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Lo114m, 28 (A.A.) - Yorkshire Post 
gazetealıılıı a.skert muharr1rt yaztyor; 

Amerika kruvuörler:lndcn mürek • 
kep bir filo hava kuvveUerilo .i§birliği 
yaparak M,..ıtıı.aa.r boğazmd.1. lllllhim 
btr zafer elde etml§tir. Japon kafile. 
J.erl Borneo \"O Celebes adalarma u.. 
ker t&§Imaktaydı, Bu. Cavaya karrt 
yapılacak bare.keUn ilk kadcmesfnl 
~kil ediyordu. Kafil~yı hlmayo eden 
Japon kruvazörleri ilk cndahtıa.rta ya. 
r&Jandlktan eonra derhal nÇilmzıılar •e 
muharebe etmeml§lerdlr. İlk defa o. 
tarak amıntı Yamanotonun hup ge. 
mllerl c!.ddt bir mukavemete maruz 
lr.aJnu§lar ve l:ıoqıma Uğ'ratıır§l&rdır. 

Blrmanyad&, bir tepe ile bir ı:rm8'a 
dayanan tyt bir mQd&Caa ba.ttmuz Tar 

dır. Birçok Çin uker!m general Hut. 
tunun emri altma girmelt fı;lıı Bir • 
manya yolundan gelmektedir. Dil§man 
btT lwıkaç aramna ı;trebUccektir. Ha. 
ıen yan.Ia.rma ve gerllerlno doğru ya. 
l'thm Çin tehdt®Un ehemmlyethü e.n.. 
~tıımeır - --prt ~'kte. 
d.tr. Vaziyetimiz umumiyet iUbarile 
" dtŞnana nlııbetıe dııha mtı.salttır. 

Zam Kanunu 
Çıkarken •• ; 

B UGUN B~ l\UUct MeclJ. 
dlncıe maa~ıara zam IAyUıası 

acw tcldJn1 alı) or w luuara bağlam. 
yor, 

IAyihanın Ok ıtekli.:ıdc bütro cncü • 
meni mıı.qı 100 Uraya l•adar olaıılam 
) llzde %0, SOO Uraya kadar ul:ınlara 
l1lr.do :O, dalla Y11kan olanlara Yllzdı} 
fo mm csneı kıı.boJ edll.mi5tt. 8oıU'adan 
ga~Ierc gelen peraketıde ha ıcrlcrc 
t;öre bu zam müteknUJt, eytnnı rn c. 
ramııe de teaııill cıWcc~sı rı'"u~ et ... 
hıııdu. Gene bu rI~tı.yetıer U.nl$rnda üç 

~ fıt.z.la oocuğu olanlara her 
blıi için 2.6 Ura zam edileceği haberi 
do \llrdı. Bek4r \'O bir fr;tc r.alı:ıan mü. 
fokaltlertn znmdaıı m~hrum cd .. ..:ceğl 
(h,ı yazılıyordu. 

Zam konusunda bhlm duııllncclcri. 
ttılzlıı csaatan o?..-urwmıızca. maJünı • 
dar: 800 lll'8.dan Yokan manı> 'cyn uc. 
ret ulanlara zam yapılm:ı!!Uln taraftar 
d~ğill7.,. Daba az al:ı.nıann da, mlerln. 
de bakmağa mochur ol<lukl:ın cıllfus 
lıqma bckArlardan rnzııı :mm görmr. 
ll'rlnt lı.tıyonıL 

ftu sUtunı n n:ı: nı:uıı; \ O ucıclalaıı. 
ı:u, utooc.nıx_.11 ue lıııru.rctıe nıUd:ıfu l 
MtlfJmlzı okTırluıııın: mıntnmı:m. ul. 

laznn: BiR MUHARRiR 

Fin solannda batmak üzere olıuı bir Alman tnyyaremı.iu rakiplcd 

Birmanyada 
ingilizler 

Japonların 
ilerleyişine 

mani oımak 
• 
ıçın 

Bombalar
la ları 
uçuruyor 

gemisi 
batırıldı 

Mihver 
.. radyolarının 
ilan ett•ğ ne 

g~re 

Yakında ingilizler 
tarafından batırı
iacağı söylenen 

Bir ispan
yol gemisi 

Mihver 
denizaltı tarı 
nın torpili ile 
Batırıldı 

Loodra, 28 (A..A.) - Ça!'§amba a 
babı ue§redlleıı lngWz am1rallilı: daire. 
l!lnlıı tebliğinde §Öyle dcnllmekt.edlr 

Navemar ismindeki diğer bir 1s 
pa.nyol gemıaı mihver dcnizaltııanna 

Jnırban stu:nl§tır. Mutad olduğu D7Al!l' 
mihver radl oları ne,-iyntı bu gcmhdll 
bir İngiliz denizaltısı tarafmdan tor. 
plllendiğinJ ıddia eyJeml§Ur. 

Amirallik dairesi Badalona 1sp.m 
yoı gemisinin tahribine alt olarak 
mihverin maksadım yalancı lmıa.tlaıt.ı. 
bflyQk Brttanya ve bpanya arasın~ 
bir a.nıacmazıııt çılanam makaadmı t.: 
kip ettiğini mUteaddlt detaıa.r beyall 
etmıc:tir. Mihver denlzalt.ııarmm blt.a. 
raf ticaret geınllcrine ka?fJ uzuu za. 
ın&nda.nbe.ti yapmakta OldukJan .. 
dI:r'ma hareketi 11onu.nda tıunıarm nSi.. 
:yet ele geç_lrllecefl anlı " llfkAıııllr. 
Amüııtlik dairesi vaka mahalli en&. 

nnda hlçblr İngiliz veya mntteUk dL 
nlzaltı gcmisln!n bulunmad.r.,"ını bildi. 
m. 

Portekiz bandıralı Real Corte 'M 

lspaııyoı Badalona ve Kut1Do Orope.. 
ea Semilcrt.Din torpWenmeleri bMiaed 
lberilt ynnmadasmc1ak! bltarEUlanll 
merhamet.sizce tahrip edilmelerine a.. 
it mihver poUUka.smJ açıkça gOster -
mektedtr. Her llç \'akada da torplllen_ 
meler tasavvur ve taamım ne yapıl .. 
mt§tır. İlk tld vakada mesu.ı deni.lal. 
luım Alman olduğu teablt ed.llmı,ur.. 
KaııtllJo OroP::sayı batıran torplJID t 
taıyan ma.mulltmdan olduğu anbıt ol. 
mu§tur. Atlu denlzlııde lapanyaya <ıa· 
ya ve malzeme ta§ıyan bir gemiye kıır 
§J yapılan bu yenJ taarruz mlbvcriı> 
tspanya De dıf dQnya a.nuıını'fakJ tlca.. 
reu ke.smeyı 1lm1t cttığinı gostereb\ 
Ur. 

İnglllz am1ralllk dairesi Na\'&llW'. 
lspanyol vapuruna k4l'§ı yapılan ta. 
llrruzdan mesuııyctı kabul etmedlğy 
gibi geçmlıte bu kabll v&kalarda ls. 
panyol deniz Ucarct genillertnln tngi.. 

1 Uz gemllcrtne .raptıklan acı1 yardım. 
1 

lan hatırlan:ıaktadır. Mllrettebatın 
I dığer İspanyol vapuru tarafından kur. 
tanıdığı ve mihver kaYnakıanm .ar. 
diklen haber hllAtnıda olarak b07tlk 
bir kmmuım allelermo kaYU§tulcl&n 
§imdi blldlrUmektedlr. 

Brezilya 
Bugün Mılıver 
devietierile . . . -. . 

ıiışıgını 

kesıgor 

Tebaasını 
geri ahyor 

Blyo dö .ı~ 18 (A.A.) - Kon 
ferans mahflller:lnde BrezUyamn bu 
ktln resmen mihver menıleketlerll6 ın 
ııuebetıerlni keaeceA'i umumtyeUo h 
medll.mektedlr. 

• •• 
Blyo d6 Jaıieyro 28 (A.A.) - Reı 

Vargs.s, blr kararname fie mlhv 
mernlekcUerlnde oturan Bro.;Dya].ılar; 
yurda d~ebllmelerl tem 25 btn dol 
Jık bir )!'fJdl t&blla etmJfttr. 
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EBEDi 
MELODi 

Tuatsmlnrt 

Lana Tamer -
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SAHTE 
YILDIZ 

Bugun başladı 

-
Yeni harp 

gerriileri 
yapmak için 
Harcanacak 

17 miigar 
do tar 

hakkında 

Amerikan 
Meclisinde 

müzakereler 
v.....-. • (A.A,.) - Daia Jaoe. 

cilleı1 Wl komitıllıt reüd J&IDl9 dum 
l.DfUt. muraııanua topyekQn 17·mil
yv 7'12 mllJQD dalar arflaa ID ...._ 
rm kaııun ~ al& mO•k•nyi 
mr1meee111er m1au.IP'h ac,arbn IGJ'le 
demifUr: 

l'ula ..... ...u.rmm llAftll ftl 
limMdeD tatlılkt ... pçileD plAal&rm 
aQra~..,... b&1ea .... 

1 edO"M'lrte t1111bJDN1...., pmllerl prcıs. 
ramcSa t.aıtt GllJD-. aQddaı:ta artar 
ca nwl bttmif lııahmacaktır. 

Kumaileylı baJthezırda 1Df&)an Der. 
ıemeaıı, olan bUWUertn yapllmUI lft. 
n1n tehiri ile ;yakın bir Atide htsmete 
geçlr!Jebllmeal için mUmkUn olan tıarp 
gemJlerlDin btr&ıı evvel yapıhnNm• 

çallfllacaCUU .07lemlttlr • 
Gtrlt barbUıtn w prena Of VoLI ile 

Rtpalıı m1lldanDm b&tınımumm ba. 
V& kudretlniD dents kudretlDdeD t1atUn 
olduğuDu tabat ett111Jıden b&hııedeD 

hatip .eaıertne IÖY~ dnam etlniftir: 
DOpnaıılannm, kuvvetle .Ulblan . 

dırılmıt ıııı:rhlı gemilerle denlalerl &f • OLDüREN ORMAN -----.. ı makta ..rbe9t lceJchJrlan mOddetçe 
blztJn de onlan takip ... tahrip lçin kD•• 

- ---~...-.. .... --.... ...-........_ 

Askerlik işl6ri 
338 dooumıuıarm ilk ve son 
yoklamalan birden yapilıyor 
1 - 338 doğumluların ilk ve 1 Beyo"Ju şubee.in,-, lıııtanbul tara . 

son ~ 29.J-~42 giinUn f !lda otum lar da rab ncı Erninö
den itibaren bqlwca& ve Şubat nü şubesin~ milrncaat edec kler • 
nihayetinde bu yoklamalara son dir. 
verilecektir. 337 doğumlularla mu
ameleye tlbi tutularak erteel ae.. 
neye terkedilenler de 338 doğum
lularla birlikte muamele yaptıra• 
cMdardır. 

2 - Bcş'kW. . Fatih, Beyoğlu, 
Eminönü, Taksim, Şehremini, F... 
yilp tubelert mmta.lrnla.rmda ile • 
met eden yahanrıla'r; polisten a. 

3 - Bakırköy ''e Sanyer şu • 
b !eri mmta arJJHi1ık yerli ve 
vabancılarn da bu şubelere müra. 
ca:ıt etmeıeri lhrrndrr . 

4 - Bu mUddet zarfında yok. 
la.maya gelmiyenler hakkında u
kerlik kaıı•munun ceza maddeai 
tatbik edilecektir. 

lacaltlarr ika.met senedi ile, Be - 5 - İfbu il&nın tebliğ maka 
:roflu semtinde oturanlar yabancı mma kaim olduğu ilin olunur. 

