
IATiı 8AL1 -1733 ~ 

TICLD'o!f 6 1'J:LGRAI' -- --
Baı il. IOU'1 

2n<• Kanun 1942 İ.riaollul 
iDARI: 233" SOll Teı,nt _..,..._. 

".tN.l• Tariki IAYllJ' Pıll,lt-
1936 ~o. 

.&DID9ı 5 ,\JIOJQlı --- ---
1 Ca .. l ... Senelllt: 1400 
NtırıJo~:nan!_:,•e 

KURUŞ 1 A71ık: 7to 
C.d. lto. M ~ Aylık: 400 

S11ıh:p v~ ~atmuh&rdn! ETEM iZZET BENİCJ: 
" -- - - Gauteye rönderile• enak iade Milın~ı. EN SON TELGBAfLABI VB BABEBLEBI VEREN AKŞAM GAZETESi 

Ha.rp içinde 
ve harpten 
sonra •• 

• 
Rusya-Müt

tefikler 
Milletlerin istiklali ve ia
tikbali bakımından Sov• 
yellerle müttefikler ara- . 
ıında balledilmemi• bir · 
nokta kalnıaaı 26 lılar 
beyannameııinden ıonra 
pek uınulamaz.. 

YQ:ıan: ETEM iZZET BENiCE 

MALEZYADA 

Yeni bir Japon' 
J taarruzu 

--·---
Korigidor üzerinde 
korkunç hava bom
bardımanları oluyor 
Tokyo, 6 (A.A.) - ManiJla cep. 

besindeki .Asahi gazetesinin mu. 
habiıi tt.Jgnı!l<t ı,->mfarı bildiri. 
yor: 
E~le<.ı &taan Yarımadasına 

alılm.ış olan Amerikan ve Filipiıı 

kı1'alan ba"ı küçük tiahil nokta. 
' !arın& ve bilhaıı.•a Lİ'lruli Ba.ianga. 

ya doğru akmakta v-e buralarda, 
gece C<ırrigiıdor kalesine gi<Wbiıl. 
mek i<;ln, bütün deniz v.asıtalarına 
el koY'maktadırlar. Japonla:r .bu 
kakye ve d~ğer bazı yerlere yeni 
~-.rrnza hazırlanmaktadırlm-. 

Amerika harp 
sanayii hızla 

inkişaf ediyor 
Bütün otomobil 
endüstrisi tank ve 
tayyare yapacak 
Vaşington 6 (A.A.) - İsti'Jı.saı.ıt 

Nc.-.t.a·reti, bütün otomd>H endü&. 
trııermi ha'l'p ima'tatnnıa taıbvill 
etmeğe matuf planın tatıbilk.i iıçin 
()il k.i'Şllitk bi.r lı§ kooıitıetıinin .ih -
daB edileceğini bi'ldirmdotOOlir. 
Bu komite azasından .beşi. şun • 
laııdır: ' 

Ford kumpanyasının res, Mo. 
tör When lruınpanyas>nlll reiısi 
Car?tıon, Stude Balror ltınnpaıı. • 
j'8Sının reisi Paul Hoffmann, 
Wh.ito Mot:ör kumpanıyas111ın re. 
ısi Blaıck ve General Motıors kum. 
pooyasımn reı& Wilson. 

(Devamı 3 üncü Sah~E<I<!) 
~ 

SOVYIT TEBLIGI 

Alman kayıbı 
artıyor! 

Bir günde 5 tayyare
ye mukabil 41 Alman 
tayyaresi düşürüldü 
Lond-ra 6 (AA.) - B. B. C.: 

Savyet gece telıliıği: 
5 soolciinıunda kıt'a•J.arı.mıız d'üş. 

mania §fddetlı" muha!'Ebelier ya. 
p.aNk cpehenin ba:ııı dresiımlıernı.de 
üerlemEte devam e~ler w 
bilik.aç ımed<un mah.am •al et
mişlıetUlr. 

Almanlu, >M;ın ve mal:zemece 
ağır kayıpl8'1'a uğramış ve kayıp. 
1.arı artmakta bıı.tunmııştur. 4 son. 
lrıioon<la bc.j tayyareınizc mu!ka.. 
<bil 41 Alman tayyareıi tahrip 
edilmf§trr. 

j Hindistan 
istiklal 

istiyor! 
Ruzvelt ve Çörçi'.e 
birer mesaj gönderi
lerek mühim talepler-

de bulunuldu 
ııomtıay, e <A.A ) - KoJ18reye ve 

Müslüman iJirllğın.c faal bh- c:ekilde bş
tırak etmeınckle benıl>er Hiııdistanın 
Siyru;i i.şleri11de miıhbn roıter oynam., 
olan Hindistan i~ri ge1eınlerinden nıü- ı 
Tekkc:p grup Vaııngtona ve Çörçile 
yazı ile doğrudan· Uotru.yD müracaat 
etmlşlerdlr. Bu ıııes:>j <la Çön;i1<lm 
daima meşrutiyet ıneseleslnin harbin 
niha:yeUne k.adar tehiri ve nşagıdaki 
tedbh·Jerın ·ll.mması istenihıle~d~: 

l - \Icrkcz İcrn Meclislııin gtmU,.. 
cncva•nt 3 üncü Sahifede) 
-~--"U" --

Ekmek Fiati 60 Para ·Ucuzluyor l 

950 Gram ekmek 
için yeni narh 
On beş kuruş! 

• • 

Dünden 
da 60 

itibaren Ankarada 
para tenzilat yapıldı 

Buğdayı koruma ~ergisinln k.a!. 
dırılması halı·lwıdaki ka.ramı tat. 
bikine geçilımesi miil>3s00ellkı elr.. 
ır.<ığin beher Jı:il<>sunda 00 para 
t:nzilAt yapılarak 950 gramlık be. 
her !'km-eğin 15 lruft148 satılalıile.. 
ceği teshil olımmııııtur. Burnın ü. 

zerine Ankaradıı dünclEn itibaren 
.kiloda 60 para tenzilat yapııamk 
15 kuruş, francala da ~tuz dört 
ku~ indirilmiştir Şeh:ıınızde 
de yeni naııh bugün, yal',, ,aş1 .. 
yaeaktır. 

Haydarpaşa· Ankara hattındaki tren kazası 

• 1:foskovııdan dön.en İngiliz Ha. 
rı.:ıye Naun Bay Eden'in Stalin 
ve ~olotof'Ja yaptığı görli, mt"ler 
ve vardıfı anlaşmalar hakkında 
radyoda yaptığı demeç her yan. 
~a btiyük bir ilgi UYMıdınh. Tef. 
s~ ve hıhmiııleı- her görti~ ölçü. 
sune göre dejli l"l'ek Mvam et. 
ınekledir. Sov.yet Rusya ile İmpJ. 
tere ve mütlt.iikk'1' anıa;nıda harp. 
ten sonra da hal ve tasfiye edilt". 
~· k. bazı noktalar kJlmış oldu!!ıı 
'.ıl,•lıası ~a hu ld>ir ve mübkal~r 

H' O<Şi gazetesinin muhabiri, di. 
~r cihetten, Con)gidar ü:ıerinde 
devam eden korkunç bava bom. 
bardımanlarının mühim ha<>arlar 
h11Sule ~th-diğini yazmaktadır. 

Olongapo da şiddetle bombardı
ma>' edilmektedir 

Büyük 
Bir deniz 

Harbi! 

Almanlar Bırkol'a 
tabliye mı ettiler? 
Londra, 6 (A.A.) _ Mosıwvadan 

öğrenildiği-ne göre, Dorn.-ç hııvz<:isında, 
AJmanJarın Harkof, Kun>k'ten geri çe-
ki.ldlklerine dair bazı emareler var
dır. 

Bitler Japoa elçl
ılle girişti 

Vı>;r 6 
(A.A.) ·-

0
· F. l.; Dün va, ııserı·de de ra' ıılar 

E. H•tler'lc Jıııponyamn Bcrlın J\.. j '3 °.:I 
6efiri Oş:.ma arnsımb mm.;.,. bir 

'" nıl~,,. Bı ··ı 1 · • ' ınu a e.ııya salıjn o-
lanlar Snv•·~ı · · 

.r ~ ttın ha~ten .:;onra 

---~--

Singapur tec
rit mi ediliyor? 

SOVYETLFJl KJJUJIIDA DA 
iı.EaLh·oaLAJt 

Sovyet kıtaatı Kırımda 70 kılomet
re ilc2·Iemlşlerdir. İlerlerr.e devam et
m<."1cted1r 

:!T~e0~~~u~.aa~~~:1!-~:a j çatladı, bu İstikame .. 
ını!du,ğu bıld.T.iLnektroir 

Seferherİik le sefer yapılamıyor bazı devlet ve millet!-'- , ·t'kl"l 
1 'k ~nn ıs ı a 

ve stı hali yolundn 'hl' • k 
Y ti ·ı • ı Jra'1:1 a. 
r ı ar ı erıye siinnüş bulnndukla. 

i
l Japonlar İngilizlerin 

ric'at hattını 
kesmek istiyorlar! 

Amerikan tayyarele
ri Japon donanması
na hücum etti, bir 9 Amerikada 

milyon kişi 
,askere alınıyor 

MüdürJüg" ünün . Hayda.p?_ş.;~ım bu ayın 4 tin- r DiK AT -
cu pa2ar gunu s:ıat 15 ek Anka- 1 T k 

lllt '.'" k'.ıvvetli fara2iye halinde 
!alımın! l'llte e&ıs 'ayn·orlnr 

Bu iht' · · . ' muhrip batırıldı 
T h ı . ... . raya hareket eclen 6 .nunıralı ye.~- ren azalan ne-

e ı g 1 ! cıı <aları Ma 'ıköy il<' Yrnıclogaı:ı den Ç O C, a J l v O!' ? 
lra>ı miltalenlara •nbip 

bulunanların bn'-lı b k b l M veya a sız 
l! ıınduklanuı '"Yld ed~k h • 

bir 'k "' ·~· ve.ı aya sahip lıuluntnnnı kİ 
heraber ıaferd 0 8 r eu SOftTa kttvvet ı 
muvazeneleri ve dest..._! . 
de b ~ "!< b '"" crllle 
.. 

1
.k. 

11

1 ylud ir P•Y oyırarnk •lnı. 
" ı ıa e Ed ,. b . 26 l 1 en ın eyanntına ve 
Ya i ar ~~\'an nı .:ine göre Rus. 
le 1~ mııltefi1deri &Tasında ınil. 
t:_rın hürriyeti, lstlklill ve İff. 
~~;ı~ idareleri lıalummdaıı bir 

af n:ıktası knlmam.ı• bulmıma. ;;na .?1 •ntı'k ve ıntıhaktme yolu 
e lıuknıet--'· 'kt" _ _.. R _ ••M:""n. ı 12a l..""Uıvor. 

k .usyada 24 ihtilal yılın;n lıor. 
esııı talını' · dd 

•i kiitlt'J., • ~' 21. ına halk ve iş. 
t 1 • n UZl'rınde ha1']1 aleyh 
ar ıgı Y"rine Çarlık dAvn' . ..L

ge,Je b ~ nı go 
v 1 ırakacnk milli bir vahdet 

a an \'e to k ' 
nıı . 1 pra se.·erlik yarat.. 

·" 0 mDRı So t' · • nad • vy~ ızmın <lahi ma. 
nıuı.a knasıl Hr ölrii ifo tabii! ve 

a eıııe •·dil • l' ğl0 ; k ınesı .111nı gddi. 
öze) nb' odrııımnz dışmda ayrı ve 

ır 111'\ımu . . f d • 

Vış1 6 (A.A.) - Malaka y&rı. Lmıdra 6 (A.A.) - M'ııKlanao 
ma<lasmdıı Japonlar ~t?Wrii'lceyşi •dasında Dalan açıııdanııııda mü. 
filiocmm!yct.i haiz bazı ııoktal.;ıırı teaddit Amer~kan bomıbaıxln'lllQn 
ele geçırıniştcrdir <ayyareleri Japon clen;rz hiırllk • 

Japonlar cenubıı, Smgapura )er.ine karşı muvaffaıki.y'EtPi· hü • 

1
/ 

doğru u:'ııt -efın'.'ekte olaın :ingı • cumda buılunmuşlardhl'. 
Lz ord'U>Sunun .r'c'at hattıınıı kes.. B:r saff•harp gemis'lle ·bir tam j 
mc'k ~·n hareke. lcrde bulu!'.ı~- işabet ka:ı--rledtlmiştir. Bıor mı& 1 hıdırlar. up batınlmış, dlf:e• lbir'liıklıN ha- ! 

____ ınev __ amı a Oncü ~~eı_ -~ nğ~tınn şt.ı.r. j 

Şehir Kardan Temizleniyor 

Belediye birçok semt- · 
1 

lerde yolları açtı! 
Belediye Reis Muavininin bu 

Vaşlngton, 6 (A.A.) - HUkumet 
mcmurıamın kanaatine göre, yakında 
k~rtlar a(1klığı zaman dokuz ınilyon 
~i a•oerc nlınecaıttır 

Bu muamele, y.:ı:pıl:ıc3. blr çok k.-
'11t muam<'lek.rlnJn ılkidir ..,_.,,. -
mıpınıarde ba sa
bahki llarp yazlyett 
Vlşı 6 (AA.) - O. F. İ.: Ja. 

ponlann, MaDiHiı'mn ş'<malind<e 
Ameriıka kuvvetleriu · çeviırm~k 

teşc!blııisü netlces:ız k.ılrnııştır. A
m!'rlkahlar arkaiar..rıJ duı.'~e 
v(';ı·crc.k hıwbediyorlar. Jaıponlar 
şımdi bu mvvzclero hüı:nm edi.. 
vorlar. Ameıik.an ınevzlll'rıini 
yarmaık te~..,.bbüsü nı>tkı:'61z kaL 
mıştır. Fakat hiçb r y~n yar. 
dı:m göremcdfı.ı.IP-rinden, A!ncr1.. 
kalıların vaz:ye' leri va<l'<md!·r. 

---o---la b ı,., "' 1 • esı olmak. 
ve "-l~ha r harbin patlamasından 

" ' ver ord 1 k 1 il arının l\foskova 
&i!t •nrıa kad d . sabahki tef fişleri ve izahatı 

ııonra R ar a:vanınasından 
ıısyanın ·ıı 1 ler yapmaıktadır. B. Lütti Akııoy bu 

seJı..ı; kendi ını M erle nıiina. .aıbah ta teftişlerde .bulunmuş ve biı· 
ya ı~~rı .. ~ııı.ıafaası, "" dün. Tramvay Hareket muharrırımize ~u ızahatı vermi~tir: 
k -.. lllttıııd .. ki t .. _ ı . 
ınıından bü •flk .. u.'.'mu ha. D - •Bütün me•a nıhi bııaı.,.... ana 

bul ctm'. ı ~ de~ ıklıklt>r ka. airesi yolkrın açılmasında lcksif etmi>; bu· 

Hileli ekmek 
1satan bir fırıncı 1 
ay hapsedilecek 

ış 0 ınası da bı.- lıakik t M •• d •• •• d" ? l1>nuyoru,. Mevcut vas.talarıınız olan Gala tada fırıncılık. yapan Meh. 
-~ıııak «f'l'clıtir. • a u uru ne ıyor 27 kamyon, 200 arobn ve temizlik leş.. ıınet ekmek unu!>& % 5 nisbeti.n. 

vyet Rıısva her · Diindoo itibaren şehrimizde açmış kiltilı mütenıadlycu çal"im&ktadır. de çavdar ksr>ştırarak hileli ek.. 

Apartıman ve iş 
yerlerinde Pasif 
korunma t~ftişle- · 

teri başhyor 1 
İstanbul Vilayeti Seferberlik 

Müdürlüğünden tıciıliğ olunm~ 

tur; ı 
ı - Mektepleı-, sinemalar, ap;.r •• 

tııınanlar gibi resmi w hu .. usi da;.. j 
\Devamı .l uıcü 3n.tı1fede) 
- --·--t··---

Kızılay fakir
lere kömür 

tevzi ediyor I 
Kızılay Kurı:·mu kı,;.ın v<e so. 

ğukların şiddetini nazan dik1rnte 
alarak fakirlere kömür tevz' et. 
n>eyi kararlaştınııışt.r. İlk ı.ılarırl< , 
Beyazıt nahıyesi dünden itibaren 
çevre•ind...,ki fakir halka tev-ziata 
ba§lanı~lır. Nahiye..-e ilk partide 
2006 kilo, 2 ncı pa,rtlde 3000 kılo 

>:ömul' <lağıtılocaktır. Dlğer ka:ı:a 
ve nahiyekr<le d haz; rlıklaı· ya. 
pılma.ktadır. 

Kışın şu soğuk günlerin<!<? Be. 
lediyc<lon evvel olamk Kızılayın 
bu hususta harekete geçmesini 
takdirle karşılarız . =a~~rhhea..:ıt~~a~i:!

1

::.!:ş~:~~ olan h&va ve lodos karları erıbni>ye Gerçi bu vasıt;•lar İslafıbu.ı gibi b~ mek yapmak t'Jretı.Je halkı aldat. 
• ,. !IOftq d h b'>l!l•mışlıL Belediye karlı yolların a- yük bir şehiır iÇin gayrlkUidir. Buna tJ.ğı ~in Asliye 3 üncü Ceza .mah. 

kendi lı:end' • , n , er milt,..tin ç,lması için her tarafta. hwnıoolı b"': rağmen sobahları Mat 6 da temizlik M I" p t" G 
İdıtre etın ıs .. , l.ıt~difi şekilde faahyete &Cçnılştir, Belerllye Rei.; Mı>- işine başlıyoruz. H•r!clen 2 lira yev- kemesine verilmiş ve dün 1 ay ec 15 ar 1 rUpU 
tir B k ,..hı ,..asını kabul etnıiş avinl B Ltlrn Aksoy biı.zaı bu faali- miye ;ıe amele de t..ıarik ettik. hapse 20 lira pa·ra cezasına mail. bugu··n toplanıyor 

--o- --

, it a ttl i~i"d~ PolAn - kü 1 nm"""'ır koslovalıva ·ıı~ R " ya, Çe. yete nezaret etmekte ve dolml tettiı;. ' (Devamı :, üncü Sahıfede) m o u ...,.. · 
1 

f 
1 tte ufrıı · ırı 1 US\'aoın is>rali. 1--------------------- Ankara, 6 (Te e on a) - .\ftt. 

B nıış dtvı.thır de ·rd j li> Parti Grupu bugün saat 15 de ıınunta hi I'~ va ır. r 1 
:~?.:'°'1.""~~:: ,~ls;:i,~:-: ~e 41 HAR p VA zı· YE rı· !=:.-- ım yt:·pl~dae·"ı.::.iı~l~'.rşü~:~l~:t:~:o:ı:~~ 
esa ı!{ı, '!filak, idol't' ve iktısat be:rnnatta bulunması çok muhle • 

• 6 vı> sıst•mlerini de k h 1 
"'"'"' C<>k a u et. 

