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NİÇİN VESİ
KA KONDU? 

Dünya harbinin yarattı
ğı buhran kar,ısında 
insanlığın daha ne gibi 
ya~ama ,artları ile kar
'ıla,acağı belli değildir. 
Her türlü ihtimali he -
ıaplamak ve ona göre 
tedbirlenmek ihtiyacı -
dır ki hükumeti iıtik -
bale bakim olmak hu -
ıuıunda titizliğe ve ih
tiyata aevkediyor. 

Yaanı ETEM iZZET BENiCE 

AnJraraJcanı 

İstanbu.Jda dlindenbni eknıftt 
karu.c ıh: teu.ı cdıh3 or, Vetiıka. 
~n Hu) uk Hnrbi gQrmuş ncsılleı: 
uı.crındc u~ nıulıroıe;ı ılk inuba: 

. - Yoklugun sure ı .. 
dır .. l"uı.i c.tu ı a harbınin c3rini 
lakap '-~0 1 r jçın de ılk intıba 
bundan başka turlu Qlanıax.. .\l. 
m.anyada çcraba. kadar buum gi. 
yım ve yayını maddeıcriııin \ c i. 
ka) a tiıbi tutuldui\lııu ) ıllar 
uantı<ri görenler, ltal)ada imi: 
ka . 20U gr, nılık ckmcı~ ıçin 
vesıka \: c.rııcı ıı;ını bıl~nlcr, l"o
nrnn3 ada, lSdç .kada Bulgarıs. 
tandaı Fransada, Hotandada in. 
gııtcredc ,, .... ·k d ' 

""1 an•n a a~a.,.ı ) u. 
karı bu mföıa)a gddıgını ~akdir 
e~cnler, Yun. u landakt ve Pa. 
rıstckı açlıgm tıi) lcr urpcrtıci lıi. 
kiyelerıni ısıtcnl r içın •ve ikan. 
ya muadıli bır hattı hareket ... 
d'l oU• 

u «:~gı zannı lJakınııadan mana 
'\'e.rnK:lcri hak az ve y.:rsız d • 1 
d' c~ • 

ır. Aneak hakıkat tLah cdildık. 
ten ve ınakı;at aydmlatılaıktaa 
sonr~dır ki 1'uu.;.ı)ed ekmek kar. 
lmın baınboı lı.a \ l denıdtı.gısık 
~nan da oldu ' ll anl.ımak halk 
açın nııı ul o ı z Turkı) ede ek. 
il~'- kartının t nuuıuı: Halk'a 
)ıyec !'Eı kadar ckmc;.k verD'e« 
dun)a buhranı içind~ altındhıı l'ok 
dana kı) metlı ulan bu mnddc ti. 
~erinde 1 rafı onfomd~ ve )arının 

er turlu ıhtııııal \C had~ılcri 
~ar 1 ında tedbırh bulunmak ve 
.arp onuna kadar daima ek ik. 

sız •C fa;,.lası km k . . ü z e c vcrehılnıl'~ ı 

&llEBIKADA 

15 Milyonluk 
bir işçi ordusu 
teşkil ediliyor 

• 
Askeri orduyu beş 
milyona çıkaran 
proje Han edildi 
Vaşington, 15 (A.A.) - lstmsa-. 

lat Diroktörü M. Sidney, hiılkiıme-
1ıin Ami!Tikan askeri ordusu meıv
<:udunu 5 milyona çıltaran p~ 
ılan etmışhr. 1942 s nesı .sonunda 
15 mily<m kişı buluınıması; yani 
ordu mc-vcudunun üç rnıısli olma.. 
sı liiz•m geldığini ve bunun kolay 
Qlduğunu ılave etmişbr. 1941 sıo
nunda 5 anilyıon işçi varoı; siJah 
nltma çağınlan in:sanlarm yerini 
doldurmak için, mıllotin daha \'(1k 
a<lam '\:ermesi lazımdır 

Pasifik 
Sahilleri 
Kolombıya kıt'aları 
tarafından işgal 

edilecek 

m r. 

YENİ BİR 
ANLAŞMA 

Meksika, Kolombia, 
Venezoella 

bir pakt imzaladılar ! 

MAAŞLARA ZAM KANUNU 

Bu Sabah Meclis 
Encümeninde Mü
zakereye Başlandı -1 Şubatta mer'igete girecek 

olan layihanın 
esaslarını aynen yazıyoruz 
3ayhkların zammı Martta verilecek 

Anlırna, J5 (Teldonla) - Hayat pahalı1ığı dolayısile ın~m\lr 
Yt• müstahdemlerin nıaaşları na yapılacak nlan :zamlara ait ka. 
nun layiha ı diin ak~ı Büyiik Millet Meeli ·ine "·erilmiş ve 
bu sabahtan itibaren Meclis cnciimcninde tedk~k olunama~ına 
ba. larulmıştır. La:vihamn es asları ay~n sudur: 

Zat nuıaşlarıle bu maa..:Jar yerine muaylcn aylıklar nisbe.. 
tinde toptan \erilen ikramİ) eleriıı aylık miktarlarına. 

İkinci maddt• - Birinci madde mucibiMC yapılacak yüz. 
de 20 veya 15 nı betinin tayininde aylık tam j tihkakların hı. 

tarı ve bu nisbetlere göre fiilen vcrileook zam miktarının Jıe. 
sa hında ,; ergi te,·kifab te teli aıid aidatı çıktrktan sonra istihkak 
k<sbedilen hakiki miktar dereceleri için. tesbit olunan aylık 
maaş ve üa.et yekiınlarına, (Devamı s ünct Sahiicde) 

1 Almanyadan 41 mil
yon liralık gemi inşa 
malzemesi geliyor 
Sanayi tetkik heyeti ithal edile

cek diğer maddelerle 
makineleri tamamen tesbit etti 

Son d fa ımz lanan 1'ü k A 1. 
mI~

•• 1 gi)r bu mcmlclkc1ten 'thal 
1 ~ • :ınay m~ ltlcl-crıl ma-

aı.."'Sa-mı i'kt r;::ıt V ka sa.. 
tarafı~ l;ın 

. ştiı. 

Atman -

1 
fhal c.ıdıılecok ana) ı ma<l -
ıçhldc 41 mı 'Y n J ·r. lık da 

gor ·n iye mn~cm.esi bulun-
m • • .dır. Yen gem· inşaatilc va
pur tdlllıratmda kullanılacak bu 
mal c Almanl:ır tarafından 
pcyd ıpey mcm c·k t"mizP tcsl'ım 
dılcc ktir. :n nıkun kılmaktır. Dun.ya harbi

. yarathgı buhran karşı ında 
ınsanlıgın daha ne ' b• 
ıutlar • gı ı ~as;ıma 

d ına tabı olacagı beHi dcgıl 

ıaır. bDunyanın yı~ ccek anborı o. 
n ır•·ok 1 -ın -. ., DlCDı eketter bugtin ek 
~~ın dıltnuni arı~auk hale- gı; 

n~ış udır. Hu d \ IC!t ve ınilleHe
rın tubi oldugu artları göz"' .. -
getırınce 'Iurki . onune 
nuuul ~euın bu anda 

=!HARP VAZİYETİ+= 
eve mana b k 

Yuk bir saackt ~ •nullGan ııc hii. 
idrak etmemek ) u~du olduğunu 
onu, nankü 1.. . gurnıenıeı.lıgin 

olur. r uguu misıl izliği 

Harp bafl~alı ikı ı 
nıasıaa ragm T . ~uk ) ti ol. 
hiçbir sey , 1!~ urkı3edc da.Jıa 
ınıştır • M esı •) a tabi tutulma.. 

Uzak Şarkta Malezya da in iliz 
r i c' atı ve Singapur müdafaası 
(YAZAN: t. S. ESKi BÜKREŞ ATAŞEMILITERI) 

· aaına(iıh bu T"' ..ı.• 
dun)a bulı • ' UOll)e 
.lnamu: d ranına a la ınaruz kal. 

,. eınek dlgıld' · 
nıacldeler b' ı.r. Bırçok 
de azal azını ~ D•leketimiı.de 
Yüksek "i;!:Ü: Azız lılJi Şefimiı 
k -. Dünyayı sarmış olan engiB 
asırganın türlü tesirkrini biz d 

memleketimizde du) u3 onız.. e 
lkderke-n harbin bizi d 

nıuzdaki k! . l . nı ) ur u. 
nı ır t:rıne de ~ıkça te

a°' bu) urınulllar H! fakat h 
tand · · er \8-

. . aş ıçın olçu üz. ınana.' 
~ı~ıkte bir muhakeme \e d' gk.c. 
tıf z · . I ırc 

etnıaı o ao ~u cümlelerini de 

<Dev 3 üncü SahtJede) 

l) Uz.ırk ŞarkUı: 

Yeni Tefrikamız 

Ehlisalibe Karşı 
KILIÇ ARSLAN 

Değel'li tarihçi \ e roman n k__. . . 
B 

, . ar wunşmuz, Juymetlı muharrır 
· Süll KARAYEL'' • · be . '" gaze L-e-tınz okuyucuları için aylardan. 
rı haıı.rl.adagı bu eser; t~ n, esaslı tedkikler netice-""de vü. 

cudr gt!tırılmi~tir S" "ki · · .. 1.i\ 
• • -s • uru eyı eı usn1bu, merakılı, he~ ecanh \ ak'a. 

ları thbarlle · · a.....~•-1-_,. Sl'Zl ... -r-n se nuna kadar ze\ k ve alaka ile ce. 
--. taiuliriniıai ka•" -L •·- p ~ -nac- ..... ek 7aıkııttla Mşlıyorus. 

:kc n>e\kıle;lnde l müdafaa yapa-
bllcCl'kcrini o) ıc Varayet artık 
bt ha c gclm · Ur. 

İngıllzler ve ç:nlıler, Birmnnya ,e 

Siynıı - CJn hududundıın buyilk bir 
ta:ırruz. harelrehnde bulunmadıkl'a ja-

P illlll ıı Singıııpur uzcrlnc y~phkları 
!Devamı 3 Uncu Sah. fede) 

Sarhoş bir genç ni
şanhsını öldürdü! 
Kaynanasını da bıçakla ağır 

surette yaraladı 

Bir muallimle 1 

bir karı koca· 
yı öldüren iki 
azılı katil 

idam edilerek ce
zalarını buldular 1 
Man~an lildtr'l<ltğ ne göre 

Turgutlu 'kıı asında bir ıkarı ko· 
cayı gcc vak!. b kule6indc öl. 
el i n Hu ) Gu u n n 
w.r katı. <lun pazar ye~ ıdem 

{Devamı .ı ııncu aatııfede) 

Dun <ıJkc:am a:ık ve kl'S'kançlık 
yüzünden Kumkapı'Cla kanlı bi!l' 
r '111a) et ~'Şknm şt.r: 

<D \onu 3 Uncu Sah fede) 

Ki SACA 

Gelmesi ile bitmesi •• 
ut arttııd la konu uyor-

c nn et el 

A. ş•'KİB 

1 
SO ET TEBLiOt 

Medyn şehri 
ve bazı yerler 
geri alındı 

---·---
Bir günde sekize 
mukabil 24 A!man 
tayyaresi düşürüldü 
Mo~kc:va, 15 (A.A.) Sovy.cl 

tebliği: 
14 Sonrkaınında kıt';ılanm.u: 6'"8r

be dogru ilen ıhardketc devam et.. 
mişlerdir. Çetin muharebeler es. 
na.sm<l.a kı:t'al:ırnmz b~rçdk .nıcs.. 
,k(m ınruhallcrı i gal oimişle'I'dir. 
Bunların ara ında Medyn şehri 
de vardır. 13 Sonkiınunda 22 AJ. 
anan ıtayyaresi talir'p edihmstir. 
Biz 8 tayyaN> kaylb. t.tik. 

Rusyaya Yardım 

Sevkiyatı için 
• 

Amerika Iran 
körfezinde bir 
liman yapıyor 

Tahran, 15 (A.A.) - Iraktaki 
İngiliz kuvvffilcrı kumandanı Ge
n ral Qu · an, Sovyet Rusy.aya 
malzcm sev:kıı aıt tcrtibaotı tef. 
ti:ş tım s ve dem· t'r ki: Ameri
kalılar Jr~ kö:fczınd Amcrıka
dan gondçr lecck maılzemeyı çı.. 

kannnk u~CTC a-z zamanda b r lıi.. 
anan ınşa edeeckl<."ıdiı 

----o--

MALEZYADA SON 

• • 
Ekmek işi intizama Gir 

Nahiyelerde kar 
tevziatı bu sab 

da devam et 
Yeniden muhtelif yerlerde 
teaddit satış şubeleri a 

Beşik ta Nahiyelerdeki mü
racaat bürolarında 
memurlar takviye Bir he 

._e_dilmelidir 1 1 a n o 1 
Elkım k ika:rncs nlamamış o an-

lar bu saba1ı d:ı Nah ~ e Mü dur. 
lüıkk>rne müracaa• etımll<Jlıerdir. 

Btm?a:ra müraoaa1 c kaır • 
neleri verılmCkt d Fc.kat bazı 
&mtlerde hen~~ kııme alamamış 
o mıfa ... ÇdktU'T. Bu \-"Szıyd ıkarş~ 
E.mda Naib y~ Miıdurrhık1e-nn.de _ 
ki mm acaat bilrolar memur!. rı 
• gdırn M ,e Kumkapı 

Nah Yl .~ 
lEreP kı i m · ı ca at etmi.ştıT. Fa. 

1Jc ıt bur. d b · t 

Yenimahalle 
yer kaydığında 
vai elektrik ka 
rının vaziyeti 

keye düşt· 

BABP v ZIYETI B k k - .. d f 
JAPONLAR a ır oyun e 
Singapura 100 bir mÜSadem 
kilometre da-
ha yaklaştılar! Bir kamyonla bir araba ça 

Sembil:n şehri tı. Arabacı ölüm halinde /ı 
Toky~~1~~!A~di!~i .kşıı neye kaldırıldı. Hayvanlar 

bildirlldığine gö e j kuvve•ıcı ı Bakırköyüooeıı İstaooula ~1- g r .nn !kıısi de ölmüş 
Sıng pur' 100 kıloıret e mes. ede mıektc olan Naim m nde biri • baıcı Naıiım de oluım ha 
Tambin'~ vııroı 1 rdır n·n 'darc.sindeki araıba dün aBr.. 

y 1,.·, ıs (A.A.) - (Ofl) j pon kı.w- ıalanıa.rak B~ıTköv 
,;e1ile ı M le y da le • h k tine ·am saat 19 da YE!Şl kıö) - Bakı-r. lıye ve asab~yıe ha ta 
devııın cd"yorler. İ gll z kuv\et en .k-öy arlaltında şoför Ahmet Yıl- dlll'ılımı.ştrr. 
Seırblnlu ı Vil ıyelinı t:ıblıye etmiy- ntıazın d'daıres'ndcki tkaımıyonta Suçlu şoför Ahmet y 
lerdi Japon oncu ı dı Mnl:ıka çarpışmıştır. Mıü ademenin şid - .• uJiköy jandarma komu 
Vil~etme girm~crd · det· nd\?n aıraba parçalaınmıış, bey. rafımdan y&!kalanrn ır 

Pariste iki Fransız1:::;::=:=:==:=::=:=::::::=::=sa 
idam e ildi ı· 

Lonıdra 15 (A.A.) - Reuter: GÜ N Ü N 
V1)şid n bildirnivor: 
Kanuına aylurı olalfalk si.liı..1-ı ta. 

maktan suçlu ıki F.ran ıızıın daıha 

P.aTl'St" iıd'am eclıld"kl r' Alman 
l CS'lli ma.kaımlaırı tarafmdan bil
-dirilımiştir. 

HDr Ru
menler 

·---·---
İngiltere; Kral Ka
r o i'u n komitesini 

tanımıyor 

Londra, 15 (A.A.) - Röyte. 
rin diplcnıatik muhabiri yazı.. 

or: ~llksikada bulunan RG
maııl a Krdı Karol'tin, mütte. 
Ciklerle isbırliği yapmak üze. 
re, Amerikada bir hür Rumen 
kuıııitcsinin ha kaıu olmayı 
kabul ettiğine dair bazı beya. 
nat ne redilnıistir. 

Londra alahi) etli mahfil. 
leri, başında Kral Karol bu. 
lunan bir hareketin, fazla 
miktarda Rumen tarafından 

mii:zahcrct gör<:ccği umula. 
mıl acağını Hı bu hareketin, 
İngiltere hiikfıınt:tincc tanın. 
ınadığ'ı ve onun müzaheret~ 

ni kat iyen kaunmadığı be. 
lirtilmi~tir. .................... .,. 

iÇiNDEN 

AHLAK ve MAHAL 

Bugun erue mıiharrırlcrım • ,ı;ık 
K., atıl k üzcnnde dumlak'tadır

lar. Bır üddet evvel bir profesor 
bu r.ıu tema& e1ı i onrn BUr
han Be'~e'nı ı bll' m kale erl61M 
gördlJk rkı il<: gün<lenberı de bir 
sabah gazete n<ie, korkunç idd 
lar a dolu b r f xrayl okuml.lf bu.. 
hm ıyoruz 

Acn b bizde ahlak, k bir a-
mand sek~ on makaleye mevz.ıa 

o1acnk deıccede 'tehhkel bır d~ 
nımda mıdır?. 
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HALK FİLOZOFU 

Neden Yürüyemiyoruz? 

llir giin, bir ark:tdoşıına laf 
arasında: 

- Maçkaya glJ~ccktiın, Har. 
biyede traım ay b<'kliyor.dum, 
dcdiın .• '\'C Wzw.nc devanı etme. 
me meydan bırakmadan, ınu. 

hatab>nı ~ordu: 

_ Harbiyeden !\laçkaya git. 
mek içın. traruva)·a ını b!n~rsi.. . ~ na ..• 

DunıkJ,.dun. N ecı.... yalıın 
"'>liye.:cktim? ~ 

- Ev< t, dediın •. 
Beo, siı, ~pimiı, biihlıı İs. 

tanbullular az yürürüz. Bunun 
içindir ki yürüıu sini bilme.. 
) iz, lilrilınıye t.ab&mınülümüz 
yoktur. Tram\·aylarm j,;leıtte

digi karlı günlerde gordii'.k. 
lkpimiz sdil olduk. Üç,- dört 

KA.LDffilMLAK 

KbIİN?. 

