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Yazan: Hüseyin Cahit Yalçın Kasa~lar bugün Fiyat Murakabe 
komısyonuna müracaat ederek 

dileklerini anlatacaklar 

Muharebe 
şiddetle 

devamedıyor Rusya ıle tam bir işbirliği 
'vet, her 6t'Y oluyor. Jtaıya.nla· 

nu HabeşUJcre acıdıklannı bile 
görüyoruz. Bunu Jlabef:ista.na kar
§1 üç dbrt senelik bir istila lınrt>
kctinden dolayı bir pi~manhk \ 'e 
fll:ı.hcubiyet eseri zannetmeyiniz. 
Onlar Jfab Ulerin lmdild haline 

SJngapur, 9 (A. A.) - Röyter: V8 yardım yapılmaltdtr 
Rcmnen hHdlriliyor: 1 Brktoı, U (A.A.) - Eski Moekova 

Ja~nla~', Singnpur adası!1m .. ~- bUyük elçisi sır Stattord Krips, bu. 
tı se.hıllcrme pazar geceeı külli. ' gUn burada söylediği bir nutukta, ez.. 
yetti kuvvetler ç.ı:karnuşlardır. Mu • cumı deml§tir ki· 

acıyOl'Jar ! • 

latRnbulun et derdi §imdiye kadar 
göriltmeml§ bir safhaya ginnt,ştlr. Ko. 
yuncutar, celepler ve onlar namllla. 
hareket eden koyuncuların kend\lertı:ıc 
veıil~n kllr haddine kanaat etmeme 
!eri, toptancıların dalma besili hay ~ 
van almak lstemeleri, kasapların lae 

fiyat nıuraka.be bürosunun takfbatm. 
dan Çekinerek, faturasr7. ııatıp. yanq. 
mamaları buglliı]{u et darlığını doğur. 

harebe devam etmektedir. 1 Et:r mllttetikl~r. Rusyayıı ellerin.. 
Singapur. 9 (A. A.) - RCl'llllen den gelen bUUln yardımı yapacak o. 

hlldl~<! göre, J&Ponlnr dil~ 1 lurınraa Almanıarm gelecek senenin 
gece Sin.ga.pur adasının garp sah!• en goç bu devresinde mağUlp edilme. 
liodc birçok noktalara asker çıkar lert ihtimali çok kuvvetlidir. Ş&lıBan 

Ua~ ülkesi öldükt.cn sonra d f· 
tilaıeıı ımna mazhar oldu. }:;cne-
bi diyarlarda gurbet ncrsı lı;inde 
Y• ·ıyan Halle Selfı.siye tooar 
lncınleketine ka\'U§tu, tahtınn 
r•ktJ. llabcl1in ı tlldllll tn~ilte~ 
fflratındnn tanındı. 1ca.p eden teş. 
''ilAtr temJn edecek lwla.r btr pa
l'a ikraz edilmesine 1ng1Jt.ere n.• 
tı oldu. Pnbcşlst.ıın 1talyıınla.rın 
~tıklan yaral:ı.n sararak nihayet 
5aldn \'e normal bir Jıayat sürmek 
hrıkfınlannı elde etti. İşte İtal. 
Yanlar Habcşlstruı ta.rlhinin böyle 
bir afhasrnda llabeşlilero acrmak 
ihtiya<'mı duydular \ "C bunu yaz
nıaı, ce a.rctini bile gösterdiler! 

il Giomale d'ltalla, HnbeŞi tan
la fnglltcre anısındaki nıılaşma• 
elan bahsettiği ırndn diyor ki: 

''lngillzler ~i.<ofaruı bir elle 
verdiklerini diğer elleriJe gQri a.1-
m ktadırlıı.r. 1ngllizlcr H.ıı:V-şlsta . 
nı btlklile kavuşturduklarını 
yaygaralarla dilnyaya ilin eder
ken, diğer taraftan zal'alh Neca.'1i 
Ue imz.nlndıldan anla..sma ile Ha
beş Lt>tlklfilint yok etmektedirler. 
Bu ani maya göre, lfabeş ordu u 
İngilizler tarafından ten iM edile
cek -uı Habesistıuıda İngiliz . mu. 
hafızlan bulunacaktır. Dünyaruıı 
hımld mU takll hUkfunetl ,·ardır 
ki ordusunu başka bir ı1e\'lcte ten
sik ettirsin \'e memleket dahillı:.• 
de yabancı devlet askerlerini mu. 
harız olarak bulundurısun? 

Bu mukavele ilahesi tanı da 
İrak ,.e Suriye gibj köl; bir mil
let haline koynınktadır. Fakat Ha
beşlilerin memnun olma'b.rını ic::ı.p 
cttlı-ecek bir nokta \lU'!ia o da bu 
mukavelenin ı;ıok kısa ömürlü ot• 
masıdır. Çünl..11 Ual>C§istaıı pek 
Y&lnn bir iltldc tekmr halyo.ya 
ka \'U ncn.ktı r.,, • • 
~ llu snbrltın yn bizim uydurdu.. 
Kıunu7.a., ye. bir karikat.ür gıızete 
Binden na'klett iğbnı~ ihti 

1 
• • _,.._ 1 t 1 

• ma , er-
"'VK ıı crs nı:ı. :Pııkatı, temin ede
rim ki 11 Olomale d'ha.lla'«la çı
kan makaleden hulı1sa edilmiştir 
\e lacar radyosunun IWlc:ırea 
neşriyatından alınmıştır. M11earıa.. 

· mı h.alya.olnn tehzil için bir ıı.la.y 
uydurdukbrnı!ı. ihtimal \"erilemez.. 
Eğer ıtaJynnlar propagruıda 

saJıa...,ında gösterdikleri cesareti 
a.o;kıerllk sa.hasında da gösterebil.. 
selerdJ dllnynyı fethedcrlcrdl. {,'ün 
kU yukn.rfd fıkrayı yaza.bilmek 
için hakiks.ten mJsU göriilnıemiş 
derecede bir cesarete lllzum var
dır 1 DüşünlloUz bir kere, Ha.beşli 
lerc yaJ,mdn tdrmr 1ıaJ:vanlara 
ka,,tc;noıılc mrz diye mUjd~ vere
bilmek lc;ln, in anda neler olm.nlı
dır, yahut neler olmamalıdır! Aca. 
ba Hab<>şısta.n ltnlyayn. lawu:;tu~ 
:ı:ııman mı müstakil olncnktır• 

lngillzler blr cJlerlyle \'erilikte. 
rJnl iibtlr elleriyle n.lıyorl 
tt" t 1 annı<ı, 
ırnz e m Yelim, rıekı diye1im. F;. 

kat İtalynnlar bir elleriyle hlçb' 
Şey vermeden. diğer ('lJerlyle 11:: 
beslllerlnld ~~ün \'annı YOb'Unu, 
ronınt a lıuc ya 1 DUnyanm 
müthiş haksızlığmı, zerre kad:ı~ 
merhamet duymadan Habe':ilUere 
tatbik eden ttnlynnlarm ~lmcll on
lara ac.rr A"Öriinmeleri hatırlardan 
çı1muyncn.k bJr olnydır. 

Sabun lngilterede vesikaya 
tabi tutuluyor 

l..ondnı, 9 (A;oA.) - Sabunun muh. 
telif nevileri o §Ubaltan iUbaren bazı 
lsttsııaJarıa vesika usulllnc tabi tutu. 
lacaktır. Adam başına hııftadan haf. 
taya verilecek adi sabun mlktnn 4 ons 
Yani 12 gr. tuvalet sabunu ve diğer 
nevı Mbunlar 3 ons olacaktır. 

Resmen haber verildiğine göre, bU 
ledtıı.ıta .ebcbl stok yokluğu de~. 
1."Ytlnyağ •as3rruru ve tıcsret vapur. 
tannda yağlı yiyecek maddeleri için 
daha fazla yer ayırmak endi§e&dir. 

• ,evyork taymıs 
diyor ki: 

Amerika 
Yunanistana 

1 yiyecek 

maktadır. , 

Üç gtindenbert nıezb&h&da koyun ya 
hiç kesUmeıni§ Yllhut ancak ha.atane 
ve mUtcahhJ.tıer ihtiyacına yetecek ka 
dar kest.ıml§tır. Bundan dolayı btr çok 
ka.aapıarda et bulunamamııtır Bölge 
iqe mUdUrlüğü bu aabalı bllba~ et 
iıı üzerinde meıgul olmll§tur. BugUn 
mezbahada 2000 kadar koyunun kesll. 
meal terntn olunm\lltur. Fakat et me. 
selesi bltml§ detlldlr. 

!lllflardır. Tafsil.At yoktur. . . 
\ 'I · 9 ( ) _ B B C. ben ou kan&&tteyım ki, gelecekteki ha 
J '

1
• A. A, .. ·. · · roket tarzmuzı açıkça ta)1n etmek, 

• &pOn . topçusu diin Singapur a.. harbi kazanmak husu.sunda hayatı bir 
aamıun ŞUna} .kmmmı bombardı • 
• .,a~ tın· ti B -•·t d · .,_ AmU te§kil eder. Harpten sonra btr • 
• ._.. e ıs r. uredUA enız .._ ' .. 
sü kısmen boge.}tt!.nu.ş büyiHc sa• !eşik Amerika lle oncedcn isti§are et. 
b'h dok bat.rrıJ:rn: ' meden beynelmilel imar hususunda ta.. 

<De:; s ünr.iıdel 1 (De\'amı S üncüde) 

ı göndermelidir 

K&aaplar cemiyetinden bir heyet fi. 
yat murakabe komisyonunun per§em. 
be gilnU yaptığı içtimada dlnll'nmek 
üzere müracaat et:rntı fakat komlsyou 
bu mUra.caatı kabut etnıemt,ştı. Kasap 
lar bugUn öğleden 80Dra da komlıryo. 
na gelecek ve dileklerini anıataca.k • 
lardır. 

General 
I<.ar mona 

ikinci defa Portekiz 
cumhurreisli ~ine 

seçildi 
Lb:bon, 9 (A. ~\.) - Cumhuttel.. 
si intihabı için rey verme isi, he. 
ııüz tamamlamn3.1Il.ıştır. Bınıunla 
beraber dab.iliye na.zırbğmca tes -
bit edilen raka.m.lara göre, gene • 
ral Karmona, bütün memleket da.. 
bilinde reylerin hem~n tama.mmr 
!uı.zannuştır, Netekim, 651.170 sc.· 
çicklen 591.627 si yani yüzde 82.8 i 
şimdiki cumhurreimne rey venni§
tlr. 

Bir Fransız gazetesinin 
Yazın: 

