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Elektrik ve 
Havaoazı 
Tasarrufu için 

Yuan: Hüaeyİn Cahil Yalçın l 

Ha\'agazİ sarfiyatmı azaltmak 
lcln günün muayyen saatlerinde 
ceııeyaam keıi1lm i düşünUldüğü 
~hl elektrik sa.rfiyatmın 'da tah.. 
didine hitmet edecek tedbirlerin 
&ra.'tınlmakta olduğunu 2azeteler 
Yazdı. Mütehassıslarm bulablle. 
cekleri tarelerin ~'anı.sıra, aklımıza 
gelen bir mUt.aleayı, belki bir fay. 
da temin eder mülihua.slle, §imdi. 
den ortaya atmayı müna.cılp gör. ı 
clük. 

C:ünkii el~k sarfiyatını ek
slltni~in ne suretle kabil ola.cağı. 
Ilı &.raf~ken ~ıldan ~ec;Uğl bil
dlrU !!. t.arLlar arasmds bu bizlnı 
dı ~lııuıttğiimttzden hahseıUldiğln 
t'.esadüt etmemi!J bulunuyoruz, e 

ı·~r elektrik oercyanı da günibt 
--.. yyen saatlerinde kes"lmek yo 

tat.alaeak oluna -
mahzaiian bis5ee1 ~un birçok 
hakb :nkf& ..... HnıeKutden ve 

Yeo..n:J"e meydan ıl 
sından kor"Jianm. J<:lektrtii :uı::: 
rlk vasıta olarak t ürlU tUrlU l§le.r: 
de pek ı:ok sarfediyoruz. Bu lıııttıı .. 
1illd muayyen !laatlere hasre~ 
muayyen saatlerde ona fa.sıla ver 
mek kolay değildir. D'r tar.at~ 
ha\agazini .kıstığımız gibi diğer 
taraftan elektrik cereyanmı da ke. 
SeJ"S~ bhı:ok l&ler muattal kala -
caktır. Bu yüzden huRnle gelecek 
zarar elektrik cereyanından elde 
"dilecek lst1rııdeyi fa:zlastıe geı:e • 
''4:iiııde 5Uphe yoktur. Hanga.zi • , 
nın Yakılmasını muayyen zama.ııJa.. 
ra hasretmek ameli sa:Jıada ne la!. 
dar fayda temın etti, bilmiyorum. 
Ç'Uukü henüz resmi rakamlar nes
rolonmacıı. Fakat bu yüzden bU. 
Ylik \"e faydalı islerin, lstihsalatm 
geri kaldığını zannetmiyorum. lla.L 
bu.Jd elektriği iyi bir tarzda tahdid 
;;:;:

0

1 bulmazsak birçok sınai u. 
k ka~ ere sekt~ vereceğimizden 

or nm. 
Elektrik sarfl~atnıda azami bir 

iktısat temin ~ebllmek l!;in şu ça .. 
re aklnnna gelıyor: 

Elc'ktrlk idaresi her abonenin 
ne kadar sarfiyat yaptığını elinde
ld ka:\·ıtlnrla pekala bilir. tı;t.e bu 
raka~lar üzerinde tetlılk yaparak 
her aboneye yüzde k~ nisbctlnde 
hlr tasarruf ,'aZlfl'si ylik~mek ka. 
hll olıı.caj:;"I arastırıl01~lıdır, Bazı 
boneler \'ardır ki esasen 1\Uç\ik 

ampuller kullanarnl< pek az elek. 
t rik yakarlar, t~unlnrın sar~ynhnı 
ıneselfı yn.n :\ nnya iııdirmege im. 
itin yokt ur. Jo"ııkat baZT apartman • 
lar ''e e\"lt'r \'ard•r ki çok elektrl'k 
Yakarlar. Bunlarda belkide yüzde 
elli bir fasarruf temin edilmesi ka
bildir. Elektrikle isleyen mak"ne • 
ler tilerinden ne kadar ta arruf 
-gtn'rbnel'e:;.i f\yrJ<"!\ d8~nt\lm .. 1'-
1lir, \"imli ı'lört s".'lnt t e üç ekip ile 
<'alı abilcn fabriknlat' nrsa. bun 'ar 
4a elddi blr tasarruf beklemek ha. 

Singapur 
düşmek 

O zere 
ıngilizler 

A dada her 
şeyi tahrip 

ediyor 

YAG ve BENZiN 
DEPOLARI 
YANIYOR 

l apon llanetıerl 
Şebrın dış mallat 
ıeıerlDe kadar 
yakla,tılar 

Aclaclaki dört hava meyda. 
nı ela Japonlara geçti 

YeniDelhi, 11 (A.A.) _ Singa
Jlurdan IJelenbir haberde deniliyor 
ki· s· kö. ~n~pur adasının batı ~imal 

1 :e~ındeki İngiliz kıtnları ''lam 
8 :ı.rıp alyase1ini'' tatbik etmekle, 

ya" ve benzin .a 1 mekted' 1 anııç arına ateş ver. 
ır er. 

1.ondra, • 11 ( A ;t') 
Singapur ad · · - (B.n.C.) 

asında şidd ıı· rebeler oluy e ı muha-or. Japon t 1 . 
mütemadiyen ik nyyare erı 

J> e hücumları 
pıyorlar. Kara kıtalar Y&-

ııı d ının lazyıkı 
dn çok nı;ır ır. Bu durum k 
d t .1. k t 1 nrşısın. a ngı ız ı n an Yeniden b" 

. . 1. k ır mü-
şahıt vnzıyc ın ç-0 ciddi ol<fu:ı... _ 1 . 1. ts"'nu 
soy cmış ır. 

Avu;;trıılyn kuv,·etJeri kumandanı 
general Rennet, Japon hoınbardı
mıın.uıın topçu ateşi oldu~unu söy. 
!emiştir. Bazan dakikada 100 ıner_ 
mi patladığı Jıôrülüyorrlu. 

M uhakem.elerine 
bugün mevkufen 

1 
başlanıyor 

General Gomeıe 
Fransız kara ve 
deniz yollarile 
yapılan yardım 
prote~to edilivor l--0ndra, 11 (A.A.) - B.B.C. A. 

merika d eniz kuvvetleri Hava.iden 
Yeni Zelindaya varmıştır. Gemi -
lcrden bb-.inde bulunaın bir gazete 
muha.bfri bunu b ildirmekte ve yol. 
da muhtelif yerlere takviye kıta • 

ı ~aarif cemiyeti eski reisi emniyeti suiis
tımaJ ve evrdta sahlekarhktan maznun 

Yllıll Alman 
llamyoaıarı Tanaı 

yollle Llbyaya 
glnderumı, 

1 lan çıka.nldığmı illve etmektedir. 
Muhabir diyor ki: 
"6500 kilometrelik seya.ha.ttcn 

sonra 6iyebilirlm ki Japonlar Pearl 
Harbour beskmı ile Amerikan do-

v.,ıncton, ıı (A.A.) - Zannedll. I naruna&mın ha'reketini akamete 
d fğlne göre, Llbyada Romeıe gönderi_ uğrataca.klarmı sa.nma;ltla aldan • 
len Fransız maıı harp malzemesi hak_ öılar. Ja.pon ibaskm.mdanberi gelip 
kında. Amlı al Leahy tarafından mare_ g~cn şeyleri .söyliyemem. Fakat 
şal Petene bir nota verllml§Ur. Hari. b\mu öğrendiği zaman her Amcri
clye naZJrlıfınııı Fransız kara ve de_ , k& vata.nda§t göğsünün kabardığı • 

Ankara, 11 (Ra11uai mahalıü.i. 

nı.lzden) - TUrk .Maarif Cemiyeti 
eski reisi Urfa mebueu Refet Oı • 
~enle yeğeni ve maa.rif koll•jinin 
t'eki vcme'1an ~ Ülgen halr.Jun. 
dül hazırlık Wılrikab bilınifUr. 
Refet 'Olgen emniyeti auiıiatbul n 
evrakta eahtekirhk, yeğeni 4e ..,_ 
u.1.yeti suiistimal maddesinden .nıaz 
n ım olarak AnkiLra uliye \l.çlbaıcU 
ceza mahkemesine verllmitlenli. 
Maznunların dunışmalarmm mev • 
!:ufen yapı\masma lilzum '6nuı.w. 
ğilnden Refet tngeiı ve yefen1 hak 
larmda cea muhakemeleri UılUlU 
kanun1imttı 104: Onct1 maddeelıı:ıc 
uyularğ <tün a.qam tevttr mn • 
zek:kereai .kesilmiş ve kendileri tev 
kif edilerek Ankara. umumt hapis -
haneeine göturlllmüşlerdir. MUha. 

Delhide 
Hintli kıtalar 

llaret al 
Çaa11ane11•1a 

Oal adea geçttıer 

Marqal, genaal V aoelle 
göriiftü 

Londla, ıı (A.A..) - mndWt&Dd& 
Yeni Deıhiye gelen Çin bqkumADdam 

1 

marepl Çankanek, çın ve HJndiltan 
ali.kadar eden meseleler baklanda gö. 
rtl§meler yapml'§ltır. Delhldeld kıtalar 
maref&lin teNıtine bir ıeçit i'e8mi yap 
mlflardlr. Tayni.1.1 bu sabah ~ttl. 
ti makalede diygr ki: 

"Bu ziyaret J'aponyaya k&l'Jt tıarP 
etrat.ejiainde l§bıtrllfl;iıbı esaalı ~
!erinden blrlnl tetkll ediygr. 

Çtn aakeri lhtlyacmm tesbltl ve Btr 
manya yolu hlÇ fUphe8lz görUfille<ıek 
ıııer arumdadlr. Çin Hlndfatant prk 
tan "1stnAya kar§ı koyuyor. GUntl yak.. 
ıapn mtıttefik kaqı taarruzund4 ÇlJl 
mllhlm blr rol oymyacaktır.,, 

Kare'8-1 dlln buraya gelen general 
Vavel ve Hind tnllllyetçlleri relal Neh
ru ile görtlfmil§ttlr. General vavel 
tekrar C&vaya dönmO§tOr. 

<Devamı S üncüde) nı duyacaktır." 

Bele&~ 

Ekim Sefer
• bertiği başladı 

kemelerine baglln eeat H de baflıl. 
n&caıktır. 

Yunaniıtana gidecek 

Milli Bankalar arasında bir 
sermaye ve iş birliği yapıllyo 

Dumlupınar 
vapurunda 
Baçall paketler. 

balada 

aa11amet bir plAn baZJrladı. Ba•velıll 
din banka mldlrlerJle gOrl,ttl 

.Ank&Ndan blldJrlldlğine ıöre bllkl)met zirai 18t.1hsa.U lkl misline çı. 
karacak bir plln hazırlllm1'tır. MJW bankalarda %iraat lleferberUğlol kolay 
laftırmek ve buından azami neticeler elde l'dllmeel için milmklbı olan her 

Yunaniet&Da :Kmla.ym ya.nbmla.. tefi yapacaJdardır. Tahnfuı edlldJğbıe. söre. zirai kalkmmamr7.da mtlhlm rol 
nm göttirmek üzere ytiklenmeJtte ı. oyoıyan Ziraat bankamız1n önümllzdekl mab9ol devreel l<-m tı.uırladıtr 
olan Dumhıpmar vapurunda evvel pl&nlar •1'8.4lınd& bankaca satm alınacak olan zirai mahfiUllerlmb.ln mahal. 
ki akşam gUmrlik muha.fıua me • Uncle teellm l'dllmesl 1Df'M.le8lnln de lııuhındotu umulmaktadır. 
murla.n gUmrllk koıntrolü.nden gec.;. Malümd!.lr ki ekser köylüler mü 
ınemiş 10 kadar paket Y8ıka4mıış- rı.e.ka.Ie yollarına uzak mmt.akalar-
1'1.nhr. lçleı:iıiide ihracı ga.Yrt mcm. da. bulunduklarından mallannı si • 
nu maddeler bulunan bu paketleri lolara teslim için Yesaiti nakliye 
gönde-mıek . İ&tiycnlerlc vapura tedarikinde gUçlUlc çc-kmekteler ve 
ookulma.tıma vaaıta olanlar halckın bu yilzden bQzı mahsul ziyaı vuku 
da tahkikat Y8.Pı:lnıalrtadır. • bulma:ktadır. Zannedildiğine göre, 

" , kabil olduğu nlsbette ~ mUşkü.li-

petrol Ye benz. ı·n .. tm önUmUzdeki mahsul devresinde 
hertaraf edilmesi.ne çalrşılacaktrr. 
Kem Cümhuriyet Merkez ve İş 

tevziatı Bn.n.kalariıe zirAAt Bankası f\.!Um. 
da bir sermaye \'e işbirliği esasla. 

Normal '8kllde nnm teshit edilmesi çok muhtemel 

d d~ 
898m ldlJOr Ba.şvekü Refik Saydalll, dün, 

Cilmhuriy•t Merkez Bankasile Zi • 
ls~nbul ~ DlÜdilrIUğU, petrol 

1 

raat ve 1ş Banka.lan umum müdür. 
tevzıat:;l 1>ir gU.n için durdurmlll'. lcrini Başvekaltcte kabul ederek 
tu. Be n tevzia.tnun durdurulma. ltendilerile bir se.at kadar görü§ • 

<Devanıı S tincUde) raüştür. 

T imoçenko 
kuvvetlerı 

Harkof a karşı 
baskıyı 

arttırdılar 
--0---

Kalinin civarında da fiJ. 
Jetli çarpıımalar olduğu 

bildiriliyor 

G.alatadaki. cinayet. 
nasıl işlendi ? 

Londra, 11 (A.A.) - Moskovn. 
dan alman haberler, Sovyetle.rin 
yeni muvaffakıyetlerini bildl.rmek· 
tedir. Merkez cephesinde Sovyct 
kuvvetleri yeni bir ilerlEme kay . 
dederek dört mc.skfın kasa.bny1 ge. 
ri almışla.rdtr. 

