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EMPERYALIZ~,IN JAPONYA NE 
LDATAN SESİ YAPACAK ? 

1 
Japonya, imdi kurbanını 
aldatmak ı·çin ona kard•ş
likten bahsediyor. /n,anlık 
torihinde r.a, y~ni bir 1•9 
değildir. Hlibili kalleJen 
karJc,; Kabil idi! 

___J 

Yazan : Hüseyin Gahid YALÇIN 

Gerni murett•batı tah· 
lisiye sandallara ile 

karaya çakmağa muvaf· 
fak oldular 

G0N~0K SiYASi HXLK GAZETESi 

Linyit kullanacak müesseselerimiz 
. . .. 

.Yakında· bunlara tesislerini Linyit kömürile 
işleyebilecek hale getirmeleri bildirilecek 

. ·--<><>---

Manş mes'ullerini 
meydana çıkarmak 
için gizli tahkikat 

açıldı 

\Kareli ceplıesinde 
ı f oh şiddetli 
muharebe başladı 

Denizlerde kon
trol takviye 

ediliyor 
•••••• 

[A.A. ttlgr,ıflanndan 
i filctoo cdilmü, tir] 

Singapurun teslim olmrısiyle l 
tahaddüs roen \•aziyet üzeıinde 1 
Londradn t~nkidlel' devam edi
yor. Bu tenkidlere göre, Çörçil, 
iyi b.r ba~•·ekildiı', fakat üzeıi- { 

(Sonu a;ıyfa S ıütun 1 do} 

f A.lı. f dgroflm ındnn 
lıiil.- ":l edilmiştir.] 

Diinkü ~O\'yet tebliğinde; 
]{azı) ılıııvvt•tlerin, 16 şubatta 
fa~t Alınan kıtalarına knr.şı 

t narı'\ı:r. hareketlerine dc\'a.m •!

den•k b1U.1 me.skfııı noktalan 
işgal ettikleri, 15, 16 :$ııbal1a 

yapılan hava sa\'aıjlar.!nda 11 
Alman uı.v,•nresi düşüı\iiBded 
bilisi.--i &Je • t i . 

Alman brdulan baş •uman -
danbğmın t ~bliğinde şunlar ya
zıhdıı . Şar•h <'epheainin merkez 
keRimınd~ cereyan eden muhn
rdx·kr t:~a81n<la bil' tHisman 
gnıı .ı Vfazm:ının 80 kilomct
rf.' cmubu S&t'ksinde hatları -
mızı yarm:c!.ı muvaffak olmuş-
tu. Mukabl! t.a.·u: ruza geçen kı- ı 
tal. ıo11Jı Ndllt'tli muhaı-ebeler ı 
lll:~;ct.c-inm dil§manı çember ı 
irclisinı.: alarak yok etmiştir. 

H.1~1' meydanını terlrndcn 8481 
lm•i t!Sir edilı .is, 177 tank, 8G 1 
top, ve ~ üzJen.'e makiıwli tiifek 1 
\' buruh;ı topu iğtinam edilmiş 1 
1jı-. Bundan bffşka 5 bind~n 
l nzl. 1lü8JIHin ülmüEJ1.Ur. Dün-

[ 
Yazan : Emekti General l 

KEMAL KOÇER _J __ ___;,_,;____ 

.. 

kii muharebelerde 48 Uıyyare 
ı.:.ybeHnış)erdh·. Bizim kayıbı- ı 
nu:l 4 1ı ).~'Jı~ir. Helsinkirll'n 
bildirildi[mt~ göre Finlandiya j 
Y.ıtafau f:ar,ki Kareli cephesi· 

b • . . l s t 1 
rım l'ChU J{esımını. c ovye 1 
)MtJ~ nna. 50 kHometre sokul
,,ıuşlr.rdır. Ç&rp1Ş1naJar esna -1 
t:rndı-.ı 500 &ıvyet aMker i. öhlii· t 
riılmüş, 200 ~c:ıir alınmış ve iki 
ıiW;ııı.an tayyaret:i yere jnmtığt• ı 
~:ıı ••(•bur ediJınJı;Ur. .. , 

K Ü.re nüfuımnun y:1ı1·ısmı' 
b:ırın<lırım ve b&:lt yen 

·büyük ı:ıarça, öteden beri bin l 
ar faciaya eahne teşk il ed(-n 

kıt.'ı , doğusundan Ya batısın -
dw.n iki büyük ve asktıı· ınille
t»ı. itr.u·p i(;in h~trlanıruş c ırdu-

--------------------------------,----------------------------..... 1 REFET MUHAKEMESİ . 
~-----------------------------------------------------------------
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NunMl6Dl8Dlye: No. 1'1 

'l'clgrof: Yeni Sabah ktnnbuI 

Telef on: 20795 

Her Yerde 5 Kuruı 

B.RAUF 9RBAYI 
Eski i cra Vekilleri h eyeti reisinin 
Lon~ra büyiih Elçiliğiııe 
hakkındaki kararnanıe 

lasdilıa iktiran 

tayini 
yüksek 

etti 

Başka bir lıarp 
cephesi h11ruln1ası 

isteniyor 
l.ou<lı"n., 17 ( a.a.} - Diin uk

Türk· Bulgar 
dostluk anlaşnıa .. 
sının yıldonümü 

alkışlanıyor 
ı=:ofya, 17 (a.a.) - D. N. B.: 

Soıya bMını 17 şubat 1941 de 
yaı)?}an Türk - Bulgar dostluk 
ruılaı::masınnı yıldönüınünü bü
yı.ik başlıklar altında selamla -
mrı.ktadır. <Zora) gnzctecsi di
yoı' ki: İki memleket arasıncL\· 
ki ıyi münasebetler ileride de 
,IP.vam edecektir. G~en sene bu 
nninasc•betleri bozmak için y.ı . 
pıiaıı biitiin g-ayretler neticesiz 
kalmıştır. 

ttJtro) gazetesi de şöyle ya
._ıyor: İki memlı:ket basııu bu 

(Sonu ııayf;a 3 111.ıtun 3 de) 

!j&rıl St.'\ffördda bir demeçte ------------
bnl:ınan 1nı:;ilterc tekaüt naıuı 
M. WomN-:,1.ley, A \•rupanın bas
kn bir .kısmında bil' haıı> cephe
Sİ lmrulmnsmı ta\ ~iye etmiştir. 
Buru:ıa.n m. ksad Hıısyaıun yiikü 
mi hafifietnıektir. Mumailevh 
şi:ıyl • dt•mi&tir: "Bu lüzumfu-

dur. lıkb~ rda yeniden bir bM;kı 
yhpıhtcaktır. Ru~yaya, harp 
mab.orn,-<ıi \•e-rilmesinden manda 
'1aJı r. b~a ı;urtle de :} ardım 
N.ilml•k mccbuı ıyctlııdedir. .. 

YENi ROM ANIMIZ 

SAVAŞ! 
ArkudasırnıY. İlluuıri. S:ıfan.nı 
cti1'kat ; ,. itina He diliıniu ç& 

\ lrdi~i hu ~iilcl eseri ı~·'k ~ ~ 
kıntlıı. " \'f!~Nt SARAH,. da 

................................................ 

OCRETLI MEMURLBR 
---------- --- ------

Bunların da tekaütlüklerinde maaşh 
memurların haklarına malik olabil

meleri için bir k ·anun projesi 
hazırlanıyor 

Demiryolu bilet tarifesi arttınldı 
Ankara muhabir imiz telefonla bildiriyor 

* De\'let da~ı"elcri~ı~e licrctl" çahşsı!~ .m n~u: ve miistı1lı· ı 
dim)t>ıin teıkaittlük, ızın, hastalık ve olüm gıbı anlarda hı S 
olmr zsa. lle\'let iktısadt tc."Ş('kkUllerindc ı.;nlışaıt memur 'e 1 
miıırtahdimler kadıu· haklara. malık olabilml"lcri için biı k:ı- 1 
nun proje:;i hazırlamııkla ımeşgnl bulunan komisvoıı tetkık-

IC"l"ini bıtirm(·k üzeredir. Proje Meclisin öniimüzdeki top!an
tı dı:vrc":"ine yetiştirilecektir. 

Deniz• iş leri müdürü 

* J{abutaj miidür mu:wini olan Bay Nevzat Korur,, Mii
r H 11Jilt. VP-kalt-ti beynelmilel deniz ışlt:ıi müdürliiğiine nsa
J.-iı:>n ta)iıl cdHmiştiı·. 

Tren biletleri 

* l:>tvlct Demiryolları İdaı t i, yolcu ta:ifosind" y.-.ııi biı 
tadH vapmayı kararlaştırmıııtıır. Şubatın yirnıisindon itiba
J'f'r.ı Jtıer'iyt-t\• ~irecek olan bu tadile görl!, umumi t.'.l.ıi1edE"ki 
bilet ii~'J·c.>tleıiııe yüzde yirmi nisbctinde bir zam )apılnrnkt:ı
·l·r. I<~ya tarifE-einde herhan"'İ bir 7,am yapılınıyacaktır. 

Nufus muameleleri 

* Ekmeğin kame ile \'eı ilmcsi usuJliııiln bazı 'ilayetler
de t~tbikine gni§ilmiş ve kanıe tevzkıtmda niifus hüvi~ et 
cii1,aanlarmın ii.ı r artı esas tutulmu~tur. Bunun için bir çok \:ı.-
tandaslar,. zavi olan niifus cUzdnıılarının yeı'ine wnisini 
, Jmak' veya §imdiye kadar herhangi bir surette ka;•ıt hari
ı•imlt' :kalmış bulunanlar da yrniden t.escillc:ı·ini yaptırmak 
içiı mUracaat c:tml'ktcdirlc·r. Böylece gizli niifus vLık'alan· 
nın yeniden te..'!cilleıi .kolaylıkla mümkün olacaktır. Dnhiliye 
Vekaleti nüfus hü\•iyet cüzdanı almak üzere ııiifus idarclen
nc ınür.ıcnat edecek ,•atnnduşlara sühulet gösterilmesini 

bildirmiştir. 

Ta1ebe arasında t ütün i btil ası 

* Okul gençleri arasında tiitün alışkanlığı dikkati çeke
cek kadal' artmıştır. Maarif Vel.fılctinin gönderdiği bir tami
me göre, ilk ,orta, mesleki ve teknik öğretim okul \'e !kı.ft'Sln
rı ılc lise, öğretmen okulları talebesinin açık Yeya gizli siga
ra i~meleri menedilmiştir. 

Berlin Filarmonik Orkestrası 
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n z a a 
u • v 

te 

t 
inin 

• 
1 y ngın faciası, z·rai 

. - seferberli il' s 
olduğu gibi denizde de {arada 

onaıııma 

1 ri Haakögde gece r ıkan bir yangın 1 ... 
6 kişinin yanmaııı ve bir çocuğun a z 1 r 1 g 1 

1 
-6- [•] 

Yaran : Aka GünJuz 

r~ 

arı 

bir 
ve tayyareye 

düstu1' rtı 
haline gelmi tir 

Ve il d" s-mer 
ölmesi ile neticelendi 

ayy re 
akikat 

En•ellı:i gece Hasköyde feci sile uyanarak keııdilerini 
ban fabrika arını bir yangın h:'ldisesi olmuştur. yan yanmış bir şekilde üst 

- - - - - d 
6 kişinin hafif yamnası ve iki kat penceresinden atarak 

g e Z İ aylık bir çocuğun yanarak öl- kurtarabilmişlerdir. Bu esna-mw 

Yazan: 1. BEDRi CELASIN 
Şchri.mizdelti milli fabrilcala- mesiyle neticelenen bu müthiş da tclıi;;la iki aylık .A.vram 

n tetkik etmt:k gayesiyle şeh- facia şu ııekilde cereyan etnıiş- ihmal edildiğinden zavallı 

eçeıı haftanın h:ırp olay-/ zif yapmasını. temin ecremedik. 
!arına karışan ha.va lıa- leriniu \'il h iı: o!.ına;:sa zayiatı 

re'l etıerlneıe enteresan incele- azaltma- muvıüfak olamadık
me-' e, , e mün:ık ya değer lanı~ın sebebini sonra. ö.;rcnehi· 
konular vardır. B~:ıların en ye-ı lecegız. 1 
nisi deniz \"e havacıtk file inJ Alman ha\•acılığına gelince: 
en ~k nlalradar etti-"'ine · phe lnciiliz drT.iz lnıV\dledndcn mu 
b:ılunnuyaı:ı (12 Ş~bat 942 him unırurlaruı müı:Lılıa!c edecek 
p r~embc glinü) b.lanş denizinde kadar . yııkın buhmmnclikları 
Alman ve 1 giliz deniz ve lıa\'a k!.'Şfcdılmış ve J.:arariaşt.U'ılan 
kuwet!en ar:ısınJa vukun ge- harck~te.geçllmiştlr. Z:ımanı, 
ıe:ı muh r bedh- saatı, ıstika..'lleh bilinen ı;cmilt· ı 

rimize gelen tlrtısat Vekili B. tir. Yangın Hııaköyde Derici- ÇOcuk ağır surette yamru.ştır. 
Sırn Day dün Silmerb:ınk de- kasım sokağında 26 numa- Yaralılar derh&J Balat Mu-
ri \'e kundura fabrikasını gez. ralı evden çıkmıştır. Ev ta- ııevi hastahanesine kaldml-
mLqtir. mamen yandıktan sonra ateş llll§tır. 

