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İDARE 2330I ŞUBAT 1942 8Gn Teı.rat 'I 
\_ S~ ,c na ulı.rrir.. ETEM iZZET BENİCJ;J EN SON TELOBAFLABI. VE BABERLERl· VEREN AKŞAM GAZETESi 

ŞARKADOG· ,.. 
RU PLANI 

• .s:rz::zı _ 

Sovyet Rusya eğer 
ilkbahor için merkez ve 
cenup bölgesinde ayrıca 
hazırlanmıyorsa ve Al
ınan taarruzunu durdu
ramazsa Şarkta ve Şar
ka doğru harp durumu 
çok deii:itcbilir. 

Y•.ıon: ETEM iZZET BENiCE 

Ru,yada ilkbalıar her b&kım. 
dan çarpışruıya ancak belkoi Nisan 
sonunda ınüsııılt olacakiır. AlmH> 
\iiyük taarrmunuD buşlıyabilıne-
8İ i~n daha üç .aylık bir zeınan 
vardır. Şinıdiki halde lwrşılıkh 
taarııw.Jarın haşl&111as: ancak S<>v. 
Yet taarrınlarmın Alman can 
n.okialarına dokunmıosı yüzün.. 
dendir, Rus mnrağı ean noktala
rına dokııııunca i~g:ıl ve tniidufaa 
ınıbru:r:ınası ileri ahim.ayı ı:•ri
knıiye fatüıı tutmak ~cruoda kal
ıııı~tır. Kış ııc k:ı.lar ~iddetli, SO

i;u.k ne kadar iildiirütii olursa ol
~lln ALnanlar 2400 kilrunetrelik 
ceplıe üz<rindL bwulmwnak, iş. 
ı:al \'C istila b<ilgehrinin anahtar 
ll<>ktalarını elde tutıııak için bu 
taarnız!arı yapmak, Sny<( ilerle
;ıoi~ini önlemrk ihtiyacuıdadır. 

Alnıaıı Be~kuııınııdanlığı bir ta. 
raf"tan bu kı~ müdafaasını ~apar 
ve Rıı. taarrULuuıı ünleınlyc çalı
şırken bir )andan da ilkbahar la. 
arruzuna hızla ha,,ırlanmaktadır. 

llrıuen Jıen1en biHüu ALnıanyeı se .. 
lerhfl· hald<dir. l\fütı~fild<ri 0 va-
2iyottedir. İlkbalWU"ıla ve onu ta
kip ederek aylarda doğuda lıa>. 
ınını }eı·c scr.ımez. .. e k.endh.;inin 
)·ere serileregini bütiiıı Almanya 
ve miittcfi.kleri ıakdir cıda du
rumdadırlar. Bunun i ·indir ki. 
lıer türlii inıkaııı ile Alıııan~a \·e 
mıitıefiklcri StiV}et Rusynya kar
~· bu iiliiııı kalım harhiniıı icapla
rını nazara alarak Jınzırlık gör. 
ıııektı dirler. Duna karşılık Uus
ların ne yaptıklarını bilmiJoruz. 
Uı,.lıalde, Ru,larm tla Alııı .. ınya_ 
dan gelecek büyü!.. ,.c kafi neti
celi taarrınu takdir ed<rek bir 
Yandan ona göre lıallrlnnchkları. 
Ilı, bir yandaıı da bugii.nJıü kı~ 
lıarb;ııı sürdiirdükleri nıulıal<kak
tır. Aksi halde, yani Jlllblar ilkba
har taauw.unu kar~ılamak için 
8Yrıca hazırlannıaks12ın bittün ih· 
tiyatları ile bugünkıi hareık.eıtl<Ti 
)apı)·orlarsa halaıım büyiiğiinii 

İ~li)orlar, demektir. ll• niiz, ilkba. 
h:aı: taarruzu için AlnlJtnların na

sıl bir plan tasarladıkları belli 
değildir. Uınunıi taarruza_, bırok.. 
tı.kları noktalardan nu başlıya
caklar?. Yoksa bu ı~ı fa ha.mba • 
ka istikametleri ıııi tercih edecek
ler? .. Bu, taarruz ba~ladıktan son
ra aıılaşılabilercktir. Yalnız bazı 
kuV\'otli iJıtiınaller bn defa Al_ 
ınnıı Buşkumandanlığmuı Mosko
"">~ tekrar wrlamakla beraber 
daha ziyade cenubu şarki istika. 
nııtt.indc faal olabile.,eği ni ve kat'i 
nı ticeyi dcğilı;e bile kat'i hedei 
Y<1lunu bu bölgelerde arıyacagııu 
i~arct •<·lm eı..tedir. Bu itibarla eğer 
Sovyt t Rul'f:t a ilkbahar için nıer
klz ve cenup bölgesinde kat'i ne. 
ticeli Alman taarrw.larıııı karşı
lanıa:k ·İ~in a). rıca haıırlawnıyor .. 
sa ve Alnıan taarruzunu durdu
tanı.azsa \·ok n1üşkül vaziJıl te dü .. 
~eel k ve harp durıuna şarka doğ
ru çok değişcbilccl'.ktiı. 

Mihver kuvvetlerinin So•·yet 
n.u,)·a)·a keqı taarruıa gı.çerken 
Vey,, daha oııw di;;cr istikamet. 
lerde lngilızhri tuınıd;, Ru>yaya 
Yardınıdan nıcn'<'J l .. ınck için bazı 
Yelli hartk<llerc tcvc;sül edip et. 
tnıyecekh ri cic belli de~ildir. l\la
l'cşal Göring'ıu Ronıa<laki görü§ .. 
ıuelerfoiıı hakiki ınak.•adı da an
la jtlnnıaımştır. Bu görü~1mler 
Rusyaya kaı·şı İtal)aııın insaıı 
l ardımıııı rn Şimali Afrika harbi. 
ıti için<! alınış olabileceği kadaı· bu 
1~\·zuların dışına th taşıı:uş ola
hılir. Alnıanyaom , e J\lihverin 
lıarı.ı gayeleri çok gcııiş ve hatta 
dünyaya şamil olduğuna göre Ro. 
ma nıiilfıkntınııı yeni yeni tasav- · 
1iUrllll'a hız \'ercbilmıcsioi de tabii 
karşılanınk gen ktir. İhtimal Al. 

