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Buzhane ve depolarda sak
lanmış 10,000 teneke beyaz 

peynirle 8000 tene~<e 
sadeyağ bulundu 

Bene 24 - No. 8365 - Fiatl her yerde 5 kuruş 

Almanya 
ne yapacak? 

Almanya Devlet Reisi, İngilte
re Başvekili gibi neler yapacağı· 
·m anlatmadı. Eskiden Churchill 

Singapur'a 
son taarruz 
pek yakın 

susar, Bitler kon~urdu. Hatıl, Japon bomba tayyarele
bir nutkunda: «Onlar herşeyl giz- rinin ÜllÜ Rangoondan 
ll tutuyorlar, benim ağmndan • k 
IAt kapıyorlar, artık ben de ne 180 kilometre uza ta 
yapacnğunı önceden bildirmlye
ceğim~ demişti. Sözünde durmuş 
olmak için ml, yoksa bu kargaşa
lık ortasında yapılın ve oluru 
kestinnek gerçekten güçle§tlği 
için mi, herhalde Hitlcr son nut
kunda, yabudileri yok etmek ina
dından başka bir niyetini açığa 
vurmadı. Bir de Ru...cıyaya yeniden 
saldırmak kararını tekrarladı. 
Ne o inat, ne bu karar bilinme
dik şeyler olmadığı için bu sefer 
Almanyanın harp veya sulh plan
lan hakkında yeni bir fikir edin
mekten yok.sun kaldık. 

Haber almamak bir şey olma
dığına, yahut bir şey olmıyaca

ğına işaret .sayılamıyacağına gö
re Almanyanın ne yapacağını 

olanlara bakıp kestirmeye çalış

mak her zaman mümkündür. 
Almanya birşeyler yapmak, 

hem de büyük ve acele işler gör
mek zorundadır. 

Tokyo 4 (A.A.) - Domel ajansı le>-
hor Bahrudan bildiriyor: · 

Singapura yapılacak umumi taarruı 
pek yakındır. Bu sebeple lohor Bah
ru ahallsl J'apon aaeri m&kam1a.rınm 
taTSlyesi üaerlne f8hrlıı tahliyesine 
başlaUUittr. A.ball emJn btr bölgeye 
gltmektedtr. 

Sinfapur 4 (A.A.) - Uzalt notu 
çarşamba teblitl: 

Durum.da blldlrl!mete değer deil
şikl.lkle~ yoktur. Topçumuz lobor 
Bah.ruda düşman taşı.tlanna. atet aç
mıştır. 

Dilfınan tayyarelerl Slngapur a.da.
n üzerinde bazı ak.ınlar yapmlflar. 
bazı hasarlara ıeöeblyet yerm~l~. 
A*erler arasında kayıp azdır. 

31 .sonkinundan 2 tube.t& kad&r, 
tayyare karşıkoyma topçumuz lltl dQf
man tayyareslnl mııbaktak surette. 
dlRer 3 ta.yyarey1 kuvvetll blr lhtımal
le dü.fiim\iiftUr. 
Sinıapar 4 (A.A.) - Sa.lı günkü ha· 

va hücumlarında s!Tll h&lktan 70 ld
oinln öldüğü, 200 den fazla 1d.m.sen\n 
yaralandıtı santlmaktad..ıi. 

Japonlar Rangoondan 
160 kilometre uzakta · 

Tokyo 4 CA.A.> - H6tQmet aö7.cüsil 
B. Hor!, Moulmein'Jn Japonlar tar&• 
tından tşgallndekl ehemml,etl, bugiln 
yabancı basın mümesıdllerl müvace
heJinde bellrt.mtştlr. Moulmein tay
yare meydanının zaptı netice.sinde 
J'a.pon bomba tayyareleri, Rangona 
ancak 160 kilometre mesafeye kadar 
gelml.f bulunuyorlar. 

Çine yeni yol 
lıODdta 4 (A.AJ - Tlme.s gazetesi 

yazı.yor: 

Blımanya. yolunun t.a.ybedilmeşt ra
rer aaatlnl ~tJ.reoett için Çine 
dottu yıenl bir yol yapılıyor. 

Sinekliden 5 vagon mangal 
kömürü geldi ve Ye ika

pıda satışa başlandı 

PERŞEMBE 5 Şubat 1942 Sahlbl: Necmeddin Sadak - Neşriynt müdürü: Hlk:met Feridun Es - Akşam matbaam. 

ilkbahar ekimi için 
hazırlık yapılıyor 

Başvekil, Ziraat Vekili ile dün iki 
saat bu mevzu üzerinde görüştü 
~a 4 (Telefonla) - Millt Korunma kanununun tatbiki için 

muhıtelif Veklletlerce almmakta olan tedbirkrle bizzat BatVdtil Dok· 
tor Refik Saydam çok ya.kından meıgul olmalttadır. Bafveltil, bu· 
gün da Saat 10;.30 da Ziraat V ekAtetine giderek iki aaat Ziraat Vele.ili 
ile görilfmüıtür. Tahmin edildiğine göre, illtbahar zeriyatı için alınmak
ta olan tedbirler etrafında Ziraat Velcilimizdm izahat aldıkları gibi 
bu !iıin hızlandınlmuı yolunda bazı dir llttifler de vermif lttdir. 

Aynca hük6mct tarafından iıletilmeaine karar verilen aulak ve boı 
arazinin ekilnıeel hakkında da mUhim ltararlara va.rıldığı aanılmaktadır. 

Diğer taraftan Millt Korunma kanununa müıtenideıı ekim randı
manını .. ar .. ;ırılmuı için muhtaç çiftçiyo ucuz fiatle ziraat llet ve vuü
larını temin etm-ek mabadile Ziraat Vekaleti emrine bug\in S00,000 
liralık bir mütedavil ıermaye tahsiı olunmurtur. 

Manisa 4 (Alqam~ - Bugün valinin reuliğinde yapLlan bir top
lanbda yazlık ekimin çoialtılması üzerinde gÖrÜfmÜI ve çiftçilerden 
bet kifililı: bir heyet aeçilerelı: iıe baılanmlfttr. 

Milli korunma 

BU • 
SA.BA-a-sı 

Harkof'ta 
Alman hatları 
yarddı mı? 

Almanlar, Rua taarruz
ları geniı ıtratejik hare
ketler değildir, diyorlar 

'l'ELGBA.l'LAB 

Birmanyada 
Japon 

taarruzu 
·Japonların Saluen neh
rini geçme tetebbüılerl 

püskürtüldü 

Londl'a 5 CR.ad:ro saat 7.15) - Dün Londra i ( A. A. l - B. B . C.: 
gece nrnı Moscwa.da n~ Rus Dün gece B~ hükümet ~ 
tebllft: il Raııgoo,ds neşl-edileJJ. resmi tebll-
Kıtaatımız dün taarrwıt hareketle- Re gore, ıtı g <!enberi J'n.ponll\r, sa

rine devo.m edereıc meelk6n bir- ıuen nehrtniıı mamabında buluna 
çoıc :verıerı gert a.lmı§lardıl'. 8&11 ~- Marta.ban fChrlnl tutulmaz bir hal• 
nü 5 tayare ka}'betrnemlıJe m\ikabll l(ltlrmeıc lçtn top n bomba ateşi.ne 
29 u havada, 18 Sl yerde olmak üı;ere tutmakta, kanı.ya axer çıkarma. ııe-
4.5 düşman tayyare& ta.hrtp ettik. şebbüslert de yapmaktadırlar. 

Londra 5 CA.A.) - B. B C.: Kub~et Moulmeln'ln 80 kilome't.re malln-
raclfoeuna. gött, Tln1.0Çenla>'nun or- de kıiln Paan'dakl ta.a.Uyıet ve nıila
dula.n Harkot tealmlnde Alman hat- demelt>r denm etmektedir. Mouıme
lannı yannışlaı:dır. Düşman ~eıc- ln'ln tahll,esl esn.amnda 1rtfüatlan 
te ve takip '11llmektedlr. , kesllm!.o olan Ingillz kuvveLlerlnln 

Merkezde Ruslar, Alma.ıılan Snıo- müteaddlt kısımlan M.ıı.rtıı.ban'& vasıl 
lensk'e do(tru sllmıeğe deva.11 ediyor- olarak ıruvvıeı ldlllyyeye llt.lhıık eyle
Iar. Ukraynada yatan çat: kar hare- ml~erdir. Diişmıın, mllıver kaynak· 
kata. sekte vermekteıdtr. Kırımdan ,e- ıarınm iddla.sı hUUına ol rnl: Saluen 
nl bir haber Yoktur. nehMnl geçememl:şt1r. 

Fiat mürakabe komisyonlarına daha Almanlar Rus taarruzunu Dilşmanm nehri leçınt! t~ti3lt>rl 
• " • • ehemmiyetsiz görüyorlar =isb~~ı.ştı;:ayta~ verdirilerek 

SJkı çalışma Ve kontrol imkanı VeJ'tlıyor BeTlin 5 (A.A.I - Dotu cepbesl.nde D~n tayyareleri Rangon'a dün 
kar H *>tuta. raıınıen şiddetli muha- lld akın ya:pmı..~lar, fdıriıı şlmalinde

A.akaı-a 4 (Tekfonla) - llttiaa.t Ve.ki.leti Mal~ Korunma kanunu- rebeler devam ediyor. İnanılır kay- t1 hava meydanını bombalamışlardı.r. 
_...._,._ _L. d al '- db' 1 d LL- '- nııJdardan aluı&n maltlln&U. göre, Hasar ve za..w. t -ur. nun taa>ı.ıı;atı etrann • macas; te ır er en uv ıı:ısm•u ikmal etıniıtir. Rwlar r;enlş ölçüde stratejik :nare- ,... ,.._. 

Hüb1metin millet lehine almaltta olduğu k.ararlann, ancak halkın hn· ketler y pnµf detillerdlr. Haklkt bir Singapur top ve bomba 
)dimete muuhir olmaaı •uretile tatbik edileceiinc ıüplıe yc*tur. Bunun bedel tayin etme-atzln ta.arrmıda bu-
içindir ki, halk ile bük<bnetin el ve i~bir)iği yapmuı lüzumunun ltonfe- lunuyorlar. Bu hücumları yapa.n, btr ateşi altında 
rana, radyo •'ye gazetelerle halka anlatılmaaına karar verilmi,tir. Bilhas· bölükten bir alaya. kadar lcunetlerolr. Londra 5 (A.AJ - Si11gıı1lurda.a 
aa yüz kuruotan fazla alıt nritlerde mal .atanlardan fatura i.atmımeainin RWilar, blzt bMtına uğratıacakla.n diişmıuı tayyareleı1nln şe.hrln üzerın
sebebi üzerinde durulacak ve fatura istemenin millet ~n bir zaruret ümidUe hücum etımLşleıw de aldan- de uoara.1ı:: ağır han. b tary lıınnın 
haline getirilmesine çahıılacaıktır. mışlardır. Bazı yerleroe hatUrınuza o.teşlne tutulduklanndo.n ve meskun 

clren Rus kuvvetleri gert aLılmıştır. blr nınhalleye birkaç bomb nıt.JkJa-
Diğer taraftan Fiat Mürakabe komiayonlanna da daha eıkı çalıtma Rus!ar, Slbir~·a ve Ka.tka3Jl,dan getir.. nndan be.ika bir haber gelmemlljtır. 

ve kontrol imUnlan verilecektir. İlttisa.t Müdürlükleri, Ticaret Oda- dilı:lerı ve a!elAcele ~I e~erl dl- 'Vitby ~ (A.A) _ Slngupur Ja90n
lan, ithalat ve ihracat Birlilt.l-eri piyaaa ~"' sıkı bir temu halinde buluna- ğer kuvvetler i Tag&.nrog'a gönderiyor- 1ar tarafından katiidan ve hnvad n 
caklar ıve fiat te.hiti i~ni daha u~lam e.saalara istinat ettireceklerdir. laı:-, Ruslar, uğradıklan bllyillc 7..\yi&tı ıtddeW blr bomb:u'Ciımana uğnunıştır. 
Toptancı, peraltendec:i ve acyyar esnafın aattddan malın ~rinde he- hesap etml~rek saldınyorla.r. Ilkha- Slngapurd.D.kl İngllls tayayre meyd!l.n
hemehal eb'tcet bulundurmaları lüzumu viliyetleore bildirilmek üı:eredir. har gellnce, Stalin'e. bu hareteU pa- lo..n, bombaRlımanla.rdan kuUıı.nıltllAI 

halıya mat olm\lftur. blr hale tlrllnilştlr. 

