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Amerikanın 

Hataları 

Yazao: SADRI ERTEM 

A MERlKA hariciye nar.ır mua. 
\ini Sumncr Vcls Amerikanın 

büyük harp sonrası poUtfkasmı itham 
ediyor. Amerikanın büyük harbi yap_ 
tıktaıı sonra / ... vnıpayı başıbo' olarak 
brnaktıtınr, Amcrlkn.nm Milletler Ce. 
llllyetl komblnezonuna girmediğini 
bftyWc bir kbeh&t olarak zikretmek.. 
tedlr. 

F1lbaklka Amerikanın büyük bar _ 
bin neUoolerl, bilhassa aulh muahede_ 
lert üzerinde ~ok teelrl olmuttur. 

Alman tebliği 

Leningradda 
Bütün Sovyet 
taarruzları 
akim kaldı 

--0--

22 zırhh araba 
tahrip edildi 

BC1·lin, 6 ( A.A) - Alman or
duları baş komutanlığının teb· 
!iği: 

Sivastopol kuşatma cephesin
de düşman tahkimatı Alman a_ 
ğır toplarının şiddetli ateşine ve 
toplu halde hava akınlarına ma
ruz kalmıştır, 
Doğu cephesinin cenubunda 

Alman ve Macar kuvvetleri düş· 
manın münf erid taaruzlarm: 
püskürtmüşler ve Sovyet kuv
vetlerine kanlı kayıplar verdir_ 
mişlerdir. 

-- Devamı 2 nel sayfada 

ingiliz tayyareleri 
Din Belçika ve 
Fransa berine 

Pasifikte 

Japon 
donanma

sına 
hücum 
edildi 
-o--

Bir Japon tayyare 
gemisi ve zırhhsı 

hasara uğradı 
--<>-

aponlara göre bir 
lnglllz zırblııı 

batırıldı 

' . .' ....... • ·:~ 6 (A.A.) - Va. 
şingtondan alman bir haberde 
Pasifikte Japon ve Amerikan 
kuvvetleri arasında yeni bir deniz 
muharebesinin cereyan etmekte 
olduğunun Amerikan amirallik 
dairesi tarafından bildirildiği 
kaydedilmektedir. Vaziyetin he· 

Japon ,.e mlittefik gemiler arasındaki deniz h:ırbini caıılanılımn temsili bir re im •• 

nüz kan~ık olduğu ve Amerikan .--------------------------
filosuna dair haberlerin bir müd_ 
det sonra gelmeğe başlıyacağı 
ilave edilmektedir. 

Honolulu, 6 (A.A.) - Amiral Ne. 
mlz tarafından neşredilen tebliğ: 

Dllşma.n, görUntlşe göre, pek ciddJ 
tıuarlara uğraml§tır. Birkaç tayyare, 
sa.ttıharp ve nakliye gemisi, Amerl. 
kan filosunun uğradığı zararlarla 
mukayese edllemiyeoek bir surette 

_.. J>evamı 2 nel sayfada 

skeri terfi kanu-· 
nunda ·değişiklik 
Ankaradan bildirildiğine göre, ordu zabitan heyetine aıt terfi 

kanununun muaddel 10 ncu maddesinin değiştirilmesine dair 
layiha, Meclisin ö.nürnfudekı toplantısında görüşülecektir. Harbi bitiren en bUytlk Amil, Reis 

Vllaonun llerf sllnl\lğtl 14 ~deydL 
Ba on dört ımddenln mlllı'ilerln önlL 
ne ~tı yeni ufkun hayali, A vnı_ 
paıun garp sahillerine m.Oyontarca 
Amerikalı a&kerf ta§mıak, orıtan Al. 
maa budodıında harp etttrmekt.en ela. 

ha ziyade ~ Olmoıtur. 

Dört hücum 
yaptılar 

Ala.kalı encümenlerdcn geçen bu layihaya göre, maddenin yeni 
._-----------~------··-----_,..şekli aynen şöyledir: 

\'la.on prenalplerl 1918 gallplerlnln 
zaterterlnl alabllcllklerlne tahkim 
etaııelerlno mağlOplarm aldatılmaııma 

llelıeb olmu!!tur. Profesl)r, peygamber 
yapılı, mahdut gö~lll Vllaon Avro. 
paya beyaz bir yat it\nde gelirken 
kauUn1 hakikaten yeni dünyadan eskl 
dOnyaya va.tııy getiren bir peygamber 
telAkki ediyordu. 

Yeni dllnyanm genft toprak, bol 
nlmeıt l~lnde yetl,en fnsanlan A \'ro • 
pa l'fbl nllfmıu bol, aru.lsl dar, büyük 
ve kalabalık eeblrlerln bütün zekA. 
oyun.lan bllek&rlıktan Ue ömrUnll doL 
durmu, kıtada afalladılar, Vllson be. 
yaz güvercini Loyd Oorcun srı jaket 
ataylı, grı edh·eoll ihtiyar kaplanuı 

eline dÜıJtü. Avnıpan91 datavettlerlnl, 
Avrupanm zekA 1ncellklerlnl, AvnıpL 

nm kinlerini, bll'lllannı en Ustun bir 
me.rlebede temell edeırı iki ada.mm 
yanında Vllııon aadece bir paravan 
vazifesini 16rclll. 

Vllaonun prensipleri, peygamber 
kalbi, Loyd Oorcon seçim demagoji_ 
ablin, ve Klemansonun ge:ı"Pekten hiç 
lnlllUll olmıyan bU'lllarmın tahakku_ 

kuna vaaıta oldu. 
Avrupa bu eekflde kötft pitlar L 

~in.ele terkip ecJllcll 
Mllllyet prensipleri dq politika için 

de bir esas teıAkkl edlldlğl zamanda 
Avnıpanm galipleri ile mallOpları 
arumdakl mllnuebetlerl tanzim eden 
kaideler en aşafı Viyana kongreSnde 
h&klm olan 8')tayııtan, lnsan ruhunmı 
derlnllklertnl t.efldl eden hlalerden 
mahnımdu. 

Viyana kOD&'retıl Napolyc,ı lmpa. 
ratorluğı.ından aonra param parça o_ 
lan bir Avrupayı galiplerle matlOpları 
~yana getirmek ınıretıle çabucak 
tedaVI etmlt Avrupa uzviyetini ııağ. 

lanı olarak ortaya koynmftu. 
Fakaat 1918 pUplerlnln hm.aJadtk. 

lan solblar ''mOkıt" denen ıteYf unut_ 
b1af tellkld ettiler, balbtıkl günün 
7'lglne hakikati mUletlertn çok fUUr. 
lu olarak v..r oluılanydı. Amerika 
Avrupanm ınılbllntl böylece bir ııeAd" 
llOkmalda o r.amaa bUytlk hataamı 
ltleclı. Bu hatanın cehalet, dar görtlş_ 
ltııtlk, bin bir clalaverenln cirit oyna_ 
dıtı dünyayı peygamber bUcreel hali. 
llnde taaavvur etmektir. 

Amerlkanm ikinci bUytık hatası 

1'11Uetıer cemiyetine aza olmama111 
defOdlr. Milletler ceınlyett sözde Vll. 
llonun flklrlerlnl tahakkuk etttreeek.. 
ti. Fakaat o lııaklkatte bUyfik harp ga 
liplertnln elde ettikleri UııttlnlUklerl 
ebeclnettlrmek, muahedeleri bozulmaz 
bir bale koymak davanıa blzmet ecll. 
Yordu., Amerika Milletler cemiyeti 
~da clalııa mllesslr bir rol 
07naaaydı 'ftZlyet bugtlnkllnden pek 
de farklı olmıyacaktt. 

---0-

Kolonyaya yapılan akınlar 
ıehrin manz.artUını tama _ 

men değiıtirmif? 

Japonlar Çinlilere 
karşı zehirli gaz 

kullanıyor 
londra, 6 (A. A.) - İngiliz Vaşington, 6 ( A.A.) _ Reis 

hava kuvvetlerine mensup u'Çek • Ruzvelt bir basın toplantısında: 
iar Belçika. ve şlınall Fransa Uze-
rmde uçmuşlardır. 4 toplu avcı §UDlan ııöylemi§tir: 

b -•-ı "Emin menbalardan aldığımız grupu u UifUll a.n yapmıştır. b 1 ponl ç· lil . ha er: er Ja: arın ın ere 
Havre l

0
1manma taarruz eden bu karşı zıelıirli gaz kullandıklarını 

uçakla.r bırçdk yangmlar ç?karmış- 1 .. te · J ı b yolda 
ı dı gos rıyor. apon ar u 
8

~~ kafilelerine taarruz eden devam ettkikler_i .takdir~e, .Ameı:~ 
dü~man uçakb.rınm kallrt*Jarı k~ b~ endısıne dogru çevnı· 
hava s.lankırı da topa tutulm~ • mış bir hareket ~dederek ayn~ 
tur. m~abele edecektır. Bu nokta ü-

Dört hilcumda.n birini 100 Spit- zerın~ ısrarla duruyorum:. Ya
fire av uçağr teşkil etmekteydi. P~C~IZ h~reketten doğacak 

_.. nevanu 2 ncı sayfada butun mesulıyetler Japoeyaya 
ait olacaktır. 

Novqorkia 
Işık karartma 

denemesi 
lJapıldı 

Harp ilanı emirnamesi 
Ruz.veli taralından 

imzalandı 
Londra, 6 (A.A.) - Macaristan 

Bulgaristan ve Romanyaya k&rfI harp 
UA.nı emimomealnl reis Ruzveıt dfin 
akşam imza etml§tir, 

Mihverin 
Nevyork, 6 (A.A.) - Nevyork §eh Amerika ıularında 

rinde diln gece ilk defa olarak ı11ık • batırdığı gemiler 
lan karartma tecrUbeat yapılml§ttr. 
Paai! müdafaa memurlarının düdük. Berlin, 6 ( A.A.) - Alman or 
leri saat tam 21 de öter ötmez 7 mil. dulan başkumandanhğının hu.. 
yon kl§i I§lklartnı karartml§Ur, So • SUSi tebliği: 
kaklarda, limanda ve hava metrosu. D~manın ia.şe ve i'.kmal geıru
nun işaret yerlerinde 11ıktar derhal }erine karşı yapılan mücadelede 
sönmtıştür. Yeraltı §imendl!erleri de Alman denizaltıları .Amerikan 
dahil olmak llzere bUtUn nakliyat sularında yeni rmıvaf:fa.kıyetler 
durmU§ ve yayalar sığınaklara gir • kazanmışlardır. Denizaltı gemil~. 
mlşlerdlr. ri Şimali Amerikanın şark sahı· 

2 Dakikadan az bir zaman içinde l linde Karaiıb denizinde ve Antil 
koskoca geblrdc hayattan eaer kal • adalarının Fkında 104.300 ton_ 
mam11tır. hık 19 gemi lbabmıışlardır. 

