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Eknıek 1evziaıı 
is fı ve arasıra q6riilen 

seb psiz darh "-ı önlemek icin 
Karne usulü .~le yapılacak 
Dün akşam tesbit edilen ekmek narhı 
bu saba tan itibaren tatbika başlandı 

:Ret a şam : Lokantalarda yemek ceşillerin:n 
tahdidi düşünülüyor - _,..... ~ ............. 

Fransanın 
Tuttuğu Yol 
Bunbr Fr2.nsrz devlet adamlarına 
C!'llerjndc hfı.la ne mühim kozlar bu
lundu "unu :ınhtnm; olacaktır. 
}i'ransa. bu kozlarr vatanın hakiki l 
menfaati hi.!Mınn mı kullanııcak· 
trr'? Yoksa Fraruıanın kurtuluşu 
hangi ~olu t:ıutına:kta. oltluğunu an
Jr~arak ona göre bir kıuar mı \C• 
recoktir? Tereddüt · inde sallanııı 1 
hiçbir sey yapmaması ihtimali ~c ı 
'-ardır Fransanm bııııgi şıkı tercih 
c<leceii bilinemezse do a...."t'ari oln· 
rak k~disinden beklenen şey hiç 1 
olmazsa mütareke a.hkftmma ger· 
oekten sadık Jc.a,lınaSrdır. - ._ ....... .....--... .---· 

Yazan: 

B8seyi11Caa ltYalçın 
llıil ük dfutl ,, ha.rbi içimle l'ra.ılot 

"'a. mağlüp •Ve yanılı bir 'azi~·c w 

te <1omvor. Fakat l•'rnnsa hiç be ... 
lcnmcdik inhilaliııc \e feJfılıetir..c 

·rağmen hali bu dünya. mücadele~ -
:sinde bir rol oynıyııbilecelc, ;\'a.ptr;l 
hatalan, düştilğü felaketleri tamir 
edebilec.:;,,bir \aziycttcdir, :ı.-aımt 
bunun i~in berral< düşünmek kalı • 
iiyetini haiz irade sahibi bir ı>e1e 
ihth aç bul~duğu da inkar edile ~ 
mc; }'ra.n~ dün böyle bir ı:-ete 
ma.ıiı, değildi, btı~iın de nereden 
malik olacsk? 

Anl.arıııl:ın ven.en m:l umata gdrc. 
gıda rr.u.<l.1elcri satışınt tanzim ve her 
nevi israfa mey l'ln \·rrmc.nek için 
ı~tıküm<'tçe bazı kararlar alınmak üze 
redir. İlk oıarak rkmt'(;in ihtiyac~ 

iki kişihk 

Japon 
fedai 

denizal
tıları 

Pe~rı Har
bora karşı 

yap ilan 
taar uzda 
kullanıldı 

aeml ,~ verteıerın. 
de taşm n bw de. 
nlz altıların. oya 
121 gealşlll' bir 
baçuk metredir 

Vakıa Fransa milletinde bir u • 
yanma ve dirilme eseri göze ça.rr· 
mıyor değildir. Yıkdnıan'11 ilk gi' -
Jerinde muharebe etır.elc istemi r 

yen ordu, sulh:ı kanısmak ist.eycu 
millet ~olunu kıylıctnıi~ biı· kut!~ 
intibamı veriyordu. l\fütareke belkı 
bir memnuniyet, bir kurta~ına 1~~"'· 1 ya,.iııgton, 17 (A.A.) - Japonların 
:si bile uya.ndınnı5h dt:nile~ı~ir. <~~ Pearl Harbura. krırşI yapılan Japon 
"'~tikı:e Fransız mılletınııı 111''"1 d dna kul•~-
,., . • ' . . • .. ., r Jrnzanm • taarruzu esnasın a ....,,manın .......,. 
selinıı )3.\3 .. !j )a\3' lC . drğı iki lti§ilik denizaltx gemileri hak. 
~ kun· tıenmer.o baslar ....-ıhı ol· 
"' • e 0 

;_. d bb··"·u·k kmda birleşik devletler bahriye neza _ du Bo"'ün Fransruııu 11;1ıı e u., . . 
b

. • fil:' •·~ ., <ıı bir faaliyet rctl bilhassa ~u 17 .. clmtı vermıştir: 
ır ı ar ~yna nın , (J) 4 ·· ··d 

ihtiyacı peyda. olmusıı benziyor. ernmı uncu e) 

Her tar.ı.fta i5gal Icunetleriuc ~'~· 
ı-ı bir memnuniyetsizlik l•endio;ınl 
hissettiriyor. Alınan j:;gul m:ıh:ını. 
lan bunu Y alımlHere ' e 'komıiııi~ ı -
!ere malctmck 1>0lilikasım takiıı 
ediyorlar. l<'akııt l·'raıısatla \ :ı.W.n 
muhabbetinin yalnız }'ransız Ye.hu· 
dilcrine ye Fran ... ız l.omünist.k:riıı~ 
inhisar cılece~ini bizim nk}mu:.ı; ka. 
bul edemez. "J\omünist" kelimesi 
if.Ogıı.l altmda:ki memlcketlcl'in ht-11-
sindc \atan 'e istildfıl a~kilc itan· 
ket eden in anlam ~::ı.pı~tmlmı': 
bir et1;.ct bnlinc gelmiştir. 

Fr.ınsızl5r :ırasıııfüı. ehemmi~ el 

p;ore tevzii ve bazı ııehirlcrdc ycryer 
ve zaman z..1.man görülen scbcbslz dar 
ıığı önlemek 1çin hazırlıklar yapılmış 
ve kameıer tertip edilmiştir. li<!dc.nen 
ı;aıı~.-.. 'l işçi ve çüt~i gibi ınUııtchJlk 
zümresine daha fazla ekmek tahs1:3 o. 
lunacaktır. 

Diğer taraftan yurdun buzı l{öşcıc.. 
rinde, dahrı çok para getireceği muıa... 
hazasile hububatı ıb.IJlal ederek yağlJ 
tohumlar ekıminc musa.ııdc delmlyc .. 
cektir. Ekmeklik buğdayı yc~tırc.n 
toprağın ba§k.a. maddeler isllhsallno 
ta.hııis olwım8.8I zararlı görülmektedir. 
Bu hu.susta da tedbirler alma.cağı an. 
Iaşılm.a.ktad•r. Yağlı tohumların da 
fl,78.ttarı yakmda tesbit olunacaktır. 

LOKANTALARDA l"EMEK 
ÇEştTLERl 

Diğer tal'aftan gene ısra.fıı. mani oL 
mak ilzere alınması atışunUlcn tedbir -
terden birisi de lokantalarda. vcrııen 
yemek çeşlUerinl azıııtınakttr. Sanıı. 
tiı,ğm1J. gör ~tal,,.rdS Y 1... r 
dört esMlı ÇC§tde o.yrıta.cak ve her ç.e. 
şitten en çok Uç ayrı yemek yapılma • 
sına izin verilecektir. 

~EKMEK NARHl BU SABAH 
BAŞLADl 

Hububa.t a.lmı fiyatına yapılan zam 
hakkmdaki ka.rarnaıne dilD şehrimiz.. 
deki ala.kadar makamlara tebliğ edil • 

mişt.!r. 
Diğer taraftan ticaret veka.Ietinin 

verdiği bir emirle eıunek narhnıın da 
(Devaını 4 üncüde) 

Sovyeller 
Kalinin şehrini 

geri alddar 
-0--

16 Alman tayyaresi 
düşürttldft 

(Yazısı 4 üncüde) 

~ 

,Japoıılıırın ası.er 

Malezyada 
Ve 

H:>ng-Kongta 
Japon ar 
yeniden 

ilerlediler ... 
fUlpln adalarına 
Japon taarruzu 

baUDedl 
Lond.ra., 17 (A.A.) - B..B.C. 
Son Amerikan tebliğine göre Luzon 

adasında dört Japon avcı tayyaresi 
da.ha. dti:;\U'lilmüştUr. Amerikan tay~·ıı 
relcrt L"'gasplniJı agıklarmda bir elli' • 
man nalcllye geml..siııi clddl hasara 
uğratmışlardır. Düşman harc'k!ltmda 
blr yava.~llk görünmektedir. 

Bahriye nezaretinin bir lebllginc 
göre Japonlar, Havai manzumesine 
mensup iki ucra adayr bombardıman 

cylemi§lcrdi.r. zarar chemmiyetsizd!r. 
Midvay ve Va'ke hlltı. mukavemet 

ediyor. 
Lo.ndr.ı., 17 (A~\.) - B.B.C. Sinı;n 

purda bu sabah neşredilen tebliğe gıL 
re Malezyada vaziyet hıl.H\ bulanıktır. 

Cenubi Pedahta cereyan eden mu. 
harebeden haber yoktur. Mida nehri 
ya.kınlarında ~arpışmalar olmaktadtr 
Yelansandda İngilizler dUşmanla tc -
mastadır, Düşman burada yalnız lıava 
faaliyeti ile iktifa otmiştlr. Japonlar 
gayet ağır zayiata uğraınış1ardır. 

(De\'amı 4 üncüde) 
-o----

PARISTE 
Yeniden üç 

tecavüz 
yapıldı 

---0---

lki bomba patladı bir 
Alman askeri vuruldu 

(YazıM 2 in<'ide) 

tıkardıkları f.ııc;iliz Borııeosundım lılr limıın 

Borneo Adası ı 
Bornco ııda..-.ı t'inı;-aı>Ul"un cenubu 1 

,a.rkiisinde \C Filipin a.da1a.nnııı ~- I 
nubn garbisinde 685000 kilometre mu. 
rabba.ındadır. 8805000 nüfusu \'ardır. 

bıgiltt•re adasından dört drta bü. 
~ dk1üli1e olan bu adıınmı şimal kı&mı 
tngillzlcl'e bir kısmı Holandılhlara, bir 
J,n>mı da. tngili:r. idaresi altında bir 
sultana aittir. Zoogin petrol madenle. 
ri \'ardn'. Bu madenler scncdo 8 mil. 
:ron ton lmdar petrol 'crmclı..tcdir. 

938 senesi petrol istihsalah 7189000 
toodn. 

lngiliz 
Borneosuna 

Japonlar 
asker çıkardı 

--o-

Loadra bu haberi 
benüz te it etmedi 

\'l~i, 17 (A.A.) - Tokyodan ve
rilen bir telgrafta İngiliz Bornoo
ı,una Japon kuvvetlerlnin ~rkınıy~ 
muvaffak oldu.kb.rı bildirilmekte -
(ir. 

l\IALEZYANIN AKHmTI 

Libgada 
muharebeler 

kızıştı 
-<>---

General 
Rumel bütün 
tanklarını 

sürdü 
---0--

ttç yerde şiddetli 
çarpı,malar oluyor 

Kahico l 7 (A.A.) - DUrı Libya 
§iddeUi muharebeler devam etnıl~tır. 
Esaslı muharebe, Gaza.lanın 20 kilo 
metro cenup batısındaki bölgede y . 
pıllyordu. Almanıar, İngiliz ve Hinllı 
kıtalannın mükerrer hücumlarına kaı· 

şı kendi piyadelerini himaye \e mu. 
hafaza gayrctile ellerinde !talan bU 
tUn tanklarını muharebeye sUrmU • 
!erdir. 

ıuaamafih, bu muharebe c.::phenın 

cenup balı ve batısmdaki İngiliz tank 
Jarile dlğer zırhlı kuvvetleri dUşmn • 
nm geri.sinde ileriye atılmışlar \'C muh 
temel olarak du~man tanklarına rast. 

Londr.ı., 17 (A ... \.) - B.D.C. 
İngiliz Borneosuna Japon a:; 

kerlerinin çı:ktığı ha.kkındakı 11,1 
ber, Londrada henüz teyit edılmc • 
miştir. 

ı ıaınadrklarmdan Alman • İtalyan ih. 
Uyat kuvveUerin1.. ehemmiyetli zayiat 
\·crdirmlşlerdir. İngiUz kuvvetlerı, 
füşnıanın 300 tonl€ıto mtihimmatını 

(Devamı 4 üncüde) 

Hamlet· davası 
Bu sabah elıli vuku
f un raporu okundu 

Şehir Tiyatrosunda bfr müddet 1 Bu sabahki celsede taıaflar. yer 
evvel oyna.nan "Hamlet" yüzün· lcrini işgal ettikten sonra ehli vu. 
den c;ıkan davalara bu sabah bn.kı:- kuf raporu okunmuştur. 
mıştır. (Deva.mı •.l ünctide ı 

Vurguncu ile ınücadele 
, ·eribnesi icap eden bo!'~uk ı;,r mıı ~ D • / K V J 
Iı.mc.met, lıir utan \C !:Crcf Jıj.;-.j ıar ti grupu Mil i orunma ..n.. anunun (; 
mcYcut oluııı:;a)<h LaYııl'ler, Cw·. 

net'lcr, Darlaıı'l:ır çol.hın Almnıı k t d 'l "'f tf f kl k b J. ff • 
ya He bir ruıl:.ıt;;ma ~ aıı:ırl:ırth, I·;. ~ar•· ı·eptı•?filndcn çekilen Alman askerlert g a p l l Q C Q Q l Q l l . l Q (l Q U e l 
kat bunlar hile Alman tcl>lifler.iııi 
liıı.bule inıldln ~öremcdiler. nu mü· - r 

:!~~~·~ti~:ıi:b(~n!·':~~:~~tli1~:iı~~t;:: ~~~(~c !ı~~~:~.:~1~:n~~: ~~~: p e ar l Ha' bur G iz 1 i stok ya p a n 1 ar i c i n şiddet 1 i 
eden b.ir ~y, bir iyilik bulunduğu. kikat olduğu şüphesizdir. Bunlar •• ·• 

ııu h.bat:Lld'ıtiıUr. FrS.O."ilZ deYlet adamlanna ellerin• iecav ••zu cezalar kon uvor 
Frnm.a 1 ,1\itarel,etlcıı hiı·bir ~ey ı'k Jıalil. ne mühim l<ozla.r bulundu~ U 

kaznnıım.:ıdı • .\lınanlatlaiıi 1:ir mil~ ~mn alllatm•~ olacaktır. Fransa hakkında 
~onu "C!:CD t.'Sirlcrin 'atana anle • bu lwzlan 'atanm hs.kiki menfaa. 
Jcri n7ü,.:uıdesiııi bile istih .. al edı· · 1 ti hilafma mı kuffaıın.ca.k-tır? Yok. 
mcdi. lali ,.e iktr-:.:ı.di ne kadar -.r. sa li'ransanın kurtulu~u hangi yolu 
ı.ıııtı içinde bulunduğu maliımılıır. tutma.kta oıdnğwıu anlıyarak ona 
J ı ıı a içill ımitarcl~e ile muhart' - ~öre bir 'k~naı- mı \'Crecektir? Te· 
he :mı. .ınd:ı. a<lctu hi~bir fark nıc\ • reddüt ic:ind<' sallanıp hiçbir şey 
rut o madığmo. göre, takiı> edilmi:;o yapmaması ihtimali de 'ardır. 
o' n hattı lııırel\Ct.jııin tekrar göz· lt'ransanm hangi sılu tercih ecleC:!'· 
ı ı gcçirihııc:.i icnp eılcceği pek ~ bilinNntt.-.e ıJp asgari olarak 
I · ıı· ı ol:ırnk :tih111• ~elınek iı.tua lmndi~inden beklenen ı-;cy hiç oJ • 

' r. tnaMa müta.r~e alıkimma ~el'~ek-
·~ lııı :w:ı :uıııı .Fnuı<ıa. dommma,-.uı. ren sadık ka~'"'-"1chr. 

