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ır11ar planı naı 
. ' 

itiraz. ediyor: 

ihtikar suçlarına 
bakmak üzere 
On gilne kadar 

istanbulda 
iki husus: 
mahkeme 
. kuruluyor 

Kendi e ·ne mal 
gelen tüccarlar 
Neden ortadan ka oluyor? 

İaşe müdllrHl Cl bazı ısr a!ar baklrın a 

?cer aAşa~ 
Propagandada 
Mubalaga 

Yar.an: Hüseyin Cahit Yalçın 

Propagandayı muluırlp tnra.flı'
l'Qı ikisi de yaptığı halde en gnrip 
teccnııere mihver dC\·lctJerimle 
!!ahit olgyoruz. Bunun son nUnn • 
tıesinJ Singapur muhn.rcbesi t.c~

ktı etti .• Jnponltır Singapura gir -
<llklerinl büyük bir t.ııntana ile 1 
lan etHler. Dostl:ırmdnn ıınriak 
tebrik tclgra!lan n.Jdılar. Singn· 
tıurda.n doğrudan doğruya gelen 
haberlerin bir nrahlt lnki't:ın uğnı
tnası şelırin hnl<İ'nntcn ,m5tıığü 
~annmı hasıl etti. l~al.ııt sonrn 
Singnpurun esi tekrar i.;itilcti. 
Güya .Japonlnrm eline dü.;mli e
lan 5ehlrdc Slngapur ahali i re• 
hat rahat yaşıyordu! 

Şüphesiz ki bu da bir propa"an
dacbr. Fa.kat aradB Df' büyük bir 
fark \ar. ZaıttC'dilmemis bir ohri 
ll!apt.cdllmic; gibi g(i tcrerek bütün 
dünyayı aldatmak bl\1'ka, düşman 
hiicnmu altmclaki bir şehirde hn.1-
kın müsterih \'C mutmain ya!'iadı 
ğmı t.cmln etmek b:l~a. 

Japonı.tffi doğN zı:len lıoş-
lanmadıklan meslıurdur. Fakat 
bu kadar yanlı bir haberi pena
s17,ca resmen dünyaya ynyrnalan 
bU)lik bir cesarete ihtiya~ gö..te
rir. Ynlant'ı propagandnlar yalnız 
nnıvaklmt bir tesir husule getir• 
ıneyi 'lüşünllyorlnr ve yarını hiç 
&kıllannn ı;etJrmiyorlar. Filan 
Yeri zaptcttik demek, §Mllkler 
Yapmak \'e tebrik telgraflıın al· 
ntldı: çok hoş bir şey. Fakat bu
nun cloğnı olmn.dı~'l meydana c:ı 
krnca sıkılmak lizımgelmeı mi? 
lfayc1i hona da ehemmiyet ,·crl!
rnesın. Faknt bir daha bizim özU
l'rltizc kimse inanmaz diye bir te 
1'e<l<lüt his r.ıdllmez mi? 

Vakii, meselenin hUyUk bir c .. 
hemmlyeti yoktur. Sin.ı;apor beş 
&Un evvel düşmemi se pek yalm:· 
da. düşecek gibi görünüyor. Mese
le brln düsece!:rfndc yahut düı:
tniyeceğl~de ~değil, zapt.edilmemi~ 
bir 8ehri zapt.edllmi gibi göster 
inekte ''c bunu resmen lliln etme".-:· 
tedır. 

p 81nıl1Jye luıdar mih,·er bile pro.. 
agandada bu Jm<far ileri gitmek 

::aretını göstercmeınl. ti. Çünkü 
fl ka.ıar vapur bntrrdık, bo ka· 
~ tayyare düsürdUk demek ba~· 
r:I ır. filan schrl elimlze g~irdik 
~ntck ba..c.."kndır l\linare kılıfa 
~k~lıf'l gibj şeİıtrler <le lıokka· 

· iilahrn • • B' R("hrf ın ıçlne ;:ıremez. ır 
Oıeycln ~Pt.edilmedii,-1 ı;nrça.bnk 
~ baana çıkar. Ualbuld kim da
varcı ?1a gidip de düşürülen tay 
n erın alı mı tahkik edeeek" 

erıı:ıı l . 
lelin crt c batmlclı denilen gemi· 
'nn<lıj't gerçekten b:ıtmhp hatmi~ 

,} tnıı kim anhyn<'-ak? 

clJ)e:?0rılar propn.ganclnda ve kcn
kaaa:,nı tnu7.affer göstermekte bu 
tılrıe ilen-asız davnınırlar \'C Şc• 
lıal) rin zaptını hile ~ ıınlı5 olarak 
iizJer \erirl<ınıc tahkiki lml<iin..,ız 
naİı~rlnc sırr resmi .Japon kay. 
Ur d~rı t.arafm<lan tebliğ edilmi'"
katıri'"e ln:ınmağn. kimde knblliyet 

1\Iih bül ll'k' ?r ııroııaı:;a.ndıısı herhnlde 
"1estzıı!?-<ııı..n kUtlclerinln muhakc 
ğı ile g~ ~nutkn.nlığı , .e akılsnh
- P k fazla oynuvor İnsn.nln· 
• •D muhak<- 1 ~ • rın h me erine \e hııfızalıı-
ınsa el emnılyet 'ennl,·or Çlinkü 
• an nnn ...ı· • " • rına • . ,,,ınu ctinünc \'11 adıklr• 

• ır{ınü g\lnllne d .. Un rkl . 
ııe \'e Jıl'r Şc:vf u < u • en· 
edft <'ili • • unuttul:lnnna ıman 
ili me \ÇP bu t Url\1 A•nlı;17. or.a:v;.. 
~ orta) a ~ıkanıuık kabil ~I 

ta ata baş adı 

Sanayi gruplarının kale dışına
1 

ç karılması ve Eyüp civarma 
toplanması doğru bulunmuyor u mahkemeler 

mesaü saatleri 
baricin e de 
çalışacak 

Diş macunu ı e der: fabrika arının 
yangana bu~uoması da muvallk 

Oörftlmemekteellr 1 Adliye vekili Hasan Mencmcncıoğlu 
dün Ankara mubnbirlmlze şu beyanat. 

Şehir meclisinin geçen ıc;:tima dev • Mlltı sanayı birliği, tstanbul anna. ı ta bulu~~uştur: 
resinde müzakere olunup iktisat encU. yicilerlni birinci derecede alakadar e . - Vı1ayetlerden milli korunma 
menine havale edilen 1 tanbul ~chrinin c!cn bu proje üzerinde tetkikler yap. , K~nunu ~umulüne J;iren suçların 
müstakbel ımar pltınına nlt saMyı maktadır. Proje şehir meclisinde ye • ın:kt~rı hakkında mclfıma.t i:ıte _ · mıştık B 1· 
mmt.akalan projesi. mecllsfn bu içU nlden müzakere olunmadan evvel bu ı 4 · u ma umat hemC'n hemen 
me. de\TCS!nfn ilk toplo.ntısmd:ı cncU. projeye ait sana;>1cflerin dllckleri bil. ı ş~~~a~~~ üzere bulunuyor. 
menden gelmiş ve bu defa da muhte. dirilccPl.ttir. · ;;11 1 ~ ıa. e nlman neticelere 
Ut bir encümene havale olunmuş bu Prostun projesinde S3.ll&Yi grupları' : rel, !-8-nbuldn, Zonguldnkta ik

1
• 

ı .,er. zmır ve Ankaradn b" h 
ıunmaktadır. (Devamı S Un<'üdc) 1 ... ırcr USt.· 
--------------------------..:..:. _ _:_ ____ ~(~Dc\•amı 3 Uncü<le) 

lktısaı Ve il gel ı 
İktisat vekili Sım Day. bu anbah. ı 

ki ekspresle Ankaradıı.n şehrimize gel. l " 
ml§tir. 

Kcndlsllc görUşen bir muhıı.rririml • 
zc vekil, gehrlm!zde birkaç gUn kala. 
rak iktisadi dairelerde tetkikler yapa. 
cağını Ye fabrikaları gezerek çalışma 
\•nziyeUcrlnl gö:;den geı;lreccğinl ııtly. 

lemif}Ur. 

Sovyet 
tebliği 

Bölge i.a§e mUdUrlUğU, son gUnlcr • 
de meydana çıkan ve ll.dct.a piyasada 
bir moda. halini alan yeni bir hareket. 
le mUcadeleye karp.r vermi§tir. Bu 
hnrekct milli korunma lmnunu hUkUm 
!erine tamamen aykırı olarak malını 
salı§tan !mllnadır. 

Singapurda 
ra "" g·z 
vve 
anı 

-

o 

Şehirde şiddetli ateşten 
nefes bile almak mümkün 

değil? 
(YS7JSI 8 ünciicle) 

)[osko\'ll, 15 (A.A.) - Sovyct ak. 
§am tebliği: --.ı1siNG~POR 

14 şubat gUnU kuvvetlerlmli dUş • 
mao mukavemetin! yenerek ilerlenıeğe 
devam etmişlerdir. 13 şubat hava. ca. 
vaşlarmda ll Alman tayyareııl dUşU. 
rUlmUştllr. Biz 8 tayyare kaybettik. 

~ llı'tltt..7ZMVOAFlfAS~ 

~:::-~-------~11 ... /APOHT~l/RRtl'ZU 

Lalelide bu sabahki kaza ·30000 üniversiteli\ 
AmerJkada hava 

Bir kızın tramvay ~~.!~~~~A~a~:!~~ru 
altında ayagv 1 ke ı·ıd•ı ,.ersıt.c talebesi pllot yıızılmıştır. ünı. S vcrsiteliler pllot• Yetiştirilmesi iç~ 

Bu saba.h LBlchde feci 
tra.ı:xıvay kazı:ısı olmuştur. 

daki l ::t~~e:;;:;\~:ı:ı:r:~:aıan hUkü. 

bir sm trotuvardaki kumların il - · 

8 _ 10 yaşlarında Leyla adında 
küçük bir kız. sabahleyin arka -
da.şiarıyla birli.'.ttc Uı.lcli cadde . 
sinde Beşer n.pa:rtJmanmm karşı-

· z~~~~ kayarken tramvay yolunn 1 • 
du§tnu§, bu srra~a geçen bir 1 Adana mebusu lbralunı Mete 
tramvayın altına yuvarlanmıştır. vefat etti 

Tramvay k" tik w 1 ~esmiştir Z Ui: l1 kwn ayagını 1 Ankara, 14 (Hususi) - Ad 
hastarıesi~n ~:~d.:r.ıkız .tCerrahpeşa meb'usu lbr:'hi.m Mete dtin g~~: 

mı. rr. kalp sektesınden vefat et.m· t· 
-----o ıs ır. 

DFMiRYOt.tl 

Cavaya 
~ üttetik askerler 

çıkarıldı 
Holanda Hindistanı 

adalarında da Amerikan 
askerleri var 

l.ondr:ı, 15 (A. ı\.) _ B. B. C: 
~vu~tra.lya, Amerika ve diğer 

mlittefık kuvvetlerinin Holiıı.nda 
Hindistanı adalaund.-ı. ~·e Cn.v:ıda 
:J.:n.raya çıktrklarne:ı dari burs.va 

(Devamı 8 üncüde)· 

. Yapılan şik~yeUerden öğrenlldiğı 
ne göre, kendilerine mal gelen tacirler 
den bir kısmı, fiyat murakabe bUro • 
sundan bu mallar için fiyat alır alma:ı 
mallarını satışa çıkartmakta fakat 
kendlleri meydandan kaybolmaktadır 
lar. Maı sahibinin adamla.n nncak ken 
dl l.Stedikler1 kimselere mal sahibinin 
bulunduğu yeri haber vermekte, kara 
borsa fiyatını vermlyccck olnnlnr ~ 
manı! tabirle aUatııma.ktadrr. Bu ıııc • 
kilde mallar istenilen ellere intikalden 
sonra mnl sahibi meydana çılanal..-ta 

ve o zaman da mal kalmadığından 

dsva bitmiş olmaktadır. 
Bu halı önlemek için bazı tedbirler 

almacağı gibi son gt.iıılerde bu çcldld<ı 
hareket ettiği tcsbit olunan bazı fir • 
malnr hakkında da takibata bo.§lnna. 
caktır. 

