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Gazeteye ırönderileıa evrak iade ed ilm•ı. BN SON TILGBAfLABI VE BABERLEBI VEBEN AKŞAM GAZETESi 

HİNDİSTAN'ınHiTLER ve 
isTiKLALi 

1 
Antones-

Singapur- HAYDARPAŞA-ANKARA TREN 

da harp YOLCULUGU 1 SAAT UZATILDI! 

Geçbil;olsaye- ~.o .!"e.!er 
rinde bir karargoruştu ler 

:ı çok şid- Ekspre~ ye Pf?sta 
detlendi' T~enlerının !C!rı_fe-

-·. lerı yarın degışıyor w = 
Hindiıtanın canla mü· 

dafaası için istiklaline 
sahip olması birinci §a.rt
tı . İngiltere bunu son 
dalrikad ı yapmış olmak· 
la beraber yerinde ve 
isabetli bir karar vermiş 

bulunuyor .. 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE - -----------
Japon 'aldırını cephe!>i İngiltere 

Ve Amerduı için en h:ık.iki sailıa
!lllla geldi çath. Bıı <ki saflın da: 

l - Avustralya \"e Yeni Zclô.n_ 
da, 

2 - llindi,l:ın _ C:'n muvasalası 
• e Hindistan • Çin - Rusya • Kaf
kasya emni~ etinden başlıyaırak 
Sudan ·a , .e Libya'y o kadar daya. 
nan bütün bir hattı» müdafaası .. 

Mülakatta; Alman
yanın şark cephe
sine gönderilmek 
Üzere istediği yeni 
Rumen kuvvetleri 
üzerinde durulmuş 

Rumen Genel Kar
mayı; Macar ordu
sunun taptaze dar
m asını protes t o 

m a etti? 
Londra 14 (AA.) - Amı;ter. 

damda ögrenı)diğ ne göre Gene. 

ra~ Autoııcrko, Hitlcrle, Mareşal 
Ke:tel '"' ll!areşa;. Görirg le Al
wanyada Romanyanm şark cep. 
hcs ne göDdennek üzere 'al-cp 

cıtı;:t; yenı Rıımcn ku,vv,tlerı hak 
kırııda giirümn<i1;;l ür. General Aıı. 
1ıoneSko. Alman taleplerini RD.. 

(Oevanll 3 üncü ~hi!ede) 

Uzak Şark Jıarbinc ait resimlerden.: Binua..., ada Japon tayyareıcrının 
şiddetli bombari ınıanına tutulan bir şehre ihraç edilen J apon 

piyad eleri adım ad ını harbederek ilerliyorlar 

Ha 1 k; gündüzleri 
dağlarda, kırlarda 

geçirerek gece ev-
1 erine dönüyor. 
Şehirde normal ha
yat devam ediyor! 

Japonlar kalede 
vallata evini işgal 
ettiler. Slngapar 
radyoıa son neşri-
yatında ne diyor ? 
Londra 14 (A.A.) - Röyterin 

Sinıgapurdaki husuısi muıhnbır:n

den: Oııma saıb:ıJu s:ngaıpurda 
mut.ad haricinde bir ha'Va vardı. 

(Devanu 3 üncü Sahife~) 

-

1 

HİNDİSTAN . 
/ KÖYLÜLERİ 

Gibi haJafl bir ehemmiyeti 
kavraı•ıaktr.<lır. Avı.stralya ve 
Ye.ni Zclc".ııdu'yı J\n1crika ;:inıdi
d_en takviye)c ba~lamı~tır Ame
rikan donawıwı..~ı tla bu ~ulara 
gelmİ<itİr. f114ıillcre ,.c Amerika 
bu kıt'alarda kaldıkça Jap<>nyaya 
kar~ zaınant geUnce taarru.zi ha .. 
rekctc ge~~lıillrler rn Garp Pasi- Alman Propaganda Manş Denizindeki Muhare

Dersler 
• 

Ruıyaya giderek 
Alman!arıa harp 

f ik i Uc, .cen:ıp_ P~·;f'.k'.i ve H int Nazırının bir makalesi 
Okyan us u h•k •m ıycti n ı tmar ele beden Alınacak 
<ılalıjfjrlcr. ı 

Hindistan - Çin • r: .. sy:ı muva_ 
snlasından ba~l ıyan Libya ve S u. 
dan'd:ı bi ten lıat Le Amerika ve 
İngilterenin Aı.ya, Orla Şark, AI. 
r ika ve halta Anupa müdafaası 
ve harbi bakımından üzerinde en 
b_üyiik h:ıyati ehemmiyet -.c titiz
likle duracakları bir bölge ve bat. 
tır. Amerika 'e İngiltere bir yan. 
dan kendi kuvvellerine, lıa7.ırlık
lar'.nın inkişafına da:,anarak :ıa. 
fcrı ka.zanınauın imkan •·e tedbir. 
!erini alırken bir yandan da za
feri k:nanma hususu uda en 11üyük 
payı Çin ve Sovyct ordnlannın 
dayanına,ına ve <>rganlze edil. 
llıesine ayırmışlardır. 

_Birınanya • Çin 'c)ahut Çin
ll ındistan muvasalası kesilince 
Çin tecrit edili r ve ~50 milyonluk 
bu insan kaynağına ~ayanan he. 
sap birdenb ire sıfıra düşer. Yine, 
llindistruı çöziilünce Hindistan • 
Çin muva•alası gibi Hind istan.. 
Efganistan - İran yolları ile Rus 
ll>uvaoalası da kesiln,ek tehlike
sine maruz kalır ve HindisCanı 
Çarçabuk aınıak mnkiinde kala. 
bilecek J aponlar İngiltereyi İran. 
dan, Orta Şark ve Yakın Şarktan 
da çekilmek zorunda bırakırl-ar. 
Buna nıuvazi kuvvetli bir i\lihver 
taarruzu da Mısır iizeı inden İngil. 
l<ıreyi tazyik eder ve binnetke 
İngiltere Hindistandan • Sudan·a 
k.,<lar uzanan müdafaa batbnı 
kaybedince Asya, O•ta ve Yakın 
Şark İmııaratorhığuım, bu arada 
lıusyaya yardım inıkiınıw ve bir 
tümle ile harbin As) a • Avrupa

Afri.ka k~,nunı ka~ heder ve savaş 
20 - 30 . 50 yıllık bir harp şckli ile 
Pasi!ik'e ve Atlantik'e intikal c. 
der, Bunun içindir ki, bir yandan 
Libya cephesinde ve bir yandan 
da Hindistan kapılarında vr Çin 
muvasala hatları üzerinde İngil
lerc biitiin giirli v" ta,katleri ile 
çok sı.kı durmak H tutunmak 
tnC<:buriyctindedir. İngiltercnin 
~lint kapıları1><la tutunnbilnıesi 
lıalısinde Hindistan istiklalinin 
hii~·iik bir ehemmiyeti vardır. Hin. 
di<tan 191! lın rbinde isHkla l va
dini nlnn~ken zafer ikinci hiiyük 
harbin iiçiin<ii yılına kadar bu 
vadi tahakkuk ettirmemişt ir. 

Japonya, kendi adalarından fır
la~· ıp Cenup Asyasıua yayılırken 
bir yandan Ol'du>ıına, donanması. 
na ve harp kabiliyetlerine giivc. 
ni rken bir yandan da •mazlmn ve 
esir milletleri kurtarma, kozuna 
güvenmiştir. Yıllardanberi Uzak 
Şarkta, Cenup Asyasında, Hint 
OkyanuMnıda, Felemenk H indis
tanında ,.e bii tii n adalard a çalı. 
Şan Japon ajanları, yerleşik Ja.. 

(De\3-ru 3 iincil ~e~) 

Beri in 14 (AA.)- B. GöbelF 
bir makale ıınşrederek doğu cep
..lLSindck.ı n ~Ç glJnicrin artık nf. 
heyet buılduğımıı b!:!d'riyor. 

Yaran: !. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri 
Yazısı ikinci sahifemizdedir 

ZİRAl\ T SEFERBERLİGİ 
= -

Vilayete Mühim Bir 
Tamim Gönderildi 

RUSYADA 
Seferberlik 

16- 25arasındaki er
kekler ve 45 yaşına 
kadar kadınlar sefer-

1 e!:~! 141~t!~oı~:m~ı • 
Sablıa Hincı Köylü Birliği icra 

j J'\..umitesı, Hfınc!istan köylillerin:n, 
, f\l~i.zmin kat'i surette ortadan 
ı Jı;;z.ld]rılması için ntt?rham~oc 

rruh rebe yapılrrıB5ı me.ksndi!c1 

1 

HLZ1&YB, Çin ve Cllğer kuvvetlerin 
y<Jnmda. mevki almnsm1 tstiycn 

l biı· takrir BUretini kJ.bul ve tas- ,: 
vip etıni-·ti:r. : ı 

..........._ - --

İstanbula muhtelif yerlerden bol I 
patates, mısır tohumu geliyor 

ber edildi! 
Moolrova 14 (A.A.)- Neşred:i. 

len bir kararnaımc 16 yaşından 
25 ya~ına kadar erkıokler!e 16 ya. 
şıooan 45 yaışına kadar kadınları 
seferber etmektedir. Bıı tt!dlb.r 
yaln'z ş<'hirler halkına ımahsus. 

tur Bu suretl-e toplananlar si. 
liılıla·rtna enıd.üstr:~inıde çalıışit. 

rılacaklardır. 

Birmanya ya 
taze Çin kuv· 
vetleri geldi 
Rangon, 14 (A.A.) - Binnan. 

ya - Siyanı bududundnki Röyterin 
hususi muhabirinden: 

Ankara 14 (Tclt,forJla). Ziraat 
Vekaleti ~~t-lh:;al işieri lıaklkında 
vilav<'tlerc bir tam'm gördemıı'ı'jo 
tir. 

Bu tamime göre i,;!'hsalıi en a. 
§ağ• iloi ımisliıw çıkamnak iç.n 

Libyada harp 
va z iyeti 
Kahire, 14 (A.A.) - Libyada 

vaziyet değişmemiştir. Yalmz kc.. 
şif kolları faaliyeti o:muştur. Fa
kat İngiliz tayyareleri hücumdan 
geri kalınıynrak diişnıan geı- ileri. 

ni, topluluklarını ve m uvasala yol. 
larmı bombafaııu~ar ve Trablus
garp üzerinde sık .ık görünmüş. 
!erdir. 

ı bütün vı·lay~;elı.ıin patates, =ır, 
darı gibi tohtmtluk ihtiyac> tem.n 
edlımektedir. Mısır tohumlukla. 
rı Toprak Mahsu!loerı Ofisi tara. 
ıfından vı;rilecekL.r. 

(Devamı 3 ilııcil sahiılede) 

Bu sabahki 
Rus tebliğ i 
Mo.skova 14 lAA.J - Sovyct 

lebHği: 13 şubatla kıt'alanmıız 
savaşlar yaparak i~rlemi:Ye de
vı>m t,'m:şkırlir. Bazı bölgelc>ı de 
diiışmanın yaptığı kan;ılık lıü. 
cumian püskürlü~müştür . Dil~
man ağır kaytplara u:ğramıştır. 
12 ışubatta 16 Alman tayyaresı 

(Devamı 3 iificü Sab.iftlde) 

YI LIN EN 
. "\ 

GARiP R OMANl l •• 
Birçok gazetf'ler, başlı) a caklan yeni bir romanı ilan eder. 

ken, o e~er için şöyle derler: 

Yılın en güzel, en nefis romanı! . 

Biz de şimdi yeni ba.,lıya cağıınız bir roman 
yorıa: 

Yılın en garip, en merak lı romanı!. 

Evet. .. P ek yalanda neşri ne başlıyacağınuz: 

için şöyle di. 

KOVUK PALASIN 
ES RARI ! §= ~-

Kom am yılın en garip, en tu haf, en acaiıı eseridir. Tabii .. bun u 
okurken anlıyacnk ve okudukça hayretten hayrete dü~r.eksiniz. 

Ya'lılerınıu \ e romanlarının orij i.nalliği ile n1cş-hu.r ola n 
güzid mizah ıistadlarııın7dan OSMAN CEMAL KAYGILI'nıu 
g37.< hımiz için hazırl a mış olduğu bu eser sizi başuıdan 50nuna 
kadar mer&k ve heyecanla süriikliyecek, tatlı lıi r zr.vlde sa
racaktır. 

Pazartesi Günü Başlıyoruz 

Birmanya'ya büyiik miktarda 
gelen bze Çin kuvvet leri Çang. 

(Devamı 3 üncü Sahi!ede) 

-----

Dokumacılar, çorap-
1 cı la r cemiyeti kong 
resi bu sabah yapıld ı 

İstanbul yazmacı/arı bir koo
p erat if teşkil e d iyorla r 

Şekerçilerin bu s abahki kongresinde 
ek seriyet temin edilemedi 

KISACA 

·ömür o!mazsa im 
neyı satacak?. 

AsHn Uıi: c:maden kômü.rü s..ı.tış' 
acrbe ·t bırtikılma~tdır> diyerek iltı.ve 
ed'.lor: c-Eti Bankm uzertnc a1dığ1 kö· 
mi.JJ.· ıailşı inhisarı hendı:;lne menlaa.t 
verınl'dıği &ibi halkı da. ıneım; un ct
ınemışLİ'r. İki taraf ıçin ıarurll olan 
bu usule artıık bir nihn.yct vr ır-ek 15.· 
zrıudır.> 

Bizi.rr_ maıhutla h.>nuşuyorduk da: 
- /ı..srmı ünırfund.? ilk dC'!a bu de

rce 'ıiddetli gÖTdU..rn. Gallba, mat.ba-
aıdJ ki.>n1 kalmadı • 

Diyerek de\·am eıti: 
- O bizim iki oydır çektiğimizi ga

llh1 ye<ıl tadıyor. Fakat, kömü.T ol.
maz.sa kim neyi snt.acak?. Kömür bol· 
la~ln.cll :k.san kimin sattığınlf:ı ve ne
red.C'n aldığınm farkı.na bUe vau-ma2. 
Ka,bahat satış ŞC"k.linde değil, sctılacak 
ın;;ı;ddt:nin dnrlığında: 

A. ŞLKİB 

ı;;ehrimiz Dokumncılar, Çorap. 
çılar '"' Yazmacılar Cemiyetleri
nin yıllık kcngreleri bu sabah sa. 
at 11 de Türbedeki Lsnaf Cemi. 
yetleri merkezinde yRpılmıştır. 

Tuplantıyı B Yahya Yılmaz aç
nu~ ve idare hcy'eti hesap rapor. 
!arı okunarak müzakere yapdnuş. 

tır. (Devamı 3 üncü SalıJ!ede) 

~iM F 1 L 1p1 N il. !' 

· Adaların da 11 

CASUSLAR 
DÜELLOSU 

H agdarpaşa-Eskişehir ara· 
sında haf tada Üç gün müs
takil seferler ihdas edildi 

Ekspres 
saat 

10,25 

her akşam Haydarpaşadan 
18 de, Toros treni saat 

yerine 8,30 da kalkacak 
B"zı tckırlk sebeplerle Hayda~:ı.

Alıkara il:en yolr.u!uğu urıatılmışlır. 