F,.ansaqa 
Layık olduğu mev
kii vermek ıazımdır 1 

Vlı:ıı, 9 (A.A,) - Lyonda çıkan 
~an ga.zc~sı YtıZdığı bir makalede 
~~~ ki: "llkbıı.har seterler! ba§layın. 
rumac; dıeğlıse batida harbin kesin du. 
yeni 

1
g receEı anltl§ılıyor. Her millet 

bun zamda kcndtıııne dU~esini hak 
lı lduğu rnevktı ele geçirmek isti 
yor. Bu nızaın bUtUn nııııeuere IA.yık 
olduğu yeri vermek olabillr Fra.n.,a 
nm artık dış alyruıatı olın. · 

ıyacaıtmı 
zannetmek hatadır, Fransa Uğradığı 
felAkctte _de birçok dostluklar bakı Kal 
llU§lır. Fransaya lA.yııc olduğu ınevku 
ve~k IAzımdır • ., 

Odun ve kömür 
geliyor 

(l'aıısı 3 üncüde) 

Türkiye Yunaniıtana yiye. 
celc dağıtma için en iyi 

mevkidedir 

Nevyork, 9 (A, A.) - Nev. 
Y<>l'k TaymiB yazdığı bir makale. 
r.e diyor ki: ''Aç kalan Yunanis
tr.na :yiyecek gönderilmesi laz•m• 
dır . .Amerika böyle bir Şeye JuJ.,. 
rar vermeseydi hariciye mUstcşa. 
n Vela bunu bildb-mezdi. Tiiıili • 
ye, Yunarustana yiyecek rlağrtm.a.k 
iı:ln en iyi me\iddedir. 

İtalyanların ne kadar kof olduk_ 
!armı bize Yunanlılar gösterdiler. 
Onlara minnettarız. Yunanlılar Al 
mnn bombalarmdan ziyade açlık
tan ölüyorlar. Bu, çok elemlidir. 
A vrupada multavemetleri aya:kta 
t u trnnk 18.znndtr ... 

• 
ıran Şahı 

Iran - Amerikan müna
sebetlerinin takviye 
edileceğini •Öylüyor 

Lonclra, 9 (A.A.) - B.B.O: 
lran şahı dUn matbuat konteranam. 

da İngiltere ve Sovyet Rusya ile aon 
anlll§Illadan çok memnun kaldJğmı, 

bunun 1ran • Amerika mUnasebeUe -
rin! do takviye edecegiril söyleml§tır. 
Şah, Sadllbad paktına mensup devlet. 
ıerle !ran araı;mdakl doatluğun kuv • 
vctıcneceğini tlmlt etUğinl de ilA.ve 
et:mlştii". 

Ak denizde 
2 mihver levazım gemiıi 

batırıldı 
Londra, 9 (Radyo 7,15) - Kahire. 

de nC§redilen hava kuvvetleri tebllfl.: , 
gUnU akmlarma devam etm~tir. Cu. 

lngillz hava kuvvetleri cumartesi 
nıa gecesi merkezi Akdcnizde torpil 
l3.Yl. relerimiz bir dUıman nakliye ge. 
ınlstne taarruz etml§Ur. Şimall .A!rt ... 
kayıı dofru gitmekte olan tam yüklü 
il(t levaznn gemiBl ootınlmı~tır. Bun. 
lnrı:n ikisinde de yangın çıktığı görtll. 
1llU1tUr. 

Diğer tarattan bölge ia.oe mUdürJU. 
lUğü halkın etsiz bırakılnıa.ın&ST için 
gereken tedblrlerl alınqtıY, Muhak • 
kak bir &ebeb olmaksızın narkı arttır. 
ma talebi isat edilmlyecek, mezbaha. 
ya koyun vermeınekt~ ıırrar eden top. 
tancılann m~llanna lUzum gtlrUldUttl 
takdirde millt korunma kanununun 
verdiği sallhlyetıe elkonaca.ktır. 

Mareşal peten 
General Franko ile 
glrı,mıyecekmı,ı 

Viet, 9 (A.A.) - MarC§al Pclenln 
lspanyaya aeyahatı -ve general Fran. 
ko ile buluşması hiçbir zaman bahl.s 
mevzuu olmadığı lyt haber alan malı. 
tlllerde aöylenmekt.edir. 

Mare§&l Peten, tamamile huau..t ma 
hlyette bir ziyaret için bu altşaın ha. 
reket etmek niyetinde olduğunu haber 
vermiştir. Kendisine tnare§al Petentn 
.ııivil huaust kalem nıUdUrü De la 
Bart.hete refakat edecekUr • Şlngapuru müdafaa eden büyük toplardan blri 

Evlerde bulunan hu- Leningrad 
bubat ve unlar için be- cephesinde 
yanname istenecek A lman hatları 

yarıldı 
Bunların ihtiyaçtan faz lası ıwerkezh~ımaaıar 

ofis tarafından satın ahnacak bazı mavalfak yet .. 

Ankara vaııuıı bu hususta 
bir tebllO ne,r.ettl 

Ev, dUkkAn, ardiye, depo gibi bUtUn 
oiııalai'da bulunan buğday, t•vdar, 
mahlilt ve mıa:ır gibi ekmeklik ve ye. 
meklik hububat ile bunlardan yapıl. 

kart ile ekmek atan kUçUk, büyük nU. 
tus adetıerını de göstermek suretile 
7

•
2·9' 2 cumartesi gilnUndcn itibaren 

(De\Bmı S UnctlıJe) 

ıer elde ettiler 
J.onura, 9 (A. A.) - Sov)et o. M 

dulan muvnffakıyetle ileri ha.re • 
keticrine devam etmektedirler. 
En büyük muvaffakıyet Lcningrad 
cephesinde kazanılmıştır. Sovyet 
;;Uva.rileri Leningra.d etrafındak. 

Alman hatlarım yarmışls.r \'e Si· 
1 (De,amı 8 ünclidel nıış unlar için beyanname latcnmeaı 

kararla,ştırıl111J§tır. Böııe iaşe müdUr. 
ıugu ile viltyet bu lıtn hazırlıkları ile 
meşguldür. Milll korunma kanununda 
yapüan son t&dilA.t ve konulan yeni 
hükümlü istttc:lliği fiddetle menettltı 
ve ağır cezalar koyduğu glbl evlerin 
aranmaaı için de salAhiyeUer vermek. 
tedir. Beyannameler alındıktan aonra 

Belediye yen· geli 
kaynakları bu uyoi· 

~c::~::.ırlnde bu aalAblyet de kulla. 938 de kaldırılan mezbaha resmin; ' 
Bu bu.susta Ankara valllltı, Anka. 

:n:;:~ası için dUn §U tebllği neş. tekrar ihdası için Şehir Meclisin' 
ı - VUtyet dalıllinde ekmek daıt. 

1 
d 

tıını kA.rtla yapılan yerlerde oturan.. teki if yapı 1 
ıar, evlerinde, ticarethanelerinde veya 

her nerede olursa olaun elleri altında Son günlerde bazı rnasra.fln.nn 

Arık denlzlerda hareklttan bulunan. Alman muharebe gf'mllerlndt"D b1rt 
ıörtin........ .... ... W*llde bo~tu-. 

• 1 

bulundurdukları buğday, c;&vdar, m&h. artm.ı varidat ananı.- " me-
lut ve mwr gibi ekmeklik ve yemeklik ..tara' ,....._ - .._ • 
hububat ile bunlardan yapılmt§ unla . ı ka~anmM! ~ mnıretlet1e ~
rm ikinci maddede gösterilen ihtiyaç. l-ı..ir ~lerini görebilmek hususunrn 
tıan fazla mikt&rl&mu, evlerindeıcı. bü}"iik güçliikJerle Jta.n.sdaaan bele-

J;yc Yeni gelir kayna.lda.rı a.ra . 
mnktadrr. Çil.nkli erzak ve eşya fı. 
at...._ artmaaı tıuıine llhir 
!\9ttuteleıiftin tdaresi. bO.~ey~ ko 
nan t.ahsisatla kabil olanı.ıyol'. l~r-

(Deqmı S finriirJ!' \ 
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Pasifikten geçen 1 Vilayetlerde 
son yolcu Her tiirlü ihtimallere kartı 

·WalıteUI maddeler
den stoklar. 
yapılacak 

9 $UBAT - 1942 

Balıkları 
iyi yıkayınız I 

-o-
Müteahhidin ımıkaveleti 

Harbiyede sahipsiz1 Hamamcılar ·=~=~eye 
emlAk bulundu Od temiz •• ı•t~rm1r• 

-o- un ve zam talip 1011 
Madam Klara Doroti Amerikadan 

Filipinlere giden son yolcudur. 
Aşağıdaki satırlarda bu kadının 

se ahat intibalarını okuyacaksınız 

Ankara.dan bildirildiği.De göre iaşe 
müstep.rlığı iaşe heyetleri içlD yeni 
çalışma esasları hazırlamaktadır. Bu 
hu.suısta a.1.Akada.rıara gönderilen bir 
tamime göre iaşe heyetlerin!n rapor_ 
törlUğUnl\ bır umumt katip ppacak 
tır. Umumi ka.tlp vilayetlerdeki tica. 
ret odası başkAtibi veya fiyat muraka 
be kontrolörlerinden biri olacak, bun. 
ıardan hanglsiııin teasip edileceği va 
U tarafından ltararlııştırııacaktır. 

Kadastro bitti, istediler 
ltJrazıar beklealyor ~ 

~ '~-.J-.... ..d .. 1. • . ı· Odunsuzluktan 10 hamam ile 

İf>tanbul ba.lıkhancsinden aa.tl. 
lan ballklarm yıb.u:msm için - Ha• 
licin suyunun pis ve birçok kana• 
lizasyon suları ile ka:rışıık olıma• 
smdan dolayı . Sa.ra.yburnunda Bo. 
gıı.zdan gelip Sa.rayburnuna çar
uan temiz a.k:ntı suyundan duba 
iie su alıp balıkhaneye ~tirilmesi 
mutaddır. Fakat bu suyu getlıme• 
ği taahhüt eden müteahhidin mu• 
kavelesi bundruı iki ay evvel bit. 
mlf!ltir, Şimdiye kada:r da. iki defa 
bu i') müzayedeye konulduğu haJ. 
ele bir talip bu.Jmıa.mamıştır, Bir • 
1;:ı"Olk sebepler dola.ymiyle hiç kimse 
Sa.raybllt"Ilundmı duba Ue temiz 
öe.niz suyu naıkl.et.meğe talip ol• 
mamaktadrr. Bu işe nihayet bir ay 
i~inde talip çııkrnadığı ta.kdirde 
Defterdarlık kendi satmala.cağı 
~nsıtaıa.rla bu işi yapın.ağa ~ı • 
§aoaktrr. 

- Aşı k{ı.ğıtlı:ırınız madam? Siz
m dört a§t ki'iğrdr istiyorum: Ve· 
, Çiçel:, Kole1·a, tifo. Pasaport· 
riJUZ? yolunda. Bh· dakika: 

dıploma.tlar bUiada bir Yerli elbıse 
}·i giydiler. Ve kuşlar araamda ge
zınmeye başladılar. Pl:ljda tenis 
oynadık. Biraz iler,m.izde küme 
J.-üme kuşlar hakemlik ettiler. 
Uçuşumuzun liçtincü gUnünde 

Guan a,daSmı gördliık. Tayyarede 

Sruıfrangfskodan Honolulu ve 
amlla'ya son tayyare kailoyor. 
"aıkat. ben bu tayyarenin son tay
!re olduğunu tabii bllmiyorum. 
Kocaman tayyar.:: Sanfransis!t0 

eniz ta.yyıı.re meydanmm suları 
.zermde sallanıyor. Dört motôr 
a.lgaları dövüyor. Mektep çnıgıra 
".llla benzeyen bir çan çaldı. Be -
ıız gömlekli mürettebat birer bi· 
·er tayyareye bindi. Şimdi ıııra bi
;im. 'l'ayya.rede yalnız l.ıir boş yo1· 
4"!1 yeri var. Can kurtaran kemer· 
:erini Uıltdik, Artrk altt günlük bir 
yolctıluğa başlıyoruz. Dalgafur tay 
ya:reye çarpıyor, pencereler :rslanı
snr. Motörler öfke ile homurda. -
myor. Yanmıdaki ada.m karRnnızda. 

1 
yolcular zamanı uzun bulmaya baş 
JamışJardı. Dar koridorlarda. yurii
mek, konu~. okumak hatta bi:rç 

laşe heyetleri, mUnalmle yollarının 

kar veııair ısel)e~lerle l<ap~nmaııı ha 
!inde yollar ar,ılıncaya lrndıır mnhal 
lin ıhtiyaç;larını blr zaınan ı~in karşı_ 
hyacak miktarda ·;iJılyl't tçınde' ber tilr 
ıu tehlH•eyc l<arr;ıı mahfuz yerlerde. 
ıuks eşya. haliç. yiyecek, !~ecel<, giye. 
celt ve yakacak stoklan vücuda getı. 
rccektir. 

ki kadına. ha.ykrnyor: 
- Baık, Alkapon ~te. 
Al.ka.pon bu haydtıdW\ yattığı 

Alka.t.rns h.."Lpishanesinc iılem ol · 
muştur. Siyah btr ikayalik .. Bu söz 
ıerl konuşan erkek Amerikanın 
•raylant sefirl Mister Vlllipeg, kar 
