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l Sı>!ılj: ve :Ba.;muharııri: ETEM iZZET BENİCJl . 

TRABLUS 
harbinde iki 
tarafın ümidi 

Trablus harbinin iki ta
raf arasında uzayıp git
mesinin ve bir ıarar ~ek
lini almasının manası 

hic bir veçhile küçültü· 
lemez. iki tarafın da bu 
cephede zaferi kazan • 

mak neticesine bağlan -
mış büyük ve hayati ü
mitleri vardır. 

Ya.zem: ETEM iZZET BENiCE -
Ulıyad ki ıniiu.tt-<le bir nıoo ve 

«zir dalga" halinde sürüp gidi
yor. Şimdiki halde Rommel kuv. 
~ileri iyi dununda.dır. Yarının 
lngi!Mer i~in nasıl bir vaıi),,..t ar
'Zed~eeği bdli olmll'Z. Yeni ve tWllll 
kıı·.,.et!otr7o, bol vasıtalarhı, !.ava 
kunetl•Tinin ~altııınaıu il~ İn. 
g'1iz~riıı t<'krar ilerli<meleri ve 
'l"r<ıılıltrsa da·yanmalan ihtimali 
İdaını.e ettir-nıek. 

Şimali Afrikada iki taraf au. 
Srnda hu İn{\tJı \'f' ı -rarlı mikade. 
l<nin büyiik ch<"llm1i ıcti vardır. 
Alın.anların ıki hedefi vardır: 

a - İngilitfori ~1.-ırda ve Lib. 
Y"<la külli kuvV<tlerle tutmak, 

h - Orta ı)ark İngiliz lmpara.. 
IGdııiiunu 'tkınak. 

Bıına kar ı İnıı?ilizleri1> de l'kl 
h.-.l<fi vardır: 

a - Şi,....Ji Afr\kaya tam.amile 
lı!tkiın o7nı;rk Ru rephesine yar. 
dmı <tm .. k, 

b Avruııa kıt'a"na bir ihraç 
yapaobtlııwk ionkinı hasıl olduğu 
takdirde Şmıali Afrikayı en yakm 
tl<l n biri halinde elde bulun.. 
durmak \'e Akdeniz lıiı1umivrtini 
İdMtı<C tttinn • · 

Görülüyor ki _. Şimali Afrikada. 
ki hu ısrarlı ve inatlı mücadele, 
h~di itibarile b&it değilclir w 
bilf,ki-. lıii~itk \'e havali manada. 
dıı.. . 

İııgiliıluin ilıkhahanlan önce 
Trnblıı garbi işgal eylemeleri ve 
'l'unusa dıeyamn.aları takdinııde 
lnı:-iJizler Mısırda ve Afrilıada ra. 
hata kn\'ıışmu; olarak bu:radalıi 
~rdularını ikinci bir e<'plıe açmak 
un re sarka çei<M>ilirler veya i. 
talyaya kar ı hardı~te geçirebilir. 
!erdi. Fakat. birincisi delıa muh. 
t•ıneldi. Yani. ~al'ka çekmeleri ve 
Alınanyanın Rıı-ya ile ölüm ka. 
lun savaşın.ı tut~tuldan bir dev. 
•ede ikinci bir eeplı ~!arı. 
Böylıf,.i de, ötdci tiirliisü de AL 
llıanyırnın hesabına ve istiiobale 
ait düçiince!oerinc elvermez. Hal. 
lı11k; lngili2lerin de istedikleri bu 
neticeye kavu maktır, Şimali Af. 
l'İi<ada uhatlamak Akdeııiul'e 
1ahatlamak, mücad~leyi Alman. 
Ya aleyhine attırmak, Doğuda ve 
U7att Doğuda Afrika ve Ort. 
Şal'ktaki lruvv<1tlerindtn fayda. 
la.ı.n&hr. Şimdi , hrr iki taraf 
bir>birinin İıed.mn balıtalamal 
ftrni ile hareıktj halindedir. Al. 
:ıanlar için İtalyadan, Yunanis. 
~ndan asker, maheme, vasıta ge. 
~ı~m•'k ne kadar zorsa İngiUzler 
ı~ıu o niı bctıte Şimali Afrika kuv. 
vetlerini arthnmak kolaydır. Bu 
lıa~ı mda_n buradaki miiradeleyi 
da:ııııa Iııgilizlerin lehine muha. 
k<wıe ~ tmrk nıantık icabıdır. An. 
c1>k, Uzak Doğuda harbin lmpara. 
torluk aleyhine seri bir İnki'"f 
lıaydctmesfnin bura) a getirile. 
""k """"'Here nva buradaki 
~~vetlerr ne derec~ye kadar mü. 
e&sır oldugu ay" bir ltt!&ap " 
""-•hakeme m<vzuudur. 

lngilizferin Singapura, Hint Ok. 
Y~nusunna, Birmanyaya gönder. 
dıkleri )'eni tak,·iye n ikmal kuv. 
'"'1 ~triniıı nereden alındığı, Şimali 
tlrıkadaki kııvvetlerin bu ha. 
b•nıdan arnltılıp azaltılmadığı, 
lı~•ndalıi miirade!eni11 Pasifik'de. 

•
1 dııruıııa ne derrcen kadar ~

~r!j olduğu henüz b~lli değildİT. 
l. ~tak . ınuhırkkak olan tcık nokta 
~ ~a ~~plıesinin Almanlar için 
b • lngılızlrr için de bilhaso;a ilk.. 
b~har Yakla~ırken hayati manada 

11
' iik bir •lıonmiyet aldığıdtr. 

ETEM iZZET BENiCE 

Odun ve K ö m Ü r Darlığı Gideriliyor 

Bu sabah Dolmabah
çe Gazhanesinden 

1 kazalara 40 bin kilo 
Kok gönderildi 

•• 
Yine bu sabah Usküdar'a 

Alemdağından 70 araba 
odun 6 kamyon kömür geldi 

Üsküdar Partisi fakirlere parasız 
kömür tevziine başladı 

~l.cd)ıye Relısliiin.m ooun ve kömUr j 
SJJCJl'lı:t~mı iza·le etmek lc;in aldığı ted.. 
birlerin sem<ıresiı>de,, olarak dılndıell 
iU!ı..-m şetırl.m&oe bol mik:too:dn odoo, 
k.öıniir gelmiyıc ba9'1amış1ır: Dim be
heri 8 ton alan on vagon ;çindc Si
neıkllden 80 bin ;illo, dlğe<' 4 vagon 
içerlsınde de 40 bin kilo mangal kö
mtirü Kınnklıpı ve civano geJımhş

tlr Bu ""hah ta Alerodnğındar Üs
kudar. ~ Jş araba ve f kanl.'Yon iç-e
çer s»1de orl •e kömli gct·rihniştir. 

REFAH 
Hadisesi 
9Maznun hak· 
kında tahkikat 

açılıyor 

Yine bu "'l><>h .gııeada<lan b!J)'tik 
bır matör odun :,ıefüm!ıtlr. Beyk®
dan da bır mot<ır telmişfü. 

Etı BaTllk ı-imlz Kömür Satııı ve 
Tevzi l\lü""6a'$ı Mfüfürü B. Z<lı:eri>
ya uun Beled~<\Ye ııeıerek llolınabah
çe Gamanl'!!inden kırk bın kilo kok 
köınürüınün h ·lkn tevzi oluntna6llU 
t<i<l!l etmiştir 

Ba ı.obahtan ihbar..,, bu kömürlıe
<irı B<>l<oiyere Falih, BeşJtlaş güıl 

(Devamı 3 üncu Sahifede) 

ALMANYAYI 
istiladan 

korumak için .. 
Rusyadaki ordun un 
yarısı ve hava kuv-
vetleri geri alınmış 1 

Londra, 3 (A.A.) - E•"CJIİıııg 
tandard gazeıtesinin aslı.eri mu.. 

Millet Meclisı eıki Mü • banin yasıyor~ 
nakaliit Vekili Cevdet HitJerin Almanyauın isülasuı.ıı 
Kerim lncedayı ue Milli k&r)ı koymak için afıelicero mü. 
müdalaa Vekili Sallet A- binı n1üdafaa kuvvetlt>ri teşkil et. 
rıkan hakkında tahkikata <Devamı J üncü ı:.at.ıfedel 

1 

'Amerika 
HARP 

FiLOSU 
• 

Japon üslerine sıra 
! taarruzlarına mı 

geçiliyor? 
Snygrm 3 {ıLA.) - Son 24 

saat içinde <'ereyan eden lııi. 
diseleri» en be!U b<J§lısı A • 
merikan harp gemileri tara. 
fmdan Marşal ve Gilb..-t a.. 
dalarına yapılın• taamadur. 
Üstüııa hattının ~imalinde 
bııltınan Mor~al edaları 1919 
serıerlııdenberi Japon mmı • 
dMI altın.ı!tı blllıınmaktadır. 
Bu adalıırın cen.ubuııda bu -

\ l1ıııan Gilbert adaları ise Bü. 
(Devamı S üncli Sahifede) 

LiBYA BABBi 
• 
lngiliz ric'ati 
devam ediyor 

Bingazi önünde İngiliz 
yedinci tugayı imha 

olunmuş 1 

' 1 

Amerika sularında harp gemisi 

lıiınayesinde seyreden bir 

vapur kalilffi 

UZAK ŞARKTA 

Japonlar Ran
gona yaklaştı 

• 
Filipinlerde yeni 
Japon taarruzları 

tardedildi 
Tokyo, 3 (A.A.) - l\lulmcio 
lıri dü mü. tiir. Bu 'ı"hiı· Siya.. 

ıwn Bir1nanyadan i. t dii,ri yerler 
arasınAladı.r. 

Japon onlnları şimdi Rangona 
karşı Heri barel«fo bnşlamak il. 
zeredirler. 

Londra, 3 (A.A.) - Binnanya. 
da İngifü: orduları l\Iulmeiıı gar. 
binde \'e Salvein n hri boyunu 
tutunmaktadırlar. 

Londra, 3 (A.A.) - •B.B.C.• 
Uzak Doğudan gelen haberler 
şu•nlardır: Sincapurda to~u nıu .. 
hareJı<,si dtvam ediyor. Japonlar 
lıava taarruzlar mı arttnııışlanlır. -- lüzum görmedi - -------- 1 

ıı.eıah vapuru hadi~ea hakkııı... Genç bir Liseli ~~~~~fr.1~~~~~ 
da Beşler Enciimeııi tanıfıııdan j 

Filipin adalannda Japonlar ye. 
niden hücumılarda buhnınıu~lar. 
dır. Seçme kti'alarla yapılan bu 
tanrrwlar tardedilmiştir. h~zırla?an ınaııJb~l~ın dü~ü Bil. ı feci şekilde 0 .. ldu•• 

yuk Mı!Jet Meclisınde mınakotre 1 

olıınacağmı balıe>· vermi" tik. Fil. 
haki.ka M!e~lb dün 'aat 15 deki 
tıof>lantısmda bu işi iııta~ etmiştir. 
Anadolu Ajansının bu husu ta 

(Devamı 3 ıincü Sahilede) 

Galatada Neeatibey caddesinde 
, Karınca çlliııınazı 1 numaralı evde 

oturan ve lh.<nin son sınıfında 
bulunan 18 yaşlarında Sırn diin 

CDe>amı 3 üncü Sahifede) 

Mahkum 
edilen 

ve tevkif 
vurguncular 

Bu sabah ve dün 26 muhte
kir hakkında takibat yapıldı 
:vra'hımutpa~da İrfanilye .k.u • 

ma:, mağaeasL s~hoilbo Pratama2 
lruma.;, Siııılreo~ Amı.eri<ım ma. 
ğıı%a.&ı te:ıgfıhta.rı Vaıi•I jiM, Kurı. 

gunı:L>ktoa balk1kal Tudwı şehriye, 
Kadıköyündc 'k.undımıı:ı Muhar. 

rem tel Ç'Vl, PeıxliJkıle d~nnen.. 
ei Fıikr: Penıd 'Gt hailkının ibtu;yacı 

· n vel'llen buı{ııdayl•arı obaşim m'IJI• 

ta!kaya satma~t\'ln, Ka&köyünde 
ıbııkık~ Mdhmet ve Haı;an bı<y..o: 

CDevaını 3 üncü Sahifede) 

Libyada kum fırtınası arasında 
ikrayen Alman p~adeleri 

Bcrlnı 3 (A.A.) - D. N, B. nin 
.a~lkcri bi.r mımbadan öğrendiığine 
göre ir,P'lzlıfırin Ubyada r.ic'ıııtj, 
devam etmElktedir. Binga-=inin şio. 
ma\inne çölün bir k€s:aninrlıe Bar. 

M. ÇÖRÇİL'in 
MESAJI 

Bangon mldaUlerlne 
Amerika Çin'e muvaflaklyet temea-

• al ediliyor 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 
----oo---

500 mı/yon Londro, .3 (A.A.) - •B.B.C ... Bat-
vekil B. Corçıl1 Rangon'wı mudafaa-

Do/ar veriyor, sına ı~tlrak eden pil?tı.rın muvaffa-
• kiyet.n~ tebrik. ehn .,ıttır. Bhrrrwnya Va-

Lan<lra, 3 (A.A.) - •B.B.C.> İngil
tere Çine daba fa.ıla yardım edllm""l 
için Amer.iita'nın ald1ğı tedbirlere 
katılınır,l.ır. Bu cüml<oden olarak Çin 
hilküır.:"li!Ml 50 milyon İngiliz lirası 
bJ>rç -ileceô<, muhtaç olduğu bütün 
mühımmal ve aııkcd teçhizat gönde- \ 
rilecekt;r 

vaşit:gton'dan ~ı:len ha.be-rlere göre 
B. RuıveJ!, Çln'e 500 milyorı d<>lar ik- ı 
r&Z edllır,csl için kongreye müracaat 
etruh.t:r. 

U~i ceva·bında d~ıniştLr ki: •Vaziyetin 
pek y~kında lohlmızc döneceğ.irıe e
mlniı: Tedafüi rolünlUZıi bırakıp ça
pulculara ka11ı ş!ddetle taarruza ge
çeeeğiı»lı günü emniyetle bekliyo-
ruz.> 

Bu sabahki 
Sovyet tebliği 

=~HARP VAZİYETİ 
Kırımda reodo l 'J a 

tahliye edildi 
Lond:a, 3 (Radyo 7,15) - Moı:ko

vada n~redileın Sovyet tt .. :.ıb1iği: Dün 
Rus kıt'aları herr.on büıtiin cephe bo
yunca t.2arruelarına devam etmişla·

dir. Alın:ı.nla-rıo bazı noktalardaki 
kar~ı~ık hücumları dli:şmana ağır za
yl<l"t v~rdirilerek geri atılmıştır. 

Singapurun sukutu, burayı 
müdafaa eden kuv

vetlerin fedakarlığına bağlıdır 
( YAZAN: t. S. ES Ki BÜK RE Ş ATAŞE M 1 L i TERİ ) 
s.ıng.a.p\1~ gllıli urı:un ZQllJla!lldan. 

bet'il tahlkiım edilım~ ve oo mo • 
dem hacp ve s-Jah wıs1tıala.rfrle 
tesloh ooidmtı:; ve tıaıbiô anıaalarlaı 
mudaıaa kuıd~ antımıı; müstah
•kem m'C'\llı1ileri n karadlan tıaar • 
ruzlarla ele g<."Çi1lhne5İ iheın mfui.. 
kül ve hem elle büyük ~lekıta 
vıe fedalkarlıığa mla olur. Singa. 
pur dünyada mevcut o?ın müs.. 
tııhkcm mevld.lc.rin e. 'kuvvd1'!. 
ı;. r. }:ı:ponl.ar burayı düşüıınıek 

ıiıçıin jkı usıı~den ,.,wa<ie edeb<.ilt'. 
!er. 

l - Havadan ve creıııiuıden sa. 
rara<k wımanla açlığa, susrnzluğa 
m ıih'klım e!utl<! k. 