ı'llalr1l Amerikanın sanığı, yeni dUn.1 
1& lntıanmm manbğı, Avrupa dlplo_ 

W"' Devamı 2 ncl •1fada 

Orta Avrupa 
diplomatları 

Viyana da 
toplanıyor 

Stokholm, 6 ( A.A.) - Svesn.. 
ka Dagbladet gazetesinin Berlin 
muhabiri, bir miktar Orta Avnı
pa diplomatının Viyanaya gel_ 
diğini bildinnektedir. Muhabir 
Berlinde aolaşan bir şayiaya. gr· 
re, bu toplanmanın 4 haziran 
1920 de aktedilen Trianon mua_ 

_.. ~'&mı 2 ncl ııaytada 

Bitlerin 
Orada 
·lİ~i ne 1 

l'azan: BiR MUHARRiR 
H JTLERL~ Fin merkeıinıle 

mareşal l\la.nnerhelnıı ziya.. 
rete gitmesi Avrupa gaıetelerlnde 
manalı görülnıeğe ba§ladı. llıidi
senin fevkali.<leliğl, Alman cle\let 
reisinin bugüne kadar hiçbir ya. 
baneı hükümet merkezini ziyaret 
etmemiş olmamasından doğuyor. 
HiUerln doğum yılclöniimlerin<le 
Fln mareşa1ı onu tebrik iı,:ln aya
ğına gitmediği halile Alma.o de\"Jet 
reisinin bô ziyareti a.lelacle ittifak 
ve dostluk t.cşrifatiyle izah edile
bilir ml'f 

ts"·e~te çıkan Social Demokraten 
gazetcSi bu hadisede a.skeri ma. 
nalar arama.td.adır: Finler uzun 
:ıamandanberi Ruslara karşı taar
ruz hueketlcrini bırakıp müdafa
aya geçmislerdir. Artık Alflıanya 

hesahma değil, yalnp kendileri i. 
çin harp etmek istiyorlar. Hitler, 
Fin mareŞs.linl bir taarruza kan
tlınna.k için onun ayağına ka<lar 
gitmiştir, fa.kat muvaffak olamI
yaeağı anlaşılıyor. 

Rn tef~irln makul ve ~ot'ukça kı
snnları üstünde biraz duralım. 
Alman devlet r<'islnln HeMnklyl 
ziyaretinde Fin maresallnin 75 m
el doğum },ltlönlim\lnft tebrik et~ 
mekten başka maksat olcluğtina 
şUphe yokhır. Bu maksat da, do. 
ğn <'ephestnde bfr taamız beklen
diği ı;u ~nlerde ancak askl"ri ola. 
biıtr. Finlerin """' F.ıUTian~anbc. 
ri ta:unmı bmllnp mfl~a,.a ~eç 

j melerinin sebebi, yalnız kendi 
men>leket.Ierl iç.in h&rbetmek iste-

'•Umwn subayların terfie hak
kazanmaları için her rlitbede .fi
ilen asgari bulunacakları mü<l 
det ~ağıda gösterilmiştir: (1§· 
bu müddetler harpte ba,§komu
tanlığın göstereceği 1 üzum Uuri_ 
ne nısfma tenzil edilebilir. Harp 
takdirnamesiyle taltif olunanlar 
ve 16 net nıaddedeki kıdemleri 
alanlar dahi işbu müddetleri fii. 
len ikmal etmek mecburiyetin. 
dedirler.) 

Asteğmen 6 ay ,teğmen 3 se_ 
ne, üstteğunen 3 sene, yüzb~ı 6 
sene, binbaşı dört, yarbay, al 
bay, tuğgeneral, tuğamiral (3 

senelik asgari terfi müddetini bi
t\_rdikten sonra) albaylıkta geçen 
~ Ut'\'llmı 2 nd sa, tada 

nıelerl değildir. Bu harpte Fin
lündiya iJP. Almnnyanın menfaati 
birbirine sı'lu sıkıya bağlıdır, Rus. 
ya mağlüp edilemezse bundan Al 
manya kadar, belki daha ziyade 
ı.inliindiyn.nm :zarar göreceğine şüıı 
he edllemez. Binaenaleyh Fin
Jan<liyanın dıı A.lman) ıı gibi gaye. 
si, yalnız nıüdnfarula kalmak de. 
ğil, nusyanın mağliıp olma ıdır. 
Finler gibi Almanlar da uzun z&
mandanberl taarru7.ılan mÜ<lofaa. 
ya geı;miş bulunuyorlar. Uunun 
sebeıılerini de herl<es lıillyor ,.e 
yeni bir sebep lcadm:ı lüzum yok
tur. 

(\yleyse ffillt'rin Helslnkidc 1 i 
ne? 

Bunun iki askeri ~ebehi olabi. 
lir: 

Birincisi Almanlar l'inliiıuliyn. 
ya lıtlyü'k bir ordu gôndererek Rus
yanın ,imalinden, mesela Kareli 
Ber:ıa.hnıdıın büyiik tnarnı7,a ba.5-
lıunnk niyetiıııledirJer. BöyleHk. 
le Ralinin ve <laha ~onra Mosko\a. 
ıun arka ına düserek !>iınaklekl ,.e 
merkezdeki Rus ordıılarını iki a-

Libya barbl 

ingilizlere göre 
Mtbverln dördlncı 

teşebbtlsü de 
akfm kaldı 

~erline göre 
Alman taarruzları 
mavallaklyetıe 
neUceıendl 

Londra, 6 (A. A.) - B. B. C: 
Libyada mihver kuvvetlerinin 

Bırühnkmı zaptctınek iç.in ya,ptık~ 
lnrı dördüncü teşebbüs de akim 
knlıru~ur. Şimdi esas muharebe 
sahasmm mayn tarlalarında açı • 
lan boşiuğo. inh:sar edeceği zan • 
ncdilmektedir. 

Tank, topçu ve piyadeden mü. 
rekkep lngiüz kuvvetleri mihver 
ku\'Vetlerj üzerine yilriimektedir. 

İngiliz kuvvetleri, ma.yn tarı~ 
larmdaki gediğin şi.'11.lllinden oe • 
nuba doğru yarım cfa..irc şckJindc 
yer almrşlardrr. 

R5yter muhubirine göre m.ih • 
verciler son L bya muharebe!eıin-

09"'" De\'llmı 2 ncl Myfada 

Amerika da 
her gün 

Bir bar ve iki 
tf cai et gemf si 

ya11ılıyor 
-<>-

Mayısta 57 Amerikan 
gemisi ba'Lırılmı§ ! 

teş arasına almak istiyorlar. \'n lngton, 6 (A.A.) - Amerikan 
tkincls~ böyle bir hareket yap. 1 radyosunun tanmmı!ii spikerlerinden 

nıağa hiç niyetleri olmadığı halde Rnymond gemi kaylbı ve inşaşı halt.. 
yaımcakmıs gibi ~örUnere~< Kızı _ kında §11 tafsi!A.tı vermektedir: 
lorclu ~enelkunnaymı . aşırtmak Mayıs aymd:ı 57 Amerikan gemisi 
ic;tiyorlar. batırılmı,ştır. Bunlann her birinin va.. 

Bu ~ebepler dısında bir fe\'ka. satt tontıa.tosu 6,000 di. Gene mayıs 
lildclik bulmak mümkün dcğihllr. ayında 508 gemi inşa edilmiştir. Bun. 
Fin başkumnn<lıınlığiyle Alman larm her birinin YtısııU tonllA.tosu 
başkumarulanhğr de\'amh temas 10000 dir. 
halinde bulundukları için aleladr. Bntınlnn gemilerin tonna.to mcıc • 
a kPri hıır<'ket lcri görü!'meık üze- muu 3~2.000 dlr. Halbuki inşa cdı~ 
r ebizzst llitlerle JUannerlıeinıın gemilerin mecmuu tonUM.bcu !.&o 
ba~bap ,·ermelerine JU7.um yok. 580.000 dir. 
tur. Batınlan gcmUerın azamı eürati 8 

Herhalde bu ~örümırler yıı AL mildi. Yeni inşa cı:Uıen gemilerin sn. 
man1ann şimalden bUylfü bir hare. ratı fse 16 mildir, 

l•cte glrismck istrcllklerinc, :ralıot Yeni inşa cttığlnılz gemiler mtll -
cenupta Y'lltmeft.ld!ln M1'f'1teti ~- \'er cleıUs&Jtılumdan ciMa .r..ım -
lrmPh tçtn 'Kmlort'tu crl\iınmı !il!- dtP. . 
o;ırtmnk niyetinde okluklanna de. Şimdi hergUn bir harp gemisi ve lk1 
lilet eder. ticaret gemlsl inşa. edllme!ttedlr. 
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Oğ retmenlerin alacak
ları tasfiye ediliyor 

Basası idarelerden maaş alacak muallim 
kadrosa ıo sene için tesblt edildi 

Mesken bedelleri kaldırıhyor. Haziran 
başına kadar olan alacaklar verilecek 

.ı\nknrndan haber verildiğine göre, 
maarU vekAleti husust lda.rclcrden ma 
q alan Oğrctmen ve öğretmen mua. 
~ dört buC\lk milyon lira tu.. 
tmı mesken bedeli, harcırah vcsalr 
diğer biriken aıacaklarmın ta&t'iyesı 

bu gibi öğretmenlerin terfih! için 
ıJıir kanun projesi lınzırlaml§tır. 

.Projem.in esaalarma göre, 042 yılı 

llıaz1rıı.ıı.mdruı lUbıı.rcn hususı luarelcr 
tamı 10 yıl mUddctle maaş alacak o. 
lan muallim kadrow lll.050 öğrelm"n 
den ibarettir. Bunların beş bini 20, S 
1:ılDi 2:>, 2800 11 so, 1700 u 35, 1100 u "°" 6~ 81 ~. 250 al GO 100 U 70, 5 1 
.SO Ura a.all mcuışlı olacaktır. VaıWkler 
bUtçelere bu kadroya göre tahslsat 
ıbyaca.klar ve kadroları tenkis ede • 
,ınlycceklerdlr. 

F1ll1 kadroya derece maagln.rile n • 
lmacak l:Sğretmenlcrin terfilerinin Ma. 
fL?'it vekAleUncc tasdik tarihini takip 
eden aydan itibaren fi. hıı.z1ran 9l2 ye 
kadar tahakkuk etml§ mail§ farkı a. 
tacaklan .Maliye vekllctır.<."' 5 yılda 

~ekUr. 
Mesken bedelleri 1 haziran 042 den 

!Ubarem kııldırılacaktır. Bu tarihten 

Askeri terli kanc
nanda eğişlkllk 

Baetarafı 1 ocl sayfada 

'.tağ Bromuta:naığının yalnız iki 
seneye ika.dar olan müddeti tuğ
ıseneralliltle asgari müddetten sa· 
;:vılır. :tümgeneral - tü.manrlral 3 
sene, korgeneral - koramiral 3 
sene, orgeneral ornmiral 3 sene. 

Harp okulm:nı muvaff akıyetie 
bitirenlere asteğmenlik rütbesi 
verilir. Bunlar altı ay sonra gös. 

