
SARAY LOKANTASI 
Az zamanda, büyük muvaffakıyetin sebebi 

iledir? Diri dirt balıklar, en seçme malzeme, nefla 
f!!Iar... Yemetıer evlerinizdeki gibl hafif hazır

mattadır. FlaUar da ehvendir. 
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Ekmek bu sabahtan itibaren 
karne usuliyle dağıtllıyor 

Ekmekler 750 gram üzerinden çıkanlıyor 
bir ekmek 12,5 kuruşa ·satılacak 

Refah v 
faciası ta 

puru 
lkatı 

Şark ceph~
sinde Sovyet 
taarruzları 

iki eski Vekilin sorgµsuna lüzum 
aörüldüg"' ünden tahkikat evrakı . Berlin, bir gölün geri 
6 alındığım, Sovyetlerin 

Millet Meclisine verilecek Kınma aıker çıkarma 
Ankara 13 (A.A.) - Cümhuri- Bunu müt~akip ruznameye ı:eç:- tetebbüaünün neticesiz 

)°et Halk Partisi Meclis grupu umu· lerek Hariciye Vekili Şükrü S.ıraç- bırakıldıjuu bildiriyor 
lbdtheyetibugün 13/1/1942 saat 15 ") .. h ft fı d 

• -'-'il" T b b H og unun eon uç a a zar n a ce<,.,.. 
e re11 vcıu ı ra zon mc usu a• d d.. hAd• 1 · ·· · 11.tiııa 13 (AA.) Aaker· bir 

ltn Sakanın reisliğinde toplandı: yda~. ~zab t und~an1 •d. ıae ~ u~er~n-t menbadan bildi:.:ı: •. or-· Bolıevikter C 1 • 1 .. k' Ba eıu a ı ı en ı ve uu ızan.& • ....,. • 
c aenın açı masını rnutea ıp t- Ku 1L•u L--d L! böl d Al 

\'ekil Doktor Refik Saydam ilk de- umumi heyetin tuvibine iktiran ede- r " n pr"'" aıu ge e man 
fa - la k R f ı H .:ı,__ rek ruznamenin diier maddelerine· hatlanna kar11 bot yere yaptıkları 
, •oz a ra c a ı vapuru ıu&QJllC• taarruzlar anaanda · ve malze-
._i~ 9imdiye kadar geçen tahkikat L;'ldi. Bu meyanda Van me'1uttı ıt..- ta ai=~ _.__ B 
-o_ • .. · h' A • ı.. .. ·-• • ınece a•u za71a ruu. u 

Moskova 
görüş mel eri 
hakkında 

Ankara /ngiliz 
IJüyülı elçisinin 

beyanatı 

-analarım hulasa ettıkten aonra ta- a un rvae ın otouu. J91etme i,f- •• led 1 ak 1 O 11 kl 
ltibat amiri ufa tiyle Genel Kurmay leriyle mettrul belediyeler hakkında cumda en ~ Uo 1 veı.. '- ·~ · • G d • t t 
D ,_ w • • • • • • • A. • nun cepnenan ya ruz uu "eaımm· e iZ aş 1 ~ıunl.gı!'~n ıon 'tahkıkat . netıce• taJmrme Dalıiliye Vekali Faik uzuak de üçü S2 tonlulr olmak üeze yedi 
lirıde_ ~u 1J1n o zama~ y~kıl bul~ ve lıtanbul mebuN General K~;n Sovyet tanka~ edilmit ve diier 
ıı.n ilu mebusu~ c:IJlhı ıstı~va?ı lu· Karaheltir'in kışın ıoiuk sünlerde iki tank ciddi buara uiratılma9br. • • 
ltarnu h~l ol~~n~ kazaı bir .. ita• tren yolcularının ızbrap ve tehlike- Bu mahallin zapb için IOiuk ve Bayındırda iki kard•• 
'-r ıeldınde bıldırmlf bulusdugunu d L • • b ı· L-- ft la -ıt- -•-- b' UJ d bo ._,. İzah d ek R f h had" • en "orunmuı ıçın a nmaaa azım ~ rtma nna ·-uaen yap.... ır uç çayın a iuldular 
~ . cd ere·· ~~ l~l"llva~r\ . 018~~· gelen bazı lcil tedbirler hakkında· muharebede Boltnikler 180 ölü ve 
it Nk e uyu . 1 -~t.. ec ~ ~- ı· ki takririne de Münakalat Vekili eair vermitlerdir. Buna mukabil Al- • 

amnamesı hukumlerıne gore A . l F lı . E . fı d manlarm kayıplan ehemmiyeteizdir lamir 13 (Telefonla) _ K.arlann 
~rdccn kalüm~n .. ;!Mr;

1 
içinM~· m;.ra ~); 0

";; tar~an .. ce- 11 eonklnunda ayni kesimde bqb erimeli :riizünden Gediz nehrinin 
ei at·-~-~~· mm d."yedu .

1 
~. ~ ecıi- v.apd r v~rı 11a' veb. u n:_e h .' I~ Sovyet taarruzlan da geri püakürtül- yataiından tattıiı Küta!ıo-a villye· 

reı.ugane tev ı ı ecgsnı bildir· nn e eoz a n ır ço" atıp enn ü tii.. tin' den biJ..a:.:ı_:_tir. v·ıa et M 4i1c l m f r. .. ...... Uf • ı y ene-
ten eonra geçen top antıya ait mütalaalara dinlenerek toplanbya 11 aonkanunda öileden eonra ya• m• ve Fop kazalan ve köylerini 
~1 hülU.11 okundu. son -Yerildi. pılan bir mukabil taarruz Alman• lıaberdar etmittir. Menıemea kaza

Tütün fiatine yüzde 
40 zam yapıldı 

lara Soytetlerin muvakkaten ıüme- llllın T eseadi aedleri takviye olun· 
ie muvaffak olduklan bir kÖ1il tek- muttur. 
rar zaptetmek imkanını vermittir. Bayındırdan haber nrildiiiae gö-

Sieten iıtifade eden küçük bir re, Karaveliler köyünde oturan Ta!ı-
Bolıevik müfrezeei Kmmm cenup sin adında biri ve kardefi 9 yqında 
eahilinde karaya çıkmak iatemipe Himmet ErçaJur Uluca çayının su• 
de bu teıebbüe Alman sahil muha- lan tarafından ıilriiklenerelc boiul
fızlaranın uyanıklıia aayeeinde akim muılardır. iki kardefin ce.etleri bu· 

tz...~ 13 (Telefonla) - Ege böl
teaı tiitun piyasası 15 sonkA.n unda 
•çUacaktır. Bugün saat 15 de mm:aka tlcaret müdürluğüne davet edl
en tutun alıcı ve ihracatçılan mü-
~lın bir toplantı yapmışlardır. Ticaret 
tı!kaleu namına piyasayı takip etmek 
le ere Aı:ıka_!'lldan buraya gelen Vekiia: tütunciüük şubesi şefi B. Fikrı 
ecs!er, Vekaletin noktal nıızannı izah •e rek geçen sene tütün piyasası için 
- ruen dırekti!ler dairesinde hare-

tıertnden dolayı Vekaletin teşek-

Tür 
kalmıttır. Muhafızlar k11a bir çar• lunmuttur. 

vaziyeti sebebile yalnız klyeden d s ı · · 
tütün almata başlamıt olduklannı pı!ma ~n sonra ovyet en eeır et• ============= 
ve hayat şartlarının değlfmif olması mıılerdır. .. • k k - ~. e ... 
sebeblle bu seneki tütün flatma yliz- Vôlga kıyılarında 
de 40 nlsbetınde zam yapılması Iazım Stokholm 13 (A.AJ _ (0.F.İ): 
geld.~t~.nl bildirmiştir. . Valday dallan bölgesinde çarptf- Ku%uların leryadı 
Ooruşmelerden sonra umumı şe- malar olduğu haftalardanbert llk de

kllde yüzde 40 fiat zammı kabul edil- fa haber veriliyor. Dün Stokholm'e Yeni bir karar D8tİcelİ d....ı.r ke
mfştır. gelen iyi bir kaynaktan alınma ha- silmiyec*- Ba ~ ... 

Her yıl bölgemizden 12 milyon kilo berler, Sovyet tıtalannın birkaç •ün ısördüktm, IMiriid.._ ~ b· 
tütün alan Amerikan tiıtlin kumpan- evvel Stra•arusa lstlkametlnde bir ta- NPhk oleceklıiı• 
yalarının bu yıl piyasaya çıtmıya- arruza geçtiklerini Ye İlmen göliinün --- L •

1 
_._ "--~

cakları haberine rağmen alınan bu 15 kllometre cenubunda bu tehrin •• a:- . -;81 • - •-7--ı 

BU • 
s•aa·a~•-ı 

Filipin'de 
Amerikan 

muvallakıyeti 

Japon kuvvetleri ağır 
zayiat verdirilerek 
geri püakürtiildü 

'l'BL&ie•PL•B 

Sovyetler 
Kirofu 

geri aldılar 
Londraya ~öre Lenin
grad'da da vaziyet 
Ruılann lehindedir 
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ve Ba. r Geceki •• an Sabah ki Haberler 
lngilizler 
Malakaya 

çekiliyorlar 

Tarakan ve 
Minahassa' 
nın zaptı 
E!~~ 

Diğer taraftan da İngiliz- Cava ve Sumatraya liarıi 
]erin Malaka yanmada- sağlam iki sıçrama 

Felem8Rt Hindlstanındaki 
hareket ilerliyor aında hava üstünlüğünü tahtaaı olacak 

alacaklan bildiriliyor Londra 13 (A.A.) - Reuterin 
askeri muharriri Annaliat yazıyor: 

TokJ• 13 (A.A.) - (D.N.B.); Sü- General Wavell Felemenk Hindis
ratle geri ~en düşmanı takip eden tamDda olduğu zannedilen yeni ka
bir Jaı:><>n zırhlı öneü kolu sah samını ıargahında bugün vazifesine başla
aant 5 de Negri Scmlliin eyaletl hu- mıttır. Japon ileri hareketinin dur• 
dudunu g(!Çmi4t1J'. İngiliz kuvvctıerl dwmak. :imkaru husule gelmesi için 

Şark cephesinde şiddetli muharebeler 
devam ediyor - Libyada f ngilizler 

Sol/um kdyünü ele geçirdiler 
süratle Malnkaya doğru geri çekil- kafi miktarda takviye gönderilece- Uzak do~aı 
meldedlr. _ _ ğine dair teminııt verilmeden gene- ıı-.. kati bir barelete geçmelai ~cıldeaıl-

Sinppwr 13 (AA.) - lngillz yük- li b .f t . ed'l . ) yor. 
aek şaJıst;Yctlerhıden bJri üç gün ra '1~~d~~ld~ymJ 1 ~ 0 ~a Uzak doğuda başlıca iki bölgede- Malezya ve Felemenk adalarmin 
sonra müttefiklerin Ma1aka yarım- 11 m un) egı ır .• ~po)n ar!.n .~n- 1d muharebeler dikkati çekiyor: kaybı Müttefikler, billıaua Amerilca 
adru!ında hııva üstünlüğtinü nlııcakla- san v-e ma ~emece ezıcı 0 an ustun- 1 - MaJe....., 2 - F 1 k Hin- • · 'ktia d• b-' L..:_dan _t_ 1 ı-v ·· le d h'· . .::.L]"v .• 'tlb .1 -,,a. e emen ıçm ı a ı B&Jll1 ÇQıB; zararı 
mu söylemişti:_. Tayyare ve tnyyarccl ugu ar~ısm. ~ . u,.--. ugu 1 ar? e distam. Malezya cephesinde Kuala olacaktır. Çünkü Amerika bir çok 
olmak üzere buyfik takviye kuvvetle- Malezyanın ıkincı derecede mühım Lampu·'u ala Jap l :e ba · t:id • dd l • b d t • 
rlnln şimdiden ge}mI§ olmaları muh- olan Kuala l..umpur ıehrini bttakma- d w iJ ) nv h } 0 

arl ~ nu B ıp.ı.:._ aıd ma Be e)n d ura .an emm 
temeldir. Net.ekim radyo ile verilen pa zaruret huıl olmuttur. Strateji kogru 1 er e~egd~ 5a! anııt adr ır.2 ..,0° :~,.kor u. ı_ dan abr--~-1~~-L~:-"1:~~ 
bir Alman tebllğinde Sl.ngapura doğ- bakmundan bu ehrin büyük bir ~et er şım ı ıngapur an "' ~' a yeu~r en ~-- ıuwıı o
ru ncr1ı-- İnglliz askeri ..«klfi. den1s _ ı._ . • L t H d lci.ometrc meeafede bulunuyorlar. bıle bazılannı tedarık husuaunda Al• ...,.a. 3u. cnemnılyet.i yoırohır. ava mey anı• B .. İ ...:1: ) • • • L_ ı_ -'- • Am 'k b d" taşıUannın Japon bomba tnyyarelcrl d . . ._ı._ • _ _ı·ı..1~ .. . l ugun yann np.uz erm yenı J1l'CVZl- ..,ntı çcxecCAhr. en a unu u-

run a ıyıce uuınp cuı ~· uırnt o a- J • k h.. l · b-'- ·· L • k k _,_ · tarn!mdan tecavüze uğradıklan hnber bil ' F._ 1_ K I Lu , . crıne arşı ucuma geçme en c.ıı;.• ıunereıı; suııı auçu yapnıax üzere 
rfl ktedI J bo .._ •ft na ır. 414at ua a mpur un zı• 1 • "'"O mil d 1 ·L • • 1'e me r. a.pon m.,..,, ..,.yyn- MaLı_ enryor. ., yon o ar sermaye ı~ l§e ııı· 

releri Singnpur üzerine yaptıkları vaı ,..,.a ynnmıı-:lasının garp •a· • iftir .sun· k uçuk k.ö ü d 
.n\ndÜz hficumu esnasında nt mühlm h.ilinde ba~ka bir limanın, Swetten- Malezyada JapOlllar biri tark, di- rı~mıl _;_tad 

1 F~ı._ ·-L!!-'mkrdeD 
.. - ham' d J - - • tik · d larak yap nuu. ır -..at ~ a ar mağlubiyete u!?'ramışlardır. Avcı tay- ın a eden ç&Lnası demektir. gerı garp .ıa ameün en ° ay- .. 1 ] c:İıv ibi aha] ela 
yarelcrl. bun1nn püskürtmüşler ve Sercmban bölgesindeki yeni lııgi- rı ayrı iki kol halinde ilerlemelttedir- aagl aİ °u_ma d gı IA ~ ~yadi 
en az 3 tanesini düşürmüşlerdir. m mevzii Kuala Lumplll'un talui· ler. Japonlar, Singapura yakın mm- ~8cıa 0 ~ tavır. M ime ~ f'1 ~ 

Birmanya hududunda ben S5 kilometre cenubunda bulun- takalarda yapılacak muharebelere H,._ d~ auçdugu a.~~- edeme 
C.---'-a 13 (A A ) _ O N B . maktadır. • başlamn~n evvel bu iki kola bir- m

0 
·~tanın han. tanın caıyor u. 

~ J' · • · · · • R l · " 1 1 l il' 1 · ogu cep esı • Birmanya hududun.da Şimali Tay· esmen de bildirildiği gibi Siııga- ~tirme!e. ça ışıyor ar. ng ~z e~ ıse • 
land ile Birmı nya arasındatci hudut- ):.UJ'Un mı.h.afaza edilmesi lazımdır. buna manı olma.le ve Japon ılen ha- D v h . d k "1t 1 
tıı ilk çarpışmo.lann vukun geldiği Burası düşmana terlcedilmiyeccktir. rekctini gcçiktirmek için uğraııyor• ?J:: ~ ~~ e ~r m~nna 
ve Çungking kıtalannın Birmanya Singapurun şima1indeki mukaveme• lı.r. Bundan. maksat cenupta yapıl- bel tı det 

1 •o~a ra';"en et7 ~~~ 
1 k v t bb" ttikleri te gelince bu mukavemet düşmanın makta olan tahkimat işlerinin biti- de ebr evaml . yo~. a1°dıkVIY] er b~l 

y(J unu orumaga eşe us e .
1 

) . • 'le • .. f . .1 . • . L .. ki e azı yer en gerı annı ı -
Rnngoondan haber vcrı'liyor l er emesını geçı tırmege matu J>ır n mes111J temın etme& uzere va t d.i . l d' A1 t_.._1 .... H L f · h _1_ b ..;ı. b' d v·ı . k kt Al ı..-'--1 .. nnış er ır. man ou Jgı ar~o • 

r k. 13 (A A ) a· _ arex;etten apa ır teY egı dır. azanma ır. ınan ı=ucr ere ıore . . . 
"'unc mg • · . ·. - ınnan J L C ı b • · · t! b'. Singapurdan ileride hararetli bir is· u.ı şarkında mavaffakiyetlı ketif kol-

ya yolunun Çın arazısınde eon nok· apon1ann e e em §ımau gar ı lar ldu" k 
wı olan Kumingden gelen lngiliz si~ de Min hassaya ve Bomconu.ı şi· tj;ıkam yapma faaliyeti vardır. lngi- V 

1

1f\fP~~ .0 
d gun'::a :heC: ~z 

tabaasandan Cbristophtt $harman mali ı::rki aahiündeki Tarakan ada- lli:1er burada cephenin pek ziyade d 
0 

ay ~v~e. ebini1nd.e ~·~ _ !. Te~ 
ı.. k · .. d J d • 'f d --' _,_ k evam ettigıru ımıc:ııdcoır. eo• 

iırminde bir zatm anlattıgwma göre ııınn eıgcç asxer çı armalannın ônu· ara m:ısın an •ti a e C"OerCK: UV· ı·v Le . dd Alın . b- "f 
...:1 ezd' B ık ha ~ı· k .. ek: • ıg nııngra a an ucum mu -

iyi teçhiz edilmiş binlerce Çin askc- t;;g~ .... ~d1 bi uııikarma k'lrek~~- ~cd~ iu rem~ goste?-11 :.ızm~- rezelerinin 22 blokhavızı tahrip et-
ri arkası kesilmez dalgalar halinde • ı.~ j r t T ek tf:§ 1 ~~~ d 11 cr.h apdn ara ge 10~' :uz- b1tlcrini de kaydediyor. 
Binn~yuya doğru ilerlemektedir· ~ 'b:.ar .

1
° unamad" z. ara an. geniflıg1ı enlav,~ bıı.va ahn d yadpaca 1_~rı a~ Londra mahafili, Leningradın ce• 

ler. Bu kıtnlarm malumcsi arasında rtr an e unvanın en zengm petro ~uz • na u cep e e e mu-"Clveme~., nubunda Valda böl esindeki mu-
motörlü toplar ve tanklar vardır sahasıdır. Hollandalılıınn pettol sa- mJcan bırakmıyacaklannı tahmın h b l k Y h g . . 

. Lnlannı tcıııirli bir surette tahrip et- ediyOTlar. arebe ereda.kç~ se emmıyet Terıyor ·"'-] · · · _,_ ı· . ve ura 1 ovyet taarruzunun 
ı-ıı; c. .ı umıt etn10& uzımdır. Bu- Felemenk. Hiodistıınına nelince "h' • J • • h J 

1 b J 1 
v • ., • mu ım netıce CT vermeemı mu teıne 

nun a bera er apon ar eger Mına· Japonlar Bomeonun tark sahilinde- .... 
ha"8 ve Tara.kandaki mevzilerini ki Tarakan adasını tamamen ele ge- goDrur.orB. ı·.oı d J b' h h d 

l 1 
ı_ Ca • Su un er ın en ge en ır a er e 

ı:. ... am aşbrnıaTSa va ve mat- çirm: ... Jerdir Burada bulunan Fele· So ti · K __ ı.•ı· 
d 

w wı iki' lam --- . vye erın ınmın cenup .ani ıne 
raya ognı sag am at a tahta· menk kı•vvetlerinden bir kısmı esir .... k k k · t- -'!1- ] • fak t 

Vilayetin tebliği 
Hükumet, iyi ve adi matbaa kôğıdlarile keail 

ve kesilmemiş yazi kağıdlarına değeı:, 
liati mukabilinde el koydu 

Bugünden itibaren beyanname verilecek 
ls&anbul VilA~Unden ıebll# edil- 14/1194% to.r1hhıden (H Oncll g 
~= dahil) itibaren 3 giin sartmda. bir 

Madde ı - iım.me~ı İstanbul yanna.me ile İstanbul vaııiııttne b 
'beled.i)"e hudut.lan içinde bulmıan it- dlrmeğe mecburdurlar. 
haJA~ Uırau.~. JcDmJa.voncu, to:p- Madde 2 - Beyam. tabi ıutulan 
t&neı, yan toptancı, depocu, emanet- ntafı blrliıcl maddede blkllriien 
~1 natllyecl, müteahhit, bankalar, ğıtıa.ra. Milli Konınma. Kanunun 
guete ft t.ıtap matbaaları, bUlınum 4166 ayılı kanunla mu:ı.ddel a ün 
tıtll>çılar Te tırtasiyeeller Te defter maddesfntn birinci fıkraıma 16tlnad 
lmalltçllan ıııt>l ha.k.lk1 ve hükmt ta- değer flatınm tecll~i mukablllnde 
hıslar ellerinde bulunan adi matbaa konmuştur. 
tAAıtlarlle, tecllml§ ve b!sllmemif Madde s - Gazete ve mecmua. ma 
yazı kAR'tdı ve iyi matoo.a. Uğıtıannı baalan beyan için re~it edilen bu 
ımıt Xonmma Kanwıunun 4158 aa- giln zarfında. s:ar!e&!ceklerl kA 
Yılı kanunla. muaddel lf üncü m.ad- miktarını verecekleri beyanna.med 
delfn1.u S üncü trkrasma lsttnaden a.yn g&t.erecetıenllr. 

Emlik ve servet 
sahibi memurlar 

Bütün emlak ve servetlerinin ne auretle tedarik 
edildiği kendilerinden aorulacak 

:Ankara 13 (Telefonla) - Memurlann aervet ve emlakferlnin 1) 
yannam~ tabi tutulacağı baltkında Büyük Mil1et Meclisine bir kan 
liıYiha.ı verilmesinin çok muhtemel okluiuııu bild.irmiştim. Buna da 
aldığımız aon mal\imata ıöre hükGmet, icap ettiği t.aıkdiıde memur 
nn ellerinde bulunan bütün cımlak ve eervetlcrin ne MJretle tedarik ed' 
eliği hakltında kendilerine wa1 ıorabilece-ktir. Bununla beraber l" 
ıQriklüğü takdirde memurlar mahkemeye de nrileW1ec.eklerd:ir. 

Kazanclan artan müesseselerin vergisi 
Ankara 13 (Tek!onla) - Hü.lı:Unıet, anoımal zamanların baılad · 

li günlerdenberi, kazanç.lan artan her nevi mücsaese ve fabrika ahi 
lerinclen, ~larmm artıp nis betinde bir vergi almağı karar 
tmrı11 ve bu haausta bir 1'ant:m pro jcısi haz.Tlamağa bqlamıttu. Proj 
pek yakında Büyük Millet Meelisine sevl-edilecoktir-. 