---0---

ıngilterede hayal inkisarı 
cıevam ediyor 

Londrn, 15 (A.. A.) - B. B. C: 
Atman zuhhla.rmm Breste li

manından kaça.t:ak Abnanyayn 
gitmPlerinden doğal hayal in.kisa. 
rı hfı.lfı devam ediyor. İngiliz ga .. 
zetelcri böyle bir ihtimale knl"fil 
icap eden tedbirlerin vaktinde a
lmrp nlmmadığmı sormakta. ve Al 
~ harp gemi~ hep bir a 
roda topl:uım.a.larmdan doğabilc · 
cek tehlikelere nazarı dikkati çek 
maktedirler. 

lngiliz müstemlekAt nıwn E " 
merl demiştir ki: 

"Bu had.ise, bize şunu hatırlatı, 
ki eğer rüzgar ve hava şeraiti 
gayri mUsait olursa kısa bir za • 

(DC\ amı 3 üncüde) 

Dün fmnlar 
teftiş edildi 

--0--

14 fırın hakkında 
zabıt tutuldu 

Hitler 
Namzet subaylara bir 

demeçte bulundu 
Bf'rlln, 10 (A.A.) - FUhrer kara 

ve h ' ava orduları ~ni subnylarile de. 
niz harp na ' mzct subaylarına Sporpa. 
lasta bir demeçte buıunmustur 
Mareşal Gö ~ · ring genç subaylarla 

ruı~et sub:ı.ylann sayısının 9.883 o~ 
duğunu FUhrcre iblll.ğ etmiştir . 

Kömlre, var. a c aıa, 
lbtlllira, bav gaz a ve 
ba ığa dair ş" ace er 

~.nı.>lyct aıtıncı eubc memurları dUn 
bUtün şehir dah!llndekl fırınları anl 
olarak kontrol etml§lerdlr. 

Beyoğ'lu, Bcşlktn§, lsttı.nbul, Bakır. 
köy, I<'atih, Adalar, Kadıköy ve üs. 
küdardakl 14 fırının de!tcrlerlnl mun. 
te.zam tutmadıktıı.n görülmüş, sahip. 
teri hakkmdıı. takibata girişilmi~Ur, 

Bundan başka, Beyoğlunda Mlbalın 
rınnında 30, Cağaloğlunda Nacloln !ı. 
nomdıı. 21, Gedlkpnşada Anestlnln !r. 
nnmda d!!. 34 adet eksik tartılı ekmek 
bulunmuş, hepsi müsadere olunaralt 
sahipleri h.a.klwıde. ceza 1'esilml§Ur. 

(Devamı 3 üncücle) 

Japon harp gemileri 
Yeni Britanya kıyılarında 

görüldü 
San Fran iko il'> (A.A.) _ Mel. 

burn radyoı.unun blld!rdlğinc göre, 
dUn gece .Tapon harp birlikleri ve 
ticaret gemiler! Yeni Br!t.anya kıyı. 

sı açığında görülmUşıerdlr. 
Japonlar Yeni Ginenin doğusunda 

bulunan bir adayı işgal etmi§lerdir, 

T TtıRGU~CUJ,UK kelimesi-
1' .nin ihtikiira l\ıı.r~ılık kutta. 

ııılma ını pek doğru lıulmuyorunı. 
Çünkii ıhtilti.iı cJeniliıwe mcHut 
bir maim de~l'rindcn yüksek "ll 

hlma.;ını ıı.ııhyoruı~ Vurgunculul, 
kelimesinde i c bu nnl:ım ~ok. 
Bene~ ,u~nru ıne,cut olmıyan 
bir 'e~ i .. :ıtan Jdm..,cye demeli. t~ • 
tc -;ize bir ml .. al: Uir aııarhmnn 
tut uyorsunuı. 1\luka\"Clcnizde ka 
lorlf("rin ~-nnacaitı, her f?;iİn 'eyıı 
haftarln i".;i Ye~·:ı. ıiç gün sıcak u 
\'erilc.!eği )azıhdır. 

. Uakı~·orsunuz, bir güıı ne kalo
l"!ff'rler ··ıı \ "' nryor, ne de ırak u 
n r. <.:ebcbini soru~ oNunuz. ırn-

ıııür vok E , t . • · '' e , ne ''nı•sml:\r? A· 
1'~:tımaıı "-ahip!Ni t.aldıdır: kV-
ınur r•iı.lclen yok ı.aı 1 • • 
a'-'11İ ki .~ . _ • n, sı:r. ) ınr 

" ra) 1 odeıncge ınec·lıur tu-

tuluyoı'!>unuz. t;;te nırguııculul, 
lnırncla. başlıyor. Çünkii: 

1 -- Ayni apa.rtmıa.n kalorifer· 
ı.b \"e ıca'k usuL olarak ılaha U· 

r.uzrulır. 
2 - Apartmıan sahibi, bula

madığı Yeya bulamadığını lddin 
ettiği bir kömürü yakmadığı haldr 
ı;juleıı bunun parasını almakla 
!>imlan yiikseltnıiş oluyor \'C bu. 
rıu yasak Pıden kanuna da karşı 
·rf'liyor. 

tıdnl'i bir mi .. :ıl: 
(Devamı 3 üncüde\ 
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Ayamama dereiinde 
çürü•&:üldükten aonra 

Yiiksek Sıhhat Şurası toplantısını bit rdi 
~ - ,...,,..... sMT?b-1..., ~~ ,,-,, ---~ 

MemleketiFnizde 'C\ fik'in ha~ ra lJi 1;: f:rcümeni Ekrem, Cluna;\· \"{! na,.,ıt nı:r.a - J\hUl:n.a.•l 

bir kl,illi;rat: BoraT.:ının frknılıu, - Damat pa.,aıar ,·ı· born:r.:ın - r;t>il~hü_ 
d<\ T<'\ flk'ID l!e\{ll~l ,.e ıın_,1dXj\l 1n11;rnlar - Udi Ne\"r<'"I - Sar. Y<" ii:ı: Pbh -

••Yrti'ı tt:ıçrr hıı.nım, doko~ doturu;•;oruz;l., - Dnmıı<1ırı l'linıll.'ki J.;itarı -
:uantar:znı - .\imarını. ın:ıııaraf.oru ikinci ,-ilht>lm - .i'1ii<ılr ~:ıhir Jl:l':!\ -• • 1 
ımpar tor l\ostantin ne~e otururdu? - Ciball ;yangıııı - l'ııngın l'lr nç_ 

rn(leıı ,·ıı-ar? - ''Tutı1c;mu5 oeak lıır:ı.t•mıt~ık l•i., 

/ Gübre olarak 
ı kullanılacak 

.,., ,,,. 
sarı hastaliklar 

Durumun, memnuniyet 
Yazan: MÜNİR SÜLEYMAN ÇAPANOGLLJ k1J~:!;; ~:~:rl;~~:~ı:t~:.re ~~::~ 1 verı"cı" oldug"' u al!"tı~aşıldı 

a-
Borazan Tev·Jıgin hikiı.~·elcri1 

frkraları .-~ monolos-lıın pek çok
tur. Bunlar topla..'1&a hüyiikcç hi;
kit.ap oıur. na·ma i:>ır ta tlıhl>. flıh 
bir nıurrı\111, c·qp,ltın b.,r nü!\tr'. 
inçe h:ir cfüıiri ile biten v \!lnli
~-elllor.ı kah.kl\h:ıdo.n Mrho'1 eden 
'uu si\zel csçrleri b\u;üıı bilcnl~r. 
lıafızatırı~rlıı. rn~ıtanl~r bl?f; on 
:::zj'; ~C!;!T\CZ. V c en l::a."t:\ listıı t 
• tefi Cevacl Ulunayla, de~(.1 rli s::ı_ 
, ::ı t&f\r Raşi t Ri1a s:cJir. Bu aruch 
baba <l~t.um w ı.ı;-;~adım 1'1rdi • 
menrl Ekrenıi t\nutırı;ı,k bir kiifran 
tılur. Çilpka o ~hı. BoTŞ.zanın hay 
ran anııc\andır w: pir<:ok fıkra ve 
hikayelerini ıoil'r 

Bu üç ikutlretin aras n;ı l>cncr
mi <le Jcatabilır.lm. Çlin.kli, Tcvfi • 
i!in }\ika ·~lenini ben <le bilir.'m. 
Benim de haf~mda. cpc>·ce !rk -
t aiarr \"a.rılır. B---Jl de onıın mcc -
l~lerinde - ti~ cocukluğumdan -
beri - bulunrlum. Rahmetli TcY-
1 ik bizim cvm - 1a:ı:rlr caizse -
d~rba, eıt-Yalanı\dnıı Oiriy,:i. 
l~hmetli baJ;ıamm rok candan dos 
(qydu. 

O damat pa.şa.4ı.rın, ricalın, Ebül 
hüdaJıın, klZl;;ı.rağasmrıı. devrin i .. 
lcı·i gelen aimakmvn ,ııı:vetlcrine 
rqğmcıı, lcıcihrın biıe gelirdi. 
Ç"nkii ~ıım eYde etııket y~tu. 
19"i mec~isleri, &n.,, akmleri -001<. 
5.-ı.ıni.mi bir hava foinclc ge<_:erdi. 
\'ç nihayet ibüUin seydiği ve say. 
{lığı insanlar, saıı; ve eöz ohli ikim-

-- l3Uf:\.!11 b: ı_c d "ııar.cman. 
•.a~., ıı.,·ır. ile ıda.rC' edilen bir 
!tıiküme .. vaı. 

- l ·ı amına bı.11 cf{:ığı u söyliye-
. ıy<•runı. '' P.1 rl"' ı hrı akıp yalnız 
'ın<lntariznı,, uc~c.ıı dnh<ı. yı ol • 
.~1a.z mı".' .. Btı;""lnkü hUI<ümetin he. 
"ine de tıy~llP. Mnnt.mizmlo j,Inre 1 
rı)ıırımuyo~· muyuz.? 

Uoıaıarm tiU il2clat da ııek orij; .. 
p;ılclir: 

Alrmınya lnıııaıntoııı ikimi Vil
.. elm İstanb4la gelmia;ti. S®\lin 
her tarafmı grıi.r0r, tetkik edi ~ 
, ordu. Bir gün de :;urları "ezme~c 
r,'itti. fmJ),'!nı.toı un yanm1a mi!i· 
nıançlan müı>ir Rakfr p:ıt'a dn. var. 
dJ. 1ınnıırator mihmandarına. S<ıt
du: 

- Surlaı:m irincicki Ye ctn:~ra• 
ki binalar çok eski yıllarc1an ka1 .. 

rnış ola{'.ak .. Eı-1\i Tiirı'k simıhiieri .. 
ıun ahırlarından bo~ına binalar de
~iJ mi bun\\lr? 

~akir p~a cevap verdi: 
- Hay;r ha:-;mctmcap ! Biz.ans. 

lı)arclan kalmaqıl'. \mnar:ıtor Kos
tantin burada of11nınnu5! 

:+ 
Cibalide {itiqın ~angın {\ks.arn:ra 

im.dar uzamı.:ı bu arada Mercanı, 
Cukurçeşme tar.:ıflarını ar.~a halL 
ne koymu.;;tu. Bir ar.kad~şı Bora
ıana SOıl'du: 

- Y~s-111 o~ktaıı çıkmı~ aı · 
vor\ar. Sen eski itfaiye~i~in. hilir. 
\:İn. Si?;in znmanınrz<la yangınlı:tr 
hep ocakt~n mJ ~ıkat"<lı? 