şısmdak.i kadm ise kansrdır. 

Tayyare bulutlar arasında .. Man 
zara.da değişikl:Jt yok, vakıt geçir
mek için yolculara bakmalı. Yolcu 
lar bir takım memurlardan :tba.ret. 
lki sefaret katibi ~. Bunlu çan
talarını ya.nlarmdan hiç ayırmıyor 
!ar. Bundan ba..<dca UzakşarktaJd 
petrol depol&rma. giden btr kaç mü 
hendi:s de yolcular arasında. Bu 
mühend:i.sler fabrika.dan ç!km.J:g o· 
~uncaklar gib! blıtirlcrine benzi -
yor, hiçbirinin b3Şmda. sa;; yok. 
Bunlaraan başka Singa.pura giden 
hi.rkaç tane deniz ve kara subayı, 
işle bütUn yolcular., 

Müştereit konuşma mevzuu ycıık. 
Suıbaylar eski ma.ceralannt anla -
tryorlnr. Mllhendisleı- son ketiflcr 
den bahsediyor, diplomatia.r ber · 
mütad susuyor ve pencerelerden 
bakıyorlar. BazılırI okuyor. Fakat 
r,3buk ca.nmuz sıkılıyor. Slkmtmıı
zr ancak oyun masa.smm başında. 

unutabiliyoruz. Bir kısmmırz br.ice 
baztlanmxz da. ~tranca koyuldu. 
Hepimiz kulaklarmuzt korumak 
m:ı.ksadlyle şiklet çiğniyoruz. Ve 
yap~ak başka is olmadığı için bol 
hol yemek yiyoruz. Genıonlar bo • 
yuna tn!ryorlar. Kahve, meyve, 
sandöYlç, sucuik:, soğuk etler, kon· 
ecrvelcr dumıadan yeniliyor. 

Önümüzrle 14 saat1'.lJt b"r gece 
yolculuğumuz var. 

Honolulu Pasifiğin cennetidir. 
Burada bir gUn kaldmı. Bu bir 

· giln içeraıntle plAjlarınt ge?.din:ı, 
ay ~ığmda. yemek yed±ın. Bil.has. 

oynamak vakti öldürmeye :kafi de
Jildi. lnsarun en camnı sıkan şey 
uurada siğe.ra icmcnin yasak olu -
şudur. 

Nihayet karayı gördük. Burası 
yeni bir harikalar diyarıdn'. Gu -
:un adasr. Mıdvay ve Vake'ye ~i.lre 
bunu kocaınan bir aôa saymak la· 
zım gelir. Tayyarenin kumandanı: 

- Burası tayfunlar diyarıdır. 
diyor. Geçen sene hlr tayfun evle
n devirdi. Ağa~lan kökünden sö • 
küp kilometrelerce götürdü. 

Bura.da esmer yüzlü çocttldar 
ince bluzlar giyinmiş kadmlar ko 
caman şapkalı erkekler var. Sıcak 
boğucu. Adannı t>n büyük şehri A
ganadir. Buracla valinin e\•i.nde 
koıkteyl içtik. Konu3ma. tabii harp 
üzerinde .. Fakat ben konuşmaktan 
&>. şehri gezmeyi tercih ettim. Sa
man da.mir evler birbirinin ayni .. 
Herkes koka-kola. içiyor. Adada 
25,000 insan var. Nüfus glinden 
güne artıyor. Doğum çak, hasta.Irk 
Yok. Yalnız scak ve gecenin mut
lıtk hiiktimdarla.rı olan sivrisinek • 
1er o1ma.sa. •. Sabah kalkt.Iğmı vakit 
yUziim. ya.ra. i!tiaıde idi. 

Gu.amdan da ayrıldık. Şimdi Ma. 
ııillaya doğru uçuyoruz. Rüzg~r 
yok, deniz sakin .• Herke9 hazırla· 
myor, Traş oluyor, kravatlarını 
bağh:yor. Başlamnıe kitaplRr btra
k;icyor, briç masalan kapanıyor. 

İşte Filipinlerin Cebeliittarık'1 <r 
lan K.orcgldor üzerinden geçiyoruz. 
Ve nihayet Kavit limanmda. kara
ya indik. Saat iki ~uk. Eğer sı· 
cak olmasa kendimizi Amerib.da 
yere inmiş saya.biliriz. Her §ey A
merikayı hatırlatıtor. 
Yanmıa yaklaşan bir hama.1 ne -

z.'l.kette soruyor: 
- Nereye gideceksln.iz? 
Te.b:i :Ma.n'illanm en büyük oteli-

ne .. 
Manilladn. bir gece kaldım. Pa . 

kat bu gece Mıı.nlllayı görmek i<~in 
k!fi geldi. Orltjdelerin a.çtığı, elek 
trikleıin oynaştığı hava mildafruun 
tecrübelerinin yaprld1 şehri, yük -
sek kumar oynnnıın klüpleri, Mak 
Artıır'un a.skerkrini hep bıı hir 
gece içiınde gördüm. 

Ve ertesi gün yine tayyare ile 
Si;ogapur yolunu tuttUlJ'l. 

insafsız bir ana 
Uvey kızının bac:ıklarını 

dağlamış! 
Fatihte Hoca. üveye mahalleıılnde 

5 sayılı evde oturan Şadiye, analık 
lıLslerile tellf olmıyacak bir şekilde 

seltiZ yll§mdaki Uvey kızı Zarlfenin 
ensesini ve bacaklarını sıcak maşa 

ile yaltt?ğt için adliyeye vcriımtııtır . 
tstanbul altmct asllye ceza ınahke. 

meaindc yapılan muhal<emeısl esnasın 
da. Rukiye ve Cemile iSimll şahitler 
bahçe içerfslnd'!kl evden (::ıman, heni 
Uvey ana.mm cllnden kurta nn) §eklin. 
de bir l:aykırnm ·~ıttlklenni, sonra da 
kendılerine kaçıp sığman Zarifenin 
cnseslnl ve bacaklarını y8.llık yara ,.c 
bereler! i~ristode gördUklcriııi a.nıat. 
;:n ışlardrr. 

Muhakeme. diğer şahitlerden Zcy • 
ne!. Ayşe ve A~~elin mahkemeye ç:.ağ. 
rılmalan içın ba!]ka bir güne btrakıl. 
mıştIT. 

Yıldız sarayının duvarları 
Belediye, çok hıırap ve tehlikeıt bir 

~ekil aımııı olan Yıldız sarayının ctra. 
fmdalı;l bUtUn duvarların yenU.enmesl. 

Vakıt 
(Bir muvaffakiyetııızlikt.en alma -

cak ders) başlığı altmda yazdığı bq. 

makalede Asım Us, ezcUmle diyor ki: 

fll Ycr1i bir §al~ çok lı~ giL • • 

ti. "Kadın• se\', , .• """'" se\'dliön 1 ~S: y_!! 

/-

"Zonguldak luı.v.:a.sından senetle 
;stihsal edilen kömiir miktan i'll• 
n:ruın olarak 3 mib·on l•il"ur ton
dur. Hunun 2 milyon 200 hin kü
suru ll\e otur ki ~ıl l•ömürün işe 
yarayan btibsııl mildarı budur. 
Geriye l:ıılım taş ve toımıl• gi.bi 
i~e yaramaz lm.nuılır. Havıa..ım uu 
rakamlarla ifade edilen !'lenclik 
Jtömiir istihsali iı;in 2vo,oou met
r~ tüp ::ı.ğaç lnılla.nılır. Bu a~açla
rm dörtte Ü!,:Ü yine Itcndi ~alıillc
rlmlrden olmak üz.ere lt:ı:uayn ıle
niz yollarm(lan ve ancak dörtte l>i
ri kara lollarmd:ın havzal a ciYsr 
c,l"ID&D bölgelerinden gelir. Klljtn 
deniz yollan Xan.denlitn dıılgııta
n ite. kam yollan kar ve ~amur
h nakliyata. müsnit olmııdığı iç.in 
ha\'zanın direk ihtiya.cı dalmıı. bir 
iki ~ene e''Velden teds.rik edilıni;: 

~\lldm! uçurumdan "<;~~r '.VU\°al'la.,. Per e ve sabne 
Bizimle beraber olan deruz su · 

bayları Perl Harbura gitt'ler. Bu
ra.<la yatan muazz~ filoyu daha 
f.<ıyyareden görmliştilm. Bilttin su
lJıı.yla.r bu giızel yerlerin bir harbe 
sahne olacı.ğ?ru söylüyorlar, Ve 
bu ada.um Amer~ka i~.in ço~ ehem· 
mlyclli olduğunu ıddia ediyorlar. 

Sonra Midvay'a gite.!ı:. 
Midvay mavi oltyn.nus üzer nde 

küçük biT' mercan lekesidir. Kum
ı::al bl.r adacrk, lnsmıla.rda.n sok kuş 
.la.rı var. ÇeŞit çeşit kuşlar, .. Ame, 
rikalılıı.r 1903 denben btrrayı bir 
kablo merkezi olarak ltu.llanıyor · 
Jar. Hava sıcak, elbisC'ler deriye 
yapı.şryor, adada deniz siJ.ahendaz
!an var. Kumandanları bu adam • 
!ardan §U lisa.nln b:ılısediyor: 

-· Ayda 21 dolar maaşları var 
d1r. Bıına muk:ıb"l burada ~arap -
dıı.n, kridından, {losttan. aileden u. 
zak yaşryorln.r. Ve buna sevine se
v.ine katlanıyol'lardı. Zira. adaya 
tah.kiınat yapın:ık i~in i[!çiler gel · 
di, hunlar ayct-ı: 600 dolar a.iryor. 

Midvny'da. müth~ 'inşaat var. 
Tayyare mcydıı.nlan, k:&§lalar yapr
lryol'. Bu ara.da askerler iç!Jı bir 
gazete, bir mlz· h meeınuasn bir 
~lür> yapılıyor. 

Akı:;anun onunda yattık, sn bahın 
dörd"nde lrn.hva•t.ı ettik. Bu kah -
v-...Jtıyr yine ) olculuık ta.kip etti. 
Şimdi Ufukt.-ı. :iki a.da r;ö'r!iyoruz. 
Bhinctsı aerleıi.o, s.melclerlıı o· 
~, 9&ıdıtna &!tıdm-. rıtincf
fltn:fe bfp otoJ ftr. Biz <le b:ı otel· 
~eyiz. 

Çantalarını ııasılsa bn"8ıkabilen 

Aydan aya zengin münderccatla olmak 7.aruretj , ·ardu. Buntlan baş
çıkınakta olan bu eana.'t mecmuasmm J<a. ormanlardan ağaç kesmc'k ka
şubat sayısı tiyatro ve sinemaya alt nnnlarJa muayyen usullere hağh 
bir çok aalahiyetıı lmzrııarm yazılan 0 ..,,. ısı da yine clirel< ihtiyacmm 
ve pek cazıp reslml!!!rle çıknu§tır. I kı;t.an evvel temin r.dilmlş olmıu.ı-
tavsiye ederiz. nı icap ed<>r •• , 
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Molhamı tam sa.aıtinde eöndilrü.. 

veren canilerin kim olduklarını 
öğrenmekle vakit geçirmeye mey. 
dan yoktu. 

Hemen son bir ip ucu olarak 
el:mde kalmış olan mühendis Klu· 
gu ele geçirmek lamngeliyordu. 
Onu.n i~in görlinmez adamnı, gö _ 
rün.m.ez bir yıldmm gibi Manhayın 
şehrinin esran içine fırla.mMI HL 
zrındı. 

Va.kıl haltikaten büyük bir mu
vaffu.layet.!e Manhaymda mühen • 
dis Klugun izi üzerine dli§tüm. Fa 
kat burerla beni h~ç akla gelmiye, 
cek mUthia bir sürpriz ka.~Ila.dı. 

ESR \RENGİZ BİB MUllAKEMF. 
VE E~RARENGIZ BlR 1DA~t 

Dl:Srt gllıı<lenbert Manıha.ym.da. • 
yım.. Bu güzel ışebir slk e:nk !ngi.liz 

dosilarmuznı gece ziyareU1:?.rini 
kabul şerefine mazhar olan Alman 
şehirlerinden biridir. İngil'z dost. 
!arımm:n buraya bazı geeeler tay
yare baskınları ya.pmalan, acaba, 
bu şehirde bazı pek mtihl:ın CSl'a • 

rm dönmekte olduğunu sezmiş ol. 
ınalarmdan mı, yokSa srrf tayya
re yolu üzerinde bulunması gibi 
bir tesadüften mi ibarettir? 

Bunu bilemem. 
Fakat benim iı;in bu §ehir ga • 

yet garip ve sürprizlerin kayna~
tığı bir ı;ehir halini aldı. 

Bir defa zavallı Molbamın balı 
settiği mühendis Klug bu şehrin 
sanayi hayatında bi.r cln ismi gl. 
hi anılıyor. Evve-lfl, bu ads.m Man. 
ha.)'-mda mühendis Klug değil, D:r. 
Klug ismile anılıyor. Ona Ma.n -
bayının Edisoın.ıu diyenler var. 

Beyoglu ~lro mu ur ııgu, • 
Beyo~Ju ka.za.smm en büyük ma- Beledlyeaın balk 
hallem olan Harbiye mahallesınin k ,;;;. 
kadastrosunu bitirmiştir. Şimdi, hamamları apan"ı 
Haı·biyeye ait olan kadastro tes-
bit şekilleri ıle her mesleğe :ı.it İstanbul hamamcılar cemiyeti, 
k'-'dastro harç mikta.rlarmı bura • odun ve kömür da.rlığmdan dolayı 