2 ... Üstün harp ve sHil!lı vasıta.. 
ı.ar kııllanaraik cebri hücuıınla 

ele geçirmek. 
J:.ponl<Gı~~ s:ngapuru hll'l."a • 

dan sararaık ıı.ci usuılle elrc ge. 
çirrr.ek .s:ıiyecek:e · muılıa<kıkak • 

" (De•· m 3 iiııcü Sahifede) 

iki katil kardeş 
aslldı 1 

Muşta Feutah 'e Ah isnıillde ikiı 
luırrieş Hüsnil isminde birtn! pum:eya 
dü.tureı ek oldürdiiklerinden onar yıl 
hap!•• mahkitm ı.>h111n \1.Şaı"Ciır. Fakoıt 

kendileri bu cezal.ırını çok görerek (') 
teırıyl~ etmişlerdir Tenıyiz l\falıkeme

Si reı:~)·t az gOrt~rf'lk: h-er kl~irıi de ıda

m, hkOm tr a· kaç gün ev
vel h<'ı Jkisl de ası: ıuşı d:r. 

K1 tım'da Feodo?-ya b!ı kaç &ün eN

(Devaın> 3 üncü Sahifede) 

ALMANLAR 
ne diyor? 

Bw!foı 3 (A.A.) - ALınan rad
)U4ınun b>ldirdiğine göre, cep • 
ihenin bir kesimnide dün Alm~m 
mevz.leriıııe hücuıın eden biııkaç 

Sovyet süva11i böluğii pei< ağll' 
zay;ala uğl'M~rmştır, 

Şaıık cephesinin rnreke2 1kesi. • 
ımiııde yapılan ~iddetl mtikaıbil 
taarruzlar net'cesınd Alman 
kı 'ala 9 tankı t.ahr"p 'l."C bir 
kaç mahıiill" · . .ı::ıl etıınışlerdi.r. 

. 
ElektrHıten Taıarraf Tedbir eri 

Belediye Koordi
nasyon Heyetine 
bir proje gönderdi -Dükkanlarda dış apı, vit -
rin tenviratı kaldırılacak 
Sarfiyatı tahdit için alınacak tedbirler 

Elektrik idaresi 
U.Müdürünün 

izahatı 
Şefıriınizde fazla ~ıla<t rik 

sarfiy,.tmı öoUyer<k tru,arruf 

f.eınıin eıtmek ıizere bir proje 
hazırlanmıştır. EleMrik ve 

Tiinıl İdard"" \;mum :!llüdii. 
rü B. :\lustafn Hıılki bu •· 
balı bu husu ta hir mtıharrı. 
rimjze ~u i2ahatı 'ernıis1iı·. 
•- İstanbukla laıla elek-

trok sarfiyatım tahdit •Cııı<'k 

üzere bir proje haıırlıyarak 

Belediye ReR.lii,>ine verdik. 

(De\'amı 3 ıizlcıi Sahifede) ~, __________________________ _.J 

ÜSKÜDAR VE KADIKÖYÜNDE 

EVVELA NERELERİ iMAR EDİLECEK? 

800 bin lira tahsisatla 
faaliyete geçiliyo·r 

Üsküdar Çarşısı tanzim edi- 1 

lecek, Kuzguncuk ve Bağdat 
cadde/erile Kadıköyünde 
Tele/on ve Bahariye cadde-

leri açılacak -' 
imar planının ilk kısmı beş yll içinde 

tamamen tatbik edilmi' olacak 
Üskfülar ve Kaıdıköyünün ni

:um pliinlannm Dahiliye ve Nafia 
V<Jlıal\,tikri tanılmdım tasdik e.. 
clilıııe,J. üznine bu iki semtin iıııa.. 
n i~ift dün rhir Met:li'i iarahn. 
dan Jklediyey e 800 bin Ura tah. 
sisat verilmi tir. Bu paranm 409 
bin lirası Kndıköyüne, 400 bin li. 
ra -ı da Ösküdara harcanacaktır. 

Bu para ile Üsküdarda e"vela 
ve sırasile ynııılma>1 :\-lledbçe ka. 
bul e.diltn imar işleri şunlardır: 
tl'skiidar meydanından Ku«gun. 
cuğa giden yolun açıln1aM, Üskii. 
dar iskele ııı.<ydanından başlıya. 
rak Ahım:diye meydanına mün. 
tehi olan Bal:dat cadd<sinin açıl. 
ması , Ö!!ktidar çarşısınııı tanzimi, 
şenı..ipaşa yollanmn açılması. 

(Devamı 3 iıncü Sahifed•l 

GÜNÜN 

İÇiNDEN 

1453 M&JlllD8 '18 
Boöazıara dair 

Nizamettin Nazif 
A;m, lar """'""' gtm, Büyült 

F :dTih'i hatırladılar İsvu~·ıeliler 
Naıxı!C'On .aaııaıpcırt İmpo.ratorlL.
~unwı goçllşünti ller yrl bayı·amla.
m::.k\ndırlar Bır ilY evvelki İs\iç.re 
aazeıelerkxle bu yıl dOniSnüı>ıe a;ıt 
si!tun siltoo. yazı okumak m\im.. 
kündilr. 

Almanlaı· B1>1ı.l Frıd.d.tıi nıçln 
h~tırlamakt.an vazgec,:emiyoclar?. 

Zıra B(Jyük Fmlrlh, Atmanyada 
rejiın .ue olur olsun. a.lııa cıee.
miytcdt olan ôiı· k1ymetfn ifed i
dil" 

Buyılk Fr.drih oi.yiık blır Alman

dlr. 
M;nlmUJi !svJçre, neden Avru

p•n•n p büyilk btr b5dls"""'9 
böyle, bit"lin Elnirlerl ile bağlanıp 
kalmışt>r. 

Zıra İıtv e «ü<:Llktür, Fa.kat v.--

ı. ' ve federasyonu her felake en 
k t8"?rulk ~«V ma b .. tik bir 1.a-

GAZiNOLAR DA 

Kahve, Çay fi
atları 60 para 

arttırılabilecek 

Diğer şekerli madde
lere ne kadar zam 

yapılacak ? 
Ş<kerden ma.mul m;dd.dere fi. 

at te,biti i~in ya pılan çalı.,-.ııalıır 

ı.ona ernu'l:hr. Varılan ka:raı·a g( .... 

(Devamı $ Oı.cu 5ah fede) 

aasup ile baglıdrr 
Bu ikı nilmune lrtcrhıde our k 

biz.'::ı b1f' 2amant:ır, başlad ğımrı 

ve so ' bırakugı :nız bir tşi h:rt 
)adım 

Ist:ınbu ~ır!şımlzin yıl rlôn -
mürti k~ laırr nk §l:: f, 

Yıll -clall'bcrl J)kb<ıh· ra )Jil ... 

şırke, ben. cı• , 14 53 tine M -
ıat yılının o p3ı rı.ı yl:S a> · a 
tırlımm. 

Rahmetli Zıy~ Beyin haı.ır • ..ıtl.tı 
llitil•lk>rl görur ı:·b! olurum. uı.. 
ba • ııasan'uı k a"'a >kl• .ıaıı
lık arasındak1 yll<:cJ.ğ, ka ~<la 

bır an dalar \e kundl kenditnflo 0'\1-
jenirım. 

- Niçin? N.çltı 1453 M0> ısmın 
yıldönUmil unutuluyor?. 

B&,şbuğ Fatihnı dünya tariiı.ncc 
\"ero ii. bny'u lnkA edenlerdı: • !
'tnadığınuzı, şehre onun b.liı• heyke
lini dikmcre arzumuı. k3!i de:·l·"t!dc 

izah etmeııcte do~I midtr?. 
Kaldı ki İs.t.;lnbul, bize yaılnız l•. • 

tihin d~!1, yliı binlerce dec11'!l~r -
rni:2.in de hediyes dir. re onl::u 
blzi bL1ra)·a suk.u;.kl:ı m.san· ·""a eı 
biiyuk bır lutuıuı bulunmuş o!dı -
tarın~. ıŞte bugtin dünya tasdik t"-t.

meok!edl. 

Y&. Bv~aı. r b r bu .. kasaı.ın. e ın
dc o.:s~vdı~ Ar baı dünya blı r 
aee•t!eıde bugLJnJCü ac:ıt ıük\ınet 

ve heıitese faydalı olon lou g.tr 
gılrrı \dkan b ıl bt r m+,ıııli:·. 
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HALK FİLuZOFU 

GÜNEŞ PERDESİ 

fstaııbuld.a urua ?.aman otur. 
muş ve hatıralarını n.cşretm;ş 

olan bütün <ski ecnebi sefaret.. 
hr mensupları, bizim ınemle.. 
l<<ti güneş menı l t"ke ti olarak 
tasvir ederl<r. Sahife~r ara. 
sında , Ma.rmarada, Boğuııiçin. 

d •, gü .... n nasıl gümü~ akis. 
lcr yaptığı uzun wmn anlatılu:. 

Pi7er Loti ile, İstanbuln da. 
ha iyi tanıdığını 2.aıınedea 
garplihr, çiiriik n yanlış bir. 
takım bilgil er ~ .nında, doğru 

ol:n·a.k şu h aki.kat. öğremnişler. 
d ir ki, İ tanlıul ,·ddcn gün<~ 
ıncmlckl!tid i r. 

Burada gihtş vı:rdır. Gii~ 
doya doya scyı:!;ıdifü .. 

Burada güneş güzeldir, 
Bu hal, tabialın i,taııbııla ç ı. 

TABİATIN -
CiL\'ESi - --

B tt sem.ıki .ı..,. herl.~ amaıı, 

deodirt tL Ne 'IOğ ıık bitiyor, ne yağ. 
nıur. ne br. Dünyanın mmveri 
nıi bozuldu?. 

Geçen ı:-ün bir m ecfute, kıştan, 
soğuktan bahsedili)·orılu. Bir u t 
\\?.;~·le d .di: 

- Tabiat bile, bu hattketlerif,, 
:b a~·at pahaLlı.ğını te~vik ve te şci 
edi~·or, buna can mı dayanır! .. 

'IRA:\IVAY 

BEKLERKEN 

i ta,yonda ya ın saatten r ... ıa 
lramva~· b' kliy'tn bir ~olcu b ir a.. 
~ğı bir >· ukan dohşıyurdu. Bir 
ara l ık, kimdi k endine sii lendi: 

- Boş bir araba g<>bniy<cck, 
, .elam! 
Oracıkta, direğ i n dibiıı.e yaslan. 

nıı~ uçan külhani bir d •a:ı.anlı 
t e\ a p verdi: 

REŞAT FEYZi 

kardığı b ir piyangodur. Bir. 
çok yabancı d iyarlarda, gün.<'" 
tatlı bi-r ~·lsane, d inlcrunaıl bo. 
ta riden hoş bir ZÜy ıııdn'. 

Fakat, yıllar var ki, i.stan. 
hulu bir rüoeş memldııeti ol
m ak tan mümkün meıQıb e ıt.. 

zaklaştımuya ~alışıyot'11Z. 

Şarki Bizans imparatorluğu.. 
aun yaptığı surlar gil>i, 1ıoiz de, 
güneş ışığına karşı lı.at kat b<'. 

ton b inalar yapıyoruz. Vapur. 
la lstanbul limanına giren bir 

insanın gözü, ~hir sırtlarında 
gökyüzüne doğru, gittnçe m il.. 

tekiısif bir tekild< ~ übelen bu 
gi'neş ~rd c!oerine , acl!ba, nesıl 
bir hayret ve §a ~kınhkla ba. 
kar? .. 

YERLİ İGNE 1 

iMALATI 
İktısat Vekaleti bü
yük bir iğne imalat

han~si kuracak 
1ktıaat V c!kileti Bıiu ,,;ı.ı,ye • 

tmc tabi c!an Mudurnu 3-ııı.. 
da lbü)'Ülk ve modern bir toptu 
<'e d"ldş iığm!!li imalıi<Jhanesi kur. 
maı'k iön tc-dktlkloer 'cra clJın lk.. 
tıediır. n-n MucitırlMl çok .., • 
kldeOO.. .. ıı ioğn~(iilği ille m~u.r 
ve maruf btılunmalktad:r. Ha;l'ti 
Ecliy;ı Çdlei>in:.n me9h ur &ya • 
halnamesir>de M"' bl.ll'ı;;da tam 
bin yüz tanoe ğne t~zgfıhı J"l'C\~ut 
c · ıu,:u yazılıdır. 

---o---
Çöpçülere ne oldu? 

E: <>p c var•ıxl:Hı«i O•a~cıla.r, D:ı.. 
'-udağa, Münzevi malıaJ.!cltruıe 
on be-ş gündeııheni b'r tek ÇÖPQÜ 
uğr"l!!::tlığı N,fo çöpicrin evkrdle 
~iTr.<'1> 'kaldığı alakadar.laıra ,.t • 
kfıyct olunmuştur. 

lllı meı.teplerdeki kadın 
muallimlere siyah seten 

verilecek mi? 
- Siyet bu, beybaba... Boş 

y ok ... Hay di., boş yok.. bo;- ıına 

p ara yok! •• 

llIEGER NE 

E_Ü~ÜNÜYO!_l:\IUŞ~. 

1 
İkt" t VE!k.alcıt.: talı:ımlil Vd<a • 

letl~l"\! t<ebılgaıt yaparı..k. lk;ıput 

O"ııan Cemal, ge~en güo, elini 
şakağına ko)· muş düşünüyoril :ı. 

lliris i sordu: 

1 
bezine, pa:Jııkaya ~-e s ıyzm wtene 

11!.an nıtıyaçlarının k'Shı.t o.una.. 
1 raık lıild:r4lıncs:ni tıa.!ep otımŞtl'r. 
j Bunun ü;:er ı>e ;J-k mcktqfıerd.ıki 

Ba.rnn muaUımlern g!.ydM<forıi. 
ön'luld"re a ~ s\yah ııetcnlerln - Nt düşünüyorsun, Osman?. 

O, c.evap \ ·erdi: 
- Şu çay ş<S. erinl, kahveci ağ. 

zile mi kırıp ikiye ay ırıyor, lC.k

u , bir iılttkı mi?. Onu düşünil. 
~·ocunı . 

SİYASI 

lll KALELER GİB( . 

D i ,. iJıı o~man Ce.1ıa J ' in gtçtn 
glin çıkan bir fıkrasında, bKt si. 
)Hİ badiıoekre d air g iiz<l !ah.. 
ıu iııl er vardı. Tıpkı, si> asi mubar. 
r irlerio ağzile konuşan arkada~ı! 
:mızın bu fıkrasını okı:yan bir di. 
i •r arkada~ 

- Ö>le ise, d.<.di, Osman Ce. 
ıı:al'in istikbali pek parlaktır. 

- Ne olaeıı«, diy.e son!.._, 
- En az bir cueW.ye baı.ıııu. 

huıir elıı.r, dedl.. 
o-an Canal fU c<ubı vndi: 
- Hayır.. kifi değil.. bütila 

J'ıtzd.ıd&l'lmın llklli çıkmııhdır ki, 
•u der<"")'e )"ükseley inı .. 

AHAfETRAUF 

- O, o aman. k.~yı.khunenlll. yJ
nmda :el k.ü.çi.ik: odada rakı iıl;iyor-, gra.. 
mufon ça~ordu ... Merak eııneyin Ha
mmcfend!, sizı bıtl11ı ı;-ecte eOrnıecti .•.• 

- Yok .• ıner k ~ıl'.t-dtın amma .•• 

1 
Heru gorüf'",e, ooıu . .,, ;ine bir baş. 
k w :>taJ \"CSi!J;:.i. ı.>:tay.. ~~ .. r- ha .•• 
S.ı...-. :...1ir ı;ey daha soracaktım, icıaı ... j 
Su , •in gllldJl . ceu Fa1= !Lı.nmı. 
ILb rda.r, l,obil ... 