(Devamı 3 iınc4 S'll'~Ied•A 

1 

LiBYA 
HARBi 

• 
Mih·ver kuv
vetleri iki haf~ 
tada 600 kilo
metre ilerledi 
lngilizler hala nikbin! 

' . • 
1 _, z l 

Vişi, 6 (A.A.) - O. t. F.: Liby-a
da Herlemelktc olan Mihver kuıv
vetl:ıri Tobrulıtan 80 kilomdre u
zalııta 1'uhmuyorlllr. D.N.B. ajan. 
sının bir tehliğino göre Genc.-al Libya ceplı~iode hal').l sahasını giiı.tujr harita 

R_omrnel kuvvetlJ:~ 15 gü'."'e 6?0 1 SiNOAPUBDA 
Iııwmrtre mesafe ılerlem.ı§Jeroır. 1 

Loııdra, 6 (A.A.) - Lİb)ada İn- ı ı• -ı• ) •• 
"iliz ha••a raaliye~i sun .ıs saat zar_ ngı iZ ere gore 
fında daha baz fa olmus ~e kuvvetli 

hir ;ı.timalle JllUıvn ta§•tları son Japon taarruzuı 
derece hn-ırnlanıııışhr. Va2oiyet.in 

k?tü.m~crlikle karı•fo.?mru.ı i~in 8aıı;:.Jamadı 1 
lııçbır s~hcp ''C tenıayul yo~tll'. ':J • 

Petrol yokluğu 
Almanyayı ye· 
ni bir cephe 

.... 

Şark Cephesinde 

Almanlar 13 
piyade tümeni 
ileri sürdüler 

1 -__...,_ 

1

Fransaga1,5 Yalnız mütemadi 
TOPÇU 

Faaliyeti oluyor 
J,ondra, 6 (A.A.)- Rüy1ıer ajan

sın.ı.ıı askeri muh:.biri An..ıfot ya. 
uyor: 

açmaga mec-
bur mu edecek işgal altındaki mem

leketlerden de k u v
vet getirilmiş! milyon beyan· 

name atıldı 
Bunlar da "Amerika
lılar geliyor!,, deniyor 
Va~ngion, 6 (A-'\..J ~ Cum• 

huıı:eısi Rt"'v-elt m k.'ruıb; En,rl\y, 
ling:L'z tayyar~c«l<>rıı~ın son za
m«nda · ~'gııl altırnı.wki Fıa11s;cya 
l.4L7.000 beyannam<' altı'klanru 

lıa•ber vrcm'Eilltedir. Bu be,yanna. 
ıınclerde Birlcş~k Aı•n<ıı'.ı.<am·1 mu
azzam harp programınrl"~ ıı.!d
şı;fa dair ta~sila• v-e,.,1ıneokt.: ve 
Fra~.sLZlara •Am-crikal~:arr gcJ!I. 
yo.r.-. deniımt.tkıtedir. 

Bir :ıty evvel bütü:ıı F1ransaya 
2.000 tane A.mer:kan prQpagaında 
kiığııdı wtılımı.,tı. 

J.ıJjWlnl:ır, Siıı.gap~r'a kmşı bü
yük taarn12a basladıklarıırı i<ldia 
cdiy<1rlar. Fakat bıı h:ıbtr, İngiliz 
r~Mni kal'n<>·kları tarafından le. 

yid edi.lmemi~tir. Jaııonların bu 
Jıa·bc.ri vcnın.l<Je dikltati Jı, rJı;ı:ogi 

hir s.-b<ple ba~ka ta•afo ç<ov;rmek 
<Devamı 3 üııcu Sobıt-ı 

Yeni Mısır ka
binesi kuruldu 

KahiTc 6 (A.A.)- Nahas Paşa 
kabill-C'.Y ~ıl r-tm"i ve listeoyi 
Kıral Farıika tıaktlim ctımi'ij1\ir 

İthalat, İhracat işlerinin Tanzimi 

İçin Mühim Kararlar Alınıyor 

lstanbul, izmir, Mersin ithalat 
Birlikleri U. Katipleri Ticaret 

Vekilinin reisliğinde toplandılar 
938-941 Yıllarında şehrimi
ze ithal edilen malların 

kıymeti tesbit edildi 
ithalat ve ihracatta 

zenes1 temin 
bir fiat muva· 
edilecek 

i ::ıalat ve ihracat iilerinin da
ha esaslı sur·ette nioZamla.ştırılma
sı ve fiat 1<ıo11~rocllı1ün tanz;ffit 

rer.ıkc>~dile Ticar-et Vekfıllet:nde 

1 Vd<i'ılet'ntlc Tiıcaret V<il<ili Müım
taz Öknıenin ·r,·ı.sliğinde mühim 
brr toplantı yapılm:~tır. 

(Devamı 3 iınc,j Sahifeclı:l 

___ , ___ _ 
Almanların K a I • 
kaıya petrol llu
Y u ı arı istikame
tindeki hedefleri 

bozuıuyarı 
\'Jşington, G (A.P..) - İyi hO-

bc:·r n.huı .n1.1n(jl] :' •1 A ı nanlar.ıaı 

l~;,ıfkfl~~·a ı}e1l'{.1l ~ ı.;yu1rlrı fflt.1ka
ın.ctl,•.lck! n1C\.'7i11.. ı inde tutuı:ı

ıi:.ıkhr.n :tb.ıı et ol:.n ba:t1ıcc:t hedet
ı~r:ınin boıulm:ıkta olduğuna e
ınn.dtrler, Bu ınatJillor, bıuıuı 

çok menınımiyct Vt'• ·ci bP.r u.ıeticc 

olıdug,ı k.ana::ıHni fil;iyorlar, Zir~ 
pctı'tll yokluğu A n13~ayı yaııl 
b.a- cephe aı:ın:ı.g:ı. rr,c.-·t:bur e1..lel'o;c, 
yuhut İlk.b:ı.iı3rda geçuu sonUl(i 
O)c;iıdc bir f::ıJrrırz şini güçle,t.ı.. 

recrurtir. 

