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umumi 
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-<r-

Bütün memle
ket içinde. 

Her teşekküle 
mensup 

3 azadan 

BOyük bir. j;; 
harp : 

komitesi 1 

kurulacak 
!Jüt~'! BunlarHr'-vazifesi Mareşal 

agırııgıle · İş aleminde huzuru G" • · 
devam edıgor 'temin etmek olacak R orın.gın t' 

·~~~~ . ı oma zıyare ı 
To P Ç U Vaşf.-.;ton, :s (A.A.) - Ruzvelt, bi. ı . 

. . ;: ~:~~- ~~::;: ~~~~~!\~::~.~ ::f:: 1 • uzuyor 
ateş 1n1 n ben aym mealde lkl mektup göndere. 

rek buhran esn:ısmda l!! &leminde hu. 

Ş .1 d d et .1 zuru temin etmek üzere her teşskkUle 
mensup 3 azadan mUrekkep bir (il 

• • harp komitesi) teııklllnl teklif etmltıUr 

'lellallt ve genel 
11.a•••J batkaa\le , 

glrlttllltea sonra 4 m 1 r ~ 1 ne Komite, muayyen zamanlarda top . 
_. ~ lanacak ve Rıızvelt, komitenin mUf&_ 

Tekfar. Duçe 
taı af ından 

Tiri olacaktır. Mektupların mu!latap. 

ÇI ktl · lan: teklifi ka'l?ul etm'§11ırdir. Ruzvelt 
b111gUn mUme88.llleri kabul edecektir. 

Vıı.ı;lngton, 15 (A.A.) - İş nazırlığı 
Tokyo, 5 (A.A.) - Slngıı,pma kartı bildiriyor: 

unnıttd taarruza c;&l1&Dlba Bkşimıa 1&. 1 Ziraat sahuınd:ı. ve ticaret ve sa. 
•t. ta ee tlddetlt bir ı.ora ten 2'dılı ' n• _,,ğ.,.... wıretm t~ • 
baflanılıiJ ıfapon a,.lananm verdlt:I blr dan dolayı v~ aanaylln harp iat!ııs&li 
lıalıerden ıualafılmaktaclır. için tahvile uğramuı · netıcelindeki 

kabul editdz ı 
BOma, 1 (A.A.) - Mar91a1 Garin 1 

gin ziyareti uzamaktadrr. Görfnl' veı· 
ı\lıtle ve genelkurmay baıkanile lk 
mıımlekett ilalllyen meseleler hakkın 
da görtlft,ılktın aonra tekrar Duc;e ta. 
raiuıdan kabul edilmlftlr. Slyut mab. 

'l'okyo, 5 (A.A.) - Fecir vaktinden intizamsızlılttan ötUrü blrle11ik Amert. 
beri Sıngapura karp yapılan topçu kada lplz ııayısı ~lk. ve aonkAnun ay. 
ateşi §iddetlnl dört misli arttırmıştır. ıannda 1.800.000 nlsbeUnde artmış ve 
I< .. anl batarya mevzileri, dtl§ma.n &. iplz yektlnu •.200,000 e çıkm11tır. 
tcş ac;mağa muvaffak olma.dan tahrip 
~dılmiştır. Ay l§lğmda, topçu ve !ıavs 
kuvveUert tarafmdaıı Slngapurun bom 
barJ.:.ıanı bUtllD gece devam etmııtır. 
Seddl.ı cenubund&kl bir orman tutuf. 
turulmU§tur. Utuk alev1erbı parıl~e 
aydınıanm11tır. Saleter harp Umanı da 
ateıler lgindedlr. 

Yomlour Chlmboumıun nef!'9tıtfti 

husust bir teblltde, Japon topçusunuıı, 
•ddln cenubundakl bava .kar§Jkoyma 
bataryaıarne petrol depolan bıerbl • 
de atııııarmı teksif ettltf bildirilmek • 
tedir. 

Londra. 15 (A.A.J - Sbıgapurdan 
dil§man tayyarelerinin §eh!1n .ü2lerbı • 
de uçarak ağır hava ~ 
ate§lne tutuldukl&rmdan ve 1DMkQn 
bir mahalleye blrka.Ç bomba attııdazoal 
dan bqka bir haber gelmemlftb'. 

Vltl, 15 (A.A.) - S!ngapur Japonlar 
t:arafıbdan karadan ve havadan f1d • 
detll bir bom.ba.rdmwı& utramJltn'· 
Btııgapurda]d tngDiz tayyare meydan 
lan, bom.'b&ıdımanlardaı kuUanrJmas 
bir hale getlı1lm1ftlr • 

Slnppar, a (AA.> - İDgf1iS' t.op. 
Janıım fuılalı atep m1ıJtelıD& dllD 
S1hı9fli havada J'olıor botazmm her 
lkt a.f.hll1 akin gth1lnUyordu. Bu sil • 
kOnet unumda ~ haJ]mım 
dikkati Avuatn.ıya harbiye num 
Forde'Ula A"f'Utral3ıa imparator kuv. 
vetıerbıe hıtabeıı 8'SY1edltl ve mahal. 
11 gazetıeıe11n "Slngapura derhal ga. 
yet btlytlk takviye kuvvetleri gönderi. 
Uyor.,, "Stngapura azamı yaı'dnn,, 

gibi bqlıklarla. Delftttlklert nutkun • 
da idi. DllnkQ Ç&rfamba gibıtt öğleyin 
yapılan bir hava alam bllhaııaa atsr11. 
pa mahallesini hedef tubn\Jf, birçok 

... Den.mı 1 lnet •yfada 

lngiliz Parla
mentosunda 
Gizli Celse 

fjllcr ve a-azeteler bu ziyaretin ıtımuıu 

Japonlar llakkmda ketum davranıyor. 
Gyeteler yalnız reamt tebliğleri ya_ 

Ca• .. ıa adasına zıyor. Ecnebi bann mabfiUerine göre, 
.. y 1 bu ziy&Nt Akdenı1 ·,•'!esınde ştımuıtı 

· toplu bir 
hücum yaptı 

Tokyo, 15 (A.A.) - Umuml karargA. 
hm tebllAi : 

bUytlk bldl9eJerin vukutııı ıcağı göa 
teriyor. 