Sovyet 
Tebliği 

lıloekfta, il (AA.) - 8o1')'et gece 
tebliği: 

27 aonkAnun gUnU kuvvetıerlmlz 

dQpnana k&r'§l taarruz hareketlerine 
deftm etmt1lcrdlr. Alman kuneUeri 
8ov7et birliklerinin fleri hareke~rinl 
durdurmağa teıcbbUs ederek muhare. 
be,e thtiyatıa:rmr sürmUşlerdlr. Dil§ • 
mamn kal'fllık taamızıarmı püsktır • 
ten Ye mukavemetin önUne geçen kuv 
wtıerımı.z ileri hareketlerine devamla 
birçok •kaJabaırk yerler ifgal etmlıter. 
dil' • 

31 ,aıı:ılcbunda 39 Alman tayyareai 
tahrlp edllmJıttr. Tayyare kayıbmm 

,.ınıs eeklzdir. 
27 llODkbuııd& Koakon. cl.armd& 

Amerikan 
tebliği 

Vılflast-, il (AA.) - BarbQ-e ne. 
zaretlnbı teblıtt: 

Sorr 24 aaat zarfmd& FilJplnlerde 
Babaan yanm:ıdasmda 
mubarebeal olm&JDJftır. 

hiçbir kara 

İki Amerika tayyaresi Oç .Tapon pi. 
ke bombardıman tayyaresi n sav şa 
tutU§muglar, dO,man ~yyarele~den 
lldsl.nl dUftlrmu,ter ve Uçünc1lstlnU ka. 
~:rmışlardır. Tayyareıerlml.z zarara 
utramamıttrr. 

General Mac Artbur iki stın evvel 
.ki torpilci hUcum botunun bir mu. 
harebeye tututtuklaruu blldirmlftlr 
Bunlar dUşman pike bombardıman 

··--'- b&rellet. •be""'ID bari • ~#--- dGrı Alman tayyaresi dtı,Ur1llmtı,ıtır. 
ctndekf beleglerde Jnrnretll pmlleri. .,,.. 

.. il 111 w tlıMlsl 1 tı ••• 

t.ayyareJıerü.l çarplfmıtl&rdır. HUcum 
botlara kumanlla eden •b&~r yak 
!aşmakta olan lkl dalga halinde dU 
man bomba tayyareterbıi s9nn8fl•r 
ve kolayca gtz~nebileo.k blr artma 
arayacaklam:a lk!nci kademe dOfftıan 
tayyarelerinin altma plmek için lltl 

ratlerıni arttınntflar .,. ta~lere 

taarruz etmlflerdil'. 

RlCHARD ARLEN oe ANDY DEViNi 
Talllata kart• lawnlar_ ...._ ........., • sh ... Plll• _... 
llaJwalar •• KMup ' ... _,_ 

7 1 lılr ............. .. 
llarebtll w bertaıll .,._,,.. •utmll lılr - _. 

lwrfwDo 1ı1r mm 

f'1 ALEMDARI Milli'ye ı<et•u 1 

d ~ waylanun sö&ler ....,._ .. lıfl' ft R" slll 1 
TarlJda - Jmab ..... ~ m '•Rı •")Sil'· 

: HARUNURREŞID'ln 

..... ı lw ......... 

MEi.EK 
1111 wta 

• ldslılr~ ......... 
il d-ııa.&.1.11 .. , .. 

.... ,.,.. .. e'rrtetnlEl"tıe 

ml:ıııln elde olm&ll ••mndı:r. Koekova ta (A.A.) - :Müdafaa yUk 
lıılumalleyh balen 888 harp gemlat •k mec:Uaı neırettilt'I 'bir kararname 

ile h~ modelde 3136 yardımcı ,.. , ile baft kuvveUerf teknik aervt!lne 
m1DiD iDfa •Hlmeld• bulUDduiUJw it. . wıp olaıılan muharip birllkler ara. 
f& etmlfUr. Balldlıa bqka ...._..... .- tdhal etmifUr. Ktıhendi• • tetmen 

j Din lCablarma söre, btıtllll dllçada den bqlıyarak ttımpnerale kader ha. 
tıer tarafta deDbı n bava ll.llert kurul n. teknik ııervlalerlDde yeni r1ltbeler 
111U1 Mlla ~ ...,_ ~ ~ 9dnmttttr. Te1mlk •l'Yla meuup 
söylemi§ ve slpa.ri§lerin ihtiyaca göre ıan hava ordusu Uniformas:nı taoı • 
delifmelerl takdiriDde bu tahlılatm yacaklar ve kollannda rtıtbelerlni re. 
20 m.l1yat dolara kadar arttınl&C&lmJ teı1r huw:.l ip.ret bulunacaktır. 
izah etml§tlr. Bu kredln1D 8 milyar 207 • • • 
milJGD dolan ,.eni ~ IJıfHDJI 
tahala edllecelrtlr. 
______________________ ..._ __ , Moıılur98. il (A.A.) - Sovyet teb. 

lllfndeld iki Alman gencrallDin Ukray 
nalı çeteıer tarafınd&D öldUrWduttlnll 
bildirmektedir. 

Moekova, ıs (A.A.) - JlojaiJık ga. 
llbl general Govukof Almanlarm du. 
rumlarmı düzeltmek için Umitaı.zce te. 

HUeumbbtlamun atefl dOfln&n tay. 
yarelerlal d&~tm11 ve bunlardan U U 
cltlf\lrUlmO.-. 

Va,ington, 28 (A.A.) - Reis Ruz. 
veıt bugUn bir kararname ile Knudaen 
ve Htlmanr barp latlhaal&tı J9ftt ınec • 
11•1 UyelikleriDe tayin etmlfttr. Bun 
!er, evvelce latfhal&t bllroeu mQftnek 
mQdtlrtotU Taziteslnl yapmaktayddal' 

Raboı 
Çevresindekı : GÖZESi 

Masilcl: Sadettin Kavnalt Sarlıılan MiiuvYete S..... OLGA 
TSCHECHOWA 

Singapur 
b61ge
sinde 

tebbU.slere geçeceklerini ve dotud& im. A V' 'S TRA L 
kAn ntııbeUnde bil' hat testaine ve lda. V 

4 
• 

mealm? Ç'lll§l\Caklarmı gösteren emare. : DlldW: Ba meatema ftlm yllllaa lılr ...,.. ................ 

italyan 
tebliği 

ingiliz 
Tebliği 

ŞARK -_,. • 
A GELiKA 

(atnrAllBJZ KAİmf> 
...... ..... ........ lan;JOr 

.. _.a.Mı.atz Bla FIUI 

Sblppar il (A.A.) - Sinppur ieb.. 
1111 blldlrl70I': 

tnlJUs ban. ku't'nUerlnln mQtead.. 
dlt taarrusJanna ratmen .Japon kuv. 
vetıeri l:Ddau,ya g.tkmlfJar ve Jelalu • 
ang kesiminde tncwz kuvveUerfle tim 

dl tema• t.ee1a etmiflerdir. tncmz ta7-
yarelerl bir dllflll&D knıTUGr11De tam 
Labet ~. denls tqİtıarma 
12 endaht yapJDJflar ve 12 dUfman •••••••••••••! ta;yyar'Nl dflfOrmt111erdtr. Balen batı 

ler mevcut bwundulu fikrini illbnr 1 YA KJ T' AL A 
etmlftil'. Almanlar halen cepheye ııDr. ""'1 • 
atle bUyllk lopçu kuvveUeri söoder • ı RlNDA N 
mekle nıeıguldUrler. 

Jııloakovadan ge.en son haberler Rua. I 
lamı merkez ve ıımaldctki Alman or. HABER YOK 
dulan arumda açtıklım gediği ıe • 
n1fletUkıerini bildirmektedir. Harkot 1 
clvarmda Alınanlann altıncı ve yedın Helbnul, Si (AA.) - Oldu '\Uln 
et tllm"'nteril 1' · r kun·etıerl mal' • Forde §Öyle dem{fUr: 
IQp e<lilrnlştir. c~ ··p•, Ruslar ııımt Avuatraı;ya krtaıanmn vabfi, ~l . 
tebılilde zikl'edilmıyen bir ,ehre mu. aua ve hemen ı.emeD PÇilma elan 
vaftaldyetle taarruz etm ktedlrler. Rabaul çevıutnde vazly9tlae alt ... 

DOKUMA 
USTASI 

ıayı.md& ıau.zıc cenubunda AyerhL J 
1 

tam Ye Sezıc'oraııgd& DlUharebeler Ce. ngı' l z' er in 
re;yan etmektedir. 

Dl b!Çbll' hsber almamam11tır. Jltilı&
bere ve muvuaıa fnbl&de ıotWr· 

l'&Dt b.aber al&bllmek Jçtn bdtt 
dablılnde olan her çareye bat~ _ 
maktadır. ------}enı 

Ç~rçilin Be9az kıtabı 

Kurtarllan 
gemiciler 

LOIMlra.. (A.A.) - Barbam zırb. 
lıımıdaD takriben IOO kadar aub&y ,.. 
mnrettebatm kurtarıldığı ııanıımak~ 
dır. 

·Altın 38,5 lira 

Yeni netriyat 

islim· Tlrll . 
A•ılldo,11181 

... 
17i t...,q.d tırant7'" 
Taliplmta ..... • Çetm""e 

MllM81JCAT MJl'l'B&L L'l"D. 
Şlılııeame JDlb'llıt9a& etmJer. 

Amerika da 

beklediği 
takrir 

Loadra, İl (A.A.) - Avamkamara. 
mıda ,apdacak 1G glnltlk mllzakere.. 
den .ara bqwkll ~ elde edıece-

h arp devam :~ mntl fUDJaft Dltlft etmek • 

, "' • Parlamento hOkbMıte lUmat be;yan et t ıgı eder Te harbin flddetle dnam ett1r1J.. 
meal ba1ammd&D kendlalne mml nlL 

müddetçe bette müınkllll yardımı J&Pmall lra-
bul eyler. 

27 inci aOlbaaı latipr elmitUr. • ti • B&ITetn acıma * aJmq o1aa per. 
Bu nfishada Albaptan, fıkıhadan, ış· saa erı ı&mento lfçl mebu8!an lideri P9Uk 
ulemadaa, tUosonardan olan amir- Lavrene IÖJ'le demlftlı': 
lerle bu madcleJe dair hukuki ıstı- çogotJ alttlac" k J:!.er muta ınenaup bOyQk BrltanJ& 
Jablar, Patfnd Mlifeal El'.Amlribil• Q JlaUrmm eberlyeU Uakfai'k lı.&dlae. 
lih, Amme dnaıınıa esaslan Te Jerl hakkında endlfe duJID&ktadU'. 
fetva devrlnde amme davası ha:C _ Vqlactoa, il ~AA.) - Amarib. lnslUz mDlet1, dalma kabahaU U.. 
kında milhim tetkikler, Mehmet ~ harbiye, bahriye Te lf nezareUeri mtl§ riDe alacak.adamla• aram•makta fa_ 
kirin şiirleri, Hazreti Emine hak· teNk bir be;yaııname nepederek mu. kat pçmlfln denılerlnden ibret alarak 
kında isJam ansiklopedisinin ga • lıanbenba devamı mUddet1nce Blrl8fik bımlanrı tekrar!anmunumı istemek.. 
razkAraııe nepl)'&tı, Şeİ'atettıa AmertbmD 40 aaWk halta ile gtlnde tedlr. . 

