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Sonkcinun 
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Sayı:3552 

Zar1ılar 1şubat-ı 
ta verilecek 

Yetim, dııl ve müiekaitier Şubat zamlarını 
Martta üç ayizkLariLe beraber alacaklar 

----<-. 

3let: a~şam : Meclise verilen 
--- --- -- layihanın ihtiva 
Kaloriferli ettiği esaslar 
Aoartmanlar Muvazenei umumiye ve 

M - mülhak bütçelerle idare edi. 
[0Se;eSI ıen resmi devair ve müesae. 

. sat ile idarei huauaiye, beledi 'nzaıı: Hiiseyin Cahıt Yalçın 1 yeler, banka lar, tekaüt· duJ 

ıı .., ve yetim maat larma yapıla. 
i\lc\Cut kıı.nunln1·dn \c hcled•r~ ı cak pahalılık zammı hakkın. 

tnlimatnanıcsindl.'t 'Jtaloıiferli n. ' dı:lkİ kanun layihası dün Bü. 
ııartıınanlnruı il-ahı , .e<;hilc. 1 •tl - yük Millet Meclisine verilmi§ 
t;ılmasıru temin i~1n. ~leflı~ c,•lcr~ 1 VP. bütce encümeninde tetki. 
lisfi snliihh ·t 'crılm " flc!,.'i m • • ~ 

' 
... .,. dı3• '''l•'ar bir sc,· ~npılıı · kme b~lanmı!tır. Bu kanun cır. ~ım e ''-' . . . • 'h•. r w• h'• 

m:ulığrnu. \:c lK tcd:'.\c . ri3 ~s.:tıncc 1 projesı?t~ 1. &:t:Va et ı gı u. • 

Libyada ingiliz 
taarruzunun 

istikametlerini 
gösteren harita 

Jaopn/ar j Londr~ya _ıöre 

singaoura Moıaısk 
.120 kilo- 1 civtJrında 

metre 100.000 . 
. mesafede Aır:nan a~ke~ı-

• •
1
• ---o--k ti . nın vazıyetı 

ıngı ız . ~vve erı müşkülıeşiyor 
çekıhyor 

-0--

Kaaıaıampar nasıl 
işgal edildi? 

(Yazı ı 3 tıncıiılc) 

.... ~----

AK IJ ENiz 

Sovyetıer MedlB 
şelarlDi de 
geri aldllar 

Alman kıtaları ıiındiye 
kadar 60-100 kilometre 
derinliğinde çekildiler 

l.ondra la (Rad)o 7,16) 

Gcceyarıar Moskovada ne§rcdilen 
Sovyo.:t tebliği. " Sovyct kuvvetleri 
c.Un garbc doğru ileri harekeUno oo • 
\'am otml.§ \-C ıçetln çarpı§DIJllardan 

sonra :Mcdin de dahil olmak Uzere btr 
çok yerler geri alınımştır.,, 

(Medln, Maloyaro-.ıavcçln ~O kilo • 
metro gıırbindc, Mojııiskln 65 kilo • 
metro cenubunda4ır.) · 

(Devamı 8 üne.öde) 

Pariste 
do talinıntnanıc c lcnı hül,lınıler 1 kümlcrı ıkmcı sayfamızda 
ilıhcsl Mn te cbbfi e~cle hu1ınnuJ. bulacaksınız. 1 
dtı~'Una. naurnn, lıelcd ·emlı. 11 c -

1 lindc nıahtcldr b zı npartııuan &::. / 

L I y E 
5 illh taııraa 1111 

Fransız idam edildi 
l..ondıu, 15 CA.A.) - Röyter: 

ıdvlerinc Iruı;-ı tcsiru bir _ilah 1'"' Kral Karolun l 
lanmadıbıı hükmctmC'k lazunge • 

ıhor. Başkan111Jadaki ~ F:ıl .. :ı.t dun de So) focliğlm gibi, 
Tank l:t> d~tumaz umumi hıfzıı. • H •• R 
ı-thlt:ı. J.-annnunu bize lıatll'lattı. :Cıı ur umen 
kt.ınunun 25S iineli m:ıdıl:sinde söy. kom ı•tesz' 
le deniliyor: 1 

"Niifu u 60 hinden . fazla. ~lan 

... ,hirıeı'dc hrledbeıer ıkrunetgah • ı·ngı.ltere 
fl\i'Jiı Uıb rtl nnı daima. ,ıauı.ıı 
tmtı~te bulo11ı'lurmak Ü'&ere lilr 

'll l\rnlcr idal'C31 tesi,.İUO mccbUl• hu•• kuA metı•nce 
ffgrla.r. Hu l<lar~ler ıı.ı:ami 2 odayı 
hını ~erlerle .... ikamet"ith1an t.ef· 

l.\t; \e nıu knhc ederler." tanınmıyor 
Bundan sonraki bir maddede su 

hü~ııc t diıf ~;loruz: . IJondra., J r> (.\.A.) - Röytcr A· 
llulun otelleı, hanhr \C nıı-.a. ı :ıns:nm diplornntik muhn.biM yazı. 

ti .. hıınr.leriı ıhhi ~artları mecburi ~·or· • 

- l'i<Jf'4 Yo/v 
..........,.. l>fimıryo/11 
-==. .ŞbsP 
.,..°':"!"'"" H cu.tvl' 
7 

Muvakkat karne • 

almış olanlar 
Bu akşama kadar . Nahiyeler.den 

ayhk karnelerini almalıdırlar 
\ c ll"f an olarnk ihfü C'tme!eri Iİt • • Halen Meksiknda. bulunan Ru • 

1 ıımg .. Jcı• mu ftcınilatı brlech~elcr. mo.nra Krnlı Karolun :müttefikle • 
'a t 'hı 'c mur:ıknhe cdirr. ~.•.hl~! 1 le j~"oirlfği yapmak ü~ere, Birleş;k 
..,artbrı hah; ~Imıy~•nlıır lıer turlu 1 Amer:lmda bir Hür numen kom.ite 
nnl1 l0l"d:u:ı !.!llını bır surette ı r.:fr- sinin başkanı olmağı kabul ettiği • 

ııı .., ıbıt olııncn.)•ı J ndnr knpahhr." , d .. .,,,.,. zaı•.,,.,nlard 1 ~ Karn,. ile -'·~ek tevzii l~inc dün lıktr. Kameleri.ni alanla.rm dn rn-\ k 1 
- ],(: ~I uvll .... U )C)'ana, " ıı,;;ıyu ~ "-t raJı t f•"""''~rdan km k aldık n ı:ı bn mudr e1errll• ılo"ruılan cd'l . tir sa.baht.an itibaren başland:grnt yaz,. 1..a a ...... 

14 

e e • Uoğnı~n nııattnnaıılıırrl rı h:ıh.,cdiJ. ller ~ mıs saİa.ıılyet.J' ahf'll . !an görülıncktectT. ·Karnelerini a-

Unları pastacılara satan lll'ıacııar 

Örll idare mabkemeılae verHecek 

nıcmel;t-edir. Fakat h .•le<liycml. Anarn 
1 

rn 1. crı. IDI§tık. 1ar k ıele- ırunıyanlarn, dün, ikı gl.inlUk mu .. 
,·o J.anunun cnırı dalre,iııcı ... h:ı· lı ışnıd:ı. kral KS:Ol bulunan bir ha . ~t:<.>a.k bazı va~daşdiln :ııjye vakkat karne verilmiştir. Bu ak·11~.,l.enler idaresi tnCHut ol a3dı ı ekctin, fazla ınıktarda Rumen ta. bnUıd.~llmadükl ıklrı"nlna110 :"'.n'"u hayli kalaba· ı;J..'Ulla kada~ hmkesin karnelerini lıu lda"enjn nııartımanınn "i .rırııl'f CDcvanıı 3 üncüde ) m ur c l n.lıruıla:n lçın halkcvlcrinde hususi 
,ôhla•" meyann dan <•kamoa , ,.: Dlemarlar ~ğa ba>18'Drııt.-r 
ıi uııartuu ıılııra knrı"mnğa kc.nd'. 13 k Diğer taraftan vapurlarda huİu-

"'!Ilclc _ı 1 gornıe~:'i knbil~•nlydi'.' yaşında çocu ı>anlara ekmek claiıtmadı: Uzcre cm 
Uele<hreler hu u •" mctsahlann, niyet beşinci !!Ubedc b.T heyet le. 
"lcl, han 'c mi alirhanelerin """'· ' <•kkül efnü§tır. Bunlara d• ek • fıı'' "tır Jrınnı \C miJ temiratmı ta. 

18 d l b V t r.tek tevzi edil.ml§tfr. 
\in \C mitl".ı.kabe haJdum h:ıiz olur. om uz a oguş u 1

Jr :ı mllh:ıklaık id apıırtınuınlara YENi TE\'Zt l'.l<~RLJ:;RI 
dı~ kan,acaklnr 'C onlan ''sıhhi" Dün §chrin ınuhtelif ycrlerind-o 
fl!ll..'JUldn.ıı lwntroı edecC'lderdir. Bo 200 ekmek tcV?.i Yeıi açılmrştn-. 
l\ontrolün neticesi de JUe\cnt im. Hansı·n·ı de bıçaklayıp o··ıdu··rerek }faydarpaşa, Siıkect ista.c;yonlarllc 
"Ur \c nokl)anlann t.ıı hih Ye faale t- Galata Yolcu fi.'.llonunda dıı lstan -
cdllmesinden ib:u'et· olmn ... ı Hizını. ı h d h!ll yolcuiarmın ekmeklerini temin 
..;"elcccğiode kinl' enin sllphcsi oln• avcı arın ayatını kurtar 1 edebilınelcri için birer karne tevzi 
bilir mi ? 1 bünmı açılmıştır. 

,.imdi ">ılıhi rtlar" l!ı.birimlcn ı Gebzcden haber vcriııUğf.nc göre bir Lunıarm üzerine ~tarak ikisini FJRINCJL,\R U1''LARI 
ı· tedilen miuı:ı.yı anlamak !azını. kaG gUn evvel ziraat ınucadcle lC§ki.. ö1dllrnıU§lUr. Bu sUAb gürWtiL!ile do.. .ı•ASTACILABA 
dır, caba kalorlfcrlcrln '\"Bli'Ilması ıMı ,.e muhtelif avcılar tarafından ya. ı:nuzınr iBttkameUcrinl avcılardan Cc. , M :SATIYORLARMI~ 
bn '3rt.iar ara ma gir;&;ıır m;~ pdan bir sUrek •vm•n """''" Ge"" milin thc- .,.,.,..,,.,. S.Ua "'- Dun fmntara Yiizdo bca nisbc . Oıhhl '8rflar ynlmz temfallk '•pi~ • O'klnrmda kara aapıan,.,, 2S"""' çekmfr. domuzıara ..ı.ımn,.. evvcl• lınde fazla un '"eribnistır. ıı.., f~ 
ilk elloelhiue inhl ar et e.vd; kn. domu1'1n k•r§•ıa,nu~"""· Domu•lar ııo kilo -bllmda """ bir ~""' -daım unu eleyerek putaaJarn 
•unda böyle umum, bir tublr ım·. l:k anda >Iudarl< kiSylln<lon 18 ...,._ _ <Dev..w s Uncllde) (De...., s llaeiide) laıunağa mahal kalmazdı. irindc rmda Abdi oğıu Sıt.Janm üzerine saL 

I 

Yeni bir üçlü 
• pakt 

Me1rstka, Kolombı. 1 

ya ve Veaezaeııa 
arasında yapıldı 
Vi~i, 15 (.-1..A.) - Ofi : 
Amerilı:ada Meksika, Kolombıya. 

ve Venczuellıi hüldıınctleri arasın
da. bir üçlü pak.t yap:lınmt.ı.r. Bu üç 
devlet Almanya, ftaıya ve Japonya 
ile müıınscbetıerini kesnilijtir. 

Arjnntin Dahiliye Nazın, hükiı· 
metin lüzum görürse, salıiblycli dı
ııında bulunan Şeyler iı:in salC<lıiyet 
almak üzere parlamentoyu fcvka. 
iade toplantıya c:ağmıcağ1m söyle.. 
m.iştir. 

Mihveri gemi 
kaybı 

5 ı~~!~,~~Dbn.~~~tl J 

Dün ak~am neşredilen bir rapo· ı 
ıa göre :)imdiye kadar 5,225,000 
ton hııcminde Alman ve İtalyan 
gcmisl batınlmL5 veya h:ı.sam uğ
mtılmrştır. Zaptedil~n veya muh. ' 
telif memleltetlcrde bulunup lSti -

fade eclilıniyen 496 ton haem.nde 
gemj de Vardır. 

Malta ya 
24 saatte 14 baakın yapıldı 
Vtşl, 15 ( .\.A.) - (011) 

Son 2! saat zarfnıdn Malt.ada U 
defa hava tehlikesi l§areU verilmJ~, a . 
daya 9 defa taarruz <?c1ll?li~Ur. ~· ~/a~ bir odanın çok fazla drrmL5lar, fakat çocuk çevik bir hare. 

ruc · ya ut karanlık ~ah ut ha' a. kette kırma ttl(cğlnln iki ku~unu 
ız olması nasıl sıhhati hoznr:.a },1~ 

qq !:Olok çocuğun \e buytik insan. 
lamı soğulrt.a, yahut 'kilfi derecede 
ısınnuu:ııı,tı bir odad )atnıa1a.1·1 da 
~ıhhat iç!n zararlı olmıyn.cağı iddia 
edllehlUr mi? Bnhu us bu no'ktadn 
apart.mınn sahibinin ltontrnt mc .. 
"ibiııce bir UıahhUdU de buJnnursn. 

Alman Çiftliği gazinos.undaki hadise ________ .. - - -........ - --- --~ 
• • d ed ha\.ıA. alır bir z b •k 

hk ,.e kifı erec c hh .. d .. • f t •• •ı • •ı ::u:::;:ğ:a:ırr:::· ~::·o!:~.J~i~ engın a · rı a or sevgı ısı e , 
derecede mıtmaga da moobuid • ı ı 

Çiinl<ü "sıhhi ~rtlar" kışm bır k d '-' d d · l ••ıd ••? • 
yatak od_~mııı 18 s:ı~tig~t ısıtıl. apan l dl o a a nas l o u nınsma lüıunı göstcrır. n .naena • . o • 
leyh, beledlyemiıln l\l'loriferli ola·· 

Belediye hnl ,.c 'akti yerinde 
o~ an bir nilc~i kı.m odasında 
soba yahut manı:,'8.1 bulnndnmıağa 
bittahl icbar edemez. rnkat fakir • 

Patrlkyelln klmlrden zebfrlenıneııı~ı anlaşıldı, 
savgllisl 

Visiden bildiriJfYor: Kanuna. aJ • 
km ol:ırnk silih taşımaktan ~lu 
iki 1'i'8llsız.ın da.ba Pariate idam e
dildikleri Alman rC6tlli nıakamlarr 
tarafmdan b!ldiri~tlr. 

Sonsuz 
yolculu. 

ESRAR DOLU AŞK 
ve ZABITA ROMANI 

BUGCN BlllLADI ,. ... .._ . . 

ilcll're ~, m elinden geldiği kadar 
köıniır l edl:ve etme ı insani bir \'3. 
tire bilen ~Ic<liyc ı ınm:ık için pa· 
ra. \'fl'Dlls aJleleri licdan:,ız bazı a. 
partirnan Sllhiplerioin en fakir aile• 
terden bile ınahnım bir halde J.• 
atmnlarmn lukayt Jınlııblllr mi~ 
'~\' sahibi ne ı1 ••fracbma kufl de· 
l'Cf'cdo geJlL. kafi dcrec~lc ardın. 

mk kiraya '\'UUmi; apartnnanlann 
kiri derecede 1Mrt:rbnas1 kin elindt>. 
\.1 kanuna istinaden ılerhal f ,\a.Ji • 
yet.c gCilllıesi ıniimkündilr. i'\lüm • 
ldin değil borçt Ul', Bugüne bdar 
kanunu bu tarzda anlamamış ve bu 
tanda tatbik etmeınlj olan bele -
diyemtz kanunun ahklnımı derhal 
tatbikn ba.5larsa teŞek.Jnlr 'e mln. 
nettarhktnn bnskn. ltir 8C~· t· istih
~ 1'e~tmiş ~llllR7.. 

tarafından lıUerek davara batını çarptıjı ve aldığı 
lldllA aaıa,dıror 

Ev llô giln Alrruı.n çifU'ği ı:ta-l mumiliğinco yapılan tnhkikn.t de • 
zinos:dn, un ' fabrlkntörlerlnden ~l~tir:tmekt~~ m_ı~c <lerlnlcştl • 

yaradan/ 
Romanda ismi geçecek olanlardan 

Ostt.": A ndrco Pemlngtoıı altta: 
Karaköyde ü mern.bicl hanında ~ 

l '1 numnracla yti.Zilınner.i bulunnn 
fnbrika.t.ör P.ttıikyef, ovvcl1<i ı;:ü • .Uıı tıe,,ocauıı romanı lıııgüıı d3rdDıı..tı 

'Den,mı 8 ilnı·ilılc) 1 ı;;1ytam1zd:ı okııyunnz. 

P t 'k , fn ölümü ile neticelenen rlldikçe valm bUsbUtUn <.'61'ara gö _ 
3 rı )C 1 "'lm .t.. •~· vako efrafın<lrı &l.ny~r mlid<lelu .. mu eı-"'~ır. 





ba ı taurı. Uo 

Baaııdığı yer: Vakıt Matt.aa.ı 

AilO?.''E ŞARTLARJ 

6 aylık 

a n.)lık 
l B) hJr 

TUr .!:ye 
14.00 f r. 
1.~o • 
c.oo .. 
1-ôO • 

tcbre reıeroııu: 

Ccneb! 
%7.00 Kr. 
14.00 • 

8.00 • 
a oo .. 

14870 

A.r.adolu ajansının verdi(j. 1ıaber
iere r.ore dunya vazı,,etuıe ba'l..tş 

CllnOn en önemlf lınberf b ıgıJ.n Rıyo 
d.ö Jane)'rodıı toplanacak olo.n Amcrl. 
kalılar birlığ~ koııgreald1r. Bilt.ln dilL 
Ya rndyoııırı bu top &JJtıdan büyük b1r 

Ugi il bahsed:yor Koıısr y~ lştıraK 
decck 20 Am rllcan millet.n n murah 

haaları RJyo dö Jan yrcya varın~ 
bu:unmaktadır. Mı.\ r d vl tl r. ce 
ııubl Amcrma de\l Uerinl birl l.k A. 

ınerlkadan ayırmak çin prop ruıda 
ya ehemmiyet v rml.§1 rd!r JapJn hll. 
ktlmet sözcUsU Rıyo konferansı hall.. 
kmda dcın..ıUr ki: KonCcr&ll8a f§tlrak 
den cenubi Amerika memleketleri 

mllmesauıcrtnuı alyaset bahkındald 
mah.:ıNtlcrlne ltilnadımu: vardır. lki 
taraftan Mekslkada göz h :>dilde tu • 
tutan Alman ve Japon elçıllkleri me. 
murian blrle~ık Ara r.k e gönderile 
cekUr. Meksika hUkOmeu bu tedbi • 
rin Alm:uıyadakl MckslluUı d.plomaL 
lara yapılan fcııa muamele ncUccsın. 
de ittihaz edildiğini söylem-§Ur. 

A\'RUPA 
'.tEczU.E: 

To )Oı 16 (A.A. ) - Dün ıı.kpm 

blldirdlğine gör .Japon kuv. 
vetler! SJn apura 120 kilomt.trc mcııa. 
tedo Tnmblı•e vnrı:nışıardır. 

