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Sahip ve B•ftlluharı:lrl: ETEM İZZET BENİCU EN SON TELOBAfLABI VE BABEBLEBI VBBIN AKŞAM GAZETESi Gazet9Ye ıiaderilea eTralı: iade edilm.z. 
J 

Muhtarlığın ih
yası İstanbul 
için birinci dere
cede lazımdır •• 

Yalnız halka ekmek ve
~ikası dağıtma işi bile 
Istanbulda mahalle tq
kilatının eskiden olduğu 
gibi muhtarlıkla idare 
edilmiye muhtaç bulun
duğunu göstermiştir, 
Ha ttii bu kadarı da kafi 
değildir, lstanbul nahi· 
ye teıkilatı da çoğalhla· 
bilmeli ve idare kadroau 
genişletilmelidir .. 

r-: ETEM_IZZET BENiCE 

Büyük Millet M~lisi. Parli 
Grupunda eski muhta.rlık teıkili. 
tının ihyasının -"-'~' ............. n veya 
faydalı olup olmıyacağı hakkında 
nıuzakere cer<yan ettiğini Parti. 
ee ıııefl'olunan «obH"deaı ... . 
bı.ı ..,. ogr~ııuı~ 
n ı unuyoruz. llır l'arti koınisyo. 

u mevzuu ele al. •ak . ı· 
.. ı,. 1 ' - , ınce ıye. 

e......, e de ede<."'ği nııtic.eyi tımuıni 
hey'etc getin'<!tktir Bu M~., . 

• • ._,w.etDIJl 
ne olabikeeğini buaün~~- k 
tırıni ,_._. " "~0 es. 
. ye ~an yoktu.r, Ancak bi. 

"-'.~" şahsı görüş ve kanaati.::.ize 
• ı:ure yalo12 haU... •kme.k kart. 

da.gıtına _ı:p bile lstanbuida ma. 

::~~" te~~lat.uııo eskid~G olduğu 
ı ıu.,..tarlıkla ;.ı "~'l . 

n•ulıta . a.re _. mıye 
lJaıt;i ç oldugunu göstermiştir. 
. bu kadarı da kiti d "'idil' 
lsıanbui ıı.ııh· egı , 
ğalıılabilnıeu ·~.: te<jlcilah da ço. 
geui,Jdiinıel'di ıdare kadrosu 

' 1 r. Bu ibti 
V<oıJ., ile kendisini yaç her 
makıad.ır Isla b l ortlQ'a koy. 

. ' n u un JU«vcut 
lıı~·derini b . . ııa. 
b ld n eı bırerındt şimdiki 
v:ı-d 0 46 

• 120 bin arasuı<la nüfus 
• 
11

' Bu CJ><rece kesil ııufoslu 
nahıycl~rdl·k.i idari eletnanlaı· ise 
aıı~ azı oh..tugu gibi tlevlt:tle, Be .. 
ledıy~ ile, ~arı rt..':>ıuı ınuessesatl" 
ilgili işl.rın hemen hemen çoğu 
da nalııyd.rdln geçınekt.<dir. Bu 
baokıınuan lıugunkü teşkilat ve e. 
l•~an sayısı ile İstanbulda her 
'§.ııı lam olgun ve arzu edilir şe. 
.kıld~ düı;giiıı. giitigini iddia etmek 
•cngın bir ttseJliu,n ileriye geçe. 
ıuc~, Bunun iç•...ı.ir ki, ilk fırsat 
ve ınıkan' d d •· . l<i , a ~'V . ..,fuı Jstanbu:hın 

arı teşkilatını genişletme ıuot:v. 
ıuıınu i cl' - · . . ne l)\~egım uoını.a.k ~ 

"nde bir üınidi muhafaza eınıek 
01ııcaklır, 

ha~';;tar t~§kilatına geline•, fi~. 
de!;· a •muhtar. kelımesi mazı. 
nı lı aeı batı..,ları ile hafıuı·yı tır. 
•o:'""? l>ir vasıftır. MootariıK 

lılrılıi ; .. :-~.. • •.. ~ k.ö't" b' 
\:'Crl'y· ~ı..uu& O n.4n,1Qf u ır 

leni~ ~''..alnııştı ki, aslında mahal. 
ın..ııaıı'U~ıiğü, tanınıııış şaıhsiyeti, 
İcab delıyı tek.:r teker tanıyan, 

ın a her türıu· · h ih ı , ,f 
ları .... . ususı '"' • 
len Şouosı '••kemliği ile hall,delM.. 
- .. • vatan".ı.ş!a d.•vlet arnsııulaki 
-uuasebet' . 
1 ••n tanzuu eden bir 

t eıuaıı ot 
istisnaUır ".'asına raı:;ıneu pek ""' 
vasr 1 ıle henı .. n taıuamil~ bu 

ın ve b 1 . . 
taşuı . ~ ııısusıyctm ıl.ışına 
olnı ~. 11""foat, dalavne adaıw 
tarı ~ştu, Bu .ebepkdir kıi ıııuh. 
silkıgı.ıı lıaldırı.nıası oııdaıı ) aka 

eııle.t · · b 
teşk'J ı~tu ır feraıhlı.k mevzuu 

ı ~lnıışı' F~• ··t " .. . 'h tiya l· . .. u-IW. J uuguaun 1 .. 

b' ç 7~~ ~ 1.ıt1 ıı.c iyi diisWı.i.HınlılJ 
ır Ş• lld • 

ad h ' lcln'ar malıai.klcnlc 
1 ıııı.ı. taı l k lnı 

iklısadi '. . o asa dahi iclari, 
lllıııil( >c >çtiına.ı bakıııtlardaıı 

. lut \e ıınuı.yyen ııı.cs'uliHtli 
Yen.ı h' . • 
der u . ~eıJ<ilıitlanmay• btri1M:i 

11 
.. ecede 1ıtr ıaruret haliıuk gözü. 
"11\c çıluon~ı,... Hele bu c.k.. 1 

nıanlv.r f k . i . . ev alad.:! balin den.mı 
· çıııı.ıı nııılıakbk ki ~c dağılma 
1§lc·ri bak ' 

·lı'llclar 1ı~-~~-ından ha•ka oldııiu 
de b.. u .. ,.uıete ve ~iyey., 
N •i.lıassa faydalı ola<:a.klardır. 
t• e kadar i''lll>İıi iaşe v• dajptma 
- 'il-ufl\ı yapll.ıı:s.a Yapolsın bu le"-
101,Lc '" k' r ı... vı re.ı- ı ~~r ın-enıurlıs ma. 
'"'11•itır« k...ıar yaynıak .. ld ii' "" guç o u. 
ku ·dar d4'vlet ve h~kdiy.,lerin 
~llatıacağı mali yük bakımuuı,..1 

~a herlıal<k a[;.ır leda.kiırJıkla.n 
ıcap •ttir"''Cktir. Halbuki, muit. 
lar "•"a . .r .t\lllllH:~:ı.Jol yauına .kaiala .. 
•akı· h. nr Yardın11:1 ~:e bir arala na. 

'Y", ı>olis teş.,kl..ülltt·i iro d,; ~ 
ortkaklığı yaparak bu Ç""'İt işleri 
ı>c 0 ah k -. ' u ~ V~ daJıa randıınan.lı o.. 

100bin i· r. 

yamlı in
gilizlerle 
çarpışıy rı 

-·· 1 Japoularla İş birliği 1 
yapan Siyam kuvvet
leri Birmanyaya yü
rüme emrini aldılar 1 

. _,.., " 

iT 

r 

Bentı]ı:oi<, 26 (A.A.) - Ym hirı:ı kl
&ide:n miirekıkep Siyam kuvvetleri, 
Birmanya - Siyam hududuında top
alnmJ4lar ıre }apon ıuıvvetleri;ı>k lç
birll>ği yaparak Biırman:yaya ...,.. ile
ri harekele geçmek eınrl:ni al.ıruçl:ıır. 
dıa'. Bunlar İngilizlerle carıı11111ııld&
dırlar. 

Uıtıtk Şark Hııbinıe aft Mk "8imler dmx İngiltere w AmerikaJ'll karşı 
halk Japonları kar§ıbyoır. hlıemenk Bindistenında Tıırakan ad86lll? 

hava bomharA!ımanmdaG sanra sahilm 

S.iya.m'ın İngilterey<ı ve 8'rleşilt A
mer!itaya harp iliıwıı leflrlr eden Ja
pon Buyük Elçisi, M. TUllcıkam; şöy
le <lemişfü: Japonya ile iımala~ ta. 
aırruııl ittifak muahe<lesindıen ber.i, Si
yam, ]ngrıtere lle Birl<>şlk Aroıeriluıya 
harp ilanı ;çı., tam bir stıftllte haZ
lanrruıı bulunwordu. 

Rangon'da İngi
lizler on mukabil 
hücum yaptılar! 

Takyo, 26 (A.A.) - Malezy., cep
hesinden bilclirildiğine göre, ıa- ar
dusu hava kuvvetleri diln yeniden 
Rangoon hava alaınına taarruz etın.iş

lerclir Şiddetli bir bava sav<llimdıan 
sonra düşm&JM'l 1 O tayyaresi taıbriıp e-
dllmişlll'. 

J)i.i:iman 10 defa m1ıkabH taarruz 
y~pmış olrrı.aı.na rağırıan ja.pon 'byya
N!leri hiı,; bir hasara uğramadan üsle.. 
rhıc dBnrn ·· ~ıerd~:· 

UZAB. ŞABB.TA 

Malezyada Ja
pon taarruzu 
İngilizlerin yeni hal

lan zorlanıyor 
Lomlra, %6 (A.A.) - Malezya. 

cJtı Japon taamızu devam etmek.. 
t>edir, .Japonlar lngiliız kuvntka 
rioin işgal ettiği y<>oi hatları zor. 
lamaktadırlar. 

Yeni Ginede 
Japonlar 

geriliyor! 
Londra, 26 (A.A.) - Yeni Gi.. 

neden alınan son halı<!rlere göre, 
müttıefik orduJiırı terakkiler kay. 
cktınektedirler. Japonlar gerile. 
miye mecbur kalmışlardır. 

- - -o 

Orta Akdenizde 

En büyük bir 
Mihver gemi 
Kafilesine hü
cum edildi! 

• 
lngiliz tayyare
leri öğleden ge
ceye kadar ge
mileri bomba-

ladılar 

Zırhlı ve kruvazör
lere isabetler oldu 

Londra, 26 (A.A.) - Hava 
N eıareti bikliri yor: 

HOLAN.DAI 
1 Taggaı-eler"n "n 

Avustralyada 6 ... 0 muvaffakiyeti 
jyaşın ian aşagı 

r.-ırh.1ri:!O.ı:.yc 19tu·.ak eden düşman 
tayyJr€ler:nlı1 bir çoğu Kürtis p 40 ve 
Bi>i"lo tipinde i<lıleı-. Bunlar Çıııng· 

k!Jıg Mii<ümetini" işaretler.ini \a~ıyor
lardı. 

Bir keşif tayyare miz Orta 
Akdenbde Ahi.kaya asker ta.. 
şıdığı muhakkak olan düşmıı. 
nın teşkil ettiği en büyük bir 
gemi kafilesini keşfebniştir. 
.tialil<c!e en ·ıu 20 bin touilito 
lll'hmin •dil•n bi•yük l>ir yoku 
gemisi, bin;ok ticaret gemileri, 

(Dt·vamı. S üncü Sahifede) 

herkes asker! 
Tek mi 1 kıy il arda 
ışıklar sönecek 
Melbouırne 26 CA.A.) - Har -

l:> ye N azm 6() yaşmdıan aş8'ğııdaJ<>i 
bütün e~k€!kıl~ri·n ya9laırına göre 
geı'<'k faal orduda· ve gel1<1kse 
yaroıımcı hi:runet.er<le ça.l~ak 

üıtıre <>iiır'atle 91,}filı a•l~ıınaı a.lın • 
(!>Evarnı 3 ünci.ı Sahıft'de) 

Londra, 26 (A.A.) - Celebcs 
bölgesinde, H<>lnnda tayyareleri 
iki gün müddetle Jap-0ularııı bii.. 
yük bir kafilesine karşı harbt:t. 
mişlerdir. Amerikan tayyaceleri 
yardınıa koşmuşlar, efrat dolu 2 
nakliye gemisi hasara uğratılmış, 
biri batmlınış, diğeri de barbin 
nihaydinde yarı yarıya soya gö
miilıniiş bir halde bıılunmıı~tur. 

Küçiik ccsanıelte bulunan diğer 
3 gemi batırılmıştır. Kafil<yi teş. 

kil -.den diğer bazı gemilerin ha. 
sara uğradıkları zannolunmakta. 
du. 

Kibrit İnhisarı Wüdürüniin 

BU SABAHKİ 

rtLIPINLERDI 

: Vaziyet Ame
l rikalıların 
· lehine değişti! 
/ Japonlar ilk hatların 
; gerisine püskürtüldü l 

Vaşington, 26 (A.A.) - Filipiıı.. 
Jerdc vaziyet, Amerikalılar lehi.. 
nıc değişmiştir. Japonlar bazı A.. 

İZAHATI 
I
' nt<!rikan hatlarma girmişlerdi. 

Fakat Amerikan mukabil toorruı. 
============= larile buradan piiskürtülm\işler, 

Y u r ta 8 a K • b 1 
hatlft taarruza basfamadan evvel 

1 1 • 
1 

işgal ettikleri batım gerisine ri.c.. 
1 at. mecbur edilmişlerdir. 

rit stoku ar ır Uz .kş rktaki 
İ"gi!iz · z rhhlar• 

Fiatların arttırılacağı ş yiası 
kat'iyen doğru değildir 

(Yazısı 3 üncü S.: hı:fedıe) 

Londra, 26 (A.A.) - Yeni İngi... 
Jiz zırhlılarından biri olan 35000 
tonluk Diik Of York ve ayni mo. 
cf<>lck bııluırnn Priııc Of Valles 
t!zak sa~kta harekata iştirak et. 
m~kte<!irler. 

HARP VAZİY'ETİ 
Holanda H·n istanında eneral 

Vavel Japonları 
ne zama 

( YAZAN : t. S. 
Pasiıfilkde J B>pon iSl'iıU. har~i, 

Ha vay a.dalarne SıLrııgaıpuır ara • 
smda, füılanda HfodiStanı '.!;ti • 
kamet' nde bir n>oı·f daire çiızıme
.iie ve her gün ~ni biıı: adaya .ye. 
ni biır çnkaıvma Jıareık~ti yaıpmak

la cenuba doğru geıUşlıermcğe del. 

durdurabilir? • • 
ESKi BÜKREŞ ATAŞEMİLİTERI) 

va.m ediy<ır. 

Havwy ad,.laırı şımıdll':lk ciıdlcli 'bh
Japon tEh!Ji<"si karşIBınıda dtj';il
d.iı. Ameriıkalılo.r buTasını hava 
kuvve1l~·ri ve bilhru;sa d<'ll rı:al • ı 
trlaa-ı :ıc.;:ın ınıüıhi~n bi·r .üs oı1a! a.k 
lkullanabileeeklerdıor. Faika! Sin.. 

gaıpu;r arrtıık yakı.n Ja.pon bell:ı% • 
kesi önündetlilir. Maleeyat!a hare. 
kart. yapan Jaıpon kı•t'ala.rı., Jotıoır 
hududunda s;ngapura inen mü. 
him demi'rya1u düğibm nolk-<tasını 

:şgaı .-ttile.r '"' ıler. ik.<t'alaııiJ.e 
(Devaını 3 üncü Sahifede} 

harp ilan eden Tayland'da yerli 
müdafaa tahkimatı ve bir Japon 
manzarası 

IOVYIT TEILIGI 

Hücumlarımız 
ı inkişaf ediyor 

Almanlar Leningrad 
çenberini bırakacak 
Moıı'lrova 26 (A..A.) - Harp 

tel>~: Sovyet lı:ıt'aliarıı, I.ıeıoiııı • 
grad ve MOO!rova a.rasııı:ııdalkıit çıı • 
'kınbyı gen.işlielfııniş ve talavitye 
elım<iJşler<lk Ş:ımcınclıiıfıer hıaıt'tıının 
ııeçınelk1'e olduğu Vell'lkii.J..ulıi 

(Devauu 3 ilncll ı::.rutede) 

Şaıtı: cephesi resim l<rinden: Y la 

nan bir Sovyet şehrinde 
Alman askerkTi 

Sovyetler bir 
günde Alman
lardan 694 ye
ri geri aldılar/ 
Ayni müddet zarfın

da Almanlar 
12 bin ölü verdiler 

Mookova 26 (A.A.) - ~t 
hususi tdıliği bil.diıri•yar: 

Sovyet kuvvetleri, 16/25 son.. 
kanun za.rfınıda me11kez cepb.esin.. 
de 694 mc'V'kili ger> aJm;ışla:r<lır. 

Aıyıı.i müdd>e tııa,rfında AJıma.nla!r 
bu cephede 12 bin ölü 2l8Q'illlt ver. 1 
m•-.;lerdıır. 

--<>----

M. Çörçil İngil
tere ye zırhlı 
ile dönmüş! 

W.ıııd.-.ı. 26 (A.A.) - M. Çör • 
çil'i>n Amerillrndaıı L<mdlrnıya clö. 
~erlkıen Atlal'i OOıı;zini 3.'i ılıin t<m. 
1uJk yeni İngi..Jliıı zı.nhlı;,ı Dük Of 
y oı!k ile geçmi;ı olıdu@u ilŞB ectiU.. 
mekteılıiır. Bu zıırhhnın .denilze a.. 
çılldıığı lollk defa. olaraık ıbi;ldiilriıl • 
~ ... __ ......, __ _ 
Alman Maliye nazırı 

İtalya da 
Milmıo, 26 (A.A.) - Alınmıya Ma.. 

liye NlllLl!'l Cont &hvorm Van Kro
sigk MH5noya gelmış ve İtalya J.Ia
li!)'e Naurı M. Thaoın <il Revel ;,le gö
ı·iırınUştfir. 

ihtiyaçtan Fazla Mal Biriktirenlerle 

Şiddetli mücadeleye geçildi 

Evler, depolar ve 
kilerler aranıyor 
İstifçilik yapanlar 3 yıla kadar 

hapis ve 2500 lira 
para cezasına çarptırılacaklar 
Sadeyağı, Kibrit, 
maddeleri toplamak 

da ağır bir 

Tu:ı: ve emsali 
hırsızhktan 

suçtur 
Son ııünJerde but açıkcözter.U. ihtiyaçlanııdıın çok fazla 

mal biriktirerek halkm zıınırS ihtiyaçlarını temin<> yarıyan ban 
maddeleri piyasadan kaldırmıya te§cıbblis e,ttikleri görülmüş.. 
tür. Bu vurguncular, kibrit, sadeyağ, sabun ve zeytinyağı üıe. 
rinde hillıassa faıtli)"('t göster-.ktedirler. Aliıkadar makamlar 
hunun iizerine heııreıı here kete gıeçınişler ve halkın hakkını 
çalıııai< elemek olan 'ha vurguneu hırsızla.ra karşı şiddetli bir 
mücadele a~tır. (Devamı 3 üncü sahifede) 

'---------------------------J Eminönünde ''Doğum 
odası,, ve ''Süt 

damlası,, açılacak 

Tıb Fakültesi son sınıf ta· 
/ebeleri burada gönüllü 
asistan olarak çalışacaklar . 

