrırnn Umum ;\!iiıhiı lıi•Ju Je:ri. (432 _ 10979) 

O:>ınıın Akçay 23883 Hcı;ap !\'o. ;ılle !':io: d ğımızdon aldııır;ı 250 liraya kar
şı Bcyoclunda FiL·uzııta nuıJı.ıllcsimlc !J, iıı.;t.'""''ı çıkon<ıl.ı soknil.nd.ı c>ı;ki l:? 
"Jt?l ı 14 No. ıu küglı' t>vıııi birinci det.rede ı:-otcl. ctın!~tir. 

Do,,yacla tnl'\'CUt t pu k •yıt ı:tı:·cti•10-.. m<. ·Cır gayri menkulün {ayni 
!-Cll t ve nnhallede lhı t.•yı .ıg ı b,ıhı,.:~ i sok,ıı.; ne.'. avnı kapı No. lu, taraf
ı ıı·ı 12 yol H, 33 pıırscllt>"rlc lCHilı 'iR r.ıelu~ nhır. bb ı miktarınrln l<:°ıgir ev 
olduı;;u bildi.ı:ilm .tir. 

ı ... ıazn as ol n ı lıh,ı in ı p, 
r .. bbaı olup bund.m •10 n rtw" r,ıt ı . l'. 
Mczkı'ır e\•de üç oda, bıı wOl 1, bır ı· u '· 
v:ırdır. 

Vadtslndc boı cun o•I ı ı ·c ııt:.1 l'l 
J iı e :ı202 I\o. hı k:ı.mınun '415 ıı.cı m~ac ... 

• t t'\İn zcmiı;idır . 
\ c c lC'kh'ik tC'S!satı 

re ~tılffiııst knbctlen ı:ıı ... 7.ltttı evin lJ ıııı lı r b ıı :ık :ıy ınüddc>tlc :ıı ı'.: 
a. U nt.aya komnuııtur. &Jtı.~ ı.cıpıı s cı1 ! yd•ıı ~ c y. ııılııınktr riır. Aı ttıL·
m&ya gırın~ i•lıyen (16 •) liııı pey akç,_,i \'t· cc..., •:1·. Mılli b .. nlrn1aıırız
thııı bfl'İllİ11 fC"tnlll il 1llC'1Ü tlıll da k~b,ı) Olıll)Ul', Di,j!rnıl~ hiıiİİll \ Ll'gih t•Je 
l.ıaıe<liye reı;.mleri, vakıf irore-i ve ıa, iz ınlnn ile ıc11:1lıye 1 üsuımı boı..;

lır~ a oitliı') A rttırm:ı nrtnruncşi 17112/4 tari'"ıin.:len itlbnrcn lctkil. ct-
n tJ< i Uv<>ıılcrc Sı ndık lıul,ıık i~leı-i 'iı..n ı•; • ı•lc eı·: bul.md ... ı u! c. khr. 
1'r.pu sıcıl ko,ı.dı \ u s. ıı· lllzurrılll m l ı ın, d. ",, tr.m., dı' ''" t. kip cıo~ya
sı ıd1 \':ttdır. Aı 'hrnı. y,ı girmi~ o' nl ı· b•ml. r, t füil cdcı·cl. . tılıcn çı
ı ... ı.-.lnn ~ ı ı mc .tul hakl.ıııd:-ı h,. ".l'yi ö;:renı ı a·l \'I' teli\ .ki o1ı:"ur. 

Birinci aı lt11 ma 16/2/!>42 t.mıhine miı-cı.:1ıf )XIZ$l C"İ gt\rıi' C !<ılo..,h dn 
J~iıin s.ıı1dı11mtı do sa;ıt 10 dan 12 ye k, dnr y:;pıln~aı:tır. l\lm .ıkk t ıh:.ıic 

y;ıpı\;ıbilı~ için lckUf cdilecek bedelin forcih. n nltl'!r.l:ISI ic;, \ırdc>n :ıyri 

mf'.!1~:uı ıniikellefiyC'l.ılc s:rndık al<ıC:ı!it> ı ' . .en e n ıs o1rr.. ı ş::ırıtır. 

Mcı kez Revir fıınirligitıdf! topl:ınııcuı: lı•mıisyond:ı ynpıhıt:-.ktıı·. 
",\fttval<lrnt t(•t11inr1tı «15~ liı·nclır. l:'leklileı· ş;ır ln<\rrH'Yi lıN' gıin A:ı., .t-, 

rada Mel'kez re\'il' i"ıırıiı·li~indc ve ist:ınbul Orııııın Ç<'virııe l\ll\cHırl!"ı:•lind~ 

ı;~irebilirler, 1 
J~ksiltnıeyc «u eceklcrin muvakkat leıninııtıııdan ınnnda tesl m oltıNı· ' 

cnk kfılCıt mukabılJ ikinci bir temiıuıt •creccklercliı-. 