Avrupa harbi b~lıyalı iki bu
çuk yıl geçti, Almanya birçok or
dular yendi, geniş memleketler 
kapladı, fakat bu parlak zaferler 
ve sonsuz fedak!rlıklar bir türlü 
sulhu getirmedi. Yanlış hesap ve 
tahminlerle girişilen Rusy.a sefe
ri, durumu büsbütün sarp~ sar
dırdL Birçok Almanın ölümü, sa· 
~sız malzemenin yıkımı pahası
na kazanılan topraklardan, böy· 
le bir kışta, gene aynı özveri ile 

gerilemeye katlanmak kolay 
01

- Akdenı·zde lngilizle_ r Kırımda Lı·bya'da 
madı. Almanyanın ümidi kış gel- Napoli ve Palermo 

bombalandı meden, Rusyayı bir daha kımıl- • D d Al 1 h f ı · t• 
danamaz ~ate getirip sulh teklif çok genış erne en man ar ava_ aa ıye 1 
etmekti. Bu o~ayınca Japonya ·· k•td•I 1 İngiliz tayyarelerı· İki hi:-t d 1 
ve Amerika işe kanştılar, harp hareka.A.t çe 1 1 er iler ,·yor . ıe r e yangın ar 
uzadı, sulh büsbütün gecikti. . düıman kollanru çıkanldı, Akdenizde bir 
Tek bnşına uzlaşıp konuşmama- bombaladılar gemi torpillendi 
yı Almanya Japonyaya, İngiltere Ecnebi basını Mareıal Hint tümeni, Derne Ruslar da Doneçte Londra 5 < A. A. > _ B . s . c .: Londra s (A.A.> _ orta şa.rıc iıı~l· 
Amerikaya karşı yüken.di.kleıi Göring'in ıeyahatini naıil etrafından iıgal ettiği Alman mukavemetini Llbya.dakl tara. harellt.ı haöında ta- ıız han ıcunetıednf.n 1ıet>liğtne cure. 
için. · bunda~ ~~ sadece A~- tefıir ediyorlar? son ster mevziini bırakti kırdıklarını bildiriyorlar ze haberlel'.' yoılctur. tngıu. tapyrelerl ?nglllz tanareıert İtalJ'adA N POıli Vfl 
manyanın ıstegıne uygun bır salı g(l.nll taa.mızt harekıetlertne d&-o Palermo feblrlerlnl fiddeUe bomb. r~ 
Avrupa sulhuna bel bağlamak vam etmişler. Deme clTU'mda dllo- dıman etınlşlenilr. İngiliz tayya.rete.-1. 
.. 'dl d k 

1 
dı Bu nokta çok Roma 4 (A.A.) _ Mare,al Go- te..bire 4 (A.A.) - Orta p.rk Bükret .. (A.A.) - Kınında he- man mot&lu lcunetlerlne milasslr Na.poll'yt, t&l.ın duman perclelerl at-

umı e ama . . . . ltal a-'-' ,._. ti' __ L_ İngiliz umuml karargahının ç.aroarn- nüz Ruılann elinde bulunan iki ke- hücumlarda bulun&ralc bln;ıot taşıtı&- tmd& bıraknufla.rdır. Napoli v• Pa.-
eh . tlidir ünkü Al a Ol'1ngın ya aıu ıume uzamaJL . le n tahrJp veya ha.sara. utratmışla.r lemıo'd& a.skerl hedefier boım.balan-

enmuye • ç many - tadLr. Resmen haber verildiğine gÖ· ha tebliği: eıme •rfl yapJan hareketler, mu• Bedt& b:ıyya.re meydıınmı bombar- mı.o. Akdenllxle bijyilk blr dilşn.ım C'.,. 
nın, harbi artık yalnız Avrupada re, marepl Prcr da Piemonte'yi zi- -4 üncü Hindli tümenimiz. ricatini vaffa.kiy.!tle denm etmektedir. SoY- man etml.şlerdlr. . m.L'll torplllentnı.ştlr. Eıie.sl cün bu va.
ve Avrupa görüşü ile değil, dün- yaret ettikten ve genel kurmay bat· lteameğe çalı.pn 6nemli Alman müf- yet lutalanndan büyü~ bir k.ı.mıı Vleby 5 CAA) - O. F. L : General pwım. karıLYa otunn okluetı ~rül
ya bakımından bltinnek zorun- kanı Kont Cavellero ile mü,terelt rezeleri~ püakUrttükteın aonra 2/3 KB erçdy~nmaduını tahlıye etmlftir

1
• Rommel'ln Llby&'d& sahU yolu boyun- r111mUştür. 

,_ • l l .. . d .. ··....::L Şu'--t g ....... ·ı D•me -trafında ia.,,al ura au Sovyet mevcudunun aza· ca ta.a.rnı:zu süra.tle ınırı-• etmekte- - ---da olduğunu ve gelecek günlerde ıa.-ıı.erı mcte e er uzerın e goru, • ..-- oa ........... "' - ~.. So d ......,.... 
D fı d 'ki · d etmekte bulunduğu ıon ıetir mevzi· ması. vyet hatlannı ıon ercce dlr. Roımmel'ln da.ha. cenupta, QÖI Y<>' Vapurla denizaltı 

Almanya ile Japonya arasında tfeın •
1
onrka b'uc~ tarad nhaa~- 1

b ntcı- _ı:; inden ricat ir.in '""ptıgıw aon hareketi :ı:ayıflatmııtır. Bunlar, §İmdi §imal- lunu takip eden dlter ~lr kolu İngt-
çarpıımaaı sık 'l"bl l'ği bek.l k kt'~inl a o ara ır ıı;erc a &.il u C<lll" r o1- d A •-- f . F lizl,._,_ Ü-~•- •- ....._ r~ ı ~ r ı eme gere ıg • . ~- • a.hfill b tamamlam1ı1 ve küllt kuvvetlerimize o rapat &.or ezme., cenupta eo- ç-uu ll\ e~ mu..: .. vem"' ...... e u'"' ... -

gösterir r .ııtir. Ü .:'Jty~ı :ı:n er ve fuıdo, iltihak ctmi•tir Bu ayada hırva kuv· dosya körfezine dayanmaktadırlar. maktadır. Inglllzler Demenin şimall Loadra 5 (A.A.) - (B.B.C.) ı 
· marep n zıyaretı mevzuu etra ın a -. • • ş;ırklslııe çektlm!şkrdir. yeni Zelllf'd& açıklarında müsallah 

Rus harbinin umulduğu kadar tam bir J.:etumiyet muhafaza etmek- vetleriınizin •ıltı yardım .. ile. se!far Donelz havzasında N h k b • 
k 11 M d 1 de a as pa c.a yeni a İneyı bir Yeni Zelanda ticaret gemiei ile 

kolay ve çabuk bitmemiş olması- te ve gazeteler, resml tebliği ne~rile 0 an,!Ilız su~~ ogu ş.ma ın . M--'-o-a 4 (A.A.) Kıı:ılordu ~ d t d b ' . ik 'f 1 k d' 1 v• doguwndaki çolde taarruz fııalı· o..: • te kile memur edildi f>ir dütman enin hat ~rrunn a ır 
na Almn.nyarun ba.;;ka bir mese- tı a ey t>me te ır er. . d • l d' Donetz havzasında Alman mu'-ave· ş rArnı ........ olmuıtur. Dcnızaltı, hedefe 

• " . . . • • yetıne evam etını.t er ır. . . " Lond 5 (A.A ) (BBC.) ..,...,.. ,...-
lede yanıldığını da katmalıdır: Marcşzılın zıyare~nı • takı~ ~~ . metını kınnıı ve dü§manı bir çok ra · - · · : isabet ettiremodiğj iki torpil attıktaG 
Uzun sürecek bir harbe dayan· }abancı basın mahfillen. aalalnyetli _Berlin 4 (A.~· > . :-:- Yarı ro.imt meskun mevkilerden atmııtır. Dür Kahircden bild~~di~~a göre Kral eonradenizedalmııvealttmiluzak
mak için Almanya kendisine her hangi bir haberin yolt.luğu kar- bır ltaynalttan bıldırı~yor: man elinden kurtarılan kuabalarda Fa~lt V~fd ~ar~ rem Naha. f>A_fA!' ta. denizin sathına çık.mıftır. Bunun 

dı 'ı ak bi A d "' o·ıında Coering'-in !tahtada bulun- Salahiyetli mabfillere göre, gene-- bahçeler ve tarlalar yüzlerce Alman yenı kabıneyı teoltıle memur ctmııtir. üzerine ticaret semisi denizaltıya 
yar mcı 0 ac r vrupa u- muının Akdeniz keaimine hayatt ral Rommet'in Fransız arazisi yolu ce~edile doludur Japonlar Bukloyu ateş açmıştır. O da mukabelede b"'" 
zenine güveniyor, el koyduğu b' eh . . af tm k • il takv" l ld ğ hak . gerı' aldılar lu_nmuştur. En nihayet denizaltı de-
memleketlerin işlenip verimli ha- '-ı:-1 emr~ııyet.lız. e eı:ı - etlen gBen e 1.y~l' vah mab :_eme a • .' .ı - M0&~~· 4 (A.A.) - Moskova d \ 'it zd :Jr.-..A.. l 

. . ıı.a mıyacagını ı en • ruyor ar. u kında ngı .: a ener ıcrvıaının yar· cepheaının cenup keaiminde bulu- Loodra 5 (A.A .) - Japonlar, nıze n ara el> en ...,...,o muttur. 
le g~t~rlleceğıni s~nıyordu. Hal- mahfillere göre, Coering'in ziyareti dığı iddia, fİmalt Afrikada lngilizlc· nan lzveatia muhabiri yazıyor: Smo- aldıkları takıviye ku\•vet.lerile Çinde 
bukı, ışgal altında ınleyen mem- §Umulü •on derece geniı hadiselerin r:in aldıkları askeri kartı darbel~ri lensle. çevresinin bir çok ehemmi· Kantonun 120 kilometre tarkında :.lif :1. .k k a • I e .... 
lekeUerden Almanyanın dayanı- Akdeniz aııhaııında cereyan edece- mazur göstermek için yapılan yeni yetli mevkilerinde ıiddetli muh.are- bulun8'1 Bangltoku geri alm.ıflardır 
nunı arttıracak yardımlar bekle- ğıjni tahmin ettirır.ektedir. bfr teıebbü.tür. beler oluyor. Şimdi Vayço üzerino yürüyorlar. 

ınek şöyle dursun, Almanya nç ================================================== 
ve bitkin bir Avrupayı silah elde 
kendisi beklemek ve beslemek zo
runda kaldı, ve harp içinde Av
rupa düzeni fikri suya düştü. 

Zengin Rusya topraklarından 
hemen faydalanmak düşüncesi 

de, Sovyct ve Alman ordulannın 
ikidir gide gele, yaka yıka çiğne

dikleri bu yerlerin uzwı yıllar 

fçin çorak ve ıssız blr kül yığını
n a dönmesile büsbütün söndü. 

Bunun içindir ki Alm a nya, es
kisi gibi,, yalnız Rusyayı işgal 

ederek değil - çünkü böyle bir 

Necmeddin Sadak 

(Don1111 ıahife 2 ıütun 6 da) 

Altın'ın düşmesi nıünasebetlle: 

- <tÇıktun semavata hD.k·ber~, İndim semavat ile beraber. Hiddet buna en büyük kederdir, Feryat, şifayi bi eseı·cUr-.• 

Her zırhi delen 
bir mermi bulunur 

Kony dan bir wbdqunıa yaDo 

yO!'r 
· ··.,tediy ·• yağa 120 kurul narla 

koydu. Müstahsil bmıu az bulandı 
Diyasayn mn1 nrzetmiyor. Öyle ki, 
ha)•li zamandll'. dükkinlarda bir kilo 
bile yağ bulmak mümkün değildir.• 

En libenll mem1cketlerde - şim
diki ahval dolayuile - grevltw 
menedildi; ihtiliıfa düıenler diva
lnnm ancak anlaşma yolile hail~ 
yorhr. cNarhı beğenmedikb dİy9 
çarııya mal çıkarmamak da bir nevi 
grev sayılmaz mı? 

Bu tarz ihtikarlarm da 
tedbiıierini bulmak gerektir. Her 
arbı dele<elıı: bir menni elbette ket· 
foclilir. 
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r Diin Geceki ve Da Sabahki llaberler J 
' 

Harp tebliğleri Amerika 
elçimiz 

- Adliye 
memurlan 

eaw 

Almanya 
ne yapacak? 