Avustralyada 
Moskova 

görüşmeleri ·· d • · 1 1 .... er çı arına ıa cxıa en, a 
ı.. vucu e gebmuş om ar. . "- lilmiş, bir kısmı Borneo adasına muvaffak olamadıkları bildirilmek· Hth ' k 

r\ltı sen'C evvel Japon bahrıye su· çckilmi~tir. Tarakan boyuna. nisbet- t d' . mU iŞ QSlrga 
B. Eden'in seyahati l aybrından binba~ı lahimaru: cJa· 1 Je, dünyanın en zen~in petrol kuyu- e Üi, d • · 

Çok çocuklu 
hakimler 

•• b ti } b" p:>nya İngiltere ile çarpılJllalıdır.> Jarına maliktir. )ngilizlcr bu adadaki ya a. 
munase e Y e ır is-:.'lini taflyan heyecan verici bir ki- 'ı petrol kuyularının ve tcaisatın bo- uı.-.·ada İngiliz k vv·tler· d" 

t . . . t 1 .... . . 1 h' s· u,y u 1ljj 
1 un gaze enın mu a aası tap neşretm1ştır. s ımaru, ıngapu· zulmu~ olduğunu tahmin ediyorlar Soll 1:" ·· .. t tm' k d' M 

rı urnr vermi ecelı: bir hak etir- . . .. · um oyunu zap e 1 r ır. ı· 
k '--T y d g w Maamafıh Japonların hır muddet aır hududuna yakm bulunan Sol• 

Londra 13 (A.A.) - Harpten i:~· ıv~ .ıog• ız. onanmrı.n~n F~g· ıaonra bu tahribatı tamire imkan bu- lum, aon harekatın hatladığı za• 

Büyük yangınlar çıktı, 
Sidneyde ıu ııkmtuı 

batgöaterdi 

Ayrica tahsisat verilmelC 
üzere yeni bir formül 

bulundu 
.anra alınacak tedbirler hakkında ıyket:_r:: d~ctanmın etmli e l lÇin el~- l lacakluını da kabul ediyorlar. mandanberi muhasarada idi. Son 
r _. , . w .. .. men rnn ıs ının s rat e zaptı n• - 1 d d k l d " bil d 1 3 (A A ) D N .,.. 1 • c.aen ın Moskovacla yaptıgı gorut- ld•W• • , 

1
. tm k . d " Felemenk Hindistanını tetkil eden zaman ar a suyu a a ma ıgı - Amstec am . . - . • Amkara 13 ( ı elclon a- - Çok: 

meleri belirten W estern Mail gaze- z.ıT ~~.!.mı ue ~ e t~ 1 b; k adalardan Celebe adMIJlın §imalin- dinliyordu. İngilizler köyü zaptet- B. : Londra haberler servisinin bil- çocuklu hakimlere ilave bir tahsisat 
t • • Lo d b bir' .. 1 e uı veya arru:zı ır ma • d Mi h d b'I mekle beraber müst hke k1 dird.iw· - h•J Avuat al-da verilmek üzere Adliye Vdtaletinceı 
CSJTUn n ra mu a ı şoy e yazı· 11atla olsun haritaya bir aöz ahlacak L c mMıı assa yalrıma asına ve lı - lerdek' Mih k al .m ~e; - .. h~ne g~b h~k~'? .. \ ..-d. 

yor:Ald _ ı· .. S ı · olarsa Felemenk Hindiıttamnın sıkı- nj8.98ll enado imanına çıkarı an _. ı -~~r 
1
uvvetAlen ?'la b!laa- mMu~ l!J aıc;ad r..:..J.ud u1~,-~u_nn~1!e ır1. yeni bir formül bulunmuş, bu husu.-

« ıgım ma wnnta gore, ta ın 1cJ b lu d l M" npon kuvvet~ri daha büyük zor- ya uevam caıyor ar. ages · o ge- eıourne a v.u et ı ~ırgaar o - ta bir lcanun Jayihaaı hazırlanmıştır. 
harpten ıonrıı Amerika ve Jngilterc cafij le .'!. uh n ~ruh. mn91h nın . ~thte- luklıula karşıl~mışlardır. Bu kuv- sinde hafif Eaa}iyet olmvştur. muftur. Bütün otomobiller öğleden Yeni layihaya göre, yılda bir defaya 
•
1 

b ' . b' ı:::.: _,_ ııt er ıçm ayntı ıt e emmıyeti a· •1 _ l F Llb :ı _ -'- ~""i1 .. -"--~ 1 L- - - ı__ 1-L .... d f _ı_ _ 1 k k __ ı_I r e ta.m ıı ~ ır"lP yapmru;tan me:ın- ld ğu d.aıı çık vcuer e elemenk askerleri arasın· ya narcıı;au e munaseıooo o aQ aonra ~n &.aran ~ yuzun en e• mamıuıı o ma üzere c;o ~cu.; u 
aun olacağını ihsas etmiştir. Hodut- 0 u mey a ar. da muharebeler devam ediyor. Ja· bir hadise Maltanın 24 saat zarfın~ nerlerini yakmağa mecbur olmur hakimlere verilmek için hakimlerin 
lann t~biti meselesinde demokratik L •b d ponlann Cava adasına, Surabaya da 9 defa hava akınına uğraması· lardır. Fundalıklarla kaplı genif maaıından yüzde yarımı keailecefl. .. 
prensipler hiç bir tahdide ~uğram::ı- l )'Q Q limanına taarruz ettiklerine dair oa- d~~· Alman tebliği Maltaya ıece arazi parçalannda yangınlar çık.mıı tir. Aync.a namzetler, hnkim mua· 
dan tatbik edilecek ve Rusya her M ah f yialar dolapnlf8a da bunlar teeyyüt a~düz haıva hücumları yaptldıiını Te buralan harap olmuştur. vinliğine aluıanlar da dtthil olmali 
hangi bir . konh'ol için hiç bu ~eb- f ver .Z Q )'l a l etmemiJtir. bıldinnektedir. Bu münasebetle Al- Avuatralya cenubunda huarat üzere terfi eden bütün hakimlerden 
'bfute ..l>Jılunmnyacaktır. BanVft bir ... FT . d la d manlann, Cirid hareketi gihi, Mal- bilhaa.a ehemmiyetlidir. $ayıMZ ko- iRc terfi zam} kesif ceğj ...:ı..· 
delili de Polonya hakkında Stalin Be 56 bini esir· olmak- üzere - 1 ıpm a a rın a topçu mu}ınre· taşa karşı bi· taariuza girişecekleri yun aürüleri büyük meralar ve ça- . arı . e .g•~ı nam• 
genernl Sikorski arnsıncf.ıJ husule ge-- 75 • 80 b • tahini esi ~ hava al:ınlan olmuştur. Ma- rivayetleri yeniden kuvvetle dola~ :f'?lıklar ziraat makin.lan alevler zetlıkler de dııhıl. ol~~k. üze.re malt 
len tam anta§tnadır. S'ovyetler ~ • 1~ n afıh JapOClların bu adalarda da maktadır. tarafmdan aüpürülmüttür. Sidneyde yılın ba~ndanben müMal bulunan 
tonya, Lltvanya .. 've E4tonya gibi edılıyor ... aııkıntuıı baş göster~tir, ,dlrin hakim kadTOsunun Birincit~rinin 
Baltık dcvktlerinin tabi tiıtulacağı Ankara 13 (Radyo ga.z<?tcsi) - in:' A·~denı·zde 1 Nahı·ye m'u' dUrıer·ı •uıvu ancak aabahlan saat 6 dan 10 ilk günü bütün münhallerin dört ay·· 
muamel~ hnkk.inda .. J?.~~tcrenin gilhlcr, §imdiye kadar, Llbyada. Mili- f\:' an ~m!arı da 1? dan 20 yoka· lığı ve asli maqı 50 liraya kad r 
memnumyete şayan gordugu vaad- ver kuvvctıerinldcn 26 bin esir almıŞııt dar venl..:bilmektedır. nUk· l d 1 90 ı · k d 
lerde bulunmuşlardır. Bu üç Balbk lardır. BlrenalkUt de 15,000 C61r top.. 1 İtalyan may.n gemisi v J 1 d • 1

1m elr en ' 1. ırak yail a a: ma: 
devleti hükumet ,ekillerini ve idare lanmış olduğu bildiriliyor. Sollnmoo ı a lise veya ortamektep apOD 3flD eDIZ aı 8 an c.rdan 3 ıra e& ecckhr. B~ 
tr.nlannı seçmekte s-;,.bes kalacak- mahsur kalan 15,000 esirln de bu m4t' batırıldı, 2 iaşe gemisi po.ralnr 28 yaşını bitirip birden, l-3 
tır.> ,.' _ tama katümıısı icap eder. M1lmtt' de haaara ugr"' atıldı mezunu olacaklardir kayıbı yaımı bitirip ikiden, 37 ynımı bid-· 

..;_ ____ .;.p.;.;._,_ kuvvetleri Libynda. '15-80 bln kişi b.l'ı · ...,, 

P 
ı; • bctml.şlerdlr kl bu' m.yla.t Romcl ı.: v- Ankara 13 (Radyo gazetesi) _ İn- rip üçten, -42 yaşını bitirip dörtt itt· 

ama~ yer..ane vetlertntn yal'lSlDl tıepll eder. Rotııel Londra 13 (A.A.).- İngiltere Ankara 13 (Telefonla) - Dahi- glllzler. J'apon kayıbınt l}Öyle bUdlr- fazla çocuğu olan hakimlere dainue 
J• k:ttneU&ini titkviye için Trnbl · allık dairesinin tebliği: Akde- liye Vckfıleti, nahiye müdürleri için mektedlrler: 1 muharebe gemtsı, 3 laca.ktır. Bu hesaptan faib çoc ,. 

b 
v d ff..50 bin kişi gettrU.mlitlr. · filosuna mensup d'Cnizaltıları yeni bir kanun lA,yihası haznfamıı· kruvazör, 7 mWırip ve 17 taşıt batı- . ug ay Kahire 13 (A.A.) - orta. ~1n- düımana yC!niclen kayıplar ve zarnr- tır. Bu llıyihaya göre nahiye müdür- nlmış, 3 muha.rebe gcmlsi He s knı- malik olanlar da ~ocuk b ma ~ 

glliz tebliğinin bildirdiğine göre, :l:n- lar verdirmiflerdir. Sarıto Pietro lüklerine gelirilec~ olanlar ya li.ae vazör ve 3 tayyare gemisi de ~ )l.Yen rnik-tardn bir znm ale.cUlacdtr..: 
~ lcunetlori dUn .Ageyla. ~ Dla)"l1 gem· i bir dcnizaltuı tıırafın- veya orta mektep ~zunu.. olacaklar- u~tılml§tır. Tapu ve k.aclastro ~eri ftP.. 

Mıaır'da bazı bölgelerde tinde Ohemmlyi:!'tll · ileri hal'elııetk!r dan batmlmıştır. 5222 tonilatoluk dır; kabul imtihanını ela b~emehal «Türk İnkılap enatitüaü adli t.bibler de bu ı.aw.- istifa.. 
uk et• • ·ı • ek ta=~ Paıada h.alyan Sirio iaıe geaaiıri torpillea- kazanmaları gartt.ır. Nahiye müdür- de edecckJ.rdi 

pam Y l§tiri mıyec J'Oluna. n!a ~şlardı ~ b yol mit ,. ciddi ıurdte .a.katlanmı§ttc. lüklcrine kabul edilecekler merkez kuruluyor» _ _ _ ___ r_ .. ______ ._ 
_ boyunca n!:a~ hB2ıı1anrr u gtbl Bu eemi, son dela görüldüğü va.kit veya. "Yilayetler tCf]Ulatında 6 ~ .taj Ankara 13 <Telefonla.) - AnkuQ 

K..llire 13 (A.k) - Mı... ı.. ~. yedeie alıan:ılJ bulunmakta ve düı- görecekleri gibi 2 a.ylık hıir de kuNa Dil - Tarih - Ooira!ya Foı&ül~ 
~e pllmllk ~ ...._ Hudut Jııesimlnde biır' İakoçya ata;pı Ul&J1 taranndan limana götürülmeli· t:ı-bi olacaklardır. ~· mıödarle- ~h bh' <Tük İnlalı\p Tarlıld E:Astl
lı6metiiı bir brU"•mesile meaıılil-' 8ollllma taaırruE et.mi§ Ye ıbndlye ka- &e idi. ııinin ınaatları 20 liradan lbeıtlaya· \iıiü) lıivulaeaMııır. Bu. ensUttl Mill1 
mittir. K.aralnamecle bmıdan 80nl"a dar dCfman elinde kalan bu k:Miıha.- Orta büyüklükte diğer bir dü,.. calc Te 60 Jira uli maa~ kadar yak- •bdclc za.maıımdak1 1'eaik ve ht
W>abata ehemmiyet TerilmeM I&- 11 alım.Jtır. Bund4 en az yansı Al- nMlll iaşe gemiııi bir denizaltımız ta· eeJecektir. Nahiye ml.idürleri ayuoa tıııalan toplaya~ gtbl kiittiphanc 
.... geldiği kaydeclilmeL"tedir. IDaı olm 1blerc 350 esir nlınmtJtır, rafmda.ıı topa tutulmuştur. Düşman terfi mUddetleri doldukça iki aylık =~~~~ea = 

Beden terbiyeai talim ve kıyı buaryalannın ateşi üz rine bıicer k .. rea da tabi olar~ tcrfie dersler n konfenm813r vereceatir. 
Askeri maJiıllerİn terfihi terb • h eti d 1nüııademenin durdurulmasından son müstahak oldvldarmı isl>at edec-ok- Eneti\ü, pii'k yakında. faaliyete geç-

.Ankara IS (Te'ft.._,,:) _ ..... ..,.._ • -- ıye ey n e ra bu pımi ateş almı~ ıve arka taraf- !erdir. mek tizeıredlr. Bu enstıtil hakkında 
,....,~,... auwu .-.-.ra 13 (Telefonla.) - Beden •·- .. ..hn.. b ı d hazırlanan kanun ı•u.-... b••""ı..1 

DSkeri maltlleıin terfihJtıe n!1; JaınD- terbi- tallın "e .__..._..,.. hA""U ""'""' -ı ~a g~~-unuyor u. . u_,~..... '"Et.,,. ,,.,.,. ...,.ı;ıu,,,~ ~..-.. ....... El Büy&k Millet Mecllshıe &eYkedllm..lş-

nmı ıı tncı maddesine ba~ emru B. oeıAI f2cll1k federasyonu ref3llğine ltalya Hariciye Nazıri tezgahları için yün tır. 
cedvellne ~en bit fıkraya göre. getirlI.miştlr. TnUm terbiye heyeti 
Tarohlt ~tıcem dal3'Pn çıkanlmam, re .,,azı.ıeaıııı ba.şınntct.ıtşınt uh- Budapeıteye gidiyor verilecek lzmirde Hava kurumuna 
askcı1 terfi ktl.nunmıdnn lstifade ~ des!nde tn.JmAk ~v.ır B. ZJyn Ateş Bodapeşte 13 CA.AJ - Macar bü- Ankara ıa <Tolefonl1>.) - Mruıtoı.wc t be ·· t 
meğe bir sebeptir. Bu kanunun neş- yapacaktır. Beden teıt>Jyesı merke;a: lcfunet Jlfltbl ?e MacarL~ hük<ıme- ıDdın k~ı dokuyan el ~Warı- e rru ar ıyor 
tinden evvel erl vazife esn da. L'ıtlşo.re heyet.l 19 ikindk!nttn paaır- tı Watındruı yapılan dn.et t\7x!rlne nın yünlcrllle el korımn.nuı.81 ve bW1- lanir 13 (Telefonla) - Türk 
aynl An~ rebeblle malüı knlanlar da te51. günft Ankarada. topla.nacaktır. İtalya Hariciye Nazın Kont ctano- ıaro. ihtiyacı olan yünün verilmki Hava Kurumuna tche.rıu devam cdi
bu kanundın ist.lfade edecel..'ierdlr. Bu içtimada tenl sene fallllyet pnıc- 'n1lI1 blı1laç giln otunnak üzere 15 Ticaret vek!Uetlnce muvafık gürül- yor. Muhtelif meslekler mensupları 
Yeni kanuıı BüyÜk 1.fillet Meclisine rnmı ile bütçe :1.şlerl üııerln~ ırôrüsil- SOnkAhunda M:ıcııt1ııtnııa reıcceği mli,,c;lür. Bu husu'>t.ıı.kl lmramamc 1a- bu tı•bcrrüleri ynnm milyon liraya 
gönderilmiştir. 1 leceklr. Tesmen blldirllmcktedlr. kında neşredlltcekt!l'. •'ıkaracaklnrını bıldinni§lerdir. 

•• demeli? 
Arıkada,.ımz Nmeddm. Ar:, 

tem, Radyo Gar.eteiliad&.pek iyi 
konufU'Yor. Fakat y..,f ISc Tiiıılt
ç.e kelimeler iti ı riDe aes · nden 
aşarı abanıyor. Meaelrl fU qerek• 
mdc > fiili . 

iki dakikada bir, ego-eken>. 
cgerck.li>, cgeıckiuı ... 

Halbuki, pekula claam ol
mak>, cicab etmek> de Türk
çedir. Onları tmutm mız ıreıck· 
mezl H epsini kanotırara.k ko
nuı,ıursak, Türkçe dalıa r~k· 
lnnır, Bir sözü tuttur r, gider• 
sok, bu tutarak, dilim~ ~im· 
'estiri·: ~nı-\..ler getirir. 



.. 
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14 Kanunusani 1942 

AKŞAMDAN AKŞAMA 

Nasıl içmeli, 
Nasıl oynamalı? 

Surat bir karış: 
- Off ... Oooof! ... 
- Ne oldun yahu? •. .' 
Elinin tersile bir işaret yaparak: 
-Geç ••• 
Civarmdakilet"e haf VW'IDak mec-

( • 
998 teneke yağ! 

Bir bakkalin ardiyeıiıide 
bir çok gİzlenmiı madde 

bulundu 

• 
Bir 

AıB!ŞAM 

• R 
milli tatlı .•• 

Ki ) 
Yine kar 

Dün termometre sihrdan 
1 yukari çılanadı 

Sahife 3 

(IIBl.r ç•.rp•da IJ 

Kadınlara mahsus 
dil kelepçesi!! 

Geçen ıün ulanm11 ve ~ümiit 
bir halde kendimi S1eak bir pastaha
neye atbm. Gün ortası olduiu için 
burası pek tenha idi. Biraz ileride 

buriyeti hani oluyor: Beyoğlwıd.a. büyük Pa.rmakka.pıda 

Hindenburg'tan Kadıköylü 
he1vae1ya gelen mektup ... Bir haftalık fasıladan ~ dün genç bir çift oturuyordu. ikisi de ... 

yeniden kar ya~ğa. ~ır. vimll ve biribirine pek yarapruf İD
Termometre sıfırdan aşağı 4 derece- sanlardL 

- Ba) Reşada ne ol.mut kU%um? blr evtn ardiyeslılde blr ba.k.kallye 
!ı.~ı~~tı ~ ~~~ sıcaklık Kendi dünyalarına dalmışlar ve Fıslıyor)ar: müessesesine ait 998 teneke sade yağ" 

- Sorma birader, sormL.. 18 çuval reçine ve daha bazı yiye- Tahin helvacılık yavaş yavaş 
büyük sanayi haline geliyor 

Karın, şehir münakaIA.tı Jçln teh- belki. de ~ içeriye girdiğimi ııör
likell bir vaziyet meydana getirmemiş ment.lflerdi bile... Gaııç kadın ha.ra
olm.a.sı.na ratınen beledi~. buz tut- retli hararetli bir feyler anlabyOl'du. 
muş bulunan sokakların süratle te- O kadar gijzel koDQfuyordu ki onu 
nı1zlenmes1 lçin derhal Ilzım gelen bir musiki gı'bi, bir tür gibi uzun 

- ? ..• cek maddelerinln g!zli ola.rak saklan-
dığı Flat Muraka.be Komlsyonu me
murlan tarafından haber alınmış ve 
bu ardiyedeki mallar müsadere edi
lerek bu müessese halıikmda ka.nııııl 
taıklbata başlanmıştır. 

·- Malôm ya. yılbatı gece.i Yl• 
k·,bst ... 

- Neden, canım.? ... Yılbaıı ge
cesinde atem Tayyare piyangoıile 
zengin olmağı umuyordu. h.mirde 
'>iri bu ümitle radyo başında beklıer
lı::en b:nd,; bilet.ine çdmıadığuu gö-
rünce füc' elet.. ölmü,... Bu da, ini 
ıurette keyfi kac;mdardan mı yok-

••••• 
Gülümsediler: 
- Bunmı talihi tornistan iflemİf ••• 
M~ tüccardır ..• Şansını denemek 
için yeşil çuhe.Iı masa başına otur
muı. •• Ne verdi biliyor musun? 

- Bin lirayı söküldü mü? 
- Bin de laf mı?.. On yedi 

bin ... 
- Aman deme ... Zaten bunun 

eti ne, butu ne? ••• Su küçücük kasa
bada böyle fey olur mu?... Benim 
dii$ünceme göre olamaz. 

Zira bu terazu bu kadar sıkleti 
çekmez! 

- Fakat oluyor İşle ... Adamca· 
klZID on yedi bini gitti... Şimdi o, 
<mmnayeyi kediye yiikletmişe ben-
:ıiyor.» 

- N.?Si var? 

DJğer taraftan bazı ba.ltkallann da. 
pirinçleri yüksek flatla. sattıkları gö
rülmüş ve bunlar hakkında da taki
bata başJanmıştır. 

Geçenlerde lokant.a. camekA.nlannda. vacınm güm giim.lert yok. .. Ehhh ba- tedbirleri alınıştır. Bu ara.da ev- mun dinlemek kabildi. Yalnız ko
tatll olarak tek başına hüldim süren zan fazla gürültüye olduğu ginli tam velee, herkesin kendi bln.881 öntıntt nuf1qu değil, sesinin tonu da pek 
lıa.şm.etılil kabak Hz. den bahset- blr sük.Onete de alı§mak ınsa.na Ad._ tem1zlemes1 ha.kkında. verilen talinıa- musikili idi. Genç adam ona hayran 
miştlm. Bu vesile ile bir o«:uyucum- ta bir mesele ~ gtb1 gelir. ta. ı1ayet etm.lyen 21 ~ yıldınm ce- hayran bakarken ııözlerinde memnu-
dan aldı!Pın mektupta şöyle denlll- Bugün artık. helvacılık makinelet- zasına. çarptırıJ.mıştır. • ~ - lı d 
yor: t.Tatlılan.mrzıdan bahsederken mlştlr. Hattl fabrikeJaşmışf;ır. Şlm· ıuy..,... 141gı par yor u. 
talıin helvasını unutmuşsunuz. Hal- dl Kebencllerde ve Tahtakale civarın- Vaktile bir yerde föyJe bir tarif 

KÜÇÜK HABERLER bukil:>ugüzelveç.okgıdalıhelvamil- da büyük helva. ımab\thaneleri mey- Tramvay kaz· ası okum111tum: «Güzel sesli ve ııüzel 
ıı tatlılarımızdan 'biridlr. Blzlm mem- dana gel.m.1ştlr. yiizlü genç bir kadmm ağ-zınadn k&o * Dün Sirkeci rıhtımında vinçle lekette milyonlarca kimsenin en göz- Mkln buna. ra~en yine elde helva limelerin çıkışı. ırüııet lfığı altında 

bir vapurdan yük çıkarılırken vincln de kış sevgilisi od.ur. Ben bütün bir yapıp sa.tanlar da. Va.rmıf. Bunlar el- O k• d d iki• uçutan elmas tozuna benzer ... • 
kancası rıhtımın damındaki saçlara kış mevs1mlnde tahin helvasını ken- de yapılan helvanın lezzetJnln bam- s Ü ar a tramvay cw.e. ıtıiı altında elmas tozunun 
takılarak büyük bir demir parçasını dl.sine en belll başlı gıda yapan kim- başka oldu~unu ileri sürüyorlar. İs- çarpıştı yaralı var uçuşwau hiç seyretmedim amma her 
koparmıştır. Bu demir parçası 0 sı- seleri tanınm.» tanbulda elde yaıpılm.ış Mlva arayıp bald _,_ • b" 1 ___ ._, 
rada rıhtımda çalışan Said Korkunç Okuyucumun yerden göğe kadar sor:uı.lara da hAll\. ra.slamak kabil- e P"" faır&ne ar teY 
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adında bir işçinin üzerine düşmüş, hakkı var. Evet tahin helvası, ha- m.lş... Üsküdarda vatman Mehmedin ida.- Sonr-a bir ,ey daha dikkatime 
baca~ kırmıştır. Said hastaneye kikaten bizim mllli tatlılarımızdan Hanı giizel ve taze helvanın ıezze- resindeki tramvay dün Bağlııri>a.şma çarptı: Bu genç kadm karşısmdaki
kaldınlm~tır. biridir. Hatt~ pek çok aileler ara- t i de hiç fena. de~lldir, a~W.a giderken Sedbaşı durak yerinde ne 0 kadar giizel ve tatlı teyJerden * Yüksekkaldmmda oturan Hay- sında mesela bir tatlı filan yapıla- uzar ve sakızlanır.. freni bozulmuş ve geriye do~ sü- bahsettiği halde, bir kere olswı, dün-
rlye adındaki kadın evvelki gıece oda- madığı zamanda çarşıya. birisi gön- Tahin helvası Türklyeden sonra rüklenrneğe ba§lanuştır. Vatman Yanın şu ıı.kıntılt günlerinden hiç 
sına mangal koyup yatmış, gece kö- derilir, bir miktar tahin helvası alıp Mısırda. da pek nefis bir surette ya- Mehmed tramvayı durdumıağa ça.· dem vunnadı. 
mürden zehirlenmiştir. Hayriye Bey- ağız tatlılandmlır ... Zaten biz alelu- pılır ve lşln tuhafı birçok ecnebi lışırken arkadan gelen vatman Mus,. Onlar bıı tatlı konuşmadan sonra 
oğlu hastanesine kaldırılmıştır. mum helvayı son derecede seven bir memleketlere de ihraç edilir. MeseIA. tafanın 27 numaralı tramvayı ile kalktılar, biribirlerine karşı aşk dolu * Fenerde oturan Azize adındaki milletiz. Bunun lçlndir kl Türk mut- Amerikanın ta Pasifik kıyılarında çarpışmıştır. Bu çarpışrhada. tram- bir halde kol kola girdiler. Dışarıya 
kadın mangalın üzerine bir tenoore fağına müvazi olarak gayet zengin bunlara rasgelmek mümkündür, Par- vaylann ikisi de. hasara. uğr~tll'. çıktılar. Camın arkasından sulu ka-
su koyup başka Jşle meşğul olmağa bir helvacılık tcesrus etmiştir. lak. toparlak küçük ve kapalı teneke Vatınım Mehmedin tramvayının arka rm albnd bir·b· 1 • dah . ad 
başlanuştır. Blraz sonra Azizenin Çok eskl bir helvacı bana meınle- kutularda satılır. Bu kutuların üu- sahanlığında bulunan yolculardan a 

1 
ır erme a zıy e 

dokuz yaşında.ki oğlu CeHU mangalın kette yirmi çeşide yakın helva ya- rindeki etlketlerdc Ehra.mlann ve Mehmed Savaş adında. blrt de başın- sokularak uzakl0o4tıklarmı seyrettim. 
yanına sokulmuş ve kazaen manga- pıldığını söylem.işti. Hakikaten ır- Sfenksin resimleri vardır. Taıbll mü.ş- dan yaralanmış~r. Mehmed Savaş 1 Bugijn birçok •airler İçin en nefi• 
ıa çarpıp devlrmiqtir. Kaynar sular mik, un, nişasta ve.saire gibi ev hel- terllerl de şarktan yeni dünya.ya ge: hastaneye kaldmlmı.ş. kaza. etrafında. musiki ne su fırıltın. ne bülbül sesi-

