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••••• TBLaaarı.aaı 'fB.•A••••••I ., •••• A•IA• &AalTISI Gazeteye llederiJea enak iade edilmez. 

BAŞVEKiLiMiZiN MECLiSTEKi NUTKU MEM 
LEKETTE BUYUK BiR ALAKA UY ANDIR 
Dr. R. Saydam Yarın Radyoda da Mülıim Bir Konuşma Yapaca 
Bulgaristan l M. .. . ı K K- d k• T d•JAt 
ve .. yinehar- ılh Şef orunma anunun a ı a ı a ı 
be karışma Meclisteme~guloldular kabul eden Meclis dün hararetli 

Ankara 31 (T elelonla) -
mevzuu Reisicamlaurlnnetlnönü~dün •• 1 e d b • • • d 

öğleden ıonra, Büyük Millet gun erın en JrJDJ yaşa ) 
Bulı~riatan harbe karı- Mecliıine gelaek geç vakte 
4acagı kadar karıtnıış • .~adar Mecliıte kalmlflar oe r~-====================================~ 
tır. Ruıyaya harp ilan çalı~ma odalarıflda mqgal • be d 8 d 
etmeıi belki mihverin °ımuşlardır. Başvekilimizın yanahn an: un an 
ta.leh ve tazyiki altın • ,__,,..,._._.,_, ... ~.._,_,_ • )" 

da ~uhtemeldir. Fakat M evvelki harbin misallerinı asa yaşatmı-)'~~· bir cephede liarbe uhsiiı Ertuğrul 
sr•r••nıeai beklenemez. A yacağız~ Türk parasının kıymeti daima 

y~L~1 ı;;;o;;ET=1: ...... ;--,Z---Z_;.E~T;::BE=N=-l;---E lmanyaya gitti d d h. 1 
. 
Bu~a...L,a ........... ....,urn~ a-J_::rı.-v Şehir Tiy~~u re~ru B. yerindedir. Bir altını bin kiğı a a 1 a sa-

- • .., --. ..... • ~" MUhsin Ertıu.ğııul dün aıkşam şeiı. ::: ;:İ)'eti gün ~ikçıe bira: rianitztlen B-errıne hareket ~tttıiş- )ar hiç bir kıymeti yoktur. ,, 
ediy at celbec.ıı.eMe doe.vanı ti:r. Orada si-nema ve tiyatro bak. 
kon~~ BotJ:aristan10 bu faaliyeti lcıında tedkilklerde buluınacak ve 

Dün Büyük Millet l\ıiec!Mincte ntil hD, admll beyana:tıt.a h 
Başvekilimiz D~r Refik Saydam, nvtulda.rmdan b!ftni iırad 

L-_.ı~.,..arı nıero.iındıc. allka -kw· biır ay sonrıa şeıhriımi"le drönecE!k. 
-ar ch~--:1._ r gı • 
8 l ... ~lft!l" C~sini:n de tiır · 

ı. gar hareketlerini gÖ7.Qe k 

ıçırınad-tı nıllhııf tif v~~ a.. 
aŞllıyor, a.ı.. 

Günün B • ulganstane, ait nıerak 
mevzuu tudur: 

a - Sofya Jıer.be mıi k-.... .. _,_ 
*'r?. ~-ır-c...._ 

b x· - ııınc karşı hart>edecekti 1 i·- N-t"r~ hanhır.decek,fu.? r • 
- Jz §~~ bu sütunJarda v~ bu 
... ~zu uzcrı--'- datı 
lniit~•- - a Pdk yakında ---. .. b·w· · nııza r& v 

1 Ullll§ olma. 
·· g,lllcn batı n.o:kıtalarm ~ 

nuı ilah . • 
iunu ınuh~~ı~f le muhtaç oldu.. 

"'~111 ne iyattan anlı. 
~l'Uı. Be.--;,.. ...._ d 

-Y"\1._ ıuaşm ~ · 
- Sof ya har.be tn. k k" &,,. l anşaca .• 

~tir ';un ~ olın.aaıak ge. 
ı..n...._"_.. ulgarıstan f.iilen harbi.o 
~--=uır. ll3r'n ·ııı.olabiLir --~ 1 <tnl yapılınamış 
top~ Fllkat, Yunan, Yugoslaıv 
Ordusu rının Bulga.r devlıeti. ye 

. t4tra1-cJ.an ...... iJ.. • al 
edıloıif b ı.,... a ve ışg 
leıtlıe~ v ul~ " ·bu dev. 
lıaıbe g· it . lllÖtte.fiklere lr.arıı 
la -...ı. IOnİIJ olmaıkteın ha§ 

·~ur?• Sadece bu hıa:r • 
Yapark-en Ahn dı:etini 
t1Ular.nın iler: aın. ~c ltaıl~on or. 
Plbcait biır leytşt lıaeındit;ine ya. 
4e a08 ~ bu~r. Bir 
,_. ~· karşı di~ ınütıt~«a. 
~rı rabı ~ ··ncı ..... 
Her iki h go ~nnenüşti:r. 

&rek-eCJte de maksadı kan 
v.e can fedatltı!-ığı 
Yavıhnak • "' yapuıa.Jı:ıslZln 
• ., , geıwşJe.mek ve h.. ile. 

n11111ı hiınaytl!İncle aın 
IDaktı. AırnanY'abln ~-~ 
Iİndeikj ~ I --gu eıepM-. 

L. ap an tafı~ ~ 
o~aydı Btrlgaristaıu d ~-9 
hiç fÜphesiQ: talı~ a hıesabı 
bunu btiki ele yıt'. • ~ ve 
1aır taki . nı. Yewri hesap.. 
~ p de~ ulacaktı. Fakaıt 
..ll k" ff ÜıŞUnce iJe fiil H....,._' 
~a ı uy.nıazltk 'buna en . _,,_, 
reı oldu. biiıyök en. 

Şimdi, Butgar.ista.n:ın 1..:.__ k 
hal'b~! AaJICI IM'Şl 

.... ~""'iP sorusuna gıe1· 
ğer Bulga~ ı..iınd •nee, e.. 
ğu har t aıt· . ~ c bulundu., 
ne b P ı' .. ıırn henüz kcn•lil<·ri. 

