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1942 İlkbaharı 
--, . ., Maden Kömüründen l' asarruf Tedbirleri 

Her türlü görüt ve 
iddiaya rağmen 1942 
illrbaharının Avrupa 
'kıt' asında harbe niha· 
yet vermesi ihtimali pek 
kuvvetlidir. Bu takdir
de harp Avrupada ya 
biter, yahut da yine bit· 
mit sayılarak Okyanus· 
larda devam eder. 

r a:an: ETEM iZZET BENiCE 

Başvekil 
1 

ilkbahar zer'IJa
tı için mtlblm 

dlrektlDer ver d 1 

Çiftçilere Mı s ı r, 
Darı, Patates to
humları dağılıyor 

lıtanbalda bab
çeıerlne çiçek JI· 
rlae Patates eke-

1 
celdere de tobam 

verilecek 
1 

Ankara, 5 (Tuldonla) -:"" 
Başvekifuııiz doktor Ref1k 
Saydam Ziraat Vekaletinde 
iıki saat devam eden dünkü 
tedkikleri snasmda zirai istilı
sali arlbrmak ve ilkbahar e. 
kimleri isin mühim direktif.

1 

l r vemıi tir. Aynca hiikü. 
met tarafından i~l>etilm~sine 
karar "erilen sulak ve boş 
arazinin ekilm<si haı.kında 

da yeni kararlara -.arılnnşhr. 

(Devamı üçüııcu salıiI.edc) 

Mısır parla
mentosu f esh ıni 

edilecek ? 
I Yeni mebus seçimi 
J&pılması muhtemel 

Sovy 1 • Alman cephesimie b'l'. 
ııüz kış harbi devanı ediyor. Sov. 
Yetlıcr k4ın ilk günündenlıeri U. 
irim olduldan irade teşebbüsünde 
bi~bir gerilik kaydclmcnıjş olarak 
ilerliyorlar. Heroalde Sovyet iter. 
leyişi Alman gendkunııayınca 
~bit 4'.cli?cn hakiki müdaia;ı hat
larına dayonnıış olacaktır ki, Al. 
ınaıılnr ge~en lıa!talara nazaran 
daha geniş ölçiide miidalaa har. 
bi :vapıyorlar ve ekseriya kar~ı 
taarruzlarda da bulunuyorlar. Do
i:ud~ harbiıı nr<'\~lnı ne olıİrsa ol. ' 
sun en cotin hir harp d<.linc gir. 
di((i ~üphl' ıröhi•mez. Bunu Al. 
lllaıılar da itiraf etm•kte ve So\'. 
Yet taarru7larımu önemini eksilt. 
nırıııc k f. lirf<'r. Ancak bugünkii 
Vaziyetin ilkiıaharda iki nıulrn ıın 

tar f ara~ıııı.d:ıki kat'i \.C ni-hai ne ... 
tir<'} r 1esir ı 1ın ·l cce~i de gölülii. 
Yor. n. lki Ru,ların ilnleyi~i Al. 
llt:'ınların nı.hahnı l<a~rrtıyor~ 
}ll!ınlar1111 bozuyor, )"Cr ve (an 
k;-, l'l"1melcırh1i n\ııtİll ol11yor, fa ... 
kıt rn 12 ilkbahar harbin(' hazır. 
laıını."llnrına da \n ('1 olnıu)·or. 
Alnı nların en g niş öl<:"iido , 
ta111 1Jir S'('ferbcrlik hnliudt" sun 
koınn1ı o}nnn1ırn 1ı"zır1andıkla_ 

rını Rusların da takdir ettikleri 
ve ona gUı·o bu kafi ve nthai ~\]. 
maıı t:ıarrmuııu kar<ılaımya lıa. 

2ırlnndıkları a)nca gden ha~r. 
)orJ..,ıı anlasılıyor. 

Ruslara g~re ilkbalıar<la Alman 
taarruzu belı<mehal kırılacaktır. 
\'~, ve sonbalıar da Atmanya)ı 
istila a)ları olocaklır. 

Kahire 5 (A.A.)- Kral Faruik; J 
Vefi part re' i N;ı;ha,; p ,o. 
yı yeni l"'ab i n~y ı teşk le m<:rnuı· 
,emıişti.r. 

Alın•nlara giitt de ilkbahar la.. 

~ialıas p~:> bun•rfan eovvel de 
Ba;vckil olrnu~, 1932 de 'Kr:ı.l Fu.. 
adın ölıiımüı"<.len soma İngilte.re. 
U-Iıısıt an1a~tnasr ilnıut~~t"Cl1erini 

!f apım ,.,tı. 
1.-llt.Sıt s~yasi mailrl'.1lcrı, yen; 

~'Ç ıınıcr·ın yapıMbifinıesiı için mi·c. 
0l>sin feı,hinl mwhıl<'·mr:I tel~kllü 
,...rnek rl 'ı'kr. 

--o-

LI BYADA 

UrHzu Rusyayı ınağh'.ıp ebnek ve 
AHtıpadaıı tardeyl~mck ayı ola. 
taktır. Hntti, bıı c;rfcr som.ıııda 
Japon • Almnn kııvv~H~ri elele 
bile verr.d<ler, A.'ynda, o~ta 
Şarkta, A(rikada İngiliz fmpara. 
torluğunu taına.nıile yıkacaklar. 
dır. 

lk; taraitan hanghinin iddio.sı. 
nın ılor.ru rıka.:at'lnı ancak ilklıa.. 

Gl. Rom elin · 
~ , 

har taaruzunuıı ı:tt•tice~i i15:n de. 
~eid ne göre şimdjdcn tar artar 
ılınkkıııda bir hiik.m' vanııamn 
llıfuıası yoktur. 

1 

taarruzu J 

inkişaf ediyor 
Yalmz ıımhakıkak olan bir ~ey 

°\'arsa o da ilkbahar taarruzunun 
Avrııp" harbini.ıı neticesi üzerin. 
d~, b<ılıemrhal te~ir icra edecek 
bir taarruz ve nrucc olacağıdır. 
Çiinkii, ilkba!ıar taaruzu Alman. 
lar ve müttcfiklel'i ı~in n:ilıai kuv. 
veı sarfını icap ettir< k bir ta
arruz ol:ıca:.ı kadar Sovyetler i in 
do nihai kurtulmanın veya kay. 
betııı ırin mııkaveıneti olacaktır. 

.ı\lmon Devl<t Şdi \'e Ba,ku. 
hlaıı.clanı soıı nutkunaa bu defa 
müsav' insan kuvHli ile Ru ·ya. 

(Devamı 3 Uncu Sahifede) 

---·---
lugilizler De r n ede n 

niçin çekilmişler? 
Vi~i, 5 (A.A.) - O. F. t. Gen<'. 

ral IWınmel'iıı Lfüyada sahil yolu 
boyunca taarruzu siir'attc ınlıi. 
şaf etmektedir. Roııımel'in daha 
cenııı>ta, çöl yolunu takiıı <den di. 
~•r bir kolu İngilizledn mii~ı;sir 
mııkavoınelioc uğram~kıladır. İu. 
gilizlcr Dernenin ~imali şarki ·i • 
ut' çl'kiJm;şl·erdfr. 

Loııdra, 5 (A.A.) - Lm)ada 
(Devamı 3 üncü Sahifede) 

-==-=========================='="\ 
Yeni Tefrikamız: 

KOVUK PALASIN 
ES RARI!~ 

Yazan : OSMAN CEMAL KAYGILI 
Kale kovuğunda yaşıyan '6l'&rengiz bir adam.. bu adamın 

yanında metresi &'ibi bulunan ve o adaındau daha esrattngiz, 
orta yaşlı ve gayet giizcl bir kadın .. Kale kovuğıın.da biri alay. 
lı, güliinç, biri de çok heyecanlı. çok ko~kunç '!ıır gece., Bu. 
rası kale kovuğu mu, yoksa Beyoğlııııun en marul barlarmdaıı 
biri mi? .. Bir içkili lokantada patlıyan silah .. Çok acaiıı ve için. 
d n çıkılınu bir sabah .. 

Bunlar marul mizah ü tadlanmızdan OS:\IAN: CEMAL'in 
gazetemiz için hazırlamış ol duğıı yeni tip roın.allln birinci kıs. 
nııııa aittir. Romanın özü olan ikinci kısım ~ Kovuk Palas 
sahibi A ık Diyojeıı namı diğerle Ak:;aray l ,. Derviş Hacı Bala. 
bamn batıra defterinden anl:ışılacaklır ki harikutallc \Bk'nlar. 
la dolu olan bu hatıra defteri hakkında da ayrıca izahat Hre. 
ceğiı. 

PEK YA K I NDA 

......-.:.ı._~/J, J yılda 200 hin ton la
~ sarraf edilebilece 

-
U:ııak Şaık v şark cephe-Iımn.e ait harekAttan resim ter: Felemenk Hi t><&tanına ait bir :ula~a ihraç edilen 

J apon pi;adeloeri tayyare Jıomb anlımanla~ h~ye;;inde '?üsta hk~ıu mevkie doL~ ilerlerlılen, 
AJıınanlarm Sovy>et lcrden iğthram ettik.len son >J~tem hır ztrlılı <Mıoınooıl 

Şark Cepbeılade 

Timoçenko or
duları Harkof 
hattını yardı 1 

• 
Almanları~ köylerde 
öl ül e rini bırakarak 
sür'atle çekildikleri 

bildiriliyor 
Londra 5 (A.A.)- Kühi, fdEn 

bıkl '. rildiğin\} göre :viareııaı T:. 
moçenlm ordu.1arı Harkofüı 
Alman hatfannı yu.rmı.ştır. A.
ırnan1ar ser~ h:ıl." ger ~eme )'aıpımı.c. 

.rd•r. SO\·~ ot ol'duları A•lhıa•ı. 
Jarı ı ,J{)ııdan ta!<.µ odiyarlar ve 
.A 11 ;nl':ır tc ketL ı!lcri köyle d<' 
o.ci erin: bıraıkarak çc'.<.i nekt<'. 
ıdirler. S ım-0icnskıde Rın; tazyrilki 
ar ml-şlır. Ora<la ÇQk ç-.dtii bir 
'1af'J? devam ebmektcd'r. 

Bir Japon de
nizaltısı ile iki 
gemi batırddı 
Londra, 5 (A.A.)- ·B.B.C.• 

Y<-ni Zelfuıda sularında ~,eni 

bir deniz harbi olıııu~hır. Ne. 
tic<de büyük hir İngiliz kru
vazörü bir Japon denizaltısı. 
nı şiddelJi toı> ate )le hatır. 
ııııştır. Ayrıca iki ticar<t ge. 
misi de batırılmıştır. 

Rusyada iaşe, 
benzin, elekt
rik tasarrufu 

Her vatandaş sarfi -

---·---
Avustralya Harbi y e 
Nazırı büyük takviye 
kuvvetleri gönderil-

diğini söylüyor 
Si.ngaıııır, S (A.A.) - Sioga. 

purda dün laSJ!alı lopçu ıııulıare. 
be'i olınıı~tur. İngili• ,.e J ıpoıı 
topçularının bu düellosu gittikçe 
şidcıleııımkfc<İir. Avustralya Har. 
biye NaLJrı ;\fö ~ö Ford raıl)oda 
bir drnırçte hulımmu~ \·e czciiııı.. 
le demiştir ki: 
•- Yakında Singapurıı hiiyük 

t.aln·iy" km•·etlt>ri \·iısıl olacak. 
Ur.• 

SİNGAPUR'A 
yatı azaltacak umum A 

~.r kova 5 (A.A) - So\j'et b ) d 
'hi.ilkiımc>ti, lkıomunı.~ pa.rle'İ:iinin taarruz aş a 1 
m~·rk& organı Pravda gazctes:ı Tokyo, 5 (A.A.) - Sing· ımra 
vas;tasile her vatanda ·a, her te. 

kar§ı uınun1i taarruza çaı1amha 
şl'iklkülc kömür, benzin, elclctrilk ak~amı saat 18 de şiddetli bir bora 
ı:ı.ırii,·atını ve a;elıhnum ia:; sini 

' esnasmda başlandığı Japon ajan. 
azal'lımal'.< emrinı veımişt'r. sının verdiği bir haberd<n anla. 
Gdz~tenin başıııakale:;incfo hei 

şılmnktadır. 
hı.;6us!a sıkı bir tasarruf yapcl- s;ngopur, 5 (A.A.) - ingilız toııla. 
m•·sı lüzumu belirlilmc1ktc, fakat r;,nın fa'1lalı a~i ıı tcs:na dtitı. gil-
7.eruri m:ıdaeltr için mu:ı.yye.n. n<'l'li h•vada johor Buğoımm he:- iki 
biı· m lk1.ar tesbit edilmediği söy· •a'ıı 1 5"kin görünllyord bu sükıinet 

1 lcmr.<e~c<liır. (D vamı 3 üncü Sahifede) 
1 • -~~- ~--o---

' /rlanda 'da felı- Birmanya'da 
! likali bir püskürtülen Ja
;cemiyet basıldı pon taarruzları 

Şark ecphe•lııdc kışlık üıı:ifornıa. 

sile bir Alman ınotm,ik.let eri 
1 603 kl'I vakalaDdl 1 L<ındra 5 (A.A.}_-, B. B. C. Dfüı 

J gece Bırmanya hukumet ırıel'lız> 

Almanlara 
göre Sovget 
kayıpları 

Berlin 5 (A.A.)- Alman ra:~ 
. ~·osu bi 'dinyor: 

Alımar. ıayyarecikl'İ, dıin Şaı'k 

ccphC$lnin m<:ı•kcız ke•dmiıııdc, 

bl&hafoa faaliyet sarfctrnişkrch'r. 
Her ncvı<lcn 350 aı aba, 6 tane 

.tayyac J<ar~ı konı:ı topu, 2 sar. 
ıuçlı kamyon, Alman savaş tay

cnevamt 3 üncü Sahittde) 

Dublin 5 (A.A.)- Eire Adliye 
Na"Zırı Bolaıııd, çarşamba günü 
ayan meclisinde ikanuna a~ikırı 

ı ~ (Dev~.Sahilede) 

\ ' Yemiş y ük lü bir 
Amerik an 

v apuru t orpi llendi 
Vaşington, 5 (A.A.) - Bahri) e 

Nazırlığı bildiriyor: 
•Sangil. yiik gemisi, diiıı Aıııe. 

rika sahilleri açığında 1 eni İskoç. 
ya il• Florida arasında lorpilleıı. 
n1 iş ve batırılınıştır. Gemi, ye1niş 
yüklü ia i. 

Rangonda neşred<ilen resmi tc<b. 
lige göre, .!ki gündenberi Japon. 
Jlar, Saıluen nherinin mmıs~'lıında 
bulunan Martı>ban şehrini 1ıu~ul
maz bir hale get:rmek · '1n top ,-e 

(Devamı 3 üncü Sahi!ed<l 

Bir meb'usumuz 
vefat etti 

· Ankara, 5 (Tel fonla) - Zon. 
guldak J\Ieb'ıısu B. l\Iw.lafa Boz.. 
nıa ,·cfat etmiş ve c<na7.Csi mera. 
simle kaldırılamk Asrı mı<razlığa 
gömülmüştür, B. 1\lru tafa Bozma 
dürt çocuk ,baba:.ı eslı.ı, kıyın ili 
bir madenci idi, 

~+HARP VAZİYETİ 
Singapura karşı yapılan taar
ruzun arifesind Japon hazı rlığ ı 
(YA Z AN: 1. s. 
Singapur müsiahkem adasınm J 

cer up kısmının ~arka )aıı:i deni~ 
kar"ı çok ku •vetli tahkim edildi. 
~i ,,;alüm<lur. Old kar.alı ill<l ayrı!. 
·~ı,~ olJu~u ~)male karşı da eı;a 'ı 
tal. -:nı olunduğu anla.•:m k aclır. 

ES K'i BÜKR E Ş ATAŞEMILİ TERI) 
Egcr bu kıs,n' tahkim cdıl:uemiş 
ıo1;aydı miıstahio,m me\'ki karak.. 
teri tama:m!amnamı~ clacaıktı ve 
bu, büyük hafa olurdu. Singapur 
adası bugün her tarafı tahkim c. 
dilır.iş bir n:u~t hkcm me,·ki oiup 

hı....~n y<ıgane zayıf ol..ın kı..mı 
garp deniz k19nııdır, bunun da 
<kıymeti büyük d ğlldir. Si.ngapu. 
run müdafaa tertibatının bu k~.' 
dar ILÜkemı:ru:] d]ması adanın dü';. 

.{Dc,·amı 3 ııncu Sah!!e<i•l 

İktısat Vekaleti tekmil resmi 
müesseselerin senelik mahrukat 

ihtiyaçlarını tesbit ettiriyor 
İktısat VekiUniıı B. Sırn Day· 

ın :Meclis müz;ı,kerekıinde de 
mevzuu 'b®ısc'<~iği veçhilc maden 
kamürü sarfiıyat:nıda tas:ı.rrulf' ·~ 
çin faydalı tc<lbi•leıin a~ırunru;ı• 
.na baıjla.ııı.lımn~. Bunun için. 
tcllonll resmi mü~ selerin yıl.. 
lılk maden lk.öınilıiı ve diğer maıh. 
nıkat liı~iyaçlan tesb:t oluruııalk
tadır. Geçen yıl içcı".sınde İstanı. 
bul ve Maıvna•a havzasında De. 
miryolları ve Denirz:yol!ları İdarc
leıriJıin sa.rfiyaıtı da dıclul olmak 

K arn elerde 
hilekarlık ya
pan fırıncılar! 
Vali Muavini alınan 

yeni tedbirleri izah 
ediyor 

Ekmek knrııelcrindc bazı sahte. 
karlıklar yapıldıi,'lnı ,.c bu hu. 
sın.ta tahkikata geçildi:iinl yaz. 
nırştık. Vali i\Iuavini B. AhııHt 
Kınık bu m nu etrafında demi~
tir ki: 

·- ıhr' i 'n akil<i wı iJıti. 
yacı ve her fu11»n ne 11ıllttarda 

ekmek çıkarııı >atlı~ı bizce ııın. 
lfundıır, H men lırnl<'n d~ğişmi. 
yen bu hesabın haricinde üç beş 

(Devaııu 3 uncü Sahifede) 

1 

ıı: 

Vapur seferlerind 
yapllacak tahditle 

ii2ere sekiz yüz eı.ıı·· bin ton m 
den köınürii sarfolunınu ·!ur. Ya 
ıpılacak tasarruflarla bu m\1."l, 

rın &>ltı yüz 'bin wııa inıd':ri' b' 
lcceği ve bu SUl'<'tlc yılıda 1n<ı ) 
iln tan tasa.rruf txımin oJunaib · 
~eel"ğı tahmin clıunmaktc adıI' . 