- Evi var, ticarethanesi var ... Ka- Celalin üzerine dökülerek vlicudünü valarından başka. birçok çeşitler ela- ıeı:ıerd!r. Kapışıla ka.plştla gider. tahkikata başlanmıştır. dir, fakat «kadm konu~ması• dır. 
rısının tek tük mücevherleri var •.• yakmıştır. cefal Şlşll Çocuk hasta- ha sayabiliriz. Tahin helva.sL koz insanlar tuhaftır. Gözlertnın ö- Dün sabah saat yedl buçuk sıriı.la- ~ pastahanedf ısınmak için bek-
Hepsini üst üste yığsan, bu bir gece nesine kaldırılmıştır. helvası, susam helvast kağıt helvası, nündeki !aadetıere, zevklere karşı rında Emlnönünden Bebete gitmekte krken bir aralık elimdeki kitabı aç-
z.dmda kaybettiği paranın acaba keren helvası, ve bunun katıla.şaiı.ş daima lakayıttırlar. LAltln bunlar- olan 150 numaralı tramvay Kara.köy- tun ·ve .gözüme mütbif • acayip bir 
birkaç mislini tutar mı?... Galiba B~lediye ve vilayet baklava dlllmlerı şekllııide kesilmiş dan biraz uzaklaşınca. onlann kıy- de Köprün~ !.oku.ı yerlndıcn Ziraat alet iliiti. Bir zincir. deniliden baslık 
tutmaz ••• Mahvoldu... b olanı yani meşhur pişmaniye, Edir-1 metlerini derhal kavrarlar. Mesel! bankasının onune in~rken raydan gibi bir tey ve bunun ucunda da bir 

•vv ütçesi hazırlandı nenin meşhur cDevayı misk• ı, Oell- İstanbulda iken·bazan nnır uzun mü"d- çıkmıştır Kazada nüfusça zayiat kili. Al d d ..,.,. - ~ olmamışt.ır. Tramvay b'-- --nra tek- t... tın a. a şu cümle: «Kadm-
Beledlye muhasebe mü.er· l .. ğ .. 942 boluda yapılan ve pek Iezzetll olan det tahin helvası yemesem de J)ek = ~ l 

Bu bahis, nerede geçiyor? · · · ~ u ·u peynir helvası... il.la olurdu ... La.ldn Los Angeles'de bir rar yola geçirilmiştir. Bu yüzden sa.- ara mah"Sus dil kelepçesi!» ••• 
Farzedin ki. Manisada y~ut Gi- mali yılı belediye ve .. vil&~et bütçe- Helva hayatımıza o derece glrmi.:- kere yanm kiloluk bir kutu talı.in bahleyin tramvay seferleri bir saat Ve kenardaki . izabab okudwıu 

'd h , • • sini .hazırlam~tır. Butçe birk~ gün ~ B A • ~sun a. !~ ut Adana da.. H~ bi-, içinde- belediye daimi encümenine tir ki tarihimizde helva. alemlerine, helva.sına koskocaman bir dolan ver- kada.r sekteye uğramıştır. « azı vrupa .,ebirlerinde çok koııuı-
rınd~ ~labilir •.• Bu ytlbqı gecesı, her sevkedilecektlr. · helva sohbetlerine raslıyoruz. Unut- diğimi hatırlanm. Yant o zamanki tan kad~ann dillerine kelepçe vu-
tehrunı:zde. b_una y~an hadiseler c~ Yeni sene belediye bütçesi vaci- mamalıdır ki yeniçeri ocağı teşkila- ucuzluk devrinde tahin helvasının kl- Tıbbi müsamere ridurdu.ıt 
reyan etmıştir. Pedikodulan da ha- dat kısmı 12 milyon liradır. Masraf tında yeniçeri ağası, hasekl sekban- losunu 256 kuruştan yemiştim. l!_ük- Haydarpaşa askeri hastanesi üçün- Bunun yanında da kelepçenin kul-
la devam ediyordur. kısmına gelince azami derecede ta- başı, kul kahyası, muhzir ağa, çor- kan camekAnında blr kutunun .~ıl- cü tıbbi müsameresi 13/1/942 salı gü- l&lll$ tarzını gösteren başka bir resibı 

Şayet böyle yıkunlar yılda bir ol- sarnıfa - • riayet olunmuştur. Yalnız bacı vesaire glb1 kimselerin yanında mış kapağından helvayı görünce~de- nü Baştabip Albay doktor Zaı'hit To- vardı. Geveze kadmm yalnız bumu-
ısa gene Öper, başımıza koyardık. hastanel~rle, yol inşaatına tahsis o- blr de cHelvııc111 vardı. Teşkllattaıd ta eski ~lr dostla blr memleketll Ue lwiun reisllğ-inde t.oplanmıştır. n~ ucu ve gözü dışanda kalmıt·
Fakat tüecann ticaretini yıkacak de- lunan miktar arttırılmıştır. birçok tipler gi'bi cHelvacı.. lçin de karşı karşıya geldl~ml sanmıştım. Ve 1 - Dahili l!raz guddelerinln ses Sqtan geçen kelepçe ağzı tamamil• 

ayn bir kıyafet, bir ünlfomıa tesbit kendlm.1 tutamıyarak içeriye girdim. cihazı u .. ierlndekl rolle"L (P , ·· k t 
recede, kmnar bir içtimai yara gibi f edilmlştL Slpslvrı, sarıksız külahile Hel d."kk" d. • ro~esor apamış ••• 
tenkid edilse yeridir. ok helvacı ötekllmien hemen ayırt. edl-=- vacı u anın a Dr. Sani Yaver). Biraz evvel pastahaneden cık.an 

Tefritçiler derhal ba, kaldıracak-ı' uyucu leblllrdl. ' . Hindenburg'un ~ - S~rbes cilt plastlitt ile ıa.,hlh ııenç kadm gÖZÜJDİİD önüne geldi.-• kt ı ırNedlm» en güzel şilrlerlnl üçünciı edılml:f bır ektropyon valwn. (GÖZ Garip tesadüftür Ayni alqaDı 
ar: • me Ur: ;8rl AhmCd devrinin meşhur chelva sıoh- mektubu... M. Dr. Süreyya Gürdüren). evimde J. W, Redh~use'un nıethur 

- Hiç oynamamalı! ... Yasak et· betleri» nde söylemiştir. Osmanlı ta- Tahin helvası yalnız Amerlka.da. 3 - Şifa ile neticelenen bir oto- IA tini kanştırırk kelime elik 
meli ... Hatta kanun yolile... . - - - rlhinde helvanın rolti olduk""'- mü- de~u. Avrupada dn kend1s1n1 g,.....er- ma.st.oldlt ihtilata ve trosbo - fllebit. k:tim~ en fU -

B istasyon memuru trenin ..- ö .... ""~ vakıisı. <Kulak M. Dr. Reşad Uluğ>. e ~h: 
una da taraftar olmamalıyız. 1 himdir. , mtştir, Geçen bilyülı: muharebe za.- 4 _ Hemeturie temeruzu vakası. Cuck!nır • ıtool ... Ve yanında ay• 

Bence, me$hur Anglo Sabon mu· kaçta geleceğini Helva mıısallanmıza. kadar sokul- manında Tilrkiyeden Almanya.ya e- (Bevliye M. Dr. Sadettin Tosun). nen '11 izahat: «MukaddemJerde ln-
l:arriri Edgar Poe'nun bir sözü bun- bilmez mi? mij.ştur: İşte mesela «Helva"cı· GüzeU. peyce tahin helvası gltm4t1. 5 - U'ltraseptyl ile tedavi eclilmiş gilterede cari olan idete ~re, koca- , 

_da iyi bu -ölçü olabilir. (Gel'çi içki 1 maH~dd!l .. zatında helv"yı ..,...,. severıo?. Alml anı~. evvekl~ bunu yadırga- bir gonokokalk konjonktıvtt. (Gö M. sına eziyet veren~ kanya terbi- ' 
bc.kkınd 1 "' .. "'"'"" .... mış ar, p,,;ıı. o adll.l' sevmemişlerdi. D 8 .. Gür 1 a söylenmiştir:) İmzası mahfuz bir okuyucu- Ve bizde -evde yapılanlar hariç- U.kln sonralan ta.hin. helvasına alış- r . ureyya düren)· ye yo unda murdar sa gölüne batar-

M'üellif şöyle der: muz yazıyor: Ankaradan gelen en çok yenlkn tahin helvasıdır... tılar. Onu zevkle yemeğe başladılar. 6 - .Hava kistlirie vakası. (Dr. Ziya m .k, yahut üzerine mi.ırdar •u dök--
«Ey · sevgilim f B~kalannın içip ) bir yolcuyu karşılamak için dün · Ve Almanyada tahin ·helvasına~ bir Gö~ern l · mek için ol karıyı bağfadddarı._ is.-

sarbof oldukları, kıpkırmızı kesile- (salı) Htı.ydarpaşa isto.syonuno. T~1!in helvası .b~r -sanayi isim taktılar. Ona uTürkişe ho;1g,, Kız mekteplerı· kemlA e.». ı· - b' ka .. . • 
gitmek icap etti. Karll havalar- h ı· dl --L!ıc rek bag-ırdıkları, ,.,.g-ırdıklan, sızdık- a ıne a1°rıy• or _· yorlardı. Yani Türk balı!.. } b } } ' ym ugatten a ç yuz .._aanue 

.....- ctanberi trenlerde gecikmeler ol- e vo ey o maç arı · .. B r ları meclislerde, sen, ·somıkkamlılıgı-• Maamafih tahin helvasının Avru- • çevınnız. u se er de fU kelimelS-e 
.... du~!l için her ihtimale . karşı Memlekette çok yenilmesi, çok rax.- d kl Dün E · ·· ·· H Ik Ind kız ek ı --'-- · -nı muhafua edebiliyor·, iç--ne rag-.. .. ı; pa a muvaffald:Veti yalnız bündan . r;:ı.ımınu a ev e m - raıı ıya~uuz: _ 

.. - Köpru_den istasyona t elefon ede- bet görmesi yüzünden . tahın helvası, lb t d tepieri le b ı l d - # men, sakin. vakur. mat benizli ka- k are eğildir. Eski Kadıköylüler V-0 y o ~arma , evam Terınagancy = Karuıın pek arsız-. 
labiliyorsun. .• Seni, bu hususiyetin' ı, re Ankara ekspresinin saat kaç- yavaş yavaş ~yqkçe bir sanayi hali- arasında.-kendlslne cHlndenb~> is- e~dt Oünün ilk maçı 1Stikl11 .- lığı ve nizacılığı. . . • ·_ - -

ta ge!eceğlnl sordum. Cevap ve-=- ne girmeğe başlamıştır. Evvelce bu mi verilen bir helvacı pek meşhurdu . Tıcaret arastnda idi. Her 1lı:t" talom Ter t _ Ar • · · - kan. 
için de seviyorum.» ı~n memur trenin yirmi Q,.<ı.kika meşhur helva şehrin her tarafında Hatt! hazan Kadık~yün yerlileri- da ge1me<iiklı:rlndeii hükmen mağlup 8 .• ~1:ı -d ~ nı:zacı 

• İçki ve kumar hakkmda ölçü, İşte, gecikme lle yani saat 9,30 da Yaı>ılırdı. Dükk&nlardakl helvacılar nln şöyle konuştullları bile işitilfrdi: sayıldılar. • u ar an sonra geçen sene 
bıı olmalıdır: Haydarpaşada bulunacağını söy- kendi yaptıkları helva.lan satarlar ve - Helvayı nereden aldınlz? Günün lklnci karşılaşması isfmı- gör~.üğüm hi: m~ar .~aşı ha.lJ!nn~ 

. j ley.ince hemen vapura atladıin. bunların bir kısmını ~a gezici ta,';Jla- _ Hl_ridenburg'dan ı .. bul . lisesi ile Kandilll arasında oldu. geJıı .. ~ 9~ nene eYVel ölen Halil ağa-
• :- çİı!_ek, -faka'. sirhot olmamak! Ben istasyona. ancak yetişeblle- karlarına verlrlerdL Ka~ı~öyünde bu isimle anı!.an hel- Ço~ sert ~eçen _bu karşıla-şmada.. Jlk ~m· tw.:. Ve Ü~rindeki (u cümle: 
- _<>tnam~ fakat batasıya değil! ceğlmi talunin etmişken ekspres . Helva "kazanındaki şekerli su, çö- v;ı.cının büyük dükkanına. glrdiiıin!.ı ~et 15-12 Isttll}blll llsesl lehine b.lltl. «Karı dırıltısından ö~ıı Halil ağa-

'- • • •-Ba~raJnya_da değll. tam iki saat gedknie ile yani on ıvııe dövülür, kanştıfılırken mutta- U: man auvarda -bir mektubun• asıli ~Jn-ei devredıe 15-10 İstapbul lisesi nın mezahdır.• _:_ -
·\ • --ıı\ğÜİ2lC:e .-centilmenliğin türk~esi blrt on geçe gelmez.mi? Müdür ~t. ~u,nta\am sesler çık~rılırdı. Hn.~ durdu~unu görürdünüz. Bu '!;ıektJJ.p -k~andı. ;J'akımlar şôyl~ idi: i~tanbul · Ka<;lmlardaii bu ne ltftiyef!.:~ca- q< 

.... 
• 

efendiliktir. • · bulunmaôı~ı için müdür ınuavl- · ta ~yle bir fıkra işlt~iştım: . [.Hlndenburga alttı.... ~ • ._ kız lisesl: . .... ' .. bj eski kadın (:ok mu fena idi? 'Son-
- ~· d' . · .• • - nine şikayet ettim. F"akat ma- Boyle bir. h~lvacı dükkanı karşısın- - Mesele şvdur: " • Se!°ahat. Nılilfer, G_ıdbanu, Azade, raCfaD:inı iyileı;ti"· uuhakkak ki ka-

' _ - ten ı~e ~çmeaını~ pfo:ıdic:,e oyna- nlesef bu şikayetten hiçblr -Mt4._:- da oturan bır İs1nnbullu . yatağına . - Kadılçiiyündek! bu helvacı.. ıtlhden-- Neclfi., Pe~n. - • :dmlar R .- • ':"'"m 1 d Felu.t , 
~ , .. ~ını bılmıyen~r~ıçmemelı, oyna- ce çıkmadı, çünkü tielefoncta.-yn.- ~i~~iği ~~man .. her ?ece helvacının burıiün Mazml ·bataklıklarmd~mu.; -~a~diUi: .~~ :rür.kin, Siiheyli: - 1( ertli!-~1r-?:' .. ır •• 
, .,. ltıaıJlalı~ı:~· - ..., . . _ .-.na _ilk ~.al.>e~:t-vet-c~ memuru bul- 11gunı, g~, gum> dıye kazanını ka- vaf!aJdyetıerinl işi~. bunlar_ l!oşu- Se'lllm_. N;_mul_!. Berrin. • • · ız~·.e~ ~k.Ierm o~rı J~>rufl':ı _ç~ 

.. 

~ ; - '!'er:.d~ın:n, karısU!lll. .çocukJarmm • mak ~umk?n değılm!ıj! • rı.ştınrken, cıkardığı . sesleri · dinleye na gttmlş ~ kenOlSl.!_l.e btr ~ye .. !••,!'•'!• .. ,.!................... ...... d,•~1D.1Ştit. ~. belJ? ~~~ 
-::-. :;.,!e:-!e!~• 1;Ur . yılbaşı .ge~esinde y~Ut .. Bu .. ccıap ~:na. .. J?ek garip gt1.... !finleye, yavaş ya.va-?, ke:naıstnc(eıı ge- göpdermell ~~· ..,.: Jıu!.. _ - - • - _ zihilf~ en f~ d~dU:. Likm ~ 

... .. masJ\.uzerme semıeğe ls,.i.m&enin hak- rundu. B~ka: . muşterllere bel:kl çllr ve ıı,Yunp!:LŞ~ Böylece. ıs-.ıo sene Bir ll~lw.csın :6edly~ ıı.eöla.blJtt? .,,.-=Buırdan J~klam mı ()lur? .. -Hel- o!n:~ ka~~de~il~ ınasnm .. ~~ _ • 
~· • kı ~tur. Bu ferdi bir,,.kabahat ol-~ daha d_o~nı ve hele. daha n~- bu zat .ıı:ı~q, 'k:a.Zanındıut cıkart mun- Hele sımaMI& t!Jlhar ~yorsa ve4her- vaeı lfit>.denburgun meıcttıtmlııı Çer: yük .Jay,nıet.1 anlaiılımş!ır. Bugwıun -
~- : °'aktan da çıkıp İçtimai bir suç h• k~n~d~~~aı>·v<!rilmesme yardı taza.m·~um gümlerle uyumağa alış- vayı iyt~ .... ~öylft ~i ~veletip duvarına flSlX,UlJ - ve kendi erkeği,;.hdm için vi:icuc:\..wıdaki kaôı :!!:'-_ 

.-Jmi .Jır; ·, _ . _ o U! ~.,nc~sı~e bu Md1sey1 m~ _ . :rmş. _. . ~ • da IDı;,de~Ul"g& b}: miktar ta.h.lnjıef.: rsın.1 de müşteruerl.ar~da:Hinden- t.ma~ feref bil~n ortacağ f(jvaf-..-. < 
.._.:,. - Alı,.or-da · tuem gazeteruze blldlriyorum. Nihayet 0 evden ç~ ... _ B~ka. vası gonl!e.Q111i ... "f.ı.n\da.n ~ l:ftırg kalmışı... Bunu biltlliı eskl Ka- Y\l'Sİnd'!l,:Ç9K daha fn"la ckadm•lny. -
._ ._.. -.:..· - · ..,... A _ • - • .. ._ - ,. bir yeıe t~ ... Likln bürada: ilk m_14. blf .l'itri . Jllndenburgdan .hewa- dıkö7lüler. btlirler ... » • _ İneti» bil~- ·. ..~ .. - -· .... ,}- · .. ._ 

• _ (Va .;;:..Nu) ..., .. gec-ıt uy1Imak kabil değt!I .• Zira. bel- eı1a blts-mektup blr ""'""kkilr m.eldu- -=---·t Feridun .,.., · .... H"k t ,... ·d - 1:'_.: .. _ . . ... . . . . . _ ~ - ~... ~ .,.,, _..... . ı me ren un ı:.lf 

.. 
--

.. ~ -. ~ ................. 

Ba~( Amcaya göre· ... 

- Ben de tatil günlerimizi azalt
mak taraflısıyım bay Amca .•• 

... Ytlda üç gün Cümhuriyet, bir 
gün Zafer bayramı tatili ••• 

: 

-

.. · Üç gün Şeker bayramı ta· . : .• Dört gün Kurban Olli)'ramı ta· ..• Elli iki gün de pazar ta.tili ne-
tili. .• tili.,. • ınizo yetmed .• 

... - .. .. 

B. A. - Bunu biyol da evli ka· 
danlara danışmak gerek 1. . 

- No münasebet~ .. 
B. A. - Bütün İ§ler onların haıl· 

na kalır dal.. ... 



Fransa neden 
mütareke istedi? 

B. Churchill 
harp mecli
sinde neler 

söyledi? 

AXŞAll 

~an soorı . her ,ey denize dökülecek- Ekmek bu sabah- f ~-----------~ 
tır.~ununla beraber, proje ıJ•JJMlmile ! tan -ıtı•baren karne ALJ(AZAR 
terkedilmemiıti; Tours'un ilk iltica ' BUGVN Jfılatlnelerdaa WNreıı 
yeri olarak eeçilmiş 01ma11nın sebebi 1 J • ) d v t J Sayın mtıştet1lcr1ne bir eemne 
de hudur: Burası, Nantes ve Renes'e USU IY e agJ l lyOr olmak üaere senenin en büyük 
gitmelı: imklıımı veren bir iltisak Te fe-fbllde 2 filmlnl büyük 
noktası idi, ayni zamand adaha kor· (&$ tarafı · 1 inci aabifede) fedakcrlıklarla t'a.kdbn ediyor. 

=~~=ci=.ı: :b~ka:~~ ıı:d;: ~ ~ ı:~~~t: !:= J - SiYAH ELMAS 
yordu. dini bllcllren beyannamelere g~ her aiCBAllD ARll.NE. 

Bu plana eöre, bültUmet, mecli.- şahsın lsmlne muharrer birer kame ANDY DEVİNE 
lerle birlikte (çunkü, prlamentoyu tevzi olunmuştur. Bu karnelerin ih- Esrar dolu binblr vaka glzlenen 
da ba wduk ;.tirak ettinnek ist~ Uva et.tığı fitler '4 ııaa.t.llit lb&iya.ca muhitlerde rberan eden mü~ 
mıö-oJIClu) Bordeıuıx'ya sidecek ve tekabül edecelc ve gününde kullaml- bAdlaeler. Korku ve helccanlat. 
oradan da Franuyı muhuamat ha- mıyanlar ertesl gfuıü muteber olnu- fllınl. ~ 1ht.irular, müthlf 

yacaktır. • le 
&ııtde bıra\:arak Afrikacra fıarebıt 3 _ Ekmek laı.melerl lşlle m~ul ııe~ler, tttylerürpert l sah-
edecdcti. olmak üzere her nahiyede birer bÜl'O nelerle dolu bfiyüt maceralar 

.Nazırlar, B. Charchill'in Afıikada. billıasea 1940 ~nıfına kurulınllftur. Bu bti.rolarm na.hiye- stnema ıananı. 
Fransaya esaslı bir yar-~ ukede:rd~ mürekkep kü- leri dahilinde oturan nüfusu, aokak ve 2 - Canı·ıar ~ehrı· 
; ... çiilt be ordu ıe,kiJ olwıacaktı. Bu mahalle Jtlbarlle 1ieBn1t ederek def- 9 
Clımda bulunulmıyacaguıı aM.erMrin ilk partisi, yaz bqlangı- t.erı mahsusuna kayı~ ve teablt e~ <Dicıt FORAN) 

•;:.y)em-İne raawnen anda Ahika)'a gönderilen bu genç· bulwıuyorlar. Bu kfıtü.ıt defterlerı Yılmaz blr eeearetin kuVTeW 
...., ..,. o-- karne tevziatına esas teşkll ettiklc-

üta. k Je-L=-de leria •iııaekleır eibi öleceiini .c>:r)iyen rJnden her alle reisi v- her vatan- Umnll. m re e a yau.u , ~---ı...·· "·-•~----- .. VJ-
cuıera. ·~ .. - :m muuuaaaına rag- da§ vermlf olduıtu beyanname mün-
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~in ~ "* ~ğenilen. .• J)ı çok rağbet kamnan film 

LA KONGA 
MELEK Sinemasında 

önümümeld puartal günü akşamına kadar devam ettikten 

sonra 3 hattadanberl işgal ettiği zafer tahbnı 

REBEKA 
(REBECCA) 

Şahelerine tealim edecektir. 

Nurnarah koltuklar fimdiden atılmaktadır. Tel: 40888 

bwundular men. f ua doina yola çıkanlm1ttı. derecatında bir deR'lfı.tllk olduğu -------------
Bundan M>nra, lngiliz • Amerikan takdirde derhal nahiye müdüriyetine 942 HARIJC.ASI --~ ~--•••••••••••••••••••••••-.. 

B l '--- ,_ __ N la Medi- hava kuvvetleri Franaayı istirdad müracaat ederek vaki delişiklit1 kü- n.-:....aya a.:&...J.- l':"t• •• 
ununa Qaaoc::r, azır r ed ek hale linci kada ·k· ~ tük defterine ipret edilmek üzere ..,....,,.. ...,._ r,u..nra 

.;, 1 2 haziran içtimamda, hiçbir ka· ec bdd •k · ye r ı 1 
uç haber verecektir. Btmdan maada oo- M E M N U 

nr veremedi. Karar erteei güne, 1 3 sene eneoe b. nüz beyanname vermlyen veya Terip 
l.aziran a.bahı yapılacak Harp meeli General Weygand, böyle bir siste· de karne alaıruyanlar, e4tınelm!.Z kal· A 
ainin toplantısına iftirak edecek olan min çıl~nlık.tan bqka lbir ıey olma- m&maları içhı nahiyelttlnd.e çalışan 
M. W. <lıurch1H'in dinlenmesinden dıiun anlatmağa beyhude ~re uğ- bürolara müracaat ederek b.melerln.l 
sonraya btrak11mtşb. raştlUfh: HaYakuvvetlerilebir mem• almalıdırlar. Kameler, kame t1S11lii Ş 

~-- leket isti?dad edilemez. sadece o fıaf;bllı: olunan bMthı. ~lrlerde mu- K 
CCllel'al bana, bu toplanbnın 'UDi'. ı~- 0. ha ah. · ·•----1 taberdir. 

