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U>AREYERt: ANK..\R:\ C!\DDl::O:ı ·\''ARIT \~RD'O': ıs~"' BUL Tel. 23872 Zengin bir helvacı 

az iki misli ekimg~ğlı iple boğuldu 
· Paraları çalan katil . çırak sabaha 

r e i karşı kaçarken yakalandı 

~dşmtt: 
~-

Havagazı sarfiyatı
nın tahdidine dair 
~..._: Hüuyin Cahit Y al,ın 

' llavagazı sarfiyatmda isra.fm ö-
~~e g~.mek ve kömUrden müm
.. un olduğu kadar tasarruf temin 
etınck için günün bazı saatlerinde 
b•vaguinln kuJbnılmaması .ka· 
l'ılrla~tı. Ga7.ete sayfalannda koca 
koea, llfı.nla.r muayyen saatler ha
ricinde musluklar ~ıl!ıcak ,.e ya• 
tolacak olursa bunun bir patlama 
tehlikesi arzedecef;I halka blldl
rilcll. 

Bugünkti nazik ,.e buhranlı 
günlerde hükümct böyle bir tasar 
:rufa lilıum gönnli3 ,.e ihtlynçlan· 
ınızı J>ek tazyik etmiyen, bl.ıl ~ok 
fedakarlığa ,.e rahatsızlığa mec
bur bırakmıyan bir tedbir düşüne· 
re1' tatblkma da geÇmiş bulunu
yor. Demek td hUkümct nzlfeslnl 
yaptı. Bizim cıe kendim1ıe dUsen \'a 
zifeyl yapmamız lizım değil mi• 
dlr! HalbakJ hakikat.te ne görü· 
yoruzT 
Bin:mıre dar olması tabii olan 

bir daire dahlllndtkl mlitlahede1e 
rlme ve i'ittfklerime göre, biz 
h\lkfunetJn bu tedbirini blÇe in
dirmek için eUmJıdcn geleni ya.
pryonız ! l'anJ, memnu saatlerde 
ba,·agazı musluklarmı açıyoruz Ye. 

keyl!ll keyifil yakıyoruz. Sonra 
da, ıyi bir §eY vıun .. ,,.ib. b'' .::c LI ., -····, ,..ı ı, u~ u•t 
t r ~fet ve muvaffakıyet gös.:nn ş gibi. ~ dosta, mütebessim 

r ~hreyle: 

1 
• - Biz ha\>agazlnl kullanıyoruz 

1~Dlı>atlama filUı yok ı ·• 
y~ mUJde veriyoruz. 

F..ınınlm ki resmi aı--zı 
Yen saatler ha • e.• ar muay-
mu11luklarau l'Jclnde hıh·agazi 
o!ihıiaaa .OY*ne~ tehlikeli 
bir mftnuebeta~:. de herhangi 
da neklinde böyJ blrf bir dediko 
bahse e r tehi~ 

tseyclj ağızdan ağna Y :' 
cak l'e akıJ ve mohakemesı ;~ • 
de zannedilebilecek bi~ok ki ~ ;· 
hayal! tehlikeye derhal 1na...,.: 
onu bin bir mUbaliğa ile etrafa yay 
makta bir zevk dol'a(".akh; fakat 
şimdi resmi \'e saLıbiyetll ağızlar 
tehlikeden bahsediyorlar da bizler 
inanmıyoruz \'e gettk kendi haya. 
trmızla gerek başk&larmın hayatı 
;ıe ~ocokı:a oynuyonu._ Hataen 1). 
•iline sebebiyet ''ermenin bir cl}. 

rilm olduğuna dilı;Unm~ btle akla 
gelmiyor. Sebebiyet verdiğimiz bir 
patlama yllıUnden gelebilecek 
maddi zaran bize ödeteceklerini 
de diiıJUnmUyoruz. 

ÇtinkU ya..~ak bir !feYc karsı ha 
rek t tm • • • e e ekten adeta zevk duyu .. 
~k·oru'l. HUkUmetln bUtUn memlc· 

et hesahma fa d • 
t dblrl ki Y a umdııgu bir 
e a m bıl'1\knt h . 

c;b:llk oldo~· anın, amıyet 
,,.una fa•'-•ctml • Bizim k r· . ' · ) oruz. 

... ey aınız ''e haflfHi;lml·ı 
) uzUnden memlek~t~ rreı ek 

h ·ı ..,ecza-
rara e emmıye ''ennlyonız 

Fnnedelim ki hava~a7.! bi;,e l1 
mi dört saat ~1aznndır; faknt 'b~. 
l?ÜD memleketin mrnfnatl hu ihu. 
Vnl'r tahdld etmeyi icap etmiştir. 
Rfz bu kadarcık bir fedak!irh~· 
hile _göze alamrr:ıcak kadar vat.nn 
hlc;slnden, sosyaİ t.e"anütten mat>. 
rum lnııanlaT mrvrr? Amma biz 
;\"akma.<;a1c başknfan yalıncaklar· 
rnış. 'Bar.ıkalan \"Mife1erinılc kusur 
ederi~. yanlı" bir harekette 
bulunurlarsa bizim Uzerimize dü 
en ''nzife onlara k.'\11'1 rica. irşnt 

\'!! llıtnr yoluna mu takip etmek· 
tır, yokııa kendilerinin dtisüncesi·r. 
'"e fen:\ hareketlerini tılklit etmek 
llttttfr! So<1val hay11.tm emrettiği 
"tı 'btrınl'i nzife . te4Jırntittilr. n· 1 
~·nıır«'ınizi 1111alım, yapmıynn_lıır ı 
.. l 'l>lıyarak yola getirelim. 

ca 
DUn gece Galat&da korkunç bir c1. dıbi caddesinde helva.cılık yapan .Meh. 

nayet işlenmiş, bir hc.ıvacı çırağı t&. ınetUr. Mehmet, bir milddet evvel 
ra.fmclan boğazı sıkılmak suret1le öl . memleketllııl olan 336 doğumlu Suphl 
dUrUlmUştUr. oğlu Vehbi adında bir genel dtıkkAnı. 

ôldl1rlllt'n helvacı Galatada kapı. 1 (De\."8Dll 3 üncüde) 

Başvekilin tamimı· u··zerı·ne lngilterenine•kiMo•kova Singapur 

Viliiyet derhi;ıl faaliyete s;;:ı;;j;;~lefonla .j~a~İİi~ 
geçerek tonlarca tohum cepheye sürdüğü kuvvetleri 

b 
75000 süvari 

mü agaasına başladı Alman çekiliyor 
Mektes:ıler_iil . er~~n kapatılarak ! ricatine Japonlar şehre 25 
Tal ebeden zıraat ışlerınde ~stıf ade edilmesi ~uhtemel. sebebiyet 

1 
kilometre yaklaştı 

Programlara derhal zıraat dersleri konuyor . verdi mr bava me111aaı 
~-- ~~~~-~~~~~i'~~~~~~~~(Y~~iı~S~U~~i~~e~)~~~~~·;p~o~n~l~uia~g~e~ç~t~ı~ Zirai 7.İra.at seferberliği ka.r§ısında vil8... 

y&tlerdeki idare amirlerine ve 

Seferberll•k ve.tanda.şiara düşen vazifeleri bil
diren tamimi alii.kadarlara tebliğ 

f 
edilmiş ve faaliyete geÇilm:ştır. aaliyeti fJk olrak, İstanbul \"ilayeti hal-
ka meccanen aşağıdaki tohum ve 
fidelerin tağıtılmaama karar vcr1 - Vilayet halka tohum 

ve fide dağıtacak 
2 - Lümmlu malumat 

gaetelerle nqredi. 
lecek 

3 - Patate• ekenlere geri 
alınmamak üzere pi. 
rim verüecek 

4 - Bütün yurtclcqlar ha. 
kiki bir harp yapmak. 
ta olduklarına foana. 
rak ,aııımaktaclırlar. 

Amerika hUkOmetince 
elkonan Fransız 
frasnatlantıği 

miı;tir. 
Y eşilköy tohum ıslah ista.syo

mmdan satm almaca;\t 15 ton mı.. 
sır, Trabzoııdan salın a macAJc 5 
ton patates, Ordu vilAyet:Jnden 
satın alma4ak 1 ton çalı faaulye, 
Silivri kazasından sa tme.lmaca.k 
ı:·r ton nohut tohumu. 

Bunların derhal mftbayaasına 
r;oçilnıiştir. Kısa zamanda halka 
meccanen dağrtılaca.ktrr. 

Aynca Büyükdere meyva :ıslah 
i&ta.syonu, Beykoz ağaç fidanlığı, 
Halkalı ziraat mektebi ve Yeşil 

(Denmı S üncüde) 

Orduan mabtelll 
,abelerı için 

Normandi-, 
de yangm 

çıktı 

RUZVELT 
Kongreden 
22 milyar 

tahsisat istedi 
-0--

M aliye nazırı azami borç 
har/elinin 100 milyar dolara 

, yük•eltilme.ini iıtiyeceğini 
.öylecli 

Yedi sa~t süren 
yangında gemi 

11 - \'aşlııgton, ıo (A.A.) - Pazartesi 

büyük hasa •• d gUnU R~It fevkalAde ahvalden do. r gor u. layı kon~n ordunun muhtelif §U. 

1 kawnp 188 . belerl, fçiıı takriben 22,889.000.000 a 
J • varan talıs18at ıateml§Ur. Cumhuue. 

'll'arab var 1ai, deniz komisyonu tarafından gemi. 
J ler lnp.aı ıçin de ı.502,000.000 dolar. 

(Devamı S ünclide) 

Viliı,,et . tetkıkle~e haşladı Çanka,,şek 
Hindistana 

gitti Halka un 
dağıtılacak Kendisine yüksek 

rütbeli kurmaylar 
refakat ediyor Ellerinde bababat ve ana olanlar 

perşembe a11,amına kadar 
begannaaıe verecekler Mareıaı blndf ıtaa 

aın mldalaaıı için 
kamandanıarıa 
görı,ecek 

.Ankaradan bildlrildlğine gö A 
lh 

re n. 
kara halkınm un tlyacını ternın için 
tctklklor yapmaktadır. Verilen bir ka 
rara göre de Ankara vlllyeu dahlUnd~ 
bulunanlardan ekmek yerine un almak 
ıstıyenleı· her hatta pazıırksı günUne 
alt ekmek kuponıan mukablUnoo ve 
yalnız 0 gUnlUk ekmek lstlhkakıanna 
karşılık olmak uzere fınnıardan 7150 
gram ekmek yerine 531, 375 gram ek. 
mek yerine 265, 187,5 gram ekmek Ye. 
rlne de 182,5 gram un alabllecekler • 

dlr. 
Diğer taraftan İstanbul vilA.yeU de 

haftanuı muayyen bir gUnUnde iste • 
en halka ekmek istihkakına tekabuı 

:decek miktarda un tevzllnl kararlaş. 
urıtmıııtır. Bu hususta tetkikler yapıt. 

merlkanın · 
· Mosk.ova elçlllline 
: Amiral Stanley tayin edildi 

Londra 10 (A,A.) - B.B.C: 
Amerikanın Mosko,·a cıçnıg-ıne sa. 

. lıık deniz ımvvetlerl kumandanı aml. 
"al Stanıey tayin edilmi§tir. 

maktadır. Tevziatm şekil ve teferru. 
ntı aynca blldlrlle<:ektir. 

lffU?IWBKJ IIUBU8A7' VE 
U.\'LAR BEl'ANXıUfln'E TABI 
Diğer taraftan dlip ynzcJığımız 

tıibi vilıiyct cllerinılc ,.c evlerinde 
huAclııy, çavdar, mnhH'ıt ve mısır 
ile bu neviden unları bulunanlar. 

---~Deumı S üncüde) 

J.JOlldra, 10 (.A. A.) - B. B. C. 
Hlndistamn me~kczi olan DelhL 

den bildirildiğine göre milli Çin 
<Denmı S Unctide) 

DoktOr Celal 
M Uhtarın teberruu 

. · servetinin yarısını 
Darüşşafakaya vakfetti 

f ~·anınmış zcngiııle-.riıniz.den fro. · cuklıır.1 A ..-rupnnın ilim nM!ııkcı.le
,.:~or doklor Celili l\luhtnr yeııı bir 1 rinıfc lahsillerini ikmal ettirmeli 

1 
'! lc~ls eılert'k lıc;c ınhsillnl hl. !emin <'\lcmiştlr. 

~ ~rıllk, iklncilll; "c bıınn benzer j Prorcs.ör Ct'Ml \folıtar, lıunti.o 
ıyı d~recclerlc bitiren öksüz '""· D ,...... • ( evanıı 3 ilnci'ıılP l 



ŞARKTA tKl BOYOK OS: 

HONK-KONK 
VE S/NGAPUR 

Singapur bugüne kadar yalnız karadan tecavüze ujrıya. 
bilen bir üs olarak kabul edilmemekteydi. Halbuki Japon 
lar bir t.raftan Malezyadan inerek ordularını Singapura 

Kepek 
tevziatı 

Kazalardaki hayvanlar 
için kepek tevziatını 

tasa Mldlritllü .. 
yapacak 

kadar gi:!tirebildikleri ıibi diğer taraftan da B:>rneo ada. Son zamanlarda tamamen kay. 
sındn\.i İngiliz topraklarını isgal e<lerek burada kuracak. maıkar.-.lTldara bıra.k~ olan tr. 
ları h:ıva iicbri vasıtasile adayı havadan tehdit clm~k tanbul 'iloiyetl hu<lutJarr nahilin-

rieki halle elilldc buluns.n hayvaıı-
imkanını elde etmiılerdi. ıarc kepek te\"z.i.a.tı is'.l.nln birçok 

Çocuk zammı· 
nasıl verilecek 
Maliye bir tamim 

glnderdl 

· Otomobillere 
IAstik verilecek 
Ticaret VekAleU 
te vzıata llıte ile 

yap'1raaall 
İllt.a.nbuldaki t&luıler ve Mr nevi 
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HAl)iSELE~ 
'l'ARlll 
Banal ıamıaıadl 

odan aarlu ••• 
Cieomlerde-llatad Uetad "'Oemal Jfa. 

dlr,.ID .... lılr karlkaMbtl Glktl: -
...... ~bakan&..,.. .......... 
rif!., eliyor öteki bunu iltifat •'YIJO' 
ve tefekkür ediyor. 