~i;:~: ;:2:;:~~::111:.~~0 v:; Sovyet ordularının merkez ve 1 ~Ü~n.ihaı ~ağ.~ası sa: 
bı,.,,at Staliıı'le konu ınese e~erı • hıbı ıle bır gomlekçı 
=~!~~~~=:ı.~ker ~~~~iyo~ cenup cephelerı·nde büylik tevkif edildi Vnşin ton' a at hasıl e<li 'or, 

r.;d:igı;:~~~::~f;~:r:ı~e:: taarruzları ve Alman müdafaası 
Elçisi Litvfaor 

28 
; :viik Rus 

nıesi aJtına intz ıiar beyann.,_ 
B . . asını koynı ·t 

u ıh barla So,·v•t R U§ ırr. 
' • llfıYanın h sonunda imzasHU ink; 81'p 

b ·· •r edec~ ugıı~ kalıul etti"i -.. ., 
yarın ı.· .. g esaslan 
la • ır suııgerle sılmiye keY'll 

ca,, henı bekle • 
nıiittefıt. • . neın<'Z, beın de 
İng•tt.,,. lerınııı lıaşta Amerika ve 
bir d e hıılıındııi:u halde böyle 

uru"' \'e t t 
renalıil"<'<'I!;' 11 ıııııa nıüsait dav. 
"'ez. F.cteıı•+:. ~li\ hatıra getirile. 
daho taarruz~· 1 ~.ıa~ı·a:vı hir defa 
k• 1 d ınusaıt kılarak . an ar an ınalır mı. 
Y-. -n· . ''."' elınek ve Rus..' 

'Yetiloi k...,,ıua1r t<ıcl. ı 
(De.·"8ıı 3 llııcil SalıU<de) 

Uzak Şarkta, Malaka yarım adasında Japon
ların kuşatma ve lngiliz oyalama müdafaası 

( YAZAN : f. S. ES Kİ B UK RE Ş ATAŞE MİLİ TER t ) 
1) Şark Cephe, inde: 
Merkez cephesinde General Zukof'- ı 

lln ve Ce111Jıp cephesinde Marşal Ti
moçeıütonua iki ttün evvel ihtimal 
vercUtimiz Yen• taarruzları hakkında 1 
mühim ha.herler sızmaktadır. Stok- 1 
boJnrden gelen. haberlere göre, Ruslar 
rııe.rka'. ceı>hesınde .l\l[1Jjisk'i geri al
mışlardır. Sınıdl Ruslar en bü7ük ~-

arruzıaı-dan birine te~ebbus etmek Ü

zere Mojdlt.k elrafm<.kı. büyük kuv
vetler y>gmışlordır. Bu ktı.vvetlerin 
6 sı motörlü olınaK üzere 30 tfunen
den Caz1a ohlugu buna mukabil Al
rnanlaıın Atojai~k'te 10 lümenierı ol- f 
dutu tahmhı ediimekh~dlr Diln de 
ynı11ğ;ı1J11Z \'E'Çhil~. Rusların merkez 
cephesinde toplamakta uldukları yrni 

kuv\·etlerJe Alınanların Rejev - V.L 
.:ızın..1 -- Rostav - Orel'den geçtiğine 
!bt:rn::.I ve~cliğiıni-ı: asıl mc-vizleritle 
~a~ı büyi.ik bir taarrLza girişmeleri 
beklen<:bHH, A!man hava kuvvetler!, 
J\.Ioskova ı:cvresinde cepheye ı:;Urtilen 
Rus t::k\' .ye k1Jlların L4mbardım.an
larla. yipratm·ya ı;alış.ı,yoı. Fakat Rus~ 

.,(IXvamı 3 Unca Sahifede> 

Bahçekapıda 4 üncü Vakıf Han 
karşısında Gülnihal tuhafiye ma. 
ğazası 93hrlıi Avram Levi ile ayni 
caddede gôm~kçl Yot<ıf, Asliye 
2 nci Ceza mahkemesi tarafından 
ihtikar suçile te,•kif <>lııııımu.şlar. 
dır. 

Yalan şehadetin cezası 
Fincancıl~rda manifaturacı O. 

hannl's Pürecaınyanm dün Asli. 
ye 2 nd Cezada ihtikıirdan ·roev. 
kufen mahkemesi yaprlırlren ko. 
miısyoncu Serkis, tüccar Süı-en 

ve han oda-başısı Bünyamin yalan 
müdafaa şehadetinde bulunmu§· 
!ar, Müddeıı>mumiııin taleb'le 

i dıerhal trvk\f olıııımuşfftt-dır. 

arasında biı· rnyııı şiddetli sof .ık. o J 

!ardan. k1rılınası ne ı«sinde yol. 
oa11 rr~{"C. ve ı Uf"gonla ·ıkı vo!cu 
arabasa do\:ri!nnştır. y,>lculardnn 
23 kişi hafif yarafa.nmış olup hep.. 
si ayaktadır. Gerek lıu k.ıtarın ve 
gerek arkadıın g len ek.<presın 
yolcuları Anki: adan gönderi ::n 
bir <tktarına treni ... nlınm ~ . .;:h. 
hi hey'et yaralılara >1k yardımla. 
rı v'ıpnn tır. 

(Devumı 3 Unrı.i S:ıhifcde) __ .,__ 

Yeni Diyanet 
işleri Reisi 

Ankara, 6 Teltionln) - Mer. 
hum B. Rifal Börekçiden in.hilal 
eden Dixanet İşi<'ri RdsHğine ı,.. 
tanbul Universi~si ProfesörJ.erin. 
den B. Şerafett:n ·n •ayin olunıma. 
sı takarrür etıni~ttr 

Son 1:anıanlarria ıı1cn:lcke .. 
tinıiı.:do tren }·a-ıall!rrıuıı (0. 

ğalınası llnlıiliyc Vckalctr·.ıu 
d~ ııaznrı dikknti~i cclhı ı 

ıniştir. Bunun ~i:ıct'int~ chu\ 
~lü:ırir Vek ·.ıcti vn~ıta~İit' v~ 
liiı)(tll·r.c bir cnıir 'l?Ö•Hlı ıdc. 

rel kazaların; rlt."n1İrJolları 
üzerinde .Y3l a •t·ı.ın~k. Jı,ı •• 
van bırakmak, fr~ıı dıtı·ıııa. 

dan otlan1ak, binınt>k. kar~•'.\r: 
gcçnıek, nakil vasııa~ı gc İl ... 

nıck gibi kazalardan il~ri gd 
diği bildirihniş, lııı h115it'~! • 
Halkcvlcriııdt', Kö~ Odalnrııı. 

da, ınekteıılerde konfcran.lar 
verilerek kazalardan koru. 

nulması İl'İn tedbir alınıııa•ı 
hu<ıısundn halkın tenviri İ«. 
tenmiştir. 

-·- --·-

Limanda bir mo
tör yanarak battı ! 

GalatJJda Yağkapwıı i8kel€6in. 
de Kaya şfrkıcı.i önünde ·ba€lı bu. 
l•ınan Ke.;rıyc aıt Ç~metaş mo. 
t<i.oiiniin hava deposu Ani bf4' 
surette pıilhyarak motür yamnı-

GÜNÜN 

iÇiNDEN 
"- ..... 

ya başlamış w batmışt.ır. 
Hava depOSUnun patl-amaı;ı <c..ı< 

şıddetıi olmtış ve oradaki bazı b;. 
naların camları kırılmış ve insn". 
ca zayiat olmamıştır. 

KALORİFER MESELESİ 

Kalorif'e-ril apartın1anlarda otu.. 
ran , ... r, soğuktan 1-iK.c'.iyet ediyarlar 
İlk baluı;t.> m•ımoı &arİIJ &elen bu 
6.kojyete tercüıaan 1Jlan H&eybı 
Cahidi dostumuz Hakkı Tarık Us, 
encurnen1eri, heyeıJeri, konıre Vf 

meclisleri mutlaka U.ıam etznek gi .. 
bi e~sl:z bir kudrete sahip olan 
ınım1ıtı !le desteklemek ıottıınu 
«o•termlf bulunuyor 

Şik&yetçller, her Kadı'dan dile. 
diid~ri hükmU alablln1ek hnkGnına 
kendilerini ulaştın~t;ecek bö7le 
bir müdafi bulduktaıı keJ;i bize ar~ 
tık susmak duşerd' .ımma. su son 
on gün içinde o kadar çivi kestik 
.ki lllılemimı:ıi frenL~·emedik doğ. 
rusu. 

Hü..sey>n Cah·dirı ne yazdığını 
bllml70runı. Okıımadım çüııtıtı. Fa
kat Tarik Us'u11 ynz1sından ne 
yazırıııs olduğu seziıl,Jor. 
Apartımanlanlaki kıJonfel'lerin 

bali, artık kaloriferli apartıman
larda oturanlanı kı•kançJıkla ba
kang llzlcnle hile b: r merhamet ıı-
7andırma.ktadır. 

Eskiden • 

Nizamettin Nazif 
- KaJorlte: ele v~r 011 ap.ırtı, 

manır.tzdn? Oob, ke- ·rıniz yerindi· 
desen.~ ... 

Denirdi. Şım<!i; 
- Ne'! Kalorifer'• apartımauc!ffı 

mı oturuyorsw1 4 Vah ı&'w"&llı vahi 
Deniyor 
BunWlla ber~ı:ıer der!ınl ı;öylc • 

meliyiz ki bu, 11enl bd!rmiı bil' 
dert dejilair. Bu yJ, .kalori.fer.; :ı,. 
purtunanla.rdıtn şik."fıy _ t. sadece u
mumlleşınişllı- Yok,• dert, ı 
rlerttır. 

Ha\ anın birdfnbiııı: çok ogu. 
rnast, k:ıloı:iterli ap~rtımnnı rr; en 
ta har. nnillü ıısaklnlcrtrıl unhl tee -. 
aüre ••vketrnişlir vP dllne kad r 
her apartıır.:ının bir <fhus st ı!lf'SP.. 
le• ~ı olan bu tltırt. blrdenoire ~ ... 
murc.llcşmfş, !<'ku!a cıkmıs ve iJ.. 
hinı b!r iehlrll y 'hnınıc dn.,~· ı:~-
1ini :ıJrn~ır! 

D<'rh:ı · hallı lctr> e~r~ blr <l..ı. , 
liakkı Tartk'tı!. ri'ünkü yazısı .d&, 

Hw:eyfA. Cahidt t.ıv·~e etmı~ ı.J). 
d.;..ıflı rorn1 .ı}i!t:·r.~ t. ken~m .ınu. 
btklflııel< 15ııoı ııoıı,.., l •l~ril~ il 

(Devıuni 8 Uııcu Saıı.!edıJ 
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HALK FiLOZOFU 

HANİ, NEREDE? 

Bdeo!iyc Me.ınnrlar Koopcra.. 
tfüııin, şehrin muhtelif se.ıııtle. 
rinde şub<.'ler açıuak tc..'!Chbüsü 
güzel fikir. Fakaı, hani, nere. 
de?. 

Hiz, Bclediye Kooııeratif La. 
!ı.antasınm ilk açılıL.ğı gün, me. 
raoimde sü)·leaen nutukları 

dwem·ş insaalar ansınü idik. 
RaflZaınLZ bizi afdatnuyorsa, 

ha lokanta ve sat•ş nıağazala. 

rmm adedi siir" atle arttınla. 
cak, şcluin muhtelif semtlerin.. 

de, her sınıf halkın ihtiyacıııı 
kar,ılıyauk şekilde şamil bir 

EYÜl' 

SABRI 

·-·- -

Benim gibi xüğiirt bir arkada. 
şun •·ar. Ümidini Y1lbaş1 Piyan. 
gosuna bağlamıştı. Bir şey çıkma. 
yınea dünyal::.r kendisine ıindau 
oldu. 

Geçen gün sc.kakta rastladım. 

Yeni yılnıı tebr:k (eceli.tim. 
- Ne luııbn, dedim .. 
- 194.3 )·ıluıı bckliyonwı, dedi.. 

BİLMEM 

ANLATABİLDil\I Mİ?. ----------
Dedet, lıayat pahalılığına kar~ı 

nıcdar olmak ü2~re, m~uıurlara 
bir ma:ı~ nisbetindı> a ans ~·en. 
cck, dj)~e, bir ~yia çıkı111şlL 

Oh, ne iilci! 
Eğer, ga:ıotc)c pul ~apı5lırmak 

lıdet olsaydı. ben de bu fıkramııı 
altına bl.- bti<la ııulu yapı~tırır, 
patr011a göndermek ;,terdim. 

OTOBÜSLER 

GELECEK. -
Belcdi)·eııiu Ame>:ikaılan ısıuar. 

ladığı 23 otoblis G ay soru:a istan. 
bula gelmiş olacak! 

Ben hesap ettim: Altı ay ge. 
çlncc Temmuz ayına gir ectjtiz, 
k"l, kar, soğuk atlamış. sıcaklar 
ba~lanıış olacak! Fena değil, hiç 
olmllZSS giiııcş çarpmasmtlan kur. 
ı ul ıı.ruz. 

O KARLI --·--
GÜNLERDE 

Bizim Osnı:ın Cemal Edirnekaııı 
dvarıııda ctıırur. Geçen günkü 
fazla karlarda koodisin<> bir ar. 
kadaş şı;yll' dedi: 

- Yahu, sizin faraflata kurt 
İ·nmiş diyorlar .. 

Osman Ccıual cevap •·erdi: 
- Ben kurttan korkmanı, ti!. 

kiden lod.a.rıın .. 

AHMET RAUF ----4 ---.. -- ... - . 

ÖRFi İDARE 
Mahkemelerine zabıt 

katibi alınacak 
Örfi idare Koawtanlığmdaıı; 

İ.ıı1.aobu.l, Ço-rlv, Çanllkka ~c Öt-fi İda
re Vlfhteo;eJerl için '15 lira ücretle 
dört zabıt k.illibl ı.lınacaktır. 

1 - Kab al sartlru 1: 
A) En az orta mc!•tep ı.nezunu ol· 

n1ak. 
B) ~Iem1.1r:ıı Kü!llunun1ır. 5 imci 

nuu:!.desiıd.n A. B. C. D. !.ıkı~'"ı~rındak.t 
C\o.snfı lıaa l.ıult.nmak_ 

C) Y~ı 20 dcu >l'li• ve 4a ıi.n yu
k<lr1 oLna.ın;:ı,k ve f.ili a<:.!~er.c~ini yap
ın~ \·eyahut lı..'.zmeU ,iı;..J.ı.i:Ulycye eh·e
r "h ohnadı.;t ~bit bu.luu.~:ı ...... ~ ,·ey.,. te
ci: ed!b.r.iş olınak. 

2 - Talipler ad"<ll döt ttcn z'y;ıde 
ı·~ ayni şera;ı, ha.iz bu undufu t<..k
d.tJe ara~ r;.nd~t n1ünO~<ı iıntihwa 
~ a-pıl .. cakhr. 

11U:=b:t;.::ada isten.U(n §iey uroumt 
l»lg.,1cr \."'C b .hassa yuz:. nlcl\.rı:elerL-ı.
de ür';;. 0 e ,.c dw ... ru y~zıru:.kl . l\tU
&ab- .... dil ayn! dC'rccey: h:ı."z otanli.ı·

L'l d .,tı.o ... cr:.."lde ~w.ha .bU\., etli 
olm b..rcfh. N 'ecek.t.r. 

3 - Tal p..c.ın Örfi İdare Kon~uh.n
tı,J·rı~ rnür c:.r t?::ı:rı ?5/!!!, 194.1 den 
l'..'!ı ı 1942 ı az ·t _.ı akş~muıa krd ... r 
ık bı.ı o ı .. 'L ..;·' tır. 

Bcyrut ııe Fili.stindcn yapılan 
mııl talepleri 

B<yrut,~ ıranı! bk Dtına r;cıı.. 
:rı..;i C~ına f"uÜı..;.~ .... a~ .(:cl.erek b~z.. 

a..... incır, ü.ıt:m satın almak ~S. 
tı-C:·,.; •ni Jr.,od. m.işfa. 

Filbwı_ L, f . .ma d.ı T,;.lüviv 
fo~. ruıları ınamu'latır n !rer tür. 

gı<la ma±iel<I.11' ~ ,-~pd .. 
• r, •11«'t'le mcmldkct mizde sa. 
t ~n . ..;.i :.)ten .. L:

0
·h. 1;··1; .. n1i~t.r. 

REŞAT FEYZi 

iktısadi hareket meydana p. 
tirilecekti. 
Şimdi, Belediye Kooperatif 

Lokantasının açılış tarihini bit. 
fen, alakadarlar söylesinler. 
Ben, başkalanru mahcuıı et.. 
:ınekten hoşlan.manı. 

Kooperatif Lokanta ve sabş 
tubeleri a~ılması fıkri üzerinde 
Gıcrhal duralım ve lstanbulun 
dört bir tarafında, bu ıruığHa 
ve lokantalardıın, iyi ~l"r bir 
halde, birçoklarını açalım. Çok 
geç kalınmış bir işi dalıa fazla 
gccikti.nnck, şu hayat pahalılığı 
karşısında, büyük hata olur. 

Platin vapuru 
yangınında 

ihmal var mı? 
Kaptan ve müretteba· 
tın şehrimizde y c n i
den ifadeleri alın acak 

~enl!E.rde İzmir limanmda 
rncma gelen ve mülr m miıktlll'da 
kCT.tU.rt, soda ve selrcI?in yanma.. 
sıle net.iooleıı.en Plati.n vapuru 
yarıgını tahikı:.katına de\•oo-. edil. 
mtı:.:tmr. Şehrimize g-el.m'ş olam. 
gemınin bulunan gc'.ıi oovan;;:e 
rnür.,ttebaLın :faJ>eleıı'.aı:n yeni • 
den o.lııımıas .ı. lüzum görülmüş 
ve mudd'ei.ı.amW'-:llk.çe tebligat 
yapı\mı§'hr. Adi.ye g'ımiy<> yü.k.. 
!etilen kükürt, kosti'k soda giıbi 
ınaıdde;erI:e lkiı'cç k.aymağımn jı;. 

t tf roi!.melerj tarzı üzerinde bil. 
J1assa <iurına"kta..iır. Bı.uıılarm ge. 
J:ş;ıgüzel ist.i'f ol.undutkları ve par. 
lama lclıliıkeS:n\rı namrı dlkka1e 
dumıarlı.ğı tcl>eyyün edı:.rse luı.p. 

ıan ı-e a!aka.daır mü.re~tc-bat 1.cc:.. 
z:ye oluıı.mı>ları tal<b.l<i: .ır.a'bı'.re 
meye vcr.ilece1<1erdi.r. 

Kadın dokto rları 
toplandılar 

Tilck G!.n.<ıkGlo!!i c.rnı,..,u Azakırı 
olan kodın doktorLırııınız bu ııyuı toP
h.nhsını Dr. Orhan Ta•hsıtı'in ReLsllil 
a!tında. yaıp!nl$.:~rdlr. B'...ı celsede: 

Ortaköy Şifa Yurdu s.ıhip ve Mü
duril maruf kadın h""Ltklaı-ın dolt
tor~aıımtzdan B. A.:nm Onur, son za .. 
1U1ı11.~:ırda dcğllt"LbJ;!u k.atataSI. ve be-y
Jtl t~ill etmem:1 <Akran:e, An~n
"CphaLeı bir çocuk göısl~ilmtş ,.e bu 
çok mühim \."e nct:cebi meş'unı olan 
k~sur hr.k.k.u:ıd:.ı. etraflıca ı;ı:alıü.t ver .. 
mışUr. 

Dr. Hadi Gt?CUz de <Kan işeyen ge
be bir k•dırı> daıı baraettl. bir kaç 
deta bükülır.i:Ş :ıumurı-.ılık ke>eıti 
gütilerın~Ur. 

