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Bu suretle sonra arlmdaşla. bu ıfşle lremen meşgul olup te
mı itirafr'...rından öğrenmiş ol- ferrüatı ıtesbit edelim de siz ve 
~ vcçhile onlar, gözlerinde, a.rkadaşlannızı gizlice gemiye 
kınlınış kafalı, gırtla.'k gut.lağa geçirelim._ 
gelmiş insanlar tahayyül eder- Allah bu .kızlardan razı ol
lerken h1i.dise a.~ yukan dos- sun, hiç ummooığım bir sırada 
tane bir şekilde neticelendi. N& talih mı· d-.:1·-·-- yc1-1.,....,..; .. H li""-
ticelendi amma, beni do bir dü- QU.W.~ ......,..u.19 .... • . .-

VUncedir aldı. men e.rkadaşlara meseleyi çıt. 
Lakin a..ı • ....a ..... ıar, benim dü- lattım; onlar da sevindiler. Ba-

·~ lo salonundan birer blrer sıvışıp 
Dfinccmin sebeplerini bilmedik- deniz ken"..,"'·da birl<>tthı.. Melez 
lerinden -t~,...,.,; .. ıer """'ldnn .... ı,..... -~ ....,WA. 

.LL.16.u.ı..w ~ ~ kızlnr bizi kUçilk bir telmeye 
pkm:uı v.iski kadehlerini kaldır- bindirdiler, sür'cıtle sahil~ a
dılar ve şerefime içmiye başla- çıldık ve (20) ton hacminde bir 

dıl:h-az sonra bizler de neşelen- motörlü yilk gem.isine yanaştı:k. 
Bu "'emi Su.m::.tra. sahili boyun-

ıxiiş, şa.r~a; s~ylemire başla: ca bazı iskelelere uğrayarak 
~şbk. \ ~ı.~ .. ilerledikçe ~ sefere çıkacaktı. Geminin Ma
bizler de olçuyu_ kaçırarak. ~ıraz lezyalı olan kaptanı bizi •'Cava" 
evvel ayıp!~ İngilizler ı adası karşısında. bir noktaya 
kadar ~ızlı v_e yüksek sesle ~- çıka.rmıya razı oldu. Bir kere 
~lar söyle.r:ııye. ~la.m.ıştrlt. La- bu.na muvaffak olduktan sonra 
irin nefis bıra., ıyı ar~~ ve bizim için "Sumatı'R" ile "C::ıva" 
lA.!if yuııt şarkıları i~de k~di· yı biribirinden ayıran "Londe" 
mı o ~ad~ mesut hıssediyor- boğazını geçip Oava topraklar 
dum J?. d!IDya yıkılsa umu;um- nna ayak basmaktan ba.Şka ya
da değildi. Anlıyordum ki bol 1 pa.cak bir şey kalmıyordu. 
köpüklü soğuk bira, bir iki can
dan dost ve işti.hayı kamçıhyan 
güzel b!r akşam yemeği insana. 
benim i.iınitsiz vaziyetimde ve 
Sumatra adasında bile, hayatı 
gllrel ve tahamm.iil edik.bilir bir 
,ekle sokınıya kafi geliyordu. 
Şarldılann hakkı vardı ve bir 
11a2..tlilt beylik sahiden bey
lik:tL. 

* Yolda gem.inin kaptanım a
drunakıllı açıldık; kimler oldu
ğumuzu, hiç bir noktayı gizle
meden, söyledik. Yavuz Malez
yalı telns etmedi, heyecanlan
madı ve Uç ccssur esiri yurti~ 
nna kavuşturmak içm her teh
likeye :memnuniyetle göğüs ge
receğijıi söyledi. 
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~M~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~ Çiçekler açıya~ neşel~ 

Ka~ifatttura ve E iyet ÜğÜ Uİİ tim 'öy dağıtma artıyo~~~~;ınıer 
ağı e vzi i Bir 1ik1 eri 1 lkbab.r glım. aerUmE-yeı! 

İki suçlu celse esnasında çelden!~';!ıarK!:m. oı:: 
Hazırlanan listeler 

Vekalete 
gönderildi 

İthalat ve ihracat birİikei 
tarafından tevzi edilecek olan 
manifatura, kağıt, mndenl eşya 
vesairenin en yakın bir zaman.. 
cıa ihtiyaç sahipler.ne dağıtıı
In.!lSl için çalışmalar sona er.. 
miştir • 

Bu maksatla birliklerin bilfl.. 
mum eşya mevcutları ile via
yetlerin ayn ayrı ihtiya.çL:ınm 
gösterir listeler Vekii.lete gönde
rilıniştir. Birlikler umumi lkatibi 
B. Selfıhattin yarın akşam A:n
karaya. giderek birliklerin u
mumi calışması ve bilhassa tev
ziat işleri ct:ıvıfında ala.kadarla,. 
ra izahat verecektir. 
~·----

(urdu muzda 
gemi inşaat. 

Bu işle uğraşmak üzere 
bir Şirket kuruluyor 
Haber aldığımıza göre, 300 

tonilatoya kadar ahşap gem.Her 
yapaoak olruı bir deniz inşaat 
şirketi kurulmak üz.ettdir. Şir
ketin hukuki ~lıi daha tesbit 
edilmen:ıekle beraber Devlet te 

Bu husustaki ~~e baş!adL Tiirüi, tÜl'-

m ahk eme den kaçtı hazı!9 ıklar tamam- ~~ıç~!:'t.ı~~n: 
çiçeklere bahşettiğti giizol kolnı.-

l\IJ a Z O U D J 3 fi D tahliye talebi reddolnnou !~a~et v~~ ü:::ığü, ~~~=~~~~ 
B d.ı.n b. b kö dalı bilenler fa.yıla,. 

un ır müddet evvel Eııı 1 Bundan sonra sorgulan ya- er "yde Orurulacak olın Da- b:nacak! 
niyet müdürliioc'Tünde Mevhum pılan Cemal zimmetine 929 lira, ğıtma Birlikleri hazırlıklarına En kuvvetli cevherJ!e.rlc CD 
ve mükerrer şahıslar namına Kudret 743 lira, NaUf 793 lira., dcvn.m etmektedir. Bu birlikler, gtttcı renklerle süslenen ~i~k
sahte bordrolar tanzim ederek Necati 49 lira, Necml 48 liI:a köylü tarafından seçilecek birer ~r olmasaydı. ec:z:ıhan.clcrİn~ ço-
4048 lira ihtilfıa eden Osman. geçirmekt.en suçludur. ~ tarafından idare edil&- gLt bpepııxh. En udretli ı:ı.ın,. 
~' Koo.ı:et, Cevat, Necati. Daha sonra. kendisine söz ~ "'"UAl~ı..... kövıi?> ... :-e- :.:a-.. hırla, en tesirli (-esans) lıarlll 
~azil', Necmı, ve Resmi ~ rilen ikinci şube mutanetlerib mnnn ';İünü~ hayvanunu ~~ yüklenen çiçekler bulı.mnuısay .. 
~. su~l~ durıışma.sına _dun den Cevat Tanyer de bir şahsı w-, J .ıuuwv dı, (ıtıiyyat) ile uğraş:n-Jar, Ç&o 
ikıncı agırcez:ı. mahkemesınde iki mıntakada var gösterip ay- nnı ve bu iki mevzu etrafında- Rit ~ (giizel koku) ~panlu 
başlanmıştır Du..,•am-. esnasın - ki ihtiyaçlarını tesbit ederek :çı :\_ J ~· • • ._......... - lı2'lllı zimmetine geçirmekten ~ ed rlerdi. 
da evvela Emniyet müdürlüğil ~çlu Cevat.la C',,cmalin vekili. ~~~~-dukları vilii.yetlerc * 
muameltt memuru Osman sor- maznunların tahliyeshıi istemiş 
guya çekilmıştir. Osman bu işi tir Anlaşıldıoöuıa göre, bü.t.iln yur-
l:endinin değil, Sedat.la Mustafa. Bumm üzerine mütaleam soru dumw.da 55 bin subaşı vazife 
isimli şahısların yaptıklarını lan C. M"tlddeiumuml muavinle- görooek.tir. Sub~\an ayda 10 
söylemiştir. lira maaş alacak1ardır. 

Osman zimmetine 2368 lira 38 ~: ~=I ~~~ 
kuruş geçirmekten suçludur. ld- istemiştir. 
dianameye göre Osman bazı po- Mahkene tahliye talebinin 
lisleri birkaç nuntakada göster- reddine, aahitlerin .... m...ı ..... ,,sı-
mek suretile defterdarlıktan "i '$G6 .. ~-
para almıştır. na ve mahkemenin ara karanıu 

Bundan sonra isticvap edilen Tereeeği bir sıra.da kaçan Nec
mutcmetlerden Arnawtköyti ko mi ile Necatinin tevkiflerine lca
miser muavini Resmi mınta.ka- rar vererek duruşma,ı& başka 
sından başka yere verilmi§ olnn güne talik et:m.lştir. 
iki polisi maaf} bordrolannda •aı----
var göstererek zimmetine para Bawwa &"iVii ekmek 
geçirmekten suçludur. J - ., -

Resmi: "Ben fazla para al- karneleri 

Bir Sorgu 
Hakimi 

Şahitleri tazyik etmek 
suçu ile muhakeme 

ediliyor 

Ç içeklcr, haliki tab:a t. n e1ııı 
bereketli bir k"mvdl cı1esi· 

dir, en feyizli birer il~ deposu
dur, en şifalı devaların kayna.
ğıdır. 

Ah ne olurdu, h r çıçe;:ın di
linden anlıyan filo ~ r b • f7 nfor 
çoğalaydı ! Her çiçciin h J.S1-

nı. :.ı.dama3allı ıkes, 'Cl: ·• ·• 
hassıslır art.aydı ! Hıç 
yoktur: Tanrı h. ır. v• 
re yaratnıarn~tır. he ·m. 
her yaratığa, lıer ' rl.~ ı 
hassa vermiştir. 

İnandım, im n ettim 1.ı 
çiçekte ıbir {şif.a. k•ıv\ li;, ır 
(de\~ cevheri!) ve b:.r 1 r y<la 
kudreti) vardır. lr,tc bu l: -

Jeri topla.nıak ve ç k n" ıi l 
yapmak içindir kı :ı ' "' ,. k

( Arlauiı \"al') B ilmem siz kam ve ka:iere i~irak ettiği t&'kdirde anonim 
inaıur mısınız! Ben Su- ~-=::::::.=-~====:::ı:•ıı:::=:::::=:::::=~==~~~==~==~ oln.cakıtır. 

madım. Yahıız bir ay Osman b&
nim aldığım bordroya 13 kiai 
fazla olarak ilave etmişti. Al
dığım parayı rnakbus mukabilt.n 
de kendisine tevdi ettim,, cS. 

tcn çıçeğe dolaşrl:AT. 
Keyiflenmek. ne!: 'd tll!lt'~ 

keklik :kuvvatknni kame· : 
içindir ki birçok kl' :ı.r miştir. :matrada bulunduğum ana ka- H 1 t d d Bu maksatla Karadenis sah> 

dar pek inanmazdım amma. bir ~m e ~vasın a !inde Şile, Bartın, Ayancık gibi 
gün Suınatranın "Roy.a.l Klüb"- u U Hm.anlarda şantiyeler kunıür -----------------
iin münevverlere ve zenginlere ealrtır. 