Altın fls.tlan &llra.tle yübel'. Biltlfayanın bu üstadı niçin reddet. sekiz aaat çallfmayı ve halta iatlraha. ~vam kamarumııı takriben 200 11.. 
me-kte devam etmektedir. Bugtlıı medll•ne dair yazılar nrdır. Ya- U 7&P1Dall iltlhdaf eden tı Jranunıma yeabıden mOrelıbp hmul Jaımlte 
:ılipma dotn !lir P ı 'iye aJt:ms.. zanlar: Profes6r tsmafl Hakkı tz- alt lltlkbal..tn temini buausunda ısrar retat mulıafln'lr'-r mebaalardalı mı.. 
nm flatı 38 lira ~ kurut, 24 ayar 

1 

miri!, Temyiz mahkemesi reisleri etmi§lmHr. Kanunda tadillt. yapılma. kin HU. fUDl&n ~mfttlr: 
külçe alttr.m bir gramı !5!50 kurq, An Himmet •• Fahrettln, Ömer Rı. ar ancak iat1hAUD azamı nisbete çık&- Harp cephelerindeld vaziyet hakkın. 
be~biryerdenbı ftatı J8e 187 lira za, Ömer Nasuhi, SadetUn Nllhet, 1 nlınUr tazumıu 8&1lldtlltl takdirde da bGyQk bir endife hOkOm ltırmekte~ 
idi. Nlfls Denıp .. •. , •tftsoo'*!", " -

l.oadra, 28 (A.A.) - Salı günü neş. 
red!len beyaz kitap mUblmmatın \'e 
Ucaret gemilerinin tak.tmlne ve ham 
maddelere ıı.lt meeelelere dair işlere 
nezaret etmek Uezre ~eni tc kıller mey 
dana gctlrilmr•l için rel11 Ruzveıt ile 
bafveldl Çöl'Çil arasında iç anhşma. 
nın metnini bUdiımekt~dlr, Mühim • 
matm taksimi mecll$l, mUhlmmat 
baımmndan bUyUk Brıtan~-a ile birle. 
,uı .Amerika devleUerı b,.yiıaklarmın 
çalJfDIAUma nezaret edecekUr. 

Vqingtonda ve Loııdrada bu mak • 
•tJa mUıterek idare altında ve tıpkı 
oenup batı Pasifike aıı anı:ıın1ada oı .. 
dutu gibi muhtelit komiteıer kurqla. 
caktrr. 

Ticaret gemllertnln takatml ~ • 
llalnln vucud& geUrtlmtıll prenelp ftl. 
barlle Ucanıt pms.t b&lamm4*1 ilet' 
lkl memleket kayııakıarmm nı.,_... 
ken ııareıc.te geçecett manumı ifade 
etmektedir. Halen bUyllk Britanya tL 
ntınd&n murakabe! edilen ticaret ge • 
mllerl ııeyrtıaeferı harp tDGnakaıAtr ne. 
aareti tarafmdan idare edilecektir. Bu 
na mQmuil olarak Birle§ik aeyrU.le. 
ferini tanzim ve idare edeceklerdir. 

Ham maddeler meaeteslnt idare e • 
den mubteıtt meclis, müttefik lkl mi~ 
letın bam madde ltaynaklarmın lsUbaa 
l&tuu mUesair aurette arttırmak ve 
buna alt t.,Uktlllert kurmak makaa. 
dile tMl8 edOmJttlr. 

Avuııtraly& tayyaNlerbıbl ,.,tııı 
akuılarla, ııanıldığına söre Rab&bl 11 • 
nıanmda bulunan 11 Japon denla ta. 
ı:rtmdnn dördll batmlpılf ve dlflrlerl 
tıu:ıra uğrabllJlI§tır. Bu suretle dtlf . 
manın cenuba dofru ileri h&nbtln1D 
kı.aman önüne geçllmlf ~ • 
dır. 

Londradaki 
Rus eiçısi 
Hastalandı 
Londra, 18 (A.A.) - SovyeUer bir1J1t 
bUytlk elçisi MaiBki blrcı.nblre b&ata.. 
larunıt .,.. birkaç sUn için lügbir ~ 
ret bbut etmemek kararım ftl'llllfUr. 

2 Jaoon 
gemisi daha 

batırıldı 
Ne,")·ork. 28 (A.A,.) - B&ta'riadall 

Anıeriita ajaııalarma bUdlriU,.: 
SaWılyeUt mahftllerden blldlrtld1 • 

tine göre, Kacasser botumd& bel 
gUn aUren muharebe esnııamda Japoa 
deniz kuvvetlerine m•nsuP en :ıa 11 
harp ve 17 agk.,r taııyan aremı batı.-ıı 
IJUf Teya hasara uğratılmıt ve 13 Jaı 
poG ta1)'al"Ml clOfQrWmU,tllr. 

.. 