(&. tara& 1 inci aalıifede) 
Alman tebliği 

S • ~ ' k er dahi sulhu getirmeye a.rtılt 
nerıtn 4 <A.A.> - Alman orousu B. Steinhardt'm Ankara Jngapur a arşı 800 Fişlere neler ilave yetmez - daha geniş ölçüde bir 

ı>ıı.şkumandanlıtn blldiriyor: büyük elçiliğine tayini edileceği bildirildi hareketle İngiltereyi yıkarak 
Şark cephesinde aiddetu bir ~ı.ş- münasebetile bir nutuk h •• h ı harbi, Avrupa.da olsun, çabuk bi-

=:e=~tı = ~~ ~ söyledi ucum azır anıyor Ankara 4 CTele'fonla) -Adliye Ve- tinneye mecburdur. Bu olmazsa 
tesislerine dün gece hücum etım.ışleı:- kAietı miidde1ımıumillk1ere gönderdi- kendisi yıkılabilir. 
dlr !!'1 bir tamimde Mldm kanununa. göre Bö 1 b""yük" ta b" h 

· Nevyork 4 (A.A.) - TürJdyıe:oJıı Va- h1'ldmler ve müddeiumumilerin re- Y e u çap • ır are-
Şlmall Afrika.da İngiliz rlcatini ör- !Jhıgton Büyük ~ım. Mehmed ?.runlr lnmlizler Derneden çekildiler fa:katindeki mtm.vlıı Telem memurla- ket şimdilik iki taraftan beliri-

ten Hint kuvvetleri mailCı> edl.lmlş Erteg!ln ~ devletlerin yeni An- 6 • rı. ağır ceza malı.kemesi :reJsllk1e.rlnkı yor. Mareşal Göring'in itaıyada 
ye püskürtillmilştür. Alman bomlıa. 1ca.ra. Büy!lk Elçlsi §lel"efine vernen bir de aza mua.vinlerl lle sorgu M.klmlert olması A!rikada General Rom-
tayyarelerl. Tobru.t. saJ:ı.asmda kam- Öğle z!:yafet.ind.e söyledl~ bir nutukta. Paai.6k cephesinde: S:ngapurda metre murabbalık. bü;yıük J:ıU adan.İn ba.kkmda. hazlrla.yacakla.n fl.şlere aşa.- ' • 
yon kollannı bıi'pal~ ve Me.rı;a B. St.e.ln1ı.ardt'ın ta.ytninl büyük blr harddrt. fimQililt iki taraf arasm-da 2 - 3 hafta içinde .i§ga1 edihnesini ğJda yazılı p esMların da llAvestm melin yeni bır luzla sal~ı, Ak· 
Matruh yakınında. malzeme depolan- mem.nuniyeıtJıe kar§1.laım.ış ve Jr:eadlsl- kaqı eahillerde ıvııku bulan topçu akıl ve mantık kabul etmez., esasen lstelıı1ştir: deniz ve Afrika.da İngı1tereyi te
na hücum etmıştlr. n:!:n bütün •leflerlne karşı Tihtcler düdlosuna <Japon tayyarelerinin dün Tokyodan gelen bir telgrafta, 1 - Halit ımısı.nda namı tanındığı. melli sıkıştıracak bir plA.n hazır-

Malta ve Gazzo adalanndsltl ha.va tanı.tında.n ~olan yftk:sek m&tahkcm adaya yaptıklan akınla- Japon1ann Borneonun ~alinde ahJAlonm iyi veya fena olduğu, hA- 1 dı- ·· te · 
Wb&Z'ı bellrfmJşt.lr BtiYiik ~ı ftlll· al kimli~ şere!.ine dokı:ınaca.k Gekllde 1~ an gını gos nr. &terine, tayyare karşılroyma mev- a ......_i..+-ı .. ." ra intWıaı etmektedir. Japorlbr, Sin- Tavay'a asker çıkararak !ifehri işg Bund b k Alın dak" 

zil.erine ve daha. ba.§ka askerl tıes!.slere lan ~ ... ve ".........Y~ .... • hAtırası. J'8,lnız gapara hücum e1:m.elc için esaeh ha- ettikleri bili:lirildiğine göre bu büyük t1 ve kumara dtişkünliiğil, an aş a, anya 1 

Japı1an. hücumlara devam edllın4tlr . .,,.:~~:=~~ blblertm.ııde de :m:lıddar yapma.k mecburiyetindedir- adada muharebelerfu hila devam 2 - Giyinlştnin hA1dmU1t feI'efine büyük hazırlıklar Rusyaya karşı 
-9"" W"I!>.. ı B c.. ı-,_,__ ı w • •~- mlanmad unun b~unup b~ummdığı, yapılacak ilkbahar taarruzunu, 

ltalyan tebıl• gv 1• J8EllınJş bulunuyor. Ttı:ı'ld.yenl:n başka er. u nazır ııuarm tamam anmMl etl':igine, Te ı§gaım tama ı· ı _ Maı~ soz geçırebillp geçir- sklsi "b" b .. yük. b' h hA 
mllletlenı ka?f1 aldığı vazi.yethı prt- da zamana miltıevakkılittr. ğına hükıuetmek ieap eder. tElnlyıeceği, Aımirlerile, mesl~daşla.rlle e gı ı u ır cep e 1:1.· 

Roma 4 (A.A.) - İtalyan OIJiuları 
umumi kara.rgft.hmın 613 numa.ralı 
t.ebliği: 

la:rı, bu mmetıet1n ~ leya Singapurun uun menz'illi batar• Libya cephesinde fngiliz ricatınm n diler memurlarla geçim.1 w halkla linde değil, daha 2iyade cenup· 
kudreti dıel:D. beynelmflel alanda ta- yalan. it.arşı ıah:ı1de Japon mevzile· devam ettiği gelen lıaberlcrden an· münasebeti olttP olmadığı. tan kafkasyayı gözleyen bir ha
t:lıp etıtlkl~ hattı gllbl :pıll.Tızek rlni Te taşıt kuvvetl~riıııi sık aık topa la~ılmaktadır. Alman ,re İtalyan teb· daİ~! ~b~~~= reket olacağı hakkındaki haber-

Şarki Sirenalta'da İngiliz rlcatin! 
ııetre memur Hintli kUvvetıer, attır blr 
mağltib1yete uğratılmışlardır. Hava 
kuvvetlerinden bflyilk bir ya.rdım gö
ren Mihver kıtalannııı ileri hareketi 
Deme bölgesine dotI'U devam etmek
tedir. Alman tayya.re teşt:lllerl, Mal
tad:ıkl askeri tesfsleri, hangarları ?e 
~trepola.n bombala.mı.şla.rdır. Mil
lıeaddlt 1.sa.betler a.lan h~e yan
ırmtar ve lıl!ilAklar görülmüştür. 

ma.nevı ·• tutmak auretile, Japonlann hazrrlık· liğlerine gör~ lngHiz ne.atini örtmek- ayda bir ta.nzıml mmı itwıas ~ ler, Almanyanın, Rusya ile bir· 

C h lamıa engel olmağa çalışmaktadır. te olan Hind kuvvetleri mağlftp ecli- İn avaya ava Filivlıı adalannıdll va~e deği- ]erek geri püskürtülmü,tür. Kahire.o tır. 1ikte giltereyi de Şarkta vur-
~ 70ktur. de neşredilen resmı tebliğe göre ın- Kok ko·· mu·· ru·. mak istediği şüphesini uyandıı:ı-

ak l n la rı Japonların Maralla tehrinin §ima- giliz lruvvetleri Den:ıe etrafında :iş- yor. Böyle bir harekette Japon-
linde Amerika kuvvet1erinüı çekil· g-.J ettikleri 900 Setir meıvziirri tah• yanın, Asyadan gelerek Almanya 

Borneoda iki yerde 
muharebeler devam 

ediyor 

mıiJ olduğu Bataan yarımadasına ]iye ederek çekilmişlerdir. Zonguldak • Ankara ile birlik olmak IBtediği de mey-
yapmak istedikleri, iki ihraç barok~ Şark cephesine gelince, Rue kuv- dandadır ..• Kafkasya, İran, İrak, 
ti pü.skürtülmüı. başka bir nok.t.ada vetlerinir.. ilerlemeie devam etıtikle· bath açıldıgı" için Hindi tan 
Amerikan ~tlanna yapmak istedik- 1'l bikliriJmekie beraber, nereye var- kolaylatacaktır Buı:ıar ... olabilir mi, Almanya 

Almanların yeni 

gizli silahı 

ler.i yıtr-d.ım tetebbüsü de akim kal- dlklannı gösterecek sarih bir isim 
m1ım. .Ana vatanla irtibw keıı:ilmi§ zikredilmemektedir. Alman tebliği· böyle büyük bir plam b~acak 

Feı-_
1

_ olan Filiplinde]d Aritan garnizonun ne göre Şark cephesinde ti<f detli 26 sonkA.nımdanberl tfddetle :vaıan:Z kudrette midir? Bilinemez, fakat 
Batavia ... (A.A.) - -- h '- h ·-'- . L :tarlar dolayısUe kapa.nmı.§ olan on- AJ .. .. . .. d ki h bJ:iiind denili ki· Anboıin'd u ıı;a ramancı\ mua:avemeti, neT ta• muharebeler devam etmektedir. guldnk _ Ankara tren battı devletmanya onunmuz e yaz, em 

~ -·'' bi~ _!0
Teb • e rafta takdirle mf'l&nJYor. Ruslar, anlaşıldığına göre baıılıea demhyolıan teşk:UAtınm gece gündüz Rus harbini sona erdirmek, hem 

fiddC'W r munar e cereyaıı et- r_ ,.,_. •• T ,_ d I 1 ] • • d w "mald Sın ] _,_ 
e.k;tedir Muıb eb k:&.h b" fuı. ı:."'l"V'eı..ıu gun o ..... ,.o an ge en teı• gayret erını ogu fi e o enıs.K:, cltmım eden h1mıınvılı faaH;vte1 neti- İngiltereyi bazı can damarların-

İngilizler, Dornier 217 
tipi tayyarelerden 
birini ele geçirdiler 

~alı cliw • ~ 1~. d"~ ~ sraflar. Japonlann Felemenk 1-lin~ cenup babda da Harkofa doğru tek- ceslılde Diba.Jet bugün~ Te da ak k di d yanıklı 
owl~r ...b " .. me t oııuyo:ı- • c:Y.tanmın en büyük edaın olan Bor• eif etmit l:rulunu3"0rLu. Rusların bu Zonguldaktan hareket eden tren bu n vurm ' ve en a .. 
t-'--~-1-

70
gunBuO aJ:vcl ayyar er~ iıeomm i§galini tamamladıklan jddia teıe'bbüs]erinde mu. :v.affak olup ol- Bfi:n §eh~ ıe:ım1şiır. ğını arttıracak zengin kaynakla-

reıasa~ - apon tayyaresı ..ı:t-.:.. • d L- '--b • :1.~ t] • ö .. M d~ _,_,_ .. Keze. buglln Aılb.rada.n. da. Zoogul- ra varmak zoru karşısındadır. 
Ca . ::-.. d-1' _._ · 1 • • ha eU&.ULOI\' ue e. oq oıı en ıuuya a mryaca.gınt iJlUJDU eır;ı g~ goa-

:vanın_ı~oa;~-mbt lctı~r_ ;nm ~d • kar,.Jamak lizrmdır. 780,000 kilo-- terecektir. dala bir tren hareket etı:nıştlr. Bu Alınan milletinin bu harpte 
va mey~wı om~amqxu- ır. saretle Zonguldalt ~.lblA:k merkezle- . .. 
Bilhaaaa Şural:ıaya, M.aJa.nk ve Ma- li.ne klmı1lr nakll~tmın Jtolaylaşaca- yarattığı harikalar, gosterdiği ce-

Lonılra 4 (A.A.) -Daily MAll ga.z.e- doine hücuma uiramıtbr. He'f taraf- Tek tip Yunanistanda ğı atA.kadarlarea blld.l.rflınekter. sa.ret ve fedakArlık ne olursa ol· 
teslııin blldJ.rditıne göre İngill.3 hava ta Felemenk avcılan hücum e.den sun, insan takatının, bilhassa gü-
kuvvetlert Alınan havaeıiıtnu.n gızu tayyarelerin. brııiarma ıwK:sı111ardır. kk b / k E/ tezgah/arı zeı ve bol ümitlere bağlı ruh ve 
bir kuvvetli sll&hııu ele geçlrmişlerdir. Sura.hayada eanıldığma göre, dür aya a 1 ac ı sinir gerginliğinin bir haddi var-
Bu slllh yeni Domler 217 dir. Pllotwı man 8 avQ ..,. 2 bomba tayyareai • · 
oturacağı yer ııe tayya.mrln çatısı lca7betmittir. An.Jı:ara 4 (Te~efonla) - . .llttısad dır. Bu sınırı aşmak her millet 
zırhlı Lse de beben u s:tnl1dlrıt 1600 Felemenk kayıpları çok yiibek lktiıad Vekaleti, halka Sokaklarda çocuk =tı·=::=r ~:ı=~ 1çfn her zaman tehlikelidir. 
beygirlik lki moMrü. zııtılı detfldir. olmu• :ise de henilz tam taMılt alı- ·ı • " __ ..11 m.ı:ı--n~re .. e ... _ .. ulü ..,_.....,._._ Mec'"~- Bitler, son nutkunda <4Harbin 
Bu tayyare pike bombard.ımeıı tayya- • .,.. .w 