!arda. emlB.ki olanlar ikiı ay mtid _ cok müşkül vaziyete dtl§en ha· 
tletle öğrenebileceklerdir. Bar;'<a ma..'lllar için belediyeden bazr is • 
yerlerde hu mUddet bir aylıJ< ol • teklerde bulunmuştur. Bu istekle· 
duğu halde Harbiyede emlaldn rin ba.şoıda. hamamlann da frrır.
"okluğu, mmtakanın genişliği na- laı· gibi odun ve kömiir ilitiyacmrn 
zarı dl.kka.te alma'rak iki aya it· tercihan karşılanması gelmekte • 
fağ edilmişt.i;r. cilr Bundan sonra hamam ücret -

Yaoılan ka.da.stTOya itirazları o. leri
0

11P zam için evvelce mütead -
ianlar da bu mUddet zarfında iti- did defalat" yapılrr.ış olan talebin 
tazd:ı bulunabileceklerdir. acilen tas<li.kt istenmi'}tır. 

Harbiyenin kadastrosunun ya _ Yap:lan müracaatta. bugün o • 
ptldığı srrada. bazı sahipsiz emtR.· dunsuz ve kömürsiizlük yüzünden 
kc de tesadüf edilmiştir. Bu sa on hamamın kapa.blmrş olduğu da 
hips1z veya tesarup iddiasında 0 • ila\'e olunmaktadır. tstatl'buldaki 
hıp da bunu 1sp:ıt edecek veı;aike bllttin hamamların mevcudu dok -
<-.ahip bulunmryanların cmlAki ha- !'an dörttür. 
;;ine namma geçirileceğinden bu Diğer taraftan belediye de Ba
iki aylık devre ~onunda bu emlak lat ve Kasnnpaşa.da Operatör Ce
DC'ftcrdarlığa bildirilecek ve hak• mil (Paşa) nm ~ehreminliğl zrı -
larmda senetsiz tasarruf edilen manmda yap:ıL"llIŞ olup bk mütldet 
emlak nusillü muamele yaprlara.k tenberi açıl.rruş bulunan hnlk he. 
lıazine namına kayrtla.rt yapılacak. mamlarmt muYalı:kat.en kapaıtmış -
trr. 1 •r. 

Köy enstitülerinin 
faaliyeti 1 

Bir sınede 124 bina 
yapıldı 

Memleketin türlü kesimlerinde 
birer bölge enstitüsü olaraık ku · 
rulmak:ta Ô'la.n köy enstitülerinin 
talebe sa.ytsı 9.000 i bulnıUştur. 
Zira.at işleri tatbikatı için bunla
ra. tahaia eclilen aı"U.l miktarı 3\j 
bin deka:rdlr. Enstitülerin taJebe 
ve öğretmenleri bu toprakları i~ -
Iemeye, ekmeye bael:muşttr. Bu 
lı:urumlarm bina pliı.rıları geçen 
yıl mimarlarmuz ta.rafından st;ı 

lan. m.üsa.bakada tamamlanmıştır. 
1941 yılı yapı mevsiminde bu plan 
tara. göre ve talebeye temrin ol 
mak üzere inşa&ta b~lanmış, ırı 
okul binası, 1 O ders ve yemek e
"·i, 23 atölye, 7 mut!a.k, 25 öğret• 
men ın-i, 8 hamam ve ça.ma§ırlık, 
32 depo ve ga:raj, 10 ahrr, 28 kil· 
mes, 16 aya.kyolu olmak ti.zere 
174 parça bina bitırtilmistir. 

Bu işleri çjziten programa gö • 
re, ba.~arı ile bitiren ,Xöy e-nstiti.:
"U rf.alebe ve öğretmcnlerile eğit• 
men na.mzetıermi maarif veldlı • 
ntiz Hasan Ali Yücel taıkdir etmiş~ 
tir. 

Evkaf fakirlere odun veriyor 
Vakıflar idaresi bu ltIJ giln1erlnde 

!stanbuldaki vııklf ,lmareUerden dat. 
mi yardım görerek lrendılerine sıcak 

a§ tevzı edilen fakirlere yeni bır yar. 
dım olmak üzere şehir dahilindeki 
vakfa alt camı ve sa!r blnalar dn.htlln. 
de bulunan kuru ağaçlan k':!stlrerek 
ve yal}ları bUdatarak tevzi <:tmeğe baş 
ıamıştır. 

Dlln imaretlerde fakirlere odun da 
dağıtılmıııtrr. 

Zira bu adam, burada ba.zr es • 
rarengi.z keışfiya.trn kahramanı o • 
larak şöhret a.lını:ş, Ne giıbi keş -
fiyat, bunu k.:mse bilmiyor. 

Fa.kat Manha.ym halkı, muhak • 
kıak kl, Alm.a.nyanm en çok çocuk 
ruhlu insan.lan ola.ca.k. Zira fen 
bura.da ma.saı olmuş gibi bir şey! 

O:ıına.Yacak rivayetler va.r. Man
haynı. halkı: her halde fennin mut
laka. Ma.nlıaymm bir mucize yapa· 
cağına inaruyor ve onu bekliYor gi 
b! bir haldedir. 

Birt.aknn fenni hurafelerin MıQı .. 
hayın halkı a.rasmda ya.pılmaama 
dn en büyük sebep .işte bu dokt.or 
Klug olmuş, 

Ben evvelfl, ilk bir eondaj olmak 
üzere. üç gündür yemek yediğim 
küçük bir vesikalı lo.lwıtanın aa • 
h?bine, güya tanıd.Iğmı bir adamı 
wruyoımUŞcasm.a: 

- Yahu 1 dedim. BU1'8.ya mühen 
dis Klug hiç geliyor mu? 

Gayet şişman, iri göbekli olan 
lokanta sah!ıbi birdenbire §8.IDllf 
b.ir halde yüzUme baıkt1. 

- Klug mu dedıiniz? 
Dedi. 
- Evet, m.ühendlıl Klug!.. 
Şişman loka.ntacı hemen eUht 

ağzına ka.padI ve san.ki ibeırim &ua-

Han ve pansiyonlar kontrol 
edilecek 

Belediye, dö§elı bir halde kiraya 
\'eril-en han ve paruıiyonlan kontrol~ 

karar vermişUr. Bu odalarda karyola. 
ve eomyeler muntazam ve eağlam o. 
lacak, odalarda eşya. koymak iç;ln do. 
laplar bulunacak, sofa ve odalarda 
ateş yaktı.."Ilmryacak, yangn:ı söodilr. 
me tertibatı bulunacaktır. Belediye ta. 
llmatnamesine tam blr ırurett.e riayet 
etmiyen hanlar kapatılacaktır. 

Kimya ·Enstitüsü 
Civarında yeni bi1lalar 

yapılarak 

Genişletilecek, 
ıstımlAklere 

başlandı 
İstoobul üniversitesinin kimya 

~nstitüstinün tevsi edilerek mc.• ' 
dern tesisatla takviyctıi ta\r.arriir 
ctmı~tir. Bunun i~in Alemdarda 
Yerf'"bata.ndaki kimya erı.stitür;üne 

;l'eni binalar iliı.vesinc ~carar \"O • 

ı Jlmifltir. 
Daimi encı.imen kimya en&llt..il .. 

~ünün tevs:.i için enstitü civarında 
ki bım binaların menafii umı,uniYe 
n.amm"i mı>r:buri istimlake fö,bi tt-
tulma.sma karar ,·enni.J ve ka.r:ır 
istimlaki ta.ks.rriir eden emlak sa.. 
hiplerine tefhim cdil.mişt 'r. Bu 
meyanda bu civard2.ld mafb:ıa da 
i'3ti.m18k edilmektedir. 

!stimlak edilen binalar ı:ierhal 
yıkılacak \"~ bunun ycrhe yeni bl 
na inşa edilecektir. Bundan s-0!lra 
kimya cnııtitUsünün bir kr&nr bu 
binaya ııaklolım~caktrr. 

Kimya cnstitüsil halen ih:Iyaca 
kiıfi gelmemekte ve mevcut tale
benin tedrisatı olduJtç:.ı. stk:nttlr 
bir şekilde cereyan etmektedir. 

!imi hiç işitmemjş gibi ga?'9onlara 
enılr vermeye ba..'!ladı. 

Herifin bu kaba mun.melesinden 
E,r.ştra:ra.k, bozulmuş li.r halde, o!'a
dı\ bir müddet övlece kaldım. Şiş· 
man Jokanta.cm.ID h er halde bana 
bir cevap verec«"ğini ısrarla bekli· 
ye:rek .. Şişman Jok,anta.cı b'r aralrk 
yan gözle bakrp da benim hala ora 
rfa cevap J:ıeklediğ'mi görünce: 

- Şvaynöray!.. 
Diye bir ki1für S.'lllaya.rak he -

men yerinden kalktr ve göbeğini 
bir top ara.~ gibi t.aşıya~ıık içe. 
riye, mutb!lğa girdi. 

Herifin neden sinirlendiğ'ni an
i !ı:JlamnJ tmı. 

Fakat Klugu tanrdığ'm hisset• 
~ğioı iı.;in mutlaka m:ı.Iüma.t alaca· 
ğım ümidine dü~nıüş, buna hatla 
eevtnmigtim, 

Fakat şi.§ko lokan tacmm bana 
bu mua.mel~ de hiç izah edemi· 
yordum.• 

Bundan dolayı daha. çok merak 
ederek orada, lokanta pe..tronunun 
1.:eetcglbı önUnde. bir siğara yaka 
ra.k, inatçı bir halde beitledim.. 

Netekim, şişko lokanta patronu 
koca göbeğini Od tamfa sallaya 
salla.ya mutbe.kdan tcltra.r gözük
tü. - , 

Orduya kışlık 
armaQan 

Bir sene zarfında verilen 
camasır miktarı 

Kr~ııa.;· umu~i merk~lne gelen 
bağM;lar karşılığı olarak ait olçk
ğu nıa.kamla.ra. 8-2.1941 tarihin . 
d~n 31-1·1942 tarlhine kadar to .. • 
lim edilen kışlık armağanlar şun -
lardTr: 

51J50 ta.Jum çama§ır, 24.300 a.. 
det yUn fanile, 60.000 adet yUn 
kar Jxı.§hğr, 3.000 çift eldiven, S 
bin çift gorap. 

Kızıl&.y yardnnsevenler va kızı. 
lay merltez ve şubelerine aynen 
eşya ola..-ak teslim edilen ~lı~ 
:ırnıabranlar da çevrelerine en ya
krn makamlara. teslim ed1lrniştir. 

Trenlerde gidit geli~ 
biletleri 

Devlet deml.ryoUan idareai tranler. 
de izdihamı önlemek ma.luıadile evvel. 
ce l{ı.ğvedilmlş tenziJAtlı biletlere ill. 
vet.en şimdl gicliş.geliıı bileUerlnl ltğ. 
ve kar:ır vcrmi§tir. Şehir banllyÖSÜD. 
deki gld!J getlş biletleri bundan he.rJç 
tutulmll§tur. Yarmdan itibaren tatbik 
olunacak bu lcarar, ya.lna ana hat için 
muteberdir. 

Ekmek kartlannm kontrolü 
taı;ıe bUro1an mem.ıırlan emniyet 

memurları ile b!rli.!de ekmelt kartla • 
rmm kontroltine baıtlamıı;la.rdır. Ken. 
dllerinden şüphe edilenlerin karUan 
nUfurı. kğrttıırına bakılarak kontrol e. 
dilecek, gelecek a~·dan itlbaren de ;nU. 
fus Uğrdr oımıyana l<art verilmJye _ 
ccktır. 

Merkez bankasından kupon 
temettüünü almıya.nlar 

Cumhuriyet Merkez B8Jl1.kc>..sı 
hi!ısc :ren.etlerinin ba.ztlarmm. ku· 
non bedelleri m.ü:rurn zamana uğ. 
;a.mak ~e olduğu halde b\Ulla• 
ım hilmillcr:nden pek çoğu elin 
bankaya. rrı.üracaatla kuponlarm.a. 

· isabet eden temettüleri almamıa
hrdrr. Halbuki bundan evvel ~ı 
kupon bedelleri müruru zamana 
ı:ğra.d.Tğr gibi mesel&. beşlnei he • 
eap devresine Bit 6 nu.ma.ralı ku • 
ronlar da 3 Maym akşa.mmdau 
sonra milru:ru zam.ana. uğnyacak • 

1 1.ır. 

Fakat benim hala orada olduğu 
rııu görünce durdu. Uznıkta, udeta 
:tilmurta büyüklüğün.de bü:tilmil§ 
gözlerle yüzüme al·k alık bakıyor 
ve Bismarkvari pos bzytkl.arı altm· 
d;ı.n krmrlda.nan kalın duda.klarmt 
oynata. oynata bir aeyler söyleru· 
yordu. Herifin böylece uzaktan yü 
zUme hakara..lt söylendiği şey.i. k~· 
fetmek için çok zeki olma.ya lüzum 
yoktu. 

Zira bu koca göbekli Bism.a.rk 
her halde benim hakJnrnda hayır 
d~nkı.r mmlda.n.mıyor, sadece küf
ı·ediyordu. 

Herifin hn hali beni o kadar si
nirlendirmi ş.ti ki adamı o koca 
göbeğiyle ağır infilaklı bir ooın:bıı. 
gibi oracıkta birdenbire patlamn'K 
;~ter gibi orı.un ~iizUne müzil> ve 
mlil!ltohzi bir gülüşle ve anlama. 
rua.ılrktan gelerek bakmakta inat 