Almanlar 
Amerikanın 

D9ğu· sahıllerir-
Japon deniz tayyareleri te§killeri, 3 

§Uha.tta Surabaya deniz Usaüne ve Ca. 
va adaamdaki lıılalang ha\•a U.ssUııe 

toplu bir halde hUcum etml§lerdlr. Ja. de Ven den 
pon t.ayyarelerl, hava Bavqlarmda ve 

)'erde 815 dll§man tayy&re81 dUfllrmÜ§ı. 470 00 t ni uk 
- tahrip etmlılerdlr. Bu tayyareler _ O 
den 6 .emın tahribi haberi teyit edil • b t d 
memlftlr. gem l a ır l 

Japon hava ordu.sunun bu falllyetı, 
dtl§man hava kuvveUerinl bllkuvve 
imha etmlfUr. 8 Japon tayyareıl ka. 
yrptır. 

Cava denizinde yapılan ke§lt hare. 
ketleri esnasında Japon tayYareleri, S 
gUn zarfında 6000, 2000 ve 8000 ton. 
luk 8 gemi batırml§lardır. 

Beriki, S (A.A.) - D.N.B. ajanaı, 
Alman denlza.ltı gemilerinin birleşik 

.Aıp~rlkanm do'1' aahUIDde yeniden 
topyekOn •7.000 tonllltqlul 6 vapuru 
batırdıklarmı ve bunlardan birinin 
demir cevheri yüklU 15.000 tonluk bir 
gemi oJ,dutunu haber venrıektedir. 

lıtaallalda lci•I• 
satışı nerelerde 

·yapdaca11· 
Her isteyen 100 kiloya 

kadar alabi,ecek 
lltlbımk hallan kömür fhtl:yaemı :hhrl Deleıi, Beflktaita odml 1Bkele • 

tem!D etmek makaadlle ıehrln muhtıe. a1Dde Tevfik ömer, ll'aUht.e çamaıırcı 
Uf yerlerindeki kömtırcWere satılmak sokafmda Burhan, Çemberifts§ta Fes 
ilzere kokkllmtırU tevzi etmııtır • bane BOkatmda Oaman Tuncel, Beya_ 

Lontlra, s ( A.A.) - E- Ancak bu kömürler fDldık bQytlklQ. zıtta Mitil Haydar, Kuımpaşada HUıı 
min bir kaynaktan öğrenildi. tundedfr.Kllmtıre acele lhUyaçtan o. na TOrkotlU. ~kapıda omıan Tun 

iine göre, lngilh hükimeti tan n.tandS§ıar, bu k6mtlrctllerden a.. oeı. 
bahri vaziyetin miü:akerea zamı :vuz kilo aıablleceklerdlr. K&mtıier l'mdddı ve Bettktaşta, 

_1,. __ .ı• Kömllr aab§ı yapan yerler §Uftlar. depoda teBllm edilmek üzere 22,8 Be. 
mU1WGaıle, pek yakında par. dlr: yaaıt, iraWı. ICNımpap ve Çemberli. 

lc!rnenfonun hali bir cel.e alı Fındıklıda Sadullah Aktar ve ıerlkf, ta§t.a gene depoda teslim edilmek üze. 
detmesini t~klif_ e_tl_eceifir: •. _ __ ı.. J'mdıklıda M:ebu~ . ~~de_ . ~ m J11'a1a l&Waeaktır. . · , 

Mpbarebe ı.ııb.aamda kamyonlardan 
tnettk hnreldta girlşmf>ğe hazrrla. 

nan cenubi Afrikalı kuvvetler 

SOVYET 

Şarkta 
Kış 

bit, ııeden 

Alman 
taarruzlk 
başlıya. 
~ak mı? 

Bükreşten 
gelen 

bir haber 

1 HÜKÜMETI 
.ı ÇANKAY-
! ŞEKLE BİR 
ANLAŞMA 
IMZALADI 

Taarruz hedef inin 
Kafkasya olduğunu 

bildiriyor 
Bükret, 5 (A.A.) - O.Jı'.t. 

İlkbahar taarruzu işi daha ııimdidla 
~"nün mesel.esi olmu!;tur. I<•ilhakllıa, · 
ı._sya kışının her çevrede aynı WAIL 
lukta devam etmediği mal~mdar. 

Şubat sonunda cenup, mart ortalarm. 
da da merkez kesiminde bol kar ya • 
ğl§Jan durur. Halbuki Leningrad ke _ 
!!iminde mart sonuna hattA nJan 
başına kadar soğuklar şiddetini mu 
he.faza eder. Bu itibarla Alman ba§ku 
mandanlığmın, her kesimde bava fU't 
Jannm normal hale gelmesin{ bekleJlp 

.Nankln, 5 (A.A.) - Domel ajansı beklemlyeceğinl, umumi bir taamı:r 
ıyt bir kaynaktan haber alıyor: emrini verip vermlyeceğ'lnl yahut ev 

Sovyctler birliğinin ÇUnklng elçisi, 
1 

veli!. cenup kesiminde taarruza. geçip 
mal mllbadeleııı lçtn Çankaypk hU • ı geçmlyeceflnl bllDMık !Azimdir. 
kümetlle bir 

1 
anlaıma lmzalaınJ§br. Esas hedefin Kafkaayanm ifplt 

Ms klylerlnde Almllnlar 

Rusya, Çine mWılmmat ve kamyon olmasına göre harekAtm diğer kealm 
ve~ek, Çin memleketin batı ıımaı lerden ziyade cenup cephesinde bqla 
bölgeatııden çıkanlan maden cevherle. ması lhtımaıı çoktur. 

J rtnden Rusyaya ııatıı yapacaktır. _.. Devamı 2 inci •)'fada 

Başvekilin verdiği direktif üzerinF 
bütün bölQelerde ~duğu gibi 

Şehrimizde başla
nan ekinı hazırlığı 

Na has 
Paşa . 

1

lstahbul Ziraat Müdürü Tabsir 

Yeni Mısır 
kabinesini 

kuruyor 
.i.ahlre, 1 (A.A.) - Böyter: ! 