1 
.... ~uza ven mesım ce&ea1eri süprüntü ~~"' • ~ ................ .._ ~ 

resi olarak kullanılabllece~ gl>i tor .. ~BDllfbr. 1 ebliğdc §un ar uave te söylediği nutukta. da ı.aret ettığ1 ne zaman biteceğJnl bilememl) 
pll ~ak lçln de kulla.nıl.aıbllmekte- eclilıyoT: inceliyor arabalarile toplamyor gibi, eı te:ıgft2ı.1a.n miktarını btr mwı dedi Almanya bu yaz çöküntü-
dlr. Tayyare altı t;op ve ber halde Balikpapamn çok yalanında ııavq a.rttuma.k kararındadır. Bu ~ • . ' 
beheri iki bin libre ağırl.Jlında mun- dt:fnlDI etmebedir. T1*nn. adalann Ankara t rı'elefonla) - İktısa.d Bern 4 (.4.A..) - Gazette de Lawıse.- süratıe yaptırıla.eak ve ~JDye tevzi ye gitmemek içın, Rusyada har-
zam 1kl bomba ta.şıma.ktadlr. Bundan müteaddit noJrtalarmda tayy&l'der, VekAleti kösele faıbrlkalarmm randı· ne Yunamstanm çekU.ğl feci ıztrra.plar etıttrllecektir. bi kazanmaya, ve uzun dünya 
maada ka.na.tlannm altında bin lib- Felemenk donanma.upa biİCUQl et• manını a.rttıımak iıçin fazla ~ sa.atl h kkında -?•ın- . Vekruet tez.gab.ların nasıl kullarula.- harbine dayanacak bir duruma 

:to:ı:rrrıumı ve bil arada da. ayni dert- a 111........_ .. :vaı;cyor · catmm köylüye göst&rllmerd. Jçln rq-
reUk lld bomba bulımmattad.ır. IDİf]er ise de netice alamamıı1ardır. den yapılnıı§ ta tıp potin ve i.Skarpln cYunantstanda., yıyeoek maddeler! yar kurslar Tiictıde getlreeektlr. girmeye mecburdur. Yapmak is-

Muh il b . ·ı ·· gfbi ayak!ka'b:ıla.rın piyasaya çıkanla.- üzerinde kontrol edJl:m.iyen bir kara tediğt de budur. 
Yunan kralı hakkında a e ıcı er yuzer 1'8k balta ucum verllmesl m.e~ıesı pazar Tardır. i~ ımce tiatı 4 Yunan belediye memur- Necmeddil'l Sadak 

h k para zam yapacakalar Ourlnde ıneeıemeıer yapmaktadır. dra.bın1 oıan btr yumurta. ııo dmhml- larına yardım ianesi 
İr arar İstanbul belediyesi, f(!bre hftkümet ........ __ 

Atina 4 CA.A.) - FeShedllen Yıl- Te lPlat Muralrabe Kom1syonu tıu:ıı.fın- Ev köpeklerini kolayca ye satılıyor. Bakkallarda. ya.lmz ~ .ıınanbul belediye memurlarının Yu-
zamla.rı lt1bare vımiır. Yuna:n çocuklannın açlık ız.. nan:lsta.na gôndeı"eceklert miller 1çbı 

nan siyası partller;lnJn eSkl llderled, dan yapılan nazarı beslemek için Wl\plarına. llllhayet vermek içtıı Yu- toplanan para şimdiden 5000 llra.yı 
aralannda yaptıklan blr toplantıda, alarak malıallebJcllerln eütlü ıııadde- taoe maddelerinin hükft:me~e tan- ~. Koliler içine kıonulacak yi-
harpten sonra &ti.bık Ymıan Kralı ler porslymlamıa Jiis pan. ll8ID J8.P- mm olunduğu fU mre.da btrçıaJc köpek nanlstana 4 Norma.ndlnin taşıyacaıtı yeceıt maddelerin llst.es1 bele~ rl-
lldncJ Oeorges'un maınlelrebe döınme- nWannı D)tl98.fık görm.tıştür. .sablplerln.hı az mana.fla. nasıl bay- kadar yiyecek göndemıek !Azım.dır. ya.seti tarafından tesbit edJlmektıecUr. 
8:1.ne her ne pa:lwmıa oluma olsun iki 1__ _ _ bk . van1a.rmı besllyeeeklert hakkında Tür- Atına ve Pire sokakla.rında.kl çocuk 
mAn1 olmağa tamr verııniŞlerdlr. llUUMIP ma emeye k1 ~ı koruma eem1yetıne cesedlert riprüntü arabalarile topla-
Toplt.ntıya ~nk eden ~ Kralcı verildi m~tıar ~ oımaktadır. 
partner a:zruı da bu karar IRU'etbıi J'l&t lılunkabe lan dftn.. Cem4'et mittehaıım.smm bam'la.dıitı myor. Bazan süprüntü tenekelerinin 
tasvıp etm.!şlenUr. Beyoğlıında Kal;"(ln=~ kil- llsteJ1 J'Ulyonta: BOA'an hariç sebze başında. kavga eden tnsa.nlara. da ra.s-

Almanlar bir Sovyet 
komiserini esir ettiler 

Berlin 4 (A.A) - Askeri ka:r 
n.ak]ardan bildirildiğine göre 2 Şu. 
hatta Kunk'un timal doğuMJnda bir 
tabur kar.argahı elimize geçmit. bet 
eubay ile komiser Makarof esir edil
miııtir. 

Beklmı dtt'kAnmd« bir dmı.il ubkla.rml ~ aılm.ayı:ruz. Bunla.nn tanıyor. 
•P A kurt .. ··1 • mefbut ya~. Nettoede bu dük- bir Jdlo5unu aıtı çoı:ba kafığı bulgur ç suru en 
klııde.tı terazt. gözüne 50 gmmlık ile et ım:yunda byn&tınm imkinl Atina 4 (A.A.) - Patra.a'tan 
mukavva. toymak smetlle eblt tartılı vana blr ınllrda:r ek:mek 11Avesinden bildiriliyor: 
eun k1losmnm 9Q Jcanlla satı1dılı an- BOD..ra. ~lDlUllli l'8 hayvana veriniz. Kala • · da L ., __ '-

ıa,ıımııtır. Kfiçiık köpeklere bu mJkdarm yarısı ~~va~ aç K.W"~ &.o-
Bundaıı ba4lka Be:Yollunde. Ha.m&l- sa.balı yansı akıja.n:ı ~~tııl:Uir, Büy(iit ~n eurü1enne hucum etm.i§ler ve 

bqmda Jı::aaap YO® h".Jt'.lmıda da köpekler Sçln llt1 m~l a.zmıdır. Ara.- agır zararlara eebep . olınutlardır. 
etin :t:n<mmu 90 km'1ı§& .saıttığı ıçtn da mada altı çort>a kıı.§lğı bulgurun ~->yunlannı korumak ısteyen genç 
alıırt tutuınımu:t. Buçlul&r, adH.Yeye yerine dört çotba. kaşığı ptrtnç k~nul- bır çoban, kurtlar taramdan par-
-.er:Decek~ ma.ıt ıuretı ile d~ yapilinalıdlr. ç Janmı§br. 

Belediye sinemacıların 
zam talebini reddetti 
S1nemacıle.r, beledi~ ik~d mü

diirlüı?üne milracaat ederek slnema 
.ti.atlarına muayyen bir nlııbette zam 
yapılmasını tstemışlenli. Belediye bu 
talebi reddetmlftlr. 

120 bin kutu İpek böceği 
tohumu. ısmarlandı 

İtıllyaya 120 bin kutu 1.pektıöeeğl to
humu siparlş edi~. :ttaıya.n tica
ret ataşesi, dün, bu hususta all!.ka.
da.:rlarla. temaslarda bulunmuştur. 

EY KADER! dırdı ve ayr.ı kelimeleri kullanarak Yatak odasımn te&i§ab, Halimenin adamı telakk:. ederken. rimdi hed-
mulı:nhelede bulundu: arzusu üzerine değiftirilmjş odaya bahtların bedbahtı olmuştu. 

- Y.:ö:- sen.ııin. edebini takın, yok- Hafızm ~o küxlir •enedenberi alıştı· Artık kendi.tini mağlup telakki 
sa sem - ur adan def ederim. · ğı. düzenden bambaşka bir tertip ve~ edW-0rdu. Mücadele için kuvvet ve 

- bcim.izden hangisinin buradan r.iln.'.ş, odanın ortasına 1ki lcişilik bir kudreti k.almatnl§tı. istikbalini ka-
Aşk ve macera romanı 

Tefrika No. 160 Nakleden: (VA • Nft) defedileceğini yalanda gfüürüz. Fa- karyola komılmll§ idi. Hafız Zifaf ıanllk. görüyordu. 
bt be:ı o Aatİn gelmesine iotizaı:ıen gecesini bu karyolada geçirecekti Aradan :ilci saat ge9ti, derken 

Etrafına bakındı. Belli 1d. bütün le-~ Deme;k. ki artık ıkendiai- aı1ık buradı. bir dakika bile dunnı• KMıJ·a, odanın ortasında, kenöuine Emineyi, yemi evin-e kadar götünnÜ§ 
li.ltet ve mw:ı'betlc.hnm müaehbibi ne biç ~t verilmiTordu. yacağı_ "I. sıntı- gibi bir vaziyette duran kar· olan ba:ba Derviş, araba ile çifliğe 
olan Emineyi arıyordu. Eğer Emine. Upkl.ar bile çif}ikte Wtedikleri gıôi Hafız ba.ğn-aral: sorduı yolayı ~örünce, yeniden kudurdu, döodü. bıtiya.: halıçıvan ç:ifliğj bom-
orada bulunsaydı. muhakkak Hafı%. ~ ediyorlar. kendiısinden izin - Gidiyor mWRIJl} üzeF..ne tıa1dırarak bir iki tekmede boıı buldu. Küçük Memiş müstesna 
tizerine saldıracak, n ellerile boğa- iılte ıeğe li"Umn görmüyorlauh. - Eveıt gidiyorum. Yamaklar ve devirip kırdı. çiı.rfaftan. ipekli yor- hiitün çiflik u§e,klan ziyafet hadjse-
~b: ~ereieet versin, Emine çoktan K~ya, Emin~~ Ba.ba Derrif re- uııa.~ar da benimle beraber gidi· ga.nlaıı. b: tüyü yutıkiarı cndik di- sinden eonra ı;lkıp g'itmi§lerdi Kii-
gıtmi~ti. Eak.~~e, kendlSJne mdı~us fayt~n- yo~lar. Buııu aana haber vermeğe dik yı ~ .. ., parçaladı. Halime ic;;ıin ~.!· çük Memiş, ölı:ıeii2 ve kimsesiz oldu-

Hafız, ıerefi. naınnm kirlemniı. la çıflikıteo ~zaldll§ma.kta bulunduğu- geliyordum. Seo, ka1kdıkça bizim ıx.:.ş olduğu tuvalet ta.'lwıılanm Jı:ris- ğu .için çiflikte kalmış i<li. Avlunun 
eo~':'1!muş, mahvu harap olmufhl. nu .gör~ncc, lrudunnuta döndü ve burada işimiz yok. Anladın mı) ta1 aynalı gardiro'bu da Pddeıtli tek- ıMr köaesind-e oturuyordu. 
Ye1sm Yerdiği ıon bir kurn-eııtle müt• Eminenın arkasm<Ü•n ]u;fQ?akc Alıçı, bu s&z)eri &Öyledikten ıonra melerle pıu.çaladı. Halline ebnclen Baba Dervit arabadan atlıyareik 
hl§ bD- fe;ryad koparclI. Bunu Emine - Dur kahpel diye baykmnağa sabık efendisine eeliim venneğe bile g.ttikteıı 90nra bu eGslerin bu )ü- uşağa eonlu: 
aleyhine okkalı bir lr.iifür takip etti: ~Lıdı. tenezzüJ etmiyerelk uzakla§tı. zum.su:: mobilyanın burad~ ne işi - Memifl Hafızı gömün m6. 