~=============================oJ 
Kurumu Eminönü Çocuk Esirgeme 

Kongresinde verilen kareırlar 
Emiııöııll Kazası Çocuk EaiqemA> 

Kurumunun 942 yı.lı. kongıoesi Divan
yolundaki C<>culı: Klili.lph&neallıde 1a
pılımıııtn-. 

Koçeııde Doktorlardan Getıera! 
Kadri Ra;ılıt, F.ski Haseki Hastarıeei 
Başheltimi Ollıan Tabsiıı, Dal!:tor Se
lim Ahmet Cal.ıııkan Eczacı Üdeba za
de Nı>reddin ve tekmil ııaiıi,ye ocak
larlllln ldaır-e bey'eıleri lle bir çok il.
yeler hull' bulunmustur. 

Evvela ida.re hey'etı V<> yıllık çalıw-

1 Şeker Şirketi 
bu sabah top· 
tan satışlara 

başladı 
Ankarad&n verilt>n emır üzeri'hı me ve ~sap ve bütçe raporları oku-

ııara·k ayrılan bütçe ve hesap encti- bu sahahta:ı itibaren şehrimiz Şe
meni tarafındmı. tell<ik olwımıış ve bJ.. I k•r Şirketi baıkkallara, toptan~ı 
!Aha« umwni bey'et ta;ralıııclan iıtli.- tücculara ve mamul şeker yapan. 
fakla kabul olunmuştur. larıı Ş<ker satımya başlamı~tır. 

Bundan sonra dileklere ve kOIJll1!· ş k d . 
malara geçilmişttr. K~ta ide.re hey'e- e er en manıu 
tinin dilekler! &rasında bir doğum ~ ı 
viaıhı. yapılması ve koculması tdtliı dd 1 b 
edllmiş fakat; buktingü dün;ya du<'U- ma e ere u-
munun eııgel oldu~u göz önünde 'Luıtu
laıraJk Haıseki Hastarreı:ıinın eski Bt\6-
bek;.rr:i ve has~neni.n bugürı:ıkü d<>iwn 
pavyl'nıu1un nıliıes:;i.31 Doktor Ortıaıı 

Trulışın tnralından b"gtlıı!ın §al'lla:rırıa 
ı;ygur, biı §.ekilde fr:-to.cel bir do-
ğu.ın odas1nm. ha<.ır1anıması umumi 
hey'ct tarafından lvlbul olunmllftuT. 

gün fiat korıuyo1 

Dokıoı· Oriııı.n 'fah»n bu doğum o
daswın m"tehıı.ssıslı.iıını fahri olarak 

(Devamı 3 üncü Sabi:fede) 

Mürakabe Komis
yonu öğleden 

sonra toplanacak 
(Yazı;:.t 3 üncü Sahıfede} 

"\ 

KOVUK PALASIN
1 

ESRARI- l 
Güzide mizah iiatadla rından Oaman Cemal Kaygı

lının gazetemiz için hazırladığı bu yeni tip romanın, 
bugün de belli baflı kahramanlarından bazılarını ve
riyoruz: Aşık Diyojen, yahut Ak5araylı Derviş n .. ıa
ban .. Mevlinekapılı Çiti enbik Nigar, yahut Beşikta4lı 
Karanfil Perihan.. Peri kızı Selmi... Sportmen Efdal.. 
Curacı Davut baba .. $of ör Dayı Kenan .. Bopstil ,air .. 
Köpekler, kurtlar ... Bir çok heyecanlı maceralarla 
dolu olan: 

KOVUK PALA
SIN ESRARI 

romanı bizde fimdiye kadar bu tarzda ya21lmı• ilk 
eserdir. Bunu okurken bir türlü elden bırakauuya . 

1 

~cak=sın=ız=.=P==E=K==c=Y=A=K=l=N=D=A===~J 
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HALK FiLOZOFU 

EVLERiMİZ 
GlclYi]il!RJB 
•• dı 31~ ıu ;tJOx•11 f MAHKEMELERDEf HOSE\~;-;~llÇET 

~ & J 

BERBERLİK 
MALZEME Si 

Bu senekı ~uı i-,tan bulda 
~·aphğ& akisler \'C tesirler ara. 

1 

::.ında i.izl rinıdc durulacak ~n 
· mühinı bir mesele evle-rimi:ı.. 
dir: 

Kar yağdı. so!nk oldu. Son.. 
ra, bir lodos başladı. Kal'lar eri. 
di, daha soora yağmur yağdı. 
Güneı açtı, sonra tekrar hava 
soewlu, tekrar kar yağdı \ e'. 

:.airc .. 

Ba arada, buı evler Çöktü. 
Dik.kat edin: Ev çöküyor. Eri. 
) en karların vücude getirdiği 
suların tahrihahna dayana. 
mıyarak. ikametgahlar çökü. 
·yor. 

Bu evler, derhal bir haftada 
harap obnuş şeyler dejildİl'. 
Eğer, öyle olsa, İlahi ve uhrevi 

GECE KAPIYA 

DAYANANLAR! 

Dün.idi gazeteler yazıyordu: Ja
ponlar dün gece Avustralyaıun 

kap.ılarUJA dayanmışlar! .• 

Allah, Allh! Bunlar gece vakti 
elalernin 1 • p sına dayanırken cL 
yarda hiçbir ptılis, bekçl filan yok 
mu imiş nc&bn.! 

KAR 

TE!.\IİZLEi\ff~İ 

Uelediyo şimdi herkesi knpısı.. 
ııın önünddtl karları t"cnıizleıni)e 

. mccbu.r tutuyor. Dün Topkapı 

l\laltrpı:lfiinde oturan bir arkadaşa 

~orduk: 

- Sen d-c şundi gidince e\·iniıı 
önündeki karları teınizliyeceksin 

'ta.bii deiil mi? 

Arkadaş yarı giilüp yarı içini 

çtkcrek ıu cevabı verdi: 
- Bu l...ar bu hızla dc:'\'aru lder. 

*' hcnim bu akşam bizim evi mey. 
danda bulacnğuo bile şüpheli! •• 

1ÇOCUK 

SAATİ 

nadyonıu:Lda bir çocuk saati 

''ıır. Her ha{la aynl nakaratı din. 
)i) ln çocuklıır, bu saatten istifa~ 

de ediyodar nıı. bilmem?. Fakat, 
gc~enlcrde iist~dımız Abidin Da.. 
'er bu saate şiddetlo çatıyordu. 

h i a.nıma, belki çocuklar ze''k 
alıyor. Bay DaveT çocuk mu ki, 

onların ZC"\'kini bilsin, onlar na.. 

mına konuşsunr. 

EVLENECEK 

KIZLAR 

Yerli Mallar Paurı, e\•lenecek
Jere 50 metre patiska verecek. 

miş! Evlenecek bir gmç ıuzm 
çchizi olarak 50 metre pati5b 
yetişir oıi. bllmcm?. 

Artık. bugün, evl~nen ~nç kı7-
laruı, kocalar1na nMıl çchizle 
ı\ttiiinl vana düJiiııiiıı?. 

Nenııle o e6k:i çehizler? .• 

REŞAT FEYZi 

birtakım tesirlerı' hami ve iti.. 
kat ederdik. 

Çöken c\•h.r, çü~k çarık_ ve. 
fat 'tmtk içln bir rii~iar, bir 
yağının, bir kar hckliytQ çatı. 

lardL Ve soo dakikaya kadar, 
~twların içinde, vatandaılar 
ıkamet ediyonlu. 

Maili inhidam mıydı?. 

Rı:sınen, herhalde değildi. &. 
~r öyle olsaydı, daha e\·vel, 
Belediyenin bu evleri tahliye 
ettirmiş olması lbınul.a. 

İstanbı.ıl dıenen bu ırtbirde, 
böyle evler d~ \'at. Ve bu evlet' 
&özden kaçıyor. 

Halbuki, onlar, gözden kaç.. 
mak için hiçbir ımsai sadet. 
memektedir. 

Erzincanda ev 
ve dükkanları 

yıkılanlar 
Yeni ,ehirde C1T•a veril • 
mek ~re tapularını Er
zincana yollamalC1Tı vila-

yetimize bildirildj 
·-----

Erzmcan zel:zol-c..ı.inıde y~nlan 
evJ.eriın, di.il1&iı.nlar1n ve sair bi • 
nalıaırın, ao.-salarm yeri.ne ıbunlıaı • 
ırın saıh2plerme yıeni .Erzincan 
~etht~n.de münaısi:p aırısa1a.r verlle .. 
~ir ... E\rve!ki gün Er.zinca.n v.i.. 
Lay~t-ndıen bu huswıt.a Vilityeti • 
miıJe g-Onderi~o biır tıxıJkıcııe ile 
kyefiyct bıldirHm!ş ,.c yJ!k k Er. 
zincan şdhrinde evi ve dü!klkı:.!\1 
o}aınlardan İst.ruııbulıdıa lbuhman .. 
fara al'sa veril{lbilmek !'ÇIXn tapu... 
larını bir .isUdaya rapteclıE\.'10k Er. 
ziincan V.il.1ayıdt:ne )•ollam:ala.rt 
•t·obf.ığ o lunmuştıur. Dfiğ<."r Wl! • 
yetl.cre de ayni k-eyny~ ibi:k)i~rl. 
mişt.ir. 

Tiyatro biletlerine yapıtttrı • 
lacak pullar 

Maliye Vektllı?ti Deflter1rlarlığa 
göndeııd:•ği bir ~mn·mde, menıfil 
umum•yeıye Md3m oom}yetlerle 
Halkev\ed veya -0n1a<r nMXlina. 
tiyatro g.ı:upları 1arafı.ndan ~ 
lecek par-ah tem51Uerin d.u.buli:re 
b.lctledoe tiyatro w eiınema puı. 
lu yıııp~tmlmast lazım gelcli!ğlni 
lbHd fom.işt.LT. 

Eminönü Hal!te.-i:nln gW:el b&r te
;ıeubüsüııü dunkü gazetemi:Ae oku. 
mu.şsunın:~ır: Ev rcl.shgt haylıl"Sev& 

<tücccı.rlcrıml.%rn da )'CLrdımile Nu.ruo.<t
maniy@ medrooesfnde muıht:ıç fakir es
n!t'{ ve tş.s;;z; san'atkl\rlar tçl.ıı 50 ya,.. 
t:ıld1. bır dCi:ns~ir.l:cı· Yl•rdu• r.çacak 
vo onlara parasız sıc::ıll• yen.Ok v~. 

ceık! ... 
Haıltikalcın bu tcşebbi.Lı çok y&dnde 

\ e takdrrle kar~ılaınacalc bir harcılı;et
tlr. Çıılıı;:aınıyaçak b!r hale gelen !aıldır 
sa.n'aıt'drbrla esnıırın hima.yesl ;vo
ll.mda atılan bu ıı<tım: mü~terek esna( 
bürosuııa, haytr t~t.külleri•ııia:e ele 
güzel& bir tmtifıa\ numunesi olmalıdır: 
cEsna! Hnst.anesJ• gibi bi-r de ookar, 
fakır 8$1l'D.ftn ba.rınrhrı1ma61 için bir 
,-ıırt Wc>1s olunması, kim:ıas~. lteyılr, 
işsl.z s:ııo'&ıa.:Odaı·ın aımnyeei meHı..ları 
üaertn<Ie fa-a~eotle çal~ılınalt, bu ka.. 
bil vata;ı~l:ua yardım edılmıE'lldir. 

Patawatı zıı ve 
doğraca~ak 

Nasroddm Hoca, b~r gün kar hch•ası 
yapmış. Bu keı}.di icatgerdcJI olıı.u ye
m€k hakkında, t:ikrlni eormu~ ur. Maı
lüın ııkra. Hoca şu ceval>ı verın~: 

- Ben ica.t ethm amnl'.l, kundmı de 
beg.enmedirn. 
Nasreddhı Hıxa, mühim bİT tJ,pt~. 

Keşke, herkes onUn kadlll' dotru söz. 
Iu. ha.ıır cevaplı oısa, Diln)':ıda kaç 
kişi, 7<ıpt$ bir kusuru, ~ledlil ka
bııhati v~ya, ek!ılk, !cııa ona bir ha.re.. 
k.eU:ıl blzı.a1 keudısi 1tırnf e<iec?. 

Şhndl, böyl.e lnııanla.r pek azaldı. 
hiç kimsenin yü.zune karşı bat:ısı aöy
lenm;;yor. Ne knunr ııamiınl oıursa a}.. 
9Un, kimse teokidden hoşlannuyor. Ço
cuklaT bile ö7le.. Herkesin yüzün& 
mutlaka: 

- Bugün, dürlden daha §lrlnMık. 
demek: liı.zı.ın ieU,.or. 

O zaman, sizden l!yisi yaktuı:. Ela', 
dotruyu aöylo.ı.""Seniz, vııy halmtıe •. Siz
den feııası yoktur. 

Tenldde, doğru söze tahammru ede. 
bilen adama, bu~ilul, medenl cesareti 
fazla insan, diyoruz. Olgwı iıls:ıınlar 
doğru stize ten.. .. ide tahammnı edorlc.r.' 

Fakla do:tru sözıfi liğıin de bir had
di, tı.ududu vardır. Dogru ~lemckle 
meşhur bi:r adam, blr gOn mahkcnıcye 
gitm·.ş, hakim ,,onnuş: 

- Doğru soy er nüsh '!. 

doodo ~mş::ı Mldm e1'endl, denus .. Beo 
gru r adamım .. 

- A!er~n sana ... Ben de böyle aıdam
la.rı. seveı:ım .. 

- Blıtfin 1Cracıı..lclarrına. doğru co
va,p vere<:ek mJ.sin?. 

- Başüst(l:ne kör kııdı erendt! 

H~kımkı. bı:r CöıU haklkaıtea it~ 
mUş .. Adamın bu sözü ilı.enne k:ızmış: 

- Yok, de~, ben de doğru adao
mı.m amına, bu kadıı.r d~il!, D<>'Jl"U 
söylemekle, lll-zımuuz sbz söylomek a
raaında !a.rk oldufunu bılme'll: lazım. 
~r takım dogrıı blldlg'mi:ı &eyleri 
~ıemcı.-te biT fayda yoksa ve bilaklıs 
b r ne-L:.kel.'>..zlik ise, sôylcmeınek U· 
2lı00ı.ı·. Susmasını bilmek te b1r h~ 
ner, bir marllett.lr. Bav öyle h~at.. 
ıar bfür:z ki, buuları Uade e~ bir 
boıllbıı gibl paıtlar. Fakat bizden bt.ın-
1ıı.r .ı;onıimamış ise ve sö;ıenmel~te hlç 
b!r fayaa yoksa, neden söyliyelim':. 

Yalnr. eöylemekle, doğruyu ıöylo
ıuek arasmda yhıe "fark vnrdır. Yalıın 
ı;öyler~k tabii kölü bir şeydLr. F:ıkat, 
sorulmadığı hakkı, dotru, diye, tq:llkı 
kadının körlüğü glbl, heqeyl sayle
tndt ÇC>k zararlıdıı:. O -ıaınaıı, ımıMtı.. 
znkde ant.l.paU 711ıparrı:. Heıkes bizden 
lı:açar. ÇilnlcU, biz, Qıeuıke-ts~ blr a
dam olnıı.quzdur. B1S71.elerln; paıta.., 
vıı.tsrz, den lr. 

Hııyatta Yalancı ohna:k: 0~ deteıce 
z.anırlı Lao. patavatsız olmak ta. o k,a.. 
dar !eladır. 

R. SABiT 

Çay tevziatı bugün 
baş il yor 

Fiat Mürakaba R:Qrn ı ..... 
1...wwi', "ğl~..J ~.Y'OlllU'l1Un 
...... 5 .... n o '-"''en sonra YBpa<:ağı 
top\anlbda CC'3U' ttvz1-t• L Uk 

• :. J ..-d_ •• ı~aı~ ·rn .. 
dn d:ı. b r karar vcxıJ). re\: ça,y sa-

t~n ~kfl:uııar~n .\·c pcrİaıkerı~ • 
cılcrm kar haıdfü ıtayın ve tesbi 
oliunac:ı.ktır. B ıgün -on !ki bi~ 
lmlo çayıı:n t~·z "tı Y~ılıaıcaktıır 
Mu• çvassıtlara çay v.crihm.ln· ...ıı~ 
t
. -.i't'C Ol\. • 

r. 

Daha rahat 
Daha emniyetli 
Daha ferah 
Yaşamak 
kim istemez .. 

Bu arı..unuııu 
geırçekle.~Urecek: 

C>ClÔAl'I 
size ar~hk edebilir. 