•p i an etmediği ~ere 
(Devamı 3 üncü Sahfied ) . e 

r~öroğl;j 
1'1zaaaettta 

••ııı·ı. 
lh çelt h~eAJth ~ tarih ı 

....... ·- j 

~~~·ı i ı.ftklwtiz ltucöncı.. ~ 
tı~ ....... ,. .... 

Tavsiye ederiz 

Filipinlerde 
Amerikan ko· 
mutanı teslim 
olma mesajını 
reddetti! 

• 
Japonların tayya -
re ile attıkları me
sajda ne deniyor? 

Vaşington, 31 (A.A.) -
Har.biye Nlezaretinin tebliğin. 
de kaydedildiğine göre Ge.. 
aeral l\.la4! AııtlmT'un foslim 
oJm~ nı tıe.kl.iı:f edıeın mesaj 10 
Son;.aıı mda Baıtaan'klaki A. 
merikan haıtlarına Japon tay. 
yareleri tarafından atılan rL 
saleler ar&tiıQ.da bulumnakta 
idi. Risalelft. so:n~~dan Geuıe. 
ral Masahru:ıu Ho.mma olduğu 
ani.an Japon kuvvetleri 
Ba-şkumaodamnm imzamı ta
ş11maicıta idi. Bıı risaf.elcrdc 
şöyle denıil.mıdctıe idi: Netice 
yakında taıhaıkıkuk edecektir. 
Adam b&§>Wl iısaıbet eden yi. 
yeeek mikiarını yan yanya 
indirdiniz. 

(Devamı 3 üııeil Sahifede) 

Bitlerin nutku· 
nun akisleri 
Berlm, 31 (A.A.) - Hiılı"riın Mttku 

Macar~tanda deroin b.lır hey~ıın hmu. 
le getirmiştir. Bu DU'1ilttan Mlirveriın 
:ııafeıi kıazanacağı ve AvrupllllıRl ko.. 
ımWıist tehlike.smdon kurtalacağı lA~
nası çl!karılmaktad•r. -

MUHTEREM 
Okuyucularımıza 
İ'Ciaıreıi Örf~ K-0muıtaın·lığıın·m 

tRıaır-aırıile üıç gQ.in miiıddt."tile kepeı. 
ıt1llimaş ola.n g.av.eok-.rmız bııgüTıdee 
~ te!kr-aır .ne.A· wıztlıfleıı:ne 
·besi·amakıt'<l'lhr. 
Ç~ıffflllE riintade dal1'iL. 

de ve hariıçle ceıray.n edl>rı hQ • 
c.tiseJrerin hu112sasaı ~laı • 
nlMe iç sahiıfelıer~ btdaıc& 
Jll!lldltr. 
K~ıı btt!Uflduğıum. ~

·ee ~af, tıeWotı w ~ 
'İle'\ı~~ ~ ·~ 
~ hu aıllikalıa.nna. llLn •ı . 
!l!lWt)f bl81~ t~ ede. 
m. 

"Türk Milletinin kemaline itimadımız vardır. Onun her 
hangi bir tarzda zora maruz kalmasına taraftar değiliz,, 

Mi.Ui loorunma Jrnnıumım.m ıbaızı 
maddelerini dıeğivtiırenı kaınıuın ıa. 
yi!hac:ıı dümru MecJıistıe ~ • 
}en roürca!Jrerc vıe ık>aibuıl. olıunım!UŞ-
1ıur. Anadolu ajansın.ıını bildilrıdi • 
ğne göre bu münatietbetle Mec -
!lir.; he~.wı·lı bir ~n y~aımwş 
ımEıb\ıslaır.ıımıJJZ yeni te:dfbiırlıeır ü. 

· de ~ı::L-? müncrkoş.alaır yap.. 
ımı~laırdlıl'. Bu ı.mun-aıst:1Ctcıt1ıe ~ .. 
lkıHiımiz B. Refiık Saıy:daım da mü.. 
!h.ion bir .llfllltıuk söy1itY~ aa.iımli 
tııe•yıaooıbta huıh.ııınııU§'tuır. Ba~ı... 

]imiz~ düın akşam rad~ iPe ımeım. 
lıeıketin lheır tatıafma yaıyıılan bu 
m illhilm .rruıt!ku ıyıurrota .genıiş 'biır aila
lka ve memnuniyetle lk.aırşıkımnış.. 
tır. Dokıtor Rıefik Saytlaım y.aırın 
akşaım saaıt 20,15 de Anıkıara rad. 1 

yosunda da mülhinı biır nubu8t söy. 1 
liyeceelıeırdir. Dünkü Meclis ihak- ı 

• Evvıela ManiGa Meib'usuı B. Re. 

Ticaret, 
Maliye ve 
• 
/ktısatve-
killerinin 
beyanatı 
Jı::mda Anadolu Ajoou;ıfl'1n ıverdiği 
tıaf>sil5:tı teıımn ~ llnl\Yde.. 
diyoruz: 

fik İnoo iiıçüncü dıeıfa olarak 
taıdıtl olun.an 'bu kaa:ı.urıun yenaı 
llhrtıyaçLan k-aı-şıılıınna~ iıç>n hü'kiı
:meıt~ alınacaık tedbirleri ve esas. 
lan vazettıiığm~ söylerrüş ve !f ev. 
lk.f)l'ade şaırtlaır karşı.sınıda halka., 
ımıün:evverl ıre df%ıen meyi.ilk va- l 
IZir<t-")'i ehamımiyetlc be~i«". 
Berç Tfujker (Afyonı) spelkülfu; • 
~"' ~ t-edb' ahl'lllll.amını is. 
'bami§, Emin Saızak (E*i!şelı'ia') 

aJ.ıtın fi.aıtla,rmm ~ .suıret. 
te inip .çııkımasına işaret eder'ıek 
bumm borsaıya kabuıl edi!I!m.esiı -
n'1n cloğru bulunmadığıın~ OOıyle • 
ım~. Nad T:maz (Bursa) barzıı 
lkadın;J.arımızm isr-aıfındatıı lbah -
seıtmaş, i>unlaırı.n mod'aruıl'lı tahı!L 

lkıümü altına diiş'tıü&lıeııirııi söyli -
yeırek: (Devamı 4 ilncil S&hl:fedc) 

Maaşlara Zam Kanunu 

Bu sabah Vi18y 
te tebliğ edild -Pazartesi sabahından itibar 
maaşlar zamlarla verilece 

Ücretlilerin zamları Şubat n;hsy 
tinde tesviye edi ecek 

Ev\•elkf ıriln Büyük Millet Meclish. 
de müzakere ve kabul olunan maa~la
r-a :zıam kanu:rıu bu ı:abaıh V1Uyete 
tebliğ olunımuştu:r. Maliye VekAletin.. 
ce de Deflerda.Thğa tebligat yapılmaş
trr. 

Bu layiıha Jııe ~kliatsu oiıa.rlSt ele 

geçen para mlattarı 100 liray 
olan memur maaı-1laoriylc bunla 
adillerınc y!izde 25, 101 Hrad~ 
raya kadar olanlara yüzde 2 
yukarısma da yüzde 15 zam 
>bul\mm&ktadır. Ayrıca 3 çoc 

(Devamı 3 üncü Sa ==+HARP.VAZİYETİ'= 
Doğu Cephesinin Şimal ve Ce- 1=G=ü=N=ON=======t=:ı~=:::ab=:~=~~:=~aa~c:. 
nup Bölgesinde Rus Taarruzlar1 ıçıNoEN ::€~:;,~;·~~:~g;;,:'" 

- sulh ne g e :v~~;~n;,c::ı v~ı ~ 
En az Alman lıazırlıklarını aksatmağa ve derler? :;,~,:~:.~\7~0 •d 

ordusunu gıpratmag"" a matuf tur yanın sulhe k v~masmı 
Nizamettin Nazif ru~u. yalnız. bıtm-arıarın c y Az AN : ı. s. Es K 1 B o K RE ş ATA ş EM ı L ı TER 1 ) d:n;da kMU.M'Orlardı; duy- =~~~':~t<I.r.rak e.t 

- Sonbahara vmmaız, sulh oluır. Okyanusl::ırı gö •tisi.iye 

1 
Doğu Cephesi: Şlmaı bölg~inde ı derlE-rın· ıare•ı~ •-a ·. · 

IOVYET TEBLlll . LiBYA DA 
-Neden?. ın •t!!'nı ea 

Rıısl.arm ile-r ha.TekeU, Alman muka.ı. _ ~'IJ'da lı:ıkot kalmaz da. ınclerlerl ele, mil talu;:c 1 

bil taauuüarı ve cepheye büyük kuv- Tramvayda lı:.onuşuyorlardı; duy. mevziler.ine ılgaır eden Kıı 

BU .. t u·· n mukabı·ı· veUer solrulm1l!l neticesinde yavıışlcı.. H M. h dum: l::.la:rı da, tipMi steplerd~ y 
mıı;ıtrr. Eğer bu bölgedeki Rus taaır. arp ) ver _ Bu gidil§le b'J Jış uzun sürmez. zbrhlı Alman tumenlcnnın 
Tuz.ları ııynI hııtla devaın1 etseyiİL Mo&- - Ne oluır demin?. r.ipleri de, pilofüır da, k 

Alman taarruz• kova GaTbinde bulurı .. n A~rıan kuv- Jehı•nde _sulh yaiklaşzyor derim. la•r da poliıtikııcııarla dip 
vet eri müşküJ duruma düşeccldcrd1. _ Gaızetel.erde bir haber mJ da hep sı.r.üı 1stem~tcdiırle 

1 k • •• ıd •• (Devamı S üncü Snhl:fede) •• • t gôrdWı?. mnın zaman saldıin.§larınd 
arı pus ur u u devam edı·yor.• - Hayır ammn, barb~ daha len şiddet, i:ı:ımımalıd r ki 

---••--- M A L E Z YA DA fazıla uzaması İiııiiltereniıı 1şıne d.ıJuı çabuk kavu~<ık ııırz 

So~yetl4:r To!pez·. Japonlar yeni 
dekı cebı genışlettı • 

MUİk10va 31 (A.A.) - Sovyet takvıye kuv-
te'bl~: Kıt'aJıarıamzın Smıolen* • 8 • I 
Mikametmd-e-ki Heri: ha·reık~ti te.. Vetlen getırdı • 
J'IMki ıe4ımıeiıtlıedir. Büıtün mukaJhil 
Alman taarrwızıları ;püskırtıiHmüış -
.Ur. Sovyet ıkl't'al~rı. Tıorpez böl. 
gesindıe.llti cdbiı gen~le(meğe 100. 

vaffak 9hn'UŞlaroır. 

Birmanya'da 
Loıwa, 31 (AA., Biırmarı)'3da 

askııırl wwyette bir deoğışlklik yoıkıtuır. 

Ç:in lı:ıt'a$?1 ııeılıınl'VP devam edio>c.ır. 
ıar. 

• 
Rangon m Ü temadi 
surette bombe lanıyor 

Londr.a. 31 (A.A.) :-- Malezya.. 1 
da ilki tarafm hn\'la fıa.a.Riyeti ke. 
sjı.fflir. İrııgi!i7. kıt'aları yenoi iıaı • 
larını taıkıv~ye eıımıi~lerdiT. Ke:ş1!f 
tayya.releri, Japonların. kıt'a ii2e. 

(DPV&nu 3 uncu SahıtedeJ 

• 
Be r 1 in, Bingazi'nin 
zaptı için ne diyor ? 

Berıl•i.n 31 (A.A.) - D. N. B.: 
Binıgazinin :zaptı Lii>yaıda as • 

keri varziıyeti tamaımiıle değiştıi,r • 
mştir. Şiımıdi wtJün Afrika hatibi 
Miirver d~vlertl~rrnin Jıeihmdıe biır 
cereyan alm)Şhr. 

İNGİLİZLERE GÖRE ... 
Londra 31. (A.A.) ı- Libyada 

vae.'Yeıt istillcrar halıiındedi!". İn • 
g.lz tayyareleri Trabhısga.ııp ve 
Bingazı bölgeeindoe d:ü.şımamn as. 
kc:ri tesisat.farını ve muvasala 
hat la:rmı hoanıbalamışlardrı. 

geimez. ja·ponl&r durmadan iılerU.. ileri gelmektediı 
yarlar. 

Fakaıt felı&et §uradadır 
Sınema holünde biri diğerine bk J.arırı her biri, sulhU bir ba 

garetenin başm:ıkaleslni gösterdi; lü anlam::ııktadır. Alman k 
- Qkudlll'I mu?. 
- Hayı.r, Milbim mi?. hünil, lngil!z 'kendi n:enf 

- Sanırım. Bak, son cümlesi ,u: uygun olan sulhil, Rus Mo 
«Herhalde önümllzdelı:i Baharda sulbü-nü, İtaılya-n, Romanın 

ve Amerıkı: Ruzvelt!n ıı'1lla 
•fürııya, Rll6 ~a~arında harpleQı hU it.temekted!-r. 
en miitbişice ~bit olacaktır: Ye bu 
kan kasrrgaıtumdaın belki de suüi Halbı.ıKi nsanlıgm rmıh 
doğ•caktır!• ğu sulhiln ceşnlel belkl b 

_ lııtaa:!lah. u1 he-r birinden birer 

Sul'h ..• 
Bizde ve her 7erde Jnsanıla!', bu 

kötü günlerin mutlaka blr sonu o. 
}acağını düşünmektediırler. Evet, 
kötü günler Mtecek ve iyi ıiln!~r 
gelecektir. Asırlarca önce Mısırı 

kas.ıp kavuran müttıiıı bir kııUdı: 

makla teıkemrmıl edebil 
sul.fıtür, fa4rnt asla baslı b 
sı llılcrcl-en blrl değrldır. 

Bun\111 ~in bize su!h 
wren!ei"t> ene zaman?> 

ıı'!<:e ,..tm 
edin<.>lim· 

•- Hangi su\hh 

orma 
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HALK FİLOZOFU 

İSTANBULDA EV 

Ben, İstaobulun ikamotgilı 
vaziy'tti üııeriude sık sık dur. 
WWjUmdur. Bugün, yine, ayni 

oıovıu.a avdet edişimin Sf'bdıi, 
istanbuldıa bir k.ııwn ıııiu=la. 

rın bir yapı şirkdi kvrdukları.. 
nı lwııbtr al~·rudır. 

Davam şudur: İstaııbmda 
eski, ab~p evler gittikçe gay. 
rikabili iskiın bir lm)e ~ • 
tedir. Buna mukabil, y<nideo 
binalar yapılıyor. Fakat, bu ye.. 
ni binaların ekserisi, büyük ve 
kirası pah.alı olan apartımen. 

landır. ş,Jırin imarı da, büyük 
.-e lüks binaları fı<şvilr. ediyor 
gibi bir ınıcroda yürümekte. 
dir. 

O ı..ı.ıı.ı oııta sınıf ve fakir 
lıalk, mü:<takbcl btanbulda ne.. 
rede w nasıl oturacaktır!. On. 

TRA'\1VAY 

l\mvzuu 
Tramvay o kadar - miihim bir 

mcuu oldu ki, f'diphr, Üoivcrsi.. 
te p=of>Csürkri dahi, artık lram

,·a; la~dan bahsediyorlar. sa,,n 
PrJfeı.or ''e edip Halide Edip, 
g ~en ,ün, tr3ın\·a)-lara dair uzun 

bir kdkik yazıı.ı ncşretnıişt.i. 
i.,t ~r mi-siniz, tl'atu\:ay, i1inı Ji.. 

boraluarlarıına, seminerlere kadar 

gir:.iıı ve o da Ilamlct gibi günün 
kabraı:tıanı olsun! 

EDllU\E 

PLY:-OIRJ 

U.ııı şark vilaydl•rinde Edirne 
pe"·niri yapılmıya başlandı, buna 

ıuııka!ıil Edirncdc bu sene peynir 
aınılş .• 

Siz, bclı.i, bu hildise)-e ~ıyor. 
sunuz. Ben, hiç şaşmıyorum. Is.. 
taııbııl Ualıkpazarında Urfa )ağı 
)•pılJtktan sonra, şarkta neden 
Edirno p<yniri > apılnıasm?. 
llAKiKf 

RAR VE KIŞ 

Bü tiin Balkanlarda kar v• kıt 

müihiş.. Ajans halıeTleri, geçen. 
lnd•, Romanyada karın bir met. 

rryi bulduğunu bildiriyordu. Kar, 
b;r meh.,yi bııld*-ı sonra, ar. 
tık korkulmaz. 

Çünkü, b u.ndau solU'llSJ can sağ. 
lığıdır. Nasıl olsa, yollar sahiden 

l<apanınış, seyrüsefer durmuştur. 

AHMET RA UF 

Y eni teneke livha-
1 rara f iat kondu 

Şe!:u•\n.:Ze gelmiş cıJran teı».•ke.. 
lik k•vh<rlaııa fi.at tesbit o1ı.ıınfl'.l'%

'6u.ı·. Burıla.rın teOOJoe haline ü • 
raj;ı içib iaıbırJkalar ~ 

fa.alıyet~ geçecdklero>r. Bu tene. 
kekr do) İaşe Miı<lür".tiiğü iıar.afm.. 
dan teV3i ohınacaılatır. Ve bun • 
J.aı>ın bir bRm k.cınaerve fa bn • 
ka!arı iç:n kııtu ~imde .imal o. 
lun.acak'tı.r. 
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lann ıta rahatını, hatta koru... 
runu temin etımck liznnıdır. 
Şehir biraz kalabal~uıca, 

istanbuldl\ bir ik.arnetıı-ab hırlı. 
ranı başgüsbeııiyor. Bu, eski ter. 
ı;p cvluin e'itti:kçe -ı.lınamn.. 
dan veya, mevcutlarının QJ<iıa 
.kabiliyetini gittikçe bJ,iıletme.. 
ı>indcn ih ri gtlmLktedir. 

Yarın, öbür gün, beş on ..,.ne 
aoıı.raki İstanbulu düşünüy.,_ 
rımı. O zaman, Sürpaeııp me.. 
zarlığı üzermde p<k muhteşem 
apartımanlar sıralamıuş ola. 
eak amma, kesil halkın otura. 
biteceği l.onforlu ikametgühlar 
belki ıtımiıı v.e inşa ~ıiş oL 
nuyaeaktır. 

Her lstanbullunmı, her ay 
ev klıeııı olarak avuçlar dolusu 
pa"' wrcbi...,.,ği.ni sarunak 
hatadır. 

Aske r ailele
yardım 

• • 
rıne 

Kôli tahsisat bulunmıyan 
yerle7de memur ııe müs
tahdemlerin maasların 
- dan her ay yüzde bir 

kuilecek 
Bazı BC!cdiyelc-r Dahiliye Ve. 

lkiHcbioe müraıcaı.t ed.rek aıSkıeır 
alielenne yard:Jın )JQl'aierının ika. 
fil ıınik.taroa blJl uımıadığı ru lııid • 
cf~r ve ne yapaooklwrı111 
sormuşlardır. 

DahJ~ Veka ti d'Ün gönder. 
<l!ğii bor emklıe <:lkı>"" k.aılaırı kı.. 
mm iç..ıı maııış ve ı.iıeretlcrıi cfü 
liıraıdan faı.l.a olan memur ve 
mlistaıhd.i'ınlcndc;ı, ıı..11ıer GıY % 
bir caolkcr aik•ic !'.•ne yard>m pa.. 