İstanbul Birinci sorgu hakimi 
Salahattin Ayanoğlu 1.smail Hak 
kı isimli bir tüccann açtığı du
Vll.da plıit sıfa tile dinlenmesi i
cap eden Hayriye adındaki bir 
kadını fazla tazyik ve hürriye
tini Wıdit etmekten suçlu ola
rak BtNMıi ~ Mahkeme
sine verilııaiş Te chmlşmaaua.a 
dün başlanmıştır. 

ler ı-icekten ç;CX'ğe ı . :l >· 
ıtel\.er. biribirlerine ~nJı d rl .. > 

Sallhattin mahkemede kadı riyle fiÜr sôyierl'L"r. 
mahsus kibar salonlarında Me-- Mahkumiyet kararını Kaçakcılık bAdi
lez bir bayanla karşılaştıktan 
IOUra kaza ve kadere can ve Temyiz Umumi Heyeti seleri çoğalıyor r 
gönülden iman etıtim. naı S ; tti Burhaniye vapurunda. dtln 

ZORLU KAYNANA ---, nı söylcbnck için kendisine ve· 
rilen sa.lihiyet dahilinde tazyik 
ettiğini ve hürriyetini tahdit ..?l~ 

Pek iyi oolmeliyiz k• oı 
çiçekten cıhanlan s _ ~, l l · 

nn pek ~oğu. n1adı:Ti, .. dcn yu.
pıln.n rlC'valnra nı. · .en rl • '•ıt 
fayda1 ıdır, daha sif h ve d ha 
zararsızdır. 

~:~eg=ı;}iz~lüb~;~C: Dedikodusu bır hnyli müddet mühim miktarda kaçak mal mü ' Gençlik iddiasında olan ellilik damat cairel 
rilen baloda ben de hazır bulu- san'at ve edebiyat alemini sa- sa.dere edilmiştir. Dün saba!ı 

1 

vetiresini metederken acı acı kanynanasandan 
nuyordum. Herkes şen ve neşe- ran "'llnmlet" yUzUndcn açılan gümrük muhafaza başmüdürlü- Ş İ k a e t b I U n d 
liydi. Felemenk Hindistanında davada Muhsin E11tuğrulla. bize ğüııe yapılan ihbar üzerine g~ Y U U 
Fclemenkliler İngiliz miistemle· Ertuı:rrul ve Zeki ikişer uy, Tas- mide araştırma ya.pıl.m11 bu a- ı O, e11l ynpnı çoktan geçmiş c»- na dıdldtr dedJ.. aldmn9dan. beni 
kelerlnde lngilizlcrin davrandı'k- viri Efkar gazetesi muharrirle- rada İskenderiyeden kaçırıldı- duğu halde J:ençllk iddı.mda bir e.ıl6 diye mabkemc.'lere litti. bu 
lan gibi davranmazlar ve böyle nnden Peyami Safa. sahibi Zey- ğı anlaşılan mühim miktarda ~ttı. Kut,'11 tuvAletll bafl. mi,Jop- da 1ııuıa vız gc.ld.i. Bana bir ala~ 
içtimalarda·, balolarda yerlileri yad ve neşriyat müdüri.l Cihad iplik gömlekle, incir, üzlim, muh lara mahsus gö~lilğü ve bunlana pnçlerdan bahsetti. '& da ıw.1.al. 
de kabul suretiyle onlara bir Baban da 6 şar ay müddetle telif cinste lamba şişesi ve fitil- hepsinden daha mühimi beniu. ylr- ~ rttmc U)'aralt hop...., da
mevk.i vennis olurlar. hap<'Je mahküm edilmiş, fakat bu lcri ile hala.t bulunmu,tur. Suç- mi ~da b1r deliltanWwı Nebi- .,... ikame edince bfo'nla .- doi-

Bin:ıenaleyh bahis mevzuu mahkfuniyetler tecil olunmuştu. lular hakkında takibe.ta başlan- \ ~eii modaya U7CUQ olan kab- nam. Geçenltırdıe, yW bopllma 

ettiğim baloda Avrupalılar ka- Her iki tarafın t~nzyizi üzerine mı.~tır. verengi elbiBesil1t :uar.an dikkaal -.....cMa iki ay &DDl'a w Babl
dar mlimtaz yerli ve meleiler de Temyiz DördüncU Ceza Dairesi Diğer tar&ftan geçen hafta celbediyordıı. Dudağıma keoarma tııı e.ddesinde nateelnUftim. .Kolu
hrunr bulunu}orlardı. Ve bu bu kararı tetkik w na.ksetmiş- 1 ikbal vapurunda gilmriik muha· 7erler.irdiii sigar87l içiıpnde bile - lirdi. Tatk tatlı ~uk. 
melezler arasında AL9nan cet- tir. Naks kararı lstanbula gel- fa.za memurları tarafından ya- ıençliie olan iııhimnkinl &öatera Birdenbire mtuaa bir~ tncli.. Bir 
ıeroan inme iki güzcl ba)~ mcdcn ba.şm.adde:iumumilik iti- k::ı1nnan mühim miktarda kaçak b:r PYI'ı tabiilik vardı. Yanındaki 4e belttam bmnı cadaloc A:rın vali
da vardı. Bunlar asll bir isim ra.Y.d.ı. bulunmuş, faknıt txınlyiz er-v:ıdan bqka dün yine gemi- kendinden heMeıı yirmi YAi kadar de delil mi? Klfir kadan tıl c;anta
taşıyorlar ve Sumatranın en umumi heyeti de hususi dairenin de araştırma yapılmış ve mühim 1 genç delikanlıya (kal'deşim) diye _. SD'tuaa lndkmil. Ubnle çek
yü:ksek kibcr filcıniııe mensup naks !.kararını ha.klı bulnrak ev- miktarda dolu gaz tenekesi bu- himp etmesini unutmu,oor, keftdinl Um ve ayrıldım. Aradan lk2 gün 
bulunuyorlardı. Dans filan eder- rakı lstanbula. gönde.nniştir. 

1 
lunmuştur. onunla ynşıt gôstcrmek için eHndla Seçti bımuma çok görecefim gcl-

ken kendileriyle iyice ahbap ol- Mahkümiyet kararının ref'i Türk Matbuat Teknis- gelen her ~e1i yapıyordu. 
<lum. Bu aenç mcleiler hiç şüp- hakkındaki temyiz hükmü. ya- • a· l"ğ . Kulak Dlis'.rf111 olduk, IÖJ'le ---
hesiz "Emden" kruvazörünün kında iki tarafa d.a. tebliğ olu- yenlera ır J inm tı70rdu. 
bütün dünyaya yayılnuş kahra- nacaktır. fevkalAde müsameresi - Sakın evlenme hat knrdetira, 
manlık marerala.nnı ya.kından w< Türk Matbuat Teknisyenleri hele anası olan bir kıza dilşerseo 
•-ı..· tm• 1 h ·11 B" u~· ... --·"'·--"-- 26 N. 942 yarMlığının r~idlr. Cairei nelire-
~ıp e ış er ve mu a~:ı c e- Ko-mu-r ve odun b"ırlı"ği ır gı l.Al~ı ısa.n rinde canlandırdıkları kahra- Pazar akşamı saat 21 de bir ilin anası olınasm da isterse birkaç 
manlardan birisiyle karşılaşmış Dün Vali Muavini B. Alınıet müsamere verilecektir. tane a3inası olsun. Onlan atlatır-
olmaktan doğan bir gunırfa be- Kınık'ın riyaseti altında t'lpla- Şehir Tiyab·osu sanatkarlan ... ımw valide.i ismetnyeıdni .oa.
nı iı.deta muhasara etmi . .,lerdi. nan Fiyat Müraka.be Koı:fayo- tarafıudan Hazmı ve Vasfi Rı-, amıazsıDJ çam çırası iBıC yaa.aan.. 

Bugün hafızamı ne :kadar nundıı sehrin odun ve 'kc~mür zanın :iftirüiyle (Saadet Yuva-• le*e misal karlmclakl ~(I) ..0-

Jnl.Jti. Evinin öoüne gittim. U1.ak: 
99yırda oturarak Omlll -.,..11yıe 
bir sigara içmek i.ırtediın. Vay sen
ınisin bunu yapenl Cadale& karft
dan beni aönnBe JX?DÇePel'i açarak 
ıte8lenrniştf: 

"- Boyıa bosun ~. diye 

eb e6miştirn aına Allah bana daha 
bunu eoı;ternwdi, acn1n yerlerde 
IOriindütün\l ıöru,-orum.. Buna da 
ecıık şükür_ 

.:>rlasak Şarkın bu mi.041 ve za... meselesi· tcUdk edilm.ş, bu ara- sı' iırlmli komedi temsıl edile- ~-6"""""' B cü 1......_ kafaııı Od öHır ınfuıün ökllirlir müsün. Ne 
rif çıçeklerinin isimlerini size da bazı tacirlerin fikideri din- cek, Safiye ve arkadaşları tara- u m "'""' sonra ııı 
!fşa cdemiyeceğim, daha doğru- lenmi~ tir. fından da bir konser verilecek- tarafa sanadı. izmarit balin1 ahlut ~ yapguı. Kız.iyle beni ancak 
llU Üşa etmek niyetinde deği- Öğı·endğinıize gOrC yakında tir. sigar:ısındıın bir iki nele! çekti, tek iıMim ayırabilir. Şimdilik buoa iru-

mOO.iğini söylemiştir. 
Mahkeme şahit celbi için baş

ka güne talik edilmiştir. 

Çay ithalatcııarmın kar 
hatleri 

Çay fiyaUarma lıükiımet ta· 
1 

rafından bir miktar zıım ya.pli· 
dıktan sonra muhtelif yerlerden 
çay ithal eden t.aciılere verila
oek olan kir hadleri Ticaret Vo
ldi.leti ta.rafından tesbit edile
rek alakadar makamlara bildi
r.ihniştir. . 

lzmirde yazlık ekim 1 
İzmir, (Yeni Sabah) - ViJ.1.. 

yet.imimaki çiftçilere dağlt.ıhnak 
ve yulık &erriya.t olarak ekil
mek üzere Ziraat MüdUrlüğüııce 
temin edilen 7000 kilo ~humluk •

1 

kumdarının dağıtılmasın.& baş
lanmıştır. Viliyetia her t:ar".ıim
da p&tates ekimi sona ernıi§ vıe I 
geçen yıllara nazaran bil".~ 
misli fazla. patates ekilmiştk. 

23 Na9an Cocuk B:qramına ve hat- ' 
1a.'ına her gun birer adun atarak 
yaklaşmak1ayız. Yavrularııımn l)Qy

nımltklarırıı. nas'ai.nl haz.ırlnrlcerı 
Çocuk Esirgeme Kunmıunun lCl!Çiö
ren Çocuk yuvasında yn~ttıgı kim
sesiz yavrularının dn baynırnlık:la

nnı neş'elerlni hazırlamayı unı.rt.ma

malarını fyj kalbli yurttailtırımw 

saygı,yla llatırlatınz. 

:Mııdeıılerden eld • edil n ilaç
ların bir ta:k•mı, n •b:l.t'nr ... t ... 
lardan, ~içeklerden ç1kat'1 raı1 1· 
Iiçla l""cl nisbetı.>n d~lı::ı k 'V h
dir, fakat da~1 çok zmı-rlıdı r. 

'lla:m zamanıdır. Çic k mevsi
midir. Fay<l.:ı.lı cıçekh:ıı trJ. la
malı. Kurutmalı. Hor o~un ç.iç~ 
ğıni sevmeli! Gü..,..ı:·I <;iQl'kl~r ~ 
raamda dolaşnulı . "Bol btl l k:mı• 
hava alarak ya$Lfnah ! 

LoltrNl fl flt1k(tR 

Saka yapark ~n 
Ftı..kat. şakıt b · rM. sonru b r. 

münakaşaya müncer olmus. B11 
sırada bırdeı-bffe hidde. im 
hamal Sami tabancasını <'cltmıı, 
ve arkadAşını tehdit ctnıiştir4 
Mulıarr·em kendisini taba.uca i~ 
tehdit eden arkadaşını yurnaşM 
ına.k istemi~se de muvaffak ola.
mayınca fuha.ncayı elinden ~ 
la almak istemiş ve üzeı ıne abl 
mıştır. lı4üharrenı bu sırada ~~ 
minin elinden yaka.Jamışsa da 
Saminin elinde bulunan tabanClll 
birdenbire ateş almış \.~ çıka 
kurşuıı Muharremin sol kasığı-; 
ü.zerindca girer.ek içe.rde kalmıf 
tır. 