Kalenin civarında sWetli çar • 
prşmaln.r o'duğu ve Almanların, ye 
ni ihtiyat kuvvetleri öne sürmek 
nıecburiyet;in<le ka~Iklan bildiri!. 
mektcdir. 

ta olur. (Devam• s Unclide) ihtiYar helvacı beraber Yattığı katile arkasını .. ~=:~ ~'!:!.:.'7. ~~.:-::: oğdurmak istem~ş, katil de ihtiyarın 

Ecrlin kayna.klan, cenup kesi • 
minde Mareşal Timoçenko kuvvet. 
lcrinlıı Hat:kofa :karşı bSkıyı artır. 
il ıklarmı ve bu bb"lgede dört glln • 
denberi şiddetli çarpısmalar ecre. 
yan ettiğini itiraf eyelnrilJlerdir. 

~:\~-:u:::~;~·i~~ü~~~):~~ · gırtlag.,., ını sıkıp bogmuş 
olaa Varida.tı foğaltır, Halbaki 
ma.ksadJll lstJhlikten t a&an'Uf te - Dün ha.her verdiğ.irni G 1 tada- Vehbiye scrtmı oğmasmı söylemi§. 
mln etmek olduğu iddi& edi}'yor. ki cinayet.in, billhıre ~eden Vehbi bu işi ya~ken parm~klara-
ki Aynı prensip hna.gazl istibli • labkik:ıta göre ~Yle i§lendiğ" teP m ihtiyarın bogazma geçırerek 

nde de takip olunabilir ve her r. bit ed'lmiştlr: 1 
• l-.cndisini boğmul', sonra d!" aşağı. 

boneden, dahil olacağı ıımıfa göre Katil 24 Y8.§ında Su.phi ğl V h nakl kücilk kasadan 130 U.a çal . 
~117.de ş11 kadar nlııbet"nde bir ta- 1 bi, Galata.da Nec!ltibey ca':ıo~~e mış, kA<,:~ak istemiştir. . . • 
sarruf i~tenir. Bu suretle günün ~ 209 numarada helvacı 72 yaşında Fa.kat ka.pı içerden kı?tlldır. A.. 
her saahnde _hnagazbıi serbefit. İnebolulu Mehnıetle ötedenberi ta. ııa.htan bulamıyan .katil, kapıy! 
b~rakmak kabıldJr. Tayin edilen ı.ışm!l.k~dır. Helvacı Kasnnp~a k;rmak istem.iş, devnye gezen bek 
nısbette tasarruf Y&pouynca~ abo. I evi oldugu halde bazı geceler dUk_ <'tlel" bu gilı'ültilyU işiterek k~de 
neler tekerrürü takdlrtn41e bava • klnda yatmaktadır. VE1hbi evvelki l.Jeklemeğe btujla.ınışlardır. ~iha • 
~zinılen ve elekhlkten mahrum 

1 
akşam helvacı ile konuşmu§ ve ,·et Vehbi anahta.rrMehmedın ce • 

~ilirlerse ya.zedilecek tahdidat gece dükkanına gelerek ihtiyarla ·Jinde bulmu~. dıı~an ç:kmı~. fakat 
iı;in müessir bir müeyyid kuV\'et l lıe'l"S.ber üst kattaki odada :ratmır. hekçiler tarafından yakala'nnuştır. 
do bulunmUI olar. tir. Gecmı Mehmet. bir a.ralrk <Devamı s iinciide) Heh'&<'ıyı boğan \'ehbf 

MarcŞal . Timo.scnko, bu bölgede 
Alnıanla.r tarafından vUcude geli· 
rllen mayn tarlalarını temizlemek 
te ve ilerlemektedir. 

SOVYET TEBLtGt 
Mosko,·a, 11 (A.A.) - 1~ Şu -

ootta kuvvetlerimiz iJerlC!lllege de. 
vam e-tmi' ve birçok meskun yer. 
!eri .geri alm~lardır. 

9 Şubatta dört düşman uçağt 
ıfüşürlllınüştUr. 

ispanya Tanca 
bAdtıeı . Jıakkta11a 
b:r teblt~ ne .. retti 

O'azrsı 3 üncüde) 



HAYATTAN PARÇALAR 

Cehalet ve Sihhat 
Bütün mütehauuların bulunduğu yerlerde anlamcu:lığı . 

haatayı körükörüne bir tedavi ile iyi e!meğ': c'!1ı.mtak 
muuliyetli bir istir. işte halkın cahıl sevtyesıne ve man-

taliterine uyan bu hekimler mahdut. olma.'tla berab«. ma. 

YAZAN 

atteessül her tarafta nazarı dıkkatı celbedece~ kadar • 
mevcuttur. Her hekim çağnldığı hasttıY'! ,.gıtmek ve ~t- •• 

tikten sonra da ı.trrabı teakin 'eden ılaç oermek vmalesiılır 

DOKTOR RASİM J.XDASAL 
bir işıti?'. İşte h:ılkm calıll ~viye
sine ve mantalites1nc Uyaı\ bu he
:dmler mahdut olm:lkla beraber 
m.aa.ttceseüf her ta.rafta nazarı 
dikkati celbedecek kadar mevcut. 
tı.rr. Her hekim çağrıldığı hastaya. 
~tmek mecburiyetindedir ve git. 
tJJcten soru:a da 1stıra.bl teskin e . 
den bir ilac vermek vazifesidir. 
Ancak teşbfsiııi koyamadığı veya• 
hut ihtisası, ilmi vüs'ati haricin
de lı.ulduğu b:r hastaya da yardım 
9tmek vazifesile mUkelleftir. Bu 
da ona o ~ubede ehil olan diğer 
l;fr hekimi tavsiye etmek ve ica
b:nda bir konsill.Uısyonu yaptır • 
maJcttr. Hekimin içtiı:mai va.zi!eleri 
~oık büyük ve ktıdsaldır; çünkü 
fertle cemiyetin hayatiyle oyna • 
maktadır. Htikfimetin umumun sih 
hati.,,vle alQ..l{adar ma.ki1ll11an hayatı 
~tmak ve bi~k hastalı.lclan 

önlemek hususunda sarfett.Uderi 
gayretler ve kurulen gilzel :mUes
!;1.CSeler meyda.n<ladı:r. Ancak fert 
olarak idealist hekimi yalnız mek. 
tep ve tıb kita.plan yetiştiremez. 
tpokratın lriıdsi yenitrılıiıe bilıalt • 
kin sadık kalan hekimler pek çok
rnr; ve tababetin a.lelide bir ti • 
caretıe mukayese edilooılyceekleo
rini müdriktir. Buna :rağmen her 
;)'erde cahil halkla bazı ma.hdtıt 
lıclC.inler arasmda tees&üs eden 
iptidai ınantaliteyi ~ta.n ceha. • 
lettir; ve bunda iki ~ da it. 
~ etmek l!,r;mıdJr. Kim ne de~ 
se deıdn faziletli hekim, fıuiletli 
Jıa.Jkm hnldmlır. ÇünJ'U hekim de 
~~ri hırsla.nna çok defa b.ôldın 
olamIYan alellcle bir insandır. Bu 
insana mesleki p.zlf~ bllıakldn 
yaptı~ ve onu yUkseltecek o.. 
lan mensup olduğu cemiyetidir. 

Mezbaha resmi 
tekrar kondu . 

Şclüı- MeclUi dün telilili 
kabul etti 

Şehir mecllsl dtııı toplamnlf, ınezba. 
ha re.mıinln arttmıması bakkmdaki 
tekllt okunarak mllz&kere edll.mlştir' 

Neticede bllQmum canlı hayyanlarm 
manda hariç kiloSUDdan 4,5 ca:nı.ı man 
d&nm kllo.!tmda 2,15 kuru~, btlümu ıı 

k~ h~a.ıılardıın manda i:larlç 9 
kuru§, k~ mandadan 4,~ kuruş. 

yerli ehli domuzdan 10, y&ba.n! do . 
muzdan Uç ~ mezbaha resmi aım. 
ı:nasma karar verll~tir. llA.n tarlhln 
den itibaren yanı kanr merlyet mev. 
ldtne girm.1§ ol&c&lttır. 

Lokanta camek1ııla.rmd& yemek te' 
hirinln önt1De geçUmeııt lçln yapılan 

teklif de tetkik edilmek Uzere Mili. 
klye encümenine havale edllmi§tir. . -

Of ise mal satan 
çiftçiye • 

Kiloda 2 kuruş fazla farli. 
ödenecek 

Bugün çı1ta<ıak bir kararname 
ile buğday, arpa, çavdar ve ~. 
lüt fiyatla.n:iıa· zam yaptldıgı 10 
likkanun 941 tar.ihine kadar ofi.se 
mallar.Inı teslim e-trnlş olan mUstah 
sile testim ettikleri ınlkdarlar ü • 

Gazete kağıdı 
stoklarına elkondu 

Banlar scıtın alınarak 
ihtiyacı olanlcaa tevzi 

edilecek 
Radyo gazetesinin dUn akşam ha • 

ber verdiğine göre, bugUn resml gaz.e. 
te ile Ud koordinasyon karan 1nt1pr 
edecektir. 

Bunlardan biri İstanbul belediye. 

Iı udutlari için.de klğıdı bulunanla.-' 
rı ilgilendiriyor. Beyannameleri a
lmmr3 olan bu kağıtlardan "8Slfla
rr ta.ytn olunanlara millf korunma 
kannnunun 14. cü maddesine g~ 
re elkonulma.ktadıT. Bunların 20gün 
ıarfmda. eatm almdığı ı:ıahiplerine 
bildirilecektir. Bu kağıt.lan al
rcaya basım istihlik kooperatifi 
memur ~iştfr. Kooperatif bu 
Kağrtla.n matbuat umum mildUrlU
ğiiniln tevzi emri ile iht:iyucı olan
iara satacaktır. Kiğrt sa.nayiimiz 
i.htiyaçlan ka.rfılıyamamaktadır. 

Dünya har!>i dolayıslle de ithal 
zorlu.klan meydanda.dır. Bazı ga.. 
zete ve meemuala.rda yakın za.
man ihtlyaçlarmdan fazla klğrt 
bulunuyor, diğerlerl ise kağrtslz
lik yilzilılden kape.ıuna tehlikesine 
ma.ruz bahmuyo;r, Bu ise doğru o
lamazdı. 

l1 m,JBAT - 1942 

HA()iSELEI< 
9ARiiH_ 

.Japoayacta 
ilk İngiliz ı 

Japoalar Paslftkte sti.ra.tle iler
liyen. İngilizler ve HolandaWarla 
Amerikalılar için büyük tehlike 
göst.eren ha.reketlerlne klas.k usul. 
lerlle ba-'Jlaııu,.ıardır: Evvela düş -
mamo deniz hikimiyetine son ,·er. 
mek, denizlere Japon donanmasını 
iıakim kılmak sonra l"tlhat rahat 
karşı kıyılara asker ta§ıya.rak ller• 
lemek. 

1894 deki Çin seferinde, 1905 
ılo Bumrla yaptıkları muharebede 
hep böyle yaptılar; bu sefer !\la. 
lezyaya. taarruz etmeden evveJ de 
İngiliz donanm:ısma ağır ,.e uzun 
zaman tamiri miimkttn olmıyan 

bil" darbe vurdular. 
Ne ·gariptir ki Japonlann ilk 

harp ıı;eınilerlnl yapa.o adanı bir 
İngilizdir. Adala.rmm etrafını çe • 
viren denizden ve den·zın nimetle
rinden hGherısiz yqıyıın bu illete 
deniz zevkini tattıran l& adam bir 
İngiliz olduğu halde bugün tngt • 
lizlere karşı amansız bir sefer ~
mm bulunuyorlar. 

.ıns:ının ve hattiı. bir cemiyetin 
.,..n büyü1c d.ili}nuınlar:ndaıı biri mu
hakkak ki cehalettir. Gilndelik ha· 
yat..ınuzdP.. birçok ha.talar, muva.f • 
fakıyeWz\ikler, bRza.n da fcliı.ket. 
Ier doğuran suçlar hep cehaletin 
~rleridir. Cehaletini müdrik ve 
muterif olan insandan kork11lm.a.z; 
netekim her gün .karşmuıila köy. 
Jüleıin, ümmi adamlarnı "ne ya-
1ıalmı efendim, caJıillik!" diye hayıf 
iandıklamıı görüyoruz. Ceh.a.let 
~mai.Yle yapılaıl bıw kusurlar 
Ye hatalar nilıayct maddi bir za -
l'8:I'I mucip olıahillr ve bundan mu
tazarrır olaın :iruııanlarda. azdır, ya
mı t da ancak cahilliği ya.pıı.n mii• 
teessir olur. Ka.rlt bir havada ve 
hilha&'!a bir tipi esnaamıia bir köy 
den diğer köye gitmek için yola 
ç?kan vey:ıhut da gök gürlerken 
sı:k :bir ağ:ıçiı1t altmda duran he'l". 
hangi bir :İıntl8.n bir kamnm kur· 
be.nr tllın.aya namzettir. Ma.am.a -
fih :bu cehalet misall~ri bir ihti -
malin ifadesidir. Cahllllkletjn ço • 
ğunda daima hayat :rnevzubahs de
ğildir. Fa.k3.t maa.ttees.süf her gün 
ıuhhati ala.kadar eden meselelerde 
halkın ve mahdut da olsa bazı: he• 
kimlaı-.in cehalet yilzi1nden mües • 
sif hadiselere ırcbebtyet ve!diklerl 
göriilınekted:ir. lnsan lıa.yatmm 
mevzubahs olmadığı hataJe:rda: da
i.ı::na tamlr :ıniimkündür. Adli bir 
hata, daha. bilgiJ.i ve mflddckik bir 
mahkeme VE\ meselfı. bir temyiz 
rnaıhltenıesi tara.fmdan tashih edi· 
lebilir :ve hat.ti. cehaııet •fkasile 
ldn.ma mahkiım edilen insan ölUm· 
den dtiıi kurtar.rldı. Marangoz. 
Jruruit1r?~I. f.eT2i gibi urıa.t eJ:ba • 
baun cabllliğinde nihayet zevki 
selimimiz :.Uoinir ve ister iste • 
me~ bir müddet zarafeümize ha • 
lel Yeren bir elbis~i sntmur.da 
ta.5tnz. Bir salı>nda ce'bslet. yüzfuı. 
den 1kzrılan b&Jük !bir PQt, kınk bir 
saat ıgüıi ner vakit kalbtli tamir -

• Dm'~ Fransa edebl~·atmm dünya sıaemac.ıhğmın ötmez eseri • · ıerlnden k;i.lo ba.şma 2 kunış fark 
verilecektit'. B1i fam, yalnız mti!-

İkinci karar bW:Un memlekette
ki gazete ve mecmualan ilgllen -
dirmektedfr. Bımlarnı ihtiyaçlarr, 
satış miktarları hakkında mnlumat 
i&tenmektedir • 

1600 senesi nisanında Liefoe a.. 
dmda küçük bir İngiliz gemisi .Jo. 
pon sahilleri civa.rmda. tayfuna tu· 
tnldu; o mıntakanm bo mlithiJ fır. 
tması gemi5i sttriikliy,e slirükliye 
Japon layı:lanna attı. Geminin kap 
tanı Vil Adaın9, mdkaddee Nippon 
toprağum ayak ha.san İngilhdl•; 
yanmdaki a..lsmln.rla. birlikte kor • · 
c;snlık suçundan dolayı idama. mah 
kfım oldu. Tayfalar idam olunduk. 
lan halde kapian Adams lıer ne -
dense J a.ponyayı diktatörce idare 
eılen ve Şugon dooilen be.§'tekiliu 
hoşuna. gitti; hayatı bağı~landı; lit. 
kin hürriyeti bai13Iar>nıadı. 

dir. 