P. .. 
llİ 

R 
dut 
feri 
JtolDi .... 
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Mahkeme Salonlarında 
~~~~~~~ .. ..t .. ~ .. ~~~~~~~~~Y.~~~~ ~~~ 

Sarhoş olup rezalet 
çıkaran genç kız 

Btrlncı ımlh ceza mahkemeıılnln kn.

1 
motör00 otururlu~n. Sn.llh lmptanla bo. 

pmmda, 11e99lıı: llCSSh: muhak<'rnc ıura. nıoor bu kııdmr getirdiler. 
lllDDI gelmcs1nt bekliyordu. 'Uzun boy •

1 
- Bağırıp çaftrryor ınnydu t 

lu, balık etlnoo, tombul ,ilcutlu, gür - E\'ct. Ben munyenf'ye gitmem 
dl"Bh SB.!:lı, buğday t nll gUrel bir de gitmem: diyordu, Sonrn b:ıyıJilı, 
~eııç kn:dı. l:'UzUnae bir katrs oo~a f - sertin lm.ntıııtlnc göre Mrhn15 
yoktu \"c 20 ynşmdan fazla gö tennl. mu)du T 

yorda. - Eh b1.r&7n. 

G ç kn.lığ'ı blm:ı. tallsl:ı: gt-Çm15t1• Diğer hlt polis mcnwru Ahmettl, 

.13it: 2Ja4iluı 1Jaş8aşa -- _ _______, ~ ,_ .-

e paranın kıymetini, ne 
insanın değerini takdir 

edemiyen adam 
lüyü değil, aervetini dü§Ünerek peıinden 

giderler. Böyle bir adamı yo"/uul, ölmüş 

sayabilirsiniz. Hatta böyle bir adamın 

hayatta muvaf fakiyetıizliğe uğradığına 

hükmetmek lazımdır. Çiinkü bu adam ne 

insanın kıymetini 

SAY.FA-a 

rıKra 
:;m===-

isimlerde kısaltma 

Bu Adet yal:ırz buglln defli Mld. 
den de 'ardı. l\loselll. Meditıaya na. 
ııııl Mcdl dl.) ors:ıh:, A bdü,. elfuna da 

b.'llıalarrmı:r. ''SolAnı,,der ı:ıın içinden 
çıkarlardı. 

8ugtln, bu ismi tqıyanlardan b.i. 
rl bir nhhahma gider. J\apıyı yeni 
gelrn m;aklardnn biri atar. Zlyanıt_ 
t"I: 

- Efendi m.de ml? der, ~-e arala. 
rrııda ~.)iP. bir kono'11'1ft ~: 

- !i:lz ldmslnl:r.! 
- cl~nı. 

- \'c alc~ kümliSSf'Ulrn. bmlnl:ı? 
- SelAm. 
t tıılc bir iki defa da.ha l!!Oranıa da 

Meghur bir söz. vardır: Bir adamın mu
vallakiyeti, cena%eıinc i~tirak eaenlerin 
sayısı ile ölçülebilir. Bu söz bü}'iikfe bir 
hakikati ifade eder. Cenazeye i~tirak 
edenlerin sayısı, bir adamın kendine bağ. 
lıyabildiği kimseleri göatcrir. Baz.an bir 
milyonerin arhaaından gidecek üç beş ki
şiden fazla kimse bulunmaz, bunlar da ö. 

l"fNnın değerini, ne 

takclir edcmemigtir. 

Belki kendi hasa.bma bedbaht sayıla. Ahmet, bir arkndMmın l•arakola gcllp 
DJIUd.r. Ama, genç l.ı:ı:lıltUı.n lc3dmlrı:-a ı;a:ılnoıJa bir knptıııım .)t:..'lmdıı.kl ka • 

~mealno rağrnc>n p:ırına~ına bir nl. d:nın s:ırhoş olUJ> rru:Jı ı l ılJıtığmı tırı. 

tın balkn takamamısb. her \'erdl~-inl kendlı;lnın tlo gidip ka. '-==============================================:=. 
lk1 rıeno kndar eV\·eJ, bir genrfı'ı sl. dmı knnıkula gı•tlrdlğlnl flOl led.I. 

ı:lyııretçlden hep "sellim,. oovabmı 

lmc ı hiddetle knpr) ı knpa;ı ıp yukarı 
~kRr. Efendi "kimdir o r;clea Y,, de
yln(',e : 

nemnda tnnısm5, evi mı11 vcı t ''itıden - Şül<rnn ·11·cho17 ınıı) du ! 
bnft t il - FIUl ,.Ilı!\• ıı. t stcllk, sliziim mec """limı ı. emen ık sıı. r.ı thıdr~""Trnız .. 
ınaeeralnr.,, Bir kJli.) a.) mesut Lıstt•n dı ~• rı, tfornJ.olc'J:ı istlfrağ da 

Y~amı ve nllın.)t't solıak ortasmtb ettt. 
ratnrz b:ı§m:ı knlm tı. Ağfamı , sız. Hllkim şuı,r.ıruı. dC.OilU: 

- Ya, kllçtııc hnnrm, bnl, no dl.)or. ı~. annesine, laı.rd !erine koodl • 
lar? Hani ıo::ırhOıJ d lltlln, slnı ntfcttlrml , 'o bir ten.Uıa.nedc _ 1: :mlr r:nl .ml!"br, efendim. Ben 

iş bulnraı, ç:ıhşm:ıp başlruııt,h. 

Artık 3egllne emclJ, Ö) lo l:U.) lo hlr 
Çıeylz par.ısı blrll.-tlmrck eli yilzU dUz. 
giln, kazanıı )l'rlııde bir grnı;Ie C\"lcn 
rnektt .• Anc:ık, ~ ındsn ı;-eçen recrU. 
beye m{;"Il1eın, gene e' ı :unek l§ ndr n. 
oele etmı,, ı adıkö) iskelesinde tıımı;. 
tığı blr m::ıtör l..'"aptanı Ue ınlln:ısl'bet 
ı>eyda etml5, sevlşmeğe başlnmıJh. 
Bund:ı.n sonm da annCfil ll yeniden 
§lddetll btr kınga yııpml§ \"e: 

korlmmdnn l:o:tl rlJı:n, frr.:ıla,tım. Oıı. 

lar .rbo sıı.nm 11 r bcnL .. 
Oçtır.rn s::ıhlt, ŞIH:rni!lla beraber ya. 

kalannn Sı:ıllh Jınpt.:ındı. Kn.nı.donlı 

il olan kaptJ!.11, n~IP nerlcı mnhl,rmeyc 
girdi ve ~re::- glnnez d~ h men nnlat 

dair ikaya 
meraklı şey er 

- Bir dhane imlıı ,der; rnııttaaıı 

IArn 'erdi durdu; bm de kovdum. 

NASRErrlN 

EN SO ~ DAKiKA 
Küçük ilanlar Kuponu 

- ilen artık ça1f3ryonım. Bu ka • 
f.alıı;lıı, yalnuı b3!1ıma ruımu lu bir lın. 
.) at geı;lroblllrlnı ! diye el den çılmu:f, 
&.) oğlunda bir odn. tutamı. kaptan. 
la beraber yn amağa 1 11.ıımı tı. 

m.'1. !ıı 1ı.1~l!ıdı: 

- G lııc~..:ı blrP.r k hve ıı;ml tll< ı.i. 

- Dur, l!!nıl:nl ye~'·ı:r, yemin rt 
tlro<'.t•ğir., '' .d:ın soıını .. 

- ı•cı.u:ı .. nj.m ~.ıı. B:ıb:.nıın a. 
d:. Mehmet, ıso,"adrm fo'rd,nlr., Tıne-r~ 
r.Ulı m?tiJ ı n !e lcıı.!)ta.nlı' yn1t1.}onım. 

o kac'.aı: hırlı sö lO) ordu ki, dn ktllo 
) et13emlyordu. 

- Bu k'ldmı nerdcn tanırsın? 
Kaptan blra:ı. t>hllkeyil bir adam ol. - Evi n~•~m lıcııdislle efendim. 

dut'Wldan, ılc 1111< 1,-azlnolara, eğlence Alleslnclcıı ıs•ooım. 
l erıertne giderek, <'glcnıoektcdlrlf'r. 1 - Un nr biran evwımı •k. nu 'nim. 
Nihayet, ~ &J lmdar cn·eJ, bl.r ra.. 1 yı gec;lrdlJ!"uıir. 6 ay olmu , hAll evle. 
lttazarı secesı, Kadıkoy kkel inin Ü • neceke1nl;:. 81m<'!l bembcr mi, otunı. 
~ gnzlnoya gitm1' ler, ıılşc ı.ıl,.-.o yorımnuz.. • 
hlraıan devlımcğe bafla.mıtlardı. Şük. - E'lTt. 
nııı her Dedeme fazln lomif, kendlllnl - 'Y&nl met.rce.. 
blle.uı\)'ooek kadar snrhoı olduktan - Eh üfle lr;te ~ evlMıooeklz 
sonra, gazinoda prlalnr •Ö.}leımcfe, yakmcJa.~ 
çığlıklar atmn.ğa bafılaDllf sonra dB BlraT. e''''C'l "yalnız. b8fmıa. yıı.ı.ıyo. 
kaptanınm koluna girerek yı. nun,, dlym Şttknuı Japlmmıu ke. 
kıla Jıkıla mtlna8ebetmz bir vazıyet. sılmlştt, IiAktm yalnumı yUztl.oo nır. 
1.e iıke?ey~ rıkmıstL Tabll polisler rnadt. 

ı:elmls, kc.ndllertnl lmr::ı.kola ı;ötur - - l'ekl nedir bu vnka a oanon! ln. 
rn~lerdl. Ştıkran kadın olduğunu '\e san, h:ıydi kıınsmı demlyeylm. metre. 
knptıwıın nlldl.hlı bu.lwımadıtıııı söyle. slnJ bö.rle yerlere götürllr, lçlrlr mi? 
ybıoo, kendl-tnln ghU fuhuş yaptığı Ne kadar olsa bu kadın r.enln nı.unn. 
sanıl&rak, muayenoJe ııevkedll • ı:unu te~il edilor, dcmektlrT 
mck istenince gen~ kadın, bu sefer _ İ~cdi, efcncilm. ıçmedl; ı,te )O. 

tarakoldn cb bğınp çatımıış, nıaaa.. nlin ettim. Dotru11UDu ıııöylUyonım. 
!arı muıd:ll.)elerl devmırok düsUp bn-

1 

Hcpsı yalıuı. Birer kahve içtik, çıktık. 
yılnuştı, _ Anın, ook, o zaıoao ve.rdlğ'fn lfıı-

Bl:-leşlk devletler Amf'rlkası mcm. 
lcketc unut ılmaz hlzmctJcr etıııı. o. 
ı .. ıı Llll Uklı>rlnb hntıralnrmı ebedlleş. 
Urm , ıçln, on znmr.ııl:lı- :ı, bir dere. 
ccyo kadar tarihi olmnkl~ beraber, 
orlJ•urı.ı bir usule mllracaat etmekte. 
ıl.rl•r, 

Biliyoruz ki: D!lrll, lıılcendtır ı,'1bl bU 
,rw, t.cıUıJcr, gt"!'tlklerı )erlerdekl bil. 
l üJ, ı.ıı;) olnra, zafer nıenkl~lc.rlııl kaz 
dırmış, tıırlhc birer pn nbtdcel bırak 
mışla.rdır. 

Arnerilmlılar, lmdl, bu usulü bıış. 
ku bir ~klldı lbya etm! lerc!lr: nuıı. 
lar, b l1lklerlnln yüz klllerıoı daf. 
lann bUyUk kayalarına kazdırmakta, 
onhınn !;)ehre~rlnl canlandırmaktadır. 
lar. 
Şimdi) o lmcmr vücuda getl rlleo Abl. 

ü l rden blrl, BlrJcuik devletler AmerL 
k&Smrn mllesslsl ' aolngtmıa, dlferl de 
llı;liııcU rclşJcıımhur olan vo demokrat 
ftrl-ıısmı tcBts edenlerden biri bulu. 
nıın Tomaıı .'lcfJeron'a aittir, 

Bo !hl~~ler, Rnpld Sltl'ni.n yn.lmım. 

Ga. bulu.nan RU,mor da{;"lnt'9lt1 bir lm. 
yanm üzerinde vticudn gctlrllrnl ler. 
"lr. 

Bunlnrd:ın bnşka, kn;)D.da ytlı.Unün 
l•abartması ynpılacal;: lkhıcl enhslyet 
daha 11:ı.rdır: Bl•lsl, 1901 do reblcum. 
hnrluğa Jntihnp olunan vo ıoo.ı de lnti 
babı yenil~tlrlJen Teod:ır UuZVcittır. 
Dlterı de 1859 da cumlıurrelsl oln.n '\"e 

1864 to ölallrillen Abrabam Unkolnclur Şlmdl mahkemedı-, Mrlıoıt olup u. dede Şiilmın bir P,c bira ıçtt, ben blr 
mumı mahalde reznlct Çıkarmak ııu • kulı\e ıçtlm. Bllmlyonım, neden blm AMER1KADA llı"E KADAR LEHÇE 
l.'ırndau muhakeme edllecektt. Şükrana dokundu, earbo, oldu.,. de VARf 

Herhangi bir ya ta erkek def.-11 de ıntı;sın. 
blr r;enç kıı.dmın bu nı:ıhlyet.tc bir ut. - ı~ \'nllnhl rel bey, böyle deme. 
