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Singapur 
·Harbi 

Bir durg unluk 
devresı . . 

geçzrzgor ---Tayyare akınları 
azaldı 

8bıga.pur, 4 (A..A..) - Uzak doğu 
Ç&r§8.mba tebliği: 

Durumda blldl.rilmeğe değer deği _ 
şlklikler yoktur. Topçumuz Johor _ 

Bahnıd& dllşman taşrtlarma ate§ aç_ 
tnl§Ur. 

DU§man tayyarelert singapm ada.m 
üzerinde bazı alanlar yapm.t§1:n'. B&. 
zı hasarlara aebeb!yet vermiflerd!J'. 
Aakerler arasında kayıp azdır, 

iı sonkAnundan 2 §Ub&ta kadan 

tayyare ka?'§ıkoyma topçtJDUD iki dU§ 

nıau tayyaresini muhakkak au?"ett.e, 
cUğer 3 tayyareyi kuvvetli blr fht1maL 
IG dU&ilTinil§tllr , 

l'llııgapur, ' ( A..A.) - Satı gttnk1.\ 
hava hllcumlarmda mvll halktan 70 
kl§lniıı lSldüğtl, 200 den fazla ldmae • 
nln yaralandığı sanılmaktadır. 

Cmıberra., 4 (A.A.) - Avustralya 
hava. nazın Drakeford, A vustraıya ile 
Felemenk Hlndı.stam 'le Slngapur ara. 
smdaki bUCün hava posta seterlerinJn 
bugünkü çaıpmba gününden ıttbaren 
tekrar ba§lıyacağmı blldtniıektedir, 
Slngapurdaki latalara ait olan lruriye, 
t>elkt bir parça gecikecektir. Bununla 
beraber, Afrika yoluyla ort&§arka ve 
İngtltereye yapıla<!ak olan hava posta 
aehrleri muvakkaten tatil edilmJş o_ 
la.rak kalacaktır. 
~ ' (A.A.) - O.F .t. 
Pıuı!tlk harekA.tmda bütün dikkat 

Singapura hücum iÇin Japonların yap. 
makta bulunduğu hazırlıklar üzerinde 
topıanmaktadır. :Japonlar Singapuru 
müdafaa. eden kuvveti 25 bin k1!!1 ve 
50.60 tayyare tahmin etmektedir. Ja. 
pon ha va akmlarmdan Singa.JlUrds.ltl 
petrol depolan ate§ al~. Allker, 
polia ve hallı: mU§tereken yangmlan 
söndürmeğe çalışıyorlar. 

Bataan 
Yarımadasına 
Yeniden Amerikan 
kuvvetleri gönderildi 
Lo~, 4 CA.A.) - B.B.C. 
Filipinlerde Bata.an ya.rmıadasm 

da Japonlaı-a nıukaveımet eden A.. 
merika.n kuvvetlerine bir bahriye 
~13.henda.z taıburu yardım kuvveti 
olarak gönderilmiş ve mahalline 
vanmştrr. 

Japonların. pa.z:artesi, gecesi A· 
ır.crika.n hatlarmm gerilerine as .. 
kcr çrkarmak için yaptıkları iki te 
~E>hbiliı, boşa gitmiştir. İlk hücum 
akşam üstü ya.ptlnuş ve Anıer.iıka.n 
tc..PÇUsU tarafından piiskürtUlınUş ~ 
tilr. İkinci ve daha ciddl le§cıbbüs 
gece yansı yaprlıriıştır. salapurya: 
lara bindirilmiş Japon :kuvvetleri, 
denlz kuvvetlerin• himayesinde 
sahile yruıaşinak istedikleri zaman 
bomba, mitralyöz ve top ateşiyle 
l:arşıln.mtşlardır. Bu ikinci teşeb. 
blis de Japonlara ağn- zayiat ver • 
<lirilerek püskürtülmüştür. Hiçbir 
Japon sahile vara.m.a.m.ıştır. Japon. 
lurrn başka bir keeimde yapma.ğa. 
k:ılktr;trkları Yarma hareketi de 
ıııt~ırtmmtıfJtilr Bir Amerikan 
ı::icumbotu, bir ja.pon gem.is.ini tor 
P! llcnıL~tir, - • 

!Amerikan Şark 

taarruzu cephesinde 
üstünlük Bütün işgal 
Ruslara .. 

devletlerine 
kuvet veriyor geçti -
aoıanda barıcıye Alman saflarında 

nazırı 1 d.kl "H d t· . d . · açı an ge ı er e e ımız aıma • • 
taarruz olmalıdır,, Gı~ı~çe 

diyor ·genışlıyor 

• 
ıwaımalnl almakla 

Japonlar 
ne kazandı 'l 

Tokyo, ( (A.A.) - Ziraat ve or • 
m.&nlar nazırlığmm umum! işler bil • 
rosu direktörü Siahi Gem.asa, radyoda 
bir hitabe ırat ederek Japon milleti . 
nin cenupda zaptedllen topraklar;n 
bir gıda bolluğu temm edeceğln1 zan . 
netmeınesl JA.zmıgeldıgi.n.I BlSylemıştir. 

Nazır, J'aponyanm gıdayı kendl top. 
raklarmda araması icap ettiğini bel!rt 
tikten aonra §unları UAYe etmiştir: 

Japon köylılsruıUn iki mflhim vazı. 
fesl YIU'dır: 

-- Devamı :Z net B&ytada 

Mısırda siyasi 
birleşme 
hareketi~ 

-0---

KRAL 
Bütün eski 
başvekillerle 
görüşüyor. 

