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Toptancı kasaplar 
ortadan kalhı~or 

Vilayet celeplerin doğrudan doğrttya 

Rnkaca - lsıanbul tren m:::~:~~:;:::~:=!~11 

ları.fe 'erı· d .., . t . 11at•ı şeldı11e 1ıartarı1aca1ıur seter ı ~ en l ~ l lstanbulda et tılm1 ve satını iş.. moağı knna.nli va.ıdır. Bu yolda 
~ ~ lorin~ yeni bir safha)& girdiği Hk adım olarn..1< Bolvııd:inden iki 

görülmektedir. AlAkada.r mak&m· dcfudır koyun getiııen BoLvadKüi 

Her akşam 19 da Ankaraya kalkan tren yarından itibaren· ~v:: ~~~vıa~~;:d:sa;~ ~:-~~:e~!!t~~~~:ı~ ~~ 
18 de kalkacak. Bazı trenlerin sefer müddetleri uzatıldı \:v!;J.~.~~b:E::fr .. ::E EE:. :~~~5 
M~.,,,,,... -----~w~~---~~-.....,,,,,..---...-..--~.._...---~ - ---- f - • .dnn kaldırılması zaruretini doğu • (De\'amı 3 Ua~) 

İıı:i.;_ Y enı 

deer aAşam: 
.., ,_, ~ _........., 

~ .. t te @P +-. ' 

Şıuk cıephe81ncle karlara gömUlmllt bir Alma.o topu 

Rusyada 
ıırafUldnıs 
ra11aa kadar 

Bütün 

· tarife 

• 

Yarından itibaren 
tatbik edilecek 
Baltada 4 Otla 

11,~5 te. HaydarJ>&Jadan 
Eıkıtehıre ayrı bir tren 

kalkacak 

t A~, H (Jlu~u~i) - Bazı 
- elmik sebeplerden dolayı Ankara 
Haydarpaşa ha.tlında yolcu kat.ar
lan seyir nıilddetler-~nin biraz U• 

z:ı.tılınaarna \'C bu yU7.den trenle. 
r.ın hareket va.kitlerinde değiş.k- ! 
lıkler yaprlnııısma zaruret lıiı.sıl ı 
0lrnllıi.! ve bu arada An.kara • lı .. ' 
mir milnasebatınm diğer trenle- 1 
rin tesirinden kurtularak Ankara
dan AfYona kadar müstakil tren. 
lcrle yapılması takarrür ct.mi.§tir. 

15 Şubat 942 pa:zar gününden i· 
tibaren tatbik edilmek fizere ha. 
zırla.nan yeni tarifeye göre. yolcu 
trenlerinin va..rıı, ve kalkış saat• 
!eri aşeğlda g(ief.e.rilniiştir: · 

CDevamı ll üncüde) 

Doktor Göbels yazıyor: 

Bize hayli endişe 
veren bir kış 

geçirdik 
röat laf btzt 

dev remedl 
o·azası 3 ünc\ide) 

L011dra ltHtllrl7N: 

Ma"'ı 
geçen 

Almange 
inilerine 
6 torpille 

bırçok bomb 
zsabet ett1 

----0---

a. a çek basara 
atrayaa Prens 

OJendJr 
- .. 

Alman gemilerinin M Ollfl 

geçmiye muvaf.lak oluşlan 
Londrada hopnıtsazlukla 

karşılandı 

Londra, H (A..A.) Manş d~l · 
zinde VUkubulan deniz \'C hava muha_ 

Şimalt Afrikaya 
Fransız yardımı 

l'ar&n: Hüaeyİn Cahit Yalçın 

Amerikalılar \'e İngilizler Fra.n
sıılarm imali Afrika.da mih\'er 
tle\ letl<..Tbıe pek mühim surette 
Yardonda bulıuıduklanna kanaat 
;.:ctJ.~:Jlerdlr. Blrle.5ik Amerika. 
h"'1cıyeıd ile \'ichy hUkfımetl ara
smda bu )'Üzden mühim bir mese 
10 çıkacak gibi görUnUyor 

gençlerie 
18 , ........ 45 
yatına lladar 

Kalinin 
kesiminde 

Alman 
taarruzu 

durduruldu 
rebcsinde Gnaysenauv, Şarnbonıt 

E l d l k Prens Öjcn gemilerine 6 torpil ve bir v er e gapı aca çok bombalar isabet ettlrllmi~tlr. En 
(Devaoıı 3 un~Ud&) 

Bütün , 
kadınlar 

Sovyet balllı 
ıaskerıere blylk 

araştırmalar Singapur 
hilA 

dayanıyor 
yardımlar yapıyor Pazarteıı glal Valinin r:yas~tfnde 

.\foskotJll, 14 (A.A.J - Sovyel ak- Mlddelamamı, Emniyet, ıa,e, Ticaret 
~11 ·;~ 1;:~i!1i~nnn kuneııerimıı car- ve illtısat DlldlrJerHe kaymakamlar 

Mlh,•er dcvletlert bltta.bl bö 1 
bir yardnnı lnklr etmekte(l· y e 
Onlar Şimali Afrikadaki muv~r. 
kıyetsiıli~ hafifletmek için tn .. ~: 
!!derin bu i"nadı dlişünmü, old; • 
larmı iddia ediyorlıır. }'akat Anır
rika ile İnglltercnin ellerinde hiç 
bir \'e11İka bulunmadan Fransayı 
muahazeye kalkmalanna ihtimal 
\"erilemez. Şimali Afrikadakl mu
\ affaloyets1ıllkten bir mes'uliyet 
terettüp ediyorsa bunda Fransa-
11111 ya.rdırnmm dahli ols:ı d:ı mcs
ully<'t hafifliycmez. Çiinkii Fran 
l!lallm Almaiı \ 'e 1tatvanlara yar
dım etme!li görülüyor' ki yenJ ··bir 
'SCY değtldlr. Bu yardım İngiliz \"e 

Amerikan ae,•letlerlnce en son da· 
kfbda haber alınnu' ola.maı. C· 
nun için, Libyada İngiliz taarruzu 
~larken Fran n yardmımm te. 
lld'ı hC§aba katılnu<; olmak icap 
ederdl 

Seferber 1 
·ediliyor 

pışarak ilerlemc~e de..-am etmi~ler- tOplaaaCÜ 
dir. Cephenin bazı kesimler)nde Tokyodan 

bUdlrlldltiae gire 
k lık Evlerinde un ve hububat clii~man tarafından yapılan arşı ııaklıyan • 

----0--

Buıar •HAlllaama 
ı:ınrruzlar Almanlara a,;ır zııyıat lar bakkmda Y•PIJacıek mua.meıe ft 

1 
. . k - kü t"I ~ ·tu··r 12 •rattırmalar h&kklftda ........... _, -''-ü \'erdırılerc ııus r umuş • üb r-- ...... 

Subat giiııü 16 Alman tayyaresi leh-/ vUAyette m tm bir toplantı yapıla. 

ladlmlslade 
çaıııacalılar 

Moı.i<ova, U (A 1 
bl k .A.) - Ne§redilen ı 

k 
rd. ararname 16 Y8§mdan 25 ya~ına 
a ar erkeklerl-e 16 

şına. kadar kadaııan Yll§fından •s ya. 
ııe erber etmek 

tcdlr. Bu tedbir yalnız -hl 1 -
:wv rer bal. 

kına mahawıtur. Bu auretı ,. e "oplanan 
lar sllıUılanma endUstrt.ıılndft 1 t · 

v ça ış ırı. 
laca klardır. 

• (Devamı 3 üncüde) eaktır. 

Bir polis rüşvet 
alırken· yakalandı 

iki arkadaşile beraber makaracıyı 
tehditle 150 lira ahyorlardı 

rarV~hy kabinesi h&li kat'i bir ka. rlaha ~cf.- dayatmak PC>litlka.!,mı 

~İpe~: ~;;~.n~1rk::!~:~: ::~~i:0~it1~ aı~·:r:ıı: b~:.zı~:~~ 1 Tevk·ıf ed·ııen suçlular Adliye-
~orememışt • Bir taraftan Al- takip etme1'1ı \'ı~hyyi de Almanya. 1 
manyanın nüfuzu aıtında bulunu. ya daha zb.'8<1e boyun eğnıeğe de k mag"" a· teşebbu·· s ettı• ~·or ve hunu pek ~ı'K ı;urett k mi bldl ' n aç 
hem ediyor. },akat cllğer tara.ııa: sc'· et !I gr r. ı 
da az ~.ok bir hareket ıınrbcstfg" Maamafih, bu oynak politik;· akara ticarell yapan Adil ve ortag- 1 

• ı nın ~nu gelmek icap edecektir ı Osnıan Aydın adında bir polis me. m h in 1 

muhafaza etmcg~ ~ahsıyonnus 'l.annederiz Çünkü mih\'Cr devler. rnuru Y&nmda SUha ve Hakkı admda Satamonun yazı anea o giderek, ken. 
hissini \'enncğe calısıyor. l\leseıi leri b:ıha~İ:ı· kat'i bir d&rbe indir- iki arkadll§ı oldutu halde . Galatada dilerl.nin piyasaya arzettıkleri "136 
şimdb·c ka<lar Almanya ile kat'i meğe v~ büyUk bl zaf r kazan- markalı .. makaraıaruı ekglk olduğunu 
hlr itllifa \'arma.ması ve Alman- mağa kendilerin) ~ecbo: hls.11edi· ileri sUrm~ler, tacirlerin hakkında 
ranm taz)·lklerinc esaslı noktalar- yorlar. ÇtinkU İngiliz • Ameri~an 1 KC> J.htiklr suçundan takibat yapacaklan. 
da baş e~emesi buna delildir. Jt'ıı· harp haurhklan haldka~n dek- YIOye nı söylemişlerdir. 
t:at diğer taraftan Almanyanm !)et verttek bir hn.la ilerliyor. Br• Ad.il ile orta!& korkWlca da ıoo lira 
·. imali Afrikaya nilfuz etmesine na ozon müddet müsaad .. eilnel• kredı• ı verirlerse bu ı,ı ı<apatacakıarmı söy_ 
\'c Trablu garpla JJibya:ra yardım netl~eden ihnıt kesmeyi ı;ap ede- j lemişlerdir. 
için Şimali Afrika t.opnıklarmdan cektir. Tacirler, bunu kabul eder görilnmUş 
\ 'C Fran~nı kara sulanndım istlfa. tşte mihver bu kadar kat'i bir y •• d ıer, fakat parayı verirken de zabıta _ 
de eylemesine göz yumuyor. azimle mlicadeleye atılırken Fnn- uz e 50 ya haber ~öndererek Uç suçluyu cUr_ 

Vlchy hlK<iımeti iki farafı okşa· sadan da azunl lstlbde etmek ıs- mümcşhut ftallnde yakalatmışlardır. 

maki tiyen bu politikada . imdiye tiyeooktlr. İngiltere ile Amerika artırıldı suçlu polis memuru ile arkadaşlan 
kadar aı t;ok mu\'affak oldu. \i• da. Pransa.nm takip edeceği me8-. dUn adliyeye \'~rilml~ler UçUncü sulh 
rhy politikası a<leti borsada kıy- leği sarlh ııurette bilmek ve ona I d ceza mahkeme.si tarafından eorguya 
metlerin lnlp çıkma .. ma benziyor. göre teclbir ittihaz etmek mecbu- Fa z e azaldı çekilerek tevki! olunmuşlardır. Suçlu. 
ffan..ı t.araf harp sahnesinde mu- , riyetindedlrler. Bundıuı dolayı A- ı ıar tevkif kararından sonra adliyeden 

"'' Ziraat Vekilinin vllAyf'tıerr. gönder. 
\aFfakıyet knzanırsa, harp taljl 1 merika? • }'r.ınsı7. m~b.etleri . dtkf mühim tamim 4 llncU •yfa. firar etmek iııtemlşlersc de buna mey. 
lıanır;i t&rafm lehine bir değişiklik en nazik bir safhaya gırtn!-5~ de. j 

1 
dan wrilmeıni§ yakalanalak levldfha. 

~et.dene ViclaJ de dljer taraf& Dllelıillr. mlTAladır. 1 De79 &&MierilmJflerdlr. 

Toplantı \-alinin reisliğinde olacak. 
müddeiumumi, iaşe, f'mnlyet, ttc-.a~t, 

lkU!l&t müdürll'rile kalmakamlar ve 

fiyat murakabe :ICfierı toplantıda bn • 
tunacaklanlır. 

Japon 
kuvvetierz 

Şehre 3 kilometre 
mesafede 

döğüşüyorlar 
Birmanyaya ıag111it;pçaıan 

'Büy.ük saatte 400 mermr 

HükCımetin tnlimatın~ aykırı hare
ket edt.'rek ellerlndekı un vıı hububat 
11toklarmı blldlmılyenlcrlc, f'vlerlnde 
fa7ıft un ,.e hububat sakhyanların ne 
ft"klflde muameleye tabi ol~ookl&n ve 
ara,tırmalaruı ne suretle yapılmaın 
kap f'~ğl teııblt olunacaktır. 

'k d savuruyor m l tar Q TokYo, H {A.A.) - Japon gazete. 

Çin k U Vvet-
terinin Singapurdo.kl harp muhabirıerı 
Slngapunın müthiş can tcklşmcsini 

hararetle tasvir ediyorlar. Japon kuv le r i g-eldi vetıerı şehrin merkezine 3 knomctrc 
yaklaşmışlardır. 

----------~(ı~·a=z=ıs~ı~3:._::ün:c:U=de~)~_:_--------~(~D~e~\'arn=::•:.....:.3~ü='n=cli:='de!.._ 

Feci bir kaza 
Bir amele kendini makine kayışına kaphrdı 

Dinamo kayı,ı ile yerden davara, 
duvardan yere çarpılan amele 

aepr yaralanarak ildi 
Bu sabah Bakırköydc, Hazinedar suretile parçalanarak ağ'ır aw-eltc ) 

çiftliği civarındaki bir tuğ-la fabril<a. ralıınan işçi, b:ı.ygın bir halde Gureba 
smda feci bir kaza olmu11tur. 'ınat.n:-csine kıı.ldınlmış, orada ölMl1ş. 