;terece. leri liyakate nazaran üst· 
tleri tarafından yapılacak teklifle 
f~cil nranmndan teğmenliğe 
~naklolunurlar. 
ı Üniversitenin muhtelif fakülte. 

erinden aSkeri kısmılarmı mu.. 
vaffakıyetle bitirenlere teğmen.. 
lik rütbesi verilir. Bunlardan 

1tah il müddetleri 6 sene olan 
fakültelerden çıkanlar bir seneyi 
bitirdikten sonra ehliyetleri tas· 
dik edilenler üstteğm.enliğe ve iki 
sene sonra yüzbaştlığa terfi ede
bilirler. 
~ Tahsil müddetleri !beş sene o· 
ıan fakültelerden çıkanlar birse. 

..ne, tahsil müddetleri dört sene 
~an f akültelcrden çıkanlar 2 
sene ve tahsil müddetleri 3 sene 
tol an f akültclerden çıkanlar 2 se
t~ ve tahsil müddetleri 3 sene 
t<ian fakültelerden çıkanlar da 3 

..sonra sicil ehliyetleri tasdi'~ 
ôailinek şartiyle üsteğmenliğe 
em <lıdebilirler. 
:mıihsil :müddetleri 6 sene olan 

akült.e:lerden çıkanların yüzba
a ve diğerlerinin üstteğmcn. 

• - tci:filcrine kadar sınıflarına 
re ~tbilmt okulları, hasta.ha 
ler, kimyalıane ve laboratuvar

a, kıta. ve müesseselerdeki 
·zmetıcıi :Mmi Müdafaa Veka.le

tertip ,.e tanzim olunur, 
' tbikat okullarında muvaffakı. 
tle imtihan \•ereıniyenleıin kr 
ardaı ve hastahanelerde ehli
tkrl tn.9dik edilinceye kadar 

rütbesine terf ilerı 

-;-Amerikan Subayları 
iFransız sahillerinde 

evvel tayin olunar. muallimlerin mcs 
ken bedelleri, terfi ettikleri derece 
maqlarmı fillen aldıkları aydruı itL 
baren kesilecektir. 

Bu proje katıyt\t kesbcdlnceye ka • 
tlar mesken bedeli alanlar, aldıkları 

tıarayı geri vennl) eceklerdlr. 

Öğretmenlerin ı haziran 9'2 ye 
kadar tahakkuk etmiş alacnklan hu • 

8usı idarelerce 3 yılda ödenecektir. 
Projede bundan ba§ka fazla ba§81"1 
gösteren öğretmenler için (Ma~ 

memuru namzedi,) (yeni bir t.esı.se 

adı verilme). yahut (UlkU eri sayıl • 
ma) gtbl mUklfatııındırma §ekillcrl 
de sayılmlfUr. 

Naklolunan ög"retmenler tçin git • 
tikleri yerde denk kadro maa:1 bu • 
lunmazsa mail§ !arkını vekAlet ödlye. 
cektir. İlk defa öğretmen olanlann 
techlzat ve harcırahları maarif vekA. 
letince verilecektir. 

Projeye göre, ö~retmenler için bir 
sağlık ve içtimai yardım cemlyetı 
ve yapma. kooperatifi de kurulacak • 
tlr. Tekaüt oıanlar tekaUdlle aidatını 
bu sandıktan alacaklardır, 

Uzak doğuda 
.Japonlar Hlndls

tana 35 kilometre 
yaklaştı 

Londra, G (A,.A.) - Uzak doğudan 
gelen baberlcr, Japonırı.rm Hlndlstan 
smırıntl 35 kilometrelik bir noktaya 
vardıklarını bildirmektedir. Fakat 
tahmin edildiğine göre, bu kuvvetler 
Hlndfstana karıl bir t.aruTUz yapacak 
kudrette değildirler. 

Şlmd.Wk. İngiliz ve Japon kuv • 
vetleri arasında hiçbir temas olma. 
mt§Ur. 

Müttefik hava. kuvVcUerl, Çlndving 
nehri Uzerlndekl bUtUn Japon ta§rt. 
ıarma hQcum ederek iyi neuccıer elde 
etmlşUr. 

Libya da 
0.- 83fjtnmfı ı ocl snyfacıa 

de 300 den fa?Jn. tank ve kuvvet· 
ler;nin yanaını kaybetmişlerdir. 

Ronunelin uğradığı ctddt mtifJkU 
mu.an dolayı, geri mi çekileceği, 
yoksa son bir zorlama teŞebbilsün• 
de mi bulum.cağı mcçhuldUr. Fa • 
kat heııhalde verilecek karar le .. 
voznn mC:3elcsiııe bağlıdir. 

Elirillhaldmi mptedemiyen mih 
ver kuvvcl.lerinin vnz.iyeti vaha • 
met kesbeıtmektcdir . 

Libya.da. ku1Inrulma1d.a olan ge
ı:erol Grant adındaki Amerika 
tankla.n, Alman mermilerine da • 
ynnnınkta.dır. General Gmnt tJ .. 
pinde 8 tank, 50 mihver tanla ile 
muharebeye tutuşmuş, 14 düşman 
tankını hnrp dJ§l bmı.knuştır. Ge
rıeral Gmnt tipi tnnklardan üsU, 
aldıktan i:Jabctlere rağmen muhn· 
rcıbeye devam c-tmişlerdir. 

İngiliz tayyareleri bir mihver 
gemis'ini t.orpillem.işl erdir. 

BerUn, 6 ( A.:A.~ - D.N.B: as. 
keıi lka.ynaktan öğrenildiğine gij.. 
re, şimali :Mrikadaki İngiliz mo· 
törlü taşrtlariyle dü..~an sahra 
mevzileri Birülhakem kesiminde 
Ahnan kmvetlerinin Jbs.'jarllı ta
a.rnızlarma uğramıştır. Birçdk 
taşıtlar tahrip olunmuştur. 

Bava savaşlarında 12 İngiliz 
uçağı düşürülmüştür. 

6 haziran gecesi Alman savaş 
uçak teşkilleri Tobruk liman te_ 
sisleriyle limanda bulıman gemi
lere taamız etmişlerdir. 

Bundan lba~m Aıımm - İtalyan 
ıkuvvetleri düşman ta'amızlanm 
püskllrtm~ler ve yaptıklan kar
şılık taarruzlarla düşmana ağır 
kayıplar verdirmf !erdir. 36 ln. 
giliz tankı tahrip edilmi!1tir,. 

Alman e:;llği 
na tıımfı 1 ocl sııyfadn 

Cephenin şimal ve orta kesim· 
terinde gerilerde çevrilmiş bir 
çok düşman gurupları gitikçc 
daha sıkıştmlmakta. bulunmuş· 
tur Bu cephede ibir çok meskQn 
ma!İıaller geri ahnm:ıs ve pike 
bombardmıan uçak filoları ile 
elbirliği edilerek ağır çarpışma
lardan sonra düşman taarnızlan 
akim bıraktınlmıştır. Düşman 
kanlı zayiata uğramış ve 22 sa. 
vaş ara:bas kaybetmiştir. 

Finlandiya . körfezinde deni::: 
topçusu mi.it addit isa:betler a
lan bir Sovyet denizaltsmı ha· 
sara J,ığratmıştir. Denizaltınm 
kavbolduğu sanılıyor. 

Londra, 6 ( A,A.) - B.B.C: 
Rus cephesinde dün yalnız ma.. 
halll çarpışmalar ve hava faali· 
yeti olmuştur. 

Moskova radyosuna göre Rus
lar Sivastaıpolda bir tepeyi zap
tetmişler ve iki Alman hücumu.. 
nu püskürtmilşlerdir. 

M oskova, 6 ( A.AJ - Kızıl
yıldız gazetes:nin bildirdiğine 
göre, Sovyet "krtaları u:ıi~gI'nd 
cephesinde Almanları mühım a· 
razi parçalarından tnrdetmişler 
ve ileri hareketlerini sağlamlaş
tırmışlardır. 

Berlitı, 6 ( A.A.J - Alman or. 
duları başkumandanlığının bil· 
dirdiğiııe göre, Alınan piyade· 
kuvvetlerine m~p müfrezeler 
şark cephesinin şark kesiminde 
düşmanın pek inatçı olan muka
vemetini kırdıktan sonra birhaç 
mahalli işgal etmişlerdir. 

Bir zırhlı Alman tümeniııin 
müfrezeleri ormana. saklanaıı 
birkaç Bolşevik mılfrczesinin ri
cat yolunu kesmişlerdir. 

Pike bombardıman tayyarcleri 
dün de Sovyetlerin gerllerııı.e 
sarkarak ia§e ve ilmna1 kuwetle
rini ve !kıta topluluklarmı Ye ?ıa.. 
va meydanlarını ibombalanıışlar· 
dır. Harkof'un şarkında nıü:ilin 
bir demiryolu iltisak noktası tah
rip edilmiştir. 

Ha va düellosu esnasmda 'Ai
man avcıları 14 ~vyet tayy~ 
si düşilrı&il§ıerdir. 

Menba suyu llyat
ıarı artırıldı 

Son zam ınlanla terkos sularının 

sık sık kcsllmealnl !sta.nbula mcm • 
ba suyu satan ve dağıtanlar mUkem.. 
mel iblr fırs:ı.t bilerek su flya..tıa:rmı 
yeniden ,.Uk.eeltmf§icrcllr. Hamld1ye, 
Çagıayan, Çubt.tkiu, SırmaltC§ glbl su. 
ımm damıı.cana.ax 4.0, Smnakef ve 
Kocat&f gibi blrlncl smı:f suların Sae, 
50 kuruşa çık:mqt.Ir • .A:ynca vesaiti 
ruıkıiye azliğmdan dolay:r cv'1ere sa • 
lamı hamalla g6nderilmes1 wıultl ko. 
nulmuş ve damaca b:ı§ma 5.10 kunt§ 

ha.maliye Ucretı na.ve yolu tutulm~
tur. 

Vakiflar ldaresl de su tı.yatıarma 
yeni bir zam yapmı§tır. :Bu suretle 
t.8.§delcn suyunn toptan 30 Utrellk 
§i§c.ler1 45 ve perakende 50 kunı,a 

çok kullantlan 50 sıı.ntllltrclik blr bU. 
yUk §i§esi l.Bo toptn.n 3, pcmkende 4 
kuruşa çıkarılmt§ln". Bu 50 eanUlitre. 
llk şişe ötedenbeıi loknnta ve ga.zlno. 
larda 10 kurup alman ıl§clordlr. Hal. 
bukl §imdiye kadar bunlD.nn pcrakcn. 
de olarak dııh1 üç kuruştan fazlaya 
satılması memnuydu • 

T • 

ADLiY~ VE~ALETiNiN HAZIR- ©!ETm 
LADIGI MU iM BiR RAPOR :·~~:~e=!~~~7: 

Ga rimeşrO birleşınelerle boşanmala
rın artma sebepleri teshil edildi 

An.kara.dan bildirildiğine göre, 
Adliye Vcklleti g:.ıyrlmcşru ev ~ 

lenmc ve çocuklar hak.kında. bir 
rapor hazırlamıştır, MUtaleaları 
alınmak Uzere profesörlere ve alü· 
kalılara gönderilen bu rnpordn 
meşru olnuya.n evlenme hallerinin 
ve boşanmalarm arbş sebepleri i· 
:mh edilmektedir. 