Geçenlerde bir nıcclist~ müna .. 

l..ap ediliyordu. Kaldırıınların 

toınizlen.rncsi, ta.nıiri, inşası me ... 

sclL.,.i ... Kaldınmlar kimin mal•?. 
Bcled.iycııiın n ·, yoksa, bina sa. 

hiı>lcriniu nıi?. 

Tanı bu sırada i~rrıyt ~ir Ne .. 

rlp Fazıl girdi. Ievzwı kulak ka... 
hartı~ S..TJa 'ar kuvntile ha.. 
ğırdı: 

- Cahiller ... Echellcr ... ·Kaldı. 
rınıl:ır ..• elbette b nim escri.ındir. 

llİ~UİYE 

I:ACOEEl' 

Bir ukada~ ı;eçcnler<le yazdığı 

bir ruportajda ,<;yle diyor.du: ·Son 
uınanl:rrda hindiye rağb•t çok 

fazla .. etten daha ucuza gcli~ or 

"'daha berckttli oluyor.• 
Hizim Osman Cemal şöyle dedi; 

- İyi amma, bindilcriıı yanına 

~ ana~ılmı~or. Öyle kabarmışlar 

ki ... 

YAZIYOR l\IU 

Al'.\BA?. 

Gcç<nlu.de, aritada~ının Sel3-

ıui İzzet S~des bir fıkra>1ndııı Ana. 

dolu Ajansına çat.yordu. Ajansta 

çalı.şan bir arkuda'jla yolda kar .. 
~rla~tık, lllc\'ZUubahis fıkradan 

b;dısedecelı; olduk: 

- Ya ... dedi, Sdılın~ fıkra ya. 
zı~'Or mu?. Çok zaman sittunlartnı 

bo~ görliyonız da ... 

nın şiir. ---
MECMUA.'\( 

Asaf Halet Çekbinm çıkardığı 

• ile. isimli şiir mc.cmuası etrafın.. 

da neşriyat ve teııkidler başladı. 

C r arkıw!Jış: 

-· Dalıa okuyamaıiıııı, dedi, na. 
ul bir şey? .. diye sordu. 

Cevap venHl•r: 
- Biz de okuyamadık, tercüme. 

)C vet:dik. Bitııin tle olm)'llil anla .. 

•mya ç•lışacajız .. 

AHMET RAUF 

REŞAT FEYZi 

kilometrelik yollar, gö:riimihe 
d<v gibi büyük \C umn gö. 
rüıtdü. 

Yollarunu: fena, kaldmm .. 
Jarıntız bozuk, caddelerimiz 
dar. Bundan başka, yüriimcsiıı.i 
bil•n insan pek a.ı. Boyuna zil<
zak gitm.i:ye ~bıum. Çünkü 
birbiriınizo çarparu:. Sağdan 
gitmek adeti be.n:üı bizde yok. 
tur. 

Belki, bu seh<!plcr de, bizi 
)ürümiye alıştı.ruuyor. Fakat, 
yürüm.iye, yüriimtsini bihniye 
meeburuz. Bugün, sılıhlt'lli in. 
san, medeni iru.nn yürüyor. İs. 
tanbul caddtkrıni, İstanbul 
bulvarlannt, insanı yürüuıiye 
heves.lto>dirocck şekilde inşa 
etmeliyiz. 

Mantar tıpa
lar yurt-

ta yapılacak 
inhisarlar Vekaleti cenup 
ormanlarımızda çok bol 
miktarda ham maddeler 

buldu. Bunlar kadın 
iakarpinlerine de 

1---- yarıyacak 

İnh~.ar}ar Vekaleti tarafından 
~'aptırılan tel'ki'ltat netlccs!rrıie 

rnomleke'.ım'z!n ccmf\:ı mıntaka • 
lırrındaki Gav.urdağ <ınnanlar:n.. 

da tıpa'Jnn ha'Tl maddt?S I olan 
mt'şel~rd:n \'(lk l,ol mnkard.a bu·. 
lumr. tLLr. 
Blınlar ı men toplanacak Ye 

had rr.a mı:ntar lıpalan rr.cm\c .. 
kıetirıia.dc yapılacaktır. 

Q'ğ ,.r taraftan buluna,:ı bu 
mcntarl'1r'1l son moda a!tlttı 
mantarlL kadm i!ılkanpınlerin:n 

:malıo<le <le kui!:ınılab'.lcceği tes
lı t o!ummışlur. 

lstanbul iase teşkiliittna 
memur alınmak üzere bir 

imtihan açıldı 
tsta.ribulırn y~ni ia-;e •eŞkillıtı 

.ç;.n m<'mur ve dakt':O al?r.ır.ak 

üzere bcr mü>a: aka imt .anı a. 
çılmı~t)r. TaHp olanlar hergün 

ö;\~ye k:ı.dar Su.lt:>ımt:mamır.<la 

A~a b"y hanmdakt Mlil11aka İaşe 
lüdiirlüğüne müracaat etınelı • 

diı·k;r, İmıtfüan bu pazal't.Esi gü
r..ü saat 10 da yapılacaktır. __ ..... ____ --

Tedarlkıız ıaıanıarız ı 
Odunun çckiaine 70 kuruş zam ya

pudı. 580 kuruı;a satılacak .. Bir çok de
falar işaret etti!lmlz gıtn, bilıün m~
tlalk> aralartndaıti oduncul~r. oduntt., 
ne ıan:andır 750 .ve s.ıtı,orlat·. 8ina
cna~1 narh, ohen.rniyetli dt'~ildir, 

Asıl .. ıcscle :;ıu: oer.ısur ki, nr,kl'
yat zorluğu yUı:ünıtcn narlıln arlt1rıl .. 
11-a.-.ına lüzuın haaıl olıntJ.ilur. İyi, gü .. 

zcl aıunıa., dünyanın fC\'kal.kle vazi
yeti iç&t:e henüz &iruıif; lıuluıurn.IJ•O.. 

rll2. OçwıcU ytldırıy~. Şctıri:n odun, kö
ınfir Lhtiyacı. n-tdt"n ya.:zdan terrıin edl
hp depo yapılın.yor, K~ın, nakli,..at 

-e?bette wı: \'t ııı,a.5r;ıflıd1(. 

Buna bibnek lrtn kt . t dahi~i ol· 
ınıya lü.'1ıım yok »J ... 

BCiRHAN CEVAT 

r Edebi Roman: 6 1 

1 Seni Unutmadım 1 
'- REŞAT FEYZi J 

NurL dcd., ben yıne s;ırho uın l 
ıallb.1... N:h;.y t b!Al'aS1 t\'Lm deJ1!l. 
lJ· ı....nn.ılye u~cbıJn .. lierkesc l"e'.til 

UlnUlkta m3r.:ı yok. •• Bu eece de bu
r""ı ne ;....ı.x kalab;ı.lık ... Blitün ta
nıd lar burada .. Dansederken kirr.le
r ı J.;onned.tu-., ~iııılcrl~ ~1;'.iır.~şn:a
th: ! .• Nt.:de sıcak . • D~arda-, terasta 
o:.,,.rsak d;Jha ~yi d&iıl ml :iıG.i ,ı\.o.TI:ua, 

ye-r \"3r ınıd•r, acnba7 ..• 
Nurt Ytlm~ f.Öle ka-rışll; 
- Çocukbt', ben •ize bir •ey tel<.-

i..f adece-ğin~ .. Kabul mü? .• 
Nf..·v:ıı., Suavl sordu.lar? 
- Ncd':r ot. 
- \'•ı..it epeyce oldu- B1.ırada. daha 

t~la ohırınakt.a. n\4ina var ptu'?. An\.. 
ın:ı, egleuiyor ... :taiı,. o, bc.._"ka.. gel~ 
bil· sandal guzin.t!sl )'tt:palm1.. Bira 
h-...va ahru:, aıçthrtt: denizde serin bir 
r"·.g oi~uğuııu 11.hm•n ede ım. 

:-tevitt atı.ld?; 
- Ah. Nw-ı.. n~.•<k mo:.ül', cie-oil m.i?. 

Şiıı~di o~:ıydı. ~e gi.i.zcl dol34ırdı..k •• 
~ıctıtap ta var .• Şu denf~e b;:.ktn., lıa

rikul:tde 
- Öy~e OJ nmzı , ııeı·ede motör~· Bı..o· 

zin yok, motör yas;.k .. Şımdl, nıotör 
kaytkhnıede uyuyor~ 

L•ırı:ı g5ğsllndekl saate b•korai<: 
- B~n. cı.iz 1 CTd~ı m~aade rica e. 

decu.,ılrn. ded i .• Sa~t ik::ya geliyor. Ar
. t.k gldil~ yatmE.lry1:n,. Annem de me-
1·t.1.: eder .. Kadın e•·de yalnız b·ı· hi.z.
metçı ile .. B~u:ım d• yok .. 

Nuri YLlmD.7., Nev:n, Suavi. hepsi 
birden atudılar: 

- Y<.·Oc:* ... Olrnn. Ol{Ull!lZ elen.. 
dlm. ... ~·a hell bern.ber, ya h :ç •• 

Nevin llAve etli:: 
- Biraz hava alınış ohırsı..ın, Lycl5. .. 

Geken çok i_yl o!ur. 'E'lrd~kilcr şi.mdi 
uyunn.ış!~rıhr. Annen n!t:"tn IT'etak et.. 
si.n Btı.iın.le t>oraber ot<ltı~tHıtı b:liyor. 
Hsn. ben yarın ıeUr, annenden öz.ltr 
dilerim .. 

Ley1.i., dU,,.ti:lU1'<>r"d.o,.• 

Harp tçın llarc 
nan paralar 

Bit!eş'k An er1.iw. devleticciıün ye
ni yıl hatlJ bü:t~sine dair olan ra
kamları gaı:ete:le:de int~ar ettiiklco 
sonra, haı·Ul.n daha ne k<.ıdar dev&m 
edcbilıeccğini d3:ha kol3)" ke-.:Mrmek 
cnilırık.Un oluyur. 

Ilarp, milletlerde para suyunu çe
!k.[nc;;ye kı.ad.Jr dcvaın edecek.. Ciin .. 
ktl, bugtinki.ı. h a rl>in ne U.eı-ece pahalı 
b~ Şt'-y olduğu ar\.:k n:aliım. Adeta, 
b:.r' rnlr..,.edi ili, bir lüks .. Dotıa yla 
küsur sene cv\·eı bile, Napolyon, ha.rp 
içln üç şty ilızun: Para, p::.r-a, para..: .. 
Demem~ ıntydi'!. Artık bugün ise, 
para, h::.rıbln can dlman. topun banı.
tu g!b! bir hal aldı. 

Iltç lmutır-.am, bu yen! dünya hc..rbi. 
patlaık verir.cıyc kadar, Avrupa gaze
te \·e ıtecn1ualar.ı-nda bir takıın tet
kik.kır, istatkrtfkter, be aplar, bilfuıço-
13r neşred ı lirdi. Bu yazılar şunu gös
tcr!rdi: 

Eğer, 1914. harbi patlanı&n~ı:ş, ın~l
le"llcr, büti.aı var!ıkl; rmı tiu harp uğ· 
nm.a sarfeıtn1e>ıruş olsalardı, 1914 har-
biooe yalnız kuI1U'la harcanan parıı.
larla ıı.: ;,adar hastıane, yalı1ız top~a 
harcanan para!ar::ı şu k&'dar hayır 

mü<:ssesesi i!iıh,.. y;ı-pmıık, tais et
nl'dt ıntın··.kun olw-dn . 

Halbuki , .İ.nsanlık, bütiin varuu yo
ğ'..mu mcden ıyet, klGan.yet \"e kültür 
e3erlcrine harc_,-a\.'11ğl y-crde, böyle, 
baro, medenıyet .Hnha cdeın bir h~di
ecye ~aıied:yor. 

Şi:nıcHı geçen Un1umi llarptcn son ... 
ra yazı:an bu Yil. Z~,z.rı dü:s üııUyorı..m. 

Du ne~riyaıl bcli'"J df', gelecek nesWe
re bir ibret~ tnUs....,b·l', ba· ders olur, 
it<dloatiylc y~pılınıştı.. Aradan henüZ 
2J sene bile ge;medenı ikinci, dai1a 
n1übh:Ş, daha kU'ıcı ve harap edici 
bir ha,·p barıladı ve sürüp glc1i3or 

Du scıerki unıurni Harp, datıa pa
halı :l!e~ malzer.1e \'e \ ..ı.s ı talarl.a yapı.-

1\)'0r: Tayyare, tank, hava da!i batar
yada ı ve - .:e.. Jl(ıyfik: cıenlz ejder~ 

lCt"•.n hiç .a.yın>yoru • ..-\c~. harbin 
sonı,nda ne nı:ik~rda bir milyarlar 
yekC.nu :tAh ve Stl ıre l' ~rc: 1 a harca.n
ıntŞ ol~c: k~. Vıt bu parc.1lar!a, medeni. 
yet k;Wı ne hUrnetler görlıli.lr, nasıl 
ve ne k.00.:tr 3bidc.·ln-, mile ,,~eler bL. 
na!ar yÜK!ieJll:ebllirdI?. 

Bu yeni harp tt c ı bct1c ki kıyarr. ete 

Ji.ad<1.r 5 üı1.lp ~tC\!lt c1r Ll.Jir. Bir gUn 
nih· yete cıCCt. ·k .. A·r ın<ı. o z i'.:! rntı.n ! .. bn 
k~:k-:ça.k, ati:_n y:}ty C3k ,.e kiınler kal
nuya.c:t.\t.~ S~t~:ı\Jt. bu nt..·kta1.ar şimdi
de..:1 nıtı lı:tJ1 de~~!. . Yalnrz kalacald;-•r 
ve yrrş~yaccktar görecekler dLtki, har
bin h~.ı n ferdas•r.da, ytne ayni rı:~

a!de h.tk1k:ı: t ycıpılat.:tı:k, bil~fl(olıır, 
hes:ıo:..1x, st.at 1.,.t'kicr çık~rtılacak, :ıtu
~yt"-C ne1r~dlleced't i r. 

F"'-itat, bütün b11rlara rıığıncn, jı)
":lk bir de.ı'Si ibret alJCl'k. akı}lana~ 

ea\.c, U$'!«lr"..c-N:: mı?. Ith~ f_annetm7o
rwr.. Bu kö,. d""ı.·ıl4U. bCy!ece, kıya· 

rr.ete ka<!ar .surup fidecc.k~ 

R. SARTT 

GÜNÜN 
Ansikloped · sı 

-

DON 
$o\·yet Ru.:ıy.,ıun müııim nehir. 

krındcn biridir. Bu nehre eıi<i 

Türklcr Duna veya T tllla d : ıkrdi. 
(1800) kilomotrc uzunluğu~ •a o .. 
lan bu nehir Tula ciı·arında han 
gölünden çıkar. Yapifan kanalı 
denill"n bir kanal Don nehrini 
VoLgaya akan Kı::ma nehrinin kol. 
lanndan Upa'ya birlqtirir. Don 
Ol'la Rusya ovas nın t.::pclcri axa.. 
sında kara tqır::ıkların teşkil et. 
tiği münbit ara.ziyi sular ve evve. 
la oeımbu şarkiye doğru giderek 
Stalingra<l cı'ıvarırı.da Volga nehri. 
ne 75 kilometre kadar ya'ldaşır. 
Buradan cenubu gaııbiya dö=rok 
Rostof ştıhrinc ya1da5ırken birçok: 
&oo\lara ayrılır ve bu ~ehrin r .Ilı.. 
tımları öniinclc Azak denizine va. 
rır. 

- Vallahi bilıne•n ki .. Heın yar1n 
salJa.h erken ka!ır.ıya mecburum. Ada.
dtıııı iki aı·kadn11nn ı;clct·ck. &at do
kLv.da onları ic:kt?ledc kar~ılıyacağıın .. 
Beraber pliıjn gclcı.."fi.;lz.. öı:;Icy!.ıı yt .... 
ınekıte rtt; bi.t.de oi3caklar ... 

J,!j.·lüyı r&zt etn-_ıc rrür.:!..:ü11 olır.a

dı. nah doğrusu, onun m""1:er<t' h:o'dı 
gilrü dil. Ntıri Yt...ı.uaz lıesM>ı ~ördü. 

Gazfınodac1 ~··kt1'31 Ağır 2ğır B'i
!::;a0t gcld.Lıt.".1". LC')' ôyt cvınin kl.4Jli,i&-ıa. 
kı:ıd.._r gtitürdlt'er. Kapı açıldı, genç 
kız i:;ed ı:;irdi. 

ikl taratı ağaçlLich yo!dan a..:Jalta 
dönerleıiı::fn, Nuri Yılını:ız~ 

_ Şi:ncU ne y'1p:.rvı uı, çocuklaır, 

dedi.. 

- Kayık.h:ln~ye gidip .::.andala 
miyonnuyu:ı:? 

Suav~. t:k.rt:rıi §Öyle ifade etti: 
- A1 buyurun nmrr.a, gct o 1 ır.adı 

mı'? .• 
Nurl Yılırıaz cev~p verdi: 
- Ha ... ı~ıe.. Ben de bunu demek 

iıstiyordt.un ... Şab;..lı şhndl uylnnuştur, 
ove gidece~:z, on.ı uyanC:ırtca.ğız, kal
kacak, knyıkh~neyı: gidccclt, ıaııdalı 

lutzırlıya<""..Jk: .. Bi.r sUrü tı::.. .Ne cl.et"Si.n 
NevAl.'?. Mulla.ka ı. liyorsan &ideüm... 

- llayır ... Ilaya.r .. Ben dP vazgeç
tım ..• E: ·a" yUrüdill:, h:ıo\: a aldık ..• 

MAHKEMELERDE Yazan: 
HÜSEY1N BEHÇET 

~--~~~~----·~--.A..---------' 
"B· ır hazakatzedegim; mide-

tıp tepti benim ... ,, • 
mı 

Adam deg!i, Adeta canlı c<na.eydl. 
Hani Hfiana, ikinci Ramses'in mumya.
fil ka:Lknı~ ta, ınaıhkerneyc gelml$ hb
•i \,.~,·~yordu. AvuI'd.u U\ ı.arduna çök.
~. tam ır.3naıs;.yle h<ıyalifeınerdi. 

E!;ki a.ş:nalartnoo~ olduğu a.nlaşdan 
blrt yanına yakl~tı. 