Ya.•mtlan itibaırcn bu n.ünasebetle 1\11 
yeni 1"rlle ta'lbllı: olunacaktı.-: 

Her akşam 19 da kalkac tren buıır
dan $OnTr. Haydaıı:>asadan 18 de hare
ket cdE'cek ve ertesi !abah 9.4<: ta An
kar~ya \·a.raca«.tr. Pazartesf1 Curnaı 
gü~I r: o<ıba1ı 8.30 dJ llaydarpaşadan 

kalkacak. tren 23.35 te Aııkar~a vara
cak ve P~ancsJ, Sa~ , Perşembe ""C 

Cur.- ·trsi günleri H.30 <'a tatırik olu
naclk blT tren de er!P-51 sabab 8.55 te 
Anka.rr.y2 va.~~mı.ş bu1unaca:ıctıT. Faz.-
1aı o!aırc.Ct Pazaı-tesfı, Çarşrunba, Cuma 
ve l-·azaı· giln.lerl 11,15 tc Haydarpo.,a
dau E kh e-hlrc bil" trro ta.brik o.lurıa
caı1ır. Bunun Esk?~-cblı-e muvasalat 
santi 21.48 din". Gcııe Pa:r.artesi, Çar
şaırıt-a, cuma ve Pazar glnlel'i 19.30 
da H;ıydarpaşedan k.alk<ıcak bir sonun
cu trr.n erte<! ı:iln IJ.50 de An!<ar.ıya 
vaıır.ış bulUı11a.ca .... ~ır. 

ANKARADAN •• 

Anlıaradan hergiln 19 da kalkan tren 
(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Veki-i
t Münakale 

linin Beyanatı 

Nakliyat iki 
Misli arttı! 

Ankara, 14 (Telefonla) -
Münakalat Vekili Amiral 
Fahri Engin miiııakale i ~leri 

hak.kında beyan atta bululUl. 
r ak ezciimle demiş tir ki; 

15 Şubattan it;baren bthi.k 
edilecek yeni uen tarifelerin
de hallan her ıürlii ihtiya~

lan nazarı i tibara alıruruş ve 
t ren gecikmelerini önleyici 

(Devamı 3 üncü Sahifedo J 

' 

-------
-

Milli Şef 
--

Fidelio Operasının 
temsil inde hazır 

bulundular 
Ankara 14 (Telefon!!;)- Milli 

Şef :ismet İnôrrü; refikalarile ge. 
ce Halkevini şereflendirerek Dev. 

let Konservatuarı talebeleri ta. 
rafından büyük bir mııva-ffaki.. 
~tle toın6H olunan Fideli<> ope. 
rasmı scyrel'rn'şlerdir 

B. M. Medisi Reisi Albdül!ha. 
lik Renda, BaŞ"Veloil Dl'. Refik 

Say~lam, Maarif Vekili B. Hasan 

Ali Yücel! de remsilde hazır bu.. 
lumnul:şaroır. 

-

Hava Kurumunun 
inci yıld önümü 

18 

Bu pazarte•; giimi Bava Kuru. 
m unun kuruluşunun on sekizinci 
yıldöniimüne tesadi;f ebnektedir. 
Bu mutlu giin tes'id edilecektir. 

Ekalliyet okulu 
Muallimleri 

zam Maaşlara 
yapılması alak a
darlara bildiri 1 d • 

Ecnebi ve ekafüyet cJrnllttrını. 
da çalı.şan türkçe ve kültür det<. 
!eri öğretımenkrinin he r ders ı;;ı . 

ati başı.na aldıkları ücret miktau 
Jwnunla evvelden c bjek:tif bir 
surette tayin edilmöş olduğundan 
memur ve müstahdemlere veri. 
lecek fevkalade zamlar hal<kın. 
daki 4178 sayıl kanunun 6 mc> 
maddesi !hü;J.;münc u) u larak buı 
Oğretnıenlercn ay1ık ücretterıne 
okul idare.leıi tarafından zam 
yaıpilinasu a'liıkadarlara biJlcl:ıt l. 
miştir. 

Pınar vapurunın 
enkazı çıkarıhyor 
Saraybıırnu ile Ü~küdar arasm. 

da batn11ş oJan •Pın ar• \:aınıru
nuu enk.azının ·ve zincirlerinin 
çıkarılması için mahallinde çalı,. 
malara başlanılmı~tır. 

Un Tevziatı i çin 
Gün Emir Veriliy or -Kese kağıdını kendi götürmek 
şartile istiyenler haftada bir 

gün ekmek yerine un alabilecek 
Vali Muavininin 
Halkııınırzm un htiyacını kar. 

şılamaik ü:zere istiyenlere hafta. 
da bir gün ekmek karlı mukabi. 
hnde u.n verilee€ğlnd yazmı.ştık. 

Bu hll'SU.Sta Ankaradan emir 
ge!miştir. Vall Muavini Ahmet 
Kı.nık bu sabah kendisile görfu;en 
bir ınuiıarririmize bugiin Vali 
ve İaşe Müdürü ile bu ·i•in tet. 
kik olunacağını ve biıl.ahare d e 

is:iYeıılrre haftada bir gün ek.. 
mek yerine un tevı.iatı için emir 
verileceğini söyl.emişt!T, 

750 gramlık elomedı: karneleri 

bu sabahki izahatı 
mu..\,;abi'"ndo beş yü "tu r<-m 
un, yarım ekmek karneleri yeri
ne yiı seksen yedi ~nı. 
çoouk ekımeık ka:rneleri mn'c .. bi. 
!inde de yüz olw: ikı buçul< ram 
un alınabilecekmr. 

Kağıt fiatilarının yiıksckt:;: 
.gözöni.inde tutu larak un almak 
ist.yenk!r kese kağıdını kendılr

ri götiirecekler, fmncıfar kese 
kağıdı vermeğe mcebur tu. u•m _ 

yacaklardır. Un tevziatın " h('r 
·hafta pazartesi ı;ünleri yapıll'.llaSI 
çok muhtemeldir. 
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HALK FiLOZOFU 

VAZİFE SAATİ 

ll11kevleri, bugünkil variyel 
karşısında, bütün n;:ırlığını, iç.. 
tinıai yardnn kolu ver.mi'!. 
Laliyctini bu sahada t~ksif et
miş birer iktısadi halk JDÜ"5SC. 

sesi oJmak utırarı.uda.dır. 
Artı.k, bir D:ılkc•·inin sonıe. 

reli mesai~i, h: .ı.~-~ müsaha· 
.kası açmak, göster:ı koh•na bil. 
ınem ha.n.gi piyesi temsil ettir. 
mek, edebiyat g cesi tertip et. 
mek, mandolin konseri ve.rdfr. 
' ıek, konfer:.nsçıya Eflatımwı 
felsefs · ni ıuılatlırın• kla <ılçüle.. 
mc7 .. 

B :;iıın, llnlkeder'.nden i ti
ınli yardım sahn•ında gen~ bir 
faaliyet, m alli tcsk'l;A 1 tL 

yoruz. Her il lke' i biln l ir 
ki halk, 1 içb 'r ın nan, 
e\ in!n del'letin hL~iin,k 
dar muhtaç olnınr.u•tır. 

1{.\\Aı'İN 

E!'CÜMENİ 

Geçenlerık ı::netclerde okumut
tuın: Kaloriferli upartunanl&un 
ne dereee ı ınaca !arı n,.,,,eLcsi, 
Şehir .. lecli in n ka' ... nın encü· 
menine havale ed · ınııştı. Birçok 
kelimeleri, yabancı added<>rek 
tiırkrelcştirıyoruz da, şu •U\"a. 
nin• kelimesini ncdcn wııılll) o. 
ruz!. 

;imdi, Belediye l\frcl' inde, bir 
de d"l encüm ni kun p bu gibi 
ıstılahları tedkik e!lirıru:li. 

BİZİ."1 Ş.EUİR 

l\IECLISINDE 

Ben, yubnd.aık.i f.ıkrayı ,...ar• 
ken, bir arkad:lŞlDl Ş<i)le d..di: 

- Şehir Meclisi gençleşti. Öyle 
yeni azalar ur ki, uki lisan ile 
yaulmış bazı mazbatıılardoıki ke. 
Jimeleri, değru eıwy.....,,orlar. 

Bir gün, Meclise öyle iza gelecek 
ki, kavanİll - demek, di7e, reise 
soracaklar .• 

\"İ)ZDE EUJ 

ZAMMOLUNCA 

Beledi7emi&, iç.kili Jelaatalarda 
tabldot ücretierine )Üzde elli nis. 
betinde zam 78Ptbnasmı kararlaş· 
tırdı. Gıda maddelerinin mühim 
bir kısmının yüzde elli Jl'İ5betinde 
pahalandığı muhakkak. Hatta, ha. 
zıları, daha çok yükseldi. Fakat, 
!oka ıta sahipleri, lıu za.mlarl.a ik. 
tifa etseler ele, a)'rw:a hususi zam· 
lar yapmasalar" bu ciheti temin 
için de sıkı kontrol d um etmeli 

AHMET RAUF 

Tırhan vapurunun getireceği 
mallar 

~ havzasından lstaınbula göıı.. 
derıhncl< ilı.rere füühim m !<tarda 
tü iin ve diğer maTuının İzm. r<le 
ib<ekkrJğ1 Devltct ~Z)u!ıarına 
bi.kllı"Bm ştir. 

Bunun üzcııine •Tırlıa.n• va.pu. 
runun gönde<"lcrek bu malları 
aimaısı karaı:'laştınlınıştı.r. 
Jleklıyaıı. mallar oncyaı geliş 

6ıraıs:!le vaıı>ura a iınarak buraya 
ftBklıoılunıııeal<lardır. 

REŞAT FEYZi 

,r 'Derşeydm evvel yapılacak 
şey de, komiteler, eııcümeıı.ler 
ııeçmek değil, sür'atle tli>tice 
vereeek tedbirler almak, mü&
bet iş yapmaktır. 
İstanbulun bir iki Halkevi, 

kendi mmtakasmda mwıvenete 
muhtaç ve kalabalık ailelere 
türlü şekil ve vasıtalarla yar • 
duna başlaımştır. Bütün Halk. 
evleri, bu sahada derhal fıoalı
yete geçmelidir. 

İtini etmek acı ohır ki, ek. 
seri Halkc,Jeriıni1in diine ka. 
d r en ez randımtl'll veren ,u. 
be i içtimai ·ardım kolu idi. 
Bugün, maz.idclci. rıındtmansız.. 
lığı telafi etmek l•r atı zuhu r 
etnı~tir. 

Bütün Ilalke,·leri, Kendi mm. 
takalarında, ıztırabı olan ,·a
tandaşın ı(oğsünc ha. nı daya. 
malıdır. 

Ote ler umumi 
bir ko tr } .. 
en geçirilecek 
Ahşap binal<ırın otel 
yapı 1 ma sı ıne mnu. 
tekmil odalar mu
şamba döşeli olacak r 

0:.Cl!er haklrıoda Şehır Meclisi 
tarafmdruı kabul olunan on lı.ü.. 
kürnler a · · kadar!arıt tetılığ o uıı.. 
muştur. Buna nazaran ııhşap b. 
na -.ı.r otel olarak kullanı ıya. 

cakto.r. Bu l:lmala~ td..-:n 1 kı
snnlarmı:n zoıThnlcri rnem r, f:a ... 
~a -, n:ıozay · \'eya k rocuınoo 

# ~ı,; r. Yaıtaik odafan.. 
aıın. 'stirıthat ~·erler ıwı zeım ıı.. 
ıer· ise parke veya m :ha d .. 
ş~.i olacaktır. Her odada 1 r ter. 
momc 1 r<' ba: urıacnktı.r, l\Eı.;tıilı. 
de-min.i çağırmak :çin lıer ariada 
bir zil buiumna.;ı da mecl-uridir. 
Her katta en az cm y:.tı>ğ~ b r ta. 
ne .sabe+ etmek üz>re h ıa oh. 
roxı, yatak'ların yün. ı:-acı uk ye,. 
fa b:'ı:!an yapılma~•. yüz ilı3'Vhı.. 
•~r~. mı;hakkak beyaz obnası 
'V<> er otelde yangın söndürme 
lı'!'!b'a'mın bulunması da mccbıı
r:dıir. Tekmil otellerde bunlara ve 
d.ğer hükıümrere ri&yet et.mele. 
ti, fevkaliıde temiz tı:'u'ıroolan 
için bell'diyoe doktorları ve me.. 
murlan tarafından umumi kant.. 
rollf"r y.ap~la-c:ı. tır. 

Zi.rııst Ve!dleti, koylild<>n, k.losu on 
ÜÇ kur 3 dOltll.IZ f>tl top!JıYarıık, mut
Jıi3 b ıtçl* ,.,,~ .! ile karşı k1cşıya 
bulunan Yı.manistJ-rı;ı yıyecck gônde
tt('ek. 

Durr:-1..z et , bıılm memlekette gtda 
dd deo klir. F. kat, bu madt!eoi.n 

ı;ok r2ğbetw , .• p· halı o>:luıl:u mem
leketler. hemen bu.u.n A•Tllp• dJyor
land>r. 

An•doluda., Trakyada çok dre .uz 
\'ardır. Fakat. bunlar sistemli l>.r şe-. 
ki'de avı&nmaz. Halbuki, doınuz av
cılığı rnemıeJceUmiZde pek aıa bir çok 
ekonomi mıPY'ZUU olabilir ve hele bir 
çok memleketler ııda maddeslııe :OıAt
taç olduğu bu de-nro.., mühim bir 
ihr..1ç ınadde i. tevkıl edeı. 

Domuıl.lrı. parnya tahvil etmenin 
yoi.ur:.ıı bulalım. 

BURHAN CEVAT 

Edebi Roman: 33 

Seni Unutmadı n) 
R Ş T FEYZi 

N ın ın d ... : 
_ Ot ... Bil, olımsa. Sen çitme-

Nevm hay rdı: 

se yanız. N v in..ı 
.m b r EYl"~ 

\'Wffi:ıık için 

- Sonra, be ne olur?. 

lun;Qn, diye •öyleınek 11< • :m. 
ÜzU ı.:ı lı...'1 ve ız:r1p ç k~~.. D...mu 
i e h ç istemem .. 

Bır.ı ... dı.J ıu. U \·e etti; 
- llll.ydı._ Nevin .•• Orouaır... Ben 

gkl.iyuTam, canım ... 

G<>r.< k :n. yat'ılı karyo rl n fır. 
lad:. Süav nin boynuna saru;!.l'ai.:. yal
vaNl•. 

- S vi, beni kurtar, arttk .• BC'lli 

.l!Cn ku La;c ın .. Onı:.t:m bu h ş-at
t n . rıırasına mağrur, seve:t n:ı maı 

b :ı biç bı.r şey ve'"miyen bu rnilte
ah':ı t e!endı<! brkbn, artık.. Beni 
a·, gOtür .. N .eye istersen giderim .• 
Sı.wv. ebz1crlmi dinlemiyor ~ · llt?. 
Deni deh z&:ml<.1me., Çocuık1 hiç de

ğllun.. Sarhoş, 'ıayrr... o halde?, 
Dinle teni Sü&vl ... Dalına, her lın se
nd.n yanında olm:ılt ihti.Ya<=ndayırn .. 
Sen; ç<>k aev>yoruın, Suavi .. Bekledi. 
ğlnden, :zanoefıtltinden, g~rd ğürıden 

Şabat yı eden 
çok ıev ltl"'l. 

Işıktan tmıaoru! etmelcliğ:ıru.: JJ.. 
nm geldlğ; şu sırada, dWı oiqazıı. &ö
züm takvim yaprağı Uı.erind.e dolaştL 
Siz de fa.ıiandaauuz la, lld ay evvele 
nazaran, gü.ndlıl..:CT epeyice uzaJnl§, 

gec .. ıer kısalımya ba~lamıştır. Şimdı, 
yokucı ~ğı &lıd.iyıJrıız. Bu !niş, berum 
pek ho~uma gider. Buti.l.11 aı~ıer gibı., 
sl>r •ti iaı!ıı<lır. H".·gUn, ı:ı.o:ıdil2ler bir 
parça datıa LR.L(Yor. 