ettim. 

Adnm benim karşısında Mylece 
vurdım1 duymaz bir halde çtrpmdı· 
ğunr göriinee bir geriye gitti, bir 
ileriye yUrlidü. 

Knlm gerdan Ustünde ağa.rırıJŞ 
brr dmırnz kuyruğu gfüi sallEınall 
pos bt~'!kla~mı ~allaya sallaya 110· 
ruurdandr, 

(Devmm \ar) 
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S'ıblbi ve Ne~rlyaı MU4Urü 

hakkı tank us 
Buıldıgı yer: Vakıt .MatlAaSJ 

ABONE ŞAR~RJ 
'I'Urktye Ecnebi 
H.00 Kr. t7.00 Kr. &ıoe!Jk 

8 aylık 
s &y'lık 
l •yhk 

1.ff • U.00 • 
•.oo • 
l.liO • 

• tıı.ıı.re l'cletonu: 

8.00 • 
S.00 ,. 

~-tS70 

~Ründpı• 
bugünP 

A'IQdolu ajanaının uerdiqi habet
lerc 2öre diinva ~"iuetinc ba\ış 

ilkbahar taarruzam 
na i&usıar da 
hazırlanıyor 

lıkbahar taarruzu için mihvcrcllcr 
gfbi Ruslıı.r da bUyflk ordu hazırlıyor. 
M1.re§aı Vo!'O§Uot ne mare,al Budye. 
1li Ruııyıınm içerlcıindc bu l;ıle me§ • 
~ldUrler Pravda gazete!! Rusyanın 
I!:ıı Uz.ak. kö.:JC]erlnde kur..ılmu§ talim 
knznPlannda yeni Sovyet kıtalannın 
l'apt.ıJtıarz talimler hakkmdn r,;lmdiden 
toaı~rnat V'Crmektedır. Bu kıtalar Ba~ 
kır böıgeslle orta Asyada. ve Uro.l 
~rtlarmdn. yetl§tlrllmelctcdlr. Bura -
larcııı. kurulan hıup ııanayli de hlc; dur. 
llıadan ça}l§malttadrr. Sovyetıerln mu 
kabil taarruzu l)UyUlt olacaktır. lllos. 
kova sokaklarını kaı !ar Uzcr!nd::? ha. 
l'ekct edecek be~ az boyalı tankların 
ln!lbimmat yüklü kızaklar doldurmak. 
lııdır. Moskova operası ııc tiyatroları 
her gece temsil vermc.ttcdirler. 

ldoskovndan bildirildiğine göre son 
lctlnıerdc merkez kc.-siınlndc Almanlnr 
Rua ileri ha.rckctlnl durdurmak için 
rnuııarebcye yeni yed l•ler ııoltmuşlar. 
dır. Bunlardan bir kı~mı son günlerde 
harbe gfrm~ıerdir. 
L!BYADA: 
İtalyan tcbllğlno göre mihver ke§if 

kolları faaliyeti olmuııtur. Tobnık, 
Bard!ya, Mruıra Matruh balgcleıindc 
Alman have. kuvvetleri lngi.liz araba 
topluluklarına, ordugdhla.rma ve depo. 
lar:ı bomba ve mlt:ralyfü:lc hücum et. 
n:ıl§lerdir. Alman ajanıımın bildirdi • 
ıl1ne göre İngi!izlfr Bingaziden ve 
berneden alclAce!e çcklllrlerkcn bcr 
.tıevidcn 1200 otomobil birakm..§lardır. 
Bunlar Alman ve !talyn.n kıtala.rı ta. 
ratmdaı:ı ganimet olarak altnmı§tır. 
Son klnun aynıda. elliye yakın, lngl. 
Uz tayyaresi de tahrip o!unm\Jltur. 

İnglllz tebliği seyyar kuvvetlerin 
Gazala b8lgeslndc dUşman kuvvetleri. 
le Ç3rpl§makmzın harekat )·aptıkları. 
nı bildirmektedir. 
UZAJiŞARKTA: 
Yenı Ginede Salomon adaları Uzc • 

rinde ve Cavada Surabza. üzerinde ha. 
va faaliyeti oımuotur. Surabyaya ya.. 
PI!tın bu ..nkmda 83 kl§i b1mfi;ı, 60 ki. 
!i1 yarnısnmI§tır. Taa.rnmı. 9 Japon 
botnbo:dıman tayyn~ı l§tlmk clml§ 
tır. Daı.,lıcn. ~etleri llınan ve lcrsan; 
tqkll et.ıni§Ur. Slngapurda, n ft"edU 
tebliğe göre dUn Jo'."!On •- en 

""'yYareJ.erl 
'ft topçusu daha bl.lyük öıçUde fıı.all 
~ sa.rfobni§tir. Bu faaliyet bWuuıs~ 
adanın cenup kuımmdakl lileVZUere 
tek.ııif edllı:ı:ıl&öt!r. Zobor bfitazmda. ctev 
rtyo gez.en !ngillz motorbotları içi ruı_ 
ku yük)U bir Japon teknesine tesa. 
dUf ederek balırmı§ıardır. Johor bo. 
ğazm.ın Uzak doğwrunda Malezya ka. 
raalle Singapur adası anuımdıı. Palau 
UUn Dehrine Japonlar tarafmdan aa. 
kCl' :.ukarılnuQtır. 

Bln:iıanyaaa Punda Japon toPÇU. 
lan !n~ mevzilerini topa tutmuD • 
!ardır. 1nguız creni,yclcri çok faaliyet 
göstermektedir, General Vavel refa. 
ka.tlrıde Blnnanya cephesi komutanı 
Olduğu halde cephede bir tctt.l§ yap • 
mıottr. 

H A B E 'R. - ~ postası 

Beledlyeıe r•DI 
gelir 11ayaaklan 

(Bal tarafı 1 acide) 
l:B'k, ilaç ve :ıairenin tedarik! igin 
blltçe faszlhrma ayrılan ~ 
yıl sonuoo. kadar Y.etmlYcceği an 
İaşıbnıştn'. Bu gidişle, yeni gelir 
Jtaynaklıı.rı buinnmSZS,'l, achlr h~ 
tanelerinin ka.patılnusı tehlfkesı 
bile mevcuttur. 'l'emk1fit i§lerine 
ayrrla.n para çöpkrln toplatt.ınlıp 
eenize dökUhnesin<ı yetişmeme~te 
.cır. Ckçen yıl.ı kıı.ds.r belediye, 
sened~ on beş b'.'.n !irs ile çöpl~ri 
kald:ra.biliyordu. Bu sene on mı~ 
1i farkla, yüz elli b'.n lira.dan 8.ı.."2 .. 
ğJ bir p:ım. ile bu irsin yapılamı -
yacağı anlas;rlmıı:ılır. 

lUniyc ~·aızeme masrafı da bir 
hay il çoğnlmt9tır; Bir . h~:W~un 
- bugiln tedarikindeki guçlük -
ten başka _ beş altı misli fiatla 
a 'mabildıği görülüyor. 

Büttln l>u eng~ ilerden ba.ş~a, 
ııubattıınberi memur aylık ,.e ~c
retlcriniıı a.rttnılma.sı da belediye 
masraf bUtçcşi yekununu kı:bart • 

m-ştır. . 
Vah ve Belediye Reisi Dr. Lut· 

SON 
Bir baltada 

Mihverciler 222 
tayyare kaybetti 
Londra, 9 (A. A.) - Röyte't a• 

j8Mınm :hava muhabiri, mihverin 
geçen hafta. bUtün cephelerde 222 
tayyare kaybettiğini yazıyor. 

Büyük Britanya. Ur.erinde 2 A!
m&n tayyaresi Avrupa il zerinde 
diğer 2 A iman tayyaresi ve orta 
~kt.a. mihveı·e s.it 5 tayyare talı.. 
rlp edlhni§ttr. Bahriye 4 dUşman 
tayyaresi talırlp ettlğinl söyle • 
mektedlr. U1 ... k şarkta müttefik 
kuvvetler tarafmda.n 37 Japon 
ta~esi d~ürUhnli§ttir. Rus teb. 
liğlcrinde de 172 tayı:arenin tah.. 
rip edUdiği bildlritmi5tir. 

1ngi'iz hava kuvvetlerinin k:ı _ 
:;ıpları, garbi Avrupa il zerinde tah 
rip edilen 8 tayyareden ve Orta 
Şarkta to.brip edilen 12 tayyare • 
den ibarettir. 

Hrlpsin beyanata 
rl Kırdar, bu vaziyet ka.rşremdıı 
··eni gelir kııynalda.rr bulmak ro -
nında kıılml§tlr. Vali, bu huınısta 
.hükumet.in de muvafakatini al -
mı.~tır. Bütçede iid miJ;ron li~ya. (Sa~ tarafı 1 ncide) 
vııkm bir masraf kabnnklıgınt ahhUtıere glrrcemek Uzerc mUtabe.kat 
kapatabilmek lc;in ha:>.1r1'Ulan prc .. , hasıl etlik, Doıotıamnız A1!Jerikahla. 
'elerin subat toplnntısmı yapan rm Avrupanın imarına mütealllk ka • 
~ımumi meclise verilmesine ba.ı;r • rarlara blz.lmle beraber i§tlra.k edecek 
Ja.nml§tır. . olurlarsa bu kararların fnzıa geclktı • 

Mecli.ie yapılan ılk teklıf, mez.. rllmcmesi ba.yat1 t:hemmlyetı halz 
brula res mlerinc aittir. 938 yılı olduğunu ıı.nlamalnnnı isteriz. G«lk. 
leınmuzunda biUtümetin emri ıizc- me BUyUk Britanya iJe Sov~:etıer blr. 
rinc mezbn.he.da ltllo başına nlt • llğl arruımdakl ku§kuları arttırabilir. 
ııan resimler indirilmiş ve bu SU• Bu kuekular tarihl mevcud!~·etlertn • 
retle b::lefüye gelirinde eenede 5 den dolayı tamamen orta.dan kalk.mi.§ 
yüz bin lımlık ~ir noksa.n m~yda- değildir. 
na gelıni8ti. Beledıye bUtçeı:unde. sır .sWford Krips, Büyük Britany& 
ki bu noksan l~üitl.ımct bll~csin da bu huausata acele da\T&nmak ıu • 
•,ıen ödenecekti. Fakat hilkiımet. zum11 hlıısedilmeml§ glbi görilndilğUn. 
hu yardımı ya.lnrz bir yıl yapabiL den ıtkO.yct •tını, ve demi§tir ki: 
miş, diğer yıJlıır .. devlet mıtırai· 
iarı da arttığından • buna imkı\n Ate!..& allkada1" değil seylrcl ı;ibi 
bulrunamıi3h. da\·ramldı. Ben kendi hesabıma. mem. 

Bu durum karşısında, belediye leketin heyeti umumlyesi itibarile 
Uç yılcianberi gelirlerinden yarını SovyeUe1" birliği ile tam bir dostluk 
milyon lira knybetmişUr. Şimdi ve işb!rll~ yap:nak ar.:usunda çekin. 
belediye rel.'iliği. 938 de indirilen genUk gl!ıtereceğinı zannetmiyorum. 
bu resmi yeniden koya.cnltttr. Bu • Fakat meseleyi Mll eski korku duy • 
mın için ha.zırJa11an teklif, Mec .. gusu bakmımdan nazara alanlar var. 
~isten muhtelit bfr encümene ve. Bu gibi kimselerin Rueya ile olan mü. 
rlımiştir. Teklifin, yarınki §ehir nasebetlerimize meDf1 şekilde mUch • 
meclisi toplan.tısında konuşulması haıe etmelerine mUsaadc olunmamalı .. 
l:ıeklenmoktc<llr. dır. Avrupanm imarına ya Rusya. ile 

Belediye maha.fill, mezbaha res ortak oluruz. Yıılıut dilnyayı yeniden 
mini - klio başında • birkaç kuruş karga~lıklara aokan.z:. Bundan dola . 
artlirnıakln et fia.tlaruun çoğalmı- yrdır ki, BUyilk Britanyaya avdet et. 
yaenğı kana.dindedir. ~en 938 meği 1bu acil lüzumu Bü)'Uk Britanya 
de bu resimler indirildiği halde milletine iyice anl&tmağı ıWdetıe ia -

et ueuzlamanuş, hatta tedricen fi. tıyorctw:c. 
atlar artmıştn-. şuna tnandrm, \'C her zamandan zL 

Ziraat seferberliği 
Ankara.dan bildirildiğine göre .zira1 

istihsali arttırmak için sarfedllen gay. 
retler nzııml hndde çıkanhnl§tır. nk. 
bahl\r ekiminin yııkl~mıuu ınUn:ısebe. 
tile zlrnat vckll.l()Undc ı;özc c;;arpan 
bir :faaliyet vnrdir. Ekim iı;ln l~ 
oln.n tohumluklar şimdiden hazlrlan • 
nıagu ba§l.ıı.nmt§, kısmen d::? fııtilı.sa1 

mınto.lmlanna gönderilmiştir. 1941 nL 
ııaıtında Anıt>rlkaya slpari§ edUen ~ 
l'llllyon llralJk ziraıı.t makine ve yedek 
a.kaanııntn dört buçuk :ınllyon. llra 
kıyınettndekl en bUytlk kısmı memle. 
~eUnıizc r;elmi§ bulunınakt&dır. Bun. 
~ monto.:ıı :Y&Ptlmakt.adır. tlkbah&r 
f ant ecferberl1ğtnde bu makineler 
aaUycte ba.§Iıyacaklnrdlr. 
do~~::'t BC!C<'rberUğilc bizzat ba.,vekil 
tad H Re!ik Saydam alAka.dar olmak 

ır. anc Pnrt.IJıindo e~ııa g1ln ya 
pılan toplantıda, bu huısuata parti tc; 
kIULtmdBn propaganda, veaatr h 
tarda ne eureUt- IJJWade edlleb=it 
ct.rn!mdn konuşınaıar cereyan etti~ 