-· Tı;bil ... 
7 \;I.Hı ık.ıdıın ac dfy r" .. 
- !Uç ne d iyecok?. F'..tmo. H.ımm 

l_yı t. G.r_r, Haııı.roe!ond~ı:m .• val
k". ly kad•r.tlır. O kadar temiz bıır 
k , var k ~ ne etııye kınşu', ne 
.u · e•. M:şa.nıa kadar mutvaıda.ıı 
ç-:li. /. • aı."1 k :...:.. . GiJzleri. ı;a.ak.1 tor, 
*ı: l ~l sı:ı.!~r ••• 

Ne;ıo gü'du; 
-- Ft"la mı. 
lcıaı ıwe doğru cğlier yava:ı bir 

ae.>~e . 

- Fcıı,a o~w- mu, lliç ... Dedı_ 

bu r"8mi :11t;,pıı,ıl"1C L:.ı:.s'.ne :ko.. 
ntJolu.p kGnulaınıyacağı Ma.aıü 
Müdürlüğü t.a ro't ından Velcitlet • 
ten sorulmuştur. 

Şcliir yollarınm. la-lT !rı 1('...ı e1~e 

b:C ro'\'Slnl olmak lAzlm Bu me\.""lm 
de yaııdır. Sorıbah•rdan lnşaslfla ,.r,.a 
tamirine b;ı,şlaın.mı; ta, k.14& ceiince 
taınaml«nıruş, ,aır.,,,, kaımı., yolun 
bir tarafın<la, taı top<ak, molt.o; Yıı! l'1.I 
kolrıu; bazı soka.idar \" a r. 

Bu mevt>iın:d.e, bu gibi yörier, tatı.

mio. ed ı leceil Uztre, bir çamu.r deırya.sı 
halini alın ak:t adır. B11 gibl .ma.o.zara1a
ra na, t~u: olacak, ~a lkıın keiıif bir 
hı:rkle otun:h.14u ~uaha Ue _.ıa ruKla da .. 
ha ziJtııde ra.ı.u..u ı.y cH:. ltern.a.ı.da, feh
m b iciblrine te>n:ih edılen tan.nan 
olmam:ıl: laı ı·~.Jı: \·e yokt.w. 

BURHAN CEVAT 

Svnr•, kead.l kendine ııt'lmOyc ba:;. 
la.dı; 

- Haruınerenıı:ci~irn.. Sorm•:ınıı. 
F<t.tm."'l Hanwm Uzı.iınttilıunü İkt gün-
dilr derdi var. 

- ~Eı olmtl.$ •• 

- Bi,Jm \oecli vor ya... i ki gürulür 
ha.Jt~ .. 1!" y\'aocaJı.:ıa ne olciu, bJmi
yo . • ı.t. N" yiyu.', ne J~:.yor. Bir köşeye 
çek rcl~. öyle, Ui.iıZ.il+nM1$ otın-uyor, Fü.t
rna lin.ntmlfl da awzmı b u:aklar açm.ı
yo:.. UiUnsinız, o keüıye ne kadar 
d~ünuJc. UUt.ün sevgo?., o kedi ..• 

Nevm de. Fatma Hanımto. üzüntü.
süne · ~~i"-ak ebtl: 

- Vab vah ... Ne oldu acaba, ha7. 
vana" •• 

- Ktmbilir, Hanımefe.ndicig!m..,. 
Naıaı mı deı?d~ zehirlendi mı1- ü
şü il trıil' .. 

Nevn-. b .. . den a1ai& kalk;.tı.; 

- Ic!Al. .. 
- Elend--

İnclı-, ilz(lın me.oı ... ın: bugün or1a
ya olmak aırtıiı; elzem olmu,ı:ur. Geçen 
B[Qrllk Ha.rpte, inek, üzüm, halk.111 
taUı lhtlyacıru defeden maddelerdi. 
Bugi.Wı de yine .incir, ilzi.iılı ehemmiyet 
kaı.amıo maddele< olmu~tuır. Ş<i<ccln 
vaz1)'10ll, mahlm oldugll il2ere ı...ım 
edilılikten soara, bugün, satlıt?mı ko
rumak lo tlyen vataooaşlara: cbol bol 
§olcer ,-iy in• taval,"8irıi yapmak b!Rz 
garip d~er. 

Onun içindir iti. bol bol, ;nei<. UZ tim 
y~yin, dcınek 137.un. İocir, Cktüm kendi 
btıb.-;al ctt.ıgim.löt meyvala.r arasında 

olduılu içm, bu x 11metli macfded.., 
liıa mi istllad8 ed biliriz. Şmıdi, bizce 
yapılıtr<i.k 1ey, btlnsal sahası olan Ege 
ın•nt:ı-kasınd&n, bütün yurda , .iııej.r ve 
uzhmli koiay1j<Ja v• ucıııca d•1P1rnak 
mcselıes! vardır, 

M•• le.er, bazı s<>beplerden dula:r~ 
y,ırdun dlğ!'t· ktlşalcrindo indr , • ., ü
zı.ı::n ucuz b.r gJCia maddeol deği..ldtr. 
ııu h<l, bugurıe mah•us değildir. N0<· 
ırı.al za,na-n.larda Ja böyleoiir. Şmıdi, in· 
c:r ' e fızümll, biı.lürı halkın ylşeb'le
ooıl"i leda.-iltl ko!ay bır madde halice 
•cA<lnak gor<i<tlr. 

IlL.. u.:i madde, müh4n blır ihraç mad,.. 
deınizdlr. Fakat, memleket dahiı.lode 
h,:jlıhHck ed.hlecek kısım için aıyrı esas .. 
lar t.esb•t etrr~ herhalde mümkUn
dı..ir Ha-t·ice satm~k uzere hazırlanan 
bir takım incliC' \'e üzüm amba!aj la r1.

tım yurt lçiode de satılt~a ç>karıldtğlnl 
&Orüyor 1z. lieı·halde bunlar, rtıracat .. 
tan arta-n ktst.ınlar olac::k. Bu madde
lerın bu t.rzd.ı lutıu'lanoıı.ş olaüan 
tablı patıalı aa.Wıyor, Çünkü, maliyet 
fiat1 yilkseUyor. Bu zamanda süıs!il ve 
lük3 arr:·b~ilj dilşür.ecel< değ:liz. Ge.. 

rok ınc:..t-i \·e ıu.ek it:zUı.nü, t.tn~iz b&
,fcicllde ~!ed.ik;ten sonra, bunlar, yurt 
plyasal•rına derhal arzedilmelldir. 
Ayrıca bunlara ho••harıgi bir am.baliıj 
dü.şllflmiye mahal ;·ok".ur. 

Hatt!i, de\·let, rnuhlc ~ inıcil· \•e U.. 
züın ti<plcr.ınc, nıeınlekct dı-ıbi1ir.deki 

aaltJ'.ar için, a.z~nni fla~ koy:n~aıdır~ 
\r"° her yerde. bu madd~ler, bu flatlec' 
u?Cr1.0den ı;atılınai.ıdır. 

Bi!hassa yoni yeli~ n çoc ıar l('~ 

bu iki n1addc- (O~' faydaltdu-. \rilcudıln J 
bir çok ;h lyaç!armı karşıla1'. Her ne 
,·aziyet olursa ols11ıı, yar1ntn l>ı.lyillc1e
.rt otan bugünkü çocukları a hl.Ui ye.. 
ti'et.trmiye mecburuz. Q3larm g'.ldata ... 
r.}[lı diJ-.ü:nmeto-iz. Çiınkiı, bu çocuklar 
y~rın memlekete lAzım olacak.!1w'dr. 

Şimdi, el birliği 'le, ı:züm ve kıclır 

propagandası yap•lnn .. 
R. SABiT 

4800 Lira mükafatla 
bir Coğrafya 

kitabı yazdırılacak 
Maarif Vekitid1 ~ m ddbep • 

reı< n dön.iüncü ve beşinci &ını:f.. 
k·:ı .lıçi n ~"~ 'bir coğımfya !IOt:albı 
yazrlıro.maık mak"81:He bı r müsa. 
ba kıa ~ J<ft..r 

İL'k m::·ltıeıp'!:'rde 3 yıl mü:1det. 
le okutu!aıC'ak o>an bu kıitaıplaT • 
da-n 1:i r!rnC-: Hp)i kazana•v:n mu -
h':ırr?r'ııe Ü<; bin liır'a. 2 incioi!ğ(J 
'ka•a-r.an.a b'n lira; i1çlin-cü ve 
döro:liiııcü gelc.n!ere de ciürder 
yüz li.ra ,mlilk.8.}.ot ' ' ır;)eccillt..i.r. 

:M ü.sabaka. ı şuoc..t Fımr günü 
başlamışlır. 30 hırilran salı günü 
dqaıını mtıaı~ bu!lac:ıktır. 

+ Y<ni fa, c Mihıle>•rt B. Şi.ll<ırll 
Sôkm""siler Ha-tay Vila)..und<'ki .. 
tar!n dovreLmolt füorc buaünierde 
An1<or1'0on HM.,3 döne<:t'ldlr. 

r 
- --

Ytırl~ 
Lüks 11ok, imıf 1101' 

tasaTl'Uf va.1' 

Ulusal Ekooomi 
t>e 

Arttırma Kııruıııtt 

- B•l< .. Otomobil ıesl .. Nuri ı:eMI, 
1.l)f .• 

* Xti· i Y11maz, ketldh:lni l~etme-r 
fr."{'l~-dlYer.in başıIY.i'\ karşıhy::ın karı.sı
r->n elini "11<ııı1i<CO. bin dereden bin ıu 
gct!.rdi Tıpıkı, Nevtnin t.'.lıh~utn ettiği 
hlk5yl'lıııı t•Pl<~uıı anlattı, l\lOhlrn I>· 
lm:i ç1kt:ğuu, bl.r fabriltan.n yed k 
parça~ı· sip.ı.riştırın l-:vnu1uJdLtfunu. 
b;ı ş!n lı :. r kaç yı.n bin Urulık u:r ıne
aele olduğunu $(,yledi. Bu büyüle top
ınnlida, avll'kat SüaYınin de bulundu .. 
ğ:•.J..nu lli•ve elt.neyl unutnıadt: 

- Boyılıt:m, bu çocuğa, deci< karşı 
Uırofın !,._lifine karşı tiyle aul<.ab il 
b:r tckll! proje:-ıi hazU'l<:.un·ş ki.. Bai11 

başm. hukuki bir şOOesrr.. Avuk&t 
dcdigm böyle olur .. Bu gonciı i!lt.ttba.

li p.ır .. :.t! r Gürcoeksin, Nuri, ıijy

led!, dersin . . lla, baıı::, n'Z daha unutu
yoniı ır, •ana ;et.l:nı \' · •.IIa.nı.me.. 

t'.e.ı.ld'iyc hli.rrrıot!er;mt Iüt!E'n arzedln.-. 
Dedi. Kiba• çoetd< vııs.ıelam! .. 

NO\·inın halinde b>r e ıı:ımluk ,·ar· 
d S;ki; bi tavırla ı:-atonda, kocas -
nın karşısuldakt ıco~tllğa oturdu. D e

nczi S<!YJ<tmıye başlaJı. Nuri Yılmaıı 
&ordu; 

- Ne \'ar k.aırıcığ1m?. Hasta. mum?. 
B'.rc.z durgun \"C neş·e3i'z iiötüntiyor .. 

(MAHKEMELERDE! ""'"''k"';~.,"') 
İgi konuşayım diye diş aralık· 

/arına balmumu sıvadım 
- Yahu, nedir, senin aıtzında b>r 

kahılba.ı.. var- galiba~.. Yok.sa, yen,,i, 
talmM diş mi ;yaptırdın?. 

- Hayrrf 
- Diş yapmak üı<o-e ..gzma <iit;çl 

:ılUv-at bir l'!Y ıni kc7du 7alaıa? 
- Y<>k ... O da dt!Wll ... 
- Vallahi, yemin «ledm ıki sen.in 

aog:zında blır faıı:lalılt var ... ~ lca· 
labalıJı &dota hi~Uiyor. sen konu .. 
§UI1ken, d.lşler.tnin her birinin :ıraSJO .. 
dan b a.şlta bir .ti!Jk çıkardı... Şimdi 
.l3Ük Ç•lm'1'or diş:er!n .kOtll#;uLlken 3 .. 

ma, biır peltekle$mi~ gibisin... Alla· 
ha.sen ne yaptın~. Doğrt:.Sunu söyle. _ 

- Pek cab!lısin yahu... Cahil de 
deıiil de, ga!ılsln ... Hiç aldın& gelme
d i m, D.şlarlmin aralıklarını ıi<>ld.Ul'

me.k için etrafını ba.lrnumu ile sıva .. 
darı. 

- ~~->e jyi o?. 

- Neye fyi olacak! B;ıgiln müda-
faam var_ . İyi 6ÖZ söyliyebilrnek lçin. 

- DJ;,!erin et.rafna b&tnoumu sıva
nsı.ca iyi ... ni kuluş.1.ur·t. 

- 1'~bö! BUmez mi.sın sen? ArLst
lec, iyı kotı~ıu.ak ·".:"~ di:şlorinin deli .. 
Pıio. oC::~ğin:. baimwnu ile tik. yıp s t
vacJa4. Farkında dt;ğa mıs.in?. Teıar
fuzurrı. nasd değtş!i ş:ındi, ıkonı.M;;ur
lkerı Oyle di$'lerim ı,.Lk ta çalmııyor .•• 
Etraf~ t llc:rilk hu:mneleri eki saçnucro
TW"r.. 

- İyi amma, peltok k.onlJllıqorsun, 
- Diıtıa iJ'ice :ılıt'l:nadun da. ondan. 

JI.err. de, balmumu tab~kası bttat: ka .. 
lınca oklu; oınn.ın de. tesu-t va.T. 

- Peki ... A•·:..ko.tın yok mu!. lltü· 
dafaanı kcnd~ tr-J y.:pacsksm? 

- Benden iyi avukat ıru clı.ır!. Na
tıkay'.a natıka •• (~•rbe-ze ise ceri>e--
2e.. Beu!ın b:r nok;anım diiİE-rimdi. 
Onu <ia böyte roı.aeı e-ttıkten sonra Jile'" 

sele k~lcrı~dı. 
- Sen ço1c k<Muşuyo:rst.'f\ a.mma, 

herze\·ek.ilce konuşurs:oo... Burad.a, 

Mekteplerde yaptırılacak 
tahriri va:ıileler için bir emir 

Lbelerd-e \1e orta mektepler • 

de mu:ınimıier ta-rafından ta-le • 
be-lere yaptml:ıcal<: olan taıt>n"rl 
vaızlfelerin müşahede \ 'le tedl<i • 
k.a.ta mfuterllt olması ve yanlış

larının düzeltil.cHkten sonra kB. 
ğ>Uarın t<ıfebelıere iaıde ohınmaıs.ı 

tı:.bliğ olunmt.rıttJor . Bayroırdlat'da 

ve tat.ıı günlerinde vaziıfe veli.il • 
miyece~it:. ----o----
Konturatlar 
için bir emir 
Belediye pulu yapışlll'ılan kira 

mu:kavelelcrinln, nokrlere ve,.L 
lecxK aıı .. ah ve pulsuz örnekleri.. 
nin bazı noterlel'Ce luymetll ka. 
ğı,Uara yazılmasına lllıum göste. 
:rildiği yapılan ınuaıneleden anla.. 
şıhru~tır. 

Hariçte yazılarak tariılt ve im.. 
-zasınıu tasdiki için note rlere ge. 

t irU.n kira ınırkavelelerlniıı dam.. 

. 

man.t;.kl, hukllkl konuşmak 1Az1m. A
bu.1< s::Jmk ıatları dinler ml hiıklm?. 

- 'l'eeıssül ederim sana aıizhn! .. 
Ben gııyrilnantıki mı. abuk sabulc ınu 
k.orıuş~7orum1. Şlm,11 içeride ıör b&
nl .en• B•k neler soyrıyoceğlın ... Ne-
ler söylly~Un!. . . · 

Blrar. sonra mahkemeye girdi. mı. 
kim, 

- l\e di,l'Oeekoini.z? D edi. ll!üdd.ei
umum.bo.iıı hakkınızdaki talebini ge
~ ~loe<le dinlediniz... MUdahanw 
yapma .•. 