M A S K E ' 1 tahsile m~. Bu lr.&rardan, 
(iiftçideın eski fiyatla mal tophıy:1) 

Büyük saııat w macera talleııeri 

Yeni et narkı 
TUrk~e sözlü nUNıası Orijinal nütbur 

ofise karla saıtın~ olanlar istifade 
edemiyeceklel'diı'. t b•ı d•ıd· Adııms Japon başvekiline Avro.. es 1 e 1 1 palılarm bilgilerinden bahsediyor. 

v ı du. Onun tahtmm ayaklan dibinde . 
İPEK MELEK MahkOm olan 

1inl'111alanudR birden =e::~"&ffaJdyetJe dew,m odJy.>r, vurguncular 
JfJAN BENNET. LOUIS HAYWARD j mvinde, dUkk.A.ıu:Dda ve xaaımpaşs.. 

Daglıç ve kıvırcık 100 kuru§ bir ipek yastığa. oturuyor; mate • 
Dün fevkalade olarak toplanan fi. nia.tik, jeometri, eoğrafya., gem!ci

yat murakabe kom.isyonu, uzwı tet • 1 lik ilimlerini öğretiyordu; Japon • 
kik~eı-den sonra et narhinın yeniden farın o tarihteki gemicileri sa!ıil 
arttmlmasmı: kararl&§t'..tnnJitır. v~ limanlara münlıa.su bıılıkçıJık 

ve 3 SILAHŞORLER bamammaa soo kilo beyamıamcsiz 
llm••••••••••••••••--~-~llllll!l~ll_l!I~ 1 kesme şeker, 2'l tu.ek.!l ~ğı, 25 çuval 'po.tatee, 3'! çmral -~ -kı.ı_ 

Qı- EL HAMRA sı·nemasında .... ,. yan lıl$iklet tamircisi Ali Kemal 50 JL 

Nark §U suretle tesbi.t edil· ve kayık~.dıktan ibaretti; ac;ı1'" de
ır.L5tir: Karaman canlı 48, kesil - nl11 gemicUiğinl bllmiyorlan'lı. 
nıiş toptan 85, perakende 95; dağ- Şqgoo onun sözlerini dikkatle 
Jıç ve lavn-c1ık canlı 50, ke8iltniş dlnUyordo; zelii Japouun baftcnı 
toptan 90, perakende 100 kuruş; gözlerinde istikbale ait derin pa. • 
keçi eti perakende 80 kuruş. Kuzu- nltııar vardı. Bir Beyler ümit edL 
ya marttan sonra nark konacaktır. yordu ve ufukla.rm ötesini dttşUn • 
Srğ?r ve ~ na.rk lcomn,zya. - düğüne '6:phe yoktu. Adamsın IJe. 
cakt.ır. Yukanld nark yi.izqe elli foe gibi bir gemi yn.pmumı iste. 
randmıanlı ka.kasplik hayvanlar di. İngiliz hptam bu isten anla.~ 
İQindir. Kasaplar myif he.yvanla- mıyon'lu. Ukfn anlamadığını anla. 

• ra para eez.asına, 15 gilJ\ dUkk&ımm 
1 kapatılmasına 7 gün ~ mahkQm 

edllmiştir. 

Mevsimin en büyük fllmJ 

Ali BABA .ve 
KIRK HARAMiLER· 

Ttirk~ sözlti ve earktlı 

r.~nı bütün dünyada inÜ§ar eden emsalııl:r. Macera • Şark saray. 
tarının ihtlşl\mı • Muazzam dekorlar _ Rakl..aACler • 

Batrollerl'le: IHndin <'\ı ltudretli artl:stlttl. 

Gulam Muhammed - Serdar Ahtar - Vahidam -
Surendı·a Besteklir: Ahmet Yatman 

Olmranlar: NEVZAT ALTINOK . SÜZA.N GtlVEN - G'tlZ1N 
''-~iN • SF-1\ttHA.illS.\.!ıi.NUMAN 1ÇL1SES .. llASAN DEUIANLT 

30 KİŞiLiK SAZ HEY'eti 
Yarmki pr.r;:iembe aı.,amt saat 8.80 da 
lhtar: FRmin 11 kumu birden göıterlltteğin_dfm ••••••i!m ıımWı. b•ılunul.ma."ı •PIDl•!lillllllmıl 

Bundan ~ vurgwıculuk suçu ile 
mahkemeye verilen Galatada demirci 
Panayot ev kirumt artbrdJğından 70 
lira para cezasına, Küçtlkmustafapa _ 
!'.ada kömürcü Yunus kömUr Beyoğlun 
da p.np Ba.ffet etı vargunu yaptık -
)arından be.,er llra ~ cezaRma ve 

1 yedişer gUu dUkkAnlannı açmamaya 
mahlrl'lm edlhnişlerdlr. • 

rı daha ucun satabileeeklerd.tr. bı.madı. İst.er istemez ba.,ıadı; ba. 

~ "'-1 
S!lrdı Ye gemiye bronzdan bir de 

~ ~]~~~~ ~ ~P ko~'dıl. Bu :ruretıe Japonyanm 
~ ~ -Jtı- ılh: harp gcmlsı meydana ~elmı, 

oldu. . 
·~ 2 mart pazartesi sababnıa. kadar Aduns büyük seref ve servet 

devam ctm~k Uzcrc bu sabahtan itL Jmzandı; J&kin o bUnlaıa ehemmi. 
U b l . ·r 1 baren Universttede s!Sm;ıııtr tatıu lle.§_ yet \'ermiyordu; hürriyetine ka. • 

n eyanname erı verı ıyor J mıştıl'. • Hışmak istiyordu. 1620 senesinde 
Hükiımet tarafmıda.n yapılan ~b. * Ankaradan bildlrild1ğine gö,.e ye. i:ildü ve .Japonlnl" ooa. milli blr ce 

üğ üzerine ellerinde un ve llu.bu • Pi iaşe mUste~rı ŞUkrU Sökmensüer naze meırasiml ~ıraptılar •• Şimdi ın: 
bat bıuhmduranlar beyanname ver. dün vazifesine başlamıştır. l n>j)!zlere karşı hıi.rbeder'i{en de her 
m~ğe başlamış~ır. Her aile nü • 'i' Ankarad::ın bildirlldiğine göre E. ·Jııı.ıru- bu İn"'ilizi sülmmJa andıkla-
fUS ba.§lııa !bir.er :kilP un. isin beyan tibank idue mecliııl relsli.ğiDo IUmid rrnı sanının~ ~ 
r.a.ıne verilmiy~k. fakat diğer Eseni§, azalıklara da Ali Rıza Ceylı\n KADIRCAN KAFLI 
hubı.ıbatnı tama.mı icin beyanname ve Reşit Cüneray tekrar tayin edil • 
verHc-cektir. ınl§lerdlr. 

lıısanın uzv.i.y.eti ve bunun te -
7.alı.ili:ü olan. ha}"8.t bunlara beın:ıe-
10~. 1 nsanlar ızal:ı.iri olarak ruhha.t 
lerine dilfk:ün gÖi'ililiirler ve bir 
ırtrrap vu.kuunda. heiöıme \müra.ca
:ıt ooerl<'r. Ancak ~bu müracaa.tla
r,n çoğunda cehalet 1ı&kıimdir. Bu 
günlerde cahil ebeveymlnin hatast 
yüzünden ha.)l&tmı ka)t>eden bir 
rielikruılr şu anda kara. topraklıa.. 
nn aU.µıda• yatmaktadtr. Yillwek 
atetıle mü~rafik olan hastalığı 
ba.~ladııktaiı sonra. h~n her gün 
ve ibiribirlerindcn hayırlmI olın1 • 
j'W'alk betim hekinıle'r ~r 
ve thepsinden bir sürü Haçlar alınr<i , Şiı;ko lokanta patronu ise hala AdalartnunJ Fakat pailimıak üzere olan lo. Vnkıt 
Jarclir. Bu hekimlerden ki.nıi tifo, beni:ın giclicilerden olmadrğnm t;;ö- !.::ı.'ltacı nazik meeelelerden bahset. Asrın Us "Slr Stauord Kripsln dtu 
ıkimi sıtma ıte kimi de bam.em ne rtbıce şi:;ı .:::özlerini. yumurla bü _ miye ha!)lnmışt:r. Ağzmda 1X>yle ,11tında. duran bakla,. dan be.hsetmek. 

lıastalığr. demiştir; ve bu teşhis }"iiiklilğünde aça aça ba§mı salla .. J'SliJ.~ı .,,_~a5.ı-I iirnaz1l11A-n:.:.J) tehlikeli kelimeler yuvarlanınrya. tcJir. :Muhıırrir netice olarak şöyl13 di. 
1 atasmdan da ıbıu taJ>iplerin meıı- mağa ve sanki bağıra bağıra küf· l'J U4il! l .( 1U J1 ]utJU başladrktan sonra artık israrn an yol': 