zannolunmak tadır. 

Olüm 

yado inanıyorum ki, sulh hedc!ler1mlz; 
için ortaklığtmIZt muhafaza etmemiz 
lbımdır. Harp gayretimizi yatım 
memleketimizde değil, Avrupamn ta. 
dalı iKallere uğnyao. memleketlerin 
~ de kuneUendirmellyiZ. Bana öy • 
ıe geliyor ki, hUkClmetln biri. • ve bu 
i:ı bUyUk Brftanya bllktUnetiDden dn, 
ha iyi hiç khruıe yapamaz • :MUtte!ik. 
ıer muzaffer olduktan t&kdirke • ld 
muhakkak böyle olacaktır • durumun 
no §ekil alacağını Atlantik beyanna 
mesiDiD bUkümlerinden daha sarih ve 
dshs va~h ifadelerle göstermelidir. 

Odan, klmtlr 
geıtyor 

Şehre odun, kömür ~otirmck 
için muhtelif yerlere gıden. mo
törlerin bir k1Smmm bugün ~ 
r.mıız:ı. dönmesi beklenınektedfr. 

Dün pazar oıma.sma ragmcn 
h . •. hlrk.a" vagon mangal FJe nmıze ~ . alk 

ltömü.rü gelmiş ve Sirkecıde h ro 
sat.tlmı..i ttr. 

!I z r:mn 

.raponıar sıngapar ı Birmanyada .J APONY 
adasına çıktılar . . 'Çindeki bütü 

<Bas tarafı ı .u<'icle) Bazı mıntakaları Çınlı/er 
Singapur. H (A~ A.) - Umumi müdafaa edecek •ımt yaz~arı 

ka.rarga.hm tebliğme göre, Japon. B 
lar Johor ıboğa.znım doi!usunda Londnı, 9 (A.A.) - Cenubt Blr. k 
Malezya ile Singa.pur a.d~I ara.. manya kumandanı general Hatem bir a ıraca J'll"'tır 
snıda Ubin ndmdaki. kü~Uk adaya demeçte bulunmu~tur. General şu saz. 
asker çtka.rnuşlardır. Jobor boğ::. !eri s8ylcm~Ur: 
zmda Japon askeri yüklü bir düş. , "- Şimdi Japonlara ''dur! .. diye 
ınan teknesi bat.ınlınıştır bağırmak için daha. \)"l va.ıiyette bu. 

Sinı.,>-aı>ur. 9 (A. A.) _· Düşman ı ıunmalttayız ... 
t.o.yya.rcle'rinin ve topçusunun fas_ , Haber alındığına göre Blrmanya 
liyeti, diln Singo..pur muhnrcbesin ceplı<'mnln bazı bôlgele1·1n1n mUdafn.o.. 
de şhntiiye kadnr g&terdlği faali- sr kendi mesullycUcrl ve 1:cndi ku • 
Yetlerin en ku~·etU.si olmu~tur. mandanlıkları ı!ltmda olmak Uzero 
DUşma.."l, Johor knrşısındnkl mu - Çinlııere Yerllecclttir. 
dafaa hatıa.rmuzm bütün şimal - --o ---
ı;e_vresi uzunluğunca pek çok mer- MALTADA 
mı ve bomba atmıştır. Havan top.. 1 
larının atefJi daha ağır topların r• 
te~ylc knrışrk olaı-..Jt adeta fası -
lasrz devnm etmiştir. Düşmanın 
l"asgele nteş açma.c;ına mukabil bi_ 

Dün gece sekiz defa 
verildi 

alarm 

'.l'ok~o, O (A. A.) - Hariciye 
ı:azın general Togo dün şu beya· 
ııa.ttn bulunmu tur: 

Japonya, Çınle mllil!lSebetlerini. 
gelj!:;t"rmek içın Çindc bUtün imtl. 
yazlan kaldıracaktır. Ancalt Ja • 
}>on tebaasmm menfaatleri göze· 
tliecektir. Çinde el konm\16 olan 
89 fabrika sahiplerine geri veri -
lcce.!tt:I.r. Cenup batı Pasifikte iş _ 
gal edilen yorlerden ham madde 
v~ mnhsul Çine gönderiliyor. Bu -
ruı devam edilecektir. 

?.im bata.ryalnrmuz muayyen he _ l\lnlta, 9 (A .• \.) - Pazar günü ne§. 
deflerc ateli ctm~tir. o·uşman ıkc• l'Cdilen tcbll.ğde deniliyor ki: Cwntır. (llaı_ ta.rafı 1 nci<le) 
şif mUfrc~elerinln karaya çı1ttlk • teı.rl akşamı Maltadaki tayyare kar§ı. biryalr ve Urallı askerler bu su • 
~arı Hulnu Ubm adası Johor bo _ koyn1a topçusu, 88 modeli bir Yun • .-etle açılan geöikleri devam et • 
gazrnm şark methaliınde ve Sin - kers tayyare.sini hasara uğrotmI§tır. ti.rmişlerdir. 
gapur adasnn:n en yakın noktılsın ı DUn gece s defa hnvil tehlikesi işareti • losko\·a, 9 (Rıı.dyo, 7.15) -· 
da <">hıp adaya t.a.kribo.n '] kilo • verllmtştır. DUşmanm tek başma uçan Geccyarısı M03kova.da. neşredilen 
metre mesafededir. Bir Japon ks. 

1 

bomb:ı tayyareleri gözükmüş, birkaç Sovyet tebliği: 
~'tlkol gemisinin bat:rnasile netice- bomba ı:ıtılmış, eıvn nluı.llyc ait blnn • Diln nt;.ırer'..mlz her ta.rafta taru'· 
enen hareketin kahrıunanlart ::· 1 ' ıarda hafit l:ıır;ıarlar olmU§, telefat ol. :-uz..• devam etmiş, Ahn.ıı.n muka -

Mkel'tlen. f?arettl. Bunlar, düş - 1 manw;t.rr. Tuyyıı.rc karşıkoyma top • vemetini laramk birçok ycrieri 
mı an gemısme el bombnla.n atabl- 1 "WIU faaliyete gccmıştır. geri a~ttr. 
ecek kadar ~-aklaşmnğa muvaf _ ,. f V.işi, 9 (A. A.) - "Ofi": Ker.. 1 

fak olmuı;lardtr 0 _ ~·n ı;imalinde muharebeler devam 
· Dağıtılan dokuma tezgahları ediyor. So\'}'etler z.ayiata ibokmn· 

Dojam faaliyete geçti dan hücum ediyorlar. Merkezde 
Gazetemiz ressamı ve haritactsı Hilkümetlmizln Yeniden meccn.. Almanlar bazı muvaffakıyetler el• 

~fvet Sakn.b~nun bu~n Mat nen köylUye tevzi ettiği dokuma öc etmi§lcrdir. 
~.40 da Hasekı hast:ı.nesmde bir te1.glhlannm büyük fayda.lan gö- T _....;__d--.-.-f-"--.-d--
e:kek evladı dünyaya gelmi.,tJr. ril!meğc ba,la~t.ır. Muhtelif yer• j anca a or 1 ( are 
.Nevzaıdm adr Doğaıı Nur Sakabs· let"de teşekkill eden dokuma y:ı. • • " • • 
şı ~on.-n.uştur. Ynvnıya uzun «>mür pış ve ~att: kooperatifleri şinıdi tlan edıldı 
dHer. ana.smı ve bn:ba.smı tebrik ı ::ıelır:mize rniihlm ınikta.rdn doku -
:Oerlz. ~a. gondermekted.irleı:: •• Fit 1 -·· ıs&•Z •• Amerika taTthtntn ~n p:ırbk d8'Tlnt • 

AGLAR KR L 
GERO TIMO 

u Pe şembe a amı 

TÜRKÇE 

LALE' de 

•

1--T AKSlf~ SINEMASINDA--• 
13 subat cuma matinelerden itibaren: 

MfmlJeketlmlzln <:n 9f)k 8evllen musiki üstn.dlannm büyijk emekler 
sarfederek ve Mısır f11m .ıüdyolamun bugtine kadar 'riicude getir. 
dikleri IUml~rln en kudretllıııl 

Z E H i R L .i Ç i EK 
Türkce aödü arapça ve türkce şarkılı 

Bu bOyllk p.rlıt filmW herkes görm!ye k<>samktır. İbret ,.c hey~Gn 
lıfskri ve gözynşlart)e seyredilecek ho.kiki bir aa.ıuıt pbc!ıerl olan 

bu ftlmdc S8 KlŞ1UK Mtl'MTAZ SAZ VE KORO HEYETİNİ de 
D1NUYEOEKSt:Ntz. Musikiyi idare eden: 

Vatad KEMANI SADi IŞILAY 
ltoroJ'U iclaıe eden: 

ÜST AD EYYUBI RIZA 

Adana Belediye Riyasetinden: 
l!!etert ıttaiye ekipleri iç\» gerekli nıalzemc e.ıuıacaktır:. 
1 - Seferi itf&fyo ekipleri lÇln be!' adet el tulumbası 

aımacaktir. 
ve maızemeı'ii 

~ - Satın alınacak olan beş adet el tulumb:ısı 'ile malZ'Cmeslnln muhnm 
Illen bedeli (•9'7) lira (60) kurtı§ o!up muvakkat t•mlnatı (871) ura (6) 
ıı:ur§tur. 

3 - !balea1 24.2.942 aab günll aaat onbe"te Adana belediye dairesindeki 
belediye encUmenind1ı Y&Pllaca.ktır 

' - lst.eklllertn ihaleden evv~l prtnameyl görmek ve muvakkat temi. 
natlnrmı yatırmak üzere Adana belediye itfaiye a.mirlfğim? ve ihale gUnU 
muayyen saatte beledlye cneume~ine mUracaatlan ııtuı olunur. (2106) 

Madrid, 9 CA. A.) - Tancada. 
İngiliz diploonatik çan.t.alarmm 
bulunduğu t.ak&ıde Cu:ıuı gilnU vu. 
ltua gelen infiliı.kta.n sonra!d nU • 
nı.:ı.yifiler. ~dl sona emı.iatir. Şe. 
hir sn.ldndil". 

Hükfuııet, örfi !da.re ilan et.mi§
tir. Şimdi öğrenild~ g6re, ölü 
adedi 14, Ynralı 36 lldşidit. 1nfi -
18.k vul.-ubulduğu s.tra<in Cebelilk" 
tanktan gelen gem.inin yoloula.nlı 
dan bhı:oğu ve hafta: sonu tatilini 
g~hmek üzere gelen cbha birçok 
?timseler nhlnn Uzerlııde bultmıı • 
yorla:rdr. Civar bin:ılar ha.asra 
uğranuştır. 

Evlerde bulanan 
bubabat 

1 
(Baş taraU 1 Dclde) 

10.2.942 Balı gtınU ak§&Dlına kadar 

1 

makbUZ mukabilinde buluııduklan ma.. 
hallin en bUyUk mUlldye memurla • 
rına ıınmh bir beya.nn:ı.me ile bildir • 
meye mUU korunmo. kıınwıunun bazı 
maddelerini değt§tiren ve bu kanUD& 
bazı maddeler ekllye.n 4180 sayılI ka • 
nunun 25 inci m.nddeslnfn ' 1lnc1l tık. 
ra.smn dayam!arak mecbur tutulm~ .. 
]ardır. 

2 - Birine! maddede yazılı olup 
el konma. hllkmflne giren hububat ne 
bunlard~ yapılmış ola.n unlardan ap.. 
tıda yazılI miktarJar beyana tabi de. 
ğlldlr. 

A - Ankara §ehrindeki ve ~tıe 
bağlı olup ekmek dağıtımı kart ile ra.. 
pı.tıın yerlerdeki mllstahaillcrln elleı1n.. 
do ve evlerinde bulunan unıarm Yao ve 
ış h~ddlno bakılamkaızm un üste be. 
her nOtus başına bir kilo hesa.blle bu. 
ıunacak miktar, 

B - Ekmeğini evinde yapanlarm 

157 sayılı koordinasyon k.arannm ' 
Uncu mnddcsinln (A) tıkrasmda ya • 
zıll olduğu gibl yeni hasat mevııimlne 
kadar müstehlik.in ya§ ve iş hadlerine 

lt.,tüne döklilm~ yatıyonıu. tuıınrnl;:, knrn~ıı sordu: 558 gram ekmeklik hububatı 875 gram 

lı"'ııtplnlerde Kavıtc kıyılarında giz.. 
lenmi§ Japon bataryaları Ma.nilA kör. 
fezt ağzındaki mtıatahlrom Atncrlkıı.n 
mevzllcrtne Ycn1den bombardıtnana ba§ 
lanu§lardır, Ba.taan .o.dasında Japon 
kuvveUert Amertkruı haUıınn.ıı. sızıma 
laraa da pllskUrtUlm~lerdlr. 

~im Kadriye Erkuo ınllpt.elA oldu. 
gu hnstnııktan ırurtulamlYV&k J>ek 
genç yaşında bu gece sa.ıı.t be§te raıı 
mcU rahmana knvuşınnştur. Cenaze 
tıamıu:ı 10.2.9{2 eaıı gUnil öğleyin Fa. 
t1b caınfslndc eda edildikten 80rua 
Edirneknpıdaki oehlWğe defnedll~ğl 
n1 sayın sevenlerimize blldlrirttn. 

Knraçab kUÇUk Pl'Cn&eel t:cıı gibi ee - Oel!Adın, Tıı.hlrt \'Urmalt il%e.re ekmeğe mukabil 531 gram un veya 
, ıyor<ıu, Zohreyl yataftnda. CUO!l mı. c5le gtttıtı doğru mu~ 558 gram ckmekllk hububatı 37' gram 

5ıı uyuı~.cn görUnoe nıuvnzcnestnı - Elbette doğnı. :lle.'l yıiliın söyler ekmeğe mukabil 265 snı.nı un veya 