Bir lkl Cksürüp clddl bir tavır ta
kındı ve süı.e başladı: 

- .Muhterem Reı. Beyefendi! Şu 

lha.k.l:r ve nftçkı ~ah.s\ma tevcth ve is .. 
rı:at edileın m-0rdut ve mezmuın fiil ma .. 
lü.n-ıu hakiınane \~ htrk.imaoeleridir. 
Bu \."adkie !aala .:iÖ.Z söylly~ deği
lim... Anca!< ... 

D4Jc-rlni. sıvadığı balmumu ikide 
lbir dP. di.qilyor, pa·rmnğını ağzına w
lkup dılz<olhyordu. Nihayet, balmumu 
He korru'jamıyacağını anladı. Sağ eli
nin şehadet {)ilrn-:ağ·nı agzına soktu ... 
Al!lı !ist.llı dişlerini sıva7.layıp bir a· 
vuç balmumu Çlkardı... C<t>U.e k.ı>y· 

du. Tekrar konuşmıya başladı. Şimdi, 
söz ~öyterken dlşleri ı.slıklar çalıyor, 

tükrl1kler- sacı.yordu. Ayni Z.J.manda, 
sadotten de ayrılmııı, hikftyeler onlot
m.11• başlamı.,U. Hakim bir iki defa 
i.btarda b ulunduktan soora Sl>Sturd.u 

\•e ~özlerini bir iki cWrıleyJc b:ıj!laltt... 

Muhak-eme karara ba·akıldı. 

Alı al, moru mor, heyecan iÇeritiiın
d<> m3'hlceıncden çıktı. Adcadaşt!1a: 

- Aksi gibi, d•dı b<ı lımımiaırı dil<l· 
tu. H~lı:im de tez canlı lnılş ... Söyiel.
medi. Yoksa ben bi.r müda faa yapny
dnn da göreydin. Haydi yi.lrü. ba.k:a
bm; şimdi gidelim de bir ikl kadeh 
yuva:rlqalım. Bizi ancak Balıkpazan 
pa!dar .. DOOL 

Beraber yürüdüler. 

Valilere Defterdarlar 
vekalet edebileceler 

Dah'1;~·e VokiıLtündıcn villa • 
yıe~cce yollanılan bir ern'ırle ..ca. 
'bmda v arnere Deflcrdıa .. rların 
v<'ki>:et c®bllecekl.cri teıbliğ o • 
1urmıuştur. 

7 otomobilin seyrüıelerine 
izin verildi 

Ankara 3 {'I1 ~efonla) - Koor. 
cfrıasyon heye~: çalışması lüzı.ım.. 
!u gör üle n İstanbulıda 4, Aıııka • 
rada 3 otunır•bil i ' e 2 hususi mo. 
tıoıslloletin -:ıılı.şroasu\a m üsaad e 
v·eım~tıir. 

Nafıa Vekaleti 8Qfmülettitliği 
K:ııfıa VC'blot. B"":'ffiürl'elti:<Lğ . 

ı•. müfeıt.:şlerdcn yüksek mü • 
h<>ndıs B. Seyrettin Sayg10 terf . 
an la';'i.ıı olurnm~ttJor. On un ye • 
ri ne· <lıe müfattşkııdcJ"I B. Aii 
F-u<ll De-miTaı)p '.3"in dhmmustur. 

Yeni iaşe Müdürümüz bu 
akşam Ankaraya gidiyor 
İ3!.anlml İıı:şe Müıdüı:'lüğüne ta. 

;-i.ıı .cd:lımiş olan Madrlt tiıcıaret 
a'~cmi•z B. Müm!.aız Rıok bu .alk. 
"Şllim .,ehrl'm&den An'k~ıraya ha. 
reket ed.eceKıtk. 

AVUKAT 
ücretleri 

Fiat tarifeleri baro
lara gönderilerek 

tatbikata geçildi 
Avukatlar için ka.buı edilmif 

olan <'Ücret tarifesi• nirı tatbik 
olım=11.a geçilm4'1ir . Bu tari. 
fe~ göre mııayyen ·ak idler ve 
n•ıuı.melele-r lta.kkıındıı ımaJıafü 
rayiçlere gı;..e 11 eka.dıır ücret alı. 
11acağı tesbit ohmmı~tııır. Bu 
lrususta barolarda list~ler OJard:<r. 
Her avukat mückkiline alıi•ğı ü.c. 
ret mukabilinde bir makbuz ı•e. 
yahut da almağ~ mzeım olduğu 
masraflar mııkabitiP.de bir mas -
raf listesi verm ekle mük:ellef tu. 
tulmııştur. 

Memııriııet sınıfrna na-:armı 
temyiz •nrnh1~rnıesinin 'Tü.yctle 
mükellef olduğu daralarda ücret , 
a.ıl ücrete yii : de 50 zam ile 
tauhı olu.n.ttcak t'f'? ancak yol ve 
ikamet ma3rafl hariç, şimendifer 
ikinci mevki yrıneksiz masraf 
bt'11a d;ılıil olacaktır. 

Divanıôlide riiııet olunacak 
daı•alarda +arifenhı üç misli 'İle. 
ret alınacaktır. 

Maaril heveti sıhhiyesinin 
eksik leva:ıımı 

M.aaıftf Miidürüğii , >llt \ -El cıı<lıa 
t.edrôısatt hcyı.>'i s hbit) ftl>ri içi n 
:baz\ hbbi ıe,..._z:rnatın ek1 lk ol. 
duğur.u Vi> buııların b:•::haı;<a hat>. 
ta bayoıı mucllı\ın!er içi'n lüozumıu 
bııluoollğunu göreı'f'k bwı.ların 
tıcm!n olurmı:ısı iQ'n faaıtiıyeıte geç. 
miiıtir. 

K0ÇtiK BABt BLEB 
-

ViLA YET ve BELEDiYE: 
* ~!yecek maddelerindekj, iıat te .. 

refllıil do\ey'5lyle kkill lokant:ıllrın 

ycınek t:.ıblc!.ot 'iatlerine yiv.de ellı 
ni.sbc t:.ınde b'r zaın yapıhnasl Bel~di
yece kabul oJımınu_qtW'. 

+ Her nevi pa~ta imd1i dünden lti-
b.ı.r.en nıeoolWimuştur. 

+ Şe-hir Mcolhi dün Valinm bir 
nttdktı ile açı~~:-ıştır K ::\!drilerli apar .. 
trmaı.l:?tda kalorferlerin hangi dercccl. 
hars.retti.! yn·kıl-a cagı meselesi tct.k..ik 
ediknek Oızt-re Ka\'atıİ.rı Encümenine 
h<.v~le ohm . .n1U1Jtı•r. 

Ti CARET V • .<;AN,4 YI: -+ Fıaı Mürakal•e Komb,·onu dİİD 
toplanntı~ ı·e iai]e ı.tıerl hak.kında tet
kı'klerde buh.ı.nrn1uştur-. 

+ Atma·n tf.cof'e~ gruplarından b1ri .. 
nln mümessili o!.an doktor Şat; Qek.06"" 
Iov*.ya t icaret :JrlJaoından b ir &rka
da."'1'.ıy le deı·i, ki.bre , p..ıırcuk vesaire al
D~ üzere şct1r~~~ gel~t~, Anka raya 
g:tm ştlT. 

MÜTEFERRiK: 
+ Sabkah yaake:-.:k:twde.n ıırusta 

ra; e\•velic.i güın ~t<;.a.tay ~amvaymda 
Yi.lk;ek il<U...t 'e Ticaret Mektebi 
t..o..lebelerh~den M ... hn1u<llln 182 lir.a:ıml 
ç>ı.'Jnt;, tp\·ki! olunmuştuı·. 

ga \"e harç pulu yapıştırılmaksL !::::::;:::::::::=================! 
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nm kıymetli kağıtlara yazılma. 
sına mahal olmadığı aıakadarlara 
evYelce bildirilmişti. 

Adliye Vı:ıkiıleti, Ctınıhuri~t 

müddeiıunumiliklcriııe yaptığı bir 
ta.mimde, alakalıların not.erlere 
nrmiye mecbur oblukları kin 

mukavelelcrinİ1ı kıymetli kağıt. 
!ara yazılmawıa ın~al olmadı. 

ğuıdan, bu nilslıa tarın kı,m.etli 

kağıtlara y1t11lın11S111a iş sahiple. · 

rinin icbar ~dilmemde ri !azan 
geleet'iini bildimıiştir. 

sun bug(iıı.!. Blr 001e ıni canı.n , .. 
k.ıld1 ... 

Nevin, kocasını ters ters baktı: 
~ Daha ne olsun~. BOtiln gece senl. 

bdded'.m .• l\le.:ak ~ltim .. 
Nur~ olurdL~u Jrollulotan kalkt~ 

k.arısınuı y;ı.runa .:eldi. Elini boyınııtıAı 
atarak, saçlar'fldan öptt' 

- Aniatt;.m ya, karıcığım .. Za11r.e... 
d!yoruu~ t 1 t tımin edebıldim, seırııl .•• 
Nıb:.yN: b~l zan1anda iş görmenin ne 
demek ö!duğunu bilıyorsun. YoJllar ka
p:ıl: IIı.rp vur. Dir çok iır..kftru=ıhk.
larl.a kcırşıla:pyoruz. Geçcıı-\erde Ak.
deni.Zile bal.:!n ltalyan şilebi hoobesi. 
nın za.rı.rlarınL, h5.13, b ütU.n plyd.Sa çe ... 
k:yor. Böyle b;r ıarnanU.a kazanınak 

ko!ııy 1m! F~;tler yükst'k.. ~tilşterl 
iEt ~I değ~. H<-rx~ mü1.eredrl!i .. Si
gr -tala yul< oldlkc~ yılkseliyor Ben, 
neye ~~orunı,. bilıyor mu.<ıoo?. İhti· 
k~r Y!il" dlyc•r.ik• -e.. Yah:.ı, mal yok, 
nı:-: y ~ pahalı sigo.,..t<-tl • p.ah<..J:l, e-1~ 

bet'Je piyrısa Jı·Liksctecektır, Buna intiM 
k5.r nı l'rler? Akh eren, er:niyEO, 
herkos tüccaıra vuruyor. Gazcteleı-, 

y~gat&yl tnparı.yot\ ı:1tıkar, ilı.t\
k A• ... \ J21IDOk kolly .. für de gelslnlec 
de bıı.m uğ:raştığ ı rnlZ. işlerle uğra,J

sınlıar- b41knlıın.. Haıb\lki, mıJ üt.lt1 
onlar da bUfyorlar. Bilme.l<"t"i llzım.. 

(Devamı Var) 

Çıldıran Kadın 
sı.zmak, k endinden geç.ip gitmek 
için çekenleri azami bi.r se-nffie 
ya tııınariıano'ee, )'13 merara, iki
siınden birine gönderiyor. K.urtuı. 
luş yuk. Merak ve ımdiş'<de-n son 
ıayhrrda d a o loada.r müp't.el.:.Sı ol. 
du ki, şişcsl veya şırıngası elin. 
den düşmü~~r. Muttıa.sıl , biriıirt 
'lUikıa.!lına çeıldyor V'C')' ' aş•!:alıı • 
yo.r. 
Eğer güme bir ikıı. kişiyi de 

kabul <EC<iiyorw bunu da sıorf 'ko. 
l<taiın paııasmı teın;n çin k'abu•I 
cdi~r. Zate n po'k kın!seıy' 

lk3lıul ~ecak lhall de ydk. Nerede 
'biır Bki sen:e evvelki Muıanla, ne.. 
:rede aLtı ay evve!lk.i Mualla ve 
~:mcJ:lki Mı.ral'la. O valk!t, önünde 
d;z çOk.üp taalbbüt edikcek şe!ı. 
Yet mihrabı, gü~ell '•k saneııni, 
ihtiras ilahesi Muafüi. ş'<mıE za • 
~ tf, kuru, pE.l'~n. Jh'tiy"r yilzlü, 
i'ht:,ya r g{ınüUü, ka.rışık ve bu. 
)anık uhinb~. uçulk .bcti,zl', '1~3'.·a, 
mii.şcV\"eŞ r:ık'.<rli bir :kadın. BIJl!'a. 
da b!t'inci derecede kQkıa.''llin. sen. 
ra da J<tekançhğın hlss<'s; ,..,.r, 
Ntclamn dcrdin'<ı<c.n Necd<!tin 
derd'•ndıen, sırf bıml&!'Ln birleş • 

mm ve bun:an <!:i1şiinrnesi buıı. 
l.ırı çe"«cmemC'Si C:erdinden ne yi• 
yor, rre içiyor, ı.e ra:ha•t ediyor. 

Onlar ·'Çi·n kendini y yor, onlar lçin 
kenüfoi u ·hirlcycr, onlar iıç:n öm. 
rünü lıedred;y-or, on}ar l<çln ru. 
hu c°"kun b'r ı~t.rap tulan için.. 
de da1galanıyor. Eğer onila>r ol • 

Ya:ıan: ETEM iZZET BENiCE 

m asa, o.nla rı dü~üııımese nc kadlar 
asude \"C gamsız yaı; ıy-aaıılk. Hele 
Neodetle ~ bulu~. 1ıokmr 
birleşse, tckııa.r sevi~ .. 

xvu 
Gün geçtıkiçe Neock'tıe loar{ll ru. 

hunda akıv-Ienen , pası s?linen sev. 
gi G kadar a~en..yıor, o kadaı" 
büyi>yor ki, buna heze-yan da ıkı:ı.. 
r ı.şıyor. 

Necdeti se,~k. se nelerden 
oon~ hatırına n ereden ve rıası~ 
gel&? K t';lk<! Necd.elı h ı.ıç gör • 
ıınese , h iç tan ımasa, +ı:ç bilmes<'y. 

d!i? Yiıı>e hiç olmaoZSa Şi~l de a • 
parlLmanında oturac<ık, ıınıy.,,'!.ın. 

dallci aherJk bo2llllmıyaıcalk. ziya. 

retçilerin· kaıbu l edccf'k, iıhti.ıyar 

oltınıc>ya ·h"'a'daır kucaıktan kuca.. 
ğa , diz ii.stüıxlcn d!ız üstüne db • 

la'jSa da şen ve ~a'l>r ömrünıii goe. 
ç'.r<:ce'k ve beJ,ı..; hayatJ.Dd;ı bu 
k1dar ekm ''t' Iztırıtp dolu b ır 
fasıl daha açılan ıyıacıık, böyle biır 
aksül5mel olımyooııktı. Ft:•1:'lt b ·l. 
ha.ssa mefluç, düşiincN<k nı'hsu" 
d.ma'ğs;,z bır ha.le geliııd~·e ka • 

d~·r hütün gün \'e g!'c.-c kıikıtin 

ç:!ld.µ d~ıiı-:<l'frkcP bıı ntıraplan 
ktn1uılrrı~s1na imkan yok 

Yine deli gJıi, ba.şıbo~ do:a~ 
hğı, yeis ve elemden .kınanıdı;!ı 
h:·r geceyıd\ Ta~lı, ıl:lk. dur€uıı 

bir ha.va. ve hol ınf41 1~ 'ardı. 
(0C\'amt var) 

Yaaanlıtan ve ablalra 
Yazan: Ahmet Şükrü ESMER 

Mllı VIE1I' l n aıılkeıri iışg a(!JJ ait ın -
dalcl Avmpa meımackE!t-lerindea 
geten haberler , bu l<ara kış gü ııo. 

