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Gazeteye cönderileıa evnk iade edilmez. 
• . (\ Salı ı ve Basmuharrır : ETEM iZZET BENİCll .) EN SON TELO AFLARI VE BABIBLEBI VE EN AKŞA OAZBTESf 

Altın Budalaları 
ve Türk Parası .. 

Altına para yatıranlar, lüzumsuz ve icapsız ana ve 
emlak alanlar yanılıyor, beyhude ziyana giriyor, spe
külatörlerin birer buda la aleti haline düşüyorlar. 
Türk parası dünyanın en sağlam, en emin parasıdır. 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE 
Başvckiünıiııin rudyodaki hasbi. j bugünün harbi artık galip ve 

lıali ile benber Büyük Millet nıağl6p orduJar harıbi değildir. 
llfedisind de altın ve Tiirk parası Hat"p topyekun milletler harbidir, 
ıınevzularına toınas cdiMi. Sayın l\lağlilp olanlar ımlular ıb!ğil, 
BA'ŞVekil Dolcl<>r Relik Saydanı milletler olaıcaik "" böylderi için 
ve l\lali)·e Vekili Fuat Ağralı al. bundan öteye yeeyiizünde bll§ta 
tın ve ıwıra balısi üıerJmie de açık \•a-tan ve İısti1dü olmak Wıere hit• 
lııon"'ttular. M<eli•teki bu luınuş. lıir şey kalınryae:>ldır. Böyle \'Q.. 

ınannı ı; radyodaki haııbibalin riyetl~rde şu "eya bu spekülô. 

t 1 

1 
Amerikanın I 
Bombardı

manı tehlikesi 
Halkın zararını 

karşılamak üze
re 1 milyar do-

lar ayrıldı 

BU SABAHKi UZAKŞABK 

BABEKA.TI 
mü. hf>t neticesi iz'an ''e idrak sa. törün çok para kazanmış, çok mal 
bipleri üz<rinde derhal kendisini ve miilk almış, Çök altın sahibi oL 
gö.terdi. Tüık njioıinıin dayan. muş bulunma~ının ne eht'm<miyet 
dıfı temcileri idraık edeınİ.\V'!n ve ve değeri olacaktır. Elbclte ki hiç 
bugünün harbi içinde vataııseı\ıer. ve sıfır! O hal~, harp dışında ve 

Vaşington, 4 (A.A.) - A.. 
mıeril<anın bombardımanı teh
li/<csinde ahalinin mallarma 
ve anlftk.iııe !<Jırşı vukuıbula.. 
tak boınbonbman '~ her tür. 
lii harp zararlarını karşıla.. 
maık üttııe bir mi·lyar .mlarhk 
bir kredi ayrılması Ayan lllee. 
lisi taraluı-Oan kaimi ve tasdik 
olunmu.~. 

SOVYET TEBLIOI 

Düşmanın mu- Filipinlerde 
kabil hücum- her cephede Cenubi Afrika 

Bulgaristanve ları 
lik ve nıemlcl<et bizm. tinin hangi kuvvetli, yenilınez, lıer tiirlü ııi-
etnı'i ve m~ri ölçüler içinde a. fil<!~ sah.ip bir halde bulunuşu.. 
Yarlaıı.nıak iblİ'yaeında bulundu. muzu takdir edcııek, milli §ll'llr 

tardedildi çarpışılıyor! 
ğunu takdir edooıiyenler daJ>a çok ve idrakimi:ıin bütün teyakıkuz ve 
ev"'°Hııılen ifade ettiğimiz ve ""- ha iyetini bu varlık üzıerinde 

j a p o ng a'g a Sovy_e_t _k ..... ıt.-'a_l_a_rı sür-
sıflandırdığunr.ı: gibi i.-deta bir en iyi, en 1tlgun bir anlayışla işle.. 
Vatan hiyancti ~eklinde memlc. terek maddi '"' manevi kuvveti<!\. 
ilı.etin umumi mali ,.e ik.tısadi du- riııııizi bir kaya g>Öi tek halde ve 

harp ilan etti! atle ilerliyorlar 
• Mo.<kova, 4 (A.A.) - Orduları. 

romuna zararlı olmak ltlJtvkiiıre ayakta tutmak hepinıiuıı birinci 
dü~iiınü§ffrdir. Bunlar Büyiik vazif idir. Ancak bu halde; kmL 

mız cephenin mulıtcUI noldala. 
Macaristan ve Finlan· nııııa te.:avüzı hattketı..rine de. 

Ha.,biıı nıirııs bıraktı/;ı ıııhlak , e rclli, giiwn!i, yenilnlA!z oluşu.. 
<erbi~e ~artları içinıl.e ve ruhla. muzdur ki milli servetlerıimizlc 
nndalci 'Ptoltül:itör istidadı ile fer<U beraber şahsi servetlerfo>izi de ko.. 

dl.ya He de harp vam etmişlerdir. Dii~naıı mnkabil 
harekttlerde buluruııu~ i.5ıı de bü

halinde bulunuluyor yiik kayıplar vercrk del'olunnuı'i-
tur. Bizim a:s.kcrlerimiz . iir'atle kazanç cg<1izmalarım umumun rur ve lıer türlü kıymeti kendisi. 

mı nfaat ve y Jl.."8ma iılıtiya1;1an ne bağlamış olarak lıakiıki ıleğe.. 
alevbindc derhal harekı>te geçir. rinde tutar. 

nıişt<r 'e J>iUıa altın, arsa ""' ETEM .iZZET BENiCE 

Kap, 4 (A.A.) - Oenubi Afrika ilerkaı><ktedlrlrr. 2 Şubatta beş l 
Senato•u yedi muhalif reye kar~ı 1 düşman tayyaresi dii~uriilmiiş ve 
on sekiz rey ile Bulgaristan ve Ja. on alt"' da yerde tahrip •dilmi~. 

(Devamı 3 üncü Sahıfcdc) 
e111liık ın<l\zuları üzcriııd akla ı ----------------- - -- -----
r;,:;:ıi~a~~ı:!çı~:

2

~~~!ı':,t:;~~f~ ı Kasım paşa, C ı· ba ı ı· ve 
h ahı aı vatanda !arı birer bu. 

dalat lakldsi içinde hı lIBİ Jll('D- Osku·· darda 3 Ve rem faatlerine iılet ctm k ·oluna sap. 
11ıışlııtdır. 

1uı~.!:.ıı:~.1ı .. ~!r!~e~rar.:!""':.~::ı ı Dispa nse rı· açı I a ca k 
10.000 lira olan hir arsa l"!ya nıül. 1 
kü birkaç misli fiata yülı, eltcnler l 
ve ınooııek'efo hu havayı yayan. 1 Hemşire ve Doktorlardan mürekkep bir 
!ar hep onlar olmm;> ve bu tşler 
üzerindeki gayrifabiillği ihdas e- teşkilat mahalielerde tarama yaparak 
debilntÔıjlerdir. Ancak bu vaziye. vereme müsait vatandaşları tesbit edecek 
tin hükümctle, hükümet maliy.,,.j .,J 
ve devlet hazin i ile hiçi>ir alıika "-======================== 
ve rabıtası olmadığı gibi Türk Verem MO.cadele Cemiyeti Sinemalardan 
hal.kının d<seriyet durumu ile de 
doğrudan doğruya ilgi..i yoktur. 4 2 b 1 D 11 r a t e m 1 D e t t 1 
Teı;lri mahdut saysda vatanda~- İstanbulda verem miicadele i'l- ı yetin~ 1941 mali )·ılı 2adında 42 
lara dokuııaıı11>; ve bazı madd<le. lerinc son zamanlarda biiyiik bir bin lira varidat temin tdild.ij;<i 
rin fiatım altı~ ,.,. emlak fiahna hız verilmiştir. öğrenilnıistir. Bu yıl bu varidatın 
muvazi gi;Ji, halinde tutmak i ti. Sinema bik·tl•ıılııe yapıştırılan daha ı..iy ade :ırtacağı tahmin edil. 
Yenler için bir hareket tıı.vn or. pullnJ'dan Verem Mücadele Cemi. ınektcdir. Ayrıca Halk Partisi U. 
taya çıkanııı~ ve hayat paJıalılı.. mumi Mcrlırziııde Cmııiyete 1000 
l:uıın s•bepleri arasına lı.ıomi bir liralık yardım tmıin edibniştir. 
mnil olarak girmiştir. Bu para ile Ere.nköy saruıt<ıryo. 

~ltclıakka.k ki, sayın Hükilm•t yeni M 1s1 r n111nda yapılmakta ofan 4-0 yataklı 
Reisimizin irşat ve ikazı bütüu biiyiik pavyonun birinci katı bi.. 
vatandaşlara hakikatin kendisini K a b i n e s i !İl ilmi.. ve diğer k1'11nlann ilmı"-

tir ki c:e.ın'an 21 uçak hasara uğ. 
ranııı,tır. Biz altı u ·ak kayb•ttik. 

3 Şubatta Moskorn civannda 9 
dü man uÇ1)gı dü~ıirülnıii~tiir. 

---<>-----

RUSLAR 
molenske 
•• •• yoruyor 

:\-fuskova, 4 (A.A.) - iyi bir 
men.hadan alınan haberlere göre, 
Rııs kuvHtl ri Aza:k denizile Har. 
kof arasında faaliyetlerine hız 
vermişlerdir. Ahnanlar dahi süva.. 
vari kullanmıya başlamL;lardır. 
Fakat Knzak l>cygirleri büylik bir 
faikiyct göMernıektcdir. 

Londrıt, 4 (A.A.) - JUülıinı Rıı 
kuvvetlerinin. Smolenbk'e doğru 
ilorlmıcl<.te oldukları haber alın. 
nııştır. RU>Jar ş.i:ınalde Volkov 
nt'hrini tecavüz ctnıi~ltrdir. 

------
HOLLANDA 

Hiniistanı 
Valisinin nutku ifade etıniror. Ancak her aklı ha- lw geçilnıi tir. 

§ınıla Türk vatandaşının da bun. • Crnıiy<·t, rnridn·h frızlalaştıkça va-ınglo.J, 4 (A.A.) - \"aş ngiooda 
dan ha ka türlü dii5ünenuıy~ği, N h t faaliyetini gen;~dmektedir. Bu b.T nırtuık >rod edoo Hollanda lliııdl -
di4ünm'Ciı: imkamoa saf; ip ola mı. a aS paşa ara• dimledcn ultııak üzere Kru.ınıpa. tan Urr.umi ValM M, Varı Mook, Pa-

:Yacağı açık bir görüdür. Türk fından kuruluyor şn, Ü"1ıiidar, Crbali s<ıntl•rinde ü~ ıifık mııılıarolıesiıı.de bii'.oo mu<te!lk-
parası bugün dünyanın en sağlam dispanser a~ılınası kararla~tırıl. ,<:>r a~asmda •ür'atlc daha nl« bir ış... 
Pa ·"'·- k 1 , h . b Kalıire, 4 (A.A.) - Kral bırlıı;• y.pılır.ası llzım <;eldig::rı .oy-

ras...., ve arşı •'{• '"'i"Yllı a. mı.t. ır. Bım1'an ba,ka t'ımiyet,· Jhm«tir. Valı, General Vovcl''- llu.. d T ··-•. ili · · 1 • Faruk yeni kabİni!yi kurmak " ~ " .. , 

Singapur'daki petrol 
depoları hala yanıyor 

Lo r . ., t (A.A.) - Fillıplnlcrde 

Aınt.:ıiK.alu~ vazıyetlerini ta.Kvj.yc ct
,ınlŞler japoıilarla her cephede çar

pışın: k>nl!.r. DU!l hıç bir t:ıkv>ye ltı

tası ihraç h:ır<d<et e Ul§ebbO.S dme

nııılerdir. Damaan vaz.lyctlnde hiçlıl9' 

tebeddül yultt"' Bu sabah Sinı;ap -
dan hiç b h:ıbc; alın.ı.ır.anı .:ız 

Loııdra, t (A.A.) Amboin<'de Ja-

ponla ye takv}yc get~ miflcnlır A

da ılc N lan1e; Jlindlstanı arasırıd:ı 
II}rulı3bt:rat a uğram~"1:ır Son a

lman h•be-rlere gö e garnizonlatın da· 
yandtkls. ı nl.'\iılm 

--<>--

Singapurda 
ne kadar 

kuvvetvar? 
V <!. 1 (A.A.) - O!ı ı•asıfik hare

kittru ...... bütün. di.kkdt S · ngapU'ra h\.iı

cwn ıı ı,, i"llarilar>n yapmakta bul\ın
duğu lıazı~lıJdaır üzerinde toplanmak
tadn·: japonlar S~gapuru müdafaa 
ed kuvveti 25 bin kişi 'e 50 - 69 
tayya"e tahmfn e-tn1Ekıt.edir. japon ha.
va akmla:rınd n .s,Jlı:ı;apurdakl pcl.r11l 

dt'pOlan ateş abmş, h ·~ y;ınmakta<!ır. 
.AMc· poli3 ve halk mllşlerei<en y:m
gı1>1arı ön<iurnıcge ça)ışıyorlar. 

İNGİLİZLER 
Libyada taar
ruza geçtiler! 

Londra, 4 (A.A.) - Li.byada 
İngili-ı kuvv~tleri taarruza baş. 
Jamış ve düşmana ağır zayiat 
ı; rdinni~ür. Birçok nakliye kol. 
!arı tahriı> e<libni~tir, 

NAPOLİ ve 
PALERMO ~ın a u,.. m etının var ıgı, " ınıla hcmsirıı ve doktorlardan yit&. Ok)·an ... uı, Cenubu Gortıi bölge-'-·"' ti "il' · d · · · l'I içi11 ınüzakcrtlerc başlamıştır, ., ~ 

•ıwre • mı ı ıra esı, ' ti , a "e miit".ekkil a.vn bir teşl<4lat vücu. l<:">nd< bJ.rlı,..;c'nn Ba,,ı.um ndanlıg '"" b b J d f h~·'·-'- • , Bu maksatla V•ft Pa~tisi 0 m a an ı wmnıyetidir. Bunu takiben de d, g<tirccek, bu t ;kiliıt lstanbıı. taymi le ih'l"\ye dollru geniş btr a- 1 • 
- Reisi Nahas Paşa ile giirü.,_ • ld • f •·· b 

eger altın bazıları içiu mutlaka !un fakir scmtl<rindd<i mahal. dım at:lmış " u.ıınu •~t unun j · .. 
bir inanr "" ..;;ven mevzuu ise müşliir. Yeni kabinen·n Na. d b" -•· 1 kat'ı ollrıo< beyan etmlştJı-. V•n Roma, 4. (A.A.) - lngıllz tay. 
altındır-;.' do··,.,·,d"ı.Mr. Ba~v,.,·ı·ı,·n de, has Paşa tarafından 1,.,,-ki( O- Jel r e ır tarama yapac.... ter Mook milttcl kuvvet: arasınna yareleri dün gtte Napoli ve Pa. 

~ 'l:Mı. o\dc vcr't'uıc mü~ait olnn kiınse.. J t 
Maliye V<kilinin de ifa"'c ettı"g··, lunacağı kın veilc ümit olun- !\ •••n mabı:ıalh~a u ~;" bir· Jezıno üzerindl• akınlar }apını5. 

" maktadır. !eri t sbit edec<k Ye bunlara ~·ar. 1 ~ :ııl "" ,, .. y ç ~Ub'UlU 
g>bi lllerkez Baııkasııııdn ve dedet t dım temin ecl<cd;tir. ft lar, birkaç bomba at.nıışlardır. Un. 

ıe.linde aHm bir hayli çoktur"" ha. '---------------------·-----------·--------- sarat azdır. Napolide iru;anca hiç 
1'içten ile durmaksızın de,·lete 

1 .p kayıp yoktur. Palermoda :ı ki~i 
oııbzul m•ktarda ııltın gelnll'kte. =Jt, HARP VA zı· YE rı· ~ yaralrııunı~tır. dir. Dün}·a p~asalarında da altın ..,... : __ _,, __ _ 

dii~iiktür '°'bugünkü tl'litkki için. A J d k 
de altın miibadele va>1tası ol. manya a i 
nı"":tan tamam ile çıkını tır. 25 _ 30 

;:~::e~:g:: !~:..~~d~!:ıu':i Libyanın bugünlerde büyük bir Türk Ticaret 
efkarı 1ereddiide se•k•ylC'm•k Od k • 
diirii.;t ve meşru ka·.ıançlı vatan: meydan mu ha re besı· ne ası ongresı 
daşları para kıymrti hakkında 
şüplıey:e düşürmek ve altın •lmı-

Ya teşvik e~·lanıek, her kıymdi sa h n e o 1 m a s 1 m u ~ t e m e 1 d ı• r altınla ölçnıiye yarar bir zihniyet 11 
d:l\'a.;;ıoı gütm.tdc rn yayn~k bu 
nı mlekcte ,.e bu memleket dava. 
!arına, bu vatanın istiklal v..ı em. 
niyetine bilerek veya bilnıiyerek 
biyanut etmekten ba~ hiçbir 
§eY degiidir. 
Savın Hliokümet Rei.imiun rad. 

1"• h•bilıalinde i~ur<~ eltlği gibi 

( YAZAN : t. S. 
Libya ceplıcsıııde: 
Ronur>e'l kıwvotler saJu. takı,. 

ben şarka do.,"ru j!erlemEl rrnc 
devam ot.ıneilotc ve bit tara!:an da 
•l>iiyiiA !<ıilı.-viycler aidtğı anl~a • 

ES Ki BÜKREŞ ATAŞEMlLITERi) 
maktıı<l·r Su . Qo L. , hıLı:ok0. 

hnıın lbır notı~ ye bııığ!aıımasını 
· ·belirten alirnetlerd:r. Rammel 
· mukab • -taarruz planını ustaca 
iıdare v!ımişt'r. B.rlayctte üstün 

İngı.;. ku;"\ct'crin. gen. çd<ılc -
rck mü afaa ımııt.a1 belerile yıp. 
rnıtmı< v•c ta.arruzlmın• km:hktan 
sonra mıu ·affa\k!)·etle net il:!dcnen 

CD•v,mı 3 il.ııcü Sahifede) 

25 Şubatfa yapılacak toplan. 
tıya İstanbul, Bursa, Mersin 
odalarıııdan münıcssill<r 

gideı:ek 

Ber l.nd'l.'4kı 'Tu.m Tkaz t Odaı;ı 
smelik toplantısını bu aylfl yir. 

mı b )ndc yaoparn~'ır. Bu top -
Jantıda lstanbul, lzmi4', Mersin, 
Barsa Ticaret OdalJrı mümessil. 
!eri de h~zır bulurır.ro~lardu·. 

r 

' . -

Bu sabah ltalyadan 6 bin ton 

iTHALAT EŞYASI GELDi 1 

Bunların arasında 
• • 

çıvı, ecza, kumaş, 
bulunuyor! radyo 

• 
yenı 

Ayni parti ile havagazi saatle· 
ri de geldiğinden 
aboneler kaydedilecek 

Ticaret birlikleri malları piyaıaya 
arz için ıaauyete geçti 

İtaJyadan bu salıalı §dıri:mirıe çok mik~rda ithalat malı 
gelıniştıir, Bu mallar meyanında piyasalarımızın bıir müddet. 
tenberi btılı:lemdıte olduğu yün ve pamuk men,ucat, ec;ı.ayı 

tıbbiye ve kimy.evi;·e, demir, boş demir fıçı gibi <şya da bu. 
lunınaktadır. Bu malliınn ma · O&Wsu bugün gfünriiğe verile. 
eek ve mallar kısa bi.- zamanda Tkaret Birlikleri tarafından 

çıekilerek maliyet fiatları tesbıi.t 'Cdildik-ten sonra piyasaya ar. 
zedilcceklir. Öğrendiğimize göre 6 bin ton miktarında olan 

(Devamı 3 (lncU Sahifede) 

~-------------------------------~ 
Şeker saklı-
yan üç Bakkal 

mahkum edildi 
---··---

Bir kadın da 20 çuval 
bulgur saklamış ! 
&1.ırköyünde Ebüzuya cadde.. 

sinde 1 numarada bakkal Ol"ijin 

Saltanat ara 
haları 

Topkapı müzesin 
120 bin lira sarfi 
yeni bir kısım açıhy 
Topkapı lllü.zcshı m ı but 