Le k 1 h·1t· • ınıem ~e n r .ası MM11GU1 anır; 
a ısım arını t aye etti. L da b L- t iliz. Am ,,__ Kame tatbik olunmıyan ma.luıller-

• • • VUD ..ı. &fııua. O& • er&&.llD 
Ordulanmızın fea 'VUJYcti. &ene- la... kuvvetlerinin birkaç aene için- den elinde kame olmıyarak İatanbu-

ral Weygand n daha ~~ra ~n~~ de, baleL faik vaziyette bulunan -..e la kısa veya uzun middet ılLıalmak: Ü· 
Cc fınd 1 J B _,_,., zere gelenler muvaalat ettikleri ls-orgm tara an ncı ız aıve&.W· Fanı..z istibaal menbaları ee;yesintle 
ne izah olunmuştu. L. ı...:L:...-ti bir kat daha artac:&k ta.syon 'Hya llımmda ll:mıılın\lf bulu-

vu .__.T"' nan aeyahat büroJaıma eller1ndetd 
Her ikimi de mühim miktarda in- olan Alman ba-..a kuvvetlerine tefev- seyahat btıetleri~ mllracaat edecek

ciliz piyade ve topçu kuvvetlerine vuk edeceği temin olunabilir mi'? ler ve 48 saatlik mun.kkat birer kar
~e avcı tayarelerine olan kati v acil Sonra - '\ re l>ilhuea - bu takdir- ne alacaklardır. Bu 48 saat mrlında 
attiyaç üzerinde fiddet1e ınar dmif· de Fransadan ve Fransızlardan eld-e ikamet edeceltlıeri ev, otel, pa.:n.s1yon, 
krdi. ne kalacaktı) Fransızlar, kendileri- han veya aalr yerlerin nahiye mü-

• 1. d k d·ı 1 · • k dürlerlne müracaat edel'eık ib.met e-
M W Ch hiilt. F 72 nın vu tarz a ter e 1 eme enm a· 

· • urc ransaya bul d _,_1 • -"? u. ah. f decekleri müdde~ glSre haftalık 'ft'ya 
1 ! b'rl.ikt ·· f le •· d kt e eccx er mıyw ı-Mlr 1' ae •· l k ka lerl aı---'-1--dı 
l~ 8v ı - \ j. C a goı"wC::g:n~ let ve ölüm içinde, ordu da tama- ay 1 me nt ~· r. 

0 ugunu soy e 1
: ~er~. -Jd mile mal.voldı,ktan eonra, her taraf- Mektep, hastane aibi 

bu kadar ehemmıyetsız lr yar IDl1n b' •. L 1.- ••L ahaJI• L•·1ta mu"es••-ler 
L • h' ,,__ · 1 d v 1 ta il' ~nn .. ~ .. m ı nu met- ...,....,. 
nıç u ~'":etı o ma ı~ını an atb. ler tetekJdil edeoeiini de heeaba 

942 v.-'ih 

o ·orotby Lamou 
Aynca: 

latanbo.Jda bir heyecan 
tayfunu fllİJ'ol': 

EHENNEM YULU .. 
B.Paı 

1 MARMARA lda 
Bunun Muzenne, fazla bır ıey yapa- utmak lhnn -'mez-iwdi) 4 - Leyli mektep yurt, butaıle, 
mıyacagını, fakat. Fransız BaJku- .. ~ -ı • haplaane ve erruall müeaeselel', mev- ~-----------.. ~ 
mandanLiının, teırinievvelde 25 hr- Mutareke aleyhmde ::ıe: ~ = =~ bad':= 
l~ ~ö~cl~ec~e eınİ? olabileceii· yeni bir karar müesaeaenm meni muhaalp ve mfı- Görilılmemit Rmor ... 
nı bıl~rdı. Bu sozler, bı::z~t M. Rey- Marepl Petain, Fransanın; hiçbir dürü tara!ınden ım. ve temh1r edll- ••••••1111 .. •••••• 
naud nun IU mukabeılesm• davet et- L,_ __L_ • I h'.k(i tin' dllcten aonra n&hiyc müdilriü~e • · B __ ,_ d L b 1 b' zaman. uır mUDBcır er u me e 
:mışti: c u. manra a m;ay o muı ır ·ıa ti" L_..._ 1 .__. ldu" t tasdik ettlr1p ekmeklerini un ettik-- d b '- - b ı a ..aou e~ıılf o 1r11nu ıve e • 

Mazi zihninden ailimIÜ§... İıttikbaline aanlmıt. aaadetine PM.91JUf ar 
kadın •.• Onun :için hayatta yalnız qkı vardır ..• O afkı için 

cırpmm.aktadır •.• 

Milim yılda s v BILLE SCHMITZ Ba lmallUnafl size 

MAZISili UiUTAI KADll 
Filminde ballcdecektir. 

..... oyna,._ı.r: 

ALBF.RT SCHF.HHALZ ~ MARtA V. TESNEDY 
• peqembe clqmna 

Ş A R K Sinemasında 
~------Bir bdm il:tayatımn :feci eırrı... ...•• ••••••"' 

w 

IPEK'te ~tan nihayete kadar heyecanlı 
ve müthiş sahnelerle dolu. 

CHARLiE CHAN 
KARANLIK ŞEHiR 

Aynca: Renkli SEYAHAT ve adama 7agmur an anıetmege en· . W• • - l ek til b leri lınn veya fubeden alacaklardır. 
zer., mıyecegın. eo7 em eure e, u .Halicm ekmetfnl daba tola)'htla 

noktai nazan kuvvetle müdafaa et· tedarik edebilmesl lcln :meTCUt ıınn-
0.zamaıı beiliz &,vekili. eeneral m~ti. lara lllveten tchrbı muhtellt mahal-

7aeiHAFTA 

A 
Yanm Mibvn' M .. _________________ _. 

Akm -- Setıdtiii 

Ml.Kı· MAVS 

Weygand'a hitaben: cl...akin aenera· Bununla beraber, NllZlJ'lar Meclisi, !erinde ekmek atlı§ yerleri lhda.s o-
lim. aiz ıve hen geçen harpteki tec- dün alqam, (13 haziran), bir defa lunm04tur. 
rübcmide bilim ki, ümid~.ix görünen daha, mütareke talebi aleyhinde ka· Görüldüğü veçıhlle karne \Bllünün 
Yazİy.etler birdenbire düzelir ve mu· rar nrmifti. t&tb.lki smwnda Te blJha.ıııa ilk gin-
-. Hakıyete müncer olur.> demifti. General beni k§)'İ ederken. bu le.rde heıiıangi bir kanflklıi& ~-
General. cevaben: cBaıvdcil hazret· . . . la da.n vermemek Te klmaenln etaru•stz 
ıer· Ü he.siz 19 J 8 de İngiliz oe • kararın sayuıız n~elenm ıerar kalmama•nı temhı eylemek maksa
lı ~ ~ ~--• ' hadia . d ~ an1abyorda: Bu vazıyet, yalnız aı- dlle )Azım gelen hazırlıklar yapılmış-
esm.ın ':AJ'~maaı e~~n en . • kerlerimiziıı beyhude 7~ feda e<lil- tır. Bunlara ratmen tatbikatın ilk 

.ctmdt iltiyo~eunuz; mu~admizle mesi, ordunun bacil Y~ete dütü- günlerinde bazı MN'hklar m~de 
laatırlatayım lu, 0 zaman bız derhal rülmesi neticelerini vennekle kalmı· olunabilir. Bunun için her ne suretle 
25, sonra da 15 fırka gönderdik: 10 yacak. sebep.iz tahn'babn idameaine oluna ol&un kame almıyanlal' derhal 
fuka da ihtiyabmız vardı. Busün i9e, yol açacakb Bundan maada ltalya- ~leri müdtir'ltitl~e müracaat 
Dati~atım. topu topu bir alaydan iba- nın Larp il.;. etmolinden • .;fmazar, ederek vaziyetıerlnl temlt etUrlnceye 
rcttır · o <la yann sabahın ilk 1a&Üe- bü - F . b·•• kadar 48 a&atlllc veya haftalık mu-
. ' ,_ b tüa raa.a yavaı yavq • aaya _,_,_ftt kame _,ft ... Wr1er 

~ VA1FRLO l 
~KÖPRÜSÜ~ 
A (Tllrkçe Kopyua) 

Busiinden ib'baren R Son 
Bir Wta ...... söatfll'i· 

mele ........ . 
A.,ncaı Maezpm Flm 

rmden itibaren munare eye tutup· w d Öyle ki -tue& taJe .......... .._, · 
uk.ur. Bugün, ıoa tanklanmızı mu· ~~r a.l ı_, 'mu~ line el. Jnçblr vataııdqm elanebiz kalıma- ._ ___________ .. ,,. 
._ __ .a. k b J d w vı, -...ını mu vır zanset na e S - aı endl§eai mevcut delildir. Ba ıtı- • 

Çılgın Sürücü 
V ALLACE BERRY 

_...,,eye •o uyonız; un ar ~- diği zaman. b. talep, diifman tara· barla lüzumsuz tellş ve W1cale m&- --------------

dın doiruya fabn"kadan ııelınit ve hndan hemen tamamile ittra1 edı1· hal y0ktur. Vata.ndqlaniıın ~ KADIKÖY HEYECANDA! 
tesviyeleri bile yapılmamıı bulunu- mit olaıı bir memleket için ~ok elim isted1i1m1z hakka hümıetllr Te hU· Zira 
yor.> tartlar içinde yapılacaktı. ~mete mümhir oJm.alttan brettir:ı r ... lilınlerin LilııutUİ 

Hiç olmaua birkaç avcı tayyareai Cenenl, M.ıden a:rnlırken: cBu Francala yapılmıyacak O l t• 
alabilmek hususunda ısrar etmift.i; vaziyetin devamı vatan için geyt va- Ekmek tevziatınıd& karne u.salilılıQn HARUN RREŞ Dm 
tüi. piyademizin yükünü biraz him neticeleT anetmektedir; bunu Cıatbit! doJayıslle francaJa yapılmam GÖZDESİ ••• 
azaltmak ve düıman tayyareleri kar· böyle biliniz '"' Cümubarreisile Na- bldınl:nıftu. Şelu1miıle fimd1Jıe ka
fNlnda dövÜ§llleyi terkfltmit olduğu- zırlara anlabnız.> de<li. dar trancala 1fJn sinde 26 çWaı un 
lllUZ intibauun uyanmuana mani ol- General Georges'un umumi ka- ta.blU olunll')'ordu. • 
mak imkiıu huıl olabilsin. rugiluna doğru 701 alarkC11Do millet- T ablakirlar evlere 

M. W. Churchill, bunun mümkün lerio tarihinde DIİ9Ü olmıyan garip ekmek götürebilecekler 
olmadığı, bütün lngiliz avcı tayya- bir vaziyeti mütalaa ediyord1HD: Beledifeden aıctJiınyı. malQmata 
Klerini, umanı geldiğinde kütle ha- Harbe devam imUnaazlıiwn görün· göre, halkın Jroı.ı,bkla elımelinl tıe
linde hareket edebilmeleri için lncil- ce, mUhuamabn tatilini pnerallere daı'lk edebllmeM Jıoln estkSen okla
terede muhafaza etmek İıstediği ,pe- emreden, hıeT Tllkit aivı1 lıüldkmetler ili s:Jl>l- fırınlar, tabı~ ve 
-hını -..ennifti. olmuıtur; bu defa ise, mücadeleye bakkallara ekmek ver.cetıer ve bun-

Sukutu hayal doğman böyle bir devam imklnazlığını kabul eden ve :_ ~==~Hlln
hatt: harekete nimen. öğle<len son- hükUmetoe, mütareke .istemek için Bundan bafka bel' lınn, lııendl mın· 
nı toplanan Naztrlar Meclisi, somına yalvaran, ukeri ,efleıdi. Hem han- takasında flçer fQ1>e a.çaA't.)1a. Bu 
bdar mukavemet fikrinden farii ol- ai aakeri tefler) Geçen harbin aa· fubtlerde halJca elr:melc ~. 
madı. lipleri: l"ınnlann açacatıan fQbeler, bultln 

C l W cf b 1• l Mare,al Petain ve .-ıeral Wey- k&ymabmhtlac tar.fmdan tılllblıt e· 

Muüki: Br t-· 
SADETl1N KAYNAK 

Şarlals: 
MOzEYYEN SENAR 

Buaün HALE de Batladı. 

FERHAD ile SiRiN 
Tiirkc- IÖdü .. ..,w. 

A,rnca: RAKKASE TAMARA 

ELHAMRA 
Sinemaeında enera eyııaa a u e un. a- d· Foch' aba . rkadat dilerdc 1&2teler tuafmd&n baaa 

lat çareeiz tqcbbü.e muhalefet edil- :=ı • an y mmaı a • 1JAn edllecettlr. ~--••••••••••lll" 
mesi aebeplerini eordum; fU cevabı Elinde kamel1 olan. dmwlitnJ iıl&ıe· 
Yerdi: cBazı nazırlar, lnailiz - Ame· d1tt aemttekl tınn veya fl,lbeıdııden 
rikan efkarı umumiyesini idare lüzu- AKŞAM alal>Decetlnden rınnıara muanren 
mundaıııı bahsediyorlar. Onlara: glbılQ.lc mıktanndaıı 7Ü7.de bet nAııbe· 
cHer §eyden evvel Fransa var.> di- tinde fazla un ftrilecektir. 
yorum; diğerleri, güzel vatanperve· Abone bedeli Ankarada yarın 
rane nutuklar irad ediyorlar; onlara baılanacak 
da: el.ki türlü cesaret vardır: Sözce· rirlüye Eenebl .\akan 13 (Telebıla) _ lllı:metln 
areti v-e icraat cesareti.> Jcanıe ııe aa~a bumda ayın 15 1n· 

falİB TİYATROSU T.....m.t 
Tepebap Dram Jomıında 

a..e saat IJo.30 da 
YAŞAI>lt;ıMlz DEViR 

hıtalAı caddMI ltomedl klmıında 
GilndGz aaat H de 
Ç00(1& ontm> 
cıece saat ıe>,JO da 

OYUN iÇiNDE OYUN cJyi amma, ne yapmak istiyorlar, Senelik 1400 kuruş 2700 kurut den itkren bqlanaca.k1.ı.r. Bu hu· 
De ümid ediyorlar?> djye sordum. 8 Aylık "l50 ~ 1450 • ırusta:t1 bilttln hazırlıklar bltılılfUr. •••••••••••••• 

iki plan ı A:Jlık 400 > IOO • lzmirde 
General, bana, hükômetin iki plan 

dliıündiiğünü, Ealı:at hunlardan he
.tiz hiçbirine karar vennemİf göriin· 
düğünü bildirdi. 

Bu planlardan biri Bretagnıe'a ,~ 
lilmekti. Diyorlardı ki, Bretagne, ıe· 
kil jtibarile bir de benzer; Amerika-

1 Aylık 150 
• • f..u- 13 (Telefonla) - Bwıada ek-

Posta ittihadına dahD olmıyan mek tamelerlnin <bldurulma8l S,.ıl ne 
ecnebi meıleketler: SeneHtJ: 150 memur meşgul obruıktadır. Kar-
3800, altı ayJılı 1900, üç aylıtı ™!le~ ya~ evlere d&l$lacalrtır. 

1000 Jcunqtur. 

Teıetonlarımm Bqmuharrlr: 11515 
Yazı işleri: 20'7'5 - İdare: ZN81 

Müdür: JN97 
7• doğru uzanmış bir el. HükWııet, .._ ____________ .. 

bir kaleye girer gibi oraya çekilecek, Zllhlcee %6 - Kasım 68 
.ıd bul b··tü- k l b 8. İm. Gü. öt. W. Ak. Yat 

e unan u n rta ar urumı E. 12.16 2,n ı,20 8,46 12,00 ı.n 
müdafaa için kullımılacak. va. 5,38 7,24 12,23 14,48 17,03 1840 

General Wey,sand: cEmrinizi x· 
raya haz.nm; d~ fak.at, hayale İdarehane Babılll elvan 
kapılmayınız; kale iki iiç sünden ••IİAİiicİİımiiiusiiliiukiillllisoiikiiaikiıııııiNiioii. ıııilıiı3•1111 
lula mukavemet edemiyuek ıve on· 

Ev, Apartıman 
kiralamak için 

•---Bugün matinelerden itibaren: --~ .... 

ÇENBERLIT AŞ SiNEMASINDA 
Fnkalade prosram: 2 F.maalmz Şaheser birden 
ı - Atlaa - .uiii facla1muı ... heyecanluı: 

SEVMEK HAKKI 
Ölüme bclar ızbnp iPnde sevmek 

Bat rolde: M A G DA s c H N E ı D E R 
2 - KARiMi ALDATMADJM 

Fnmaca .Wü 
(LE PETtr CHOCOLA TIER) 

HANS MOSER • THEO LINGEN 
tmafmdan yaratılllllf battan nAayete kadar kahkaha tufaniyle dolu 

güzel bir mıerdir. 

GÜSTAV FROHLiCH ve 
CAMiLLA HORN'nun 

En yeni ve güzel filmleri 

GiZLi V AZiFE 
Çarpbpı Şehudeba~ 

AZAKV8TURAN 
l.tanbulun en büTiik 2 Iİllemuında aynı zamanda 

BagUn matinelerden itibaren 
Alkıt •• tezahüratla 3 hafta ı:attaim ünemaısında ııöeterilen 

KADIN KALBi 
Türkçe -zlü· so - Arapça şarkılı 

Ciban..-ıul (Demirhane Müdürü) romanınd.m iktibas edilen eın
eaı.iz bir sanat harikası, içtimat filmlerin en fevkaladesi esalet pe· 

,mde kOf&ll bir kadının hayat romanı. Aile yuvası ve aaadeti için 
gırpanan bir erkeğin fazilet dee1anı. Kadınların ..• Erkeklerin ... Kü
çfıklerin... Büyüklerin ... Seve wve eeyrcdeıcekleri •enenin en 

eüzel filmi 



!.!C 

Şehir ortasında as 
Azalan bir insan çeşidi 

SOZÜN 6Eli$i lST ANBUL HAYA Ti 

ahiret istasyonu A •k 11 h b• k 
Bir arkadaşım, on beş senelik saatcisinin vefat ettiğini merı a 1 ar ar 1 azanmayı 

öğrendiği zammı yuvarlandığı keder deryasından kendi- Öyle bir yer tasavvur ediniz ki, 
Bini kurtnnnaya çabaladığım suada bana dedi ki: «ada cenaze arabaları, tabutlar, 

•-Nasıl üzülmem? Bu adam sanatinin aristosuydu. Daima :::nd~~~~~tea:: nasıl du··şu··nu·yorlar7 kendi hatam yüzünden işlemez olan saatiml ona ne saman gö- sün sak sık geçit resmi yaparlar. Ya- • 
:&iirmüşscm dikkatle üzerine eğilmjş ve mutlaka bir daha durmak ni, Belediye Cenaze itleri büroaumın 

bütün faaliyeti orada daima g()zleri-
bilmez hale getirerek bana iade etmiştir. llakimdi. Saati tlüşür- .. :..:.. o-nan·· e s-.,~. 'A" • :ır 
meme mani olmak için ahir zincir al?n diyeceği yerde bir vecize .......... t:rUll' .ttmenblılann harbiaranma Yazan: zan yumruğunu bir ketter P,i ve 

adamın hep bir noktanuı indirir
mif. Bundan canı yanan adam: 

• • • kulla İfte böyle bir diyarda ya,amağa dü§ünceai bizim aesnclerdenbeti alı,. 
söylemiş: Ata naıınl dizginsiz blnilme'ZSC ~t de ZIDCU'SIZ - rnahki.m olan imanların halini, bu bğırnız cAmerikankln> taıi>iıile ve 
nılmazn demişti. Saatimin bozulmasına benden fazla üzülür, onu b•yatm ıüııürler üerine yapacağı ağır mükemmelen ifade olunabilir. Bu 

M. ŞeıJki Yazman 

durmuş görünce adeti telfışa düşer, kulağına götürüp kalbini tazyiki göz önüne retiriniz; derlıal tabir Amerikan ip adamlarının çalıı- !eri amana kadar Avrupada açlık, 
dinler; pertavsımıı gözüne iliştirip hemen küçük bir ameliyata liiyleainiz ürperir. ma ve düşünce tarzından alm~hr. eehüet /Y'e biribirini yeme yüzünden 

- Be muSJ°bet, biraz da ibafka 
taıaflanma vur 1 

Der. Bunun gihj bizzat müteca• 
vizler dahi galiba Lir gün Amerika• 
ya yalvaracaklar: 

girişir; iştemesiıü beğenmez, tekrar tekrar dinler, «biraz bende Bu satırları okurken: b~eseli!i lik§i iy.i gitmiyenih ~e bir kl~ inan kalıp kalntlYl acağı meıaelcskli<lir. 
.... __ tam _1..1 tte 1 ak w ın ra ı sermayeye tiyaç ve u- Bu nokta:Ya ge ince insanın a ına 

kalsın!>> der ve bir knç gün sonra onu 1rau.a :ıuuıa 0 ar ' - Karac~ed me~li!1"~a ya- zum gören bir AVTupalı Mn&yici gayriihtiyari ıu Eıkra geliyor: Ada-
mcmnun ve mesud teslim edenli. Yanm 'W'J!D'l•lak işi kafası alını- ---x... mahku.-n olan kim _,. .. 'L ~ ı._ ı d v A~ _.,_ la ,_ 

J - _auaa.. -·-·· mvnaı.eoetce vu un ugu ruıı~an mın birisi bir marangoz ~avga 

- Aman Allahaııkına hazırlığın 
yoter. Ordunu artık getir de bizi 
mağlup et. yordu. Saatim sanki benim cebimde duran onun saati idi. Diyeceksiniz. Y aındıyonunuz.. •• firmasın:: müracaat eder, yardım v.e· eder. Marangoz edinc:liği itiyada ba· 

«c.Son gidişimde artık ihtiyarlıyan saat.çimin öldüğünü söyle- Yukarıda anlattığım yer, bir mezar- Ya mü,terek iş teklif eder. Amcri- "'--------------------------~] 
diler. Yerine oğlu geçmiş. Bir haftadır ona her gün saatimi gö- mahallesidir. Ve, dünyaya henüz lıfte bulunur! 16J1 t!:::. 

lık deiil; t&tanbulmı .a-in. giizel bir ~alı gelir. işi görür ve derhal fU tek- [ &='\\ E N n ~ 
türüyonım. Edah bir dokunuştan, kısa bir kurcalamadan sonra ayak basan miısum yavrularından - İstediğiniz sermaye bizi doyu- "------------------------------
•Oldu» diyip ellıne tutuşturduğu ıavalh saatim akrebine fam bir hayatının aon devirlerini penceresi- racak kan temin edemez. Senin fah-
devir yaptıramadan dunıyor.~ nin önünde rahatça geçlmıek istiyem rikayı yıkalım, on milyonluk aenna· Pasifikte denizaltı harbi miliıl ibtiyarlarma vanncıya kadar ye ile yerine yeni bir fabrika yapa· 

Arkadaşını boşuna üzülmüyordu. Yalnız saatçinin değil he- bu mahalle halkı, 0 tüyler ürpertici lım. 
men her sanat ve meslek adamının bu cins ustası azalmıştır. cıme- manzaranın ifkencesi albnda YafA· Reis Roosevelt'in rakam.lan da 
rakl11> denilen insan çeşidi. geçen asırlann bu barilmladc mah- mağa mahkUm zavallılardır. inaana bu dcölcdcnci> fıesaplan ha-
luku yer yüzünden elini eteğini çekmek üzenıdir. Bu gidişle öyle Fatih kaymakamlığı bma.mm üst nrlahyor. . . . 
- temsili .........i:-1 • • kte kita la k .. __ :_..ı v • cad Almanyanın tayyare 18tMwalı ne 

Önümüzdeki günlerde Uzak Doğuda 
büyük mıkyasta denizaltı 

harekatı beklenebilir 
.r.annediyonım ki gün gelecek, n:::uuuernu me P P • oıcıunuen saga sapı."UZ; genq •• - kadardır~ Ayda ilci rveya üç bin de-
nnda gördüğümüz sülfileleri mahvolup gitmiş mamutlar gibi dey~ döner dömnez karoı.nıza, IÇID· ğil mD Yani senede 24000 - 36000 
elimhde, sanatıerini merakla icm eden. ille sağlam bir iş çıkar- ~~ ~~~ arabklarb~ndan beyaz kadar. O halde Amen1ca 1942 aene-

~ parCAMU"l sırıtan ır cenaze ara- · d 60000 l 943 • d 
m:lk için didinen ve bunu yapmaktan hb duyan insanlarm sa- bası çıkar. Batmızı çevirip geçmekle sı12n 5 0eOO ve. ib 

1 
aesıd esı~. e Uzak Doğu mUcadeleainde müte- denizalhlanndan bir kısmının Fili· 

dece ~·ımleri "--ıacak. d , _ __.__,__ İl led"'- . . tayyare ıst sa e eceı;;tir. b F 1i B • . d 1 . d C bA Çi 
.. ~ 1UL1 e •unuıauıazauuz. er w.çe $iDii'• Ö l L· k k. k d k"l . d arrız tarafın ilhassa i ·pin ve or· pm a a an cıvarın a ve enu ı n 

lerinis büsbütün bozulur. Kartınızda d y e ır ra ;._m 1 ar~ı a 
1
• e;ı. ~~: ırco adalarile Malezyaya denizden denizinde düşman nakliyatına mani Şevket Rado 

• tici A b 0 t • bn -'--- ursun ve vrupa sanayıcısı gı 1 n·'-1'yatla bu··yu··k kuvvetler çıknrma- olmak i•iy]c tavzif edildi~ne veba· 
ıp aıU ır sa ~-~~ md~yab, Y~ hayretler içine gark etsin. ~ .. " 0 

yer ~ anuş. yan&1ann an anı Diğer mühim zafer unsuru olan sı ve bu kuvvetlerin i.lcmalini gene zılarının da Avustralya • Singnpur 
ot ~eleri fıı~. hain ~elik de- tank da böyle. Şark cephesindo bep- deniz ta§1Uarile temine çalışması yolu üzermde düşman gemilerini 
fik. tugla yamalı, korkunç bD' duvar, .ı 20 OOO t kt hah dil ek d- • müdafileri denizaltı silahından isti- aramakta olduğuna şüphe yoktur. 
Ü2eriıııİze devrilecek gibi suı.br. Onun · an an se er un f.adc etmeğe eevketti. Japonlar da Küçük Japon denizaltılarının sık sık 
dibindeki tat d .. küntülerin.in m ya hayretlere gark olunuyordu. dii§man nakliyatına mani olmak için ana gemisinden beslenmek mecbu-
dı da d v 

0 
_1 ___ kaaras y • Arnen1'a 1942 de 45.000 Te 1943 . . Jd v d b 1 _,_ h 

a san ıgı YADA çarp ... ~. pagı d 75 000 k k denizalb gemilerini harp sahasında rıyeb o ugun an un ann uz~ a--=========-======-=======-==========:::s:==::;== t d.. .. bu ~ nl e . tan yapaca tJr. kA h .. d .1 . en onınlq ta t yıgı arı, cenaze H ·v· . b. ~- kulJanmakla beraher, Batı Amerika re at sa asına gon en mcsı mevzuu 
abal •• I . . • A b er yıgıtin ır !V01'urt yeme tarzı :ı_ -h l B 1 k k 16 sahrda 18 yanlıı! 