IQSI• lresilmes n; ~~';<elere 
tcbl\iğ e:r~:rr. Ya!'.ll'l.1ız aıkeri 
' , mülki müt<ika :Her<loo bu tev. 
kifat yapııhmyacak1ır. 

KonuşulW"kc:ı, ı;u l"kilde W e.W.-
dljiine kulak misa!wi olursuouz: 

- Dünya aıclk gözıer;nL. 

- Gem:l.;ini yilrülen kaptan!. 

- Aç &özünü, aome.zsen, açarltt 
Cö:tliııü! 

Tilikçe ne ıenıiıı, bir lioandır. ~Ie
selA. aç gö~h1, bajka mioaııya e:ellr, 
açık göz, b ... wkıa. mdn.aya &elir, &özü a
çık başka mflO.~.ra ~cl.r. 

AçıJc gözlülc derece de.ecedir. 
MüJlrııt açık go.ı:ler, bir•• da. sanı. 
Ur, h.tlıekl.r imanlardsr. 

M<'sela, küçilk sığ1rlann. yani da· 
nalaıcın kestlmeısi .menıcdild:.k-1.en_ son-

1"3, bu küçük ma:;um hayv.an.larrırt d!§
ler.i.rıJ. SOkerek, onıarı U\tiyır, ,..aşlı 
gibi ı&steınnek i.st.ıycre1l4 kesmişe 
kal.k:;anlar, mü.Crit açtk. gOzl.er, y~ 
""Mekürlardı:r. 

Hayv~larm nüfus k.~t:;ıdı yoktur. 
Dll!erı de yoklur. Onların yaşı, rna
lllın olduğu üı'":e ~lerinckn ..W.,. 
~ılır. H~yvanın ağzında di.ş kalmacLttı 
zaman .ih.tiyarla.nıı;t.ır. Filva.ki ~ 
lar da bylc:di.r an1nıa, Adem oğullan, 
bu?Jı\J'n kolaymı buhnıışl<lt', kencl.leri
ne takma dli yaptıı-tm.fk usul.ünü kcş
felm41erdir. 

Hayvanlar daha merci, daha a.çılt 
alJOl.ıdır. Bi.iyle »uıı'f vaMtaıara, hile. 
J.ere, göz bl)yamıya ,..eltenmezler. O
nun iç11tdlr k~ hayvanlarda, yaş ltaıt'l 
olarak bilindiği halde. insanlarda ma

lüm detild.lr. İ·1'&nda, Pllll'a bir, im.,, 
ki, yaı üç... Bu °' ı.ı<'Yin maili~ 
m!Jdarı, beDi değikilr. 

Pırray:, kim"' bnden borç f*"
s~. dzyc sakll rız. İm.ınımız.ı. neye, 
ne kaıda-r .ina:ndıgtDı:fZ ımlaşılmasm, 
d-tTe giı:U tlrtanz. Yaşımızı, henüıt 
gl--nç, du:.ç de.:tlnıeı·, diye saıklarız... 

Fakat, bu h.'.N-ek"'lilcrlm!zde pek a.
zuruz rrı.uvatr<:ık olunu:. Hakikatte. pa
ranın k.imdc-, imanın ha.ngimUde ol

duğu bc11i olduğu gibi, 7aşımır: da er
babı lodrnde tayi.n ect.lir. Bu gizleme 
t.eşe.bblıslcri, t:ııuaın.eo. !;ıyd:ısız mı

dır?. Böyle bi.r iddiada bulunulam:><. 
Bu ~cbbüslerkn. olsa olsa, b~ tesel
li <>lnook, bl-ııl bir Yehlm içln<le .,.,.. 
şatnlıllık gibi b~r laydası vardır, 

İn&o.nların kili;to.hlıı:ıına bakınız ki.. 
kendileri mlitcmadkyen genç ııörünmt,.. 
ye ı;a.Jı~lık101rt lıa!de, zav~. btccae 
\-'"e dilsiz h3'y\·anlarm d!şlerlnl !!Oke-

lstanbul köylerinin 1942 nd< oo:::ırın llıtiy~r görürımele.-11tde 
bütçeleri hazırlanıyor bılç b1r a!hlakl mah:our bu!muyoclar. 

VJl'aycfi mİU! bağlı o!an küy • fü..yv;,nlar, Jn.:ınlarıcı ellndon çok 
lerin 1942 yllı b~ıı:irı ita • çakiyor. Himaye; Hayvan&\ Cemlye-

z.ır.lanıhresına başlaaııllmışiır. Her till 'n ne derece 19abe\le kurul:nus ol-
kanadan köy mu lı t.arlıarı 1=\'ma. dıu~u M~ """" daha •aJ.ııroruz. 

l:ımnların resliğ:11de i<ıpfa~arak l=======R=·=S=A=B=l=T== 
'bu mı:v7Juda göriişoooklerdl.T. 
Yeni bir kız san' at mektebi 

açılı.yor 
Lül<-burgaz (Huısusi) - Kaza.. 

ımrz merl<Czi.ııde biır !kur san'at 
mektebi eçıl.ması k.:ı rarla~t ııt'll • 
mıı; ve faa1'').~e ~'~miştiır. 

Poıta otobtlsl 
Bir oku;;rucumuz tunları 1'tllZl)'or: 
«Anadolu ve Trakya şerh.il:' v-e bt

aabalan arasmda posta uakllya.tını ıı.. 
7)(>1"inıe a1ar müteailhillcrdPn. b~ı 
çok 13ü.l.ıa H bir şekilde ça.t~,ıyorlar. 
Mesela, f;.Un ka.:ıaıbedan filanca. k.a
sabaıya saat 13 te kAIJanası lazım &e
l-en posta otobU.:.O, saat 15, ha.ttA 16 
da aneak kalk.at'. ifalbutci, müteahhit.
le Posta İdaresi arasında bir muk.a>
~ vardır. A-füteahhid.ı.n., naıka\·ete
Y• sadık kalması neden ı...terunlyor?. 
Bu suNlle, ayni, post& bmyonu ile 
gi1mi3'e mecbur yolcular, seyatıatl&
riınln bir k1"rnllll. gece 7npnuJ< m«· 
b .. i,yetınde kal17or1ar .> 

Okuyucumuzun şik~yetinL Posta i
dare.lnhı dll<lı:at gO.Qne anedlyo-
na. 

BURHAN CEVAT 

5000 paket kib
rit saklıyan 

mahkum edildi 
Bu vu rg uncunun dük
kanı 10 g ün kapah la
cak ve 100 lira ceza 

verecek 
Ankara 31 (Telefonla) - İlıti.. 

yaçlarından faııla mal b.rlktiıoorı.. 
ler ve istifcfük yapanla«& karşı 
!1idddtt ınıücadele açı.ldığmı, sııl<ı 

araştınnalara girişilaniş buılıı.ndu.. 
ğumı Voe bu aracla b ır e\"<ie beş 
'bin paket kı1brlt gôrük'rcık müsa.. 
d'Eıre ed~ld:ıği•ni b.'hUımıiışt'rn. Bu 

adam şC'lıriım!ıx:I< Kayse11i cadde. 
sııdc baıkbl Ba.'./'l'am Uşundur. 

Bayram, derhal ~ ve . 
nlırniş ve b>r gün .ôçiııde bi4ıen 

muhaıkooeıinıde 100 .üca ağıır pa. 
"'"' oozasl:Je düldkimınm 10 ,,ün 
ibı(ıatılımasma maHkürn edilınş. 
~i:r. 

Edebi Roman: 19 -!.. 

Seni Unutmadım 
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- Doğrw:ımu Litersenıı, h:.nttn.c!cn- ı 
d liim blırH>i<ım.ı.al seviyoruz.. Bu 
Ş:ıbarıa bit kere n.a.sd c.ıldu da kan
dım. Ht'(> kabahat bende •• M, bu a
kL ız k::ı.fam .. Bir kere adaman yueU.
ne güldük .• Ben, henısı razı oUntıı
dlın amma. oldu b r kere... B.1r gece 
betabdl- kay Q.'laneyo gittik .. O. yeni 
tuttuğu balak!s IJJJHl verec~ ben de 
herrıen aışç;.ya gehrecek:tım .. NJ:Sıl ol
du, bih'nb·orum, ı$·e .. &ali hCıflen ku
c~;.Jadı, öpımy• b..,l.t.dı .•. 

Nevın gL '""*sordu: 
- E ..• 5'->nc• .• 
İc~I cevap vennedoıı, kel><li bıt

d&lorlru anlatn1ıya devam etti: 

- ş:ır:dı adımı b:ılıa_ Halb · ·i, ben 
yı.w; verı-nek iıs~m:yorüm, arltık. srn.fn-
1~ alcikam yok, dlyOru ıı., dlıl.k'lli.yor .• 

Nevin c.dd.i b::r ta\.·ırta &ôyle deıd. 

- S<>n. artık ondan yakanı kurtara.. 
m ı.·rr .. Hem. üstelik-, boyı..ma b.al!ı."' 
!..ı! ;,. Blr r.evl şantaj, yanı. 

İclA! m11tt.llr.t.ın b :ey almı.k !çın 

dıpr. c:k~tı. 
Te!~:ton çaldı. N'~vl:ı telefoo.a k.ı>1-

tu: 
- Ano .•• 
- ı ... 
- ~ nüsl,, S·.i1ıvl?. Nasıbsın ca-

nmı.! .• 
-! .. 
- Nodlr o mi.ılı'.ru ı<y!, •. 
-ı ... 
- Nuri Yılmll sana telefon ettı, 

öyle mi; ... 
! .. 

- Pekd. ne dtye1 ne röylüyo-r?, 
- !. .. 

- Yok eanım! .. DGn gece ber2ber 
oidt,ıgt1nuzu bana IÔ)#lıyt:re.k ve seni 
P,iıt: tıJtac mıo, tyle rr.i! , 

Ne,·in k1hkflha11 ba.mı.~tı. İl.lve 
eM..l: 

- ~uri b\.l&fin ne v3kfl dönuyor 
Su:ı~:yrye;. 

-' 
- ö"':e yem.et Je eı.·de nıl o~cz:k:'. 

- reıc 111 .•• 
-ı .. 
- Bilmul<.~bele canım! ... Haydi gU.. 

le aüle~. 
İclal !<;eri glırmışti. Elinde bir ta

bak NeYini telefonu k•P"tırtceıı ıö. 
run.., gen kırptı: 

- Yıne o mu hanunefeındici'ğlm? ••• 
Ne,·)n gülmemiye ca~rak:: 
- Kim yani o? .• 
- DUn gelen avukat bey ... 
- Nerden tanıyorsun?. 

- N;.sıl lanııruım hanınıetendL?. Bir 
akfı>m bize yemeğe davetu değil mt 
kli? ... 

- Ya ... Tanryorsu:ı denı<:k: ... 
- Tabii.. 
Biraz durduktan sonra: 

- O yemek gece-si ne kBd&r saır
hovturu.ız h:mımefe-ndic•ğim ... Hiç sor
mayın ... Sizi o k.ldar sarhoş olna-ak 
hiç görmem!şt<m .. Ben !çeri dışarı gL
rip çıkarken hep sizi glSzlüyo-rdıwn. 

Nasl dansediyoniunuz büseniz .• 

- Kız sen bunları hep gördün mü?. · 
Anlat bakayım, s•hld"'1 Ju<hoş muy. 
dom~. 

!ela: yüz bulmt tu: 
- Tabii .• Sllnra ~:ze bahçeye <:~ 

kan rr,erdivenin yaıunctnki köŞ<'de 

r~Wdı:11 .. Or-cla a\'1.1..koal Ley cLn.ızi ö-
P"<Yord14. (Devamı Yar) 

IMAHKEMELERDE Yazan: 
Sadettin I~ık 

-"Hayat hep tesadüflerle do 
ludur. Bizi saadete de, felakete 
de götüren onlar değil mi? •. ,, 
&Lye llu·kt* mahkemelerinin bu.-1 

lun<hığ~ kotldorda kamıpelerd<.-u bin.
ne buziilrr.U§ genç bir kaWrı tclt bo;ı.
~ oturuyo.rdu. Daha henüz yirmi bir, 
y.rınl iki yaşlaa:ında görünnıesim! 
rağmen halind• ıztırap nıibnetiııin v.:ı
k:it.stz çöklüroüğü ta 'ihs;zlere mahsus 
bir hüzün, bir dure•ınluk. vank.. 

'd,,,.ll'kla 7anaıa Jli11lm. Blra ııonıra 
kuçük bll' bahane ile tawemarmz, 
macer;a,ım öğrenmeme fırsat verdi. 

Necl.i ad.nda oldt•ğunu söyliyen 
kederli ınuhata.bun kocll.slndan aynl
ml.k iSti)·ordu! .• 

Seıbcblınj sorduf'Jm Z<lma.n mwt.::ıriıp 
kadm bLrracla binız dıadu. Sonra duc- I 
gun, yavaş bir sesle ağı..r ağııı- arılat

~· ba~ladJ: 
•- K<lC"m, eıiteğ'm di7e joınİml v& 

c!sırJnrl verdiğim a1am. mel<'leı> OT'

kad:ı~ın-dı. İkrmn: de çccl.&.J~.aı 
gmçl;ğo atladığı:nıı ımlerder.be ıı 
bhblı ·lı:--.C:' ·. en kıy1netli ocyl olınıur 
tule. Yekd'ı:z:!no..Li ç1.'g'nca, delk.-e 5e\

mt.;'t~. ÇWı.kü. y1llard1.r d~üaccleri'
mizi gözlerinDzden okum1ı>7a; ınüşt.e
rtk hit.(!erhrı.izi tavı.rlarımı.zdan .e&

mlye alıım rtık. N..ııa.vet evlendik. İz
W.vacını.ızm i\k. &enel~iude çoık mes
ut ys:şadık. Kocam gencuı::min hrık
Ia.rxu \.'C'receJc kad;:ır hisle, heyecan
la dolu bir adamdı, ~ kll6lll'U <!akh 
oınta~\ id!. 

İ,te bu bırlclc ıclıep ve üstüne 11.i
vetoen ci~an bir nankör sevgi; c:O•nun 
7uva. -ndan soğ\.ıyup k.:ı.çmasın.:ı. ve5'.le 
oldu. Erkefin1 bir tes.adü.Ile çok zen
giıı bir kaYınla k;:ırşılaşh ve ona çıl
gmca ~:k ol.:ıruk beni, yuvasl.IU .-ı-

male bo,.ladJ. Her;l('J'ln! bankad&lti öL
mı.iş kc.ıcü.:-.ının dolgun hesabma ve fil.. 
mi.iş kocc;.sına rrıedyuıt olan bu .hti.yar 
ka<b-ı hiç de güzel degllc!J. Lakin ilorl 
ya~mın yUzi.mde actL.ğ1 buruşuk hat
lıırı ır.ak1yajla lcaµ>yor, ıeoç ve ıuı;ei 
kocamıu. gözlerini para ile boyayarak, 
fOıŞlrt.ıyor, teıtUr ediyordu. Esasen ı>en
gı.,, bır kadmın •evıis:ne hanı! iifılı: 
dayanır, hangl eski bi.r aşk üzerine 
kurulan yuva çöknı"«il ki? .. Ve işte 
zaman geçtlk;çe eı•keğlın yc:n.i dostu
na ıbajlandı. Beni, yı.ıva sınt toerketU 
ve haftalar, aylara pk.len.d.iıkçe artık 
servet. uğruna. ~kı tamE:ı.ınen çi.gnıey· :p 

heı-,eyiınlzl unuttu. D~ua ekın-c-k, ye
mek parast bile gör. ~"":nwniye ba~Jıar.. 

dı. Bu vo.zlvet kat-şısmrl.ı şaaıran. bu
n..-ılzn ben de rnaınkcme,fe başvurd!.lm. 
Pu.ra: uğruna y ... re vurulan s:ıadetıır.İll; 
hlçe indirrlen kadınlık gururumun he
~~b:ını soriwn.. :\.lııhakerneın!ıZ e~·an 

deva-m edi.yorL. Ben a rtlk. c:O>ndan 
8\lk, sevgi, alAka be!dem,yorunı. Yal
mz yaşamak, namusumla hayatımı te
min etm.ek. ı.çin lhtiyxı;n ol:-n nara
ka•rnı talep edj,yorum. Ve bu talep 
benim en meşru, en. n1uk.acfckı; h:Jk
kıın. Çünkü ben o ve!asız;:ı bürtW 
n1az.~i. i=:rt~kbaliıni, kısaca büLUın öm
rümü verdtın. Bunla:-a ka•rşılık haya
tmıın ~onwıa kadar başb&i3, mes'ut 
ya~ıyacağunL umuyordum. Fak::ıt i.Jite 
bjr tesadüf heı·~Jmi .:dtı.bt et.U. Ara
mtta gi:ren bu kadmın mevcu<l~et• ı 
btr ş1nıışek gibt so.ild'!'turJn ufuklırınr
da ç..:ıkarak is.Uk:bali.ın i<;iın bir kara ! 
buhıt oldu. Zat.on hayaıtta bf.z'.eri ı 

felakete götü.ren, sa~dete u'.:.şl;..ran 
hep tcs~düf~r değn mi~ .... 

Çıkmadığımız günlerde dahilde 
cereyan eden hadiseler 1 

* Ünmrsite Hukıik F1:ııkül'te. 
sinden palto çalan Yusuf yaka. 
lall.'lll.ş, 6 oy hı>pse ım..hkCıın o.. 
lwmı~tur .. * Beoglu!ll<!a Tariaba.şında bir 
evtle ıki yüz elli kilo •beyanname. 
siz ş ·kcr b lırnmıŞur. * Koordmasyon H'O' "uin.iııı ye. 
ni .bir kararile patates, hı..ııbubaıt 

ve eır=ll unlarda,n bur tüxlü pas
ta imali pamrtesi gümindcın ıti. 
baren yas.ak edilccııkıtiır. K'Ul'll 
~'cm.iş l(zm{uerin<lcn yapılan mad. 
deler bu kaxaTd:an Jıaı-iıç tutul. 
muştur. * Kadrköyünde Pa:ı:aryo1urı.da 
136 numaralı aparhmanıda otu. 
:ran Öıne.cin apartımımı:n tavan 
arasında yüz teneke ~<ytmyağı 
miısaıct.re olu.mn~tuır. * Faliılı!e nişanlısı Hayriınni.. 
saıyı öldüren polis ımomuıru Ali 
Rıza Ağırooza mahkCJin<5i tara.. 
llndan idama ~ olıırunuş, 
fakat cezası 30 yıl hapse tahvil 
olımmuşlur. * Sö.IDa.n .komisyoncusu Agop 
Nazlryan ile seyyaır tellal Seı-kis 

TiCARET V• .~ANAYI: 

* Şehir Tiyalrosu Jçin Şchza.. 
dabaşında yem bir bi:n.a inşa o.. 
lunaraktı.r. * Belediıyoe karlı Y'Ollann tıe • 
mizloeııımesi. için ildi günde 1300 
amele çalış tı.ıım "i tı r. * Kasnnıpaşada kömürcü fmna.. 
:!!'in diii<kaıımda yıi.ımi bin kilo 
mangal kiimü.rü bulunmuoı ve 
hallka tevzi olunmasına başla • 
m lm ıştır 

ViLAYET cıe BELEDiYE; 

* Şelh,:ımi2ıdeıki toptancı ka. 
sapla.ı- yeniden yeıUin e<k>rıık etıl 
n.a.ııhtan fazlaya salımıyacakla • 
rwn 'em.İll eymiışlermr. 

* Bir altın dm 42,5 lireya ka. 
dar yiiıkselmjş sonra 39 !raya düş.. 
miiştüt-. 

. * Alemdağındaılü selmen bin 
