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Bulgaristanın 
dar vaziyeti 

Alman ordusu ıarka bü
tün gücünü vermek mec· 
buriyetinde kaldıkça Bul.: 
gar orduıunun maruz 
bulunduğu müıkülat da 
muhakkak ki artıyor •• 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE. 
Bulgaristan gün geçtikçe mu.. 

hakkaK .ki, sıkı)lk lıir dınuma gi.; 
Jİ)'or. Halk dı.lindeki tabvi ile 
•uı..ıxş .. tcn kazancın vr Balk.anla. 
ra yayıhşın neş'e~i uzun sürme. 
bll§llr. liu uzun ııürmeıyişk iktı. 

Heli külfetler, mali duntılar ma. 
nevi hw.uıntt:t'Juıklar kaw' son 
aawa1alarda ortaya çıkan t;iyasi 
Vt 4lS.keri va1'1Y'- tlerin de tesiri 
vardır. 

. Alman ordusu ilcJiu cephesinde 
hıır yandan biç ht.ııapta olmıyaa 
h.us saldnımııu tubıuya ~ahşu. 
k.en bİ.ı' yandan da hnhangi bir 
surpriıe uğraıulmazsa ilkıbaıharda 

: ceJılıhtde ıaih.U ndiee.yi alımya 
'3 ıtır!ı.ilnıyo.r. :tuu,wu,uuu luık kus.. 

&)'a kar!ıl 100,00U,OOU luk Alman.. 
Ya lni&ıttfik.leııinin de yudımı ile 
gi:çen Yaz saldırırken cepheye sür. 
ilU .. 

gu kuvv.ttıcrin başa.nya yeter 
;ıınadığuu gormWjtür. O günden 

u Yana Vtrden zayiat da Alman 
ln!Uetnıi yeni un w k.an fedakar 
~gına ı>evkdmek ıhtiyacını do. 
ıurmuştur. Bunun i'ÇiDdir ki bu 
ada •--

1 

kar ~ .... ~nya Sovy.~t &usyaya 
§•bir ılkba.hıar taarı-uuna bat

larken bütün takat ve imkanları. 
~ ctpbeye liÜırmtık ~ mUUefıkle. 
~n~~ d.e kba ıeniş ö~de yar. 
d.ııu gormek vaz.ıyetindedU 

Çekya, Slovakya, Finı.inmy 
Romanya, Macari:;taa, İtal he a, 
hal'1e bu ilkbtı:har ve Y:ıad ~r
eepheslne daha çok kuvVEt ~~ 
edecdü .a:_ !i1ti 
bu . er~. Bulearistandan da 
lnu 1\.dakarlığuı istene<:eği umul. 

ştur. Faıkat, BuJ.aarlsianın bu 
Y~ida bir maııcntıi. va.rdu. Bulgu 
~uıe_ti~in Slav ol~u, Rusyayı 
b ~ndısınin vücutlaud.ırdıpnı ve 

9\ 

Bulgar sivil 
Seferberlik 
MECLİSi 

• 
Başvekilin Reisli -
ğinde Toplandı 
Sofya, 23 (A.A.) - Sivil 

--st.fcrberUk yüksek mecUsi 
B&Şvcki1 Filof' lm buznri1e 
bugün toplanmıştır. 

B1R }:SKİ BULGAR 
BAŞVEKİLİ ÖLDÜ 

Sofya, 23 (A.A ) -- İki defa 
Başvd'il ve iki dda Harl>iye 
Nazırı olan GenuaJ Petrol 82 
yaşında oiduğu ~ald'! dün öL 
müştür. 

Çörçil Meclis
ten itiinat 

istiyecek 
lngiliz Başvekili -
nin mühim izahatı 

bekleniyor 
Looıdra 23 (A.A.) - Rıcuterin 

siyasi muıhaıu-iri ye:z.ıııyw: 

~·!ıl Çörç.ll'in .A:vımn '.im • 
:mıın-asıında yaicıında açılıacak mıü
zalke:e esnQ&Ma uımıumi v·azılyıeıt 
'\1'e Biırqiık Ameııilroayıa yapıt.ıjı 

(Devamı 3 uncll Sahl!ede) ---o-- -
PAN AMERiKAN 

KONFERANSI 

Müzakereler 
bir çıkmaza 
mı girdi? 

Rio.de.JaneiN>, 23 (AA.)_ Şi. 
U ve Arjantin taı-afmdaı.ı Mihver. 
le miina~be t1erin ltcsilnıt6İ pro. 

(Devamı 3 üncü Saru:fede) 

KAR DEVAM EDECEK! 
reıe * ''* ·S 

ıTipiden bu sa ah ba7ı vapur, 
seferleri ya ılamadı • 

Soğuktan donanlar oldu 
ı Belediye ve tramvay idaresi gece yarısın
dan itibaren 1700 amele kullanarak yolları 

. açtırdı. Tramvay hatlarına tuz döküldü 

Kandilli Rasathanesi hava vaziyeti için ne diyor? Şehrimizde 
soğuklardan bazı hastalıklar arth 

Evelki gUn tehrimmle 0'başbyan 1 
kH dün de fasJılalaırıa devam eıt. 
miş ve gıee.e yansından ltibal'!n 
şidtldli bir tipi başlamıştır. Tipi. 
den liman göz gözü görmez bir 
hal almıştır. Bu yüzden vapur se
ferlerinde bazı aksaklıklar olm~ 
tur. Ezcümle Şir~ti Hayriyenin 
ilk 8'ie:rıleri yapılamamıştır. De-

UZAKARŞKTA 

JAPONLAR 
Singapur'a 30 
kilometrede 1 

• •• 
Oncüler dahili mü• 

d afaa hat tile 
temasa geçtiler 1 

VJ§l, 2a (A.A.) - ~apon kaynak
larından alınan son haberlere göre, ja. 
pon öneli kıt'aları Singepunm daı..'ılli 

mücla.fas çembedle temasa gelmbşler
dir. japonlar, Singapur muhasaxası
nın ba~lamış okluğunu blldi.riyorlar. 

JAPON İLEllLEYişi 
V1şi, 23 (A.A.) - japonlar Slınga

(Devamı 3 üncü Sahi1ede) 

Dizyo)ları İda«si seferleri yapıl. 
makta.dJr. 

Vali ve Belediye Reisi B. Lutfi 
Kırdar karb şehir yoUa:rımn açıL 
ması için aJMtadaa-Jara icap eden 
lflmirleri '1'emİŞ ve 'bu sabah biızat 

idtişl4!de buluno~ak eki~erin ana 
cadde:kıri açma faaliydini tıedkik 
etmiştir. cDevamı 3 üncü sat.iiedeJ 

SOVYET TF- L"GI 

ALMANLAR 
300 bin ölü 

verdiler! 
• 

Leningrad'da yeni 
kuvvetli bir Rus 

taarruzu başladı 
Mookova 23 (A.A) - Sovyet 

resmi tahım.i.nlerme göre, Rus 
taa.rru:ı:uınun ba~laugıC'ınıciıanberı 

.Nıımanl~ cephech' :~oo hlın ~;ü 
• ;..ı d" uzy. ıa. verm.~cır : r. 

Londrıa. 23 (A.A.) - Rın;a!nın 
LerıJtngrad ık>ar.şısıaırlJa.tki Alınan 

r e A '\ 

MiLLi ŞEF 
lngiliz Kralına bir 
taziye telgrafı 

gönderdiler 
Ankara, 22 (A.A. )- Reisi. 

cumbut" İsmet Jnönü tarafın. 
elan İngiltere Kralı Haşmetli 
Altıncı George'a bii3'ük amca.. 
sı Dük Of Connanght'un ölü.. 
mü dolaya~ile bir taı.iye tel. 
gra.fı çekilmiş ve Kral tara. 
hndan teşekkıil.rle mukabelıe 
olunmuştur. 

•• 
Usküdarda 

feci bir tram
vay kazası 

Bir arabacı beyni 
parçalanarak öldü 
Dün sabah Üsklidarda feci blir tram.. 

vay kazası oımu{i ve bir arabaıcı öl
müştür. 

;r Obnıanlı vilayeti "~ beytiği 
~ ~~~ kurtardığını bilmesi, 
·ha« ınunı~t Wınayüllerinin çokluğu 
ltğı be gırllll(aen vu kan fedakiiı• 
na _Yapın.adan YucosJavyl\ ve Yu. 

nıstaJuıi mhatıma konmak isti.. 
~n BuJaru hükfuMtlıün edimle 
~D)aya karşı kuvve·tli bir 

ve tehir mesnedidiı- Bul....,.,_ 
lll&ta 19 • e.
leı- n 41 yılını hu mu.cip sebep.. 

ve DWlRl'ctlıer altında kan ve 
tan fedakarlığı Y•PmaksıUD ida. 
l'e etıniştir • Ancak, şimdi Alın 
~aııuı bütün takat ve imkanı':; 
rn: Ru~a~ kar§ıuna çıkmak 

Vilayetin Bu Sabahki Tebliği 

Ekmek Karnelier 
Yarın Davıtılacak 

hıatılarmııın een.uıp yanma ·kaırşı yap
t:ıildan yırnri eıhıeımı:mjıyctJ.i taı<m-ıın 

ıkeoo1 1rıd göst€'rnleğ'e başlamıştlr. 
Bu teıaırruızun ya.J<un güoler'Cle ne. 
~e vermesi ibeklenıebilEır. 

(Devamı S üncll Sahifede) 

aponga Sov
etlerden lehli· 
ke görmüyor 

Üskü<iarda Paıarbaşwda oturan 
vatmaın Niıamın ıdar<sindek! 4 nu-. 
maralı Usıtüda.r - Kaclıkoy tramvaıvı 

Haltlmiyeti Milliye caddesindeki v).. 
rajı dönerkin birdenbire kaTşısına çı
kan Mustafanm çift beygirli ara.bas~ 

na ş ddetle çarpmıştıı. Müsademe ne
ticesinde araba paı-çalanmrş ve aıaba
-cı Mootafa beynlnden a&ır surette ya
ralanınıttır. Araba<:ı derlıal Nfumme 
Hastanesine kaldmlmışsa da kurtan
lamamış ve ald:ığı yaraları.n tesir~le 
öhrıi)!:IUir. Vatman yaka!anmıştır. cbur1l'eti Bulgari9tanı w BuJ. 

tar ordusunu bambaşka bir du. 
:;unıa karıılaşUı-nuştır. Bunu son 
d~tlgar me.tbu.atının ntşriyatından 
) anhyoı-u. Bu durum, Balkan. 
~da AJ~n. İ.§gali altıDda bulu. 
d ttauckkı vaziyeti muhafaza 

Nüfus cüzdanları ve Kanunusani 
kartları memurlara gösterilec~k 

Vişi, 23 (A.A.) - •B.B.C ... ToJr.. 
yodan bildirildiğine göre Japon 
Başvekili General Tojo, şimdilik 
Rusya cihetind-cn hi~bir tehlike 
m-evcut olmadığım beyan ehni~ 

-.--o--

Uçan kaleler 
faaliyette! 

Uıruın UdUl' Alma } topra1c1 .. __ :_ . n arııı Yugoslav 
-~ fi.mali Yuna~ 

<Devamı 3 üı;cü 8a.hltede) 

Yazan: OSMAN 

Vi:l:lyetten bu eab&h tebliğ olılfl,. 

TIUJ1tur: 
1 - Şubat IQ'lllBı ali ekmek ~la

nnın tevzii bu ~m 24, 25 26 sında 
yapılacak. 

CEMAL KAYGILI 
. Güz.ide ıniz&h ÜG 

mız iı;Jın haz•rıa.dığı tadlQrlrnıııdan B. Osman Cemal Kayeılı'ln.ın gaeete.. 
lll(>\lhur aitnata bu roma111nda kı. rşıınıza çıkacak olan dünyanın en 

Eıki 'Y t'llldan baz.ılarauıı .i.sknlerbıl veriyoruz: 

dit kada:~ıİ en güzel kadınlarından meşhur Afro
Aapasya 0 2

:e ve çok fettan bir kadın olan Firini, 
Lais ... Bunlarıına.nın en g-özde kadınlardan Korentli 
bu kadınl~la n ~zı ına ceraları... Meşhur Diyojen'in 
ı . ınunaaebet• s·· .. k f "l f s kr P aton Ariıtetali K ı... uyu ı ozo o at, 

Bil" ' k h •, •en efon, büyük lıkender ... 
ço cyccanlı maceraları dol 

" KOVUK PALAsı~ ESRAR• 
roroaımnda bu itlba l • H 
ğınıııı tasavvur e<tmr .:.ı: kadar ve nas•l süııprıkzler ka.~JSlnda kalaca.. 

Ron;rnı Jnkl d ğc a~kıc 
yarı:u, bbı.ıırg blld" " 1Q ve asıl ikahramanl.ıruı kimlerini de 

ı~eeeğiız, 

P Ell YABlllDA 

ı 2 - Tevziat ikametlere yapJlaca.ğı 

dhetle bu miiddet :ıaırfında her ika.. 
metgahta kartları teseJlilm edebJlecek 
birinin buhıındurulm.ısı lazımdır. 

3 - Yukarıda zikredilen g()nlerde 
gelecek memurlara gösterilmek üzere 
nüfus cüzdnnlaırl,yJ.e birllkte Kanunu
sani ekmek kartlarının da evle.ı-de bı.. 
rakllıxıası lı\zımdır. 

(Devamı 3 üncil Sahi:fede) 

tir. 

Birmanya merke
zi na lediliyor 

Vişi, 23 (A.A.) - Tokyodan bildi
rlldiğine göre Brltanya rnak&maıb, 

Birmanyanın merkezini Rangon feh- l 
rinden -m.emleket}n ortaemda kain bir 
yıere n.-ııkletm~e karar vermişlerdir, 

Londra, 23 (A.A.} - •B.B.C . ., Aın*!
r:ı1talılanıı uçan kale adını taşıyan 

büyilk tayyareleri Batavyaya va.rmış.. 

ıardır. Son gıinlerde batınlan jııpon 
kruvazö:'iinU bu tayyarelerden biri 
baıt.ırmışhr. Ge~ uçan ks)elerden bld 
10,000 tonluk: bir japon petrol gemisi
ni batırmıştı!". 

==-~HARP V AZ İYE.Tİ 
Şark cephesinde kış h rbinin 
gayeleri e muhtem 1 neticeleri 
(YAZAN: 1. S. ESKi BÜKREŞ ATAŞEMILITERI) 
R'USların .ga.ııp ~t.illnımetı!ıne ta-

11«u1Z1lan yav~ iakin ıdevemk o.. 
laırak inkişaf ediyor. Mojaisk'in 
•ils1 tıi.rdıa<lıı illetbiıcesı alar~lk Ruslnr _ 
pek yaı~mda ımE1•kez ceph~iınıd·e 
de AlJ\ınsn ·kış m(id;1faa mevzile • 
11Hi:! dloğrıuıdaın doğru•yoa tıeımıasa .ge. 
çecı:ı~lerd·ior. Bugünkü durum · 
Rusla.r iıçiın d'atıa rnüeaif.ıt•ır. Kış. 

ha1rbi madıd1 ve ruıhi bıalk.:nm:laııi . 
ıesaslı bazırlıığl icaıbc'ttiTiır. Alman 
ordUsu 1936 dian it'bo..r.cn sıevık w 
iıdaıre, tal;ım vıe tenb :ye, harp ve. 
si~atı vat~ııtalarıı, t€Şki~t bakı. • 

mıınldlan UıımaımHe y11dmm hıaır ~ 
b ine b.az.ıırlıaınm~ roli. Rusyıcının 
coğraıli vaızi1YEti· iıcaba ole..raik b:ır 
kııtş harbine d~ulrn fazla hıaen.ırl'an • 
m1~ a\'t1ıa\Sı taıbıi"ıdh. Ruıs!ı;mıın bü.. 
yıiiık süvari biırlilkleı•ırı iırı lk.Jış ha.r. 
bimıdıe keındi:S:.ne dü~-.e.n va7.ıiieyi 
muva.ff~ıkiyctle ,ıa eıtıt· g1 aınkı~·l. 
maktach.ı. Şaırkta muhaırrıb€Jer hıer 

itki ta.raf :ıçı;ın de çOk ırü<; c:a.rtllar 
içindıe ceN-yaın etmektedir. Me. 
se .:,, Moj:ı ·.,k şchrlru:i liıç: giion, 
na.kus 32 deh:ce haraır •tı e cın g~k 

(Dcvaını 3 üncu Sdhıfcdc) 

1 • 

KULA 
Mens~at Fabrikası T. A. ş. 

İstanbul Şubesi 
BAR K Pi 

Yeni gelen hn ~e it KADIN 
ve ERKEK 

Kumaşlar-mı görüoii:r.. 

Şeker Satışları Bu Sabah Başladı 

Şekerden M m 
maddelerin Fiatın 
010 20 Zam Yapıl( 
Yeni narha göre kesme ş 
ker: 112, toz şeker: 93 kur 

Bu sabahtan itibaren şeker saıtl§lan )eni [intJerle 
mı~tır. Buna göre küp (b!time) şekerin kiJOsu 62 kuru~ 
112 lnrruşa, toz şckfrin kilosu da 45 kuruş :n:ımla 93 kuru 
tılmaddadır. PeraMnde satış lerda azami satış miktarı bir 
dur. ToptanalaT satışlannı imalatlarında Şl keıri iptidai 

L
olarak kullananlara, mektep, ha.tane gibi •ııiL sesd~:re 

bileceklerdir. (Jkv nu 3 üncü &ıh' 

Kurtuluş Vapuru Faciası 

Kızılay -mum es 
kaza hakkında 

yeni tafsilat veriy 
Geminin sancağı ile A 
türk ve İnönünün resiml 
nasıl k u rta rı l dı? 