Borazan hem<>n <:evap verdi: 
- Ne diye>ı'Sun yahu';' Biz tu

lu~nıu....; ocak bırakmadık ki. lıep -

sc>Icrberll;";ıuin bşlaması Uzeıinc r.öp. . Cl" ~ & 
!erden gübre olara\t istifade edilmesi . 
fıkri licı i a.trımı§ ye belçdiye bu tecrU. .\nlqır.a, 11 (A.A.) -:-- . Yu~sck \ et Ömer. I' ·of. Dr. Refik Güren, 
beye ırnraı· Yermiştir. • ı ·'ıhhat şur~ı. sıhhat v~ ı~tımaı mıı f Dr .• ·aim Diiem '\ Prof. Dr. Tov-

Çöpier, Ycı;ilköv l\e Balİırl•öy '1ra _ av.en.:~ vekıll Dr. P.:ulıısı A.1.ı~:J ı~ , fik ;:::ılim S,.,'\ğl~rrı. ~r:1h::-t ,.e Jetim:\· 
~ıtıdaki Ayamama de~iJıln denize rcısl gı n~tı~:<la. Ul42 ~uba\ .çu;.ı~:- 1 muavenc~ YE:ka!e.tı. mli">lt. :.ın ~Jr. 
döküldüğü yerde bataklıkta. bırakıla . ı~ı yapmax uz~r~ 12:2.HH2 lar,ıhı•ı- ~ ,\s~ ı~ .ı.r: !Çt.ıı~:ıı muıwf'net ış _ 
caktır. Orr:ıda vücuda gellrlll'cck iın. Q~ sı~hat v.: ı<;tımaı ~nııavcnc, ve- l lcrı '1.nırr"•ı reı.s• J~r .. I<~kre~ T~k 
vuzlarda c;;iiriişccek ol:ın cöplcr Yeşil ~alc~tıne frof. Dr. Akıl Mııhtnr Ö1. ve lıı,~z~Sf\ıhh'l,.~!Jl:'n cıanıesı .. reıs 
l\ÖY loh~ I!!l:tll illt!\.fYOrl_llnC!r. kılllımı_ .ıcn Dr. Hasan t.uıı ıf Rıu;:k:111, . ~auaVIT\l n ... h•ı ıl Id11ıl:?.ll .. ırıı.~r~ .. 
ışpaktır. '.recrübe ml"ıqbt•t nctit"'.c verir. Prof. Dr. Murat Ç::ınkat, Dr. Ne. !•CP obı·ak 1op~rı!llTI.m Ye. gu~d:-ının 
60 çôpler h:ıllta gübın oı·ıralı. ... satıla _ d~ bulunan n?lı ıhl.ıb<u· ıs_'.::-nnı t.ct 
caktır. Böyl"r.c bolediyc u;o biıl lirrı \il!'rnıda H;baren kık cucrr>I: İ.lJ~ ~aranı. ba.,"lamı,; ~·c 
c;öp parasr tas:ı,rruf ettiği gibi gllJm•. y., ~c~'J.rl;~.t • ::ca ·ı h_ıslalrklaı· vA:ıa • 

den ...-aridat <la lemin c<lcct'ktir. Fırtnlar un ;ı.ct.ını ~n::rlc.1 :;nçırc-ck .bıı duru. 
mun nıem•1:ın(ycti mucip olduğu 

•ı . neticesine \·arm~· YC ..,ı+ı.rı~ nıüca • 
'°"'usiki ve beden terbiyest b•t k dele.sinde' tatlıik N!J.leek te<\avi 

ıeJrisc.tı vere 1 ece usullcıri hak'ri.ınd;ı h!! 7 1 fcnııi kara-r 
Maarif ,.ekaleti ilf\ol\ull;u-d'l. ~rkn Iar "lar:!k ictim!lın:ı nihayet ver _ 

terbiyesi ve musiki derslerinin sımf i.sta~bµl~ her a(tjı, pazarte • mistir. 
ö~-retmenletinı\cn alma~ ihtısa.qr o. si günlerinin un tevzi günli olma. -------------..:...
lan öğ'Tetmente•,., ...-erilmesi dUşUnUI • sr l·:ara.rlaştırılmrştır. ?ir bUyill~ rk. la 
ınektcdir. mck kartına mukabil 532 gr. yarım m 

:Mııs;kı d<:>rs\ı:-ri ~<ıwız. ajlızla fiöylc. karta 265 gr. çocuk kartııınnıı. da 132 
mekle değil, bir Alet çalmara\t ela öğ". gr. un verilecelı:dir. 
ı-etilecektir. E1r1nl:n, kese kA~dı vermt>ğe m"c • 

Dumlupınara Koliler 
&hllıyor 

Yunanlstana gÖn(lcrilecek Dumıupı 
nar vapurunun &efor hazırlıkları bit
mek üzeredir. Dumlupmar.a. ye.ııi koli
!er v.~rilmeı;ino mnsaade cdllmiş v.e 
bunlar almmaya başlanmıştır. Bıı sc. 
ferde İstanbul belediyesinin göndere -
cel1;i gıda maddeleri de hazırlanmak 

tadır. 

Dün geceki yangın 

bul" olma.dığmd1tn, hel·l{eşln, ununu 
kap götllrerek alnıasr J(l.zrmdır. 

Kararın yarm tatbikine l;><\flRnn. 
caktrr. 

Evlerin nasıl aranacağı 
tesbit edilecek 

lıan'a ra yomıP da 

Neşriyat saati 
azaltıldı 

E aler - Ahmet RasimJe1·, Muh • 
rı.ip.ler. Nuı·1 M!ı,hfi Baoolar, Udi 
NC'-Tesler Ayı l\~i~lel', ressam 
Mua.zzezle~ s-ıir Melunet Ccla1• 

ter, r-;ürcii l)am'z pa§a1.a.clc taııbu· 
ti Kör Alı iıç~ lçr, udi Ça 1~µ:\er, 
Ka"'t ''al'lıık Hiisame<ldin\er, Bey • 
lcr~e~:ll Zi:) ,1 boyler, kamutinacr 
Ççı~uıı l&mailleı·, Attap lbrahillller 
- 11<'.men her ak§anı ya. Beyazıt. 
ta.)d evd~ a. Ç:.>tnltC{ldi\fii kÖ?iktc. 
,·~ut . .Ad<> de 1«, l\artel'cta1d kö-k· 
\.e toplanırdı. 

:;\ni sündilrdük ! 

Dün ger:: $;\at 1,30 dı\ ÇcnbcrlHaş 

Tavukpazarmd~ bir yan,m çtkmıştir, 
Yangm y~tı. en itfaiye tarnfındıın ııön· 
dürülmüştür. 

Yarın vilayette mUhlm bil· toplantı 
;yapıalcalitır. Toplantıda vali ve bcl-0. 
diyç rei<;i, müddeiumumi, emniyet di
rektörü, iaşe, ticaret ve iktıı;at mtidlir 
lc·rl bulunacaktır. İa!iC <lireldörU Müm 
taztrı Aııkara.dan gelirdiği direktifler 
\izerindc görü_şi.ileccktlr. Ayni zaman· 
da hu toplantıda evlerin ara.ııtınlması 
işi de g;örü..~Ulccektir. 

~7.ı tcknık s.,:boblerden dıılıı.J ı An 
karı\ radyosunda. bir takını. de. ı.o;ı\' _ 
likleJ' y'lpilınası kıuarla~t rılmı.qtır. 
~ugtindeq itiinırcn ~abah ve ii.;lryın 
o.ı beşer dakikal:k plf\k ne~ri~ n.tt l\"l. 
dırılmı.ştır. Hcrgiın 12,30 ve cıuıııarteal 
günleri l3 30 da' .1 neo;riyat bir ~aştc 
indirilmiı;tlr. ög:\~ ne~ı i,Y.lı P:\1-ar g\ln. 
lcrl iki saat olar;ık bır:ı.Jolmıştır. Alt. 
~am neşriyatı ge.nıı 13 d" bqlıyacak 

22.tCi te sona crcccl:tir. St\7. •·o nıih:lk 
programların<lR krsaıtma yapılmaını~. 

yalnız ~ 17..I lıonuı;.nıa :oaı\tl~rinin yer _ 
lcri değiştirilmi;,:ıtfr_ 

Ba günlPr<le Boraıa.udan i-;itt.i.. 
ğirlll, sonraila·1 <'luyquğwn fıkrnla
rından b"z.ılnrmı ~·B.7.1)-orum: 

Bilm ı ilm<li ele var mı? .. Y.e• 
rinuc «uru-'·o• mu? Yoksa yıkıldı 
rnı? Otuz yıl evvel. Göztepe ile 
Ercnköy &r;lsmcla ibir k&k vardı. 
V c :ka.prsın'lb sö~ l~ bir levha as~ ... 
l:rydı · EJbe Hacer Hanım! 
Bir gün Pena:,kiten gelen bir tren 
:,.oldıın .,.eqen bir ~eği ç~eır;ji, ka• 
~a tam, Hacer ]lJ!nı.rnm. !k1Y,rküniin 
önünde olmu . tr~l\ o d(\ çlurmu~
bı, 

l)n' 'kab.r geci:ıc.r. tıen bjr Uir, 
lü kı:ılkmtYOl\iu. tla~et ıu~lkça • ' 
;-..olcul:ır l!"i»;rsvhnmayo. ba§ladı. .. 
; .. r. :ao.r z:ın Tevfio {le tre.n{le ).. 
<li. Öteki 'Q cul"r .·ı-i o çla l'~.\ • 
i"n~f'ğe, ·«~ te ba.<ı.~ı. Fakat~ 
üml\yem ikim? .. ~bıt~ :ınemuıVa.rı 
gl,n~en. ?Ja'blt tııtubn~n 1.re -
t•in ~::ılkmqs.ma 'J\lk4n y<ıff\.u. 

DOÔAN 

ın 

~alledılmiş buııTıacası 

DOGAN SİGORTA ANONiM ŞiRKfifl 
Sermayesi : 5G0,000 bira 

lstattbul - Bahçeka1) ı , Taşhan üçüqfü kat 
Kıı;a t,.l~ra{ adreı-ıi: D06ANTAŞ 

* Yeni kurulan Doğan sigort:ı şirke_ 

ıete müracaat etmiştir. Belediye pa -
zarlıkla alını satım yapıımasmı iste. -
mektedir. 
• =:' Belediye znbıtasx lallmatnamesi
nin halkı alakadar D\ÜStnlıdomlnin fil 
me alınma.sına karar yerUmi§tlr. BUr. 
.ı:anettin Tepsi bwıa alt bir senaryo 
hazırlamı~tır. Film 1000 pıclre ola -
calctır. 

* Petrol, C'.1lY, J,aıwc. manifatura 
\."esairc gibi ithelii t e:vası, şimdiye 

kadar i<.llıa!at b;rııkleri, mıirakabe. bii
rosu veya la :e mtidUr!tiğii tarafmdan 
tevzi edilmekte iiii. Bu eı::yanm tek 
,,ıdcn tevzi eilllnıesi karario.~tırılmış· 

tır. 

* 'l'icaNt vokılleti, şehrimi7.dcki id· 
haliit stoklarının bildirilmesini emret
miştir. HazırI::ınan Ustt>lerclc ltllıaHl.t 

eşyasının mikdarı, nerelerde ~lal bu _ 
ıunduğu tasrih edll.ccekli•. 

* 1sta.nbul Tiıearet ve sanayi oda.ııı. 
nın yeni bütçcSi tasdik edilerek şeh. 
ıınıi7.e gelmi~tir. Yeni bUtçç ile odaca 
bır müddet evwl kaldırılan mua~cıat 
mtidtirlüğü yeniden ihrlas edilmekte· 
dir. 

* Fiyat murakabe büro.s\1 nıeınur
ları, Ayaz Baruhi çoı·ap fabrikasında 
bir cUrmil meı.obut y&prnıglardır. Bu 
fabrikada ovvelcc dü;inesi l 7 liraya. 
satılan ipekli liı\cl,m çorıbı hüıen 2ı 

amerlllalılar 
Napolyond 
tloıttaıar ı .. 

İngilterel le Amerika ar:ı.sındaki 
do:-ıtlu1' A,·ntpa. harbi ba~ladıi;ın~ 
<ltınbcri hep arttr; hele İngiltere 
müsldil \azi~·ete clij.5fl!Üt> görün(lli• 
t·ü zaman hu do<;;tlui'i;un o rt r":> ıı h 
JlCti hnlanryor. Bugüm-c .1~~011)'&• 
mu harbe gimrn ... ilo bu iki biıJi.it\ 
Ant>;losali'ıOn devleti ~nı.smdan ~ t 
!'ızmry ; aıleta :··-i!·i tek hul•iı· 
met olmu~tnr. 

Amerika. bn'!iin Auuııa,\a ıı-· 
kim hulnnan Hi1 !ere dii~andır 
Jlalhnki ildrle l)ir Hitlerie D\U :ı~ C• 

~.- (l(füen Y<' )"Üz ouh: sene en·cl 
A>rnpaya hakim bulunan Xap-01-
;-:onn <l!Jsnıa:ı değildi. inı:;ilterenirı 
t\blul•:ısmıı rağmen Avruı~aJıl ·ı,-
1 idni mnlltlelcr gön(leriyorc1n; bıı
na. mfınl olunduj:unu ~Öl iim~c İn 
rill ereylc r,arpJOfmal,!an çclrinme 
<li • 

O znman ·aMlyon :\nuııad~ 
ln'!ilir. mall:ıı·mm .,:ıı ıı;ıın , a"aı, 
ctmis; 1nc:iltcrc <le .\Yl'tltıa.s'a tı • 
riı;t<'n mal ı:rirmemr. nıini ~lu~ or
du. l ~07 de A nuııa~ a. ma 1 t.a .;r
;rnıı ~m~"a ticare1 gemilc.rilli 
Z"ptehneyc ba~laeı_ liat.t~i \meri· 
J,a i<;tikliilinin ta.5d:'iiına. ait mu~
t.eciQ·i jlrri süreı·ek 1782 ılcn e\ • 
'el clrıF,1\111 · ohm Amerikalıları ha· 
lic;; Jn;..Ult: ı.;a~ 9·or; . .\merİli:t rCm • 
lcrindcn ahv~r.:lu. ilk i..., olar;:ı '. 
~*ıırlk İ<;mindf;h; .\ıncrlliaı\ ge
mi ini ı.c,l\if et.tiler; j~I dc-1';1 llıht 

.\mer1.tflıJr !A'-0par İnr.;iliz hnr.l 
~emi">tıı~ a.ldılar. 