El<'krt.1< ya.tan evler elektr.l:oten, 
pet~-oı ya.kan evleor petrolden. havaga
zı yak.an evler gazd""n t.a.saTI.ı! OOı:yor
lar. licle, b::.r de N.s3nı.n o.rtasm.ı bul
duk mu, ondan SCE.ıra, de~eym, key
tim.lze, 

Şııba1 ayı, muh'eılf bakımlardan, 
s ı:ıp tı.Jt.1.ır. Evve a gmıdLWer uı:zar, 
bu uu.ına, sil.! at p da eder, Soura, 
ş · <..n a gı ıc. ı;e, ~ıın ;ç..ne, 
i>alıarı. dojiı.u y · , yon» hissi ııcJir. 
Çunkl., .Iı.ı rt, lH.ıd.0. z g bı._ hı. vım 
tasn.ıf~e göre, b r ayı.dı:r. ~ub ı da 
çık2 .k • , k · ve ao ı< o .rak bir 
Mtrt blır. lllil' ay da nas~ o;sa ge
ter. 
Şub • n fazileUe: ~den bin de, kısa 

si.ı:ınesl, ı;ab.ık ay başını gclırmesl
dır. l ız m gıbi ayJ:k ı yıllzk.lı i!J53ll..;a
nn. n ... z rında, ay l:"'ş ::-ınıı:ı n.e buyWC 
eılı<'mo l'<ti 'arıtır. Gozüıııüı ıry ba
l U;r. \.e T ' :-h .. t.r ki, çok şü.
ku.r d" ;yada, ha.lika bç biır şeyde gG. 
zUmu; yı>k:tW'. 

Biı.::sıniz ki, Subat dört senede bir 
29 giııı çeker. o:ğer yıllar, hep kısacık 
ve uı C1k 28 güıı:.lar. Belki tıııtııra.n12.
da.n ı;ık ı.ştır, derhal haber vereyim 
k~ bu sene de :;,iuo•t 28 çel<eccktır. 
Yanı, .şunw şurasında ne kaldı? .. 

Gölu:ııilzü açıp ta~yınıc1J'"& kadar, 
yıen. 2y ba,ım.ı bulara ız. Bır kere 
M...t, dedi mi, siz. sai, bendeniz se la
ınet! Artıık, k.oı•k.u y •ki.Ur. Yıne ~ 
takv'mlc.!e ıı:~. l'oI ·!1. ıçı.ı.de, cemre
lerın d~esı sur'.ı !c b:.r b1r:ni kova
lar v.ıe taınamlaru-::-. 

Ben sıze l\Ia:rtı, l ·ısanı tatlı ta1llı 

an!.a ıyorLll'll. Fakat, gclgeleHm sıya
scı muhurirler ·x.yle deın.yortar. 
Onia.rır, kehanetine r.ıaz.araıı, bir kere 
Nıısan dodı m.1., he.t.e, N n.:ı on b<:ii
nt bu dı. mu, l .J da loyamet:er 
k pac t: .r. Yen. L. rt.0" o· cak;. 
yc~ıı ctpl1c1cr açı 1 c..;ıc: Butun kış :h&
ZLT~ otdu...ar li1J.b.l.r c~ ·n n U::e
rıne \ar k V\ :yıe s3ldı.rac ktır. Ve 
bün.-1 bu bo:lu.r -.e )az, nıO-~· bir 
boı;u l~a devrı ola.ta<, so:\bah~.rda c.La, 
ne olaa:ksa. olıacaK, i5in nel!cesl alı
nac.aı...-til'. 

Bunları pek düşün.,,.,yin. Mirle. Bu 
ıı\b. 1.'ı:Jara alı,tıit. Kaç yıl var ki, 
siyasi reuharnrler boywıa: c.Bu ba· 
har uıuLhlı k•y!.nıt"tler kopacak..> 
dborlar 

Gül mevslmı &nıullah. h.a7ırlı geUT. 
R. SARTT 

Kendi ekmek kartla
rını 7 şer buçuk kuru
şa satan biri tutuldu 

İzın;rde GaZ:ler caddeıı"nrle 12 
nwnaralı haned~ o:ur~" Hü.se. 
yın oğıu Hasan '-"""ıdi a..l(s;.ne aıi't 
olan ekmek kamıeltr~rJıd1.:n t

4 
-· 

n.tn birer gunlük kupc.ıl~rım 

be:şka b!ris ne beher kupon ı~ 
yedi buçuk kuruoş karla s:ıtarl.ıcn 
yaka!arzmştır. Bu l:art'. . Mini 
Koru. ıa Kamunuma göre bır suç 
teşkil f'!~ ·nam ad!i)~-c verul. 
ınşilri. 

Feci bir k-za 1 
G çen gun otak<; !ar u.,lia fabrkcs 
civannda foci bir kaza domuş•ur. 
1226 r.ı>marah kam.> n fabr:ka ö. 
nünJe siır'atle g:dcrkcn bLrden. 
bıre <fren yapm16 ve bu sırada 
kam.rnnun i.ııer rxie buluntn 18 
yaslarında ameleden Recep ye. 
rinden {ır!amış ve kı:ırrJOnun te. 
k-.erleklcri altına dUşıni.L~tür. K3'l' 
yon frtni. yaptık'.an sonra tekrar 
)-Oluna devam ettiğinden zavallı 
Recep tckcrlC'klcr arasında par. 
çalarımıştır. Şv'.()r ) akalanın eş 
ve tahkikata ba-;lanm>Şlır. 

b, r. b Ilr m•·n?.. Ah, bunu sana 
alt!a!.mam ki... Ne yazık.. ÇilnJ<il. 
e 1tM<.sln .• B r ık.adını en az tanıyan 
seven etk ktir. 

* O gfrn., Nevin, l-ıı.yahnın biitı..n Ur 
tn- plarmı Sil.av ye r.nı.aımıştL Suıı .. 
diıl'cdek. kı;,,kü, bir z.ndsna benııet
mıı;\I: 

- Ah bu zlndaıı. .. Diye, içırti çe
kiyorôu. 

S avi, Nevıol d1kka\1e dinlcm!ş, 
'UZ\l'n uzun <! ünm · ;\il. Kendi kon.. 

d:!'tlL~, n.e gaırip ev .. Ne b.ç:m aUe .. Ne 
t h f koc .. Ne muztarlp k dm. cllşe 
süylcn ' •1. 

NLJri Yılmaztn en şayanı dikkat ta
r 1!.. Su.."!'V·dcn b •k·ı Llr ik·.nc· avu
katla da 4i olnıast iı.Jı. BOJ e blr h!ı.

diseyı. Nııri Ytlrn1ı1 Süa\: ·ye hıç aç

m.')ffi !ı. Fırkat, NevinLn biidUtleri ve 
an'attık~arı ile, Si vinın bi ~ i ve 

un~rılerı birle,tl .. ıJ'nce. cırlaya, Nu-
rin n h 7 1 hu t .~ı rin! t -k.p cdelltı 
lkinel bır nvu :at çıl:;yordu. 

İrlA!, Nevıne uzm uzun, Nu!'i Yı.1-
mazın e k1 karısından bahsetm:ş, bi.r 
tabanck h.M esine de temas e tı. 

Fakat, lşln bu tanClaT!na ait ıaı.itMı, 
vln. 

Manş Denizindeki 
beden Alınacak 

Muhare
Dersler 

Yazan: i. S. Eski Bükrcş Ateşemilitcri) 
il Şubat perşembe günü .l'tlanı 

denİ2inde Douvre aç.ıklnnııııla İn. 
gilizlerfo Alınanlar arasında bir 
deniz • hava muharebesi oınru,_ 
tur İngH.i:z Aınlrallik dairesioiiı 
bildirdiğne gi>re, Alınanların Prens' 
Engene, Şeharnhorst l"e Gneise. 
nau oolartndaki üç harp gemisi 
Calais boj::azını geçerken görüL 
mr~, fn!rlliz dt"niz t.uvveilerin.in 
muhripleri, torpid<ılı>rı, ha\'11 bir
likleri ve nğır kıyı bataryalarile 
bu üç harp gemisine truırruz ediL 
miştir. 

Fırtınalı b'r den.izde ve fena gö. 
rüş şartlan i.;inde 4 • 5 saat kadar 
süren bu deniz tnnharebe inde, 
Almanlar 18 ve fn~ilizler •J• fuy. 
vare kn betm' lerdir. İnoıi izler, 
hedefe en az bir torpil isz!ıet et. 
tiğini saııı)orlar. Tanareler son 
dofa üç Almon harp gemisini, 
Hrligoland'a doğru ayrı ayn sey· 

re deTam ederken görmü•lerdir. 
Alnıaıllar, h bin başından!lıeri 

bu üç değerli gemivi esirgi) erek 
kullan.drlar. Bu gemiler ırzun za. 
)ilandan beri, }"'ran!lôanın şimal -ha. 
tı sahilinde nrest limhnında bulu. 
nu)orc\u. İngilizler, bu gemileri 
l>atrrmak için. birrok hava hii.. 
cumları yaptılarsa da muvaffak 
olamadılar, Gemilerin Brest'ten 
ayrılarak do./{uya doğru seyredt!r. 

ken Doııvre açıklarında görülnı<>· 
si, İ <:ilizler için giizel bir {ırsat 
idi. Fal<at grlrn habrrden ıınlıyo.. 
mz ki İn.gi.lizler bu üc değerli avı 
kaçınn .. lar, birisini olsun batıra. 
m3m1~Jardı.r. 

termektediT. ~ler y alnu 
muhriplerle, torpidolnrla ve tay. 
yarelerle hücum etmişlerdir; bUll. 
dan, Manş sularında fngiLizlcrin 
d•ha büyiik harp ı:enıJJeri olma. 
dığı anlaşılıJor. Eğe.,. üç Alınan 
harp gemisile dövüşecek kııdreHe 
bir iki harp gemisi bulunsaydı, 
belki de muharebe İngili:ıılerin le. 
hine IM'tit'elenit'di. 

Heli"oland üs<i.ine riden üç Al. 
man harp g~n' 'nin yakında !';i. 
mal denizinde ve '>l\'eç sahille
rinde yeni hareketlerde bulun.. 
malan nluhfcmrldir. Brest Fına. 
n1ndnn evrılmrtlnl"t Jıiiv1e tersir 
edile 'lir, Bo iti arla İn"· izlcT bu 
üç Alman g mi. ini rldcn bçır
makla •e H~llı<olanri'a doğru , ol 
almnlarına se ·irci ka'nt:ı ·la nok.. 
san ve talı bir iş yapmış olu.. 
yorlar. 

Uzıı.k Sar tnki .Tapon d 0 , iz fa. 
arnnları da gö,tcım'<t' ki, d • 
niz kuvveti ri. lıO\·n hir1""1 rile 
iyi tak\"İ:\<" e•1 :ı ·1 ı,.ri 7..aman mu. 
vaffakiv lli hare1-ctlcrde bırlnna· 
bilirler. Malrtyn Ş3'l . ..,~,:ıı~rin. 
de İngili-zl-cTin i i hiiyiik harp ge. 
misini kaJ l:ıctmefo i. Jnpcn tny
~·ercleTilc flövii~cck tav-yarc-ler 
bulundurmadıkları için ba larına 
geldi. 

!lfnha-rehe 4 • 5 snn! kadar sür. 
diiğii haldr, ıir h~rp gemi. ir.e an· 
•ı>k bir tek tol'Jlilin i~ahct ettiril. 
m<'<i veYR taHnre b'>mbolari!e hlr 
''Unts :s-· ıl manıası, ~·alntT. d<"ni.. 
zin fırbnalı •Aırşmı:ı \ e hava gö· 
rüş şartlanuın fena hu1unust:na 
atfrdill'mrz. Fırtın:ılı deniz. fena 
göri.i~ şartl'"'n, mllharip denizci 
~in hali tah ı snvı!JT. 

Hulasa, İngilizler bıi~·iik bir fır. 

"Üç Al.ınan harp gemisi, havanın 
sisli \'e denizin lır1Jna1ı olumn
dan fn ·dalaomıs \"~ ~üphesiz üs. 
tün hava kuvvetlorlle konmduk.. 
!arı için İngiliz ta rrunmdan kur
tulmışlal'dır. İngilizlerin 42 tay. 
yare lııaybetmeleri de bunu gös. 

sat kaçırını~l rdır. Üc Alman harp 
·g.,misi, Snnaı denizinde İngj,Jizleri 
meşgul edecel. üstünlüklerini mu. 
hafaza ediyorlar. 

Adliye Vekaletinin bir 
aorguaa 

Adliye Vclef.ı.1eti vil~yetimizıe 

ve d"ğcr \•il8ycllere gönderdiği 

bir emirle Mi1!li Korunma Kanu. 
nuınm şüımwüne giren suçlarım 
ad d"n sormuıştur. 

Aluıaıcak oovaıplırraı ~ chuı. 
sı1.)i 1ır:c •. 1kemeler• in nerelerde 
teŞkil d!ıııııacıaklan kararlaştı.rı. 
lacaldır. 

AnkaraJa yeni pirinç narhı 

On dört yasında bir çocuk; 
on be§ va.ında bir kaı kaçırdı 

lVlus'lafakeınaLpaışa (Ht16111ii}

Kırzaınııznn Sanlar kröyüu!oo 14 
yaşında Ali Poy= cm ~ ya. 

şında F1ıma Almıan ıdında bl.r 
kızla .s<."YIİserek gizllıce .kıaçı.mıış.. 
tır. 

Aıı1e1ıcrın n 
küçük firari 

mışlardu. 

şikayetleri üıııcrhıe 

sevgililer ya.kalan. 

!Maarif Kollejin-
1 deki yolsuzlu
ğun muhakemesi 

Mücideiumumiliiin talebi 
üzerine, pazarten günü 
dört erkek ve bir kadın 

1ahit dinlenilecek 

Ankara 14 (Tulefonla~- Em. 
niyet.i suiistimal'· e resmi evrakta 
lıozunlu y~ptığı >dd asile \eıv<ki! 
olun.arak mahkemeye veNlıniş o.. 
lan l\faarli O..:n.yeti c;s;,j reoitsi 
Urfa meb'usu RelPt Ülgen.el, sın: 
niyet: suıiistirnıd ·n suçlu 'lllGlll. 

nıırı Yenişehir kol~ ji esloi mu.. 
~ıasebechsi Zekıi ü· enin rnııbake. 
mclerine bu "nzark, günü ·.:at 
on dörtte şehröıniz Asi.ye Üçtiıı.. 
cü Ceza ma1ıkEI '.n:le <i>::-.·.am 
o!ım· ca.k:ır. Mücli •ı:ı:numi Ke,. 
mal Boran:ın ta b-i üz-crinn daı.. 
·varıln baızL ook•G.1a,..,!1.1n ~··d hı .. 
tacak 1an ı.mn:lan Avni Çubukgil, 
L. tf l\fol"ha., İ'1!'"' 1 A1 •n ve 
Fehmi Kıpcak o giln şa· it sı<fa. 
tile l'Jhkuncıde diı- 't'll:lecekler. 
o:r 

----o----

* llamamcılar~aı berberler Belccti.
Yl':Y:! mur ca.a.t edc:.rek Z:?m talcb.:..'lde 
bl:' ·rı...:nuşlardır. Bu ınüracaaıt mu' afık. 
göru ertk Da;mi Cnc..ı.mene havaJe e
dı m: t.r 
+ Odun ve körn~ı- n:ııtıınm artlı

rıb ası lçl;n ycpthn milneaat Beledi
ye t. rofından reddet!! m tir. * Ş€hir 1\.!ecils.n n du!°d(ü toplantı-
sında Time' \ e T v y m · tahd 'm-

ı-er.ne ye• ~ecf'"k e b; mPSCl sı g:.>rilr 
eUh1 il tur. Meı:l s .., ·; ;..111ar trnımY<.ıY
brand ki F.t ,..af ttis: !n sat 1 atın
mas t klitmi de ic:abul elmlştlr 

TICAJ!§.I..!:'" SAıVAYl: 
+ Görülen Hl nm U2erlne ye 

kadar Trab ·o n c. urulmuş o...an 
ya,: seyk:y t yenrden milsuııd'e e ... 
dılmiştl1 Bu-gwtlC'rdC İstanbula ınU..· 
him nı karda yağ gelmesi beitler..m ~
dlr. * Lb!g İaşe MüdürlU~U tr.ürakabe 
~murlarına musadCR.k hO.viyet ci.iz
dnul~. t \~erm t.:.r. B1.1nlar her yer.Jıe 

metnll'r olduklarını stiyle-mcdc;ı evvel 
hüvıyet cüzdnnlaı•nl gö~t~rnıek ınee

burtyetınded! rler. Gö..,term.ı yenlerin 
derhal ZJbıbya le3lo.ml IA.zımdır. * Ankaraya giden manrı·t racı
lar hey'eti şehrimiz~ dCrın tür. Ve. 
r;tc-ı kararlara gnre bütün meni!o.tuıra 
bıruıl:ttı i t:mbul Birliği marifelile b~ 
~ mt!rnebk<'le terı.rzi olunaca.tk:w. 