Vapurda kazaya kurban gide 
canh mahluk - Kar ve tipi 

arasında 5,5 saat yollarda yür 
Yımanistana ylıyecek <"Şyası götii.. I 

rürkoen Marmara Ad..:ısı cıvuıoda ka.. BELE D • 
raya bındiırcrok batan •Kurtulup va. 1 
puronun süvarlsi Rıdvan Kaptan doo 

öğleden sonra Liman Reisliğlne tah.kl. T k •• t 1 kat raporunu verm;ştir. Mürettebatın e a u 
ela ifadeleri abıımalctadır. Vapu.rda bu-

---11---l lunan. Kızılay müınEssmerinden B. 
FcridımDemokan fed kazayı ~öyle 

anlatmaktadır: Tababet men su 
nın maaşla 

Ankaradan ver· 

- «Ük aksihk o aıkşam İstanbul liı. 
marundan çıkarken oldu: Romanya.. 
dan gelmiş oltıaı ve iı;i Musevi muha. 
ohrlerlc dolu ol:ı.n şilebe bind!ırmek 

tehlikesi geçirdik! ... G<x-e yemeğimizi 
yecil1t.toen sonTa yat.mıştlk. Sabnha kar
şı ilç buçu)gta müthi;ı b.'ır sarsıntı ile 
uyandık. Gemi karaya otunnl.ıt}lu. Ba. 
tıyordu. Telsiz memuru imdat iS'teml
ye ba;;;l::ıdı. Bir bota bindl'k. Fakat 
müıtıhiş dalga a.ra.sıııda botumt12 delin., 

(Devamı 3 1.lncli Sah.lıfede) 1 

GÜNÜN 

lÇINDEN 

Bekdiyeh~ tekaü 
yetim maaşı almakta o 
bet ve şuabatı sınıflan 
larmın maaşları 1 Hazir 
baren Ankara da Be Jedi 
kaüt Sandığı tarafında 

(Devamı 3 ilncu 

Yeşilay ve gençli 

Yeı;ıilay Cemıyetlınln yıllık kon. 
greswde pe-k mU:nlm biır mevzu ü
zerinde duruldugU'l'lu öğrendik: 

cAnadoludan gelen gençler.in ~ 
\an.bulda ba5lbofJ kahnalerından 
ve1a bırakllmalarınd<m doğmaktaı 
olan feni.lıkların önüne g~ lçin 
bazı tedbirleu diışwıiilmüş. 

Bu mevzuu, Yc;ıilay kongresinde 
hallediletıll.ecek davalardan saoı
ma makla beraber ort.aya aıtılmıcı 
bulu"lme.sından büyük bır sevinç 
duJ"duğumuzu dNhal sbylen:ıc~. 
' Andolunım tertemiz bağrında bi;. 
rer beyaz aül aıbı yet~tirildikten 
sonra muhtelif vesile'erle İstanbu
la geıf.n gençlerın burada baıi»bo:i 
kalmal:ırından ~ ~bi neticeler 
doğduğtJDu ~imı.z.d:? bilmiytn veya 
kes~~erı .,.oktu·. 

Türkiyenin en bilyilk ,ehri ~ 
1anbul, hiç şüphesız, temiz insanla.. 
n mutlaka zehi.:llyen, berbat b6r 
muhit değildir, İstanbul da anava
tanın her parçası gibi ternk :lb
sanla.ra temi'l bİı' ı;-ebre ıostere:n 
bir beldemi2.cfü. Teıniz yaşamak · 
istlyenler, İstanbulun batı"mda da. 
ima temiz birer k~ıı bulabUirler. 

Fakat bir Türit beld<>si olan istan.
bulun bir de •büyiik sElıir> taraıı 
vardır. Ve dUn.1adaki her büyük 
şeıhlrde oldugu gibi. saız:ı ile, sÖ'l\l 
ile, zevk ve eğlence muhitleri ile 
bu taraf, tecrübesiz. toy ı:ençler 
ıçin mutlaka tch Uk.elicilr. 

Seciye.ot\ ne kadar kuvveıtli ollll'. 
sa olsun, ne denll!le \hüy~ bıııua.. 

um, bulunsun, b}r g 
bu taratın herhanai bir 
tutulabuiır. Uykusuı.lugu 

Yi a~k. aşkı kumar \ e k 
tün hastalıkları ile \:t 
tak"p eder. 

Zabıta vnk'alnrında. 
sanatoryom ve hastalı 
J'JDıda bir ç.ok vesikalar 
ral. ım <1a bir ÇQk ka 
nı bulabı.ccegim1z bu 
ırıalüm<lu1·. 

Bunların önUne geçm 
yapmalı?. 

Genı;leı:U İ.stanbula cö 
1e imk:'in yoktur. Buray 
geleceklercıı.ı:, gezmiyc 
dir. Bu şehir d~ vatanın 
sı kadar onlarındrr ve b 
şüphesiz, çok güze ı tar 
bir şehlTdir. 

Binaenaley1l yapılac 
lerl bu şehrin temiz taro 
mas:ı sokmtrk ve cbılyllk 
tlllüklttlnden 011lan 
mak~ır. 

Yeşilay bunun iç.in h 
ro a.çacaiını ve gençleıe 
berlik yapacağını söylüy 

•ramamtyle ihtıyarl bi 
atla haxekele geçecek o 
berllği kllft bulmamak 
buna sevinelim. 

Bu, içki düşmanlı~ınd 
ha faydalı ve sevaplı b 
b. s :-ng cıdır. B ı inıt 
le, kontrolu dcı ccesln-c 
RU! i temcım1 ede:dz. 
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1-.ALK FİLOZOFU 

YA, ÖTEKİLER?. 

De•·let üzcrloe dilşen vuife.. 
yi ) pı)·or. lllaaş ''Ya ücret • 
lan, bır ii une himıeti görca 
her v&landapn aylığına, bu. 
gtınk.i.i imkan çerç<v•si dı.bilin. 
clr biT zam yapıl·»akuıdı.r. 

Fakat, ya hususi müess~~ 
kr?. lla)·ah, palı'1!ı olduğu bü. 
yük Türl.. ~<hirleriı>in başında 

İstanl.ul ı;c.:r. İ5uınbulda biD. 
1 r .. p\o ..Jn · ıUcr~c ,-atand~·ş. 
irili ufa1<'ı birtakım hususi 
am•şsesderde çalışm•kla ve • 
... ~.,....,ti..; temiJl el.m<.kt<dir. 

Hususi müss..;clcrin hir~a.. 
gunda, a;-lıl(ı tesbit <d n müı"
scse s.~hibinin vicdan,dı.r. Bu 
vicdanldrtn, geçimin dula~h&.l 
şu sırada c bette barckctt ı:cse. 
C•i:ini kuvv•11c ünıJt etmek, as. 

iPEK 

ÇORAP 

Ilır düzine ipekli çorabın GO il. 
raya satıldığını gazetelerde oku. 
dugum va~t, ben, hü)'l'lt etnıı::-_ 

d:m. Çünkü, tıı>cfil 5 liraya geli.. 
~-\ L.f. "'"'"dln tanesini, nı~. 
sela, on liraya sal.mı.yorlar, buna 
şa~·"'''- Öyle ya, ne mini var? 
Çünkü; kadınlarımız, na.su Disa, 
alıp giyece.k driille.r mi7 

KAKAO 

içı::. u:R 

Yrnid n, bir mlklar kakao ı:el. 
miş. IC k .. o tir, aki~<ri1JO müjde. 
8'zde kakao tiryaki,.; pek yoktur. 
Kakao, d.Jıa ziyade bizde çikolata 
yapmıya )·a.ru. 
ıı:a.n alt:-ını çikolata ile yapanlar 
SC\·İnsin, onlara müjd.:! Bize ne? .. 

ASILA CAR: 

AFİŞLER 

Bcl diye, afi lcr bnırladL Bal. 
ka, . :akta ua.sıl )·ürünccrğini, 
tramva)·a nasıl binileceğini öğre.. 
ttc<k. Şımdiye kadar, bıı ~ w;u. 
lü h .• ka delı tr-crübe edildi. Ne 
!ayda verdi b~ınem!-

B 11<;. en iyisi, bütün lstanbul 
l::ı.11.ıııı h!r kursa tabi tı 'malı .. 
nasıl it klif?, 

BAKKAL 

OtKKANI 

İstanbulda 3074. bakkal dük\2.nı 
varmış. rutık daha tazla bak.kalA 
lüzum olma.ılığından, yruilrrinin 
a~ılmasmm metıoluıınıası istenL 
)'01'. 

Falı.at, bu pahahlık drvım eder. 
k.,n, lı<p.imiz, ı:oliba birer bakkal 
dükl..anı aıı;acağız. Çünkü, en kılrlı 
i~ değil mi?. 

AHMET RAUF --· 
D O CAN 

ile 

beraber olunca 

F elakette n 
Kork m ayı n ı z . 

- Otursana canrm.. 1 
Sua-.·1, masanın yanındak.ı. lskeınlc· 

terden birine oturdu~ Nt"Vkl, y.:ınmda 

ay,lk.a d~ruyordu. Genç adaı >n ba:;t, I 
Nevlııl.n göğsüne da7alı g.'.>i, birbtrle. 
r:ne o kadar yak:mda ldlıler. 

Sil:ı\l b .. ~l kaldU'dı. gaoç kadının 
gı)z.lcr~l aı·:? " , sonra. sol elini kat.. 

dırdı, onun oo ·ını.ıı acbuıdarı lı.ıllu, 

bu. guzcl bl>$ı kendloir.e dv ru çaktı. 
B>r acıda dudak:lıın ken t:enmı,;ti. 

Ay•ıl.!Jklan vakit, Silavl baş dön
d:.rcn bir sa~lul< içende ;dt. Dı.rJak. 

.ıannd&, lıAll, Ne'i<ıia olzua aı:zınıa 
• uz: ctı \.e tadı vard.ı.- Kulu!lu, t::eno 

... cJ1nın beline dolad.L ~mı. Ueri fır• 
• q ÇiJ>ıak copilne ı! yadı. Haya. 
::ıda. bu bdar bayıllan l:ılr ltadm ... 

ıt• duymadı n~ ilk defa kendi 
keodtn~ il:rat od.yordu. Mırıldandı: 

- Ser ne &ü.ıel .k&dll!sm.. Nevin
Insan &E'n:.n iÇln OlebiH.r .. Çur.Jtlı. seon .. 
elen aJ'rı bU' ömü.r, yaşarr.:ık sayılın 

REŞAT FEYZi 

il, sa!dillik addedilmeme.lidir. 
Ben, bundan bi.r müddet ev. 

vel, bu sütunlanla, ayda 15 li. 
nıya daktilo çalıştırmak isti. 
yen, ~ıktlma nc4ir bılıniytn 

bir müessunıln gaz< teltte 
Hrruği ilandan bahsetmiştim. 

llirııf etmek Uizilll ki, ba:ıı 
hususi mücssesct.rr, talırik ve 
teşvik olunmadıkça, batta mec. 
bıu tdilmedikçe, bö)le ıs lira. 

ya daktilo wamak kabilindrn 
inııan çalı,ıtırmaJda d.C\ anı ede. 
ceUuJir. 

Uç J;zş.... c ise._ FııJuıt, ha. 
y&t.n paJ13Jı olduğunu biitün 
merd ve nkc.k vicdanlar kahul 
etmdi, çallljan insanlara zaın 
yapmalıdJr 

Kız San'at 
&lektepleri 

Şehrimizde yeni iki 
okul daha açılacak 
Şclıırim.izdokıi mevcut akşam 

kr.z saoı'at mdktepJar;h! san'at ens· 
tıtü!.eri müdÜI'lHi l.!;ıaı!'i( Mü -
dürlü[."Ünde !aar I Müdürü Bay 
Muhsiın Ad:! Dıııal'ın .re! ' ;ind.e 
b'ır toplantı yapm . ıw."Ciır. Top . 
lan h<la aku~!-ııırın b.na vaızôye'lAe.. 
i' mn, }~~ ders Y•lında gel~ 
faıı'a t;ıılob;lcm l:annıdmnayıa mü· 
sa.it o'vp olınr.-dlk.lan, tecllilk o -
unm11ş" ve amel! d<r.L.\ırtle tr;.~ -
belıer:n kW!anmalanı llıı:ı:ıı gelC!ll 
mutfak \"e d'kiş IC"\"llZ:'ffi Jlı',~,.ıç. 

laMle bü'c;eler etmfında gC'.'ü • 
şü1-11C~rur. D ğcr ta.raft·an Bu ı ·l 
-%"hrım:.ıd. i:il kız ,;;:ın'a:t mcictcl.i 
d:>ı\ıa açın khr. 

·- ~---
Beycu.d parti.inin haltalılt. 

aile toplantıları 
Beyazıt nahly'C:si Cwnlıııtt:i<yd 

Hd!k P~rti M=- he:reti pa.-1 i bi· 
nası salooJa.rmd.a her eyın ulk 
haftası bir ail-e gE'!!I:.,; yaJpmı;y•a 

karar veınn~lir. Bı.ı tap:an1ılı:ı.ora 
Em:nönü Halıkevı Müıılk kolu da 
~tlrak aieceklık. --
Ba ay ,.ihayetinde Unioaıi

teJe SömeılT tatiline 
başlanacak 

On.iv rsitede sötnC3"T tatilinin 
§Ubat11". 11 kıci günü ta - 3 
maıt'I fAıbdıına k.dar deı:am ede. 
ceğ', R ktöı'1fık tarafırı.Jruı tale • 
beye ı"ı, ğ ro lmiışt:.:. 

Manav&arıa lıeyU ı 
Kuru m..,-va f1atlerlnin &lablldıiilne 

7ukwldlt1 görı .. u7or. Meseli ce'l'.zlçi 
140 kuruşa, 80 laıT\lf8, incir 
ıo - 6? a, !ınd>k. !ıstık l>D ve çıı..~ 

m.ışhr. l\'falaty;ı byınl~rı be 180 e ıor 
bulunuyor. lia 'bukl öbil.r t.u~fta ta 
Mtsırd.:ın, Suriyederı. &elen hu:-rnalar~n 
100 - 120 !:uru;;.> .>al:ldlt>ru ı<>riryı>

nıı;_ Hunna, yurt. har..:dn:ien geliyoc. 
Tabii natcl.b'e mura!ı da!ıa ç dur. 
Ya.kınımızda lııtihsal edi;en bu g~ 
yerll yemlşlerkrrı.izi t.1 Mısırdan, Str 
riyedeıı gelen mey,,ralarda!l pahah,.a 

nlçlıı y;yellm? ... Alakadarlar bu 
rr.cvzud3. d:ı. t:. • ~c Cet:rr.eU su kuru 
mey\•:ı fi·.Uer!ınt mann\.-1..arttı ve kuru 
yen. \şc;Tu: r in keyf "1den ku l't""""' !ıd ı:r. 

BÜRHAN CEVAT 

ki. Canım Ne\ :o .. Senin tadır.a yar. 
me.k ne lola Lılr ;.lcı:r oluyor. Sana 
doymak mU~aA ft.l '! ., Senin yanm.· 
da. blitun ;,,sanlar ı!alm.a aç gözlü ka· 
lacak!ardr. 

Gerıc adam, kudu.nıu11 zibı, birden 
batını lta:dırdt. Demlndeabul. saçla
rnı ya ladığı &0"5e. bo.sl.ID &daieler: ... 
n.irı bil.tün kılvv.ehlo 4'Ut&t ~ldu-dL 
Öptu... Optil!. 

Sonra. ellerini onun CbiPwıe so -
kıı'9.K, genç k.adııun çıp!ak om,..laruu 
aradL Nevin, o umaıı t:ıbt~n ke.ıil· 
mlltl. dudaltlantıa. cıemınl<iııden daha 
mü:lohil bır kilit 'f'Ul"Ulır•U$lU. ....ıtL. 

Nevin: 
- 't J'&p.tyOl'iU!\ Sü.ıv1 deınok. Ls· 

t:~-ktl. 
Bu. .,;;zle<i ııöyliyemedi. 
Baca"1an ti.tclTordu. 
Onya, SUa,·Lııln o!w:<W.,"'u. lolr;emle

n..n yanına, bir kulçe b•l.ndc yıjıil -
verdi. 

Genç dam ona doğl'U ko mak ~in, 
·kemlcdeıı o k:ıdar delloe o~urdu 

uıa ve 
'~ e1ıı11ıe 

t -
tiir 

Yeni ciıleya Jıaroin:.ı ortadan kal -
dı.rcll.tiı veya azaJ.tllğı madd.elera.en 
biri de .ı..;.(ııttır. ~tla bı.tJm alakA
= !a:tı..ça.dır. Kağ.dın ne k.ı,ymetli 
meta oldugunu, bC.:.ki, herkk.5ku eok 
lı.ıı:ler takd.ır eıicrıı. Kıiıırt aenen va
"'tanın kadı. ODl,)'"t !çın büyiıık 
b!r me:"hale olınu,.ur. .Ka~ıdın, çok 
c.,ki b;r nesno ounadıgı malum. Lk 
.iUS<:.ır.!ar, ~. t.ug .. &lar. sotU·a deriler 
üzer- :yUllar :yuıruı;:ardlr. Bı.lilıare 
ki>/:ıl çt:ı.mı;ııır. 

K.'ığo<!Jn icadı Ue medenl1et b(lyillt 
kazanç.ar elde etmışt.ı.r aıııına, ayol 
...maı.U• ınsanlık, bl.- hLSllJCa da mup
tc!a olmU11•ur. Bu 1ı.asıa:l!< 1tı.rtas17e
c.l.iıktlr. ~!ah.telLf ceu:!yet.ere göre, 
ıurta>l;recilık ha,!altğı ıa yeya mıiz· 
ıundir. ' 

Dizde krt:ısiyeciliiiJn nekAdar llerl 
g.;;."! oY~ hcrkeSQe rn.alU TI. llcie, öyle 
id!l.re adamla.nmız vardır k, kırtasi -
yeclliği bir hüner, blr m.J.rct:ct, }Ş gör· 
11)61;. iÇ-«ı c!Azın.ı g:~yrl mıi!M'lık.> ad
dedt!:. VakUle ta:ndtgını bir lİllıo mü ... 
dürü varclJ. Kırta::;.yecı.ıg :n rekorunu. 
belkı bu ıat ltı.rın.ışlU". 