Lonlra. 15 (A.A.J - B.B.C: 
Mıı zyada İngiliz kuvv uerını gc. 

ti çelalm de~am ediyor, Şlmdl ı.ut 
tukları hat blldlr,ımcmı,ur. Saıgapur 
hava ak.ını.ın gıtWtçe şiddeUcnıyor. 

\'1~1, 15 (A.A.) - (011) 
Japon kuvveuert aıezyada Uert 

hareketine devam ediyorJar. lne.'111z 
kuvvet.ıerl Semblnder. vllAyetinl talı. 
ııye etml lerd.r. Japonlar imd.1 .Mala 
kr. vUt.yeUne glrml§lerdir. 
&n;-oıı, 16 (A.A.) - N dilen 

bir tebuğae dcııUıyor ki: 
B.rnıanya ct:nubunda ka.ln OVoy 

dört Japon tayyaresi tarafından bom 

balanmıııur. Haaar v telefat habon 
verllm.yor. 
Diğer tar itan Taylandda İngiliz ha 

va ordu.su taralın:ıan yap.ltı.n. keş 

ı.ç~ları e.s.ıaaında bir duşman tayya 
re.si Mö8ho;ı Uzerinde dU§UrUlnıU,,tUr 

Tok.)O. 1L (A,A.> - Ntşl - Nlj. 
gazctealnln Maıe.zya muhabırı. bildir 
yor: 
Kualaıampurwı autrutu N~ba ve 

t:ıka va blrilklcrinden mUte§ekkll btr 
Japon piyade mUirczesuun cesur h&.. 
rckct.ıe h.saedllir dcrcce<ıe uıcll cdU • 
mı:ııUr. Muvakke.ten ballrıye nefer, 
haline geUrılıın bu Japon plyııdcleri 

SO kadar tekneye Oin(lrck, blçb1r harı. 
gemisi hlmaycsınde olmadan mehtaplı 
bir gecede cenuba doğru ıınldırmı§l&r 
c!ır. 

Kuaıalampunm cenubuncıa karaya 
çıkmaya muvat.ak olarak, Orman 
ı.çlnde dört gün aUrcn ciddi bir yUrü 
yU§ten aonra lnglllzlcrın gert haUa. 
rına bir baskın yapmı§lardır. 

Muvakkat f<arna.er .Alman aJı.nsı LoncL1lda harp sonu 
'-vnıpa mücritnlerini tec:ı:lye iç n top. 
llıııan konferana hakkında Alma.n sa.. <(;aş taralı l nclde) 
IAJıtyetll mahf.ülcrlnin en ufak blr be. AAttrklan hnber alınnuştır. Bciyle 
l'B.nat lııle vermek ı.stemedikleriııi söy. hareket eden fırıncılar örfi .dare 
lüyor. ''\lıuz Alman luırlclye azırlı. mahkemesine verlleceklerdlr. Fı • 
tnıda söylend ği:ıc göre bu mevzu cld. ıınla.ra, toplııdıklnn fişlerln tut.a
d! blr konferansın mtlzakerelerlne e. 11 üzerinden un tevzi edilecektir. 
ııaa te§kll etmeye değmez den.ıni§t1r. li.Ul\11\APIDAKt \'Azt :n~T 
b.iUstakbel Avrupanın Alman cephe. Kumkapı halk ndaıı ekmek I.ar 
•inden görUnU~U hllkkındakl suallere nesi alamıyan vatandaşlal"3 mu • 
de cevap verilmemiş, yalnız yenı Av. vakka.t k~eler verllmi§ ve hepsi. 
l"Upnnm hlçblr uı.man suru bir yapının nin ekmeksız kalmamasına ga:rret 
d('ğil bir dünya tekAmWUnUn net.ice&l ed lmı§~. Kwnknpı nahiye mUdU· 
Olacaktır den.llml§Ur l ıii Muhl.s, dlln gece yPnsma ka-

• dar bölges.i.ndcki fırnılan teftie eı.. 
OOnçtL DöN01·on: mi~. herhangi bir aksaklığa mey 

Stetruıı •Jansmın LJzbonds.n verdiği dan venlnıemes.ine c;alışmı'!trr. 
bir habere öre Çörç 1 bir dentzaıtı ile ANliARADA KARNE USULU 
A:nerikadan hareket elmlgUr. CUMARTESl BAŞLIYOR 

Ankara, 16 - Ankara valiliği tara.. 
ŞARK CEPllEst IDEı fmdan nqredUen tur tebliğe g6re 17 

Alman tcbll!l c P" ntn cenup kesL fkinclkMun cumarteaı &ününden l~ba 
tninde SovycUerin blr çok hUcumıan. rCD Ankarada ekmek karne oe satıla. 
nın pOskürtUldUtfuıo b ldlrnıcktedir. cnktır. o günden itibaren tnı.ncaıa ya 
Merkez \c §lmal kcslmıerlnde §1ddeU1 pılması ve snt.ı§ı yasak edllml§Ur Şe. 
ınuharcbelcr dcvnm etmektedir. Şimal birde 24 fırın 124 sııtıı yen vardır 
dentzındo ~00 tonluk bir ticaret ge. Herkes dlledl~ yerden ekmcg.ııı aıa 
misi t:ttft"ıımr§lıJ'. Pravda gazete.sinin bllecekUr. • 1 

ır a a 
67 milyon parça e§ya 

Ged• 9 • • tebenu edildi Hııtırıı.ln.nn t:uih z nen r 1 e ve btlyUk kıymetleri ve ehemmiye 
~. 15 

(A.A.) - (OfJ) Jeti \"llrdır. lUüvcrrlhin birine Kum ç- y Almıın propaganda nazın G!Sbelıı plfmda gelon melıazlıınmlnn bl a 1 1 dUn bir nutuk söyıeml§, Alman mille. de hiç §liphesh hatırnL'U in hadi -
F.ge bolgr .inin nıulıtelff m:ıh:ıl. b. h tine kışlık giyecek yardımından dol yı lerin kine laın mı kim eler~ 

lerLıdc.n E!l'lcrı hnberlere Sôrl', son l~:m ~ tcşekkUr et.mi§tır. Şimdiye kadıı.r 67 notlarıdır. lfatımbr _ lynsi, 
... , nmurlar ~ DzOnden kıır '"11··on pa'""" ...t 0 ecek toplaı:ımr,tır. d b. ~-• 
J c "' :ırın eri. l:ıhmın edıJd { d .- --v .,... oo.1 e ı \"alınfarm, hii.dhc.ıerin dile 
nıe• iyle ıchlikcU bir SC) ı:ırı vuzıyc. 1 ıa en mulııc ır koy- --o dU..'mllyen tnrnffarmı ~ yilzlerlıti 
t1 ba~sasıcrmlş bulunrnııklndır er hnl cı d:ır edılmış ona sorc o •• b• d ' 
o "I b- ü ltrtih t olınmışlı. ' un ır ev ay _mla~ası cl?~munda~ .- ha 

·o nn ve uı n arnı:ryi kaplayan se: rın b:ı8 ı " böl 
1 1 

t kllu tıırihe, t:nilıın ·rncJısme bli· 
• .aır ıı:iındi SC:ller halini almı"'lır. ı;r en n mn ve ·viik -~-- d , F~o.ı t 1.ı:. 

v "' ron k:ıyıbı . ki G d •• I •• -1 • y ... v.ıuu o onur. 'R , "'""" 
Son dnkıkoda Mn'llsadan ''erilen m nta'r .- ~o. ur. cdız, llncırnh- a a ço tu cUseler:n içinde y:ı.şıy:uılnr, \ııl 

s 1 . kolu cıv rındn dnynnmış., 1 yil tahrif etmemelidir J{cıdHcıi .. 
Cıv r u ar şınıcndıfer C\ t)e'linc kadar i ,. · 

~ Yll
1 sclnııştır n . k J" - ti DUn de Kasımpşada bir inhidam D f.f'udye m:ı.ks:ıdl'e ynlan ynnlıJ 

~ tarn(ı l ncllle) u • nı<;:ı v ••Ye ne ır 1 mlihlm ı~ı · ı · d b ı ı (lla nrtmoktnd ır · 1 u • vu 1"1; ıştlsurnh. c vako.sı olmuş, Yahya I{Ahya ııuJınlle-ı ,e~ lcr ynzmamnlıdır. ""cs:ıdüfe>n, 
Londra, 11> (A.A.) - Sov)ct Rus '>ahn~ı d:ıh ı· d 1 . J.ö • j 1 sinde 6 ocı.ltlnr aolmğmcla Con adında ~ erın çın e u un:ı.n :ır 

yada Rws ıı:ıska d mıl:ır .,0- 0 d ın ~ '~ )N~fre anl{r ar. olrlsin!n 20.22 numaralı evinin ön 

1 
dn, d.:ı.fnın bitnmf knlmruı, bir t.a. cı ıım ıllk Aınıanıar ~ ermıştır. ı ve um f t ,. __ dan h u lnrın.ı ö • k 

tara!ındau ~utuımaktadır. Mojalak Ci cayJurı dn tıı m kuınu dün blrdenblr çökmllştUr. rn ı u..,uu a rn , g re 
vaı mda buıunıuı 100.000 kadar Aıınıuı - ş ıştır. Böylece evin ön kıamı bıcakla k • ferini. knyd~<llp, istll,~lln mlh c,,. 
askerlnln vıızlyeU gUn geçUkı;c karar I' fiilml§ glbl nyrılmıa, takat in.sanca za.. rihinfn gözü önüne koymalıdır. 
aızlB§maktadır. ziyat olmamı§tır. Ili1.de, Mesrutiyetln lllııınt! n 

<Bıış tnr rı 1 nelde) 
Londnı, 16 <A.A.) _ B.B.o rnfrn1:ın nıJznhcret gört'<:eğ umul ~nnı pcl: çok tarih ldtn[llan, 
Almn.nıarın kontrolü altın~ bul ?1!Yne:ıfty mUtaJea.sİndadırlar. Bu ribi mnknJelcr ynzı!dı. broı;ürlN, 

ı:ıan P d u. ıtıbarla, bu h"-ekctln lngı"llere D 8 eUitle.r n~rc:llld.J. Hatırnhr bn h· 
ana ra yoau. Alnıanıann kı;,; ~ nldı. Fnkat de\let neşriyntlle, hır ::attı hakkı.nem §U maıeım u ı..Ü~fınıetince tanınmad;ğı ve onun 

u 13 ha Azak a ver~ nıUzahorati."1.1 kntı·y .. n k ...... n-- .. "-;1 kaç eser istiı;na edlrree, bun nn 
r: •· u t, den!.zl sahlllnı:ı b "' ....... ulAU-o ( .. -~ ·--çı ı a cfde) arasmd::ı. truih mcraldılarm tat. 

Ta ~lirttlrnelctedJr Halen !n~lterc ---~ ·LUnU 
g&nrokun ı,arkında ba§lıyıımJ<, Har hlik"" • "' öğleden -- saat 1,5 da '-'&nm.dn mln edeet!A ne§riyattan eser göTiı. k t K . umct; tarafın an tnn nrntcı hi" ~• " 0 

• uralt. Oreltıı p.rkından Kaıu~a b H. ...... """ " sevgilf!.l Maryam edında bir kadın f lemez. 
n Jd' JaI kin k " ır lil" Rumen hareketı. mevcut 0 

a §ar mdan, lımen r.ısıu ~-e ;ildir. ot.iuğu hnWe Ahn&n guln08lllla Gene1 dtınya tarihine, Türk ta-
nün §ark tarafından geçerek Şulen • g tm 3 ve hwrusi bir oda lstcntlş • rlhlnc, O> ma.nlı tarihine \6 bwıla. 
bur ve U'llngrada varıyor. Bu lıatta Trauh sgarne basl< n - tir. Fabrikatöre arzu ettiğı eeJtllde rm safhal:ımın ait etraflı, tarih 11. 
60.JOO k.Jometre derinUğıııde bir çe. bir oda verilm.jş, fakat hava soğuk nüne uygun tek bir t.ıuiJı kitabının 
kllme olmuştur. Londrn, ıs (A.A.) - n.n a "e odada soba olmadığından bir yohtur. 

Londra mahafil!ne g6r bu bat ya_ lı:gillz Uıyyarekrt Tr~blusgnrb:ı. mnn..,.al köm.Ur Yakılanı.k getiril • Tarihi ronı:ına gelince, bunlann 
ııımıl§ır. ÇünkU Ruslar tarnfından akın yapmışlar, Elaı:eflada dllşmanm ntiştir. tnrihltı hJç milnnschctleri yoktur. 
dUn zaptedildJğt bildirilen Kirot. Ka.. nakil vasıtalnrlle b naıarrna hUcum c.. 1ki sevgili yalnız knlarklan odr.. TnrlJıi roman muharrirlerJ, dalma 
!u'!llnm 100 kilometre garblndedlr. dl ~tir. Slcllyn 8daınndıı Katanya da iki snnt kndnr otun.ıp 4 §İ§e bi- ıınlavrayı hnldkate \."e tarihe U•-

~~~~~~~~~n:r;ıı;:..,.eııı~bo:ı;m~bal=a~:ım~ış~tı;r~. ~ ra içntlı;ilerdir. Bir aralık birden.hl- tUD tutmoıılar, daha zlynde, tarı. 
• • re ı..ar;>amm: h:n er anelerini me~d:wn çıltnra 

- Ko un, yetşln. Ölüyor! diye mk bWllan ttuihi ve lı l 'l•i romnn s 
'*11. alıkt.ell, sevlmJı n etıenccU bir fil.nı 

Şahcıııer1nl t.akdlm edl.) or. 

WlLLİAM POWELL • MlRNA 1..0Y 
gibi sinemanın iki kuv\'etlı \o se\1mll knhrnı:ıe!ll 

TMIMIEN l'ENl BlU IE\ ZU. AŞI\ HASEB11 LE GANGSTER 
KAZARA ZEVÇ.. l11'l1RA SAİKA.SİLE AŞK.. 

Telefon: 41056 ·ml 'IJ!l'!!lll!Rl.__...,,. ... ~o~ 

YARIN M ATiNELERDEN iTiBAREN 

TA Si~ 
BİN ntR DF...HŞETLER 1'11..!\IJ ••. y;. Nt <'ANA VAR AD uı ••• 

OLUM iŞARETi ••• TABtA11 • Bl Tlll'\ Kt'\ \'ETJ.Jmt ntR OAlHD 

t~te b6yle mUhey) iç ve kortmnt... mevzuda ot:ın 

1 

oağrrd·f;rı i§:ıtilmiş ve sar&>nlar od-ı dl,>c olnıyucularma surunu,lardır. 
ya koştuklsrı zıı.mnn Patrlkyct k • '.l'arfhi romn.nlıırm yüzde do~ 
ı.jnm önünckı boylu boyun~a UZi - 1 om me\'Ztlc da mulıııyycl hllifıyeo 
mış alnında bir yara oldugı· alde lerd~ lbarettir. Ve bUtün bunln-

1 oıu,' Marya.mı da masaıım llzerine t ra raf;'tDen, tarihi romnıı yazan 
kapanmış olarak baygın bulınuo - muharrirlerimiz, bir (Üc; iliht;ar 

1 
!ardır. mr), bir (Jol':l.f Ba?samo), bir 

Şimdi vnka, göl"ÜllÜQc göre bir ı CU rnmon gönlillilleri), bir (Bor. 
kömürden zehirlenme hAdisesidir. ''ln), bir (Doksan Uç lhtll!'ı.li) ,.<> 
Fakat duvarda bulunan bir derı rcmemiı:ler, bu ayarda bir esc.r 
Parçasile birkaç kıl isin reng\nl ya:c.ıınıarnı!ilnrtlır. 
r!Pğiştirmekted.lr. Zira Pntr.kyefin Hele hııtırnhır, hanlan hiç r· 
kafasını buraya çarptığı ve alnı mayın. Dahıı. es?;tJf'ri b:ıt. · m.,\7.uu 
ile gözUnü.n yar ldığı anln§:.lmn.kta.. tıneğe liizum gannuyonını. t 
citr. Ni.tek m, belediye doktoru ta. rutiyctt~n sonrn çıl n".I lın.. alır. 
rnfmdan ceset üzerinde yapılan tarlhl a)dml:ıtmn;yn ynrıyacak 
!T'uaycnedc de .kömürden zchirlen· yler değil, birer teıki) !\.WedeD 
'llc drnzI bulunama.ınıııttr. ibarcttlt'. Hasan Raml p:ı..;n, l\lem-

Bu vaziyete göre, alda gelen en dab pıı§:ı, Sait \"e .Kiimll p:ı al.ar 
uwetli ihtimal, ya1'1ı ve çapkın hatımtlırmı, hep kendilerini mu
abrikntöıfuı. sevgilisi ile herhan. dafaa sJyasetlerlnJ r tun g0ster -
ı bfr se-beple yaptığı hır ınUcadele mck, 'hıı.klannda a~rır ftlı:ınılan 
onunda. iri ve kuvvetli VÜcudu o- reddetmek iç.in vazmı~tnr ve ba.6 

lan Maryamm kendisini itmesi ile tınmşlnnlrr. 
duvara çarpın.ası Ve alnı ile gözün. Bu luıbrnJ nn fr.inde sJynsi 
rl ~ aldığı vııralar sonunda ölme - kalan yanlı l<aydedenle.r olduga 

dir. gibi t:Uf.dki kolay c~Ierl, muıı
Fakat Maryam Verdiği ifadede bu he~ ifadelerle !iyliycnler, hattil 

1 Umaıı ıhldetıe rcddetmıtı: hic bahis mevzuu etmb enler df' 
- Hayır, hayır, dcml§Ur, ben Pat. vardır. H!llbuld. habral&r, bir ne

Batı cenup cepheıılndeld muhabirine ___ , --o----
göre Alman kıtalan Rua taarruzunu • I ı aııaUlk heyccnn 'i'c deh~ct fllmlnl .)C.nıtaıılar_ 
bo~ çıkarmak ve yeni hatlarda kuv. 13 Şlftzla dom az 1..0~ C'I! \ 1El' .Jr. LtONF..L AT\\1I.L VP ANNE ?ti .GEL 
vnUcnmek lç!.n bUtUn gnyreuertn.ı iiıl•:m:m•ı:ı• 

ıkyefle hiç kavga etmedim. Bize kö- vi tarih okluğuna göre, Jncd~me 
rnUr YUrdu. Patrlkye! uhlrleneceml%1 den geÇl~tinnek, doğru dcğlldlr. 
lUll&,;"lnca, knpıyı açıp garsona ııcslen Dntırnlannı yazan bir n<bı.m, hlr 
·mck istedi. ayağa knlkınca sendeledi :r. eleden bahsederken, "söJlc oı.. 
1u\·ara çarptı, sonra yere dU~Up öldU. ctu_i:'UnU lsittim,, .. lxlı:h bö~ le deW.. r!edlyorlar. Almanların U rt s1JrdUk 8 VCISI .ı-J:il-.iiililillll _ ___ :;m&:::Jı::!Jll~:::J:::;:::::u~&P'..-.,-9 • .ı;a~~"i,lllJ!~ 

ri kuvveUcr ağır kayıplara u~allll§. k ( Bao tarııfı 1 aelcJe) Q ana da fenalık geldi. bayıldım ter "öğraumıcdlm,, ''pek farlı.ın
Sonra ganron•ar kolonya ile yıittı. da değilim,, "pek İ,) j bllml.\ orum,. t.ır. Kızılordu askerleri bir gün içinde anınu deşerek ve gözl.ırin! oyarak 

400 Alman subay ve erini lmha et • ÖldUrı:nU§tUr. Sonra d!ğer dört domu 
W,lerdlr. Almruusr 100 den fazla o. za dönnılll, §lddeW bir boğuoma~ 
tomobll ve kamyon kııybetm! Ur Di- :utea.ktp bu dört domuzu da bıcagtıt
ıter taraftan Harko!un Sovyet kıtala. ~Urnıüıtur. Dl~r bir domuza bJc;_a 
rı tarafından ~gal cdlldl""l!le dair A. k 

1 
aaptadttl mrada muvazenesini 

-. e aybederek d"-
ınerı.kıı.ıı gazctt:lc..-tnde çıkan haberler 1 "'!l•ull§ kar yığınlarınn 
lekz!p olunmaktadır. Bundan tı:ışka sap IUUnı;tır. Yanııı bir halde kaçan 

bu domuz la biraz aonra kara ea ı.a... 
Smolenaldn §llrkındn muharebeler ol. DlP ka.lmr§tır. P 

duğuna dair haberler de Alman kay • Bir avcı katllcatnın hayatını tek ba 

na.klarmdan tekzip edll.ıı:ıektedlr, ~ve bileğinin kuvvetlle kurtaran b~ 
LlnYADA; mert ve cesur ÇOCuıJ'a a vcuar 10 llnı 

İngiliz a yyar koflarma 'ka'1J mlh. para mUkMat.ı vermt§ler ve bil" pııkeı 
•er hava laarruzlarınnı artma.ama rağ kırma fi§eğl hediye etm14ıercıır. HAd•_ 
ınen lngUlz barckeU memnuniyet ve. se bütün avcıların ve Gebze ziraat mu 
l"fd Yeni lerakkller elde dilmiştir. allimJnln gözleri önünde cereyan et.. 
ICuvvctıe müdafaa. cdllcn Sonum mcv. m~tlr. 
kilne karıı yapılan taar-uzda lnglllz. t _____ _ ... _ _____ ._ili, 

ler 100 kadar telefat VCnni§lerdlr. ln. T h. ·ı ı l u" h re 
gillz topçuJan dün d nlz kuv,;e+Jerlle 1 a 1 r 
l§birllği yapr.nk Hnltayadakı mihver 
kuvvetıerlııi bombalanu ıar.:ırr. Trab. l 
lus v E!ageyla tngUIJ: hava kuvveue. Yaza:ı.: 
ri tarafından §lddctıc bombalanmıııtır 

t kentler F. Sertelli 
-88-

S!cllydaki hav meydanı da ~ 1 Tııhlrı 
lıll§tır. - Bırakalım, kalltsm, dedi. Fakat 

yel, 1'8.) ad:ın n alırı;a, o da Lipkl o. 
'-'ZAKŞARHTAı nuo gibi, knyn)a bir daha but vunıp 

'l'arnkan adası cenubunda 14 8.Tapon tekrar lUVlll'lannc:ık. 
ı:tenıı la§ıU bombnlanml§tır. :Sunlam Dc!Uuınb hldıl tlnJ )eıı~ordu. 
'bUyUk knnuzör ile 6 torptao hlma. - Bıç;ı~ vc.r., 

ediyordu. Japon tayyareleri S:nt;a. Dile ba~uch. 
PUra yeniden hUcurn tmıaıer 000 met llh: 

reye kadar inerek 6 1ngU.ı.z t&Yl'&resi - B:mu mertler t~ır.. ıı kahpe 
ıı.ı tahrip etınlşlcrdlr. nlu blrlain: hııldl. ftübahle)in wıı 
lrıaıezyada İngiliz kuvveti rı mOte. belılya sokınad:ıa d"lol git ıunıdan. 

llac11yen ÇekUnıekted r Knal a pu -1 Karnına ldd W bir tel<ıne vurdu. 
~ 100 kilometre c nup batısmda D llkanlı lkJ bük llm oldu ve ;ter 
~t'enbnn ve Sepang da Japonlar ta. kr\irılıp kaldı. 
eııllldan zaptedl m • t r. Japon b rllk- 8:ıllb atL.nnı hazır dl. 
"llı. tarafından takip edllen 9 uncu İn. , JlıU,lar: 
ıq tUın nı yanmaduı.uı a:ıerku:nde. - 1· ınur: açıl. olaua.. 
~~~!~k ve onıwılılı. cevreye çekil Oıytı dUt der k •Ulibenııı l>utın 