Bu fabrikada çalışan Ali admda bir tur. 
işçi bir makinenin kayışlarını i:!Uzel • Vak:ı.ya Bakırke> .1aııoan. a . 
tirken makine işlemi§, Ali ku:.·ışlarm mıın;!-:.nJ;gı el ku: ... mu~. ceı<<'dl m•,,..C 
araama sıkı:;.3.rak havaln:ımışlır. Bu eden a.-Uly.• ~toru Etıv& Karan 
auretle baft, vücudu duvara çarpuv.k detnhıe rci:aat v~. 
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Hayvani ve Beş 

CESAR 
Baz.ı insanlar tab'an ve bedenen cesur değille .. Ge de suu! 

r;e teemmül sa;yes:.ıde zamanla cesaret kazanırlar, Vıcda. 
nının sesine kulak vererek bir haksız.lığın larhma varart • . 

medeni insan bunun müdafaası karsısında ates kesılır. 
C:efkat zaruret ihtiyac. namu• ve seref gibi amiller haı·. 
":I' şıt:nda en :ılız ve fakat svurlu olem bir .inıan atesten, h.r· 

tmadan zelzeleden koJ'hmadan tehlıkeye seve seve o.tıla. 
dindmik amillerin baıında vatan muhabbeti gelir. 

b11ir. Cesareti kamcılanan ve kahramanlıklar yarntcın 

Yazan.· DOKTOR RASiM ADASAL 
!lk ~ deııiv.ı.len m<l;}o lie\ı • 

ne kadnr b!ll tJU. lenıkki lınmlesi 
göslermi.; olan beı;e·riyel yırmin
ci ırda on l ü . k hıtddiııe vnr
l'llIŞ olduğu maddi ve r.ı:ı.ncvi mc. 
dcnlvetinı, bliLün i llıruıi e erler
n.ı devamlı bır gayretin ve öiğeı• 
b;.ııinin miı pet tecc:llilerin<ı mcd
.f\llldur. Bu va.kfın('fs \ e d iğcı bini 
narcmm ın uhim bir kı::mmı ıcabın 
<la tfr vatan ve;}a i'>Utün h'ı insan_ 
lık için ölümü dibi bir eevkitahii 

p-.:ı.n ce rel ve kahramanlıklar
dan abr. ilk beşer lııırihınin u~un ve 
ı trraplı günlerinde talıiatin güııa• 
gıj n huşuncllerinc kan;ı göı:!iis 
geıırniş olan adem oğlunun ruhi 
it.tisa.cmrla. ıııivc halinde ınevcut 
bulunan cesaret üst.adı labiaUn 
t hditkiı.r rehberliği ile de peyd~· · 
ııey gıda!aııarnk ve şuurla.'jarak 
hayat müc:ıdele<>inin de kamqısı 
olmuştur. Bugün en kanlı ve feci 
lıır hayat ,.e ;mcmaı; mücaclele_,;i 
ıc-eJ<linde bütün dünyayı kaplıyan 

lı rp de cesaret ve ikahrarıuın lı -
gnı il:ıir ifade!>idlı-. Çünkü hu sü _ 
ıc'kli ve tahrip edici herugamedc 
kudret. vo irade ile ıbir varlrk gös
terebilen millcıtler her ~eyden ev. 
vc;l cesu.rrlu.rJar. Esasen cesaret 
heııeri ve ır.:J.li bir gayenin vasıta 
v~·a müdafa:ı.smı ıte.şkil ettiği za
man ibir. fa.ziılet ve ahlak ıkıymeU. 
lU ifade eder. Çünkü bu gayenin 
ı tihsalinde bircok mihnet ve m€" 
şekkatler, hatta icabında hailevi 
ölümler <.!ahi me-vz.ubahstır. Moral 
cesaretin hedefi ta.m.a.miylc im;a. 
nidir; ve bunun kalmı.ın.anı §uurlu 
bir diğerbin ve ruhi ve insanlık 
hazlnrr ve itminanlarıyla meşbu
dur. Bir nevı fazilet manasına aL 
aığmuz ve alıliLki unsurlarla bes· 

t.ır arnsıııcluclır. Fııhat 1,)11 crsuı et~ 
IC'r daha zi1nclc bedenidir ve m~ı.. 
le ki lc.ıpla n.ı. b:ıi!lıdır. Gcrcı bun. 
l:ırm birço~uııclı.ı da Lıeşcı i izleı 
\·e gayeler rnevcult ur. çünkiı çok 
.ı:fa bir nilenln ha) atı Yr saadc· 
ti höyic İJir ~6~tc mcrbuttuı', 
Şovgilı Po0ukla1ın Jı:ıyat.ı ve bllı. 
hati (in mu fik analıı:rlı:ı. baba Is'" 
,.ın ~e paha mıı oluı ' olsun gö~
tcrdiklcri cesaıct «]" bu nevidcı•. 
cfü. Ç-'llgın a§tklarm du giri tikle
ri ölUm düelloları bir saniyenüı 
\aratlığ basıt \eo refleks mahhe
tiııdc cesaret lcr ~dWd'r. Manan 
Loscaut gibi hafif nıc reb bir ka. 
dını mnhrıuniyetle:r içim'le her yer 
de lakip cdcıı ns•lzadenin, hlittin 
ıı~kmı yalvaraıı ıh ti~ ar bir babn. 
ın~vacelıesmde focla etmek cesa _ 
ıt-tini göslr-ren Ladam o Ka.mel • 
y~m. Romeo ve .fuliel'in cesaret
leıindc bir mana \'e gaye vaıdu·. 
i'im ve fikir kahramanları idral 
bir maksatla bi.ı· ıuı i~iudc lıayat-
1annr feda etmekten çekinme-zlcı. 
Kıta :kasifi. sema ::ıraştmcrr,r, mik
roplarla mücadelo eden kiı.şU' bak
teriyolog, ooı·ma."<larmr ,.c hnttii. 
r.ayatmt !ta,:ybed<:?n röntgencı, bir 
lıa.k ve hiin·iycf ch\viısınr haykıran 
l:ıir mi.lcahit bunlar amaındrıdu·. 

Bazl ineanlar tab'an ve ho<lc. 
ucn cesur değillerse de ~uur ve 

Vakıt 
(Madenkömlirü sabşı serbest bı

rcı.kılınalıdır) başlığı nltında yaz. 
dığı başm:ı:1rnlcde Asım Us ezcüm· 
le diyor ki: 

·~~tihaolc 'irnmürüıı 1.ont,'llldak 
havza"mda )'lllnız istlb!ialini arL • 
tırmak \'e ına.liyet ini <lı.i'.:'iirmeklc 
nı~gnl olmahrlır. Ilir lle satı,..ın 
birinci dereceilc toptnncıılnra \eril 
mesini kenrli E'liıu'le tutmahılır. 
ildnei derecede fopta.n fiatı ile pe. 
rn.kende fiatıııa nark koyarak bun
!ıırm satı§ını serbest bırakmalıdır. 
ıira kömürün ikinci derecede top
t..ıın satıcılığı ile pera.kenchcili;:i;inl 
de kendi üzeıinc :~.lınca Etiban • 
kın ,·nzife ,.e me!i'uliveti hudu1 suz 

1 ccmmt.il ·ııyesindQ zamıın4ı ceJW., 
l et l<azaım Llr Vicdannmı sesmc 

0

kulıık vererek btr h:ıkı;ızlığın faı• 
:t:ına val'an medeni ir.san bunun 
nüidafaas: kaı ·ısmda ate" ke~ilit'. 
Şefı.at. 1..aıur~t. fütıyaç. Thlın•us ve 
~cref gibi ı1nıüler k::ı.rf;ısınd:ı en 
cı!1z ve fakıı.t ı::uur lu Qla.ıı bir iıı .. 
$an ate~t\' ı, fııiın'ic;an, zelzele -
den koı knıadan tehlikeye seve 
f-eve atılahilil". Ccsaı·eti kanı<;ıla -
Lan ve kalır-4m·~ıılrklar yaratan 
tl".nam!k :ı ıitlr riıı baırııda vatan 
muhııbbali goli~. lstı'.klôl rrıiioıı .. 
(eJe-;.i ve bııgiinilıı bır<;ok lı.aıp -
1,.ri buruı en rı:ı.rlı.ık birer misal_ 
ılır. Bu cesarı;;t ve hama"i ~v· 
lefler bl rılerce iıı&mın hayat.ına 
mal 9Jd~~µ. halde r\.h,13ki ve heşe·. 
ri rnsrftadır; cünkıi yuı t a"ikt ve 
müda.fıı.aBı da jnsamn moral öde,·· 
lcrirı.dcn biridir vo belki biri.nci"li .. 
<lir. 

Blrçok ımyvaıılar tla. sevkiUıbii· 
icri iLibarlyle son derece cesur -
durla.r. FalcaL bu cesaret nihayet 
refleks nevindendir, Burnumuza 
kenarı sinek, <"n+'iemizc yap:t§an 
ı :ıhtakurusu rlc:.hi yeknazarda miL 
css!.ı· ve cUretkiı.r rnahlüklardrr. 
C:ızı insanların da cesaretleri bu. 
ıır1 benzeı·. Ces:ırcllcrindcn habcı • 
!eri dalli yoktur. Onun için be--ıe• 
~ ve ıahla.kf cesıı.reL sayılamaz, 

hilen birinrl derecede foptancıJa. 
ra \erl.r \e bunla.rın ikinci dere 
cetlel<i topi.ancı1ara satacağı fiat\ 
(ayin cde?lıle, böylelilde her i ıı... 

wum Zon.~akten .kendi naı.liye 
'ası taları ilo !<ömür alıp plylbaya 
getirmeye imkan bulursa, niha. • 
~et evvelce olduğu ~jbi Jstanbu
lun her nıahallesincleki kömiircü
ılen herkS!ı> >htlyacı nlsbMinde 
l•ömür a1a bilirse bm~ünkü kömtir 
.. ikii.yetlcrinin h~ olmazsa yarı 

yanya önüne ge~Umiı; olur. 

E~er Etlbank µera.keııde satı!l 
:\•olu ile halka hizmet edecrf,..se bu 
~"lin me\"eut olan ba~ileri ~asıta1<1i 
l c o da. a.yı·ıca. perakende l<ömür 
tmağa. deHım edebilir.,, 

Avrupa ile 
münakalat 
~ 

Köprülerin inşası iki ay 
kadar gecikecek 

B. Reşad 
Mimaroğlu 
Partinin açtıtı 

taJ.e?Je yurtlarında. 
tetkikler yapı!for -Münakalat Vekili muhtelii 

meseleleri izan eıtı 
MUnaka.lii.t vekill Amiral l!'a.hrı En· Parti Başkanı talebenin 

ilin, "·ek!leti aIA.klllaııdıra.n nıuhle • vaziyetini gözclen geçiriyor 
JJf mCl'ZUlar üzeı'lndıı beyanatta bu 
ıunmuştur. 

V('hil, fazla ehemmiyeti haiJJ nak 
liyat dolııyısile yolcu lrenl~rinin nyr 
ıınnı onco azııtt.ılması mocı>urlyetı 

hasıl bulunduğunu. fakat 15 şubattan 
itlbıı.l'cıı tatbikine goçilt'?c~k tren t:Ş.r! • 
ı'.elennfn haıknı ihliyaçlımnı karşilıya 

cak ı.ıekilde tanziın edilmiş bulundu • 
junu, tevıuı.ıt.de bir sebelı olmıız.1111 
ırenlerln gccll<nıe.-,l'inin bu tarife lle 
temin ('dllmiB bulunduğunu ı;öyledll< • 
ten son1·11 Avruım lltı nıuvasaJe mcvzu
unıı. gı•ı;miı vo ezcumıe d~mlştlr ki: 
"- Avrupa ile muvasalayı temin et 

lnt:I{ l~lıı Pıtyon • Sivillıı!'rad köprUıe. 
ı inln lııı:ııı.sı bııglln durmu;dLUr. Bu yıl 
menıJckcllmlztlo olduğu slbi r.uıgarl11. 
tanda dıı. ;fazhı lnu hilkUın sUr.ınU~, ya
ğan yıığmurlsr ~·~ kurlardan Jıaı;ıl o. 
lan ııuıuı· <.la. Meriç ve Arda nehirleri. 
pin te. kmlıklarma aıebclt olmuştur. 

Gelen buz kütleleri de köprülerin te • 
rmıı.ııe yarıyan uf.aç i.ııkelı;ılerlnden bir 
lu;ııunı tahrip ctmıv, bu yUzden tııua· 

ııt blrnz geclknıiettr. Utı gUndUr ııu -
Jar tekrar bıı nehirlerdo !'azle.ca kabar 
ınıştır. Faaliyete e-eı.;mek ı\;Ln eulerın 

1nmeel bekleniyor. Köprillerin l.ıı§ası 

daha bir iki ay !tadar gecikeçekUr . ., 
Bundan ııonra, gıdıı. maddesi olmak 

baklmmdan bcı;Un önemi bir kat da. 
ha artmıo olan balık iaUheallnin art • 
lrılmıuıı ve balıkçrıık ıanııyllnin inkl -
şaiı tedbirleri ~rinde duran vekil ı..u 

hwıusl.ıı. bir kıınun Iaylhıuıı ha.urla ~ 

makta oldu~unu blld1rm1~, takat bu 
ınevzuun diğer vekAletlcrl de alılka. _ 
dar eden tar11ıları bulunduğuna işaret 
ederek dernl§Ur ki: 
••~ Dlıter lArartan gU.nUn acil ihti_ 
H.ç\a.rmı k,,.roıl&nlak lçln Ticaret ve. 

l\lıletllo ıııebzuıen tutulzna.kt;a..... ~hın 
balıkltırımızm mevcut konserve fabrL 
kalarmda veyahut tuzlama atölyele • 
ılndc daha ııeıılj: bir şekUde işlemesi 

etrafında görilşmeler ilerliyecektlr. 
Dahilde if liyecefimiz veya ~r!edc. 

ceğimlzden fazla tutulan baUklo.rı ha· 
riee gönde1ın,.k imkanını bulamamak_ 
tayız. Zaınan• QlUyor ki basit vcııattL 
mizle bir gUnde tuttuğumuz balıkların 
bir kaç mislini, tutabiliyoruz. Fakat 
ıarfedilccek yer olınayı:nca. balıkları. 
mız haklı olarak tutulmamaktadır. 