Tahkikat için HavaY 
adalarına bir hey~t gidiyor 

V8§iugton, 17 ( A .• A.) - 7 ilkkd.. 
nunda Ha.vay adalarma kaı'§l yapılan 
Japon taarruzu hakkında tahkikat 
yapmak üzere, reis Ruzvelt tarafın. 
dan, yüksel~ mahkeme uaib ha.kimi 
Oven Robertsin başkanlığında beş 

(Dev&mı 4 üncfüle). 

Cümhuriyet Halit Partisi Mecli::; j sonra, maı:bat.a ile birlikte nıa.cldc· 1 cularrn e n ehemmiyetlı H.zıJ t 
Grupu UmuırJ Heyeti, diln saat ı:. !erde tcsbit edilmiş bulunan esas • bulunduklal'ı gözönünde tıutularcıı, 
de reis vekili Seyhan mebusu Hi'· ı.ar, rei.slikre umumi heyet rcyin0 gizli stokçularla. kati mücadeleye 
mi Oranın reisliğinde toplanroL<:;, eı·zolunmuş ve bu esasların aynen karar verilm:ştir. Ankara.dan gelen 
milli korunma kanununıın H, !):) ·;o ittifakla Kabul edildiği anla!=ııl. haberlere gore bu hususta bazı e-
ve 65 inci maddelerinin değiştiril· ını.ştır. r.~lar hazırlanmaktadır. 
mesi ha.kkmdak.i kanun projesine Vaktın gecikmesıne binaen ruz· :Milli korunma kanununda J eni 
dair daha evvel te~l cdllmi§ bu. namede bulunan diğer madde~r ıadilatt:ı bilhassa fena maksatlaı-
hm.an Parti koanisyonunun ma:ı:ba- gelecek toplantıya bı:raJulnuşttr. • yapılan sU>ldar ve stokı;:uluğuıı 
tası müzakereye mevzu ittihaz e - Diğer taraftan aldığrmız maliı va.slfları tayin Ye tesbiL edilıni5 \'ı.: 
dilmiş ve söz alan birçok hatipler· mata göre. hükümetço vurguncu - bu sur.un C'ezası olarak çok ağır 
le ilgili vekillerin beynn:ttındnn l:ırla ıııiica<lcle ü:ıiııdc bilhnssa ı-.tok (De\•ann 4 iin~üd~) 



ihtiyacı 
MfJ'IH:rıt kok maden kömürü 
tokları şehrin ılıtigacını 

/tar ıJ ga~tık vaziyettedir ..... 
nrtlll 

' --i ,~~ -:' .. '• .... 
d ~r 

Muamele 
• • 

vergısı 

kanunu 
Bazı müe11•eler daha 
•ersi7• tüi ta'tulayor 

Am:anıdaD Jllıber verlJcMiine 
&Oı'e. mtWle......... JuUmnlJIWl 
• ldnci ..adesine • fıkra k• 
'ı ........ h&kQmetln meo. 
- ftRill 16,U. lktll&t, bUtçe 
Ye maJl\ye eadbbea'erlne havale e-
dl"llFU'. lld.....,. telclif edilen flkra ile 
hlJrlblara rekabet edecek ~ 
balmn buı i9tlhul mUe.a.eHle • 
rillia ........ vergllilne tA.bl tu • 
halmelen temin ecHlmektedir. 

ı, 

. -· 

Karışık 
gıda 

madceleri 
-<>--

Yeni kontrol 
nızarnnarnesi 

lagllllerde tatltl
ldae bıt••• r•r 

Ankara.dan haber ver lditlne göre, 
ııbhat ve içtimai muavenet v WeU. 
uınumt mbbat 1ıa1mnın4'l llda m cL 
d ı rlnl aıJu bir kontrol altında bulun 

c.!uracak bir n1.zaamau:ıe hazniam1ttır. 
ı Devlet ~ tetldk ve tani. .._._.......... • 1 nden. çıkmıl, oıan nızamname vekil. 

umw ,,_. • 1 r h yetine aevkedilJD tir. Reanıt a. 

t8,ll8b ' f ede nepinden 909ra tbUdn peL 
ı ı kt r. 

letabW blvendtesi iktı t f • s hhat veklletlDin bU mQbma nl • 
ktllteeiDde yaphnaaı JDQbrrcr t • mnameat; halkm sdlllatllll Wadlt e. 
"Jarruf g0nil, dün mcl'ft8imle )ap~. den bllbua& karJlık ve 1•bana mad.. 

Ddlbr. ı rıe ;ppdaD pla ınaddelerbda -.. 
Topletlyı Claal1 Da.el açm , u IDJ mea N.Jmnmd&Jl gok ~ 

mllteatibeın J1ecU. reifi vekilleri - tlmlerl illtl"I& etmektedir. 
• Şemsettin Gbaltay ve diğer 
batlpler tamlmlfaa mAaumı, e • 
'"""'1eUnl a&tler nubddar eov 
lemi~. • 

Bugt1n ele saat U de yWcaek 
lttJA.t ve ticaret mekteblnde ylne 
tuanııf heltaaa mtbıuebetile bir 
merasim yapdııluftır. 

Nazilli oocuunn mlcamM* 
itleri 

Ankanldla bijdl~e sen. 
920 bin nm. lllUfl1e Nurut Ye Hor. 
80Dlu 6ftlumlll 9Q.lumur, T.ıek 
mevkilnde bir recWAt& yap:Jm ı 
ve kanal, tllael IDflıtmm tamam
Juması etratmda giTlll1en ettkller 
bitirilnliftlr. Aydın su itleri der• 
Uncl1 !Ube m.8d\1r1tlftt hududa i • 

çiade olan ınpa.ta pek yalanda 
ba ıa..-tır. 

ya.cağı Judilllile Jh~ 
fasla tBm&r almüta oldaJdara • 
dan llOll gQaJel'de ....,. ....... 
f!J', Ybba tebriD Mtlll ~ 
n gWntıne aJmmat _.,,..., 
Wi ...-- k&llör lltcılıJan yapb 
IC.Jlbr." 

Sürpagop 
arsaları 

ilk ana tliin 113 6üa liro,a ..,.,,,. Ta......,........,,..,....w. 
ırguun beled!J9C9 s.tld'""Mlla ... 
panel ,.1ıunıte atııca tlkan1muı 
aıvlaftınlmlltı. 'l"NJll"f&Y caddlll 

tlaerlndeki ilk panel dtlıı Abdaıvebap 
Tatarı adında bir sata kapalı zarııa 
metre murabbaı 80IS Un4all 123 bUa 
liraya 1haJe otunmUfbll'· 

M"'1 
* A.aUnd&D ~ Jön *l.. 

tm ve gDmdş mevad "• ınmuata 
damga darbına dair ola kararname. 
ıdıı bmur bQ9tl wldleOe 1ran.ı!attı • 
rdrmftu'. 
~ .... ıse!c:tlnO!i "1edlı ... 

tan.llDdaıl 7llPllU --- ll1eıtDde 
f1Jı&1ıatlerba &llble ..... - ... 
'JıllDa fatlmWdertD _..ı Japdacall 
.,.,....~. 

• ıtuat ftJdWI ~ mtı .. 
4111'1 Jlllnf, t:kult ~ staııdar. 
d1...,.on ndlpvlrqtne tAJtn edlJmlt.... 

Bu nasıl tş? 

Çekmece 
otobüsleri 
Şeldr tlaldUau 

. blletll• ....... . 
ta111or ı 

lltüJıam oLin OWd'I••• 
Kömllr a.iDıde llıt!Ur 1lf&D la. 

ınatyada Yoısl n.r,aoıt11 eo un pa. 
ra cezasına, 7 stın Jlaple, US p dlUc.. 
klamm ka.P1nmMma, ~ 
mattatUracı ~ m&lw8el Bay 
ko, ~ lııD7fblde 1laJdcal a.ıer, 
~·-un.,... .... 
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Borneo 
adasına 
Japonlar 

c ısker çıkardı 
ponlar iki kİtjilik denizal

l kullanıyor - Manillada 
" 'Zİyet - Hongkong yanı _ 
1 T - Japonya galip gelme. 

çc ı · ~hl arı bırakmıyacak 
Libyada durum 

mi k mrgfı.hmın 
' ort.: J pon kı 

· adasına <;ıka. 

Pearl Harbour'a karşı yapılan 
hücuma mürettebatı ilti kişiden 
ıbaret çok uf ak denizaltılann 
~irak eylediğini ifşa etmekte-

nllZiriığı, üs olarak 
...n<idtları bir anagemiye bağ· 

r bulunan bu denizaltılar hak. 
kında tafsilat vermektedir Bu 
küçük denizaJtı gemilerinden bi 
ı ı bır hücum esnasında batmıc:: 
tıı\ Bunlarııı hareket salının tak· 
ıibcn 200 mil dahilindedir. Da. 
hu adasında vakn.lanan h-Ucü.k 
denizultmm ü~ vazifesi gö:en 
~eınis:inden 'itıbaren iştirak etti. 
gı hücumun vukuu ınahallıne 
!:adar 100 mıl mesafe a.c-tığı nn 
la.şılınıştır. 
Avustralya parlamentosunun 
Kararı 
. Avustralya parlamentosu Ja. 
ponyaya harp ilanını tasdik et. 
miştir. 

Parlamento İngıliz camiası ile 
arazisinin müdafaası icir. lazım 

elen tedbirleri alma.ğa \·e nihai 
zafere kadar müttefiklerin ya
nında. muhn.samata devam etme 
,::e karar \crmi tir 
ltongkong yanıyor 

Hong • Kon~da çrkan yangın 
neticesmde biitlin şehir, azami 
bir telaş içiııd(' bulı.mm·or. 
Happy \ alley·c, Victori'a mnki 
:ıcc:inc: ve §Chrin merkezine yayı: 
ıan buyük yangın, Japon kU\·vct
lcrinin hucumud. u dolavı mn. 
neviyatı kınlan Çinliler taraf n
dan tutuşturulmuı:;tur 
Amerikada silah· alt~na 
Alınacaklar 
Amerıka parlamento harbiye 

encümeni, 18 - 65 yaşlar arasın. 
daki ~iıtün erkeklwn kaydedil. 
mclerı mecburiyetine ve 21 - 44 
ya~lar arasındaki erl:eklerin de 
asken hizmete :Uıbi olncakların:ı 
ait aknun projesini tasvi~ve ka. 
blil etmiştir. 

Parl8.mento, aynı zamanda 
yeniden, tank, top, tayyare ve 
mühimmat yapılması için lü
zumlu on milyar dolar tahsisatın 
verilmesine ait kanun projesini 
kabul ve ayan meclisine gönder. 
~ir. 
Japon parlamentom 
Toplanclı 

Japon pa.rlAmentosu dün top
lanmış, başvekil demiştir ki: 

Japonyanrn Amerika ve tn~dl. 
tereyi mağlilp etmeden evvel kı
lıncmı kınına eokmamak husu. 
ısundaki kat't aunini ifade etmek 
ısterim. İtalya, Almanya ve Ja
ponya nihat zaferden ve dünya 
sulhunun tahakkukundan ev\·cl 
silahı ellerinden bırakma.mağa 
kat'iyetle azmetmişlerdir. Bu 
~ millet yeni nizamın kurulma. 
sı için işbirliği yapacaklardır, 
Şark cephesinde 

Sark cephesinde.ki harekata 
eline<! Almnn tcbli~i muhtelif 

ı .. cs·mıerde So"l."Yetlcre ağır ?..ayi
at verdirildiğini bildirmclttedir. 
Sh·astopoldaki Sovyctlcr pazar. 
tesi gilnü müteaddit defa çıkış 
tcsebbüsleri ya~larsa da mu
vaff a.k olamamudardn· 

Melez1a ve 
Bong - Boagta 

(Ba~ tarah 1 incide) , 
Honkong keslmJzıe ge~e. Kovnlo. 

rnn t hlıycslnl bildiren tebllğdebcr 
yeni malllm~t aımanınnutltr. Hong. 
kong haYa. \"e kara tanrnıZlarma mu 
kavemct edıyor. 

