
(. 

M'l'lı 

1741 

TELZPoıt -
ÇARŞAMBA -5 

14 
l!ae lıl. •n i.la.ıııo.ı 
iDAIUı\ 23>M 2°" Kanun1942 Son nı,raı 

Tnta TariJll 

1936 
.&DaD: --

C-.. 1 ılls 
N'uruooı:n!nr.'ye 
Cad. Ro. M 

~ . .. -BAYiSi !'!!!. Jt u tulu 

No. 

5 !UIOJO: --
Se.rıellk: 1'00 

KURUŞ e A:rlılı: 7st 
a .•~lılt: 400' 

\.. f<•iılp •~ Batmutıamrl: J,,"fEM iZZET BENİCJı iN SON TBLORAFLARI VE BABEBLERI VEREN AK,AM GAZETESi Gazeteye ci••nilnı ena'k latle edilme:<. 
·' __ .... _ 

SiNiR HARBi ı 
BiTMEDi, ARTTI! 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE 
AnkaraJıuı • 

lngiliz Elçisinin Moskova· 

dan Getirdiği Teminat 

TORK BİT ARAFLIGI 

1 Karne ile Ekmek tevzii bu 
sabahtan itibaren başladı 

Harp diinya harbi oMuktao '4>n.. 
r~ he~m hemen sayı. ı panııakla 
gustt>rılrcek kadar u olan harp 
~~ı ve lıitara.f devletler aras1ııda 
bnı de varız. 

Rusya'da da Tamamen 
Tasvip Edilmektedir 

Milli siyııfietiıniı, -~bur ediL 
mcdıkço haıbe giur~lllA'k azmin.. 
de tak.ırriiı ctnıistir 
Bital'fkl' . ., 3 8 mn.n1.r:t1a.1, nıcnfaat 

gorenltt oldugu kadar bi.r gün 
harbe karı';<lllamızı l ine menfaet 
llaY_acak bwlunanların mevcut oL. 
dugurtda11 şliphe •tnı~ncliyiz. Bu 
:nia~t. mül;ihazaları zaman za. 

istikbal hadiselerinin ınki~atı, §ah. 
si ve unı-umi sık.ıntıJa.rımızın artı.. 
§1 ni~betinde siııirluimizin daha 
çok kuv'l:etlemnesi, her türlü ka.. 
rar ve mütaleanııza serinluınlılı .. 
ğınıızın hıikiın ohna" laıımdır. 

Harbin ha§>ndau'beri gösterdiği. 
miz binir mukavemetini bundan 
böyle Qslft rahavete, d.ikkatsnliğe, 
şahsi :ıfillara düşınek~i:ıin vo dai. 
ma daha arU11arak muhaf1t2a et. 
miye ve her bahis lizninde şah.. 

ımn karar alırken bunun meııııle. 
k<·t müdafaası, vatan ooıniyeıi ile 
ilgisini ve umumi menfaat ile al.t.. 
kasını ölçmiye özen gö•tcrmcıniz 

"İngilterenin olduğu gibi Rusyanın da 
arzusu kuvvetli bir Türkiye görmektir,, 

. n b11:1 )"<ı•danıı. hr istikb 1 h. 
Gısderi ~İnde de yo~la.maı:a d~ 
Van\ edcce-k tir. ller Y<>klaruay • 
Y•s•tinıiıdclti dliru" ·tl"k if dı ı"'" • • !'i u, a e-e 
runızdelü sa.ınimılik, • d • 
l'l>m""' d um un1ı u. 

· ıuz aki birlik ve bütünlük 
nııllı müdafaadaki üs .. . ' 
!erimiz k 1 tun tedlıır. 
si et . ".'~' adı. Eil•r bu husu. 

y k:rınıı;ı;d,ıı beri . . b' . 
bir zil( bul ıan2'ı ırınde 

Ull'>a) dı Jıi., ·• b . 
Yv'<>k•r'ılr~ma!arbbizi yo.klıyanJa~~ ,:~~ 

ve u "-•·" 1 
k ~ .. gu,.u durun1umnz 

ço tan dq;ı"k b · afh , . 

gerektir, 

Dünyayı yeniden kurmayı ve" 
.insaııltk mukaddera.tını yeniden 
tayin etmeyi hedef !ulan öyle hir 
harp l>ııhranı içindeyiz l<i tarihin 
c~İni gönncdiği bu buhran \iC harp 
karş.ısıtıdn yine tarih 'flirk aıillr. 
tinde misli hi~bir yt•rıfo ve hiçbir 
şekilde görülııwnıi~ hir hirlik, be. 
rabc-rlik, alı<·nk ve sınir kll\·vcti 

• 
Stalin ve Mo· 
/oto/ un H ari· 
cige Vekilimi 

• ze mesaıı 
Aı>kar•, 14 ('l'elofonla) - İn-

gifü Büyuk Elçisi Sir Hugerson 
son MOSıkova seyahati milıakere .. 

MALEZYADA 
olabilirdi. ır s aya gırnu~ 

Bııı,'iine kadar muh .. 
miz VULiy 1. • • afaza ctlığı. 

e ınuzı Yar d h 
tutalıı·ı,tt- · . ın a ma fuz 

kaydetmdidir, Hayat. isti.<bal ve ı• •ı• } S • 
.icaplar bi1dcn bunu ı.eı.liyor. ogı iZ er ın-

~mızın b" · · b 'T' I" ırın.,, sarı. milli u un uğüınüze ~. 
hugiin bir d vı: bırliğimize 

ETEM iZZET BENiCE t •dd t gora yı şı e 
mi d' az aha lı1L veı:nı"kliği. 

z ır, En kü "'· b' 
fırsat k 11 ç...,. ır dtlint>n.in 

o anıak va . . d 
Filipinlerde bir le bombaladı 

lar isin is.ti( d zoyttın e olan. 
tad;.dir t a . e mevzuu o-lacağını 

e ıncmız gerıırt· 
llarbin devaın, . . ır. . . .. 

Amerikan 
muvaff akiyeti 

• 
Udcleııi b .11 . ıçınde sımr mu. 
lcr açmak 

1 ıaı;I sa i>u Ç<ııit delinti. 
d YO unda ~. t" 1·· cL ı, nıaoevs: .... r ur u ma 21 t -
fıade et .~ ruhi teııirden ibti. 1 Saa Suren topçu 1 

mey, k•-.. " . . . . d 
ha-, •t · . -· ıçın e.a6 ıttı. u"ellosundan son a J ihr tııı§tır. \} mmadığınız, aıJ.ı ' r a-

lfllal vc--~ı..· • j t 1 k d ılahj e "'.""' .... -· mevzulard pon aarruz arı ırıl ı 
kiıı . il &arıp ve umulmadık e 

erı ile · · • bır k 'ıtıır hadıine marua 
. ~ ıldığınız bir hakikattir Sı.' 

Dır harb' . • 
lü . . ıu'.n çe§idi ve bwbir tür. 
ıııu~~.nııl~lerin umumi duru. 
maıkt· ~ unyesıne göre tatbik olun.. 

"'llt, ~l<ın)-L t' ·-~ Yer, §ekil . co.t ımı..,c de yer 
i>u hadıin ~~I ve zaman zaman 
Dıulıakkaı.ı ıçı~ lııtlun.ıhığumuz 

B ır, 
ıı-lk ııaI!arı 

Looora, H (A.A.) - Uzak ~allr. 
ta Fi!ip!nl.ırde Amer>kan k·UNVet.. 
leri .Japonlara kıarşı ~·dili biır mıuı.. 
vaffakiy~t kazanmışlardır. ToPQU 
muharebesi 21 saat kadar sürrn~, 
Aımerikalrlar büıtün müdafoa haıt. 
larınıla Japon taarruzlarını kır. 
mış ve Japonlara ~ğır kayıplar 
verdimnişlerdir. 

Garbi Malezya'da 
İngiliz ric'atı devam 

ediyor 
Si~<Q>ur 14 (A.A.) - Onlu iıaı. 

va .kuvvetler> umumi ka.rarg!ıb
lnrı ·taraiuxlan neşredilen tebliğ: 

İngillıı <tı<,miıardıman tayyare • 
:eri 12 • 13 .onkanun .gcıoo;i Si& 
gora ista.syoırunu bo.ır.ıbardıman 

<1rn·i~ltrdır. Redde bi.rkaıç ton 
ooırıba atılmı~tır Haıtta yakın 
b;naıarda iıvfilakla.. olmuıştur. 
TLbliğde ga~bi MaJeııyada İn. 

grnz ıkı~'alarının geri mevzilere 
doğru çekilmeğc deovam ettik~ri 
i!ave 0lumnaMadır. 

ta, umum· """ ında, matbuat. 
~. teple~A t~lantı Yl!l'lerinde, 

~ ı .. tısadı" · • • ~ıleleri tol ' zıraı, malı 
nirleriomiz .. • a.larak bilhassa si. 

Tek ebeli bir kazada Ebe hastalanınca 

DOGUMLARA KiM GİDER? 
b ınerı.ncıe · . u ha.ehi .... thır yapmak 
ı . ı,.areoo ı. . 
<rı veya k il en •rın keruh. 

· · " andıkla ....... _ ıçın lıirioci çal rı ._..anlar 
rnu~tıır. '\olııa lll<'vzuu ol. 

SınQ- hat"lıiıa 
olıııak ~te.ıi.kı ~.apa~ıl~r- vasıl 
""'-L llfl btr ' &u ... milli b' ı· -· ıneı gaıye 

ır •gıni 'f 

Büyükada Beledi
ye ebesi ne diyor? 

lllak, Bleınlckct' d d' za a uğrat. 
inak, halkı bük~ e •kod uya boğ. 
aleyhinde g•li i u.meı ve kenunlar 
ııevketmiye •aşı guze1 konıışııuoya 
,__ • ı~ıııak ı 
mır.ey; •ika· ' o ur ohn:n; 

, Yet \·e t ..ı.· 
Yapmıya Yarar b. •ı ıd ıtıcvzuu 
in, Bua" 14'. hat., 50kmak., 

-..Utae kadar r 
retler halk >ar edilen gay. 

uııızwı iilı 
§Uur V< idraıki t, Y. sek nıilli BuyukaJa Beku:Y• ei:e .ııuı ge.:e- ı 

Bir şikayet üzerine 
tahkikatla Bayan 
rin suçsuz olduğu 

yapılan 
Münevve
anlaşıldı 

ııarlığı >a) esinde •er? beli "" zeki lerl doguııı.ara gılmodığ hakkll'.dQ 
ll'lanu. tu· Faık t a~la ıuütEsir ol. şhı.a.yct Yi'Pl chğı ve BuiukJda polis 
<lal<i gayreııcr~n'dzanıanla bu yoL merl<ez mü:ettrbatmdan B. Alı ili- ı 
ntnsı, ~ı.ı.;l:>İ . aha \'Ok arttırıl.. za,nın ham o auesınkı de bu yi.t-tdon 

• \e unııııuı b Büyükada Hilkıımeı Tabibi B. ccııı 
lnc\Z:Ularınan b 1..ı azı sıkıntı ta ..... fı-nd-1 gece dogurtutdu.tu yJzıl-

Buna çok ını mnu.ıı olan aazetemie; 
ıt~ı ·inın rneıktubiylc Lirlikte al3ka
darlartl;:ı·n 10.hklkat neticesfnı de ala
rak iki$..ni blr arada ne:.rtemek 5111'
rct.;,yıc ınıtkltl1bunı.r resmi makamın 

ifadesıylc de ık:uvveUen<iimıek iste-
<Dı.!vaını 3 Ür'~ü Sahifede) 

le<i hakkında l><IYo,,dtta buluna
rak aunları söylemiş.tir· 

«- Moskovada TUrkiyeden 
ıancnK en dostane bir &l\kilde ko
nlljabilirdiit ve öyle konuşhıl<. 
F..sas(.'11 kıonuşma mevzularımJıZın 

analıtanrıı beş!ta meseleler ~ 
ediyoıı:'<lu. İngilterenin old\liıu glbi 
:ıtusyanın da arzusu knvvetli bir 
Türkiye görmC!ktJ·r. Size temin e
debilirim ki Tllrkiyenb bitaraf
lık vazlyt>li İngtltered(! okluAu 
kadar Rv. . .Pyada dıa tamamen ta. 
kip edilmek!<!, ıMnası \'Ok iyi tak
dir olunmaktadır. 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

SOVYBT TEBLIOI 

Kirof ile diğer 
bir şehir daha 

alındı • 
gerı 

Kıt'alarımız cephe 
boyunca i 1 eri hare• 
kete devam ediyor 
Mo kova, 14 (AA.) - Sıoıvyet 

tebliği: 

13 Sonıkanun günü, ktt'ala:rırnı>ı: 
i.kri hareılrotc devam etınişltt ve 
birÇCik meskün mahalleri geri a1. 
mışlardır. Bunların aras:rıda &ruı.. 

leıısk bölgıt-.;inddti Kirof şehri ile 

Mojai:sık yaıkl'lllnrla buiıunan Goro. 
lkovo şehri de vardır. 12 Sonk.a. 

nunda 4 Alman t&yyQllı(si tahrip 
edilmiştir. Bir tayyare kayılıettik. 

Cephe boyıuınca ileri han!lı:at~ 

de'Vaın etmelclıedir. 

Sovyet sözcüsü M. 

Lozovskinin izahatı: 

Almanlar 200 
bin ölü ve ga
ra l ı verdiler! 

Ku'bişef 14 (A.A.) - B. L<> • 
oowky ga!ICn-ecilere yaptığı beya. 

natta, Kır>mdaki Alman rnovzile.. 

rinin şark cephesinin mer'kıız ke.. 

siımindeki m>e'V'ii:lerindıen daha az 
çetin olduğunu söyluniş v.. AL 
ıınanlarm uğradığı zayiata dair 
rakamlar vermiştır. Bunlar.n a.. 
rasında en nıü.himmi, Alm·anların 

ölli ve yaralı olara:ıc 200 bin kişi ı 
. kaybelımiş olmalarıdır. 

200 tevzi merkezi açıldı. 
Lokantalar için 100 er 

gramlık fişler hazırlanıyor 
Fazla ekmek verilecek işçiler için 2000 
müesseseye tamim gönderildi. Limanda, 
Sirkeci, Hagdarpaşada bürolar kuruldu 

Henüz Karne alama
mış olanlar Nahiye 
Müdürlüklerine mü-
racaat etmelidirler 
Şehriırni2ıde, kıarne U61Ilile EGr.. 