çeki oduııı şclıri.mi:ze getir!lecıik.. 
t1r. * Ege Vll)'.lW'U tamiri ilçin se
fere c:ıkmaınıştır. 

GELEN 
Variller 
İtalyadan 5000 büyük , 

demir varil geldi 
Son gün1crde İia:Iyaıdım şeiri. 

m'tıı~ 5000 adet boş dmn r varil 
~tir. Bu V'8'l'i Jleı:doo biJr loıs. 
mı Romanyadan pdrdl ~ye. 
bna taııs:ıs edlıecckti.r. "Mü~ 
!kanı hm-'ce )"aPdacak zeylin • 
yağı ihrooot.unda loullaııUJ.acakıtır. 
Ancak bu Jhracat bicl>n.lanın tdc;.. 
n.r c..de edilmesi ~a:ııtiie müsaade 
ed'ılc<:ıok' iT. -
Çamaşır mandalının 

vergisinde 0/0 41 
tenzilat yap ı lacak 

Çaınaışıır ma.nda!ı.ıımn da nnaı • 
ınıele ,·ergisi ·ıptiıdat madd'cl.er terıı. 

:Dilat cetvel'ıne it:hal olunmaGl Ma.. 
ı~ Vekaletince ·karaırlıaştı>nilııruş. 
tLr. 

Tcnızfü:iıt n ı;;b.t; yÜiıJde kıırk 'b.iır 
claraık kabul ohuırnıı1>tur. 

---o---
Tr enlerde ağır 

cisimler tenzilatla 
naklolunacak 

'I1renlerde cağa ciıiım:Iıeır nalk • 
ll"yal1> i:çin yen,, tenzilıa~1t 'b'lr ta.. 
rle haızı'l'kmı.)maşlır. Bu ~oıriıre; 
1 şubat pazu.- giini).mlm dtı'iba'ren 
anu1lı.bcr ofacakhr. 

Eyüpte bir can 
kurtaran merkezi 

tesis olunuyor 
Son günicrd>e şciıriııniedc pi: • 

.ni.oç unu ;ıe boğaça ve taıtlı ya. 
pıp satanların sayası \'l)~ır. 
Pi.,.'nç unuı:ıda.n baklavadan ~Y· 

l1i her nevi tatılıt yaıpı.labMımıek • 
tedIT. Paııd''ı;ps.nya.Jarla baız.ı, cins 
pa9talar ise fasulya unu ve yu • 
mUJ'1<ıidan .maıl oh.ıınımaıktaıd.ır. 

Paıstacı.Lar f.aısulya urıuoo pa • 
ta,tcs ununa terei•b etındlctedıi~. 

Bu yirz.dcn pvrir>ç unl.arı1'111!l w 
fası.ıılyalar;n bu yüzdıen fiaıtlıan 

ve satışları yilksc!ımj§'!F.r. 
~--

lzmirJe dükkanların saat 19 
da kapatılması utendi! 
İmnir, (Hum;!) _, Belediye R.._.Ji. 

ğ:ine iki yüz !mza He verilen bir tak
rirde b!hlmum tlcaretlıaneledn alı>

şamları saao\ ıg da kapatılmalaı'ı ta
lop olunmu.,ıın. istidayı vere.ıler ı..
baUy.ecl m.ani!aturacı, kı.m.cturacı ve 
emsali dilkkÖl!lardak! m!lstahdemler

dlr. Dtiklı:ıin sah'ı>leri de buna ınw
vaf&kat ctml:olordir. Dilek sahipleri 
Ağır işçi "''Ytlmalarını. k.endklerinin 
<ağır işçi> sayı.lmıyar.Jk lı<>rgün (iç 
yüz yetmôş beş gram rkır.ek aldıkla
rmı bild. rm<-kte , .• <!..tıa fazla çalJıpo 

t>kları ta.kdirdc um i~b adde>lun&
t'ak bu istHık.aklıtrıırıın da ıırittrrlma
sıuı- istidölarındaı rica cylemıftttedir

ler. Keyrlyet tel:kilı: olunın&ktadır. 

Manorlyan ihıtikar yaıptıklarından =====::;;=======================! 
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pakçura sürgün edileoolcl.eTdi.r. * KanLca.da kdançlıık ~ • 
cesirıde kaoı.sı Sulh;yeY'i öldüren 
§<>för Ali Ô'zclii.n 7 yl'l, 4 ay hap. 
se mahkıim olunmuştur. -----· -·-

iki meslektaşı 
kaybettik 

:ikdam re!ift<imôzin 6ermüret • 
'tlbl B. ömer Saşra mü!1t-e l'ft ol. 
duğu hastahktan kou.-tıılaıruy.a.rak 
Cerl'llhpaşa hast.aııuı;00e vefat 
etmiştir. Cenazesi dün atd<~ 
larının gö:ey~ls.rı arasında kaıl • 
dırılmıştı.r. Aikıs:oo ta:ziyetkri • 
mlzi sımanz. 

En EE<ki gazetecilerd-en ve Er. 
meriee Jamanak garze'\:esi. Emek. 
datılarrndam B. Kıl!pıiky.an ~ • 
M e'ııniş, oonawsi bugün kal • 
dırı.lm1<;;lı.r. K<'d.erli ailesini taziye 
ederiz. _ __,._ __ 
Devlet Demiryolları heyeti 

teftifiye 7eisliği 
0..Vl<"t Dmniryolfarı Haıyıda'!' • 

paşa • Esldşehir kl9ıru ~e 
MüdÜ!l'Ü. yi.ilksak müh.eııııhı B. 
a,a,';p GüMn; t.erfİıan Devlet De. 
ımi.T)ı:ı.Jla rı h")-1.:tı t:Cifltıiıj ye rcfalli.. 
ğime tayin olunmuştıur. --·-
Açık İ§ ve m emoriyetler 
ila~ale'fı~e açık olan 20 JCra 

esıI rr.aaşlı bir ın~e lise 
mehlııJanndan birisıi ~n ohm .. 
maıt üzere b'..r imtlhan açı.Jinl.'·t,.-. 
tlmtllı<ın 9 şııbat pazartesi ~nü 
saat 14 dedir. Talip o!•mleır 6 şu.. 
bat curr.a güoo akışamına kadar 
Bawekiıldte sicil ve dacıre mü. 
dü·r\i,~ün't:' mü.raca.at ey~~tme'll • 
<ii!rler. 

Çıldıran Kadın 
N.tıa:yet seni de kandırdı., een de 
hiç düşünmeden k.3'T1ldm değil mi? 
!Bravo.. Diyecek yok.. Hem ben 
iış:n farkındayını. Bu adam lııtiı. 

bm almak i.Qin .adm a<h:n beııi 
~aıltip ediyor. 

Odaya doğru yürüdüler. Mualı. 
l~ garip, SllTi bir 00& tıe sözre • 
,.,;ne dc>vam edij'U'l": 

- Yalınırı: sem benden 8':fJJr • 

mak değ>!, ellinden ge-lıse canımı 

da i'skcletind<en ayrraca,k. .. 
- Aımına yaptın Muarıa .. 
- Yo·K .. Yok .. Bilİlf<>ruım. Bu 

zaten ilk tanıdığım gürıded>erl 

baıııaı düşman. BütÜl'lJ ömrümde 
ona ram olm31k .stcnıWiım. 01 • 
duğum zamanlarda da ıpaşadaın 

korkarak oldıı.m. Filhaık.b güre! 
yılidı:ğın giibi daha ~end'i&inıe ba.. 
ib;ir g"Cıçti, hala giizel, senin ba • 
yılacak, esT obmak ~>l'ıyecE>k bir 
çdk koomlar da bulunabilir. Fa.. 
loa;t, ben hiç lbiır zaman bu adam.. 
dan •hoşlanmadım. Elime her frr. 
sat geçtlkçe araularını ret ve ni.. 
hayat '!'fil eığrr şekiller.ile de haka.. 
ret etf'ım. Zorla geçinıın0k ol!ınaız 
ya. E\<lermıdkte d-e bcra.bc-r ya. • 
şaınııaık:ta da, sev~e de tı.er 
şeyde böyle. tkl ta.rafın da bid>i.. 
r >T>i ~evmeıs.l, Mcmeiı .şart. O 
Ş:mdi bunların acır;ını çl'kamıalk, 
.benr hıddc<t'nde-n çatla.'m.'.l:k :di. 
yor. Fakat bo~. Yine ben ona 's.. 
l.E'<liğumi yapacağım. O bana yaıp. 
tı.ih ile kalaoaık. 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

- Yaııh~ nııullıa;!ııeme ediyor • 
sun Mooila .. Onun bele birleş • 
meıni?.de hiç kaıbalıdü yok. Ben 
bütün açıklığ>le sana halailrıa.ti 
yazdım. 

- Hayır, hayır, Nccl5.. Ben.ı 
ıkaıııdıramazsm. Bü>tün bu. saf söır
lerinin ankasında 00011 cint..ıkan!• 
diye smtan di.şlek yüııii görü~ 
yor. 

- Vallahi deği'I .. B'lll:ii!ü değil. 
- O halde .. O hallde sen de 

mücr'1mısin. Senir. de bana kastin 
var. Sen de onunla btrsin. Hele 
sen, •beni :1 kıdcf.ı kocaıma iUıane.. 
te alışhrdın, bu ycAa d~ün. F~ 
kat, ben hald •c:ıin masum ol • 
duğur.<ı. onun seni her ne paıha.. 
sına olU'l"Sa olsun kandırdığına 
eminim. BeJki sen bulllJn farlmı .. 
da dc>ğilsin. Fa:kat h3k:kat bu • 
dur, buna inan. Bimcoabeyh ş'm. 
di kendini göster, derihal bu adamı 
sav glts'n. Yoksa, sana da .müc. 
riımsin diye bağıracağım. Senin 
de !lıaT>€'tini &ffetmi~C'OEğ'.rn. 

Necl'a '!üç 'bi'rşey söylem00i, söy. 
li<y€011-edi, b r hayli tereddüt ve 
ıtıevakkuftan ııonra da aııca.k hir 
defa: 

- Muıılfa, haydi aşa~ı inelilın. 
Necdetln masll'l'tl 1yetint, s~na ha. 
ıa nekadar hümı-et bC'Sled>ğini 
görceaksin. 

Diye;\ıilııt. Bu son sözii o.mı. 
Mualla. bir daıha 2ğzını b'le aç. 
tmnadl, hırçın, deli gib~ çılgın 

(Devamı Varı 

.ıapoa1a• aıa 
sulb. teklllt 

Yazan: A hmet Şükrü ESMEı 

}aparı.ya, 1937 S€ıne9i'rıi:n tıeım • 
nuııu.nda durıup durutlren, Çin' 
karşı .Jıar.p açtı. Japonlar kaı bit 
zaman içinde Çim yenece6dıe-rt 
zanne81(ı]ıer. Fakat, mubaırobe 
zadı. J a:ponya Çinin 
gc~ anlay;.nea, yu 
dııı&rtm bsmek Uçin İnglhe 
re)1i ve Aımeıılkay·ı sılk~ı:r.m 
başladı. Lakı;n g'İI'!ştiği t-eşeb .. 
1ıer bir iayda 1ıenıiın eılmedi. 1 

anm hede!\ Arooıilk:aııı 
Cı.,, yırrdıımndan ~ ed 
cıeğ'i Çim yemook ve oomıa om 
kıuracağ> bi!r !kukla billrume<ti 
de peşine ta1ııaI'alt demol<nııt de>ı' 
letılen;, dömndkti. Amen:tkıaııfü.r 
•bunu bildi'kbııinden ve 1 ap>n 
ya ile giTişecEfklıeri d~ Çin· 
çdk öllf.1rnlı bir iş ortağı dlıa 
be!rtlılilğini vermediler. Ve Ja 
ponların iıstedlkl"' hareket sıer 
bestliğinl vernnedH&. Ve 1 a 
J>Onl'D da :aı&şik Aaner.ilka 
!ıııgiıl!tweye karşı haırp açt.ı. 

Japonyıanın de•ll'Cıkrırt dıevltl 
Iere kanşı harp açtığı bu ; 
'hafta. 'çinde büyü"': zıa!<?rleı
zanıchğı şüph-es' roi'r. 
J.~xmya, Hk ııdımda olde tttflğ 

muvaflia!k;~~lcri ev<v"CM h:ı.<z-.~'•• 

ğma, 90l!ll'3 da :ı.ıısıızın yaıpt -
baSkım borçrudur. Japonya.m 
haızırl«ğı nekadar bü;ıUk iı;e, ha 
gf o:gü.eü de o k:ada-r 1oüıçü1<ttii r 
J·aponys.nı.n tıeşdhbüııa giıt!ştiıği\ 

bu sahada 'krt'a kader .büyülk brr 
Çın, hakil<l bir kıt'a o'lan ·lir A 
vust.raJys. ve 'büyüki!ü ici1Qü'kı'.ı'1; 
en aşağı kııik bin >taıııe de ada va~ 
dcr.F.ğerJaponyayürz mı'sTI.dcılı 
1ruvvetl!i olsa, yine g'.r'.ştiğfi. 

işıin içmen çıkıımıyaca.~ı,r. 
Bu sell'€ıplıedfr ki bu kadar bü.ı 

yü&: :ııa.ferloı: iloazandıığı bıı ım-..ıd 

bille. düşman1a.rının en iıııa1cıst 
oıl:an Ç!n'.lie aınılaşınak çareJ.crw 
aramaktadır. Jaı;>on poH'llm a • 
<lmnlaTı, dün Çü" Çin t'ıclle:n Ca 
Kay.Şek'-e loaı-şı tEhı:ICıi·~r 531\~.ı -
ıruıyorlıar ve Biııl.eş'k Am~rl<a ile 
anl<aşına çarelenini a.ı'lzy'orlar. Ş', 

dl Amerika devlet adarrlar.•n 
kaı'şı tıdıdi111er sa\'Uruyıoırlaır. Ve 
Çin ile enılaşnak ~iyurla.r. A 
'laışcl.ı<yor ki 1ıem deımokrat dev 
ı.etlerllıe ve hem de Çrue bir a.r 
da döğüşın<ik, şimdilcien Ja:ponya 
nçin ağır bir yük geılım6.ye ba' • 
hmıştır. Bu y<Ukün gt1lt.ikçe d~ 
Ç01c ağırlaşacağına. şüphe yoktur. 
Japon pol~'ikıa adan'lan nm se • 
damlan, dün Çın ll\!eri Çan.. 
Kay..şek hakikında söylıedi!de 
ağır söikr hahrlanacak oılıursa; 
Geneııal Tojo ta:afınıdan evve' 
'gün yaıpilan barı~ 1ıelkliıf;ne dıaıh 
çdk şaşmak gerol.ct.iT. Bfilinıdlil';. 

glb'i, 1 npon p00~1kaıcılarıı, Çan. 
Kay-Şclt'i bir çeteci, 'biır haydut 
olaraık vası~duıımşlar ve hiıçı 

bir z.aıman bu a..faının el.i!ıı& all~ 
sılkımıyac~nt dclalati1a ooyl 
miş!Prdli>r. Şlmdi Genemi Tojo, 
aS!ıa elim sıl<nnıy.aoağım billilr • 
d'ıği bu adamı, lroPları a~lll 
ahp sevgi ve sayıgı me s:llınıvy 
hazır oJduğımu söykandloted ır. 
Acalba s.foroz edilmlş ola.n Çanı.o 
Kay..ş..ık hatlokında 1 apon pol1 • 
1ı1ka adamllannın ıhııygnilanr.da. 
RllSIZID bir d!lği!şikliJt mİ hastl ~ 
duı! Har.r; bu, dıuy~ulardG bi:l" 
dcğişi:klikrtem '211°ly:ıde tMıi(»'ede b~ 

değŞ'lkl&tir. Jaıoonya, dü.n, de • 
ıındlora!t deov?ebh!ri Çln ille alaJka
ruzllan·chıwa;lc Çarı..Ka.y.Ş.t<ıi ez. 
mey!> d!Uşiinüyoıılıu.. Bugün 
Çiın'i ayımr.:ıık demokraıt dcvl:et • 
Ierle döğüşmdk .iıf,Elyı:ır. Fı:ık.at 
eğer b'ı'''IlCi tıll:ıl'y>eyi )1ÜTÜ lımÜ1 
olsa;-d.ı, Çin'~ czdilruın sttıra de• 
ırndkmt 00..letl'en;, d.ö~ği ıfJl:>İ.. 
~.:nttlki 1·ab'•yrde mıIJ\.....Ua !ko'<ur• 
sa. demokrat devletleri yeııı:H< • 
ton sonra ç:ne dön'CCEllı1!>r. C::ı,,.. 

K:!')·-Şek'hı lnınu seoım~ muırıl 
lkijn d.:ğild:r. Bu seb<ıpi1 ir ıd 
Çin haıbc~ler nazır mu,a~·;ııi. Kıın.g• 
çan, 1 ~n B:'lŞlrc"<f•'ı:.,., •!l !' l!f ·filo 
nıe cevap verorclk, Çinl.n m ıika • 
'\'()mette dev:mı r deceğinıiı ,biJd'.-• 
m;ştir. 

Haıkikat şudur kl fşler bu çı.

ğıra ginBk'ten 90nra Çiın i~c d<> 
mdkrau dcvlotkr a.rası.nd·a mu • 
ka~r&t biı'-Jiği Klll1ulrnuqtur. J 
ponyanın hedefi &<;ııkt..-: •Mii:·\!C• 
rElk r.o>fah sa;hası. adı altında ll• 
,akd'"ığuıda bir nüfı.ırı ,.,, '\Jaha'k. • 
.kiim :daresi kurm~C<, bu gcn•<t 
s&tayı sömürge haf>ne gc:'linn;,c~ 
"tf')"<>r. Fakat Ç'nllle bı:na ron 
olma~ i.çin beş scnedr, y•.ııuaı 
b~ma çarpışınaktad:ıT, 
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Çıkmadığımız gün
lerde cereyan eden 
harici hadiselerin 
""'---hülasası---' 

(Bu yazının metinleri A.ıadolu 
Ajansı bültenlerinden alınmı;tı.rı 

Telhi. eden: A. SEKlB 
Ma-c.aww: buğazınOO 6 günden.. 

!beri Jaıpon nakliye gemilererue 
şWefü hiinımlar )'alpı.lıınakta<lır. 
SXl.rrey rıııdyosu hala cııe--am e1 • 
·mdtte o.lan 'bu muharebek'>i neJı.. 
"""'' ııde J a.p<:ınlaTın 44 harp ge • 
mıhi ve d~ niz taşrlıınını ba lı.rıl • 
d 'iı' nı b i ldinnişt.:.r. Bu taarruıztıar 
esııa.smdıa 20 ıbm Japon ıd<erinin 
boğu~ş o~'lıu tahmin erj'! • 

n<Jkıecfa. Son aılırı.a.n haberluı:ie 
ooııızurlaır nel\cıesirde J~nlıa. • 

r m ÜÇ &ğır, üç hafi!f k11t.1Va2iirü 
il" bi.r taıyy.a.re gem'ısi ve ıbix mu. 
ITTarobc gpm•,"n'r• bııtırılmı.ş ol • 
dl.llğu bi'ldiIDllmokttXl.T. Japon ka
f>leııinin ·kurtula.ımyacağı tah • 
ıni n edllın<:C;,' eJ r. Ja,ponlara in,. 
d rılen bu dar.booon sc:mra C:xva. 
yı itti'lu p~ınlarının clcH mu • 
vaffak'yeta:ız\Jğc u.ğra.ınış olduğu 
,)' \'C cdUm\ı~cd,r. 

IlAHHAM İNG!.Ltz ZIRIDJ:sr 
BATTI 

İngiliz amrr.alrık nd<.amıırııııı 
b.·rk"" ~ün ~vvel V'Cıdiıği hir ha. 