1e-!lİ'nıdc, ~r taraf ta büyülk ııcf:ı. • 
Jı::lt:n h üküm sür~ anı.at • 
malıitadır. Aw-upa meınlek.etlen: 

araısııııda lktısadi h"'yal-ı en mu. 
yaızeıı:e1 , o>hn F rall<Sa :ıçtı.r. I le rı 

bir "i.raat memkıJ..'C'tı ol~n Da -
rJ:nark'llda tıereyağ 3<aırlbC' ifo ve. 
.t'~l"~yor. Rarrıanyaıcia. \.~e Budga .. 
ri3tarı'<la ekmek h.lıg1. Hulaı:a 

her lı.raftaıı lıarıka b;r foii>ke-tı~ı 
se:;ı gelmektedir. Fc:ıkaıt b.u nrcrn ... 
J.:.ıket!ıer ara-sında d1.JTwn-u en a -
cıikh oban meınlclro. şüp!ı<.s:r., 

Yur..ar.-.ıstan:drr Yurrarı'15!.an. ha:p .. 
ten evvel de iase madrl 'ler; rılL 
dı:;,a rııdan gc&rt.n'Clk Yf, l\H1 • 
\. .. -Crın ıç.ga.li -a~tı:na alınd ktan ~an .. 

ra :ıışes' çin lazım gElcn rr · :! • 
deleri dı.şarı.dıin a!ll!mad.ığınaaıı • 
Y<tınıan halkı aıçl»ıtan ölmcıktc • 
dır. 

Söylernr. ,ğe lüzı.:ın ya , u·r J<• 
bu ıııcoyı en d;;:ıı< n sut ol • 
te duyan ll\irlctl 0 rdcn biri 
d:e Tüıı.'<leıdr. Ve b\·.ıın !<• d\:·r 

şartlar altında bu.Iurımam:.za I<l\~• 
men, Y·unan cb;llarımırıı \'e kom. 
ş1>1arımıza dlş'ınıizdrn t:..-rıa.ğı • 
ıın ıııdan aıı\'tırab ı!ıd ~:ımeız gııcla 
maddelm'in{ yollamaktı:aıy>z. F.a • 
l<ıat hi.ilkfımel tara{ı.ndan ailıoo.ı• 
sılkı iasc te-cfu't·leri, Yuııaııılıia.ra 

daha bü..vıik öloiide yardmıda bu
lumnakılığınuıın miiml!ctln olll"'.a. 
dtğını göst-ermt:Xll~ ır. r:ı1·ğ:·~:ll 

~udur ·k,· Yunanlıların iaşeS:., e n.. 
calk ellom··i nıde ohÜ)'İilk ":.s" <ıl"rı 
olan bi.iyük de-vletJ.erin ~'.d·ır 

Hatbı.oki cevncd:cn düo;ünü-liiıı. 
oe, Yu·naın:s-"ı..lr.ın .aşes:i. m€m'le .. 
ke.'ti işgal altma alan miıhvcr dl!'V. 
Jetlerine ait lir va'Z'fe olm::ı~< ge.. 

rektir Çünkü devieıtler h ul<ul«u. 
na göre, b.,. dicı\'let bi'r memlak<'tll 
i\"'galli 21'.ma aıl>Tken, o mcmld<e.t 
ha.J.kınm ~ş; voolf<>sinô de İlra'

ri.ncc al<tT'IŞ olur. FalkıW! mihwr 
dcV!etleri, böyle bır ,·aıı:ıfcı~ ü. 
zerl«iı>e a hnlilk ;'Stemeıneklte ve 
Yuoon!Stan.ın i1ru <\hm <tcmcl<
rııt dııvletlere yUklı<·trneğe çal.ş. 

maıktad.rlar. Gerçi İ~'llteernı'.n 
bunu yapallx1'ec2ğinc ş ü.phc yok .. 

tuır. F:Hka:t İ~ li.ı!ıcr, haklı "1ıa • 
roık, ııJ>l.ııkayı gev>şetcmiyecek • 
ret-ini ileri sürmc>kıtcdlı'IN. Bili n.. 
d ig' gibi, ıılbltik.:;. , Mlhveı;. d-cv • 

letlıurine karşı , İngi ltereı~in el:.n.. 
de çok tw!ırli bir 911iıhbr. j nıg 1 • 
1Jcre, niıltverc :cer"e ölüm !kalını 

mücadelesine gi>r.iş'ilği bir SJl'ada 
'l u """ bu h'S'i11 tl'3\ı~ aı.'itında ko. 
lı\Y k-0lay .aılih.lk&dan Va!Z g.:ce • 
'ITl!eZ. Ka'ldı kıi m i.b'V01' devi~leri , 

işgaYleri a:l!tıonda bu!unan mc.m • 
le<ket1e-rin iaşesir.den ·kanu ı :en 

rtıs'ul G!ciukları g!llı.i, m !w er >k. 
t ~ctılıarı, Awupnnın ilkt·ıı;a<li 

baknnıdan yetini oh::l'Uğunu ifade 
ett!'kleı1iıı.c göre, bu ITTCl!ll'lek ct • 
!er i besl',yeb'lmeliıd!'ırlıar. Daha 
geçcn leroe İltılısat Naızm Fuıık , 
Avrupa is't'tk la'liniın Avnııpa is • 
t lhlakin ~tl.ıyabjJeceğini ~t 

eden uzun bir nuıt uık söy leııniışti, 
Gerçi btıtgüıııkü oraganüstü şat't. 
lar dolayı.sile ;at:i'hsal 92alclığın • 
d an hec- memlakellte darlıık v~ • 
dır. Fa:kıalt 'bu d3rb'k da her .mc-m.. 
lclrete müsa\'I: o1'a.nılı: 1ıaık:s:iın c • 
dilımeUdir. Haill>uki miin tır dev. 
I eıtlerıi, A'\'l'Upanın ~ m adde • 
le-r ini ta'k.s'ım edeııken. potiti.ka 
düışlıncele"ı l1' haı..,..,, t c'.nıelde • 
.cfaler . M ih\'cre ±ıımette k usur 
c'.tmiycn bazı memlll:.-Jııo tlerin icıı;e 

dUırı.omu ıryi olıduğu ha:dc Yura. 
ıı~ban gibi, iı>ı.iikla.ltini kvrumak 

'ç:ıı ıı 1iıha sarılan bir memılekct 
halkı "çl>k<tar sıcık:ıkla rda Ökmuk. 
ted~r. 

Mihver, k€nd:sı[l(' k'lır~-ı Sl\."ha 
sanlan bu mm.~in taşe mes'u·ll. 
ye~inıi üzerine alımı:ık istıerniyor. 
İıtg.ltl.'re abh:lkıayı gevşetırn e!;>e 

yanaşmıyor. Şu hal.doe Y unan ha'. 
kının iıtknbe:ıi ne -0lacalohr? ö vte 
aııl.aışıhyor k" . böyle bir s ual J.:ar. 
'Sında, İ ngilhl<!'l'i n illSl\Pltk du;·. 

gu:l:ırı ve Y una 11Jis!an hakkın • 
..J<JJkl sevgiler;, öiğer dü~ünccl"Cre 
hfık' m olmuş \C Yunan.'slanın 

~'ıcs:ne yardım iç'n bu r.>emlt. 
kete buğd:ıy gönd<. <mc•'P<' ka. 
ı·ar verilınişhir. Bu suret".c Y um: .. 

..sianın .ı:a'.SCt;, .mcse-11Es1 ~trnfın -
.ı,a milı\'a ı..;ııerlc İ nıgı~rre a ra • 
• " :la ) a.ptla n müciıodr-1.:dc mıh 
•·c.ı· l>iıı· za.fec kaı.aıım olu\·or. 
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(Bu 1aun.m metinleri Aa.ıacto1u 
AJanaı bül~lerinden alınırujtLO 

T elhia eden: A. ŞEKJB 
Ba. ve-kil Dokt.or Rdik Sayda.. 

mın son nutk.u Berlinde de aki:ı. 
k.r ı.ı·~ndırm~tır. Yarı resmi AL 
ma n Jil(' riba l&rı nd an b ildl.ri Jrl iği:ne 
göre>. son nutukla da anl~ıdhgt 
':çhılc Tünkiyenin dış siyaseti hiç 
'i>ır degi.şikliğe u·ğra!NlmıştıT. 

Bcr lind." bu dmn<:çin, 'l\İII'kiye. 
ınn l'!lkisi gi!Ji bitaraflık siyasetini 
muhafaza Ettıiği olayını lbe.lirtc. 
cek mmtiyE"t1ı' ıbuhınd~{:u kanaati 
zıyadcLeşrro.·ktcdir. Eu itib~rla şa. 
vet dıthili sly:ırsct sa.hasında t<d. 
~irkr alınacak olursa oonla.rın 
ad ta cepheler arasında buhınan 
Türkiyeı·i harp dı.şmda tut.mak ar. 
~u ;~ iz~h cd lhrrosi lıiıım gellr. 
~\REŞALCÖRİNG İTALYADA 

Londradan ı·eril n b!r habere 
gijre, Ma~al Göıiııg 27 &ınkfı. 
nundanberi ltalyada bulunmakta. 
jır. Mareşal, Mussolini il<! görüş. 
nıüş ve Sidlya~'ki Alınan hava 
kuvv-ctl.riııi tc ftiş ümiştir. 
HİNDİSTANDA KARIŞIKLIK 
Bankoktau şu haber v•riliyor: 

Oelhy cadyoouna göre, Bagalpur. 
da 'kargaşalıklar Jı.Ala d vam et. 
:nclotE'dir. Hafta samında yine bir. 
çok k.ır.scler yaralanmış ve öl. 
ınüştür. Zabıta müıtemadi~-en tak. 
viye edilmiştir. Bütün bölgel-erde 
fevkalade ıdlval ilan olunmuştur. 
Halkın saat 19 daııı 6 ya kadar 
vl~rinden çı'k>ması yasaktır. 
1E!ÜKA BAHRiYE NAZIRININ. 

SÖZLFJRl 
MtcLıı komt;yonurıda; ısöz alan 

\ın, ı:.ika Balw:ıye N ~ırı alb:ııy 
Kıx.1<~ 1'.ai Okmınu:ıtr.. da duııu • 
Il·Un c·.:ıızi•k olluğunu bllid'·,rd:ık • 
.en SC>ı ra df'm.iş!>r 'k,!, 

•- Sımdı;"e kadar ik~ Okya • 
~us muiııarctıesı , b.ir Ok,yan1J6 
ior;,ı~'l'.asilc Jdare etımeğ'e çııılı;ş. 
t:_k. Kuı·vet;m'ız! k.ır.ınak !<;'n 
':ı;;ze z~man lıru1 :lır. Sür\'.ıt'" ni!. 
:ıı.ccler eMc eftıne). lxllllcmuııe • 
»y:z. M·atlOrı<? ve iıkıt noksan. da 
avrıca b.lr rnıcscle t .ı C'!ıyor. 

Bqvekil Refik Sayda • 
mın nutkunun Berlinde· 
ki akiıleri - Mare,al 
Göring ltalyada - Hin· 
distanda karı,ıklık -
Amerika Bahriye Nazı· 
rının ıözleri - Doğu 
cepheıinde - Afrika 
harbi - Uzakdoğu ha • 
rekatı. 

Ha1'!> clıımaııınaımmn aılker mev. 
cudu bıııgün 350,000 ıi :bulmuştur. 
1943 de 'bu mveoudun 533,000 e 
yilliıelı.ccğr t.,l:m1"ıı. <dl:.'ıy'°r. O 
'2!a!Tlan donanma sil'!alwndaı;lan • 
nın sayl-'ı 104 bini ıbula-caıkıt.ır.o 

DOÔU CEPllESlNDE 
Doğu ccplıes'nde ha.ı'L!k.U şid • 

dletle devam etrnıok;tedir. Alman. 
lar merkez <kesiminde Sov<yct ta. 
arruzlannı pü3kür'1tütkl-erin1• o:ı. 
dimı<:-ktedirler. Şimal Buz deni. 
ııhııde Rus'lar 6 Alım an 1ıa.<:.ııdını ba. 
tırmışlardır. Ruıs tebliğıi Feodooya 
şehr'nm boşaltıldığını bil!kiirmiıj

tir. 
AFRİKA HARBİ 

Alman td>lı.ğinde l:ıülxh·Hd'ğine 
göre Mil ver kııvvetJieııi ileri ha. 
roketlerine devamla B<ırce ıle 
El Aib ·ar' ı işgal et.ınıi~krcfu. İn • 
gifülcr ric'at e~r. Binga.. 
:z.ide mahsur kaı\an 7 : nıci H ll't pi.. 
yade tugayı !külli .k~lere iti. 
haka muv-affıik olmuştur. 

UZAKDOOU HAREKATI 

Singapuı•a lk.arşı Japon hare • 
k;i tı başlımuşhr. J ~°' 'tayyare
leri Singapuru şidd<ltile bomba • 
ramışlardı·r. Bu t, 1HTtı7'da 50 'bin 
tonil.fttolu;k b r İngil<lz ~·ii"zcr lı.a.. 
vuzu bll'\mhnlıŞ!ıır. J<>hw boğazı.. 
nm her ~i fa.-afından to,pçu dUı. 
e!losu baslamıştı.r. İngilılz k~ı. 
nıııkla~ı Singa<pll'I' miidaf:Mlli.lnın 
taıkvi'ye edilıclllğini su ~~ yiıyccek 
mesel<!l;inin halloluıııduğunu bu 
sebeple Sıngaıpurun ıınütclrnljil 
taarrıızi hardkat haıılayııııcııyıa ika. 
dar müdafaa<~& dE!'Vtal!Il ed~''ltce. 
ğm hıııbcr ve<'mLaj(edlrle~. 

B:runanyada Japonbr Llfolmem 
ş her'ın,'i>L 

şehrini lşgal e~m@len:hr. F~' pin.. 
lifTdc AmeMkahlar Japonla.ra ç•'k 
ağır :ııaıyiat vetdiıımeğe mııvalfalk 
olmuşlal'dır 

MOHiM iLAN 
lstanbul'da Havagazi ve Elektrik ve 

Teşebbüsatı Sınaiye Türk Anonim Şirketi 
"Satgazel,, (İstanbul ve Anadolu ciheti ) 
Levazım mü,külatınd an dolayı kömür tasarruf et· 

mek maksadile lstanbul Belediyesi riyaset makamının 
tensibile 1 •ubat 1942 pazar gününden itibaren yeni 
bir iş'ara kadar Havagazinin normal bir surette sabah 
ıaat 7 den 13 e ve ak~m 19 dan 22 ye kadar verilece
ğir:i sayın mü,terilerine bildirir. 
Başka saatlerde gaz ta zyiki azaltılacağından bir ka· 

zaya mahal vermemek üzere bu gazi kullanmamala
rını sayın mü terilerinde n rica eder. Aksi takdirde 
vukua &elecek kazadan şirketimizin hiçbir mes'uliyet 
kabul etmiyeceğini beyan eyleriz. 

~---------- MÜDÜRiYET 

İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
14.ı Nllııt'8't'a1t İl.tın: 
Bir l<>tı kok kô;nlirl!nıln mmtakalar& ıöı·e naJ;ıll ücretlfri yeo,den ao•ltda 

~nror!ldl;ıi §e4tllde teııbit edildiği Wn cluı.ur. <l~> 

K~ -h. .. U<~nedıır. ~llotaıa 175 

• IJeyogltH'a 200 

• Be,.azıt - FE!ll«' 250 
• St>rlaro, Eyli~ 300 

• Balurköyo 425 

• Yet•~oye 550 • Adalara 375 

• Belx>;<e 150 
• t..tmyaye %2:S • Ttıtırab~yC."',)'8 :r.?5 • Yeıniıru..halloy.e 500 

Kad.ık"1<! .. K12ütopr eığa 1 A1:oda, İbr~ia\aJ,.ı. ın • Caddoboolan, G&tepe 225 • Erenköy, Suadiyp Boqt&ncıya, 275 • MaLlrpeye 375 
• Kartala 475 • Pendık. "\'ı;ıkac &4 600 • Ad-aıar:ı 350 
• lİskudrra 200 • B"'Yiı.rbt·yine 250 • Hiı>arıı. 350 • Beykoz~ n5 

lstanbul Sıhhi Müesseseler arttırma 
ve eksiHme komi3yo nundan: 

l!Jk·~ak:ırkoy Em Akliye ve Asab >e Ha.talıanosinio <5999• l!.a 50 kurııı-
ı:rıu \"~ t!ıd.l ı,~ lıı ek -'me, :t ıum.nhrıuşlur. 