tJiyetleri olması icap etmez. retmernek i~in ltendini tutmaya ~- ~u_:M_a __ ~~· ... il'e'$1.~J.Jc ~.~ ~evam etmek ır.3tlasız ol;ıı:rdu. Hcl' halde Sir st.a.fford Orlpps'iR 
(,,"':tiııkü lıastalıklarm obilyü.k bir s;.aln)rr gibi dişlerini sıkmaya haj• --·- I!_ Onun içl'l hiddetli loılrantacmm. ilili altında. gizli duran bir bzılda 
kısmı yalruz ıbi.r ırn~ ve mü- lemıştl. Beu, şişko lol<anta patro_ ~- hir kırkhara.milcıi küpüne beı:ızlyen , :ı.r. Du <la Sovyetler Blrllğinln 
tt.-ıhedeylc bir kanaat v.en:n.ez, Ay· nunun yi.iızilnc şimdi daha alıklaF· y AZAN: CLIFFORTD HOOK sırtına gül~rek baktıktan oonra. Avnıpa.nm isti.kbaıli hakluıula İn· 
ni ita"Stalık muhtelif sahtlllarda. nuş bir halde bakmca. herif artrk No: 91 hemen yürüyüp lokantadan ~ıktmı. giltereden ayn b&u istekleri oldu-
fa1k1r :!'Cyit'Jer gôMe'!!ebilir. Bina- daya.nanındı. Yli'tUme doğru e~&p Mühendis veya doktor .Kiug et. ğu ve bu isteklerin •zı lnglJiuet' 
t:nale;>h cabi! ruı.a :ve ha'be. niha. • dudaklıırnu boru gibi U7.a.taraık: - Fakat lle mi istiyorum? <le. rif dostunumı.,U§! .. ..;Düro"& a.Jemin ı-aftnda. mühim bir şe~ler di.iııdü. ta.rafından .kodm ile karşılanınak-
lct 1ellcin lk~Uyeti ve? iim1 •ı - Şimdi anlr..dmıı: ya, 1'ayım, tlm. Hara ~nltL-tamaZ<Je. e*olsun!.. bildiği ~eyi n115ıJ oluyor da duy. ğün~ şüphem k'l!m.a.mışir. ta. bulunduğudur. İngiltereniıı eski 
fazia. olan lbir he!timkl detilettle gfüe giile, güle gilk !.. Dedi. Şu bizim doktor mühendis Klugun madmız?.. Bir taraftan da itiraf ederim ki UoşkoYıı. sefiri bu isteklerin ka-
<oeuklarma. ıbir koımiilt.aayon )'11.p- Adam beni artrk oon haddin~ t:eden adrm söy.Icınek memuu oldu. - Allah~'kına, siz latife mi r·ü~ko lokaiı.tacıya tesadüf etıni§ ol. tul edllemiyecek şeyler olnıadığmt 
t~. Ne çare (beyin hüm· kadar istiskal ettiğine kanirli. ğunu anlamek istiyorum!!.. C()iyoraunuz, patron cenapları!... mama memnun oldıµn. Aceleyle. ~oynsor, fa'ka.t banhmn neletdet' 
ruam) teşhl.'>i ~calc on ~.ci gün Fa:lcal ben karıµJru~tlğnn ibu a- Lot:.sntacı a~...ırla.ruu hiddetle Ben meşhur mühendis doktor Klug hiç farkmd1' olmadan, nz knlsru ifiaret olduğunu açığa vurmuyor. 
ronm ilfo.nınuti Ye yapıIQn bütün c.ıı.jp nnıamma.yı halietmeden pek vurdu: dan bahsedij'\'.)ru:rn!.. mühendis KJug yüzünden fed bir Yalnız sonradan gelen bir Lon· 
;-uweUi tedal'>iler mtlspet bir ne- gidecek gibi olmadığrrnr ]rendi.si- - Allaluın! İnat ~amp1~"t>nuna. - İyi ye., be :ı.dam!.. Biz de ay. ;.."9! yapml§ ofacaltlilln. <L-a. telgmfoıa. göre RU6la.rın stra.-
+fce veını~tir. )3u her gün gö. ne ispat etmclde :;ccikmedim. nu çatlık bugün, ncdfr? diye ba. :ıi lıeri.ften bahsediyoruz, karpuz. Zira kugilr. Almanya.da ( c:aaus) tcj.ik bakımdan emin hudutlal"a 
riil~n hesa.ps1ı: ·ı:wkale.rdan ancak - Her potron ! Bilakis hiçbir ,ğJn1 ~y ~! Allahatıllraıa mı bahtı. dan bahse~ruz ya!.. ~;ı;ünü telaffuz cdebilm(!'k itin bile !'ahlp lmn-etli lıir memJel•et \'ÜCO· 
hiridir. Hi.ık :fazla rekl&n Yapan, F,ey anlrunadım! .. dedim. MtiMn - ten ''M ge.1in! - ~n ırnx?.. <:eli der~ce."Jnde ciiretkar olmak ele getinnell.ı; istcdikleriJJl do söyle· 
Kendilerini L<>Jmıe.n hekim jlan f• Uie veya dokl<>r, dostum Her Klu· - Nt'len :ı can!ln? A muhte. - ÖYie ya!.. Bir eaa.ttir a.yni ~azundır. <Hği aııb.şdzyor. o haJde Sovyetler 
de-,n hıbipt-=re dil§kündür. Btiyü.k gun a<imı neye kimsenin ağzına rem dostum ned~n? Bunu. 8.n.laaxiak heriften bıa!ıeedfyOt'l!lılmllz, hala Ha.lbüki ben bu töhmet altına .Bl.rJiği straf.ejik bakımdan kuvvet
flehttlerde nispeten bu ·meyil az. ıılm.adığmı aklnn almıyor, zol'la p;ayet ta.bil bir mcn-aJt değil ııni'? kimden diye eoruyorBlınuz·~ .. Bu gil'diği a.nl3~rlmı bir adamı ~cııkak. ii bir dede;t o1m:-ı~ için hudııtlnrı-
ciır ve cahH hastalar birtaknn ticğll a!.. Hem sl%e bu ~ ~ bir doıı. balısettjğiniz ad3m, y~~ muhte. !arda. aleni. ola.nık ötekine berikine Jiın nerelere kadar ~eıılşleml'slıti 
• hhat telWlarmm elinde baz.i~e Şl§Ill&n lok&ntac.ı: ltı.m ola.ığı.mu 9öyl'E'll:lhn, şimdi oıı. rem efflti doetmu.w.: d'*.tor Klug sormıya ke.lloşml§tım. istemektedir! Tabii o1arnk btı -.u-
olmakla. beraber &ine bir müte- - Donnervctter! diye bir kii· (\an bahset.menin neden bu kadar r.rlk çtl<mTŞ ilir :yumurtadan ~a Fakat müthl~ bir sürpriz k.aqt. al derhaJ hatıra. geliyor. Bu iti· 
hassıs bulurlar. Daha ufak kasa- CUr savurduktan :50nra: r..z hoş birşey old~unu anlamak birs.ey d~ğildir?.. ı.mda kaldığmıa da şU.phe :vdttn: bu1B Stafford Crlpps'in ~ö .teri 
halarda, taşrada ise baz? hekiuıler - Fakat bayım, siz a.danu pat· istemem pek Uı'bii bir hakkım ol. - Yunıtni.a mı?.. MUhend'iB Klug casus! Rusya ile hcdn.du olan Jıer ıncmJe-
(emrM.r mütenevvia mütehaSSI81) lat?rs1nız! maz mı'?.. - :Aman ıtiz ne IAf anlanıa.z a. De:rııek Manlıaym'da. büyük bir lcet için dikkati uyandıran blr ıno.-
d!r. Operatör :ı.ınvarunı ta§tdddıa.rt Diye \ıe.ğıro1. Baijımızı belaya Lo'kantac~ pos l>ıylklannı yuka. da;ı:n3Jlltz Yahu! .. Size keetimıe eöy ı;öhret sahibi o!an bu adsm itham hi~·ct alıyor. ..,, 
halde ~ubığa. ~. 88eıbiyeye ve sokma.ya alld ınu içtiniz AllnhtU<.kt.. rrya. doğru Meta. bir yclpaze §ek. Jilyorum, Bay! .. Buradan gidCr mi. ediinıişti. .Al 
hPr seye babn hekimlertlen her ııa !.. iin,de uçuran bir !hiddetle ibağı:rdı : si.niz1. Zira. beni §imdi deli edecek. BugUn ise Almanyada böyle bir n tın fiyatları 
· ... rde örnekler görüyoru?.. tıcra Yezus Kriıslus! (Ya Hazreti !sa) -Bay! Hakkm:z m~ız .. Ben siniz! .. Bu sorouğunuz adam Man. it.lıamdan daha müthiş hiç bi'rşcy Diin bi.r re~e altınmın firıttt 
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BABEtı-Aqam ~ 3 

llabe 
hJbf ve Nf.'§rtyat MUdtırü 

hakkı tank uı 
Baaııcııtt yer: Vakıt Mau.ıaam 

1KAHRAMAN _s_o_N_2_H_A~H~E~P~L~E~~. 
MARAŞ Filipinlerde . 

ABONE ŞARTLA.Rı 
TUrkiye 
14.00 Kr. 
'Z.50 • 

Ecne~ 

:1.00 K.r. 
H.00 

8 U GÜN Japonlar yeniden 
aurtuıaşaaaa takviye aldllar 

1.00., " · 
L50 .. 

t? lcıare reletonn: 

• 
8.00 • 
a.oo .. 
~ıno 

Slngapur 
arebesl 

tı2e Shıi;'apur IDUharebeal bUt!ln ildc'lc • 
..ı devaın etn:ıektcdlr. l\laleıı:y~ki 
aı>on kn\'T'Ctlcrt ~daw gmcı. 
~ l:'~fnlto ~punı müdafaa n. 

0~1llı ila§l.."Um&D4ıınma ~ilin 
~ tekl.111ndo bulunmu tur • .ıııpon. 
clıııı "laJ'a IUUlıtıelll noktnlam dunna. 

&akvı.re kuv\-e&lerl çıkartmakta. 
dtriıLr. Japon 1anareJerl tngillz b& • 
~'1arnıı ısfddetle boınbardon:uı et. 
~r. Şaııgtcle bulunan iri çapta.: 
dır~ blllıasa hedef tutuımnkta • 
to • lıı.."llı:dmn ynlruz ıaı.rı;ı lrnyma 
d ~la mt>dalnadn. tıulwı<luklan ı;UD. 

ise kadar tııçblr bava muhnrobesl 
:~tğı bllilirilyor • .Japoclar nd:lda 
--5~ tayyueJerlnl.n mm."Out bulwı. 

~ı euylemektodirler. sı.nppuru 
~Cllk 20 bin kadar lnglllz o.skeri mu. 
datıaa etmeı.-tcdlr. Jıı.ponJann aday& 
ı:tkl§ ba.rckctlerlnJ Jıam'lamalC lt.In 
l~ ttlııalı ~na cepheden 
'1'C>kyoyn g&ı~rDen blr rapordısn o • 
~'1-ur. JapoJl ırnmandıınJığınıı. 
ba~ıı 6ervlsler adayn Çlkı içfn Uım 
llıalflrımtt elde ctmok Sçtn gece gUn • 
el~ l.l&lıenueJ.ardO'. BQ hastl$İ3. yftLUcU 
lfl!' dıermııil atll bir rol O)'NUUleJardtr. 

Runıar Jnpur. aıWIUerino kadar yüz. 
l'nlişler, orııd& 6Ufllll derinllltl rtnı öl • 
!:erek ~ için en mtlglt yerlt'rl tee. 
bit etmı,ıenıır. 

Adada işgnI edilen Tengalı bava 
ltıeydaru:nd3 Japotllann ellne 10 tngt.. 
IJ:r; tıın-arestle % 'kılr&ıkoyma topu ısağ. 
lanı bir halde clo gcçmlştlr. Japon la. 
talari dUn adwırn en bUytlk klSyU olan 
lınktıumanı çember fçtnc ~lıır. 
dır. bıgnpurda n"5rcdilm tebll{;-de 
Japon1ıınn batı kcstrnde bUt.l1n g\\n 
cltınnacıa.n mltral)ÖZ vo pllte bombar. 
dnnan tayyıuclerllo ıterı hntl:ıra yap. 
tllda.rı hUcumlar ııetloos"1llc ileri tiÜ • 

:Uldllklcrt kabul edllnıektc, hl Wz kı. 
ıılannuı ıuıudıuıe ımıkın:cmet unun 

•la tel'1"!lr bJr mn,tnr eri çekildikler; 
hlldınımektedlr. Şangtı:ı:vn gelen ha • 
bcrıC!'e göre Jnponlr.r şebrtn son ıra 
depoları latlkarnetınıte Ucrl m ) 0 t"!e.. 
vıı.m ediyorlar. Bu nretıo deııb. l1 t\ 
ile annyol ke1!!11mlş olacuktır. • lngn 
llUtda tiOlml ub • 

t m nrebclerlnln ;):ıııılıtn. 
3'1Mlağı 7.rulnedllmelrtecılr. 

ŞARK <lEPJlEStNDE: • 
Atman td>ll{h doğu ceplıeıılntN' ov 

)Ctlarln nğ'Jr lm)ıplara uf."Tlldıkla • 
bDdlnnektedtr. rn So\•yet tankı ta:~~ 
oluıınm,tnr. Lenin radt'la Rullarsı mu 
blm ltuV\•ctJC'rlo :rnptıklan tJto, hnrc. 
li g e n ti ı: kıılm~tır. Kront 
tadıbkl ıuıkerl hedefler ;)Cnldeo bom _ 
b:ılarumıtttr. 

Fin ~ n iki gQn zarfında ya. 
pılan \"'il tarda 36'1 Wıcl Sovyet tU • 

ınenl 1a!l1 b!r ınnıırıblyete nprtıldığı. 
nı blldlrmcktedır. Rusya ıcleı-lnden 

23 Oncll yıld6DI· 
mln lla ıuyor 

Bugün ~ kurtuluşunun 22 

ilu:i YJldönüımünU kutlamaktayız. 
Mara'ş"Jturtuluşu 
Türlt 1stlklıll taıı1ıinin v anlı 
sahifelerinden biridir. Yurdu çl.ğ
nemoğe azmctm13 dUIJD8.llm, mil~t 
milfrezeler karşısında nasıl pen
şnn okiuğunu Maraş kurtuluşu en 
croılı bir mL...-al olarak ve~te. -
dlr Her tür1U silfıhla tech:z edıl
m~ cUlşmnn JruvvcUeri. Pozan.uda 
milH milfrczeler ta.rafından muha· 
ssra edilmiJ, Maraş ve Urfada 
Ttlrk silfı.hlı kuvvetlerine karşı dur 
ma cesaretini göstel"en dUşman, 
kurtuluşu kaçmakta bulmu.~tu. 
Bun.dan sonradır ki, müstevliler, 
BUyUk :Millet Meclisi açıldıktan az 
sonra Türk devleti il~ temas \'e 
müzakereye lllium görmti5lerdi. 

/s.,,anqa 
anca bAdlsesı . 
hakkında 

teblüğ neşretti 
• la.drlt, J1 (A.A.) - lspanya. htu1ci. 

ye .nazırlı#ı, cuma.rtc31 gUnU Tanen.da 
paUıyıuı bomba. .ni\dlsesine dalr dün 
bir tebliğ neşretml§Ur. Tebliğde de ~ 

nfllyor ki: 
Şubatm 7 {ncl gUnU öğleden sonra 

R~uc gt!mlsl, İngiliz konsolosluğu. 
na. ait 5 resmi valW Tanca rlhttmma 
çıkarm?§t.ır. Bu \ı:ı.liı:lerden biri infl. 
lA.k ederek ll kiol öldUrmu,, 86 ki§Jyl 
yaralamcştır. ln!Utlk, ~anca bölgeııln 
dfı bılh::ıss:ı halkın Mığnplı unsuru n. 
rasmda raşkmlık tevlit ct.m.L,ur. lı • 
panyoı resmi makıı.mlarr, İnglll.z kon. 
solosluk :ı:ıına.amı muhafaza elmok ve 
htdiselerc mey6:ın vermemek üzere 
icap eden blltUn tedbirlen almııılardır, 

Tal be birliği nihayet 
kuruldu 

Üniversite tclebe birliği dün 
merasimle a.çılmLstlr. Rektör Cc -
mil Bllsclin rlya:setindc yaprlan 
toplantıda faktilte talebe cemiyet. 
~ri idare heyeti azalan bulunmuF. 
la.rdır. Rektör birlik n.!zamname -
sinin kendisine verdiği sal3.hiyete 
da.ya.o.anık birtik .reisliğine fen fa. 
.k"illtcsi de!tant profesör Fnhlr Yc
ııiçayı seçmiştir. Reis vekilliğine 
hukuk faldilt~i doçentlerinden 
Hıfzı TimU'", umınni kft.tipliğe Avni 
Kefeli, mubnsiıpliğe de Suat Ank 
~~\erdir. 