bere gore lnı· L\zleriın Bartıarn 
mı;ı'ııa.rcbe huvazöru de batm ·: 
!~ * 
\VAM KAMARASI.NDıA. MüZA. 
KElRELER VE ÇÖR.ÇİLİN NUTKU 

4 günder.ıberi Avımı ~a 
•ırııda CCl'<'yl'.l.n OOeıı n>iili ·- .: 
Z:~t ~ 11 · ·"'-U rrın..ı. 

~c.cr nctıccl~nın·ı, ve Çörçi1 
~ı..r. : umct:. l l'L)c kaı'<1 4a4 rey!~ 
• li:nat kae ışl r ç.boii .. • • .... ~ ~ mııc·a. 
kl ı"(Cl r SH'ası!ld.ı lıü'tıün tenkf 
k·e ~ık b' f ı -" a<lc ik C€'1.·a;:p .. .,.. m 'e . . • • 

ırmu.mı '·aıı-')"I h~tlkııxla 
l.J:'>Urı hır nu• '< ~üvı-- .. ı· ,, uıı.ı.ı~ ır. 

v-eÇ'urçil bu nuckunda ~~ere.. 
m ;~mcr r~ın kı.tvvetl'("rinfrı geL 

t c 1 gll ere OOa.l<crında ta • 
lrnh ve 1 mı: ıı:ırubqye kiıfıi İngi.. 

lz kn.ı\·vet.ıe . 
•ke• . 'ı'lı _r:ın.e ı:enı; bir hare • 

. • sc Clb'll6ı aoı;ılıdığını söyle • 
m:ı, ve L'lbyadııkı ı..-r.,., . bet · ıam:' . ._~ı ıca • 
~roıı. sd>Dpler• &aYITUııtı.r. Bu 
~~l'lere ı:öre Afıılka ha!U<:•t 
~ ~"CC'S;rode A'lw..anlar Rus ceıı:,:. 
s ·~<'n. 'b'lha= mühim hava kuv. 
~e .. -c111 çekrn, {< tn<'<'bl.ıri~·e11!~ 

1ı§k"Td1r. Bu h.....,.1.o5ıt haı,.a 
ve Almanla.ra çd1ı. paılınl.ııya ma~ 
0~ ve 60 b'iıı zaiyat venınişl€r. 
d.r .. Bu SUTCtle Nil Vadisi;ııi 
·tıeılldıt eden tehlllre ı. .. 11-_ 
K<:!k . ·~"'l ve 

·ınya .ı;tlka.ım!tı!llden muh • 
t<ı"'1el bir !lltila harellretiııe ika 
·rrıU<h' i . . rşı 
!iz .m '4f·~·~ kuvvetterile İrugi.. 

Mmatzeıınesı 3eılbest kalnuştrr 
ak.-ı:yaya ""lmce . . 

\'(ik li, .,. • ~m B* 

Barbam İngiliz zırhlısı 
• battı - Avam kamara-

1. 

f aınd.; müzakereler ve 
Çörçilin nutku - Hit • l 
ler'in nutku - Doğuda H • d• t 'da ı 
harekat - Uzakdoğuda ID IS an 
~:k::.at - Libyada ha· ı kargaşalıklar 
:::::::::::::==== 

manıdır1ar. Yabtidi \haklı olaraık 
Mzden nefret ad«yor. Biıı de on. 
lımlan nefret ediyoruız. 8u har -
bin sonunda ya Yahul'.l'l~ Avru. 
padoan kalkacak, yalhut AJını.anya 
yok edil.cceıktir. Biz .bu ha.I1pten 
Ahnall'}'&nm 3<ıuvve'tli çıl!caca.ğına 
ve YalJIUldilı:iğin h'ç ollın=sa 1000 
sene için rOı oymyaıın•yacalk bir 
hale ge<iıri'leceğ"I>e loot'iyetle e • 
min bul'Un'UlyOruz. Hitler sulh le.. 
hinde olan gayretlt::rllni anlatmış 
ve d'emişt.ır ld: füm suiliı zamanı 
A<Vrupası iıçin bü)'Uk sooy:ıl ve 
kültürel projeler hazırlanıştıan. 
Ta•nlı beni bunların ta(biki.le a -
nacalkıtı. Ben bunun içİ1l 1ngiltere, 
Japonya ve İtai:j.a file il> birliıği 
yapm.ıl< iıılmni'Ştiın. Fanrta Çör • 
çil ve aıt<-a<iaşları buna mani ol. 
dular. Bundan sonna sözü şarlt 
cetıhesine çev'ren filler Alman 
lkuvvetlc.rinfo Rı.>91a.ııdan dlı>la>yı 
değil ekseriya sıfırdan aşağı 42 
d\!r-eceye kadar düışen soğuktan 
tlola'Yı müdafaa hareketine gPÇ • 
tıığ:n! ve RUBların yenikıcdk gü. 
nün geleceğini ilave C'lırniıştrr. 

DOOUDA HAREKAT 
Doğu C°'Vhesinde Rus ileri ha

rakıati dco.'aln etimiştir. Rıuısl.ar 
Vald<ıs tıe{ıf>!erinden başlıy-an 1ıa.. 
arruzlada Vcbkilulti'nin )'akın. 
J.aırwıa kadar gelrrıişkro1r. Bura. 
dan cer. liba cloğru kıvrılan ta ar. 
nız srtıl<ıaıımti Sınolıemık'i tehdit 
etım-lctedir. Aimanların 'lll!lumi 
karaırgfıhlarını Smolen<;k'den 
Minsk'e naklo!ımak nı<cıburiye. 
tıınde k:ı-ldııkl.arı lhıi!Jer vrrimı.ıışılıir. 
Dol!Cç bölge-sinde de Mareşal Ti.. 
moçedko kıı.r.ıvoO:M-i ta.:eyiı.1<ılerine 

de\'Mn etıni.ş ve SoV)•;:ıt!cır Dinye.. 
pcre 100 kilomotı\.ye kadar yak. 
la,'lllloşlardır. Kur.ık ve B~lograt 
adeta sarılmıştır. Alman mulka.bil 
truırrnzları da Melid<YVO isli.kame. 
ıtinde hııki§:>f <ıt.nlişti.-. 

UZAK DOGUDA HAREKAT 
Malaka yarun..dasındoa Japon 

rlıeıi hareketi devam 'fluni~t.i.r. Do.. 
ıınei ajoosı Japonların Singaptrn:ıın 

18 k.ilumetre şim.alindı.iki Mlllai'yi 
imal Eıbtiıklerini b1ldinn::i:;ıtir. 

LİBYADA HAREKAT 
Llıyada M.ilıver tanııru.zu de.. 

vam utmiştiır. Agedı:bya'yı işıgal 
e<ku Mlhwr kuvvcıtleri Mcsur 
rnevık.iiıni de almışlar ve ıburadan 
ıbi.r kol Binga21iyi almış, J<uvvetli 
lbir kol d-a Dc.rne istiıkmmıatinde 
şiına.te do~nu kayarak İngilli.J.erin 
ric'at l:ıa-ttını kesmi~·e teştıbbüs El. 
miştir. Mutuuıebelec el'aın d.,vmn 
~ooir. 

Halkla polis çarpıştı; 
ölenler var! 

Bangkok, 31 (A.A.) - Kalkütı1' ne!. 
yosooun bildirdiğine göre Kagalaptır'. 
da Bilar eıyaletmd.e yenid<o kargaşa
lıklar ç•kmı;ıtı... iııelltz ı.tlhbacat ser
visi halkla polis arasında yapılan çar. 
pışnracla 4 ldş:.nin öldü~ü ve bİ!' kaç 
kl;ılnl.n de at1rca yaralandığını bildlr
ıruılırted .... 

japonganın 
petrol 

mevcudu 
Tokyo, 31 (A.A.) - Diyet Meellsia.. 

de, ıı. SuzuJd Fllllan ııöylelI14tr: 
j:ııponyanın petrol mevcudil Anglo • 

Sak=nl;mn tahminler>uden tok faızla.. 
dor. Buna, "'"l!lettiğimlz ycrlerd<*i 
petrol kuyularınm da tamtr ve faali. 
yetı.nı katmadc icap edor. Bu suretle 
japonıyada ıeoLetiJt pet.rol elde ~ 
mekted:ir. ·------
Bir Amerikan 

batırıldı • • 
gemısı 

Vaşington, 31 (AA.) - Bahriye N"' 
zaretl, 6836 tooluk Rochester pe1rol 
gemisinin Atlanli.k sııhi:li aç>ğmda bir 
diil!ınaın cı.en.izaltısı taıralından torp!I. 
lendlğ.lıul bildi.rnıekledir. Gemi le:W:a.. 
dilmiş ve sağ kabnlar kurlnrılaraiı: 
~ sahilinde b!r limana çıkar.ımı.-
1.ır. 

MALEZYADA 
(1 inci Sahifeden De\·am) 

rıne yeni kikıviye kuvvetleri çı • 
.kaıunağa dcıva.m etLlklerinıi haber 
vemıi<ıle.l'fi'İr. Rarıgon mür.oına<l'! 
surette Japon tayyareleri tara • 
fııırl-'ln bomba>arımaktadı.r. Fa • 
.kat bu OOınbarounanfarın çoğu 
muvaffakiycl'siz ohnak'.~dır . 

Bu saabhki 
Kar ve 

şiddetli Tipi! 
Ankara Ekspresi 

gelemedi 

' tayyare ve aııkor b · 
tn.ındAil da)[:a halinde tak<~ • !============= 
l<ııt'a-ıaıını.n du uye Har • t• 

Bu sabah saat 7 ,5 dan itibaren 
şelıri:mizde t><:krar kar ıbaışlaıınış 
ve tipi halinde devam ciıın~ir. 
Kandilli Rasaılı.anesindlm aldığı.. 
mız ma!Uınata göre ·k<ı.rın ak.şama 
kadar dwam. etmesi mııllterılt'l. 
dir. Bu saballı silliuneıt derecesi 
sıfırın altında bi.re düşmüştür. Ka
rın şiddetinden Ank:ı,ra ellmpI'C?Si 
bugün saa-t 12 ye lo<ııdar HBıydaT. 
paşaya ge-lcmeırniştir. 

akm.a•~ 1'd ~1'!Y>adan Singa.pura P Vazıye l 
·11.ıa o uguııu .. 1 ...., 

C. " · SOY' eın.,,M. 
- ~"< Malaka d 

c: \'3rtnda ba 1 İ )"arıma aııı 
an """llz "~ .... _ 

'\•~ p . .,,. ·~·l'U""' 

b ro.ııne M Walk-s zırtılılları.ruu 
u hartJk.Ma ,_._ 

t rıı,..,,..at'lcüıde biT 
J.) 'nre gen~; ohnaıdaın b 1 

m olmak ırtecıbudyetinde ~~ -
>tınduklannı 'bu harekat • 
fal.:y<.>'.ılc netice vanm'r. ~:!
en ırz 20 bin J .. .., . o.,,a,uı 
e'.l'I ~n a.<1kenn>in \-ok 
~ ' mı~ olac<tjjını .. '1 " - , 

607.leı·L!lİ - le 50} em:ş 'e 
~ bağ1 ---·1ır Hııç' b• .. .• -....... . 

' r <>ıur d >c lm\y•o runı.. lfiobir 
''ad""-'O~- ~1·1 • şqy • ~"J .. ~ .... • a en >rn~'<llJt 0 
lan tf'ttl &-e haM<mdal<li intfuaım.. 
kat•· 

. ·~"Yen azalmamıştır. F<i!oat 
;';• ~aıtnanda 9UJ1U da ilira;f ede. 

' . • lnl*ıaıreb0)1i >rnernhketi.. 
"°'"''n menfaatı....me "'" Jst!lb li ve uunvenın 
de bi~ ne ğ~gun geleook şekil. 
n'adır rbece _ _ıırnlz hııldkuı>daki .ili.. 

n LJgun herz.amanıkinıd 
•biJyüP~bür.. en 

HİTLER'İ.N NUTKU 
NasY'Onal ~-aliıst · · · 

ıı"'·tta ~, pa.rtli:nın 
:. .. r "2ev!rıııne çlkışıırıın yıA dıö.. 

n umu m un a-sebet ile n.,;a,.. . 
lcr söy1"'d'"" .. , şa.~,e HıL 

"'' "'r nıı' .uıkta · harbin 
e<;'u~•Y<>lini · t '. 

y klc:ı . Yme nıgıltereye 
.. ,_._ nış ve harbin oobebini re. 
ı .. ......, aramanın hal • 
lc'bariiız ettiım · a. oldı."'::'nu 
d ~Tu'ıştiır; i'Jl.ır. HJ.ler şoy[-e 

30? se?eıcl€'llberi düınıyamu dört. 
t; b":"1' h.'lkirniyeı; aı."tınıa alrn 
0 ··an Tr~iJterenin İrnıpaoratorı.. ... ış 
A~ ••u, 
. ar.ıynnın sa<lece yaı;ama hak. 

kır a'1rıak iı,'İn clHkımcğe ınedlıur 
0 \r! u~ kanın o-"-- b' · 
Ol '""' ı:rıne mal 

rmıjl'ur. 

Hıtlcr, 1918 eten soıı.ra ~asıl 
o J.aıı. V'3.Zljj' etL iz.ah etnı<ş ve ikll.iı. 
ld:ııı ele ılan parti •""r bi . Tam .. -tr'4 r mı • 
1 • ~~ almıştır deıınil';O.-. ffi!ı. 
. er ""2unu bey!'odSn!Jel sahaıya 
;:'tlkal aiti~ dcım'J1'İt' kiı: Ya.. 

tmlcr Abmanyanın başl-ca eli.iş.. 

(J. inrı s~.h u~uen f)evaıııl 

B~a be-rabcr bu tehlike Alnıan 
kuvvetl<'ri ıç:ııt hi1.ib. bak'..dlır, Rus kuv .. 
~\eri Kolm i::>t\.kaınctinde iler:erne
lotne!win devam td._ırek Lon:.ngrada, 
Ode~ya \·e Ku-tn1a bcığlry.:ın deı~ 
luna vrı.nrlarsa bu takdlr<ie merkez 
bötaesiı.de bulwıa.n Alırı.3n kuvvetle. 
rlnin ycın ,-e geı-ı.l~rl tehdit edilını.iş o
lın. Rusların Şiınal bölgeskıde erişnloek 

lstedtk·lerl il\c n1uhitn hartıkiit hedefi 

Talebeler Nişan 
Yüzüğü 

takamıyacaklar r 
Talebelerin nt,ı.n yüzl\ğil tnkrnolan 

ve n~:..:.nlılariyle bıırlikte gezmeleTi 
J.'laartf Vc-khlet~nce menoll.mm.UŞtur. 

bU' kaç zamaudrr ajaoola.rda c.Hay~ H • 
hattı• dıye l>nıi goçcn Alın:ı.ıı cephesi. Q V Q n Q Z ı 
nin eer•!nde ve cepheye ıı:ü.vazi bu.. Ft 
lunan dem[ryoludur. Doiıu &cııhesi gib1 Tahdı•dafl ga
tok. uzun ve de\•amlı bır cephenin her .l ı 
tnrafında ayn! derecede kuvvetli bu-

/ 11.EIDıyr lmki\n yo:Ct>.ır. Alman.lac, g... rın baş l 1JOT 
r-ek. mü<kofaa ve gerekse ın.ahdut he,. 

defli taarruz! hareketlerinde bu ha.\ sa- Hava-gazi tahdida· hakk>nda'kl 
Y'4İllde i3\ediklerı mmt\;.·kayu kuvvet 'ka·raruı tatıbiıkine yarın sabebtan 
Ylimıya ve k-ayd.ın111ya imıko1n bul. 
-dırlac. Bllha ... a klf durumu bu it:lbaren ba&lıına.caktır. Bu suret. 
h tt k -~· l katı 1 '"l H le va,ın saa·t 7 • 13, 19 • 22 ara • a un ıy,,~., n<Or em., >r. a. , 
TtlkfK ınmtaık86ında cepheye müvazi S!nda gaz verilecek bu sa::.tler 
oUın bu dem&- yolu Almon[,;,rı.ı kı.s h<ıri.cinde haıvagaz: kesil~~:..:ı:r 
mevzlinln müdafaası b.:ı.ku»Ald•m bı- AWkadarların veı-d'lkleri mah\ • 
r•r>ei derecede kıyır.eti ba:ZdiJ:. RU&. mata göre, bu saatler harııcinıde 
lar bu denuryolunu kesmekle A~m.arn- t:ıbonıclcrin gaz .kullanıma yolu • 
ları bu kıyınırıt.H h;;ı.tta.n m:.hn.."lil et.. 
mok.le kalıuıyac.-.kla-r, ayni zaıtıan.da na gir.meler\ tehlikeli olacak '"E 

Lenlıngr&dt sarın" olan Alman kunot... büyıüll< kazalara )"Ol açab'·lectk • 
lerirıi tecMt etrnlye ve ınerkez bölge- tir. Hal!kvm.ız.ın bu noktaya di•k • 
ıln<Kki kuvvec\cri kuşat.n~ya. ve ge- ıkat eLmeluri biEhassa tav:,~ıye o. 
ri çekilme hatlarını tehdıdc nuı,·•f1ak }unmakt2dı·r. Dün öğlede ru;onra 
o!ur: ... r. Bu ır.u:aıca, nı:ez..k.ür den1Lryo. bl·r tecrübe yapılmı:ş~ır. 
lıııum ne kadar bilyıik kıyıneU haiz I============== 
oldu1'WlU ve bu hcdcte \'aııı-:ak sure
tiyle Ruslartn ne kadar km'i neticeıler 

elcte edtceklerini gö"1«1r. Alman B"'l
komut.,,lıi:ı bulun kuvvetiyle Ruslaı. 

Tın bu harekiitana m5ni ola-uya ve muı

kabd t9'3.rruzlarla Ra:;la.rın ileııleyi.ştnl 
durdurn~ıya çalışınilkl.üdır. Rusların,. 
bu haırektıh her ne pa·h.:ıo:tma olursa ol .. 
SUın in!dşaf e1rtiımıye çalışacakları 
t~:hınc olwıur. 

RllSl.r CeuliPla b(Jyuk terekkiJer 
k;ıydetmit}ıer ve Hal"ltDl ın1n:takasmda 
ilerlen işlerdir. Rusı.arın bu ileri hare... 
keti dcvaıı.n ederse, en aı; büyük AJ1. 
maIJ ku\•vet.leriınl üzerine celbedecek 
ve bu suretle Almdll haı.rrlığını aksa .. 
tarak C>rdıısunu yrpramış olacaklJr. 

Ll>ya · Rommeıl kuvvetlf"ri taa.rrıv_ 
le.rıına devam ed~rck Blııi:cı.ziyi ele ıe-

çrroişlerdı Bu mevkün k<ızanılmas4 
Ron'ıı:ncl hesabma bi.r muvaff<>klyei
t.r. Bl.Slc4ı.n SOt1ra takvi)'e ve ik.ına1 iş.. 
ıer1 1 Tarablu~ değıl, Bingazi.<icn ya
pı~rı.cJk ve bu sureLle harekat daha 
kol~'Y' tkla i-cra olı.macukhr. l\ı'lıınıai.. 
lt.ıyh ordusunu tıa:-mı-ıniyle oy11ak bir 
şok.ilde 9l:vk ve iduı-e ederE.k #>ama
nında <:ekilmdk, müdafaa etmek ve 
bilahare taarruza fecmek gibi, kuv .. 
vatlerin.1 zamanwıda ve yerinde çok 
doir.u kullanarak iyi bi.r komutan ol
duğunu isbnt elmi-;lır. Bugtiın \e§eb. 
büıı, Rommel'm elindedir. BııııurKa 

beraber, kuvveUer a:raslıll.diJ. mü.vaızcoe 
buhınnıa.sı ve ha:e'kM mı:rıtakasınaı 
coğrafi vaziyeti dola;rısile kat'l ve se
ri Eıklşatla.rm bdt!t:'Dll~i pek m~mCıl 
C<'c! ld!r.,... • 