Yapılan !ennl. mtlrukaş:ıl.ara: Dok-
tOr n. Orhan Tı.ı.h.ı.,in, A , 'ia ... 
dL Gediz. Nec~ti :Siciroğ'. .. ,_ 
tün \'C Leontyadts !~t;r;.J;, r, 

--..... -
l.viçre:ııe ihracata mü•aade 
ed ilmesi piyasada memnuni

yet uyandırdı 
İsdçı~ hususi talr.::s sure • 

Mc- geim · w g~lecek olan mal. 

kır muk-abı1'.nde laık.\!s ı&ü s~ 
ı·clfle l!ıraıcata rr.üsna:de oluttı • 

<i uğu Ticaret V r'kalet"•n<lı:o şd:ı .. 
< .m..1z<l:cJd alaka!.arlaıa tebliğ o. 
~unmL~t.ur. İsvıçre ile iş talep .. 
lrri bir hayı]: utmış cııcı..ığunıdan 
)Ju müsaade µiyooada memnu • 
nly<!tl>! karşılanmıştır. 

Çuval ve kanavice ithalıitcı • 
ları cumaya toplanıyorlar 

Çuval, kanaviçe, jüt '"' mamu. 
catı rthakitcıları b.irliığmin yıllıık 

kongresi bu ayın 9 W1CU cu."lla 
günü saat 14 <le ıcra o1umucaıktır. 

Toplantıda bcdig.ıı 1942 yfü için.. 

deki. faaliı;ıet programı da lcsbit 
olunaoeaktı:r. 

Ta 
Taks:ur:-de, C-!ı.f ~; 1yom k:ıpı~ı c;;ep

h .de d \-"3tl:r yükseliyor, tranı.
v; yJ Iiarbiyede.:ı Takslın rneydc.uı:.a.a 
g re ken, bu. dll\. atların ne kad:ır ıkl
c1 b'.r ır.anzı·ıra urzeıtlğt ınalUm. Ade
ta, u:· .)d.'.in.. bQğul .. yor g.b.: .. , 

ı-·en adam!zr biU.abi a.~ha iyislnl 
d ntır l'e bil1r:er. F<ıkat~ ac l>~, 
co.dc!c e o yuka:ı kıs.-'n ara .nd .. Jti t 
J>e'\i:'e !.;.. kınl~ dın"ar in.,q, ctıncden. 
)l.a•) bi:tmek mümlı:.l:.ıı değil midir? 

llerfur!de. yeni yttpı4.n du\'arlar 
fe--:ad.:r, çirt.!ndir. Ne kldar suslenir
se sils!ensin, blr cadderıln kenı..raı.da 
du\ ar, .iy' dü.<ı:nıUyor, Yt.i.Se'l3.m ..• 

QVRHAIV CEVAT. 

Avr11panıu gar•p 
yemekleri 

Geçen gUıı bıı sü.lun"1rda, kabak 
tatı..ı.sınL metbetmişWr.. Benden sonra. 
bir b,..ıta. arkada;ım, bu: gazetede, 
geçen Büyük Harb!.ıı incir tatlısını ha
tLr!'-li.h. hailzam. \.'e hatualarım yı.rmi 
bqı J'U evvele gittı. İncir tatlısını dü· 
:$Ür.du:.T. lnc.ı:r t..:m.:;ını sever nu idim?. 
Hayır .. Hiç za.nnetıni.yorum. 

Kim nto <!erse cies;.n. ben. kabak 
taUısını incir tatlı~ına tercın edeu.m. 
Jrıcir tatlı.sınuı mah.tyeüne darr, 25 
yıl evveklen hatırımda kalan uıhba.
ı~r şunlardır; 

lncır tatu;)ı çok sıcak olurdu. Bu 
tat:ı, n.e hikı.nettir, bilnıem, daima sı
cak sıcak sofraya ge.Jr ve sı.cak sıcak 
yenirdi. O kada.r sıcak oıurdu ki, di
lim yanardı . .Halbuki. hop malılmdur 
k. • tat., denen ne.;..'1.e soğuk: yenir. Sı
C'.ık latl.nın lezı.eı!ıı.l, ben bir turlil 
bulamam. 

ll03i:.fın bile Jb-juğu yenir. Sıcak 
sü.tl2.ç. u::ak ruuha.~eüınlll lezz.eti o~ur 
mu?, incir t.atlı.sı, bir garip nesnedir 
kl, muUakıı. .s.teak )'Cnectoktir. 

Kab::..k. tatıı.ı:ıa ı;clince: Kehribar 
gJ>l sapsarı ve kalıp k.alııı donm'*" 
tu.r. Buz g.Jlidir. tizeı-iude bir berrak· 
hl<:. s•U.ıflı.k. pacl.a.ltJ.ı.l< ve lemiııı.lk. 
va.tdu. 

Geçen gün blr gazetede oltı.ı.dum. 
Harı> dola7ıs!yle, A,·rupada ne gibl 
gı.da maddeleri.ne kar,;ı tıaJr.m rağbet! 
artt:;i1 anlatı!Jyo:Ju. Harpten en-el 
de, bir çok A\·rupa memıeketleı·inde 
ve iptLdrıi bazı kabileler arasında kur
ba.ğa. eli yiyen:er vardı. Fakat, harp 
dolayı.siyle, bu yemeğe karşı rağbet 

artm?ş .. 
Fazla olarak ~imdi, kurbağa, gıda 

5"anıüylnin iptidai maddeleri arasına 
g!rnılş. 

Şöyle iki: Kurbagal~n torı:e taze ke
s:p pişirip yemek!en başka, kurbağa. 
dan •ucuk la yapılıyormıış! Kurbağa. 
nın ne şekil ve ıeuette bir sucuk ola
cağını di.ışüruneıilm. Çii:okü. böyle bir 
fikir içiıne bulantı veriyor. 

AlaJU01dur ki. sucuk, r;iy etlen ya"' 
pıhr. Eğer kurbaga sucuk.lan da, çiy 
kurbağa et:nden yapılıyor.:..:ı, acaba, 
1C7.zctJ nasıldır?. 

Sonra, sucuk yaptT:.ak iç.in çok ete 
lüzum vardır. Blr sığır kesilir, bir 
parça rucuk olur. KUçücU.k kurbağay1 
ôüşlınihıüz. Şu halde. meseliı bir too 
kt•rlx!,ğa sucuğu yapab!lınek için, yüz 
binlerce kurbaı{oy:ı lüzum v:ıı·dır. 

Aceba, bu kadar fazla kurbaıl•J'I 
nereden \'e nasıl ted.:rik edi')'O:rlar, 
der..lniz?. 

72,000 Sa,ır, 
Dilsiz ve Kör 
okutulacak ! 
Memleketimizd eki tekmil di l. 

•iz , .• sağırların ancak o/., 5 i 
işaretle konuşmayı biliyor mUJ!! 

Sağır, dilsiz ve koclerin okubul. 
ması için şehrimizde bir mektep 
açılınaı;ı hakkında yap;lan çalış.. 
malara devam olunDUiktadır. Ma.. 
arif Vekaleti de bu wekt.,bc esas. 
l.ı yardım yapaea'ktır. 

İcra edilen tcdkikler neticesin. 
<le tekmil memlekette yetmi,ş ikl 
bin sağ'.r, dilsiz ve kör bulundu. 
ğu anlaşılm-ş!ır. Bunların bin beş 
yüzü şclırimizde bulunmaktadır. 
Yctmi.j iki bin sağır, dilsiz ve kö
rün ,.ncak % beşi olcrır, yazardır. 
Mütebaki % doks&n beşi kendi 
konu~ma şekillerini, işaretleri ve 
kahar\ına hurufatı bile bilme.. 
mcktedirla'!. 

Mektep açıldıldan sonra l:>tırada 
kendileri için muallimler yetişti. 
rilc""k ve bunlar da şehirlere gön. 
derllcrek sağır, dilsiz ye köd2r i 
okntacaklard.r. 

( H~l.LK SÜTUNU ) 
J, arayan lakiT bir hu 
Kız ~ıua.llill'. Mektcbh'tin sek:ı::nci 

sınıfu:.ı. bitirrr~cO:.>. üze.re lkPn dev~et 
i.ıntihanmda:ı. bJ?' !'ene sonraya bıra

kllniı~. ıı· yaşJl.da b.r kız.uıı. A.Le~ L 

vJziıethnbı bmuktuğu ve ıuali iın

ık:"nlıt.U.;ı~nJZ dolı.:.yl.l.ylc hoıyıhnu c;n
lışarak k<1·zanm~k n~ec:bL.;r~yct:nde bu
lunL.o·o..-...ıu. t-uın >ul danillnck. hcr
h<ınti bır mües:.e:.e 'cya dairede !~ a
ııyor~tn ilana iş ,~ı.:re~k ıÜL[w.d<! bu
L-r ...... c, !·do.trın Son Tı.?.grc.:l Gazcleşi 

Halk silllWımda ŞUkr&o> a b~r rnek
t:;.pla- m.Uı..ı:;:.ea;:.t uı.ımlur;n .. ri..:.a edc

r:.m. 
R iyaz;iye, li.zih ve l:imya 
deuleri rıermek iıliyen 

bir l{enç 
'Tıp F<ıkü~lı.: .ne de\'nı.1 ca:yu~·uın. 

1',2lıi, K:n~y:A \e ll.İ.Yi.l. lie ·en hu u..~i 
o;a. l.;: dt:ts vı:orn-ı~~.;: Ld.y,ı..l.nl. 

E gi.ır:e k· tiar bır '.;Dk. orta oııul ,.e 
1. ,;.e t .. lE:.Le!01·in:.U ınu ı a!.ı.c..;~lı' t.ııe se
~ oldı;gl!.m gllıl 4;11°~u eı:!cnl .. ri.n de 
yctt~rr.-e;;;i içi:.;ı bütün g•yıeti;n~c ç..ı.U .. 
ş~rıcı. İ·k d~r:> i crots;.zd: .. -. Son Tel
graf Halk sü!un."ı ja (R. K. T.p) ru· 
ınuz na mEklup'a rnüracii_t. 

Ac;ık konutma: 
Üski:durda bir tutün falırika"! hak

kı.nda bil· şikilycL ıklubu gönck'l·eıı 
z<1lm isin- ,.e adre.ini de --.ş\ık:ity~ti 
yazıL'::".::ık \.'e adrc -t gazc~eıtı~ı.dc n1ah
fuz tutuln.ak üzere .. 1·Ql1 ... 1nQsını rica 
cdc;·ı.;.: 

"O kadar incelme, kopacaksın 
diye korkuyorum m9nşer ! ,, 

Pek Nanemolla b~r şeyd.!.. Gözünde 
maşalı gözliik. ellerinde güderi eld1-
venı~r. a,rağ:u1da podsiieı tm.luklar. 
boynı.ında papyon kıravat, ca.k..:lti.nın 
me1ıdil ctbinde ipekıiL btr mendil var-
ciı. Çıtkırıldım adımlarla ,y~erelc 

geldi. AdllJ'e koridorwıun bir pen.. 
ceresine dtr5eğini da.yam.ıs duran ~ 
lender klyaf~ttl., yüzi.1 sakaitian kalar .. 
m~ IJ!r adamın 7anına yaklaştı. 

- l\.fol.1'Şer, dedi. H.fliü mı bekıliyor
sunuzr D<:ha bekı.iyecek miy ~z? Nedir 
bu?. 

Sol elini yumruk yaprp bileginj mi.. 
Y<>P suı;crin.in önune geti:rerel< bUe. 
ğ.ıındı.:ki kol saatine bü·k1ı. Sağ elini. 
cebine abp bi:r Jhbari,ye çıkaı;d~ dört 
kat olan kağıdı açıp gi>zlerlne yakla~· 
t.ırdı .. , 

- İşte nwnşer, dedi.. .Saat oıı dört
te. ya·ı.ıyor. Saa·t ıe tı:nn on dört... ııe
nüz iki daltiıka g'ifiyor. 

Be~...k:4 bu nevı züppei.Lklerden, çrt
kırı.ldırnlık:ardan, Naneı:nı:ıl!alılclar • 
dan pek naz eden bİr adama benzemi
yordu. Lakayıt. 

- Bf:ylroı burası vap.ur iskelesi d-e
ğtl, • :'ll ·· "":-ıe, dedi. Ya.nltş geldiler 
ekse!!nsları ... Sana saat on dörtte de
dilerse, vapur harek.ı:t edecek deme
diler yı>!... Ma.hk.cmeye, şabilUğe ge. 
lec~ dediler. On dörtte derler de. 
on dörL buçukta .olur, on beşte olur. 
Pok mi beklediniz?. Daha şlındl gel.. 
din a beyim!. .. Hele biraz dur ... Terin 
kurusun ... 

- Amma, benin\ mOthlş Jşler!m var 
mo~er ... Bugün Bayac.. jale. Bayan 
Fiil, Bayan Hale ben; b<!kLlyecckler ... 
jale7le bioı. Flf! ile Hale ... İki set bir 
tenis yapacağız. Belki üç 5et te olur. 
Sonra., Bayan Pray~nln kokteyl - par
tisine gideceğiz. Saat on beşle bulu· 

şacağız. Gitınezser.(\ ınahvoluı-um. Ne 
demeızler. Söz; bu monşer, söz... Pa .. 
rol! ..• 

Beriki. iıstibfaf ve lstibltar .l.' ,de e. 
den bir eda ile dud:ıklorını bllzdü. 
Nanc1nolla zatı yukarıdan aşağıya 

süıdU. 
Bu aralık yanlanndan geçen biti, 

ırıpJrasmı çıkrarak, çıtkırıldım ıa\J. se
ldmlaru. O da onu: seJamllU'>P ellıı! u· 
zattı. 

- Vay monşer... Nasılsı.ruz? Diye 
hal, hatır son:lu. 

Bir müddet konuştular ... Ayrılırlar-
ken. çıtlunldun, 

- O rövuar dö votr plczir ınon.şer, 
Dedi. Berlld. kalendemıeşrep zat, 
- O kadar incelıne, koparsın aı!. 

zın,, dedi. 
Bunu, çrtkırıld1m zat duymuştu. 

geriye döndü. 
- Monşer, dedi. Bir söz söylediniz. .. 

Pek aınlıyamadım. Ne dedinlı.?. <>O ka
dar incelme. kopnrsın!.t bu. da ne de
mek. mor..şer. 

- Anlatayım ... Buğday Hacca gldi .. 
yormuş. Yerine rı1t..'iır1 vekil elnl.İj. 

t"Benim yokluğumu belli etme... Ek
mek ol, herkesi aç bırakma... BJra.z 
da, öteye beriye y:ıra._. Ne ol derl'C'r
se.. olrnamaz?Ik etıne!> De-miş. rı.ııs:.r 
sot'Tl'?'trş: cBaklava d!: olayım m!?.> de
mis. Euğday. «yok! Den11ş. O kadar 
icıce~me. koparsın ... • Sen de o kad~r 
incelme ... Kop~"CölF..sın. diye k.orkuyo .. 
rum mcnşer ·"' 

Çıll\:ırıldrm, N<!nemolla zata bu 6ÖZ 
pek dokunmuş gibiydi. Hiç söz sö.r .. 
lemeden yürüyüp uzaklaştı. 

Beriki. -.ıtdeta rahat bir nefes aldı 
ve tekrar pencere\."C- kolunu yashya
rok ...ıcısı gibi deryayı le!ekkürc dal· 
dı, kaldı! ..• 

Yangın fela ketinden sonra so
yulma kazası (!) geçiren aile ! 

Goçenlerde Şchrcın ininde otu. 
ra n Kazumn evinde ,;oba borula.. 
rırıdaki kurumların ani olarak lıı. 
tuşması neticesinde ç<.tı kısmında 
yangın çıkm;ş ve ateş birdeııhire 
evin beı- tai'afıru rnr.mışLr. Bir 
taraftan yangın nuUıalline itfı,iye 
çağırılırken diğer ta.raftan da et. 
raften yetişen bazı hayırhah kim. 
sdc·r KB.zım ve aile<"i.ne ya.rdım 
ederek esyaları €V<l"'1 boşaltmıy,ı 

>başlanqlardtl:. Nihayet ~a-ların 

1 
hepsi kurtanlabilmiştir. Lakin a
Tadan az zaman gcçınce yangının 

verdiği şaşk•nlık zail olur oinıaz 

Kazını, 12 •.!tın lira, bir lira çey. 
reği bir alt.n bilezü:, çiil kapaklı 
bir altın erkek saal ı ve yİ:n<i! çok 
kıymcUi altın bir kadın saall ve 

elmas bir çift küpenin yerwfo 
yoeller estiğini görmüştür. 

Kazım, zab>taya müracaat et. 
m~tir. Hırsız aranılmak.tadır. 

Pulluklar 
dahilde 
yapılacak 
Amerikadan şimdilik 
traktör getir tilemiyor 

l'l'1"a.at Vekaleti tarnil.ı.nd.aın ev. 
vel:ce Aıı:neril'o<aya s~aıiş edilmşi 
cılan t r &ktö.r, pulluOı: ve sai:ı:eni.n 
Ameına.nın ıhame ıfıımes.i ımüna. 
Gebetiliı geclkıecrği, şiımdillik burı.: 

ların ~ü•r'atlıe getırt.imeteriınin ıbı

bil ol.aıınıya<:ağı anlaşıllıruırlır. 
Z1ra·at Vekalcti, gım:tıüyen zi • 

raıi teşki'lıilıırnırzın hu ~rııeb' ace. 
le iiht~yaçılaırıru ka-ışüııroa!> üzere 
da,hil!Jcie'ki .rr:ıüı"'5Sesel<;ıxle pulluk 
imal etErmek karanndad!l'. Ev. 
wllü gün Ziraat Veıkilli de İzmi'!'. 
.de puJ>!u.k İlmillai ve pulluk falı. 
dkast rnüdürHe tooıa1;!!1Ida ·hu • 
lunımuşbuT. Kaırahük fail>rJk.asın • 
dan d<>mlr 1.emlrı dluııaralk yal • 
nız İzınirde ayda elli yeı:ıli pıılhı!k 
ıına.l olwıable<!" k tir. 
Kaba kepek tevziatı hakkuıda 

şikayetler yapıldı 
Bıııhçwan;l.ar, arabacıLar ve süt. 

çlilere Y"\>Llan ka:ba kepek tev • 
ziatının azlıl!< ve tevz!.a.tın ya:vaş. 
lığı hakkında b<ızı şlkıayctler ya.. 
pıhnıştır. Keyfiyet tetık.lk olun.. 
ma.ktadır. 

KÖÇl)K HABERLER 

ViLAYET V• BELEDi YE: 
+ :Ulc<i.nde buğ,lay, arpa, yulaf ve 

ça~·dar bulunanların v·;!üyctc beyan
name verme ntüud.cti -:u.uı akşam bit
m.l.şHr. * Kcıu.;;ervaluarın Jt.ri Korıseı-i bu 
a~atıl saat 21 de e:;ki fran.sız T.i)rat
rosunı.1& vediecaklır 

MAARiF ve üNIVER~İ'(_~i-
* tıcmekU,p!erıte her sabah mu

hakkak. tem-ilik .1akra!n&:::>L y~pılması 
lüzuınu t<:bliğ olunırı.u~ıur. * Sômestr tatili ınü:nasebr-lı,le ka
palı bulunan mok.toplcr öb.ilrgün· açt
iacaklard ır. 