Vifl. 17 (A.A.) - Otidcn: 
Gerek Mnl<'zyado. ve gerek Hongkon; 
rla Japonlar yeni tcrn.kkiler kaydet • 
m!ıılerdlr. İngilizler vaz.tyet~rtnln mil' 
kill olduğunu kabul ediyorlar. 

:M lezyada çok §!ddetJt muharebeler 
devam etmekte, Ja.ponlar terakld1er 
kaydetmektedir. 

Filipin adalarında Japonlar taarruz 
irırmı ha!lfletmişlcrdir. DUn Japon 
lnr, hava faaliyetinde !bulunmakla ik. 

Ufa <'ylcmf§lerdır. 
l.ondr:ı, 1'1 (A.A.) - lılalezyada 

•ddctli muharebeler devam etmek • 
t dlr. ~llilghnydan gelen bir habere 

öre Japonlar :Malczyrı.ya b!rçolt top 
ı;;ılmrmı,1nrdır. Filiplnlcrden mUhlm 
bır hat>er aluı:ımamıştır. 

Mal zya umum! \"alisi beyanatta. bu 
lunara':. <iı llmUzd,,lci gilnler içinde 
Mn:ezynnm mukadderatının belli ola. 
caı,'ttlı söylcmlqtır. 

-----<O-

ııımek tevziatı 
(Ba~ tarafı ı incide> 

fiyat murakabe komls;ronu tarafmdan 
t sbitlnl bildirmiş ve bunun üzerine 
belediye iktisat mUılU.rlUğU yenl nar. 
hın kaç kunış olmnsı icap cdeocl,;1 hn1' 
landa baZtrladığt raporu fiyat nıura • 
kabc ltomisyonuna göndcrm!,ştir. 

r""iyat murakabe koml.9yonu vali mu 
avini Ahmet I~ıkın riyaseti altmda 
c!crhııl toplanaralc bcletliycılen gelen 
raporla hububat alım fıyatlaruıa ya. 
pılan zamma göre ekmek maliyet be. 

saplannı tctkllt etmi.ştir. Neticede bu 
Eabahta.n itibaren tatbik <ıdilmck Uzc. 
ıe 950 gram ağırlığınca o!an bugiln. 
kU el<mcğln behcrine 16 buçuk ve 
fra:ıc.ılnya rln. 27 kuru, narh kon • 
m~tur. Yl'tıl narh bu snbohtan ltlba • 
ren tatbik cdilmeğe başlanmıştır. 

LiBYA HARBi 
(Raf tarafı ı incide) 

ve iaşe madtlclerinl tahrıp etmlglcrdır. 
1ngtliz nrbl,ı kuvvcllcrl bu"!'Un, dU,.cuna. 
nnı ba lıca kuvvetlerinin gcrllerl.nde 
ku\"1."ct• b r t.nzyi'< icrasına d va:11 et. 
mektedir. 

Londnı, l'1 (A.\.) - B.D.C. 
Libyad!l Uç yerde tılddetıı mubare • 

beler vukubulmaktadrr. Bu muhare • 
belerden biri general Romcıın topladL 
jı;l tank.lnrla 1nglllz zırhlı birliklerinin 
ııcrlcm,.s ne mani olmnğ l ça.Iıııt.ığt 

Alemlbamızd:ı.. iklncıeı Alman piya • 
de ı.un"ctlcrinln rnUhlm Je\'azım stok 
lsnnt 1 1 rtarmalt ic;in şidd Ul hücum. 
!arda 1 uiundukları Gauı a yaknıla • 
rınıl , UçilneOsU d .. ingllizlcrln geniş 

bir c nah çevirme hareketi yapmak ıs. 
tediltleıi aGznlenln garbınd:ı cereyan 
etmektedir. 

T ulaJa !iJJetli muhmebeler 
MOSKovada.İı bildirildiğine Bir lngili:r. kru"azijrü 

gore de '.rula i.st.ikarnetinde Batırıldı 
faaliyette bulunan Sov\·ct Bir Alman deni7.alhsı tsken
kıtaları 60 lt l:ıb:ılık mo.hallı Alin 11 deriye açığında bir tngiliz deniz 
larda-ı tcmızıcmı 1<'rdır. Dll,man a ır teşkilfi.tınıı. taamııı; etmiştir. Bir 

y .., ra u5rıwnı ve bir r.ok mal 11.l İngiliz kruvazöni torpillenerek 
erde fıı,.lstıer kaçmal< mccburlHtln . batrnlmıştır. 

de kal 1'.rdır. Y:ı•m~ b!r unde bu İngiliz amirallılc dairesinin 
IXS ede :! "l'ye te b ıun~ oı-y t Iu. bildirdiğine göre, İngiliz denizal
taıarı :; c ııı Alm'.lnıardan kurtar ttları Gritte Kandiye lir11anma 
m~ ardrr. Ayn1 gUn so,let ı.:..ıtıı ıı.rı girerek iki düşman \apuru t-a. 
b rçok dlli.man piyade askerini yok et tırnuşla:rdır, 

e.-a r. n r ~o') t sllvarı müfreze. Fransız gönüllüleri Sarka 
st bu mub. rebc er esna,.ın la. & 1 Gidiyor -
y rarlıl~ öst rm ııtır. !: u mUfr('Z>C bir Bol "kl" _ k , . .. 

RC'\'1 ıgc ar•·ı •' n°rz (!"O 
n a.r:ılzom:na s ·m vapar • "1}"1 • 1 • d- r·ı. - nu. u t>rı eJyonun · • r ı:;-a ı e 

r onu kımı n yok etmiş. h•t ta . <1" V ·ıı t k ı · 
rıır m dil 1 ırmt tır un ersaı es. t'n :::su · cep Jf-,dt 

• ç · n h1trek<; ('tmıs:tir. 
Lıbyada durum . . Ruzvelte geniı •alnhiyet 

Orta ~ .. ~' l.'?_~tlız umuını ka. .\...'11cri1..a mümefilli!lcr meclisi, 
rnry.;ahının tcblıgı: hanl zamanı için muteber olmak 
(,~J?.~uı c ·nup batı \;I' batı u- ii7.c~" nuz··:t'1t'e fö\ ka.lade salii-

1

,..,um· ""fiinde. ~rtnlarımız, Al- hiyctkr verilmesini knrarlaştır 
ı>- l"-ın ,... tal) nıı pıyndc. t~nk mLcı.tır. Gümhurrei i, Birleşik A. 

a kuv ı.mn kntJ nlu meı ikada 7 mitYon do1arn. ıbaliğ 
zırlı.'fı t 

ol:m yabancı maliannı kontrol 
ede '(' \ ,.e y:ıbanr.ı mt'm.kketlcrlc 
muhnbcrelcri ~an,i.irdcn g~irc
~ktir. 
Esirlerin mektupları 

Oenevır<leH kızıihar bcvnel. 
' mi' l kn:nİ{eQi bild'riyct: Harp 

c:rlrl d n·. ez hiirc<-u, f :uıliye:ti. 
ıı•n u"i••Yu yılının b"!ıla.ngıcı o. 
lan ~ • 0 011 !!iin'erde 10 milvomtn
rnı n ;..tmmnu rröndcnni tir Bii 
ro·;~ la1 :ı :ben 8 milvon mel\tuıi 
" 1m" t"r. Utiro, h"r r,ün, tıltri. 
irn ~0.000 m<>!rtup ~oıı .. mnkt'l 
' ?(l Ol)() a :..tup e lı"l ' 1·' 'ır. 

ft l•h"zırdski vazivet dolası
"·~ 1 , bu nı.kan1lnrm ro1~ da.ha 
f ~ı , rtmn ı kuvvet] muhtc 

Japon 
filosunu 
araması 

\ Bulgar Kralı 
~ Ilulgar kralı genelkurmay 
ı. ba,kanile göru,tü 

Sol.Yn, 17 (A.A-) - Kral ~is dım 
Bulgar geneı kurmay başltaM gene .' 

Filipinlerde büyük sevinç j rat Lukaçuyu kabul etmW;~ n li:~Ddl. 
d d ( elle uzun mUddet göril§Dl!:ijtür r.Ge 

. uyan ır 1 neraUn nfakatinde yil~ ~il Bu; 
Manilkı, .. 11 (A.A. - Amerl. gs.r .mb&ylarllc 90n gllntrrde 

kanın ~file donanmasmm mu. bqkumandanltğmm daveti tHlertne 
~ iÇlll ~apon 00nan:,a:n~ı doğu cephesinin muhtctif k~t 
aradığına aıt haberler F ibpııı 
hal'kmda büyük bir sevinç uyan. ziyaret rtml.ş old~ m&.h)mdur. 

dımuşt.ır. Be§ bin Filipinli cep. 
hede hizmet için gönüllü Y'aZll. 
malarmı İStemi§lerdir. 

Ffüpin cümhurrelıJi komünist 
Partisinin sada.'kat vadini ~ iyi 
karşılamış ve vilayzt makam
lanna komüniıst partisiyle işbir
liği yapmaları için talimat ver. 
miştir. Mumaileyh. !bir ~<J kıtası 
teşkilini de emretmistir. Besinci 
kol muhitlerinde, polis, vücutla. 
n arztı edilm~yen 85. Filipinliyi 
tevkif etmiştir, Bir bınanın dn
mından aynalarla işaret ''Crtnek
ten ruçlu üç Fiiipin1i Yakalan.. 
mmtır. 

Baslar Kalenıaı 
geri aldılar 

:\losko\.a, l7 (A.A·) - Gece teb. 
liği: 

16 ilkkAnunda km.Yetlcrimlz bUtUu 
cephelerde düşmanla çarpışmııılardır. 

Cephcnln batı ve ccııup batı keslmle. 
rinde,. kuvvetlerimiz §ldtletH muha. 
rebeler yapmışlar \'C Uerl h:ırckette 
devamla. lstra b&tısmda. Nevopetrovs. 
koye ve Tula cenup doAusunda Volo. 
voyu :Iı;ıgal etml11!erdir. 15 ilkkAnunda. 
16 Alman tayyaresi tahrip edUmi3llr. 
Biz dört tayyare kaybettik. 

Moekcwa 17 (A.A.) - Moskova 
radyosu bildiriyor: 

Sovyet kuvı:etleri §iddeUl muhare. 
belerden aonra .san gUnll Knltnın §eh.. 

r'.ni Iııgal ctmf§lerdlr. KuvveUeriml.z., 
general Strauas kurnandaııın<Jak! do. 
kuzuııcu Alman orduınına ağır bir dar 
be vurmuolardır. Atman tilmen!erlııln 
geri kalanlan batıya dOğru Çekı~k. 
tedlr. Kallnlnde bllyilk ganlıneUer el. 
de edllm!~tir. Bu seJırln zabtı esnasın 
da yapılan muharebelerde gencrn! 
.ııı:ashenlkov vo general Fusklcviclı 

kuvveUeri bilhassa tcmnytız etmi§ler. 
dir. Sovyct kuvveUerl knçan Almıın • 
lan tl'kip ve imha ctmekt"dlr. 

o-

Vargaaca ile 
mlcadele 

(Bas tarafı l lnchlc) 
müeyyideler konulnnı.,5tur. 

Bugün bilinen hala~at piyasada 
mevcut olduğu söylenen bı.rçok 
malların ghli depolarda slok~ulnr 
elinde mevcut oluşu, bunların knr:ı. 
oor&:ıda, ge~ mikyasta ve yU.k -
~ fiya.t.ıa.rla. almıp satrıaığulrr. 
Bunlerm bütün muamelel~:i el ııl· 
tından ve fatur:ısı:z ~·apıldığwdan 
kolay me~dana çıkmamııktad.r. 
lfcvı.'llt fiynt müra.1mhc tc ·kUatı 
<la gfali stokların meydana r k rıl~ 
ması ve stokçu! rh mücadele ic'ıı 
çok geniş imkanlara malik değ ı -
dır. Yerıi i~r:ıc te ili!" tı gizH &' , • 

!arı sistemli bir ~ekild" t ki e>dc
"'ektfr. 

-0-

Arjant'nde örfi idare 
Buettos Ayt"e!I 17 (A.A.) - Cnrnhur 

rei:ıl muavini Ctıstıllo nazırl!ı.r mecll. 
al toplantısmm sonun ;.ı. bütün Arj n. 
tin lopraklarmda b ı n<lo.:n ıUbar n 
örn fd:ırenın ytınlr a e ı,lrdl L"li a. 
zct cılcre blldlnrıl Ur. 

iki kltlllk Japon 
deaızaıtıları 

(Bıtıo turarı 1 iııcidc) 
I~UçUk den zaltı gemileri lllzumun • 

cıa kendi kendilerini lnllrip edebilecek 
bir tl tle mllcclıh z 1 r. Küı;:uı. den 
ttltt, ba'ltarafındaki bir elektrik bıı.t r. 
yasına bıı~lı 150 1-: 101uk yükse t lntl 

Japon 
Bahriye 
Nazırı 

Amerikan 
üsleriAe 
yapılan 

bask~nları 
anlatıyor 

Nazır üç büyük Amerikan 
haı·p gemmnin muhakkak 

olarak batırılJrğını söylüyor 
l'okyo, 17 (A.A.) - D.N.n. 
Ba.lll'i.ya nazırı Amiral Sl:hn.'\da, 

.Ja.pon diyet mcclisinck-. Japon kuv 
•-etlerinin kuvvetler.in ıı H:ı,vay. 
Vn.ke. Mıdvay adalan aıe Filipinler 
ve Malezyaya. karın yaptığı har~ -
kctlerc ait izahat vcnn:i..C\tir Ami -
m1 Shimada, Japonyanın bütiın 
cephelerde baskm tmı.rruzu yap -
mak suretile deniz ve aıaYn ü.!ıttirı
lüğünü eld~ etmesinin f'Ok ehen:
mi.retli olduğunu an!atnu~ ~ e bu 
baskının muvaffakıyetle baıı:aı ıl • 
dlğnu belirbniştir. 