- Alı kah~I Beni mahvet.ti... Fakat Emine, .ahı.le efendisinin bu Hafız büyük Nlona girince, etra- lalm.ı.ştı> Hafız ba ikinci ıtahrip acaıba nerede) 
Hafızın. kuduz köpeğin aluınasını sözlerine aldı:rıg etmem.it, haha Der• hna bD- göz ge2dird.i ve gördüğü iıamlesinden kan ter içinde bitap -Yukanda, odasm?a.- , 

andıran, bu feeyadı, t&. uzaldardan v:İ§ de atlan ıüratle sürerek ukazlaş· korıkunç manzaradan irlciJdi. Taoak- kaldı. bir aTalık elmıi b~ma götür· - Bı_-ıu neTeden ib.ı1ıyorın.m) 
duyulduğu halde, biç kimse ne oldu- mı~. Kahya, &nineye yetişem.iye- };...·, çanaklar. kadehler büfenin kris- dü. Aln~ ateıler içinde yanıyor, p• - ~r~. evvel odasının penceH
ğunu anlamak için semtim! bile uğ- i7ini anlayınca, kan ter içinde Ç'ifliğe tal aynalan kmlnu,, §jşeler Te iskem- kakları, patlıyacakmış gibi zonk· sinde gordum de._ 
ramadı. Kahya, E.mined<'n müthi~ bir döndii, mutfağın büyük kapısından leler yere devri1mi§, ktym,ettar pen- l?U"or, bqmm döndüği:inf.i lrissedi- - Or11.da ne yapıyo:r) 
intikrur. 4lmak 11.te§i}e yanıp tutuşu- içeriy - ~erken, çillik ahçısına çarp- cere perdeleri, pmam. parça ediJm~ yordu. --: ~onda ve odada ne vana 
yordu. Kan çanağına dörmüş olan tı. ahçı hıddetle: yerl~rdıc •W:~iiyorlardı. Bütün hu Kahya., )'ere düşmemek için pen- lıepam:ı par~yıp kı_rdı1, 
gözleri, pencerenin arka!ırıda11, Emi- - Kö .. müsün be herif diye tıers- tahrıp eallıneaıııın ortasında Hahz Ce- cerenin duvarına dayandı, 'başmı - D.elı mı lbu herif) , 
nenin eşyalarını faytona koyarak led~ Daha bir saat evveline kadar l?:l. yapayalnız buakı!mı?tı. pervaza dayadı, gözlerinden yaş- • - Bilme1? ~a, del~e IJen. 

Profesyonel oüreşler 
ı-ekirdağlı Hüseyin ile 

Adnan pazar günü 
kargılaııyor 

ita.palı spor salonu olmadı~ için 
çoktmlberl ya.p,xlamıyan profesyonel 
güreljf müsabakalarına alakadarların 
Maksim salonlarını temin etmeleri 
üzerine önümüzdeki pazar gününden 
itibaren ba~anaca.ktır. Bu gibi mü~ 
sa.bakalar için çok müsaid olan sa
lon, bu seferki karşılaşmalar muvaffa
kıyetle neticelenirse badema her a.y 
bir pazar günü güreşlere tahsl<ı erille
cek ve ileride ecnetıi pehlivanlar da 
getirtllecektlP. 

Bu hatta.ki müsabakaların en mü
himmi çoktanberi b1rblr1na meydan 
okuyan Teklroağlı Hüseyln ile ama.
tör güreş şampiyonlarından Adnan 
arasında. olaca:ktır. 
İkinci derecedeki müsabaka. da Mer

sinli Ahmoo ne Karaeabeyll Hayatı 
arasında ya.pılacaktır. Müsa.'bakalara 
tRm sa.at ikide başlanacaktır. 

ile demeli? 
Bir kariimiz ~ruyor: cHarp 

il~hınden bahsederken Mars mı, 
Merih mi demelih 

Jskaıder'e Me'ksandr; Efla
tUı'a Platon demediğimize göre, 
:..:.ı.runu rua medeniyetinıin meş

hur i.aimlerini Şark tarzın<la kul
lanıyoruz demektir. 

Fa.kat telaffuza da dikkat et· 
meli. Abdülhak Hamid, ( Mer· 
rih) ]8.f.zıru ili (r) ile tesbit et· 
miştir: 

Dehşetli ohmln ol tenczriil 
ltferrih iniyor gibi ı;emadan 

Onun için cMerrih» 

demeli! 
Bununla ber.aber, has isimleri 

kulla~ esas. lnönü Ansiklo
pec'..isinin esan olmalıdır. ve kendisi de bineT~k dffikten ayni- 3Qünde d pt- çe duran ahçının bu Kalıya, sini-:-leri ve hiddeti (Yatı~ lar boşandı. Daha bfr l:aç saat ev- uyoy •.. Benr;~ kad.v ~ bfı i I 

dığını gördil. Arabay~ Ba:ha Derrviş küstahlığı Hafızı daha ziyade kız- ~ ümidile ulondan jm ~ata çıktı. veı. budıiıaiui dUnJramn en bahtiyar ~ ~~e __ m. ;.,.. ... ws) 
1
._ _ _ ___ ___ , ___ ..,, 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

cMazlum~ ve 
ckanaatkar» adam 

(şz&~R ~Aıi~RLERi) . 
Biıdm nesil. henüz mekteplerde 

okuma d~deybn, pyet prip 
"9l ş..,kkari bir cmequp ~ ma• 

Gizli yağ 
ve peynirler 

Mangal kömUrU Hamlet 
imi iman tipi tammışh: 

- Malum ~··· APı var 

Dün <le Sineldiden bet 
vaaon kömür geldi 

466 JQlr... Kir:me)'e saran dokun- 1 O bin teneke beyaz 
mu ••• Fenahiı yoktur. • 8 b" k Olv..,.. mm .. A&.alA-'an .....r.rizntze 

E--L b" ı b.,_,,,, __ edil- tip' peynır ve ın tene e - ........ ı:w.u V""' 
nan oy ece wa.aa - ... mangal tömilrll gelmekte devam et-

Halbuki ba yolda .-a olunan yağ bulundu meJttedtr. Dlln de Sinekllden li' va.-
~ hakikatte koca kafalı alıma- gon mangal tömUrü ıcJ,miş ve bunlar 

davası 

B. Peyami Safa, CiliaCI, 
Zeyyad albşar ay hapse 

malıkU.m oldular 

Sahife 3 

... 
Yalova Kaplıcaları 

OTEL TERMAL 
'' 

BANYOLARI 
Bütün Kit Mevaimin<le Açiktir. 

Vapur: Ha aabah 9,16 de Köprüden 
Yalova lakeleıinde Otobüs Vardır. (618) 

im biriydi. Gözleri sabit bir nokta· Yentka.pıda satışa çıkal"llmlştır. Bele-

7& adJmıt Aizı iki parmak ~ Dihı bmhane ve depolarda ya.pıla.n diye herkesin birkaç günlük kömür Hamlet dedikodusu etrabnd& yapı- ii••--------------------~ 9:1..-! • g ... -1.1.:ıı:.. '----- .. ---.. 1•r, ....... "" 1y1 netıceıer veıtı:ı.l§- ' 1 ümk"- lan n-ıvat esııa.smda. muhan'1r Pe • ~Ullll ~lem~. ~· DOKllBIUlr iir~"ikıbush;;de 10 bin tıenek.e be- nıttyacmı temin etımesln m ULl ""l"o•,, -
dua Deı gel~or. -· pe ........ ~- a-._... ... 8 ~- •-eke tııınak için h&lta azamt 15 kilo töm.Ur ya.mi Safa. tal'atından Tasvir1 EfkAr 

.ı ,,_ ;, ......... uu n.w.r- u.ı.u ....... tevzi etmektedir. gazeteatnde ya.ıı1an ('l'1yatromuzun 
c- U · ud1rl• derlerdi. sadeyatı bulunmU$llr. Başka btr Diln a.yni zam.anda. Yalova, Beykoz- hali ne olaca) başlıklı :razıda kıend1-
Smıfta mükifah ona verirlerdi. ilzll ardiye& de 22 bin teneke sade elan da bir mlktar odun gelm!§ ve sine hakaret edildl.ğin1 Uer1 sürerek 
«- Kal-hat itleme-ı. •• • dwlerdi. yatı oldutu haber alınmıştır. Al'q- btmlar futıyaca. göre datıtılını§tır. a.ktör Tallt Art.emel tarafından açı-
Emin ıaayıldait için, büyÜyÜnıce ele, tınnalarn devam edl.lmeactedlr. Dilı'er ısnı.:rtan beledJ:pe, odun\ ve lan dava.ya. dtin a.sllye blrlncl ccs 

lr.emdiaine bir hayli itler eınan~ kömtır fiatıarı tızertnde 1htikAr ya.pa.n mahkemooinde bakılmıştır. 
edilirdi. KÜÇÜK HABERLER kömftrcülerle mücadeleye devam et- Mubalı:ı8me aonund'a, bu yazıda da.-

O cidden. bata etmediı Zira f..,. mektedlr. Dün de odun Te kömü.rtl va mevzuu olan kelimeler ma.bkea:ne-
f!et c&termedi,, '~·yapmadı! !il- * İ&tanbul ....... ~ tedk1k §Ube- tet!lblt edilen namtan da.ha pahahva ee, bir aııa.tklnn veka.t ve haysiye
JIÜDd• zarar edild1Kt çok d.ef• ıo• ... m"--'"-•nıınm-e ~a-ı.t .. o mild"- mu- satan ııo kömllrcll yakalanarak adli- tini ta.hk1r edecek mahiyette ve ya-

Faka h seferiad • ""'".uwe .... • _..., ~ yeye tesıım edllınJft1r. zının aktör Talft.t lmsdedllerek ya.~ 
prpnuşhr. • t . er •: avhıi v• :tzymetJi 1ktıAdçılarmUZdan mldlfı sabit görillmi}ştür. Bu ~tan 

satıı.ıı u:tıra.pla.rm t;oplandığı bQy(it bir tum ... Niçin bu adam, b1r ~
'9tie ttttham ec!lllJ'()r? ... Onun kurtarmak 1stect111·1 kandm hangtS!.dti:?~ 

~=:::e J;.j;tifı s;:,~~:-
CAMİLLA HORN w MARİA ANDERGAST 

tarafından fevlta.llde bir &anda yaratılan 

BiR DOKTOR'un ROMANI c- Fena nıyeti yoktu olamaz ... B Rrem Mua.mmM Bb>nomun tayin dolayı muharril' Peyam! Sa.fa Ue Cl-
l,i adamdır ••• » denmit, eaçu k.,. edudlğln1 haber t.ldılt. eı•r katı•ı davasJ had Baban, Zeyyad Ebüzziyanm, mat- J"ow>..mea ak111 tumınde he.lledildlğini göreceks'.niz. 
disine baiışlanmJ§br. * Şebremfninde Karakol mb.itmda buat kanununun S!7 ncl maddeSl de- '" YARIN AKŞAM BAAT 8,10 da. 