Bu arada ezctlm1e evlenmek içhı 
medeni kanunun koyduğu forma• 
litelerin uzun ve yorucu, evlen • 
mede 1:'ı günlük iıl!n müddetinin 
çok uzu:ı ve h.3.ttıi. bazı ha.lleree 
lü:.>.u.msuz olduğu, bo§Sllmndn sulh 
teşebbilCJünUn ye-rs.iz, boşanma. se
beplerinin dar, muhakeme usulle· 
rlnin uzun ve masraflı olduğu söy. 
lenmekte ve t 933 yılında netJI'O • 
lunan af kanunundan bugUne ka
kar on seneye yalmı bir zamnn 
geçf.iği. halde duıımıun iyileşme. 
diği ve meşru olmıyn.n çocuk sa.. 
vısının arttrğt bcJjrtllınektedir. 

A~-ni rn~ordıı nUfus dairelerin• 
deki kadronun darlığı, 63 vilAyet:. 
teki nüfus nıemuları arn.smdcı. bir 
tek ;-;Uksek mektep mezunu bulun 
madı~ı, nüftıs mC'murlarrnm ka • 
nuı:ıu rneclentye nykm cvlenmeıe .. 
ri tefrik ve temyizden Aciz buhn• 
dukl~.rı. nlif\13 kadrosunun ilıtiya.o 
cı kıırşıhynr.U: bir halde bulun • 
nındığı, yilz bJ.n nlifuslu Ueak ka .. 
zasmda 2 nllfus memuru olduğu 
halde Uç bin nUfuslu Ovacık kaza 
ı:mda ayni kadronun bulunduğu, 

bazı viliiyetierin altı kaznsmm ü• 
c.,iınde hekim bulunmadığı ve bau 
kaz.ruların i~ 7 yıl bil!l.fasıla ho • 
kimsiz kalthğı, bu yüzden evlen • 
me raporl:ırı alm!lllladığı, mevcut 
hekimlerin evlenecek çiftleri &kt 
bir muayeneye tabi tutmadıkları, 
sudan bir mu:ı.yenc iiçn i§ sahiple .. 
rinln rapor almak üzere kaza mcr 
kczlerinc kadar giderek zaman 
knybelmelerinlr. ve emek ve mas
raf emtenhı lüzumsuz~uğunu ve 
zorluğunu düşünerek, dini nlkiihı 
tercih ettiklerini, kadının bir mal 
gibi alınıp satılmağn. mevzu oldu· 
ğu telakkisinin b1rçok bölgelerde 
henüz tamamiyle silinmemiş ol • 
duğu, ped-erşaht aile zihniyeti ~ 
!erinin bazı yerlerde bala silin • 
mcdiği, şehirlerde gençlerin aile 
idealinin ş:.ı•ırlu bir surette kuv • 
vctlenmiş bulunmadığı, içkJ, po • 
ker, sinema, roman, spor ve silsün 
bu idee.11 yavaş yavaş yıkmakta 
r,Jduğu, lise ve öğretmen okulla .. 
nnda hem pek basit, hem talebe" 
nin ~ göre hayattan uzak ve 
çok nazarl sosyoloji okutulduğu, 
bütOn bunb.rın medent knnunla ev 
lenmeği imkansız denecek bir şek
le getirdiği uzun uzadıya anlatıl. 
ınaktadır. 

Bu rapor üniversite profesörle .. 
ri:Txien ha.zıları ve vekfı.let müte " 
has..qrs!an tarafından tetkik edil • 
mektedlr. Toplruıaca.k mUtaleala • 

• ra. göre bir kanun liiyih:ı.sI hazrr. 
lanat'aktır. 

~------------------------------

lngiliz tayyarelerinin akım 
_.. Ba§t.arafı ı ncl sayfada 

Bunlar düşmanı şaşırtmak için 
bir hücum yn.pmr~lar ve Ostende
de bir elelktn1t santralına. isabeıt
ler kaydetmişlerdir. 

6 düşnıan uc;ağı düşürülmti§ ve 
biri ağır ha.sam uğrııtılmt§hr. 6 
İuglliz uçağı kayıptır. Bunlardan 
birinin pilotu sağdır. 

nern, 6 CA. A.) -- 1.000 !ngi• 
~iz tayyarcs.i t.nr:ümdan Almanya. 
da Kolonya f)chıi~ ynpılmrııı o!!ın 
aklnm müe~-sirF:ti, b;r Alman gt~ 
zeterr..niıı şu satırlarındnn an hı.ı,:ılı· 

Bir aralık Ethem fazla ıılnlrl~ 
ve eUııl cebine atarak tabancaııını 

'ekml.§, üz.erleme ateo etml~tlr. Çı • 
kan kurounıe.r Ali ve HUscyine l.8a • 

0
bct ederek !ıcr Wıdıılni de ağır suret. 
te Ytrnlamıotır. 

Yaralılar CerrahpB§a hıuıtanc.slne 

yatırılm.11,, carlh yakalanmı§tır. 

Amerikanın en b6yWıt batua ._ 
boylnnnr gnrantl eden tıııruz, Fran.. 
sız, Amerikan n.o.11L3masmrn Amerika 
Gynnı tnrnfmdıın reddodllmesldlr. A. 
ınerUm lıyanmm bu anla§tnayı reddet. 
mest A vmpada bUyllk harp 80Dl'88L 

mn ili< IMllnfım ortaya attı, bu !lOk 
mühimdi. Fmnsa kendi makadderatmı 

arkta ~ l'.ıtl nniaamalar yapmakta, 
Alman~·a~ ı tnZ)ikde anwb. Bana mu. 
kabil hıgllt.erc ve AmerDca AlmanŞ'L 
nnı luııuiv.I roliinde glSztlktUler. F.ran. 
ndıı marnzl bir halde uzan ml1ddet 

a \ "Ti C'dC'n l<tlblno btıbranlan hep 
lhtlllif nl'tlocslnde devriliyordu. 

Orlynn Kan konferansında lngnte. 
ı e~ l' ~l.'mpntl gösteriyor diye dllftirlll. 
d"i. \merllmnm nasıl tatbik edllece. 
ı'{lnl tıesnplam:ıdığl prensipleri Llfon. 
tccıiıı lmrgıısr gibi tllkJlcrc kaptırdık. 
tnn Mnm ltf'ndlnl harbi kıu:uım~, 

zengin, tehllkcdm ur.ak bir memleket 
sandr. 

Avropamn anıa.,ma:dıl,l:ırınn il. 
kayt kalch. 

Avrupada fo:r:la ıtermay~I btılnndu. 
p mman sulhU konımıılı: için gene 
peygamberce mUcahedeler yııph , Hcl.. 
log mlsııln, miitecavizln tarifi mesele.. 
lerı Avrupada bol mlktard:ı Amerikan 
ııcrmnyeslnln ı;alı:ıtığl dın·lrlt'rl., eeer. 
lertıllr. Ba clevirdo gene esnslı bir tt4! 
bir almnırum,tır. 

vnııon tamfmdan llerl sUrUlen 
pren~plerin tahakkukunu temin ede 
oek btr munhedo projesini vllcude 
getirmek Amerlknnm ellr~ydl. 

A811 kalıahatt bular. Ynrınkt dUn. 
)'l\ ımlhfinlln gene zllml:vetlerlnl, nıh. 
lannı ~tfrm'ı.l lnııaıılurın ellndl' 
yenı hıırplerbı ıııUsebblbl olnııısı mUm 
l'UndUr. Yeni dUnynnın kanıeuları 

nncak Jıaktltaten yeni bir dhnlycte 
tabip olan insanlar olablllr. 

Bu )'Cnl rJhnlyetln moııhooe 1, dip. 
lomasl l henlh: Utopl dllnynsmda de. 
ğndlr. BUyllk harbi tasfiye ed!'.'n Tür. 
kiye Lozao muahedesi ile "millet,. 
\ıırhğmm namı kurtarabllııccJlnl ıs.. 

bnt etnıl:ı, aynı mmıuıda )imıl ııcnellk 
dııt politikada hiç lıayalo lmpılmndaıı 
muvnffak olmu~r. 

Amerflm.nm '" bfttnn dllnynnm 
''Lo:ı.ıın" :z.lhnlyetlnl bezılıru yece ec. 
klldn ldrAk Mhlbl olmaaı,nı lıcldlyc • 
Um. Dlinya için milletler nrnsı kortu. 
lot yolu ııııcak böyle bir zihniyet de. 
A1şmeafyle tahakkuk edebilir. 

SADRI ERTEM 

VQ§ı"ngton, 6 (A .A.) - A vu.s
tUTalya kıyısı açıklarında iki Ja. 
pon denizaltısı daha batırılmış 
tr. Bir tanesinde tahrip edildi .. 
ği 7.annedilmektedir. 

Böylelikle son be3 gün içind~ 
Amerikan kuvvetleri 7 dUşrnaı. 
denfaaltsına denizin dibini boy
latmışlardır. 



Ma eme 
Salonlarında 

Yalan söylemesini bile 
beceremiyen hnsız 

'\ 

''Sen nasıl hırsız olabilmişsin be ağam. 
iki kelimeyi yanyana getii:io bir yalan 

kıvıramadın gitti ! ,, 
Sefil bir kıyafeti vardı. Çıplak} ya sorgu hakiminde? Ha orada 

• yaj{Jarmı, o derece kalın bir kir ne için korktun? 
abakası kaplamıştı, ki ayakka- - Şey, .• Hüsnü dedi, ki. 
bı olmadığı faıkıbile edilemiyor. - Ne dedi? 
du. Mütemadiyen ince fanilası- - Sen hu·sızlığı kabul et. Bcr, 
nı avuçlayarak şiddetle kaşını- seni kurtarırım. 
Yordu. Başı keldi ve abdal göz. - Kaç tane sabıkan var se· 
leri vardı. nin? 

Birinci sulh te7.a hô.kimlnin - Üç. 

ıJaJiAa -1JaşSaşa ----- ~ ~ ~ ~ 

Para~ paran:n kıg
n etini bilenindir 

. 
Parasız mışınız? Kazanamıyor musu-

nuz? Yahut kazandığınızı arttıramıyor 

musunuz? Biliniz ki kuıur sizdedir. Siz., 
paranın hakiki mahiyetini bilmiyorsunuz., 
paranın ahlakı hakkında sizin en küçük 
bir fikrini:::. yok demektir. 