"Da.ha mubarcbcnin b:l9lang?cm 
da, Japon filosunun ikuvYeUi tcdt."
J.ari, Ea.bl\lı."It ilk sruJ.tll'rinOC rcar) 
Harbour'a. taamız ctr.ı.iE;l rd.ir. Eu
r:ıdn, tam taarruzun y:ı.pı.'dlğı 81 • 

rnda Amer.i:kanm 8 thattınnrp ge -
misi ne diğer büyük deıniz birlik -
lcrl t.oplannuşt.ı. Japonlar bu taaı
ruzda ilç büyük muharebe ~cm.isi 

batırrn kır ve diğer muharebe ge
mi.sini de hasara uğı :ıtm:~ıııı dır. 
Döıt kruvazöı-e df' l-"~l '<eli ı a -
b tlcr olmuştur.'' 

Amiral ~!ıimndn, Honolulu ci\·n 
nnda bir Amcri!mn t~yynre geıni
si.nin muhtemel ol ı ık b:ıtı,.·Idı -
llI i''i\"C et.mi tir c 

B:ı.hriyc nazrrr bu miın1J~P.be' I , 
Pn.sifikteki Amerika filosunun mr
l•nrcbe kuvYetinin iruha c::' mi~ o.
duihlnu mufıahede ctti!<tc:ı rnnıu. 
,.ö;. le dcmi~tir: 

"MidVRv, Vnkl' \"C Gunm nd 1 -
rma ayrıı z:ımanda. .}< n.ıan tn N l!Z 

lnr esnn.cıında dilfmlar.m bil'('o!t t:w 
\"t>rc!'i h.hrin (' I" mi. \'C lılı IM1) ~ 
.,, mi!::ı b:ı.tmlmL"'tır. Bu ha. C'ketl .... r 
neticcsinrie, 10 ilkkiın'.lll,l:ı Ham\ 
adalarile doğu As)n :-rnsm !.,ki b'-
t!ın c.evkulceyı<i mU\ :'.\ !ah•· kc -
'luıi~ bulunuyordu." 

A~iral :Slıim.ad~ k wctli Japon 
tcı:;kıllcr•nın ılk:ıtanun fiuh:ıhı hh 
b. ' ır zayiı:.t verm~ksizin Lı iliz d • 
lezy::ısına. çtkma~a mm at '.l k ol -
duk!anıu bildirmiş 'c da.ha gt:cc -
ıen. Sin · ı u i "nd ve C:\ ırm.cl •• 
ki kı:ılalarh hnva m~\:llanlarmm 
tr.U\ nff k vctll b:r ] •:<ı ms. tDll ile 
taarruza uğradığını :::··~ lcmi:ıtıı. 

"8 ilkkammda biiyiik bir Jnpon 
iıa,·a tet>!tili Filiı.in nclal.ru r.ıd.c..-:.: 
lınva mcydanlarnı r .u.~:ı m '.! 

bural:ı.rda derhal 100 ~iü mnn tay
yaresi tahrip et.mi ... tir. Mfl · ~t p 
günlerde :\apıb.n m· ,;:eı r ı r -
ruz' .. ıla Man·ıa ve J""·n ıc c".:!dı ı ... 
.. nl":ı. uğranıı~tır." 

"l n lkkfınunda 1 . :ı • • uıı ı 
"mnı;nc ve l2 il.kıkwuniı mı cc r 

ı up 1.L'mlına n i\ r l'I~ rı'mııs ıı 
1 k haınul<' ! t.ncıımalttadır Bôvle e ,~ .. -...:ıa.k· J" ıon k 1 h · • ,., .. .,... l uJ ll \"C Crt ::ı :t 
l"::t ltc:ııll kendini hA.vo.yn ucurmo.k vtı. t raırkıler kn.rdetm , te lır.'' 
hut ' nil re ve 1 :n!ln hed flertnc t • 1 Japon bahriye n ırr h- 'zleı ne 
arrmıı N.lebllmek k blli~~lind..,dır. 'Bun şöyle de\·a:n et.nı.iş•jr: 
bn idare ed nJı:>rln. h dcflı:>rine ııı • "Du manın 288 tn)'"'ar il" bir 
m:ık l<;ln kendi ı nyaUarını bl • t hl!. dcniza tı gemisinin 1 a} mdan ron
keye )(oyacak kıı ~r tımıtslz hnrekcL ra. Rirle!':i c Amerıka" d \"le lez hıh 
icr ynp:ıb!l c k 01 ıınln"'Ja.-ı C"': ğı ıın l'ilipind tl iıaı-p kud et \ c han c
ın .. tlıyor. Bu kUı-tllt denız. tı 'l"In<ll s ııin l:nılmı oldu~un ı. mdidtıı 
b.r !!ubayla b r er bulunrna.ktndır. mulıakk . n ... zarile b~a}y.lfr 

Bu .ınr n kadar kUcUktUr l:l " r . Hongkor.:-a kırı;ı S i 'tkıin~nda 
h ., n ·v tcs:nd t lı\· 'n l'l"' nt?. J :ı "''l\"~·e ı i 

ddctn lmrlnrma ııan:.l 1 ı. tnrn • ııı o l:ad:ır mU\nftnkı' e -, 
le yanılmı tır l:i. bu Jmvvet!cr ıkı 
g n sonra Hongkoı J ıp:anmm d~
ğu meclbatne ulaş·rıı bulunU\oı • 
!ardı .• , . . -. f 
r nktcl:! gemiler c' l.l c bi tm·• 1 . 

Kalinin, 
lngiliz lno.iına tebrik teı.r"arı 

,c>nd«di 
l~, 17 (A.A.) - Sovyet 

• Ru.-:.ya.~~·(flll'a reisi Katini 
ne. ~ puıar gürfi. kırkaftımır 
yıl(fönümti JTÜllME~ ~ 
terô kıralı ma.~· alt.ineı l.Tcılg'a 
ibir teb1fk ~t göndeımil opıe 
majeste kral buna ()eftp l"5'mit 
Jer.dir. Sov)J?t devlet rcieiuiıı: 
Buyi,lk Bıitanya im.pe.rat.orlviu 
~d~·ıet ı~isi~ tebrik ~ı 
gondenrcesi ılk .. defa ~~ 
bir teze.hürdür ~ıfll!F-... --o- "~ 

Pearı Barltara 
taldlilE lleretı 

gltllfor 
~ .f!. ( Bef tar.fi ı lnelı1 > 

kifllik 'bk' k<ımMıyon teİkil edil~r. 
Beyaz •rayda aöyiendiğine ll'Öttı 

!'Ju koniliyon bugUn tbplanacak n pe.11" 
yakmda Havay·a gu'!ecektır. Kon:ıls • 
venda, Anı!!n'kan ordusunun melt ı. 

b r korgeneral, ..bir tutgeaeral ve tkı 
tuğamiral vardır. ~ .r~ r 

--o--' 

RuzveJte fevkalad 
sa!i.lıiyet verileli 

'a,ifıgtoıt, J7 (A.A.) - Oft: 
Amerikan meclisleri, RuzveltAI ıaa.ıp 

m\1ddetlnc !evltalt\de sal!.hlyctl~l'. H. 

ren kan m·ı tasvip ctmiglcrdlr. 

Hamlet davası 
(Ba!ll tan.fi l kıeide) 

napirda, Cetillcttin Ezinenin ma· 
k "111inin .ıxi ci b&nı mtHıtchzi o • 
maki~ beıT.ber bi'r tenkid oldııjuıı. 
dan hakaret eayılamıyacağr, Muh-
:n Jo~rtu~rulun Yazmrun is"' Ce -

lit.lcttin Ezıneni~ ~ın i9t.ihdaf e
öilcrc-lc keııdiMıe hakaret tefjki 
ettiği, ra;.~t bunda ~ıd'tlctle tcnlri<i 
ı.-dilcn san:ıtkarın tccssürünün hie
ı.K'ldildiğj, Peyami Safarun bıriacı 
yaz:~ın<b. ilmi '\'e edebi b'.T tenki~
de kl'Uanrlmıu.ıı IJ.zırr..gelm o jektif 
k~Hmelcı 1n or"'ma f;ıkıldığr Ye re. 
ji!'i.:ire haicc.rct ediMin, ikinci ya
n<!mm i5e m'zalıi bir 'azı o1dttğ•. 
l Mı:arct tMkil etmediği l>iklirlh1tek 
te;çdı. 

Pc\ ami Sa.fa, bu rapora f.tireıı e
onek d«ai5ti:r iı:i : 

- Ehli \'Ukufun Mıl&.hiyeli yo«. 
tur. Da.h•li~ eci b:r doktor göa ıı.. 
ta.lığından n.n!~·e.madığt gibi bu eh· 
1. vuicuf dn. bu meV7Al<l3. beyanı mii
t:ılea c<ic~z. ~;·r ne kadar elılı 
\'Ukuf edcb;), ~ rdan mfi.i ~kittr• 
~c de tipatro ıhtiHs jşidir. Tiy&ı-
2 odan n.nle.mak bQ.11.ka. b'r iı.Ur. 

B:.ır.d ı1 nra. Pe) ami &ifanın 
~wuka.tı r-5"!. almıs. haklarında ~ı. 
loan <hvalarm tevhidini js' r. ·~ir, 

Bunrh~ so:ıra mahkeme celııeye ara 
' rcrek mu :akeı·eve ~kJlmittlr. 

G.,z tcm!Y. ha.s~uya ' ld! l .11aate 
k d:ır nıliz 'k r~ d vıım ed yordu. 

POLIS'te: 

iki çocuk birbirini bıc~kladı 

Be' o~lunda Yeu~hiı Der bo~ u 
1.:ad<les.nde ktthv"rfük \anım Ah • 
rıın oğlu Ke •• an lle S'lzbdcı e cad
c!<:sincie ıo r.u.-n:ır dn kahveci Ab
•ıı>.'dm o~lıı Ali ıı.rn.nrında 1: ~an 
1 ır miınak-ı r."l c i kavgnya tu
tu.ç:nu la.rd.u. Kenan 1 ıc:ı ıı ı re .. 
kere:!< A'hi s.-:.ğ gö .. uooeu jaıala. -
mı!!, Ali de K•'nRnı soı ba~~-ndaı 
\ nralanufJlU'. lkı 8~ıçhı ~akalanın~~ 
t.r. 

BİR J\IZI~ IiOl..l l\IRJl.DI 

ı-;:ı;tı!_lt('. Bahan• c caddeeiııde 

kontrop:ak faJ:nik6Aflldn raiııo1a11 
): oi-gi l·:;-.ı Krnl: n dun b lırede ge-
7.crl..~n a:--a.;'1 kayaıa.k. oıi.<mıilş, BO 
b.olu 1 r -ıl:n· ·tır. Kralyl\ Cerrahpa. 
. ı ın!'lt ncsı.ıe k ld-n m1"t n·, 

Kanije 
Muhasarası 

namık Jcemal'in 
• rMtqtvUNS ._.. 

nntı !4\ ~~ 
h>V71 TPrf \"AJ\0 ~ 

""' ı.ıt.Alw-Jftıs bftlnnur. 
rllc harekete ı;cı;;m kt 'c tlc U \,..._.._ __________ _. 

ıııll auraue gltmekt.dlr.,. oJ 
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Yazan: Mahmut Saim Altundağ No:32 
· Ne diyorsun, Mahmu"&.cuğwn. Sen olsaydın vallahi öl. 
üıtün. Ertesi sabah araba He iki kiıi gıtldi. Arabadan 
diler, biri benim y'°nuna geldi. Yatakta yüzüme baktı. 
.i vallahi .. bu değil .• ,, dedi. Heriflere arftpç.a bağırdı. 
irrdı. Onlar da süt dökmüş kedi gibi ses çıka.nnadılar. 

ı~souıVDA Eln :\Dİ 
HAZRETJ.F.RI 

J\:ansına: 
- öıt i mü? -diye oornu:.n~ m 

nn? .. 
Kwdmcnğı:ı: ağ7mı öı.irt elif m'k· 

ta.n nclı: 
_ A. .. Ne~·e ölaiın .. Ali h \ ;r. 

gc11in.. e ks'rdC!!im.. ğttnİ hn~·ı a 
aı;aamı! .. 