~ ·~ I ı.ıu vnldl;. 

&nenin en yf'lll.- cıı h 

u, ınr. denıemelldlr. İ tahkik ~ tar.ılk 
G~rson Koc;o i8<' aksi iddiada buhıD eıııım~1 dlr. 

makta. Bo miiJıiııı enw ne !iği, flOD gün 
- Patrıkye1 kömürden zehirlenme. Jerdt- ~Jlnın ~1 Jı:ıtırniaril dn •ö. 

nıl§t.a' Zira ben odaya Ynrunamı kö rUyoroz. Bir aksam gaz~te&lnclc. 
mür koymadım. ÖldU ıse başka ıey . (Tiyr.t ro hahrafan) genel ~<ı1 ğı 
'len 61mll§tUr. denıl§Ur. nlhnclıı. ynzdar ynL'ln bir dos• ,. 

MUdde1umumtll.k ccslld1 morga kal. lr Hııllt Fahri de bö3 le rn:u~ or, 
dırtmı§tır. Ceset tlzertnde yapılaca\. ıığlı:un mntfmınt ,·ermh•or. 

ısım 1911! &enf'lerlnde ı:;ec,;cn ııon dllnyrı \alt-ııarı, l8p.ı ~ mlln.:ı.ııcı ı. 
Pnrbılıı i!!gall IU'll8mdn )"8'"'1n.,D rn b ,;Uk bir k rom mdır. 

otopsi sonunda ihtiyar fabrfkatörlln D:ı.rUlbcd:ıyj s:ı!ınrsinc nrtl tJp -
ne sureUe ö!düğll anl8.§11.acaktır. E • ıin lUll'll sed'dij;.'fni yaznrkrn ~yle 
ğer kömUrJeıı zehtrlenmışııe, garson •lfvor: "Hn~dloıtcn ~im n ıl ol 
hakkında ölUme sebebiyet suçundan, d~ ,. ma:ısbnn t.n~inln:le ne gibi 
eğer kıı.vga onund Maryam tarafın. clhetlcr gfü:online nlmdı, bural n-
6an öIUmUne sebcbıyct verllr.ıffse ka. u• pel• iyi bJlmiyonım.,. 

RUtiin htarıbuı göllerin<',. h!l\'r<'t • kallı' rln:!e he) ccan._ dudııı.~od 
t-l\lidlr Ur bu filmi ıdkl lnm"ll(. 

V••ı hııhnnJ.. lç"ıı Dl 1 '4' lc'rlnl:ı:I ll'ıtfl'f} rrtı:end !1 l pntnın: 
ı-eı ıs o· dın hakkında takibat yapılacaktır. lakalenln bir yerinde de öyle 

Ta~ ; ık tell~uu =\ .ıüııa ID 
kal'&k atıııa u.tıaw, ctratUlôl ,ı;e,w w•. 
illi bakındı : 

Şen Olasın g&vuı d1& ı., 
1şto geldık, gıdJyoruz. 
Yuıumuz lıa.vaut yatagı. 
Boşça kaim, gidiyoruz. 

Sail~ .ıtmıu üızguılcrlııi çckU. 
- YıL aııuuuru •. ;>olıı.au:u. Ju.ru 

lcllm. 

Huhıbe ...UJblıır bab;;ı._ H 4,ı. r, 
kllyu.:ıı UUAkJaııW.u. 

ıiüytln dı;,mdu bir çoh.ın, ku ıl r 1 

keıınrında o.uruıtı§ ı.ına ~ ııu~..., na. 
ıt.hı tllrlillleı iiÖJ la) omu. 

Talıır yolda ntıru durdurdu,.. 
bam dlııl di: 

Sızını yaylaıo.ı vı.ı.U .:>Jur. 
autu, kaymağı 1.ıiUı oıur, 

Kız. gelinden kıymeUi olur. 
Kızlar pı.ta ,..yıamıza. 

Salilı KJaıdJ: 

' ıılJ:tnun, ) tU.) dlui \ o~YIID tür 

ıru .. ~ iri~ 

Maryam ile garson neznrct aıtmdn cr~or: ''İmtlhıınlan nru.•1 ynptı. 
oulundııruımnktaclır. lor, artistlerin dereeelerlni nasıl 

takcllr ettiler ve bilh alüka -- H le dur bll'll7... onuııu dotılly6. kS:Bcnmı____________ darlar buD"i ne ltihle razı olda 
Uuı bu este Zührcmln bınkarı.!dnrnıı •- d d 1 

d " hır, bunıur a me~ Ium r ,, 
(,....ı-'!ln de"a.>n ettı: ~.):~::bi nldum. ~<"aba Zlllırem bati. Un da o nıakrueden bir tın 
Bıziın. )aylnıar me ell, "İ:;1e hatır] dıl":nna göre .•• ,, 
liOoSU ka antıi dö cll. -Bir ·yı yoktur .. Onun lın5tnlıfı hA • lerl h 1 l in 

ezt:ldcııcUr .. Senin yolunu bcWJyor. \'ı~Jnmr adı e ' e c ~ 
tı.lı lop top mene ~u.. Bwıu l'leo billlle7 mi.! in kJ. bo.rıa bulundu m bir teşe'dtilhln ~C'.çl,.ıll-
KJZ.lir gel .n ya31ı.ınıza. IWlf onı.r. S'i 1 tilıalcleri b:Imemcl., bilmedj. 
ıs.ıli.ı'ı lumdı kendine: ._, ·g•re 1 b·ı ı rd tnt. 

- lcimde bir korlru \1lr ~Uı cı , gını 0 nmcmc t, ı en e en ı .. 
- A ık olmak da bir dertml , dedi. Dlynrbnkıra kolny kolay 'vn--'•ımı.yı. ldk tmeme"n, do~ru bir ı;ey olma 

J'ıılılrl fM>I metle Dlvnrtıakırn gbtDr r.ı wnmuyonıın, --ti clığı gibi. memleketin f8.l'ihjne de 
t lı ıu ne mutlu hana. ll ihanettir. Tarllıi y.m ynLan bir mu 

•· d 1 •·ı .. _ - u unguııu kırnn scı...b a--'ır• dl ,l'llulr r n "r ,..., rn.nııı. lrh.ı\t ~o 8 il ...., "" • lınrrarfn, - yuJ.\aula el fül • • 
bı.uu ıJ n !)ordu: ug ne kn lar unıutıanıp dun.ı)ordıın' :-ım gibi hatlIT.l r, bi7.1 t t:ırlh • 

l\a~aı sesJ nj bel'llemlC§tlrdl galiba! tir - ·'hı nıi)oıu~ merhulı:.m B m ya),alar kayalı, 

ı..ö0 ili!d mermer dayalı 
0 
~lı Telrlnd ~ kö) dı ın fıızl:ı ılür, hahrlndı~'lDl& göre •• ,, gibi 

yala.ıılll3k niyetinde cı .. ğlldl. ö, ı .. le hat..-a yn• :ısı afCe1 1 • 
- lielkl kuJ deUkaniıı n tlanııa mi eeelı '\8 ı u • ,ndnnılır. 

binip r>eşhnl7..den gcllrltr ve tıızd n j i t il baİde tiyatro tarlhi'lJ ynr.a· 
dumndın öcilntı almak lc;tı:-rıer. Ha.)dl, eak o! lar. böyle yazılanitın na 

ı, a h ııııııı Dur olumuza gidelim.. lzlnıtzJ kn,)b le 1 ıl 1 t "facle e1~hlllr, bnnhın nnıul 
llm. 8o1' ~en• ıfoğtışıııf'nln 3erı '""<.' ıu. ne•ıaı dhc kul! '1~1"? •• 
rruıı • 1 ' DcdL Atlıt.naı eU.'ı'll'ler Matu çfn sultan g r n k~u)ar 

QDma• 1ıaa.. ..ı w k•ftl• fal . . bi • h!ı cUce. 
a ~ ,. ı .ııı.: nn •n r!Prl 1 ıurın SIS:,'lüyorduk C nee> ırü.ce, 1-~a 

h.ulu nııı.:. ı.urıu.)'orıJıı I m , ,_ıı i #' 

( /)r.f)(lnıı l'flJ'l 1..A F.HJ?l 

• kınalı 
in ya:J lamwı., 
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Konrerans ve temsiller I 
ı~·nönii ha'I,e,·inılen: 

Şehir Tiyatrosunun 
Ak~am 20.30 da 
DR.\1\1 KISMINDA 

Halk koşusu 
Em"nöni\ halkevi spor ;:u !.illin 

ertlp ettiği (Birinci halk koşuscı ı 
J8. 1. 942 pazar güni1 !':aat 1 t de 
başlıynca ktır. 

ı - Bütün .ıtletleı L uc ık olan 
ı..oışunun kııyrt muamelesi müz btı· 
lm günU s~at 10 da kupan· caktn-. 

2 - Yart" luılkevi - Gülh3ne 
µarkt aras·nda (3) kilonıe•r da.
'ıilinde yapdacaktır. 

3 - En çok ati tle i tirak eden 
tcş~kküle (Kups) ferden yüzde 
(15) inciye kadar derece alac!Lk 
kosuln~ d'l madalya ,·eril"""~I:tir. 

Şubeye davet 
J:;nıinönii Yerli As ..... den: 
Piyade Tiin. Nafi o wlu Hnkkı 

326 (42727), p yade tğm. Ziyaat. 
tin oğlu Mehmet Sadrk Tansu 31:; 
( 14071), piyad" tlim. Aziz oğlu Ss
<lrk 315 (18788). piyade P..afet o~
fu Ahmet Huhl".s 316 (39335), pi
yade tğm. Hüs ,~n oğlu Nuı ctt.iıı 
Yalazı 315 (13647), plyudc ti{m. 
Hayati oğlu Faruk 330 (45661). 

Bu ;',Ubaylaı-n rok :ıcele subeyc 
müracnathrı ilfu1 olunur. 

---<>--

Teşekkür 
(locuk ı;s•r~eme kıınınııı Emin· 

i>nti ka:zasmdan: 
Himaye ettiğimiz roeuklar için 

kurlv.ın bayramında birer ko;yu.tı 

tebe1TIJ eden Bayan Medilın Dr. 
'tzzet Kfi.mll ile Bayan Osman Nu-

Hu huft.:ı zurfrıv:l:ı evimizde ve· 
ı .ilccek konfcn;.ns ve te-mıı:·ıb e ait 

ı pro..,,am nsa0ya ç knı ıl.m~tır. Gi·. 
ri!l kr.rtlarmın C\irr i elen o hnma<sı 

1 ı~ 9. olunn. 
1 16. ı. f 4:? cıı.m ı "eC sant 20 de 

1 - ıraU:et · ı r 
' 2 - Ifon.ferırrn: tstanlrnl lıuk 
1 kıııch. M. Ifa'it B.1.yl'f tıırafrr.fian. 

1 a - Temsil: Şl:hiı li l•ız. 
ı 17. 1. 942 cunmı tei güııdüz &i

at 15 de: ı - HıılkeYi post<lSı, 
2 - Konferans: Türklerde tabiat 
::evg·'f;İ, Hik1:Jet T. Dağhoğl•: taın
fındıuı. :J - Temsil: ı:::elıirli kız, 

17. t. 942 cumartesi gece eaat 20 
de: 1 - Hnlkc\'İ posbı.sr, 2 -- Ko.ı 

1 

fcrans, haı;t.ny::ı. rınsıl bakılır: Dr. 
Of>el-atör Orhan Tahsin t..-ı.rafrndan, 

:l - 'l'en'...sil. Sehirli Jcı. 

Konferans 
Hc,.fJcfıt<; ha!J:e,·jnden: 

Gilntin ikt'sadi is'cri h:ıkkınd~ 
j 11. 1. {142 tarilıir.e mii~ndif cumar

t,:si gi.inü saat 15 de pnrti kaza ida
re. he)eti reisi Bay Ziihtü Cubul{
çuoğlu tarafından bir konferans ve 
evimiz gösteri.t lcolu t.'lrnfmdan da 
bir temsil vcrile<'ektir. 

Not: Da,,·ctiyeler her gün halkc
vi i lare mr>muı luğı•nd:ı.n alın,, bilir. 

Ti Heybcth·e lıu ct>k yeıindc olau 
alaka "e lütüfle:ir:dC'n lİOh)ı ço· 
cuklarnnrz ve kurumumuz ııamrn:ı 
:ırzı 5Ukran eyler". 

Gayrimenkul sailş • I " 

uanı 

İstanbul Emmyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Ünsilyar ve Abdhlkadir SO:S/!ll::l7 hesap No. ı;ü~ sıındı,i:"ımu:dnn aldıkla. 

n 640 liraya karı:ı Boğazlçinde Ortaköyde Taşnıerc!Jven ::ookagmd:ı. eski 34 

yenı 16. 4.8 No. Jı ah ap C\i birind derecede lpotcl< ctmi§tır. 
Dosyada mevcut tapu l<aydı suretinde (aynı semt, mahalle ve sokakta 

aynı kapı No. lr bir tnr:ıu Aga\rııl ve Zabci Agaspan hanelcrı ve bahc;.eleı ı 
ve tnra.tcyni M:inaııyan Abraham veresesi haııcsl l ahçesi ,.e tarafı r~ bil ta. 
rıl<lanı ile nıahdııl bah<;cli hane olduğu beyan cdılmlşlır. 

tkrazn. esas olan muhammin raporuna nazaran mezkür gayrirncnkuJUn 
umum mesahası 380 nrşın ınurabtaı olup hunun :no arşın murabbaı üzeri. 
ne üç sa.Wıl.ı mezkur nltşap ev y.ı.p!lını§tır. Binada D oda, 2 sofu, ı mermer 
la§lılt l matbalı, lruyu ve sarnıç vardır. Vadesinde borcun verilmemesine 
mebni hakkmda yapılan takip llzerine 3202 No. lı kanunun 4.6 ıncı madde
sinin matufu 40 ıncı maddesi.ne göre satılması icabcden yukardLı. yazılı balı_ 
çelf ahşap ev 1,5 ay milddctle açık arttırmaya ırnnunıştur. Satı_ş tapu slcll 
l<aydma göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek ıstıycn O:l5) lira pey alt. 
çesı verecelttir. Mlllı banltaıamnızdan biı·ınin teminat mektubu drı. kabul o. 
lunur. Bırikml§ bütün vergilerle belediye rcsl.mlcri, vakıf ıcaresi, taviz u.ı. 
tarı ile tellilllye nuıumu bofÇluya aittir. Arttrrma şa.rtname11l H.1.9t2 tarl

binden itibaren tetkık etmek istiyenlerc sandık hukuk ışlerı sc.rv.is!ndı; açıl .. 
bulundurulacaktır.Tapu sicil kaydı ve sair lilzumtu mal1lmat da şartnamede 
ve takip dosyasmda vardır. Arttırnıaya ginnl§ olanlar, bunlan tetkik ede. 
:rek satılığa çıkanları gayriınenkul hakkında her ~eyi öğrenmiı1 ad ve iti
bar olunur. Blrlnci arttırmıı. 16.3.9i2 tarılıine mUsadif pazartesı g!lnu Oa. 
ğaloğıunaa ktı.in sandığımızda s::ı.at 10 dnn 12 ye kadar yapılacaktır. Muval< 
'>at Uıale yapılabilmesi için teklif edılecck lıedell.n terclhBll alınması lcabe. 
den gayr!mcnlml mUkelleflyetllc sandık alacağını tama111cn be:çmiş o:>lması 

"lart.ır. Aksi tal<dirdc son arttıranı.n taahhlldU bal\! kalmak ş~rtilc l.4.942 
tarlh:nc mUsadi.f carşamba gıinil aynı mahalde ..,.c aynı saatte son arttırma. 
st yapılacaktır. Bu arttırmada gnyr!menlml en ok arttıranm UstUııdc lıı. 

ralulacaktır. Hah?an tap·ı slcillenlc sabit olmıyun :ı.ISJrndarlnr ve irt.tal\ 
hakkı saJııplerınin bu lıaklannı \C hususile ıaiz ve musıı:rife dair iddıalarmı 
!lAn tar1ııinden ilıb:ıren y,rrııi gun lçmde cvrııkı nılW'IJ°t.€l:!rllc beraber daire. 
nılze bildlnneleıı lazımdır. Hu suretle hı:ı.ltlurını blidirnıemlş olaııl:ul ~ hal<. 
l.ırı tapu sıcillerılc .s:ıbit cin r.}an.iar satış bedel nın pa:ylaşma.sınuan haru; 
!<alırlar. Daha f zla m.ıllımat almak i.stlyenlerln 910/1411 dosya ~o. sile 
sanch[.1m:z ll'ıkul< ışlerl ~rv!s:ne mkracaat etme! '1 !Uzumu 11.m oıunur. 