nı:ılı üz<re •E · Saltanat Ara 
(Devamı 3 0ı:ı 

Boyoı.:ıoglu 40 JUlo ek r adı..!-----------~ 
ğından Asliye 2 nci c~,a m:ılıke
mesj k.nmr.il~ 25 lira ııara ceza ına 
ve dükkanının 3 gün müddetle 
lrapatılnıasına mabkiım olwıo. 

(Devamı 3 üncü Sabi!ede) 
----oo---

Eski metresinin 
aşıkını yaraladı 
Ccı rahpaşad OO<yar ınaballeı. 

si Arıı-pllll" soka.,'ında 4 n.uıınarah 
hanede oturan Recep Slafular 
maball sinde 1 nwm.arada rnUr 
kim Halide ile bir müddet m~-

(Devamı 3 !lııcil Sabi!e<le) ___ ..,, __ _ 
Çiftçilerimize 

ucuz ziraat 
aletleri verilecek 
Aı?k&ra, 4 (Telefonla) - Çı.ttçlılerı

nıize ucuz zl. :ı.at 3letlerl tcmin etmek 
üzert- Zıraat Vekületine yarım mil)'on 
lira verllmışür. 

GÜNÜN 

iÇiNDEN 

Dedi-Kodu 
münasebetile 
Nizamettin Nazif 

Ezop'un meşhur hlk5yeşi ma. 
lfim· 

Dunyan 1 en iyi yemcğınl lsle
ır.1$1~ı, dıl pı.şirmış, en feoa YCJ'l.e
ğ:nl lstemlşler, yine dil pl§irınJcı. 
Ve demiş ki; 

- Dwıyada en iYJ ıey de dildi.:-, 
en kötü ıey de .. 

Evet. bu böyle idi, biliyoruz ki 

h I~ böyledir ve galıba bu gidişle 
ebediyen böyle olacak. 

Ydzık! 

Dilm yilıge iı.>et old"ğıı <leıi!ce
de, ha!U bu derecenın de Ustilo"ıde 

kötülüğe filet olmaEı '11San::ığıu eo 
bilyuı( z:ı_a ve en büyük azabı

dır. 

D:ittı bu lrudr t.nl bwııda """" 
b>:· d ha hatı:rlalan, Radyo Mecmu
:.ı ır.<üı: mün<'vver dostum se m 
&ır.,.,r'ln •Dedfkod • başlıklı bır 
yaz) ı oldu 

11 lletler.ı kudretlerln;n en tJStU t 

dMeceı;ill<len ;JJ>blıJn eden bugün· 

1942y 
1

Bütçes 
• 

Bu ayın 15 şind 
Heyeti Vekiley 

verilecek 
Amıaradan bildirildi i 

güre Maliye Vekaleti 191- yı 

büt~esi üzerind ki hazırlık! 
nnı il rletmekted.iı. ''arid 
"e masraf bili.çel ri bu ·~· 
15 inde Hey' eti Vekilr~ e 
rilecdctir. 16 :\tartta a~ılac 
olan Mecr de biitçe nhırn k 
relerine başlıyacaktır. 

Yeni bütçıernizin varidat 
masraf kısımları miiie\'a 
olacaktır. 

ku · yada, en m&k 
alacak milletier lıiç Gliph , 
rin: jyi ayar ede!l 'en m1.! e J 
cakfıı. 

En ufak z::ı:afa n uaamahas1 
"" cy:m bugünkü bil;y!ık ya rıg 
63ğ.~m kurlulmak ~"tiy€'!1 er 
ger merlıamrtleri ltôtu dWerl 
petrrJle koparrr.ıya ı1nüs n<le 

y:m-d ~an zek:isının, ı;o ... z 
da beri ı;.i:fte kantarma ad 
nıükcllef \'ası n.es!~tm 
dug\Blu oo 1ım.ımal rı ~ n 
z~r...ı. zanıanı:n<la anman ı~ 
g~ 'c bog.anm . rrı.ı, blr d .. 1n 
d <l.yoeaı;ı s:ıfa"lllk kada b 
ss.n !Dpluluğu ıçtn bJytik 
o rıaz. MıUet!e-rı iciare 
saran vatandaşlar!!' blror ip 

çısı >halin~ saku!mnlar 
·er:r,emek mecl>· .ri:yetmıch.:dı 

Eu mlhtbet komıtmıı..ar 
· ta_ı oian racTyomuzun g 

ne Dedikoduyu:> ba$yazı 

ol.,.ak n:<'kle ı:österm'I 

duğ zarif i:saoeh burad: 
ettırmiye ı;alı~ırken yazısmd 

paN.'iı.Yl alıp bir dah3 gözleı 
nwmc>Jc hata ~llncak: 

OmuUa.-ı~ııa C:!erıne 

'.:! ~im diled•l:l gibi dilşıtn 
'kota ıtondı>Tmak temıy , 
halde ıagı m \t'! kuv\'etll b' 

• e fikırlcrlmızın cereyanına 
mtcdıgimiz ıstücarn.Mi w ~ı 

F.vet. Ve . .ıect oduy, 
vr ttireıne ınkJnı \'etmiJ .. li 
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' HALK FiLOZOFU 

DENİZ 

Lodos, İ<lanbulhıyu şa,ırh. 
yor. YalJ.>ll yapan vapur, bir sa. 
hil şehri sakini olan İstanbul. 
!uyu r:ı:hııls11: eruyor, rcııgüıl. 
solduruyor. 

Denize nlışarnam~ı'Z. Asırlar. 
dımbcri öniimimhn akıp gL 
den d•ni-ı.i baliı, se\'1lltl'elllişb. 
Onu b•niı1ısiyımrmişi2. 

Tarilit:&ıl Fin"ıc,,liler, birçalı: 

keşiflerini, servetı':!rini, denizci 
olmalarına b<ırçlu idikr. Her 
sıahll ıneml~.tinde otur.aıı bü.. 
tün insanlar gibi .. 

Biz, bir gün, denl:ıi düşüa. 
111em' iz. Yalnrz. deniz, bizi u.. 
%Un U7UD diişilndıirınüşlür. De. 
ni:ıi ıınm~k, denizi anlamak, 
denizi bilmdc, denize alı~mak 
ihtiyacını. bihnem neden, bu. 
güm kıtdnr lıiç hissdmemişi:ı. 
Deniz. bizim elimizde bir oyun.. 
cıok, istimıar 'Uiğimh muti bir 
tabiat kölesi olmıık laı.ı.nı gel. 

PORTAKAL 

VEll\ION 

llıı sen~ kışın şiddrUi olması, 
limım, portakal mahsulünün de 
.ınülıim bir kısmınrn harap olma.. 
ına sıb bly<t \'ermiş! 
Ben, dı.ha Larlar, •oğul..lar ba:j

lamadan iince, bu yıl, limon \'e 
portakalın mahvolduğuna bük. 
metmiftıın. Çilnk.ü, çarşıda, pa. 
zıırda portaıkııl sandıklarının ya. 
nuıe ) ırki aşılmıyordu, 

-YENi İCAT 

K,\RŞISINDA --- ---
Gazel lcrde bir •cep sob&.>ı• 

ilanı gördiinı. Ne odıın ister, ne 
kömür, diyor, ümrünüzün sonu.. 
na kadar yakarsınız .. 

İyi ya, birad<r, ayni çeşit, bir 
de oda soba.ı kat et:.ele.r, ne olıır? 
Ömrümüzün wnuııa kaılar rouı:i. 
dine dua ed•rb. 
HARBİN 

SEBEPLER( 

Arlwlaşunız Hayri Muhittin 
bir flkr•ına şu serlevlıayı kay. 
muştu: •Bn harbin sıd>epleri, 

REŞAT FEYZi 

meı mi!. 
İstaubulda, kaç kişi, el.eni& 

yüzünckn mai~tini temin e. 
der!. !Uıç kişi, d•ni:d İi!ltismar 
eder, kaç aile, denn.in ser""t. 
lerile sen-rt yapmıştır?. 

Hila, cknhe, şairlerin gözile 
bakıYornz. Dcni10 bize yırlnın.. 
cı, lıl'I deni&e yalıHcı. Belki, 
ıdiiuyada . h~bir sahil 'J"hri 
halin, İstanbullular kadar de. 
Dİ!İ.ıı yabımcası değildir. HaL 
buki, yabanc:ı clıeğil, · i oL 
maanız 1izm1. 

De..tz, önümüzden akıp git.. 
md<ledir. Ve bn •ahil hallt.ı.. 
nın, kıe ncfuiıti lıiç rahatsız et. 
nıcdiğini, kendi•~nden biçlıu 
~ey istcmtdiğini me:raklıı sor. 
maktadır. 

Taştım ekııueğini ç>kamn in.. 
sanlar gibj, dcııi·LJL n t4.ınl'rği.ni 

çıkartan on bönler, )'ÜS binler. 
ce insana ihti)acımız var. 

Kültür Gecesi 
Şehremini Halkevi; oku
ma zevkini arttırmalı için 

her halta bir ı?ece 
tertip edecek 

Gmç ve yıış'lı teıcm;1 yurttaş • 
!arı kitaıpla, Okuma ile ii-gilen • 
dirınek ve bu suretle yurdun çak 
muhtaç oldu~u bilg:iyıl taıntn et. 
mek gayesile Şehrmıini Haolıkevi 
tara.Lmdan hafı.anın bııi gtınu 
(Killtür toplantısı geces ) ola • 
rak k. bul oluıımu_.,tur. Her hafta 
çarı,-amba gü ]eri al<şamı saat 
20,30 dn C\' küLU;phanc;i saLoo:. 
ların<la toplarulacak ve rnUhtelif 
i'mt ve lçtı;nıa! m~ukır üze • 
r':ndc kon-u;mafar yıııpı'acak~ır 
Çevrooe oturan teil<Jrnoil :;ıurtıtaş • 
Jarın gelmı-leri rica olunınalkta • 
dır. 

Morga kaldırılan 
çocuk cesedi 

Zlncirlllmyu ciddooinde 75 
numarall evde oturan Mdrme. 
<i:n lı:arJSI dün 7 aylık 'bir çocllk 
dQğumııaı. fakat 4 saat eonra öl
mii?tür. Bu vakit.>ız doğtmı ve 
ölüm ıtüpheli görüldüğünden ce. 
s;,t morga '1oaldmlmış, tahklkata 
O:ıaşl:ınılrnışhr. 

--<>----

Tiyatroların 
semtine dair •• 

S<."h.1r 'Jiyattosu KomcJı kısa ·ruın, 
Bqyotlundan lıtıtnbul "'1'tof,na ııakı.,.. 
di.lcc:c.~i h:ı..berl, U!an'ıı.ıl taı-a.C h.allc:mı 

sevinciırmlş, Bey J,!1u clhe~i ba-klnlerL
n1 de ınü:tcessir clıut.ş o.lınalıdı.r. Ko
medı ksnuıı.ın, ue--Jen İ:.;tanbul tar• 
1ma nakttne ıu,.un göriı\.lüğü, heo.Uı:l 
•ıhhati ilt. nlt'.ı,Y'danoı çık.mı~ deği.idit. 
Şehz2debap.daki bir ktsm1 sinema .. 

ların yıkıl:ıca.&ı na.berleri:nln. ortaya 
atı:dıgı bir a"ada, tiyatronun L!tanbl»"' 
la ıeçmcık ısteylşı hıı.tıer!nln 7&7ılroa-
5.l bi.r tesadüf müdür]. 

Dotn,.u:nu i.>leroenlı, Şebzadeb...., 
eokldenbarl. t>yatroların bulundutu 
aeuı~tr.. Tü.ric lıy•Lro tarlhı.ııde. İslao

bul cl!:ıetın!n bijylllt lıalı.ra!an varda". 
M.,...ı.ı, en ..ıtl ve tacıhl liyıttcolar
clan Güilü A&op 'Ill'at.roou Gedlk;>a

Pda !dl. Namık Kemalin m4!1ihu:r Va
tan yat:ut Siiletlres!, bu tiYalroda 
tems!l edllın!ş, halk, bu U7•"o b1no.
aında l.<-zahü.rat ;yaıımıştı. 
Meşhur DarQlbeda.yl, Şolızadebaş,,.. 

da yıU;ırca oyun oyn:ımı~ır. Buaün .. 
k~ arı,,.tıeı:lmı:ıd<>n tHr çc+I Şetııade
başmdo &öz.lcr1nı açnı !ar, orada ye
tişm!ı;lctd!r. 

Hamdt. Ke1 Huan Şehzade başın -
da ;reUşmişler, orada oynıım11lard>r. 

Tlyatrola.rm Beyoğlu tanır.,. geçi,ıl 

:yeııldcr. Bu kilxıı !aşma neceden ııel· 
mıştlr, b.lmlyarum. Tıpitı, ~..ı 

halk.1 gtbi, tiyatro da, yavaş yavaş, 
Köprünün öte taratuıa la~~ır. 

Eak;den, Beyotlu laralıııda, bil ı... 
dar halle var mıydı?. 

Birçok :ıeyler Ctbi, b!r \akım etılki 
an'a""!er de kayboluyor. 

Bu m~yanda. Şohzadebaş~ eo>ki hl1-
sus.iyet1erin1, an'anelerini kaybeden. 
aemU,,. araswlad ır. Bı r a.ı tetaııı in- o
lacak amma, mk:l an'anoshıt kaybet.
nılyen, bil' ıazcieleı- vatdı.r. Onlar, da.
ıma. Btbuıli cadd'::'!inde ve clvanncl& 
,....ıeıımıo bulunmaktadırlar. 

E;!or, bir de gazote lci&rohaneleri, 
matbaalar kiliarlaıır, tıpkı, Şeb.ir T1'
ya~, kou.se.ı:vaLuar glb~ Beyotla 
tarafınn laı;ilnacak olursa, bf:ıinı ha
limiz nice olur?. 

Tiyatroye;, Be1t:cUye yaırdım edi.Yor, 
komervatuarın bttçesl Beledlyeden Çl

k.ıyor?. Fakat, rnuharr!r denen b~es, 
kimden yardlltn guı't'Cek de, kWbarla • 
pcak? 

Sultanahmeltek evimizden çıl<aca • 
taz. Tramvaya Olneceg:Z. Galatasaray• 
da, ya:hut, Ta1,slındıe, \'l.-ya.lı~t da, da
ha gen:ero .. , mese!~. 'l'opeb~ştnda 

loccejiiz. lllattı.aya ıklecega:. Bu, blız.
J.er lçln, hayli kiilloetli bir i,1lr. 

Fukat, iclın!zde kodaı.ng,n oJaolar 
var. Onlar, böyle bir ıere kinıl:>ilir, 

nekad<tr oevnlrler. Rayd~ ben s..ı - ı 

tanııhm<>tten geleyim, taıcııt. bkbn 0.
man Crmal, h.,,.gün, ti, Edlmekapı 
dJ;;ı.ndn" Talts!me naııl gidl,p gellır?. 

f MAHKEMELERDEl HtİSE\~au;~HÇ!:I l 
'------------------------------~ I Sabah karanlığında sessiz ki-
racıya çekilen dayak ziyafeti 

Gı '"'iin~ü pek tc kıl.:ft.wı& uyrnu