Muharrem der.hal bir ta.ı®ye 
lJindirilerek Cerrahpa.11& hasta

verliğini tattığı Japonlardan hanesine kaldır.ılım\ıea da se.at 
daha az f'Jempati beslediğinden 18 11ırala.rı.nda hasta.hanede öl
hjç değil... Fakat Togo'nun fi - miistür. Suçlu ya;kalanmıs ve 
losu - lngilterede inşa olun- hakkında takibata başlenm1~
nnıs, lııgıftcrede sllahlanmı~. tır. 

lim.. Bu iki melez hemş"reuin tese.k~:·1 edecek ola.n mahrukat Hasılat Türk Matbuat Teknis- rar başludı: kin da yok. Henüz gencim, ölüm 
her ikısi de güzelrli. Küçügü 18 b'~liği etrafı cb. bazı mühim ka yenlerinin hnsta ve malfillerine - Ru CaiAi vefiTe.J'C neler" :rap- bizden çok uzak. Haldı d• miyim 

~şında kndar clınalıyclı. Benim rarlar veriJmiştir;·,~~~~~~ta!;h~sı~·s~ol!u!n!ac!·a!kt!!!ır!.!!!!!!!!!!ll!!!!!~m~ad;ı;ın~n~el~er~?~Anası~~n~a~u;y~ana~k~b!a-!!!!a~m~a~k~a~rrl!~~~;m;!;;~~!!~;!!!~~!!!~!'!!~~G~~~·'•~l~M~•~r~kecı~· ~~ bilhassa ahbap olduğum bu,vü- _*',_ .;; ___ ıra•...- •ı .._.. ~- ""' , ' V'VVVVV 

ğü ise on dokuz, yirmi yaşla- - - - -- -~ -- - -
nnda )'a vardı. ya yoktu. j Bir dakika durdu. Orada, ar-

İkJ kızkardc ··Garpta pek az tJk iyice farkcdil"n dili;man 
• 1 r bir , cabet ve kibar- gemilerınden ate ter parladı: 

~ ı t va h ttı çiçeklerine has Ruslar ate a.çmışl:ırm.. Be.iki 
inccl'ı< e zera.fette birer fida..ııa de çok uzaktan ... 
ben: ·yorJardı. Ben kendilerine 7 Altı bin m tre.!. .. 
açılarak, gizlice Cavaya kad tr Gene durdu. Nıkkodan yuz 
g\tmek tasavvurunda bıilundu- metre . en d'.lh ez ot.E..de n1uaz
ğumu söyledim. Vaziyetirai kas- ~..am ~r mı yıgu ı fışkırdı ve a
ten güçleştirerek, içinde bulun- gır . bır ~'!.r halınde • te~;ar 
duğum durumu mahsus koyu denıze doküldu. Bu kat'ı gun • 
bir a;ra.r perdesine biirüyerek de Garbın Şarka karı_;ı ilk obü
bu melez haııım kızlara ballaııdı- sü denizi kırbaçlamıştı .. Yori -
ra ballandıra anlattım Benim ı saka Sadao, gururla rUzgfır a -
tasvirime göre lno:illz · Entclli- ıasıncla k~y?ol~n .. Yüksek be
cens Servisi memurlan etrafımı- yaz heyulayı suzdu. Bu ateş 
zı çevirmişlerdi ve biz denize biraz su savruntusuııdan b~şka 
aA,;ılır açılmaz bunlar denizde.ki birşey yapmam tı: Fena ruşan 
arlroda.şlarına keyfiyeti haber alıyorlardı .. 
'Vlel'CCekler, biz lngi.Uz kruvazö- - Beş bin ~okuz Y';iz.! .. 
rii, bizim geminin pe§ine düşüp Hepsi hedefin ~sınde ve 
8İnema şeritlerinde olduğu gıbt_ dalgalar arnsında dıger obüs -
heyecanlı bir takipten sonra bi- ler patladı. Evet, Ruslar çok 
Ki. yakalıyacalllar ve bizleri doğ- fena nişan alıyorlardı: Sonu 
nıca Hind.istana gönderecekler- ! gelmez bir dakika ~ti. Niba -
di. Hindistanda ise W;i bekliyea yet. ölçüsüz bir arının kanat
lkıbet ma.lfımdu: Bir manga as- lanndan çıkan gürültü gibi. 
kerin ka.rşısıaa, ellerimiz ve kol- sert bir görleme çok uzun bir 
t&nmız bağlı olarak, sevkedı1e- ateşi haber '\le"di ... Bu çok U• 

C9k ve idam olunacakt.ık. 1 zım ateş, beklenen m~u,eı. 
:Ben, bütün bunları o kadar nin bir işaretiydi. Yakmdaa 

tıeyecanlı bir eda. ile tasvir et. bir patlama; Japonlana lk a .. 
nriştıirn ki zavıallı kızl... ruı gözle- te§i ... 
ri ya.ela d-Oldu ve nihayet büyü- - Be§ bin yedi yilz Jnetb'e!. 
ğü dcdı iki: Her vakitki gibi 80ll dereee 

- Öyle aile dostlarımız var- net olan sesi, her hecey:l par.ç&
cbr ki bunlar sizlerle meşgul oJ. lıyarak teker tekel': 
mayı teddetmiveceklerdir. Ken- - Başla atef)! 
dileri S."" til boyunca muntazam Dedi. Zırhla top uamıda 'fe 
lleferk-r verirler. Hatta. z~ çift mazgal deliği etrafındaki 
dersem gemilerinden biri bu ge- dışarının gftıı lf1ğmda SÜ3illen 
ee bare!;et edecek. .. BinıaenalevJı ma.vimtırak hale bi?denblre 

,·r:::lli. "Yeni Sa.hah" ın Edebi R.omam*3J! * s:;;;e:-::e • E • • • • • • • :::::E!t • •iJIE 

tff 
ı~ SA AŞ ~-ne 

W. 
,_~ Ynza.n: c~ l'a.rrire n= !it E-:::...:;o;"E"-3E!1Ec-= ::r Çeviren; tllwni Safa ~ 

değişti ve erguvani, parlak bir 
aydınlık haline geldi: Topların 
ağzından, yirmi. metre uzunlu -
ğuudıı ve ka.n gibi kızıl iki alev 
fışkımnşh. Müthiş bir sarsıntı. 
tareti bir kasırga bir sazı nasıl 
titretirse öyle sarsmıştı. Top
rak üstünde hiç bir ça.tırdının 
bir fikir veremiyeceği, işitilme
miş bir gür.ültii etraftaki bü
tiin kttla.klan yırtb ve on.daki
leri birçok dakikalar sağır ve 
hemen hemen sa.rhöş etti. 

Herbiri birkaç sahra topu ... 
ğırhğında olan koca toplar üç 
kadem gerilediler ve bir nı.an
'l:ının ıı:welverinin namlusunu 
çevirmesinden daha büyük bir 
sUratle batarya. halinde a.tııdı -
lar. Yorisa.kanın dOOllk ve sa.
kin sesi bahriyeliler ananda 
emniyet ve soğtıkkahhiı iade 
ediyordu: 

- Bee bin altı ,.. meDaL. 
Süratli ~ .. 

xıv 

Herbert P'ergaıı, ••~ ı.. 
çiade bir sigara yaktı. tç&ıde 
lnımandanm, manevra saba.ya.. 
ııın. endaht subayuun ft yar
dımcıla.nmn hareket ettiği 
zırhlı, dar hi1crede bJabWk 
etmemek iQ1ı bk*bns'ıu ~ 
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şında duruyordu. Küçük köprü 
üstünde \'l" a ı!üa, ıtus ob" s!e
rinin etra:- .... ... a patlayıcını d > -
nuk ve aovl!Kkaıılı seyr :diyor · 
du. Cesur b ir adaındı. Rahat ça 
yanan cigamsı ağzında, diirbü
nünü g::mc aldı ve brr-b"rile ka -
pışan iki filoyu gözden geçir
miye başladı. Dikkatle ve aE;"lr 
ağır bakıyordu. Bu lıa.raretli 
mu.hariplerden birinde veya ö -
tekindeki )Orgunluk veya bed
binliği mesleki bir merakla a
raştırıyordu. Şurada karnı de
şilmiş bir sabh, demıım. blr 
direk 3el'l'e haline f?elmif, m. 
kısımlar; ötede yıkılm1I baca.. 
pa.rçalanmat bir taret. \IÇDlUIJ 
bir batarya. 

Önce net ve hendesi olaa 
gemilerin profiDlri .... -
lerini kaybediyor, 8&l'lllh,,or " 
enkazla, parçalarla mM;Übı•~ 
yarda. Arada bil' Fergaıı dftr.. 
blinttnii bir tarafa koyttjVi, 
defterini ~yor. -tine ba)D. 
'7« ft D'ftŞlll 1- wfbpenp 
llOt edi,..mia. 

Top dtırmadm w o b.dmr 
i)iMetie gtlrltıyordn ki JSrtdaa 
kulaklar artık er•us olma-

yordu. Fergan, Nikko gem.sini 
bir şeref gibı iha.ta eden ve 
dalına aynı der ~eyi muh:ıtuza 
edan· parlak ışıc!l görünce, Jn.. 
pon ateşinin şidde4..;i kaybolınu
dığıru anlıyordu. Karşı taraP a 
bunun aksi görtln:üyordu. Rus 
gemilcrı, a:rtık kıV'llcımı bol bol 
aaçamıyan yan yanmış odmı -
lar gibi da.ha seyrek görill"" y -
clu. Fe.rgan, ökçeleri üzeırı d 
dönerek bütün ufka bir göz a t 
tı. Karşılıklı ve muvazi iki ('Ye
mi safından biri muntazan1 ;,e 
iyi manevra yaparak, diğeri ka
r.ı§lk ve dağılmıya yüZ ttrtmnş 
bir halde .-ı-ka doğru 11.oiuyor
lardı. 

Haydi laakabm ! Bldi8e tah
minleri tahakkuk ediyordiı: 
Rocestvenski, Togo'ya karşı 
mukavemet edememişti. Dette
ıin tberiııe kl.ırşun kalemle şua 
lan not etti: "Saat 2,35. Savaş 
Jt.azaıııldı. Osliah mevkilni ter
ketti. Suvarof harp harici. Nik
koda belU başlı hamr ~ .. 

Herbeı1: J'erpn mWcemnıel 
Mr ~ lıaliJie, giilü,___ 

Japm menni ~ illte
.-ıt için cWfil, kaba llo8taf?a.. 
.. ..nf "' eebftıtli ~-

fng liz _Prer:?iple.rile ve uzulle- r "\ 
rfle talım gormfü~. harbe hazır- y . S 
lnnmış .. olan. - ~ogo'n_u:n fıl<;>SU en 1 aba h 
tam manasıle bır Ingılız fılo-
suydu ve İngiliz izzeti nefsi. _,,..,,.,"""-""'"'"~f 
bunu iyi ölçülmüf1, milli b"r mu- ABONE BEDEL 
vaffukıyet addcd"yordu. ~ ~ 

- /.Jlright!. Bir saat geçnıe- 8!NeLI K 'M K ... t70& ~, .. 
den hı:.r · ey bitec k. Ama o 7.0.· t AYLIK 1tt ,, HH .. 
mana Radar yaşamak lizım!. ı AYLtt< 400 ,, eoo .. 