Konun! ikanı<:tgM1 \'c ticari ehliyeti \'C ~iı·!;:ctlerin tnlı:-bi h< imde tı.ır.- 1 

lnl'd:ın b:-ıı;ka 2400 .. ayılı kanunun 3 ilncil maddesinde ya .. ılı \'Cıiİk .. l. rı ıhı' 
birlikti' yukımda ı;ostcrilf'n g\in "> l! s ıtt<' ıN•:ı:kür komi yonda b~ıJurm. ı. n, 
l~izımdır. (ltO!il) (9313) 

İnhisar la U. Müdürlü~ünd ·~n - -----·.,.,.---~~~-ımıı.:a..n'WIJll<t 
ı - Kc .. if \ e .... ı l m I" ı u uı•ıbiıı 'l' K;ıb .. t. ~lrıki Kımy •• 

nııı l\frdriıyı•!-iiyıı L l«•ı· F.ıbı ık:t•ııııı ı .. ıh.li clolnyı,.ile mc:zl ı'ır 

:n~pılac~ k ··u ı, .. ıı .. Jı n-.l'nn, lı;n·;ıg:ızı \'C elektrik lt!~is.ıtı J" ı .. ıı ,, ı 
le y. ntlrılacrıJ...tır. 

.! - Kc if lıccl• lı «l ll59A.58 liı <: ı.ı.ıv.ıkl. .• ~ tcmi•1: tı 795 . , • ,, ,·, 
3 - Ek. iltnı(' 2/1 /!142 r_ nn ;~i ı, '· ıt l ll,40 tl:ı K.ıh:ıt, •! l.t .•• .ıını ~ -

ırn~ına:ı merkez nıiıbayan komısyomı.Hlt ~ :ıpı ı:ıca .tıı·. 

; - ş, ıtrıa 1ııc \ <. kc'lfı ozu g c·011 tılıC' vcznesin<lt ı 53 ,ı r u mık. 

bilındc ıılınabllir. 
5 - l\fünııkn·a~ n girN.cklcr rııfılı.ıı hı lc.';Jif ıncklııploıııı. ı.~ ırnııi \ ı -

saiı.ı~ ' P r, ı m.ıkıı111 'ey. b. •1kıı tem ıınt r ı' tııl ı.nun , , 
" r• ı.ırne inin F. fıl.r 'ld::ı \ a ılı \ c i!,j ilıth a c:decc.k .rp, l &I n. 
ih"llt> guııii ck,,ıll l .ı.ıtırıdeı bir o r.• C'\ \'el n·ukiı · b ıı· yn \j, 1 ıınlı -
ırn ı>ı:ıkbuz mukEıbıllndc \ ı>r 11,Ieı i it ımdı:-. Po. t .. d;:ı 'tıktı bı..l· Nık ;ı,ı-.·ı 1 
nauıı ı itıbarn alınm:ız. • • ıoJ · 

Atsi tnkclirdc son arttıranın tMbhüd"i 1 :ıl:i k lmr le :ntlle 4/3/42 1ııı ilıinc • • 
ınuı;açlif car(i<lmba gfüın aynı mohalclc •. ,, ~., ı· ... :.ıttc snn r. tt'"'lll ·ı yııpıın- Jstanbul Fi11at Aliirahabe 1 
caktır. Eu arttırmada gayri rt.enkul cı "o:.: m 'tırnııın iı ttiniltlc bırııkıl:lcıık-
tır. HRklnn t:ı-p\1 skillerllc Eabit olmıyan olfhıdnrlar \'(' irti!ıık h, 1,11 <>:l• K onıisyoı undan 
lliıieı-iııin bu baklanm ve ht•<u«il~ fa!;: \'C m:ıımrlfe dair idcllları ' il. ' tr- 11fın No. l32 j 
ribinıicn itibaffn yirmi ~;ıı ir:nrle eYraln mi;sbıtclerile bcr:ıbe1 ~. ·r· ·ıı·· e Depo, mağnz;ı ,~e dlikkiınıncln vcyn her h::ıngi bir yerde rl' 01 bir u-
bildl:t.me1erı lhıtr.dır. Bu surc\ic hokl3l!nı bil:t'rm .. ıls olanlaıl valdan fazla bul uru olanlnrın bu bulı;urlar her hnngi bı · ekılclc s . tıl-
t."ıpu siall.leril~ sabit olmıynnl:u· !'atı~ b .. öci.nin mak ıizerc bagl:ırımı~ bulun 'ın ,·eyn bulunmasın buiund ıkl::ıı ı ~er, miJ...-
1ar Daha faı.ln malfuoot almak isliycrJcm t r \e kınıo ;ıit eıMuldarını gfü,ieık bir bl'y, ımamc ıle en ger Hl/12/!l41 n.-
Saııdı,1fımız Hukuk f51eriscrvl ine miirn Aa' ma gunii ok,nmımı kıd. · nı hnlli en bJ;\ tik mul!;iyc> fınirlıl h ı c vılilyct 