AR1-=.r:.uı l'lllI~lıurrci.,i ('cfçr~ıı 

l.;u ?ıfu!iseyi ~iddetle p,r<>te~fQ el· 
ti; arn~ru,j anlat-mıuhğı:n haJli.ııı
lvıdar İngili7. ~cmile~nin Amçr:
ı..a liın-'lnlaı ma gim1eleri ı a~ak ol. 
<luğıınu hild'rd;; b(i:ıkce iki tnClli• 

Jc ltet a.ra•~mdald tic.arct mıinıı"'c 
lıetlcri l>e-.ildi. 

lnı..,rilizlcr h:ırp ili!n r.tınctlcıı 

h:t tıe<li;\or u..ıh; Amerika. s hillc .. 
ri açıkl:n.ınd:.ı dolat-13oriar; rasgel
diklru] Amerikan gemilerini ole 
ge~lriyorhıı·; alıp götiirüyorlarclı. 

t8ll de P.rezldent Am~ rika bar,ı 
gcmiı;i, J,itlbclt iı-minde~d 1ngili1. 
h::ı.l'Jl ~emisinl selilrnla.dı; ingHiz 
gemisi ce,·aı' olarak f.Qp ateı,ıi aı;

tı; Anıcrman ;emisi 11rni !il'.k~hlc 
C'~'·aıı \·cı'Cli; az za.1.nanda trıni\it 
gemisinin t.oı•larııu Sl\stut"du; ohu. 
üç ~in ölümiine seheıı oldu. 
in~ilizlN· llYJ'1M Kanada. ile Anı 
rJ!ia nndnth.rında.ki l'eTliler• Amc 
r;t a aleyhine İ5yana. tesrik ecl~·or 
lılfcll . 

18l'l de .1.meril>a Cumh~rrei i 
~ıe(r~n ltıı rp ilan etti { Jngilfa ge 
nı~lcriııe el kondn, 200.000 ki itik 
hh· Anwrikan ordu u ı·a.nl\daya 
taarruz~ lterti; la\dn mu\ıaffıı.'k u· 
hımıı.dr. !liç ümit edilme<l~l haL. 
d<- Amerika. denizcileri, t.e.k bl\.!'11'! 
na YtWiıkl&TI c:.arpı5malım:la hei• 
guli.n gcliyorlarc1r. A:rnl sene .M-ıHı• 
tosunda İngili'I; Geriye gemisi A ~ 
merikan l\onstityü~in gcmM ta • 
r:ı.fmd."n zapte<lilcrel• Ja.kılc1c. Ç-0k 
~cçmeden ba<;luı. bJr Aı:y,erik::m gc 
mi~i bir İn°ili?.< gemisini teslim 
~l<lr, l'•ic\·~orl;a ~etimi . İnı;i\izlc 
1in Nnpolyonu m3ğl\ıb ederek , ,. 
ruı>a sıtlarındaki donanmalarıııı 
merilrnyA. yolhd&hrı zamana ırn
dar bu h3.l böyle cle\·a.ın etti. Çok 
;.;cı-meden :mla.ştıla.r; bir dah.l 
Iıarv ;nıpnıadı1ar; d'IM!t ~u"!lldıhı.r. 

KADIRCAN KAEL I 
İş \\~l~. Bflıw.an v~ollUJlf 

penc{\re•ü!\e kotttu, <ı&ml ~ll, Ha"' 
ı er Jıamrnm ~~küne doğvı,ı biğır .. 
dr: 

Yefis Hace:ı
doğUl,\Y-Ol'l,IZ ! 

BulınacaYl Öl!feılleı· arasın~ 16 aubo.t 194.2 pazartesi .sa,a.wı::::o da, .Geyoğ. 
hında. l~k sinemlWT\<la, Noter :mıı.urumla, kUT'a • çekit;:ek'tfr. •Heı·kes S<"r. 
tiestce geJebcıir. 

1 

tinin matbuat vtısrtasile tenıp ettiği 
ikramiyeli :ıııü~bakşnm h~\liyo ply!l.n. 
gosu pazartesi s-UnU MEi t l l .30 <l\\ t. 

ı pek sillemam ~on~nda çekilecektıf. 

1 

Bu S\lr~tle talihliler ÜS.Zlf buluncı,cak 
jtıri huzurunda tayin oıunacal\tır, 

liraya satıld.tt;ınd.an su~hı, nıilll korun * Fatihte otura.n Sillf'yman Ishnlı 

ma kallununa ttVfikan aclUyeyo veri~ ı bir şahsın evinde bir sandık §eker tırık 
!ecektir, lıı.dr(tt ihbar edilmiş, yapıla.n ar,ıştır 

* ÜMtidar luu:asında.lii fa.kit" haL l mada Stileyml.\Ilm :sakladığı bir 6,ın
ka parti tarafmdan dlln'lOOO kilo liö. 1 clık ~<ıker meydana. çıkan~tır. Sil-

-.Doet~! ~c doğru söylii • 
>:?rsmi~-z~gibi.. :geliyor h~~· ele • 
mm .. Bıgarc KLug ~da EL)l\I"" alü1:>et~ 
uwafgma göre muhal~ıtk mü -
bim bir w\yin ~i olmnr.fl. mu. 
\affl\k Q'""ıı!. Ha. affe<l<N:siwz! .. 
Siwdi ak~a geldi! ZavaUr dos • 
tum Klug sooı .zarna.nhmla §U ö.lüm 
f'Ua~ ınasa~l ile de pek cid<li a.u ~ 
rette meşguldü. Aça~ bu ne~ ol • 
dıı? Bir ~e~ı yap;m3ya mm nff<ı,k 
oldu .mıt? .. 

Ko,hır;\I kolumdu slltmakta oldn
<{uın s.ini,li adam.sn o anda vücu· 
rlunda.n fljl.\\k' h.:.r yıl<hnm geçı:ni;j 
gibi onun Utredi-ği_ni hil.lıettixn. 

* Belediye artrrm1' ve ~ksiltme .kn. 

1
nlJ:!1lJ!lda. tadilat ya.puması için \'ek~ 

Adanı bana. ya,n yan dehşetten 
~yi.imüş gözler fırla.lı, ılm.t;larnu, 
ltjrpiklerlıı.i adeta dans ctt ir:irce • 
s~c O)!ll-&l.ryordu. 

Sonra J:ııı.6ını meyus. b~r l\akl•' 
salladı ve ibiı-denbirc: 

- Oh! ! .. Sjz galib'.t doştunu 
zun c;ıhıwralarını ya]smdl\n bili 
y ons.Uınuz ? .• 

Dedi. 
- Ha{'ır!.. Fa.lta.L böyle pir 

rrıern.kmdan haberç:lardım ! 
- Y~T\ılmnrorsunuz! .. 
- Demek ölUm ııuaı üıCl'in9c 

(le uğraştığını !"İz de biliyorsu
ı •ız ~ .. 

- ~Yet! .. Bu~dıı.{J. clf\ P.~l solu\1 
uı.ıihınu i~itt:.m !. Hatta. 

Yrııbancı adam birc.lcnbirc ııus -
tu. Sa~<i ~öyliyece~i seyllen ken
<ii<>i kurk.muş gibi) c°:i. 

Helooanla sormaktan kenıl\Jnl 
ala.madmı: 

- Hatta? 
Hatta .. !{lut':un bir lkf defa 

JtRl,raya. sidill aebne~ hu Jn4• 

f9Ür dağıtılmıştır. ' !tym~n mahkemeye ~cvk(?dtlml§t(r. 

seleyle alakalı bulunduğu ti\.'aycL 
edildi! .. 
-· Ya? .. D~erlc Kl~ ~tal ,ya 

gitti geldi hıt? 
- Evet! .. Hem birkaç defıı.?. 
- Bir~ defa mı? .. 
- Öyle .ra. İ~i ... J:ıi.hWNonım am• 

ma, en ~<;ağı -Uç defa ttaıya se M 

~ahai.i yaptı!. B:elkitdc ıbu:seya _ 
!lfl.tleroen dola.~ı: ~!lnn ölii,mlşu~ı 
i ı e aJakadoa.r oldu~ l'j(tijja eüi•frotş
tir! .. Fakat.. 

- Evet. f~l ? .. 
- Fakat, öl<üm auaınm esasen 

birçok milletler ta.r-aimdıın kapı • 
şıldığmı, bundan heı\'~n llOll bir 
medet unıdu~u. tabii takdir c • 
derşlniz. İhtimal ki K~ da ~ah
san böyle bir ıner&ka. ~tldı ! .. 

- :Fakat muhterem do tum 
böyle mühim ,.e 1'ı(lıl1 de.rece gizİi 
tutulan bir. sua hakkmda. l liıenn 
f;ahf!i t~lerlc bir: şey c)(k e
dJ?hilme.sine imüıı o!Qbih':: Q)i? 

- Ol~li:r.J... ~ 

- Ola.hiik mi? Fa-kat bun& lt:ı .. 

ı;.,ıl hüJçmediyorsunuz, anlamıyo • 
rum..., •• Zira, 1talya.nlar111 bu §tıa.I 
Çtll'§rlarmda aleni olarak satmadık 
l~rr :muhak'kakhr ! 

- Ona. ~iiphe yok! Fakat, lta." 
yada lıerJuıngi. bir şeyln biziie.kl 
P:ihl1giz!.i'tkalıe.b!Teceğ;ne manrr nıt 
S!l1lZ? 

- Gizli ~ale.eağma mı? Piçhı 
()lmamn? 

- 01.aım'lZ? Çünkü lıaı~ adı 
müthi;ı bir casus faaUyeti vardı• .. 
Bunun ününe de. ı:reçHcme;! .. B Jı. 
ror:mnuz ki faşist nlC'CJı<; \ i İli 

<laha i~da .kara Jar lw•' 1 

şuhden bütün .Avn.ıp.a. nic • 
tinde ne kon~duğ\\url ı "'i: 

si sa.n.iyes"..ne haheJ'()nr (L ın 

Bö:ıle bir Y~e ölüm 
tün ili\nrada ha) li aamP l 
bir mem)ç \lyanduın1 o 
fin Ni kakı.bilmesi imOcli.ı 

(l>r\ , . ., .. • 



:S.ı!ılbi ve Ne,r!yat .Mi!dllnl 

hakk~ tarık us 
Ba.erıcırğl yer: Vakıt Mattıaa,sı 

A rm};"E ŞARrLARı 
'.rürklye Ecnebt 

SeneHk H.00 Kr, 27.00 Kr. 

fi allrk 'Z.50 • H.00 • 
3 8:) lık C..00 • 8.99 " 
l uyhk J..50 .. 1.00 ., 

ldnre l'eletımuı lW810 
~ 1 f!!!!!!! 

Vurguncalağa dair 
(Baş tarafı ı ncide) 

Ha.rngazi şirketi, b~ok ıı-booe
!erile götürü mukavelele_r ya.p~ı. 
Buna. esas, her müjteıinın ga.ıın 
t>erbest bulondıığu son şcn.e zar• 
fındn. her ::ıy yaxlığı gaz mıktarr • 
nın , a<ıatisillir. 12 a.y içimle, mc• 
&elıi 4.'Ul metre mikabı gaı: roi kul
ı.ıuı,ltnız '!' Ayda to metre: mJkibı 
l\zerinilen glit\lril mukııwh~ ~·a.pd· 
mı,tır. öiöli 

ıraknt :ırl.aıı;mdan yine k' r 
vokluğumla.u g~z Jmllamlacak ıııı· 
;tler t:ı.h(Ud , ooildi. ı:..attln, Hl:t, >.j. 

ne götürü muka-releniz muclb~i 
labii seneler zarlında'ld ~•sa 
ınikt4lr lizerinden hesap edilcll pa• 
.ra~·ı \"ermcğe mecbur tutuluyot'llU' 

Bazı~~~~~~~~erlne l Mak Ar!~l~~ndan. 
naklediliyor ı lığa tayinini teklif etti 

Va!!ington, 1:; (A,A.) - Reis Ru:ı:. Boston, ı;; (A.A.) - Vcndel Villd 
volt .ııf\·i! idure erktl.nmdan ~vlct da. \ genc;-ral Mak Artu:ı;ı.ın Fillninlerden gl'. 
irelerindc çalışan memurlar ~sı.nda ri çağ'ı;ılara~ı: clcth.aı ı·eis Ru:ı:vettin 
harp işlerine nalı:ledil-abilecek olanl{l • 1 emri altında Amerika orduları başku. 
11n bir Uırteslnl istemiştir. : rnandanlrğma taytn cdilmosinl tel~ _ 