MUTEFERRIK: 

*İnhisarlar C"m'Jın ?v!ildürlü~U ~Iu. 
avlnUj!:ne Ö'lı<'r Rdik Yaıtkay• tayin 
oh,TJınu-:~ur. 

merlka'nıa 
iç cephesi 

Yazan: Ahmet Sükrü ESMER 

Birlieşik Amerikanın harbe gır. 
an'eSI u.zerin~ :ç cephenin boı 

immılı.a:ıı.ı ınaısıl geçireceği mase. 

lesi dünyayı Hg lendiren ön , i 
bir lwnu olmuştur. Birleş:k A. 
merika liir göıımenler ımeanleke. 
tidir. Yüz elli sane ıwvel Va, ng. 
bco:ı İngiltereye kı:ırşı "l)'ak.oanrlı. 
ğ1 ZaOKD, bu sömürgel rdc an. 
cak bir aV'..ıç im;an } .. rlr :m ş bı.ı. 

~Unt'Y'Iıh. Buı,c(n w nülu '"" 
otuız mi:~ıonu g ~ i~. Er.ı nu ... 
lus ar'ması, d 'U 1a d1..: il. 
ile vU:rn bu!an\J.jtur. \" e 
!cır arasır.ıJı A"lınırn. r ve i. y.rn • 
!ar biı) ük ye kur. lE:ışk , et . k-tr. 
dir. 

hr 4 :c .m !. · 

n(ıfu,ı.; bir örn< k 
mıam1c kctl r n ımiPe 

sine be . meız. D2 ha 
mrikada bö\·le b:r m 
aut bi d r. Avn:ıp m her 
mom~eAe: . U n ~ n goçrrı r. r 

ta.raıfınd.ın b:rl '1J!l-i bir ımı: •. !e. 
ket olmakla b raber, A:rr· ka, 
Acgllo - sa· O'T .... Di dama 
rnW:ıafa ,. et.ın• r. A · n 
olsun, İ alya -.·üya 1 k c 

dan :sun, her goçnıen. A '"r;kra. 
ya ayak basar b~az, d mal A. 
merikalih :yor. K y.f0 t de· s.. 
t'rf\ T Y a ~ r!~ 

na uyd,•ru) or. Q Arp. 
lo - S. ı .1 '..rı or. Bu. t: ... J. 

nı.:tn . "Jı d~ ·ı, iç r·ai 'b, kı'I' .n 
nct·..:cs .dır. 

Bu ıçt..ıı ııi l "' o kndor 
dır kı yeı-.e c. it e 

Ankara 14 (Tulcfcnla)- Şelh.. 
rimizde Tr.tl!ıtel. f ci,.,s r'r;rcı~r~ 

yl'lı'İ perakBP.ıdre satc~ fiatları t""
bit olunmı»lur· Bun:ı güre Nallı. 
han ı;:;riı>e'nin kılasu eli, Il".}ıpa.. 
zan p:ı·ir>ei kırk clokU.'Z, Kııulc:ı.. 

l,ruııam p'r'.nc kırk beş. C ) hı:ırı. 
p:r ncı kır!< d kuz, T ·y ~ 1 .ıı:r.ci 
(_•lli al ı kcru~tan satıktccll:+ır. 
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giden 'her ~<Jt. cı, k a bir 3. 

ıtnan ·çink, gerek kıya! t tilia. 
rlle, gercı!< ma cı1 ve ruba A.. 

meı•;kaJılaşmaktadır. Bu scbc 
leclıir ki Amer ·J<aya •eı ne ko. 

zanı- adı verihııi t r. Yani mı:ıh.. 

·telif mem'Jocketlerdcn gc'cn :o.
sarıları kazanın ıçine a' ıp arilltık. 
ten sonra tekrar Amcı<ka1L olJ.,_ 
rJk cfökıınekt>ed' r. Bô)t:c cril.me 
kaz.,,nından geçip de: d:Y<i"ıld1k rn 
SJ:ın.ra, gögrnç-ıj.n b ni ğ ~!

den eser kalrnaonka ad.r. İştc A. 
n1erikanm ~Ü'z .otuz m ~. C'na l; ..... 

1.ğ olan nüfu.:;u Nyle eritme ka. 
zan· ~n geçen ir.-sankıv'a nn · r. 
dc.:,n g kn lcir.'"'i. ü ·· ü veya Jr. 
du·r.cü batın ins·nlardır. Bir ba. 

tınıdan ö ek'. ba ına gpçl!krı;e A. 
mcrikaıl·nın Amt:r!kalı1tğı daha 
çok sağl:JJm~a"Ştr. 

~--
Yakacık ayazmasının iami 

«Sif.:ı suyu» olarak değiştirildi 
Kartıal kazasımn 

köyiinıd<'ki •Ayzruna suyu• mev. 
ki n! n ismin:'!\ tobdi i oh.ıırırnasL 
hı:ıkk ja Şt'lrir Mecilsi azasından 
Şcrefetdn Öz.er tarafmdan veri. 
lan bir takrir üzerine bu e.dm 
V<.!rine •Ş fa suyu• konı.ıWnası 
lün Şdhir :.Iecı.ts:.nce karaıtlaştı. 

'im tır. 

kaç df·fe, R"lbzn:ı #azla bahş~ tekliıt 

yaparak atzını aranuşısa da., bu ftu.r
n:ız ad mt~ daha f.:;.zl:ı söyletrr.cic 

mllmkun o}mllmı~ ı. Nttri "Yılmazın 

eskı kwısı şimdi ııcrccıe idi?. Na:ri 
Yıl:r.az. bu kadı:ıı ~1eden boş.~mı.ş.fı?. 

Ar.ı.l. rı a m· 11·ş Lir kavga geçmiş. 

Nur. Y ılmez sıl!ıh 1. ır etn1!~ veya, 
bu ·adı.· h f.• 3a:a m ı. 

Nev n. SU.o.v.ı.ye b~ı~Grı bu rivayet-
ler. an} •ken, gen; c.dam., omuz sil-
kerek g .üyor: 

- Üıulme, Nev.n ..• Koı~ıt.r.a, 
yordu ... 

Nevin1 ik..1de bir: 

di· 

- Fakat, onun bir 
dlyordu. 

tabancası va.r, 

Sil vi şöyle cev:ı.p veriyordu: 
- Tobanca öyle b!r sflıil1tı.r ki, 

kullanl!1maz .. Yaln.ı. taşzyana cesa

ret, t 1 
• r edilen '-dan ;;ı da korku 

ve ... r. '3~ t~b~ n, sa.na hir e ... 
dilme o\masınJl. göre, koıı:ku ver
mesi rnevzuub::ı.hs eılanuız .. Bu tabun.
ca. Olsa ol.sa, cesarete r.ıuhtaç bulı.r 

nan Nuri Yılmaz Beyefend ye cesaret 
vermektedir, 

Stiov! Ş banın evl11 içindeki rolü. 
nü de §oy le hu!Ma elan işli: 

(De .. c ~· .... ,,r). 

Çıldıran Kadın 
İ'lı!ıyaT Rum •aşırdı, böyle zl. 

yaretçi d. h..ç görn:emlş i, hay. 
ret :çinde: . 

- Pek. hanumerm:di. Içeri bu
yurun. Sız şu odada biraz istira. 
hat ediniz., ben de onları kaldı;. 
raıy!ITTl. 

Dcriı. Mı.ıallıi, hemen cevap 
vredi; 

- Yok .. Yok, sen çabuk. ikisi. 
ni de bur;n a actir. Sana bir da. 
kika mi.iısaade. 

- Anladım hanııınım. Falı:at, 
bir dakika da oltia ıı çin kapı ar. 
kasında yorulasınız. 

- Pd<i ra.zı olı.ıyoruım. Hangi 
oda! 

- Bll";u~un şu cıda ... 
MuaUii hemen rüzgftr gibi gcçt~ 

mad,...,11n gös:erdi"i odaya g rdi. 
Oria. küçuk. zarif, sils' ü bir in. 

tizar fa: . B r ka> dakıka od::.da 
d\Jl~tı. dola•tı, yı>PtmUI .• 'an pe!. 
tcl-er.rm·~. s zar lıit ha ~e koltuga 

çöktü. KJka n \ esrar ç·ni o 
ka<lar er· ·, diırağın o adar 
be .·.ı: .ı ki, ~ bır maMfil:a, 
kuru b r zardan h ç farkı) k. Yü.. 
züm, gözler"nin ic ne ık bakıışla: 

l" tıTdi'I bir zavallı 1• 

IXıınek en kusursuz lbir taıh.min 
olU!J r.Bı.ınara"•1. n.iı'lt a:n 
ş· ·esini koynunda, esraır s',garası· 
ııı \:Lakası ın r r. , ak!> r. 

P a, b"r l .. ~ ·n, b n k" ·nin 
değil, !bir mill~t'Jı h;.yatını kur. 
ban d ıL,r:,.. bir o'dü ,u iç·n i. 
haı t ne mukabil c•ı alçak a bir 
·ııane le çarpıltlı. İhtmal bu da 
ihanel"e n, ihtrn ının, çıl ınlığı. 

nın kudua: hilkaliıırin, bedtluasını 
aJdırğı aç ve haraıp, yaralı ve ka. 
blrh bir millct;n sızısı içtC'll kop. 

Yazan: ETEM lZZET BENiCE 

tukça hayalen ol!otıın gütıı.ahını 
biiyle öd~)'<'cek, geooçligiıııe tıa.. 
kim olan delice nazarıyelerin ıf.. 
!asını böyle görecek 

Hizımetç odaya tekrar girdi. 
- Aff-c<lersinız. Han.mefuıodiı. 

ye kim geldi diye habe.r vereyim! 
Mua~ıa dilinin ucUJllda b r JıS!ık 

üfürür gibi cevap verdi: 

- Bir hanım dersin. 

- Öyle dersem sizi bekl'Ctir. 

- Kızkardeş n MIW!Ua geldi, 
de. Necdete de, Ncclaya da iki. 
sine doe söyle ... Fakat, üç dakika 
geçiyıor. 

- Şimdi haınım .. Şimdi hanım. 
Madam çıktı, gitti. 

Oturdllğu vade yine J\faa[,a. 
nm ·çi çayır çay.r yanıınağa, ge. 
ccki g b b : iki yumrı.u<la dövii. 
lür g· b zonk: ,, a, alın daıMa11la. 

n çeırolıer iç.ode SJkılır gibi sızı. 
darı ça.lama a. ka;bi .-arp•mya, 
güzler dıolm •a ve karanrmya, 
kendi k"W>clir.e abuk sabuk söyılen.. 
ırn.ye, boynu dc\·dlir gibi burlru. 
mıya, zihrind<n b'nbir hatıra, 

maz..ye, hale, istıkbale ait bin 
emel, bin arıu ak1p geçmiye baş. 
ladı. 

Bu h:ı:'nde bJe koka'ni'en ken. 
d'ıti koru ııyor, yine sişes"ni 

çıkardı, c kt. Halbuk~ kckain 
artık e5ki ze,•ki ve hudu'.suz rnes. 
tisi verine ş·mdi bü'ün dert!erirı.i 
ayak'a,.,d:rıwır, kin \"C i ıt kamı. 

m coştllruyor; tencffasünü lıoğu. 
yor. Çek r ç kımez. rengi mosmor 
olldu, s:nirleri katı aştı, nefesi da. 
rahlı, da.mırrlarındaki ıson dam.. 

(Devamı Var) 

Fakat Amer ka ı!arı b.r h et ı! 

etrafında t~lt"]on e Jn i'.11İ .ı. 

ımil, muhnrelx'll'.n J .nr· ı lam. 
fırıda.n gı:olen b r saı d.r b.ı;:. 

l'81mJ'! buhımnlh'lı<lır. Am nk ;ı.. 

1.arın lıeps; de Jar nvaya karşı 

derin b:r Tl 'ret r: j dı:ymakta 

b:rleşmış!erdir. 

Kırsa bir z=an .~ııde b·"y"'< 
refaha kavı. ı:.n Arrı rikal ar, !. u 
rnfahların:n ~Il:(;ak b<r CQ >Jıcjr il 
tehdit cci.lınket'e o tluğunu ıı.r.'3. 

mı.şiardır. Bu anlanş 'yavaş ya. 
vaş menii dııyı:u hnline ı~ıb an 
etmiştir. Ame,,kalıiarın ço!iu Ja. 

pono/ad~n koı ktuğunu ,lira[ c·". 
ıınekten utanıt'C!ı. Cünrku Am. ı i. 

!talıların ken'Cli kuıvvetlerfn-c ınan .. 
!arı oona manidı. Amerikalı.lar, 

kenıcr:Icrine hiç b r d'evktin ,,si. 
dımıı!)'a cesaret <:d<:m"y .ğıne 

·rnan etm ·''erd. Bu 'nan., Pearl 

Harbour baskonı g İ."cye kt.tlar 
devam e .mi.ş i r. 

İandi AmcPik::!!ıların J a 

hak.kılnda!:.i iuygu, rının rn l• 

yeli bu olduğuna !!Öre, hm le L r 
m iletin J. ar.lada \"C J~!,ı. 
n.n mü: 'td'~erile giri ık ri 
mücıı.cloelc-1 nan! har k t c•d • 
ceklerinrckn <oi.i.pıhc edı <"ı:n • A
mer.in<.a, milletler meselesi do}ayı... 

sile değil, ba~ka d'ü Ün<: ler ;, LI· 

zünden böyle biıılc;zniş b:r ha' ·e 

harbe giraniychil .ııdi, 'eğQI' nıu.

harebe Japo yaya k'Br§ı olma• 
saydı. Hc.e J apony nın m.ıı'har<'-

eyi Poarl Harbourdaki b 0 '· rı 
ile arm:ısı, AıınNikm i cc ı -i

n. bü\Stıütün ÇP ., .ı · _,,.., t r 

B nu göndük'<'n so.rıra Amror"1<l• 

lılar trrafından Jaıpooılnr haıkkı:n· 

da b!'S men men~! d• • n a. 
sıl bil' ön ez"ye dayandığı da r.l 
ha iyi :ınla~ılmaktad!l' 
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:H:i:tl:e:r=-=An=::to:n:ea:k:o::go-: .. = ı~,~~~~~~~~ 
rüşmesi ve Romanyada !.1 

HİNDIST A 'ın 
İSTİKLALİ f MAHKEMELERDEI HÜSE,';,,"";~HÇE~ 

(Bu yazının metinleri Aı1actoıu 

Aj nsı biil\!ınlerinden almmıolır) 

Telhi. eden: A. SEKİB 
HİTLER - AINTON'ESKO GÖ
RÜŞ'.M.FSİ VE RıCfüANY AD;:\. 