Hayu cemiyeılerimizdcn biri 
evlere birer mektup dat"'ltıp halkı 
yardıma çağırıyor. Çok nazik ve 
çok yerinde yazılan bu küçük. 
mektupların bir büyük Jr.uauru 
var: 

Dil ve YllZI yanlışı! ••• 
16 satır :içinde tam 18 tane 

yanlış!. .. 
cSoğuk - Souk> gibi bağııladt

ğımız iki yanlış da caba!... 
Halktwn yardım istiyen höylo 

imzalı bir mektubun bu kadar 
baştan savma yazılması maksadın 
büyülc.lüğücıe hiç uygun değildir. 

Bay ve bayan 
Edebi roman tekniklerimizden 

biri de - eescr Cinnhuriyct dev
rinde yu.ılmış olu bile - isim
foıin sonuı birer bey, hanım, 
beyefendi. pap hazrdteri elde· 
mektir. 

Bunun son örneğini yeni neslin 
en kuvvetli romancılarından sayı
lan bir bayanın eserinde görüyo
ruz. Muhnrrir romanına: cÇam
lıınn altından kahkahaları yükse
len gençler, Mümtaz Şefik beyjn 
gürliyen scsile durdular ... > <liye 
ba§lıyor. 

Anlaşılıyor k.i kalem erbabı 
- öz Türlı:çıe aavaşımıza rağ
men - :hala fU cbay ve bayan> 
lcelimelerini orıayJamış değiller
dir!.. 

Bob stil 
Hayri Muhiddin arliaClatınıız, 

gençliğe hahız yere ibir cBob .tib 
daınguı vurulduğundan fikayet 
ec:liyor. Gençliği böyle bir telızil· 
dea uzak tutmak elbet en ~i ni-

yetlerden biridir. 
Anca:1c cNarçın bey->, cTango>, 

cZiippe>, cMa.hallebiei> Te ben
l'Crleri gibi nihayet hn fantezi
dmı ileri aidcmiyen cBob etib i 
korkunç ve tehlikeli bir mi.naya 
almak yersiz bir vehme dü~ek 
olur. 

Karda yürümek 
Ar.ısıra sazete sütarılannda n<e 

kadar veciz fikir yazılan ( 1) çı
kıyor, bilmem hiç dikkat ettiniz 
mD •• 

Geçenlerde bunlardan bir tane
sine bir dok.tor sütununda ra9lla
dılc.. Bu c.Karlar eriyince naeıl yü
rürneü?> iba,Iığı altında yazılan 
bir yazıydı. 

Yürümekle dOktorluğun ne ala· 
kası var, diyeceksiniz amma karh 
haıvalarda yürümenin yalnız dok· 
torlukla değil, çıloltçılı.k.la, kınk
çılıkla pek büyük alalcaa olduğu
nu hu lq anlamıy-.ı kalmamıştır 
aanırızl .. Bu bakımdan bir <lok
torun okuyuculanna karlı hava· 
da yürümeği öğretmee.ini hiç ya
dırgamamalı 1 •.. 

Yalnız: sayın de>ktoc, öğütlerine 
hatlar~: cKarlı yerlerde yü~ 
mck için lıer feyden nvel aağ-. 
lam ayakkabı lazımdır ... > buıyuru-
tyor. 

Bu ıtıpkı ba:-u~ hikayesine !beıui· 
yor. Bir meydan muhar&'beaini 
kaybeden hal kumandanlara: 
- Neden lıiç otp atmadınız"> .. c:li-
7e •ormuı. - MU.Ude buyurun, 
.ebeplerini ..,.almt., demifle\"" " <.. 
-.rvela barutumuz ,.oktu ıefendi
miz ... <Üye eöze batlayınca, bal: 
- Yctez, demit, öteki sebepleri 
aaymap lüzum blmadıL. 

ar an aoz eruuzı, as& mm bnna· d B k. . o· diy V• -ıülJerine kadar gönderdiler. Müt- 'Da s o amaz. un ar anca ya ın 
Iar. İ&tanbulun güzel, yepyeni bir vakr ır. Kaunlda k~~':'1_11rik ırb hecebgı tcfikler gerek müsnit üslere malikiyet mın.tnkalardaki harekata tahsis edi· 

-L:ıll • d~I vı rc:l YO tur. ) I .MllrC' a U ar C ) b•ı• J 
mau esane ..,.. ... ; ort.._ag a an le d. ik baha. 1nı d .. d itibarile ve gerek taarruz hedefi bul- e ı ır er. 
kaim~ ölü mahı:enlerine diitlüm sa· ğ~nbi: t:cavü~ n:tic:!l~d;';p:!~t; ~ bakımından denizaltı gemisi Müttefik devletlerin denizaltıları• 
mrıını:ı. Ve hinaonaleyh düellonun en eski kullanmnğn daha clveri~li dununda· na gelince; ,bunların miktan takri· 

Bi:- de. bu mahallede oturanlan kaidekrine göre de •ila.hlannı ıeç· dır!ar. Japon d~n~a.h~larınm: Ha- b~n yüz gemi~<: bnliğ ~lmaktadı~ ve 
düşününüz. Sabahleyin pencerelerini mek kendisine dü,er. Nihayet waı adalarına ve Fıhpıı:ılero konvoy yuzde aekaenını Amenkan denızal• 
8 ,.." bu zavallıların ilk görecdderi • • • halinde gelmesi icab eden Amerikan tıları te~kil etmektedir. Bu denizal· 

....-· cZıra yumuşak huylu atm çİfteaı • '- • k ı · · k 1 t 1 d t..! k J d l şey, kolları pril~ çarpık tabutlar- ktir t~vıye m·vet ermı ar§ılıyarak bu ı • ar an wr ısmı apon a a arı et• 
dır. On.lar ciia-lerini tue havaya. . . . pe • . .. nakliyata mümkün olduğu kadar za- r:ıfmd~ ve Japonyad~n harp sahnc-
gözlerini taze bayata açarken, kartı· hı~~etmı v ~r~aya koyan .. bır 1::k yiat verdirm~k için bu istikametler- eme gıden yollarda hır kısmı da J n• 
laruıa bütün çirlünliğile olanca kor· fAJn oldugu ıçsı hunu~ ~oyle 0 • dela bareki.t mıntakalanna sevke· 1 pon kıtaiannın ihraç edildikleri mm• 
kundulu il 'T" h aleti · ala- ı111da ppcak da degı~ . dilmiş oldukları tabiidir. Bunların 1 talcalarda av aramnktadnlar. Üalc-

Duydukelano 
0 '!_'_· ay t•• erı ~ll'tiiy. Keza bu l 25.000 tayyare hangı dü.un"n nakliyatını Amerikan li- ri Filipin, Felemenk Hindistnnı ada· 

nır. ncr n10 or sesı - d 'L ·'- •--- •- ) .-- l · · l . • . . P ed • L--~ n.-ey ana .ı;;onacıuı;, nereye ~fl .-u • manlanndan çıkarken karşılamaları an ve Sıngapurdur. Amerikalılarm 
.~ urp= yt!ID.Cer'a.;; ~ lruulacalc, onu da düşünmüyoruz. da\ıa ideal bir hareket olur Ancak ı uzak mesafelere göndermek üzere 
~t~ bir ..;....~ Y~ettirikli- Bu :imal~h yapanla~n - dah.a timdi- bu hare.ketten istihdaf cdil~n mak· denizaltı kruv::ızörleri Japonlardan 
ii. veya, bot bir tabutun çıkarild v den Afrika kıta~ını buyuk bır tayya· ead, Amerikan limanları önüne hü· az~ı~. Amerikan denizaltılarının ek
ı:örülür. Akşama kadar bunları g! re meydanı h!"lıne ko~~Y~. bat1a· yük miktarda denizaltı gemisi gön- aerm l 000 • 1 .. 00 tonluk olup bir 
.. •-~- at bir ad ba dıklarını, genı.ş yapraklı uatuva or· _J ·- -'le ld d ' ı_ı.. ·ı· c.!efa aldıkları mahrukat la dokuz bi;., 
nıp ya._u- y an amm. I I . uermmt e e e 111'Vl ır . 
... 

..!--- h aleti md • man arı atında gizlenecek tayyare-- A b j 1 A .k h"ll mil uzağa gidebilirler Maamafih Ja• 
Orauuç ay er aras a ıreçr4:9 !erin bir menzilde Roma ve Berli- . ca a apon ar.. merı a -~ • .. e- 1cı· il . . 

ceği kabuslu uykuyu tasavvur edı- ·ıu .. ·ıd T '-·- lrıne ne kadar denızaltı gemuı gon· pon na 1yat yo arına yakın ve hıl-
nı·.. ne, 1 vedya ukçl ~C:nzıd c;_ b0~1 _";~ dcrebilirler? Her ne kadar Japon hassa Çin denizirjn cenup tarafında 

••·· <taarruz e ece enru e :..a u .::ur hah · · • ı· d ki d . · ·· 1 diki · - h ) ·· · 
t . .. . ali · · . . . . rıye:sınm e ın e enızaltı gemı· us en erme gorc un ar muessır 
tte, tehna guzel bır mab e.uım yoruz. Bu ışler ıçın Amerıkalılann ·ı· •kta t IA d V•ts surette kullanılnbilı"rler 

t bul B _,_..ı• • b ahiret da .. d " mı rı amamen ma um egı e . 
?rttsına stan eıauyeu u paraııı ' eanayıı C. zamanı da, de denizaltı kruvazör denilen 2000 ı Şimdiye kadar ne Japon •e ne de 
ıstuyonunu kwmuttur. Burada otu· petrolu da vardır. t 1 '- b .. .. k t" 28 l 200 Amerikan denizaltıların~ gemi kaf-ranlar d h ·· ··ı.. k anlan- An k b" . kl d·v· on U1'. en uyu ıpten , •

1 
ı 

a er KUD o ~ ~ • ca ızım a ımızın erme ıgı 1400 tonluk 30 ve 800 - 1000 ton- leleTini yakalıyarak toplu bir halde 
na ulu'lamaia mahkUnı edilmitler- nokta ıudur b·· "ki · d · h b 1 d' · 1 luk 24 ki; ccman 82 denizaltı ge-ı ucuma gcçtı erme aır a er ge • 

... K~ndi ba~lanna tayyareler io gö- mis.ine malik olduğu (küçük deniz- memi§tir. Fakat Japonların bu u~u-
Eakiden. daima ölümü hatırlatan ~emıyecekleri gibi yalnız tayyare al.tılar hariç) tahmin edilmektedir. li.i Almanlardan öğrendiklerine ~ 

«Ah; Melokülmevb, «Velbisü ba- ıle de zafer kazanılamaz. Binaena· Japonya ile Amerika arasındaki fırsat bulunca tatbik edeceklerine 
delm~vb ~':halar;iJc oda davarları- leyh 1943 aen-e.si.nde 125.000 tay- mesafenin uzaklığı ,göz önünde tu- jhtimal verilebilir.. Maamafih harp 
nm ıüalendıgı devirlerde bile ce1U11e yare yapmakla Jf hallolunamaz, bu- tulacak olursa 5500 mil tutan bu ! sahalarına Amerıkan nakliyatının 
İf)eri berkesin RÖremİyeccği yerlerde na göre tı!G'yareci ve tasaıvvur edi- mesafeye ancak denizaltı kruvazör- ancak bugünlerde başlamış olduğu 
yapıla". buna ait mahreme de cami len 1 O milyonluk kara ordu.uı-ıun )erin g&ıderilme:;i bahis mevzuu nazarı dikkat-e alınırsa Japon deniz
aJtlanndalci mahzenlerde pıenirdi. da Yetiıtirilmeai gerekir. . I ola.bilir. Bu tipten 28 gemi mevcut a_ltılarını~ .konvoyla~a hücum etti~]e• 

Buaüa olanca ricümüale ,ebri ırü· İş buraya gelince çatallaıır. Zira olduğuna göre bunlardan Amerika rı haherının gelmes:ı yakındır. Oıgcr 
:r.ellcştinneie çalqD'ktın tefırin giizel bizim Radyo gazetesinin hcaahma sahillerine 1 O - f 2 gemi gönderil- taraftan . Amerikan denizaltılarının 
bir ,-erinde bu ahiret faali etine ne göre mesela l O milyonluk ordu iç.in mcsi mümkündür. Bunlar bir defa da Arnerılc.adan kalkarak harp sa• 
l:.uyura}ur? Sebir d .. ınd..J bot ar• 200.000 teğmen, 66.000 yüzba§ı aldıklan mahrukatla 16000 mil kat- hı:sına gelmeleri zamana mütevak• 
salarda bu ~)er için ayT&J.cak bir yer ve hepsinden daha mühim olarak edebilirler. Denizaltı kruvazörlerin kıf olduğundan bunların da ancak 
mi buluıumıyor? ~ alb otobüs, üç 415 korgen-eral, 1 ~O orgeneral la- üslerinden Amerika sahilindeki ha- son giinler~e Japon nakliyabna t~
bet hJıtn parçası ıar dlfU'lSma çıka- zımdır. 1943 aencaıne kadar bunlar re-.kit aahasına varmak için hiç dur· arruz etmege ba§ladıklarına şahıt 

Kıskançlık yüzünden 
iki cinayet 

n1amaz mı 7 Bu çirkin ,eyleri, onla- ı:_:uıl ye~~ Hazar?a ancak 6-7 madan 1 6 - 18 gün seyretmeleri la· olm~.k~ayız. . . . • 
nn yakışık aJ.caklan yerlere götür- ~en komutaruna aahıp olan Ame- ZJmdır. Binaenaleyh Amerikaya gi- . Hul~s~; Pasıf~teki dc:n.ı.zaltı ha_: 
melt için ne bekleniyor acaba?.. rıka 415 korgencraJı n-ereden bula- di, geliş müddeti bir ıcyı tecavüz hı her ıkı muhnrıp taraf ıçın harekat 

cak} En kısa bir zamanda yetifme eder. Bu denizaltıların Amerikan sahasının '\-Üsati ve ayni zamanda 
Cemal Refik müddeti bir korgeneral için belıer sahillerinde kalacaklan müddet ise dağmk vaziyette bulunması aehebi-

-"""'""'"'""'"'""'ıu"'""'"""'"''"'"uııııHııı derecede ~ sc;ncdcn .. 20 ıse:nedir. azami bir aydır. Bu müddet znrfın-j 1 ~tlanti.kteki denizaltı harbi dere-
'- - '- G · d d 'L ,_ daml Bundan qagı hızmot aorenler de bu da torpili erini rok iktisatlı kullan- , ce,,mdc tıddet ve kesafet nrzetmc• 

ayrı~ anı a ın a wr a a . . d·ı b"l' d . _.1 • :ır k d" Şa --•- d w h ı.._ b t v ha 1 Ah ~ tayın e ı e ı ırae e ıstemıen lıız- mak mecburi .. •etindedirler Ge..,.i me le ır. yet u~ ogu arp 
ocra er ourmaga tarNJtır. - . -·'-] ~ · .,.. --L • A "k d 

ed t .'L a b" ) I · · · b. ı.. 'meti yapamıyaCdJC annı bir Mirii ve· vi.i Amerikan sahillerinde harekat ~nesıne merı an or u ve malze• 

Bir koca karısını, bir ~enç rakibini 
öldürdü, eski dostunu yaraladı 

m a.;r r ır efllle erı ıc;ln ır .11.aç k . b. ) · A l ·· • 
defa bafvunnupa da Muzaffer bu ayı ıze A an ath zannederim. için 1 O - 12 deniz.altı gemisi mühim mesı vustra ya uzerınden ve yahut 
te1'lifleri reddoet~t.ir. J:Iattii. ~u kadar. b~l subeyı ve bi'r kuvvet teşkil etmez. Lakin Pa· Afo~anın .. ceı:ı~undan dola~mak 

ıı..a_ __ ·ff- y . d t ean· ·1 1 o mılyon ınsanı yeb§t:irecıek kadro nama kanalından garba gerecek bü- aurctıle gondenlecek olursa Japon 
ınuza -· enı oa u ı ı e eo· d b l ·ı " ckniza] la ,_ · • • Lıkta giderken Ahmed kendilerine ner en u una.ca~tır .. Hazarda an- tün Amerikan vapurlannın Japon ~ı nnın, ~bu nas:.lıyah :ı~ a? 

raalamıı birdenbire bıçağını çeke- c:-1: 20~.000 .. ik.i!ilık bır orduyu y:- denizaltıları yüzünd-en konvoy halin- ct~dc.? çok guçleşccck ve hatta 
.... 

Dün ikıekançlık yüzünden iki cina
yet olmu~tur : 

1 - Ü.sküdnrda oturan Sait bir 
müddeıtf!lllberi karısı 18 yaşında 
Sulhiyenin hareketlerinden şüphe· 
lenmeğe baglnmıştır. 

Dün Saiı Kanlıca caddes.inde ka· 
nsı Sulhzyc.1 e rnslamış, yanına yak· 
laşırken Sulhiye kaçmağa başlamı~
tır. Durmıısı için bir kaç defa ses
lendiği h alde Sulhiyenin durmama.· 
eından büsbütün hiddetlenen Sait 
cebinden bir tabanca çıkararak ka
nsının üzerine Üç el ateş etmiştir. 
Çıkan kurııunlnrdan biri Sulhiyenin 
sağ elinin bileğine rnslamıştır. Ka
dın yaralanınca durmuıtur. Sait bu 
defa da bıçağını çekip Sulhiyenin 
iittrine atılmı§ ve bıçağını kadın111 
aai': memesinin üzerine eaplan11§tır. 

rck üzerlc · bl t M ffer ~tırmege musaıt :kadroya -.L..ip de ve harp gemileri himayesinde mumkun olmıyacalc:tır. Buna muka-
rıne a m11 ır. uza l A ~ı.. '-"'!!: 1 v bil A tr 1 . al l" la 

Sulhiye biraz aonra ölmiiftür. ~ııara1c. kaçarken Ahmed bıçağını 0 an .rne~a? tC§ıwatı evve & teg- aeyretmeğe mecbur kalması, bu •. vus a yanı~ ıım ı~an nna 
Vakayı haber alan polisler yctiııe· Ganinin karnına saplayarak bağır- menlen yebştırecek, sonra bUJ1lar-- nakliyata bir çok harp gemisinin uslen-ecek. Amenkııa denızaltılan, 

rck Saidi elinde tabanca ve bıçakla st.hlnnnı deımi tir. Bundan aonra d~n dnha yüksek. rü~liler t•lc- bağlanmasını ve bunların da gün Jaı:onların ce~~~:' doğ~ istil~ hare~ 
ya-ka.lamıılardır. Sulhiyenin cesedi Muzafferin arkasından yetiım.iş, :kul edecek. ve yenı yetişenler de l O geçtikçe yıpranmasını intaç edeceği kctine kar§ı buyuk mam tqkıl ed°" 
muayene ed.ilrnif, aldığı tabanca ve onu da bıçakla .ağ kolundan yaxa• milyonluk insanları mı :reti§tirmeğe tırbndir. cdctir. 
Lıçak ysralarından öldüğü anlaşıla- lamıştır. Muzaffer de kanlar i~ de Cll§layacaklar~ Bu noktalar bakilca- Japonlar Wale adasını zaptcttik- Önümü:d~ki günlerde uz.ak <lo-
rak gömülmesine ruhsat verilmiftir. yere yuvarlanınca gözlerini bn bü- ten çok kan~ık ve zihin yorucu l~ gibi Midway adaaı•ı da ele gc- ğud!1 her iki tarafa büyük mikyasta 

Sait Beykoz müddeiumumiliğine rüyen Ahmed ilcisinin de öldüklerini §eyler. çirccck olurlarsa PaSilik'in şarkında d~nızalh f:ıatckii.bnı tatbik için mü• 
verilmiş, )-npılan ao~unda: sanarak .kaçrnağa haşlamı,br. Fakat Maamafih Ameı:ikahlarm bu:ıılan harekat yapacak Japon dcnizaltıla· mut fırsatlar zuhur edecektir. 

- Kamn hana hiyanct cdiyor<lu. o aırad.a polisler :yeti~reık Ahmedi yetiştirmclc jçin zaman hak.umndan r.-ıın mevcudu bu üslue istinnden A. B. 
~~u~.u~~ kurta.nnalı: :İçin Jt.cndisi- elindo kanlı bıçakla yaknlamıJlardır. sıkıntzya d.üşecekl~ •• zannetmiyo- fazlal~ır. Hele Hnwai adalannı iş· Çocuk Esirgeme 
ru oldurdum. Yaralı Gani jle Muzaffer ha.taba- nmı. Onlar meseleyi kokten hallet- gaJ edebilirlerse deniznlh kuvvetinin K kkü 

Diye suçunu itiraf etmitti.r. Katil neye kaldınlmuılardır. Gani biraz mek istiyorlar. bu mabada da ye- sıklet merkezi bu adalardalci Perl urumunun teşe "'rü 
tevkif edil~tir: ısoınra Beyoğlu ~ bB&ta.Jıanesinde öl- teoeği bda.r para, yeteceği kadar Harbour üssüne intikal edeceğinden Çocuk Esirgane Kurumu İstanbul 

2 - İk.incı cınayet Cie Ka.smıpa- müştilr. Adliy-e doiitoru B. Enver zaman ayırmıya azmetmie görünü· Japonlar :için Amerikanın garp 88• Merkezinclen: Kart.al kazası Maltepe 
ıada ol~uıtur. Kasunpapcla ~ K~ran ~i muayene ecl~eJt 8Ö- yorlar. B~ yalnız .ku~rm~ ve hillne deniznb gemisi göndermek nab.lyesi beledi.ye reisi bo.y Harun 
Ahd med ıle Muzaffer a~mda bir ka- mü1Mmesıno ruhsat vermiştir. .ed:>eıt, hur yaşatmak iftedik:leri Av- iti kolaylaşır ve her defasında takri- ~ı:/: ~uk ~~!:~1 K~: 
ın uzun müddet beraoer ~ u;ı;a!fcrin yar.ası ağır <Jeiildlr. n.pa beknmndan ufak bir mahzuru beon 30 denizaltı gemisinin harekat- muna. 205 ltrn teber:ril etmiştir. Btl 

lar, eonra aralarında çıkan bir bv-- Katil Ahmed Adify.eyo vcı~ "N vardır. O da; Amerikalılann ba kor- ta bulU<ldurulması kabil olur hamiyetli vntnndn.şımıza liTeı$n te.. 
~a üzerine Muzaffer, .Alıro.ed4en tevkif ecliJ.miıtir. · · • cq:ımallcd tam o1aıak ~- Şimdiki balde diğer tip. Japon ~etmeyi bir borç blllrlz. 



... 

Sallife 6 AK'.ŞAM 14 Ko.nunusani 1942 
t:::=:=:-================================================;:==========================;================~==~~~~================================================== 

G~~~~ .... ~,:~sa 11 R ~.~.~O ı ı SiN6APUR KORSANLARI 1 
Elindeki tepsi ile muhasebeden ev-ı de duran Vedadı görünoo yıldırımla % 7_5 933 'l'urk oorcu ı. Il. Hl. ~3.~5 ı 12.30 Program, 12.33 Piyasa. şarkıları. 

[~:: __ :AK_iJliiiB:_ı_-__ v~E __ , __ L_P_A_z ___ El1mE21)
1 I 

r _ .... kalemine cr"'ru ..;;..;;yen çay~ıyı vurulmuşa döndü. Yüzü kıpkırmızı, 12 45 AJ'ans haberleri 13 00 Müzik: Fa-
-. "'?; ;r....... • 5 1938 ikramiyeli ?O 30 ı · ' · · 
çağırdı ve sonsuz bir nezaketle: çuha. rengini aldı. • 5 1933 1lmı.miyeli Ergani ; 1:90 sıl, 13.30 Karışık program (Pl.), 18.03 Hamdun ken.cll kendine söyleniyor-

- Lf:ı.tfen bana da. bir ıhlamur ge- Küçük çekmeceyi, büyük bir tel~ Dans orkestrası ıg 25 Konu"ma 18 45 du. Kava _ Muranın _ .. _ hAklml ~--
" 7 1934 Sivas-Erzurum I 19.68 · · ~ • · -..... .. ...,. 

tlrmenlz kabil mi? .. dedı. içinde hızla itti. kapadı. Ve sanki Kupon kesik j Radyo Çocuk klühü, 19 30 Ajans ha.- mfından ya.klalattırı.Imasından çok 
çaycı biraz evvel ınuh:ısebe mii- anahtarını elinden zorla birisi ala- .,. > 1934 Sivas-Eı·zurum 2_7 19_30 l berıeri, 19.55 Kanşı.k şar~ ve tiirk~- memnundu. 

dür muavininin «buz gfüi soğu.muş!.• ca.kmış ~Lbl onu acele ile k.Uitledi. Ve > 7 1941 0 
iry 

1 1 
tik. 19 ,..7 ıer, 20.15 Radyo gazetesı, 20.45 Bır Yamada. bir :ıralık Hamdunun ya-

diyerek iade ettiği bir bardak ıhla- nihayet küçük kara anahtarı yeleği- cm 0 u s nı.zı - .ı halk türküsü öııreniyoruz 21 oo Ziraat nwa. sokuldu·. 
> 2 l 932 Hazlqe bonoları 56.50 6 • • 

muru onun masasına koydu. Va.kiıı nin e<>blne atarak masasına döndü. • , 1935 Hazine bonoları 16.50 Takvimi, 21.10 Karcığar ve eviç ma.- _ Keşki şu adaya balık almağıı. 
Şakir Raşid de muhasebe müdür Gayet ağır hareketli bir adam olduğu , , 1938 hazine bonoları 27 25 kamından şarkılar, 21.30 Konuşma, :>eni gönderseydim. Ada hft.kiml ııe 
muavni gibi bu ıhlamuru son dere- halde bütün bu yaptıkları ancak ya- 49'25 21.45 Riyaseticümhur bandosu, 22.30 daha iyi anla.şırdın. 