yon:kı. Gençti. Fakat honiız yirnıl beş 
ya~ın. ·ta~eliğ\ görünr u yüztinde vak
t!.n.den evvel ih.t.ya.rlnrna tfıa'CIMl mev .. 
cutlu .• 

Kll{>ısımn aç'1ınauıı bakledlğ! mııJ>. 

le.eme aıılonuoa :iertti bakışlarmı dai
dıra. çllcara 7&ıuıı<Lıkl!ere at>Latıyın• 
mı: 

- Ruhu ıM olsun amma. IU babıt
ma ne diyeyim; bana ba110U sokacak: 

iki odah bir dam bırakmamış. Bl1 za.. 1 
°""' lkıra evinde misin. boyun bdar 
denle ı:6mUlmllt dem<>l<•in- Ev sa. 
hlbi, ıro.lını ltioraya vomıif &lbi değ>L 
de, lütfen tns.ını banndırma vul;ye

Uııde bir h47ır sahibi ı:bl h~ claltika. 
hor lıiııc bwnuıı" &0kmak ıııta-.. 4te, 
b"'1! ma-hkeme kapıla ... ıa d(l;tınm se
bep ıe b ...... 

Klbrlt kutt.ıSu atma.nı bir apaı-tırnan 
tuıtwn .. Keşke tut.naz olaydım.. Bll 
karda. i;:ış ve ık:ı.yamo;te taşınma dc"'l"

dln~ eı.yalarnı harap otdutunu bır ta
ra.fa Orak ... Söyle Yeni eviınde rahat
ça b;r oü df"y.qJ b!ljlJQt ciinlemek ibt~ 
7orduıu ... Bll da oayattaki her- anum 
g.bi bop çı:k:tı ••• 

Ev •iJılbi mel.,. bir çift ... Eıl!er iki 
i'..Q'Tl Eıt anm iki ayrı iostınwıın birleş
.ııılı:ı örıı<-ği... Buıılardacı bona ne?. Ben 
kend! c-.:i.ne, ken:ii rah..thma mecbtr 
b.lr ins&n.ınld.u· •.. Ne ıeozer! 

Ev 8"1\llıl evvel! old<tri.k testsatı.nm 
noksıınlaTını bana yaptırdı ..• Gllc de
medtm. yaptırd,m. Art:asından hava
ıazt tesisntmı tem.hı etmemi Jrrtıodl, 
GL.mierce saat peşinde koşmaktan, ha
vagazi şırketi He a.partın.an arasında 
m•klk dokumlllktan takatten cıu.t.ı:n. 
Ne ise güçbcl;; bunu da halleottim Ne 
de'l'ler" yilz!intm YllmUŞOklllıodan •beli 
do&1'rolmsz djye bir söz vardıT. İşte 
ben de ırgat &lb! h•blre ev satı't>inln 

lıstanbal Ôlçüler Müdürlüğü. 
ne yarın imtihanla memur 

alınacak 
Ticaret V ekaleli Öl.çüler ve A. 

yarlar Miidürliiğü; yfuoer Lra yıı. 
lıık iicretl-c memurlar aı1mak ü:ze. 
re lise ve san'at mektepleri me. 
·ı:ıı.mları aırasında lir rniiswaka 
iıntJı:ıııı açmıştır. İmtihan ya.r:ın 
LtarJhul T br€t Müdürlüğünde 
l.cra olunacaktır. 

Y ahacık' ta yıktırılan evler 
Y a.kaıcık TTli!)-danırun açılımaSL 

iQ:n it;t'ımlak olunan evrer.n ylk.. 
tıxıhnasına Kıal'tal ka;1'Tlakam -
lı;ğınca 'baoşlall4bnı.ştır. 

htuabn'3 iŞlındcıı gücümden kalıp ça
l*aduıty1ını ... O da .*1 azılru.kça az'ttı. 
Bir ta.rct!lan apartıınanı bana i.m.ar et.. 
tir?rkeın ö-blir ta.raftan da daJıreme 
bumunu sok.mqa: 

- Mal ıahlbı d~ll mjylm.? HtT ıa• 
flll.n ınıahmı tetti~e hakkım var! 

D!ye icMle, biıl'de b:un daire,-• 
damlam17a ba~l&dı.. Buna W.amUl ao 
(leır.cdım: 

- Yoo ... Dedim, Madonı. Bu kada>
ırı fazl&. artık! 

ve ... Bu Sözüm aramızdaki :lıbtl!J.. 
fa MJbep oldl.l. Sen mls"1 buı>u ııö,U
yeo! Alll<IA .•. 

D..,. llbl türlU icallara başladı. Ge.. 
çon sab•h erk<ındcn vapura yeticle
ceğ'inı... Daireden çıııctıın. Bir de no 
göreyim, sokak ka;ıısı kilitli değı.t ml.?. 
Va-pvra vak1t dar. Yetişmek mecburJ... 
y.etLncieyİ'nı. Bead~tl anahtarJ..a zarı.. 

dmı. Bır türlU açılınıyor. Hırsınıdan 
söylenmiye başladım ... 

Kapı açıldı, ev sahili tift. ka~ıma 

dJd.dl, sabah karanlığı ı:oc!iltü ed~o
rwn. c!iye beni suçkı ç~armll)'a kal
k•şlı.. Artık sabır kazanınıın en-nyel 
aupapı fı.rlam..,,tı. Ben d& cevap ver
dim ikisi de üstüme hilcum 9'tiler, 
dövm\ye kalk11tııor. Kalam. ve göıA!m 
yara, beTe lçhxie kaldı. .ı.!:.Ueri.ndoo 

zor kt :rtuldı.cn. İşte şin::.dl bu cla.1c:k 
ziyafı:.-ctlr..bı hesabını burada, m•hkc
med<! göreceılcieır ... 

MU3tcl<:! muhatabım !ıl.l cwnlesiı>
deıtl r.or:ra dı.trdu, ytttJı::ıtt.u ... Yta iCa
d~ini şidıci.ellarıdl:un bir hiddet şim-

5eğ! ile çehN!sı aydınlanarak llAve 
ebti: 

- Kıracı mısın bu zamanda, ev .sa .. 
hlbin.e Slltılmış pen,çiki.i 'köle veya ha
lay?i<Sın ... Ne d>ycyım; Rllh.U :;Ad ol
-..:ı amma babam vakUyl' ıöyıe başı... 
mı wl;acak iki od•lı b!r dam 7aptı.r
~aydı ya'? ••. • 

Gazete müvezzileri ve çöp 
dökenlerin günlük ehmeh 

istihkakları 

Gazete ı:nıüvezziilerile .şehir çöp.. 
ler:n. döken :müstahdemlerin de 
ağır işçi sayılarak gllınde 750 şer 
gram ekmc'k vcrilmes> Vi!Ayet • 
ten rica olıun~uır. 

Keyfiye:; trok:ık olunıın:ıık üze.. 
re mınta!ka tktL•at Müdür1üğüne 
hıwale olunmuııtur. 

Yunanistan'a l 
gönderilecek 
yardım eşyası 

Dumlupınar vapuru 
on güne kadar sefer

lere başlıyor 
K.ıızı.lll(Y tarafından YunaıQ>ta. 

na gönderilecek olan )'&rdııın er 
ya.lannı batan •Kurtulıuş• vapu.. 
ru yerine • Duırn1upına..-. ş (Efbliı,. 

nin götümnesl karerlaşt1rılımış • 
tır. Bunun üzerine dümen itifba. 
ren Ksıb8!1aış önl~r:.nde dııımsıkta 
oloo cDumluıpmıır• vaıpuıruna Kl. 
zılııy fıoısı.ırııı.m JronıAıp boyan • 
masına lbe:şloarulmıı(.ı.r. 

cDuıınlupınar• on güne ·kadar 
jlk sıofer;ne başlıyacaktır. Diğer 

yardınn 'kıotile-ri ve şeilııııWlz Be • 
ledlyesi meırmııılanmın Yunan 
Bt'lediye memurlarına yollı~ • 
cakları üç lb'n paket gıd.a mad • 
des! de cDtmılupınar. vapurile 
sevkıolunaea•ktır. 

Açık göz bir 
kömürcü 

Oı.°taköyde kömürcülük y .. pan 
Em n kan~ar lrullamnııyarak 000.. 
1000 gram mangal :ldirnürüııii 
ha."k-a ilki kilo diye verdiığiınden 
Aslrye 2 inci Cı»:a MaiıkemesL 
kararile bir ha.Ha müdıdet·le dülk
'kaııının kapaıtılmasına ve 25 li.. 
ra para cewsı ödl'1Tloğ'e ımaılikOm 
olunmuştur. 

BABEBLEB 

ViLAYET v• BELEDIYEı 
+ .B<:lcdıye nlC~nmrlar dı.lrn de bazı 

iırml~rda 2000 kiloya y&km noksan 
ı..ı.-tılı eıkmclc bulm-uş!aTdır Buolar 
mflsadrre edllerok sahlın,. ve parası 
Di.>ıltOnler Evin~ ver:lmlştır * Earbaros Abidesi dOn 30 bin 1i.. 
raya heykeltraş ri•dl'ye ihale edil· 
m(\>lk. 

rırARET il• .{iANA.YI: -* Soıı gi.in.lerde Cen<ıp Viliı.1<'1'le
rind61l ;el>riıtılzo kü!Uyctı; mıı.:taınla 

tn.ıindclirıc ve j?Orl•kıtl goLnlı;tlc. 

* Altı.n fla~lerir.de dıln yeniden bir 
parço yüksem.,, mılşahecle ed~. 
1:11.r ııllm 35,50 klD'U>I, n bir grlUI\ kül
çe altın 4'0 kuruştan tılınşt?r. 

* laı;c Müdiirül&ü. dün sabah top. 
tanoılera çay, kahve, çiv~ tevzi etrıtlş
tlr Pclrol tevzii! d8vam elmek:\'8• 
cür. 

MÜTEFERRiK: 

Libya mulıarebasl 
yeni gelişmesi 

Yazan: Ahmet Şükrü ESME 

General Rommel'ın kıarşı ta • 
ar ruz ile bıaışby an Libya hareldl ı. 
.M!weriın lehine olarak gelişmelr. 
te devam etmıılı:tedir. iııg:lizler 

için bütün zorlı.tk, ru ~ W1 
kadar evvel, şiına•li Afrika bırrcı. 
icAtma başlııodikları :ıımwı.n, ·:ıllk a. 
tılşta Miilıver kuv'Vetlcrin.iı yok 
edemetn1'ledoden d.oG'ımı:ıt.ur. 

iM1s'.er ÇörçH'in sözler.ne. hak> • 
lacsık olur>a, o zaman İn.glrızler~ 
de •böyle tbir zaferi teım.n etnrok 

lçi.n tazım gelen umurlanıı hcp:ıt 
de meo.·cut\.u: !nıg11'zlerln .kıu.v • 

vetl-e.ri üıliin4*ü. Trohtzatlları nııüı. 
savi iıdl. tn.g ltJı:lerin stnateji du. 
rımıl:ı.rı eh-erif;li 'idi. Mısı.ııdakJ 
levazım staklarına yıaıkmdılai. 
Yedi :zy haız.ıl'candılar. Mister 
ÇörçJI, bu .şartlar ıallında g"r!şi • 
len bir taarmzun neticesinden o 
kaı:krr omionı:l'i ki, İngTıız millcti.ııe 
zaf-e.ri önceden müjdeledi. Bu • 
mıııla beraber, İng& taarruzu 
muwffak olamadL İlk arl::mıfa 
sarılan MlhvH 'k.u.vvetlel'i, çeom. 

lberi yanarak !:ıatrya doğru çekil. 
meğe •başladılar. Gerçi bu ıkuıv • 
V"etleri takiıp eden İngiW.ler, bil.. 
tıün S'rrnaJk'i elleri!l'e g~e • 

ğe muvaffak oldular. Faksıt ~· • 
maH Afrlk:ıd&lkl hıarı:jk§.tm ma • 
h;yeti hakkında gene Çörçil ta. 

rı:wl'ından SÖ)'len<cn hir söz !hatır. 
lanaooııık olursa, hu 'l;ıı(alin f.n,,ı l',rz. 
leri ht!deflerln~ yııınclaştırrnad'ığı 
görülür. Hat1rlardaıtlır kt tn~f_.. 
tere Başvekili Afr'ka çöner·n • 
ddki hu hat'lı~ d~ni:z mıııhaI'C'lı<> • 

sine bcnz-r.'m~' ir. Fil'01a-rır. vtik 
edilmesi dcıüz mU'hare'l.ı<">;.MO 

tak rede! oMuğu gibi; çöl har • 
lb".nde d-e hcdof kll'Vvcll~·n yek 
edihnesinden :P,arcttir. Gcı:·rral 

Rommı-1, deniızlerdc bir amlra -
Ln fi.loounu loaçımnasına lY.onzi • 

yen tab:ye ile kııvvctler'ni ba • 
hya doğru lkaydı.rd:llotan t:enaı 

bir defa Ga:zale'dc İngiMızlcre mu. 
harebe vermi]tir. ÜS!ün 'kuvvet.. 

lere saMp -0lım lngifuler burda 
da mihver kııvvetl:erini yu.1t erle. 
lbnirleroi. 

Birader, bu harbin sebeplerini 
biliyorsun da, lıw, ncd'n mu. 
harrirllk ediyorsun?. Peyı:ınnbn. 
h iddi.,.ıoa kalkış! 

R. SABiT * İ•;ıe Mu<lüt!Oğil kadros" !eblil l==-=-============

Yakacik ıköyüne girerken sağ 
ve sol kiıSımlanla bulunan ~ 
binakır bu suretle ytiırı·:lamk 
me;ı"Clan te."Sil Olımaıeaıktır. 

Açık İ.f ve memuriyetler 
Gel:bom h&9tanesiııe 30 u Lira 

a)'h:k ü.ore:le dört taorıe ikioııci sı. 

mf ~re, yımnişer l.ra aıylıkla 
on adat bııstıılıakıcı, kirle beş lira 
'aylık ücretle blr berher, kLrk beş 
l:.'m aıyt11k ücretl-e iJoi adet !'em 
ve ütüoü ananılınaktaııhr. Talip 
olanlann hüıviyel cliı.dımları ve 
hüsnühal maı>Jbatalaorile btı-ll·ilkte 
ya blz:ı:at; mcrzkılr hastane oorta.. 
b pliğ'.ne veyahut da :iS:t.da iıle 
müraıcaaJt etmelcrl iıcabeylemnk. .. 
teıcliT. 

* Fransız vo İsvl9re korısoloolan 
W1n Yal! ve Belodiye Reit;! Dc.k:tor 
Lut!! Ku·dan ziya.ret etm~erdir. 

Anlasılan Ranmrc1' .n bu >lci aoy. 
ıık geri çekilme tilbi:yrnl, ' it 
kazanmak maksadı.na matuf.ıu. 

Bu ıınüddet zarfında Miilıvevcı • 
ler, cemibi it.alyaıdan Afr lka'.Vaı 
kuvvetler geçlııne~e 'm-uıvı:ıffalk 
oldular. Bu surdle ta'l<ıviye ooil.. 