TiCARET v• SANAYlı 

Japon . Buı mlnaıe. 
betleri de§işebillr mı 
~aş:ngtonda son ya,pı:taıı 26 4 

mütiefük ta-alılhütnamesini SO'V • 
yelı1~ Birliği namına B . Llıtvi. 
ııdf i= etmiıştior. Bu \.aaılıihüt • 
Dllilleyc göre, 26 ır.ülteıfiık, ayrı 

ib:ır ınlıta<reke ve &ı>ln ya,pmam<ılk 
şarti!e, üçüızlü a:~l~ma y,;ıno Al. 
manyıı .. ltalya • J~anyaya kar. 
ş• hep bklilüc müıca.d<!leye de • 
vaım edecekler \'e miiştere.k bit' 
zafer ve sı• lb erde edine iye ka
'dar binbil!'indıen a,yrı mııyacalc • 
1ardır. SovyeL Rusyamn bu !&ah. 
hlitna'1leyıı nma e1rneosı dol<ayı.siRe 
Japon • Rus bitnafük ınünase':ıc. 
ti.n:n rleğişmesı ihtimaıli, günün 
en mühim s'yasi meselc~ı o1mtıŞ 
~ur. 

Sovyet Ru;ıya bu laahhfrtııa • 
meyi imza etmdde Umkşa11i<t:-. 
J:.pon3a ile• bır harbe lutı.>~m.:k 
ıJht.'ımaı:irr: göze almı~ 'hcılı.ı.rııı -
yor. 1''.:rloal bu lmsusb önıce ha. 
re-kete seçmeyi, Japoııyaya bı • 
raı.lmıış gibi(lir. Falkat Japornya·, 
Çinıde> ve Pas;f k'de müttc-fiıkıl.,re 
.r.:a~ tıımm ,~e eeti!n bPr haııbe 

'haşl>a'<fığırwfan ~.;ndilik Rıısy.aya 
karşı 00. haırckete g<.>çmeyi ~asi 
\e agJreri bir hı.ta kabıri «lere!k 
Rusya.nın oniıttefikkr ı.ı,,.hhlitna.. 

mesinc i!şti..ıkml süıkıinl't1e loar. 
ı;ılıy-o:. Yani o <la önce ll'arnlrete 
geçmeyi, Sovydler Biıtırğbıe bı. 

rzfkeyor. J•:-'l.ll I!ı>t"iıciye Nae:ır • 
:ığı sözcüsü Hov; bu husırsta şey 
le tl91Ylilştir· cSovyE-t • Jı>pon m~ 
nase<belkıi ·bifarafük paktı.r.a da. 
yanımRkta <levarn ed~vor. Bıınunı 
la bl'ra!ber -eğer Sovy~tler B'ıriiığı 
antilrom'nll<rn 'aktı inııııa•l•yru:. 
milleUere .!ınnıı da demokrası • 
tlerıle b'rleşmeğ~ k.'!!rar ver_ı'Se 

<Jeynelmilel müna\9<.:>betle-r biiı> • 
blii'Ün ba~kalaşrr. • 

İşte bu 3<'.apalı ve ka,amak söz. 
laroen de .anlaşılıyor ki Jı>ponya, 
R ıısyan ın 26 m (it tefiik taahhüt • 
naımesme iıştfralan·i Sov,·.-t • j,._ 
pon o;tarafük paktına ay'k>rı b·r * ı\ilın ii•l!ori mü!c:nadiyen yilık· ha·~kı.t tclakld etnuyor, Pa.siıflk 

sclmekltd<r. Dün l>ir ,..tın 28 llta 70 ve Çın.de hımbi kmarmıalk !ı;in 
kuruşları muamele gllrn::üştür. S<l'vyet Rusya ile ş:im<lıı'lilk boouış. 

+ DWckanklrını n<;J.>J'>n odun ve maıına'k f;loriooedır. LomJra si • 
k.ömürct.Uet hr&kkında t:ık;b•ta geçi~. 

Belediye l-leııriyat ııe Muha- ı Seyriis•ler kazaları hakkında mı.tir. yasi rr.aihfiHeri, Japon " Sovyet 
aebe Müdiir/ül.lerine bina mekteplerde, Ha'kevlerinde * Makama iiaUednc yaplla<::ıık münesrbetlocinin dflğ"ıeceğine 

zınmu• le.bit .,ıunnıa>ı iı;i Fl:ıt Müra· ihtimal verjyorlar. Bertin mat • 
aranıoyr konferanalar ved leceh b • · , bö ı b' "'-k~I:>e Konii.,')'onunc• otr lJ.:l gi.:.1" lt•· ' ua.ı ıse. ort3ua ·ye ır •uti • 

Bel~'.'.)"C Tur:z.m iıstaUı;Uk ve $e:)·rüsc1er 'i<zzalarıru önleme!;, dar icra olooaı:aktı.<. mali farlkemrecek blı sd>oo ol:. 
Neşı<'yal ~'lödlirluk.'~r:nin bulwn. iiırere mcktepkrde, Halkev!l.'ri"1. MVTEFERRlK: madı.ğ:ını ikri sürüyor. 
duğu binanın çac;c;wın maili ;n. de, HeJkodıılarvnda ha&ın ve ço.. T&<yodan, l,ondmdan Ye Ber. 
bmm oklllğ'll görfüdüğüPJ;ien hu cw!<larm, konferarıslaır ,·eril<i:rdk + 1\yvonsarayda Slınor.un bal<ka· :!inden akseden bı h~rlerc rağ. 
da!·rcoin, muh;ı:scbe kısmı tle bir. {envir oluıımafarı alakaıdarkııra liye dükk.ı\nmdan döcl p,t:eı kibrit, Ga men, Sovyct l:ı:ü!.:ıl.mt'.'t mrnrez',zı. 
l'k'e fen heyeti rnüıclürlüğülbün bJ.ilir.ilmiştir. lirallk tii\Wı " e sigara. 10 pat:el jilet den b u huısusta )"eD.İ· bir mal"iı • 
şilrocfi işgal ctll\f"k\e Olidllb';u bina. bıçağ~ bir teneke yağ. lu şi,c rıı:kı ça.. mat sızmamrşlır. Fıf.oct Sovyet. 

tı.nm·"'tı.ı.· H'r~ıL .ıab!.tr.ca aranıhnak- l!'rin •'-dı·ı· "· J o.nnnya ''- b'r 
ya n&.klolur.ıması bal!;;Junda tet • Ôzdilek refikimiz ~ ~"· ""' -r '"' ' 
kikler .iıcı-a Oilu.'Uı~ıı.ktadır. bdu. hıwb~ tutll!Ş'It!Qm,;-sı :ılıt'nıııli çok 

Lütı:;burgaı.da ç>kan Öııd!:1ek :re. + Hikmet Kaptanm idaresindeki &<uvvetl.'dir. Bu ~ebeple Sovyet • 
S<m Te}grai - Belediyenin en fik"mız 8 yaşında basrrıı.,tır. Teb. 6o nu.maralı ş:rketi hayı-iye vapuru Japon zıııhiri .bitarailııtk münase • 

--·-'ı \"e fa'""~lı l""""'·'-1·i•l1er·n BUyükdcre önünde mukl;,e yağı yük-
~ JV..rA ..... , .... J\l.I'\: ... · · - rik 00~2-r ve mu\~affatkiıv~tler d. ... betJerınin bu 511~.Ja sür'atl~ d~ .. 
ck'!1 b:ııi olan TJri2'ın, istatist.iik , ili 311 tonluk Zafer mo·orüne bhıdi<-

lıec'..z. rr:iış ve hasarı. uğratrro1:.tır. . ğ~eğime, ~tan·: bugün!trde bir 
ye Neşriyat MüJı1rl.üılder~n ş rn. l:;;::::::::::::::::::================i Japon • Rus ba.rl>Jniıı de baıılı.ya. 
di iı;>gal etmekte olduğu bina esa.. 1 ro.,·amı 3 üııcil Sahifed•i 

•sen - i<'nin chaının;,.et ve vüs'atine ED E B J R O M AN No. 38 
naızar~n .. b'..zce ııaıyııikiüi. dardır. 
Bu k12.ma. sür'at:e münas'ıp ıı:r 
y<;r l'."min oluıınıhdır. 

Maznun muafümter 

Maaı·lf '.nz:ıbat mec~«:.ıce 
ı'kioci clefa bakıLm ,işlerde lkamıni 
~eikıôl \ 'e mer:ıs'ımin tam oJ.aralk 
}'eıp~ln1;::;151 ve m·aznun, st.JÇlu mıu.. 

.,U:ıtr.!erden yc·n·'Cim müdaıfaana
mıe almmast 

0

Ma1r'f Vc<kdeti t.a .. 
rafrıı.dan alakadarlara l'tbliğ o -
lmııın u~rur. 

........ -----· 
( GÜNÜNl l .. An:;;ik.opea s ı J : 

Man·ııa 
F11tp 0 tı tahııu ad:ı.l<.ı.rır.oa!;.i Luzon 

adc.oJ.:ıd~. bu-t:.n"1~ı ~\ı[lt~.ı.a :ı-hri 1571 
C:a F .. l.P IL ukn K.raJ.Jgl ı•.r:narunda 
nr.gL e L ... l,c ... u.e Lcd .,,,,.. taraf.ııd:ıu 
b:ı.r~,ya y .. p:. n be bl.i ~e!e.r sır~ 
da kurcın;uşL ·. 

21 N ~n I5i.iS tc CC.b 'ya r;ıka:ı Le-... 
gaı l,ı, Şı.:nr 1 l .... hi ... ıı et ı·.,.,.. ve huı,un 
i k a~ ı ul n ~ .,~a"u y~ <la o.du;.,iJ g.b, 
bu ;.ar k. bı..rcyl kcod. n:e hük4."Cel 
rr.c. _,t::. ı ·~ur. 

:r.ı.a:n .ı. ı::.Jı... ytı:ll lı:hçclerden blri
ş.n bu; m .n .t.. kel?.ntti -n gelınck· 
tcd;r.·: ~May?·on n :a.> Bu da •Nila \.·ar. 
du·,. m:ır..asu:ıaJa·. :i~!;ı, buralarda sık 

sık r<ı.stlan~ i.li.ı; k b r .. ğac:n a,iıdır. 
Amer .al:loı..rın yaptık ... r son nüfus 

sa)·1mına göre bu ~ehi.:de 623.000 k'şl 
iturrr.akt;ld!'r. 8anll~o kalesinin el. k .. 
l!erl:ıe kuı ~ıln. t,.;.;Ş olan t .. hla evlt:rden 
mür&itkt.P eski l.,p~nyol ş:!hrlıün et
ratmda, g:tU!-..·;e lıJyÜ) en n1oden1 Tı.'Ia
nila, sonradan biiyü.k b r Hcaret ve 
~i.~~·.rl_.jl;.erk~.ıi hulinc gelmi1ı2tiı, 

Kadın Çıldıran 
Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

- Gelıs:.n pasam. 
Bir, b'.ır daha .. B ir1o'ri ü:itline, 

'bat da.k bardak konyaık içti. 
- B u. gece ya hclfun121. ya mev. 

larnuı bulacağız ba.rba.. Böyle 
o!ma.s~nı ilitemzedim amm&, iş bA.· 
dıofa çgrmdao çi:<Lı.. 

Derneğe. kendı kmchıe .k.alnr. 
:arnn:ı.ğa b"'Şladı. Batıba kaııcş;sın. 

da ayo.kta duruvor, göıık.:,pa.kları 
inik ce .p veriyordu. 

- Anon pa:sa.m. J:ı.u.rclar dı0rler 

ama, r.a~ın:.aı ç!:ı yi;ğitın kale ... 
~ dir. 

- Gefa öyJ-eyse .. 
- o~ıs·n .. 
- Btn'.m onlardan ne farkım 

-..ar b~ batfl>a? Ben de ben ... 
- ö,·Je b•y'nn .. Öyle .. 
- ı\rıur:a ben çok içmem. Btl.. 

Ciğin ~-Oförlerden d.!ğiiin1. 

- P...:ır..an b~·y~m, 1~ keyf·.n..! 
bak. tıQ olz·~::.ı..<? 

Eaırb~ sa i'l-:·~1.ı.:guna, sıerEmrrli • 
ğ:•ne bLJkıma.{1~n ı.'(,~n i-çin ~ıevini • 
J·m·, "1.>u g ~~-e :'-... a.;, l ı (n~tc.ı,Jer bul. 
dt:;<"'i.ll!U dü~ · erek ~~rı•tı~·ocdu! 

Şoför, en son ·bira f,;t€dı, b!ra 
da gctirlidı; tezJhür de baışladı: 

- H0ceyyy ... Allaaahlıh!. 

Nara; h'rhlri u<lma, çcış't çe. 
~)t narJ. atntüğa, şaıkı söylemeğe 
IOOşfadı. Nitl,a:; et hesap :Stedı; 

- Hesap ylrmi dokuz lira pa.. 
sam! 

Şofö: kel.mekl'i yaı·ım yarıım, 
ballahya baltalıya mırıldandı, 

ıbarlnmn istediği parayı verd'.·; 

- AL Sen şahit ol b:ıırba. Bu 
t>ara ooyi.n hesabımı değil mi? 

- Eyci pas:ı.rn. 

- C~di söyle. 
- Tatm kuzum \'e.rtnezııe gel 

al. 
Saı·h k<oy!Lly le ılıu lcmııi:at şo.. 

!örün ~na gitti. 
- Pcıı<:• öyleyse. 
Dcır, otomobile atladi. Fakat 

ncsıJ. r:ereye götürecek?. Bir.aı: 
d,u:rdu, sallanrlr., 1'crgün.kü alıtŞı·k 

ve itLyatla ınakr.r.ey; ışle!lı. Oto. 
mobll yııva., yayaş hıızmı aldı. 

c;d .yorlar, uçar gJbi gidiyoı· • 
L.r. S.ibııJı. Arlık karanlnk çokiı . 
!'yor, gök .ağarıyor, gün aydınla.. 
ntj'Or. 

Düımd.üız ıb,r yoia çıktıhııı:. Orar 
da geçti;0r. Bir hayıra lım1an • 
<lılar. Ynl <lolampır, otomobil 
tl·ör .. e cir}n.e ç11ktyor. BayU'ln ifk"i 
tarafı kcıru. Uzun, göke yükse -
len bl)j":u slk ağc:.ı;Iar var. 

B:r.ırnbırc Uz, k-<.""1Un funit'.an~ 

ve .hatç.anane hır ses orta:ı-5.ı çı.n.. 
Jatt.: 

- Şuför \(.;li.m ol.. 
- ........ . 
- Dur, yal:aıını.. 

- ........ . 
Ş<>forde hiç ce,•ap y...ı.c, Yalnız 

~oförd" değil, h 'ç hil'ude yok. 
Kiım ket>dinı l>iiiyor, söylenen[ 
dııyııyor ~? Heps.i l>ib.uş. hepsi 
bay~ın .. Filhakii<.a -;of3rün gözü 
ııçl'k ~ı; ınaki.ı:ede, fakat lrafas1 • 

(Deva1a..ı Var) 

. . . . "\ 
dlrl!fl•:z•."aE"or· · ı tiepımrzın ~ 1 
Belediye; kardan ve 
dondan evl~!'inder. 
çıkamıyanları dü-

şünmelidir f 
Üsk.ü.darda lhsan.;,ı·e cıitutda 'c;tu ... 

rao ve to.dr~i malı.lu-4 ota.o. bi:.;: 
Bayun okuyuc:.ur.uz yaz;yor: 

- ~Yağan ş.ddetli karlardcnı 
geçjUer kap.V.dtg:ııcian \"l? yollar 
b w: tutluğundau l>izım glbl ihli
yo.r kaduılar, "et~ kJ.41'"-L ektlıek 
gibi en z~rwi bü· &~d.4 ın~euu
z~ temin için evimizden Ulı§arıya 

Çlık<::ı..,-; .. dık. Bakkala cta ı!k?r.dt 

get:rtemedtk .. Bu yu7.den &5 ya. 
ş:ınci.a annem \e en bl.'('fügu t2 ya
şındo. olan 4 .;;ocuğ.uuı ili.!. gUu ek
ınek ulamadık.! ... 

Belediyenin L-cnıl4i;ı:: k~kiliı.l 

miiskhd(mk.r: karın ra.,dıı~ za
maniardcı çalı .rnlyor, ı:-. f'ırınhıı :ı 

uıaY. olan .sc:nllerin, k::ırla:ın d<.ı
ha fc..zla kapa.l.Lğ,ı yC::ı·l.erde otu
rao. rn:le:·in ~ küınü.r \·esa
ire g.ilıı Cl\ U•url ihtıyoı;.4rı böy:e 
şidctetli kıs !;Ünler;ncic cıalar vo.
S?taS.:yl-e te-6bit ediiİp alın.arak. 
yollıtrı.amaz m(' ... 

Be1edive11 hı nazarı d.EJ.:a tini 
celliıt.tmenizi u.lıeiim.• 

SO~ TELGRAF - Çamlıca c'
Y<ırırldu-ld yollar kcıxla ka~nm.ış, 
b~tzı ıko.;k!ere bir k:ac; gü.n. evvel 
Beh .. ~iyt.•ce yrı.r:lım ohmıntLŞtu. Bu 
şekildeki yarctımlarm her kazada 
yapılnıa~ı icap etmektedir. Kar
dan evlerlnden ç.ıkam1;an ı:ht.i.)ıar, 

hasta v'C kimsesizlerle dul ka
dtnlaı m, erkeksiz baya.nl.."ltJll. mu· 
avenetinc Jtoşıruık hetn insani ,.e 
hem de beledi bir vr.zife ve borç
tur. Kayınaltamlann ye Beled.ye· 
nio n:ızarı dikkaünl eelbeyleriz. 



4==========·:~:.rMi!ii::a• ~,,,,. aa-.cYc-.=Pii • .., .·· Harp içinde 
ve harpten 
s o n r a ~ ~ 

Ş HiR KARDAN TEMIZLENIYO 

(Bu yaz:.nıu mctiI!lerl A..ı.:.adolu 
Ajansı b!iltonlerinden ahnmıtlı.r) 

Telh;.. eden: A. ŞEKIB 

SOVYET • JAPON MüNASE.. 
.BE1LERI DECl.şOCLK Mİ? 

Bir Londra ga.zctesıne göre, 
ınütt.cfikıer.n Pasilık'de uğrı)·aca

tı buyük bir lxıı.gun Rusya içın 
ıl.e ağrr nc~ier d<>ğuraıcakta. 
M-e:.eıi (Singap11r) un eiden Ç1J<.. 

ması Gen.erıtl Wavell için okluğu 
kadar Mareşal Tımoçenk.o için de 
agır bır darbe oiac?'<tır. Zira, bu 
takdirde Ba.sra körfezı ile Rusya. 
ya gönderi-n malzeıne .buııdr.n 
sc.nra göndcri!emiycoeı<tır, BLın
<ian başka Japonlar ikıcndik rini 
Sıbıryaya lriı.C'Um edebilecek vazi.. 
;rette görebilirler. 