Altı C.l veya ycJ"nci bir "ô· 1 AYLIK 150 " IOO •• 
büs. ott•mriye ba.~ cesetler--------------· 
fırlatarak kontra guvertesind~ T A K V • M 
patladı. Ferga.n, gene süklın i - "' 
çinde eğildi: Biraz evvci bir s:ı- Kuı111 165 GuN 111 AY 4 
Tarı p:rrkesi gibi temiz olan köp 
rü. biçimsiz, parçalanmıs, ezil-

---
1361 1358 

i , kar.makan ık bir mahşer R.ahir 
halindeydi. S , Nisan Nisan 

Sel gibi kan akıyordu. Dog- l 
ranm.J§ insan uzuv1an, pa:tç - ....,.___ 1942 
Jgnmış ~ö~~l~, dcş"Imfı, bar-1 
saklar brhır.ının arkasında idı 
ve ya."!lgıu bu et parçalarını yn: 1 
lıyor. silip süpüriiyorchı. Faka; 
itfaiyenin suyu alevlerle muz:ır
ferane mika.dele: cdiyôr ve hep 

8 
SAL 1 

Gtbıet ~ 
ıu..;.o 5.20 

6.13 13J3 

tkfd 
~.()-7 

J'T.00 
imsak ilinin üstünde muzaff cr topçu . Akllılb Yata 

asla zaytflamıyordu. Yırtılan · ız.o• l..JI 8.Jl 
harap olan, delik deşik ohm 79.54 21.31 5.U v-... 
zırhlı cfuşmanfarrmn yüzüne öı-i ~---=== ... ----;.:;;~ı 
liimü da.ha az tehevvürle tükür· - O 1 K f( A T -
miiyordıı. Ve Fer.gım: bu 11.ı;ıık 
fakat szt:hi yaralara hi.. gô" 
attıktan sonra. bi~ c:wef ııo'" 
defterine kaydettiği Şilt CÜmlPyı 
tekrar etti; '.& .. l(aı 1r2r) 

Gu.eteınia «önderta.ı yazıı.r 

D'C,. dlhi.n aesredilmesia Jade 
ıwınra ve ııi)'llllldll'D' mM'uıiyet 

lı:cn lml edilm~ 



{ANKARA HABERL RI) 
• En on Ha 

Z iL~ 
Teıklllta yeni giren talebe, 15 birinci 

Tepine kadar yetiftirilecekler * Maarif Vekilieti, yaptığı 1 dak:i balıkçılık enstitüsü binası, 
bir tamımde )"eai talelle Dlcile- Ymıaııistandan gelecek Yuııan 
irin tesblt ohman esas'lar dahi- ÇOca.klanna. tahsis edilecektir. 
!&de 15 B·riDcı~ 942 ye~ Binadaki hazırlıklaı- b tır.ek ü-
dar ~ t&temiştr. ııeredir. OsıümUzdeki ay içınde 
Ecmcı Obıu ~ ba. çocukların nakline b~a-* 1stanbuı l'en falriıJtaim cakt:lr. B larm da.resi baKkm
~ ecacı okulu Whmtna~ da bir taUmatpame h&Zlrlamnış 
ili Maarif Vzwhti tas fwbm 'tir- .....aan hilkfnnet tarafm-
*8di.k olıarm.,tur. dmı wırileoek, fakat idareleri 
~ ·R11 ııiJ' ; ·11 K 1 J& ait olacakbr. * Qumlk B ...,., gA &... ,,_.... ..n-ı.ı... .. :t...s--

tJle 23 M' ı11ı: ' ' •da 1* Y"'""~ :n.-.. 
çocuk NMım•9iti Jlll pllH11ktlr. Yon:tı.. 
Çocuklaroaa .Ureldrep ı.eyetıer *Her çok çocuklu aile-
ı.üyilkleri.mizhı zıyuetiae gıde- lere yapı makta olan yardıma 
ceklerdir. Çocuk sarayında kü- ba sene de devam -Olunacaktır. 
çükler için multtelif ejhmetier Bunun için 75 bin liralık tahsi-
tertip edJbniştir. sat lronmuftur. 

Bugüüü .1WR G~ AMııı»Wtı YapNsoalr 
*Yana (bugün) saat 15 te •açJıcw 

mutat Parti Grupu toplaahaın- * 23, 21 ve 25 N'...aa AD
ia tkaat Vekittam ikt.1mdi Jrarada 19 ııa,.. ~nda 
meseleler lıaekJrmtla lııeyanatta ı..tmbaı, bmir ft Anka• mub-
lluhmmam muttte.el4iİI". teöt lıitheı1 takunlan u.wdB 

Y1UIG9ılı Ç0<:1'1c'le.r lçt,t puautaj ll8U!I ile f1it.ltol :müsa-* btJu19ıllla Balta limamn- bablan 'P.Pilac:akt.ır. 

M. MECLİSİNDE 
fBae ..,.,. 1 t.oide) 1 tai llareketimizı ~eıı 'bir mi-

b olacağını izah tıtti. tıaldır. Damı taaih etmıeıt ~ 
Bunu müteakip Ba.fVllldl /Dr. .ıim." 

Rıefik Saydam 6 .almak 1JU t,,e.. Bunu ımtit.eelJQ,p ~ ~lu 
ya.ııa.tta t>uıum1u: '1rn mw yapıJacaJr ne lıill 'lra.ıa 

'"Ariradaşlar, Anadolu a.jam ....,mu .Mecliılila rvm arzeıt
llliha mıdıta.ç olabilir. 1çerisin- iniş ve bu yardım kabul e.ın
de şu veya bu şekilde bazı i~ miştir. 
1ar bulunabilir. Bunl"' ""!U kaffe- -----------

~~ ı~~~n;";z~: Lavai'in nutku 

ormandi 
Gemi, hlla 
y~ .. 
kurtulamıyor 

Bi rnıanyada vaziyet 
fena gidiyor 

18'ingt;on, 2> (A.A..) - Bah
riye Nezaretinin bıldlrdiğint 
gorc, Normandi gemisi enka- Mrıttefık tayyareleri 
zında çürümekte bulunan mad- Rabaul lımantna muvaf-
deleri çıkarmakla mcegul bulu- 1 

nan h}çilerin ayrılmasından son ~ ıye akt'11ar yapıyorAar 
ra gemi eukasmds.n ye i bir [A.A. tdgta/__.. 
ymıgın Çikimftır, Yagm, atee huUiN ~.] 
çıkaıı daireıerin deniz aath.ı aJ- BirmanyadaJti 1l&Zı)ll8Ün va
bnda lM.tJawnuı )'binaen güç- metini Araer.ikahlar da kabul• 
Jükle söndürülebihniı tir. Gemi- diyor. ~>ili.z ve Çin kuvvetleri 
nin Ust kısmı h sara uğrama- çek ~e devam ediyorlar. Çe
mıştır. kılcn kuvvetlere karşı Japonla-
Yangıntn mantar pa:rçalarını rın ha a taarruzla.rını arttıra.

tırt.w.taran bir asetflen kıvılcı- cakları tabı.idir. (Ankara rad-
:ımndan «;ıktığı -ıaoaımıştır. yo gaset:eQ). 

Mwrisıau'da 
Bq-.ekil, -880 bin 

yahacliaia memle
keti terk etmesini 

isüyor 
Buda.peşte, 20 (A.A.) -11~ 

Tekil 'M. de Ka.nay Yahudilerin, 
faaliyet aaha.lMUWl büyük kıs
lll.tlldaa uz:atı.,arllmalan lazım 
gekfifm tcay.._iş, meselenin 
JtalWıcWmelli igiıa ii0.000 Yahu
llİDİB ~ hicret et
~ lümmunu llelirtmiştir. 

11. de Ka»&y '*1 o1arak tun
... aiy1-iştir: "Billdımet ltu 
-•lnia lwıli ::....ıe balli i-
-.. *ilimi Mtiror.,, 

·--~t-----

* Yeni Delhiden bildırildiğine 
göre Birmanyanın Doğu kesi
minde ş'ddetli çarpu,mıalar ya
pılmaktadır. Bu 11oktada geri 
sürülen Çin kuvvetleri yenı mev 
zilere çekılrncge mecbur kalmış
lardır. Amenlcan radyosu Br
maızyadan gelen lılaMrlere atfen 
Mttttefiklerin dmı:nnunan gittik 
çe daha vahım bir şekil aldığını 
bildirmektedir. Japonlar Çin ve 
lngiliz kuvvetlerinin mlika.veme
tini kırarak bu ktll'Vetleri şima
le doğru 1'Örmeijıe muvaffak ol
DIU§lard.ır. 

rtı.1PlNLERDE: 

berine Zıya Gevher EtiH'nill 
beyanat.mm bir \lusmıoo cevap 
Yereceğim. Kara.deni2.de batan 
cemi dolayısiyle Kudüsten ge
ha telgraf üzerinde beyanatıta 
a.Iundular. Heyoti umumiyesiy
le okumuş olsalardı, göreoekler
cli. Bu telgraf sı onıst cemiye
tinin bır şi:k&yetıdır. Binaena
leyh Türkiy rueyh nde r pro
,pagaııda olarak yazı~, ve 
gazetd rımır.e oldugu gibi ~ 
ınistiı". Bunu taamı etmek isti
yorum ki lUim ~.de O. 
fil, siyonistlenn y ptıkları teseb 
büslen husııü kabul etmiyeın1e
re karşı al<lıkları bır tavru har&-
15etten ibaı ettir. 

, ... ta-.ılı ............. 

termiıve meoariar. Jlolaıeyimı 
Rus ldllleRine eJ.a•lia• -&ibi l'raa- G-aer ..... ı .. __ 1 
su; ; ........ 4e Walıet ve aılüa ·'IW IU ınnrıa 

.Amerika Harbiye n&ı11rbğı
:mn tehliğinde fU ma.lUmat, 'Vel"i
Jiyor: "Ltısoıı '"1nalindeki dağ. 
1arda hareket ye.pan küçük bir 
möfı ewwiz dilşman ileri lnfmli
lerine başarılı bir akın yaprnıf
tır. ıBüyük lmiktania .harp mal
.-mesi tahrip edilmie. Gütmana 
ağır kayıplar :verdirümittic. 

Diilman devamlı auıette Cer
ngidor kaleaiai atef aU;ıada bu
lunGuıımaktadır. 

Esasen va.:punuı b tmasJ fa
eası üzeriae hlikilınain neşret
lllit olduğu kombike htpimi.siııa 
Wı.nndadJr. Biz bu hU611Sta 
elim.iırden gel o her §CYJ _yaptık, 
maddi, manevi en llfılk mesuli-

getireiıair. umm ..,...~ V:aıillgta•da 
Avnıpeda barış için tek wartın 
Franaız - Alınan yaıkın.Japıası Nevyork, ~ (A.A.) - Gme
olduğunu iddia ediyordum. Harp Tal Maz ıh•. M. Hepk.ine hftva 
bir kere daha yurc.lmmılılm ,..-.ile~ buraya "1 
piııi, geÇti. 1940 T-ıwı-9 •itlm'dlr . ..._atlerincle hüvi
lıfaftoalla ~ ~ OalltJUnııf -,c~ m r ohmpaa dört kişi 

plti,.UU •riWW.l eı NJJiJ = ~~~~: 
ntıılll ediyor ft ,.mi Avnıpaia .,,.._,...__ 
Fraııasaya, talihine layık mevkü ıniştiT. lıl. HopkiD9in ~orlcta 

'YENt GİNEDE: 
A-wstralya te'ltlifine g6re Mftt 

tefik Hava 'kuvvetleri Rabaul 
lfman1nda ltemirıi baJmıu ~a.. 
pon gemilerine Jaıl'ŞI ı.enif 8~
tle taanıızıa.r yapmışlardır. Bir 
gem;ye muhtemel olarak tam i
P.abet kavdedilmistir. Ceidif ediyordu. Mareşal, bu gö- kaldığı sanılıyoT". 

rüşmeierimi7.den birkaç gün ~ - !!!!!!!l:ıı.!!!!ı. La!!!!-!!!!_ ,,!!!!m· !!!!-!!!!!!!!uı· !!!!s!!!a!!!!lj!!h!!iy!!!!et!!!!!!!!-~!!!'t!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!:...!!!!!! .. ~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
'lel " le d ,..;.,..; ... ._ eı~--. en, nısan ~"De Brinon'11n 

Wo'T e~-: Jer:te yeni Fransız kabdesini verdiği .Almaa mtima.tomu kın--
"Seçmek hakkı evveli galibe, kUl'Rlası J.i"'raasızlann Alman- sısmda beyun eğdi. A.lmaeya = 1W11i wnaada mağlüha da. larla. sıkı bir işMrtiği yapnası Lavalin totaliter sali.hb'etlerle 

• .r,ğer kat 1 eekı bütün ve donam:aa meselesini tir de- tekrar iktidara .r 'WI ia*6di 
,...._. ..,_ iıMt ~eyı :ve f d··"- bMıiB -~ ""----ısbraha Wlımma1J llil~ a ı:w.., menuu yap- ve -.eı ~lrde .11wuyıuı tıtala-

mıştJr nnın Tunusu, Kwaih.yt, Sa-:q.., bunun alcaine .ıanı&c ei.Sı- n...,.;;ı,.,;1,.ü FJıansız doaanma V()Je. •yı· ve Nı',_'i Mw....;J ed-...ı..1-
,. Wtinde bir ümit ışığı yUı - • 5:~ gemisi, 1 uçak rini IJlüdinti. ~ hqk7p; 
•Z *l hil'll •, yaslarımıza if(misi, 1 tır Jnııva.zör, B da- ıten, tereddüt gösterirse Pariste 
ve lmaln 1 · · • ht.ldm olma- M ıau......, 60 muhrip, '.50-60 Almanyanm dıeStekliyeceğj bir 
11 da bileceğiz. 1'...ti galibiye- cimisalt.ııdaa Mürekkeptir. Bu hfikimıetin de Jmrulaeab bllai-
ÖM hökmıe4ebile-.lt 'Olan piip 00- mmrn ea mühim lcısmı TflCli. Almanlar Peteabı muaı.. 
karrı"nıla m de _-ncr;-;.,. ... 