Oilek'in gazetemize beyanatı 
Bahçelere çiçek yerine 

sebze dikiliyor 
Baıvekil Dr. Refik Saydam dün ziraat vekileti •. 

giderek tetkikler yapmıı ve ilkbahara yapılacak ekim w 
iıtihsal hakkında direktifler vermiıti. Emir alakadarlara 
\:ebliğ edilmit bu ıuretle. ıehrimiz ziraat müdürlüii.: 

Su aabah Kahire sokaklarında Vett 
partisi lideri Nabas paşa lehlnde bir 
nUmayl§ yapılmıı ve "Y&fSınn Nahu ' 

pqa, aeaıerı ytlkaelmiftlr. 'p..------------. 
Mumaileyh yeni kabineyi tefkU iÇill 

de hazırdıklara bql&llllfbr. 
İstanbul ziraat mUdUrll Tah8tn Dl. 

isti§ll.releı1lıe devam etmektedir. ·Mu. 
'ftffak oldufu takdirde, : balen Dlt8YO

naHat parti lam! aıtında ~ett parUat. 
ne mensup yalnız 12 uanm l>ulundu. 
ğu parl&mentoyu tc.ııbetmeai muhte • 
meldir. 

Zelzele 

Baybll&I ıek kendisile görllşcn muhan1rlmt:
şunıan söylemiştir. 

radyoıana g6re "Şehrimiz budutlan·daJılllndekt hu 
f!ust bahçe ve tarlalarda yeti§t1rilece1' 

H k 
Eebze ve hutıubat önemli bir yekQn tt ar Ofta tsblllr ve edP.ceğimlz iBtlfade o Dil . 
betle fazlala§ır, Bazı semtle~ çilek 
yerine patates, mısır yeti§tlrmeğe ~ 

Alman. hatları ıanmı§, bu kmrmda haZJrııkla.ra devam 
edilmektedir. Halk için llzım olan to. 

1 d humlflrı vermekteyiz, fideleri ise, Dk 
l•tanlnil s ( A.A.) - Bu yarı 1 bahari vermeği dUşllnUyoruz. 

aabaJı. aaat 3 ü 16 dakika 39 Bu mevsimde yetiştirilebilecek• 

.aniye geçe merkez iiaü ı •. , Londra, 5 (A. A.)·- B .B. C: iyi seme patatestir. 
tanbuldan 340 kilometre me- Kubişef radyosuna göre. Timo· Ekimi şöyle yapılmalıdır. Kumlu. 

• • • 1 çenkonun orduları Harkof kesi kllıt kumlu, topraklara nevine gere 
MJ/ede bulunan pddetlıce bir m.inde Alman hatlarmı yarmışlar- sığır veya merkep gUbreal koyarak 
yer •ar111ntuı kaytledilmiftir. dır. Dilşman çek.ilmekte ve takip sürmeıt ve kanştırmalı. Sonra ezik -
Bundan evvel aym makez. ~lmektedir. siz ve beresiz pat.atesıer1 u parmak 
den gelen biri MUJt biri 21 Merke?.de Ruslar, Almanlan derine gömerek 35 santim arallkla dik 
J-L!k d:x.. • d 1 Smolenake doğru sUrmeğc devam meli. 10 gUn sonra çapalamalı ve IJdı:ı 

wn •• a geçe ve. ,..~n e ~ ~yorlar. Ukraynada yağan çok ı cı çapayı 15 gUn. ıonN. J'&P"'• ı.~ 
at 4 u 19 dakika g~e ıki ar hareki.ta sekte vermektedir. lll S,5 aya kadar yanı mayq llOJllan. 

halil aarwıtı dqha olnnıflar. Kmmdam. ymi bir haber yoktur, _..Devamı ı IDcıl •"8da 



Alman 
Tebliği 
Un. 5 ( A.A.) - AlmeA ordulan 
andanlığnun teblltl: 

oğu cephesinde Sovyet kuvvetıerL 
yapbğı mUteaddit hUcumlar dU~

ıığır zayiat verdirilerek ptlskilr. 
üııtür. Kıtaıamnızm kar§Ilık ta • 

an bezı mahalli muvaffaltiyet • 
e ba§arılm.ı§tır. Orta kesimde bir 
man birliği sarılmış ve tahrip o • 
muştur. Alman hava teııkilleri düş 
n topluluklarma; ylli:'üyüş haUnde. 
kollara ve hava llslerine muvaffaki. 

taanıJZlar yapmrşıardır. 

imali Amerika kıyılan açrğmda, 

denl.zalt.ııarı, aralarında demir 
deni yüklü 15.000 tonUMoluk bir 
i dahil olmak üzere topyektm 

000 tonUAto tutarmda. altı d\işman 
ret gemisi batuuuşlardır. 

ka şimalinde rlcat ha!lnde bulu 
dtl§man kuvvetleri Deme ilerisin. 

doğuya doğru takip edilmiştir. Sa. 
tayyareleri Tobruk bat.Lsmda 1n -
kuvveti.erini dağltml!Jlar ve düş. 

rlcat yollarmı bombalamışlar • 

diye kadar gelen raporlar, 3.500 
, 370 zır!ılı araba, 192 topwı zapt 

tahrip olwıduğunu bildirmekte • 

deııizaıtılan Sollum açığın. 
muhripler taratmdan himaye edl. 
bir düşpıan ltaflleeine taarruz et. 
Ier ve top ateşlerlle ka!iledeki muh 

· birliklere tanı is&betler kaydet. 
lardir. Bir düııman muhribinin bat 
muhtemeldil'. 
alta adasaıda., a.v tayyarelerinin 

sindGki Alıntın savq ta~ıe 
ağır ve çok atn' çıı.pta bombalarla 
etta 1im.anma taarruz etmişlerdir. 

doğusunda hava savaşlarında 

İngıll.Z av tayyaresi dilşürUlmUt • 
• Biz.im hiçbir ka.yıbnnız olma. 
tır. 

Bertin G (A.A.) - Aakeı.1 kaynak. 
bildiriliyor: 
lm~ savaş tayyarelerinden mürek 
MYlf bir te§kil dlln §&rk şebeke. 

merkez kesiminde Soyyet hava 
arınıı. karşı bir hücum yapmı~tn~. 

an bombalar yerdo 9 tayyareyi im. 
e~ ve in!ilAklarm tesirile diğer 
tayyareyi hasara uğratml§tır. 

~killn e.vdetı eımasmda birkaç 
'vy:et ııvcı tayyaresi AJman tayyare. 
~ hilcum te§ebbüsllnde. bulunmu~. 