Fazla tutuıruıııı.r,ın muhafazası için 
(le depolara ve bol bu?.a ihtiyaç var -
dır. Bunların temini lçin bir takım 

imkanlar aramak lazım gelmektedir. 
Kısaca diyebilirim ki Ttirklyedc ba _ 
lık sarf:yatmı arttlt1Ilak Iı;ln kab!l o_ 
lnn tedbirleri a!makta kusur etmlye _ 

C.H.P,, lstımbul \illiyeti idue he_ 
yet~ rcisl Reşat :Mimaroğl.ı birkaç 
gUndenb<::J bızzat gez, rclı: şehrimizde. 
Jd talebe yurllarıur tetkik etmekte -
dlr Parti reiei bürulan bilbRsı:ı. öğle 
ve ak;;am tat.illcıinde gezerek yUksek 
tabsil taıeınei il" görüşmekte ve di · 
teklerini cllnlemcktcdir. 

Öğrl'ndlğimizc ;;füe bu tetlüliler bil. 
bassıı. Onlverııtted11 lıimay.-ı eı.lıtocel~ ve 
parti tarııfmdıın kendilerine o.ylık yar 
"!m paı·ası veı·ile~k olan talebenin 
vazlyetıerJııı teabit i§lle aliikadar bu. 
lunmaktadır. Du meyanda. pıtrll lmı;ıka 
nı parti tura!ından r.ılmd.lye kada'r a
çılını§ oJan kız ve erkek talebo yurt • 
larınd11 buluntı.n lalehcnin vaziyetıeı·i. 
nl d'! bir defa ~ıha yakmdan görmek 
tınıatmı b;.ılmu~ olnuı.ktadır. Parti baş 
kn.nı talebe yurtlarmdakl lıu te~kllı:lc. 
rlne devam cclccelttir. 

~~~~-o~~~~-

Odun ve kömür 
fiyatları 

Belediye zam 
tekUllnl reddetU 
Odun. ve kömürciller belediyeye 

müracaat ederek yeni zam talc • 
binde bulun.muşlarrlr. Bdncliye ik
trsat müdürlüğünUlı yaptrğı tet. 
k.ikler neticei!'Ulde bu talebin Ye· 
rinde olmadığı ruıla.şılmıştır. 

Narliılı iittiriliİlasmı icap etıtir
meye hiçbir sebep .görülmemekte
dir. Şehre ınUtcrr.1'..d\;yGn sevkiyat 
y;ı.pıldlğı tçln ~mda: kömlirUn 
bol~cağı bildiriliyor, 

Havagazı ve umumi 
tenvirattan yapılan 

tasarral 
Belediye, şelıi.rcl n umumi tenv·. 

ıatın azallılıruı$ı j{;in büyük ıa.ı.n. 
baların daha az k1.ı.-vvette lamba.
lMla deği~ilanesi programıru: ik 
aial etmişfü. Bu s.uretle kömür. 
den yapıl<tn tasarnıf günde ancak 
400 kilo gibi pclc cUz'i bir mi.kt.a • 
ı·a baliğ olmakla b3raber tasar -
rııf zilini yetinin yerle§J!leııi ye n ·• 
ha.yet bu 400 kilolarm. senede 150 
bin kilo gibi nispeten mühim de. 
nilebilecek b;r rakama bal'Jğ ol _ 
mıı.sı bu ta.sa:rııJf hareketinde de. 
\'am ka.nırım belediyeye vermiş 
bulunm.akt:ıdır. 

Diğer taraftan hava.gazi Iaıbri
kalarınrn günün ı.ı.uayyen saatin • 
de ga.z tazyikini düşürmeleri de 
y·-ne ufak da oJJın bir tasarruf te
ınin etmiştir. 

• ·---oo----
Un tevziatı 

l c ııen bu ~ri şecaatler le ale _ 
li'de bazu ve yumn.tk cesaretirJ 
karıştırmamalıdır. Yırtm bir hay
van gib" taze fo.san kanma susa • 
mış bulun'Ul yamyam ıbir zenci şi• 
karı üstün-:: cesaretle atrlrr; fakat 
bu tam manasiyl~ hayvani bir ce. 
narel, va;hşctti.r. Birçok mücrim • 
ier, !katiller, mura.belıa.cılar, zeki 
dejenereler. l1erhangi bir i§te son 
de~'ce bir cesaret fiilini gusle.re. 
bilirler. Ncvyoritun mahir ıgang~
terleri, Alcopone'un suç şerikle'ri 
bır <:ocuğı.ı dağa kaldırmak ve bir 
binayr veya ibankay1 soyarken bir· 
:mc insanı birden öldiırmek hu.sa. 
ı;ıında çok cesurdurlar. Dağ hay
dutları kendi şar.ınlarında teren ~ 
tnım ctükleri bir nevi kalırt>.man • 
Mua kafileler halinde, ibazr ku
n,arcr1ar oyun nuısasmda, birçok 
s x:u esh.ler :ıtadm avcılığında, do· 
Ja.."1.drrıcılar irtic;a ,.e murabaha 
d l verel ı de dik.kate Ş..1.yan bir 
aoğuik..lrnnlılık.la cesaret -:gösterir • 
l . Fa.kat bütün bu atılganlıklar-
1ia imti~.:ı.ı numunesi olabilecek 
beşeri bir iz yoktur; bunlıa.ı'da e. 
Ga.5 amil hep menfaat ve ruh ha.
basetidtr. Kriminoloji filimi me ... 
'ıur Lombroronun anadan doğma. 
mücrim tinlcri halle efsanelerine 
beçe'bilcn - birçok cinayetlerinde 
korükörünıe marazi bir ilca ile cc. • 
surdurlar, hu cesru·etlel'inde şuur 
ve beşeıi jdeal olınadrğt cihetle 

uretie genişlemiş ~luyor ·re bıı 
mesele halv.a ucta fiatla. kömür 
dağıtmak ~eklinclcn çıkarak mah 
dut kimselere para lmznndu9malc 
ir.in kurulmuli bir usul mn.nzarası 
alıyor. Hıı.lk denildiği ;.ıibi ucut. 
fiatla. komi.ir al:uıuyor. Eirtalnm 
ufa'ldefek :ıracıların yardıııuna 
müracaat etıne': mecbutiyetlcri 
ı.eyda oluyor. Net.ekim 'bu ~ne 
tonunu ~ili limya, hatta daha. f • 
bya kömür alanlar bulunduğu 
<4Öyleniyor. 

Muhteşem Sahneler - Yenı .Kkmelt kartları miıka.biliı.ıde ını. 
verilmesi.ne pa.za.!"tes:ı. günli ~la.
nacaktır. Bu suretle un tevziatı 
her haftanın bir .vey::ı. "iki gününe 
mhisar cdcce~Lir. 

lıtün hareketlerilc tel'ine §a:\lan~ 
lar. Halbuki heı hangi bir hata. 

ımlldun veya sucundan dolayı fena 

h'r not, cemiyetin muvakkat tel 
"-..nini alan Jbir insan başka ibfr ü
rımda şuurl ve bc5eri cesaretile 
birden yukselebilrr. Erzlııean zel~ 
:ı:ele5inin yara.tmL5 olduğu feci sah 
neler arasında 'i:ı,;ittin mahpuslar 
l ·rçok'!ka.zazedel~ri amrta.rma.ıc hu 
mrsunda ca.nsipçrane ça.lrstılar. 
ah11i.ki bir h.iz:metin plfitarla.rı o:• 
rıı•Jar ve neteıkim Cumhuriyel hü· 
kimıeti de bu 'ibiznıetlerini tak dır 
<'derek miıtebaki cezalarını affet~ 
n i tfr. Bazt işler ve vazifeler var. 
dır ki baŞtanbaşa cesıaret ve dai· 
mi öllim ihtimalleriyle doludur. 
l'tııt.üı mimıresiac Uroı.a.na.a. bir bo. 
'"'CJ, fnebe>lU ikayık.~tSI, z·~"Rnfl da• 
mnr 'her glin ka.toden şoför, jp 

n'hazı. fn fl.YC1't!, hava umman
' amıa mc.>:dan okuyan pil.ot bun, .. 

Etibaok kömüıji yalnız bir defa. 
ffa muayyen miktarda kömür ala-

AdalamıJ 
mRsm· ı masıl ha~ır.landı 

~~tm1llfif.M?J:fJ!a:_~~!jJlfıf tk 2J 
rAZAN: CLIFFOR-'lD iı@OK No:C30 

Sinirli adam bunları söyler-ken, 
: üıüdüğti yerde mllth.iı;J,bir ür~ 
keklikle de zıpır ztprr zıphY,_or, 
ctınki havadan üsttimü7..e bir elek. 
itik kablosu aLrlıp da sözlerim 
tlinliyeceklerın·ş gibi .ikide j)ir ha 
vaya, sağa, sola :ımrkulu"gözkr a
tıy()r. koluma biı· giriyor, bir cı • 
:kryor. kaı;:m:ıkla ~· a.raarndfl. 
ıniı.tereddit gibi tepinip duruyor _ 
du. 

Fa.kat bu nca.i.p la.bia.blr .. 13damı:n 
Klu~ hııkkmda verdigl maliımat 
haki -ııten de memkınu uyanclır
rrustı. On un bu sinirliliğini hiç 
~Or.ınüyormu:-um gibi oordum: 
"' - Bay!1d;um. Aca:ba Klug 
:rPndis ne ver!len bu vaZifCdc mu. 
vaffak pldu, !böyle bir ~ey yaım• 
bildi mi? .. 

{eçlıul adam sağa sola üldn· 
fıldır g{ıı. a. La.ra.k. 

~ Vallahi.. vaUıahi bilmi~ro
rıım, dedi. Fakat Klug elektriğin 
şQytanı idi! Bır cleıktrik meselesi 
cılsun da o bilıneslı1 kabil değil! ... 

- Acaba böyl~ biı· şeyo muvaf~ 
fak oXlu da. dü§nıaıı.Jar mı- bundı:n 
iPtifade ettiler? .. Klugun tevkifi 
iç?! sebep yalnız bu mu? .. 

-- Hayrr, hayır!. Hakkında. bir 
ook şeyler söylPniyor. Benltn ak
imı.C:la kalan bu! .. 

- Herhalde en miUıimmi hu 
0 1acak ~. lleıhaldc bundun da.ha 
111ühim şey olam>ı,z ! .. l 

- Evet, dostum~ .. FaıiLt .. 
- Ne fakatı~ 
- Eğer Klu;- bö~le bir seye 

rı uvaffa.'k olmuH olsa)·dı, hiikfıınc:t 
11mt lböd<ı leWclf \ e muhakeme 
ot.mezeli!.. Dü~ün~ doğn.ı değil 

• ? 
Jll} ••• 

- Hraı·o: Habkat..cJL çok dog-

ru! .. Fakat ... Aziz dostum, her _ 
halde elektrik üzerindeki keş.fiyaL 
ımeseıesl yüzünden tevkif olundu
ğu m1.ıhaktk.ak değil mi? .. 

- Evet! .. 
- Acaboı kendisiyle beraber 

tevkif olumn ba~lutlai'ı: da. var mı ? 
- Vallahi ıkimse bilmiyor!. Ma .. . 

hinı. a, gestapo tevkitleri gizli ya• 
pı-yor!. Belki Klugun da tevkifini 
tci.mse bilmezdi. Fakat o Man .. 
ııaymda. çok lanm.m111 Oldllc~ için 
tevkifi.ilin gUli kaJmasma imkan 
o1amazdr şüphesiz .. 

- Şüphesi:ı: ! Fakat dostum, 
c\oğnısunu söylemek lazrmgelirse, 
öyle hil!Sediyoııun iki siz de za. _ 
val.lı dostum KIUgUn felô.ketiylc 
y·aıkından :ıliı.kalanmrş olaca.ksı -
ru;! .. Zannederim bu kıyım.etli. a ~ 
ll<ımm böyle ibir ınua.m~.A gönnüıı 
c:-lmasr kar~ıs:nd3. k2.t~yyen lakayt 
kalnuş::ı. benzemi>orsunuz! .. 

!smjni bi~ıediğim mecaul adam 
l'Cllim J:.::1 :>özüm üzerine kaldırt -
n:rn üstünde adeta koHı:usundan 
lıe.vaya sıçradı. D~.ze düşüp de 
boğulmasrrıa r,flluak .kalmış biı· a
!Uwı. gihi ellerivle bO.f)Iukta çır -
ııın<lr. 

Bım~ lrnıku tlohı gözlerle bakı• 
yor sarıki dili tutulmuH "'ibi 

lemek ~tediği sözü söyliycmiyor .. 
du. Adamcağızın b..: dere<:c heye
canına k&r!)ı güleceğ-;m ge lm.işti. 
1•1aka t kendimi tuttum. 

· Onun neden sonre dili açılnuş 
~ibl, birdenbire ağzmdan: 

- Oh! .. Falcat siz .. 
Şeklinde manasız kelimeler dö-

küldü. 
Adamcağızın bu sefer ben ko ~ 

luna. girdim ve onu te~~ etmek 
için gayet l50ğukkant bir samimi
yetle: 

_Yok, y<-•., dedim!., Nafile 
vere inkara kal~mayınnt .. 
·· Ben sizin Klug ayıa.rmda bir a
ca.mle. yakmdan alakedar o1ma,nıır 
~ gayet tııbU görüri.inı. 'Il!.cu. ede• 
rint, da.he. l:M!.Illim.i olalmı. Herhal
de siz Kluga hayranlık !beslemek. 
ı,e:ydiniz değil mi? C'~yel haklı 
olarak? .. 

Adam, önce durdu, döndü, ho • 
yu benden uzun olduğu için tepe
me dik dik üyle mütm~ baktı ki, 
neredey~c kafama bfr vumrı.rk ya. 
pJstıra.cağmı zannett:m: 

Fa.kat, et.ra.:fma. lelfışlI ve kor
k~lu bir göz atıktan sonra, gayet 
cıefk.a.tli bir seele: 

- Bravo!, dedi. Çok iyi keş .. 

HAl>iSELEI< 
;llPA~ .IH 