Kendl odaol!lın he.men ,.anıbaı"' -
d.:rkl odtda ça!.:şaa. mua\•ini,. k.t.ırtta 
y~nınıı çağırırdı. Şi1piroEraf m.,;uııele

r!ntlo tek•lr edtiırut envaı 9"flt yazı 
örn<:klori b .... tı.rmıotL Mcoea. bunlar
d:ıın bir! Ji;yle ldı: 

H:ı.di Bey, 
LCıtfrn bır dıı:clka teşrlt eJer ml -

shtl:z .• 
Mr.da ll:dıı Ge nılldilrll fillın oğ

lu fü!uı. ~l.e ba lıAdemeıyl ç,ı:u·

An ve o v utta ile ın vınJ 

yanma celb~4öin, dlyecc'k.ilnl:ı:. H.ay:.r. 
O ut, kj,l•L yazmaktru'ı, jmz:ılaın.::ık. -
t.:n. m~male yaprnalı{.tan haf!aıurd.L 

Duha. bL.na benzer, ku-l:ısiyecilik .leılu 

f MAHKEMELERDEf HUSE:~~EHÇET l 
---------------------'---------J Rakibimse rızk ımı kesecek 
değil ga ••• "Er rızkı A la ilah ,, 
M~un da. davacı da bakkald.L ""' 

1:.:.r. Ma.Lnun btr lnabaUenı.n kad:lmıı, 
7ırnı.i yıll>k bakkalı, davcı a.Ynl ına -
hJıllı;yc y•n! ge.eı d.ger b!r bakkal 

Ayni nı.:>halleye yen! gelen davacı 
bakkal d••'4ıw ~.YU. anlattı; 

- B• malıoll..qe Teni ıcldıın. C:ll>
zel, QCşiL mallı, büyük ve teıniz b!r 
düi<lı:An açtun. Bu da, ınalı..U..in eo
kl ba.kke.1... DWtl<ıln•nı bır iÖrseı>İZ, 
iıwan lçer!>.ne ı"""'4e ür\<er. izbe, 
k>ranlık, ltuf kokulu bir dukkılA. •• Ya 
""'"-Iİ'!· Sonra, hilclı.ilr4iıJ-

Mahıtl)eli zalen bırnda:ı blutmtJ. 
Ben dilkltiınt aç ~ca, bütün mahalle 
benden ahı veriş elm<'ğe başladı. On.
dan ooımı bu da bıraz gayrete geıldi. 
l>llkklırunı ~ıtizleUi. Temizlettl ..,,._ 
n-..a, blz.m mallar daha tyi.. D!!ıl<lt!n 
clıcha temiz., Herşcy daha ucıız. Zaten 
bunll. herketi de kızgın. İş yapaınadı 

wııae!Aııı. On.dan '°""'• b,..U. lefeb
bı l(:re glrl;li. .Evv~. bana haber 
yolladı. Dtikkaru bana salatıı. Bin lira 
da peştemallık, hava par.uı vere -
ylm!> ~ ye_ Ben razt olmad.; ... n. Ondan 
.5G ııra 1-'llL "'• başladı. Ona da aı.
dtt1<1 elmedlın. Dalı.l •onra, ıı1ı:.,alll -
latı ha\•& karardıktan sonr dü.kkl -
nıını taşlamağa haşladı. Nilıa,.el, atı-

1:.n bir uııa. y(lz eUı Uralı.tc kristal 
vl'trb camı kırıldı. Bu~ün, o ca.1111. yüz 
e:li !iroya ela bulma;, milıfı:OJdıiı'. 
Piyasada bu canı yok. 

- Şi.rr.d~ dıw.ınlz ıı~. r.ml?- Cam1-
nlz kınldı.. Yüz eW Ura arar gör
dünüz ... 

- Evot tıtend.lm. •• 
- Camı lafl.:>tltn.n da budur. Bun-1 

dan, .YÜZ e!li lira m.yorsu11uz:! 
- Evut e!eod.iın! 

- s.n ne dl,yeceks!n bakalım. Ta
b.'r!. Balı: .. Rızanın düld<imuuıı ....... 
k.ırd.ırmışsUı. Senden da va edi,Yor. 

Bakkal Tahlr ayağa ltalktL. illru 
etti: 

- Hayır efendim. Asla! Ben ne bl.f" 
nun ~ı.ıı ~tlun .. Ne de bir 
şeyden haberim var. Rokibimoe rakl. 
bi.ın. .• Beııltn r.LZ!lı:ı:ını k- değil 
ya... <Errızlu al41lah> Ttılu taltliııı .,. 
den, veren, Ceııabı Mev!Adıt. O i<aZ ... 
n~or aa ben kazanamıyorum diye hiç 
ba7ı:tlanıııML Peygamberimiz efen • 
dlmlı wlltls!b! h.abAıullab• buyur -
muşlar. Bll4kJ.s. takdir ederim. Dü!<
kfuunı baıiın (aflattığımı, camıııı P"' 
nim ktrdrrd>im !6ba t (!lıün; ceuune r.,. 
ZITUI\. Kim ıörml!ı benim taşlattı4ı -
mı! Kim duymuıı bunu tehdit ~iğlın& 
ille me7dan.. Çıkıp bir 1<:..;ı söylos!nl, 

Filha.kika, dllkkiinın kJ.ınln tarafın -
dan taıtiandıiın ı, ca<nı kllnin kırdığın& 
gören yoktu. Faknt davacı bunun l<ır-1 
dardrğmda ısrar ediyor. Şahit h!mlerl 
!"IY13'ordu. Maıhkeme, bıı ıatıttlerfu ç_... 
ğırtlmasın.a karar verdL Davacı da. 
sutlu da salondan çıktılar. Davacı bak 
kal Rıza Jllrilrk~. ıxw:mın bakkal 
Tıdlir yanına. sokuldu. -

- Rı:ı:a efendi. decil. Ben s&ümila 
-17im. Sat.anan, y>tıe diö:lnı alır, 
ma.'irafiarını ver-dikten sonra bln li.ro. ı 

<la hava p:ıırası -,erlrlm. Yol<, satma,,.. 
sn. onu da sen bi.lt~ln!. 

Davııeı cevap vernıodl. Ters ters 
bakmakla iJrt;ta etU. &lı:kal Tahh', 
de\.--am etti: 

- Bu zamınıU lııwadaıı bu k~ar 
para zor bulUTlur. Bak, <lli.)ün ~şın.. .• 
Sataoaksan haber yolla ... Bin Ura l>u .. 
Bin lira hava parası. 

Irak limanlarında ka
lan mühim ır.iktarda 
l< öselemiz getir tiliyor 

Hariçten kalın deri ve ilroselıe 
.ı'thaı}: ,;ç_;q., açılmış oWı aıkr<edl • 
'ti:fler tııroameq dııurla~tır. 
Haıber aldığımı.,,. pe Japon IJıar. 
binden E"VVel Fclemeıılk IDndls • 
t311Jl1<1aıı memlekıeiılmzi ıiQ41 ~ 
çlıarJ!ı:p da Irok hınan!aırmda 
kıwlMl ımilhm.i ın~rdıa deri ''-e 
lo&eleleıxkın bir ık:smı bugji.n -
J..eroe -tınlE'kıetlm·IZ'I! utıha.l edi • 
1ecek~'r. Bundan ~oorıa blm dıc-I( 
it'lwdatı da aooak MJsırd:ın ;-aıpı.. 
labllccelct;r. 

----o-

Oniver•İlc talebeleri çay, balo 
t•rtip eJemiyecelıla ! 

Ün1v'endtıe mecl.i!li dünkü ('Çtll. 
ım.a.mda mond.;.n yolile hiQbir !11.1-

ıretıle Ü niveıu~te IW®alaıf ·ıı"n 
ph&'.ı.ıı çıey- - be.lo \<e gezı ta.rbip 
cderroyecc:~"''<ır·'.ııu .ancıt( lbu ~1ori 
faikifüe taleb! eumiyetleriııfr.ı yıa.. 
pahfedeğiıe vıe Fa1~ii"lte lı:ıı:ıl'lfor· 

laırm<la bafo vıe çr;y gl\>1 e;tlen • 
c~'ın. IY:'lo!tım .ırahly~ '.ıııde olnııı 
illınılm-m yııpııştıır~ııra Ata.. 
rar ver.nfııştfr. 

LIB 

ViLAYET ve BELEDiYE: 

bırçolt kıruıseler rard:r. t:::=============,.,,-===-============" 
+ Şl>b Uld ebe ıın <> ki siı:ıer:ıııılar la, 

Leall!t apat'lınuııurun yı.lt>lın&sı Uırl 
ll<>rl ü··ülmı.,tcır, 

Bir de, t1Jtiu.ğt.uıltu: muamele , ·-,te
mi ve u5:uli.eri dobyNile, dairelerim.ı• 
de y(rltt~ b.r kH"taı i)'ecl.Lit vardır 
ki, klf1-.~iyeell.ğin düşrr.anı olı.n. b~r 

lııaan bile. bu usuıı.e.- ıl4ıoa ~lkamar< 

\•e do~) ısile kırhsi.Yeci4k yapacak -
W. Kffl~ ycclliıı).ıı, ı,ıeri nt-lto.dar ı:e
e.ktil'dl.;lnl 7aıaı11ııca!lıın. O. ayrı 
biır habis .. 

Fan• meselA. 110n rubu asır 
irbdeo !ilzutl\!uz ye-re L-mtf' ettiğırn1z. 
kllıtlıır, aeaba nekadar.ilr?. Bunu dil· 
şünüyorum. Ei~r, bu mUddeL i'Çinde, 
beyllude Y"°' harco.dıiınuz kAl't"1r 
-her sa!..ı:d:ıı- bugün eL.mkde os! yd4 
her halde, bu, mu!ılm bir 5"rvct leş• 
kil edccektl 

Kiı.ı1!d1n kn.der ve k.ıymetiııl bt~m.ek 

lhtm. KA.!lt b m t ~ lı:ıy?'n<'tU bir 
madde, h•m d~ !,yl kullaoılm.,an el
lerde <;'Ok rayduu ve ~tt!1 zararlı blt' 
vaaı:tad.ır. 

R. SABiT 

( M~lK SUTU~U) 
[i, arama ve iş verme mektup. 

lan bu sütunda paruıs olarak 
n~olunur. Posta il~ geliı sıra.. 
sına gör" birkoç kere tekrar edL 
lir. Mü5küllerc ve di\tklere cevap 
, .. rilir.] 

• 
T ecriibeli bir inf4at oe makine 

renamı İf arıyor 
M.c:cır! ~mi. ya.pm~, mubtc 1f inşaat 

ttrkc..tlerlndlo ger"1it ~nal 111~ ooo v& 
ge""" rr.:ık!r.., ~ır.!.ığl,da çalı~m,. 
tecrübeli b1r Tnl'k vatt.r,iaf ttSOanU

J'UQ. TC~kçe, İng:il:.Zce ,~e Fransızca-

7a da mül<emmeı...:ı "-"'"yun. İş ıırı
yc;,rum. Talip ol3.n1a.r~ Son Telgr;ıt 
Ha;& Siltununda N. ~. Rumu.zu.na bir 
mtktu-).:a m<incaat etme.ittia..l rica e· 
derim 

, htiyo.~ dolayı.ile if arıyorum 
Gihıe"- SM'atler Abdeı:ılsl talebe. 

lerJııder..lm. Mekl<ı> m33raflanmı ko
rl1f'abnecek: az bir <laet:o hertıanıri 
bir mil.f>t;.Sese veya ticarct?ıanelt'cde 
matbaa \"e o1ellertle ;ra.:ıcılık, h•rlla~ 
cılık tasnif \-es2ire it~tt )·o.p&billr~n1. 
icnbmda muteber "efil d• eli ltteb.!
lirltr.. Son Tlgrar Halk SllJ.u:ıu Meh
met Kemale mQracutle.rl 

fırladı ki, Itik'>mle, arkası 
d:ye, ,.ece dUşmUştil. 

Nevtnm. saçları, yemek 

ı..w. küt, 

masa ının. l 
ttltnda.ki. halının Uz.erine rıe güzel ya-
yıln:.11tı. ..................... ....................... . 

..................................... 

* Süavl. yattılı yerde, cözlenni )'U .... 

muo. dtr :ıa derin Def es alıyOt", u7u· 
yor gibi idi. 

NC\.'i.o do:rulmuitt.t. F.JlerU. ıı~la -
rıc:t dUZL'itU. ~aılea.ıı Qzer.;1den. 
s"Uahiğıru tckt~ aidı. Cıy!ndl. Se>nra, 
Sü>v;nin TiiWııe lııld bir tckat ~ 
ketl. 

- Kelle ... Tmbel çocuk .• 

sua~ı göz:.,-ını f.Çlfl tı. 

kolunu tuttu! 
- Saat kaç Nev ? .. 
Genç kadın bir !alıkolu 
- Ne .bileyim, ben ... 

attı.: 

'Eller ile, genç a.dam ın ainına. dökil
lea saçlacllU dtizellweile çıh~arak: 

- Haydi .kalksacl, yarama< QO<:alt.. 
dedi.. 

Sliavinin yarı ka.pah gili.lcri ~~iode 
bir tallı ilrp<eme ve JQlüı <1<>1'ıııyoodu. 
Mırıldanır :ıılbl: 

- Benı 1'evJyorşurı deılil ml, Nevin .. 
dedi ... 

Nevin, genç adamırı kulağına f"1ke
ler vuruıken: 

- Bak~hın, dedi. övnra d~ü.nürUz .• 

Dört fırıncı 
cezalandırı'dı 

!lü:ı y aıpı ı aın ırorı:rolleı: ceh 
ce:~de Beyoğlunda DuıduodaW 
caıidcsJnıde 13 No. da bnncı Ö -
mer ÖZkanın flrıll.ı.ndaı 105 kito 

eks:nt o..'<ımek bu.lıtmm~ur. Y'ı:ııe 
Beyoğ'unıda Ka.lyoooUkul'luğuOOıa 

6 nı.rmaralı I.ı.mbo'n-un !.ıırırunda 
da 128 kilo ncılısan ~ bu.Jııırı,. 
muştı>r. 

Kaiy~ulluğunda 35 numa.. 
Tada Avrom >:~ 49 No. da Gev -

l '.in llrı.nla.A dıa pis görii.ld(i • 
ğü ndon .ııaıh plen cezalandırı1m.ış • 
hırd>r. 

Dicle talebe yurduna 3000 
lira yardım yapıldı 

Onunou umuml miife'lıt\:jl'lk 
mımtaıkao~, v.ilayetlıeııinıden oluıp 

d& hal"" tl'ni.•.e:-ıitcde Wıısilde 
bu1wıım g.:nç\'er "9-n 4-1111umt mü
fot ;f.: t .. raf•nd&n şel'll"~c)e 

~n bı Dic~c ta.le.bL yt>rduruı doğ11 
v .lyctleri tacaf;rı..:l::ırnı: Rı.f.ttör 

c Jlc üç b:.n Mra ~Cmışl:X. 
Raktörlüık btt parayı yuroun ha

klkl föt:yaçl:rrına S<l"rfetll~'ı:ıi 
n-J.·n r-decekt-4 .. --

!Muhtekir ir kasap 
Adliyeye verildi 
Beyoğkında TWıel>apruin ka.. 

~hık ya<pan Miltiıyıııdıi -et: naııfü· 
tGn fazlaya sat tığından M iidd.'ci. 
ıımwuiiğe "ur.ilmjştir. 

Otomatik elek kullanmıyan 
fırıncılara ceza veriliyor 
Behıcliy-e Reı sllği !Jr.ııııcıl-.mı. 

v=l>,'!i blr em'rrle ş<ilır'!mhd!.ıld 
tıalonrll f ırı.nlarda unla rıın ot ama· 
tilk "'lıeklıerl<! elenı.'IT.s'.aııi b •)tür _ 

m'!ştıi. Bu mfrdde>t bit~ ğiındcın lı. 
rm1M"m trıfü\ı"eriı-..e baŞ)arn.lnı.Jş • 
tır. Nefroc>e Galata Lü!t:cheırı _ 
dek 52 No. da Nko llle Yük9elk _ 
k&klınınd.a 32 N o. da Mac' t f ı • 
rmında oıtıomatt:c e" bulunma
dığı V'l! urılann elı:1lllmeden elk • 
m<.-!k ygpıMığı görulorok ceza 
kes;iııt.ıştir. 

Kadirga talebe yurdunun 
tevşii 

Kad"rga ta.lebt! yuırdtmun tev. 
•li olunması iıı;in ç-.al.ıış.ıfönıaıkta.dıır. 
Bdled~)"e Re'lsliğl de bu yurda 
1000 lio:>al* 'f aırd!m· tah91sa tmııı 2000 
i:.rnya ftılAğ e1ınıişt'ır. Diğer ta _ 
<rofta-n binanın sıilifüi olan m'int 
mıW< •ldaı;oesi d ~ )v.ı'lta tmn:ıııaıt 
ve anac.a.yan t..;:, ılt.ı. da 'Y8'P
UI"mı.kt>:ıdır. 

l:~AA.~/F, VN/_VER_SITE: 
+ P • .ktör Ünivcn;it.e talebe yıa-t.. 

1-ar.w. gezcı-Jt iıti:ya.ç:ar.ı. tıe.sbd: et.
mektochr. B""11o.rıa !<a~fünmut için 
VU:.yeı ve Parti n.Wwde ~bii>ler 
y ll(lacalt lır. * F<.ltehle çaylaıwıı t<ışctkıküi edeu 
tak:be ccmiyel!eri t.a.rafmdl.n lıda<e. 

edi lın esini kararlaş t :.rmtf-1 ıır. 

+ Edcbvıu ve Fen Fakült...ı bea
latı"ınn ı:ruılll iPhlda.ın oldıı&u ıe.ı!.ılt e.. 
d~n sonra y«:ıııi Ltna aıanmlıCJ ve &. 
dıeb:yat Fak.ültesln!n Sön\C'Str tat..W.nr
<lıe Dola:;-abııılıteJdd ltt•iın ~ 
nakli ka1vlafW"ılm.ııil<E. 

TiCARET 11c 3ANAY : 
+ Cenu:p Vl~etlerimcze n'lcmiıa

m.ık.1.a-rdıf ilihalit ~lt gom,; . Bı.ı 

maıı.r meyanında, l<!l!liyetU ıni«tar

da 1.ıbbi =•. lp'ik, yitnlü ve pa.muldu 
ıııen;uc&I ve mııitiue ık vardır, 

+ Alt"' fiatlori bir !ki gu.nd~I 
.lıoıt4ırar peyda ~. Yıa!l« 3% llra 
:ıo it~ iJzeri.ode durmUflur. 
+ Mü:rahbe Koıa).cyoou at alını 

sa.hını ve teslinı qlerl e\nıı!ında b!r 
taı:.ima.tu.ame h~zırlamı.;lrr. Talimat
name Vılayetçe teıli!t edilirse (>lla iÖ
re .hareket edilecekt.ir. 

+ B!a Bl.l;,ar ti""r'Ot bO>yeU iel>ri.. 
mlze ıelereit aliı.l<adatlarla t.ornasa 
başı :ı.m ıştır. 