ı~ ıao llcrinin arttrrılmr..sı bu ted 0, ____ _ 

Malta.da vaziyet 
Malta, 15 (A. A.) - Resmi 

tebliğ: 
B:r düşman bombardnnan teşki

li cuma günü öğleden scnra MaL 
taya taarruz eL-niştir. I\:ar.'J.ıkoy • 
ma. bat~rya.larr düsmanm iki bom
ba ,.<! 1;;.ı; av ta.yyarcsinı taJırij? 
etn '<:ler, blr üqüRci.i bomba, ta;ı.• 
_. aı e!'iı;i d<? hasa·ra uğra.tmr~lal' • 
dıı-. blriıı tath!lt!ne m~ait olacaktır. Avustralya hava 

wMfi"'aua•• Hlnd;stan uaurı 

lbıadolt• ajan.ttmn oerd:i~i haber
lere 2öre cmn~ıa vaziyetine bal.-1.ş 

S.-A~ uc:.r ...,. . tebliği diyor ki 
nnz. 01 r LöndrU, ıs (A.A.) - B.B.C: Melburıı, 1.'i (A.A.) - Hava neza. (Da•.•. tarafı 1 ncide) Bii..:·Tc ı-.cy olur mu? uyo • ,...,,, d"I · t 

·' - • Jul< l\Dla· Bu sa ....... neşre 1 en resmı cl;Jiğc retı bildiriyor: ınan İçln daı· denizlerde hfiltim.i · llu iki misal vurguncu ,..,. ·ada. Paan bölge · ,._ 
l göre, ,,..ırman;ı; sın...., va. Avu.atralya. la-aliyc.t hava kuvvcUe. '-·eti kaybedcr·z. Bu hal, jstilanın nım:ı \l\, ·ı.:. •m iki ola.ye ır. . . t klnıc~mir.tl- " 

S d ·-· ı ı e ona tiye sa .. :ı '· tine mcruıun bomba tav ... ·arcleri Ga". V"" <liı!er fecayı·ı·n mümkün oldu. 9 an soı1ra İhtikiır :·efüneSİ.ne golf C J ı• !JJ T ._ ~ ıngapur w da hjr mi.;al ,·creyiın. hem bn~'l, Slngnpurdan alman son haber, dün ı,na.tada ycrQ.oki dü~:ı.n t ı:~ ""."Clerl~ :. unu gösteriyoJ.'. .. 
1 b:ılıJ.lar ela gi.ibün. "B~~ıklab~ırkn aç sabah Sıngapur radyosundan alınmış - vo limandaki gemilerine t:-..a.rruz: clmiQ Alrnanlarm Dı;..?lindcki sefaret-

i "} .. I , "<:imin <ıehCaJI, n tır, Bu hııbcrlere göre İngiliz kuvvet. 1crdir. Düşman nv ta.yyn.relerinln lmr j Jı.ıri.nden -ıldıklaı-. ma)Ümata. mür. 
8tngapurwı awımaııınilnıı f'oara Ja. ı.;~ sun,. < 

1
' ~'J ·"ı okmao Jıe~inı" in lflrl Ye tanklarr, Jnponlara. şiddetli mu şı lrnyınasma. rağmen hucuma de\ ıoı ı Lcniden :ı.ln ai; Jır..v~iyeden istifa • 

P<mlar "" yapacsk1' 1ııt-O hf'r tanıft.a ~;ım .~\·~ e '. fılı~ .. ına bash~ ;raıı kavemct -0tmektedir. Japonıarın Siııga edilıni' ve btiyük yangıni&l' çıkarıl • de. rtt~eri :uıl:ışılroaktadır. Üç 
ııı11ru1a.tı ımal büt tnghlz ga-ıctC'leri bu m .cu:n ı>3 ıhr Bilmem o ı·~ı·:ı~·ı rıura en ~ok yakloşuklan nokta, şclı. ını§lrr. AYm·traly:ı. t-.yyareleri dUu • ' ·" l ..,.~ harp gem.isine )inpilan hü
rlurumu llice.Iemektedlr. 1':lll!ihtır 1ıi · mı~ oınrnsJ< ·., "Lokman ht'lilnı"' rln 8 kilomclrc ~inıRH garbi::ıindcdir. ın.ana. J[arşr koynııı ateşinden kurtul _ cu:nılıırla 200 _ 300 W!'.'~liz hom.bar
.t:"iUz muharrlrlettnoon \'ITT"ılpra~:; IW,!f· okuc\Utl\lt. nııı_.. d niz1e ~c\'TiU İngiliz topçu::;u, Johor yolunu müthl~ 'ı muşlar ve lıcpsl iialcrlne dönmüşler _ dımaıı t::ı.yyarcz.i.J e 300 den fazın 
1i Meyl g~de ynzd1/iı h'ı: mııka. istan~ul ~hrımn • .- c balılilı\rınm baraj ateşi ıi.ltımı. almış oldof;u ciheUt> , dir. uvc1 tayyaremiz istirak etmiştir. 
lede fiÖyle CU7oır: .Japonlarr.ı ı;özü Hı>- ve clunra.nın f.n :31' ğµnu halbuki Japonlarm bu yold2u lstifado ~lmeıe... o F'a.k;ı.t borobardı.ı:n.an tayyareleri, 
landa HlncUlltaııındadır. f ııh.it .3ir - b~ı:acla .ın~~cut 0

1< 
0 

..,.A .. ;cdiğtml~l rl imJdUısrzdır. Schrln ·sarnıçları hfıla 1 vanada h J b sisten ,.;.,..ı-,.ı ı.-..ı.-"lerin ı' tasi.n e .. u m .ti"' do on an ....... · ~ asveki i eyanatta ""'""'J '"'\.'"~ " tnan~nda ve '*tka ,-erlerdi' neri ınUda 
1 

~ZI • .,; bll i balrk1ar da. J;Uler, İngilizlerin cllndC'dir. 1ııgilizlcr şinHU 1 ~ :Jemcdiklerinden, bombalarını at • 
laa ı-.ırakolları te5hl etmcyt' ~hl\! - soyliı;\ or, '1C yeni bir hat Uz~ı- nele harl:ıcdiyorlar. hulunac~ ıı,nd:m iislerinc dönmüşlerdir. 
ı·:ıı.rıırına. d>\ ııUpho ~oktur .• rapoıı~·ı.. ıliyordu. l mülhem olar11k, Sinı;npurd·m Hoianda. Hindistanr o. ı Otta.nı, 15 (ı\. A.) - 600 mil- Gelen raporhr, .Alınan harp 
•ırıı ~ni~ bir fa.allJ<~t.o gcçtrıtk A"-uııt. Bıı ~ı:l\·r.:rm:ı' : 11

gltt.Jm, ''C elli met· oalarma bazr yaralılar naklcd\\mlştir. · }"On dola.rlck Yeni Kanada. isliıkTa. ı gemilc-rinc hüc\.nı cd~n İngil:i.z 
-ı t ı tııA-ı gibi hl.\ Da.lılıp...... bat 11 zı müna,şe'--tj'ıc ,..,,,,..,.~ 3 ı.~<>·:m1 ~·. -
'"sa ' ·~·' lliıııli anm 11 

- • •• JIUIWIO lııı !}l'J"Şlda.n, ı:~ il• Bunlar Singnpurıı C<'hcnnem di~ tav_ ·~ P"'"'"'' !>,;?..., ..ıp, lınnı. '.'e deniz ınüıCtt"lxıLırun fev-
~ iilt bir ölçı .. le a9keri ııarol(!U.a &rtelı.. re3 ı a k l 1 arll!lrnda ,,.~tım. sif ctml)ktc ve kiloınGtJ\'1ltercıe ın~safc. ~a.<1.-ı ~ekiii Makenzi King rac!- k;:ı,ı~r!n kn.hra.mar;Jığrm gösteriyor. 
bü:ı; ehnffii yolı: gibidir. Hc\pta,r tlll • ~!0 ~·~11~.~~R~rı.,jd(len ıı:mil;·orhır- de şi<ldctll ateşten nefes nlmak bil" ~ooa .. hır <lenı~te l::uhınac~tv:. !ık ohrak Alınan zrclılılarma hü-
~elin{!:) ıtusyny~ btr taarnı~ yapıldı • ~'e". ki" ncu:.r.ln.;~ndan w llolk- !<ahi! (\lma(lı(:wt şayıcmçktedlrler_ •. T:.eıs ~uzvelt de ayni akşmn i/r 1 cum eden altı İngiliz torpito ta•· ı 
ıhnr 1;ünx·eğ"lz.. Bu taa:-ru:r. Alm:ml:ı • ~nn~~ ;;,ıa~·ı ı.arl:ılara f!•lı~e '~i "" "" "' "' ,... "" "' "' "' "' "' "" :. \<tab~ ıra.el cde<:okiir. l y::ı.rcsiıulen hir.bid dönmemiş, mü
trn U:ı.lıe.rda J).aJka.sJa~.ı y~.pu:ıakları . t.Jl l ğını blldi'hniı ıtı,. ır\Sılcrın ~ • '"' '"' .., ""' "" "" '"" .., "'~"'""""""",."""'""""'"'"".,'"",..,"'..,"",."".I\~ rcttcbat , rlüşm.:u;un baraj ateşin • 
t 1" ı , avrıı :r..ı.•m'nd..-ı. o1nc.ıktır. Hu •. J~I a 

1
1

1

00• ,.00,..,a~dl Ye ~\il ·ılii;<' ~ SANGHAY :< I den ... -ımıaksı:zın .,,..1d1"""'TUlardır. 
!\ ·ı.ny:& kl O:•U .- "" "' • ''I ik .; • ··~., su .. i m·erılJ,HOUrr ·lıgµınyaJı / men tim ... aı ohu h~ı ~alıluld~r. ı - jl • ingiJ.'.,?. ~u:hripl~ri, J\ iman zı-rlllı. 

'alrlmn:.Hr- nrrb.ır <~fücmtu .• Ja!'on meti huda.", bır ıl~cbn: ~ ..:9 ~ Jarmı talcip en~n_.ııt nldııklan zıı • 

~alıjn-ına.:lıl; pl\k1rnt, ,~ .. ıon Ş-O~-ct. Alamadı <li~orlar. ~nanay! ~ BATAKHANELE . ~~ nıan Şim:ıl ue.nız:..""l.do buktnuyor ~ 
l~r *' .JapoııJ:ının <iıhı' ınlnn nrasına. fia.rtnıı;rm 4uttu~uslardı. . . . . 11.: Rı 81 ıardr. Bunlar, korltmakEızttı düş .. 

lttınotlerinin yanllUIJ iMhn eden l~- o;ey midir? . Diğer "harrı .. i!l"nı" 'I ~ ;;eçmisler, d~m~ll ağı~ topları • 
;,lrnıektcdlr • .Japonların buıtlıı tan1' Jla.msi, 100 kmv~a! -"'1 k)ıtt\mı!ı ~ i~ m:ın mayn t:ırla\amun arasından 

rnn milyonluk bi~ .ınııon ord•tS\1 r.ısn. balıkların fıatla.n d:> ';ılJY·Ç~ ıll, ~ M h t eşe m s h 1 '1 mn şiddeLli a.te!'ıne ragrDen A 1 .. 
•;uk<> hudutlarına yığılmı" iıulunnıak. Uskumru 100 ile 1.)0 arn i, ista,ı... ~ LJ a ne e [ - Yen 1 ~ 1ı1an zu·hhlarma 3500 metreye .k.a-

t...ıır. rit 60 • 70, .lxefal 8() - ] (\( 'n ge- ~ Dekor 1 ar -He veca n l ı vak. a 1 ar .. dar S()lı;Uhnu_şlar ve torpillerini at.. 
çe~ rmumi llarvtn Uç tane&I \ıc.. ~ nuşlardır. Hatta buniardan Vors_ 
!mnıı-;:\ ı;a,tıln.n pala.n,nıt ın ,..,Hti ~"""""" ,.;a;,...t..:,...":..>,.,;;a;"°'.60"",..."",.,""-,.,""'..,.:.:,..:v. '"'""'"'""'"'"""" ter 15{){) metre kadar sokul~uş, 
rnQ. bir miiddet çl .. \'d de, l{ötlrU ve on büyük di•jman .~ernl~e! 

l'\INO~l'UBDA VA7Jl"ET: 
:Sinı.~ı:ıııurıla molıa~ehclçr <M~kt:.ı. 