Para kendisinden hoşlanana, kendisi. 
nin kıymetini bilene gider. Parasız.tarla 

paranın kıymetini bilmiyenler bunu, pa • 
ranın ahlaksızlığına, :zenginlerle paranın 
kıymetini bilenlerde ahlaklı olu§una yo. 
rarlar. Siz, kıymetinizi bilmiyenlerden 
ho§lanıyor muıunuz? O lıalde, para niçin 
ahlaksız olıun. Onun kıymetini bildiğiniz 

gün kendisini ayaklarınızın altında göre. 
ceğini::zclen JÜphe etmemelisiniz. 

Yazdığı romanın kahramanı 

romancı ze odan kaçağ 
. 

T ARJH KIRPINfJllAAJ: 

Cevdhıiırli 
Minarel 
~illcymaniye camisinin batı tara 

fınclnki üç şercfcli bliylik mlnare
,,inin nclı "Cc,·nhirli minaresi'' (lir. 
Burrün unut.ulmu olnn bu U;im 
lmkkıml..ı esklclen 5ÖYle bir men. 
l.ıbe nııl-ıtılırdı: 

"Mimar Siıınn bu bliyUk mabl'<li 
~ ı.pnrkcn, lmhbcyi önnUş, temel. 
lcrin iyice yerleşmesi için lufaatı 

1 
bir miuldet tatil ctrnit-11, Bunu 

haber nlao ıran Şahı Tahmaab fe,·. 
1 kafülle bir elçi ile bin deve )'ilklı 

mal, bir (ekmece ~e itli cenmlr ve 
Lir nıune göndenniş, namede: ''Mn
azzam camiinlzin inşaatı damıuıı. 

Parnnı;ı; yetişmediğini söylUyoıiar • 
'izinle <lostluj;'lIIDuzdan öt.UrU bu 
kadar mal ,.e cevahir gönderdlk, 
Satırı c:amii tamamlatm. ba \"e&ile 
ile haynıtmızda bizim de hissemi% 
olsun .. dlyonnll!I •• Kanuni SUley • 
man bin de\'e lilkü mab eJçinfn 
gözli önünde, Taluns.l!lb'ıu adına 

k&r§ISUla getirildiği vakit ilk sö - Ne kadar hapis yattın? 
tü gu oldu: - Unuttum. 

- Ben çalmadnn! Ha.kim bundan sonra Hafize ka 

lstanbul fıka.rasma dağltmıı. 111-

Brüm, iki defa zindandan kaçmış ve bir romanında hayatını ="~:0:ı: :ı~:':::i:~~~= 
tasvir ederek şöhret kazanmiş Amerikah bir romancıdır ı ~~~Ee~~~;ı:J:~E - Dur hele. Daha sana ~dın, ~a döndü, !hadisenin nasıl ol· 

diyen yok. Adın ne? dugunu sordu. Zayıf, çu§aflı bir 
- Meihmet kadın olan Haifze: 
- Babanın° adı\ - Evet giren budur, dedi. O Birleşi.1< deıllerler Amerikası 
- Hasan. akşam yemekten sonra çocuklar halkını çok alô.kalandnmış olan 
- S:>yadm? karşı odaya ders ça:II§ma;;a git. bir hadi.,;-.. 
- Yok. tiler, Ben, bizim bey ve bilyük Neu - Jerse valisi bulunan 
- Nasıl yok. Unuttun mu kız odada otururken, komşu Ay- meşhur filimin oğlu Şarl Ed"soıı 

"3'()ba Nüfus kağıdıaı ver baka §e hannn misafirliğe geldi: Büm'ü, zindana göndermiyor: 
lım. • - A kardeş ,dedi, kapınız a. Biirn firari ıınücrimlerln iadeaı 

...:... O da yok. Evvela nüfus çık. Acaba hırsız girmesin. kaidesine tabi tutulıruyacak ! 
kağıdmıx çıkarayım da sonra Telaşlandmı. Büyük kızı: Bürn, ki-nı? Ve neden, böyle is-
SOyadı alaymı. dedim. Fakat... . - Kız koş bakalım, aşağıya, tisnai muamele görüyor? 

- Vakit kalmadı, yakalandık, diye ):oııa~mı. Robert Elyot Bürn, ''ben, bir 
demek. Ferilıacıgun, aşağıya gidince, zindan Kaçağıyım., ismindeki ro-

- Evet. Ama, bana arkadaş. bu da . mutfaktan çıkıyormuş. man.ın muharriri ve aynı zaman
lar hep "Ka.çır: :u Mehmet'' Kendisıni görünce "Hiii" diye da roman mevzuunun kahramanı_ 
derler. hafakanlar basmış, dili tutulmuş dır; çünkü Bürn, yazıdığı roman-

- Yani fırsat kaçırmaz, öyie ben: da, kendi bayt.tını tasvir ctmiş-
llıl? . - K~ ne v~? ~iye bağırdım. tir Romandan, lbir de, sinema 

- Hayır Reız bey, balık ka· . - l!ıç •. , ~ıç kimse yok anne! filmi çıkanlmıştır. Büm, eski bir 
çırmaz. Ben balikçıyım. diye soylendı. Ama, bu dJŞarı zindan kaçağı .fakat yeni sergii-

- Ama, bilfıkis, denizCien faz fırlaT fırlamaz da: zeşt kalıramanıdır 
la evlerde yakalamak istiyormuş. - Ay yetişin hırsız var! diye r * • $ 
sun. bağırarak düşüp bayıldı. Bağr 
_Hayır beyim... arak, çağırarak, mahalle deli_ Robert Elyot Bür~, 1~17 sene· 
_ Sus! Nerede oturuyonnın? kanlılannı bunun pe.şine saldık. sinde, Ncvyorkta, bır tıcaretha. 
- Sandıkburnunda 10 nwna: Yakalattık. Tor1>ası da elindeydi. nede muhasebe memuruydu. Bır-

l<lda - .Neler çalını§? !eşik devletler Amerikası harbe 
"Kaçırmaz Mebmedin'' bir suç - Efendime söyliyeyim, daha girince, gönüllü yazıldı ve Fran· 

&rb.daş.ı da vardı· Hüsnü ııtı.. veni kalaylanmış gıcır gıcır ıkı saya giden lmvvetler arasına 
kim sordu: · · tencere, bir 6Ut tası, sekiz tane girdi. Jiaı1bin nihayetine katlar 

- Hüsnü nerede? çatal, ~ ta:bak. muharebe etti. Yaralandı, cesa-
- Hüsnü seribest - Pekal!. Ne diyeceksin rcti takdir edildi ve madalya al_ 
-BiliYonız Nerecıe oturduğu Me.hmet? dı. 

nu söyle bize • · - Ne diyeyim, efendim, bu Büro, harp bitince, mooıleke_ 
_Haberim. yok, kadının gözleri gö~ez, ki, Hüs· ti.~e .?öndü. 1ş ara.dı, bulamadı; 
B dan sonra hak" h nüyU ben zannetmış. çunku, harp, Amerikayı sarsml§, 

lati;&bma girişerek 1~~ ırsı~~ Neticede mahkeme, hırsızı ilk işsizleri arttırmıştı. Genç .adam, 
!inde t Ha.f'ze' kadv:.ıcı öe gören Ferihayı ve diğer şaıhitleri oraya, buraya koşuyor, 1§ arı: 
terdi· 0 uran 1 1 g çağmnağa ve Hüsnünün aran. yordu. Aç kalıyor. Ne yapacak? 

·Bak h · i ması için polise tezkere yazılma- Dilencilik. Başka çare yok. Elioo 
~ anmım evın soym~§- ama karar vererek muhakemeyi bir değnek alıyor, yırtrk kundu 

• başka bir güne bıraktı. ralannı sürükliyerek caddeler-
- Ben soymadım. Jnndamıa, dışarıda Mehrnec!e den birinin !kenarında dikilerek 
- Y0a? " d H"-· "ye kelepçe geçirilirken, yanına a.. dilenmiyc başlıyor. 
- gun çar§ı 8 usnu ki 4-.... 1 b. · · ki t a· ·· ·k· · t d··r tastladım Ber be dol şmağa cı ı uı.VIr ı ınsı ya aş ı: ır gun, ı ı serserıyc esa u 

~dık. • Sul~~edd: Akbı - Tuh be, dedi, bir de sabıka ediyor. Bwılar, hırsızlığın, dilen 
)ifa geldiğimiz zaman HilsnU: h ~ırs~ olacak tn. ~~de .. iki ~likte~. ~aha kfı.rlı .. bir i~. ~~d~, 

' . kelımeyı yanyana gctırı4\ guzel gunu soy1uyorlar, Bürn, duşunu-
• - Yahu, Kaçrrmaz, dedı, be. bir yalan krvrramadın gitti. Yat yor. Dilendlik, onu, pek yor-

1'.Cnı burad~ bır ahbabım var. şimdi sittin sene içeride de ak_ mu.ş. büsbütün harap etıni§ti. 
dnr ~unaı u.?:'ay~yım. lın başına gelsin. Meheldir ana.. tki serserinin telkini altında, 
'-~rdl~ evın kapısı aralıktı. Mehmet bilylik bir yeis içinde hırsızlığı, dilenciliğe tercih elti. 
~ye glrdı. söylendi: Bu eı-1ti harp kahramanı, iki 

- Sen? . . - Ne yapaynn be ağa. Battı serseriye katıldı ve Atla.nta'ya 
- Ben dışarı~ ~1~~1!1· Bı: b~lık );'an gi~~· Ve büyük bir giderek bir bakkal dükktl.nım 

l'a:ı sonr~ !"lüsnil geldı_. Elındekı pı§kinlıkle c!ını. uzattı: soymıya iştirak etti. Talihi, bu· 
~rbada iki tencere, bır .tas, ta. - . Hele bır ~sıgaTa uçlan da rada da nankör davrandı: Dük· 
uaklar vardı, Bana verdi: kcndırne geleyım. kiuıda, altı dolardan :fazla para 

- Sen burada biraz boklc. ADLiYE MUHABiRi bulamamışlardı. Hissesine, iki 
dedi ve yUrümeğe başladı. Ben 
arkasından: 

- Hüsnü, HUsnü! diye bağı· 
tınca da hanunlar duydu, benı 
nkaladılar. 

- Mehmet, Mehmet, kendine 
tel. Bu yalanlarına bizi inandı 
t'acağmı mı sanıyorsun ? - ······· - HilsnQ, Ahbabının ( ! ) evi 
tıe girdi. Sen dışarıda bekledin, 
:üsnn sana torbayı verdi. Kaç_ 

• Sana bekle, dedi. ~n de elin. 
~ torba ile bekledin, ha ? Ser 
"il kadar aptal mısın? 

- Hayır rciz bey. 
~ - E e böyle yalanlar söyler 
1 • diğer yalanlarına Ila3I. 
.ı~nz. Sonra? Sen içeri girme. 
"ın :nıi? 