Vddlin l>eyaııatı bitişik 28 nımraralı haneye 
İstanbul, 17 (n.a.) - İstan- sirayet ed rek onun da !us- Vücudunun muhtelif yerle· 

bulda bulunnn lktısad Vekili men yannı=na sebep ol- rindeu agır yaralı olan iki ay-
ştur lık Avram ölmüştür. Tabibi 

Sırrı Day, muhabirimize a..5l1ğı- mu · Adli En\'cr Karan cescd!n 
daki beyanatın bulunmuştur: Yangıııuı ~ıktığı 26 numa-

- Vekiletiınizlc laknlı bazı ralı evde lişon ailesi otur- defnine ruhsat vermiştir. 
k•--•· Mi k Hadıse tahkik edilmcktc-işlcr i~in htanbula geldim. Ba 1 ma 1..illlr. şonun ansı dir. 

zı uazetc muh:ı.bıdcri benden burulan bıışka 15 ya ında kızı 
izahat i5teJikr. Pek yakında, Sulta.n1 ile 8 yaşında diğer kı- * B~ynzıtta Kalenderh::uıe 

Bu muharebede esaı; hareket rin ge<:işlerini korumak için top. 
Alman Seharııhorst v.ı Gııeisc- la .ımış \ ,, hızrrlanmış av v,ruıı 
naıı mıh rebe emil · ıe Pr;115 !arının bu \•azifeyi dalı i~i ba
Ec ğen krm"azJı ünün y<ı.nların· §aracakları şüphesizdir Çünkli 
da •'cstrvyerler ve yardırru:ı ge-' onlara _karşı mc.-<:~·ıl yoktı:r. U
m. olduğu halde Ma.nşı geç-ı zak dol{llda _M~a yanma~
n. lir. Donaıızn:ının h:are- sı , rk'.ndakı. ~ngılız ;ııulıaı·~.ıc 
k tı ı.vadan bilh a ll\'Cl r,rup- geru,Jeı_ı de . ava Iı:nıayes:uc 

ml!hterem B ••ekllimiz muh- / zı Yazalto ve Leon Nea, Av- m:ılıa1Iesi.lde Delikanlı soka-
telıf vesilelerle efl< rntmamiye- ram isimli üç oıilu vardır. ğında 11 nwı s.ralı evde dün 
yi t.emiro yarıyacak hususatı Hadise kşamı mangalı mangaldan sıçrayan bir kıvıl-
izalı etti'ılcri g.bi ta\'zihi icap e- gömdükten sonra. yntan aile cıınla yanrrın çıhnıştır. Evin 
dccek, \'ekıiletim.We nliı.ltalı ye-. e:kanı sabaha ka;şı ~rin döşemeleri ynnmıştu·. Ateş 
ni bır ~' ·vzu da olmaılığından 1 bır uykada ık.en .?ırdenbıre itfaiye tarafından söndürül-
hııııa lüzum görm~dim. I alevlcnn odaya lıucum etme- mfuıiür. 
Bnzı gazı>t.derde bana atfcdi· \.. _____________________ , ___ ,,) 

!ar him ye cdilıni.'lt!r. Znvi· • m:ı.zh:ıı cls:~lardı, bdkı netice 
at 1> nda her il<i taı· f bliğ- b · ~a okron. . .. 
k iJirme uymamakla l>teticc' Harp gcmıloinm ha-

"mar.!,tr 7 _ 18 tııyy re va bonı~rdı .~a ıruı .karşı ko 
, ulırip ve yardımcı "e· ı rum:ıak ıçııı gııverte :orı zırhla.
izi de 42 ta: 'Yll~ n:yordu. Tor pıdo tayyıırelen 
ikl destroyer kayb : ı faaliyete geçince bu ı...m bir tcd· 

len bey ıat gördüm. Ga.ıeteei-

~~e~Y~.:~~s~~un~ Ekmuk karnelarini Bir kadın esrarfl 
Ilı 

J". 

t •. 

;~~.:~~~; ~~~~i~~; kaybedenler şekilde cldürüldü 
ca ed ..... rim~ 

bildiriyor;ar. bır olamıvor '' ba ı; :n:.ıler ha· j 
orın mı harekette 1 v~~ b:ı·;ıa gene 1ı ıvadan ıro- Bir defaya mahsus 

l lan tn..<>iliz n.m .yor. iki halk şairinin olmak üzere karne 

____ ,,_ ___ _ 
• ııc~ şık:iyetlcrle itiraf ::iahille~ bul111;ıan ve kuwetli ı müsameresi alabilecekler 
dır B hacet , donanma} Ealıip olmıy n mem Ek k k ı · k bcd 

una ne · leli tJe hı ' · bet Şarkışlalı. h.'llk piri Ali İz- me_ nrn enni .. ay e-
ıd:ı nnın g&zü onünd" e r ı noırnanı nıs c.ı u .,,~ •.·~ H 'tncli o··ıı"-""·'c"ı' ı>a· rek. yem karne. . a.l:nak .. uzere be 

nı .. 

.. d" 1 eti cuz ve az zamanda yapılnn ha-1 ~- ' n WJlUL-U n ' 

v~ eb~unkauzyrbac.ıas•~vvmıı aPr va ilahlarhle t~lafi erebılecek z.:r gUııü at 1..ı de J<-:ıninönü" lediy~ ve.~ılııyct.e :ınur~~aat e-
~Y.r.• ·~· ırl ckotin -~:;pılmru:: J;rdır .. Şu İ~alde. karad oldu- Ha!kevinde bir müsamere \·ere- dnleı 111 mıKtarı . son günlerde 

bı ., ~ik tı· güstermektedir. 1 gu gıbi denızde de doııanmaya ccklcrdır. İki halk §airi müsa- artmıştır. .Bu gıb_ılere, yapılan 
1 ''. ~ · ve tayy. ve karşı tayyare [ mer~-de kendileri tarafından ç?k sıkı hır tahkıkattan ~.onra 

.er ıkı. t:.ırafkın hlafif d<'ll";Z düstu.:U bir. hakılrııt h !ine gel- tertip olnnaıı ;::üzeı 'iir parça- bır defaya. ma~us olmak uzere 
kavvetlııruıdcn nyıp arı aşagı n:Uştir !arını ok'~yaeaklardu-. karne veı:,ılmesı kararlaştınl-
yukarı ayni derecede olduğ'ı ---·----------- mıştır. Dıger taraftan mart ayı 
rıalde lngilizlcrin tayyare ka-' HARP VAZJ' YETİ karneleri 80 sandık içinde An· 
yıplarııun Almanlo.rı:ıkine nis - karadan şehrimize gtlmiştir. 
oetle oldukça fazla bulunması, 1 Bunların miktarı 900 bindir. 
l~iliz ha vaeılığmı ve malzeme Mart ayı karneleı·inin, görülen 
ilni kıymetten dilşıırmez. Bu (Ba' torafı 1 incicle) ' kaygus dadır: lsgal mikyası lüzum üzerine şahsa muharrer 
rıv.lalığın e b,,pl rf vardır. tş-

1 
!arı taraf, tehdit 'lmek· büyüdük~~ hiıyuyecelc ve iki ve sıra numaralı olıu . ı karar-

tc bu yazımızda bu ola)~ ince- tcJ.ir. ortak, kıt'a enginlerinde el.ele Jaştrılmışlır. 
:erken, hııvncılığm bu mııvıüfa- edeniyet.in kemal devresi e 1 verecek! öğrendiğimize göre vilayet, 
uyeltc ne derece ve ruır.ıl fımil eriştiği rlcV!"I.' gelinceye kadnr Plıi.n, rnıuıczanı•lır. İdculdir; bu numaraların birer suretini 
kluğu ve diğer tarafın -boru< büyük fatihler, Aııyanın. ka ·, m·.v;ı.ffakıy te erdirilmesi de de fırın~'llara d~tacak ve bu 

mani olamayışının sebcpieri ra yollarını takip etmişler ve[ o ııtsbette glıçttir. suret!~ karnelerin kay'bcdilmesi 
lı&kkınd:ı cıyuyuculanmıza bir kara Eıatılılannda savaşmak im- Denlzlerd., hiıkımıyetin nı.B.- dolavısiyle yapılmak istenen 
fikir verıııeğe çall§acağım. 1 k:inları aranıı~arctır. Ancak, ntıSını, kıı.r§ılaı;,an nrınadalann eahtekiLrlıkları ya.kalayabile

ucsuz l)ııcmksız bu topr.ık.l nla, I isa~tli ateş üstünlüğünde ara- cektir. 

B u harp çıkm dan önce 
fikir ~ahilıi askerlerin şu 

iki görüş t..rzları bil.hassa 1 
kayda değer: ı 

1 - Bunda•ı sonraki harp! r 
mutlaka bir b k.nla tıa.ıılaya. 
caktır. 

2 - H ide ve harpt e.ınniyct 
ı edbirlerind asri vnsı.tııların 
llr'atleri ı;öz ontin<> alınmak 

lizımdır. 
Biz buna bir de kab'liyet ke· 

limeslni ila\'e edebiliriz. 
Avrupa harbi ıılyosi gergiu

il<len ~onı11 başladı. Bunun bas
an neresinde diyenler varılır. 
Bu znhirt bir görfu;tür. Haki . 
!<lltte malzeme baskmı ve lı t;J 
.ı;:inde haskınlaT vardır. Bahset· 
üğımiz hareket de böyle bir 
:-kındır. 

Emniyet komuıuna gelınce, 
Japooların basi<mian Ameri . 
i<ahlann !~ ad:ıl rmı zi· 
\'aretl ·ri hep sür'at ve kabilı -
yetle başnrılınıştır. 

olduğu anlaşılıyor. 
Bir defa Br1>.st deniz üssün· 

de bulunan Alman muharebe 

geni ıı ülçUıleki zafeı lcrde dalma manın da ma.ksııda yetmedlği 
;,onsuz kalmıyn ınalıkiim ol- artık sıtbit olınu. hr. Donamna, adaya s~rar v.ı >k.ı.leleri ı;ar -
muıı ve bahtsız kıtada kan \'C deniz ıışırı seyr!isr.:ferde serbesti sarkeıı. müttefik deniz kuvvet 
ateş dalgalrnmın yarattığı mc-<l· ve emniy t ten in etmedikçe, bu !eri, iki ay ıı, çekingen dav -
ye cezir de,·am edip gitmistir. ı günkü ödcvir:i ba.~aramamııı ranmakta \'e def ve tard işi şim 

Harp her muharip mıllc fa sayılır. Donanma. hava \'e de- dilik zayıf ·e hııfif kuvvetler
istikllil ve S'Jadetini kıüıl ol ·:ıy- nizaltı tehlike:<inden masun bn- den beklenmeklcdir. 
dı, A.;yalıl·ll' da uyanır ve ~am:ı- lunmahdır, Uz.1.k seferler icra 1Jmıal kunvoylarını Atla.ıı.tik
na adım uydurabilir! rdi. Dün· C<!en uonazıma ilk önce havaya te korumak da bir külfetti. A
yada hakimiyet yolunu denizler karşı em:ıivet tedbirleri almak ğır kayıplara katlanmak gere
açmı t.ı. m.ccburiyeÜndcdir. Bu tedbirin itiyordu. Şimdi, hemen hiç bir 

Medeniyet. yeni dünyalar keşf yakın suluda bir kat daha e.rt - yerde emniy~t. bütün değildir. 
cdıyor, A.syanın iicra kıyılıırına tırılınası gerel tir. Büyük Ok- Pasifikde geni,; arazi knyıp
ve derinliklerine de bu İ''lck şeb- yaııusta dcmokrasinın • riz üs- lan göze nlınıı.lıilir. Fakat, iki 
rahlardan varıL.yı.rdu. Eski dün tünlü~ünü gideren, h•uıkında ana cephe, Çin • Birmanya ve 
yada kanlı lıo~'1l!jlllalar sürüp muvaffak olan denizaltılar ve doğu cephesi, ne-ye mal olursa 
gi<l rlteıı, Avrupa topraklarına hwa filoları idi. Giride inişi de olsun, takviye e<lilmelidir. 
sığmayan milletler, denizlerin bu gt>nç •·e ku retli silah des • Stafford Cripps, Rusyaya 
ötel·~rin<le lı.ı.yat sa.haları ara • tcklemlşll. yardımın HOn had.tine vardırı!-
mı~ ''e cdinmi1lc.rdi. Okyanıısfarda gözciilük, hat- masını istiyor. . 