tan mubakel1ll'81 elbetre enteresan oln. dlm .• "birayı brn l~tlm, kshveyt Ş~. 
caktı, Beldemete bqladmı. rnn,, dedim, ama, ne diJeylm ki polls-

ŞWnanın ut:uıcrn yUka nltmda. ali. ter ~ruıhe yn:r.mııı .. 
diğt pek b&rl&ıu. Doatu Snllb icaptan -Ne itıO çm<ll bnkalmı tw'Sl oöy1e.. 
yanında dunruyor, ırenç kadıııı sıkı Şahit lUur.affer •• 
bir göz h.'\psı altnıda tutarak koridor. ıuu~ffer ŞUI.ranr pr.looda rezalet 
da beş n..~ğı, bet yukarı dolafryordu. çrkanrken ~ôrcn polls momunıydu. 
NUıayet milb:ıştr: Gelmemi! ti, U klm kendisinin celbi 
- Şllkraaan! cllye sealcudl n gcııı; için mub.ıı.k me.}1 bcışka bir güne bı. 

kız, kapl~nunu düzcltcerk kıpkırmızı rnktı. 
lılr oelıre De malıkem~ t~rt gt:rdL ŞiU..ran Gt§an çıkar! en aalondakl 

Birçok müdekklkler, dUnJuda konu. 
5ıılıın dili rln miktarını tesblt etmeye 
ça.hşmışlnrdır. Böylece, ortaya, biri. 
birinden epe~ ce farklı tddla.IDr atd 
mı,tır. Bu fılrlan sebebi, nynı dildi' 
mevcut olnn birçok lehçc:-lerln ayn bl. 
rer 1151111 olnrak telakki edllmos!dir. 

O gtin, <!Unyo<?a, 5öyle bö3Je doğ. 
ruca s:ıyılnbllen tcbllğlere göre. bir 
Usan adedine sem 2796 dil konoıııl. 
ıD&kta \O bunun 860 tanesi cbemml3ct 
u sayılmal..-tadır. 

- E\ll m."-:.n.P sualine: 

sanıun 'üzUne bakamıyordu. l<Bkat 
BAkim. gen9 kn.dmın h n1j tini t('S. 1 oridorıı.:1 ucuna gider gltlllt'T. ruabcu 

bit smı.smcıa: · 11'7 51 Ukyunusta. \"e lnanılamıyac:ıl< 
bJyeti g'C{'rı\l!J ve hemen yanma gelen bir oey olmak üzere de •U U Amcrf 

Bu mtlhim ola.n 860 dllclerı M ti Av
rupaü 158 U Asyııda, 118 1 Afrlkııda 

- D lam! tıe\'&bmı alınca k'ndlslni 
tepeden tım:ıta kndar sllzdü ve: 

- NlkAhlı mrydm, 3 oksa nlkA.lı.817. 
nu~ dl.)e IKlrdu. 

- NlkAharz. 
- Yanı ıoetrea. --. 
- Elbette beyle olacak ErkekJerlo 

içip içip llOk&Jdanta nArlU~r ata.ı bir 
kadın bn5ka ne olabOır f 

- Beıı içmeıclbn, efendim, hepsi ıı. 
tlra... 

- Yat .. bu kadar zabıta memuru 
ll8Da dllsmıın d!ı 1tUrıı nıı atıyor? 

Sallb J.apt.mr, nl'°ln kf'ndislfo bera~r lmak•-·•-
knda konu u .......... metres oturduğunu mahkcmedo ıtlylo · 

lÇ, 1 in lddctıı b!r ıızara bn • Amerfüa, her §eyde oldu''l! ı;lbl, dil ~I ç ı; ıılamıııtı. , husosu..'lda da rekoru kırıyor 
Nihayet kaptnn lcrndl11Jnı ikna etti ~·e • 

koluna glrettk alıp götllrdU. ENGtNAl{ OE?l.'"SETl 

,. ADLİ1"E l\IUllABJ.ıU Z&nııı.ııın gnra.bdleıindcn biri d~ 

Amerikalılar, büyüklerinin hatıralannı nasıl ebedÜe§tiri 
yorlar - Amerikada ne kadar lehçe var - Enginar cen. 

neti - Kala ıeklinde birahane - Son 
6iiratte hava po11taları 

olur olmaz BCYlerde bir ceıınct \'lllltı 

arayıp bulım.sıdır. lsto bu bulu~nya 
bafhyan ct'Dnetıerden biri de blricıılk 
devletler Amerlkaamdakl ''Engln:ır 
oonnetl,,dlr. Şu bDdlğlmtz mglnanrı 

taht kurduğu yer l"asltlk denldnln 
kennrmda ve Santranalsko cfvannd:ı. 
drr. 

Ba yer, evvelce, hayvan yet.i§tlnnek. 
le, bllhaesa dana etlerUe llleflmrdu. 
Gelgelellm, ortaya Jkt&adl bubran çı. 
kmoa, bu:radakl Kalltonılyalılar. ı"'
mlannı eagtnar tarlalan ballne eok. 
maya mecbur kalmıtlardır, 

Manzara Apklan, buradakl f'D&inar 
tnrlnl:ırmı pctc car.lbcll bulmnktadmar. 
Zlmııt mUtchassmlaruıa gellnce: yap. 
rnltlan cm, göbekleri Juıltn olan hu 
nngino.rlan lezzetlno doyulmaz bir 
seln'.e nddetmelrtedirler ve bu nefaseti 
ek-, o sah1llerdekl pek ııuk sık hmmle 
gelen sise ntfetmektedlrler. 

l'EULt REİSLERDEN BIP.tNlN 
ltAFAS1 ŞEKLİNDE B~HANE 

Bugün ticaret dtloyaqıt"a pek kıy
metli addodilftı bir 'Vectr.e var: ".Ma.. 
ımı reklam eden l<KaDtr, etuıl)en dtuc 
künmı lmpatrr.,, 

Jtokl!lm, bundıın dolayı, CÜlalUıJ her 
t.ıırafmcla saJgıo ballniledJr. lnglllzler. 
de, Alınruılarda, FraMızlar ıre ltal. 

~r.nt:ırda rekl!Uıını r;örlllme.nılı \"o illi 
tJlmeıııl!} ııekillerl meydan alll'; :ııakat 
• \n,erl'm, bu yenlllkte de hepsinin 
b:ıslanıdır. 

Amcrlknlılar, 'ldcAnm, fennin ber 
türlü JnWsatmclaa jetlfAdo Oclerck Tek. 
ı m tı!Ullc:rine ve ,eklllerbıe fflVkalAde 
Uk venncktedirler. Bunlardan biri ek. 
biri :ılk devletler Amerikacmm Kan 
u Sıtı şehrinde tnp edilen muauanı 
bir blnıh:ınedlr. 

Ba birahane, ~eril kahlleJerden biri. 
nlo ~t tekllndedlr. lllralıatteııln ela
mı, bunlaı-l:ı \l'esatr teylorlc e>üa
ırruııı, &nClarla örtiilUdllr. Ellnik, kor 
del6. bnğlrdır. Kqlar, göiler, borun, 
yanaklnr koslcoca bir ktrnn~ı c'lerlll 
çclıres! anetmektcdir. Hele üst dada. 
ğı::ı 'nçtri;'I dişler, synı umanıt:ı. birer 
ıımccre ,-azt.tesinl görmektedir. Bu ko 

rarnan l:l'ııı b<ıynu da, otna.nın ~in 
lmtmı tcııkll etmektedir. 

Bu blmhane31 g6rcnler, cazlbes1oo 
k pılmadıı.n, ve ır~ıı girmeden gerip 

ldlh.-cek bir harika olduğunu söyle. 
mekte ml\ttetik bıılnnuyorlar. 

soN stlUATTE llAVA ı•osTALARI 

Tayy1Lro postalan, blr1c;,lk dmetlet 
\P!tt'r~ıısında, yirmi aeneye ynkm bir 
mnıandnnberl l§lemektc ve bllytlk te
tılrier a~milakl muhabere 8"ratle cıe. 
reyan etmekteydi. 

AmertkalJlar, en uzak ııclılrJer u.ra. 
&ında mektuplarm bö.) le bir ııaat 7.ar

fm4a yerieıiiae gltmeısını blle çok gör. 
mUJJer ve 11\'&kit aaldttlr,, diyerek 
bu r..ııın:ını da •• on sUratte ha\•a pos. 
talan., hmlnl!cl.l ) eni bir nakil \"UI. 

tıt.!lm&.Q ... DSQildeıebld~. 
Bu ~ nakU vuıt:ısı, tayyare poa

tnl:ınna, taeytk e<lllmJı:ı hava bonılan 
nı yardnncı olar.ık lnıllanmt.kla husu 
le &"eilml.lttr. Sıla lllkcya kapeh ib070k 
madooi üstih~ mektuplu 
iAY.ftU'CYC alnuhktan Nlll'a postacı 
.} olda brınlan gidcıceklerl &ehlrlc.rdekl 
~ gü:rc ayrrrr ıre mektubu taz.. 
\Jk ec:Ulml bava bonısuna koyar. 
Tay~are bir şehre gelince, tayyare. 

d, Or&)a ait borulıın merkez. postane
ınemurJarın:ı tesllm ede.r. Bıı memur. 
tar dıı hl"r boruyu, hiç durmadan Uzer. 
Jcrlndckl ad.r~ere gore, geno taz.)1k 
('dllııılı:ı lıavıı ile iııkl en nıa.klneler vn • 
ıta.sııe, 3crnltındll buluıwıı bir takun 

boru yollanndm alt olduğu postnııe;Je 
~önder11'ler. llu postanedeld mU\"CZ
zller de onları dertını ııahlplerlne gö. 
tl\rürlcr. 

lşt , bu son gürattc bn\·a po Ulan 

il , blr mcJrtup, bir ochlrd<'tl dlğ r lr 

n1 en kıta bir znmaıııln idi.} Qr. l\ e5(1. ı 
I!\ 13bahlclln l'\cvsorkıan po t a vo. I 
rllm bir n~ ctor ŞU.ago®kl ndres 
lli;lcd~n oııra \11rını: oluyı r l'\e\.}Ork 
lleı Şlkago arasmclak' f f nlrı 1460 
l•ilometrc oldu!U hatırlarıırs , bir e;,11. 
dovletlt'r Anıerllm8md3ltl bu mtıbabe 
re •Uratlne hayret ctrnemcl< nn ıJ ka. I 
bil olur! 

M. R. O. 

'l'aJıarrt komberl btlltı dU~ceU~ dl 
- O halde bu •ece hastane.) e git 

mok zıınıretı 1ıasıl old·ı .. Ö.) le mi 1' 
- Evet. dolctor Rıza ı rnrla da\ t 

diyor. lklnrl qıyı mutlaka yapmnJ{ 
lığan :ın:r.ım. 

(Bu kupona eklmcrek gönderilecek 
11' anıma ve iş ,·erme llfınlıın En Soll 
Dakikada par.ısız n~reclUeeektlr. ET. 
tenme teklifi gönderen okuyucularm 
mahfuz kalmak Uzl"re sarih adreelerl 
nl blldlrmeJerl lı'b.rm.) 

Evlenme teklifleri: 
• Yq 21, boy 1,65, kilo 64, san saç. 

lı, 120 lira mn&§lı çal~kan, erkekten 
hiçbir masraf beklemJyen bir bayan, 
en az lise tabsfill, aivil veya asker l,70 
boyunda 80..38 ya,,Iannda bir bayla 
evl~ iStemektedlr. (Göl) remzine 
tnllracaat • 122 

lı ve işçi anyanlar 
• Ortamcktep mezunu, eakl ve yeni 

yazıyı okur yazar, on Uç eene mütead
dit yerlerde motısr Te makbıe tamirat 
ustalığı yapDU§, htanbuldan elıllyetU, 
e ektrik tesl.lat lıılerinden anlayan bir 
şoför, herhangi bir fabrtknda, maki. 
nlsUlk veyahut makine motör tımürci 
Uğl. §OförlUk, tesviyecilik, cllAWlk, 
traktörcWUk gib. 1.§lerd<ı ~mak Ja. 
tcmektedlr. Tnşraya da gtdebUlr. Ad 
res: Nuruosmantye No. 78 kalftec 
Hllseyln clJylc FeUıi Y.T. mllra~ 

Mütelerrik: 
~ SATILK !'ERMAN.ANT MAKİ. 

.1Est - 24/16 volt ilzere trııl'lsforma 
t6rIU, 30 aor!rejll saatu • voıtmetrell . 
ay&ku, .Alm&ıı malı Lindes modeli blr 
penııa.ıwıt maklnesı, a.skerllk dola)'l. 
sile acele satılıktır. Çok az ktıHanılmı• 
ve belediye fen mUdUrJUğünce .LstimalJ 
knbul edllml§tlr. 

Yilrncaat: Ftlh Maearkardeıııer cad 
desı 28 numarada komisyoncu Enver 