Torpil sllabı nasıl 

tekimll etti? ... 
1853 .. 1855 şeneleri llo!'Umdıı 

ivastopolun :muhıı.saraşmclaıı ibıı 
Pet olan Kırım rnululzebeslna kJl,. 
dar sabit veya ~yyu:r torpillcrlıı 
ne gibi tekıi.mül sa.fhalan geçir -
d!klerinl y:ızmı tık. 

1859 da İtalya ile Fr11J1Sa blrJc• 
f>Crek Avusturynya harp ilan et· 
tiler. O tarihte Lombardlya 'c 
Yenedik 'illyotleri houüz Anı:;
turya. 1mıla.ratorluğq hqdutları ı• 
çinde bulunuyonln. \''Qsturyalı 
Baron 1tr Venelnk kanalını torııil~ 
lcr]e kapadı. nun•:~r }(aradan eıcı •. 
trik cereyanı ile atc11leıılyQrdu. 
Bir 'C) :ı. birJUlC uöbctclnin a.lul
de buluıını:ılan, dü!:'mroı geJcli.;;1 
tıı.'kdir<lc ioıpil mmtakasrna t;th· 
m~lerinl beklemeleri v-c tam '"l•· 
tinde elektrik düğmeı;ino b~nıala 
rı icaı• ediyordu. 

Amerfüada. ışlınal 'e ecuup 
mcmleke~leri ar.uıındıı cılııın Jııırıı 
ler, ya.bancıl:ı.rlıı. ya.JHlun harıılr.r • 
'1.Pll ılahıı şi<ldetli o(nmştu. Iln ı· 
ralard:ı gerek harp gemileri \ <' 
ıı;er~J, top ,·e torııiller hakkıııı} 
lu~nıetn ü.>cıtibeler kuzanıldı. 

:}imal Mkiunetıcıiniıı denlı:clle· 
ri torpilleri muvaffukı othı kul· 
•ırndıfar; eenuplularm yerli v.ııııı· 
runn, on bir 'lelkcn gemiı.;iııi bil· 
1 mlılar. Cenuıılulıır rla sa.bil mt1• 
ılafa.:ısmrJa avni !'iilİlhn. müı-.wn ı I 
etliler; lıUtui. dihı~·anın dikte tini 
bu silii.luı çektiler. Bu t-Orp!ll rlıı 
içinde 3' iiz kiln hn.rut bulnnu~or 
'111. 

ıo;ımnl ordulırı Piimut JJnı:ın ııı 
ku:atrnmlarılı; ccmıphıla.ruı Alyrı 
1'1.arl jsmlndekt nıahmnzlu zı, hllkl 

bu Jvnıını muhafaza ecli) oulır. 
Yüzbal}ı l'"aı.ln,ı: 186! senesi Mrin. 
die17rhıin ) lrmi yerHnt•l gere."1 i<İİ• 
cilk hlr Mjmbotla zırhlıyıı. laklı ıı
tı; bir torpili onıı. ba~ladı, ı;rnra 
pailattı: lt0('a r.ırhh sulara ~ı f! UJ. 
ılü, l>irknç glin ":torna ıla t}elıir t ',. 

Jim oldu. 

Kuçük bir silahm bir anda ı, .. 
r.a.rmm ,.o zll'hh fıir. tekneyi batır
Jllası lıüt\in dünya milletleri ~zc 
rinde ilerin bir t~ir bıraktı; miı· 

tehac;sısla.r hemen tctıdklerc ;: · -
riştiler. Ayııl ıııenede cenubi ,• rn~
rikada Brezily:ı. ve Paragınay il· 

nısmda. harp nırdr. rarasn, .. yltlar 
ela torpllle bazı diir.man gemileri· 
ni batırdılar. 

Penılul.ar Şlliyo kar§I açtıklaı ı 
harpte torpili bir banda111 yerle~
tjrdilcr; üstüne meym koyt1ular; 
ia.ııdıılı diişman ~emilerlne dogru 
sürdüler; yahut kaçırmış görüııdb 
ıer. ı;m gemicileri sandalr tuttu. 
lar, gemlleıine yaıı.a..5tırdiliı.r. mey· 
vatan aldddan sırada. torpil pa.t
ln.clı: birçoklanıun ölUnıUne, ~enıi· 
niıı t.ıhrip cıUlmcslnc sebep oldıı. 

18:W senesinde lie~iedilen pıı .. 
muk barutu 1870 seı.ıeslode İngi
liz kimya.geri Abl ta.r&fmda.n te· 
.kaınlil ettirilmi;;ii. O sırada. Frau
sızlarla barbedeo Almanlar nelıir 
aı~ızlarmı deniz<lon gelecek bit • 
eumlara kaı·şı torpillerle ka.padJ • 
Jar. Harp bittiği zaman bu.nlım 
t.op!amak liiznngeldi, bu sna.<la 
torpiller patlıyordu. Bu yüzden 
otuz Alınan askeri öldıi. 

~imd1 t-Orpil son derece miithiı; 
hir ~ııa.tıttr. Mütbi,Ş olduğa. La.dar 
d:ı. k:ullana.nlu.r idn emniyetlfdir; 
y~cr l<i dikkatli ellerde •lsonl 

KADJJl.CAN K.AFLI 

Hakikaten Klu.,"tin s~t.i.yle 
ben çok yakından ilgilendim: .. 
Günkü, bu adam elektrik lşlcrlı:ıde 
harikulade bir adamdı! 

- Bir dostum için· böyle bir ll 
';ı.ln kulland1ğmızdan dolayı size 
mütcşekklıinı ! .. 

- Rica. ederi..m, rica ederim. 
Hakikati söylemclt vazifemdir. 
Hald~öyiedir ~! •• 

- Çok doğru, aziz doat.um ! 
Klug belki de bu memleketle bir 
2'iln mUhendis Tod'u gölgede ıbt • 
rakacak :ha.rik.alar vUcuda gelir .. 
meye namzet blrisi.ydi !.. 

Adam birdenbire durdu. Tek ~ 
i'Ur bo.lıa döndü. Ansrzm ııon dt. c• 
ce a.cıu.bile~miştl. Yüzü ~ cmyc . 1 
vlıııuc u. Mütlı'§ bir öfkeyle: 

- Ben size öir şey söyliyc) ım 
ıni a?..izim ! dedi, B'i.ziın Alm:ınya
da muhteri ve kfı.§3.f insan do~ -
rr•uyor! .. Doğmuyor, <ilnldi do·~un 
en Alr.uıhy:ı ncnip yavrusunu hr -
ıten )iyen b·r canavar gibi on ı 
yiyor! .. Her nedense hep bu bö)~ 
le oluyoı·, böyle oluyor! .. 

isim i; a.daının bu gal ~tınlı tı • 
,,!,i b:ni ürpertti O anda hak tr -
t'n bana bu ö.,. bu ..... "rn l Li.1 
en $' ırirı bil· lı .. kJ.ka1 i "ıbi t:C' ı -
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Milli ŞEF 
Konservatuvar talebesini 

dün akşamki temsilini 
şereflendı rdiler 

j.nkarodap blldlrjldiğino göre, dev
let konsorvatuQ.n takıbcııi, 4\W ,q,.ın, 
halkeviılde i'ldeHo opera.aıpı bil~ 
bir muvaftnklycUe tcmall e~tlr. 

'"nden° f 
•• 

Mil}l Şef lfınet lnöllü.ı ,anıannda. 
rclll<q1~ o1!fuğu lı~ tenısDe ;ere! 
vcrmi.:ılerdir. BUyük Millet meclls1 re. 
isi, ~vcJQI, mıwil vcJtlll, sefmtJçr 
crlcAnı ve birçok tanmmı§ zc\'at da 

haztr bulunmuJiardır. 
'-= ~llRf!J 
~ıad-Oıu ajcınssnın 'VC'Tdi!ii haber

e 2iire (liintf(J wıiyetine baT.ış 

Singapur 
rnuharebesi 
Jaı>oıııarın 11 aubatta. almdıCmı 1. 
~ <ıttıkıerJ S!ngapurda. flddetll ınu. 
"""l'llbeıcr devam etmektedir. Dlln Sin. 
taPlırdo. nc.~dilcn tebliğ son 24 saat 

6~e ada.nm ı;ıı.ıp ceph sinde J~p01). 
~ Sıkı baskmlarmm devam ettiği 

~mcıktcdir, Japon topçuları dUrı 
~ nıcvıllcri v.., Slngapur §chrinl sık 
~ bombardu;na.ıı etmekteydiler. Ja. 
lloıı tayyareleri de ncrı bölgeler üze • 
' akınlar yıuımnktadırlar. Londra. 
~gelen haberlerde is3 §Öyle deni -

r: Singa.pur mUd:ıfllerl düşmanla 
lı2ııauı mUco.dcle etmekte ve kuvvetli 
lııtıkıı.beıolerdc bulunmaktadırlar. Jn -
!ll'ııJ • ~nn ı;u e mıc;J.arıDı ele geçirmek 
1 ·ı 
1 
• • Yaptık! rı nl ıfil&r çok a~r kayıp 
1 I plo kUıtU!mU t!lr. 
l\uVVc. tı lnbıliz tvp~ ı u ate~leri sa. 

~larda. 1ı r'.nci d rcc dç rol oyna.mı§ 
· lngitiz kJtaıan slnıdı adanın dQğu 
~da tôpla.nmı§ btılunuyorlar. Ge. 

Konserva.tuar talebesi tcU1BildO eş -

siz bir ,muvaf!aklyet kaza.nmı§lardD'. 
Oi>i:r& pazar g\111U ~§!lml ~IP'$r tem. 
a'U olunacaktır. 

Manifatura 
eşyas ı 

Valilerin kontrolü 
altında halka 

sa llacak 
Ankımıdıuı V(;rJ.len mnl\ınıat.a. göl'c, 

manifatura bl,rllklGr!nln milmessille • 
rindcn mUrokkep bir h-eyct blrlrnç gün 
denbcrl 'l'ioııreL v,clill U ııc yaptığı 
gorlişınelerlnl bitirerek 4nkaradıı.n 
ayrılrnı§t.ır. Vektı.lotte birlik roUmes • 
sillertnln mutabık ke!drı'tı veçhilc it. 
,balAtçı maııi!atura. birliklerinin mer. 
kezi :trui'nbul olo.cııktır. lstanbuldak.l 
blrlPd<'r uwrkr.zl dl.J:lal cdUen ııııı.n.ıta. 
tura e§yalarmı ntlfwı, iklim vo işUra 
ı..-abUIYeUnl n~ı dlkkıılo alarak 
memlekete :ınuttsavJyen tal'5Un ede • 
cektlr. 

Tcsblt edilen esasa n:ı.zaran ithnl 
edilen manifatura eşyasının yUzde 
2 sı şebfrlcre, ytlzdc 11 de k6ytere tah. 
el3 edilece~Ur. )ı!azıl{atttnı cıJyast doğ 
ıı.ıdan doğruya valililtlerliı ltontroıu 

a.ı.tmda halka aattırıle,cakttr. 

l olarak cenuptan twJıalc doğru is. 
likanıet aımrıı olan ln(llli.Z ;hattı deniz 
~Unu ve Slngnpur tıchriıil korumak. 
ladır. Daı1z UssU toplan bilhassa Jo. 
hor aahlli boyunc:ı. toplarımış olan Ja.. 
l>on kıt.alan ib:crlne son derece tc:ıir. 
U topçu mnnla. a~I açmaktadır. Ada. 
lltıı §imal Jusmmda. yapıla.n blr karşı 
hUcum muvaf!akJyctıo btbıl.if ve Ja.. 
rıoll.lara ta.savvı,ı.r edilmez derecede ka. 
Yıı>ıar vcrdlrllmi§Ur. Japonlar müte -
llıadlycn hUcum etmektedirler. Sinsa. 
f'llr radyosu dUn sat 14180 da dUnyn. 
i'a lıltap ederek ~tsylo deml§Ur: Ja • ,Dlln te:ıbıt edilerek ndllyeyo verilen 
l>Qnla.rm kcyifierı iıtedlğl gibi hareket m'lUI korunma knnununa muballt ha· 
"ltncdiklerlnı gösteren lılr çok belirt.L reket v<: suçlar şunlardır: 
•er "Vardır. Japon tcbli~l lsc Japon Fatihte ",I'ckko sokağmdnkl ç\1nln 
·ara ve hava kuvvcUcrlnin Slngapur ltiru.st:ıı arttıran Emlncnln 102 lira pa. 
lıı-inJn §imal batısında 6.7 kilometre ra cezası ödemesi ıuıUyc iklıicJ ecza 

~eısatede su depolan önünde ~ddctli mahkemesince karar verilmi§tır . 
~rutıe.r yaptıklarını blldJnhektedJi'. Kadıköy Yerlı mallar Pazannm ea. 
aPon hava. kuvvetı~ri devamlı dal • k1 mUdUrü ôır,ıer, !<'erit isınlnde bir 
aı · r hıı.llnde llmand.:uı nyrılmaya ha. tüccarla birlikte yüz otuz üç teneke 
r ha.rp ve yUk ı;emilorlnc taarruz et· zcyt!nya~'Ull evinin tavan arasına sak· 
Cl<t.edlr. J\l;kor yUklU 10 bin tonluk ladığı anla§ılmı§ ve lıcr llcJsi hakkıhda 

•it C'Cml De 2000 tonluk diğer bir da. üalc'Udar adli.yeııince tcvklt kararı 
11mı yakılnlJ6tır. 1000.7000 tonluk dl. verllml§Ur. 
er O gemiye do bombnl r dU::rınll§tUr. Ni§o.ntaşında Yurt apartımanının 
Sırrnıuıyads Saloveen ccphoııinde tavan arasında. da .Mıhal lsm!ı)de bl -

aan bölgesinde tekrflr giddctll bir rlnln sakladığı 50 çuval pirinç ve yağ 
Uh rebe b3§laml§tır. Bu cephede du bulunmuş ve tevkif olunmuştur. 

Uıtt karanlık görülmektedir. Flllpln _ Bunlardan başka ı~uııpa,o.da kö -
tele Japonlarm taarruz hareketi Ba· mUrcU Mehmet kömür, Haldal<Argazi 
~ bölgesinde fasılalı bir mıvaş ha • caddeatnde kaıınp 'l'om!I. et, Mahmut· 

ııı Lc.ndlni göstermektedir. lkı Ja. paşada Zara y{Jn ipliği vurgunculu. 