Yazan: İskender F. Sert.elli ı.aybetrooıOOk ı..:ın kendı ellertnı mmlL nılyimp Bu sabılb Jola !:•lctı. T11hlr!n 279 gram ekmeklik hubub:ıt 187.60 

-l06- - şım~~-=ered_O:,~v"' ~dn-acatrm, roBu~ı k~! hbllkl ctinıdara getirecek. ı;rnm ekmeğe mukııbll 132.50 grabamt 
ı\.nc? Bu .,,....ıı.r n.,..... "'e .. uıı blr lok. aı:.-..a r aksınk duyuldu. un veya 139 gram ekmeklik hubu , 

_ 8"ktbndanmn:.(=ı ç::':1 ol n:a, TahiT ı;fbt btr çapknıa Y&roşır Zlllım yat&tmcb gerlnerelt uyanı • 8 - Beyana tabi tııtulıı.n hububatı, 
duf11nu biliyor ma f mı f yordtL ' tesblt vo ilb.n cdllml§ bulunan fiya.Uar, 

Tahir ile Zühre. 
Btn tNGtL1Z MUHRlBt BA'lTI: 

lngWz am1rnUik daL"Ui Uatabeıc 
ismindeki mulırfbl.n açık dCn.lzlerde 
battığım bUdlrmilt1r· 
MACA.RlSTANDA NAW 
MUA ~lNIJGt: , 

Fatih As. Ş. Bafk 
•l'.'b. 

Ziya ErklJI 

ZA Y1 - Şehremini nahiye müdür. 
IUtunden &ldtğım 5 kl§llfk ekmek 
k.ıı.rUanmı zayı etUm. Yenilerini ala. 
cağımdıın eaktatntn bWtmO yoktur. 

fjehremlnj Usunyuaut mahallesi 
Nalpbey eokak 12 numarada 
!smaU Et.hem Diken 

Jıılacar hUkQnıeUnin bu h&fta naip 
ınuavtnliği vazl.felerinl ihdıuı eden bir 
kanmı JAyDıamu parlbıentoya vere. 
oeğ't aanıbyor. Bu makamn gcUrilecek 
tat naibin otomatik aur tte dıı.imt ola 
tak mevki ve aaIAhiyeUcrin1 kullana. 
bilecektir. Nalpllğ aınlral Hortinin 

bl1yijk oğlu Etyen dö Hortin!n ı;eliri. t11§?'8da arut ve eanat n tMelek ic.. 
lec~ söyleniyor. ramna IUzumlu bina ea.hlbt olamıya. 
n'OJ.GARtSTA.NDA\ cakla.rdtr. BllkOmetin tıtklltl t13eriDe 

'.Bulgar mebu.san mecnsı evvelki g1ln yahudllenı ait buluııan ve yenl kanun 
bUtıın gtın ve gece de toplantıtarma çerçevesi dı~mda kalan bütün ga:yrL 
do"arn ederek; gayrimenkul mallar menkullcrl devlet kendi mtılldyeU al. 
~knıda.ki yeni kanun projesini gö • tma alacak, bedelleri mal aahlplerıae 
~ltlttl§t11r. !Bu kanuna göre yahudller 20 Jdda vaa\Se.ll tahviUule 6denecek. 
1~ ~hl de_~ t.~.~v ~ıttt'. . 

- Bllrnez olur maf Sen bunu hm. D!yo eöylcndl. Ay~nln trabrı lllken. Birdenbire güı.krlnl aı;ta: \'C bunlardan yııpılmı: unlnr toprak 
don Mkladııı ıu.ıa, Zllhro babsatna ııer dt •• H:ırcmağasJill\ dönem.: .. - Dadı.. nc.rdl."llln 'l Bu pencer<'lerl mahsulleri ofisinin mahalll uı:ı satış 
te11 ltlrat ettL - n~ndlno ıni IAyık göruynrsua o. neden ~tuı ': fiyau.an Uzertndcn ofisçe satın almıı. 

Aytcnııı b~ lıoftsbottın artııuttı aoP!" Karaçalı kapı perdoslnin arkaııımı cağından bcyannı\menin verildiği g1ln.. 
l"&'nlffıa lcaPQ'I açtı: _ Elbette. Ne ııandm yap Ya1111 ı;lı.lcndl, den itibaren alAkalı.larm hububatı ve. 
- Oncıe ben ltreJim. Belki ayan • Kntbetıln ölllnte. ben de lrak ctbethıı. Ay,e, Zührenln odaama ko0tu: ya Unlıın üç gün içinde Toprak mnh. 

ımtıo'· de lılr kabilenin .,... o~m. Zilli. - Dün7a aydınlık, yavnıcağum! suııerı ofisine teslim etmeleri mecbu. 
- Uyanm..-, ~ glnnlyeoek. reyi ııana 90k mo ıörilşonun, kalt.k! Odanu biraz bava al11D dl)e açtım. ı1dlri. 

oıtytm! Ane ırendlnl tutamftdı: ,.Karanlıkta giinUnüzU, geeooiı.I bthııi. 4 - B1rinct maddede ynzılı mUd • 
- ltapf11 aralamn .• &et• aeferld - şunMlalil aynaya bir hal> •• Kencıı J"OMıUnuzı det içinde beyannameyi vermlyenlcr 

gibi Ufllk-tao doya doYa seyredeni•! unı'l:ı.n kmdln do korkac..'lksnı! Perde arkaamcıa &a.klanıın (ltıırııçn. veyn noksan beyand:ı bulunaniar hak. 
Ayıe ).Oeriye Jıirdl.. ;:;J.-ndar r.ıırff bir çlseı;-t !il\Da kOklt\.. lı) derlo bayrnnlıkla Zührenln yıı.tnk. kında mnıı l:onmmıı kanunu hUldlm • 
Her yer aydınlıktı.. tırlar mı hiç!! tan b~ı, kumral uzun Sllflarım lcrlnc gl!rc arama ve takibat yapıla. 
:ralnız ZWı.re karanlıkta yatıyordu. Karııçab. ~ ağı:ınm pa.ymı. t&raYJl!mı tımktaıı gh;Uoo r:ıoyredlyor. caktır. 
,\"" ktiçllk Jıannnmrn hAlA uyudu. vercıcektl; fıı.ka~ öğl6 ,-aktt lıllt. :.ro.. du, ı:> _ Boyı:uınamclerin vcrfllllcsint ve 

tuna görUııee llerleCU .• Y&vaeoa peu • tağmda uyuyan kUç\lk prmscsl ı:lmdl Wlaldr Arnbm kalbi kop;ı.rcaıuna ıılmma.sını temin etmek iCln cumartesı 
cerelerln örtUsUnft lmldır&. Odanm 0 kadar derin bll' ~tle eeyredfyordu ~ğa ba3~tı. Bl.rdenbtro D .. Y. gtlntl vtllyct, Çankaya kaymaluunlığı 
iÇi gtlndOz gibi ayc1mlık oldu. ki.. Ay~ye ıM yctlştlrrneğe nktl. tana ~P ıcertşe girse, bUttln J"llptık. Cebeci, Dikmen, Keçiören n.ıı.hiye mU.. 

Ha.rem afa.tı sevlnrlnb .ne yapa • ınooıı.:ıı yoktu. l:ı.rı meydana tıka<-ak ve!$ sultBna oo dürlUklerl e:ıat 18 e kad&r nc;ık bulun. 
cağını ıqım>~ bfr halele ya.tak odas1 Zllbre yatağm<I& ne kader da btJı scdlnce t~ln aC11u fenaya '-aracaktı. duruıacaktlT. 
önltnde ctımlw •• pe."1ey\ aıala4ı.. uyuyordu ~ Keadlllal &ijglUklo tutuyonlo. 6 - BeyMOl\meler pul& tabi doğı1. 
~~.llHl!ıP-netıfıf!!: .. n. A~ ~~~ ö~ tu. fDerlQlnı varl dlr. 
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Lik maçlarına dün başlandı l 
Galatasaray Kasımpaşayı 3 - O, Beşiktaş! 
Beykozu 4-0, istanbuispot· - Beyoğlusporu ile sabah öğle · ve akşam 

3 - 1 mağlQp etti Her yemekten sonra giinde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayımz. 
Havanın mUsaadeslzliği yUzi.lnJçı; 

bir müddettenberi tehir edilen futbol 
llk maçlarına dün Fenerbahçe sta.dm_ 
da devam edJlmlş, ve biltUn müsabaka 
tar aşağ"ı yukarı normal neticelerle 
bitmiştir. 

Maçlarda alman neticeler şunlardır: 

1-1 
HALiÇ - GALATA GENÇLiK 
Günün birinci mUsabakası Haliç 

Galata Gençlik takmılan a.resmda ya
pılmış ve 1-1 berabere neticeJenm~
tır. 

s-ı 
L SPOR - BEYOOLUSPOR 

Bu müsabaka hakem ŞB.zi Tezcan 
idaresinde oyna.nnuş, birinci devrede 
lılkim bir oyun çıkaran tstanbulspor
ıuıar devreyi 2-0 galib bitirmişlerdir. 

İkinci devrede birinci devreye niS· 
beteı:ı. mütevazin bir oyun oyııanınış. 

letanbulsporlula.rm bir go1Un6 muke: 
bil Beyoğlu.sporlular da. bir gol yap. 
mışlar ve mUae.baka 3-1 tstanbulııpot 
lularm gale'besiyle netlceıenml§tir. 

8-0 
GAL4.l'ASARAY - KASIMPAŞA 

Üçüncü mtısabaka Galatasaray 
Kasımpaşa arasmda idi. Sarı - Kır -
mızılılar sahaya ço'c eksik bir kadro 

ile çıktılar. 
Ha.kem eskl Fenerbahçell Reşat. 
Oyun ba.,ilar başlamaz Galatasaray

lllar hA.kiıniyett hemen elde eaerek 
rakip kaJeyi tazyike başladılar. Bu a. 
rada sağ açıklan Hikmet ild gol çı -
kardı ve birinci devre 2--0 Galatasa. 

nı.y lehine bitti. 
İkinci devreye çıkıldığı vakit Gala. 

tasaraylılann sayı adetlerini artıra • 
cakları limit ediliyordu. Fakat netice 
hiç de böyle olma.dl. Genç ve enerjik 
raklbleri sıkı bir mlldafaa tatbik ede
rek Takiplcrınin tezla gol atmaema 
mA.ni oldular. Devre aonıarma dogru 
Jı:aieTh'Hni.n önünd'e~ı bir kanşıklıkta 
K.asımpaşalılar kendi kendilerine bir 
gol attılar, müsabaka da bu şekilde 
3-0 Galatasaray lehine nettce!Mıdi. 

4-0 
BEŞİKTAŞ - BEYKOZ 

Şakir ve Şükrü vnsıtasile iki sayı 
yaparak devreyi 2-0 galıb bitirdiler 
• İkinci devre oyun ayni vaziyette 
Beşlktaşm tazyiki altında cereyan et· 

ti. Biri Eşref, diğer de penaltıdan 

Şükrü vasıtas!yle iki sayı daha yapan 

Siyah-Beyazlılar müsabakayı 4-0 ga. 
lib bitirdiler. 

Prolesyoaeı 
glreşler 

meaedllmelldlr 1 
Dün Maksim salGnunda profesyonel güreşler yapıldı. Fakat bu karşı. 

laşıııa.lann seylrcl.leri aldatan bir oyundan başka. bir şey olmadığ'l görüldü 
ve anlaşıldı Nitekim bu gürt-:;:erde Iw.şknrlko yapıldığı salonu dolduran 
halkın haklı ltirazlarUe de sabit olmu5 bulunmaktadır. Bizde güreşin seyir. 
cl!>l çoktur ve bunlar glireşlertn en tııce nokt&larmı bilir, mttsabıklardan 

birinin ufak bir kaçamağım bile görür, 1~ bulunur. GünlerJenberl dıı. 
rar m1.nıarlfo ve gazefa slitıınlarmda lrnrşdıklr meydan okumalarla tıertıp 

edilen d\J.nlıü güreşlerde de halk b\iyük bir sukutuhayale uğradı. ~ 
Mersinli Ahmet, BabaeskUI lbrahlm, Ha.yatı gibi değerli pehUvanla.rm gii.. 
rc~ceği ,bilhıı.ssa, eSkl milli talmn gUreııçllerJındeu Adnan ile Türkiye baş. 
pehllva.nı Teldl'dağlı Hüseylıı arasında yenişincıeye kadar güreş yapllaca. 
jtıDı ilAn ediyordtL Fakat salona istenen miktarda seyirciler dolup da gtt. 
re, vakti gelince bu karar değişti. 

Meşhur güreşçiler gelmemı,tf. Ebemmiyetsfa bir lkl güreşt.en ııoma da 
Adnan Jle Hüseylne srra geldi. Ancak bunların yenlşlnooye kadar değil, on 
beş dakikadan 45 da.klka gilre~klerJ tJli.n edildi. Halk bu karar üzerine 
ltira·ı: etti. Httseyinle Adnan danışlkh bir döğll!'}t.eıı sonra. berabere kaldılar. 

İki kişinin l:erttp ettiği ve gene l<endllerlnin hakemlik yaptıtı bu pro. 
tesyonel güreşlerin \•Hli.yetÇe men'i IA.zımılır. Daha doğrusu bunlara gUre, 
mtlsaadesl verilmemelidir! Hiç bir resmi teşeltk\U miimessillnln bulunma. 
dıtJ bu gttreşlcrde halk aldatıhyor. Halkm spor zevki böylece tıltlııma.r edL 
il.yor. Alll.kadar makamların nazarı dikkatini ~keriz. 

(G..-ını&tn blrlncl -yıaamda 1-(Türkeku\) (Ya.ra.r) (11'-G.D.) (H.Nl 

başlık ya.omdaki tarilı çerçevesj kupo. (F.Z. 33) (0.P.K. 2072) (M.K.A) 
nııe birlikte göoderilecektfr.J (A.Ahmet) (0.K.) (Nadide) (A.kta-