- Senln ismkn ce kuzum'? Tevfk 
değil n:i?. 

- E\·et ..• Tanıyamadın mı, şevki .. 
C'Sl..'l\?. 

- Aman, Tevt ~cı.ıı:.m bu ne bal~ 

Ne h&lc ıclmİJ."'in~ Ne oldu Ana btir
Jıe?. 

- sunna! Neyzen Tevf'<iln ded iği 
gibi. 
cBir ha'l.aktlzedeyiın; mldeınt tıp te~ 

tl benim., 
<Kwk k•tı.r tep;e y>kılmazdı bu pulat 

bedenlmı> 

- Ne: oldu KUZ.tun'? Neden bu hale 
geldin?. 

- Efcnd:m .. . Bt"Ş altı ay k·adar ev .. 
vel rr i<\c!:ıde bi SFncı peyda oldu. 
GO~termediğim doktor kai.lnadı ... Klm
scler derdimrien Uir jCY anlıyan1adı. 
Gtmilıı !..'- .,ele blr d(l!~ara rastladık. 

- B0ı . "' :ı btr amehyat yapa

yım ..• Bir §eyin kal.tl'.ı..ız! dedi . Avuç 
dolusu pa-a \·erlp b:r ~eliyat y:.ptır
<t!k. Sl'tl nıJs-. e!er.dim, ameliyatı 

yaptıroo~- Yonlış b!r şey rnl yapt~ 

ne oklu hllmem. Bu seCer, ne >·ersem 

h..\ş.1. necli.':tc.-n dışar4 yt.i.'zil:niiz.c gil.L
lc.r, i»t.fı-ağ otlnrye başLıd1ı11ı. işte, )'&

rrlye yen.iyl", bu hale gtldin1 en :so
nunda.. $lıl"dı doktorc!;:ın tau.mitıat 

d"\·a ediyoruın. . . Ediyorum. amına, 

Sütçüler ve müs
kirat amilleri top

lanıyorlar 
ş,hnmi:z esnaf c<'m yetlcri kor

.greluı bu ayın 21 >ncı çarşamba 
~üıı.l.i ba~lıyocakm. O gün saat 
14 de sütçü'~r. 28 kiınur.usani 

ta""ı>mba gün;i ,;r.at 13 de de müs.. 
k~rat amH!.::ri tllpian.arak kıon • 
R"r<'ler,ııi yapacaklar<lı.r. Bu top. 
1,;ıntıiarda nizz:mnRme l·crııı ta.d:.ı 
olunm,lsL ~i d~ müzakere olu .. 
naca,ktır. 

Toprak Mahsulleri Ofisi U. 
Müdürü istiln eni 

To;:rak Ma!ısu 1 leri O'i.;i Umum 
:.füdıiıü B. Hulki A.:sbah •.süfa 
<O'tm~t'r. 

MiUi aanayi birliği kongresi 
toplanıyor 

;o..rn;; "" nay! o!Tliğ; kongresi 
1,u ayın 30 t:'ncu curna gÜ!'Ü saat 
15 d'? ,)"ap:.fa~~k.t ır. Y1. ni yıl m-e.. 
~,.:ıın :.!-e Yerli ~!allar 5erg~srnm 

.ıçıhp açı'ırnama.;ı fı:;;i cR! bu top. 
1!J.ctıd" tc•bit olunaca.klır. 

1
(1-tALK SÜTUNU) 

tazmlııat ne yal"i>D bu l;(I. ınkie 
den g'.tti blr kere ... 

- Demde, ıon 5imd~ aerobl 
hi.,- ;ayla .Y~ıyorsun?. 

- O da nedir?. 
- Şt.0. nitr.ti.kasyinu ya-pa.11 bir &e-

ri mikrop yar ya ... Arapça:it hayyL 
bllhava .. Yani bU\'O. He ya~ıyan elemek. 
Hani, rıiluıbetlL yE·rle~ azotlaşma, 
küherçilelersrr..e olur ya ... Duvarlar
<kkt kühorçile olur canın1.. bilın.ez 
mı.sin?. ~le onu yapan n1ikropla.ra afr' 
robi derler. Yeınez icınez .• . Yi!ş&r .. 

- V2llahı, ben tııpkı öyleyiuı . Bu 
koskoca vücut. ,.eıneden içmeden na
all. y~ayorum, vall:Kıı şaşıyorum. Al· 
laıhın hikntell "te. 

_ Yaşryor,s~ tırnm.i, iğne .ipUğe 
dö.nn1üş.-.lll'ı, Tevf~ciğım .. . Hiç &yn.a
ya. baklığaı var ını Uu yakmla<rda': .. 

- Bırvılc, ibtr:.ık ..• Buna da şükredi
yorum ban ... Neydi o söylcdiğiın nıi.k.
robı:n a-:h' f,öyle de şuraya y3zayın1. 
Soraı•larsa, ben onun azınanıyım di
yeyim. 

-A-e-ro-i>i! 
- Dur yaW)' :·n •• A - c - ro - b İ:! 

Taman1 .•. Bı.mdan sonra bent, neydi 0 1 

dur baknyırr4. , (Defler<.!' baktı) Ae
robl diye ç&gıır>tnlar .•• 

Bu sırada, munıyaya benzi.yen ada.
mı ınahkenlE!don çağırdılar. Girip da.. 
ya, eırtiı!i du'kltorla yany:ına dt:rdu. Ba 
da.va herhalde enteresan olac~ktı. Fa
kat, ctılı htbre raporunun htır:'.ırlan
n1cd:~1 ve muhke:-ı~eye veritmediğı. 
anlaşıldı. Muhokcme başka güne bı.. /ı 
r~kıldı. ı 

Evlenme vo doğum
larda ne kadar 

Patiska Yer'lecek ? 
Evlcr.ımclcıxfe çcıhiz o!m.ı.k ü.. 

zne h"lka 50 metı"C"y>e kadar pa • 
Uska vcrli~>e$İ ıçm şohrirmz y.erı,; 
mallar paoarlarına urı:r gclm;ş
b.ir. Doğumlar .ç;ıı 15 m-c;tre \"l' 

kezalik ölüler ı.ç;n <le 15 m<tre 
pat:ıskd verikçektk. 
D'ğcr taraftan i1Ü rus başıTıa 

hasma, pazw, patiaka ve Ame -
''lksınlardan da be'i"r m:~re ve... 
r'LecckLr. 

Deiiirmen açmak 
alma mecbu•İı,eti 

. . 
ıcın ızın 

kaldırıldı 

Buj'.dayı koruma ycrg'"in.n 
ka-Jd:rılması münasebeotilo }enı 
ıkğ'ı:mwn \'e ı:n fabrilk:t'Sı açıl -

ması ç"n mi's2ad>c alınması mec .. 
1Curi}"E:'1i de ilga cluıırnuştu'I'. 

Ş)mci.i~«~ k~'Ciar :ızin \'l•riimiy .. n .. 
!erin sa'1'1pl1eri de :~terlerse aça.. 
\>i''<'>.'€'k''l'rd r. 

Bir çocuk yanarak öldü! 
Ç~me kawsuı.n Sey:dd~re kö.. 

yünde oturan B. Şahinin oğlu 

4 yaşında Nuredctin <"·de kimse 
yol~kcn mangala dü~üe elbi .. 

sesi yonmıştır. Bıraz ~-Onra has.. 
tcnıeyc kaklhrı 'mıisa <la kurla .. 
~ılam1yarak ölmüştür. 

Limon ve 
Portakal 

Son soğuklardan 
Mandalina ve emsali 
mcyvalerın °/0 doksa-

nı mahvoldu! 
Şe'hrimizdeki aloakadarlaırn ge. 

l<'n malilınata göre son ş;ıddetli 
sı:ığuJı.Lardan Ege ve cenUjp mm • 
talkas> mey•valıan çıdk zarar gör • 
müştıür. Mersiırıden ~'U malumat 
ı.<erıhne'kıt.<d ;r: 

Mersin (Hl.13ıısi) - Scın .~ün -
!erde hı.ırada şidcletJi ~ukla'r 
nuküm sürmcktt!cfü. Hararet de.. 
reocısL - 7 w hatta - 8 e kaıdar 
dfüımüştür. 

Mınta'lca.ınml"ki limıon. porta • 
kal ve mandalina mahsulünün 
yüzde sel<sen ila do'ksamnın do. 
n.arak hiqbir işe yaramaoz bir ha. 
Le geldiği teCı.>t>ilrle anlaşıimıştır. 

Adana. SiE!k~. Antalya w ha .. 
vaılils!nde de mardalina ,..,, un • 
sah meyvalaumız bü) Uk zarar 
görmüşlud,r. ---o---
J htikar yapan kahveci ve 

çaycılar! 
İşlek ıq yerleııı;d,k:i han k.a .. 

pılaruıda, aı-alıklaı:ıda 'e küçlik 
dükkldaııcLı kaıhYecil'.k, çaycı • 
Iı.k y~2·ı~·la.nd~r. h<..z!.ılarının kah
'\'e ·ve çay fıatı .. ,r.rt 4 kuru~tan 5 
lku.rur->a çt-k'-.·rd;ı~~&rı ve hileli k:...lı. 

ve, çay kulland kları B~le<Hycye 
ı;;kiıret oluı.rnıuştur. 

Bel.>diy"' İktl'Sa ! Müdiirhi;';ün • 
d<en idn alm:.'Cirn t3"'!elcre ya • 
pılan bu f at zarnhrı il'1til!dir ad
dolunarak M;lii Koruıııına ka~cı .. 
nuna 1?{1!'(' cc.~.'.llandı r1 1'T.2k üzer 
,".\'-i1cl:ll i LM'uın ·ı: i'.,'l' v .f,Xx:ekti r 

JIAB!'.BLEB 

ViLAYET V• BELEDiYE: 
* H~.dk; Del.cd,ye te.ııb!hlc..r.t1t ve 

sokt:kla.rda yJrür11~:1i ögretn • .f.·:~ Uzere 
a!~ler h:;;:ı:u· lamak U:zere llcled!y.c N~
rlıyat MüciUrü D. "r":şrc! Şcfiğ'n Helsli
glnde Be>led1ye :ı.1"ü.şa\·irlerindcn !-füanü 
ve N;.ıd;rin i!jtirakiyle blr kornlsyon 
lcurulınuştur. * B<"lt<Hye J\1: ıh:ı sebe f\lüdlirhfğil 
için yl'r.İ, l!"~t.Ar.~ ıp biıı: bina aranıl

ma.kladır. 

TiCARET ve SANAYi: 
+ Karadeniz yola ile yenidon şehri

tnia.e ıı:tlhim miktaroa benzin \'e pet
~l gelıni.,.~lr. * Dün K:ırad?n!ıdeı1 vt Uu :ne
yan<la Tra·bzond311. ınilhiın ın 1 tı'It0:rda: 

kayu.n. gelırı~"i:~r * F:aıt ~Tür: k<ıbc- Kom~yonu bu .. 
gı.m ·tc,p1aı1'ıc;;ktır 

MÜTEFERRiK: 
* Bc.·k!rkliyiindc- oturan Cfnıil oğ

lu Yusuf i§aı it~e l•ir çoban blr ka(' 
gtin evvel k.aybolmu!JtU. 000 NilL"il!l
fa.nt-n k'.re-~ ocağı civıır:nrla f:Oğukt.ı:o. 
donınu~ oıırak cescdl buluıınnı:rf.t~r. 

+ Yeni Deni •. yo'.laırı Uınum Ml)
dürU e-ıekli mirı!layl<'rclan B. Abdül
h<tlim P.alıncan dün i~ine başlaır.ı.5lır, 

[İş araıııa \ "C j~ ,·crın e nıektup. 
)arı bu sütunda parMrı: olarak 
neşrolunur. Pos-tn ile geliş sıra. 

sıoa göre birkaç kere tekrar edi.. 
lir. l\Iü~üllere ve dileklere ce,ap 
\"t'rilir.] 

• EDEBİ ROMAN No. 47 
ihtiyaç dolayısile iş arıyorum 

Gür..ec SJn'e1tler Akadet:""~i talebe .. 
lerkldenlm. A1ektep masraflarımı ko
ruyu.b1lecek az bir iicl'eUe herhangi 
biJ.• n1ü<~sese veya tic.ilrethanelerde, 
ır.atbaa \'e otellerde yınıcılı.k., haı·lta ... 
cılık tasnif vesaire işler yapabillrim. 
ieı>bında nııut.eber kefil de &Ö<>terebi
Erlın. Son Tlgraf Halle Sütunu Meh-
met ı<e-ı-r.31e müracaotleTi. 

• 
Gelen İş Verme Mokıuplı:rc Cebir 

run~uzuna Ye cBay-ı.n Şükran• a birer 
.a~cktup vardır. S..hJ.plertnJı aldı.rma.
lan mercudur. 

Çok lyi oldu .•• Ba,:k:ı zaro&n bir san
dal ge1.inlisl Sull\'i Beye borClUTIUZ 

oh.un ... 
Geınç tıd~ın ptıld:: 
- Çok tt~ekkür e<lodın, haınune~ 

fer.dicl~lm ... U~n de s!z~eri rahatsız 

elır.lş oldu~urnd. •n üzülüyordı . .nı .. 
B~a zan,;.ın. a.vni ~~nrl.ıt gezintL-;ini 
yap., b.llriz, dl.'ı;il ıri l'.1€ndiın. 

N·.ırL \·ıım::.ı, kı>~und~•İ s;-ati ay ı.şı

g.r:a dogrıı ın;. ~tı: 

- O hald€', dcdı, y;.ıp1lrcak t;ey, gi
dtrı )' + ~ "k .• 
Karıs .a dö:n~U: 
- ~C dergı.n kancır,.'1n1, lJ .. ~kil yU\>l

lacak bu· k var mı? 
A~ ltL1 yürliy<'r.-la·~·dı. PliıJ.ı s~pan 

yolun btŞ!r.a qcldller Ruavı reih; •. ade 
L:»:c<ll. Ter. ·'a yolJ1, nğ:r a·ğır, f ks·t 1 

d~rı-\('f.li , c.trl.c- dv .... u yürl:dü. 
G".!.z.~:ı1..1ri11n mi.iılk ı-;e. i geliyoı·du. 

- ll -

SU3\"!, ına.yosunu ı(ydı, rna\"i lıornQ.. 

zoou frtcrlne ııldı. Bal!tona çıktı. 
01.:uiz, bugün, her sabahtan dvha 

kalc.ıbJlıku. Sıcak ta ch;r.cten fazla ı d.L 
SuJ;rr, kırıtıks.ız, koyu rr.<.ıı.·i tft uzak.
tara ~cıJar uzanıyord't. nir bot ciev
rildı, .ikt gen<' ·ıı ~ularr.. gö.r.ü~dLi.. Bu. 
p1fıjın ı;e.sş.zligllli 1J,_,ı.an lCl!t h:\ıli'>e ol .. 
dı_ı. Bir kul1ka1ıa tı.ıf.\nı, denizin ü.>tün
de a:U.ler yapt~ 

(Dcı·a ııı \'or) 

Çıldıran Kadın 
Yazan: E1'EM iZZET BENiCE 

cinıı,yetin kaül!erinden ,biri ola .. 
ca.ktW1). Ned.'.ı <la böyle. 

Necdet sözünü bitiro>i(i zaman 
h•')JSt 'o:rdrn sustular . başlarını 
önlerine iğdiler. H"4J1Sinin yüzün· 
de şeytani .bir günaıh, 'hopsinin 
gözür,Je ze'baııi bir af ve mağfi.. 
ret niyazı yüıüyordu. 

Bundan sonra daha çok konu~ 
madılar, Necla da, .Mualta da kalk
tılar, ?Iiclil elini uızattı: 

- Allaha LSrr.Jrladık 

Bey. 
Necdet 

- .orövat't eiond:m. Affeder. 
.s~niz b:ra:z canını·7.:t sıklım. 

- İs!ağfumll"h. 
İk'~:ııın de se.sın<le rlk.kal. ha

relre!\<r;rıde zaf Yar. Muall:i hiç 
b:rşcy sö.ı·kmiyc.r. El'ni <le Nec. 
oete yermedi. Fültat, Necdet iki. 
~·nin dt: üzrjnd~ o .kadar .mües -
~ r c<lcı ki, biihaS>'il Neela ayrılır. 
kcn, ruh \'e hüı•yct:ıı-Oe senele • 
rin sinO.rdiği pcısı ,.e zchirı si • 
ıen bir z.'.ıf duydu: tcl:rar td:rar, 
hararetle. heyl'c~nla b:rbirleri • 
nin ellerini s,.ktılar, bardan çık. 
tılar. 

Mualldnın ba,kı~larında, d~rw.. 
~unda, yürüyüşünde, kıvrılışın • 
da bar;z b'r asab •yct. dalgalana 
dalgal.ana, köpüre köpüre ça~lı
:yan, c!~>erler:ni tutu~turan ~s_yan 
ı!lcV'Celeri ''ar. Hadit, çalak. Ş"· 
dit. 

.................. 
Necdctten ayrıldıktan sonra, o 

geceki bütün te<kJ:fleri redli<>tti • 

ler, doğru apartımana geldiler. 
.Mualllnıı1 asab:yet ve feveranı 
ocvam ediyor. Nediiya alıngan, 

daıll'" nazarlar at!uli)'Or, arada 
q,;r ;ıöyleıüyor: 

- Maşalla.h Necdetle aranız • 
da arl:k birşey kalmadı. Hiç ol
ma.ıısa ıbenim hatırımı sayarak o 
kadar ileryie vaım-amalı.ydın. O 
ne el el sıkmak:ia·rdı? 

- Aıman Mualla çok tuhafsın. 
Bu 'bdar ioot ,,,, ş:Jd~U <le ıık... 

hm almaz. Sen kabahati hiıç üs. 
tüne :ılmı,ı·or. hep herkeste arı • 
yorsu;.1. 