--.--0---~ 

Sanayiciler orduya kıtlık 
lıediye verecekleı· 

Milli Stuın.)•l Birliğinin yılltk kon 
gre~i dUn öğledffl sonra. Ticaret 
Odası Ba\onlarmda yapılmıştır. 
Kongrede vali ve lstnnbul Parti R •. 

eıll.i de hu:r bulwunuşlardır 1da 
~ec~eycU r:ı.porıı tasvip edilmi§tir. 
....:ın ~darc heyeti RU suretle teRkll 
.... , m.ıştlr: 

Albcr l(ıunJti S . 
mı Nail, Haaı:uı.' A ıunı _Besler, Hil-
dullah Prun le 1'l. Öğütınen, Ab. 
heyeti bir~k M';1ra~ Hun. İdare 

' . rcısliginc tekrar 
Doktor !f :ı-1il Se:ıcri seçmiştir. TJ. 
ınumi katıpllktc Halit GUl ,n_ 
ibka cdilmiat.ir. er~ ı.u; 

o-

len bu 1ümen llkı.t\nun ayında li'in 
besine gönd rllml&tlr. 6 tiUbat &llnU 

Fin lru\ tterı ba ttimeııl 5 kilometre 
erıı U de 8 kilometre dcrlnllğlndfı 

blr sah&Ch çevlrerelc imha. etmişle.rdlr. 
ubat ~mma kadar IJu kesioıde 

317G Sovyct bl u eayıl.mıatır. Bundan 
baı;ıka 10 top, 12 bomba topu, 100 den 
raı.ıa otomauıc allilt, 1800 tUfeJ•, iğti. 
nam edllml, l4G Sovyeı aakerı eeJr a.. 
lınmı,t.ır. 

Tıbbi müsamere 

Haydarpaşa. Asker liaat.neat 
941 • 942 senesi dörd.Unctı tıbbi 
miisa.:nercsi 1 0 .. 2.M2 salı IUnU 
lxıştahlb opera.tör Albay Zahit 

LlnYADA: 

Bataan adasında dört Japon 
tümeni barbediyor 

• V&§ington, 11 (A.A-) - Harbiye ı:ıa 
zırııımm aalt ~kl1 tebliği: 

Sol ~a kıtala.rtl\'lWn yap • 
tıklan mevzit mukabil taarruz.ıar, ev. 
velce sanarmuza aokuıan .tapon bir _ 
ilkleri bakiyel<ırlııi temlı:leınl§Ur, MUn 
!erit nıU!reZclert kurtarmak gaye&Je 
düşmanın yaptığı hUcumlar, püskür • 
tUlmU~tür. Batı aahlline uk

0

er ~ıkar. 
ınak için yeniden yapılan teşebbüsıcr, 
topçumuzun au,Iarile durdurulın~ _ 
tur. Sağ ynnmuzda §iddctıt lteşl! 

harekeUerl yap~tır. :Merkezde dU§.o 
m.an ba.aımu artmıştır. Kusa bir nıUd. 
det için Dunım kalcal dU§ln!lll topçu • 
nunun ateol altında kalmıotn-. Za.nne • 
dildiğlno göre bata.ryalamnIZIJı muka.. 
bll at.e§l teairll olmuştur. 

Son bir~ g1ln zarımda bilhaaaa ö. 
nemli olan dü7ınan t&kviye kuvvetle. 
rinin mevcudiyeU Bataanda kendini 
gitgide daha. !azla göstermektedir. Ba 
taan aavqıarma qağıdak1 .Japon tü _ 

menlerinin 1.§tirakı to.tbit edil.ı:nl§t1r: 
s üncü, 18 !ne!, 28 mel ve M inci 

tümenler: .• General Jldo'lxıahln1n ku • 
mandasında.ki 48 inCi tümen Kavuf&k 
hattı üzerindedir. Susumu Ma.riokanı 
Jrumanda.sında. bulWlan diğer bir kuv. 
vet Kavlt tmhlllerln-0 top yerleştirmek. 
te \'e Manlllayı işgal etmektedir. Faz 
la olarak Luçonun diğer Nll&elerlnde 
kUlllyeUl mlktarda Japon yardınıcı la. 
ta.lan Yardır. 

Tebliğde kurmay Ç&VU§U Lockaroa 
nişan verildiğl de ~Y1~dlr. O 
z~ıı.n Havayda tayyare dlDleme ser. 
vlsinde ne!er olarak bulunan Lockard, 
m.lillyeU meçhtll tayyarelerin yaklq. 
makta olduklarını bildlrıul§U. Semra • 
dan tsğrenlldlğ1ne göro buular, Pearl • 
Harbura ba:3lan yapan Japon tayyare. 
lerlydl. Tebliğde diğer bölgelerden 
:rertıecek haber olmadftt il&.ve edlll -
yor. 

Benzin ve petrol 
zaı 

(Baş tan.fı 1 ncide) 
.m !khrart, ta.tbik mcvkiine koruna. 
d:ğından ve petrol teV7Jatı da yaJ. 
nız bir gUn ioin tehir edildiğinden 
bu sabah, her vakit olduğu gibi 
3ehrimizde petrol ve bcnzln ~tll§ı 
nomıal ~ekilde devanı etm!t;tir. 

Galatadakl cinayet 
( Ba' tarafı 1 ncide) 

Katil cv\•ela, dilkktı.ndan para 
~ğmı söylemis ise de bilahıre 
cinayeti meydana ç?kmca: 

- Ne yapa.yun, dE)lni§Ur, Melı. 
metten pa.ra :istedim, $Cce gel yat 
,"ereyim, dedi. Fakat geceleyin ba 
r.a tccavUz etmek istedi. Kar§ı koy 
ınak mecburiyetinde ıkoldmı. Son • 
ra.smı bilmiyorum." 

Vehbi bu.,.Un adliyeye vcrilecclt 
ve ağlebi ihtfnıal cürmUnıe~hut ka
nununa göre ağtr ceza mahkeme • 
slnde dcrh:ıl muhakeme olunac.ak• 
tır. 

Ruzveltin istediği yeni 
tahsisat ' 

Vo.:::iııgton, 11 (A.A.) - Ruı• 
velt. ödünç ve kira kanunu gere • 
fincc 5,530. 000 luk yeni bJ:r ta.h • 
sisat verilm~lni kongreden iste • 
~tir. Bu meblağ, kabul edilen 
yahut Cümhurrcisi tarafın.dan is • 
tenilen ta.haisat yekfınunu 143 
rcllyardan fazlayı. çıkıı.r.makta.dır. 
Yeni tahsiiS&t, gemiler için 743 
nıilyon dolam ihtiva etmektedir. 

Marmara ve 
Karadeniz tütün 

piyasaları 
19 ve 25 Şubatta 

açıbyGr 
Ankara, 1 G (.\..A.) - Ticaret 

Vekftletin~n b'ldiribniştir. 
Bir müddet evvel Voka.letimiı; 

tarafından Jap:la.n tebliğde Yar. 
nıara. ve Ks.radeniz tUtUn rekoltele 
tinin en mll.sait :.artlar lçinde sat:. 
~temin ede<:ek biltlln imkinla. 
nn mevcudiyetine eyıret edilmiş 
ve alnnna.kta. olan hazniJk tedbir -
lerlnin ya'ltında tamamhınarak pi • 
ya~nı Mi.Ü§ sUÖiinUn ilAn edil~ -
Ccği biklirilınlştir. 

Bu yolda Y&pilan muhtelif fei!t'l
deki hazırlıklar tama.nı.lanarek Ma:r 
?nanı, tUtil.n p;iya.sa,smm 19 §.tihat 
Pe>l"§enıbc günU, Karadeniz tUtUn 
ı>i~ ise 25 vubat çarşamba 
g{lnij açıl:mala.rma karar verilmJc-. 
tir. 

Müstahsilin nıa.lma. değer fiyat~ 
mr temin· edebiJxnesı için piyasa 
gerekli şekilck tanzb:n edilecektir. 
. Bu fiyatlardan faydalanabilmek 
üzere 1::Usta.hslllere1 piyaee. açıl • 
nııe.dan once maJla.nnı elden ç!kar .. 
mamalan bir !kere da.ha ha.ttrla.ttl -
tnru!I faydalı görlllmilştUr. 

Amerikanın Peteae 
verdlitl nota 

SIDgapar dl mek 
ızere 
(Ba' tarafı 1 ncide) 

Vişf, 11 (A.A) - (Ofi) Japon 
kıtaları Singapur adasında ccnub:ı 
do1tru sür'nt!c Jlerli)·orfar. Top ve 
milnı.lylh; sesleri şimdiden Singa. 
pur şehrinin kcnnr m:rhnllcrlndcn 
işftmyor. Japonlar ndadnld 4 hava 
meydanını ele seclrmişlerdir. A
merika radyol:ın ,·nr.lvetln cok cid
di olduğunu sö:rH1yorlnr. İJl6UiZlc
rin malzeınece gcrlli~i mukavemeti 
Gzaltmaktadır. 

DURUM TEllLIKELl 
Vaşington, 11 ( A.A.) - Jol)(ln. 

!arın Singapur şdhrinc kador so. 
kulmuş olmaları muhtemeldir. Mii. 
dafnaeıların durumu v:ıhimdir. 
Müstemleke teşril meclisinde voli, 
kumandan scncrel Persh·al'inin bir 
mesajını okumuş sonr:ı şu sözleri 
söylemiştir: Simdi artık l"nnnnın 
elindeyiz. Tanrı biıe sıkıntıları. 
mııda metanet ,.e bizi bciklh"-On 
Jmtihanliırı knrşılamnk üzere kuv. 
Yet Tersin. 

AllERIKAN KO.\'SOLOSllANESI 
KAPA~'nl 

ı·ı~;, 11 (A.A:) - (Ofi) Singn. 
purdaki Amerikan kon~oloshanesi 
dündenberi kapanmıştır. 

SINGAPUR 'DOŞERSB ... 
Scı11oon, 11 (ıt.A.) _ Ofl: 
Bir Amerlken muharriri, Sin. 

BSPUT istihkAınının aktbeli hnklo-n
da Va§lngtonun hiç hn;role kapıl
nıadıAın ı öylcme&ıeuir. Askeri 
rr.üşahiller, dunımu lahlil ederek 

. (Bq tarafı ı ncide) hunun sebeplerini ı<ıöstt-rmekte ve 
tıiz yollarile Romelin eUne ''&l'an harp bu sebeplerln SJngnpurun sukutu. 
nw.lzemeaiı:ı.in 1Dlktan Ye mahiyeti h&k nu muhakkak hale ge-tirdi!I kan:ıa. 
kında mutaaaaı raporlara. aalılp 01 _ tinde hulunmaJ..1ndırlıır: 
duğu IY1 bir kaynaktan öğrcniım.l§ • l - Jnponhır, Slngopur enuısı
tir. Amerikan dltAn, durumu addi _ ı•a hAklmdirler. Orn<ln İngiliz havn 
JeUe kargılamaktadrr. Tunus m"sele-_ kuvvetlerinin ortlu j}e işbirliği edip 
~ine mQt.ealllk olan olaylar, Fransıa etmedlAI hllc meçhuldür. ' 
h.lnd1çlniai vallsl Decoux tarabndan 2 _ Japon kılaları dnhn kolnbıı
.Japonle.rıa yapılan uzı~nıalar t.ama. lık mevcutludur n d:ıha iyi vasıf. 
men ne§redildlği zamaı. §lddetıı bir lflrdadır. General Tompiukl Yanas.. 
8.k.sU11mel Yukuu muhtemeldir. hitnnın kurnanda ctılAi birlikler 

VJglnin va.,lngt.on elçlal, Haye, dQn ekseriyetle Çin ~crerine iştirak el. 
Velsl ziyaret etınlştlr. Franaanm db. mJş olan eSkl ıı.'lkerlerdir. 
ya bo.rbi karvıamdaki taraf.ııtzltk du • 3 - İngiliz nıüdarller, kalab:ılık 
rumu herhangı şekilde değişip değ't • bir !!hil balkın ıı~ır yllkilnfi taşı. 
mediği yolunda Haye'e sual soruln\U§ mak \'e hunlan ~er '\"O yiy~cek te. 
olması çok kuvvetli bir ihtimaldir. 1 darik etmek rorıındadırJar. 