UlKKAT 
Emniyet Sandıgı, sandıktan alman gcyrmıcııkulU 1potck gc.istermek is. 

tıyenlcrc rnuh:ımmınlerimizın koyınuş oldur,-u kıymetin yfü:dc 40 mı tecavüz 
••tnıcmclt Uzcre lh ı. ı · 1 linin yarrnma kadar bor~ vcrmelt ımrctilı• hol~ylılt 

İstanbul Defterdarlığından: 

ı-;minonil malıyc <>ube buıasında. yapt.ınıacak ( löll,i~) lira ım,illı tam. 
rd •• 19.1.942 p.ıznrt.: 1 gUnU ı::ı.nt 15 tc Deftcrdarlıltta mutc~ckl:"l komiııyon. 
da a.ı;ık el; ı .ne ıl ihale cclilecektır. Muvakkat teminatı (13Ci) llradır. 
Keşif. ş:ı.rtn..ımc ' s ır mtln<ı.knsa cvraln rnll!l cmHı.lt 4 üncU kaleminde gö. 
ril1eblhr. ist lclHcrln en az bir tnahlıütte ı 10001 liı-ıı.lık bu l!ie l:ıeıızcr iı;ı 
yaptıklarma dair ıdarclcrlnw•n nlmış olduktan v~salke mUstcnidea İstanbul 
vUA.yetıne müracaatla ihale tarihinden tattı gUııleri hariç 3 gUn evvel alın. 
mış ehliyet ve 941 yılına ait ticnrct oda.ısı Veıılkası ibraz etmeleri muktezldlr 

.. 
Bu rom:wtloı. biribiri a.rl•a!ı lla ta. 

nıyaca.ğmuz bütun "ahı~Ju, da.hu 
doğrusu bi cok1arı -1 "r ""u:n t :ı.
liyebUecek \8Z·~ t tc ohııı kimse. 
lel'dir. Bu Iıırın ura mt!a h,l '.ri~i 
nin hakA•aı Mıçhı oklu ~unu, .,jz rl-:! 
hafiyemiz Hergül Pm ııro ile bera
ber araştırarak buJııbHlrsiniz. nu. 
ııun kin nııs lıvaca · mız ı.ıahı:-shı·ı. 
l<araktcrleıinl ineeclon ince\·c t ,• · 
kik etınenfa ve ha ... eı 'r k~r ısm· 
.ı. roUerini \"e vazivetlerhıl göz ö 
..... tetm.ıs kindir. 

mt?t'Nct KISlM 
ZllN01Jr BiR V ARlS •.. 

Linet Ridgcvay ! .. 

(11530) 

.. Ür. r.clenk,, ot~li sahibi M. 
• rnoby: 

- E;·et, ded·. O! .. 
Ve arkad•ıııım ceketinin kolun. 

w eekti. 
RoLc; rro:aı marka. mükellef bir 

Jtomob'I ~ehrin J;ücük posta dair(• 
sj önünde dı;ı'Il!uı::tıı. 

Bir genç kız süratıc otomobil. 
• n indt. 1 a ı acıkt i"7.er' • le ba• 
sit bir el ise Yardı. Altm sansı 
,. Pgind~ ı--aclau, munta.7.am a"i! 
hatla:rr, ea~tı ve al enkli b"r vU _ 
cudu. hrla :ı. ~!alton Under Vud-

a pek tefadU. olıınrunıyan bir gii 
.,. ıı , · ,·aroı. 

Aceleci a ml.:ııla postahaneyı~ 
'ıd.!. 

M. Bwıı~by ~·ava~ bir sesle: 
F.JvPt, o •.. Ald~nrr.am ·m. Di 

e le-kra 1 dı ve iFtvc etti ; 
- Bu kı:zm mil='onlarr var. Şin·. 

di de Yeni aldığı araziyi güzellm . 
t rIJ ek için para n mühim b"r 
Jmmmt sar!edl3'or 

Verılen bu '.r.ıı.ber. \ Inrzea btr 
ceplıes'ni aötı?ın arkadaşı memnun 
biT tavırla : 

Yaşadığımız 
Devir 

Komedi kTMnmda 

OYUN tÇINDE OYUN 

Usta işçi aranıyor 
Çivi fabrikalarında çalr~lf~ us-

tu i,:;c;i a.ranryor ta.li.p olanlar Va.- . 