Dünyanın en 
ağır tankı! 

Kanada'da yapılarak 
İngiltereye gönderildi 

Q,tava 6 (A.A.) - General 
Mac Naughton, basın toplontısın
<la Bü!)'iiilk B',i tanyaya bir çoık 

gelmiş olan Beli-er i&ırnli Kan~
<lanın yeni a.ğır tanıkı, şiırn<lioye 
kadar yapılaın tankların en mü. 

'kemrneli cildııığuınu söyleııni~tlır. 
Bu tank, en büyük Alman tancrt
larınm lıal<ıkından gelecek k.ud. 
rettedi"". Düınıyıanın en aığır tanı~ 
olan bu tarıık:m h<>ın sür'ati vm·
dı;r, hem zrııhı ve teçhic<a!ı km'
vetli<l'r. 

BİRMANYAda 
Londra, 6 (A.A.) -- Birmaııya_ 

da yeni, ıııillıiııı hiçbir şey cere
yan etnıemişti.r . Japonlar, iddia 

Londra, 6 (A.A.) - Rusyada 
Almanlartn i~~al altındaki nı•m-

1 Ielwtlerde istirahat nleıı \'eya 
garnizon knı-muş bulııııruı bazı 
ti.İ:nliCnlcri ön ı,ala ~iitnlck ıntt ... 
buııiy"tinde kaldıklarım göste
ren birçok sebepler vardır. Bu 
mii1cnıadi km• kaybed•~. ilkbahar. 
da bir ta ar ruz proj%iııi bCYlsa ge
r oktir. 

Rııs mnlı(illel'in.cfo s<iyl•ndİğİDl 

göre, ccpl><.ye yeniden 13 Alman 
J>İ~·a-dc tiiııı ııi giindorilmlştir. 

o 

usa ahki 
Sovyet tebliği 

Mookı>va, 6 (A.A.) - So-.·yrt 
tel>Li"i: 

5 Şuba(fa kıt'afamnız, ilerl:e
ıniyt' devam e'tmişlerdir. 

4 Şubatta sa\'aşlar esnasında 22 
diişman tanarcı.'İ diışiirülmüş, 

yerde 16 tayyare talırjı.ı edilmiş.. 

1ir. Bu surı ile tahrip edilm dü~
ınan tayyarelerinin sayısı 38 i bul
muştur. 

5 ubntia l\loskova yakınların
da 9 <lüşmaıı tayyar~; dii ürüt. 
müştür. 

Almanlar 
Merkezde 

çekiliyor) ar 
Loııdra, 6 (A.A.) - Lcniugrad 

ceµbesiode faaliy(t fazladır. s.,,._ 
ye.t kıt'aları burad3 hiiemnlarda 
bulıımııakhıtlırlar ve teşebbüs 
kud.ntini l'llerimlc tutmakfadır. 
!ar. -

.. ttikleri gibi Moulmcin'in 40 ki. 
Jomclr.r kadar şimalinde kain 
Paan'ı işgal ctınişlcı:se bile her
halde Salvceıı n<hriııi a'ınıamış- 1 
)ardır. 

Şhıs rlburg'da pek şiddetli ıııu
Jıarob<ltr olmrJdadır. Almanlar 
ınel'kez keı.inıiııdc daba fazla ce
ııııba doğru gt ri çekihniye karar 
'"nnişl-r gibi ~rüriüJorıar, 

Kursk iltı Harkof. ~•asın.da ~id
detli muharebeler olmaktadır. 

blr aydanıbt.1rı~ yap1lnnö11'--ıta olaıı 
tetl- l klerin bitm<ık üz-ere olduğu 
ögrenilmiştir. 

Haber af.chığ,mna göre, b:ı 

:ın&vzu<la, dün Ankara.da, T:ca,.et 

Bir kadın fren 
altında kaldı 

Sinkecid-en kalkan banJi.yii ke
ıJ. Canirnrtaraııı İı.'>1asy'Onu11a gel. 
<liği sırada all'ka vagonlarda bu. 
lumm, Sirıkeci D1lmirkapı, 12 nu. 
marada ot'\lran 40 yaı;laırında 
Verjiırıi tren durmadan inm~k is
ten~~. arlkaıda.ki vagonkı'l'ın altına 
cfo~ımtiş ve ba<:aklariyle vücu. 
diirıiin mııılıtelif yerlerinden t~ 
!ilkeli suret.le yarala..>ıımıı; ve der
hal Has ic; haslane.;ine ka,'dı

rılmııt~ır. Hadıı;e halclmıda taio
lk:k:ı/ ~'ıı,pıhı'dk'. ad:.r, 

4HARP VAZİYETİ~-=,= 
Japonların Pasifikteki harekatı 

stratejik üslerin ele geçmesi 
maksadını istihdaf etmektedir 
(YAZAN: i. S. ESKİ BÜKREŞ ATAŞEMİLİTERİ) 
Jaııonların Cenup denizinde 

sür'atle inkişaf ed.r ıı barek~tlcri 
ıı l'ticesiııdc birçok n'iilı~ı üsler 
ve iptidai madde ka)·ı;aklım elle
r.ine ı:-çıniş ve muvasala )·olla. 
.rın1n koııtrolü i.mk~n i~inc gôr-

ınişlir. Şimdiye kadar Filipia, 
B1Jrneo, Scl<bcs, Yenigine, Anı
boin, Bismark ı;e Salcnın adala

rile takını adaların:ı a)·ak ba•mı. 
ya, ve buralarda en ıniıhfa_n iisleri 

H kaynakları ele ,;<çirmiy~. mu-

,·affaok ·olmuşlardır. Malez3 a ve 
Malell<!zya nıımilc yilclolunan ka. 
labal.ık adalar grupwıun karadan 

ayıı:i kunctk miidafa:ı <d.ilmeı.i

ne imlıruı l oktur. İı.giltcre, bli. 
(0.vcın.: 3 üncü ':u!ıi!<ıle) 

. 