Bu h~rbe r;elinciye kadar is- ta Biiyiık harp ><ımı düşüncele- ,. Şan - Kay • Şek. Çin - Hin-
tila yolları da ~enizden geçiyor- tip.den doian deniz tc~killeri • distan milletlerinin cephe ve ga
<lu. Denizlerde kahir bir üstün niıı çerçevesi dışı.ndadır. Ok • lehe uğrunda savaşmalanm ger 
lükle bu yolların yeni te~cbbüs- yanuslr.rdnk.i faaliyetler, düne çekleştirıneye çalışıyor. Japon
lere karşı kapanııcağını \'e aşı- kadar hatırı sayılnııyan ~ililh !arsa , Singapuru kapayarak ve 
rı hamlelerin liclirdikteti yerler- ve vasıtalardan Mlerunckted.ir. istilfı. çemberini Cava ve Su -
de boğulacakları sanılırdı. Bel- Amerika ve İngiltereıı.iıı 200 matraya. doğru geni§leterek, 
ki, bu düşünü,, vakıalara rağ-, denızalt.ısı da bu vn?.ifenin hak- yardim yolunu kesmiye uğra
men, gene dcığrudur. Her iki kiyle ifa;;ından acizdirler. Al- şıyorlar. Uza.kdoğu kara eep
cepheyi yarata:ılard:ın biri, kat'i mnn deııizaltılan yeni düuya hesinin baş:ırılar göstermesi, 
neticenin doğuda alınacağına suhrınrla avlanıyor! r. S t dı· ikmalin akıp gitrnesine bakı
kan:dir: öteki, muvnkkat de- ~ma çıkanlmış olan ufak vası· 

1
• yor. Amerika, Büyük Btitanya. 

niz hakimiyetine glivenerek, talara bile müı acant etınek ız.. nın Ortaşu-ktaki nazik duru -
Asyanm bütün doğu kıyılann- tırarında ka\ınnu~tır. mwıu da derpiş ile, pasifik buh
dan içenlere doğru genişlemek Japon istila kafileleri, adadan ranını önleımck işini üzerine al-
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p o 1 i s, h ad i s e y i 
ehemmiyetle tahkik 

ediyor 
Eyliptc Üç Şehitler Karlık so

kağında ot.uran 50 yaşındaki 
Fatma, bundan üç gün evvel 
komşusu Fatma ile birlikte 
kömür almak için elektril< fabri
kası civarına gitmişlerdir. 

Aradan ilç gün geçtiği halde 
Fatma nın dönmediğini gören 
üvey kızı, zabıtaya müracaat e
derek vaziyeti anlatmıştır. Bu
nun üzerine derhal Fatma a.
raştırılnağa başla.runıştır. Fat· 
ma Alibey köyü civaruıdaki 
Keçeman•Jıra. den.ilen yerde ölü 
olarak bulunmtı,,'<tur. B~ınd..'>n 
bir yara ahnış ve bir gözü pat· 
lamış oLn Fatmarun boğula -
ra.k öldiirüld~ tahmin edil
mektedir. Fatına morga kaldı
rılnuştır. Hadise tahkik edilmek ı 
tedir. 

Tasviri Efkar 
mes'ulleıi bt:raat 

ettiler 
:Muhan·ir Etem İ2.zet Denic~ 

tarafından Peyami Safa ve Tas 
viri Efkar gazetesi sahibi Ziyad 
ve N • iyat Mlidürü Cihat Ba
ban hakl:ırında açılan hakaret 
davası dün neticelenmiştir. Pe
yami Safa, Ziyad Ebüzziya ;·e, 
Cihat Baban beraat etmişk>rdiı; ı 

mak mevkiinde kalmıştır, do -
nanma saflarından açılan boş· 
lııkları ı:u günl<!rde denize in
dirdiği ve indireceği irili ufaklı 
sefinelerle ve az müddet içinde 
doldurmak istiy~r. Diğer taraf· 
tan, bMı adalara . Amerikan 
ikuvvetlerlnin çıkarıldığı da ha
ber verilwi~tir. Bu adalraın A
wstralya, Cava ve Suma.tra ol· 
maları muhtemeldir. Resmi a· 
ğızlar, ha~ını hnmelelerinin kı· 
rı!ma;;ı zanınnı geldiğini bağın
yorlar. Filhakika, Pasifil< du
rumu, demokrasi prestijini de 
darbalamaktadır, uzun miid -
det devam edemez. Ancak, son 
baskınla• ın açtığı rahnelerin 
tamiri, yeni birlikler için mual
lem elemanlar tahsis ve miittc
fik cephenin tesisi her halde 
zaman yiyecektir. 

Hükumet Vilayet 
emrine 50 bin 

lira vet'di 
Vı!Ayet, zirai seferberlik ha

zırlıklraına büyük bir hızla de
vam etmektedir. Cımıa gün vi
Jıi. :yette Vali ve Beledıye Reisi 
Doktor Lütfi Kırdaruı riyaseti 
altında yapılacak bir t.oplantı da 
şimdiye kadar alınan tedbirler 
<>örlişülccPktir. 

Kaza kaynuı~:a:mlnrı lıer ka
zanın zirai scferberlıkte kııll .. ııa· 
ca';ı tohum miklaı ıı,ı tesbit et
m<>ktc ir. Setrin umum tohum 
ihtiya ı tcsbit olnndukt:ın son
ra vcltfik te t :,dircccktir. l'<eh· 
rimiziıı 7jrai ~cfC'ı berlik ı:ıizır-ı 
Itldanııa tahsıs olunmak ıızcre 
hiikiımct 50 bin lira göoocr • 
nuştir. Digc-r tat ıı.ftnn Darülii- 1 

cezc ci\'arında bulunan geni~ e·l 
kim salıasmın Darüln~e-~eye t ,h. 
sis olunması kararlastırilmH· 
tır. :l\.fües~sc mi\dllriüı.•ıi ken
di eleınanlaıımı bu sabayı ekti
recek ve elde edilecek mnhsulil 
kentli ihtiyaçları için kullana· 
caktır . ---···---
Sahne sanatkar 

laıı yurdu 
İhtiyar ve fa.1.ir sahne san'nt

karlarının himayesi için bdedi
yenin b!ı yurd te3ı.sine kanır 
verdiğini ve u1num: meclıse bu 
hususta bir teklif ·aµtğı.nı yırz 
mı§t.ık. Teklif bütçe encümeni 

B enim {~ın. Teıııizı.l a 
dıncla bir roman 

dır. 

Onu okuyucular bı.. f!kr: 
iyice hatırlarlar: 

Geı;en genel SJ.VR<; 1 orta A 
nadolımnn bir bu.cıığında , · m 
Bulımd - kasa tas' "IDı 
da kudua çıktı. Bir san -

0 

ortalığı daladı. <;'.e\Ten; n m bu. 
su lıcr noocnııe - sebebi ronıa. 
mrrı<la yazılıdır- Dalananlıırı t s· 
tanbuld· ki l.uduz ha~t~ı >;J. 
ı.c göndetnııyordu Buıılar:ı 
&rmıınd:ı kom .un bab::ısı Çe 
ııakka!ede iHHi. en. bır kızı " 1 

dı. Altı yedi yaşında, ı~ 
g·1:ı:Jü, e ·ik y~ altlı bır ya\TU 
hlıruıiWcri m kt be 'der, alr 
şa<:ıl•rı da ben mü7.:ıltert! ,, 
dim. O da d.ıla~tı. Bunu hı 
h~cWı:ıne,;ıı gürıd ım ' iateı ı
yoriardı. Rahmetli v, b1' h 
rııl>lu Mu er B •v valı i it 
0ııP telgraf çektim v~ kı&ııı •r 
P•ine <ı altı mecidiye vc rdım 
Ç-0cuğa da ha talıj(ın del~tı " 
r.nlay:ı.cağı bir dili a<\yle<lı ;ı. 
J sta bula grin ler D· in 
den önce baı oraıl, n ynldı 

Ar on cfört. on yıl 
g, ~tL Bir gün v:ı' ·yet rr.•rk~:r.. 
ııe yolum d.ii tli. Vıl!ı. ·ette çılmıı 
gazete' r benim gel • i bı~ 
kaı; gUn kalacniımı ya.:rn ; .-. 

Otelde oturuynrnm. 'l'eınız 
pl'-t bfr köylü :l.tıı ı;cJdı. ({ I • 

c:ıg>ruJ ü~ dört y;ı.eınd~, to
pa~ gibi. eri'< ) kh ' 'r b ' 
vardı.. K"ldtn bı•ya.z di.ierini gOıa 
tercr~ 

Lrafıııdan teltik olı.ınmnl:bılı.r - F.;cnrli •'""1mı, •i; lı.;n 
Beledıye füya!!t'ti yurd olarak 111 rormeğe ge:d!m. 
seçilen Slileyın:ıniy Tıp Hedre- N ·- e istı}·orsua ~;en:.:? selerinin l'!i:ih ve tadili i~in 10 
bin liralık bir tahsisata lüzum 

1 

- Hiç, &ı.de~<> görmeğe gd 
görnıU.., \'C bu tah~i>~atın \·;,ril- ılim B •ni bil'meJ' mi ' 
J!lleSi için blitçe enciimenlı._ m .. • - A !tızım, be:ı buraJa.rı 
racaat etrniçtir. ı ı ıl Iı bun~a yı' oldu. 

Burhan Tepsinin ::- Emare (Amnıaı sen yü 
... . rc~ın11z.den uyr ılnıaJın. B::."\ ~urı 

bulacagı varıdat dı yeni lııuf!eri d,• iyi ., bdfo • 
. Tunııunı~ sahne ~ı ti.1tıer~-f diııı. G';;zde ııey.ı okuyo.~uru. 

mızdctı B. Burhancddın fepsı· _ &n kimkı-densiıı bak • 
nin belcdiycyo blr mildyon lira· 11,n ft 

!ık yeni bir varidat bulmayı 
kabul ettiğini yazını tık. Del~ .1 \'n!,tite sarı ı·ope,?tn nyıp 
diye bu teklif ile ydkınd:ın al.- .1 t'.t ;rrı,-b l:st•n!ıul g;>~d ı'l.lı~mı 
kad r olın.ış ve B. Burhr.ned<im bon-~k gözi• . t·n1ı: :;-ıınaklı, ıııı-
T "d · 1 1 t S ni!t !:ı·mı . Bcına kıtcn.ğınd· ki 
ersı en ıza 1at a m;ş ır. • ar.- . ~ı,~yı göstel"'rek dedi lci. 

atkar beletı:ycye bulın:ıyı ta· J 
ahhüt ettiği ytni \'ariu,tıa hiç . - Se ı olm & •y ın. 4imdı bu 
bir yeni vcrği olırıy!l.Cllğını ve olr.ınyacaktı! 
halka yeni bir küliel yüklemİ· I 
yecef.:rini sbylenıi~tir. Aynca 1ı,: ( * Bv..ıdmı 1•1 • '"~'"' 
va idatın tahsi.ı i in" ı bir fi) 11, J' 1/. v lfi :ıu.ı..ıt #i'İ/o-
ıkanuııa dn lüzum yoktur. zı •l ı:'arrnı da ç .rcmı;,-tı,., 

lklediye bu vaziyel ka:-şmn· ---------da n'atkiırdan nu vuid t 

menb.uının bildiriımc:;ini ;,,t_. I Be thoven ~ .,,_ n t 
ıni•tir. Bürhane<Idin 'fop;;i bu ı g • -
hu,usta 'iediycyc bir pr.ıın" · tst,, ul eledıyesı l -ll1K'•· 
rccektir · ı \':ltııvar er ~ı t"rnfuu! ın 

----·• ı ı •--- düıı ah .. m. , .. e~ıir Tiy:ıtrlY.lU t{ >

Belediye Yunanist"na 
1000 koli gö:ıdariyor 

İst.mbul b~lediye.~;nin, Ytı 
nan belediye rıı ıurlra.ına bir 
yardım olmak nıakıı:ıd.iyle. be
lediye \'c vilil.yet m•·mı;;rl:ı. ın . 
dan toplnnan itınelcrlc Yu:ıa -
ni>;taııa koli'er g\indermeğc k -
rar vercligiııi yazmıştık. İl · pcU'
ti olar Dumlupınar vapuı-iyle 
Yıınanislana 1000 koli ı;öndtri· 
lccektir. 

Defterdai An'.<araya 
gitti 

Defterdar B. Şevket ,\rlsbn 
faliye Vekaletivlı> bn t<'mıts· 

!arda bulıınmak üzere Aııkaıa
ya gitmiştir. 

nıedi tm •• nna parlai· 1-ır ko ı 
sc~ verilml tir Or ·estr' f 
Seyf"eddln r oot t fın. ıı.! -
re edi:rniş ve S:ılfat Fer V. ı 
-ıtnt%cr k... ı :ir'l· t.u.,. -
tir. 