ı· 

Kahire. 4 (A.A.) - Kral Faruk 
parti şefleriyle istlprelerini bitirmiş. 
tir. Yarın biltlln eski ba§vekillerle gö. 
rtışecektir. Kralın bir kovau~on ka_ 
binest te§kili arzu ettiği .zanncdil 
mektedir. 

italyan 
tebliği 

' Boma, 4 {A.A.) - İt:aıy&.n orduları 
umumi karargAlunm 613 ııumaraıı teb 
liği: 

Şarki Sirenaikte İngiliz li.caUnt set_ 
re memur Hindli kuvvetler, ağır bir 
mağlfıblyete uğratılmışlardır. Rava 
kuvvetlerinden bUyUk bir yardnn gö. 
ren mihver kıt.alarmın ileri hareketi, 
Derne bölgesine doğnı devam etmek_ 

1 

Vaşington, ol {A..A.) - Kordel Hal 
ile görüştükten aonra beyanatta bulu.. 
nan Holanda. hariciye nazın Van Klet 

fens müttefiklerin büyUk Okyanusta.. 
ki i.Şblrllklerinin ma.nzarası karşıam • 
da büyük bir cesaret ve emniyet hla. 

1 settiklerini söylemlştlr. Amerikan 
J kuvvetleri tarafmdan Marşal ve GU • 
~ bert adalarına yapılan taarruzdan 

Afrikada bir İngiliz ta.yy-.reclııl Alman taşrt~ h ilcum eder ken 1 

bahseden nazır demiştir ki: 
"Taarruz bizim hedefimiz olmalı _ 

dır . ., 

Amerika
da büyiik · 

askeri 
hazırlık 

Bu sene içinde 
ordu hizmetinde 

bulunanlarto sayısı 
DOrt 

milyona 
çıktı 

. 
Baglnkl. lecı 

tramvay kazası 
Bir kadm tekerlekler altında 

kalarak ağu yaralandı 
.SU.,"Ün Beyoğlu l!rtlklAl caddesinde 

feci bir tramvay kazası olmuş bir ka. 
anı ağır surette yaralanmış ve baygm 
blr halde hastaneye kaldınlmqıtır. 

Hadise şılyle olmu§tur. 
Fatihte Fevzipaşa caddesin 55 

numarada oturan Naime Lsminde bir 
kadın, öteberi almak için beyoğluna ~a 

çıkmış ve ~İni bitirdikten sonra tram 1 n.merlkada lngllf z 
vay beklemeye başlamtştır. Tramvay_ kuvvetler i için 

ğu.ndan, Naime yere yuvarlanm.q, bA. 
ı.ımdan ve Tilcudunun muhtelit yerle • 
!inden ağır yaralanml§f.ır. Naime bay 
gm bir halde Beyoğlu haata.nesine kal. 
dı:rılmı§, vatman yakalanarak tahk1 • 
kata b&§lanmıştn'. 

la.r dolu olduğundan ihtiyar' kadm 
tramvaya. binemiyerek uzun müddet p • k 
beklemiştir. İşte bu sırada ka!'§Idan 1 e 

v&otngton, 4 (A.A.} - Sene içinde vatman Ali idaresindeki 12 numaralt 

vaziyetJn muhtemel in~afma dair Harbiye • Fatih tramvayı görUnmUş tayyareler•ı 
mümessiller mec11Binln iş encümenine ve ihtiyar kadnı acele ederek kaldırnn 

blr rapor tevdi eden iş istatı.stik büro dan iner~k raylfra yaklaşınıştrr. Fa· hazırlanıyor 
su azasından Donald H. Davcn!ord, kat mukabil tarafından bir otomobil 

bu senenin sonunda ordu :hizmetinde ge'ı.meslyte şaşırarak karşı tarafa kaç 
1 

Londra, 4 (A.A.) _ Londra salı\. 
buıuncak ola.nlarm miktannı 4.200.000 mıık istemiş fakat, istasyona gelen 1 hi etli mahfillerinde sö lmıdiğlne ö • 
kişi olarak tl\hmin etmektedir. Bun • tramvayın altında. kalmıştır Vatman 1 Y imdi Am rik da tnyuı h kg 

· re, ş e a g ız ava uv. 
_.. Devauıı 2 ncl 11&yfil.da Ali fren yapmışsa da, vaka ant oldu_ vetıeri için hususi pike bombardıman ____ _:;.::_ ________ ~::--~--~--------~---;..._----~--

Karneler üzerinde 
kalem ognq.tqniar 
Polisçe yakalanarak 
mahkemeye verildi 

tayyareleri yapılmaktadır. • 

Fin - Alman ticaret 
anlatması 

Belııinkt, 4 (A.A.) - DUn Helsinki 
de Fin • Alman ticaret müzakereleri_ 
nin başladığı resmen bitdirilmektedtr.· 

FtN • tSVEÇ ANLAŞ..'1ASI 
St:okholııl, 4 (A.A.) - Finlanda ile 

bveç arasındaki eşya m\lbııdeleslno 

alt anlaşmayt yenilemek Uzere bugün 
Stokholmda iki memleket arasında t1. 
cart mUzakerelere başlanacaktır. Es. 
ki anlaşmanm müddeti şubat sonunda 
bitecektir. 