1 sin. d k.k ·· ·· t·· A. Demlryolu tahvUI ı - il _ ce soğumuş buldu amma b ç se ı rım a ı a sumıuş ur. 48 ·~0 Ajans ve borsa haberleri, 22.45 Dans _ Sultan Müslim .,;v,. anlamaz bir 
Ved d .. rd .. kl · 1 rltad 1 A. Demlryolları tahvili lll ;> ~ 

çıkarmadı. Zaten kendisi balıklardan a go u erın a aş arına A. Demiryolu mümessil senet ııs:- müziği <PU. adam değildir. Melfı.i aleminin en bü-
bile sessiz bir adamdı. Koca. daire- anlatınca. küçük çekmece hakkındaki T.C. Merkez bankası 142.50 Yann sabahki program 1 yük hükümdarı adaletten ve doğru-
nin içinde bir gölge gi.bl dolaşır, an- merak artık eon dereceyi buldu. · 12,3,. 7.30 Program, 7.33 Ha.fit P""'°"""m luktan başka bir şey sevml!2. E~er 

ı ede · e e Şaki l:>n.n..ıı- ğ T. Jş bankası nama muharrer v • ..,..- & 
ca.k bir şey sorulduğu zaman ağzını ne n ınc Y r ~-.......... a zı- · 12,65 (Pl.l, 7.45 Ajans bal>erlert, 8.00 Hafif Kava - Mura. ona ka'""". gelmez ve soz" -

ğ b 1 dıl LA.kin b hl T. Lş bankası (hamile ait ) • .,,. 
açardı. nı arama a. aşa ar. u ç T. İş bankası mümessil his. 160,- programın deva.mı CPU, 8.30 Müzik lerini saygı !le dinlerse çabuk kurtu-

Fevkalade terbiyeli idi. Had.eme- para ~edi. dJÇ-ekmece hakkında bir A. Demlryollan şirketi (o/o SO} 26.60 (PlJ. Jur.1 biz de yolumuza - zarar gör-
terle cıza.tı ô.Uniz•, o:bendeniz•. clutle- şey V&•"ııeme ler. Bundan sonra meden - devanı ederiz 
der miSiniz?ıı gibi kelimelerle konu- açıktan açığa sordular. Lakin Şakir Kupon kesile İstanbul - Adalılardan bana "'A bir zarar 

R 'd dl d k b" •~-... A. Dem.iryollan şirketi <% 100) 44.25 kek }" • ... .....,. 
şıırdu. Çalışkandı da... ~1 şe 0 unur ır 11•u"""-a cevap Ku.90n kesik er ısesı gelmez. Onlar karada, ben deniz üs-

Oözleri miyop olduğu icin masası- vermedi. Esklhl.sar çimento 10.85 mezunfarırun tündeyim. 
nın üzerine fazla eğdiği başını saat- On sene, evet tam on sene bu me- Kredi Fonslye 1903 112.50 - Denize güvenmek doğru olınaz. 
ıerc.~ kaldırmazdı seleyi öğrenmek için çalıştılar amma • > 1911 107.50 müsameresi Onlar isterse, yangın kunda.klan yağ-

Kuzu gibl insandı. 29 senelik. me·· fa~'da etmedi... • • Amorti 59__ İstanbul erkek lisesi. mezlllllannın dınrlar ve bizi buradan çabuk kaç.ı-
muriyet hayatında onun gayet ha.fil ikinci hA.dise bundan bir ay evvel tan~masmı ve arala.nnda birlik, nrlar 
surette olsun bir kere btle hlddet- oldu. Bu set.er Şakir Raşldi çekme- • ' Kupon 1'45 sevgi ve saygı duygul:ı.nnın kuvvet.- - Yangın kundakları nu dedin? 
lendiğl. hiç sinirlendiğ'i gfü'ülmüş de- ceyi kanştınrken dairenin e~. muz.ip, Türk altını -2

9
·
95 lenmesinl temin için yapıle.n senelik: - Melailerin yangın kundaklarını 

itildi. en çok konu.şan memuru Süleyman Külce altın bir gramı 4·30 mutad topla.ntılan 17/1/942 cwna.r- duymadın mı? Sahilde sa"""'~ı ...... bir 
·· d.. Osmanlı bankası (banknot) 3 10 ~· 

Scnra 29 uzun yılını geçirdiği bu gor u. .. .. _ .. · tıesl. günü Parkotel ~ salonunda o- saatte yüz kundak atabilir. Bunlardan 
,...~ bi n\ro,,~ "~ .... t Londra üzerine 1 sterlin 5 20 

büyiik dairede ne odasını ve ne de ~en ay. r ~ ...,.u ...,u un_ me- Nevyork üzerine 100 dolar 129.2~ lacak ve saat 14,30 dan 19 a. kadar birinin gemiye isabeti kafidir. Hepi-
mas:ı..:;ını değiştirmi'i değildi. murlar daireden .. ~lardı. Süley- 12.84 sürecektir. mlz mahvoluruz. 

Bu kadar uzun zaman içinde birkaç ma. n masa.sının üstünde dolma kale- Madrid üzer.ne lOO pezeta 
30

_
75 

Yamadanın canı s·"·'dı. 
- mıni unuttux-unu hatırlayınca. e i Stokholm üzerine ıoo kuron Elde edilecek bütün hasılatla, kah- ..........,. 

müdur gelmiş, gitml.şti. Vaktiyle ken- .. .. .. 6 g r raman askerlerim'- kı•lık hediyel .... r - Bt'n Bonıeolulada döğüşc gel-
donınuştu a11nuı11111111m111nuınuınıu:uu110mu111111111u1111uıu1111u _ uııc ıı..: ..... 

di maiy::tinde çalışan memurlar ara- . ... alınac"'ktır. Da.vetı..""ler, metr+~ten medim. Buradan biraz yiyecek alıp 
Işte O zaman on sene .......,eık· ayni Yüksek İktısad ve Ticaret 1\lekteb• ... '-'"' A..,., sında yavaş y:ıvaş terfi ederek onun .. .. ~· • 1 tedarik edilebillr. gideceğiz. Acaba Kava - Mura sulta-

§.mlri bile olanlar varoı. manzara L. Kuçuk çekmece aç1k ve l\lezunları Cemiyetiniden: na karşı ~elir mi dersin? 
Halbuki Şakir Raşid 29 sene evv~l Ş~r .. R:a.şid. önünde... Süre~la Mektebimlzin 59 uncu yıldönümü İlk ögr"" etim - Kava - Murayı sen benden tyi 

«Kuyudatı sabı.kaı> kaleminin pencere goz goze gelıncc adamcağızda muthiş müna.sebetile lG/1/942 cuma günü sa.- tanırsın! O, senin adamındır. Sultan 
yanındaki şu köşesine dikilmiş bir bir şaşırma. Çelancceyi hızla., telô..şla at 14 de mektepte yapılacak tören ve Maarif vekilliği tarafından neşre- Müslim'e boyun eğerse kurtulur. 

11- 'b· ·d· y 1 d"' kı ld · kapatış• . sa.at 16,30 da Taksim Belediye gazi- dilmekte olan bu Haftalık gazetenin E"-- ? a5 aç gı ı ı ı . er n _n mı ama- . · · .. . - ;5mezse .... 

Tefrika No. 10 Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ 

- Sus! Bana bu hilekAr sultal}.ı 
medhetme! Ben onu senden iyi t.am
nm. 

Diye bağırarak dolaşmağa ba.ş.Iadı. 
Tl - Pi soğuk.kanlılıkla işe ıkanştı:· 
- Paranız varsa, verin.. Kava. -

Mur:ı. başka. türlü kurtulmaz. E~t 
onun yüz altın değert yoksa, kolunun 
kesilmesine razı olursunuz! 

Sultan Müslimin teklifi çok ağırdı. 
Fllipinden alınan korsanlardan bir\ 

o sırada. ortaya atıldı: 
- Üç yıl önce ben burada. ldim.. 

Kava - Mura bir küçük korsan ge
misiyle llmann. gelın.lşti.. sahilde bir 
kayıkçı ile kavga etti ve bıçağını çe
kip savurunca, kayıkçının sol eli bile
ğinden koptu, denize düştü. Kayıkçı: 
«Adalet isterim• diye bağırarak sara.
ya doğru koşuyordu. Bu esnada Ka
va - Mura gemiye kaçmağa ve derhal 
limandan uzaklaşmağa muvaffak: ol~ 
mu.,tu. 

Dedi. Korsanın bu şehadebiyle de 
anla.şılıyordu ki, Kava - Muranın tev
klti boşuna değildi. 

Yamada bu hikiyeııin hakikat ol
duğuna lnanm~tı. Fakat, K!ı.va. -
Muranın bir elini kurtarmak için yü2 
altın verecek parası yoktu. Olsa. bile. 
Slngapurda ona para. lazımdı; Buro
nide sultan Müslime yüz altın haraç 
vermesine imkan yoktu. 

Yamada çok müşkül bir durum için
de ne yapacağını ~ırm~tı. 

••• 
Kava - Mura'nın kolu 

keşilecek mi? mı.s, bir tek adım atmamıştı. Işte .. o .. .gundenben arka~larının. nosunda verilecek çay davetiyelerini. 96 ve 97 nci sayılan çıkmJ.%ır. _Ateşte yanar. 
F t? ka t halinden hiç şikayet ettiği gene .?u.~un meraklarını Şakir Raşi- aldırmak üzere arkadaşlarımızın ~a- Yamada. gözlerini açarak hqmur- Takako babasının yanma yaklaştı: 

gorulmüş değlldi. Hatta kendisi 15.- dl::ı kuçuk çe.~ecesi reşkil edJyordn. ğıdaki adreslere müracaa.tları rica o- Beyoğlu H:ılkevinden: dandı: - Kava - Mura Japony:.ı.da tanın-
kırdı seylemek zorunda kaldı~ı ıa- Al-tık kendısıne açıktan aç1ğa ta- lunur: 15/ 1/ 942 perşembe günü Hn.lkcvi- _ Sen de beninı ka.nımı büsbütün mış bir Samurai [2J idi, baba! Kor-
manl:ır da hay:ıtından m~mnun gö- kılm:ı.~a başlamışlardı: 1 - Cemıyet merkezi: Galata. Ta- mi.zde bayan Melek celal Sofu tı:ı.ra- tepeme çıkardın! İçime su serpecek sanlığa başlıyalı çok olmadı. Onun 
rünürdii: - Ust:ıd ... Allah aşkına çekınecen- hir han, Mehmet Kavala Tel: No. fından verileceği evvelce ilan edilmiş bir şey söylemedin.. hatıralannı ve yararlıklannı unutmak 

Enrasını seviyorum derdi otuz d~ ~e var? .. Muhakkak eve götüreme- 42673. olan konfeı'anS, konferanscının r:ı- Gemlnin arka küpeştesinden Taka.- nankörlük olur. Ada hakiminin iste-
yıl.ı •·akın bir zanuı.ndanberl çok dığın baıı eski aşk mektuplan olsa. 2 - Mektep: Talebe Neşriyat ve hat.sızlığı.na 'binaen ~ka bir _güne konun sesi işitildi: dlği parayı verip Kava Murayı kur-
alı.ştım. Adeta şu bina il,p.ııci b1r evim gerek!.. Yardım, bürosu Rıza Ak'bora Tel. talik edilmiştir Te-Sbit edileeek gün - Baba! Sahile bir Rişka. [1] gel- tarmalıyız. 
oldu. ·- Hele hele ... Kimbilir o mini mini No. 21523 aynca ilan edJlecektlr. dl.. içinde iri boylu, başı tüylü bir Yamada goolerini açarak: 

Ayni odada beraber çalıştığı gen~ çekmece ne derin, ne ateşli hitıral~- adam var. - Benim o kadar param yok .. 
arkndaşlan pek şakacı insanlardı. n koynunda saklıyordu ... Söyle, söy- ZAYİ - Eminönü nüfus memurlu Tu". rk Oto R*ı no Yamada nzaktan baktı: Deyince, korsanın kızı boynundaki 
Meeelô. kendisini daima: uÜ::.tad!.9 le... ğundan aldığını nüfus tezkeremle - Bu mutlaka. sultanın adamların- incileri koparıp babasına. uzattı: 
diye çağırırlardı. Halbuki Şakir Ra- - Belki de güzel bir kadın fotog- ·trik.otaJ ve çorap kooperatifinden al- LaringOIOj"i dan blrldir.. -- Bunları al.. Sultana götür. Uma· 
şid bu sözü blr türlü kendisine ya- rafı!.. Vay hain vay ... Her gün küçült dığım cüzdanlanmı zayi ettim. Yeni- Sahilden gemiye ~ret verdiler. rım ki, istediği paradan daha değer-
kıştır:amaz renkten renge girer, pek anahtannla o çekmeceye demek bir sini çıkaracağımdan eskisinin hükmü Cem iye tin den: Yamada sert bir sesle ba!tırdı: lidJr. 
ziyade utanır: kı:,dını kilitliyor, hapsediyorsun. Oda- yoktur. _Haydi Hamdını .. kayı~ atla. Blı: Denizciler hayretle birbirlerine ba· 

Rica edcr4m, bendenizi mahçup da kimse olmadığı zaman bir zin- Kadirıa Şehsuvar bey sokağl No. Senelilc kıongrem.iz 19/1/942 pa- haber var .. şu adamla. git konuş ba.- kıştılar. 
ediyor.mnuz?. Bendeniz kim? üstad- dancı gibi gl.dlp çekmeceyi 1'Çıyor, bu 37 de mııkim 324 tevellütlü Ali zartesı saat 18 de Etıbba Oda.c:ında. kalım .. ne istiyor acaba? Yamada gülümsedi; 
lık payesı kim?. diye kekelerdi. güzel kadına hayran hayran baJa.- oğlu Mehmet Ali Çabuksezer yapılacaktır. , Hamdun kajığa atladı, sahile gitti. - Bunları sen annenin hl\ttrası ola· 
Yalnız •Kuyudatı sabıkaD kalemin- yorsun ... veıevki kilit kürek altına. Yamada güverbed.e sa.b1rsızla111- rak küçüktenberi boynunda. taşıyor-

dcki g~nç memurların son derecede sakladığın güzel kadın bir hayal- ZAYİ - Arapglr nüfw; memurlu- Bayan aranıyor yordu. dun. Tanınmış bir Samuraiyi reıa.-
ınerak.tnı uyandıran bir şey vardı. Şa- den, bir fotoğraftan bile ibaret olsa. ğundan aldığım nü!us t~keremi ve - Keş_ke şu uğursuz adara. tığrama.- ketten kurtarmak için gösterolğin bu 
kir R:ı.şldln ma.sasmın yanında du- gene esrarengiz -bir~ .yapıyorsun de- libera~~de Eminönü yabancı asker- 7 yaşında bir çocuıa bakmak ve saydık.. yat·arhğı ölünceye kadar unutmıya-
rau uzun dolabın en küçük çekme- mektır. GkU cOüzeller zinda.nclSl> ·k i'......,...nde mukayyit sa.kat rapo- her türlü konforu havı blr apar- Ti _ Pi, reisi tooeııi'.Ye ç:ıl~tı: cağım. 
cesl!.. gidi!. _ rumu kaybettim. Yenilerini alaca- tımanın idaresini deruhre edebi- _ Merak etmeyin .. Ham.dun bu işi Ti_ Pi hayretini glzliyemedl: 

Evet bu çok esrare~ız bir çekmece - Kuzum üsta.d söyie ... O çekme- ğımdan eskilerinin hükmü yoktur. lecek ciddi, na.mw;.lu ve Uya.katli halleder. İrap ederse sultana onu - Kava - Mera gerçekten t.alihll bir 
ldl. Yirmi dokuz sene ~inde Şakir cenin lçinde eski bir qkın izlerını.. 331 doi;umlu Malatya Arapgir bir lba.ya.1;1 a.ran1yor. 49383 numa.- gönderlı-iz. insanmış. Ta.k.akonun bu fedakArlı-
Ra.şidin orayı bir arkadaşının· ya- elde ~alan enkazını mı ~yor.sun?. Yakan Yayanlı köyünden ölü ra.yıa. tele-fon edilmesi. Gemide Yamadadan daha. fazla .he- ğını b:ıbasmdan ziyade Kava - Mura 
mnda açtığı hiç görülmemişti. Yalnız Bütün bu alay dolu cümleler karşı- Ahmet oğla Mevlıid Köscoğtu 1 yecana düşenlerden biri d& korsanın unutmamalıda'. 
iki kere Şakir Ra.şid burayı karıştırır- sınde. Şakir Raşid giiliim3emi?ğe çalı- 1111111H11•111111H1111111111111111111111111111111H11111H11H1111111111111111 kı1.l idi. Takako, Kava - Murayı sev- Yamada. lncl dl.zlsini bir mendile 
ken yakalanml§tı. Ve bu lk.l h:idlse ~ıyor: dlğlni şimdi anlamıştı. Kendl kendi- koydu. Hamduna uzattı: 
de arkadaşları arasında büyük de- - Ne haddime düşmü., elendim? .. ra.r perdesi. bir türlü kaldınla.mıyan yelpazeyi sallamağa. bıa.şl.a.mı,ştL Şa- ne: - Haydi, bunları al, sultanın me-
dikodulann çıkmasına sebep oldu. jjk Bendeniz kim? ~ kim? .. cevn.bını çekmece şimdi gözlerlnllı önünde açı- kir Ra~d evvela bunun farkına var- - Ya gelmC'LSe?... - muruna teslim et .. ve. sultana benden 
vt..ka şöyle gerH: veriyordu. lacaktı. Ad-eta hepelne hafif bl.r yü- madı. Süleyman: Diye üziilüyor ve kalbinıı\ çarptığı- selam götürmesini de sôyle. 

On sene evvel bir öğle paydosu ıaı. Geçenlerde fevkalade bi.r h~ rek çarpıntısı gelmişfıl. - Ne sıcak, ne sıcakL. diye mü.ba- nı hissederek a.şağı yulta.n koşuyordu· İki tekerlekli R~ka sahilde duruyor 
Haziran ayının pek sıcak günlerin- oldu. Şakir Raşid bir ~ ıçtn Adana- Çilingirin kilit içindeki aleti küçük l.Ağalı bir tat7.da yelpazeyi sallayıp ve sulta.n111 memuru cevap bekliyor-
den biri... Dairede Şakir Raşidden ya gitmişti. Umuinı müdüi onun kA- bir çıkırtı yaptı. Ondan sonra mini eğlenmeğe ba.şlayınca başını çevirdi Aradan çok geçmedi; Hamdun sa- du. Hıundun incileri aldı, kayığa :ıt-
ba.şka kimse kalmamıştı. Çünkü 0 lem.ine alt çok es'k:1 bir d00yabm çı- mini çekmece açıldı. Müdürle bera- "Ve onu gördü. hllden döndü .. gemiye çıktı. Yamada., ladı, sahile do~u gitti. 
hiç biı" zaman öğle pa.ydoslaı'lnda. dı- k.anl.ma.cnnı istedi.' IAk:!.n buradaki ber bütün memurların başlan o tara- Ve işte o zama.n pek müthiş bir nın ilk sözü ~ oldu: Takako babasiyle beraber güvertooe 
şarıyı:ı. çıkmaz, gazete kağıdına sara- binlerce. dosyanın fihristi ~a Şa.- fa çevrllmişti ... Herkes hayret içinde şey oldu. Şakir Raşiıd bir da.itikada - Kav:ı. _ Mura nerede1 sabıı·sızlıkla Kava - Murayı bekliyor-
rak evinden getirdiği yemeğini daire- :ıa~aşıdd:ü~~unur:.rln;a:.t~~ idi. Çünkfı çekmecenin içinde bir nI- -bamba.şka bir insan haline girdi. Ha.mdWl, korsanı 5i.nlrlendiren bi.r du. 

_sinde yerdi. Gene böyle. yapm.ı.şLı. ının un g ~ • 1 em~ paze vardı. Tüyül, şık beyaz bir yel- Gooler1 döndü. Yüzü ~osmor kesildi: ta.vırla. cevap verdi: Acaba Taka.konun il1cileri genç kor-
·- Yemek i~1n dışarıya çıkan memurlar ve anabtaları da. bı:a'km.a.ğı. un\lt: paı;eL - Bu ne kepazelik!.. Eğl~ce • sunın elinl kurtara'blleceıt miydi~ 

arasında Vedad adında bir -genç da mll§tu. Memurlar bu ~eti umu- Müdür bunu ellne aldı: başka şey bulall'..nd.ln mı? .. diye bir - Kava - Mura üç yıl önce bu ada- * 
vardı. ml mıidüre anlatıtılar~ Müdür: , - Tuhaf şey!.. dedi Şakir ~idin kaplan glbl Süleymanın üzerine atıl- dan geçerken bir Melai kayıkçısını Şimdi sultan Müslimin sarayı önün-

e günü, sıcaktan olsa gerek V-eda- -;- Canını efendlm, bhı çUingir ge- çekmecesinde bu!.. Gülümsedi ve yel- dı. Çocuğu :zıorla onun elinden aldı- yaralamış. Stütan Müslim onu görün- deyiz. 
dın C1!nı yemek istemJyordu. Mahalle- L!.z:~ı~ dola~ı açt.ırınız. Bu fevkalade pazeyl yerine bıraktı. laT. e>c tanımış.. ct:ı7Jniuat olarak ya YÜ2 Burası çamurla sıvanmış üç odah 
bıcide bir sütliçlı dO!'ldurma ile kü- J:ll~hım bır :Lştır. Vell~et o dosyayı Artık ertesi günden sonra bu şık, o .sa.kiıı, o kuzu gi.bl adamın bu hali altı~ verirsin.; ~yahut sôl_ elini kaybc- ve blr katlı bir bina.dır. D~ beyaz kl
çük bi,r bira frnncalazmın yansını lstıyor ... Hemen _bir çilingir bulunuz.._ tüylü }'l)lpa.zc kalemde elden ele do- onlaı'l hayretten dondurmuştu. Biraz dersın!• demış. Sultanın bu te~llfinl .reçle boyannu.'J ve büyült kapısmın 
yedikten sonra daireye dönıiil. dedJ. . . . lır~ıyordu. Tahm1iller doğru ç~ da'ha gevşek davranBa.ydüar Şakir size bildlımek üzere sıı:raydan Rl..şka bir kanadında aAllah» diğer kn.nadın-

- Lfıkin kalem oda.sına girdiği za.inan ?~ b~ .~ sonra. çi..lingir gel- tı. Çekmecede yıllardanberl bir aşk Raşid, Süleyma.nı paı1Çalıyacaktı. L:i- ile gelen. bir memur ~mdi slZtten~ ce- da cMuhammcd11 yazılmış olan sar:ı.
Vedad, kendislııl ı:on derecede ş~ır- nuştı. Müdur de do~a.bın açılmasın- hatırası. yatıyordu. Ve bu y~lpaze kin bu arada yelpazeyi onun elinden v:ı.p beklıyor. - yın önündeki meydanda yüzıden fazla 
tan bir manzara karşısınd:ı. -kaldı. da. bulun~k ıstem.lşit. Ç~:re biz- klmbillr nasıl bl.r kadına. aiddi. alma)'J.o da. unutmam.ı.5tı. Yamada bınıu dUYW?-ca yumtukları- "karfr!lı muhafız halka halinde d!.zil-
0 ~nelcrdenbeıi e$?'n.rını -muqifazo. zat kC!l'disl emretti: Dört gün sonra daire,Ye dönen. Şa- Brte~ günü Şakir Ra:ji.d_becayişinl nı sıkarak haykırdı: mişler .. ~ultan Müsııffi sarayın lmpısı 
eden küçük cekmece- açılriıJtı önün- - Bütün ~ gö'Zleri Wrer birer aç_. kir:Ra..şide se:vet meraklı bir kabul .istffll... Ve b!r müddet SOI}.ra da 29 - Vay ~lça!darl · Bızi tuzağa. dü-ı ônıınde hı.r sedirç otwımuş cevap b~k-
de ~ldr jiaştd duruyor ve ç~kmecc- Evvel! şi.ı küçük çekmeceden başla.1 _ le~ tertip ô1undu. - • • senedenberi P<'k memnun olstuğu oda.- ~.ürd~I.?r de~k. Bizden pa? ·çekme~ _liY,or. (Ark:ı.crı var) 
nln içindeki bir şeye hayran-hayroıı ._ Çekmece l!tı.ldruıda. h1o b1r şey bil- Şam Raşid odada.ı.1 .tçeri girer gir-· sından, ma.s~1da:n ayftldı... Bazan için guze~ bır. bahane. _ _ 
ba.kıYordu. - ...L~n bu vaziyeı ancak miyen. mudürün bu 3Clzlert bütün me..., me>ıı kalem arkadaşı Süleyman: _ biJ: Y~lP'.12eİılli. bir ~nın hayatında Hamdun, sulJan Mü.sll.ıriin adaletin~ lI 1 El ile itillr ii.i tekerlekli küçük 
bir an .sürebildi., · - • murlan. heyecana. düşürmüştü. ~ c- Aman bugün ne kadıir "da sı.- ne mühım bir mevkii oluyor!.. den bahsetmek istedi . .. Faka :Yıunada.1 araba.. _ 

• • Ş.rl.-ir~ Raşld .kaleni odasının 'eşit_ın: demek 29 senedenberl üz.erlnaekl .... es- ~a:k.!.. · diyerek- çekmeçe&n çıkanhın B;.ikmet Feridun Es · çok hiddeLliydt: -.. _:. {21 Japönca «muharip .. demektir.-
---. ır-.. ... ,.... _. - ~. 