' 

Sürmeneli:,, Kardeş kardeş 
amma, minzi parayla ••• ,, demiş 
.İki kTırd~iloı'.. İkiol atı, t~p&a b.lıri~ f - Şuradan bana bLr okka Mion-.ı:i ver., 

.Okleriı~c benzeyodardı. HlPkUk lnaJı:kA d _, .... :err.iş. 
~esm.ıe yan;yana ciı.ırmu:la.rdt. Müddei Ö 
?.'an kardeşi, Halıt, davasını a~•n ,,. !Jtiril, bir okka MlnıJ.yi 1.artmıtı-
0' ,._...... veı.ıınlş. Ks,rd-ı .--.lır:l al ..... .,;ı...;\•ünr-
~ b.:.balanndan kalan eervet.t pay- ~ ,,, .. ,,.. ..... ~--,, 

~~ır~Ifk~n, ıka.rcicBl Nııh<ilıı h. CJ'l• ce, 
~ı duk<kanı kıırıd! üzerıne ~vlrtt.~ - Hani parası? demJt. 
&ger tarattan caı:a rnah.kemesln.de de - cao.ırn.. Ne olacak'! Ben senlın 
sa:t.ekarlık ~. bakılmak'ta 01.. k.ardeşln delil mJ.ynn? 
dagunu s<>7ledL Deyince: 

Di.ğer kardeşi Nahit bu düaluUeın - K&rdeı kıı.ni" •mm&. de:mit, 
sağlığında bııba.sınm •kendlslne paıra m!ml pırra ile ... 
ile ı,:ı-ltığını iddia etU. Bwıu .Lsbat et.- Onun drıdii?l ıit>L . 
mek lhero bazı fllhtt 1slınleri saydı. - Ca;n.ını., ne olacalt .. Alt tarafı, 

lfahkemc, gösterllen "lhltleı:iın cet- '1.J ~"'·'~tı "'" 
b

' " .....,, u:un.n. nduın ıu!U"Ct bu ... 
me karar vıerdl.. Çıktılar. 
Da 

- İ'kı dülcldn dcdıKlrt, bugün s<> • 
.. vııcı ka.rdeş'1t :yanında biril.l y\r.,, r~ardu, Btr aralık, Jcağa atsan beşer bkıdc-n on bin lir& .. , 
- Yahu Halit, dedi. Bu kadar m-al, Yeraıı onun, f'B.rW benim., Dernek, 

bu kadar para aldınız. Ne olur ııw.ld'! beş blın Ura, ... Şu zamaında bet bin li-
N.hı.aıyet, ik.i dülckıln bu ... Öbilril de, ı:ııış1 bir kalemde bağışhyllcııık kard~ 
kanlı bt(;:ıklı dUsınıı.nı.n değil ya .. Kar- pelı: ıöreınl7orum ben .. 
d~~n... - Orası da doğru amma ... Neyse" 

- Yooo! Knrdeışl!k bazka, bu iş boş- Yine senin bileceiln i;, .•• 
kıı ... Sen SliılmentUnfn hiik~yesinl bl - Benim bildiğim bu ... Ik.n de e-
llr rrıJAn• H..rtf ~mdi?ş kardeş amma, r.ai değ"'!hn ya: ... Bkraı. yl,zUmc gutsün .• 
ml.ıl2l ı~raylıı. ; demli. Cıınnnı alsm .. Amma, böyle mct<>Zorl 

- ~iı.yır .• Bilmiyorum. oldu mu, ben andaın daha bııskmım ..• 
- Silrmenenhı gayet sıüzel blr pey_ Haydi yürü c:uum .. Nl'yinc ı:aım ... İş-

niri vardrr .. Adına Mlıızl derler. B!r lcr yu!ur.-da. " d!yor. Sen ona bn d .. -. 
gün, biıL miıı.ıi satarken kardeşi gel- B<rraber yUrildüler ve koridorun so. 
~.. nunda k;ı.ylıoldular. 

Kaza kurşunile vurulup has
tahanede .. len genç kadın ! 

Tıldığı. Ccrrahpaşa hastanesinde 
ilmüştür. 

Beykozda renç bir kaduun alil. 
nıile neticdcntn bir kaza olmuş.. 
tnr: 

Beykoz Ömerli köyünde.n ç.iftçl 
Sabitin e\·inde bulunan ınisafir. 
ler, duvarda asılı duran av tü.fe. 
ğme bakmak istemişler ve elleri. 

le karıştırmıya başlamı)atdır. 
Bir aralık tiifcğin dolu olduğunu 
anlıyaıı misafirlerden biri, kur~ 
şunu çıkarmak istemiş, bu eanada 
tüfek pııtlaınıştır. Çıkan kur~tm 

Sabitin genç kanın Fatmaya isa'... 
'b~t :Ctmi~llr. Yaralı kadın kaldı .. .. 

6 kangal ıaca'll 
çaım;:nı cezası 
Cn·an isminde 327 doğumlu bir 

genç cUlllaTte.si giinü Dalıkpazn. 

rında T1\hmis sokağmdan gc~cT. 
ken bir bakkal dukkanrndan G 
kangal sucuk aşırını~tu. Yakala. 
nan hırsız genç dün Sultanuhıuet 
2 nci Sulh Ceza mahkeın-esiııe ve. 
rilerek 4,5 ay hapse mahkum ve 
tevkü o1U1ııuuştur. 

Sitlideki lairlere kömür ue 1 Marula ~tini koyun diye satan 
aıcak yemek dağıtılacak ilıi kcuap cezalandınldı 
~ll HaM!ev.i Reisi Kitapçı B. Halit ~ Ye.şıtrot~u; evin so:ıvQl ya-rdun but.- Beyoglıu.nda Ha.me.lbaşınd-a 34 

çeekıücn itaılma blr ;arıı1a ilılve etmek: No. da kaısap Yoııgi ile Yen~ehit 
Uz.ere Ş~ll ve clvarındald zengtn halı- Serda.t mah;iUesinde 49 No. da 
kın şefkntlerlnrı müt'acant etınlş ve kcsap İst&\'lci manda ot:ı:niı (loo • 
bu muhitin foklr\eırine yaıdırn.lamn 
temln eimlştlr. yun eti diye satıtı!klarwıe:Lanı hak.. 

Elde edi.lıen para Uç du.rt ton uıan:.. lıur.mdıa taklb~a ge.çilimişti:r. 
gail. k\imüı:O. ilıe ya~ı. salçası, soğan voe 
tı.ıtu h::.ri~ olm k iizPre altı tQı\ erzık 
satm almrıu~tır. 

Yapılı.ın besaıplara &ıhe bu altı ton 
erznlda Uç ay hor ga 11 bin. klşiye sı... 
cıı.k ycrncıl( cla..Etıtmak münwdin olac.ıtc
t1r. Zenginlerrmlz yıırdımlon1:ı d.:-
yaın et.-t~e bu h:ıyırlı n~ güzel iş dh.. 
ğar ~ i, rd,ı da dc\·:.ıın odecc:kth'. Bu 
harffkc-l diğer Hal:ce\'lerlmlzc \'C zen •• 
gmleı iı ıze biı' imt s:.ıl nü.munesi ol
mat·dır. 

Bir kadın tandır •alası 
yapcrken yangın t;ıkardı! 

Kwnkapııda Kcm.ı:~ttln solka. .. 
ğıında 30 tıılllmarada obuıııan 70 

yaışLartrıJda kf~e mangıalla tandır 
y.acparıl;:en YQııganın ucu .m-aagala 
<iieğerok yalliınıya ıba,şlamtştıır. Bu 
ew--ellc araıdaı:..i. be--.ı:l~ <le aılr.!ş aL 
. maış ve yangın çnkmııştıır. ~'cdkat 

İt!al}1e- tarafından sür'a~le .sön • 

Berberler Cemiyeti 
Fiat Mürakabe Ko-
misyonuna şayanı 

dikkat bir müracaat
ta bulundu 

Avrupa haı1bindoen eon:ra heı • 
ıriçten memrakıe~.ın~rz.e ıpek az onı. 
cüle ~kiınesi gelmitş oMuı[.ru.n. • 
dan ihtiyaç avtım~tu·. Dunu na • 
zarı fübare alan baa:ı. müıteşeb • 
'bsilcr şelhr'.ım!ızde yerli orıd.il1e 
maikıiıte-1-eri yapmağa başbmr.ş • 
lardır. Fakat bu anakin.eleri iımal 
~Jmek ~in lüzunilu bazı. ma~e .. 
ıme muhtekirleır 0tarafu11d.a1n pi • 
yaısav·a çıkarı1mamalkta ve el al. 
tından girLl'i füıtlart-a sıaıt~Jınıaıkıta .. 
dır. Şcllriımrz Bet•bcdur Ocmlıy~ 
ti bu h11.$9ULSta Fi~t Mür~·be Ko. 
.m:syıcmuna ımüracCL3t .Qdereık t>ak.. 
lanan ·bu malwmcmin tomfo o • 
lumnasm· rica •yleım~ştlı. 

Di;ğ~r tar.attan m~ırnl1 t1kct da • 
hi:1inde müh:rn :!l ikıy.asta saıç to.. 
·kası da me\'cut o :dubıu hal<le bun.. 
~ru- da ptya.saya ç.ıkarıima:.makta 
ve .eskiden 20 tanf'..sl. 5 kuruşa ıSa.. 
tılan bu tokala.rın sml'di c.-1 alıtın.. 
dan tanesi 100 par~n satılıchğ~ 
lhaıkilmııd·a da F,at MLııralkabe Ko. 
ımisyonıunaı mür.acaat yaıpı'Lmış .. 
hr. Her ilki. ımüraeaat da. ~leım. 
m~yetle teıdkitk olıuımnaıkıtaıdır. ---··-

Dükkanlarının önünü 
kardan temizlemeyip 

cezalandırılanlar 
SuManahmet 8 No. da arzu .. 

lie.l'd Ccl.D.1 v~ ayı111 ooddMo 20 
NG. 1t kallı'\·cc Rüştü ile 2.2 N.o. dıa 
Krnnı:ıl .düfkk:ia!amun önUndGkiı 
karbn tem.rı:· ·('!cf!Jlder!nd.en ce.. 
zaya \"arptp·ılmı.şlaıxlır. 

ViLAYET ve BELEDiYE: 
* Sı.bat ayı ekmok karneleı·i•ai?n. 

d.ağıtllrna.sı devam c-t.ın~lcdir. Bl1 sa
b3il:ı.a l:"..udar İsta;nbulun dörl.lıc ~ii:ıle 
karne \"Cri.lmiştlr. 

MAARiF ve UNIVERSITE:__ 
+ Ünlver.;;ite tarafından hes.· sene 

verll.makte ol.an haftalık konleran:ıl.ıı.-
1'1n geçen seneye ait olanhrt büyllc 
DU' cilt lurlinde neş.redihnl.t.Lt, 

MÜTEFERRiK: 
.... Vasıf j.Smin.de biı- Gtoç, Y~ufe4 

l.1ıuden F(>\"z~ye iı;minde bir gtınQ kızı 
ke,çırmış \ e btanbulda ya.kO.l.anm;)-

tır, 

...tr Fen-erbaıhçelLl_edu umumi hey~i 
dün toplanmı:ştır. ldare h<•yetı seçi4 
mlı~de rei.'>Ur,e Şükril S.ı rncoğlu, U
mumi KMip Yünıııi, Umwıı'i Kn.ııt:ın: 
Fiırnznı. ıreı,:ı, ınuh:ı~clıec-ı A!~edd'n, 
yurd miı<li:iiaa.sı Nthlıt, ,)z:ıhh Mu
zafLoı- Dcılclor '1"11 rı.·Jdın sc.c;iLm-:,..:cr-

dlr . + Şet.remi,,i ve F.•nixıiinu IIa\ke\•-
lednde bl:rer ama~ı.k !o'ogra! se g:s1 

(HALK SÜTUNU ~) , 
(İş arama ve iş verme mektup. :::::::::::::::::::=============:! 

lan bu sütunda parast:ı olnrak EDEBİ R Ü M AN No. 57 

dü~ülmü.'S'lür. ~ı;ılmıııtır. 

Nışl'Olunur. Posta ile aeliş sıra. 
suıa göro birkaç kere tekrar odi. 
lir. Müşküllere ve dileklere eevap 
verllk.] 

• 
Kadın Çıldıran 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE. 

laponyanın emelleri 
Ym:anı A. Şülırii ESMER 

Japon Başvıekili General Tojo1 

ParJaım.entonun evve1k1 günlcil. 
· roplant.ısmda hir nut·U'k. söyHye. 
rek siyaset ve askerı.ik dUırumumı 
anlatmlŞ ve bu arada' Japonyan.n 
emeUerini de izah dmiştir. Doğ .. 
ruru 'bu -emeller.in izahı dü.nvaya 
yeni bir Şc.Y öğrE:tmiş d~ilctir. 
Çünkü önce ·cJapon h<iyat alanı•. 
sonra cYeni ntzıaırn .. ve ş.iımdi de 
ıırUzak Doğu rı;faıh alaru. gLbi p:ıı·. 
lak cüketl€l' altın<la zaman u:~:an 
dünyaya sunul\11 si:stcmin mi.nası 
ıherl\Uçe anlaşılnn~tı. Japon Baıs.. 
vekilinin bu defoki sö ilerinde ·bir 
yenilik gcırE-k refah alanının del&.. 
let dtiğl mana ve sı·rek bu alanın 
sınırları hakık.nda daha açık ol.. 
.masıdır. Anlıyoruz kı c'kuı-tarılıp• 

refaha kav~tLırı.rlaca'K. olan me.m .. 
leketle.r arns ndc Maı1çur) a v.e 
Çinden başka, Holanda ttind:sta. 
nı, Filipin a<ia:laı ı, Malez) a, Biı' .. 
manya w'hatta Avustralya da ıbu. 
lı.mmaMadır. Japon Başvı::k1h clı •• 
miştir ki: cEğer Hlipin halkı, J:.ı. 
ponyanın haıkiıki niyc~lerini anlar 
v.e büyük doğu Asya refıll sa ':a... 
aınm kurulmasında i~birJi.ği ya. 
pa:rsa, Filipin adaları i$1i-kıd se.. 
re.fini kazanacatktır. Birmanya 
h.1:kkında da Jap;onyanın dü ün.. 
~elcri aynidir Holan<la Hiınd;sta .. 
nı ve Avustraly~.} a gdince; bu. 
anemleketkr JaJXınyaya muıkave. 
rr.et va-z.iyeti alan 1bugünkü <.lu .. 
ıruımlarmdan vazgeçm€-:ders . on .. 
lara karşı m-eıılıametsir.ce har !"'-t 
edeceğiz. Paıkaıt bu tr~mfok Ller 
halkı Japonyanm hakiki nıyetlc .. 
rini anlar ve bizlımle işbirli~in~ 
haz.r oldu'klannı bildirirlcrısc~ 
k€ndilıerine yardım etmekte te.. 
rıeddüt .etmiyeceğiz... Çunkıng 
idaresi yokıedH..,cektir.-

İ~te bir elinde kıl•ç ötdd elinde 
de ırefah vadini ta5tyan Japonya, 
Uzak Doğudaılci me.mlı.:lketlcrc 
yaklaşarıtlt, •bunlardan birhı'i ter .. 
cih dmderini istcmClktedlr. Fa. 
kat refaıh vadinin ne dem lk ol.. 
duğu Jap.onyanı.n Mançurya \'e 
Çin hakkında ta.tJb.ik ettiği mua. 
meleden nçtlc olarak anlaşıld:ğı 
içln Uzaık Doğu ·milletl~rınin J a. 
pon vadin~ kanmryacaklanna şüp 
hıe yoktur. Doğru.su şudur ılti Ja 
ponya, Uzak Doğudaki mill~tlct' 

için büyük bir 'ha~·al sukutu -ol.. 
muştur. Japonya, Uzak Doğ·ud::?1d 
sömilrgeci beyaz ırkı ~·cnw ilk 
ş4rklı millet ıolmu~tltr. On doi<•u. 
ıJuncu asrın {\ttalar nı:ı doğrıu sö.. 
mürgeei Avrupa. Uzak Doğuya 
yay ılmıya ba~lamı~ ve kıı;a bit za
man içinde bu bölgeyi ikıtı2adi 
istismarına almişlı. Yeni silalı br. 
la ve yeni dövüş va.sıtalarHe tcç .. 
hiz edilen ·beyaz ırk, her n~ı~de 
sarı ırkla karşılaşmış is~. onu 
yendi ve omıri alt:na aldı. 

Sarı ırkın hu ma.kô:; ıtal~hi, 1905 
scnes'.·nde Çarlrık Rusyıasuıa lkar. 
~l a~rğı rrn.ıJıa:rebed€ Japonya ta. 
Ttifmdaın yan<l'ldl. Bu. Jaıponya
nm .kuırtarıcı .rolü haJdnnida Uzak 
doğu miıc.-eq·tır '.·ııJ.-c bfry.üfk b 'ıı· ü
·mit uy.andırdı Fakat ıbu fün&!t u.. 
~un sürmedi. Çünkü Jaıponıya, U .. I htiyaç dola.yuile iı ar&yorıım 

G~el San'tıl.ler Akademisi talebele· 
rln~enır.ı.. lııll!ktcp masr:ıflanmı koru· 
ya.bilecek az blr üc~tle herhangi bir 
ınil,ess~.ş~ ve.ya t.i.c:ıret.hanclc1·de, m:ıl· 
baa \ 'I' otellel'de Y ~z.ıcı:ııc, hıu1tacllı.lt. 
tMnif veşa!re iştc:i yapabilll'im. İca
bında mı..teber tı;ctıı de g!Ssterebillrlm. 
Son Telgrat Halit S~tunu Mehmet 

ş!şeyi açı.yor. lçinıd·a\ıJ. taboşlr - Eleı:ll. Mualla bun.'.3da. ııu! zaıkıdoğuıda tak.iıp dttiıği poUt ka 
bewJer1 beyaz ıtozdnn çekiıyor. - lNt'~ c!-.e.rw:l!'tn buıyuııın.ı. ile anfa.Mı k i, süm.i.\1ııgcci devlct • 
Bu 'beyaıı şişeler ikokain şişesi., - Nasıl, nerede? lefrn nüft.ıı:larmı ıkıııd ~<ça, on la. 
içitnde'kıi kıdkam. Bu. ne .rakı ay. - İyi'lf.ır. yu~a.. rın yeri.ne kcınıd!si geçmdk i.riti .. 
~~l>ğma, na -erJ~iıye Lll'ya'kıilılği~ E~i -aU.dığ1 talimat.tanı hiç ay. yordu. Hatta .bundıı.n da da.ıha !l!c 
ne benriyor, ne had, ne hud!ut \.-ar. Plh'n1!JOC. C ıcicil görüuüyor~ ri gliereık, Çtn ıfll>i k~!tühls:ron~ 
].i'.k çekenler (kuvvet·~ 11.j'Jr k.alp - Neredeyd.i.n1z. Me.cı~ etUk?. ları kaldııra:ra.k taın i3t~lttlfoc 'ka .. 