,,...u19._.._ .AJtdeninie !l'oulaa lima.eında.- vemetini kırmak için Sa.voie, 
tı~:«''*".Y'i bfkwııği& ... ... Mee '1e !Kondila wilamllaraa, 

Bir Faşist Liderine 
bomba attılar 
Londra, 20 (A.A_) - Pa7.ar 

gli.n:li Ronnes de Fr.wu nn.sy(): 
nalist partisi toplan smda. Fr n 
sız faşist Hderlerinde.a Jacqucs 
Dorıt'ya. bir bomba atılmıştır. 

Yine Be inde alınan di · er 
bir tel, Ronue., de devlet tiyat
romında kalabalık bir dinleyıci 
klWesi karşısında BOZ aklığı sı
rada hatibe bır el bo bası atıJ
dığuıı bildrime1."ted.ir. El bom
ba ı, ikinci galeriden fırlatılmı 
tır. 1nf Jak perdeleri yırtml§ v.e 
ba?.ı miızık filetlerıni hasara uğ
ratmıstır. 

Japon sehirlerins 
yapılan son hava 

hücum lan 
(8 .. tarafı 1 IRCI ~ 

IMhi1tJe Nazmwa 8ö1ı1er1 
De.bili)'2 Nazırı, .guetecilcn 

fQlllan söylemiştir: • 
''Tokyoy.a. yapılan ilk hava 

hücumu, bU.e bu .nevi .taarrmıar
.dan sorlcacak bir feY elmadığını 
~östermiştir." Na.zır, ba.lka ve 
koru.uma teşkilatına ıteşekktir 
etmi§. mil§t.crek gayret sayes.in
de hasa.nn az olıduğu.nu llive et- I 
miştir . 

Japon sözcüsü, Amerikalıla
rın Japonya üzerine ta.yyP.re 
gondermekle prestijlerini yaldıs
lamıaJc iatedı'Jderini, Ia.'kat yük
sekten UÇBD tayyarelerin İl gö
remediklerini, bu harekltııı A
merikan efklnnı teskJn için 
yapılan bir taaıTuz taslağı oldu
ğunu soylemiştir. 

Mi aj.aıvnmn 88keri ~ 
ririne göre, Japonya.ya yaptlaıı 
son hücumlar, Vihver mem~ 
ketlerinde okk*'ça tJftyBk bir 
maneVf tesir yapmıştır. 'Bi~k 
.Amerlmda. "'1 akınlar, Japon. 
yaya. k~ ~ taamı
zumm ~ olarak karp
lamruştır. Mtihamr dİ}'Of' ki: 

"-Bu böemnla.r, yamı 1ngiw 
Hzler ve Amerikalılar tuafındaıı 
Avrupa eep'eeaiılde tekra.rlaıaa
cakt:Jr ... 

A:ınerilmlrlar camaıteai gtinil 
yapılan turnman tir d~ 
den ıbaret olduğunu, esas ta,aıı.. 
ıae.üs yapalmwll,ğuıı .belirtme.k
"tedfı1er. Taıtrrtmm ya.ptığl ha
aar henüz bilimnemekle beraber 
Ameriiu111 w lngiHE ~lan 
bunun çok mühim olduğunu id
dia etmektedirler. Japonların 
bir 'tebhg nıe§r'ebrıe8i de bu ta
wnızun önemli fMuğmm ıınlat
ma.ııttaaır. 

HhLER 

ıetinıiz yoktur. Türkiye _. 
r .lan ta.rafınU.n arzu ~)'911 

kısanlara melce olamaz. T'ür
tiye ~ ta.rafından arzu 
ed.ilm.iyea in&ı.nlar için vatan 
laizmeti göremez. Bizan tuttuğu
-~ yol budur. Kendilerilu be 
9ebepten lstanbulda alıkoyama,. 
4ık. Çok yazık ki bir kazaya 
•urban gittiler. Şunu da ~ 
deyim ki bu telgraf 9izim nok-

~ M•nı ha kullandığı bu M. Lavallm NuU. MMetlerinin PMAmia ıeliade Di-
Mi ifade. 'Bize takip e4ileoek yo- Paris rady09U, Lava.in Vişi- duğonu da.&ylali. CBlll uı.etı 1 ıno1 •vfada' 
hı gö8termişt.i. Ben de yola gir- ye yerleştiğiııi. Amiral Darlamn AlmanJar .Llmsli wla a... .misle~ llu.luadugumua 111-
mit buhlmyonun ve bu yelu ta.- fda. Vişide kallığmı bildlrmekt. kabul ettiJ!IDltlde l!!ıPI ..altında ! nd& FWırer karar.gihında ea
• edeceğ.ua. lıtemlekıetimJa .a. dir. Yai kaltinenin ilk iltiroa.m- ~ll11111UJ181l P.nmse«a merıı-..n ile.hlar.a kaaar plir.nlarını ha.zır
M.,..._ 'temhı için 4MllMian -.. ..ı. senra. 13ıaşvekil M. Laval, bir k~ çılrme• t'hw;:: ımuıa meguldü, .a.ıikerleri için
b bir yol gönnöyonım. .w.t a • radyoda bir autuk :sini • .,.,. ...... u .... Rlutyada ele bulunuyordu. .Allaht.aıı dua-

Mahutlar dolaşıyor 
MiJino, 20 (A.A.) - KudU.S 

Müftüsü refakatınde ~ıt Ali 
Geylani olduğ'u halde dtin bey
aelmılel Milano sergismı ge> 
miştir. * Vişi - Qeberal Y! =e 

Bnndao 9ıaŞka olıaftıl llir al- ~liyeol!Mir. Alma ..._cnmı hepadıktaa .mı&, .Führ.eri b·ze hağışlaınaaı 
7...t takibi ~o~ ~ L&val Suri~e llODra ~ llir ~ çı- ooa Jlenİ devreler ic;ın .kuvvet 
aam~r muaanuz ! Elıfderimiı;i 'taarnız Ederse llabilinti. v~. .A..lmanyayı af ere ulaş 
daha iyi müdafaa etmek, meo- V~ bild.irildigı"·ne li)iP-tar.aftmı Pet.,an Fnn- .tırmaaıdır.,, 

• 
1 ş t atı genişletildi. 

Fiyat eMiicadele 
tJamm l\liıdü ~ 

Fiyat v Milcadele tı' ır • 
mum Udill' li, get* merııl9J ve a- oı.oA: 

mum müdürJüklcr.i ve kar.arlar --. :içjnde isDbsal ve 'imal o~ 
miıdıirlii ı:n1 önemli. r, le,_,,.,..,... Mil w JJeNk yabancı memlekeıfı,t 
ve "t'>..., t .. ~ Jer.deıı ıtna.ı erua 1>ütiİlı iale 
mtldürlilkl · ve basın EervıSJ ~lerjp=:n .!: 

, va er t tı, fiyat 
mura.Jmbe heyetleri, ofis mura- tlenJıeloi t4yin WJ bcmlata Jlltiae:: 
kiplerindcm JHrettir. a:1lik Azami fiyat ve kmı1 had-

OtisJer liri "PShn.nı ba---bpnnk nı 
Ticaret VftdlliVırı .. ıw.;;.ıı Top- memle.rctte fiyatlar anemda ~ o-- """"6 DM.kul muvaz.eneyi sağl&DUŞW 

rılk 1l ahsnlle.rı Ofisı, Ticaret çnJışac.ak fı)'at politikasının a.ı 
O ıs· , Petrol Ofisi ve ilerde ~Y- 'henkli bir tal'3da ış.Jarnmi imo
n! maksatla kurulacak diger t&- kiıılarmı aı:aştıracak ve tNmmı 
e-kküllerin işleri iaşe 'Miısteş&l'- tatbikatını mürakabe elt~ 
lığında. ...Xrillıece:ktir. •" balwı.duracaktır. 

İaşe~ lleyeU :&.yat pahnhhjı ll8)'rini tet. 
İa§e İşbirliği, .lıiiill Müdafaa, lr.ik \ıııe yukarıda yazdı o1ıiuP 

Maliye, Sıhhiye, İktısat, Müna- gibi. :tangi maddeler ve ıwıgf 
kalıt, Gümrukler ve Z raat V - m \ ar u j '1 · t.'.i r la a
killikleri nıümess ı ermden ve TL,:rimam lizun geldığmj tetkik 
'l'icaret Vekilliğımn tentrlp ed&- \le tesbit ve ihtikarla mucadele 
cıeği daire amlıiermden mftnılk- t.edbirlermı ala.c ır. Bütiin 
kep olacaktır. Heyet ayda, en as fiyat mara:kabes ne taandk edem 
bir defa toplana.Pak · aşıeye ait~ mcvzulana aa.ır V ekıllik ve ma
ler üzerinde inıwemeı.. ,.,._ ka.JrWın blra.kOğ'ı h us star dı-
oalltır. ..... olmak iızere t.at. ı fi -
"'--~ _ ...._"-~ ın-- ve :miieadele iR n 11mum mil
.a.GHll• ... H~~::7 ~- 4üıiüğünüu ıvazı eleri cı.iJrJes n-

.... -.. dala ...ıacaktw. 
Tesbit ~ ~ar U... Bu ~ müdurlük, fiyatla.o 

.Müdürlüğü, iaşe meımtları at"a- n te.bi4 fiyat derleme vem~ 
sında. al~ karar verilen kabe w iWikarla mucadek> ~be 
memleket iç.inde 8uhuwı 'bütİıİll m.iidilrliiklerinden miirekkeptir. 
n.a.ddelerin m.iktaı:, nevi ve cim. ıht8 ı· k { mm ı J\.ltidiirh r".ü 
Jerini ve nerelerde bııluNlukla. ,.. 
rını tesbit ve DuAlar.ın miktar- '1st.ilııak ve dağıtmı ~ kilat
lıınndal<i ~şikWderi ta:kip ve landıı:ma umum mü<i ıirlüJ>'ll, 
gerektikçe bu maddelerin mey- köy birlikleri ve oka.sahalarda <>.O

dana çıkanlmuı işinde ~li kak ~ ma.1ra.lle birlilderi, t.üecar 
uama ve tarama tedbirlerini "Ye :pıerdendlecı esnafı birlik i, 
düzenlemek ve aynı zamanda devaır ve miiesseseler hırlık r ıi' 
memleket içinde ıaşe bakumn- 11e diğer 'İlfl!İhla:k bırlilderiıe da
dan halk, M. ırdidefaa, resmıf'"' ğıtma ve ~tma ıslerinı dü
h-...ai miieMeseler ~ Rllli~<* ve kolayiaştır2cak 
v~ iaşe mevzulan 'Çne .......... Ciğer teeküleri kurmak w bıı 
gerekM ihtiyaç 111~-. c-sle-da.Ailinde lkun !muş mev
ga "' teliııit edecektir. cutla.Rlan da istifade etmek su-

Bu umum mtlıiiır:l&k. .wr... !'etiyle yağa.ltımı ve ~mu 
avin ıle ordu, hallr ~ ai •• ~mak ve tan7.im et
ler istihsal, imaıl 'ft ithal ~ mek vuifeıerinı göree< . · r. Bu: 
mlidürlüldııinden .mlln*k~ e- umum müdürlük, istihlak bnTk-
lacaktır. Jeı:i, halk ve tüccar ve per&'.6.t>n-

Dağatma Um- Mlidüz1itti deci esnafı 'birlikleri vt> mfuo e--
Te&rik ve dağııtm.a. .nm1• &eler blrlı'kleri şuıbe müdürlu.k.