ııni,ş olan Mihver kuvvetleri, a1>
sı:zın, yen~en harbe ıut.ıışınl!ığa 

hırLırla.nınakta olan İngJiz llruıv. 
vetlerine ağ!r bri darbe .i1ıdr!d"!i. 

le.r. 

ÖLÜ~tE 
-ÇARE 

O ınau Cemal, bir müdd t ev. 
v< 1. •Ölüme çare. isimli bir fıkra 
yaı.nıı~tı. Dün. bir okuyucudan 
aldığını mektupta Ö) le deniyor: 
•- Öliime çan bulıındup giln, 

kı~T.nrt kopacağı rinytt edilir. 
Dıinyarun hali, bir kıyameti aıı.. 

dıtdığından, ölilme çare bulun. 
ın111 olması çoık muhtemeldir.• 
I. 'SA.ı.~LO{ 

l\EREDE!, 

H•yri llulıicUa geçeoienle bir 
fıluuuııda töYle soruyertlu: •Er 
iıı<anlık nerede&ia!.• 

Birader, tam ..,racak zamanı 
buldım! İasaıılığıa iki di kanda .• 
rörmüyor musun?. Buradayım, 
diye, sana cevap vtrecck hali var 
mı:', AHMET RAUF 

edJlın lşllt. Yenı kadro ile bölge iaoe 
MOdilrlr.ltlne merbut bir tevz1"t bir 
mürakaı,., bir de t()tkikat miidill'l(}f!il 
icllrUlro uwt "'. 

Şişli Halrev~ muhl~kl tak~r aale
lerl ltıbıl aderııc, boolara yaniım • 
IT'.ye karar ver.;;J. E".'veke. b!T takım 
fı*araı>ervor ctın ııyetıerl wrdı. Bu
&ün, b" Iİbi hayır mlle3soselerinlll 
t'*rar ~""' ıMv•tmldlr. nutıın aıııe
lerin her ıneY't ihtılı)'ac:lar-..nı tamarnM 
ı.omin tdeblidlk~rl '<>bul olunanıaz. 

Bkzre, !aklr alle~ı.:re yıırd«n elini u
zatacak, İstaıııbulda b'ı" çok taıiletıı 
msatılac vardır. Ye!tt ki, ortada blr 
W;kl•At meveul olsu'1, b~ >"•tdJıru ıa
ta:ln. ae!Met etsin, l>na1aıt olsım. 

Şr.ııü Hall<cvınm t....ı>uı...a, d!,la. bir 
çok sudter iç n örn•·t o.malıdır, mrı
blriır.::ae yardım. eıı r.&vldl ıı...nı.ıc 
vazi.!tt' 

BlJRHA.N CEVAT 

Edebi Roman: 23 ---........ 

Seni Unutmadım 
RE:ŞAT FEYZi 

Onla.ın da id.:ıt d '11 var. Baıan oy-. \ 
le ?h17or k, o u '.>de beş un ı:iinl!lıt 

kt.i>t kıuqo>t. Nasılsa b.r \'&Pli< gel!. 
7vr, iç- dt;t la çılqyor, gazc'.e- ı 

lıtr t>asabl:iyo1'1ar. Yı>kso., halleri 
~r ... pt,r. D~a harp ~oae .• Fa.brJ

tt. rıır i )"Ok. ta, e:ızcte .k.Ai mı ( 
7 ,. ~ca.K ... ·ra.ak yr:.p.y , t&yyiK'e ya ... , 
p17or 

• ··vır., cliı>lor g Unüyordu. No:rl 
Y ı: m 1, ııtstu. Odan ııı !çirıJe dııla..

yo '· Yan gôzle karnına bak17ordu. 
Ni?V. öniiode duı'dul 

- K.r•c~•m, dedi. ıl.imrüfıe yeni 
bl.r lıı&l uma1 gele[;. Sqn.ro . .' Nasıl 
da &elınJi, v0>U:ıhi b:lme>ıı.. Bİ:r ko

• .yoncu arkadaş var. O ırr~aıncleslle 

g. dŞtyor. Bua;un yarn c-Xar. Söyl~ 
d .., ıeııbih ellam. Sanın lçlo bir etbl-
e Jl;. der" ~ ayn. tla!' B.:ına h..ıbec 

verecek'!ll' ben de ana hemen tele- ! 
loo e,o m o·y:ma g!deı- b karsın.. 
B ~enir. a ır-n, olı mu le rte"!tm!. 

- A!ersı, ıekec~ .• 

- Nuri va,,...., ü!U:ıtü. duyan bir 
lııille; 

- N•v.ıı.. neden yiml.me beJur.)'.Yoc· 
&un?. 

- D<mı:ıı ıeyrechyo:'Wn., Evde g•nç 
k~l"UH yalcı:z bırak., \'e C9Ce &clm.e ... 

B.:lını N'..ırıy~ çevm:Il: 
- D~ünO.yw. ml;.sun, Nuri~. 

Nur~ zorı:'k! rü!mete çalıprak: 
- Karıcığun, hllıi içince ıüphe wl 

\ar?. 

- Hay r Delk! y<U a.n~. G.CUQ • 
yorum, t:.bll ... Nihayet b~ ıın de ie'bo 
met•. eğlenmeğe !ht17aeıın old\J~un" 

elbelte t Um eder.hı Dün ak§aın 
lı1Jrada olsaydın, plaj ııaz!nosuna ka
dar, hava a'ır, blraz mQz • d!nle.ı:'C.ı.k •• 
Ne b l"Ylm Tek başıma evde, bittabi 
caıı:ıırı sık '.yor. Bun~a.n söylen.eğe 
ttlııu: ~r nul. Tahmin edebifüsıo, 
zannediyorum. 

Nutt Yılmaz !<arısının yan,.,._ gel • 
""4ti. sarıa-mı o1qıuyonı... 

- B-n.a d.ll ""-n~sın, Ne\'ıU •• F•kat, 

Kok kömürü nak
liyatı için 

yeni tarife başladı 
Flat lllunıık&be K()mfa7onu fehrtmlıt 

d:ıhillııde koic köml11"il nakliyatı il;İo 

yen! ücretler tesblt otm1<1tir. Dlındfn 
1tib3r('n tat.b!k olı.Jnmasma başlanı

lan bu tarifeye ıore Kur~ecl.eo 

Mııırçarftıı hazirana kadar 
tanzim edilmif olacak 

Bekdlyece yeni ıblr şekle ııo. 
lııulm.aaı:ta olan Mısırçaırşısının 
tanz:ım dlunması işl haz ;rana ka
dar Jlcmal edJınioş o.laıcaıktıır. Dlı. 
ğer tardan buradaon Ç1kaın tıalıta 
enlkırzının satılmasma başlantl • 
mıştır. 

B,,.ıktoşa bir ton kömilr yüz ycımı, :"'.;:============::
bet ku~11, Beyoc:-:una ikl liraya, Be--~ ' 
yazıt. !"enere iki buçuk, EyUbe ve ~K SÜTUNU J 
50.rlara Qç liraya, Hakırkö,-üııe döl'C 
:rıız yirmi kwup, Yeşllköye bet :rüıı: Bir genç ku ve iki kadın 
elli kuruşa. Adalara Uc; yüz ~ b~ it arıyorlar 
kaını,., Bebele yüz ell! kt><~a. İsti& 

Yen! YBZl!,Yl bilir, iıkmeiıılebln 5 f:ı». 
yeye ile! yü:z ylnn! bet kurup, Ta· et &uuf tahsili bulwıan 19 7aşnlı bir 
raby•:rt. üç 7i)ı yi:rm! bot kuruşa. Ye- kız; kanaatk~ bir ücretle kapıcılık, 
nimılh•lleye beş Uraya nakloluomak>- odacılJI<, ev Jşlerı ve emaaU bit mils-
tadır. talıdemltk &r•maku.dr. 
Kadıkb)'ünden ıse; bir ton kömür Bl1 ıonç bayanla birlik:te ı, ls- 1 

Pand!.k ve civarına 6 liraya. Ma)tepe- ~aı 22 ve 4~ yaalarında bu.hl""' ı 
ye Qç yetmiş beş .. uıuş•, U!kO.dara .iki nan lkt ta!Ur kadın da ayni hlzmoo(-
lin\ra. Adalara ~ buçuk Ura:ra, B..,.. !erde çalışmak Uzere iş 1>n1maktadır-

lerbeyine iki buçuk ıın:rı, Hlsara ÜÇ lar, Talip olanların Feriköyilnde Ba-
bJ('trlc l!.r&)a, ney·~oza dört yür.ı yet- tı oadd~:ıı.de 57 numarada Ba.TaD 
m:.J be$ kuruıa n•!clo!oonı.ak:tadır. Havva;ya yazmalan rica olunur. 

emiın ol kl.. K&t'l \'e bayati zarua;.'ctteır 
bani İ<t•nbulda alıkoydu .. Nihayet iş· 
leriıcnl, evinıaı huzurunu ve karımın 
ill'ti)'açl..rmı dfloilnmeğe \'8 ckılıtyı.sl!e, 
lan:aınrr:aı::ı meı ~urun , dcı}W. mi, Ne· 
vını. !.0n makul kadrn:ıınfür. H<>r halele 
bana hak var.irsin .•• 

Nuri Y.llnıaz Nevinin 1ıuundakl is
kemleye jllı;ti: 

- U.yd1 kıı.rıcılın>o dedi.. Y<m<Gı: 
yi;y<>:ıın.. ö,yıe karnım aç kl .. Sab.ıı.. 
leyln kalı•·afü et.ıne<llm. 

- Saat daha on bir .. , 
- Olab:I , canını. • Haydl a:uzel 

kacıoı~ım.. Şoy .e l:a.llı k. ·şıya ş 
şAtır bir yeme:~ y-yalint .. Üune ke.n ... 
ci.:.nt l\\:vin .. Seni bu. ak~am bJr ye.re 
110 :-ec·•&•m .. llGy~it ber stlrprlıt ... 

Ne,·m. Jl:~rı Yı"1\87.3 döodü: 
- Ne vaı? •• 
- Yemekte -.nlatırım. •• 
Nevin yer>rıdfn k•lktı; kapı:ya doğ· 

ru :r!hüycrt:k ıeslandl: 

- İc'AI • YcmeJI tıa-zlllayın heır.en 
kı.zım ..• 

İc1ii 1 koı..-aıt ııeld t: 
- B>;lhl:lne han netcncı; , 
Sunra, Nuri Yı.mı>za d~rık 
- Beyefendi. Şaban bir dakik~ 

sizı &örmek &ttyoc .• 
- Ne yapacalorruş• •. 
- \'.1l'~h1 bilmayvru-n, efcnd:.ın .•• 

Bana soylemedL. 

- ~isin, bai<aiım. .. 
bel dak!lta ııonra. Şaban içeri flırdi. 

ECendls:nin acllml•dı. Hanımına dön
dU, ba~.ııı etdl. Nur! Yılmaz so<du: 

- Hoyr ola, Ş;ıban .•• Ne vur. 
- Sizlecl rahatsız .,.ııro, beyefendi .• 

Kusura bakmaym ..• Bcufm blr zorum 
var Zorwn dedinl.'le, yine aynl zor. 
Gece1or1, bah~e kapıswn kapltın~yo .. 
rıu.. Çilınkü. zat ui.nLı::n ge:Cceğiıı!z 1 

s;..t beiı., olrrruyor. Onun tç~ açık bL-1 
rak.ıyo.ruz.. 1=.h. Zenıane maılO.m. • Bir 
t::.kım uyg,_,.. insanlar geeel<lr! ~ 
zlm babçeyc <Uıd:ı.ıwmşlar . ş.,. sol ta. 
Ta!takl atoch!t a:a doilru (ld4ı kar•n
JıJcta kcıyboluyor'ar. 

Hanımc.rendi,ye dogru düne e-n:: 
- A! buyuırua, hczurunuzdan uıı:.ı:ık... 

kinlbiUr, n.e halt k.arı.;;ttrıyorlar. 

Nuri Yılmaz aülıneğe baş.ıadı.,, Ne. 
vin d<ııılz! •eyrede.- ı:örilnü,yııntu. Şa
ban devam etU: 

- R:r gece elime ııeı;solcr •• Ben ya· 
p:ıca~ ı bilirtın, kadını alıp babllBllla 
t!'Slin. edtteıl'bm, eA:~:e de blr gırz,,l 
sopa ç keceğim .. 
Nım Yılmaıı blıkaha !le gaJ!lyoo-du. 
- E ... Sonra ..• 
- Soocası böyle ... K'ırucde utıın -

ma. 6l'kl nla, arlanma kalma , Biz· 
bahçede ne lşl(z! var? Kabahat bf·,<Je, 
bizde amma, vicdanımız razı <1eğil.. 

(Devonu Yarı.ıı) 

Devlet Deoriizyolları İdaresi dal. 
gıçlarla usta gemrc •!er ve iıç hat. 
ları içlin de at eşıciler, Gcömiiırcü. • 
ler \"e gC!IMciler arama'ktaıdır. 

* Burs:ıda kundl.lracı Yusu!ım çı
rağı Süleynıan goce wLa:;tn:ıın düıkki ... 
rmıda., 3500 lira çalmış ve İotaııbu.lı:la 
pual•rı yerkon yakala<l'mışt.,.. Silley· 
man bu btrsuılığı macera ve hafiye 
ıı.ıını ... :.ıde götdüııü vak'aların 1ieslrlı

ı., yaptığıını •ö.Ylemi:;. tevkif olunmuş
tu• 
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Çıldıran Kadın 
Evine dönerkıen yorgunluktan 
bacıılklarında mccaıl ka.lımadığını. 
kalb'.nı:ie Necdete ve Nedaya lal'r. 
şı üıstüste her saıti~ yrğıllln net. 
rdrn hrdentb!re coştu~u his • 
setti. Gayriilhtiyaıi, (Alya'1paş.a) 

m~\ığıntn denıd gören c~e.. 
sine otumu. Hamur halinde blor 
serv:ntn dibine çökw ve arl<a • 
smı blır mezar ta.şınaı yas!~: 

- Ooof .. 
Diye göğsünü geç!.rdl. Bu .oor. 

mü~iş bir t.azoa.l·lüıın, !kalbi sö'lrup 
d1şanya vuran hir ifaıdeytli. B T 

ka<; daıkilka olıchı(ilııı g:ıbf. /kaldı, 
sıonra kenıdi kendine söylendi.: 

- N ekaıdar •biıtm ·~m. krt.ı4ı: 
yold.a yürüycrniyonmı. Napo\eıon 
<krmiş ki: cBeş dakika h'iıç dü • 

şüıırrrraıneok yarum saa:lilk kıtlra -
hn\e bcdeMd"r • Den de ban beş 
clakf.<a ~·!J'ior şey düşünmeden 
dumb:Js t'TTl ! 

Bu anlarda den:zın karşı.dan 
kaı-şaya, gözü, gcnlü alan ne si.. 
Mrll b r görünüşü vardı. Hırçın, 
titiz, !lişıllrnemiş, dllikunıı.ılmaanıış 

söz~c~1ı kiircye yeni ı>Jçılmıq genç 
blr kız g!bi, sıy iıle y~rıışır gibi 
ııl'<ıyor, pınl pırıl yanı!Yor. 

Yine hH va&rillki gibfi sevk ve 
iti~·.at ile <:€binden ş!şesn. çııkar. 
dı, ay ~ığında dikkatle, ihtitnaıın
la el\nln sırtına hT pa.rça i<oılııaı. 