AHMET RAUF çaıpıntısından •bo.;tkıa hiÇbir ~y · · Diye ısar.mamak ~' ücen.dini v·uışmıya ça~an Büyi.ik U:mktl~u 
Ed b" R d~. Müpt~l'fl o1anlar da zar tutlJyor. Hoş h4~1Ji:r şeyden ni:J1rtler:ioin ıke-ndi e.sil"Ltk ı:n:ci'rıi 

~ . e ı oman: 17 "''"""' .,.aıa """"" ...... •"'« ........... .,, ... ,.,.,, !Wtiln lıir bay•tın mı;k<obiliı>de haberi de yok ya .. Doğruca •• - <tl1'ına alm>lcla.n ~elo:nml•yocek1ii 

L S 
e u -Ban sana otele telofoo. ederim, ,.cl:r(ldü.Le~. Gent,: kadmıa ell, Sthwlnin b lrm mızın, fer".'.lh •Uışiınah ve nır.ı: 1ıo.nıa g.iııdi'ler. Necdd Nıeclanm 1914 ha.T.bi rçi.nıcfo J.apooıyarun Çiını 

en l n Utma dl m 
~:n~ed:~~~e~~~l~~;~·iy~ı~8: :~l':;~!~~de parçalana.c:tkm1.1 iiobi sı- duyuyoı'la-r; .;;;t'C<llJkfiıEıri mmeleyL gÖ7Jl/eı.1:1nin ,iıç!nden SÖZ''teitfui ayıır4 haıkkında. trl:erıi sürdüğü )-iaıtni bıiı' 

BORHAN CEVAT KemaJe mUrac;:ıatll)l'l, 

sun?. .- Acrtı;ror~un; ıevglliın, dedi Ne- i!SteıQ:Udıevi gJbl 1.allıaıyyüı~rorlnıe nuyor, ~phehi hk t.avıırla Sfloru.. madldelik bitıeklterfo bu nrn•yDl su.. ' 

RıC:'ŞAT FEYzı· .J - E.-ot .. &I< lk! dov• 00..1•• vor. vın... uydurup "<iiişün•biliyoclıı.r. M..U· yor: kurtu tom•mlaındt. Bu y~mıi ;,.,;: 
.-. - On!Mı hazırlamalıyım.. Süavi: ııa da ip'Wı~aya du~ru g d:yoı. Za.. - Mualla, ben!m gcMli:ğ me ,a;. maddelik .tstdk!er, kah cJaıPon -h.'.1.. 

- Güzel .. Akşam neredesin! - Ha ... dedi.. Bu 1tc-limcYL ilk de.. ten bu haıya.ttaık. bifüi.n k.:ırlınlıaır caıba ne d·_,·ecffi·? İk."mJzi bkden vat sahası .. , tkfılh eycni nZ:u.ı.1•, 
"'evın· "illdtı· · ı - · t ~· . __ ,., fa d""uyorum scınden.. . Boni se\l'l _ bö ı~- 1

• ,. .J ... , .. · Durdu, yavaş b'r sesle illıve etli: - Yıne o elde .. Yem ... 'Kt g.ızıuuua ..,, "y].e !!ık ~rcı !!o···,J:cı:·ııi k-·ı • ..,; 1, n.v•~ma'S111 saıroııın~ n.:.h f h ah lb" ..ı · 
- H'Y"··· ı,.,, olup .~ .. adojını bl- · yom•n değil •ni N" in?. u< •• • =- • "" "" • s ası• g ' uoyım • re>=., "'"' nı de., h~/:.:::~.,~.•bona ddd<ot ... Çok ""m .. n!T,. mil<lk .-.ııe,;,.,... ..... - Çok, hem de pek çok... "• ":"r!.>n fil• m:eıin• aç•!)'otbl". - Her halde çok lnzm•şl:r •ın- ler alhnda ortaya Ç>!up da lı>k'-

- ınm ycbıl rlm .. zat"n ,,,... oldu. 0 kadru"... Be!kl-etlli. b.ıkl:edi. Nihan.·ct cad- nra. Zar.;n-ctm-0m. katte b!ı1· J.!lıt)()[l .sÖıınürgc po'1'ıti .. 
... o"Y Hız :rıetçL ka!n alo t getlrmi;ıU. çı _ B..:r<'lZ dı.işllndll.kten ıınra: - Mes'ut olacağız NeY!ıı.. .JI..-:- ·' r ~ı- , ı.~ -ı 

Bund .. n son a lnoom de bir ş ı:örc- lmrtcıerı, Ne-.in ~ordu: _ Hep Şııba.ll dı;ılınüyotun. Ne. '-=ııa:ı b~ıntlaıı b.r oioın<>bil hl- - \ aıı..-ı:hi b .em m. rıaı~t Ş()llı kasından !ıba·ret okı.n .sistemin 
n cm.. - Saban ncrele-rde İc1Al7. vi.o .. N~ıl adam bu'!.. - Tab!.1... rıltıs-, k<>ptıu. Yaıı ooliue kıada.t' görüşt•üğümüı z.:ı.man. bende bı - l"Cmclıiıni teşkil etmi'"trr. ~c>nrtı, cndi;-;clı blr yUz'c, yoı-.·:ı,a bir - Haydi Allaıha ısroarlad ';: SC\ jfi. p rı:er<.>cl~n '-'"""kt '·nikt kt - . t.ıt.. , d 't.. :~ "'( c ~ '"·' - Pond•ge '"'"" gltmlştt.. B" - Som. h<ps:nı Oı.~en1', görllr ve Hm... C - ' ~· r. ra •gı "" w• 1''"' • uoşuına g..- Gar:ptir ki Japonya lı:c tauf • ~H?ı®uisı.nı t:()rccekml, •. Daha g<:lme-.,. tanırs1n... _ Gtilc gmc ca:rnnuı içi... - clıyorla.r.. m~:r.i.şt'. Bilirsin ya ben Mual.i- t b ·· .. t · · , th" 

_ Nı.m Yı z ne ~akkt gelir... dı Yahı;' gcln de k ıı1.-• Dooıi H- 1 . an u oomurge s ::s r.rn r.. '\,a •K ··· ' • ~ tı.y .... 1 ·wye - Af: .. Nedn, bana her şeyl bu. Si.ia\· .• vcıı ü<lü. Ncvm, hal.i kap•nm - · ..,,n n ıl7Jl1ı.elç~\" · n1'lı 1l!c. d~ hr><:una g~tmıcıın. d ' U k · - · .. 
_ zaı:ıncd.yorı..un bir saate kada.ı· gitmiş olabiUr. U!l.yor unuz, 3ımd .. lııı · _, ı~ .. ..ı: .• • · ::,, • ~'-1 e erc•ı< za ·ooguyu, c•n az .l•7• U - gı..m anlE.tm.,,.ıydı:n.. öuünd<' uo.dlj L)::', genç atlanıın a ıc.a - _.,'U. 1'· _..ı .. t k ••ı.. · · - b :n. 

bu

,;do ulaool<.. doilmonini tamir edmktl... <><L"" , ·awmou ag>r •· ''°'" gaTp sömürgee">"nin blic ıti<•• . '• 
Nedn, pcnc~[n önUnc doğtu yiL sında.1 l>C.:•ıyorc.hı. - ElC'lnı:, oto11nobi\ll~ Ncc•!°' v n- ,. t. .. h l1 'ld•w• l .. 

_ "'c d yot-sun!. O Lalde 1.ıen &Lt- Kız dışarı c:ıkınıı.~tı. Süa\'i hvc _ rUd'" o ı · dl ~ "' J.C' ve Şll1· e ·< ezı ı~U\·, goz... yll'Cağı b:•r k;tıı~maı: 1xıJ:tikas n.t 
n u. en zı seyre yorcl,ı. Burgaı Sua\'l arada Hı· dünüyt>r, eli(ll ~o..ı.. yanı;r.ıd:a bil' bey gt:lliyor. A"". gw• ı,,_· d 1·.J • hı,...,, d'y""'!I" /ı j 

1 " ıyiırı , art~k.. ı>Zndt't\ bLı yudum ald kl:ın St m r.: iskelesinden bhr \'a(JU1' kalktı. Stia-vl, ...... • eo •• ·n• n (\ \.IU"j::llllU """'c "' ' 4\- mYeızıtı yaprrııya c;a ı~tlğı b '1' ı;ı .. ~.J· . 
1 

d lıyordu. büyülk i'~lo:ıa al. G:~\:C:t clitld~ "ıl. ..ı ı..· 1\1 ıı· . .11. ı ıı-
Ncvln guıu.m:-~vı: - N-evi.n, bruıa tıııçlırr şt'y anfatrna. c ~n cld bo~almrş f!nr-:ını, oıt. ı,k' yu- ' ı.'a•ua '' r , J.V uıa an: nf~J.\ 1l ın ıc • rada di~"ter taraftan 00. .:.i$tr.ın · • 

1 Bl
·r -""- s""'İ-ı yu d d d" ~· ıu s · ı •· Sola doi!ru l<ı\•t ılnn agac;lıtdı y<ıldıı, - Pe:kıi ıefcııxl• ın. · 

1 
__ Fonu omıız.. uıu ..... ı - m, e ı .. uıu yorımı. orıt muı.ta- \'::.t·u ın~ll!nm üıcırine bıra~tı: - n.nuon şöyl-c ıbö;ı-iC' bahtı€1dıi~,·or, cat cıd.n gaı'plii-crin polit:il<·• 'arl 
ıdcn bu J<,şam da ı- \'g·n ct'11 yeHnı rip bırak~ i:"Ldeıııcm .. Fakat, gitmeğe - Nevin, rrtık gitmcliy'm, değil ınJ gene> rdıım ka,!>bOldu. Olon-ohil knıpınını öniindc d'U'!'- haFlerinıde.ki inceligı, ilk cclkti~i da b:r -t~k~m aıniJle1 in hı ,'kı.sı 

kocamla... d-e mecburllm.. ~nını':.. N ıı. ayrıklar nm udlt- kumla ·la dıu. N(cli\ Necclı:t intl•"llıer. A})a.I' • w:tırapla.. 1 t l' 
i 

· ..ı an U· ıyıorc ·U. • altında bü..,,·ii·k bir dc<\•riıtn .nw ·r-

sl·ıavl b ... n

11 

dela:t.e bııklı Sonra Ell.nde k ... lwc fincanı ayab .. k~dı. Qenr kad•· e·' c ıc oynlyar~. ::tğn· ı ıt~r b· hç-cy geçt•.. tın .... cr·-.:ı- 1·ı,..t Q•,.......,.,..ı..11 ı...~k y · ·.J "' "' 
•;rn ....,,. d~·--rek'"'··. Gen'· kadın 

1 

oturdu"u koHu .. "a ct...r-. ...,. "'' rn g : 
1 ı lı&· ... ~ nı '"' · ~ .......... , ı.ru .. tr.mi ·bes daıkıkncian l<bZkı \Sl- melie ba,;l::tm

1

·stL. J&p-Olli'-·aıun . .:ı-
.... ..... ,,.~ ., ,.., vıs•u - Sen bilır.sin, Siia\:i.. Baş:.m öniınc e m . kun lu yu!tla biır ledi. Nec1ü iırvrın" gir-Or .rri!nmez ha.- londa "-'al 1 l' "'1l ".J 

- Pel, bu hi-lçl, """ ••• çlvon yÜ<Uy«ck' - Bana m&aade ""''"'·· ,.,ı., .... , gibi, gJdc'1 d ima '""" ,. . ~ , mz otu•-du .r. E:cni arıuzıına hcdd ul<>n Çin mü>., 

N 
· ded' b' d h G f:ıf b r .-::ı,; <lu,_·du. Muıalllanm heır kahvd" ·i.ıı1i g""t ..ı. • 

" •oyri«> Şaboo?. - <> •n. '• ' • o ne """'" ""' kodm Siinvlyc doc•ıı ylicO • idi. lludoklmnda tali> b · "'""" n • ~ ' ' .r~ · & gara llmı.m kil bi< d'-" le lt;r. V C ~ U Bt" 'l Ô • 
Genç k::ıdın hovarda bir Jestle, elini bulwuyoruz?. Şöyle sakıi.n. ve uzak dü. Eılini tuttu. Sü.a\~, sul elile Ne\'i- gfilllm e:mes, gözlerinde 11efü bir bay- halde ker.dı:s~r~ b~llk: 1-."C'n<lisinin etti. Fa.kat Mualla ydk. Necla, l'n ıkoruıımasım ba;:ıta • m..ı a 

h ... v:ıda salladl: bir köşede s~ıa.Uerce berabtlr ol:ı:ı.k... nin omzunu ya'knladı, kendısine doğru gmltk, ka!-mda ıczz~Ui h:ıtıralıw ta-sal\ vur ('\t1.ij'(ıncfon çoık kızdı .. salond'Ml çııkıp MuailHıyı. bu1acaık. olmak üz-e-ra. garp de' lP .er: 

~--~ ·~ nn~b~~~-~~N~~-\_'m_,~b-"-~-d~iğ~k_a_h_v~e_r_ı_~_a_n~m-l~y~a--~-ç~e~k-ti-~~~~~~-~---~ w~. ğını t~in ~~~u. D~a i~ ~cle~i~.Mua~~n,s~ gr~l~r;nın ~~~--U~----'~~~~~~~_:_~~---L~~~~~~~nuıu~ 



(Bu ,.azının m<>tiııleri A..adolu 
Ajansı büh~lerinden alınmııtır) 

Telhis eden: A. ŞEKIB 
. Rusyadan İngilt..-reye döneıl 
lrıgilıerc nın esh Moskova Sdiri 
Sit Staif.ord Crips mühlm btya. 
natta bulunmuştur. Elçi Ru~ batı
r iycllierıııin de gösterdikleri mu. 
vaffakıyHıeri aı;.atnı.ş \'IC şimal. 
de Mu11rnansk lımanı ile Sıvasto. 
polun bahnye tarafmd.an kurta., 
rılmış olauğuııa iiaret etm4tfr. 
Awan ric'aıti h.ıkkL1.ia &efir şun.o. 

· laıı söy«mı:ıtir; 
•-~Lalın, Moskıı.a önünde tu. 

tundukça bütün 1'ıuvvetlısri~ har. 
ibe sok.mamıya karar vtrmı.şti. 70 
bm suvarH>'k bir 1'ıu ;·V'l·t t.opıaımı§ 
ve Alıınanıa.rıın b.Ukıiln bir hale gel.. 
mt.sıru bekh•m!itır. Bu tmıuı.di 
an 6 Hkıkaoo"a.a gclm~tir. Stalin 
emirl..rım v rmış v~ hesabı do"ı'1 
Ç!kınıştır. Rus ordusunun ~-v~u. 
clu bugun 9 milyondur. husla: 
h~r~cya.n evvel A!aıanları milin. 
kün <ıldugu k&dar uzağa atma.ıt 
l•temOKt.c<.iirl.r. Almanlaruı ilk. 
br.ılıarda y<·ıııJen t.ıa~.-uza geçe. 
cekl<rıni ü.mıt ed Y<.rla.r. Fa·ka\ 
R.uslar gcLcc~ sonhaha; ve)'a kı. 
tın Nazilere son daırtıcyi indire. 
0-"'lLrıı.ı ünut tdiyorla.r. Stalin ve 
kcnchine gliV'ellı ~ fazla olan 
.Rus~ar.n Aı.nıarıyayı baştan başa 
-,:g.:ı' etımuk sııretııe tıımn mr zafer 
eld. etmek "")'tinde olduklarma 
!uç , ·phc yvktur. 

SENELİK GEMi ZAYİATI 
Vaşingt.onda, moclisin tali bir 

komısyon1<nda 9Öz alan balu'iye 
enrnmcnJ rei i demMir ki· 
. .',- Mutt fı1ıkrin •gemi. inşaat, 

sur ~tle artıyor. Sonkanunun bL. 
rır.cf'nb<.>ri 308 gomi tezgaha kon. 
~euş~ 170 g;'mi de;ı:::c inc!ir:tmi.s 

129 g.m:n!n dw V.~:llüm mııa. 
DloC·1ts• · · ' Y"'P· -nı:şı,r. Bu yıl 8 mü.. 
Y'O"l, gelt-<:C'k so•>c de 10 nııil 
Yonluk g .. r. , apılm . olac··kt " 
lr.gilizkr b:r ••nede 9 mtl~. ır. 
M .h · ı yon, 

.'·er ıse milyon taıı!ıp.: gem: 
z Yı ediyorlar 

UKRAYNA HALKINI İŞ 
Btru..!CiNE DAVE:r 

l '!ga l aPhndak, dcı.tu lQl>l'lllk la • 
>ı a Alman Jcom..,,ri ve De\•k>t 
Nazıırı Ro.:.eu~..:u-g ve rr~~y·na 
k"Orri.seııi Koch bütün lJik~ayna • 
nın gazetesi olmak üııere Vija • 
kura'da nıeışrodilen Dcıut.oohe 
Ukuni:e Zelturıg garetıısLnm ille 
soıyısına göndercf lklcri bir met. 
tuıpta mmlıik~n yenideon ıkurıul.. 
~:sı için Ukrııyna hal!kıını iış 'biır. 
Lg:ne dawt ebm;şlıürd.r. Rozen • 
berg hitabında şöyle .OOm.elef.e • 
dır: 

•Yeni idare, Ukrayna toprak • 
!arının 2'C'n€lıılikler.ni işelırııdc 
1>:n U!orayn:ı.hlardan emdk ıbia- • 
bg; bc!klcııncktedrr. Buna mukıa. 
b:'l yen! iıdarc e91<.l kartloımç ve 
l"Jikıcı oowr yerine !kurucu deoırir 
kur.mak içLn ellndcm geleni )·a. 

racnktı.r. Heor Ukraynaı!ının ça • 
ı~ması tmkdiır görecd< ve ımwro. 

fa tlandrrılacaıkıtır .• 
Kam'eer Kodh httaıbınd~. Uk. 

rayna ha1kını Bo!şl!\~'Udllct"n ikur. 
tardığı lıc:ln Atman. askerine ya. 
pılaıcak t.cşekk-.frrün fillen ve ça .. 
ll{ma ile beli.ıi, lmoai'nıi bteııııeL 
ted r. 

~ACASSAR BAÔAZINDA BİRR 
JAPON KAFİLESİNE HÜCUM 

Amer'lka Bahrİ.')-"9 Neza.retn.in 
b ~ tebllpıde Amerika mtıhrip • 
lerinln Macassar boğazında bir 
düşman kafnes'ne gece taıı.rnırru 
Yapttklarını bild~mıekted!r. Bir 
~apon gom'ııl hav~ ~lmuş 
·'·'·ncWi ·batıru.Jınış iiçüncü lbir ge. 
rnı k~ndi lıalmc te.ı!lrediltll·ği sı • 
tada yana yahmış buılunuymdıı. 
liu1anda tayare:en <le 8 Japon 
gcnıl!linıı 12 tam isaıbet ka.ydet • 
irrK erd r. Bımlal'Clan b!ıri de ooL 
rnı,,rr. Amet'ika:ıın Uaçnkale tay. 
~'il.r::leri 12 Ja.pon a~>easmın hü • 
cu.ır.una Ult'aııru.•sa da hiç zarar 
v711noedcn 5 J a~ır tayyaresi dü. 
şıı rınilş'kordir. 