- ı'l'e k:ıbaha' var k:, ne ~rıya.. 
eag:m. Ben de bu adamdan hoş
:anm.)orum o i;adar. Hele bun.. 
ctan , l:ıu ~k.:amkl ~özlerini dınle. 
<hMcn s,,-:r:: bir doıha sözünii dın. 
.• mc!: d<'ğil yüzünü b'lc görm<'k 
•;'.c>nıem , Zaten n~re<lcn de kar. 
ııima ç;ktı. ş;ır.d:ye kadar arlı· 

P! Oüe unutınus!uk. 
- H<lk•• 'sın, haks:z. 
- !llç <le ha,ksız değilim. O 

<la scnirı g·~ .. bü 1üu kabahalı sa.. 
<le bana ~-ükletlyor. Saı;ıki, bu• • 
~ürlkil h:ıhmizd~ onun da bir his· ' 
Sfüi yok mu? Cepheden izinli 
,;el~ın 1 , cophe dön(Jşür.ü, bizi 
Tak>shl"de çevirişini ne çabuk 
unuttun. Kuduz gibi senın de, :ııe. 
."tim de üz-erime saldır>Şları az 
mıydı' Şıımdi işine yaramıyoruz 
da -Onun i.çin fcııı. oluyoruz. Eğer 
ı-a.~a sa~ o.sa~~dıı o va?.:vr• d{'\·arıt 

<.Dev;ını \'ar) 

Blnd staa ' ıa 
mfldalaaıı 

Y aun: Ahmet Şiücrü ES MV' 
Britanya İmparaıtıorluığıınun <'JI 

ınymetll ,b;,r paor~ası oıa" Hind "" 
ta.om müdafaası, ötuclıl.ıföeri İıl• 
giliızler içiın büy:fk kııo,gı mC'V • 
zuu o!:nıuştur. H'ncfotan :.tıd\·;e 

kadar İnrgi.ltı-reıı;n cHnde bulun. 
dl!ğu SEne\er rç•ndc il.."i. taraf'.2;11 
h:ıhHke~<e uğramıştır: $irnaid,. 
RIJS tt'lılikcsi, b.11Kian gelt"n A!• 
man t!'blikesi. 

Hin.diıs'an 1914 haııfbin ~ son:.:· 
r.a kadar Ru:.<yanm khlıı" s'r • 
den kurtulmı>ş bulu:mryordu H • 
kat harp!cn sonra a>yni tchJ;;Ae 
ba~ka ~c·kiJ.lerde mc~'daııa c'k\ı. 
Ve RL>5,Ya geçı:n yaz taarruza u·~
rayıtl'Caya kadar İL<gilrzle,r jrııı 
'bu S'mal tchbk>si• mcvcuttı.« 
Şfımdi İngiltere ,Je Ru,ya mi.:.' • 
tefik ' !rler Ve b~ı belirtdcı·'ne 

bo:kıla-zı.k olursa, bu anıl"-'iman•il 
sartları, 1907 a ılr:""mt'" ... ınır~ sarl· 
lanna benzc."-"'k.edır 

Bu defa Hl,~ tan dt;f:u<laıı '~ 
ooha büyi.ık gi •iocn b;r tehi k• 
-:.Le k:ırşt>la.J?n11ş.tır J, P~ tehıı .. 
kesi. Bu toh~ik-e lkiı ibakrmd:ın 
d@ha büruk \"e dı>'ıa clıcmnt1' .. 
yeti. ı,örünmcktcdh·: 

1 - J2ıpon,ı·a bütiin agLrlığı!e 
H~nd:sta-nın ;·olları ürıcr!.111:?' yü\r...
lenmi"":;tir. Fi':ıplnlcrc ve Born~.ı.' .. 
~·a :rapıl<ln tın. cı rt JllltT, 'bu -r:~.,;,1S 

t~, ,,bhlise yard:m nuı!hly~tirri,e 

gôrfacuyor. Bura;aroan ha.m nLL>'1 
de ı·c p< trol ala ak S~a.uur·u 
dü.. ... ürtc:r'k, sonra k~.r r. dan B ·r .. 
maııvava g<><;ecc • ; gb' i, der-'zdetl 
ele H nt Okyanusuna \'aracaktır. 
Bu, mrııd sta" 'a dı~ardaon gek'n 
tohlıkrd'r. 

2 - Japonya. scr"'fü mille'.t'· 
ı'..n 1rnrtuluşu prop:ı.gand2;ını. ga
Y€'sin-e \'"arma.k ı;;iıı kullauın::«k • 
tadır. $imdiye 1rnd.a.r ne Ahmr't· 
yanın, ne de RU6y~:n .ı el:rı<lc 

bö,vlıe bir pmpaı:r"'i':ı •k.•,·ı.:·u 
yokt.u. 

Bununla bember. dun·m ba • 
'kımı<l'!1a-n lodkik -cd/'nc:. bu tdı • 
likenin de gL<ihıdüıgü rı<adar bc'
viik otına.dı.ğı 2Jnlaısıhr. J34'Cn)11 
Henüz Hiııd·;t;ıa.non d..; ktıpılanrı3 
bile va<ll:lmamt?L.r. Han>uki roiı' 
kıt'a büyüklli"iirıde olr·nbu g r~ 
,.e z"'ngin memlrurot müdafaas:ı 
bırakılnuş doğikl'r. Geçen a.ğus'Oi'' 
ta Demeçte- bulunan Gcr.ocral V~· 
·.ıel, Hhıd',•t-andalki !km·ıoe.tler:n 

uyısını yedi yüz dH bin olarıt1' 
.göstnrm;~ti. Bu scırıen ''!\ lbasJa,n • 
gı•çlarına. kadar <la ıbu sayıu'm b;f 

ımi1'Yonu bul~ca~ı İıı:gilteredcrı 
lbilıdiri!mişti. Bundan ~ka Hiıı· 
diistan, kcnfü o"Clı>larınıın vüzdc 
do1csaıı ihtiyaeını karşıhy~on ıı:ı:r 
"""'"Yı mem)fclret ha\i.ne gelmi.;,:
t'r H:rptt·n e\'ı:dki zamanlarda 
ihmal edilen Hfoo'ı;tan sana,·iı 
ve hele ıh:uıp sanayii, harptoı 
s<>nra ı;dk cabuk g<efism!ye ba~ • 
l~mıı;tn. Hi,rdiGtır.<la senede i'<i 
mılyon ton c~lıik lsti.OOal cdiii • 
~·or. Şu ha ide lbeış c.eneden • 
heni Çiııde döğü.ş-tükt-cn son • 
»a. var ikuvı«et..n> · sarfodcr,cl( 
sonra, Yar kuvvcFni s.arıfcdcrd< 
H'ındistan kapılarım zorlıyabil • 
se d~hl, Japoıl\'Rntn !böyle ge • 
rriş v~ ;,yi müdafaa e<J:ilmi.ş b;r 
~anayi .ınemleılret1ni· iı!ıtila <ed<' • 
lbı lmes: kıolay i.ş ~>lc!ı.r. 

Jıt4X>ny<ayı 'bir k<rrtarıcı olaral< 
kaıışılıyaca!k olan Hirıtnter.n dt 
zaımeıi;}diği kooa.r ccilc olma<iı·[;ı 
cmnty-0Ue söyle11Ebilir. 

Biri!"i.zi."DEgoı· 
t1•pımrzın 1 
Sırra kadem basan 
Pirinç ve Bulgurfar! 

Bt,1ikt;..._ ve Nuru<. ır: ın.yede o
turat: iki okuyucuıııu.ı:da.ın et ci.· 
ğırr.tz bir nıektuvta ezcüınle: 

- enir le.aç gündur bnkk .. Il;;ırı. 
clt-.tr sin.de hu!ım:ın ('uval çu~1ı 
pirinç \"t bulgur Jırro. kadcrn b~ ~"· 
tı~.. Ha-4buki daha pek az. e\'\,'t'.'! 
bur.l~rda çuval çuvaJ pirinç \'!! 

bu~ur ıne\·cutlı.:. Bıınlarıa ht:-p ... 
nin t•!T iki gün t 1;i de salıht:od ğt 
muhPkkaktır. At'ahtı bunlar re 
oldu'? > dcnilır.ektedir, 

SON TELG11AF - Filhalt!k" 
.s.n) za·nı:ınln.rda ekseri bakkal· ;Jr• 
da ı;ı,!rJnç ve bu~ur bulunn:J.'" 
n:: k~adır. Toµta!:cılar ; :e h~ .: 
kall~ra r.'untaza:rıar, s;oılı yııpl : .. 
larını iddia ve bt'yan C'tın<'klcr 'f"• 

ter. Bunlr.rın ri\.kloııınıtoıı t!•tıı:-sl 1 "" 
ı e kal : Fi:ıt P.Türıtl;oıh1! Konı ~ .. 
ronq h a.kiki korı!" ter \'(' araı1 .. 
tar .l "pına, :dır • 



(Bu yazının m~tinleri Aı.adolu ı 
Ajansı bültenleriudcn ahnmııtırı 

Telhis eden: A. ŞEKiB 
lvlACARIST AN VE ROMANYA.. 

DAN DAHA BÜYÜK FEDA. 
KARLIKLAR İSTENİYOR 

Rady-0 Gazcle;ine göre Kont 
Ciano'nun Pc,;te ziyarNi hakkın.. 
da. veı·ilen rcruTii .rrıalUmat, buse. 
y.-ıalin ışbtrligini saığlamla.mak 

iç n ı•apıldı,;t ~aklin<lcdir. Fakat 
K<Jnt Ciaoo'nun Alman Hariciye 
Nazırmı takiben Macar h«!:1.umet 
merk<:zine gibl'rn!Si Mihverın Ma. 
caristandan lıaZ! tal<;plcrde bu. 
lunduğur>u göstı!'mıoktc<lı.r. Şura. 
sı mahahık.ıktır ki, Rusyan;n 'lx•k. 
lenilmiytn ır.ukaveır. Ai, hatta ta. 
a:rruza .gO<,'Ill'ek kudretini göster. 
mesı kuç"k Mihver ortaıklannı 
zor bir duruma sokmuştur. Bu se. 
bcpk şinuli !lla<:anstan ve Ro. 
ımanyadan daha büyük fedakar. 
\ıklar iı;lrnitdigme şüphe yo.ktur. 

BEHLİNE GönE YENİ 
lWRUPA 

Avrupa mücrm.lcrini cezal;.n.. 
dıııır...,k tnc><l<'Sini muz"1;.cre ed<n 
Londra l<~nferansı, Alman Hari. 

ciy<- Naz.rlt~ında söylendiğine 
gore, bu mc-vzu ciddi bır 1ronfe. 
raıı ln mü ·tllu: 1 . .1 • 

4 
·• ·--c.ccrıne esas tcşkı 

t·iınııye kırfiy.en değmez. Bu mü. 
na:;t betle rnüst _ ,_,_ -1 A 

" """"' vrupan ın 
Alınan ceph sindon .. .. .. .. 
h 11 ' gorunuşu 

ıı- »ında·ki soı uJ 
~ an suallere bu 

Macaristan \'e Romanyadan 
büyük f-edakarlıklar isteni. 
yor - Bcrline göre yeni Av. 
rupa - Şark cephesinde \'a. 
ziyet - Uzak~ark harbi. 

hususta beyanatta bulunula:meya.. 

cağı cevabı verilımi§tir. Zira yeni 
Avrupa hiçbir z,.man sun'i b.i<ı· ya. 

pınm e.<E1'i değil, ·b;r bünY"' tekB
mülünün netictsi olacaktır. 

ŞARK CEPHESİNDE VAZİYET 

Alınanlara göre, şark cephe • 
sini'll cenup kıesim:r.ııe RuslaTın 

birçci< hüocwnları piklkürtülnıiiş. 
tür. 

Sovyetlere göre, mıerl<ez kesi. 

m:mc Maloya~laıveç'ten Ka • 
luga'ya giden demi.cyıoliı tama • 

mile Rusların elindc.dir. Savyet 
kıt'aları ik·ri h.ı.re!kete devam 

et.miışrerdir. 

UZAKŞARKTA VAZİYET 

Jaıponlara güce, FiUcpinleıtlc en 
nıi.i:im mWıareıbdor Olaııgapo 

1iımanırun 20 :lailomet-re cenubun. 
<la Baianga yarr;,taıdasmın dağlık 
<bö!gelerlnde cereyan etmektedir . 

Amer'ıkan ve Filipin kuvvetleri 

yarımadanın şark ıkıısmının mii· 
dafaası .içioıı. büyük gayıretler sar. 

fed·iyorlar. 
Mütlcl::lckıre göre; gaoobi Ma • 

lezyadıı İngll'.z kıt'aları gen' mC".·. 

zileore d-Oğru çekilmeğe devam e. 

<Ü}\'.lr, Bornoo ariasıooa Holaıırla 

lut'aları Sara\•ak • Borne-0 hu • 
dudı.mda harekete gcçnııi'şlerdir. 

El m k Karneleri 
(1 ııcl Sahı ~~ Devam) 

c Apart• nanrın11Za pazar gu··. 
ka:ı rıc • t ua~=! 1 an nrcmurlar ge .. 

J< ı-ek her k.tta vl'rdiler. Fakat 
her nrx!mı b' : • 

1 
· sc ız.m kata ugrayan 

c.ınodı. IIa)bıA; h<yannameyl 
1 

.. k nde vcnn••t " 6 k b . ~ ..... ç.ocuı a. .. 
•la»ytm. Dün 5'>oıı;ili K-umk 
:"ial11ye Müdürlü'Ci"~ ·· apı 

n •-.: muı-.acaat 

':ttm. Çok kal,ıbalıktı. für tek 
''l(ımur ko5.ıntt~tardı. Karnekri 
:· ~~zty<>r, l_-:ırk s obj'•kH'.\'Ordu. 
. ılec.ıuL"en gırn,y.~ ~ D" d-

l ..... -u ·ın. oıi. um 
.\.kş~m giföm. Y .ne armi vaz'ı . 
ı·et • H · • \ ··. er s~m!tcı bc:\'anname ı·er· 
·~tırr, ~ va'" .1. 1 • 

'.' 
1 

-.. ~ mnU'llş aır bulun<ibilir. 
.... un.~p·ı ..,........ . . , · ~.an d<kl"l>te a lm ı:.k Na. 
.'! \"('o('l'ıi<Jk· " . · ı murncant >büroların. 

a ~mur sayısını cog·aıtımalı bu 
ure'l·~ d 'k · 

, !! - arnc n ~ ~'\!11 bV. 
1:1r faz.a hckı l·ı · hn c ' m<i<kn ku.rta _ 

· 1 ~ilYt7..• 
Dı~cr b' r .,_. 

., · '"'ı semtten <k ya • 
au bıı sl!.;)>etk·ri alJıkad 1 

ın ı'<uarı d'·kk • ara • 
·~A • ' at ne lo:ıoyuovr ye 
H""·n u . ~av . .. . ıntıı tak\~r,l{e olma 
na~::ııı t:en tyl ,·o.ru,. • • 

'tTN't "· , ŞUREO.,ER AÇILDI 
lfrnüz kaı·nc ' 

ın ı ? m~n-nş ol·,nla 
' <-~k.srz k1l ~· .. • ı\;:ız· ... ,.ıı 1 , n~rr .. alıaı f ıV"ın 

'> ı1o.era" ı·· ..... , , . .. cı tn a:k..ıı;;am fbu 
ata rJarok.ıı k·. . -, n . 
lt :Jlunmı•~' a.~.esız c.,\:·nıek tc\~ .. 
be. . • ...., ur. Dun açılan 200 

;< ılavctcn b şu • "f •<'mtlcr00 11
• sabah muhte-

,. rı... . ve m llkn""'. t 
, ..:rı açılmışhr. ~·" sa· ış 

Ha\!, inl;zam\a !tr 
.L,bc le.re mu." ~ 111 tara ve bu 

. r ... cı.at ede k k 
.1c..,.,.i k.cstirınekte . re ... ar • 
·l>aıkta.hr B ci.:mcg:ıııı al. 

. u su ,ıı.., '·--
al'llk tamaım•Le ; e"<.ı..,k işi 
lnılumnırkt•-' nll;,ama g!rmiş 

r.\lf'r'. 

BÜ\iİK'\DAD,.\ 
, A~~l:rr da ckmak . . 
.evzıı "'İ •w ı... lkarnclenn.ıın 
"" •-t rvua-r .. r ıı........... ..ıı 
·?"\"kdin ve k ·-ym<•'<ıımı B. 
li .. aza Ba""-:..t ...... B 

U'Jl•y'niın ki • ~"u ..,ı . 
a tgı değerli !ıcdbir. 

Yarın 
Akşam 

lwle her kaz:l!ya nümune olacak 
b;r mükenınH!lLy<'lle yapıirnı.ş • 
tır. Adala.rda katr>e almamış kim-
1;e kalmannış g\b;dir. Ya•n12 tıi.r 

kaç ballkçt, bcıkiır ''ardır ki bun. 
lar d3 muvakknl<'n Adı:.<la lıu!ı>n. 
.ma.kt:ı.dırl.ar. K•:ı m:ı.kam ve Ba.ş· 

·1'.fıl·lb"t~ ·bu mE>atsin.i takctr<·c k;:ty· 
<kdiy<>ruz. ___ ,__ __ 
Kasımpaşada bir 

ev çöktü 
Kasıımpa~ada Yaıhya:klı:lıya ma. 

nallesinde Altı<>caklar s()kağın. 
da Col\ K . nıımHe ma"1f ~aıh.- n 
'C\'inin ön kısmt çölrolüş, yl'krl
mıştır. 

l ng ilterede hava 
akınlarında ölenler 

Londra 15 (A.A.) - Dalııili Em .. 
niyet Nazırlığı 1941 i!k>kfrııoo aıyı 
·mı:fmda B'rh:.~!k Krallık topn:ık. 
!arı üzerine yapda.n &'k 1.nlarda 
~4 k'~'nir. öldl•gunü haber Yer • 

moktt-O''r. 55 kişi de yaralanmış 
ve hn-str.·nı:"Y'C yatırıl:mrştır. 

1 GAiP İNCi 
GERDANLIK 

Bulana Mtllifat 

.. 
İkinclkanu:mın on üçüncü 

salı günü gecesi s~~\ s~<kizde 
Maçka Teşvi!dye .karakolu 
cirnrında "eya 51 nıımaralı 
birinci nıevkl Maçka . Bey112;t 
trnm.-;ıyırı<la b:r ind geı:dan.. 
!ık gaip olmuştu!'. Bulanın 

Emlftk caddesi Pekin Apartı. 
nıanı .kapıeısına getırerek mü.. 
him miktarda miiıkitfatını al. 
mas~ 

Sineması 

1001 ontrikalar r 1 . 

