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Almanlar 
Şark cepbes~ne 

Singapurda 
Gece gtl diz 

Elektrik tasarrufu Milli ŞEF 

Yeniden 
13tümen 
gö derdi 

Topçu 
dDeı;osu 
ol ıyor 

Ankarada toplanan bir komisyon ihtiyaçları 
ehemmiyetlerine göre üç kısma ayırıyor 

Fransız btlyl~ 
elç!s nt kabul 

buyurdular 
_,__ 

Elçi Mareşal Petenin 
gönderdiği bir kitabı 

Londra ilkbahar . Japonların un1umi 
taarruzunun bozu- taarruza geçtikleri 
lacağını söylüyor doğru değil 1 

?f,er alşam : - ---
Rus Hücumları 
Münasebetile 

Saat 23 den so,,,ra evıere ce
reyan verıimemesı muhtemel 

t kd. . Londrn, 6 (A.A.) Rusya® Al. Singıı.pur G (A.A.) Topçu dile!. 
a ım ettı man!arın işgal altındaki memleket • ı ıosunun uğ)Jltusu dUnltU pcrı;ıembc 

Ankara 
6 

l lcrde lst!rahıı.t eden veya garnizon gUnU Adeta mUtemadı surette f§lUl • 

1 ' (A.A.) - Reisicumhur kurmuş bulunan bazı ttımenler· ön miııtır Fakat düşmanın büyük bl.r ta 
smet 1n8nU b U t 6 d Fraıı ı . . 

s bU ug n saa 1 a • ııafa sürmek mecburiyetinde kaldıkla. arı-uza geçmeğe hazır olmadığı veya. 
d7';, yük elçisini kabul buyurmuşlar. nnı gö.ııteren birçok sebepler vardır. hut bunu yapmağı münasip g6rmedf. 

• Bu mUtcmadl kan ı.nybıdır. İlkbahar. !'ti bcsbelllcLr. 
B,UYilk elçi, Marc~ı Petcn tarafırı. dan Re! 

1 
U ~- (la bir taarruz projcsını bozsa gerek. Zannedildlğllle göre, mUttciikler 

8 c mhurumuza gönderilen bir ti topçusu, dt.l§ınan top mevzllerlnl vo 

Şehirdeki umumi tenvirat 
kitabı takdim +-ı tJ B k b ' 1 r. • e ..... § r. u a ula" R s mahfıllerinde ooyıendiğine gö tarusut mevkilerini muvatfo.kıyetlo 
hariciye vekili ŞUkrl\ s aco"'I dl\ u • t-....ı hadde indirilecek r\ 

asg~rı 
l'azau: Hü•eyin Cahit Yalçın 

Hava.gazı ve elcktirlğin hakiki ih 

tiyac;l!ıra hasrednmcsi meseıe:ıını tet.. 
l<lk içln Ankaro.da toplanr•ş olan de. 
!eğe ..,.e teknisyenlerden mürekkep he. 
yet, çalışmalnrma devam etII'cktedlr. 

grupta en mübrem ihtiyaçlar, ıkinct 

de sanayi, UçUncUde gen kaıanıar 

karşılanacaktır. 

bulunmu t ' ar 0 u re, Sonlttı.nunda Ct'pheye yeniden ıs bombalıı.mt§tır. Düşman toplan, ....,.; .... 
- ı1 ur. piyade tümeni gönderilmiştir ıız flerı çevresini bombalamak sureWo 

Berlinlo r.skeri mahfillerinin 
llılitaleası olmak üzere Alman is
tihbarat ajansı tarafmda.n tcbli* 
olunan bir telgraffa So,yctlcrin 
lcı~ ınen;imlndc yapmakta olduh 
ln.rı taarruz me\7:uub:ı.hs oluyor. 
lierlin askeri kaynaldan bu taıır· 
l'tıznn hiçbir st rat.ej?k gayesi ol
tnadan nısgele yaınlan hareket· 
·erden ibaret olduğunu temin el
UJcten sonra Ruslıırm llizumsuz• 
Y<!re lru\'Yetlerini b<iyle l raf Ye 
ziyan etmekten hiçbir fayda göre
ltıl,recelderini, Jıat:tit ilkbaharda 
Almanlar taarru7.a geçtikleri ze• 
illan bu lruwetleri çok anyacak
lannı ''e ııismıın olat'aklannr söy 
fUyorlar. 

İhtiyaçlar birinci. ikinci ve ttt;UncU 
derecede t'hemmlyctll olmak Uzere. 
muhtelit gruplarıı. ayrılacak ve sar • 
fiyat ona göre yapılacaktır. Birinci 

LiBYADA 

Bilhassa İstanbul, lzmır, Ankara 
şehirlerini a!Akadar eden bu sarti • 
yatm hakfül ihtiyaçlara cevap vere • 
ceğl b1r sırada kaloriferli binalann 
da ne.zan dikkatten uzak tutul.ıruyn_ 

•cağı ve l:alörifcrlerfn muayyen saat.. 
!erde yakılması ba.hls mevzuu oıacağı 
tahmın edilmektedir. Lüzumsuz sarfı. 

J yata mini Olmak için alınacak bu 
;I tedbirler sayeslnd<! kömUrden tasarruf 

etmek imkanı elde edllccektir. Aynca 
elektrik santıa.llannda. maden kömür. 
ıerı yerine Linyit yakılması da düşU. 
nü lmektedir. 

az çok gayri muntazam şekilde mu • 
ı knbcle etmlşl~rdlr. 

Harricano avcı tayyarelcrtnln gU.ıı. 

.crco gaybubetten sonra adanın Ye 

( ~hrin Uzerlnde gözUkmelcri askerler 

j 
ve sivil halle için cesarE't wrlci btlyllk 
bır Mdlse olmll§tur. 

Londra. G (A.A.) - Royter ajanın. 
nıo o.aker1 muhabiri Analist yazıyor: 

1 Japonlar, Slngapunı karşı büyük ta 
1 rruza ba.§1'1.dıklarmı ~ddl:ı: edlyorıar. 

Fakat bu haber, lngfüz resmt !tay • 
ı nakları tamt"mdap teyit edılmcmi§tir. 
1 Japonların bu haberi vermekle dıkka.. 
1 tı herhangi bir sebeple başka tarafa 
1 
1 ı,evfrmck maksadını gütmüş olmala.. 
• n mUmkQndilr. Ne olursa olsun a.da-
1 lald garnizon her şeye hazmln"'. 

Rusların taarruzlarını ehem· 
rnlyetsi:ı: göı;tcnnek, hiçbir netice 
"ide edemediklerini ilan el lem ek 
Alman ııropagandıı.sınm \atlfc ·ı
dlr. Onun jçin bu baptaki n~rl
yat pek tabii görünür. t•a.kat 
l<'lgrııfm sonlarmda Ruslara akıl 
oğretircesinc söylenen sözlerin 
sebep ve hikmetine akıl erdirmek 
kabil olmuyor. ~ğer Ru lnr . imdi 

Mihver kuv
vellerz Tobru
ğa yaklaşı9or -

Ankara elektrik idaresi şimdiden 

bazı tedbirler almı§, şehirde ~n 

2400 l!mbnyı 1200 l!mbtı:ya indltmf,. 
tir. 

.f~kQdakt petrol ı:uyubrı, .. 
f Birmnnyada mUhim hıçblr §ey co • 

' 

reyan etmemiştir . .Japonlar, :iddia et_ 
tikleri ğibi. :Moulmdnln 40 ldıomctrc 

, kadar §imal ndc kAfn Po.run ~gııl et.. 

bu kı ta kıyamette ku ·etlerim 
beyhude yere yrpratıyorlarsa, hlı:
olr fayda olmadan askerlerini iill'.· 
ıne SC\'°ı<e<liyorlarsa herhalde huna 
en az tees.siif cdecelc olanlar Al
ınanlardır. Dii<;mana ha,·ırlı na.si 
hatlcr vermek de onla~ hiç te 
rettüp etmiyen bir vn.zife<lir. O 
halde neden dolayı böyle Rusların 
clizünü ~k ve onlnn ulnnd·
raeak tarzcla ~yler söyliiyorlar? 
Ruslar Alman askeri ma.hfillcri
nln bu miitalcas1 ka.rşısmda. düııii· 
nUp hakikat~n bu mevsimde mak
•'612 '\e gııyeslı taarruzlarla ku\• 
\'etlerini israf etmekten \'117~er
le~ Almanlar ki.r mı etmls olur 
lar? Ru tarı Ruslar ic;:in zararlı o
!an bir yoldan Çe\lmıe'ktr Alman. 
ıann ne menfaaU , ardır':' 

~lmıı_n ~keri muhiUerhıl söy. 
ledıklen suzlln lnl metini "limur· 
nü ölcemil ecek kadar gtdlet ıtı:: 
de diye lı:abul etmek ı.Uphesiz ki 
çok manasız \'e Çok lWllıS olur. 
Böyle olunca u ~lgrnfa. ne muna 
\ermeli? 

Getenlcrde de ayni ta~da neE• 
ıiya.ta haly:ın radyosunda tes~ 
düf ettik. Uzak Do~'11da o lladar 
lehli'lcell bir \aziyette bulunduk 
lan halde imali Afrikada 111ıh,·er 
ku'\"\etlcrine kar.:;ı asl•er tahşid 
ettiklerinden ve taarruza gcçtlk
lerinden dolayı İngilizleri muahc
:r.e ediyorlar ve sanki, ne \'akit 
kaybedil orsunuz, a.skerlerinlzl a
lmız, Uzak Doğuya götürünüz de
mek istiyorlar. 

Bu taru:lald ne~rlyntı a~ul \'C 

mantık b~kımrnclan olduğu gibi kn
bu~ ı_mkiln ta.savur edilemeyince 
ha'kıkı sebebi tahmine kalkısnıak 
~~yli zihinlerde pel. zaruri oİarak 
\UCut buluyor. 03 le deni lebllir ki 
l>oğu cephesindeki Rus lıücumla
n hl~ de Alman ~keri muhitlcrl 
nin gö tcnnelt i tc<lll,Jeri ı;ibi 
Ruslar hesabına bir 7..arar tC'-.kil 
ctml~·or Blliıkis Aln1an mahfille
rini ·cicldi endişelere dilştiriiyor ki 
l<uslan hundl\n ,·:ızge<;mcğe se'
lrcdecıek rn:ınt ık m:ınevr.ılıınna 
kıS'\ııruyorlnr Simnli Afrika mii· • • • 1 
<'.adcle<;j münasebeti~·le .ca yan 

15 günde600 
kilometre 
iierlediler 

Vltl. 6 (A.A.) - Oti: 
Llbyada. ilerlemekte olan mihver 

kuvvetleri T<ıbruktaıı 80 k11ometre u. 
zakta bulunuyorlar. D.N.B. ajansının 
bir tebliğine göre, General Rommel, 
kuvvetleri. 15 gUnde 600 kilometre 
mesafe ilerlemişlerdir, 

Londra, 6 (A.A.) - Llbyada İngiliz 
hava taaıiycU .son 48 saat zarfında 

da.ha bariz olmuş ve kuvveuı bir ih • 
Umalle Mihver ta§ıUarı son derece 
hırpalanmıştır. Vaziyetin kötümacrlik. 
le karşılanmaaı için hiçbir sebep ve 
temayW -yoktur. 

Kahire, 6 (A.A.) - KUUiyctli ma.ı._ 
zemenln ilerlemekte olan Almanlann 
eline dllşmeslne nıtı.nl olmak Uzere 1ıı. 
gillz kıtaları tarafından yapılan eu • 
rctıı ve muvaffakıyctıı \bir hareket 
netıceslnde bir 1ııglllz katuesı bu mal. 
zcrneyt düşmanın gözleri önünde alıp 
glltUrmeğe muvıılfnk olmuştur. Al • 
man baskısı aznımaktadır. Bununla 
beraber, lngtllzler bazı noktaları ter. 
kctmlşUr. F..zcUmlc Demeden çıkıp 
daha. §arkta bir mUdnfaa hattı işgal 
ctrnıııu .M ,. r. uharcbc, !o.sılnsız ve göz 
guzU ö 
da d g rnıez bir toz fırtınası ortası:ıı. 

cvarn etmektedir. 

İngiliz 
tayyareleri 

işgal altındaki Franaaya 

2 milyona yakın 
beyanname attılar 
\'nşington, 6 (A. A.) - Cunı-

hurreisi Ruzvelt'n katibi Early, 
lngiliz tayya.rceilerinin son za 
mancb işgal allmda.ki Fransaya 1 
milyon 417.000 beya.nna.ıne attik
lıı.rını haber vermekteciir. Bu be • 
yannamelcrde Birleşik Amerika 
:ım muazzam harp programındaki 
hık şafa dair tafsilfı.t verilmekt 
Ve I<'rnnsıziara "Amerikalılar gcli 
yor,. denilmektedir. Son da~'ltrlan 
l:eyannameler, bilhassa Amerika • 
Marın son harpte ihraç hareket· 
leri ynptrklan 13rötanva'va fazla 

rn<lyosunnn lngillzlerc nkıl ö6rret-
111E'sl de ayni seklide izah cılilebi
llr. Onlar da tn~lizleri b:ı~'='n tn• 
"aflarda me<;gul edip Şimali Afri· 
lia.c:ln serbest kalm!ık yahut l\lısır 
U:r.erinc bir taarruza ·imlı:a!l bul 
llla.k çarelerini dii<;Unüyorlar. JÇğcr 
bu t.cf<;!r yanlı a mantık ız ne!'ioo 
'l"İYıı.tın tc\'lid ettiği z:ıruri bir dli- 1 
"

1ince nıahsulli olcluğu ~özi.inünde 
tutularak maıur göriilcbillr. _ 

miktarda ııhlmıcı.trr · · 
Bir ay evvel blltün Fransa.ya 2 

l)in tane Amerikan propaganda 
kiı.ğıdr atılmıştı, 

Bir kız 
Otomobil altında 
ağır yaralandı 

(Yazısı 3 üncüde) 

Komisyon mesaisini bitirdikten son. 
ra kömürle elektrik istihsal mınta • 
kalarındakl cadde tenviratı kabil oldu 
ğu kadar tahdit edlleblleeeğl gibi halk 
ve milli mUdafna ihtiyaçları iÇl.n ça • 
!ışan fabrika ve imaUl.thancler, ev, 
lokanta ve salreye gece saat 23 e ka. 
dar rlektdk v.crUmerıı ve elC'!klrlld 
lşllyen na](H vasıtaıarmm da bu saat.. 
ten sonra seferlerin! tatil etmeleri 
muhtemeldir. Birkaç gUne kadar !na. 
liyetlni bitirecek olan komisyonun 
l'ıazırlıyacağı rapor ve plı\nlar koordl. 
naayon heyeti kararma bağlanacaktır. 