SiYAM İNGİLTI:RE VE AME. 
RİKA YA HARP İLAN ETrt 

• Ba:ng.Kong'd:ın •hldirô!<ll~'ıııe 
g"re Siy :mı İngiltere ve B'ıı•le4iık 
Anıerlk~ hal'p ilan etmişti?. 
Docu CEPHESlNDE HAREKAT 

Rus ttol.ıii~ nde b:·ldiıı-:ldiğine gö. 
·~ Sovyetler, Alman hatları a,ra.. 
$ıt)da aoçhkflırrı 120 kHomet.rel:'k 
b gcıdikU1n batıva doğru taar • 
'Lı!a g{'Qmiışle.••el!r. sdvyet Heri 
naı·e:-e~: A>man ordusunun cha. 
Yr.t •hattı. olan Ukrayna. Len.in.. 

!:1"1'<! d"m:ryo>u .izerinde lr.ikişa:f 

Stafford Crippı'in mİİ• 
him b~yanatı - Se • 
nelik cemi zayiatı -
Senelik gemi zayiatı -
Ukrayna halkını it bir· 
liğine davet - Macaasar 
boiazmcl.. bir japon ka· 
filesine hücum - Si • 
yam lngiltere ve Ame • 
rikaya harp ilan etti -
Doiu cephesinde hare • 
kat - Uzakdoğu hare • 
kitı - Afrika harbi. 

-etımdlrted r. D!iyü'k Alıman oep. 
hesi ger'A:f.:rııde muvw ol.ıma3oö gi.. 
den ba-;l.ıca müdafa.a yolıu oklıuğu 
!kadar Dno, Nevcl, 0orıma, Vite.. 
lcsk ve Koraıton g-Jbi i<ıiıllt Ş('JM'. 
leriı»cn de geçmektıedi.r. Ruslırrın 
Aimanlardan geri allijklııırı çey. 
re 12 bin ddkımetrc muralbbaı.dıır. 
Bcrbıden gelıe :ı~lerdc Do. 
ne.; mı.ll'baık:ıısında da Ruslanın büı. 
yük ve yeni .kıu~leı'J.e hüıcuırn 
ctme'kte oldtilıtları aınLaışıhnalkta • 
d<r. 

UZAKDOÔU HAREKATI 

Tokyodan alı.nan babenlenie 
Male-qanm doğu byıatw:la bu • 
lıına.n Mcrııinli iışgal •&:Mmıiştri. 
Bumda u.mum1 taauuz ba.şlamış 
>ler: ha.reket.i dovam e1ımE!kteıcf.ır. 
Felamonk H:.nci;sta.nına ait Ta.ra. 
kan a.daısırun işgali tamamlan • 
miftir. 1 apon ~ıt'~ları Kcııdatıi ve 
Bıalıüc+kıııpırn'da ka.rıaıYa çikımışlazo. 
di r. Avı.tıbra·}ya yakın blr taaırrurıa 
~ı bazır<Lıınım<>l<tooı.r. AvustıraJ.. 
ya Ordu Nazırı M. For<l. ha.!lkıın 

de.t'hal ırr.ıı.ihai!'Ebcyc hııızırlanma.. 
smı ,-e sür'atle techmtmLn ta • 
mamlanmasmı eırırctımiştı!ır. Hü. 
kfımet Avustralyanın pEik ya:kın.. 
da bir taarruza .klld1Şl lro.}ıma&: 
mroburiY'l!tmoe ~ııalaocaığını san. 
m:ı.ktadır. 

AFRİKA HARBt 

MJwer kaı;ımaklarından aı:.ının 
haıbcrforo g<ire Af.rrlkıııda.ki Mcllı • 
ver ~aarroııu m11vdfakı,yetk ol • 
muış ve İngilli:leıden 143 hücum 
aornbası ve 80 top zııs:ıt veya taıh. 
r:ıp <.'Clıil:m"';ti:r. Bunbr .:çin.00 18 
tonl>ulk Amcr- kan ton.l.La.r. Ja va.r. 
dl!f. Bir m'..klar fngi'\e ıı::JkC1"i ""ir 
d~üşliir. 

Şekerden mamul 
maddelere bugtn 

Uat konuyor 
. _Fi~t MWaokabe Koın~yonu bugi..ic\ 
öıılcdcn •unra ınUhlın lıJ.r ;..ıtima ya
pııcaklır. 

Topleı•-t.da, f~ futler~n.It artına
aıından ronra ~eııcorcten mamui madde. 
!erin fi;;Ueri ÜZ1"rlnd<! yapılacak zam
lar t<"hit edilocekllr. Bu !Lbarla bu,
gOOlt·j 1-c.·tin~.:a şchrımi·ı:n t.anınnuş şe
ker!e.neclcd de davet edilan:k dlule
oc-c:eldcrd~. Ilfber a:d.junı.ı:n. güre 
m.\mul şe-kcrleıne !laUcri.ne yapd.a.cak 
z•mlı•m. yiude 20 - 30 ora:..ında ota.
cağı taluniıı edilm&:tedlr. 
Dl~ec taraftan :ıct<cre y;rpılan zam. 

!ardan oonra bir çok ı.: .. nseıedn elle
rinde buluııdard.uk1:u-ı ~e:k.c:~:loc i.çkı. 
beyaın:tnıe v~rmodi.~teri ve rna.11.arı 
ıaıklad»tJ.aC'ı müt.om{ldk)"f'n yapılan ilı~ 
barlar ve ara ~t;.rmalard::n a.nlnşılnuık
tadr, Kr.rrı.k:;yoo.ı blı~ ınkü iıwLmawda 
bu mallan n>reydana c;k;.ırnuı.k için ı;ls
tcrnli ve devan.ıh bir surette yapLlacak 
takibat içiırı Y'<"1l esıısl•r tc•bit ed1>
caktir. 

Emlointhıde 
( 1 inci ~tııfedcn Devam) 

kabu; ett!ılini ve bı:. h~u$ta gertftu\ 
bfıtun a!Aı "" edeva<ı bu hayırk 1f 
e•!J:r:nd,e bt.Llundurac1111 -u söylemlt ve 
aıt:ış~ırta kl\r.)ıl&nml6LoJr. 

Biıı "IEŞEKKf r. V Aı.İFESi 
l:.ı.:ı~cioo sonra L)r)ktrr Sali.aı Ahmet 

.... ~a!>tkan, SÖ4 alatmk; 
- J. • ka<in~!ar, 4'; lkOtlijr tıp ııa. 

:ya.t:nıu buyillc bır kı..ormnı R•sekl 
Haslt.ı.r.uinln do,iu-.n nlülOıl.il.ssıslığın
da geı;udakl.en son.ta sc.ssi7. 1 sadasıı 

v:ı.oıole>ind.eıı ayrılan bu i~nlık hl
cHnıir·e bl.r teşekkü.ı· bi!e edilmedi. Ba
nu i.çJrnde stı.l>yan blr 1ıran1n actGt 
gbl sak!:.dun bLr fır.-~ t ar"dltıı. Bugil.rı 
kc.."ldi!crinc tıp \'C' l::.L'-<ı.nlık namına 
mUl\!\"tlZ1 çD.ltŞma ·tl'.'~·nd;\f\ dotayı son• 
suz ır,rkkürü bir Jns..anlık borcu bi· 
lhrfm.'t demiş, oJkışıanmıştır. 

Kv•cl.lcak bu rnJs.tacel do,un1 ya
tak oda.~ul<ia her nk~a.n nöb~t.çi kal· 
maK "''"tiyle ıul L.ı" clarak iönüllü 
çal~:lr.akl.:ırını Tıp l eıkL:ltes:ı son Slffıf 
yu.rUu ta.kbelcrı l.::ungre Rjy~eli.ne 
blldlr~~lerdir. Ger.ç~rirrjzJır. bu iç
ten al~.ka.ları da merı.nı.m.iyetle kabul 
olun"111tŞtur. 

'Mı\DALYl:LElt 

Bur.aaa •cmra diler dl!eklere ::eçil. 
miş vi• EmlnönU Ka:-::ı.sının Küçül..t>a
tar r.ahlyesinde b11' süt C:i:i.lnlası açıl

m<11ı, Çocuk Esirg~me Kı.ıruıuunuıı 

vil:"'ryct, kaza ve nJh!y~ idare hey'et.. 
lerlndc fnelıyet gö<tcrenlere birer lt
t1har ve taltif m:'\.1.:lly~~ verilme&i ve 

ı.hlerlnin n.-olunmıuı kabul oluıı
ıııuftur. 

Bil!ı.h~re yapılan idare Hey'eti ~eçı.. 
m!ndo Bayan Aliye Yuceyavuz, B:ı,y 

Cemal Ere~ Yu.;u! Ziya Apça, Dok-tor 
İhS3n Saır.i Hliseyin l{Ü..,"llÜ, Kara Ha.. 
s~ iı.tıt,ap olunn\iJJ1-!"dır. 

Libya'da son 
harp vaziyeti 

Londra, 26 (A.A) - <B.B.C.> Llh. 
yada AoteUAtın Cenup ve Cenubu 
Şarldslnde 2500 kilometre mıJrabba1* 
&Qıiş bir sa'lıa. d:.ıhiUnô'C devam eden 
çarp,.malar hal.A b11lamk bir manıa
ra g&teriyot. 

AntelI.\l, ~odal>•UDmı 60 ı.;ıom<."lre 
Şimali Ş.rkLic.<lcıfü. S.t:.nnu civarıo.. 
da dı.işttao tatılı:lan. dağıtıdmıt ve m 
az be; diio-man tır.•kl tahrip edilm"ııl;,,. 

Sirenai•·te Mih• 
verin zaferi 

IBerlin 26 (A.A.) - Mihver 
aruvvel1er'irı'ın S!nmaılk\le kar • 
şilik taarruzla elde etıilkJ:r • .d par. 
1ak :za.fer lor ııaz,et el erde bfry•ü!ı: 
ha.rilteı'Joe baış ~ cşgal !!1ımld.t. 

tedir. 
Alman • İtalyan zaıforii:rı.1n 1n • 

gll:z efkıarı umıuni,yesi:ne hakılki 
bior dacl>e te:ıkıi:l ettı:ığ.i ve Londı>a 
ba.sımn>n bile bu~ mevn. 
lekele nllıSll <rııalı e:.mdk dıcabetti. 
ğinde müteredci:.t old~ lk:aydc>. 
'11.ıımnıaik'tıaıdıır. 

PANAI': ERiKAN 
KONFERANSI 

MİHVERLE 
münasebetler 
KESİLDİ 

---·---
Bu hususta. bir ka
rarnan1e imzalandı 
Montcvid~o, 26 (A.A.) - Ofl: 

Jlfihverle olan müna~eb~tlerin ke. 
silmesi karanıamt.slni Un.zaladı.k. 
tan sonra, Reis Baldomir şöyle d"' 
miştir: 

HakikaUe mıılıarc!ıc halinde ve 
boınbardınıaıı baskınları tdılike. 
•i i~ind•) iz. Jllihvtr tebaaları 
nıeb1leket kanunlarının hiikünı.. 
l<rine riayet edcrl<n< k<ndilerL. 
ne teminat vrrilrcelı: ve temerküz 
itttmpları kurulmı)·acııktır. 

--<>---

Mihverciler Berezil
zi!yadan çıkarılıyor 

N-evyotık 25 (A.A.) - Ofi: 
R'ô.M-J aoolro .r aıi>"ÇSUnııın l>tl. 

a ird.it,>i.ne göre, Breıı ;ya hOO<u • 
,moN, daha şimdixienı, miliver dliıp. 
+cımatkırıını hıxlıtt haor)o ne çılko.-r. 
rr.ıak iıçiın tuı."biricr aı\ır..oştı.r. Bun. 
ıa:r, Mı.mver dıc.-vıleU~·rıi '°'eııdmm 
Br..ııı;tya d plOilbiltlıa:n POl>tElküz'e 
veya A.ssorlara gel.inci'Ye bııdar 
Asar ııadlarmda tevıkılf eclUeoe1c. 
'!e-rdi~. 

Brezilya - Portekiz 
anlaşması 

Podo, 26 (A.A.) - Bı:ezllya ile 
Portd<"' a.rıwnda brr tic<ııret anlaş
masının esaısl<ı.rınt ku:rınağa memur 
Brezilya hcydl, bugün Lizl>ooa mfrte.. 
vecclh<!n h8'retr.eı etm~t.ır. 

Orta Akdenizde 
< ı lncl Sahif PcJen Devam l 

bir zırhlı, kruvazörler .... torpido 
muhriplcri bullllllllaktn idi. Tay. 
yat(miı İngiliz bombardıman ,.., 
torpil tayyarderi gelincire kadar 
bfileniıt izhıi takip etmiştir. 

Kafileye karşı yapılan taarru:ı: 
öğleden sonra başlamış vç g<ceye 
kadar devam etmiştir. Karanlık 
yüzünden wrrua neticesi tama. 
mile tesbit •dilcmeıın4se ele lıoın. 
bardıman ve pike ruyyarc-lerinıls 
1200 metre lrti(udan saldımuşl:ır 
ve pek kısa bir ylilcsckllktcn tam 
endahtlarını yapmışlardır. Büyük 
yolcu gemisine isabet olmuş ve 
genıi vahiın sure tt-e hasarn uğra. 
mıştır, Zırhlıya iki tam isabet ol. 
mnştur, Krnv:ızörl<rden birine 
de bombalar dü~miiştiir. Gemiler. 
de çıkan yangınlar gece kolayca 
giirükbilıniştir. 

Ertesi sabah keşif tayyareleri. 
miz kafileyi Trablus sularıoda 
bulmuşlar, fakat büyük yolcu ge. 
misinin izine tesadiif edememiş.. 
indir. Katile bu defa büyük güç. 
lüklerle yol alabilmekte idi, 

Bir Profesörün uğ
radığı kaza 

Ünived:;tc Edob;yat Fakültesi pro~ 
fe,örlednden 111. Afuec·t Beyoghmda 
Empecy•l otelillQekt od•Sln<la y~t.ar. 
ken diğer bir odada bir garson sa~tıoe 
bir müttertnfn tecaviiz:llne uı;:ramı.ş ve 
profesörWı camlı kapr.11ını kırarak \çe. 
r\yc kacmıttJll". Profesör ne olduğur.u 
.ı.nlamA.k için yatajın<lan Cııırla~- a~ 

yaiı yaralarım~ır. 

-Hindistanda 
lalzlige hazır
lığı başladı! 

Evveli Kalküta 
şehri boşaltıhyor 

V!ıjı 26 (A.A.) - H'lllCi:ıstan • 
d:ı. Katlcütadıa'I\ a'<ıınan. hııb<.T • 
lıere göre 16 illıkanundııın 20 
eorıkoi.nuı:ı.a kadar şWerııciın.C're 
600,000 ~ Ş<tıri !'ericetııriştiır. 
ŞfilıC'ndfer Mar~si günde 100,000 
~rıı:.n taJıJiyew i9'n tQdo.nıer 
ıitt.ıha.z etımiştıir. 

5 Japon ge
misi batırıldı 
Vaşington, Z6 (A-A.) - Bahd. 

ye N~zareti bildiriyor: 
Birkşik Amerikanın Asya filo

nına -ruıup bir kruvuörte bir 
torpido muhribi Uzak Şarkta düş. 
manın yeniden bq deniz taşıtını 
muha:kkak olarak birini do muh. 
km<I olarak 1'faakaS3ar boğazın. 
da batırmışlardır. Gemilerimize 
hiçbir zarar rt.Imeıni~tir. Diğer 
kasimlerde kayda d<i'fr bir biidi. 
se olmaınıştır. 

Bir Japon gazete
sinin tefsiratı 

Toıkyo 26 (A.A.) - D. N. B.: 
Avusbııa1·ya ş''lnl:.!.ır.ıde yenl Bri. 

tanya ve yen: İrii!Bla ~ 
Jaıpon a.;ıkerleı>crin çııkıanlaşını 
\'efsir oden Yaınmn gaıze\'csi., Ja.. 
ponyaının Avust-ra >yay·a ~ı ~ 
r.anca dı.ıygula'I' bcslıcımoo:~ 
fa:1.<.a~ B!rkş'fk Ameııikıaya üs1er 
terk, d...,n hüklımet iıdaırcci.:1 .ıbuı 
\'lC Japon duırumuınu güı;lcşt re.n 
:ı:ımıım:ı:l:ırlara kar.şı hare·kcte geç. 
t'ğ:•ni ya7l!Tlıı!kltadıu:. 

BJrleş'ık Amedka.n:n A \'US!:rot. 

yaya yırrdmı eddıi.loo.ft< dur.\llm. 
da olnıa<lığ:ru kay>dcdıen Ja:pon 
gazııtci, A\1uıslraly,.\ı.Wııı Ja • 
ponyc.ın1n su.nuni n~-aıksat:~nı an.. 
lıııd•!(arı ı:.ıcı.:ı:nıe, m(;,,'tak>:ıl lir 
A,·ustul~·ay• dalıma h"mayeye 
har!ır bulil'nd!Jb"uınu teyrt t!llmdt • 
b' d.r. 

abau~'a çıkarılan 
.Japon lranetıerı 
Melbourne, 26 (A.A.) - Hııdıiye 

Nazaı. ?ıt. Ford, 12 fı.!lt.ttcn bcrt, Ra ... 
baul Bıılısmda da~iık çcvre<le yapı· 

lan mılıorcl>ek!re o"t olıır.:k hiç b!r 
hab<'r gelmedlğ nl ~ö,.ıcmtıtir. Bu 
çe\<reye malzcmelerl1le blclil<te çıka
rılı>n jopoıı kuvvctlerı 10 bin k~i talı
mi,ı cdllmckledlr. 

Taylandldar neye 
harp irin etmişler? 

Va ington, l!G (A.A.) - Tay. 
landlıların, Japl>nlarclan gördük. 
lttl büyük tazyik üzerine mütt<'. 
f""1ere harp imn ctıikkri ınütaJc.a 
e.dilıucktedir, 

Fredrik'in ölümü
nün yddönümü 
Bulin, ZG (A.A.) - Büyük Fre. 

dcrik'in 230 nncu yıldönümü Nas. 
yona! Sosyalist Partisi ttşekküL 

lerinln tam mtl~ırhcretl ile bütün 
mmıkkette büyük törcınkrle tcs. 
ld •dilmiştir. __ .,,_. 

iki kişi kömürden 
zehirlendi 

Beyoğlunda Kftrkçüb~nda otu. 
ran Osmanla Fatih Ahmcdiye ıruı. 
halleslnd<' oturan Gayyibe odala. 
nnda yalı:blolan kömilrden z•hir. 
le.ndiklerlnden hastaneye kaldı. 
rılmışlardır. 