Eski devirlerdö umumi blmQetlef bO 
kadar ırealt atçüde teıtUcUı ~ 
bcrabof o4ıA1 \10 kllaltlr ,_e ıı....
.... , ... X.unt ~... ..... 

l :ı~ıfık h:ırbl başlıya beri ~onrad:ı Çine en )akın ad:ı olan rikfı.yetlerden ı;;:mrn yc:niden tan. 
ıe mt lı:ırp tebJl~lerfnde ktılal.:Iarr. Haynan adasın• ~apqnların )erle- ~ine lüzum görülmilıtür. Bölge 
mız:ı miılemnrlh·en şu isimler c:ıı. şişi fngllh:lcr iç n ıehllk~li olmuş- İate müdUrlUğU, bUtlln kayınalcam 
JlllOr: Hın Filipinler, Honkong tur. Zir:ı lıu Adıı Hoııtc:mg'un Sin- hklann tc'."Z at rştc:-lt'rini &1ırul 
,.e Sıng ur Jbrny ,.e Filıplnlerde gapurla ınu,·ııs:ılasını kesecek bir Ve yeni tevzl:ıt listesi hazırlama.. 

Ankaradan blldir.ildJ,tkıe &'Öre, 
memur ve mu.tabdem!ere v&rile -
cck fevkalade zam hakkmckı. ma.
liye, defterdarlıklara bir tebllt 
)'llpml!f ~e kanunun tatbikrna ait 
htı8U5lanıı dikkatle nazara alın • 
mumı iateıniştir. 

.kara motörltl nakil vasıtalarının lAs. 
tile lhtlyacınm ço l!rtmı~ olduğunu 

ııaaan dlkk~t• nı~n tlcııret vekAletı 

\-e1.nealne yaııt on iki kUoeana iki bU • 
çllk akçeydi. Bir altın (&0.70) akçe e.. 
ıUyordq. Saray da bn ft>'at Dr.erlncl~ 
abrta. Fakat ıttPlo itler bozulda; 
odun llJa&lan _,.L Jırark Ud buruk 
akte oıarak de\'lUJJ ettiği için fazlaya 
aatamıyorlardı; fakat ba.ııııo dıa kola. 

11 bnlu"9. JllmDa of'lln Jlklü bir 
~I St"l41jt samaa nıuu.lu de\·let a. 
tlamlarnull -plan hem. gemiye 
girerek ,·emeslnt OD akçeden hepMıl 
blnlen lntpatrrtardr: 90Dra OD IJel ak. 
Qeye eat.arJaniı; eehrln kaclı111 bo it • 
~ mesul oJaa P*'* DifuUu k1m 
1eıero dit seçlıemeclDdert için aJı, ye. 

rtt bu tekilde devam edip gldJyanôu. 
Bo bal tacirlerin de L,ıerıne geliyordu. 
Çüııkü böylo yapmeuler ocı.aa.. ft!S. 

neıılDI OD ak~eye detu 1kJ bucak akçe. 
re Mtmall IAzaqellyorcla. Odunlar 
ooyı. ..,mııente •hlma. peraıu.._.. 
•tıf ynpa.niann elleri bot kaJıyonlu, 
Nüluıdu adamlar bazea da 11W 
odan getiren taclrlerlo ortak oluyor. 
lanlL 

\rnerikal \"r 0

11 Jnponlar çnrptl)J)'or. c?ıırıımı!a bulunmaktadır. ğa b:ı<:ltırr· '· . 
Honkomt 'e Sınfl:ıpurda lnıilizlerin Sil\"G,1.PUR Evvelco pt!.a.n tovzint.ta baıı 

. kazala.ra çOk baaı k1U13.lara as k.e-ıızak şarltııkl lıu iki mühim k:ıiesi- lnaıllerenln uzsk şa:-}\tııld en ' tah u.:.ı.ı:.ı f • h tanı!· 
ne .T:ıponl:ır hUcum etti. Honkon;:: kuv,·etll t'C•İt ~nrkın <it'hc:ullnrıkı r_enA ·u allı] ed .. ~ lmiçı.n erhir da.. 
J 1 1. t' S' eli 1 S' d ·ı "'' 1 raz !l.r \ UA.:>C q• şe apon ırın c ıne geç ı, • ıng:ıpıır yv :mı ıı~ ını;. pur ur. S ngupur hilindek' ka.z:;larda hayvan başnıa 
muhasara ed!Jdl. Jalen J.}J Suın. lr;ı ad" ınC::ın ıırı- .. d l"" ..... • ek d;;,,_,.., .. 

1 l r 'k A "I ı k gan e ı.v gram l.U.L ı:cp ...,... ..... mparator u~u A rı ·:ıdıı, Sl'tıd.ı, rnn un :ı a bo~azının cenap ucun-
1 

w. 1m • B 
1 

bll clv~ 
n.. 'f"kt 'd 1 ·ıı dadır. c gı 0 ~ı.ur. una muM. n1sı ı e uzo~·ıp ıu en nsı ere, . . . . ::'mm açrklık olmuı itibarile daha 
hii.} ıık deniz )'OJl:ırmı himaye ,.e Honkong gıhı Sınr;:ıpurda bır ııd:ı 1 .... , ot'-'-l b 

1 1~ rtal im • 
k 1 1 1 • • rı ı -' - · d ..., 0 1 d K U1.ii :ır: u unnn ~a oıı ro c-lınc' ıçm ıc: er<' m ... ıtaç. uıerın ~dlr .-~u ııdo ztr n e oluş ansına diğer haznl ı..ra nazaran 
tır. Bunun içindir ki lnsiltere umu- kıladıın gelecek ,ınar.-mltmı .ı.ıır~ı daha fazla l:c PJ< ta.h8ı.~ ectilmi§.. 
rni~cııc s:ıl"J' ka;qılıklordnn ibaret daha kolay nıüll .... ı.ı edılnıe ıınkıı- ı t• p 
lıirtakım nd:ılarda bu ii Icrl kur- nını verir. B..ı eda bozı HrJcrdc ır Toprak ::na.hs ll . fiıBi lstan.. 
öen cokkua nı:-.•ordu. Bu kaıanc• gtnişilğl nnc:ı'k H nııJ olıın bo~aza t.w kanla· u ;~~ değirmen• 
CWıeliitıarı'kı:ı, w• 1800 de dr. tanınmen hti~mdır:. Rin:ıtnalcyh bıı lerdcıı gu:ı; ıon kepek vere
l\lallod .} erlcşmlşti. Aşy~a d:ı ınOstahkem ıne.vkıın toplnrında~ bt:Jc:crğizıi bi!dirnfr·t'r. Evvelce ci
J:lonkonı ve Singaputun nıhetl ı._urlulnr:ık ~ı~~bır scmı Hı~~ cim:- var viliıyctıerden atan.bula kiüi 
l>Odur. 11nden Pa!;ılJ~C eı:"emez. \,111-0 gı. nıiktarda kc ı. gcldlfi j in bu • 

HONG .. KONG den ya~Lı~ Hındiatan 'e Avn.ıpaya gün verilecek z:r. tt.a.r cekishıe na-
1840 tarihi lntill~nin Çlnle gelen bu!un vapurlar hıı b3laryalnr Ml"3ll az ol<:rd:trr. Bunun için vc

nf~on muarcbe5ht11e haşladı~ ta. 6n0ndekı 30 kilometrelik 11U'.sarel 1 r:"Je<:ck kcpclt cbha .z'}'8.de otblt, 
rihtir. Çin afyonu meı;ıctmişti. Hal. g~mek mecburi <'!indedirler. nu ç~y:rr gi'bl iınkAnku'da.n mi.hnmı o .. 
bukl lngıllere afyon ticareti )il~lln· holazdnn slinde 100 d<'n fazla gemi ltiJl k:ııalara verllerek bu jmkant 
'Be ııcok J;aznnıyordu. nu kazancı ı:etcr. 1938 cle bir lngiliz ıuzetc. bulunan kıı.z!Oardclti harvanıara 
korumak için Çine harp aC(ı. Harp fdndl' cıkan bir mn.kalc Jıu adanın daha az lreoek tahıis olun~tır. 
haşlar bqlaınu İnglllller Hon- !'iS,5 lıık \"c .ıı; lJk toplarla siiıilılnn. -·-~t>---
kong'u işgal ettiler. Çin 1842 :-ığuı· dırıldığını ifllhııtl:'I ka •dcdiYordıı. İstanbul lisesinde bir hiidiM 
tosund:ı. N:ınkl mu:lhedesi bu. Bu toplara bir an içcıi~nclc lıo~nzı 
ra~ı ı ıllercye bırtıl\tı. Tanı JOO lorpiJiiyebllecek kuwcllı torpil a. 
rcnedcnbcrl Honkong lnlflteftnln- lıcr toplar ilhc edHirse kuvvetli 
o ır. 11r0Jelllörlerin boğazı gecenin her 

Honkong dallık kilçÜk bir achı. anında sündür. gibi aydınlat. 
dır. Uıunlulu 17 kilometre, ıen4· hltları dlltllnlililrse hurodan lnıi
liğl 1 ~ahut 8 kilometre olan hu lfzlerln mOso:ıdesi o!mod:ın hlcblr 
'1danın !tılhı 83 kflornetre mur b. •eminin ıccemiyeceiflnc hfiılmıet. 
h:!.ıdır. Ada Port.eldılilere alt Ma. mek dolru olur. 
kilo arazl&Jnln tam lBTfısında n Halbuki Honkong Oınlt edilen 
Kanton hnaJJslnden 11cçen Siki. bQyllk mııh,·emeli göslerememi~tir. 
~aılk nehrinin şarktndacbr. Vattly- Jıp_onlar buraya hem karadan hem 
le buruı korııanlann brarwlbı o. baTadan T& hem clr denizden hU. 
len hlr kaya parçasıOO.n !baretti. - -'-1..t'el"dlr. 

.Fııkat ın.tHder ~u fcaya parçuının Ada ardı tmı ı kcsı!ım.rcn bom. 
büyük ebenımiyeUnl anladıkları bardımanlar altında knlırken Japon 

Dün, 1st.anbtfl li~sinde btr tale· 
be ve muallimin yara.lanmaslle ne 
tlcelcnen bir kaza olmu1tur. Fi• 
zl< öğretmeni Bay Ylllkub Akbay, 
f'• •. Jal:oratuva.rmda ga.z,tarın ge
ıütlemesi haldcmda tecrUbe yapar. 
ken cam balon birden paL~ıe. 
öfretmen ve tal~beden ulstan 
Nurten yaralannutla.rdır. Nurten, 
tedav'tıi ya.J)llma.k üzere hastaneye 
ke.ldınlırt1'tır. 

:ıcin burada bDytlk bir tehir kurdu. ordula1"ı lnglllzlerln ceklldlğl lfo"- A.~nm Uı, "MUspet tenkide ku
lar. Zira bu eda Japonndan PJll. Tın Yarımadasını l!:gol eımı.ıcrdlr. l&Jt veren var mı?,. bqlıklı yazı
pinlerden TC CJn Hlndlatanından Bu nzlyet kar41 ıı1tla Honkong Jıı. e:.nda, dUn Zonguldak kömUr bav
nyoı maklıkiedır. BOtQn Cln tile· ponlar tarafından ıopledllm!şllr. zaama ut k6mür itlerinin dilzen. 
car ıemilerl bu aduan 6n0nden Sfngopura gelince, bura ı e,·,·eti lenmetJinden b3heedeı"en Etirntnk 
geçmek zaruretiodedlrler. siyasi bozı hAdlıtelcr yiiıDndcn za. taraf!'nden burada tatbik edtJmeK. 

Yarım asır llODra Hoakont 400 ara ~tır. Japonların Hindi. te olan ida2'0 ~in de~~· .. 
hin nilruslu blr tehir oldu. ısao ta cini<Jekl Fransızlarla 'e S!~ amln rllmff'.i Mlzımnma i(ıaret ettJilıif, 
Çinliler hu odadan du bir boln. anlaşarak buraya asker "ıknrmnlnrı i;u mevzu.dR. 937 eencelnde de bir 
Jn aynlmış olan KoTkMıı yarwn ada- •M'1eaya yanmasının Jııponl:ır ta. yazı yudıt'tr.ı Heri allrerek ~yle 
ı;ını 99 sene mOddıotle lntillzlere rafınden karadan l:.hdll edilmesi. d;.yor: 

Dört '\'C dah3 Zİ)"a<İ1? çocuğu 
bulwıanlara dördüncü çocuktan L 
tibaren çocuk ba.,ma ma.ktuan ve
rll~k 2,l5 lira zammın tedlyesfn• 
de iıUhkak ealıibinden bir beyan. 
name nlınncalttır. Bu beyanname
de öz çocuklarla. nafaknsı kendi • 
:ıt!.ne nit olau ve yetlın maaşı nı .. • 
::nıyan Uvey çocu:klarm isim ve 
soyadlan ana baba iebnleri do .. 
/;'Wll tarihleri öz. ve üvey çocukla.. 
rm resmi ve hususi mücs.seseler· 
den ay1a veyn.but günde91 alılnak 
suretile müs~a.hdem olup olmaıdıık• 
iarı. öz ve üvey klZ çocukla.rm ev· 
h olup olmadtkla.rı, beya.nnemeyi 
verenin kan veya .kocuinm dake 
ve mU~sesclcrdc müstahdem bt;. 
lunup bulunmsdıı;ı veya mütekait 
o1up ohnadıfı g&rteıilecek ve yü.t 
sdt tahsild: olan 19 yaşından y1; 
karı ve 25 yaşını ge~..memiş çocuk .. 
lar için, mektep ida.resinQen alı : 
nac:ık tahsil vestkaaı, beyanname. 
lcrc raptoluna~khr. \.ocukiara ft• 

~t '!lUfu• hüviyet cür.danlan beyan• 
n1Unf'lerle birlikte tahakluık dai -
relerine .braz olunacaktır. Yalnız 
1nbat ayr iç)n vesika bilıllııre it:
nı.z ediline;c 1İ7.ere beyanname a
lınmakla iktifa edilecektir. Resmi 
ve hmusi daire ve müeaeaelerdcn 
'ly]!k veya gilndelik alma.kta olan 
·ıe kanundaki yaş hadlerini dol .. 
dunnuş veya evlezuni3 bulunan er. 
kek. kız çocuadan, iç!n zam veril. 
mesi esa.sen kanunda da kabul e• 
dilmemiş olduğundan Ç<?fllk a.de{• 
!erinden evvel bu ka:bil olan lnr 
dfü1irUldiiJdcn sonra ger-lve knlc.rı
larl:m üs.1' için yine zam t.a.htı'k· 
ki.ık elüı'~~~tlr Cocuk zaıu 
mmm !~& ~ ve bey çooulıı -

!ar blrl '-te mütaleıt cdilc~Ur. 