ENDİŞE! .F,R 

HJ.tlerin ımumıi karargMıından 
gelen habere göre, Rarnaıııya hıi. 
kfıtıct reCsi Mareışal Antoıreslro, 
H. ti eri uımıımi kar:ıwgMıında :ili. 
yaret e;mıiştir. Mill'iık&t, siyasi ve 
asl.'€ri duııuım etrafında geçmiş. 
tir. 

Amerika.da Bos!ıcmıda çıkan C. 
S. M. gaz.ete.•. ya • 'V'UI': clizhorı 
mu!habir.miz Hcımarqa :hLl'.<üme
tinin takip etLğ.i A\maı:ı. sı.yase. 

tıin'n halkta bıraktığı fena :nt>ba 
lhak.lrnıda rı:ıdidedi'.mez <l-el<Her 
elde e~m:ştir. Muıh&bir, eski baş. 
vc<dlcrden doktor Maniu!!'.ıun 
'Marrı;aıle gör>d rd'gi b'r muhtı. 
rayı güzden geçıITrl"ek fııısatını 
bu'mı:ıştll!'. Muhtırada şöyle de. 
n'·lmekted':T. 

!il :mlekı>timiz yavaş yavaş ka. 
nını ka-y•bet:mek <>:lir. Bu hal 1912 
&onesir:den da·ha vah'mlE"şmiştı.r. 
Aşırı fedakarlıklar l'..alkın m<ım
nuniy&.siıJT ğinj mucip 01.m~tur. 
İki büyük te<hlike karşıt»ndayıız: 
Macaristan ve Rusya. Roona!l'ya. 
nın yaııd:ımı olmakısız:n Rws or. 
dr.ısun<ı.m Almanya tarnfıından im. 
iha edileceğine kanr. dôığ ·1ıseniz, 

Ahnarıyamn sem. zaferi kazana. 
cağ!f.1a daha uzun müı·':ıdet .inana. 
moız· ınıa ve bu tal;:,dirde Dinyeste 
rin -Obür tarafında Rumen ordu. 
surlr."I mufuar.<ıbcye gir.şmesi 
buylıuded:ir.> 

KİSLİ!'.'G HİTLER İLE 
GÖRÜŞECEK 

bveç gazereleri.nin B&lin mu. 
habiı~erl Kislüığ .le Hmer a~a. 
s·r:.:.ı ilk müllkatın buı~lin yapı.. 
lecağını zanr.eLmektedirler. Tici.. 
ııingen gaııet-esin n Bedin muiha. 
biri, bol.şevi:zıme ka.l"§'l teşkil ı:di. 
IE'cek bir Non'C<; lejiyonunuın 
Muıımamik C<:!)'.llhesi'Ddeki muılıa... 
robelere iştirak ııtıınesi beklen. 
mekte olduğunu y82llllaktadı.r. 

Ç!NE YARDIM PROJ'ESİ 
İMZALANDI 

Vaşing»n haberine göre, Rurı.. 
velt Çine yarıırrı m 'Jyar ddlar 
yardım ka.nıınunı.ın pr.ojoesirııi ım. 

zalamıştır. 

ŞARK CEPHESİNDE 
VAZİYET 

A1ımanlara göre, Ruıslar yeni.. 
d>cn bir çok noktalarda taarruz. 
larını iekrarl&ınl'!. kanlı ve ağır 
kayıplarla püskürtü1ımü<tür. 

Daneoç ~esinde taanruızu• 
mm., Ruslarm gösterdiği anıuda.. 
ne ,mukavemeı~e ra~ıen bize ye. 
n' tcprak.lar kaızandırmışlardı.r. 

S:Jvyetflere gi:ire, kıi'aları.ını;z 

Atınanlada şi<ltletli savaşlar ya. 
parak ıirerlcmi<;l.er ve bir cok ka. 
laJbal•k yerleııi işga~ etm~lerd'ir. 

LİBYADAIKİ HAREKAT 

Mihver tarafına gıöre, yal'ıuız 

keşoif faaliyeti cilımuıştur. Keşif 
kolları Tmirrviın cenwp bö1geıirude 

endişeler - Kiding Hit
ler ile görüşecek - Çi· 
ne yardım J\•ojesi İm· 
za!::-r~ı - Sark cephe
ainde vaziyet - Libya· 
adki harekat - l!'zak 
Şarkta vaziyet .. 

ve Mekil ye do&rru yeniden faa. 
liyet gootemnişlerdir. 

İın1gilıi2J!ere göre, Genel vaziyet. 
te kayıda değer bir dE!ğlşikll'k ol. 
mamıştır. 

UZAK ŞARKTAKİ VAZIYET 
Japonlara gör, Singapuııda Ja.. 

pcm hava kruıvvı;tleri .ıını...ıı<la'n 
ayrıJmağa ha-zır İng:liz harp ve 
yük gemıilerine taarruz etımekte
d.r. Mkcr yüklü 10 bin tonilato. 
luik bü'.)>'Ük bir gemi ile 2 bin ton. 
luk ·diğn bir gemi yakılmı~tır. 
1000 • 7000 tonluk dı'.ğer 9 gcımi. 
ye J:ıırurji:ıalar dıliı;müştür. İnıgil z. 
!•er Japonlara bir<.,e<:f b1Ta!mı:ınıak 
için ne lazımsa yaptıkları i.n\ıbaı 
!hasıl d:irnaktadır. t 

Singapurda 
(1 inei SahıC~den Devam) 

Raslarlan imanların heımrn hep. 
si şehrin bu aralık geçiro.ıği t·ec. 
rübenin pek yakmda muıvaffak.i
yetle ~eticleeneceği hakkında e~ 
yimserlik göstermekte i.diler, 
Kahveler ve Y'iyecek ma.dl:leleri 
satan <'tükkanlar bu sabah erk:eıru. 
den açılmışlar ve iyi i§ler yap. 
mış1ardı.r. Büyük ticare: firma. 
lan da açılmı.ş bulunuyordnı. Ja. 
pon ropçusunun ateoi ve düı;man 
tayyarelerinin mevcudiyeti hiç 
bir pan ğe sebep olmamıştır. Her 
kes, İngiliz toplarının jaçcniara 
ağlI' zayiat vercfames'r.den bü.. 
yük bir sevinç du~ımaktadır. Pi. 
rece daposunıdan Bukid • T mah 
ve juronga giden w Pasir • Pan.. 
janıgda biicm bat bıo')-unca şıidıdet. 
H muhar'ebeler olımaktadır. :Mev. 
zilerimizin :.stiiuar buiLduğu sanı.. 
lıyor. japoıı taarruızu tımtuniyet. 
le yava.şlamıştlI'. Şehir.de çıkan 
tek İngilzi gazelesi Singapm Free 
Pr.,,..., cuma saba.hı b r sahife o. 
!arak çıkm~~tır. Gfue çaııpan baş. 
hğırıda cSirıgapurun mukavemet 
etmesi Jiı:zırr.ıdır. Siııgapur mtr:a. 
vomet edecektir.• cüın:~.esi var. 
dır. 

Nesrooilen resmi blr tcbli.'r hal. 
ka gündüz açık sıııhalara gitırnıeyi 
ve gece güneş battıktan sım ra 
5ehre dönımeyi tavsiye enek:e. 
dir. 

V!~\, 14 (A.A.) - japonla~ Siııga
purda Kaloede val!.nirı evini işgal et
mişlerdir. Stngaı)ılr radyosu diiınkü 

son ne$r iya tl!OOa ınııı'ltacveme-tin devam 
etL·ğiD1 bildirmiştir, 

Gece bir kamyon 
çukura yuvarlandı 

Şoför İbralıim ichırcsindeki 3833 
plakalı kamyon dün gece saat 
24,30 da Fatih Fevzipaşa ~adde.. 
sinden geçerken 12ô numaralı 

tramvay diğeri karşısında hava· 
gazi borularını tamir için açılan 
çukura yu\'arlanııu~tır. Bu ya. 
var1anıııa nct;cesindo kamyon ha. 
sara uğramıştır. İıısan.ı_ a bir zayiat 
olmamıştır. 

Akın Oluyor: 

M 

1 
L 

L 

t 

Hierloes dünyenın en tüy! er ürpertici 
kamaştırıcı filmi 

ve en gözler J 
VENEDiK ZiNDANLARI 

( Türkçe Kopyası ) 

A 
L 
E 
M 

.m görnriye kıcşuYor. Bıa m üsfıesna pl":.ıgra.ırrnnızda ayrıca: D 
PAULETTE GODDAR - RİCllARD CARLSON A R 

PAUL LU KAS 'm şaheseri 

• a E KÖ • 

Dikkat: Fiatlara Zam Yoktur. 

Bugün o ER Sinemasında 1 
2 Bü)·ük ve G:izel Film Birden: 1 

-1- -2-
B AB y s A N D y l'llARLENE DİETPJcn 

BÜY' K İŞLER Jı Bütün filmlerinin en güzeli 

şen, ~ş~u~~ :;e~e~ film 1 7 Günahkarlar 
2 saa•t kahkaha 1 Büyl1k aşk ve ihtiras filmi 

\\ı•mmz• Bu,,"'Ün saat 1 de te112.ilat!ı matine. 

Alman'ıar Ka i
ninde tekrar mü
dafaa ya geçtiler 

~Vianşteki 

deniz harbine 

ait yeni tafsilat 

Geç bile olsa ye· Fo~oğrafı çal<fılar amma, şase. 
rinde bir karar ierı bende •• Kullanamazlar ki ..• 

Dav.:ıcı . yarı bobstn bir gcn-ç, ma;
nım. dr yin-e kendisi g~J:l' blx ge~ ar
kfda~· idı. Yarı b~b.:1ııl davacı Failt 
Suırııluı·ıu, 11.foskova, 14 \A .• "ı..) - Alma'Jllar, 

Kalinin ~ph~inin blr kesiminde tek
rar müdafaaya ge~nı!ışlerdu-. Düşman 
bir kes~nıde k<.tvvellcrını l-tkra.r top
ln.yJ1bi!n1ck t<!sav\'urı.ı De bir kaç gü.n. 
evvel bir kaırşıhk taarruza g.e.çmiş bu
luoıuyorGu. Har~·KAtın bıış1angıcında 
Alır .. anlar bi.ra.z i.!et·lcmı~leı·se de Sov
yıet kuvvctlei:in1n ~:ddetli tat.rruızlan 
k.::.!l·ş~·:ı.ıda hücumıtrını terket.m .. k 
ımıecburiyetin<ie k.alnıışlardtr. Kat!inin 
cc-phe::in~u en mıinırl~~r nltııyı mağlüp 

dl.L~n:anrn bir kaç z.;;n,ar.d~r.ıberi sev
kulcey!lİ büıyüılc: eh ~ınmiyeti ölan yer
lere v.e bir çok şc~lirlerdc l'~·a.rla tu
tunJ.k istemesidir. 

-~--· 

Dr. Marten Habeş 
Başvekili o:du 1 
Brnr.ıbwy, 14 (AA) - H;ı,beşis. 

tanın Londra eski Elı;h~ Doktor 
Martin, Başvekale'.i kabul etme. 
si sin tmparat.or tarafından ya. 
pılan müstacel da·vete ica.bet et. 
mek üzere Habeşistana gitmlşt'i:r. 
Doktor Mar~in bir srn·cdmberi 
Borni:ı!l'yıda obumakta _di. 

Çan- Kay-Şek 
Efgan hududu

nu gezdi 
Londra, 14 (A.A.) - •B.B.C.• 

l'llareşal Çang·Kay.Ş<'k diia Hin. 
distanın şimali ŞMki hudutlarını 

gezmiştir. Efgan lmdudundak.i 
Hayber geçid:ndo kabile reisleri 
tarafından karşılanmıştır. 

Amerika Avustur
yah!arı düş

man tanımıyor 
Vaşington, 14 (A.A.) - Hiikô.. 

met AvasturyaWarı düşman te
lakki etıneıTiiye karar venniştir. 
Avusturyalıların istemlyerck zor. 
la Almanla rın emri altına sokul
duk.lan kabul edilmektedir. 

(1 Jnc1 Sahifeden Devam) 

manyadan istemeğe henürz cesa.. 
ret edememiştir. 

G eneral Jakwlci ve Rum1!n. 
Genı!lkunnaıyının d ğer ıd>ayla. 
rı, Macar oı:ıdı.nsu ilişıllmemiş ve 
iharekete hazlI' bir halde durur. 
ken Rumen oırluısunun hemen 
tekmil mevmııdile Rus harbine 
iştirak ett'rilmesirui protesto et. 
mi<1erdir. ----

Brrmanyada 
(1 ine! . ~hif~dea Devam) 

Kay.Şek ana ordusunun muhare
be görmii.ş erle~inden miirekkep. 

tir, Bunılar maıı zaınandanberi 

Japonlarla çarpışımşlardır. Hepsi 
gayet iyi teçlıiz edilır:iş ve mü

ikemm-01 tallın görmliş askerler. 
dir. 

Çin askerlerinin hepsi tekrar 
Japonlarla çarpışmak .lll'ZUSun\l 

beslemektedir, Zevcesi ile beraber 

Hindistaııa giden Çang.Kay-Şel<.. 

in, bu kuvvetlerin gelişine ait son 

işleri görlişmek üzere birka~ u.. 
man Birmanya'da kaldığını öğren

diın, Başka binlerce asker de yola 

çıkmış bulunmaktadır • 

•• 
Prens Ojen 
zırhlısı ağır 
yaralanmış! 
Londra, 14 (A.A.) - lllanş de. 

niıinde vukubulan deniz ve hava 
m uharebesin<'e Gııayscnau, Şarn. 
horst, Prens Öjen gemilerinin 6 
torııil \e birçok bombalar isabet 
ettirilmiştir. En çok hasara uğrı
yan gemi Prens Öjen olmuştur. 
Tayyarelerimizdeıı biri bu gemL 
nin ya.na yatmış olduğunu gör. 
mliştür. 

Saatte 28 mil sür'atle gitm!'kte
lerken mulıarebP.den sonra •Ür'at. 
!eri 18 mile diismüştür. Hi~bir in. 
giliz gemisi kayıp değildir. Al· 
manlar kendilerini iiç koılın bulut 
tabalrnsiLı himaye etmi~lerdir. 

PADÖKALEde 
yeni bir 

HAVA HARBİ 
Londra, 14 (A.A.) - İngiltere 

Hava Nezareti teblih>i: 
Dünıkü cuma günii Pas do Ca.. 

lais çevresi üzerinde yapılan ke
§İf taarruzları esnasmda İngiliz 
lıava luvvetlerine lll<"nsup av tay. 
yareleri, Ostand açığında küçük 
bir düşman gemisine lıiicum el. 
mişlcrdir. Düşnıaıı tayyarelerine 
rastlamnış ve bunlardan bir de· 
niz tayyaresi tahrip edilmi~tir. Av 
tayyarelcrimizden ikisi noksan
dır. 

F 'ansız sinema aktö
ri\ Ş~ rı Boyar .ftm~

rika tabii)etlne girdi 
Los Angeles, 14 (A.A.) - Fran. 

SLZ sinema akfürü Ohales Boyer, 
Cu'll'1a günü Aımerika yuvd.daı;.lıı.. 
l>ına kabul edilm~tir. 