Beynelmilel 
TEK PARA 
Vişi, 31 (A.A.) - O. F. t.: Bir. 

leşik Am:rika hükfuncli, beyne!. 
mfilel tek bir para iıhdıaı;ını diişün. 
mt'l<b<di.r. Bu pa-ra ilik defa olaıraık 
Amerika krt'asın.da teda-vü!e çıka
rılacaktır. 

Malezya tah
liye edildi 

Bcrllı:ı, 31 (AA.) - Sydney'den ııt
renlld;ğine göre il1alczyoda bu.llllloall 
kadmlar ve çocuklar Avustra]yaya 
gelmlşkrdir. 

Avustı-alyarun Şimali Şorkl ve Ş\. 
mali Gı>rbl kısımlarınıoıı ahalisi daiıile 
doğruç~. . 
Singapurda lngiliz 

harp gemileri 
Şaınghay, 31 (A.A.) - •D.N.B.> 

Diplamatiık ırnahl1lleroe ~·dedi!. 
dğiine göre Pır ince of W a.lks ve 
R<ıpulse zırhhları Japonlar tara
fından batınldıkıtıan oonıra Uzak 
Şankıta İngiliz don8'!11!T'asınıda>n a.r. 
tık bahscdilm<ım""'1<ıt<<lir. Bu do
nanıman.ı.ı:ı küçük bir!i.kl~ri Singa. 
purda buluıımıakıta ve deniz üsııü
Diiın üzerindıe uçan Japon ta:yya. 
relıerile mıüıcadale etımeıkle hl<ıtifa 
ey~aıneıktediıı<l<er. Harp geıınileri 
Malezya'da ve adWarda Ja:pon as. 
lkerleri.ııi.n ~a çılomalıarJlllA ma.. 
ni olamam.alktadıclar. 

Singapurda müda
faa hazırbğı 

Viışi 31 (A.A.) - O. F. İ.: Si.ııı. 
gaıpur şdhri müdafaa1Ya hazır -
lıtnııyw. Japonlıır, Malıaıkada ye. 
m terakıkiler yapmrşlaOO:ı:r. 

PARAGUVAY 
Mihver'le 

münasebeti kesti 
Asur>cion, 31 (A.A.) - Paraguaıy 

bükümett, Cuma ci.inü Mihverle hütı.n 
miina9"betletini kestiğine d«b- bir ka. 
rame.me ne~t.»r. 

Ukraynadan Al· 
manyaya giden 

işçiler 
Rovno, 31 (A.A.) - 1500 gönüllil 

Ulm'aynalı işçi çah-,ırıak u.ı.ere Alm.;.ıc.. 

yaya gitmiştir. 

Şimali- Cennbi Ame
rika vapur seferleri 

tahdit edildi 
Buenoıs • Axes, 31 (AA) - D. 

N. B. Askeri vazıyet vı.hıa.rnct kes.. 
bE!'.tiıği iıçin Ş-lrnali Aaneril<a .ile 
Cen'l!l:ıi Amerika ar:ısınıdalld de.. 
n.iız na'kl iıy.a•tı tahdit ecfümıiştir. 

Cormaclt ve Good Nelghbour 

!kumpa.I1ö'ala11.r; a!t vaıpurların 'bü. 
yük bir !<ısını kayıdlı buJ.undı.lk.. 
bn ıınan1a"3.a bc'klamEfiüeıd'lr. 
ler. 

Filipinlerde 
(1 incl Sahifeden Devam) 

Getıeral Mac Aııtlıur'a mütare.. 
ite şaııtbırmı t.esbit için bir hey'tt 
göodu.ilmeısl tanöye edihnekte 

~ G«neralin basireüi danaara. 

.rak ku'alarmın haya.tmı kuı1a.. 

racağı ümidi nlıar o.lunmakta idi. 
Harbiye Neızareti J.,.pon tayya. 

relc.rinin şimdi yeniden rjsa.Jeler 

attıklarını ve buıılarl'll arkasın.. 

daki matbu rn<'"8jlarda Filipm as. 

kerlerinin teslim olmaları isten. 

diğini 'e Grncral l\Iac Aıihur'un 

Japon telclilini aptalca reddetti.. 

Bulgaristan 
ve~. yine har· 
be karışma 

mevzuu 
(Başıırt 1ca!e ~ten :te·. amJ 

karşı da resmen ilana lünnn gö. 
receksc bu hadbc d<makr;ı,silerin 
topuna birden VU\kua gelecektir. 
Bunda da Yugoslav ve Yunan top. 
raklarındclJ mulıafıxlık vaziile. 
sinden sonra Sovytt Rwıya cep. 
besinde Alnıanyaya lardını bi. 
rlnd d-erettıde akla gclrn ihtimal 
mevıruu olur. . 

Almanya, ştındiki baldo cq>lıe.. 
de bulunduğu bildirikn 9.000,000 
luk I:.us ordusuna karşı kendisi.. 
nin ve müttefiklerinin bütün iın. 
kanlarını 9'ferher etmeık m•cbu. 
riyetiu.d~dir ve 9,000,000 nun aT.. 
lmsmda dııJıa kaç milyon olduğu 
betli değildir. Bir m~Jıuller ate. 
mi olan Sovyot R11Sya g~rp cep. 
lreıı;-hııe bu dokuz milyonu sürer. 
lıı<orı hiç şüphe yok ki geride de 
hazırlanıyor ve milyonları miL 
yonlarla takv;ye l"lıııtrnln tedbir. 
krini alıyor. Bin&eoaleyh Alman. 
ya bu defa 1941 taarruz.undan çok 
daha iyi hazır1ar..mış, insanca, 
malzcmecc, va.sıtaca, siliılıça çok 
dala üstün sayJda tedbirler al
mış bulunıınak mecburiyetindedir. 
Bu itibarla Finliindi) ayı, R-0man. 
yayı, l\facaristanı, Slovakyayı, 

Çekyayı, Lcrt.onyayı, Estoııyayı, 
Litvanyayı, ltalyay ı a.kla geldik 
gelmedik bütün müttclik.lerini, 
antikomünist unsurları ve bu a.. 
rada Bulgaristanı da bütün var. 
lı'lclıarı ile Sovyet cephc.Jnıde dö. 
vüşrniye veya bu gaye uğnında 

çallŞJllıya davet etm<·k zorunda. 
ıhr. Bu bakmııdan: 

- Bulgarlar nerede harhede
cek?. 

Sorusun= cevahı da yine bn 
dayet ihtiyacının lıalunda nıiin.. 
dcanjç olma.it lazımdır. Bunun dı.. 
şu.da Bulgarrstanm k< ııdi çene
sinde tek ba~ına harıı yapacağı 
hi9bir cephe ~ol.tur. Rcmıanya ile 
kozunu paylaşmrştır. Yunanislan 
ve Yugoslnvyanın mirası üzerin.. 
dedir, l\lacaristan, ,Arnavutlukla 
halledıcrği bir şey )·o.\tur. Turki.. 
yeye karşı ise hem k.t ndi kendisi. 
ne harp açacak kudrette dığildir, 
hem de Türk • Bulgar dostluğu.. 
nuıı, ahidlıı·inin, karplı4<.lı du. 
rwnlarınuı me\'Zuu böyle bir ih
tinlru: ve iklbe-ti ta~vvur etıniye 
mfü;ait değildir. Almanya ve 1. 
tıılya ile müşterek olarak TiirkL 
yeye kar.şı bir mulıasama vaziydi 
ise Bıılgaristaula karşılıklı ola
rak bahis lllC\'ZUU ruan a-;pıi Se. 

bepler dahilinde nıürokün olma. 
mak gerektir. Zira, AJımanya ve 
İtatya Tüııkiyenin tarafsızlığı ile 
bu harp ;çinde kendi pay ve rn<n.. 
faatlerine en büyük faydayı ı:-ö. 
ren de\'fotlerhı başında gr !dikleri 
kadar aramızdaki halisane ve dos. 
tane ınünaseoEotler de bu çr~it lıir 
düşünceye yol açmıyaeak ve rağ. 
bet göste~miyec<k kadar sağ.lanı 

olınak mf\•kiindedir. IJem dost. 
!anınız, Tünkiye ile l\lih\'er ara. 
smda bir macera<Lın ibaret ola. 
rak ihdas edilecek bir harbin l\liJı. 

Yer davasının tahaıkkuıkııaıa ınu. 
hakkak ki zarardan ba~ka ~n kii. 
çülc bir fayda teınin etıniJ eceğini 
hesaplıı.ınak idrnkiııden nci.z de.. 
ğillerdir. O halde Bulga.ristanın 

vaziyeti • ~ğcr bilinmedik , . ., din. 
lmnıedik bir macera ye sakat 
mantığa dayanmazsa _ ancak ve 

encak altına ginliği bi.iyülc mes
Wiyetleri başarmak ve Jıırndisine 
ma}cdebilmelı: için l\f'ı.iı,·eri.n do.. 
ğuda ve Balkanlarda yardımına 
koşma.le ınecburiyt tinden ibaret 
kalabilir. 

Bulgaristanda son güulcrde lah.. 

ıik oe.Iilen kıoınünist düşıın:mlığı 

'" Yugoslav topraklarına gönde.. 
rikn tümenler de biraz bu fikri 

ve bu izahı krıV\•etkndinncktıe 
olmasa gerektir. 

ETE!ıf iZZET BENiCE 
ği ilıi"" eclilnı<ıkle olduğunu bil. 1-------------ı 
dlıunektedir. TYRO. 'E POWER -mıı~I 
T<bliğdc Pro.rLlla"bour'da yıı.. ve 

ralanan 428 subay ve erden 230 LİNDA DARNELL 

unun t<luar hi.ıııncte ;:irdiği iEıvo Z O R Ü' fiUfl İŞ A 8 [Tİ 
edilmektedir. 

Diğer bölgoforde kayda değ'e.r 
bir şey yoktur. 

Maaşla azam 
( ı lncl Sahifed~n Devam) 

kan oınn alleılere her çocuk .çin sene. 
\i 30 l!ı-a verUece:ktir. 

Pazıa.ı:teil saba;l11ndan tilıJten m.JQŞ

lar bu yen: zam Iarla vori.lecektir Üc.. 
retlHl"t' lse Şubat sonunda za:nlarını 
a~a~""1tl:ı.rdrr. 'MütE."kalt, Eyt:ı~11 Ye ~ 
mil de Mart t..e\'·ziattndaı zamdan i8t.i. 
'fade cdt!(Ch.lcı~dır. 

filminde: Bu Hafta 

SARAY 
SİNEMASINDA 

Taikdir alk~laorı rop!ıyaca'k.. 

lardll'. Bugün saat 1 de 
'\ıız1- ·tcnz.Jadı matine. J'.i 

'1111 19' 1 

ZAYİ - İst"'11:ıul Be:ediyesinden aı
'1ı.ğrm 2507 nuınarah t.aksı ön pl.ik&SL 
nı zayi ettim. Y~iskli alacağımdan 
eolc:sinin bilkmll yol:lul' 

Mat.os oğlu Aııop 

, __ _ MAKSİM'DE--
SAF • 

1 YE 
,.., 20 KlışWilı: SAZ HEY'ETf 

Pek bü:rl.ilı: bir c..ıtbet ka2ıEflan 40 ldFUk 
İSTANBl'L YILDIZLABI uvtts1JNö 

Anu .., ta.lep ilzorlne bir kılıç sün d- ctıevom edecetı:tır. 

OLGA TCHECHOWA 

ANGELiKA 
( Gikalısı:ı Ka.d:ı.n ) 

Mevsimin ıen güırel. aifK. fi8ıınmd!e 
ŞARK SiNEMASI 
Seyircil<ll'iııi gaşy~ devam ıııdyioc. 

Bııgüıı sut 1 de temaililıth matin.,. ---

-BU G 'ÜN 

T A K S İ M Sinemasında 
Büyük bir s<awot sarfil<e vücuda gıelen film ... En ıWyüık V.? 

>hıt~lı sergüzeşt vıe ımaccra!ar.. Koıakımç ve mub 'Y'Yiıı; 
ı;ıclı:rle dolu o..r film ... 

ÖLDÜREN ORMA 
Baş Rnllerde' 

RİCHAR.D ARLEN ve M"DY Dti.1NE 
ve uınwni tailcp ü~rine haftanın muvaffakiy<ti 

KIZIL SiLAHŞOR 
mns:ılsiz film ila ve>ttm gösleriJ.crelııtıir. 
% BilYÜK FİLM BİR DEFADA 

'1ı••••mYarm saat 1 dtı tenziıl.fıtlı matine. 

~ Durumız ... Gcıı~ bir ~fes ı&nız... Sonsuz bir ccsa.l'('t t<>p.; 
~~ layıruz... ÇiiDkıi.i 
f~ A 

~ Bugün L A L E de göreceğiniz 
~ 
:~ 
~~ 
~ 

f~ 

PAULETrE GODARD -

yarattığı 

PERİLİ 

BOB HOPE ' niıı 

KÖŞK 
~ı Bütün lstaııbudu kooıkudan y iiksel.en çığlıklaT, nıeş'ıe ille süsle.; 

f~ ten Jçahkıalha.!oırla dold'1!'acak. .. Gillmıdk, heyecan du:vmak isti 

{yırnl.er L A L E ' ye Jro§sw:ı. 
f~ Yerlerinizi IUtfcn cvveldaıı ka)llltıııız. Tel: 4.3595 
~ Bugün saat ı de tcınzilatlı matin.,, 

2 Büyük Film Birden 

YAYLA DiLBERi 
Kafk.a;; yaylalar .:run güo:c!liği içinde geç n, merak ve 1'.ı:y.:can 

veren nefis asık • İhtiras Fibni 
Sov'Yt-t Filmin bit' şahesoci • 

Yıldllllar: A. GIRENAH. l\tORDİNOF • NIKOVA • ÇORNIYO 

COŞKUN ÇIRAK 
Türlı:çe sö:ı:lü - Çapanoğlımun cmsal,iz macerası 

Fc'Vkalitde neş'flli, gülünçlü film 

E L H A M R A SlNEMASINDA 
Bugün semıslar 12 .30 dan itibM'<'n haşlar 

12.30 da t~nzHatlı matine. 

B U G Ü N 

MELEK 
Sinemasında 

2 Haftadan.beri on binler 
kişinin al.kışladığl 

REBEKA 
Baş Rollerde: 

LAURENCE OLiViER 
JOAN FONT AINE 

Seanı>lar: L30 - ı - 6.30 ve 9 da 
Pazar saoat 11 de trınzllailı rnatin~. 

Ticaret Vekaleti iç Ticaret Umum 
müdürlüğünde 

Sigorta Şirk.ctlC't'inuı terti3 "·e müırakalJıe_.;i haldc.lndaki 25 liaz r n 1921 
rl'ı ve 1149 !Bytb kanımım hUKtamltt.ine t~vf.iıkan rull3alılame i~l•> 'n ve th 

merl;;:e?i İ~tanbnlda buJan .... n Dc-ğan Siıorta Türk Anonim s~rkctiın1:ı Tıco..rcı 
nuııuna tevfikan ı.c,eid<Glü 13/12/1941 t ri'hli Sicil!i Tlc.ı-et Ga<eıe~b'le 
alwıduğu ve (500.0JO) lira tı.<>arl •et"may "'lın (300.000) lir""' tedıye ed 
bt\lundut!u e\·rakının 1.etk kmdcn a.ı:ıhlşılınışt:r . 

~leı:kür kanunun 2, 16 ,.c 17 mci maddeleri mucibince \'erilmesi I 
golen evrak ve tsah.lıü1oameleırle muadd .. ! 9 ve 10 uncu madOel~ri mJ.c 
Sigoı1.a muameleler .ru:kn nıü\cvcllh ta.a ~hutlcr.in if~ma ka:""ŞılLk olm•k · 
,.erilmes. tc:ıp eden tere: r.n.t tc\·d cdiılmiş,tı.ı:. Tfrtkiye Cum~uriyetlnln rr:.c 
k:mr..ıınktriyle ycıntden tJkac:ı.k kdiılJnıarı ve bilC'ürr.le n.izam:ıaroe ve ta!J.91a 
n1oleri hWc:üml-eri cfahjıJ;nde işlet"ini ted .-ir etmek Uzcre me:dd'l:r ıırk,.tln 
kiye CUımhurlye1l cbh.:ılinde, esas raık.a volenoı.mt-s.l.n.in 4 imcü nı~ııoıdnde 
lı Sigortıt.. ne\1lerlnicın yangın, nekliya:t, h:ıyal ve kaı.a sigorta k;.sunl.anru 
mezun.l;retini mllboy)in 59 sayılı ruhsatname verildi,;ı ilin olırnur. 

İstanbul Umum Arabacılar Cemiyetinde 
Cer.:,ivetimfz niz: ııınames.ndeki hülrlımlec dahilinde umuınl be')"e~n 3 

942 cwn~ ıünil -t 10 da irlore ır.el1<edmiızdıe toplantıya . davet edilmit Is 
kanun hüküııılerirıe g-ire yapılınas: !iktiza edeıı llanıın nızaırr.ıamemlz.ın 5 
!l'ac!deı!in<l<ld sarahnt \~hile bir hatla mııl<addem neşredilmt'lDll oldu 
bu ıtibaw ıı..v~ bilkilmsilz •diledilerel< yeni<len birinci d~a ~larak.~ 
umum:rt.run t/2/94.2 Pazarlesl günü ~t ıo dan 12 ye kadar senelik a.l""'d 
t"1laı tekurir elmit buhmduğundan a!Ucacl&r ......ıın me:zltQr ı:ün ve saatte 
nı\)'<ıt nıeıicezinde hazır blllunmalaa rlca alımur. 

Rumamei Mllzalcerat: 
ı - 941 ıeneoı ht.;;ıbat:mın ı..dldlcl, 2 - SU bildçesioln ta9d:lkl, S - • 

<letllrini biıtkeıı Hı"'etı. İ<ian Azalarının lfedne 7mlleııiııin ınt11ıa:n, i -
za.11W1amenJn Udiıli, 



4. - SON TıLC.RAF - 3 1 J.dla.\ıtmft .. 

fngilizlere parmak ısırtan Japon casusu Emlak ve Eytam Bankasından:' "SAZMAŞ,. ·. Başvekilimizin nutku 
YOKOHAMA 

--------- No. 92 
Tür.qe.ye ~ : lsKZNDU F. uıtTSUJ 

- "Japon düşmanlığı yalnız Reisi Cümhur 
M. Vılson'a değil, bütün Amerikalılara 

cedlerinden miras kalmıştır,, 
- L>el. i'*Olt, ıın-ı bay;ı,t menlL 

verıl.f'ıHli tM:mQ'& başlaoıj;ı ı.arnan, j,so

ter k, h" S\İD bir basa-ııiik daha <;lk
uıı 

-- Ç<ııt ~. c.lnsao, ıı.ıı.~,lariyle 

b..,..ber doııaır!• -· Bu, f9k.l b.iır a.. 
ta sodxlür. 

- ıaponlııu:ı M11 mü?. 
- H•.YJ<. Bunu bana babarr. oyle-

mifll. Ben japon Ml!'tlft1rıl ve jopoo 
ata s<ıl«inl b>lınem. 

Meıey otıırducu yı.<rden kalktı. -
bir lt:lldak gazozlu şerbet verı 1 