.müdilrlütü, halk. milli müdafaa lerioden mürekkeptir. 
w müeaeeeler fhtiyaçlannın Valilık ve kaz:alard3lti i&.• 
ka?'§1lanın&111 ıçin gerekli g6ril- nrl\dtırft!kleri meveadu Ye "ht -
len maddelerin 'tedarik ve bua- ya.çtan teBblt, i8tlıBki 't:eŞkTI t
bırm ftrtiyaç Jelerıne ~" laMlfw. wı 4ağı:tıu.. .fiyat 111 J
taşmmaaı işleriw düzenliyecek raka.besi '1e ihtikirla. miieadele 
'Ye mt raltıabe edeaebir. :işled)ie tlğraşaealtt:ır. 

Ofislere ait işler bu umum "-lPA- 20 (Yeni sabl.fı) -
aiiıtü1tik ııasıtaaiyle tak4> w laieMü i' ı • n şükrü &lfiw• ...... 
intaç <1lunacaltUr. sierbu akpmki trenle mttikat-

'Umwm ımidOrlllt, ,.._ ~• t'a bu•ııwwk ümere .A.danap ha
ile tedarik, aağıtma 'V'8 nakliyat rekl't etmiftir. 'Milstcşar Adana 
tıDe rdPJJ Mlde±dm nılirek- J •e ~ iaje .if1ıeri hak-
ilıp•lanl 1 . bacl&Wlııilre#ca 9ııhtnvaktlr. 

YmmAkıam 

MELEK 
-'•..,,, llli•IJllMUlın 
en par/Bil Yıldızı 

BOLIVLTrUN ea 
Gllzel Artutl 

HEDDY LAMARR 
Te 

JAMES STEW ARD 

AŞK YILDIZI 
tuın. ha.va nazırlıgma tqt. • 
dilmiştir. * Sofya - Nazırlar MecJW 
bütün aomus ve et lluaplanm 
derhal 'llllf.._. .._. ~ 

lıuriyetleıimizi.ı.t'metaıek, Siiç- ._N. :Almanya Hariciye Encü- a ı;~eki :malM'i 6ılloriteei .Berlin, 20 (A..A.) - Bitlerin 
llkJertlıni3i •vşelıebilın* .için ırıa BeiBi, eğer La.vıa.1 Suriye. mduğu ,Pbi JlahnalrtadJr, Al- 53 .üncü yıldönümü münasebeti- iı 2 .. 
t.nd9 n daba miL• blr lliyaaet tieki Bir Fraasızlarla İ1'giüzlere .ımanlar bundan fa.ytıialamnıyıa. ı.e Mareşal Göring bır m · Hndıır. 

vermiştir. a ...... ımlaıl .tıll' 
felk.ilde taJuııim efiilecek 1llt ftfl
~ 

g8rebiliyor nna.uma? !Eğer s- taarrm edecek olUl'Sa Martinik çalışıyorlar. Almanlar öyle wnu- .nevetmlıitir. M.a.resa.I bu m i- eJ•ı.ı-••••••••••••••••••
layıs gösterirseniz Fra.naa yeai ve Fı:asız Güyaıuna. el konma- worlar :ki, Peteniıı .devlet reiai o- j jwda HitJerin kucl ·etini ~- •••m•••·-~~---•••••••• .. 
Avnıpaila tekrar doğacaktır :re sm 11tizam edeceğini Söylemiş- laralk alıkonulmQBI La.val takı- tikteıı .lilQDr.& dem~ kı . ' O&. , o PL 

41iriıecmtir. Zamanı kısütma.k tir. llllna kartı ayaıklan ku:vet- .sur olacamz. m tin olaca!? Bu Ak.:.•m ' ~ ..lıınaw11•.a l:Ntğhdır." Time& ~ diyor ki: "ı. leriai bııl8tıni>iı....e1'tlr" diişmanlarımıa mağlfıp etleceğiz. s- M ER :SinemaSI 
Ralkmuma pek ODll ~ ild ...,_ ..a.11: 

- Hangi Allahtan eahseaiyor 

==~~~~ ~ZRETI -us.A::.~f; L~ı! 
lan Allalun peygamber:iyım. J 

- Sözünde gerçek isen ö.<;ter
de .görelim! 

Hazreti Musa,..! m. yanında 
ta!;.ıdığı d~eği yere bınılcu. 
Degı ex bü,; u.k ve .koı:kUJl6i bir 
eJdoı·ba. okhl. Firavuıı, tahtı1lltı 
ı tWıdeıı ınip alt.ma gu di. VoQ
~ r, nazırlar vıe beyler, koca 

g: hum ~egers " ffonald Cldmao'ıa 
ilk Ma etmık' ba&Aı 12 1azr n, ı 

Gönül Oyunları FiMf-. -- ,ı ..... b_ ... t ,_ - - - - - - - - --:!,-----------------, "' 
1ara döndü: - ~-«SL&l'zarj ıNakil W ik~ laak"' mahfuzdur :---......-.~-, 

- Neler soyiediğini du~ 
nuz, dedi. Bu adam ha;Jdandaki 
kanaatinizi ôğrenmek istiyorum. 
Musayı Mlridetd»eri ~en 

Haman, hertresten enıe1 ~ 
1lllrak h Wmıüntt veırdi: 

- Bu adam delidir! Alda ı. 
fllld& bır şey o ydı bunları 
aöytcmez, hatta ylen1iye ~ 
ret edemezdi ..• 

Firavun, diğerlerine sordll: 
- Ya, sız ne di~ rsumız! 
H ps· b 1~ vap verdi: 
- Delidir, d dlr! 
ırtra.von, Hureti ~ d6-

Mnık: 
- ~ :mi! dedi. Bana c1ell 

diyorlar! 
H.azreti Kusa, kendisini '~e

ldir" diye ala.ya alılUya Wkı
"8Dlara ç.ıkiftı : 

- Benim deli olduğumu aöy
leıniye hı,ç hakkınız yok. Çtlnkft 
* akllh ne etiyi ~en 
iyi ne kMttyU eğri ile doğruya 
idri.kten lcİ21rini%. Aru. oldu
lmıuz içindir ic ne :ylecliğinizl 
~iyor.tuıım.. Sizi ve Ktalanm-

11 yaratan Tanrıyı tanısanız, hiç 
bir nesne yal'atmıya yetkin ~ 
JDIJ'8ll hük.ümdwıruza Allah cii
ye tapnusınız. Ben 81Zİ ff si- 1 
• cilM ~ yoldm.. sapwıları 
lfiislüma.:ılık denilen e1amct 
yola sokm.ıya memur edildim. 
Bu ~ çak lıa1raret görece
ğimi biliyorum. Palalt ... 

J'ir&vun, Haaeti Muamn 85-
dall k ti: 

- Vezirlerim, nazuiarun, 8ey 
ıertm; 'ft!"dfkleri irtlkümde al
dammJoriaı- Ya Musa! Sara
Jlmda e1mtelimt '1J'el'* ~ 
dfin, adam BINSIDa ~ ~ 
o.yet işlediğin bir ch!e.yetıkm 
dolayı Uıllı ~ lraqtaı, ...... 
daıı uzun yıllar geçtikten 80M'8. 
c1eli olarak 'döndttn. z.ten 'lll1llCle 
akil olsa.ydı, öltim cenm• ~ 
pmcağım dafönlr, ıbndi ...,... 
ğmla buraya kadar gelmelldhı.. 

Baaeti Jlusa, ll'in.l'UD mı. 
fmdan ölüm cer.MI ile tebdit e
dDditi"' ~ tJl ... 5 :ıu. 
r...ı bomı bilenık anif& . 

misti. Fakaıt Firıaıvwwn yalnız 
iebd.it etmekle kalacağına, .fa.kat 
bir iOY yapaımı,yacağına da &
mindi. Ji11 ,.. fea dn*muyor ıve 
soğuk.kaalıhğı eWea bmalonı -
.)l<>rdu: 

- Ha.ldaa ey bWrtlmdar, de
di. Çtil*ft .... gıöı •.-.n All~ 
hın varbjllll, ı1Jirltğiai inkir edip 
w ... ~ bıUr a.lilet
te :ilıari "' r 1 iı ~ aagınb
Pı ki.fi ~ glııi, -
.... balla da •k••pm. Va-
lllfmt, ....... - •ıt1 .. k-. 
WJp•att Me~. 
.......... i ..-ata ~ 

-- llil1ll:ıılt'e 1 ti * : 
- ....... llıMna! Nelar 

.,,...,., --- Bwntar abl.
ll 11 t •• 1 -~--
- ~. ...'"""' :kahal et... ~ ..._ IMSC J_. diye 
IJir 4lli il R 's 
,..... im t , •. ~ 

.... ıtl.lılw,tllllliai* 

rikla, Mağribin Tanrısıdır, :f&- salonda feryat ederek *<l§e ıka,p- ı.tievılDin •parlak ve en faUa. nük.tcti ir.omecfüıiwi • • • + 
-kat dtişunebıhrsenız... maca o,y.ıı~a ~lar . .Kor- ~-

Fıravun, bırdenoıre hi<ld :ıt- kunç eJderha, cehennem kapı- LÜKS 'VE ttfTtşAM - HAREtCET ft 
lendi: amı andtraa ağzım açarak Fıra.- ZE ;GJ..... J( T1MS , • ı 

- Sus art*, \bire çılgnt! Bin :vunu tahtı .ile :bir.li'.ate yutm y HlU-Au 
:ıtere mi söylt);ce!im. Sende a- .hazır :bir vaziyet aldı. Xqy:ıı- -Bel 1 ; • ~ ,_._. . .tW o 1 k aı1tıı't•-. 

kıl ·-"'* 'bir teY lrahnmınl}. gu .ile de k&PJyı tuttu. İçeride- ~---------••••••••••••J Ne dediğıni timu,oraun. Bir da.- tiJeriR Wşaı:ı fırlıi.yıp canlaı'L'l.I · 
lla böyie ~ı.men tJdsetme, E- ı'kurtarınaJann imk.tns~r -
fer lteaam t..eb 'harı •ldugu- 41. Ejderha., tüyleri diken :C'ken 

--- - ----------
•u idiia eder ..e..._iea ~ ıbir edan .öliim whkları Ql:lıyor; AI-

Tunya tapmun, emi :zmdana ~ illkir eclenlere, Hazreti Mu- 1 ·----... lıittnu•; n ' zscap. &.a.- o- 8DHl cWi oJduğww aöyliyalere 1 ~ 
1'llil& Jtalırmn! l.8QD dakikalannı YIUJlldaı:larını 

1'111.eeii X-, J'jn,ymm 4oi- 1uatuillbyonhı. Hazreti Jılusa 
Ndaa ~a iJ11aDa getiremi- ile kardeşi Haıım, ejderiıa.nın 
yeceğiai anlayıua 9Moive ltie- ortada. serbest hareket edebıil
Mrmek ZCll'Lllld& Jllıidı: JDMi .igia lJir k<>ieye çekilmiş!«, 

- Jıir ı.......,.! AıılaeıJı- pgkıalann lıaWıi acınarak sey
~ ki nri"nl .aı.lerim m.e kir .re daJmıalardı. 'l'&htın altma 
etmiyer, ~ açığa mğuwı Firavunun cevabını sa
TWacd:: 'bir 1-• p9'eak ım tmımbHa t.ekliyorlaıdı. Fakat 
iDamr m a4' ... diy8l'Dl1ll mağrur tanrım 

Sineması Beyoğluna laş.neyor 

lrMllMr ap ... : 

-···•' 2 6 T 

Pkwuıı, He Mi Mıw =- i*' ...- ue oevap wrmiye yetlda 
Ilı±' n"MJ42jnn emen& 411abileceık ll6ydi? Bu, bir.az ıijp-
n " + "8W1a 1riG Cllil•ıil >iMii ~ ....................... "* '"' ..-.) 