Şimdi sarab&Ue a.nl8§ılınıı:ı gibidir 1 A~keri mdırlller, Slngapur su. 
ki ı·6} hareketleri IÇiD cihazla.ndırlı • kut ettlfti takdirde Joponlann say. 
m;ı; ·Alman kamyonlan, Tunu.sa giden ret! derhal Rangoon ü:ı:crine TC 

bir ıı'rannz taptxna yUktetllml~ w Binnanya yoluna dönecc~i kannn. 
Tunust.an kara yoluyla Romel ordusu llndt\di:rlcr. O takdirde Çin müt. 
ııa gtindernmııur. şu cihet te malflm. tetikler iılcmlylc bütün mm·ns:ıln
Cur ld, buğday ;rtıklO bir lt.alyan ge • lnnnın ke~Umesi ,·ar.Iyctinc dOşe. 
mJsl bl.r F!-anaız :ıımanından kalkarak cekllr. Di~er t:ır:ıftan Slnsnpunın 
Franmz karuuıanııdaa geçmek .ınını. tlilşmesf, Felcmen!• Hindi~tnnına 
tile Trab!usa varımı Te Tulondan ya. -.e bclld de Avus!r::ılyaya Jopon hü. 
but Marsllyad:ın petrol yllklil bir !tat. cıımunu kolnylnştırnc::ıktır. 

ya.n vapunınun aa keza Fro.nsiz kara_ İngiliz kaynaklarından selen 
sularmdan geçerek Trablusa geldiği hnlıcrler, lngiJiz kudretinin u:ı:ak 
blltnmekb:dlr. şarkta son seddl olan knlcnln nln
FRANSlZ ELÇISt TEKztP EDll."OR beti hakkında f.oııdrada nrtık fıız-

\'Aflngton, 11 (A.A..) - He.ye dUn la iimit beslenmediğini gl>stcrir 
Velale yaptığı 4~ dakikalık rnllllkat. gibidir. 
tan sonra :Alınan ~ın Fransız l.ondra, 11 ( A.A.) - Singapurdtı 
oimal Afrlkıwndan LlbyaYa; ~çUkle. çek 'şiddt'tli carpışmnlRl' dc\'am 
rlM dair olan haberleri tekrar yalan • ı clmcktcdir. Jnpon pike tnyyarcl<?ri 
ıaaı~4r· Hayc, kendi hUkürnetınln b& ,.e ajır lopları taarruı hareketine 
zı harekeUcrdcn dolayı hak&z yere ; Ur::ık etmeli:tcdirlcr. 
Jtham odlldlğinı ilAve etmı,Ur, ' Ada~·ı müdafaa eden Hl dl" • lnidl,., , n ı, .,.. 
Frnnııız el~ııl § A4 duruma dair ,·uı.tralyalı, Zclandalı • kun-etlcrle 

olarak ba~cly• numrtıııda kuvvetli Çin gönüllüleri onudıınc bir muka. 
bir lbUmal.e da.ha bafka mUzake.reıer vemct söslcrmektcdirler 
yapa.caklır. . Tutuşturulan benzin d~poJ::ın a. 

Fi' ye, hUkflmetinden munza.nı maln. ](!v alev ynnmaktıı-dır. 
mat btiyeccttııl b:ıaına söylemi6tJr. ·ı Japonlar, :ıda\'1 teslime dn,ct 
... ·ıı.tt beyanatını ancak Vl.§tden bl . _. b" ı . h 
.n • r ~. f'.uen ın cı ce cyannnıno olmıslar. 
v:ıp aldıktan sonra vcrebıleockUr. dır. -

lstanbul FiyQt Murakabe Komiayonundan: 
1at:uıbul ııehri dahllinde en lyl cins muhtelif ~t aı::ıtnl Eatll! fiyaUarı a. 

§ağıda ı;fısterlldlği eekllde lcsblt edildiği 11An olunur.: (14.5) 
reınıkenıln Toptan Canlı 

!I s.; 48 Kuııman 
ıoo oo ı;o J>ath\\ Te knll'Clk 
80 it~ 

İki üc gi.m ev\ ~I bir ar.kada:iJ 
görmt"k i_çin ~lıliye gitnıt,tim. 
llostwnun apartnnanını nrarkcn, 
bir~ok S-Okaldara girdim, çıldnn. 
\'e Jıcr girdiğim solınktn, o pembe 
n~'llldt, kıı.rn ı;özlU martılt\r, bıl· 
dırcm cumnta!an gibi, önUındcn 
Jar~rak, sert kanat l"Unışla.rilc 
h:wn lıuulıla r. 

Şa..,ll'dıın, Si li sohal.bnndn, 
mart.ılann ne j~ 'ıu·tlı!" Denim 
l'erimliQ ~ <le olsn.nrz §&.5ımdmız, 
cünkü benim bildiğim marb, de· 
niıin köpilldii beşiğinde ,..alfıuırr, 

sakin lınvala.rd::t., l\lnrınarıının nııı • 
,.i şlltesindc, Boı-nzm mest ,.c ra
l<it sularımla l1oln§1r, lıa~ aile.re 
ılalıır. Dcn!z, onun ruhu, masulru, 

ovgillsi, yarı camdır. Ayrılamaz 
denizden ••• Ilnlbnld, Şl,Jide deniz 
nerede':,., Ki.iı•uı·m Cal~rklnr ne
rede?-

Jla~·rethr.i lirkndm una anlat• 
hm. O, zc'id gözlerini n~rak: 

- Ben seni, :ı.lnlh bir SCY uı.n. 
nederdinı, tletli. Mnrtıl~ Ş~lllc 
kadar ;;clmelerinJn sebc::ılnl anla· 
madm mı!., Açlıktan ayol: Ç-Op· 
'ıer, denize dökülmediği için ha.)• 
\ancağtzlar na!alm.sız kaldılar. 
''liifafı nefti,, için mahallelere lıU· 
cum ettiler. Yolda gelirken, bO
kaklardaki öbek öbek çöpleri, ısü~ 
rüntil ndneıklnrmı gönnedin ınl~l .• 

Neredesiniz nıa.rtılar: nJzim 
semt de, Tıulaba 1 S<makları da 
hi:derl bekliyor! 

• •• 
TÜNELDi'~ KONSER 1 

Çeyrekler ellnllzdc, tuıııJkeden 
g~.mek !~in kalabalığa karıı;tak. 
IIol o kndılr doluydu ki, 1..-ımıl .. 
danmaya lmkfın yoktu. YUrilmeğe 
hacet kalmadı, öyle hUeum edi· 
yorlu, itip blnyorlardı ki ayak· 
larım a<lctiı. ·erden kc llml~ti. 
F'.nscmılc t ükTiiklü nefesler h156e
ıliyordum. Arada unturlu kUfür-
lı:r de f.,ittliyordo. Bir bomba gibi 
seğirenler de Ç<>ktu: mübarekle
rin Bb'Zl bir lrumcs gibi lmkuyordu. 

Bu hay huy, ltJs, faikı u.ra.-;m. 
da, turnikeye yakla nl&i, bir kö. 
milrcii clUkkanmm J~p15ma. ulaş· 
maktan gür.t ü. 

Bu ırada, tiz ve o.)-nıık bir nai· 
mc tufanı holü doldurdu. Bu bir 
kemen!ey<ll Jlnnl yoll:ıı-da ke

mençe ~alıp Clilencn Tr.ı.b:ıonlu bir 
Rum kalaycı \'ardır, .Nikola mı. 
Hri to mu, i5te o, yayı tellerin 
UstUnde geu'lj~rck ~pkm gUfteli 
hlr ruıva çalıyordu. Bundan sonra, 
bfr 13z havnsı kış~. IinTftlc, lıısa 
ııı hoplstan, oynatan bir ho.\'a.
N crcdeyse arlwln~ lhsan Alta.. 
ym elinden tutacak. bir Jıoron kı· 
vıraea'ktnn. 

Tünelda musiki konseri fena ol. 
muyor. insan itilmeyi. kakılmayı 
unutuyor. 

Madem, tumlkooen zahnıef.8iz, 
boğıışup lt.i5Pleden, ya.ka ~ya 
gelmeden g~ek iı:in, halkı~.: 
Jamak clüştinülmüyor, ~ oinınzsa 
Tünel id:ırcsl lıir iltl :kemen~e an• 
p,ajc edip IAz h:ı.,nsı !}nldmp kon. 
ser \-erdir-~ bnrl! 

Hnmsi koydum t.a.,·nya 
Bac;lndı oynanıa.ya., 

Bıılrtmı hnm i l..."'almamı~. 

Ba:şlndrm nğ1amo. '" ! 
LAEDRi 

z,A.'1"1 - 1608 numaralı bcıızin kar. 
n ml zayi <ılUm. Yc.nl.sini.alacağnndan 
eskl8lnln hUkmU :yoktur. 

!lu;:l> : &yır ı;oluık 66 No. da 
·Şolür ı,ıyazl Denlz:ıllı 

tnglll:ı tcblllh. il(' 'Br dc·-ı 1 
• • • • ye rnlla. 

rmın Timlnnl, l\lciiUI, T n edrr hBt. 

• Tolunun :reisliğinde top1anarak a .. 
~?da.ki nkalar takdim edilmlı .. 
tir: 

tında.ki umumi batta , c canıo bir 
•.evrede yeniden J'ııalh t't g6&tettUklr 
rint bildlnnclrtedlr. A \" tayynrclerl 
hlltlln gtin kara Jı:ıttkAt snhaın fiuı._ 
rinde dcsteltlcmc faaliyetine d<wam et. 
ın erdir. tt:ııyıuı tebliği GaY.nla rncv. 
1,llndc nıuh:ırcbelerLn dc\"am l'tUjjlnl, 
Atm.ın tayynrclt>rl, tnnıt:ındnn 1J in • 
l:Uiı. tayye.reslnln dü ürilldUtünU, Al. 
•ııan t.ayyardcrlntn nınıtny1, fnglllrı 
~' ıırelcrinln de Ywınntstnndaltl bazı 
~ rrJert bom ladlklarm blllllrmcld~ • 
1llr. Yunanhlı\r nrnsm 11 ölU l1 ~-a. 
ra1ı 'nrdır. 

1 - Gra.nülouı. tü?OOrU (Pa.to. 
!og • Dr. Ziya), 2 - Poliki&tJk 
Kilye {Ürolog Dr. Sadettin To&Ull) 
3 - Tenasill gangrcnlerlnin yeni 
t~davisi (Dr. Sunt Ô%gen). 

Tahir ile Zühre 
ıcndlrmek .h"'-eslne d~ttıtn için, m 
Qol onun kUrtııuu oJuyurllUllın! 

- 8nb:ım belltDl halinıi l.:ÖrrllUYOr 

maf ln!!an biricik kl7'ma hö)le •tnl 
ı:ıofknt, bÖ)'lo nıl allka göır.tP.rırp Ben 
hllllltld\yorum ki, T birden ebediyen 
'" nJırsam, çel< y~fYanı:ım •• üiürUın. 

ralc, kttıdl kendln aöylı>nf~ordu: 

- UMA ona dU~ilnllyor. Ah. k~kl, 
'l'ahir hıırada iken, o çapkını ublr1c, 
)ip gebctfaesdlm. Şimdiye tt:ı.dnr !;9k 

t:ın unutmustu onu. 

rUdtı. 

(Jiunı!:ıılı) bu ısı ~· pnbllmelc lı;ln, 

tıut:ın ' ruıı, yof.unu hat~ lıllldlm. 

d r:1!l.ll htdJ)•c .Dlııroı, t!JdıA'J imi ' e 

7 umriitlcrl hllc bu uğtırdl' arlctınet;c 

ı.arnr \'ermL,tı. 

?'ürk istlklU ta.rih.inln ı;anh 
J'bkn edilmi!tUr:. DünkU kongrede 
t>ana.yicilctin orduya geniş mikyaa 
ta. kışlık hedly~ t berrulannd& bu. 
~~alan vali :uı..ratmdan teklif o
:-ılnı:ış, bu teklif lbliyUk bil' aWrıı 
ılc tasvlb olunmu~. 

BULGARll'iTANDA İDAM 
KARARLARI: 

Yasan: l!'kender F. Sertelll 
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rtnA:e· cenp.dırı ı;öte gtttlğlnl, Tnhl , 
111\ı ''Uta<;ıı.fmı klltUJ< hanımı. 

na naaıl &ayllyecektı, 
D~Uyonıu. 
Zll!ıro tilthrın bir iJrtU 1 ft_... . tin n ıırnt• poucc. 

r.,. .... on e oturdu. 
- B11gün hava çok gU~r Ayf'C 

dğlm! Jlın·a attıks.a. ~n•- 1' 1 1 • 
u.ı.ı ç ıu <a. 

rlm,\·or. Bu ıece habamm bana. J'&Jlh. 
ğı 7.ulftm ve f~kP.11ce~·i UIUneoJ e l(adıır 
unutmıya.cafrm. 

• Jfıı:kırıld:ıruıı tutmafa ~lı,tı: 
- Zntl'n öıtiml\11 gtin ~tikçe b:ına 

)'&klaştı~mı görUyorııın. Gün .'-•r • 
... ....... lf'r Wtdıır knrıınhk ~örttnü 

~nnuıı g .. "v 
)Ot b.ınıı., 

A .. 1,üçllk pren in .}Bnrnrı o. 

kuıi:' ;,endisl.nl t«".sctııye ladı: 
- ~ğlam:ı, >auıım! göı.1"1,.rlnn ya. 

nktır. nugtinlcr ı;~cr. Jler r.stırab ti. 

t ıl tn'-ftn blrnr. dıı tıtlllne ll0yt111 nu ı ur. .,... . 

Hnrema m ı o !tadar blddrtıt'nrulı;ı. 
"kt.. • 

Perderıin arı. rnd& fn71ıı. durama • 
ılı" 
1"ıwqça c.ıt'ltilip gitti. ' 
(Kor.ı.cıılı)nm ~:ı.pzcağı bir i:ı \'lir. 

dı: G<'tçekton ç\Jtc bir ccllfıt ı;iS.ndtr 
nıek. 

mbrn, :tllreğinl a k nt.ı ,ı sarını~. 

tı •• Bu, !•ol y bir I" dcğildJ. 
ı~ııı~ı il n nıtmı"ından !j()nre u)a • 

nan n)n t ıtmlıı f'tmı•k l~-in b :1Ul• 
fl'dakflrlıklıır ı.ır.ımdı. (Kll~lı) her 

e;p' lmt! nacal•, her feibk!lrhğı yn. 
pac:ı.I• \'l' her tehfüH'l 1 r;hzc nlnc:ıt.-tı. 

ra:ımt, h:ırt'ı. nğ:ı nın nklı bu yn .. 

ı!U Uıı::ıuyordu l•t, lıütün ortaJdc toilt 
llmar.ltli ol iKuttıcttin öl9c. \"C)'ahUl 

\01{1\JANDlNlN V \7Jl'E'.11: 

C" lir ~ Uüındcn "om: ndl vnpunı 

1 
11 ti\rafB clc\Tllml~tlr. Gemi ynrur. ya 

ı.. rl{'"n bir !?'l ırtı l5ltilml ,,.c ge.mlnln 

\ 'ttı &,ua.la örtülU ını.n ııathmıı. da. 
ıı.ıı • 

lj llıı:tır. , :ıat 2,12 dr :o.angın ön. 