(Devanu 3 üncü Sahifede) 

KIZ ve ERKE 
Talebelere gec 
sinema yasak 
K sket g y lien Ta 
!ebelere muva ka 
tar t cezası ver1lece 

1 Enelki giin Em!nöııü Hal:.. 
'inde toplanan li>e H ortam" 
tep müdiirl<ri taleh !erin disipJ; 
i<lcri etrafında güriişmü~ler ' 
n;ühim kararlar \"Crmişhrdir: Kı 
ve ektk oriame!ı. p, lise tak 
Jerinin gece1cri ti~·atro \:e sillllı 

]ara g~tmclcri sıl1h.i bukn1ıd!ln \: 

ders çalı~ııııya olan tesirlcı·i dol. 
yısile zararlı görüldügünt!eıı b 
nun yas:ık cdilnı"i kararla~hrı 

(Dc\'amı 3 ımcü Salıl!edc 

Milli Korunm a 
Kanunu Tadili 1 

Bu sabah Başvekaletten tel
graf la Vilayete tebliğ edildi 
Kanundaki son, mOlllm tadllAtın tamams 
ba akşam Radyo De halka blldlrllecea 
Bu sabah Ankaradan Viliyete 

gönderi len bir tdgrafla • Ulli Ko. 
runma Kanunundaki >On v-e mü. 
hinı tadilatın bu akşani saat 23 de 

GÜNÜN 

iÇİNDEN 

Malmela, SIJam 
Slngapar , Bolanlia 
Nizamettin Nazif 

japon.lar Mulmeln'ı ..captetWer~ 
Siyam'ın h&rbc gui~den pek az 
sonra elde edilen bu netice, Burma 
topı akl•nııoda da harbin japonlar 

ldün.e sür'~Ue iıik1~af edece&::.ni 
tahmıne müsaittir. Yarm diğer bit 
k:ısabanın zıaptı haber alındığı z::ı. ... 
mar. hayret edilmlyoceğl gibi o
bürgür.. yahut bbwc bofla Ranıun'• 
un sukutu da hayrete duşünr."'.şe
ccıktir. Zira; j<llJOllY.l H~ harbi ka
bul ettiği anda ~u rr:.mt&ıkc.da h:ı. 
urltksız bulunan Iınglltere, §im.dd, 

ne derece ;,y ı ttcb,.. edllmemlş o
lt!!'Sa olsun bir Si:>--nın ordusuna. 
kartı da göğüs gerıniye zorI.an:rr.1ş 

bulunmaktad!!". 

İngHterenln bu mıniokada en zi
yade f:he.Tantiyet ver:njs oldu .. Uı 
yer Slog~pur'du, Yıllardanberi 

milyonlar ve milyonlar sarlcdı.ı(! .. 
r~k tahkimine çalı•ılmt5 olan bu 
meı ;n bi:c >kldot'i iM l POil hü-

radyo ile dikte ettirilerek hal 
bildirilee<ği tebliğ oluruııu~I 

Tadilat bu sabah uzun telgra 
Vilayete de tebliğ olunmu,hır. 

coo~t:na da) ao ynrağını 

.Iın0 ilıtk!ır itirar ederlerken 
Dl:ınıa'da mu1,.1zcler! ıntıı.ar 
re ez . 

B:n enalcyh LTz k ~arkta 
dL. rr.azd, n oncc d ha b r h 
bu acağ .. a kuvvet 1 blor 
ı., b:lu abı !\'. 

ln · Jtcrl'llin butun den::z k 
\et7t:- nj, AU;ınUge \e hemt'n 
tün k .. ra ku"·vt..~1cırhı.i Bı-itanya 
d:ts.ma ayırınış olması, bu vaz 
ü;ı, hiç şupheıd'.z '"" sebeb <li.r. 
kat mu1rtef~ler!n jaµonya k 
sı.nCt.ki zaatlanı:ı tamaıniyle 
g~ıereye yükleme:. biıyük h 
lık olur. 

Ho1&ndablara ne dt-meli?, 
Dunya.nuı en Zt'!lr..:...-ı mUste 

kelcrırıi lst19mar ede ede, An 
nııı \'t di.rnyarun •va~au rcfu.ı 
vıyetıi cm yük.;ck ıreml<lketi> 
n1 a~ı:ş olan HoJanclanın, bu 

Holaı>cla Hlndis!annıda kl.l'i< 
orrr.an bekçisi ~ıe bır Ik~ yüz 
dtr:n.:Jdan başka kuvvet bulun 
ma!U!ların~ r.eyc harele1.n.cli?. 

Bunda, !azla l{;lr .tarsı 
daha doğru olur. llo!:ınd3, t 

raf rtHll>icn1:ckecllortn d!G .. ı 
ğınıu bu hnl! ile ı ba" eh:utt 
pon) a karsısı .dnki ac2i ile lJ 
da, ne ·;a,.sa a~ak, h!ç b 
,ıerrr.cır.Ck surctne kuımuış o 
bez!rg[.ınlı:,k :o.cor•JnlJll C(>!"r 

çe!ı:.ne-kte~ir. 
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HALK FiLOZOFU 

ZEVAHiF 

Rayllfta, en nıüs<ekTch tip 
·Aleme vLrir tdkını, kendi yu.. 
tar saUwnı.. ata.lar sözünün ta. 
lif çcrçe""'5İne giren kimsedir. 
Si-ze yalanın (ena okluğunu an. 
latır, kcndL<i, duksan yalana 
bir bı~ak çeker. 
Dürfu.tlüğün fı>ulet olduğu. 

ruı dair konfeı-atKlar vt'rir, bü. 
tün bayırtı dalawrıeü hadise. 

!erle dolııdur. Size tasarrııltan 
b•lı<cder. kenoi' i. dünyanın 

mi'-"İf adamııd.ıı. Ahlitk krsini 
on un ağzından nııLi c gör. 
mezsiınn. O. alılfunlık dün. 
ya.dan kalk.sa, yaıotır. 

Ne:ıakr~ ondadır, insanlık 

ondadır, acımak ondad r, baş.. 

kaLırıruı yardun ondadır, hüs. 
nüni.vt>t oudadır, ammuyct 
ondadır. 

ALLAH 

ŞAŞIRT!UASIN 

Bir zat, bu seneki soğuk ve kış. 
tau ,Silyet ederek: 

- İnsanı şaşırtıyor, doğrusu.. 
Allah kimseyi şaşll'tmasın .. dediM 

Bir başka zat şu ceva.bı verdi: 
- Fakat, kan yağdırıın Allah 

olduğuna göre, insanlan da Al. 
lalı ,aşırtıyor, demektir. 

İCAT FiKRİ 

İLERLİYOR 

Bizde mucit mi isterııi.niz? Coo 
Ahmet &yle biırlikte icat fikri. 
n in tarihe karıştığını za.nııetme. 

)'iniz. 

Gıttefıtlerln haber verdiğin1ı 

c öre. bazı ileri fikirliler, yerli on. 

dülasyoa makine& icat etıni.şlerM 

İ~e görüyorsunuz ki, kadın gü. 

ıııt lliği sanayiliı.de de çok ileıi gi. 
ıliy<>nzz. 

ASIL KİM 

ISLAHA ML'JITAÇ?. 

Karar verilmiş, ıslah edihnrym 
mcnba sularımn satışı - n'o)Q. 
nacalı.ıııış.. hangi me nba sulan ıs. 

l alı edilmiştir, hangil<ri ıslah uliL 

meıni> lir, bilmiy<>nr.ı:. 

Biz, Allaht.an dileriz, m~nha su. 
lan de.ğil, bazı menba sııculan ıs. 
lah edilsin .. :ıslah ı hate muhtaç 
onlardır, 

Y ÜKSEK YERLERDE 

BULUNAN ŞEHİRLER 

1508 murıe irtifada bulıman p.. 
hir ve kasabalarda, -urlara, 
aynca yabcllk bedeli wrileceL 

• Manbultul 1500 rilumlı olımadıP,. 
... birçol<Wı. fimıll De kadar ' 
e<ıf fliiyorlMdıır. Aksi cibi, ekser 

&.taıılıılıllıdanıa, kead.üeri deill, 
.lıunıalan yubndadır. 

AHJIETRAUF 

REŞAT FEYZi 

Sanırsın.ııı .ki, o, dımel bir 

ltdemoğlu nümunesidir, 

Halbulıi, ııı lıifudlr, bilse. 
nh. 

Bu gibi tipler bulaınk l'udan 
hoşlanırlar. Tıpla, a.,..ğı taba. 

kadan haynncıkla r gibi.. rer. 
dıe süriincn zewhif gil>i.. 

Bu ha.yvanlarda nasıl birÇ<ı '< 
ıımvlar teşekkül etıneımiş ise, 
bu insan!drın kafasında da, 
birçok içtimai kıymt tkT yer 
otı:ınemiştir. 

Bu gibiler, aşağ.ıılı; adamlar. 
dır. Bunlar, tıpkı, kalp para SÜ. 

ren kalpazanlar gibi, s:>bte fa. 
zilet silıeder. 

Onlan etrafınızda dik.katJo 
arayınız, teşhis edin.is w ı.ualL. 

laşına. 

B.Çekmece 
HAFRİYATI 

Müzeler U. Müdürlü· 
ğü tekrar arkeolojik 

kazılara başlıyor 
MüzeJ..er Umum Müdürlüğü ta

raiından Büıyük.çekımece civarm. 
'da yaphış olan arl<ıeolojilk hat. 
qyatta.n çok .ıirritver*:i nıetJ:e

ler eıTde okı.ıımlJ:i(ur. Burada bü.. 
yülk ta.rihl krymelıleıt. olan asan 
<.l.ü lbuhııı.aıeıığı ~le tıih
min okııııın.ıılktarur. Bu münase
betle İ:llkıbaharda tElk:rar haıfiriıy~ 
ta başlanılrnll61. ka.rariaşlın\ınış. 
br. Bu maksaıtla icap edıen tıtı
slısat temi.nı olunmuştur. 

Üniversitelilerin Buna 
seyah ati 

Hııkuk Fakül l'CSi Talebe Cemi. 
ye'll.' gezi kaınbinıesL tarafından 

sömster tatilli~ Bu raaıya kadar 
bir gc-zl yapılması lka,ra:rlaıştı.rıL 

m-.ş ve kıı--fiyEt Buna Valnğine 
)ıa.zı!m tır. G~ kafile Bur -
sada \ki gün kalaea&:, şefırln ge.. 
zilecek tMiht yerl!erint dokışa.. 
c:ıik 1 a.niır. 

Verem Mücadele Cemiyetinin 
balosu 

Verem Mücadelle Cemyiet!nin 
her seııe yapıılmakta olan ımutad 
balıasu bıu yıl martın 21 inde ve. 
rilecek ve .1ıeılıımıl haıs•ııtı fakf;r • 
veramlller!n t-edavilerioo ~rito.
hınacaktır. 

Geniş ınlcıyasta, her nevi lsühl!k 
madcleeinden ta.arrut içiu Auıtarada 
bir komisyon faaiiyetoe geçti. Bu ara.
da elektriık cerey~nmdan da tıuaı:rut 
edilmek icap ed'7ar. Blr rtva7e'.e gö
re, 1ram\·ay ara.ba!.ar.ınm se.,.rü6e!Cl'l 
bııhdit olunacak, ;ıiln!io muı;yyen aa
aUerlnde se,.riııldor yapı!acakta. 

Bdd de bu tahdldııt:n bir ıa,..ı
dolt.-cakt>r. Buiün, sabah ve ak
tamlan maba.Iar az ıe~or. Gi.iııüıl 
..-ıı olü. ııaatlannde, arabalar ı.
l«ııd<t.., mt!llodlllnıe, yeni bir ıe!er 
tarifes,,.ıe, ltJZumlu aaatl ordıo d.tha 
f&zla araba tat.dk etmek müoıi<ün <>
lur. 

BURHAN CEVAT 

f Edebi Roman: 24 

lSeni Unutmadım 
REŞAT FEYZi 

Be-yelend1, herl<..,, köı>e!lnl eündüıt • ı 
!eri b>ğlar, eeceleri ıalıv.erA'- Bız, 
al< ini Y3PIO'<>ruz. Et~ Ll, köpeği ıte
celtti sal .... e .. 1 bwhçenu:ı semtiıDıe 
kmıse uğr.ıya.rr.a.z, 

' . Jab. n ıu~e b.:ı•lamıştı: 
- \al h! l< ~· bu taral'""ra yana-

,a...,.,az. K ne haddh:ııt'! .• 
Nuri Yılmaz acele edeıı bir ba11e 

ııordu: 

- Pekı, ne 7apa4ın,, ı!lyorsı:ın., şa
ban'? .• 

- Vallahi, yine siz blıınsiolı ... Ben 
•r vcrlyaruın .•. 

Btraz durduktan saora: 
- Uotr"51Jllu istet mulniz?. GU<:!l

me cld yor. Biz.im bahçe gezme, do
la;ırr.. yer, nu• .. Va.ilahi seret1<De do-
1."\l!luyor. Çok şiıkür Cenabı Hakka, 
bunca zamarıdıır namu:rum~a yasa
mış.z B!ılın b•h•ede boy:C ·lor ol
maz: .• 

Sat elıyle bsyıitl.ar.,ı tu\l.u . 
- A!!<>h sizi inaodorsın. blrısı, bir 

ak.1am e,ne ı::eçecaıc olsa, eger. bir 
aopa ççkmeden bLrailtı.r-;ı.am, i.runlan 
burun .. 

Nuri Ytlmaz, ay3fa kalktı: 
- Şaban böyle ıtıy1uyo:su:n. amma, 

belk1 fıına b"< ma;os&tları ycıkıtur. 
l!~ündı.ıır kı, oahçeye g..rty01.·lar, 
do!aş:,yc.rla r, denizi, m•htabt •eyK'd11> 
cldsyı>rl.ardır. İhtlmal. bunlar, koır.ı;u-
1arını .. da ol..bilır. Hem, &<il, bU<.!a
rın bahçede oturup sa.a tler<:e ka:o.ııt

lanbl nereden bıllyoreunf., 

- Gördüm?. 
- B:r ~y ded:ia ınif. 
- Htı.yı.r. _. 

Nurı Y<~"DS! bir kahkaha daha alt~ 
- H&nl görürson s0yle yapaca<r.tıı:ı, 
~e yapacaık:lJn?. 

Şaban, b ıını iki !&.,.fa ııaUıulı: 

- Ben cie s~ beye!endi.. Ne 
yapay ı•. Hep le bıldi.kler rastlıyoc, 

a.- ~nı. &~ua. .sene ocaaı 6 en o 

İkdam Gazetesi sermuretti.bi Ömer 
ustara n olwn haberini. ı gun sonra 
dUYdum. Gazetolerde kuçwc. bır baOer 
oı.arak 1.nt~ a r eden ve unutu1up a:iderı. 

bu hacı:se. benı. uzun uzlet a~lili..ı.ur
du. Çiitku, ömer w:a ıoıe ""'oo ;ni· 
la.r, n:.untitli! ga.ı.eıaıerde beraber ça
lışıruş bJ.ı adamı..'11. Onun, bende bır 
eaıt haô.ıraları vardır. 

Aila~ ganı Cıuti t'&!ımel etsin. 
Gazt-~Lerle, ma.\.baa rla alflk.aaı o

larılar bllıı-.ur ki, Sermürettip ~ 
Efendi, me,.;Oi:.nde ha~. ·a.t...n bir Üli

taddı . Seı:ım11rettıpııgı., bUIU<ı tarli1&rl• 

ru kenıd.:ı.l.nde cemetm~ olan Ömer 
Sayra, ktı.c;ucllk ya~ta n!UretUpb.aneye 
çYak lk4a gınn4 ve s~uretlııpJğe 

kadar ;yiıkseiıı~tL 
Ben, Oıner USWinm şa.nsmd.a, titiz; ve 

ciddi ı; adaır.l~ı \' a.;ı.Clarını görti!
rWn. Onoo, iŞ hwo~tmda asla müsa
ma-h.a.sı y oktur. En yakw arkadaşla.ri.. 
le, iş b~ında ciddı ve m\iıiametıas&
d>r . y onındaki ~ıleri ı,yi çalııı~ırnı.a
sını bllır-, kal.ıteye elıemmıyeıt venı-, 

temkz ili iııler blr tr.t .. ,.-cktaı;tl, 

Bugı..ın BabıAlıde, (;,aıete ve matbaa. 
de<Liğ"'1lz müe.'8esonın her salwiııoda 
oklutl;. gtbı, m ilrett pak saha5wıda da 
yenı ve kuvvcLll eleman:ar ye~m.l
yor. Cü..rı:kü, nıaaics f, n:eslcgı.o, hiç 
bir is~kbal \•adet,,r .e<lığı, yıllardan 

sonra nİhiıyeL an.iaşün114tır. 
Ön1er usta ile bera.oor çalışmak iıı;lıl. 

mllli.a.k.a, onun gıbı ıı:tte tı:tiz ve cW.t 
olın:ık gerektir. Bai!ka turl(I, ontıın 7a
ıuada çalışılamaz. 