+ Milll Koruıınıa K""'1JDl1 hillt!lm
ı.erlıım vercU41 uW>i,Y.U.. t.unOul 
VilfıyMI dahHlnde kuru beklsJ'a <il 
,,. ~ştur. al ş Limited» in tasliyui bitti 1 

4 Bar.kasına. ~"Jl,ı okı.ra'.t ..,,.. ,:::::::::-:::===================! 
ıat ve 'fı.racat i}!erı1e ııneş;Jıt .ken EDE B I R u lVİ AN No. 55 
f09ho!.unma.stn:> karar verilen •İş 
Limited- in '83fiye muamebıi 

n tıayet'lcnmifl.ir. İş L!ım'ıl>ed me.. 
rout" a.1'tnıdan a.çrk:tı:r 4<a1an -olıma. 
mı.c;ıtır. Bu memu.rhnda.n blır çı;ğu 
Tlca-rct \' eklıletinin iaqmd.a'kl mü.. 
o:.'Scsder'.ııde vaz.ife Giın.ıış1 a!'dıır. 

Atıklar cadJui ..--..ye 
çevriliyor 

Fal}h<i:e K.ızt~ıııd.~ ~- ·s 
ca.ddesin!.ıt şooe <ılar~ ın..»:.na 
başlanmıştır. 

- Tal>i.i, ya ..• 
Süa\.«. blru.en yeri.-ıd n kö!_k:t1. Geııç 

kaumı iki o ıuzlara.ü.an bir...ıen k:u.•... ' 
1117ara.Jt..; 

- Ncv n, dedi, artı.J.:. dairoJ beraber 
olalını .. Sensiz yaşıys.mıyacOJğun . I!a· 
oa su:l \'t.t. Ne~ •. n .•• S(nı n.ei-..aJ,u ~v
dl-ğl nl anbtan12m.. Ei;ı.:r. s a k ıp 
duydu~um hlslel'i itacte ed.:.-bilscın, 1 

bu.. Côr'ü!mUı. duyu.lm\I; b~ita!arı 
ra!mdao. da b.-:ıed ..... ıUf se\·ıllerdea 
ohır. Sana tapıyo~·unı, Ncv.n .. BJna 
SÖ.t \er .. t::na ba:'.J ka1~cıl'tn3~ iMn
dtr, bcoL .. Ah ..... ~· yap;AJTun! ... Sen
slz Y'l!l.,.am.,.acae""- attık, Ne-v ••- Gult 
yı.iıü l>ofı...ı.ı oinı.ısa k!J}l;ır ya,;ıya •

1
1 

blllr uıi? 'f1pkL ö1'.e .. B<:n s<:oı kal -
bune soknı:tta ç:ıhşlım. l~imde tası -
yorrun, kadu:ı.ıyoı·su!'l .. Bcnı. bir ee ... 
~na tul\llmlJIJ :eı ı· i nçnlllıyor -
aun ... 

Nevin, beni se"'1Cclcsiıı. seflJ'Crsun, 
·ı mi. canl!n? •. A.Jı_ Ne oıv.r. söı 

ve•, ~a ... Bak. 71l\·arıy3rum. ıana ..• 
Öp beni bir kece Ne,·üı- Ha;--dl ca .. 
nım ... Ha7dl canımın içi... 

Nevin, de111iıı<l<>nberl, lll< dala Sil.. 
tıYinin gözlerlıı1 ararn'Şt.&. Dudaklar.ını 

uzattı. Sii.&\'Db1 dudaklarını o 'kadar 1 
şiddetle ısınyordu ~I geı>ı; adamın bil· 
tiJn A..,ı,ı t.lredl .. 1 

(De ·•mı var) 

Kadın 
Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

).faali!, Necdetle Nedamn bir· 
leştf.ıı."eri:rıl, beraıber ~ • 
rını tcııın b'<r ba.[la sonra, Necla~ 
da.o aldığı b;c ınel<:Ui!Jl.an öğren.. 
<iı. Nucla Juırtın<!a: 

.ıı ~J'ii... Ta i..lk gürxiımlı ;:ı 

~ .t:-ylOO.i..rıı. Rırzt o'lnratlın. An.. 
1:-yorıııırı Jci, Necıl<ltle tıayatmtla 
'r dcla daha münasebet tes..si.ıı.. 

c.'cn yı ":ırı&r.dım ko~lmr g'lb; sa.. 
kır' ıyorsun. Bun11 bi~kaç defa trc
r}~ E't"ım. Ben ise Necde~i. eaş. 
hın, ,._n:·m~ b;r ~tiraıı; ile se.. ı 
"\tyunm. Bura ~en isıt=n sev
da d ... Şu hal.Ge eğer bcın bugün 
cNec<l-.;;t.c me~res oldum• ri c•ın 
beınl ·mazur görmez m's'ıo? l!imi
tıfım ki, 1::1::'.;ltcre<l<lü.t iıan::ı h::k 
v~n. Çii1ıkü, 11 -0nu :;sv. 
ml)'orsun, &t>eıın:y~ , nefret 
c;rlıı\ rv"Un.. B'.nac~alc;.ı\.ı .:; ... ~f!l'd ben 
de tı.uI)dSll e<saret alu-:;ık luılbre 
veı:lvo:um: • Yü:r.:>~l:ooc.tl;ıl at~ 
sö::ıdürcmedl:m. ka!tıiım-deki meyli 
i<mucad om. N cedde JtıClrcs ol • 
dum. Ayw zamanda bö)~C bi.r 
et«C'ğe n'l\!tros olmnğa da Jbt -va. 
eım ,.att". Zira, ha;yat>mı~ın alduf,ı 
so.n ~;ı ve cereyan .ikimizi de 
l::l'zar etti . .B>z l>u ~!.<!ie taham -
mıül odebilccı4c kachnlardıan de
ğil:v_ Hele b'•r kaç za.man sonn 
evde oturup günde 'bir'k:ıç zi'.Y•
retçjyi k.ar§ı!amak r·amrltteğirii 
d ·· üı:ı;diH~e başımdi&n ku:}"U sa. 
yıu dökerler g'll» liiyler".ım dik dik: 
fö:periyor, JGı:barıyor. Bll'l 'lıer ııe· 
yi •ZEt\'k içl-n zvek• ad~''e ıtör. 

miıyıe ~oz:. Hele - :ı:aıman. 
lama her gece ·bİır etik"* d.eğtş _ 
t>i1"!1"d< beni ~ .)'OntqOC, ÜZÜ • ' 
yomu. 

Çcık ııstiyorum ı\a, sen biran 
Cl\"l"Cl irtediğin, beğ-end'ığin bir 
em1cle beTSber y~ .. bıışh.. 
yasın. 

MualM, lbüı1.ün .Jmnlan söyled'lı. 
ğ.cm :için l:ıed• aJıeLtln değil ;ıııi.? 
At:retır.en li:ı:ım, Gen alı.:ıe.tıaıpsın. 
Ne yaıpalım. Mazôyi u.nıut Hor • 
ıkes'n günahını umıt. b;ıze fıy·)Cc 

tsne.rwri et . .-• 
D"yor ve ilıi<\-e cduı:uıw: 
c13ir haf1'a sonra, yani 'Perşen*ıe 

gü-nü Neodcble geleoo[Jiz, <!)'Yamı 
aı.tc~= Necd..1l <ie .artlc 
a.ffctlin değll mi şdk.er yaı'Tllt'.tl'! .• 

Mu.ail!, btı m<.iı.L~U. üıı; dVrt 
defa ü.s' üste oJ«.ıdıı, aon ra 1tlil-On 
hıncım b'·r say{a kağttlı:.n çf<"- -
neaik gibi avı.ıclll>l>l1 ;.,,nı:5ıe bu • 
rurlurdu, yıri.lı ıtttı. En çdk kıt'
dığı, içcr'.~iği Nectlıun: t."itıc • 
deti co1"oun. ycdl.mez ib'r 111ti • 
raı;la sevi)"()rııın. Bunı sen .lbter
sm sqvda. de .. • cleroeısi. 

- Uta1'b1Ylad.a.:ı hala se".~ • 
ten, sevilmekten •bahsediyor. Dii.. 
şi1nft 4renı!is'mn -de ndret..~ bııb. 
ııe1t~ böyfo J.ıir hay.ıt.a ık:wdt..."Şiı. 
nin sürükleııımesi.rı.e bi.r:ınd dere. 
cede sebep cıl.aıı bil" adamla otur. 
mağa tenezzül etmez. Ya kcmd 'si. , 
Ya kend'ı;ı'ı ~dettea dıafı.• mı ıaz 
gfüııWıkar? Beni 'bu yo· a dökoo, 

'f')e,,_, vut 

sya, J.ıponya 
·•e Çla .. 

Yuan: Ali Kemal SUNMAıf 
Uıalqaıik !ı<ııd>~ lb ınıiltil"B 

ıkıeyfüyet göze çarpınak'ta.dıı\ Bi. 
c1oot olarak J.aıpony.ı, Sovyet RUS
ya il:e ol<an adem. tecavüz a:n(sa. 
kma ııiayıet etm~ herlıa.w 

.gi bir h.arıtocıle, Ruııylll(l.-a kQ'!ŞI 

<iüşrrnnca b.r vwyet ahıooi\a W-
2!11m görmüyor. lkinı."i O:ıara1< d.~ 
ya~ Japonyaıruın tatıLt d'il i:e Ç""' 
liler! kendi taot'afına ç:ılomeık ıı 
ı;ıok gayııet sarfeıtiği, fa-kaot 'lmnJ:;ıl 
umıı1an netice a.lıın.aımı.~mc;t:l'· 

Htrp Rırsy a 11-e J • paıı y aru.n eır a
sını bvzmuş -olreadı H <; .v::ııcaı.~ 
U~rk 1."'"l \" 'a~mııı ;l;ıı jJJ;: ~ (· 
bası11da görü4 ı hal buduır. Dr.:!.a 
bu h'11'p çık:ır.a.d.."«J evvel J B,"OJJ.o 

hor'la Ruslar .:ıı·ı>;:xlakı: gcr-;;'r.·'.: • 
ğm uzwı :ıı::irn>t:klc b ır-.lı:-r :;'_ · 
l.Thlı .bir kavganm ~ıu: J-<tl-"" 
sır dil'!l ~1mlitı;·. 
UW'~t;ııl;;i <ı:y.a,..t rer '"'"" 

'iarın yi 'b'luı baızı Avnı~alo ve 
Ameır.lkı.tıbr ise Tokı·9 ,·~ M -~ 

"1<>\>a l'ılSlnd"l<i ilı' l.if.a.ra baka. 

rak Ruı;larla Ja,pcn1air'"1 bugün 
yı:ıoraı b;r ka\'ill.\'8 t~aca.kla. • 
nııa 'llılbıııi vm-ıne .n 'oan.lıs <>" 
laca ğım d ma ıle<'l şurnd{l!;cJl 

gar. ,k.~ıır. Bu muta · 
laa ~.ipleri zarcerua haı.'< )o;ıa7',;ı.l\o 

dı. O k.:rlar ki bugWı b:'l:e IW<.-ya • 
Jıı.poınya lıa:1bui y.&111 gömü • 
yenler \"Wlt'. 

B de Tl'"S~go!e ıb il" b'~~ .... , ol. 
maı gerek .. i · ı '\a.raf;ın mi1"a • 
Mbetlıer.iıı.i e :mıeH·j hr.G.'n ·•, f• 

g&re değ'! de ~ Sfllle.eree "''""'"'! 
ya.n ı 904 _ 5 ~ iırn haroirı<r n 
soma açılan devrede ıv.4oo<luır 
!lld'h 1 lJır aıt'ZJet~;ğ:ne ·bılkarak ır»ı· 
den geçiırmek i.ı'~)'t'R1tr fUnuın 

f.-lunıt vaım . 
Ja.poo l:ar3f ı aııyada takio et'' i!l 

g..,.etere varın.ık iıc. n oalı~-·-·ıı, 
hıazl!PLa.rı.ır1ııerıı Ruılya ile ,...·,:. n 
sl'Mılı b'ır kavg ya r.r~ h.?
saı:ıla.ıımıı. .u}=n bu~r:t•r. 

Ç"ndt! Sov..,.1t Rı.ııs ya i ' -
l'!loi mesı·i iımial n"'1c-l bu 1Jnc;l< 
için Tolrw> d1p'omalilan tm<ı< • 
makta>\ lı..lç ger b\meımı><:lM>'iı<r· 

Öbür taraftan da Takyoot:tl 1'll 
ga y retıi """"'p&ıı: bm.l'u:.U.::ı :tıı ~ • 

1.ır: Rusy.,ım Asy:rlak.i faıaı":,dl 
aı•t.lk şaıAcıa. doğru ~ meııı;reıe 
ve coouba d.ojtru yayıJimıağa ba~· 
lam•~ tıulunuıyıoıl'du. Bu ...-Etie 
Japo!A&rın Qırte nlifilz etme:ıa • 
ritte Rıu tas-aft cidcll be mf.:ııoi 
ıe.wI mm~ a!mı.ııpır. Rus da, 
J a.pon da A.s)-ar: ın oeıııubuııd3 
Ao&nct .lerine ilerlemek içiın saba.'.at 
ara*'ın ba;kırlarımıı ar.!'Jyhn o
laNılk f.liyaitıa brl~ gl!i blı' 
hal gOOıe~ gaıi Jta.lınem>?
ı..Nıır. Arada devamlı biır geır • 
ginliğ1ı hüKüın 6üroüığİi gliıriil • 
me!C'A! ber.tıer. 

Bu haıb\n aırf'•sin<t. IJıel böv 1e 
Jd .. Buıeiin .iıse Ru.ramn tı.;bii 
mi.it~ef '"'.ı:ıri o",ııııı İngntlft i'e A
met"tum'lll Japonya tıa.•atndan 
~ uğnııdıi(ı «örifw. Bo"'a 
rağmen Sovyet Rwııya ı1e ~ 
l'll ar.asında -Y.İf Mli ycıı·n~ 
dir. 

Sonra 11ıüt•1'ki çm.--. İn • 
gltı!re ııe Ameı:ıı1<a llıe ~ 
-- uğıuııt. }ııpor;'- ~.,·rı.e 
~i faaliyet: n"":.ıttll!"'"'""i rl.ı • 
tiilınoktcıi'T. Çiolller 'Wcrüı.be"..ı • 
d".r'ler, roa.üdaB deıns .almıt hu.lıY 
nuyorl;ı:r. 

r Biri!'"i.zi."DEgoi 
ttepımızın J 

Daima geç kalan 
bir vapur! 

1'ı.calıada ve Büyi.ıkad:ıda ot;· 
ron miileaddJt okuyucularımıı· 
dan şu m<'ktubu aldık: 

- fSabaiJ.;.a.rı Büyilkadadoı.ıt 

.saat 7,10 da ı..trd<ci -1cn ,."#.,; 
JWprLiJ'e nal 9 a yirmi kala '<l· 
me~~ icaıp etti.ğt halde hemen ııer 
gfln saat 9,20 de mmrua!at «·· 
11ttl<'.ed'r. Dilıı ile tı;"d<ın aaı 9.50 
de geldi. Haydi dün llpl vardı. 
Foluıt diğer Günlerde hava ç<>'.< 

1 sakin tken bUe bu gecikme ol· 
.maktadır. Sebebı de Jlllr'•U~tl 
eıı: olırn ~ •e cErcııl<l»' 
•'Olçurlar..ınıın i.iıhsi.s olunn;a. ıd·!"· 
Halbuki bir çok ı,, şohiplerl b~ 
'"'1Pııtla ı,let"ine )Dalekte oldı ~
larından vazifelerine yet.t*miyO: 
tar. Kıstelyevme utıayor1aT -.~Y~ 
yevmiyeler\ tamamryle l<Aı.>il1'J"'' 
~ez:-.. görilyorlar!... oenhzyoll:l 1

, ~ 
İdaresinin R8Un ~ c. .. 
bedeTot tedbir alı...'ln~a!nnt ~ C' 

ey1-eriz.• 



(Bu 7UUl!Jl -tbıleıi ~ 
Ajaıı.ı büll"11erindeıı alııunıı;tırı 
Telh•• edC11: A. SEKlB 

Aımer.llıı:ıının eoıiki ~- slç'"ıi ! 
Mac .Muwa.y'111. old~ ~'.ddeWI. 
blr mt.ıı::ı' .=tJa ,,ıt>ep ol.an be • 
Yanalı I:.n.:moa ajamsı ta!'Qfnı. • 
dan J:Jıe<f•MW:ektetl.r. Bu me'tir ... 
de ezıcü.ııık.• -yı.e dA•:mektıedir: 
•- ~<1' AID'~ modbur e

dı(ıı-~,.,_'Se Tu U,,. çaııp1,ıu9dar 
ve it. >g ~le ın ) ::..a.,ı-.r..ı... yu-
111.a<-:ıkla rcLr. Y-efwıe fıa.t»'u nok. 
'a hat<.•on lx.ı~..-rla.."f.lelt tı.!ı,cbir zaı. 
man çok S&ll'•~'lll •:n.ı'.ı~-ımamış ve 
lxu::m daha fooo.lr::ı:nö, tEırna 
)"ii~ünü ~iş d'..aı~ Ru3 • Tik>k 
mUı '"3 :ıe, :d T • .Bu t~i ml.Ld 
~Ta-3 !Jd;Jki g~~ tikler hi'ıdi ha B:.e. 1 
C>.'.n,oııio •r. T iA'.tlur 1939 11.lmaın _ 
Rus clu!r.ıiıık p;:!'.ttı .ı-:-ı"nia <l:co. l 
r:ın h;ı.y.al su':L"ltır:a "':1"aı.'TillŞ'.oaT· l 
d•~. 1918 dccı(JC'i bu .:ı·zı. Qe\•:-ct 
aro.;ma s;.ı11mi b cı......,.'.ulk var. 
dı. Bu sc!ı:opbd'"' IH' 1939 .Mı;.;~ 
-· T .. ,, :o~ 
~"'· l.1!1A' ~ C'C .k fe .. .. ' • , .. ,. • ıı.a gozwc -
m...-; ur. 1 ·, - bw u b'ır diişımon 
da:ı'b: ijfJı dı~ıl r...:·.ıııt '11i ~
tın _ı.ı;,.:.ı:-ıct l,11.)l lU.~ eam..'ş -
Joı.dı.r .• 
PANAMFRİK.AN KO'.'l'FER.Al'i"Sl 1 

t R 1 ·r 'ôj.:ı ı"' k ı· rnııı:u.ı.fa 
!im biır anla~rr.ıya \"arıloın:ş '\'<! 