ımı<ılı: twzi;ne 'bu sa:,aıııtan >tiba.. 
ren b~lanmıştır. Evveloe karnıe. 
!erini almış ())an vatandaşlar bun.. 
lan ibraz ederek fınıılanl.an ek.. 
mdt alnııya başlamışıardır. Kar. 
.nıe u.;ııılüniin tatbik.ile biııkaç gürı. 
<!enberi fırınlar önündıc görülen 

(Devamı 3 Uncü Sahifede) 

Vali Muavininin 
bu sabahki i aha 1 

Vali • luavini B. Ahmet Kınık bu sabah şu iuıhatla bııluumu~tur. 
.__ Öğleye kadar lıt\tiin İstanbul kazalarından aldıj:ıııuz maili. 

mattan karııe ile tevzi işinİ'D intir.aroh cereyan ettiği anlo,ılmı~tır. 
Karnelerini alımıamı~ olan bazı va taııda~ların ekmeksiz kaime.malan 
için lüzumlu tedbirler alJnınıştır. Bu gibi vataııdaşlara nahiye nıÜ
dlirlüklcrin<:G nıuvakkat fi~ler v<?r llmekkdir. Her ihtimale ı. r~ı hn. 
gün fuınlara, şehrin günlük uıı ih tiyacındaıı yüzde •5• fazla teuiat 
yapılmıştır.-

!Devamı 3 üncü Sahifede) 

J A p o N 1 Memurlara mahru
Hezimeti 

1 
kat bedeli verilecek 

ı Çin harbi başladı- I y . J A 

1 ğından beri Japon- enı maaş zam annın yeku-
·ı lar en büyük mağ- 1 nu yirmi milyon lira tutuyor 
. }ubiyete uğradılar Anıkara, 14 (Huı;Ulli mu'iıalıiri.. lıınn yekunu 2<J nıılyon lira ka !ar 

miulen tek-fonla) - Heyat paha. tutrnwk:tadır. 
Looıdra, 14 (A.A.) - •B.B. , 

C.• Çin Sdareü; Japon • Çin 
harbi başladığındanberi Ja. 
ponların Şangsa'da en büyük 
mağlubiyet ve hezimete uğ. 
radıklarmı bildinnrktcdir. 
Çinliler şimdi Yang.Çe ~ima. 
!inde Hsu.Çoo-fu'yn doğru 
tarruz etnıclde ve sür'atle 
iolerlrmrktedirler. Bu mevki 
mühim bir deıırlryol düğüm 

nok~~ 1 

iKi EV 
ÇÖKTO 

Ba;iktaııta Orlulioyde Tınaz "'1i<a
ğmda Osman Yusuf ile Rondelinin e-vi 
birdenbire çôkm\Jfjlür. S:ı.runtıdan ya
nındaki 7 numaralı ev de c;öknıüş1ür. 

lılığı kaırşıımıda memurlara yap~ Memurlara yapıla<:ağ~nı e"'"'~'°'" 
laıcak zamlar ~in harz.ırlanan ıa.. bildirdiğim zamlardan -lıa.,<!ka <ile.. 
yilıa dün Başvekaletçe tedlclı: <>- n-iz ı;evyiE'Sinden 1500 metre vf· 
l:unmuştur. Bugün Büyü.it Mil'lıet daılıa yİ.İlkE;o;:lkockı yıırlerdc bulu. 
Meclisi™! verilanesi muhtemeldir. na.ı rnrourlardan asli maşları 00 
8 maddeyi ihtiva cdceek kanun liraya kadar olanlara ayoo 15 lirra 
layihusınıdaki c-saslara göre hüllru.. ve daha yUkııek ımaaşlı oilanlanı 

met~ m~ımu.- ve mütE•kaiıt nıaaş. da 30 lil'a mahrukat be\'.lcli veri 
laoc-ına derıpi§ edilin iş olan bu zam.. 'llJeSİ karar la~1mhnışiır. 

Kadın yüzünden! Kazançları artan 
işlenen cinayet müesseseler 

Bir adam sokak or· 
tasında öldürüldü 
Ka:;unpa~ada oturan Ahmet iB

mi.nd.:ı biri evvelce beraber y.a • 
şad>ğı metresi Muızaıffı:rı dün Ga. 

(Devarnı 3 uncu ~ah;fede) 

0/0 15 nisbetinde yeni 
bir vergi verecekler 

İıışanca bir uıyiaot Y<Jklur, 1 

ıtalya Barlclye Nazı ı· 1-1 
e d pesteye gitti 1 Karlı yo arı 

Ankara, 14 (Tullefanla) - Ht. 
ikümel, ıarpt..;n sonra kazançlaır: 

artan hu nevi ımÜ<' • e V<.' fa!brı;. 

ika sahiplerinıd'oo. kaı;:.m larmıır. 

yüzde 15 i nlsbetiıııde bir >ergi ıı 
ımayı kararlaşhrnuşbr. Eu hus ı;. 

ta hazırlamnaıkta obn k~ .ın l.ıl'. 

ha•• yakında Büyi.ık Mı • Mcd 
sine sevk«iilecektir . 

Roma, 14 (A.A.> - Kont cıano 1 temizlemiyenler 
dün gece Budapcşteye hareket 1 
etmı, ı · ---u-- • •Üd . • u Yonıa ve ae . "L '" ~· ~ 