Onw; Sermureltip bukınduıtu m<ıO
teıi! c•ı.etolerde, ben, abdiSciz de Ya· 
zı işler! Müdiirl~\1 vaztt .. ını 7apar
dıın. Ömer usla, işt.en anlaıru:yan, ~ 
rettlp de&il, hatı.i ı;;ten ıınları1Ji7an, 
Yazı h !eri Müdurü ile bile berabel' 
çabfam.az, çok kızarsa, istifa eder, 
mü......,ed«ı çekilir, giderdl. 

O, Mr}e)"i mW<emmeı, tamam ve 
bo~ !sterdi, zevk salubı a.damdt. Öıne-
1"~ ıazete patronuna dayanıp, ~ 
anlanuyan filan ve !ilflnca Yazı i,ıe.ı 
}.lüdürü ile beraber çahşamııyacağ.u 
ailyledlğinl hatırlanın. Ömerio tearl. 
le, vazlf"'I değl:;tir' •-eter az 
delildir 

Babı:1Ude biT an'ane vardı. Bir kJ.,. 

dem, bir lbtısas varjı. Dört ıiln det. 
tar tutan adam İdare Mıiılüırü, bet 
gi.ln serlevha k"'7an adam sek:ret« o
Jamaııdı. 

öm~. işte bu denle 7otlştirdllf ;ıı.. 
ııandr. 

Ömer usta 7ııll.ırdıc evinde hasla 
7ırtıyocdu. Cl#erlerlnde, Harbi Umu
~en kalma bir illet var<M. Burada, 
Ömer ustaya 6lum!lrıe yakın bir za. 
mana kadar her ay maddi yardım.da 

bulunan Etem İzzet Ben~ ve Ö
m<:rlu bir iiq defa h .. talıarıeye 7at
ma<ıına deUlot edon Sellml izut Se
des"e Ömerin e>ki bir jjj arl<adaıı ,... 
!&tiyle, teşeld<Gr e1ımeyl 00..Ç blJJro.. 
rum. 

R. SARIT 

Emlak ve Eytam Bankası 
Buraada b ir ıube açıyor 

:&nlak ve Eytam Bankası Bur. 
sada bir ştke aA;'mağa lkaraır ver. 
miştilr. Bu husu!stalki haızırlııkllat" 

kıısa bı,r zarnanıda iU<ımal edilece
ğinden bu şUbenin şu:batın 15 in.. 
don J~iliaren lfaal;ıy.;te geQCCeğ. 
ıümlt ed-L:rnekted'ia'. Buraıa şım.. 
diye t;ııda,r ajanlıkıla id3lre ooU
me!d.e i.c!L Banka Bursarun iıınu 
.iışn.er'nıde önemli hiııımellle-rcle buı. 
lunacalktrr. 

Halka mahna deralerde 
muvallak olanlara para 

mükalatı verilecek 
Aıılcora, 5 (Telefonla) - Dl~ Tarllı 

v-e Ootrafya Fakuıte.ı Dakanlığt tara
!mdan •Sem...ı KiJrsüler ~· ı.
ml t.ltında <Hukuk Tarih.i>, <İkıl!Ab, 

<H1'<ulu ve •Fiqonomt> ilimleri lçlıı 
halka .mahlas b 1r sed ~ ıııroerımı 
'81-tip olunmuştur. Bu denjlıorjo 11ç1ıe 

ikisine devam ede..ok m uvaffak oı.aıı.. 
1.a'l"a bir c.Settifika> ve •"'1C& para 
mtltif&tı da VBrilınesl l<aı=~ 
ır..,tır . 

hlıtan vardı hani ... Kııd: iye Uanom. .. 
Onu, asfaltın ilStündeki mavı köıkle 
ot..an.n dişçi ile gördlJm .. Nwiye Ha
nım her aman bura.ya celip giıd.ıyoc, 

ne <i:(yeyim?. 
Nevinle Nın1 Yılmaz, mlnah matıa-

iı bakıştılar. Nur! hayret.le sordıı: 
- E •.. Sonra" •• 
Şaban devam ettt: 
- EiT ba~ e.kşam, ~u it.anı sporc1> 

delik.anlı var .• Ke nal. .. Onu. İzzet Se-
7:n Jr.n.ı ile gl)r(!Qm .•• 

Nuri Y•lmaz, elle"! panı!alonunun 
cep~erind.e. Ş.ıbanın karşJ.E:1ıDda ayakt& 
duruyornu. Şaıb n anl'.ıthkta: 

- .E ••• Sonra .. Diye. mar · a sont-
7onlu. 

Şaıboo anlattı, anlattı. Galiba, yo
rulmustu. 

Nun Yılmaz sordu: 
- Peki başka 1t.lmaeyi gonnedin 

mi? .. 
Ş ıban d:ü:;üoceye daldı. GOı ucuyla 

NCViı•• baktı. Nevin d!Akll k:eoil~. 
Aşnt znma<ıda ev>n kfilryası olan Şa

ban, y&v&f bir es1.,, 

- Ya.it e!etı>dlın. ba:;lunnı g.;~me

dim, dedi ' 
Bu e.sna.Jıa, İc'il, nıasil,7t hazıırl:am.!Ş

tı. Gınp çıka~ ı. o da kul.ok kab:u-
t')'ordu. Ca..ır. 1 Jt;ıptd.an ıçertk...i. sal n:ı 

' 
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ne dirsek çürütmüş. Boşuna mı? Ziraat Vekaleti bun
ların kilosunu on üç 
kuruştan köylüden 

Dava h<>rhıııde mlıhim olacakb. An- ı 
cak kXl.ianıın. sonlarına ~ldlDh 

İ,yi s<·z so,-ı,.en, tallı.kaUI, '"''"'ıilı tonu ı 
müsaıt b-c evuka.ı.tı.. MWıkeıneye ben 
c>roiğlın zaman. ıu söZ:ecle iddiasını 
bitirdi• 

- Maznun müek:ldli.mi tehdit et.. 
ınfılir, Elıııde balta7la müe!ckillmln 
kaTŞ-• dikilip <Eğer sen bu evden 
ı;lkmo..,.n, üst !ac>fU>J. aw,Un! SlındL 
çıkacak mJSlll, çtkmıyacak ansın?.• 
diye wzırr..uış, blttlu SOylerken de. elin
Qekj balta.yı, tehdit makamında aalla
mçl>r. KaTŞı taraf vekilı, bi.raz e vvel, 
bai.itanın sAahta.n adde<illern.i:yeceğini., 

bir '""t olduğunu, beı1ces.ln elınde bal.. 
tan111 buiunabilroeg~~ eliıcde bal1a. 
rumanm hlç bic şey ;tade edemiyeee
iıllti müclafaa sadedi.ode s~iedi. Rica 
odarim; baltayla cmayot Jşlenemez 

mi?. Ba>tay la lşJ<nııuı cınayetleric a
doedl az mldır? . Ben bir vait'a hatli"lı.
yorum 16, burada zikraı.meden g090-
UU)erelim. 

Şit<ıı, Sıileymaa adında biri, seldr& 
on sene eı.·vc~ Şilede, yol1JI1u bek:liye
~ babo.!ıın : balt.,ri.a ö!Qurmüştü. Bıı 
Su.leymr.n. o ıaman Ağuc02& Mahk:e
~iode m\Jhakemeısi y:ıpıla.rak idama 
mahküın ve BcyaLtt m~..ydıımmda. ldaın 

edildi. Yme haW-J.ıyoruın lı!I, ı:alıba 
Çala lcadr. bir çoban, ba !layla iJııi kişi

'1 öıdilmıüştü. Sonra, avukat arkadaı
ııım bir hikmet, b>< cevher sarte'lıtıler: 
<Balta silithtacı A.yllsayı.lı. bı.çak. ve 
tabanca gil>! anun da ~ .. -
dllir, tııb;.ı>ea ıı11>ı, balta da vesilta7la, 
rulı.'8tı7eyle ta.ırun1ı.. buıYuırdıriac. 
Bu sözle.r, mucalatadan baŞı:a bir 1ey 
doğildlr ve bu<ıa ben cevap vemıiye
oegım; yalnJZ, yükselt Tettı(yl:r. Malıke

mesı ikın<:I ceza cıalresimn 4 Temm111: 
933 tarih ve 4052 numaralı karar1111 o
kUm'1i<la Jlc'1t& .,deceğım: tNacatın ot
IMltan addedJJmı~ği ıulısa1ım. ıa
pmıaıt husllSUDda kaba; ta.;a vvur o. 
it>P 7araJamak ve tehdi! üzere kulla· 
mldığı lı:ıt<dirde •ilahtan maduttur.• 
Başka •öz tiÖ~lamiye lüzum ıörınQyo
rum. ~ Ub;ek mahkemenizin Adil ka
racıru bekliyorum. 

HMdm, muha.it<menln karaT lçia 

Enkaz ıatıcıları d a ihtikara 
bll§lamıılar 1 

Şeıhıitni'Zi.n ıbaızı semtierinıdıclki 
oeı:ikazc1l~r· ın ibt~ yaıptık. 

lan Belediyeye v e Flat Mura1<a
be K~ı:ı.una şikıtryet olun.. 
muıttur. 

Bunlar ıyaız a:ytaa-.ı.ttianı bir ik. 

ti:rdk !eri es'ki tahta, dıre!lı: ve bağ

dadile.t'le lkalıııs ıkmntfüıırUlL ildi. 
mı 5,75 lkuruşa ikarlırr sa1ımağeı 

lwyulmu!şlard.,.. 

Muraıkıılbe 'Kaınisyoilltl ve ~ 

ledfye icap eden tahldkata geıç-

mi'şlerdi:r. 

(HALK SUTUNU ) 
Bir genç kız ve ik i kadın 

Yeni yazıyı bUlr, i>kmekılebJ.ıı 5 b>-

ba>!k• g\iıne b>raıu:dııımı bildirdi. Her 
iti tar~f ""' vekler; mahkemeden çılt-
1ılaır. Sir iki avUı:tat ge:np bu sözler! 
&Ü)'~ avıJkatın eimi sıklllar ve teb
rik ettiler. Bu aralık, avli:<atı.n ~ 
ak.kıli, YBD'i davacı, 

- Rravo v~il bey, dedi; eki.den 
pek beğendlm. İstedığbıdon parlail<, 
diiı;ılrxrti&üımdaı lıL\ oldu. Garp m.,... 
hur.arut<lan bı.ri. cbaoa bir adamm bir 
stiziunit voriın., oo.u tpe göliireykn!• de .. 
JTJ.JŞ. Slı a~c..tıar da byle ... ~ ada• 
qtJn b:r sözay.e, bir ha:-ekeliyle

1 
hanl 

nel'Cleyse U>e götürecek. g,ıhı iddia, yine 
bor hacrkeliyi~, biır sözıl,yle de lpt.eıı. 

&lacak lıbi m<ldafaa :raı>ııY<>rsuaıuz ..• 
Bu işin, bu mesl~n ıırr-1 da bw-ada, 
değil mi?. 

Baf]ı:a birioi söze kanı;tı: 
- E-.ı amma, iter av1*ııla göre 

<!<>itil bu lş .. Bak, bey, ır.aşaallah t111t 

eilzcl liıııar bl>lup soyledL Öyle avu
katler var ki, md..t4<...m:ıed.e oturup dıQr. 
şüniir dtişiinür.. B>r lıı.t söylemed<n 
çlk:ar. 

Avukat ayrıJdı.. İleride başka lıtr 
maJıkc..'1'11Cllin kapısına doğru yüırüyoc4 

du.. OrDda topiamnış btr kaç lrişi ara· 

1 
sbda hitHi b~hıs devam ~diyordu: 

- Ne avukalınlş ınaşa&Ila.lı!. .. Ateş 
cıtıL. Cevaplar hemen Lasıl 7ap~tıırı,.1 
yor! . 

- !Sereden bulup ;)"e'tir.lriyor bu 
tadar u.tı kuzum?. 

- E... Okumuş adımı!... O kadar """° dirsek çürut.müş . . . Boeuoa mır. 
- Kanunları, nizamları yutmuıı b.ir 

kere ..• 
- Kııi< bir kere maşaallah!. .• Na

ZIC' deimesJnl. 
- Ben bi.r daha ge14irnde a~ 

olacağım zaten ..• iki söz ... Dört sat.ır 
,_, . . İOOlr cebine papelleri .•• Ooohl 
Rahat iş ..• 

- O .iki sözü bulup bir uaya ge.. 
tirinciye kadar, sm, yUz fıtlll okrndt 
y~lıı .•. KoJay mı zannettin o ka
dar. Daha burada set deı·kcııı sepet di
;rcmıun. O sözleri ııöyll"""6k adamm 
&lwnd.., öperim ben... Hey babam 
hey! LA! ta o kadar ucuzladı mı? ... 
.............. ................ ............ 

Üniversitelilerin «tebeke 
kartları» yokla ma ediliyor 

Ünive:rS:t-e talebelerine tekmil 

alacak 
Yunanliıs'tıaına yapılan. cr.a.rd'ım 

myeanında yaban dkırnııız,u eh de 
\g'i:inrlkriikn<'6İ için 1ı00bixller ab. 
nacağı öğrenihnışt'i;r. Diğer taraf. 
tan Ziraat Vıe-k.al-eti teŞkilllltı bu 
m\JZlr hayva.nların it1Mı için ge. 
niş milkıyasta hare'ketc geçm< ştiır. 
Bunıun için yaıban doınuızıu bulu.. 
nan ~tlıerlddkı h-er !ııöye ~ 
ımoız itlaft için ınua.'yyen -ra1cam
nan mamaHerd~i her iköye do
mıuızu taım=ıdıyanlaroan ceza &

lın:ımyaıcald.ır. Ôldüırül-en dbmuız. 
!arın d~in'n lkiloou 13 ,..mışaı 

ikıöyl'ıüdcn alınacaık ve bıunlaııdan 
bi·r kısım Yu.nanistana gıörıderiı. 

~ eıc.ek t iır. 

Zengin aileler tarafından 
himaye o lu n an fa kir 

v eremliler 
Verem Miicadele Cem;yeıtinin 

son bir kaç yıl zariıı:ıdıa şalıriınilz
dıe yap~ığı 1:1 r teşelbbıüs ~ neti.. 
C€ller ve,mıiqtr'• Bıı teşcllıbül>'lle< 
batıl z-engi n ailelerhrı him~ıı.e 
v erilen fsikir vet':ımıliileı#ııı mlc. 
tan güııden güne aıflıınalkıtadr. 

İstarl001da bu gibi yül<ı;ek aile
ler tarafından iaşe ve tedaıvi e. 
dilen wreınllilen·n miktım 250 yi 
tecaıvfrz etıınelkıtedir. 

HABERLER 

ViLAYET ve BELEDIYEı 
+ Bı..ledl'ye, memw-Lırına yapıılan 

f<Mca'liide ahval zaml.an dolayl5!ırle 
Be:.Odiyeye gelir tomini için bazı ıe

simlerj arttıracaktır. 
+ Muhall<ıblcilerin Soltıkları ıe. 

keı•ll. sütlü mamutftta tabak baıll!Jl 
yüz para um olunması m\IVa!* ı~ 

1'illnı üş tilr. 

.tııaltil vaısııtalarındı. mutebeır on
mak iızere v eriJ.en •şeılııe'ke kart.. 
lan• nın yenitlerı ıınühıürlenCTeftı: 
yok'lamala.rtnı> başlanıl~mııtır . Buı 
seıfeıiki yrjklaımalarda her tll'lıabe.. 

MAARiF ve UNIVERSITE!_ 

den yiııml beş kumş alıııanırktıa
dır. Bu ıpırralar •Taılebe OEtni~"eıt.. 
ıl-e rı. nıe b ir varidat te;;kil 'Codtıce'k. 
Ur. 

Tramvay çarpan 
kadın öldü! 

Fal!hte Fevzi Paşa caddEBJ.ııdo 53 
~umar:..c.!a olW'an Naime Beyot1urE.a 
IsUklAl caddesinden geçerken vatman 
Alinin ld:ııroslnd<*:! 12 numara ıı Ha.r
IM;ye-Fa llh tramva71run altırıda !<al°"' ve kaldı.rıldıtı Beyoğlu 1-Iastaha. 
ooo~ oimüştUr. 

+ ÜniversJte Rektörü Arııkacaya 
gttmlş'tir. Hükfunet meıkmtruk1 Edo
~e.t F altülteoinln b ir başka b inaya 
oakli ve yoksul. Univenite ıaJebesiniııDı 
terfllı.i J.lıı ı$>$Cakhr. 

TiCARET v• ,')ANAYlı --+ Y &ğ ~e peynir fötlerinl )'il<sdlıt
mck için· toptancılarm bunları buz.ha
ne\erde muhafaza ettikleri anAaşılm.11-o 

tır. Yapılan aramalarda ild depoda 
20 bin t0<1~e yai ve beyaz peynir 
bl>lı.mmuştur. Bun.Uı.r pı;·asaya çıkau

lacaktır 

+ Dünya vırzi:yctl do1uyı:>lle bu se.. 
"" ipek memlekeı.lerlnde az istlhs:ıl 
.All.c•ğı tahmı,, edilmlştir. Bunun içln 
memleketimlırde geniı ırlkyasta istih
sal Jçln tectt>!Tler alırun4<ır, İl.alyaden 
ıoo bln 4<.lllu böcek tolıwnu ıeıı..ı edl
lecektlr. 

it arıyorlar 1 

cl suu.f tahsili bulunan 19 1aoma b!r i=============================I kn; kanaalkar bir uoretı.. kapıcıiılc, 

odaoılılk, ev ı.Ierı ve emsali bir mlls
talıdemlik aramaktadrr. 