.ı\na ve babruun memur veya mü~
tahdem veya birinin vey~ ikisiıı:i.n 
mütekait olmalan halinde çocuıt 
'7.amlıı.n b:ı.hmm aylığını aldı&ı da 
ı.reden tesvi}'. edilecektir. Çocuk 
ve ya.kaca~ zamlarm.n, tediyeEi 
ra~aş veya ilcretlerin tediyesi şe. 
lcillP.rlne bağlı o1hfundmı ~h 
memurların bu zaı._ ':ırmm mr..asııt. 
ı1!e bit';.!lde pe-.:In ~e Uc • leı :'.'- 1 

de ücretlerile beraıbeır ay ı:ıonund.a 
verilmesi 13.zungelmekted1r. JdraJadılar. Jngiltıere bu clYardakl llfl imkan vermiştir. H ırhln be-. oHalbaki ~imdi ne görüyoruz! 

J.antao adalanııı do bu mllatemle- l~ıcnıda • Japon!Ar Malez~ anı 1 lonp1d&k ha'\-uaııtdakl hUMISt ida.. 0000 tona t:tkacaktrr diye nnnn· 
kcye kattı burada 1009 tilometre hem şark ve hem de ıarp kı)ısına re1er yerine Etıbankm gelmesinden M-k olursak haı:--za fuliyetlni st:k
ınurabbaı büyüklüiünde \'C bir mil· ı lukın şeklinde tı~lter t'4t.•rnhil. beT1 iki yıl g~l,ttr. KömtLrtla teye uğmta.n hastah~n nınlıJ:ı. eti
) on nüfu~ıu bir ınfistemleke kur. mi~lerdir. mı:ı•iyet fh·atmı dUsUrmek şö~·Je nl anlamak. nüMldi

1 
hl&nc\"İ mc5U1-

du. Da askerler sür'atli ilerlemeler l&- onl"IS1Ut, hili.~;:is daha ziyade Jük- feri iA)in etmek mümkün olma&. 

elde bulunan lAsU}dl\ "'en tstanbıtıl• 
bir defada mtlhlm r.:ııktar tahal.ıılne ka 
rar verml§tlr. Bu tevziat, §ehrlmizde, 
bir ml.lddettcnbcn, bUtUn motörlU na.. 
kU vuıtaıan ayrı nyrı tetkık olunarak 
ıutlk vulycUerl ve hangi cins IAs • 
tik kullandtklanna dnlr hazırlanan Us. 
te Uurlııc!cn yapılacaktır. B'.l Uııtc bu. 
g1lnlerde Ankarayn. g!Snderllm!§ ola • 
caktır. Mesele ile bölge l&§c ıtıUdllr • 
lllğU men;uı olnt&ktll.drr. 
Yapılan tetk!l ~"'re göre, İstanbul 

kara motörlU ı.akil vamta!armm lhti. 
yacı ola.D l~k mlkta.rı 20:>0 ı5dar • 
dır. Bunla"m yUzde 80 ı binek otomo. 
bıUl lABtikleridir. 

Son bir ee- zarfında 1Bt&nbuldakl 
Dtıtthı mot~rıu ı:ıı:ı.1:11 va~ıtnlarma 500 
kadar ı~tık vertıml§Ur. 

Halen İlta.D~lda 923 taksi arnba.aı 
ft.rcbr. Bl.ınlann 100 kadarı !Astık bu. 
Jwımadt~dan g&nı.Jlarda aakıya a • 
lınmlf bir vaziyettedir. Hemen garaj. 
lıı.ra çekilmek Uzcrc olan bir bu kadar 
araba daha vardır. n:::aret veltAleU.. 
nln elinde lbUyacı tamamen kar~ııa • 
mağa lGA.!1 ıaııtik bulwıtnaktadır. Oto. 
mobil, otoblla 'Ve kamyonlara bir defa 
lA.stik verilip bl!Uln ihtıya~arı kapa _ 
uımca 1943 sene!lll eorıuna. kadar yeni 
tcvzlata 10zum ka!rı:uyncaktır. 

~-

Pirinç fiyatlanna zam 
Ticaret Vekfilcti, mubtnlif cin.'\ 

pirinç fiatlarma kiloda on kuruş 
kadar bir aam ya.pılmast .mevzuu_ 
nu tetkik ettinnektC'iir. Bu gün. 
i~tdc kat't blr karar verilmesi 
beklenmektedir. 

Halkevleri baloau 
CUmhurtyet Halk Partl8i latanbul 

tAıfkllt.tı tantıDdalı ~ 
onuneıı ynaonomu mtınuebett.}'!e 21 

şubat 19i2 cumartesi günll ak~amı 

T&ltsim gazinosu aa.lonlnrmda tertip 
edilen balonun hazırlıklarmı l>!tirmek 
Uzered!r. 

Menfaati Halkevlerlne talı.ita edlL 
mlş olan bu toplaııtı, latanbwun en 
nezih ve kibar eğleııcel•rlnden birini 
t~kll edecektir. 

Noksan ekmek çıkaranlar 
adliyeye verileeek 

Nolcsan ve7Jnll ekmek !mal e• 
ıieıı fırıncılar, çimdiye b.da"r be • 
lediyece cczaland:trt1maJc.ta idi. 
Bundan ~Jylc, noksa ... 'l ekmek i -
malintn b!r "lıtikı\r t~l ~eceği 
k:ı.rarlsştmdığlndn.n bu &ili fırm
Cılar milli korunma Iuumııuna istf. 

Honkoos .bugün eski nıınnraauu ı>:ırak bülilll yarımadayı ısıııa el. eltınJııtir. Bu • fiyat yn.kseli"ini tahii olarak lıastahii,1n de. c~ıı.slı 
tamamiyle kaybetmiıtir. Burada ınişler ve Siqapura dn).ıınıuı lıır. haydi ah alia .icaplaruaa ,·erelim; urett.e t.cla,isilreim'kin bul ... nm~. Kestane unundan pasta 
Jıfiyfik .bir şehir vardır. Bu felırlP dır. Japonların bu ınurnrf:ıkıyctini (:>kat hiç olınaz9a haw.ndan ıstih· Unutmayalım ld ~ald~: hana· 
en büyük caddesi olaıı Kuin Stirld ku\'vet!erinin P<ledcn 1n ... ;lizlcrle .-.~J Olrınan kömür ı.;jkt.ar! nrtn·d- ~rndaki orohl11na h~ıısi eJlerden yasak değil 

naden adliyeJ·e vcrilecoldir. 

soknğı u:.. k ş:ırkın en meşhur cad- kıyas k:ıbul etmhecek lôndnr üs. mıt olnıalrvdı. l\Iaalesef bu da ya. devlet~• satın ahı.rak Et!!.a.ul.'a Yalms hub'~bat ve bakliyat u.. 
clcsidir. Bu şelılrde'ki mağazalar tün olmosında eranı:ık Uıznn gelir. pıhmam~tır. Tl\111 t.nl olarak kö· tr.filmcslnden maksnt lstihscl:lt nundan yapıl~n past::ı.l&l'tJ'I imali 
Çinin ıpcklileri, Hindistan \"e Jn. Sf'11gnpur bugüne kadar ''ıılnız kn. rrıür istlh alatı bir direk mese1c<:i miktarnu artannak, diğer taru.Ilan meneriilrnlsti.r, Meyva ve kestane 
1ıbn~-nnın sanat cşyosıyJıı tıklım tık· rnd:ın tec:l\·üze uğrJyabllcn hir fis vüzüadcn sckteYc uğratılmı .. ; zira ıııallyet ftyatJannı d\i~tirmekti. nu. unundan p:ısta ::~biloceldir. 
Jım doludur. Şehrin bOtiın cadde. olarak kııhul edllıııcıııekte~ d i. Bum. ·ılrcklerln eski lclared~n alman bir ~iir.sc her iki bakımdan tamamen isti yenlere sebze fideleri 
Jcrinde her millC'Jtcn insanlar bir 1a ancak kuv\'etli lılr fi'o lanrrul kav; yıllık sf:oku barca~l\k dere· al•~ bir netice ile Saar~ıla .mıt bu· 'I 
nehir halinde nkar, ve her çeşit ta- edebilir sanılılordu. Ifalbuki J:ı. :-eve H\nneaya krı.d:ır ftellrınıMir. lunuyonu \"e bir~ ~ne evvel ve tohum. a~ğıtdacak 
ı;;ıtl:ı:' birlbirini ko,·al:ır. Deniz ke- P<>nlar bir turnflnn Mnlcrrnı1::ın ine J-itihaıık nasıl oln:vor da hfr\'lc bir hauadan istihsal edilen kömürler BUytlkdcre stbze ve meyva 111-
ıı:ırJ:ırı ı;üw bahçeli .}OJlarJa çc' · rck ordularını Singnpuı uıı knrşısı: ~uiyete dü"üyor?. Bu nold~yı bü- memleket i!ıti)'ncına kftfi ~eldik· lah istaayoını, istiyeıılere scibze 
ulir, ş.:hrfn blltlln kibarları ve :bii. na kadar {l'etlrehildiklcri ~lbi dliter tttn Mplaklıft ile me)dıına ç.1kar- t.en haşlca lıarlec ~atılmakta iken fideleri ve toanım ~. 
1un zengini-eri :ıı yanşı meyd:mln- lsrnfton d.ı Borneo ada.,ındaki in mak li\zrmdır MıuJen havz.nsınıla j simdi lhta<>atm tnmnmen durmuı ., • 
1 ında toplanır. giliz topnıklarını işgal l'dcrck bu. l·nlunan eski 

0

mUı'U1ribı kaldırılnrnk 1 olmasma rapıcn mer.ıleket ihtl- A'...~ fıyatları 

Peralre!ıde aatq yapuı oduncular 
bu vufyet karpmıda htanbul kadıh. 
tına baf\'Urllutar, kadı IDl'l8deyt dl • 
YaDa yazdı. Divan iti ürtkllr eta ve 
narin arttırmaıctan bqka çare lıaJa • 
oıadı • .Nark M akteyc "ıkanJdı. Artılr 
tacirler nıemnıındo; perakeodedler de 
mal buluyorlardı; narkm azbtı yQzen 
den basıl olan aııormaı vazJ,reı eGlla 

erdi. 

O zıuna.n tııtanbula odan ~len :rer
ler tunlardı: tzmJt, -ı·wora, ş~ ML 
ballı:, Hanchrn, Aydıncık, Gebze, Bira. 
Kıırad<'nlı; 'e Rumeli ıııablllerl. 

Ahali dağlardan ve ormaıılardall 

odun kesobiilrdl; ba"ka b!rt tarallDdaa 
yetııtırllmiş veya konuımut olana o. 

1 n3 Bitti. Şehre girea her etek ytıka 
o:.undıln bir odwı verıl a.luurclı; arabe 
Uc •imrııe vcrst bir ak~ ... l'f'ttl. 

KADIRCAN KAFLI 

* Dün sabah saat 4.80 la ~.30 ara. 
amda tzmlr, Akhisar, Salihli, ııt:. Kı. 
malpa!!a. Simav Emed, Susuthtk, 
Turaunbt!y, Bandırma, KUta.hya, GU. 
mll!Jhanc, Zafrıı.da. yer ı;a.ramttJan ol. 
ınuştur. Hasar yoktur. 

* Bdediyc, havnlar açmış oldufun. 
dıııı geçen yaz yerı nçılmış ulan Yere 
batan sarayı \'O Cl\'ıınnm tanzimine 
ba lama~ kararını vcnr.lşlir. 

* Belediye sular idaresi, sene •onun 
da, lcabi'lyet güııtordikleri talcd!nıe 

c a.a kadroya alınını:!l tlure Uaetll 
memurlar nlacaktır. :Bu memurlara 6() 
lira Ucr t \ ullocektir , 

* A:nkarada.n blld!ıildltlne •öre 
adliye vekA.JeU, &dll lıarı; tarUeatncıe 

mcdent bot"Çlar Yo Ucaret kanunları 

tik-tmını nazarı dikkate &J.m&k su~. 
tıle y~n! t.a.11l&t yapan bır l&ytha ha. 
:::ırlamlftlr. 

'it De' !et dl'nlzyollnrı ide.re.ııi, bir 
r. Uddettcnbert ha.ttad:ı blr J>O«ta ola. 
rak yapılan Karadeniz ae!erlıı.I halta. 
da ı:dya ~karbnı§tır. 

* TUrk. İtalyan kUrlng A he.sabm. 
da ltaıyaya ka!'§t oıan borcumuza mu. 
kr.bil ve bı.t baklyeJUıı tutıyul ınakaıı. 
dile ltalyaruıı memleketimizden tQtUıe 
hdı, yumurta alma.anıt. ırıll.eaade edll. 

Ticaret ib:ıkımmd.ırı Honkong As. roda kuracakl:ırı hnva U~lerJ , n~ı- Yerine dlier bir mUdüriin getiril- ;:acına ki.ti ıe•mek gibi bir '•· ı Din bir RetUJyc altmmlD fia• 
~ ... nın en eski limanıdır. l!l3!l ) ılı lasiyfo ndnyı lıal'ndnn tchtii ı ctnıc'. mcsi üzerine ~Undellk 'kömür 1~- j ılyet tintinde hayret etmekten ken· t: H lira, kül~-e ıa.ltuun gralnl 1se 
1 şlangıcındıın h:ır~ln illlnı ~nil- imkllnını elde ctml~lerdl. tih :lli 4MO tonu buldu; yakında 1 elimizi alamıyorU7.,, 450 kwıı:ttu. 

ne kadar bu limana 3G milyon ton ~~~ ... ----1!"-----~------~~~~;;.m~~--------------eııiııı----~----------------------tlğarlı~ında 34 lıin g~mi girip çık. 

mtgtır. 

nııştır. Burası 1937 de Brltanyaya 
hirbuçuk milyon lngiliı linısı kıy. 
ınetfode ihracat yapmı!ll ,.e BrJtan
~ adan 8 mlbonluk m:ıl ithal etmiş· 
'lır. Buradaki deniz üssüne gelince: 
lngilfı aın1rallrk dairesi burndaki 
ussü dünl anın en kuvvetli üslerin 
ıden biri haline gelfnnckte tered: 
düt etmemiştir. 