- Şey ••• Girdim ... Ama .. 
- Evet. 
- Ben çalmadım. 
- Mehmet bak yine yalan 

~lUyorsun. Polisteki sorgudal:ı 
li~nde "içeriye ben girdim. 
llld nü d!§arıdaydı. Mutfaktan 
\.akın, dışarı rıktım. Kaçarken 

alandım,, demiş in? 
ko-k Dedim, ama, karakolda 

r tum 
- HS:ydi karakolda korktun, 

Mukaddes Uçurum 
.. 49· Vazan: ıSKENDER F. SEii TELLi ._ _____ _ 

••ısnır, mu\·affaklyetlo yoludur!,, 
(G&aeoa) bu ınetlceye bir çok ~ 

rUbelerdea 80nra \'arabllmle. 
İ)1 ama, Şahlkanuı bir ku5Unı \ar: 

l'ıx·rü~·e kıymet vermez • 
Halbokl bu adnnı bUtUn ,-ooızekrlıı1 

u.ıun bayat tecrübelı-rlnt> da,)'ıuıarak 

ynzrnııt. 

Şahika o ~in bu tuh sükOnet ve 
dikkatle okudu • 

- Oueon bu aöı.U elbett~ bot )·ere 
liÖylememl!Jtlr. Onun bUtUn nklrlerta. 
de isabet vardır. Bea de bullln kara. 
rınıda ıırar edeceğim. 'Eter Ekttmlt· 
blr dalla kartıJatrraam, ona: "ııevmek. 
kabahaı defli ya'tl ne yapayım •• elim 
de cteR'tl, .em sevlyonım!,, cl.l)tteğlm 
Eter "111rar,. gcl'!)Ckten mun.rrakly 
tın yoluy -, bu )'Ol betli blg ıuııht• 
yok ki umduğum eablle götliJ'ecektlr. 

Dl.f9 .Uylmdl. Vepar B91bellye ya· 
oaşm11h. şahika kendi ~dine snı. 
dU: 

- Babam .... JNstba - ..... ala • 
yım el.iye • lnemaya glltdenll. Amae.. 

mln de Göztepeye niçin glttlğlııl bUI. 
) onım. Bana orada koca arl.)'&eak 
,\man AllAbım ne iğrenç bir hAdlse 

Vapur Moda önline \ 'ar.111caya kadıu: 
okudu .• nkudu •• canı sıkıldı: 

- Gasson dofru söylüyor anıa, beıı 
F.kreml blr daha ncrde göreceğtm t 
Oôrııem blle, ona a,kımı lttnıf edooe1' 
\'C yahut eakl aöı.le.rl tckrarh~-uak 
kadar kUtUlmek l11tcnıem. Hem • l>!\n 
F.kreml gerrekten rıcvrnıyorum kt 
Bu sadece bir kapris ... 

Vapur köprU.)P tam vaktinde var 

dı. 

Şahika 1 ~el~ e ~ıktıtı mmaıı nasıı 
&eldliinl, )Olda na11ıl \1\klt l:'CÇlrdllkU 
anlayamadı. 

- O..Oaun bl~ bir faydaaa olmaaa 
bUe, lıena yolda çok 1)1 arkadaflıh 

yaptı, dedi. 
Ha\1l çok Mlıı.lndl. 
Şlılllka 7tblele binerek ~otluna 

~. 

dolar düştü, Üstelik, yakayı da 
ele verdi. 

Büm, on sene kürek cezasına 
mahkCım oldu. Bir taş ocağında, 
taş kırarak cezasını çekmiye 
gönderildi; bu yaşama şekli, onu 
çileden çıkarıyordu. tni<anı yok, 
bu eziyete, ıztıraba katlanamıya
caktı. Firar etmek, bir tarafa 
savuşmak lazımdı. 

Bürn. bir gece, zencilerden bı
rinin yard:miy!e tirar fı.rsatını 
ele geçirdi. Bir caddeden, bir 
otokar geçiyordu. lçine atladı. 
Nereye gittiğini, o da bi1miyor
eu. Bu türlü araba, nereye kadar 
gidecekti: fakat aradan, bir çey
rek saat geçtneden, otobüs dur· 
du. Sefer bitmişti. 

Zindan kaçağı, arabadan indı, 
Geldiği kasabada durmak, işine 
gelmiyordu. Gitmeğe hazırlanan 
başka bir otobüs g6rdü. Ona 
atladı: Döne dolaşa, zindana ya_ 
km bir yedde durmaz mı? Bürn, 
talihine küfrederek, ara·oadan at 
ladı. Kırlara daldı. Yürümeye 
b~ladı, Sonrn önüne çıkan biı 
oto bilse atlayınca. bu defa, z.in. 
dandan uzaklaşmıya muvaffak 
oldu. 

• •• 
Bürn, otokarda, kendisinden 

16 yaş bUyUk olan Emilya Paşkv 
isminde bir İspanyol kadmiyl<: 
ahbap oldu. Kadın, delikanlıdar. 
hoşlandr. Beraberce Şikagoya git
tiler. Emilya, kurnazdı. Büm'ün 
zindan kaçağı olduğunu anla· 
makta gecikmedi. Onu sev:rniye 
ba.ş'ndığı için de, elinden kaçır_ 
rnak istemiyordu. Delikanlryı 
tehdit etti ve mrla onunla evlen
di, 

Bilı'D, istemiycrek evlendiğ. 
bu kadının yardımiyle, bir çok 
işlere girigti, muvaffak oldu. Bol 
para kazanıyordu. 1920 senesin. 
de, ''Şikago Maeazin" ismind
bir meooma çıkarmıya başladı. 
Mecmuaya rağbet, mükemmeldi 
Ona, senede. yirmi bin dolar kar 
getiriyordu. 

BUm, hı ,r· d;:ğ•ldi. Rahat VI.' 

gailesiz bir hayatı hislerini gıcık 
ladı, Üniversite talebelerinden 
bir kıza gönül verdi. Kız, min:· 

Hangi ıılne.ınaya ıtdOOCl'lnl bllmı • 
~ordu. 

l'oltta ıglderken: 
- Acabe a11nem bıı aköam Oözte· 

pcden ne ba.ber geH l'f:('ek ! l 
Diye düşllnUyor ''e nn-?eslnln teDeb-

büs cttlft ııekllde e\•lcnmekıen hiç 
hoşlanmıyordu. 

Şalıllmnın ır.lbnlnde: "18nır, muvaf 
frıklyetln yoludıı!r., Miri\ ıolttlkçe yer 
leıılyordu. 

Acaba bir daha hayatt:ı Ekremlt' 
l<ar.ıılıı sa, onrı: - Ben ııcnl 8tlvlyo • 
nım. Necil\ 11~ evlenm~e mu deli • 
Um. 
Dlyebll~k miydi 'l 
Şllhlka bıınlnrı dil UncıUkçe hem 

ı;iıılrlt'nl) or, lıenı de kendi kendine: 
"'B<'AI hen Uz ı;ıltlırıuaduıı.,. diye Ö;\ lt•. 
nll"OrdU. 

SİNEl'\IADA "A li Hl\llÇESt,. 

1 
hi!iı;esl buluıunasmı l!!İ4!mİ~- a1 bu 

minicikti, ~l ve r.eki idi. lki taşlan <llledi'rfn yerdeı kUİlan de
taraflı bir a.'1t hayatı başladı. 1 nıh.!,, r tad mJmar da bn oevahf. 

Bürn, ne kadar bahtiyardı! ri, bu minal'enin her §İShute zıh. 
Zengindi, seviyor ve seviliyordu. lan içine an'at~mne bir surette 
Günlerini, en tatlı bir zevk v~ lerlc5tlnnl .. :u1ı ela Cle\'ahlr MI· 
haz içinde geçtriyordu; fakat naresl kalmış.. onun ~in bu miaa.
şeytan, bu bahtiyarlığını da kıs- renin ta..,ıan gttneş atlmda SŞJk\ar
knndı. Macerayı, Emilya Paşko- mıs. 
nun kulağına fısladı, O da, kıs_ --------r--------
kançlık buhranı içinde, sevgisinı yor, ama şeytanın arıkasında do
unuttu, Doğruca polise koştu. ı~uğını düşünmüyor. 
BürnUn bir zindan kaçağı oldu-

Aradan biraz zaıınan geçince, 
Jhınu anlattı. o, romancılık şöhretini de azım 

Kadın, öyle kurnazca bir inti· sryor. Bu defa, konferanslara 
kam plii.nı kurmuştu ki, BUrn, başl.:yor. Mevzuu, yine keıd 
genç ve gil1Jel sevgilisiyle, en tat. , . Bu hayat, ytız binlerce 
lt bir 7.Cvk anını yaşadığı zaman· kitap sattırdığı, milyonlarca ki
da, onu yakalattı. ~yi sinemaya koşturduğu gibi 

BGrn. elleri kelepçeli, tekrar konferanslara da, bliyük bir im 
zindanı, taş ocağını boyladı. Bu Jabahğı sürüklüyor. 
defa, bu iŞkence hayatı, onu da.. Onu ma.hkfun eden Jorji hUku. 
hn çabuk sarstı; ~nldl arkasın· meti, roman mevzuu ile konfe
da, emellerle, hayallerle, arzu ve ranıs mevzularm.m biribirine bağ 
ihtiraslarla süslü, muvaffakıyet- landığını, ibiribirini tamamladJ
lerle dolu seneler bırakmıştı. ğını görerek şiiphey~ başlıyoc. 
Onları devam ettiımek imkanı Tahkikat. ta.hkiknttnn sonra. 
varken, işkenceye katlanmıya ne Bürn'ün kim olduğunu anlıyor ve 
lüzum vardı, onu Neu - Jeree eyaletinden ıs. 

Büm, bu defa da, senesi geç· tiyor. 
rneden, zindandan kaçmak yolunu Bünı, yakalanıyor. Dört gün, 
buldu. 1930 senesindeydi . .Doğru- :a ·J!asız bir soru sualden sonra, 
ca, .Neu - Jerse eyaletine kapağı 23 birincikflnun 1932 de ne ka
attr. Bankada parası vardı. Bir dar gariptir ki zindan kaçağı, btı 
oyuncaıkçı mağazası açtı. Talihi defa serbest bırakılıyor. Sebebi: 
yaver çıktı. Yine para kazan. geçirdiği hayatrn dürüstlüğll 111e 

nuya başladı. bunun, eski maziyi unuttumuya 
Bürn, haris ve hayalperver kafi gelece>.ği knnaati. • 
b"r adamdı. Hayatını, yalnız bol Eyalet reisi Mur, mücrim id. 
l.uk ye servet doldurmıya kif ı diası talebini reddediyor; fakat 
gelmıyo;du. O, meşhur bır adam 1 mcse e kapanmıyor. Jorji eyaleti, 
olmak ıstiyordu. Zaten, evvelce mücrimin iadesi talebinde ıa· 
mecmuası, ona bu yolu açmamı§ rar ediyor. Aradan seneler ge
mıydı ve şöhretin zevkini tat- çiyor Talepler, redler devam e
tınnamış mıydı? diyor Neu - Jerse eyaleti vali8i 

Zindan kaçağı, düşünüp ta.şm1 Mur değişip de, yerine bugünkü 
yor. Şöhrete kavuşmanın kısa vali meşhur Edison'un oğlu şar. 
yolunu, romancılıkta buluyor. Edison. geçince, mesele taJleleni. 
Zaten, çok meraklı bir mevzuu da yor Bürn'ün yüreği oynuyor: 
var: Kendi hayatı. Şarl FA.ison, yine karar verecek 

Yazıyor ve ortaya: "Ben, biı c'!iye üzülüyor. 
zindan kaçağıyım.,, ismindeki Talihi, ibu defa da yaver ç:ıkı-
romanını bastırarak ortaya alı- yor: Yeni vali de, zindan k~a 
vor. , ğmm iadesi talebini ~ 

Roman, bUyUk bir rağbet görü- tir. 
yor. Bunu gören, sinemacı Po! BUrn, şimdi, bir Burjuva ha 
Müni, romandan bir film çıka.. yatı yaşıyor. 
nyor. Bürn, hulyasına kavuşu- M. RASiM OZ.GBN 

Şahika bu feJ9efe)1 bir tllrlü haı.. 