Ptııı layYarcsı dU<1irUlmllşt11r. ~dan adliyeye verllmiltir. 

·Al~I\ < Eı•ın·; ı. -nE: li'nzlo. fiyo.Ua diki.o iğnesi satan Tar-
A.l ın:ba§ındn. seyyar satıcı llya da 5 lira 

nııı.n tebliği doğuda SovyeUerln parıı cezaımııı ço.rpılmıetır. 

a \~ •• or:~~~r:;ı:a.:;:ıı,:n;~s~:;:~ 1 T t " • 
~~lı blldınn!şUr. Doneç bölgesinde op ancı kasaplar 

d n toprak kaunıl'lll§trr. 
L1J1\• AOA. .. <Baı; ittrl\fı 1 nciile) 

l~rcı. lı ' Bı; musnnde Bolvcıdinlilcrin ba§ı .. 
t A ıı.rckltı yoktur. Yalnız lııgl. .,a ..,arip bır macera g t• i ti 

.... vcı la .~ ta • c e ırm ı; r. 
~a nı~rl.nin YYarclc.rl mwver avcı y· Me:r:bahndaki k~ lciler topta.nctla -

l'ür 1 hlnıayesinde uçan bOmba 1'111 adamı oldugu için hu kesiciler 
ıı 1 et:rt.nin Tobruk Jlmanma yap · Bolvadlııİilerin koyunlıı:tmı kesip 
latdır li dlkıerı taarrum mani olmu~. yüzerken ve sakatını ın1 çıkarır 

"ta 'e bav" :tnllharet>csınd-0 a Yün - ken bunlcn mUmkün o':dliğu kadar 
toı:t- 1 lr ?dcSScrşmlt dUşilrillmüı.;tUr. hırpnl:unıs bıçak atmı§ ve gerek 
lıZI iıltl~VVctıerinin bir taarruz için 1 de'.riYi, • ge;elcse hayvanı kıymot • 

ıt ~aı:ıtığı zann dllmektedlr . ten düşürecek bJ.r 5cklc getlrmi~ 
J\.lnı n dl l,tNGLI O()ltÜŞEOEK: !erdir. Bolvad nliler bu hal~~n 

mı karar.. Vlct rclsı uıuer dUn umu· fiat murakabe komisyonuna ı;;ika
c.ıbuı c~~tnda m rc~ı Aııtoncskoyu yctte bulunma<; ve böylec.: nsıl 

~kert d ııtır. MUza.k reler slyıısı, ve koyun sahiplerine mezbahada yer 
<ır tara~~:n etrafında ıeçml9t:r. Dl. verllmek istcnmeöiğini tebarüz et• 

•n ın h leveç gıı:r:ctclerlnln Ber • ti . 1 r<l·ir 
u tı.bırt Hll rmL'j c . .. 

~uıcıa bir n • crı Kisltnsle ıcr ara • VıUiyet makamı ıne.zba.ha mu • 
uırnıekt •UlAkııt vukubute.enğmr bll· dürlilğUne her .koyuncu vo ccle • 

fıı·ıedır. Klıı:tlng yo.rm GörlngUı buı kend; malmı bizzat kestirip 
"<ıktır oı cak, blr baloda buluna - Mtmasmm dnhıı muvafı1' olduğu_ 
il.\\•~ • ltU !!U mc:r:bahanm topUuıcıl!lrm in· 

tıayıuı Z\'ELTI l'AZI ı: hiSar kurchtğu bir yer olınadığrnı 
1 

• Ruzveıtın muhtcllf gazetclel hildirmıslil'. 
ındal,ıı.n b nim günüm başhklI yazı. -----<----

! k dIYOr ki: ''Dil man hergün Pas!· ıff urakabe memurları 
' le, Atlııntıktc, Avrupa. ve Myade. 
·Zdenk d:h.ı tazıa YIPr'1!lıyo;. Blr gün hüviyet varakası 
ne l ısuıuıa.ıııntzın azami nlsbc. gösterecekler 

vııracııtız, O gtın ~afcr wlbU sÇ. laşe mUdürlüğü, fial .murakabe 
lcrıo beraber Olacaktır mcmurlannm ilk tahkikatı ikınal n . 
11.t\'elt de C'ınc :yanm milyar dolaı eı:ıip de cürmtime'ihut yap:nağa sr_ 

l\rtıl'ın lft.yihasau imzaıamretır, r:ı geldiği vakit behemei1ai hüvi· 

s Sipahi oğacı kongresi 
t.tn, 1Pa.h1 oc:ığmm sencltk kongrcsı ya 

~.J;LılaCaktır. 

yet varakalarını göstcrmclerinı 
mecburi k.ılmı tır. Memurlnı', hü ~ 
vıyet varakalarını, soru!sa da ıı<>-

I rıılmasn da gQ6tcrmck mccbuıiye
~dcdirlcr. 

ON 
AMERiKADA 

11 tuğgeneral 

Tümıeneralliie terfi ediyor 
V~gton, H (A. A.) - Rcla 

~eıt, 17 tıığseneralin Ti.i.ınge .. 
neralJ,iğe ve 35 albayın tui&'ene • 
ralli~ tCTflleri.ne ait ikarerl:ın tas 
dik ~in §.yln ın.eP,tsjııe gijııder • 

ıni~Uıc. 

Slngapar dayaaıyor 
(Bal tarafı ı ııcide) 

Londn&, 14 (A.A.) - JaPQXllar üs. 
tUn .ıcuvvetıerlo 81.ngapura k&rfl gltl§. 
tikleri taarruzun altıncı gU.ıillndo 1n. 
&iliz kuvvetleri anudalıe blr mukave. 
nıet göstermektealrler, 

sı.ngapur radyoeu bu aab&h dahi 
ne§riyatma devam et.mi§Ur. Spiker 
ıunln.l't deml§Ur: 

"Burası Singo.pur; Mevcut emarcıe. 
ro göre Blngapur ada.il!lmc.l& Japon 
kuYVf!tlerJ her §eyi latcdiklerl ı;Il:ii bu • 
J,amıyorle.r. Tokyo, rorlu dllomnn mu~ 
kav~mett flc k&r§~tığından balı&et. 
mektedlr. Topçumuz 80n del"e<Je faat, 
cSir. Ate§ kudreti yUksekUr. Bazı ke. 
.slnılcrde saatte .fOO mermi <ındaht • _ 
41lml§Ur. Buna rıı.ğnien §ehlrdc tuhaf 
\lir hava esmektedir. Halk s:ıkbıdlr. 

Kıılıveler doludur. Yiyecek satan ına.. 
fa:r:alıır çok i' yapmaktadırlar. Daya. _ 
uacağtZ. 'OmldJmrz vardır.,, 

Londra, H (A.A.) - '.I'aymis ga.ze. 
test Slngapur hakkında 3unlan yaz • 
maktııdm '•Singıı.J>ur<lıuı IJOnnl Jaımı. 

ıar JdaleJa\ boğa.mu tutmAk iBUyo -
ceklerdlr. ~ kadar vakit geçecek. 
tir. Bu lehlrnlz<lcdlr, Singapunı ltuı' • 
tarmak için muke.bll taarruzlarda bu. 
Jwnııe.k JUzµRlS\l~r. 

lleıi atılacağımız güne kada.r mu • 
pzıam baıırlıkJardB buJUilmalıyız. 

Denizlerde ~m bir h~ltimtyeU cldıo 
ctmellyii! ... 

~tNO.U'UR YA.Nn'OR 

Vqlngton, H (A.A.) - Neviork 
Taymlıı s;a.zeteaı: ''BlJlgapur yanı. 
yor! .. ,. başlık!I makales!nd~ §Unları 

;yazme.ktadn'. "SingapUnın yarıma.el. 

Je medeniyetimizin bir remzi JOah\'O., 

luyorl MedcııtyetJmJıln tcbllkı:ıde ol • 
dur:-unu gösteriyor! 

Singapur yn.ngmı ııUrn.Uc b.ııreket 
etmezsek her ,veyln mahvolacatını gös 

terlyor.!., 

Manşi geçen 

Alman gemileri 

• 

(Baj taralı 1 ncide) 
çok h&S8ıf& uğrıyan gcml Prens Öjen 
oımuıtur. Tayyareler:lıntzdeıı biri bu 

geminin yana yatrnıo oldutunu gör • 

mUştilr. 

ı;ae.tte 25 mil aliratle gitmekteler -
ken muharebeden sonra sUrntıerl 18 

mile dUşıntl§tür. Hiçbir İngiliz gernls\ 
:kayıp defild!r. Almanlar kendilerini 
Uç }calm bulut tabaka.sile himaye et • 

:mlşlcrdlr. . 
Londra, H (A.A.) - Alman geını. 

lerlnln :Manş kanalından geı;ıneğe mu. 
vaf!ak oımaları Londrada. hayli ho§ • 
nutsuzluğu ınuclp olmu!l'tur. 

Alman gcımllerlnı Fransada tayya • 
re meydanlarından ho.va.ıanan tB.yya • 
reler himaye etmişlerdir. 

Almıı.nlar Atıo.nt!k ve !&koçya açık. 
Jarmdan gltm6ktense Man: denizinin 
dar sularında. gemileri tehlikeye ııoka. 
rak geçmişlerdir! 

Tahir ile Zühre 
Yazan: Jskender lf, Sert.elli 
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- Bu !iÖzlcrı benden para kopart. 

mak iı;in &Ö~ ledlflnl a.nlıyonım, ya E. 
bu Aruz:! 8t'n, gözü' doymaz blr .adam. 
:.ın .. Al ııu bııhııt,ını .• \'e bnna bir re. 
mil at bakutı·n .• Abdullah çok )~ın. 
da ;a~lrln ba:tınr koparııı getıreoek 
mi. l' okııa bu ı, uuya~ak ıuı '? 

!:bu Arur. sevtııı:Ie Yt'"'' oturdu. 
kııcağıııa lı;I arpa dolu bir tcps1 a ldı: 

- t~tc baluyorum, ıığnın ! 
Pamıağlle ıırpa l ığınının ü:ı:e~ine 

Lıir takım !,'İ7.gller ~izdi •• bir tutanı 
nrııa nlıp birer blJ>cr snyd.ı: 

- 41J ... 
- :Sedir bu kırl< dokuz.'.' 
- BekU}eceğin ı;-finlo.r .. 
- Çolt uı:un .. 
_ ~o yapalım': 1 al bö.) le çıktı 

Ellind ı;ecc toe\ iıtcc~ksin ! 
- Elll ;ün na ıl bC'ltlcml'li, l" Ehu 

Aruz': hen bir ,e~l'yl bllı• gUc geçir!. 
~·orum, 

- Allah yıtrdmwın ol&un. Sana bir 
uıuska .) 111.anın,. akı;arıı Clhırıca futlr 

Hind köylü 
partisi 

Mihvercilere kaqı 

Merbametsızce 
barp 1ateyen bir 
takrir llabal ett 

. Naopour, 14 (A.A.) _ Ki ani 
S~ha hind köylü birllSi icra ko
ı~tesi, llindiıHan k~yllllerlnln fo. 
şızrnin katı suretle ortadan .k~ldı
ınJması için nıel"lhametsizce mulıa. 
ı-c:be 'Y•nılması ınaksıidlle, Rusya, 
Cnı ~·c diger kuvvetlerin )'O.Umdıı 
ınev.ki N.n.ı.asını js,teycn J..ıir lnkriı 
surttini ~ıı.bul ,.e tasvib etmiştir, 

Doktor Göbels yazıyor; 
Derli.Q, 14 (A. A.) -- Almanya 

Propaganda na.zırı Dr n13..:..1. ··o .~. 
as Reiclı" m.ccmuruımda. :neşret-

tlgi bir ınak.alede §Öy!c diyor: 
l C3rçilin 1talye.yı istilı\ vevn.hu!. 
talya.n yarmıadasnıa knılt ·scniş 

ır..lkyasta Pir hava Uı.anımı yn.p • 
lllak Umitleri boşa çtkmı.~tır. nu.,. 
lXl.anlnrtmJ7. için filmdi ta !bir il.mit 
ıkaldı. O da. Sovyet Rusya.dır Bl:r::t lngiliz gazeteleri bile Alms.n 
~·· vvetler.f.niıı doğu ceph~inde 
·P?'6terdikleri azimkh mu'kavemet 
Yilztlndon ~ikbalde 11.rt.ık ~ d • ı 
ha Rus hareketlennden .:.,rn 
ı.-. muvn.ı. e-
~ . .ret b<>Jdenıene:ıc IA.zungeldiğlni 
ltıra.fe. mecbur laı.lm]6la.?'drr. l<!§tn 
en fc~a 2'Alna.nhı.tını geçirdik. Bu
~un bize hayli e.ndişe Verdiğini i.. 
tınıf edelim. 'Fakat lklf bizi devi • 
rem~. Bib\lds ku.d~t.imizf 
tecrübeye koymuş ve arttırmıştır 

Dr. G.ôbela, mihver devletleri ; 
nin biltfuı dUnYada '\":ıziycUerlnl 
ıslah ettikl~rini ve bunun ilk.be. _ 
har ve yaz ayla,rı igin çok ümit
ler doğurdu,runu mU;ıahede ede • 
rek YQZ?Şma ~on vennektedir. ,,._ __ 

BIBM NYADA 
Jlangooı~, 14 ( A.4.) - Birınan... 

ya.Siyam hududundaki Jleuter'in 
lıusuşı mulıabirirıd n. 

Rirmanyıı' ya bil.}ük nııl,\nl'(IH 

gelen tıı21:e Çin i<uv,·ellcri ~nns Knı 
~ek onu ordusıınuıı mulı'.webe gör. 
müş erlerinden mürekkeptir. Bıın. 
lar uzun zamandan beri Japonlnrl:ı 
çrırp15ınışlıırclır. Jlr.psi RR)et iyi 
leclıiz cdilmi~ ve mükemmel talim 
görmüş askerlordir. 

Çin 11ı;kerlerfnfn lıcJ)si tekrıır 
Jnponlarln ~·arpışnınk arzuMınu bcs 
lerııeklcdlr. ZC\·ccsl ile bernber 
llindlıılım'n siden Şaııg J\ni Sek'in 
hu kuvvetlerin seUşlne oit ı;on h. 
Jeri ~örüşmek ilzcre. hirkııı: zıımıın 
Alrmonyado kold1ftın ı iiqrendlm .. 
Hıışkn hinltırcc asker <le ~ola ~·ıknıı 7 
bulunmaktadır. 

Vaziyet ciddi olmokla lıcraher 
Cin lınşkoınutnnının Rirmanyn'ya 
en iyi askerlerini göndc.rmeJc ı;uı~e. 