~ < ıstı.mnr tdilı . •. nış o m ttı. Al lk•drlarla Belediye Smhat 
•htinıal ol;nuk uesı daı.ı:ııa bir ı e ı '.l.lülettışlerl bu hususta lJhkJ-

~~~~~~~~~~~~~- - --~~~~~~~~~~~~~~ Bu sabah ve dün 25 
kişiye yıldırım cezası 

verildi 

dir. Bu ın(ital a.d nıuta!ca •<iilnıcli. kac; geçm şl~ı'<ilr Di.•r taraıt:ın 
Alevı.uu d~ın ·ıckl. a zarar asta bahis mC\zLnıbah.; kabile Bayan da gazete· 

, . ., it' b ı ·ı.• d ••. "·' l'llrdır. , ı ""' - [a~·da mııc bir melçtup g:Un erer~ ~~<.1Y~ 
M tin bir iftira oldu~uınu ve t~1hkikat 

- tıhalı.ka&. ki, b b' Y•Jl<.n Sıhhat Mufettıı!Iıln de bu .-

-
ar _.., deva .... - -.., ticeye vaıtdbğınıı bildirmiştir 

---=-_~-====-=-===z=======-=~"'=',..,==~=="""-==== 

~Yen; 

PEK YAKINDA 

=+HARP VAZİYETİ'-= 
Şark cephesinde ilmen gölii 
Valdai arasındaki Rus taarruzu 
( YAZAN : t. S. 
1) Sark tepiıcsindt> 
Alman teıbli!i.ııdeıı çll<aroığı • 

ırnı- u.muımi vazıyfl şudur: Cenup 
cepllı~sinde, Ma '<'Şal Tıttı0<,:cnko 
Korsk, Harkod' şehıderi ist.ka • 
mctıer:ooe yapl:ğı taarrurılar he
nüz ;nk'.~aıf etm(mi.şti~. Fakat 
Alman müdafaa mcvzılerini cep. 

ı he.len tehdıde iı«~ladıgına şüıp • 
ıtıc edı.Jcmez Kırımda karaya çı.k. 
mıı:f o?an kuvvct!er gert atılan1tı.. • 
mıış, fakat bu çıl<an Rw kUN>·d· 1 

ESKİ BÜKREŞ ATAŞEr.11LİTERI) 
Jer• dt' kop ·ü ba~ılarından >!er • 
J:yem<>miı;lerdır 

Mcrk(Z cephesinde çarpışma • 
'ar d 0 vam ceı yoı Alman teilıliği 
lıaftaıardanberı ılk dl'fa olmaık 

üze"f\ ~J!nal cephesınd~ Valdai 
bölgesinde muh:ırcbenın devam 
et\'ğın• bıldirmc'kleclır. Şu halde 
<imal<lekl Rı1'; »nlu,u cenur ce. 
•·a ıi I~ Yal<lai' bölgesine kadar 
,Jerlemı;; ,-~ Alrr a ·ı~lık mc\"Zi. 

{ DC'\."am l 3 ·; l il .Qa.ıf: f e) 

Vapurda 2 ölüm 
Galata rıhhmınd"n K&nadenllle 

•kalkan Tarı vııpuı'\i y<>leularından 
Ta~köprülü 46 ya.1ıoda Mdımci 

Şener ile Pazar kazas!>11dan 53 

y~ında As.\ vapı.rda ölmüşler. 

dir, Asir<.1rıin kalb s(J!ctesinden 

öldüğü ama~ıkn.ştır. Me<hmedin 
öhimü şfr.jJh~ i görülmuştür. 

Vatandaşların ev, apartırnan ve 
dülakanların•n öııleriaıdeki karlı 

yolları tıeırrıi:Llerneleri BeI.·~iiye Ta.. 
lirnaıtn.amesi ahkiiımı<ıdan okhığu 

(Devamı 3 ılncı.l Sahifede) 

Harp malzemesi 
istihsal meclisi 
Vaşington, 14 (.AA.) - B. RUL 

velt harp maheırne;[ istJıısa!i içİll 
ıbir '.IJl(dis teşkil etmiştir. Bu mcc. 
lisıe Produotiı<>n :&ıard atlı w J_ 
miştir. Meclisin başına B. Don~ 
B. Nelson reis tayin edilmiştir. 

Maslak'ta ir sar
hoş l.u k faciası! 
Sevgilisile birlikte fazla rakı 
içen biri başını taşa çarpıp öldü 

Maslakıtııki Alınan ga2iıı06una 
' diııı saat 15 de Kadri isminde bi .. 

ri s.vgilisi Mer~mle brrlikte giıt. 
miş, bir buçuk saat bira ve rak, 

içmişlerdir. Kadri gidcrk na) ağa 
kalkınca sa~hoşlukla yı re cli4muş 
ve başı ta~a çarparak beyni k. 
mış, ölıınüştiir. 



% - S O N T E L G Jt A F - 14 ı aet EANUN lt4! 

-----
d 

HALK FiLOZOFU 

D VA BİTMEDİ 

lfamI ' 1 rı bitti. Fakn, 
bit ·. Çunku, 

ı, aııbı,;.J fl tr l un d .. vnsma 
b \llamnam stır ki bitsinw 
Du\'ardakı nfişc ba!.n or u. 

nuz, g~zetcd ki üimn bakıyor. 
&UDU'Z.: Ş ir Ti~ntr-0 u bu H.. 
şnm •O l{adın.ı <>)Dll;)or. 

Fakat, cfrndtın bu pi) es oy. 
nndı, haftalar, a~ larcn O)'llanrlı. 
Bir daha n di.} e O) mınrr?. 
bir Tiyatro una .) iare en el 
'trilnıiş 'c h tüt rekl:mmn 

hile Y81Jtlm ş birçok ~f, ter. 
cü.ınc. adapte ııb e lcr \-ardır 

ki, hala, tenı.c;il cdilnıcmipir. 
Neden bu pi;) slcri se ret.. 

miyelrm?. Neden Şclıir Ti.)at. 

Bu sene h t'Sl gibi, t l imlere 
de bir ha1 oldu. f.' kitlen be:> <ın 
ikuruşa, l~nttu ncbası geçtikten 

onra, mutlaka b .s kuruşa nlnbit. 
diğin.iş kiiçuk cluur htk\ imleri.. 

ne. SO, 40, hatta bazı )erlerde 50 
kuru~ isti) orlar. 

Ka,'lt yok, di cceksiniz. Bi.r ar. 
kadn un ,,.... Evine hüla tak~im 
al:ımadığuıd n balı etti. Bir eli. 
ğ r arkntbş: 

- Ben ae n :ıdıw rumn , dedi, 
z .. tcn gununıuzu ırdık. T .. kd .. 
me ne lüzum ' r?. 

70 l~AŞI 'A 

l\.ADAR 

Bir Avrupalı ı>rofe iir, bir insa.. 
ıı ıı 10 yn ına kadar mi r ~ i~ ip 
ı~:igini u..un seneler tçd1 ik rt

mi.·· şu kn.dar ton et, ~-u kadar 
ton meyva, §U ar ton ) a 'i illı
gibi 3 cki'uılar, Jıcsaplııı· çıkaıı3 or. 

r kat, bu nesaplar, normal :za. 
m .. nlann rstati t•ği •. bir de harp 
) ıilı:r da in ııiarm neler yi) c. 
Jbildiğini h :ıp e ıcl.i! 

TI;YEKKb"l.İ 

Ul::<ı İI, 

Geçealer.cle, fada sopklanbıta 
tlonanlar aruaada hmir hayu. -

REŞAT FEYZi 

ro u bize, hcr :ın<:\ im yoııi bir. 
kaç piyes 'ermesin?. 

Belki, aO Karlın .. , kadA gün. 
)erdeki lı sılat > crino lıir 

•ültrnsepti. <>labilir. Faknt, 
öte ) anda, leni piyes gtiron ·~ 

istiyen insanım- var. 
Bir arkada ım ~yh dedi: 
- İstanbı hm dı~mda, bir 

yurt köşcsindeyinı .•. Eu meı: .. 
;im hiç ti) atro seyr~tmeıdim. 

~nsıtsa bir izin aldım. fstıı.rdm .. 
la grldiatL Jkiııci gl'Ce ti~ ıtfro) a 

gibnclt linrannda idim .• fa1'at, 
n gezer?. 

Yiu~. bildiğimi~ gol"dü"ii.. 
1uin .. o Kadın• oyn.ann)or 
au?. 

25 ev ve dü kan 
soyan 

çocuk çetesi! 

Dam delmek suretife 
evlere giren bir şebe
ke efradı yakalandı 

Adana 14 (Husu i) - Ev\'elki: 
g falt cadde; lızcrmdclkı bır 
ıbakb y m ~azası gıren hır. 

1 r .kasayı acamBf.)' ca çek • 
mret'ddkı paraları aşınıp :kaçmL<;.. 
!ardır. Yapılım tahkık.at netice • 
s nde .bunların 15 .. UJ )la !arın • 
<ia Abdullah An.lan: '\C E zrğlı 
Y ıf oğlu Abdull h Bu•yruk, 
Malat.:.alı M m<.'t • u İbr"':h:m 

A ıan, E.tı:z lı M met oblu 
Ars an S ' nç. 'I r ngQZ Alb -
et • d r o u M kl1et Y b;an, 
emer Gu am lu lı' rı. olth...~-

ıarı onla ılmı~ ve ya~l"nmt _ 
laı'Clır. 

Ş(_(b~ clradı, 'bır yıl çınde 

25 ıdı..ikkan ve ov so:r d kların. lk I 
.:stıcv~ta it.raf -etnuş. ro r. Ça.. 
lınan eş~a'aı • n ır.uh m b.r kbS
mı m :... dan.1 ç:k rılrnl.ihr. 

Çocuı;• yguncu ydtddım 
c ·let- n bır kısın: .!arı de1-

. sur tılc g rm 1 rd r. 

Devlet ziraat işletmesi it.uru· 
mu teıkilatı geniıletiliyor 
~\'!et 2ıraat ı.şletmelc · ku • 

1'\tmunun t~ıtütımn ge t·l. 
mesi brarl8fbrılmaştır. 

•at ı..laçesiaia ~el Wr ce71in1 • 

Diler taraftan kurumun taşra 
tefle lita ~ n 170 lira,a ~r 
tahsisatla miıte.ddit ~ -
ler aranılmaktadır. ile Ul'İll INr karacMı lla vardı. 

Balhllki, ismine Usla soğuk ot. .... 
T ~ veU5cli delil, W..ltul Bele. 

4i>esi Wr haynut lt~ıai tesis 
etme4i. YGb:\, .. illa ı..,. .. ı.r, 
o l'togulda ... •tirlındi. 

DENİZE -HA'ftET! 

Gudele• ~dur: 
Bcşikl:ıJta, aaWlde INılunao bir 
C1rh .. nektcp binau, 75 santim de. 
aize d.P. bJaut-4-rW teAL 
kr ı.q•ıd• -Kimbılir, im aavatlı emektar iti. 
..... iti ~ ,... •• 'T?. 

Aea ....... ,.. ........ ~ 
............ ceı..ıiaeti. 
w.efımı .__.. • iatilaar • 
.. uıW?. 

&ıacaldı eıu llocaıar 

. 

Bır kl.'llln llt mdt p hoealannuı te.. 
dJJ ldet kal n lac k" rı, ıcçenlenk 
Moc.lisın Partı G unda da 1. ev.u11-
bahs oldu Bu mewlmilı )'akında hal
ledikıcei a.nl ılV'or. 

Bu h erin • ıe~terde çıktıc gı.m
denberi. .iılııı ak ep boci.ilan "ÜJ'llt 
bir wn de d ler ve evlnç duy. 
!NJllanbr. Ha) tan pahalı~ a 
sırada. bt1 işkı h celi esi ve- ala<:~ 
1ı otan tllnnetttup hocalanntn e !ne 
Mı- mmttar para meçnıesı, e!W ... e kl, 
90lt '8Y .. arzudur. 

Termnoi edeılım td •esete bı : n 
e\•Htl hallolsun ve ltmt!ittep boea an 

Ce\ -~ • 
llOltHAN CWA1' 

(" Edebi Roman: S ' 1 

1 Seni Unutmadım 1 
\, REŞAT Fc. YZi ' 1 

B~ 
1m C • K k
nselerde idin' .Bu1'9)'& neden ıe. 

c .... 
_ _,_ ~ Dok 

vap rwua~O.o~~ ıe -

di .K<l ç *- ne o 
ne b r ,q .. mecboa cıWum lrarrrv&l'
lot ltlııııb'e- olele, .... cıktı Saat 
o • .,. ~ var. ~. '*"' 
r 117 nm• 11te aacat .. _y._.. .... ,.....,. 

- Yapw luıctnea 1Nr b~ sa&'· 
te f a \ ne ede öldiı ulü ' 

1 ele üzerinde bir 1 mo var 0-
... ...._ çdltun. Bir k aqe 
Alt bllf ~lın\ ~ t>erbn bir 
lt~lt ıile daha ..• 

Nwl Y..._ vulı«i ali.la etmek 
edi. 
- y.,.., aı&llUafıl wrap iln kii-

1 
- M liıll ....... Ullri' IMf-
~.,.. .a. 

d 
s ba a ı tr.a d. rke e1i~e-

ıı M~ ııonr-3 U!Tt!)-a bntı 
- H=wmef N!er Jenl(1ae elen

dim-
M 

k d 
N 

tluawt_ Qc ~ rillıl iCll Her ._ 
..... ile lfevtıa, ı.e,tl we Jıl4lri YL 
........... , pln&I lllrümadllM'. 

R. ~ABIT 
ww ... ..-.-

Eksik ekmek çıka
ran 2 fırıncı ceza

landırlldı 
Bcışıktaşta Mumcu eaıko1t 14 

D'Ulllaralı Z11 arın !ınnında 27 
kilo. Üsküda.rda Haltimiyetimıl!i. 
ye caddes:nde 156 m."lnarah Ve .. 
dahn fırı.nında 67 ltHo ekıslk ek
mek bulundu undan haklarında. 
cezai tak bata geçilmlştir. 

Kıuabiilı labrilıalarıntla 
Karabük <lem r \"e çel k fa:b .. 

rikaları saitasmın ihata du ·ar -
.anle .kaplauması brarlqtırıl • 
mıştır. Bu · e 52 bin lir sarfo • 
ıuoacak ve inışaaı.a ayın 27 sinde 
~aşla rulacaık.tır. 

(HALK SÜTUNU ) 
1 htiyaç dolayuile İf arıyorum 

G!Ueı San' ller Akadt-misI t:ılebe

lerincienhn. llelttep masnltannu ko
ruırabllecelı: H blr iJıcret;e hemancl 
blır mGfae9e _,. ticanıt.bMaılerde. 
matbaa ve oıeıtente :JK1C11*. taaıtta
cı.!.ık ta ntf '-esatre _.tt yııpabilirlm 
icabmda muLeber kelil de Ji,iılter9bı
l rlm. Son T'gra! Halk Sütunu Mela
met Kemale muracaaderı. 

aiıllld ~airısmdan eser yokhı. Geıaç 
kaıdın, daha çok şır~leş nış, .c~lttinin 
ı~ı daha çok derın\eşm~. kirpikleri 
J ha d kleşmtş, bı.nı.m dellidffı daha 
olk ık solumıy b lP.-ım3tı. 

..; \ inı.n cesar tı artn ı: 
- Nur Beyden 1 mu. aacle ederler 

n ' d ye. z ba d1 .. 
N l Yıl z k hn purosunu du

ru. k 8 rlndan aldı: 
_ Ha . Su v .. <1edl. Nevinle d n.s 

e1llela. 
- H• e&nd~ı rabata&& etmit ol-

mcya&' 
Nevin., tıeme. ,er~ıı kalktı: 
- IUca ederim B~efUMil. 
Oı la. • p te dol ı de 'e en Ley. 

il arkalarından ookoror u. Genç kl· 