;~~ai~l:.rcslnde B. u runrnzıma mu. 1 Baş Diş Nez 1 e Grip Roma tiz m 
~~~~~~~,. ' ' ' ' 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrlları Derhal Keser 
icabında Günde 3 Ka~e Ahnabilir. Her Yerde Pullu Kutuları lsrarla lıteyinit. 

'fiırlt lıcaret banka;ıı Adapazarı ~ube8ine ı:::oo küsur Ura ve ayrıca. mnıı 
raf ve faize borçlu Geyvenln Ebccler l{öyünden HUsnU og.u Cemal ve bira. 
clerlert Faııri \'ö Kazım GUnerin !§bu borçlarmd.:ın dolayı ıpotek.li _ borçlu. 
pı.rclnn Ccır.t.I Günere ait • Geyvcnın istasyon köyünde tapu kaydına goro 
l ı ı Sake.r~~t köpril:ıll sivarında Yeml.ni Kazım, Y<>sari 1''a.hri ha.nesi ve ııah. 
ı;tısi, arkası kmcıla r yolu ve cephesi şose tariklle mahdut Fevkani üç ad.ı \'O 

bir matbah ve bir sofa. tahtn.ni iki oda ve bir fınn ve 267 arşın avluyu hn~i 
\'<l halen aynı hudutla. muhat yukarda üç o~a ve Lir mutfak ve bir sofa 
:ışıı.t;'lılll ılı:f Oda ve bir fırın \"e 261 arşın avluyu llllVj 333 Zira miklarmd.ı 
1500 lira luymell mukaddereıl bir bap ııanenın, 

Ve Ebceler köyünde tapu !•aydına göre (2) çuyu- ınevk.iinde şarkan !bı. 

t~ırlnı:ıı, gıırben Manol tarlası, şimalcn Cebel olınu.yıp hail taşlık ve cenuben 
Ali Molla tarla.sile mahdut ve ha.len ı;ıa.rkan yol garbcn Ali molla oğlu 1. • 
ııııı.il bağı, şimalden Ahmet Öı:bağ ve tarilt ve cenubcn Al! mollanın Mustafa. 
tarlnsilc mahdut b.r !atada 4 döııt.lm iken clyevm tahminen beher donilmO 
:;l\7. elllşcr l!ro. kıymeti nıukaddcrcli 7 dönüm bağm, 

Tnpu kay<l.ın..ı. ;öre ( 3) çayır, mevkilnde ~arkan İbil tarlası. garb•m 
.Manoı, ı;ıinıalen cebel olmayıp hııll ta~lık ..,.c cenuben Ali molla tarlası ılo 

rnahdut "c hiWun şarltan yol, garben Ali molla uğlu 1srnail bağı, ş!mal<'n 
Ahmet ÖzQ.'lğ ve taril;: ve cenuben Ali mollanın .Mustafa tarlası ıle nıulı t 
bir kıt.ada -1 dönUm bağ il<en clyevm beher dönU:nU ;\"tiz ell!Şt>r lira. kıymctı 
mukadtlcmıll 8 dönUm bağın. 

Tapu ka.ydına göre ('1) Harma.nıar mevkiinde ~rkan tarik, §ınıal••n 
Falui Glıncr, bahc;esl, gaı·bcn Kazzm Güncr bahçesi ve cenuben tarik ıle 

mahdut ve halen aynı hudutla muhat ve beher dönümü yüz ellişer lira kıy 
meli mukaddeı-clcri maaeşcıır 2 dönüm 2 evlek dut bahçesinin. 

Tapu kaydına gôre ı 5) ımam dere.si mevkiinda §arkan Kazım Gtin r 
ve tarik, ~!malen llacı Ahmet ogıu Musta.farun Ahmet ve san Ali ~eıen, 
garbcn uırlk ve C(!nuben Falll'i GUner bahçesilc :rrıa.hdut ve halen şarl:an 
Kflzını Güner ve tarik !;'imalen hacı Alunet of;lu Mustafanm Ahmet ve .sarı 
Alt bahçeleri, garben tarik v~ cenuben Fahri GUncr · bııhçcsllc mahdut bir 
kıtadıı beher dönümU y\12: clll-;cr li~a luymeti mul-mdderen maaeşcar '!! dö. 
nUın dut bahçesinin, 

Dlğer borçlu Fenri Günerc ait _ tapu kaydın:ı göre (6) Sakarya hopr.i 
sil clvar.ııtla yemini Cemal hane ve ba.hçesi,yesari hacı Mehmet kızı Fcric:c.nı.n 
mukaddem otel eıyevm hanesi, arkası kıncılar yolu \'e cephcsı ~os-. tari.<ile 
mahdut 1',cvl<a.ııi üç oda v~ bir mutfak ve bir sofa, tabi.ani iki oda n: bir 
fmn ve ::!67 a1"3m avluyu havi ve halen sağı Cema.ı Güner hane ve 
bahçae:l, solu lrmcılarh Hlliıeylll Enıre hanesi, ari;;ası kıncılar yolu vo ceph~. 
ili ııose tariklle n;ıabdut yukarda Uç oda ve bir mutf&J( ve blr sofa, aşağıda 
tici oda bl1" fll"ID - :Ml'i &rfln a..,l.Qyu b&VS. 838 zıra mllctarmda ı&oo llrn 

krymet.ı mukadderelı bir. ba.b hanenin. 
Tapu kayd.ma göre (7) kariye derununda. Yenıinl ve Yesari ve arka.:;ı 

ve cephesı tarik ile mahdut fcvka.ni Uç oda, bır sofa, t&ht:anı. bir sofü., bir 
dükkAn ve bir ahın müştemil ve halen aynı bududla muhat yukarda. Uı;: oda 
bir sofa ve bir dül;;kl\.n ve blr ıı..hırı ha'w-ı 1000 flr:ı kıymeti mukadderell b.r 
bab hanenin, 

Tapu kaydına gore (8) ııarı çalılık mevk.Uııde şarkan mukaddem cclx-ı 
elye".m hacı Ali oğlu Ahmet ağa ve hacı Oama.nıa.rm lbrahim Açma tnr. 
lıı3r, gaı ben hali kayalık cebel, şuna.len kavaz damadı Fazlı ve Kadnnln 
Ali açma tarlası ve cenuben mukaddem Ci:bel ve eıyevm f18tık Ahmet vo 
Al! oğlu Iuuharrcmin açmadan etmiş oldukları bahçe ve tarlalartıe mahdut 
ve halen şarkan Mehmet Yılmaz bağt,garben ta§l.ık,şima.len şevki Çatpat ve 
Ali Yaman bağları ve cenuben Atımet Girgin ve Muharrem Yılclız bağları 
ile mahdut b1r kıtada beher dönUmU yüz elll.~r lira kıymeti mukadderell 
ma.aeı:;car G dönüm dut bahçesinin. 

Tapu kaydı.na g·öre (9) parla nıcvklinde şarkan Mclunet, ştmalen kara 
Mustafa oğlu İsmail, garben ){ara Mustafa oğlu MUBtafa ve cenuben Mus. 
tafıı tıırlalarilc mahdut ve tırucn şarkan Mehmet tarlası, ııılnaı.den ke.rrl' 
Mustafa oğlu İsmail tarlası, garben kara Mustafa oğullan Ahmet ve Ali 
tarlaları ve cenuben Umur beyli Osman oğlu Osmanın bağtarifo mahdut 
oır ıutada beş dönilm tarla iken halen beher dönUmU yetmiş beşct' lira kty. 
nıetl mukadclt?reli 5 dönüm Yenice bağın. 

Tap:ı kaydma. görc(lO) harmanlarda. §arkan salılbi senet, garbe.n ve 
şim.alen Ali .Molla oğlu Mustafa. bağlan ve °Kılzım bahçesUe mahdut ve ha. 
len aynı hudut ıle ınuh:ıt beher dönllmU yilz ellişer lira kıymeti muhamlllL 
neli maae9car 1 dönüm dut bahçesinin. 

Tapu knyılma göre (11) ımanıJar deresi mevkiinde şarkan ve ga.rben 
tarı!<. şlmalen muka,ddem sahibi senet ve elyevnı Cemal ve K8.zım. oo.h.çe
leri \"\! cc.nubcn tarik ile mahdut ve halen ayru hudutla muhat beher ctönü. 
mü yUz clll~er lı.rn ltıynıcti mulıa.mmineli maaeşcar 2 diSnllm dut bnnçenin 

T:ıpu Imydma gör.;: (12) Harl'll3lllar mevkiinde şarkan tarik, garbcn 
Kac!Jr çavu§un Mehmet, ıı!malen KAzım bahçesi ve cenuben tarik ile malı.. 

dut ve halen aynı hudutıa muhat bir kıtada. beher dönUmU yüz ellişer lira 
kıymeti mukaddereli ı dönUm ı evlek ınaaeşcar dut bahçesinin. 

Tapu ltaydına göre (l:l) ttıırmantar civıırmda şarkan tarik, garben 

- Fena mı, dedi. Memlekete 
!l3.ra g·eUrecek demektir. 

M. Burn'.l.by ellerini oğuşturarak 
.. rkada.şının sözünü tasdik etti: 

- Doğru .Malton Under Vud i. 
;in bu bulunmaz bir nimet sayılır· 
Artrk işıer Sir Jorj'un zamanında 
ö.nha iyi gidecek .•• 

Mulıa..ta.bı omıızle.ruu si1'.kti: 
- O uwr. Ilı~, umuraa.mama.zlık· 

bn mı blltu·dı ... 
Dedi ve sonra sordu. 
- Acaba arazisini. kaça: sata , 

bilın:ş? 
- Ban:ı söylediklerine göre alt 

•nış bin liraya. Yine sövledikleri. 
ne göre yeni sahibi tamirat ve tt. 
diliı.t iç".n de bir altmış bin lira 
daha sarfedecek~. 

- VRy can-na! .. Peki, bu bil -
:-·ük servete bu kIB nasıl konmu.o:ı ': 

- Serveti Aınerikadruı gelmis. 
Anııesi büyük bir Ameıikan mil _ 
yonerintn biricik kmymış. 

Bu srrada genç Jm. posta..lıa.ne • 
den çtktı, yitı.e !UnıUI adımJıırla 
otomobll"ne ntla:iJ. otomobil hare. 
ket ederken genç ktt hakkında ıs. 
t~ m&IQma.tı elde etmiş okm 

adam gözleriyle ara.havı kaybolur. • 
caya kadar ta.kip etti ve: 

- Bu kadar haltsızJ~Jt doğru .. 
!U! Hem servet, hem gilzellik. Bu 
iki şeyin bir insanda toplanması 
fazla ...• diye mmldandı. 

KiBAR ALEMJ 
Poten Kotidien gazetesinin k:• 

bar 8.J~ine ait bir yazmmdan a. 
Inınuştır: 

Dün akşam meşhur "Bizim Tey 
ze,, lokantasmda yemek yiyenler 
arasında bilhassa göze Linet Rid 
g~ııy çarpıyordu. Yanmda Jo. 
anna Sutı.·ud, lord VlndJesbam 
,.e M. Toby Brfs \•ardı. Matü01 o'
duğu üzere 1'Jis Rldgevay. Ana 
ffart'm kocası Melbalı;ı Ridgeva • 
yın kızıdır. Ölümtind~ böyftk b."I· 
bası J.eopoJd 'kend'sine muarıam 
bir ır;enet brrıı.lmn~tı. Güzel Mis 
JJnet gttnün en mllhim ır;ahsiyetl 
olmakta de\."ND etmekt.edlr. Ağız. 
r~r<la ,. .. nflf~fn ~Jmt-la nfı:1anla . 

...naesğr h:ıhel'I de odo~!rt.achr. 
Bir~;ok kir ı.ıı<>fol' 1o"1 V1ndl~Jıııınm 
kendl'iino muhal.tak işık oJdufıı. 
nn söyl<"me'ktedfrler, 

Selimiye satmalma komisyonu ilinlan 
.Mevcut nümunelerine gore 8000 lülo incir, 5000 kilo zeyt.1.n ta.neai. 

Jtilo K. ftZilm, 3000 kilo domatcıı salçası 'lre mevcut ev.aa!ma göre 2500 
~eytinyağı ayrı ayrı pazarukı.a. e:atın almaca.ktır. tnclrin teminatı 343 
zeytin ta.nesinin 324 lira, K. üzümün 346 lira ro kuruş, domates sal 
32.J Ji!"a ve zcyUııyağ·mm 345 !ıra oıup po.zu.rlığı 17.1.942 cumartesi gllnll 
al 10 da. Sellmlycdc askeri satmalma ltomisyonunda yapılacaktır. (487) 

Mustafa, şımalcn Numan oğullarından Durmuş "Ve cenuben Cemal Ye 
zım ba.hçelcri1c mahdut ve halen nynı huduUa mUhat bir kıtada beher <! 
mu yüz. ellişer lil'n luymeti muluıddcreli maaeşcar 2 dönllm l evleli 
b~hçenın. 

l>ığer borçlu h'..8.zını Günere ait. tapu lraydına göre (14) Sal:a.ryo. -
rllsü cıvarmda yemini !nce oğlu Toııgnzto.n metriık hane, Yesari, Cem 
mlifrez hane ve bahçesi, arka.El kmcılıı.r yolu ve cephesi şose taril\ile 
dut fevkani Uç odn. ve blr sofa, tıı.htanı ilti oda ve bir fırın ,.o 26i arşın 
luyu ha\•i vo halen sağI Hü.ınU ve TaUl.t Akın hane ve bahçeleri, solu Ce 
GUner mil!rez Jıanesı, nrl~ası kıncılar yolu ve şose ve cephesi şose ile m 
dut yukarda. dört odn ve bir mutfak ve bir ao.:ı, :ışağıde. iki uda. vo bl 
rın ve 267 arem avluyu lı:wi 334 z!ro. ıniktarmda 1500 lira luyn1eti muk 
tlereU bir bab hanenin, 

Tapu kaydına göre (l[i) karlye derununda Yemınl ta.rik, Yeı;ari 
Osman oğıu Alt hanesi arlrnsı, tarlltl has vo cephesi tarlkiiı.m ile ma 
fevka:ıl il->i oda ve J:ılr sofa, tahtanı bit• oda ve bir s.•~3 ve abrn mil~ 

ve halen sağı tarik, solu Ali oğlu Ahmet Kılınç hanesi, arlmsı tariki 
ve cephesi tarıklAm ile mahdut yukarda iki oda, bir sofa, taht.ant bir 
bir sofa. ve ahırı mti§temll 1000 lira luymct~ mukaddorcıı bır bab hane 

Tapu kaydma. göre (16) pencik yeti mevk!inde şarkan deli Mu 
oğlu l\lusı.a.fa, ~!malen ve gartıcn clcll M1ıstaf.ı ve ccnuben kört HaJJaıı 
scsile ma.Jıdut ve halen t·arkan Ali oğlu KAzıın Karaca bagr, g.ırben tıı. 

tıuruılen Muharrem Yıldız tarlası, ccnubcn AU Girgin bağı ve tarik :.ıo rn 
dut bir kıtado. be.her donumu eıllşer !im kıymeti mulmddcrell 2 dönüm 
lanm. 

l'apu kaydına gurcı (17) lın:ım dercsı mevkiln.:lc ~arkan Ahmet, ı:im 
l!ll'ik, garben Cema.l ve cenubcn Fahri bah~ıesilc mahdut ve balen aynı 
dutla muhat beher dönümü yüz l!ll~ı;cr lira kıymeti mukaddcreli maaeş 
2 dönüm dut bahçesinın. 

'l'apu lw.ydına göre (18) Ha.nnaıılar dva.ı·nıda ııarkan Ccuınl, gar 
Ka.dir1n Mehmet mahdumu Hasan, §lmaıen lı':ıhrı ve cenubcn taı:'Ik 11e m 
dut. " ~ a~ tuıdut.la mubat bir kıt.ad& beher dönUm y1lz elfüıe-r l 
kıymetı mukadderell :? dönttm 1 evlek dut b::ıhı:;en!n. 

rapu kaydına gorc (19) Barınıınlat civarında ~arkan I~atırcı .Me 
~malen Ali Koç harmanı, garben Ömer tarlası ve cenuben Katırcı Me 
tarıaslle mah<iut ve halen şarkan sa.hib1 ~enet, ga.rben Ali Yıldırım, ş 
len Hasan Yaman ve C\!nuben ta.rilt ılc muhat bir kıtada. beher dönUmü 
ellı.~er lıra kıymeti mukadderell maa~car 3 Cl'lek dut bahçenin. 

Borçlu Cemal, Fahri ve Kazım Güncr ilo mUştcrel{ tapu kaydm.a. g 
t20) Mezarlık altı mevkilndc şnrkan tarılt, garben bacı Osma.ıım A,U. 

r:ııuen hııll ta_şlılt ve cenube::ı .Mustafa ve .Ali Molla tar,alarile mahdut 
h"'len ı;srkan tarık, garbcn Ahmet Kııya ve .Arü kabadayı bağları, ş 
ıon çalılık ve ta51ık .., • .:! cenuban Al1met Kılıç ''c lsmail Uysal bağlarile nı 
dut bil" !atada beher donümıi yllz cll!~er lira l:.ıymetı mukaaderell 6 dön 
bağların açık :ı.rtttrma ,·e ~in parn ile satılma!:ID.a ve p:ıraya !;.C\7il.mes 

ve lllt arttırmanın 2.2.!H2 tarihine mUsndif pazart<ısi gUnil saat 11 te ba 
yaru.k saat lG dcı icrasına ve ycmlnll ehlivukuf tar:ı!larmdıın takdir e 
lluıunan l:uymctıcrinin yüzde yetml5 bCŞJll bıılrnadıgr takdirde arttıranıa 
tae tıhUtleri b.:ı.ki l•alınak fartne lkllıcl arttırmanın 12.2.9-12 tarihine m 
uiı P,erşemb.; günU saat 14 tc baştıyarak saat 16 c\a yapılma.sına ka.r.a.r 
rıım15 ve herkes tarafından görlllebilıuck lçln arttrrma §nrbıanıasin1n 1 
tı-ı2 taribuıe mUsndif pazarte<'i gi.i.nU icra divanhanesine ili~tirilmest ten 
KılınmLstır. 

Bu itlbar!J. lpolelili alacaklılarla diger alacnklıl&rın i§bu ipotekli ga. 
menkuller llz.crl.ndeki haklarını \."O husmıile faı.z ve masrafa dair olan id 
~arnu cvra!u mtisbite:erile nihayet 15 gı.in içinde lcra dairesine bildJrmel 
ve aks! halde haklan tapu sicillerlı.e sab!t oiı:ııaiıkça sıı.t:Jş be:lelinhı ~ 

lqmasmclan hariç bu-akılacakla.rı ve arttırma şartnamesinde gösterilec 
vcçlılle mu\tllkkat ve nrazı vergılerlnin bedeli milzayededen ifraz cdilm 
\"B ytiZde iki buçuk tellfl.Uye resminin ve tcsllm keyfiyetinin vakıf ve ta\ 
bedelinin müşteriye aidiyeti mUn:ısıp görülmüş ve teslim ve tesellürude t 
pu kaydındaki hudut \'C ıniktann muteber olacağmdan daha. fazla malum 
edinmek ısttyeıılcrin her vakit ve zuhur edecek taliplerin işbu gayrimen 
lerin muhammen kıymeUerinlD yüzde y..ıdi buçuğu nisbetlnde pey akQe 
veya milli bir bankanm teminat mektubunu hamilen muayyen gtln ve 
atıerde 9341381 sayilı dosya ifadeslle GeyVe icra dairestne mUracaaU 
lııl.n olunur. (40:5) 

JAN suTvtJD 
Müstakbel nişant bu şek"lde i_ 

!a.n olunduktan birkaç glin sonra 
Liııct. en iyi arkada-;:Iarnda.n J0 • 

aıına Sutvudu kabul etti ve Yeni 
malikanesiııe seref gethı:I:ğini ila· 
ve ettikten sonra: 

_ Kö~k v:ıkında mükemmel bir 
hale girecek .. 

Dedi. Joanna Sutvud dostu Ll~ 
net.!, Vud'daki köıtkllnde zfraret 
etmiş, do~rudan doğruya yatak o• 
dasma ÇTkmLc;tr. Pencereler a.çrktı 
ve baJıçcnin öte tarafında emsal_ 
'"İZ bir mırn?'.ar:ı görünüyordu. 

Linet havat ve hareket dolu 
hir halde v:ıtak oclasmr.ı pe'tlcerr
o:ine dayandı. Joanna Sutvudda 
pek a!A Jl:enç, gllzel ve zarif obna
o;ına rağmen Lfnet'in ya.nmda göl 
"ede kaltyo'rdu. Linet yııntırdığ· 
;ık tal'lilatr isaret ederek: 

- Nasıl d{'di. Bu bile bir te • 
rakkf de~l m'dir? Aferin mimar .. 
!anma J!"f'~e1 cal"Pm1flllar. 

- Emrin '11tmda olduktan 90f'• 

ra baslta tUrlU hareketlerine im· 
kAn var mt!. Sen, aziz dostum Li. 
net, dünyadaki kadmla.rrn en pra• 

tik olams:n .. 
J.,inet'in dudakla'l'lıllı küçiik bİ 

menmwıiyet tebessüm.il ıtll.sledi. 
.Joanna uuı.san·n Uzeıine atılmış 
lalı inci kolyelerden birini e 
aldı ve ha.yranltkla seyret 
sonra sordu : 

- Hak.iki mi bunlar! •• 
- Tabii!.. 
- Oh, bunu siz pek tabi! 

!uycııs11n11z dostum. Ho.hld d 
yada ka.dmlarm çoğu, bunla.mı 
cak &ahteleriyle kendilerini o 
yorlar. Doğrusu paha biçllemi.ye 
cek kadar gUul §CYlel'. HertııaJılıa 
size pelt pa..'ıah!·a mal olmuş ol 
malı .. 

- Yok, heps' elli bin 
içinde ... 

- Bu küçük bir f'ervet Qellıell~ 
tir! .. P.u. l.a.ıın afo1m3~r fhUma 

ml n kor .... muyor musumız! 
- Her zaman boynumda. tafl 

yorum, nasıl çalına,bfHr? 
- Linet! Yemek matine 

ben 'm takmama mllHade 
misin".. Bu ban!\ bU'11k !bit' 
verecek.. • 

(Det#lmı 
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Y aşavış 1 ar.zı 
$üoheli . Olanlar 