Elektrik idaresi U. Müdürünü 

BU SABAHKi BEYANATI 

Evlere Saat 23 den 
Sonra Elektrik 
Verilmigeceği Ha-

beri Yalandır 
Hiç bir saat için umumi mahi

yette cereyan kesimi 
katiyen mevzuubahs değildir 

• 
Tr a m vay 1 arın 
ve Fabrikaların 

vaziyeti 
B·ı ~'l.b:ıh1<:i .,.T, .... ·•C •Tas1Jf.t 

F.fkiır.> la d~ı;:c-r , 't g~:.:.eıtc .A.n«aTB
daın QldikJarı bi~ hr.berc auen ta-

ı.a; ur ıç rn şehrJTD1 ·dc evlere ,.e 
Jokar.-taJara saat 23 !~ Ş()l!l!"a elek
tri-k ceoreyan1 vorilrr.-E;'f :ıestnin dü.-
unü:t.ırek tetkikler.~ geçıldiğlııi 

yaı.mh;lardır. Yine ha habere göre 
clektrıkle ;işliycn n·ık,J ı.-a~(a;ı_a,rı.

n1n da bu saatten oma sefer
lerini tatil etmelerı muhtemel bı;
lunI»i11Nôldır. 

(Devamı 3 ilno. ü Sohlfede) 

ŞEHRiMiZDE MÜNFERİT ve BiTİŞİK BİNA 

YAPILABiLECEK YERLER AYRILDI 

Belediye Reisliği yeni 
inşaat için müt.im 

esaslar tesbit etti 
Ceplıesi 6 metreden az olan ar· 
sa/arda hiç bir bina gapılamı· 
yarak yandakilere satılacak 
Çıkmaz sokak ihdası her semtte mem·. 

nu - Sayfiyelerde ve şehirde 
binaların cephesi ne kadar olabilecek? 

B<:•lcrli:ye Re .,;lt.~i bincı uışaatı 

için yoıııi bir tabnatname yaP
m:ı,ıcır. iDündon itibarıen Şelıi;r 
.Mecl ~il'!dle müzakl.seıs:ne ibaşla.. 
mlaıı bu talim>J.tnameye göre ~e
h'ı de bô:!ı~ k, mü.nforit bina y~. 
pılaföil€cek yct'~d' tcsbit olunmu'l'
tın: 

Şeb r <la<hil nda1<i bı.rind Elllll!t 

(genişliğı on dört buçı.ılk melı-e
dcn fazla olan) yıo1larda ·biti'iik 
bina,nıı.n ccyhcsj ~sgari on s.Jk~ı 
metre o-lai:ı ıluee.kıt>'r. 

9,5 - 14,5 metre geıı~in~ln 
yollarında asgari bina cephesi ye
di buçı.ılk mot~·edir. 9,5 m-etred;m 
az geni.,] !l<teki yollarda aısgari b;. 

GÜNÜN 

iÇİNDEN 

160 yeni Af ... 
man tümeni 
Nizamettin Nazif 

A.!maa:l:ırm süz ~.tmı~ yenı. hl .. 
mı.:. 1 ~ kunr.<!.cl~. rr.t?,,.Jul o4dt •• ~ları 
'!'ı:ıi:ıer \•eı:-1-1 yor'. Bu.'."'~JrJ.n al:tm~til 

Pı.,lonyada ve yo!zü Cermen top .. 
J.k.i ... 'Tnıdn k.Ur\,7~uyor1n~. 
Yln altnlıJ,§ lı.irneul Diı!c k.oia.ıy 

bu. 

Her ~<\..iman ttlrr.e!1'1ılJ1 se!er KGd ... 
ı O~ı..dıu \ a ti yh'r..Jt bln k:i~iden 
hu~~ t.>dur!:ek ou 1 JO tilinen .iç.iı:ı 
a'Şağı yuka. 1 üç Luc;uk n~'On k13: ... 
lm sil:ih aıtırı:ı d:ıvct edildiği atı .. 
j~ılıı 

Bunların gly<liti:nıtSini, si:lfilıl04n .. 
<lı .. ı-Jmasmı, c~phC'ye sUrüliıncc 

kul.i"nacaA.a . ccphaneııiı:ı ve yjye
cdc!e:-inh: edarili..i.nı ~u.>·lc bi-r tHl..
şUırtrnck, i!jJ!D,Sl.ı:rm. dört st:.~li':~ <li 

ıiJl<hrdllJerı bu h.wcrin ne <ich
~li· bı:r c,;all!$lıa n1evzlıi.1 old\.ığunır. 
ne ml.ihiaı bh milli fcda.k\İJ"hk jt .... -
dc. eltiğlııi kfı!l derecede aııJa-tH· 

,\cG·ba bu yüz aitn1ı5 türncnc kJt·
;ıı .~r.'l<'•lka ile w i.itte!ik leti ltııt ye--

na ceµhc'Si aitı ınllr olat <~ 
Hr. İ r t:iallır i:;c h tr soo" ı;• 
ayı ı f•!acaktır. 

·MünıkTit bm~ yapı'-:nasın .. 
tahsis olunan y~r ·rdle b ırıa cep• 

hes; yırmı mciır~cll'l1 fazla o.anı • 
yacakrtır. 