zı.ı 7 e t lwf b r d rıunluk 
v ı Ba , çok ııeş'e 1 ı iqor, 
br;aw.n. J ı: bı o yo d 

Yetil sac erlruin J'°:ııde uzak bU' ha-
,.a v r ı bi ı N rl Y aı. Leyla-
7. 
_ç k z 

ıum . Dl'd . u eyin . Samoıt ol
mUIUU&.. ltomşuıam Ba&ltlnefaıd17i 
elıbelte evuae kadar sel met e ltittır
mesiınl b.leceth. 

Sonra U•\"9 etti: 
- Çok IÜlll d•Dwii~ıa, Le,o-

1' Haalr. •• Suavı Ue opu.rkeıı. hep._ 

Günün Meselesi: 

zine ip kli • 
ır 

60 lir • • 
Şehirde gizli çorap satışı 

yapan bir zümre var I 
Bayram ;oe )•tlbaşı munasebetı. 

le satışa çlkarılmış olan ipekli ka
dın çoraplarının tekrar -0rtadım 
ka.ld nldıgı anlaşılınıştıc. istaıı .. 
bu!'da d sırt s ycrlıerımn hemen ~
mm ilepsındc çık renkte \te an. 
cak ) ax m \•siımindc gıyilebilccclt 

gay.et çürük reallı!r satılmakla.. 

du K~ mevsimi ıçın .lba.yanlar 
t< rafından tercih odilt?n -kızıl \·e 
buna yakın renkli ~"Oraplnr Bey-ağ~ 
lunda \'e di ·er baz büyük mnğa.. 
zalarda bulunTlldl".ıta v.c bunlarm 
üzerinde de sakatl va-r. iıtınresi 
okunmaktadır. 

Diger tar.aftan istıa~bulda faa. 
il) tt nan çorap :fBıbriıkaları 
eskısi dtad .. r de • se de yme ge. 

f!>İ'yasada bulunmaması ç<>'rap işin.. 
de büyük .k.ıirlnr temin etmek is. 
~'en bir zümreni11 faali)·ctte ol. 
duğumı göstcr.mcktedi:.P. 

Fabrikalırrımnın imnl ettiği ryi 
renkli ve d yanıklı çorapların 

hepsi bu muhtekir tacir zümresi 
tarafından dqpolaTda gizfon~k.. 

t.e ve J)unlardan bazılarının duzıi. 
nesi 60 liraya 'kadar satılrr.!akta.. 
dı-r. Hnlbuk1 bu çoraplar pil) asa-

y.a çıknrıldığı tak<lirdc düzinesi.. 
nin frza.mi 2-0 Ur.aya satılmns ıic, p 
e me-ktcdır 'ki 'bu !ıatler muhte. 

kirlerı tııtmin etmemektedir. Bu 
:husu:rta mur kabe tc~ latına ye.. 
n"den şıknyctler yapılm t:rr. T'C'Ş-

ilat n fabrikal~daki a~ lık ima.. 
lfıtı 1.esbit ettirer.ok tevziatı <la 
kontrol altına al cngı söylen. 

Bakkaliye 
dükkanı 

Mevcutlarm sayısı 3074 ü 
bulduğundan yeni bak • 
kaliye mağazası açılma • 
şına ızın verilmeme.si 

istendi 
İstao'buldaki bakıkaU.ye dük • 

lkfınlnrı son b ... r sene zarfında 

Lir miktar <laı'ha artmıştır. Son 
rdofa elde edılen istatlıstiklcre gö. 
re ba!k'kallaır Ce!ll~·etinc baığlı 
~dhırde 3150 !bakkalın &ao•ıth ol.. 
duğu anlaşılm tır. Geçm sene 
•hu umkt.ar 3074 ıdi. Bu ~a 
göre istnınıbulda 1nr sene zarfın
da yenXten 76 b:tknl <iı1'kl'.re.anı 

P<çıl:nııştır. Bazı ıbakkallar tıu ço· 
galr.ş karşısır.da . eni b, ~.Jkal du.k. 
:.; nı açı'tmasına ibir müddet için 
ıızin \•erılmcmcsmi Belediyeden 
.istGnişlerdir. 

---ı>---

Yeni bir parti 
kakao geldi 

~ mikyasta çal~makta ve piya.. 
S..";Ya her ııevi ve renkte çorap çı.. 
icann-a.ktadr. Ancak bu ço~aplann me.ktcdir. i 

Son günl rdc c nup "Vilayet -
'kl':mize yeniden blT parU Gtnkao 
rgelm" tır. Bunlardan bn- mı 

ya;kmda lstan'bul v-e İzm re nır.k
i.edılreektiT. Gt:çL n GY tçmde şci>
rim e b:r onffit. ar kakao geMi • 
ğ:nden htryaç bt>rtam eıdi~ti. 
Bu 'Partı de gelıdıkten .soma kakao 
dc.1rn ı..:;>·a:de '1:5olla, aca.k ve bka .. 
.odan mamul maddcleI'!n imalatı 
ar.'l.acaktır. 

Bir evde yüzlerce teneke yağ 
ve kilolarca reçine yakalandı 

bı•:1dirla .şddetle mücadele -e. 
d•Jm tcd·r. Dün y,.'Pı1an bir Ih. 
bar urerıne hiırcnun &.:.aıkadar 

memurları Bü ille Pan:n :kkapı 
(7) numsradakı E:\ de :b r ar ... ş • 
t:.rma yapmışlardır. 
~tırma netices·nde el.·:n 

Bazı ekaUi)'ct mektepleri 
;~anunuevvel maaşlarını 

haliı vermem.itler! 
Şehr m~d ·kt 1 .azı ekalliyet <)... 

ku!Ları; g cen nyın 26 smda ve.. 

I'i~eiı icabcden b:rinc ~anuna 
a ·1 mual:I mler n ll!a.a laruu ha • 
ia \·ermccrklerinden muail:mıer 
dün Maarif Müdürlüğüne müra.. 

T'ooıd.ru.mu1ida gh.t-nen 998 tenelke 
sade ynğı ile 18 <;U'lral -k .. ra biber 
ye 150 ÇU\ a-1 ı eeıne buluı'l.1?\UŞ • 
tur. 

Mal s~r!Jfuf. } a~a-1:2ınarak hak • 
ınıda tutu an b r "Za'bıtla ada • 
~qe •rerilmişlir. . 
T edebe cemiyetleri idare 
İıeyetlcri umumi bir toplantı 

yapacaklar 

ŞcJırımiz Ünh·ersit'Csi Fa'kül • 
telcr'n<lc tale'bc cıcmivctlt'r'i teş.. 
Ata olunması .iıç' • yçılan inti .. 
.napJ :: nehcel nnıiş ve oomi\:et. 
~er tesis ~unmu tur. Bı.mfann 

M:lare hcyetteri hatta i'C'ndc to;p.. 
la.naoeakl r \'.C telmnıil Üniı\•ersı • ıbuluı muşlar • 

ı ~sni.n ' ıalebe b rli~t. nin !dare 
heyetıni int!ıap -edeee'kle.td!r. Es n aylı!'k • 

lanm i . ·"' t n n.ra ala.Q bu 
muafümler n şu karakı~ta bir de 
dclıa fazla bcklcflmeleri ib • ç <le 

.Qıagru d~ ri}d r . .Mc.sr'f Müdür -
liiıt§ümm bu kıaib.J mdklapJ.er ida. 
ttlecine teibtıgat yaparak lbrran 
i!V\•-cl maas1arı verd rmosi.ni te • ı 
.menni -edeıriz. ______________ ...__ 

J 

ı 
1 

GÜNÜN 
A•llklopet!sl 

DINYEPER 

Muhtaç musiki san'atkarla. 
Tına yardım edilecek 

Musdd "San'atkarlar ~om.iycti 

muhtaç muslki san'atkarhm men.. 
faat:ne üç kor.ser vuımeğe karar 
vermıştir. Bunlardan ilki önü -
müzdeki şubat ıyı içinde üdn -
cisi martı. ve kapalı sa!onda ,.e. 
r:ıecc:~tiT. Üçür.cii konser ma:rıs 
aı içinde ve açık bir 4:>ahçcde ve
r'J.ecektir. Bu kt.>nsedeıden elde 

ed·lecek hasılat tamamen JWih .. 
taç san'atkarlara tahsis edile _ 
cektir. 

1 

Odun yüklü motôrler 
,gelmeğe barlacl ı 

İ.s'lan'bul Fıat MföakG.'be teşki· 
lalı brafrı :dan ooun .nciklelmek 
için odun mıntakalarına gönde • 
r ilen molörle.rden ibir kısmı yük. 

lü ..olarruc '"det e'tmişlerdır. B11 
cmotörler ntJtliyata devam ede • 
cckler den havalar müsait git • 
tiif. takd"rde 1starl.b.u1a kısa b:r 
müddet zaıfında mü'him rni<k\ar
da odun gelocekt"r. 

LEB 

ViLAYET v• BELEDiYE: 

* nc·cdıyenfn 194! nult yıh bL"-
çe.: ı.ı::.ı,., haı.ır a .. ın: .başlauınıstır. * n e l) c knr ' !hnca dOktfııtla
nn önlcı 111 u p 1 t rtı.f.111dau te-
ın:Zleu 1 e.s:U1 cmretm tı Du.ı:ıku kar
da bıuı:ı riayet etm en 2S dükün sa-
ıh ·bı ,. atdı:mda znoıt t t t!Ştur. 

MAARiF, UNIVERSITE: 

* i'lltaab&&l Ku Lis8ti.l •üdttr .Mua.. 
vq Mchh , V .o L• 'Türkçe ot-
~lı4kıe t ym edllm ştir. 

TiCARET w SANAYlı 

bk 

Dkv'eper So\7et ~ Valga
dan sor.ra ~n oheınmiyetH bir netırı.
dir. B\1 DChir, Anı..,a neblderi ara. 
..aa Volp ve Tuuadaa sonra aeı. 

mak i1lıere tiıciincüdUr. mı.epere eski 

Türkler öztl. Yun.alaJar Bo~" 
Romalılar Danaprl derlerdi.· Bu ne
hlr Valday yayl~ının etelderinıde ve 
Volga ve Dwıa nehirlerin!ın mansap

tanaa ,.atan ., .. yeNe dolar ve m ,OIOl 
kiloılDetre munllbat W'Os"atiude Wr s • 
t111mn sularmı -bopilu'. Zvveii Bu.na 

ılW Cenuba Garbl.Je ~ akaı' \"9 
1 

Suıolenıılt'&eın aıeçıcr. nau ;yerlerde ba- I 
takhk 7JlıP&r:::k Xanıdenıze döldWk'. 

EDEBi ROMAN o. 46 

cleiil ml?. 
- Evet, çok ıü•el oynuyorlar, b .. 

yefeındı . ~tan ds uzıın- Ben ~ 
düeTiıain 7aıunda bllme:n kıaa kalmr 
yoır muyum? ••. 

- Ne dk> n.ız, Leyla Hanun? .• 
Suln boyumu: dcı bsa ise ... B&ler ne 
7 palım . Ben dik t etıhı , sa~laı ı
nu.. SuH ntın omuz.lanaa d ltu!uyor
du. l'a.ın karaı budur. 

Leyla lııiuri Yalm~ı dmlcrkeıı, zih
nen megul ıtlııl kit. Saloaua .acakblt, 
v kllerln barueU, onun yüzüne taLl.I 
bir pen elik v r U. 

Nur ,ılmaz t*ner koluqtu: 

- Hep ıtomerv tuan düf4tıU70f"" 
sunu de& 1 mi. Leyla H ım . Keman 
derstenne b r bllıl an z. kaç senedir 
çal 7CM rıuı:, Le71l Han,un? .• 
- On t y mdaın \>en.. Yedi seae 

o ıc tı.jde Wcen tabft 1ftetlrUU7e .. 
Un ı ç t . Dersier f n.. K.onser
valuaırııia ikı üç • e çal11 m. kl\!.dl.r, 
unrıedi)orum On.ara bakarsanız, be,,.1 

afü sene çalı..<.1ır ak t y ar. Fa • 
kat, yilzu yok, d ır sı.n. O kadar 
fazla utrapmam •• B r ta afta\ da 0-
nl..aıt~e ctdeceP . Yine m C"Ok
ilt wy 90Dl'a mWJUt bir ıneteuliyet 
ba.tlqw. 

Çıldıran Kadın 
Yaan: ETEIA ~T BENiCE 

Neclanm ıbu kza!lüm atanş* 
sözlen Necdete i.itıediği ıa bir 
ceYa.J) ffiiilEk iç 1l ftl'Sat oklu: 

- Hakikaten gazetelerin a* 
9ıınl ~ ......... ~ 
hanımdan ç<ilt l>Nısed yOl'l&ı". 

- Evet, maail'Sef. 
Söz., Jıı(ualliya int:ik~i cdiııce, 

MmUa derıhal jl'ğl;ti. m~c. 
~ daha çOk alihadadık «(is • 
tercf.. Gözhi ba~r1"'ı ~ 
.me!k.le beraber, kulakları bütün 
dldkıatile Nttdetı danli:yor. 

Necdet buından sonra. ço'k şeıy. 
wro~ baııı.etti. ı,..'Ok acı söy letli. 
Sö) kdikç-e ıeçlldı • .açıti'-':ça tıSa. 
bileşti. Necliyı da, l!ıluallayı da, 
ımni de şiddette iaJtb:h ett.L. 
N uxi. tin hücmıları pııiellend*9 
çe Nec illın mukav.-t kınlı • 
vor n - afaaları za.yJflı,.ordu. 
İ~ha)et Muallıl :ta. hldde~den 
reze "Dakll' pi kııal. kelidi tunç. 
tan b r put g'b hareket , d i 
dolaf(" söze atı1d1: 

- N(det ~y. bilE' eiı-ııden sor. 
mazlar, bugün d .. stıuğümiizü far. 
zettiğln' z ve "JŞkdt imiızi zanney. 
led"ğ·ni.% h~·ata b·z· sürükliyen.. 
Rrder; b "rinin d" binat k~ndi • 
niz old~uoo :ıklmndan niçin 
çılkar.ıyo!'SUD\l'l? 

Necdet, bmıen 8Sllbt 'ft m&te. 
llşt Cff'llP wnli: 

- Evet. B T Mktaııla. ,,..anul 
intlhanada hakkınm teaUım ede. 
t':ım. F*at. şuau da idrel etme. 
1!8in~ ki. ·• t-eım181nla us ~ 

"tn zehirknm!ş, ~tan nnık-1. 
... akabelin ooduckınıdaıı leri .ilk 
Mlau &1ımJilllln. Sklert oızzat 
nseyogıu dn bır e\-den ç.karıp 
yab; a getırcn b;ri oidujumu ve 
c..ncr k b:r cüırunüme:şhuttan sonra 
benmle temasa ,... oldutunmu 
.vnuttı urz mu'? ~ _,ir noktada 
<iaba ::ıuahcze edebil ..,rniz. ~i. 
ôen ~ ş ma. ı>u ndltada kendı 
kcnd.rni ş -0detle tal bil ediyo • 
rum. O -da: BUJ~in lıçAıe- yuwar • 
· and.~ı.r. z haı) <l' a ıJk adımı atar. 

._en s zi şiddetle te\& f v-e men'e 
çal~d m. Sonıa j)c:rnaz de~ 
terekeft en bü) ilk c ·n, y€t' 'şie • 
dlk. Hu· şe) in r .. ,.ll;:iooe aile na. 
.musunu mukaddes tan ıs an b~ 
paşa:yı. alıdattik. Fakat, ben bü
tun bu günahları işlerk n g5z.ü 