Ben de söylediğime ı · ·n<>u .:>! 

lsta.nbul k:u;::)n bız kcPÇ('.. H • 
diye fmarotinin a.§Urc kazanın -
nohut tanesi nr:ır g'ibi, üç gün 
·gece Süleymo:ı Tevfik B:ıbavı 
tdı'.<. Y ~r ı.ınnlmL~ yere gcçzru,~ 
liba.. ne cvınd 'ar, ne bir ycı· 

öuın ya... i' ı t.cn ge••ti. 
- B z'm Sule;rıım!l Tevfik B - Baba, l ~a yava:ı b:ı.ı 'l oynat .. 
• ı g· d ~. z vat mı? tı: • 
,__ O dö!'t glin CV\ ı - Öldum, lw:kiirnten • öldı.iın. 
le. Qnd 60.ru, mc;:ıd n {,t"' .. FaJmt me?:ardl. im.bul • etmediler .. 
ıcit, Belki ha.stadı , e·· ine b km. eri geklını.. -di) c inlf'dı. 
- Iivirı ele Uç eccdır ,..clmı - Ne odu yaiıu? 
rmu ! - Demedim mi be:ı ~:ın11 '?-Ya 
Agop Efen< iyi • ıkı tıl'dı:m: senin yüzünd n ndnm •uıı1 ir eh-
- Ah 31'., n il<'sim ben? k )i;ııecc{!lr.ı, )a luıpisl~nncsi 
~8.l"&erlli b 1 '; t u ıt"" dıye . oo:lıyac:ı.t: m: 
emlnrl.a. l.'tiı:tı • ti. ü cı.Aen: - Albh al!.ilı .. h::ı: de di.ı .. t gün. 
:en ak~l'n!4 ge''Jim . ., de i. H dür seni arıyoruz. 
~ bu l8.f1 ede: ıtcıı t ' ı 1 rıı - Dinle b. k. f' ıı ~ııi ) zıh • 
'i öteki ı>lk a.-;ıru 17.ilne b k· ne) c bırolup ı;1ttin. Bir sn " r,\jnra 
, GUlilm "'<i gocuk ı her"f g ' i. s;ızue K '· 
~ i ç • c !l .ll c jı , mek cerili tüccarlnrmı . IIn.ll rıııi ıı:.r 
n eytruun hocr. 1 0 ö:ı:lim tutmadı a.-na, iman t-:u ,n 
- N ı . · ml 1\.i , ı ~ ile bile aldıını)ornıuş, Be:ıi Ma!ı. 
- N b~)·m b ., nh~ ... ? 'J' " mut Saim zannet.tiler. Zaten t .. n 
4ltnTll afü~J öpeyim. J enim 1 • } illin Vc:Çhite kenilirui ('yJc takdim 
tim ' :rdxr. ı:~vct. il d ntl ı 1 ~ tim. Kn.ysc'ltderı nısl eCLİl' • 

<az gö•Um tutmn r. 1 ::;;n )• z·. mi l~r. Zekeriya köyünd~ ::ırdıyr> • 
tnc• l;:apalıydr, A ::ığtd:ı ıta.lı\·edc leri v&rmt§. Beni vekil tı:yju edi • 
urup birer k::ıhH• jr~·1er. Slr.ı 'orlar, )iiz lfrıı. dn avans v.:recek • 
&.ıedilcr. Ccpıcı nJc "'t ör - crmi.~. Yüz lirayı çı;c.arıp m .,3 
An. A.m3 •• keı 1i k ndiıne: "A· ı,stünc koyunca vklnlau:n :...cv5cdi. 
o! .. ~bo.,w..l k i t me . n I~vcla parayı S3ğln~ :1'.'fnletc t:ıp 
, Ka,scrden "cl':>ıl. r~ • clbetto tcdeylın diye yelc.,ımın ı cebine 
cinas yoldan "fnı h ı .;e' nır~ ' ~·orleıtirdjm.. 
:ürn. Mct:meU. f..c·z •. neml min - Şimdi para sen de ıni '.' 
~'ri harldin muhafaz:ı ettim. 5.im - Blrakırla.r mı hlc .. Snntuninc 
ba.bc-ı. kayboldu. ııc oldu? Den kadar gc.'i nlclılnr •• tıem d n "Stl? 
na blt' ~Y soyle')·im ? Bili in Sn l>öve döve. 
11 serJ severjL1 . .F.leki zabt,ı.y.,:e - · Döve illi\'e mı? 
:lip de "b: 00 l Joo. u . .'' ! .an - Din1c. .. Zck~·a. li>yUndeki 
rieıı •'ya ölü-.ffünli, J:3. diri ını c·. ~)'U da. bana teslim edecekler 
r" dlJ ,1J.]Jahi • cnı yakala.?lar. e yamı ~ ı;\&ya. ilk trenle A· 
payı ~iylnc.es ister .; tem ı: ".lo,. • <l.annya gideceklermiK. Gönllimdc 
ııı ben öldürdilm'' diye bn.ngır tuhaf bir U:ıUntil \'ardı l'a .. :ı\'cysc .. 
~ ıoo.ğımsm? Hem ben s.ıruı .Yüz lirayı da. bfr türlü gen vere • 
• ~ sôyliycyiro, o ~d m bence~ 1 ıedi'D. Kalktnn, Aı"Rba hanının 
bir adam d i i.. ~en y ı·a.pısmda bekliyormuş. Tam 1ki 

ıt tane ka!ıve içH. O ;cc~i "du. 1 uçuk, Uç snatte 7..eıreri)ra köyü.ne 
ra yaZln" <lcd•. Sonrıım pıınwnı " rdrk. Köyde ağıl gibi bir Ycıe 
.cybıcea: •'Ben onu"l J s1bm.ı o • roıba.yı çektiler. O sante ""ıdar be
.kıt J;ômUstlim" dı~ c h p i.:.m.dcn ı imle nazı'.t bir 3drıl<l . ·cnuş.an 
r.:.tz • .Agop Ağanın ahr lıi bir- yer- t •ı ad~m.larm birdenbire ta\'lrln.rı 

! kaln· b:ıbı m~ a k mtlmuı.. < eğişti: 
na ~n ) ,lıınm b:ıb:ı:u • - İn b:ı.k!ılım rezil herif, ura -
11 a.nma üfilr otur !,1 !.. hı.dan a,ııi;rı ! .. 
Gözüm.iin önüne bütün m01".uıet Demezler mi':'. Şa..5f?'(hm, tutuı • 
~e Ebülhilda gcli)or .. bu adam c um kald:ım. Birim ya.kanııı. ya.pf6 • 

jSnayettcn .korlce.r mı? Bir h:ı;:ı;n.ta lt. Diğeri bcl.ime bir tekme indir -
~'mak oı.'"lln tnyicnrıi üryıertlr c l. Teker m-eker ar&bodan nşağı 

i? <' ..velA cebimdeki yüz llre.yı geri 
Aı:3ıba Süleyman Tevfik Ba~ cldllar. Ondan l!Onra beni kömür • 
ooiDı yerime bir felıi.kete Jl'J kur. ilik gibi bir ~ koydular. İşitti • 
an gitti? Nerede a.ramalı?'Yahu- pm kllfilrlerı yediğim daya.klan 
d. :Qlıll.§e.tlıldarınI mı yOkla.tmalı ya.. hir tAra.fa bmdtalmı., ölUınlük, di .. 
1ıbbi ! .. rimllk bi:r yüz lira cebime girm.i§ • 
BC(liınci gece, evinde: ti. O da gitti. Ben ~iın para;, 
- Baba burada yılkarda yatı • ~ nzıhanenin çekmesine kilitlerdim. 

Jr, dcdile!'. Üç giln W; gece sudan başka bir 
Aııladrm. muhettak postu kı.ır- ~ey vç:mc<liler. Ben c.mıı.n ya.bu .. 

\nlllttt. Belki de mapthğa kadu fiıZ mUsliman değil mitıln1z, n~lık • 
dip gelmek sureWe... tan ölüyorum! Dedilçc .. öl .. geber, 
Mettah Kômnla yuten çıktık: nooi Yahudi ma~tlığma gömcce 
- Ge~ olsun bey baba .. ı:co. .;iz, dtyoriardı. 
l~ olsun.. Ben gWmeğc be~, o devam 
O ıwcta l:Slüm halindeydi. Ya.ta• etti: 

ıı:ıa uzan!nI.' ya.tıyordu. Rahat dö - Yahu .• ne gıilü)oı'Sun .. Mah. 
eğinao çenesi bağlı yatar gibi t:• :nut Sa.lmclğiın.. bu hale ins::ın gü. 
anmıştı. Dlldlat ettim. Çcnesl de lcr mi? 
ı:ıağlı değil mi.. apw :l\;fk kaldı. (Devamı var) 

- Tabiri brtaralım, de. 
li: O bir vezir oiludur. Ya · 
lD Sultan JCutbettin ODU af· 
ederıe, sen de ihya olursun! 

Zindan bekçisi, Nurbaba · 
lan hotlanmadıiı için, T ahi. 
e yardım edec:efini söyledi. 
;alih ona kıymetli hediyeler 
ıerdi. . 

O ıece Tahir yalandan ze· 
nirlenip ölecekti.. 

Erteai sabah ceaedini bir 
ahuta koyup: 
"- V uiyeti var, c.eıedini 

!ehir mezarlığına gömecek · 
ainiz !,, 

Diyecekler ve bu suretle 
kaleden dııarıya çıkaracak · 
'ardı. 

TAHiR OLOYOR ! 
Tahir o gece "ayku ur.aya. 

rnadı. 
Y "'landan ölümünü dütün· 

.. kç:? eerçekten ölecekmiş 

.... ; ı:.,·.r~i. Fakat, M•atliıi-

ne bir ıün önce kaVUflllak ih 
Limali ona her 9eyi unuttunı· 
yordu. 

- Her tehlikeyi aöıe ala. 
cajmı. Allah yardımcım ol· 
~un, diyordu. 

Ertesi sabah erkenden Se-
lim, Tabirin hücresine geldi. 

- Hazır mısın, Tahir? 
Tahir ıülmeje bqlııdı: 
- Azrail gibi canımı al • 

rnaia mı ıeldin? Ben, yalan ... 
dan deiil, ıe~ekten ölmeie 
de hazırım. 
Dedi, hasırın üstüne yattı. 

Selim: 
- Bundan batka kurtuluş 

yolu yoktur, Tahir! Taham
mül et.. Sabırlı ol ! Şu zindan 
dan kurtuluncaya kadar hız· 
h nefes almamaia çalı!! de· 
di. 

Bu sırada Salih de Tabirin 
hücreaine gelmitti. 

Tabiri iyice ,.atmp ~ene -

Yuan: A. ÇeJt()IU 

Rusç:adan cevircn: f{"n·rt I.iZnd . 
I\o!ej katıbi Ycfjm Fomiç Pe. 

ı-ekladın, Noel ge<: si yat.ağma 
yatarken kendi ı i mahdurlyet 
\'e h:ıtt5. luı.kar<'te ıığrnmn h·ı 
insan ~ibi Mssedi m ~u 

mırıs:, ood n bu .Radar kü~
kUn olduğunu sorduJu .zaman: 

- Beni l'ahat bırak, hr:.ı; s 

ktn'\ et! <l iye homurda.n<l1. 
• 1esclenin•iı vüzu ı:;ıı idı K ndi 

nleyhindc bir Çok nahoş 
0

YC h:ı 
ka. .,.. . n. ız F. yl "r i. it.rn ::1 oldu~ı,ı 
m•c::ıfırltkteıı 11 ... nüz dönmuı:;tü 
1'\iisrıf!r bu!undu~u tWdc evvel"~ 
ta ı ıı 1 n um••mi ehcmm' ·etinden 
ba.h&ıd lnu , cndaıı ~oma el ı 
rnvaş ~·ava.cı memurların tnh ı 
vn zı\ etıne geçil·m·ş 'e bu arada. 
ta.hsılı!1 pek alçak SL'v,yede bu
lundugu hu~"USundıı esef, sitem 
ve hn1..tıı i.c;tih?.a vollu sc>zler sö~ 
lcnmJ.ştı. \'e bundan sonrn, Hui 
~ u.dn butiin topl.tntılıı.rda oldnğ'u 
~tbı umuıni ın vzu bır tarafa. bı. 
rakılarak şuhsıyetlerc gcçıJmı!-;
tı. 
<~n(~crden biri Perckladin'c 

hitaben: • 
- l\li al oT"rak sizi alalım, Ye. 

Um Pomu:. d miRti. Siz, oldukca 
mühim bır me'\ kı ı: al etli yorsu
n uz ... 1n1ı~il derece!l'z n"dir? 

Pcl'(·kladin muti bir sesle: 
- Hiçbir tahsili.11 yok. HCJ'll 

bizim mesl kro tahsBe lüzum 
yo't ki, diye ccv~~P wnnişti, 
) ;mh ız .vaz, iate o kadar ••• 

:-- P~ ı. l anh§SJZ yazmayı ne
rcd"n ö~enritnı~? 

- Alı~ım. efendim.~. Kırk se 
nelik mc.nuriyct ha~ratı 7..arfmda 
insanın eli ah ,n· Tab'i ılk .zıı. 
rnnnlarda ~çtu',"hıı.ta yapıyor· 
duru, fakat onra te.crlibc söre 
göre ah trm ... Ve Şmdı .zarar 
sız ... 

- Ya tenkit jşaretleIİ" 
- 'l\!nkit işa.retleri!"de ~lrar. 

sız ... Doğru koyuyorum. 
Genç adam, bozularak: 
- liırn ... <lcdi, J.<"'akat nhşkare 

lık t..ı.h il derlek degildir. Tenkit 
işa.J'( tJcıini doğru koymanız kı. 
foyct etmez... Hayır, efendim~ 
Bunu bU~rek koyma.lı t Mesela: 
Yirgül koyduğunuz zaman orıu 
nicin koyduğunuzu bılmelisiniz. 
l!."'v .. t, ofcndun! slı:in 150) lcdiJ.11. 
niz ~··gayri auuri ... M.Una'k .. 
imla. .il.b.elik blle etm z. Bu m .... 
kine nıa.mulatmdan baska bir 
f}"Y dc~Udir. 

Pcrddadin ~ çıl~a.rrnaclı ve 
hatta. itaatkar bir reldlde gtilllm 
F.cdİ, (genç ..ı.dam ut3YI <lC'\·lct 
iiza ·r,1ın ~luydu ,e kcndic;i ·de 
kol J kiı.tıpbğine ha.k kazanmı .. 
tı), fa.kat §imdi uykuYa dalaı 
kcn, J>n-kladin'i~ lbutOn benli;.;. 
ni ınfıal ve garez kaplamıştı. 

''.Kırk yıl hizmet ettim, diye 
düşUiıyordu ve km~ baua ah
mak de.'11"..m.i§ti; §Ulllara da .bal,, 
mllne!r..lcıt olmu§lar!,, ga.yn §U. 
uri! .• Munakis! Ma,JdllC manu • 
lAtı... Hay, seni cinJer çarpsın! 
Ben, senin ün.iv itelutnde oku
ma.dun ama bu i§lerl ttCnden da
ha iyi a.nlanm!,, 

Perekladi, bildiği l*ilıl J:cU· 
CUrleri tenkitçi gencin ııdresıne· 
~"Olladıktnn ve Yorgan altında 
ısındıktan sonra sUkunet bulm"· 
n başladı. 
Uyuınağ& hazırı~: 
''&n biliyorum ... .Aıılırorum •.. 

diye dil§ünüyordu. vifıiil konu.. 
la.cak yere üstüste iki nokta ~y • 
mam, şu halde anııyor. bilıYo
rum, dernektir. ll;\:et •.• ~te ÖÖ)'· 
le, kücü.k bcY .•• önce yaş~ı, 
hizmet etmeli, onda.D sonra '1h. 
tiyarları tenkit ctıneie kalkıs. 
malı ..... 