Büyük ç:ıpta bataryal:ır, toı-pn 

hallan ve forpillc:nnıiş toprnklnr. 
ilan fö:ırri mlisl:ıhkern Jıir çcnber 
ndayı çepçevre ihata eder. Adanın 
şark tarafını lınrp llmnnı kuplar. 
1\ovlon yarımııda$ıııd.t kocnmıın 
rlokl:ınn :>anı.batındn kömür depo• 
lnrı ,.e J.:ışlaler vardır. 
• Japonl:ır hııı b gırırıcdcıı C\ \"CI. 
adnnuı cmnf>etfnı tehdit ederek 

ihirtalmn ttdblrkrc başvurmuşlar. 
ôı. Şan - Kay • Çek aleyhine flk 
Japon hareketler! btı,.Jodıfı "•kıt 
J:ıponlar Si!,iyang nehrinin azıma 

adar Uerleml&ler ve hir hareket 
ussü kunnak ih!erc Kamanmun ci 
Yannn ıı'>k<'r rıknrmı,.ln~ı. Dah; 

Y A.ZA.N: CLIFFORTD HOOK. No:92 
Sonra, benlnı bu tavırlardan hlc 

bir ııcy anlamay:ı.n son clel'cce ah· 
mak bır adam olduğuma hükmede 
"rek öfkeli bir halde sümtlc ~anı · 
:ına geldi. 

Havlar gibi bir hiddetle. parıl 
p&rıl Ya.nan 1aç"ız ba!)mı yüztime 
dofnı Uza.tarak : ' 
-· Efendi! dı-d. Güle .glilc! 
Kahkaha ile Mllınektcn kcn::limi 

ale.madmı. 

- Çok na&i.kalniz, muhterem 
J.•3tron: f&kat lıôfızan;z gaJlı&. nc
zııketfnlz kadar milkemmcl d(\ğ 11 
Zira f'i%e sorduğum suaJe cc~ap 
vcmıeyordunuz. unuttunuz' Dedinı 

Adamm adeta kntmcrli gerdanı 

hiddetinden öLsii. 
Bir1cepçeye bcnziyen topıulak el 

Jcrlni: 
- Alln"ı:n bclfu:ı ! 

ılcr gibi ytizümc dogru ı;JJk•'. Pocr 
t.'} ı~larmı iki ta rafa blr pü ·kUl ;:;i 
b; sallayarak son derece hiddetle 
sllrlcdı: 

- Efendi, unutmad m! d al. ra 
kat böyle bir mUhendis tanımıyo· 
.-.ım' . 

- Ama l'
0

nıdi tanı ·ordunuz! 
- f:lze 1nnı~·onım dedim m1. 

efendi? AHihcn<lisi mi di c or · 
l'fum? 

- Ren de evet mühendis Klug 
adamın buraya gelip sclmediğinı 

dedim. siz de cevap vemediniz! .. 
Adam bryr'ldaI'mr tıne~;p ha\"aya 

fırlatan bir teli4tla: 
- Sua ! diye baln-dJ. Sis adamı 

hakikaten beJiı.ya IOkarlmız !. 
- Vay tehdit mı edlyonunuı?. 
--Git !§ine möeyö!. Burada böy 

le bir i9hn.de mUheruiııı!ı tanıyan 
yok! .. Bur•ya böyle 3cytan gel • 
mez, dedfdt a! .. 

- Peki bunu nftaketle söylese· 
nı;;e ! .. 

- AJI halla)ı! Bayım, nesaket• 
le söylli~ oruz a ! Böyle b'..r mUheıı• 
•1 s tanımıyorum ı 

o aral k. her hiddet olan yer • 
den aUlkuını keııcmiyt-n pyet a. 
~bi, 8inJr}f l l1"1U, uzun bo) Ju bir 
Alman patronun hldde ve ldde
tini görmU1. ~ o.rınnıza ::ııakl t'mllt -
tJ. 

- Vu ist !Oft? (Nf' c;luyor?) 
niye sordu. 
B .. n, bu r.dam;n r.ıUdahaletııııf 

f e i>"I bir fırsat t-Ucrek adama 
döndUm: 

- Efcnd m, dedim, ıı:ıtıoııa bir 

sanbn! .. Nezakctai.w.Wıe muka • - Evet. evet.. dtye atıldmı. 
bele edlyor nicin, aıılamndım!.. Doktor raUhendis Klug! .. 

- Eıc11~bi8'Wı& a-a.Jibe.-: Uırun boylu adam, btr da yut-
- Jl&.y1r! •• Jıleeele orada ckğü.. ltundu: 

Sordatmn adam docitumdur da.. - Ha... Ona bunida Doktor 
- Kbni arıyonumız? Kiug derler! .. dedi. Falr.at neyı 
- KUhtıDdil Klug!. aradmız bu adamı? .. 
Adam birdenbire llı&T'al"dı. Yu.t. - Neye mi? Şey, Jtendt!ile ga 

kunda. Söyllyecefi IÖr boğuma rUııeccktlm.. Ei:cl ahbabımdır da!. 
aplanmJI elbi.7ül. Sinirli adam ıtqlannı c;attı. Şifsi 

O da blıdeıDOlre 1841nmftı. YO.. ko lokanta patronu htı& ötk~ 
rOmllze W& afbyaca& derece hid s-ecmemll bir halde batını MlU • 
detle hlkmtıkta olan lokuıtecıya j ordu. Meçhul adam Mko lokd
ptkm Pllan iba.lnt2arta g6s attı. tccıya b"r göz: kırptıktan sonra: 

Ben. mlbad.Jmda mıv ederü: _.... B~y: dedi. Bu ~ledJiinlf 
- Bllmeaı, ben Hır patı..,.. udamı burada hemen Jımee t.a • 

beld tanır diye tor6.nı Cevap r.rr. Fakat, efmdi imıint kfm9e al• 
Yerine lHddet ~-or!.. z na almaz da onun IÇin ~inJrleı1• 

Ad4Dl tebw ~. GUle • m:.Ş ! 
cek a.ibi oldu, fakat gtlleımedi. - Ya neden'·· 
Gonra tiı1ıi1deJiııi kırp.....,._: Sinirli adam :yih:Ume tuhaf tu-

- EtenclJm, dedi. Banda m.U- hef bektı ve omuz mlkeret: 
hendl9 Kltıc defll, dol:t.or ltluı - Ora"nv bilmem! •• 
clye taıım!l'! Do!lltunuz o olmum~ n·w ~·Ur'Jjilp git J. 

Doetumuıı mllbencli9 m.t, dok _ HoyrP.tle ada."'lltn arkıwnd&ıı bil' 
tor mu olduğunu bflmıe.Yı.t Dek ka kaldmı BIQblr ııey anlı~ • 
tuhaf dtleeCeği idn: . mıştnn. (DeUttmt ya"1•) 
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ı~~b~ 1~rt~v~~~~~-s_o~~N~~~~~E~•~~~~~~ 
S&lı!bJ \'D Neıınyat MlidUrü birer halk odası 

hakkıtankua RUZVELT m r Ddl a gw 1 
Ba&Jdıgı wer: Vakıt .Matl.13ası açılıyor 

Y '-sa'- hama Londra., ıo <A. A.) - B. B. c: Siıı&ıtpur, ıo <A. A..) - Bir 
ABo:rm ARTLARJ n. A D • Mulınrebe.-.i.n iı>tidasmdanbcri wmıi tebliğde bildiriliYor: 

HaU.'V\·lerinin onuncu l·ıJdönfimü 18 IDODfer 88 Nevymit limanında. rıhtıma bağ • Japon tıe::Wsmm a:obnası üzeri• TOrkJye 
14.00 Kr. 

8 o.ytık ., .50 • 
a aylık f.00 • 
1 aylık l.GO • 

idare l'eletorıu: 

Ecnebt 
2'7.00 Kr. 

H.00 • 
8.00 • 
ı.oo .. 
US70 

tnadolu a;an.nnın verdiQı habc,.. 
ere eöre dünya vazi11ctinc ba1."tş 

T ancadak · inf Ha 
Ta.ncacıa bir inflllık oldu~nu, bir 

tok klınseıertn yaralandığını yazmı,. 
~ Ta.ııcadnkı İngiltere ba§konsoıosu 
ll!ilft.ktan sonra vukubulı:.ıı l~br. 

(an <1otayı lııpanyol ktı\'Vctleri ım -
~lllıd!llJ: :nezdinde flddeUl bir protes. 

a bulwımnstur Bu protesto be.men 
vaı.-__ ..,. • 

--mn akabinde yapılmı§ olduğ\m • 
dan lspllllyol kuvveUerl vaka mahal. 
llne • t6nder rck nUk1Uıet inde oıun. 
:~tur. İspa.nyol. lnglllz münasebet. 

11.rıı boı;rnak f~ ınbverciler tnrnfın. 
dıı.n bonıba patlatıldığı ve karıtııklıklar 
çıJtal'lldı'-'I cı.nla§llmıık uı.dır. Taymls 
gıı.ze(eat 1n!lll.km Alman ajanlan ta.. 

l'lltnıdan yapıldı~ı yo.zmaktadrr. 
ı.;.ı .... 
~·'-<\K CEPHES1?1ı"DE 

AJnıa:ı tebliği do''U l"t'pbeslnde Rus. 
1<Uın ağır kayıplara ra~men taarruz. 
larınn devam ctuklerinl, Doncç cep 
ııeaindekı s;ı.vaıılnrda Ruslarm 15 ı;Un 
ıart'ruda ynlıuz bır kesimdeki bir pL 
Yade tUınenı kB.r§U!mda bınd<!n ziyade 
eaır verdiklerini, binlerce ölli bırak -
tıklarmı bllcllrmcktedlr. 15 tank, 52 

top, 87 mitralyöz de ele geçlıilml§Ur. 
Alınruı a.janm evvelki gllnkU Alman 
rcaını tebliği hakkında au uımamlayı. 
cı nı:ı.lClma.tı vermektedir. Bir Alınan 

Piyade tllın nı k11lllyetlt d~man to=
kWerlııt yol~ ctml§, 22ü beton mğuıak 
ille geçirmiştir. Bu tUmen 88 tank, 
12 top ve birçok pil ade o.ğrr ııllflhı al. 

IIU§tır. Bundan b:ıska Ruslar sava§ 
nıeydanmd:ı 7000 ôlU bmı.kmı§lardır. 
4tman ord'!BU bavo. üııtUnlUğUnU elin. 
.Je tutmaktadır. Son bir ha.ttnda 239 
IIOvyet tayyares.ı dU§UrmU~tUr. Al _ 
tna.n kayıplan l..se 18 tayyaredlr. 

22 şubat pazar silnfi hülfi_? halke,·- rJ A \ l~ duran 85 bin tonluk bUyuk l'e ve dliımı3lı topçu8UDun üteeif a-
lcrindc llı1Janncaktır. Toren Baş.. ça"ırdı N<1rtfuındie vapurunda diln saat 16 t~ neti~~ !ıigiliz ıltuvvetle.ri 
vekil Refik Snydnmın bir bita.bc- 9 da )"8.ngm ,..,,,_,.,..trr y .:&.eti ~ 

ıl r..ooora. ıo (A.A.) - B.B.C: - • 1'-'-U&oı\l • angm 30. yeni bir ricat !barÇO>. yapmaga 
siyle ncıl:ıcaktır. Halkevlerlnin Y Ruzvelt unı,uı• kulnanda:n1a.n <ialclka 1çınde gezinti gUvertclcri • mecbur ol!ınuvlardır. 
dönümü Hl şubntllr. Ancak sonra- ,, ~ • bir ne sirayet etmiş '\"e "Ok bil"4ımn ... _ YJc:.i 10 (A A ) - Ofi: 

h ·.ı. k l k U m"rıın k-'cransa ,..~ • .,..... Konf ........... _ w· y " JU. <..ı- ,, ' • • don vorllen hı arar a u 3 .. ...... .-tıo~--. ---- r ııngm çtkt ğr d s· adası da idd ti" 
19 şuhalı to'kip eden ilk pazarda Harbiye bahıiye na=ırlan, harıcıyo d l500 k" • I srra a. vapur. ın:ga.pur n ti o . ı llll\:• 

kutlanması mfınasıp g5rfılmüş\ft.. nazır ~uavtnt. donanma kumandanı ı;~ k t ışı bulunuyordu. Bir kl· harebeler devam ediyor. Japonlar 
~eniz barekAtı :rc1B1 genelkurma ' • nyıp rr. 73 ~. 93 hafif yn.ra. 1.ngila roukeveJJ'J.Ctini lare.rak <:.e -

Bu seneki J;utl:ıµıo. töronl hu ili- •-1 vo g""elkunnay,hıırp p''"-1 .. :: dre. lı ~· Saat 23 de yaııgınm önü. nuba. doğra ilerlomlşler ve Ten. 
harın 22 .:tıb.ılln vapılacaktır. l\lcm- UI "4' ....,, .... a.. lle g-ilebil-bt• z ,_ AL. \.- .~............ 1 • • 

" ,, •-sinden bir -erat bulunacaktır d:ir ~,. ··uo:? ır. :ı.rar mühım.. g.._.ı .&Ui.V9. mcJ-.-.~ e e geçll'm.1§,. 
Jckctln hazı -yerlerinde yeniden "" .. - · • En nT. 5 ntilyon dolar trihmin Iıcr&r. Şimdi l}ebirdcn 25 Jdlomet. 
halkodoları ~cı!acak1ır. Bu arada ~liyor. Vapur pek ağır basanı. re meQaferle öulunuyorlar. Japon 
Istnnbul vil'nıi kinde J\artal Yr.. vı· 1 a 1 ugl'attirşttr. toplan durmadan baraj ~i aç· 
şilköyde birer hnlkodası merasimle D ı.ps n SuZ eri Yangının. lbir asetilen mc§ale • nnkta.dn-. Londreda mUdafaa ~-
nçılnenktıı-. _ J,.ondra, 10 (A . .A.) - Sir Sta. ~lııden çı1tan Javilcmım salondaki ı:ib'leri alındığı Cıildiriliyor. 
DıRcr f, rnft:ın san:ı't· ve ku~tnr · ford Kr.tp3, dünkü demecinde Rus ı>arlayr.:ı maddeleri tu\ıışt.urmasm Tokyo, 10 (A. A.) - Japon 

hnyotımtzd ı teşvik mnkStıdıyle htikiımctinin ötcıki hüktnnetıerin dan ileri geldiği zannediliyor. ma.Xamla.rı Singapurda bulunnn 
P:ırt.inin roıt'nn mfıkiıfatı koydıı~ işlerine 'kanşınak istemediğini be- N'orına.ndic vapuruna 12 birinci İngiliz kuvvetJer.iJıj 20 bİn lci§i 
,.e bir jllri seç<'rek vazifeye davet lirtmi'.i ve ezcümle demiştir ki: lı'Anun 1941 de Amerika nıakamta- 1 tıilımin ıediyor. Bunlar 18 nc1 ln-
cıtil!inı ~·n7.mıştık .• lllrt heyrli :.rn Rusların kendilerine ait i3ler n elkoyrnu.'l, vn.nu:run ismini ı.ı:. glliz, !l mıcu Avustralya. :t.ümcnlc
şıılr.\t cuınn giinli saat on beşte var ki, mn:>zı;ımdir. Milyonlarca fayet'e ÇOv:rilmi;_i Fra.nsra mü - riyle 23 tabur muhtelif kıtalara 
J\nkıır::ıdn 1oplıınucıık ve I>oııulnn llcktarlık toprak ve ylizlerce §oJıtr rettebatI birlcn.ç. fuı:rtn C'\.'Vel \'n .. mensup nSkcrdir. 
mükcfnlın verlll'Cc§i muh::ırrir ~ nnrap olduktan sonra bu ialer da• Ptrrc:b.n ~tı. .lAPO'SLAR ADAYA NASIL 
eseri ı c~hll edecektir. ha bilyüm.UştUr. Onların ihlt vaz..ı.. rlıı Ncvyork, ıo (A.A.) - Hudson nch. ÇIKTILAR 