: C A M 1 L L A ~m~. ~ş~ sı};: tehlike ..• 

. . . GUSTAV FROEHLICH 
gıbı ıki b" .. k 

uyu \'c kuvvetli sinc..'1,a yıld-.:ı 

G. i z L'i'''""V'A z i F E 
ib r~me()'r devir olan şaheserı takdim ecııyıor. 

~ .... ~r~a~ım~-~~~z~:~~~r~vrc.ıe.- :':tııı~fClill~~e~;112,,.~B~=~~~~~~.i: 
Maarif Matbaası Müdürlüğünden : 

Salın A1 ~nacc.lıt Beh uı er ~ıc Tutarı l\fı.;vakkat p•y •k· 
Mlı.tar Kilo Li " 

-- ra L. K. çesl 'iO 7.5 L. K. 
ııu<:~llrt sicimi 

50
1 
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... uma gunu ttiat 14 e ta!tk edil:iiği Han olunur. 

JAPONLAR 
Lampuru 

nasıl aldılar? 
Toh"yo, 15 (A.A.) - Nişi • Ni~i 

gazetesinin Malezya muhabiri bil. 
diriyor: 

Ktsala Lumpur'un suıkutu Ni. 
ş't>a ve İşikaıva birliklerinden mü.. 
tC§Elkkil bir Japon piyade müfre. 
zesinin cesur hareketilc hissedilir 
derecede tıııcil 'Edilmiştir. Mu\•ak
ıkaten bahriye neferi halinde ge.. 
tirilen ıbu Japon piıyadeleri 3-0 ka. 
dar tl'kn~ binerek, hiçbior harp 
gemisi himayesinde olmadan ır.dı.. 
taplı bir gecede cenuba doğru sal. 
dnmuşlardır. 

K:sala Lumpur'un cenwburıda 
ıkaraya ç>lomaya muvaffak olaraık, 
ovman i.ç'..nde d-Ort gün sü"en ç-cb'n 
ıb'ır yüriiyiJ:ıt·cn ııo.n·ra İngilizle • 
rin geri hatlaTına bir baskın yap. 
ımı:şlardır. 

Birmany aya 
akını 

hava 

R~ngon, 15 (A.A.) - Ne;redii<n bir 
iebllgae deniliyor ki: 

Biırrr.3'1lYa Cenubu-nd:ı kain Ovoy, 
ciıört japon tayyar\)$! tara!fıııdan b0m
ibJlılnın~hrr. H::ıs.ar ve telefat haberi 
v.c:riımeyor. ---o---
Japon tebliği 

Tc.'kyo 14 (A.A.) - İ'll't'aralor. 
lak umumi karavgiihının tebi.iğl: 
Havay'ın gaVl.ıtıu!aki sulıarda bir 
Japon dcn!zallısı 33000 tonluk 
Lexin.glcın hpmde bir .Aımvrikan 
tayyar~ g<mı.i1'in0 iki torpil isa • 
•bel etbirmişLr. 

- ---o---
Maaşlara zam 

k anunu 
( l mel Sahıiecten Devam) 

3379 ve 4140 Sll)'ılı kanunlata tev. 
f>kan ge<ilK.lı etoaşıarıa takırr.oa. 

şııaxu ve d<nız gwiıdi s~'>lıayıara 
verılen ayhk mlı;ııarlarına ( iatı<lL<l 
Z1"Illları dahil) , 

Mtl."kczde ıstJıd::m olunan ·bari. 
ciyc mesl~A. rr..emurlar;na ;ı;ıız sa. 
yılı k::.nun'11\ 5 inei nıaddes;ne 

tevfikan .temsil tahsısatm , 
A>kcri .mektep talobesile erat 

maaşların ın &.} uk tuılarlaTına, 
Mıktan veya azami haddi ka. 

nunla tayin ı;.ciilmtş olan yevmi .. 
yeler (harc.rah yo"mlyeleri ha. 
riç), huzUT hakları, ders saati üç. 
retle,.~ i.ş saatleri dı.sındakıi mun. 
zam mesai ü.cr.etler ~ maktu üc. 
rBtlerle ücret yer .. ne verilen aida. 
tın aylrk mlkla.rlarma köy mual. 
limlerine, zat rr:aaşlorıle (yani 
t.okaüd, eytwn ve eraml! maaşla. 
•rı) <lu n;aa.~lar yerine rr:t:ayyen 
ayl.ııldar nisbelindc toptan ı·crııcn 
lıkıami) eler~n ay1 tli mi1ktariarına 

birinci madde mucıbmce yapıla. 

cak yiizde ~O ve yüzde 15 nisbe-t. 
!erinin tayininde aylık tam ·islih. 
kakları yukıinu ve bu nbi>,fü;r 
göre fiilen verilecek zam mikta. 
ı .nın hesaJbında \~ergı tevkıi-Iatı ve 
tekaüd aida·tı ç1kt,ktan sonra kes. 
ibolunan hakiki mi·ktar esastır. 

Z:;.ı.:tı ııisbt ı;nin tet;·ın-indc <Jr.·L<'İ1te. 

lif istih.kakı o lanların h<!r istiıhka. 
lkı a~ rı ayrı nazarı ıtibara a·hnır. 

1500 ve daha y.ukarı r5kımh 

yerlenle .bulunan ®imi memur. 
!ara her yıl Ttşrinievvelde başla. 
ımak ve Mart nihayetine kıı<lar 

devıı.nı elımek üzere 15 • 3-0 lira 
arasında yakacll'k zamnn verilir. 
ıBu kanun mucibince verilecek 

zamlar hi9brr vergiı:~ t:l'bi olma.. 
d.·ğı gi·bi iborç için de ka'bili ha. 
dz d<i:ildir. Açıkta olan memur. 
lar da •bu za-mına tiıbidir. 

Tekaüd, dul \'C yetimlerin Şu. 
lbat ayına taallıik eden bu zam. 
!arı l\'!artt~'ki üç aylık istihkakla. 
rın:ı. eklenmek surc:tüe Mart ayın. 

da verilecektir. Zı;.m layihası ı Şu. 
ibattan H.ıbaren m<ri olacaktır. 

Ve yar:n !lkcUste görüşülmesi 

ÇO'k muhtemeldir. ------
Beşiktaşta heyelan 

( l Wci Sahih.~cicr Ue\·am) 

s:lc tt•h\lkcli bir vı:ızbyete dü.ş • 
mikslerdir. Ç:ıtlıyan toprdd'a.r 

lher an gitl 1kçc bostana <loğTu 
kaydı,ğL·ndan d~r.::ğı·n büSbütün 

yıkılması tclıLlh>t mneullur. Bu 
tı>kdirde hı:tvai k:rlılo:oı- yae dü. 
şecek, ~k i~lek olan oo;-aJdaı·dan 
gaçcnl~rin üzerin-e iısabc ile on • 
1a.rı cereyan çarpması -suretile 
ölüme götürecektir, 

El'!lkki·k İdarcsinfrı Ye Bele • 
diyt'nin dcI'ha l tedb«r alma-sı la. 

(76) 1 12ı::.11d.ı.r . 

• • 
Iran ve Irak-

• 
taki lngiliz 

kuvvetleri 
Londra, 15 (A.A.) - Resmen 

lbildirildiğine garc, Irak ve lran. 
daıki İngiliz ve Hint kara Iou.vvct. 
!eri, Orta Şarıl< Başkuma;ndaru 
Aıııchinlcek'in >kumandası altına 

verilmektedir. 

100 b!n A lman as-
keri t ehlikede 1 
Londra, 15 (A.A.) - ScNyet 

Rı.ısya:da Rı>s kıskacı şimdilik Al. 
manlar taraf:.ndan tutui:maktadrr. 
Mojaisk civarında bu.lunan 100.000 
kadar A1mal\ asloerinin vaziyeti 
gün geçtikçe kararsıı:laşmaıktadır. 

Kalin in A lm anaar· 
dan ahnan yerleri 

g e z d i 
Mosk.ova, 15 (A .. A) - So.vyeot. 

!er Şurası Reisi Kalinin'in hafta. 
başını, kenıdi adını taşıyan şe4-ı'ri 
ve Almanların yakında tardedil
dlkleri bölgedeki müteaddit mev. 
•kileri zlyarc't ett>ği Moskova rad. 
:.'Qsu tarafından haber vcrilme'k. 
tcdir. 

Felemenk borneo
sunda yeni bir 

m uhareb e başladı 
Londra, 15 (AA.) - Felemenk 

Hmdlstanı l<1t'aları Sınvıi< devleti 
hududunda \•e Felemenk Bomco'sun
da yenl bir n1uha~e tut~mtL-ılıar
dır. 

Çindc japonla.r, Kanton Ba.tıs1nda. 
yen~ bir taarruza haşlam~li'.H'dır. 

japon!a.rm Ş~ngsa muharebesln<ieki 
byıpları 45.000 ölü \"C y:ı.ral1 tahmin 
ediliyor A1u.harebe meydanında tak
riben 23.000 ja.pon ölüsil bulutırnUŞ
tur. 

Deniz tezgahların· 
da iş faali y e t i 

NE''"Oı'k 1:; (A.A.) - Pasifilk 
<lendz ·inı'aat tezgahfa.rmda ça:lıı. 
""" 55.000 işçi ve sen<likalıarı, is 
hdlasının m:m rr:üdafaa sipa~~
leri içın, ra~ılasız 24 saatli:k. yedi 
güne çÜ<'arıhmoo'ııa 1'3va:- vc.r • 
m'.,;lc-rd!.r. 

Harp vaziyeti 

NİÇİN VESİ
KA KONDU ? 

{Üi:ıju11..cı:erten tle·, am) 
ilave buyurmuşlardır: 

- İnsantıgın 'e banşın ş<n yu. 
"·ası olan '\'atanuıuz kahraman e\·. 
!atlarının omu2larında şerdle 

yu.kscııyor ·" 
l\'lenılC:.Kctiınizio insanlığın \'e 

barışın şLn yuvası halınuc vo tam 
emniy<t içınde bulu.nu.p devam 
etmesınde ııu1Ji bütünıugti.muzun, 

mılti şuur ve ıdrakınuzm ve bile. 
rek zevkle iıa. t.tınck.tc olduj;unlw: 
.her tuı!ıı \'alanperverlik v-0 feda. 
kit.rlığunızın t~ıri ~phesrz ol... 
maltla beraber l\lilli :;>cim dahi 
ro.lıberlıgıode hii.kumeıin tuUugu 
yolttn, itttJ~ap cdJndLği ta,·ır \'C 

harekctın dQ biı·ınci tlerc'Cede il. 
mı! oıuugu mııbakJ;.ak ,,., aşıkar. 
dır. .L\1c.ınteket .Jl1ız1n •huzur \'e 
eınniyct cenneti. oımakta dt\·aıu 
e<lip gıtmesi dauua en kuvvetli 
mesn.uıni milletçe ve d•vletçe 
ittihaz olunan .karşılıklı ve tam 
itıınatlı hattı bareAetuıi dik.kat, ti. 
tizlik , . ., alaka ile ınahluzıyetin. 

den alacaktır. Bunun içıodir .ki 
harbin ne vakit bıtlc:eği ve cıunya 
düzeninin nt şekiller alacağı belli 
olmadığına goıe bwruıııctın ek. 
rncğı karne ile dağıtmak sııretile 
akuğı tedbir df' herşcyin ba~ında 
h<r türlü ihlln.ali hcsaııhyan ve 
ona göre tco.oırlr.ıımeyi gözden 
kııçırmıyan bir basiret \C ıhtiyat 

teulıiridir. Hepimiz ayrı ayn ili. 
raf ve kabul etmel';,·z ·ki, evleri. 
mizde, lokantalarımızda, şu ve bu 
<ığlcnti ve içinti yennde hergün 
C.raf ettiğiıni:z •kalmış, kırıntı, iç, 
bayat. nev'indcn ekmeklerin tu. 
tarı en aşağı 200,000 kişinin bir 
gilıılük ekmek ihtiyecını karşılı. 
) acak ııisbetic çoktur. Kart u~u. 
lünde herkes muhtaç olduğu nis. 
bette ekmeği alırken bn israf da 
önJ. nmiş \'e dc\•le.t elindeki buğ. 
day stoku o nisbttte arhnıs ola. > 
caktır. 

Kart usuJiinün ikinci bir iyiliği 
de her türlü mülahazasız "'ndişe 
•·c tehacümii ;)nlomek, bir k<re 
daha fıranlar önünde lüzumsuz, 
manasız ins&n yığıntarı t<tplan .. 
ınasnıa ınBni olmak olmuştur. BcL 
ki ilk g ün ler içinde teşkilatın 

lam kurulabilmesine kadar tektük 
küçıik aksaklıklar olabilec<ktir . 
Fakat bir defa da mu! ,.e nizam 
en salim şeklini bulduktan sonra 
muhakkak ki şehirli "ntandaş için 
kendisi ne tahsis olunan miktar. 
daki ekmeği a lmak ra1ıa tlığııım 

en biiyiiğünii t rşkil edecek \ 'C fı. 
rınların önünde bekleınek, i ti şi p 

.kakışm.,k gibi arada b ir k-0ndini 
gösteren sebepsiz ve manasız gö. 
rümlere ynr k•lnuytH:aktır. 

ETEM iZZET BENiCE 

(l lncl s .. hireden Devaml 
ciddi taz:rik hafifl('tHcıncz. j<l"P()nlan 
cepheden ıkarşılam:ıktansa, Siyam'dan 
geçen kara tnuvas~laır;ınt ~hdit etm('k. 
ctaha müessir bir harekcllir. bo1are'!al 
Çrn • Kay • Ş.k ıaponlar: blr mağlü
biyele t•-·ğ;r .. tııu~tır: bun<!.dn son,-::ı Si- J========= ======•I 
yam - Çin hudujunda loplıyaca;lı GÜNÜN İÇİNDEN: 
ikuY\'ctlerle j::ıponla.rı Şimalden Ce-
nuba do~ru ıaeyik etmesi boı.ıene. Ah!ik ve mahalle 
bilir. 

Sarhoş bir genç 
(1 nci Sahifeden Devam) 

N:şan·ca c',, arında otu,ran Sa
dık .:smindc bi« genç Pu:han a. 
dır.•da bir k!zla n:~anlar.ını~ fakat 
altı ay sonra ara la:ır.da k~·vga • 
!ar 'ba~lc::ıtnL~ ay.ııtmı!"ilardll'. 

Bir müddet d1rgın duran nişan.. 
lılar tekrar barışmı:şlardır. 

Dlin aoksam yoidan geçen Sadık 
Perlhanl:ı · karaılaşnı><;. la kon l<A?n.. 
d'~·lni görmoycn grn.ç <kız ıloenar 
.kah,·eye bakmcılhl'. Buna çok kı. 
zan Sad::k da: 

•- Vay ornda dostun mu var. 
dı?.• d iye iozıcağızı dövn:ıü,tü r. 

Po 'C1an eve kaçmış Sadik cb. 
ıdoğru bir me)'hımeye g'ıd.erelr. 

bir m•ktar rakı ic;ım~. oradan da 
n:ııonlısının evine gelmıştiır. 
Perih<ımn an'll'6' ·kapıyı açmak 

istemE"m:·şse de bilahare a.ı;mcj • 
tır. El'an horsınt a!amamı.ş olan 
Sadtk ycılrnrı;a fırhyHak bıça • 
ğını çckıp Perllı<mt 'ffiL,htel'-f yer. 
krlııdcn yı:.ıa!am-.şttr. 

Sadık bundan sonra: ev4idım 
kurt:ırmalk istt~'t'n Per:ilıamn an. 
ne,.'.r~ de hiicı.ım etmi'l onu da 
b!·rkaç ycrinıden ağır su-rette ya .. 
Talamıştu-. 

Yaralılard;.ın kadııı Cevmh • 
poo;a hasla.~inc kialdınlmı.ştı.r. 
Ssdı.k tululmu."J'ur. Perihan il>e 
bu sabah Hasoki lıastafllliin~ 
CHmi ·1 ii.r. 

iki azıh kafi 
(! .. el Sahife~ Devanı) 

<>lunmu<itW" 
D~ğ~r taraftan Lülc•bu,,ga.zın 

•:umsa't köyünde Ya·kup ;sm-in. 
de b'r mııalllml köye gıJderken 
yolunu 'b~kleyiıp paraşn;a tamaan 
Jldü·rcn Kayabclldi köyür.den 
Hü9mm H~daz adıT'da bi·r kat.il 
de Kırklareli lıükl.ını<"t mt'yda • 
!ll"tda asılarak cezasını ı:ıulmtıŞ. 

tur. 

C 1 inci ~alıiieden Devam) 
geı;erY.1.n, biıllienb:re p:;rdestisü çe
kilir. B:•ştnı ::<'\"irince annesiyle 
burun buruna gelir. Kadın :;;orar: 

- Nereye gid yor-.>un oglun1'! 

- Birisine b:,. hro'ye götürüyo-
rum. 

- Ne he-d.!yc3İ bu? B·r düSün. 
mü var, yoks:ı bir yıl dönu.ı:ü mü? 

Ce"\·ap verm~Lne imkAn okaln1az. 
Zira taın bu sır:ıda s3;;;:t başı gel.. 
rr~:"Ştir ve €Çalar saat• vunnıya. bi.~ 
tar. Kadın ~i r,<'kar. Zlnı bu .,.aat, 
onun yılbr.~ı hM~i olarak o,ı.tlu

no vcıxiiğ! SZ!attir. Oğlunu alır, e .. 
\·!.He getirir gahba.• 

Buraya gel!nce muharrir. hika .. 
yenin kabra.rrıanı:n:ı ~tiyle bir cünı
le sarfeblirir: 

- Ve böylelikte ben dört aydır 
yüz.ünü gönnedij.tm :-nnemlc bit" ... 
li~te ~·k.şam ycıneğini ye?ll.iye mec. 
bur kaldım. 

Ber. o z.aıuaniti kaıfaml.a bu cüm ... 
le uı.er)r\d(!: <;<>k duruıu;; \•.e ~öyle 

süylenmişti..ın: 

- Bu n~ıl i~? Anr:.e .• ini dört ~Y 
görm€nıi, bir evlat lJsa\·vur edi
ılebUit· n1i?. Ana hasretine dört ay 
n:a~ı.l dayana-bilı,,•ş bu evlat~ 

Gel zarr.an, git 7.atr".atL .• Bu h[t
discnin nasıl t:ıbiileıti:;:ini ben de 
anl<:.d.ııı. 

s:r dc:f.a~ltı:da ı:nr..err.l on bir yıl 
gi'Jrerrıcdim. Bir dcf;j da üç butu\t 
yı.l. 