Şeılıir dahilinde ev yapılncaı< 
(Devaını :J üncü S.ıııhı1(·de} 

ni tümen hilzır!c.ıı.ou-Ja-dırı;.. . \' -· 
$0gtonım, ilç ; y1t<nbttl 1 d> .. Ll\Y<"Y .. 
Yii)Oıf.::ı on ınHy~lUk, on beş tri"
yc..'lıltidl büıyUk ıırdllflun kat; n' 
n\l.1lu, bu İlkb1:1.,rd:ı, cep elet"" • 
vazift: alm~j göı·e-c·~iz?. 

lh:.rlıalde en ~jz üç buçuk ınil;i ı · 
.o.r.kcriın, yalın~ r\vı-uvad.a :;cn!deo 
'\I azj1c alabHınl')o.ı n \.<ızt:nt yi 
nun L'tlc.-bileee•t·l 

l riando.ya çıkar İ" oian .A.ı -
rıkt-ın twnMinı boy e bir y(; o -
dU'flun p!:dfırı .c.ay bıl .. rıı.~y,z·) 

F! '~ki Avrupa !;t\~a;o: !1a ~ak •• 
bıı· yerde-, yani (Liy\ıı.c. Brit:i.ny:l :'\ .. 
d~sc.arı, u anda h-:5 m·ıy,n.., .. , b 
oı<h• ~t!l bir h ldP bulu .. dt: L -

rr:Jı..'-':tadrr. Bun l A\·rupa kı1'as1'! 

ı..·1k .... Tılması, ha:halde MMn.ı:-rin -
leyhıne mtüıim h!r hareke.; lf-:. 4-: 

odebiliı:. Fa.P..at in1ı jz~~ askerh.r • 
n 1 Avrupa kıt 1 ::ı~ına ı,:1karırJar n ., 
ç,:uı :r~azlnrsa, An t>ri'k.adr..n 
kuvvet gchnezro ·e Almaınya İJ 
ıcu tnzc tıimeni İl!ı:.baharda ll 
ct:pfıe6,1ıne sürnıı:?ıt f.rnhfmını bulr-ıh ~ 
Uıs~. cınü~tefık k,.,;, tan dahi m::ıl:

rı.:.nı k ... ~ac .. !t b'r ·, n.-:.rcnko, n~ y .... -
par? 

ıt ~y:ıda llıt." ha 1 µ.rohı 
ôlıô~u hes~ p t-dı 1c.·<"!t çalışıl · ..... 
•adJr F;k:..t ıe de olsa, bu jUJJ .. -
har.:ı, ç_:6zillmesi pc-lc güt; bi.ı :ı.u 
ınaıım ist;fham. ··tını~~ ı>et lı~ 1C·ı 

1ılı .. cn l1,:.:;. b.~ h 01 "3t ycitlOC<:: t:

n:tktı•ıt!.' 
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HALK FiLOZOFU 
A 

HODGAMLAR 
Evle:rfıı<le istifçilik y..,anıa. 

nıı. manevi cepheden olan fa. 
z>lel•bl:kl ri, maddi manadaki 
uçlanndıı.ıı daha üstündür. Bu 

1ıarekellt riıı gay..J şudur IJ, 
hc'}eı b,ude .. ı.un, başkaları... 
na kalmnMn .. 

B:.n, siz, o~ öteki, pa-rarnu 
JllıIDetind , her türlü madde ,.., 

&) ı. mutemadiym evimize 
taşırsak, ayru s!;,ku yapama. 
nuş binler ve on binler ve hat. 
la m>I> onlıu-ca v&Und..., ayni 
madd" •c ) alan bir gün, hem 
de, çok ıiddetle muhtaç olduk. 
lan bir ı:ün, piyasada bulaon. 
yauklardır, 

O v Ut, 'i<danlanınn muz. 
tarip olmıya<:ak, en basit bir 
maddeyi bulamamı &lan va. 
ıa~ın k ·ıla~lıi:ı mü~külat 

LKER SAKLIYA::-i 

AC:IKGÖZ 

Evkriı>de ötrberi saklıy41nlarla 
ruiicıulrl:e ba~ladı. İsbifçiler, sizin, 
bizim zararımıza piyasada sun'i 
bir azlrk ~·amhyorlar. Bir şeye 
't" mlldıot da. ~u, hamam tcülha. 
nmda 800 kilo şeker saıkhyan ada. 
ma hayret < tti.ın. 
Başka sa ·lıya ıer buLıma. 

qııı mı?. Ayol ırakta şeker erir .• 
ın~~..ıana eıkınasa)-dı bile, bir 
mi.!dd. t sonra, nasıl olısa, )·erinde 
yeller rsece'·ti .• 

il VAGAZİ 

TAHDİDATl 

Havag zi talıd>datı başladı. Ba.. 
ıta (ıyJ., geli~ or kıi, bu tahdidat, 
"'"! rde lazla bir fe• · ladclik fo .. 
s'ri ,·apmıyacaktır. Çünkü, sağ 

olcıunlar, bazı h11vagazi şirkctLeri, 
n '.mlandaııberi, kMMlilik.ı.e.ri o.. 

dm ııazl tahdrt etmi,.1.,r. ga~ ye. 

. nn •• hava \erm.iye başlaııru.~hlrdL 
i lanbulluların birçoğu 1.&len, 

az gaı.e alııııl d i:iı mi T. 

1IANDA VF. 

KOYUN 

Bir kasap maı>cfa cliı ', lı.oyırn 

eti diye satı nş .• pekala, o kasap, 
tıu haltı kan tırnu~. Fırkat, alan. 
lar. manda ile koyun elini farke. 
d,monuşl r ıni?. tanda ile im. 
,·un arMu>cla, bu bayanlar canh 
·c ayllkta ik.,.., ~'k fark \•ardır. 