O ı-. l> ın Japon denl7. J..-u.\ \·eUC'rl.nc rnen 
ı;up :ı!!k('rlCr Salct.er deniz US!iilnU J5. 
~t\l f'fı:ıl,Iı>rdir. Hundan bnc;'·a ,Japon 
1 :\\a lmv\·ctleri 8lngapur (iniindeki 
ingl!lr. g-emil('rirtden ıı ini batırmı~lar 
(llr. Piln öğleden ıwnra. nc .. rediloo SiıL 
~ pur tt'hliğlndo ,Japımlıı.rın bü;yük 
ı,uvvetlerlo taarruı: C'tti'<lert bildiri! 
n..ıı:-I.toolr .• Japon :toııtusu mütcnn<ll • 
yen ıı~ etmektedir- ı•&<e booıbarch • 
ınan tayyareleri de nıütemıull~·eıı .f>om 

batar at~,ıankr. 1ngill~ Avu trab-a, 
llhıd ,.0 l\:fuleı:)1L kıtnbrı Jnponlı' ruı 

H~pnr !jclıri Jöbeğino croğru dt\ha 
fazlı~ ııcrıemek itin :raptıi,ıı btittın te. 

başımla hıü.na. pan\S17. rlağıtılan Malı.ye Veka"' letı·nde • mürettebatm be~ gore, biri 
iorik!('rİn l\jJosu HO kurusa. n • ortasmda Ye diğeri kıçında oJmak 

~ üzere iki torpito isabet ettirnliş-
1 • •·-lık m·ı. Eski nikel 5, 10 ve 20 paralık/arın tedavülden tir. Pr~ns ÖJ·en '-ruvazo··run" e 3500 liümür, ıa.\aga:ıı v.a .,. ~ 2' 

sallcrino ;;öre, bu ve•ilclerlc :raıu kaldırılmqşl ltahkmd(f, ilan: metr<:\ ve daha az bir mesafeden 
lan i~Jcrin hc[1Sine nır~unru1uk hücum olmuştur. Netice kat'i su. 

_ Eski nikel 5, ıo ve 20 para4klann yerine dunt.clll bir kuruşluklarla tt t ı . .-t a· d İn 
diyebilfr miyiz? re c csu:. e ılımıcmi.~se e -

bro.nz 10 paıa\ıkhr darp ve ııiyasaya k:lfi miktarda çıkarılmııı old110·undan ~ iJ" t f ' t ·lin · bet 
Ualıl< var fakat pahalı,, ·:ı ..;ahlı· ~· ı; ız ay aıan orpı ısa ve 

eski nıkel, 5, 10 ve '20 paral~kların 31.6.942 tarihindc..'l sonra tedavülden kal. ·nr·ı :ı ·· t t bir 
:\or. Ruııa. \'UJ'gunculqk di.vclim, ı 1 ı~unı gos eren uruncu a-

dmlmaat kararlaŞt.mlmı~hr. ı~vin yükseldi;ini gördüklerin~ 
kabul ı•ıliyorom. Mezkl)r ufal~ p"raııı.ı· ı te.ınmuı: 1942 ta.rihlnrlcn itibaı-en artık tedavül 1 · l •· 

Iiii~iir yok. l!ı.~ s~fetliyor- ... zöy ~Jn$Ş eroır. 
etmiyc--1

• ve bu ... nribten itibaren ancak bir ırenc nliitl<lct'- yalnız mal san. B,. ... te vap·lan lıavn hu"cumlaı'• mu<;sunuı. c-iM parasını alıyorlar, ~ ... ... • ..,., . • • 
dıklarilo Cunılıurtyet Merkez bankası şubekrine vo Cıunilurı~·ct merkez na "<'ıı·ncc ka"ma p'-"-'ar,.,..•n lıa Q\\na. ne t'·~·act•ğiı'.' >:n ''iltUk~ra~, " "' . .,.. üUu ...... • 

hlr b:ı!'.)~a kal'l'illık bulmalı, ynhııi., J.ıankRSI s.ubcsi olmr:yruı yerl-:ırde Zira.at bankası şubclc-ri tarafından kabul ı.trlanmakta bulunduğu haber alnı 
h · ~ edilebilecektir mrs, fakat lngifr~ tayyarelerlnfo 

ebl:~ri kartılryarak nıilcadclc t'İ~ 
rnektedlr. Tokyodan bildirildiÇ(lne ~"
ro Johor • Bahoyn ~lngapur adtl!!lnlı 

ı:ı-gtrynıı ı:ose Japonlar t:ı.ı-af.ncl.ılıı ta. 

i;öm\ir Ye ır.vaga:ıı \"lU/.!'Ull<'lllu;;tı• Elıaı"'n·'- ·bu ufak paralardan bulunanların bunl;;ı.n 111$.lsaııtlıidarile Cı.ıın. l ·h·· lıı · ı 
mı (lrfadan kaldırr.r:ık, Jtemlb1ıizi ~ • "" c evnmlı ucum 1·1 ı e düşman ge-
bıı ~alımettcn l<mf:tmtalıyız. huriyet Merkez bankas1 \•e Zirvat bankası §Ubelcrlnc tebtll! ettirmeleri iHUı miler ni hasarn uğratmatan, bu 

FiKm~·r AniL olunur. (4121Ui605) ı)!amn tatbikuu nıütcma<liyen gc_ 
------------- eiJ<t inni~l'\r. Fakat ıo:on zarnanlar-

Basım istihlak /ıooperatifi $İrketinden: C''.1 Almanlar. Brestin hava müda. ıııı., edllmh ,.0 ağır tuplıır ı;-rçme.rn 

bllıJümıştır. Amerikan '.:ayyar~le\·iqin 
Blrmanvadıı. da o.;ldcl• Ul ımıh.ırchc · hücumları 

ler olmal.taclır. lllğcr ~rnrtnn ::ıomat. ~ ( .. A ) 
Yn!-in;;ıon, la ~. . - 12 a• 

ı .~.YI\ ,farv•n pıırıışlltpülcri ı·ıclirilıniı:ıti r. b b t ..- ğ.r Aıner ı,an om a ayyaresi 
:-;.omatrall:.ı. Pa1-oban~ ;-.atc•ııuu lntli - uıin Celeboo adalarında Makas ~ 
riJ •n bu pıırnşütçiil"r lı;.ıklmıd::ı BııtaY. SJ.ra ta..'lrıuz ctınislcrdir. En azı 
la(la ne .. redllcn tebl°ğ\l" dPrıbor l•i: · · · Jn on ı;emisinc isabet 1 
J> .... .,,uqıl\IC'.rln işUrnk ettikleri hücum lıır ~ll~ uk • p 

·-· ol<iugu s:ın•lıyor. 
ıı"i"eı tayyareleri rernı.utimlc 100 d n -~::.:....---=------,.----
tı•zlrı fay.}arr t.ıırafmılan yaı11tmıfitır. I _ . 
r;\narrlrr i)amsHtçUI rt üç n~kta3~ 1 Sq genç gelin 
lıııtirmt .. tcrdir. r.uıılara l•a:.şı .§'~dct.lı ı • • "ı K v E 
111\iradçle t'<lilmiı:;. \lir ı·uğu uldv.• 1:1.\ı ~ G u l E L l 
tür, Japon par:o~t:ıtçıilcri !iehrıı :yal,\L\. • .., 

;~~:~u~~rdır. çarpı5nıalar üc\·auı ('. BAHTİYARLIGI 

Ş \Ut\ CEPHESLVI>E: 
41ına.n tebliği cktju cep)lesiııln m!.lh. 1 

falir kl'Slmlerindc Ruslarm mU\aff:t. 
1•i~·et11ı;r, taarruzlarına dcw.m ı·Hikh' ~ 
ı·in~ hilılirm<•kt.edlr. Bir kıtanm i,ı;a! 1 

' tllt:ı keslmıle Ruslar 2000 ölü \'Crmi'!. 1 
terdir. Baı.ı dü:tınan grupları dıı. çNtı 1 
~r l~·Ine alınarak lınha edilmiştir. 

ı.tal' ADA.: 

ltaıyan ~blikl dcvri)C fıı.ally<'tleri 
oıcıuiıuıu lnıcm~ tabliı;i ıoe.yyıır kolla. l 
ı·ı ' .. ., • 

'' ıeıtı, ha.rekatta b~hındnl\lıırmı bil • 
~ı~~tecıır. lngillz tll~yl\rel":-i Trab j 
~gatp lhııa.nına yeniden hiicıvn cı . 

rııı,ıerınr. • 1 

~l~ıl°"o BA'.l'TI SÖKULDtl: 
~rliııııe ~skcri bir kal naktan bildi 

tllcıı«"c göre .ltfajino hattı sökillmüj, 
hıır~ c•kan ıualzcm~ ile .uıantl\.. 
h"~l\eqnde lstihklmlar yapılm~tır. 
1.su i&t.Uıkarolarm boyu ıOOo k11onlC$f1'. 
'i J;l'~rncktcdir. Denl7.C doğru tf',·oih e. 
•lltııııı ıstlbkamıar ve top.mı mcw.ilcr'ı 
tn ·ı· . •l gı •ı.lerln 1'3.rn;ra ı;:ıkroı-k '" n la · 
ııacağı her tlU'lti. tl'Şeb!)Usu akim bıra . 
f,ar~~tq, 

bulmuş 

b. uzvu 
«Ailenin çirkince ır 

"I · beraber. telakki olunma. a ,._ 
bütün ~ümidimi ı..aybetml.: 
ken otuzfyaşlanmda evlen
ctım:':' zevcim, diyor ki: oı. M~
Vl:\f{aklyetimln. ~ve onu . te -
hlr edişimin yegane arnUl 
şaya.nı hayı:et tenim • oldu. 
onu da evl"nmedcn bir lıc!\Ç 
hafta evvel kullanınağa ba%· 
ladığım. <Beyaz renkte ya~
sız\ To~alon kremine ıneçi
yuntnn. O çirkin ve ~onuk 
cildimi adeta yeni bir şek.le 

~·A~KAl:'ŞJ;~ .p()...°"~U: ifraj; ve bana ycn1 bir sc-
l\I:ıreıı1'1 Caaı..a;nck HindisJan Y0 \l · vlmlillk bahşetti. Tokalon 

lığı ~lyarctten \\önnıü~t!\r. Ha~r \·e j kreminin clldin1 j üzerindeki 
tlld~ g<ire. lli,octıstana ~a.p\11\D ~ı tesiri adeta mucizeyi! ~n-
:t..1yarctte11 sonra lUndistan ile Çin ara r zer.-. 

~ıncıa daha &ıkı !ll;}nı;ı \C il.tlsaili i~ I 11.ml!l•••••lll•••"!l!ll!!ll 1'trliğt yapılacaktır, 

Bey;:ınnQmcl~ri venlmiş ı>tığıtınrdan 2 inci haınur ve_ gnzete k~ıdı ola. 

1 · t ıı 1 . ,, h · d" 1 rulo halincl" olfl.Tllar mustcsna • bırer nU. ra t gos er cıı crın .. -c frtll •• - . . • . • 

1 tihll 1 k 1-? 9'" nk~anıına kndar irnopcratıfımıze te\'dıı lü. 
muncn n n1 r,.ıncre ı.~. "~ "' ~·· 

zumu ııtı.n olunur. 

. b' c "" QOO ~ilet ll l\m 1 - llicycµt <qtnamcsı nıucı ;,ıı c • v· . 
t . celd"r 51}()0 rı~dl !.çın ~a ın rı.l~nactıl{hr. l\Ilinaltıı saya g .rc 

ı:lifcı;i pa.zar\ıkla 
de t"kliH~ nıı111. 

ı:ıap\lırlrr. 

2 - Pazarlıl{ 3.3.!H;~ sslı f;\l.n\l sn at ll.:JO ıla ~~ lıal·ı la lc,,-azını şube. 
· ı · . da "nnılaca nır. ~ nçıf mcrlo1ez 1nubayuJ. lwmı .. ymnm ,,. ~· . 

ıırasr ıılıl'alııllr. 3 - Şıa·tnamc tnc~kO,r ~uN::t' n P · .. ~ 
4 - ıstc,l;illel·in trıyin eüik.ıı ı:;U11 ,·c srııltte tcı.llC c ' cekıeri fiyat üze. 

ınden yilzdc 7 5 güvenm" paro"llC birlikte adı g·~ çcn komı.syo.ua müracıı.at. 
lan. t22D3l 

-CllC ~ 

DemiryoH?\rl ye Lirnan!arı (~J"'°~nıtc 
Umum idare.si il•~lnrı 

•; 

~ ..... ~--------_...,~--------ı--..._.l 

lranunıın 
l!aat (H. 

faasını o ka<lar !rnvvetlendi:rnıiş • 
1 erdir ki bu lill'\lm clünyanrn e."l i .. 
Yi. ınüdafa~ cdikn yerlerinden bı"' 
ri. vaziyetine sokmusl:ırdır. İngiliz 
havn niicumlar1 gi.ic;leşmıs, Alman. 
hır da bundan i"'cif~de c<ler,ek ge.. 
mileri tamir edebilınişlercliı'. 
İ!li"Gtt.tz A~Hn \l.ı.tK U.\İrtESilliiK 

TEBLlOİ 

Loııdla, ı.; (.\ . .\. ı - ngıllz <ıınlral. 

lik da!ı esinin tebliği, ıı~r~embe ~li"lü 

M:anş cıcn;zındC' y,rnılan hava ve deniz 
snvuşı nıevzuuna nlt olaıak, Alman 
filos;ınun i!k defa sarıl 11,35 tc pn ctö 
Kalc'nin batı kısnıınC:a görUldüğünün 
lılldlt·lldiğini izah e:tmcktcdlr. 