Bu adam. haram yemedi, doirtL .• oturan Mehmedin b1r buçuk yqmda- lAletlle Tütlı: cem kanununun 482 ve .IBRABbl ÖZG'VR w ATEŞ BÖCEKLERl'nin 
Ukin hıeli1 de yemedL.. tı otlu Necdet dlln evde oynarken ••Id" 484 1lııcti maddelerine tevfikan. altı- c A z ve T A N G o K 0 N 8 E R l 

F.n fenası: Elaleme heWi haram ma.nga1a. 9&rPlO 4evirm1ş, IDAll8aJ. t.- Oda komıuıunu o uren cıa.r ay haplglertne, )'tlzer Ura pata ••-• ·--• 

serinde ~ su tenceresi 1lzeri- p d 12 h • ceza.sı ve davacıya müteselsilen ftç ~-----------------------. etti.. ıı:u ne döktUmUıft11r. Vilcudüntm Jnuhte- ua ' sene apıı l'11z lira da. tazmına.t Memelerine ta.-
Mekteplerde ve sonra da miill•· 11t yulerlnden yanmak ~e ~ yatacak rar vernmı,, cezalar ~ıı edl.lmift!P. 

ubitind hö 1 t.anMhisnm ;varalanan Necdet hastaneye bldınl-

~ m iktisad e 1aa:a=:da cbnaat· 1*tıtanbuı beled.lresı mü.te\ti§lert· Bır mlli:klet evveı Ferl.köyünde Ttirk Güzel bir teşebbüs 
•an admı almaktadır. n.ln, kame teıvzıı i§lnde iddia edll~ b9' ~ blr patlSlyonda ele'ktı1k 

Ve arabın tu meaelini de, aelan bazı 701.!usltık ve a.htsa.rl*1ar hak- tellerini kontak yapmak wretlle ra.d- BeyoJlu Halkev1ncbm: 
nostu yaprm.t; ona b6riin&rı ale,- lrında tahkikat yaptıA'uu yazıll!.Şt1k. yoouna. paratdt ya.ptll'lll.8Qildan hld- ı - ~lu BalJGevt mmtekac d&-
Jünde ain a~ma. mini olur: Diğer taraftan tendi bmelert tıze- detıenerek Ma.ıha~ ~da b1rln.l ta,.. h111nde (Kamn:P8f&, Hasköy, Oalat&, 

«El'knad:U kemü li :rtfoa> rinde tahrtfler yapuak fazla ekmek banca lle v1:rup ölduren Fuadın mu- merkez, Taksim ~rl dAJıUlnde) 
Dow abl alma.k lstlyen e lı:lfl Jôalanm.ış ye ha.teme.si. dün birinci ağır ~malı- mukim ft geçinme ıartıan ıayrt mtl 

gruso arrlD.ll'S8, o, m ereın ve b ta. ,.,.., tır kem.estnde b1t''"'1-•..+ir -
faydalı Lir vatand tipi d~dir ha.klannda tak! a. """'9'anmll} · "4~· • ııait dört ?e daha fa.zl& çocuklu rtrm1 
ı.~ Miskin herif~ birid' N' * J'1Jibe sergisine 1§t1ı'ak edeceA'.lmb Muhakeme neticesinde bunlarda.ıı alleye 71nn1 beter lira mfıllfa.t verilıe-

afcL.. ~ ır. • e babeıı alınmlfbr. Mınta.ka ticaret Mazharın tend.l odasında elektrllc tel- cektlr. 
kokar, ıa'I. bul .. D'I YalPIDW oba, kim· müdürlQil ne tnhllıarlar idaresi bu lerl!ı.1 kontak 7aptı.rnınk suretıle Fu-
,f'nin bı.hçesint. yağmaz. «Kendi hu.susta hazırlıklar yapmakt8dırlar. adın oduındaki radyonun parazit d 21- Y~~~la.n ~-~-.. ll:.!t k vruJ d' "hreti d 1 -'•M aş anıruz. ooc._.annın n .......... ~""'-J'c..gue a UI'» ıye IO var ır. * OtoıdJye kadar Toprak MaJ:ışu]Je. ~na lı:uckn aebeb yet '9e • ..,..., da.nlarl le 11121N2 t&rlbJDe bd t 
amma. uıl ikİDc:İ minada kavruk- r1 Of1a1 tıaratından yapılmakta. olan bu )'6ıııdeıı aralannıdft k&vga çıkb.iı. Y a 

Bu akpm Kahkahalar •uare.i .... 

ŞARK ' Zevk ve neı' • tufanı., •• 
BAHTSIZLIK. 

Siaemumda Nereye kadar gidebilirt 
ICIRILAH BiR AYN~.

BtR KADIN KA.PRlsl.. •• 
-ve KAHKAHA: KlRAlJ..ARI .•• 

THEO LiNGEN ve HANS MOSER 
WOLFF - ALBACH PETTY 

rJ SENE BEDBAH·ı· 
tar: Şa memleketin iltibul bahçf>o kepek: tevzıatı b\lllda.n aonr& Je?11 e- Fua.dm, oda.mıa gelen Mazblln ta- Halk.evim1ze mtıracaat ederek b.yd.o-
ainde pel seftdi. lezzetli bir ye. sıı.~ı:ı.r dahilinde yapılacaktır. banca lle vurduğu 88.bit g6rtllm'flttAır. llmmalan. Fammde • ellenuli Sers~111tleri 1reçireeeklerdir. 
-:. ~ asakbr zalak ha * O'sküdar hap1anea!nde mevkuf Bu ftfUDdan dolayı l'uadm 18 aene 1 - MOklfat, Ba.IDvlerlnin açıl:ıtı- •••••• ._ ............. .,. ... ..._..,. ... ıu ... 1 ... 0 FILMt ••••" 
- • ; mo • bulundu#U me.da. bq p.rdiyan Ah- atır hapsine tarar veı1lmlt ancak. nın aımncu 7lld.öııUmtm.e teadut eden , .u:. Y i>mlln llW'U'I~ 
liudechr. • • • • medle kavga eder&t bir aopa ile Ah- Mazbuın ~ ka.sden parazit 

2212/~ puar rzıa --* UI de Jij••••••••••••••••••••••-llllllr.. 
Esefle ışıtiyorum; methedıyorları medi ba.şından alır surette ya.ra.Iayan y~ n ta?Pre. sebelb1yet ver- Halkev1mhıde y~::ııueak meru&mJn :td-
- Efendim. ue mübarek adam· Hüseylnin muha.kemesı blr1nci a~ meırl P"ttadın letıınde tahr1k ma.hlye- ia.mmda verllecelc ... nfttmwnuam T y R o N E p o w E R 'in. 

dırua larafi tC)yle dlinim. biç masrafı ceza mabkemeeinde b1t1rllın1fUr. Hü- tinde görilldt\ğ{h:ıden eeza.sı 12 seneye ootaımuma h1zmet eden bu tı)'m.etlt lJN_D' A DARNELL ...... BASIL RATHBONE 
yok. •• Çaı,ub 1 yabuz ta alır. Za· aıeylnin mı~ a.l>lt oldu#undan on bir mcllrilmJ§tlr. Paa.d. Mazhann T&ris- alleler tebrik l'e taıds edilecektir. ~ -
ten boiualZID biridir. BİraJı buğday &7 altı gön haı>Se mahk1lm ec:lUmJJtfl". lerine b1n Hra da tazmtnat Meoye- 4 - Mftracaat ed8nler )'1mll:rt le· ile beraber yara.ttJ#ı ff bu hatte. 
eker. ~·~ kendi yapar. Bet . * Kasımpa.şa.da onuncu llkmektebe oektlı', ce.Tiiz edense tura gekllecdltlr. s A R A y sı·nemasında 
alb ıenede bir giydiii elbiaenin ye- g1rerek muhteuı zamaruarda 400 kllo 
-lePiru kendi iki keçieile koyunundaa tok kömilrü ~ıp ciı3anda satan Kd- Malıkfun ve tevkif M E V L O D l!!maılm mırva.ffatıyetler kawıdılı güzel ve ha.relretll 

kansına kırktmr ~ dokutm mıı dün yakalanıp adliyeye "ttrtlın~. ed"l uht ki ı z o R o N u il 1 ş A R E T 1 K . • '"'•·-· .. . • suttan~ blrincı ımDı ee.. mah- ı en m e r er Şe}n.seddJn otullramdan eıak1 BıvM 
umat yapip Sif•· Çorap ordü- temesinde yaptlan 80l'gU sonunda tev- Yftksek flatıa ~tmento sat.e.n Aksa- meb'U&u Must.afn. z~ Slrel"!n tırtuı-

rüp giyer ... Bir makara, iki arşm bez, klf edllın1§t1r. rayda Osman, Ahmed Erçin ve Vasf1 cı vefatı gününe miBıd.lt 7/2/9'2 ec-
DDa aylarc:ı delil. yıllarla yehr. Ne -- - adlarında ti9 klf1 dün a.sllye lklnc1 ce~ ma.rtem günü Beyottmıda ~ lWlliln-
ır.ıtla O"'!Jl; ne matlu ki. bayle bir Sırnatık dost Ea mahkem~lnde muhakeme dllml.f- de 1kind1 namazını mütea:tıp MevlM ~--• "'*' l.llml: BiR BDT.& DARA~.--.. .,. 
.. ,. ... ıürehiliyor... CerrabP&fada. oturan Mehmtd ev- ıer, üçünün de y1nn1 beşer lira. para okunacatıncıan amı edenlerin teşrif- ~----• 

Hatta: veıce bir müddet beraber yap.yıp ay- cezam ödemelerine karar vertım.tşt1r. ler1 ılca olunur. 
c- p.;emJeket ba aibi -..ıarm nldı#ı Hallde lle konuomak beren· F'azla. flatla ekmek satmaktan maz- Ailesi namına: Doktor operatör 

yüzü M!yu hürmetine duruyor(» ka- velkl gece Hallden1n o ctvnııiakl evi- nun Pangaıtıda ekmek~i Tane.ş. ylik~ Raif Slrer 

naatin~~ olanlar da vardır. ne gltnıie, o crada evde bulunan Ha- sek ftatıa kakao satmaktan maznun ~-----------. 
HalbuLi ne Yaaht zan... Udenln yeni dostu arabacı Ali ne kav- Beyo4}unda. ba.k1ml Arlst1d.1 yakalana-, 
T k k' ekt ı d ga etmi§lerdtr. Alt Mehmedi başından ra'k adliyeye verilmJşler, mahkemede 

iP ., 0 es 1 m ep er e cm.az• ağır yamla.mı~tır. Mehmed Haatane- yapılan sorgu netı.ces1nde 1lWt 4e 
IP.m> aııı ~erpp ve makbal • aayd• 19 kaldı~. All yakalananı.k ta.bki- tevtıf edllnrltlerdlr. 
maaı nevmden, bu «lumutkin m kata bqlanmıştır 
da, bu «bir lokma bir hırka» cı• --·---

nm da iyi bir vatandat nevi ıanıl· ıDoğan Sigorta: 
maa• aynı hata. •• 

Bence. harp ve tasarruf yılında ıirketi faaliyette 
bile bıo. böyle... DoA"an Slg'orta. Ş~etlnlıı işe başla.-

cbraf etmeyen; kaz:ancmm mü- ma.n dola.yı:stle dlln §1ı1cet1n Tafhan
him bi. kısmını. {ne o11D' ne olmaz!) daJd b1nuınıda. bir t.oplantı yapılmış
diye, {ör.ümüzdeki yıllar karanlık!) tn'. Matlıuat erkO.nmm ift1raldle ya
dıye ıJdıyan «tedbirli •umlu» va· pılan bu toplantıda '1Met umum mü-

d ,_ ' dürü B. Olm:wı J'Ua'et Arlı:un n fir-

PllİR TİYATROSU ~ 
Tepebe.§ı Dıılmı Jomımda 

Gece -.at S0,30 da 
BttzoA.a E8tNCB 

Pek yakında (PARA) 

t.ttkıru. caddesi Komedi lcısmmda 
~ aaat 20.30 da. 

XiB.ALIK ODALAR 

Smenin en DJUUzem Fibnl 

DEMiR 
MASKE 
JOAN BENNE'IT - LOU1S 

HAYWARD 

t.ıaııbuı•un bMttn ainema, meraıklllan 
BVG'VN MATİNELERDEN triBABEN 

BAY AN KOMŞUM 
(La 11alaon d'en Face) 

• tople.neeeıWırr, Pt.öııln fuh muhltı - zeyk:ll ma.oeralan - EMevllen 
JlllUlsıZ yıldızlarının pheserl. 