Sovyet tebliği 
l'lloslto\I\, 6 (ı\.A.) - - Sovyct ak

am tebliği: 
::; şubatta kıtalanmız, ilerlemeğe de 

vam etmişlerdir. 
4 Ş'ıb'.ltta ava l r ~ı;naımda 22 

dU,şman tııyyaresl dil§UrülnıU yerde 
ıı; tnyyarc tahrip edllmlştir. Bu su.. 
retle tahrip ı-dllen dU!J111nn tayyarelt". 
rinın sayısı 38 i bulmU6lur. 

lS t;;ubatta Moskpva ynkınlannda 9 
dUşman tayyaresi düşUrütmUştUr. 

~~~~~~~~~~~~~~ 

Ekimi arttırmak 
için tedbl~ler 

Belediye ve hususi idarelerle Ziraat 
Bankasına ait çiftlik ve arazi 
satılacak veya kiralanacak 

Önümüzdeki istihsal mevsimi için 
hUkfımetlmizin giriştiği ıstihsal 11e • 
fcrbcrliği aırMındıı lnUstahBllln 01Um. 
kUn oıdu~u kadar geniş araztdc eltim 
yapabilmesi ıçln bazı tertibat alınmak 

Londradaki anlaşmadan 
sonra 

RUSYA 

tadır. llu meyanda nlına..n karar cllir 
lesinden olarak idare! hususiye bele: 
diyeler elinde bulunan veya muhtelit" 
şekil V•' suretlerle "Ziraat Bankasının 
tasarrufuna geçmiş olan çiftlikler ve 
arazinin mUzayedcye c;ıkan1arak sa • 
tııması veya kabil olmadığı takdirde 
muayyen müddcUerle kiraya verilerek 
i_:letllmesinln temini için fa.ıı.Uyetc ge. 
çllmlşUr. Bu suretle ekilecek toprak 
nisbctl mUmkUn olduğu kadar artını 
mış olacaktır. 

K d iki mtl ı Bir taraftan Ziraat Bankası, diğer ana aya • 
1 

taraftan Jıusuııt idare Ve belediyeler 

messil gönderiyor bu çok ehemm!yetll iş üzerinde c;alı§,. 
• maktadırlar. BUtUn bu ne\'f arazı ve 

Lo d B 't.a.no ı çl!tliklerln listelerı çıkarılarak mu 
n ra 6 (.ı) A ) - n • • ım b • 

vıuun dipİomatik. ~uharriri Ma.. zaycdeye çıkan aba ~lıırıml§ bu -
~ki ile Masc nrasında LondTadn 1 tunmaktadır. Bunlar meyanında mUn. 
ıınza.1a.nan ft-~--- R ve 1 bit arazi ve teslsatlle §Öhretı olan çttt • ....~,w. usyaya 1 
Kanada ya diploma ı ik mümessiller Ukler de vardır. müb ~~~~~~~~~~~~~ 

ndelesi hn.kkmı vermekle be • 
mbcr Ra.nadanm bugünkü ahval 1 M. . . . . d 
~~hıl.~nde M~_ko~aya bir mUmee- ı Efdras yuzun en 
. gondennegı luzumlu görmeme- ' 

sı muhtemel bulunduğunu söyle • I k ·· ı d •• d •• 
?1~kt~ir. ~aka.~ Rusya Knnadaytl ' arısını o ur u 
•kı mumessıl gönderecekt"r Bu - l 

beb. 1. 1 
r:~n se 1• şudur ki Kanada şım· • 
nı Rusyayn ~arp :malzemesi veren Ma.nisadan bildirl~di~.c göre 
mcmlekellerın en ınühimlcrinden . ~irnrd:ıki Saraçlar ı:;iftlıgınde bir 
L!ri haline gelmiştir. Ve Rusyanın c~nayet olınustur. Aziz ismindeki 
muhtelif tip malzl:'lne ve mühim. ortakçı kayuıbiraderinin çok mı _ 
mat hususunda mütehassıs iki mü ras almak istemesi yüzünden ka_ 
mcssil bulundurması, milttefikle _ rısı Fatma ile kavgaya tutusmuş, 
r:.n viiksek menfaatleri icnbt te 'bir anılık gözü dönerek tabanca.._1 
liı.kki edilmektedir. Kanada, bir ıle Faunayı öldürmü!jtür. Bu s•rn· 
mümessil ta.ym edlneeye kadar. da ta.bancanm namlusundan kaz.;. 
b~i.ki de BüyUk Brit.a.nyanm Mos- en çrkan ikhıci bir kurşun Azizl 
/.ovadaki elçisi tarafmd<ı.n temsil kanlar icindc yere sermlstir. Aziz 
edilecektir. de biraz sonra ölmUşüir. 

us aya 
Harp malzemesi 

gönderilmiyor mu? 
Vaıington ve Londrada 
Joltı§an şayialar tekzib 

ediliyor 

Ahnanya petrol 
yoksuzluğu 
karşısında 

Yeni bir cepbe 
• 

açacakmıfJI 
Va. ington, 6 (A. A.> - Rusy~ 

y:ı. tahsis edilen harp malzemesi_ 
nin teslimi geciktiğine ve bunun 
Eirl~ik Amerika t.nrn.fından edi -
lE'n vaide uygun olmadığına dair 
olıırak &011 42 saat zarfmd:ı Va • 
F. ııglondn ve Londrada dola.<jan ııa 
l in :arın kal'iyyen esası olm:ıdığı 
iy! hnber alan mahfillerde söylen.. 

m~cr:ıe bl.113 herhalde ~vecn nahri,. 
, nl B§manıı§l:ı.rdrr. 
.~~~~~~~~~~~~~~ 

Mısırda ingiliz 
üyük elçisi 

Yeat aşvekile 
eminat verdi 

Kahlre, 6 (A..A.) - tnglllz bUy(llt 
elçisi Slr Milcs La.mpson, yeni .MIBIT 

Ba§vekill Nnhıı.s Paşa ile teati ettiği 
bir mektupta lnglliz siyasctlı;ıln mlls. 
takil ve mUttc!ik Mısır devleti ile tn. 
giltcrc . Mısır muahedesinin hükümle.. 
rı gereğinec ve İngiltere t.arnfmdnn 
memleketin d:ı.hill işlerine müdahale 
edilmeksizin Mmr ile samimi bir iş. 
birliği esasına dayandığ't tcmlnatmı 

vermektedir. 
No.hBS Pap, sır Milc.s Lampsona 

yazdığı m~ktupta yeni kabineyi tcşltil 
vazifesini kabul ederken, dayruıdığı e
sasm ne 1ngtlterc .. Mısır muabcdc • 
sının. no MtsI1"Ill hil.kim!yeUne sahip 
devlet sı!atılc haiz olduğu durumu 
memleKet i§lerine bir tngU!z müda • 
lıaleDlne mUs:ıadc etmediği keyfiyeti 
olduğunu blldirmiştlr. 

Nahas Paıa, mektubunda, Slr Lam. 
p3onun bu mütalcaya ıııtırak ederek 

ıııektedir, · 
__ iki memleket anuımdakl do.stça mUna 

~tı.mne~ yeıs, bir b:ı.sın topl:.mtı. aebcUerl muahede hilkümlerı gereğin. 
cmda .h~~ı.cıye n:ızırhğınm Sovye~· ce inkişaf ettireceği 1lmldlni de izhsı 
l?r. Bırlıgınden bu hususta hiçbir 1 etmektedir. 
şi:ka~ el almadığını ve bu şayialar 1--------------
zerre. k~~r. dl'ğnı olsa ıdı, Sovyet ·zmir nostası pazar 
ler B1rlı~ııuı1 sikfıyet etmesi icap 1 ~ fJ 
~recek olduğunu açrkra sövlemiş- •. • • k i k k 

Rusyamn ilkbahardaki Alman gunu a aca 
t&a.rruzunn karşı koymak üzere ö.. Geçen hafta yaptlmıyan 1zmir po". 
nilmUzdeki iki ay zarfında ordula· tası, bu hafta, pazar gUnU Tan vapıı. 

CDe\'ıımı 3 Uncüdc) ru tnrnfından yapılacaktır. 

Blrltaı: gün t'\'\"el J(udüıı milfttııloln Arap memloketlerlno bir &eywıltat 
gönderileceği h111x'r1 \'Prllmlştl. Ite!ılmdc Alman De..,·ıet J~lsl.DJ BerJf, 

!inde bulunı&n wüfti :ııc ı;ö~rkcn gösteriyor-. 
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Kc§ldUUil 
• 

iTHALAT 
EŞYASI 

Bir 

v (fŞ) G=ll@l ır iP 
Amerikan gazetecisinin 

RuslJadaki görüşleri 

Ay başından 
itibaren 

lınala ıaşe

Mldlrlilftlace 
tevzi olanacak 

Murakabe komisyo- Kaput bezleri 
nunun çahşmaları nizamnamesi 

A'Us Lcon i\fo:ıt.s tanınmış bir A
merikalı muharrirdir. Son günler
de Rusy.ıda bulunan bu kadın Rus 
kadınlarrnın c~Jışmalarına dnlr en. 
teresan hır yazı yazmıştır. Bu ya. 
zıyı hir mecmuadan aldık. 

Bugun Rusyado memleket müda
faası için çalışan 30 milyon kadın 
vardır. Bu cümleden bu kadınların 
J{ızılordud=ı slliihlı asker oldukları 
ınAnnsı çıkarılmamalıdır. Bunlar 
yalnız vatanlarının ınüclafn:ısına 
otıdıı gerıslndc iştirak eden kadın. 
J:ırdır. Bir orduyu zafere yalnız 

silfl.hl:ırı ulaştırmıız, orduya ilah 
kndnr yiyecek \C elbise de Jılzım. 
dır. nu kadını bilhassa bıı husus. 
ta fnnlı)ellnl harbin ilk güniinden
beri ı;östcrrufşllr. Tnrlnlıırda bir 
erkeklen doh:ı iyi çnhşıyorl3r, 
traktörleri idare ectiyorfar, makine· 
lcri kullanı)orl:ır, Topra~ı süren 
öküzlerin ar n ından )iirüyorlnr. 

haber ,·crnıektir. Kodın vaıifcsin. 
den çok memnundur. Harpten son
ra da bu işe devam edeceğini ~ÖY
lüyor. Ye şu sözleri il~ve ediyor: 
"Fııbrlkadn herke~ neşeli, istlrnhat 
saatlerinde rnıho dinliyor yahut 
çocuklar Sİ hl şnrkı söylüyoruz.,, 

Yen.l lstanbul bölgesi in§C mUdllıi.ı 
Mll.mlaz Rek, diln nkpm .Ankaraya 
gltml§tlr. Ticaret VekAletine tetkikle. 
rinln neticelerini tlldlrccl!k ve direk. 
Ufler alarak §ehrlml.ıo dllnecektır. 

nı:er taraftan §imdiye kn.dar esna. 
fa tevzıe Uıbl tutulan lthaU\t ve piya .. 
sa e§yaıımm önllmUzdeki ay başından 
iUbaren ia e mUdUrlUgilnce tevzi edil. 
ml§Ur. 

Stnlınsrnt ch·ıırındn 10,000 kadın 
şoförlilk 1·npıyor. Doğu Rusya:la 
kndınlnr rnutfnklnrdan çıktılar, m:ı. 
den ocoklıırına girdiler. Moskovo. 

~~n~~~'.ııaıı kııııannnıann çoğu kn- Kömür gelişi 
Bir çok kadınlar polis vazHcsini t 

rovnn isminde blrlslnl tanıdım. Hu 

' Boyabaddan 1 milyon kilo 
pirinç getirilecek 

Fiyat mUrııknbo komisyonu. dün 
vali muavini Ahmet ı<mık'm rciııllği 

altında toplanmıştır. 
Konıtsyon, Boyabaddan bir mUyon 

kilo çeltiı< getireceğini s!Sylcyen bir 
zatı dln1emışttr. Bu v.at, nakU tc;m 
kolaylık g8.sterl1meafıil rica. etmlşt.fr. 

Bolvadlnden on vagon lrnyun getl .. 
ren ko;ı.-..ınculnn dinleyen koııılsyon, 

koyuncuların toptanc: kArrnı da ııla .. 
rak ka."aplara bizzat satış ynıımaln • 
rms. mUaaadc etmi:ıtır. Buna sctep 
bu I<oyuncuıarm fazla masnır ihtl}•ar 
ettiklerinin sabit olu§'Jdur. 

Son günlerde !stanbul buzhaneıerile 
bazı nrdlyclcrde teııblt edilen 15 bin 
teneke beyaz peynirin baltluıll:ırn tev. 
Zil kararl~tırılm•ştı;-. Tc,·zıat, bak • 
kallar cemıyetl dellletıle yapılacak • 

görilyorlıır. nunlard:ın Nnlali Pel- ar ıyor 
1 

kadın vatan vazifesine en-elli bir Bulga.rlstaııdan yen!d n IWO bin ki. 
kışlada hizmctçlllk ederek baŞıomış lo mangal MmUtU gcUrnuık içln Euı. 
sonra bir tnnden oc:ığında çalışmış garistana 5 mot8r g6ndeı iımlşUr. Bu 
nihayet bcAenilen bir polis olmuş• motörlcrln bir haftaya lmcJar !stanbu. tır. 

la döneceği hesap cdllmt:ktedlr. 
tu~ordum: Diğer taraftan §ehrln Mm Ur ihtı • 1 

_ tyl atıcı mısınız'/ yacını gUJermck nzerc muhtelll semt. 
Eliyle J.::ılçasındaki liivcrveri ok. !erden lsanbula her gll:ı mcb.."'UI mlk,, 

Bazı maddelerde 
tadilat yapıldı 

Ankara, 6 (Ha.ber muhabirin 
den) - }{aput bezlerinin vo va
S!fları haNcmdakf :niz:unnrunenin 
bazı ~nd1ckri.nin değiştirilmesine, 
hu nizammımeYC' bir madde Jlave
~lnc dair ni;:.ımnrıme Heyetı Vekl· 
:ece tasdik cdılmiştir. Bu dei;lşlk
liğc göre uzunluğu 36 metre 
bir top ;:.zani fıç p~rr.ad:ı n mUr<'k
kep olabilecektir. Vezinde deği. 
!liklik olmam:ık .. artilc iitU ... Uz mnl 
ıar:n eninde bir santim. ütülii mal 
lard:ı :? ~· "tlm t<>lerans kabul c.di
!ecck. N ~.re murabb:lı ıııkletinde 
de s~ ;j noksıın tolere..r..s kabul e
dilecektir. Nizamnameye ~nğıdnki 
matid" lll\vc cdllmlştir. Tnyln cdi
ien evsafm dunttndn. c::knn imalıit 
fi\'tıt i t"!J~ ile bir Up olarak satı
mcat.. bu tip t.opun ü:erine l§arct 
())Ur-ıceklır. Karar 15 gün sonra. 
};irarlüğc girocc1•tir. 

~ ŞUBAT - !942 

iıte benim 
mlcevberleriml 

Cepheye giden aslı erin fnbrik:ı. 
dakl yerini karısı nlmı~hr. 

Bu işçi kadınlnrıdan birisi olan 
Ann:ı Dımilriyevnıı ile konuştum. 