21 Arr• rr · · · . · .. .'\IJ.n ac, .. .ı .... .Ar.r.leıl" Jca 
d;.'lf"_ .. ')or• ... f4n mu~ -eıvJk ~ • 
lcırı.n~ e~as tc'Şkil eden bir he. 
Yflıllrı. ı,,., i[r'L;. • .o,.r·· ı .nrdr-. 

SIRB!ST /\. I>A !'."ELER 
CLlJYOR? 

h Brltanoa ajar>Sın..n verdiği bir 
ı:-n:r<l~ Beigr.:ıdın takrb::n 160 

~l.ometre ctr.Lb ·nda bulunan 
"' nıt ş lın A!ır.a11 topçusu ve 

;ay:ıreJ.crj tnrıı.f:ndan l<lımfün 
' 1 tll\mistır. Burada hiç kiır-
~ k-l!l"tuı ını· t•r. Gaııbl S rbiı;. 
t&ııd_a Uz!ce şthri <le ayni şekilde 
t~1'rıp edilın.iştir. 

FRANS!Z AFRİKA.SINA 
SEVKİYAT 

N<..Newi Chronide gazetesinin 
. IV)'O~k ımih:fuirin~ göre· ecn' 

b· IPJyoouna mensup olduğ .. -
len.en blnkt"Ce Alman 3S~i S~re
ÇOk mıktardA rruılnme Frlllllil& J 

Mac Murray'ın beyana • 
1

1 
ta - Panamerikan kon • 
feransı - Sırbi.tanda ne. 
ler oluyor? - Fransız 
Afrikuın& aevkiyat -
Şark cephesinde askeri 
TUiyet- UZAkdoğu ba· 
rekatı - Afrika harbi. 

'Vapurları ile Marsilyadan Oraıı'a 
ve Şimali Afrikanın diğ•r li!r.aıı. 
larına gönderilmektedır. Aklım. 
ların Ş.mali Afrika woomi b.rır. 
g:ilıı Mar,ilyada kuru~tur. 

ŞARK CEI-HESlNDE HAREKAT 
A.c;naıı t<oJ.ıı.;uıe ,ıilre, Sıv~ 

pol'<ia ve ~ ud da Svvy<:t ı;-
4 tr~i.wlıo:.ı:i pfu.Lürtülmü;tür. 
J.,vıt-<;le ve ıucrw....ıc n.M•JafJı.a 
cn.ılıar<Lelcri ~,J,H tlı soğu.;~ rağ.. 
ın: n devam -:.tm~kt.<:Lıı. l:;o\ y.t 
tco .. ği, Aı.manlJnn 7 321 ve JSl7 
nci p•yade tümtnlerile üçüncü 
ma!J.ntli tümen!Er.nuı bozt;ıma 
uı;ı tyar:ık Mojaoisk.'c!en a(',ır zayiat 
-.nmk şartil;;ı dalga haı.nde ba
tı ;.,t.k«m..:tınde çeki;d.Al.<ıri bil. 
dirilmCı>.tı:..br. Bcrlwdtn verilen 
bir lıaıbr;.rc gor Ruslar, şilfilılı ııo 
g.nu ıle K:.rımda g_,.~ sa>ıı!.me 
!bir >hr.ıç y ap.mak istcmişlEXSe ıle 
pus!i. ıuın,u.ş!crdir. 

t:ZAK DOGi.JDA HAREK.A'l' 
Japon t.ayyarele.ri Holar.:ıa Hin.. 

<li<;tanına karşı ş.dd<>tli Jıaıva taar
ı·uı;la-rın:ı bqlumı~lr.ı.-xiır. Tokyo
d•n \·c-rıl~n filfa~dtre görıı Japon 
ıkı.t'aları Maltzya'da Batanı:a Ya. 
runooası.nın gr p satüünd- Moron 
şelırilli iıı;l c!nıişlcnı:r. Gaorp sa.. 
l:ı.il.ni t.akJo~n fü·rliy<n Japon klt. 
tt\;.rı yılJtr.m ,_üa-'atilc Singaıpura 
·yakl;ı~ırnıctııdı.rl:ır. Johor d. vle
tiniıı ın.ritczind:e İngiliz!;..- el'an 
r.!ukavemct etme·ktOO:.r. Siııga.pu.. 

ra İnJi:iz t..1·kviyc ıu\'•l:>rilo 940 
t:pin<l tayyare ltr g .lır.~ir. 

Arccriliall takviye k.ıt;alurı d:ı 
devamlı kaLldı:r haliıırl. Pasi.. 
fik'in bat' ccnıfc>una gi'tmlyı. baş. 
lanuşlardır. Anıst.ralya Hava Na. 
zırı Japonların Yeni C..'irıoe'ye as. 
kcr çıkarn,ak i;hl.imali olduğunu 
söyltmı~l.r. 

AFRİKA.DA ASKER[ HAREKAT 
Almnıı to:Oliği Sirc:ı.'.:lk'<l,l:ıi tn. 

gi.lb: k:uvvetlc-rine ani bi!l' taarruz 
yapıldığı '"" İngilizlerin dağınik 
bir şekilde Agc-dıııby:ı istiıkam;tin.. 
de gtri çekil-difıi ibildiril~tir. 

• ;ılJ."ı... .Jıniy 
~ Tutan 
ün L!ra 

l W.lltf 20.o<IG 
2 10.009 20.000 
4 G.AJN ıı;ı;ıoo 

40 z.ott ~0.000 
40 ı.ooo to.ııııo 

llO • fllı 40-~09 
lOO 1.. fO.IAJO 
4-00 şo 20.ovo 

4008 10 40-000 
_.;..roo=oo=-_...!._;:.ı __ :_ıG,o.ooo 

UN'l' __ ~ns:tiN 

Yllz b!le'.ıte 21, tl bt!« 
K<:Zan:ıcak 

'hm ~ t. y..,,,, b~t 1 tJradX'. 

~ " . . . . 

leıleı [[m:ı1cJları ıa l.in;anlan l1letme O. idaresi Hanları 

• 
Bulgaristanın 
dar vaziyeti 

(Ba.,nı Devam) 

Avustralyaya 
Japon ihraç 

teşebbüsü 
Loıodn. 23 (A.A.) - (B.B.C.) 

Uzaok,,~t.a Avusbrolya ~te Yeıiı 
O#'de Itabaııl -mda mü~ 
'kıa::at 1.~iştir. Raıbaul açıkkıı. 
:rmdıa j aıpoıı nal<li ye grnıl ... :rl gö
('iilmüş: ür. 

Orelve Har-
kof tehdit 

altında! 
.Londra, 23 (A.A.) - Sovyet or. 

dusu l\lojaisk'i işgal ütikttn son.. 
ra şelıri.n :ıo kilometre ötesine 
'.l'Bl'mLJlır. Rus1aruı bu .sabahki 
t<bliğl<rinde ismi geçen UvaroYa, 
Bcırodinoya S kilomC"tnı mesafe.. 
ııledir. Ruslar Viuınaya 30 kilo
mtcre ) aklaşmışlardır. Diğey Rlls 
kun'ftleri l\toJaisk'drn çdd~11 
Alınan kuvvetlerinin rcl'at bat. 
!arını kc;;mek için iloi koldan ile-r. 
lemektedirlu-. Sovyetler Alınan 
müdafaa battı ü:ı;nıindo Orel, 
Kursk, Harkof tchirlerini tE.b.dit 
etmektrdirlu. 

_. 4oğv •e bati. ltiôlgelerind.e 
bcıu rahatı yoktur, hem de bura. 
tarda.ki. tümcıtlcrıni doğu «plıe
sinc çekmdori vo llu•ı·a ~ 
son kozu eynamaları ihuyau vaı:. 
dır. Bu bötgcLW'do Bıılgar, !\la. 
ear, ltalyan.l;ınn A!ıuanwı istıh.. 
lif ~tı.iı:leri giıtg.ide bir ururet. 
tiı. 

Avus~ral'yalüar, ~oo.:ı m:ıv • 
cut t~hiz ea.r«ral'aııi ~ et • 
.ıri.J'oı-d'or, Japonl;Gln lon•a,u oaıı
kıJr çi!;arıp pjka~ları meç
hulüd. 

Avı.>Stca~'I. Haı'li\)'E! Na.211n Ye: 
na G'ır.e aıçf;11lıan.ııda görü.llln. 11 
Japon genUri aı~ a.ıl<ıeır yUk
lii gcml'~ bul1JT1111ası mllh'•.mel 
bu'uıııduğ'11l'U eö;ı.-.lilml):.'.'I'. O d· 
"arda üç J ıııpon taY}'3ol'e geııms; ıle 
görülml.qtür, 
~ul, AvU!!\.lıal)odan 1300 tı. 

lometrc ıızaktadır. 

Japonya Filf pinlere 
istiklal v riyor ı 
Tokyo, 23 (A.A..) - D.N.B..: Ma.. 

nilln'dan Tokio Asabi Şimlıun gıı.. 
z:liesint bildirildiğine göre, Jft'l.on 
hükumetinin Filipi11l<re istlkW 
Yermek tasavvurunda olduğunu 
bildir< n Ba~vdtll 1.\1. Tojo'nun 
oılem<çi çok büyült lıl.r makoıı .bul. 
mu~tur. 

Libyadason 
har kit 

Londra, 23 (A.~\.) - t.B.B.C.> I.Jb
yadı Ag:ella c1varı:.l'ds. ~!:ar ... a Brega•
dan kun'flll Uç kol iıalind.e 16 k. <>.. 
metre i!erll:rcrd< laarruıl bir k~i! 
T•pollö olan lllihver kuvvetler! e-okl 
müdafaa ha~.ına oöıımOşlerdir. in.. 
gi!iz wyyJr kollan, düşmanla bu hB.
rek.co\i esnll3ındıa. tem ·ı muhafaza. ot
mrş, topçuwu.az da müt-emadiyf)n bmı>a... 
bynrıok ddba taı-Ja llnlem"'ine ın!mi 

Panamerikan 
( 1 lnı:-1 ~· ... t-.JfıPde!"' Ue\·aml 

jr-sindc )apılnası İ•teeen tadile 
cevap ,·ermek iizere şimdiye ka
nar hiçbir J,a; çar<si bul~tDL 
ı.ııış w PaMıncrikan lı.onferruısı 
hal n l.ir ç;kıuazn girmıştir. 

Brezilya lbrldye Naun Araa
hıı'nın od~ından çıkan bir mu.. 
rahh..,., Arjaı.tın ve Şili'nitı bil. 
l<ümtll~rinden bekltcli~t"i c:eva. 
ha telmih < dnek şöyl~ oleı~tir. 
t,'n halli y«lnt% hiT tel' drğil, 
fakat bir iıılıj';e bağlıdır. Muma. 
ile)·h bunu ~~) lcnlf'l<l2 wüııase. 
betlerin h5ilmrsiM ait takririn 
ı;on ''klini t.lalıilm<>Si .çin yapı.. 
lan mü~ların ~ak na7lk bir 
d'-lnım mtdtaf.'!:ı •tmelte olduk. 
larını anlatmak istemlştır. Bir ı:.. 
raftlıı Arjaa.tia bükiltoeü muhte. 
lif ıni!l.tkre har3ket serb<ı>tl$i 
nrilt>hiln::esl ~in takrirm birçok 
crphdcriui inc~kmiye tışt bbils 
edukırn dii\tY t~aitan Şili hiikil.. 
m~ti takrim iştirak için ıkmdisl. 
ne asker! ve iki.ısa& garantiler 
tıttilmesinl ~ koşmaktadır. 

Yaman bir hır
sız çetesi I 

Veda1, Sami "" Nlhat •:srııı1ndtı 
Oıç ki;ıl br hırsız çetesi !nmmuş. 
tatdar. Bunlann Etıenköyiinıh'lgi 

bir e'Yden 9 ha 1ı, 6 ta.kırn ob!se, 
bit" Tıtdyv, yine Er-:nkıöyünde şo-1 
1.l!tr Hul~°a.'11 tııılıai 9!13'ti.n', Enın.. 
ık6y Su:adiye Oıi" şolııollı: 13 sayık 
evden fosforlu saa-t, Erenk.öyüıı. 
de lll<nll\m Sıııl<.''!'ı\n <!'l/.:.ıden pal. 
\o, ~<al"[lin, çaldlklan be9l'i't e • 
<t1.rr!4t\r. S1ı<Jl<Jlıvr ~iaınmış 
bu "':;y-:r~ar 111.1~1-utann SB!ttMeın 
ıı:naha.'1~ isLlrdırt ro·rırr:..-t''r. 

~m:1aırdeıı maıl an Mordı.ı, 
Şe-ket, Derviş, Kar.t>el. A{J .J. in, 
An<şak \'e Necmi ~'.tann-·:ıı -
!.ardır. 

Bayan Sıdıka Us 
defnedildi 

EYvelld ıeco vdat et(ıglni dün te
~ 7aııdltımız Vakit, Haber ve 
llondaktka .aıılıi:pleri fü.kJ<ı Tarık Us, 
Melun&t Asını Uı ve Ha an Rııcıhn 
Us'un annesl Ba7an Sıdıka Us'un ı.oe... 

naz.es! diln Ycrebat:ın cadc:!esind€.kl 
Sall>k Yurdundan ka ldırıbıuş, cenaze 
na.mazı Beyıııt camiLndo kılındl'kian 
sonra Şcbitlik.t<..kl ebedl U;tir~h.atgi.. 

lluııı ıınk\edilerek, göz y34lar: atasın
da ebed)'ete tevdi oltmmUftur. ce:ı._ 
w 1Mraslmlnde Voli Dr. Uttli Kııdar, 
fstan.bulda bulunan btr k::ı<: n1cb'us 
Şeh.lr M<lclisi Aıasuı:l.:.n bir kısmı. g.; 
zeteci\.ei' ve ked.wti ailesi efradı bı.r 

lunm~tur. 

Son günlerde « tehir ve köy a. 
1mmıştır. Bertin nıdyosu, Rusb. 
nn dalga blinde hücum etti.ide. 
rlni söyleınt4ııtedir. 

Sovyet Tebliöi 
(1 :ftcl &aııl!edeıı ~) 

mmt tıekleııclı~. 
Moskova 23 (A.A.) - Swyıeot 

te1ıllği: 
22 sıri<.5n un gfu:ıii .kuvvet • 

leriro ~ t:otrya doğııu 4l:a:i hs1'e>
lkcllıe1'iıı<e d€'\·am etıınişlaııdi:r. B.ir
~lkıeran.;,z ~·:rçok kalehalik Ş<>hİ'r
.kır le BoroıHnoııı.ıın tahlben 7 iki· 
lomc~ batıı.sıında Uv.a.rovı> şoo • 
11iııı.1 j.şga l e tnrş lerdlı:, 

--~o--

Malta ya akın 
Malta, %3 (A.A.) - Dün alqaııı 

neşredikn t bliğ: 
Pttyrmbe giinil Matia herin.. 

de dört düşnvıu Iıom.ba ta)'Yaıırsl 
oelddi surette lıMara pğratılınıştır. 
Çarşamba akşanu ırı mikUrda 

düşman aveı .. a bombardıman 
tayyareleri l\laltaya bombalar ırt
mışlarsa dı siıt·;ı halk arasında 
telefat ve binalarda hıısar yapa. 
Ptanuşlaniır. Aveı tayy11rrltriınlz 
müt~•J"rıdarı bi~ok dtfa)er ya. 
b1amış ve pilskilrtmiişlel'llir. 

_JKaltadı çar>amh-• akşamı bir 
.., pe~mbe günü dört defa hava 
tehlike işa.rttl 'Vtl'ilmiştk Hasar 
ve tdefat olmımı tır. Düşman 

şimdi bqb bir aka daha Jap. 
aakllıdır. 

Şeker sahşfan 
(Birinci sahifed<n dc-nın) 

ŞEICERDEN MAMUL 
l\IADDELER 

Şeker imııl edika müessesder 
ellfrindeki ~veullarmı gösterir 
byaıınamd<ri tamamen alıikadar. 
laTA ve.rmi;t.rdlr. Bu müesseseler 
birkaç günden.beri imal!tı du:r. 
durmuş o)Jukluındaıı <kse.risinin 
elindu mal kalmamıştır. Hülı:U. 
met hu sabalıtan itibtu'fn ynıiden 
imalata müsaade dmoi~tir. Şeker. 
cıi.kr c{lcriad• lınlllllJUl eaki ınnl. 
ların fiftl flrlmu <Sdeyteekkrdir. 
Şeku fiatusas•na g'ôre Dlilmul şe. 
kcrlcrin yllıde %0 ıniktannd.a bir 
uwla eetılmasma lıe.~lanmı~ltf. 
AJı,idoe ve lokum 80 lrur..,.tan 120 
~. helva 80 ıl<!n 95 e, fa,;Ltzi kl
tıth şcknltt ııo da" 140 lmrıışa, 
badem şek<:rl 179 <len 209 kurup 
çtkanlmıştır. Maktu mu.amclıe ver. 
gisine batı.nan ş*ereilude bu 
um yüzd 39 dtnoeesine çıkanla. 
aktır. 

Be~edire tekcütleri 
<1 in<"~ ~~hlfe<!c-n Dev~nı) 

ccktir. nu l<abll mıwı.ş sahipleri 
15 ŞubeLt lı.a<lor tnttkilr Sandıh 
bir istida göndcnniye rn<:'-'bur tu. 
tulııuışla:rdır. 

Şüphe uyandıran 
bir ya"gın 

Kadıköyiinda K•dife sokağmda 
Ayşeyr alt ö~ btlı hinanın ikin. 
el katuıd.a dün bir yangın zuhıır 
..-tınişlir. Hi\d'6e ytrin~ sür'atle 
Y"fİ'4'n itfliyt> atr~i gen~lrme. 
drn söndürmü~lir. Evin üçüncü 
katında otnran l'<rııhi'y~ ait ~ 
ya 2000 liraya sigorbh olduı:u,;_ 
dı:tıı ~;an~ın 7.tthııru ~iiµhc1i P"örüL 
müş ,-e tahkihata başlanmıştır. 

Hastahaneden kaçan 
tahsildar yakalandı 
Yalov"' Bt!lcd'ye 'l;:h,;;Maııla • 

ırwdan S.ıı.fi, geçenlwıd-e 700 ikiiı>ur 

Arkadaşlarımızın bu biJyi.Wc teesıı:.ü

rlme Son TelCr•f •il•i bütün wrlığı 
Ue L,-Urak eder ve rr.et'h.u.meye rahrnet 
diler. 