--o---

Bayd?rpaşarAnkara 
(1 bncl Sahifeden Devam) 

bund~n sonra 18tl 5 da k.'..lkaeak v-e er .. 
tesi ssbah 9,10 geçe İstanbu.la vara
caktır. Pa.zaT!esi, Pe!ll<'mbe günleri 
7 .3~ de An.karadan k1lkan bren o ak· 
şaım ?.1.27 de i:stanbuin vara.cc.-khT. Pa .. 
ı.artesi, S~lı, Perştmbe ve Ccrn::ırtesl 
günleri akşam 19.55 tc. bır tırcr. kalka
r ak v~ ertesi gUn J 2.4.5 ae Haydarpa
şay~ varacn·k!tır. Fazla. ola·raık ayni gün 
Thk!ş-ehlrden saat 6,45 te İ:sıta•n.bula bir 
ikd.nci tren tahrik olunacaktır. Bu tre
nin R~·yda;ı-p~aya muv&salat 16.30 
dadır. Paznrtesi, Çal"{;~m'bıı, Cuma, Pa
zar günleri saat on beş y,nnide Aı:ı:ı::u
radan haxcket eder<"..kii.r. Bu tren erte
si sabah sa<:.t sekiz onda Hayrl;;ı.rpaşa
ya wııvesalat edecektir. 

ANKARA - AFYON - ANKARA 

.P •. n .. kaıra<ian PazaTtesi, Çrrşarnba, 
Cum vae Pazar gün~eri 13,25 te kal
kacak bir tren 3.40 ta Afyona, varacak, 
Salı, Perşembe, Cumartesı ve Pazar
tesı günleri gece yarısmdan sonra saaıt 
1 dL tohrlk olunacak bir tren de 15.42 
de Anlkaraya va.~ıl olacnktır. 

KONYA VE TOROS TRENLERİ 
Turos <ikspresi y arunda.n i'tıi.lba.. 

ren Haydal'paşadan sıibahları sa
at 8..30 yerine 10,25 de, Kıonya pos. 
tası 13 yerine 11,15 de hareket 
edocektir. __ __.,...._ __ 
Ziraat sefarberlijl 

(1 !nd Sahifeden Devam) 
'Dcıhumluk istiyenleT kıöy ihti. 

Münakale Vekili• yar h eyetilerine veya mahalle 
ımüınessi!ler''ne müracaatla ayr'ı. 

nin beyanatı ca gönderilnıı'ş olan. tohum 'stek 
cı inci Sahifed•n Devam) ve borç cetvellerinıi doldurarak 

tedbirler alınmıştır. Tren yolları. imzahyac&klarcllI'. 
mızdaki ııakliyat hacmi iki misli· TıS ihsa.li arttırma bak:ıımr.dan 

Zı'raat Bankasınca 00•rıca a•ag"ıı. 
ne çıkmı:;tır. 938 de şimendiferle. -, " 

dakıi kolayhkların gösierilmesı 
riınizin kaleHiklcri ıııesafe 14 kii. kararlaştırıJmı~ ve alakad'arlara 
sur milyon kllomotro iken bu sene tebliğ edümiştir. 

25 milyonu bulaeağı sanılınckta . Çi.rtçil<!re veril·ocek 500 liraya 
ılır. Buna rağmeo işler yürüyor kc!dar kr€d:leııden alınacak faiz 
ve yüriiye<:ektir. 1/1/1942 tarihin.den itibaren yüız-_ 

de 8,5 ten )"Ü'·de 6 ya ind,rihniş. 
Avrııııa ile muvasala temin için 

lı k 
tir. 

arap öprülcrin t::.miri daha iki Cift-çi ayrılan kredi môktarı 1/ 
ay kadar de\'am cd~cektir.. 1/942 cen itibaren daha yÜ0d<! 50 

BALIKÇ!Lll{ İNHİSARA arttmlın><tır. 
ALI, 'MlYACAK! . Banka ile muamele<ci dürün o. 

(BJsrn~kalerlı?n de·~arn) 

ponlar, her türlü JaP.On propa· 
ganda, tahı·ik ve telkin vasıtası 
bu gaye Ü<erinde çalışrruş, istik.. 
lalcilerin s~f ve dürüst emellerini 
istismar ctn1i-ştir. Siya.ından sonra 
kazamlan biTçok zatu:lcri Japon 
ordusu kadar J&pon beşinci kol. 
ları kazanmış, bunun en bariz 
misalleri Hava~-, Filipinler, 1'11a· 
lezya, Borneo'da bilhassa göı.ük. 
ınUştiir. lliıı.distan ve Birmanya 
da istiklal humması icinde yanan 
ve fakat siirekli hay~! sukutuna 
uğrıyan iki büyük ülJredir. İngi.. 
]izleri ne kadar sevseler, Jaıı<>n· 
lan ne kadar sevmc"ic-ler dahi is.. 
tiklakiler erı azından sabotajı 
Uin:fütanın islikHli mefküresine 
bağlılık bakımından fayda saya. 
bilecekler ve Birnıanyada harp 
biitün şiddetini aldığı vakit bu 
sabotaj belki de Birnıonya ve Hin
distarun içten yıkılmasına. mii. 
dafaa edilen1en1csinc ümH olacak. 
tı. Bunun icindir ki, İngilizler geç 
bile olsa yerinde bir karar ver· 
miş bulunuyorlar. Bu da Hindis. 
tan Nazın l\tlister Auery"nin be. 
yanatından ve bir Voşinı:ton tel· 
grarfmdan öğrendiği.ıni7 gibi Hin. 
distanın di~er D<>mir.yonrlar tar. 
zında istfklalioi (anHnn·k, harp 
meclisinde kendisini lemc.il etine. 
sini kabri ~t nıcktir. Iliııdistarun 
canla mii<lnfnı.sı için istilclaline 
sahiı> olıruası birinci "'Drttı. Uyanık 
Hintli, Biiyiik Harbi ve neHcele. 
r.jni göre11 Ointli, dünyayı tam
yan Hintli, maziyi, tarihini, İmpa
ratorluklarını hatırlırnn Hintli 
kendi canını ancak .kendi milli 
vorlığ! ic?n lotrhnn ''erebilir. Din.. 
distanı Uintlilor icin miidafaa e
debilh·di. nn itibnr.11. ing:Hizlerin 
'On da,l<ikada verdikl~ri karar cok 
İ•abctliclir ve hcrlrnld~ Hindi;ta.. 
ıun nıiid~1faas1nda derhal tesir 
gösterebilecektir. Filhakika, bu 
istikliılin i.btiva eWği şartlan, 
uyandırdığı memnunluk derttesL 
ni bitmiyoruz. Fakat, diğer Do· 
minyonlar tarzında olduğuna na_ 
zaııan herlıalde Avusttalya, Kona.. 
da, Cenubi Afrik:ı misalinde gö· 
rülen neviden bir istikl.U1 olınası 
\'e hu kadarırun da ~imdild halde 
Hindistam tatmin etm"'i ııek 
mulıtooıeldir. Nihayel, HiııdiWın 
da takdir eder ki, bugün kendi 
kendisini bu diinva hercün1ercl 
içinde bizıet ve hiçbir yardıma 
ihtiyaç his..,tmeksizln idare edo. 
mez ve mutlaka bir esaretten kur. 
!ularken diğerine düscr. Tam is
tikıliil bugünün değil, yarının ge. 
tireceği bir nimet olaoktır ve 
Hindi•tan A\•ustra,lya, Kanada, 
Cenubi Afrika uishrfinde bir is.. 
tikli\! kazanmakla cok şey kozan· 
Jnış ı·e islikbııle doğru en esaslı 
ndımı atınış deıuektir. IIindistan 
için bu k azanç ne kadar hayati 
ehemmiyette ise İngiltere için de 
karşıhklı fayda ve kazanç yuka.. 
rıda izalı ettiğimiz gihi çok hayati 
ehemmiyettedir. Hcr~~yln ba~uı.. 
da İngiltere Hiudktanda tesis et
tiği harp s::ınayiinin yardımı ile 
ve çevik davrandığı takdirde bir 
anda 2 • 3 milyonluk bir orduya 
Jaıı<>nyanın karşısına dikebilttek 
ve bu miktarı zamanla 7 • 8 mil· 
yona kadar yükseltmesi işten bi.. 
le <ılnnya.c:a.ktır. 

t:TJ:f!f '7.ZET BE:NTCE: 

: {i~l!~dj 
18.00 

18.03 
18.40 

19.00 
rn ı;; 

19.30 

19.45 
19.55 
20.15 
2{) .45 

14 Şubat 1942 
Program ve Memleket S.
AyD rı. 

l\.1üZik: Fasıl Hey'eti,. 
]..füzik: Radyo Darı..s Orkestra_.. 
ıu:ı I-Ier Teicten Programı. 
Kanuşma (Büy-ük Adanılar) • 
J\.Iüz k: R3dyo DJf!S Orkes.trası
nın Her Te-ld~n Programıruı:ı 

D~·am.ı. 

11-enileket saat a,an ve aJa.m 
haberleri. 
8erbe9t 10 Dakik& , 
~ı:i:üzik: Şaııkı ve Türküler. 
na :):.ı GaL?:.esi. 
Ml.i'Zik: B~yatt ve 
kan-'arı. 

U~~ak Ma ... 

lanls.ra \·e birba.E a nJclası olan .. 
Balrk tutun1 ve satışının inhL 21 00 Z: at Takvimi. 

lara borc
1

u o]...:al.:ı- d.:ıti çrv:nme 2ı.10 l\~ili.ik: n:n1tyicl istekleri. 
sara alınacağı lıakkrndaki haber. k d' ] kt. re. :5[ ver er<:· :r. 21.45 Konuşma (Günlin Me.eleleri). 
!erin doğl'U olmarl.ı;ııu söyliyen Her ayın bzşınJa ve 15 inde 22.00 Mü, ;k: Radyo Salon Orkestra-
Yekil, yalnız faz.la ;"tllısaliu plan· v.la~'etim'1iıı ziraat durumu ve sı. (Vlolop!,t :oıecip Aşkın). 

- Uend:m, diye söze başladı. Rüs
tem Tokou.r arkad9.şıınxhr. Iler zaman 
bana, -evime. yani ctuı-duğwn pa.nsi
yarıa gelir gider. Şiınd.:ye kadar b3y-
1e bir halini de .:ıe göı·dUın, ne de 
k:msedcn işitt:m. Keooısinl gayet 
halCık:, temiz, kl!Ja:-, centilnıen bir 
a:kaCaş o:arak tanırdım. Geçenlerde, 
Y~ne, her zaman olduğu gibı pans~o
n~ ~~Idi. ~eraber c..tındl.:k., konuştuk, 
gulatLlc, eğienıdik ... O g:tt;Kten son
ra gôzü.m m-'. ..-aya iliştl Masanın ü
Wl"incie bir fotoğraf makinem vaTd.ı. 
~u görem-ediın. I::sk1, yırmt senelik 
fo;.o[::raftı. Eroeın:ın nıarlta... E.:.k.i 
.amm~. iyi !otoğraf!L Bugiin alttııruş, 
~lY!'ı.Ş lJ.raya bu:una.maz. o fol.oı."ra!ı 
goremed~ın. Oraya bak:t~ buraya 
baJchn1, yok ... Deınek ki, R061.em al
mış. Çiir.akü, ondan evvel duru:yor
du. Y.:ı~ız ~ memnun oltlurn ki 
fotogr,ıı~:o ~aseleri ü.zer1nde değildi: 
Ba,.-Jta şase uydurma~ imft!l!!lı da 
h-emer yok gibidir. Onun içın zru:ıki
neyi, ne bu, ne de bundan • alacak 
b:ris, kı.:llan;:;.maz. 

Rüstem, söz Stt"lsı kendisine gelin ... 
oe kldiayı reddetti Hiç hır şeyden 
haberı olmad.ığını söyledi. Şahit ve 
en ufak bir delil de mevcut değildi 
Mabkemcoe viodanl kanaat husul 
bulmad;ğı için R~temin b<>raetı.ı.e 
karar verildi. Mahlcemeden çılkmca,, 
Rüstem, Faik<ı: 

Dokumacllar 
Ct Jncl Sahlf~rle:ı DeY::ım) 

Yazmacılara muhtaç oWukları 
iptidai maddeleri ucuza temin için 
bir kooperatif teşkil olunması ka
rarlaştırılmıştır, 

TrilooL~jcılar, çonıpçılar ve işle. 
meciler kooperatifleri kurulmuş. 
tur. Bilahare bunlar birleştiril& 
cekür. 

Şekerciler Cemiyetinin bu sa. 
bahki kongresinde ekseriyet te. 
mln oJunamamıştır. 

--.. ---
Busabahki Rus tebliği 

(! lncl S.hifeclcn Devam) 
tahriıp edilmiıştir. Biz 7 ta<yyare 
kaYIJettilt. 

,Ka.liJün bölıgesiııde kan;ıhk ta
arrın:u yapan Alıman.lar tekrar 
müdafa:>ya g09meğe mecbur e. 
di;m .>!erdir. 

İ>1.anbu! Asliy" On İk!nC: Hukult 
Hdkimhğioden: 9-11/101 

ilam! Yenlmaha!le Gillağa sokak 18 
nunu:ırada oturan l\'fahmut kızı A1:er .. 
ke1e tarafından Kocası olup halen 
iksnetg5hı meçhul lıulunan l\fustafa 
oğlı.:.. Fyüp a1eyhine ikam~ eylediği ve
sayetin re('i dava.nıun müddeialeyhin. 
g~·r.ıbmda icra kılınan muhakemesi 

SOl~unda: Davacı .Merkeze hak.kında 

Adlt Tıp MecUsi tarafından verilen 
rap?r rr:f.ktderecahna nazaran davacı 
l\1ct-kezenin vesc.yet a1ıtaıda kalmasını 

nıuri.p hastalığı kahnadığı anr
laşılclığndan, Türk Kanunu Med<>
nisınlo. 416, 417 ve 418 ci maddeleri 
mucih~ncc Eyüp Sulh }.fahkemesince 
\'87.l'd'.len hac:r ve vesayetin ref'ine 
karar ve:rildiği malUm olınak ve mOd
de:aleyhın ika·metg:ı.h~nın meçhu1iye
ti.ne binaen tebliğ yerine geçrn-ek üze-
re 30/1/942 \aıihli i!Amın bir su.re
tlnin rr.ahkeme divanhanesine t.ilik t> 

dildiği ııan olunur. 

- .Aşk.olsun sarıa Faik!. Bu kadar 
::en.el ;k arkadaşlıktan sonıra scrıdeo 

bun..ı b€-klcmC'1.di.m. Be.nim ahum a
çlık, yü:ıüm. aık. İşte beraet de tUüm. 
Fakat, h.cssüf eder~m sa.na! ded~ ve 
hiddetli ruddeili ytiruyüı; gotti. 

FaiJtin y:ını.ndaki bir arkad.:ı91: 

- Uçtu, Faüc.c;ğtm, uçtu fotoğraf 

dedi. Kim. aldıysa, sa.th da, afiyeUle 
parasını bile yedi 

- ı:vt-t .amma, şaseleri bend.:: ... Kul. 
lan.:ımozla.r ki. .. 

- Faikc:ğ.ian... sana bir hikaye aını
lataymı. Saı1n ~aseler de tıpkı ona 
be1ızi.yor. 

NB.$I'2ddin Hoeaya bir güıı:ı bir ciğer 
pi~4'n1<? ı.ısulü ögrelmişler. Hoca bunu 
yazlP kavuğunun orasına yerleştirnılt. 
S"'hre gidLp iki taklrrı ciğer amış ..• 
D;r.iıbirine bağlatnuş. Köye dOOc.:.'ken, 
yolda, kazayı hacet icap etmiş. Ciğer 
leri bir çalııya llişt. •mlş. Çalının .,... 
ıkasllla geçmiş:. Bu ş ... ıda, bir çay!ak 
gelip ciğerleri kapmış., havalananış. 