tedlr. Alman tayyare teşkilleri, Malta_ Son zam.anlarda vaki olan ihbarlar ı şahısların fazla karne a1dıklan ~ 
daki askert tcsl.ıılerl hangarları ve an. Uzerine l&§e müdUrlUğil, kaza ve na. karneleri tahrif ettikleri, söylenmek _ Japon 
trepoları bombal~lardrr. Müteaddit hiyeJerdeki bürolan teftişe başl'a.ınŞ- tcclir. 
isabetler alan hedeflerde yangtruar ve la.rdır. Zira ekmek karneleri dağıtılır - Diğer taraftan Beyoğlu, Beşiktaş ve 

~ilA.klar görülmUştnr. ken 'ba2ı Yanlışlar olduğunu bir ta.ıam 1:::mlnönü kazaıan dahilindeki fırın - tebı•ıgv •ı 
- -------------- !arda mahir bir hilebazlık meydana 

çrkanlmışbr. Bazı açıkgözler, geçen 
1yki karnelerin kullanıımıyan ilk 13 Tokyo, 4 (A.A.) - BugUn neşredl. 
:;ünlük kuponlarını keserek, gece ka_ len tebliğde şöyle denilmektedir. 
ranlrk zamanlarda fırınlara sürmüşler Japon kuvvetleri Borneonun şlma. 
"'? bir miktar ekmek alabilmişlerdir. !inde Tavayd~ .karaya çıkaraıc 24 Bon_ 

Bundan ba.şlm, rakamların yerini kA.nunla şebrı ı~gal etml§lerdir. Tavay 
eğiştırerek bu aym karnelerini de j şehri Tara.kanın takriben 100 kilomeL 

tahrif edenler olmuştur. Belediye, za_ re _şimalinde Celep deniz! kenarında • 
otta memurları· sivil giyinerek fırın. dır. 
arda beklemi~Ier ve bu gibi şahısları Japon kuvvetler! şehirde gözaltına 
'<!rhal yakalamışlardır. alınmış olan 587 Japonu serbest bırak 
Beyoğ"ıu mmtnkasında. 3 yahudi, 2 ll'·-•::ı.rdır. 

.ım ve 1 tUrk ve Beşikta§, Eminönü -F--e-1-e--m--e--n-k
mıntakalarmda 2 ermeni, ıs tUrk va. 
tandaş cürmümeşhut halinde yakala. 

ıarak mahkemeye verilmişlerdir. Bu t b ı • V • 
gibi. şahıslar hakkında yeni çıkan kL e ıgı 
ı-arnameye nazaran çok _gidcletli hll • 

§ıaı1t ~ Wr ~ ~ -~~J~ıw•~ ~ı ~Jq:pJ kUınler \'el'.il~. 

ALMANLAR 
ÇEKiliRKEN 
Binlerce 

motörlü araba 
bırakıyor 

o . 

Lozovadan 
.ayrılış nasıl oldu 

Londra., (A..A.) - Röyter &jan 
.mmı Moskondaki muhabiri bUdtrf _ 
yor: 

Son gt1Dlerde Rua ce~ 
plıen telgl'l\tlar, §imdi 11attbıltııen 
Rualarda bulunduğunu bildlımeldıe _ 
dlr. Halen Sovyet tllmeıı.Icri ke§if ha_ 
ı-.k~ yapan müfrezeler, 08l'PllMI 
birlikler önftnde old:ufu halde .Alman 
eatıarmda açılan ~rl gul§Hıte • 
rek llt!Tleme~ler_ Sovyet Taporla. 

mun .Almaıı. mevzlt mukabil taarruz.. 
:ıanm ve Alman latalarmm savqtakl 
tlddetmı mk sık bahis mevzuu etme. 
leri BerUııiıı durumu ne kadar vahim 
g6rdUğ'flne ııa.rilı bir belirtidir. Berlin 
plA.n mucibince yapılan stratejik btr 

ricat bahis mevzuu olduğuna d1lny&J'l 
inandırmafa çalı§ıyor. Fa.kat bQton 
kaynaklardan aldığım ma.lQ.ma.ta göre 
durumun böyle olmadığına kanaat ha. 
Bıl ettim. Almanlar, geri çeldlmeğe 
mecbur edilmekte ve kendileri.ne ne • 
fM a.Jacak zaman brrakılmamaktadrr. 
Naziler, art.ı:k stratejik duruma hl . 
kim değillerdir. Kesimlerin çoğunda 
artçı kuvvetler v8.8Itaııl1e şiddetli ça.r. 
pışmalar yapıyorlar. Zira böyle hare. 
ket etmiyecek olurlarsa durum kendi. 
lerl için çabucak feci bir lıate gelecek 
tir. 

l\loskova, 4 (A.A.) - Pravda gue_ 
te.'Jinin husu.st muhabiri yazıyor: 

Nazllerin, Ukrayna demiryolu üze. 
rinde Lozovaya şehrinde bıraktık.lan 
çok fazla miktarda malzeme, geçen 
batta Rusıar tarafından iğtinam edr1 
mlştir. Bu malzeme meyanında bin _ 
lerce motörIU araba, şimendifer ga _ 
rmda birçok levaznn, treni ve mtıte. 
addit top vardır. Sok'.aklarda yüzlerce 
kamyon ve otomobil yanmakta.dır. 
Şehrin meydanında 1200 otomobil bı. 
rnkılmı~tır. Bunların b~oğu Alman • 
yadan henUz gel~ti. 