Altı "8rnrd!islı .. torpil tayyaresi ılk 
hUcunı.ı yııpmııılar dilımınn av tayya. 
relerinin ıUl''-il koy:ııl!•anna ı:nğnıen 

torpillf>Tini < tmnğa muvaf!ıı.Jt olU1u~ıar 
ve );)unlanhn bin dll:;ııııunı torpillrm<'k 
için Aueta sıı yHzüı,w kachr. nlç:almış 
lı:. 

Görü'} ş:ı rtıann,ıı,ı çol< fcııa oımaı,;ı 
yU7.ünckn h<!deiıerc isabet oldusnnu 
:söylemci< Jiiçtüt. 

nfıllklaır r.özönlınde tutan ln~:li:: 

hn\·a kuv\ .:?tlcri nıürct1 ebatı bir ısa be. 

• 

ile sabah öğle ve akşam 
Her yem~kten sonra günde 3 defa muntazaman di~lerinizi fırç.sılayınız. 

LilaJada d rganluk 
YUi 

l.cı.ıMka., · 15 (..\ A.) - U.B.<J: 
Libyada harekıit keşli: ve dcvriy~ 

kollıınmn faa.liyetinG inhi:<ar etmiştir. 
İngiliz B<ıyynr kuvvetleri, Elgazala 
bölgesinde dU:µn:o.n -ırhlI kolt.1rlı" te. 
mas eylemişler n• gcrı pil0 ltUrtll'mJ!;. 
Icrd,ir. 

~----o-~--~ 

Amerikada yeni b~r 
lu:ııv:.ı-. ör 

Ncvyork, 1:, (,\. A.) - 1~ mi'
ycn dol • r.ı m 1 ! 0lan yeni l . iı, _ 
fif kruvıızör dljr,lıü c 'r i "f
nii Amcri'-a {i1 1suna : 1 • t· •. 
:Şu :·· ni ..,:'\ tn.n1 k.amıı,,la.Jla 
hızmcte ~ır.:m il.;{ Amerikan harp 
g-emiEi ol<luğu sanılıyor. 

İnebolu da 
büyük 

İnboluılan l:'.ldiriJJ.i[.ine gi.iıc, 1..<lın 

t!cnret ojasında bir yan.:;ın f'ıknuş ve 
gittıkçç .büyüyerek evlc;-e c!~ sirayet 
ctmi§;lir. 
Ytın~pn bir!:~ ev ve dUl•kandan maa 
da <;ola.klar ma{tazası, eski orlamel{ 
tep, bir hamam bir eczan~yi yaktıktan 
sonra da söndUrtl'C'Pı~nıi. ;ı. evine 
doğnı ilcrlomcğe b 'l.>m t..ır. 

Cezaevi boşaıt•lrrı ., ııı •r ~mlar 

yangtnın söndUrtllın"sinri. ı;a:ı:.-tı rıl ~ 

ma,ğa l):ı7lanmıjlır. ı..:astamonu ve 
KUro itfayclerl de imdada çağrılm15 

tır. 

c:ava1a mltteiik 
a_üerıer ç~karı dı 

(Ra:, tarafı 1 ncide) 
gayrlres.mi haberler gelnU§tir. 
Nevyorlc Taynıis gazetesi llo Am<' 
rikan kuvvetlerinin Cavada bulun• 
duldarını teyid c-diyor. 

12 Amerikan bvmba t.ayya.resi, 
:Ma.ka.&s8r boğazın.fa Japon gemi .. 
le.rlne hUcıun etnu§lcr ve en az 
bir büyük Japon ı;cm.isine isabet 
kaydeylemişleT<li.r. Gemir1c yangın 
çtknuştır. 

.faponlar, Bonıeo adasımn ~e .. 
nııbuncla Panjermaz limanını ~ • 
gal etmişlerdir. Bu liman, Sımı • 
bayanın tam karşısında bulunuyor. 
.Ja.pMların cenubi Sum:ıtrada pet. 
rol merkezi olan Palenba.ng civa
rında paraş.ütçülcr iaı.CL.~dikleri tc. 
c:yyüt etmektedir. Holland:ılıl0r. 
burada vaziyeti müsait surette tew 
lfiltki ediyorlar. Japon para.şut -
<'.üleri 3 noktada tophtımıştır .• Jıı
l>Pn paraşütçülerinin l 'alenl>ang 
§ebriııc girdikler\ne \'e yakla.'}tık_ 

huma dair hiçbir emmore yoktur. 

Senaylciler 
itiraz ediyor 

(Ba~ tarafı l ndde) 
kale dışına Hallc..n mUn\ebasma , .. cı 
Kasımp:;ışa deresinin dip kesıminc 
toplanmaktadır. 8ana)iciler, ./'. v rupa 
harbinin son verdiği dcrslcr~n istifa. 
de ederek bu toplama si tcminı tama. 
nılle yersiz bulmakta ve şiddetlt' iti. 
raz etmektedirleı. 

Bilhassa kale dışında ·ve Halicin 
müntehasmda fabrıkaların toplanışı 

işı;.uıin ikam<!t&'ahları ye buraya na -
klllerl ba!<ımmdan da m~urlu gö -
rUJmcl<tedir. 

Sanayiu1 gruplara ayrılış şe:ı.;ueri 

de itirazları celbctnıektedlr. M6"1A 
kokulu :.anayı zümresinden tuvalet. sa 
bunu ve ıll;} macunu ile dcrı fabrika. 
!arının yan yana yer alması da muva. 
fık görülmemekled:r. 

Rınıusi mallkeme
ıer knruluyoı.-

<Ba,, tıırefr l ncide) 
si mahkeme te.,kii C>clilıncsi icap 
e:lJllcktedir. Bu mahkrmder tama. 
mile ihtikar şuçLl\rile mcsgul o\a ... 
caklardır-. ~üdddumumileri Ye ka. 
tipleri ayrı olacn.ktJr. Çürmümeş • 
hut ~anununa göre, bu ma.hl<emc
ler mc::;:ıi saat!~ri haricinde c:alış:ıw 
rnklan için ke 1dilcrine ayrıca 

ı:ıunzam mahiyette olarak t::ıznıi • 
ıınt verilecektir. Ka.mu1 allJı~) ve. 
kiti r.tiııc lUzum aöı ülclükçe bu ma
hiyette' m:ıhkcmeler te f.il ne soı -
lülılYPt vcrdi(i i<;iı' herha:ıRi b"r 
\·;!ayette huım·i ınah\\e."'Tle tc>~kil". 
ııc ıhtiy-ı<: ;ıö.$teı:ccek . ekPd~ iht'
hfü· sııı lan aıttık<'.a. t c:'tili de gc. 
~·;Jnni.-" 't>ktir. H\\susi mn.l :.eme 
icr tc k4line lüınm J:;öıUlon '-erir. 
:·in krıdro~nn ha'.ırll\ıımıı:ıl:ı. Foı. 
r:ı;tlil clNi birl.a~ ı;\in ig"ntlc la
ırı:ın,laımr.ı.!ı: niha) el on r,ii•ı ırin~ 
11:: ~ıı mıı,hJ: .. mçicrin fıı ... Jhrt<> ..... 
<'ece> -·.n\ iii.·rycbfürim." ---

(B·'"' tarnıı 1 il" ık) 
I<'ilhrf't, A iman tnı Ilı ı,ckn 1x. Jıcc~<' 

re!; Alm:ın roilletınin znfNl ntıı.i,Yunaı 

sosyııllst llnrC'kelimi· t··ı •4'1d·:~'\ın' 

söylemiş ve nasyonal sosy\lUııt n·U:ıe' . 
J.4lı 1tuvvııtıeriDU\ s~bıı,v n• f"İ](?rl ol. 
mall\n milnıı.!'cbctil" fCllC a.s\tcr~eT'r 

mUsto.to:bcl 'azi el rlni u.:ıt ren <\ r 1
•• 

tifler verml~tir. 



MAÇLRRI 
G a a ay Beşiktaşla, 

an· sporla 
ka ş aşıyorlar 

Lig macı olmamakla 
> 

beraber bu maçlar ikinci 

BEŞiKTAŞLI DiYOR Ki: 
Likte be i.a giden vaziyetimizi Galatasaray<? haptır

dılı.tan sonra gözümiizü acarak dil~ı1lat!e calııtık. Keneli. 

devre başta gıden 
takımların kuvveti 
hakkında bir f lkir 

verebzteceği için mühimdir 
Lig maçlariyle beraber başla .. 1 Seyirci ve saJ1a avantaJı tama-

m!.<~ olan kupa lrorşılaşmalar:mın men Beş!ktaş lehinedir. Hele bu 
dömi ilnali bugün Şeref sta<lmda sahada Galatasaraym Beşlktaşı 
yapt1acaktrr. 1 ancak iki ke!I'e mağlüb ettiğini de 

Günün karışıla,-.mala.rı Fenerbah 1 gözönünde tutarsak, bu avantajın 
çc ile İstanbulspor, Galatasarayla 

1 

Beşiktaşa nekadar büyük bir me. 
Beı::ikta.ş a~mdadJr. rıeviyat temin ettiğini hemen an-

.Müsabakelarrn her ik~i de, ikin- l lanz. . ·-· . . 
c.i devre daıha hcycc::ınlı bir maç 1 Yukarda da ı~aret ettiğimiz gı_ 
.;eyretmek imkılnmı bulacak olan l..ıi bu m~ı galibi mühim bir ma
futbol me.rakhlauıı fazlasile tat _ ! ueviyat üstünlüğü elde edeceği i• 
min cdeeek mahivette<Jir. 1 çin bu ka.rştlaşma.da: 

Günün ff'lt kan;ÇI:ı.5ması olan Fe· 1 - Ada.ır. sen de! .. Nihayet ku-
r.~rbalıçe İstanbuispor maçı hak. 1 pa maçı.. Puvan yok, bir şey yok. 
kTncla tahmin yfrrütrneik icap eder düşüncesi olamıyacağmdan, ma -
ı;c, burad<ı. Fenerbah~erl'i.n ağır 

1 
ç:n fevkalade heyecanlı ve güzel 

ba!'tığ'mı görürüz. 1 cereyan edeceği tahmin edileıbi -

Bununla beraber, demek iste • lir. . . . . . , 
mivoruz ki Fcneıbah<"e ezici blr ! Netıcenın kimın lehinde o.aca_ 
neÜce cl<le aje>cektir." Fenerin gc• ğı bnıl.ı.~ine .gelince: 
H.biyet tcmln ooebilmcEli iC<in, ht - İki tazoB:l.'m . ~ııvvetleri umwnt 
giin arzettiği manzaraya göre nor ı tartıda müsa.'\1'ırl1r. 
mal hir oyun cık:.ı.nnasr kafidi'l'. 1 Gı:ılatasa.ray takl!mnıda. merkez 

l. Sporun F~erle ayni kuvvete ( nınhacim Gündüz eğer antrenman.. 
ı;üke.e!ebilmesi ir:;n normalin üs • 1 !zysa Gala.tasa.ray ta.kmımda par_ 
~iinde bir oyun oyrıaıooBı lazım • j lamasi~·le beraber sönen hücumlar 
dIT. yerine daha oturaklı, daha. an -

Yukardaki m1Jka.yeselerden de 1 la.~ ~ar ~pmak -~ka
anla.'IT!aca.ğma göre tstanbulsı)o • nı ol~, .:Beşıktaş. nıuda!E .. 
r:ın rralihlyeti '{)ncak normalln fev. ı afüna ~a.yli ı:ş duşmektedır. .. 
kalidc üstünde güzel bir oyunla 1 Gala.ta.saray takmnmda goze 
~b"1d'r La.tan taraf, oyunla bera.be:r can-

mizden eminiz. 
Sarı - Kırmızılılara, ikinci devre yapacağımız 

macı Tta.kkında bir fikir ı,•erebilmeh icin bugün haii 
darbe vurmak azmindeyiz. 