Aldırınız: 
AIJal;'ldn remWcrl yazılı olan o. 

kııyuculanmn:ın namlarına fl'elelı 

mcl>t:upları ld:ırE' nnf:'mlzden (pazar • 
tarı hariç) bergUn salJaht:ın öğleye, 
kadar ve sar.t 17 clım sonra nldırma
lan. 

(M. ELKAR) CFransuca der.!l) (Ş.) 
(Be~a:ı: sfil) (Zıırnn) (Rosa) (T.N.) 
(31 B:ıl) (Vatan 55) (Ölmiyecek 

k 113) Cl\l.K. 122) (25 Sedef) 
o. :>> CF. I\. M. O> cs~ao 
(Gunc;)linin uen.zcisi) fful) (H. 0 
Sevimli) (Ynrar\ CFG D.) (H.N.) 
(F .Z. 38) (0.P.K. ..072) (M.K.A) 
(A.Ahm t) (0,K ) (l'adld<ı) (Akta. 
t l) ('I.R.B.) (Mehmet 35) (G. MiıM) 
(P.İ 24) (S B 12) (Y, Akm) (J..eman 
Y.) CDenl:) (Şcvkt Şen} (Bahar 
ç~çeği ı) ( 1 45) ( Ak"Yfiz) ( lncl) 
(35 Aydognnı 

:suhlr penecre4en baktı: 
- Sinan geliyor galiba! napmm 8. 
nı:le b r gulgo durdu, 
Biraz sonra kapı;n n zili çalm4ı. 
H"z.IJK'tçı kndm knpıyn k0tarken 

>;nhlr CO\"llJ, , eri.) or<!u: 
!takta .c:"örd ~Ü7. g<Jlge, ,.., 

l ı:ın h vfn öl~i dekli. Kan,ı 
.)n do nı biri{ r ı::' t;,e dahR ıı:r:anc'lı. 

- Yok, nma, 151 lıU)illtUyorlar. Ben 
SalUı De gazlnodıuı çıkıp g11zc) gliıel 

erken pollsler Çevirdiler karnıcoıa 
göt1lrdfiler. 

- Poıısıer ldm80yi cUz.eı gllzel gi. 
derken k&rakola götünnC7Jer. Hem bu 
Salih de kim' 

Yazan: ISKENDER F. SERTELLi 

- O halde Slrıan doner donmez bir 
otomobUe ntlayıp Gö%t~pm e ı;ldellm 

O :r.amana kadar bayan Necmiye dı 
ı:-elmlıJ olur. 

- Evet. Herhalde gltmeli~Jz. Hay. 
dl yemeğimiz! çabol;: bitirelim. l\lan 

n:ıı nız n ... 
alıirlc A ?nn pt'tl",ereden baktılar. 

- Evleneceğim adam. 
-Şlıridı onunla beraber mi oturu. 

10rsmı? 

- Hayır. Ben terziyim. Ynlnn ba.. 

ima kazandıtnn para ne ;) aıııyonım. 
Saııhle yakında evleneceğt:r.. 

- Ne mUnasebett! Blr ahbabı gel
rnl!) .. beraber c•kmıtlar. Bu MJe o r;fdl' 
arasında ne mUııuebet olablllr! 

- IHzmetçlnln bir ııözü zUınlml kur. 
cahyor. Gelen mlsa.ftrl hizmetçi Uk 
defa gördilğUnU söyledi. Bayan NecmL 
Ye o kadmla birlikte sttmtıt- Saat ge

Cftlln onu., lrl'IA dönmemeatnden ıllp. 
belenlyorum. 

- Hıı.kkın ,,.r, Aslaneıtnn! Şimdi 
- Hayır, efendim, knr:ılcolda ben • ben do o kadındin §llpho etmefe be: • 

rlen !iUphclendller 'e ll!'L'l~ <'neye m k ' tadını. Ac:ıba kimdi! ve nereye gitti. 

- PekJ aonra ! .. karakolda da ııaıı. 
dalye]en, maeaian d~irdln öyle mi? 

ettnek lstedUc:r. H:ılbU]{j f>t>n böyle l"r': 
~\'P. ı 
llJ • ' re a ı;;mruwsunwr. Fenalık gel. - Bu :rJyaretln ve bu gldiJln bir tu. 

ÜZCrkıc, dllşUp lı:ı..)ıJdrm. t.ak olm:w ihtimali, dakikalar geçtik. 
- l>eınrk Mrhoı; d ğlldln? t'C J."UVVCtletıllor. 
- lllç ltmedlm, <'..fer:dlm. - Gelen mektupta bir ~teden de 

1 - naı~ırm cıım11i Gah.ltlf'rıtrn tc1p balısedilfyorrlu. SaJ•m karım bu !;ete. 
~l!lğüıl \;ğrl"nlrlz. Il:ıy m\llY.ı5lr qin tuuğınu dU mü5 oJma .. 'lrn? ! 
~t Tc, nğı tnt;ır. - Pek muhter.ıeı ... 

''fil., kısa boylu bir gt"mklydl. - Bu ihtimal tabalduık ederse ne 
- Biz köprtı altı kuakola &aünde 

~1. 

- 'yapılaenk 13 .,.; çeteli mo3dan" 
"rkarma.k olacaıc. 

11AsTA11ı'EDEN GELEN ~m nA»ER 

Bu ıurada telefon zll.I Calı.uata boş-
ladı. 

Slnaıı henllz dönmemişti. 
Sahir telefona ko:ttu. 
- AUo,. nUo .. IWJI mlslıı, lhuıçıfmıl' 

Ne haber \'Dr? .• ne dedin .. lıa&ta dok. 
tor lyil~iyo:r ınn ! İşte mlikcmm< 1 
bir haber bu Jlnfıuısmı bulma~ 'o 
etrafını tanıaınğa ~l3dı dcmclt T Ne 
diyorsuıı •• İkinci bir enjeks.l.) ona llluım 
''Bl' ını ? pekAIA.. l\Iademld bunn lüzum 
gürUyorsun.. bl"mcn ~Iıudl gelirim. 
Zira gece yun 1 olursa, :ı.rııd:ıu tam 
yirmi dört sanı geçmiş olaro'rtır. İl>lıı. 
rı 9flrtımn saat on 11\lc'lo ~npmnnııı. la. 
um. 

AaJaıı merakmdan ~.onlu: 

- JlMtam17. iylleııiyonnmı, df!ğil manh bt'ndc l,tah fB'"n lmlmadı, A • 
nıl '! lancığrm ! 

Diye seslendi. Tahnrrl komlM•rlntn ııklrruı öyle 
Sohlr telefon kontıtmMma. b:ıJcl gel. bir tedbir geldi: 

memek tçln boıtlle J~:ret f>ttt. - A,ıy1 Slnaıı!ıı h:ıstanı•yc gönder. 
Snhir SC\inç \ 'e 11~ lçindo bocalı. tiek •• ve biz baynn Nccrnıye dönlince 

)t>rdu, Biran Jçln kansmm gecikme • ye kadar burada J>cklcsek na ıl olur': 
1ıtnden hasıl olan f.ecestlrllnü unutmuıt - fınkftn olsaydı, buradn lrnlırdıı.. 
tu. Bu onun için büyük bir ~ret, hay. rakat, yapıl.'ln aşmnı dozunu bood<'ıı 
ı;ıyet meM>l~ydl. Ka:zaııdıfı yrpyenl başka ldmse ta~in Cdem('L. H ınu h .. 

bir mU\"affaJdyetlıJ zafer n~lnl il!( tanm O d:ıklkndaltl nthf ha]ctfnl dıl • 
ıll'fa duyuyordu. kato nl3ml{ yapmatn nı burum. tıı 
Ynnıı bilttl:n mattıu..-ı.t ondan bahse. toerilbelerd aşıyı lrimse~ r emnl;) et 

decrk .• \e kimyngcr Sahir blitUn insan edemem. Bu, benim l!;ln hlr h:ı7Jn 
lı(;'ln mlnncttnl kp.anmatn layık bil. dlr, A lancığon ! 
~ l\k ndaml:ır sımsına G'~OOC"kti. - Hakkın vnr.. bir ytwl13lık • m:ı.-

Tf'Wonu k:ıp:ı.dı. az:ıllah • haıtayı birdenbire öldü:robl. 
- Ben muzaffer oldum,. rollim blttı Ur. 

demclttlr, Aslımeığun! Bu gece lldn. - En:t. Du işl, beıı ba~ln{}mı.. r,en 
ıi 8§1~ ı da ynpsrll8m, hasmmı:r. tama. bitirmeliyim. 7 .... '1.tf'!tl bu metnılly tt i!olt. 

nıf1c lyil~k ve bafıı.uıoa kavup. lor Rım değil, hlı;blr doktor arkada5 
eüıu. . laerbae alamaL 

Bir ~Y lio~moolll"T. 
- Aıılı n: 
- Siıln hl metçi kn.drn malm gö:r.U 

ı\ •'81cla u~ rı~ or gnllba ! Ajt:lç gölgele 
rınl insan göll;csl snnmr, .• 

R:ılılr tl"roodUtln etrafına b:ıkındı: 

- Prlt aynkt."ı u "Uyacak k:ıclıır tırr 
sem d !ildir ama .. Gt-rrekten olmı.t. 

b!1 im bir G'Olgı> d • yok. 
nu ırnıb Sinan l~rl3 o girerek, k. 

ı. ı .. oı al ımrı«nır kapadı. 

Tu lıl.t !l hlzmetçl.nin sesi duyuldu 

- Anın ı küçUJ· hP,r! ne oldunın: 
boJlc? Bet b nlz u~u~ •• rcııginlz sap 
..arı. Ned n tttrllonmııu Srtmalı in. 
sanlar gfbl? 

G1TT.tH.QE l\IUAl'rDIALAŞAN 
nın UADtSE •• 

~ahir taıılığa kostu: 
No \'Ur, sınan': 

tınbn..r?.-
engmden Df! 
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lstanbul Le~a:.mu .\mirliğinden verilen askeri 1 

kıtaatı ilanlan 1-----
130,000 kilo kuru f::.3Ulye almaca.ktır. Pazarlıkla eksilt.ı:ı:ıesi 8.12/NS 

san günU eaat H de :5ökede a.ekeı1 eatınalmA komtsyonw:da yaptıae&ktır. 
Tab.mt.n t>e ... eıı S:!. ·o;"" ' 73, temtnau 2430 i.L."'8.ciır. Evsaf ve ~tnamesi Aır 

J{anı.. tstaıı.tııu.ı, .~.ınır Lv. Amtrllkleri satmatma komısyonunda da söl1llQr. 
(1826-MI) 

••• 
150,000 kilo bulgur a.lmaea.kt.Ir. Pazarlııı:la eksiltme.si 2/ı/9U Mat 11 

oo Gellboluda oskııM satına.una Komisyonunda yapllacakt.Jr. Tahmin tıel:WI 

37,500 ı.ındır, Tal.!plerlll belli valdttıe komisyona gelmeler!. (lTS&-.l!M) 
• :ı. • 

1000 adet ağaçtan maıxıuı el arabası kapalr zarfla eksiltmeye ko:ıımufo 
tur, İhll.le81 2/2/942 günü saat 16 da GeUboluda· merkez satmallna komı. 
yonund& yapılacakur. Tahmin bedeli 16.000 lira 11k teminatı 1200 l.1la4ır. 

Şartnamesi ve evııa.!ı komisyonda görlllür. raUplerin kanwıI ve3ik&laı1le 

tekltt mektuplarım ıhale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 
(182()...-6U) 

•• * 
6000 liralık yün çorap 3.2.942 günU sa.at 11 de pazarlıkla ısatın alm&, 

caktır. Vermek isteyenlerin nUmuneıen ile birlikte bel!• ~ ve eaa.tte Fa. 
dlklıd& atmalma. komieyonwıa ge~eri., (tPU-883) . . ~ 

18 kalem spor malzemesi e.Itna.ca.ktı:r. K&plllı zarfla elaılltmest 13.2.942 
pil saat 115 de Ankarada Lv. Amıı-Uğl satınaımıı komfı=ıyonunıJa yaptl&
c:aktır. Tahmt.n bedeli 21,500 lira ilk teminatı ısısa Ura.dır. Tallp1'ilrin kanu· 
nt yytkal&rlle tel<ııt mektupıarmr ihale saatinden bir mtat evvel koml.ısyoııa 
ftl'!llelerl. (lP00-800) 

• • • 
.A.§ağıda gösterilen tamir i.~lert 9.2.942 Pazartesi günü hizalarmda göa. 

terilen saatlerde pazarlıkla 1h&le edlleet.klerdir. Ke§I! ve şart.tı.ame3t her gll1l 
kom.layonda görülebilir. btckllletin beW gtln ve gaatJerde Fmdtldıda satın 
a.1m& komJByonıına gelmelcıi. 

K&§i! bedeli 
İfln ne..ı L1ra 

l!:lektrlk tealsıı.tı tamlrl. 2014,90 
Es1c1 atı§ okulu tamiri. 3097,94 

Temlııatı 

Lira 

802,25 
464,'10 

ıo.ıo 
11 

'(191()......881) 

Günde 400 den 700 ara.smda olmak uzere G0,000 nıı 70.000 e~k yap. 