tile jşbirliği ~opm~a hozır olduğu 
nu göstenncsı istli(b:ıl i~in cc aret 
yerici bir oyaldır. - - o---

Kadın hekimleri aylık 
toplantısı 

Türk Giııek.ologl kurwnu bu a • 
vın toplant.ısmı Dr. Asinl Onur'un 
backanlığı aıtm<la yaptı, bu ce.11Je .. 
de Dr. As:m Onur: Rahim içinden 
~ika..rıln.n yab:ıncı cisimler hakkın. 
da tebliğde bulunmuş ve bunu mü 
teaJt.ip iki Uıni filin g&st.erilm.lcıtir. 

bir uyku G'ellr ve hemen U.)'Uf'IAın ••• 
ı;ecenin ıuıı.ı1 ıtcçtlğlnl duyın87: rn.! 

_ Bu, tcnıı bir fikir değil 8üylc 
bir muıokaya tolc lbttyacırn Tal', 

:Ebu Anu .ııılnln tl!IUindekl arp.. 
tep isini ) ere bıra.JdL Muska~, yaı:rna 
fu ıı.ı,ıııdı. 

Bir t.anıfuuı du soruyor: 
_ Onu blila '°'·iyor rnusun ! 

_ ıSın roescm • .ana ıcllr miylnı 'l .. 
"Ölı, cellilt gönderir nıi)im? 

\O~ • 0 
_ ).'ıı of o ne )&Jıı~·or~ da ISl'\I. 

yor mu seni'! 
_ Onun henüı; bir ı:eyıJetı haberi 

\'Ok. Hele bir kere Tııhtrııı ke il< baııı 
• 1 1 1 "atı 610• Ondan onra mey. se s 11. • 

dan banıı. kalacak. 
_ 0 ıuuuaıı ZiUıreyl iıuka mı ka. 

ı.ıırncal•&ın ': . 
_ Elbette. oawı bıına ıımınıaııı ·~·hı 

bundan ~kıı. ça.re \Dr ııudırP 
_ ~1 çok taliU bir adanı ın, ıı. 

~aın: Jler dllcğtn tatuı.Idmk (l(looch. 
Helo §U elli günii huı.nrlu, tit'lllmetle 
ge ir. Onılan ııonra u11 o :aunan tel<· 
rı:ı r dli Unlirüı;, 

l':bu Anız harem ağa,.ıııı1 ).ıltdığı 

ml!Bl<ayı uzattı : 

- Bunu koynuna l\o.). ı Rlıu eıan01 
ılnn oorıra gözlerlnı· btr ıı)·lm !,'Ökr.l'ck. 
~löldeıı Abd~ıl\ah döoUııoo..ve kadar her 

Şarl Boyar 
Amerika vatandatlıima 

kahlıl e dildi 
Loıl AnceJO!I U (A.A.) - ı•~ransız 

stıı.ema e.lrt&rü Şarl Doyıır, cuma git.. 
nU Amerika yı.ırtta§lı!m• kabul edil. 
rnı:ur. 

alinin kesiminde 
(Ba5 tarafı 1 ncide) 

ı·ip ıedilıııf~!Jr. Bfı :rwi tayyare 
kaybettik. 

Mo$kova, 14 < A.A) - Alnıanlar, 

Kalinin c:epbesfnfn bir kesiminde 
tekrar müdofıııa:\ a geçnıi1Jlerdlr. Düt 
man ibir kesimde :kuvvetlerini tek
rar topl:ı..rabilmck tasavvuru ile hlr
tn~: gün evvel bir karsılık taarruza 
~eçmi~ ıbulun ııyordu.' Harekatın 
başlangıcında ıılmaıılnr 'biru: Her. 
lrınişJerse de Sovyct ıkuvvclkrinin 
~iddcUi ta~rnııhm karşuıındo. hu. 
çıırııJ:ırrnı terk etmek mec.buriyctm 
(fe lrnlmıı,.l:ırdır. Kallnin cephesi. 
nin en mıinldar alayı m:ı~lub d(iş. 
nıanın birkaç zamandan beri sev. 
külccyşi hü) ük ehemmiyeti ol:ın 

yerlere ve birçok şehirlere israTla 
tutunmak i teme.sidir. 

Hıı ınevzllerdeki Alman garniıon
lan muvoffakiyr.t-;lz !birçok t;ıkı~Jar 
yapnu)lnrdır. Muhtelif kesimlerde 
SO\') l'I blrliklcrl hlrblrinln nrdı 
•ırıı 'c hir usul '<iahllfnde Alman 
islinatl noktalarını zabıetmektedfr. 
llii~ıııaıı ilk lıa1ta uuılkhırdaıı gel. 
ıııi> ihtiyatlnrını ~lirnıllşso de dahil 
imı:liden n~ır zayıata ııAronııştır. 
1~cmı tcsblt cdllınfş olan bu cep. 

he üzerlııde 1 us balıcrlerlne eörc, 
Şov~ et kunctlerinc mfihlrn Yardım 
lar ynpıın mahalli halkın teşkil et. 
tiği hir takım cepheler SO\")'cl 1<uv
ntlerinin 8erilcrine lnnmızn lcşcb. 
büs eden küçük dfişınan sıınıplorı. 
nı t:ılıribe çalışmııktndır. 

- --o-----·-
Ramam ve traı 
l cretlerl arttı 

Belediye da.imi encümeni, ber 
ber ve ham.amcrlann zam teklif. 
lerini kabul ctmistir. Bol'bcrlere 
t:ıc;olarda 10, sakal t.ra.şm<\a 5, ba· 
:ma.mlar,uı yJka.n.m ücretlertrie de 
fi 1cur\lfi zam yapı:lll'IJ!JUr. 

Şehirde halen 9:5 hamam. mev. 
cut.tur: Bunla.mı 14 U birincl, 81 i 
ikinci sınıftır. I 5 i odunla, 80 i de 
maden köm.üriiyle ısıtılmaktadır. 

M aaril tqkilô.tr. ihtiyaca 
yetmiyor 

Ankara.ya giden İstan:bul maa • 
l'İi müdütll Muhsin Binal tstanbu
hın maarif işleı-l etrafınd

1

ıı veklı.le• 
tc izahat verecektir. Bu.gün 1stan
tulda ilk, orta. mektep ve Usolc -
rin sayısı çoğallılımşbr. Bu vail
yetle şimdiki ma.arlf te15kilı1tmm 
ihtiyaca yetmediği vekllete izah 
edilecektir. 

Yapağı beyanname mütlcleti 
uzatıldı 

Yıı.pağtlııra el konulduğu malüm 
dur. tktısat V ckaleti 9 Şubat te
:rihlnde bilen beyanname vennc 
müddetlerim bu tanhten itiba • 
ren 15 gli\l uıatınl§tır, Beyanruı _ 
r.ıelerini hPnüz vemıem.iş olanların 
!Ju ınlld;l;:t icinde, de-rbnl \'enne
i,.rl JiiJ:J~..:ll'. V cnniycnler hakkın.. 
<la milli koıı.ınma kanununun cezai 
htikümleri t.a.tbfk e<lilecektir. 

akşam erkenden uyuyıı.cukoın. 
- t..llJ günü bc1ylct"~ gcçlrcblllrsem 

"'' mutlu bana: 
- Abdullah bundıtn C\ \'el donnıi.)c. 

ı:cğtnl fal söylüyor. Tnhummüll.ln yok. 
.. a, Abdull.ıl:ı beW.llyemlyc('ı('ksen, tılr 

({ece pusu kur ,Zühreyi lraka kııçır. 
ller JCY y oiuna glrer • 

- HaJır. Tabirin baJı gelmeden bun 
lıtrı YllPli1llll ıia iayd:l.liır. O nereye 
letı.to, •rahlrl ııayıklıyawk. 

- O haldi! elli ı.rüııü beklcmr•i;e rııec 
~llt•un •• (.liilo göndcrıllflin ceUcıt Jahıı 
hnııo dhnnıı3'ecck. 

Ekim 
sef erberJiği 

Bu mevzuda İ§ alacaklara 
ağır işçi ekmek kartı 

verilecek 

Samandıra köy"n· 
ae tet llıler ; apddı 

Zira.at seferbcrJ:_ ı ctra.fmd:ı.ki ha • 
zırlıklara bu&1Jn d~ devam cdf•m\ • 
Ur • .Bu zal>lih, \alı muavini .Ahnıet l~ı. 
nık, diln Samand.ır.ı.ya gıdlp chrimı.. 

dönen 'ıUı.yct ziraat mUdlirU Ta~.nl 
kabul edercl: l>ımtlı..Jııdcn izahat al • 
ınıttır'. Sa.m~dırada bir köy nllinun<" 
meyveciliği ibda.al kararla§tmlmrştır, 

Diğer taraftan, ziraat seferberllb'i.n. 
de 1§ alacaklara ağır l§ti el\mek kartı 
verilmesi l:nrarla.§t.ınln,ı!§tır. B3.hçı • 
vıuı.Jar ve ı,1çe k bruıçelerlndc çulrşa.n • 
ıar bu ihükme dalılldlr. 

---Q---.---

T ren seferleri 
(lia~ t.aralı 1 ocide) 

~ KARA • JlAl'DARPAŞA: 
Ankaradan her giln 19 da. kal· 

kan tren bunda.n so.nuı 18,12 de 
kalkacSk ve ertesi nab!ılı 0,10 clu 
lstnn.bula va.nı.ealttrr. l'aı.ırt · 
pez'§embe günlerl 7,32 do Anha. 
reda.n kalkan U.Cn o~ 21,27 
de !stanbula. varii.c:ıktır. Pazartc.. 
st, sah, rıel"§eınbc Ye cumar~ 
günleri clr§am 19,55 de mr tren 
kn.l:ka.cıa:k vo ertesi giln 12,45 de 
Ha.y~:ıyu, wrn.caktır. Farla o
Lı.rtık nyni gUn., ~ aaat 
6,45 <le ~ bir :ikinci tren 
ta.ıııik olwıaca.ktır. Bu trenin 
Ha.yd~ muvasala.ti 16.SO 
dadir. Ptızs.rtcsi, ~amba. ve ou • 
ma ve pa.zar gUnleri 15.20 de .An• 
kara.dan kalkacak tren ertesi aa.. 
blJı 8.10 da HaydaiiXl§&ya. 
va:ro.oaltiır. 

IIA.YDARPA A • ANKARA: 
Her a.knam 19 da. kalkan tren 

bun.dan sonra ~rdarp&§ndon 1 
do hareket edecek ve ertesi sabah 
9.40 da .Ankanıya. vam~tır. Pn.. 
zıı:rlesi, cuına g!lnleri 8nhah 8,SO 
d.'l kalkacak tren 23,35 de Aııka• 
royn varaca.k ve ~si, salı, 
perşembe ve cumartesi gtlnleri 
14.30 da tahrik olunacak bir tren 
<!.e crtooi 6a.bah 8,155 de An?.camyn 
va.rmIŞ bulunacaktır. F'ezla ol8rak 
{la.Zartcsi, çar§amba, cuma. ve pa .. 
zar gilnlcıi 11 ,15 de Hayda?'p8§a.. 
dan Eski~ehire bir t~en tahrik olu. 
naea.ktır. Bunun F.6ki§ehire mu• 
vı:sıı.lat sna.t.i 21,48 dir. Yınc pa.. 
zart.esi, ~. cuma ve ~ 
~rilnleri 19.SO da Haydarpaşi.dan 
knlkııca.k bir sonuncu tren erie6l 
gUıı 19,50 de Ankııra.ya. varmış bu
lunaca.ktrr. 

A1''KARA • AFYON • ANl\ARı\: 
Ankaro.dan :pamrt.C51, çar§a.Dl • 

ba, c.u.m& ve pazar günleri 13,25 
de ikalkııca.k bir tren 3,40 da Af. 
yl'.'ona varacak, Salı, per§Cmbc, c:u
mart esi ve pazıırlesi günleri gece 
Yansmdan sonra saa.t l de tnhıik 
olunacak bir t.z.en de 15,42 de An· 
karaya. '-A.s.ıl olacaktır. 
ODUN \'E BAZI MADDELEIUN 
NAKT.ii"ATJ UCUZ TARİFEYJ~ 

ALTh'DI 
Dlğc'l' taraftan Devlet Demir. 

yollan idarc51, {l6rdüğU lllzum U· 
ıerlnc bazı mad~cl-erin nakliyat 
tarlfelerinde ynrm sıı:b3.htan itiba• 
ren tatbik edilmek üzere deği.ski· 
lik yapmaktadır. Bunlamı ba.5mdn 
odun nakliyatına ait tarlfe gel • 
mektedir. M~leket dahilinde 
znslınıkat ih tirecı nau.n dikkate 
alınarok odun nakliyat Uırifcsi 
deği.stirilmişUr . 

Hayvan pancarı tohumu, yonoo. 
karinga fcvkalildc tenzilft.th zirai 
mn.hsuller tarifc-sine almmı. tır. 

- - ... , 
Ticaret odaları nizamna· 

mes değiştırilıyor 
\nkara, 14 (Hu uı.i): 
'l'lcaret vekilliği Ticaret \'e .saıı&)l 

odaın nizamnamesini günUn gldlainc 
uygun bir şekilde değişUrmcğc kanır 
verınlı ve §imdiden tc~bbUslcre girlş

rnltıtlr. Bu suretle sayısı 10~ l bulan 
tıca.ret 'e s::ınııyi odalnrmm l.ahdldln\.. 
ltıı.dar tecrübelere \e tatbikatta ı;örU· 
t .. n altsaklıklarıı göre vazife ve s.1.ltı. 

hfycUeı ı ve çalı!.!ma tarzın rı yen den 
tayin ve tcslılt edilmiş ola<"al, ve oda. 

Uu llr~ll ç8ld,. ııelCI' olu\ ordo '! 

' ıar yenı ibtlynçlara s-Hre lmrulm 
lıulunacakur. 

lı ,c hin kızları . ı:;Un grçtİkce • ·ra. 
kırı ~vmeğo ha Lamı lardı. Tahire uç 

•7. birden fışı.!, olmıı,ıu. fnhlr !ICYhln 
ı>nra~ ınlhı nılsatirı:U. t-l'oli.:ıt, Snı.larla 
•·ğlenlp duruyordu. Gerı;ı onlnrll knr. 
dc:ı :;in~üyl bıtkıyordu ıını.ıı, IU7.Lar oııu 
a.ralıırmda bir tü lii r PftYll\şunr~orlar. 
tardı. 

.Uıı. l llıden bfr sok ı;UrUltulı r, kıs. 
kanı;ıtklıır !:d<ı.)<ır \C Tahir bu arndn 
~ok rahıılıou. uJuyvrdu. 

(1hl.JUJI/1 l)UI') 

Bundan ba§k odalar muııascLe..ın 