Amme hizmetinde vazife alan \her vatandaş " 

istenince gQliri hakkında beyanname verecek 

--
Kaloriferli 
Apartımanlar 
Meselesi 

l 'azan: Hüseyin Cahit Yalçın 

IJJ 
KAioriferii diJ c liiraJ u. 'erdi~• 

le.ri apartımıuılnn ısıt nuyarnk ta. 
:abhiitltirüti ifa. etmi en \e hu su. 
1-etıe soygunculuk ;\ltJ•an hlr kı
sım e\ a.Jıipleri hakkında. heledi 
:.\ c Wimatnarnet1inc bazı :ıhkaın 0

ili.,·esj llizumuo:ı dair belediye r."
yasett Carafmdaıı sehir mecli .. inc 
yapılan ticklif Meclist~ ~u itiraz
larla kal'!:'ılanmıstJr: 

Bir fikre göre. kaloriferli aııa• • 
tonanlann r.nnması ltu"ıt'kmda. be 
led.iye taliınatnarue&iııe madde jliı. 
'~i ı>rerudp itibariJie doğru de
Klldir. Bu meseleye karı ınak bele .. 
diyenin nıife 'e salfıhiyetleri i 
~inc{e bahmduğuna karar 'erillrse 
tnaJ sahibi Ue kiracı aru.smda ~·
kacak ihtilafları ha.iletmekte zor
lıikJara tesadüf olunucaktır. Uin:ı
t."tlaleyh. i~i etraflıc;ı tetkik etme 
~- ..... rdır. 

irtikap, irtişa ve suiistimal suçlularına 
idama kadar ağır 
cezalar verilecek 

Beyanname vermi
yenlerin malları 

müsadere edilecekı 
.ı\ııJ.ara, ıı; Cllusu .. i ınuhalılri

nıizden) - \\lcmurlnnn mal \e 
~n·etkri haklmula beyanname 
\emıeğc tabi tutulma ını derpiş 
eden bi.r kanun )lroje i hazırlan. 
makta olduğunu bildinni5tim. 

nm,;unet. tarafından tmlra.lidP. 
ah,aldn mal \e sen·et kazaı131tlaı· 
için hazırlandığı anla~ ılaıı hu ıaı. 
'1Dll projesi yakında Büyük lUilJct 
lUeclisine verilecektir. 

Projenin bülriimlerlnc göre, am 
ıne hf:ımıetleriJc ta\"Zlf edflmis o

(De,·a.nır 3 üncüde) 

Riyo kon
feransı 

dUn açıldı 

Bu Hkilde buJ&sa edilen itira. 
7.lD L'Sabetine nafi olmak biraz güre 
tiir. Bir kere, apa.rt.nnanlıınn 1sı
tılması '.l!fine beledi) enin kan!Jnıa 
"lDa hangi prensipiu mani olabile
ceğine akıl erenun. BeledlJ e bu 
\azifeyl ii7.erine aldığı takdirde 

~ortaklara tesadür edeeei;ini dü~ü- AmerJka Hariciye rteJ"Ck i~I lıa.,taıı atmak icaıı edi .. 
:rona bu miUihazanın mantıki ne Nazırı 
Ueesl a>ayd05 borusunu çalıp bek-

•Uyenio lmpıiannı kapamağa ,a. A ·ka devletle · rır. Çiııfaü her u;ıltc"nln ifıı!!iı bir merı rı-
takmı zorluklarla. boğuı;ma de- k 
rnektir. Belediyenin de· , ücudun nı·n Mı·hvere arşı dakJ hlknıet budar. KatlJJeri, Jrtr. 
"IZlan Yakalarken zabıta. nıemurla. 

Singapur 
muhare

besi 
başladı 
Japonlar 
sürat le 

il.erlzyor 

ftlipinlerde 
detl,i.lllk yok! 

(Yazısı :~ ilııcüde) 

Almanlar Sovgetler 

Kış mUda- Velisarov 
faa hattına 1 şehrini de 

çekildi aldılar 
--o---

Fakat Rusla- Talimi biten 
rın bu hattı 1 Rus kuvvetleri 
geçtikleri 1 cep~eye 
bildiriliyor gıdıyor 

---o---

Barkol ve Kurak 
da tellllke altına 

girdi 

--9 glade Alman 
zayiatı 14'10u ı 

balda 
ıJcmılra, Jli (.1..1.) - Stoklıolııı. 

dan Jıildırildiğiııe göre Berlin g:ı. 
zetcleri Alman askerlerinin kış mü· 
d:ıf:ı:ı lıııllınu \'ıtrclığın ı ~azıyorlar. 
Ilıı hat Tog:mrog'dan Jı.ışlı,:ırn\ 
Harkof, DjcJsorad, J\ursk, Orr!. Ka . 
lııga \"C Moi:'ıisklcn scci~ur . 

Mo .. ko\11. 16 (A. ,\.) - Sovyct 
becc tebliğ'. 

15 &>nkanun günü, kıtala.nmıa 
garb:ı doğru ilerlemrktc devanı 
,.e bazı meskün mcvkUerl, bu mt_ 
vand:ı Vclisarovo ~rıi işgal et• 
~islerdir Düşmana. bilhassa in • 
~ca a~r kayırılar verdirllrnişUr. (Devamı s i.iııcüdc) 

14 Sonkıinun günü 6 Alman ta). 
yaresi tahrip ediim2stfr. . B~ _3 
tayyare kaybettik. Gcmüerunı:r. 
Bnl"entz dcnizınde topyekün 11000 
t.oııilıiioluk iki dü§man dcni.z t.a • 
ı;;ı tını ba.tır:nm~la:rdır. 

Londru, 16 (A •. \.) - B. B. C: 
100.000 .Alman nskedniıı bu_ 

lunduihı .Moja'.rltc k'arşı Rus kıs· 
;..aç h':u.eketi inkişaf hıılin<kxl,iı . 1 

•:uslar, Moj:ı.iskin 00 kiJomctrc 
1 ımali sarbisinde kiı.in olan Vel • 

.3arovo 5chıini gerl alm~lar '"t' 

ı\Jıruınlanı büyük ;ayint verdirmi 
ı lerdir. 

Rus kıskacının cenup kolu dn 

1 

harekette olup Smolcnskc 100 ki. 
loonet.re yakla.5fllıFtır. Bu sa.hah 
11e6redilen htısufil Rus Lclıliğ.inc 
"'Öre son 9 ,..,;;n .zaı'fında. Moskova 
.. ' o- ' ti r;ephesinde liili gencr.ıl OIOUU\ 

ı zero ı 4 bin Alma.n subay ve erı 

1 

ölnıu~ 50 tank 3:31 sahra topu . 
' (l~vamı S üncüde) 

1 Bir ev daha 
çöktü 

Ev sa~ibi enkaz altmdan 
sapasağlam çıkarıldı 

son yağmurlar yllzünde.ıı vukubu. 
lan 1n.1ıldam hAdieelerl devam etmek. l 1tedir. DUn de, Hacıkadmda i'ırmct'k 

i sokağında ıo numaralı ev h.ni olaro1" 
' Ç(jlonUştUr. Evde yalnız ba§ma otu • 

l ,:ran ev sahibi Emine, ankaz &Jtmdan 
.sapa.sağlam çıkanlınıştır. 

" - IDJ ZOrlllldarla k&J1'jda~ıyor- Blrıe,lk bir C8pbe eı·r esrar deposu larf Bu mHl&heza zabıt.anın ise ka. 

n~ı netlOOlibd tni 'eriyor~ llarmalarıaı k ld 
t~1n ctrar1ıcııı tetkiki mr.uman:ı. ta•ılye etu meydana ÇI arı 1 gelince, umumi :.urette, hu en c- • 1 

Singapur müstahkem - ~·------------2:=...:.__.:.._ _ _:.. ___ _ 

m•vkiini göı::k~n kuıbakı,. Karne tevziatı 
~h bir pren!i.iptir. Tekniksiz i~ (Yazısı 3 üncüde) (Yazısı 3 üncüde) "'Öntıek en büyük bir kabahattir; - • 

bkat bu me5eledo l>ÖJ1e bir t,a,. M h e b 1 ee •• 
!\iye ınuhteldrlerc en nsağı bir ~ ev 1 e n onu ııe nte) danı serbest bırakmak ne 
tJcesinJ '\"ermekten baıo.'ka bir ~ye 
~aramıya.c:ığr dllştinUlürse b:ızaıı 
en doğ a kaidel;.r namına nekadar 
~ani~ i~ler görüldüğü bir kere d:>· 
ha. göz.ı ~ar. 
Diğer bir fikre göre, sinema, ti

~ atro, otel gibi umuma mahsus 
Yerlerin :ısıtılması hak~anda bele 
dlYc taJirnatname8fne madde koy. 
ıuak belediyelerin 'adfelerl a.rası
ııa girerse de hususi meskenler• 
dair hükümler koymak bununla ki. 
~as edilemez. Bu iş huı;u i kanun 
larla aalikacJardır. Ri)'aset tarafın. 
daa 'akubul."n teı;.uı kabul olu
nur.ııa tatbikatta turlu tiirlü zor. 
lnklar c•ıJracaktır. Baııdaıı başkıı 
npartmınn sahlplerinla kiı:a muka' 
ı elenanıelednde ısıt nıa kiilfotini j 
ıizerlcriııe almamak gibi bir , azi. 
~etfo t.aJınifdü t•fm~lni 'e huuuıı · 
;:ıaJızurlarını da gözöniiııdc htt- 1 
tnak li:ı:rmdır. • j ı 

Burada. kfralıl< aımrtıma.nlaruı 
"Hususi nı~ken" addedilerek be- 1 
le<livrııin kontroluııdaıı azade bır.ı 
kıl~ak fikrinin miıdııfıuı ~il~ğiııi 1 
:::örüyoruz. Yalnız, arada hır kıya." 
kabuı edflıncmesiııin lınıı"'i prCJlSl. ' 
lte İstinat cttlğinj anlı~ anııyo~: 
llnıunıı hıfzı mıha kanunu bu ı::ı 
'-lıcbuiı:; ve ilb)ıi sarilıır hakkın· 
da belediyeye bir Çcontrol nzifesi ~ 

flllıJıJ Prllar haricinde mid"r! Me- • 

Dün Selçuk Kzz Sanat 
Enstitüsünü şereflen(lirdi 
Bayan ıaoaı ıeaç kızıarıa iç ayda 

· bazırladdııarı lllerı blylk 
bir dlllkatPe f aceledl 

Y unanistanla 
Yugoslavya 
arasında 

11 maddelik 
geni bir 
anlaşma 
imzalandı . 

-<>--
iki Hraı ba mana. 
sebetıe natalrlar 

sigledlier 

Bir iki güne kadar karne 
~lmamış kimse kalmıyacak 
Bllbassa Eminini kazasında bir ÇM 

lllmıelerın karne aıamadlllları aaıa1dt11 
Bunlara 46 saatlik mavallat 

karneler verildi 

Karne revzialı nüfus 
cüzdanlarına göre gapıiacak 

· al:ı.nıanu:.;ı vaaıycttc bulunmakta Bu ayın 14 ündenbcrı şehrimız- dır,Ar. Bunların ekserl'-"et.i, EmJnö.. 
de ekmek karne ile tevzi edilmek. w .., Bu 
tcdlr. Ancak, birçok kimseler, yn nU kazasında görülmektedir. • 
kendl ihnıaUcrinden, yahut da fiıı· ııun için dün akşama kadar Emi· (\"azısı 3 üuciide) Jeri kaybolduğundan lıcnUz karne nönü ha lkevi ile Kumkapı nahiye ":------------.;;.-..:..._.:.....:.:~:.:::;.::;:.:=:=....:::::.:.::....::..::::..:::::. ı mildill'lilğü binası, bu gibilerle hm. 

Dağıtma oıısı 
Mevcut her neVi maddeden her 

vatandaşın müsavi şekilde 
istifadesini temin edecek 

ca. hınç doluydu. Belediye reisliği, 
J.ıll' iki gline kadar kar.nelerini ala· 
mıynn kimselerin de karne alabll. 
melcri için gerekli bütün tedblrie· 
rl nlıruşUr. 

DUn gece g~ Yaıltt.e .ka.d&r, kar. 
ne memurlan ç:alışa:rak kame dOl
durmuı;lardrr. Bir :Wd güne kadBr 
~ıniT.de herkesin karnesini ala. 
r.a.ğr ü.mıt cdilmc«tediı·. Şi.ınd8u 
halde Jcarnc a.lıumyanlara 48 saat· 
lik muvakkat karneleT verl~tc. 
dlr Evvelki gUn olduğu cıbi dün 

~lemlştlr. Acaba ısıtmak işi bu 1 · 

~ ~ laınanlnrtıı slftkııdnr t.,..,.. !W 
ıtıa~nıa .&::elince, birçok meseleler J · ~,.,~· lnönll, F~Utlldo 

0kl'81Qr 8 Ü~') ~ 

Yeni hazırlanan dağıtma Ofisi pro. l!itııun bulunduğu her vllA.yette kol de 0kanıeslz vatandqlara böyle 
i Ya.kmch mecıısc 1:cvltcdllccckur. hrı ollırnkhr. Umum mncıurıu1c, ~ muvnkkat kanıeler veril.mifj "" 

1 
Otls, Ticaret Veknıcu in~c mUnt • • ı.amdrı ımıun:ıcal< vc ,.Ultycu, ı d ı.ı J lli.i~ ı\;ce kimsenin ekme~ kalMfı. 

• .ı.ruğm:ı b:ı.t;Jı blr unıum mUdUrıuı I kollnr tin dnğ1Lma ofisi ajan vcı mu. sın·L imkan bırakılma.nuıjf.ır. 
lıt\lindo fd::ı.rc edilecek ,.c ia.§cı. tc, kl • •. (&,wnı s Un«'Üflt! l (°"1ııım ı '111:: lıh't 
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tıakkı t.utuk lU. 

Bntızldıtı .YW'. Va kıt latt.aaaı 

AllO 11. Şi\RTI !\RI 
Türk ye Elen bf 
H.00 IU-. 27.00 ıtr. 
1.3(1 .. 14.00 • 

00 " 8.00 .. 
1.60 .. a.oo .. 

Anadolu ajanmnın uerdi/ii ha.ber
'-e ıöre dilnva 1XlZivetine ba1..~ 

bay o wı 
beyanatı 

Anı • bahri nazın Albay 
Oka dlln bir beyanatta bulunmuş, 

Almanyada dahill knynayışlar ol• 
duAuna dnir haberlerin yalnn birer 
hlkAyeden ibaret olduğ'.ınu söyliye
Tek demlşUr kl: 

Bütün .bu hitabeler Amerikan 
barı> gayretlerin) azaltmak meksa· 
iliyle bile bile yapılmaktadır. Al. 
manyada dııhilde müthiş bir vatl. 

Un lıüküm ailrdfilıü hakkmtl:ıki 
hilahclerin hepsini Alman kontrolü 
allJnda bulunan aru.lyc de gelmek• 
ledir. Yalnıı bu Jı:eyflyel bunlnrı 
fQpheylc karşılo.mı:.k itin klıridir. 

Almanların bile bile bu sureli!! 
hareket ellikleri gözönQnde tulu. 
lursa bunun sonu pek tabii olnnık 
birleşik dev!ellerin sosterdı~ı harp 
pyreUerindeld <:Dlıukluk bis..o;lnl a. 
callmnklır. 

Kont Çlyano Pqtcde: 
ltal~ıa hariciye nazın Kont Ci

pno dün saat onüçte Mncnrlstau 
Nnlbi Horu tnrnhndan kabul edil. 
mişlir. Kabulden evvel nazır M:ıcar 
başvekili ile görüşmüştür. Bulgar 
radyosu Kont Çlyanonun Peşle zi• 
:yaretl sebebini açı a vurmuş, AL. 
man bıırlciye nazırının ıiyar tin • 
den sonra Kont Çiyononun zbnr...ti 
ilkbahar taarruzunun hazırlık tırly. 
le ilgilidir. Mih,er devletleri ara.. 
aında çok sıkı işbirliği söz~ çarp. 
maktadır. 

Göbeis'in nutku: 
Almnn prop~andtı naun doktor 

GöLcls dün Hamlıurgta bir nutuk 
aöylb·erek demiştir ki: 

"Müstnkbe! zaferlmi?.in emin ve 
knt'I Ôhlu~urıu şimdi den söylemek 
l<:]n mı:ıı yenilmetli~lmiz.den bah. 
ctmlye lüzum yoktur. Zafer acıkça 

unanıstania \ uyosıa~ ya 
arasın a ~ nı.ışma 

Londra, 16 (Radyo ıal 1,45) -
Londr&dn 11 maddt'lik Yunan • Yu.' 
goslav rı.nlnşmasının 1mzas1 mlınıı. 

sebeti)lc Yunan Kr.ılı JorJ 1'11 ııu• 
tuk söylemiş ve şo;>k demiştir: 

,.__ Sulbü muhafaza edemedik, 
rakat bu, bh:im hntnmızdon dean. 
mutaarrıılarıo istilA ıhtıralarındon 
ileri gelmiştir. Şimdı tıullin dünya 
mutanrrulara karşı birleşmiştir. ls. 
UklM ve hürriyet a.5kı, daima iki 
mllleUn kalbini ynkıyordu. Ordula· 
rımız. üç dera aynı muharebe me)·. 
doblarında döitüşınüşlerdlr, Birinci 
düşmanı hezimete uAromış olan ns. 
kerlerimızin kahr:ımanlıAı. ikinci 
düşmanı durdunnalla yetememiş
tir. 

Yl!Ut 8!1kcrlerlmlı., k bnımanhk 
ve ceıuıret yokluitundan ddll, düş· 
maoın makineli tcslihalının müllıiş 
üstünlüğü karşısında boyun eadi.. 
lcr. Sulh gilneşi doitdu~u zaman za. 
rere yardımımızın ve büyük Ccda
ktırlıitımızın IAyikiylc noıan Ulba
nı olınacn~ından eminim .• 

Yugoslav Krnh Pıyer söyledl~ı 
nutukta, demiştir ki: 

.. _ nu anlaşma, cl>edl blr dost-
luk ile blrihirıne bnah bulunan iki 
mıUctln mOş~erck menfnaticrlne ve 
mQştere emniyetine d:ıyanmnkta. 
dır. Du anlaşma, Dıılkan ılyast ve 
iktıs:ıdl birUiUnin başlııngıcını lef. 
kil eder ... 

Yur.nn başvel.:111 Çuderos diln ak. 
şnm Londra radyosunda Yunan 
millellne h:tnben söylcdiili nutukt.ı 
Yunan • Yugoslav anlaşmasına taf. 
silutlyle anlatmış ve demiştir ki: 
''Du onlıışmo harpten onra Avru
payn verilecek yeni şekil hıkkında 
ilk in lktısıır. Komşu de\ !ellerden 
mi!rekkep snıplıır. leşkili o mlllet. 
Iere daha 3rüksek bir l'llŞll),Ş lemin 
edecektir. Kfiçilk D:ıllrnn milletleri 
birleşirlerse bir varlık teşkil eder. 
ler ve kurtulurlar.,, 

Jnsiltere, Yunan _ Yugoslav an• 
laşm:ısını tasvip etmiştir. 

(~ tarafı 1 ndde) 
dllrlüklert ba1inde vazlfe görecekler • 

dlr. 
Dağıtma OfiBl ~kUD.tuıdan maksat 

memlekette dağıtma tşlertnl duzcne 
koymak, mevcut maddelerden her 
vat.tuıd:J.ft mUMVS eekilde istif dclen -
dinnekUr. 

lehimizde olan h:ıklkt olo)lnrm ta. .Mevcudu bulunmıynn veya u bulu., 
hıl bir neticesidir. He ahımız do~- nan her türlll maddenin dağıtma l§1nl 
nıdur. Bu h:ırp hnkihtte bir çok bu ofla ynpncaktır, Otlıı, aynı zaman. 
harplerin birleşmesinden lb:ıreltlr. da lhtıyn ~ıvı d& vaktinde te!:blt ede 
Bu harpler busün yapılma sn) dı bir rek bunlann temini b:ıkımmdan aıa. 
'kat sene sonra l opıla:ııktı. Jlrırbl n kadar makamlan. :ma.1CUnat verecek • 
nasıl bileceA• ne zaman bitecdiıı. Ur. 
den daha mühimdir. -------------

Göbels nelıce olarak cenheyc ve Her akşam 
ba,':ka çelin ulm3yı ve saktn bu-
lunmayı, hakikati gonne)t 1.iç bir 
uman sıınıılmıımayı tavsıye elmiş.. 
Ur. 

nrk cephe!lnde: 
Dün geceki Alman tehli~ıne gör 

Feodos)a ci'liarında ve Kere 1arı• 
madasındı:ı Almon bnva kuv'liellcri 
'Rusların aaker topluluklnrınn, top 

cvkllerlne ,ıd lll bUcumlnrda 
bulunmuşbrdır. Tqanrog k~ımhı .. 
de topçu Ue kunetlendirilcn Sov
yet kılnJarı yeniden taarruzlar 1ap. 
mıılardır. Cephenin merku şimal 
kesimlerinde müclttf muharebesi 
devam etmektedir. 

Lrnıngrnd'da bir Alman piynde 
bölü ü Sov1et mevı:Jlerine iki lÜZ 

metre kadar lrmiş, Blokhavzlnn 
tahrip etmiştir. Alman ka),tnklnrı 
Orel'ln SoV)'etlcr tarafından geri 
hndılhnı tekzip etmektedir. 

(Ba tarafı 1 nclde) 
hususi tnmonlıırla alilkııdardırlar. 

cn.b has lraııunlıımnw'la 
aııartn ııuu ı ıtncnğon diye hal
la al,' ı ıırnk ltinıcı bulan bJ. 
lekfir mal sahlplorl.nj !;l.ırın.. 
d rbe! t bıroknn b:w h\l 
kümlcr :mı \-anlı ., İ in husus 
l~unlal'la nli~kndm oldut;uno 6Ö • 

liYerek belediyenin kn.rı!'>mamnsı 
lilmngele<'.cğt neticeshie \'armol< 
anca~< bu takdirde makul ola'hillr 
~~ nal ta fazla im.hat olmndığ; 
ıçln hmııda. husn ı..-ıınunlardan 

h r n'ldı n lüw ı ı;; ırUldtiğilnli 
~!lrcnü)o"17~ Hele aııartrmnn 

'ı 

çl ~' ac a ı 
Olmuş çocu ·ıarım ı ence-

1 
l 155 ha.van topu, 

1446 ka.mvon, 135 motosiklet, B B C - 12 -
t.J.nk, my ve mıihbnms.'t ·ıe dolu I.ond.nı., 16 (A. A.) - • · : Ruh: gıda mı a.nyomınf f~ 

renen sokaija atı; ar ar : 
bİ'rôok trenler t~hrip veya tğtiıwn R.io de Janeiro f}C.~ cenubi §ımıp. O, lıakllintcıı bflgiyi b ler; 

1 

edı m· tir .Ame devletleri eraruu, anin),~ besler; vfcdaıu besler. 