Bu genç bayanla blrhıcte iş la.. 
ı,v.., U ve 45 yaşlarında bulu

nan iki fakir kadın da ayn! h~ 

lerde çalışmak tlzere it a.nıına ı.tadr. 
l&r. Talip olanların l!"eriköyUnde Ba
tı caıid•sbıde 57 numarada Ba)'U 
Havvaya 7um.alan rica olunur. 

AÇIK KONUŞMA: 

Gü. Rü. ııeımzile 1ş araırna: iH:anı 

~ıııdoeren ~ lkııdıo 
veya eıiksk mi olduğunu d a tas. 
rih etmesi merculur. 

- Yemek banr e!ondim, dedi .•• 
Nuri Yılmaz Şabana döndü: 

- Fek Ala .. Şab<ın, aed~ boodı.n 

sonra, bahç<rJn dış demir kepısını ak
şam ı>ldu mu kaµarsın ... KimBe ci.rlp 
çlkmosın .. Ben ıeç gelirsem zil<ı ba

sar, •enı llYaııdırırım ... Haydi güle 
güle .•• 

Yemege oturdulA.r, Nevin: 
- Eı~ak şu ınuna ebe iz adams, 

cıa:ı;, soylclor. dumrswı_ Baksana n~ 
lcr sOy!i:.ıyo-r •.• Daı.lt.avuk herif.. Sa.na 

yar ... 'lJTJ.3k, beş an para fazla koparma.k 

!(in g tiz orlığı.ıı.ı göstıırecek .. 
Nw1 Yılın:ı< Mayı>nezıi kefah atıt

tırn<en, homurd:nır g\bl sö7lcdi: 
- P ·; karıcığıın, peki... H· t:itn 

va.r .. • 
Gözler.yle ml>9anm üzer~:ıdc bir 

li"Yler arı,yaraık: 

- ' .~. haı>l bızım Bou:aadadan 

&elen ,. ~' .. 

- A . Koymamışlar mı masa7alf. 

Bu Stn:i.da, elinde şaı.·a.p s.lirah.isi ic--. 
!(il lı;erl gırdi: 

- Al buyurım g, tim .• 

'1ur1 YıJn~z. Nevır:.e i'ndı.i 

(Devamı Var) 

EDEBI ROMAN No. 64 

Çıldıran Kadın 
.ristihıal e\me.;i, Jıakiıkatte oros .. 
puluktan ll:ıeşka hiıçbir şey ohnı.. 
yan iğrenç ve iki yürz.lü hayata 
nasıl griıdiği, N-ecdetlJe doorulWııta 

tutuıtuşu, paşanın ~ntıhan, kısa 
lbır zamanda bir yıldıran sür'a • 
1'i1e başmc!an ronuna kadar vaı • 

şamğı fuhuş hayatının b ütün sat. 
!halıan ba!]lanba.şa ya1ııız bir &ıı.. 
!kutu mlar ede<ı hayati bir s inema 
filan~ seyreder gibi g&z.le ı:Iİnin ö. 
nünden bir anda aktı geçti. Bu 
dakııkalannda, nakadar samiımi, 

neokıaıdar gayrıiı beşeri; nelkadar 
o~un ve t~l'iibeler\rrin kcıma • 
hne e=iış olgun bir i'IllSan gibi(y. 
di. Fakat, hayatınıaı en son saf. 
hası gözl-er.nden sı.yrl'lııp geç-er • 
ken c<mlı bir cen22<.'Cieıı faıi<&ıız. 

dı . Ka.lbi durgun, dıni yorgun, 
kanı uyu.şu/'.< bir halde hem o 
~nc!Gr gözler:n.de büyüvor, hem 
d<' ht'IZ<!Yan hd:nde, , ı .lkıi aım .. 
cıınun iç:aıd-e mıTıl<lamyordu: 

•- - Necdet, bu ruırnUllSU'IZ!u.ı{u 
yanına bırnıkm•yacağım. Eğ('r hen 
in "komıımı alamazsaıın Allaha 
itıiımadıım var .. Bugün ne çcık • 
yorsam hep senin ,,-:zıii'lıden çe. 
1öyorum. S-en o.!maı;avrlın paışa. 
intihar etmiyecek, o vatklilt mana
sını k.a11Tr•yamaıclığım ve faıkat 

hugün tam keııdaı'. olduğıum .~i 
corospuı olmıyecaık 1 ıım. Yme sen 
olmas~·dm ş bnıd i N~U ile be. 
ralıer tallhi.ınize küsüıp ömrümü .. 
Ziln sonunu bcı!rl;veccl<, haıyatı ~ 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

= • süWyiiıp gidecektik. Soo bu 
ılimldi de altü:st ettin. IB ililyoıum, 
benden intikam a leyomun. Ben. 

ıcte sana az ynpmadım. AllCak o 
rzama n gençtim, bıııŞka başlka dü.. 
pince leriın, emeilerlm, a rzu ve 
f ik irlerim v.ardı,, gönHi.mıde bin 

bir mtiırasın ça;ğladıtım bitsedi. 
yor, kenıdiım için bümütü.n baş • 
Jta ıbir ha·yat t asavı::ur edi~'Or • 
duın. Fakat sen de şinıdü bana. 
ibeniın yapbğını kadar yaıpma • 
ımalısın. Belloi bana, sen-eleri.n 

yaıpamıyacağım sen aıltı yedi aıy. 
ela yaptın. Evimden olıduım, r a • 
hatıırı>Cfan olduıın, 'her şeyil:n<len 
oldum. Ta >k> kiıreğimin ıçın.ı 

yanıp so'k uğun kurıddk '.'ii<ıün • 
den bülün dünya ile ala'kaımı k= 
tim. İn°anlılktaın çılkıtn. Bir ham.. 
lroe i!hllyarlad:ıın. değ"'t-:un, has. 
talandım. D ıyecdkısin 1r.i: cKOıka:n 
ç<Jl;rne. seni altı yooi ~·da söy • 
led'ğin m8'!1'2>arava sdkaııı hep o .. • 
F·· at, kokaini de senin iç:n, se_ 
nin 'kahrından <;ekrr.iıyor muyum? 
Niıçin hala beni rcdded:vurını.n, 

niç 11 hala ·lxrrti arayııp soruyor • 
&Un, niçin hiila bana yürun.ü çe. 

vi<rip bakm.ıyor.ou n. Fillı2'kıJka sen 
Necla ile evımden çt:kıp giWği'll 

güııdenber ben sanıa hiç sır ver. 
med lm. s~ni iJk cif fa s011'diğimi 

söylemed ım. Seni görmek · e -
meıcbm. Sen.den k3!Ç'!ım. İ'ı•imal 
o gü:nlertlc suıin -en lJüyük dfur 

(Devamt Var) 

Slngapar muharebesi 
Ya.ı:an: A. Şükrü ESMER 

Uzak Doğurlan gelıen habcr1e
re göre, Japonlaır M®ezya yn .. 
r.ımarlasının iışgalini tamamlamış. 
lar ~ doğrudan doğroya Sinıgar 
pura karşı taarrwza ıbaşlamışlar. 
dır. Bu suretle etil beş gün ı ı:;i~ 
ide bütün Male'l:ya y,aruııadası 
Japonların ~11erin-e grçmiış bulu
m>yor. Bir pamıslk şcıklinde olan 
!Malezya yarıanadası, İngi1'terenin 
ıhima~·eosi altında bulunan bir 
takmn deV'leHerden te~üp et. 
ım.elkteıdir. J tplnla,r, bu devn tt:. 
:terden ş'iimalde 1909 senesine kaı
dar Si:yıaımın iıdaresi'llde !bulunup 
da o sene za!'fınıda ·imzalanan bir 
mdcaıvele H'e İngiliz hiımayes:ne 
geçen Kellantondan lbaşlııyarak 

cenwba doğru yüıii'llıfü?llrr ve 
Te.renganu ile dört dcvlette>n te. 
rddkiip eden •Mal'eeya fed-erıu;.. 

yı:ınu. l1ılm meımıle J..~tleıi ni iııgal 
ettikten oonra Cdhor sultanlığı· 
na gehnişlercfi'r. Jaıponların ş' 

maiden cenUha ctoih-u oo d-ere<:e 
ı;ü.r' aitle Herliıyt>Cı ift~ler4 t;i-ı. 
min edilmiıyorou. Gerç İngiliz
ler, 9iı:ııgıa,purun 'bu cepbed'en teh.. 
illk.eye uğnyabilecctı ini tı~a. 
madlk.ları i'çin bu mernfr&etleroe 
miida:faa fudlbr !eri alnwnışlardı. 
Malümdıu.r :k!ı Slngapurun bu is
tilkametten taerrwza ~ar.ıa.sım 
ımümlkün !kılan du.rum, Fransa. 
nm Japonlara Hindiçi n:lyi toer. 
ke'.meısidir. Hinrllçinı.de yerleşen 
J aıpoıı-lm, bu Fransız OOıın ürgesi>
niın lkxımşuau dlan Si!)'arn üııerine 
baBkrlarmı arltı.mıışlar ve Si. 
rranu da <iJtljjlfa:Idarma ai!ıdıktan 

Snrıra Mal'e!Zya yarnmatiası.ruıı 
IJroımşu gelıınişlerdir. Bunurı:la be. 
ıraber, eğer Pasifik haıibinin b~ş
(1,anıgııçlanııdai'.ü den't< felaketi 
ıvulku bu•lrııcısaydı, İajilizle>r:n 
IMalezıyadaıltl durU!mlan bu due. 
ce naoıkileşmezdi. İlki bıüyülk Iıı.. 
gHiz zırhlısının batması üzerine, 
dlen!lz hakiml~iııl; de ellleritıe 
geçi'ren J aponlar, y.aırımadanı.n 
muMıelii :yerlerine çıbroıkları 

aSkıPırleI'lıe Singapur ıüzerine yilr 
r üm ~ başladıla r. Şu var iki lıü. 
tün bunLıra. rağmen, Jaıpoııtlarıo 

ş!ıınalden cenuba doğru Malwya. 
yı iki aydan daha kısa bir zaman 
içinde geçımel<eri bio/ü'k bir başa• 
r!'dıır. Çüıılkü bu y.ukOOk dağ'lM 
v.e geniş omıanlandan ibarcl. o. 
1an bu bölgenin müdafa~ elve• 
rlşıt. olduğu l:ilin~yorliu. Hele 
K uala Lomıpundan c-ell'lllba Coh<>
ra doğru ik>rley·en Jaıpon kııt'ala. 
nnı bimü ün durdurmak müıın. 
:kün olmasa bile. JaponLarı her 
lhııJöe urun .ull1Tl&n oyalı<ya.bı;~~ 

(cınkf ETİni fCm ilt d'tııııc~ıe itilf.eır. 
Fı:f<ol Jzponlar'n Kuala Laım. 
purdan Colhor sultarnıj1ının mer. 
~i o1up Malerzya ya rmıadasın ın 
IMlUflda bulunıan Cohor Ba!ııru 

şehri üı7eri,,e ~r':l.~itşleri, ~aar
ruzla.rının ·llk merhale.;im teı;ftd l 
eden şiımalde., Koıta Baıhrıudan 
Kjuala Lampur.a lkaıdar olan iiler. 
11lyıiş lerindl n daha süır'atli oL 
mu.>p:ur. J aponlar şimdi Cohor 
B alirutyU da işgal edC'I'e'k Maıl'e'Z· 
ya, yarJmadasının fethiııi tımıaım.. 
l amış bulunuyoriar. Yanıl Malt"Z.. 
ya mullıar~i bi'tmiı;, Siııgaplil' 
rn ıılha00b9 başlamı, ır . 

Singapur, Male-zya Yarnnada. 
sınclıan d ar lbir lxığazla ayrılııu~ o. 
lan kıüçlik bir adanın üzer indedir. 
Ada, Cohor sultanlığırun merkezi 
o1aın Cohor Bahru Şdhrine bir 
!köprü ile bağlanmıştır ki Singa. 
purun Malezya ile olan tek lbağı 
da şi-mdiye kadar şüph<>siz yık ıL 

mış olan bu ıkıöpriidıen iibaırettir. 
İngilizlerin senelerdenberi uğra.. 
şarak kurdukları büyük dı:niz üs. 
SÜ adanın şimal kısmını le§kii e.. 
den bu boğazın ~erindıcdir ve üs. 
eün tapları boğazın suılaınna hil.. 
ıkimdir. Nüfusu yiiz b.i>ııe baliğ o. 
lan Singapur şrhri, adanın cenup 
ksmında<lır. Ve şı:>hri, H.olandaya 
ait olan bü ·ijk Sumatra adası~ 
dan, olduikça g-eni~ MalaJka boi!n. 
zı ayırmaktadır. Si1ıgapıırun Mğ. 

rafya durnmıu bu olduğuna göre, 
Malezya Yarımadası tı;ıınamUe iş
gal edilmrdi.kçe, Japonlru-ın bu 
mü'ıim İngiliz droıiz üssüne karşı 
taaruza gcçın !eri müır.~ün de. 
ğildi. Malezya'n:n işgali Japon!& .. 
re bu imkanı "·>rmi.ş bU'lunuyor 
Şimdi bütün dünyanın merak v• 
alaka ile oorduğu sual, Siı:ıga 
run Japon taarruzlanıı.a karşı 
dayan p dayanmıyacağıdır. İngil.. 
ler1e B vekili l\Lı1er Çörçıil. va. 
şinglonda bulunduğu s:radn. yar. 
dwn ye:tı.şit.cıye kadar Sıngapurıın 

(0.vamı 3 iln<1l S.ıı.Iedıı 



(Bu yazının m(.:tiııleri .Aı.Laaoıu 
Ajansı billt"'1lerinden almnu;tı.rı 

Telhis ed.m: A. ŞEKlB 
IBritanova ajaru;ının biılkl'iııdiği

.ıı.e görıe. Tüıı:Jkı.werun V aşingıton 

.Büıyü'k Elçilıi MAirnr Erıtegün An. 
karaıya tayin edilen yeıni Ameri.. 
ka tılıçisi M. Lavrens Steiııharıd~ 
~erefüıre veml,n bir öğle zt'afe.. 
tın<lı<! söykıdi.ği b:i: nuAAıiklta ea... 
cilim•:ıe deımlştior ki; 

•- Diıplıoınaıtlarmıızın .!ııatırası 
ı~alnıız a'!lŞiıv1<qriıırHıııı'öe yazılı de. 
.g~, 1kali:ıleriıniZ'Uıe' .ı:nahlkılktü.r. 
Tuı:'kiyenin. diğıe.r mfüetler 'ka;rşı-
smıdaıki d'Ull1Ultn · 
1 

. u, on.Jar.ın servet. 
d"l:~,. Wya kıudreHe.rüııe bağlı 
· ": •r. Be!\!<i beynelıınillel salha. 

d;Jkr haıreketıleri gi!bi ç<ı&: daıha 
~kısEik: manıevı amillwin eserf;,. 
dır.s 

TUNUS YOLU İLE LİBYAYA 
SEVKİAT 

1~ndra >raıd\ywunu'!'lı verdlğ» 
.b•r h·"e~ ·· . _,, · "'" .e gore A.ı:nıraa Danan 
Fransız limanlarınt:lan geçiıille. 
r~k Tunus y-0lu ıle Ubyadaıki Al. 
nıan krt'alıırına mallzerne gönd-e
~llmesine roüsaadıe e'ıml<rtiır. Sa. 
ltıt Etı:enne v~uru, lYk parti 
~alzcııneyi yıük~i~1' relk. Tumısa 

arc/ket e'tımi.ıtir . .Bu hruberler Ali. 
manlar tarafından telmıip ed>l
o:rvc~dledia:. Diğer taraftan Mare. 
şal Görinıgl n ttaJıyaıdal!<ti ilkamcU 
ıız<.ı:naJırt a.dır. Mareşal Dıııçe tara
fınıdan >kiaııci bir de'fa kabul edil. 
<nl§tir. Yaıbanıcı maıhfillere göre, 
Giiriııgin ti-yıaret' şüımulü son de. 
te(!ede geniış h5.d'ısıelerin Akden.iz 
Sa>hası.nda cereyan edeceğini tah -
.illin e'ff inınekıt eri, r. 
MISIRDA KABNİE BUHRANI 
.RraU Faırulk !kaılJ ne .şefne,j]e is. 
tışarelerini bit:ıım'ıstir. Kraqın 

dün Vert partisi lıid.ı:'ı{ Naıhas .Pa
~·~·ı da bbu1 eıt;:.ğini yaaımısbk. 
Veftlil<-r pa~Mmeonıto dağıldığı 
talkıdh'<Le Veft parıt.iıs;n,ln mtiha
ba·· ta 'ElkocTzyet kaeanacağını söy. 
Iemclktcdlrler. D'ğer taraftan 
1'M'11Tlis gazeıteısi IJIC'Sr<Afiğl' lbir 
mı:;1<alesiııde Mı.sırtlalk.i kabine 
bıihranmın lürurnsu;zl"U;ğuna iışa. 
~Jt 'E''ım.iş ve Nahas paşanın İngi
il'Z alcyMa.rı nutuklar s(jylcıdl ğini 
belirtmiştir. Bunıa rağmen Tay. 
miııe göı..,, Vel!t paT!'isi ikıtidar 
me'\"k.lne ~erse lburıdan evttlL 
J(°ı fiııUkflıne:fl.erin dış siyasetim 
~ii:C-t .n&ilıdtıte değiş tireocği n~ 

sa.r.ma:Jı:. için sebep mevcut dıe
ğiJldir. 