• Te§klle refakat eden Alınan a.v 
tayyareleri, SSVS§ tayy~erinin 

detinJ ~.ırihı et:mtole~ ve. bir düş • 
avcı tayyareaini d~U~lerdlr. 

tayya.re tegkJll. hiı;, bir kaY.Jba 
amadan Ussüne dönm~tUr. 

Milli KORUNMA KANU
NUNDAKi SON TADilAT 

korunma kanununun değiştirilmiş 
~ekli bu a.k§3Jil saat 23 de Anka
ra radyosunda okunup dikte etti• 
rilecektir. Her va.tandaşm, müm. • 
iriin olan vasrtadan istifa.de eüe -
rek bu akşamki dikte servisini 
ciinlemesi ve arzu edenlerin yaz • 
malan tavsiye olumnaktadır. 

Milli Korunma kam.mmıda son 
defa yapılan ve Meclisten çilrtık • 
t.a.n sonra resıni gazeteyle ilan o;. 

!unan tadilat bu sabah telgrafla 
!Et.an.bul vilayetine bildlıilmiştir. 
Herkesi ala.kadar etmesi lanmge
len kanunun muaddel şeklindeki 
hükümleri bu telgrafta tafsilA.tile 
bUdlı:il.miştir. Diğer taraftan milli 
~~--------_.;.. .................... ~~~--~--------------..,_ __________ __ 
30 bin teneke yağ, 10 bin tene
ke peynir satışa çıkarılacak 

Murakabe teşkilatı dün gıda 
maddeleri sa.klt olması ihtimali 
bulunan ardiye depo ve buzhane. 
!erde araştırma yapmışlardır. 

Yalnız iki buzhanede 10 bin te. 
neke beyaz peynir bulı.mmuştur. 
Sade yağlarmm da. külliyetli mik
tarlarda gizli ardiyelerde saklı oI. 
dUğıı anlaşd.mışt?r. Yalnız bir ar • 
diyede 8 bin teneke sade yağı bu 
!unmuş, başka bir ardiyede de 22 
bin teneke yağ S6klı olduğu an ~ 
lıtşılıruşt.ır. Mem\n".Iar, Beykoz, E-

renköy taraflarında ara.ştır.ma 
yapmışlardır. 

Yakalanan gizli malJara el koy. 
ma.k salahiyeti, evvelce Ticaret 
Vekaietinin emriyle ffat muraka.. 
be kom.isyonlarma. verilmişti. Bun 
dan dolayı, dlin buzhane ve ıı.rdi
yelertle bulunan beyaz peynırle sa 
de yağ stoklarına, İstanbul fiat 
murakabe komisyonunun el koy -
ına kaTan vermesi muhtemel gö ~ 
rülmektedir. Komisyonun el koy• 
duj;'ll mallan satışa arzedilecektir. 

Boğaz seferlerinde tahdidat yapddr. 
Haydarpaşa - Kadıköy ve Adalarla 

Haliçte de set erler azalacak 
DünkU sayımızda, Şirketihayrıyenin 

köı:nU.r tasamıtunu t.emin için Boğa. 
ziÇ:l vapur seferlerini tahdide karar 
verdjğiııi haber vermiştik.; Bu husus. 
ta hazırlanan ~rife 7 f})Jbat cumarte _ 
si gllnU meriyet mevkiine girecektir. 
Tarifeye göre, pazardan ba.,ka glin _ 
lerde sabahları YenlmeJullle va Bey. 
Kozdan 5,20 de köprilye, akşamları 

köprüden Beykoza 21,10, Ye.ııimahalle_ 
ye 21,15 te hareket eden llk ve son va. 
purlarla köprUden 11,05 de Yeniköye 
ve Beykozdan H .40 da köprüye ha.re_· 
ket eden vapurlar seferden kaldırıl . 

nuştır. Cumartesi ak!famlan köpttlden 
24,15 te Kavaklara krıd~ _giden gece 
vapuru da Çengelköyünde seferinı bL 
Urecektir. 

Köprüden hergün 11.30 da Kavaklar 

ikim bazı 
~ Ba§taratı ı el sayfada 

na kadıır nebat yetişir. Ye31l kısım ku 

postasını yapan vapur 20 dakika evvt?l 
hareket edecek, Rum~li iskelelerine 
uğnya.cak, Aııadolukavağından bu de. 
fa 13110 da b:ı.reket ettirilecek vapur 
da Bcykozdan itibaren iki sahil lske. 
lelerine uğnyarak köprüye gelecek • 
tir. 'fafsllQtlı tarife bası:lınalttadrr: 

DENİZYOLAlU İDARE 1 

Oenl.zyolları idaresi de y<lili tarifeırt.. 
ot ~rlo.mı§bl'. Bu tarifeye ı;öre Hay 
darpaşıt _ I~dıköv ve Adalar hıı.tlıırm 
da sabah ve ~anı seter.eri aşağı yu_ 
karı n<>r.mal olarak bırnkılmalitad•r. 

Dit-er seferler tahd t edilmektedir. Ya. 
!ovaya da günde b.r vapur, tahsis e. 
dllm!.§tlr. 

Haliı; seterlerlnde de ba.zI tahdidat 
yapılacaktır. 

aa arroz 
ba:şi yor mu ? 

ruduktan sonra tan~lıtri çıkarmalı va :ı;- Baııtarıı!ı l inci saylo.dıı 
kurutarak sa.klamalr. Diğer taraftan, Ka.tka.syanın anailtan, b.:ı.len .&iman lagapar taarruza tmım' da çok gtda1ıı:r ee yetiştirilmesi krt'IWtrmttı 30 kilometre m~d~ 
kolay bir "ububattır bulundukları Rostof olarak kalmakta. 