. U>'llnlağa be.şlayan_ ~a
din'ı!l kapalı gözlerin~ önUndç 
atC§ın kırmızı bir vırgül• kara, 

nııll 00.:"im bulutların aıusın 
· d n J uyrı:k,lu yıldız gibi kn1·dı, 

Onu bir dığ<'rı, dahn. sonra bır 
üne·· ı takıp etti, ,.e biraz 

c. nr~ I't.!ı ' l:ıdin'hı ha' alind 
a ,Jhn r.u·ut~uz, karanlık ·zemin. 
dv ucu~an Yirgüller lrnynııı=ma~a 
> u;l dı. 

P rekladin. btittln uzuvlann-n 
u~~usumm k~iri nltmda tntlr 
c:r r~ha\ t gömuldüğün j }ıjc: 
~ederek: 

"Misal olar:ık su virgüllt-ri a
lalı:n dive cluı::ündü Ben onlım 
ı•1tiltc;iun ·ı biliyonın; ... ı:ğer is. 
tıv ısan hep i~ y r bul biji-
ı m1 ... Ve ... Ye bıle k, bo yer<' 
dc-ğıl ... Imtıhsn t de ,or ... \·iı. 
ctiller. Jiizumlu llizıımsıız her '"C
ı. .. 1 onulur T. htiratm n k. d r 
karı ık o !ll. ı azunsa o krıdnr 
l'Ok ko:-, nı:ık 1cab00.er. Onlar .. lü. 
kın 'v~ .• fakat en sonra konu. 
h r. J::f cr .\ azrlan tahriratta 
mcm•ırlar tadat ediliyorsa he. 
birini virgülle ~yııınak lazım ... 
Biliyorum!' 

Al ın virgiiller. pervane gibi 
dönerek bir kenara çcldldi. On. 
l rm y..,rine ate in noktar uçu
f'arak ;::-eldi. 

•·. ..t:ı,·a ~ lınoo ... • Nokta, 
ta.1ır'raı. n --onuna konulur ... D\; 
r n b r n fes n.lmak ve muhata 
hm 'uzune bakma.le icabe<len 
VC'rlerdc <le nokta vardır. Ktıtı
b n, tahriratı okuıken ağzmdn. 
toplanan salya.J:ırla boğulmama 
sı kin biltiın uzun cüınlcl rdeıt 
• onrn nokta ko)m:ı.k liz.ımdrr 
Bu ı ·aret, ba.~a hic -Oır yerde 
xullanı!maz ..... 

G ne virgtillcr uçuşarak-ı;cli. 
\or. Onlar, noktalarla karJSs
yor.'0 dönüyor. Percklaı.ıd:in. bir 
suıı.ı noktalı virt~ \e ü.c;t üste 
i ..i 11 kta gorlinüyor .•. 

Bıınları da biliyorum ••. di~c 
d · ünuyor. Virgülün kfıfi gcllJ!C. 
di~ı. noktanın da fqla oldugu 
y rdc nokt.a.lı virgW kullanma!, 
lcabecler "Fakat "ve" binaena-
1 yh., teİı evvel daima noktalı 
\ ırgül koyarım... üst üste iki 
noktaya. gelince? Üst üste ikı 
n kta, "apiıde. zikredilen", 
'' u kadar verilmiştir" k~limclc. 
ı inden sonra konulur •.• 

Xoktalı virgüllerle üst üste ıki 
nokta. söndü. Sıra sual işareUc
rınc eldi. Bunlar, bulutların a 
ı a.:;ından fmayarak fokstort oy. 
J amağa baA1adı ..• 

"Bunu cok ~ördük: Sual isaro 
ti! Bin ta.nesini getir, heps'nç 
:rcr bulurum. Bunlar, daima bir 
F.C\' sorulduğu ya.lıut bir kağıda 
dair malfunat i'Jte.nildiği zamnn 
kullanılır "Falanca senesinin 
tahsisat i~Jnsı hangi fasla nak
ledilmiş?,, Yahut: "Polis müdür. 
lüğu, adı g~ lvanovayı me\'· 
cuden izam kılmak i<:in icabedcn 
tedbiri ittihaz edemez mi? •. ,, 

Sual işaretleri, tasvib maka. 
mında kıvrık b~larını salladı 
ve derhal. sanki kurntnda ile ni
da bınretlcıine kQ.lboldu ••• 
"Hım! Bn tenkit işaretleri 

mektupla~a sık .'3tk kullanıırr ••• 
Beyefendi hazretleri!" Yahut: 
Pw:;n hazretleri, babamız ,.e. 
linimetimi7., <>..fendimiz! .. " Ya 
tahıirntta. ne zaman? .. 
• Nida işaretleri, daha ziyade 11· 
zunlaşarak beklemeğe basladı. 

Bunlar, tahriratlarda ... Şey, .. 
Su... Bu • ., Nasıl anlaıtayrm? 
Hım! •. Httkikaten tahriratlarda 

YAZAN: ISKENDER F. SERTELLi 
·.95. 

sini bağladılar-
Ve Nurbabaya haber ıön· 

derdiler: 
- Tahir bu ıece "~b

rem.. Zührem..,, diye dıye 
öldü. 

Dediler. Aradan çok geç
meden, Tahire iardllll ede• 
cek olan bekçi ile birlikte 
Nurbaba çıkageldi. 

Tabirin arkadatları yalan
dan ağlayıp acınıyorlardı. 

Nur baba, T ahiri boylu bo • 
yunca yerde yatar görünce 
batını salladı: 

- Kendi kmdiai ,iJ.IP. hi· 

\irdi. Atıkların &onu budur. 
Salih mahkUmlar arumda 

sözünü geçiren bir adamdı. 
- Nurbaba ! dedi - Tahir 

ölürken cesedinin tehir me • 
zarlığına gömülmesini vasi· 
yet etti. Kale içindeki bütün 
mahkUmlar senden bunu is · 
tiyoruz. Tahir hak &fıkıydı. 
Böyle bir adamın mezarı yer 
yüzünde belli olmalıdır. 

Kale muhafızı, Tabirin ö. 
lümüne gerçekten müteessir 
olmuıtu: 

- Mademki, son dileği 
ha,m119. Onan dileiini yeri· 

n re:fo \C nez 11 n ul .ı ılır? 
Dur bakı lrm.:. I' \: bir ltC'ı <.> <lii 
. uı C'I m .. H•m: 

P~rcldadin. gü?.l ini a tı " 
öbiir tar a..fm:ı duııdü. r kn.t gö?. 
!erini tekrar kao •anı <.hı J, 
ı '.nlı : zcrrıinrl<' '"' 11.? nidn. ı aret
lcrinin b 01 irdiğıni srordii. 

JJ:ı\"Cts z mi nfirl 0 ri hayalın. 
t4:n kovrnağa ~ ıı:oarnl,: 

'Hay, Allah ı· hr tsin ... Bıın. 
lnr ne zaman konuluyor? d ) 
dü iindil. Yok a unuttum mu? 
Ya unuttum. yahut onları hı" 
bır ınm n b-ulla _ın.,dım ..... 

P rcklaJ'n, kırk f"nclık me 
mnriyct ha~ atındn. ·n ~lığı b,i. 
tun ~ağ'ıtlnnn m .alını h t.n la. 
ına)'.;'!t bn~r.dı; fa ·nt ne krıdat· 
cl,i.,uı dii. almı ı ne 1,"ld::ır buru • 
tunlu İfc de m::ızic.-·nd hiç b r 
n•da i""nr · bÜI "lln.d •. 

"!\:e bi~im y! Kırk s ı e 
) :::.zdığrm ha d lıi~ bır nid i<-a. 
reU.koynlnrn s:m ... Hım: .. Fakat 
bu lfızun ş-cytan ne 2' .. 'lmn.n konu 
lur?, 

Tenkitçi gencin mu"tclızh an<> 
ı:i.ıli.im..cıi) t'n .suratı ntc in nid 
l .. li f arınm a.rkasındnn go. 
rundu. İB;ır tlcrd gi.ilmeğc baş.. 
Inmı!'.I. \C • niha.~ct bir tek koca... 
mnn nida ışnref ne kalbolmuITT:u. 

P"'reKladm. asmı i i vana 
s 11 eh 'e gü~lcrini ncb: 

"Hav, \il 1. hretsin ... 
di.:SÜDdü Ynrın. saba11 duasma 
l ı lkmak 1 ım, halhukı bu ... y 

n oyunu hir t 'rlü kafamdan 
<'ıkmıyor,., Tu: Fak !. ... Ne zn . 
ma.n konuluyor? Al s na ahı:. 
k nlı k : 1 ı::te tccrubc ! l~ ırk sene 
ıc·ndc !:ıir t k mda . areti yol·! 
lln? .. 

J'cr\: ''1aJ' .1. h c cıkardı 'c !!:ÖZ. 
ltı'ni kapadı fakat kapamw;ıy
la. , çması b r old ı; muazzam ni. 1 
d ic:-r.r ti. elan karmıh1 • zemın. 

de dur..ı; o~u. ı 
"Tu ! .. Böyle devam ederse bü

tun ~cc(; uvu\ amıyacağım,,, 
.Fn -at di~.,lük~e pamiyondan 

me.zwı olduğwnu söyliyerek 
t)h'1.lncrck knnsıntı. ba.ıı;vurma~a. 
kar, ı vcrd·. 

- :Marfu ka.! Ruhum, kağıt
larda n da i.,.areli ne zaman kul. 
lamlır. bili or musun? 

Bilrn· z olur musum! Pa.nsi.
\ 0nda. v ~r ı: nE>: boşu boşuna o. 
:mmadım. Bütün grameri ezbere 
biliyorum. Bu işaret hitaplarda, 
nidalnrda "e memnuniyet, infL 
al. c. ,.·ne;, hiddet ve sair h;slcr 
ıf?dl'! edildiği za.'Ilan kullanılır. 

n. çıkarak 
' ı z'lll1an ar 

nida i aretin 

un P rck 

12.30 pıozram v m ml 
n 12.aa müzik 2.4S j 
13.00 muz l 14. 00 

Peraklad;n: 
"Oyl~. diye düşündü. Mem. JST 4.N13UL BELEDiYESi 

nwı t~ infial. şcv!nç, hiddet i~·l ~1 t ŞEHiR \"C .... air hisler..... ı Ti SU 
Kolej k:.tib:, düsünceye daldı. YATRO 

~~ı.~1~~~~fn1e~~~k:. ~ o~~-UA 
C(> 1''icrrt \•nz."ntŞb, fakat hiP b;r n11ı Aiqam ıf IO da 

~atır; vav hatrrlamı}ord~ ki, Müthiş Aile 
mem.ntıniy<"t. infial yahut buna btıkW •>MldelılDde 
bcm.er bir ~ ... ı 'fade etsin... KOMEDi KISMINDA 

''Vesair hisler .•. diye düşünJ· Bugün onııcııız H de: 
yordu .. Aah.riratıarda hislere lü- ÇOCUK OYUNU 
~.\'ar mı ki? <?ı:ılan hi8'3iz 1 Akşam 20.ao oa 
bır ınsan a:ı. va,.~b l:r ... ,, 1 • SAADET YUVASI 
. Te~itci ~encin suratı. at.eş~~ ------------
ısa.ret.in arkasından tekrar go.. .., ,.. ,. ,.. .., ,.. ,... ,.., ,.. ,.. 
ı ündu \'C müstehzi. müstehzi gü. ~~ ""' ""' "'"' _ 
lümredi. Perekladin do~ruldu ve ~ GOZ HEKiMi ~ 
k8fY01a~a oturdu. _ ~şı fena ~: Q,-, MUTal R. A vdın ~ 
Jıa.;dc agnyordu, so,gu:. ter da n· " ..._ ,J;.1 1• ~-"'k ..__ ---.. 
lal 1 d' ·ı •..t• ,. u-c;.lv. o a ....... apa..., ... m -
a~ a nın.n ızı mıç.ı. ~ '1n. ı. rcı· cıw ~ 
Köşede la."11ba yanıyor. cşy~ ~ 

la.rın intizanu bayramı hatırlR- S~ -~~~~~N-HNC2rıR~ 

ne getirmek benim vazifem· 
dir. 

.Dedi, yanındaki bekçiye 
Ta.birin cesedinin bir tabuta 
konulup şehir mezarlığına 
götürülmc:sini emretti. 

Bu meselenin bu kadar ko 
Jay biteceğini kimse ummu. 
yordu. Mahkfımlar Tahirin 
cesedini yıkayıp bir yatak· 
çarpfına kefen gibi saracak· 
lanm söylediler. 

Nııırbaba in1iyerek hücre · 
den uzalda!tı. 

Bir tapu"( getirdiler ve Ta. 
hiri"giiya gasletmiş gibi gö -
rünerek, elbisesile beraber 
tabutun içine yatırdılar.. U· 
zerini ~llarla sardılar. Tabu· 
lun bafta1af ından bir par -
mak 1Lrabk bırJktılar. Bütün 
bu İ!leri Salih yapıyor ve kim 
seye bir şey sezdirmiyordu. 
Kale içinde · Selimden ve Sa· 
lihten batka · bütün mahkUm 

lar bile T ahirin öldüğüne i -
narak ailıyorlardı. Hücre · 
sinden. kald'ırılan tabutu el 
üstünde büyük kapıya kadar 
ta§ıdılar. Bundan sonra mah 
kiimlar bc.hçedc kaldı .. 