Bu iri siyah gözlü ve m:innlı yüzlü 
güzel bir kadındı. Pnbrika):a har. 
bin flk gfinündc C<!J")lıeyc Sİdmı 

.kocasının l'Crinc Sirmlşllr. lki ÇO

cullunu her sabah fabrikanm kr,. 
şine bırakıyor. Bir O')lık cınıklık. 
lan sonra Anna kocasının yerini 
dolduracak fyi lılr usta olmuştur. 

Yaplı~ı fş ı;ok ~orucu olduğu halde 
d:ıhJ hu kadın mutat olan ı;ekiz 

saatten <fah.ı r ıu.ı çalışıyor. Bun
dan başka olııral.: lıartada iki gece 
evinin lınlkoınınd:ı nöbetçilik ya_ 
pıyor. Burada vazifesi hava hom
b:ı'fldım:ınlarında çıkan yangınları 

ş:ıyarak cevnp \·erdi: tarda kömUr g6nderllmcktedlr. 
- Go!lcreeeğlnlz hcrlınnsl bir DUn Yine İğnea.dıı, Ağ\•a ve Midye.. 

erkekle ınüsabakaya çirmc~c h:ızı- den 19 moWr J.ömUr gelmiştir. Bun. 
rım. HııllA lüı-crHr kullandığım ıar muhteur ııemtıerc gönderilecekti'r. 

Patates ve Mısır 
ekiıni 

lıtanbul bahcelerincle ele 
hazırlık ~başladı 

Domuzu vurdu 
lakat ;.endi de ildi 

Annelerinin ölUmUnUn üzerJnclcil 
gUnlcr ı;eçti. Hele ı,ıerı bu .kadnr ço1' 
vo çu.115nuı1ı kendileri lÇfn bu dercct' 
mıı.11ak Wr ıı:oYk aı.ayau ol;un ldınsc " 
Jer irin y~lı bir annenin yası ı;tıncıcn 
ı;tine hantıerse pek tabllıti.r. llnlbtlki 
onl:ırı ölüm günii.:1dcn d.ıılıa derln fıı. 

kat telAıısız \'O Jıe:recansız, lço i5lo • 
mııı ttr ebedi aynltk ı brabı lçindt 
gUrüyonız.. "Us kardctler" la tek 
kar.leş gibi gll!;'en hayatl3n ynlıııt 

Ankarıı ~ı'leslnde değil, belki Tilrld. 
yede çok tcsaclUl ed'llmel en bir kil .. 

mlrter tnşTr; onln.rrn ita rd~llk ' •' o. 
ğ:ıbel ilk mliruı.s<'betlerl'ldo o C!iltl, sağ. 
lam, mükf'mmeı \·e çcllklcşıııi!'I 'l ür1' 
anaııes!ııln "on mllkemmet öml."~ıııı 

buhıyora;r. Aile feı11f'rl ıırwmıt1n n;) rı 
ayn hüküm ı;ürcn böyle c.lerln unlo"• 
m:ı.lıır millet. •l'll!pDclakJ derlıı \' sr
nl. anla5nınlarm Q('.klrdekl rlı'llr: lıU 

it'lı..-ırla lıizlle tak'ı.iJ<'Slne, daha ı! • 
nıım lhJiıısma. ~lı ılmn11 l!:ımıg eıı 

~eHk madenidir. Aruıdolunuu bil 
mümtaz ı;ocuklan Aıı:ıdıılu.nun en gı•. 
7.cl karakterIUI 1atanl>Ula geUrpıl)cr: 
fakat burnda onu knybetmeınl lcrdır. 
Fertleri anısmd.'1. gcçlmtilılikl('rhı prl• 
90lc olduğu bll,rfil< ehlrlerimlı.lıı en 
hli)ll~Unün l'J\ çol< dedikodulu gVrU • 
nB.'1 bfr merkctintle fıç ınsani1:tn ım .. 
nılmus tel• lu:ıau gibi yaşıyorlar. 

n·r !t:ıdm ı-:lıı en hUyUl{ üret hiç 
ııllJlhC!Zlz ;,ı•rdl! çocuklar ~·dl!'tlrml" 

otın.ılttır. in3anh{!ın devunı cdobllnıı·. k:ı-dar mııharcllc rnrcıık \'C ınilral. Kömür saklıyanm akıbeti 
yöı de .kııil:ınabnlrim. n~yoğlunda Ycntgehlrde ltömUrcti 

Bu kadın anne~ı ,.c . }tı ~ ıışııııJ:-.... Vartan, dilldiAnında 000 kilo kömUr 
ki kızı)'la bernlıcr ohıru~or. Kocnsı bulunduğu halde mU~tcrllere yoktur 

isteyenlere tohum 
ve lide a ıblaoak 

• Derincenin tnekafılı denHcn mev • 
kiindc birkaç genç arkadaş domuz ıı. 
vına çıkmıştır. Bunlardan 1~ Yll§Dldn 
Recebin önUnc bUyUk bir dorrıuz çık. 

cephede ,.c 18 ynşınclıtld eYIMlığı cevabını vermiş, yakalıuımı§tır. İs • Ba.svekil Doktor Refik Say~ mıs, Recep <lomuzu vur~u,tur. Falm! 
Uı:ııtık donannınsındnılır. tanbul ikinci aaUyo ceza mahkcrneslc. llam C\'\"elki ~ Ziraat Ve - ynraıı aomıı~ Recebl!J, Uzcrine saldır • 

Tehlike düclüklcri rnlnr ç:ılnı:ız de yapılan muhakl!mcsl sonunda Vnr kaletine giderek telkıklcr yap• 1 mı~, bunun Uzcrlne Itccep sUA.hm dip 
1 .. ıı. dUkk'·-ının 20 "lkbah-....ı- ıl çlğı ile hayv:ına vurmak iııtemııı. sllftb bu knclınl:ır ('elik • tıJşlıklarını si. tan, el 1 l!rıı °""ır para .... mıs ve ı ö.ı"Ull • yap a .. 

yerek ,·nzirc başına koşnrlnr .• •nın. siln kapatııması c~zasına çarpılm~. cak e-klm ve istihsal hakkında di- ~~~~19. v~ çık:r:ı k~~ .. 1ne;~t~ 1i Petrovna bir akş:ım ylnc nöbet. ur. rektlflcr vermisti. l<';m!r alakada?"- a ıne 188 ,et c ıı. eccp 0 m'-'9 r. 
çiydi. Durduğu yerin hirkı:ıç metre Odan ve et ih'dkarı yapanlar la.ra tebli~ cdilmi~ bu suretle. Biraz sonra. da .domuz gCDcln ya • 

f.chrlmiz zı•...,.,t mlldUrlf'ığ..:~ de ha- nında can vermiı,;tir. ilerisindeki Jılr C\ c bir homlı:ı dfi~· Knb;\t.aşta odun dC'posu eahlplcrl _ ..... .... ....._. __ 
ıü. Kadın ()crh:ı} y:ırdımıı çlljır<lık_ .Mi.sak ve ismnll çam ltUtUğtlnden kc. ZTrlrklara baflanuştrr. 0 

ları orkadnşlarlylc bcrııhcr binanın silm'ş bir çckl odun llıUktınndan, Jstanbul ziraat mUdUrU Tnhsln DL 15 yaşındaki çocuk 13 
etrafında bir kordon hurclu ve :ra- Kumkapıda kasap lsmall et ihtikA. • ıek ltendlsllc gC>rU~cn bir muharriri • yaşındaki kızı kaçırdı 

1 lmllınlık sa~·eslndedir. Kndmlığr.ıı 

ıısıl \•nıırı el:ın nnn1ığı SC\"nıl;: ,.c )Dl'• 

mr ol:ınl11rdır lci milletlerin kudreti · • 
rtnl gi\ııılm giine urtırırlnr. Sıı'lllm Us 
::rntm· .. neld:G :yaşınd:ı .go;ricrLnl dlln)n• 
ya lmpodığı :ıamnn muh:ıkkal• ı,ı ,a. 
.dfesini mlfüemmel urrtfo yaı•mış \'(" 
bltlnnlş olanların o sonsın ndetı ı. 

rinde, }(Dibinde :;onsuz blr huzur! 
.'\'la hm divanına doğnı JOla. ı:llmıı,tır 
\'e ı:özleri arknds. luılrruunıı:trr. 

1 ASKERLiK iSLERi 
ralılan taşımnk iizerc ateşler içine rrndan adliyeye vcr!tml~l<'rdlr. mlze funtarı söylemi§tlr: 1zmiıin Cumaovası nahiyesinin Bul 

1 
atıldı. '~--- "Şehrimiz huduUan dııhllindokı hu. gurca köyünde HUS<'yin oğlu 15 ya· 

Ona sordum: Dı"l kurumunda yen"ı suı,1 bahçe ve tarlalarda yetl§tfrllecck . clı 
1

• 
1 ıitncln. Ha.san Beccrılc a nda u çocu <, _ Yanıbn•ııııza lıir hoınba dli- tayı"nler Eebzc ve hubUbat önemli bir yc~n tu 

., "Kadın Kızı., adınd& :ıt YRfmda bir 
şerken ne ~aı>ıırsını:ı'l Ankan. 5 (A.A.) - 'l'ürk Dil tabllfr " 0 edeccğiml2 i&tl!ado 0 nıs · kız:ı lt!lçırmı3tır. Her iki çocuk lulul-

Bin dört ylı:ı: ihtira beratı alını' o. 
lan Edhıona rn lıllyllk en mtihlm ~·· 
en çol• eme!• \t'rdlğl CS('.:in han~ 1 
olıluğmııı ımrmu~lnr. Kızını gtıstermt< 

,·c: "15te!" de.mlş. J)i bir cvlı\t yeti•. 
llrrıırnin ne bü3;ik iş oldtı[,"ll~ıa buı•,. 

thll\ <taba. lm\'\'<'tll hir detli nram.'11• 
(lf'k m~ıx. olur . 

.l!"aUh nskerlik oubcat ba 'kanı•?

da.n: 
1 - 838 doğumlulann Uk ve şan 

yoklamB.6'".nn. ba§lanmıştır. 
!.! - 837 doğumlular ile birlikle mu_ 

ameleye tabı tutulup d:o c,rtcJ;l scncyo 
terkcdılenler de :r3 doğumlular ile 
b!rllktc muamele yaptıracaklardır. 

8 - Yoklamaya ı;cıccck mUkellef -
lcrln nUfua cUzdanlım, polisten mu -
saddak ikıımct senetleri ve 4 kıta !o. 
toğro!lan ıte b!rlfütc O§ağıda göstc_ 
Jilen t.o.rıhlcrdo vubcyo mUracaatıan. 

4 - MUddetl muayyQllcsi fçinch'ı yok 
lamaya. ı;clm!yenler hakkında asker • 
lilt kanununun ceza maddesi tatbik c. 
d!lecektir. 

l'atlb mcrkt'Z nııhlye81 Uo humkapı 
malınfl!tt: 

Tarllı 

5.2.942 
6.2.9f2 
9.2.942 

10.2.942 
ll.2.942 
l.2.2.9f2 

gün 
Pe?'§embe 
cuma 
Pazartc.si 
Salı 

Çaıııa.ın ba 
Perııcmbe 

J:'cncrbahı:o nnblyeel Uo Aka~y 
mahalUtl: 

13.2.942 
16.2.942 
17.2.9"2 
18.2.9,2 
19.2.942 
20.2.942 

22.2.942 
24_2.9f2 
:W.2.942 
26.2.942 
27.2.942 

Cuma 
Pazartesi 
Salı 

Çarpmba 
Pcrtembo 
CUma. 

Pazn.rtcııi .. 
Salı 

Çarııamba 

PCt§Cmbe 
Cuma 

Z.'\Yl - Atman liaeainden aldığım 
tnsdtknsrneyt .zayi etUm. Yenl.B1ıü ıı. 
Jacağımdan csktslnln hUkmQ yoktur. 

~ytnU:ıJı F.9e11can . ,------.. Dün akıam latanbulu Bll.rsan bit" 
hareketi arz 

DEÔİLDİ. •• 

ŞARK 
SiNEMASINDAN 

HANS MOSER ve 
THEO LINGEN'in 

Oynadıkları 

7 SENE 
EDBAHT 

Ce.,ap vereli: Kurumu ğenel saire- crliğinden bil betle ftZlıııa,ır. Bazı ,ııemt.ı,.rcı.: çlll'.k mu~tur • 
- ı•t .. ka,. ndıın gcrı· rckilirinı. t ·· ·· yerine patates, mmr ycti§lirmeğc b:ış • • · " ~ d'rildiğine göre, kunmı ana uzu-
- T.""'"'"rc hu-cunılnrı sizi kor- tu -.:ıa sin d lanmış, bu kısımda hazırlıklara devam t """' •· b'Ünün on al ıcı m..ı.u e c aya-

kn•tmu •'Or mu? ,_ k l ı · t cdllmel<lcdlr. Halk için !Azım olan to. 
•w J mrak genel ıtıer.ıtez uru \J, uga -

- Ha-.·ır, ins .. n ne•·c alışmaz ki! 'ki hurnlnrı veı:mekteytt., fidel('ri ise, Uk Diln bir ~diye altınının fiyatı 
Altın fiyatları 

" ,. "' • filoloJi çall§l?Ul kolWlu ı ye ayır-
Bizz"l rephctlc r:ılısan kadınlar • ıı...n~ı ~., t i k 1 bahara \"ermcğf dUştlnOyoruz. 35 lira, beı,ibiryflrdcnln l78 llrn, kUlçc .. ~ mış, lugat ko~ıgı.c er m o -

da az değildir. Hu )"adaki JngiJiz ba.şı vekilliğine yayın kolha§ısı Ga- Bu mevsimde yctlJtlrllcbUccC'lt l'n ııttmın ise 490 kunı§ttı. 
heyetinin rci:;l sc11crol Mason Mak ?Jaııtep ı:ınylavı Dr. Mahmut Ali A- iyi sebze patatestir. J LQlll 
en ileri h:ıllarda dört Hu-; kadı. ııntep saylavı Ömer Asnn Aksoyu, killi kumlu, topraklara ne,•ine göre _ . ~- ~-
l~r.rJan bir tcftlşlrn döndüğü 'akıt ğ:.ıkayı, flloloji kolba~ılığma Gaz!.. Ekimi ı-öylc yapılmalıdır. Kumlu (~~~ 

nıyln k:ırşılaştı~ını nnlotıııı~tır. yııym kolba§ılı~a. da Rize sayla- aığır veya merkep gUbrcaı koyarak 
Rusyndn cephc:rc yalnız erke!\ irl Kemalettin Kn.muyu seçmiştir. sUrmcli ve kanştırmıılı. Sonra ezik _ 

doktorları sonderiyorlar. Fnk:ı&, siz ve beresiz patatealcrt 6.6 ps.rmak $ Jl.lüstakll TCS$nnı!ıırdan Refia 
cephe gerisindeki lınslohrıııcil'rde s p o R derino gömerek 85 aantlm "aralıkla elli< E·lrcını ,·ücuılc get.irır.i~ olduğu 
ekseriyetle kadın doktorlar cıılı:;-ı- . meli. 10 gUn sonra çapalamalı ve ll;ln rrr..:.ınleri rr.ııııtcvi bir r.ergi }tazır-
yor. Bunlardan lıirisini ,·ıızifc lııı- _...._ _ _ _ _ ci çapayı 15 gUn sonra yapmnlı. 2,~ lamı~tır. S:rgi yarın snat 15 de 
:,anda gördüm. Jlnshhanedc ıoo y:ı. L•k I ild 3,::; aya ltadnr yani ms.yı.!I sonları. .,_,_:nönii 1.,,Utevinde n"ılncaktır. 

ı maç arı ka c..uu ..... ,. 
laklı bir koğuş \'Gr. ll:ıslnları arn. na. dat nebat yctl§!r. Yeşil kmm ku " Mchtclif finnnlar tar.1fınd:ın 
smdn cephcdCJl sıhhıye loyyarclc. t~st.anbul futbol njanlığmd:ı.n: nıduktan sonra. tancll!rl çıkarmalı ve evvelki gün hava kurı..:nuna ::rnnoo 
riyle getirilmiş ağır ~nrnlılar bile 8. 2. 942 pazar günü yapılacak kurutarak saklamalı. Diğer taraftan, lira tc-~rnı etl'lml§tir. 