* Aile kadro!arıınıztn. kaTı ·koca \-e J 

çocuklardaıı m..rrt?kkcp olnuı;:;t ve ı 
cdk çocuk leda~ik etnı-a~en kor
kuiması rr.odaısı devaın ebtıkç.t:, 53111, .. 

yorıım, nhli\k kayıtlar.na y3n ·bak
mak hi.rr.ıJri artıı.caklır Ne-rede o 
çi.!lcr çl.itcr kaynaaah, uç görüın·· 

celi, ikl bacanJk1t, eltili a;;l;ı f!V

lcrtn1b. ... 

* Bir Lçtimfti sefalet olan apartıı.. 

man hayatına nihayet ,·ermekl(', 
eskbi g:ıb1 doğ<i.)ğumuz evlerda 
,.aşa.yap ôlınek a~alethı.e kavı.ış

maic'.a ı·e 4vat:ındaştarı de;i~n e7. 

n~::hrılle» loer kurabil:ıli'k pret.tı.hn.e 

ul<EJ"'nıoı~l.:ıı hr.Hc:lit•ü~l<";.-ek: h.r da
va.dır uu ahiilk daı.·.ıt;;,ı, 
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F1·~·••·~~:tNJ:...:.ma- ~ ... ~...: a ltCQBR~azszı ' 
~~ Senenin en yeni ... En heıyecanlı .. .En gÜ2l<!l filııni 
~ A 

t- Bu Akşam L A L E Sinemasında 
~ 

~ 

~ 

CLAUDETTE COLBERT - RAY IUİLLAND 'ın 
yarattığl 

: AŞK Doğarken : 
~ 1939 • 1942 seneleriınde geçen son dfuıy.a vak'aları, İspaırya mü.. ~ 

~~ cı>dcle.i ... Paris'in işgali a-rasında yaş:>nan en büyük bir a~k ~ 
~~ romanıdır, • 

1 Bütün İstıın'bul gözlerinde hayret.., Kalblerinde heyecan... ~ 
f~ Duda:kfarında takdir ile bu filmi aJkışlamılktadtr. • 
~1 Yer bulmak için numaralı ı•erlerinizi lutfen edı:endtn kapa. • 
~ tınız. Te 1: 43595 • , Gedil<paşa 

TURAN ve AZAK 
Sinemalarında: 

KADIN KALBİ 
S Ü L E Y Jl A N N E C i P - E lif t N E R 1 Z 1 K 

TÜl\kçe sözlü 

Ayrıca : L A 
ve arapça şaclulı 

G o N G A 
Dansh, Şarkıh \'e Eğlenceli Film 

Bu Akşam Ş A R K Sinemasında 
Güzel ve esJ."a·rcngiz , .. ,.,"Ç'lı-ul kadın... Sa!ldetıe susamış ve ırşkı 

için çırpınan kadın ... 

SY BILLE SC HM ITZ 
ALBERT SCHENHAİZ ve MARİA V. TESNEDY 

i~ beraber yarattığı ve bir kadın Loyalıııın 
fec:i sırrını caolandırdığt 

MA ZiSINi UN UTAf~ KADIN 
filminde bu ntnaın ınayı si~e haU"11ecektir. 

iK( RUHLU KADIN ... NE İDi?... NE OLDU?... SEVMEYİ 
UNUTMUŞ ... Ve TEKRAR AŞKA KAVUŞMUŞ ... 

Bıı akşam için ycrltrinizi evvelden aMlmnııı. Tel: 40380 

7Fl 

Satış ilanı 
lstanbul Beşinci icra ~emurluğun

dan : 
TaL!.t, HusiUe, Naciye \'e Natıınlye tarı.:i n<iaırı \'d ı! Pttra!ar İda.-:"e 'ld.etl 

23700 Utraz Nu. siyle borç a!.ınan pa'l·aya nnık lı;.ı, blriııci dere{: .. de ipe~:: g? ... 
tcrilm!<ş o!l.ll) bo:-cun öden-n~nıesin<it'n ci.Qillyl satılrno..s~ı.a ,.;a,.:ır \·c-r.k'n \·e ta.. 
ma.m1:ıa yen"!>Uli üç ehlivukuf la'l"afu·aaıı (800) liı·a k!yrr.et t-kdir cdüın!ş olı:.n 
Fn.tlh c~vr..ru1da Horhorda SofuW't' m::ı.haliesiınin O~~;..Çt""i'ır.e {y1.:ni Kara I<a<lı) so
kağında eski 7 ycuı 9 No. Iu bır tarafı .l\'l.ustaıfa Keriuıc'l Ern.ıne Alh:e mo11zi
li, bir tarafı Kahveci Ahnıet kerlı.nes.i \ e Ba·~ I!acı l\.ieh:ı~et h .. ueİeari ve b'r 
taralı A:hnlC't Paşa. vercse.-1 menzil ve b .h;e.:::;i \'.c tzı-.:;.rı ra.bil \;<:ı:riki:iın ile wa!ı
du b(-r ah.şap e\·in e.•sa! \·c m~ahası :ışa ~xıa ya:zılı<.i~r. 

Ilalen Kara Kadı soköğrnda 9 taj No. lu k'-ı>ld~n gir!di.k:te; 
Zeıuir Kat: Bir ın~tıtr tao;;lık. bOlda bır odcı, l>ir hel;J ve baht't,)'-C p.'\l~r!'~ 

ve içG:~dc kı.orı..r;u lıuıun&.'l anut.tak ve te~:lkt<."'tl gc: :ıra ,.e j~~.1de bir k<ıç n~.:y\·a. 

agocı bulı..."'71Jn bc.th:;~en iUnrcttt-r. 
'BJ.t'incf Ka.~: Ddr bi~ so!:ı llı;(:ırlnde rUk ve dolıı.bt bu!unnn ücı oda bir hclr'

cian :ba.r...--ttir. 
İki ne: Kat: Baı.çe kJstnHıdan merdi \.'enie çıkılır bn· sora Uzer!ni.le y~ \•& 

ciolabı bulunan \J.ç oda \."6 bir hel.3.dan ibarettir. 

Umumi Ev~afı; B"rnanın )'an du\•aırl Jrt cıdi ldıgir -bölme \''C ciiger ~tk. aun 
vlışap oluı}J d~~ır:e tahtaları ve peucere:cri bozul\: \.'C k~n1cn c:a ll:ı!Z o:ı.;p uu~ı..:.

tniyct itibariyle ta.mite muhtaç bulı.aı.nc..ktadır. Eltklrik leSi:kzh \·.,.rdır. 

l\'Iesalıası: Ta!nnn.1 143 ınetre murabbal oll~P bundan S! metre nıt;.ı~ bb,~• 

bioo. ba•k:yesı oah?tdo'. 

Yukarıda hudl:t, e\·.;.af ve m&~rlıasıyi'.Zlh gayrirocakuu.n tarr.:.ıı ı açtk art
tırmaya konınuştur. 

l - l~bu gcıyri!l'l'tnktıiün artllol"n·• ş:rlnanH~;>i 15/1/9-42 tarihinden ıtibt11.·.::I1 
P39/Sl48 No. ile İstaı~lıul Beşinci İcra l)a1t"eo:i!n~n ınuayycn nwu<\lrasmda hE:r
kwin gört-1llhnesi i\:in ~ıl·:'tlr. İl!rnda yazı:ı <;.!l'ul..ırda.n f,.Lla ıı!.8.IU.uınt a~ınak ~ .... 
t.yonler, .~bu ~rlnaıncye \e 939/5148 dosya i'lo. si}· le ıneıcı.uriyctinıize n (l.r1-

c-.ı.ut .ctrnrlidLC. 
2 - Arttırm~y:.ı 1.;ıtlı"fı..!;. .\1:1 yuk::.rıd.D yd::Jı k~y .. ':'tin~" i.5 r.:s.b"tin<le ~ey 

ı:.1,çesi \yYa n.illi b:r b.;_ıckanın t.en. f\al ı"':C"lctl"İJU tevcti edJec~ktir. (M~1dde 124) 
3 - .İpnte'· a~hibı t! ... ca,:dı1arloı. lı·;; r a:tık<:d; r.an11 \'~ ı:1.Uo.k h<ıkkı $ahi~ 

ler:n:..ıı g;,yrı n:enl-..ul Uı.erindek~ haklarını İlU5L: ıy!e f.1lz ~·e ır:<J::ır .. ,fa dJıır oJt!l 
ıddialarını f'i.bu llfln laı•ihlııc.ion ıtibaren ou Oc;:; gUn i~·inde vı-:.kı n1Wbltelc~·
le blri.kll' n-:eıııuriy~l~ıı.izc Ollctic-me:eri ıcap eucr. Aksı hal.k hakh rı tapu .-...
elli ile s<..blt o~m~d;,kça s::ıhş ~delinin pryla.şm~smrlan har:ç kalı 12 r. 

4 - Gö:itcri!en g:üudu arltırn..rya ı~llrak -eCtn11..r art:.ırn,:.ı ~ar\.n~Hr'(':- ni 
okumu~ \·e lUzu_rr,!u lP.aiü:r:ol alrn:.ş ve bunları l.:tır~n çn kaG1..ıl etnılj ad \'e ıt~ 
bar olunurlar. 

5 - Gayriırı0tıkut 9/2/942 tarihinde PJ.:Zart~l günü .saat 14: en 16 ya !t~~r 
is0tnbul Ba;inci İcra l\1en1urlu~unda üç 6:ela bPğr~1dıkt~n Sönra en çok arlhra
ııa ihle edilir. Anacak art\ınna bedeli mu:hamtoi!l'I k!y!netin yüzde 75 inl bul
ı:ı.az veya sat'Ş istiyerun. alcı<:.i{tına rij,çhanı olan dig~r &lcakular lıulunUıP ta be .. 
tleJ. bun.hi.rtn bu gayri meukul ile tetnin edLhni:ş a~o.k!arıntn fll('ICmuundan !aı:

laya çlktt.'azsa en çok a'rttıı:anın taahhütlü bki kalmak üıe<e arttırma 10 gi.in 
dı:tba ten~dit edilerek 19/2/942 tarihinde P~mbe günü sa.at 14. len 16 ya k8-
dar İstanbu l Beşin-:i icr-. l1emurluğu Od~.ı...;,ndo. i'.II'ltırlT'a bedti sııt•.ı; i:-tı.yenin a:a.... 
cağına rücbanı <.ı~n dıg~r aı.acaklıların bu. ga-yr: n1eırkul ile tcu ın e<lilml-; ı.a
"!akları '1'teclnuı.mdan 1eııı.laya çikıı1<ı.k \·e muhahınt~ lc.·y<uel~u ~~ 7f'ı şinı ,1, :-ı.;,ık 
.:ıarti:ylc en çok arttırana ihale edilir. r1öylc bir bedl.·l e·cle cdi.ıı~ez~_e i!hale }Cl

pıll;"!az \'C satış 2:?30 N'C'. hı ka:nuna te\rf' kdn ı;:eri bır-dkı1 ıı•_ 

G - Gayriınen.k ıl kend~ine ihale olı.ınan klnısc dcl'hal veya vPrllcn mı 11-

let içinde par:ıy1 \·cn,:cz.se ihale kararı fe:.holun8rak kenci!ısı 11cıe11 t~' el en ylX
<'ttlt t~klifl~ bulanı:ı.rı kta~ie arzetmit o1du:!u bodellc ;..lı~ ağ:ı t.ı.zı olu~:ı.:ı on.ı, ı-azı 
c.lnlaz veya bu1unm.ız.sa hcn1en yedi gün :ı üddetlc art'ırmt:y3 çıkarıl:p en ç· k 
~rttırana ihale edilir. İki ih~ıle ar:ı~ındak: r~~rk \'ı.. geçen &ünler !c!n yUr.dt· s 
1en he:;aı; oll.;rnıcak frır~ '.'C dlı'.':er 2ararJ&r r.-yr;c-a hi>l:ı11e ht?<'e-t kalın4 1, l- n 
n.emuri,yc:Umi.!:ce A~ıcadaıı t;:ı_.m,·.ı olunur. (".\12dtlc 133) 

7 - Al:cı arblırina bf"t.1e!i ha:-i.c:.nde c;n,.ak yu!ntz t.:pu f.;.ra;::{ ha,cırı yır 1 
~cneı:k vt!ktf taviz ~elin~ \"e ihnle kf'l-r"r pullzrını ver1 ei.te rr:cch·ıı"rjur. 
f.ıüterak:m ,·crgiicr, tem·irat \·e tanzifat '~ de!:fı~!şc r n1~nden n::ıU:.t>\·eı'it Bı..·
ledi-y?- rüsumı.: ,.c müterıık:ın v~~ı;.;f iczre~-.i o.hcıya ait olmayıp arttırnıa bt~d-e
ı~ndcn tenzil olunur. i.ılıu gayr:menkul yuk;.rıda gö.st<:1'iten tor"iht~ L.t:ı:-ıb~. 1 G,·
"-ı'ne;t İcra Memurluğu odas1r.::!a ic:bu ih~n \·e gösterilen ~rttırrt\3 ş.:~rtnarnesı :ta-
' . .;re·ünde satılacağı il3n ol·ınur. (404) 

1 Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
semti Mahallesi Sokagt Numarao;ı Cinsı1. Aylık Kirası 

Lira Kr. --Üıttüdar Ahçıb!llil Ka.racuahınE'ı Numarataıj 376 Dük~~n 5 011 

• Murat ne:s Si liılı iarb:ılıı;e 5 91 Odun hık: '° • Kuııg:tıncuk icad>ye 15 n D~kiıı 2 511 

• • > 11 13 • 2 00 

• • İskete 71 37 Ev 5 50 

Yuk~rıdJ c:ne.i ve me\1d!erl yazıh !·e,·ıer :ıt.5.942 snnoı:a k:ıdu klray& 
\·eı·i~mek i..zere il3.na veri!miı:lir. İhcıleterl 26.1.942 I";..1.ar~t-::i gün.il saat ıı d,ed~r. 
İeti...\clilerlr ~'!ü.diirlW... J"\ko r~t kalemine rrtilr~aattafı. ( '1:!4-) 



• 
4 -SON TELGRAF- 15 2•...eiKANtıNtMt 

lngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

YOKOHAMA 
ro.o. 80 

TurkçPye çe .. ,,.en : ISKY~'liDER F. ı:mRrı.:u.t 

"Bu bir memleket davasıdır. İcap ederse 
h~r şeyini feda edeceksin ! .. ,, 

Ha!.kıı· var. Yokuhaı:nct' Bu, ô. 
tekıru.!en t;uk daha nü.um bır h5.dı

<cdc Zeka ve !u<bL.:,yet= b'r daha 
ı.ı: ı:'lmış ol<! ıın' 1 

Şı -nd., ı;e yôp.acak.:ıın. 

t f ... rct v ıt~ 1"' bı.:. J)<l,:;Ja.rı ı 
4.lruye <e". lp To<yoJ , gön<!<'. :><e.. 
ğm 1 

&n aJ :eyda ... \/ı ka.rtun>u ~Jl
oıak ~i: tiz;.ı rı1 ne k ar .t0in1::cı ka
llfb ı·ım 

~h-. ıy.1 ır.uv. 'fr.k ı• dı :mı gJ· 
suc kO\lar 

- Faxn~ bll~ ... nıcr ı;"-k uz.Jrta, 
Ton \)f)!a_ t'\.'Jcnnıek: nii;'cbuıriy t..'nde ı 
kalacagı :n. 

- Ziyanı Y"k Bu, ot· "emllı;et .W
vasıdtr İrap ('der e. jUmat telkin et
.ın(!k le · 1 bu ft.~ılJk iı~ ou 1apflcak
ım~ 

KıUıgım bu uılW'da ınalıvvl> 
cali ... 
, - Gayri 11'.ıe!iTU bır şcJ<.:de <ieğı, y.ı. 
fomtonJa berk~· gibi evlenecek&~! 

- Sarayda dü ~:.m tazırhğı var 
7.annı.!'l.liyor\- n kl, dü.ğun · ü.ı sar.a.y• 
da o)a('Uk, .. 

- Yakın m.'1. 
- Be!.k.i on -b<v ~1 ~l'Jlif..ı. 

- & kı bıı ınüddot z"'1ın<ta ,alab;.. 
lirscrı, ~ sarJydarı çıkar-;JI! Bt'"D 
nruhk!~ kıy;ıicUcric d.:ı Jlloi:t buraız."'da 
c:Nla::;y. n.urı 

jAPONYAVA AiT BİR KiTAr? 
rcrzi a:eJdl 
Olçı1>nu o dı HergL 

yorlar 
Kum;,,,. 

pudrai.,ı n., 
a1 mıyo-r 

Tuvaletler K<>kulanı, 

k em! in bin bır Ç<>.,idl 

ft..;;-sı-n hergtin toın.ı ı.oruyor. 
D ha ne J5zıın. ya'\YJ. u~? Ne.Ne 

tiyııcm va?' 
Hıç. dfyoru-n bir şeye Jh'liyacım 

yCAK, fll" Şc.'y ("JJ. ·~ v. LU.ZIJ:n'SllE 

p3rıılar s::ırfedyors!lnuz 1 

n1c-«n1 bcı bb1 dol .. r ~ e.rdJ. Bw.
rn d.u&:.lin ma~rarı ol.tı.ı~ har<"amıya 

!J·ecbur1J2 

D:.ı.günün tıL. aarayria ~1u l)ıa\.·~·k? 
Et•vet. Bu dairet.J~ .. An'!Cam b6y-

1C ;st~or. Kolifoml~·dan hüytiık. ha.le
nı..z .JJ geizynr 

Tomson ..,,irı.clr><len bir y<>rde du
ram1yor 

- Senı ku<aklay.p <ipe<egim o m
ut gunJ ;ple tekiyorum, Yokoh•m6 1 

Dtye soylf';ıiryor. 
Bocür. yine ÇaJ"iıya giW, Kimbilir 

nf"Jer alacak• 

Ca~uın. ıık~lıyor 
ou:u:ı ;ei c1<1wıeşıi, 
Hlssoya bakılına, hedef< 

l~in c\lleıwnem ~!..2.ıro 

- '11. ı:Jzi lıu.'o.•maz": ..... "'!lJ? • 

r\:::bJl değil, Si.z beni aı.tııJl1'3yın •• 
l'.<'n !!izı bulu um. n~ cıva"1:ı ~ 

d<'tl b::şk.ı (ın aı~~ ı!Ö~ ı \:Ur 
llisson Jn v i!t~ 'le: nucıa,_ ;t; E·t.. 

m.if; ol na ..y!:ı 1 zl;ı b ~ey oy~ 

ı MavJ karıto,ılu do~a) yı henliz el
ife edemedim Fakıt, gizli nutuk .hak
k.n<loı .. <ı .otl: nHı ııil'kdrr.etc;e takdir 

1 ~l' eheıruruyetle kJ.r ı1anaco gı.n<J.;·ın e-. 
mltnbn. 

le r.'t'd;,,,. 
O ha d b •da a, ı .m. Be ıu 

c~ırc o:ur 
H· Yiıo.ı Ç >k ;yı ' ur Şin:.di ne

lt')'e gıuc-ceke...n.:""" 
Şu.- ma~ z... rdar. bır J.nde 1 

bir kJç met e ipckl ~ıuna.ş a1aca
jl;ı.m. 