Mosk d dün ımernslmle açılmıştır. l?cn., .. l, rcn'tdcrin en güzclldir \ 'e bu 

Gömme masrafı ynpamıyan ov~ ra. yu;una göre. tnliml Konfenuısta nutuk söyliyen A.. 
babalar biten ~Jll'nm Rus kuvvetleri mu. me.rika hariciye müsteŞa.n Vcllcs rengin yanımla renksh kalır gut. 

l:ı!"'eİJeler .. <ıtimk etmek üzere _ bütün Amerika devletlerdıln m1h.. l:a lıokn u? •• l'eryUzUncle hl~bir 
Yunanistanda halkın i c vaz1• dir. nı tı l·viye kuvvetleri ta • vere kal'(i.l ml1ltehit bir cephe 'leş ç!çek yoktur ki §MBP kada.r ıDCfl 

yetinin giltikÇe fenal hğ haber l rn ~r.ınektedir. Rusvonm kuvve- kil t:melcri lüzum dan bahset .. 1 bar kolmsu olsun. 
\"er.li}w. Her gUn bin kışinin oldu. ti artmaktadır. Ruslarm in8an knv . e • . un Sarabm Taıınsnl ' 'e b:ıygm ko • 
ğil, QOCuklarm gıdasrzJrktan yaşa.. t>eti l ti.k emez. mıe ve demiştir ki: . ·nu ylne "'3.l'aPt.G bulabillrlz. 
madtktan, babalarmtn bunları gom. .._ Amerika halla, !stiklAlın n la•Iı · udüne t>emcr: 
mek için nakil vıuutası ve para bu kazandığmdanberi en bfiyUk tehl • ~cı , c fu. ; .• nblliyctshlcr ve 
jamaı:lıklarmdan dolayı ÇOcuk CPI: ke karşr:smia bulunuyor. Harp ve 1 a.nlayısı kıt olanlar sert ö'r\itJerln 
eetlerini pencerelerden eoknltl::n'tl sulhte mUştcrek bir mUdo.faa sa • yn.lnız acılırau duynrlar; fn.yclasau 
nttıklaıı, bir 'parça yiyce: k içtn 80_ ycsinde emıı.iyetleriıu koruya.hl sezmezler. Şıımlım dn tadını b'Jgi 
klıklarda sık sık şiddetli Çekişme- Sel1;uk ku: sanat mektebinde lir.,. o'wılar çılmrır. Bunfuın ötürudUr 
lere rastlandığı gelen habeı-ler n- ~Un bir. def' e tertip edllınlşUr \ MUsteşar mihverin hedefi, eren. lıi şa.nı.p calıilo 00,, bilgine b 
nısındadrr Bu \"S.Zlye t knrrurrn 1 d'ıleyı, §elu lmizde bulunan Rel· yada bAltimiyet.i.ni kurmak, herke. ~örıinür. Aklın buynı,brile onun bih 
lngi~tere !unanistan lu..kkmd 

1 I rumhıuu~ı ın sayın refikası~ si malından mahrum, hUr kndrn ve glne heUU, §Cı)in ~etilc ahmaf;'a 
tntbik ettiği a.blukavı hafinetm .}~n Mcıvhıbe tn~nU 3ereflcndır.. erkekleri esarete mahküm etmek hnnı.m oluşu da bundandır. (1) 

ye karar vermiştir. lşgaı aıtm:; ~Q~:· Bayan 'Mevhibe _ne vali olduğunu, Amerikan devletkrlrun 1BN1 SİNA 
bulunan bir memleketin İ'lşesi <>- P Ktrd r, bayan Lütfi KD-dar. biltiln menbalıı.ruu m!lıjtcrck dil.o • ~~· 
msını · gal edenlere alt llld~ nrtl reisi Reşat Mlmaroğlu bina. mana k&ıı$J birleştirmelerini söyle- Son zevkini Umriln bmı.kırdıw 
i 1ert silrlllmtişse de Almanya ve nrn alt sa1?nunda bir mUddet isti~ miştir. dudaf;"IDıfA, 
İtalya alakadar o!Jnnymca Yuna .. ~~t etmı~lcr, mUte<ı'kiben kcn<lı H def m ydandadır H'U v Çaııkın ne gilzcl gıı.mzclcr D';lll 

nistan'D. tamnmen yok olmak tch. tıklen elbiseJer!yle salona gL ~rl ~ cd'lmcdikçe 
1~ c yıı.n ., ncla. 

Ukesi ka?'ŞlSmda tngllteı-e bu ka re.n talebeler sırayla kryafetlerin\ 1:,:__ 
1 o. lHSAN l:lAMA.Mt 

'l'8J1 vermiştir. • gt>steımişlerdir. Bn. tnann bChas.. ~ .v. ~· 
!.la Yerli kuma.sıardan yapılan elbJ· a.tıınm llilJıi ncfesl Ozcrlerind 

lcrlc ınee işlcmeleTi dikkatle gaz tr g~mcdikcc ne e:, ne renk, ne ta 
den ~eçl.rmi!j, enst'tU :mlldUrU Ba· ne tunç sanat eserine • til' •e c<le. re. ~n Belkb Sevencildnn uzun uza. me2. "güzel", "yn.lıın,, m l'l)CD"L:· 

aıya izahat nlnuııt.ır. Retsiciimhu- (""~ t&rnfı 1 oclde) dur. 

~lngu.pur. 16 (A. A.) - O. F 
l: Pasifikte Singapur muh'l.rebesi 
başlamıştır. Japonlar Mal&ka y • 

nmadnınıda Jolıor eyaletine g{re. 
rek sUratlc Singn.pur Uzerlne yUlil• 
yarlar. tnrrtllzler kuvvctlcr'111n ge
ri çekildi&\ni kabul etmekle. bera. 
ber, bu hususta WsilAt vennlynr_ 
!ar. 

l..ondra, 16 (A. A.) - B. B. C· 
Malaya.da Avustralya eskcrlen 

folayanm garbında Ncgıi.sen e~ ~ 
letlnde faaliyete geçmiR!erdlr. fa. 
lnyanm garbında bulunan Negr • 
sen eyaleti Sbıgapurdan 200 kilo~ 
metre uzaktadır. 

FtUPtNl .. ERDE VAZfVRT 
DEGf"1!\ffiDl 

J..ondm, 16 (A.A.) - B. B. C: 
Filiphı a.dalarmda Amerfknn 

kuvvetleri mevkilerini wuhafaza 
eı\ivorlar. ManDla körfezi ÜZ"rln• 
de iki Japon bombatdnnan tay .. 
\•nresi dUşUrlllmü~Ulr. Filip11'Jcr • 
dP.n yaralı Amerikan e.skcrlerf.ni a. 
lan hastane gemisi Avustrnl) nm 
Darvin Jfmnnma vnstl olmuştur. 

Felemenk Hindistanrndan yeni 
b'r haber almmwnnrtrr. 

(Eaş t4J'af1 1 nclde) 

runıu.zun muhterem refikaları km -
sanat enst'tUleriJJin mesat~ine ve l:ınlann gellrleri, kendilerlle kan
bu a-.a- S 1 larmm ~yı forLla.n ''eyn gelir· •'""" e c;uk Kız Sanat cnsU· 
tllsllndeki :mesaiye ehemmiyetle 11_ lorl, ll~Jer~nc mukayycd emlii.k 
!Aka gostenntşı takd' 1 • 1 ll mhtenııs1p olnuyruılnr, lstenU .. 
enstitU mUdürtrBa::n Bel~ e:_ I dlğl tn.l•dirde beyruuuune ' 'enne_?e 
'cngll bildinnt~lerd' ve bunda gelir knyruıJdnrmı go~ 

Bayan lnönll ~nstt1~Uden büyUk t.crmeğe mccbnrdurıar. Bcyanna 
bir mcmnunivetle ay lm1§ mtl m \"ermlyenler, ecza ttannnun 
'i~r ~e öğretmenlere t~ekkül'leri göre ~dınbcaklar ,.e 230 
nı bıldlrmi~tir. cu mndde murlbinee takibat.ıt 

Oğrend'ği.mize göre gen~ esna~ u~ny cakln.rda. 
kıl:' k~arımtzm gootcrdikler dikil- Bu gthi kim eler gelir lcnynali
mış eıblreler, ~pka, çanta ve di- 1annı gösteremezlerse, bUtUo al:ı.
.cr eıryatar Uç ay gibl kısa bir za. cat:l n bankalardn me\'cut ıınrn.
man içinde hazırlnıu:nrşt.tr. Bu kı· lrı ,.; mUlklcrl tıUkumct:çc zapt 
\'afller. r.amannnızm modellerini ve mll adcr edllceektir. 
g&rte?Tlokle bel'abcr Türk tarlht Ali~lar, mallıı.rm mU ndc
ktyatıotlerinden modernize edilmif rcSlnden iki sene zarfında meşru 
enteresan tuvaletler de gfizc çarp. surette kaznndıklarını ispat edcr
mıı.ktnydı 

terse mallıumı geri alabilecekler 
dir. 

Fe\'knliide ,.:\Derde milh nıll~ 
(&..5 tnrafı ı netde) faa 1 lerly1P ta\'zif edilml olan 

Bu ımb h, , ilayette, vali mua.. memur v keri memurlanı, bun· 
vln Ahmet Knırk'm :reisliği aıtm• larla alfiknh kimseler, kiru olnrsıı 
d:ı. b'r komisyon toplıuıt.mt yapıl olsun, bu hizmet dolayıslle lrtt. 
mıştır. klip, lrtlsa, emniyeti uii timn.1 gi-

AHMED HA.ŞlM 

·~· Jiit bmı tablnt, gönüldür Mbem, 
Kentlimi dinlemelı lb:uletlmdlr. 
(föklcr mabcdimdir, yıldıılnr tür. 

beın. 
nu tilrlU dln'lltlik dlyıınctimıllr. 

HASAN ALl YCCEL 
~ ..... 

Ziraat, t<ıprak kazıp clnı.a& ~ 
kannalrtır. 

ABDÜLHAK HA tD 

"'""* I>:ılrtıkça bir nlgfih lle bin cau 
alur gözü. 

Hem yine oylc basta görünür kJ 
can \'erir. 
NEF'I 

·~· DUnyanm en büyük h!di elerim 
)'amtnn yalnız insandır. 

GOETHE ........ 
Derdlm: "yalnızı~ ne bo l" 
Gönül ol.saydı gnm ızl 

CELAlı SA.H1B ...... 
Da) tta mnvıı.ffak olmD.nm eD 

birinci ~ iyi bir ~Y\"Dll ol. 
ınaktrr. 

SPENSER 
Komlsyonda, önUmilzdeki ayda b1 uc;lıı.rdan blrint t~llyccek \•eyn 

ynpılacn.k karne tevzin.ti esasia.n · slete~ olurlarsa, uçun nğırlı • 
etrafmda görllJ}UhnUştUr. Ônll.mtlz ğrnıı c:orc olünı, müebbet kUrck ve ~lt'I• 
cJcki nyda yapılacak tevzia.tm, bu be cneden aş:ıj;"l CJlmamn.k üzere GUl gibi nçılarm anunn g\ilmcdim. 

• 

llk tccrilb.:den almn.n neticeler haph oezallLl"I verileeckttr. Lüyi ŞEYH GALlB 
gözönUnde tutularak yapılacağı i· ha.da beyannamenin ne ekilde •~• 
c;in tam bir intizam dah linde cc. tanzim edilecei:ine dnlr uzun hU· SM'\ et denilen ~y tali dem 
r ed cği Unrl.t edilrncK.tedlr. ki.imler , rdır. tir. Tali de ümidin canlı ıdır. 

Fakat Almanlar. Orclln el)c\111 Bugünkü toplantıda, bundan AHMED RASll.f 
kuşatılmış oldullunu, Kaluı;anıo da sonra karne tcniinde nUfus tez ., ._.Y.• 
Ruslar tnrnhndan 40 kilom trc ge~ kerelerinin esas tutul:mrug karar. A ki)l~ hayn.llyle o mnzl D 

<:ildl~ini kabul ediyorlar. l[lftmlmı tır. Böyleli1tle, karne a'. gllzeldl, 
Tnganrogda, Alm;ın~ann vaıi)ell mıyan kiıuse k lma.rnas·na çalıs•ln & 1 Bir gın kap:ıyub nçmak kad~ 

yakında tehlikeye girebilir. Hnrkor 1 cağı g b bir vatan~m birkaç de.. ı ım.rde lr buçuk ay rçenıinde ya .. mı , sonu geldi. 
ve Kursk ise tclıdld altındadır fa ka:rne alması ihtl:rnallnin de &' kal.anan mc~ur dört bllyUk esrareı. NECDET RÜŞTÜ 

Londra, 16 (A.A) - B. 8. C. nüne geçllmiş olac:ıktır. Vekalet uan Oli§kıı e~elkl gün de bır earar ~.Y.• 
Stokholm 1 çık:ın Aleb"lncl~ ,;nze- en yen knmelcrin bugünlerde depo..'ru 'Ti ydıuın çıknrılrı namı. .Me rutj}ctin illı.nmdan sonra tar 
te\'Slnin Berıin mubnbirln•n rntı gelmesi beltlenmeklcclir. Geldiği • rısmrcılar m Arabacı adile manıf t.anbulda b;r irticn hareket i oldu. 
na söre Rus ceıılıec;lııde ger cekll. takdı"rde yukarda yazdı· nn.u: C"''"'- tı.btıttın v sUr1leUsU A.nıentu ya d ı il d ö ..,...,.. (Mart 31, 1324 Rumi) birt,a.kmı ~ 
me hareketi, Almımlnrın en huvu r n e. nh. ii.zdeki ay ba klllanmı lardlr bil softnlar.n te viltilc askerler a.. 
muvnrrakıyetl rındı:n biu sa~,ınıu.. .n un i~lba.ıcn rnutebcr olmak U• "Aro.baemı un gU'llerde E aklanarak mektc-pll zabitleri öl -
lir. Alman kıtnnh rical hnrek6tı ta ze~c ~e~b k~rnelerin f.cvzinu: de p :ı tTntlnd kl evını bir nevi , şrar ıilrm ye kalkıştı;.ar. Soknklarda 
ilmi görmemiş olduklnn rlhl'tle ·a m aş anacaktır. t.ekk jlle C6\1rtn oıduğu zabıtaca • er' t ietcrlz!" diye bağıra bagı. 
Berlin mnhafill, ricalin ıcra ter7.ln• Bir k dm h . maluındu. Bu eve ırı • vı crt r~ rn meclisi mebu..cıan.ıı hlicum etU • 
d.ın memnun gorünü)orlnr. h. a.vagazınden tırma dairı..sını.n em ktar memurlar ler . Mn.k at, istibdadı iade ettir. 

Gömülmüs bir coct1k ceserti 
bulundu 

ze ır lendi taratmdan göz hapıı..ı:ıdc tıuıur duru-1 tr ek• i. Bu la) am hvekı:tJ, eskinin 
Aksarayda, Kcmatpaaa mahalleııl.n., ıuyordu. · yen ye, mutlak' e tin hll rri~ ete bil· 

Libyad:ı: 
Orta prk tngillı kuvvetleri mnn. 

mi kararstıhının bildlrdi~ine söre 
müdafaa olanan mihver mrvdleri• 
nln şiddetli mukavemeti y(lzOnden 
ileri hareket Musa Brcga clvnnn. 
ıta barcktıt g~UmiJ cenupta te
rtıkkfler kn:; dedilmiştır. lngiliı yü. 
rüyQş kollan fizerlne geniş ölçüde 
mihver hava fanlheti olmuştur. 
Halfaya <:evresinde l va lmvvE'tlc.. 
riyle fşhirllşi Y ıuın fngll z, cenubt 

~ılMi sonrn muJ.a, ·~ı nnıelerde 
1 1 n hlnr tini Uzerlı rine alma7.
la.r diyt'! ı.. ~ım)a diı5r.::cı;e hl~ ah. 
Junrı ermi~ or. Şimdi U1.crlcrin:lc 
kiHfet '\arken kendHerino bir e)' 
~ pıJmrı·-0r d artık hundan ~'ki- Evvelki gcee FatU. 
ntrler d hn kG.rlı hlle•~"hğ& niha mahalıestnde Enıtrbahri 

d 32 :numarada oturan HUscıyln km ''Arabacı" Sal h ltin kendlswdcn c unurdan b ,uı b ~ ., y değildi 
156 ynşmda Server, bu nabah, evindeki bilyUk blr parti esrar satın aımıya Runıeliden gel en H ı-eket OrdUto 
hava azı oorusunun Patlamam neli. talip ol:ı.n <>ı tlı Ka.aap AhmcUe te • u) a) '\kla.nm~ önlne geç~ 
oo..~lnd . uh!rıcnmiştlr, .ıca$a. b&§lru'W§ ve bir kilo esran 70 nıUrtc ler ce~ıı.rm g rdU. Şnır 

frika, Polon a to11culan mihver 
mfidafaa mev-ıilerini bombnrdJm 
na devam elmlşlerdır. 

Japon donanmasının teması un. 
">Urlarının bir baskın hareketi) le 
\fanlll nın oimal bah~ında SuUye 
koyundaki Grtı.nda lcaleslne çıktık
l:ın haber Terlliyor. Japonlar bu. 
rada eAır lslihktım topl:ınnd:ın bir 

larya ile tnrın çapta toplıırla mn. 
cehhez mevzUeri ve pek çok malze
rııeyt elegeçlrmlşlerdlr. Menadoda 
karaya çıkmış olan Japon kunelle· 
ti blltün askeri Qslerl ve tan•are 
roeydanını f~sal etmi,Jerdir. 

nlezyndaki v:ıziy te gelince bo
rada Japon k•talan Zobor e)nletl• 
tıe ıtnnlşler ,.9 ilerlemeye bıışta. 
l'Otfudır. Sin .. r>ur müdııfaoın crr>· 
ll l:lde !O bin tn Ilı e ~l<erl .Ja.. 
n~ l.ualuıdau r~r: 

~et verirler m.iT Ruloıl erst:ı apar. 
tnnanlur ~ok mu? Rul rifcrli bir 
upnrt n•n.n sahib1 daıl'l'lerf rsrtm:ı.k 
kıllfeth•den na d \"BT.~cçeblllr ki 
lrnlorifer teslsa(mı bımun kln ve 
bu ~ede far.la kira 11lm için 
)npmıstır. Teshin ı.ııu U:ıı m~u'"' 
\ e!eye f!Ol.nıazlarsa hlnıcılar. an 
hııl.lkatl bilirler, lı;letine gelırse • 
apıı.ttmııına gtrerle1'. elınezs: 
hru hııs•m nmrlar. Mestle mnumı 
ntctte her npa.rtJDl' tn nhlbini 

knloriier te t"ob yaı•rı ralr dalrele 
ri ıtm k tan!ılıildü ile kiraya 
, ·ermege zorlnmak de!!ildir. ıesele 
bu tanhlıUtle tdrecı r..Jbetml olttn 
ın ıt snııitılerluf rnnhhiltlcrini lfa-

:-o. mecbur etmek ve ldrn<'Jlann 
dolandınlın.'\larma ve so!,"lltrtan 
lıast:ıJ .nmatanna m:!ydaD . ver • 
memelrt:r. 

Trahzonda bir cinayet 1 
Trabzon Maçka.sının A~ğı Molat 

k6yU.nden 60 Y&fmda Reutt Şahln, blr 1 

hafla evvel lıegına 1:a§1a vuruımak 

gureWe BldUrWmO~tUr. 1 
Ceset otops! y.ıpı mak tl7.ere:! Trı:.bı. 

son m !leıtet ha.ataı:ıeıı!~e k&ld.ılıl l 
lnJ,1. ~~ta l>Oi\JQM'ibr. 

au 
AKŞ 

Dlğ r ev halkı, kcnd l :ini can hav liraya erıtınak buswıunda ııntant kal- .. ref, u kıt'a.smda, güzel b ke. 
vıe Rokağa atnrak hndat istcmlşıer. mı§trr. Eea.sen bu 'l göz haps. ıtm.. lime oyum~ beraber bu irtica ha. 

dir Yetı~nler Server kndn:u tıaygm da bulunduro.n zab tn satı taıı da ha ı ke inı ne güzel canlandmyor: 
bir hatd HW!ckl haata.neatne kaldır berda.r otabllmiş ve saı~tUnic aUrU: Gece rilyarnn girerdi ne peri 

___ ıı._l'd_ır_. - cUsU Amentüyü bu bir kilo csrarm pcyker~. 

8.30 da 

parası muıtabUinde teslimi 8ll'n!lllda 1 irml ~rl C\"lcl olı n ~~u G ır 
uatınma. cUrmUmc:bul hnlınde yakal tru§tlr 

H r ı:usı zabıt ı memurıannm Uzerl • E1;rrfa, Ftntdl yntul lıırda ~ 
e saidırnınk ka<'mak ı.atem erdir ~ em. 

nır memur bu aıra 11. ellorlnd n hafif ~ .. nrt otuz blr<lc olan l.orlrn gelir 
bil tırınuı. ! 

1 rurctto y&rd.I !llDl!iUı. Fakat e\·e gt. .. 
1 

.,.,...,.Rl 
l"ilmlf, her ye- arnnmıı. paralarla ua..c.u 
nevcut esrar tam men elo gcçm ur 



. . 
- - - - .. - - .c.-. ı~'liıiaj~~;'.k;U Sar~!, .. ~.~~,:~ı 

(Gu.teteuılrtn ııirıııçl 511;)'f8!IIH2a • 
~ yaııındak'i tarih \:e r~cYes1 kuı,o rıne dökülür, ayars12 ve bozuk a.k. 
ıılle bll'lfkt.e göaderUece"-ıir.J çc bulunmadı~ı çadır mP.hter 
EVLENllE TEKI.lf'LFmt, l~ .Ut\ bac;;uıı :::ıedraza.ma, vezirlere. kazas. 
MA, lş \ 'ERME, ALnı, S \TDI ket leı e, defterdarlara. ni1tarcıla • 
~1bt tfcari ma.ıılycti lınj7. olmı~:ııı liıl . ra ı;ö~teıir Soıır-a yine l•eSC~inc 

1:1\11 UAl11ar panu;r? ıır~rolumır. toyar ve- keseyi. ruzna.mceciye mü• 

Eolenme tek/illeri: 
.. YB§ 82, boy 173, l\ilo 72, Ucaret. 

le me~gul, ay!Jk kazancı l50 lira olan 
b!r bay, yaşı ile mUtenaelp güzel, evi 
ve ~,18BI bulunan kız: veya dul bir bn. 
yanla evlenmek lsteınelücdlr. IÇılltş 

al) remz.ıne mUracnat • 111 

hilrletir. Bıı csnııda, sadrazamın 

a..""Zettiği telhisi, ulfıfonin da~rttl • 
masmı emreden pad1saJun el :raz. 
eı ta.sdik edilmi13 olarak geri gelir. 
getiren kaoıcılal' kethüdasnn o:a ~ 
vu..cıba.şı nğ'a karı::ılar. Kapıcıla• 
kctJıildssı ha tt1 ııumayunu öpeı 

başına koya!' ve sonra Sadrazamn 
lı ve ifçi arıyanlar ver~r. O da telhini ~.ar, üzerinde 

,. Ortam1?ktap nıezuuu, ı:; senedir ~~unan p:ıdi~hm el yazıs-nı öp4 