1 , 
1 - E!dltme 4/2/~·I! Cııqamb;ı ı: nu ,.,. ı5 d<- Cağat,,,;ıunda Smlı&t ve 
~aı Atuavtnat '!·Jdür.üğC b!nas ek klll"ulu korrrisyooda y;pıla.raktı.r. 
- - Mukavele, Ekıı·l • Bayuıdı ık İ1leti genel hl.Sus! ve foııni ·..rt.naı. 

ol'! Proje ......, t t• . 1 b • ~. ' • lliebıJıl' • ....., • ıu •• ruııy e una ır u .,,..,.., ' diğer e"·;,ı.k hergiln koml,yon<le 

! - Mu, altkat tomln.ı 458 lir.~. 
d . - h'"'1tliJ..,rin eıı az blr taah!rntte <3000 liralık bu lşe benzer ll yaptığ,.. 

10 •ır ldareler"'lltın almış olduga •·esık alua istinaden İ..tanbul Vilf>1ı>line mil· 
o•utıa •bilime ta 11ı· 

~12 ıtırı . · . 1' ınden tatil lilınlıer1 lııı.riç <3• ı:ün evvel almmı,:, ehliyet ve 
uuı~m 1& 1"ill T.ıcar•t Odail \'eşlk.s~a bell! Ciirı ve ıa;ı~ lı:<1C1t.7onda hnr 

a arı. «493• 

Singapurda Libya vaziyeti 
karşılıklı topçu A m erik a'd a 

düellosu! hoşnutsuzluk 
Tokyo, 3 (A.A.) - Siııgapurun 

pddctle brunbardımanı deıHm et. 
melııteclir. İngilid<T billı- atla. 
nın şimal sahilinden Japonlara 
mukabele ctm<ktedirler. Japon 
kıt'aları mütemadiyen şi.malden 
.Johor..Bahm ıo...imine gelmek.t'e. 
dirler. Singapura taarrm '9Jn ilı.. 
timam\ı hazırlıklar yapılımakta. 

dır. 

Malezya'nın C"nubu gad>i "'° 
cenubu şat!ki sahilinde vaktile 
Singapura çekilemiyen İngili2 
kd'alarile son muharebeler cett.. 
yan etmektedir. 

AMERİKAN 
Amiralinin 

BEYANATI 
Hooolulu, 3 (A.A.) - Amira{ Nl· 

mltz, rruh:ıreb<?'l düşmanaı clrlt ka· 
pı~m.a götürmek ıçln şiındi Birleşik: 
A.merikanm Büyük Okyanua donao-
masmın her geınisiııiın v-e her- f-erdi.n.lın 
azaınl derecede Kullonudı.ğmı b>ldic
mst~. 

Amiral Nimltz ıwıları 11..tve etmio• 
tir: 

H~dı.seler, muttd k harp ıayretinln 
umwni •trateibinde bliyük Olcy:ın .. 
J<uvvetlerim!ız!n cheınnııyetinl belı.-t· 
miştir, 

Bir lngiliz gemisi 
babrlldı 

Berlin 3 (AA.) - D. N. B . .a. 
jansına askeri h'.ır meırlbaıdan bcL 
d;.,,-;.ı iyor: 

S.liıhh b;r ıkc("Lf lharok€1.i <'s • 
nasında İngilter. n!n şaıtl' s~hili 
uıeriı>de uçan Alman muhn·rclıe 
tayyareleri Grcat • Yaıımu.:llı açı. 
ğında 3 b'n tonluk ibir !'baret 
vapuruna tesaıdüf <Otımiışkrdi.r. Va. 
pur oı-tasına kayd<dilion ta.m i:.;ıa. 
betle iklye a:yn\m11'jt<r. 

Sovy et Tebliği 
( 1 incl Salı fr.dr11 De\·am) 

Yel Rus kuvvetlen t. ·afmdan b-Oo;al. 
tılmı.,tır. Şl.ır.alde Boyaz Denizde Rus 
kuı·vetleri 8,000 t~n h>cminde 3 Al. 
maın gemi ini batı..."lnışhr. Pazar gU.. 
nü 3 Rus tayyare.üne mu'ltabU 11 Al .. 
nıan tayya•re~i Lroha edihnitj.ti.ı. Son 
bir harta zarfu1cl.ı A\man ha\'& kuv

,veti JGO tayyare k.aybelm~ti.ı:. Rusıa .. 
tın kayıbı 38 la,-yarodir. 

İsktldar ve Kadıköy 
Ct trıC"i Sahired·"'n Dev:'\m) 

Kadıküyü için ayrılan dört yüz 
blıı lira tahsisatla da: İskele ıııcy. 
danmdaki lıiıl bina~ı önünden ha~ 
layıp Kttın iskıı.lesiııc ıiiı>tıehi o. 
lau yolun tımz1m ,.,, ikmali, Sö.. 
ğütlüç•şme caddesinin Altıy<>\nğ. 
zına varan kwınınm açılınaısı, Al. 
tı~·olağzındaıı Yoğurtçu çayırı ve 
köprüsüne ıuüııtelıi olaıı Tdefon 
caddesinin açılması, Bahariye 
caddesin.in açılması i~teri yapıla. 
enkhr. Kadıköy ve Üsküdarda 
bütiln bu işler beş yıl içind~ ik. 
mal ~dilmiş olaeaktır. 

Belediye Reisliği dün Şehir 

l\l<clisinden tahsi>at müsaadesini 
aldığından hemen talbikata g<ç•. 
cckt.ir. 

Mahkum edilen 
vurguncular 

(! in<:t l:alı.lfeden Devam) 
peynır, Bcyıkıozda bıik!kal Zi(ya 
ıınısır, ımerciınek ve fasu!ya, Üs. 
:küıdaı'da Todoı+- demir, Kaıd•kö
yünde kav&! Petro çanta, Bey • 
kıozıda b~a.ı Robeı· rrmOOıelı:, 

.ka"81p Fethmi et, Kadılköyüııde 
hakıkal Ga.br;ycl un, Çerngdkö • 
yünde bakkal Lbr3!htrn ~er, Ka. 
dJ.kö)ıünde m:uıifa'ur:ı.cı Arşaık 
lrumaş, Ni·~ant·aşınıda Naa <.vinu 
kiraı;ım ı'k; nı li ~wt~miığından, 
Ü>'kii<larda F • .dlbe 5 lir:lı)"a lkineya 
vtrdlği eı·i 20 liraşa k::'raya \'()r. 
di'i(!nden. K~ı rLopralkıta Bc!ırnım 

Gül ayiığ'l 6,5 1.ra olan n< ni 30 
JJ.raya lk.ra-ya ı·crd;ğ.indcn. Suad'·· 
yode Naızmiyc 11 ı:ralık cv;n; 25 
li.ra kiraya verdi[: ndcn, Kaidıkö. 
yünde könıü,rcü Ka.s m ve l{;, biırc 
h."Ömür, oduncu Mch.mc-t ve Ha. 
san odun vurgunundan ·n~ahlkıc ... 
moye ve6lın şlerdcr. 

Bunlardan b;. 'kısmı hakkın • 
da tev§<'\r karan veriiın . .ştir 
Diğer taraftan Ak.sarayda bale.. 

k3!l Sal!im 18 k:lo buğ'day ıiıç'n rn-. 
yanname veı•mem<ik.t.cn, Pangal • 
tlida kömiircıi Hüseyin Poyr.az 
p3!halı ıkö.müı· satmaikt.:ın, Balık. 
pazarında zah;reei Mücıaıhlc m~. 
ciıınak sakıNıcmaktan ıdi.l!Okanları.. 
nın 7 gün milddet le lkapa.1 drrıa • 
sına mahkum o1uıımu.şlartl1r. 

uyandırmış ! 
Cenevııo 3 (A.A.) - D. N. B.: 
Cencvııeniın Amer'kan ı:nahltl.. 

lermcte Llbya harelcif.ı hııjyk;n • 
da gittikçe artan hır mErnnuniyet. 
s.iızl:J< :r.ıbar ed.i!mEkted..r. Söy • 
le~ine göre cİng'Jiıtler.n ka:r
gusurzluğu• w Getl'eral R.adıie • 
nin s'. m<tej ;s; V ~ngtor«!a umu.. 
mi bir hoşıru tsuzhik uyaı:ıdınruş
tır. 

Libyıedah va.ziyetin sağl.arn • 
1311tı:rıl'ıması için Aımerilmdan h11d'p 
mal=• göt>deııiJ'.ttniış olması 
Amerikan mahfillerincfo duıyu • 
lan hoşmrumzl'Uğu art'tı~tır. 

Ccnevrenin beynelıınilel mah • 
flillerinıde, Londra hüı1rumet n'ın 
içinde bulunduğu miiŞkül:uin 
Alıman mU\"affakiyetleri nisbe • 
tinde acttı,ğı söylenım<!<ted:r. Bu 
selbapten dolayı Londra biil tik 
bi.r endişe iç!Ddooır. 

---<>---
Libya harbi 

CI tncl Sahifeden Devamı 
se iıstıkaınctill'de i\erleyıen AMnan 
ve İialyan zıı'hlı lbirllk:l'C-1'1 tama. 
mil'e bitap vaıııiyette y-eDde yaıtıan 
Hint asker.lıEol'inden miirek!kep bir 
grupa twadıüf etm•ışreıdır. Al • 
ıınan ;.sü<:erleııi bunlaoa iıçecek sıı 
ve~mi<şler ve arabalarına a.kn~ş. 
larorr. 

Bu Hintlil~r Bingaııinin zaptı 
sma!arında ~le lmçan clördimc'Ü 
Hint t~ninin pak '3Z olan ha • 
kJy<>leı•i ·arasmda lbulunmölkıta :ıcU. 

H'.nt ~rle~inin şefi şıın1an 
roykıın;ştir: 

•B'nga?Ji önünde y~ılan mt\. 

haırcıbeler esnasında 7 'iınci 'P~a.. 
de tuııa.yı da dal>\! olmat.1< fuıeııe 
lkı.t'al'anmrı.ın kıüln :kısmı iım!ha 
veya es'r •ccfüm!'!ITT.• 

Refah hadisesi 
(1 ı .. rJ !';11h''"'1.,.,. D<'v!1m l 

'"er.Uği nıalılm:.tı tellıisen aşal:ıya 
yazıy~ruz: 

Diin l\I~clise ver.ilen Beşler En.. 
drmıeniniıı mazbatasında, en Mi. 
)'ilk 5n1iri ad li sıfntiLe Gf'nellnır. 
may tara(mdan l apılau mazba ta. 
da lıirdiseye kanun ve talimatlara 
riayelshlik ve dikkatsizlikle öl!I. 
me sobebiyd vennrk ve ,-azille~e 
ihmal ve te'kasülde bulunma.k fül. 
leri dolayısile maznunlardan Tüın.. 
g<ı>"ral l\frfonet Ali Ülgen, Aye. 
tullah Altuğ, İbrahim Kemal Bay. 
bora, Ziya Teınoçin, Refik Ayan. 
tar, Hayri Onur. Refah vapuru 
sahipl,ri Barzilay, Pertev Benja.. 
mru ,,. Zihni Koçak haklarında 
son talıkikatm açılmasına "• Ilüs. 
nü Gökdenizer ile Albay Münir 
Öııey haklarında muhakemenin 
mcn'iıııe karar ittihazı lhını gelt'". 
ccğiui nıülalea etmekte ise de, 
hadise ı:snasında Saffet Arıkan 
ile Ce\'d<t Kerim İnccdn·yımn 
Vekil bulunmaları hasebile bun. 
!arın fiil ve harek<tlnrnin ceza 
h ırkuku sahasına dahil olup olm~ 
yaca,.., Teşkilatı Esasiye hirküm. 
)er ine göre Biiyük l'llill ~t Meclisi.. 
n e a it b ir hak ve salahiyet oldo. 
ğundan Genelkurmay Başkanlığı 

adli amirliğinin vaczifesi dışmda 
bulııııduğnne karar verildiğini 
bildirınd<tedir. 

ee,Jıer Enciinıeni bu maoıiıatll')'t 
ve diğer tahkikat :evrakını tedki!t 
C'tmiş ve ilç rey le ik i V <>kil hak. 
!kında tahkikat açılmasına liizum 

görmüştü r. Ancak, Beşler Enci!. 
menl Rebi B. R•4'ep Pe>kcr encii .. 
menin kaııaatiııe muhalif kalmış 
.-c hrr iki eski Vekilin dr bu işte 
bir su~ıınıı görıniycrek lıakların. 
da tahkikat açılıııasıııa liizum ol. 
nıad1ğı kanaatini izhar (ltni~tir. 
Meclis, dün muhtelif ın<lı'usların 
mütalealarını dinlcdikteıı sonra 
B. Recep P<"ktriıı kanaatine uy. 
muş ve gertk B. Ce,de>t Kerim 
İncedayı ı·e gerek Saffet Arıka. 

nın ınrs'uli~·rtiui belirtir bir da.. 
yanık görnıiy<rek her ikisi hak. 
kında da tahkikat •çılnuısına lü. 
:ıunı olıııadt.~ıııa karar ,·er-1niştir, ----Alemdar s inema
sında yangın ! 

Dün ak,."-lm 20,30 da Alemdar 

s'.nmnasının mııkine da:res,nde 

fil'ımler parlamış faıka.t d~rhal it. 
faryece söııdünülmü~tür. Maki • 

nist muavini Kema 1 el ı·e yüz.ün. 
den yaı,alar.ııuştır. 

Hayvanları Hi
maye Cemiyeti

nin tavsiyesi 
Köpekleri sefalet· 

ten kurtarmak 
için ne yapmah ? 
Şehrimiz Hayvanlan Hıntayo 

Cemiyetinden aldığımız bir mek. 
tupta az gtda maddesile köpekleri 
lbeslemtlk için tedbir göııterilmtsl 
halokmda Cemiyete müraca.atJ.er 
yapıldığı bildiril<rek şu ta\'siye.. 
!erde bulunutmaktadır. 
Soğan hariç seb...., artııldannı 

hiç atmayınız. Bunların bir kilo. 
sunu altı çorba kaşığı bulglfr ile 
et suyımıJa luıynatmız, imkanı 
varsa bir miktar <kmek ilavesin.. 
den sonra soğutunuz \•e hayvana 
vıtriniz. Kli~ü1< köpcld<>re bu ınik.. 
tarın yarısı sabah yarnı;ı akşam 

verfü,bi1.ir. Büyük hayvanlar içiıı 
iki mj,;li Inımdır. Ar:ıda sırada 
altı çorba ka~ığı bulgurun yuine 
döl't çorba kaşığı pirinç konul. 
mak sureti ile deği~iklik yapıl. 
malıdır. 

Elektrik Tasarrufu 
rı trrı ı:\:•hifPr'pn Dev3ml 

Bu proje tedl<lk edilmek üzere 
!koordinasyon Hcy'ctiue gönde. 
rildi. 

Evler, aparhınanlar ve emsali 
hususi tenvira1a gece ~ gündü:ı 
her saat devam oluııauk, ce.rıe. 
yanlan hiç kesilmiyecektir. Yal. 
uız dükkan, mağaza, mü<sseso ve 
ıc.ınsali yerlerde vitrin , .. ~ dış ten. 
virah kaldırılacaktır. Sokak liın. 
balarından tasarmfa dwam olun. 
maktadır. Projede diğ<r hını mü. 
teferrik hiikümler de bulunmak. 
tadır .• 

Bu zamanda herşe)d1'n tasar. 
ruf r.tnıek en mu••afık bir tedbir 
olduğundan hal'kımı.zın ilıtiyaçla.. 
rmdan fazla büyüklükte cl~ktrik 
ampulü kullanıııaıuaları kendi 
mmfaatlcri iktizasıııdan bulun. 
maktadır. 