- .,... ~)(} z ~ arlu."n arayda mı 
HÜ/ 

.!la.yır Benden blı s.ı orıce 
~•knııştı, 

- llerha~de und.i.:! <:Vvtl "'a.ı'aya 
dunn ~ ) &'3Y.J'l't ediniz. Şüphe ~a~ 
d:rn foğnı değil. Çol;. ıu.ik bir du
Tı:: n ç~C' b ılunduğ'1mı utm 1. Yo
kcdi~ rıal 

Hloıso yan ndan ynl<lı. 
Caddcnrn . ~ın:ı kadar y. Tudüm 

B r mağ02370 gı..-ıı. A?arağım al
c! Vı.• bir otomoblic bıneıe.k ~a .. 
r.ıya <1ondüm. 

lllssomm •ö>l..,.I h .'I k '>gıır.d;ı. 
ı;mlıyor. 

Bu, bir nemı°"et dnv:ı·ıdır c:ıp 
ede"Se, Jıcr t<ıYh>i feda ed<'«'.lu n!> 

'Ü•küdar l.'. 
gt11d~o: 

(Oovamı Var) · 

:'llüddeiumıımili.. 

r "'"7 1 ed1 en t.ıa.tK'.l fazla) .ı toe. şe
ıcer satmak uretıyle !\iıiıi K()runMa 
K4 . .1Ili.l hükUı11 <'rlnc- mıha'! '*lare
ket.tc bulund 1 id .a.,;iy l~ maznun 
0:'1tclköyiindc Bek~r d(•resindc 8 ~o. 
lu el·de ot :-ur Nurı oğı ~ o)06 O. lu Re
cep \i ır •n tkk:uda_ ı\ ..... ye Ceza ~Iah
ri.e-:rı e ,cr.ı .i<. na ı eh: ·uşn1tls1 so
nı.•n.da yirmı 1,) "' ı ı :ı gır para ceza
slyte nahkümlye "' ,.e yedi gun 
n urıdeUe c!Jkk:cin r ı kapatılrr'!lısın' 
ka · ve ılmt.ş \:e ~ ı ka a. kat'11eş-

rr> tir. 942/55 

ZAYİ - 1 nbıü D c Limanla-
r !ı .. esi.ey .. •, lı (10) li'rr.lık 
3258 n.mar 12 IO - 41 gunlü 
makbm ı zayı C't~ ..... Y" J .... ç kara
eağID'lızdan e.ek irun h;.kr!1u o.Lmaclı .. 
ğım il~o ede iz 

1 
SÜMER 

Yerli Mallar 
BANK 

Pazarları 
Müessesesinden: 

Sımgıpck ıışliyı-n t.z.gah ;a hipkrmln lkincikanun 942 sonım:ı 
kadar mıie>sl'Seın:z müracaa tk! v<rılrnt.'Si 'cap eckn beyamı<ı. 
rneleri vermeleri lüzumu ve bu ta.riJıten sonra yapılacaık mü. 
rac;ratkrın nazarı itibara al.nmıyacağı ilan ohınıır. 

Maliye Vekaletinden 
Eski nikel 5,10 ve 20 paralıkların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların yerine dantelli bır kuruş1uklarJa bronz 

on parahklar darp ve plya!'aya k3fi nukt«rria ı;ıkarılnus oldu.tundan eski nikel 
6, 10 ve 20 pa,rahk1 ·ın :-10.6.942 ta··ifı.lnden !onra tedavilldt"n kaldtrılma.c;ı ka

rarlaştırılmı•tlr ~tt..7.kirr •1fak para. r 1 Temnnll. 942 tarıh.indt:n tibaren arhk 
tedavül etınıytcek ve bu tar~btf'n ttJbaren aneak bir •~ne mlidt!l't'e yalnız mal 
sandıkLa.rlşle C. Merkez Banka ı şubelerine ve C. ~1erke;ı B.:tnknsı Şubefi ol
rn1yan yerlerde zjraat Bankası Şubc1erl taraflndan kabul edilE"bilecektir. 

Ellerinde bu ufak po.ralard6i.ll buluna.nlc.rm bunları rna1 ~andıklariy1e c. 

Merkez Banka ı ve Ziraat Bankası Şobeterine tf'bdil e-t1irml'leri ilan olunur. 
•4129 - 5605> 

( 
P ÜYÜK ZABITA ROMANI 

!Kara Kapı Cinayeti 
-, y .AZAN : No. 16 1ı Ç e v i re ıı : ı·--

Loui> Thonıas 1. S A C l T • 
\...~..ı-------.1..--------..:..-------ı-~, 

Po• Deene teleloou brr.it bırak
maz tekrar çaldı: 

- Al1o Ot..•ene, s•ı. mJsina"?. Be.o., 
l\luteUlş Ue Manblı. 
MuietUş.n ~esı sakın ve bet 2amaı1-

k~en daha ,avat; PQl13 Deene ccv"P 

\~~~~etıiş, fima• i.>arıa.. 1 
:\ot fettrş röıilnıi ke&.iyor: 
- Biliyorr...'"!1 Ocene bıııyoıum. 

Maktul ~rto .. d aokaj!,i.:...-ıcta oıu an ve 
") nuel Adındd olan b~1dt, Bun\ınla 

v:ık t t:ayıbet e nc11z rç• 1 size telefon 
ediyorum Ehenmıye1..<=: ı. bir mesele. 
A.dc: yerini b'11 un 4'1e b r tahk kat 
aç>nız Ne keıfeılc seniz edlnkz, b•P<> 
bır ıey lsW!rnlyor•;m. 

Poıüe Deene yulut.iC ... e yU\'"BrlJk il
kenıılesrrin ttıcı1 c çok! Btr an ı~
ler.iııi k ı:.ı '... I>ı aı1 çöpu ılbi 
san.ı ııele ~~ıl ı:ııı .• 

- Elıao<n-Y<'~· 7ok, aEmmtydli 
yok. Ne olur f'he rr. yttl yok. BU' • 

dam çıldırmış galiba. B~t ııdanı öl~ 
yor, işin içıoo., bor katıl var ve hallı 
etıeınırıiyeu ,.ok. Gel de bu işin ~n
ıl<Il çlk. .. . . . 

l:CCllCU KISOI 
l 

A~-nj gıin saban aaaı 5 1 441 dakika 
ıeçkyor' 

ıwetlltş ~~<ibJ, uç••· b;r kuta 
bak.yomıuş g~bı c;aktırınadan başınt c;e 
"ırdl e a}tmı.ş adım gc~de kendisini 
raklp ,.rten kuru gOlgl~ l görd\ıl Şap

ka•ı.Jın kenarını yı..Zlİ"C ~:ıdirn1;,ş, ıır

tm<ia yıtW< uıwı pal'to, ıııürWc:ler gibi 
;ıdım.ar .•. Hıç şüphe yok, p<şb1e takt· 
~ bu adam ıu ıaıctec i john Lcımm&' 

tur. 
1'-ta'Nba içini çek 11rek. mwıldanıyor. 
- Yhle tıenden nl! tiyor acaba? 

E\·imden çlktığm1danberı bml takip 
eciyor. Peeime t:ıJc.ılJYJktD.n ne urn1> 

J'Ol'!. 
ASfl'9ılı pollo ..-U-.,l, PicadHly'<ten 

,_ _______________________ ~ 
ERKMEN CEP SOBASI 
Kıştan, Kardan, Korku kalınadı 

Ou.ıu, Komiır, E!e"triğ" ihtiyaç )'ciktur Alacagmı:ı hır soba 
ı!e Ol"ırıınuz • _ddetmc evde, yat:ııkta, sok2'kda, ddğda ... nıı·
smıı. Bnzulmaz ve tilk<'nınoc.z: Ateşi bedavadır ve ımıthayyerdir. 
lktısa. V<'k:rlct •l<i<n 296.1 No. ve 29/1/941 tar.ihlı iMır.ı h<:rııtı 
alı llil11' t r 

Haoan Dcpoo.u "" Şubelni. ~ iati 2 Lirurht. 

Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasından: 

lOünkiı nüsJıamızdao devam) 

(.l n a."11 .Ba • •Ll AKs:l"h..ir K~nv& ~ rıw:n:: l!i/121941 't_ o.ah 

T L i~'m ve adre 

5.62 
497 87 

OsHıanh B<l!lika"'l :'\ıler"'ın uDt"ftlnın ıa/JJ., ~41 1evd1(.tı 

AMı Uita 7.oıdc Mrıhn1ct Abrl 
i\hmet Ağ:ı Zode Dr Ali R1ı.a 

U~1nlı &'lnffası ih;··.:a ;; • ~ n::.rı 15/12/lt41 tevıfiatı' 

d.S9 <>ınrı· oğlu .\bdiılkt-rım. 

l.81 ~er'!c Haoıaı1 k?Zt 
9.71 ~iye A11met kızı 

~7 80 ll:>bia 
57.40 Fatma 
1.- İ n o:ı;ı Abdullah 

12-·- Alur.ct Zf'k<>riya 

22l'.72 

Osman:ı Bankan Edıme Şubesinin 17/12/941 levdtı.!ı 

Df'ırıetro Yaaovidea 

l•tanouı Em.niyet Sandıgının 1512/940 ı.rihlı tevdıatı 

Jshn ~ adrt'6 

.Neı.i.he Şü!u·an 1 Santıa.tya EtycJ:'llCZ Trnnrvo:ıy cad. No: 138 
".\ıllizeyytn Hu.ad. Lfllf'Ji Apt. J/22 da1rfde 

T L. 

29.87 
15.65 
27.71 

223.43 
Niınet Mu tafa, Beyc:ızıt, l!Jsc..ın Paşa F.ı.1·wıı iok. 2 Türk Ocagı. k<ltıbi 
Y:ık up1 Şehre~ an eti K i.nıya h.i.Jl!>si..nrl~ 

13515 BC)·üeıt J{fi ... .., Si!ıJ.Jı Mah. K•.H1ıba~·at·J k. No.: ı Bayan. Naciye 
kard l Rnciınln k·ıı Saf.ye 

27 15 Beyazıt Kflti._ı Sinan \Icıtı. Kumbaracı ı-ox :.lo· 2 Nac:!ym'n kar
kardcs1 R<ıcı:'l':lin kızı ll<:ıyr.ye..,· k· ı Kadrl.,C' hlrseei olarak 

29 96 
. !3.!l6 
18 27 

Fat·h l)en. ..-\li 1\-tcıh. 22 No. Nefise \ ")'!"lı:::lerinden 
Jlayan Fıkr·ynnn mlr.aır-1:,ıları ıdan Nllia.t. hL esl (aclrr •'("hı.<.i) 

> .ı > Ralip > > 

41'ınbul E·mı.iyet Sa.ı<iığıııı0 1912/941 tarh, lt'vdiat 

!:>abı.ha, 'fcşvili..ye Mah. Karakol sok. 130 Nı l;ı tbr.ıhiıllı kız :.!.44 
2.ö4 
J.63 
1.39 
.! 29 
2.47 
o 99 
2 46 
, 4V 

ıra.tice Nas~oe. Karagfu:nrük Hatice SLıltan M.ı. Lokwıcü1eı· cad. 52 
Cer: ... ~(", Kızıltopr'.Jk l!>ta~on Cl\."arı Bay c;aup harıc.<:;inde 
r•eyzı, re-zgdhçıl::ır K1Mtçeşm Cl\·nr ,t\U han(' 
~\Jı.met H.ırrı· f'\ıtıihlc Niean .. ll SeycC'İfz; :\!ah. Fır•n Sok 22 
\'d !iye .lck5.t, llırkei~erit Ca. , !'okağ. 
llcl~hıı .. J{ koy ı .. roda cad. JJ nl" Sok, No: 16 
Ikbal 1 Hcyog;. Tı.·csım Ayas • ;,.1 ::vı:nrlarrı Kül"'kyan ı\pt ı; 

'levride, ı•-ıhi'ı JJ. raçcı 11.·Iı.ın d~ \ltı 11 GUl Sı)k, 9 
l\lt. m<'L Halid, Bayt;..r 1'-tekte· :r~.:ıuctı.: •i 

H !nı uz. SuitcL1.Ll:ımcı ..-\k.bıy K Malı ( · 1 Sol:: 8 
L 'rye, Ak ay Çat.ırağ .. J\.I. h. Cotn i Su;c 5. Af\.ınet Jlarıdi k:ıa.:ı 

:-}i". a, .Si.ıleyrnaniye Oe\'nglu ynkuşu No· 4 
N cat E· lrg~n~:ı Hayribey ~&ıkü 

3 71 
114 
2.19 
2.6-0 
4.18 
5 99 Adv ye, roı·kapı Tr :vay c d, (Jı.mlt M<ıhıkcm ı. ru.Jıye Ağ:ırce:ıa 

Hc1 ı ..ı\bu .ıroed E iJ 
A ıe, Fatih lkyceg.ıt.: .\ian. Ko ul• bcıhar Sok. 7 2.12 

2 69 Atlye A.i"'"'n1t..•lck, Kadıkoy l\lı. Log.:ı Acıba<l~n1 cad, No. 119 Bay 
Tah iı1 hanesi 

... ·aılı.., Ka-iıköy Hac::arı Paşa l\lah. 23 
Dilrd<?Zıe, Ka...f,kdy Kadire So:.ı. 26 

~lechha, Takslın Ayazpaşa Çitle Yay Sok Mıhran Apt, 2 
lh.lsE'yi ı, Doşıkta;; S1.n<1n Pa::;a Cedit Ma.Jı. Çın~r sok. 23 
J\.1ek'k, J<oı:amLtst9fapa;:.ı Alir~akl Mth. Canba::.y.:? Sok. 30 
H<Aydar, K'-.n:ıca Ytni l\o1ahaıLc Cad. No: 78 
N.ha , Bebek İn9ırlh Sok. 46 
Necatı, Ü~kü<lar 

0

Ttınuöbagı Et:3:ıem Pae..,. Sok. 25 
'R ~J. Ak ~=-~ıy L.i~eli RagllJ P ... ~a Kütüphanesi karşısını.!a 
'\'lchmct Aıi, Bi..lrsa Lisesi Riyazi.ye :\Iuallimi 

1 

17.57 
2.5< 

5 02 
3.05 
2.86 
2.74 
2.0:.? 

l.74 
3.56 
5.73 
3.22 
1.62 

\iea • .ı, Kadıi<OY Haydarııaşa R·htım C:ıd. Hecal L.ade Scık. 

Huyri, (jnıe~·a1 id Han 3 üu· ü kat 2:l 
No; 1 

36.60 
3.34 
l.2b 
1.37 
0.90 

16.94 
l 68.19 

tlnL 1·f' Topknpı. Fc.ıtnıa Sultan :Vla.h. 5 
Sefü;.1 1 P::any,:ı'.tı Baht!ı Sok. 2 
~t'z.::ıhet, Ü~kü<.lıır Paşc.limanı Cad. 58 
Cemile, F..rl rnekapı Dıraman Cad, 89 
H•c ··, K•,.,amus!afap;.şa 22 .el Mektep :llualllml 
Huhıye, ~f hı mini Ereğli ~Jah. 28 

• 
• • y z:, t;~ 1 x.. ·it.aş Tavukpa;·arı Oı-tn~ı niye ll:lln 5 

5:.!.07 M("!'\nıet, B."lv·.ızıt Çümlek~iler 21 NJ. Knhve Ahçı 
1.05 Ay.,o, ~,.h1.adeba~1 Fevziye :i\-1< h. ~tahınudlye S.ık. 1 
t.18 • Iakbule, C.Pdi~paş;.ı Haınam Cad. '.! 
l lt Al<'k an, Hah~·ckapı Havra Sek. Tcvek.kiH Han 12 
J.07 flüseyin .t\vnı. Ak~a:-:ay Polis karakolu karş~ı 6 

1 l.41 Et11cnı, Sıı1tan.1hmet İsh:ı\. Pr'~a Kasap Osman Sok. 31 
2.00 Hü.,f"ytn, Clülnihal vapuru ikinci kaptanı 
1.38 Sabri, 1\1.,.hrn~ ?paşa 16 numarada 
1.12 İbrah m, Lyüpcuıtan Akaı-ç~.,ne 31 

16.92 Selami, S1rkec: Hoc..ıpaıa Ebussu'Jd Cad. No. 27 
6.79 }.laıkbule, Sultcınahmet Diıdariye Ko. 13 

3.29 Nuıi Sulh, Beş;ktaş Valde C..şm1>SI Abacı Lald Sok, 14 H""an Ce. 
mal kızı 

1.22 Hasan Hayri, Üsküdar Hakimiyeti Milliye Cad. 179 
2.21 Şadiye, Üsküdar İhsaniye Çeşmesi 4 (330) 

Park Lane k.aidırımıına geçerken, bir 
daha geri dünt.;·or. G<1zl'tecin1n bu ta
klıbi can slktcı. Mtif .. ·tttı;; duşufltiyoı:: 

·- Varsm taac;ıp etı:;in, Nereye gi
deceğlır; bılmeık iotiyoı. Heyecanlı 

haberler avıoo çtkan bu çeşit gaı.ete
ci:erden bu da beoic.lenebilır. Baka.ın-ı., 

gaz.etede yem Yeni nC'lcr yumurtlıya· 
cak? Heıthakie ciddJ {·yler oLma6a 
gerek. , 

Polis mWctıtişl daiıına hızlı yuru
n:;uğc başl\Yor. Nun1ara ıs. Ka.pınm 

üıerindek i lıevhada Arthur Collar
san'>n ismi yazılı. Müfettiş içeri gi
riyor. Marb;\ sa.k>rıda, ke-ndis.lne geL
diği h<Jber veıılen Arlhur'u beıoliyor 

ve kend~ kendir.e düşUnüyoı: 
Gı.ivenemLyeceğim adam~ardan 

blı·isl de bu Arthur ... lıterse, bü:tün 
işlerimizi ahü~t edebilir. Muhakkak 
vazlyetı ka"\rayam.ıdı. Hcl!a. Londra
da kalınası hiç tıe ıyi değil. .• 

Salonun kapısı açıhyor Arthar Col
larsan eŞİkte göriit'lLİyOI'' 

- Marib~i, ne oluyı..ıı? Bu zbyaıret. •• 
henı de tam uyuŞ'acatını sırada' 

Gen.ı; adan soba ha <al'fjl y~ıılan 
b;.ı ziyarc1.tan pek le mi"m.Jlnn görün
muyor, P·jamaaının üz.erine ipekten 
'l:ı r robdb.$aınbr glvmlş .. Bir koltuğa 
.çi.lkJyor· n~!tfettlş göı.lerine bakarak 
aoruyor: 

- sı. S:ıım~l adında blirlnl !anıyor 

mla)untr.ı?. 