Hoca l~inl bi1u<p gel!rken, ç .... ;ı--lağ!n 
clğ~!'!e 'ha vala.ndığ:nı gö:müş. Elinl 
kavuğuı~a atıp c·ğer taı-.!rsini çııkaı =· Çayl§ğa doğru sallayıp: 

- Avanak, d~ın iş, ciğerleri aldıu 

amma, tarife bende .. ağ:rz tadile ylye
mfyeceksin ki. .. Arnına. çaylak tubil. 
ciğerleri §.f!yetle yemiş. Senin fotoğ
rafa de, şase uydtırup pekalft kulla.
ıurlaT .. Sen kondi drrdine yan .. 

Davacı dilşiirulü, diişündü: 

- S.hi, d<>d.l. B";;ka biT doku< oo 
ild ernern.an şasesi bulmak da o k.a 
dar gilç bi.rşey değil ya .. , 

EKMEK 
KARN LERİ 
Haber aldığımıı.a göl'e ekmek 

karnelerini kaybe.denlPre yeniden 
ve zayiinden karn~ vcrilruiyecek. 
tir. Ekmeksiz kalmamak için \'a· 
tanda~arm karnelerine bilhassa 
dikkat ve ilıtimam göstermeleri 
icap etmoktedir. Nitekim dün bu 
hususta Belediyeye yoııı!an mü. 
racnntler is'af edilmemiştir. 

Museviler ha
mursuz ha yramı 
için un istiyorlar 

Hamul'5112 bayramı münasebe. 
tile MU19eviler Vilayetten un ric& 
etımı~lerdir. İll§e mıidür~iiığünce 
tetkilı!ler yııpıhnaktadır. D'.ığer ta. 
raftan İıımir Musevileri de Ha. 
murswz bayraımı dıolayı.sile sekiz ' 
yüz çıı:val un istemişleııdir. 

lstaubullular bir yılda 
Hava Kurumuna 

735 bin Lira verdi 
i;,tanbullularm 1 Marttan 15 

194~ Ye kBdaır on bir buı:uk ay iç, 
® Tü.rk Ha.va Kurumuna yedi yüz 
otuı beş bin lira teberru ebtlklerı an .. 
laşılmış-tı:r. Üç yilz sek ... ~n n:-ektcpte 
havacılnk dernekle:i. kurubnu~tur. 

FİLİPİNLER de 
V:i"Şitgon, 14 (A .. ı\.) - Fllipinlerde 

bir değlşi·klik: yoktl!.!', Gf'tleraJ ~Iac 

Aıthur mukavemete devam ediyor. 

Ç. E. K. DISPAN SKRI l\1EN1''AATINE 

DANSLI ÇAY 
İbrahim Özgür ve Ateş Böcekleri'nin 

;,ştlrakile 15 Şuıbat 19 42 paızar günü saat 15 de 
BeyM:ıtta lllARMAR A Sineması alt salonunda 
Duhulıye, sinema gişesinden temin edileb:J:ir. 

~'--------------·-------------Teknik Okulu Müdürlüğünden: 

Açık Eksiltme ilanı 
20/2/942 tarih Cuma gümü saat 15 ae İstaubulda Yük.sek J\lilhcnıdls Meık· 

tehi N.uhaGe'besinde Ekoilime kom;eyonu odasında (749.86) Lıra keşif bedelli 
İstanbul YLldwla bulunan Teknik Oloulu tedrisat binası zemin katında yaptın .. 
lacak tamirat işleri açık eksiltmeye konu.lmu.>lur, 

11.1'.uka,·ele, eksi:tme1 Bayındırlık .iŞleri genel, hususi ve Fennl şartnameler~ 
Pro:te keiif hülasasitle buna müteferri diğer e·\rrak Yıldızda Okulda görü'Je
cekıtir. 

Muvakkat teminat (57) Llradlr. 
İsk.klilerin en az bir Uı.ahhiitte (500) Lirl"I bu işe benzer iş yaptığma dalı 

idarelerınC-en ailmış olduğu ves!i-:ala.ıra ! 'ir.aderı İ t ubul ''il3yei'ne :ı.ru.,.·~ca

atle eksilt?M tm'~h!nden tatil gün.leıı11 hariç <3., gün evvel alınmış ehliyet ve 
942 yı:l.ırıa ait Ticaret Odası vesikalari~ geh<- c1 ı. (993) 

Beklenmekte olan 

POK 
Traş Bıçakları Ge!m.Ptir 

• 
1 t 1 b 

'-hıı,mluk 'sle.·ı· hakkında z raat 2~.30 M•nık·ket s•.t oyarı, ve aj.ıns 
aş ı.rı ınasının mevzuu ahs oL '" · Vek5Jeti-n<! ma!Umat verilecektir. Haberleri, ve BurS>iar. DİKKAT: POKER TR.\.Ş B!ÇAKLARI 
dıığuııa işaret etmiş n balık kon. İ 22 45 MiUi: Radyo Salon O.i<esctası Pe " d 1 k b T •·· · staınbu, la mu11tclif yerleOO.C'n rn·,.,:en e o .ara ı llı l\ıyeae 

---~~~-.....IQt.JOUı..tQl..;:t,,L.l...l....C.Ji...C:...~.Ll...IJlJJl~.IL.1.ll!J.._Jlj'..JZ.(.il~.J..•~e:r~\~·e;c~il~iğ~i~n~in'.'...,~i:n!k~i5:a~fı~n=a'.,...!ç~a~lı~~ıl!a:· .L~~~~'.;::_::~.,!:~~~~:.::~~~;:,.:~~P~r~·oı::_:
1

"~n~ı~~ın~D!e:v"~;ru~,:'.'..._~~::.~~ ...... ~:~~~~~~~ı;•~ı\"'~O. bv,günelrde bol tdhum ,gelecek- l2.55,230'J Yarınki Program ve Ka. ""i:' W d'H• F · ' r. c ıtır. 
.. ~---·~·~----·· ·~·- --· 
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fngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

YOKOHAMA 
'·-------------- No. ıos.--' 

Türkçeye çeviren : 1SKENDER F. SERTELIJ 

Emekli Bahriye Zabiti yanında duran 
bir çikolata kutusunu açtı 

Haiokwııo: var .. Me:ı'ut bir (üne 
yetip1,ek üzere yoia çlkt111J. Toru
numun n.ııkAıhında buhlnacag~ kıs.. 

rrrt L ı•Iın.ı, 
- Nevyodlrf.a mfl. 
- Evet .•• 
- Torun..- ıtırı mı. ~k mi? 
- KIL. Klz.. HenLE Oll Edtizıni 

7e•ü ob;1irdi. Ben 1arafl&r creğilim 
11mn\;.. baba.~ı &öz veımJ.,. 

N.,ye ~ delüriniz?. M&
J\.•n1ll" i itan-et~ çık:mıo .• 

- Bu lıı ~tle <le olmaz. Ya,& 
ylmıi b<ofi i>ulmadan evl°""n luılar 
toU~ p~ OlUf'lar. 

- l'l<ığru. Ben de un seıdz 7aıın
evlaJ1D1&lim. Yirmi yıl .soura kocam 
b"'ıd<?ı ··~ı. O da pek c<>ıç(l. Ço
ltık ~cn<k s:ılılbi oldıd<1an ııoara o
ra&ımı:ı: ylkıldl. 

Ne o? .A(JlnldJnız mı? 

- Öyleye. Dü,ünceııiz evlesıme-
ıUn i<Dl daima ayrılıktır. 

Blr müddet sustular. 
Hiıeoo mlileeııııir garü.ndü. 
Err.t:.kli bahr~ye zabiti yanında du.. 

ran bir çikolata kutusumı açtı ve 
komp;>r!Jım-l yoculara W"tlı: 

- L!ı\fen turer la.ne ... 
Hoç Umse reddetmedi. Hali.~ Hiaıo 

bUe aldı. 
Almamak nezaı.euıalık olacaktı. 
Bu t..~ bahriye zaı.ıu ço&c ı..,, 

biT ~damdı. Bir kUıSuru vaırdı: Ko
DU!jmad"'1 dımı:llllO'<>"Clu. lL'.ıya.9Kl.alıl 
Jl<Ayet eden ihUyar kadnla çabı* 
dost eln:aştu.. Bir ar•lılk f"Yle bir 
fıkra r..nlattı! 

- Ben, geu;liğlmd<?, bir yaz mev
sunı jr.pon dc!ı.lzine kadar uzanan 
bi'l" ~emınin lkfnci r..~ptJDJ,)"d:m, Y0-
lumuz Filiplnlere dilşlil. l\lanila (!) 
Yoı. .Jğra.dı:r. Blll'ad.ın ka.ik.t*tt.n soı&
ra Cvlo (2) sahillerine inecelrtik. 

- Oralarda De yapac:akt11112". 
- İ"ICi sa-ydlne gi~ t:ikcariar 

vardı ıkem.imlzde. Gemiyi üc ay için 
k•ral.'.ımışlardı. 

<b;. b.şlıyara!c (Bomco) Ad._.ına ira
tlar uzanan deoniı.lo adıdır. 

- Çok ine! tut;ıbıidinlz m.ı?. 
- Ntı g<-zıer1! O ı:;ene denizde mUıt-

hiş: fn1:ıs.\.. vardı. ı\ylarca bu s.&.hil~ 

ll":c!"' d<>la~ı.k .• Bir 1r-k inci elde ede
med.k. 

- Falt<rt bı.ıDdaD. srz değı.ı, lticc&r 
zf1an ~ .. 

- 1'.'vel amma.. Oular emtlleriıı.e 
muvatfalc olsa~ i>iz de _,,_ o
lacak!*. İnsan baz.;ın bl§kalarınıo 
meı:'ut ol<!uğuou cörmckle de sevine
bilir. 

Soma birden pipollUllU yakarak 
gilldü: 

- İşıe, tıpkı biz de timdi bqlı:a
Jasııı.rn .-etinden zevk duyan ın.. 
g&nlar gibi övünerelt yaşQ"oruı. Eğer' 
;ns..,1..-ın bu ctbi zayıf tarafları ol
masaydı. ıu llz"'1nde >'~,,,,.. 
Küre, biz.im l'W'UI' veya .baeedjznjı;e 
karp;mda da'yanamaz, ça>l!!ardı.. He
pimiz mohvohrrduk. 

HlMo bana yavaıça e-ğildl: 

- Büyi* bir halk :filozofu, dedi, 
söyledilderinl duyuyor musun? 

- EV'Ct. l>ıvuyorum .. Ve bu 8'1der-
den ders ~arum. 

- C<>k wıınE adam. 
- A,.,,i zamanda plcjldn. 

- Karnınız ~ı mı?. 

- İçimde bir ezginlik 
gıbıyim. GaJiba acıktım .. 

- Ben de öyle. 

Hiô60 başı ucunda dura.G ltüçülı: 
el çant"6mı indirdi: 

- İle ıotpntalı jına,yona ancak ge-
oe yzrıEı varacağız. O saate kada.r ~ 
dtı."l!may:ız; diye ufaı< le!ek ıeyl>eo' al
~ttnı. 

Huıı;o t;mtaı1• aç..-alc önilme u-
2a1tı: 

- BIJYIJl'\EUZ .. Bisküvi. Kdı: .• Çi.-
kaill't< Peynlr .. Biraz da kuru bal*. 

- Ah, işte bu çok gll:zel. 

- Hasıgl$i? .• 

- Ku.ru ba!Jlı:. Çoklaııberi 
mlşlim .. 

- Gece yaruıı on ikiyi yl.nnl geçe.. 
rot: varacağımız !stasyon lokaoıtasın... 

ca taze balık ta bulabiliriz. 
Emekli bahriye urbiti, yanımd8k} 

ib\:yar kad"1la tatlı lalli kOllllJfUl'
ken, biz de kahv~ltımızı a.lı;ym-duk. 

(Dev81Dll var) 

( 1) ı·iJ!pın ad:ılarırun med<ezl. 
(2) Filtpin Adalarının een,,ı,.-

adet 1 

• '{• '• -~ • r ,. • ' • ~ •, • - • • • • ' ' ' • .J' ~ •:": 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her y~ekten sonra günde 3 defa mwıta .. man dişlermni fırçalaymız. 

~ . . 

'~ 

T 
BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 

ve Bütün Ağrtları Derhal Keser. 
Sıhhiye Veniiletinin ruhııatını haizdir. İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Bastırılacak bir milyon 
'' A,, fişi ilanı 

Toprak mahsulleri ofisi İstanbul Şubesinden 

1 

1 ( FOTOGRAF GÖNDERENLER ) 
KfiJı~ı t:.r&Jmıud • ., verilmek suretlle açık pnarlikla oir mlıyoıı adet cA> 

f 1 h lacaı.ta. Şarllıarn l üe<ef61z olarak Şubemİtl.İııı levaznn servloıinden 

v r' :nckedır. Pazarlık 17 Şubat 1942 Salı giınii saat 14 de Şubemiııde yapıla

qidır lsıeı..ıt:erin Sirkecide Liman H"'1 ında döro\lncü katt:ık; da.lremize ırn,. 
ıaca..,t.."r uan oh.ın!Jr. «225!'iıı 

1 re ı let r ım iıı ollaıı ve l imanlaıı iı !etme U. iUıesi llinlaıı ı ı 
l\J haı. bcdell 34.000 lira olan 2 adet dırsekli perçin makinesi 30/3/ 

1942 I. Z<ı~tesı günü Eaat 15 de açık eksilme usulü l!e Anka.raJa ıdare binasın.. 
cla ' p -ınn MCrkE"z 9 uncu Komisyonca satuı al1ınacaktr. 

Bo ı;e glrrnek ,stiyenlcrizı 2.550 liralık nıuva.kkat teminat e kanunun 
ıo,oın '·tı ı v ""aları ve IE-klltlcxlni M .. Jlcn el:ııilt.T.o saatine k~ adı ıe~ 
Komısy!Jll Rtıs.1ı:wde ısbatı viX:ut elnı.elen lftznndır. 