Fakat, lııesildikteıı. ... ura?. ~~ 
ihtı bunda b •br. 

AHMET RAUF 

Hukuk Fakültesine nakleden 
talebelerin İmtihanı bugün 

yapdıyor 

Bu yd Lt.ıt11a.t Fıtkultesinin i
lkine: .ınıJından Hukuk Fakülte. 
.;ine tıoak!oden tnl<iboler:n, yeni 
Ja.loültelerinde okunan ve nakll"t· 
t>1< -ri fırkiihede drumnııyan 
ders'.E!l"den ımtıhanları .bugün ög .. 
ltıdm sonra Hulwk Falı.ıHeıs.i b 
rnımaral.ı ders salonull<Lı. yapıla· 
c:. ...tlC". 

Bir mektebin inni JeiiftirilJi 
&mrgao orta ıJktLJu adı Mirgün 

elarak değlşt"lrihn ir. 

REŞAT FEYZi 

bizi muanep 81.mi ·eeok mi!. 
Yalnız ben, daima ben, ahli.. 

k:ı, ne dünün, ne bugilnlln ce. 
miy<:tlerinde mu~ber bir mıı... 
nevi kıymet dtj;ildir. N•nıde 
kaldı ki. bugün, her zamandan 
tlaba az hodbin ve hodgiın oL 
mak ızl.ıranndayız. 

Çüı>kü, öniimümoki yılbnn 
meçhul hadiseleri, ıı.,,mıiıı H;iıı 
a)"lli isti:l.ıbale doğru gidiyor. 
Yarın, daha m ü.,?dil, çok mliş.. 
kiil anlarla bı:ıılaştr.W<, iırtiL 
Ç'iniu manzarası tefaılı '\"8 .u.. 
deot ıl<tll. darağacıdır. 

Devlet, b · tün kuvv&lerlnl, 
bütü.ıı tcdbirkrini, tıpla istih
lak m.ııdde'lelli gibi, tasarruf. 
la kulla1)1Jor. Bit gün, daha 
kat't tedbir almakta tasarrufa 
ria)-ct etın'r hilfr. 

KASIM AŞA 
HALICIOGLU I 

Sahil Yolu 
D e niz 
altında 

Hastahanesi 
34 bin liraya 

duvar yapılacak bir 
KaSl!llp3fia ile Halıcw:ığLu ar~ 

sn:ia yed. ya~"'1. olaıı sa.. 
lhil y<Mınun iınşaatına hız veri\· 
me.ıi karar.Iaşt.ırılmışt.ır, 

Bu yenı yotun Kasımpaşaıda 
Den~ hastenesinin .altına t.eısadüf 
eden ksnında lhüyıük bir 
ciııwı.rı vucude gctirı.lece'kı:ir. 

Meılkür duvara Dm dôı't b.!\ 
~a .arfulm•acaktır. tnşaata ö
n<ll!nüıııti(!ki a()~ b+1şlan4a
caktır. 

Hayal pahalılığına luırfı 
Şillıriıniz 1\faa~i:f Müdwr~ 

Uk tedr.sat müfcı~ö· INi kendi a· 
rala-mıda hayat palıa~ıhğıma ka..-. 
ışı. bl(" İstihtak Koaperaı!J;(i ktı.L'
mn'3 karar v<.rmişlerd:r. · 

Bu m<d<:sa \ıla, bir ~\.ana aidedi.. 
lerek J:ıoopera'tlıin 1EŞ!<i1 olımma· 
sı ve yürü'.)"ÜŞ şekli halalc gö
nışme yapmışlardrr. 

Başoekaletin bir tamimi 
Ba.5vakalet tekmil davleıt dal. 

relerine b T tam:m }'3patrak Tüıık 
Dil1 Kıurll!Du tarafından basüan 
ilrnlô. llıga:tınde giiaterilen 'caide
ler ve örncklcrin ımektepleııde ve 
deı.<lct daöııclcııindc yaızılarda ve 
basııınlarda göı:ıöııı}ne alınmasını 
i> •ld•mıŞ!i.r. 

rewkaIAde zaaıanıar 
Fıl~n ;,ı, daha murrı.aıam ve oallm 

bir iE'l>;lde >·apab,Vri< Ölr!u ,,,,.,.,leyi 
daha l•)'llalt bır hale •okabl\l.rirı.. Ş11 
a<lmaklık neden o:Soo?. 

Dtyorsunu,, Ek$l'fiya, aldığm...E ce
vaıp he p:si a}'llüdLt·: 

- Fevkalade ;;azlyet molüm .• dürır

YH"'rmal .. rt!ar ve glın ~r lı;imle de· 
gildir. Halbı*~ normal gıinlenle de, 
.,.... wııAd.ıılc y erine ıore mevotdotu. 
Ban lı;ırmele<1n, fevkalMe zam....ıan 

öne 9Umı.e1< pel< .şlne gel:yor Holb"' 
~ !e\·kalftde z.amdn!arın da keodlslne 
mııtı..M alsu.c•ı. todblrl<!rl v:>roır. fır 
len 01:.ırunı11 bt!'a-tt.mı7al..wn , tedbirde 
~ ehniyei.ı 

BURHAN CEVAT 

Edebi Roman: 25 

Seni Unutmadım 
REŞAT FEYZi 

- Sen de bet' yerr.ekfııl> ıçııyor tllU· 
aun Nevinr.. Hu pe.t. g ızel bır ~ey .. 
O l.&W3 una yll't'Br .. her y001t"k:te mu"' ..... 
i a. b.,- veya .il<! bani k ıçmelıo:uı. 