.. . 

--- --.---- -
W!iJ ~ · K A D ~ .., . , -ar~ıiida. pek ~~k ~tlerle _!ca;ı. eders~ . eatabilin,iniz.- Vakıa, . ar- -Evet efendiın. · _ - İkin.izin de isimleri çok güzel.~ 

....... .. · &- ~ · ~ ~ .... ...., ·• tılıyotdu •• Sanat.tan çolt~eri. Ç,.&kil· kada~ımtn 8lr..!1m fa§Ctmek doğru de- - Si;ı;den daha genç m:i} · Sualimi- m~:zur götünüz. Hanım ab· 
· • - -- .. - - .. .. dlğf h~de, "Şevket imza.sun taşıyan ğil a.Jl\!118..:.,. aiie .kareı ~lediğim 4 - . '.':Benden-3 - 4 yaı ~a büyQ_lç anız, çok pa'.ça ~azamyor mu~ 

- Aşk -_Ne - macera romanı . tahlılar, hala r<ıoi'bette idi Yelpaze• eempat;İ do18;lt'lsile bunu yaJ:?ı)"orum. - Hemşireniz evli ftı.H Galibe bu ıuale cevap vermekten 
- · ,... • • _;:- - • ••• • • c.i. bu ziyueıtini g(ıy.; .l[endisindı:n Fahrinin bu sözleri. Calibey.i ae· . -- HayJJ'.'. ' -:._~ Sıkılıyordu, ~hin, kızın çekindiğini 

- Tefrika No. 1S9 -;::- - ._ . Nakleden: (Vl • Ne)'· · t.Abl~ aabn almak" bahane.ile ~efı.:. vindiTeeeiine midesini bultrıdı~dı. - Hemşireniz ne- ya.Rjyor ~ ı:> -da görünce; ona cesaret vermek iste~· 
..._y_ ı' ., • • ->:'· . ;._ · - pu göstermek için ressama sordu: Esasen kızcağız, Fahrinin ve ~nin ·siziiı~gibi sanatkir mı? ~ _ - Sıkılmaymız kızmı, hem sizin 
• cıııpaze tacm. JÇCTl guer gım1'!%. istedi: - - &na satacak eserler.iniz ~k bir an bile ü:ttrincien aynlniıyan ha- - Hayır, çalışıyor .. - - '"'= yabancınız sayılmam. Sualime, Oe-'. 

odaya bir gör gezcürdi. Calibenin; ~ Daha çok yatan~ - aziıim~ ınu? -· · - , lcı,ı.anndan fena lıalde eıkılı:yortiu. - Nerede? . vap ~rıneniz. hanım hetn}ireniun 
ressamın yanlıhapnd& ıdiôdıp reeiıİı rna.&ıl.tı renginiz .yelindedir. lld- ~. resaamla göriifi.irken, ·Fali.ri Bereket ven.in ki,- &i ziyaret uzun - Bir mağazadı..aceznedarda.c. _ menfaati icabıdır. Mağazamda ara4 
fırçası, ayakta d~duğunu ~o.rill'n:~ nlhatlo ~siki bii tecı.R ile iyilete· de Cali~ yakJatıtUJ, . elinde· tut- aünnedi. ~htiyar ressamuı, yelpaze- - Çalışbğı mağ.,.Zanuı ifi ~ne? - sıra bo,1aÜln memuriyefler var. Bazı 
gözle&i · garip- bir afevlo parladl, billıainiz. Önümüz de babar; her tuiıi yelpaze modelini te.dkik eder ciyo 11ataea'k eserleri yoktu. - Tuhafiyecilik... - dostlarım da birçok defalar benden 

~ R.:.ısamıh aıhhatiııi sordulııtan İteor• lıaldo.qaia ka1k.anuuz. ~i davrana.rak, ta'tb ~bir ~eşle! 'Konupna,. eski lıabralamı. yadedif; Şabinm ·~eralı: d.an!~lan kabar- ~.ını.uslu·memur kızlar istiyorlar. Bu 
Calibeye döndü!" _.. Şahfu. ibbyar reeHmla görlitGr- - Enfes bir mod8; alil ııebri'k uiesine inhisar ettir. En Dihayet Ş4'· mıştı~ itibarla, ~ualimde, sizin menfaatini-

- Aladnmıyorsiin-~ Ramiz ken, Ga~e de gözlerile yiyeıCek'- ederim. Galibe hanım; sözlerini ku- bm,- <l.oğrudan _doğr~a Galil>eye - O da sim gibi- güzel '\ile zarif ::;-hizmet etmekten başka bir mak-
hanım siz.siniz. Sw t.equ gördüğüm~ mit gibi bakıyordu. Cah"bema 8iİ- laiuıa- fmldam.ııta. • hitap etti: miL _ • • sad yok. Bu hizmeti size yapabilir• 
den dolayı, cidden memnun olclımı. zeiliği. taraveti. gençliği bu ~ Gala>e. mavi gözlerini·yukan kal- - - Yakın<la hana }"eni resimli yel- Galibenin yüzü, bu sual karş19ın- sem, eski arkadaşım Şevket beyi de 
Üstaddan ders alıyorsunuz), divaneye ÇeYirmi§ti. Bıa saf ve temiz dmnca. Fahrinin koyu tiyah gözl'eri- p~ler getirecek. miıriniz), kıpkırmızt kesildi. Bu sualler, sevındir~~ğimden emınım. Size 

- Evet, efendim~ km, mub.akbk dine ıııeçirnıeio az- le, kend..iıııini bagtan ayağ.-a kadar . - · Belki!.. kendisini hem yoruyor, liem cl~- si· karşı ııefk.at rve teveccühünü, hasta 
- Arkadaşım Şevket bey<lon_<Ja- nıetmiP- Bu em.eline vannak için süzdüğünü görerek kıpkırmızı -kesil• - Bu evde oturduğunuzu bana nidendiriyordu. Fakat teveccühünü olduğu lı.ılde, den vermesinden an-

ha kıymetli bir üstad bulamaaımzl ınaddi biçhir fedakarlıktan. çelciıımi· di. Kacağız. bu sa.bit bakışlardan ta· aöylememiı miydiniz)' kai!:anmak istediği bir adamın sual- lıyorum. 
Sizi tebrik. ederim. yecekti Ba taptaze, bu tertetmiz ııırdı: - F:vel:. }erini cevapsız bırakabilir miydi? Galibe, Şahinin bu izahah üzerine 

Şahin, ağzını açtı, Güzell>ahçe 80• 1cız. bndiııin olacak, kendie5nden - İzam ediyorsunuz beyefend4 - Evinizde mi çalışıyorsunuz> - Ben kendimi güzel addetmiyo- cevap verdi: 
kağından arkadaşı Febri b~e ge- t:V'Vel başka biriıılıı el uzatmMma bu eser, o ki\dar güzel değil. Bira.ı - _Evet. tavan kl!lıtındaki oda· ruın. Her halde hemşirem benden - Hem::ıiremin .eylık kazancı alu 
çerken, bu fırsat.tan istifad eederck. müsaade etmiyecekd. evvel, hocam Şevket bey, çizdiğim mızda. daha güzel ve daha zariftir, liradır. Fakat çalu~tığı mağazada 
ıııhhat ve hatırnı eoı::mağa tıeldiğini Fakat Şahin bu ç1ddn ve lı:&tı bio- resimde bazı hatalar ibulmuııtu. - Ail-e,rizle beraber oluruyoreu· - Hemşirenizin adl ne) uzun müddet kalammyacağından kor~ 
ressama anlattı. Ressam: yaderini gizter:ı.eği liizmnlu ~ Fahri. Galib.eye doğru eğildi ve nuz değ!I mH - Meliha! kuyor. 
-Sıhhatim pek fena azizim; gii& du:. sesini alçaltarak devam etti: - Ailem yok ki... İiıtiyar tacir, muhat.abuım ismmı - Niçin) 

c:len günı. eönüyorum. Şimdiden atı- Reasam Şıevık'ot, bUnda.n biık~ ee- - Şab,in beyin, bu ıhusu.staki dü- - Kimses;İz misiniz>" unutmuş gibi görünerek sordu: - Çünkü mağazanın patronu de-
reli boylamağa hazırlanmalıymı. ne evvel büyük bir §Öhret kazanmq- şüncelerini size mahrem olarak söy• - Hayıl', yanımda ablam V8J'. - Ya sizin isminiz) ğişm.iştir. Meliha ise, yeni pa.tronile 

-

,Yelpaze taciri, ressamı teKi etmek tı. ~ tablo&.,. ,ııecıaiıı ta~a liyehi.lirim: Şahin beye, 1ıe arzu - Henı~ireniz mi var~ - Calibe, efendlmi anlatamıyor. (Arkaııı var) 
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Türkiye Cümhuriyet Merkez 
Bankasından: 

10 sene ve daha fazla müddettenberf ..ııipleıt taratmilaa 
U'anılmadığından dolayı 2999 sayıh ımmuıun 41 imi meıHeıd 
mucibince muhtelif Banka ve Müesseseler tarafından Man,. Ve
"1eti hesabına muhafua edilmek Üllel'e Banbmw. dendlm 
JUaJann mik1an qağıda gasterilmiştir. 

İfbu paralar Bantamıa de'fl'edilclltlld lll'lbtm -.m ild 
lene içinde sahipleri veya vlrtslert tanfmdlD ftrab mN•m 
llrazı suretlle İdare meıitezlmfze veya ŞUbelel'fınl7,e mib'acaat 
tdilerek "1mmadıklan takdirde 2794 AJl)a JranuıaJ& tltlıt1 olunan 
Amortisman Sancblma hıt.1kal ec1ecektlr. ' 

Bu müddethı hftan11nden scmra vaki olacak müracaatlarm 
ldlk6msüz a4dolunacalı 8An olunur. 

Ziraat .,,.,, &öalQa ... <• W'1M ..... tıc:Mtta 

'1'L. ı.m " adre. 

0.04 Molla Mehme& otıu Hamn 
O 04 satı Hüseyin nnsest 
U6 ~a km Padlk 
0.16 ŞehirJt ot. 8rueyman Bhı Ali 
l.89 Arap otlu MuRafa Terues.1 
l.87 Arap otlu Ahmet 'M .Abclümııbman otıu Veli 
3.93 Dervlf otlu Mehmet torunu Mebmet 
1.46 Bacı llelunıet tmıan 1'aflse" .IBme 
0.25 Hacı lılebmet mıan Naıtlıe w Ailene 
0 06 Necip cılJa .ibrahJm Teı111881 
0.82 Bacı Balll (!fi Havva 
0.14 Durmuş ollu Hüseyin 
0.31 Namaz otlu Hüseyin eşi Azime 

Ziraat Bankan Kıf1ehlr şabeelam 11/t/NI iullıli tefdla&ı 

0.25 Hüseyin Eyy1lp otlu 
1.- Kara All ot. Hüseyin 
1.25 Karafü1 ot. Hamit 
2.50 Hakkı ot. Haktı 
uo Osman ot. Ahmet 

Dnat ....... ls .. rta .. ......._ 11/C/HI &arlllll tetlia&ı 

1 H Şehir Yatı Mek. Müdür muavlni Hicri 
2.11 Hafız Hakkı Otomobilci 
t.71 ll&Uye 1uacılarmdall TeTfik 
0.81 Balk Slnemumda Klzım 

Ziraat Banbai Seferihisar ajamaua 14/l/MI tar11t• ....uata 
10.-İb.rahlm otla Buan 

Ziraat Bankası Jtepn aJansınm •ıwcı tullaJI teTdlab 

6.44 Oümülcünell Kunduracı Abdülkadir 

Ziraat Bankası btanbal pbesln.ID 10/f/Mt tarWl '"411atı 

15.50 Rıza 
14.35 Zehra 
IHO Mehmet. 

Ziraat Banbsı Çanlan şabeshıln !Sil/MI tarllıH t"41ab 
1.- Çankınnın Dlbat Hane mahaDesncı. Est1c1 Beber Beklr ot. Ahmet 

Ziraat ....... hmir plMIPnta t/l/IO lutbll tndlaia 

1.- Cuma Ovasında Ali Seyit ot. Mehmet 
20.- Torbalı Kara1tuyudan H. Ö?Mr ot. Mehmn 
10.- Dağlozılcadan Giritli Mustafa 
12.- > Melımet otıu Sllqman 
12.- • .. .....,., Çavue 
12.- ,. Ali ot. Bekir 
5.- CUma OYasmda H. Mehmetı ot. Büeyln 

Ziraat Baaba Bİıa ajansının 1/1/Ml tarlhll tncUa&ı 
t50.- Karabip İqe Mem. Yahya 

2 2i Bu.susl Muha3ebe namına odacı Basan 
10.- Vefik 
1.- Osman 

100.- Adil Fevzi 
1.- Müteahhit Baııan 

Ziraat Bankası Birecik Şubesinin !1/8/MI tarihli tndiab 

TL. İsim ve adres 
IG.'7 Halit 
lt..47 llehınet 
2U7 Davud 
24.47 Sadettin 

8.48 Bekir 
ua Nebo 

Ziraat Bankası Van AJanınnm 2'7/81941 tarihli tndlatı 
2.'8 Bacı Numan otlu Mehmet 

12.89 Şirket satış memuru llebmeı 
U8 Bekir 

, .... 
40.-
40.-
25.--··-

8.87 
U'I 
8.27 
f.27 
6.27 
827 
6.22 
6.22 
1.22 
6.27 

12.21 
0.94 

19.4'1 

10.-
10.-
10.-
6.-
5.-

15.-
12..--
12.-

0.42 
1.42 

uo 

n.a 

11.8'1 

Ziraat Bankası Giresun Şubesinin !1/l/HI larbıll leTtUall 
Feridun sade Mehmet ~ 
Çalık cıllu Yani varisleri ve mlan 
MlranJdl zevcesi Rodam 
Çalık olhı Yani varlaleı1 Te lualan 
Ertmez ottu Haralambo 'ft bll'aderlerl 

Ziraat Bankası Çoıtu AJamınm 4/'1/Mt tuaau tndiata 

Baray D. Manika lı:Oyfinden Hilsamettın otıu ömer 
Çorlunun Yulaflı lı:öyüne ait 

> Veli töyibıe ait 
• Bakıça köytine ait 
• Seymen köyüne ait • 
• Yakqplu köyüne alt ... 
• Kara Mehmet köyüne ait 
• Yenlçtftllt lı:öyilne alt 
• İnanlı k6ytlne alt 
• Şah~ köyüne atı 

Sal'a:ym Balçatıı köyflne ait 
Qorlumın KUlnıl1e Mehmet 'UyQne alt 
BaraJm MnmaJunet töJün6 ait 

Ziraat Ba0 "!'A bir l•ltaiala 111'11• &adllll les 'l•Ja 
Cuma ovasından İncebacalı: llutafa 

• > Mu.iılafa otlu All 
• • Mustafa~ 
> > Ali otlu samı 
• > Mustafa PebUvan Abmn 

'l'orbah Dlrli köyünde Abdi otlu All 
Delirmendereden Hasan 
Detlrmıendereclen Baltl otlu Halli 
Ziraat Bankası Aclapuan Ş111Mıslnfn 9/'J/HI tarlbll ....._ .. 

Ballm Hoca 
Basan otlu Halli • 
Ziraat Bankuı Koeaell Şubeslnbı Z/8/MI tarihli tndlata 

Jınlııbetfye köyünden Dilber otla Btileyman 

Ziraat Bankası Yalvaç AJ•naın.m 7/8/Mt &arlbll tndfata 

İsim ve adres meçhuldtir. 

Ziraat Bankası GemJlk Şa'beldnln 18/1/MI tarlhB tndiatı 

Gllıieden Mehmet otlu Mehmet Te İbrahim Damlatma orhaneazl 
İcra Memurluğuna: 

Zina& Ba•lra.p Nuilll .fa_..,h 11/1/MI tarUall *dlatı 

I• Omer Lotfl 

TL. 

S.01 
l.30 
1.50 
1.08 
U8 
t.13 
Mil .. 
uı 
1.m 
U6 
LOI ... 
1.ft 
0.'78 ... 
ı.• 

174 .. 

2.• 
ıı.• ••• 
2.11 
UI 

1.-

8.92 

I0.21 

UT 
4.90 
1.65 

10.SG , .. 
IU8 

11.• 
8.21 

117.73 

G.51 
1.8'1 
1.71 
0.47 
2.13 

2.88 

J3.18 

&.f'I 

3.47 

4.47 
45 47 

2.42 
81.91 

4.26 

3.48 

4.47 
4.47 

9.68 
1.84 
1.7f 

806.42 

l'i .'1'1 
1.47 
8.62 
5.47 
9.47 

15.0'1 
2.47 
8.37 
U7 

675.62 
0.74 

33.97 
19.40 

382.10 
4.47 
447 
4.47 
9.47 
U7 
9.47 
4.47 
U7 
9.47 
4.47 
U7 

1.32 
0.35 
0.80 
0.39 
1.32 
1.32 
3.32 

24052 
3.32 
0.5'1 
8.46 

25.57 
8.0'1 

'I0.18 
1.3'1 

:AB:ŞAM 

~AllODma 

Zllu& Buthe A .... lllbeıdala 1'11/M .... ttflllltl 
Kesik ~;v&lden Bı*1r ft ~ 
Kesit lı6yQndea 1'1bl 
Köse tıllPnden Baan *'1 Buaa 
Jfafta uıbLr -va lıhl&&fa 
6ner•adeBbıat 
Muda .llıpll& -.tm. 
GerduMluı aa.ua YI rtfekali 
~411111- .. 
........... .DdlDUlf 
Rabla 
Yusuf otıu Ali 
Jııhalllıll 8ept lh.ı1 
mnt.ı !MldıDMl ~ 
:leMcı BMah Blar1 
lilkrü Attı. 
Dae kclJlndea Bamı ollu Bum 
Ziraat Bankali Anta!Ja , ......... lt/l/MI tulY ..... 

..... ....... .................. , . .,,.,,.. ............ 
l>emıkll Bulll mı Baztye 

_,... ••t 911..a a,AJlll'la•-· 
....... Belı:.lt 
Dımld 
B. BekJr 

ZlnM ...... 'l'mpUa ~- 19/111111 .......... 

J1lamu HJ1lndeıı ltaruaeluM& cıll1I - llaJwmt 
Jltama ~inden 1tUune1w& -.... ...... - ... .eu 
61U Mehmet 

... & llanbsı Yoqat fabeDlb 11/1/ .. tatall twdlatı 

Bacı a~a mde Ahmet 

Ziraat Bankan beltl K. D. Ajammın 191'9/MO tarlbll teTdfab 
Ahmet ÇaVUf 
l:lraat -. • .._ Giilnar AJamınıa 19/9/MO tarilall -.ıiMa 
Anamur meme. obl11 lılretmen.l Ali Kaya 

Ziraat Bankası Çankm l"a1'esllıbı !t/'9/MI tutlall tndlatı 
ıt..yıçM ~ Emir otlu AJl ftresıesi 

> > Abaeı otlu ?atma vereaell 
• • cebeci otıu Molla ı-ıı vU9!111 
• > O!Jep otlu Ahmet ftl'elflll S11eJma.n ~ 

Çaııtında Yotartçu K Leblebici ır.mJn o11a ilmi 
Çankında Tostmbacı "OR'u Hafiz lltıstafa ve Alt 

Ziraat Banbu Çanları Şubesinin 21/9/MI taıthB tfttlata 

Jıllttl cılhl t.eı ftl'lllerl 
Çankında Maruflu Kerim ata nrislerl Aftfe, Bahaddin, İmıall 
Çankırınm DabtJr'hane M. Bacatılln otta HlleJla pqa FMCeal 
Ane • 

Ziraat .. ..._ Aleera t\Jhım ztı9,INI ...-.. iftdiall 

Bllıba otuDanndan JlaJıdar cıll11 Hakkı 
N lı:6yttnden Omwı ~e 1 ubdalı 
Hacı Ören köyünden Mehmet Te S arbdafı 
Kutluca .köyünden Hüseyin ve 2 arkadaşı 
Hacı ören köyünden Küçük otlu Şültrii 

Ziraat Bankası Meciiözö Ajaumın 21/9/Me tartlall &efdiaCa 

MecltCiılil Tannvermif köy Kavuncu ollu Bllml 

Ziraat ...... lJIH•ıta Ata-m 21/1/ .. tarlllll ._ 'Wı 

Ölü All, tas2banın Bahçe M. Seyretbasan otlu All 

.z.n.ı l)ı•1WJ..Karwmtı ~ W9/9d Wllall tewdlata 
tn~ Ollılan 

Zlnat BUl'kut Ned(, ..,._ •.19/Nt tarihli c.dlatlı 

'Varidat kitti 8aS4 

Ziraat Baaba Mtdr AJıııa • •lt/Nt tullall •dlata 

Belediye re111 All İpet 
Husust 1darenln Sl/3/930 T. Ye 311231 tuftJesi 
ıumu 
Mahnıtu sade Cafer 

Ziraat ........ s ... ,. Şabellnln 'J/11/9t0 &arlllll lıeıtdlata 

Aab.ı 8ım km Turan 

ZINat ...... tstanbul Ş.llabain 7/lt/MI tutldl teıödi 

Yaloftda Rtfat. 

Ziraat Bankası Aqelalr Ajumıın 7111/ffO tari1aJ1 te"1lati 

Ali Rlla 
Ba111 otlu Klml1 
Ziraat Bankası Seferihisar AJansının 7/10/HO tarM ..... ta 

BafklUp 8ırn 
Olman 
Ba.e,hı usta 
ar..& .Banlalll llardln Ajansının 'J/10/Nt tulbll .. P il 
Jılardbı iera Da1fts1 • 

Ziraat 9ppkasl EdiM &ianwn 7/ll/MI tarllall llı•ta 

llMıtQo K1llt 
1lnhlm ollt Adil 
H1111111 JlvbePbe Memurlutu 
Ayn.c:Kh Blkmet 
Şube Reı.t Cemal 
Topçu x. eew 
Ahmet mt.a ~ 
Y&§ar kefili Muslih 
M svak köyünden Cafer ve aııtadaştan 

Ziraat Bankası Mutia~ T/lt/Mt tarlhU ._.ta 
Ulali Hacı HalJt 
Hacı Mustafa 

- . 
Hii.se7ln ~ 
Mutıalı Şerif yereaelerln.den Seyfi 
Mutıalı Mahmut otıu Memiı 
Karabörtlenden ~vuş otlu Mtistafa 
Kızılkayadan Hacı Efendi otlu V6;Y&el 
Bekir oilu Bacı Hüseyin Halil 
Macar otlu Molla Silleyman 
Kavatlıdere nabt~ Tahir 
MullaJı Ali Rıza 
Henzelden Bacı Mahmut otlu Hüseyin 
oenek lı:öytinden ~e otlu lıfahniut CS'fUI 
JCadlr otıu J'atma. 
Hacı Süleyman otlu All 
Veli 

Ziraat Bankan Trabson Ş.belllnln lt/lt/MI ............ 

Çam otlu Şültıil, Nafta, ömer 
Serdar oğlu Galip 
Kara Hasan oğlu Abdürrahman 
Kahraman oğlu Kibar 
Çolakotlu Temel 
Kahramanotlu Ali 
Maarif otlu Mustafa 
Dervif mde Tahir ve te1'11tl Murat ottu Bmbı 
Qolak zade SalAhaddin 
Çolak otlu SalAhaddJn 
Çulı:urçayır karlyeslnden Detınnencı ol!u isına1l ala 
İaltender otlu Ziya 
Kanlı otlu :lbrabim 
Den.it cı1111 Tabir. v~ 
Kurt otaıJarmdan Temel ollu Dmll 

TL. İsim ve adres 

11.s2 .A3kerl Mah!elde İdare B. ReLsi SalAhaddlıı 
0.82 Aakeri Mah!elde İdare H. Retsı BaJlhaddhı 
4.32 Ka.lycı oğlu Hamit 
f.G Bacı Razi ot!tı Osman 
UI Bacı Bal ollu Olllwı 
~ Maçka~ B.el8l Kyüp ollu Mehmet Nud 
1.12 Dtvrance köyünden Ballt otlu Temel 
U3 Molla otlu ömv 
1.82 Maruf otlu Mustafa 
'7.32 Bilseyln oğlu Ömer 
ue Mahmut 
1.12 Muatafa 

IS.82 cevahir Birotlu 
12.82 KanJe ~en Betlı otıu İclrtl 

U2 AB Yameıortu llabm'llt 
Hl .32 Hacı Kadı otlu Tablln 

l.Tl Basan Tahsin Slrmenell 
ıa.ıe Mecllıpazar Ali ottu Mü:lıendll 

O.M ötretmen Tevtık 

Sahife 'l 

Ziraat ....... ~ ~ ,.,.,.. ...... , •• 

40.47 İamail J 
Ziraat Bankası Görele AJapem• 1.,,.,.. ..... llttlati 

14.59 Çalıf lı:fıırlDdeı:ı Ali .. Jılllltafa 
15.28 Bert k~den Otıalk cıllu B1ııeJ11a 

Ziraat Bankası Gerede AJn 'lllW ........... 
4.21 Kadı zade Mehmet Ali 

Ziraat Bankası Denek .,. ı• WlllM ...... tnilaü 
U.M Hacı All ot. All veresed 

2.9'1 İ.8"~ grupu terdmanı Mahir 
Zraat Bankası Dinar ajansmm 11/ılllll tuU ..,..... 