Japon hükumet sözcüsü Va. 
fi:ngton anlışnası münasebetile 
şunları sövl1!T!li.ştlr: •Bu anlaşma 
notices?nde Japon • Rus ınünaıı<-. 
betlerinin dcğişeceğlnı zamı.ctmi.. 
yorum. Fakat Sovyet.\er Birliği Ja.. 
ponyaya k.nrşı savaşJ karar ve. 
rirse vaziyet büclıütün başka bir 
~kil alacaktır. Şimdiye kadar a. 
Lnan haoorforc g-Ore Sovyetror 
B ·~!lği M lıi J aponyaya !karşı ta.. 
ra!s.,,:ıjını muhaf&1!8. etmcıkte • 
d·r .• 

Bcrlm ~iyasi manfüleri, Japon. 
Ru.s müna."<Cbetlerlnde değişiklik 
olacağ na dair iltti sCrülen mü. 
talealaora i.ştrrak elımemokt.edir. 
Bu hl>l!ustıı elde ed·len ;\ıi:r haber, 
Japon. Rus mü=bet•k-rinde bir 
dP.lf lkl"k olıx:ai;'lnı farzettirmiye 
eh~rişlı dEl:ildir. 

iRAN, RUsY A VE İNGİLTERE
DEN Tı\Alfi!ÜDATli{ HAFİF • 

LETİLMEstNt İSTEDİ 
• D. N B. rıt" vcrci':ği iln habere 

g<>re İran hükümetı Scvyetler 
B. rı:r::nıbrı ve i ıııgiliercden ge.. 
çenl.erde irr.:ıa edilen anlaşma • 
<!cı•kı u.atııhütJerin ha:ftf~tihrıe • 
&r.· .tıleınlştir. İngf:t~orenin d'.tp. ..___ •t .. 
....xı1 aı•-.< tnl.lll'M:3i.l ıbazL milsaa • 
oo•ta bul"-'llmajia hazır oldıı,ğunu 
blıt! nnııı .ise de Sovye'lı:er Talı • 
ranın la:OOini redd~tmı'şleıdılr. 

FRANSADA SUiıKAsT 
_Pariste, sükıinet!e !l'CQe'I\ 'b'rkaç 

[!U Del 'n 900I1a OUl~esj gÜ'll Ü ak. 
~r.nu ~a1 ordwu rneımuplanna 
t..aaışı yeni tl.T lJWka;t tertı'ıp e • 
dilnrlştir, Mınarlarrn de-.•am et. 
tl!tled bir lokantaya meçhul ş:ı.. 
hı;;!,;,~ taraf mda.ıı lir .ıx.rıba al41. 
!nışt.ır. Faıloat ki.m9eye bırşey ol.. 
lnAm~'!. hııııa.r elıemıniyelsi:zdir. 
1.."€"'1 lnıt<amla.rı 17 de bütün lli. 

~ mil es wc !er in lkapatı.lıına.. 
•>nı &mretm?;ştir. 

ŞARK CEPHESİ HAREKATI 

~hna..ı.~<wa göre, mcırlkıErz; ()l!4> • 
bw.'nde Sovyetter:.n b~'?çok tc • 
orruzl.arı ve tazyüılı:lrri. mllllaf • 
ftt.r_yeıııe <l.ı~ur. Cep. 
herun d\ğı:ır 'loosimk-riaxle mcvı:.~ 
lır.al:~tle• ka>'<i~Urtr.ştti?r. 

Sovyetle-re göre, So.-yet lrıl'a.. 
:,;' _b~ı ~lem? yem mev • 

.. cı:,"llı s:ııg!~:rmaığ.a uğraşan 

A~ \ı1'alarrrrn bu teşebbüs. 
l('ll'ınj ~·- • . -amcte ""ratarak JllEail \·e ......__ ~ 

.. 11'.a-=mrce ai:ır lk.ayıplar V«. 
U,n.-n. ~rdi.r. 

_Stu\hotm'dcn tem-... e.diidiğine 
tıore, ll8ıılar gilnü R"5 okıt'alan 
Be>rovak''U gerı aldildanı sra<l.a 
Oeııerı:ıl Zt&orun hücum b'rlik. 
um MojasJ<.'td<i son Alıman as. 
~rı., r'.ni t.rd"' ~ ı.. ..__,., B 
A • ·-·-. ......... r. u.rası 
h:anlaır için MY'ati Eil><mlm>yeti 

_ D'r lis idi. Dpr 'lı:r habere 
gore, Sovyet mıı..lcabil ta.ıı.mıztmu 

;u~u"':"a'k için Almarılar derin. 
~ne uç nmdnfaa hatLı .i:nşa et 

ı:rr.ikta::!'L·'er. Bunla.nian ·llt\ıi ~ 
,.,nyild:ıdır. 

Li.BYA CEPHESİNDE VAZİYET 
Mllrneı: tt.\ıl"'J~· -

<h'>v.a 'bô' ~ me gore, Aoge-
;ges..,..,~ loır;-de değer 

ar- r.,,TL Üı V ' 
ıu.,,•c~ 'f·· 0ımanu;;tır. Sol • 
'- mwı"ahkem me>.;ıi~re 2 ., _.., h-s"ll' b .. 
·,. tk • ır h:rva ve 1 ........ , faa. • , ' ·a., .... ....,.l ~ 

1 Sovyet - japon münaae
hetleri d~ecek mi? -
lran, Ruıya ve lngilte
reden taahhüdabn ba • ı 
fifletilmesini iatedi -
Franııı.da auikaat - Şark 
cephesinde vaziyet -
Libya cephesinde vazi • 
yet - U.zalqarkta va • 
ziyet. 

mmı ok.ontııol altma Uınağa mu • 
vaifak olmıışlar<lıır. Japon kıt'a. 
.ı..rı Saraviik ile ~alt İng'Jz 
l>ornoosu aırasma Br\IOO'i eda • 
ları.nı ve bu müstemleke saluli 
açıığında diğer 'b:.r ada;yıı ~ge.l eL 
~lıe<dor. Ma!.ezyanın bat~ s.:ıı1ı<ı. 
l\nıe tukrar asker çıkarılmıştır. 

Mütteflklere göre, F>lıp_n.eocle 

Japon kuvvctlerı Man.il!A'n.'11 "'11.. 
nı.al! gaııbisin.dıe PalJilanıga eya • 
!e l'in&e Aımeri:k.a n kıuvvetlerini 
tazy;ka dcv.aım e.dlyor. 

Malezyada !.{>Qh'ı.m doğrı.ıda.n 
doğruya cenUOO.nda 'bulunan İn. • 
gtıu ld'aları t•ahıcin ooı:-O:ğt gi. 
bi ge-ri Ç€·kilmelctcdir!ıer. Bu lııı.L 

·a 1arın yeni mwzileri Bid.aır'm 
cenıi!ıundadır. JııponU.r ıf.ıc'.at e. 
den İıı.giliı.l eni taklp et.melct cd'.r. 
ler. İngil':z hava l<R>vvetieri Saı. 
ror.ıgor'da karaya ç1kı:ıııı Japon 
ktt'akmnı taı.1<viyeye 1eştll:Jbüs et. 
• lkli!ri tahmin olunan Japon ge. 
niO:erinı bomba ve rnitraly&ı: ate.. 
ş:nc tı.r'..mu:tur. 

Jımonlar Malezya.nın garp 1111ı. 

o!ıiI.00~ Perak ve Berhan ndhiır • 
}eor'nin ırnaııstlpla•ında obi.r rrıe • 
halle yeni kıuvvoetıe.- çıkarmış • 
'la11:br. Bu kll'VVPtleri.n müb'm ol.. 
madıf1ı zanıne<flmeıl<!te ise de İ ru. 
gil.irıılıeö1 sol cenahı iç:n bir ı.tı.. 
ilk-~ teşkil etti.ğ': mı.ı'Jı.a'\dk.a;kt,ır. 

Q nH!er K\angsl cepb.eslııde 
N.a:neang'ın doğu cenubı.ma dü • 
şrn 40 kilametre mesaofede 'b:rçdk 
>.Phirlr.ri za.ptclm:ışlerdi•r. 

Japon-Rus mflnase
betıerı deftlşe~il'r mi 

(2 inci Sah;fedl'O Devam) 
cağın.ı lı lim:ıl "eTilemc'Z. Zaten 
böyle biır ha~p, Sovyoet RtEY.a • 
mn .baharda Aimanyaya ka:rşı 
zayıf kalmaısını ;nteç edE!r 'ki bu 
vırziıyet 26 mütteük .için deo ç<ı!t 
zar.arlı olabilir. A..~rl tı:ıkım • 
dan ckı mahzurhıdı.l'r. SovyeHer, 
Almany.ııya !karşı müdaıfaada kaı. 
lar.a'k Japoırya:ya l"llı:ışt taaırrurıa 

geçe~ Bunun vakti Mrrüz gel. 
ITE'TI ~t; r. 

Fakat harp • iya.sclin de""m'
dır. Sovyet Rusya Avrupııda AI.. 
manyaya karşı üstünlük 1'emin eL 
üği gün, Uzak Şarkta.ki harbe e l.. 
bette seyirci kalmıyaca.ktır. Mih
\l'Cr tara! kuvvetlerinin .büyük kıs. 
mmı Avrupa kıt'asmıla Almanya 
~ ltaly<ı teşkil etmektedir. Bu 
itibarla Sovyet muk&vemctinin 
Asya ve Avrupa kıt'alaruııda ilci. 
ye bölün~sl, müttefikler için ne 
siyasi ve ne de askeri bakı;mdan 
do~ru blr hareket ch<llildir. Japon. 
yanın düşmemek istediği hatay.a, 
Sovı•et Rusvayı teddüi bır yar. 
dun maksac!.le Uz.ak Şarkta şlm. 
diden harbe buJ.aştırrook suretile 
dü<iirtrek gafleti mültefikkrden 
bekleoomez, Bu sebeple, Japon • 
Rus münasolı<!tlerincle şi:mdilik 

bir değişiklik olacaı'!.nı tahmin e L ' 
miyoruz. 
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Fran~adan mezun, ekalliyet 1 

İlkokul Müdürlüğünü ve res- 1 

ıri Orta"kluda Iransızca öğ. 1 

retmen wkilli~inı ifa etmiş 1 
>ı.ir öğretmen hususi fransızca 
clı·rsl<'ri verm<!k arzusunda. ~ 
d:r. (MM) runıuzile lst. 176 
Posta Kutusu adresine y..zıL 

{':• •'J''ll >av.a b'rlı'lkkr: f\. ~ 
' • , .. ~'"•de flJU'V~~lı j' 

) ' !ı Ult'nooe Ml!ıv • • ' 
'1'< • ın' t• ""· d C'r 'kU\VE- , ... . •"'''·'"a 'va.m <!" .. 1 ılj 
d' E.ırd' -1a 500 re r d':... earl • 1~ 
tn '-·· ••. . ,,,,.. ıın ... 

. >U Ş m q:)~ ,1!ın:ı~ eoıirlr. • 
tnik•. "" ~r:ı l 

ması. 

Amerik an 
deniz 

/ıerp tebliği 
Vaşington, 6 (A.A.) - BalıriY'? 

Nezaruti aşağrdaki tebliği neşret
miştir: 

Heron Mayin !.ar.ayıcı gemisi 
düşman tayyarel.erile yedi saat 
çarp~hr. Heron'a bi.r bomba 
isabet etmiştir. 3 bomba da geııni.. 
nin yan1arına düşmüştür. 

Heron dört motörlü Hl deniz 
tayyaresinin ve ilti motör.lü beş 
bombardıman tayyaresinin taer. 
ru:ı:una u~ram~ır. Tayyareler 
ellişer kiloluk 41l bomba atmışlar. 
dır. Bundan başka üç toııpi.t de 
atılmış ve bunlar gemir.in yanın. 
dan geçmişlerdir. Yaptığı mahl. 
rııne ıtıQnCvrafor sayes~, bil. 

' yiik blr cesaretle carpı.şan Heron, 
batmaktooı lrurtulımış, bir dcnu 
tavvareslni düşiirmüs ve en aşağı 
'bir tayyareyi de ciddi hasara uğ. 
ratmıst·r. G<tnıi kendisine isabet 
eden bombalarla yııralanıınııı ol.. 
ınasına ra~en Arızas·z olarak 
bir üsse gitmiyemuvaffak olmuş. 
tur. 

Alınan son haberlerden anl.a•ıl
dı.ğına g-Ore, Cırvtte clvh1'!nda k3. 
in Canaca-0 deniz h~sta'llesmin 
tıastaları ve peı-~li Manil1a'n:n 
düşman tarafından i•gal;,,den ev. 
ve! bu §<llıl'C nakled.ilm~ir. ----·-. 
Almanlar Kerç· 

ten çıkarıldı 
Mookova 6 (A.A.) - Katkm 

ccıplhes'nde obıilunarı .~.ı Yıl • 
dız• gaızet<ıSini:rı muhabirı yıııı:ı • 
yor: 

Sovyet !kıt'aiıarı son .l1rit gün 
ıçindı? Kırımda 70 lk'iloınetre ka.. 
dar ilerlem·şrerdlr. 

Grneral Lvovf'un kıum·atıdasın.. 
doıııld Sovyet !kıJ'alanı, A1ma.nıarı 
heme" ~'!Ül< Kel'Ç yarımac!Mm. 
dan çıJ<ammşlardtT. 

Manillada be
yazlar evlerinden 
çıkmıyacak ! 
Bu yasağı dinle· 
m iyenf er kurşu· 

na dizil ecek 1 
Vaşington., 6 (A.A.) - Japon. 

lann bütün :beyazla.ra evlcrind-en 
dışarı çık.mamalaruııl, aksi tak.. 
takdirde kurşuna dizileceklerini 
emrettiklerine dair Manilla'dan 
gelen haberler hak.kında ne dü.. 
şündüğü eorulan Harici:ye Nazarı 
Kordel Hal demiştir ki: 

·Bu o kadar korkunç bir şey. 
dir ki bu hususta kanaat.imi biJ.. 
dlrnıeden evvel bu haberin dM. 
ru oıup olmadığını tahkik etmek 
ihtiyac:nı duyuyor=.• -----
Düşürülen Japon 

t ayyareleri 
S nga:pur 6 (ı\.A.) - Pa?lartesi 

;lkşamı Sinogaıpur'da ~adilen 
tı!bli:ğde, Maleııya frııe~ind·e e v • 
velice •bil'<fuilenlerden !başka Jkl 
Japon tayyareıs n;.n da!ha tahrip 
00 ·~:iiği kıayıdıeılilmdktıedi.r. 

Pazım.e,i sabahı Kuiuang'da 
!bir tayarenin daha düışü:ıüımüş 
o:ması. kuvvetle .muhtemcklir. 

Karada Semngor ve Kuala böl.. 
geler·nde düşııwımn faal>ytetı :O.. 
Okiş:ı:f ~lımıdkteıdi.r 

Bu f.aaHyetin ~-u;l görünii<;e 
fÖre, İr.qil'zleri Peni: eef1lıeem.. 
cle ş·md.ı iışgal ettlkleri mevzileri 
tt-ı:'l<ıe cbar etmelctir. 

---o--
fnS?iliz hava akınları . . 

Londra, 8 (A.A.) - Hava Neza.rı>. 
tinm tebliği: 

incııız 1.a;n'arelerl P•zart.esl sabahı 
Holanda sahili açıgı:ıı.da b1r k<.lile ile 
berQber ııtmekte olan düşmanın bir 
iaşe gemisine taornn: etmişlerdir. iki 
bombaJ"lm bu vapura. lıiabet ettiııli ıo.. 

rülmüıolilr. 
İngilh avcılarından ruilrokk.,, bir 

keşi! \o';klli Paızartesl giinil öğleden 

H ür Fr an s l z- sonra Franıı:ırun Şimalinde b1r fahri. 
kc.ya ta.arı:uz etmi.ştLr, 

l • [ Bu harek~t\aıı bütün tayyu<lerı.. 

arın ışga nı!e dönmüştür. 
J apon elçiliklerinde 

ettiği adalar 1 mi ata şel~r 
v..,ıil4ılon, 6 (A.A.) - Vişl setlrl Tokyo, e (A.A.) _ japau TimeJ ga. 

Henry Haıye Paza!·tmi ı:D.nil Cord.ell z.eles\niın bltdirdiğlne- göre, ecnebl 
Hull ile; liür Fransızlar tarafından meınlekellerde billıassa Almaı::y;:ıda, İ. .. 
ııgal edilen Saint - Plerre ve Mike- talyada ve Sovyetler BirUğ!ıid~kl ja. 
lon adalan meselesini yarım saat ka· pon sefaretlerine birer •İlmi aııııı ... 
d,:lr görüşmüştür. tayin edll•c•kL'r. Bu ataşeler bulun· 

Bu göıilşmenhı sonunda sellr caze- duldan memlek!'tlerde ilmi ve !t-nnl 
lecilere beyanatta bulunara.k mesele- malılmat toplıyacaklardır. 

nhı !~yık oldufu •h•ıruniyetle tetkik ı--------·------· I 
edlldi~lnl söylem!,tır. 

Haye. söyleneodc: r•nl bir ı;ey ol· 
madl'lını illve etmioUr. 

?.leselenin halleJ.ilc14:riı1e dair Ber
li.n.dcn verilen ha~)er hakkında soru
lan bir suale cevaben. sefir demişUr 
ki: 

Bu blı şayiad&n lbaretti,,r. Matbuar 
tın bu gibi ıa1lalara ehemmiyet ver
ıneme<ıi !hım dır. 

Amerikan yardımı 
Ncvy.oıık 6 (AA.) - Ruzvelt, 

ooü:nç ve ·kira. kanunu muc.bin. 
ce muval'cl<aot ÇEikaS',ovtlcya hü.. 
kiımeline y:ınhın cdilanesini em. 
ıretıniştir. 

Seferberlik müdürlüğü 
(f locl Sebıleden Devam) 

re ve müesseSat ile fahrik.aiarda 
ve iş yı:rJ..errnde şimdiye kadaor 
alııuruş btılwıan pasi:f korunma 
tıedbirleriniın senelik teftişlerine 
Seferberlik Müdürlüğü tarafın. 
d an 1!>42 aenesi lkincikılnun :ıyı 
j,çerisirıde başlarwııcaktır. 

2 - Teftışlerde; korunma ami. 
ri it[aiye ve ilk yard:ım sıhhi E"kiµ. 
Je~ile, enkaz ka:ldırma ve diğer 
koru=a teşkilkrinin bilh::ıssa 
·F~'brika "e müesseselerin ko. 
.-unır.aları hakkındaki. ta:limn·L 
n a.m<"ye göre fab rikal.arda bomba 
ve parça t-esirl<Crine karşı h2zır .. 
lanm·ş .bulunan rodlıir. ·r ÜZ'Cıinde 
ehunmi:yetle durul crıktır. 

GÜNtlN iÇİNDEN 

K alorifer m eselesi 
apartımanlarda otur.ınlıı.r bu. klıf 
donarlar. 

Dostwnuz umumi lL!!ıs.sıhha. ka ... 
oununun 253 üncil lllilddes.1 ile 
hani.ar. otaller ve unıwni yerler 
)ci.n konulmuş bır başka !aslı ve bir 
bafka maddeyi &;ze ıürdlik\.en SQD,... 

rı ıöyle buyurmuşlar: 
cEğer bu maddPler BelediyenJn 

mes'uliyet alıp karar veı·mesine 

k.A!i gelmiyorsa artık onun Jkmaii, 
üstadın, Bü7Cik. 1\'fUlet .&'leclhı!ne bir 
tcklil yapına.sıa.ı bok.liyor <k-mek
tir.• 

Garip buldum bu tavsiy.,-ij .. . 
Kanunda mil.en.ide var mı? Var .. 

sıı, bunun, mutlaka Belediyeyi 1ıa,. 

rckete getirebilir bir iek11de oı.. 
ma..ınna veya o 1tekle sckulmaıtma 
ne lüzum var?. Dev leti.n 1-cra vası.
taları yok mu? Elbette v·ııtrd.ır ve 
mutlaka Belediyeden dAha. kadir
dir. 