10 kuruşa bir 
bard k Çay 

satan kahveci! 
Dükkanı bir hafta 

kapatllacak 
Beş!kt•;\a Halil •m1nd<,> bir kahı·e

cl bir bard"k çayın fiat'nl 1-0 kııruı;a 
çııkaırd~ından 23 lll·a ağır para ~ası ... 
na. 01.ahkürn Cıdi.lmi.,;tir, Kah.\•chanesi 
de 7 ,gün kapalıh:ıclıkt11r. 

CEZALANAN lltuUTEKİRLER 

Ş~lide. baJQka! Memduhta Koçooun. 
.ı;adeyağ~ satmakt~ 1!nUca (;tl.ikicı·ı 
için )·i.rn11 b~eı.· lira. ağtr p<ira t't'Zast 

ödcnıelerine ve dilicl<iinlll'rlmn yedi 
glin l<apatılmıuırıa l<arar \-erilwiştir, 

&.kıı'köı·de tıJ'.dcal Hıruto, m<'rcim<ılı: 
satma.klan lıntina gösterdi.Ki lçin, yk
n\l b~ hra ağ'o.r para ceza5oı Odlye-cek
üı:. Il~,k~nı da vedi ~uq. kapalı ka!a .. 
cK~Lt. 

Muh·a:rlığın ih· !Kibrit inhisarı Mü· 
yası lstan bul . d .. .. .. . . 
içinbirincidere· ı urunun ızaha 1 
c ede lazımdır.. ~ü~:::.e~;~~:uy:~: ~::ı·~::~ ! :1i:::'.1a:~ıemu:::in::rcı;ti:~ 

(13. ,un~o'.c1en ·.:,.-.•ml ~ın bayilere mür1>caat ettikleri ve il madde fiatlrınııt yükselmiş oL 
larak ~arabilir ve >ine bu işler. fıatlaruı ) iik&dın••i endıştsi ile masından kibrit fiat!arına zam 
ık halka bir merci olabileceği gL. bu miıracaatlerin gittikçe arttığı 1 yapmak sa.Llbiyetlni haiz değildir, 
bi hükumete karşı da mahalleli &örülmc.lı:l<diı-. l'tlukavelemizde zammı istilzam 
adına bir muhatap rolü dtruht<! Bu sabah kendi>ik görü,,tüğüınii~ Ed~c"k herhangi diğ<r bir madde 
etmiş olacaktır. Bu tedbir ayni Kıbrit lnhısarı IHiidurü IJay ilam. de mevcut değildir. Bu itibarla fi. 
zamanda ve ayrıca idari, sos)·al eli bize şu izahatta bulunmuştur: atların artacağı haldcındaki lıa. 
faydalarından başka hükümetiu •- Yurdnn muhtelif bölgele. b<rler de kat'iy~u asılsızdır. Bu 
cebinckn hiçbir şey çtkma<ksmn rinden aldığunız telgrafla da is.. şayiaları bazı vurguncuların um,. 
,,e fakat ınaballdini.ıı biru feda. tanbuldan sonra buralarda da faz. mun ıne.n.faati aleyhine olarırk çı. 
karlığı ile bu değerdeki birçok la kibrit istiy•nluin atltıCı mii. kardıkları ve kibrit istif etmek 
vatanda§Jn da İstanbul mahalle. şahedo olunuyor. Halbuki balkın için faali)·ctc geçtikl<ri muiıak. 
le:ı:i s'\)'ısında iş bulmasını temin bu y<.rsiz telaş 'e tch~lıikiine hiç. kal;.tır. 
edebilecek büyük bir fayda ve bir sebep yoktur. Yalru.z ş<lıri. T f h" ıı.r d 
hizmet olabilir. mizdc değil, ıncınloket.W her tara.. UZ n ısarı n.Ü ÜrÜ 

ETEM iZZET BE.NiCE fı için asgari olarak. hmizdc 6. s ne diyor ? 

lapoayanın emelleri 
(2 inci S:ıh:todm D""am) 

AVU5waJiya BD. lanya İmp;ıra\'or -
ı~ ai1'esi ;çindc t:mı .ist:ı:J:al':ııe 
sah p olan b..r Dom ıı:yonıd.ur. A. 
.ınerika 1946 ren . ~e Fcl:ı;in • 
!ere istiJ<lfü vermerr vad<'lım :.-. 
Gerçi 811"1'1':.ı:.zı,,;n iıst;..m:ı.r poh • 
tilkalan sona. ~rm ş d~·ğildior. Fa. 
k.at bu ool:o~:ıka .alaılıi.ldJI:"-""' ge. 
lişen ve huoooo olmı.y an biır ka;. 
p.tal:stE'ğın neııc<s• idi, yalnız 
Uzak<loğu milletleri değil, g:ı.rbi 
Ayrupa ve A'ltllCrikarm k<ndi sı. 
nırlan ~ç1nc!<! birçdk inısan lkfrt • 
ı,.ıerr de .bu sk>tc.min kuııi:ıanı d!. 
muı;laroı. KaıpitalistJ>.ık, 1914 bar. 
'b! nelen sonca bu mmıJcketleııdc 
lJ!r ist'hale gcçinnektctllr. Ve 
lcPnd maınleketleri.ııdeJri bu >k • 
tıs:ııli dcvrlmin Uza'k>doğudaki 
sömiırg cmği <le )ııtmuşat.ma,kta 
o:cltığuna ~ü.;ılıe ~-o:ttur. İ~kr bu 
sımr üzcr;,,-d~ yü·riiıı•lren, b: r za. 
ıma.., ;ar U Z31ırl mun bı.rtulusu 
mircadekci·nde büyü.k h ıwıetler. 
de bıılun.a.cağı zaıııncdılcn Ja.pon_ 
ya, yiıt!> •lrurtarıcı• ro~ÜOO<' or • 
towı> atıldı; fak•' lı<J!<b1te yap. 
mak istcdğ!i, sömürgodiğ n <'n 
kötü sı-klinı ihya clmelkt~n iba. 
rettir.· Eğer ]1?p0rıya, Uzdl:ıdoi(u 
m' llrtler:nin k.uı tu!l~~u ·· .. " nhi -
kadar o•soı;-rlı. bu ro!goıın en 
biiyi.i!k devlet.: oLan çu-,l t>t lihı 
allına almı, .ı l'C',cbbü,; et"Tle"ldi. 
J;rponlar tanfından I:ı~erck .-c
fah adı verilen :;•;tcın n taHıi -
lr.atta -ıc olduJ\u, ManÇ'Ury:.dz•ki 
on Sfll('}tk idarl"ler·nd<:'ı~ ı1ri~ı~ .. 

mı;;tı•r. Böyle b'r t.kıb~:·; ıığra • 
m3m~ k l.ç:ro ·r ki Çın daha s:ı.rı
larao~< dört bı.ıc;uık scnedenberı mü. 
cıxk!e<le dc•wım el:mı€'lclE<lir. U. 
zakdoğu m!lleMcrir.i.•ı en büy ıiğıi. 
fstikl~i.li t•i korum.lk :çir ker.dı..1 l. 

rHe .r.ücaıic.i<:ye g:l"'"'lll1·'ş 'krn, Ja. 
pcı.n.lann lruıitar!c.lı:C::ın bal:~cl
rneleri gi~lünçtür 

lhtiyaçtaçtan fazla 
mal biriktirenler 

(Birinci sa.l.ıifed<n dernm) 
Haklarında ihbar vaki olan ve 

şüplıdtoilen kiınscltTin "lerl, 
anbar ve ma~nzaları, çatı katları, 
kiler ve lıodnrumları l\lilli Ko
runına Kıınuııuna istinaden aran. 
ınakta ve bulunan fazla mallar 
müsadere eoılilmektedir. 

5000 KUTU KİBRİT SAKLA1ıflŞ! 

Ankara, 2G (Tckfonla) - Şeb. 
rinıizd• eviHde beş bin paket ki'b.. 
rit saklıyan biri yakalanmış, lldll. 

yeye vullmlştir. Diier taraftan 
bugilnl•Nle Büyük lltillt ı tecli. 
söııde müzakere «lilecdr ol•n llliL 
ll KorunuWl Kanununun yrni şek. 
!inde gerek tüccar, gerek hususi 

şahıslar tarafıtıdan istifçilik ya. 

ptlmasını meneden z:; incl madde. 

si bu gibi hallere cılr'et ve kşeb. 
büs edenlerin ZSOO liraya kadar 
para cezası ile 3 seneye kııclar ha.. 
pis cezasına mnlıkiım cdilnıcsini 

iıııirdir. Bugüııkii l!lu>'ta i>tif_ 

çilik hakkında çıl..an bir ;raııda 
şöyle denilmektedir: 

•Harbin doğurduğu zorlukları 

önl<nı~yi hepimiz birleşik bir da. 

va olarak kabul etti;limi~ gün re.. 
bimi,dıki paranın daha çolı: kıy. 

ntetlrnctiğini, i.htil·n<:lartmızın da. 

ha kola) lıkla önlendiğini giirece. 

ğiz. H>rsızlık, "ğer bugiin hqıiıni. 

sin ayıplodığı su~ i~e i>tifçilik on. 
dan daha ağır, daha korku~ bir 

suçtur. Çünkii neticeleri lı•m mil. 
Jete, hem de istifçiııin ta kmılisi. 
ne tesir tıkr. 
•Haklarımızda sıla d1'ubm. Btt 

vatandaş olarak \·azifeleciıni:Un 

ağır nı.,..'ııliy<tlerUıi idrak ede • 
Ilın,,. 

aylık ihtiyaca yetecclı: kadar kib
rit ve yine 1 _ 2 senelik ilrtiya..:a 
yetcce}< kadar da kibrit imaline 

yarıyan iptidai madde bulunmnl<. 
tadır. Fabrika eskisi gi·bi normal 

surette faaliyetino devam <tın•k. 
tedir. Binatnale)·h hlrha~i bir 

kibrit sıkıntısı kat'iytn mevzuu. 
bahis değildir. Fiatlara geliuce; 
maliım olduğu üzere kibrit fiaL 
ları için elimizde hüktlmef<le ad<. 

Harp vaziyeti 
(1 ~ Si.i.hl!~dcı nc·•t:n) 

Jdhor a.raz'<s:ne gık'<K1er '"" gilttilk. 
çe S" nga.pı.rra yaklôı'jtyorlar. 

Pasllf.-t'd~ asıl dJY.kaıtc değer 
Japon hareh'lıi H.ılarıda Hindis. 
taruna aıt eda.!ara tevdh eiilttn:ş 
lbu'umuy.:u-. Japonlar Holanda Hin. 
d'ıs~a,,ını iı9!:1.i e'.mJklc .şu fay • 
daları tem n ed< e<klıe.-... L ·: 

l - Borneo'da petrol kıJ}m.ıt!"-
1arır.daın ~~tl'r!<lc, 

2 - Cenubi pas Cik'de mütr.eOk 
deni'Z )Ollarl:)ı 'kt'Stlle!k, 

3 - Hınt cieniz:nc çılcır.<ık !im. 
kiını. 

Singapur ve Holaııda Ilinılk;ta
nına yap.lan başlıca ikı taarruz, 
bu müna~c·\x; tle bıı.iJirini tamam.. 
lama:kladır. J aponL:u· ~i.md~ hal. 
de Bocneo ,.e ::;.,.1c b rxialarırıa 

y:ay1~111.rya ~aı <'orlar. B.,1rr.ı...u'da 

Sara v aık ile Boın<:u ai' asındalki 

DiğLı· tarai(aıı tuz v3.ziyc ti hak-
i. uda İnhisarlar İdar•~indoo yap. 
tığınuz tahkikatta lstanbulun u. 
zun bir miMldct i<;in tuz iht'}acı. 
nın temin ~dildiği, nakliye ıılıç. 
li;kle ri de dahil olmak üurl" biç. 
bir suretle tuz darhgının ıru."\""Zlllt ... 

bahis olmadığı anla~tlm: tır. İs. 
laııbulda şi.ındidcn 5 ayhk ihtiya. 
ca Y"t.,.,rk drre.:ede stok mc\'. 
cuttur. 

Avust~ alyada 
(1 .ncl 5::ı;ı , .. n · >t.\'<lnı) 

dı.klaırmı b;ı'd'.rm:Ştı:ır. nuııı:!M"ın 
toıpla.:.m.oısı işi di.irt '1:-f .dl lJ:L .... 
cc'ktık. Kadınlar KL:.harc top:a. 
nacaı!-t1~.rott. 

Da·ıı · }~ Nazırı ha."P ı<ıall:ı.ııf'Sı 
toplantısına .iştirak e~. Na. 
zır. bütün Avustrarıa a:,,-i.ırı 
ışık.l·nn:n t· ı.Tcn - ~"!'Ü' e. 
s: planla•ını ıloır.:.l ıom 'ii hulun 
maktadır. __ .., __ 

14 kuru a 6mlr 
satas 2 llimtırcO 

tev il oıu:ıaf u 
Y eıdlkulcıd-e lkı<>r.ıürcü İ1ya, Aıl<:. 

sarny<la kömiircü Hasa.n 14 l<u.ruşa 
'kömür sa11~larmdan asl'iye 2 inci 
ceza mahkemcs ne VIErilınis!oer ve 
te'\'k.if o'unmuşht<lır. · 

hudut üzerinde Holanda k..t'aları. Hariciye Vekaletine memur 
nın mukavrmtt.ile ıqı.r rlajmışlar. alınmak için bir İmtihan açddı 
dır. Bız.ırıı görüşüm!lz göre, Ge. Hal'X:ıye V~let:lnin merkeı; 
neral Vavcl'ın bu adaları da ftcia ~k·ıaıma. 13 üncü dc'!\.'Ceden 
"'tmoo;, beklcıııın:c•z. Böyle bır 'JCY münhal idari m""11uı<Lara 30 ya. 
1'1ursa, bu, hatadan <lol;.yı d.ğ·ıl, ş:nı tec:n·üz elmıo:ın :ş tx:ş mtUUU' 

o bölgede ş.nıdıy kadar harp için alınmak Ü1JC'ro bir müısaıbo:ııka iım. 
tıiçb.r tuızU"l>k yap.lmamı.ş oldu. tiharu aç~ıır. 
ğundan dolayı vuku:bulaca:ktır. Bu Xlari mcım.ur.;ı:Col:;,ra VEllta. 

Bilhas.a Japonların petrolden !ette moolck mrr.fıına ııcx:ım:ıct·me 
i.sWade ctmcleı ~ haube dayan. kanuni •:rnıkan yok'\ ur. 
mak ·bakr.nından ma.hııur~udur. Ja. :Müısaba.'lm :.mtıharu 9/2/1942 
pon sanayiinı..? vurulacak -tn bü. paıza't"lf:-si günü saat 10 da Hari • 
yük darlı , llornco'd~i pttrolden ci!ye Velaüeıtnde yapüac:ııl<tır. 

mıclırum etmektir. J--------------
Holanda Hındi,;-lanu:da Japon. 

lar, Yeni Gine adas:na da hava 
hü<.-umları yapıyorlar. Bu adayı 
da istilıi. maksadı!" asker çıkar. 
ımıya .başlam!i bulunuyorlar. Ge. 
mral Vavel'in Soma-tra, Cava'da 
müdafaa lcdbirleri a!.ını.l olması 
kabul cdik-biliı. 

-----
Sovyet Tebliği 

(1 ine! Sahlfed"n Devam) 

Jbölgesıne duı:ru Ilcc!CJm(k\atlır • 
k:r. Bu bölgede en mulüm şctıir 
olan '"" dern':ryolıma ~ bu • 
looan Maatovo ~ri Rımlaı:3ı e. 
l ndcd·>r. Diğ~ cepheler.de hii • 
Cdll'lar ırn ız iırıli1:ııaf etmdı.'tedi.r. 
24 sonkiinıınd:ı S0vyel taıyyaı:e • 
reri dli\;man>n 39 teyyantımlı ta& 
rlp etmiljl&d!r. Sovyetler 11 ı.,-. 

yare ka~~ebmJşbmlıir. 
KOO:~f 26 (A.A.) - Len.in • 

grocPda Sovyet taa~ruıru aıyııl şR 
detlıc devam ed1ı;·or. P:rntik sahaı. 
sı.n.da, Aliroonla r, şclvi:ı muh& • 
s.a:rzsım tcckı:<tmek mcctıuıciJye • 
t!mc kalacaklardı'l'. 

Bu sabahki yangın 

Fatih Knası Tapu Sicil Mulıa. 
fu:lıiuı<laa: 

Eciırnekapıda Hacı Afuhtttin ma.haL 
le; ltıin SuJllkı.ıle caddeliode e•ı 14_ 
16 No. lu ıayci merf:s,ulüın laman11. 
ToJvri ve PNı#kuva oaınl.arı.na olup 
inLJketail k&nwu.aıuın rı~riıuden "Cvvcl 
\"Ofatlar: hasetıiyle m·hiüliy>!i ta. 
lıakklJk elmeo! h:J.!·et.,yie bllmilz>ye
cle 360 lira !>ede! nıuk•biliode İsmail 
HaydJr \·e HClseyin nsnılarma teflizt 
Evkol Mildllriüğooün 933/5171 No, lıı 
teffi.z iboıilıaber.,.le bildiri.lml;ı İS1> dıe 
m~6r emlak kaydında vo bacı.. ha· 
uoııinde ,.aıı:ı. 1532 rakamı olup ;ya.. 
p11an bllıtilo aram& ve ıubesqle J'•P>r 
lan mııtıab<ırede bu No. hı haciz batc,. 
.kında bir sarahat ve malilmat elde e· 
dlleı-..ithr. Mealr.Ur pyrl menkul 
ve ıeretse bu No. ile aaıca.ı olanl:
nn tarihi ll1ndaııı ıtlbxen bir ~ ZM'" 
tında Sultatılımet Tapu Oaiceı;illde Fa. 
t'1 T•1JU Sicil Mubafızlıi;llld\ münc> 
ati, eıta1 lı*.dlrde ıue>ıldir No. lu i!;ar&o 
ti kJl4ıınlacab i!aa olunur. 