Büyük lı:ısü>k r Lııdvı;: 
\' oa Bt:ttıovrn'bı etJcr ıcı 1:1dcn 
te:;.illüi eJcı:_ I:oııscr prrıgra • 
mm:fa Lle<.:fi: >ve::ı'in bir Üv<'rtii· 
rü, _:,iyı< o k :&'rt<• u \'C l:eşin
ci scurorıisi ba.>iik bit ınuv ıt
fakıy:ıtlc c;:ılın:nı:;lır. 

.:; ~f ·'.!yfedilin .. al ··e :;., 
Iist F'erdi \'en ., tatzerı tcbnl< 
eıl ·rlz. 

r-= 
Yeni 

Ma~ı Douvers boğazından 
şarka geçen Alman donannıa
mın mm·affak olmastnda da 
b&.skınla ~111ber hava hima
yeı;iııin birinci derecede imi!! 

~emil rinin her ne maksatla "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!:!~!!:!'!!~~!!!~~ olursa olsun böyle dönmeleıi -: 
beklenllmediği gibi bu lıareke
tin güpe gündüz yapılacağına ı 
ihfünal v_e~,neıni§ olduğunu ka· ! 
bul edel:ııJ;:ız. 

Sonra, İngiliz Adaların 'a 
lıer zama.ıı silah başında hava 
birltkleri bulunduğu muhakkak· 
tır. Şu kadar var ki bu birlikle· 
rin böylo bir harekete kareı d~· ı 
ğil; İngiliz adalarına ve gemi 
kafilelerine taarruz edecek Al· 
nıan tayyarelerini karşılama~ 
hazır av birlikleri olması tabii-
(iir. • . 
Dombardıman birlikleri ek

seriya muayyen hedeflere ve 
daha evvelden hazırlaıınrak 
taarruza giderler. Ani çıkacak 
hedrflcr için ayrılacak grııpfa
nn o kadar kuvvetli bulunma.
dıkl1ı ına hUY.medilebılir. Bu
nun! benıber 42 tayyare • , . 
Jıedı!diğine bakılırsa bu taarrıı· 
za ~ k layyare iştirak ettirildi· 
-"'i ve netıce alınarırnması bu işe 
eh•er §li grupların değil, elde ne 
vaı ·ıı on' ı.r•n gö~<lf diği sn· 
laıi 'ıvor. Yalnız müdafaa l~n 
lııı7..ı- av O'Tllpl rının Alman nvl 
cıl nı ııg j 1 k k ndi 
bo:n? r 1ımıın 1:. ki n'ıı va· 

Y elit bin Mus'ap, eski arka
da~rnı karşısına oturttu: 

- Bana bak Haman, dedi. 
R=iyetl bir tarafa bıraknlım 
da iki arkadaş gibi konuşalım. 
Cadıların söyledikleri acaba 
doğru .mudur? 

Haman düşünmeden ce\'np 
verdi: nin yetişmesine meydan ver-

·- Doğru veya yanlış o~- nıek de doğru değildir. Bu hu -
duğı.nu bilınem. Fakat dog - BUSda çok uyanık ve şiddetli 
rıtlıığunu kabul ederek ic:ıp davranmak icap eder. Öyle zan 
eden tedbirleri almak Is • nediyorum ki cadılar bilerek 
zımdır. Beni İsrail, kendilerini veya bilmiyerek sizi ikaz ediyor 
wırctt<"D kurtaracak bir baba· !ar. • 
yiğitin yetişmesini dört gözle - Halbuki ben cadıların söy
bekl;yorlar. Kabul etmek Jtl.zım lediklerin inanıyorum. İnanma
dır ki bunda hakları da vardır. mı lsnoydım. onlara, yalan söy-
1\u("a bir ccmant, ilanihaye esa- !ettirirdim. Bakalım çocuğun ana 
ret altımb kalamaz. rahmine düşmesine m8ni olmak 

_ DC'ğru dü ünüyorsun Ha- içiıı rıasıl bir çare bulacaklar 7 
ın:m ! Faka ben onlara hürriyet - J>:saşlı bir çare bulabilecek 
!cini bağışlarsam Mısırlıların lerini zannetmiyo~um. ~tanım~ 
g<iziinclen düşerim. Bir bükilm- - O zaman lııç bırısını sag 
-tarın bir tnnnnın gözden diiıı· bırakmam. . . 
mesi kadar feci bir şey truıavrn:r - Fakat bu sızc hır y ka.-
edi mez. zaudırmış olınaz. Nihayet ka-

- Buna ben de eminim. Beni hiı·lcrln hayntlanna nihayet ve
trrailc hUrrlyetlerini ba~ı la- rirsiniz, amma ocuğun ana rah 
marızı kat'iyen tavsiye etmem. mine düşmesine mii.ni olamaısı
Anrak onları kurta.rnc:ılt birisi- nız. Halbuki maksad bu değil, 

ne pahasına olursa olsun, o ço- mümkün değildi. 
euğun var olmadan önce yok Kfilıinlerd. n henüz bir hab.r 
OOilmesidir. Bana kalırsa daha çıkııınımşt.ı. Firavun, çareJızl!k 
esaıılı tedbiri.er almalıdır. ve ümitsizlik içinde kıvraruyo~· 

- Meselıi. ne gibi? du. Mısır diyarının ulu ta.:. "' 
- Bu suale uzun uzadıya dil- adeta s~rseın olmuştu. Bütün 

şünmeden cevap verilemez. Mısır halkına kenilisine sel.'de 
- O halde sen de boş durma, ettirmeğe muktedir olduğu lı:ıl-

kafanı işlet Haman! de bu mPselede tamamen aciz !;al 
- Bu, vazifemdir sultanım. mıştı. Bulaşıkçı başılara vatı!l· 
Velit bin :Mus'ap ile Haman caya kadar blitün saray men • 

bu mesele etrafında her gün sa- suplarını bu işle yakmdan alli -
atlerce konuşm:ığn, bir çare kadar olmağa. memur etnıl~ti. 
bulmak için kafa yormağa başla .Mlı t.ren, ermeyen hP.rkes orta 
dılar. Fakat iyi bir hal çaresi bu 1ll bir fikir atıyor; Firavun, bu 
lamadılar. Eğer Musııwn hangi fikir Y1'~maru altında şa;ıno 
anadan doğacağı belli olsaydı Jıalıyortlu. • 
fazla d~nmcğe hacet kalmaz· '/elit bin Muı;'ap, çolt :za.vıfla 
dı. Kadının katlettirilmesi ilr mtstı. Doyasıya yiyip içmc':Jiğ.L 
mesele kökünden halledilmiş • kanasıya. uyııma ~ğı için dıııııı 
~urdu. İçlerinden birisi Musavın da zayıflıyncaktı. Bir dlı~tt.oıı 
a.n:!Sl olacak diye bütün Dmt de eaclılnrın hi · ·~<'imeyişine 
fsrail kadınln.n:ı.ı öldiirtmcls. de UziilüvDl"du. A ı revc gi•. 

mişlerdi • Yoksa çocuğun do,:; • 
mııana miiııi oL'lcak bil" C'lll"" il.NELi K ---
bul:ımıyarak ha.şiarını alıp lıaş- AVLıK 
ka bir diyara mı gitmişlerdi'.' 1 AYLIK .... , 
Bunu lıi kinrne bilmiyordıı. Ş · 1 AYL' K : : 1.., 

1 iÇıO K'"1 l7"'0 K,.. 

.~~ - !(i~ • 

hirıfo y?.pılaıı araştırmalar n-:! - r---------- ---··' 
!ie»~i~ kalmqtı. Kfıhinler hnk- T A K V 1 M 
kınt!a maltim~t vcr('ce!c hiı in-

na r:ıstl:ıma!t lcabii dc"'•ldi. ! Kcuım l<i.i GÜi' +9 AY 2 
Schır tl: ,ında., c,ö!lerı.le <l'l~:"lr-3 ı.---- ·--
c!:ı. lınvırl• ,.tla y:ıpıl;?.:ı ımı«t:r. 136: j 135 J 
:n=.?!:.ır du boş~ c:ıkr.1ıçtı. Caı'ı . 
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lıib · Ba v uli, b:ı a 

(B ak e,dan devam) 

v p bir mu afaa' 
sc melidir. 

_Londradan gelen bir telgrafa 
gore, ÇörçU. mlidafan i l ri 
d in • vrıca bir na.zır tayin etmi
y ktir. 

Lon d n, Amerika aja.ns-
laruıa b J nliyor: 
Londranın iyi haber :ılan mah 

fili ıne gor , muhar b n 
sev · ve idar ı hakkında Avam 
Kamar ı~i ımilz kerele 
sonra, Çöı il b lıc ı nr , -
& ının bir lwnundan a.1-
nlmak b riyotinde kalac k· 
tır. 

J) l el 
s n lcr ti h ı bi nnzırı ı. 
Mar ı--e on m azledii cekleri be
lirt lm '{le lir. 

l e Uzal rınlın b"2.1 -
rı k ın istifa edccc.:..Ymi 
b t t ır ıne kadar gıtmf C;r ı 
'ı.: b •<ıl'l ja. kabincnın ~ erıı:.ı...:n 
kun im ı ıı ve daha az el· -
miyetlı ~kilere h va i.-.L 1-

sald.t nnnrı. M. Br, dızon, devlet 
nazııı M. Arthuı (,ı en ve ııı 
:n_azırı M. F ncst Bcv niıı ge
tırılmel<>ı nı istemı lt: dır. 

(ün ilin ı ttt1,u 
M. Ç n il, di.ın A\ m Kama

rasıııd uir nutuk Jyleyt:ı f?• 
Paclo~ alc muharel ı ne · ccsı
ni Ve Sinı;apurun s ı ,ut nu n
latnııştıı·. B..ı ,vekil tn ·ılteıen"n d . ,, 
~ ~~ı~ • kontr )lünli ta..ın i:-> e ettı-
guu ıla ve e rek d ~ic.;tiı ki: 
'"-Alına Ilır, son deniz mu

harcbesındr· i>U genu!tıı ne o
lursa olsun götürın ,.,c ıızmcı.tti
J ·, Hol d snhillcrinde sisten 
iF! if de et ti r. 
kH,wudan keşif yaptılar. Pado-
~ı. d l n zör bulunmadığı!.ı 

duşıınduler e bu tc: cbbüs mu
vaffak oldt :ır. Bıcı kimseler I 
lManşta büyük kuvvetler bu -
ı~~durulm f.flna. tar tar görü-
nuyorla r. Böyle yapsaydık 
kuyetıer man ha\:a kuvvet ~ 
lerı tarnfmdan zara uğraWacnk
tı. Mıınş geçen gemilerin ba
tl1'1lm mı.j obnasına herkes 
elbctt çok ıınUteC'.ssiftir. Bu 
gemil ı in hareketi, giin doğma
dan e\ vel anlaşılamadı. c sahil 
St.rvi l ile ıuniralhk ve hava 
kıunand.ınlıkları ara. ında irti-
bat mk olıo&dı . 
li _hıhki~n~ yu~tırıyorum. Şu~ 

1 sı- ~km 'K ısterım ki, A:lmanla • 
1111 Dı·est mc\'·.r.ilet ini terketme
lC's bizim harp durumumuz ırm 
rcı.~dnlı olrnu tuı. Alınanyala 
' ..ı • hn. ~'lr olcüde hü -

CUJnla • l .lP."lluk imk n dahılıne 
gırrn· r Attık ataca·~ınıız bom 
~ l r Fransız ikam tgahlaruı.ı 

oıl, Al nanlaıın tt.:1,esınc du
tt "e k ir. 

~!ug ımr m selı~ 
d ÇiJıcil Singapunuı sukutuna 
f a tem .s etııW , bu hadisenin 
.~klC'nınıyen bir hu.dıse olım,dı
~ ·~ı, f la rnallım:ıt bulunma -

l 'C>
1lll, u1ml1ın netıccleri hak - ı 

··ınd d . '1 t ,bminde bulunmanın 
(logı.n o!madı~"lnı soyleyerck 

C:Jn lt;tb 1 .• " .ı. 
k - B l Y\Lden serzenişe knl-

n.:lt'S.: 1\ ıu hal meclısın vakan
a Ya' b . " er.~. Şımd bu yolda 
c~~'Uz kereye de hal istiriık 
ınf 1Yec ğ'İın. Bnzı mebusl ırn 
tır 1 ~ .' :rını bıld ek fırr:..ı-, tnk \crıvorum. Lt..l. met mü -
' er(•yı dinley c l:t ı . ., 

R l\ lıır lrun id 
lidt- .una ın sonr z "lan i<;ci 
d c.!1

1
• ~1 :ı.nstn ccı j eden ha

hLıkrı.erın Rritnny.ınuı istilası 
ğini nın ne deı ece t n etti
ıu~ 6 . ıımustur. Mrobas, bu 
b:ı-"''~rııın mÜ?.J.ker inin g ri 
nı "' .!Jlısının doğru lm1yncağı 
\ nt ~Ylemiştir. Muh. fnzaku.r 

on Hind t "'tin topla -

Gandi de a:reşa ... e 
ör·· ü ere 

• ge yor 
Amstcrdcl.lD, 17 (n.,ıı..) - Lon 

t.l dyosunun bugün bildirdı-
gınc "" , ı - ~Y _ 
Ç i ' tknsı buglin Kalkü -

ı:.-;"-'···1..ır. 