Naziler, Yozovaya.yı alelAece terket 
mlşler, kurmay evrakını götürmeğc 
vakit bulamamışlardır, Civar bir or • 
manda 12 ağır kamyon ve birçok ha . 

!if tank iğtinam edilmiştir . 
_.. Devamı ı ncl •Yfllda 

Alman 
Tebliği 

Berlln, 4 (A.A.) - Alınan orduu, 
başkumandanlığı bildiriyor: 

Şark cephesinde ııiddetli bir çarpış. 
ma vardrr. Bomba tayyareleri İngllte. 
renin batı cenup kısmındaki liman 
tesislerine dün gece hücum etmi§ler. 
dir. 

Şimali Afrikada İngiliz rlcatlni ör. 
ten Hind kuvvetleri mağ"l!'ıp edllmi§ 
ve püsktirtUlmUştür. Alman 1bomba 
tayyareleri, Tobruk sahasmda kamyon 
kollarmı hırpalamış ve Marsa Matruh 
yakınında malzeme depolarına büeum 
etmiştir. 

Malta ve Gazzo adalarındaki bava 
Q~lerlne, tayyare kar:;ııkoyma .e.zi. 
lertne ~ daha ba~ka aBkert tesislere 
yapılan bUeumlara devam edllmlffu. 



Cenubi Afrika 
ayan meclisi 

lvıgittered~rı 
agrıimak 
tekıifıni 
reddetti 

La Cap, 4 (A.A.) - Cenubt Af. 
ı ri&a !yan meclisi Japonyaya, Ma. 
ca.ristana, Romanyaya ve FinlAn • 
iyaya harp ilan edilmesine dair 
ge;neraJ Smuts tarafından yapılan 
ı cltlifi 7 reye karşı 18 reyle kabul 
etmiştır, 

Muhalefet tarafından İngiliz ca. 
miasmdan ayn almak ve bir cum • 
lıuriyet kurmak k;i.ı:ı yapılan tek • 
lif beş reye karşı yirmi reyle red. 
dedilmfştir 

Smuts, muhalefetin hareket tar
zmm b taraflık kadar ölmil~ olan 
·:..firatçxlığı:ı dayandığını söylemiş 

'e şunları ilave etmiştir: 
"BUyilk Britanya cenubi Afrika. 

ıım serbest olmasına yard·m etmiı;. 
tir. Cenubi Afrika intibabını yap .. 
ı~ olduğu için ne yeni bir nizam 
ne de yeni bir giln kabul edecek 
tir. 

Müttefikler 
arasında 

Dalla sıkı işbirııgıne 
ibtlyaç var 

Vaşington, 4 (A.A.) - Geçen 
salı gilnli V~Jn.gtonda bir nutuk 
irad eden Hola.nda Hindistanı umu 

• mi valisi Van Mook, Pasifik muh~ 
rebesinde bütün milttefıJ.tler a.ra 
ımıda süra.Ue daha stkı bir işbirliği 
yapılması lazım.geldiğini söylemi~

Uı. Vali, general Vavelin büyilk 
Okyanusun cenubu garbi gölgele .. 
rinde birl klerin baş kumandanlı -
ğma tayini ile ileriye doğru geJtiş 
bir ıı.dım atıımru olduğunu faka.t 
hunun kifl olmadığını beyan etmiş 
tir. V&n Mook mUttefik kuvvetler 
.ırasında harbin kazanılmasma mıP 
tuf b?r işbirliği yapılmasmin bir 
ihtiy~ olduğunu ilave eylemişti)'. 

Felemenk tebliği 
Batavıa, 4. (A.A,) - Felemenk ıeb. 

Uğlnde deniliyor ki: 
Anboinde oiddeUi bir mulı.arebe ce.. 

reyan etmektedir. Muharebe kAh bir 
taratm. kAh diğer taratm lehine dö • 
ntıyor. 

DünkU salı günü avcı tayyareleri 
refakatinde 70.80 Japon tayyaresi C&.. 
va.nm müteaddit §elıirlerini ve hava 
ıooydanlarmı bomba.lamı§lardır, BU. 
ha.ssa Şurabaya, Malang ve .Ha.dioen 
hücuma uğraDU§tır. Her ta.rafta Fele. 
menk avcıları hücum eden tayyarele. 
riD karşıJarma çıkml§lardır. Suraba. • 
yada aıuııldığma göre, d~ 8 avcı 
ve 2 bombard.Iman tayya.resi kaybet • 
ml§tir. 

Felemenk kayıplar.I çok yüksek ol • 
mU§Sa da henüz tam tafsilAt almama 
Dll§tlr. Tebliğde ouııI&r ili.ve ediliyor: 

Balikpapa.ıun çok yalcmmda sa~ 
devam etmektedir, Taktmadalarm mn 
t.eadd1t noktaıa.nııda tayyareler, Fele.. 
m.eıık donanmaama hUcum etmiflenıe 
de netice a1aman:u§larclır. 

Şark ceplaeslnde 
ı;:ııe- Baotarafı ı ncJ sayfada 

Loadra, 4. (A..R.) - Mtıhbn Rus 
laıvvetlerinl.n Smolenake doğru ilerle. 
mekte olduklan haber verflm6kted1r. 
Bunlar lyt talim görmtl§ ihtyat kuv -
vet.ıerden m~kkepttr. 