-o fee! stratejik bakmıd3n emin hu. de nhtnna lxığlı duran eski Fransu: Toh-yo, 10 (A. A.) - Japonlar. 
El az! n m Sil ekim dutlara. malik kuvvetli bir Rusya Yolcu gemisi Norrxınndlde bir yangm sahil bo:,•uncs. dizllıniş bulunan 

vücuda getirmektir. Harp e:-0nrası çıkmıııtır. Yangın, dUn Grcnviç nya.rtle İlloofiiz blokha.vzlarınm a.~ altın· 
<Ba5 tarafı 1 ncidc) için biricik salim hal çaresi Bü .. saat 1 Sde nıt gtıvert.edcn çıkını§ ve da kayıklarından fırlıunışlar ve 

k .,,,.. tohum J$Uısyonuncla.n alına - B. ı Ynrıtn tt 
vJ lbl yllk Brltanya, ır C8ik Amcl"ika f san en daha. az bir zaman zar. Singa.pur ad!l.Snım çok yokuş bir 

ca:k domntcs, OA>er, patlıcan ? ve Sovyetler Birliği 3.1'8.Slnda ya.. nıda. bUyUk gllverto boyunca yayıl • kumsalına. nyak bru?mIŞla.rdır. Bu 
sebze fidclcrl de yalanda tevzı c- pıl11cıık bit' a.nlaşnıaya daya.nan llll§tır. Sonra üst güverte b:ı§tanbaşa nokt.n.da med ve cezir e&nMmda 

dilec !ktir. hir hal §ekli olacaktır. at~ ~ ve koyu duman bulutlan sular 3 metrelik bir yillmeli§ ve al 
Bu ilk htunledlı". Ancak, tohum Rw stratejisi. Alma.n taarru. civara YllYiltnl§lrr. Deniz """gm sön.. ~..al:ş göstcnr. 'Ka:ra"-a çtl:nn ilk 

"C fid. "'lc>rin hnEm meccanen dağı- dllrm.e J~ J 
• " zunun tükeneceği ana kadar geri genıUtın, polla motıörleri, sey ı. Japon cfradr derhal dikenli tcller-tılmn!U ma.1ısuliln almzna.sı demek yar hastan ı 
de°'ı"ldho Bu i" ~in birtaJrnn bUgi- Çekilmek Ve tam zamanmda mu. e Ar ve daha ba.,ka sen"iS. le lkarşıl~lar, nyni zamanda 

b • .ı hnrebcyc Rus ihtiynçla.rmı sürmek ler derhal "kazo. mahalJIJ:ıe scğlrt.nıışlcr b.irçd'A mltra.lyö-z yuvasile siper 
lere :ııahip olmnk ıaznndır. Viliı.yet u. 6 llkkf\.nun gecesi Moakova dir. luı:vnn top1a.rnun ateşine maruz 
.ziroat mUdürlilğU. · halkn. bu hu. meydnn muharebesine 75,000 su- Yangm haberi verildlkte.n az. '90nra kalnuşlardtr. Bunlar, el bonibala. 
.. ... ta -2.. ı .. ı ...... et _...,ecck ve lüzum- Nevy ,_ "Al . bir 
0

...., UA .... lı... ~ vııriyl silren Stalinin bir telefonu or.- ""cdiyc rc181 La..""1la.rdlıı., rile ümttsiZ &ı:va..~ giriştikleri 
l• .. • malUmntı ha7.ırlayıp vilayete radyod aö to oldu ve ibu taarruz blitün ı;:ıtp :ı. ylemektc olduğu nutku -.xrada Japon PÇtiatı da hims.ye 
\'crmi§tlr. Vıliı.yet bunların gnze - cephesinde Alınan rlcat.ine &ebe • yanda kesın~ ve bclecUyc dairesin ' ateşine davanı ediyordu. 
telerde mt.işırmr tem.in edeceıltlr. Wh·et verdi. den çıkarak alruft.ccıe Hudson nehrin; Narutani müfrczeGI. ilk ola.rak 
TAL1 ',BE VE ZİRAAT 1~f,1';"Rİ ~~ gt .. _, ti •·-

.._. Zannediyorum ki, Sta.l:iJı, 193!.l wıu§ r. vnziy~tini sıı.ğln.npşı..u-. &at 2 de 
Diğer tarofta.n bu sabahki b:eynda Fr-ınsa ve Büyilk Bıitmı- Yangın çıktığı ı'llrada gemJoo tak. bu mUfrcıe :tn:;ilizlerj ibir luıva 

''Cunıhurıy· et" refikim.izin Anka· rlben 2500 ı .... ı ' d ••A uk 
ya i!C bir ı:ın~ va;pma,':a Mmi• .. ~~· V'1rdt. Zanncd!ld!ğine ilssil istlkruneiln C ..-UÇ ağaer ~n aldtin Illlllfıınata göre, bu "' ~ gorc bunl d d ~ 

~· m.iyetle ,. .. ı.~ • ..-.-. Bun~ mm·ı:ı.f - • ar nn çoğu gcmlnln ba§ ta... konıln.ıına.. ve ormana ogru stır. 
o.·ers vıl da imtihanlara. bir mild- ~--'lüöl'"" rafındaki dl __ ..u... ...,A.. ,,,.G_,__ 

• fok olmnadffl.r zmnan Almanl:ım mer vcnlcrden inmek aure. mliştü. Çok geç~ ww.ıa ~ • 1~t "rkcn başlanarak mekteplerln •t:ı• tile ı ... 1 · ...,~~ 
uc ·-. mukavemet ctmeg .. c tıaz.ır değild" i. •urLu lnl1§8Jrdrr. öncü ibirHklcr bu müfrezeyı --.&I' 
erken ta.ti! edılıneel mevzuu tet .. Son ad • bh-ibtr,-

A.l.ın3nvn ile blr ..... 1 .. ~ .. :imea~ . r an a.lıruın haberlere göre gc. ctmi~ir. Bunun iizerıne ~ 
,_,,. edilmektedir. Talebenin tatil J a.ı~,....,, mınln f lnd '>00 ı ı--~ ib ,__ .. 
a..... dı. Fnkııt derhal Rus istihsali ç e - kıaı alevler ortasmda r ni görmek iç.in b:ı.ş aı~B e.,. .... 
aylarında kendilerine ayni zaman. Rusların Alma.nva ile ,..~ ..... ,.....,..ak kalmı§tır. 20 kadar tiı.san vilcutların. bezler taşıyan Ja.ponlar, Kns.nji n• 
clı bir nevi spor, eğlence ve umu. J ~.l'~ daı.ı Y"-·'·l t A. ır.... ..... - 1 .. _ J '-- n..3.-· mccburlyetinde kakı.-'-1 ~.L z"-" ~ • .......,.. s.nn e--..vtal için nbtzm r:ı-n.6 .... 1 a.~, o.uvr .. ,DÇ>U ... 
mi bir ders olacak f)Ckildc bazı ko- ... ~ıan: ._....._ tıze · d •••·- k"" rilb · ti ... ....:ı_ ...... _-ı,.,..,_ na hn~lanma.k üzere harp hnlin... nn c muvatUUt.ten kurulıı.ıı seyyar ·op :ı.ı,ıı lS kameı..iu.,..ç ~ 
lay ekim i~ler.indo yardımcı ola - deymis gibi hart-kete geÇti. hastaneye almmt§lardır. Bir as.at 115 lar ortasında. hUcumla.rma dewtn 
mk çalışt:rnlmnla.rı ciheti de der- daklka. sonra. ya.ııgmm sönmeğe bfl§. ~tmjşlc."(fuo. 
piş cdilmeittedir. ladtğı :zannediliyordu. Alev kalmallUH. Slngııpur, 10 (A. A.) - Gene-

Buntlan. ba.tka mektepler tatil tı, .fakat kaım ,.0 siyıı.h. bil' duman rnl Bennet demi<jtir ki: 
e ·unceyc kadar olan wa. zaman- eltı.n devnın ediyordu. Birkaç dakika Şimfü salıilde.n ·r parça ge.ride-
<in. derslere ilaveten bir de ziraat sonra gcmı ynna doğru !azla bir mc. :ı·ı bntlI Jruvvctıc tutuyoruz. Mu. 
<iersi okutulması dÜ§linülmektedir. yille yatml§ vo rıhtımdaki gemilere kabil tedbirlerimizi bu hattnn al.. 
Esasen bu zimnt dcn>leri, ziraat. (Ban tarafı 1 ncide) ora.dan aynlmnlan lçtn emir veril • rr.nıktayrz. 

Sovyet gazetelerinde çıkan son hn. ç: ol:ın memlc:ketimiz için daimi lık tahsis::ıt ve 2.350.000.000 dolıı.ra l§ll -----Ot-----

~er~:öre ise KaU.tıln ve merkez bir fayda tcPk"l edeceğinden eski. varan muknvelelcr akdi için saltıhlyet .m G~vlç aynrlle saat 21 tle alınan Halka an dallhlacak 
m e to.nmız muharebeleri 01 - den o1duğu gibi bundan sonra d:t lırtcınl§tlr. Orduya verilen hhslsatm haberlere göre, yangın blltUn g,ılddeUI. 

lnU§, "ıer nevi fhtlyntınrmı ateşe sUr. l ciers programlrı.rına almrnas1 lüşii- 167.000.000. doları hava tıubeslne, le htılA. dcvıı.m ediyordu. Yangın ..... k • 
nül§Iı-cdır. Bunlar nrruımd..-ı lstihklı.m ··ım ktcd·r ,.. 
"O l§çl tnb ,_ nu e ı . 288.000.000 dolan kfmya hf!rbi §Ube • tığr sırada geride 300 Balili muhafızı 

ur ... rı da ,·ıırdır. Almanya. IlAŞVF.Kh.1N TAMtrtıl Sine 13.252.000.000 u topçu ve levazım 400 tıı.yfo. "e HiOO sivil buıunduğu stiy 
~~t~yyarclerıe 1.ılrçok lhtiy t g<:.liril Dlln akşılmki radyo gazetesinin §Ubcslne alttlr lenmektcdlr. 'Bunlarm çoğu kaçıp kur 

bildirdiğine göre, Bnşvekil Dr. Maliye nazırı 'Morgentav, ynkmda tulmU§tur. :PollB komlscrl 72 kişinin 
Refik Sa.ydnm, diin, bUtun vilii· kongreden azami borç haddinin Normandlde nldıktnn yanılnrdan do. 
yetlerl' gönderoiği ibir tamimde 100.000.000.000 dolara yüksclUimes!nl layı hastaneye yatm1dıklıı.nnı, 93 kişi. 
valiler ve diğer idare fımirlerini ve knbllııe bu btıddln tamamen kaldr. nln de hafit yarnlnr neticesinde rıh • 
:irnat scferıberliğl ile yakından :nlmast:ıı tstiyeceğini baımı toplnntı. tım Uzerlnde tcdnvı edildiklerini söy. 

l.tBYA~A: 

DUn unıumı vaziyette bir dcğl§lkllk 
olınaml§tır. lngıUz devriyeleri Ca \1 
Yt't göatermlıtır. hahnn tebllğl lıav~ 
kuv,·etıc inin fac.ıı., t ~ılsterdiğlnl ln 
glllz kuvv ti tin ağ r ı ombatnrıa hO: 
c1lm cttıklorlni b ld rm l<t dl t . r. ngl • 
llz t naret Tr blu -ı ;)cm-ı n hU 
cum elmi'1l rdır. · 

(jZAK., .-\nJ\ TA: 

meşgul olr.ınğa davet etmiştir. Bıı sında ııöylemi~tlr. Halen borçlanma L ıenı~Ur. 
mühim tamintin esaslı noktalan a- çin müsaade edllmi§ olan Md, Denlı: UçUncU &ıubesl marangoz Ed. 
G!lğıdadır: 65.000.000.000 dolardır. Şimdiki bor - va.rd Suııtvan tarafından verilen ifade. 