Yorgancı, Döşemeci, 
Mobilyacı ve Hail aç 
Esnafı Cemiyetinden: 

btanbul Yorgancı lllobil;yacı ve ha\· 
!aç e>tı"fı eemtyetln.in ~1/1/942 Cu.. 
martcsi gü:nü uat 11 d~n 12 ye kadar 
toplwn~SıA:ı tmblt edilın.is .i::;e ele Co
mzyetler Kanunu hü-kümiorioe uygun 
;.Jan eailmedlğ•nden 7/21942 Cumarte
si (iinU .... ı 11 den 12 ye kadar K:.
pabça~"1a Metdep sokağında kAin 
da1rei rna~LısunWı ;.~..,ğıda yazılı 
rwına.mc :muclbincc tekrar toplan a
cağt ilt.n olunur. 

ı - 19~2 ;yılı İdare fley'eli muarn<>
l~L ve heSi&P raporlitrlntn okunması ve 
l<ıtk•ki. 

2 - 942 bıl~inln 1e!ldki, 
3 - Nlzamna.menh1 tiidil~ 
4 - İdare Hey'etlnm nısfın de~ 

tll Hme:f için seçiın y&pılrr.:ı.sı. 

İ~tan'bul Dördüncü İcra ıremı..alu-
ğunıhr: 941/ 45"6 

Afuk.nddoına Şehzade"b<.ıJmdaı r..toll& 
Keste! caınil meşı-utesi müecr.ıkıi 
iken halen ikaı.1et.giıhı ırieçhW •Sa-
Uh oilu Mehmet Kadr,ye: 
Dimitrl Veledi P:ıpa7yanın 6 Şubat 

334 ve 9 NL .. an 334 tarihli. ıtcl kı1.'a mil.· 
dayene sen-edıt mucıoiuce Şchzadıı:iba· 
:il Balabgnağa mahalle:ıi Acem oğlu 
sokağında 25, 25 mükıct"rer ve atlt 27 
No. Iu c<-yri mcnkul~tın ve!ae-n !eıcaG,l 

bede:.mcien zimmetiomle dlacağt olan 
550 liranın ma:ı!aJZ masariI tahsili 
tal:ebry!e ve r-Ohnln paraya çevrihnesi 
yoluyla yapılan takip talebi ü.zerlce 
tebliği mul<lazı ödeme e!lll'inin ika
ınetgahınızın meçhul i)"Ctı haseblyie 
mercice bir ay mllddetle il:inen tebıı.. 
.tine karar verllmtıU<. İlim ıariı.IG
deın itibaren bir ay lçlndc ~özü geçen 
borcu hitanu \'adeden itibaren faiz ve 
masr•fl•n ile birlikte ödemeniz tekip 
t.alebint karşı bir ttiraıınız va"-& yi
ne bu nıüdd~t iı:inde daireye bi'kiıır. 

merüz, •ksl tdkdirde reh.inhı sahlacalt 
rehn:n para1n ('e\·rllmesi yoluyla ta ... 
kip taleplennde tool<•!i ıntıloteız.I 

41/4500 No. ıu ödı!ıne en-.rinin tcbliii 
mı:-kaır.ma l\:ahn olmak G?:l''"e liAn olu
nur . 

t~:anbul Asliye Altrncı IIıık.uk 
Malıkcmes<nd<'n: 

.l\Hkfoel: 11 yrünn.:sa. 
?\Iüddch\lcyh: o~rn:ın Güzolyut"t: 
Gediz kaza mm Şophone ne.hlye.ı
ıı. r.. Soful<ır kö. de Al. oğlu 
MU.dele~: liayr•in.nkrı \2.!"<::.fından 

mi!:ddeitılC'yh Ali. O. O~ınn:ı Gilzelyurt 
aleyhi-ne açılan boş:ınn13 d~\·ası içln 
milddei•leyh·n 29/1/942 Per embe gü
nu saırt (15) de noahke·nemlzde h:ıız,,. 

bulımmn ı lüzumu lliınen lcbliğ edi&
rnosl üzerfne mı.:ır.alleyiı!n o gi.m getı
rr.ernesl ver:t bir \~ekil ~öndtrmer.e. 

sine mebni halakmda gıyap karıarı M -
tihaz olı..nmuş ve ıtrıa ıkılınan bu ka
rara an lhb:ırnamt'IUn bir nüı9tı.as1 da 
n1ahk.orr.~ dJv;:ınhune3ine asılnuş , e 
keyfeyetin on beş gun mikl<ielie iiaru 
lçln ı.ı.ıdkalın 12/3/9U Pe1'3"ınbe gü
nü saat (10) na bıırakıhn.ış olduC:u 
1ıl!ht i' yerine geçmek ilzOll'e I~ olu-
llt>r. 8U/ 1322 

3 -SON TEL"GRA_F- 3. ŞUBAT tN!' 

HARP VAZIYET/ 
1 

C1 !ne! Sahifeden D"vam> 
tıı-'. Sin'gapu·run 'bil':ııd u9Ulle su. 
lkut<Unu b~klemek bugüDl<ü at • 

'krei ve si<)·:l'Si du1'llm& """ Japon.. 
lar gll:ii d:namlk ve feıddclr bir 
m!'lletiv. rutı ve .Jcaro!ıtt'eıliııe Ul\"
rnv.. Singapwun deniı:den \'e ika. 

raıdan ı.arrıaıtı±le earı'ın:aısıne. mı. 

kan o'tmadritJ. ıiç'n, Japonlar•n a
darı.ın hal'iıç•ı n yardmı aılmasına 

ha' a ku.v-vetl<eoıllie maıı:ı ohnağa 

ça1rşacakları baldeniT. Japon tıa.. 

ıırruzlannın, taarruz ha.zırhklan 1 
1kımal edllinciyıe kadar ibefdcmıt'Sli 
tılk1\j' r 

lngilizlıer Singapurıu tallı:ııiıyıe ıet. 1 

A merika harp 
filosu 

(1 ine! Sahiieden Devam) 
yük Britcmya.ya a.it olup şim. 
di Japon kıt'a.lannın işgali 
aıtında.dır. Bu iki a.da. gru • 
punda bir çok kiiçii.k göller 
vardır ki bunla.r deniz ta.yya. 
releri için birer melce teşkil 
etmektedirler. Bu adalar A. 
vustralyaya. ve Yeni Gineye 
giden deniz yollarının kon • 
trolü için mükemmel birer 
tara.ssut mevkii teşkil eder. 
ler. 

A merikaıı filosu tarafından ya. 
pılan teşebbüs hakkında pek az 
malumat alıııabilmi§tir. Va.şing. 
ton Japon askeri tesislerine ağı.r 
zararlar verdirildiğiıu ve birçolı 
J 4p<n1 askeri t<'sisLerine cığır za. 
mrla.r t.-erdirildiğini ve birçok Ja.. 
pon muavin gemisinin talırip e. 
dildiğini bildirmektedir. Bı>ııa 
nwkabil Japonların ölü. ve yara!• 
olarak kayıplaı·,rıııı 28 b~-iyi geç. 
mediğiııi iddia eden T~cııo bir 
muavm gem.imin lıafifçe lıasıı.ra 
uğradığını bildirınektedır. 

Amerikalılar tarafı~ıı yapı • 
lan bu hareket büyiik Okyanus. 
da son zamanlarda Japonlar ta • 
rafından isgal edilen iislere kar. 
şt bir sıra taa,.rıızıın l>aşlangıcı 

mıdır yok.ıa Japoıı deniz kııvve~. 
leriııiıı ı•aziyetini keşfe mii.ste • 
nit bir hareket midir? Faalıye • 
tiıı !>aşlıca ınnkezi Singapıır ol. 
duğııııdaıı il.:lııd fararyie daJ,a 
do[inı olur. ----

Genç bir Hıell 
(1 Jı c-1 '··hıfeden De\·:un> 

saat 15 sıralarında evin l"ft üst 
katındaki odada asılı duran res. 
mini almak içi.n iskemlQ·e ~ık. 

mış, fakat bu esnada il.kemle dev. 
rilmiştir. 

Sırrı, iskt>ıııle ile berahtr pen.. 

eueJe düşınüş, prnceredın de 
sokağa uçmu~tur. Zavallı g· ucin 
taşlara çarpmasile csn •·ermesi 
bir olmu~tur. 

miye ça!Jşıyorlar, bursnm ta'kvi. 
y12S1 demde çok milotarda av ve 
bombardıman kuvvetlen yeti,.<
ti.rm.k demektir. Adan n u;t ·• Jali, 
av ve bcmııbardJfl"an tayyarelı:. ri.. 
nin üstün faaliyetin. <bıı;lhd.r. Ja. 
ponların burada hava ohakimıye. 
tin~ en az >hava i.ıstüniüğün ~ eL 

lerine almal&rı bEık nı.r Bu t k. 
dircie de adanın müdafaıw ır.üş.. 

kül~ir, hatta ımkaıısız hak· g.re-. 
btlir Smgapurun sen-as nda İngı.. 
!izler hava ıniisav.:ıtmı tıcrin <de. 

bili.rlıe.-sc, buranın mütlafaasıı,. 
uzı.m miidd•t d<>vııım etti1" bllir, 

Almanya'yı istiii· 
dan korumak için 

(l noi S hlf n D mı 

mektr olduğunu ıanncdi~·orum. 
İnıı;ili7. mütt ısları Alman Jı:ı
' - kuv\•(ıtlerinin külli kL<oJ111run 

şark c.phe.indeıı geri ahndığını 
v• bu cephede ha..-:ı hiıkimc} ti. 
nin Ru~lara geçtiğini soJlmı~ler. 
di. Rtı>;yada bulunan Alman or. 
dıısunun h<men )·arı5ot da ı; ri J. 

lınnn~lır. Bitlerin ilkbaharın ...,_ 
nuna doğru Rus) ada taarrm• 
geçmek Ü:oLro 100 tümen hazırla.. 
dığına inanlar hatlıdır. Fakat 
Bitlerin nazarı itibara alma<ı lıi.. 
zun g'len bir ihtimal vardır: "fa
rc~al Tiınoçeııko orduları Almaıı 
hudutl.arına yakl malot:ııdırlar. 

Odun ve kömür 
(1 aı:ci Sahifeden Devam, 

muht , ! sr:rrrtlcre tak.sim olunarak 
ha?::~a !otı!ır..asır: b1 '--wlm~t . Bia 
kaç g\.ır.c kadar l "lJ: ı~ ..... 'tt d kl 
\-apur dohıo:u i;öm "g•l(>Cek~lr 

fSKİ'DAR P.\RTİ". 'IS Kföl!'lt 
TE\'ZİAH BASL.\DI 

Üsk:üc!ar Haik Pırt -.. Re n. L.:ı.Lf 
A"ıı:sıo~· C~ki.idi.Ar k z.r..sı d<A.h.l'.u1d kı fa
k>.r \·:ıt ""'d ' ~ c..."CC4ncn te\ ..,_ 
lul'.l.rr.• t- üzere üı: b!.ll kuo m"' O-: 1 kır 

m~ temi~ elır t "'~ BLI s~b 1 ttı
baren ı...urıl3.rm l"'\"Zl C" b- lan mlf
tı< OskOcfar Pa ıtslnın b efkat ,.e 
ı: a~:\ C'Cn bı m ıh'ttc • n t. l" 

memnıırıiyet uy"ndıımışlır. 

GAZiNOLARDA 
( ı h·C' c ı.. fPtip, n~· nn ' 

re: Gazocı.lara % 50, ga7.ino. kah. 
'""1aue ve kıraathanehrdc kaine 
ve çaylara a)tınış para, (ili~<~ ,.,...r .. 
krd~ satılan kahve '<' ça) lara 
zam )Oktur), •c.k.ercilırde :n:al 
cdil<n maddchrdc ın<Hırt ,~ı.cr 

ınikl3tının. yapıl~n 7:!.1nnın göre 
% 80 i nh~h~ tiı1'dl' ili\"'" l · 1;;r~ua 
% 90, akide ~(J,~r:n de% Jft-0 ,,~ ..... 
bt: ttude zau1 y:ııultına"iı ,nu \af ık 
göriilnıü!-ıliir. Kcnd];ktcrind 11 

bwılarda., fn'lla z:•ııı Japnı•lar 
!\filli Korunına J{anuut!l\:l c,;~e 

:ıdli~-e~·e yr rilrc('klcr ,r t 
.:\Julıalk>bici ,., serbctçiler iç.n 

) apılııı:.kla olan t. dkikll r lıcnıiz 

bitnı~ nti~tir. 

Yarm matinelerd ıı itibarın 

Ç E N B E R L İ T A Ş Siıı~n.a,ıııda 
Fevkali. de pr<>ı;ram 

1 ~ BiR ÖMÜR BÖYLE G ÇTI 
P A U L A \VESSELY 

2 - G İZLİ VAZİFE GUSTAV - CA. İLLA 
FRÖHLİH HOR'°' 

-·--------------------,....,~~ ---OLGA TCHECHOVA-
Ş ARK Sinemasında 
ANGEL KA • 

1 
(Günahsız Kaılın) 

Filminde gözleri kam :>§hr.ıuaktıı d< \'atıt ediyor. 

Mevsimin en güzel aşk filmi ••••ı:mıııı:ısıı" 

,ı---.-.---.-.---------•mam~, 
Bu akşam SUMER Sinemannda 

Harp saha.rnıa giren S İN GAP UR' da 

MAR LENE DİETRİCH 
1'11 İ C il A A U E R i~ beraber yarattığı 

7 GÜNAHKARLAR 
Filmindı<ı şa~kı s5yliyıreek. güle<>< k, se\'ece1' ve kendisini 

sevdı recc'l>tir. ' 

111EŞ'UM BlR KADININ Sİi\GAPUR'un SICAK GECELERİN. 
DE AŞKI ve KİNİ ALF.VLENDIRDi(';iNİ TASVİR EDEN 

LÜKS, ŞIK, MODERN v-o İHTİRASLI BİR FiLMDİR 

Yerlninhi ıcvnlden aldınırınız. Tel: 42851 



''Zevcim Gözlerine 
İnanamıyor,. 

" 10 YAŞ DAHA GENÇ GÖ.-, 
RÜNDÜGÜMÜ SÖYLIYOR,. 

Bayan WA~NER, Montreull, (Seine,ı 
bunu ve sebebini şöyle anlatıyor . 

•ayan waoner'in ... ,oc.ı ...... 
yeni cUd unsurunu kutlan. 

"'ndan evıw•JkJ fototraf• 

Z evı:1m ••bu tı'dden bir harıka .. 

1 
dır.., diyor Anc:ak, ilc:i ay kadar 

•vv~J _.ınandol ve goz.l~r~e a.Pa
'ının etrafında çiJlliler ve bw'uluJ<
halanm v rol Hakıkaten :raılı ıo
rün~rdum. B.,.W. lıie, biltün ç12-
ıılerim aJllncll ve arkadaşlanm, bir 
-genç kızın cildi ı\bi saf ~ JlUJUl1&k 
olan cildim-e takdir naıarlarile bakı· 
yorlar. Onlara. benim 7aptotan llbl, 
cıld unsuru olan .. Bio«Jn U Toka
lon kremini 'kullanmalarını tavısi.Je 
ettım. E\-""Ve-U. onların birçotu ben• 
'ıuh~l•nil. F'llk•I daha BOnra biı
UI tecrübe elliklerinde, ıördülderl 
'.,.yanı hayret, aemere&lnden c!d:.' 
den beııllD kadar memnlln lıaldı~ 

... J -· ~ 
lıyın-.-Wı6ner'ln birk;çhattA 
'".ıarfındıkt ,.yanı hayret '1•11· 

flklili gösteren fotof,-afı 

far Cild IJ<)uı olan pembe renkteki 
'l\)J(alon kremini her ak~ ... ra yat": 
ma:zıdan evv•l tullanmı:ı. Terkibin~ 
ele Viyana Unıve...ııe.ı -rı.
rlnden biri tarafından k..ıt ve tıp. 
lu ci1dimilıin Ul>ii besteyki UnSUI'• 
lırın01 benzeyen ve- ıenç hayvan..., 
lar1n cildinden jstihraç edilen, 
(1!nçlıjın kıymdll ~ olan 
"Biocel" vardır. Gündüzleri de be
yaı renkteki Tokalon kremini lıul· 
lanmız. Bu dyede cildiniz beya2, 
JUmupk, ve butün siyah rdıtalar
dan \:e a(l)m11 mes.am;)ttan k.ur* 
tulmuıı bir hal lr.e9beder Tokalon 
kremlerinde müıımir ~ p:J&IU mem• 
nunlyet neticeler leminailldll'. Mal 
tak'<llrde paranıa iade olunur. -

İstanbul Defterdarlığından : 

Dof;yu No. 