vıırdı. lik maçlan: mısır da çok bc.alc~ct ve ycU~Ur!lme. "' Ku~nda.zı ka.ıo..smda Selçuk na-

Ilu kooıı\ snlınhın dokuzundan Fcn~rb:ılı!:e ~tadı: •1 kolay bir hubul>B;ttır. :1iyeslnde Ahm~t Yaylıintn zeytin 
iki buçuğa kador her gün \'ozife Saat 9,30 Gala.ta - Hıı.liç ha- Toprağı ynnmı~ gl!breyıc karıştı •

1 

y~ğı fa.brikasmda gece bekç~i Ah-
b:ı~ındadır. Yalnız pazar sfinleri zem Şe.l(ip, Halit, Fazıl. Saat lt,30 rıp, taneleri gömerek Ustıerlnl 6rtme_ met Kılıç mangal ba.<ıı.ııda uyurken 
izinlidir. Bugünleri nskcrlik ~·aşını bt. Spor - Beyoğlu hakem Şazi. ıı ve flllz 30 santim o~ncn. çapalama. rıtc1:kr Uzcr".nc dil.,c:mUcı, yanarn.k 
geçmiş Cakat halk ordusunda çıılı- .MUeyyct, Zeki. Saat 13,30 G. Sn. Jı, 50.60 santim olunca ikinci çap:-yı ölmUştür. 
ş.an kocasıyla beraber getiriyor. 18 ray - Altıntuğ hakem Reşat, Ba- vurmaıı, sonra ne~t bUyUr ve lm. ııı 'Iircde Kurtuhı11 :mahallesinde 
:rnşındnkl oğlu t:ıyyare nıiihendisi bettin, Niha.t. Saııt 15.30 B~lkta.ş çanlar verir. En iyi tohum. mısırın ctım:n H:ıyıııllah Ita.rısı 28 yesm. 
olmak Oıcrcdir. 11 ~aşındaki ikiz I - Beykoz hakem SclemJ, l•'e'rl.

1 

orta tanelerinden olur. . O!ı. ::;chrfb3n Ak"Il !'iO YRJmda din
iki kızı l>lr mecnıua:ra ,nı:ınpervr• dun, Necdet. Bu humısta dnha fazla maluınat ı.L Joma<ıxz hlr ebe :kadın ta.ralın:fan 
ranc yazı]nr yaz.makin ıneşsuldür. , Şeref &tadındaki maı;lar tclıir e- ınak UıUyenıer, kazaları dahli.indeki do~'1U·tulur•ken knrnm<l::ıki çocuklı.ı, 
ler. ciilmiştir. ziraat muallimliklcrlndcn öğrenebilir. birlikte ölmiiltür. 

>• za:::wu • 

YAZAN: CLIFFORTD HOOI<. No:88 

Molbamı Amerika.ya, Meluıllm
ya gitmek ve orada Tro\'kl He sırf 
bu ölÜln şuaı riYayeıtleri için te .. 
maa etmekle itJıam ed.i§im, bek ~ 
lcdiğlm<len fazla mUtlı.lş oldu. Mol
hmm dudaktan bembeyaz kesil. 
mfştl. 

tgklden alıımis ,.e bUzülmü~ 
.:<Weri kan çan~ğuıa dönmli§tü. 
~iındi bu gözler hayret ve dehşet 
o'llnuttu. 

Birkaç defa kendi kendine mı. 
nldanır gibi : 

- Siz delia:ıtir.!.. Siz dell&niz! 
Diye honıurdandı. Fakat bunu 

!::'enim nasıl b!lebildiğfm onun 
oeh~etine gltınlı gibiyd:l. Bu hfssi. 
nj yenemiyoTdu. Molh.amın bu r;nr. 
kmlığr mü.etehzi bir tavırla sey - • 
rettfkten sonra gilldilm: 

- Molh9.m ! Görllyorsunuz kf 
ha}Tet ve dchı::ctinlzi gizlcmcy~ 
muvaffalt olamı>arısunuı!.. diye 

bıığJrdun. Çocukluk etmeyin! •• 
Herhalde, şunu b!.lmeliainlz ki, 
dUnya ve in3.."Ulltır Amcr!kn.dan dn 
h:ı. iyi götülebili~•orlal' ! Molha.m 
a.detıi. bir buhran hali geçirmiş. 
ti. 

Beni dinicıniy~ek kadar telaş 
içindeydi: 

- Hulyn! Hulya! .. diye mı
nldanmaya. devam elti. 

Siz Amerikalılar hep hulya pC. 
11indeginiz! ..• 

- Molham !. llulyu değill .. 
Dlinyanm c.n müUıif! olabilir bir 
hn.ldltatini y~kaladığnruı. eminim! 
sn ihHmnl ki öliim şualı maynlar 
\'eya d~niza.lh gemileri yapılabll 
ınesi if'ln veya bilmiyorum. lıer • 
t.aJde bu şua etrnfmtla bir rol oy. 
r.am.a.1< hcvesindı>sinh:! .. T~i ile 
temasa ginnek f{;in de benim gibi 
masum lı:r Amerikalı, ı ~ok par • 
'~~~ bir meharetle fı.let olarak kul• 

-www 

!anmaya muvaffak oldunuz: .. 
Benim bu hiddetle ve "iddetli 

bir istihza ile röylcdiğtm sözler 
Molhamı büsbütün çığırından çı -
karın~ gibiydi. YllzUme o itan 
tutmuş gözleriyle ve delice bir 
c!clışetıc lxıJcıyor, ve ı;!mdi, art ~ 
kendisini tut.amıyııra.k kendi dili
lı: kiifre !»k benziytın bir ııeyler 
1.omu.rdanrp dınııyordu. 

Arada gözlerini mllt.hiB bir Jdn. 
:e knı>~lırarak: 

- Maaum Amerikalı! .. M.nsum 
Amerikalı! 

Diye tekrarlıyordu. 
Fakat bu esrarengiz tekrar kcn 

<iisinl toparlamaya. muvaffol< ol • 
uu. 

Önilnde.ki \iski §işe&ni lıiddet. 
le itti. Ayağa kalktr. Ve gayet 
asabi bir halde: 

- Aziz dostum, dedi. Sizin il .. 
ha.mlarilUZ! anlryorum!. Beni o'. 
<luğumdan fazla esrarla ~evr"lıniR 
farzediyorsunuz: .. J'Atcn Anıe'"tkn 
lılar da. daima böy~dlrlcr! Bunu 
bilmez değilim! .. Hakiknll <Jalm<> 
clduğundan fazla heyecanlı gör -
mck istersiniz! .. Fa«at hfiJbir 7~· 
mnn da hakikati deği~tirebilml~ 
değilsiniz!.. Mademki hakkmıdn 
bu kadar bü:vtik §ilplıtler 1:.v.uyor .. 
r.unuz. siz-. tekrnr cd<>rim. bina 
Lir dostiu~c lütfu olarak getırdiğl. 

dzi z:ınncttiiim bu pnaııportu Yİ • 
~ıe nlımz! .. M'adcmki Amer:knyc. 
Amerikanın zarar.na bir adam gön 
dermek jetenıiyorsunuz ! ... 

Molhnmm Am{"rlimva herhalde 
ho~una gitme<li~nc, 'biz Amerl.ka. 
ldnn esrara t.apmakl:ı iUıam et • 
mesjne 'rağmen onan dünya için 
ihmal edilemiyc.-<:ek oldu:kça. mü -
hlm esrar peşinde olduğuna o ka· 
dar kani olmut;tum ki bir an ha • 
!tekakn pa.'Ylportu geri alrp nlmn· 
m:ıkta. terccldUt etUm. l<"akat dü. 
§-i.indilın ki eğer bu ada.mm hal•;. 
!!'.aten bnna verdiği hk-,ai bcnı ya. 
mltnuyorsa. p:wı..portu onuan al • 
..lUl.kla be}ki de bu adamın izini 
rAIDamiyle kaybel.ntiş, bu mUhim 
c..~arm büyUk bir anııhtal'DU c • 
ıtmden ka.çtrın.ş olaca.kt.mı. Halbu 
ki onun bcı:ılm P!l83.ll<>rtumla Ame~ 
likaya gitmesi Molh3mm daima 
hüviyetini be.na medyun olmas,r, o. 
:ıun bana bağlı btılunması demek
ti. Onun ic;in pasa.port.u geri al • 
makta hiçbir fa :-da görmedhrı. 

Fakat Molbamm da. doğrudan 
doğruya a.l!ıbsı bulunduğu anla _ 
:;ıl:ın bu §Ua mesdesi üzetindc, 
belki de müthi§ mes'uliyet kor -
kusundan, aorıuııa ika.dar ısrar ede• 
ğine 3üphem kalm~lı. 

O anda, ~·rldmm 6Ürnliyle. 1.ih. 
nimdcn, bir taraftan Molhamı A. 

Ha~yı :nkarak Roma lmpııra • 
torluğµnwı t<:nıC'llnl t.am olnml' otan 
Stpyoııun krn Komclyn ~ok fa7llrf il 
bir kn.dı.ndr. Illr toplantıd;' bUtUn lrn. 
dınlar en ıı.ğır müc"t'\ herlrrlnl tnlnn • 
13.rı:lr. Ona: "Scnlnt.ılcr '\errdo ~,, di. 
~ ıı ordular. Çocuki:ır:ını gr.Urttl; on. 
larr gc~terdl: 

- t~te benim mUrc\ht'rlerloı: .• 
DPıli. f'ıdlka l.' · dtı. bö)ID bir onı 

kıırı:ı• ın•Ja lmlsa~ ılı \'O bu OC\ıı.bı \"t'r. 
seydl pek ·' rrir.ılo olurdu. Annem' 
kudreti \'e şerefi her imaret '\O '" .. 

rııftr.n fı"tl'mdür. 

KADJRCAN KAF LI 

12,45 a3ans 18,00 şar~ı ve tUrkU 
ler. 13,3()-14,00 karı ık program Pi 
lS,00 program, saat ayarı 18,03 :ra: •l 
hcyeU JS,40 hnfif 80.lolar Pi. 19,00 ık 
tı .... t 11anU 19,lli <lana havalan Pi. J!l 
30 s:ı"'t ayım. nj:ıns 10,'G ld~r c Tılrl' 
mUziği ::o 1fi Radyo r;azctc .. ı 2 ~5 
koııma ve semailer 21,00 :.::lrn t tnl< 
,·ımı 21,1() temsil 22,00 nıdyo salon 
orkestrası 22,30 saat ayan, njnns 2Z 
45 mUzlk 22,55-23,00 kapanıg, 

Elli" ., a • • ...,. ::::';J 

merikaya kendi him:.ıyem altınsı 
sn.klatkcn bir taraft.ıı.n da onUll i k 
<infa isminden bahsettiSi vo öhUıl 
şuaı üzctindc ç:.ıhstığ:ru söyla..1ii,ı 
f;U milhendls füugu arayıp bul " 
mruııtı. en doğru b'r h:ı.rc!~et ı .... 
cağmı gerirlyordunı. 

Molha.m. aya!ttn, feci bir h.Jdc 
benim !:aranını bekliyor gibiydi. 

San derece hiddetleruni::ı oıdu~tı 
için yilzilmc bakmıyor, ltaşbrıııl 
fena halde çatın~. müthiı blr r-;cy. 
ler dtişüzıUyor gibi önüne bak1yor-
du . 

lki nda.m, biribirincien ffil?l1ıe r" 
den \"C'i birlbirini mıam cJ(>D ilci 
kıt'a, Avnıp:ı Ve Amerlkıı ıı;ib 
bir milddet kar~ı ka~zy:ı böy}('("C 
durduk. 

Nihn.ret ben henüz sulh taraf
tan olduğumu gösteren bir ~e~ 
le, Jc:i tatlıya bnğlıynrn!--: 

- Az:z"m Molham! dt<ilm. !""' 
zc danlmıyornm ! Her.ke !cer ' 
\•azifesini yapıyor!. Brn E.iz"' P" " 
port•ı hakikaten herhanrrl b.r t 
caret :fik1iyle getirmig ~,,,~ır • 
Ba t.nm miyle doctluğumu"t n 
iJ aretid"r! •. Neteklm dosflt <{ .. • 
zun yine devanmu çok •ı.ı r " 
rim !.. Pı:ı.ım.port vlne si7..de it 1 "'· 
Amcriknya gidip. r,itmemekle ele 
r.u nrıda bir Amerikalı knd hlir 
sünU.z!,., !Devamı vat' 
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J}dn~!'~ 1 

_ttJugunPJ 
:Odolu a;anaımn verdiği haber

e ,.... ~ tJtt~me bakr~ 

Çnrcilın sözleri 
Çö~ 8iia avam luımarumda 

OeYanatta bmunmuş, Jevazmı na. 
~ iM.UweMt wırırp.m avam 
~ 8lzcllH1ğbtl yapaca.. 
;;au ve h_,,, bıbineısl is:A.&armna 
heP9i1Uıı de kaman müzakereleri• 
~~-iştirak edeceğini bildirmi'.ttir. 
~vekil Dominyonlarm. ha1'p k:ı• 
birıeslnde temal edilmeleri mesc
Jcainden d.? baheedere.k şunlan 
~Yle.m tir: 

"Cenup Afrika cumhuriyeti ile 
I\anada im<li yapr!an uzlqmadan 
'tt>enınundur. A vust.raıyanın da 
harp kabinesinde temsil edilmek 
Ve Asyanm idaresinde söz söyle
~ hususqndaki 'teklifini kabul 
etut. 

BUWARLAR RUSLARLA 
J>ÖOt)SMEZLER 

Amerikanın Bulaaris~dMi - · 
ki elçiai ErH, gazetcciJere verdiği 
~ıem~te, hariciye nasın ~ule ra.. 
lJOru.nu vennek :icfn Vqtngtocada 
bulunduğunu aöylemiftir. E~iye 
:.,"Öre Bulgarist.an Ruslara o kadar 
lQl"aftardır kı Bulgar Jutalan AL 
lltanlarla bırükt. ~ek için 
Husyaya gönderildiği takdirde bu 
' ltalann kendi kendilerini boza• 
'"aklan mu Mkaktn-, Tarihte hio
l>ar zamm bu11ı*i1 kadar AJmu.. 
·ara kaıwı ıidcletll bir kin algut 
vilkselmemltdr. 

l'UNANl8TANDA G1ZLJl'~~F..N 
l'ENl ZELANDAI.11,AR 

Nevyoatsta ~ IGre 
Y11JlaDiınaDa Slladerlleıa mgi}is ee 
fer bey&U ~l Yeni Zelanda. 
lı milfr .. lerden biri Yugoslav~ 
ya seomittir. Bu mttfreze İngiliz 
kavvotleıtaJD YllDaniıltaıu tabliye 
eU.iğt ID"Bıda orada kalmJi, dağla. 
ra gislemafttJr. Bunlar Yugoelav. 
:4da IU raI Mllıa.Uoviçin kuvvet. 
laine Dıtllıaka karar vermişler ve 
~eri harekete geçerek Yunan• 
Jı kıla'V11Zlarm Yardımile nilıayet 
S1rp generali ile birleımeye mu
vaffaık olmuolardır. Kış mevsimı 
gwDeral MUtailoviçj.n ha.relrltma 
J1*ı1 ~ ş;..;ı: 
200 008 .._. • ~ generalin 
~ bir lnwvoti olduğu 
~. ... ~ 

Şaztt eepben.de Bovy.ı ~ 
vetlerlılln J19J>bğı mlUeadclid hU: 
';umlar ağır zayiatla PliakllrtW. 
~~~· Oıta kesimde bir dHpqaıı 
hırlıgı sanbnış, imha olunmuştur, 
BWueotcn ~elen haberlere &öre 
ii.kbahar taarruzu ışj daha §imdi-
den ıünün mest'lc&i olmugtur, 
h'Uhak ka Rusya k:ı.şmın her çev. 
reele ayni uıuaJuk1a devam etme. 
dilli bildirilmekteyse de §Uhat so-