hjçıb.r şey g(\rmlyen saıitoş 

ve mecnun tbir aşıktım. Seni se· 
viyordum. MaabP.Za. yiM en bO.. 
yük h·yanet ,.e bu dıiyan tin bO. 

tün mm'uh,eü eendulir. j;ea 
kend ıu b JımedıiA Sana verilea 
ı.-eri>estiy' zinc rden kurlulaıı 
idam mal*umlarının hapishane.. 
den hayata fl.WI'"1ı& bir halde b ... 
.c.aruşlarına benzettin. Eğer seı • 

bestfil n l>Ot6n hatludu ilııer.n. 
de cıddt velakir, (erci, ve içt • 

.mal ahtlka kurrvet vettn "lkim, 
muvazeneli, şuurlu bir icadın o. 
labilse;ııcfuı bu.ıiin ne sen bu hale 
4üfeıceC, ae ele ben nıan vi bir 

(De..,,., Var> 

Mihver gırzet-eleri, 

trop'un Macarsitam z 
nas !bet le Macar B 
ıa!ından 5Öylencn nut 
21 cümlelere ışart.>t e 
Bu gaıetclcre göre, 
Bardossy, .Macar stanı 
cilerle ortak! gn g r tı 

ı a da rst.Jıklal..ni Jca)lbc 

anlatmış, MJhver ıor 

milll ıstikl-&l ı c teli;f 
c.-e'k bir münas oet o 
belirtm"c::tfr. Macar B 
rafır.dan söylen 11 nut 
doln hangı cüml<'l<'rin 

tefsir cd'l ·ı-cccaı ib r 
ile beraber, bu bcıh ~te 
lay:tk olan n ·ta Ba 

hunu i.sbat e' n k ve M 
zetel 1 • n de bunu 

lüzumunu d } m • o 
dooı.r. Bu du umda 

analürnatı olısun d·ve 
ıa~a millctlerııı iGtifa 

il.llıruı mı iSbat ctmclc ıi 

Ve bu lüzum neden .ciu 
tur? 

~acamstan bu hanbe 
mi girmiştn-! Ve hafllJ 
et..111d1ıt i:sli}or :mu? E •e 

«Basvek Hı ·n nutku ve 
man lfanci)e Nazmnı 

zryar ~i :J:>u suall<'.'re c 
mek ..,t ~ro bunknn 
m·k clıemm ette sual\ 
['unu ~abul <;tımcik ycrı 
Hak·l<at şudur ki M c 
hatbe 'S'iir · kl nm<lk · l( 

Fakat Macarı lan ı 

dısmda .kalmak da kıola 

Ş~rr<l• ister 
carlstan tıarl> n r 'nd '\' 
deratını mi:h\ er n zakr 
lam b ·lunUV'Qr. 

çıt vermekle \•e .smnbo 
~-e.cek o an b r ) arıdımla 
tarın J; nü lcnnc Çekos 
~an, R m ) adan \·e Y 
yadan al p \·erdiiklerı ı 

bqı ~ran borcunu ·· 
ıacaktı. Şimd ~nlqıbyo 

"'erin zafermi tem·n e 
facar tan <iah.:: büyük 

1 ğa ~ t!anmak zorund 
curstan bunu temin ed 

Böy bir . ·ardımm t 
Ma<:ar tan ~akımından 

gel, Romanyanın 
Çünkü ger k Roman) a 
Jolfacar;.stan Mihver· n 
olmakla b .. raıbcr, Romen 

ıı;lwanyanın kendilerind 
llacaristana verilmesin · 
memişlerd'r. Macarlar d 

Yı.pranmam4 b:r MM: 
dimdik durması da daim 
ya ;çin b r ka)gı ltayn 
tur. A}ııt dt.işünce ile ay 
N.ac.anstan iç·n de va 

sd>epledw lci Macar 
müttereık b r Romanya 
ristan yardımı olarak 
-edilmtit gerek ır. Veyi 

ibeple olacaktır lti A 
ttt• d.<iz:.Af dlönmeız, R 
BUkrese ıg:-dcceğ 
taya çı'kmıştır. 

O.ııetewıılz mubarr 1 r ndl 
dlU!a Jpğa büyi)k blıbuı 

B. BALIT 

Ço1ı: 1aaphah b r llllt oıar 
llr'1riyte tıııımayllt etmit 
mU'h ma Allllla&an _,..,Ue« 
kederdldt> ark 

YıA&ll ...... L Arlık. O ... .. 'baktım. Sua11 l &ilU - &i\llflrullall ... tıa Wa ----....,~ -------------''-----~---~~~~~~~~~~~~~----------------------------~--~~~~~~~~~~~~~----...;........:...._....:..:..:. 



S -SON TELGRAF- 14 ıımKANuHıta 

Balkanlardaki Alman J ":====~::::~:::~~~~~~~~~~~=-1 
kuvvetleri şark cephe • 
ıine gönderilecek - Lon
drada 9 devlet konfe • 
ransı - Şark cephe&İn· 
de vaziyet - Libya cep
hesindeki harekat - lJ. 
zakşarkta vaziyet. 

(Bu ,-a.zı.n_-ı we• 1cr1 A.ı..ado!ı.ı 

Alamı b' "'1lerlnden alm.-ruıtuı 

Telhi. eden: A. SEKlB 
Dil: Tat gazetesınin Berlin mu. 

hı.biri şu haberi vc..mişt.lr: Al • 
anan · gal kı .. a~ann•n şark oeıı>· 

lıc'line gtiıııdu-:.ınelk üz.ere Bal • 
kanlard:ı.n geri almmasile ala • 
kadar oJ.ı.rak Macar ordusuna ba.. 
Z• ••az fder ver lmerl mi."ınkün 
oı .luğu &on €ilr.krde B crl!nde 
beyan l'd!l:n<t~c %. 

Buıdaıpc~talen ge~n bir haber. 
de İtalya Hı:rX:lye Naızırı K<lilt 
C umo"nun 15 :sonkir.ıında Maca. 
ri.slana gelec "i resmen l:ıi!dirıl
mekt<!dir. 

LONDP..A'DA 9 DEVLET 
KONFERANSI 

Londr:l:la..ı veıücn 'biır ha~ere 
.,üre, Alı:n.mlar tarafından ..st l:i. 
cd len 9 Avn: a r-cıınlekelinın 
h11kümct mürnessıllcri Sa!nt Ja. 

ro : -.: ""Y " l toplarun"'l, Mih • 
ve. kuVV'Ct. nin 1907 La H..y 

ı .. .t'ravcJC"';J:.'11. 1~1 edcıre.k ?şle • 
' •• deri bU ün cc.ruımlerd'n do • 
ıa,. cez~lıı,r..dırılrıalarmı temin 

ı.n bir beyr.ı~ me imza etınış. 
•er<Lr. 

ŞAP.:K CEPHESİNDE VAZİYF:I' 
r. A !ını :ı.n !ara g<:ı7C, Doncç dirse. 

mt.- VQ J{•rmı'da ao: faal'yet 
'"t.rdır. Hark-,.f do<•ıısı..oooıki böt-
1
.<"de Ahnan kıt'a!~rı So"'-·et "
cı- k ., """ 

ne a~ı ll?UVEnfalldy••tli ke -
• .t harck ile . • " ~ 'µrr,ışıardıL C~. 
~ 1 " u .. 'nrorktz kı-sinı"ıl"de ve Va·!. 
c 1 bfü= :d~ ·' v .ım -: • ç tır ,;.uar de • 

nd lld:ıyor. Lenrr-m-ad cephe • 
e Rı.n!ar~ 22 blc!dıaıvzu ic·n · 

c e bu~":nanlar' ı tx:Mb~r tah~ip 
d \.-,~:r 

LmYA CFJ>HF.Si..1\/DEKİ 
HAREKAT 

İngilizler!:' göre. 1r.ı,,'1liz km· 
vet 'r 1 d E • rl ' ~ u.n. \•,y[a ıstikaınetin. 
e rrnrh.mı ;ı,,.. haı-ııketl-cr kay • 

detmlşle~d r. f •!it! öoc"·l . 
J>arad :ı .. Elıccv.l.ı ,.: tuna ul erı 

• ...... u a" -
111 '-'ilar<hr M:.iw('r lkın·vetleri ~u 
wl bo~-un.ca roukav<'ım'~ hazır. 
ı.ınl't' gfuı gorıinm!:'1'~edir. 

l!ZAKŞAüKTA VAZİYET 
. JapooJ..ıra göre. Holand.a. H:n . 
-ı.anında Cdd:ıes adıısmda M e. 

'; cr.,.arır.dd Kokıııs hava mey. 
"~nı ~al cdı!ıır: tir. Japon kıt-

a!arı bu tı3lgcde Tonclano isti • 
ti<amet·n.de ilerleınekteclirler. Bun
lar K€nar c:v.:ırında karaya çu.1<. 
ınıq olan daha ba,ka J:ıq:on kıt'a. 
lar>le lnleşmi.şılerdir. 

Müt:d'k.lcre ~öre. Tarakan'da. 

ki 'kıt'alıı-rUl Ja-,,onlarm 'Ülstün • 

hi;ü «a11Şısında teslim oiclukları 
·resmen bikL:ril!l" tır Buranın 

z::ıptı Jıcponlara paıhal,ya ımal oL.. 

mu~tur. ' ' 

Harp vaziyeti 
( J inci Sahifeden De\'3m) 

!erin" taarru'la b~amı~ dcmelk
t r. Bıı hı.tSt.ısta, Stokfı10Lın'd"ıı ge. 
icn bir haıbcrde. RUi5l:ırın İlmrn 
gö1ünün 15 kilometre cenullıun • 
c.a Strajaruısa ş•lırı ıst.k.ametin
de taarruz et -li!ri ve Almanla. . 
rın da bu şc'ıri ta'ı l(}'c e!Ldcri 

1 tııldfrilrrr:-kted r. Eğer bu h.,;,.,r 
do~ru lsc, bu R:.ıs taarruzunun 
mkişafı hal ade, Amanların Le
l'. ~rad ceph~"inden sökülerek 
crnu'1ıu gaı·byie doğru r!ı::'at et • 
.mekri varit olabilir. ___ .,,, __ _ 

. ' lngiliz Elçisi 
(1 1ncl Sahifeden Devam) 

son l\To-;kova görft:nl~leırinln b~zı.-

1arıcna be" de t,ıirak etllm .. Bu i<-ttraa.
lardan bir:.nde Srı\-yet Haric:ye: Ve

kili r\Iösyö ~t-0lotoıla ar-.unızda şöyle 

bir mu'h:1\·ere geı;,ıti: - Ltic..lAl1 tehli
kede otdugu zanıan Tıltklyenln YD.k
tiyle sil~ha s:ırıkhğınt ve mOradaleyl 

kazandığım bl!lyor.mru. B5yle bir 
tuhl ke bugUn d.e tekerıilr etı:J:i tak

dirde Tilıitry•eni:n yenlden si131u.n.1 sa

rılacağ:.na t..ıınamen emin.lm. ~t. ~1o

ıotor, b.ma krndisınin de ayni fikir
de okluğu cc:vaıb~nı vaı'Clı .. 

Size teınin edebiHrhn kl Tltrkiye

ni..n bl1Iiln1~ü bi·tar.:ıflrk \·aiyelı İngil-
1ıerede- olduğu kadAr Rı~yada da ta

ma:r-.cn ta.svlp edı~~e ve rei1\ası 
coll. !yl ı kdir olunmaıklad..-. 
Mııhterem Harl<:iye \"ulaTuiz B. 

Şükrıl Sruraco~lun.a Mö.<yu Slalin ve 

il-un ('Cllk ea.miml, $llhıl ve ;;lfllhl 
bir tr.<\:fajmı glJtinn~mı. Ros '8(1eri
nin aı.a~rini. Say ::.n l tariciye '"ekilini-

7.~ il>lfığ edebilmek ben.i.nı t<;in me5>\ıd 
bir hi.ıdi!'c t~;.ll ~t.ın«...1.edir.• 

Kadın yüzünden 
(1 ıncl S:-..hl!'cdı'n D~vam) 

ni ismind~ b'r crkcik!~ giderken 
göl'!nt~1 ye bu \·azi-ydi kl!lkana • 
r:::ı~{ b~çağını. Gani,nin ı\(amına sap. 
L:ımı;;tır. 

Barsakları ,.c mld S'. dı:;arı dö. 
külPn Gani derhal yere yığıfl • 
'.n.~tır. H.r»ını alamyan ;.!-'.met 
burd.ın sonra l\luzafı~·e <aldır • 
mil'itır Katl ıun çığ.ıkl<.rına re • 
ı~en pol mtmuıılını ıkatHi >kinci 
bır cina.rc·t ı.~ltın{..sinc IT!.eydan 
nrmed..n yakaiam:,ılardır . ifade 
nrtm yecak bi~ halde Be; oğlu 
J)ü.cilan J:ııe ka1..d.·rnlan GQ..Il:i ora .. 
<lu ôlr ·~:ıtür. 1\1Ltklul Ganinn mu· 
zafirc vL oldc.t':u ar.laşılı:n~tır .. 

CL.t gijl"fll,yece;;lır:.fn canlı blr delili 
dc~tı ın'd~r' F.I\ !od~s!u haı·::ı.1.ı.rda t:m
dnlla K~!la!ı. B:.ırga1:; 'ıre H~yOelQ-'e giJ
ti.ğinl gcctlcr de ~z değildir. "P.1iı.saade 
o~tginlı Anda \'CYd lU.zt.g\ gbrdlı~ü.. 
nlız t$.dl1 Je Ou. dog:;.uul .. rl da birer 
bırer ::.r.yaUtrrim. 
Şayc~ \"Aki ift4ra,-1* 7apacagmu 

·tı:ılikJk.att..~1 !>onra y:ı.n.:·;ıydunz o zaman: 
(~lokteııtcn çı.k~·en etti.;l yem:nt, 
tr.ftilek \iC ,·azife mttbun,etint çiğni
)'en lJ1l futııı'ISUZ ve 18.k.aytl &ya n ş'.d

deUe celai~ı-:.dı.rılınalıd:r) cL.ye dog,ru
dan doğruya Uir fik:r ve ınıltalc.a-nız.L 

dercetnı<.ıı:.Zc uc elinl"T. v3rı-rdı 1 ne de 
\ icdanınız ınüsi.<ade cJr rd!. Nitclt:ru 
n{lŞrly:l'tın crtr,jf. günü :a;hkstt~a ~e("eJlı 

Sıhhat ~TJ.fetti.şi. de bunun b:r i.ft.ra 
m~h::ıutli olduğu netn·r.;;lne ı·arn~ı~ttr.• 

SON TELGR.-\.F-' - Bu lf'.t·ktuµ or
taya digeı· oı.r hu.:-;. ~:.:ıtl ırocyıü.na L .Y
muk1 Jı okı. ':l ôa Ilı.: cdi~·c ~Je:ı.iı: n 
doguma glcteıP:yc~:c:k Jc ·6C'f."Ce ıu.ta 

o~d1·ğ11 zam -tarda B"'lr:di>·r. ta:bihl
«ım n.eı~keı.e haber ıerereok ıntzy.s.t bir 
cl.x! tcnıWltC;,ıd~ı. Bı.:yl.k<..dJ. gibi de
ni-=!liırı \'C h:ı·-ka <'::ıl: bulurrnıy2n b:r 
yerde- a.c .... J; B<.1eciiye talı h: bu 1 ziıne 
\"e ın <"ıri.> t"te- ri~yrt e1...'T! ~ mid r?. 
Bunu d t:ıhktkJt gQıJterer:L'4t r-. 

Bir saatçi alınacak 
is_tanbul Elektrik, Tramvay ve Tü

nel lŞletmeleri Umum Müd"" r· w • • d 
i<laremıı /.yazpııı,;a atüly-esıne im.:Jıı!da ur .ugun en: 

ıtr berat ve-rihnek SU"'"'' ,_ b" ,. ·! •. :. &o.:.:;receğ! ehlıyetc &Jre :ünde J 
·~1Y~ li" sa .. ~ aıWUtıea •il' A!!!:OJ;l':>.~e alA.kJS4 bulun· l 

~n ıstnıııe-ı.. nJl"9 tıllviyet üzd MI . 
'utogtaf ıdf- .. c Jr.ı, s.nuhal kJ.ı. tctı sağ k raporl:. !ki 

\C n ve k da ça , ·+~darı ~. - 1 d O\t:.dd . . » ~ r rn e.-:...~a:1e.er en ~ ... mıı o!a klil"t h ZIT'.Pt 