ŞARK 
Sinemaaında 

OLGA 
TCHEHCOV A 

ANGELİKA 
(GÜNAHSIZ KADIN) 
f"ılminde ftvkalidedir. 
Heyecanlı bir dram 

Bu sahalı Şehzad'<~ında 59 · 
nun:aralı Abdullı.ha aı:t .meyfıa.. 
neını ıç kıt;mında y~~ın çilımıış, 
.itfa;yc !:.rafından OOıırlürU.lmüş.. 

tüı. Yat14:ının, ~ce atı.lıan ~an" 
!ardan çııkmı, olması rnuhtEımcl-

d!r~-. __ ...:.::==r:: 
60 Kuruşa Tabldot: 4 Kab Yemek ve Ekmek 
18 Kuruşa BiRA büyük duble, bol meze ile 

Bu lleuıluiclar. Beyojlu A.smalıınesclt Yeni Lehon kıı.r,aındR. ookalc i<;lnde 

" 
TUNA SALONUNDADIR BlR TECRÜBE EDtNtz. 



... - SON l t.LGRAF- ~t> Z·..d'KANUNltc 

fngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

OKO HA M A 
---------------------------- No.90 

TürkçPye çevil"en: 1SKENDER F. SER'n:ı.ı.1 

Hartson; bir gece barlarda şüphelendiği İspan
yol casusunu sarhoş ederek Üzerini aramıştı 

ro:n-s&n, Nt!vyurk.ıa lngHizleı in mıeş
hıır ca-.•.-tı ol n b~r tk<l.(1aıQJ:nı hatr
Jo<lı: 

- l\11..ı~ıw li~ırkiun d~l çoık vkki içer 
an1'n1.a. diınyan.m emı :ceki vt! beoerilcli 
adamıd1r. 

- Cebinde k-aç bin ~ılillg veya sıteı·_ 
Un~ t şryor? 

O yanında f.,.z · .ıer& taışıroıll.z. 

F &ı.t c ı:ırıır:da ıa.:ıma elli bin ster
ling kl)'!lJ .tıı:de bıır ~-ek vardır. Ne-
1-eyıc ~idmse, bu ç K ı>ara çelrer 

- Cebinrl<t.: <laımJ. e' bin sterling 
ta~ıyan h<.ıı k~ ı~ki \ ~('{)rikl i o13ıbi
lh'. Ben bu kadar ,çı<.i hıış.künler.in.in 
n1~rf!';tıketiı1~ J'azıla. Ial'~:.ı.~wrl t.lokunıa.

cağmı S<ıı.rncyoı·wn. 

- Ne ctiıyorsı.m, Yokohru»a! Mister 
Hartson\ıı: N'evyv ·ktakı nuvatfaki
y<Alerirü :.ayrr..akkı; bJtil't;mem. Ge11Çi 
bu muvr.ffa·kiyct! rhı b:.r çoğu Am:.:. 
riıkalılar Wt.yhin-cdı~· ·n.:ma ... O ı\·1:e
rikada yabancı miUetler h~ı.na ç&• 
1ışan ~susları da kovaladıığı h;indir 
ki, Amerika hükumeti onu her hare.. 
k.etini b~ görüyor vı• m ısan1aha ;J~ 

.ka.rşıLyor. 

- M>f'sıel~. şu !rıı.:. ,•atfak:.i'Yet deducl .. 
ınE §ey!er<len bh·i,11 ~öyliyebilir misiı
D)z? 

To11>sor. terıcddUtsüı. :lnlainuy.a bae,.. 
l&dı: 

-Geçmiş "' olmll!i :ıeylerin söyı...,.. 
mcsi.rıde hiç bi4' ma:hzur yoktur. Mis
ter lfartson bir g-e-cc bJ.I·la.ırda ~üplıe
lendiğ·! bil İspanyol artistini iy!.oe oa4". 
hoş ederek ~tüııU ı-an1ış ... Ve Inr
gilnler al-eyhiDde gizli bir vaızife He 
<;~ıl.)hğa'ı.ı gösteran \'~sik~ıola .. bu1muŞ. 
Bunları Lori'draya gOnderdi, oın bin 
dolar ikram ye aldı 

Güln:ıem<>k için kendimi zer tuı..
yordum. 

- Başka? Diye soırdum. O devam 
e1t . 

- Mühim batlahk mecmu<ılardan 
b nrfe meşhur bir seyy,\h ınlzasile u
lun bLr makale neşl'etti. Bu maka!.e
s Jide japoniarm külliyetli m.iktaı·da 
altın topJ.:ım1ya ba~ladı.klaruıı ya2dl. 
P~ a bor~'1:::.ı oll'un bir yazısiyJıe altüst 
oldu. HükUmeıt altm toplamıya mec.
buı kalmi~tı. Or..un ka·len1inde ve ze ... 
kfı. :ııd;:ı muci:z.e:eı- ya.rat.<ln bir kuıcıret 
va-rrl.ır, Yokohama! 

_ Peki amma, bu ydık:lan111, az 
çok: ontrlitacı olaırı herkes yapabilir. 
:Mı.ter Her\son madem ki in&iııteTe 
hük<ımetı 1-abma dafma cebinde elli 
bjYJ. sterlin taşıyan bir casustur ... Ke.n 
d; saiı'1!!mda n;ı gibi işler görmüştür? 
Bana onlardan bah.setmedi.n? Hele ıu 
ikitnci h<id.isey.e her memleket borsa
cılaırı ar:ıııında sık sık rastlanır. 

- Ya. casus deyince, sen ne sanı
vo.rsun ... Nasıl düşünüyorsun, Yoko.. 
hama? Sence btr casus mesel~ Cura.. 
l\ur:Ci!iiniıı -evrak çantasınL mı çatsın? 
Bun. ı mtt görmek !sttyorsun?. 

- Öyley~. lın a§a~ı böyle bir Y""' 
1·arhğliflı göı·uıek isterim .. 

'l'omson kahkahayla güldu · 

- Adı evgil.iun1 5'ııı kad;nıın! Böy
le şeyler<' aklın ermez. Me6el:l, (Be.. 

vaz Saray) a gl..rece-k bi.r c86us henüıı 
yerr yiR:ünde &ın<\sından doğmamıştır. 

N"-erde kaldı kJ, Vilson gibi her zaınen 
·JyJntk brr adamın evrak r;;aukoGmı 

talmak' 
Bm de gü.lm.ıyc eı:bu oldum. 

Vıc gUlı..ıı.-;;e eit yc-rı.>-e-k yerkenı bu 
t.ehllı.kli b~hı-oi CleğiştJ.rnııiye ]i.izum gör
düın. 

O gece. hayatım® ili. <lefa, (En-tcl
\icens Servi«) <Jenil<>n İng,lfuıloerln o 
mıraa.ı.a•n1 isti.9ıba:ı:at şebekEEı.İın.In kırk • 
e11? milyon ı:;berling mesraJ:lı bütçesi

'1.in nasıl heder olduğU'lıa ,ahit <Jl
dum. 

Ve o parale.r.o -doltrU6U .,,...._ t <* 
acıdmı 

* COOUKLAllIN JdlllEBBiYEsi iU: 
NELEB GÖRtlŞTtlM? 

Ertesi iÜiı l\ül Meı7 beni çajlırt

mıştı, 

Odasına gitl.!m. 
- Bugün çocukla~ paı•lu ve milzey.1 

ge:aıniye glfüler, dedJ, be'll bu ya
l>kt.an is\i!ade edertik: ~ görü§
mek isl.lyorwn. 

- Hayhay, aörU:,elim Mis Mecy! 

- .Fıakat, bu konuşmanl'ıız aramızda 
kalacaK. Tom.son nelee konu,ştuğumu.. 

zu sorarsa, ona çocukl.."i'l' hakkında ko-
nUŞtuğumuzu söyliy~e~<c:fn! 

- Baş t>stüne ... 
- Yemin eder ıni.sln?. 

- Süpl:ıe.iz. Afl<>ha ye~ ederim 
iti, konuşacağımız seyler tamamen ve 
ebediyen aramttda kalacaktır. 

HalbWd ben onlor:n tanlrlığı (Al-
1"h) a taıpıınıardan cleğfönı. Blıl.iın Mil.. 
budumuz (G(iıneşin oğlu) ve onun be

bas olan (Güneş) ın tılızat kendisidir. 
japon aleminin tıa:nıdığı en btıyijk 
(Hnbk) günşeUr. 

Mis Mery y<ırumdak! koltuğa otur-
du. 

İçimdoe mfulasu bır hey.ecan vardı: 
Acaba bu kadı.n bana bu kaciar mü. 
him ve mahrem olarak ne-ler söyliıye
rekt.l?. 

(Devamı vu) 

,,ITT,·~JI~ Şehir tiyatrosu 

ıl 
İstiklill (addesinde 

l'ı'p·. ',,.,. ıı.1111. K o nı ed i kısmında 

Uitııımır.: Bu ak~aın saat 20,30 da 
i ŞÇ İ . KIZ 

llewlet llemiryo lları ve limanları İşletme U. l~aresi İlanları 
Muhammen bedeli 120.000 cyüz yirmi bin> lira olan 25 ton kal<ıy 2.2.942 

Pa:ııart .. t günü saat 15 de j)029.rlık usulü ile Anltarada idare biJ>asında 1oplan&A 
Mer'.te:z. 9 uncu Komisyonuncaı satm alınacaık.tı.r. Bu i§e iştiırak etmek lstiyenle_ 
J\İn kaouın-un töıyin ett~ği ve&ikal~ He birlilkıte a.yni gün saat 15 de adı geçen ko.. 
misyon reiB!iğind<> bulunmaları ı;ı-,undır. 

Şartn•·me Ankaraila malzeme da:ı:ain<le, !Jaytiarpll<jada tesel!Um ve seVlı: 
~hginde görülebilir, "638> 

Devlet Uenizyo!ları isletme U. Mü~ürlüğD ilanları 
150 {uahJl) tondan yuk.cı.rı btlümuro vapur ve motörLerin y&pacaJdarı se. 

ferlerin Devlet Denrayolları İşletme Umum Mli<iürlüğUnce tay~ni hak«ındaKi 
kararname tatb1k mevkiine konulmuştur. 

Deniız Na-1'Uyat Komisyonu bu işler~ ait mı.ıamelatı t.anz.ian ve ibzal' etmdc 
üzere Denizyolları Umum Müdürlüğü emrınae Tophanedeki b'.nada çalışmağa. 
b~lam·ıştır. Bundan sonra bu işlere aiıt müracaa.Uerln Umum Müdürlüğümüıw 
y<ı.,. ı'mas. ilan olunur. (737) 

BÜYÜK ZABITA ROMANI 

Kara Kapı Cinayeti 
YAZAN: 

Lou!s Thomas No. 25 Çevire.ıı ı--
1. SACI T 

n1u!ett"işini benim önümde itham et
n-.c-ı, i<;ln buraya kadar gclmıek !ay~ 
ı;1zaır. PoUs ~ler:ocle, majyetin.d:ekı 

auanııarın harekeUeı:ınden tamamHe 
btıı ınes'ulti.m. Onlaı· da ancak ben 
ne eınred.ersem onu yaparlar. 

- t"'akat .. 
- Bitirmedim Mis To<\le. ŞUllu da 

söyl<melr lsteııim ki Müfettiş Marfü~ 

ha!<ıkındaki şüpheleriniz ...-.,, ve 
yeı•,.rizdtr 

- Sioı •.• 
- 1\ıiarlbiı.'yı tevkif etmeleri iıçıic1 

enı tr verdı:lm. 

- Dcm<Oi< Sla <ltl .• 

- Zirei, ona QB tma.k istiyorum-. :S-
1~nde fırsa.l varken Arbhur'u tevkrf et
ncdL Btriııcisi bu. İkincis· Ar·hu:'uın 
kıaçmasını kol ıylaştırdı. Şimdi r·ca. e_ J 
derim. ben.i r&lıw• bmıo.ıruz: Sia 

başka söyliy~k h!cç bır sözüm yok. 
Mis Todge kol:tJğunda hareketsiz 

dul'uyor. GOzleri htddetten pırıl pınl 
y<inzyor. B•·.ktşlarında btiyük bh' nıeıf

r.:t ok~.r·uyor. Bu sefıer Baş Müfettiş 
kendılsir.1 tutamıyarak gülüyor: 

-Benden böyle blır oevap bekle_ 
miyordun.uz. değil mi? Bununla bera
ber, bu sizin hayatın1.2.da uğrad~ğlnız 

son hayal su.kutu olmasa gerek. Ar· 
bhur' u kurtarmak l.çin onun nıüda

faasını ınert.~ alabilirsiııi:z. Ha
kimler s~l sil.künetle dinliyecckler. 
Be~ki dt'- .sözleriniz n tcsh·iy1e onun 

masum olduğuna ınanacaklar. Fakat 
bunu şimdi istemeyin~z! 

~Iis Todge koltt:kt.aın kalktı ve ka
pııya doğru yü1 üd . Eşikte geri dön -
"" ..e aw erici açaı·ak ı...ı; nıüfet!i§c 

Tarihi Tefrika: 9 

Ehlisalibe Karşı Kı~ıç Arslan 
\.. Yazan : l\t Sami Karayel 

Takip m üf rezesi gündüzün epeyc 
yol almu;tı. Fakat g~ce, 

karanlıkta fira ri leri kaçırmıştı 

İLE SABAH, O G L E ve AKŞM A ınÜ'.freffSi.ıı.in sallamıdan -0.rtada 
görünfu' tek emare bile yoktu. 1 

Hemmı sahile çıktılaı·. Atlan da J 

.karaya çıkairdılar. Etrafa iyi~e göz ı 

g~~dh~ikten .v.e bulunıdukla:ı :O'::V· 1 
kiı,.tayın ettikten sonra, yurı.iyıış 

1 
cepheleriaıi bulmıu!jlardı. Her iş 
bittikten sonra Tı>kaym ağa beyi. 1 

sinin sert ve haşin sesi i!iitildi: 

kılınetinın hudutları burada 
rılmış bulunuyordu. Bu s<b 
takip müfrezesi avını dinden 
ç.ırnıış olacak "" huduttan ı 

giremi'Jrcekti. 

Her yemekten sonra giinde 3 defa muntazaman dişlerinizi Cırçalr.illl'T., 
'j>A ,.~ • . : • . !'· . , , 

Jçi_liJitd 1 J:::~K~=RAmeri kan 
Donanmaları 

- Tokay! Soldaki kü1ekleri ve 
yelik.mleri al! Salı ileriye i1! Su.. 
Y'!ln cereyanına salıver. Vanlıla·r 
elbette bir meçhul sahile çıkar. 
lar ... 

•• 
Takip miifoezes.i, ~avuş öl 

tı;n sonra, ını.ıavininiıı kum<t1 

sında, göl üz,ri11<~ gunull 
epey yel almıştı. Fakat gcc 
•ranlığında büsbiitıın firari 
gölden kaçırmıştı. ı\ıtLk meç 
·bi.ı- semte doğru y•ol alıyor!<' 
Sa!ba:ha kadaı· gittikt<n soı 
gündüz ışı.ğı iJ.e etraf\ yok.la 
ları zaman, fjr-11o.riltı-in ~alın 

26 2. ci kanun 194'.l 
18.00 Program ve Memılel«< Saa.t 

!::: SS~::.~~:~OrlteelTam. nasıl meydana geldi ?· Tookay aldıg1 eımi hemen icra 
etmişti. Zavallı Vanlılar suyun a. 
kıntısına kapılmıç, ters bir tarafa 
doğru gidiyarla:r<lı. 19.30 Meml<:ket Saat Ayaorı ve AJ•aı 

Haıber leri. 
19.45 Soriıeot 10 Dakika. 
19.56 

20.15 
20.46 

Miir<ik: Şnı ve Tilrkli!u 
llad;yo Gazetesi. 
Miidlk: Bir Ha11t Türküsü Öi
..enlyoruız - Hafta.n111 Til:ri<ü-
sü: Tim ~ ,_) . oam! 

lnruılrtaıı geç~om, 

Diltj @öl'di.im seçmıyonı; 
5"" benden ııe<;<1m amma, 

BElı senden gt-çm.iyom. 

21.00 Ziraıı.t Takvimi. 
21.00 Kanuııma (Öğretmen Sa..U). 
21.45 Mihlk: R~dyo Senfocıi Or!<""" 

trası. (Şef: Ferid Alnar). 

22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajans 
Haberleri, ve Borsalar. 

22 45 Milclk: Daru: Müziği (Pi.) 
22 55123 00 Yaırm'<i Prograrn ve Ka. 

J;;!Wlf. 

• • 
TÜRKÇE NEŞRiYAT YAPAN 

YABANCI İSTASYONLAR 

(Türkiye Saat Ayarı ile) 

Saat Melre 

AJımenya 6,45 1339 
325,4 
49,92 

• 19,45 25,31 
31,22 

• 21,00 31,22 
1339 

İnglllere 7,15 31,32 

> ı:ı,:ıo 19,60 

• 14:,15 19,60 

• 18,45 19,60 
31,32 

i lalyt 12,15 19,70 
25,21 

• 13.10 25,21 
41,M 
41,55 

> 18,20 19,70 

25,21 

> 20,50 25ı21 

Amerika 18,30 19,8 

Bulgarlsta.n 19.15 3112,9 

İran 20,00 48,74 
Filistin 21,15 449,l 

Romanya 21,25 32,4 
Rusya 22,00 43ı23 

• TAllVlM . "\ 
Rum! 1307 KHım Hlcrl 1961 

o. llAN1JN 80 
Muharrem 

13 9 
Yıl 942 N! 1 VasaU 

VAXİ'J 
E:.;1.nl 

il. Kinua 
s. n B D 

718 Gllnet 2 02 

26 
12 21i Öll• 710 
15 01 lkindl 9 45 
17 17 Akşam 12 00 

Pazartesi 18 51 Yatsı 1 35 
5 34 , 12 18 

Sahip ve Başmuharrir! Etem iızet 
Benice - Neı;riyaı Direktörü 

Cevdet KARABİLGİN 
SON TELGRAF MATBAASJ · 

balııtı: 
- Ne kada>r büyük zekAI Vııızıyetterı, 

j;yi iıstJ.f;ıde ed1yorsunuz. Şüphesiz ken. 
dini!zi hertkesten daha zeki sanıyorsu

nuz. Zaten bütün erkel,.-er öyJe zan -
nede<laı. Sizin lçln adalet denen şey 
yoktur. Nnzarı.nızda yalnız k.ara kuv_ 
vet vardır. Amma, bizim emredece ... 
ğimiz biT gün de ge:ecekU.r. Dünya 

m.ilieLierl ara.;;ında adalet ve sevgi 
kuraıc:agı.ı.:. 