l.mlmMI lşl 30.1.942 CUma gltnU saat 15 de pazarlıkla. lstckllslruı ıhale edl
tceektir. Şartnamesi her gtln komisyonda. görUIUr. lsteklilerin beW g1ln ve 
tı.aatt.e tekli! edecekleri flata göre kat:1 tem1natlarlle blrllkte Fındıklıda sa.. 
tmalma komisyonuna g('!lmelerl. (1908-829) 

.v.• * 
100,000 kilo sığn' eti alms.caktır. Kapalı zartla eksiltmesi 16.2.942 Pa· 

zarte.st günll saat 15 de tskendenında aslteı1 satmalma koınlııyonund.a yapı· 
laeaktır. Tahmin bedeli 35,200 Ura llk teminatı 2460 liradır. T&liplerin k&.. 
DIJJl1 veslkalarile teklif mektupts.nnı ihale natlnden b1r .es.at evvel komts_ 
y0a.a vermeleri. (1916--837) .... 

Pazarlıkla ihalesi UA.n edilen 8 + 8 = 16 ton sade yağma taılp çıkma.. 
Cbfmdan tekrar pazarlığa konulmuştur. Beher kiloıruııun muhammen bedeli 
180 kuruştur. lhnlesS 15.2 9~2 perşembe günU saat l:S de Haııcıoğtu 760 Sa
tmalma komisyonunda yapılacaktır. Evsaf ve şartname her glln komisyon· 
& ~rüleblllr. tateklllerm t.emlnaUarlle belli gUn n saatte komisyona gel· 
meı.ı. (1918-839) 

• • • 
Uç adet Fos§i.milk tertibatı 15,2.942 pet'§embe gtıntt saat 11,30 da p&. 

arhkla satm alma.caktrr. Talıpıertn tıem vakitte Çanaltk&tede ukert satm 
Blma ,komi.iyonun& ~lmelerl.. (190&--821) 

••• 
llevcut 13 adet tay mtızaylde ko1J1tsyonu maritetile 30.1.942 CUma g1l.. 

ııti ı;ata ıı de Oaktldar ba)'T&JI pazarmda aatııacaktır. Taltplertn mezkV 
gaıı ve aaatta hayvan pazarmd& bulunmala.n. (19lt-83lS) 

• lf lf . 
1000 ton mal%eme naklettirilecekttr. Pazarlıkla ekalltmeaı 2.2.942 Pa.· 

za.rtesl gtlnll sa.at ı~ de Çorlud& aekert satmalma komtayoaunda yaptlacak.. 
tir Tahmln bedeli 3500 lim ilk teminatı 263 liradır. Taliplerin belli vakitte 
b~isyona gelmeleri. (1920-SU) 

Türk hava kurumu Akcakoca ~ubesinden: 
Şubemizde mevcut (132l tane 'klıru ve tuzlu koyun ve Iteçi dtmslle 

(121) tane salamura halinde sığır deruıt açık arttırmaya ltonulmuştur. 

ihalesi 7 şubat 94.2 cuma glinil saat 14 tc yaprlacaktır. lsteklllerln aynı 
ı,-un ve tarihte mezkQr şubeye müracaattan Ufin olunur. (821) 

Houıetıer Kö~kü 
Çeviren: MUZ_'\fl<'ER ESE:\' 

-7ı-

- Misters LüclJa 1-~olcsnaşı. 
,lJoğuk bir sesle baykırdııu: 
- Fakat madam Lüelh Kotesnaş 

ölmü,lilr ,lıeynıne bir kurşun sıka. 
nk Pariste intihar ettiğini Lill~·o. 
nız. 

Annabellıı cevap verdi: 
- Kadıncağızın ötmü:ı olmasl 

mümkundilr. Fakat bu ölüm Pariı;~ 
te olmamıştır. Zira mlslers Kotcs. 
oaş Parise gitmiş t.lcğildır. 

Jak bekledi~'ıim izahatı verı1; 
alisters l.üe:ıa Kolesmı.şı, Eurgonya 
~apuruna bhımeden en·cı kaçırdı • 

lar. Onun yerme ba~ka bir kadın 
Parise gitti. Uu kadın t.ildiği bir 
otele mlsters Kolesnaş ismi altınrb 
)'erJeşti. 

- Lora Tiviniok! 
- iyi buldunuı. Lora işlcl'in fc. 

na bir şekil aldığı sırada mister.o; 
l\otesnaşın ~·erine scı;miş bulunıı. 
yordu .Sonra cezadan korktuı?u 

için intıhar elti. Aynı korkuya tlı

tulan SiHI~ bu faciada oynııdığı ro
Jü IUraf etmek istedi, fakat bu ar. 
zu onun da ölümüne sclıcp oldu. 
Bu işten, üçüncü ortak, ::ani .. sıl 
ka!il sat ve salim olarak kurtul
mm;lur. 

' Annnbella yumruklarını sıktı: 
- Maalesef çok geç kaldık, lıc 

cerfksizti~imizle loerşeyi bozduk. 
Siı;ndi dü5ündüi'Wm yalnız bir te:. 
nokta var. Eğer misters Kolcsnaş 
bAlA yaşıyorsa onu kurtınnak bor
r.umuzdur. Katil şirnrli onu öldfir. 
mek üzere lmralla:ı ayrılmış hulu. 
nuyor. Arlık lıu edamın umd-tı 

parayı bulmak !~in b:ış vuraca;:tı 
çare kılmadıflına göre zavallı k!l• 
clınctıj:tızı tereddütsüz öldilrccP.~l 

apaç1k meyrtıın<l11dır. 
J~ ytldıMm ıibi kapıya d~ 

koştll, giderken bir iskeml~ devir. 
di ve hııykrrdı: 

- Ben mistcrs Kotesnıışın nercd.! 
huhmduttunu biliyorum, şubattan. 
heri kııp::ılı ıuıulc!ıı~u yed kt>şfcl

tim. 
Arkasındıın koştum ve otomobil» 

lılnerkeıı ona yetiştim. Bir el hs 
llni ıılan yol<la arabanın bfitün hı
zıyb ctitmh" bn~fodık. Hillop 1-Tnn 
istikamelinde. 

Eve vııkl:ışırken .fol\ hiı· d:ıh:ı 
h!lykırdı: 

-I<ııdın hurarhdır. Rundao c
ırıinim. Her şey blriblrin: tutuyor, 
ışıklar, Siliı~ 1.orarım '\"aliıleri. 

Heı· şey! 

ArabJyı birdenbire durdurıln. 
\'c yere sıçrayarak hana cmretli: 

- Sen burada kaJ Lola. 
rıu ihtara rağmen arahadan aş:ı

i;ıyıl indim, fakat J:ık o kadar he. 
ycc::ınlıydı ki bunun farkına hile 
\':ırmndı. Ona sordum: 

- Lilvcn·erin yanında mı? 
- Şüphrslz. 

Bizi c\·<lcn ayıran mesnfcyi lıc. 
nı!ıer yürüdük: kar.ınhk ç . ke:-.i r. 
ti. Onun için n:y:ıklar•mız nltınd::ıki 
ıslnnnıış lrnru yııpr:ık yı;tmT::ın n .. 
zerinde ikide hirdc kayıyorduk. 
Jak öniimcfo yürüyordu, nihaye: 
büyü'' kapıyıı ycti•:!i. Oray~ nasıl 
girecekti bilmiyordum. Fııknt kula. 
ğımn balta sc~ine benziyc·n bir ses 
geldi. 

- Alloh:ışkmn bir cl:ıkl\:a dur. 
.fok hir kibrit çaktı ve o \•akıt 

camlı k:ınının yııhtıt d:ıha doğrn 

hır tabirle kapı enkıızıııın ~rdın:ı 

l::ıdnr açık o'duf?unu gördük. Cam
lar tıımamiyle kırılrıs Te kontrp
laklar yerinden çıkmıştı. Koparıl

mıştı. 'Koparılmış kiliiler kılpmm 

kml:ır:ık açılmı' olduğunu ~ôı:teri. 
!-·ordu. Küdik lıışhkta y:ıi!mur su. 
hın hlrikinllleri parhyorrlu. O ~
kıt cnnlnln içeride olıt111!11nu n 
miı;tcr<ı Kolcsnaşın kurtulm:tsmn 
imklln knlmamış oldu~unu rınladını. 

1•k f~.f'ri,-e gtmf: M~tdf.,enbl nt 

-Şehir Tiyatrosıinun 

i
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ÇOCUK OYUNU 
A.kı$am 20 80 da: 

işçi kız 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralii, l<ırıkhk vs Bütün Ağrıları Derhal l{eser 

Beyoğlu Halk Sineması 
BUGtl'N 

Matine ıı de, ~ 8 de 
3 BUyUk F1lm Binim 

l - RU!t-Japon harbi. rurkt'<' ~ıd 
z - Sevt~tlğlmlz Gtı.Jer. J:ınet .Ms1 

Donalt - Nclson Edi Jcabmda Günde 3 Kate 

TÜRI< TiCAR~T BANllA~l A), 
KUPONLU VAD~Lİ MI;VDUAT 

PARAN 1 BU t'LET 
' 

B~ 1 ... d 1 K A y 1 p LA R 1 ayan ara mu J e Şetıreımnt nutua aıemurlugı+nda.lı e.L 

Bu tasamıf devrinde eskidi, bo. 
va.m eoldu, renginin mO'!ası geçtt 
diye kıymetli 

EL ÇANTALARINIZI 

Mr 1ı:ôşeye atıp terketmeyiniz. 
Atölyem.iz istediğin'.z renkte el. 

hiselerlnize uygun olarak eski çan• 
talarmm fennt suretle boyar ve 
ta.mir edilir, arzu edilen şekilde 
model değişir. 

Adres: 
:WODA BOYA EVİ 

Kara.köy Mumhane Caddesi 
Hasan ı•a,a Uan N o: S 

basamaklarına tırmandı, 111;.11 de o
nu takip ettim. Toptan haranhk 
içerisinde sessizce iler:edik. lkincı 
kata gelınce karanlıklar ıçindc bir 
bayat kımıldadı; ııynı zanıanda bir 
duman kokusu hissettim. 

Jak bıleğimi tullu: 
- Evi ateşledi. 
Bir infilak Jak'ın sözünü kesti. 

\'c arkamızda görünmiyen bir ay. 
na parça parÇ!l oldu, !!:inci lıir 

kurşun kulaklurımııda !fl•'; ~aldı 
ve toz toprak i~·erisindc kaldık. füı. 
li1 merdivenin üst başından ate; 
ediyordu. Ortalık karanlık olduğu 
lıulde çok becerikli ni~an alablli
'.\·ordu. J\orkudan hııykınlını, J:ıl< 
heni yere attı, \"C ikinci kalın n.cı • 
diven başınn kndar :t-nvarl:ındıın. 
l'çüncü bir kurşun patlııdı: Bu 
~efer Jak ateş etmiş ve •merdivenin 

1 
~ ukarısın:ı fırlamıştı: 

.\leş birdenbire kcsi!ıuıo;; yerine 
iıçüneü kattan gelen Jıir boğuşma. 
elan çıkan sesler lı:ııiın o:mıı5hı, 
H:ıy!fırmat:ır, ~uruş sesJcd, :ıtıJan 
hir cismın düsınc. i ... Yııkar.dan n. 
tılan bir Iih·e~·cr taşiı:{ııı mozaik. 
lcri üzeri ne diişmiiştü. 
. Dunııın gitgide çöğaJı~·ordu. V~ 
lıir kndın vuk:ırıdan endiş" içer'· 
sinde hayk;rmıya lıaşlrı;•ıı~tı. Her 
yerim ağrırken knllctım ,-c iiciincii 
lwta kadıır tırmnnı.Jım, fııkııt rncr. 
dh·en şıııda ha;a boğuşnıı J:ık ··~ 
rakibi beni bir defa duh:ı devirdi-

cı.ığı.m ııuvt~t cilzda.nmu ıc.a.ywtttaı. 

Yent.sınl alaca.ğmıda.a ·~ bllkmU 
yoktur. 

Takslm, BDyftk Du-n.rer ııokak No. 
J0 da J.38( doğumlu Hllse)1ıı U7.ı 

Ayten 
A1'. Posta 117:5 e alt eUt: VII varak: 

:>O ve B 8600 ~o. lı ayntyıı.t makbuzu.. 
nun hUlmıU olmadığı tııı.n oltıilur. 
(1524.) 1175 Komutanlığı 

(38626) 
Beykoz askerlik ~besinden ıt.Jdığmı 

milddeu hitamında terhisi fllbemce 
yapılmak Uzere verilen tzln vesika.mı 