EVLENME TEKLlFLEBt, lŞ ARA tay) (T,R.B.) (Mehmet 3:S) (G. Mine) 
MA, lŞ VERME. ALIM. SATIM (P.İ. 24) (S.B. 12) (Y, Akın) (J..emaD 

~bt ticari malılyeti hah olmryan kO.. Y.) (Denk) (Şevkt Şen) {Bahar 

çtik llAıllar pıuaıın nı><;rolnnu:r. ~çeği 1) (İş ~5) (AkyUz) (!nci) 

GUntin son ve en mühim mllsaba· 
kası Beşiktaş _ Beykoz a.re.smda ha- Evlenme teklifleri: 

(35 Aydo/!'an) (Göl) (İmren) (Işık) 
(Güneylinin denlzcisi) (O.S.) (N. 4.97) 
(P.K. U) (23 Munis) (N. 28 ı 
(Turgut) (Y.Ş.) •(25 Sedef) (R.P. 85) 

A.B. 84) (B.A. 32) (AS.Temizkalp) 

,, 
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DOÔAN 

SiGORTA ANOf~iM ŞiRKETi 

Ç alışmq1arına 
Başla1ı. 

I 

Sarmayesi: 500.000 Lira 
kem Sela.mi idaresinde oynandı. Si * Yaş l8., boy 160, balık etinde, 
yah-Beyazltlar sabada en mUhlm eie- eıa. gözlü, kumral, orta tahsilli, temız 
manları Hakkı ve Sabriden mahrum bir aile kızı, 2fUl5 ya.şmda dUrilst 
bll kadro ile yer aldılar. Beykozlular tahsil görmUr;ı, cldd.I bir bayla evlen. 
ds. her zamanki kadrolarını muhafaza mek iStemektedir. (18. Seme.) rem • 

zine müracaat_ 139 
ediyorlardı. 

{Çalışkan Akansel) 

1 AÇIK KONUŞMA.ı 
Şadan Eıııre) remzile mektup1Yıı.zan 

baya.na: Sarih adrestniZ olmadığı içlr. 
iH\nmı.z neşredllemedi. Adresinizi biL 
dirmeniz JA.zımdır. 

lstanbul - Bahçekapı, 
Uçüncü Kat 

Taşt~an 
O:;una başlar . başlamaz hAkimtyeti • Yaş 18, boy 170, ~o 70, orta tah. 

eı-e alan Be~iktaşlılar, bUtUn tazyik-c silli, sarışm, yeşil gözlU, bir bayan; 
ıerine rağmen bir tUrlü gol yapamıyor uzun boylu, kara kaşlı, kare. gözlU (Ç. 

J.ıı.rdı. Nihayet devre .sonlarına doğru I tıma.t mevkl sahlbi 200 Ura maa§lt bir 

Ankara lik maçlan 
Ankam. (Husu.ııf) - Havanın mü· 

S&Adesizliği yüzünden bir mllddetten
beri yapıJaımyan ilk maçlarına, bu -
gliıı devam ed.lldl. Birinci müsabaka 
Harbiye - Krrıkltale gücü arasında 

idl. l:Iarbiyelller 3-1 ge.llb geldiler .• 
.tkinct kar~aşma Gençlerbirliği -

Demirspor arasında yapılmış, ve De. 
mirsporlular en kuvvetll kadrola.riyle 
oynayan re.kiplertn1 1-0 mağl1lb et · 
ıni§tir. 

- Bana. göre bunla.rı:n ma.nza. 
mieırı pek meŞ'um. Hoşlanmıyo. 
ruım ~te.. Gel dışarı lıtıkaltm. da 
güneş.ten 5st.fade edelim ... He'l'hal. 
de ®ha iyi etmiş oluruz .. . 

Llneıt kocasmm bu haline gül. 
mekten kendini ala.matlı. fakat ni. 
ha.yet mağ1fı:bjyeti k:ıbul ettL. 

M~belderi çrktrıa.ı.• ve güneş al. 
bnd:ı kngm kumlar üzerinde, yü. 
rilıniye t~<;;!?..dılır .. Az ileride ku..~ 
!ara gömülü ya.tan on kadar yerll 
çocuk, ceneıhilcri görü:nc~ hep bir 
ıı.ğıxda,n: 

- Hurra .. Hurra .. 
Diye b~ğirdı~:r .. S mon çocukla. 

ra. birlw; kuruş ufa.klıık attr, kum. 
~ içinden ~ıJta.u Jki. Qocnk 1)8.?8. 
'farı topla.d1tar •. 

Linet ve Siımon yollarına devam 
ettiler, hiç ~ w.pura dönmek iste. 
mLyor.lardı. Etraflarında ta.biatin 

byla evlenmek iatemektedir. (Na.dide 
79) remzino müracaat. lY 

Aldırınız: 
Asaf ıda remlz1er1 yazıll olan o. 

lnıyncu1a.nmr.ım nanılanna gelen 
mektupları ldarehsnemlZ<ten (paz.a:r 
ları hariç) tıergün sabahtan öğleye. 

luular ve saat 17 den sonra aldırın&. 

lan. 
(M. EL.KAR) CFra.runzca dersi) (Ş.) 

(E.Ş. 1202) (Zaran) (Gül) (T.N.) 
(Ve.ta.ı:ı 55) CM.K. 122) (Gill yaprağı:) 
(A. 5) (F. K. AI. 9) (Saat) 

gilzel ve zengin manzara.lan he:r 
;kisini de tatmin ediyordu. Dik bir 
kapJ.ığın altma oturdular ve etraf 
lıı.rmu zevk!e seyre koyuldular. LL 
ı:ıet Doyl hem. kocasının koluna 
bem de ankasnıda:ki kay;ı.1ığa da. 
:ra.nJJll§ tı : 

- Ah, dedi, Y~ak ne giizel 
&eY.. Burada tamamf!n rahat ve 
seııbest olduğu.nı k.n lltendimi bir 
kat da.ha mesut. lı issediyorum. 

Simon güzel gözleriyle karısına 
ba.ktyordu. O da mes'uttu. l1k gece 
hiç de sebep yok iken sanki nedi
ye o ka.dar endişeye diiŞ!llüşler, sa 
atletlerini bir gün için karartmzrr 
la.rdı .. Sanki Ja.klin'den bu derece 
kol'kaca.k ne vardı? 

Birdenbire ileriden bir feryat 
duyuldu, ~mı seçemedikleri bi· 
?'isi ko..~rak, cli11i ~"' llayara.k yan. 
!arına geliyor bir şeyler anlatmak 
ic:,tiy?rdu. Bir a:n dilşündiikten son 
ra Sım<>tı'un kaşları çatıldı ve ika.. 
rısmı kolundan ~eıkel'f>k çok kısa 
bir za.ma?ı il<iooe O<l.tırdu'kları: kaya 
::1m dibinden uza;.\laştr., · 

Tam vaktinde hareket eıtnrlşler4 
di. Çünkü bir ka.ç sa.njye sonra 
Jaı.Ikt:ıkla.n yre ka.yal~Ia.r.n ü:zeı:in 
d~n çok büyük bir taş dü~tü. Eğer 
Slanon Linet'yi kolun.dan çekerek 
um1daşt.mn.amış o~ za.w.llt 

Okuyucularımıza: 
Bu sutuna alt idaremize gönderile. 

cek mektupların zarfları tlstilne gaze. 
tenin sahip ve yazı işleri müdürleri. 
nin şabst adI yazılmamalıdır. 

Sehir 

,,. 
Tiyatrosunun 

KOMEDl IWS&U:NIM 

A.lqam 20.30 da 

Kiralık 
Odalar 

kadm bir ilki sa.niye ioçinde muhak 
kalk "ölüp ghleeektl. 

Korku Ve dehşetten gözleri frr -
laım.rş blr halde, kart koca. bi.ııblr· 
lerin~ sartldılar. Hergül Puva.ro ve 
Tim Alerton koşarak yanlarına. gel 
diler bir hafiye: 

-Vallahi mada.nı, i~ tc buna ke 
f:iıni yırtmak derler .. dedi Muhak
kıı.k bir ölümden kurtuld~nuz. 

Ve dördü de :in.siya.ki bir hare -
ketle baıılarmı ha.vaya kaldrrıp ka
ya.lığın tepesi.ne baiktrlar .. Görtiın.Ur 
l~rde hiç bir şeyler yoktu .. Fakat 
Puvaro vapurdan indikleri sıra.do. 

bazı yerlile;;in k1yalıkların tepesi· 
ne- doğru yola düzelmiş olduklarını 
eördilğünü hatn-Jadı. Simon'a sual 
dolu nazarlarla balrtı. Linet· koca -
ı:mm göğsüne si>kul:m.uş titreyor .. 

, du. Simon nefretle dişlerini gııctr ~ 
datara.k: 

- Odur, dedl, bütiin bunları o 
yn.pıyor. 

'l'l.m Alerton: 
• - Azıcrk daha ihmal et.mi.ş ol -
'l.?.ydın z, mailam şimdi ölmüş ola· 
<'2.kt.1 .. d.'.yordu Acaıba bu kaya ken 
di!iğinden mi koptu. Yoksa. bir ka· 
tll el mi yuvarlad:r. 

Simon Doyl, Tim Alert.oıı'un bn 
-.özleı-in <ı ta.lta:ınmiil edemiyordu. 
mr §CY söylemed:l.. , 

Kısa Telgra! adresi: DG~lN'rAŞ ~ İSTANBUL 

Nihayet Linet Doyl korkudan Doyl kendi kem~ine mırıldandı: 
hitkin b.ir halde olmasına rağ ~ "-Demek ki basit bir k-az~da:ı 
.n:en: başka b:X Şey değilmış .. ,. 

- Her ~Jde birisi yuvarlamı,7 Simon Doyl'un yüzündeki hid -
olacak. det bulutu dağıldı ve derin bir 

Diye cevap verdi. Tim geveze - ks.lb rahatlığı duydu. 
llılrle S:Ordu: Bu 51rada Jaıl<elin yanlarına ge ı-

- Pestiliniz çıka.ca.ktı .. Hslbuki, n'.işti: ô 

r•~nda madam Oterbur'la gülere1' 
Yerli Çocuk1a:rı seyrediyorou. 

Diğer yolcular göriinmüyorl.a.r ' 
dz .. 

Puvaro başını salladı ve Sim.on' 
un peşinden vapura girdi. 

ESKİ Bin DOSTLUK 
dilışma.ıumz olduğunu da sanmıyo - -· - Bonjur, dedi.. yle zan.nedi· 
rum. Öyle değil mi Liuet? yorum ki mabedt gezmek için bir Madam Alerton ile Hergül pu• 

Linet Doyl bu m.8.n.a.s:z suale ve- ı:ız g~ kald?· var-0 ikinci şelaleyi çevreleyeJJ 
recek cevap bulsmaxlı. Puvaro der Kilç-Uk gruba bqiyle nazik b'.r ·,-il.itsek kayal!:..ltl~ra güçlükle tır ' 
ral vaziyetini kurtardı: selam verdi ve sonra karaya indi, manıyorlardl. 

- Haydi, madam, dedi. Derhal :;eyyahla.rnı bulunduğu mabede doğ SeyyaMard3lı bir çoğu devel~ 
v:ı.pura dönelim bir az konvak i· . nı ilerledi. hinm.i.şlerdi. Fakat Puvaıro deve 
ç;ın, kendinize ;elirsiniz.. • Simon Doyl, Hergül Puva.ronun ı-ıin sallant~lı yllriiyüşünden kati,: 

Sessizce, vapırra binile<:ek rrhtı- kolunu kuvvetle sıktı. Linet :i.le yen hoşlanmadığı için yürünıegı 
r.1ıı kadar gel'(lil.er .. Tim her .za-- 'l'an Alerton bir iki adnn ileride tercih etmişti. Madam Alerton'°' 
r.~..anki gibi hiddetli olmakta de.vam yürüyorlardı. - d~ve üzerinde seya.h.a.t etmeği §C ' 

eaiyor, Tim Çok korkan Lirı...et'yi s:mon Doyl hafiyeye:· refine yedit"crniyortlu. 
güldiirmek için soğuk soğuk şaka- - Allanım, de-di. Şimdi kalbim Bugün zarfında Halfa vadisfPe 
iar yapıyor Hcrgill Puvaro dn bil · ne kadar rahaıt .. Halbı:ki ben.. gelın şlerdi. Ayl'J sabah Tul nı.ot0r 
tün ciddiyet~ni· muhafaza ediyor - Hafiye sözünü kesti: bütün yôlcula.rI iikinei Şelaleye ıc:ı' 
du. . . - Evet .. Evet .. dedi. Dü~ünce- dar yükseltmişti. Hertt<ı11~bu ge.-

Geminin mel'Qivenlerinden yu - leri.nizi bili.yorum. zintiye iştirak etmişti. Y9'ln~i\ 
kart doğru çııkarlarken birdenbire Fakat Hergiil Puvaro çok ciddi &1nyor Riçetti, oldukça. uzak ~1{ 
Simon buz gibi kesilerek olduğu düşüncelere dalmıştı .. Geriye ka _ yerde bulu.nan Semnıa.ya gidec.e~" 
yere m.thla.nıp kaldı: Çiinkil tam lan yolculann ne .i§ "yaptnklarmı ni ileriye slirerek bu güzel get-ıll' 
o smı.da. Jaıklin dö BelfOI" wpur ~ görmek için başmı geriye çevirdi: U(ye iştirak etınıem:işti. Eski ~: 
tlan çtk.ryordu .. Üzerinde mavi re.n.k Mis Van Şuyler, Mis 'Bovers'in ma;nlaroa Semna zencilerin M!S. 
t.~ bir elbise vardt ve fevkalade koluna. daya.nınıı:ı olduğü halde ya- ra girmek için Yergi verdik]e!'I 
gen~ görünil:rordu. vaş yavaş vapura. doğru geliyor · yer.mi§ .. ~ 

Bu vazi.yet ka.rşJ:&ıJ4da, Siıı:non dUs .Az_ ileıiµe madam .Alerton ya·., . .(Denını ,ıı.r) 