D 1 K K A T İD e M ıdUl'lüi!U ve Fiyat Mürrkabc b ·o lt dllıs'nc> bild ı·n-;e ri ı iı • ı 

!stanbul EmrJyot 50.nclıı;ı, sandı1<\ ın alına ı.. \' ı moılmlıi ·p tc~- 'Ô - il.'.ın ol ı ur. (llllO) 
tcnncli iatiyenlcrc muh~:nınlnkrimizir Jrnymu old tl,U kJyrrc1in ,.. 40 ını ~!!.:?'!-~'°"..-~--=~~::;!:l""!'~~~=-'"!: .. ~~~~~:!!!~~~~~~:?lm;::;ıc, 

ı:.;ıYü2 etmmnek ~zere ihale b"delınJ ya ı-ma k. dar borç vermcıt ı rctile 1 Sahibı: 
kolayl.k ı: stermektcdlr. (1009-i) 1 

A. Cem. ı~c!dln Sıırnçoğlu Nc.şrl31at !/i.ld.ırü: M. S:ı.ml Kıır:ıyol 

E:a •ıtdıgı yer: ( H. eek'r Giırıoylar ve A. Cem o. eııd'n Snr 9cğ u rr atba;:r.ı) 

• 
~llOO metre tel:\ ve 15.0<ltl ,,ı, l : ·ı ıılı:: • 1 .. yı~· ·hı ,. !.tır. Paz;11·l 

la t k.,,iltmesi 17/)'2./!141 ı::ır~ ıın'ı i"ı •• ... • 1 ı} d·• Tıııılı "ele- L\' :imi•·l 
ı;;ıtın aln1;ı komisyonundn ! "> l r 

ve temiııaUnrile helli snattı 1 • n 
''ıı·. l·t 'ı ı,, in \C'"c·lı ı. c ,ı ri nüıı•ıı 
• o•ı:ı .... ı ıırlr ri. ( • . l 0931) 

Deniz Falirillu/;ırı llnut 111 

Jll iitlii rliit!ii ıulen: 
D·~niz :fabrilrnlnrı İf-Çİ rP\ ıı i c.cı. ı lıtı• c. 'ııdt• H'tı 

1 lİt Ü CH' bir C'CZ:\Cl.)o .ı iJıti~ ,,. \, : <I t• • 

liı• ı ÜLl'C'tl\; çalıştırıl· 

t teklileri l \C.<;:ı"'<lc İli' 1 •ı) r. \.; IJ!• ıktc l. ı .. DCl'İı. F. b kalan u .. 
li l.'l" i. 1 llfl.!8 

TÜRKi'IE CÜfVtHURİVETİ 

ZİRAAT BANKASI 
Kuru\uıı tatiht; 1&88. - S61·m2yeı;i: 100.000.000 Türk lil'ıw.. Şube t• 

Ajans adedi: 265 

Z l raf ve T leart htr nevı boı nka tn ııa"ı.lel trf, 

farı: b !!ll< t lrcnı ere '>9 SOC llr.a lkrcm !ve ıtrlvor4 

K'ıımbaralı ve ltıbnrsız tnsarrtlt "hcsablannda iııD 

az 60 lirası bıılu:ıanh·.ra senede 4 dofa rekilecek kur'a !le ap,Cıdakl 
plfırı:ı :Jörc ikramiye d:.ltıt~ıa<'nktı.r 

4 aded 1.000 LlrAlı k: 4.000 Lira 100 adtd 60 Liralık 6.000 Llrı 
4 • 500 • 2.000 • 1!:.0 • 40 • 4.800 • 

1 4 • 260 • 1.000 1 160 • 20 • 8.200 1 
40 • 1()0 .. 4.000 • 

O ll<KAT: Hr:s:ıplorındaki parıılar bir sene içinde 60 lirad an aplı 
dilGmiyt.nk>rc ikrnmlye r.ıktı&ı takilirde ~ 20 faüasiyle vcrllocekilr. 

Kur~aJar seııod~ dört dda 11~fart,11 H:12imn, 11 EY,• 
fut 'c 1l Mriııciı.Annn ıarılıleriııdc ~cldk.~. -- ,., 