BiltUn mcmir.kclte her ziraat cun tutarı 60.000.000.000 dolan geç • n ln nr_şrlne mUsandc ctml!'llr. Maran. 
t~lgeıl"nin r.snsen yaptığr eki.mc mektedir. gor.un ifadesi sudur: 
ilnve olal"'l.-:t mı~tr darı ve pata. • . Yangın bıı- lchın1clnln lA.mbasrndan 
t • . · • M ı t t~ P~ınıine clıf'mınlyet veri1ecek 11teVA( _.,tarın alt gtıvertedel< tu ugur bir nıaaaenın 

1• • Türk kö.,,ıu··.,.:•n•ı g k b u " ıa Ull at'"" almam neticesinde geminin 0 ... _ Slng purda ne§redn n tebliğe g!Sre " .... • n ere u ç ...., • ..... 
J ll"'8?deyj Ve gerek fnsulyc. merci_ eber"'u~· yerinden çüımt§lır. Alcg Ç bucak ya. 
npo!'lıar aı:ıaya ~uyl c;:kmııınrdır: ~~ıı: ve nı>hut .... ıbı maddeten bôl a .. yıldı, ışıl: te-isatını ltullanıtmaz bir 
P z rtc ı ı ~ııır.ı ııaat 23 ten pazar. rr?. <'ker<'k hem kendi menfaatini (Bas tarafı ı ncide) ı:ııte getirdi ve gomlde bulunan insan. 

tesı sabah ııaat bire kadar Sıngapur ozetnıcsi h d ı • 26 l O 93S '" kurla k ruri ihU , ~m c memlkctin za dokuz sene cv,·c , ynnı · · 1 lartn cıı.n ... rmı nna ıçln yol ıı.rıı. 
aduı:un mal batı kıyısında Yasir.ar. t ~ rl ıır.t ka-:-~ılıur:nsı is • tnrilıincle de aynı m:ıl.isnlla_ J\ndı- yıp bulmalıırmı gUı:ıe~Uı-dl. 
laba a S TI"'Ci ICnranji arMmdakl r.nmekte-dlr d k ı 

o Eki · kiivünılc Ycldcğirnırnır. e ·ı npar • A k t kk'" 
toprak! rıı J ı- ı k t min c':'.I .... 'k" . · · · rı e§e ur np ., aa. r eri çı mı§ ır. rılmao;ıı m "' ....... ı ı m11ıllne çıka- nı:ınını Dariİ''icfol;::ı~ a vnkfrtmıştı, . ;r • 

Çıkarına•ruı.rekotlnden evvel bu çevre. c cUl olncakarı \•R.Zlfc Simdi de bu cs'ki vakfının büliin Hıımılc hu~unnn ~eşırnl tcd;:l\'I 
deki l~liz mevzllerlne kıırı:ı Japon "1Ç~: ." ll~ı-r \'<:rilmektcd.r hiikUmleri baki knlmok şartiyle ederek zor liır _.cıogurn ihlimoli 
topc;us.ı ş ddctli bir ate§ nçnu;J, pııznr. 1 cı ve B~lUyc bu madd "ı · yeni bir vakıf tesis ,.e btı 'Vakıfıııı korşısııırln !lıısekı h~stnhancsincle 
test tabe.bı topçunun ate§\ bombnrdı. •K.ohumluklan dağ:tllacaklır e ~~~~ da 'ine Dariişsefnkn,·a tahsis et. ,·oklindc mudalınlc cdıp gerek eşi. 

orunma sennayce:nden 2 • il 1 ı·· ' • ıni ,.c gcrrk yanumu kurtaran mazı av tayyarcleıilc dcst ... klenmlştlr. 600 bl lira nyrılm' Tn yon nı ~ ı r . ,
1 
.. t l•::ıssıs d 

Muhıı.rebe bUtUn eldd Ula devam et _ n ' ·p, mısır pata nıı bih ilk k::ılpli insan. yeni vak- 'So~ ın " u :ı .. · oçent doktor 
k•-dl 1 tes ve darı tohumlu1:1nrı •e' d ... k-I 1 . .,.. ·ı Serez'c ,.c n"rı"~ 1 d • 1 me '""' r. nglll.z lruvveUcrı mukabil ~ ... rı fın111 ~nMlnrının verine gelir lmcsı ı,nşı · " J - c o\·ı a -

bir ta rrur. :rapmaktadır. Adanın dt. irin 7.irnat Bnnk1sı cmrınc vcı-lJ • için bilcümle rn~enkul ve gn)'ri tında koldıl(ı ın.uddet 7.arfındn fh-
,. .. r,ıi rr. Biınas•n ehemmiyet v .. r·. ıo nı csırseınh· .. ,_ 
be: ,.tllmuıııı bombarcl.manı devam c. ,_ t ... menkul c,yıısıYln pnrn nıücc,·hc. tınının rı , ven qo .. tor 
dl 'O J lecek maddeler ı.ı~ı; A mısır olmnk · ' 1 h" doktor Snit d k yor. c; pon tayy nMıl dU UrUımU~ raı. esham ve tilln-i!ıil ycsııir <',~·a. bra ını. .: 0 ·tor Ser. 
ıs tayyare tahrip oıunmu t"r ilzere darı \•e p:ıtntcsti:r. Mrsır, da . . • ,.c doktor Nıh:tl He hası:ıı k 

.. t ı 1 11 k sının Yarısını va.s!ycl ctınlştır. \C• 1ıı ı. 
Avuatrnıya hava kuvvt:;lcr; nczdm tt Vt' pctates o rnrn ll' an öyJU Bu Takfın baliğ olduğu ıniklnr ("I Bny:ır'. ~uznffcrc açık teşekkür. 

dck1 tnuhablrin b 1 • ve çiftçiye avans olarnk verilec!3k mal(\n1 olınan1akla h"raber , .... rını ,'edmi bıldırirlın. dlrdlğlne S!Sre Jn - ve bilfıhıre ofi'ıe tcsliDl edecekleri ~ "" /! b oa ı · 
ponlanc ruıkcr ı;ıkarcl:kiarı nokta A milyon liradan az olmıvncanı tah- a a .:e csı ressamı 
vustrıı.lya kuvvet! rt tarafından mUdn·. ınahcullcıin1en tohumluk miktan nıin t'dUmektedir. Prorc~ör, bütün Saffet Sal:abaşı 

.., P,'Cri aJmac.al:tır. ın 

(Ba~ tarafı 1 Dt'İde) 
dan beynnnnme istemiştir. Yllfıse. 
tin hu husustaki tebliği ~udur: 

\'iluycııen lclıliğ edllmişir: 

l - Fırııılnrdan ekmeği knrlla 
r.lnn 1'lilün Yaln.ndnşlnr ellerinde 
ve e' lcrinclc hulu nan buğday, ~n,·
ılnr nınhlut ve mısır He bu neviden 
unları 2/15955/157 sayılı kararna. 
rnr.nin Yerdiltl srıllıhiycte müstenJ
d<'n 10-2-942 günü s:ıbahmdnn 
12-~-942 ı:ıünü akşamına kadnr 
~nıluncluklorı mahallin en büyük 
ınülkl:rr tınılrinr hir Jıc~·::ınnamc 
ili.' hlldlrmc:re mecbıırdurlıır. 

~ _ Anc:ık ::ı~ağıdn hlldlrill'n 
mik~::ır beynna tabi dc~ildlr: 

~üfu~ hnşıno bir kilo huğdoy 
ve hunun mukabili un, çavdar, 
ınolıli\t Y<' mısırrlnn ve beher nü. 
!us başına bir lkilo hububat ve mu. 
Jrnhili bir kilo un olduğu tebliğ o
Junıır. 

-~~~-,o~~-----

M i h V 0rCİl8r8 
yardım ıneselesi 

Vifi .4merikaya cevap verdi 
Lon<1ra, 10 (A.A.) - B.B.O: 
Şimali Fransız .A!rikıısmdıın mlhve. 

re takviye kuv,·etıcrt gönderildiği bn... 
bert Uzorlnc Amerikanın sordu~-u sua. 
le Vi§i hl\kömetı. cevap vermtısUr. 

Amerika haricıye mUstc§arı Vela bu 
nu haber verınttı, fakat C1lvabm mnhl. 
yetini bllcUrmcmlştlr. Y !ruz cevabın 
Cİ<':rhal tetkik cdilcccğlnl söylem~Ur . 

Et narhının artb
rllması muhtemel 

Dün mezbahada 15011 koyun, 150 
sıl!ır ve 120 -ndet 'e! koyun kesihni,_ 
tir. • 

Bu etler, :bugün J\ossJ)lnra daltıhl
mışl!r. Bunun için bu s:ıhnhtau 

itlb:ırcn J.:asaplnrcln et salı~ı ~'eni
-Oen başlnmışlır. 

J)iğcr ınraltan vilayetin et kesi
mini iizerinc nlacağı ve icabındtı. 
laşrndan kasaplık hayvan getirip 
poy mahalline nrzcdcceği yolunda. 
ki haberler doğru değildir. Gerek 
randımıın :ııaldı~ jçfn, geı:'eıkse 

mnsraflır coljaldı~ı jçin et narhı. 
nın arttırılması ciheti d~nfilme'.k-
1cdir. ı.laamafib, iddilorın <tevsiki 
için bugün istihsnl mıntaltaların
dan telgr::ın::ı maınmat istenmi~tir. 

---o..----

Dl tbtş cinayet 
(Baş tsra.fı 1 ne.ide) 

na çırak oıarak alın!§ ,.e kendi.sini bir 
yo.rdmıcı maksadllo dllkktlnmda ya. • 
tırroağa başlamıştır. 

Mehmet oldukç:L zengin tanmml§ 

bir adamdır. Kcndlsi.nde ve dükkll.nm. 
ela hergOn bUyUk miktarda para gören 
ı;ırnk Vchbml!ı nihayet neytıın aklım 
çetmi' ve dUn gece l!aat 2 do ya.tıp u. 
yudtıklan zaman, yavaşça kalkarak 
uatasmm tl7.erine otıl~tır. Vehbl ev. 
velden hazırladığı ve yağladığı bir lpl 
Mehmedin boğa.zmn geçlrml§ vcS mlap 
kendls1n! 6ldUrmU§tur. 

ıı::atıl bundruı sonra, u.st:aam.ın UstU. 
nU ve Q'!kmcccshıl ka:t§tıranı.k ancak 
110 ıı.ra para bulabilml3 ve bunu aıa. 
rnk dUkka.ndn.n kaçml§tır. 

Fnkat devriye gezen bekçiler, Vch. 
bbıln dtlkklnda.n bu s:ııı.tte çıkıp koııa 
ko§& gitmemden gıtlphclenml§ler ve 
kcndlsinl yakalamı§lardır. 

Tahkikata müddelumumt muavin • 
Jcrlnden Ekrem el koyarak bu sabah 
vakıı. mahallinde tnhkikaUa me~gul Ol. 
muı ve katill sorguya çekml§t\r. Katil 
suçunu !Ura! etmlşUr. KendWnlJ:ı bu. 
gün adliyeye ver:lh!rek tevkif ve ynrm 
da cUrmUme§hut kanununa g5re ağır 
cezada muhakeme edilecektir . 

lngiltere ve Almanyadan 
ithalAt eşyası geldi 

.Alıka.rada.n haber vcrilc1JllıM> göre, 
İskenderun liınanm& ve diğer cımup 
Umanlıınmu:a aon gUnlerde 1ıı,i11b im. 
paratorluğu moınlek~tJerlnden birçok 
ithalt.t ve bllha8s:ı manifntura qyaaı 
plml§Ur • 

BU gibi itbalA.t. gittikçe ~ğalacxık • 
tır. tngiliz imparatorluğunun TUrkL 
yeden nıUbayaatı artmaktadır. 

DJ.ğcr tarııft.an TUrk • Alman tlca. 
ret muahedealnf:n tatbikatmı kolay -
laştmnak vo sabit fiyat meaetcıliııl 
bir bal §eklinc bağlnmak UZCre aıAka. 
!ı voktıctlcrtn mu~larmdan mu. 
rekkep bir komisyon çnlışmnlarma 

öevam etmektedir. 
Hu.suşt şaıualaria devlet mUossese -

ıerilün Almnnyaya sip~ etUldcrl i. 
lt\ç, klmyevt maddc1er, makine ve 
makin aksamı ,.e yedek parçata.nn • 
dan :mUrokkep 1800 ton kadar it.bollt 
e§yası Bulgarratana geltn4ıUr. Bun • 
ıarm :ı;nkmda memleketimlr.o .sevkodi. 
ıeceğ\ haber verilmektedir. 

Şank şek 
Hin ıstana g tU 

(Baş tarafı 1 ncidc) 
?ıü:kümet re.W. ve başkumandanı 
mareşal Çan • Kay • Şek zevcesile 
birlikte hava yoluyla dün Delhlyc 
gelmiştir. Kendjsine ·u.mıay he· 
yetine men.sup ~1.iksek rütbeli su
baylar rcfnluıt etmektedir. Mare -
şsl Çan Kay .Şek. Htnd umumi va. 
l!slııın :misafiri olarak bil"kaç gUn 
Dclltlde ıkalac.ak , bs.sJruma.ndanlcı. 
Hint ve Çini alSkadar eden mesc. 
leleri gö~eccktir. Mareşalin 
Hintli önderlerle görilşmesi mub
temeldir. 

Dlln gece umumi vnli mııreŞa • 
lin F.ercfın~ bir z.iyafet vermi3 ve 
ııövlediği n•Jtukta deıni<ıtir ki: ''Bu 
tvplantr iki bUyük milletin sil.~h 
:ırkad:ıF-ltğmı mühfirlUyor. 800 mil 
yondan fazla. insan, yani ~·erytl -
:::Undı>ltf insanform Uçte biri bir • 
ıcrnıi.,c;tir . ., 

Mareşal cevabmda demiştir ki: 
·•MUhL'll ve c~iz bir mcVki ili -ta& edilmektedir, Buruı bat.iı.ktıkl:ır, cvcuoıınun ;\·arısını vasiye! cimi 

Ziraat Bnnltas1 fn.zla ekim ya • huluhnınkıodır. 
kauçuk ağaçlan ve gcnl§çe bir eaııa. l'~lara b:ınXnyıı ıncvcut borçl:ı.n. 
da ço!{ sık ormıı.nlıırla knplıdrr. Ja • nı nazarı itibara nlmsksızm kredi 
ponlnr karanlıktan lıtlfnde ederek vcrceektlr. Patates ekenlere de • 
çıkartma t§IJ:ıdc muvaffnk olmu~ınr • kar bnRın iki Hr:ı pdm verileeek 
dır. Japonlann yc:ıl tıık,iye aıdıkları \"~ bu mahsıılUn jdrakindc geri 8• 
cann dlllyo1·. Bu ts.ltdlrde taarruzları lmmryncnktır. y ctiştirllecek bu 

.li'.~~aıt:J11••1!111•9;;i•&•ma111m-tliiill .. Mll!llBiiiiliU~iiii. ' . ı ederı kTVT.ıetll müttefikimiz ö. 
\~ıeril"a tarihinin en blı,rliı, vnka·· T k 11 meri': a :iinde n.n1 · lciroruz ki müşterek 

pUskQrtUlebilecekUr. ~ahsullcr rliğcrleri gibi toprak o. 
Japon tayyareler! dün :aatavya 'e ı l tarefmdan satın nlınacıı.ktıt 

clvannn da hUcum etmlşlerd!r. S>orab • Baıweki liınizin bı.ı tsmimi m~m
Yıı. lizerlndc UQ Japon tayynrel!l dOşl.L ıekette ldıu,., i'ınıir ve memurlan
tillmU~Uir. somatr ac;-ının şımalln. na ve blltlin çlftçive mühim var;: .. 
<le Japonların bıı.fi! .cşl! tıınllyetıeıi f eler vermektedir. l\fomleketfn 

mcnfe.:ıti b~ımmdan ynprlac.ak 
<1evam cıtımkted.r. birgok ifj}erln ba§tnda ekimi ıı.rt .. 

Filıplnierdc Kavltc tw-ıştnda. ı;l2ll tırm k g~l."llaktcdh. 
JaPon batar,· .. • rmdan Amerıkan mcv Ttımimde r'ftri lin pulluk u~ 
tı1crıne at.eı cdrnıerln buııarı bulun.