Nurbaba, Bekçiye: 
- Haydi, semtten birkaç 

rençber bul .. tahu\-u gelip kal 
d1rsınlar, dedi. 

Bekçi kale dııına çıktı, ön 
ceden hazırladığı dört kitiyi 
getirdi, tab-.ıtu omuzlarına al 
dılar ,.e bu suretle Mardin 
kalesinden çıkardılar. 

Tahir şimdi !alla.ra sanl • 
mı§ bir tabut içinde kaleden 
şehir mezarbğına dojru 
dört kitinin omuzlan üstün 
de · ıidiyordu. 

Tahir tabut içinde ı..li 
kendine: 

(Demtı1'' 
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1111111* JS ıb ısı nrıı. ter,,e,,... ıına. 

ıı ... Mıımne ~df'f1tH81 
WL 1 W 'J'SKLtFf.IJIU. I~ .\1' \ 
llA, 1" \ l!:RMF.. \ LIM. s. 1 1 ~ 
... Ueari a.lliytıU bıt!z oı.wıy•n ırn. 

~- illlll•r pa.ruu atı1Jrolunıır 

Ellleıune tekliller.i: 
~ Y11. 36 ort::ı. bovlu. bafık t'I ınık 

kata f/:l • .. buğd y rcnl>li. hatıl in· 

~iın·etııınlık v~ tleıılı1atörlük yapmalı 

ı emektedir. Glinde ~:..S ~aat <;alı~a. 

) .r. (li .. ';'l<t r 0 n uııe müracaat. 
:f. E,.kl yazıyı bıle!I. askerli itle ıllşıı;; 

olııııyıın ~ı:r b'!.y reID11I ve uuııu.:~ı llP 

.rclı:rde kalör!Ceı cil !; ·ı raoıııktı.uıır 

.::!~ktı~l:.ten ve terko0 musıuii:.~:ın !?.; 

• ..ı.rulr.nd•.·n anı ar. Ar1~·~ Sı:ltanah. 

rnet park kar.~ısıoda l•R-•l'lP :)tı';.:it Lilı... 

iye rtıliracaat. 

ff ABER 

··zevcim 
Gözlerine 

A-leml il-:tt~lar, Belgevşekliği ve 
z~;fi~·di umuoıi)<'YC knrı:ı 

GLA~100KRATiN 
Prof. Sleı·ı .ı.::h'ın tcrkib!dır. 

ı ı ı~ ·et" ile lrutusıı 200 kııruş 
l .... 

UFAK MEMUR 
ARANIYOR 

't7 ~-1941 -

ile sabah, öğle ve akşarrı 
Her ~·omekten -.onra gtiede üç dete nutazamıın 

ıfüı!cri!H:ıı:i fwçalavınn. 

açlr, orta talu!illi, ev kadını ine ı u!i• 
lu. ş rdl , l a. bir mUcl<'Pt mu flc! lı • 

ya.tında ve r yoda rr>lf!) fi';. tenliı .ıı: , 

a iecrer. dul bir bayan. y. şı ıle rnüı" . 
ı uıp ;,.akı.ıı klı ağır lıaıılı. ennı- ıııt'!r 

!Jut., namus " .. erefıne itıınet edılır. · 
devlet m nrnru ve· doktor ı lr bayla 

'f. Türk<;"'. aımaı:ıca mutıabern.ıa v{ı. 
~ll. liAI ı ue!"cCC:de tran~ızca konu~an, 
ıaklilo yazan ve ask , l!ltle ulak:.:,ı 
ılnuyan ı.ıır hay l.~ a:anıal;tnuıı. fati. 

l!'i y.ı.,..ın t l.·ım r 111< ı eya ortn t ~h. 
Jırı bitirm l 1>:r !". < '< ır.cm ı r n ima. 

cııhtı . n· .. d po:>-ı M hmet 1brah ın 
Y• n po;.t ., cadcl · Mcrcanof tıın< 1 wa••=·~~SIJlmllJJIWili&~!l!i!Ellıif,ıı s n nıod3\,\ nmvn.fık S!!IRIWBllRIMlllllllll•ii•ll 

( vlenmek :stemektcdir. Kısa boylu ve 1 
ııman olmıyanlar terci ı edilır. Fo • ı 
totratı M~nek 35) remzınc mUra -

nıer (Hor) rcm?.inc mllracaat. 
* !!S ~-Eı~mrlıı. asJ;:erlfü!e nllka9ı ot. 

11ıyıı.n b!r :;en~ alle~ilc blrlıktc ::ıpar
tmıan ~ıtpıc.ılıgı :ıırarnal<tadır. (;o . 
cukıa~ı yo1ttur. ( T.S.) remzine mrıra. 1 

caat. 

z f'Vl'ırn "tıı• "ld· qakınız nasıl 
<l"r bir tıarı· • 'Tlı.\•allalc 

kadı:r,. 1ıvor ı\n. rııdıım? 

·a.J< •kı ·1" kadar .,·vcı 'llnmıda \'C 

goılerrmlı· 1ğzır.ıı1" -trafmd<• Cİ7.8İ
ler ,,.,. 'lııru,.ukluıtlarım ~·ardı H:ı· 
lukateı 'Yaşlı. ~örunuyordum. 

Bu,ur ·~ı· "l•ı•uı rıu cıııtıler.inı kay
holdı "" ~rltad~şlıırrır• lnr ı::enc 
klZIJ• •ılll• ı::.tıı parla!<, ncmım ve 
vuırnı~all <ıl::ıı. ·ıldlııw takdir lla:G.'l

rıı,. ">aKı\.,ırl:ıı fic• ak~am yatmaz-
1ar. t'\f\'•'• ~ılo ı;:ıdas• olan pembe 
renı.telt• ı·oıta.lı.ıı• ıtrem!nı kllU:ını

vorım. Terıti.bindl'.!' V'iyanu Ünıvcr
sıtes• pmresorıer ıııdc'> bin tara!m
'i<!ı ı.eştedlleıı ı>cnrliğin kıymetli 
''" r.azıı.ı ce\1ıcl" nl:ııı "Biocet,, \'ô.f

jır Gunduzlen <!•· cıldi bcyaı.latm 
vıvnuşatar. ,;ıy:ıh noı<tal:>rı gideren 
'~ 'l<;ı:I\ nıesamelerı ::.ıklaştıran be
'"ı renktclu Tokalon kremini kulla-

fll'MWl'M iP a&LC44WWWW 
J) o h ·ı (J ı: 

HAFIZ CEMAL 
"LOKM.4.N HEKJM,, 

1 iJ tJ ~!i~r~ ıi. ~ı ~~lr~'~ !.~ •~ :~ı.~u~d~ff~ N~ J 1 
AHMET FEYZi'nin ASRI MOBiLYA 

S'wtiA&U!Mlli3iall .l\fağuasv1da.11 r.lmız.Allllfi-~ 

ce t . .. 6 t 1 :;. J 9 yqıoda ortaınelttebio ~oncı 

:,. Y ş 2 ı, boy 1,53, kılo Z5, açıl• ı' sınıfını kimııc:ııizllği yUzUnden bırak 
aımr !. y ııll göz\U, orta t'1Jsfill, ma• nıı~ b.r !:en<;: berlıan~ı tılr :•tc· çalı<. 

lrisi tem z bir aile kızı ac .. 35 yaşların- , mak f•temelt~cdlr. 5.6 ay l>ir otelde 
da, 70 lıra ma.ıuılı devlet memuru, al• alt,.~dan otel L}terlni tercih eder. 
l<ol ku ltmmtyttn, evine merbut, dlhi.iııt 1 ( t. OUTl:ri1z 26) remzine mrıracaat. 

alılAklx l>.r bayla evlenmek istemekte- jı 
lr. (17en) remzine mUracaa 65 :r- Lı.s~ mezunu, muhasebeden an • 

it ve itçi arayanlar: la.yan, esl•! ve yeni türkı:cyi mükem. 

* Li ti lı mel bilen. <.laktil<> kullanan bir gcnr, 
so mezunu, yzısı g z~ı. ııo.u .::ı- • . • 

9Gbılderı anl&)'&ll, daktilo bilen bir G() lırada~ aşağ~ olmıyacak bır Ucrot• 

U.\HILi\'F. )1( TEH \:o\Sl:-il 

llh·aıı~·olıı 1 o ı 
::.funy,.,nc s atıcri: 2,5-6.Tcl: :.!:.>.~!ıii 

&'lll!i ~bir iieı'eüe il aram8kta • 1 le mU~ıp bir ış aramaktadrr. (Sön. 

dll', {.A. N. 22) remzine Ddlrace&t. roez ümıt) remzine mUracaat. 1110-"70-•n.tır-·------!91--ı-ııııı 
• h • •- n Ulrkçe lJ'l. bilen ve :f. YilkS'ck ta.bsiı talebe.si bir genç, 

aerl daktilo yuan bir ~ bwsı:ısi haddinden fıızlıı. maddi zaruret içinde ~I 
bk md~ !e aramNıtadır. Yuıcı olduğundan tahsilini de bırakmak i~ 

,. • . · · "·"·'·ıf · ·-v~· · ' . . .. '.: . ·. ~· · ... , ' ··--:,,·~ı. ı.;- ~::. 1 

• "' .. . ·~ . • ... '•I" ,, . 

..aak ırumıetendf apart:ıman Z4/1 temediğinden, ııse ve ortaokul tarebc• 
No. (P.B.) .sine, evlerine gitmel{ §llrtile riyaziye, - 1 

• u.. bitirme ımtıb.l'nmda bir der.ıı. FJztk, kimya, tabliye, franm ders • ı 1 
M ikmal\ olan. bir pnç, p:ı.cek ım . letlni çok ehvıen Ucretle vermek 4ııte. 
tillma mQddetiae kadar be>!} gv.memek :mektedlr. (Derdi <:ok> remzine mUra• I 
'bCltçelılıa1 dtlmeltmek için çabfma'k tıı- caat. 
temektedtr. (:Dt'J1enl remz!ne mnra • 1 • Lıse mezunu, bir sene muhaae.be 
eaat. ı,lerinde çalt!JU11§, ukerlikle illşlği 

'°"' Or~nn .son :uorf'mdan, mali 
vuQetbdn boılak1$ yGdbden a,m. 
111111 öç .,... daire f.§Jerta4e ~'§. 
bllaz daktilo bilen b!r genç .,.-ara • 
maktadır. otel k&Up~ de :y*psr. 
~ gider; (A. At.eşer) remziıre 
ın9ncaat. 

~ 18 J811Dda, orta. ild en çı.kmtj, 

l4'"'P'Uf ~rde ve All8dol1l" 
da. mtUıı&yaat \şıerln •ıpugı. biraz 
d&ktslo lııf.lmı, teldc:ın sautraımılUı an. 
layaa blr ıeru; ae bir tıcretıe ...... 

i bir mll11sesede çalıpnak latemek • 
t4dfr. (•ııelwınıer) remzllle m11ncaat. 

9 Ortamektebhı 2 • nnlmduı 
ıevt ._,,.tinil:l ~tu,JOsQn • 

rten .,..11 , dlrkçe ve ~JNI. Jm-.ı
vetll ve yus ,clll»l bir geaııı. ııer

gı 1ııılr mlıaııi&&ı mbuip bir Oeretıe 
lf ---~ Adım: ıı:.lrt ......... 
n t;lkm&Zı tfo. 4/1 Ahmet SamYoCltı. 

~ 'OtiTenıiteye deYam eden, bir ae 
ne ortame1'tep matqaatlk l1t9bnen. 
ığl Y8Pl8I§ b1r genç, ortaokul tale • 

belerine ma.tematık dem vermek la. 
temektedir . .1..,,...,._ meawlık so 
kak .Buıe apart. No. 311• de O.B. ye 
mıtnııcaat 

~ O ta ta.Uiilı bir geaç yaabaae
~. bOrolarda. ve buna ~~· 
ı..ue ,. arvna,.lldu'. (A. t>. Emnt • 
yet) remdne ıailracaat. 

• l.Melll:in !•kolundan u&a:rı :raUıb 

olm.ıyaıı, dalrt1Jo bilen bir genç, vasat 
bir Ucretıe iş aramaktadır. (Seymen 
li 6 ) remmıe mOracaat. 
~ H akuk fakUlteslne devam eden ı 

b ir genı:, tahsiline devam edebilmesi 
için, hergUn öğleden sonr& ve akşam. 
!arz, U.se ve ortaokul talebelerine. fi • 
zil<, kimya, riyaziye ve franımıea del? 
lerl TI:r'lllek istemektedir. (Zıwallt 18) 
remzine merıt.eaat. 

* 7 y&§Dlda orta. 3 te olwyan bir 
ıen.ç, öğleden l!lonra her hangi blr yazı 
banede iş aramaktadır. (İ.B.K.) rem• 
zine m8racaat. 

:t-~ mezwıu, ukerlikle iliş'!ğl ol. 
nuyan bir genç, tahailt ne mtıtenası.p 
renıı -.eya hll8Ul!ll bir mııe.eaede L, 
anmakta.dır. <H.ıE.) remzine m u • 
raeaat. 

:/o Uaeyi pek lyi derecede bitizm~, 
nwhıuebe f3lerinden anla,.an, daktilo 
btlest bir~. herhangi bir mtıesae • 
aede mtın .. ip bil" ücretle i!J aramak • 
tlıdu'. (lılertÇ Suyu) remzine mtıra • 
caat. 

• Hukuk fakillteainde okuyaı:ı, t.aJı• 

.siline dew.m edebUmeıd tçln çalıfmak 
mecburiyet.inde olaJi, blr gen~, lise v-e 
orta olnıl talebelerine edebiyat, türk.. 
çe, tarih, coğratya, franaızca, dersle
rini evlerine git:ınek suretile vermek 
ı.temeldedir. (Kader 17) remzine m il• 
r~aat. 

t.llt ortaokallardS" atırtmenllk yap • Al'ınnız: 
DUi ~ bir ~k talebe :Jieu,tlrml§ 
6ir CIDCi almanca rl,yaziye denleri 
'Wlel'mek ftıtemelrtedlt'. lsti1enterin 

H.A,) Je~ m11racaaU&rI. 