GENERAL WAVEL:L'in. Uf.lAIK 
ŞARK KlT'AL.ARINA M:ESAJI 
Goneral Waıvell İııgiJioz ve :ımpa-

ratbrlıu!k kıMrelılerine gönderıliği 
huı;U1Sl bir gün.lüık emirde diyor 

kil: 

Vatİ.ngton aefkimizin 
nutku - Tunua yolu ile 
Libyaya aevkiyat - Mı
sırda kabine buhranı -
General Vavelin Uzak 
Şark kıt' alarına meaa· 
jı 

cBiızim '~ Amerikan mıü~te. 
fidclerlııni!zl:n doğu harp sahası>nll 
göoıderdi§lrniz obüiyıüikı t.aıkıvflye 
~luıvve<taeriıni ıbeklıEımdc ig_ın tza.
man kazaaıımak -olüırnfuıdlir. Al. 
manla,rm ile-ri harellretin• d>Urdu.. 
raın ve birinci- Ypres meydan mu.
jh>a.reıbeısı nıd-e hv ~uıpaıyı !kurt arın 
1nıgi'liz seiieri kuvveilinin d'U:ru.mu. 
na benızer bi.r dunuımda buılunu. 
yo~urı:. Onu 'lifüyıık olrluığu şek:llıde 
istihlaf ertımemıiz ,ve Jaıponlan ye
ınereık AB-yay> k'urtamnamıız la.. 
;ı:ıımdı·r. 
Düşman şimıd!.. öyle lı'ir J:ıöiıg"

!YP varmıştır ki, C>l'aıda biızi geçe
miıye<:elk ve bize üstün olan ,k.w. 
ratlsı lıığ ıın ı il$t isına r edern i'Yıec eki.~. 
Şlddeıtle çarpışmadan ıbir ikarış 
toıpraik terke"tırnemeniz ve dı{1,<mıa •. 
na ci.Mz'i himmeti dkılkumııb.llccelis 
ne varsa tahrip d1medoo bıralk
rnamanıız llazımdıır. Riıca<ti ~atı.ra 
geti'!1!Il-edeo .bu muharebeyi ya>p-
1mak ve Siıııga.pur müdaJ'aasmı 

Tooruik müıda.faası kadar uııruıtul. 
maız ve m'll!Vaffak~tyert.li ha1e ge
tirmek hıı&ııısunda siızin bepfın.ize 
~iiverriıyo-rıuan.• 

Dört ve daha 
fazla çocuklu 
fakir aileler 
Beyoğlu Halkevi 
kur.a ile 25 şer 

lira verecek 
Beyoğlu HaJkevi., teı'kım.J Halık. 

ev leriıne nıüınune ollacak gW<el 
ıbir teşell:lbüse geçrniştiT. 

KMnmıp~ HaSköy, Galala, 
Bc,yoğlu mePkıız, Tal<sim nahiy-e
lıeri dahililı<de oturan ve geıç :nme 

/ . 
ışa:rtılarL gaıyr> müısailt olan dQrlt 

l\'e dalıa. fazlıa S'OC'lJİkllU ailelerden 
yiı:ıırıl. aileye yiıım· b~r Ura pa. 
ra mükafaıtı verilecelkıt:ıt 

Bu kalıil aiieler cu beş ;ıulbata 
ikarlar me.ıkılr Hn1kevi Reislliıği.. 
<>e muraeaat eıtmelidirler. Mü!kiı
ıfat'1ar Halik.evleri Bayramı günü 
o11an 22 şu!bai pazar günü ver'Je. 
celk.tir. Y:ımıi ailroen fazla müra. 
caat ederse aralarında ku.r'a çe
dtilecelktir. 

Ş€11ırim!oıddld Halkev'lerindlen 
ıbazıları da bu şek 'J\J.e hal'€ilret il. 
.çin te'tk'incier yapmıaiııtadıırlar. 

ŞİRKETi HAYRIYEDEN: 
Şubatm 7 nc:i Cum a.rlesi sııbahın<lan itiıbar<n 

Yeni tarife basılınc>ya kadar tatbikirııe zaııuret hasıl alan tadilat: 

1 - Pazardan bafka gikıJ.er de sabalılar.ı Yeni. i\'Iaha l!ı= ve Be.ykoz:
dan 5,2-0 de KöpMeye, Akşamla.nKöprilden Be.ı'koz'a 2l.10 da, Yenı Ma
halle'ye 21.15 de Hareket eden ilk ve son vapıırlarla; Köprüden 11.05 

de Yeniköy'e ve Bey1wzdan 14,40 da Köprüye ha;reket eden vapw-lar se
f<Tdıen k.ııldı.ı~lrruştır. 

Buııdara mukabil heıııün Köprüden 11.30 da Ka\•aklar postasını ya
pan vapur 20 da'Uka evvel ha.reitotle fazla olara.k: Rumeli iııkeleletln<l 

<>ğnyacak ve A. Kovaj!ınd:>n bıı clefu. 13.10 da ha.re!ı:et ettlr.ilecek vapur 
<la Beylkozd1n itibaren Ka.ııdiiiliye kadaT iki szlı..il ;skele.lerme •ıp 
rıık Ki!Pr!Q>e celecekıtir, 

2 - Cumarloal akşamıları Köprüden 2U5 de Kavaklara kll<bır P. 
cı...ı ııece vapuru Çqeliı:öyü:ndıe seferini biürerek.tlr. 

3 - Kava«.la.r ile Yeni. Mahalle ırrasmda kaldırıran iki R!erle lske
:ıeıere tmNasalaıt saa.tlerlnl ve alı; tarın& dekişilıılilclerlnl etraflı gösterir 
cetve.ııerı.. l!kele ve vapt>l'lara asılacağı sırym yolculara ilin ohmıır. 

# D t K K A T... D İ K K AT .. " ---.... ~ 
BU AKŞAM 

• 
T A K S 1 M Sinemasında 

2 şahesQden nıüre'kık!e:p müstesna v:e fevıkal.ıi:de bir program: 

MADAM 
fa·ZONGA 

Baş Rolde: 

LUPE VELEZ 
G-Oz kamsştırıcı bir rengin. 
li.1-te olan bu film<lle 6 yeni 

daıns ıgöreceksin.iz. 

YAŞ/YAN 
MUMYA 

Baş Rollerde: 
DİCK FORAN-

WALLANCE FORD 

(F'RANKESTEİN)den daha 
kuvvetli ve daha mülıeyyıç 
bir film. Tüy ber ürpertici sah.. 

neler .• Yürüyoen ölü. 

SİCİLYA 
bombalandı 

İngiliz tayyareleri 
tekrar Napoliye de 

taarruz ettiler l 
.Lomlıa, 5 (A.A.)- R. A. F. t~

yıarcleri Si.cilya üzerine d-e taar. 
ruz etmişlerdir. Bir düşman tay. 
yal'e6i dii§ü.riilmü ş, !>İT nakliye 
gıeımıisi hasara uj;'l"atılınu.ş ve bu 
gemi kayalara bnı.dirmiştir. İngi. 
~ tayareleri mütca!Qbeıı üsleri. 
ne avdet etmişlerdir. 

Londra, 5 (A.A.) - İngHiz R. 
A. F , tayya.,~luu gece fcikrar Na.. 
poli, &lcınn'i bornbardıımım et. 
!Wşler .italyanlar kesif b-ir du. 
man tabakası yapmışlansa da İn. 
gili2. tayyaresi rıhtınılau, depo. 
!ara büyük hasarlar ika etmiş.. 

lerıdir. 

Habeş hükilmda· 
rının teşekkür 

tergraf .arı 
Lon.ı...., 5 (A.A.) - Habeş Hü.. 

kümdarı Haile SıdasiY" İııgili:ı 
Başvekili M. Çörçil ve F.duı'e bi.. 
r<a: teşekkür telgrah gönder.miş 
vıe Habeşist.anın N!<rar tlesıüsii 

hakkında ahalinin der.in saygtla. 
l'lD.J bildirmiştir. 

' ~ 

Amerikada yapılan 
ifk lngiliz gemisi 
Laııdra 5 (A.A.)- Aııne.rilka.n 

tezgahlarında harbin 'başından.. 

beri Büıyıilk Brltanya hesabı-na inr
şa eıdllen i!k ıt::Caret gemisi bir 
İn:g'iJiz Lımmı.ına vaııın~tıır. Bu 
gemi, 7000 tcmiılatıoru'k oluıp Oce. 
an • Vanguaırt isnüni aJimıştlir. 
G€1m:, BirleşJk Aım<'riikadla şLınıdi 

inşa ecfüıne'.kıte ohın b.üıyıüı.1< fillıo-. 
nun ilk paııçasıdır. 

Japonlar Bankoku 
istirdat ettiler 

Londra, 5 (A.A.) - Japonlar, 
aldıkları taıkviye lruvvetlerile 
Çin de Kanton wı 12C kirometre 
şarkında bulun.an Baıı.'kıolou geri 
alıımşlardır. Şimdi Vayçe üzerine 
yürüyorlar. --
BAŞVEKiL 

(1 inci Sah.lfeden Devam) 

Diğer taraftan mısır, dan, pata. 
4IC6 gibi yaxhık mahsull~ri11 to.. 
humları Toprak Mahsulleri Ofisi. 
veya Ziraat Bankası vasttasiloe te
d .. rlk olunaxak çiftçilere avans 
olarak tcıv:oi olunacaktır, Bu köy. 
lülerch.n pul<lan ve her nevi re. 
simden muaf, yalnız hcy'eti ihti. 
yariyelerce tasd•klii birer beyan. 
nı>mıe alınacaktır. 

Ankarada birçok vatandaşlar 

lıahçderinc çiçek yerine g .da 
ımad-eleri ekmede üzere Zina.at Ve.. 
ikalotine miira<:aırt eyl-emişlcrrlir. 

Bunlara Ziraa>t En•titüsü ' 'e Or. 
ma~ ÇiCtliğind•n tohumluk veriL 
meshıi kararla.ştırı.lmıştır. 

İSTANBULDA 

İ&tanhııl Vilayeti Z.ixaat Mü. 
clürlüğü de bahçeleri..., çiçek ye.. 
ri.ne patates ve emsali tohumlar 
ldkınek istiyen va.tan~lara lıo. 
hum tevzi olunması iç.in fıaali:yeCıe 
geçmiştir, 

Kız ve Erkek talebe 
(t inci Sahiftderı Devaml 

nuştır. Mcıkıtetı haricinde lkaSket. 
siz dolaşan ku ve el'kek talebe.. 
lcu de bade.ma birer hafta tardı 
muvakkat cezası vu·ilınesi de bu 
toplantıda kararlaştırılımıştır. 

ı Bu sabahki 
Sovyet tebliği 

IMOO!ııova 5 (A.A.) - Sovyeıt 
tcıbliği: 4 şıulbat günü, kııt'alarıı. 
anız taarıMıız hareokeltlerine devam 
ıve biu' .çak ın~ısktm mahalB işgal 
elirıüşleı:rl:i.r. 3 şuıbaıtıta 29 Alman 
•tayyaresi •hava savaıŞl'3Tl esnasıınr 
da düşürü.lmüş, 16 tayyare yerde 
'twip eıdilmiıı;tir. TQJı'Yelkıl.n 45 
taYtYare tahdp edlilıın'~i.r. Bizllın 

lkayııplarumz 5 .taıY"YaTclir. 4 şu.. 
,batta MoSkova civarında 7 AYman 
taıyyaresi düşü.rülanıüıştıiir. 

Sivastopolda 
kanlı 

mulzarebe le r 
, IM.ookıwa 5 (A.A..) - İrııvestiıya 
gaızEdes:i SlvastopoJda kanlı mu;. 

harell:ıelerinı vukıfuuılduığUD'U bil· 
dllmnflkited'iır. Almanlar bunııcla da 
ağır .zayialta uığraıınışlaıııd.ır. 

Leningrad taarruzu 
Londra, 5 (AA.) - Mookova.. 

dan alınan haberlerd<ı Lenin. 
grad'daki Sovyet taa1TU2Wll111 ay. 
ni duecede d""am ettiği ve Al. 
mımlara ağır zayiata ıwtlie>lduğu 
bildirilm~tedir. 

Ulkrayruıda fazla kar yağımalkta. 
dır. Kı:rımd.a.n yeni bir h1ıber yok. 
tur. 

Vaşingtonda Harp 
Meclisi toplandı 
Va.şi.rııgtıon '5 (A.A.) - Ratıp 

mecllisi M. Ruzvelt:.n riyasetiıııde 
topl•anrnı~tıır. Hariciıye Nazın M. 
KordenJhü:l, İngıllz ellçiısi Lord 
Haliialııs ile görüşmüş. b'laıha.re 
M. Rıwvıelli gönmüŞtıiiır. 

Gelen kömürGer 1 
Sine:k.'l.iden şelııiııU:e maıııgal 

'kömürü getiııtıilmesi<11e devam er 
Lunnııaıkladın-. Dün KıııııW.aıncta 
'fıQpl' all'Cı 1Jömü.r tüıocar<larır.dıı.n. 
F&ri Kançla namına 25 ton man.. 
gal koömürü geJmiş ve perake.n.. 
deci kOınıü11Cülere tevıi olunmuş
lıur. Btııgün de yeni b'r part'i b*
leıı!Illelkı'.edir. Zonguldak tren hat. 
tı l<ıamaaı açıhnış ol'duğu'!ldan o
radan da şehrimit.ze boll kömür 
gelecektir. 

SPOR 

Türkiye Baş pehliva
nına Adnan peh

livan cevap ve ri yor 
Beynelrnıl.!"1 güreşçilerimizden Ad

nan pehlivan, Türkiye Başpchl.iv.aıw 

Teku-augh Hüsey.iın'l d~tı e!.rn:d.~tl. Hfu.. 
seyin pehlivan bu, def!yt şu şa.rtJarla 

kabul cttıgİQ.lıi spor muharririıni.ze b!J.
diırrrişlir; 

- Beu, Acınan pehlivanla Mankiada 
blr güı eş yapt.ıonı. Bu, güreş elİl daki
ka kadar silrdü. Biribirilni.zi yenoı:ne
dtk. Fakat güreşi berabere aylıt'maı

mıış olsalardı. Ben, onu muhakkak eze 
eze y-enerdün.. Bu. se!cr L.ina yine 
fm'Yda.!1 okuyor .. Bir şarLla güır~irm: 
YeırAşindye kadar. Öyle bır saatlik, 
bık beı dakikalık devre güreşi t:ın.ı

mam .. Nihay-ete kadar ve biri.bfıri.mı!-zi 
yeninciye 'kod.ar gCl.reşirsek ınüsaba.

lı:ayı kabul ederim. 
Diğer taraftan spoı- mul:ıatrldıınıb;; 

Adnan pehlivanla da göcüıımiJııtör. 
Adnan pehlivan şunları söylemiştir: 

- Teki:rdağlmın şa..tlannı -kabul 
ediG'orum. Ben de gü.reşı yeııjşin<-ive 

kadar ı.tiyorum. 
Dedlktan soııra sözlerine şunları <la 

ilıl.ve etti: 
- Ben, Ma.nisa. güreşinde yelıuiş 

dolkuz okıl<a idhn. Fakat şhnd.l doks•n 
yedi dkkayım .. Tekird•ğlı, aldanl'yoo:. 
Bec, eski Adnan değilıın .. 

Bu, göreşin fevkalade meraklı o.I:a 
cağı anlaşılı.yor. Her .!ki petılivarw.nı~ 
za da kuvvet 'i• muvaffakiyet dıil.e 

riz. 

r ' Aşkın ne büyiik mucızeler yarattığını... Kıskıançlığın nasıl 
ölüm ve ateş saçttğını go sterım Jıa'kiıki bir hayat romanı 

A 

Bu Akşam L A L E Sinemasında 
Kara Yıldızlar 
MADALEİN CAROLL 

DOUGLAS FAİRBANKS Jr. - TULLIO CAR!llİNATİ 

glbı 3 büyük yıldızın yarattığı, aşktan hayat ..• Mücadteleden 
heyecan alan en güre! filmdir. 

Latfen uumaıalı yerlerinizi ev\OcldeJt kapatınız. Tel: 43595 

Müjde: LAL E'dc DİSNEY'in Renkli 
, MİKELERİNE başlıyor. Bu akşam 
Bollyvoodda Yıldızlar Resmi Geçidi 

run l<ıarşısuuı çıkılacağım söyledi. 
Rusların da ccıphede 9,000,000 

lııık bir orduları olduğu ve bir o 
kadarıının da illdıahar için hazır. 
lanıdığı bildirildi. 

Bu ölçüde bir harp elıbttte ki 
netice baıkıırıundan dünıya harbi.. 
nhı hiç ohı=a Avrupa kıt'ası ,.e 
sathı üzerindeki seyrine nihal bir 
tesir km ~decektir. Alman;yanm a. 
demi muvaffakiy«ti ve ıruığ!Uhl
yeti hııııbi l<I?t'ada de11baJ bitirebi. 
leceği gi.bi Rusyaruu mağlubiyeti 
ve silfilım1 tr-slinı etmcısi de yi.n'e 
lkıt'ada nıiicadeleyi sona erdire.. 
cek ve Mihver oroularım Büyült 
Okyanus kıyılarında ve içrerinde 
ıniiea delıe y>e ""'vkedeccıkıti:r. 