in döktü, hep9ini bir araya to • 
pa.rladı, . çekti. Kanı kaıynıyor, 
damarları, ib!yni yan~·)"l'.lr, göğsü 

kalbi afaikaıııl.ar boğar gilb. dara.. 

Ya.zan: ETEM iZZET BENiCE 

lııyoor, nefes'.nıi güç .alıp ve-riıyor. 
du. Den.ilze, yıldızlara, aya bak. 
h; aıy bulutlardan salkırur, !bulut. 
laır ")'dan '!<>açar gilbı Jocışuym-, 

~ biri'ri:rini gcçi>y®la-r, kah biri 
aı-kad:a biri önde k.ateyru-du, 
Sonra ay ile bulutların, rii'zgıi.r. 

la.rla y~klızla!'ln gökte köşe kap. 
maca oyunu oynar gibt duııınıa • 
dan yer dcğ'iştiroiklcrlı, b"rlbk • 
leri«ıi kovaladıktan gözden ka-ç
mııyordu! İl im ve fen bu görÜlje 

noe derse desin, her şeyi. hiıssi l:ııii 
:ı.'CiesEden seyreden insaııılar iç'.n 

t:ıi:nı.ti, manmrayı gördüğü gibi, 
sezd ği g'.bi göstermek'eıı 'başka 
çare yok. Ruhlar üwriııııcre tyi 
ıınanzaranın, fii11<unun, lüıbiatle 

baı,bllfi'I 'kalmenın ço.'k büıyük te.. 
sorlerı ,·ar. l\foallfıd.1 da haz n 

ve lab'i trs.riıı~ yaptı; boynu bü. 
Jcwk, gözleri aya muhh, dünya • 
dan a.yrılm·~ ve u~lk'laıom ıb.r 

'ha!dc hudu'.suz bır düşünceye 
daldı. Maz'.ıi, hali , istikıbali, !<ırz.. 

lığı, pa;;a ''le cvlen;~i. fıtratındaki 
kuduz ve salgın şclweıt ve şöh • 
~et sar'ası. Necl.1nın yaııclımı \<e 

il'k lkarşısın.a çıkan erwk1eriın 

&e<\lk ve tesi-rile pa~a~·a ilıdnet e. 
d ı:,.<., •ze,,k me.'t"lesI,. tt'1akAd.si ile 
kendisine ver len scıiıe;·fryi. ka
dın ha~·.at111dab .inlkıU.bın ;..ın ve 
m.an.asını kavrı~·amaınaı;ı. yeni • 
l'lk ve fem.nlst har•kcllcrrni b!ı
kadın erkek karm~arışıklığı w 
b:ı.ş~hıJt sanması yüzünden su. 

fDO\·auu Var) 

İlk günler zarfında Raınmd 
tarafından itldir len bu darlhcım.I 
şümul ve manası anlaşılamam"" 
~11'. Bu nokta üzerinde şu toh
minler Meri sü..ııühiyor. 

1 - Yen;.J,.en geri çekilmeik 
niyetinde olan Ramımel':n bir şa. 
şırbma harcll<'Elt> ya'P'J'li'J olanaı;ı 

2 - Kendisine kaırşı Uıarruıza 
geçmek üzere bulunan İDgiii:z 
:krt'alarının !kuvvetler ..ııi dene • 
mı-k ve müm!ciiııse ~tlarınt 
j"Oketmdı: iıçm teşdbbüıse giriş • 
.rn iş bulunması. 

S - Ve mhsoyet sonuncu ola • 
r&k, İn.g'Jiıziel"lo, Mwr hıxludwıa 
ve hırtta bcJki de ruma ilerilere 
kıaıdaır kavabyarak ylllk etm~ 
ma"kısadını hedef olar&lc alan bir 
harekete başlamış olıına:sı. 

Hirdiısele,;in arada'O geçen püıı.. 
kr ıarfmda gelimıes', sonuncu 
taıhrninin d-0ğru olduğunu anlat.. 
maktadır. İngliı.leri•n yok etımeğe 
çalt;;hkları dü:ıman, akıllar.a hıtV~ 
ret veren bir atılgıan!Jklıt gen1 
dönmüş ve şımd, kendilerini yok 
et.meğe u~ra<ımd tadır. 

Çörç l İııgıliz ika~"lplannı on 
s.•ki-z b:n olarak teshil et.ıni;;tir. 
Halbuki Alınımların ve İ!alyan. 
!arın ya-lnıız Solhım, Ha1!aya ve 
Bar.clia'da vcrd klcri ıkayııplar b.t:
nun ik; miskine hawğ olmakta • 
dır. Bu hale göre, Rommel'n İn. 
gil'zler.i Mısır hududuna ıka<:i'ar 
l<ovahra ra-k yc>k etıme&i koi2:y ko. 
!ay b~arılaıb'icc<ık bir :ış g:ıbı 
görünmcmc!ded:r. Şu vı.r .iti har. 
bi·n man l>gı olmaıchğı !ınJdk.ııı • 
daki söz. her :ıha. lan z~y.ı'tle 1'11 
şi:mali Afı"lka harekiıtında 00°rn 
ç1kmı ıtır. Böyle sü.ııpr'~lt':lc cf ... 
lu h'n ha.rp safhasındclkl lıare ·1. 
tın gelişmesi ıa'lclmırla t.Jı.ro n -
1er yilrıitm.ık'ensc. n . ~ bcl:. 
J""1'1!e'k dar..a dv!ru 'bir 1 a.ı~ct 
olur. 



(Bu yazının metinleri .&ı..cıoıu 
Aja.nsı bültenlerinden alınmıştır) 

Telhis eden: A. ŞEKlB 
Stoktlıolm'den verilen haberle. 

re göre Aımerik.an ve lngilirz kıt'a. 
lan Avrupa kıt'asma bi<' ihxaç 
harekett için İzlanda adasmda 
tahşit edilmııktedir. Bu maı<sat.. 

'kı. N<ırveçte müdafaa tedbir J.eri.. 
nin aırttı:rılması i<;in Alınan AmL 
nli R.ee<:ler Norveçe gönderil.. 
m-iştir. 

MISffiDA siYASl lRTU..AF 

L:mdra gazeteJ.erinin verd>k.. 
len h®cırlore göre Mısır 'kabınesi 
Kral Farukla naziflar arasın.da 
çıkan ·bi ihtiliif yüııünden ıstifa 
cbmiştir. Mısır hükı'.ıımetl Büyük 
Britanya iJ.e dQ<o1ıluğunu beUrt. 
mek i~in 8 Kanunda Vişi ile mü. 
nasebetlerini kesmişti. Faıkat Kral 
Kııhiredeki Vişi Elçiliğinin ka.pa. 
tılması meooltsinde kendisile u. 
sulü wçl>ile •,,t;_şare edilmediğini 
·'>iiyliyerek Baş-vekilden Ha•riciye 
Nazı.rırun ç<ıkllmesini istemişti. 
Bunun için Sııırı Paşa ile hukı1. 
.ın-oı; istıifa etm§.ştir. 

İNGİLIZ • HABEŞ I'ITIF AKI 

fn,gil"zlı.-rle Habeşler arasında bi'!' 
anlaşma 31 2 ioc; ıkanunda Ad'.is. 
~babada mza!·anmı~tır. 1\1. Havre 
BüyUk Bdt&nya elçisi olaoralk A
oca ı~i sene mwhtber ola.caık ve 
bu ımfül.det ıZarlında 1~hliz1er 
Hwbeşiısla·na üç bi.!Çulk milyon liı. 
ra mali yardmıd~ bulunacalklaı:
l&rdır. Anlarnna >ıe bir d'e P ·keri 
nıukavele ~.ııalanmll'!tır. Habe-
ş •lana bi.ı İı•gil'ız askeri heyeti 
gönderik,cc-k, Habeş ordusu ten. 
0 'k ~ teç .u odilecek' ir. 

DoGU CEPHESİNDE 
HAREKAT 

Bü.'kN'ışlen verlien halberlere gö.. 
rn Alımanlar v.e Rı.ımenler Kerç 
yanmaıdasuııda ilerliıye.rek Balı. 
dar mıwkiini zaptı.-tmişlerd'r. 
In.g:!lirı kı.ynakları., Mareşal Tfi~ 
çcnko oııdularımn Dnieprepet. 
rousk şehr.:ne d•>ğru ilerlediil<le. 
rmi blidirrn-eılcted:r. Bu ileri ha
rcılrnti K~ımda bulunan Alman. 
lan teohcH etıım\kıtedir. 

Donetz havzasından Moskova. 
ya •kadar glden demir;~u bütıün 
~7ı~luğunoca tt•krar işlemeğe a-
. ıştır. Doneçt~ '-"-· ·· ... ,.1 .• k ~" "''UUlUI' Y'""' U 
atJJrl.ı.r Ruıs hu"k• . 

tınıet meri<ezt. 
ne vanmış!ır. 

PASİfİKTE HARP 
Singaıpura Japon lhav.a' taa;r. 

ruzları d :evaın etımelkte Japıın 
k•t'aları d ·· t ' a ımu eınadiyen Jobor-
Blharu'y •-a germekte ve Singapu.. 
ra h" J ooıım .ç!n ha·zır1amnaildadır. 

Avrupaya İngiliz ve A
merikan ihracı muhte • 
mel - Mısırda 11iyaai 
ihtilaf - İngiliz • Habet 
i~ifak• - '?0ğu cep~~- Filipinlerde J a-
•mde harekat - Pasifik I 
harbi - Afrika harekatı ponların 2 ihracı 

püskürtüldü <hwaınıJo.ına~ bir stralt>e}ji tatbik 
ede.ceklcr.ini si>yleıru;itir. Adada
ki 1ngili.z ıkuıvvetlen 14 bin k:şi 
tatıımin edillmektedir. JBflonlar 
B'.rşen adasının taıınamen işgal 
edild1ğinl bilıdlımiışlerdir. Bu a.. 
da 781 b·n mu~abba kilometre 
•büyüklüpünde ve 2 ıın.i];yon 700 
bin nüf>ısludur. Cavaya !karşı da 
hav:.ı taarruızları baŞ!amrş ve 
SuTal:-r.'ya üssü bımbalanrnıı;:.ır. 
FJıpin .. 'rde J a,ponlann Bata as 
yarııını..d..ı;ının garıp s~'hiline as
ık-er çıkarmak iıçin yaıptılkları \c
şı.-bbiitsl ?t akiırtı kal'ınıştı.-. 

AFRİKA HARBİ 

Libyada İngı. itı.J.erin dördüncü 
Hint tümeni hala ·r:eat halinde. 
dlr. İng:!ıızler bu tümeni ımühlm 
!hava louvvelılcrile takvıye e~miş
lerdir. Bu ı.ümen şimdi çekillen 
di,ller \.unrc~tlerı korumdik ıçın 
d!üıındar mu'lıırr~'bekri :Yaıµınalkı
taıdır. Mhiver kuvvetleri {Siren) 
in şarkın.da Herlamek'tedirler. 

Şeker sakhyan 
bakkallar 
ll f»t"'i :=:~hifıl'!\or:t,,.n TlPvam' 

muştur. Bakmköyilnde istasyon 
caddeain·de 54 numarada bakkal 
Dlınitri Kostnn.tiındi 128 kilo şe. 
lııer saklaodığından, yine Bakırkö. 
yündo Zeyti.nlik mıthallesinde 
60 nunıaııııda bakkal Hüseyin Nwı. 
ret 24 kil-o şeker sa:kladığından 
ayni maMcconece üçer gün müıl. 
detie dii:lmanlannın kapatılması. 

na ve 25 şer lira para cezası ver. 

miye mahkum olunmuşlardır. Her 
uçwııı.n şekerleri de nıllsadil're 
olunacalotır. 

PiRİNÇ VE BULGUR SAK
LIYANLAR! 

Beşioktaşta Köy.i~mde fırın.:ı Ha. 
şimbey apnrhmaııında oturan 
Mııı...tfcr isminde birinfo daire. 

sind·• yap>lan ani bir auştırnıa
.ı., elli çuval pirinç il<! 1'8rım çıı.. 

val bulgur bulunmuştur. Beyoğ. 

lımda Çeşmabapııda 28 numaralı 
evde oturan Hayriye isınindo l>ir 
kadının evinde de yirmi çırval 

bulgur nıı&ydana çlkarılmıştlr. 

MEVLÜT 

Londra 4 (A.A.)- B.B.Ç. F.fil
pinlerde Bataan ya<rımadasında 
J~nlara mukavemet eden A. 
ruerii<:an kuıvveo\lerine lbıir bahri
ye -siJ:aJıendaz ·t'.lbu"u yardım kuv
veti olarak gönd.erilın:lj ve mahal
line vamııştrr. 

J aponl"rın pazartesi gecesi, A. 
roer:ikan hatlarının gerileriıııe as
ker ç.ıkoal'mak için y.aıptılklM"ı ilki 
tesebNis boşa gi1uni;ştı~. İlk hü. 
cuın aok<jam üslü yıııpılmış ve A. 
mer;kan topçusu taıraıfınıdan pü&
.ktittülmüştür. ikinci ve dııı!ıa cid. 
di teı;rbbüs ,geıce )atlSI yaıpıhıuŞ
tır. Sal&pll/l'ya'bra bind"rilmiş J a
pon k.uvvetler.ı den>z ku.'l'Vetloe.ri.. 
nin himayeoSinde sahi!e ya~aı;
mak iıstadilkled zaman l:ıom4>a, 
mltraeyöz v~ wp a,,..9i1c 'k.•.rı;ılaş.. 
mışla.Nır. Bu i'kind t~ebbüs de 
Japonlara a~ır zayiat verd.l'ile. 
relk:: püslk>ürtülmür;tür. Hçi ~ir Ja
pon s&hik varaım.runışbr. japon. 
tarın başka bir ke.<.imde y8!lllla
ğa iJ<.a]kı<;t.kları yarma hareketi. 
de püo<>lcilrtülıniliıW.r. B>fr Arneri· 
kan hfrcwn bct.u, bir J~n ge. 
miısint to"Pll~lşti~. 

o---

Azak denizine 
doğru Sovget 

hareketi 
Lonara, 4 (A.A.) - cB.B.C.> Şa.ıtc 

cephesinde Rı.ıslarm en esa.slı bareka ... 
tt Hnr.koi şehr~nb.n Cenubun.da ink~at 
ediyor. Bu k<>.>kınde Gabriloflka.nın ge
r.1 nlmması, Rusları.n Alman cephesl
run o1<1u!cça genlerin.de faaliyette 
bull.llldukl~ı.:·ı ve Azak: Deni:ıine doğru 
llerlcd:klcrl anlaşılmaktadır. __ ,,,_ __ 
1\'los'ılova yolu açılfı 

!JOndra 3 (A.A.)- Donet:z hıw. 
zl>Sından Mo._<ikovaya kaıdar giden 
dmnicyolun.un bfi.tıün uzun1uğıuıı
ca tekrar işk•neğe başladığı ve 
Donen'in Mmm yüklü iki ka. 
t!ll'larrn Rı.ıs hukıl~t meııkeziJı.e 