1111.da cenup, mart orta1armda 
merkez kesimilıde bol p.r yağış. 
lan durmakta.dır. Halbl&i ~ 

rad k811ıınlade mart tomma haL 
ta nisan başma kadar soğuıkiu 
RiddetJai Jq•Jı!ıe'aza eder. Bu m. 
barla Alnıaıı başkumandanlıfmm 
keemide hava tartıarmm normal 
hale ~elmeetıd bekleyip beklcmı • 
\ eceftaf, UDnnnt bir taanıız enui.. 
m verip Vcnniyeceiinl yahut ev • 
,.el& cenup keef_,_ ... _ •ft~--

' ~ -.-rruza gc 

aA.wm janısı bftdlrlyor: . Leningraa cephesinde vukubul ~ 1 "b'd' altulda ..... yeni raclyo L!evant •taayonu 5 :nakt.:' taarruz Ve ınulta.bfl taarruz gÜ Ünç gı 1 ır 
........... ıf•nt B~ı ~-- itiba- lr..r bınbirfoi takip etmektedir Loadıa. 1 (A.A.) - Timea cue 
#- ren 37 M. 34 dalga UZUnluğu, yu_ :rel'ebbiia RuslatiJı ıindedi · 1.cai, ba§ıııakaleainl hava kuvveUerinlD 

Kwnkapıd& Selim~ ıı mı- :n:4t 8016 kiloeilıJ il&cıilıtlıea l<'mn. e "· tanzlmine ve tayyarenin c:Uter ılUUılar 
marada oturan 14 yqmda Dlkranika S:'.!. ve Avrupa için neıriyat vap Ruslar, Sw.eıbuı·aa ya.km bir Ja olan mUD&lebeUerino taba!a etmek 
admda bir g'eJIÇ ım, dUn y(:~eıtter mala ~e&ttır. Pranaa • ~~ ~oktada bu!\lnlnakta ve Viuına • tecHr. 
caddesinden gc "rken. şoför Alinin yaptlaCai negrlyat mahalh sanuc Smol<.>_?s!c !"Oluna ) aklaşmak için .B&§ınakalede deııiliyor k~: 
lduMIRdellt 40M nelal"llh ka_,..an 23 ten itibaren 40 dakika devam çok ugrasımaktndrr. Fikrimizce tayyare aayılaı·ının art,. 

~;. Jlf_..,_t '-L- h be Rualan ~ maaı ve ınUıterek hareketler için altında ka.Imıotrr. ~- • ..,...,.. ıınr a rtcr n sag ce.ııahı bu deııık 
Gellf kıa mUhtellf Yf!rleriadeıı ağır lı6ltenlııi, bir yerli ve i:>eyııehnJ _ Yo~una 120 kilometre yaktaı:ım...: tal1mlD isWu muharip servtaler anı. 

•e teb!lkelt surette yaraluu:n11e has • Jel bıasm hulbasmı, bir Fr&:lf$a ve t.ır. ımda daha &ıkı bir blrllk vücude ge • 
taneye kaldırılmııtır. Şofı::r yaJralan • ~rat.orluk k:ronij:lım '-tlva ede.. . l:loakovaıun ceı:ı.u.bwı<lıl Kurak tfrilmesine ;yardım edecekUr. Ba bir. 

oettır. A?ni zamanda A'Vnlpa.nm '"IVanada ılddetll muhuebelcr ce• lllc, meMlenin yegAne gerçek hal ça. 
ırltfbr. .kıal altındaki ınemlekctJerine reyan ediyor. Rusların bura.da rulnl te,kll etmektedir, şu anda ln. 

Dah.sua nefrlyat da bqhYtLcaktır. JnUvaf.faJayet kuanm~ olmaları giUz hava JruvveUerlle onunıa alO.ka. 
Tren J~rmadtın İnmM 

i.tiycn lıatlın 
Dlln Bakrrllöy<.len sıraeci.Ye ıeı • 

mektc olan banliyö treni, ~rla • 
ran iatu)'onun& geldiği sırada. ark• 
vııgonda buluııan "'0 yaıında Virjla 
admda bir Jnıdm tren durmadan in • 
mek l'.!tcm',. yere yuvarlannu"ltrr. 

Virjln t:\Caklarmdan ve b"llndcn 
ağır surette yaralanmı ., Hn•ckı ha11. 
tanesine kaldınlmı§tır. 

Ruıyaya maııe "~• 
giaderllmlyor ma 1 

(Baş tarıı.fı 1 ncide) 
nm ~ ba'6 ve kabil olduğu 
kadar çabuk te9\iz etmek husu • 
slD'Mhkı arzusu nekadşr fi• idetli 
ollll"lla olauD, Rmya, ~mcrikan 
~yiiıain imlinlarıaı ve gemiler. 
doki yer meaelcainin mahijetini L 
yiden iyiye bilmekteci r. 

.Amerika'! 9311ayıi, Rusla.r;n ye• 
m bir Alman t.aaıTwıuua mukave
noetlerini m~n Julmak üzere 
k&bil olduğu kadar gayrot sarfct. 
:aıı.ektedir. Ve Sovy tler birtiii, 
tabrr"1" edea nilpet dahilinde 
ffDd\ hihealne düten harp mal· 
semeaini ahna.ktadır. 

lyi haber alan ma.hfiller, Al
manların l{af'kas) a petrol kuyula. 
rı i tikam t e;ki mevtı erinde 
~ ._...ı .. lıMbea 
l>edtfltrhüsı bom._.ta oldujqaa 
emi~rler. Ba mMıfiller, bunun 
~ memnuniyet verici bir •etice 
oldufu kanaatini tqıyorlar. Dra, 
petrol )okluiu Ahnanyayı yeni 
t. cephe açmağa tetVik edecıet, 
yahut ilkbaharda g,ç~ seneki aı. 
çUde bir taarru itini &'Uçle1tinı • 
cektir. 

Çek<>&lovalrya. için Y&PITacak nı.uh.tenıeldir. dar olan eerviller ara.ııımd&kl rabıta 
ı~riya.t, 22.45 ten 23 e kadar 811• Ruslar u--t..oı b d belki de eski tereddtıtlerdell dolayı ge 

--ı Pof • in · ·~~ un ceııu un a iti kada kuvveUeıun ı. ı reeç:A .. r. onya ıç ma.lıalll sn. ~Uhtelif tnuva.ffakıyet.Jer k3san • ree r em.,Ur. fblrll. 
11.tlc 24 ten 24.15 e kadar neirlyat mışlardır. Rwı ıü aril ,.. AlJQ flnb:ı Ustun olmaktan Ziyade .,.,.. bir 
..-apılacaktır. Yunanistall •e Yugo- J\1Üllakaıi.t 1'atla~ .e ~ •eviyede bulunduğunu göırtften belir. 
slavyA için nı~~yat saatleri pek Ve katr!15lıkJıara ufra~ lardır tiler vardır. Bu.'lunla beraber, muht~ 
yllkmda tesblt edllecekttr. DUIJ • lif aervı.ıer arasında taüm.ler ile, kur 

Beyrut yeniden bUytlk müttefik BerUn, G CA.A.) - Alman piyade ID&Jlar &r&SlDda aulMıy mtıbadclelerile 
merkezi ol.ıımştur. Şam radyo lataa • nıütrczekırı, §ark ceph"sinln merkez ve kara, deaiz, hava kuvvetlcrin1zı bir 
yonurttm aeıl1' töretıl, 7 IUblat Cumtr kesiminde hllcumlanna devam ederek birlerinden ayn olarak barp yapma• 
teaı gantı Burlye C&rnlriırrelml Gc!nft'al IOll günlerde kar fırtınalllnna \e pclt larma naAn1 olacak bir imparatorluk 
KGlle ve Arap akademlai '-..-•-m §fddetıı aoğup ratmen dü·man ıaf mlldafaam )'Wcak :mektebi te.timile bir .....,........... larma gi • 
1111Suriıe yaprlncaktır. Bu radyo ıs rmete ve 10 mahalli l§gal t'. çok i§Jer batanıqtır. Her pye ~ 
tuyonu. 27 m. 50 dalga uzunlutu u: derek Sovyetıere ağır 'kayıplar ver • men birbirine tamamen batlı mUd& • 
zerinden ne§riyat yapacaktır. dirmeğe, kUlllycuı malzeme birçok laa servlalerl vtk:\lde veUrmek g•ve. 

top iğtl ' • ._ 
laat 12,30 da 18-1~ araaında lran. nam ctmcfc mu,•attak olmu~ alne varmcaya kadar yapııacak daha. 

larchr. • ıe 
lllCa, İngllfzee ve arapça haberler b~k ıey r varcıır. Tatbikat ah&nn 
ffrllectktir. Arapça neşriyat maııaııı Bu haberleri veren Boerısen Zeltung da hava, den~ Ye ~ geuelkunna7 
saatle 18.15 ve 21 arumda YllPfla • gazetesi, §Unları llAve ediyor: reillerı ekseri S&aıaıı harbi bir kül 
oalıtır. ,. Al~an piyadesinin taarruz .t'aa· hallnde ııeYlt ve klaro etınef4! prçl 

8uriyedc ilk deta olarak blr T&dyo 
ı.tasyonu nt~lyata bllşlıım~ olılcak • 
tıT. 