EL ViRE POPESCO • ANDRE LEF AUR 
.. ELHAMRA sinemasında• 
Atkın ne büyük mucizeler yanöıiuu ... Kıskançlığın nasıl ölüm ve 

ate, .açtığını ;o.teren bakikt bir haıyat roman 
• Bu ak.tam lan ....... ıakm ha, bu «ne lir~~ ket mümessilleri müemeeenln kuruluş •e yoğaltanı. ~ tarlada yabani bir tam hakkında malftmat "*mı1şler· 

ot eib. d~ıran, ortada kuru kalabalak d1r. 
edeı. 't atand .. karikatürlinl ldr tat• Tamame:ı::ı. mllll aerm&ye ile JcurWaıı 
mm:maltd11' ! cI>oP.n BJeortıa.ı ~•tın.hı hedefierln-

ıPEKa~ei;ında L a l e ıinemastndı 
lbft~~~: KARA YILDIZLAR 0 «kendinden L..U ldrn.e,le den bl?i de ~ lld kA.r 

münnsebeti olmıyan11 yaman hod- kaynaRt addfıdilen bJr müesıese deij.IJ, 
binden, o «kendine bile hayri do- titleniıı f&)'d.ala.tıcnuı ~ln lnırıılmut 
kunmıyan.,, iman taalağmdan hl~ de- lı;tiınal b1l' desteilt halhıe gethmıekt1r. 
fL.: takdirle bahHtınemeliyis Bunun 1çfn de yeni 111'1l'ettıı faa.llyet 

Tü k • _.,: •.. :_..ı_. programında. cLha.z sigortam, t.&hııO 111.
... camuı11npa aev8 au va-.uuAta. gortıw ve grup haJJnde sigorta glbl 

1 . 6AN6STER'in BABASI M A o E L e ı N c A R o L L 
JWJ ROLLDD•1 DOUGLAS F AlRBANKS Jr. -

Kane Picmond - Edward Morri• • June Gala TULLIO CARMINATI mekteplerdı timdi makbul olu. ele pek fa)'dah Jen1.llkler 'ftU'dı.r. Etraat 
avuca •ıima.-. cevval, ırirwin taba- .s!gortıe.lan en eh~t Wl'llea Jfle- Amerltamn ıııeıııtmr pmpteı-ler'lllJD tııorJı:aat hayatı ,. macaraJan A kd M 
yetl..ır oldufu llibl; iktisad balnmm- tin başmdad.ır. Yeni §fı1rete nıuvaffa· ııl:>i 3 b8Jiik yıldımı yaratbğı, ı an hayat... ücad-eleden ı.~ 

.. _d., .. 1c .... tkir:ı> •o1mua ... hwıf:lerdlJerlz. 2 Sevı·mıı· Haydud'un lntı·ka ı ,.ecıan alan - güzel filmdir. rektir. Belki fQI - Yoialtbimdan ....... ""'.............................. - m LOtfen n~ı 7erleriııizi evıvelden kapabnız. Tel: 43595 
pek Al1 fuluım llreten imim. .. Ce- lrad.,W meydU1a ... ant Miijclea LALE 'de DlsNEY'in Renkli MİKELERlNE batLJor. 
ait bir hayab olan. o hayatı yOri!t• Banan besyle olduiunu blmek ele ~" mMwwn tuıeser. Bit Bolle!'d-e: Bu alqam HOLLYWOOD'da YILDIZLAR RESMİ GEÇlDl 
bilen... Fakat o hayabn icap ettir- &.ydacl.aıı hali delildir. HENRI FONDA. JACKIE COOPER ,, ________________ _, 
cliiindec daha fulum1 ı:~ bilcf, (V&·Nt) -------------llıııİiıııiiiiıiiiİIİİİİİiiiiİI __ • 

Bay Amcaya gt>re •. 

- Umanın ki ap.kgözlaıt&ümit tıek- _ )l• JlllPll> ~ 4il püt&-., _ a. tefl*-1 llO ~ 111ar&.. _ il aDdl& ~ balgp ~l.Mhm.. - Ne dersin, flmdl de ıümüş pa.ra B. A. - Ne diyeyim, husust ın .. hke· 
---..mı:..auwWL.uAJLAl~.__~----L--~~--------L~----------_JL __ __._~-~----_ıtoDI~ \llOrumcı.. meler kurulunca da i§allah aklı.nı b~ 



Sahife 4 

1 Günlük Borsa 
4 Şubat 194'? 

L. K 
% 7 .5 933 Türk torcu L n . m 23.4-0 

• 5 1938 lkramlyeU 21.1& 
• s 1933 ikramlyell Ergan! 23.05 
• 7 1034 sıvas-Erzµrum I 10.87 

• • 1934 Sivas-Erzurum 2-1 19.9'1 
• 7 1941 Demlryolu LatlkrUı 19.90 

• 2 1932 Hazine bonolan 56 .50 . , 1935 Hazine bonolan 18 50 

• • 1938 hazine bonolan 27,25 
A. Demlryolu tahvtll 1 - II 51.SC 
A. Demlryollan tahvtll m 50.75 
A. Demlryolu mümes,,11 senet 41.25 
T.C. Merkez bankası 151.-
T. I.ş bankası nama muharrer 12.'15 
T. 1' bankası (hamile alt > 13;26 
T. İş bankası mfimes.sll ııı... 170.-

A. Demlryolları şirketi <% 60) 26.75 
A. Demlryollan şirket\ (er. 100) 4650 
Kstlhlsar çimento 13.!5 
Kredi Fonslye 190S 133.-

• • 1911 130.-
• • Amorti 61.-
• • Kupon 1.35 

Osmanlı bankası C banknot> 3 15 
Londra fü:erlne 1 sterlin 5.24 
Neyyork üzerine 100 dolar 1l2.20 
Madrid ilzer1ne 100 pezeta 12.9375 
Stokholm üzerine 100 kuron 310050 

BORSA DISINDA 
Türk altını 36 00 
Külçe aUın bir gramı 5.10 

IRADYOI 
Bugüncü pr111ram 

12.30 Program, 12.33 Karışlılc prkı
lar, 12.45 AJıınıı haberleri, 13.00 Ka-I 
rışııc şarlı:ı ve türküler, 13.30 MuzUc 1 
(Pl >, 18.03 Fasıl heyet.!, 19.00 Konu~

ma, 19.15 Dans havalan (Pl.l, 111..30 

:Ajans haberler!, 19.45 Yurttan sesler, 1 

20.15 Radyo gazetesi. 20.45 mcaz ma

A11ŞAM 

• ı ~.::-,:. :. w • ·- - • • • ' ,.. • ~ .... : ~ 

Franeızc.a bilen U.o mezunu 

Bir Kız Aranıyor 
Taliplerin Kazlıçewmede Men
aucaıt Santral Limited Şirlcetine 

müracaatlan. 

Be~lu Şeıhlr Tiyatrosu pasajında 

Splendid Lala 
RESTORANINDA 

Bu ~ SaAt 20 de 

GREGOR'un 
Te.nuillertn.& baflama5l 

münasebetlle 
GALA TAAMI 

Saat 21.30 da 

ONl\IARTER GECELEBl'nin 
.llılc temsll.l, revlta.IA.de, orijinal blr 
de>lıx>r ara.smd& Pa.rle'.ln biitün 

ruıh ve n illı::tes1: 
CAZ CONFİDANSİYEL 

GôrülmemJt bir Or1ııe3tra 

• mati r 

Sanat okulu müdürlüğünden 

Bir Hastabakıcı Aranıyor 
!Qeldilerin farilAn anlamak l.çln her gün saat 11 - 12,!0 arasında. oJcul 

ld.area!ne baf vutm.alan. (1055) 

Şubatın 7 ncı 
sabahından 

Y.-i Tarife buıhncaya kadar U.tbilüne zaruret baad olaa. ld>lipl: 
1 - Pazardan hatka günlerde sah.ı\hlar, Y enimahallo ıve Beykoz• 
d#\ 5,20 do Köprüye, Alqpamlan Köprüder Beykoz& 21, I O da. 
Y t:nimahalleye 21, 1 5 de hareket eden ilk ve son vapurlarla; Köp· 
rüder. 11,05 do Yeıük.öye ve Beykozdar. 14.40 da Köprüye hare
ktr. eden vapurlar seferden kaldırılmııtı .. 
BurJara mukabil her gün Köprüdon 11,30 da Kavalc.Jar postuını 
yapan vapur 20 dakika. evvel hareketle fazla olarak Rumeli .iakc
lolerioo uğnyacalr. ve A. Kavağır.dan bu defa 13, I O da hareket et
tirilecek vapur da Beykozdan ittbaron Kandilliye kadar ili sahil 
ialtel-elerine uğrayarak Köprüye gelecektir. 

kamından şark.ılıı.r, 21.00 Ziraat Tak- .. •••••••••••ııııııi 

2 - Cumarteai akıamlan Köprüden 24, IS de Kavaklara kadar 
tiden gece ıvapuru Çengelköyünde seferini bitirecektir. 
3 - Kavaklar ilo Yen ima.halle araşında kaldırılan 'İki aekrle is
Jcclelere mu't'aaala:t saatlerini ve .aktarma <leğiırldilı:lerini etraflı 
aaaterfr ceın-elkrin iskele ve vapurlar.:ı asılacağı a&yın yolculara 

vlml, 21.10 Şarkı ve türküler, 21 .30 
KonU;Şma, 21.45 senronı o.t1cestruı, 

%2.30 Ajans haberleri ve bonw.lar, 22.45 
Dan..c; müzt~ (Pl.). 

Yarın sabahki roı'f1UD 

7.30 Program, 7.33 Hatif parçalar 
<Pl.ı, 7.45 AJan.s haberleri, 8.00 Milztlc 
(Pi ), 8.15 Evın saati, 8.30 MüzJJt (PU. 

Dr. IHSAN SAMI -
BAKTERİYOLOJİ 

LABORA nJARI 
Umumi kan tahlllltı, frengi. 

nokta! nazarından <Waaserman 
Ye Kahn teamüllert> kan lctlre7 
vatı sayılması. Tifo ve aı 
hastalık.lan teşhi.sl, tdrll, ce
rahat. balgam, kazurat Ye au 
tablllltı ültra mltrostopl, hu
susı aşılar tstlhzart. tanda ere. 
şeker. Klorür, Kollester1n mıt
tarlannm taytnt 
Dıvanyolu No. 113. Tel: 20981 

ZaJl - t.sta.nbul limanından aJauf 
ol<fu#Um 11/HI numaralı atetoı cb
daıumı r:ayt eWm.. Yenlılni alacalım
dan "'*1-9fntn hülmı.Q J"(tiuA 

M\Jl!lt&ta Kalendet 

AKŞAM 
Abone bedeli 

Tü.rkiye E<:nebl 

1400 kllrUI 2700 kUf'uf 
750 • 1450 • 
400 • 800 • 

ilan olunur. 

Buraa Vakıflar Müdürlüğünden: 
ı· - Bunanın Veledi Bablya. mahallesinin Cümhurlyet cadd~ kiln 

214 - 211 numaralı SarafiJ'O medrese.si nk.tmdan Nuri pa.Ş& Koza.ldı#ı mı
mı dJter Kutbazlar twıı na.mile maruf aıtmd& eekl.z dülclcAnı bulunan maa 
mU.temJllt Koaıthk b!n.asııım '16206) hissede (11795) h!s3e&inln ınllt.tyetl 
atış& ('70000) Ura muhammen bedelle 26/ 1/942 tarilıinden lUb!ı.ren yinnl 
~ rnüddetle " kapalı urt usulile arttırma.ya. çı.lcanl~ır. 

2 - Aiıttınna 16121942 tarihine milsadl! pazarte~ gunll saat on altıda 
But9 vaıanar Mildürlüı,.'"Jü binasında. müteşekkil komls:<"On tarafından yapı
lacaktır. 

S - İsteklller (4750) 11.ralılt muva.kkat teminat ile tek.lif mektuplaruu 
18/2/ta pamrieıll giinll saat on bete kadar makıbuz nuılmblllnde meüu 
~omhıron rtyaeetloe vemı.elert lılzımdLr. !'------------.. 4 - 8at1ıt tartnamesl Ankara Vakıfiar Umwn Miidurlüğilnde İStJ.nbul 

Potta ıtWıadına da.lı.11 o.lm.ıfan Vakıtlar Başmüd6rlüğiinde ve Bursa. Va.kırlar Müdürluğünde göriilür. (822) 

150 , • 

ecnebi ~mlelı:etler: BenellRI: 

seoo, altı ayııtı 1900, 1lo aylılt Türkiye Cümhuriyet Merkez bankası 
1000 kuruftur. 

İstanbul ıubeıinden 
Telefenlanmıır: Başm.abantr: !05a Tilıtiye Cilmhuriyet Mer1ce'L bankası hl.'8edarlanna. Uan: 
Yast l,flerl: %0'1&5 - İdare: !IG8l Bankamrz: hlsM sıenetıerlnln beQincı hesap devresi tcm.ettüune alt 5 nu-

Miidü.r: %MiT '" 
marelı kupon S Mayıs 9U -aqa.m.ında mururu zamana utra.ya.catınd&n bu 

1 Şubat 1942 

:~ ~·~ . ' :~· • '_.• ' E.j .. •~~~~ :.... · : .. 
. · ~ • E . M L A K İ Ş • ·~ 

- -
.,~t~~ .. Cala~asaray Köşe aparlıman Tel: 49010 ..:•tr.~.~t"-. 

T*lckülüne delldl ve simsar zihniyetini solaruyn,n E M L .l J[ t 1 
bUyllk mikyasta. enılllı: mübayaatına b"41a.m.ıştır. EmlA.tV>lr.l ate*en 
slııe verilen son tlatıl bir de EML!KtŞE'e blldlrmentz menfaatınb leabM!lr, 

1.,ıeriınlıxle katiyen mutava.ssıt kabul olunmaz. 

"Zevcim· GOzlerilıe -
İnanamıyor ... 