'Vardığt hııtber al!nınıs.tır. 

Bir Alman deniz
altısı batar ldı 

Ne"Vyoı4t 4 (A.A.)- Horta (A. 
sor adalan) 1J1dan Aııneır ll<a.n a,

janslaorına bildiriliıyor: Dün., Ploo 
ooaısnın bir kaç ıınil cenubundaı 
Faya! ctvarında bir Alman d~m.;rz. 
a.fü:ı batl'l'il>ınıştır. 

BİRMANYA 
HAREKATI 

Landra, 4 (A.A.) - cB.B.C.> Bi.r
-ada İoglliı kuv,,.,tler! Mouılme
ln'l:n 5t klloınem Şımelınde küçlik 
bir dü~m<>n kuvvotile çarpı-,,rıııvlar~. 
jaıpoo1l2r, dün .iıki. hava taaNUIZU yap.. 
m}j!ard.ır, 

Sulhtan sonra in· 
gilizler Habeş is
tandan çrkacaklar 

Lonıdra, 4 (A.A.) - Sulıh akdo.. 
lunur olumnu İngiliz askıed<ri. 
nin BabeşiıstJını tahliye <thneleri 
her iki hUkilm<t aresı:nda lıakal:. 
rii.r edan yeni esaslardan biridir. 

---v--

Yeni Japon bütçesi 
Tokyo, 3 (A.A.) - japonyanm ııor

ın11l ve fevkalAde bütçesi 8 ınl.lyar 698 
bin Y"1l olarak kabul edilmiştic. 

Maltaya hava 
hücumları yapıldı 

L<mcira, 4 (A.A.) - Düş=m tayya
...,ıerı evve»d g(lıı 4 deh dü.n de 2 de
fa Maltaya taarruz eı.m!olerdir, 

FRANSAYA AKINLAR 

Lontlca, 4 (A.A.) - işgal attmdakl 
J'raınsaya askıert nıevk.ı:lere altı Raf 
tanar••i taarruz eım~ ve bir petrol 
gemls.y Le bir gemi kafilesioıw ba!Kın 
ya.pıtı,.ııır. 

Japonlar Borneo· 
ya hakim ı 

Tblll)'o, 4 (A.A.) - Borıııeo adam 
tama men Japonların elbledir. Bu ada 
731,o<ıG ki.kımetrc ıca.re btıyilk;~e 
ve 2,7000,000 -...Sludur. Adan.tı 1 
m'1yun 800,000 nılfusl:ık 535,000 klJo
metr.e ık&relak: yorl Hot!.nnc.i.a ve ciiığer 
kısmı da İngiliz sö.n'.l.ııı·-~ı7dıi. 

Toprak Ofis tahvil 
ç•karabilecek 

Toprak Mahsuller! Oflsiın sennayeol 
3-0 mi.iş on Uh·aya çıJcar1lın.ıştlJ'. Ofis, 
ikramiyeli v<>ya ıkrarnlyeslz tahviller 
çikarzb!leceğl gibi 15 yıla kadar ts
tikrv da akted:ebilecek ve bu madt· 
&.atla b(;t\Olar da çıkarabilecektir, 

İtalyadan yeni 
mal geldi 
cı 'ne! ~E'lıifedPn Df'vam) 

mallar meıyıınında yııkancb yaz. 
.dıklan.mızdan ınıı.ada mühim milk
tarda havı:,gazi saatleri, Wl>oğral 
mabımıesi, bo<ya, demir tıel, çivi, 
lı:i.ğıt ve kaıtıton, manlbtura. şap. 

ka, radyo ıııksırını, ves..m. bulun. 
maıktadır. BUDllan sonra İtalya. 
da.ıı her nevi ilılıalat maUannın 
geleceği tahmin o\ıwmaLıtwhr. 

- a.pon Gcnellwrmaıy dairesi er-

~&nın.dan bir zat Singaıpura ·ka~
~ı Japonların şimdiıye kadar gö. 

Küçükpazar Nahiye !katiıbi Falı. 
ri Çilingrroğluımn merbwn ped:o. 
rl l\lclımet Çi.Ungiroğlu ruhuna 
önümüzd<ki cuma günü öğl-e na. 
ına'.&ını müiealüp Fatih itfaiye cad.. 
.ti-esi Büsambey cıııuiinde mevliit 
okun...,aklır. Kendisjni tamyan 
dnıttlann işbu m~•·lftl ta bulun. 
malan rica olunur, HARP VAZIYET! 

Cl inci Sahi!Pdert Devam) 

.,'9ll•1111ııııılllll G 1 mukaıbil taarmz )ıatp<lrelk teşeb -
~ :ı:ı ayrimenkul Satu; Uinı •---. 'büsü eııne aiımş'.1r. Rarr_ımeı•ın 
! Bey·oğlu Sulh M-1ıkemeJ.eri Ba,kôtipllğinden: 94211 ~ hu sıralarda bü-,,ür..: öl<ıüd~ bir 

~ ta=za geçmesi için şu sebepler 

.. llfoırtafa ojfu Mehmet Rifa·t Özsiit ilo Hasan oğlu Musanın i"lflan ve ~ zlkrolunabllir: 
~ıuşlereken mutasarrıCı bulundukları Frdıkhda Pill'teldı mahollesi.nde Dere- 1 - Hint denizfo-e çıkmak il,. 
ıçı Sdkağmda oııkl 7 mlikerrer 7 ve 7 ve yeni 7, 9, 11 No. !arla muralı:kam. ~ ·ııere bulı.bnan Jaıpon1a·rıla irtilbatı 
·~ıvecl ve Sobacı dülddmlariQ1'o fü.arl'Ddc beş oda, bir saman1ıok, iki helA, ~l 1ıes's elımek iWare Süıveyşe inmek 

ı .. ofa, Ara~lık ve ahırı "" avleyu ve el<il..1'riık tesisatını ve su lru;yuswıou ~ ımooburlyeti. 
huvi k tsmıeıı kfigir kısıMn ahşap vo t&mire mutılaç olu.p lıamamı 171 me!ıre 2 - 2 &:y sonra 'ba~amaısı mullı.-
murabbaı mesahai sntlıiyesiıııde ve (1!500) Üç bm boş yUz lira kl!Yfileti mu- temel doğu harokıat.ı esnasıııııda 
lıa'.""'"""'lnde bir gayri menlcı.ıl iUYu<mUn iz&lesl için açık a,rtlUTOOD"• ko- tadz edilmeden büiün :kuV'\»et -
ı>uımı.ştu,, Sair ewar ve tafsilatı lceşit nıporuad& vo vaz'ıyet zabıtname- ~ lerl ora.da tıoplam:ic. 
sınde 7aıılıdır. ~ 3 - İngilli oha.va ve lkara lkuıv. 
Bİ.rln1:! açıAc uttırmuı 27 /2/9U tarı hine loo&dllf eden Cuma t:(lnü saat 14 v$lerlnl tesb ·,t ederek J aıponlara 
ten 16 711 it.adar Bor<>ğ!u Sulh Malıkemelerı 4calem odaaında Ba'1<Atlp n""- _..___ -'--1

• ~ ~~·~-
' de ;r..,ıtacaktır. Arttı<'ma bedeU muhammen krymetin ;rOı:le yetmiş be- ~ 4 - Aıkıdı.-Nlzde İoııgll'ız hMd • 
~ini bı&madığı talodlrde en son aAtıranın tıuılüıüdü bai<l kalınak üzere mü- mlyet'ıne nihayet yEl11!J>Ejk, 

5 - Mılb.v.erin prestnjini yıülk • 
sel tııne k. 

6 - !ngil:ziler;n lhugiiııkü buh.. 
raonlı dlur.umurıd~n istH'1ide etımek. 

Bugiınkıli durum, Akman taar. 
ruzlan iıÇi·n çdk müsait bir kıt • 
ır8kter gösteıımekıted'1. H811Pte 
muhtelif .ceıJh€olerdelkıi ~a.ar:ıııwun 
ıınalbalt, zaıman, Jwvvet ve sevik 
ve idarece iyi ızyaıılanımaısı mu -
vaffaki<yet ;çin esaıstl'I'. Mareşal 
Gör-.ngin Sicrlya sey.atıatlniın ve 
'blwadaık-i Alıman haıva ve ikam 
kuvvetlerini teftiş etmesinin se • 
'be;plermcren biıri bu ol.sa gere~. 

Bütün bunların Lllbyooa büyük 
!harekatın 'b~aın-a&ına işaret ol
ması mtııhtemcldlr. 

ı•yed.e on &Wı temdit edllerelt ilı:i<!<:! açık ar!Uı>tllffı 9/3/942 1.arihlne mii:ıa.. 
dii i>aıa;rtesi günü saat 14 ten 16 ya kadar icra olunarak en ço!c arttrca• 
11n kıı,rı ola.vak illale edllece!diT. 

Blrlknıı, ve ihale gün'Üne ka4ar birikecek Belediye bina vergi•leriyle ~~ 
1 BUG ON ı Çen berlitaş ı BUGti-; l 

1/5 hlıSsesLmn. evkaf icaresl hlssedarla·ro. ve 1/5 hhsses'.Tıin· 20 se-neliık taviz 
J bcdelı ve dclı.lılhye rüsuımu ve ihale puku ve hıpu har<;lal'ı müşteriye aittir. ,,_~' 
ı Aı•thrmaıya k;\Lrak edecek kl.msel&ri n gayTi nıenkuU.in k•ymeti nHrhamrne- t~ 
I neslnlu yüzde yedi buçuğu nisbetin de pey akçes•nt veya milli bit· banka- ~~ 
~ nuı bu nlsbette \em~,at melr\ul:>uııu ,•ormelerı Frttır. Arttırma bedetlnin 
~ kendısıne ihale olunan tarafından 1h ~le gününden it~lıaren verilecek: müiı- ~ 
ı Jet lçLn<io mahkeme kasasına ödenmesi mecburidir. Ödenmediği takdirde ~~ 
~ lh-.!e feohed.Llerek ker.dt.lnden evvel en yüksek teklifte bulunan !<imse aı.·- ~~ 
· zetmlş oldu;;., b d ~ ~ 

1 
•- e el ıı~ alına&a raz4 olursa oııa :iıhalc cdllocek ve 0 d.a razı ~ 

~ o,ma7. veya bul;m h · ·· d ~ al..-1: y amazsa emen yedl gun mud e.ıle arttırmaya. ç::-karıla- ~ 
c u. aplla ~.ı"( Llıin alakadarlara tebliğ eôiılımtyecck.t.ır. MtizB1)'ede so- ~ 

~'.m<ia ~n .çok •rltt ana ihale ediolece k ve beı: iki halde bırinci illa le ecli:ıın ,~ 
1mse i ihale arasmdaki tarktan ve z.arardan mes'ul ıubu.lacaktır. .: "' . ~ 

kalı lhale fa.ııkı v.e geçeg giin<Jerin yilzde beş laial ayrıca hükme hacet f')I 
, 

1 
naksızı.n lahstl olunaca•klı.'1'. İ~ el: sahibi ala-caklılarla dFrer al::ı,coıklı ve ~ 1 

~ a akadarlurı<ı gayri menıkul ·· lırı 
0 

~ + uz.eı· dt3.l;i hakhlrını husustyle fıdz ve ın.a&raf ~ 

~ ve salreye dair olan kidiaılar.ı.ı.11 evrakL ıni.h~bı·teleıiyle ila ı tarih.inden itiba- ~ 
ren on beş gün içinde sa1l.j memuru o.an Mahkeme Ba;kaliblne bildixme-

~ ~c-:~ l~z~rndu·. Ak:d t~kdirde hWarı ta:1.ı sıc.&Ueriyle sablıt olJnaya.nlar satış 
~ 

1 
. E-lin~n .p:-ıylru;masın~an har1"; btrak· lcakl&.rıdır. lr'Iüı.ayedeye işarak eden

~ eı tu butün şerai.li kabul etm.Jş ve e\·\ elden öı;renmbş ve b:lerek gayri 
~~ n1enk.ule taliıp bulunnu.a.ş oldukları a{~d&Jilerck sonradan ı:tirazları n1esmU 
J~ ol~ınıya~m.da.n sat11 gününden evvel gaytl menkulü: gaziıp görmeleri ve 

fazla malılma.t almak ıstiıyeniedn 942/1 No. lle Mah:k<>me Başkltiıbl.ne m~
.;•c•a.t elmel<>rl i1"n olunur. (3933) 

HIU "QleN!S SS 1 .. 

StNEl\IASINDA 

SeM'ttİD en güzel ve en muaıızam 2 filmi birden. 
Yılıdızların Yıld;zı sine moanın emsalsiz san'atkan 

MASKELİ KADIN 'ın unutulma-ı: yaratıcısı 

PAULA VESSELY 
G U S T A V U C 1 C K Y 'niııı. il iincii şahesezi. 

1- BiR Öt OR ÖYLE GEÇTi 
Fransızca süzlii 

Bu !ilmin ö1mez !bir aşkın hi ka.yesi, kafüleri 
gönül macerası 

büyüle~ıcce.k bir 

2 - CAMILLA HORN 
GÜSTAV 

ve 
FRÖHLICH'in 

ım çılgın en tehlikeli ve en aşıkane bir ıma<:era yıarattıkloan 

GiZLi VAZiFE 
§alııe6erini herhalde görünüz. 

Bir vazife. .. 1001 telıhke ... Muhteşem ve büyük bir aşk 

EVveKADIN 

Çehre Güzellfği 
Yaıptığınız ekzersizler şöyle oJ. 

malıdır: 
Açlllt bir peıııeerıerun önünü in

tihap ett~ten scınra, dizlerinizi 
yere k.oyow•Ll'Z. Vüıooıdünüzü ari<a. 
ya dıoğru vnini:z ve derin biır n.e.. 
ies alınız. Alt.ya kadar sayııp bu 
esnada nefesinizi tutarak, öyle 
.nefes almadan durunuz. Soııır:ı ya,. 
vaş yaıvaş d<>ğrult>p nefesin.izi bı. 
ırakınız. Bu 'harekdi beş altı dda 
tekrar etımelisiniz. Bunıun çehre 
gwelliği üzerinde büyük bir te. 
sıri vardır. Yüzünilıde bütün hırt. 
!ar tedrici surette sılinmiye baş
hyacak, gözlerin altında eğer ha. 
fi:f torbalık.lar beUrın.iye hazırla.. 
nıyorsa, bunılar da deıılıal zail o. 
!a<:ak ve çehreniz genç!eşe.cektir. 

Y 1l z J organı uğuna 
karşı buhar banyasa 

Küçü!k b1r el değinnenlnde bir 
ıkaşı.k kareıbiber öğütürsünüz. Bu.. 
nu büy>ii.cek bir kaıbın içinde kay. 
nattığınrz kaynar suyun içine a. 
tarsınız ve .başınızı ou suyun bu. 
harına eğip k.ııbı ve yüzWıiizü 
büyük 'bir havlu ile örttükten ;on. 
ra, beş dakıika öyk>ce kalmanız. 