Jiır;ı talısll ed rdk f'ı:aı· -e'.m'ış, Ba.
k.~y c~arında, loa9ı1ı'ken ta • 
laıııca ~ yac.alanmıştı. TwavJ 
ıç;n Cerrahpa<ı tı.uta-nes'ne ya. 
tm1'an S<JÇ!u w.b&lldlır bunı<kn 
da lka<_'ID"'J'll! •nlhayet dü.ıı yak:; !ana. 
;r.i.1'fak Aıdlı)"CC~ tcvk:.f cd..lmişt.ır, 

ilte Bulıarutum marın bu. 
lunüuğu )lni dunun hu nokta
dan b&§hyor. 

Profosö r Fil of' un v.e diğer Bal. 
~ ricalinin• 

- 11.;ıyaı...uız ve UQ1idlmiz Mih. 
.. erin zaferine bağlul.ır. Z~ri tt. 
mUı c-dcbılmck içın daha geniş iiL 
SÜdE fcdallilıJdara Ju.Uanac.lğU 
, • .e kan 1'.ldakirlı,ı;µııı ela gOıc abı. 
cağız.. 

'!'anında l>•;:rauatta bulunduk. 
Sarı sıralarda muhtelif tcfsırlcr 

yapılır, Bulgaristanın )"Cni bir 
ccplnde açılacak haııbı: iştirak et.. 
tirıhcıf;i, Rusyırya .karşı ku\'Vet 
göndermiyc mecbur tu!JJ!-acağı 
iudia olunurken; 

# 

- Beliti de Bulgaristan Yuı:os.. 
lav.ra .-e Ywıanlstandak.i iiyan. 
!arı bastırmııa, ınuhalızlığı yap. 
=> a sc vkolunacaktır-
DcııW, , .• bu sütwımntıula bu 

husustaı.i mütı>l<.aJDlU izıı1ı et. 
miştı.k. Aradan ı:eçea bir iki ay. 
lık 7.811ltuı mt6af<11i bu tahmin ve 
tahlilıın~ tahakkuk ettirmiş bu. 
lwıuyor. Bulgaristan şimd.idtn 

4 - 6 tiim<n arasında Yugoslav 
toprakluııuı Mk.er göndermiye 
cııoebur olm~bar. A!ınanI.tt- çe. 
kildikçe, Yugoala.-> .ıdaki ımıka. 
"'mtt umunıileşip kun"<•\ınd>k.. 
çc Bulgarlar bu bölgelen daha 
çok asker göndermiye, ha\J.ld kan 
fc®kiulıl:'ında lıuıllJ1llllya hiç 
fÜphe >ok ki m<dıuz olı:cakl:rrdu-. 
Bu itib:ula, Bulg...-istanı vaziyr. 
tinden pek meınnun gönniyı iın.. 

kin kalmımıı.~tır. Bulgari. tan ·b~
l•ş•ten muzaCfcr olmonu k•yif 
, •• r:>batını kaybclmi~ti4- ve_ BııJ. 
gar orduu Mak<don)·a kıııalı.k.. 
l:ırında, Bo.ııa dağlarında, Kosu
,.a ornı:ı.nlarmda, Niş ova~ında 

dövüşmek, kıın dökmek ve l\lilı.. 

.-.eriıı jandannal-ğıııı ya'Pma4< 
mec:buziyet.ind• kalını~. nerluıl. 
ıle bu akıb•t ve giinden ı:üne art. 
lDMl muht,mri mii•l<üUt: Bulga. 
ri&tan için SJkışık, llılsız dar \"e 
nc1'ni% bir nziyet 7arathğt k.a. 
dar Bı.~.Jnr nıilletirM de kat'i ,.e 
nihai netice J>akımından herhaL 
de az veya çok tereddüt ve ürp<r. 
tidrn aud kılan bir rahıthk doy. 
re ,.,. safhası elıtt1yaeaktır. BuL 
garistıı.nuı lıarbo bn ması dı, 
Mihwrin du·Mı ıı~runda C1rtl ve 
kan &da.karlı~ meclmri}·et 
hiıs9ftmesl de ıuıeak b• yüzden 
oh.bilir. Bunun dı~nda hir ihti. 
mal, yani Bulgaristanın bir ba~ 
cephede barlıetm.,.;cir ki, blay 
kola:r buna hiikm< tmtnin imkiim 
bugünkü şarUar içinde nıüşküL 
dür. 

ETEM iZZET BENiCE 

Uzak şarkta 
O inci Sahl!edm Devam) 

puru karaya bo!lıyan sedd.e 30 ı.ıı._. 

metre yaklaşıru$!ardır. Son 24 saııt. 
tenberl Japon ordUSll Oerlenıekle kat
mayq> upted.llen araziyi "'nU<lemd<
le de meı;ı:uldür. 

r Ba akşam Şe1ı2addıışı 

TURAN 
Sinema Tiyatrosur.da 

SINE.'\lA - Ttv A'IRO -
VARYETE 

San'atkar NAŞiT 
VE ARKADAŞLARI 

SON ARZU 
Komedi 3 pcrM 

Yeni VARYE'l'l. numaraları 
Sinemıtda iki tılm birtlen 

1-KADIN KALBİ 
T Ü R K Ç E sö1Jü 

2 - Karım u Patronum 
11 den itibarc·n devamlı 

matineler. 

77 
r.ıun:ırrca-. 

6 
Yıl 9!2 Ay 1 \.':.sa\..'. 

IAKİ 
Ezın 

~ • 

il. t:anun 
r· 

7 20 GOoq 'J, ~1 

23 
\2 2t' Öl'• 71? 
14 58 il<ladJ 9 ~5 
17 13 Alı:ıam \2 ()() 

CUM l 18 ~8 Yalcı ı 36 
5 ?6 ' ... -'t\ 12 2:ı 

Kurtu uş vapuru 
(l ind llalııf- Devaınt 

di. SU almıya b~ladl. Süvaci ile di. 
ler m.Oret.t.cl>atuı bo!,.ncfni)ı iSbü.c nza. 
d&ia irftldimızl mr aU&. i''*at .-.dal. 
o kad.a': doiu idi kl kürek Ç{.it.:mıyor
dW.. & v~üyclı.e kaya • a yao.;ı,;,li<, 
Duvu cibi dilmd!lzıiil. Çııkuııya. im.. 
k~ :rol<lu. Bu -...ıa marazıs,oz H..,a
ııııa gcu;iniu J<uqa blıı<Lrdigi noktada 
&örWıdü.ğünil ve blr hal~ta sarı.!a.r~ 

l<Wd@ !xıolujµ llırakLıjJU gö<dül<. 
lli.:>.:ıı:ı bi.>1lcce kayahğ.ııı ü.itüıne ç.Ll.t.,. 
b.. Seyf.i Rcbc bi.r tu)at at.roa6ı.t1'1 söy. 

leıU: Bu halatı k.,,..lıj?a sardı. H-;:>i
mlz tekrar &:enıiye dön.di.1.k. l"ukdn_ 

dan halatla ka1a!Jla Sllrltlılı:. ~ "" 
ba.ttiınlye b!r çuval pek.> roct ı.. aldd<.. 
Bu sırada &eminin ç:ıı1tçıbs.şw şao'rı 
s:ııneagtm:zı ve Atatüı1tlı.:: İsmet İn<>. 
c.ünün çeı-çe\.·eli reilir.ler1yle görün. 
dü. Bt111lı<rt A)'St ile lı:oya!ığa ind.rdJ. 
Kayalrktan. yut.an gklcn 150 metı'e 

sarp duvarı ö~üm teohilkeler.yle • tır
mandık. Gün ağarı70nl1L İleride bir 
fundalıkta alq yaktıl<. lstı,.hk. Telıoiz 
memurumuz gemiye g:derl'k kurtuldu... 
ğuımn:u İ•tanl>ula bildirir döndü. Bi
raz sonıa da denız kıqnrulL C..'mlınlz 
ba:ttı. Anb:n- su ile doldutundan b:n_ 
leroe koli, gıda n~adde-sf rıa.ketl denite 

KAR 
(1 !?',...- cı: .. ~;feden n· vtıml 

Jl.Juavinıi B. Liltn Aksey ile Tc. 
mid;k İşl.ri Müdüril B. luet de 
tdti~ler ynpmu- !•rdır. 

B'1<diyc, 7GO &emİ2-1ik nntlcsl 
ne 1000 hanıvay amelc.Oai karlı 
ana caddc\cria aç·!m3'ı için gcc<> 
saat 24 den itiboııtn sefrrher •<t.. 
miştir. Bu suretle ana ~·leler 
üınikn oçılını~br. Tramvay yol. 
lanna da karfon rritm~k için ka3•a 
turn v~ kum dükülmUştilı. A-
lder ınü1ımıadlyea ~·h~ıııaktadır
lal'. 

Halktan dii\.;kanlannın ininin! 
temizlrı '. ·mlere yıldınm er7.:-St 
verilw<kll'<lir. Bina.rnaleyb lıa-L 
kımızın B l<div ye yardım orde. 
rck rvinin, di"kkiın·nın önilnli tc. 
mizl•mesi, aç'11(1.st lhundır. Traın.. 1 
vav ~~.ferleri intiZ11ın1a ,·rt·p·1mak.. \ 
tadır. Yahı7 baı:ı hatlarda araba. 
lar t~k i lrmrktrdirl<r. 

Kandilli Rasathanesi ur.n bıı. 
gün ve )'~rın deunı ed"'Ccğini, 
15 santimi buJ.dui(unu sijyınmk.. 
tfdir. Har.,,.rf -5 dir. Şidd:-tli 
soğuklardan E 'm ı1'e .-e Ka>ta. 
m<ınttda M .• r. • Siikrü isim. 
terinde iki ("'•ban •'<>narak ölm~,_ 
tiir. S$klardan şehrnıizıde grip 
vak'aları artnuştır. Sıhhat Müdü. 
rü lstanbulda 1 av~a yalnız 1 • 8 
tifit. vak'ası göril!dü~nü ~-t hiç. 
bir ... ~.n ha.talık uhliı.tai ..,...._ 
cut olmadığ-ını söyl•mlştir. 

VllAyet D teb l 1 
ıı inci Sarufed''" Devam> 

4 - Herhangi bir acbaple nü!us 
cüzdanl::ıx~nı ıbraz edeın rcnlerln Şu... 
bat karttan IU.ııunusanl a-yırıa ail 
kartlarına işaret edilmek ve kendileri 
şahsen görülmek &uret.71e verllecelo
tir. 

5 - Nü!:.ıs cilzdantan obruy:ınlar 
Jt1:art ayına ait te\·z!;ıta k3.dac nü!ua 
cUz.danlar?nı a1rruya tC'\•cssQ.1 etm.ellı

dil lec. 
e - l Şubattan ltıbnren yeni kartlar 

mulebe~clir. Ancak Kônunusanl kart. 
lamın da hüv!yet kıs1mlannm. muha
f!LU~l meC'bt.:.r!dlr. 
Yukarıda 1~3bit edilen esaslar 

ye bu \~. n ~c-ab~ckın "ntıa....ı..rı.,a 
cereyanını roilmkün .lclmak ~in 
sayın ha!Jnınızın kı2ndilcrine mii.. 
racaat edecek meımır ve müme&. 
sillcre mümkün clan kolaylığı 
göster.m<si rkn olunu~. 

ÇÖRÇIL 
il lrrl Sahif<'den Dl'Vllm\ 

ziya.ret hııık!k:nd31t\ .JLahatı din 4 

knd1kten sorııl'a hOOcılmtte ltö • 
mat beyan ro"-11 bir ta~ .ıııy... 
sete te\"<li a;d::~ği s:nı.ılmalı:ta

dır. 
F'.:lh:ık':U,.ıa hükümct, müzakere 

oonasrnda müna.lıı~ <dl!~ 
meV'Z111ann fınnkalr.ıi.e clıemıni. • 
yct.ll olması h&sı<; bile İng"lberede 
ve ycl:ııın<'I meınloctlerde İır.gliıı; 
hii'kümc~i:nin .maJ<ıga lları Jıeılokıın
da şü-phr;1-c )'<r \•eıımcıır.~k ıiçin 
it:mo:ıt rry:-rı:n vücıı.dlıınu hlrum
hı görm"ktc<llr. 

-- Baııla"8 b... b'rlni y~ 
tmd.a aı; b.r aı;e- bflk:liyord.u! ••• 

Tec.urle etrola bab•kım ll<i koy. 
lii çoeu;. cöründli. Bunlıır 

- .KiiT ı.s ı ıffrıdeclir!• ııu·c bl
zı <lap tırmanı!Jrd .. ~r. t'alı.•t tam 5,!i 
ıu1 yüru<Wl<. ivld.a to<'\ik'.arı döve_ 
calı:til<. N Jıa7et ilz,rind• bu.undu:u.. 
muz Marmara Adt:.s:ının. Pulatya kö. 
yüne geltllk. K3bvcdo eııd<e bir sob~ 
e:.rafn1da ömrnmüzUn en lcz:Z çny.ıc.u 
içtik. Kö7lO b!zl ryn nrn C\•ler oo 
m;safi!' etti. Çocukb.r bbıe m.ah.'fu.:>: 
Y\>~".! k~a g~t~clt !;in :rNrın söy'c
m.tşler Or.lara k:ızdıf.tn'ltza mUl* ;s r 
old<*· ... Gece c.rada yııUılt!... Çar. 

:;aırba günll """' 11 de T:r:ol< •<;> '"' 
maktan göırundO.. Sc:.!ddt:n iJa,:a.r:..ar 
... ~. SilAh att"'. N .,..:t b r . .r • 
dü. Geldi. Tiıııld"Jl )'8n>ş!\"' -,,. u. 
Te:h.Ms:y<? .sand· ı::.r.... i:ndcrd!. Orıt.: ı.:a. 
n'l\l~!illa ht-p!mız ~iJ'.lra b..n;;> ls.. 
taııhu!a geldik! ..• l! ... -;>iJn..x kw-.u.nı -
luk. Fa.kat ben:ın ki' ı*&nn ile \"31-'u. ... 

runı.uzun teklr kedisi bu k:tt-Y<ı k ır. 
h"n g·ttil<.r. Kı.:~·t .ılı.:ş'a L.;.:" :k~c S\!' !"-

'k•yn~yıp battıı3r1 .> 
K·J~ul~ ye• of' Yun~cı ·tana 

Tunç iÜebı yanlun .r:w gotüre~ k-

hr. 
-==s 

Harp vaziyeti 
<llnc'ic, .! an) 

aok:ıik ır.ularebd<ri yap:1mış \-e 

ş€'h r bu şc..-::.re Ru.;.:;..m c ı.:110 

~"'tir. 
Ruslar hilrn iki mühim isti-

:ktnrı. tt:e t.a.arruz.a-r: g "\j .. nne-
ğe *·<ımıı-'ktı:ıd.ırla.r: 

1 - l!m<n gölünün ş;malin. 
<l .. n Novgorad ~t..Ji;.::o:J.?.''~ .. l!! tu 
ta.m>rımı.n he:ie'l! Leor.ı:- ı~ıı.::.:l ı:e 
irtilba-tı tem.'n eım ... k v" g.r 111~ 
buıaya- d11y:ı.y<1ra.k '°""'·"P »'-1 :a· 
mctlne A'.man kış mudo-• .ıfoa mev. 
zı4ın"1 ya.n.tna v~ ger11c.r:ne taa.r .. 
rın d.;m,ek. 

2 - Harl:«Jf ve garbi irt..1.-oa -
mctlı>de laa!TIJZ oder-elk Don ç 
iıaY700"1~3 b lunarı AJrrarı, -l:rJV. 

vetler'1Lil ya.1 ve gı:mıı:u-me t.e. 
s:ır yapmak. 

Blr: ne. ha lıde !l"rn·a!falJ:,'"·~ ta. 
m:ııt e<fid.ği t.akı;i.W~. buırı 'n ne· 
ticeteri stra•e)üc ~ hl'.-: o
ki'::ıft!r. Ya.~n~z btr"1..m ı!l"'/n E"SZ.!3:-11. 

t~1ci15.t, büy.üüc kuvv~1ıcre '"- :ryi 
S<-\·k '"" .dareye jh•.jyıı.ç vardrr. 

Ru:ıi:aml ge.N.>k şimalde ve ııe. 

!'~< o: ı1'1:;ıta. A. man kıll!I rri\<:'!l. 
fua rr:evz'ler:l!e ıeırr::-sa g;ı:ı ·:- • 

ı}CTi ~•3.Ş'.'l·VW. Ha.len rork ceo.. 
hesI.nde 2000 km. uzım~u,. -rrla 

b'ı: oo-ha.cloa rr..W.:.rebeleır ~-::.n 
<:~.«lir. Bu 1:00:.~ gcr.·'ıs b r 
ccplı<:da, ıbu «n-ıvsirr.de, ,-,a".:~ -.·e 
h.ırzırlık!.ar y.apkır.ııdan. bUı,~G.-f:ü 
hM'p ye .ı>l''h vas.ıtaı~m . ,..,; 
karşts:nda mevzi haı'bi bek!· ne. 
m<:!Z. Şa~:, seferi hareket ha:''' ı? 
b-a.~:aıruş V'C ha.roket h<:rb:'• de· 
vam eOe-ceği kuvvet' ı~·.ıı e.. 
dJJ. İlci 1>eDeilir al'11ı&n &ı. le-r, 
tah'!otnaun kuvvetl.i seyy&r or • 
dırnun ve üstün hava Jou,vvet.'ıe.. 
r:n>n yardımı.na maaıha.r ohrad:l<

ça büyUk b'r kıymet if&d. €-!ıme.. 
d lğlııi ~at Mm~·ir. B , """J.e 

da.h: ayni ~= ~ .e faııa 
kt.'ır. 

Ruslar teşOOl>ü.<il c1!erind-c bu. 
ı urou!oça tarrırz kıııbffveti.. 
ni ve kudretinl muhafza dtikce 
bu kış nihayet ne kadar .hareloCt 
baııbile devam edectktir. fu.ısl.a.. 
rm kış harp planları: 

a - Alman orousunu mümkün 
olduğu kadar garp istikametine 
aiirmek, 

b - Nman harp mak.inesl.ni 
yıpra tıı:a k, 

c - Harekat eım~sında çııkacak 
fırsatlartlan istifade e<he'rek par. 