(Haşt.mvı.fı l nri sa./ıi/N1e) 

Amerika'da 32 mi1yar 
dolar daha t hsisat 

isteniyor 
Yaşington, 17 { .a.) - Bu 

gün kongr<:ye ti t·ct \ apurla
rı ınsası ve sılalılanclırılması 
için 32 mıly lr d l ırhk lnh.,isllt 
\•erilmesi lı kkmda yeni bir 1 
k m n J ı le\.Ji edilm'i ·tir. 

u n O milyo 
ki~iy· hu acağ 
tah in edi ·)or 

Şimdiki halde 2 ·milyon 
genç silah altı~da ! 

Ncvyork1 17 (n.a.) - Nev -
york Sun gazetesi Amerika or
dus.mun on milyon kişiyi buln.
( affemı yazmaktadır. Şimdiki 
halde iki milyona yakın gr·ııç 
sıuı.h al ına alınmıştır. Ya lan 
21 ıle 3 arasında bulunan lo 
mil:, on g ç; imdiden kuydcJil
mıştir. Haft-t sonunda 9 milyon 
1d~i daha knyd~ilıniş olacak -
tır. Sont~rin 1918 d Amerikan 
o:dı..sunun mevcudu beş milyo-
nu bulmamıştı. • 

azı 

atı 
Londra, 17 (:ı.:ı. ı - Snld.hi

yc• t .ır bir ınenbadnu bildirıli -
vor: 
· İngiliz tayyal'elcri "Scharn -
hC.:<:t,. ve ''Gnclsenau,, zırhlıla
rı tleı stte bulııııdukları zaman 
bu gem il re 32{)9 dP.f a tnıTuz 
eu'l ıslcr ve 4 bin ton bomba at
ını. !aı hr. Bu ta •• ı ruzlar esnu -
~·11.fa lngiliz ha\•a kuvvetleri 43 
tayyare ve 247 tayyareci ltay
be m~lerdır. 

Tokyo, J7 (a.a.) - Bnhri~c 
nezar<'ti bildiriyor: 

C2'.en ilk teşrfod l{ioutchio ı 
.nda~nın imnl batısında dığer 
bır deniznltı ile çnrpı.Jllla neti
ccsindP. batan "Y Gl,, denizaltı
sı nıdnn r\k ınlmıştır. 20 subay 
in fıO erin cesedlcri kaldırılmı-:ı -
tır. 

B"rlin. 17 (a.n.) - Askeı .i 
bir mmbııdan D. ·. B. njansın:ı 
bilfüriliyor: 

A1m. n 'ceşif ta~" releri Va
lett0 limcnıııc.l~ ·ı sabıt dol.w1 
Almnn bombalnrh•le tnhrip e -
dıld•ğini tesbil etmişlerdir. 

Bu1uar 
( şt: r. l in i ) 

ınün betlerin kuvvetleıımesı
ne hizmet etn · tır. iBulgar bnsı
Jlll m 'l'üı kiye lı kkındaki vazi 1 
yeti hilhnssa ıneş'ud n ticC'lc:-r 
''.ermiştir. Bulgaristan '' Türki 
yede hür·riyet ve i ·likHUlerinı tc 
min eden ikı aı l do tluk ve 
sulh tür. 

* >-!ı.!vyo1-k, 17 (a.a.) - Stok -
holr.v:!en 11.hnan hnberkr(' göre 
R~:merbaıık ile Bulgar tica,.et 
b3nkası arasında bir nnla~ma 

Londradan bıl ıı ı l ıne g'1 -
re, .r tür 1' ı anı:;ı4i.arın :efl G ı e· 
ral ıJögol Filipinlerın sur ıi.l 
da ıı {;eJH:'ral Mac Arthura bır 
mc ·· J gö:ıd 're rclt ıuük ·mMel 
mfüıafansından l layı k ndismi 
tehrık etıniı;;tir. 

B·•tann yarım dı...smdaki 'lC 
Arthur lmvv tleri n zdın ki 
Rôy ter nrnh.ıbiı-i aş Lg1daki md
lüınatı vermektcdu : Pıı.znr gunü 
P ;apon aoken istektcrıle tes -
lim olmu"laı· ve kendılerim: i vi 
muamele edildı ~ Jı.ıide .ı.urulıin 
bUaJ!tre cevap " r ı ı m k ıcin 
gü" 'iiklcr çıkarmışlardır. 

Bataan y run u mın oo ı 
ktyıımun ınuhtt.;Jı[ ııolttalarma 
~ık:m japonlat'ln n kısmını la 
Amerıkan ve Fılıpmli m·idetı
lt'r pHs'kürtmüşleroır. ryor-.. 
t n bildirildiğine g P' H faqt'h 
m:ı!tarula'rı japonlm n Cnvnya 
çııitıklaı·ına d::ıir verilen haber- j 
1 ri k:ı.t'ı suret t t k p etın k-
t eaırJer. 

A \'l ''I'R L · !U. 

Suudi Arab'standa i 
ltaı yan menfaatlermi 
hükümetinıiz .turnaya 

edecek 
Ankara, 17 l .a.} - Cümlm

dyet hükumotı, tt Iya lıtl.n:u 
mG'l:i tarafmd n ::i.ı 1 mü 1 
racaat üzerine, Suudı ı .ıbıs-
1 mıd:ıki İtalyan m nafunin 
hinınyesini kabul etmı tir. 

Kaça ı: o ve 
kö Ü !er n otdutunu imzalnıımıştır. ~u anln~ma. _ile 

S'Ormu , Çorçil bu h.ı u ta cc- Alınanı. r B.ulg:ınstanın J lem11 c İzmir (Yeni $abalı) - İzmir~ 
vap vcı mi;:('C('ğını bıldıı ıniş, ve ı h~ "lnııv tlı surctt~ 1 ont."Ol im- ch·ar bazı nnhiyc ve koyteı·de 
demi tir ki: k:ınını kızanııw·Iardtr. Bu an - depr. edilmiş kömürler bulundu-

"-- u?.nkcı • ıçhı h r kolay- J~ nıa !31.:lgruı·.tan_ 'büyük g~ç- p,-u hnkkındn haberler alınnııştır., 
l ~ • "'"" <:rt:t.. ~ıın. ~hC'lıs eğer lu~kr ı('ıııde oldugu sırada ım- Bu lıo.berler münn ebctile ılı.i- 1 

h kumcte ıtmıudırıı bılcl"rrnezse, zam.nnnştır. lrnt ve araştırmalı:ıra bnşlanmış-
eı.an i ' bır ıd.u e tl.:!miu ed "ek- ------------- :tıı ·. ~ 
se bunu söyl<>mf' i vazife. ·idiı·. ı A h .1• 1 .. ,Qlerı· ı Evvelki gece Seterihi rJ:ın 
Sıngap:.ır ı<'ı ı nUrııuzd ki haf- S e 1 l ıl ı,: 1?.mire gctirılmekt' o l*n ~ P-n· 
tn u \l'l bır muz Lkeı e cereyan ba odun könıUrli ~arhd kö -

e'rtı . "İ CC'k haltn bir 1 F .. tıh Askerlik fllb inden: yü j. nd rnrn komut..·mhğınn men 
nutuk .,oyl 'n.e~t! h ı.lır olaca- s. &. Mu. M". Aş r ·ıu Bedre~iu sup erler t.Dmfınde.n ~ a~ -
ğun. A\•run Kanıaı a ı azasından (" ,ı D ) mıstır. 4 7 çu ı bal n n u :ı.o-ı 
mütnle r.mı re~• ylc izhar Yd. NK. T .,rn. Ş ki o ıu seıun 1 J'lürier Giızely 1ı nki Bl'!c<liye 
e:tmekrini ri a t.>diyorum.,, Tıitu ıcu (449ıR) ı.nmtaknsına g tırit nı~, alıkonul 
"Ta.;\ in · l ri... <: l ~vı m;,ır ati rı. J<ıtı ,tur. 

b~ ~t Mcliiluı.tin hatırı için wı;unlayarak ya11yru1a oı uı du-
ş lin"sabredccckti. ?.ar. Şe\ -,t cvv~l bu k dmları ı 

igam kabine
. ta ·ı e ildi 

Jap z a. 

ne yapaca 
(Ba.~tarafı 1 lncit'J ) 

nıaksudile hiç şüphc:;iz, Hollnn
clıı. Hinclisla.nınm zapt.edilmesi 
J!ıponlnı· iı;iıı çok luzumludur. 
E udnn ba ·ka Surabaya büyiik 
u~.ıiz üssünün elde edilmesi 
Hir.t Okyanusundan batı pası -
fıh giden <lenizyollarınm müra· 1 
irnl'·~ imkanına yol açacaktır. 

l\'ılşahıdler, 9'okyo genel kur
ınn~ ının umumi pı-nma dnlııl ol 
duğu muhakkak bulunan Holan· 
da takını adaları taarruzunun 
ula ılar.ak ilk h def olmadığını 
ı-• ylemehedirler. Bunun icindir 
ki 'i::ı.ponlar, pek muhtemel ola
rak Singapurun zaptı nctic ··u
dc i<·ksif edilebilecek bir gayret
le E Jmale do rru bir trum uz y p 
mnıfa teşebbiis edce klcrdir. Lla 
ha simdid m Birmn:oyac.lıı l11giliz 
l:U\ veUeri tnra.fıııdau tahliye ~
dilen Taton çevresinde EıidctE>tii 
nıuluırebc.ler olduğu lıild'ril
m"J~tedir. Mulmcyin - Rn ~on ve 
Rangoon · ?'nndul vi de.uiıyol-
1 I'nın birle~me nokta ı o' n 
ırıı"him Pegu me. kiine< cloğıu 
iki j:ıpon kolu sarkmak dır. 

or and· 
yüzdiirülece 
Stoklıolm, 17 (a.a.) - Afton 

Bl d"t ga.zetefilnin N yorktan 
bildirildiğine göre, Normnn' c 
v puruııun yüzdür ülmcsi i<>in 
tedb'rl r alınmaktadır. },unun
la beraber gemideki hasar o ka 
dar mühimdir ki gemi birkaç 
nydnn evvel denize çıknnuyucak 
tır. 

Karad niz b Qazı 
d şında 

(Rat>tar.ıfı 1 iu i J fudR) 

chllnrını indireı ek geminin mü
rettebatı ile birlikte pek ya
kında bu!unan krı raya. çılmuşlar
dır. 

Keyfiyet şehrimiz mmtnka 
L:m:m F..eisliJiuP. bildiıilmı tir. 
ı .. =man rci~1ij;i bu husuı:.'ta icabe
den tertibatı nhm.,br. S ros 
tı:ıhli"iye gemisi dm·hal hıldi
se mahalline tahrik edilmiştir. 
Vapurun kurtaı ılması ihtimali 

( tırnf'ı 

Gazala - hl.ikili hattının cenu 
bun · bölgede duşman kıta
Jan kalın ığı ~edilmekte

dir. 
Ort~k h va ku\'\d:lcri u

mumi karargfilıının tebliğinde 

dn soyle denilmektedir: Deniz 
tnvvnrelerimiz 15 16 t;ubat ge 
ces1 orta .Akdenizde kuv retli 
bir İtalyan filosu teşkiline 
karşı n m•affökıyetli biı hü
cum yn.pmıslnrdır. İki kruva -
zorle bir ınuhrıbe torp Her i aı

lıet etmiş, diğer bir muhribe de 
muhtemel olarak isabetler ol
nıu~ur. Hucumhn nz onra 
kruvazörlerden biri ateş i.1.lmış -
tır. 

Alnı n -0r ul< n l.ıa kum n<l:ın 
Iı w·•ıın tcbWinde i sım li Af
rık.,d miihim bir h reket ka)d 
ed•l ru;;·. !.skendcriyc a.çl!!lnda 
bir Alm n denıznltı ının b"r 
kl'uvtı.ıı:ôrle i.ir muhript n mü
rekkon bir İngilız dPniz t.<>şki
lme tn:ırruz cd rek ·birli ler
d n ikisin"n ciddi hasara uğ
r tıkh~ bildir Jmektedir. 