Bunun içindir ki her türlü gö. 
rü,, ve iddiaya rağmen 19(2 ilikba. 
har mi.icaıde]esi.nıin Avruıpa kıt'a. 
SRlda taraflat'dan birj lıEllı vey-a 
aleyhine ha~be n;JrnYl't vermesi 
ilı.funali peık kuvvetlfudir, 

ET~M iZZET BENTCE 

Si!ıgapur mullarebeıı 
(2 inci Sahifeden Devanı) 

dayanabilt!Ceğine inandığını söy. 
lemişti. Fakat Başvekilin bu söz
lerini, askeri haııeketin gelıişnııe.si 
hakıkındSJki bi~k sözleri giıbi, 
bir dileğin iiıa<lesi olar.atk kabul et. 
mek yerin.de olur. Doğrusu şudur 
ki Anglo • Saksonlarm kısa bir 
=an içinde Pasifik suılaınndalld. 
Japon deniz ve hava hM<ıi.miyıeti.. 
ni nasıl kırabi1'eceikleri aııı'laşılmı. 
yıor. Ve Jap-0nları>n dentz ve haıva 
hakimiyetleri sarsılmadıkça, Sin.. 
gaq>ur teh1iıkıeden ıkurtarılınış ola... 
ıınaz. Singapımın kuvvetle tah.. 
kim edildiğine şıüıphe yckıtur. Fa... 
ikat ne kadar lkıuvvetle tahkim e.. 
dilmiş olursa olsun, bu İngiliz üs.. 
sü, dıE11Jiz1ere 'V'e havalara 'ha/kim 
oluıp karada ü.stiin Jouvvetlere sa. 
hip meınleloet kuvvetlerfofo mu. 
basa'l:ası altına alınan h..r ınüs.. 
tahıkeın omvıkiin S!kıbetiıııe uğra. 
ıınak<tan kıuııtıulamaz. Hong.Kong'. 
uın akıbeti gözönündedır. Singa. 
pur daılıa iyi tahkim ed.illıniş ise, 
:rnıukaveırıreti de dalha uz.un SÜL'e'I'. 

lrlandada 
(1 inci Sahifeden Devam) 

b;r teşdk'küle alt baızı r~aınlhr 
vemniş.t•r. Namr, bu tleşeldkiüllin 

adım söylt'lllemiş&. B<ılanrl, te. 
şelklk.ülıür> 2000 azrus> 1?ulıunıduığııı. 
nu taınımin e'ımell;ltedhı·. Bunl&rın 
<m tt!lıliikc-1ilerinden 45-0 si göz 
haps;'flıe almıınıış, 153 Ü hapı. ce
""'1arıına ınahh.-O!n EldiMnl'l;1t'fr. 

Adliye nazırı şu sözleri iia"le 
eı'ııni~tir: 

Şİi!T'd ye kaıdar biID'.lınet. fazla 
ınüsaıınaıhırlı harekeıt: e(lti. Son 18 
sene zarfında bu adamlar, 14. 15 
chııaıyet iırHıkap etırnı'tşlıerıdir. Bu 
cinaıveıtkr'ın faHerl ibulunama.. 
mıştıır. 

Karnelerde hilekarlık 
'' ı.-..C"f ~.,h;r,..-1,.n nev~'"'~' 

Joişinin gizlice karne ticaNtinıe 
kalkışması snde-ce yapıl.ın suçun 
malriycıü itibarile bizi a.18.kadar 
eder. Nitekim vaki şlkayıe;tl-er ü. 
zeri ne işi tcdkıik ettlk. Varıdığr.mız 
notkııye göne bir kısım fırıncılar 
satt.rkkırı elıımcğin mikumnı eksik 
göstemı<'kte ve sayılmııfil zalıe1ı 

güç olan lişl~"in yeıkunu üzerin. 
de sık sık ta;lıriiat yap;ınaıktadır. 
lar. Btmu önlemek ü:zere fırmc:ı.. 
lann bad1'1Da tıoplıyacııhları fiş. 
led nıat.bu ve zamklı bir kağub 
taııih sırasile yapıştırnıalaırı usu.. 
lü:nü koydulk. Bu kağıtlar mat. 
b.aada ,basılınalııtadı.r. · 

KARNE ALIP SATANLAR 
Diğ~r tara.han kıame alııp -

~!ar ele ı;ıeçtikleri takdirde ~ 
ağır ce•,alara carptırılııaı.Jola.rdır. 
Ellerinde fazla karne göriilMh.r 
d•'11lıal nüfus tezkerclerile knn.trol 
edilırcek, karnesini b.aşkasıııa sa. 
tanlar da lı<ıınfill mahkemeye ve.. 
rilccoklerdir . 

Maden kömürü 
r ı tnrl Sar.•tPdpn Devam) 

ŞİRKETIHAYRİYEDE 

Şirketi Hayıriye İdaresi kömör. 
den taısarruf için bazı lıOO.birler 

almaktadır. İş ve mektep saatlıe. 
rindıe o.lan sabah, aıkşam seferle. 
rinden OOşka seferlerin kald:ınl. 
ması mu.ht.erneldir. Maamafih bu; 
Boğazın u-:oalk ınkelelerine ınünllıa... 
sır olacak. Üskü:dar haıttınrla 9ll.. 

ferler aza!lttılmıyaeaktır, 

Diğıer taraftan Şi~keti Hayriyıe 
idaresi ta.rüelerde 'bazı tadilat 

yaprıuştıır. Bu hu~u\ef,,a bu sahiıfe
miızrle ta!si!at1ı b:r ilan vanciıır, 

Haliç va,purla;ruıda tahdiıcfat y:;.. 
ı:ııllın~yacaktır. 

S -SON TEl:CRAF- S 3UIJJ\T tuz 

15 fırıncı tutuldu ! 
Bir günde 

ekmek 
1027 kilo noksan 
müsadere edildi 

Dün şdırdu mllhtelif senrtlerio. 
de yapılan Iııontrollerde 15 fırın. 
da ekmektc'l'lıı 750 gramd:ıın eksik 
çaktığı görülmüş, 1027 kilo ekmeık 
miliadeııe olllilllluştnr, 

Galatada Perşembepıızarmda 

147 de Mcılınıedin f.ırımııdıı 9, 
Gala-ta 159 Alekıside 35, Emi:nönü 
Ketıencilerde 5 de Asmım fırmm. 
da 79, Cağaloğlunıda 27 de Naci 
Maıten fırınıııda 40, B<şi!kıtaş Köy. 
içi bakıkal Zjyada 67, Beşiktaş 69 

BiRMANYADA 
(l inci Sahifeden Devam) 

bomlba ateş!ıne tUbmaık.ta, karaıy11 
aSker çılkıarıma. -teşe1fuüısleri de 
yapmaktad,.,;la.r. 

Moulıme'rıı:in 60 kilxımetre şi.. 
maılinde kain Paanrlakıi. faaıl<iıyet 
ve müsaderneler- devam e1ırn€/lr.. 

tedi:r. Moulmeinin 1.Qhlityesi es
nı:ıısın.dıa i1'tlba~ları ıkesüıniş olan 
iİıııgil'ız l<ıtll\wellfler arin müteadcJlt 
ikısınıııan Mal'tabana vaıııl olaraılt 
kll!VV'ei kuHiy-e.ye iilJtbail< eylemiş. 
le.vd.br·. Dli'.llllan, mihver !kaynaık
Jaruım .ıddiası hiJlliılfına ola.rallt 
Saluen nelhr~ru geçemem:şt'iır. 

Diişınanın nehri gec;ırne tıeşeb
dü.sl<0ri kenrline ağır zayiat ver. 
diriJere'k alkilm bıraikılmsştır. 

Singapura umumt 
taarruz başladı 

wnasında Smgapur baU<m.111 dM<kati. 
avt.XStıraJya Harbiye Nazırı Forde'un 
Avus1ırdya İmparator kuvvetlerlkıe 
lıitabon söylediği ve mnhalll gazetele
rin <Sing:ıpura derhal gayet l>üıYük 

tı>kvlye kuvvetleri göıxleriljyor> <Sın
gapura azam! yardım> gibi başl.ikılar

Ia ner-ettıklerı nutkllDda idi. Dür:ro! 
Çar>şamba günü öğleyin yapıJan l>ir 
bava akını bWıa~ Görtipa mah,ai'le.. 
.slrtl he<!ef tıJtımuş, bir çok evh!!- hasa
"a uğr•mıft.lr. Bwımrla beraber ım.,.. 

imin ç0ğu iş ve gllcU ile ıneşguildA. 

Hlzınet'karlar da ~clerde kazıla.n 
sl,perlere saklandA!arından h>sanıca, 

""' kayıp oln>tştur. --
Almanlara göre 

(1 iılcl Sabi!!'oeil Devam) 

tyarelleriıniı:u lıiücuıınu ne'ticestnde 
tah'f'.ijp ed fllıniştir. -

Aıyni l«OOnd-e, 33 Sal';'et tay. 
yaresi de tahrip edilımiş, diğer 
GO laY'Ya!re de hasaraı uğramıştır. 

Hava saıv~larrııda 4 Sovyet 
tayyaresi ciüşiirli~. 

BU AKŞAM 

ŞARK 
Sinemasında 

Kmll.AN BİR AYNA.-

da Has:ının Has fırında 40, Şişli 
Haliskilr caıd. 176 Artinin hn.. 
nında 45, E~genelron caddesi 24 
de Eyübün hrıumda 225, Fatih Sa.. 
r.clı.anedıe Hüscyinin fırınında 

229, Fenerd~ 112 de tbrah.iımllı fı. 
nnında 38, Balatta Ynrgidc 16, 
Hadide 17, Talıısimde 75 Kasımda 
9 kilo eksik ckmıdk bulunmuş, ek.. 

mekler ıniiısadne olımmıış, iınn. 
cılar hakıkında takibata geçilmiş. 
tir. 

Harp Vaziyeti 
t l i ... r! fanıfeden De\·<?m) 

ııniyeceğine ck!lil.let etrnıez, dünya.. 
dıa ızaptedilmiyecek hiçlıtr 'l1Üs. 

ta!lılkeın .tni€'Vki yoktıur. Bugün ta. 
aruz vasıtaları o kadar mütene\•. 
vi, o !kadar Jruwetlidir ki bunla. 
rın karşısı.n.dıa en kuvvdli tahkıi... 
mat dahi zamanla düşıniye mıılı. 
küın.dur. Japaııları.n bu.günkü faa. 
liyetleri haızı:rlıklarla ge\!IIL€kıtıe.. 
<lir. Bu ha.zırlıkılar içerisinde: Atla. 
nın havadan kıeşfi, taaxru7JU des. 
tıek:lemek üııere üırtün topçu 'lruv. 
vetler.inin mcvzilemnesi, adaya 
Jııara lruvvıetlerinin çııkışı.n.ı temin 
.ıtmek üzere istihkam kıt'alıannın 
te1'1ıiplenmeleri, taarrw:a iştirak 
ıedecek büyük hava lbirlik:lıerıniD 
yerleş.nıesi, paraşüıt k.ıt'ala>rile he.. 
'Wl. isti.hki\m ve tahrip 'loıt'alarımn 
llıaızırlanımaJ.a.rı ve ceph6!11!e iıkmali 
en elı""1llmiyetli işleri teşki:l eder, 
Japonlar esas taarruza başlama. 
dan evvel, hı-va<lan bombardı.. 
man tıayyarelerile, kararlan en a. 
ğlr çapta mebııul tıQpçu ilıe taarl'UZ 
edilroeık ınıntak.ayı bidayette şıid. 

detll bombaırdnna.nlarla tahrip 
etımıi}"' çaıl.ışaeak.lardır, l:ru işin 

gü~leroe devam edeceği vıe ta.ar. 
ııtıZUJ) hawı, kara ve deniz ktw. 
vetlterinin :iştirakile OOskın şeklin. 
\le yapılması tahı:ııın oluıııur. Bü.. 
tün emSJrelıer miidafaarun çok 
müşkül olacağını göstıernıekıtedir 

NOT: Bu yazı yarzılldılk1ban son. 
ra saalt 11.30 da gelen bi!r T~ 
0Jjan.sı taarrırzun ba:şladıığmı bil. 
ıfuıınelkteıcfir. 

LiBYADA 
(1 lncl Stıhiferl"'"n Dev~m) 

ll>ildiımiye değer bir hadise yok. 
tur. Demede bulunan lku"VVeil~r 
vui.yetiu müşkfüatuıa mbmi Ala 
manlarla çarpıışı;p onlara büyük 
zayiat verdiren İngiliz kU\'V< tle.. 
rine iltihak etmişlenlir. 

Zlevk ve Neş'e Tufaru ... 

BAIITSIZLIK 
Nereye kadar gidebilir?. 

BiR KADIN KAPRİSi .. ~ 
ve KAHKAHA KIRALLARI .. , 

~~ THEO LiNGEN ve HANS 
VOLFF • ALBACH 

MOSER i 

PETTY 

7 SENE BEDBAHT 
Ffüninde m eğlenceli ııergü?ıeştlert geçireceklerd.i:r. 

MEVSİMİN KAHKABALAR FİLMİ 

[eylet [ımiıyal~rı re Linıaılm lılm O. idaresi lliıları 1 
Emı.rumda yaptırıiacak maj;az:a, ve e lojman binası lııfaa.tı kapalı zarf usu

l.iyle ve vahidi fiyat üzerioden eksiltme1e konmuştur. Bu 1nşaaita döşeme ve 
lenıtolar için muık\ezi clemirler idarece verileceir.Ur. 

1 - Bu !şlıı mulıaınmen bedeli 165.D 00 &:a<frr. 
2 - İsteklileı: bu işe ait şartname ve sair evrakı D. D. Yollan Ankara v

nesindeı. ve Si'tkeclde 9. İoletme, Erzııru mda 10. ifl.etıne v=e1erinden 825 ıcu. 
n13 mukabilmde alabilirler. 

3 - Eksiltme 16.2.942 tarihinde Pazarteo.1. günü sa.at 16 da Ankarada D. 
D. Yod.lön yol dair.es.inde toplanacak tneırkm bi-ri!~ci komi.çyon.unca yapıla<eaktıc .. 

l - EksUtmeye glrep11mak il'ln ilk klilcrkı tekllt m<t<:tup!arı ile birl~be 
aşağıda yc:zılı U?ıninat ve vesaiki ayni g:Un sa&.t 15 e kadar komisyon rei.sllğil
ne vermererl ıazımdıır. 

A - 9500 liralık muvaklcat teminat, 
B - 2490 saplı kanunun tayin etııı ili vesikalar ile bu işe mahsus olmalı: 

ü.z«e Münakalat v·eh.'"'3.letinden ail..ırıırul ehliyet vesJt.ası, ehliyet vesikası lç.i.D 
ihale tarihinden en az sekiz gün evvel bi:r lslııda ile Miinakalit Vekfilctın• 

müracaa.t olıınmas.. c601 - 770 

Nafia Vekaletinden: 
l - Ekısilitım&ye koou.!an ili: Ankara Geoçllk Pad:ı Jıc:ilı alınacalk <15325> 

ad<lt mubtel:if cins fidımdır. 
Keşif bedeli •9800.00> liradı.-. 

2 - Ekısl~ 18.2.942 Çaı;amba ,cllnü saat 11 de Nafia Vı!ka:eti Malzem 
Müdiirlüğündeld Malzeme ElkısiMme Koml9yonu odaonda açık ekı.lll~ 
ile yapılacak'trr. 

3 - Ekısll1ıme şartınam"9i ve buna milte!err! ewll'k Malııeme Müdilrlüğ 
de ve İstanbul Nafia Müdürlü,ğürıde görülebilir. 

' - Ekısiltıneye girebilrrwk için iste klileırln usulü dairesillde •735> 
muvaJııkat tenıJn.ııot vorme~ri l.iı.tımdıır, •729> t975> 
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lngiljzlere parmak ısırtan Japon casusu 

YOKOHAMA 
"---------------------------- No. 96 

Türkçeye çeviren : ISKENDBR F. SER'l'ELIJ 

"Sen beni ıki, üç kadeh viski içince teslim 
olan sokak kadınlarından biri mi sanıyorsun?,, 

- \ ... r nn1 gU •al('r' Onlar da 
• ba ya .... ktan ktrrbı~» ne kadar fl~t.!1~~-

nuuiur.,! 

- l.lelk.i. F.W..a• bunı..r > """" bir 
nlBbetJOOro Gerı kalan do'ıtun 4J.)
kuzv. bu hi.lkun;oı f;e\k)Jatına en.
gd ol:Jll ~rdir Hukiur.et L'2UD 

n\uddıct bu yasağı devanı 't"tti!!"Ctl n<?, 

aoı<o n orıo Llıkio buna imkAo yok. 
Jla it ,çk Y'(" lı.;ı.aıx·t \,-t:kıyu Avrup.ıdo. 

bll"3y \;\"'·UkJa1·a b~.ı:o içıriyorl&r Ilı.:

r.ıda xit."n yaS'Q.k o.k!ı,.ın"' Bu ckiden., 
b.aJ'ı..cı -1 yabanc,1ar.t kail rok e:li?urn; 
bilr hdıtJiı<;eıJ.ır 

Jl1r . .l'k 
K· '( .Je~ t:f-Oll.l'P boşaHyordu 

Amc.: rk.ılda b iıı:kl duşkununw. ~
·•ı .lehı.nde ıuyli.yeOJ:eteısi çQk a.t1VVotli 
inAltA}ar vaınfı 1·01.1S0>n da bu dÜfi
kıünlerclen biı ı ıdi. AnlaütııkJ.arwıa 
ırıaınm:ı XC4> edenıt, Mrrıeırı i•;k.i tc
ıhinJe propcıgand•y;ı bııı;ıl..ı..nı&k ~ 
r<l<t!. 

Bo ckr.t vers'1 K~, benim~ ·lt! kaı-
111 d'-"Jlıünlıı,ıüın yoi<tu. O gi.on IJç viski 
~·ifliıı11 dC Ton~'O'fl.U denemok içmd • 

H.,.,.. '" oQŞ olrn<:ş gllıl guruııeırt'lt. 
- llEnJ raha.t biırak ın.ız. 

D '\ e c.d oırıta UZi'lr.ll,t»n 

lioo • biır .ı1dLI ı.;; 'es lesi S&ı.) n 

B ozirr. aramı.ıd d böyle Qıa· üı.

tnnal var mı. Y ıtohaı ıa? . 

- lli>yır, yok amma.. BEll ınii'i 
a.'l'aneiorime SOn dakik.astnJ kadar sa
dık ka:ırıuk ist.ilCn b. jnpotı krl.Jymı. 

Tomson blTaz mui,:bcr oldu; 

- liaJbllk ben ::: • a1na sıetJın için 
yalan sbyledJ:rrı. Bab::ır.1 b.ır va'\.anpec:
vl~r ."tnıe:rikalı yaptm1 • 

- Boo:ı ben.i..'11 ıÇ"iJı c('.ğU 1 kendin 
ıçmı y:ı.ptın' Bap;:ı bır •n Cv\·eı ır~t:.
' affıı k obr::ın i;;in . 