ça parça imha muhru'e'beleri yap. 
ınak. 

d - Bu ufak taktik muvaffa.. 
kiyttlerden stratejik neticel:er ve 
muvaffakiy.ı:ller tc.ınin etmtk e. 
sasına dayansa gerektir. Abmanlaı: 
dü.n bütün gün Rus lcu:vvetlerinin 
llcclcmcsinc mani olmak üo:eııe 
lbüyük hava Jwvvetlerile Rus oı:. 
dusunun gerilerine taaırruz rl. 
mi.;ıtr.rdir. 

o A 

lstanbul Umumi Meclisi Azasına 
İstanbul Vali ve Belediye Reisliğinden: 
İ.rtar:bul Umumi Mecll.•i Uçüı:cil intihap devresinin l llncil ,ıh Şub:ıt içU. 

manUıı ili< in'llı:adını 2/Z/942 taoritı.lne rasth-,an Pırzarteoı günil •••t 14 de ak:. 
dedcce~ıdcu o ıo.n muan'"ll saatte UmmunJ M1'<!lls Rlonunu teşritı,..ı rlc:ı 
olunur. 

Jı:liZNAME: 
ı - 1937 ve 1938 Mali yılı i<!··re be,..,ptan, 
: - Merkezi teshin usulu ile ısLtıJ.an binalar tıakktııda Zabttaı Deledl7e ta: 

U,ım1ın;;mc ine madde naveıı~ 
3 - iı.-taııbul bir numaralı tnıu taliınamaoıne.<:.nln tetkik ve tasdiki, 
t - Tak:ıiın, Galata:ilra)", EminönQ, Slrkecl ve ctva.rları tmar pl. lMI, 
5 - Ü!lküdor •·C Kad:klly na:ı:ım planları taS<iik ed.ilml1 ohn "' itibar 711 

ilk b6'; ...,.ıtk prr.":-anıda bll i~e a7nlıın talısisatın sureti levz!i, 
6 - Ö!.çiller h.akktn~ Z:":bttai De:~ediye Ta1!mJ.tnameslne madde Hivcsi. 
1 - San:ı7l nıU ~'eırin:.n kurula rağı yeırler ha'kklnd:tki talimatname 

n in teııld'lu. 
8 - 1939 mali 71lt ld.ıce h=plım. •71Z• 
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• 
Nafia Vekaletinden: \ 
1'lO:<lltır.ee konulan i~ · 
ı - Ankua Şelıı1rı<ie yapılaeak '""" Ankara td>t1 ıaeım ~ Mt 

imalat ve !nııaı>t v~ tetcmiat>nın muhammen Mfi! bedeli ~ tıoraı -
u:.ermd<o 7101303 ıira 37 kuırllft,... 

2 - Eks>ilme 16.3.942 ıa..iblne rası!ı y:.on Paa.artes. ıwu saat 15 de Aı:ıık.ııra.
.ıa ıu ıo;leri ftiOliiıi binası içinde l<ıl>lan DD su tblllme Jı:omls;yonu -da lıa. 
palı ıarl. utıull7Je yapıı...,aı.tır. 

:ı - i,tcklil.,r, eksiltme prlııamet!I, muloavele projesi, Baymdırhlt ielerl 
~erıeı ııartnamesi, umum! su Jş1'ırl fenni prinamealyle hususi "" fennl ,..
~rı ve projeleri 50 lir• mui<abilllıde su ;,ı..,.; Tt'lsllliııden alablllrler. 

Faydalı, Tıbbi 

BİLG iLER: 
~ - Elrsiıtmeıye g>.rebilmdt için lıı teltlilmln 228789 Ura 10 lıul'tlSluk mu. 

...:ı..xat temiMt vermesi ve eksiltmenin y~pılacağı ıllıoden en az Cç ilin evv-eı 
eLer.nde bulunao ves kalarla bir1*~ bl. dj!ekçe ile N"'lia VekiılA!tine m!lra

ıı {'dP...rek bu 1şe mahsus olnıak tlzere vedka alma:ları ve bu vıes.ıkaı,yı ibraz et.. 
meleri şarttır Bu ınüddc JıçinJe '\ıesika talebinde bult.mmıya.n11r eıksU•rnıeıye 
JŞUrak tı<ieıneılcr. 

HER HAFTA 
6 NASİHAT 

1 - Temhlık; hıfzıssıbh'at il. 
minin temeli ve her hastalığın en 
büyü·k düşrnaıudır. 

fi - İsteklilerin t<'k-liı mektuplaTJtn lkııııei madde<!., yazılı saatten blır saat 
CV\'C ne it.adar su fşl~ri reisl~ine mak bJ.JZ m\Mt.abillnde 1"<!1"melerl l!ıı>rrıdlr. 

Poslada olan gecikmeler kabul cdilmm. •421 - 663> 

23 2. ci kanun 1Y4ı 
J8.00 Program, ve Memleket Saat 

Ayilrı. 

18 03 Müı>k: lı'aaJI Sa2ı. 
18.40 M!Wk: Dlll>S liav..Jarı. (Pi.) 
19.UO Konu~ma (İk1i6at Saatı) 
19.15 Mtrı.lk: HalU Orltema Parça>

ları (Pl.) 
19.30 !dı::ınleket Sa&t Ayarı ve A· 

jc.ns Haberleri. 
ID.45 Müzik: Klisik Tia1ı; Milziğl 

Programı. Şef: Muud Cemll. 
20.15 Ra .. yo Gaz.e.es.i. 
2M5 Minik: Suzinak ve Hİ<:a:.kir 

Makamlarından Şuı1u!aır. 
21.00 Z raat T;:ıkvLml. 
21.!0 T~l. 
22.00 Müzik; Radyo Salon Orkeet.ra. 

"'· (Violuııst Nec•p Aşk.ıo). 
22.30 Mem:c<eı Saat Ayarı, Alam 

Haberleri, ve Borsalar. 
22.45 Miizilt: Radyo Salon Orkeıılra

s, Programının Devamı. 
22.5!ıı2: .00 Yarıns:1 Prograrn, ve Ka

ı><>Dış 

Fatih Üsıin<ii Sulh Hukuk HL 
.lriınligin.Un: 

1.t:ı ;ıcou.ı ' anıetg.Ua meçhul 
AhdulWı al<yhlnc mahkememiMen 9 

m ..tkadder .na!akG!lm maa ma~ 
r~'" ml:.iıakcmc tahsili hakkında 22/ 
12/941 !<ıritıinde hilkllm ıstJhsa-1 et.
mis olduğwıdaon ışbu Bn~kittip ihbar. 
rıarr. 'nin •ıanen tebliığ tarihinden :ti
baA·en 15 gi..-ı zarfında ka.nuııt yollara 
teveasul etıt:<!djgi takdlrde h~ün 
k1!5bi k..;'Jyet e<!ı>cegi tobllii m~kam.
na kn :ır: olmak: ü.ıere U&n olunur. 

Sayı 941/892-941/960 

Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAM 

KIS,VllNDA 

Bu akşam saat 20,30 da 
YAŞADJ(;.IMIZ DKVİR 

iSTiKLAL C,\DDESINDE 
KOMEDi KISMINDA 

Bu ak~am saat ?.<' JtJ da 
i Ş Çi KI Z 

Sahip ve BaJ111uharrh:ı Etem 1uet 
Benice - Nepiyat Direkl6ıil 

Cevdet KARA.BİLGİN 
lllON TELGLU' MATBAA.Si 

Güzel 
Büyü k Anneler 
Genç ve Taze görün• 
mek için Bu basit ve 
Kolay usulü tec rüb._ 

e d iniz. 

Sal •e hazmettırtlmlş süt kre· 
ması •• zeytln yatı. diğer gizil 
ttvherlerle karıstırılaralt beyıuı 

renkte fyaj!sızı Tokalon kreminin 
lstlhzarında yirmi senedenberl 
kullanılmakta olan meşhur for
mule ithal ed!lmııtır. Bu krem, 
cildinizi serian besler ve gençleş

tirir Tenin çizgi ve buru.ıukluk

lannı ve gayri sal maddelerini gi
derir •e cUdı t.azeleştlr!r ve netl.ıı 
bir koku ile tatir eder Fazla kıl
ların ne,vünemasına sebebiyet ver
mtt Malümdur ki ırra.nsız kadın
lan bugUn bir kaç &ene enelki
lerlne nazaran umomlyelle daha 
güzeldirler. Mütehassıslar bunun 
eebeblnl Tolı.alon kreminin vasi 
istimaline atfediyorlar. Aylık sa
tısı hemen bir mllyonu bulmakta
dır Siz de bugunden itibaren bu 
kremi kulla.nmağa başlayınız •e 
h er sabah daha güzel gorünllollz. 
Tokalon luemlnln müsmir netlce
lerl garaRtllldlr. Aksi takdirde 
paranız iade edlllr 

2 - Kışta • kocakarı.J.ar gibi sı.. 
eak su ıle yüz, el yılro.m:ıya alışan 
çocuklar, çabW.: ilıt;y.arlarlar! .. 

3 - Afi~fuıi, sağlamhğı.ııı s<>. 
vıen soğuk suya muhabbet eder. 

4 - Çoouklaı, grnçler uykuları 
gelııneden yatağa girmemelidirler. 

5 - Çocuklar! Sabahları uyku. 
dan uyanır ll'Yroıımaz yataktan kal. 
kınız, eğer tıtmbell•k .:der kalka. 
mazsanız sinirrerinize U'.)'uşu'ltlu.k 

gelir, zayıflarsmrı. 
6 - Kış mevsimltrinde en zi. 

yade bademc1Jt.Jcri ~işen çocuk'.1 .. 
r;n ya vücutları çok zayıf, kan. 
sızdırlar. Yahırt açık ağızla nemli 
lüıvayı boğazlarma doğru ç€lr.. 
ımektedirl«. Bunları hEm&n bir 
doktıora göstermeli, ııargaTa yap. 
malı vıe s:cak şeyler jçirıneli, ter. 
1Etmelidiır, 

llrdek 110 demıt 1 
To..1>n Bey ş.ı;:man, ilromiBı: ve 

obu,r bi'I' adamdır. Da.vet!i bulıun. 
duğu ziıyafe1ıtıe so:fNııyıa evveıtt al.a 
~ su1ıu ile pişmiş ı;ıort>a soııra ıtaı 
ör.Kik ll'!tirdıller. 'l'o6um Bey bir 
defa ba<ktı'ktan somıa: 

- Bu ördek ne d.yoır ~ 
moounuız? dedi. 

Sofmda!koı'l<r nı.er;ılıılia ıne dledi
kiı>i sordul.ar. O da k.Eıma.Ji ciddıi>
yetle: 

•- Ben . .Jı:üçiik bir örd-eğ;im ıbu 
kad>a.r kı-şi, teni n'1ıS.I! y~yrnd<?. 
dıyor dedi. ve hemen ördeği önüı. 
ne çekerek yemeğe b~ı. 

Scmra.daıkilerin hep<ıi gülüştıü • 
ler. 

ı .. 
Eskı dc'l.,;'rcle köyl'ÜJnü.r:ı biıni • 

ne mektep gelir okıı1Anak içiın k>Ö
yün imamına gider. B.ı.r tavuk 
\'ad'in: aJnn marn akuıınağa baş. 
l,, r: 

- O'~.r ... parem E...ıladım! .. 
!.lalı. 

İmam okumas.ma d€'1ram 'ed'er. 
ken öyle b;r noktaya gemiır ];u 

köylü h€mrn ılnıamm kulaıkla'I' nı 
Jc.aıpaır. imaan hayret iıç ındc sorar: 

- NE yapıyor~trrı be adlaım ?. 
- Bıeılki i-ç'ınd·~ gizr.i biırşey W<'-

d · r. İşitme d:.:yc '·ıııi.'.ı.gıru t.ikııvo. 
r..ıın .. 

KAŞELERİ 
BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 

Ve bütün ağrı ları derha k . ser 
Sllıhiye Veklilıetinin ruh stını ha izdir. lc•bınd:ı günde 3 kaşe alınabilir. 

BÜYÜK ZABITA ROMANI 

'Kara Kapı Cinayeti 
--, Y A Z A N · ,- 23 i Ç e v ı ,. e ı, ,-

'- Loub Thoına> O. 1 1. S A C İ T .J 

akl)'or Gözlerinde ıekA yok. Söyler- ı 
k nereden olduju anlaşılıyor. Her .. 
h..ı. te DC1klıar mohalleıünden birisi. Ko.. 
nuşnrken kelime anyor, Korkuyor ve
ya bit parça ürkek. 

- Af!ederslni2. Mühim bir if için 
Sizi görmiye geklim. 

- Rıca ederim, bana önce kim ol
du tL;uzu soyJey.niz? 

Adar:: Uzülerek gülilınsedi. Kliı;ük 

'.';U.sl•l salancı.a ııkılmlş gibi a:Orünü
yor Kirli uzun ellerile ne yapa<."&jını 
bılmıyor Şapkasıle oynuyor. 

Esef ederim, Slze şimdi iBmim1 
soy yemem. Zaten bunu bilmen.Wıı 

de bir faydası yoktur. Beni tanımıyor. 
sunuz. o ıı.ılde .• 

- MO.yö bon~ 
• Di!ıleybıiZ. Benl müfettlıi Maribl 

Lee gönder!yor. Size Qnda.n. bir haber 
1etirdın1. 

- l4ürettııı Lee mif 

Genç kız hayl·etlni sıa:klıyamadı. 

Mü!e•~ L•e kend irıe bu garip a<ia
mı gundereceg- ne diye telefon et.
mech. 

- Eve'\, PolW. müfettişi Marib~ Lee 
ıönderdi. Anlıyor3unuz, onun hesabı
na çal~ryorun1. Iüfettlş size telefon 
etrrtek istedi, Fakat bundan ben vaz 
geçirdim. Be- ki başka b~ri. de dinliye
bilirdi. Böyle mi.inim ioşlerde telefon
la konuşmak doğru değildir. 

- Fakat b.ına müfett141 Lee'nln a
dam olduawıınu ,.bat etmellainlzl 

- Bir delll ml lotlyorsunuz? Pelt 
iyi. Mesela, si.zfn bu sabah erkenden 
bir mektup aldığmtzı Londrada bilen 
pek az kimse varrdır. Ve bu mektup
ta ne yazLlı oklugunu bilenıler de az
dır. Fakat mllfett!ıı baM ıöyledijl 
l<;ln bilıyorum. Mektupta Arthur Col
larsçm1un size verdiıti b1T randevudan 
baQsedl.yordu. Bu mektuba inanma -

makla ve mtiıfetliş Lce'nin sözunü tut-
h.g•:nu.:.a ;:;·! etLniı. ÇL.ıni.,.u .Art.bur 
Colle-rs n sf.2'i 5adece olaürmek isti -
)' r.:iu. 

- Nt! uı.yo . .::ıWlU.:.:.'( Collarb-.n beni 
ôldÜrınek nı · t.y .u'<iu? 

E\-et mahıı ıcl. CoUarW1n bi.lyUk 
bh' CüOidir,. 

Yabuncı b ıllenb,re dudaklarını ısı

r~o.- .. ko arak etta. l'llJ. bakıyor 
,\dan:.n bu h;.ıli:nl ,..,.-en l\Ii.· Floı·er•t:e' 

ôe~ ·oıd~ı. 

- Ne Oıuyor un1.1~? 

- Bwıu söyl.yemcm, ıı:.ç kı.n.seye 
aöyliyemenı. Şeflın l\larib.:\ Lee kim
seye Wyl<:.1nemc-miı eını-cW. GörU -
yorsunuz ki, • lı.lınle fazla konuştum. 
E!ıer rrıi.üctu~ ogren'.r.;,C beni asla at
fctn1eı. D.nlcy'.niz m<>t.ı~az.el! Bugün 
evin~~cıt.•n d~.trı çııknıayın ıı:. dışarıda 

sizin h;iın tehlike var. İ:ı-te bunu söy -
temek ioein gelcHnı. Bu nuklada ısrar 
etmeğe mecburwı1. Ne pohJSma olw-
sa olsun dışal'ı çıkm:ı.yınız! AnJıyor 

musunuz 
- Evet, evet.. Fakat· Collarsan'ın 

bi'l" cani olduğunu söyledkıiı! Nasıd. 

bır chıayet lış1edi? 

- Hayı.r. Bunu size söyLyemem. E
~er söylersem, mlil~tt!ş Marlb~ Lee 
beni teşkıillttan çlkarır ve kap• dı!iarı 

atar. Collar!:ian hakkında sövlediklc
rimi unutmalıstnı;d 

Yeni Bilmecelerimiz 
jAjKjv jAj 

l - YUkanda çerçeve içine ya,. 
nlı dört ham b'rleşt'4-erek, baş. 
ka başka ve tııım manalı dört kE>. 
Eıme bulacalı.smız. Yalııııı bula • 
cağlnız Jrelimelerde bu dıört har. 
frn h<3Jl6i bukı.nacaık w yabaıncı 

h•a ıbir barl kul~.acak • 
ı.mız. 

2 - Ben yıl aııanm on ıiki çe>
c uığundan bi.riıyıim. İlk i!o: har • 
fimle balık tutarım. Sakın beni 
'kızdırmayın; ııonra siıre son üç 
tarfimle koçlaır gjl:ııi ( ... ) vuru. 
rum. Boyum (31). harfim (7), nu. 
maram (8) dl.r. Bilıin bakalım be. 
mın adımı? .. 

Hediyeler imiz 
Yukaırıki bilınEcelerimiıııin ikisi 

de ayrı :.yrı.dı.r. Yani l>Crlıırleııi+e 
ihiç münaaebeti yoktur. Bunlar. 
dan ilkisini de d1ğru olarak hal
ledenler arasında çelkilecek kur'a. 
da biırincjl)iıği kazanana: Bir İş 
Bankası kumbar..sı vertlecek ve 
bu ııuımııara ile birlikte 2,5 lira 
da namına açılacak bir tasarruf 
.heıatıma yatı.rılacallrlır. 

2 indFği kazanan: İstımlbul ve. 
ya Beyoğlu côhetinde bk s-ine -
manın 15 günlük aneccan; du • 
huliye kartı. 

3 ü~ülıüğü kazanana: 6 aY'lılt 
Son T-elgraf kolleksi~~nu. 

4 ür.cülüğü ka7anana: Kız iee 
lbır çift sıyah m«lctep çoraiıı, er
Jrek ise bir mflktep kasketi. 

5 inciHği karzaııana: Bir aylılk 
Son Telgraf aılwnesi. 