ı • · : . . ? . { lr hücumlara. geçip 15 - 20 dakika 

lı.k Bu olahtlir mı. Bu va..zı.yet bu_ k"p .. d'il aband:ı:kta.n son .. 't . ., i"-t .... al k.a.t'" ra ı mu aaya. • 
•· 9. mu:?aı n:1' ~ e uu su e .. 1 ra O}'lli-ıu miiısavl bir va.z.i.yete ge-

Galcıtasarııyltlam nis~etle bizim daha fazla avan. 
tajlarımız va» .. Kendi sahamızda, !zendi seyircimiz öniin· 

bir ccıvap verebilmek - hele hızım tirmesi•d' Bu 20 dakiltaJrk zaman 
;u:~~lünıüzdc - tamamen müş • J :ııa.rfında ırGa:ıatasara.y hücum hattı 
.cU.aur. ' ya. bir gol çrkarınuştır veya çıka • 

Sahanın top.raJc olu~u d3.ha zi • r::ı.ma~.tn· 

de oymycağız. . I 
/r.imizde endfre ve heyecan yerine, rakibimizi yene. 1 cejimi.:ı:e dair kuvvetli bir im:ın . var. Hatia kötü scmsfo 

kcwsılasEak, ona bile yenecef:ımıze inanıyoruz. 

ıade İstarrbuLspoı:un leh'lne:Ur. j Gol ç~a~a.k..<ta., oyunun nctice
~açm canlı. ve güzel olacagmı 1 si s:anıki temin edil~ gfüi bir va• 
~alunin eı:k-nz. , ziyet alırlar. 

Jıt;n<'i ve miUıim maça gelince: i Bu s:rada. rakip nıüd:ıfaa dinl~ -
G:ılatasarayla. R'>ffJrta..-ı arasm • ' nir, takmı L<:ıplanir. Hatta muka • 

da yap·foca.k Jru!Çm birçok no."<ta• bıl hücumlar ~lar ve hatta Ga • 
:;;;._ . ..;,;;;.;.;..;,;.;,;..;;..,_..;;.,sı;ı;.,;..m ____ =-.ı----'ll~-·---, hr.i:m heyecanlı braf!arı vardrr. ıataBaray da gol yer. İşte bu va. 

, Evveıa başta giden ve hemen ziyetten sonra Galatasaraym kur 
REKL.t\M OEGll. HA'\İKA f : onu pPşindcn t.ni!rip eden taJmnla- t.ulmsı tamcı.men ~,ansa kalnuş bir 

Yurdumuzun her köşesinde 1.!llrUstlüğll, ucuzıugu ve 
bol çeşitler!le tnnınmış: 

ASRI rıı~OBIL VA r.1AGAZASINI 
~ezmeden ve bir flkir almadan ba~lta yerden mobilya 
• tmamaıarını tavsiye ve mutlaka s.:ı.lonlarımızı ~ez 

1.-.ıerlni rıca. ed~rız. B.lhls~'..i I~glhz knryoıa arı ve 

rm kııvvet.leri hı.kkmda. bir fikir şeydir. Ekseriy en güvenilen o -
ı;·~hit.i oL."l.c~.ğız. yunctıllirm bile manasızlaştığı gö_ 

Saniyen bu mac, ikinci devre rülür. 
lig m3.çla.rmd:ı. tr.kra.r karşrla..<;oa. • Beı:ıiktaş ka:rştsmda bu vaziyet 
cah l::u takı:ın.b.'!'dan birine yüık - meydan bulursa Galatasaray bu 
sek l:fr maneviy:ıt_ temi.n edeıhile _ ma.çı kaybedecektir. Bu vaziyete 
cektir. düşmiyen bir Galatasaray talı::ıırrn 

Takımları tertip edenler, antre· Beşikta~ :!.çin her zaman 'tehliJke -
nöıl::r lig kar.;µl.n.~malarına çııkrı • , lidir. Ve o takdirde maç hakkın• 

f 

ı· got. 

• 

GALATASARAYLI DiYOR Ki: 
Lik maclarında baıta giden vaziyetimizi kolay ko. 

lay kaptırmıyacağımıza Jair rakiplerimize bir fikir vere
bümek için en güzel oyunumuzu cıkarmağa gayret ede. 
ceğiz. Takımımız İyice calıftt. Uzun müddettenberi mac
ların tehire uğramcuı bizi antrenman yapmaktan mah. 
rum etmemiıtir. T ahımı mızın aksayan taraflarını iyice 
gördük ve düzelttik . 

Beşiktculıların da zayıf taraflarını uzun uzun aras
tırdık. Bugün. taraltarlarımızın yüreklerine serin bir w, 
serpecek derecede rahat ve güzel oynıyacağız. 

lnsallah bir aksilik olmazda yüzümüz de kara cık. 
maz! 

' 
·: ;• e sw ·-

Ma!lazanız, afelpnı z, hnalitlıaae ve 
labr~kaaız için nnılltatı oldutaaaz, 
s~aal tam~rat, montaj, işletme gibi 
lşier!aizi ve her nen o~omooil yedek 

parçai rıliı 

Art.k: 

SAGLA.M, U~rz ve f: ABUK 
:» 

yaprıraoııeceksıniz 

Bu ış 
• • 
zçın kuruldu 

Adres: Merca.n Yokıışu Vnıv~rııtte l•a.pısı karşısında l•'unt pa~:ı. cad. 

def'i No. rfO Kahrııma.n B::.cbflr09 
A\"Usturya sandalyeıerı mevcuttur. 

l.:tanb11l, R17.ap:ıo:::ı ~·okuşu. No. 66 AIBIBT FEVZi 
Tel: 23lO'l. 

c:ık talrmlarmın a.ksıyan taro.fla .. da bir tahmin yürütmek imlrnn5.·7. 1 
:-;nr g-örecelder, ~ekcek sefer dır. 
!'~!ila~ca:khı.rı taktik hakkmda fi· : Bakalım bugün haJJgisi olacak? 

11ÖS.}Ö J'antı·op "Avrupaııın iç
ten "'crünu.~u i ':nli Jt:~rl;·n b~r 
s.~yfu°s nı ~c;,,~i. ~"mo:--ı Do:> l bi•· 
rosim1 ~mu.ı al r k1 -~Lrr 
mağa b ışladı. 

Iü, n~l!.a: 
- B n artr'ı: yataca·~un. dedi. 
~t ÇOi:t i!CÇ oldu. 

Pnkat J,".J;, ·n mani oldu: 
- Hayır, dod\. Kat'iyyen ol -

rrınz, '-'İ2İ yııbn ~"'f.an mencd.iyo
ruın. Çünkli berüm canım böyle 

.. 
i2tiyor. Si~ Mındi bana biraz ha • 
vatınızdnn bah .. ~dlı1. 

-· Size ne nnl1ta1'ilirim. Siz de 
'ı:d"r c !erin.iz ki beıtı'll anlatı .. 

' cı:.!ı: hi0bir şe~i:n yo:t ... B-::n her 
c:~rc.~n :J.'1 lemm v:>n·1ıda y'.lşadım 
ve şimdi c'e ;~ clefa 01..ırnl~ böyle 
(;z.mı hir &eJ.::ı..'mt j~TJ·yoF..un. 

- <.::.'~ mcz"l'l Jü k:ıralüeriniz 
v·•"". Siz~ ben1.em•-f.;'İ neka.clnr i3 • 
tPrü.inı. 

Sa:ıi m :mnt·na::"l? .. Halbu· 
l~i lY'n öy!c Z'l!'..r."lii~·orum ki.. 

1to nelia. t.chiiJt"li b!r va~ivettc 
im .. m.ll'ğunu lı " c meğe ~!amıı,, 
tı Ge ... ~ i J~''n clö Be1for ltom·
,.urk . n cond ·'l ™'kryor, kene'
!'ine h ap C'c1 ~· riu ::>.mma Kor • 

ııcl:2. onu'.!, ul~n 1a b·ık..,··n ba..,.ka 
c;~ua s:.lyle<liğmi ; ~" il.lft hi ... edi _ 
rordu. 

Fakat 1roc:ı 011.lonfüı. kcnd1lc'rin.. 
deın ba~ka yalmzca iki kişi kal _ 

,;:ırle'!'!.r.de notlar toplıyacaklardır. ı Sa.cit Tuğrul ÜGET 

ınış.tr. Bu k<tabmm üzerine ltapar. 
t-r!ı:ş ola!l mösyö l.i'a.ntroı la ;yiizli · 
tıün haL1an ln; <le ivi. bir mana i· 
fac!e etmiyen ml>syö' Doy!.., 

- Bar.a 01rp.z Jtenclinizden bah 
feclifl mis RC'bson ... 

Diye Ja~relln D<=r.ı.r elti. •. 
Uysal fabla.til Kornelya günde

le.~t hayat!,, eıhcnınıiyct~iz lıc'\.clisc • 
!erini a!llat.ınsığıa. b~ladJ. Bill~-'>a 
c;I3."m'.I. dinkmAğe ahslli< olduğ"u icin 
tüyle qteni~·~'l!İn kon•ıf?ınas.ru tek. 
!ı;,i etmelcrinr.1'C'l1 rloğ::ın bir hayret 
iıcindeydi. Yu\'aş ~"!ile anlatıyor -
du: 

- S<ın'1t me-:ktebincleki kurları 

ta.kip cdi;-:orduk geçen kış. 
Ve bu clıemmiycts"z lıi.ldı.ye de

\•2.Jll e<11p gidiyor~lu. Saat acabn 
kaç o!ınuşt.u? Herhaldf' pek geç_ 
li. Kornclia bu !l.lkmttlı vaziyet . 
ten bir an evvel kurtulmak için 
rlna ediyordu ve sanki içinden 
yükselen bu arzuya cevap verecek 

b:r hadi.sen!n zuhurunu bekliyor 
du. 

Fazla ook1iyemedi ve o sıra.da 
t>ekl~cliği hiı.dise oldu. Jakelin dö 
Belfor başını Simon Doyla doğru 
çev·:.rerelı: : 

- Zile h'lsar mısm Si.mon de-
t): , Bir cin claha i<;eceğ"m. ' 

Simon Doyl gözleri biiyiik bir 
eoğuk!ı:an lthkla mezmuadan ayır • 
rlr ve siikfınet.Ic cevap verdi: 

- Bu m1:1tte ı;m"SOnLarm hepsi 
Y"·tmr,shr. Vakit geeeya.rısmı ge~
ti. 

Ja:!<e~:n dö Bc;-lfor bu cevapta 
hir miina Eezm"ş olaca~ ki Siırnon 
Doyle dön°rek ~ordu: 

- Benim icmcmd~n size ne? 
Siır..on Doy!· omuz sllikerek: 
-Hiç! .. 
Diye ceva.p verdi. Jakelin genç 

!:t?.a.mı: bir ~ıci saniye silzdükteu 
Fonm adeU ta.hkir ediyormuş gi .. 
bi sordu; 

- Ne oluyo1"!:1Ull Simon, yo\sa 
benden korkuyor musun? 

Slınon Doyl bu sözlere cevap 
vermedi, yalnızca mecmuasını b:.-

radı. 
_ Artlk. ge~ oldu, .benim de gi 

uip ya.tnuım la~m. dıye KorncI • 
ya mtnldandı. Ve par:ma~md>&.n 
•liiksÜğünil çıkardı. Fakat .TaJ{el n 
derhal yetişerek kalkmasınıı. mu 
ni oldu. 

- Rica ederim, daha git.'lleyin 
r!cdi. Cesaretim.i muhafa~a iç.iı~ 
bir kadmm arkadaş.lığına ihUya -
cım var. 

Sonra asabi kahkahalarla gül<.• 
rek ilave etti: 

- Sim.on Doylun neden kork .. 
tuğunu biliyor musunuz? 

Dedi ve yan gözle Simona baıka .. 
rak ilave etti : 

- Size hnyatnnd..1.Il baheed€Ct• 
miğ dıye cdü kopuyor. Fakat btı 
korkusu benim gevezeliğime ma 

r.i ola.ınıy~:ık. Evvela size 5u nok
~AYJ ooyJ.iyeyını ki ewelee Simon. 
l:ı ben nL?tU1hydrk. 

- B;nıa im~tP. n yok .. 
Daima b'rio·~rinc zıt heyecan .. 

kırla sa.rs!nrnğa a~mr;ş olan Kor
r,el)n bu defa dıa hem enrlişeyJc 
~ılryor, hem de öğrenmek ar " 
~a..sile yancyordu. Gene k ·zm d:ı. .. 
h<ı iLk sözleriyle Simon Doyl g&
züne bir ha.in, hiT alçak gibi gö .. 
rünmeğe baş!amı.'}b. 

Jake1'.'Tl yavaş ve iat;hza dolt1 

bir sesle devam etti: 
- Bizimki çok hazin bir sı?lt 

macerasıdır. de<li. Sbnon beni re 
züce aldattı, terketti. 

Ve Simo:ı Doyla dönerek sordu· 
- Öyle değil mi Simon? 
- Haydi Jakelin git yat. 
Diye Simon sert bir sesle ihtar 

etti., 

(Devamı ııor} 