- .Bqt.arafı lr lncl sa,-fada .. · 
- T lh güb ı '·" tı dır. Hava şartları, ı:notörlU birliklerin ler hasara uğra.ı:nıştır. Bununla be. oprac• yanmış reye .ıwrış • 

ber ahalinin çoğu iş ve gücü ue rıp, taneleri gömerek Ustlerinl ört me. kullanılmasına müsait olduğu zııman 
1 3 t 1 Rostovun za.ptını.n bir gUn meselesi 

eşguldU. Hl.zmetkft.'rlar da bahçeler_ l ve filiz O sruı inı o unca ç:ıp:ılama. 
kazılan siperlere sakiandıklann • lı, 50_60 santim olunca ikinci ~payı olması çok muhtemeldir. 

n insanca az kayıp olm~tur. vurmalı, sonra nebat bUyUr \'e ko_ Rusların Kafk:uıyayı m üdafaa için 
Tokyo, 6 {A.A.) _Umumi kani'. <;anlar verir. En ly1 tohum, mrsırm 1 ellerinde bulundurdukları kuvvetlerin 

teblltt: orta tan~lerinden olur. ehemmiyeti gözönllnde tutulacak olur_ 
Japon ukeri t;ayyarelerindmı m\l Bu huswıta daha ı:azıa ma?funat a.ı. sa, cenup k e.slmlnin, gelecek günlerin. 
kkep büyük teııkiller Singapuru ınak istiyenıer, kszalan dahilindeki de, doğu scfer;nde kati bir rol oyna _ 
§Ubat" gUnü müteaddit defalar bom. 1 ziraat muallimllklerinden 

mı§lardır. King Dok clvarmdaki t ~ ~~~~~~~-~~~1" 
n tes!alert ağır hasara uğraml§ • 

• BUylllt bir yangın çrkmı:ştır. 
Japon tayyareleri, limanda bir dttf. 

katile.sini gaftI avlıtmı§l&rdır. 

yilk. bir gemi tut.ıl§b.ırulmUı. orta 
yültlOllte 3 geml n daha küçilk dL 
r gemiler bombalanmıştır. 
Bu lıar61ıtetıer net'icesinde hiçbir Ja;, 
n Uı.yya.rui noksan değildir. 
Blrmanyada Japon tayyareleri Ton. 

PUDRALAR 
'MODASINDA 

1 Yeni ~e.levkalaCJ~~filı 

TEBEDDÜL 
Miibaliiah ıannüu. 

"Makyaj,. ~lmacb. 

CiıcM sütüı.c:erc "'041/ri~ ~· ~ 
t1etıi bir pudra, tcıbit.,J>.~ 

güzellik~.,. 

Parisin pk 1<adınlari.' · •teni "bir 
moda icat fltm1$1erdir. Bütün &ün 
sabit durao ve blç perlaklılt izi bı
rakmayan. bir gül teni .. verenı..1en1 
bir~pudra bulnıuıJardır ... 

Bunun sırrı: İpekli elekten 'Qç 
defa ıeçirilm.iş en saf ve en ince 
pudrayı iki dda krem::ı köpüğU ile 
karı:ştırtlm:ısı usulü ile izah edile-ı 
bilir. Fransız kJmyagerlerinin se
nelerce· araştırmalan neticesinde 
elde edilen bu usul. Tokalon miles
sesesinin inhisan altındadır. Bu ye
ni To'kalon pudra:ıa, ulık parlak 
burunları ve yeğlı ~ciltlere ebedi
yen son ve.nniştir. Cildinize,'. sekiz 
saat zarfında "Mat,, duran ~fi.a 
.e güzel bir renk verir.'• ,Rü.zgArda 
ve yağmurda ve hatta 1 terlemede 
cildinizi parlak. ı&termez. ''Flııi 
Mat,, T<ı'kalon pudresm1 kullanırsa
nız simanıza bir gül yaprağmm taze
liğini ve güzelliğin! bahşeder, sevim
lil.iğinw ve cazibeniz! bir ıcat daha 
arttm:nanız. On muhtelif ve yeni ca-
7.lp renkte olan TokaJıoD pudtaamdan 
bl.rlnl intihap ediniz. • 

Mesut bir nip.nlanma 
Emekli binbaşı Şevket SUloğıunun 

kızı Cavidan SWoğtu ile emekli kor. 
general Emin Koraıı:ıı ottu Şakir Ko. 
ralm nlııan merasimi dün aile efradı 
OLra.Smda yap~ v k>ltlan1n1ft1:l:', 

Her ikı tarafa saadetler dilertz. 

Ankaralı 30 talebe 
ıehrimizde 

İstanbul 5 (A.A.) - Dört öğtttmen 
refakatinde bulunan Ankara Gazt ter. 
biye ens titüsUnden 30 talebe bugün 
Ankaradan gelmişler, öğleden sonra 
kalkan vapurla ve Mudanya yoluyla 
kayak sporları yapmalt Uzere uıtdağ'a 
gitmişlerdir. 

ZA Y1 - 929.930 ders senesinde 
Eyüp orta okulunda n aldığım tasdik • 
nameıni zayi ettim. Yeni.sini alacağım 
dan eskisinin hUkmU yoktur. 

Eyüp n~hltJ.er 88 No. 
Bl'din Esen 

Mahkeme Salonlarında 

Arnavut intzkamı 
Bu vak&yı kıymetli bir hl.kim dos. 

tum anıattı ve Jıt.di.seyc geçmeden ev.• 
vel §Öyle dedi: 

- Bu kadar yrldır, aııağı yukarı 
dotaşmadığmı memleket, okumadığun 
kitap kalmadı, <liyebilirim. Fakat "in. 
tlkam,, hlsslııi bu kadar güzel tasvir 
eden bir vakıı.ya ne romanlarda, ne 
tıyatrolatdıl, ue de sinemalarda rast. 
Jadnn. Yalnız, anlatayım: 

- SUleyman, memleketin zengin, 
asil bir aileşlnc mensuptu. Ça.rııdaki 

hani.arın, dUkka.nlar.n, velhıunı ~h _ 
~Jl klsmı azamı kendisll)indi. Her za_ 
ma.n yanında beş altı adamı ile bera. 
ber gezer, adım başmda. sağdan sol. 
dan scılAm ve hUrıpet tQplıırdı. 

Bir gün bir hftdl.se oldu: 
Süleyme,nm 11:;ıı.k ıı.l)rflbıı.sından Ra. 

mazan e.dmd::ı. bir tacjr v.ardı.Ramazan 
bir gUn, çar~mm en kalabalık yerinde. 
ki mağazasından Stilt>ymanı kolundan 
tutup dışarı attı. Yüzüne tUkUrerek 
tfe.ı:keSin ynnm(la tahkir eyledi. 