.:yetı, cephenin diier kesimlerin- ınuvaffalc oluyorlar .l8e de ltenllz mut 
de ~e. kuvvetli olmU§ ve ha.va kuv terek bir genelkurmayqı aıncut ol • 
vet.erıylc topçlµl.qn "ok .. 1 mamuı bugUn btraz ıtlUba; aaldlr. 
vard .. "' mucss r 
. mnmı gonnil3ttir. Havı.. sava.'\. 

Kan adada :.-;nd;::;~~~ıii~. ııov,..ı ...,,.,.. . Japon 
laltalla 70 tayyare t bl• .- . 

rap11ar or Cavaya yapılan e ıgı 
Hontreaı, , <A. A.> - Möhfm- 1 Japon taarruzları Tek.}o, 6 (A.A.> _ ımparatorıuıc 

lnat nazm Hove, Kanada makine umumı karargl!ır blldlrlyor: 
sanayij cn.stitüsünUn lknelik kon. Japon deniz tayyareleri. cava deni. 
feransında ı;öylcdiği bir nutukta, Rata,ıa, 6 (A .• \.) - Surıı.baya. Zinde h.angcang ada.lmın 60 mD cenu. 
Kanıı.danın Sovyetler Ri:rliğino ya ikinci Japon hücumu dün sa· bunda'~! bir dtıııman donanllldlllı t~ 
giinde 3 iane hcsabile Valantjn hah 20 avcı tayy~i ı·Cfaka.tindc q t etmi .. Ye Java Upl 6.610 tonluk bir 
:.lJi 20 ~onluk tanklar g~ndercUğf- 40 Japon bomba tayyal'eSi tata • ••'•enir ~ ~ ... 
ni söylemiştir. M. Hove, ııu eözlerl fmdan &aat 9.30 da yapıJmıetır. bm1Qk dıter bir ~vuör11 aaır haaa., 
il.\vc etmiştir: .MüttefHı: avcJlan hllvalanm111ar "' utrabmf, .Java Upl diler tv 1' 

Bu tankların i.stihsali arttınJ • ve düşmana SB\''86 açmışlardır. Ja. lemenk kruvaz«SrUnü tahrip etml§ '" 
maktadır. Kanada şimdi, haftada ron kayıplı1 ı hakkında biç tafsi ~ 70IO tomluk Kar'WelMad Wr Ameri • 
70 tayyare yapıyor. Kanada mil - iat yoktur. 3 mUtteftk tayyaresi kan kruvuörtlnü de keza tahrip •>- • 
hiaımatı, Havay ve Filipinler da.. kaybcdilmi.,tir. Şddr, homha.18f • ıemi§Ur. 
bil olmak tlzere dUnyanm bUtiin nuş ve mitralyaz ateşine tutul • Nihayet GOOO tonluk diter bir gemi 
cephelerinde kullanılmaktadır. muştur. Bomba.Janrı başlıca hedefi de batırılmııt.ıı'. Bu muharebede i'e 

1942 senesinde Kanadanın istih• ı llman ve deniz taialert oluu bu - ı Jemeak donanma•ı, hemen tam•....; 
sali 1941 den iki buçuk m.iııli faz- ralarda hasarlar vakuo. getirilml~ lQıba edllmifUr. Bir .Japon tanarnt 
~ olacaktır. tir. t.1irıanda yan~ c;Jkmrştır. taybodllml§tır. 

Tahir ile Zühre - ff.'1.)lr, baba! fOk mMlıule ....... 
ben bu derece Htffata l6)'dc lılı' ._ 

dei"Ubn. Mutlaka llenl -- ..._ 

Ey INthn, bEnl ylrin önllacle utu,. 
dınna, beni değeri çok ge\berden ti. 
mlclslzlencUrme. Tir geUyor, can &\, 
dl,Jor, ~ tun, bana ,..... 1ıir -. 

ı..a llltYIJet ftl'; kQ f elte 111111 lılt 
dfrUtme. ( 1) 

••• 
Cihanda bu gadnı zulmet yap.rken, 
Yapmak zlllettlr, gfilmek cbaayet. 

ABDULAH CEVDET 
••• 

Şiir, neare kabili talıvU olau,Jan 
naunac1ır. AHMET HAŞlK 

• •• 
Yalnız Abid olaydı lnaan, 
GörWUr m!Q'dla ...... üm.raa ~ 

ABDtl"LHAK HAK!D 
••• 

Korkarım ki, ..uı l'lllllla 11- ılu. 
tana aw eski ....,_..na .._-. 
• çarpdmıf lılr •-· ı 1 •11 ...... •Jkma• ........ ı - .,,. 
kadir .... ......... -1dınlmas, ... 
tqwıımu Mr .......,.._ s•n•ıı·; e lıeD. 
-an. 

GAZALİ 

••• 
...... -- ...... tu Ndakat .... 

lıl ..... TABStN NAHtt> 
••• 

8ndaııııe ....... .... ...... 
yerdla. Oklerllıe Jdlllıllılnl ~ -' 
sellltlnl kcQ'taa. Wcu.... ..,. .. ........................... .,. 
Taan, sll8 ..,..,.raa JE" ...._ 
............... 1131~ 

lılELAıfA~ 
••• 

Fakat .... ,, ....... "'*"'· --.. 
HAllDt1U.AB SUPllt 

••• 
...... mWıgm• MWDll9nıiır. 

ATA S0Zü ,.. 
Aldst ..• takat en taze ~alanlarla 

dütQa .. 
B1ın b17le lılllar otiftka lcacb ... 

ctblde. 
HO'SEYİN SUAD 

• •• 
Amlrllılia lılfbM-.ı ,...ı., IJWdnnan 

btitt\n ~....... a.tlfa4e et. 
mek, nokMnJarmr ikmal edlftk ona 

retlttlrmek ""' memleket ICln faydalı 
lılr 9119Ur lııallne ıcetlıwktlr. 

şOKRU KAYA 

••• 
o ....,. .kırgmnn ki IM'll. bllıım, 

&.-. ka'Hrale .. ~ 
HÜSEYİN StYRET ... 

Bayat. boak bir~ Ue&ldlr. 
Ya lio .. ~ J8llad da INmık 

... ----· :tBsJmır ••• 
Eıtl yok blr gDRl1 sevdi betmdl 

Kı9"ıUlll' keadl 

... 
ıöaltbD. 

·3ıümdela Jlae 
keDcll söallm. 

ştNASt 

\'&'Jfngtoo, 6 (A • .ı\.) - Sum· 
nc.r \'elı: beyanatta bul~rak Bir_ 
leştk Amcrikarun tlkbal:i::ırda Al • 
manlara karşı durmalc için Rus • 
lıı.nn mümkün mmeb~ fazla silah 
Yoll.amek mcacl<'~ini nazarı dlkkn.. 
tG almJe olduğunu bildirnıigUr. AM 
mcri'lıalılar tarafmd~n Sovyet 
Rueyaya gönderilen bUtUn vapur• :f azamı derecede harp malzeme 

e Yilltleıun!§le-ntir. 

Yar.an: lakeader J. iiertıelU 
-104-

AYwe lııtMdimdana ........ kUll 
ceJemrzdl. 1..alen ba konu,...aan Zllll 
re de daymut ... • rdea 1aee, ~ 

llter .............. 18tlfade edc-rek .... 
ııa.,.._ ceJa lltmek tbere mUIJllaCle 
iaU7ecek olanla, o laman kil.Ula had. 
dini MldlrecıekU. 

~valb ZWırmln" llir teJ'dea haberi 
yoktu. Bu taMllz lustıaim eter (Kan. 
~, ... b:allasr" .. yaptJtı ........ lı.k 
tmı büerdıır olsa3 dl, o da ellıettıe. 
lııu ....... fdlü l!Wkmda ııöyll71'()ek 
lllrkao ıııliis llalaWlh"dl. 

)"l fi!UndbU.., lıunn yerine ...._ A§&tıdaki kıt'a Neyzen Tevtlk'in. 
Tahlrin al ,.......... lledlye ebeydi.. dlr. Rusya Çan NlkoJa ll&kkmda eGy. 
lllz. ıtıplııe yok ki, tıOk llf'Vlneeekt&aa, ıemlftlr. İll§&d taribl 1830 o1&ll bu 
ZWanı bu llÖzlerl 8Öllerken, blr y-., kıt'a bUsnütefe'WUn cQ7.el bir &mlf. 

daa da 111d gerclanlrtr boynuna takı. dir: Ruaya ile Çin arasında 
bir anlatma 

iyt'N::'8• 6 (A.I\.) - Domel aJaıw 
kaynaktan haber alıyor· 

SovyeUer blrlltlnln o,.., ı.ıR- 0
.-1 .. 1.1 

maı lllllbe.d 1 .,,._ -· 
kt\nıe e eaı için Çaılkay,ek hU • 

R tile l>tr anlqıııa tnızaıanuştır 
verec~a, ~ ıntlhıınınat ve kam~on 
böl--'.;'A-- ıııeınleketın batı ılnıaı 

e-.a Çtkal'lJ~ llladen 
rinden Rueyaya aatı cevberle. 

1 Yapacaktır. 

Göring Almanyaya dönüyor 

Roma, 5 (A.A.) - Maretaı Gij 

ring Almıınyaya dönnıek Gzere & 
D!8dan a~tır. 1ılwı.oJinı bizaat 
gara gelmiş ve mareŞale Veda et
miştir. 

Wr - ytaUddl: 
- Gellyonım, dıadrcıtım ! mademki 

ballcım ernrelaalf •• ptmPmell obqaa. 
Ayııe koştu.. çok ıte\"11111 körD 

.ııoltanının t>lbl!'eslnl r;iydlrdl. Kendf!ll 
tt Dlf'rak1aa çatllyorclll. 

Acaba n6 vardi": 
Kutlleöla, inallı pco yar .. .neden 

oatırtmı,tr ~ 
Zlkh~, Ayşeyi'!: 

- &ea ., sel. dadlCltrm! 
Deadtü. \)çtl birlikte ZtlllrealR oda. 

Ulldan fllddar. 
Yolda •klerkea, ZW1reab1 lflae lıılr. 

deüire pnp bil' korka strdl ve ..... 
•mm kQ1atr11a J'&....,_ fıuWadl: 

Zühre ~arı llCYin!;, yv1 kre4dütle 
lıab :.ına odıwma 1ırı11. Ku~tfln 
lllr ııecllm marın11tı. ZWııreyl eönmoe: 

- Gel kısımı tledJ, wnı \o"llllltlıiz 
rahabı. etUm ama, ile >'&peyun T ba. 
balar, çoeuklal'ntı llCYI:> olcwanıak ıı:ın 
vakU ve :ı.aaa11 kollamaaıar ffp•- ·· 
ı~ :, anıma otur lıaka)'lllL. 

• ""'IJOY 

Zllhre bab1181nın dizini öperek )a. 
amdllld kolluğa oturdu. 

KntMttln sonla: 

- Seni iMi 91Ult~ ~ıttn fatırdıJnnr 
Wllyor ma.anl' 

- Ha~ll' llebıMııtua .• bllaai,J(Jruaa, 
- Hllld padkehıaın kızma Mr lacl 

yordu. 
Bu HOzl<'rden balıaııııun kı7~ Atıfıtl z:ılmti '-tmdaa Mıdl tmlda 

bUmlJ or dejildi. Fakat, t;ırası seJm.11 -· ... 
ken söylenıueal icap <'dalı 9Ö&lerl biç BuMa \'Uı111, •t.leldm, ..,...., pm, 
bir zan:un <·alracme.\ Pn Ztlhrenln sa • alam, .,.. 
k'n babasına karşı da ıtıma, ve mu., Dtlbl6-kber kut-.. lıaktun tıele'nl 
lıabbett kalmamı,tı. Hatf.ı\ bir gt\11 aa ey..., 
be8lnc: Tahtı ~'lari tenine döllmöş _.., 
"- Se\•dlj'lm hlr rrkrtı nehre atan Moekofmll 

balıadan artık ~rbamet ve eefkat 
beklemek budalalıktır!,, demekte. clt" 
('ek~t>nıitt i. 

Sultan Kutbctttn ku.uıın bu cilttU. 
al h°' gömıedl.. hld~ctlndm küplere 
Wnerek: 

- Demek ki bllA o çapkını MY17or. 
sun ! df'ıdi. Halbuki lııea, ölQmllnllNI 
1.onra Ollu -•tacıatınr MDQ'ordlml. 