- Samuel mi?. 
- EvE"t. 
- Bu tsnıJ hi~ işiıtmedım. Kim bu? 

Gallt>a bir Ya.hudi olac~k? Ne istiyor 
muş?. 

- GaTford sokai:ında oturuyor, 
Gnç adamırı &özleri hayretle büyü

yor: 
- Vbitechaıpel'de dost:arrm oklu

ğunu elbel düşünmezsin z. 
- Hayır. BOyle bir ~Y tasavvur et

m:yorum. Fukat b:Jşk<1ları .. 
"Müfott!ış endişe ile kontıfUYOr ve 

Collarsan bunun tarkınd.ıdır: 
- B~kalan mı? 

- Evet, Arbhur, ben slı.e ın.anıyo-
rum, Siz Sa.mu-el'i tanın~ıyoraunurı. Fa
kat bana &o)<t'Yıtl'1., neye karar verdi
nirı? Zcınncderl·n, artık bugün burada 
kaı1aca..k değilsiniz'. 

- N:'\'in kalmıyacak m~ıın? Bu 
1™!-"'eley bir tilTlU anlıyan1tyoruını. 

- Görüyoı-ur kı nastratinl tutmaık 
iste;nıyorsunuz Blr k:ıç saat evvel 
Londmdan uzaklaş~ığınızı öğreın6ey

dim pek rr.emnun olacaktım. 

G<'nç ;"ıdam r bırc:ızlıgmı ıaklışa

madı: 
- Fakat rica ederim, bu muamma 

nedir? Bııı~ !)Onu nereye rara.cak". 
(De\·an~ı. VaT) 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
ller yenıekten soura giinde 3 <le(a ıounta:ıanıan Ji~lcrjılİzi f1rç~ıl:..;> 1nı7.., 

15 2. ci kanun 194ı 
18.00 Pı~!"3r' vt M<'n1le4c.et Saat 

Ayan. 
JB 03 AH'1:'1(' Kemen~e ve TcınburJa 

saz &...:erleri. 
18.15 Mil~li<: Geçi\ P•ogr'1!1nı. 

19.00 Konuşın:ı (l)l" llC'~me S3.atı). 
19 1.5 .\lüzil<: Pl: •o İle caz Parça-

iarı (JlJ.) 

19.30 \1l·mleae~ SJat: .. :ı.y:ırı ve A-
jans Haberler]. 

19 45 :\!ılıik: Ha1kPVİ<'rt Sa~tı. 
20.15 Rt<lyo G:ı:retool, 
20.4':; l\.!üzık: Kısa F· ,, Progrrunı. 

21.00 Ziro..a-ı Takvimi. 
21.10 l\li.aik: Kısa Ji'a.-.ıl Proırammın 

Devamı. 

21.30 Kuırnşm.a (Hıkaye Saati.) 
21.45 Mıi.lik: Ra<l..,.u Sunfoni Orkes

traeı. (Şef: Dr. Praetorius) 
22.30 Memlek<'I Saat Ayarı, Ajans 

H.uberlt:ıri~ Zjraat, Esham -
T,ıhvH{ıt Kambiyo - Nukut 
Bor:·ası (Fiyat). 

22.45 Mii2ık Daıı.s Miiılği (Pl), 
22.55/2;i.l IJ YiJrınki Program,, ve Ka

p:. ·.ıs. 

.t 

BURUŞUKLUKLARI 

ve LEKELERi 
nasıl "SİLMELİ" 

* 

Bu yeni ve 
flY&nı hayret 
GÜZELLİK 
REÇETESİ N 1 
tecrübe ediniz. 

Clld hücey· 
relerinden 

istihraç edt 
len ve genç 
ve sağlam 

bir eUdln 
unsurlarına muşabih olan ye
ni ve kıymetli bir hülasa. Bü
tün dünyada tanınmış bir cl!d 
mütehassısı tarafından keş

fedilerek kemali itina ile se
çilen hayvanlardan istihraç 
edilen ve cBlocelı tabir edl-

1
' 

len bir cevher, 4imdl cıld 
gıdası olan pembe renk\ekl 
Tokalon kreminin terkibinde 
mevcuttur Bunu her akşam 
yatmazdan evvel kullanınız. 

Siz uyurken elldlniz bu kıy

metli unusurları ına.sseder. 
Her sabah uyandığınızda 

cildinizin daha ta=c. daha 
genç ve daha yumuc:ak oldu
ğunu gbrürsünliz. Gundüz .. 
!eri !Yağ•ız - Beyazı Toka
lon kremini kullanınız. Bu 
basit tarzı tedavi ~ayeslnde 

her kadın 10 yaş gcnçleŞ<Obi· 
Ur ve her ~enç kızın gıpt.a 
nazarlle baktığı şayanı hay
ret bir \ene malik olabilir. 
Tok:alruı kreminin m\lsmir 
neticeleri garantilidir. Aksi 
takdirde paranız iade cdll!r. 

l' a8ım 
11. KANCN 

/ 69 

Hicri 13ft0 

ZİLHİCCE 
' 7 

\ ıl 9~2 Ay 1 

il. Kanun 

15 
Perşem~e 

\ .ı ..; •! 
. ıı 'J},"~. 

Ez:;ın! 

5 l' ---------
7 24 
l~ 23 
14 50 
17 04 
19 40 

5 38 

Gün•ı 2 20 
Öğlo 7 19 

cı '6 
l2 00 
1 37 

.. 12 35 

jkin•Jı 

ı\kjam 

Yalı 

fstanh ul Berberrer Cemiyetinden: 
Senel1k Kongrem z 28/1/942 Çarşamba günü ,;ant Jl den 12 y~ 

kn?ar Beledıye civarında 10 numa rarla Ct.ırüyct )kr.k<.1Zinde yaıpılıt
cagmdan hüviyet cü-zdanile gelimeni7. ilan olunur. 

RUZNAME: l - Hcy'cti İdare .-aporu, he:;ap n~ hti~enin tedkıiiı: 
ve kar.ara raptı. 2 - Ni:ıa.mnrune tadili. 3 - HC'V'•'ti Id~t"elliın nısn
nın tı:bdili. 

1 ll eı let [ e mi ıy ol! arı ıe Limanları 1 ı letme U. idaresi liinlaıı 
Muhaınınerı bede)) (34800) lira olanB ade-t 5 ki1ov<ttlık ;Z l'llct 10 kilo\ at ... 

hk molör - jeneratör 27/2/1942 CU'ma. günü ~aat 15,30 ria k. p:ıll ıarf usulü ile 

..:\nkarad;1 İdare bioasında toPlanan Merkez 9 uncu Kotni.:ıyıJn<.a s::attn alına,.. 
eaktır 

Bu işe girn•ek istiyeonlerin (2610) liralık muvakkat ~mina-t ı1e kanun\on 

ta,-in ettiği veflkaları ve to!AclilJerini aynı gün saat 14,30 ır lırı: ad:>r :ıdı ıeten Ko-. 
mü-y0ın Re:sHi:ine vem'elerl hi.1.tmthr. 

ŞarlNam-cler parasıız alarak Ank:arada MJılzeme Dalı«~ inden. Haydarpaşh 

da Te<ellüm ve Sevk Şefllginden lemin olunur. (314) 

lstanbul Hamamcllar Cemiyetinden: 
Senelik Kongremiz 28/1/942 Çarşrumba günıi saa.t 14 den 15 e 

'kadar Belediye civannda 10 nlitlllaraıda Cemiyet Moıikruınde yapıla. 
cağmdan hüviyt.t cüzdanile gelmeniz ilan olunur 

RUZNA.'WE: 1 - Hey'cti İda-re raporu, hı:sap ve but.çcnin tcd\:ık 
ve karara raptı. 2 - Nizamname tarlili. 3 - İdaJ'E' lky'<:tinin ımf. 
n.ın tebdili. • 

İstanbul Be>,inci İua M~ıuurlu ğu.ndan: 

MUb~f:ı Ayırala masrn.tb'lZ 900 Ura vc.1nege borçll, Err . .-ı Ardalın Üclh)o. 
cü şahıs Istelya ve \.1arya ı.;mmetlt::rindeki ın.aUi batından Uola,yı bunl;ra ;uı 
olup haczedilen ve 2004 numariılı kanı,n h\ikrr:ünc ıevfiha, vaz"ıycd ve taXdi ... j. 
kıynı~t muamelesi yJ-pılt1rnk nı6!1.r:ıın tar:ımına 230 lir.:. kıy rrrt takdir edil::nit;J 
bulunan BeyoğluD!la BülbUl mahallcsintn Klict:~ Ziba sokagını.!:ı- eski 5 yeni. ı.5 

kapı ve 42 pafta ve 574 adcı 4 parsel !'ayılı g3yri rrıenkul ar..: ·:un 11srı işbu hı)ı""' 

cttın ödt.Tımeıne.:;laden dolnyı paray;:ı çevrılmesine karar vcriJn,ist(ı· 
Gayri n1enktıllıı1 fı:V.sii.lı: İşbu gnyrj menkul halen ar,;adı Ct'plıesı yol olup 

sağ ve solunda s~bit hurıuıt yoktu 1•• Taınaını 86 metre ,nıır~uba.ı. olup yanı;ı 
cılan 43 mıetrc nıurabba, satılığa ar.tedilnıi~ 

TakcHr E1lilc-n Kıymet· Hali haı;ır nllm saiJ.tn ve piyasa. ,~vki ve vaı.JyEd 
h~ırc:ısMna nazJrUıı tam:ı:mına 260 lira kıyıı~ tôkdlr edilmiş ıJlup satılıı.,ıa çı
karılan nısl;nnı tamo.ı:rıı 130 Iirn kıymetlidir 

HUDUDU; '.\'h."Zkltr a ı>anın sağ tarafı uç ı. ··<:in ·~a k T (" T . .t\rmanaJr 
Haçarr.L sol tararı. hudurtu 5 parselin mal :t! T. C' T. Zi.l.'lııirt Derh .. ı..kyan ve 8 
prselin m~liki Emniyet S<1ndıığ1 arka Uıraf hududu 9 pnnelin mılhk. <le T C. T. 
J\!durpt Reşat önü eoki E;ma yeni Kü~lic Ziba sokağıd . 

1 - İ~bu g:1yri menkulün art~ırn1a ~artnameı;t 23/1/942 ıo.ı.ılhınden Sıtibaıen 
39/1179 No. ile Is~. 5 nci Jcra Dairesinin rnuayyen numara~nnda hı.:rke.sln görebiJ... 
mesi için açıktır. 111\nda yazılı olaulard~n lal.la rna!Umat ~hıvlk ıstiycnier, işbu 
ıartnameyE ve 39/1179 dosya. num.arasiyte meınurlyetimbc miiroca:ıt etmelJdir. 

2-Arttırmaya i~tirak ic:ln yukJrıda yaı.ılı kıy'"Jıetin ylizc! 7.5 gu 11isbctindf" 
pey akt;cai veya mil!l bir b...-ı.nka-ıü.ın 1 .. 'n·Jn;:.t nıekh~bunu te\dı e J~ctk'tir (::ı..Jaıl

de 124) 
3 - İpotek sahibi ahıcHldılarla d!ğer alfıkaclarların ve irlılo.ı.lı. haitkı sahip

lerinin gayri menkul Uzerindelci haklarını hu$:.u~:yı~ fab: ve nns. ~ıfı. dair otan 
iddialarını işbu ıliin tarıh;ndcn ılibaren 15 giin ic:ln~l! cvr, ıtı nü::.:bıtc~erilc b! .· ... 
likte memurlyetiınızı? bildırmeleı·i icap eder. :\k.si halde tınkl· rı tap~ sicili Jle 
sabit olmadıkça s;ıtış bcdelinın paylaşma.:;UJ.dan hariç kalırlıu:. 

4 - GösterUen günde ~'lrttırmaya iştirak,. edenler artt •. ıı.a "'aı·tnaıne .. ıni ok.ı
muş ve lüzumlu malün1afl almış ve bunlaı·ı tamamen kabul etmiş aci ve ltib .. r 
olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 13/2/42 tar;hinde Cun·a gun l saat 14 lt.l y3 kad r İ:Y--
tal'lbul Beşinci İcra Mcmurlıü;unda ;.iç def~ b.:ı.ğrıld:kt~n ı-on.a <'il çok. ar•ı: ~
na ihale l:dilir. Şlt i<:adm- k1, arttırma bedeli gayri :w.enku1 ic;'in t:ııtın ~, e<tıfn ~ 
olan kıymetin en az <-:, 75 lııi bulmak \·e satış Et yenin nla(·ag.na r ehanı oran 
diğer .ıl<ıc<-khlar O l(dYf1 ıne!l'kul ile tenll'11 ':ıiilın~ se bu SU;'l"tle rC h. v f\ 
nıacaldarın mecmoundaıı fuzl:ı olmak ve bundan b:ı ~a para:;.ı -.e\:ir ve pa~-
la~tıTır::ı masraflarını ıecovi17. etmek ş3.rthı". Şayet böyle b 1

1' bedel tMc: r PdL'
~~e en çok arttıranın taahhüdü baki kalnı.-:ık üzere artt .ma 10 Jlün daha 
temdlt edilerek 23/2/42 tarihine tesadüf: ed{l,ı Pazartt'sl ı;iliüı .:-ıat 14 : ın ya 
kadar İı;.t.::lınobul Beşlnc icra Memurluğuna arttırma bedeli snııış ııstlyeni, nlaca
gına rüchanı olan Jljf'k.Jılarıı:n nıecmuunGa fazln olınnk ve bun<tan biJŞk.:1 p.araya
çevirme ve payla:1tıırn1~· znaı;rallarıınt tera\.·ü~ etn'.ek ~artiylt-- on çok ar.ıt. ı·.ıı c.i 

tha...Jıe edilir. Böyle f<l'?la bir ix'delle alı.çı çıkr"1..1i2S.J ihale yaoılmna. ve Eatu• • ,)... 

bi düış~r. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale ol•1nan k!n1se derho.ıl '\·er-1 vrr len .._.,1.''l 
Jet içindr parayı vermez"e ihale kararı tesholunarak keodisind('TI evvf>1 en yu: ... 
sek teklilte bulunan kimf.C arzetmt~ old ugu bedelle alnıağ:ı r •. ı olur!":ı 00:] 1 ta~ 
o?rnaz. vcy!'.l bulunmazsa heı-ncn 7 glin müddetle arttırm•·YJ. ıkJrıJır en ıl< 
arttırana ihale edilir İki lh:ıle arasındaki fark ve ge(Cıt gUıılC' l· .:-\ '·izde 1 1eıı 
hesap olunacak raiz ve diger zararlar ayrıca hükme hacet ka ıı · k r·ı~ n1e.,.... ·ri
yetimlzce 3lıcıdo.'."l t<1'""~ l olunur. (Madde 133) 

7 - Ahcı arttırn1a bedeli haricinde .}arak y::;nız tapı fl"~ ıar .. ın vı 
senelik vakıf t8viz be<l~lini ve ihale ):a r3r pullannı \"Cr11iye n1ec:bt t!ur 

Müterakim vergneı, tenvirat ve tanzual ve d,llaliye c· lnı.cn .ıtr rnt 
belediye rU,:;umu ve mi.ıterJ.khn vakıf fcaresi bcıya ait olmayıp Jrttı ma bede-
linden ten1.ıl olunur, İşbu gayri menkul yarı<ıı y •karH gcis1ıe.ı c.·:ı t. ·thtP j 
iarıbu 5 Jınci İcra l\'Icm .Jrluğu odasında işbu .Joi'l ve göstc-rl rttırn 1 
mesl da1resmde ıatıltıeal,,t ilun olıM'luı {39/1179' 

lstanbul Ekmek Yapıcılar Cemiyet"nen: 
Senelik Kongrnmiz 28/1/942 Çarşaımıba günt.i saat 13 d n H c 

IJı:adar Belediye civannda 10 numarada Cmniyet :ı.Jonkcz,-d<- yaıpıJ;;. 
cağından hüviyet cüzdanile gelmeniz Hin oluntır 

RUZNAME: 1 - Hey'eti İdare raporu, hesap ve but.ç('?lin tc'<lW 
ve kar.ara raptı. 2 - Nizamname tadih, 3 - İda~e Hcy'ctinin nısf -
nm tebdili. 

---- -
Yüksek iktisat ve Ticaret mek tehi mezunları cemiyetinden: 

Mektebianizin 59 uncu yıldönıimü münasebetile 16/1/1942 c'un•a 
günü saat 14 de .meM .pt.> yapılacaık tören saat 16.30 ita Ta•ksim B<'• 
tediye gazinosunda ,·erilecek çay dııvetiyelerint aldırmak üz~re al'• 
kad.aşlarmıızın aşağ;daki adreslere müracaatları rica olunur. 

ı - Cemiyet merkezi Galata Ta h:r han Mehmet Kavala. Tdet<>ı> 

No: 42673 
2 _ Mektep: Talebe nıe§riya·t ve yaıdım bU.rosı.o Rıza Ai<l:>c;ı·a. 

Te lcfoo: 21523. 
------- - ----
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