StlJeymanlıı. adamları sllA.hlarma 
davrandılar. Ramazan da adamları i. 
le aynı harekete giri~tı. Fııkat silah 
patlamadı ve pollaler gclerelt iki tara. 
fı ayn'dı. 

Böylece, SU!eyroıın uğradığı ııaka. 

retı. hazmetnıeğc mecbur kalarak göz 
yaşlarUe evine döndü.. Bu o zaman, 
şehir l!:ln o kadar l;ıUyUk bir ha.disey. 
dl, ki, dedikoduırı.ı •aylarca halkm ağ. 
zından d~edl. Sebeb, bir nltteak me. 
ııeıeeiydi. • 

·suıeyD\an tam üç ay dı~arı ~ıkma.. 
dl, kimsenin gözi.tne görUnmedi ve bir 
gUn, bir köşe taşında pu.<ru kurarak 
R&mazanı ısokak ortasında. tab.l.nca ile 
vurdu. Ramazan Uç yerinden a~ su • 
rette y.aralanmll'tı. Evine köldınldı. 

SU1EYI11&n da yakalanarak adliyeye 
teslim olundu. 

Nihayet mub.Qkeme gUnU geldi. Ra. 
mazan §ıt.hl!I davamndan feragat el • 
ı:ııiı: olduğu için, mahkemeye ıııı.hit .e.t. 
ta.tile davet olunınuıtu. Büttlıı şehir 

halkı sokaklara. dökWmll§, muhake. 
mey. dinlemek üzere adUye binasını 

dôldunn~tu. 

Raınaza.rı, yR..-aları !;Ok a#fr V'C reb. 
lliuıli olmasına rağm~. inliye inliye 
kalkmış, gıytnmiş ve mahkemeye reıı. 
miştt. 

Süleyµıan suçlu yerinde, jander -
mal&r _._ıw.ı..ı.,,. oturuyor, Ra.ınazanın 

y~ 'be;ke.mıyQrdu-. Bastonuna da.. 
yanarak ayakta gUçltlkle durabilen ya 
ralt, ağır "ğır•şunlan eöyledl: 

- SU!eynum ıı.sil, toml:ı: kanlı bir 
aileye men!luptur. Kendll!ine dünya -
nın en sgv, en nazme~ilmez ha.kare. 
tini ye.ptnn' DUkktmundıın koğduın ve 
hallan önünde s·•ratma tüktlrdUm. 
· Bir gUn ixı.tıkıun a,.lacağuU ve bana. 
bir şey yapacağını bil{yorduın. Zaten 
yapma.saydı. O z;a man ben,kendiıDnin 
akrabası okluJt'um,dan ut.,nır, onun dıı. 
asaletind!l!l ııüphe ederdim. Ve görü_ 

yoraunu;ı; ki beni vurdu. İntlkammı 
aldt. Gö.ıilyo.rsunuz kl kabahat onda 
değil, bendedir. Ölmedun. İntikamı • 
nı bu kadarla aniattığmıa mcnmu_ 
nwn. Kendi.sinden davacı:. değilim ... 

Ha.ldm dostum burada bir saıuye 
durdu, bir slgıı.ra yaktı ve tekrar söz. 
lerine devam etti: 

- Şimdi, Ramaıı:an da, yaptığına 

plııman olmu~, gördUğü cezayı az bu. 
Jıı.n ve kendisinin sebeblyt."t verdiği bir 
lıAdisede başkasının cezalanmasına ra 
zr olmryan bir adamın haleti ruhlyesi. 
ni görüyorsunuz! Fakat... Neyse 
fazla. uzatmıyalım, .mahkeme, Rama. 
zanm anlattığı hMlseyi ağır tahrik 
şebebi saydt ve davadan feragatını' de 
gözönUne alarak SUleymauı sadece a_ 
(,'Ir para ceznsı ile tecziye ederek der_ 
hal tahliye etti. 

Karar müthiş bir heyecan doğ'urdu. 
Süleyman biç ummadığı bUyük bir 

i!lsıuı.lık kıı?§ısında ~ırdı, sevindi ve 
kendis!nden yaşça büyük olan Rama. 
zanm ayaklarına kapandı. Eteklerini 
öptU. Ramazan ise ıstediğina nail ol. 
muş, adamların tavrllo hafit hafit gU. 

lUyordu. 
Nihayet Ramazan kardeşinin kolun 

da herkesin hürmetle açtığı yoldan 
yavaş yava,, yürüdU gitti, SUleyn:ııın 

dıı akraba ve dostlarrum arasmda gU. 
le oynaya adliyeden çıktı. 

!ı;te hiç bekknmedik, umulmııdık 

hltdise de bu sırada. oldu: Ramazan 
kö§e başında. durmu~. kardeşile bir 
şeyler koııu~uyordu. sme,yn:ıan yanın. 

dnn geçerken, birdenbire beline el at. 
tı , tabancaaını çel\tı ~ birbiri arka.s:ı. 
na. 5 el ateşle SU!eymam cansız yere 
serdi. 

Elinde tabar.ca olduğu lçtn yanma 
kimse yakl,a..)Q.mıyordu. i{endi kendine 
gitti karakola te3lim oıdu.,, 

- Peki ama, ftfçio lı.elıl davasından 

vazgeçiyor, hem da SUleymam vuru • 
yor·! Yoltsa ant bir siuir buhranına 

mı yakalanaU§U? 
- Hayır .. Yakalandığı zaman söy _ 

!ediği şu sözler maksaduu anlatıyor; 
'•ı<;ğer davamı mUda!aa e~ydim, 

Silleymanın mevkufiyeti devam ede. 
cek, ha pse aWacak vo ben ya.raları • 
mm tc&irile ölerok intikamımı alamı. 
yaca.ktım. Bu çareyi dUşündUm, ken • 
d!slnt serbest bıra.1ctırdım ve intikamı 
mı aldmı. 

- !! .. 
- Hııklkaten, R&mazan da çok ya. 

şıımadı, iki g1ln sonra öldü., 
HA.kim dostum bu vakaya, Avrupa 

adliyelerinde tetkikat yaparken, Arna.. 
rutıuğa uğradığı zaman şahit olduğu. 
nu da il.ive ettt. ~n de, başlı bagma 
bir roman mevzuunda olan bu tevkalA 
de vakayı okuyucularıma, Ycnlposta • 
nedelti adliye koridorlarını t1 Arna • 
vuUuğa kadar uza.tarak anlatamadan 
geçemedim .. 