1,~rlllınıı tllr. Antlrnl Andrev genılnln 
rtar1Jal1Ueooğtnl SÖJ Jcmt.sttr. 

Sofl-a a kert mabk~ lnılltere, 
Amerika, l.'ugosıa,·>-a h.'8alnna raıı • 
"an uc cn5Usu idam eer.aama Olalık~ 
etmlşt.lr. nunlar Plıt.dıno sauıı.t ~ 
b:l muhurlrl doktor <lor~ Dalkot, kal'. 

de~I V lll \'alkof ile Bulıar hava 
ı..-uvvetlerl ~erbMteD Emil 
Strafta. 

Sonra birden batını cllertnlıı Jçlnc 
aıarak a~~ta battadı: 

_ Ben toli tııllıdı bir in~ olduğumu 
bllİJ orum am3, bu derece t.ı.lbıı~ ol • 
dar:tımu on.m~ı:drm. nutun dün3·a 

ukl benlm nleyhlmdo d blrllğUc sa. 
lıtryor. Baı}ı. babam olmak üz.er•'-· 

- Balıa.ım: fena bir 9'\am değll ._ 
ma, vaJd\'nl.z alı:l bir .,etııade ile ev. ·-

iterek resclll butmağn, r.ıtrrabları yen. 
meJte, fcnıı. "'el lcr dilslinmemd'ıı ~31~· 
ınatıclır. 

- J\IJ.fnt!lln lı:lntl lnır. onun l~\'. 
gl 1 ~a'!lıyor. o ölllr e, bl!'n ııaınl 3·0..,ı. 
ya.bilirim! 

ZUhre bunurı llQylerken, perde ar. 
kasmd:ı bu lmnu~malan dlnllyen (J..-a... 
ratıılr) hJ<ldctlnden dudaklannı mıra. 

O .-\y 8)e yalan s<;yıemifltl. J.uthrt. 
tlrt çöl c-.eDMuıı göndcmı.lıt de Udi. 
Fnl<at, bu t,ı karo~alı ~·apmıığa nı. • 
~tml ti. Ne kadar ald&ts:l. lDlan ali) 
le~ hllf'ler, pu~ubr, tuwtlar kursa 
f'ayd.aandı. 

tlf'r ~r:-ydıoın önoo Tnhlrln \"ÜCUdıınu 
ortadan kaldı"11ftk, vo meydanı bol 
buldııkta.n aonm lstNlltl 8'1hl OJ'fta • 
m:ık daba doğru olacaktı. 

-o haldo 'l'&.b!rln bw:mı koparacak 
Nldık blr adaro bulmalıyım. dedi. 

\"e aendellyettl' odMms doğru yü • 

(Atabct• s:ıttaruıtı) blrun(la 3:ıkıl$1 
blle, ZUhre. bö)1 bir nrabı:ıı !!laııa 
mııkabclc ooelıUecclt mlydJ t 

( ıüıraı:.nlı) gün Un blttncle bllmem 
hangi lmbllenln cyhl değil. ultnnı 
blle olsa, Zllhrc, onu 3 nnın:ı ~ klafj. 
tırın:ımnl; lı;ln kmdln! öl:'liireblUrt!I. 

(l<amçalrJ bu.nbn d~t\nmliyord•ı 

f IJcııamr ,,,.., 



l 

(11 1 'str lılrlaal ~-
0...- ,...ırpdekl lartlt .,,.~ ... lmpo 

aae 111r111ıte riaderlleoeldl&.' 
l:vı.mNllE TEKLIFLE&l, lŞ ,utA 
llA, lf VICBMB, &UM. SATIM 

,... *-" rmlll7ftl ... olmı7U ktL 
08k Ulalar puua n!.'1trohmar 

Eoleıvne te/Jilleri: 
• 30 )'afmda 210 lira ma.&§11 aynca 

geUri bu1uD&n bir bay hayatı anlam!§, 
QOk ıozeı bir bayanla evlenmek iste. 
mek~. (Ay) remzine mUraca . 
at 143 

• Yq 39, boy 1,76, kilo 72, devlet 
mlleaeeMlerinln deniz lnammda 90 ll. 
ra aylıklı bir kardqtnden bafka kim. 
•MI olmıyan bir bay, balık etinde, orta 
boylu, temiz bir alleye mensup, ev 
c§Yuı bulunan bir bayanla evlenmek 
istemektedir. (Deniz lıf) remzine mil. 

r:ı.caat • 144 
• Yat 19, boy 1,76, llae mezunu 80 

lira m&a§h devlet memuru, bir bay. 
16.17 y&§ma&, boyu .60 dan &§atı ol. 
mıyan, mUzfk ve okumayı aeven, giL 
zelce, ~mlz bir aile kızı Ue evlenmek 
istemektedir. (Ormancı) re~ mü 
racaat. Hl! 

lı ve ıtçı anyonlar 
• Llae l de oı.ı.yan, resmi, buaual 

mUeueaelerde kltlpllk, muhuiplik, 
d&ktUoluk gibi lflerl yapabilecek ka. 
blllyette bir genç, hergUn aaat 13 ten 
19 a kadar çaııımak istemektedir. 

• Aksaray valde mektebi arkuı çın 
gıraklı bostan aokak No. 57 de tsmet 
Göke mllracaat. 

• 18 y&11nda lile l 1 den tudikJıa. 
meli bir genç, mal,etiııln temini için 
~pn&k istemektedir. CD.T.) remzine 
müracaat. 

• Orta.mektep son sınıftan mail va. 
dyetlnln bozukluğıl yüzünden ayrılan 
bir genç, hususi vefa reaml mUease. 
Nlerde çalıımak ıatemektedlr. lngillz. 
ce de bilir. (A.R.K.) remzine mllra • 
caat. 

• Orl&mektep mezunu. aakerlikle 
al&.k&aı olmıyan bir genç, resmi veya 
lıuauat bir mUeaaeaede vaaat bir üc. 
reUe çaJıımak latemektedir. ( Ş. 1942) 
remzine müracaat. 

• Llae taballlne devam eden 20 ya. 
~mda iyi franınzca, ltalyanca, rumca 
bilen, aynca ingfllzceden anlayan bir 
genç, hergUn öğleden 8Cl11Wa 13 ten 
ıbt> & k&.dü öiUtiUMelerda. 1ttlMl&r. 
da, yazı itlertnde avukat veya tUccar 
yazımda çalıJmak ııtemektedlr. Adrd 
uıttuııaıı GUven, Beyoğlu Aynalıçet. 
rne keramet sokak No. 21 

ltçlçl anyanlar 1 
• Üniversitenin. fen fakUlteai riya. 

ziye Flaik ıubellnde okuyan bir tale 
be, almanca. rlyaalye, fizik derileri 
için imtihanlara hazırlatır. (Vab&k) 

remzine müracaat. 
* J,.laenln fen kolundan mezun, orta 

okullarda öğretmenllk y&plDJf, hu.sual 
birçok talebe yetı,tlrmlı, Universlteye 
devam eden bir genç, riyaziye, alman. 
ca dentleri vermek iatlyor. (İyi öjtn!. 
tir) remzine müracaat. 

* Ünivt'rslteye devam eden ve iyi 
almanca blıeıı bir genç. Saat 13.30 dan 

SODr& !'Nllll veya buauat bir mtıeueae. 
de ıı aramaktadır. ctı yapar) remzL 
ne müracaat. 

* Yq ve tabilll orta mır nevi tL 
canıt lflerinden anlayan bir bay, her 
hangi blJ' tıcareUıanede çallpnak ta • 
temeldıedlr. (Ç&lıfır) remzine müra • 
c:aat. 

* Bir hukuk talebesi günün her 
saatinde reamt veya h~ bir mU.. 
aıeaede çalıprıak latemektedlr. (Toroe) 

remstne mllracaat. 
* Bir genç mükemmel bir f8ld1de 

programlara uygun olarak, matem.a.. 
tik, ftzlk, deralert vermek ı.t.ıemekte
dlr. (ôğretıclJ remzine müracaat. 

* 18 y&1uıda orta 8 pıcl aııfa de. 
vam et!eıi bir genç. Öğleden aonr& 

nemi Yeya buau.sl bir mtıeaeuede 

çall§Dl&k iatemektedir. Gece lfi tercih 
edilir. (Z.15. X) remzbıe müracaat. 

* 17 ~da bir talebe, öğleden 
ııonra çalıem&k ı.temektedlr. Kuhaae. 
be ye yuı iflertnde çallfllllltır. Biraz 
da daktilo bilir. (Çelik kalem) remzi... 

ne müracaat. 
* Trp fakWt.eaine devam eden bir 

....... ........... tik ,, 
,,~Jf~tl~: 
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PuV&N do8bı Kolıooel Ras'ın 

her mma.n. böyle birdenbire, yer. 
den bttmlt gibi kartmma çl1mıak 
taıbiıatmda olduğlinu b!liyorju. O, 
çok r.eman tehllte11i bol ileri hat .. 
laı-da it ~rilrdll. 

He1'141l Puvaro m6nllı bir eeıı
le aordu: 

- Sis de Helfa va.dieini z:isa• 
rete 1111 gôlıintz? 

- Haşır, ben ~ ıu alztn 

~ RABER-Aipm poetur 

fiyatroamıun 

DBAll IU880NDA 
Akpm 20.IO da 

genç, malt ~ belmk'Ulu Yil- ı 
zUnden, haftada b8f rOD ll'leden son 
ra, cumarte.i akaama kadar herhangı 
bir mllellleftde 21S.80 ura llcretıe ça 
ıı~mak ı..temektedlr. Daktilo da kul. 
la.ıur. ( A. Kılıç) remsiDe ml1faca&t. 

Rüzııir 
Esince 

PARA 
BurtıD Obdla 1f de: 

ÇOCUK OYUNU 
#Jffaai 20 .IO da: * Llae mesunu. rlyazlyeai kuvvetı: 

bir geog berııangi bir mtle11e9ec1e be. 
sap ve yaz.ı lflerinde Çalıımak ıate • 
mektedlr. AdreB! KUc;Ukpuar Hacıka. 
aı.n mahalleıd Tavanlı çeprıe IOkak 
No 6 Ketuııet Bayrı. 

; lyi blr yünlll ku.mq boyacuı, ku. 
&nff fabrlkalannda Çallfmak ı.stemek. 
tedir. Bon.ervla te göetefeblllr. Adree: 
YafkapaDt ferrnenecller No. H nı 
ver Kar&tıaaaıı. 

* 2tS Y&flnda tecrübeli bir lfÇf il 
aramaktadır. Hn hangi bir müeaııue. 
de veya bir doktor yanında da çalıfı.r 
Ta§raya da gider, (Şoför) remsbıe 

müracaat. 
* Tecrübelt bir öptmen turkÇe. 

tranaızca, matematlk, usuıu muh&lebe 
deraJert verir. Adree: Saltızatacı c&d. 
deai No. 26 Y. Kohon. 
* ötretmen mektebinin 11 tnct •

nı1ma kadar okumut 19 )'&flllda blr 
Tllrk kızı bUrolarda, ticarethanelerde 
i§ aramaktadır. Hangı ,ehlrde olursa 
olaun kabul eder. (C.R.) remzii\e mü. 
racaat. 

* orta yaıır. iyi bir alleye menaup 
blr bayan bir ç0ğufa balunak, fransız 
ca. tUrkçe ders vermek, onun terbiye 
ve mhbatlle allkadar olmak, kiırutffi.z 

bir baya da bakmak ı.stemektedlr. Her 
ll<i ltl az blr 11cretle kabul eder. Ad. 
reı: Harbiye, HatAakArgazl caddeal 
tramvay duraft karııarnda No. 66 
bayan V.A. 

• Öfleye kadar bqka yerde çalıfıp. 
ta, öğleden sonra bot kalan bir dak. 
tilo baya ihtiyaç nrdır. latıyenlerlıı 
Takaim Keplik aokak Ferah apart 2. 
No. ya aat a Ue 6 aramıda mUracaaU 

• Türkçe, fl"an11zca, almanca w 
daktilo bilen bir genç 1f aramaktadır. 
(Hügo> remaine müracaat. 

• Türkçe. almanca (at.eno Qaktllo) 
btlen ecnebi bir bayan .q aramakta • 
dır. (Oto) remzine müracaat. 

• 19 ya,mda, orta Uçe devam eden 
bir genç, mali vaziyetının bozuklu. 
tu yUztlnden, hergtln u.at H Ue .;ıo a. 
rumd& Ç&llflD&k lıtemekteclir. (H.A.) 
relQiDe m~t. 

• Ltııe mevzunu, ·daktllo ve cekt ya. 
zıyı bilen, askerlikle a!A.kaaı olmıyan 
bir genç. t&fl'a ve latanbulda huıuıl 
Yeya ream1 bir müeuuede lf aramak. 
tadır. (F. 2369) remzine mllracaat. 

• L1aan ~eralert :ıayı! olup da ça. 
iıımakta gilçlük çeken orta Ye U.. ta. 
Jebelertne Kolejli bir Tllrk km t&rL ı 
tından gayet ucuz (iy&t1& ve çok ko. 
ıay bir metodla tnglll.zce ve franmzca 1 
deralerl verilir. (Gençreh~r> remzlnt' 
müracaat. 

• Lilenln fen kamından mezun 
muhtelit orta okullarda ötretmenllk 
yapm11. yUkaek talıaUlne devam eden 
bir genç; Ucretaiz olmıp.k U&ere riya. 
ziye, almanca derslerini deneme ola. 
rak vermek lıtemektedlr. (H.A.) rem. I 
l:lne müracaat. 1 

Mütelerrilı: t 1 
* GUndüzlert atölyelerde çallf&bl. 

lecek, elinden 1J gelen 20.25 Y&flarmd& 
iki bayana ihtiyaç vardır. (İfÇI 42) 
remztne müracaat. 