~ l't:nameler An.karada M31ze1Le Da.ıreinde, Hayd.e.rpa::ıda Tesellüm ve 
ı;.: nr. ş !llğlrıde görillebilir. (2189) 

~~~~~~~~-

~ llr.ımncn beU<lı lG.000 lı • olan 10 adet e1ek'trllk;. bagaj a~b••- 1/4/1942 
Çarş:ırnlıa gunll saat :& da kap lı zar! usula ile ,\nkaTada İdare bin .nda 
toplanan r.Ierkez 9 ~nrLı Kom yoo.ca 5".!hn almaraktır. 

I! ı ze ginr.ek ıstiyeulerln l.500 lira.Lk muv~kkat teınJ.!lat i~e kanunun ta
yln (: ~ ... ı ve ikalan ve- tekliller • ayn_ g .... n saat ıs e kadar adı geçen Kom.:s
)'vn F.c~ !ığ·n ~ vermelPrI ıazım<!ır 

~ rt ameler pa ~ız Ol..:.rı.k Ankarad;ı l\.t:ıl~cme Daireslnde!'l, H ydı:.rpasada 
"l< n \:t: ScAt t)e:f1•g ndeu te-ır!n olunur. c219l> 

1 

Ş rk İspençiyarı Laboratuarı T.A. şirketinden:, 
Şır!l.cHmız~ esas m ve 1::. -:r.es.:. &hk~ı ... ıtr:ıa tevfikan n!ssedarlar yılllk. adi 

ttcy••tı UmumJ.,y . 19~2 se"""1 19 Marl Tarh ne miisadif P•cşembe günü saat 
16 d: Ş.1keti P..lerk~zl oıan Si..:"itecı Demlrkopı No, 10 kendi binasında toplan.at-
•"'im ı !O lı.iso<'ye salııp oı.m:i.ı.rın bızzat gclmclı<'rl veya vekll gWder-
iT' ! 1 

RUZ:; \MEİ Ml.:t.AJU:RAT: 

1 - 1941 •ı!.:ırc Meclis! ve mtırıılrip raporları ok.mar•k mıı.a.kcre 
ve karar bağlamna 

2 - 19ll ııen~ 31 B ,inclJı: nı..n tax!'IL"llde ka!'edilen sene:ik hes;ıpların (Bl
ıa: o k~r ve zarar ve t • w.d:ıt 'le 2{>l2r ) taf'ldikiy;.e İdare ~Iccilıı.nırı ibrası. 

~ B l.anço muc.b.nce h ı olan k. rın hskkmıdJ..k.i 1'-Ieclisı İdare tek-
lif ::ı ı .. d.k 

~ -- Mecns. İdare Azaları: :ı vertlecek hakkı huzur ve ınünı:kip ücretleri
Dın ts.)'lni bLJSusunda Meclisi İCareye tın l. .. h.yct it~ı. 

5 - Vefat eden Doktor Hakkı ş:nası Erel'iıı yerine bir ~za tayini. 
6 - Kw!em lt)bar)yle müddetleri biten i\zalarm. yerine yeni aza. se,clhneet 

\'t vazi!esı müddet~ tııtam bul:ın nl-Oırakibin yer.ine mürak•t.ıın tayint 
1 - ı l e Mecl i Azalarının şırı.et le Tica:i 111un-:neledc bulunmaları hak-

kmd Si! > \C?Jlmcsi. 
E~:ı.s ~IJ..lcavelenaınr:ünl::ı 61 tr.ci me dd-eBJ. mt.'Cıbin<'e ic;tim:.•a .iitirak etmek 

a-rz a bul .nan hisscdaraıı. utıip oldukları h!sse sened.ıtının veya buoı.m 
mu-bel \'f a.Jtlnl ;çtima günWıden bir hafla evvel Şiri<ete tevd: ederek birer 
d!l"lu.iye kartı alın•lnrı lôzırndır !'ıll:CLİSİ İDARE 

Devlet Cenizyolları işletme U. Mü~ürlüğü ilanları 

Haydarpaşa-Kadıköy Hattı Tarifesi 
J!~_ydarp:tş."\ - h 

h:Jı:: o l -ı.tıı<'ak .,.~ tıtrl 

~ ol<anlmlf(Jr. • 2216> 

köy hatl.Jld& ı5/!!/942 PctzaT gtinündı•n 1İi'ı: ·e,., t .. t., 

t.sk~l~ieıe -.sJ&n~ ve cep Lar.itelerl g~~eJenmızde satışa 

Bi1meoemiır·n halline iştirak 
edt.ıri1Erde;rı fok 'Traf göıııderenk. 
rin ~csim!erin .postııtlan alınış 
sır=le .ı:ıc,,cred yorı..z: 

En iistte tf_ .ııcı snaoa (sağuan 
sob doL'l'u): Beşik ~a Cihanı;ü. 
roa mıM!ıallcsinde Akdoğan a.. 
ğında 102 nınnaralt hanede Be
ş. ktaş orta mekt"bi iltınc s:nıf 
taleıbelerond"E>n Bayan Hikmet Gö 
re1 k;, Akısarayda Şelrerei sc ka. 
ğır.da 27 numarada Keınan Özal. 
tan, Gö>ltepede Tarıkbcıy s<ıkağın 
da 8 numaralı hanede Ad Ta.. 
:maç, Fatihde Dal'ÜŞ.Şafaka cadde. 
sinrle 22 numaralı barııede Zeki 
Şen, Fat'h<k Akdeniz caddesinde 
25 nll!maJra!ı haned"E> Necati Çekiç
tutal', lliımekap -ıa Vaız so'<a.. 
ğmda 48 nuımara!ı hanede Vaııil 
Düğmedoğlu, Bakırköy 1 inci or
ta mek;lep 1 inci sınrl C. şubl.!Si 
talebelerinrlen 101 nıııma.rah Ca.. 
h:t Aybek. Beyllerbeyinde 27 inci 

0Hk ımekt<ıp 5 int'İ sınıf takbele.. 
rrnden 82 "trınarah Bayan Saba
hat Vaner 

2 inci srrada (Sağdan 6vrn doğ 
rıt) Kadıı.1<öyündc Jllisakıımilii so. 
kağmda Bayan Zekıye Stl1lllıan, 

Bakıl'köy 1 inci Dt mekt{\p 4 ün. 
cıi sınıf tak-beler nden AkgÜ'lı, 
Taksi.mdc Tahlm.Jıaınede Şehit 
'Muhtar.bı.•y cad<ks'nı<ie 57 numa.. 
rada Naci Yazıcıt '!StanJ:ıul san.at 
mektebi 2 ııci srmf C şu.besi ta-

ldbelcrn.den A 1 Demirci, İlilç 
pcıa!a, telgraf ve telefon ŞE·f' B. 
Hakkı Tu.'l'Ç Elo.ğluo Metin Tunıç
cl, Bc}'l'.>ğul or".a me kt!.'bi ta lt> bc
rind!"Il 375 ınuımaralı İbrahim Tay-

• TAKViM e 
Rumi 1357 

ŞUBAT 

1 
Yıl 942 Ay 2 

ŞUBAT 

14 

Kasım 

99 
Hicrl 1S61 

Mubarrern 

28 

Vasati Vakit E2ar.t 
S n S D 

6 58 
12 28 
15 21 
17 41 

117 

12 00 

Cumartesi 1 ~ ~~ 

Günes 
Öğle 

İ.ltlndi 

~am 

Yatsı 

İmsak 

~ :~ 1 
1 32 

1137 i 
Salılp ve Başmuharrir! Etem izzet 

Benice - Ne$riyat Direktörü 
Cevdet KARABİLGİN 

SON TELGRAF MATBAASI 

fun, İstanbul onı beşincı .;Jk mek.. 
tep 4 üncü sm:ıf C şubesi talebe 
Jerinden 181 m.ı.ınaralı Muammer 
İrcelp, KadıJoöy onuncu ilk mek.. 
t~ 2 .ı,ci smıf talcibelaifll'.len 3 
nwnarnl Melike Deni.zer. 

ÜçUm.ıc sırada (Sağıdan sol:t 
cloğru): Koıgun.ctJkta Nakkaşteye 

mahallesirnlo Çiniliköşk sokağın. 
da H nuımaralı hanede Bayan 
PutJıa<1, Kadıköyimıde Telefon 
caddesinde Hasanbaşı sıokağında 
3 nwnarada Ba;yan Güv.in Yüık.. 

~el, Bakırkövümde TaŞhan cad'dc. 
sinde BU!end Uğurel, Pertevn'yal 
Jisesınclc 4 ü.nıcü sınıf G şubesi 
ta!ebelerindım 774 nıırnaralı Fa 
rtik A.ıma, Kadıkö)ıünıde Yeld~. 
ğirmeniııcle 3 üncü orta mektep 
birinci smrf D şubesi talebclerin
den: 532 ııwııaralı Perv·iız iMemdulhi 
Cenap Aktüre, Büyfıkxlerede Mal. 
tız caddesinde 48 numarah ha. 
nede 30 uncu illk rnactep üı;üncü 
sınıf 1alebelerinıden 83 nuımara'1ı 
Bayan Racia Demiırel. 

NOT.- Gönder lımiş ve gönde 
rilecek olan diğre fotoğrafların 

neşrine poı;tadan aıJnı.5 sırasile 

haftaya devam olu.nacaktır. 

Tarihi 1efrika: 22 " 

Ehlisalibe Karşı Kı~~~ Arslan li 
Yazan: M. Sami Kara yel _J 

Silahşorlar yanlarındaki misaf(rlerin 
kim olduğunu anlamışlardı. 

mcıı bı.r <l(Ya yalooı olmuştu. Bir
b:rlerine o <iercee kayna'V'lış bu.. 
lunuyoroardı ki, bu iki çiftin ay. 
rılınaları omkinı yoktu. Arslan 
metımetini kaybediyor ve ziifa 
düşüyordu. Elinden gelse ımaiye
tındeki sil3lı.'jll)l'larla beraber Sün. 
bülü de İ!znika kadar göwrecek 
ve Allalıın yazdığL neyse o ola. 
caktı. Lakin, her işi cidijiyetle 
muhakeme ediyor ve önünde bu.. 
lunan bin müşküılii.tı düşünüyor, 
bu yokıt>ıın varoJa.n a~a bir ma.. 
na veremıiyerek aczindm t>tri. 
yordu.-

Sfrnbill.e gelln<:c; bu k:ıııın baba 
evine döneeeği '\iüpheli idi. Ar&
landan ayrı'ldı.ğı gün ya intihar 
<.>der ve yahut kederinden ölür
dü. 
Kız Ma)atyaya yaklaştıkça gün. 

dm\ g~ solUly'()r ,zayıiılyor, ira
des:ni kayıbeıdiycırdu . .A.nllan da 
ayıni vaziyetıte idi Kafilerün re
isi Arslan olduP.ımdan bütün ma
iyeti, siliilli;orlar, ke11disine fev
kalade hürmette bırlunuy<ırlardı. 
Sünbülün ve Arslanın birbirleri
ni sevdikleri kafileec saık.lanamı.. 
yacak derecede aşikar oliınuştu. 

Maamafıllı, Deımirağanın ve Der
simden ıltihak eden s la!lışorlann 
da bu sam imi ve tomiz aşka hiç 
bir divec-eklleri <ılnıadığı gi(ıi 

.Jıüsnüklakki ettiklerı görülityur
du. 

Yalruız TokJlY sinirlenily<ır ve 
böyle bU:yük işler başırılacağı 

bir zamanda bu kızın nerçden 
ınu<ııllırt ofıdLJğuna .içedi~mU

Ağaooytisini de i~mdcn zM!a ıt.. 

ham ediyordu. Laıkin Ars1an böy
le miydi? Biliün kafileyi teşkil 
eden en babayiğit si~rlar bi. 
le Arslandan korkuy<ırdtı. Onlar 
Arslanm ne demek o1du<ğunu göz. 

J.erii" g(ııunüşleııd•. 
Bir ı;ün, Siinnı K .ırtlt "dl n kJ 

yüz afö bir eşloya çetesi kuıiıc
ninı y<ılımu k ·sm'şti. Sil..~lı'i<>rlar 
bu kalabalık kar~ısında b.r~z ı,,_ 
reddooe düşmüşlerdi. Hemen An; 
Ja.n ileri atıldı, silah~orlara ku
manda ~rip mıları ıme\-zi'ere. 

da/ııttı. Kıenıdii.;i haşla <ı}dugu 
ılıal<le altı saat süren bir muha. 
robeden sonra, yüiksek bir nı;;. 

ınwra kabiliyet.ı göstererek, "·~· 
kıya, ç<>tesini .pef4an etti. 

Silfilışorlar yanlarındaki mısa• 
ffrlerm k'.ın <ıliduğunu an lanııl'
ll:ındı. Lilkin. SünbüJıclen ba~ka 
Arslanın Arslan olduğunu kin.
se bibnryıordu. Herkes onu bıı.ba· 
sımn ismi olarn Süleyman d.ye 
çağırıyordu. Lakin, bu muharip 
ve cesur bir adamdı. 

Silahşorlar miilcfdeti ömürkrın.· 
de bir çok mıııtıarebe lerde ve u
fak tefeiı: ça'lPışınalarda bulur
muşlaıxh amma, böyle şey ı:ıi:ir. 
ımeımişlerdi. 

VII 
SÜ:MBÜLLE ARSLAN 

AYRILIYORLAR 
Artık .MS'latya <ıvasında oı. 

.~onak yerinde bulunuyo·l~rdı. 
Iki 'cvgili biı;J:ıir'ntten ayrılacak. 
!ardı. Simbülüın 1i)Tıhııağa ibiç oo 
niyeti yoktu. Arslan da ayn hr
ht"Can içir.de bulunuvnrdu . 

Arslan aşıkııııı yenm.k, v· •an 
ve memlıelketi i~iın yapmru;ı liızım 
gclen hizm-tlcri ·bir an evvel ye. 
tişip icra 01.mek için Sünbülü. bır 
fıırsat zuhuıruında tekraır birle,-, 
mıek üzere, şimdilik babasınnı ~·;? .. 
mna döndürme}"i düşünüyordu. 

H<T ne pailıasma olursa olsun ><İm. 
dilik aşkıını krracac< vo bu ayrılıgr 
yapacaktL Karaır kati idi... 

Son loonakladlliclar; köy gayıet 
(Devamı \;&.r) 

lstanbul Defterdarlığından: 
Beyoğlu ~hit Muhtar cadd<>sinde 5 1 pahi Ocağı bina• nda yaptı , ·: 

(2879.50) Ura keşifli elektr!k tesisatı 16/ 2/94~ Pazarlesı soat 15 de Defler _ 
lıkıto.ı müteşekkil Komisyonda açık eksiltme ile ihale C!'dilecektir 

Muvakkat teminat (216) liradır. İsteklilerit: en 87 bir taahhütte (20f·O} ) -
~alık bu işe benzer iş yoptıl<Janna dair idarelerinden alm.ş ulduğu ve K ı a 
istinaden İstanbul v·ııayctine müracaatla ekısiltme tarihinden tatil günl~1. t ••• u .. ç 
(3) gün evvel almmış ("h.liyct ve 941 yılına a:t Ticaret Oda•ı \es.kası ı·.1'" c'
mel~ri ır.uklazidir. Ş:'.lrtname ve&alr münakas<: e\-rakı her gün h'lil!t En11tık ; ~U 
kıokrrJnde görülebilir. (894) 

1 İST ANBUL BELEDİYESİ 1LA~LARI 1 
İlk Tem. 

772,00 58,00 

1350,00 101,25 

1925,00 \44,37 

~071,80 230,39 

V:l~ıycte bağiı mülhakat d.ı:pa . .n f' .. 

rl iı;in abr..acak 36 kalem i15.ı: \·(' ı. t.l 
n:.alzem<', 

it.ı:c..fyt> Müdüriye4 ve guruplcı • ı~ n 
alınacak. 90 ad(~ bat1Jn'.yc. 

&.Jeci!yeyr :ı~t moH.rlü na:kıl \ e 1..._
ları lfı'>tıklerinin tam rinde lı.'!l!:tn 1-
nJak üzere alıntieak j5 top k:ıuçuk c-z._ 
30 kilo solisyoo, 10 J.; 1 0 bt~r~ • auç-ı:ot 
v~ 100 kilo EiYah kauçuk. 
Beyoğ~u ve Zi.lhrc\: i :rıa • :.a 

.haneleriyle Zcynep:ıt.l •1 Dı gıır e "° 
alu1:ıeak yaş sebze. 

Tahnun bedeDeriyle ılık teminat mik tarlsr! yukarıda yazı ı aJ; ı 
açık et~s!ltmcye korıuiınuslırr. Şnrtnam-c:t·ri 7.~hıt ve ~Inamrllt f\" i' 
leminOe görülebilir. ihale 25/2/942 Çarşamtııı giini.l anat 14 <ıc D }: 
de y&pılacakti.I'. Talipledn ilk teminat makln;g veya rnek~o!ar• o .. ı 
ı.ıit 1'!carct Odn'S1 ~ikalaTtyle ihale gün u nıuayyen s· ette Dn'imi F. l c 
bu1ı..;.rnn:.ları. •2137> 

:..~, 

~ 

~ ~ 

~ Mağazanız, atelyeniz, imalAthan. : 
4 

~ ve fabrikanız için muhtaç oldu- • 
ğunuz, sınai tamirat, montaj,\ 
işletme gibi işleriniz! ve her ne\+i ı 
otomobil yedek parça arını:. 
Artık: ~ 

SAGLAM UCUZ ve ÇABU 
yaptırabileceksiniz 

BU iŞ iÇiN KURULDU ~ 
Adres: Meean Yokuşu Örüveı-site kapJSı kMşısında 

No. 50 Kııhram~n Barbaros 