Vichy'den "Bir Anıcı ik n 
kaynnğıP- an Roytere bildirili -
yor. kay li"le vc.r le.n mnlumn
tn göre Orta şark t.f'tkik seya
hatin "n dönen M. Bullet Mih 
ver km. etlerinir.ı Llbyn ve Mıs ı 
yoliyle Siivev~ kanalına kar
§1 .müthiş bir taaıruz yapınnfa 
h· zır olduklarını Reis RUZ\·cl
:te bil dlı u ı;,,tir. ___ , __ _ 

Şa ghay,da 
suikast 

Ş ghay, l7 ( .) - Japon 
makamları bomba ile yapılan 
bir suikast neticesinde 20 Çinli 
öldüğü ve yaral::ındığı için Şang 
brıy Fchri merkezinin büyük bır 

miist nn fihıı lt•r liı,,t 

krammın iln nyd nbcri k. :l h 
Jwldığını hali ıliuı tınişlerdir. 
Suik st"ıı fnıli licni.iz şehrin 
kap h ol n kı mında bulunmak
tadır. 

sinden bir alı r d. hıı: 

ak LALE • em asında Sl 

1 
iSA 

l T 1 
uRA D.A - GEORG BRENT'in 

Bu~ ük kud tlrrllc ha.yut v nligi ... 
En nte~lı astlarla si" liğı .•• 

.ı;ıı esrarlı \1tk' \J:ırl Jıoyooa.n Jaı;ttığt .. 
n n \t;i \hı on 11';. l filmi Ur. 

İlk akşam i!;in nwnar h yerler ı:ıiındido."t k p~lı•n,aktaJır • 
Telef on : 13595 ti 

in ma sev r l al ın ! 

lıyor. 

Filmi 

ve 

Tamaınile renkli... Aşk. Gilzellik v mu~ıki ş hesari.. 
• • cfis bir m vzu . 

D1KKAT: Bu gece i~in loca ve nuuı rnlı knJ .. •ıklar 
kalm:ımıstır 

) t. ek vefakar bir ahbabın ola
c.-ı.gun. 

- Bu d tluğıın bir fedak·r
lıf 1nı hemen göstermeni rıra 
ederim. 

ha hanım, bır t.aı la ıki kuş vu. 
cak: mın ocası ile nm-

~ınrıa, ~~ _gcıuş b r apartı.nın- ıçındc tanıdıgı olup o.madıf uu 
ıç ıce il ng.ın tnobıı, .. ıar içıncle aruJı. Tcmıdık biı· kndın Şevke
h:ıuk ~ı · ... tonu dokl ran kalu-1 tin ı ~hatını boıabılinh. Hele ;;ü· 
ı::c~ iltifı l ın.~n . ş ' · _Ue dayısı kür, böyı bıı tC'hlik !. oktu. 
}'~rı aln~. gordu,. S:~uhn 1uı.nım Birn::- so_nı u s~:nıhı ı_ınnıınm Çtıdı--.n: BEHÇET SAFA. Tefrika No. 7 3 - .Ehnrct. 

-- Biliyorsun ki bmı artık 

~ınoo c:ıka 'al " r miinak •şad n 
Hd.ilı.ı. ııı de ne <lerooc mut c
(. i o!duö'1uıu görerek keııdı ı
nc yt.:.z ve rr.~yen erlt~kl ·11 Uırn 
.int1kuru al:ıc" . 

__ la Yan cıdr.' ·. ricası uzerıne Mel ıhut pıyanoya 1 
dı · 1 11 li~ah Abıdın Beyefen- gl.çti. Şevket ona bırnz dnJıu Y_?.
Hı b ide~ 1 uda t rif ettiniz? l 1nn oltr.uk iqin boş bır koıtugu 

Diye m 1 Yfarduın doğrusu. f:l'?(iti. Bı!rad~ i~i kı:ıd~~ a;a~.ı~~ 
dırıın gt zl ~ &· Vket bu ka- dnydı. Bıri ı ıhtıyar, dıgerı yuzu 
tlıı usın ld uı okuduğu mana !ckclı bir kadın. 
<'l:ı.ha. kı:ı.nna~nıtıa?1f7~ı. bir kere .ı {elfıhnt, pivano ça1arlten Şcv
ı:-ıayı , aıar1etııdl: Kendisini ketin bu yer değiştirmesini fark 
1<>tiyeccı iııc a. ~auna kunıak etmişti. Yan gö~le baktı ve gül
tebcbini biU ~ ıcli. Bunun da dü. Şev'ketın ıki tnrafındaki ka· 
hoşia'lm dıkf n rclu. Raclınlnr hiç dınlar çirkindi ve Şevket mfihfl.:a 
<lıJcrine kur n erkeklerin kcn- hendisini d ha ıyi görmek için 
çıka":'Ir.n :lar· f~apnınlarınu. ses yakJaşmıştı. Bina.cnaleyh ıncm -
ıı rıkcı ·ti~ 1~ t hoşlandıkla- nundu. 
ta~~nıuı Cdcın~~yd kalmasınfü Bir fasıl bitince başkaları Me-
2 .c: .r bir de k r. Hele bu er lahatle mc~gul iken Şevket c'ie 
IJ1.71 ızhıır dcrıntnr ve nefretle- ltibarlık olsun diye y nıııdaki 
c 1 ~ıniyecek vo e: e onlara diş .knC.::ınlara sigara ikram etti, ih-
~ JJ~tiknm almabır fırsat geçin- tiyarca kadın teşekkür ederek 

1 
cııı llır. YacaJs kadın na- aldı; fakat öteki bir müddet al-
i• S~ket Sc . dırıs etmedi. Sonra bruıını b~şka 
}~>~tu. Bu'k ~ ~ruııu hnlinden tarafa çevirdi. Şevket: 
lJ "1 hntın a n ' lıkta ve hele - lçmcz misiniz efendim? 

. • ıztık e~nı~d~ bıı· ınünas~ - Diye sorduğu halele cevap aln-

şıııı çeviriyor? Anlru:}ılır şey de· 
ğil. Yoksa sağır ınt? 

Şevltet biı·nz dahn .eğil ·rck, 
da:1a yülisek sesle ıtbuyurmaz 
mıı.:mız?,, diye palcetin i uzatu. 
l\adın artık mecbuı· oldu. Şev
kPtt! döndü: g0zleıinı onun göz~ 
ıeı ine diktı. Şe\•kctin pek ıyi ta
nıdı~ tatlı bir sesle sordu: 

- Beııi tanımadınız mı Şe\'
ket bey? 
Şevket rengini pek iyi tanıdı

ğı bu gözlere nbfuz etmeğc ı.alı
şarak hayretinden don::ı kaldı. 
Ayni ses: 

- Demek beni tmıımndınız 
ha! .. O kadar dcği~ miyim: yıık· 
sa siz. mi beni o kadar unutta-

z.lı? Sensin ın v Sem~ ı ım 1ıni dü- madı. Hayret ıçınde kaldı. t in-
ı ltkrlk b' ln l er alayına elen: !ı 

hncye- r i l r le mum- - Allah, Allah :\cnba p { 
kc r~ ' rdı. Şev - t mahcup bir lcöylU kadını mı bil~ 

n ı lanı ı . Tc • .... p ' ı · r. H t i b . 

de[!işti amma kaı şınJa duran 
,gt: ne eski Nazlı ır. j 

-- Aınmı yarabbı .ı: 'e kadar 
aJııı1 kım ~ Seu.ı k. bil de;n 
tsın.\yamazdım. et beni. 

- Ne ohuu9 lu nffc<l yım. 
B.-n ne kad·ır dcgı:-ltığımi, ııo 
kadar çiı kiııleştiğımı biliyo-
ı mn. ı 

- İyi amma n sı1 ldu. ) iı· 
zhn göziln bu hıı.lc ııa 1 g-cldi 
l\wı? HaErtalık mı ç ktin. 

- Hayır camm. ne hastalı .ı? 
O uğursuz g ct'yi hatırla ıyor 
ınııc:!ın. Hani seni evJen bnhçc 
kapıeına yollamıştım. Oı.l yı tu 
tutuşturmuştmn. Seni yollarlık-1 
tan sonra elbiselcıini meralt et
tım. Çünkü ben onlan yataltli\
nn arasına. a'kL.ı.mıştım. 1~ 

1 :girince saçlarnn ı. AlNi -
lcr yi.izüınü gu ümü l~. Az 
lm!Jı; ölecektim. Beni :ır>ıfa 
kurtardılar. Fak t ı~te - Bu 
hale ~elim. 

- .A.'ı za\:a.llı 
val Y&h.. B · 
el" tün. & · m yı.u.. ... '",.,._ 
h;:"ni feJ th h 

alç"k rnnhliıkum. Ben ne rezil 
ı:ısarum yarabbi -

- Ben hiç müteessir olma-
nr.. Hatta müteselli oldum. 

Çil:'ıkü yaptığım fcnahkln.rın a 
.!!il oL smı çekecektim. 
Hiç olmazsa bu ceza başıma 
~t·~ci. Art.Ik müsterihim. 

-- F:ıkat Nazlı; senin yaptı
ğın fcııalıklal'ın bin mislmi ya
pan kadınlar vnr, ki hıç b'r c za 
~·a raıpılrnadnn ellerini, kollnrı
ııı ı;3Jlnyarak yaşıyor, g• .!ip to· 
1.ıyorlar. Hem de en namuslu 
kadınlardan dalın m ğrnr bir 
hnlde. 

- Ne yapalım, bu da kısnıcl 
O bnhscttiğiniz kadınlar da :ya
ı'ln nhrette cczalıırını bulurlnr. 
l>ea'§m gibi, ben artık mütees
sir d tiüm '" inanıyorum; 
kısmot böyle trr:iş 'yorum. Be
nı wn derece miite ir decek 
bir ey vardı. Senin aşkını il:n~· 
bet k. iFnJ;:at onun yerine 
dustluğunu kazanl!.Caı:hnu ümit 

Jw amdun ba~ka kimseye gi.ı - 1 '\t>nf:'mem ve onun en kfü;ük 
bil' incinmesine sebep olmak 
ist n em. Şimdi nerede ıse o da 
gd cek 

- Nereye? Buraya mı? 
- Evet. Şimdi gelir. Seni bu-

mdıı yaııunda veya karşımda 
~ .. mnemcsi Hi.zımdır. O kam 
günden beri seni görmedi. Şiın
di seni görmesinden çok korku
yorum. Rica ederim. Beni bu 
l=~·ri,udım kurtar. Batta pr.k 
Jl"Uhtcm"ldir ki bize bir tu.1al· 
kurulmuı;; olsun? 

- Nasıl bır tuzak? 
- Ev sahibi Semiha Hnnım, 

taU'dıklnrımızdan }Jirinin dos
tudur. Bizi o v.asıta ile tanıdı ve 
bul ayn dant etti. Bu knı.lı ın 
1.e lmd:ır dedi koducu olduğun:. 
herJıes biliyor. Belki de bu da
Vt?ti Nasulıi tertip etti. O clog
tıundan nirrle • rnmızdaki hiı.
füeoc.)'İ oğrenıniş ve .... k bir r _. 
?.alet ıksm; hoşuna. gits'n ·~\·e 
bizi cavet etm• olac t.t.•r. -h;uru • 

_:_ Öl. 
lirnd 

c- Ş Ikct, Tazlımn ko ku 'J 

- pe t ~ erind buldu. tıa se 1• 

- Ev t, d ı. Bu &>milıa o
clepsizınin elinden kurtulmalı 
hLmen ,gitmelcyım. ' 

N zh tu ·nmten se.rindi: 
- Sevket. dC'di. Senin pe - i i 

kalpli old frunn hi!ırim. lst 
bır kere d..'\ha ı d&~rh c ost -
ı:iy~u. m. Çunlni ni- lınla gEl
nnş olduıhm b • onu btntk -
rn:k gitm ye r zı olayo!'SUn. Al
fah ~ nden zı olsun. Takdir e
deı s:in ki be.nim :ı ~tımda r
tık ıuın bagım ümi ·m k . 
c~:~dır. Ona karşı elimden gel
dıgı kndar a.kin \'C diirüst ol . 
mıılc istiyorum. Sen de inşallah 
7 :teliih tla me:-/ud olursun. tyi 
bir Jmdınn bc:ıziyor. Çok da ·•• 
:r.cJ Ben nrbk mahvolmuş bir 
1.u,.ımm. 

• ·uzlırın bu ozleri Şe,.,,d., 
h:ı'kikr.t n tesir etti. Gözl : 
d 1du: 

- N Jı~ğım, neden bu dc
rcte k ... rn d~şi.ı'llcclcre kup1lı -

un · Hala gençsin. Dah 
ud o bilirsin. 

(Al'. rnr) 



Bu genç--gellrtı 

GÜZELLiK VE 
BAUTlY ARLIÖI 

•Ailenın·(frtınce blr mu 
teHi.kk olunmakla beraber, 
t ·'\! .. , uınıdlml kaybetmlc;

\fz yaşlarımda evlen
clıın Z~vclm diyor ki: Mıı
,·affnkl;l('tlmtn v~ onu tes
hir ( dic;!mln yeıı~ne anım 
ş .. la ı h:ırret tenim oldu. 
Onu da f'\llı>nmeden bir kaç 
ha!tn ev,•el kullanımı.~:ı baş
Jad:~ını <Bel az renkte yııi\
su • To.;a.on kremine med· 
yun11m O çirkin ve donuk 
cUdımı adt't.a yeni bir şekle 
ifrağ ve bana yer.l bir ııe· 
vlmlilık bahş~t.U. Tokalon 
kreminin cildim uı.er1ndekl 
te ... lrl ldda muc\zeye ben
ter, 

ey 

Mot&-10 Kara Nakllyect
leri Cemiyetinden 

t LA N 
Cıemiyetimizin eeneök ı.,ett 

umumiye Wplanbsı 21 fllbat m 
~l rünU Mat (H) de 
cemlyıet merkezinde aırtedileoe
iinden btıUmuın azanın hazır 
bulunmalan lilzumu 1lAn olunur. 