- Ja,p<»ı dedb J~ ak~ıma &eıkl.i, Yo
loolıama! Mister Vilson miilhİf bla- ja.. 
poıı diıJmamdr. Senin uaban Ameri

llııılı bir eli<<* alma..a1dı, Tomo<ıola 
evl~e 1wç bir ıaman razı ~l'lW> 
clı' 

- Banu ben d•..: ı,,.iyorwn. Fallaıi 
beııim JAponla.ı-la ve ı•~onlultla ail
lram :yol< ki. Annem! bU.. lazı111JU6'<>
rum. Annemin diı·n\ı dibirı<le b!Jy(l.
ıeyd1tn, belki kuv•·ttl o!r Jdıpon ter .. 
b\y<!eı aW-dını 

- 1satet ki, ı t l.,; r,ı 1 adan öl-
""11· Bııgüa Am<ınJud" böyle ~·ut 
bir .ıdivaç yapam.ı: ve çolt bt'Obalıi 
olurdunuz! 

- Beıı de baiıenıdon ayru .iman ve 
t.eıbıytyl alaırllk b(\yüdüm. l•Poı>hık.la 
,eıh.ı:f'llıde.k..1 ha.Uardan başka bir alaka 
ve rr.Wırasebetim yoktl t juponlarL hiç 
sevınem. 

Ve çok ciddi bir ıavırı.,, .u.:ııvc elt.m: 

- .Qc yltıtimlin çi.tgiieriıW. ve te
id<J<ülooli delliştlrmek nıün.lnin olsa, 
IMT.ıeyden ö...,., bunı.ı >aı>tıı"""*•rn. 

- ııaJ<Vajla. bımu tC.ıil etmek -bil" 
dereci)'<! kadar- muml<1in ~ ~ 
dir? , 

- Bwıu dtnemedim. Fakat, baoo 
gılzel bir fittir verdlnlz .• Yarımlan il:>
b.ı:ren çehremdeki, Japon alilmeti la.rit
ka.u ofarak beliren bUtJn haUarı ae
l•ye ve,.a biç olınBZııa. il.dile çal:ıp
<oğın· 

Mjs M-er;y .H de.ha f..>z..!a tonuş;ama
clık .. 

Çocuklardan biri koşarak ge)di. 
Ben de -Vllsona A~ık o la.ıı.- mı.. 

rebbb'eaıin odaSlıt'l.dan aylı.ldın1. 
Oıck: mıa döncnkf!'ll, ktıt!J,rcaaına atiJ... 

mE>k i.ııLyo.rd.ıım. 

Zav;ıllı kadaı ıneııt..,. VJloODU delice 
ae ;<ırm\11. 

ı D,., araya geline(' tu evgi bağlan 
goev~cml)'e ba.-;;lamLŞ Vi.son bana faz-

x 

Eoao No. a 

1113 

lHO 

1137 

1319 

lilf6 

1583 

1843 

1646 

ıue 

1H7 

lff9 

1050 

1'61 

116Q 

1963 

178'1 

ıtadıköy, Bo8laııc maıı. Çaoı ~"""' aoittJIJ, Bari\, 59, 
kapı eski ıı. 15 mU. yeni 59 Nıı. 11 tah.ın.iı~ 358,2ti :\12 
arsa. 
Saırqer, Emrrıin, eoki .M""ll>k y 1 Sııg.ıer aok:ai>. eokı 
yeni 2 Ho. lu tahn>Jnen 9190 ,'112 ı l-.ııııı 1/2 hissesi. 
Bey-0.ğk.t1 Panaaıtı, Dolapdere caddlsi p.ıf1e 56, ada a.32, 
panel 10, twpı ~<I 268, 2'10, 2'12 yen.ı 274 No. :ıu 163 
M2ana. 
Beyı>ii!u, tiullan Bıı(yaut, Kemanl<e,; ınııh, Mumhane, Ga. 
la'3<;a.ray uk.elCJ!I cııddes; eski yeni 3 No. lu lalıın>ıı<"n 58, 
28 M2 dükık nırı. 9/48 b:ssesı. 
Kadıköy, Hasaıl'J>04ia mahallesi, ftlkı Faiıı;b<lr, ,.en. Koc
bagelıd""" soka,lı p;ınel 8 k•t>• "'*i 5 fük. yeni 25/8 
No, lu 95,40 :0..12 arsa. 

Ye;ılköy - Uınr.ıniye Mdh. eski J<•raiwlhıme yeru Doıiru 
sokai;ı eolı.i 10 Ytılııl 12 kapı No. lıı 634 M2 anıa. 
Kadıköy, Bostamc•a;;ı malı. Çatalç1>1m.. ııOkağı ıwpı. ~ 
111 Ha1he. fa No. lu 126,42 M2 aıısa 
Kadıköy, Boslaı>eı Mab, Çaıaı.,..... .. e 50kaiı Ha.rıta 50 ka
pı e.>ki 11, yeni 50 No. lu 1317,91 M2 ..,..., 

Kadııköy, Bosiaıncı mah. Çaıaı_,,., so«ağı Harita 51, lla. 
P• -1 11, 1eIU 51 No. lu 13'1,SI M~ ana. 
Kedıköy, Boııl&n<!ı mM>. Ca talçeşmc sokagı har• 52, ka
pı eııki ı ı, yeni 52 No. .lu 137,91 M2 ana. 
Kadı.köy, Bos-. maoh. Ça talç•fllle -agı ha.ri1ııı '3, lııa
pı ..,ıü ıı, yeni 53 No. lu 137,91 J.!2 ı>rSa. 
K1'drköy, BofJ'taııcı mali. Çatalç"fl'le so!tllJ!ı He.riia 114, lla. 
pı eski 11, yeni 54 No. lu 137,91 M2 arsa. 
Kadılı.öy, Bootancı mail. Çata\ç"tıne aoıuıııı haıila 06, ı.a
pı ...O 11 7eni 55 No. lu 137.91 M2 """'· 
Kad.lköy, Bosta.>cı mab. ÇaWçeııme ilOka&ı harita 56, lla· 
pı eoki 11 1<"*i 56 No. 1u 13'1,91 M2 .....,., 
Kaüo,y, Boatan<ı m<ıh. Ça lalç- soka.ğı ha..rtl& 07, Jı:a. 
pı eatl, 11 yeni 57 No. Iu 114,93 M2 ..-sa. 
Kadıköy, Bostao:ı mab. Çatalc;etme sokagı harıl& 58, ka
pı eski 11 yeı>i 58 No. lu 114,93 M2 ana. 
Kadllıöy, Boetaııcı mab, Çata.lçeı;me ıool<aiiı harit<ı. 59, ka· 
pı eski 11, yeni 59 No. lu 183,81 M2 ana. 

Kıe>m..U 
T. Li:nııı 

564.-

103.-

t\12.-

114.-

263.-

278.-

280.-

387.-. 

MI• Mery'ye ~oyle bir sua.ı """" 
m3'k 1.:..tedtnı: 

- }'f;,1er V.üsona bu J9ıx>n dUıp:ı:ıan-

la 'ıtfat ediyormuş. B;,. Mdisc Mis 
J\.1cry'yl bı.r ha.yU ı.Lınıilş, 11n·r1end.Jr.- lx 
mış. 

21U 

~oglu Bülbül •Hu.eyın Ai.,. mahallesi eı;ld Sultaııç~ 
~. yeni Taksım ÇOflll""l sol<ağ pafla 41, ada 58d, par. 
sel 22 iuıl>ı ftlki 21, yeni 23 No. lu tahminen l18 .ll2 Ug1ır 
evin 1/4 hi.<sesi. 

Sarıytr, Bt.ıyükdere, Kdellcöy caddui, kat>ı eski 26, 
yeni 20 en ,.enı 43/l No. lu 315,96 M2 arsa. 

281-

031.-
l>ğı lt~lnden mi Il'.l!ıas kaldı?. 

M<".ry, da.ima Côıı!üiliH>ün altında 
gclemiy çal,.tığı zoıkı baluşlaıiyie 

beru ıtrtdü: 

Ne) 6t, oo.u klf.t deı·erede ta.ı.mm eıL. 
t)ği1'ni aanıyon.m:: KP.f'ld!ı•ne: 

- On ~ gline kadar dügünılır.<iıl. 
olacak ve ~1a.yını ı:.ı:.tfomiyadıe ge-
çr.receğiz dedLm. 

Mery bu haberi •lm<'a nt- kadar ~ 
viır>d!. 

Ne muhteris olr k-dıl)! Haidu dııı 
\ ı· ya ... BüyL? blr nıe\'kie ıelen ban--

:1153 Beyoilu - Galaia, Beyaıtıl mah. •Hatı Mima Marya 
•Revani> üağı eolııl ,enı 5,7 No. lu Wımıuın 46,65 
M2 ....... 

Yenlıkapı Yalı mııdı. KAtlp Ç"l)Jr""'1 ve Yeoıl<apı Kumıoal 
ııaJı:aiında pafta 209, ada &34, pıınel 4 kapı ilki 10 1<ıni 
32, 33 No. lu 166 M2 arsa.. 
Beyoğlu, eııkl Tatavla, YEili Ymiş<tııır ..ı.1 Cabato, ~ 
Çavdıı.t- ook.ağı, e'*l 11 aıkl 11 - 23, yeni 11, 13, 15, 17, UI, 
21, 23 No. lu tahminen 382 M2 ...... 

249.-

381-

- Hem~ hemen bu dilşnıaııJıık. yel.
ruz •ıtsona değil, büttı~ AmerıJrahı1a

ra croıorloden mlru ka!mışlr. Men.. 
lt•ketlni .seven bir Amıcrikalı'run en 
b~ • .., barlı: va&lı: ı•.ı><>n d._... 
mıml tiıı b>r - ıı.ııınııe gi>tme
aidir. 

Garip ,şey! Bu, m.!.JU bir tn1'>.n b&
~ir>dc -dediğiniz bjb,_ ben'lftı her 

lıi kadm, CurnhurrE!$i!'llıı yanına Jı:;:en,.. X 
dlfıindıe güzel bir dış! manlükun gio
meslni \si<T?. 

2467 

2493 

Yeııiköy, .Ayanikola mllb. Berber Y- soi<ailt eski g 
yEDI 15.No. Ju 58 M2 evkı &/12 hbılesl. 
Falih cFeııoen Ki.içlik :M>.ılafıııı>3f" mah. AbdUlerrel P&fQ 
«ııddo>l, p<lfta 258, ada 2208, parsel 50, kapı -i 215 )'elli 
227 No. Ju 72,50 M2 aosarun 5/7 !Jlsse•i, 

529.-

A.."Tlerikal• lı:atb·nac ve Jtafasınd:a. I 
1" tutmll!I, 

- Ya slzift?. 

Tomoona bu bah•I a~mak dojru oı.. 

mlJ)'a<ai<. 
Ona da bir yalan uyd\>l"mi>lı ... 

(Devamı var) 

Re~lam· Değil, Hakikat: 
Yurdumuzun her k~tslnoc dQrüoUOtü, 

ucı :dutu ve bol çqiUHiy!e tan.nmış. 

Aırl Mobilya M ftazaıı ı 
gP. rr<den ve bır filrJr almadan ııa,Jca ,..rden 
~I O B i L Y A a:nıamalannı iavsl1e ve 
mutJi.ka aalonlanmw gcımelerinl rica ederiz. 
F ... 1hussa inclliz kat'J'ollUarı ~e Avuahır1'a AD

dr.!3 &lan me\·cuttar. 
is:.t.bul Rıza Pap Y"ıru.u No. eG Ahmet Fev:d. 
TEL: Z3407. 

Türk Hava Kurumu Akçakoca Şubesinden: 
Şubemio>de mevcut 132 taDe Jruru ve tuzlu koyoo ve keçi derlseyle cl21> 

tane sal-ura halinde eıjır der!S açık artı•·maya konmuşmr. İhaleel 1 Şu
bat 94~ Cuma gürııi saat 14 de yaıpıoloaoc ktır lıt..kli erin ayni giln ve _,,tıe 
mo.M.Qr iui>e'.Ye mızracaatlırr. ı.lôrı olunur c821> 

1 iST ANBUL BELEDİYESİ ILA~LARI 1 
Tehm., B, 

106,75 

ısuo 

1566,00 

7,9i 

ıe,06 

119,70 

Fatııue MatıU All rr.ııtıa.leslnin Mut· 
ıu hamamı 80ltağıno~ 19 uncu adada 
!06,75 metre murat'ıb:u &ahalı ı.n.anın 

atıı;ı. 

AltsaTayda Çaltı nh matıalleoiınln 
Mıınaalrh Rifat sak L'lnda 44,00 ~tre 
murbbaı ıaıhah arsclTlm s:1t11ı. 
BeyoğJooda Karnerba.tun mabeHesı

nin Çukur ııok&ğında 47 numaralı kA-
flr evırı sat11ı. 

Tahmin bedelleri Jle illt *"-l miktarları yulrnnda Y<!Zllı 3 p..-ça g~rı.. 
menkul satrlınak üzere ayrı a1r1 aç• Al' t!ınnaya konulm~kır Sarlnamelerı Za .. 
brt ve Muamelftt Müdurlütü kaleminde gôr!ilebilır. İılıale 11/2/942 Çarşa.mba 
ıtmü •aaoı 14 de Daimi Encümende yap>l:>caı.tır. Ta!lpleri,, llk teminat makbuz 
Vf\'I'& meirluplar~ ihale (tlnü """'"'"' saatte Da.imi Encümeııdc buluıınuılacı. 

<809• 

• 
BÜYÜK ZABITA ROMANI 

Kara Kapı Cina eti 
YAZAN: 

Louis. Thoınas No. 27 
Çevire" 
t SAC İT 

Gemi riıhma y ... ı::ı,tı, yolcuların 1 
ç*1n1111 lıçtn ;Ilı: iıılrele kondu. für a
dam acele gemid• io;dl. Bu adam, A,. 
vueıı.-aı,a polleiııı.e ..,.,._ b&fl!ye idi. 
Bll4 Mlll.ıtit Todrana7'• dojru. iler
ledi: 

- Beıı mlll..ıtiıı M, Willıl. 
- B.1,mitMliıı TOTkalllCf. Anıdılı• 

- adim ııaR6de detil m1? 
- Evet. :t'alı&t ıeliniı, .ıı.e hell!JiJI 

onlatacatım, -ıa,,"'° llbl dej:ıl. 
- ~~? Y- )'hıe bir flJiJ ııı6 

eldu? 
- Gelimı, bvnıda yapacalt ış kal

madı Ouann Tlıorr (emid<> ,.oirl<K. 

BEşjNcİ JD8Dl 

1 

AYNİ GtlN. SABAH. SAAT 8 t 
11 DAJrlitA GEÇİYOR 

- HlıQıae ne - olılu. Wııilııf 

- . Sabahm sadt 3 üne dotru Har
ree ıch a.çtklarmda. 

- Tamam. 
- S.Z bu ...ıa ıeminln ackasındaı-

kl güvertede bulwıll)'O?'d..ınuıı değil 

mi? Ondm birltaç adın1 ıakta klinlıl 

a.;,. mi? 
~ Aram- 10 • 15 mMl'e ,,_af• 

vardı. 
- o lıtlr 11..ı.ııa 

mt? 
dayaıwnoıtı detil 

- E•et. S.bahın '1\at l lndenb<ri 
orada a.;,ni wzıyetıte dun.ııyoıdu, 

- lı(ıq yerde mi? 
Eveı. Geçen >ki saat içJodc ye

nr.ıı..ı b>le lı.ıp>r<!amadı. İlet'iye de
nize doğru bilkı,y1>rd,, 

- Pewlnde oldutuntJ>u, lroilııdıe-
z, billyor muydu? 

- B1111u bilmiyomm. Be>kı. F•l<al 
benJ çoklaııi>eli aııliıd ııı•nı ~er .,_ 

•ıs.-

2528 KOO:ıköy, Caterağa m.ah. Hacı Hü.saııı sok. pafta. 27, adil 
93, panıel 8, kapı eski 61 yeni 16 ve panel 25 eS<i GI, yeni 
14/l kapı No. kı 314 M2 il<> arsa, 3140~ 

F'atill, Muratpaşa maoh. K..,gani Sadi camii ve Ydııta E.. 
fendi -aklarında, patla 216 ada ı09C, paroel 5, I<apı eti1tl 
6 yeni :o, 10/1 Taj. 10/1, 10/2 No lu 1536 M2 kulubell 
bostanın 9/30 hia;eal. 9'10.-

Y1*.ırn!a -<'dır<'•I v~ ta.l'si!Atı ye:z.ılı ııayrım....ıruller J><'ifn para ile ve aç>k art-
tınna us~ü Ue- tılaca.k.• .ı. 

MilnyedeY" ışU."'ak e<lec<tder muk&od~er ıoyrr.oeım yü:oıde onu nl•beMnde te,, 
mi ıat y;ıtırmala"'ı l.Jzımdır 

İhale 5/2/942 Per§embe günü saat 10 dadır. 
otıŞ esıaSJnda ı·erilen bedi.'! anılla.drk kcymet.i geı;\lği laktiirde ~111e~ 

a.kçeısl dt>rhal artt.ırıhnıyotritk ihale kim in :.1hde::dırıe icra ediline temioat akçesi 
ona ikm.;. t .etthi!ecekt)r 

İ-lilerln temınat >J<ç"'l nüfus terzk•resi ve üç kJ\'a foloğ<a1la birlikte 
bilihilcn ırün ve saate kadaır llJbemİZ Em>li•k Servisine gelmeleri. 

NOT: 

X ~retli gal'Thn•nlnıll<ırin Jıtıaleleıri Umum MıldurlugUR tasvibine an.ed>l
clıkten eoımı. y&J>Ilaoakhr. c500• 912 
------~-- ---- -- __ , _____________ _ 

ERKMEN CEP SOB ASI 
Kıştan, Kardan, Korku kalmadı 

Odun, Kbınür. Elektrile ihtiyaç yoktur Alaıcağın.z bir soba 
ile ömrünüz müddetin<'.• oevde, yataıkta, sokaıkda, dağda ısınır. 
sınız. B<ı~ulınaz ve tilltenmez: Ateşi bedavadır ve muıhayyerdir. 
lktısat Vekaletinden 2963 No. ve 29/1/941 tarihli ihtira beratı 
alınmıştır. 

Du an Depogu V<! Şubeleri. Fiatl 2 Lindır. 

BRONŞITLERE Kl TRlN HAKKI EK REM 
Sahip ve Baıımuharrlrl Etem lzzet 

Benice - Neşriyat Direktörü 
Cevdet KARABİLGİN 

l!ON TELGRAF MATBAASI 

- O halde niçin onu levki.f etme
dioirz? 

- ~mlrUn kaptanı böyle bır ,ey 
78PIP patırdı çıkarmamamı rica et
~11. 

Baırr.Ofettfş Torkcınay canı s:k1Ja
rak omuzıarvn silkt . Bu ıenç haflıye
lerln hepsi de gemı kaptafll&rınıo ri
caltınn.ı kapıhyOT!ar..!ı. Sanki böyl.e 
bh- ı1ıet;elede. gıpn i kaı,tar.:arırıııo ri"' 
canna kıy~t verı.l\tmiş gibi, varıi.<fe

lerini benı(ınv;emeyi lll1:uluyorJaırdJ. 
Bununla ber&ber Toricanay hlddetinJ 
belli etmiyerek devam elti: 

- Sabahın saat üçüne dolinı dalga
lıı.r ıızer,nne kıiçök bir ı!llk ıör<l~nüo: 

clogi! mil 
- Evet. Gemiden 20 l1l tre me.6&· 

fedc bır l.iık gördüm. Bı.., ıtu\.i.Uc. bir 
motorbotun proje!clörü idı. BU-biri .
dın<a beş defa yandı, •ôndü. Beıılncl 
defada, o u.ımana kadar hılı,.'i>Jır hare
ket göstermiyen adan1 birdenbire doğı
ru du, ceketin çı.k:ardı ve balata y• 
pı.ştı. Ben «ne yapryorsun.'!> diye ba.
jpdım. Fakat arlık c<>k geçti. Silr'st... 
'" denlo:e &tıld.ı, 

- O zam.ln tab3ncaınıı çtkardıruı 

ve üz..,.irw? \ defa a ıeş e-Uin!o dejllJ 
ml? 