Bundan sonra teırtür dö Banjuan 
ilave edilıniş soğuk su ile hav1u. 
nuzu ıslahp yüzünüze hafif hafif 
tokailarsınız. 

Bu bıınar banyoou yıal7ılı1l yi.iızıüıniiz 
terltdiği ve kışm soğud<ta.n fazla 
müteessir olduğu zamanlar, çoık 
i.y;i gelir. Sonra ıbunu d.eriniWı 
fazla yağlandığını veya ikuruduı.. 
ğunıu hiıssettiğiniz zaına.n da, hat. 
tada hir kere tekrar 00.ebilinıiniıı:. 
Nezle olduğumırz zamanlar i:k.i 
günde bir yaparsınız. 

Cenubi Afrika 
(1 ;n<:i Snhlfoden Devam) 

ponyaya ilanı haı<bi kabul oe.tmiş. 
tir. Ayni karam götıe Macınıistan, 
Bonı.any a ve Finlıiııdiy.a i1e de 
lııırp hal>nde bulunulmaktadır. 

İngilte reden ayrılma 
tek lifi reddedildi 

Kap, 4 (A.A.) - l\luılıaıhıfet ta. 
rafıından lngiln cımııias.ındn.n ay. 
rıl.mak ve b.tr Cumlıu.ritycıt kur. 
mal< tekliü Senatıoda l>eş reye 
brşt yirmi Nyle red.dolunnmş. 
tur. --
Eski metresinin 
&şıkını yaraladı 

(l lncl Sahlieden Devam) 

res hayatı yaşadııktan sonra !IU· 
rılnnşlardır. Fa.kat Hal dOO.en 
•biır türlli vazgeçemi?Yen Recep 
dün Halideni.n evi.ııe gitmiştir. 
Evde Hal ıd.enin d-0&tu araıbacı 
Ali Jle karşılaışın.ca arnlarında 
ikıııV'ga çııkmıış ve Ali eli-ne geçir
diği büy;ük blr sopa >le Re.:ebıfı 
kafasını paıtlatımışbr. Recep a
ğır 'bir halrle has: ane<yl! kaltlıırıL 
mış, araıbacı Ali de yalkalanırnış
tır. 

1' 1 mı~ Şehir tiyatrosu 
" i\'\~ TEPEBAŞI DRAM 
1111 "" ~l~ı KISMINDA 
lııııııı '" Bu akşam saat 20,30 da 
RÜZGAR ESİNCE 

iSTiKLAL C.\DDESINDE 
KOMEDi KISMINDA 

Rn akc""' saat t~ı 30 da 
KİRALIK O DAL AB 

Zübı'evİ7• ve Clldlp MO:teııassıst 

Dr. Hayrı Omer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağa Ca
mit karşısı Hasan Apaı-t. No. 13:3. 

---- Tel: 4S586 ----

BUUİİN 
lstaıııbulda 942 nin en şilşaah 

progr:unını sunuyor: 

1 
Baştanbaşa renikli 

9 Yıld'2: tarafından çevrilmiş 
dünyaıııı.n en yüks<!k hissi 

şaheseri 

SON YARIŞ 
Bütün İstanbula gözyaşları 

dökıtüreoe4ctir. 

2 
Düııyanııı her larafmılan gör. 
mek içln serv~tler sarfedile

rek biicuım •dil.en; dillere 
destan 

KAFE DÖ P ARiS 
Ş&şaalarile gözler kamaş 

bracaktır. 

~ ,..,,S Ô f'f T.E.L C R Af'.- 4, Ş V BAT ııtu 
"'~~- -n:~-- --.. -·--""'-·-'""-: ________ _ 

1 Badyoıa--a Dair .ısd21ı Bilgiler 1 

Hangi dalgalar hangi 
saat ve mevsimlerde, 
daha iyi alınabilirler 

Radyo Neşriyat dalgaları (iç büyük ı 1oıf mewlm:erln<ie giindüz c!yf>, 16 
emse aıyrtllr. Bunların her birı, ta.bil n'le'trede c.iyi:t, 19 metrede yaz mev-
bAdiselerden muiılellf •uretle müte- simindo gü.ndiMZ <çok :yi• ak§am clyi,, 
essir olur. l<ışl"rı güııdtı.zlerl oçok lyb, a.k~an ... 

UZUN DALG.'\LAlt: lan •aria> derecede atmabilirler. 
25 metre kasa d,algalar yaz meV'.;lm-

Bu. nevi da.lgalar. ~eai& b.tr leri gündi2 ve a~~ıı.ınları <tok iyi• va 
!arkla her mevs!ınde gece veya gün- c1tı$Lım gilndilz c;;ok iyb, ııkfamları 
düz alınGbilir. Bw>lıınn lif! <a&>tedil- ciy:.> derecede eJ.trlar. 
mesi, verici .istasyonun ya:knlı.J:ı ve 49 m~tr.eler y:ıızlart alınarr..a.2. Kş-
kudrel!ıyle miiLenasiptlr. Fakat, ckse-1 ıarı lse giltıdilz corlat, a!Qamları ;iy~ 
ri uzun dalgalı verici iostasyon1aı:, bir derecede alrutbilirler. 
çok iklılovaıtıillc olmak üwre, lıeysl kuv- =============== 
vetli olduğundru:ı, araJ.armıda mevcut 
mesafe 9 kilcsiklden tatla olma....., 
biribiTinden t.efrila milıkıil olur, 

ORTA DALGALAB: 

Bu nevi dalgalar, ym ve kııo _mev,.. 

sbnler!nde gece glh:ıdi:tzd<ın dalıa Q-1 
Zll<Ptedihr. i'akal, gÜiıi!J bat<ırkeıı, n"lr 
rıyatı.n kuvveti zayııflar. Neıpr.y&t sı,... 

rasmd.ak.1 ta.bil h.adisc1crın parazitleri 
ve neı;nyatun al.ıııdığı yerin sınai pa
ra.z>lıleri, ..ruz üzeriw bıiyiik bir t.es1- 1 
ri vardır. 

Orta dalgalar üzerinde neıır~t 7 ... 
pan i.;rt"°-yonların adedi hali hazmla 
200 den fazladır. Halbul<J. bu nevi 
neşriyırtın lı7i zaptı, iı;in, her verlıci 
istasyona asgari 9 kiilosiklcli bir m...,. 
!eye lhliyç va.rdır. F<ikat, ort.a dalga
lar le.in mevCUıt mesa:fe, aıocak ııo ve

rici iıstnsyona kiıfayet eder. Bu ilibar
J.a. aıynl tulu ıoovcilc ça4Ş84 boıııt D
tasyonılar, bir1birini rahatsız eder ~ 
Jldet.a Lsıtllıneı hale ıctirler. 

Neşriyaı1.tn dü.zııWıl~ü, ncşrınıt 
yapan istasyon ile, araya karlıfall is
tasyonun aralarındaki kuvvet ııisbet>
ne dahi tftbidir. Mt1'e!A işitUW-ı arzu 
edll<m loıtasyorum kU\TVet~ a.rorya, gi
ren b-tasyonun ıruvvetinden. noksan 
ise, bittı.bl bunun Şilil"""1 Dliişkiil. 
olur. 

KISA DALGALAR: 

Kısa dalga Jle yıı.pılan ~1yalın 
dinlenmesi, huslL'>İ bir ze .. ~k ve cazibe 
arze<lEr. Kr&a oalga sa.yc.s:nde on bin
lerce kiometre l.1Za1cl.a bulu.na.n biır 
çok istuı.~yoa1arın ınükerrunel Jş.itil
mesl l<.:!blldlr. 

Fakat, k~a dalgalı n~riyaı.t, ziya
da.n, karanlıktan. mUıhte!.if me\'"SiJ:n... 
lerden. gü:nıeş l<Okelerinden, komşu 81-
r .• ..ı.i paraui.lerinderı, ek!seriıya mü.t.essir 

olurlar. Kı:sa dalga neşriyatı., umtmıiı-
yct itiböriyle, 13, 16 19, 25, 31 ve 49 
metre dalga uzunlukları inerine top.. 

!anır. 
Kısa dalgalar 13 metrede yııx ve 

Saltanat arabaları 
(l ;nci S •·lfccteı~ Devam) 

lau !\füzesi• n11111ile yeni bir mil. 
ze açılması kararlaştınlanıştır. Bu 
işe aynlan binanın dıı.lıili tarnlra.. 
tına dün<hn itibaren başlanmış.. 
m. Vnkti"le Establı amirıe bU:ıh~ro 
de Baltacılar koğuşu olan .-e 17 
ııcl asırdan kalan bu biwtnın ta.. 
mirotı için 120 bin Ura sarfediL 
meılateılir. 

YENİ NEŞRİYAT: 

Cumhuriyet kanunları 
rehberi 

Avukll'\ Faslb Hüsey!ıı Güvtın ~ 
raindan yeni ve mük.&ınmel bir tanda 
tertlp olunan Cu;ııhıırişoet Kaıııımlan 

Rebberi'nin ili< llç iomn""ı Cihan, ti
niv8!1Site ve Ha~et ve Anık.arada Akba 
lcilaP evlarlncle sata;;a çıka.nlın,.tıır. 

Alfabe sl1'8Sm& göre derloomlş olan 
bu ilk cilt nisan ayı zarimda tama~ 
Janacaldır. Her forma 7üı.leroe ita -
mma ılimil olup başlı başın& bir iJI -
t>mal Jcymetinl haizdir. 

Büyuk Millet Meclisi tarııho:ıchm ka
bul ecl•!mlş olup hilen mer'iyeııte b.,.. 
lunan btoon kanıunlıır yekd~ğerıie o
laın allil<ala.mıı göre bılr aile halinde 
ve numara takip cderol< bir ırraya tr>p-

1.amruş ve BiıyOk Mlllot Mecl:sl lro. -
rarları, tefs1rler, tevh.lıt ieti:haUar. ka
i"il'rnan1e1ıer, nizamnanoeler, koordi.n-:.:ı

yon kaxa.rlan alAkaıd.a r o 1ıd uklaorı .ko
mm grııboo.a illv<! ohmmu;ılur 

Hukukcular-unızın ve mesal~h e-rbr~ 

banın k.1rşllaşıtıklar1 z:orlukJarı en e ün 
ve oerl bir suretle hal ve izole """'1 
..,. son değ!şlkliltleri göstereıı en lı:tY· 
ıneotll bir yıtrdımcı<lır. Har""'tle Uv
sl:re ederi&. 

.aı:s:ıı~~!Nlı:s!ıı:s!l~~ıı;sıııosı~~~~~~~-il'fiıl~~~rzıı~ilı!:!C'c!:!lW;~~~~~ı!2"~&1 

TAKSİM Sineması 
Bu cuma mali nelerden itibaTen 

Mevshnin 2 tbüyük fil uımi. bird<n gÖS'lereeektir. 

Şen ve ŞUh Yıld'.121 1 Dehşet ve korku itilbarıl': 
.FRANKESTEİN· f.ilınm•n 

L U P E V E L E Z feW<.inde olan w 

MADAMLA 
ZONGA 

DİCK FORAN 
ile 

WALLANCE FORD 

tara.tından yaratılan 

Yaşayan Mumya 

lstanbul Bakkallar Cemiyetinden: 
Birinci ıdavet.iyıe Hanı vıaktinde ne.şredilmed.iğinden keenlı:mye.. 

kün addedilmişt!r. 
Cemiyetimizin serıclik alelade kangrcsi 9/2/942 Pazart.osi gfınü 

saat 10 dan 12 ye 'ka<iırr İstanbul Belediyesi dvannda B<Wıali cad
desinde 10 No.hı ibinadaki Oımiy.et :Merkezinde yapılac-aktı.r. Kayıtlı 
azamızm hüviyet cüzdanlarll-e birli 1tte hazır bulunmaları ilan o"u"\ -. 

RUZ.NAME: 1 - !da.re Hey'e:t i:n.in !bir sen.elik çalışma rwpıorunuu 
cJkmıması, hi!sa;plaı:unıın ve t"2 yılı na $t C!em.iy-et bütçesınin ted'ki. 
lalle karara bıağlanmasL 2 - Ceıniy .et nizamnamesrnın Ceıniyttl.er 
Kan.ununun 'lı.iikWrıloerine pe tadi 1ıL 3 - İd!Mle Hey'ııti azasının nı.s.. 
fını değ4t~k için inıtihap yapı lma91. 

lstanbul Kahveciler Cemiyetinden: 
Birinci oov-etty-e ilim vıaılotinde neşredilmedi.ğoind<n k<eıı Lmye.. 

!ııüın addedilımi.ştir. 
Cemiycliııni.zin seıııe4ik alelAde kongresi 9/2/942 Pazartesi günü 

saaıt 10 dan 12 ye kad3" İstanbul Belediyesi civannda Baıbıali cad
desiırdıe 10 No.hı b!neda'ki Cemiyet Merlrezinde yaopılacakhr. Kavıtlı 
aza.mızın hüviycl cüııdanlarille biırliik-te hazır 'l>ulull!!llaları iliin ohının. 

RUZNAME: 1 - ida.re Hey'et inin •bir senelik ç~lısma raporun.un 
okıınması, !ıesaıplııırrnın ve 942 yılı na a..it O.,rn<~·et hüt,esirin ı 
Joile karara lbağlanını>sL 2 - Cemiyet nizaomnames."nın <::em:~· tler 
Kan.ununun hüiküımloerine göre tadili. 3 - İdaru Hey'Eoti az~ın•n nıs
fını değiştimnek için inıtiha,p yapılması. 

lstanbul Sucular ve Küulsüz Meş· 
rubatçı lar Cemiyetinden: 

Birinci daveti}ıe ilanı vaktinde neşredilmecliğindcn Jıüi<ü•.,., jz 

aıddedi1miştiır. 
Ceıni.yetimlİ'Zin senelm kongre si 14/2/942 Cuma günü saa,t 10 c 

12 ye kadar İısla.ı:bul Beled'iye;i d varın.da Babıali cadde s:n<le 1:1 
:i Nolu binadaıki Cmniyet Merkezin de yapılacaktır. Kayıtlı azaırı n 
1 r.ü;-iyat cüzdanlarile birlikte haz.r cbulunmaları fün olunuır. 

RUZNAME: 1 - İdare Hey'etinin bir senelik çalışma rapor• rwı 
okunması, hesapla:rın.m ve 942 yılı na ,.it O<miyet 'bütçcs.nın te Ki
krile karara ooğlanmasL 2 - Cemiyet nizaomnamesinin Ce.rc.iv<tlcr 
Kapıununım hıi:J<ümleırine göre taıdi li. 3 - İda.ne Hey'~bi. azasının nıs. 
fını değiştiıı:roelt ıiçion. intihaop yapıkxıa&. 