!STANBUL mm ;mo1YESt 

Şehir 
Tiyatrosu 

.,..,.. Oad. Komıec1l ........ 
GtindUz 118at H de 

ÇOCUK OYUNU 
Eu ak~m sa.at 20.30 ela. 

JUR Ml'KASlP ARA;'l:IYOR 

* 
~~ntlst. Uranı KıMmnda 

Bu uı ... am s,uı..t 20.30 dJ. 
R U Z G A R Jı~ S l N C E 

DOKTOR-
HAFIZ CEMAL 

Lokman Hekim 

inhisarlar Um~m MUdürlUOUJ~nları 1 

I 9 z r men 

BEYANNA ME 
2395 sa.yılı kazanç vergisı k.rnunrn .., göre beyannııme ,·ı>ı·ıne,·e 
mecbuı· ol~nların, ileıidf• nıii~ir·:~ıa maruz kalnuımaJ111·1 11:in 

bir defa da Mali İstişal'clt'l" Bürosuna m ürt1caatlan 

KAZIM Y U RDAKUL 
Sabtk H~ıı MitfaebaMN 

Galata, Bank~lar ead. Bo"1<urt haıı ~~. 
ı - 1ı 1 ..... ı .1 u B:ıl:ıt B1tkıınt\ 0indc-;;:i lt'ının kat do~t>ınesi,. lskt.>Je ve ta~t.ı\'·------------------------ .., ___ _. 

ı erde: kerutc • heyeti aı;lıy(.>< ı .k ~l'ık nrltırma u ulıle ı;atıfacaktn. 
t:ll bv<!C'li •27ff.f.99 lmı \ e "'~ J5 n U\ ak kat teminatı «,.06, 1i 

3 - t>/3/1942 cun .ı t:tiııı <; .. at t•,30 ela Kabntaşta Le\ a:ı:ın1 ube-
• .ı r:t ı.. M.-rk<'7. Mubayaa lm ııi.5_ o mrıcia yocpılacaktır, 

4 i :t-klılt ı t<ıyiıı t>Clılı>ıı ı: • , c ... aıtc % 15 tcıniıwt parahuile 

bıı\ol;:tt ı ttKl'ır komı ~oıı.ı ııı .ıc dtl ı'I. (2423) 

l stanbul Bölge iaşe Mildürlüğiinden 
l'"tanbul Bölge t:ışc Mt•d ıı ı,ı lı I< trGsunda miinhal vlnn ı• O, t'!ltl lira

lık t."1emurluklara 170 liı al k R.tc• ı !<i •Ukleı·e Yuksek lktis:ıd c Tlca!"i't 
m<>kt<'bı, Hukuk ve lktı--ad 1''. lcııltı•!t.• i w ya Siyasal Bilgiler okUılu ınezun-
!m ır nraı;mdan .Jmtıharılı ıneınm .ulr r 'Ütll'. , 

.. -----------------------~~----. T:::.liplmn fili ilııkerlık hız.r\ıetle i• ı fla etmiş olmal.ırı şaıttır. Usıı11 1 Askın Fabrıta ar SıtHiaflla KDA't~yanu ıttntarı J b~~~~k~;:~~ıı~~\iı;~~r.l~t' .Muchiı·Hı ilne iki totoirafl. ı .lc lıcr:ıber mu-
·-------------------İİlll ________ ., ra.·aat ederek birer talepııı:ıme dnl:Juı r :.ınrı ve tespit ectilec.·ek imtlhıın 

r>o-.~ .M1ma beifı iki kıta li!oiteclf: ~·urh l4 kalf!m Mektrik 
ıOMlzeme~ • alma.<-:a&.k 

'l. hn ı • ...ı lr n lı<·dt•h 27f5ll lira li n :·ıı~.aııdil yazılı elektı ik malıeme
:.1 .\ " ı F uh. ıkı l;ıl' Umuın Mud ıı:lugıı )11:., ı..~. ı;;.ıtın alma koml.syonun,..a 
4/3/"fil "" • rııb; ,,;uıı!i o.ı: t !5 de µa.,.Aırlııda ıh:ıle edılt!Cf'ktil'. Şartname 
J3tl kı.ırutl r. Kıtı temınrıt 4118 lır. iv ln ı u tur, (2266) 

1$ • • 

' KınkkaJede ı-w ft'Hİ'!ai-l vaıtt ı nla.c'1tk 

gtn1trinl ıınwmalnl'ı \i.ı;t.umu ılan ı ... r.·ıı·. 
N o T : tstsınbul Bölge tıışc .... ı tiU;n' ~t itlen Alilhck H:m 

u~·(lncu kıot 7 .... ·arad:ıdır. c2382) 

İ'stanbul Belediyesi lanla-rı 

T. C. Ziraat . ._Bankası İstanbul ...... 
~ 
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t Dolnyoba Pnralar ·-1. A ~ 
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~ Dolnyoba Zeytin atıh 111 
f.' ~ 
' Sultan çiftliiı Beylik çıır,yllf: a; 

I~ Maltepe bakkal köy dYan 8~ 

f
~ Yalınız Servi namı dlN ! &• 

Hayrat kuyu ' 
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Sultnıı çiftligıi Çııbr.n dcre.<ı{ 

Bulı<ıırlu Karga dt•l'f:lıil 

Şıhlı ormanbrışı 

> BiiyUk clCl'E 

> Kara mcz:ır 

> Orm:ııı y:ını 

Dolnyub; Zeytin • ı;ılı 

Şıhlı Dıbck chsın 

> Değirmen Y"liJ 
> Kayalı dere 
> Agıl l'h•:ırı 

> Ka.)nnrc:ı 

> Degirmen ~·olu 
> Köy altı 
> Aydınlı 

> Kartal Şıhh köy.ılh 
> A,icıl <"İY:ıl'I 

> Koc:ıınc:t.tıl" 

Kurt küy 1\.INdnıckli kuyu 
Kurt köy Kaplıc~ıl:ır 
Ayazma dv:ırı (Kuıtktiy) 
Kurtköy Yumrııt .. ş 
K:ıı·~·ı Kurt kijy Şıhu 
kariycı;i 

Kurtkıiy Aıı;ıl ckrt!bi 
Kurtki•y G.wıır yolu 

> KLZıl yeıler 
't ('ın 

> Kurıı. g~lcii 

> Çın.ır ınt:\ kil 
> A<'ı su pmrın 
> Kov:ıcık i{'i 

Dolayuba Tıırlrnl 

P~nriik Di!dllt.~• 

K:ırhıl Dol:ıyob:ı \ıiiy ch·:ın 

Kart:ıl Dolnyrıba kl•Y dvarı 
J')"la~ oba Kayn:ıl'('O 

Cukur Ahlat 

> Be-7.irhrıııe n<>rcsi 

J1:! Tarlnnm 2/3 Hls-
13~ Nısıf His. tarla ) 
1 :<7 Tarla ) 26 - 3 • 
j3~ > ) 
ı~g > ) P~rEemb 
!40 > ) 
l41 Zeytin yeri ile mülkü,) 

144 
:;;;ı; 

Ht: 
147 
148 
H9 
Hı O 
llil 
.. 't) .1·•-
172 
i7J 
Vi-1 
I'i:l 
17C: 

177 
?'11 
li!J 
18!1 
~81 

Tarla 
> 
> 
> 
> 
> 
> , 
> , 
> 

~ 

> 
> 
> 
> 

, 
> 
> 
> 
> 

) 
) 
) 
) 

) 27 - 3 - ... 
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) 30 - 3. ~ 
) 
) 
) P.fıı&:r\f.Ş 

) 
) 
) 
) 

1112 > ) 
183 > ) 
!P.4 > ) 
ll'7 Nısıf His. Tarla ) 1 - ~ - ~ 

) ç~rfam\ıa 

ıı:~ 10/23 His. 
Nısıf taı·la 

, !lJ > > 
J91 > > 
192 > ,. 

tarla ) 
) 
) 

) 

193 SülUs hisse tarla) 

{SONU YARIN) 
K~ ıf l*Oel 45310 lira 65 kuru ,,. n ~ t.k. nda v. ıh teil at Askeri ı 

ı-·::ı 1 llınu 1 ıd111 lu ,•ı ınNM· .ıt.;1 ,\lı • ko ·, i ~oımııca 3/3/942 salı Koıl':u.gaç. ~tı csatın ••• ot ıkı :ı~t et nakliy~ asan~~rilmin_ t'(!•' ı.:ıb- Bnnk:mıa.ın• uhdcı t. orrufunda bul m~r. yukanda cln~ı, ıkt. n, ınevkU ve No. laı-1 ynz.ıh g:ıyri rr.~ı.ru~ 
~nı "'.,ı l" d~ k.ıp;ılı zarflıı ihııl" l ıl t r. &ı tn..ıınc 227 l uıu tur. J.{u-rl-Olaıım~ tebdıh ;ıçık ek.ı.iltlll('yc kt):t ılı uştur. Keşıf bedt•IL 741 lırıı 711 ku- I rin ı;atı§ı bankamızca •• ~ık aı·ttımıaya çıknnlmıştır. • 
v. kl. ff' , .ıt 3:198,3Q Jırarlır. T fi jJ 11 tcklıf ı u klupl rmı mc;.ılnir ırı.ın- ru~ Vt: ılk icmlnntı 55 lııa S-4 ~.ur.ı tur. .. . _ j !Jıalelerj karşılarınd. yazılı tarihlere t"sııdiit eden güııJt: cic S.'\at H d, 1>,.ı1kamıım 1Jrat lkrnzat F-ervnıuıM 
ce n H ~!e k d. (2188) . Kf'Şif ve ş.ırtname Zflbıt ve Mu·ı leJit Mudürlüfi.ı kalem ııde gorft- icra ~~ılmacaktır. Arttırm ... ya jştlrak edecekler muhammen kı~melin yilzdc yı:ı-U buçugu nisbetinde <Upc:.-.ı.to 

• • • lebilir. ihale 5/3/942 peışeınbt' yünu f, ıt Mde aiml Eııctiıneııdtı yapıln-1 akçerl tevcli edeceklerdlı. G::ıyrI menkullerin sntı~l •• rı peşin pnrn ıh~ ı)ld.ığ~ı g Li clörttt• biri peşin \'C miitebr 
lO t ·• hez" talln8cak uktır. Taliplerin ilk 1Pmınoıt m.-ıklıu:'! \ty;l mektupları \C 

941 yılma iti kisi ınyri menkullerin iP<>teii mukabilinde \'C awınl beş trk~itte ve~ s~n<: ımidddctlc ödenm(·k ilzNe ıkrd 
·ı .. hı 1, <'<iılcrı bedP!i 17.~~ ~·:: ,,; .. n1~o ton çiğ bc?Jr Asl..eı i Fabrika- Tic:ll't't Oda 1 vesik~arill' ihııle gumi 'I' &JJfD SRette Dmmi F.ıwumende ı kalbt'dilebılir. TnlipJerin daha fazla maltımat almak ilzere her gün mcz1ıur ı:cı vi<-c milracaatlıırı il!ın olunur. 

ı:ıı l' ,, ,1 hnidurhigu nıerkc7. s:ıtııı :.ırr.:ı J;c.mi!lyonunca 24/2/942 .salı gılnUı lmhınmalan. ( -430) 1 -------------------------------- ----

s:ı:, '~ c'f rı. ı, l kl.:2il~~I~ ed IHel,tı,., Ş • .rtn:mıe panıRı:r.dır. Kat'i tenıiıılit IST ANBtJL DEFTERDARLIGINDAN: 
• • • 

Dc9"y»tlht bflKh iki kıta r;,.tede )-.ıh RS kaWm ~ktrik 
nıalıA"mt'>Si aAın&ı.&i: 

']', hmır. o l•" b dl.'li 510(i~ lir •,l; ıı yuk.aıda yıızıh elektrik malzemesi 
Acıkc Fı tır ı; ıl.ır l'ı ıum Mıiclüri .,; . rı.~z "atın alma konıl~yonunca 
211..t. ~4!: l uı , rtc 1 guı•ıı :ıat 10 rl. n: ,A rlıi;.J, ıha le edilecektir. Şortname 

Kdt ı te nlna\. i659 1 ra 6 • ~ .ıru.,tur. (2261) 

~ ............................ ._ ......................... .. 1 Olfıiz IHIZHR satma~a kouUSfHU ilialin 1 
1 .. d. 
) 

.H•x i nı;u ka ıı .. ı:ot tulunıb. $.l • ı ,uet Buch nlR7.Ut vulfı cenjektoı :-> 

Br·cl mayi mııhruk tıfüıffi : ı <'det Boch mazut uUı ••ıı}•ktrı~ 

' J • 

ı ' ... 
l ) 
1 

l ' 

H.ı'l.r komprl'sunl 

I l "•ımct.re 

~ (X k.ırbdreUir 

S. , 1 d n. mo u 
'-11; dlpO 

\'f ı ele\ tı•e tf" tibrıh 

Hl\, .ııti 

• 1 Prenı breyki 
. l Eııclikeytet· aleti 
: 1 l>elko ınanyet" 

1 )111 ınotörii 
l\fayı mııhı uk vıılflarmııı llız,,.ikini 

·•>:ı tulumbası 

1 - T .. h ın ccllleıı bedeli t61':0 l\r<ı ol;on ~uk:ırıda yazılı 16 knlern 
ı ı •• ı Hı t 11.11 19 2/942 perşcn be g{ nU ı:ıı.~t 14 Knsımpgeada bıılunnn Deni'>. 
J..ı•\ .ı,,r. • 1ın lm:ı k• mlsyonuıırln ay11 :.'1 • kimselere de ihalesi ynpılmait 
11:1er" p. ,..,-lı ı l :ıpılac .. 1,tır. 