Ya &en?. 

- BE-nim b ı derece aceiem yoktu. 
Ev~onnıct rrıest'les·ne ge!tn<.·e, bun ı 
hiç te diıtimm!;yorduım. Belki bil· .ka.; 
film daha çevH"dik:ten &on:·a dUfiüue
ce«<ılm bu evJerıme j')ini ... 

- Fakat, Beyaz Sarayda duguntl
ll'l~ olursa. bu her k11'.ln crişen~ece.. 
Ki sc:: 3dertıen senin rr.cffinUll olman 
:A'tiP Olnlıtl. mi?. 

- Yc:k c;ınm1. Bon saraylarduı bl1-
yım,u5 b;r lı>S'ln değilim ki, bll!"ada 
dugr.ınümilz olacak diye ôvOO.f•)dm. 
llcl kuş kendi > uva nıı S'e'\·er •• Her 
anlan kexli vatanında kükrer. 

ron~onla irJ kouparmama.k için: 
- Şakayı bJrak, Mist.C<r TODEvn! 

--dedim- boş ye:-c ,.·J3ki ııe basımıJ. 

' ~~J!f<:>i ı ı l ~AYRi MENKUL SATIŞ ILANI 
~ · J Istanbul Dördüncü 

5 Şubat 1942 • 
icra Memurluğundan 18 (kJ Procram ve Memlelı:.el s·.aı 

18.03 
19.0Q 
19.Jo 
19.30 

19.4~ 

20.15 
20.45 

21.00 
21.10 
21.30 
21.45 

Aya-rı. 

MUzilk: F.;,.ı;ıl llt:y'cti. 
Korıoon a (Dertleşme Sa<ıl,), 

.Mııci.: Daru li;.ı\aklrı (PJ.) 
Meın!d<et saat ayarı ve aJllllB 
habeTlerl. 
MlilA<: Yur\tau Swilor. 
Radyo G::ızetf'!li, 

1\iü:ıttl: l-Iico;ız Maluımıud;ıJ\ 

Şarkılar. 
Ziraat Ta:kvımi. 
MiiUI<: Şarkı ve Tılrld>a". 
1'.00Ul!J"'I: \Hlkfiye Saati.) 
~1.üzi-k. · Ractyo SE>.nfOfli Orkes-
1.r"'5ı, (Şef: Dr. l'raetorıuo). 

2li.3V 1\.:temlA<.et Ni.:ı.t ayarı. ve ajam 
1-Iaber.lcrl. ve Borsalar. 

22.45 Miızik: D:ıns Müziği IPI.) 
22 55123 00 Yaırmk.ı Program ve K a. 

panı~. 

Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAM 

KISMINDA 

Bu akşam saat 20,30 da 
R'ÜZGAR ESiNCE 

iSTiKLAL CADDESiNDE 
KOMEDi KISMINDA 

Bu akşam saa t 20 30 da 
K İ RAL I K ODALAR 

ASKERLİK IŞLERl: 

Şubeye davet 

B>r b<tt«;tan d<m>yı satılmasın· kar r 'l'"erıhn.iş Cilan ve ye. 
roinb 'ÜÇ dıHvukuf tarafından tamamına 9500 doku-z bin beş 
yüz beş lira 1kı}Ull~t konulmll§ olan Boğaziçinde Emiırganda Mi'ı:. 
güı1 caddesi w Yeni Kalfa sokağında a;ki 48, 10 yeni 72, 16/ 1 
mıımıaro ile miirak:kam ve tapu kaydına göre l>ir taraiı Azi'z 
paşa sahilh~si bahçesi, l>ir tarafı Neoınettin sahilh.'.lnıc ve 

f bahçesi ve bi:r tarafı Kfüsc rokağı ,-e tara<fı r~bii tarikııi.m ile 
f mahdut sıfuilliane arsası ve yilll' tamamına 2410 Jia-a kıymet 

f 

f kıonulrmıış olan ve tapu kaydına göre ıbiT tarafı taTiki&ı.-ıs ve ~ 
bir tarafı Mektep sokağı ta rn:feyni Kilise sokağı ile mahdut ~ 

~ ahır matı-allınin ve lb"1· masura suyun stili.is hissı>fori borcun ö. i 

~ denmemesinden dolayı aşağıdaki şartlar da'ir~sindc .a.çık arttır. ~ 
ma SU'l"et.iLe satılığa çı·karılm ıştır. ' 

Ga} rimtn kul ün !'\ safı 

Mezkür gayrinıenkuller iki parçadan >barct olup !bunlardan 
~ bıri 48 sayılı sahilhane ~ 10 sayılı olanı da aıhırı müşt.tanil balı.. 

çeden füarettir. 
~ 48 sayılı sahilhene: Halen yhkılml') olup ar:ıızinin ön cephe 
kısınınıdan Irelıek • İstiny" yıolun.un tevsii için Ileled'i'yece 14<> 
100tre murabbaı arazi istimlf>k edilmiştir. Mü tıobakismde sed 
'l.'C yan beden d l!'Vlariarının en kazı mevcut ur. 

Mesdlıası 1901 metre mu ra!bbaı olll'p bundan 140 metre mu.. 
mlııbaı istimlak edHmıiştfr. 

lQ sayılı aJıwı müştemi l l:xı4ıçe: İşbu mahal de sallıilhanc. 
ııin arka c:ıih<t' r.dc olup için de yazılı bulunan aıhırla r v~ bahçe 

i dllVarları daıh i y;kılml§ bulunmaktadır. Ve halen arsadır. 
~ Mesaılıası: 120ô,50 metre muraıbbaıdır. 

t 
• 

r---- Tarihi Tefrika: 14 

Ehlisalibe Karşı Kıl ç Arslan 
Y ;.zan: M. Sami Karayel -

Tokayı n ağabeysi bu havali de 
candan bir casus bulundurmak 

mülahazasına düştü 
- Hayır, hayır ..• Herha:lde, dü

şünceniz bu olmasa gere!k ... Size 
as:ı.leti ben ""rmiş olmıu!)'l()ruın. 
B u, sizinle yaş.yan bir varlık ... 
Tokayın ağaıbeyis i ıııe yaıpaca. 

ğını, ne söyl~eğirıi şaşırmış 
bulwıo.ıyıordu ... Hoş kaçamak yolu 
da yok değildi. Llkin, r~ cana ya. 
kın, saf w "arnimi !bir ıkızdı bu! 
B ütün 1ru mükiılemeler içinde 
k:c ndi6indc b:ışkal.ıık hisseden oer. 
lreğin, candan vıe ka•]bdt"o gelen bu 
kızın sözlerine •ev.et. diyooeği gc. 
liyordu. Bir dııkika kadaa- siikı'.'ıt 
içinde kalan ve kıendinden geçen 
'lbkayın ağaıbeyisi birdenbire İli· 
ıocı;ğ ; ha·ta.yı anlıyaraık istical ile 
oovap vereli: 

- Ew t ! Be iki. .. Llılmn ben o 
değilim .k.i •.• 

- Şiiph~... O, benim genç 
dcalbimdc ilık n~ııedi.r. 

- Onu kurtaımak, !bugün bôr: 
Türk el.ini kurtannakhr, 

- Sözleriniıdn sadakaıtin~ hay~ 
ran oluyoruını, kcşılre b<n Arslan 
olsaydım!, 

- Siz t&bii osunuz .. . Riç §aş. 
maz ·blr benzerhğiniz var . .. 

- Bunu si'lle süy lettn ikuıvvete 
hamdüsena <derim . •. 

Bu söz üzerine kız Jwyıı:caı<.nı 
z:ııptc<lotmiyercl: k€skin bir çığhlc 
ilropardı ve bü1bül gibi i<<>nllijaı} 
dili tutulmuş. rengi sararmış, b;r 
llııcyk"1 gibi donmuştu . . Tukayın 
ağabcyisi sırrını f~ttii<ten s<Y.ı.. 
ıra sözlerine şunıu da ila<Ve etti: 

- İşte Arslan kıarşınıızıda ... diye 
göı);ünü açarak Halep civarında 
aldığı yaraların n~anıcsin~ g&..t<.>. 
riyordu. , 

t 

- Niçin dakikalarea düşündük. 
ten -sonra •bıu c-evaıbı verdıiniız? Sizi 
müşkül lll!e'\'kioe saktum galiba? 

- Yok, yıorgunuım, affed.ersi.. 
niı: ... Hiçbir mre.1<satla değil ... 

Kız, uzun seneler hı:.y.aılilc uğ. ~ 
raştığı bu balbayiği!'e dolgun göz. 
:leri!e balkıyor w kendinden geçiw 
yıordu. ~ oııısq1 giı(,ı ~<ipk..ın bıt erkegırı yava

ğı ~. böyle bır sahne ka~"''"Ja 
• iı:iıam iti, hemen üı<t:r.ımc oıı n-

ooncıuraıi.n. Bı..ı zift :kokulu iokıiyi ne-
Dlşıl<.!aş &ıkerlııc ş..ıı. mduı: 

i 1 - İşbu g&y.rianenkulün arttırma ~artna.ınıesi 12/2/942 tari. 
hinden itıı.baren 51/1862 nuannra il:e btanbul Dcirdüııcü Icra da. 

~ irESımn muayyen nu:maraısııı da heıilr.E'Si.n ~rebilmesi a.;in aç>k.. 
~ br. İlanda yazılı olanlardan fazla malümat almaJc ~tri~cnler, ; ' 

- Zan'OOtmiyofüm. Hiç de lböy. 
le det;>"il... Herhalde sizclıe bıır şey 

var? Korkınayınırı;! Söykyiniz!. . 
Ben :ne okadar aciz isem dle sitt 
hi:z.metleriırn olur. Bak, büyük Sel. 
çuık Şaılıı öldü ... Bu gelen Şalı, ha. 
Hın, ~li.ın bıır adam ... Kavgaya 
gclmez ... Hem, lı<.ıpı.ıniz 1 ürk C\'. 

ladı Türk d~b'ii miyiz? Esasen bir 

gıin Van gölünün garp ta<rafı na. 
sı: olsa Anadolu &lçuklarına g<'. 
çcc ... ık dc-ğil mi? H<ın ıbak! Ben 
siz' bid· şey söyli) eyim; Ulu Tar. 
n üzıerıne y«mın ederim ·ki Arsla. 
nı kurtamıaık fçin elirrden gdeni 
yaparım ... BalbNna ne kadar yal. 
vnrnı~ımdı.r. !km, babam da onu 
çok sever ... N b ba) :gittJr o! 

Artık gec'!? )·arısı geçmiş, sa-b.'.ı.. 

h.-ı ıv. kalını tı. Bir >ki saaıt sooı·a 
gün ağar-1<\ı. '!\:&:ayın ağa-beyi. 
sine kız a.rn:aık şu mukabdeyi ya. 
p:ı'bildi: 

' akb. .. 

u.. Sen1 r.c z.a_ 

iç -

"" ~ 
Tceı;. 

Ecn 
bu-

- 1.> anmıa ben Arn l'c ı de .-
ı• .ııMPCQyadu bll' kız ZJ.!a! ege e 
k ev1e:ıece,., erKe60c y..ıba.n•·ı go-
ı.u;> e bakar Dllğuın glJilu Li 1e hedı~tr 
d bir ıebep:.C ~yrım-• ..ık. ih: .ı rı 
v.:ırdır. 

derı ·e · in be c 
d ~u. 

Odanıa doı;ru l' LJrild ü:m: 
-·Bana mllıS8ade et. Aklımm 7.1\'a

s ı n çıkmama ı ıı.;111 bt..... yo.&Hı.ıya 
n u.rwn. 

O Jir maron.m Koh.\.lg vtwınuştu 
.ı: n od .. nxı g K ıyı su.nne· 

le.:< n 
K ryo1am ·gı. n. r mson za(en 

b t n gun ve gecesi:nı tmre:ıı saıo .. 
nWld geçır;yordu. Uz ta 

r. 

- A.lah ralı tlık. versuı. Yokoh·-

Sc-n, bı.. ..n duny yı d 
ı;.uı apt;ı b koc b 

* BEYAZ SA.RAYD.\S 

Yl:KSELES SESLER 

k d e 

... n, be· 
n3.&!JL! 

E t\ sabah s:ır .. yın idare mürlUT ... 
le:-ı.ndeıı J\Iitt.e: Parl;.c. k'*arak daa-e
mıze geldi. Onu.n son gtin.erde Tom.
so:ı .~ a rau çoı k i}' ı id . Par: .... o:r m~af ır 
~!utı .d• hızlı 1

1 anlcıtıyardu: 

(De\:a.m.ı Var) 

lstanbul Defterdarhğından: . 

l'O 

'1Len111<1'" YiJP hn~.ıca:< 1amir İşı 9/21942 Pazartesı 
()(>ftl"l·daı ıkt n:utıPŞ-C-kk .. l Kooıll~;yoo.da aı; k ek :ltn:e He ıhaJe 

Kcıı·r be <' (2235 64> lı.:: ıTı ıvakk tem .... 'ı (170) ı:radır. İsteklilerin 
l> ışde en az (1500) hr~ ık bu işe ben>".J'r br taa.11hü1.te b 'undu~una dai-r idare
ler»ıd.en alm>s (-ldı.rlcl rı \:C :ı!.ke m >1c ı< j,taubul \'"il ~tıne mu.raC'ııatla 

ihale tar hln.ıen t.Jt gunlC>rı httiç ,:- g ın t\:\"Cl ahnn ıış C>h'ıyf'" <' '141 yılın..ı 

a);t Tic et Orla.51 v ık.ı braz C>lmi·. ; n1 t .kl . Keş:! şartn .e \esal.r ev-
rakı 1111 l Em!· • 4 unc~ k•lcm.nde g<lril <bıl (620) 

Şuıbeısizde oyıtlı 8 ııs. Me 
Nlll"l oğlu Mıı:za!ler. (74J ıaı acele Şll
berruzc müracaft!t.i, otınl'f'chğı t:.kdıfdoe 

1076 sayılı tcarıuoo COrc muamele ya
pı.l:ıc-ağı. 

Beı; Uaş A'ilwrlil< Şu\,.,.\n~: 
Ş b<mizde kayıtlı Top As Teğrr.en 

Ha 1 oglll İS>na•I Hakkı (J5el7) nlıı 
ç ·k acele ol;ı;r k cubeyc n)uracaat1, c•
ıne1· i t kdirde hakkınd.::ı 1076 say?Jı 

un a e-i mahsusı..ma gôre k2-
u- mele yapılacag ilJ.n okmur. 

.. • TAKViM • Ru I 1357 • a!ım Hicri 1961 
II. KANUN 

·90 Muharrem 

23 19 
Yıl 942 Ay 2 Vasati 

Vakit 

SUBAT 
s D 

7 08 Guneş 

5 
12 28 Öı~.le 
1512 İkindi 

17 30 Akşam 

Persem~e 1903 Yatsı 

5 27 im. ... ak 

HALKEVLERINDE: 

DiL KONFERANS I 
VE TEMSİL 

S~iıyeı- 1Iaıkevind611· 

Ezani 
S D 

1 39 
6 59 
9 42 

12 00 
1 33 

11 58 

8/2ı!942 Pa1.ar gi.mU ~<A.aıt 15,3'0 da 
l - Fuad KOse Raifin (DiJ konfç-

ransı). 

2 Ten 1 KG!Urr.ıJz tarafından 

(Bir Doktorun Öd<vi) 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

İcnbında &'ilnt!e 3 kaşe alm.abilir. Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniı. 

r 
BÜYÜK ZABITA ROMANI 

Kara Kapı Cinayeti 
-, y Az AN: ' No. 30 ı Çevire .n : ı 

\....~,.....!•L•o·'"_» __ T_h_o_m_a_s:..-------------=--ı.--s_A __ C~I-T....ı---~ 
- Geçen guıı soğuk ald>m. HO§a 

&JUecC'l< şey değil amır.a, ..et <.'im !)'O. 

Yum SlZi kDıtktttan makaleye geıle
lMn. Err.ıiycttekı adamla;rll'l ve ba:ş
mllfeltı<,1n ben.l b.lr dost tanıdıl<lla.-uıı 
ve be:ııın ıtıın saklı sır ohn-..dıCı11ı bil .. 
ı zyo:· musunuz? 

Lo ~· Ne db'orsunUE'? 
- BaşmufeLtlış Toııkana'Y n1akal('ı:n,i. 

ı.ıd~u zaırr:aın fik:ıırltrime ~aşrr:~ra· 
aıgmı s"nJYorum. 

- F kat .• 
- To•kanay akıtlı bir adamdır. Ben 

po ~ 2rrrlbıi nasıl a:nlıycrsaını. o 
d gaztl<"Cil •l öyle arılcrr, 

- Y •ıhğırıız seyleri başmtnett.ş 
Tork:nıa.y'dan rr.ı aldınız? 

ı- a'Ylr. Bu bir maka:cıcU", '~ 
e:un CV\el .ra'Zd.;.m. 

- Ya 1 

Allaiı ı.sm.rl dJ~ Heyecanlı bdr 
haber Ylill<•'4""'1ll, sız.. teletoo ede 
ri.ın.. 

- Bugün bura.ya u!lramıyacaıic mı. 

s111ız? 

- Vaktlm Y<>k. 
Daily Star c:aı.e~si tabü. tele!oou 

bLrakh ve iki elile başını ttJttu. Genç 
dak'Jlo k.?zını.n d.l:d<atl! bak~ı aıllırıda 
ını ldandı: 

- ş,, Lomrns y ptığı ·~!erin neye 
varacağını hiç di.i.-;ünüyor mu? Bu 
maka.le, on.u ~ve.Oebıl!r. Eğer eın
ıılye-t r.ıüdürhıb'li bizle nıücadoeleye 
kalkışır>a hapı yuttuk demektl<-. 