20 k~iıye: Birer kcymeotli ro • 
man. 

5 ki<iy>E': Bi<rcr milli 
b !eıti. 

5 ki~lye Eoya takımı. 

plyango 

5 kşiiıyc: Kalem boya.sı aThümu. 
10 ki~iıye: Birer vazı kalemi. 
XJ kişiye: Mu' ' ıır hediıyeler. 

NOT -- Arru edenler fotoqraf da 
gönderirlerse kur'adıı hediye kıı.. 

zansın veya ka.wnmasınlar okıı
yıı01ılarımızı birl>irine tanıtmak 

üzere resimleri kmml<ıcaktı. Yal
ttız btLnltıMn kili~e'Hı? gelmRk ii. ... 
zere çok açık Tfn~;fn olmama.<ıı 

lazımdır. Ni. 1 ekirıı rıönderilen re
sim1ertl"1! bazılaı-ı iıti c>lm'!.;Jtp 

kı1i~1eri ~kmadti'ı için konu • 
lamamı~tır. 

San'atkarlan 
Tanıya lım : 

Büyük San
a tki r Verdi 

• 
İlk es eri ıslıklarla 
karşılanan Ean'atkar 
nasıl meşhur oldu ? 

M. Cuıııepe Verol, zııman:nm en 
yüks€'k Opera bestıe·kiu'larmdan. 

dtr. Kendisi ltalyada Parma vilA. 

ytti daılıilinde Ronlrol lrasabasıırı.. 

da 1813 de doğmuş ve 1901 de Mi.. 

lan'da ölmüştür. İlk eseri rnAlva1. 
fakiyeOe temsil olıırumıştur. Fe.. 
kat; 2 nci operası 3lan Ndıokad
nazar eseri n<: İtalya.da, ne Pariı;. 
te ve hatta ne de Viyana.da be~
nilmedi. Dinkyici11!r ıslık w yı.ı.. 

tıalada karşıladı.Jar, salonlar daha 
<IY'Ull'lln ortalar:nda boşald1! ... 

Ll.km V <rdi bunlarclan ka.t'iyen 
mü'lı<essir <>lm.a<i•. Bılakis, .Bu 
hakaretler benim lehimedir. Çün. 
kıü beni daha ziyade çal~mıya 

sevketmektedir .• diy~rclı. durma. 
dan, yılmadan uğr~ıp gayet az 
bir zaman sonra .RiguMo. ve 
•Traviyata> operalanru vücude 
getirdi. Bıu i.lti (?ser Ç<>k takdir ıra. 
sandL Evvıelce cyuha! .. > çtkcnkr 

ibile teessürden gözleri YS§ararak 

sahneye f.r:layıp Vadinin hayran. 
!ıkla a-lnından öptıii!E r! ... 

Bunu tak.W>€n Vudi daha birçok 
güzel opera yaptı ve ömrünün son 
yıllarında Milaooda musik~inas
lar için bil' Darüıiıceze tesis etti. 
Vdatından bir yı-1 evvel, yani 

1900 de Paristıe bir h€ykeli yapıl. 
m ş ve Luver müz~sine konul. 

Tariht Tefrika : 7 ----" 

Ehlisalibe Karşı Kıllç Arslan 
Yazan : M. Sami Karayel -

"Bütün gözler· genit ovaya teveccült 
etmişti. l a uzak t a İk i atll gidi yort. u r,, 
doğru sür'alle yol abnıya ~la.. 
ınışlardı. 

Tokay.ıın ağabeyisı vaziyetin va.. 
hamctini talldir ediyor, iıM-ta ta. 
kip müfreZ'EslJlin kendilerine ço.Jt 
yaklaştığ;na da ernın buılu.ruıyor. 
du. Belki, ovada birbh'lerini göre.. 
hileck<! mesafeye bile dü§'Ecekle. 
rlrw! kaıni ».i ... Atiarıııuı artık 
götüreıniyooeğini bildiği için bir 
an evwl Van gölüne yetişerek o. 
rada yapacağ• bir tcdbirlıe takip 
müirezesinin elimkn kur•tulma.Jı. 
istiyordu. 

iV 

VAN GÖLÜ tiZERİNDE 

Takip mü.freztsi dağları aşarak 
.rr.chtaplı bı.r getx.<lc ovaya iıam.ş. 
ti. lıe~ iz yol<ıam"ya ·b~ıandı. 
Çavuş muavmı, Lleri bulınuşııu, 
çavuşa hıtak&n: 

- İşt.e izler! diye bağırdı.. 
Çavu.5 t<.>dkik ed,wk doğru ol. 

dugunu gördü. &ıbebini ıablilıe 
çan~ırk.en muavin t.rı;at verme. 
den hemen C'tvap v<.>r<li: 

- Ça'VU'§ı.nı, görüyorsum'llZ ya ... 
işte oonim de<ı~ım çıktı. Muhal<. 
kak bunların atıarı y<ıru.ldu. Bı.zıi 
bu· par~a ;:,ıgah<t.p n~-.aıe kazan. 
m.ak içın kE\'(l hue~i yaptılar. Ba. 
kın.zl Ovaya iıHT ıı,ınez keçeleııi 
SÖı<müşlA!r ... Çün'.d.i, bır parça me. 
safe alınl'J bulunuyorlar. Ben, zan. 
n~lıyorum ki, miıfrezemiz firari. 
!ere çok yakın. 
Çavuş: 
- Ben de öy lA! zannediyorum ... 

Hatta nfuğu araştırırsa.<. bu meh... 
taplı gt.cenin ı.şığ '1da bunk .. ı gö.. 
rebiliriz. Çavuş dillıa bu lilfı b;ti.ı·. 
memişti ki, müfreze oaıtıaşıiarm. 
dan birisi bağırdı; 

- fştıe, ta uzakta g;diyorla.r ... 

Bütün gözler grniş ovaıya tevec.. 
cüh etnıi-şti. Hakrkatrn, ta uulr-

1 Çavuş kotunandayı verdi; 
- Ata bin! İleııi marş! ... 
Takip olan.:a kuvvt'tilr ba;Jli

ımştı. ... 
Tokay ve agaoeyi.sı, tıpkı t '· 

müirtz :;in1n oı.ı.ıarı goruutau g.ıJ:. 
lbunıar da Ul-UALa <..ı.01u o.:..b~'-" ge. 
len yw: atayı gurm\likr<ı,. ,, · 
Y'tt çok tf'uıw.·ıı b-uı.wıu~ ~.cnı. 

.lıı.itU.n gt.:ct, ovaua ala0Haı5.u.ı.•- Jıe~ 
yucan.ı.. oı.r l<;.<;ış ve truup u·· v' ı:o 
ettı. l:;a•oah tan yen Wl<Er><.<n v .'.lll 
&Ölün<! ydi';tn 'fokay ve agıi>lyı. 
sa ~ )İıre gozLJı\m ... ucn O<ıun ~cıe .. 
~ir~ doğru atııaııar... ıs~.H.'<lf 
.kim,;tciıkJcr yoktu, cıört ~ •. r.ne 
sal ·bagıa=ış <.luı·uyordu. ::ıa .. ar• 
dan birı.s.n" atlarılc 'btrabkr u.ıı. 
diler, diger salıatın da ıpı•,rillı çö. 
ztı'€'k ~u!al'ın ctreya.nına J:>&Uv.c.r .. 

/ diler. Rüzgar batıya doğru es>-
yordu. 'lo .. dy .,... ağa>bf.yı.sı ı;ep-

1 
ıkenkrini ~.kanrak a<:t•le bir yel. 
klaı vU<..:ı...<ıt. gt. ı.~ıu1ler . .iirlı.r.. h.<.K.~a 

1 Van gölünün rnginkrine uc,,ru 
pupayelken gidiyorlardı. Daha 01• 

\alık alaca karanbk idi 

• •• 
Çavuş w •maiycıı, T•ıkay ,,e 

ağa:oeyisini göz<J,n lrnyb_.ıı .·• ı 
di, çü.ıl<kü v an gôlünıim b .. lJrS1 

saıhili ovadan kurtulup lm\'ı:.-< L. -
p<:ciklerle örtü:ü olduğ,ı içın rn:ı. 
rıler te?'>Ciıltl€rin için::? aaıa.A ,arı 
c>11ıEtlc kaybolmu~lardı. Çavc.,. ._., 
maiyeti olancrı. .11-r a.ril-e )' .nr .. 
doğru geldı~ r. Daha sı;.bah yen: 
o.luyordu. Sokakta klınsc.:ıJ,le 
y>oktu. Köp cklfr takıp müf Zl6:• 

nin atlar.nı rnrmışiar. ha' ııyor• 
lardı. İzleri kı;.ybctmişkrdi. .:rıer 
tarafı dikk~\lice mııaym, ntıJ<. 
lıeri halde firar'lni.n bir izi?)( bile 
rastgefomEdiler... Çavuşun kart. 
!aşmış muavini bil - ~in içindeı; 
çıhınıy>ordu. 

1 

ta iki atlı alabildiğine gidi:yıordu. 

tırl-- ---
nruştur. ---o----

Baktlrate ah a 
(Devamı veri 

Eskiden Belli şehrinin kaıpısırı.. 

da şunlaT yazılı imlı;: 
- Padişahın sarayına girmek 

için •akıl , şerıf ve rral la'Z mdır., 
Bu ıümlieyi cıkuyaın ' "'endıer 

-bir fıele~"Of altına ilave dmiş: 

-• Bu üç şeye maliıl< okıp da 
saraya uğrryan hakikaten aiımak. 
trr! .. • 

ERKMEN CEP SOBASI 
Kıştan , Kardan, Korku kalmadı 

r Hediye Kazananlar l 
Oduııı, Kbmür, Elektriğe ih üyaç yoktur. Alaıcağı.ıı:z bir soba 

ile ömrünüz müddetince evde, yatakta, ooka,kda, dağda ıs.nır. 
sını.z. Bozulmaz ve twkemnez: Ateşi bedavadır ve muhayyeı-dir. 
lktısat Vekaletind1!n 2963 No. ve 29/1/941 tarihli ihtira be1oa.tı 
alınmıştır. 

BaHn Deposu ve Şubeleri. Flati Z Liradır. 

Nafia Vekaletinden: <Dağ dağa llıav.u~az lin6an İl> 
IM!ıno !kavuşur. ve c.lim<Xı> bilme.. 
eEmiz. d\>ğru hallede1ı.!Eır aTaSlll. 

da ku<r'a ~oıo;,_rcl: nam19runa he. 
<E~·e isabet ç 1Em neşn'ıne de
vem ıx!iıyoruz: 
Bııu boye takıma brı.anıaırııia.ı-: 
Azapkıapıda z:r.rlaır.ımıkıaıs.ı çik -

maz.uııda 11 nU1Inara<la tornacı B. 
M-a.mdutı Aıker, Ç~ımlıca kl!Z 1i • 
smi biıı'>nıci sı.rııJ A şullıcısi tıaıle • 
be:criın<ren Bayan Ferdaııııe Ergiııı, 
fü~.t<taışta Vah.le ~sinde A:t
tır sokağı 81 llAtmaıraJ.ı oonede 

B. Ref•k, Beyogiunda Tarla.ha • 
Ş'nda yeni Fer'<liyc c2<ldes',ıııde 
7 nlJ!'ffilralı aıp<>.rtıanan<la Bayan 

Ht ıko~:ıu, İımir kı:?. m•ooll·-m metk. 
', bi 2 irıcı s.nıı, taleıl><.•lerinıden 
füı.~ ~.n DüTdıme Güneş. 

Bin•r ıılıbü.m kazan<onfar: 
Ortaköyde DttbO)•uırıda 26 ~ 

- Bılmek isliyorum. Bilmeye hak· 
kıın vo:ır. 

- H'ayır, ~öyliyemcm, 

/\daru bey~ ı ·aretler yapıyor. 
ilik. r:wş göı·ü.nuyor S Jontıan çııkmek 

istjyoı-. Fakat genç kn. onu kolufldan 
tut yo 

Bilmek 16tıyoı:um. Bana her şeyi ı 
.s-Oyleyin z. Yemin edtrLn ki ba•a ... 
sına brşey derniyeceg · ın 

Adam c;-cklnlyo Koz·k..ırak etraıfına ' 
bakıyor, dinlıyor. 

- H;ıyır. B<.ı kapının aorkasında klım 
se yc-r< ~öyHyEbilirthllz. Allah aşkına 
ani MOiyô CoaJr~an bir cina -
y<t o•ı işledi? 

Aciam alc;.:ık blr sesle cevap veri
yor: 

- Evet. 
- Nasıl, tibyıeyin;ız, birl&inl mi ö}ıo.. 

dürdü• 
- Evet. 
- Kimi? 

- Amca~ı David Co1larsan1 ı. Çok 
kar~ık btr mesc-Ic. ?lıfatmazel bu ka ... 
dar yetişir, b;rakını• gideyim. natıa 
fazla ~öyl1yemem. MüfettJş Lee'yi 
görmen1 laz\m. Kin)8eye blr4ey söyle
meyir.iz~ S1ıi rahatı.sız ettim, 
Allaha Mınarlad~k mrtmazel! 

(Devamı Var) 

ıınaralı 'hande demİll" w Torna. .iş-
9 J.<>rıindetn B. B®ım A:lılbu.lut, 

Balatta Tahtamaıiare c'1'dldıcsirıde 
kucnıdu .. acı B. Duronuış TüMy ya. 
nı:o.da B. Rifai Dol31Y, Göztepe 
ilik mektebi 1 ir.>Ci sırat t~eibe • 

lerioııden Sevim Günıgör, Kabataş 
Er.kek i!scs. 3 üncü smd blırirıci 
şıulbe tal~beleri·rulen Hami GÜT5€5, 
Yem ·ştıe ZiOOanik!aıpııs>nda 12 ın. 
maral.ı ticaretllıanede yağc vıe ea
'buıııcu Leon oğlu Levi, Beyoğ • 
Ju.-da İstiklal cad'desimde Tıma 
'berberli Muh.9: n, Kasımpaşada 

Büyü.kpfyıa!J.ede Bootan aııilmtsı 2 
nııanaralı han.:ıde Bayan Nuıııuiha. 

:Y'IJıi. Ga.Ja.tada Yilkseıldkaıl'd'ırımda 
Tekmia.ğ otelinde İ'hsaııı Tek.in. 

(Devamı Yarırı) 

Bulana mükafat 
İ'kincikanull'Un 2<J nci günü saat 

dokuz ile bir ara.smda Bahçe.kapı

dan Samatyaya katlar giden yol 
üzerinde tronıvayda V<Eya Sirke
cld€n kalk'<!n tren içinde hüviyet 
cüzdanı 11., birlukte bazı ticari ev. 
raık zayi edilmiştir. Bulanın Sa
matya Sulu Manastır inekçi sokak 
63 • 65 no.ııına'l'aya getirdiği tak
dirde bir mükafat verilıeceği ilan 
olumır. 

EltBlltın<?ye konulan iı: 
1 - Eksiltmede Saluırya ndırlnin menba.ları mıntel:asında yer &Hı ıul..,. 

n.ın amştrılması ınaI<.Sadlyle yapılacak arteı.iı>en sond<ljları ve Adala - Gecıifıı 
N ığcle - Mel<'ndiz, Tokat - Almus baraj mewdıeriyle Aydın havalisi>ı<l.- Atcıl 
ve Tataır1'lr ve ~lr Sakarya havzasındaki R"gülatör mcvkl!<:l'indc "" buı>o 
ların civ•Tlariyle idarece lüzum görülecek diğer maiıallerde yapılacak jeolol• 
rondajlnrın icrası ınuhaınm<t> Jreıılf bed e!J va-hldl fiya1 .,..., üzeT!nd<n ı 335,0 
l•ad~. 

2 - Ekslltme 18.2.942 ta.rilıine rastlıyan Pauırtesi gilnU =t 15 de Al•kAl
rada su lşlerl relslliı blnaoı lçlllde ~!anım su ek.olltme komisyocıu O<J.ı•41dl> 
kapalı zarl usul:yle ,.a.pılo cak:tır. 

3 - İst<*lller, eksiltrr.A? ;ıartnamıesl, mukavele proj<!si, Bayıı>dlrlık r,ıerı 
g"1el şartnamesi, umum! su işleri fellllA şartnaıne.iyle hususi ve fenni şartna" 
meleri ve projeleri 8 lira 68 kuruş mulııeıblllnde su işleri reisliğinden alahilrrlet· 

4 _ EJaılltmeye girebUmelt için ıstdı:llk!r!ıı 7926 lluljk muva·k'.ul te""' 
nat vermeSj ve eıtslltmenin yapılacağı ~üındon ey, az üç gün evvol elleı·i.nd& 
bıJ!unan v""*"1arla blrlilı:te bir dile~ ile Nafia Vekl>letine m!!rO<ıaat ooerel< 
bu tee mahsus olmak üzere vesika aJ.nıalııırı ve bu veslkeyı ;bra2 et.meler! şaı+ 
hr. 

Bu milddet .içinde vesika 1alebinde buhıomQ"anlar eksiltmeye iştirak ed.,.. 
nıem .... 

5 - İst<tdllerin tıc!o:llf mektuplarmı tk'ln<ıl maddede yazılı ""81\eo btr •""' 
evveline Jı:ada.r su işleri nlslljttıe mııl<b uz mukabilinde vennelerı ıA:ıJmdlf 
Postada olan gecikmeler ntıul eııım-. c420 - 567> 

lstanbul Şekerciler Cemiyetinden: 
Cemfyrlmmln senelik .. ıeıftde kıtmgresi 24/1/942 Cumırtesi güııa 

saat 10 dan 12 ye kadar İstanbul Belediyesi civarında Babıali cad
~de 10 numeralı binada.Jı:i Ce~ Merlııe-ziıı<le yapılacaktn J{a.o 
yıtll azamızın hüviyet cüzoonlarile birlikte hazır bulunmaları iJiıJl 
olunur. 

RUZNAME: 1 - İdare Hey'etinin biT senelik çalışma raporun~ 
olrunması, hesaplannın ve 1942 yılı na ait Cemiyet lbfrtçasbıln ted:kllY 
~le karara bağlanması. 2 - Cemiyet Ni2amnamesinin Cemiyethcr J(llı' 
nunu hükümlerine göre tadili. 3 - İdare Hey'eti azasının rusfın dtw 
ğiştirmek için intihap )'Qpılması. 

İLE SABAH, ÖGLE ve KŞAMA 
sonra günde 3 defa ınııntHaman di~lerinİzi 