her nevi root5r tamlrcillğı ve makL tukten sonra o'kur, koynuna koya:
nistll }'Eltımış, aynı zamanda İstanbul 1 ve yerine oturur; m~hzir a~ay~ i. 
dan ehliyet.nameli bir şoför, herluuıgı §Sret eder. muhz.ır aga ~·enı<;en o. 
bir fabrikada, makinlelfü, tamirclllk. cağı lmmıındsnJanna haber verir. 
ı;oya şotorıu •• aramı•Jrtadır. Kurnkap Ye1ıiçerı efentlisi ile ycnf~ıi ket -
.Muhsıne hatun mahallesi Fethi Yuncn !;Odası kubbe :ıltı kapısından ice • 
rnllracant. rjye girerler, sadrazamın c-teğini 

Şehir 

mrmr~ ~1 mJll 

T iyatrosunun 
.\kı;am 20.SO da 
OllA 1 lüSMI:\,) \ 

Yaşadığımız 
Devir 

KOllEDl li.l~:\HNDA 

OYUN iÇiNDE OYUN 
---0---

Beyoğlıı Halk Sineması 
i\latlnc 11 de ~ece 8 dr 

1 - )larl,opolo, 'l'nrkçc ~ - :\tunu 
rll. Doroti Lamıır. 3-Ilind ıı.v ·ı ala~ r Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

Nevralji, Kırıkh~ ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 
kabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutuları Israrla isteyin iz.. 

l·-,.·<',·.~·ııc•~•ı ·~•11•~·.~,:~~~.!~~~~:~:~ ~um~•u•~·.·~·fı~m!•ıı.-
ABME f Fı.YZi'n"n A ~ o ILYA 

••••••••• • l\lağazasınd:ııı .ı!ıııız. ••B•ll!!IBR•• ---------------- - __ 

Maar if Matbaası Müdürlüğünden: 

J,lt;,ı, mi•rı·kht•pl .. ri 

H. ' \ in tono cın-ı 
("ill'•i 

rranspıının 21W 
Sarı 210~ 

hırru~ 

Satın u.1oıa,. 

ı•nl• mlh;tıır 

Kilo 

Muhammen Mn'Vakkat 
1ııtan pey a.kçeeı 

3 7..._'l 
J,irl\ 1' . 

"Lise 9 dn ailcvı vazıyetı dotayuıiJe öııcrler, sadra7.am da onlara hür • 
ıı)'l'llmı~. uzm müddet oıualllm vekiı metle ay&ğa kalkar. Di!Zer di\':ln 
ligi ve tayyare muhasipliği ynpmış. erkanı da aya~a knlkarıar .Bcrik; 
riyazlycs! Kuvvetli, dıı.kUlo bllen bir ler etc-k öptükten sonr:ı kubbe al. 
bay iş aramaktadır. Aksaray kUçllk tında divanı hümayun katipleri da 
Ilmıa cadd~I No. 28.1 k11t !'i te Uulvi iresinln butun<iıığıı taraftaki kapı ·~-

. , , • ,.. . . ' ..,,,,,~·, ,, ....... , ,.,~--;\'l'C~ 
"'" - •..;.~~ ..... ·•.·1 • · .••. ! ~b·' .:-·.~;. ,1!""''1, .... l't"~·. 
;' ··: 1 : • • .. • ..F, ·.; ; •.. .ı;•.-., ·~l}f • " • • • ., -

Sarı !?O t "l 
!.lav! ıo ın; 
l\Jrmızr 30 KR, 
~katit' 12 a. 
~lyah 2503 

22..? 
:.!3S 
238 
286 
23~ 

2SG 
340 
385 
Hi5 

20(1 

5(1 

r.o 
2l5 
25 
211 
50 
15 
15 

l.ira K . 

~-
119 -
119-
71 50 
159 S."i 
157 20 

170 -
57 75 
68 25 

.Akbuluta mUracaaL 

• Ll1ıo 10 in tasdıknamcll, 2J yS§m 
da. sağlam vUcutıu bir genç herhangi 
bir iş aramaktadır. (Tanrıb1llrl rem. 
zl.ae m1Jracu t. 

• Frawıız Jıeesinc devam eden bl.r 
sene. dört buçuktan sonra çaıışrnalf 

üzere if aramaktadn". Munf!aturadan 
da anlar <San tıcnua) remzıne mllra. 
cu.t. 

• 17 y~ında orta tahslllt, yazıet iş. 
lek bir Türk kızı, mUcssesclcrdc, bU
rolarda veya ya~ işlerinde çaltşmaK 
fstemckted!r. 2lLSO liraya kanaat e 
der. Kefil de verebilir. !Tilrkclrul) 
remzine mClracaat. 

• 17 yaşında ortamektep mezunu 
bir genç, muhuscbe ve yaz 1şıertnde 

uygun bir OcreUc çalışmak istemek . 
tedlr. (M. AkçayJ remzine muracaat. 

• Yükse~: iktisat \"e ttıcaret rnckte. 
blne denm eden, tlcarl bilgileri mü 
ltemmeJ tstenogra!i uBUIDne \'Akıt. 

('lakUlo bile.:ı blr genç, hurusf mUes • 
sese ve tlcıırethanelcrde <Sğledcn son. 
ra 1~ aramal;:t.adrr. (H.A.) remzine 
mürııcaat. 

• Hı. yışndıı, aile\1 'aziyeUnln bo. 
~uklu/;'ll yilztlnde.n orta mektebin bi· 
rincl .i?nıtınd:ln aynlmış bir genç, va. 
ı;at, bir Ugc.Uo herhıını;ı bir mUessc. 
de iş aramaktadır. (Vatan ~5) remzi. 
ııo mllracaat. 

ınek liüla ohna:t. Bu, ancak ilmi 
nıünalmsa ile olur. Gürüıtiiyü bırı:ı. 
km da miinıı.kıı5:ı. m<.'.ydanma gelin. 
1''a..kıı.t, ili< ağuda "Tinu sö~ liye~ im 
ld beııim imannn \'Ok ~a.ğfamıhr. 
~erylizlinıle kendimden tcmiı, sağ 
lam inançlı bir kimse tasa hyamı 
~oram. Siz bana. kafir drrseni1 
ıhinyaıl:> mii-.liim:ın )·ok dcmekt!r." 

ı=ın yaıırnda arkrılarrnr duvara ''"· 
ıip dururlar. Birinci ruznam,.eci c• 
fendi clindt: tcv?j defteri ·le bıı 

kapının önüne gelir. Defteri oku
yarak, defter muc:bince uliıfe kr• 
seleri ycııiç21 ilt"'re dağıtılır, t.a .. ' 
rnam olduğu gihi ) en içeri f fendis: 
ile kethüda bey tekrar c-t~k ö _ 
perlel' \'C gitlerleı. 

Bundan sonra ziraiet haşlar : 
Divan1 hümayunda ı:ıofralar döşe • 
nip siniler kurulur, herke,, olduğu 
yerde Yemeğinı yer. El<;i sadraza. 
mm SOfraşma almrr, maiyeti er • 
kanı da kaptan ~m. defte.rda• 
nn ve nişancı efendinin sofraln _ 
tına dağıtılır. 

Yemekten evvel, elçinin ı?et.u _ 
iliği hediyeler tc~1Itatçı tarafın • ' 
dan defter edilir Ye <lcftenylc biı -
likte p.i.~CS':i ağaya teslim Pdilir 
ve hediyeler ka9ıcılara yüklene • 
rek babıssaadeye gönderilir. Ye • 
mckten sorua sadrazam He sair 
divan erkanına t~rifatçı efendi 
~l suyu, mutfak c-mini de buhur 
verir. Elçi ,.e maiyetine de çadır 
mehtcrl>a,eım lkı vckilhar<' tığa gUl 

suyu ve buhur verirler. Sonra sad 
rqıapıdan izin alarak teşrifatçı e. 
fendi elc;i ve maiyetini kaldntr, 
eski divanhane önüne götürerek 
riitbeler!ne göre kürle vcı hil'aUer 
giydirir. B•ınc1an sonra elçi ve di. 
van erklinı aı·z odasında padisa.hm 
buzurun:ı girerler ki ayı·ı bir :ı;al'a • 
mera.cıimi faslıdır. 

(1) 'l elhi~: Sadraz:u11 ların p:ı 
d;.,aha hitaben ynlladıkJan re,nıi 
kiğrt lar. 

Maliye Vekaletinden 
Eıki nikel 5, on ve 20 para1ıklarm tedavülden 
kaldınlması hakkında ilan 

1'.:Ski nikel, ı:;, 10 ve 20 pa.ralıkların yerine dantelli bir kuruşluklarla bronz 
on parnlıltlar darp ve plya..aya lti\.fi miktarda çıkarıımr:ı otduğuoda.r: esk 
nfkel S. ıo ve 20 paratıklar m ;;o.6.9l'.? tarihinden sonra. ted:ıvülıien \altltrrl 
ruam kararlı:ı.ştırılmıııtır. ' 

Mezkılr ufak paralar 1 temmuz 94.2 tarllı!nden ıtılaren nrtı\c tcJavü 
\mıyecek \'C bu tarihten iUbarcn o.ncak bir seno nıUddetıe yalnız. Matsan. 

öııt'.u'fle Cumburlyet Merkez bankaaı §Ubcler'.ne ve Cumhuriyet Merkez 

tıankıuıı ~utx:sl otmıyan yerıerdc Ziraat bankası şubeleri tarafından lrnbu 
('(}l~bılccektlr. 

Eller inde bu uıak parıı.Jardan bulunanların bu!lları Ma.lsandıklarll 
Cumhuriyet 'Merkez bankası ve Ziraat bankası şubelerine tebdil cttlrmelcr 
11.ln olunur. (5605) 

-!-
Jıinet . uı:neğe başladı: 
- Hayhay, dedi. Sen istedik _ 

ten sonra ... 
- Te.5ekkilr ede-r'nı Linet. Bili. 

)Or musun sana nekadnr g·pta c· 
diyorum. Yirmi ya..,mrla olduğun 

talde kendi kendini idare ediyoı • 
sun. Mua.z-ı;a.m b'r ~ervetin de var 
Üst.elik srhha.t'i güzel ve zekisin 
tle. Söyle, ne zaman yirmi bir ye. 
ına girccelksin '? 

- Önlimfu7leki ha.z1 ıa.rıda... O 
.. aman rü$tümii isı)a.t etmemin ~c 
ıefine Londmaa mükellef bi'r zi • 
' 'Wlfet ......,cdiıM 

- Ve tab!t o :zaman. Şarl V.iild· 
•e!lhaın Ue evlenece<k.<>in •• btitUn ga 
ıeteler lıu mUstakhel izdivaçlar. 
h~iyorlar .. hem sonra. ?,avnllr 

Şa.rl de sana de~icesine ii.-;tk. 
Linet omuzlarını siikti: 
- Oh, dc<lı. Buna dıllr ben d. 

• nzla bir !ley bilmiyorum. Bildiğim 
,u: Şimdilik, evlenmek ir.ln acele 
tme~e Jı.ig de n iyetim y~k. 

Bu anada. telefon <;aldr. Liner. 
hizeyi aldı: 
- Allo .. a.llo ..• fat:nazel Eelfoı 

mu! Verin verin. Oh benim küçlik 
.Jı.ı.kim .. seni böyle telefondn bilr 
bulmak benim için ne bUytik zev~:. 
~enden a.srrlarca li.aber alamanıı 
:>jım gfoi geliyor l::ana. Tabii ~en 
görmekle <;:>k memnun olurum. 
rinyıli. ba=.-rii ç;abu~ bir trene atl,1 
gel. .. Beni, ha \"nllerimin köıdriind 
bul .. haydi ) avrucuğ\ım., derhal 
•örüfelim .. bckliyo1 uııı. 

Llnet telefonu kapadı. Uudakln 
ı •nda memnUJ'ıivetin doğ11rduğ,• 
bir t~bessüm](" J°onnnaya clöndıi: 

- Bu b<>ııim en eski arkıı.daı;'l.ı 
jdkvelln <lö B~lfor, Jedi. Fr ımıad 
bir mana~ttrda birl ıkte :ı;eUnıni • 
ı ik. Fakat :uı.va.llı kil<:iik çok büyilk 
felıtketlerle karsılaştı. Asil bir 
Fı"an.!1% o.ilesine mensup bahası 
Kont dö Ilelfoı bir nktrlslc knçtı. 
Aelcn A~ı-ikcılr olan annesi de 

TU RKiYE 
iŞ BANKASI 
K üciik Tasarruf 

Hesapları 
ı !H:! ti~ 1:'\l\IİYE l'LA:S-1 
l~EŞfUF.l.l!:li: 2 !;Uhal, ı 

ıı.ı~ m. !! \ıltısttı~ 2 ll>ll•· 
•1t1113rın tarlhlerin<1~ 

• :ıpılır 

bütün servetini horsa işlerinde b • 
tırdı, Bu..'lun üzerine zavallı .Jak 
ı.ıı tada, beş paı'U.Slz kalakaldı . 

Son iki seııe içi..'lde kendis'nl n • 
... ıı idare ettiğini doğrusu merak c
;iyonım. 

Jeanı.u, aıkadaş•nın töıplisli ik 
kan kırmızısı tımaklarnn düzel ti 
\'OldU. 

- Dostum, dedi. J\caba bu zi 
·arel seni .sık.1ııyncak mı? Be•1 
nüşki.•I vnz!\·ctte olan do:.tl.ır:m 
lan daima yüz çeviririm. Çüııldi 

JU gıbilcri \ a sizi dolandırmak fc-. 
terim· veyahut da nctıkları mod,1 
1ıağıızasrrıd:ı11 hiçbir 4;e yaıamıyn 
•ak tuvalet satm nlmnk nıecbnı ı -
etinde brm.ım lar. 

Demek ya1 ııı b n de, fe\•kn 
liıdr. bir müza~ikaya dü~eın b~nı 
1c aklınızdru1 silr>rsinh:? 

- 'f..ıbii do3lum .. görliyorsumız 
' <ı. n t" kod· ı =ı rk komını~ orun . 
81,;n r.nı.:ı .. lt lı yatta. muvaffak ol:ın· 
aıı s~verim. Hewen hemen her k:ı 
:m da be:ıiın gib' ılU. linür: nmn 
bunu ltiınfn cesaret edemezler. 

- Çok lıains'n Joanr.a! .. 
- Hny-r, belki pek nuıdtlh'im, o 

:tada'!" •. fakat herkes de benim gi. 

1 !ldel :!000 LIJ'altR .... :!OUO.- Llra 
a .. 1000 ., ... 8000.- -z 150 - 1500.-
3 .){)() - 1500.- -10 250 .. .. ısoo.- . 

40 ıuc .. c;: 4000,- . 
:iO 5C .. c:: l:iOO.- -
~o - 2~ ""' 0000.- ' 200 TO - 2000.- -

b;rlir. 
- B~n koyduğun bu kaidenin 

nr ·ınd ı k:ılıı ım. 

- Sen isU:ına teşkil edeb'iJu ın 
çıinkii scn'n maddi olmana sebep 
· ok. Amerikadalti i~ adamlann sa
na h ı· üç ayd.ı bir bir prens ma· 

ı gönderiyorlar. Geliıin hes pln
ma1 nc:ı.lt kadar. 
- Her ne hal ise.. I•'u.kat ben 

unu söyliye>im ki Jaki hakkında 
\ani hüküm veriym. un .• zavallı 
Jaki kntiv n paı azit değildir. Bi 
ok <'f ke tclisine )ardını etmek 

..:t1,,'Cl. nı, guı urln reddetti. J-U, bi · 
·aman benden en ufak bir sev is-
tc:mi" değildir. • 

Bu, bugün istemesine bil' nın 
ıı: teskıl etmez. 

Diye Jo nn<ı. hiı· kehanette •JU -
lundu. 

- Tel,.fon:lı pek nıül.ccs ir h -
1 'anlı. B'!mı.::zs'n Joann.ı Jakl 'ok 
il•tin1,lı, <'.Ok o.:ıaminıi \'C <;ok hn l' 
t»r kızdır. Hi ~ unutmam bir gün 
Mana.stırd ı hir rocuk zavallı bir 
köp .. • hı ljordu. J.:ıki mfıni ol· 
rr c i te- • t çoculr ısrarla de· 
v .. m ctt1, 11 t r ctt ' para etmed' 
Köpegl .ı.:mnk iı:ıtC'<li. fnkat C'.OCuk 

Brons rn:ıv1 PE 17 
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450 1166 85 
Acık cksHtnıcsinin fi-1-1942 gunu yııpılacağt evvelce ilAn eailmi 

otan yukamla cins ve ınlktnrr yazılı lito mürekkepleri ıçln ınilracaa 

eden olmadığından eksiltmenin 16-1-1942 cuma günU mıat on beşe talik 
edildiği UAn olunur. (7il 

l'l:ıtıaııı·~i 

K Hatım 

.. 

Beyoğ lu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

"'okaı,~ N'11. "' < tnsl 

Dudu odoınrı 33/3rı Dükkan 
Sahne 34. 
.Nevlzadr.ı :!~ ,, 

70 
10 

Ncvlzadc cıkmıı.zı 1:!/f'i 10 
Yuka.rd:ı yazılı gayrimenkuller 31-5-913 gtinu sonuna kadar lüray 

•erlleccktir. İhaleleri :.!6 ı- 942 gUnU saat 14 de yapılacağından istekli. 
Jerin Beyoğlu vakıflar ınüdürllığU akarat kalenline mUracaatıarL ( 442) 

Demiryoll arı Ye Limanları t.,ı.._. 
Umum idaresi il i.n lan 

..'.\!uhamruen bedeli (4920) l!ra ole.n l:SO adet çelik, topuzlu drcsaj manı, 
\'Clt\.6ilc 250 acl"t çelik, tırnnklı ma.niveın. (2S.1.1942) çarşamba günU saat 
!11) on dörtte Haydnrpll§S.dıı. Gar binası dabillndelti komisyon tnra!mdnII 
nazarlı!< usulile satın nlın.acaktır. 

Bu tgo glrmek liıtlyenıonn (738) ıtrııtrk' ımu teminat ve kanunun tn. 
yin ettiği veııaiklı' birlikte pıızarllk gUnU ~a.atinc lmdar konıtRyc.;.. mllr • 
ı;aatla.n lazımdır. 

Bu işe alt şartnameler komiı;yondllll para.sız olarnk dağıtılmaktadır. 
(467) 

Otel yapılmaya elverişli 
kirahk bina 

\okara C<UJC!ettınıı. o a.1:tcbeı yerinde re\ kAliidu o&ıaretlı hı 
\'&.dar ,-c a)·d.o lı k bh bm..; w111h1rtrı. 

· \'akit ~ıuct~·~· lılarc>h ~:ıcı-lnt• müracaat. 

lstan bu) Defterdarlığından: 

1 

\"cnıcanıi Mıı !iye Şubesi b!nal'mda. yaptırılacak t847.4S) lira ke§ıfli 

tamirat; !?-~-942 pazartesi gUnU saat 15 de açık ckşiltme ile ihale edf.. 
locekt!r . .Muvakkat teminatı ( G6) llradlr. 1stekıilcrln clt' az bir taahhütte 
(500> hraıık bu ı;e benzer ış yaptır;lıı.rına dair idıı..relcrlnden almış olduk_ 
lan vcsaıke mil:stcnlden İstanbul Vil:i.yctinc müracaaUn. ekslltmc ta.r:thlıı .. 
don tatil gtlnlcri haril'l üç gtin evvel alınmış ehliyet ve 9H yılma ait UC3-
rct odası vr.slkasmı ibnız; etmeleri muktazidır. l{eşlf; şart.name vesa.ir 
mtina.kasa eHakı .Mılll }<.;ml~k 4 Uncü kaleminde gortilebilir. ( 46S) 

Selimiyedeki satınalma komisyonundan: 
Mevcut şartl.,rına ve numunesine göre 2:) ton K fasulye satm alma. 

caktır. Teminatı 1012 ııra 50 kuru!I olup pazarlığı 17. ı. !H2 cumartesi 
gt\nU saat 1 ı de Sellm!yedc askcrt satın alnın komlifYonunda. ynpılacaı..-ıır. 

(8!51) 

anha kuvvetli olduğu için Jakiy: 
tir tarafa itti. Bunın1 üzerine .Taki 
ne yaµtı bil' yor mu:,un ! I\:üç~cü't 
mıkısııu çX:<ararak çocuguP koıuruı. 
~apladr. Bu J!IB'.nin küçlik rezalet. 
Icı inden bir ini 1 eşkil e<ieı. 

Linetin oda hiı.metçisı içeriye 
~·rcıi. •'Q.hnt.s-z eWğı irıin nf dili• r:. 
ı·ek ciolnptan aldıırr bir elbis~~ i dı
Fa ı 1 çıknrdı, .Toanna: 

_ ~far 'nin ncsı vaı '? A ~lamı· .. 
-!iye sordu. 

Linet l'\'\'efü chrmnıiyet. vcımc
miş gibi davrandı. Bonra anhtb: 

- B C'. canım, dı.-:di. Biraz üıüu-• tlisü Yar zav.tllımn.. 1lıbiıtla t,:ok 
ınükcrr.mel vaz yeti olduğunu iddin 
eden biriyle e\'lenecckti evleneceği 
adam lıııkknıc1a fazla bir sey bil 

nıiyordı.:. Ben ki.içlik bir tıı11kikat 
ıptırdıın ve e\•li ve Uc ç;oco;1{ hı • 

· ası olduğunu meydana çıkaı ttım. 
• Her lıakl S".zin cok <liiı;;nıaıı

ianııız vaı dır· ı .. :ııet. 
- D~şmanun mı'! Xeden'? 
- B'rçok meziyetlerin var Li. 

net!. Güzelsin zenı:fnsin \'e klnı 
".llur~a olsun iyllik yapryoroun 

Linet tntlı t.ııllı glıldil: 
- Benim clıinyuda bir tek <liiı: .. 

ınanım olduğunu bile zannetıııiyo ~ 
rum. 

ncrlo. 

J.\l\EI.IN DO BEL}'()R ,.e 

Nj~.\XLISJ 

Sa~t dörtte biı uşak hiıyllk sa.o· 
ııa . .kiıçi.ık, esmer \"e güzel bir kul 
-soknı':'lk, h .bc>r vereli: ~ıııtnıaıcl 
dl-i Belfoı. 

- ·Linet.: .. 
- jakelin! .. 

Lor.! Vindl sham, Jnkelin ov 
belfoı·. \ c Linet ilave etti. 

- Jaki benim en iyi arkadaşıın· 
dır. 

Gı'ııç ;;dam JakJ;ne bak:ııken: 
- Bu ne <·ıt ı pıtı e;;mer giize' 

11 ... Siyah bukıeleıin 1 nasıl bir 
r•nnlıl k, gözlerinde ne biiviik bil' 
ate:1 \ar?.. · 

Dıyc dü iindii. Ye mutacl iko111• 

1 1 m nlıtıı mn ıldandı'itt.an ~nra i .. 
ki eHki aı kad~ıı lı:ış h3ı;a b:raiC' 
t.I. 

Yalnız kaldrklnrı E3.tXlan JaJke • 
lin ter .zanuınki n~ık kıılpli!iği ııe 
sordu: 

(/Jı 1'111111 ,,,,, 