- Evet. İı.ı..cl at.,.ıe vurdum. Ba
llödı ve suıd.ı lıayboldugunu ıôrdüııı. 

t Dev a.ııı.ı Var) 

31 2. ci kanun 194'.l 
18 00 

18.03 

18.4-0 

Prog ·ttm ve :P..Ieıml*!'kıt"" Saat 
Ayarı. 

Milzl<· ){aJınla.Tdan Fani ş..,,_ 
kıl arı. 

MıiY k: Radyo Dans OrKestra.sı 
sı - .rHcr Telden• Programı. 

19.00 Konuş.ına (Büyük Adaınlar) 

19.1~ l\.fiJz..k. Radyo Dam Orkestra

!ının tHer TeJden• PrOıg1.·amı-
11Wl Devamı. 

19 30 Meml<i<el Saat Ayarı ve Aj..,.. 

19.45 

19.55 
20.15 
20,45 

21.00 

21,10 

Hl>berlerl, 

Serbe!I\ 10 Dakika. 

MüUk: Şarkı ve Till'kUleır. 
Radyo Gazetesi. 

Miluk: Hicaız ve u,..,ı. Mal<a. 
ırund"'1 Şarkılar. 
Z>rMlt Takvimi. 

Mü:oil<: Dinleyıci İ.ıeıtleri. 
22 00 M(izik Radyo Salon Orkeatn 

ı.ı, (Vi<>lorı\st Ne;,ip ~111). 

22 30 Memleket Saat ,\yi'Tı, Aja.nıı 

Haberleri, ve Borsalar 

22.~ Millık: Radyo Sal0n Ork"*"
sı Programmın Devamı. 

22 35123 00 Y&rmiLi Procram "" Ka.. 
panış. 

Sanayi v~ Ziraat . . 11 ınn .s.~eden 0eva~~ı '. / tir. ~eimnınde d.- x··ıı..ıi ıd:ı..•sı»,> 
• •:- Bunlarca, ka~": ahlakı wı sıyaseti.noi yüriiılıertlk düşündi'· 

makıneleri faz»l~lll; :vaUqıetV\:l"liği, ı;o>tıfk 1 ğün'ii w lrı<ndiısinin milli S::lı~(la 
Tlrk Aaonim Şirke&ia• . ~~ >Yl yetlştiırm<si§ıc d<"gıl; yapm-...)ı ioıt.Edii,<in.ı twbit etnı;ş 

dea ı ~~ ~~ v~· kıy~tl€T: ve ooo. göre yürlimii<'tıi_ Dıinya 

zarl>es! &imü ..ı 16 da ıirtı:et ..-e-
z; BabQ<ilapı T<ılhaıl ~inci lı:a ita A<lf 

·~ toplarıaoıılc oları Heyeti Umu.-. 
bl.!sed:>rları 

daıMt oiurlar ilJl>u l91imaa JŞl1rak et
mek için gerek aBalelen ve ııeırek: ve-

killeı.,n ,lriı:etın m ... on bi&ııesuw 

aahjp hlosedaııfann Il)le7.kür ııeooda lı 

~" lı<lllu mlisbit vesaHd yewııa i~tl>

ınodan bir hatta. evvel oirkıet meıi<&I-
ne ~dl ile mukabilinde di.inuliy<! 

varaka• al.ınalah rka olunur. 

Rınına-J Mtmı:ıııerat: 

ı - 1941 il ~ı muame!M ""' ı--

nporl81'ımn okımma&ı ve tasvı:il>j. 

2 - 1941 '<i :yılı bil!ln\,"<>, klır "" uı-
raır hesaplaraıe okunm;ıe:ı; .kabul va 

1-dıidedyle idare meclisi halanım 

kıda kara~ ıta.ıı. 

3 - UM2 ;nlı :çln m\lralıOp mtılıal> 
ve tayin!, ld""" meclisi Azalıı<111dan 

kadem sıra&i)"le çıkacaklarm yerlerine 
1942 ;rıh için ılıa ıntiiıap ve tayini, 

1942 yılı idaıne meclisi azalarmaı. 'hak

ıu huzurlu\yle mıiırnk!p tah.<lsatmıo 

lıe olçiihı!j>,ıOL .. IşCe hwtal~ı 1'1-
1 

vaziyt.1i d'C ba-;ıknla.;·.ı. ,.ır Biı 
hıu. buıhır. \'e ~-~ muıcadelıe enalteyh • 11!arl o<piH'!ld1d~n. tlııl'
edil.mıeılkbr.• dıemJ.'i, ~ıeıt!1' ~ \ sadi ceph<>sirıdon dogr.ııdan dl)ğrU. 
kışlamn'§'lı.ı'. _Bayan Naki!Ye Elguıı y<ı nlliletion oonyc~i c phcshıdt'11 
(Eıuurum) Tili1k kadrnıırn hu ib. taık.>p oJunaca<k . a~lar hi ·b; ıe-
l~ar ~ü<:aclıııt,sirıı• ~ıtiııak <tiiğL ıman 914 d" d~ii ·Jüıki~r.~1~~ • 

~· rnusrif •kadınla•nn küçük bi-r ya gördıiıkılerimiz benz mi 
zum.-eyoe iıı!hl;aır eııtlğiı:ııi lıeiıarüz celııtir.• 
ettiımıiştir. Dalotor AH Saim (Ma. Baııveki!imıı, hundQil sonra n il"1 

nisa); kiiçıiık v.e bi>yüık ~~b«ltoki ko1'llı'ıma kanunııd3kıi 'adıl:ııt.ı. 
suhayJa.rın •€·ılkı <'lilıı:iEılel'lmi bıra.. ve bi'il'"'-a ~ de Tu""" . n 
k ~ """k b. -·''-' . . ''" ,, -~ para 

ar. , ~. a .ır .,,.,,ı.ı;oc> • gıydiklıeri kııymeti·nıdt:n bahsederek eiı:oıımle: 
gibı bizlıenn d<! aıyııı :;;e.Jt:ıloık ha. 
ıreıkl<t <!'imıı:mirl L'>'zım geldiğiaıi, 
Sım (Yozgat) kıya!Eıt leıit>it ohm. 
madıkça bu liilıo;ün önüne geçik. 
miytoceğirıi swlumi~r ve Mmet 
Yazgan (Urfa) kwnduralann bir 
•ka.ç tipe inhiııanııı, böyloecoe ucu
za mal:olacağım ibıeyarı eotımôştir. 

Bfütlıaı-e .&şvakilimiz B. Dolr.. 
tor Rol'fik Saydam söz ~ ""'
cüımJ.e: 

•- Aıritadaşlar, bu .Jı.-anunuıı 
ıınÜZ'&kıettsi dolaıyJSiJe söz a:lmak 

niyotilldc cfui,<ildim. Bid"çok arka.. 
daıııJar, mcseıOO iizcTiınde ,güaıeJ gü. 
:tel görüştiiJocT. Zat.<:n Bii(yük Mil .. 
Jet M«lil>inilı en büyülk vasfı, 
böyle rnüıhiıın anlarda daima •b€rn. 
bcr w milt<t.: del"IS v~ rnio;aı v<'re. 
cak şeküde konuşmaktır. Y'ine o 

•- Mali·;~ Vekıü arl<.ada~ım·ıı 
ahın bail<ıkınrl:ı ne söyliıyıx:eğin 
lbilliyoruan. ( G ühi.,<meleır). YalnrJ 
lıcıliım söy1iıye<:ogım b~ sö>z -.,r. 
dlr. Bunu Tünk milletinin bıl • 

0

ımaı:i Illıı:ıımıdır·. Bir Tiink alt.ını•ı>• 
'bin kii.ğııda daıh> alın~ :st&'cic.E 
hlıçlb>r ]uıymetı y<•klu<r. ArOka.Jlıli-

kır, .Tüll'k paraısınnı kııınıı.ei d.ı. -
imıa Yerıirıdtedıİ'r. A:lam!~r ai<lana
caOO!ır, (Bravo ses:eı'>) Altın ,ı -

lanlrur alıdan+r. /\. rııa kla ne ka • 
:ııanmış oluyor? Y etli gram amnı 
biınınetn otuız bu kadara ahycr 
Nihaıyet •bir ziynet ve süı;ıt-eın ıb.:1-

ret k.alaıca.k olan b..- ~eyin ld;Y•j 
meti yo.ktur. Bi2 bun.;ı hiç iki)'\' 

m~t vennı~ruz ıl<mı'ı<tlr. 

4 - İd<ıre Mecfüi A:ıı>kıl'ınırı bi7""t günü ya.şııyorduk, aırnma araya 
veya. bllwmta ııMı:etlrnı.cle her nevi bazı h5.di6cler kar.·şlı w söz al.. 

Doıktor Refik Sn~'d::ırn +Jllfılıa.re 
hiiıkılmetin, Türk mıl!ctinin 'kE.'1-
maline iblmadı olrluğunu söyle -
aruş ve: •- Onu:ı herhangi. ·b•"' 
tamda üzülmes;ne Vt'ya rora ma. 
ruız kalma.sına •araf•ar ek ı·Utı• 
demıi~T. 

ımıanlelei t:ic::eriye ya.pmal<.1•rına 1 aaıni 

nevi mu.ırnelütı ti<arlye ile mesgu1 
clijer bir şirlrele phoıen mN'ul ha 

slf..thle debil olrnal:ı'"-la iıln ve.r• 

Şayed si2 de bu cazip güzellllı: 
'reçetesini kullanırsanız, sta de bu 
iltifata nail olabilirsiniz. Çllnltü 

, bu reçete en sert ve çirkin bir cil
di kadlfe gibi yumuşatıp beyazla
tır, saf ve taze cazibe ile süsler. 
Tokalon kreminde mevcut lı:ıy

, metli cevherler siyah noktaları 
"erilir, acık mesameleri sıklaştınr, 
'.ve cilde bir gül yaprağı yumupt
lı~ı verir ve şayanı pertstlş bir ten 
temin eder Totalon treml her 
yerde satılır. 

Fatih Biı-ind Sulh Hukuk HQ.. 
kimliğinden: 

Teblığ et.tu'(.V1: J::s. Vak ıt1ar Başmü
dürlüğü: 
Tebıii olunacak ma.c: Fık.ret Uzer: 
Çop" MIM<!'t ca<ldesınde 259/2 saıyJlı 
apartımanda: 

Davacı Valtıflar Başmüdı.irlüKli ıa. 

Talmd"'1 Çapada Millet caddeei.ııde 
259/2 aayılı apartıınancla otunı.n i'ık.. 

l'6t Uzer aleyhine 11 lira 47 kurutun 
tahsili zmmında. açı.lan davarı1n icra 
k.JJmou n)Wbaıkemesinde: Davacı veki
linin tr.kıbi vıeçhUe miidöev.aleybe u,.. 

sulen wı 20 gün müddetle illln<m 1JıJ1ap 
kararı tebt.illne ınahkemeee karar ve... 
rilmlış ve dunıı:ma 20 Şubat 942 saat 
10 bu<,ukta m-nhkeınedc b.iı:zat haz1r 
b"lt~ımr.lll2 veya bir vekil gönderme
niz ~in gıyap kari\:L makamına kaim 
olmak il><>re 20 gün milddetle l!An o-
hmur. 942/55 

1
M OVA DO 

cronoplan 

Güzel ve zarif olmakla. bEra. 
ber dakika şaşmaz saattir. 

Her yerde arayıruz. 

Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞJ DRAM 

KISMINDA 

Bu akşam •aa t 20,30 da 
YAŞADIÖlMIZ DEVİR 

iSTiKLAL CADDESiNDE 
KOMEDi KISMINDA 

Bu akşanı saat W 30 da 
fŞÇt Ki.: 

. ' 

mı:lk moeclbwriyeti haoıl oldu. 

Evvela şunu arııcıd€yiıın .lu, 29 
llö'dmıiberi devam eden haınp sıra.. 
sında ılk günden itilbar<:.n hükıl. 
ımetin·iızin aıhrıış oldugu karnı- şu. 
dur 

Geçen Hami Umuminin 
misafürini yaşaıtmı.yaeağız 

Bu kürsüden bi.rç.ok dEfalar 
hey'oti cıetlfü'lrıdıre arwtotim: Bu.ı:ı.. 
dan evwl!ı:i Haı1bi Uıır:~ıminin mi. 
sall<riııi asla yaışn>tnııyacağız. 
•Bravo sesleri, aJkışJ,ac, Bundan 
'E'wtJ göroültl~rimizden, a.ldığl.. 
ıını:z derslerrlıen ilstifadle ederek 
ixfareyi tem.in edeceğiz. ·Braıvo 
seskri• Burulan €'1/W] heııha-,i 
şııkll. ve eurlıtıte açık ·kapalı bir 
lru~e daymmıak sarvıet m«ı.. 

baı olaJ!JJQz. Bunu d~ünıdihlc ve 
esas yaptı'k. Benim hükumet reisi 
sıfatile taıkip atıl.iğim haıtıtı. haTe.. 
ket ve ilk v<'·rıdiğinı .ıo.war •buduc-. 
Hi<'r Türk V<i•t.ı.:ııdll§ının başk!a tür. 
lıü dü~nımc.;ine de iıınokan yw. 
tur. Hariçe de olsa lıöyıle dü.. 
şünıecEd<tik, burada da böyle dü. 
şünüyorw:. Yalnız ya•şaı:bğıırnıız 
gün 914 değ'ildiır. Aradıan ooım ?.a.. 
ımıınıJa.- !JEçmiş, •i>UyUk fatikıbır hu.. 
sule gel:miışıtir. Poliltiık, joografik 
lbiır~:ok tebeddilller oIDıu~, Türk 
mileti !rendi hududu da!lıllinde, 
keOOi. hAkiımıi(y"'tile tc99Üs e~ 

Başvekilimiz, müteakflben ~e -
kt'r i'sind'E'n d<> b3h'Ederek rn~ım· 
leıkıeıM'E' ~ut şc •kc,· stıalmn un 
h~b:nın y~pıkhğmı söylfycrı'k 
lbu stokun ge 1€'Ceı!· kGorıpaııı;:ays 
kadar iıdaıresi için fiatlara zaıın 
yapıı1ınasmın V<\Sika • il'E' te-vzie 
terorlı oluııdırğı.mu beyan e.tni~-t>r. 

Baışvcldl'ım'ız bI:ahare Nac, Tı· 
nazıın tek tiıp elbise bahsine te. 
mas ederek hükı'.ımetiııı vakrnc 
bu ~lkHiği göreırok köyl&e el 
teııgat1 ıevz· ett,rdiığini ·oo yıl da 
ahı yüz bin liralık el teııgi'ilu WV. 
:ri ohımjuğunu söy forrll> ve: 

•- Eğer gelec~k s~ne biraz 
daha iımıl.an dahilinocıe görebiJi.r • 
ook, d'"1>a fazla el terz:gBilıı tem 
ooeceğıiz. Bu dEll?>€1ktir <ki. hallkı 
krnk!!\ ırıııulh.Neıriıı;d<!k:i m:ıhısU!i\
tm cinsine göre elbisesinıi ken, • 
diti yapı;p giymem İIÇ'İn .mümllt\in 
olanı ~>ya t~ilk eodt')'Ul'IJ<Z • 

Demiış ve bundan !!Oll r>a Kıi.2un 
Naanfofa bao:ı sözlmne cevap 
vermiş siıd'd'Ptlc olk:ışJa..,mı<rtır. 

Başvei<ililınilden 90ııra Ti~aret, 
Malıye ve İlktıısat Vtlkılllt>l'i be -
yanııılta bulımrm"ihı~ ve ka.nıun 
taısdilk olunmuştu... 

Beklenmekte olan 

POKE R 
Traş Bıçakları Gelmiştir 

DİKKAT: POKER TRAŞ BICAKLARJ 
Peralrende olaııık bütün Tılrıklyede 

5 KURUŞTAN Fazla satılml(}'Q<aktı.-. 

1 ı =• --~Eşya Satışı~" 
~ Beyoğlu. Jördiincü n lh hukuk hakimliğinden : ;• 
f~ Terekelorıne rruıhlreml!('.'E' eilikonulan filüle,.., a oılıup malı. 1 • 
~ keme ~und.11 lıWUllan eışyııla-r aıçıok aıılıtı.ıtma sun.tile 5/2/ / 
~~ ~ ta'!'ilhı'!l'E' rnusadıf peorşem be günü saat 10 da sato lacaktır. • 
~ Istıe!kliılerin yutkıa·rıd.a gös'beril:m gün ve saaıtıte Bf."\·-oğ'i.ı mahk~- ~~ 

ı~ oıes.iııııcle.ılıaz~ bılhlıııımıaları iılan olunur. 9858 ~ 
~ ~~~T.~~ 

tetlet Uemiryolları ve Lin:anları işletme U. idaresi ilanları 
Mıılıa.mmen bedeli (6300) lira olan mulıtelı.f eb'atta 7000 kilo kurşu.n levha 

(9.2.1942) Pınarlesi günü saat (15,30) on bes otuzda Haydarca~ada Gar b ,,_ 
., dahlUnclekl komisyon t&ra!mdan kapa., zarf l21Ullyle satm aJmacaklıc. 

Bu ~e gim>ek lsllyttll•rin (472) lira (50) kurl.llhık nıııvakkat ;eııı!nat ,.ı.. 
DWlOO tacYin. ettiğı. vesaikle birlikte tekh1lerini mubt.evi z.a:tlarır.ı aynj gUu r.a. 
at (14,30) on dört otuza kadw.r Komis,'on Reisliğine vermeler~ ıazımdıT. 

Bu *> ait ~am.cler komlsyonden parasıa: olarak da~ılılın<ıktad.ır 69ıt 

İstanbul asliye ikinci ticaret mahkemesinden• 
Ti.rk Ticaret Baoirası Anonim Şlı*4ıti namına vekili avukat Atıf Ödül tı 

fınci<oıı, Ka<lıköyünde Mi7hürdlır ceddesiııde Eg€: Yağ Tica.•..,thımesi sahibi su
leyman ale,bme !ılt:ıme ohmao. İ'lmi*te mukim Ömer birado.-ler tıırafından ><e
şkle n dllfValı tanfıadı>tı -1 edıılen 18/ll/P33 tarilıll ve H/121933 vadeli 

blr itli'• pcliçe bedelioi t>Eı;l<H eden (Gitl ) lira 81 lruruş1JD, hJUllU vade ıarihiı>
doen mıı.rm kamml faiıı, la& maırnı&.n ve takdir edllecel< avukatılıit ücreU:
lcraaı ;Nrt.rı d<IYn l'dilm•sı ·ba841bl&>le lazm.irıatıa blrlilale l'ahsilıoc müt.Oa!r 
lkarx·e 01unan davada: 

:O..v"lı Siliı>.?mımm il<amet«Munm moçhu!i-ı,etioıoe binaen tıaı.lılflda ;ı,;n"" 
teb:i.ı&Q.t icrasına karar vcıilerek karu veçhlle uımen ~n dalieti~~ıi ı..- ... il 
edidd~ halde mua""'1 gün ve saatte-'ı!remeye gelmemi!ı olduğıından hı*"" 
usul mulıekemelerl kanuoı:nun 337 inci maddesin<> tevınca.ı llfınen tebllğme ,., 

tanhi il- itibaren sekT< itin ""'1'tıo0a ba =uııaı ınahlremeye mtirac.....,. 
1"'min ecleceilni bildlmıediğl ve ~.,, ol1lltJ 2312/942 tıwihloe müııadlf Pa~· 
ıesı g llnll .... t 14 de mahkemeye gelip yemin etmeci iti ta.lı:dh-de yemlınd<O l6o • 
ÇPlmlS ve 1 emln eclecıeli val<Jal<ll'>ıı do aab>t olmUll sayılmasına v• ınüııı.lo lll' 
lmr.>rın ka1'1leşe<:eiioe Jı;a.r;or ver.llecetl leblijt ~ ka lllll .-aıı - .1.., 
•U>ur. DSi/llt 