:. - K. t'l teı ıimıtı «925.50 ı:r.ı c.1.ın ı;r.rmam~ i her .ıctin iş saati da
hılı ıQ, m' ı ı,oı i· yon<lıtn bed~lsıı ı lın .. bılir. Her hangi biı' kalemine 
ıştirfık. f'd~u:klu'n de yu7.tie on bt' nl hf>:tınde ksıt'i teminatları ile pua:-

lı.;a ~kiri. 
a - s.tektiteı·m belli glin ve ,:ı:.dttf' 2490 i&yılı kanunun ietediii ve-

6ıtılı.Jc -İ>lPlilıte , dı a~ell komİsycıııa rai\U caatlan ilin olunur. (2303) 

• • • 

c o.ocıo kilo !llit 
• A l( ılo tcıgur' 

Tahmin B. 
Lira 

18.246 
18,304 

34.550 

ilk teminatı 

Llra Kr. 
1368.45 
1222.80 

251H.25 
ı - Mıkl:ir, tahmin bedeli ve tlk \f'minatları yukanda yazılı ı;ilt ve 

L,urdun, 20 Şubat 942 cuma gıinil saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapı
.. 'lt.tır. 

2 - hteklller, bu süt ve yoğurttan yalnız birine veya her ikisine birden 
:i\.l fte bulunabilirler. 

3 - ş .. rtnııme her giln mesai ıı~eri dahilinde komisyondan 4173> ku-
~\ ı • ricl mukabilinde alınabilir. 

4 t teklılf'rin, kanunun tarlfatt d:ıhllinde tanzim edecekleri kapalı 
11'} 1 t rrrktupLu nı ha"i kapalı zarfhrını en geç belli gUn ve saatten bJr 
ııa ı c- t ı.ne kadar Kasım paşada bulunan komisyon başktınlıiına makbuz 
anııı-;. ı ılıııde "ermeleri, (899) 

• • • 
400 adet büyük ehMlda. siyah koyuu de~i 

Yuk .. rıda dns ve miktarı yazılı 400 adet siyah koyun derisi, 18 Şu
bnt 942 per~mbc gUnü saat 15 de paznrlıkln alınacakbr. 

Nılmuncsini görmek istiyenlcrın her cUn ve pazarlığa J&tidk edecek
lerın de bellı gün ve saatte Kasımpa şada tııulunan komisyona müracant-
Jan. (2378) 

IROllŞlTL E R E KAT HAN HAKKI EK REM 
lahlbl: A. Cemaleddln aaraıı;oilu Nqrlyat MOdDrU: M. laml Karayel 
... ıldıfı yer: (H. Bekir GDruylar ve A. Oemaleddl• larapiJ .. metitUDt 

stanbul lHtzım amir lığı st tt1ıima klıisyonuadan 

A det 
2.50 000 

J,800,000 
3 0-0,000 
2.000.000 
3,550,000 

400,000 
400,000 
500,000 
500.000 

J,000,000 
200,000 
~oo.ooo 

250.000 
250,000 

Cinai 

2,5 X 6 ptr ın rı is-
2,5 x 8 > > 
2,5 x 10 ., > 

2,5 :x 12 > ~ 
kuç(ik perçin rnı!u, 
4X8 perçin t;ıvısı. 

perı;in pulu. 
5,5X l6 ~ı~ln dvi~i. 
f1Xl2 :=- ,, 

bi\ viılt J>f'l'f,in pult 
SX6 matra pel'<'ın • h ;,f 
orta perçin pulıı. 
5X8 per~in çivls• . 
5X10 11 > 

500,000 pulları. • 
Yukarıda n1iktnn ya2.ılı J5 k h.r.~ 1 e.c;hl çivisi 2S/2/942 p:mırt si .kÜılil 

~at 14 de Tophanede Lv. amirllgi ,,.ıtı~ alma komis)'onuııdn yapıLıcaktır. 
He~nin tahmin bedeli 99 896 lir;ı ili. M ninab •ı44 lir:ı 'i'S kuruıtur. Nt\
muntleıi komltıyonda ıöriıHir. tıotrldiluin beDl Hatı. kor.usyona ((Plmel,rl. 

( 5&3 - 2232) 

• • • 
Bcherlne 35 kuruş tuhmin {'(iik ~•O oaınlık ~00,000 kulu ton bnlığı 

ko~e:rvesi yaptırılacaktır.PazarltkLı .-k!ı•I, ılftl 20/2/942 cuma güni.l s:ıııt 15 
de 'Tophanede tst. LY. amirliıi ratm • hı :l )Eamisyonunda yapılııcaktır. tık 
temh>atı 8260 liradır. Şar1naınetıi konıİPY• >lda 9Ö1"Ülür. ı.t.kliJeriıı fabrikala
rını heyete muayene etilrmek \İ1..ettt e?.silU..~ ~v~el en az 00.Ş 1eüıı 
e,; vel tırt. Lv . .Amirlijjine lıir dilek<,~ He nıı8ncaat et1neJcrl 'l:e ihale 1J(inii 
de "'74!Celderi ambalAj .saodlk ınilnıtıııeleri'* ır..aa,ona ı<eUrm•lerl şart
tır. Aksi takdirde münakasa7a itUrAk ld•·maler. Türkiye Ciimhuriyet hu
dudu dahilindeki bilOmum tabrik<llar ek~WIDçe '5tirak etlcbllirJer. 

(559 -- 2228) .ıeı. 

• • • 
Bir adet mutbah ocağı nlınac:ıktJ.r. ı nsarlıkla eksiltme3i. 23/2/942 pn

:ıartesi gilnti .saat 14,30 da Topb:ınede Lv. llnlrlill satın alınil komisyonun
da 3npılacaktır. Tahmin bedeli 2650 lira illi teminatı 198 lira 75 kuruştur. 
ıtatnloJ ve resmi komisyonda söriilur. İf.ı.tifferin belli vakitte komisyona 
gelmeleri. (565 - 2290) 

ltfı Bt'her kilosuna 29 kurul ~in :ın: 1)ee ton kadar kırmızı merci
mek alınacaktır. Pazarbkla eksiltmesi 1912/"2 Per&embe gUnU saat 1-1 
de Tophanede Lv. Amirllil satın alma koınJQooda 73pıl:lcaktır. K:ıt'l temi 
:ııatı 362 lira IO kuru$tur. Nümunesi koll'Jqooda gl5rülür. Taliplerin bell 
ı vakitte komisyona aelmelerı. <MI_.. 3lAl ... ~ 

2 adet ~ M. M. 3 JnE1e a~cı. i 
4X0,50 eb'admda dümenJlk kanı al~ 
1100 kilo zift. 
.i237 > Çll'a. 

144 > katraolı iWOp(l. 
Yukarıda ,-ıw1ı mu1mıe1ertn pazarlıkla AftlQH& 24/2/142 salı günll 

mt 15 de Tophımecle iN. Amirllli satın :üaa JaımiQonunda yapılacaldu. 
'i'aliJllerin kd'l 1ıemlııatlarile lıılD1 vaklUe ~ .-ııne\eri. 

'(Bn - Mıt) ••• 
8 knlem llV'IÜI matbua ~ n ciltle~. lDilt, mukavva ve 

bfti ciheti ~ verilecektir. Pazttr1*Ja ebillmesi 24/2/942 salı gil
nil saat 15,30 da Tophanede Lv. Amll'tili aılm .ama Jı:omisJonUDda yapıla
cakM. Katıl tıemimıb IO aradır. Tlllp)a$ IMl1l .Stte Jmnllrona Pl
ınıeleri. Hiblluııe '\fe patBPJPMi Jııorfdsy... ....... (573 - 2411) 

Sıra 

No. ismi ı 

3 Panr.)o! 
&zatı 

4 Ahmet 
liktt . 

~ Kar<Abet 
(.'anik 

8 Hiiseyin 
Fırıncı 

1 llh:-.mi 

Av-"'r 

6 ı.tatyus 

Bılrun:11 

ı,ı 

ılıı llac; 

;K n·ta iyeci 

Kunduracı 

9 ~8 Kunduracı 

8ftte 

10 Şatiye M .. nav 

Yılm:ız 

l2 Hamza ~nd.ır:ıcı 

fok er 

13 Tahldn Kah~·eci 

To~u 

14 Anna Terzi 
Anl{elidi~ 

15 Anna Ttr:zi 
Angeüd;s 

lfl Şerli Kon iirdı 
Tirynkioğla 

1'1 MeleA Ev ya. 
Mercan JllP satan 

Vergi ihbar 

Malia lle•I Sokağı No. Matr:thı Nev'ı No. ~~111 

:H. Hüseyin lmı. hor 

Kum .ı 59 

Cerı:.ıh P~. 33 

KurkçübaşL K. iti. Pş. 7 

K. M . Pı;. Mıtı·m:ıra 1111 

~.M.~. M:umma 114 

Hacı e\ hat tmrruwr ıtıe 

H:.cı F., hat 1ın"I h.lr l&Z 

Kasrrp ilyas Samaty. 49 

A, Beyazıt. K . M. Pı. 340 

Çakm.,ga • :Mmt-ı 83 

K. Çeşme Carni 15 

Crıkıruia Millf·t 81 

Abdi çelebi Çiı•ı.ık 1 

Abdi çelcl>i Çiıııçıık 

C:nkırıığn Cerr. h Pş. 13 

ın,bey Tiryaki 33 
H:ıı;an 

K: 6.12 
60.00 H: 1.22 19/ ;4 ~ı-t. 

r: 1.55 
K: 7.57 

ıt\J 75 n: ı.sı ıe12 941 
l•': 1.89 
K 5.87 

GZ0.00 B: l 17 19/47 M• 
l": 1.47 

K; 14.50 
5tı 00 U: 2.90 22/33 f<4ı 

F: 7.25 
K: 2.19 

Hl.00 B: 0.44 21/42 ~H 

F: 0.55 
C: 0.47 
K: 5.78 

~8.89 D: 1.16 8/46 
F: 1,44 
K: 18.00 

•o.oo B: 3.lio H/7 
ı-·: 4.50 
C: 3.91 
K: 9.30 

' 

63,00 H: 1.IMi 20/13 ~1 

i': 4.85 
K: 10.80 

3i.90 B: 2.18 6/41 tı4l 

F: 2.70 
K: 3.00 

36.00 B: 0.60 9/38 ,.._, 
F: 0.75 

K: 12.57 
J00.00 B: 2,51 22/35 941 

F: 6.28 
C: 3.29 
K: 3.23 

36.00 B: 0.65 20/17 fi41 
F: 1.61 
K: 10.10 

45,00 B: 2.05 23/27 Hl 
F: 5.05 

t:::: 2.58 

K: 12.47 
48,00 B: 2.49 25/30 Sl39 

C: 2.24 
K: 14.40 

48.00 B: 2.88 25/29 939 
K: 6.36 

90,00 B: 1~7 4/13 931 
C: 1.14 
K: 85.00 

hS00.00 B: 17.00 2/31 
F: 42.50 
C:l44.50 

Sam~tya Maliye fJUbesj mükcllefierinden yu:'lrul:ı :ıdı iti \'e tl<'arctgahı j:>:lılı şahıslar terki Uc:;reılı 
adreslerini bildlnn~ ve tcbelhlğa salahlyetlı bir ktınse ~o krı l(>n.ış \e ~aı ıl n araştırmada bulwun ınıf 
duklarından hinılarınd2 gösterilen yılına :ıit kaz:ın<.", buhran ve z .. ını. rı t hovi ihbarnamelerin bizzat 
bliınkün c;lm:ı ı 1 KC'Yfiyet 3692 sa~ ılı Kanunun 10 'c 11 iıxı ınnd.1 lcrı e tevlıkan tebligat yeriDe 
Ozere il.in el n r (2388) 