eLr 1.·e.s~: .. 1: 1ar1 ile blrt:.kte 17/1/9.t" · · · •lan .. .. lt..r1hındr ı.aa• ıo d.ı !darerıln "f\tet:-o ı 

1 "'m.ıı kahr:d ki Zat ~eri ve Sicil ıı-d · • j ı..ı •• cllrl!U: ~lS.r · u üt,\:ı..4Jııe m ...ı .ıca ıi.,.ı-1 1.ü.zuoıu 

Singapur üze
rine ilk büyük 

hava akını 
Loncira, 14 ( A.A. ) - 1 apon

ların Singapu.r Ü"lerin-0 ya-p • 
tıklım Uk ve büy:uk hava a. 
kını parlak bir µilde pü~kürtıül. 
miiştür. Bu, S ingapurdaki İngiliız 
'"' tayyarclermııı pmdiyc kadar 
:htiyatta kaJdıklannı ve ·ı:.üı.ün 
"da üzerine daığıtaimadı.ğını is • 
·bat etmcı.'ctedir. Eğer Japonlar 
Sercnııbau müdafaa hattını yara
'iıılirlerse, Jalı.are de\•leti dahilin. 
de Muar üzerine yürüyec<lkkr • 
c!ir. Bu halde ·biı.tün İngiliz tay . 
yareleri yan:lıma 'koı;acıddarorr. 

P A NAM A 
Kanalının 
müdafaası 
Vaşingron, 14 (A.A. ) - P.anema 

hüıkünır,tinin ta.lolbi üzcrinıo R1"'" 
veli, Paooma kanalının emn"y•.:ıti. 
ni, mılli .müdafa~ı "~ yar.ı:n kü.. 
rmin mütlafaı;;sını bumin içiın ka. 
nalın iki ucunda bulunan lıö!.ge. 
leri.n chnizdcn loontrolünü tesis 
eden bir kararname ıwşr< '1ımişı.ir. 

BA Ş, D iŞ, NEZLE, GR iP, RO MATiZ MA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keseı 

icabında :ünıfe 3 bşe alınabl lir. Her yttde ımDoı btuları u rarla lstrylniz. 

Kanaldan gc~k ge.mlılıı.r 'baızı 
.ınu21melclere tiı:bi tutulacaktır. 
Her türlü itaat.~iz hapis ile ot-za. 
landırıla<oak, gemiler müsadere 
edilebileccl< v" ıınüretlL-ba1ı ha:k.. 
·~-tın.da cezalar verileceklir. 

-~-

A 
L 

l 
50 Senedir 

Görülmeıniş llcl<or~. 

1 1 

7 ııci HAFTA M 

A mir al Darlanın 
bir emri 

Feleme nk adala
rına yeni 

ihraç hareketi 

E 
M 

Yarım milyon f 
insanın ııkm "ı L 

V1ji, 14 (.AA) - D.N.B.: Eıniın 
ıbir Fransız mcnbamdan bild.riL 
diğioc göre Başv..ıkil Muavini ve 
Milli Müdafaa Nazırı Amiıal Dar. 
lan Bolşevik aleyhtarı 1 jyna 
kaydedilmek üzae ışgal a.ıt.nda 
bulunn:ıyan bölgedC'll vtı;·a Şiır.aJl 
Afriıkaclıın gcltn Fransızların şi. 

ımenı:füerlcrde ve dlı'ler nı:'kil va. 
s;talarUlda bedava seya'ıat et.me. 
lıcrini emretmiştir. 

D 
A 
R 

akın ıeyrtUiği 

ı : VATERLO L 

1 

Kame ile ekmek 
tevzii 

Londra 14 (A.A.) - B. B. C.: 
Japonlar Pasünkteki Holanda a. 
dalarına yeni bir ihraç hareketi 
yapmı.1lardır. Bornc.-onun şarkın
da k.a·n Tarakan adasının garni.. 
zonu ıkı günll..lk ·bir rnu1kavemct .. 
!en sonra teslim olmuş. fakat da
na ene! ada.dakı petrol kuyu • 
larile le<isatını tahriıP etımiştir. 

-----<> 

Libya harekatı 

- ... 
Köprüsü 1 

(Türkçe Kopyası ) 
1 Bugünden i1"bar.en 
1 SON 

Bir hafta daha gihlerilıniy~ 1 

başlandı. 1 
Aynca: l\foazı:ı.m Film. 

ÇILGIN SÜRÜCÜ 
1 
1 

VALLACE BERY 

(1 inci Sahlf•dOI'. De\'llln) 
izdlhamdan o:;er kalımmuş ve şc.. 
hir halılu clkmeğini rahat bir su.. 
ııette temin ctıni)"6 başJam~,tır. 

Londra, 14 (A.A.J - Libyad.a 
girişilen iki harek"t dcva<ın et. 
mektcdir. Bu ha:reketlıerd<ın biri, 
SoUwn'u.n a!Ulma'Sl:.e netiCElen. 
miştir. Diğer harckt·lin hedefi A.. 
gerl:ııbya'yı alma-1ııtır. Sollum'da 
çok miktarda ganaim alının•~! r. 
Esirlerin sayı.sı 350 ki:ıidir. İngi.. 
liz hava \»e denlz kuvvetleri Lib. 
yanın diğer limanlarına ela hü. 
cumlar yapmışlard:r 

# 
•r--s-ız Haril<Mı--"\ 

Dünyayı Titreten Film 

YENl NARH : 12,5 KURUŞ 
Evvelce verilen karara göre fı. 

rmcılar dün ak1:aından it.l>arm 
OE!l<~kkri 750 şer gram olarak 
imal €tın.işlerdir. Bu sebeple fiat. 
ler dil 12,!i ku.ruşa i.ndlı:ilımiştir. 

Vali Muavininin 
izahat. 
(1 inci !:an!kdcn Devam) 

•- Limandaki 11apurlaı1<1.a b u. 
!unanıarın kolaylıkla e'kımek te. 
min cdab'lmcler: için Karaköyde 
Nnniyd 2 inci ş.ıbe memur!.an • 
nın kontrolü altında iki teni 
merkezi kurulmuştur. 
Haydarpaşa ve Srikeci tren i6-

tasy·onların<ia d a k'ovzi merkez • 
!er i açımu~tır. 

V"r:len kamra göre 1'ğır 
ı.şlcrdc çalı.ş:ınlann güooe 750 
gram alacakları ıruıilımdur. Ağır 

ıs!erl tasrih ode.n talhnatna,meye 
ı:Öre rnıntaka İklısa.t Müdürlüğü 
~000 nıü~x> bir tamim yap. 
mı.şlı r. Bazı mü~6eler mensu,p 
,,!dukları ka7.alara . bu talimatna. 
me hiikümlerinc!e taısrfu edilen 
!ıükiiiınl'Cre uygun olarak kullan. 
dıkları işçi miktarını henU.! bil
d'.mıemj,;lerdir. Bunun ;ç:n oo 
·~-;Her de ~iındıl ık normal had 
üzernden y.ani 375 gram e-krnek 
alaıcaklardır. Faka t işçi ,-aziyeti 
,Jacakiardır. Ajır ~Jlerden ma
•da her ibüyiK< wta.ndaş 375, kü. 
('Jl<lcr 187,5 gram ye'ımi clkmek 
alacakiardır. 

Halkın ekmeğ•ni kolaybkla le. 
min edc~iln=i :çin şcıhiıde ş'ırr
J.; c kadar 200 t cvz! m<>ı·k.zei ,ıru. 
rulınuı; t u r. Bu nlorm adedi fazla. 
laştırılacaktır. 

LOKANTALARDA 
Şeıhlrckki büliin lckantalara 

i:ıugün kiıCi mikto rda ekımek ve . 
ri l.m?-ş t ; r .. BuracU. yemt'k )<-yt'C°fik 
\·atanda~lı:.r fişlerin.! l :kantad<ı 
b ırakaıcaklar ve ycdllderi cık.me· 
Auı. miitelıak.isin i yanlarına ala • 
caklard ır. A loşanı .da a.vni lokan. 
ta-da y<Xlikleri takdime mütebaki 
kı::.ım lokantada '!:ıırırk::ft:ıikcd: _ 
lerdir. 

Karii yollar 
(1 inci Sahifeden Dev~ro) 

halde bazı ;ıı>rleroe buna riayd 
ediLınedi.ği göri>lımelotechr. Bele. 
d~·e Reis Muwvini B. Liıtfi AJ<. 

soy dün ve bu sı:ıbah Şişli, T&k.. 
sim, & şllktaş vo Cağaloğlunda 

bizzat teftışler yapın:a!k apa:rtı. 
ıınan w e,·J,crle dülcidinlarınm ö. 
nündeki karları kal.chrmıyan 25 
ıqıarlunan kapıcısı ve diilkkAncı. 
ya beşer li ra yıld ırı.m cezası ver. 
miştir. Tcıf~lıf;r dwam ·eLmekLc. 
dir. 

• 

ME MNU 
A 
ş 

K 
9·12 \ "c n üsü.: 

DO&OTHY LAMOUR 
Ayrıca: 

İstanbukia bir beyc'Carı 
Tayfumı es.')-or: 

Cehennem Yolu 
Bugıin 

Marmarada. 
GÜSTAV FROHLİCH ve 

CAMİLLA HORN'nun 

,, 

en yeni ve güzel filınlcı-i 

GiZLi VAZiFE 

CLAUDE'ITE COLBF.RT - RAY l\IİLLA..'ID' •n 
yara tt ı!ı 

AŞK DOG ARKEN 
Gökleri dc!m t:c~-yardcr ... Denizleri p:ırçalryan v•purlar ... Hu. 
dutları saran çelik 1.d örgüleri arasında geçen. an büyük aşk 
füınidir. 

Nuıuar.alı koltuklar şimtliıten satMuıakta<lır. Td: 433~5 mt 

İstanbul Süt Müstahsilleri ve Süt. 
çüler Cemiyetinden: 

Cem·yetimt.L~n ~"'relik &~C'l:idc Uınu'.ni lley"et İ~·tım1l: 21. İklnciKtlnun 1942 
çuı .. ~arr.ba günO ~.;;..at 14 de Bf'iedlye ch·arında B:•bı4l.;, caddes . .ndc 10 nun~~·ralt 
b.nud: ki Cen ... iyı..t I\1c.tlkc~üıdc yo.plh.cnk~l'J· . Ktıyıtlı U.zo.laı·un.ı.ıın. hüviyol va
r..kalartyle tL.~lfieri rica l•lunuı:t', 

JlC l S .'L\11::: 

1 _ id~rc Hl"y\·t ça~:na Rapcırunuın ı~'k:ttıı.'rr.ası, ll pltıTınm ,.e Eüıt\.oııln 

teik kı ile bir kar .... rıli rJP:ı. 
2 - N:Z ... 1.'lırlBlUCH\.."l t.iı..Lli. 
3 - ictare liC'y't·ti !lzalannın nısfını tebclll i\İ!l set.111"1: )aıpılması. 

Lokantalar iç!n talh'ık tdileccık 
usul gekcc'k ııyC:an i-tfuaren d,. • 
r,~ı:ril!'Ccktir. Çünkü gekcek a.v 
le<ni edilecek fi~lcrd<! ekım<>k yü-
7er gram olarrk da gö;teriLc:::!<.. 
tir. Lokanla(la 100 gram kaınek 
yiyecek vatar>da.~ buraya 100 
gramllk bir fiş bırr'lrnrnktır. 

Franca1a 'ırra'Jtına .bt•~ünd'"' ı İstanbul Mü~kirat Amilleri Cemiyetinden: 
•ttt:ı~ren nflın.rt>f:. veril.(C"ckfr .. • 

1 
FAZLA EIGV!EK A LACAKL AR Cemiyehm.<<in scne~ .• k .. al<'liıde uımuımi lıey'd i<;limnı 28 İkhıcL 

l\Tmtaka :iktr.s"t MJ.dürliı&<il!l'Ün kanun J9~2 Çarşan:Jba gunu saa~ 13 de Bcbliy<> ch·ar.nda Babıali cad. 
tam:ıninc göre 730 gr'41m .c~·k dC.)!ndc 10 ntın~-aıal1 L>i·nadaki Cfo.mıytt J\'lcrkPzinde )"npı1ac-tikt r. Ka.. 
alaoak olanlar paım•~k-çırç.r i'l'Yi. yıtlı iizalonm>zm hüı·;y,~ varakelar:ı.e te~rıtl<.-i ri.:a oh .. -nur. 
!eri, lmmaş yıkayx:ıları , yi-'n, P"'- R CZN"Al\IE : 
mtık boyem:ı işçJcri, kaynsJkıçılar, ı _ ic:-.rc h~y'cti çalışma raponınun ohı:'!lı:ası. hr~aplarıııın ve 
Dökfi.tı•cükr, d~nürciler ı·~ tmısali bütçt'niıı tcclkiki ilt bir ·karara raptı. 
i~çilı:-r, kal1Jlçı·1ar, boru tc·tnizlcyi.. 2 _ Nizgımn~rn .. nin tadili, 
cileri, ocaklaı<la çal ~aıılar, fırın 3 _ idare Ihy't·ti ii. -3·lannın nısfınm teıbdili için seçim yı;pılmatiı. 
,başında ça-lrşanlar, t.ıht.1 ~Jhan.roc, __ ---- -- - --- ·-----

İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: ıki.ıeçL!ol-cı de çalış:;,nlar, kimya • 
sanayiindc ça!to;anl»r. ormunlaıda 
kat',yat müstah<lumlNi, her türlü 
irı~aat, nakliyat ,.~ diğer i.:; Ş'l-ihf 

lerinde yıpratıcı w tdıli.k:eli i~ gö. 
rl.'n lerdiL·. 

1 
14'! Xo. lL ..... :1: 
':~ 10 ~·L betli 750 p;ı·aınl:.!{ elur.eğin Iıati 14 ı.~42 tarihinden :ttb.arM 12.5 

kur~ıı.. ·. 
Şube ~ eo .,, n:ls •. • .ı. ını.ı;;. b:.ı fhıt. ı• k;-ır.<le ':.ı.ı.l.lfWiı.!Cu f!fı.n olunur_ 4ff:l• 

il 

1 

Bu Cuma l\latlnclerdcn il.ılıatta 

TAKSİM Sinemasında 
BİN BİR DEHŞETLER FİLMi.., YENİ CANAVAR ADAM .•• 

ÖLÜM İŞARETİ... TABİATIN p.i'TÜN KUVVETLERi BİR 

ADAMDA ... İ~te böyle ımüheyy>ç ve korkunç .. Mc~=da okı:n 

CANAVARLAŞA ADA~1 
Z snnttilc lı<'1<CMl ,.., deh.'.14!! filmini yaratanlar ... 

LON CIIAXEY ~r. LIOJ\'E L AT\VİLL ve A.~. 'E , 'EGEL 

l 

il•----• Bugün Mat inelerden itibaren ______ ,.. 

ÇEMBERL i T AŞ Sinemasında 
Fm·kalade Pf'(!gram: 2 Emsalsiz şa-!r.;cr bir~n 

1 - Aşkm ilham l'ttiğ-i f:ıt"ialnnn en h.,·<'t'eıılısı 

SEVfvIE HAKKI 
Ölüme kadar ıztırap içinde ~ IYlr,.,k 

Baş Rolde: M A G D A S C H N E i D E R 

2-Karımı ALDATMADIM 
FraDS!ZcJ sözlü. 

( LE PETlT CHOCOLATİER ) 

IIANS l\JOSr;R Tlll.: 0 LİN'GES 

tarafcn:dan yar:ıtı.;uış b.:ı,tan n!:hao-ct~ kadar ka.hkalıa tufo.rıiyk 

dolu gu:zd bir oserdir. rl 

M&zi zihnioo~'!l silmınış ... İsttl~balirrc ı::ırıbn:ş, sa.aclctıııc >US!'. 

ır.ış ıbir kadın .. Onun için lıuyalla yalıı z :ışkı varoır .. O aşkı 
ıç n ç rp nır.aktadır .. 

1\lisilsiz yıldız 