ADLİYE MUHABİRİ 
4 _, •• 

ır 

.... 
irkati Hayriyeden : 

ııı "; ınd, ~uıuarte,s' ııabe.hmdan itibaren l'enl Tarife basılıncaya 
lto.Gar Tııtblkine- zaruret b,Q,.,ıJ nlııu t.adUA.t: 

ı - raz:m.::ın bıı.şl•a günlerde sabahları Yeni lfahalle ve Beykoz 
.:Jan fı 20 de KOpr!!'ye, Akşamlan l{öprt.lden Beykoza %1.10, Yeni Mahal• 
ıe'ye. 21 1:5 de oareltet eder;ı ilk ve Son vapurlarla; K5prttden 11.06 de 
\"er i K'tl•'" ve Bcykozdac 14.40 da KClprUye hareket eden Vapurlar Se 
frrd.n!' •.ıııAırıl mı~tır. 

r uknbl' he?" gUn Köprüden ıı...oo da Ka•aldar-~ ya 
Qn.hil::u evw hQ.Nket~ faata. olarak Rmzıcll i.1ktiQlcr1.ııe U:· 

A 1'."a.vıığmdan bU do.ş. 13.10 da. ~.ket ettiril~ Vapur tayyare meydanı Uzerine mUtead: 
t akınlar yapmışlardır. Btıyük bir 

bomba tayyaresı ve diğer 3 
yyare tahrip edilmiştir. 

4 Şubatta saat 13 te: Japon tayyL 

~rinden mürekkep önemli bir tegkil 
gondaki bazı askert hedetla.r! tah. 

p etm~tır. Daha ba§ka teııkiller Pe_ 
u tayyara meydanına hücum etm~. 

Baş, Dış , 
Nevral ii, 'ırı ~h 

Roma.tizrn·a 
D.erhal K8s~r 

n l ~i~r~n Kal\d.ılU~ ltadu ilö sah!! ~riDe ıatra,_raıı. 
Kôpr n c r;elC'C'C l(tir. 

1! Cntııtttes1 akşamları KöptUdıen N.15 de Kavaldan. kadar pden 
~eee \' pu•u Çengelköytlnd• se!8nnl bitlrecaktı.r. 

3 - J<.~vı:ı.lf,lar Ue Yeni Jıılahalle arasında kaldmlıu:ı tkt ıeterle lske. 
161.,e- M ;~aM•at saatlerini V• aktarıua <JeğişikUklerıni etratlJ CÖSttlrir 
cetvellerin tskeıe ve Vapurlara a.sılacağı sayuı yolculara.. ua.n olunur. icabında Gunde 3 Kaşe A hna~~iı'~ 

dir, 

Birınanyadaki 
Londra, 5 (A.A.) - ll.Il.O: 
DÜn gece Birmanya bUl<t:ımet mer. 

ezi Rııngonda,.ne:,r"dll~ re smi teb!I. 
e göre. 1kt gündenberi. J a ponlat Sa .. 
en.. o.ehrinin ma.nsa.bmda. bulunan 

l'azan: bltcnder F. SEr.tEI..Ll 
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arbban şehrini tutulmaz bir hale lk'nh: .. K11!:ımı:;ı reonıi.. p r l!ı.IH•. 

ı:tırmek ı~ top ve bomba atc~ inc. IMJI .. Uznk n ;ilrünım fün:ı.lı \'c Bur. 
tmak.ta, karaya. asker ç·karma te caz aıiaları .. 
bhUslerı de yapmaktadırlar. Artık her şey görU.ıı.~rdlL 
Mulmelnin 60 ltilometre ş:.mallnde ı,te eüte.iler .• 
!n Pa:ında.ki faaliyet ve müsademe tşt.e ilk vapura yeti.5mcl( üzt-re soka. 
r <.lt!vam et:nektcdlr . Mulmelnln tah. ~:l fırlıl•an yolcular. 
esl esna.sı;)da lrtibaUarı kesil.mi~ Evin önllnden tek tük g~n ayale 

lan İn3'1l ,z kuvvetlerinin müteaddit ICSleri da.klkalar geçtikçe çoğalıyor. 
ımlarr Martabana v:ısıJ olarak kuv. du. 

ei külliyeye iltihak eylemişlerdir. i;ahir saııtcı baktı: 
~ma.n, m ihver kaynaklarının iddia. l Tı:ı.m altı .• 
b.ilAfına olarak Saluen nehrttıi re • ı tık nlpur nltJyı yirmi ı;l'te. Modadan 
mem.iştir , baroket ediyordu. 
DUşnınnın nelıi.ı: geçme teşebbüsler! O gece nasıl olup d:t çıldırmadığı.na 

e.ndıs.ne ağır zayiat verdi.tileNk a. kendi de hayret ede,ıı S.'\hfrln altlJna 

DırnJulmıtbr. ıtö.Yle bir çare gPldi: ıı.:wen bu vapa.. 
OOşmıu tayyareleri Raııgona dU.n ra ıı.tı.ıyıp lstaııbtıla g-eçınıık -ve do~'YU.. 
alım yapıJllfle.r. 10.hrin şlm:-ılinde. ra polb mlidil.rl,);etlne gltmclt.. 

! ha va rneyduımı bombalamıslar _ Bunu yapmak için karde~ı.nı uya.o. 
rr. Hasar ve zayiat yoktur ı dırma.k IAmndı. 

Diye seslt!OdJ. Sinan birden JÖZlt"rl. 
ut n~tı: 

- Ne Yar, aı?:\beyP ııeıen ~iden .. 
- H'9i>m h~ber 1ok, Sirınn! Sctb&lt 

oldu. li'erkcs u.Y:lllJılı. Sokal•tW yo "U. 