Te,eba.şında faaillyet.e tJallıyan 8.E3 sineması BPs,allu camı. 
si.nClc 'İSta:dul Şehir ~osu Kcmıedi 1ı w • na tatıMtz 
ma1rtsdrr. Bu miinıascfJetje Tepehıaşnldaki faaliyeti tadil -.. 
miftir. Y akızıiıa .Beyejlyndekj -.. aiilı:emmal, ınader.n, t. 
zail w ralMlt Jııir Lıl..aia. tımuı pkMne hmecak 119 SFE rı...
bul b .... - CÜEEi f.BnWri göatermıye beliıy<....wa.- ••• 



8Jl'Yll'A 4 

___ .._.,! Devlet Demiryolları ilanları 
Bayanlanmızın gizli tuvaletlerinde kullanacağı 

gayet sıhht, ufak, yumuşak Adet bezleridir. 
Her eczane ve ıııvat mııiazalarmda 

FEMIL ve BAGLARINI arayınız. 

Muhammen bedeli (2500) lira al.:ın 16 adet Bi!yalı yatak teahhild'1nö 
ifa edemlyen müteahhidi nam ve hesabına (7.11.1942) Per:ıembe günü saat 
(14) on dörtte Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından 
pazas-bk usulile satın aluıacaktır. 

Bu J:c girmek isüyenlerin (375) liralık kat'! teminat ve kanonun tayla 
eitili vesaikJe birlikte pazarlık günü saatine kadar komisyona milracaat
lan 1'\zundır. 

Bu işe alt prlnameler komjııyondan parasu olarıık dallıt.ılınakladır. 
(iti«) 

lstanbu/ Defterdarlığından: hmir Fuarını.n açılışı Ye 9 Eyl1il törenleri mftnaoebetıle bazı mıntaka
lardan muayyen katırk..ı·la hmıre gAjlp döoecelı: yolculara mahsul 1enzilli 
D.DJ112 No.lu tarlfe 1/5/942 tarthirSen itibaren JA!vedllınlştir • 

.111111•-

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
bedcll 'l'leınlnatı 1---------------------('-~SO) 

L K. L K. 

• .. 

" 

Jılecidlyeld!ytinde 12 pafta 1111 ada 1 
puseJ No.lı 2528 metre a:ıoıralıbM 

anaDl!) tamamı. :ıon IO 
Mec:ldl,yekö,,-üııde I2 petta 11'1 ada 4 

panel No. 1060 metre murabbaı 
arsanın tamamı. 819 

313 J.'Ieeidiyeköyünde Yıldız Büyükdere 
caddeoinde 12 paUa 98 ada 1 parsel 
No.lı 3792 metre murabbaı arsanın 

tamamı 2275 20 171 

" " 

li2301/2HO 

2 -1412 

52l51/144 

62ı5ı - 91 

l28~9011 

&5100/108 

55ı00/4360 

326 Mecidiycköyünde 12 pafta 97 rıda 8 
· pe.rsel No.lı 1020 metre murabbaı 

arsanın tamamJ. 108 

Fenerde eski tlsküplü, yeni Haraççı 
Kare Mehmet mahall~inln Hisar-
altı sokağında 236 pafta, 132 ada ve 
22 parsel e8lci +o yeni 44 No.lı 211 
metre murabbru ahırı havi ananıa 
tamamı. SOi 

!':.'ki Erenki:ly ;ren\ Suadlye maholle-
ılnln egki Köprü yolu yeni Sıtmrbaşı 
ve cami sokağınd.ı e.c:ki 34 yeni 6 ka .. 
pı (571l6) mettt murabbaıı arsanıa 

76/720 hissesi. 1112 

Bakırkciyünde Ce1•iz.Uk mahallesinin 
t~bul caddl'Sinde eski ve yeni 2 
No.lı üstünde odası oıan dükklı.n. MOO 

Bakırköyônde Sakızağacı miihallt"Si-
nin K&.pamacı sokağındR e!"ki ve ye-

ni 53 No.ll bahçeli evin tamamı . 1929 
Sarıyer, Yenin1ah;~Hede eski Bakkal 
yeni A~ar Top.;u sokaj:ında eski ve 

yeni 6 No. arsanın tamaını. 15 
F~eT'de Tevkii Cclfer mahallesinin 
eski Zampa yeni Usturumca saka-
tında eftki 22 yeni 30 kapı 2312 ~da 

17 par··el No. 1t evi" 1/3 hissesi. 150 
Büyükderede Dereiçi sok:ıJOnda eski 
12.34 yeni 38/2 No.h 50 metre mu-
rabba.ı ars~nın tamamı. 

23 

12 

ıao 

• 

11 

Yukarıda yazıh gayrimenkuller 6/5/942 Çarşamba aftnü saat 1~ \e 
Milll F.ınl:'lk: Müdurli.ıtfinde müteşekkil komH:yonda ayrı ayT'l Te açık art
tırm3 ile ~t.ılacaktır Fazla tuhat irin mMkllr mıidürlü!e Müne84t. (4609) 

İşçi aranıyoı 
lstanbul Elektrik Tramvay ve Tilnel 
/ş:etmelerl lTınum .b/üdürlüğünden 

tşletmelerimiz Şişli timirhan~si için imtihanda ıöaıtereceli liy•ka.te 
ı<'r<' ııaalte J5 kuruşa kadaır ücret verilmek suretiM? 3 frezeci, 4-0 soluk de
mirci ve tesviyecı, 6 tornacı, 3 bobinör, 3 el elektrik ka)'nakÇl.&:11 6 ıelek

trık teı;viye<:isi, 3 tenekeci ve 10 s·liciye ihtiyac vardır. 

.... ıkerlk.le al~kası olınıyan iıtek.lilerin nilfus hüvqet cüzdanlı bümüh.al 
kfiğıdı. 4 adet vesika fotoi"fafı ve şin1rliye kadar çalı~ll oldukları mües
.,, t-l<·rden alınmış iyi hiz.n1et v~ikaları ile birlikte 24/4./942 tarihine ka
dJt saat 14 ten 17 ye kadar idarE'nin Metco Hanı zemln katındaki Zat it-
leri Sicil Mudürlülüne mürac;.ıatl..ırl lüzumu bildirilir. (4773) 

, __ _ BAYANLAR 
Simamzın w f'lbisooizin güzelliğhd t&u t1ııee1r 

ŞAPKADIR 

Onu ŞE'1 ŞAPKA 
Mağazasından alırsınız. Daima memnun kaloaca.ksınız. 

YAZLIK AÇIK RI~"i I{ FOTR VE HASffiLAR GELH.lŞTİR. 
Tan·a için eüpariş kabul edilir. 

SııltJu>•ıamam 46 -
Ankara Valiliğinden 

1. - Ankara - Kırtehlr yolu Uti8akının o+!ll!G--l+oeo cı Kim. sinde 
~apılacak blokailı ~ ile 5+20G--6+200 eti ltlm.Jerl arasında yapılacak 
parke kaldırım işinın ihalesi 7 Mayıs tH2 tarib.ine raaUayan Perşembe gü
nu ıı;;ıat 15 te VilAyet Da.imi Encümeninde yapılmak Uz.ere kapalı zarf uaııu
l.h.' C'ksiJt.meye konulmuştur. 

2. - Keşif bedeli (18815) !U"a 41 lr.unıt ve muvalr.kat ı-ınatı H.11 
lira IS kuru~tur. 

3. - t~teklilerin muvaldtat teminat mektup veya makbur.lan ile Ti
earet Odası Veiiikalarını ve ihale tarihindflı en az üç eün evvel villyet. 
i~üda ile müra~aat ederek bu il için alaeakları fennt ebliyet vesilıtalarlDl 

b!lrnileo yukarda adı ııeçen ıürule saat 14 de kadar Daimi Kncümen Reia
li&::ne vermeleri. 

4. - Bu işe alt 1ı:eJi1 ve 1&rlname;ri her gün Natıa Müdür!U&'iinde s&·e-
bile<eklerl. (~7-4735) 

l~hisarlar U.Müdürlüğünden 
ı. -· Şe.rtnamesi mucibince müteahhit nam ve he.ahına muhteli1 eb'at.

u (487!1) adet nihayel<ffz •erit pazarlıkla satın aJınacakbr. 

2. - P•uırltk 28/4/942 Salı güna saat 10.40 da Kabataşla Levazım Şu
basindek.i J-ferk~: Milbayaa Komisyonunda yapılacaktır. 

3. - Şartname hc.r gün öğleden sonra adı geçen şubede görülebilir. 
4. - İsteklilerin pauırlık için tayin olunan gün ve saatte teklif ede

cekleri fiyat üzerinden % 7 ,5 güvenme parasiyle birlikte mezkur kom.i.syooa 
rnıiraciılailan. (4771) 

r Halide Edib'in Şaheseri *il 
C. H. P. ilk san'at mOkiifatını kazanan roman 

Sinekli Bakkal 
Türkiyede satış T'!kur.ınu kırmıştır. Beşinci ba.ıuıı bu 

bafta t;.ıkıyor. Altıncı b:ısııua başladık. Taşra siparişleri sıra· 
sile yollanacaktır. CiltE ola~ak tanesi 150 kuruştur. 

\ AHMET HALIT KIT AB:EVİ 

Gayri Menkul Satış İlanı 
lstanbal Emniyet bandığı 

Yildiirlüğilnden. 
Takuhi Varsanik 26973 Hesap numarasile SandııPmızdan aldıiı ~) 

liraya k~ mutasorrıf olduıu Gedikpaşa. Mimar Hayrettin Mahallesinin 
Müsellim sokaK.ında eski 35 yenj 37 numaralı ki.gir evi birinci derecede 
ipotek etmi5tir. 

Dosyada mevcut tapu kaydı suretinde u;mtnönü.ne tAbi Mlına-r Hay
rettin mahallesinde Mti~llirn sokağında eski 35 YE"ni 37 kapı 218 ada 2 par
sel No.l·ı 49, 50 metre murabbaı maa aralık k3gir hane) dir. 

Yıne il~r~7. dosya~ında mevcut kodasb.'o pldnı mucibince hududu bir 
tarafı l ve 52 ,.e 51 cüaer tarafı 3 ve arkası 23 Parsel No.lu maba.lltır önü 
Tillbentc:i Sokağile mahduttur. 

İkraza t.-sas olan muhammin raporuna göre mesahası 49 metre murab
baı olup bundan 38 met.re murabbeı üL..Kine ki.gir, çatı örtüsü abş3p bina 
inşa edilm;ştir. 

Oç buçuk kat olan mezkfır evın birinci k-..hnda bir oda bir matbah 
ikinci katında iki oda br hela, ti('li.ncü katında iki oda bir heli ve ili;t ka
bnda bir oda ve terkos ve elektrik tesl.satJ vardır. 

Vıldesinde borcun ödenmemt~inden dolayı 32.02 numaralı "kanunun 
46 ın'cı maddesinin matufu 40 ıncı maddt>sirıe göı·e satılması icap eden 
yukarıda yazılı maa aralık k6gir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık 
arttırrraya konmuştur. Satış tapu si<.·11 kaydına göı:e yaplıhnaktadır. Arttır

maya girmek isteye-n ( 42~) lira pey akçesi verecektir. 
Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Bı

rikmiş bütün \ ergilerle belediye rt>simleri ve vakıf icaresi ve taviz be 
d'3'li ve telllliye rüsutnu bo!°('luya aittir. Arttırma şartnamesi 30/4/942 ta
r.hınden itibaren tetkik etmek ishyc-nlere Sandık Hukuk. İşleri Servi.-:inde 
açık bulunduı-ulacakll.r. Tapu scil kaydı ve sair lhzumlu malQmat ta prtnc
mede ve takip dosyasında vardır. A-rtbrma:ra JPrmiı olanlar, bunları tetkik 
ederek satılı4a çıkardan gayri mrnkul hakkında her şeyi ötrenm)f ad 
ve telAkki olunur. BlrinLi arttırma 15/6/942 tarihine müsadif Pauırteai 
günü Cağaloflunda kAin Saodığımızda """t 10 dao 12 ye kadar yapila
caktır. 

Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek: bedelin tercihan alın
mast icap eden gayri menkul mükellefiyet.ile Sandık alacaı:ını tamamen 
ge('miş olntası .,arttır. Aks.i takdird~ son arttıranın taahhüdü bılki kalmak 
şartile 1/7/942 tar.ıhine mt.ı.sadif Çar,a.mta günti aynı mahalde ve aynı 

saatte son •rrtırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayri menkul en çok art
tıranın üstünde bırakılacaktır . Hakları tapu sicilleri ile sabit olmıyan al.0-
kadarlar ve irtitak hakkı sahıplerinin bu haklanru ve hususile faiz ve ma
sarile dair iddialarını Hin tarthindenıtibaren 20 ıiln içinde evrakı milAtM
telerıle beraber daJremize bildirmeleri lA.ı-ımdır. Bu sureUe haklarını bil
dirmemiş olanlarla haklan tapu 11jcıllerile sabit olmıyanlar .atış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malllmat a~ak iatiyenlı:!'rin 

940/1532 dosya numarasile Sandı«unız Hukuk işleri Serviaine müracaat et
meleri lüzumu i1fı.n olunur. 

-DlKKAT-
EMNtYl:T SANDiôl: Sandıktan alınan a:ayrt menkulü i))Otek aöster

mek istiyenlere muhammlnlerımızi ·ık oymuş oldutu kıymetin "- 40 uu te
cavüz ~tmemek üz.ere ihale bedelinin yaruuna kadar borç vermek sureti.le 
kolaylılc gösterme'ttedtr. (4780) 

Gayri Menkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı 

Müdürlüğünden: 
Madlen 26913 Hesap No..ııe Sandığımızdaa aldı&> (15000) liraya kar

e:ı Beyo2lund.a eski Kamerbatun mahallesinin Ham.rnalbaşt sok.a,cında ki
in üç ayrı senetle tasarruf e7ledıği üç gayriırK:nkuli.inü bırınCi d.ereoede ipo
lek etmiştir. 

Dosyada mevcut tapu kaydınde Beyoıılunda Hüseylllllka mahallemıı.iıı 
Haınmalbı>iiı sokaiında eski 46-48, Yeni 411-50 No.Ju bududu &arkan .,,._ 
17 apartman 7 şima.Len Pasaj 13 ev 14 garben Pasaj, yol ceııuben apartıman 
.11 ile mahdut işbu 12 parsel ile 14 parsel arasında mü:ıterek 17 Parsel bulu
nan 70 metre murabbaı miktarında dükkin ve ev ve aynı maha.Ue ve .o
lr.akta eski 4~8 Mu. Yeni 52-M No.Iı :parkan ev 12.9/17 şım•len apart
man 15.ı6 yol ı:arben apaT"lma.o. 15.lft cenul>en paaai 13 yol ıle m..ı.dut 115 
metre murabbaı miktarında i&bu 14. parsel No.lu mahal ile 12 Pwaeı ara
sında mü~terek 13 Parsel bulunan dükkin ve ev ve aynı mahallenin Tuti 
odaları çıkmazında eski SO/l, 2 MU. yeD.i 6 NoJı ,arkan çıkmaz :rol fi.ma
len ev l4 garbeo. ev 12 cenuben apartman 11 ile mahdut 14 metl"e murabbaı 
ev ikraza esas ola..D. muhammen raporunda .,.n.ı mesaha:rı bavi olup umum bi
nalar kAgir, çatı örtü:sü ahfaptır. Her iki ev dörder bucuk katlı ve bölme 
duvarla.n müşterektir. Her iki evde 8 zer oda, dörder aofa üçer heli. ve bt
ı-er dükkin ve ınüı;terek geçitten iO' Uen arkada U..... katlı 18 dilkkJn ve 
terkos elektrik ve bavaıau tesisatı vardır. 

Vldesin.de borcun venımem .. iı:den dola11 bakl<ında yapılan t.ııkip 
üzerine 3202 numanı:lı kanunun 48 nc1 maddea.i.nın nıatutu 4.0 nc.ı maddc.aı
ne göre satılması icabeden yukarıda yazılı dtikklıılan olan iki ev ile ılıri 
kaUı 18 dükk:Anın tamamları bir sarıııame ile ve üçU. kili halinde ve bır 
buçuk ay m.üddeUe açık artbrma.ya konmu.ştur. Satış tapu ııcil kaydı,Aa 
göre yapılmaktadır. AUırmaya ıı.lrmel< irtlyen ( 4750) lira pey akçeııi vere
cektir. 

Milli barkalarımızdan birinin trminat mektubu da k•buJ olunur. Bi
rikmiş biittin vergilerle belediye ree.i.mlerl ve vakıf icarcsj ve t.Rviz be
deli ve tellAllye rüsumu borçluya aittir. Arttırma prtnarnesi 30/4/942 ta
rihi~n itibaren tetkik etmek i~tiyenlere Saı.dtk Hukuk işleri Servisinde 
açık bulundurulacak.Ur. Tapu s;cil knyd1 ve sair ıuzumlu mi:ôlUrnnt ta IN'lna
mede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya gJrnu: olHnl-.r, bunları tetkik 
ederek aatılııa çı.k.ant.ın gayri menkul hakkında _her şeyi ötrenmW ad 
ve telAkki olunur. Birinci arttırma 15/6/94.2 tarib.ine müsadil Pazartesi 
günü CataloCJunda kAin Sandığmıuda Hat 10 dan 12 1e kadar yapıla

caktır. 
Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihaR alın

maaı \cap eden gayri menkul mükeilı.?tiyetile SandJk alacaiını tamemerı 
aeçml.ş olma11 şarttır. Al<.!i takdirde son artbranın taahhüdü b&ki kalmak 
prtile 1/7/942 tarihine müsadi! C•l'J8mba günü aynı mıılıalde ve aynı 
saatte son arrtırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayri menkul en tok art
b.ranın üstünde btrakılacaktır. Haklr.rı tapu sicilleri Ue sabit obruyan al.4-
kadarlar ve irtif•k haldu aahiplerinin bu haklarını ve hususile :faiz ve ma
ıarife dair iddialarını ilin tarihindcnitibaren 20 ıi.\n içinde evrakı nkisbi
telerile beraber dairemize bildimı.elcri lAzımdır. Bu sureUe haklarını bil
dirmemi• olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar sataş bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malCtmat almak istiyenlerin 
40/ı~27 dosya nwnaraslle Sand.ıtıınız Hukuk lııleri Servwne müracaat et-
meleri ilAn olunur. 

-DiKKAT-

EMNIYET SANDIÖI: Sandıktan alınan gayri menkulü ipotek gügter
mek istiyenlere muhamminlerimizin koymU§ olduiu kıymetin 3 40 mı te... 
C'avüz etmemek üzere ihale bedelinin yarunna kadar borç vermek suretlle 
kolaylık göstermektedir. (4781) 

Ayakkab•e•lar Cemiyetinden 
Kavaf ve eskiciler hariç olmak üzere Mukavva almak 1stiyen Ayak

kabıcı esnafının Unvan tezkeresi ve polis defterile 21/i/942 Salı .filnünden 
27/4/g42 Pazartesi akııamına kadar her gün öıileden sonra saat 13 ten 16 
ya kadar !~ !otoirafla cemiyete müracaatlan ilin olunur J 

Nevralji, Kırıklık -,,e Bil.tün .Ağrılarınızı derhal keser 
icabında gCınde 3 kaşe alınabllir. 

lzmitte bir daYa 
neticelendi 

İzmit, (Yeni Sabah) - Bir· 
kaç yıl önce rıhtım yaptırmak 
işinde usulsüz hareket suçile 
mahkemeye verilen Belediye Re. 
isi Kemal ÖZie ve Belediye en· 
cümeni balan, 17 inci ve son 
celsede beraet etmişlerdir. 

Ayni zamanda, Mczlıoha ve 
ve değirmen inşasında ve Çene 
suyu mukavelesinde de suçlu· 
rı olduğu iddia edilmişse de sa
bit görülmemiş, beraet etmişler· 
dir. 
Kuarın tebliğinden sonra, 

Belediye Reisi Kemal Özle, \'&" 
refini kirletmeye yeltenenler 
hakkında dava açacağını söylıe
miştir. 

ŞOpheli bir ölüm 
lzm.ir, (Yeni Sabah) - Ka

rataşta oturan bir kadının 1,5 
aylık çocuğunun ölümü hak.kın
da Adliyeye bir ihbar yapılmış
tır. İlıbanla Eminenin çocuğun
dan kul"tıılmak için öldünneği 
tasmim ettiği ve yatakta üzeri· 
ne yatarak çocuğun boğulmak 
suretiyle ölümüne sebebiyet ver 
diği ileriye ııüriilınüştür. 

İddianın doğru olup olmadı
ğını teshit için otopsi yapıla
calıtır. 

TIJNG 

ö$lLrn:trü~ 
&~ll~~~&~ 

. ö~ü~ 

,, /ceM«Htet 

~-? '4(~ 
... 

l stanbul Fiyat Mürahabe 
homisyonundan: 

ntnı No.11: 1&1 
JC.oordinasyon Heyetinic. 29 ve 138 sayılı kararlarına iırtilltidcn ltı.~ t 

'Ye Ticaret Vek.Aletlerince Ba.lıkyağ.r ın toptan Nhf fiyatı ;,.~!flda yıt.alı 

ııeküde teshit ~"lir. Ke)'fiyet ilin olunur. 
I - İ!ttanbulun Beykoz: İskelesinde veya di~er isk.eh.•lf'"rtodf! tulun 

edlimok üzere, 
11 - Kend.J tortusu ~ 3 ü eeçmiyen ve yubancı maddelef·Om ari ·oo· 

bkyağının kilosu 100 kuruştur. 
ili - Tortusu2 ve fabrika mAmulü balık YBiınm kiloı-•u 195 k'-U"~Ur 
A - Bu liyaUar tf>neke ile satışlarda tenekeli (yeni daı-a ile) beı;;ka 

kaplar ile satı5larda kapmz (yeni çıplak maJ satı~ fiyatıdır). 

B - Yukarda yazılı tstanbul fiyaUarı diier yerlerdeki satış fiyntl -
rına esas teşkJl eder. 

C - Yalı balıkcıya, avlanma vasıta ve m:ı.lzeme~i ve para y{U:dımı le
mini sureti.le ıstibaa.le i.':'tirAk.i mutad ohın şnh~ ve h<·lık yaiı !abrikaları
run bahk yatını bizzat istih!'8J ede'll~re ödeyeı.;ek.leri fiyat aıatıda. ··azılı 
miktarlardmı ~aiı olomaz. 

1 -- Kendi tartu.fJU % 5 i aeemtyen. ve yobancı maddelerden art ba
lık yatının ldlosu 80 kurUftur. 

2 - Ke.nd.ı tortusu '1o 1 n ee<;miyen ve yabancı maddelerden ar! balık 
Yııimuı ki!OllU !cin 90 k'.ızut. (47~5) 

1 
1 

1 
1 

J 

1 

• 

AKBA :-Utabevi 
.Baal<allll CMdeııl 

ANKARA 
l!er dilden kıcaı;. me\.mua, aııı~ 

zet< ve k..rtaslye """' yeri. Hrt 
ilsanda k....tap ~lpıkrişj "'e .bo"' 
kabul edilir. Şubeo:I rohtur. 
Toleiocı: 33"1 -

DOKTOR -

!fAFIZ CEMAL 
Lokman Hekirrı 

Dahiliye ~f~llebas.>ı"1 
Divan yolu -

auıı.ı: ·'· Cem.tleddln S•rııçoAlll ,J 
Neın;fOt MOdU.<. M, Sam. K,Jr•)' ,1 
B••ıld..\ı ·••·· ı ti, Bet ;r Güra.JıY''' ) 
ı .. (";•ma.le6dl11 8ıtra ıu .uf1>'ı.oı.li• 