NC\!lc, salata yeıokan cev 1ı.·C't'CL 

- l>ü<ı ö .., yemcğsıde !çta.ı heır. 

de ~ bo ..Ulı: llakik ...., neus br 
;ey. iıele, d"ll içL.g; :n. arattın ~ 

nı hıç unu.tn ~ •.• 
Nuri Y.dmaz. lı,.:.ı. c dondu~ 
- ~ e'10YCO V iN l'll"'lP·· !olo.• 

.. bt'.tı mı• -
\'at cfo:r.dlm .• B::ı:Ş"a k m:se C'-

mıy r kı • D lil., bir ı·an ·nrlend~'. 
r.ı !itlere m elm yoıı.rz., bll"yOt"-
ıtUrl~ onldr içm dışarıdan şarap aılı-
y z. 

• ı Yılmaz k&rt< ın onk:.. 
- Batb ne var ne yok :ı.:a ıclğmı?. 
- ıı ç • Ne o lstı1orsun? •• 
- Bugfiın denize g :n mt" 
- Ha;y,.- lllhr.eın nedeu ~m.. 

h"m keyfi,m ,.oklu •• 
s' bhl •• ett: 

- D~\ a eşrtl buy dm12, 
Bı>y<"!endi?. Sızın merakınııı:d3'l ct..ıız. 
filan uautl .!!k. 

Nur Yılm;.ız, e:kıdcl<l çat.ı:ı, bıçağı 

masaya b~ll Oıt eıı:k>ruv. day~

raıc. 

- Nevıcı., MI! n ı o h.lkaye .. dedj .• 
-T b.!. 
- .lU! tmo-ı:rı rr. ı benı" • 
- Ne o, :ı.fle~ek b: şey mi var? .. 
- H.'.l.; W" .. ). D!. is. yeren. gecl!-..-m4>--

diğlml kabul edJyOI'Sl.Rl !abli .•• 
- P~ka .l pekli il ... 

N\:rı Y lr.naz fk.i ı;-tıni bırdeın açtı.: 
- Nt:vD:\., deıdl. .sana. bu ıık :lm ıçin 

b.q!lk bır sürpra!m var Nedir, b.t, 
babyıre • 

- k e.-v ele söYlom,ştm •• R<'dir, 
o?,.. 

- E•ı akşam Mxlay• gkl YO<U2. ı>

rad•n vap..-a binlJ'<>ruz. Btı,yük ""'"' 
ıoqıyoruıı O-, ant d?kllZda Kk.;m 
Beylere d•velllylz. 

- Ne rntin -1!. 

öyle poıtamat 
t ,gt o zı .. 

Ge~e bu .utunl.tıda, yurdun 
11ıuııı..ııı ielti.r ve J<a,ıı;b.ıb.rt araşın

d.-k.i posta nakli,)'a!ınrlaıı Uah.:icıden. bJ.r 
Ol'A.\..'1l."CU melsıtubu neşreLm~lim. B\J"" 
gUa, '1 rakıyadB.1 b~r kaza meı<a.ezinde 
b·.uu~n bır dı!::eır oY.,uyı.:.cumuın. m.dt
tı.lbunu a~aacya hulJ;:;a cl;arak. ahyo-
rum. 

cBiız. k~ merlce.e r.rinde oturan va
ııaııoa ·aı, poata ruık ..... yatuu yapan n1ü
teal:ıh1t..craen çok şı.k:a.yeı.çi) iz. Bulw:r 
du.,;.1n.ıa k'u n~:~.;.z.l bır pe W.e 
d.ce~ b.c k.;az.a ~E!2ı..ne bağuu.ıır ki, 
bu ik:il'cl aı.eı1kez:, ayBt z.anı.anda bir 
l.r<n ı.t;ısyooudur. Ar"'ııızd.aı<ı ,.,.. iıYi 

ve nıw.ıt....zamdn-. Suc. dcıa kaı ıar d~ 
layı.sili: bu şose Uz rinde t.aca t.J llitf ... 
la posla ıı&kı.iJla\ı durd ı. Şosenin l.ld 
ucı.ınd,.ki k.a.za merkcz!er~.n..;.t: de, Poıst
ta lc...:ı.rcs! ıcrıw'i mııte'l'ı.h~uter U2crin
de cı(ı(!s:tkr o;up ı;ı,')St. otobüslerini. 
t.abri". «iem<>dil.,. 

Yo:un açı..uıasl iç;,.n d1J(c-1· resmi ma
kan1:ar htçbir ııar c~ ıurtetmediler. 
Ve dolayL..q;.c, taın bi hafla, İS"tan
bltlla o.iıO.n iı-tıbat "°' münas<..>betimiz 
kıe.1..ch l.1tanbul ~ar.t:tı•ıe"ilıt gOreme• 
ctiıı<". dUıqa Ue aliı:l'llız kahr.adı. 

Katın, brlman1ın § ddet11 okiu.tu bu 
bir ıı..fla zarllllila. nıha,et Uç Ct.mdU. 
D.ğer gi.ınler poota pakn.A tahrik edi· 
lobıilrdı. Hele, karlar k<> k.tıktan son
ra, lodos baş:.Syınt:a, postanm h3yd1 
·lıırydi gltnıeSl Iaz~ndı. Bu seler d<l, 
yol çamu.-, d.;re, poololar ııtmedL Hal
buki. şose ınunta~n1d11. Postanın kal
ltıp k>!kınaması, ödeta, ınüt.cahhlt~ 
rin keyfiıoe ka~tnlŞ bır i.llr. Kunse on
lara söz geçJrcını.1or gıbt.. halıbutd, 

{>99lanıe ile bir mukaveleleri vardır. 

Postanın ehemmiyet ve n.,..lret! hııto
kında ısöı sö7lomi,ye lüı:ı.ım var mı?. 
Gittiği y-ere kadar kamyonla, sonra 
araba ile, sonra lı..ay\ an szrtmda her 
ne hal ise, mutlaka filn:elid.lr. 

lkıhsettüilmiz mıınt:ık.ıda posta nalr.
Ln.l uzerıne alaııı m(>teahhltler haml 
18.llbahlı:k \'e yalnız ker:d..i ıner.1aa4ıle

rlni duzı;.ııerek hareket «liyoı lar. On· 
larm asıl vazi!esl ~Y. getirip eo
tıimıel< olduğa halde, çürük çarlık 
kamyona en az 40 klşı almada.o. ve 
bu 4.0 kışiden de mecmu~ 80 lira üc
reti cebine lndirmeden po.-tayı kal· 
dırruıyorlar. 