1 

r!emirl gibi ihtıynçhınntn d:ıt
1 

za • 
• u,. top ateşine tutuımıı .. tur. Birçok Manm int.kanlan içinde hUkümet. 
tam leaootı r J<nydcdılml~tir. çc tedarik edilmekte olduğu bil-

dirllrnektect· ç· . 
ı .1 • ı.r. ıftçıye ucuz pul • 
U.ı( ~e UÇ <l • • 

ki hazırlık! e~rı temini yolunda
;:., . . ~r ılerlcm'6 . demir tc
~ .. rık edılm . ve irruıı· t bll 
r.ilmt .. tir 8 8 c S'e • . . 
~u vazlyct.~c :raz eklıninin arta· 

cagı ve bugünk{i dn-·- 1 . d - , · ~ ....... çın t' 
Mırlık ;ı;s.lmırııcağı muhakk kt 
B··ıtı .... d 3 • ır. u n Ylhu ll{'lar, hakiki bit 

h?rp yap~kt~ olduklnnn:ı ınan::ı 
bilirler. ÇunkU hugtinkU harpler 
yalnız ve sadece muharebe mc:y 
fümlarında değil :ı:~::ni uunanda"° 
t.a.rladn d3 kP..zr.nılm:ı.ktn \'e keybc 
rlilmC'ktcdir. Bütlin yurdda~Jar bu 
iınyati nokt.ayr göz6nündc tutma. 
!rdrrlar. 

•• . ~.. c m .. ıı. or as rnun :o11ı. ı .. 1 d ı · 
t..rln muh:ıreucsi... nenin en btil lil< harp ,." n~k filmi... · 

1
, du~:.ı.nb!ı H~7:1"°~~ lç ? os~ ugumğ.uzzu 

,.ı;> ı~ r"6ımı.zı c«ırgcmıycce ı .,. 
T l] R K Ç E United Pres:! muhaıbiri bu ziyn-

relin mihvere ltareı mUcadeie için 
btrleşmiş olan bUyUk de\•lc-tler o

JerO TmlO 'r.ıc;mdalti cıamim! inancı göstcrd·
pr.i. arnda anla~mazl k oldu{;'ll 
rr..kkıncla nıı.zi prcpaenndası tanı
f:r.dan çıkarılan baberleri yal:ınlR
cH'mr bildh"ln<'ktcfür. 

RESTON FORSTER ... ELEN DREW... • 
RA.LPI-1 MORGAN 

l>lK"-.\'l: tık " ıtefn u!ıruk H 1.lki )erlilerlc S,,-C\TllM munzuun mm 
ıo binler.~ nsker•.• l"U:ı:binlerce lira Uo yaratılan !lah ııer •.. 

BU PERŞE BE 
AKŞA ~i sinemasında 

---~~--;-::-
Amerikada idam usulü 

yeniden kondu 
\"a~l-ıı;ton, 10 (J\ .) - RUZ'\'Clt. 

bir emırnamc nc:rcderek harbin d 
, :ımt rıtlJd.-tıncc h:ırp dı\'ıını tn•u 
f :ıdan telam ct:Z" .. , vcrtımesı uauıuru 

tckrnr te&Jı etmbtlr. 
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(GueWnHn blrlııct •J'fwDcla l • Llae mezunu bir genç, hergQıl a. 
bafl.dr yaamdak.l tarlb çerçeveaa kupo at 19.2f arumda berhangt bir lftle 
aUe bir~ rönderllecektlr.) çalışmak istemektedir. < A,B. 657) rem 
EVLENl\lE TEKLİFLEIU, lŞ ARA zine müracaat. 
HA, lŞ VERHE, ALDI, SA.TiM • •rkek c;&lll&§ın, gömlek, kadm 
C'lbl ticari mahlyt'tl lıalz olqııyan kö. dikişi bilen, terzilik yapmı§ bir bayan 
çök Ulalar parasız nP~rolunnr. l§ aramaktadır. (Çalııırun) remzine 

Evlenme tekli ileri: müracaat 
• Ya§ 26, kumral, uzun boylu, lçkl 

ve kumarla alAkası olmıJ. an. devlet 
müessesesinde 100 Ura. maaşlı, aynca 
dUkkAnmdan ve evinden 25 lira ge. 
llrt olan bir bay 20.30 yaşmda kn: 
veya dul bir bayanla evlenmek iste. 
mektedlr. Tip mevzuubaha değildir. 

Fotoğrafla (Akau) remzine mUraca _ 
at • 141 

• Yq 35, boy 160, kilo 75, oldukça 
gU.zel, n l§lerlni 1yt bllen dul bir ba. 
yan, 40.ISO J.-a~ılarmda namuelu bir bay 
la evlenmek tııtemektedlr. (N. 10) rem 
zlDe mUracaat. 1•2 

lı oe işçı arıyanlar 

• Lise mezunu, askerlikle alt.kası 
olmıyan bir genç ~.ım veya hUIUSl 
mUesaeselerde ıı aramaktadır ( A . 
N,0,) remzlnt' muracaat. 

• ıs Ya§ında, mail vaziyetinin bo. 
ıukluğu yU.r.Unden orta 0Çe kadar o. 
kumuş bir genç reaml veya hususi 
müesseselerde veya ticarethanelerde 
bir 1f aramaktadır (İ.R.K.K.) remzine 
müracaat. 

• 20 yaoınaa man vaziyetinin bo • 
zukluğu yüzünden ııae aon emıftan 
aynlınl§, bir gene;, herhangi bir mu • 
esaeııede aabahtan akpına kadar c;a. 
ı.ı,mak istemektedir. (O.H.A.) remzi. 
ne müracaat. 

'R A ,B E 'R - Aqatıı ~ 

19 Faaıl heyeti, 19.30 Kemleket aaat 
ayar:r, ajana haberleri, 19.45 KonU§ma 
19.55 Fasıl heyet!, 20,llS Radyo gaze. 
tesi, 20,45 Çigan Romans ve dans1an, 
21 Ziraat takvlmi, 21.10 Şan 11<>lolan, 
21,30 Konuıma. 21.45 KlA.afk Ttırk mu 
zfğl, 22.30 Memleket saat ayarı, ajana 
haberlt'rl ve borsalar, 22.415 Dans rnu_ 
ziği (Pi.), 22,55 Yarınki program v.ı 
kapanıı .. Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

Nevral ii, Kırıklık ve Botun Ağrıları Derhal Keser 
icabında Günde 3 ~ Alınabilir. Her Yerde Pullu ~utuları lararla lateyiniz. 

Devlet Limanları lıletme Umum MüclürlüğünJen: 

Mer'i İstanbul, lzmır, Trabzon, İskenderun liman iıletmc tarifelerinin 
llcret cetvelleri tadil oıunmuıtur. ltbu tadilAtın 115 §Ubat 942 tarihinden 
itibaren tatbik olunacağı il&.n olunur, (2072) 

Emlak ve Eytam Banlraından: 
Esaa No. MevkU ve elul 

2SOS 

2820 

Eminönü Çarft mahallesi, Kürkc;Wt'r ç&r§ı.ııı patt& 
8, ada •83, parsel 6, kapı eski yeni 2• No. lı 23 
lııl2 kagir dUkklnm 3/5 hissesi. 812.-

• Dolgun maa§la lyl bir torna usta. 
• aranıyor. Fuatpap caddesi (Kazı:.n. 
cılar) 60 No. çelllcl§ atölyesi, Barba. 
rocıa müracaat. 

• Yüksek tahs\llne devam edebilme. " 
el fc;in, Çalı§mak mecburiyetinde olan , 
blr genç herhangl bir ııte ~lı§mak 

lstemektedlr. (Doğru 41) remzme aıU 

' . - . ~ ... , . - . .. 
,... .. ~ ' ·, . ..,,. . . 

2879 

Beyoğlu Halı\aktLrgazl mahallesi, Şafak aokalı 

pafta 63, ada. 679, parsel f9 kapı eski 13 Mük. yeni 
73 No. lı 119,30 M2 klglr evln 1/8 hlssesi 
EminönU Dayahatun mahallesi Yaldız han tı.at kat 
pafta 160, ada 630 kapı 16 No.lı M lııl2 k,lgir Oda 
EminönU ÇarJı mahallesi, Yağlıkçılar e&ddeııl, Aıs. 

1161.-

• DUkkAnda durmak üzere iş bUir 
tezgt.ııtar arıyorum. 1stiyenlcrtn Bey. 
otiund& lstiklAl caddesinde Çıçek so. 
kagında 4 numarada elektrik ve radyo 
tamırcllıt Numana mUracaatıan 

• İlkmektep beşine[ amıtına kadar 
tamU görmll§ genç lkl bayan ream1 ve 
ya husus1 herhangi bir daire, ticaret. 
hane veya evlerde çalı§mıık üzere ı., a. 
ramaktadırlar. Ferlk!Sy, batı caddesi 
67 No. da Havva Nurseren adreal.ne 
mUracaat. 

• Öğleye kadar ba.§ka yerde çalışıp 
ta, öğleden sonra bot kalan bir dak. 
tno baya lhUyaç vardır. lstıyenlerln 

Taksim Meşellk sokak Ferah apart 2. 
No. ya saat 3 Ue 6 arasında milrucaııti 

• Türkçe, tra:ı:ıaızca, almanca ve 
daktno bllen bir gene; 1§ aramaktadrr. 
(Hügo) remzine mUracaat, 

• Türkçe, almanca (steno daktilo) 
tdlen ecnebi bir bayan iş aramakta • 
dır, (Oto) remzine müracaat. 

• 19 ya§mda, orta Uc;e devam eden 
bir genç, mail vazlyetınln bozuklu_ 
tu )•UzUnden, hergUn sııat U ile ,)O&. 
nuunda c;alı§mak istemektedir. (H.A.) 
remzine müracaat. 

• Lise mevzunu, daktilo ve eeki ya_ 
zryı bilen, askerllkl1ı alA.kast olmıyan 
blr genç, taşra ve lstanbulda huaual 
veıa: resmi bir mUeueaede lf aramak. 
tadı:;. (11', 2869) remzme mcı-t.. 

• LIAD dersleri zayıl olup da ça. 
lı§makta gUçlUk çeken orta ve liae ta. 
lebelerhııe Kolejli blr Ttırk km tara.. 
tmdan gayet ucuz tlyat1a n çok ko. 
ıay bir metodla 1nglllzce ve tııuı.mxa 

•dersleri verilir. (Gençrehber) remzine 
mOracnat. 

• 21 yaomda tahBlli orta, IYi daktno 
ve biraz da eski yazılan bilen bir ba. 
yan herhangi bir muesaesede daktno 
J§lerlnde çalıomak istemektedir. Ad -
res: Üsküdar Sel!msız batlıbahçe No. 
D d& Emine vasıtasile Fatma. 

• Liaen1n ten kıBmmdan mezun 
muhtelli orta okullarda öğretmenlik 
yapml§. yUksek tahsUine devam eden 
bir genç; ücretsiz olmak tlzere riya. 
ziye, almanca derslerlnl deneme ola.. 
rak vermek ı.st.emektedlr. (H.A.) rem. 
zlne müracaat. 

• 16 yqmda, orta 3 te okuyan, bir 
cezıç, mail vazlyeUnln bozukluğu yU. 
ztlnden herhangi bir l§te öğleden son. 
ra çalışmak tstemekt dlr. (M, Fakir 

'25) remzine mllracaat. 
• Llae mezunu b r bay, huauııt mn.. 

eaııeselerde kAUpUk, muhasiplik ve bu 
na benzer btr ttı aramaktadır. Riya_ 
ziyesl Jruvvetıldlr. (E,Y.) remzine 
mUracaat. 

• Ticaret 11.ses!nin • UncU smıtma 
devam eden bir genç, herhangı bir 
müeımeeede, hesap, muhasebe, ve \•ez. 
ne l§lerlnde saat 15 ten 20 ye kadar 
az; blr UcreUc c;alı~ak l.stcmektedir. 
(İ.lıl.0) remzine müracaat. 

·-23· 
Smyoı _'Uç::t1.inh~ ya!nrz başına 

gezinti yapmrut istcd!~i öğrenildi· 
ği zaman, ye>l.culıır, kendisini bu 
f~dcn vnzgcçirme-k · ... ın c;:ok uğ 
:raşnuşlar fnl:ct 1:1r tUrlil muvaf. 
fıı.lt o?.a.m~r !ardı. Sinyor R 'çetti 
b.UtUn rlc:ılara 'rağmen olduk~!\ 
ucuza bir otcm-::i'.:ıil J·lralarnı§ ve 
ynlruz ba.:;:na r.eyaha.t ftkrinden 
\'azgC9IJlem.\şti. 

Hcrglll Puvaro ile madam Alcı• 
ton konuşu~or1 nrd1. 

- Madam Doyl'un dilnkii se • 
vincinin iyiliğe alA.met olmııdığ!nı 
söylüyordunuz madam. Bu Eözlerl, 
madam Doyl'un müthiş b'r ölüm· 
den kurtuhr>Mmdan. bir gün ev • 

racaat. 

Alclırınu: 
Afatıd8 remlzlt'rl yazılı olaa o. 

kuyucularmuı:m oamlanıuı ceıen 

mektuplan idarebanemlzdaa (par.ar 
lan 11artc) toergüa •llMtaa ötleya. 
kadar .e saat 11 dr.n IODta aldııma

lan. 
(!4. ELKAR) (Franauca derat) (Ş.) 

(E.Ş. 1202) (Zaran) (GUI) (T.N.) J 

(Vatan 551 IM,K. 1221 (GUI yaprafı) ı 
(A. 5) (}o', K. M. 9) (Saat) 

(Tllrkekul) (Yarar) (F.G.D.) (H.N) 

1 
(F.Z. 83) (0.P.K. 2072) (M.K.A) 
,(A.Ahmetı (0.K) (Nadide) (Akta. 
tay) (T,R.B.) <Mehm~t 86) (G. Mine) 
(PJ. 2•> (S.B, 12) <Y. Akm) (l..eman 
Y.) (Denk) (Şevki Şen) (Bahar 
ç:çefl l) (lş 46) (AkyUz) (İııcf) 

(35 Aydoğan) (Göl) (İmren) (lfık) 
(Güneylinin denizci.si) (0.8.) (N, f.97) 
(R.K. 14) (şere.nt kız) (N. 28) 
(TUrgut) (Y.Ş.) (26 Sedef) (R.P. 35) 

A .B. 84) (B.A, 32) (AB.Temtzkalp) 
-(Çlı§kan A-kamel) (lıl. Akçay) (G.K) 
(Çankaya Kemal) 

A.ÇIK KONUŞMA: 
Bayan (C.D. 12) ye: 8arth adreatnlz 

bulunmadrfı için llAmms DefNdUme • 

dl. 
ı;ıa12an Emre) reınzııe me1mlp yua11 

bayana: Sarih adremıtz olmadrtr için 
lll.mlUa nqredllemedi. Adreabllzi blJ. 
dinnenl.z lA.zmıdtr. 