Kaldı kl cteflh~n• ir;ın J):Jra &lıp 
mukavell'nin t>u kısmını yan çlz,.. 
mış ohntı.k Hılzıssıhh:ı Kanunun
dan d::.ha ba~k::ı bir takım es3bla
r:ınu~a da karşılaşmaktadır: 

FarazR Milli KorWlmw. Kruıun~ 
mı.;;ıla. 

Dı.ı da bir ttıtik~r drğ"l mkllr' _ 
NİZA111ETTİ~. 'AZİF 

,.,------~------~ r, S'lJT BiR 
~ IKAH 

•fi •vOO e ~t~r 
UZAKŞMKTA VAZİYET 
j"PO!'l~"'a - • . 

J P<>r h f'ıre, Fiipinlerne 
der ~vn kıııvvetkr: Conr~ • 

.Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞf DRAM 

IUSHINDA 

3 - Hava tr..arruı.!ru:ı:ıa kar'lı 

ış1...:.::rın söndl1.rü1rr.csi ve ·karar .. 

tılm:ısı nizranna.mesiııc tedika.n 

ewelce bütün ır.obankk kn.rarL 

ın:ı tedbirleri al nır.llJ lıdi. Bu lıa.. 
=lığı.ıı da ne dcrı:ıccye kaıJar 

muhafaza c-.i.!Jiği tedkik edile. 
cektir. 

l<tanbul l\krkez Knm.,tan.. 
ıı:ı. h~zıbat sub3~·1 Ön~·ü1.ba .. 
şı N:ıbi Alper'in hruı~i~i 
Ltnıall Alper ile İım't Kıiğıt 
fabrika~ı istihl~k i~l ri me .. 
murn Fevzi Ba~·rnk <'~lu kim. 
yager Saim Bn~·rnk'ın nikah 
meıasıuu 5/1/942 p:IO'art:!Si 
,ll'İİnil BeyOj'\lu Evle ""' life.. 
1nw·luğunda güzide ve ınünı .. 
toz simalar huzurunda, doı;L 
Juk ve s~unimiytt havMı ~in.. 
de icra edilmi~tir. Genç nL 
kü.hlılara mes'ut günler ve 
saad.,tlcr ııe.-noi edtriz. 

" Oiorıgaııo h . r mı ve M.ı-r , Up Jınr. 
Loır:ft:ı:ı.Iaın,a• ~a.s hava üıı.tinu 

..,.'B,..,ır ,,,.__ J 
L"!.vvetlcrı na• ~,.,.., ııpon 

.ıJu aktauı nıt 20,30 dJ 
O KADIN 

iSTiKLAL CADDESiNDE 
KOMEDi KISMINDA 

(1 inci Salılleden Devam) ft.u!VAY SEFLl\LElli 
Bu ouretıe Şişli - T!lnel, Haıb!y- Tramvay Hareket Dairesi Mü 

T;ı!Wır\ Kaıralroy - B,.ikt.f - Orta- B. i..-ı bu •::balı dem~Ur ltl: 
köy, EmlnöoQ - B..,....ıl Ed!m.,kapı, 
S.Uivrika.pı yollan 1ı1.ctl.m.Ji4t. llalen - cEdirnekapı, Topk::!.p1 hatlar 

(B8$m•l<a!e<ion t\e·,aın) Topkapıda çalışılma:ktadır. romryrk ta tr.karoor ealışmıya ha 
birkrlnl almak hususunda... diye ttsk1idar mıntakllSJnd.ı da K>aıkh. dık. Bebd< kısmi yakmd& açı\aca 
teJ<i!lcndlrdiği harp SO'lll'8"1 i~le.. Sultan!ıye k•ımları açıJmıııtır. Heniıı< B•yollu il• İstll?lb•Jl ;ıı·os>n<!a da 
rinckn baJısetnıeA Ye bu yold.a açılamı:ran S.tlarb-rı - Kadıltby m· latasaroy ve ~ vlraJlormın 

Yalrıııı lngilt.ett.nin değil, Doıniıı.. rııı da p<;k yaklllc!JL açılacaktıır. lan tem;zlenettk ı>elı: yaicındıı s 
VLEllİND lere bı>f\aıulabllece!:tk > 

yonlannuı ela fikir ve bısvibi;nln lE L~~ANL&JtA BELF.Din: \'E TltA.~\'AY 
ahnmMının iktiza ed...,.,ği hakkın. iDıı.aESİl\'L'f MESAiSi 
dalı:i be111natı ise ana esasa ve Evlerinden kar, aotuıı: doiaş•Ue cı-

L- •- ı da bilh ·~~-ııe SON TELGRAF - Kırrlı yoll pren~iplere balliık etmiyerı bir ~nııy;ır~r "' aııaa ....,.., 
nokta .olmak lazunıhr. İngiliz de. meşgul o!uyoruz. M-1A ceçen glln l açı1- hu.susunda Beledi;yeııln 

Çam!Jı:a crvannda Sany<'Tde 40 - ~o .~ .... -"~~ ı aı· ~ı ve •al~ 
mokr~ ~i ile Sov~t reı"ôml an. ~ .... ~ 8 'Y• • ~ .,.--. ,, - eve polis vaııtasiyl" eltroek, yiyecek l ı bl -'• 
smdaki tu:ıd i"" F.den ha·aılından İ talı:dlrle kayıtetmey · " va .... e 

C• nderdlk. Kıoıltlı Polla Bııfkomı.erı rtz. Tramva.,.., İdaresi de bu mevz 
halka rza.lı edildiı";oi gibi rihayet B. ~ bu buıru.<ta tok C&atyet gös· 

·11 ı · •- ndi .._ d" ' --' · • tenli. Yolların a.çı!maoına halkımızın ı bQyilk bi:r cayreUe meoal cöstc.-m mı el erın ... e • "'"n ucnnı ıç te tıoas"" pelt u. bcnilz al'ılrııtm 
•-• bak d 'd ,_.._ "d" d> yard1m eder<*: dükkaıılarmuı, ev-
~er mun an ı """ &"'"""1 ır lerln.'n öntlntl temall!meal 1>e:edi u:r .ıa., yollarırı ıcın.:zknmcs~e :eıunfl 
V<' dünyanın idattSi, sull.tm yeni.. vaziıledir.> klPlerlylc ve enerıl ile ıalışme-l<ta 
den kurulması bakımından arlık ----============-============'"--=--=--=I 
bir mues.sı.. ve husust btr dış siya. Du·· k k a"' n 1ar

1 
fnailterenin Mosko 

ııet nıem.t'di olmaktan çık.mı~hr. O 

Edm'in bu t<=matı Sovyetlrr'.ıı elçisi ayrılıyor 
harir! !riyaset ye dünya i .... j ha. Kapatıla c a k Berı:e 6 (A.A.) - Tal ga:ııet 
kımmdım 19-tl Hıt7iranına kadıu 

M h k ı ' 
ı;:ınin Londra mu"ıabm ya"'Yo 

takip ettikleri tutumdan ayrıldık. U . e J•r er • ing)ltercnin Mookova büı 
lannın kuvvetli bir ifadesi oldu.. 

"'ıçııs.; S r Stolford Crlpps'ln 
ğ1I kadar ~sasen 26 hbr beynnna. Asliye 2 nei Ce1.a m:inkıeın«;I günlı:> e LoııclnY'a avdet < 
mcsini iıtnn ve tasvip etmcltti y~nldeıı muhtelif ihtikar suçlula. si beklıenilıne tcdır. 
de bundan başka türlü bir ınlhıa. rını mahkWn etmiştir. Bunbrdan İrıJiliz: hükU.ırıe-t me!G<eüıin 
da tdsi.r edil..-mc:ı:. Herhalde bn. Beyazıtta iplikçi Hfuıeyin Ersun haber alan mırhfiTier!ode 
günün şartlo.n ve yarının icop. 55 lira para cczasııı.a ve 10 gün olan kan:ntc göre sefir., va:-:U 
lan bokımmdan llloskovanıtn u. müdd<ıtk ~. 20 gün dilk.!tanı- ıbaşına dönmlyecoktlr. 
munıiyetlc İngilt,,..., ve AınerL Si.r Sı.attNld Cı""""' .'~ ka.b" 
k nın knr&t.lmasına, Aynolıçe;ımede ·....- -' D 

anın noktai nazarına her husus. ,,...,,_ m'"'"~ b'- v-.feye t . 
kömürcü Dirrıitro 3 gün hapse, """"' ..wuu ., -

ta tam ve tama yakın bir geli~ \"e edllecek V'f')·a mUttcl lklıoc ha 
d..,,. 'k.l'k k b 1 tın• b 1 , • !16 lıra para ceza.sına ve dük.kim-c-..ışı ı n u e ·~ u unuugu meclislııdC' İngiliz murahhll!lll 
Eden'in deıneçi ve VaıJngt4n be. ~ tun 1 hafta bapatUma.sınıı, Top.. \ f.,.ti:lc Vaş:X.gtona gön:de,.;h'<:ck 
yanna:nırsi ile görüliiyor ve anla. jl haınede bakkal Şehnazın bulguru tir. 
Ş>lıyor. Bu itilınla, Sovyet Rusya 

1 
35 k.uruşa satlığmd:..ıı, KJld.kö- İkaıci ihtimal ı:laıha <kuvveti\ 

hakkında, ikinci dilnya harbine ~'Ünde manifaturooı Rebl:ka paha. ı di.r. 
tchddiim ecfon nıua.ınmalı ve özel il kumaş sattığm<lan 7 şer gün İngiltoere 'hiikümcll e'\'\.,..~e 
siyasa tutumu ne bu.;inldi si~a•ı ........ ,_ d •-•-~ , L!tv'-..., i.le 6 .... mu·~-"""etl 

mii."""'t"' ü1'Aoiİnlar.ı.ıım kapat.o. '""" '-"" ·-"" ...., tutum bakunın~nn milttt{iklcr t>ı.lıı.n~n bu zalı Vaışlngtona g' 
l J • k: k t" ·· .. ı· masma ve 20 şer lira para CE?J11Sı.. e ııne a~ı V<' a ı goı uş u mu.. dtrıınekbe hir menfaat gôrobi1. 
ka,-eselcr knydt!mek hnhalde na mahkum olunmuşlardır. 
d~ha kolaylaşın.ış bulunuyor. 

f.'Tl"IH 177.FT RJ;"/lllCF 

Harp vaziyeti 
(1 inci Sahileden Devam) 

J..a.rın Jltriye yanaşnıak k<ıı taun kllf 
gece;erındeıtı istifoıde eti.lk.leri. ır.u

hakka.ktır. 

Cetıuot.a, yine ta:ınıln cttiğimız. veç
hlle Mar.,.ol TlnlO\,"<!ıı.kO roguk daiga
s1nLD geçmesini muıeobp ttkra.r taar
ruz bu~:amı.ştı.~. Rus kıl'aları Alır.an
ları MC!"-!evka'nın Crınubuaa. do~ı:u. 

&iirmuktcdirl-er, Cuma akşa1nı lı~U.. 

7an taama: b>r kaç Cün içinde Sla· 
lino civarına kadrr gö-Lü.rı:..Lınü.;tiir. 
Stallno ılm:ll Rus topçusımwı ateşi 
altındadır. Anlafılch.ğı:na gore, Mar<.> 
ıaı TimQÇenko Taganrog - Stalino
I-IatkoC'ta Alııwr.n müdafaa me\'ziler~ 

ne Jr.arşı büyü:k bir taarruza girişmek 
üzC"redlr. RU.)i.a.ı··n bu taarruzla bcra .. 
bcr Kırım'da Kerç ve ~~eodosoya ürıe-

rlnden de 7eni taarruz \eş<?bbil;!<>
rinde bulluun.aları beklenebilir. 

Buruian aonra R!Js ordıılarının asıl 
Alman miid..a.la:ı mevzilerine çarpma
ları dolayı.s .. y .. c, ciddi ve kanh mwa
rebe!er vernK""l{'f"i,. muvaI!ak olabil
muk için muhare-bcyi 1(;\.ıten1adiycn 

yenj kuvvcti.~rle be,lem<:lcri icap ede
cC!kt1T. Acaba, Ruslar Alınan mUda
faa- mevzllerlne bu suret.!tı yana~ıncı,ya 
kadar ı:t mı veya çok mu vakit ks.y
betti.lcT'! Bunu burnd:ın kestirmek. im
kansızdır, Fa.kut daha faz.~ va"1 ıe.. 
çirmeler! muhakkak ki eınlartn lchi
ıı.edir. Ak&! takdirde, k:;al, tahkim ve 
ınüdr.l;.t.a iıçl.n bol \"akit kawna.n Aı... 

nuın tümenlcrlniı n1evzilerlndoo söküp 
çıkarmak pek güç bir lş olacakl.Jc. 

2) Uza.le Şorkla; 
Filipinleroe ja.ponlar ı..tll~ hareket

lerini genfşleLrn!ye de\.·;;m cd.iyorıx. 
Doı:neô ad.asınd::ı da ayni ist.ilJ hare
ket.l vardır. $1m.ııl szıhillrd~ BruneJ. 
meVkiine ymiden asker çı.karm191ar
dtr. Fak•t en mühim japon ileri ha. 
rekeU Malezyada Singaı>ura do::-U i.ı>

klşaf etmektedir .. 
japoıılar a<lanın şanı: sahilinde K'J· 

anton'a ve Garp ~hillnde Sala.ngor'a 
a.ker çıkarmakla Şimaldekl İngUiı. 
kuvvetlerini Cenuba İohore doğ?'u ("6-. 

kilıniye mecbur ctrrı.lşl~rdir Adanın 
Garp sahilinde Pcrak \"C Btrhan nl'

hh'leri m~nsaplannda da karaya yt-ni 
kuvvetler çıkanr.ak~::ı İ-ngillı·Jerin liol 
cenahını ku,-vet1e tehdi1 elmelttcd..ir
ler. Y:ı:n! j!pon tabiyf'!tt, Singapl:ra 
inen ve Şlmaldek; İngiliz kıl'alıı.rının 
muvasal:ısı.nı t~kil ~den tki esa.s de
miryoluyla ana yolu kesmek ve ingı .. 
lizleı·in rical h:ı:ttını k")Jatmakhr İn... 
gt!l.z kıt'ala.rı İoho:t'·e do:!ru ç-e-kilrtıi
lir,er \"~ japon i.h:Jt:ısınd:ın kurltıt bi· 
li.rler. Ar.t'ak Sc-ır..l[ılan"a kadar fı.Iala
k:::.:y L t~ lı!iye elrl"!<.k mecbW'!yC'tinde 
ka.ltcaklarci.ıı:-. O zan~:ın mı.Jı:ırebeo 
~lnga;purun arka kap1c;~nı teşkH f'dc-n 
iohore lıududtına intikal el'"'"ı.i.$ ola
c.:ıkt r. Kat1 inııi'fz mild2.taa.s1 '\.'e 
büvflk muhartbeler bu bölı:cde bekle
r.t.:Oilir. 

Hindistan istiklali 

Singapur 
(1 ine! !;ahi.J'.edon Devam) 

Yen:ıdcn lkara;a iolıraç ed leorı 
1 

JaıPOn kıt'a!.;rrı bu yolda haırekıete 1 

ge<;mi'i bu!unmakt.ııdır\.ar. l 
Japonlar ayni za.manda hariç. 

t" ıl S:ngıııpL>ra yardım ı:;:flmesine 
m.in! o=mak Sl'retile tecri.d için 
uğr:ı.,=akt.OOı:rla ~ 

Amerlk alıarp ıanayll 
(1 !ucl Sahı!eden Devaın l 

Kom1tıen'.n ik'nci beş U.ı .. 
mele mü.mcs:siHer.id'x. 

Bu grup Uınk. t&yyırre ve ~er 
s .ahlnrın imah için makıne1"rı, 
aletb.ri ve muhtelif otomobil 
kumıpar:ıyalarının vasıtalarını bir 
a.ray~ get~1<. bir plinı hazrr • 
hya:@ktı.r, 

YE;,'IİDEN 50 MİLYAR DOLAR 
AYRILIYOR 

V;:;ı 6 (A.A.) - Am.;ı·.J<:a Cum. 
t11.1.rreı.:;'.nln btıgiln ııöil:yeceğl ın. 
lcL< elıo-.:mmiyet•e bekleniyor. 
Cu.mhuı-ro:siırin yalnız· o.rdu ve 
dorı:ınma iç'n 18 milyar dolar 
istıyC'ceğl, bunur.la h ~p hazır • 
irğı m::srafmın rn mliy.ımı bıJla,. 

ca~t bildkilmck!roiT. 

Haydarpaşa· Ankara 
(t trıci S~hifed• n De\•am) 

Diğer taraftan yine soğugun şid.. 
d-etindcn Ankara. KayS<Ori oolt::ıı.. 
da bir kısıım ray !ar kırılmış oldu.. 
ğt.111dan dün l7tı kısımda da yolcu 
katar !arı ~1omemi.şli r. 

Bu salbah Ankamdan tren ~ 
mem'.ştiır. Biıi yanında ı;l:jeri 

3,5 da gelceektlr. Buradan giden.. 
·ler \'.? gele-der .<:aza maha:tline 
dvar bir yelde aktıarma edil • 
m::!kledi•r'ler. Hattın açtlımaoma 

<:alışı lmakt.ad>r. 

Rektör Müdde i 
mumt iie görüşt 

!.tanbul tJntver.,;ıesı Rekto.-0 
mil Bilse! .\.>.!> ~bah Adl!ycye geler 
Cumburiyet Müddelumuml i Hi.lt 
Onat'ı makamında zi;ya:·cı etmiştir. 

13 kuruşa kömü 
satan fr.Eafsızra 
Şeht!mizln b:u, sem ilerinde 

baı.ıı. i.ooa!l\;ız ikö:ruroülerin 12 • 
lruruşa kö:nilr satiilı.l<>rı l!\;ı;t M 
rak..t:ıc Kom.syunw-..a şl?.Byet 

lı;ıxırak taıklbat.:ı geçilıın ",;liır. 

* Satye dava~ır.oı dı.ln de Ağır 
znda. dt-\·a.m olunrt.uşt.ur ?ıı!t.:h&-ke 

-cvrakırı tetk.lk olunmns1na kalını.al ------·-
Bey lerbeyinde 

b ir yangın 
Dün ı;cce Beylcrbeyind:ı Al 

ait kömii'rcü dü.kkiını yazmanC'} 
IY.ona.n ona.ngaldan sıç.rayıın kı 
vılcnnlııl'dan ateş ıolerak .kııs.."IJC 
yanda.1<.tan sonra ahali taraiınd 
clraia si1lltyet etmeden söncL 
rülmik;tür. 