- Onu öWa mil .aryol"MUI ..... ? qı.p geçmIYffeftnı bilmek lbmı • 
dır. Esas h~ Kafkasya olma- Konferam ve temıil 
sına göre harekAtın diler keaim-

- Aealıa IU'flktm _...... mı ça. 
tntt& ...... y.._ bu ..... ne Ue ltatlla 
Yere mı &ö*""6cıeldnp 

Aneaıa cıe-. u rmutne mey ... 
kabnadL. Kortdcmaa ıte ,..._ bir 
ıölce lfÖrün•o. 

gl.'nlanlık hediye verdltını dul duru. 
Balla dediler ki "111\-blr h8k ...... r, 
ktı.ma öylr kıymetli bir hedlyp ve~. 
ınt'Z. Halbokl ~im hazinem~ Hind 
pııdltaJlmın genlanhtmdan daba de • 

ğerll mUce\:hcrl •r \"Dr. Ben de bunla. 
rm en kıymetllıdnı sana ayırdım. 

- Elbette. Etinin her ~ aeltlr 

lıalddan.1ua kanuaa yem ol"1a. Ollua 

(1) Bu aözter, 1ranm bUyUk f&lrle. 
rtnden örtl'nbı bir rilbaiainln tercilme. 
aldlr. BütUn tUrlerindc, san'at ve de. 
hlamm zen;rfnllfinl ve ihtişamını ru. 
hunun samimiyet ve haaeaslyetUe bir. 
lcştıren Örfi, bu rUbai8inl MUm ,... 
ğinde, bir tarattan 61UmUn yaklaçtığı. 
nı ar.IJY&ll, diğer taraftan 4a engill. 
sinin geldltini gördtltQ zaman oku • 
mu!J \"e atzmdan çıkan aon söz ol. 
mll§tur. 1 erden ziyade ce11up cephesinde Şebremını llalkevtadea: 

b:ı.ı laması ihtimali kuvvetlidir 7-2-&42 cumarte.ı gUnU aaat 
K'n.fkasranm aruıhtarı halen AL 20,30 da Evlmlz tem.su gubelli taratın. 
manlann 60 kYometre yakınında dan (7annı Oıaıan .. fkl perde) 1n. 
tulunduk.lan Rost.of olarak kal. sazı aarrarı komedi • iki perde, tem. 
maktadır. ıu edilecek ve Dr. Nimet Ersöz: ıaro. 

Alman tayyareleri dUn cephe. tmdan aıJıhl bir konferans verilecek. 
n"n merkez kesiminde Sovyet ha. Ur. DaveUyeler ev idare memurluğun. 

dan alınır. 
V'l mevdanlarma hücum etmişler, ı------------
Yerde 9 tayyare tahrip etmi§ler. 
<lir. 

UBYU>A 
Alman ajaner general Rommel 

kuvvetlerinin Afrikada İngiliz 
kuvvetlerini Demeden ateye ka • 
()ar takibe devam ettiklerini bildir 
~tedir. ltalyan tebliği mihver 
kuvvetlerinin ~n 3500 
eaır aldJklarmr, 370 ıiucum araba-
~ 'topuıt aptedj;ldjğ!ni bil. 

UZAK ŞARKTA 

Japon tayyareıerı dtııı Rangon 
hava. meydanuıı ve tren l!!taayo
nunu bombalamqtır. Birçok yar. 
gmlar çr.kın-,tn'. Ka'tada harekat 
yapan Japonlar birçok noktala?'. 
can Salvan nehrini g~mitılerdlr~ 
Rangon tc!Jdz lstruıyonu ıuamu,. 
tur. Slngapurda topçu dlleJloau oi• 
maktadır. tngill7Jerin \'eni takvı .. 
se ald klan bildirl!ivor 

Ane: - .,. . ._ . ._.......,,_ laluı da bu ... Ue 

u~;:·· GaUba bizi bekllyor. 
eokalılıı. ~ ll•Nçah J'aalarma 

- VeUn'---•-· te kıztar... - .. _. efendhnlz bu 11Ut. 
~lat~r.Aeüa 

değf'rll bir .... :re ......... edettkln f 
A.>"1': 

- Bir teY bllınlyonız.. dl) e cevap 
veıdL 

Züllri', kataça"31 cÖ......_ pbl 
davranarak. )1lrldl. Ke~ru.t N-•. 
ran e.rl)ıf öaMıe ~hll ve ll"""8aı1ann 
bekle4UJI Ubt:l'lDl verdi. • 

Ay,e kapıds kaldı .• 

ZUhre •••un ~ dot.,_ yü. 
rUdü. 

"-"-çıılı uaakton kls KM ıW&Qordµ. 
Ku~Ula, kızını, ıertekttn 1'1r a.e. 

~i3c \'!'rıu~l' .b.·hancr.lfe 1;ajırmı5U. 

Ellııl yanrndakl çekmeceye uzattı: 
_ Al ?ıakornn ıu ıer._..lıfı .. 
Zühre cerd:rnıı;ı aldı. Bq, serçekt~ 

tol' dt>'°rrll bir dl7.I iri. inciden yapıl. 
nut gerdan1ıktı. 

_ Aman ballllcıtım, ben buna it\. 
)"lk mıyım'? 

DIJe"'k, >-ere liikli · \~bekl~·re 
mııhlUa bir ldetle boJ O.Jnu IMikel't'k, 
babaimm diZlDI Hptü. 

_ TetekkUr ederim • 
zWar~ bu atı.mlonlıktaıı -.ıç cıe • u. 

mulduj{u kadar · m"'nnn111 obnıınuıtı. 
l\ullwttln yan (Özle kızınıa JaUnl 

ktıdk t>dh ordu. 
_ ·«! o'! deell • lllod ~•tabnua 

kmıı-. vrrdlil prdııohMan ~ok claM 
\"f' dejcrll olüu bu hPdl. eın ma"balt• 
g, ı:mc:li rr.i: 

Ztlhre cesaret ıou:;tenli: 

celıe...Utlnl •Q.MeıedUer Mna. 
ZW.re aj'lamap lııatllMh. Talılrtll 

nerede ya,adı~r ııöylemek htemecU 
&deae: . ld 

- Sizi aldatmı•lar .......... ' d Yen, reızeıeıer o • 
., • --· edl ...... 

h'r ölmedi. o )&fly(lr. · 
- !'.len bun İstsnbul 5 (A • .\. ) - Bu Mbah 

.... u nered"n blll)ol'BunT s~t 3 U lR dakika 39 eaniye geçe 
- nuyamc1a ~Ördl\m '-1lo 

Bö • ı"ilerkez üssU lstanbulda.n 540 aı • 
rn:un!ylc snçnll'. rüyalara laa•ıyor metre metıafede bulunan tlddet;li-

- B . cc bir yer sarsmt·sı kaydedi~-
cnim rlı)alanm biçbl" za..,. tir Bundan evvel ayni ırıerkes 

ııaçma değildir, baba! Tun bana Mr j · · 1 biri t '-:-' 21 daldka 
*"'1 1... cıen ge en SAA wn 
~la mu um eık-r. Bt-n •ilah• 9eV(lli f gec:e ve dlferi de saat i tt 19 da-

nndan·m. Jtika "'e<'e iki hafif sannntr daha 
Kutbetttn baklayı •fundan ~duınln 1 ., 
- Ttllılrln Çöl Şeyhi tarafmdan k11r C\ muft,ur. 

tanldıtmı c!llYDadnn raı .._..1yonıunP AKHİSARDA ZEt..zEJ.BLER 
Ben ht>r ıteyl btUyonım. 

Ve Jöduını açaıak ..,_.: 
- llaltA ııcllla ,_le k~k Mw.11. 

tını bile bUlyorum. 
ZWı~ ~blrP.fllP._.• 

(De\·aını ur) 

~. ı <A. A..> - Bu gece 
lıl&&t 1 ile 6.30 arasuıda burada i• 
kJsi haflf. tlcUncilail ıicldet)I uc 
yer sarsmt,aı ohnımtur. Blrkaç ev .. 

1 ~e eheııunbetaiz haur vardı 
ınaan kaybı yoktur. 



HABER-!.ll'8J!l ~ 

1 
lstanbul Levazım Amirliğinden verilen askeri 

kıtaatı ilanları ~ 
-Aş•a•fI•d•a1 •yazı-•l•ı ın_e.va•mn-•p•az•a•rl.ık•l•a-e•k•sı•ıt-m:.>•lc•r•r •hlza:-l•a•n•.ı•da-•yaz-ıl•ı •gtln 1 I 1 Akf&m R~=g~r 

ve saatlerde Ge11bo1ucıa merkez satın aıma koıntsyonunda yap11acaktır mfl Esınce 
Tallple:iıı belli vakitte komisyona r • .n (788) yakında p ARA 
Cinsi lbale gün \'e 

Saati 
KO)IEDI KJS!MINDA 

Kiralık Odalar 
--<>--

,- 9 fOBA,T - !911 

Kuru fasulye 
Sade yağı 

Mlkdarı 

KOo 
60,000 
25.000 

'l'utan 
Lira 

16.SOOO 
46.250 

' ı2.2.942 15 
11.2.942 15 

Beyoğlu Halk Sinemcun 
BUGtl'N 

Matine 11 de, Gece 8 de 
J BUyUk Film Birden 

ı - Rns-.Japoa harbi, Ttırkoe eödll 
ı - Sevlıttlğtmlz Glbıler . .Janet Mak 

Donalt - Nel90D EcU 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıkllk ve Botun Ağrıları Derhal Keser 

TURKiYE iŞ BANK·ASI 
Küçük Tasarruf 

Hesaplan 
tM% tKRAMlYE PLANJ 

19U IK.KABl~t;t.EK.I 

1 adet 2000 Llrabk - 2000.- Lira 
1 • 1000 • - 8000.- • 
1 • 160 • - 1600.-

1 • DOCI • - 1600.- • 

10 • - • - 2500.- • 
'° .. 
ııo -

ıoo 

CKl 
• 
• 

- •OOO.- • 
- 2:SOO- • 

UŞU>ELER: ı Şubat, 4 

ttapa. t Atuto., ı IJdn, 

d&eıfrU~ 

~ --200 • -10 
- tıOıQQ..-. .. 

• - 2000.- • 

( Oa&etemlslD llllrblcl •yfUPlda 
kthk 1aamdald &arUl ~ kupO. 

Dile birlikte CÖDderlleoektlr.) 
J:\'U:Slll: TEKLlFLEIU, lŞ AKA 
llA, lŞ VERME, ALIM. SATIM 
sn .. ticari lll&b.lyetl balz olmıyan kil. 
ehil OAnlar parasız nctrolonor. 

Evlenme telrlillm: 

• Yq 30, boy 1, 75, kilo 76, orta 
tahsilli, M Ura ~lı devle~ mcmu. 
nı, aynca dıp.rda ev ve araz!Bl bulu. 
nan bir bay 16.22 ynşlarında, ~ara 

gözIU, orta ta.hsllll, balık etinde bir 
bayanla evıenmek iatemektedlr. (81. 
R. Ç,) remzine mUracaat • 132 t 

Aldınnız: 
• Boy 1,68, kilo 60, 28 yaşında CM. ELKAR) (Fransızca dersi) (Ş.ı 

kumral ,.e 60 lira maaşlı devlet tBcyaz gül) CZ4ran) (GW) (T. N.) 
memuru bir gc.nc: Evine ve eşine (Vatan 55) <M.K. 122) {Gut yaprağı) 
sadık ve evi olan hir bayanla evlen (A. 5) <F. K. M. 9) ! Snntı 
mek istemektedir. (Gülyaprağı) (B.Kuşbaks.n) (Yazar) (F.G.D) (H.N) 
remzine mektupla müracaat. (F.Z. 33) (O.P.K, 2072) (M.K.AJ 

• Yq 20, boy 1,72, kilo 70 esmer I lA.Ahmet) (O.K.) (Nadide) (Akta 
genlf omuzlu yakl§ıklı yükaek tahlJDL tay) (T,R.B.) (Mehmet 35) (G. Mlneı 
ne devam eden bir çi!Ulgi, n ba§ka (P.t. 2•> (S.B, 12) (Y. Akın) (Lemse 
da gellrl olan, bir de ihtiyar babam Y.) '(Denk) <Şevki Şen) (Bahar 
bulunan btr genç, 16.19 yll§larında te. ç:çeğl 1) (İ§ 45) (AkyQz) (İnclı 
mlz bir aileye mıµısup ilk okul taba!. (35 Aydoğan) (Göl) (Ümit) (Işık) 

ıJni blUrmlf bir bayanla evlenmek is. 1 (GUneyllnin denizcisi) (Ful) CO.S.) 
temektedlr. Fotoğrafla (A. S. Temiz tP.K. 14) (23 Munis) (N. 2S) 
kalb) remmne müracaat. _ 131 (Turgut) (Y.Ş.) (25 Sedef) 

Kız hafiyeye doğru •başını çevir. 
diği z..ıma.n bu çehrenin ifade ctü
ğ, derin teessür Puvaronun hay • 
ret ve dikkatini çekmekte geç kaL 
madı. Lilkaydi, herkese :meydan c. 
kuya.n ca.nlılığı ve gözlerind~i ~ 
fer alevi genç kızın çehresinden 
~.linmi ti. Puvııro yaklaştı: 

- .Bonsuar matmazel .• 
- Bonsuar mösyö Puva.ro. 
Kız A~E;k:n ve bi'raz mütcred • 

r.;ddi. Nihayet: 
- Beni bumd.:ı gördüğün.üze 

ı;a.şryonnmuz? değil mi, diye sor • 
du. 

- emm ohm p§nıaktan ziyade 
t:UtcCSBlr oldum. 

- llüteeesir DJi oldunuz 7 Ni • 

': n, bcnlın içUı mi? 
- }::Vet matmazel. Çür.ı:u siz 

tehlikeli bir hayR.t seçtiniz ve bu 
li'i.zi felakete 8\irükliyebllir. 