Şimalde lJmen ve Le.doga göllerini 
biribılrlne bağlıyan Volkov nehri geçil 

mitfir. 
Rua1ar A ımanıarııı cenupta. Arte • 

ınovak& doğru ilerlemekte olduklanm 
kabul etmektedirler. 

Londra, 4 (A.B.) - Rusla.rnı 
ınilhlnı bir eehri zaptcttiklerl ha. 
ben almm.ı:ştrr. Bu şehrin Vi~ 
ına olmam muh~eldir. 

1\1.oekova, " (A.A.) - Geceya.nsı 

neşredilen Sovyet tebllğl: 
3 Şubatta cephenin bir çok kesim. 

!erinde latalanmız taarruz hareketle. 
rlDe devam etmı§lerdir, 
DQpnaıı muharebeye taze ihtiyat 

kuvveUerl sokmuştur. 
Bir gok kesimde dU§IDa.ıı. muke.bil 

taarruza geçmişse de ağır zayiaUa 
geri pUsk1lrtülmU§tür. Kıtalamnız ye. 
nlden llerleml§ıerdir. 

2 §Ubatta 21 dtl§ma.ıı tayyaresi talı. 
rip edilmi§tlr. Bunlardan be~i havada, 
16 sı yerde tahrip olunnıu§tur. 6 
tayyaremiz kayıptır. 3 §Ubatta Mos • 
kova crrarmdıı. O düşman tayyaresi 
dlı§'1rWm'1qUr. 

~ ( (4.A.) - 6.8.C: 
Şark cephesinde Rusların en esaslı 

harelca.tı Harkot oehrinln cenubunda 
ınklşat ediyor. Bu kcsimd~ Gabritokfa 

• 

Mahkeme Salonlarında • ,-TUrk Analarından Ricam:-· 
Y&vrulanniz: için aUtünü.zden sonra en milhlm gıdayı te§kil e&!n ve 1915 senuindenbert her şeye rağmen te .. 

·ıakkufıruz mesalaiyle eizlere hlsmetı bir vatan borou sayan ÇAP .AKARK.A her zaman oiduğu gibi bugün de vazL. 
'ı>lerlnlzde yardimcı hizmetten uta geri durmıyacaktır. 

Binaenaleyh aizlerden ha.s.eaten ricam: Sarhoş kızın 
muhakemesi bitti 

Fazla ihtiyatı tedbirden doğacak hareketiniZle kendiniz glbt h&klld .aztfeda?' anaıan d& ~ vaziyete 
.olrnıaktan tevakki etmenizdir. 
. ÇAPAHARKA mllst&hzaratmı ıottaı:ı ilıtiyacmız kad&r aJmız. Bu mUD.&8ebetıe mem.tekettn her t&r&Lma ff.Dlll 

3ab§ flatıarmm &§ağıda gösterllmJ§tir. • '·. 

Sabıkası olmadığından ilk iş olarak 
dört lira para cezası ödeyecek · 

Bir müddet evvel, bir gece yarısı, 
Salih kaptan aclmdaki doeb.ı ile bir 
tikte Kadıköy ıskeıesı Uz.erindeki ga. 
zinoda içip sarhoş olduktan ııonra ba.. 
ğırıp çağırırken yakalanan Şüki1uı a.. 
dmdaki genç kadm.m geçenlerde birin 
C1 sulh ceza mahkemeatnde ~örWen 

muhakemesiııt yazmıştım, 

Şükranuı durtl!lmasına bu saba.b. da 

devam olundu ve neticelendir1ldi 
Geçen celsede matı.kemeye §ık bir 

pa.ıto, zarit bir papll§Oll, en aşağı ô li. 
raJ.rk bir çorap ve 25 liralık ayakkabı. 

tarıa gelmi§ ola.ıı. genç kaclm, bu sa . 
balı eski bir palto, boya.sız ayakkabı -
la.r giymlf ve slyab bir bqörtü ile de 
ba§mı örtmüştü. Herhalde geçen ile. 

!er Salih kaptanın aksini iddia etme. 
sine rağmen, hlUciml Salih ka.ptanl,a 
metres yaşamayıp terzi işçiliği saye. 
ainde kazandığı para ile yaiıııZ başına 
geçindiğine ikna. etmek içm bu ça.rey~ 
ba§vurmuş olacaktı. Hem Salih kap. 
tan da yanında yoktu. Herhalde geçen 
ce!Beyi müteakip l<.orıdorda başlıya.o 

mUna.ka.şatan kavga ile neticelenmiş . 

ayrılmı!Jlaraı. 
Mübaşirin adını ı;ağırmas.ı Uzerine, 

gözleri yerde olduğu halde mahkeme. 
ye girdi. Suçlu yerine oturdu, 

Muhakeme §ahit çağırmak. uzere 
hıra.kılmıştı. 

Şahitlerden evveltı polliı Muzaffer 
çağrıldı. Muzaffer şunları anlatu: 

- Arkadafla.r bir gece bu kadını 

bir kaptanla beraber getir<\iler. Şük. 
ran hem sarhoş, hem de a.aabı bozuk 
bir baldeydı. 

- Ştlluaıı bir kaptanla beraber ııar. 
hoş olup bağırdıtından yaka!a.nmlf, I 
karakola getlrilm1şti. lçert gtrer lir. 
ınez bağırmağa bqladt. 