Aptlda retulderl yuıh olau o. 
~n namlarma ~tleu 

mektuplan Jdare.b.&nemlzclen (pazar . I 
iMi lııu)ıf) hor gün !lıt.babtan öğl<!6·e 

kadar "ll'e aaat 17 dl!n 110nra aldımıa. 
lan. 

* 2U 18flJ1da, orta Qge kadar oku • 
mut eıid ve yent yamyı f,yl ollıır, ya• 
2111", ~ıo bflen bir ~a. r-' 
\"ej'& :remat bil' ıtl ••eete lıJ aramak (13 -4;uı) ı P. t. 24) ( ÜQ yıldızı 
lıadır. (C.T. 20) remzir.e nıaır.:aat. 1 (Denk) (Y. Akın) (.Mürebbiye 41) 

* Lise mesunu frtMızca, lngiltu.e (0 .P.K.!?Oi2l (ll.A.K.) CMuhaberat) 
eWukça almaıı.ca bilen. daktpodıwı (27 F.G.) (Eş arıyen) (Kırmızı gün) 
ul&J1ııt, teeı\\beH lltr genç ll,uhUİP (K.K. 5) (M.K.A,) !Pcmb" zaıf) 
f ~- :AJıllcrtiltl& altUtası yoktur. . {Fevkal&de) (Ccbiı· 6) 1 L.~ 'Eş 40) 
tstncltıl ca12. :!z No, ya miil'8.caat.. 1 (T.ıt..GWen.) <Kardeşler ı ( :ı5 .\.;doğan) 

ı: •halle , llcare' borııa. i§lerinde (Krizantem) <Sevil 4iı (Emekli) 
ça.lıfmrş, •1'ttıo ba'len bir .tıniveıwle, 1 . . . ·ı 
t.ı .. belljı hergOn öğlecMn iıonra çalı\- (Denızc!) (Leman :.) !is arayaı~} 
m.ak üzere li ara alltadır. Referaps ((O.K.) ~H.Z.) (~.K. 79) <~!ım. G.l 
ve ltef&let Teleblllr. (R.K.A.) remzine ı ·(lmren K. 44) ır'l..aranf1ll (2• \ .A.) 1 
ınUraeu.t. t Yalnızını l"IJlim ol) (S.E.) fİs) I 

" 1-IHa biriıadt :u,ıtıadan t.&ldi:k- ı Kolejli) .. • .Şcvilı ı Bahar çiçrj;a) ; 

;ı~ a~ bir JrCllÇ iJı beı1ıang1 da. (38 Şeretlı l>ay} tBayJ IF.Z, 3:ll 
ıre 'il'& ntle'9Me&;. tabBillle mtıtena.sir• (Denli çolq (Van at 15 ı ı Ak~·üz ı 

bir it aramakta.dır. İatiJenlwtn <R. 
,.;N.) reıuCne nıektup'!a ·ı mflracMtla. 

ı. 

'°"' LıBeJun !en l<uınımdan \u ıun bir 
genç. hergllB saat lt dan 24 d ıtldar 

~ i.ı!t-eıııektedf . (1' A. B. l 
emclne mUraeaat. 
* Ortaokul mffl.ln • "38 do~umıu. 

llZllBl gtizel, bır genı:: lıedıangt b"r 
•ü&neae v ya trcıı. th:ı.ıede her i'9l 
Yapabil r, (T.M.<', l remsine rtrfteı'caa t 
h~n ,1.l R <: lı ır. 

~ ıv r.a:te e dew.uı e~n nuıpa. 
~ rtyaziseQı 

ltuV?e L gcJW;, hlU'Usı li. r nı fies' • 
!lf'dc veya. 1.leart•nane~ .. oğlellen ev 
\el onra lstenıei(~h 

it' ~1K' vtt emn t bir vu'k:ttı 
K.) r ın:ıııne lı•tt. 

lstanbul .\sliyı.. "lt!R<'ı H ıkua llHh 

kenıes!nden: 

911/1380 

Mli.cidei: \";.ı.hıdc 1 

~Iüedeialcyh: Xiza:netl!n Sultaııah l 
nıc:. 1~hak paı.;a cam! r l!,, ' ~o. j 

.Müddei \'alıld~ t:ı ı afındn n nıUdtlcı. 

ıı "~iı Niıı:arrıcttır. al•'yhlne llı:i!laıı oo. ' 
ı- nn111 davası ı<;ın m!hlıkialeyhin 1 :! 1 

J!!.941 Cuma gtmü ~aat 15 tc mahlie. 1 
memlzde h11.zır bulunmaı;ı lüzumu iI:L ~ 
non t bllğ cdlıruesı ı.iz~ı.ııe nıu'lıaı • ı 

~yhin o g:·ı ı ı:ı •lw ın".•I \"~ya l1ıı· \,. 

··ıı gönllcr.ıı me11i11c nıet.rıi tı~liionfü.ı 
1 

~ı ·a:l ,;~ı ıı.rı ıttlhaz oıunmu~ \'ll 1!ıl • 1 
:4\ h,Jman ı;u .aranı alt ihbarnamı' . 
•nıı h;r r.füıhan ıfa mahkeme ,jivanhn ' 
rıü~~ a.;ı:ı.lml~ ve J.cyfiy lın un ı:,e. 1 

·rnn müddetk llnıı wrn t b , k tın 

,,.,, 
!!~ 

- fi! ı·ıl fit? 
ıtH:: lKk,i.Mt'ı'El.ER t 

Tü RKiYl: 
iS BANKASlı 

ı adet 2000 Liralık == :ıouu.- Lira 

Kücük Tasarruf 
Hesapları 

ı !J 1 ·~ tm~.Uttl'E PL. \.. '°' 
KEŞtDELtm: 2 ŞtıbM, 4 

\lnyı~. 2 ~"°ııstoı., 2 lki.ıı· 

rlteşrin tarihlerirıtle 

11 [tıhr. 

Karar hulasası • 
Ceza 41 131:! 

3 •• 1000 .. ııı::: sooo.- .. 
2 

3 
lO 

1 40 
1 50 

i ıoo 200 

700 
500 
250 
100 
50 
25 
10 

.. 
• ., 
., 
.. 
• 

-1500.-
ı::: 1500.- • 
= 2500.- .. 
= 4000.- .. 
== 2500.- .. 
= 5000.- ., 
=: 2000.- ., 

Milli Korunn k r.un.ııı ı rı ·ıhaıcı:~Ltcn ,;uçlu Beşiktaş Sinan.paşa. ma. 
!.aJlesı Sehlt Asıın cadıl i ,)J :'oio. da mukim Be~ikta.ş Ort.abahçc caddesi 
,t;,; nuıııaıau· , hçı tlcarcl l ınesgul \lı oğlu Mehmet Sakarya haklunde. 1s. 
t •nbul a lly '.? nci ecza. mahkemesinde <.~reyan eden muhakemesi netice. 
s nd,.. suçiunun filli saolt oldu~undan milli l:onmmn kanununun 31 ve 59 
uncu m"l.ddelerl muclbinc:c. :!5 lira pnrıı cezası ödemesine ve 7 gün müddet'e 
Je dül\ltdnmın lrnp,1tılnıasm1 ·:e hliltUm ko.tilc~t!!ifıden ücreti st11,;luya ait 
!ma: ilu-re k'ııar hulasasının Haber gazetesinde neşredilmesine 21.10.941 ! 

• rf•rn ':aıar \ ·rlldl. (111 SJ ı 

.......... iiiiiiiiiliiiiliiiiiilliiiiliiiiiiiiil ... iiiiiiiiiiiiiiiiİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiWl 1 

Otel yapılmaya elverişli 
kirahk bina 

1 

sta-nb_u ~L.:~:,_~_; .... ·t:mıırt-ig_m_d_eı .... 1 _v_e_r_ııe_"_~ı 
-~~c--~~~~~ kıtaatı ııru1rar 

1250 ton odun ıı.lma'<.·a ... tır. I'az ırlıKln ele ıltmesi 22.12.941 pa!'-'lrt sı 
!;iinU s.ıut lJ t ı:-i,rtte · l<cri ..,:ıtınr lnın im rıis:,.onıını.lıt ynpılacnl.tır. 'l'ııh· 

ıııın bedl'li :.!:i.OıJıJ lir ı ıı, teminatı 1 S7 J ı ;·adır. Talipleruı lıclll vaı,:tte I• • 
m syona gelınelcorl. ( l:iı .1:)793) 

... :ı- .; 
Aşagıda yazılı nıernd•lttı li.<ıpah z rft<1 ~ı~ .. it.m.leri hlZ'llrırıncL.ı. y ııııı 

::,ün, Siıat ve rn":ıallcrı.l~l.l ;•!':k"r1 salına ma k mı;yonlıınnda yaıı :a.c:ı ,t;r 
Tnlıplcrin belli ı;a:<ıtıerclen b~r ~at C\VCI a.t oı ·u u komisy,mlara ı-.a.nunı 

veslkalsrilc tt>kllf mektuplarım vermeleri. ll.>ti-lı)C.20 J 
Cinsi Miklnrı Tutnrı Ten· inalı ihaıc gün ,a:ıt Vt' 

ron llr:ı lir.ı nıahalli 

Tahmil ,tahl!ye, 1F~."0 :..:·, 12.~ il ı ;,30 Gt'lıol lu 
nakliyat :!~.00() 54,";SO 

~aclc ;yağı lülo lJ 6.840 1 !JS.6:!S 
MC'ŞC <>dunu kilo G50.r.{IO '.'·! :}i'i 

Sığır etl kilo 60.0lltı 1 o.&Ou 
Bakır bakraç a<let 2ono :!6.100 

,;por nııılzemcsl, lmıeın '.!:; :::2.tılti 

Yem torbasr :'ld"' !H)OO ı 

Gebre adet !10(1{)) 
Keteli belleme adet lOW) 
!\:ayı~ yular başlr~ı .. 5000 ı 

ip yular b~lığı ., 6000 J f!:!.(160 

l1.8f'•7,l0 

1<:>2". ı:~ ..?:.! 
12ij0 23 

1f'7}.~Q ~2 

,. 1 fi Kırkı·ı .ı 

1:; ı 011) n 

.. 11 Adana 
l::l 'fcrı: ... <ın 

:HOJ .:.! :..3 ,. ,. 14.30 Jl..nl:arn ı..v. 

ınlr1iğt 

2fi .. •• t~ tsıaıı·ye 

Deniz Fabrikaiarı U.:num Müdürlüğünden: 
lnıtıhanıa ve göstcreccklı>ri liyakate göre takdir eclilecck sar.tliltle tor

ııa~ı, tesviyeci, b.ıkır boruru, d mır bcrucu, nld\mlô.ti.:ir, tamircls. motörcil. 
e cktrikr;: ve türbinci alıııncl!. ~Lır. 

Gidip gelme yoi ın<' rafları k "1 lc•lnc ait olmak üzere icap eden vr· 
slkal:ırile Gölcuk rien;z fabrikal:ın u ırnm mUtlUrlUğUc milrncaat olunma ı 

(108:521 

1 
Deaiz Levazım ~atmaıma ~ 

Kndsyoan Obları ----.Marman. t)'Mtibafıri K. Saıuıalma Komisyonundan: • 
Cinsi Kiloeu Tabmıni fiyatı 

Kuruş Sn. 
Teminat. 
lira Kr. 

Praı;a. 

Patates 
!.ahana 
lapana.k 
Kuru soğan 
K. biber 

Salça 
Bakla. 

57600 
72000 
28800 
49000 
14400 

480 
3600 
·1800 

:; 
10 

7.50 
12.50 

7.50 
40 
35 

6 

1688 8~ 

l - Yukarda cins ve miktarları yazılı sekiz kalem sebze kapah zarf 
usuhle eksiltmeye konulmll§tur. 

2 - Ek,.iltm~ı 18.1.kAnun 941 pt:ır§embe günU saat 16 da lzmltte ter. 
sanckapısındakl komi. .. yon binasıncl!l. yapılaC3.ktır. 

3 - Şartllamesi bedel.siz olarak komisyondan alma1>llir. 
4 - Eksiltmeye iştirak edecek tallplerln :?49J sayılı kanunun tarlfat• 

vcç!ıile bu !şlerıe ilgili olduklarına dair ticaret vesıka.larıoı yukarda yazılt 
tcminatlarlle birlikte tanzim ı..decckleri l.eklif mektuplarını belli gUn ve 
saatten tam bir saat evveline kadar lwmi.syon ba..,kanlıJ'ırıa vermelerL 

(10:531 

Hrkıye çuma.a:rıY.
1

.tı--•" 
ZiRAA T BANKA Si 

Kıırııluıs tarihi: 18ıl8. - Seroıa.J"esl: 1000,000..000 rtirlL L.iraıı.ı, 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Pam. biriktirenlere 2S.8-00 lira lkra:n!ye veriyor 

Zlraat Banka.möa llumbe.ralı Te ihbarsız tasarruf hesap?armda en u 
50 lirası btıılunıuıtanı senede ' defa çekilecek kw a Ue a~ğıdalU 

ptkıa göro ik:ramiye dağıtılacaktır. 

' . ' . 
4 .. 

40 • 

• 
• .. 
• 

2.800 .. 
Z,000 • 
1,000 .. 
f,990 • 

120 
l~ 

160 

., ıtO 

w 
.. 20 

• .. 
• 

4,800 • 
4,800 • 
a.200 .. 

Dl.KK.Nl': Hesaplarırıdakl paralar bir sene içinde 50 liradan o.ş1ı:;ı 

dilşıniyenıerc !.kcamiye çrktığı takdirde ~ :?O tazlasiyle verlkcektir. 