SYB I L L E SC H f.41TZ 
Bu ntu:ı ınnı.ayı size 

Mazisini Unutan 
Fi lınind" 

.B~raber Oynavanla•: 
halledcctktir. 

Kadın 

ALBEllT SCHENHALZ \ B l)lARİA v. TES:-. rnv 
Bu PorŞ eınbe akşamı 

ş A R K Sinemasında 

Yarın SİNEMASl 

Sııwmanın <'n scvımli ,.e en :."'l.ln·l?f.!ı çift arhsti: 

WİLLİA!'tl POWELL ve MİRNA LOY ' un ~ 
en gi.ızcl ve en p1rlak son ttıır.ısllleri; 

YE • 
1 SEVDA 

K~'t-U filmi •~kdim ede ~dktir 
HAYDUT._ TESADÜFE! ,\şIK MES' UT 

BRONŞİTLER E - Kl TRlN ~ılKKI Eıar~ 

i1traııı.b·• İkrrni,. e- ikram\)'e 
Ackıf, Milttan Tuta~• 

Llrt Lira 
----

1 30.000 30.00~ 

4 ıt .... 4-0.000 
6 5.000 30.000 

4t 2 .. ı)Of 80.000 
120 ı.ııoo 120.000 
160 500 80.000 

1.200 100 120 000 
l .:ICB 5t G0.000 
8.000 11 80.000 

160.00U ?. 3~0.000 

170.731 YEKUN 9llO.OOO 

----
Yüz ı,:!ott.e 42,81 Bilet 

XAZ~ACAJt 

SAHİP YE 11.'\ŞMUTI.'\ltıtlıtl 
l>T 'J'RfYAT DiREKTÖRÜ: 

SON TELGRAF 

ETl':!ll izzl T lll':NİCE 
C1!TI>ET KAl!AlliLGbr 

MATBAASI 

--



4. - S 0 N TELGRAF - 14 h • .d KAMUN IH! 

TORKiYE CUMHURiYET MERKEZ BANKASINDAN ı 
O manıı B"'*"•ı T..,...,. :;ul><Wno 1819/t~O ı..vd...ıı 

T. L. lsi.n'I \rt adres 

117 73 ÖlO Duml;ur og'u Abr•ha,.. 

Oıımanlı &nlrn:a Konl'a Şubesi he>abına Alrş'4\•r $1'bHi !fi ~140 WV<i 

10 sene ve daha fazla müdettenberi sahipleri tarafından 
aranılmadığından dolayı 2999 sayılı kanunun 41 inci mad· 
cieai mucibince muhtelif Banka ve müesseseler tarafından 
Maliye Vekaleti heıabına muhafaza edilmek üzere bankamı· 
z.a devredilen paraların ınikda rı afaiıda ıöıterilmi,tir. 1006.73 Meı.l;eJ; AO<lu!lah Kasım Bloı Kasım 

l•bu paralar Bankamıza devredildikleri tarihten itiba
ten iki sene içinde sahipleri ""Ya varialeri tarafından evra· 
kı müsbite ibrazı suretile idare merkezimize veya ,ubelerimi
ze müracaat edilerek alınmadıkları tadkirde 2794 sayılı ka· 
nunla te,kil olunan Amortisman sandığına intikal edecektir. 

Bu müddetin hitamından ıonra vaki olacak müracaatle
rin hükümsüz addolunacağı ilin olunur. 

T L. 

+-
9.58 

2.35 
5147 
29.47 
j9.47 
49.47 
14.47 
-.47 

2.81 
4.47 
4.47 
447 

1.17 
117 

-.97 
9.83 
2.80 
4.49 

733 
2.33 
uo 

-.97 
4.60 
2.23 

2.22 
9.22 
5,85 

l-
J.J5 
2.53 
5.H 
7.53 
187 
2.73 

2.48 
4.46 

145.99 

16. -
)4.34 

153.90 
4268 
13.ll 
34.01 
827 

45.-
10.93 
15.60 
14.00 
15.31 
J234 

7 70 
,t;2 39 

14.25 

T, L. 

6.93 
27.31 

1.23 
43.85 
0.73 
2.23 
2.16 

11.39 
1.73 
3.-
685 
2.48 

r. ı.. 

15.-
24.-
11.-
12.-

T L. 

Zmıat Bankası rııvı:ını. Subesırıiıa 17/12/41 Tevdlah 

lslnı ve Ad•es 

Hı><.'>bc\Y og. Halll Toııe<il< köyll,nden 
Hususi İdaJcden İsmail Hakk;. eıtvl1: 

Ziraaı llanka •• Zonııuldak şuı,esınlı:ı 17/IZ/41 Tevdıatı 
MoUn VeJı ogl ı Hüseym 
M; ;andtğl 

Mclınıtt 
l;:;;l'Mlil 
Mllbmet 
Jzzct 
Yandım A~t 
Osınah 

Alın>et 

Ali llna 
Alt Rıza 

Z!roaı Banl<aoı Merkez MUdnrlııtünön 20/12/tl Tevdiatı 

Vdı !;;ahin. Ankara icra Mem W'U 

Kem:U, Adil:ye k•fllO.l HayaU bey aparl>maııı 
Kttzını, J\nkara VılAyeti MaJi.ye memı;ru 
Ah. Hidayet ıadc Saraçlarda Kaval No H 
Pe\etı Alıno, Tayyaı·e Palas Oteli No. 15 
Yuıuf MukaddE"rn matı.ailesi }'~ırat sokı.iı 

Ömer, Ban~aıa. caddesı Kal' ><>riJI -il Zade 
Nlıı4r, lktısı>I V<>kAletlnde Daktilo 
f'a•ma, ltllJ1t11dt1em mahalle6i No. 17 
Seııi'ye, C fıılerkez Ban.ka!ı m cmuru 
Ragtp, Zonguldak Meb'u.su 
Ilatitt, Fer~t B~ vaıdesı 

flayrA, ı\nkara Lrscsi sınıf 10 No. 210 
su:eyrıw:"> Sırrı, M. J\.f Leva-ı. .m Muayene Komısyoo.u 
Şa.l,y~. Maar l Vekaleti o."' tedrisat mümeyyiz.> Hamdı Bey r<'lıita.ı 
llluharrem, Ha=:tıönu K"1:ı sol<ak No. 7 
AUy•. ıı .. •lciye vexaıe• ı D k ttlosu 
Alı. Em ııyet lflit'ettııli(ll memurlarından 
Ane Mu~Jlse, Hacıdoğ:ın Ka rtaheııe No. 3 
Aı~ Fua•1 l\ı1anlfatura tüecan 
Sina. İlkbahar Oteli No. 7 
Kastamonu l\Ieb'usu Fıat 
Salahattin. z. B. Kontrol serv ı.ı 
Ali Necatı, Sal;ibattin Refık rabrilıtı9ı mıılrfnlsU 
Yaş.ar, n. M, !rteclisi Mürftt ~bi 
Sa' h oglu Alı 
Sal ~ı oğıu Ali 
Halil şe,ki 
Hail\ İbrahim 
Ali Galip 
ll!Ohme: \" a•ıt 
M!Jarnn1cr 
llıc: İbrahim 
Klızrın 
Mehmd 
Demır Muaır.me-r 

Ekrem 
Şemootlln 

Re;ıil Kalta 
Fehlme 
İbr:>hhn Naei vaılsı Ali uı.,ı 

Ziraat B3nklsı Ankara 

Hllık sahib:mn .,ım ve adresi 

Sa.ı;\ha.ttın, Ta&handa avukat 

Şubesinın ".12.941 Tevdialı 

AH, Ank1ra Z1.;vk lokan.ıtaaında &Dl'lon 
Roşll, ı.ı.ıoyooda tuocu 
Fahreıtln, Zn:a t Veklıleti Zr.t İşlerinde 
A. Fevıi, Çocuk Sari!ıyı manJ faturacı 
Hacı Yusuf Çorumlu Hacı Hüseyin Za<le 
Raif tıaır, htıkltıl ead. Am•rikon ~refı karpıımdd kö1>1tir mü· 
tealıhıdi 

Mıımtaz, Aydın otelinde ınilhen<llo 

N~yazl Ramazan 
Paynı Viloivlyolos, Stad q .at müteahhidi 
Veyis, öztuf'k rr.abal. 82 bakkal 
M\JOtaı: t::rkmen, Seba>t Ham Erkmen Tlca. 

Osm:ıoılı ııını....ı Burşa sı>lıeelnln 17/1/940 tevdiatı. 

İ!lm ve adres 

G. B3ğda!aryan 
Liız Halim 
idris 
Katenn Bay 

Osmanıı Bankası Beyojhı Ş esinin 13/3/940 tevdiatı 

hım ve adres 

12- Hele.ne J.{alm!k dl•, Moda P.,ıemakı sok• 46 No. <M 
04!.50 Anctre A. Caıyslınos, Panai& lcılıoeslnd• 
15.20 Axll'JTO Kyrlackovitch, Kilçült Par>llak.< pı No: 82 
21 - A:Yie Melahat, Nlpntle K1111akol ıokO'k 69 numarada 
19.30 Yervant Kuyun cuyan, Yağh JLC tiok.ak No: 18 
20.30 Stav-os Geo<!!'· d • Makrl sokak No: 28 
04.'10 Har lambos Kalivopulos. Ro onıa pas.tahanesl No: 195 
15 10 Klrkıkna A'Xıddru, Calll<'• okak .M.k~lian apartıman 22/13 .No. da 
o~ 60 Uli e Rigo. Kuıluluş Tepeu •u 78 No. 
00 2 Y Mir.ınco lJ, Etual smem:t::ında 
03.80 Alice Nouh, Misk sokak Martın apartımaıı 28 numarada 
00.!iO Adıl Nl>Zım, Tram>ay 11rkel mde 
oo.70 Lcuiııe Sou3Si, Beyoğlu Şifll svkak Mannara han ' mımar:ı.da 

13().- J.1::.zhar l?in Ali Rıaa 

09m:ınlı llankı:l<;ı K<>fl\Y• Şob..,i heoaO>na Akleil>'.z ıubeal:oia 21/8/940 tevdltttı 

01.97 Hemdemyan veresesi 
03.75 Osma.ı ojlu Ali 
0164 Ahmet oğlu T•blr 
02 86 Kadir zade Ahmet 

49.85 
13 74 
03. lfl 
07 ~4 
04.23 
u4.92 
01 ~2 
tr. w 
o 16 

ıı 00 
07-
09.611 
IYZ.-
H.-

Osınıınlı Bıınkaoı Yenıeaml Şubesinin f/4/9'40 '"dlab 
Aıftı K.,.... 

No: 39249 Raşlı B/Ahmet 
45885 Malımut Ce!alettlıı, İıanbul Ba.lıçdı:"J'ı yağcı ookak No: ı 

46783 Naciye B/Ga'.ip Namık Selimiye Teke ıokaic No: 5 
46883 Leo Penvıner Gedikpaşa Tatlkuyu IOkak No: 2 
4927R Tak.voı· l\1a,,.~or~yan SMmatya Traınvay caddesi 
49308 Hu mu O. m<1n Sılôhtarafa Elektnk labrikan mühMdlsl 
4U704 B· ili Zode İbrahim Hakkı CelM Bey ?ıaıı No: 27 Babçek:;pı 
50331 Ömer Lı\1!, B/Emin Kadıköy e.:hçe sok* No: 46 
50422 Ah. , Be !l{ur;\ala Asım Baltırköy Nı>terl Ve1.l c;ıdde!l Saırıf 
Bey:rııt Mah. l'i< : 22 

5051!8 Hık'l>et U/Faik Taht11k &lede şekercl Uıuru;a111 cııddesl No: 304\ 
4853 H. Ziilıde tehmeı .N'urı 

4733 Hayım Yakub<ıiVill ve Jıl. 

8848 M. D Şlrınyan 
4 719 Feyzu .lata E; Mehınet 

Osm .. .ı, ll<ııık•ı Aydm :;iube,mlrı. 3il/9/IMO l•v,.O•h 

65 sn Xo<\a Ali.,eoı: 

O~rnaırıa Bank.aet Or<N Ştıbe..!lm..ıın 30/9/94(} W>vd•~h 

36.32 k:lıgeııe ::.~xt'l!bely, l/l&rse.ılle 
02.68 Ah Rrı 

01.75 
02.
ıuo 

573.47 
49.27 

OJ 03 
09.78 
ll.63 

09'16 
05.40 
96.94 
02.63 
99.71 
19.78 
03.43 
09.33 
02.91 

H2.91 
06.37 
11.91 
29.16 
02.91 

174.00 
05.00 
15.00 
H.04 
17 28 
08.90 
10.38 
28.11 

T. L. 

19.02 
4.54 
1.18 
s~ 

7.02 
2.07 
1.-
6-
-ı~ 

8.-
14.-
25.-

M8 
28.86 
4.62 

50.28 

6.25 

10.65 
2.70 

14.96 
6.99 
7.39 

12.65 
5.-
1.55 

55.-

1'. L. 

95.-
89.31 
05.48 
03.88 
30.-
03.75 

108 -

06.78 
19.19 

283.38 
06.62 
31 06 
17 . .\3 
07 25 

30.80 
05.60 
60.87 

1)9.30 
05.60 
01.94 
17.34 

265.-
80-
03.94 

11.00 
19.51 
56.56 
01.05 
08.23 

111.59 
54.60 
11.Q.I 
61.80 
74.70 
09.36 

112.40 
13.15 
11.64 
04.35 
2o.48 

Osman .. B3nk"" Samoı111> ŞUılı....,m 2110/HO tev<ll•lı 

Bıı!ı.kol Ahmet 
Anb.ar memuru Fa:ıı* 
P\ıçen ot. Biroılerler 

Osman llankası &ln~uıı Şıj}e.IJDJft 16/IOılHO tevdia1~ 

Çbkirıllis Ok;ı!ldis 

Zakaria ı.:Jıio!!lu 

Osman'ı BaDkası Yenlcami Şubeıııni.o 14/11/940 tevdıatı 

Kheslti Hanim bın H&<ı Md>met 
Şükrü Hasan Bln Halid 
Yusuf T•iM Mustafa Şev.,_ ver..,esi: Bahlce Hanını hbsttı 

Osmanlı BonkaSJ İoloobul Şubetılnln 20/12/~0 ievdiatı 

AJımet NdZını Fuat H*">et 
Coml>te füg! oru. l de J'&lli.,,nce Françalııe 
E. Fotınopuloo 
H. S Fussel 
Hatke Al.iye Raşit 
Aınoıto Heskia 
S. A. Kurkc! 
Kar.is Kirkoryan 
Mehmet B/İorohlın 
O; Mlrikelam 
Naciye i ·mail Hakin 
:t.ıonse:gneur Pa-hllaırettıO 

jean Ro.setto 
j. Sinan.fan 
Ch. Mavremattl 
Hamdı Ellla 
Mustafa Mehmet 
Teophone Capllanıdeıa 
D. TlrandJtilides 
F Rokhcld 
H. k'rengero 

Peter Aslan 

Osmanlı Bankası YenkaJJJI Şıjı~ f/f/940 tevdiatı 

l!lm ve adree 

:Mehm<ı Riıfat 

Mustofa İbrahim 
E. Slme<>ııidi• 
Niyozı Bey Cheldı Zade 
Ttl.K'hy u~ Ly.i 
Clen·ıec.:t Berdoulat 
Re!Jk CelM 
l\t. Agasyan 
L. Bogasyan 

Osmonlı Banka..ı Zt>rKiülila Sul:ıeSJ.ıın 91/5/940 tevdiatı 

Mch. Hlln>I 
MebmN Remzı 
Ah ııet Relik 

Osm•nlı Sanlı.ası lımlr Şulıaı<ı!n $/4/9411 tevdiatı 

Niyazi 
Afi Paşa Z. Salim Muotata, Dikıli Palamut tüccarı 
Ahmet Cemııtl. Karat;ış Y..U Türkiye ı»lıak N<ı. 9 
Nec:ıU Hüseyin, Girit Han 7 M. Tevtıılı Bey Tican!t Halil Z. 

O""'anlı B;ıılkoeı Trahı<ın Şubesinin 8/5/940 tevdiatı 

Hacı İptuş Zade Abdılrrahlm 

Osmar>lı B~ııkooı iurur Ş-hıin 8/2/Hl tevdi&tı 

Mediha f'afa 
İsmoıl Hakkı 
8'1'Ş3k Osnıon ŞWr.rü 

İ<moıl B. Z. Huı.ınii 
Pntou Mn:C", z~tıs 

Ali Naci ve Şsı, 

J..1iikcrrem Ct"lAl 
H. Hafız ~tust.ofa 
Hil$eyln Mu. tala Hll.ml 

Osmanlı BarıkaSJ hmu Şubeoinln 8/2/941 tevdle1ı 

İsınl adı-es 

Reııe Weil 