Sarıyerde bir 
ev yandı 

Dün dk.ş:ım S~rı)"C'T Tu~be 
ık.ağında 41 numaralı Şa.ziyeye ıı' 
c-v sobatlaı;ı çıkan kıvılcııınlı'.:rda 
atoş alarak tanı•rr.cn yanıclı.k 

sonra ııöndürü I"' lir;t ü.r 

1>011'.TOll 

Ahmet Onaran 
ciı.Dil'll • S 7 t:' RREVİD 

ut .l:EHASSISI 
CBab»•. 1 Ankan cadde•! C'ata. 

o• lu Yok:uıu K~ batında Na •3 

BuAkşamSÜMER Sinemasında 
Ha vay 
güzel 

• 
adalarırıın bütün musi.ki.>i... Şarkı '"' valsleri. . Ve 
kadınları... Şimdiye kadar dinlenmc-~ Havaiycn g i.. 

ı..ctst k.ad:nlan ..• Bülün bunlan 

JO HN 8ROV N 
CONSTANCE MOORE 

tara!md&n ya.ralılan 

HAVAY Geceleri 
filminde görttek ve dl nlly«eksl.ııiz. Bu akşam i~lıı 

"erlerinfzi enclden aldıruıa. 

"-------:u=z:z::ı:cc:sı:ı:=ll%31111ımm-.ı--.~ 
(1 !"el Sahl!ed,•n Devamı • ~ 

~~:;c~et~,~~~ "'r ın.iııı hW<r .. oeı 1 lST ANBUL BELEDİYESi İLAN_LARI 
2 - EyaleLlerdo hali< b- (lıMt ı- ı 

rl!1in yeniden tcsiai, • 
3 - H!ndiı;l:inm, i"'l""rn!orluk ' J11> H ... kl H rtaha.nesi dotuın p..-yanu leruının k•ıı•tll3.rı.l<: otla ila<e<• 

kııbiıneslnden bütuo müttertk h .rp a~ık ck.•iıl'tmeye l<onulmuŞtur. KCJi! bedel; 1717 Ur.ı B luıruı; •C 1lk te:nln•l1 !~ 
ınecllslcrinde ve sulh kur.;;c:::.nde Ura 78 Jı;uruc;tur Keş.it n 4artnaırA> Znb t ve r.:uamei:ıt 111üdUrl;ıjü kıılmıin .ı 
nıun.O.'<. ·ıerLıl idru;e ctı:nek \ıakkınuı 1 ıtörtllebJir. İ!ıale lıı 1/942 P"1:arte•I '.Un n •••t 14 ôe DalırJ Eıx:ümc.~de y;ıpı 
lanın:nası. 18"'.ıttır. Taliplerin ıllı: temina.ı .>lllklıUZ \ eya .ıırnklupl:ırı \ e ea:.e tarihinrl Am."TiOkan lht'~n YaT!.!l1ı>daın-rda 

ve > al"l4md.ı.nır. ~n..' .. ta~ etmiş 
u """ mal kJı;.. 

Bu akşam saat 2d.JU da 
OYUN İÇİNDE OYUN 

4 - Te!l.~kr, anl yapı.laca!{ \'e 
korunma k'dbirlerini aJı:ıuımış 

.!:>ulunan daire ve ır.ücsssese mü.. 
dür ve sahiplcrı hakkmda 3502 

sayılı P:Kif Korunma Kanununa 
ı:örc tak;bat yap:lac:ı.ktır. 

ı 
4 _ Milli hükunıetle. Dcmlny"'1lar· 3 giln entl BeceıHye Fen lşlerı M"'1urlu~ur.e mil ac:aaUa •lacaklan fena! eh"' 

1~ uıüsıvi ıarUar a!~ iBt!§ar~.!e ı yet vo 9-ll yılına aft T!carct Odı.1 v~ala.rlylc ıha.le 'tl...'10 mc.;~7= .-at ._ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _.,, bulunması. DaJ,rrJ Endlınoııd" bulwımal;w, •11527• 
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İngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

YO OHAMA 
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Türkçeye ~ : İ8KUDU F. üB'l'ELLi 

"Ben sinema aleminden tamamile çekil· 
dim; emrinize amadeyim ,, 

Toınson l>lr <bplo::c<rt gıbr, d:ılıa doğ. 
rus · nu>lU.r blr bokkabaz gil>ı kOnu
cuyordu. 

Di.! ;pte oynıyan uç c&mbaz llt.rl\ 
çok n:wıc!< biT rnevldue bı :ıncyordum. 
'rom8()n her yero.,, her zaman benl 
müdafaa edi,ırvr ve muşklil ,-ııtzl;rel
•e:·c OlF111emek ~ iç)n, bemt'n cep
he ;>lr~ söze kar·~ıyo.'<1~ ~1aa . anı 
Vı1aon "1-'1 --bcuı lJ.ıl:5h ku~li.larıM 
rıı.gına k<>rk ılacak bir ıell!l,Ya mallk 
d ı ' ~ o '>ıı mevltie, bır kaç 
fn'ka Uderhur aapmi ve tesadQ.llerinı 
y:ıd>mıylc ''° nfitı. 

Vı!son her )Cll".e.tten a,ıı> yed1gJm 
görünce bulun fÜ"'·•f!'len za.ll oldu, ba .. 
na d-.b aam ml tıutaUarla. yal<mbt 
gilıOOr~o. "1k sık lı>l.ai> etneye I>~ 
IOOı. Bir azal şöyle bir aualc merurı 
kaldım: 

- Yoltohama, l'olııyonun iSkeleot
dir. Jaı>onla<r bu lsmı !noanlı>ra <la ve
riylılrl.a: nu? 

- Yokoham~ _,, bir ı... 
ııan lsrılldlr, de<!im, bu limanı aç:ın ve 
ııebri kuran blr kahtamarun ı.mı. 

- Bu kam'l!man erkek ml jimlı? 
- Eve\, Erkekmlıı .. ı·akaı, haJk ı.,_ 

ratın<lan çok aevildiğı Jı;kı kadınlara 
da bu adı vel'lDJŞ er Baoıını da Yo
kQbamada çok bı.ılu.ııanu;. annemı ora.
da almaş ... Enter"""'1 bir ı•blr n<lt ol
dugu için, annomm rn.rı,.ıe bu adı 
tnına. vcrzni.ş, AnCJem oluükıeo ıorrr• 
dım de41şt '™'k iste-ııişse de ba· 

ban::Jn aıkrabası mu oIIT'....ı. nli Ac.lıını
d:ııı berı d hiç me ;rı ı değ llm Keş. 
ke adım Ltly, Kettl, Mcry ols:ıyd 

- ilen böy e diJ.silDtl't.n. &tban j 
ltr:ı.usJy ta. ıd ~n bh" l6Jı:n,. ne olur
sa olsun. deg tirı .memehdiT .. Bı • on
ların brr hatır ıdır. Kulag ma d pek l 
fena gehnl,..,r YumuıaJ<, a.henkU, 
aynı ı::m:ında bira« d hısanı cı;ı.. 

tüınd...-ıicü bil" im. 
lsı:-n balm b-Oy.ece kapanınıatı vu.. 1 

ıon bana .sofra 
- Misis Yokonama. > 
Dlye hitap e ı,yor ve pek na. ~av. 

r nıyordu. Da.ı. Uojruıu onun bıı. ne-. 
z <et~ benun her 1emeil yadti'(lama• 
daııı yeyişlmden som b;.ş!amııtı. Bil• 
li:.: sa Tomsomm mev,,.um aLE:m bak. 
kontla verdiği lzalıırtlıın soma, V'lso... 

n !I na xarşı goste ·diğ ~eveccul\ 
c:..mıml bh,· ha-~ ~1 'l'fc JteTid lJJ 

cuslermfttl. 
V"ıki:al, yefenhıe 

V ingtonda (,'O .:&ı , r mı , .. 
ıı.ıı?. 

Diye aordu TOJTJ,f,011' 
Amc:a.cığım• dedi. B"'1 Aıema A· 

en:lnc.lcır • ma ruylcı ı. :.Clldl.r.n. ArtM 
C nıve 'SiıtC lomamdm isüfade et
mek ııırau geldi. Eınr!ı>lo:e Aına<ley.i>m. 
Glıs\er<?rcj;tnt. lıerha;ıgl btr hiRme'tle 
çauş:ıcagı.m 

v·ısoıı hıı! çe b~ı- fail.adi .. Ton:ı.. 
sonu bu sözlt:r~den pek emnun ol
muş gibl görtinilyordu. 

Tom..or bımu :ıerelt , lftve etti: 
-Dugunınmız oo ancak ~<Jlt k.ı;yınelll 

7"1'dnnlaırınal yapılabtleeektlr. Ka
ldornıpdan JhUyaF halamaaı Vafhıl
tona :mca.k sizin rmıv af• kaı\inlzle ge
Ureblln, D~Umde onun <la bulun.. 
mo:ısını amu. edi)'orum. 
Toımomm zekıl' oyımlariyle amce

s:nı na~ avladıtını görüyordum. A:r
\:k ""4Yet ~ edi!oocelı: malıt,Jett• 
dt>jıld;. 

Vllson çok ç;,buk yemelo ;dyol'Clu. 
Blııl <le ona uyroqa mt<!bur olı.. 

)'(>rduk. 
Yemek maısa!l b....., da kırk dak.I. 

!<adan faz.la kalın.ıdı.k. 
Vaktı zaten tılr hayı. ı.e<k>n>ışti, 
Vilton >stlrahate muhı&<ı bir bal. 

ae görlm.Uyordu. 
Yn>elrter ı;onr;, V .ın ark>:nu2>da 
r.ız geride ve a:yakta dınan ida~ 

Mıidünme dilndil: 
- Yeğenlm ve g~liruıı:Jn düı!tiııJeri 

ol ıncıya k dat' urada ntisafir kala .. 
<aklar, Kendilerine ıı-en şimdi btr 
daire ba2ırlaymul 

Toıl'l'JOll amıea..'iına teşeJ{kUr elU. 
Vilson ayağa kalktı: 
- Ne kadar yorgun o dulumu sôy. 

lemlye lüzum görmüyorum. Lıl.inıhst 
<"<lvcejlm. Gecenırz Jıayn- olsım. 

Dedi. Biıj masa ba~ında bıraktı ve 
gU!er yt;zle yaıııımızdan ayrıldı. 

Yemeli: fa.'1:ı. b•tmişti. V .lson tsflra ... 
lıate çekild>klen sonra, t de ayaja 
kalk! k. İdare Müdürü y&.nınuza so
k du ve Tomsorıa hitaben: 

(Devımu Var) 

TÜRKİYE CUMHURiYETJ 

Ziraat Bankası 
Kurolış Tarihi: 1888 

Sermayeeiı 100,000,000 'fark Lira~ı 

~ube ve Ajam adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka mnaıneleleri 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat Bankaınııda kumbaralı H lhbarsıs tuuruf beııaplıınııda •• 
u 50 lirası bulunanlara senede C defa çelıllecek kur'" ile qaiıdalıi 

plina pre ikramiye dajtıtılacaktır. 

c adet 1.000 Liralık 4.000 Linı 
c • 50t • ı.ooo • 
c • ıa • ı.coo • •• • 111 • t.000 • 

180 • 'il • 11.000 • 
1%0 • 4' • C.800 • ... • ZI • ı.zoo • 
DİKKAT: Hesapl&rındaki ııaraıar bir eene tçinde ~O liradan 

qııl!ı düşınıyenlere ikramiye çılttıi?ı takd:rde % 2' fazlasile v~rile
c~ktir. Kur'alar senedP 4 defa: 1 Ey1 fıl 1 Birincıkiınun, 1 Mart 
ve 1 Haz ran U.rihleı-.nde celdlecektlr. 

uıdP VE BAŞH1JJIAJUltal 
~RiYAT DİRRTÖaG: 

SON TELGRAF 

ETliM İZZET BE. ·fc;_r 
CEVDET JtARABiı.GiJll 

MATBAASI 

BÜYÜK ZABITA ROMANI 

Kara Kapı Cinay ti! 
YAZAN. Çeviren 'I 

Louis. Thomas No. 10 t. S A C i T J 

Gazetecı, hangi ııeytan kutusundan ı 
çıi<lılt• bttlnmiil'en ve Lond rada polis 
hizm~e g.rmJ4 olan lllarlbıl Lec'yi ) 
bir tUrlü severr • .emJ.:sti~ onun &-~eyhin- 1 
de ı;t\yle:,-ecek bU'scY de bulamıyor. 

Be.ki de o da ln~ifülerln melez in • 
aa.clann faz•Ie+J hakkında. verdikleri 
saçm..'l hükme kapılıyor 

- Galiba Marina L•c'Yı sev 11!yor· 
sun uz? 

- lta.yır, biimtm kı . 
- Arr.ına, o becerlkil adamdır. 

Tahkikat lı;lerlııde meh,reı •ahibicti.r. 
- Dlllyorıını bi!iyonım .. 
- Onu tanıynınamJ:ŞSı?"ız .. 
- Evet, öyle olacak. On!lllla hh: 

gör medinı • .Amma do~rusu onunla 
tanışmıııta 1><k arzum da yok. 

- Bu hak ızlık; ga,_bzı. bır danH.a 
hay anı o tak hosunuz;:ı. gitmtyor., 

- !!:ve .TI tm<dlitl için ta-
nıma"k f6tcıtı.i3tıru m. 

- ~ bunu &0yl;yen bir: tek 

adam sı.zslruz. 

- Öyle oısun. Ben ha•kın pereştlş 
ettiği aaamları asla. sevmedim. Lon
dr::ı.Jrlar .'.\1ar1b:\ Lec'i ıevebıticler. Be
n i"l'lle gelir m.isin~z? 

- Nereye gidborsunt12? 
- Hall'e. 
- CoUarsan'ın evine mi?. 
- E~·et. 
- Bu havada? Çıldırdınız mı?, 
- Neden çıldırayım .. 
- Fakat boınboş bir ev bulacaksı-

nız. 

Ne yapalım. e\ e girecek . czılhn. 
kapıyı dn çalacak deG;:Iın Şöyle bah
ç mde blr dolaşacağım ve kendi kü. 
ı;Uk "llunmmal rım di.ı:ıilDecegim ••• 

- Ba hçe<le ne bular ksınız?. 
- Be kı de ·ıe!ıceyi .. 
- B; iz m.. tak· p edJyorsunuz?. 
- Hay.r aziri.ı>, 'ı ı..mitı ede-

rim ..• 
-0.l:ıa deı.. 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her y-kten 90tlTa günde 3 defa muntauman dişlerinizi fuçalayınız. 

30 Yo51nt!a ihl{yar 
40Yoşındo genç! 

30 YAŞINDA .~~'ı!:ı..~~~nm;~~ 
1
tp olm•aındın miiıevellld cızgf we bu 
f'Vtuklukl•r. ıarıflımıt adalaıer. 

, ctld bUceyrelerlnden latlb>al 
edUen bu kıymetli ve yenJ cevher. 
ball aıhha\t.e bir genç lı:ııın cil
dindeki tabU unsurlarına mUşa
blhtlr. Viyana Ünlveratıe.ı Pro
lesörlerlMen Dr K SteJskal tara
fından keşi ve •BİOCEL• tabir e

'dJlen bu cevher, clld gıdası olan 
pembe renktekl Tokaloo kremin
de mevcuttur. Onu her akpm 
yatmazdan evvel kuUarunız. Siz 
uyurken, clldl.nl%, bu kıymetli cev
heri mas,,.,der. Her Sabah uyan
dıiuıısda clldinlz daha ı.ue, daha 
beyaz, daha yumu~ak ve DAHA 
GENÇ olduğunu ıörürsilnilz. Gün
düzler! için beyaz _renkteki <Y•I· 
1112) TokaJon kremini kull:..nınız. Bir 
kac; ıun zarfında en sert ve en do
nuk bir cildi yumn,allp beıazlatır. 

Bayan M. D- nın şu mektubu
,nu ckuyunuz: •Zevcim gözlerjne 
inanamıyor ve bu 6.deta bir mu• 

'clzedtr, diyordu. Yüzümde, alnım
da ve gö2Jcrtmle a~zımın etrafın-

40 YAŞINOA Su korkulu YH· 
d• Cildini kıymıf· 

11 •• lıbtl unıuıtarla bıafıJın kadınlar 
için hiç bır ındlfı mut•uv..,ır dııllldlr 

Mıfhur bir mOtthıııııın k14fi o.• 
fup 40 Y•f•nda oenc kal'"ak içi• cUdf 
nııtl bıılemek llzımgeldiOI hakkında, 
ki 1zahaı~t oku.runı.z ı 

da çizgiler ve buruşukluklarım 

vardı. Hemen hemen elit y1.4ıma 
yaltla~mışa benzlyordwn. Bugüı> 
bütün srltadaflanm bir genç kı• 
zınkl gibi açık ve taze tenime ııp· 
ta nazariyle bakıyorlar Ben d& 
hepsine benim yaptığım g1bf her1 
iki Tokalon ltremlerınt kullanma-. 
!arını stıyledlm.> 

Bu bastı ııünluk tedavi saye
sinde, htr tadın bJr çok sene 
gençleşebilir ve her genç kızın 

milftehtr olacaRı şayanı hayreı 
bir tene malik olablllr Bugünden 
itibaren clld gıdalan olan her iti 
Tokalan kremlerinden birer vazo 
•eya birtr tüp alıruz. tYağsn) 

beyazı gündllz lçtn n penbea1 gece 
içindir. 'Pokalon kreminden mü•-• 
mir neticeler garantilidir Ak. t 
t:İll:dlrde paranız iade olunur 

Birçok Genç Kızlar 
Ve Genç Kadınlar 

Gençliklerine mağrur olarak güzelliklerinin temadisini mi.im .. 
lrOn kılacak olan yüz tuvaletine bigAne k.alrnı.şJardı.r, Kadm.
da dikkat edilmesi pek mühlm olan nokta: Cildin incelik ve 
taravetini ebediyen muhafazadır. Seneler, bin bir vazlfe itin
de c:a~n ve yorulan cenç kadınların bJaman dilsmanıdırtar. 
Bedeni ve dimağl yorgun luklann neticesi guddeler elAstlk.i
yetıni kaybederler ve cildde (Leke) diye tavsif edilen avarızı 
(rilzıAr ve güneşin de tesiriyle) hu!'!ule geUrirler. İşte bu ~ibi 
lı4l~tta ve bu gibi avonıa karşı Krem Pertev; terkibinin kuv
vet '.'e kurlreti sayesinde cildi bedcr ve hnrabfdcn k rtanr 
Yü:- binlerce kadının tecrübe ettiği ve !;evdiklerine t 1eden bAli 

kalm~-..ctıtı Krem Pertev ile günde yap1lacak 3 - 5 dakikalık bir ma
sajın ne gfbi harikalar yarattığmı pek kısa bir zam~nda siz de mu
terif olilca.ksırıız. Krem Pertevin yanm ~ırhk [)(l'ynel:nlll'l ş6hreti 
atılıız değildir. Ondan istifade ediniz. 

• 
Sarıyer rvtalmüdürlüğünden : 

Nev'l Temin•!: 

RumeH Fenerinde !~kPle caddestnde 40.0fl 3.00 
!J0.92 nurrarah arsalar. 

Vukaı-ıda yazılı gaytl menkullt'.!r 26/ 1/942 Paza si günü saat 15 de Sarıyer 
• ıalmlırii.ırlüğL:nde müt~elddl komisyonaa açık arttırma He satılacaktır. Talip.. 
erVn m4'!Ziliı1· gunde hazır bulunmaları i,,fın olunur- ot54> 

- ~agmur aıtmda. düşünmeğe ba
yıhrvn. 