Tllrk mekteplerinde okumUf, 
Lise bitirmiş, franmıca bilen 

ısı mı 
ABANITOB 

Talipler Kazlıçc,mede Kemucat 
Santral Ltd. ŞU. ne muracaat 

I etmeleri • 

işçi ahnıyor 
MaTmaTa Füm Stüdyosu 

Muhtelit iflerde yetıotlrtlmek U.. 
zere dört Ttırk genel alınacaktır. 

Taliplerin yqı 17 yi tecavtu etme. 
ml§, en az ortamektep tahaill gör. 
mil§ oımuı ve hllanü ball bakkmda 
polisten ve•lka geUrmut lA.zımdır. 
Beyoğlu Bursa aokak No. 40 

Sehir Tiyatrosunun 

1 
IJILUI IU8lıl1N DA 
Aqam 20.ao da 

Ri!zgar 
~ıınce 

Yalanda PARA 

ve! söylemiş bulunmanız, daha 
doğrusu l:ıöyle garip bir kehanet 
göstermeniı biraz tuhaf defil mi': 

Hafiyenin bu sözleri madam A. 
lertorıu titretti. 

- Az kaldı fecf bir şektıde e-o 
::iliyordu .. 

n:ye cevıq> verdi. Siz de taşı 
küçük zenci çocuiklarmm yuvar • 
ladığun :zan.nediyonsunuz değil 
mi? Bu çocukl::ı.nn hemen her 
günkü oyunlan budur. Tepelerir..• 
den taşlar yuvarlarbr. Fakat hiç 
bir uıman bir kASUan, kötü ni • 
;:ı.etleri yo!ttur. 

Hergül Puvaronu.n ecal ve göz
leri ııtiphe doluydu. 

- KimbUir madam .. 
Ileüı ve <ler'.h:ıl mevzu değiştir

di. Mo.jork adıuım:re.n bahsetmeğe 
ve rnada.rr. Alcrtone. bu gllzel ls. 
panyol adası ha.1-Jcmd.a 8U9ller sor 
mağa b.'.ışla.dı. 

GünUn mühim bir lnsmı bu §€;• 
Jtlldc yollarda gtçlp de b'1Uln yo!
culnr Kamıı.k gerrıb'nde toplandilı:• 
18.1'1 zaman Linet Doyl bir hayret 
J:idaaı kopamıiltan kendini ala • 

TURKiYE iŞ BANKASI 
l9U llULUlh•llil&Kl 

ICü~ Taıarruf ı adı9t 2000 LlnJıJıı - 2000.- Ura 

Heaaplan 1 • ıooo • - aooo- • 
1 • 1llO • -1600.-

IMt l1nlAMtYz P1ANJ 1 • l500 • - 1600- • 
10 • ZDO .. - 2500.- • K.qtoa.BB: 1 ~ • 40 • 100 .. - tOOO.- • 

Jlayg. 1 A,.__ 1 ika llO .. llO • - 2500.- • 
altefrtD tartlılerbule 200 • 2D • - 6000,- .. 

,..,.ırr 200 • 10 - 2000.-

_____________ _;_ __ ----

De.let De..U..,.ollan ye ÜM&ala" l,a.ı .. u: 
Ut11•• idareei ilaala .. 

lluhammea bedeli (7000! Ura otan ikl ad~t be~in motörJU aeyyar etek 
trlkll kaynak cihazı (26.:Z.942) pereembe gUnU saat (15.30) on be§ buc;ı:kta 
Hayda.rpqa gar blnuı dahilindeki komisyon tara.fmdan kapalı zart usulile 
satın alınacaktır, 

Bu l§'8 girmek iltıyenlerin (1525) Ur&lık muvakkat teminat, kanunun ta 
y1n etUğt veatkal&rla teklltlerlnl muhtevi zartıannı aynı gün saat (14,SO> 
on ~rt otuza kadar komisyon reiBUğlne vermeler! lA.zmıdtr. 

Bu lte aıt p.rtnameler komilyondall parasız olarak dağıtılmaktadır, 
(2116) 

m.edı. 
- Bana bir telgraf, ne mllna

t'ebct ! .. 
Ve yolcula.nn mektupalrı konu. 

lan gözlerden btrlnde duran tel • 
grafı aldı. Açtı, gözleri büyüye • 
cek okudu: 

- Hayret, hayret.. dedi. Ben 
bundan hiçbir eey anlamıyorum. 
Patates, pancar yazıyor. Bu c!a 
ııe demek Simon? .. 

Simon telgraf ta ne yazılı oldu· 
ğunu okumak için kans·nm omwru 
Uzer:nden baktı, fakat tam o sıra• 
da Riçetti asabi bir sesle aralan... 
na kanştc: 

- Pardon, dedi. Bu telgraf be
nim. 

Ve sert bir bakışla telgrafı v. 
net Doyl'un elinden aldı. Neye 
nğradığıru anlıyamıyan Linet ko. 
camna: 

-,- Nekadar da aptalım, dedi. 
Meğer tel.grafm Uze.rinde Ridge
vay değil, Riçetti yazzyormuş .•• 

&nn artrk lmnlm Rlgcdvay 
<ta .dE'ğ;ı, Doy!.. Bu efendiden gi ~ 
d'P af ditcme:ıt;A 

Ve gemL'"lin kıç taratma doğru 
ilerliyen arlteologun arkasrndan 
yllrUdU. Yanma yaklaştığı za.ı.1an: 

- Beni affetmenizi rica edece• 
ğim mösyö, de<II. Hata evlenmez. 
cen öneeki aile i.snilmln Ridgevay 
oluşundan ileri geldi. 

Sustu ve duds.klarmda ta.Uı bir 
tebossüınle Sinyor Riçettinin vere 
ceği tatlı cea.vbr bekledi. Fakat 
Riçetti hiç de oralı değildi. Biliı. • 
k.is k~larnıı çattı: 

- İsmi yanl·!:! okumak ~lbl bfr 
hatayt ben ko!:ıul edemed m. ma.. 
dam. dedi. Bu 2lbl diJtlcatsizlikler 
lıicbir zams.n affcdılmez. 

Lint!t b•J ı;ckilde bir karşılığa 
alışık olmad•ğı idn kızardı, du . 
da!dannı ısırdı, hiçbir cevap ver
meden döndii ve uzaklaştT. Koca
sm'"ll yanına gelince: 

- Bu ncrlf konu~ulacak adam 
değilmiş, dedi. Ve va.kayt anlat• 
tı. Kocası Simoh : 

- Bu artık dUşllnmeye bile 
de~z sevgilim, dedi. Herkesin 
nPzakt?ti kendisine. Haydi gel gt. 
dip çok sevdiğin 1U fildişi t.imeahı 

2912 

3052 

3181 
3184 

8186 

. 
x 3191 

X 81H 

x S389 

1-t78 

S481 

3627 

3678 

3788 

3964 

4085 

tarcı han alt kat, pafta 141, ada 2812, paneı 103, 
)tapı eaki 30 yeni 2• No. lı 24 lıl2 oda 
Beyoğlu BillbUl maballeal, Tenekecı• aokağı, pafta 
tı, ada 570, parsel 10, kapı eski 7,9 yeni 9 No. lı 

4' lıl2 arsa 
Yenlkapı Yalı mahalleai, Dawtpaşa iskeleai sokağı 
patta 21'0, 1118, parsel 10, kapı caki yeni 3 No. lı 

106 K2 arsa 
Bakırköy tnclrli çı!Ulti 3,•,5 No, lı 57•,17 lıl2 arsa 
Beyoğ-1u I~alyonoukulluğu mahallesi KornJ§çl sokağı 
pa!tıı. 19 ada 452, parsel 31, kapı eski yeni 15, taj 45 
No. 1ı · ı11 M2 ara& • 
Beyoğlu Kalyoncukullufu mahallesi Akkiraz sokağ'T, 
pafta. 18, ad:ı H7, parsel 28 kapı eski •8, yenı f5 
No. lı 25 M2 ki.gir ev 
Sarıyer • YenlkıS"yı· Panaıya mahallesi, eski Kaka. 
vıa, yeni Kakule sokağı kapt eski 13, yeni 31 No.lı 
tahminen 378 M2 arsa 
8anyer, Yenlköy Ayantkola mahallesi, Kerest~ci 

sokafı kapı eıkJ 17 yen[ 25 No. lı tahminen 70 M2 
araa e 
Sarıyer • Bllyükdere, .. kJ Bayır, yeni Hanc;:erli ao. 
katı, kapı eakl Gl ınük. yenl 19 No. lı M, 62 M2 ev 
Kadıköy • Osmanağa maballeal, Süleymanpa§& ııo. 

kağı, pafta 12, ada •5, parael 15, kapı eski 22 mllk, 
yenJ 3, 3/1 No. lJ f2,50 M2 araa ve kulübe. 
Kadıköy Rasfmpap. mahallesi, Mlsakımllli sokağı, 

pafta. •9, ada' 257. parsel '6 kapı eski •6 mUk. yeni 
81 No. lt 71,50 M2 araa 
Kuzguncuk eskl çarp, yenl J>8.f& lima.nma cad. kapı 
Mkt ıu, J9Dl JııU No, b ah 112 abllhane arauı 

Fatih At!lt&!l Pllf& mahalleat • ÇUkurbostan $0kağt, 
eski f8, yeni 1,8 No.lı tahminen 163 M2 arsa 
Beyoğlu Hasköy kiremitçi • Keçeci piri mahalleai 
eai<i cami altı, yenl Haaköy camii sokafı eskl yeni 
'7 No. it tahminen 16 lıl2 berber gediğinden mUnka. 
llp dükk&n 
Fa~ • Balat, Hacı ısa m&balleai mahkeme altı ao. 
kağı eıkl 80 No. lı tahınlnCf 40 lııl2 ev 
Fatih Yediku~e. Klrahor mahallesl §lpan Ohannea 
sokağı, ı No.ıı 172,36 M2 arsa 
Eminönü • Çar§ı mahallesi, Kuyumcular caddest pat. 
ta 7, ada 2763, paracı 61 kapt eski 3 yenl 3 No. ıı. 
2 M2 kA.glr dllkkln 
üsicUdar Scıı1ml All efendi ma.hallesı seıA.mııız cad. 
desi ve sııaııtar bahçesi ııokafı eski 814, 316, 318, 3 
yeni 278, 280, :!82, 3 numaralı tahminen 503 M2 3 
dUltltA.n, hane ve d~p::ınun 1/2 blm:est "Tapu senedL 
ne nıı.znran 814 No. 1ı tUtUncU gediğinden mUnkalip 
dUkltl\n, 816 No: lı gazino ve derununda mwıtakar 
berber gediğinden münkallp dükkA.n ve 318 No. lı 

bill gedik kasap dUkkA.nı ve 3 No. lı evvelve ev 
ılmdi arsanın tamamlan 16 hi1111e ttlbarlle sekizer 

700.-

200.-

220.-

210.-
230,-

1650.-

210,-

949.-

f25,-

710.-

972.-

815.-

400.-

1600.-

690,-

'20.-

h.sseıerı, 632.-
Yuk&rd& adreai ve tatsiltı yazılı gayrimenkuller petin para ile ve açıl< 

arttı:-ma wıu1,1c satılacaktır. 

Müzayedeye tıtlrak edecekler mukadder kıymeUn yüzde onu nisbeUJ1 
de teminat yatırmaları lfwmdrr. 

İhale 16.2.9•2 pıızartesl gUnU aaat ondadır. Satıı eımasmda wrııerı 
bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde teminat akc;eai derhal artt.ırıL. 
mrya.rak ihale ldm!.n uhdcsfne ıcra e4lllrae teminat akQeai ona ılunal etUri· 

ıecektlr. 

İIJteklileri.n teminat akçesi, nüfus tezkeresi ve üç kıta tototrdıa bit· 
Ukte bildirilen gün ve saate kadar §Ubemlz Emll!t aervialne gelmeleri. 

NOT: 
x tşo.rctıt gayrimenkullerin ihalesi umum müdUrlllğUn tuvibine arse· 

dildikten sonra yapılncnlttır. < 915.686) 

11eyredelim. 
Ve kan koca 911.Mle indiler ... 
s ·mon Doy! Ue kan8mI g<5zlerl· 

le takip eden hafiye, arkasmda 
birisinin göğila geçirdiğini duydu, 
döndü baktı. Jakelin dö Bclfonı 
gördtt'. G~ kızın gilzel yUztınde 
neşeden eser yoktu. Yüz hatla • 
rmd& derin bir acı göze çarpıyor. 
Ju. 

_ Arllk onlan mevcudiyetim 
ne rahatsu etmıyor. Benden çÔk 
JtuvVeUi onlar, Ben onle.rnı ya • 
ı::mda hiçb:r şey ifade et.mivorum. 

Diye mırrldandJ. Elleri Utriyor
du. Hafiye yaldqtı: 

- Matmazel. .. 
Ocdi. Fakat ~nç lm derhal aö• 

zllııil kesti : 
- Çok geç artık... Dedi. Tav. 

slyelerliıiz hiçbir ilJe yanmıyor. 
A ldanmaym mösyö, ~ bu yol • 
cuhığa iıjtirü etmiyec•tım. Fa. 
Jai.t artık d&ımeğe iinlfAn YQk. So.. 
Dtma kadar gid~ğki\. Kararımı 
:verdim, sıu:.detlerinf muhakkak 
boza:cağun. Bilmem Slmıoınu öldü• 
rebiHr miyim? • · 

Ve Jake?in dö Belfor bunlar1 
ooylcdiktcn sonra uzaltlaştı. Gen( 
km b'r an Me g&den kaybetnı!
ren hafiye. omuzuna bir elin cıo'* 
kunduğunu hlMCtti ve arkuındıJ 
~le iyi tanıdığı bir aeeln: 

- Güzel dostunuz bugün birsi 
tclA.şh görüniiyor mij,yö Puvaro·· 
dcdi{:'İlli. duydu. Hafiye ar~ 
döndü w karşısında çok eski bit 
dMtunu görüğil iç;n ytlz hatları 
~nuni<yetle gerili: 

- Merhaha kolonel, dedt. Na • 
aılsmız?.. J 

Ha.ffyenlu kolonell dediği yaoJ 
yUzH1 adam gUldU. 

- Be.na burada rutlıyaea~ 
zı hiç de mnnetmiyorduııuz GD' 

mi? .• 
.De<ti., Hergill Puvaro, "'son de!" 

clarak ona bir sene evvel, J.AO tJ
drada kolonel Raata ra&tlaınJI · 
O gtlD ikisi de ev 88.hibJniıı öl~! 
ı.ıe neticelenen garip eerareıı' 
Mr ziyafete da'·et ediJmj,ılerdJ. 

(Devamı ,..,) 

,.. 