ınOOemiyoı du. Elindeki kitap ''lıaadet 
wı felAketntn bir tcllkl llle9elettJd ol. 
dufunu ıKiylU~·or: beyaz perdede ge • 
\·en l!IBbnelt'rde ise, bu felsefenin ta 
nınmlle zıttı olarnk hayatı oldultJ gl. 
bl kabııl etmekle ıınndete kavu,manın 
ınlbnkUn olduğu ileri &UrUIDyordıı, 

Şahika bu iki fcl l'fc ara ında bo • 
caJayrp dururkeıı, (Aıtk babçe»l)odckl 
çiftler dhğtinlerlnl ~'Ulll)Or \C kısa bir 
r.amaıı ıonrıı mini ınlnl şavrulannı 

litl\'meğe ba1'1ı) ordıı. 

Film bö)1cce tatlı hillynlıır, şeu ' 
ur.un gecelerin uııuhılnııu. h:ıtıralarth• 
bitti. 

Şatılkıı trıenıadaıı çıkarken, milt 
bl bir kararsızlık içinde bıııınlıp imi 
mı~h.. O glln karıııııında iki fclı;cf • 
\'tlrdı. Buuların hnnglsln~ ln:ıml'!>ll 

•) clınlı, çılaıblllnll ! 
7'..avallı lcı:.caıtrz ) oltıakl vltrtnlcre 

tan da ellndelıl ı.ıtabt gö-ıdm PQlrl 
yordu. 

''Bataklıkta nçılan wa.at.lr!,, acılı 

ba kltabm mUclllfl • tıq~ • 
söyl~dıği J;lbl • ı;-ert~kten bu ... \'r.U" 

tamnoıllc hayatta.o alm~tı. 7..,., t• 
laklıfu dU:ten temiz bir aile llnuııu 
son uz macerwıını \e bwıust1"ıw11o 

bu halatın içine ı;-lmleden 7W-'"'" 
· kabil değildi. 

- lşte bunlarııı hepsi bi.rer bAIOI··• 
diyordu, be)•~ pt>~t'Ck'ld nı..otuı 

ı.özlerı beni hlc; tatmin eıotedl l'Wu•· 
bu roınamn ıııUl•llln: "bllllertne ""'f.; 
l(lp olan bir insan, ooruıyettn • idi 

lkcll bir uı.vudur!,, diyor. Ve tıa .ılııır.li) 

ıe bU) Uk bir hakikat lfade etmll olu 
yor. 

t;i:ı.hlka UalatM&myındıUö ~~ 

dUkkAııında bunlan dQollnOJ11; D 
ree D§kını itiraf ederceelne açddıb 
ııa ne kadar pl3ınaa oluyor. llatU. 

KUprUye tanı lkl}1 on geçe.reli çıl(. bakıırak dıılı;ın dnlgın l UrU) ordu. lrnndlndr.n blle utanıyordu. 

tı. \'nklt hfnuz. ~ok erkendi. 
O, 1 tanbuln lnlncc köprü ıı.ltındalu Hafif bir ı.nhmltı yanıal• llıtlync1111 

gar.etecl)c uğrar, A\'nıpa&lıı yeni ge. ılıı)ıınık, <ialntasarrı),ndıı bir pastn 
len mecmua \«' kltaplan ayak llslün eıya girdi. 
de gth:den g(?1;1rlrdl. \ ııpur \'llktlne kırkbe?, daklkadalı 

hlka bu klt•plar ara mdn rı fıuln r.anıan \"ardı. Şahika bir k~ck 
kaplı küçük fakat kaJmm btr kitap ki masanın önüae oturda. 
glSrdll. Bir taraftan puta Jiyor, btr taraf. 

PASTACI DUKKA.NJNDA Blll 
KARŞILAŞMA 

tŞaJaika pasta ~ ........ 

erkek müttert girdi •• v~ 
madanbUme·nn ..._..._ 

-~ ........ ~ 
(~ (Q J 



Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları Müessesesinden: 
8 • 6 - 942 tarihinden ifbaren yapılacak tevziatın kupon numaraları ile müracaat günü ve mahalleleri aşağıda gösterilmiş olub: 

i.) Numaraları ilin edilmiı olan kuponlar hamillerinin nüfuı cüzdanlarile beraber bildirilen mahallere müracaatlari. 
2.) Ayni Soyadznı la!ıyan birkaç nüfuı cüzdanının, aile efradından birisi tarafından ibrazında kuponlan mukabilinde istibkaklannın ven1ebileceii. 
3.) Henüz ilan edimemİ§olan numaralar için müteakib ~linlanmızla tevzi aiinleri bildirileceğinden numaralan ilin edilmiyen kupon hamillerinin müracaat etmemeleri. 
4.) Bir taraftan mahallelerde kupon tevziatına devam edilmekte oduğundan henüz tevzi kuponu almıyanların evlerini ziyarete gideck memurlanmıza intizar ebnoleri. 
5.). J'evzi ekiplerimiz tarafından evlerinin ziyaretinde evde bulunmıyan kimselere bilahare tevzi kuponu verileceğinden bu dağıtmaya intizar edilmesi, rica ~e ilin 9unur. 

İkinci Liste Müracaat edilecek günler : 
Müracaat olunacak mahal 

i B. Y eılb Mallar Pazarları Bahçe. 
apl mağazası 

::>. B. Y erJi Mallar Pazarları Beyoğ. 
u rnağazas1 

5. B. Yerli Mallar Pazarları Kadı. 
öy mağazası 

5. B. Yerli Mallar Pazarları Üsk~ 
r mağa:aısı 

Buıhan Sunar: lst. Yeni Postahane 
arkası Aşiref endi sok. No. 3 / 8 

Mustafa Sami Hnmanazalı: Jst. Ye
ı Postabane arkası A.§irefendi sok. 
o. 20 

Kupon No. Kupon No. 
8.6.942 9.6.942 

108301.109800 109801-110061 
120001.121251 

9871. 10621 10622. 11372 

Kupon No. Kupon No. 
10.6.942 11.6.942 

121252.121800 125701.126000 
122001.123000 134001.135200 

11372- 12000 16001. 16750 

Kupon No. Kupon No. 
12.6.942 15.6.942 

135201.136000 252701.253571 
252001.252700 268001.268700 

16751. 17401 17402. 17948 

119001.119500 119501.12001)0 11200Lll2500 112501.113000 113001.113500 113501.114000 

91001- 91500 91501. 92000 92001. 92500 92501. 93000 93001. 93500 93501. 94000 

132601 .. 132997 13600l.lj6300 130301~136600 136601.136900 IJ690J.137200 137201.137500 

25401- 26000 26001. 261)00 266(}1. 27200 27201. 27800 27801. 28400 28401. 29000 

Kupon No. Kapon. N'o. 
16.6.942 17.6.942 

268701.270000 270001.271500 

104001.104750 104751.105501 

114001.1114500 114501.115012 

940C>t. 94500 94501. 95000 

137501.137800 137801.138100 

29001. 29600 29601. 30200 

Kupon No. Kupon No. 
18.6942 19.6.942 

271501 .. 272000 3l2001.333SoG 
282001.283000 

105502.106252 106253.107003 

166001.166500 166501.167000 

95001- 95500 95501. 96000 

138101-138300 138301.138600 

30201. 30800 30801. 31400 

"' di Kap1ancalı: İst. Yeni Posta ha. 
e arkası A.,irefendi sok. No. 48 

31"'01. 31900 31901. 32000 57601. 5s100 s8101. 58600 58601- 59100 59101 • .59600 59601. 60100 60101. 60600 ' 60601 .. 61100 611-0t: 61-600 
57201. 57600 

6.hmecf Ata Kös::oğlu: Is. Mahmud. 
aşa ba§I No. 195. 197 

61601. 62000 62001. 62400 6240 ı. 62800 62801. 63200 63201. 63600 63601. 64000 68001. 68400 66.ıf01- 66600 68801- 69200 69201- 69600 

k'\hmocl Güvenç: ist. Mahmudpa~a 
aşı No. 149 

Arusyım Balıkçıoğlu: İst. Mahmud. 
!lşa başı No. 130 

~1ıgırdıç Ba?tayan: Jıt. Mahmudpa. 
f başı No. 68 

adri Ôz.ydıiıaz: lst. Mahmudpaşa 
>ırşı No. 91 

Leon Gcveiyan: İst. Mahmudpaga 
o. ı 34 

\.1ustafa Yılmaz: lst. Mahmudpaşa 
o. 123 

f hsan ve Hüseyin Özer: lst. Maıh. 
ıudpa-şa Hacıköc;ek camii No. l S 

illeyman Kahya oğlu: lat. Mah. 
ıudpaşa Hacıköçek camii No. 1 O 

lüseyin Hilmi ve Süleyman Sırrı: 
Kapaiıç:rşı Mahmudpnıa kapısı Ay. 

act1ar No. 5 
.1clımed Faruk: Kapalıçal'fl Sipahi 
i.kak No. 20 

"ce Mağazası: Sulta.nhamam cad
csi No. 59/23 
llıilimeci Nuti Topba~: Fincancılar 
ia'hmucliye han No. 3/A . 
layrı Doğu ve şeriki: Fincancılar 
1ahmudiye han No. 1 

'eki Zeren ve ortağ:: Fincancı lar 
usufyan han No. 8 

ermin mağazası: Suıltanhamam 
leydant No. 2 

,Ahmed Hamdi Topbaş: S..ılıanha. 
mnm DHfranyan han altında No. 4 7 

akir Şat iT: Sarıyer caddesi No. I / 9 

Budıanetıtin. Baştımar: Sarıyer Or. 
taçeşme caddesi No. 25 

l lüseyin Özsarnç: Beşiktq Orta. 
ç sme caddesi No, 67 

( emal oğlu Yaşnr: Tophane Boğaz.. 
l esen N0ı. 112 
A bclülvdhab: Şehremini Arpaemini 
fiarut'hane y.okuşu No. 23 