- Dur kwm, ı:ıe t>ağmyorsuıı.? O 
tur, su verelim. Kendine gel, evtııe 

götürelim! diye teakine çalıştnnaa. da 
dinlemedi. ÜstünU ba§lJU )'U'ttı, tepin.. 
d! ve yere dUşUp bayıldı. 

Ayıldıktan eonra aorguya çekt:Jnı 

ve kaptanm kim olduğunu sordum 
- DMtum, sevgilim. Siae net diye 

tekrar bağırmaga ba§ladı ve kaptanın 
da cekettn1 yırttı, 

Soııra keı:ıdl.atDi EmlnönU kara.kolu 
ne. gönderdik. 

O'çüncU phit polla Kem&l de, Şük 
ram kara.kolda gördllğünU, aarhot o. 
ıup beğırdığını söyledi. 

- Ee kizmı bak fıepst senin tc;tı:ı 

sarhoştu diyorlar; hanı tçmedindl? 
- Etendlm, dUşmanlrklarmdan yapı 

yorla.r. Beni muayeneye sevketmek ı 

çin bu vesileyi buldulardı, o zaman. 
Sonra Kemal orada yoktu. Be.n hiç 

de ııarhog olm.&dmı. ÇUnkU gaztnodfl 
sadece kahve lçUm. 

- Ama, kaptan bira lçtıgtnt eöyre. 
ınl§ti. 

- Şa.şırm.rııtı. Birayı o, kahveyi ben 
içtim. Hem &IJll mesele. poUslerin sa. 
iih kaptana kızma!andrr. ÇUnkU Salih 

kaptan her zaman uygunsuz kadmlar 
la içer, gezerm1§. Bent de o kadm!ar. 
dan sandılar herhalde .• 

• 

PİRİNÇ UNU 250 Gramlık kutularda 
MERCİMEK UNU 

" ,. " BEZELYE UNU .. .. .. 
1RMİK UNU .. .. 
PATATES UNU .. .. .. 
KORNEFLOR (Mum• nlşutaat) ,. ,. .. 
PtR1NÇ NİŞASTASI " ,. ,. 
YULAF UNU " ,. 
BUODAY N1ŞASTA1, 500 Gramlık Torbalarda 
PtR.t:NÇ UNU 500 Gramllk Torbalarda 
TANE YULAF EZMESİ 500 Gramı k Teneke Kutularda 

MUesse8e lstanburda Tat,rada 
Toptan Perakaıdıe Perakende 
Satış Satıt Sat.it 
Flab Flatı Flatı 

19 2!.6 ıs 

19 ız.11 %5 
19 22.5 %5 
19 2:u 25 
26 30 .!2.5 
%6 so S!.5 
28 so ft.5 
30 SZ.5 sa 

·~ 50 Mi 
33 40 f5 
81S 100 110 

- Ben! buraya neye getirdin.iz? dl. 
ye ba.ğınyor, tepiniyor, masaları devi. 
riyor, başmı duvarlara vuruyordu, 

Sonra, bayılır gibi oldu, yüzUne su 
falan serptik, ayıldı, 

- Neyse ltızım. Matı.keme senin 
halkın huzurunu haleldar edecek de . 
recede sarho' olduğuna ltanaat getir_ 
di, Fakat sabıkan olmadığı !çln seni 
ilk defa olarak 4 lira para cezasına ve 
2 lira da mahkeme harcı lldcmeğe 

mahkllm ediyorum. Blr daha böyle 
şeyler yaparsan sonunun çok fena o . 
tacağtnr bilmelisin? Haydi bakalım! 

Ta~ lçln İsta.nbul'dakl anbarlara, İstanbul tçln plyaeadıtki mağazalara nakil, 
müessesenin yukandaki satış tiatma Cahildir. 

sandık ve çenber muratlar; 

- Neye muayeneye sevketmedlıılz? 
- Blz .suçlulan Eminöı:ıU karakolu_ M. Nuri ÇAPA 

na göndeririz. Muayene edilmedi ise 
orası mesuldür. 

lklııcl şa.hJt, köprüaltı karakolU ko. 
ınIBer muavini Sallhaddlndf, SalAhad. 
din: 

Şükran bu cezaya çoktan razıyd1, 

Detala.rca teııekkürler ederek mahke_ 

meden çıktı, gitti • 

ADLİYE MUHABlRt 

Hususi mabkemeıer kuruluyor 
Ankaradan haber verildiğine göre, ile muhtaç çiftçiye ziraat Aleti veril • 

m.llll korunma kanununda yapılan t.ıı.. mesi ıc;ln ziraat veMletine yanm miL 
diller ve eklere dair kanun, neşrolun. yon Jira tahs!a olunmU§tur, Vek!Uet, 
mut ve merlyet~ konulmu!JlUr. bu para ile fakir çi~tçlye aaban, aa. 