yeknesak bır usule bağlamak lçlıı bır 
taılmatzıamc projcıl huırın.nmıo ' 
allkad rların tetkıkine ıırzolunmu 
tur. 
Diğer tarnıtan \ek alet tıcaret H 

snnıı.yl odaltııi.)le borsalrırda c:al~arı 
ınemur ve mUııtahd"'mlcr içln bir tcka 
ut ve yardım li3ndığı kurulması Uzcrlr 
de tetkikler yapmakt.adrr. Bu sandıi. 
eay sinde ticaret vo sanayi IXLı.la.nyl 
IJor.ııalıı.rd!l çalıpn m~mu. H! mtlatuh 

l d rıılcrın ietlkballcr1 hazıı lıuımııı olıı 
caktır. 
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ŞANGHAY 
BATAKHANELERi 
Muhteşem Sahneler - Yeni 
Dekorlar-Heyecanlı Vak'alar 

Şehir Tiyatrosunun 
URA.'\I Kl~MINDA 
GQndllz 11,80 da 

rt)BK TİYATROSU 
TARhtt MATtNELEBl 

AJqam 20.30 da 1 Rüzgar 
Esince 

Yakında PARA 
KOMEDi KISMINDA 

BugOD GUDdll2 14 de: 
Akşam 20.30 da: 

Kiralık Odalar Baş, Diş, Ne.zlfi, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıkhk ve Buton Ağrıları Derhal Keser 

lcabmda Günde 3 .Kqe ~hm.bilir. Her Yerde Pullu Kutulan lırarla 1steyiniz. 

Askere davet · ı KUPONLU· VADELi ·MEVDUAT 

Ziraat Vekilim:z yazlık eki.ınin 
iki misline çıkarılması i~ bil· 
tün vilayetlere çok mühim bir ta- ı 
mim göndcmfr:ıtlr. Köylüye ya.. 
pılacak yardım ve tohum tevzii 
§eklini etrafile iDıh eden bu ta.
mim, dün akşam, Ankara radyosu 
tarafından yayı!nı ştır. Bu ehem
miyetli tamimi aynen veriyoruz: 

1 - Yazlık ekimin artınlması 
ve en aşağı iki katına çıka.rılnıası 
saym Ba§Vekilimizin 7. 2. 1912 ta.
rihli 1/169 sayılı tebliğleri :ile e
mir buyunılmuş ve bunun için 
koordl.nasyon ~ermayes.inden 2 
milyon G00,000 Lira ayrılmıştır. 

2 - Vi!Ayetinizde yapılmakta 
olan mısır, akdcn, kumdarı, p&ta
tes ıistihsa.lini bu yıl iki katına çı
kannak içln vilflyet'.nize kafi mik
ta.rda mısır, nJ~cları, kumdan, pa· 
tates tohumluğu tahsis edilmiştir. 
Bu tohumlukların tedariki için 
vilayetiniz h.ssesine dilşen ta.hsi
sat Ziraat Bankası umum müdilr
lüğU ta.rafından mahalli ajanlara 
gönderilecektir. Viliyctinizde yu
karıda ynzılı miktarlardan da.ha 
fazla ekim ya.pılınası mümkiin gö
rülüyorsa bu ç~t tohumluklar
ckııı da.ha lstiycceğiniz miktar tah
sis edilecckti.r. Bu mahsullerden 
bllha.CJSa muur ekimine ilk pllnd& 
önem verilecektir. 

3 - Bu tohumluklarm ta§Dll8 
kUlfeUni azalt.malt, ildim uygwı
Juğunu temin etmok, zamandan 
kazanmak ve diğeT vilayetlerin 
tohumluk durumlarını darlaştır
ma.ma..'lt bakonmdan vilayctiniz da
hilinden tedariki 178.rttrr. Viliyet 
irinden lüzumlu araı;t~nM.Iar ya
p!ldrktnn sonra bazı ~eşitlerin ya 
1'Jç veya kllfi miittarda bulunma~ 
ınış olması mucip sebepleri ile ve
kfiletlmizc bildirilecek ve en ya
kın nereden ve ne suretle tedarik 
odilebil<-Cet:rt de yazılacalctrr. 

4 - Tolıuınlnrın tedariki: 
A - Bu tohumluklardan pata.. 

teıı 've darılıırm vilayetinizcc ta
yin edilecek uşul dahilinde ve 
knbul edilecek fiyatlar mukabilin· 
de mahalli Zıraat Bankaları vası
tasile pi.ya.aııdan aatm alınacak
trr. Tohumlu.lclann satın aluıına-
Jan, muhafaza edilmeleri, nakille· 
ri ve clağıttlmalan bUSUSknda ya
pılacak bUtün masraflar viliyeti
nize ayrılmış olan tohumluk lah
~isatmdan ödenecek ve tohumlıuk 
bcdeilerine zam edilıniyecekti'l'. 

B - Mısır tohumlukları ToP
rak mahsullcıi ofisi tarafından te
min olunacaktır. Bu hususta Top· 
rak mahsulleri ofisi ile iş birliği 
yn.pılacak tır. 

C - Geçlrdiğimiz ~.iddetli kış 
dolayısile patates tohumluklarmm 
donuk olmıı.masına ve tcvzl edilin
ceye kad:ı.r muhafazalanna gerek
li itina gösterilmelidir. 

D - Darı ve mısır tohumlWttla
rmın da yeni acne ma.hsu1il ve sağ
hun olma.sına, küf kokulu obnanıa
eına ayrıca dikknt edilmelldir. 

5 - Tohumluk ve avans dağıtıl • 
muı-

A - Tohumluklar ha8at zam"DI ay· 
nen geri alınmak ilz"re çiftçiye avans 
olarak verilecektir. 

B - Tohumluk isteyecekler köy ih. 
Uyar hcyetıcrlne veya mahıı.ne mu • 
messlllerlne muı·acn:ıt ederek ayrıca 
göndıır!lmlş olı\n tohum istek ve borç 
cetvellerinin l, 2, 3, 4 ve 5 nurna.raıı 
sUtun!nrmı doldurarak 6 numaralı au. 
tundakt adinuı hizıısın:ı. ımza edecek 
veya mühürllyeccktlr. Bu suretle dol· 
durulacak cetvellerin arkasındaki yeri 
de ihtiyar heyeti \•eya mümessillHc tns 
dik edecek ve bund:ın sonrn defterler 
vllAycUcrde vaıilerc, lruzalarda da 
kaymıtltamlara aunulacaktır. 

C - Vali ve kaymakamlar bu cct
\•cllcri tevki! edip verebllecelderl to -
JıııllmlMlı veya ---. alkd&rl.a.rmı •t . 
-- yed!DCI aQtununa yazdırarak ar. 
llıtmnclaki ,..._göre tasdikini yap -
tıktan ıonra Blraat bankasma tevdi 
ed~ccklerdir. 

9 - Ziraat bankaları vali ve kay · 
makamlar tarafından tasdik edilınl§ 
cet\•ellerl aldıktan ve istek ve borç 
cetvellerini arkaamdakl tahakkuk kl3 
mmda yazılı aıra numarasına göre 
tohum alacaklara imzalandıktan veya 
mühürlendikten sonra her kesin to . 
humluklarını vereceklerdir. O!ls le§ki· 
lAt.ı bulunan yerlerde mısır tohumluk. 
ıarı için ofis Ue lg birliği yapılacaktır. 

D - Tohumluk avans: Kendileri bu 
çeşit mnhstıllordeıı tohumluk tedarik 
edeceklere bu tohumluk.la.nn mahalli 
rayice göre tutarı nakden avans ola
rak verilir. Bwıun için iatek ve borç· 
ıanına cetvellerinde tohumlukta oldu
ğu gibi muar.ıele yapılır. Tabll bu a· 
vansa esas olan tohumluk mlkdannı 
borçlanmııı oıur. 

6 - İatlhsal kredisi ve pirim verU. 
meai: 

.A - Muıır, patates, ak ve kum 
dan ziraatı ile bunlardan ba§ka fazla 
ekim yapacaklara bankaca borçlan ol 
aa dahi bu borçlar gözet:[lmekalzln 
çevirme kıredlal verilecektir. 

B - Patate.a ekenlere en az bir de
kar olmak üzere dekar bqma 2 .lira 
plrinı verilecektir. 

Kesirler naza.rı dikkate alınmIJ& . 
caktzr. 

C - PM&ıe.ler ekilip )'et~rek 
ınraıarmı ge.terdlkten ve bh'!ncl ça • 
paSI yapıldıktan sonra fhtiy&r heyeti 
veya mU.messil plrim cetvelini d'>ldu -
nıp isimleri hizalannı aahiblerlae im· 
za etUrdiktcn veya mühürlettikten ve 
cetvel altını da lastik ettikten ııonr& 
bu pirim cetvelini mahallin en bU~k 
mUlklye Amirine sunacaktır. Mülkiye 
A.mirt tarafından da muvafık görül -
düğü takdiree taatik edilecek olan bu 
pirim cetveli ziraat bankasına götü -
rUlerek isimleri hi.zalarmdaki phimler 
aahlblerine verilecek ve bunlar geri 
alınmtyacaktır. 

7 - Avans olarak verilen tohumluk
ların geri alınması; 

A - Çiftçiye avans olarak verilen 
mısır, darı, patates tohumlukları ve 
tohumluk tedarik etmek için verilen 
para avansları mahsul zamanı aynen 
yanı mahsule göre alınacaktır. Bu · 
nun için tohumluk ve tohumluk avans 
dağıtıldıktan sonra Ziraat bankaamca 
tobumıuk ve tohumluk bedeline karşı 
avans olarak çiftçilere verilen para 
mukabili alman beyanna:neler mah -
sul mukabilinde mahalli ollae verile· 
cek ve ofisler bu cetvellerde yazılı to. 
humluklan mahsul zamanında borç • 
tutardan tahsil ederek bedelini Ziraat 
banka8Ina ödeyeceklerdir. 

B - Elde edilecek mahsulden aile 
ihtiyacı ve tohumluk çıkanldıktan t 
sonra fa:ııluı 1157 ve 245 sayılı karar
namelere göre devlelÇe tayin edilecek 
fiyat üzerinden of\açıe aatm alm&cak· 
tır. 

8 - İstihsali artırma bakımından 
Ziraat banka.smca aynca &f&lıdakl 

Emlnönll yeril Askerlik Şu~lnden: 
1 - 942 Yd. subay ve as!tcri mı-. 

mur ve sruı'atkA.rlann 8E'Delik yokla. 
malan 16 /11ubat/ 1942 tarihinden 
bqlayarak 1~ /mart/ 942 gtlnUnde 
nihayet bulacaktır. 

2 - Her Yd. subay yoklamaya 
bizzat gelmek mecburiyetindedir. Ge. 
lirken nutwı cüzdanı, askeri vesaiki 
ve aıhhl aub1ylarda diplonuı. ve ihtisas 
veslkaJanyl& birlikle geleceklerdir. 

3 - Ahvali aıhhıyelcri dolayutylc 
şubeye geleınlyecek derecede huta 
olanlar bulunursa bunlar {mahalli hU. 
k(imet tabiblerinden alacakları mu. 
saddak raporu gönderecekleri taahüL 
ıu mektuba bağlayarak ve ııubede ka.. 
yıtıı bulunduğu defler sıra numara. 
smı bildirmek suretiyle l'Jbcye gön. 
dereceklerdlr. 

• - Şube mmtakaaı haricinde olup 
yoklAmaamı yaptıracak olanlar lale. 
nlleıı veııaiki bir dilekçe ile bulunduk. 
ları mahalli Aa. Ş. BŞK. lığın& mU. 
racaat veyahut taahrUtlü mektupla 
şubeye göndereceklerdir. Vesaik (bal 

tercU.mesi, terhis tezkere sureU, nll. 
!WJ küttlğllnde kayıtlı olduğu mahalle, 
clld ve sayfa numara.la.nnı) bildi.re_ 

ceklerdir. 
5 - Yoklamaya gelmlyen veya ._ 

aulUne tevfikan mektupla yaptırma.. 

yanlar (1076) sayılı kanun maddei 
mahsu.sallına göre (50) lira para ceza. 
ınna 'tabi tutulacaklardır. 

6 - Yoklamalarda 8.§&ğıdaki veaaik 
a.aıllarlJ1e birlikte Ye taadtıc.tz ola.n.k 
beraberlerlade bulundurac&k\U'dlr. 

A - Terhl.8 tezkeresi, tek&Dt emı1 
ve difer werl vesaik, 

B - NU!UB cUzdaru Vanı& ahvali 
aıhhıye raporu, 

c - lıfllhendia, kimyagerlerin han. 
gi klaımda lltı.sakları bulunduğu, 
(su, elektrik, yol, inpat veaair gibi 

v~). 
7 - Her auuf içh\ tayin edilen gün. 

lerde yoklamaya gelmealne riayet et. 
meal na.ıı olunur. 

8 - Yoklamalar sabahlan ııaat 9 
dan 12 ye kadar ııabahl&n yapılacak
tır. ötteden sonra yoklama yapılamaz. 

9 - 16 §Ubat, pazartesinden 19 