- Nastl. na..cql? .. 

- Sizi emniyet mmtakasma 
bağhyan ipleri kopa:rdmız, Geri 
dönmek kuvvetini kend:nizde bu. 
labilcceık misiniz? 

Jakelin dö Belfor yavaş yavaş 

kon.uşmağa başladı: 
- Evet, de<ii. Doğru söyl'tiyor. 

Runuz. 
Ve başını arkaya doğru atarak 

1l5ve etti: 
- Nihayet he"rk•s keneli mu • 

kadderatma uymalıd:r. 
. - Mltltııddcratına evet, fakat 

fötiraetanna. değil. 
Puva.ro ilk uykus-.ı arasında duy 

duğu bir fıaıltı ile uyandı. l{anu;.• 
rnnın Penceresi altında Slmon 
Doyl karıama şeliıleden hareket • 
teri srrns·nda eöylcdfği cl>zleri tek 
rs.r ediyordu. 

- Sevgilim, simdi a"rbk sonu
na kadar gitmeli ve ona meydan 
okumalı, kafa tutmalry:z .. 

Puva.ro da: ''Evet, artık sonu. 

lcabmda Günde 3 Kate Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan Israrla lıteyiniz. 
1 - Kalpazanlar Çekel. 

• iLAN .. 
Sümerbank Umum Müdürlüğünden: · 

Neoredllmiş olan 200 ve K. 267 No. ıu kararnameler ve İktisat Ve. 
kAletı tamimi mucibince bUtlln memleket dalillinde mevcut yapaklar için 
Ziraat Bankası Şube ve ajanlarına ve bunların buJunmadıklan yerlerde 
kaymakamlıklara \"erilecek beyannamelere dahil yapaklann Ankarada 
Yeni§ehirde lamet Pqa caddealnde 15 No. ıu SUmer Bank İplik ve do 
kuma Fabrikaları mUeuesesi yapak mubayaa ekipleri tarafından, be 
yannameler mmtaka itibarile bir aıraya tabi tutularak, sıralan ge•dtkçe 
B§ağıaakl Tıcaret Veklletı fiat ve p.rUarile satın alınacağı alAkadarlara 
bildirilir. 

Yapafm cinsi 

Mııhalllade mü· Borsa ve taıa°nbulda 
bayaa kilo Jla&ı 

Kurut 
mUbeyaa kilo flatı 

Kwut 

1) Kirli Merinos 170 170 
2) Klrii yarımkan l:SO UO 
S) Merinos kuzu 180 180 

•> Trakya mallan 71 81 
15) Tip Trakya 11 76 
6) İzmir 18 '18 

~~~ 8"I u 
8) İnce Anadolu 87 'n 
9) Kaba Anadolu 8J/P 88 

10) İnce Şark malı 87 '18 
11) Kaba Şark malı a 18 
12) Erzurum kızıl 8"I '16 
13) Erzurum beyaz e5 'il 
14) Van beyaz IS '11 
115) Karayaka ve KoÇ 18 it 
16) Deri malları alt olduğu chıs1n % 5. no~ abmr. 
17) Be8i malları alt olduğu ctnain flaWe almD". 
18) Normalden yUkaek randımanlı yapakl&rın beher randımanı &f&lı-

dakl fiaUarla almır. ' 
Kanıt 

& - ~· mallan 1.6'1 
'llı-!ftb~ ı.-

c - İzmir ı.ss 
d - Aydmh J,31 
e - Anadolu ince ft kaba ı,aa 

f - Şark fıloe ve kaba l,31 
g - Erzurum kızıl 1,4.1 
h - Erzurum Te Van beyaz l,fıl 
1 - Karak&ıe .,.. koç ı,u 

19) Gömlek halinde olmayan aşafıdakl malln:'lll beher randımanı qa. 
ğıdakl naUarla almır. 

a - Kaaapba§l (ince) 1JIO 
b - Kaaapbqı (kaba) 1,08 

c - Kuzu ve gl1z ylbıll Cince> ı,ao 

d - Kuzu ve gl1z ytlntı (Kaba) ı,ıo 

20) Yapaklarda bulunabllecek parça, deri, keçe, koç, rttrak, çakıldaR 
rutubet ve güve gibi maddelerin toieranalan ve bunlar için yapılaca!· 

~cnzııa.uar apğıda göst.erilıni§Ur. 

a - Parça: % 8 nisbetlne kadar esas malla birlikte kabuJ olunur 
Bu nlabetten fazlası esas mal fiatmın % 25 noksanile almır. 

b - Dert malı: Esas malla birlikte gelen dert mallan bu mal fla 
• .nın % 15 nokaanlyle alınır. 

c - Keçe: Eaas malla birlikte % 3 çe kadar kabul edlllr. Fulas: 
saa mal flatından kUoda 8 kuruş tenzHAtıa &lmır. 

d - Pıtraklı: % (3) çe kadar .sıvama prtraklı mal kabul olunur 
Bu nlabetten fazla sıvama pıtraklı mallar esas mal tlatmdan kiloda 10 
·mruı:ı nokaanlle almır. 

e - Koç: Eaaa mal Ue birlikte % (3) çe kadar kabul edilir. Faz. 
'llBI yukandakl 15 inci maddede yazılı flatıa alınır. 

f - Gllvell mal alınmaz. 
g - Çakıldak: Esas malla birlikte % f3) çe kadar kabul olunur ve 

ıu nlabetten fazlaaı daradan tenziJ edtllr. 
h - Dfğer yabancı maddeler: Azami % (1) re kadar kabul edilir. 

•azlnaı. daradan tenzil olunur. 
i - Rutubet: Normal olacaktır. 
j - Çuval: Çuvallı mUbayaalarda çuvaı darası % 2 5 nlııbctlnl ap· 

mnz. Bu nlsbctten fazlası daradan ten.zll olunur. 
MK 

na .kadar gitmeliyiz ... ,, diye dii.,.czfuı 
cü. Fakat rnhatr öa. bozulmuştu. 

İMZALAR 
Ertcei ıw:ı.bah Karnalc gemisi yi. 

ne nehir Uzerinde kaymakta de • 
\'nm ediyordu. Manzara eskisi ka.
d.P.r vahşi değildi. HattA hurm:ı a• 
ğP.çlann~ ve dilzlüklerc bile rasla
nryordu. 

Dekorun de~mesi yolcuları 
olzli Ve knrnnlık bir Sıkıntıdan 
~ul'tarnuş gibiydi. Timin sanki S!• 

kmtısı gc~.m=şti. Rmali daha :ız 
rrıUteeseir. Linet de :ıdetıi neşeli 
gözüküyordu. 

Andrev Penington, Llnete di . 
yordu iki: 

- Balayı SCYtlhatinfa sira.Smdıı 
size i'ten bahsetme« bflme:rn doğ. 
ru olur mu? Fakat müstacelen 
halli 18.zımgelen birkaç meeele var. 
Bugünlerin sizden bazı ves'ikalan 
imzalamanızı rica edeceğim. 

- Bugünlerde olacağına 31mdi 
o 'lsa olmaz mı? 

AndrC'V Penington etrafına ba ~ 
k'Jldı; bulundu":clan yer tenha idi. 
M. Fcrgson kUçük bir masa.ya o • 
tunnuş 'bira ~yordu. 

i -+ı ee•w; • m••• 
Biraz ilerde oturan Puvaro da 

önilnde açılan manzaranın seyr!nc 
dalmıştı., Bqka bir kôşede Madam 
Von Şvyler Mrsrr hakkında.ki bir 
kitabı okumaılda meşguldil. 

Andrev Penlngton etrafın mü 
sait olduğunu görimoe: 

- Öyle ise hay hay .. , 
Dedi 14c salondan çııktr. Linet 

ile Simon birbirlerJne bakara« gU. 
ıü.,ttiler. 

- İyisin değil mi sevgilim? 
- Hem de pek iyi sevgilim .. 

Garip değ'I mi ııJ.mdiden kendimi 
daha az sinirli hissediyorum. 

Simon ina.nnw, bir tavırla: 

- Aferin, dedi. İşle böyle ol • 
malt. 

Az sonra Penln.gton elinde ge. 
yet Silk yazılarla dolu bir y:-ğm kA. 
ğıt olduğu halde geldi. Vnet: 

- Aırum yarabbi, diye bağırdı. 
Bu kağıHaıın hepsini imzalaya ~ 
caık mıyım? 

Andrev Perıfngton af diledj: 
- Size bir ncvt fskence yaptı. 

i!rmı bil'yonım .. fakat buna m~ 
burum, çünkü işlerinizi kati bir şc. 

• 

Şirketi Hayriyeden 
Hissedarlar Umumi Heyetinin Toplantısı 

Hlszedarlar Umuml Hey'eU 1942 yılı Kartmm Yedlncl Cumartesi 
gUnU ııaat (10) onda Şl:-ketln Galata'da Fermenecller'de ld.in merkezı 

idaresinde s:.ıreti !diyede içtimaa davet olunur. lşbu toplantıya Elli ve 
daha ziyade hlsae sahibi olan hlssedartar fşt!rak ederler ve rey aahibı 

:>!urlar. 

Ruznamei Mijzakerat 
ı - 1911 .!!<.'nesi hisabat1 hakkında İdare Meclisi ve Murakıp rapor 

lannı:n okunma.sı ve MezltOr hesapların tasdiki ile İdare Meclisinin,;; 

ibrası. •~·· 
2 - Mllddetleri biten Azalarm yerlerine tı.za seçilmesi. 
3 - Nizamname! dahl!lnin Ahiren tadil edilen 30 uncu maddesl mu 

clbince İdare Mecll!ıi huzur Ucrctınln tayini miktarı. t 
• - Mllddctlcrf biten muraklplerin yerlcrlno rnuraklp seçllmeSi H' 

Ucretıerinfn t&)i.ni. ' 

, ................................. . 
'flrlıiye Cambarlyetl 

'ZiRAAT BANKASI 
&oraJuı ıarfbl: 11188. - Senaa7eıd: ıooo.000.000 l'ttrk Llrul. 

Şube ve Ajani adedi: 265. 
Zirai oe ticari her nevi banka muameleleri. 

Para blriktlreıılere 2'.800 ura Ur:ram!ye Yeriyor. 

uraat Banlrumda lrumb&raJJ " ihbarım tasarruf besapıarmaa en u 
60 liruı bulunanlara eenede t defa çekilecek kur'a ile ap.gıdald 

ol&Da gOre tkramlye dağttılacllktrr. 

• • 50CI • • • "oa • • • t60 • .. . 100 • 
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1,000 

ı.ooo 
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110 
110 
180 
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t.800 • 
4,AtOO • 

ıuoo • 

OlKKA'I . Heııaplannılakt paralar bir 'ene içinde l50 ltradao qağı 
dllJmlyenıere ~kramlye c;ıktığı takdirde % 20 faz!ııstyıe vertlecektlr. 

Keşldeler: ıı Mart. 11 Ha7.lran, 1l Eyını 11 Blrlnclkt\nun tarthle • 

rtnııt va pııır 1 
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kilde intiz"ma ı:dunalc. istiyorum, 
derli. Evve t:ı. beşinci cadde{ ~lti 
gayrin:::n:CulünüzUn kira m\clm\•e • 
lc:i va•. Sonrıı. ga.rpta.kl arazi1erin 
ferarratlne mütepllfilt işler, .., . 

Ve And ev Perungtcn evrc!:ı 
e:ra'ryarai!( korınşmaya devam e•· 
ti. f-l:."'l::.:t c"ni:rordu. O sırada Fi.·. 
vcrtcye c:rk"n ır.erdivenin knll sı 
bir<t'cı öire nçtldı ve aralr!:ta fö.~. 
~·ö Fontrc:ı gözüktü, rnlonu cbllj!n 
b;r rı. .. '\.ZSJ"la göztlen ger.irdi, biıkaç 
aJ:m :ıcrledi ve r-onra Herg-ül Pr
y~.ronun y:ın:nrh d~:n:p nehrin rrın 
vi m.ılıır.:u "'-~yre d!ıldı. 

Andr~v Pcnin~n, Lhı:tin önü. 
ne bir ~.ğıt a~IR: 

- Bu.re)', imzalayınız., 
Di"ordu. Linet vesikayı gözden 

ızcçfr<li, bl:inci sayfayı: <:ev'rdi ve 
Pcningt'°n tarafmrlan vanma bmı. 
kılan stiloyu alıp mız.'.ıyı bastı. 

Peningto:1, noter t,enedini geri 
S<"kti ve bir ~01msmı uzatt;, 

- Bu da. ferağ muamel~sinden 
ibarettir, c:tumsğa bile değmez. 

D~dl. fa:tut bı:r.:ı. "rağmen Linet 
~ıda şöyle aüraUe bir göz gez • 

dirdi, Penington başka bir vesika 
chha t<Zattı, Linet bu defa bu ~ 
ğtdı dük:ıUe tetkik etti. Andrev 
müdahnlc etti: 

- Bunlar her bakımdan tamam . 
Enteresan bir şey de değil ... dedi. 

Simon ikinci bir defa esniyerek 
söze karıştı: 

- Sevgilim, :ıcatıtlan teker U
ker inceleyip .imzalayaca-1t değilsin 
ya! .• 

- İmzalamadan evvel dalına 
bir defa okurum .. babam bana bU 
proruıip! telkin etmieti. Bir memur 
bir senedi tanzim ederken dalına 
-ıldan:ı;bllir. 

Penington kahkahayı bastı: 
- Doğrusu, dedi s!z şayanı baY 

ret derecede işten anlıya:ı bir ka .. 
dmsınız.. ..... 

Sünon da. gülerek söze karı~tı: 
- Ben herkese itimat etmeğe 

mtıtemayilim, dedi. Demek ki bir 
iş adamı olacak yaratılışta <leğ:illrtl 
Bana ne verilirse imzalarım oıur 
biter .. böylesi çok daha sade ~c 
çak daha basit de[İil mi? 

(Devamı ur) 