Adtlye veklUeti bu Jmnunla hUkCi _ ban demiri ve diğer ziraat AJ.et ve va. 
mete verilen sallh!yete dayanarak bu sıtaları 'dağıtacaktır. • ile Sabah ööle ve Akşam 
kanunun hükümlerine giren suçlara Diğer taraftan, toprak mahsulleri 
mUtealll.k davalara bakmak üzere, ne. ofisinin sermayesini 80 milyon J.lraya 
reıeroo hususi mahkemeler kurmak çıkarılmıl:§ır. Ofl.11, Jcra vek.lllerı kara. 
icap ettıaı yolunda tetkiklere ba.,ıa. rile fa.izli veya faizsiz, ikramiyeli ve. 
m.I§Ur. Bu mahkemeler kuruluncaya. ya ikra.miyesi-z tahviller çıka.rabilece. 
kadar, her merkezde bir mahkemenin ği gibi yıllık mübayaa ve stoklar lçiıı 
yalnız bu davalara 'ba.k!na.sı kararıaş_ IU.Zumlu mütedavil krediler fevkinde 
mJ§br. ' 1:5 seneye kadar vaadeli istl.kraZ akte. 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 

Diğer ı.aratta.n bugün meriyet mev. debilecek veya aynı maksatla bonolar 
ktJne gireeek bir koordJnUYon kararı çıkarabilecektir, 

Kömürcülere kok 1 

kömürü dağıtıldı 1 

Amerlkada blylk 
askeri bazırlık 

lapoa ziraat 
nazırı diyor ki : 

. 
Dün Alemdağmdan Üskildara 70 

araba ve 6 ka.myon ile odun ve man. 
gal kömürü gelmi§tlr. İğneadadan ge. 
len bir motörde de bir miktar odun bu 
tunmaktadır. Kömür ve odunlar odun_ 

UJlr" Bllljt.al'&h l ııcl ı.ayiaıla _... B&§tarafı 1 ncl ııayfllda cu ve kömürcülere mUsavl miktarlar. 
la.rdan ayrıca. 15,000,000 kişi harp sa. Milleti beslemek ve haklkl bir Japon 

k da dağıtılmıştır., 
nayiiııde, 21.700.000 kişi de diğer on. Trkt meydana getJrme · Etibank da dün bUtUn kokkömürU 
dttst.rılerde M>JI"acaklardrr. İ§ servis • Tokyo, 4 (A.A.) - HUk~met söz • ,.- ..- bayilerine elll~er ton kömür vorm1§ -
leri ta.rafmdan orduya. aımınıyan ve clisü Hori MulmeiııJn Japonlar taratın • tir. Bu ba.yııerin isimlerini, okuyucu. 
"'"'I 20 ne 45 arasmda bulunanlarm dan işgalindeki ehemmiyeti, bugtin 
"'~ !anınıza bir kolayltk olma!< üzere a. 
çalı§ma kabiliyeti haltkı.ndıı. yapılan yabancı basın mümessilleri muvace. şağıda bildiriyoruz: 
anketin bu ay içinde bltlrtleceği bfl • l besinde bellrtttıittlr. Mutmein tayyare Be!Jikta.şta kömUrcü Tevtlğe 22.5 
dirilmektedir. j meydanınm zaptı: neticesinde Japon liradan satmak Uzere 50 ton, Fındık . 

trolü altmda adam başn1a en çok 100 
kilo verilmek surctlle yapılmaktadır. 
Bunlardan başka ZonS"'..ı.ldakta.n iki 
vapurun köınür yUklemekte olduğu 

haber verilmektedir. Bu vaj>urların 

iki Uç gün içinde linıauımıza geın:ıc • 
lerl beklenmektedir. 

Üsküdar halk parti.91 de, OskUdar 
kazası 1

iÇindekl fakir halka dört blD 

kilo mangal kömUrU buJmuııtur. Bu 
l<ömUrlerin Uç bin Jdlosu dün dağıtıl. 
mışttr. Bin .kilo.<ıu da bugün dağıtıla. 
c:a.ktır. 

Diğer taraftan Bulgariııtandan bu_ 
~nlerde ktilllyetll miktarda mangal 
kömürü gelecektir. 

va.,ıngton, 4 (A.A..) - DUn mümes ı bomba tayyareleri, Rangona ancak tıda Fahri Gölere satıı fiyatı 22,5 iL 
siller mecUsintn iktisat koıntsyonunda 1160 kilometre mesafeye kadar ge1mi§ radan 50 ton, gene Fmdıldıda Sadet -
beyanatta buıwıan Jessle Jones har. bulunuyorlar. tine 22,5 Ura.dan 50 ton, Kaıımıpa.şa • 
bin bUyük Okyanusa. yayılınış olma • SözcU, Londrada çıkan Deyli Mey! da HüsnU TUrkoğluna 25 liradan 50 HU SABAH GELEN KÜ1'1ÜRLER 
sından mUtevellit nakliyat güçlükle . gazetesinin pazarte.si gUnU föyle yaz. ton, Çemberli taşta Osman Tunca sa. s..1 .. • t 'tt' -
rlne rağmen 7 ilk kılnundanberi Ho . drğım batırlatml§tır. Rangonwı tea • Hav ar muşaı gı ıgi için bu-
londa H!ndlstanmdan ithal edilen ka. tim olması Blrmanya yolunwı ve Çin tış fiy~tı: 25 liradan 30 ton, A.hırkapı. ~ün de §ehire dünkU kadar man. 

da gene Osman Tunca 20 ton, Beyazıt gal köınüni ve odun gelmiştir. Bu. 
uçuk miktarmm 114,000 tonu buldu - yolunun kaybedilmesi manasını taşır. ta ~aydara .. ""' ııradan "0 ton kol<kö. B k d S 

1 

u ıt · 0 " u gün, ey oz an. inekli köyünden 
ğunu söylemi§tlr. SözcU, bu m sız durumun Alman. mürU verilmişti!'. ve Alemda~mdan kömür ve odun 