Altlınna: 
(M. ELKAR.) (Fransıaca deral) (fP 
(E.Ş. 1202> (Zaranı (Gül) (T.N.) 
(Vatan M) (11,K. 1221 IGW yaprağı) 

(A. 5) (F. K. M. 9) (Saat) 
(TUrkekul) (Yararı (F.G.D.) (H.Nl 
( .. .Z. 33) (0.P.K. 2072) (Jıl.K.A} 

(A.AJımet) (Ç).K.) (Nadide) (Akta.
tay) <T.R.B.) (Mehmet 3&) (G. lıflDeı 
(P.L 241 (S.B. 12) IY. Akm) (Leman 
Y.) (~Dk) ıŞcvkl Şenı (Bahar 
ç~etı 1 1 c lt 45) ( A kyUz) ( lncl) 
(35 Aydotan) (Göl) (İmren) (l'Jlk) 
(Gllneyllnln clentzclal) (0.8.)(N. Ur71 

(R.K. Hl (Şerefli kız) (N. 28) 
(TUrgut) (Y.Ş.) {2& Sedef) (R.P. 36) 

A.B. 84) (B.A. 82) (AS.Temlzkalp) 
{Çlıfkan Akauel) (Jıl. Akçay) (G.M) 
(Çank&J& Kemal) 

bindiğiniz vapurda yer aldnn. 
- Yant? 
- Yani, §IDldıl de sizinle birlik.. 

te •elAleye d&ııilyon1111. Herg(ll 
kaşlarmı kaldırdı : 

-- Çok neşeli görllnüyo.r9Unuz 
doetum, dedi. F.ğer isteıweniz gi -
dip llOğuk bir şey ·~elim. 

RU°JN TAKIP ETl'&O& lZ 
iki ubdq o eaatte pek tenha 

elan cameı'klnlı salona giniiler. 
Puvaro cıo.tu Rae ~ bir aoiuk 
\isti kcnııtial içtn de ~ tekerli 
bir portakal teri>eli anar1adx. 

- Demek Jq bialınıle dönmeyi 
tercih eUin:.Z, d~ ~ öyle 
zannediyorum ki gece gUndila iıJli
yen resmi giıket va.purlanyla ae
yahat etmiş ol8aydmız, hedefini 
ze daha çabuk vannıt olurdunuz. 

F'llhakika öyle amma do& • 

Kiralık Odalar Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıkhk ve Buton Ağrıları Derhal Keser 

lcabmda Günde 3 Kqe 41mabilir. Her Yerde Pullu Kutulan IM'Wla ltıteyinis. 

R°J.~DlllllllBrıll:'lll~rll.S~~lall!al'~9·~~-W~•aSlllBllllll.-....c&~§~Q·Q.alli8• IWI .... 

:~:~,,~· ........-ı 1 
işçi ahnıyor 1 y . PUDRA 

U armara Füm Stütlycmı . J en 1 
ı Muhtelif iflerde yeUıtırllmck ü. R E N K L E R j 

·Kız MEKTEPLERi ARASl.NDA 
YAPILAN VOLEYB.OL MAÇLAHI 

zere dört Tnrk genci aımacaktır . . > 

Taliplerin Y&fl 17 yl tecavtız etme. .u 
mlf, en az ortamektep talııdJi gör. l~d\_ 

:o:=n~eaıv:.h::t!!: = KADfNLARIN HAYlltfl 
Beyotıu Burea aokak No. 40 

.................... 
Kız mektepleri arumda voleybOI 

mtlabakalarma dUn EmlnönU balke. 
vl salonunda devam edildi. 
~ GUnlln ilk ml\l!l&bakaaı Cumhuriyet • 

Klllldllll llaeleri arumdaydı. 
Btrtncı aette umulmadık derecede gil 

zel bir o)'Un çıkaran KandillUE>r ~tl 

13.15 k&zamnağa muvaffak olarak 
maçların fa vorlat vutyettndt' bulunan 
Cwiıhurtyetl m&flQp etWer. 

lktncı aet bqlangıcmda cumhuriyet 
topı&narai dalma 8.2 ayı faı;kile 9 
sayı yapablldly911 de, tekrar blrlnef 
setteki oyunlannı tutturan Kandfll!Wır 
bu aett de 9.lS kuanmata muvaffak 

olarak kuvveUI raklplertnl yendiler 
G~nUn U<lncı ve mUblm kal'fı.IAfma 

sı geçen batta Çamlıcayı mağ"IQp eden 
Erenk6y lilelll ile pmplyonan.m en 
kuvvet,ıı t.akımlanndan kız muaııım 

araımdaydı. 

~ar fU kadrolarla l&lıada yer 
aldılar: 

Erenköy: Tevblde, \'ed .. , \'edla. Na 
clye, SallJla, SlllleylA, 
Kız muallbp: Mel&b&t. Ba71'13'e. 

ümran, &ancı.n. llılellha, Nertmaa. 
oYun kız muafllmln ezici hlklmlye. 

tı &ltmd& cereyan ederek ErenköyUn 
maflOblyeUyle netlcel,ndl. 

l'ürk mekteplerinde okumuı, 
LIM bit:irmlf, franııızca bilen 

IBI BiZ 
ABAlllTOB 

Talipler K&zlıçefmede Kenaucat 
Santral Ltd. Şti ne müracaat 
etmeleri • 

DolttoT Hrlzı. Baltrm 
DABILIYE MlJTEBAmmu 

't'almlmı raıım.,.,._ UtaDSör 
aputlma8 ....... 6,..... _,.. 

DCJ&'IUK 

HAFIZ CEMAL 
"LOKMAN HEKiM,, 
Ot\.lllLln llıll)TEllA.88J8J 

Dlnayola iM 
K~ aaatıerı: 2.3-8.Teı: 22391-

, •<• " 1 , 4 • • 5 2 , , rw 

UPE.RATOIC 

Halid Ziya Konuralp 
tJUN'CJ Cl:BBABI D()Ç&N'n 

d.?yofhl ı.ttkW C&dd..ı Dh&mra 
Apertmam 1 Nuoıarada 

fteı ıraa otfede9 ~ 1 re Udar 
h1Pf09: UIM 

s\KR'4tl\1 B\R . 

J.OLOR\~~l~~E 1EM\ll\ :~~ 
-t:~~~tl::\.Ell ~~~\:attıal .. 

\"' * " .-..... 
Teninıze • uyguı gelecek padrı· 
nıa tam reaginl veren Jeni bir Kolo

rimetrik makina icadedilmiftir. 

Bu sayede şimdiye ki.dar İft' 
rülmemlş emsalııiz bir gijMWkCI 
orijinal pudra renklerinin lstlhZa" 
rına imkAn verllmiştir. Bunlatl 
yalnız Tokalon pudralannda bU" 
lablllralniz. Bu pudra rü&P.rk •• 
yağmurlu havalarda bUe bQtWI 
gun sabit kalır. Burnun parlamaaı· 
na mani olur. Hususi ve beratlı btf 
usul dairesinde istihzar edilmlftll'· 
Bu yeni Tokalon pudrasının ell 
son yeni ve cazip renklerini bU" 
ıunden tecrübe ediniz. Daha geof 
Ye güzel görününüz. 

De.W Demir,.olları Ye Li"'aaıalan ı.-••• 8/-: 
Uın•m id11rni ilinla11 " 

D.DJH& numaralı tarifenin 11 inci kumıma yonca, kortnga ve ha 
pancan todumları ilA.ve edlldlğliie dal~ olan tarlte zeyil 15.2.042 tarıblıı 
IUbaren yürürlüğe giO?cekUr. Fazla tafıllA.t için tataayonJara mUracaat ,. 
dlmeUdlr. (2178) 

• • • 
D. D/208 numaralı odun tarlft.ı ııs.2.942 tarihinden ftfba.ren deılPl•nP'lı 

mı,tlr. ll'uıa. lzalıat almak IÇl.n istu~·onlara mllraca&t edllmc!lldir. cn7' 

TURKiYE iS BANKASI 
"Vakıt,, Ktiabevinin yenı 
neşriyatından bazıları 

Kü~ük Tasarruf 
Hesaplan 

190 ~ltAlllVE PLANI 
• 

Kqlı)l:L&IC: 1 Şua.&, • 

•la>-.. ı Atmto.. t lklDo 
il........ cartblf!rtack 

.. ptlır 

ttım, hemalde llz de benim gibi 
oldukça en tereean mevkilerde bu
lunmek için zaııaan kaybetmeyi 
tercih edendniz. 

- Nıuııl: Sizin burada b':.ılunu
ırınuz yolcular için mi? 

- Aralarınd!'.n blıi için bura -
dayını. 

Hergül Puvaro gözlerini tava• 
r..a ka.Jdırdı : 

- Haııgki? •• 
Diye sordu. Kolonel Ras içini 

çclcti: 
- Heyhat, ütum, dedi. Klm 

c;!dufıµıu ben de bilıniyonım. Va.. 
rlyeti sbden ııelıKmıak neye ya -
rar? HeT 'eyi açlkça konuşabil • • 
tiz, hele böyle mfl4ktıl bir vaziye. 
te dilfJWkteın l!IOnra... Aradığım 
herkesin çabw:a.k meydana çıka -
mbl!eceği alelldc hırsızlardan ve 
ketilleırden biri değil. Aradığım, 

ıv-u :~ rl!;U!:KJ n,... 
1 adet 2000 Uralık • 2000.- Ura 8"1rfo· lıeadl ,..,.uau ,....., - Hlk&y~ - 1S1!ıı1U11 

a .. 1000 - aooo.- SfrlfJ &11112 " • • 
1 • lDCl • - ıaoo.- :Mimi ~J'OftllD - KOIDUI - OSIJKJIA!'lıl llUKÇAa .... • 

a • l500 • -ıaoo.- • eo l~l'lltf- üauı-.t Ilı - °"9'.tt..l &LTOO • 

ıo • 2:MJ • - ı:ıoo.- • :.._... Keb'w..ı ıt.11 : ~.. - 8AIUlJ t.ı\JU& U8 -.., . ıucı • - tOOO.- • OçbacU ~· ... llehıoedlo S""""' Uüttıao - mı..m UaAJI • 
~. 5C • - l&OO.- • Keadl lıftldlat' 1000 hllmt ~ Ctft'ttd - ........._ llltlllıf lal 

'°°· Z6 • - 6000.- • ama. ........ ''" «eUme ilfo ~tredal - AlmaiNa ....-. • 
ıoo .. 

- 2000.-
Kf'IML ~MIW 1000 lıPÜIDI .a. Otreıtd - 1qtUmcıe llhallt -
bk.-ri Kamta - l!IALAH.\'ı 1 Oıı KIP iM 
llli,a• mı llU - "'°AD&n "tAıı;A~ RASiM Ufl !il 

biltlln düny&Yt liastp kavuran üç HP.l'gtil Puvaro dOışüncellydl: 
büyük hayduttan biridir. Bunlar - Bir ffkir mi? .. İ§te bu çok 
t•VVelce ÜÇ beJ4 idiler, biri öldü. gtljel. 
ikinclaı ha.piste, ben de UçllncU - • Dedi. tıcl artradaı acnelerden~~ 
Riinü Y&kala.mara c;:alJOıyorum. Bu ıi o kadar iyi anla3ryorlardı ki, ke>o 
~ın en az altı yedi cinayeti kıöel Ru tSra.!' ~tmeyf faydalı bul 
"a:.ve bu haydut şimdi Jfanıak ge nu. Hergül Puvaronun dUşUncell 
ausındcynıjş. B11 .malfunatı elline kenuşmaamda bir mAna oldufu • 
ge<:en şifrel• bir melttu~ öğ • ra biliyordu. Hatıye bumunu ka• 
rendJm. Baltm bu mektupta ne şıdJ ve kederli b!r !leBle: 
c!iyorla.r: U ... 7 ~batla 13 şubat,. - Bu gemide insanı oldukça 
arattmda Kamak vapurunda bulu- ~ye ~ hl&eler geçi .. 
nacaktır..... ~r. 

Fakat maatteessüf henilz hay • Dedi. Ras dıoetuııa &oınıeu bir 
ıiudun İsmini bile bilmiyoruz. gözle baktı Herglll Puvaro bu göz 

- EşkAli maH'ımunuz mu? lerdeld sualin beklemeye '<İökülme 
- Hayır.. Aradığımız adam 6İDe mahal vermeden anl!l.tmağa 

melez. Ail:sl arssmda Amerikat· .. ~: 
ıar. lrlandahlar, ve Fransızlar - Bak do&tum, dedi, cereyan 
var. İşte J.,!mlzi c;Uçlestiren de eden hA.clis~lerl !l&tl8. lnsa.ca. hiki\
l:u. Nıml? Bana bir flldr verebilir ve edeyim: iımıme lı:rsaca (A) ct'. 
misiniz?.. · yeceğ.lmjz hlri8I (B) diyeceğirniJ: 

•. • bl • m. "'!>ilk bir - ~ oJger ns • h 
lıık etmi,... Şimdi (B) de in~ 
almak için her ~ göze aJmııt t11 
halde. 

- Tabii (A) ve (B) ~emldlJll' 
değil mi? 

- Ta.bil! •• ,. 
Diye Puvaro cevap verdi. _,, 

"Ol'du. 

-·Ve ~yle ~yonısn ,ı 
(B) dediğiniz de bir bdmdJr. 

- Tamam. Bmıu da ke§fetuol' 
dostum. 

Ras bir clga:ra yaktı: .... 

- Ben bu hidiseye büyüi' 
kı:.vmet veremiy~ğlm. FiJtlrkrl: 
rJ ~dcça ortaya. koyaınlsr ea~e" 
i&kleri hfçblr zamun kU\'V"~ 

mı.e <,;ı:ka.rama.zlar. .,, 
(De\•anı• \ 