T ethi Bener:: Kasımpaşa Bahriye 
caddesi No. 66 

69601. 69i00 69701. 69800 69801- 69900 69901. 70000 70001- 70100 70101- 70200 

70601. 70700 70701. 70800 70801. 70900 70901. 71000 71001. 71100 71101. 71200 

71601- 71700 71701. 71800 71801. 71900 71901. 72000 128001.128100 128101.128200 

128601.128750 128751.128900 128901.129050 129051.129200 129201.129350 129351.129500 

130101.130250 13-0251.130400 13&401.130350 130551-130700 130701.130850 130851-131000 

131601.13170() 131701.131800 131801.131900 131901.132000 132001 .. 132100 132101.132200 

138601.138900 138901.139200 139201.139500 139501.139800 139801~140100 1.ıfOIOl.140400 

142801-143000 143001.143200 143201.143400 143401.143600 143600.143800 143601.143945 
144001.144100 

144901.145100 145101.145500 145301.145500 145501.145700 145701~145900 145901.146100 

146901-147000 f 47001.147100 147101.147200 147201.147300 147~1.147400 147401-147500 

6006. 8400 8401. 8870 9361- 9700 9701. 9670 126001.126400 126401-126800 

147901.1~400 148401.148717 150201J150700 150701.151200 1512~>1-151700 151701.152200 
150001.150200 

174201.174450 174451.174700 174701-17495Q 171951.175200 175201-175450 175•51.175700 

192701.192900 192901. 193100 193101.193300 193301.193500 193501.193700 193701.193900 

194701.195000 ·195-001-195300 195301.195600 195601-195900 195901.196200 i96201;196500 

197701.198300 19830Ll98900 198901.199500 199501.200100 20-0101.200700 200701.201000 
254601.254892 

172001.172100 172101-172200 172201.1723,00 172301.172400 172~1.172500 258001.258100 

258501 .. 258600 258601.258700 256701.258800 258801.258900 258901-129000 259001.259100 

100001.100100 100101.100200 100201.100300 1-00301.100400 100401.100500 10<>501.100600 

124001.124120 124121.124240 1242~1~124360 1243ı6t .. 124480 124481.12~600 124601.124720 

254001.254060 254061-254120 254121.~4180 254181.254240 254241 .. 254300 25.f301.25436() 

22401. 22750 22751- 23050 23051. 23400 23401. 23700 23701- 24000 24001. 24300 

70201. 70300 70301. 70400 

71201- 71300 71301. 71400 

1262()1..1128300 1283-01-126400 

129501.129650 129651.129800 

131001.131150 1}1151.131300 

132201~132300 132301.132400 

140401.140700 140701-140823 
14200 !.142200 

144101.144300 144301.144500 

146101.1•6300 146301.146500 

147501-147600 147601-147700 

126801.127200 127201.127600 

152201-152700 152701-153200 .. 
175701.175950 175951.176000 

192001.192200 
193901.194100 194101.194300 

196501.196800 196801.197100 

125201 .. 125700 260101.260700 
26000.1.260100 

258101.258200 258201-258300 

259101.259200 259201-259300 

1()()601-100769 108001.106100 

124721.124840 124841.124960 

254361.254420 254421-254480 

24301. 24600 2460 ı. 24900 

7<MOI. 70500 70501. 70600 

71401. 71500 71501. 71600 

128401~128500 128501.128600 

129801-129950 129951.130100 

131301.131450 131451.131600 

132401.132500 132501.132600 

142201.142500 142501.142800 

l.f4501.l+f700 144701.14-4900 

14650\.1~700 .1~6701.146900 

147701.147800 147801.147900 

127601.128000 12001. 12400 

153201.153700 153701.1,~000 
174001 174200 

192201.192450 192451.192700 

194301.194500 19-4501.19-4700 

197101-197400 197401.197700 

260701.261300 261301.261900 

258301.258400 258401.258500 

259301.259400 259401.259500 

108101.108200 108201.108300 

124%1.125080 125081.125200 

254461.254540 254541.254600 

24901. 25100 25101. 25400 

Salahattin İmre: Büyükada Çtll4lr 
caddesi No. 1/ 1 O 

256001.256200 256201.256400 256401 .. 256600 256601.256800 256801.257000 257001.257200 257201.257400 257401.257600 257601-257800 257801.258000 

r eke oğlu Haygaz: Mahmudpa§a 
No. I09. 
r 1uhih Alptıek.in: Eyüb Kalenderha. 

e cad. No. 78 
1 Iakkı Sagesen: Eyüb Mublispa~a 
cad. 52/2 
Osman Eren: Eyüb Muhlispafa 

ad. 65/1 
'Vlebpare Heper: Eyüb Camiikebir 
ad. 60 
'aındeli l)yadis: Sultanhamam ~
ın han No. 6 

261901.262000 264001.264100 264101.264200 264201.264300 264301 .. 264400 264401.264500 

96001. 96100 96101- 96200 %201- 96300 96301. 96400 96401. 96500 96501. 96600 

97001. 97100 _97101- 97200 97201. 97300 97301- 97400 97401- 97500 97501- 97600 

98001. 98100 96101- 98200 98201- 98300 98301- 98400 98401. 98500 98501. 98600 

99001. 99100 99101. 99200 99201. 99300 99301. 99400 99401. 99500 99501. 99600 

264901 .. 265100 265101-265300 265301..265500 265501.265700 265701-265900 265901 . 266000 
276001.276100 

264501-264600 264601.264700 

96601. 96700 96701- 96800 

97601. 97700 97701- 97800 

98601- 98700 98701. 96800 

99601. 99700 99701. 99800 

276101-276241 324101-324200 
324001.324100 324201.324300 

264701.264800 264801.264900 

96801. 96900 96901. 97000 

97801. 97900 97901. 98000 

98801- 98900 98901. 99000 

99801. 99900 99901.100000 

324301-324500 324501-324791 

anlıya.n bir bayanla evıenmek 18te • len, oldukça dolgun maa§ sahibi, 40 muslu b!r asker aD.esine mensup l'C· 
mektedlr. (Ş.U.T.) remziııe mnraca. yaşında memur blr bay, evine sadık §il g6zlU, dö11eıımlş be§ odalı blr ~vı 

mcktcdlı'. (M.R. 19) ~ mUra • 'Aldınnaı 
cnıı.t. 

(Bu kup<ınıı eklenerek ı;6nderllooetı 

le anıma ~e il vemıe tlAnlan Eıı So!! 
:>aldkıuta pıım ız orşredllecektlr. Ev 
ıemne tekltn ;-lmderen okuyuculnm 
mhtuz ktılmak nrett ~ a4rc81 n 
n.ı bildlrmclen lAzım.} 

Evlenme teklifleri: 

• Ya.o 29, boy 1,60, kilo 65, lnhhat. 
U, içkl kullıı.nmıyaıı, hnyatta hlçbır 

kimsesi olmıyan, mahall sinde iyi ah. 
lt.klı olarak tanınmış, namuslu, btr 
evi '" '10 lira kazancı olan bir bay; 
maziı8l temis, kanaatk!r, ev 1.§inden 

• Liscnln birinci smıfmda okuyan 
kt dl bulunan vo hnva tısteğmen kar~-ile 

at. - SM bir bayanla. evlenmek isteme c r. 
birlikte oturan çocuğu bu:unmıye.n blr genç, tatil mUdd tlnce rcsml veya 

• Ya§ 47, boy 1,67, kilo 70, ser. (K6y) remzine mllracaaL - 357 bir bs.ynn; asker ve sivil namuslu bir husust bir mUcsscs de, ynhut tel !on 
best meslekten ayda. net 70 Ura ka.. • YS§ 18, boy 1,70, kilo 68, orta erkekle evlenmek ıstıcmcktcdlr. lsU. santra.lrnda çDJıamak lstcmektcdlr. 
ze.nan bir bay, sevimli ve terbiyeli bir tahsilli, ayda 70 Ura geliri olan, ya. ynlcr (42 S.R) remzine mUracaat o.. lT.H. C) remzi.na mUracaaL 

vaya lld çocuğu olan blr bayanla ev. kışıklı blr genç kcnd!s1nl m88Ut ede. dcblllrlr. • Toorllbeil blr ilkokul 6ğrenjnen. 
lenmek istemektedir (Şefkat) remzi. bilecek bir bayanla. evlenmek iste • iş Ve İ§Çİ QT!yanlar ilkokul Çocuklarına VQ hariçten llk<>-
ne mUracnaL _ sıs5 mektcdlr. (H. 450). remzi.ne mUraca.. • İstanbul llscsi onuncu smıf lale. kulu bitirme imtihanına gireccl re 

ftt 858 besinden 17 ,,.......,,.!!. bir gen" -~' uygun tartlarla huswı1 ders vermek-
• 80 yaamda, kimsesiz, içki kullan .. • - ·T''"'ii~ "' ~~ ... ..,. y .,., bo 1 72 kil 7" ,. __ .,,~ veya husus! bir mUcsscscde çalı~mnk tcdlr. (Husus! ders) remzine mUra • 

mıyan, bir alrkette çııll§an bir bay; • 9.§ <><>, y ' , o '" """6"'-"' istemektedir. (Nurla§) remzine mU- caat. 
~lşmanca, iyi bir aileye mensup ev blr bay iyi aileden, Mn§ın balıketın.. racaat. • Lisenin dokuzuncu smtfmda tah. 

işlerini bilen, orta halli bir aile kı. de, azamı 25 yaşlarında blr kızla ev. • Ticaret llseslnln son smıfmda silini terketmıo bir genç, husu ve 

zı ile evlenmek istemektedir. (S. Gür ıenmek istemektedir. (E.N.G.) rem. iyi muhasebe, daktilo ve ticat1 ma • resmi mUesscsclcrde, tah ı 1 mUte 
can) remzine müracaat. - 356 zine mUraca.s.t - 359. 11).mıı.b bulunan bir gene; rcsml veya nasip btr iş aramaktadır. (S.S.) rem 

• lyi bir aileye mensup, :u..u.n b1., • Yll.§ 80 uzun boylu dul, lYl ve ııa. huswı1 bit müessesede çalı§mak iste. zlne müracaat. 

Aşnğ'ıda rcmWerl )'1lDb olan .. 
kuynculnrmıı.un namJuma pell 
mektuplan ldarclınnemlz4eu (pazaJ· 
lan hariç) bergtln sabahtan öğleye. 

lmdar ve saat 11 den eoma aı41rDJI"' 

lnn. 

'(S.C.K) (Gar) (E, Ural) (il.O.) 
(H. Önsal) (Ş.U.) (H.B. 888) csJ') 
(R.R,C.) (Bayıuı Viktor) (N.c.ıt.> 
(329) (A.M.) <E.L.) (Ş.B.) (BJ3.G) 
(Mihrace) (Tekcan) (Yedek d nl cll 
(T.H.R.Z.) (Ş.F.) (Nncl}e I n r) 
(Kalender) (N.N.) (B.T. 4 ı l \' rıııcı 
(GUn 40J tS GUrcanJ (Ş.U.1 ) lA 

le) (H.R.K.2 