Zibra Harııı'.k ,-er~eal 
Has .. ı liayr\ 
~fllSh\.f:J. }li'.!!kkı 

Huki Ve Kannona 
Gev~ell :\hıl'.~t 

Amodo !11'ahdumları 

Osmanlı Bankaoı Sarnı;1JD Şulıt-sınl,, 14/3/IHl tevdiata 

Yelk<'Dcioilu IDraderler 

Osmanlı Bankası İzmh" Şubesinin 4/4/941 ıev<llatı 

C=berı. nacı Ali oğlu Slleyman •. Denizli 
Şrylı Jbroh m oğlu Muotafa, Denlzlı 
Ev Kapıtanidiıs ve Th. Aposteitld<:Hı, N82.i1 
T yy.ırc Taburu Levarıuıu, İınıir 
Draght, İz.mır 
Can: :eri P;)Ul 
TalAt 

O<.man\ı Banlrnsı Bcyoglu Şutıes?mn Z/4/941 t<>vdlaıı 

Baı .:\ıda.şes Dt..~mırci<yan, Kumkaıpı Havuzlu H&&ınam No: 8 
B.;aın ru.nlve Parııeghian. Yeni sokak Pembe Çıkmazı Pembe apa-rt. 
Bayan Elvlre ch;ıon.Iı, Aynalıc;cşme Emln Camii cad, Sµadaro a.part. 

No: 17/4 
B ·n Kasanüra saridakı A"'malı Mescit Ka.mbı a.pıtrt_. 41 
B~~ ~auı caıeo, İslildal ced. No: 83 İngfüz İ por klcbti Be:voıtlll 
B yıı :ı ~1.ırtha ".\le- Kay 
Boyan O'ga Sterlodu 
Boy Süleyman (Tıicea'f) 
Bay Glorgio !o.faE;troyenl 
Bay Mate Grünberg 

Osmanlı Bankası Gala1a l;ubesinm 8/8/Hi ın.ııa• 

Mlsısoğlu Kllr .Mehmet 
~!chnıet oğlu Yusut 
111ııc. A Dot1ldrourl~v 
Ar!st Kcıslo: Yoa.zınon 

BaıyJ.n. An:tonia ChTStour 
H. PetrC>.1 Lımboullls 
Haı·ut.ün Kocnba6yan 
S.ılto'1a ı l)imltrh• 
Rum ııaııwır. ı 

N. E!ıtronoı.:1o. 
Karen Katlfl•n 
Eymer Bey Halil 
Hılıııımeddln Bın Abdi 
Sofi Rosenberg 
Atız G• hrleli:ın 
H~lo B;ıncllklar. 

Haletleri 

• 

J6.3-i Ar..-aık M~lk•ııı.an 
15.49 Fam.iJc Migrrcyarı 
4.6.34. Aı.~ullk S.ı:voyan 

26.55 Seenüol';lıı Tevfik 
U08 Mehmet Şiikrn 
06.42 AhdUlmecıt 

96 85 Ahtruna-r Katoı»t:""11 

T. L. 

05.82 
27.55 
10.61 
10.63 
9197 
35.71 

14200 
20.42 
32.57 
:iti. 77 
05.59 
26.55 
65.58 
95.83 
95.00 
45.00 
09.11 
30.47 
96.00 
03.34 
36.21 
37.08 

383.10 

Oımıantı Banltaeı Gela1a ŞubtôUıı 8/8/Ml W9dlııtı 

i~hll ve adl"efl 

Me,gjç Pcıbaı>yJn 

Mükruhi Sarouyian 
Ka]lrıel Mı.gırdıcyan 

HamazaJo Aslanyi)n 
H. M. ntcuyan 
Vartan Saagyaıı 
Keveıtc Va-Ttanian 
Misak Setrakyan 
!Orkor Agaıı.lkyım 
Frorinall Zaibd Z. N11t1 
Karabed. ObaPessian 
Ki-rkor Avaky.ın 
Ohanes Sarky:;yan 
lıfardiros Vartaryan 
Mustafa Bakir 
Sep. Kapamacıyan 
Kirk~r Doınbucyan 

!\Iadam J:ı:lmas :vl'UI"adyan 
Sc:btıh Hancıy:m 

İsmntı Bın Veysel 
Agop Cirpatyan 
Sami Rasim 
Slmon Melikyan 

Osmanlı Ba:ıkaoı AJıırma Şubesinin 1G/'t/IR7'-'1 

36.56 Ankara sıvas Dem1ryo11an 
06.00 A. Boğosyan 
26.70 Belkis Hanım 
05.50 K. Yusuf 
04.23 Mehmet Kemal Bey 
20.00 Samuel Amon 

06.30 
16.09 
68.72 
21.25 
05.00 
50.00 
37.83 

259.34 
04.91 
07.94 
06.49 
12.52 
15.48 
04.47 
18.87 
08.-
23.-
12.-
17.-
34.36 

522.50 

T. L. 

08.30 
12.57 
09.58 
52.-
01.50 
01.70 
01.-
13-
72.74 

222.25 
108.26 

41.50 
45.47 
06.92 
34.27 

ıı.oo 
12.84 
05.00 
10.00 
29.33 

17.97 
852.06 
11.36 
62.50 
26.-
09.13 
02.-
01~ 

02.-

422.03 

Osmanlı BankaOıı Galata ~ 12/7/941 tevdiatı 

Hıımıak Habaku'.k 
Bayan K. K1rkorian 
A. HamiL Din Ası.m 
Sideritles Kastanaki 
Hayrettin Benbecı ver eEi 
A. Plos 
Olympia E:ftiıidou 
Pen11. Djev&hirdjian 
Sait Nahırm Duha.my 
Stavro Eleonora 
Fatma Salt 
Dürük Malkasyan 
Mehmet ııamdi Osman 
Mehmet İbrahin1 
jean Rosetto 
Gregoire G. Beridje 
J. Deltchos 
A. M. Macd<>well 
Ulvi Sal!et Bin Mehmet sııttet 
Ha-cı Resul Kanııpani 
Be<tros Vartanian 

Osmanlı Bankası Beyoğlu. Şubeslnin 1/12/941 1evdıe1l 

isim adres 

Mehn1et Hur~id, Ka!ımpaşa Vı.\mYOl (ü.ddeeı No: 31 
Bayan <:ster Şat~ Mon» i;ok.,k No: 19 Beyoğlu 
Bu)'an .Hucuette M · <>c.:.iQ. Beyoğlu Abdullah sokak :;ad) ~ 
Bayan Aspasla İoa<ıu, Beyoğtu Macar sokaiı: No: 71 
Bay Nurettin, Zonguldak Poııs Müdürü 
Bay311 Bluma Veinstelrı, KüçW<: Bebek No: 13 Bebek 
Bayan K;muran Ahmet, Teşvi!Uye Baslan &<ı«ak Vtıhlı· Ap 
Yorgios NJ\ıza, Yeşilkoy Çamytızi\ Sokak No: ' 
Bayan Anetla Köşkenyan 
Yonua Oôkmecioğlu 
Bayan SatenW<. Sarıya.n 
Konstn.nti.a Artas 
Edmond _.\~lan 
Leon Gezelter, Beyoğlu Yaııcı S. Botton Hon No: 811 
Bayan Karoli.ıı Samam, Ank~ra Yerdşerur İıımetpoııa e1100es! No: 111 

Osmanlı Baııkaaı Sam8UD Şub<'slnin 18/11/941 tevdlıa1ı 

Bay :'\fahmut Hem- • Baıhıı. 
Bay Fuat Y:ıkup 
Canik Jsılin.af l\ı!ahkemesl: 

Can.k İstin• ~f;ıhkemesi 
canik BBayot Mahkemesi 

Osmıuılı Bank88l i2mir,Şııl>e..ın!rı 11/10/941 WvdlMI 

Rıdvan kıı• lialime 
Prizou Constantıne 
Otto Str11uve 
Şevket, Karataş Ml>liye Şube•~ -1m<l İzuıJr 
T. C. Ziraat Bankn:n 
Hasan Bln Mehmet 
Çemberli H. Ali oğlu SWeymoo Denl211 
Şeyh \~rahim oğlu Musl>fa Denizli 
Şeyh İbuhim oğlu Mustafa Denlzll 

Oomarılı Barılcası Gala.ta Şubeslolln 31/10/941 Wvdlatı 

G. A:donopulos 

Osmanlı Banduıoı Galata Şubesinin 8/10/941 1eydjal} 

01.98 Roımıaldo Cattoneo, Ham<ılllıseı No: 14 Beyollhı 
00.78 Panayoti Ecouomid-es 
06.21 Ermeni Kato' '!: Hastalıanesl . 
1 l.16 Boyan O. M'r!kelam. Beyoghı J&tiklAI caddul 881 

15 56 Heltee Greeh 
01.71 Luigi Saliba 
09.67 Ahmet Haul B Mehmet Galip 
14.67 H. Bi.,•tcy 

T. L. 

503.89 
03.03 
C0.50 
07.59 

Osınıı.ıh Banl<osı Gal&la şubeıılnln 13/8/IHI 1evill>l:rı 

İ:Ün\ ve Adl'e:j 

A F. Seppunl Emrlrıe 

• • • 
Banco di Roma emrine 
Tesisa.tı Sıoı&iye Mil.:sseseııl emrine 

Osmanlı Bankası Galata ŞubeSlniıı l/1/Ml 1"dlatı 

oo.18 Saatçi Zade yelımler- vdlol Ali Et. 
79.90 jacpues Bach 
06.19 y Choria!lopouluoı 
12.50 Mauricc Cohen 
00.76 Claire Danon 
l5.81 j. c. Donald 

446 _91 Perouse Djevaerdjlan 
00 09 Gısele Edwards 
01.12 B nbaşı llurşit Uin Keder 
07.38 Niş~n Kara.cemian 
oo 99 Klrkor Markarıan 
03.27 ~ichrıı.et S;ıbri Bln MUBtafa 
03.86 Nrc!'Jle Dr. İsmail Hakkı 
14.51 A>bert RosSO<JO 

M b ~ı Tabba« Ol.07 Sait Paşa bin o a .. -
Ol.07 Assadoul· Sinı.onlcın 

00.10 Sylvestros Va< iliou 

'.\fabadi bugünkü diğer yevmi gazetelerde 'f'• ~ llflsha. 

mııdadır. 

14 2. ci kanun 1942 
18.80 ııııoc.... .. llltıııldtel 88'4 

•rı. 
18.03 MU..ik: ~ Dıııns ~ 
lt.211 K- (Dıf Poll\IQ Hl'"

ıert). 
ıe.46 Rildyo Çocuıı. Xlübü. 
19.30 Memlekeb Salifl Ayarı ve A. 

;.,,,. &ı.berlerl. 
19.45 Serbest 10 Dakika. 
19.55 Müzlı: Karışık Şorkı ._.. Tw· 

ltüler, 
2G.15 Rad',yo Gazoteo;. 
20.+5 Müılk: Bir Hallı: Türküst\ <.ig

reniyoruz. Haftanın T\lrkil•ıl' 
Meşeler Glivenniş. 

211.00 Ziraat Takvimi. 
21.10 Müzik: Karcıgar ve Evi~ Mı... 

·kamlarındun Şarkılar. 

21.30 Konuıı""' (Pootn Kutusıı) 
21.45 Müzik; R}yast.ıticu.."nıhur Ban

dosu. (Şef: İbFOn K!ınçex) 
22 30 Memleıret Saat Ayarı, Ajan• 

HaberlerT: Zir::ı.at, F.6hanı -
Ta.hvllat, Kan1blyo - Nıık\ıl 
Borsası (Fiyat). 

22.45 Mli-<ik: Dans Miizljji (Pi), 
22.55/23.00 Yarınkj Progrnm,. ve J{Q

pan11. 

Fatih tiçüneü Sulh Hııku Ha. 
k.i11JJliğiıııden: 

Şohreminı Seyıt ümer mahallosmll'! 
Bekir Pa~ camii soktıgında 14/1 N'o~ 
lu h:ıııede ikamet Etır.ck~ lken 'etol 
eden ve terekesiae m::lhkemenllil.cC 
vaz'ıye l olunan F·.-trr:unuı, a:acak \.'C 

bon;lu.iarının bir dY \ e varls idcliasıru
da bulunanların dl üç oıy zarfında 
mahkt'n.-emiıe ınUıa~·oot etmeleri· lk
sı ~dırdc terekenin HJzJneye d~vrı> 
llJııllacc:g! aıh'ıka<lar!.lrıın nıtı:Onnı olm..ı.k. 
üzere ilan olunur. 941/86 T, 

Z.-\Yİ - Devlet Lirrıanıarı ~etme 
Umum :\lüdürl(iğiü.ıden kı.r~niJt talı

liyeH ve mavuna bedeli mukabili nl
dıığım, aşağıda tıaı·imlerı yazılı mak:
buz.;.arı zayi ett.lm. Yeniler.ini aıa.ca

ğımdaın eskılerinin hUkmlı yoktur. 
La.leli Mesihp.ış.a m<lhallc-sJ. Mesitı

ı>Qfa sokak No. 49, 2 inci Ka.t, 
Hüseyin oğlu Almı<.>t Bedel Vekıı, 

Hamdi Tekkalım:ı. 
Tarih M•>lkbuz No. 

11/10/940 
14/10/940 
8/11/940 

11/11/940 
5/11/940 
6/11/940 
6/11/940 

23/10/940 
13/11/940 
14/11/940 

57U61 
58881 
58270 
68273 
58262 
5826 ı 
5826fi 
5689~ 

5627• 
5889$ 

İstanbul Beşinci İcra M~murhı 
ğundan: 

Kira borcı.mdan dolayı rehin o! l· 
para:va çevrilrnes.ine karar veruen şc
kerct dükkômna ait Vlt.'Jn ı.aglılı, , . .,.,_ 
ne~ yazı-hane, sandalyıı, fırın, ınerrnerı 
ve saire eşyalar 24/1/942 Cum·-•est 
giinü saat 11 de Boyogluı>C!a Du-du od<> 
lar 19 numarada açık artt~r:-ı o s ıretiyh~ 
satılacaıktır. Birin<:i artıt.ırıı.ada '!o ";5 
şinl bulmadığı ve satılmad;ı;~ t<ıkdlr
de ik:İ»ci attırması 27/1/942 Salı gi.i
nü ayni yerde ve ayni. sa"rt.c yapıl-~ 
cak ve s<ıtılacakıtır. Aline.k t tlyı. lı:
ı4n -maha.lhnde meınurumuz.."l nti aia 
atlerı ilan o-h.wnı.r, 941/2614 

De-vreıdilecek İhlira Beratı 
•Bitwn1u maddBkrdcn münte

şir dispersiycn halin.de sulu mrJı
J(ıUer ihzarı rundiyrsi. h~md:ı. 
ki ihtira için iktı,,,~t vc: .. .:.''tmd~n 
ilstiıhsal edilmiş <ılan ' Ağı.. hıı; 

193:>tarih ve 2048 No. lu ..htıra be. 
ratının ihüv~ ettiği hu•J..ıık bu kı!'

re ·başkasına devir ve~ ahlı• ıc·r•lı 
Türkiycdc mevkii ıiil· koyıc;.n. 

için sa!ahıyc t daılıi ver tı , :r ğı 
teklif edilmEkte olm;,kl .. bt. J.c. 
susa fazla !l')8J(ımaıt elP. :ııc t ,,ı,. 

yenlıerm Galatada, Aslar Han 5 
ind kat 1 • 3 nuınıaralaıa mür.-. 
caat eylemeleri i:!An oluı.ur. 

YENİ NEŞRİYAT: 

Tütün mecmuaaı 
Ayda·n aya çıkan bu nüh ,,, 

ziraat ve ikl,.;at ım c ux..ıı'ı 
45 i.ıı.ci say~ı dolgun yndtr~. 

cat ile neı;r.d.ln,iışt.ir. ·B~yn~· -
milel t.ütün cemıyct;nin ka.raır • 
1an,, cİngiltc.re tarafından Türk 
tütıünleri nasıl •atın alınır? , 
düıya tütüncüLüğünden 'ıaıbt: rıer. 
bu semlki 'reıkıol'.em.2 ve yalbancı 
milşteriler gföi yazıları dcl<katle 
vkumnağa değerlidir. 

• TAKVtM . "" 
Rnrr.t 1 3!.i l\ aıuın lllrrl 116~ 

U. KANl'N 68 
ZİLHİCCE 

1 26 
Yıl 942 Ay 1 V:ısatf l':ı i 

s. il VAJ'l'J s D 

il. Kanun -7 24 G.u·rı 2 ~ 

14. 
12 23 ög,,. 7.0 

', 14 49 ikirrii 9 16 
17 03 Akıam 12 00 

Çars3m ·8 18 39 Yatsı 1 37 
5 38 im~k 12 .16 

. 

.· .• 