1.54 Karakuyudan BaUp alla llua 
U7 Bqmakeıdan Kavaa o. Ali 
4.47 > Zoıt9& ot. ferlf 
li.72 ,. Kara .All ot. Oll6uı 

11.97 > Hacı Batm oll11 RDa 
19.47 • Fedayı ot. Ahmet 

5.72 ,. Slnlrll ot. Jılebmet 
U7 > ftdayı ot. Olman 
4.47 ,. Tazkırıdm Amavut o. 1Ullne& 
4.47 Ytlrettkten Çallı e>1. ll1llRafa 
4.47 • • > BlleJIDUl 
4.47 Kızılörenden sım.r Ruan 

Ziraat Banhu Tokat pbeslnln 1/11/'Mt tarllıll 1edlatı 

0.11 Sotukpmar mahallesi Tekkeli ot. t Hat.b TeUıd. llehmd 

Ziraat Bankası Gelibolu aJanslDID 1/11/NI tulbll tetrtlMi 

0.22 Uzunköprülü Osman 

Ziraat Bankası Marq tubesinln 1/11/MI tulbll tndlab 

1.47 Olucak Iı:öyündeıı Kara AbcltlDah cıl. Ball1 
S.07 • • x.mkar All ot. Abmet 
3.9'1 > • İbrahJm ot. Vell 
1.29 ŞekerOba > Mwıa ot. Mehmet 
0.81 Sanlar > Naci > Muataıa 

9.89 Gecen ~ Meryem cıtlu Ahmet 
0.58 Ali oğlu Mustafa 
2,36 Eloğlu köyünden Kezeke kızı Meryem 
0.68 Eloğlu köyünden Olllwı ol. Me!lmet 
2.53 Bacı Veli ot. Mehmet 
0.92 Osman otlu Mehmet 
o 22 Karadere köytlnden Balll Boca 
0.24 Öğretmen Abdullah Cevdet 
0.17 Öğretmen Şevket 
6.50 İç.ki İnhisar Müdürü Bacı Muhittin 
2.28 Oıyasettln 

Ziraat Bankası fstanlnil tubesl 1!/111• ..... tftllall 

3.49 Ali 
8.78 Hüseyin namına Mümtu 
4.49 Maclt 
U9 Dlmltn Papas ottu 

18.49 Hatice 
44.49 Akif 

8.34 Şakir 

119..49 Mttflt ve Petrt 
2.49 Hayri 
1.49 Fehmi 
4.49 Eleni 

Ziraat Bankası D. Bakır fUbesbılıı 1!/11/Mt ıarlllll tef41ab 

11.'15 Diyarbakır B)'tam Jılldtb:tiitl 
85.65 Jandarma Alay Komutam Mazaffer 

3.72 Lice ajansı 

Ziraat••• ~ ~ 11/11/MI tariMi "te9ıiiata 
12.56 Harun köyünden Abdirrahman i'arialerl ... 
20.82 Beykoz köyünden İ8mall CJ1111 Belllt ftl1lleri 

Ziraat BenhN Snu p+nlaln U/U/Mt tulJall teTcUatı 

9.21 Sofu Boca alla aJuaet 
24.21 Emekli Blnbql A11met 

119.21 Tüccardan Süleyman 
16.81 Mevlftde 
34.32 Kayseri Kapu Mah. Ömer olba Alter1IAll Rma 

247 
ua 
1.98 
4.f7 
2.48 
U7 
3.17 

13.47 
2130 

0.74 
5.48 
6.47 
8.0'1 
8.48 
8.67 

10.
ua 

10.'10 
7.47 

10.67 

7Jraat Bankası Berpma pbednla ~/11/MI tarlbll teTilatı 

~imıencllerden Mustafa 
Cumalı töyilnden Hbeyln 
Cmnah köJtinden K~ Ali 
Divanı Bızır maltallealnden lılelunet 
Kınık nahtyee!nden Galip namına Hüaeyln 
Kınık nahiyesinden Hacı Molla .fJI. Abmet naınl'na Htlsefin 
Zeytin 'Dalı nahJyeslnten Kbım namına BGseytıı 
Örtülii 'k~ Amıalt Mttnnet 
Manisa Atcılar köyilnden t 
Sancılar töyilnden ömerden 
İsmallden 
Ahmet ten -
Abdülkadlrln 8597 numaralı lıeiabmdan fazla tahsilat 
Kınık Yukan Mah. ~n Basanın ıeo Ko. lu J:aeabmdan 
Dem1rtaf köyünden Hamın 31 ~· ıu heaabın.dan 
Candarlı nahiyesinden Ahın,ejjlıi 408 numaralı hesabından 
Za\lrln 494 numaralı hesabından 
Narlıca lı:öyi.hıden İsmallln 474 No. lu besabmdan 
ömer Çavuşun 418 No. ıu hesabmcfan 
Küçük Yaya köyünden Huanın 343 No. lu hesabından 

Ziraat Ban~ Beadek aJanSJDın 22/111.Mt tarihli tndiatı 
f.83 Murat .,. 
1.53 Ahmet 

Ziraat Bankası Safranbola ajanamm Zl/11/MO tarihli tn4iata 

1U8 Hacı otıu Recep 
19.48 Uzunotıu Mehmet 
19.48 Divrllı:ler K. İbrahim 
1ua Emirotiu Basan 

Ziraat ....... Tu,.U. •Janmım 2!/111141 taıtMI tftilata 

21.97 Busu.sl Muhasebe memurlutu 

Ziraat Bankası Salihll ajansmm 12/11/MI tarihli tndiab 

2.74 Mehmet " 
T .24ı Sabri 
4.24 Osman 

Ziraat Bankası Çorum pbesialn lt/11/MI talihli lefdlata 
0.28 Dava Velı:lll ve İtam Müdüril sabıkı Sadullah 
O.o& A1q • lnnuıaaı 11-1 atllıll 8elma 
0.25 Mkerl arpa mtıteabhldl Mmıtafa 
1.16 Batıaı cıllU İlmet 

"1'ltllk a 1'arl 



Sahüe 8 2\: ~ Ş "K il 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankaıındanı 
[Başta.rafı '1 nci sa.hilede] 

TL. 

1.47 
1.66 
4 .77 

32.69 
1.17 
0.80 

10.98 

38.12 
9.06 

35.37 
27.46 

0.69 
0.69 
0.67 
0.69 
0.63 
0.69 
0.68 
0.68 
O.GR 
0.68 
0.68 
0.67 
0.67 

61.24 
29.15 

1.20 
l.13 
4.01 
l.23 
l.33 
2.30 
2.35 
2.10 
4.78 
3.9!1 
1.W 

16.81 

5.-
15.-
10-
5.-
5-

10.-
10.
ıc .-

!! 33 
4-

llJ -
5. 

]'.; 93 
5.11 

30.87 
2045 
lG. 
5-
l.86 
3.11 
8.:l6 
5 
3.71) 
1 6-1 
1.1& 
3 
2.2G 
2. ··ı 
2.8rt 
0.80 
1.4f: 
ı.r.3 

14. !) ~ 
4 !J3 
5.!Jl 
2.4G 
6.l ıJ 
3.7a 

5.16 
fl.41l 

12.64. 
4.il 

113.75 
101.0!1 

0.70 
0.6!> 
0.70 
C.70 
(1.70 

250 
il -
'l 50 
4 
8-
8.-
5 -
3.-
2.-
2.-

10.-
1.-

949 
117.49 

11.49 
:ug 
7.49 

İsim ve adres 

Ziraat Ban.kası Çonım. Ş ubesinln 22/11/941 t&rlhlt te.41ata 
Alay 38 Mubcmedi va.sn Alay İdare Hey'etı namına 
Çorbacı oğlu Rifat 
Havza. Nakliyat anban Müemn otlu Şeref 
Mak.lnist Galip Hususi İdarenin emriyle 
Velyettln Hayatl 
Battal oğlu İhsan 

Nazilli şubesinin 4/1!/940 tarihli teTdiah 
Ahmet 

Ziraat Bankası Keşan aJansınm (fll/HO tarihli toTcllati 
Muhacir köylü Mehmet Atl 
Muhacir köylü Şerlt 
Boğandikli Mustafa. oğlu Ahme~ 
İpsalalı Hafız Tevtlk 

Ziraat Bank.ası İzmit' tulesinln ZS/1!/940 tarihli tevdialJ 

Müfide Muzatfer 
Recai, İzmir Sanayi Müdürü 

·Fadıl, Menemen Zafer Sineması 
İsmet Na. Kocası Süruri Kasaba hattı Komlsert 
Osman, Hususi Muhasebe laluıildarı 
Necatı, Çakal oğlu Han No. 17 
Salih, Kestellide No. 36 Emin Efendi fınnmda 
Nüshet, Karşıyaka Sellmlye No. 8 
Melahat. Vilayet şoförü All Rıza kızı 
Kemal, Vilayet şoförü Ali Rıza oğlu 
Osman. Gümrü!,te arabacı ba~ 
Rıı.uf. İş Banka.sında bademe 
Zehra, Bankamız eskl hademesi 
Ali, Turan Yağ Fabrikasında ateşçi 
Ibrahim, Alsancak Akdeniz So. No. 10 
Rasim, 4 üncü Kara Osinan Çarşı No. 13 
Ali Niyazi, Karat~ 9 Eylül Garajında 
Mehmet Cevdet, Alsancak B~ Muallimi 
Cemile. Fatih mahallesi Hasan Ağa Sok. No. 48 
Mediha, Alay 3J T. 1 B. 3 K. yüzbaşı Yusuf Ziya~ 
Musttıfa Lütfi. Karşıyaka Rayegan Sok. No. 9 
II:ısibc. Göztepe Tramvay Cad. 758 
V:ı.hit İpekçi, Elhamra Sineması Sahip ve Müsteciri 
Hacı Kadı Zade Mehmet Sabri ve İsak Z. Musa Kazım 
Hayrettin, Inışaat Müteahhidi Bakır Bedes 
Mehmet Ali, Taşçılar İçinde N. 33 Çimento Ticaret Evi 
S.<ıkız Pazarı Ahmet Fahri ve Şsl. Şirketi Konkordato Komi.9er1 
avukat M. Enver B. 
Silahçı Ali Haydar 
İsmaıl Edip :Mahdwnlan 
Buldanlı Zade Osman Nuri 
Ahdi Yusuf ve Şsi. 
Aydınlı AH Galip 
Tavaslı Hacı Mestan Zade Bekir ve Osman 
Josef Moiz Peço 
Moiz Atella 
Yazmacı İbrahim 
Ziya Ahmet 
Mustafa Hilmi lHilml &lvilil 
Molla Zade Biraderler (Egeli) 
Pakf't Memuru Süleyman Sırrı 
Tülün İnhisarı 1 inci şube Müdürü Ziya 
Kadri oğ. Hakkı 
Yavaş Zade 
Kayserill z. Etam 
Rahamin Franko 
Ömer Mehmet 
H. Halil Zade Mehmet Faik ve Şürekası 
Muhendis Besim 
I;;partalt Musa Kazım 
Mlimin 
Ali Suavi, Büyük Salepçi Han No. 10 
Sandet Ahmet, Halil Rifat Paşa caddesi 
Huseyu1 Avni, Tilkilik Menzil Sok. No. 21 
Mehmet Sani, Torbalıda mukim 
Salih, Karataş Hamamında 
T~thsin, Jandarma Mektebi 4 üncü Bölük K. K. Yü7'ba.şı 
l\Iustnta Şeıi!, Izmir M::.ıı.rır Müdürlüğü memurlarından 
Ragıp. Ticaret Mektebi Leyli Muavini 
Mustafa ağ. Mtı•tafa, Selvili Me.mit No. 38 Fırıncı Salih yanında 
Hüseyin. Amurtluda Helvacı 
Selilhattin Kimyager 
Osman Nurı, :\<:keri Otel altında Berber 
Ahmet Mitat. Asansörde Enveriye Sokağında 
Hasan oğlu Mu~t:ıfa, Uzun Yolda No. 88 
Na.~it, Ba~dur:ık Keı;tel!i Cad . Halk Otelinde Şoför 

Zira.:ıt Bankası İıınlr şubesinin 28/12/9-10 tarihli tevdiatı 
Mehmet, Karantina Türk Oğlu Sok. 6 
!?3. ci Topçu Alayı Yardım Sandığı 
R. Muzaffer. İkiçesmelik No. 345 
Mehmet Şiikrü , Dumlu Pınar Mektebi talebelerinden 
Musl::ıfa Sıtkı. 186 No. lu vadeli Tas. Bonosu hamili 
Fatma, 181 No. lu vadeli Tas. Bonosu hamill 
Etem. Halimağa çarşısı 

Hayim Navarn Mltat Paşa Cad. 
:N'-ezahat, Keresteci Ismail kerimesl 
Perihan, Kere.~tecl İsmail kerimesi 
Edip, Kı>resteci İsmail mahdumu 

Ziraat Bankası İ1nıir ~ul>esinin 31/12/940 tarihli t evdiah 
Kavas oğ. Mehmet; Dcğ1rmenderede Kredi Kooperatifinde 
Yahy:ı. Onbaşı. Değirmenderede Kredi Kooperatifinde 
Müezzin Bekiı' Ömer D~ğirmenderede Kredi Kooperatifinde • 
Ağacık Mehmet, Dcğirmenderede Kredi Kooperatırinde 
Dedeli Ali Hasan, Dejtirmenderede Kredi Kooperatifinde 
Ya!tup Ömer, Değirmenderede Kredi K ooperatifinde 

Koç O<man. Değlrmenderede Kredi Kooperatifinde 
nema, Değirmenderede Kredi Kooperatifinde 
Kürt İsmail, De~irmenderede Kredi Kooperatifinde 
Dava..sh Hüseyin, Değ1rnıenderede Kredi Kooperatifinde 
Tireti Veli, Değirmenderede Kredi Kooperatifinde 
Cuma Ovası Kooperatifi Köy namına 

Ziraat Bankası Is tan bul şutıesinin 6 '2/9tl tarih li tevdiatı 
Ahmet ve İsmail 
Lütfik ve Petrol 
A. Blctın 
Resül 
Fethullah 

Ziraat Bankası Ceyhan ajansının 61:?/flil tarihli tevdiata 
99.21 Dikili Taş K. Mirz:ı. Noter Feyzullah 

Zira.al Bankası Balıkesir şubesinin 6/2ı9U tarilıli. tevıliah 
22 51} A. Necntl 
5.- Nuri' 
2. Osıııan 

30 - Mehmet 
5 - Hüseyin Çavuş 

Ziraat Bankası Muğla şubec;iııin 612' 911 tarihli tevdiat. 
4 47 Kuruca Ova köyünden Hrı.cı Mustafa oğ. Mehmet Salık 
V.4't Nibiler köyünden Hacı Fettah O. Mehmet 

Ziraat Banka,, Of ajansrnm G 21!JH t:ırihli tevdiatı 

33.2~ Vekil Ziya 

Zira.at Baııka.,ının Safranbolu ajansının ll/ 2 1911 tarihli tevdiata 

O 7'1 İnhis.n·lnr memuru M. Rngıp 
0.67 Öğretmen Huriye 

:liraat flanka ~ı Ada paıarı :mbe~in in 6 l '?/ 911 tıuilıli tevdiatı 

4 "i'.-1 Bayan Melek 

603 lJ 

/ 

• 
1 ö a 
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PEARL S. BUCK 

G rbetteki 
Kadın 
- Roman -

Tilrkçeye cevlren: 1 
MEBRURE SAMİ KORAY 

Satış yeri: REMZİ KİTABEVİ ' , 
Bir bayan it arıyor 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman diılerinizi fırçalayınız 

Tüı'kçe. Fransızca ve Almanca 
1.lsa.nlıınnı blllr makinede gayet 
sert ya.zar, ciddi bir müesoosede 
çahşmak: üzere ışı arıyor. S. B. 
riimuzuna 176 İstıanbul posta ku
tusun amüracaatlan. 

.. 
1 

Yakında çıkıyor. 

Istanbul Milli Sanayi Birliğinden: 
V E R E S İ Y E Nlzamnameınlzin 12 ncl maddesine göre 30. Kanunusa.nl. 942 cuma gtl-

Ga nii saat 15 de Blrllk Merkezinde Adiyen yapılacak hey'etl. umumiye toplan-
M O B f L Y Jl tısına 8ayın Azanın teşriflerini dileriz. 

Uzmı vadelerle fahrikam1z sinarit kabul eder. Adres Beyoğlunda RUZNAME: 1 - senelik mesai raporu, 2 - Senıelik hesap raporu, 3 -
Perapalu kaJ1ısmda GÖNÜL Mobilya mağazasına saat birden İdare Hey'eti intihabı, 4 - Yeni sene mesalsl hakkında görü.şme 

' .. •••••• sonra müracaat. Telefon: 43542 •••••••1-- ------- - ----------------
İstanbul T ica ret ve Zahire Borsasından: 

KUŞ TÜYÜNDEN ' 
Yastık, Yorgan, Yatak kullanmak hem kesenize hem de 

s::::::::::ı· BiR KUSTUYU YASTIK 2 LiRAOIR 
Yastık, yorganları da pek ucuzdur. Adres: İstanbul Çakmakçılar, San
dalyacılar sokak, Ömer Bali oğlu Kuş tüyü Fabrikası. Telefon: 23027. 

Belediye Sula! İdaresinden: 

Sayın Abonelerimize 
Su sayaçlarını korum.ayrn yüzlerce abonenin sayacı dondan pa.tl~tır. 

Memurlarımız dondan patlaY9.n sayaçları deği.ştlrtrken bir çok yerdi! iç te
sisatın da bozulduğu görülmüştür. 

1 - Su tesisatı toprak altından ve clıvar içinden geçenlere, 
2 - Banyo ve haUi.larında tesisat olanlara 
3 - İhtiyat; su deposu bulunanlara. 
4 - soğuk ve karlı günlerde musluklarından su akmayanlara, bütün 

ııoouelerimlze ilerde fazla su parası ödememeleri için iç tesisatı muayene 
ettirip bozuklu.!c.lan acele tamir ettirmelerini ehemmyetle tavsiye ederiz. 

1.343. 

Borsrunız mübayaacıla.nndan Mustafa Zeki San BekirJn mübayaacılık
tan çekilmesi hasebiyle muma.Ueyhle Borsa muamel!itından dolan bir 1htı
lll.fı olanlann işbu Han tarihinden itibaren on gün zar!mda. Borsaya müra
caatıan lüzumu ırn.n olunur 

SÜMER BANK---. 
/ plik ve dokuma Fabrikaları m üessesesi 

Bursa Merinos fabrikası müdürlüğünden: 

INŞAA T iLANI 
5/ 1/ 942 tarihinde yapılması mukarrer Cllimboz deresi kanal f.n.şaa

tma. ald eksiltme hava. muhalefeti dolayıslle bütün taliplerin l.ştirak.lnl 
temlnen 15 gün sonraya bırakılmıştır. 

1 - Fabrikamızın ön cephesine müvazi Clllmboz deresi kanal in
şaatı ve üstünün kapatılması işi proje ve şartnamelerine göre vahldl 
flat üzerinden kapalı zarf ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 19/ 1/ 942 pazartesi günü saat 15 de Bursada Fabrika 
Müdürl~tinde icra edilecektir. 

3 - K~i! bed.ell 27.570.- lira olup muvakkat tem.inat 2.067.75 
liradır. 

4 - Proje ve şartnameler Fabrika. inşaat şefliğinden bedava olarak 
temin edilebilir. 

5 - Fabrika müdüriyeti inşaatı isteklilerden dilediği müteahhide 
vermek ve münakasayı hükümsüz saymakta tamaınen serbegr. ww 

Tıp 'fakültesi Dekanlığından: 
Tıp fakültesi ikinci dahlllye kliniği rontgen Uıboratuarında çalışmak 

üııere blr rontgen mütehassısına ihtiyaç olduğu cihetle. daha ziyade miJe 
ve eın'a hastalıkları ile meşgul olmuş olanlardan askerlikle nlfi.k:ı.sı olmn.
yanların 31 ikinci knnun cumartesi yününe kadar tıp fakültesi dekanlıgı-
na mürncaatıan. (3871 

Mühendis aranıyor 
l"ürkiye kömür sabşı ve tevzi müessesesinden: 

Kazan ve kalorifer tesisatında ihtisası olan bir mühendis alınacaktır. 
İsteklilerin çalışma hayatlarını hülasalandıran yazılarile Ankarada müesse-
se merkezine mürcaaatıan. (358) 

İstanbul Vilayetinden: 
Bölge İaşe Müdürlüğü için yüksek tahsil görmüş memur lle daktıilo 

alınacaktır. 
Bölge iaşe Müdürlüğünde münhal bulunan memur ve daktllogratlıklar 

için bu ayın 19 tmcu pazartesi sabah onda. yapılacak imtihana dahil ol
mak ii2ere memurfu kanununW1 maddel mahsusla.rına tevfikan talip olan
ları4 lbrazlle mükellef oldu.klan vesaikle her gün öğleden evvel mezkur 
Müdürlilğe müracaatlan. (394) 

Erkmen Cep Sobası 
Kıştan, Kardan, Korku Kalmadı 

l 
Odun, Kömür, Elektriğe ihtiyaç yoktur. Alacağınız blr soba ile öm-

1 
rünüz müddetince evde, yatakta, sokakda, dağda ısınırsınız. Bozulmaz 
ve tükenmez: Ateşl bedava.dır ve muhayyerdir. İkttsad Vek9.letıındcn 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
! 2953 No. ve 29/1/941 tarihli ihtira. beratı alınmı§tır. 

Ha.san Deposu ve ŞubelerL Fiatı Z Liradu. 

TL. İsim ve adres ii1•••111 .... ••••• .... ••••••• .. •••••ıl 
Ziraat Bankıuı Fethiy e ajansıntn 6/2/9>JJ ta rihli tevdiatı 

101.4.7 Fethiye Fransız Madeninde amele Meh met AU o~. Halil 

Ziraııt Bankası Malatya şubesinin 6/ :?/Ml tarihli tevdiatı 

31.47 Dikımbeklrll Zade Mahmut 

31.70 

8.48 

1.07 
0.58 
0.58 
2.16 
0.22 

10.08 
249.32 

0.58 
1.57 
4.58 
0.58 
o 58 
4.58 

14.10 
0.58 
0.58 

Ziraat Banka<ıı Ödemiş şubesinin 6/2.'941 tarihli tevdiatı 

Adagide nahiyesi Emirli köyünden Recep oğ. Ali 

Ziraat Bankası Çankırı şubesinin 6 '2/9~1 ta rihli tevdiatı 

Çankırı TÜrk Ocağı namına Maliye Tahsil Şefi Cevdet Dengi 

Zira.at Bankası Manisa şubesinin 6/2/941 tarihli tevdiatı 

Nafiz Sabık Hususi Muh. Müdürü 
Dürlye Müteahhit Hüseyin kızı 
Sabri şoför -H:ı.lll oğlu . 
Vell Erzurumlu Mehmet oğlu · 
Yüzb~ı Nuri 26 ncı Topçu alayında. 
Mühendls Ri!nt 
Topçu Mühimmat Deposunda Şemseddin 
Hasan Tahsin Emrazı Akliye Hastahanesinde 1 

Muammer Sa·bri Sulh Hakimi 
Müderris Osman 
Sabri Miradlye Mektep Muallimi! 
Tapu Müdürü Rahml 
Mühendis Şerafettın 

,> Ömer Lütfl 
Muallim Nezihe _ 
Mösyö Güla, Belediye mlman 

[ Mabadi bugün intişar eden diğer 

Devlet Demiryollan ve Limanları lıletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli (2504) lira olan cem'an 31.300 M3 m uhtellf eb'atta 50 
adet çam dilınıe 300 adet çam kalas ve 550 adet çam tahta. (23/1/1942) cu
ma günü saat (14,30) on dört otuzda. Haydarp~ada Gar binası dalılllnde-kl 
komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu ışe girmek istyenlerin (187) lira (80) kuruşluk muvakkat temina.t vı 
kanunun tayin ettiği vesalkle birlikte eksiltme günü saatine kadar komlsya-
na müracaatları Hl.zımdır. -

Bu işe ait §artnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(355) 

İstanbul fiat murakabe komisyonundan: 
142 n uaralı ilan: 
% 40 rutubetli 750 gramlık ekmeğin fiyatı 14/11942 tarihinden itibaren 

12,5 kunıştur. 

Şı.be ve satış masraflarının bu fiyatın içinde bulunduğu Han olunur. 
(361) 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 _____________ _. 

Eyüp şubesi çevresi dahilinde Gi.ımüşsuyu mahallesinın Bahaı-iye cadclc
s!nde 1211 No. lu ölü Kazım Ziyaya alt yıkılan boya fabrikası varidatının 
terkinine ve itibar senesi hakkındakl memur itlr:ızın:ı ait ihbamamelcr teb
liğ edilememis veresesinin Uan tarihinden itibaren bir ay zarfınua şubeye ,. 