kaybettim. Y enisinı o.Lacağımdan eski
sinin hUlcmtl yoktur. 

Fatih Suttanııellm CcbecJ solmk No. 
7 R9mazıı.n oğhı Hil'seyin Şen 330 

BeşlktaJ lı.tnct 8ulh Hukuk HAkim
llğfnllen: 

942/3 T. 
Beşiktaşta yeni mahallede Bostan 

üstU çeşme yolcu9u 11 numa.raıı evde 
misaflreten ika.met etmekte iken vefat 
eden rnushiplerden Mehmet Ali oğlu 
Selim Meles terekestne mahkememiz. 
ce t:!l konulduğundan borçlu ve alacak. 
tıl&ruını UAn tarthlnden itibaren b1r 
ay ~ ıdd ayı Veral!let edenlerin Uç ay 
za.rfmda Beşlkta., Utlnct ırulh btıktık 
haltlm!tğ·ine müracruıtl&n ve aks! hal
de terekesinin hazineye devroıunacağf 
llll.n olunur. (38624) 

Ticaret vElldUetı iç ticaret umum 
wildlirlıiğündeıı: 

Sigorta. §irketıerinin teftiş ve mu. 
rakabc.st hakkmdal::i 25 lıazıra.n 1927 
tarih ve 1H9 s:ıyılı lmnunun hülcUmıe... 
tine tevfikan ruhsatname istlyen ve u.. 
mum! mcrlcczl lstanbuld:ı bulunan 
Do~:ı s1goı1.ıı. TUrk Anonim şlrketl • 
:ıln ticaret kanununa tevfikan teşek
ı::uıu i3.12.9H t.ıı.rihll sicilli t:carct 
gazete~!lc ilfı.n olunuuğu ve (500.000ı 
l!m i t1lxu1 ırormaycsillln ( 300.000) 
!kası tediye edllnılş bulunduğu evrakı. 
nm tctklltlnden anlıı!!ılmıştrr. 
Mcz:<Cır kanunun :?,16 ve 17 ncı mad. 

ılclcrl muclb!nce verUmesl 1nzımgelen 
e~-ral( ve te~hutnamclerle muaddel ,. 
9 ve 10 uncu maddelerı oıucfblnce sL 
gorta muametelerlnden aıUtevelllt ta.. ler. 

Tr:ı.b::ızanl:ll'a yapışmış 'dunırkcn ahlıütıert.n ıi'asma karşıUI< ol.mo.k Uze. 

S - Kalpazanlar Çcte!l 

Emlak ve Evtam Bankasından: 
EaU No. Me\"ki VO C\nal 

' X %1& KandUU, muarltk .sokağı eski 27 No. lı 6•770 Y2 
ta.1'la 072.-

X 496 Deylerbeyi,bosta.ncrbıışı AbduTiahağa. ma.h. eski Aziziye 
yeni arabacılar sok. cskl 7 yelll 17, 19 No. lr 
1'806 M.2 tarla 1001.-

X Ml Çengelköy, Çengclköy cad. eskl 31 No. lI 97,66 M2 
ana 391.-

M7 Beyoğlu. kiremitçt Ahmet çelebi mah. cami aıtr aok . 
2 No. 11 174,38 M2 tıan.p lı:arakol hane. 1744.-

838 Yeı:ı.ikapı, yalı malıallesl, ıılboyacılar sok. pafta :?08, 
&da 83S. pa.rscı 20, kapı csk~ 32,32 mll. yenl 44 No. 
tı H-0 M2 arsa 140.-

1094 

1095 

1104 

1111 

1115 

1U6 

ııu 

12t3 

1300 

1320 

1336 

135fi 

1400 

1414 

17-01 

2167 

2173 

2956 

mm.t.nönll, daye hatun malı. sandalyecllcr sok bllyük 
yeni banda pa.!ta 87, ada 259 parsel 40, kapı t-.ski, 
yenı 21 No. il 4.S,50 M2 kAglr oda. 
Kadıköy, bostnncı ınııh. ç.ı.taı ı:eşme sok. harita G:! 
kapı eak1 16 mu. yeni 16/52 No. lt 155,14 M2 nrsıı. 
Kadıköy,boBtancı mab, Çatal çeşme sok. harita 52. 
kapı-eakı 16 mll. yelli 16/5:.l No. lt 14.6,53 M2 ar:ıa 
Kadıköy, bootancı ına.b. Çatnıoe~me 50k. harita 13 
kapt, eski 11 mil. 15 y!!ni '13 No. ır :?2!!,8:! 1ı.12 ar6a 
Kadıköy, bostancı malı. Çataıç~~mc sok. harita 68. 
kapı eski 11,15 mil. yeni 15~ No. lı tahminen 356,26 
M2 a.nıa. 
füıdıköy, bol'Jtancı mab. çata.lçeşmo sok. 4 ha.rltn 
No. U 114,93 M2 ıı.rsa 
Kadıköy, bostancı Erenköy, çatal çeşme sokağı ha. 
rlta 47, kapı, csld J1 mn. 15 ye.ııı. 46 I'~o. lı ::!07,9S 
!r12 ILl'8& 

Bebek köytç:t mahalle.,, kt!l!!e caddul ~ -'6, yenl 
58 No. 11 447 1ıU ansamn muayyen maha.LlJn1ıı t./4. 
~ 

Beyoğtu. BOlbUl mahnllcsı. büyük Şlşa.ne ve çalgıcı 
sokaltıarmcıa pafta 44, ad:ı 552. parsel 7, kapı; 

eslU 85.37 .80,41 yeni 29 No. il 127 M2 arsa 
!Bt.ıuıbUI Miılımutpaşn mıı.hallcsı ÇUhacı ·h.s.n nst 'im!: 
-ee.ıtı yenı 28, ada 323 pan..eı 88 Mgır oda 

Beyoğlu, Ta.tavla mnhallesJ, Ta.tavla. caddesi ~ki 
21 No..tı te.ıımınen 574,60 M2 bir b:ıb menzil, halen arsa 
Beyoğlu BWbUı mahallem, Turan caddesi patt& 41, 
ada 373, panel S::!, l·::ı.pı cskt 75 yent 77 ~ ·o. l r 118 
M2 ana 
Deyoğlu, BWbfll mahalleırt K&§kaval sokak pafta 43, 
&da :SSl, parsel 12 kapı eskl yeni 6 No. lt 69,50 
M2 arsa 
Emınoin. Muhsine hatun mab. Fındık kıran soka~. 
pafta U4, ada 719, parsel 27 kapı eski 16 mUl;:. yeni 
26 No. it 44 1.r2 aralığı o1nn kAg!r e•.in 8/16 hissesi 
EminönU Zlnda.nkapı mah. Yoğı.utçu sokağı ııda :;64, 
pafta 93, par"'..cl 7, kapı csld :3 yeni 23/25 No. ır 

35 M2 Mgir dlll{kflnm 1953/17856 hissesi 
Beyoğlu Feriköy mahe.ltesi, ~oban ''Dıbağha.nc,. so. 
kağ'ı eski 34.36,7 No. 1ı tahminen H36,M M2 Uç 
parça arsa 
EmtnönU Mulısino lıatun mahallesi telll odruar \'C 

mlli!teşa.r sokıı.ldannda. pafta 113, ada 703, parsel 
4, !tapı csl:i :?, yeni 1 No. lı 170 M2 arsa. 
Em.tnönU 'l'avııanta.sı Ma.lı. Y'enı cumlıuriyet cad. 
Hasanp:ıııa h'lru içinde p:ıfm 135, ada 625, parsel 
34 kapı eski ~enı 1G No. ıı 40 M2 Tonoz oda 
Bakırköy, zeytinlik malı. ü ci sokak eski yeni 10 No. 

300.-

233.-

220.~ 

42~.-

115.-

208.-

::31.-

575.-

2U 

138.--

484.--

26S.-

7JS3.-

510.-

1ı 90,76 M2 bahÇ"'..11 ev 566.-" 
Yukarda adresi ,.c tafsUlı.tI yazılı gayrimenkuller p~in para. De 

a.çtk arttırma usullle m:ı.tıııı.caktır. 
Milzıı.ycı:!eyo 1.§Urak edecekler rımkadd"r kıymetin Ytizde onu ntl!ll' 

tinde tcmiua• yatırmaları hizmıdır. 
!h:ı~e 2.2.!>42 pazarte..~i g-Unu saat 10 dııdır. 
Satı§ esnıısmda vetilen bedel muknddcr kıymeti geçtiği takdirde 1 

ntln::ı.t akçesi derbııl arttınlmıya.rtı.k !ha!e kimin uhdeSine ıcra edilirse 1 
mlııat akçe.si ona tl\tnııl <>ttırllecekti r. 

VtekUlerin teminat n!tçcııi, nilt'us tezkeresi ve üç kıta, !otoğrafia ti 
tikte blldtrUen gUn \"C saalo lmö:ı.r ~bemiz emlAk sen1ı;L-ıe gelmeleri. 

X ı.şaretll gayri mcn:rnıı~rin ihateıcrı Umum müdUr\Uğün tasri'tl 
arzcd!ldlktetı sonra y:ıpılacnktn·. (011-398) 

v • • 

st. Komutanhgı Satın aıma Komısyonu ilanları 
. 

49 adedinde bUlunwı muhtelif eb'attal.ı yaralar tamir edildikten d 
~3 adet ~ Oto IAıstığiDo strt gecırlleeektir. Bunun pazarıığı S0-1-Dd t4 
ma gü:ıu sa.at 11 de yap.l:ıcaktrr. Şıı.rtna.m~sı h.r gün komtsyond& görtıı' 
blllr. İsteklilerin belli S"'..n ve saatte teklif ed<:cekleı-1 !lata göre fto.U tel)l 
oatı.arile btrımtc Fmdıl{IJr,.n sa.tınnımn Jtomı..syonumı. gelmeleri. (603) 

* * .y. 

l\:~ıt ve dlğe.r tecllt malzemesi verilmek Uzere 34 kalem matbu e~ 
ba.sttrılnıa .. ıu 30.1.942 gUnll saat ıı.so da pazarlıkla ı.stckUstne nuııe ed1' 
C('ktir: Şartname ve nUmuııderi her ~Un komtsyooda görU!eb!Ur. tlıteKui' 
t'iıı beHı gU.n ve rauayye:ı saatte teklif cdl)ce~:Ie'rl flata göre l<at"i tcnılrl~ 
lan ile bir11kt• J.l'mdılt!ıd~ ~tınalmB. komisyonuna gelmeleri. ur;riSt 

* * • 
Unı.um tı;t.ıırmm ke.,"lfi 3597 füa 50 kuruş olnn 13 ltalem m~yG maJ" 

mesl 30.1.942 cuma gtlnU saet 10.80 da ps.za.rlı.lrla satın ıılınaeaktır. Ş~ 
ııamesı her gün komisyondR g<lrUıcbtılr, Kııt•ı teminatı 539 llnı Gı\ kUt"' 
tıu leteklller:ın belli gUıı Te s:ıatte Fmdıklıd.S. Satmaıma .konıisyonunıı. t 
tl!eft:rt. ''5156 · 

* • .. 

l-.:ıl'şımda lıir :ı.ydınlığm prıldadı- re verllmesl icap eden teminat tevdJ 
ğım gördüm. Tarnn ar:ı'>ına çtkl'll ed;lmlştir. Türkiye cumburiyctinln 
ıııcrdivcnlcrin b:ı5l:ıı.ır~ıç :ıo:,ı:ısıı> ı l mevcut kanunlarilc yeniden çıkacak 
yığılmış k:iğıtl:ırıfan Ye p<lc;:ıvralar. kanwıları ve btJcUmle nizamname ve 
dan ateş çıkıyordu. Kalın dumanlar talimatnameleri hUkUmlerı dah111nd. 
üçüncü katı doljurııyor, feryatlar l~lertn! tedvir etnıel-: Uzero mezh'tl:.'.' 
tavan arasından geliyordu. şlrketın Tllrkiyc cumlıuriyetf d3ıhll1Jld<! 'ı IJuOd:I..!" V" Haydr.~~nd!Ul Şileye kadar ayı:ıı istıks~ett.'3 dôrt nııJll 

Dum:mdan n fetıi bo~uhıyordum esas mulmvelenamestnln 4 lln0c1l ınad . ur 1'9"- 4~00 ton nıuMcll! ı.aşc ı:nad1caı ta.ı;rttırılacakW., 1ş 9.2.942 pazsrt 
ne yaplıl'ımr bilmez hir halde bir desinde ya,-:t!T slgorta nevtlerlndcn yan ı· J11Dtl JlllUll ı ı ,SO da k:ıpal.1 zart IJ.StılU eksiltme ile istekllslne ihale c6!' 
hah yakoltıdım YC :ıtcşJ söndjr. gm, naldlyat. hayat \"e ka:za llfgoruı ceacı·. Şarl.lll'Dı0.1I h::t' gıln konıl.ayonda görülelıi!i:. Muhammen bcdell (19' 
düm. ı\ rır:ık o ,·:-ıkıl cllerimrlt' :ran. l:rsımla.rmt t!ı:ı.Jl!. me:run!yeUr.I rnüboiy. , 1!11; olup tik tem!natı <:737 ltuı tsO kun~tur. lctcltllt:>rln b('lU gUnd:l :111
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