Dost.on, 4. (A.A.) - Boston tezglh. yadaki eski Çin elçiai Şen§i§in Bir • satı~r, emniyet te§ltilA.tının kon. gelmiştir. ~ 
ıarmdıı. inşa edilen "F1tch,. muhribi , manya yolunun çok ya.knımda kaybe. ı------------------------------
dUn hizmete glrml§tlr. dilmesi keyfiyetlle alA.kadar tedbirler 

va,1ngton, 4 (A.A.) Bahriye için almak Uzerc surctl mahsuaada HindiB 
20 milyar dolar tahslslnl derptı eden tl!.Da t.a.yın edllmesinln sebebini te§ktl 
yeni kanun 10.ylha.snu tıetkik eden mu. ettiğini söylemiştir. 
me.ssiller meclisi ayan mecl!alnin tek. HorJ, bundan baııka şöyle demı1:1tlr: 
lif ettiği dcğl.§!k1lk1eri kabul etmiştir. ! Halbuki haritaya bir gözatılaca.k 
Mümessiller meclisi amirallerin ade • olursa bu nevi bUtün teşebbUs1erin 
dinin yirmi Uçe çıkarılma.ama dair ve. akamete mahkilm olduğa açıkça gö • 
rilen karan da tasdik etm!.§tlr • rüJUr. İng!Jtere \'e Aınerlka hUkümet. 

terinin Çunldnge 50.000,000 lira ve 
llln geri aımmıısr, Rusların Alman cep 

1 
1500.000.000 dolar nisbetinde krediler 

besinin oldukça gerilerinde faaliyette 1 \·ermek niyetinde olduklarım söyliyen 
bulunduklan ve Azak denizine doğ'Tu J İngilizlerle Amerikalıların bu lA.tıfcJe. 
ilerledikleri a.nla~ılmaktadır. ı ri hoşumu1..a gitti. Bu kredilerin haki. 

Son Rus muvaffa l\fyctı erı ııüvari kıı t olduğ·unu !ar:.:et8e!< bile İnf:'ittcre 
kıta1nrı veyahut b<:ygtrler tarafından l !'~ bMcşik Amtrlluı nıısıl mal vere • 
çelciıen kızaklı ltuvvetler tarafından l>ilec"ltlN'? Zannederim Çunking bile 
elde edilmi~tir, Rus beyglrleri, Alman u~n zaman bu cazip fakat Lamaınen 
larmklne iJ11tUn bıılunuyorıar. boş va.adlere ıı1danmıyacaktır. 

BOGAZ SEFER.LERi SABAH 
VE AKŞAM YAPILACAK 
Şirketi Hayriye idare mec~i. 

kömür f.asarıufunu temin için, Bo. 
ğaz hatlarındaki birçok vapur s(. 
ferlerini kaldrrmağa karar vermiı.-. 
tir. Bu husustaki tetkiklere de • 
Y:?m ohınmaktadır. Ya.kında yeni 
tırife. son ve kati şek11le i!A.tı cdi. 
lecektir. 

ş:ındiJtj halde öğrendiğimize g6. 
re boğazın yakm kısımlarında yal. 

nız Beşiktaş • Üsküdar, Üaktida.r • 
KöprU arasında vapur l11leyccek, 
boğazın u.z&k semtlerine de, sefer• 
leı: sadece sa.hah ve a.kşamları ya • 
pılaeald.rr. Bu -vapurla:r, memur ve 
işçilerin i~1eti bftşmA gidip gelme
lerini temine yarryaca.ktır. 

Ayrıca. Şirketi Hayriye memur. 
larma zam yapılması !çin dt tct • 
kiklere clevam olunmaktadır. 

EN SON DAKiKA 
Küçük Uiniar Kuponu 

ıBu kupona eldenerell ~ 
ı, arama ve L' ftftlle OAlllan l!'.n l!kıe 
Dakikada parun IM!frecllleeelrUr. Jllıf. 
lenme tekllft gölldenG ~ 
mıı.bfo?. kalmak özere eartb IMtreelert 
nl bildirmeleri !Azma.) 

'E"lenme teklifleri.: 
* Boy 1,68, kilo 60, 28 yaşında 

immral ve 60 lira maaşh devlet 
memuru bir gene: Evine n eşine 

sadı~ ve evi olan bir bayanla evlen 
mek istemektedir. ( Gülyapraitı ), 
remzine mektiıpl• müracaat. 

• Ya., 20, boy 169, kilo 83, emıer, 
siyah sailı, karaka§lt, ayda, upri 
40 Ura. kazançlı, içki kUll&ıuJUy&n blr 
terlikçi kalte.sr, esıMr, 1!2 boyuııda, 

güzel, iyi bir aile kızı ile evlenmek la. 
temektedlr. (A.B.) remzine mtıraca • 
at - 129 

* Yaş 23, boy 162, kilo 6*, kumral 
kıvırcık saçlı, balık eUnde ıeı:tntl,.t, 

eğlenceyi, da.nSI .seven, lise talı.allll ter. 
Ilkçi ustalığı yapaıı. bir bay; YB.§ 30 
dan yukarı olmtya.n dann ve biraz da 
çalgı çalmasml seven ve bh'a.z geliri 
olan laz veya dul bir bayaııJa evi~ 
rnek' iat.enıektedir. (C.C,) remzine mü 
racaat _ 130 
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