_ 1is Todge. D~ünrcniz enfes. Bu, 
yer yüı.i.. iÇJn ievk<ılto.rtı.; bir devir ola

cak, buna şimdıidEn cınininı. Ve o za ... 
ma.n belki de caniler kalmıyecak ya 
siı. . ne yr.ıpacakıs~nıı.:: 

Avukat kadın bürooun kapıs111ı 

hidd.,\le kapatarak çıktı. 

v 
SAAT 9 u ll DAKİKA GEÇİYOR 

.&rUhur'un ihtiyar hizmetçisi tıeı1e -
!ona yapıştı. 

- Allo? 
- 1\1ösyö He konuc:nıa·k: hsliyorum. 
Hizmetçi tel-efon .. ıa konuşan ad .. .. · 

rr.ı sesaıden tan~yarak li'n'edL Gayri 
ihtiyari sesini. alçaltarak cevap \·('rdj: 

_ l\Iö~yö ı.r.ari.b,l mö"-yö ArlbLtı ev· ı 
de yok. 

- Bu. sabah $2in son zi.yareL.ıniz -

l ki devletin · harp fil olarının 
mukayesesi ve zırhlı 

inşaatına harcanan milyonlar 

Tokay ve ağalbcy isi atlaTı.na b.i. 
nerek yola diizülmüşlexdi. Birkaç 
.kiiometre yol aldıkt.an sonra çok 
.sık bir armana daıhil oldular. -8€:. 
reket versin, bu lıavaliyi çok gü. 
zel bilen Tukayl'D ağaibeyisi ~r
man geçitleri:n.i Jrolay lılkla bul'Ul
yor ve rahatça yol alıycdaırdı. 

, başka bir şo:ı göremem i l 
Muavin ve maiyeti kutlurırnı~l 
dı. Ne yapacmklarını ve n:<rcye 
deceklerini bilıniyorla·rch. 

Tam bu s>rada, uzaktan ,i),r 
gördü1er. Bu salı i'rnrikı iıı 
zannettiklerinden hemen o tar 
doğru takibe başladılar. J\Jua 
sevinmj;ıti. Ni·hayet ürarilerin 
ni ele geçirmış btılunuyorla 
Y.elken küı•ek, salın bu1und 
semte doğru şiddetli bir t.akip b 
ladı, Üç saat sonra sala yeti 
mişti .. salın içinde üç, dört 
ibağırışıp durn'Yoa:1acdı. Bun 
kü.re•kçı VanlılaTdı. 

Jeıııon donaa:ırnası, İıııgilli:ı ve 
.Aııımiikıan tıaliım ve 'leı'i>i(yesi.ııın 
maıhsulfü:lür. Jaq:ıonıi'ar, İngilliRl 
:ıu'hlıltbl'l Sib::tmıo1'los.ıkıi şelhri'Dili 
bomlbardıımaın eWkt'en oonna db
na.ııma irı.ş.a.srnıa .tıaşJOOJJa.r. J<a • 
ponya an'aıne ille geçen a.sır1ar 

iıçinıd>e uyumıuış, Jaıpon ıme~eni\Ye. 
ti geri Joalmıştı. Bwrm anlııyan Mi. 
l<ado, dbnanıma vücwde geti'rme .. 
ğe kara.r verdi. Bımıuın için de 
yaıbaııcı mi.i'teha.ssıslardian istiıfa. 
de etti'. 

Poutinaıti.ne adında bir Jlhıs 
dcni2 sıuıbayı J~nla·ııa modern 
gemi'!'« iıııışaı;m.ı öğretti. 1854 de 
yapil.mak istenen til!aret g€mi • 
'leJ!i'IJ.ni ve ıııı!!ılıfoorın terz;g&hJ.ar • 
d.a i.ll'Şaısı·na nemret etti. 1856 da 
bir Fransız, Yolkosulka'da yapıla.. 
calk gemi teııgRhlarmm itnoşııısıına 
idare etti. 

Kafi ımal\relne olmadığı i<;in bu 
büyük iş biııaız geri kalllı. Japooı
:la.r 1894 e ltaıdar ticaret ve haııp 
dooonmasımn büyük lk:ısmmı İt>. 
gi1 ter eden sa tın adtıl<N'. Çiın _ ve 
Rıusyaıyaı 'kaırşı yaptığı l · dEl'lirı: 

harbi Uz~aıık ımemleketleri Ü. 

zerin.de deniz ha\'.:miyE'tıil'l•i ıt.'emin 
'€>ttiler. 

AEkeri müte!ıassıslaır modem 
Japon donanmasmıın creğeri<nden 
şi.iıplıe e.diyoda;r. Çünkü geım'i ya. 
paıı mütelııassıslar, modern vası. 
tailal'dan ve fenni i~·Jeııdeın malı -
ruımdu.-laır. BiTlkaç senıe önce. ba
zı Jorııvaııarleıri a.ğıır iqılarla rec. 
!ıitl etmdt istediler; a.ynd zaıma n.. 

d'a sür'ati de muha;fa2a<\>'l düşün. 
düler. H::imayıe ~ıınhlısı lı'lından zaı. 
:ııar göroü. Mühe'lldisler, ağır top.. 
la·rla gemi telkıiesinden istenen 
sağlarnhğm <,'dk biiyıüik olld~ığuoıu 
U111uitınuşlar\'.lı. Böyl'e yap.ılm.ış. 
ktuıvaıı:öıi!ETden biri ajiır t~la bi!l' 
tıecriiıbe atışı yapmca, zırh ta.ha.. 
koasının yarJıSı aynldt, 'kru.ıaızörli 
yedekte 1ime.naı gE'tirebikj.iJer. Son 
J aıpon Jmııvazör'ler 18 pus1uık 

ıı,,pıa.-la müoellıh'~lll<litrler. 
Me<ifıuır lwsuTl.amdan birisi de 

sıu ümiilnd'e!ld !kısmın faz:la Y'ilJk • 
seaı: ohışuıdur. Bmı·a muJkaıbi'I Ja. 
ponlar Avruıpalıla'ffi ıkıa~ı ~5t'tfa.. 

de edemedlkleır>\ bir üstiin1üğe sa. 
!ıilpdirler. Küçük olmaloan do1aı • 
yiS'.I'e gü~rte yükırelklJ.ltini a!Zallt.. 
m ışlıırdır. 

1937 dıe J apon dllnanmasmcla 
46 bin iıontl\ik üç zıriıh vardı. Top. 

den on da.kika sonra gitti, Nerede ol.. 
duğunu bilm•iyor musunuz? 

İhtiyar hi'Lmotx;ıinlın bu son söz.ünde 
en~ v€ korku vardı. 

Müfettiş onu yatııştlll"mMt iıstedıl.: 
- Tabıi nerede od r ·ıını bUiıyo -

runı.. Bu sab:t.11 k"n gel. P lı mi? 

- Evet, polİ'S1cr gi'ldi. İıki kİşi Idi-
1'eı·. Birisi poJi.,. n ı t i dl eri. de 

Lon1n1~ adıntl bir adcıın vardı. 

- l-Iangı:-1 pııı ,fett .;i idi? 

- Mösyö Tooi<a ay ldı. 

- Ne.. istıyorlarc\ı". 

- İyice b·lndy.Jru1n. Garaj k3p _ 
sını açn'aını 1:.tcdiler Fnkat zi'Yaret
leı·inin sebebi be}, ete bn dcği!d:. Ba
na Mö,,;yö A -• ı 't gecey· evde ge_ 

çiı·dig~nden emin olup olmadığım!l. sor
dular. 

- Ar;:;.bayı gördi.ik!erJ zaman ne 
söyl-edıilt:·r? . 

!\Iösyö Lornn1s nıüfelıtlşe doğru 

döııe ·f.1; «görüyorsunuz ya?, dedi. 

Oh l\.1ös.yö Maribü. olup bitrn işle-r ... 
den hit; b~r şey anlamıyo:un~. Beni 
meraklar: kuı-Laramaz mıPmız?. 

Korkmoyın~z ben bu kşle meşgu-
li; T&.:.yö Arthur artık tehlikede de-
ğildiı'. 

(Devamı var) 

ı !arı 16 pııs1uıkıtu. 1941 de Jaıpon 
donanıınas.ı 1,109,130 ton almak 
üzere 289 ~d~ mü.-e'J<ikep 
ll:ıuJıımı,u~. 

Bu hususta V'eT'iılerı. r~ambııl', 
.ktcymı'klara göre mıuihteli!Mir. Bk 
Aımeril<aın. mulharrlır!:•oo göre Joa.. 
pan donaınm~ı şuın!lardan mi\ • 
lEiklk~i!f: 

10 ~ırlıl• 4 iınşa hal·inde. 6 tay. 
'Jare ganıisi 2 iınşa halin'de. 44 
hıa!l':of ve ağır kn.wa~ör 6 yen.i 
krıwazfü ya!kında deniıze in.diri -
1~. 135 d~!ltroyN 10 d~trc>yer 
inşa haHn'Cle. 69 deniızacfası 13 de
ııJzaltısı in~a !ıaıJ.inde. 

Ameriıkalılara gelince, <ınlar 
şimdi 17 harp gemisi tezga!hların. 
da yeni.den 6 haorp zırhlısı ve 78 
gemi inşa ediyorlar. Bu s<ne 2 

. .kruvazör, 17 <M·s:troyer, 9 denızaJ. 
·tısı haııır o1aca'ktır. Gelecek sene 
74 gemi yapılacaıktır. Bunları 1 
ZıThlı, 1 tayyare gemisi, 7 hafif 
loruvazör, 46 destroyer ve 19 de
nizaJtısl t>lacaıktJT. 

Bütün gün yol aldıktan sonıra 
a.k§am üstü b:ir Jı;öye girdiler. Bu 
köy çadırlı biır Yörü·k aşiTetinin 
lrona'kladığı yayla yeri idi. Bir 
yolcu gibi o gece oırada kaldılar .•• 
Günlerdenberi çektikleri yorgll!ll. 
lu·k vıe açlık yükünü hafifletmiş.. 
~erdi. 

Sııbah erkenden .kalkarak gii.. 
zelce atlarını tımar ettiler v.ı yem 
kesti<'dilıer. Bir parça da yol azığı 
a1arak yola düzüldül~r... Kimse 
hunların bin: firari okh;ğunu an. 
lıya.mazdı. Çiiınkü, o devirde tel. 
graf olmadığı içi.n, Heri mulrez. 
!ere haıb"r vermek mümkün d<ıı. 
ğildi. Hangi lıraıri ardından ge.. 
!enlerden daha ile•ri yol alırsa, 

önünü tehliokesi-zce geç>erıti. Tıo. 

kay ve ağabeyi.si do selanretle ve 
hızla yollarına devam edeibıiliyor. 
!ardı. Bir an evvel kendi hudut. 
laırı olan l\llalatyaya ginniye çalı. 
şıyorla·rdı. Bir kıere Malatyaya 
girselerdi, art>k düşman müfrc.. 
ze:ıcrinin bunlaırı takip etmeJıeriıre 
i.ıııkfuı yoktu. Çünkü, İran Seılçuki 
hükı'.ımetile Anadıolu St>lçuki hü. 

Muavin şu fikıre zah.ip oldu: J 
hll'kkaık V anlıla.r bir biçim.ine 
1ıirerek firarileri öldürü·p gök 
tıl.aı" Çünkü, başka türlü dU§i:iı 
lenoozdi. Niliayet sal su üzeı·i 
vıe enginde ıbululllllıyGl'du. Va 
ların uzaktan 'bağumalaa·ım 
seret avaııes.i zıanruıdereık üst! 
llJe doğru yürüyordu. Hc.-k.es 
vinç içinde idi. Tam sala yM.Ja 
rampa ettıNtleri zaman işi a 
n'ıışlar ve büyük .bfr ink.isail'l l 
yale uğr~a.-dı. Artıı:k iş · 
geç~ buJunuyorou. Vanlılar b 
!hanıii tarafta ayrıldıkl.annı 
tWemeıdiJı:leri g.ı'lıi gölün engini 
I.erinde ve nıerroe bulunduk.Jar 
da bilemiyorlardı. Bundan so 
düşünüle<.-ek şey takipten :ııiya 
.kıendi canları idi. 

(Devamı v 

Amerikanın 15 zırhlısınrlan 12 
si modern g<ıınileırd ir. Diğer üçü 
N evyork, Texas, Arlı:aııas arllı ge. 
miler eskidrrleı, bunlar Atlanti'k 
müdafaasına elveri§li değildirl<r. 
Sağlam gemilerdir, denize daya.. 

1 nırlar. Fakat zwhlı kulücri çok 
alçaktır, toplarının ınenzfü 20 ki
lıometTedir ve sür'atleri 20 mili 
geç-mez. 8 pusluk toplarla mü. 
~·hhez bir kruvazör b<tı üç l!Je• 
mly i saf harici •bırakabilir. 

)., isı ANBUL BELEDiYESİ ILA~LARI 
'fcn~iz.li:k i.şl.eri hR~n:anı:ıtı iÇjn ahnaıeıık 100 ton saman ve 216 ton kuTll 

.• apa~ı zarf usullyle c-k~iltıney<. konulmuştuır. Mecmuunun tahmin bedeli 201 
lrra ve ilk teu1inatı 1509 lırı:ı.clu'. Şartname Za·bıt ve MuameJat Müdütlüğ"ü ka 
ın..rıde görülebilh·. İlıaı~ :?9.1.942 Peqrembe günit saat 15 de Dalrnt Eııcüınıe 

Jıapı1acakl1r. TaJ:p!t:rin ilk tenıinat makbuz veya m-ektu.plaJ·ı, fl41 yilma ait 
car~t Otit.sı vesikaları ve kanunen ibrazı lazım gelen diğer vıesaik ıle 2490. ı 
maralı kiluunun tar~ratı ~evresinde ha.zı.rlıyacakltrı teklif m~larırıı ihalC' 

Diğer 6 tay:; are gonıisi, 18 i ağU' 
v e 19 u ha:fif olm.ak üzert 37 kru. 
vazör, 159 de>lroy<'., 105 dı<:nizaJ. 
tısı, 322 birlik te;ık:ı eimekttdfr. 
Bunlar ın.ockrn v~ çak i;ı· i ba•kı. 
lan gemilerdir. Ta;, y aı e g<>mile. 
cind•n Sarato.ga ve Lexington 
dünyanın en büyt.lk tayyaı·e ge. 
mileridir. 32 zırhlı, 18 tayyare ge_ 
m isi, 85 kruvazör, 368 destroyer 
ve 185 denizaltısı, Amıeriıkıcya bü. 
yük masraflara malolacaktı&. Zmlı. 
lıılar dört ııtnede İn§a ediıleoek ve 
60. 100 milyon dıolar sarfedi'lecd<. 
<tir. Bunların seneliılı: masrafı 1,5 
!lll'ilyon dolar ıutacaktır. Zırlıla:rı 
16 pus yani 37,5 sanıtımetre kalın.. 
!ığın<lad.r. Zwhla:rı 1-0 santimetre 
kalınlıgında olan kru"azörler 15 
mily-0n dolara malolacaktır. 

nü saat 14 dE kadar Daiınj Encümene VeTmcleri lhımdu·. ,,255> 
. .... .. 
Ü'sküci&da İmrnhorda oaııkurlara.ı> merkezi ile i.ı.eı,, Doğancı!•~ n ., ld 

kimEğinUı i.şgali altıında buhman binanın tamiı·l açık eksiltmeye konulmllltlt 
Keşif bedeli ~13 lira •4 kuruş ve ilk !emmi.! 23 lira 50 ktınr§t.ın. K ;if 
şartıname Zabıt ve Mııam•lat Mililü<lüğü kaleminde görülehHir. nıaı~ 9'2/' 
pazartesi gilnü saat 14 de Daimi Eruıümer><ie Y"Pılacaktıır. T9.liplerln i~k \~, 
naıf- ınBik.buz veya mektupları ve ibale taırıhind'en :ı: gün evvel Belediye Fen 
ri Müdürlü-ğüne müracaatla alacakları fenni eh.Liyet vesikalartyle ~hale gi 
mua.yyen saatte Daimi Encümendıe bulunmaıl.a.rı. c711:> 

Biletçi ve Vatman alınacak 
lstanbul Elek trik , Tramvay ve Tün 

işletmeleri Umum Müdürlüöünden : 
İdaremize Biletçi ve Vatını>n alınacakt>r. 
Kabul Şe:mi1l: 
ı _ Tamussıbha olup &skerliltle alfııkası. bulunmııyacak. 
2 _ Boyu 1,65 den ~ ve yaşı k.Wtaıı. yukaN obnıyacak. 
3 _ Okuma ve yı>zınası olınakla beral;ıer biıraz da hesap bilecek. 
İsteklilerin Galatada kfun Tramvay Hareket Daireslne müracaatları. 

(735) 

Hafif kruvazörlerin farkı yalnız 
silahlarındadır. Bunlarda zıırl! .ka. 
ıı.ııığı ve büyüıklü.k, ağır lı;ruva. 
zörlıerdekinin aynidir. Denizaltıı. 
ları, diğer genı,iler kadar hareket 
sa.1ıruıına ma1iık oıacaklaır, bunıa.. Cenup Demiryolları Müdürlüöünde 
rın inşası için 6 milyoon dola.- sar. Bütün &elıdtede emtia nakliyatına ait 921 numan!lı fcv,aH!de ve muval<~ 
fedi.Lecüktir. Böylelikle Aımerıka yıuva~ g;diş tarlıfesindelı:i fiyat ve şartların tatbik müddetı ı S<onk:• .ın 1 
hanbi 't>millyetle karşılıyaıbi1ir. De- tadhiı:ı<tan 31 İUkl<ilnım 1942 tarihine kada..- bir sene dll<ha uzalılmışlır 
niz silahı hazırdır. Bu miillıim si. Key!ıyet sayın halka ilan ve milıtemmim ma!6ma>t edinmek ist.yenıeı 
lfilı sür'aıtle büyüyecektir. İ. B. Karkamı.şta cenup Dem!ryalları MildiiTlüğiine mfrracaaotl~rı rica olm nr 63 
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K A Ş E L. E R İ . 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Ve bütün ağrıJarı derhal keser 1 

lilıbhiye yeJailıe tinin rııhstPı.& llalıdir. kabında günde 3 kase ahııabllir. 