11\ıı ~·or. Uıın ilk vnpurln btoııbu. 

ta. t.ııec~lnı. 
Sinan birdenblxc ııf:ı.llndı: 

-Ne o •t beni burada 
bırnka.c:ıksın t 

;ı."fllnız mı 

- Ne var eanmı? Sen gUpe gündüz 
ev ıçtnde de korkacak d··ğilsin ya. 
Ben polis miülUrlyetuıe gidip bJ,dise. 

yl tatsihltlle anlAt.ınağa kara.r ver<Um. 
Zaten ba.ııdan başka yapıl!M'alt bir 
ICY de k:ılmndı, 

- Aslwı amm. lrl'llI• gelmedi mı 1' 
- Gelmedi. Belli kJ. bay.;utbrla 

müeadele,"O t1ıtu,ştu .. l 'e zanıı.~ertm 

baffmıı. bir fc11\ket geldi. Yok11a ı:bQ

dJ_ye kııw blzI m~nı.!rtan kurtarmı,, 

ohnak ~ gelmesi 11\znndı. 

1.Umya~er S;:lhlr fazla konuıımodt .. 
zıı.f!en giybnliydl, mrtma ııadeee paJ'. 
diWislinll alili: 

- Benim arkamdan senin yo.paca. 
Pı l1k Jş, şu köoe ~dakl elek. 

uluları lsrarla. latey inı1. 

~~Nı"J~iNl!i~~---~~~.!!911\!r.~:~~~~~!~2!2~~!!!~~W~t~~~~~~~~~~!!~~~~ 
trlkçlyi çağJrıp kesik: telefon hattını Biçare ka<lın şimdi k!mbilir nerededir? 
bağl:ıbnMl ol.oıalıd.D'. Bunu Uamal et. Uza!.;ta nıı, yalunda ra\'! bkeııce mi 
me. Ve bugUn ev<k-n ayrıJ.ma.. k'lefon görüyor? Dir rt.'hine gibi ea1r mı lcaL 
başında otur.: Senden sık ııık moJ(L dıT BJı• !l\CY bilmiyoruz. Muamma.. ınu. 
mat sorı:ı.eağnn. amma.. mua.mnıa.. mesell'ııin malt:ım 

Çıkarken, gü1&rek Q&ve ettıl: olan blr po!rtaşt vai: S.'\.Cld<!nln baba. 

- Yanında k~ lııli odua blaltaat ıınun QM~I lstemlyllrlar .. O ça_ 
.-arken sanının kl, korku denilen §eY buk ölıürııc veyahut eslcl~i gibi holııı:a. 
aklına. gelmlyooektlr! ıuru kıyl>etml.ıt olarak ya5a.roı:ı., hay _ 

KnpıYJ. kapıı.yıp cıttı. au~ "'1nıtllll Qlacaklar. ~ıa holde _ 
Sin:ın eQJyerell ~rlndea laıllrtı.ı IDIU lou m&nqğa l(b • -.u:kmünU 
- 'O~Unılişüm .• kuru yerde. ptq.ıak_ verJJNJkte gedkmiyecek: Bu bir miras 

tan da eırtun a~or. Atuıl ~aa ! bJr 5Cl"Vt* ~..ıdlr. Acaba bu serve: 
bn gece bizi oyknsuz bıraktı.; t.e ba.rlçten ldmler konmak tstiyor? 

Ellııl .,a.kağma koydu. etrafına ı... lfte, üıMlrinde yUıilnecek .W.U. bir 
h;mdı: ~. 

- Hele fD baltaya da lıakm! Sanki Shwa eenceredea bMıa: 
~ bununla blr I' ~r~kmıtıu> giM. - Vepır Meda,ya Yanatıyor.. ağa. 
3$11~ alJp 3-atm11UP. ~ yarab. lııeyim. iıık~ iPdi., Sel!Unet.16 'l<-a.ptL 

bH ncleı- Fldl dÜD ~en~ ~ ra lııl.ue ... polis müdürfyet.ino gidip 
lbydutıarm tehdidi .. Aslan beyf.D hMA vu olılA 'bltcıslerl h\rer birer &ala.tsa •• 

~!l'.l"1.. lbmda a~bl'Y'mı.ı •tı'Btı Vapw- Jo;a.koı~ W.c»ı- ~eredea 
t~üs etmeırıb .. ~fflfQQD k"Jlmtı. a):Tllmadı. tlk vapıa« ela una kalabe. 
st .• iMan 1™Jıları dll!iUndak~ beyıM • hk olayordıı ya. Sinan bu saatte ç~k. 
nln zonklnılı~mı b.IMedlyo•. tıUberi yola ~tr. Q daJo.ıa .,,ek 

Sonrn blrd~ Nt\C~eyi ıııı.tJd&dt: t~ ~I ;):İtlQI bq ((iÇ~ baıttl{et e. 
- Zavnlh yengeclğlm de girdi bu den va.purla giderdi. 

işin içı,ıe, Dem de hJg iat.em11et'ek.. v...,r llMila ~ken, SIDan da - .. .. - - .. - -- ·- -- - ...... -- -------- - .... . . .. - - - -

içeriye gi.rdl Bafı ço.ı. ~~ Biz.. 
mc~ye 11ıe*1ıdl; 

- Ayşe.. lll'UYOr lllQllUI. bAIA T 
l\1'1tla.ktan 1-M:e b1J' .,. dU)'Uldu: 
- ~tun kllçlik bey •• Jtlıll~orum. 
- Gelm'i'o llW.ua yok. Bula blr Dil 

eıuı ~Y ~tlr de içelim. 
1\1.oj;eı: Ay~ fokt.ıı.a kalkaut, kahvo.l 

tı Mall'lly&PfUllt, Bin.• ~ eli.atW 
bir tepsiyle içeriye glrdl : 

- :&yehndl yok ı.tnı!' 

- ı\ğnbeylmJ mi aonJ.YOrsunt 
- E\"{'t •• 

- tık vapurla gittl 
- A .. bu kadar erken 'f llaibokl ben 

lcalktıpI.Q cıusunca beıD&ll tvıao:nı 
ve ~.aydanh~ ateıte koJmııı,tum. 

- A~be:}·lmJn ı~ı ,-ar da. Bu sabah 
bl.raz erken kıt11ap gitti. 

- ~~k ml'! 
- Belki ôgiooo, doğı:n idil ... 
Ay~ aptal hlzmctçl tiplertn<Jq9dl, 

Fnkat o sabah bilflbiJtün aptaJlı'rı Ure. 
rindeydi. u~ ku sersemliği hAlfl öze _ 
rilld~ glımcmlşll: 

- Haınm eltn41 ı~an ını T 
Dl)·o sordu. Sinan: 

.{_Devaml var). 