52301 051 

~1027 

62151-386 

Mutamrr.en 
Nev'i 

Fıı.\ih Eskı Dülgena Yf.nl K!.rm2. n'.a
halles'Wıı n Çamaşırcı ve Bt:yük Raramdfl so
l<aiPntla 1015 ada 10 panel ...ııı 2 yeni 16/1 
ve 28 sa.yılı 3'l m•e mwabbaı arsonın 10/ 

Bed~l 

120 hı...,.! 1H1 
Fattlıfe Sofular mııiıaJksllLin B>ııa Eromı ı;o.. 

kağnıda 1059 •d• 5 panıel eıılci v<> yml 10 ka· 
ıu ve 19 No. taj 100 ID<'lre noııırabbaı uı;anm 

1/2 hllsesı. 500 
Beyoghı Panııallı mahallesinıı1 S..ibaşı ıoka-

ğnda 839 ada 2 parsel mki 22 yeni 3'. •ayılı 
alıfa.ı> evi!> tamamı. 900 
H~ladada "*l ~ ymi Ba!ıriJe Ba)'Jn 
ve Camlık çıkmou ~n<'la 37 ada 5 p;ırfft'l 
28 kapı No. lu 185 metre moc:>bbaı arsanın 

2 

37 ~' 
17 60 

tam.unı . H 60 7 50 
51332-2 Kabata.ıı V•p r İ nnm ~ı!u ba.vumn 

ile; senelik icarı. 600 45 
Y :aat<la 1'1U>lı ra,.-lnıerıkuJJ.:r 11/2/9'42 Çarşamba ıünil saat I~ de Millll 

&:ıt MiidW-hığünde mi.ıteşclritii Jtomilyond:l ayrı ayrı ve açık arttırma 1:1e ıa
lılaca4'; -.e k a)a ~lttektir, Foila lı»ba\ içi,-. M·ııı EmL"•k 4 Unc ı kalem;,,e 
mür (715) 

TORK ANALARINDAN RiCAM: 
Y•Vl'\llıırı.nrı i~in siilüo~ scnlll en milı.im ıMıavm Cıdayı .._. eılftı V~ 1115 ~ Mr ff:-

1• r~ ~aldruf.,,.. """"ı.l;ırle ııi&lere ~ biır vatan borcu sayan ÇAPAMAJ\KA hfor zocnan Qldui1ı ..,ı. 
bu&Wıde vaail'el8!'lnizde yardımcJ bı.metl• ••l~ ,.,.ı dumıl'.l'acilld,,. 

Bln&eııale:rh s;;derden b3S8'llan r~am: 
F..,la ıhtiyall U,dl>ird<ll ooğacalı: h'ı·......., '. .e<ıdınlıı ıit>ı hakiki vaııfedar •ı.alt.rı 

~an tevı>lıki ~-

da lllil!ıhl va~ 

1 
ÇAPA.MARKA milırtahıaiırtınıı 1. fen ıbl. 

,.mıı >at,. fle\lıırtnıı.z aaağıda göetı«-•lm5'1lır. 

a<ma ı.aa.w a.I.""" Bu ....ınasebetle ı-.ltl<tl.ln bor tarafına 

Pl\HNÇ UNU 
MERCİMEK UNU 
BEZELYE UNU 
İRMİK UNU 
PATATFS UNU 
KORNFLOR (Mısır n}eaııtosı l 
PiRİNC NIŞASTA!>I 
YULAF UNU 
BUGDAY NİŞASTASI 

PiRİNÇ UNU 

TAN)!; YULAF •.nrnsı 

250 Gr•nıl* 
., 

" • .. .. 
" • • .. 

1 ,, , 

500 Gramlık T<>rbalard• 

600 GrJm.hk Tcırbaiaroa 

600 Gr&mlık Teıneıkt" Kutuıarda 

Taşra ı.çin ı uınbul'dakı anoar1ara, iıırtanbnl i<;'in pıy:ı.rad:tkl n1aga 

nı:.fları mil aısenin yukarıdaki sat fıat1n:ı dahrl<lr 

Beşiktaş - ÇAPAMARKA 

Mu=ese I61anbulda T"'rada 
Topta~ Perakcnd~ Perakende 
~atı~ Satııı Satış 

Fiatı Fialı Fıatı 

19 l2.5 25 
19 125 25 
19 22.5 25 
ıq 22 5 25 
26 30 32.5 
26 1n 325 
26 30 32.5 
ar. 2 35 
45 ti O 55 

35 {0 45 

85 100 110 

a nJ.ı J;., k l odl.>l ve ~nber mas_ 

M. Nuri ÇAPA-' 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü Hanları 

Şile .arzasıına tabi Avcı Koru v.ık.Jf ormanlar11nn ~tudar J n vkıınden b 
ne mü·<ltletı.c kesiljp Jınal olunmak 02.tte bclıer ıkentaı 52 k.UD. uş 20 par:aJoın 

8500 ketltal köml .· .~çı'k ;;.r rmıaya çıkarı 1nışh:-. İbalesı 5/2/942 Pensenıbe ~-
nü. saat 14 dt:diı-. 

İstekiıle<ln 342 lira ilk temln;ıt:ar~ Kndıltö7 Vak!1lar • lıitlürluğüne mu:n-
dl tl:lrı. «576> 

~eıleı f ımiıııllırı ıe limanları lıleııne O. İdaıesi İliıı~rı 1 
foh • .mı bedeli (6300) lira olan muhfel ı eb'atta 70110 Jııllo 1<uı-ı;un:. e ha 

(9.2.1942) P.ızaı-t ı gü.nü .f;aatt, (15,30) on b"" ·~tuzda 11 yıd, p~~~~da Ga bi-
n da~H rdckı ko;nısyon t.atafmdan kapa-lı urf r 11 1 t·n aılınac, k'ı 

B.ı ı ·e g,_ .-.: ı tiyenlerin (472) :t- (50) kuruşlu k!k:at teınin 

nunun tayin et•igı \'C' aikle blrlikc •ek 1lcrini muhtevı ı:arllc.t nı ynj gu, at 
(14,301 On tlfrrt o1u.ı..• kadar Komışyon Relsligır.e verrne!e azımd11· 

Bu >.şe .a.ıt şartn:ıme1er komisyvn<lan paraı::z ol~rak dağıbJm, ktoıdır 

Sahip ve Ba$?1uharrlrt Etem izzet 
Benice - Neşriyat Direktörü 

Cevdet KARA.BİLGİN 
!!ON TELGRAF MATBAASI 1 ı ---A ~ ı 

Üaküdar SnHı Hukuk Mahke. 
me.indeıı: 

, ....................................... ____________ ~ 
1 ·-=-···- ·-· ıı~ · .... 
ı 9 . o 

3 Şuha~ 1942 tisluldaroa Altuniuıde ııwıfü:ıJl<>:;lnde 
Tophanelioll! ıooa Kı k1ı caddesinde 
39 No. hı ha.nl'<le sakin iltoo 18/1/942 

tanh.inde kLl'!ılesiz. oldut,.ı büdis-ilm 
ve tıe.rtkevillte mahkeınomizce va.z.'.,.et 

edrlerPk emvaılı mmkulesi aç>k artt.rr
ma. ı!e satrlarak paraya çevrilrmş b~ 

J;tm n ohi M a tyan karısı Horoııoinıl> 
ŞIŞJJ>andan ,.e kendrsinden evv«< ve.. 
fat ettiği ımJa~üan kocası Mura·ty&n 
Hcr,a.tyosdan aıacak ve borç KidJasını

da bulunanların b1r ay ve veraset ld-
diaı;mda bulunmılann da üı; ay içinde 
ve!iaat , ,.e ~nedatı kamıniyeler~e 
biırlıkle mahkcmemt:ıe müraca'611an 
ve akil h:ıJde Kanunu Mederumn 534 
i.fficü rn..ıddesfne tcv1ı-kan tt"rekec;:inin 
haıin•ye devir ve te 1"" edi~eceği 
'lan ol mnr. 94l/101 SiGORTft ftH Ni Si KETi 

18.00 

18.03 

19.00 
19.30 

19.45 
19.55 

20.15 

20.45 
21.00 

21.10 

21.30 

21.30 

22 30 

22.45 

Progr~m Vt' '.Ye-: ""ke'° 
Aya 

s ...... 

l\ılü.llk· Radyı) Dans Or. :-e 
(V.ıolonıst Nocıp A'<kın l 
Mli-ıık F • l He~ ·et.. 
Memleltct . ol oy:>11 v 
ha.ıbr 1-:orf 
KontJam,~ (K~t;ıp ~.util 

Mtizik Fa ıl H .. , c 1 

Q",J<ntn Jıkinc-1 Kıs. 

R11dyt> Ga:t.Ct('sı, 

p 

~1u7.ik ı.~ı!m MC".ocu ri, t Pi " 
Ziraat T$Y.1nu 

• 

lfüz.ik: Mu~ı Klı \·~ TaJeb Kut1,. 
f!eri. , lualhm· T"'m is Y0lru.: 
Tal~'bt'.': : M~htıa c. rel 'De\i
Jet Kvnsel fuar nt.ları). Clc-
n·mt ı, • lend<-·lss~ n V"f' 111."~ıf'i.1 
C-en Pa.t\,ôlJ · 
Konu. ına· (Türk ı ~ Kı 1· 11 ... 

mu d na) 
.:\J'f .tk: Ki.asık 
Program Şef· 1. 
:\fe,nleket 
f-T.Jb~rleı 

l!üzik· Da 

. < 1".ı. z.g.. 
d Ct rı 

Vl' J ns 

22 :;5;23 o~ v ı 

par. 
K . 

,---mı·-~~ 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 

Çalışmalarına 

başladı. 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılar ı Derhal Keser 

İeal>ında &iln4e 3 kaşe abnalıi lir. Her yerde pulltı kutuları ı rarla isteyini:ı. 

BÜYÜK ZABITA ROMANI 

Kara Kapı Cinayeti 
- --

YAZAN . 
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Çevire ı 

Louls Thoınas 1. SACİT 

T•:ııl<;iDily Wrdenb..-e ı.:stu. Mı.< Tod.. 
rc'in mili..ttış MarıbA hakkl<ld i:Jy-
tedijll ııözl<ır •ı.Jına geldi. Faaaı ., 
lhllıına. V-i. Aıi<ada4mı I«> 
.... ıuıa....ır.: 

- GelJDIZ, dıed~ bun lan b.iJ <oıZ t;4-
ha d~~iz. 

Fnkat o9'r,obile bınerken bır .. ı~ 
re durdu. Sokajın dlger tar.o.1.-wla s.\. 
yırh ~ bor olomob!I dırd\ı. Pen,. 
cered<'n bır baoııı dı!;arı sarktıtm> 
ıoruu Bu, polis ;\l>rtba ıd-. F ht 
otornob l !eıkrnr ıurorek bağırdı. 

1 rkand\Y ize b • a..de ra.noevu 

- ~ıın-
Marib.ı, .r ca ~c- m, durunurı, 

aiı ı.' konavmabylm .. 
Fak;.t A-1ar UA oto ob~ du...'1:.lu~._ 

dı S\u'atJe sokagın k5tesinı d<'ne-
• ka y, oförüne 

r e ve 

Fak t, fo '11 - renk ı 
laı lzm bubnı dı. 

11 
SAAT il U 35 DAKİKA GE(lİYOR 

- Allo, ayledilcleriııV l:YI aqo.r 
mU&Ollm.? 

- Evel, Lon11rrs. lı'akat bı.ıın.1aT na-
sıl yazı!acak? 

- Yti.1~ y.aıonyorta.ı• ya7 
--- Hdyı.r Fakat. 
- İşte makalen:ın. sonu,; «Hulka 

eden ı Z..fongobla vapurunda bulu... 
nan h yd dun Ou ... nn Thorr'un olma
dığı !..ıtrlndeylz, Hayd\i<Üın uzun ıa.. 

maıxlan~erl Lc.ııdrada bulunduğuna, 

Davkl'ı ve kendısı 11"111 bır yük olan 
Yah d S~lıı • old :>rd · ğii " lnancyo-
ruz Bu hususa \fah ıd Stelrıs 

O n Th()l'l' latahncı::n • b z uydu -
m .,_ berter V('TO)Ck maıksaC! · e - po1ıs 

n·udlirlnjline ıö~tler ld ğlnl k•bul e. 

rıoa bilir, F~k..t ~ı.rrıııld.., •""u •öyli.. I 
yebiliriı ki, Yahudi stc!Tls sozde hay
dık.lım. Monıgobia vapurıle eeldıgin.iı 

pulı haber "ernıek fl 1 r e nwracaat 
eıtmtştı-. B !ldan ba • no"ettı.ş M.1L. 
.riO n111, haydut Ouanın Thorr'ı.ın u:zun 
zamamlanbr.i Loııdrad.ı bulunduguna 
v~kıf olduğunu daı k;.ıbul ed~oruz. 
Hayd;ıt ile işıbırU&.;.ı y ptı .rn .. ·e or.u 
h maye ett.1.ginl soy.tyem('yia., c k .. t 
b a hııs\3ta kl"ndisln 1 ı k.açaır,<:ıkiiız 
11ıahat 1.st~oıuz. Mufotlış Moriba ha~
dut Ou""n 'l'ho.-r'u I>lc;•n hala tevkif 
ot.medi? Bunrm ceıvabınt emn.iıyelıterı. 

bekliş"oruz.> 

İf!e Mösyd taol, bepsl bu kadar. 
İınza her ıaıı.r.anki gibi. 

- Foka.L Lomıns, ben bu maltaley.i. 
nat:o neşrederirn? 

- Neden n refııniyeceksink? Vakit 
kaybetmeyiniz. Gaııete yar11m saate ka.. 
dar çı;cacak. l\ta.kelemlın. baş sanlt'ede 
olm~ı lJzım. an1a$ıkh mı? 

- Lo.ııms, belki bıı işte bakı_,.., 

Bt..nu mOO-'taış. edecek değiıı>rn. Fa
kat y ıdıklo.rı., rıp.c-yce ajır. Gazel~ 

he.- sabi!«ömdf\!l ben mes' ilm. Em.. 
niyet rr.t"nSUpla: .>lr gOrı.h-J«W, 

- Anlaşıldi· Makalenin ynrıına <me<
ulıy·c·t muharrtrı.ne a olım.flk \&ere, 
k~d n koydur .muz; nu.ı' ı, du mu' 

Pek:ıll Lom'I"'; fak•~ 1 "" 

Sermayes! : 500.000 Lira 

Taşhan İstanbul Rahçeka 1 . , -
Üçuncü Kat. 

Kısa Telgraf adresi: DOGANTAŞ - ISTANBUL 

Guze ve lo f oh a 
her dakik,l ~c~nıaz sı:>attiı· 1 • 

..... yerde arnyınız. 

• TAKVl M • Rumi 13:1';' ı a'ı ın Hıeri 19"1 
lJ. KANUN 

89 
Muharretn 

21 17 
Yıl 942 Ay 2 va, ·ı Eı. J'i 

~UBAT 
5 D Vakit s D - -710 G· ncs 1 43 

3 
12 28 ötıe 7 01 
15 10 İk indıi 9 43 
17 27 Aksam 12 00 

SA l I 18 59 Yc.t"ı 
• 4 • 

5 29 İm;lllı: 12 (;2 . 