§Ubat, pef§enbe günUne kadar piyade, 
oto, hava, demiryol. 

10 - 20 §Ubat cuma günU general, 
kurmaylar. 

11 - 21 ııubat cumartesinden 25 
şubata kadar, topçu, öıçme, ışıldak, 

süvari, nakli.ye, IBtihkAnı. 
12 - 26 l'Jbat per§enbeden 3 mar. 

ta kadar, levazım, muhabere.. deniz, 
jandarma. 

13 - 4 mart, çarf&lllbadaı\ 7 mart 
cumartesi gQnllne kadar, hesap ve mu. 

kolaylıklarm gösterilmesi karaılqtı - _ Pardon ınatmaul.. 
nlmış ve elAkadarlara tebliğ edilmlf· - Fakat uykusuzluktan ölecek 
tir. siniz mösyö Pu,,·a.ro .• 

A - Çiftçilere verllecek 500 liraya - Haklısuırz matmazel. Göz 
kadar kıredllerden alınacak faiz L.1- kapaklarımı gUçlülkle açık tutabiı-
1942 tarihinden itnıaren yUzde 8,5 dan liyonım. O kade.r .Yorgunum ki, 
yüzde 6 ya indlrilnıl~tli. bugün pek harap olduk. 

B - C,."iftçlye ayrılan kıredi miktarı _ Hakikaten öyle. Hele SIC:UC, 
l-1·1942 dan itibaren yüzde 50 daha insanı hem mahvediyor, hem de 
artmlmr11trr. sinirlerini bozuyor. O kadar ki in-

e - Banka Jle muamelesi dürüst o- sanın sabn tükeniyor. Çtlgınlrk· 
lanlara ve bilha.saa nadası olanlara lar yapmak istiyor. 
.borçlu olsalar dahi çevirme kırcdisi Genç kız ihtiras dolu, hafif, fa. 
\'erilccektlr. kat dolgun bir sesle konu!Jııyordu. 

E - Her ayın başmda ve 15 in- Artık hafiyeye değil, kumsal sahi 
de vilayetini.7. ziraat durumu ve le bakıyordu. Kıea bir sükuttan 
tohuınhık i3leıi ha.kk.."Ilda malümat l sonra }avaşça: 
\'~ri~eaini bilhaeea r:ca eder, - Geceniz hayırlar olaun mös. 
§imdiden ba.eanl:ır dilerim. yö Puvaro .. 

Ziraat V eldU 1 Dedi. 
Muhlis Erlonea . - Geccıtlz hayırler olaun ınat-

Yİ mueı ... 
ZA - Yugoıılavyada yaplXllJ ol -

1 
Çok knn bir zaman için bnkı~

duğum nskerllk vesikamı kaybettim. lan karvılaştı. Ertesi gün bu sah
Mahıılll hUkt)metinden bir suretini çı_ ' &ıeyi hatırladığı zaman Hergül 
kanp makamı aidlne tevdi edecetım _ ' Puvarf'> genç kızm baJuşlanııdakl 
den eskisinin hUkmU yoktur. yahrarıeı hali tekrar hh•eder gi-

!Şerlf oğlu 111 dotumlu Vehbi bi oldu ve geng Jmm rica dolu 
Kalkandere ı bu bakıg.ı uzun zıa.nıan hafiyeyi ta-

amele ~emurları di§tablb, 
aenaiyi harp, 

veteriner, 

14 - 9 mart, pazarteaı gününden 
12 mart pe1"3enbe gününe kadar tabib, 
eczacı, kimyager, harita, adlt mU§a. 
vlrler, 

15 - 13 mart cuma gününden 14 
mart cumartesi gUnUne kadar, eana.. 
!at (demirci, maklnllt, marangoz, 
saraç, imam, mühendis, kamacı, aak~. 
ri muallim). 

*** 
1. Tiım. Aıkerlik Dairc8lnden: 

lslanbul ve Beyoğlu semtlndt• 
mevcut yerli ve yabancı şubelere 

mensup tam ehliyetnnmelılerin 1 
Mart 9"2 tarihinde yedek subay 
tıazırlık kıt'asında bulun0l'1k üzere 
25 Şubat 942 gününde ~ubclerine 

müracaat etmeleri ilAn olunur. 

••• 
1 Tüm. As. Daireıinden: 

İstanbul ve BeyotJu sentlerindr. 
bulunan askerlik ~eleri ;ile Ba. 
kırköy ve Sarıyer Şubeleri mtn1a. 
kal\nnda bulunan yerli Te yatian_ 
cı iht!yat eratın yokta. ılarına lef 
Şubat 1942 tarihinde başlanıla. 

caktır. 
Bu ihtiyat eratın mensup olduk. 

ları Şubelere müracaat etmeleri i
!an olunur. ..... 

Emlnönll Yedi Aa. Ş. Bfk. dan: 

Lv. Ttm. Ali oğlu İbrahim (52506) 
Top. Tfm. Tevfik ottu Ahmet Ke.. 

mal (MOU) 
P. ~ M••- oeta ~ 

(317,7) 
P. Ast#m. Süleyman oflu Ahmet 

Cenap (13386) 
P.Aırttm • .Ahmet ottu Hakkı( '8084) 
Tbb. Yzb. Sotrak otlu Armanak 

300 (333·71) 

Dz. Güverte Yzb. Mehmet oflu lıfeh 
met Cemil (l<Kl) 

Bu ııubaylar b.Ov17et cilzdanlariyle 
birlikte JUbeye geftnelcf'ri UA.n olunur. 

H,50-15,30 karl§ık prkı ve türkWcr 
18,00 saat ayan 18,03 !asıl heyeU 18, 
40 mUzik 19,00 BUyilk adamlar 19,15 
müzik 19,30 saat ayan, &jana 19,4~ 

aerbeat 10 dakika. 19,56 prkı ve tür
küler 20,15 Radyo gaz.eten 20 45 Be· 
yaU ve Uffak makamıan 21,00 ziraat 
takvimi 21,10 Dinleyici iatekleri 21, 
45 günün meseleleri 22,00 radyo salon 
orkestrası 22,30 saat ayarı, kjaııa ve 
borsalar 22,45 müzik 22,55-23,00 y&

rınki program ve kapanı§. 

kip etti. 
Puvaro uyumak için kamarası. 

na girdi, genç kız da briç part.isL 
nin devam ettiği camekanlı sal~ 
na yollandı. 

.y. 

Kornelia, ihtiyar kadının bin 
bir arzusunu yerine getirip bUtlln 
kapr:.Slerini tatmin ettikten sonra 
eline bir beyaz işleme alarak ca. 
meeıinlı salona ~ti. Hıç de 
uykusu yoktu, bilB.kiB kendisini 
her zamankinden da.ha canlı hi&
sedi.}'<>r, hatta iı;lnde garip garip 
heveslerin uyandığını duyuyordu. 

Briç oyuncuları köşelerinde o -
yunla'l'tna flevam ediyorlar ve M. 
l''antrop da kitahmı okuyordu. 
Kornelıa işini !elemek Uzere bir 
!cöseye geçlp otürdu. 

O sırada birdenbire salonun ka 
r,rsı açıldı ve Ja1cclin rüzgar gibi 
içeriye girdi, zlk bastıktan sonra 
Jeldi Korneliamn ya.nma oturdu. 

- Bu gece karaya çıktınız mı 
ır.atmazel ? .• 

Diye sordu. 
- Evet. matmazel, mehtap ha

?"Umlade güze idi. 
- Hak:Jıaten fevkalade ·bir gc 

ceydi. 
Diye Jakelin tasdi1t etti ve 

briç oynıyan Linet Doyla baka -
mk ilave etti: 

- Böyl: mehtaplı geceler il 
ıı•klar iç'n bulunmaz bir fırsattır. 

O sıradıı ganıon• geldi ve Ja _ 
~elin bir duble_ cin ısmarladı. 

Briç ma.o;:tsmda biraz canı sıkıl• 

VARU61NIZI TE 'N EDER 
~ 

MER·AVIN·BfRlNDE·PARANIN · rAiZI ·VERILiR' 

T0RK·Tf CARET ·BANKASI· A· S· 

İstanbul Belediveılnden: 
Heap l§leri mUclUrlUgil k&droaunda mllnhal bulunan {~) lira Ocretli 

Ye {lS) Ura maqlı memurluklar için 20.2.942 cuma günU saat H de ,alnJS 
ortamektep meswt'an ,anamda. m\\a&baka tmtihaııı yapılacaktzr. 

A.~ftda yazılı evs&f? haiz olanlarn 18.2.912 çarşamba günü akp.nuıı9 
kadar Belediye Rtyascttne ısttda ile mttracant ederek istenilen veaalld ...,. 
meleri v-e tayin edilen gUn ve saatte hazır bulunmalan llzundır. 

1 - Tllrk olmak, 2 - Al:kerllkle altkuı oımamak, 3 - On Mlds ya. 
fDU Uanal etmf§ bulunmak, 4 - Otuz yqmdan yuk&n olmamak. 

lıtenııen vea&ik, 1 - Hüviyet cl\zdıuu, 2 - AAkerltk vesikası. 1 -
lılelc~ p.hac!etnameıri, t - Doğruluk kAğıdı,, 5 - 4,5X6 ebadında d8rl 
tototraf. (2296) 

Milli Mahrukat T.A. Şirke\i Hiuedarlarına. 
, Şirketimizin umuml heyetinin &diyen içtima& daveti 13 mart Hl flll

ma g1lnfl aaat H olarak kararlaıtınlml§trr. On veya ondan fazJ& .._,. 
hamil hiuedarlann toplanma JUnUDden bir hatta evvel hiBac eeneUertDl 111' 
bankaya veya ,ırket veznesine bırakılarak duhuliye varakası alrnaJarl ., 
yazılı g1ln ve saatte şirketin merkezi olan Beşlktaşta Çırağan caddMIDd' 
deniz hamam sokağında 82/1 numaralı depoya gelmelerı iltn olunur, 

İdare lılectlal 

RUZNAME: -
1 - lıfecli.ı idare raporunun ok1mmıun. 
2 - Bi!lnço ve ktr ve zarar hesaplarının tetkik ve tudlkL 
3 - llürakip raporunun nkunmaır ve 1942 aeııeai için bir mllraldp ,.. 

Wıap ve neretinin taylııl. · 
t ·- lıfecliıl idarenılı ib.""Uı ve ıstmlerine kura laa.bet. edecek trç ..

yerine yeniden intihap yapı!ma.sı. 

ın!Ş gibi görünen Simon Doyl kıln• 
cıma: 

- Haydi Linet, dedi, sen oy • 
ıuyacaksm .•• 

Jakelin dö Belfor ha.fif hafif 
ıelil: çalıyordu. Ganıonun getirdi
ği cini bir yudwnöa. içti ve yeni. 
den bir cin geUrmeeinl aöyledi. 

Slmon Doyl cnclifeli bakı§lannı 
yeniden Jakeline çevirdi ve dal • 
~mlrkla oyn~t.J. Oyun arkada§t 
Penington kend:sıne daha dikkat_ 
li oynamasını sö.,Iedi. 

Jakelin biraz daha yüksek ser.• 
le: 

"NişantısIYdı, fakat aldattı o • 
nu .• ,. p.rldSını söylüyordu. Simoo 
I?<>Yl kulağı bu şarkı<b, Arkadaşı 
Peninı;tondan af diledi: 
• - Affedin, eledi. Hakikaten 
fia.lgın oyn~yonım, partiyi kaybe. 
deceğiz ... 

Faıkat Linet Doyl daha evvel 
davrandı ve yerindon kalkarsj(: 

- Çok uyk~ geldi. Müsaade
naslc yatmağa gide<:eğim •. 

Dedi 

- Hakikaten artık da~lmak 
zamanı gekll .. 

.Diye R.88 genç ve ~el ltadınr 
t:ıS<!ik etti. 

- Ben de sizi· takip ediyorum". 
Diye mösyö Penin.gton da ye • 

ıinden kalktı. 
- Sen de geliyor mueun Si • 

ınon?. 

Diye Linet Doyl koca.ama sor _ 
du, 

- Hayır, ben Liraz daha kala• 

c:ığmı. 

Linet kocasını bırakll ve JrıolO" 
nel Ra.sla salondan çıkıtı, ~ 
Ponington, ba.rdağmdaJd içldlt 
yuvarladıktan )'Onra Linet.le ~ 
·wkasmdan çıktl. 
Ko~lia da yatmağa gi_.. 

ÜT-ere hazırlanmağa, işini to;ı ...... 
i?a başladı. Fakat Jakelin bal" 
ın.ô.ni olmak için rica et~: 

- Rica ederim Mis RolJIOO 
dedi, gitmeyin, hatta kabill!le, 111' 
tün bu geceyi uykusuz g~ 
bent yıılnrz bmUmıaym •• 
Konıclia hayret.le genç -

bakıyordu. Jakelln baııın.ı ar~ 
cinğnı attı ve hiç de neşe tıtlJI 
~tmiycn asabi bir gülilşl e: 

- Genç kızlar biribirlerini ~ 
maye etmeliclirler. Biz: birii1i.ddi" 
zin yardımına muhtacız, dedi. 

Garson ikinci cin kadehini P 
tirmiş ti. 

Jakelin derhal ~hi ~ ~ 
tıktan sonra Koreeliaya da te1' 
~etti: 

- Afie RobeM, iliz de bft' ,ıf 
için. ~ 

- Yok, yok, Teşcırkfu; ed.---
Ben jçmem. 

Jakelin artık sandalyesi usetfP' 
de sallanıyordu. Gözleri nıa.ııd"' 
l:lf!IJI!ftı. Yüksek sesle: 

''Nişanlmıydı, fakat aldattı °" 
n ıı .. ,. ~ark ısını tekrnr söytetnel' 
t-qladı. 