1\lı.:rak~ zUın>yct. 

oı ka •. .:ıy, .nsun. '"'uyuc.dan vaz
g~me.ı. Sız .Y-atağa yatar, f.ıkirlernize 

ıur5U:.ll.. l-Ierk-.:31n ken<l.ne gure 
bir us.uH.l vardır. Acaba bu hı.ısusta 
Mar•b!t Lee r...rı u.su Ü' nedir, bwıl. og
renmt.'k h;.in \!allaht bir al\m.ı gö.zden 
çık~rırd • 

G.azet.eci n.p<ırtımanının kapwnnaı 

&e!iylk.·. Miitctt1şe donuyor: 
- Kibar fılemindcki wn haberler

den. maNmatınu var mı?. 
- Ne demek iı>liyor:sl.lllua?. 
- Atth\lr Collarsa11 ile :vt · Flo-

rence Gordon bir aya kadar ıUş.anla... 
nıyor!armıış. İl:\ve edeyim ki. bu genç 
adam bu a.:ko::.ım Savoy TiyatroSU!'lda 
birınc:i perde sonunda g._,ründü, ve 
Mis Dorakk'b~~n M•ıtfrtt:ş .ı.darlba Lee' 
ni.n bu J.atj.f nlş.anl.ı:.sı, ikinci perdeden 
sonra. nişanhsın;:ı. bu adamın tiyatroda 
oldujunu telP!onla haber ·erdl. İf;lc 
günün en n1ühlın ha\ adifJ. Akşanı:ar 

hayü olsun dostum! 
Torlronoy gazett"cLnin arkasınCdll 

ü;:nı t;f'ktl 
Şı..p C"! z ıyı ç·c Jk. fakat su ~1a

r~bu Lt>l •elen acaba 0cth1 n hlc hot;.hın
ın ,yor?. 

11 

saa! 2 yı 40 ditk k.l eçtyor. 
_ ~ h~U w·UJ"or m~. 

- Evet Mary, uyuyor 
O halde uyandnnuyal rı_ 

Uyan<lırmıımak lazım. İsmim 
-Ollr .ı rn rı.ı. 

Beki' ecck mJsin". 
B mcm; fakat •"eıt gıdip yntabi-

in. 
- l-tc:yır, h<ıy•r. 
- Korkuyor muı::u.n? 
- Evet Stephan ko11kl.ll·oı-um. 

- Ca.nın1> neden korkuyorswı?. 
- BHmyorum amma korkuyorum. 
- Collar,an bldü. rtaha ne olabilir? 
- Bı.ıruyorum. 

- l\f.~dcm ki o burada. , 
-- ı;\·et aınn1a, korkcyorum. Bbti 

koll1:u! ' ını zan~diyorum. 

- Sf'-~ de g~ ip r;kirler eıkarıyor

ıun, e\• le onrlan seud<'n ve benden 
b;:ı.şk k.nuıe yok Hııdi gin~p yatarsan 
daha iyi erlf'.IS4"l 

Ha.yır, gel Stc>vhan, Ocak başııı
da berober bekliy~iiın. Kapıyı yavaş
ça kapa. 

İht'y.ı bizm~tç· k;ı9ıy1 yav .. şça 
k .r.: J r ve Mary ıle beraoeı- karanlık 
soiadan geçerek mutb~ğa gıdiyor. Ba
sını ullıyarak mırıldanıyor• 

- Barı adını <lğrtns('yclik, Jçımi?. 

rahat ede,.di 
- S• Sh pl\a ge1 , 

1!-tl ' y h zın ,,.ı ~u O'.d Oak Hall 
esr Jndan b şey anhyaınıyor1ar. İlic 

'.lleva~111 Var) 

6 2. ci kanun 1942 
l~.00 Pro~r.>m ve Memleket Saat 

Ayan. 
18.00 M(l:zi.k: Rad;ro Salon Orkeatra.. 

sı. (Violonist Necip Aşkın). 
19.00 Mil>.lk: Fasıl Heyeti, 
19.30 Meml<>ket Saat A;rarı ve AjlWlll 

Haberleri. 
19.45 Serbest ıo DaJuka. 
l9.55 Müzik: Fa.rl He)elJ Progra• 

mının İltiıı.cl Kımu. 
20.15 Radyo Ga2etesi. 
20.45 Mil>lk: Amırtör Saati - Ke

II>OI> SOioiarı. Nurettin Şııal. 

21.00 Ziraat Takvimi. 
21 .10 Müdlı:: Sebastlan Ba<h - 8 ... 

cı Brandenl>urg Kon<;ertosu 
(Pl.) 

aı.30 Konuşma (Türk Hukuk Kuru. 
mu adına). 

21.45 Müzlk: Klasik Tılrk Mllzil!i 
Programı. Şef: Mesut Cemli. 

22.30 Memleket Saat Ayan, Ajıııns 
Haberleri; Ziraat, Esham-Talı· 
vilAt, Kambiyr- "r Sul Dıı. 
sası (Flyat). 

~2.45 ML'zlk: Cazbrmd (Pl.) 
22.55/23.00 Yarınki Program ve Ka· 

panl!J. 

ı----"----·-·---
r ' -C Meraklı şeyler T 

Ma munmu,Kuşru? 
Habeşistanda son yapılaon hare. 

Jd'ıt esnasında balta giTıııerrıı,ş ve 
sıık ağaçlıkh onnanla.rdan birinde 
dünyanın en garip bir ıkWjU bu
lunmu§t.ur: Vücudu tüy yerine 
k.amilen kıllı olan bu u.şun ga. 
gasın<la ,bir kılıç gibi keskin, u. 
zun bir parça bulunm,.ktadır. A. 

yaıkları ikısi uzun diğer ikisi kısa 
olmak ıizere dört tanedir, Çıkar. 
dığı ses aynen bir maymun cıvıl. 
tıs;nı andırmaktadır. Bir maymun 
gibi zıplamakta, ağaçlara tırnııwı.. 
maktadır, Henüz bir isim verile. 
mi;yen bu maymun • kuş Londra 
hayvanat bahçesine götüıiilmüş.. 

f ;;rip bir değişiklik 
Amerıkanın Virginia eyaletın. 

de Richmond adında bir doktorun 
18 yaşında ve çok güzel bir oğlu 
vardır. Bu güzel çocuk, vödet arı. 
yan Hollywood sil'lC'llla adamla. 
rından birisinin hoşuna gitmiş ve 
film çevirmesi için kendisine haf
tada 300 dolar teklif olunmuştur. 
Liıkin genç, güzel delikanlı, Anna.. 
polis'deki Dcniz Akadt·mislııe gir. 
mc~ t51ediğinden bu teklifi red. 
detmiştir. Lakin imülıana hazır. 
Jandığı günlerde, anası babası ço. 
cuklarında garip bir değişikliğin 
başladığını hayretle görmil.jl-erdiT: 
Çoouğun teni siyaha ça.Jar bir ren.. 
ge bürünüyor, dudakları kalınla
şıyor. Dalgalı saçları kıvıreıık olu. 
yor. Birkaç halta içinde be)uz, 
güzel deliknnlı, siyah bir zenci 
kesiliyor . 

Zenciler alınmadığı için çocuk 
Deniz Akademisine girememiş ve 
bu yüzden talihsizlik tekmil aile. 
'e 'Jokunm~tur: Çocuğun hem. 
şiı esi ni§anlısını kaybetmiş ve 
babası da yavaş yava.ş müşterile. 
rini görmez olmuştur. Yap•lan 
tecrübelere ve tedkiklere ragmen, 
bu çocuğun ailesinde bir zencicik 
bulunamamış.tır, 18 yaşında'k.i ço. 
cuğun cildindeki bu ani ve garip 
değişikliğin sebebi tekmil dok. 
torları el'an işgal etmektedir! .• 

----·-· 
Kadıköy İcra J\lemınluğundlU1: 
frkvhinin ~aml Doktoroğluna olan 

borcundan dolay ı·elıiniın paraya çev
rilme~i yc-luyla yapılan takip netice.
sinde satılmasına kou a"· verılen ve 15 
li'"rı kryn1et takdir e<lileu bir adet gri 
renkli deri man'to 9/1/3'1:.! Cuına gü
nü •aat IO don il e kadar Kadıköy 
Koltuk(,"Jla:r p:lzarında birinci e('ık art.. 
tı.rma:n lııtPılmak l'"'Jrc~fylc s1tılacak
tır Tekli edılen bedel kıymetliıin 
yüzde 75 inı bulm:\dığ:t t:ukdlTde 10/1 
/942 Cumartesi günü ayn; saat ve 
mahalde tkinıcl ar ırm:ı ' yapılnıak 
. ~urefy1 € taltpler &rasında en çok art-
tı n-ı ,, i en kıh.u agından is- ı 

ıek:;~erln 6Jtı .günleri rrı tüYYCn ~at
"'rde hş yeı indek n-,errnı .• ı nıür~ 

c ... nUarı ıla.n o!unur 941/698 

Balkan DenizK b ft"k" 
Harbini Nasıl ay 8 •1 • 

Yazan: «AHMI YAGIZ ;'io. 59 __ _, 

Mes'udiye ve Mecidiye kaçıyor, filotil • 
lalar ne yapacaklarını bilmiyorlardı 
Rifat Bey ava·z, ava~ hay<kırnrı. 

ya başladı: 
- Ne hücumu canım .. §U Ana. 

hı.n bellısı vaziyete bir defa bakın .. 
burada hücum olur mu.? Nereye 
ve niçin hücum edilecek? Galıiba 
Amiraıl ana filoyu kurtarmak için 
bizi feda etımiye •karar ~'E'l'di .. 

Sonra ilıive etti: 
- :Pekaliı .. dedikkı« ,ılsun! Fi.. 

lotillaya hücum hazırlıgı emri ve. 
• 1 

ııın. 

Bu emn verilip de hücum ha
zırlığı başlarken artık haa-lrin on 
beıjinci ve ron daıkika lan cereyan 
ediyordu. 

Şim.<l.i Turgut Barbaroswı yerı. 
ne geçmiş, düşman ateşini 1ııendi 
üzerine oelbcderlı: ha.ra:bc haline 
gelen Amiral gemisinin vaziyeti. 
ni biraz kurtaı-mış, hücuma kal. 
kan düşman destroyer fırkasını da 
ıkes!f bir ateşlıı ters yüzüne, gel. 
d:iAi y e dönmlye mecb<uT etmis. 
tir. 

Ric'at emTi ana filoyu çok tuhaf 
bir hareket tarzına uğrattı .. Me. 
su.diye hemen 18 kerte bir dönüşle 
Boı}az istikametine rota çevirerek 
ateş k~-smiş, var h ızile Boğaza doğ. 
ru harekete geçmişti . Vfıs'.f Bey 
işaretle Mi.'Sud!yeye rnrdu 

- Nereye gidiyor~ıın? Filomın 
ric'a~inde >affı harpteki ır~vkiini 
al' 

l''ııkaı Mu udıye bu emTe kulak 
asmadı . Borbarosun zırtl güver. l 
tesinın dPJi , deşik oluşu karşı. 

~ında kcndısinm zırh güvertı:'si 

bulumnad:t;ı.m göreıı Mesudiye 
ilk isabet•e düş.ınan ID'!rrnılerinin 

ta ~'Cnteneye diişecelderiııi hesap.. 
lamı~, böyll• bir öl<lürüciı yara 
aldığı taıkdirde h""len bafacağı. 

nı kcstirert.'k ric'•t eınri üzerine 
on üç. mH sür'ati!(' Boğarım yolu. 
nu tutmuştu .. 

Ric'at çok gayrımunt&za.m ol. 
dıı . adeta bi? panik manzarası al. 
dı. en önde Mesudiye kaçıy<>r, 
onu Mecidiye taki:p ediyur, hucu;. 
ır.a çıkış emrini ala11 destroyer 
filotillalar bulunduğu mevkide kı. 
mıldanışlnrla ş~k;n bir hava ar. 
zedyor, zateıı gayet bozuk sür'at 
8 mili geçm.ıyen fakat imdiki hıı.. 
rap halile l>u kadar '!Ür'at de yap. 
maktan çolc uzak olan BBl'!ıaros 
ve bütün lopları yerinden fırlo. 
mış bulunan Asan Tevfik dii{. 
man donanmasının ateşi altında 
güçlük 11) hareket edebiliyordu .. 
Boğaz methalinde bulunan Os. 

DN111lı filosunun hastane ~ml.ıi 

çokl•. Bogaul""' içeri girml'ştt 
bile 

HüclD'.lla 1talkaook.< sırada Aml. 
ı-al gemisinin· 

- Ric'at! Boğau döniilecek! 
Emrini işaretlennden öğcen<!n 

Osmanlı muhrip filotıllası da ~im
di Boğaza doğru yol vermiş, içcrı 
girmek üzere telişa düşmüştü. 

Barbarosta emir '"' kumandayı 
.ııon dıı<kikalartla bızzat Erkanı. 
harbiye Reh;i Bir,ba<ı Vasıf Be-v . - . 
ele almıştı .. 

Bu müthiş ve \-etin dövüş kar. 
şısında şidd.etli bir krize tutular. 
Aııniral Osman Ramiz Bey çılgıııca 
haı-eketlere başvmunca Amir !in 
ıı:kli nıuvazenes-tnd bır acaiplik 
sezen Erkiınıharbiye Reisi, g,mi 
süvarısi Remıi Beyle görüştü: 

Remzi Bey! 
- Ne var Bcyefenfü? 
- Amiralin vaziyC'liırıi gör\iv1)r .. 

sun uz değil mi? 

- Evet.. strr.di nP. olacak; ne Y"-' 
pacaihz? 

- Yapılaca<k tek 'ey var . hu 
:.ıdarr.ı sü.künete get1rrn~k üz.ert: 
kendi kamarasına !'(Ötürmek vn. 
tağına yatırmak. 

- Gitme-z ve yatnıaz Beyclcr. 
di ruhi bir buhran geçiriyor .. 

Onun !çhı bu tedbire lürum 
go;ıiyorum. 

Siz bilirs..uız amma, isterse. 
niz bir defa deneyelim! 

- Deneyeli...,, ! 
ErkanıhP~bı "' Reisi, Aın• ı , 

kamara~ını işaretle rn ve etti; 
Bcyefen<li <:<;k y~ruldu LlZ 

biraz kamaranıza ~ekil p ;stırnhat 
etseniz çok iyi olacak! .. 

Ramiz Bey, fill<'anlaşara.k deh. 
§etle yuvala_rından J'ır1ıyacak gibı 
olan gözlerini VSs:f Beyin üıeN. 
ne devirdi, haykırdı. 

- Kamaraya mı gi<leyim? K •• 
mara filftn kaldı mı yal'u.. bat•. 
yoruz, ölüyoruz, mahvoluy uz 
iste hay A ilah ·bili bıı huruc .. 
çıkararıların bel.Al". ıı v~ s;n 
bittıkı Mahvolcuk 

Ve .. Amiral çılgın gıbi saçlan, ı 
YQlmıya. haykırm,ya baş! dı. Va 
sı.f Bey Amiralin kolundan tt,ttıı: 

- Haydi yürüyiin gideliır' 
-- Gitmem, gidemem! Burad2n 

bir yere kımıldamam! 
- Olmaz, gideceğiz Beyefencli ı 
- Ben Amiral dcğil miyim? Bu 

donanmaya kumanda etmiyoı mu. 
:yıuın? Gitmem, gidemem diyorum 
size, beni kendi halime tHkedi ı 

(Di'"·Qn >) 

ŞİRKETİ HAYRİYEDEN 
Diğer nakil vasııaıar:uıı.n çok &ekteyoe ugı <ugı ~lı ,;urıl0rde ıayın vı

cularmırza kolaylık olmlı: üz..-e 1atb.lk mevkrmde bulun:ın tarifem1z!n 
Bebek KÖDti> a1'ıu:1 aidio ırelme selerleri gaıı·!Cl("Tlt• de .ıyrıc ıliın olun t' 

PAZARDAN BAŞKA GÜNLER İÇiN 
&be:.tıen Köprüye: 

~ r.avutköyWlcıcn Köprü:;ye: 

Ortaköyden Koprüye: 

Be:ıslllttaşta.ı Köprüye; 

Köprüden Beş~: 

Kopniden Amavuı!<öyüne; 

Ktıı>rilden Beb"!e: 

8.:!l, 8.27, 6.55, 7.53. 8.30, 9.05, 9.15, 
10.15, 10.22. ıo.so. 12.os. 13.35, nso, 
ıs.ı2. 15.2° ı1.o~ l8.~2. 18.25. 19 15. 
19.40, 20.47 

8.05, 1.02. 8, 8.ü3, a.ıo, a.37, 8.45 o 22 
9.37, 102~. ı2.12, 13.42, 15.30. 16.27 
17-10, 18.15, 18.32. 18.42, 19.47. 

G.17, 7.15. 8.10. 8.15, 8.50, 9 ~5. ırı .; 
12.25. 13 55, 18.27. l8A5. 

e.4o, 1.32, 8.22, a.s1, 9.42 ıo.42, 12.J2 
14.02, 17.30, 17.40. IR.45, ,8,J;2. 

f.40, 7.20_ 7.25, 7.35, 8.05, Hl, ıl.05, 11.lO 
13.30, 14.30, 15.40 18.20, 16.55, 17.20 
17.30, 18.15, 18.45, 19.15 19 45, 19.50 
21.10. ~ı 15. 

8.to, 7.35, 7.55. g.3a, ıı, 11.05, 13, 15.40, 
18.:ıo, 1855, 17 ~5. 18.15, 18.45, 19.15 
21 ıo 

6.20. d.40, 7, 7.35, 7 65, 8 llJ, 8.50, !J,2.5, 
9.36, 11, 11.05, 12.30, 13, .ı, 14.45, 15.~0. 
16 20, 18.30 16.55, ı1.1s. ıs.ıs. 18.45 
19.lS, 21.10. 

~.•o, 1, 1.20, 7.35, a.o5. a.4o, 9.35, 1 
il.Ol!, 12.SO, 13.30. ı•. H.45, 16.30, 16~"• 
t7.35. JB.16 1A 4~ 1Q_]~ 'J.15. 

PAZAR GONLERI 
Bebek~n Kaprllye: 

Artı;;. vutköyüı>OOn Köpıil:Je: 

OıQak&>dı!ııı Köpr!lye: 

B~•ktawtan Köpr>•ye: 

Köprüden Beşjktqa: 

Köprüden Ortaköye: 

• 

8.50, 7, 8.02, 10.15, 11.55, 13.30, 13.48. 
16.12, 17.02, 18.12. 18.20, 18.32, 20.47, 

8.57, 12.02, IS.37, 1&.26. 18.27. 

7.(fl, 12.ı~. 13 50. 15.50, 13.40. 

?.17, 8.53, 12.22, 13.57, 15.57. 18.47 

8, 9.30, 11,05, 11.30. 1410. 14.30, 17. 
17.05, 19.05. 19.10, 19.30, 21.10, 21.15. 

8, 9.30, il, 11.05. ı4.IO. 17.05, IU Sil. 
21.10. 

a, 9.10, 9.30, ıı, ıı.os. 12 30, 14. 14 •u 
17.05, 19.30. ~- 10 . 

7.15, 1, 9.30, 9.45, ,G.30, , t.05, 12.30 
14.10, 17.05, 17.25, 19.30, 21.15. 