Biraz düşündü' ten sonra ümits.:e 
bir b!v,rla baş1111 sa;ll dı ve daktilo 
kızı. m~Kaleyi mes'ul müdüre götlA!'_ 

mcsi için ba "le ısaret tlll. 
- Çıkacak tabıi? 

- E\ ~t. Öyle zstiyor. Fakat c :es'..:.-
llye1.l muha.rl'ire ait olmJk üzere, kar, ..... 
dı ur.utulıhası.o, anlaşıl ·ı n.1' 

Blr çeYTek Eaa:t S()IU'a, gazetcnın a• 1 

t.blye ,e.ii n ıneler .. 1 i:.ş!enıesi itin 
..,,;,, vtrdl ~ rota u.ı Dl$ k 'ne r i 1 

Lom 1un ilk sahifeye konari mıaka..e.. 
sini ez<."!·ek dımn:ltye başladılat. 

m 
SAl\'I 11 İ 25 DAKİKA GEÇİYOR 

- K n o? 
- S .• th adııı:ıda b r!ısı. Davıd"ln 

notıo: i ~dugunu .ı:ıoy uyor. 
- .. t' istiyor" 
- Sııi gö~ ~iiıyor. Sııze mU!ı.lnı 

68)'lıor söyliyece~m~. 

- P~i buraya gctiı<ntz. 
Biraı: sonra Sn1ith, BaşmüJ'.ett.:ş TOl'

kanny'ıtı bü.rosuna giTdı, Koca göbek~ 
li bir adam. Yüzil kınnı.zı, göz.1-eri 
konmnç bir haber alınış g;bi d~ı 
fırlamış. Sağ elinde Daily Sl<ır gaze
~injn son nü.shasmı tutuyor. 

- Başmüfeıt ~, siı.l haber vermeyi .. 
Bu g,ozetedekl mıi!ıh~ haber~i oku
ylJl'}C:a •• 

Zavallı ad<:ım 
1 

keıke-li-yordıu. Zaman 
gıcçt k~"' heyecanı artcyordu. Tcdca -
nay on. blr ko?tak gösk'r .... ·• Adam 
titreye:-ek. Ç04lü. 

- Önce sükÜ!".lct bulunuz. Şu ga-
zetenızi verln.:z baaayım, 

makale1:ın<le !;'tz:i bu k.ı· 

şey neymiş? 

Lomrns'un 
r G.rkiiıtm 

Ba!Jfl'lüfeit!ş m X leye acele bir gôz 
gezdırdL Soru c:ıddI b ta":..rla nc
tere d.ı.;udC.; 

(Devaır..ı var), 

i§bu §artnameye ve 51/1862 dooya .No. aile memurıyoomrze 
f~ "1!iır~aat etmelidi!r. 
f 2 - Arttımnaya ııştirak >Ç;n yUJkar.eda yazılı kıynıetmn yüz. 

·l de yedi ~uçuğu nüıetınde pey veya milli bir bankanıırı tem:>. 
f~ n.at .melk.tulıu tevdi cdliecckt ir. (Madde 124) 
~~ 3 - İpotek saOübi alacak Jılarl.'.l d:ğer alak~darların ve irt.~ 
~ !ak h.aJııkı sahi'!Jllarinım gayri :nf'nkul üwriOOeki haklarımı hu • 
l .ı:. . .le f<J.;rz V<! masrafa dair cıan i<ldıahırını ~bu ilin tarilii.n • 
~ den ıt.baren on bE:ş gün ..;in clc ewaii<ı müsbte!(erj,[e blTLik.te 
~ memuıı<>yetimiızıe b\'Jıdı.ıımeJeri ıcabe<l ,,._ Aksi halde haklan:: ta. 
~~ pu :c:.Yı •le s:ııbit olmadıkça satış bo:de!i.nin pay;:l!lmasınılr.n ha.. 
~. r.ç kaJırlar. 

~~ 4 - G6stCTıkn gıir.de ar ıtırma:;a i.ştiTak ede-:ıkr aTt'ırma 
~~ rtnamesmi cxkumtı ve lilzu!t''U mailim.atı ;;im~~ ve bunları 
!• t.:ımam.cn kabul (UnlıŞ ad ve itibar olunurlaır. 
!f 5 - Gayriımnkul 27/~/942 tarııhıne mü. adıf Cuma günü 
~) saat 14 dan 16 ya kadar İstanbul Dördüncü Icra memurluğu,.,. 
!~ da üç defa bağınldı'ktan sonra en çok arttırana ııhale l'<liY~. 

!~ Am:ak arttırma bedeli muha m:nrn i< ymeUn yüzde yetan.s be. 
!t şmi bu.lırnaz veya satış istiyc ll•n alacağına rü~bam olan diğer 
~) alacaklıbaır bulurnıp da bede lı bunların bu gayrimer.kul ılıc te. 
!f m.n edilmiş C>lacaddarının me"muundan .. fazlaya ç'3ınıa:zsa en ~) 
! cok arttı.ranm taaıhhüd>ü bak ı kalm&k uzer e art'\mma 10 ırun ... 
: daha temdit roiler€ık 9/3/942 tarihine müsadif Pazartesı günü !t 

~ saal J4 den 16 ya kadar İstan bnl Dördüncü iıcr .ı mmıurluğu o. !f 

!~ daııırula artt,nna bedelr satış 1'\iyC'lı;n aJacağınJ rüçhanı olan ! 
f d:.ğcr aıliııkalıların bu ga<yri m~nıkul ile teınıın cd lıırnı; alacaik • !f 

~. Jarı mecmuuııdan fa<Zla.ya çık mak ve muh:ııınmen kıym~tınin ı• 
!f yüzde y~>t.miıj beşini bulmak şartik en çok artt.rana i.hak etli. f~ 
1ı lir. Böyle bir bedel eld" edilmezse ;hale yapılmaz V'f satış 2280 f~ 
ı numaralı kanuna t(vfikan gerı ıbıraıkılır. !f 

~~ 6 - Gnyr:ıınenkul kendı sıne ihale olunan l;imre d~•~ıal ve. 1 
l ya verrlen mühlet !<;'inde par r.yı verır.~ iilıafo kararı fosholu. 
t narak k.end's:nden <'vvel en yüksek teklifte bulwnan kımsc 
~ arutım:~ olduğu bedelle alm .ğa razı olursa ona. razı olımaz w. 

ya bulunmazsa hemE.n yedı gün müddetle arttırmaya çıkarılıp 
f en çok arttırana ihale edilir. iki ihale arası.ndaki fark ve geçen 
~ günkr için yüzde beşten hesap olunaeak faiz ve diğer zararlar ~ 

J.t aynca hükme hacet kalmaksı zm memuriyetimizcc alıcıdan tah ~f 
t sil olunur. (Ma<lde 133) 1f 

~ 7 - Alıcı a.rttu-ına l>cde il haricen.de olarak yalnız topu :t.-. 
~ raf( harcını, yimıJ, sıenel'.k ,·akıf tavi'z elin: ve Wıa!e kara 

pullarını vemıei:,"e m<'Cbu-rdu r. 
ı Mütcrainm verıder. ten ı:rat \'C tan,ifat \"e tellal:;-' res. 

~ mi.rı.den mütevellit Befodiye rüswnu ve müterakiırn vakııf ie.al'e. 
sı alıcrya ait okınayı.p arttıınn :ı bedelindfn tı;mil olunu~. Işbu 

f ,ı;ayrı menkul yukarıda göst tı.len tar .ho~ Ist~nbul Dördüncü 
~ icr:ı memur!uğu odasında işbu ilan ve gösteriJ<'n arttırma şa•t. 

~f namesi dairesinde satıiaooğı ilan olunur. 941/1862 

' ~~- -maa~ ... ~=~--==m '.A:~-... ~~Q! .. Q .. ~ :ı.::.'~ ..... '!;a,;•....,z~~:a:~ ... ~ 

İkra ınlye 
Adedi 

1 
2 

.ı 

40 
40 
80 

400 
400 

4000 
80000 

81967 

Ikramlye 
ll!iktan 

Lira 

20.000 
10.000 

5.000 
2.000 
l,000 

500 
100 

50 
10 
2 

l'EKl'1\I 

Ik:ramiy e 
Tutarı 

Lira 
20.000 

20.00Q 
20.00Q 

80.000 
40.000 
40.000 
40.0QO 
20.000 
40.000 

IG0.000 

480.000 

\"üz bllelt~e 21, 21 bilet 
Kauınc1cak 

Ta'" bH~t 2, Yarun bilet 1 Liradır. 

Tokayın ağabeyısi kıvranıp du
ruy .du. Hiç Jı(\Dlk verm.miyc ça
lışıyor ve krzın bu içten gekn 
süzlcrın-e ve Arslana olan bakir 
muha.bbetinıe iJıayran oluyordu ... 
Şöyle, b<ir iki saniyıe düşündük.. 
ilen sonra, kı"' ve ailesini ılrendi. 
sine b:ığlam:>1< vc memk<kıe-tir>e 
dörxlükten sonra l>u havalide can. 
dan bir casus eli bulundu.nnak 
mülıih,.zooına düştü. Kırza hitapla: 

- Siz Arslanı çok mu seviyor. 
sunuz? 

- Alı, oe-vıt-t ... Ben, lbir h.u· ~<tıtı.. 

Ielv11ku ile anla'mı:ıtım. Tanr:rıl 

bana m:ıltim 'fJtti • Evet, S:z Arn. 
lan ... 

- Evet, lak n inııı u 1:-s.ban<laı) 
'ba§ka lcimsc 'bıhr mdidir. .. · 

- Yenıil" rdıaim ... 
- TC"Sekkiir ederim. 
- Nasıl ka~tınız? 
- Sonr· ... Bu uzun bir ::-s ~'t", 

sonra anlarsınız. Yaln '• b"z gıiu 
do~madan yola çıkalım. 

- K-:ır'i<.ma;> ız, bir gece daha 
istiraha•t €dip öyle yol:ı çı·kınu .• 
b' g<ce daıha bu fıstık ağacın.n 
dibinde dcrtlEşmiş olurduk. 

1 
- İyi, ço.k güZJCI... Llkin, gH.'l. 

dm, ta-kip ede!11°r olrrasa ..• 
- Taılcip edenl<r mi? 
- Evet.. 
- D<.'mek siızi 

var? A llaıha.~kına 
k)mlcr? 

takip 
söyle, 

roc·nler 
Arslan.. 

(Devanıt var): 

~ Gayrimenkul Sateş İlanı ~ 
:• Beyoğlu Sulh Mahkcruel~r i Ba şkatipliğinden : 942/3 § 
~~ Kud-retull•h İslen<iıyaT oğlu ile Melôh: t, Ziya, Jorj<>t. Necip Süren· , 
'i,.. '\IIl•hmet Ziy.a, İffet, Nın.•hayo.t, l\olari, Agop ve lierubtın ~Jyic.11 ve mil§tere- ~ 
~~ kf"n rnu1.a.s Tlfı bulundukları ve Kilci oğlu Ohannesiın Kı.Mlretullaha f ta~ ~ 
.. ~ olur..<ın hi&esi 1250 liı·aya Roperı kızı Sfrrpiğc birinci dOl'C'C.-Cde ipotekıli bu- ~ 

:C hındll Boğazlçlınoe Ym:köydc Köyb~ı cadd inde Si:>ahi Oeağı,nın bul ~- ~ 
~ duı;ıı bina ittisalınde eski 2 yeni 2/1 1 2/2 1 2/3 ve 2 No. ıar\ı murakkam,, ~ 

~ ı.ı;mdc bir ~~r ak<ı!' su ve havuz ve har<ıp tı:1ll~rc muh!.ıç ahır ve mutf k ~ 
~ ve ~i ka't}ı bahçıvan evini ve bLr liınonlu~u ve yuka.rıtt, b::ıhçesinde de ~ 

~~ mirden m~n OO>ln1lş camsız. büyı.lk bi .. ı:.monluğu ve bir Fll kl:yusı.mu ,.cay- .. 
.ı rıcü büyük koru ~ orman}ığı havi ksmQl te-viye görmUş bahçe ve ara2i-

I 
f ... dC'fl tbarot olup ~ıntım.l 85260 met.re ~nur bb.... mcsa.ı1ai &attııye!li.ndc ve .. 

r~ 30000 otuz bin lira kı;tnleti rnıuhamrr:enc• nele biT gayri rrıCI .. k'.ll ŞUYUUlhtll ~ 
~ izrı't:"!'i :z:ı.mırnnda açıl,;. arltı.rmaya konuılmu,~ut Tat.silcit \·c s::ıu· ev·a(ı keşı:t: .: 

1 
~ ·apon.nda \"e muntaı::a haritasır.da \C v ı'.ic;t zabıt va:akasıılda ;r:ı-

!i zılıdır. • 

~ P.ir1"ci ·~•k arttmr.a ı 4/3/942 toriıhlne ı ... dur eden Ç r,amba gitııu ~ 
~ s<>at 14 ten ıG ya kadüı· Beyoğ1u SUılh }ı.fahl:en~.cleri kaleın oda.smda- Başklt· 

tiu nezdiude yapılacaktı . i\rlıtJl!"m.3 bedel t rr. Jıamrr.en k ıyn1eti:ı yi.izde yet
~~ ;~,ş beşiıli bulmadığı takdirde en son a:rtitırnnın ta- hhüdU baki kalmak üze- .: 
~~ re rnittayedc on gün temdit edilerek ikinci dçık aırttrrma~ı 14/3/942 tarih·-

i~ ne nıüsadif Cumartesi günü saat 10 dan 12 ye kadar icr;ı olunarak en ~·>i" ~ 
a:rtır<lna kat'i olarak lhalc ed1ılcc~ktir, ~ 

~ Birlkmi.;; ve ;hale g\mlı.ı,, kad:ıx bmkeccl< Boledrv" bina \"C arazi \t - ! 
gilcr!yle evkaf tcarcsı hissedBI"lara ve 38/ 128 lrisıses1rn.iıı ve bu hiıs.'>cden f;:ı.ı .. 

~ ıa zuhur edecek 20 senelik taviz bedeli, ye de11fıUye riısı.:ımu, ilıale JX!. 1, J! 
!~ taı>u hoı-.;-l:m-ı müş!ıcrıye a!t!Jr. Arttırmaya i~lliak ,,rlccek klınselerin gay l 

nı<'nkulün k:lym6ti muharrum:mesinin yü;ıxfe yedi buçuğu nisb<-tinde pey a .. ~ 
c;e:ıni veya milli b)r bank.anın bu nlsbctt..! ten.inat ıncıklubunu verınel'l' i 

~ şarıUr. Arttırma l::ııectel:nm kend.ls!cnc ihale olunJn taTa!ından ihnl"C güniır:- ~ 
~ df'n itibaren v<'rileco.!.t mühlC't )çlnde mahh."'C l,C' k.'l'i..1. ına ödPJm.csl mecbur'- f. 

~~ dtr, Ödenmedigi taııkti1rdc ihale fcr>1ıed~lerek kc1ıdis'ndon e\\.~l oo yük ek 

tekl·Hc bu.lıman kimse arıetmiş old~ğu b del ı!e alma a raz; olu.rs:ı on;ı, ~ 
~ ihıl<' edi'·lecek ve o da razı olrna.z veya bulunmazsa hcmc-n yrdi güQ'l ınil<l- ~ 
~~ det.il! artnna'Ya çtkarılacak.tır. Yapı1acJık il~n al:tkadarlara t~bliğ eriln,·.}·c- >. 

cak:tir. Müzayede S011unda en çok ;;rıtıtırana ihaJe edUP''.cic ve her iki hal- ~ 

de bnUnci jhale edilen kimıeıe iki ihale arG..c:ır.daki farkta".'l ve zarardan 
mes'ul tutulaca-ktır. Ihale (ariu \'°C geçcıı gü.nY.r.iın yüzde beş fa1:zi ayrıca. .. 

hükme ha.cet k:ıılmaltsızın tahsil olunacaktır. İpotek sahibi alaca·khlarl& :..u- ~ 
le a.laık.a dcw- ve alacak!ılann gayri menkul frtcrind-Oki haklar.lll1 hususiyle 

farz ve ma...-raf v<: sal.reye dair olan hak ve. kldialaTmı evrakı müsbit.elerile ~ 
~ ilan tarlhlnden ıtmaren on lq g!l.n içinde satış memuru olon • Mahkeme ~ 
~ B<lf'-kMA:ıirle b'1dirme'iori 1fl'zırndır . .AıkBi takcilrrde hakları t~pu sicitleriy"!'c 

!t Sdbi olmaya.nlıır satış b<?d.elin!n payl0fm3sııı<l.., hariç bırakıdacakla -dır. ~ 
Müzayedeye !ııtirak e<ienl..-!n bütün şoraltı k•bul etmiş ve c.- ·elden ögrcn- ~ 

/- mi, ve bUeır«C< gayrl menkule talip bulunmuş oldukları artde<.l!l<>rek sonra. 
dan i'tuaa1an mesrnO olamıyacajmdan satış günıürıden evvel gayri mcnıkııJ 1 ~~ 
~:p görmeler! ve fazla mal!Unıat o.im&!< is1lyenleıin 942/3 No. ile Malı- ! 

~ keme Bajd<atiplfğ!ne m!it'.acoat etmeleri ve llwmetıı:lhla:ı meçhul bulundu .. ~ 
ğımdan 'kıendl.lerlne ayrıca tebligat terası.na imk&n bulunamayoın hissedar ~ 

l\fari ve Agop ıle ve If. f\.f. U. K. 123 üocü rr:addesine tıe-vfikdn mahkeıne ~ 

tebligat Y"P•~ plan hl>O<dar İff~ te ve ipotek alacaklıSL Ropen kızı Sü -
pıi:c. !e tıebligat maka~nuı3 ka.im oln>ak {ızere ıldn olunur. (9966) 

Sah)p ve Ba.~ulıanül Elem İzz etp~NİCE - Netriyat Diı:ıklil<ii 
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