"10 YAŞ DAHA GENÇ GÖ 
RONDOGüMO SÖYLİYOR,11 

Bayan WAGNER; _Montreuir,. (Seine,) 
bunu ve sebebini şöyle anfitıyor: 

CiNGENE A$1<1 
Za7i - Çankın Dgaz nülua memur

lutundan aldığım nüfus hilvly~ v~
kamla birlikte Bitli.sten alclJğım terhl.a 
vesikamı zayl ettim. hflkmü yoktur. 1 

Mabanem 19 - Kuma M kupon bedelini lı«\Ur& almayan ~darların medttlr tarihe tadar bankamız ----------------~---------~ 

Tahtakalede Uzunçarş,ı Zilltlyar ata · 
hanında Halil oğlu Şevket 1 

Çeşten otl ıı 323 ı 

8. im. 011. öt. İld. Ak. Yat 
B. 11.56 U7 8,58 9,tl 12,00 1,33 
va. 5.M 7J1J 12.28 us,12 17.30 ıt,o'J 

İdarehane Babılll clnn 
Acımu.sluk sokak No. 13 

Usküdar - Kadıköy ve havalisi halk 
Tramvayları Türk Anonim 

şirketinden: 
iki muhasebe •e bir bwlat memde fen itleri kal.-ı tefLiii içia 

Müsabaka ile memur ahnacak 
ve aylıklan 3659 aayılı kanun hükümlerine ıöre te.bit olunacaktır. 
l\;emurluklar için Orta ve Şeflik için Lise tahsili görmiiı olmak 
me~rut olup bu islerde tecrübeli olanlar ıve tahsil dcreceleti daha 
yükto!: bulunanlar tercih olunac.Cttr 
Müabah. imtihanı hesap ve defter usullcrile yazıdan yapılacaiiın
dan taliplerin müsabaka tarihi olan 20/ 2/9-12 Cuma günü aaat 
14 de Üsküdarda Bağlarbaıında idare Merkezind~ hazır bulunma
laı ı v.: ve!ikalarını bir gün evveline kadar etir· ka dettirmeleri 

ilin olunur. 

Sümer Bank 
Merinos F ahrikası Müdürlüğünden: 

iNŞAAT TEHiRi 

ver& Ziraat b8nlt.a.tma. müraca.a.t etmeleri lüzumu tlln olunur. (11)84) 

Konya Nafia Müdürlüğünden 
ı - Cıhanbeyll kaza. merkezinde yapılması muka.n'er U1ı: olculun temel 

hatrt}"l.tU& klrctr ıe tuğla dıva.rıan ve hatıllanndan lbam btrlncl kısmın 
Wft'.ati kapalı art usulil Ue ek.slltme,.e konulmuttur. 

2 - Elcsllt.me 2S fubat 1942 tart.hine rastla.yan pazartesi siliıü aa.t 15 ele 
Kooya htlk~ lr.onatında. Vlllyet Daimi encümeninde yapılacaktır. 

s - i.abu l•atm teı1f bedell 15357 lira 41 kuruş ve muva.t.ıı::ab t&m.l.natı 
1152 !in.dır. 

4 - Bu lfe alt evrak şunlardır : 
A - Projeler 
B - Kellf cedTeJ.1 
C - İhza"" n lmaIAta. alt sllsilel flat cedvell 
D - Husu.al fa,l'tna.ma 
E - Bayındırlık ~~rı Genel şartname.d 
P' - Yapı İtlen Umumt Fenni şartnameal 
o - EtsUtmıe prtnameısl 
H - M1.1ıta:veıe ömetl 
İsteyenler bu evrakı her gün Ke>nya Hatta MQdl\rlllttlnde &-Ilı> t!'tkllt 

edebilirler. 
5 - Eblltmeye glı'ebilmeJr: lçln ~üncü maddede yazılı muva.klt&t temi

natın hususi mtııasebe veznesine yatınldığına. dalr mak.bwl veya bu mikdAr 
f8:vant kabul baıılıa teminat mektublle eltslltme tarihinden en as tı.o gün 
eneı ,tatiller harlçı re!eran.slarile birlikte Konp vUA;vetlne müracaatı& 
alı.nacak ehliyet vesllcasının ve 1942 yılına alt Ticaret vesikası.nın ibrazı 
ve dordüncil maddede yazılı evra.km görülüp imza edllmlf bulumn.u:ı IA
zımdır. 

a - İatekllledn beıflncl ma.ddede yazılı evra.t:ı ve tekil! mektu,plannı 
2-&90 .sayı1ı kanunmı hü.1tüm.Iertne uygun ola.fak tanzım. edip !Jdnci maddede 
yozıh tarttıte aaı H e lmdar makbuz mnkab!Unde Vlll~ daknt encO.meo. 
re.f.illl1n,e tevd.1 etmelert n postada vatı gecll:melertn kabul olunm.ı.ya.caRt 
1l1n olunur. cl008• 

İıtanbul Nafia Müdürlüğünden 
31 İldncikAnun 1942 de yapılmıısı. mukarrer olan Cil.lm.boz de?eS 7/2/0U cumarteal gilnQ saat ıı de İstanbulda. Nafia Mtıdürlü~ ebflt-

kap~tma ihalesinin görülen llizum 07ıerlna 16 Şubat 1942 pazartesi gQ- me lc.om.la7onu odalmd& (46481.19) Ura muhammen bMell1 Mıeır ıcmn. tıe-
!!!!!!!!!!..~n~U~s~aa~t:2'.14~e~teh~lr~ed~üd~l~~l~l&ne~n~t~eb~U~t:_:o~l~un~u~r::_. _.!!!!!!!!!!! alsa.ta pazarlıkla Glltmeye mııuımuttur. 

Eblltme aa,mdırldc İfleı1 Genel husual vt fenni ~el.erlyle buna. 
milt~fertl d.tter evrü; da.1.rellnde görllleeektlr. T. H. K. Genel Merkez Başkanlığından: 

inşaat ve Tadilat yaptırılacak 
Etımcsut tayyare ta.brlkamızda yaptınlacak 18608 Ura &O kuruşluk: tadillt 
l kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. İlk temlna.tı 1395 lira M tu

ruş olan bu işin ek.Siltınesı 16/ 2/942 paznrtesi gUnll saat 15 de yapıla.catın
dnn i teklller o gün saat 14 e kadar u.rulüne göre kapatılımt kapalı zarf
lannı T. H. K. Merkez Satmalmo. komlsyonunn. vermelidirler. Bu işe ait ve
s:uk Anltam T. ır. K. Genel merkezinden ve Istanbul T. H. K. şubeal bat-
ktır. ı •ındıın 75 kuruş bedel mukablllnde v rUJr. c936ı 

Vakıflar Umum Müdürlüğündenı 

Mnvakka' teaıına.t ("12) liradır. 
İMklllcrln bu. lft benmr 1f y&ptılma dair idare!~ alnuf oldutu 

vesikalarla 942 yılma. ait 'ncaret oda.11 veslkalart71e gelrneleı1. (1088) 

Değirmen müdür ve muhaaebeciai araniyor 
Devlet İktl.sadl teşekkilll~ D.lAkah blr un fabrikMı 19Sn mlldllr ve mtı

huebeci a.ranma.kt.adır VazitelCI 1htısaa mevtıı oldutundan ücretleri 3058 
numaralı kanuna gl5re verilecektir. Müdtlrün vem~ bu tşı.erde 
bllgt ve tecrübe sa.hibl oldukla.nnı tevslk etmeleri llzundır. . 

İsteklllerln bltı mektupla gazetemizde M. A. remztne mflracaat et.ro.eıert 
rica olunur. .010. 

z ytlnyağı ve prlna fabrlkalarllo sabunlumelerde ımııanılan maJdne, Bursa askerlik ıubeıindenı 
kaz n, sitim kazanı, baskı ve bombar:v a.. ttı.11 ezgi tıakımı, .su tuıtunbalan, ANıc:la ls1mler1 yazılı :yedetı: ıubaylann zaman geçlrmedeın hemen Bur-
Trnn misyon, kasnak ve ka113lar muhtelif kuturda borular, yat kalıplan. sa ~rlHc l}Ubes1ne mllracaatla.n. 
.ıabun kaynatma kazanı ve teterrüatı, prhıadan yat çıkarmıya nıahrua ol- ı - Yd. P. ~en 47065 B. Kemal otlu İ.ltaıı.bul 3:18 dıotwnl11 R.rem. 
hazlar satın alınacaktır. Bu gtbl malzemesi. olup ta entmalt ı.te~lerln a.- 2 - Yeds P. AiJtetmen. 18351 MOsUm oflu Manbul Sil dotumıu M&lı-
tacaklan malzemenin adını, markasını, kabiliyet derecelertnı ve ltıymett " me• 13ntet ToJpr. 
en son k'-9& nrebUeceklem>.11Uılı blı' tetllf U• Vakıflar Umum Milcltlrttl- s _ y~ jmdarm& ~ m.~ 1fa1 nn •'11 llMl ömer otıu 30t 
löne mtlracaat etmeleri. c~• cat. ~ llella* eettL. (10CM _ lOTI> 

Satılık Büyük Arsa 
K&dıköyünden Çamlıcaya giden KOfU yolu tızerlnide, V 

pravantoryomu kal'flB'Dda havadar denls gördr, mMeaddtt paa 
çalara ifraza mü.salt büyük bir arsa sa.tıııktır. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
E1aa N. Yeri KıymeU. __ C_i~Nll-'-___ M_ea.hası~ ___ Tem __ IMJ_ 

111 K~ <>snant- 1~11 
ye maballeıııt K()fll J'OIU 
80blı eııılk1 ~ 
13, 15, :rent 33. 35, 35/1, 
31, 33 

samanlık 

ahır ve ' 
Tarla 

152.tlOMJ 1251-

Yakarda adresl Te t&taıllltl ,...ıı gayrimenkul peit1n 'pe.ra De " a 
arttı.ima. usuıııe •tılacaktır. 

İhale 19/2/942 per,embe günil -~ H dedir. 
Sat11t esnasında verilen bedel mukadder klfmetl geçtıtt. ~ temin 

alr.çedl derhal arttınlım.e.yara:t ihale ldm.Jn uhdeeüıe icra edlHnııe tıem.ln.t 
Qeııl ona ikmAI etttrtıecetttr. 

ht&klilerln pe7 a.kıçıeel, nQ!u.s tezkeresi ve üç kıt'& fotolra!la. blrUltte bı 
dirilen gfin ~ saate kadar fUbemlr: em.llk .ervıaıne müracaatla.n. c953• 

Devlet Demiryollan ve Limanlari lıletme ı 
Umum idaresi il anlan 

İ.fletmem.lz lhtlyacı ıçtn kapalı zarr usullle iti yüz bin tane makine tut 
Iaaı sa.tın alınacaktır 

Beher b1n tuA'lanın Ha.ydarp&Jada teslim muhammen tıyatı 35 llrad.ır. 
Eblltme 12/2/ 942 peroembe gilntl şaat 11 de Ha:yda.rpqada blrlnct ı.ıe• 

me komlsyanunda yapılacaktır. 
Teklltleı1 vıe kanuni teminatı. ha.vl mektupI.a.nn eıkslllme gihıö aı 

ona kadar ve tesUm edilecek. tuğlalardan üç aded1nln nümune ola.raılc dcsil 
meden 2 gün evTI!llne kadar komJsyona nrmLt olmalan lılzundır. 

Fazla izahat Ye §artname 141etme kaleminden almabUlr. c783• 

Devlet Deniz Yollan lıletme Umum 
MüdUrlilğü llanlari 

İfletmemlzin Geml kurtnnna servisinde münhn.l bulunan dalv<YtÇ 
usta gemici ve atcşçlllklerlnlc ve iç ho.Uarda. nçılı: bulunan nteşçl, k&nü 
ve gemlclllklere tayinler yapılacağından bu ~lerde lhtlsrun olnnlıınn Um 
Müdürlüğümüz Zat işıert Müdilrluğfuie muracantıan ııan olunur. 11806• 

Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet 
Sandığ-ı Müdürlüğünden 

3575 sayılı ka.nunla teşekkül eden sandığımızca kendllerlne gerek ta 
ınhıa.t ve ge~ muhtelit suretler'lıe istihkak tahakkuk edip mürncaat 
memelerinden dolayı oouı.nıetı hesabında saklanan paralann uzun zam 
beklemesi. muvafık gör!llmedığlnden bu suretle sandıkta. alaca~ olanla 
en geo ma.yıa 041 ortamı& kadar sandıta. gerek ynzı ile n gerebe b 
mtıracaat edenJc haklannı almalan ve bıı tarihten ronra vukua gelecel 
mUn.cutlt.nn reclded.llec~l Uln ol1111u.r. CSSZl (1050> 