Muk:a\•elel-erinde muayyen htl:l'eket 
&aa.Ueri de vardır, Hlı:bit ıüın. bu ~ 
teaımı.tıerin, bu saatlere rbyet ettilc-
1eri gorulmı>mbıt r. Fazla yolcu ve 
mılş1"rl bulmnk için mll9.yyea llllre
lkot -saı-tind.en erı az iki uç saat '4)1\l"& 

hareket ederlor. Ve yolcular gece ııe

yııhat elmcık, tıırçvk • kın<ı çol<mek 
med:>uMy.etMe ikalır > 

Posta ldareıın;,, bu ~!eri ehanml
,-«le u:aza'tt dilkkl'.te atma tnı diler:i~. 

R. SABiT 

GÜ ÜN 
Anslk oped~sı 

---
Denizaltı 

Denizaltı gemısi, dı~ıi:;ii.stii .ge. 
misi gibi tel; tekneden ibaret de. 
ğlldir. lçiçe iki te"1ı.edım müte. 
şekkildir. !ç tekne şeklen, iki ucu 
kesik Lir piiro sigara.sına bcn::P.1". 
Bu tekne va.ııati 100 metre ve da. 
ha fazla derirı!ıkte deniz suyu • 

nun t<L.--yıkine mukavemet ede • 
cek dl!'l"eccde ı,ut•ı•ctli çeliktm 
ııapthr ı·e içinde ana ve 'Yardım. 
cı nıakfneler, akÜ.mil!ıitör batar. 
ya.lan, torp:.do ulehası ve mü • 
,.ettebat yatma yerleri bulunur. 
İç telonımin dı~ıııa ince saçtan 
ikinci bir tekne yapılır, buna dış 
tekne denlT. İç tekne ile dış tek.. 

ne a.!'tlsı boftıır. Bu boşlukta ha.. 
va vardır. Dımbıltı gemısı su 
ü.stiinde işte l>ıı haı·a sa'lJesiııde 
bı:t'madan yü.ııer. Dakıcağı za • 
fl14ıı bu boşluya deniz suyu. dol. 
dıı1'Ulur. Bu.nwı için bo~luğun at.. 
tında yaııi derı.bn ~nde bul-.. • 

- Kwnı:a evlcıar ,nin btrlnci yıt
döniknü ... KA:ı..ıı:n ıY• acwrnı.ur, \'e.s&e-

Iam.. ~u \ıc:ız.l o dotik:mllya 'ZOl"la ver
di, bllfyorısun.. o1hı.n p&rasız .. baba 
ne yapsın'f .. B~ttal>i ik~ 1~ bird .. 'fl ba
kıyor, ba-bahk .. Hane, ciun ı;.~ te
lefon ~ttı. o .... ·.ı Ltti. Muliaka bdde
rim,. dedi.. nna arz•hU';'tr,c~ ettı.. 

Nev r. d~~ilnoeye d~l..ıı: 

- KalabJI m1 :ıcaba"!. 

- \~a.lı&:hı. hiç f crlrn yok. ,-.:ı1'ı..ct .. 
ğzn; &'· rn.ce gbıecec!z Nezih bir 
topla ot~ olaca;:mı (lm); ede.riın. K ·t
z.ım Bey böyle b.r daHt yapsın d& 
fena ol.2ı..ın?. ~11lrr:.ıer..iın mu? .• Koca Ka
z.ım ... Klmbn~r, bu :ık: n1 lı..:.n ne har
ceye.cak "!.. On.un Adada:~! k -u de 
h:mi bir tanedir .. .ı,;,,, al• Metrlıkederı 
a.lın:.-{ıı. Bedavaya a1dt hanl .. 

Nevlı>. b..- ..,.1.,. düşüoıiıl,Yordu. 
Mırüd<ndı: 

- s .. çl ... nu yaptınnalıyıım o halde .. 
iş çJkt• ene .• 

- Ya, karK'~lırn ..• Sen yem"<'kten 
sonra lıeınen hazırlan.malısın .. ancak .• 

- A y 11 .. eJ,y,l!' un? •• 

- F4lağ1..- !ah k""ıcıgrm. den><i< 
istiyorum kl. e\\C den hı11ber<br tıe
ğlklır. Elbı.., •"ln h zırlaruıcak sa
ç • hmaldann y pıfueıı.k . . Eh, b ,.,.. 
lar az zamGnda ma olur".. Saçia.rı.ru 
1.18rede y .. ptııracak.<ojjan? • 

- Bılmeır-?. y· .c avoi berbeı:de .• 

~AHKEMELERDEf ..... ~"":~ac"'.ı 
" Bütün dünya benim olsa, ga
mım gitmez, nedendir bu?,, 
M .. hıhemed.Ell.\ çlık;tı .. birkaç nd1m at~ 

..ıatan soma ön\ine ıeı.u ilk ka.,.pe. 
7..e oturdu. 

- Ooool. of! dodl. 
Ketıdisıı.e beraber geup ayııi kana· 

pe<lo, yoııuna oturan di~er blrisl, 
- Yahu, dodl. Davayı da. kazan· 

dııı iJ!tı. daha n"'41e oflayıp putlt.t-
70l'$Ulli" Al't;dc. karın.n na!&ka verrnl,-. 
e<ıksin .. ııo,&ndm gitti! .• 

- Boı;aıııı.ıalcla; davayı k:ıza.nınalı;la 

iş biter mi? İnsanın öyle del1leri ola
yor kı... zat :'il\, a.dcnıoğıtU ôyledic. 
Dılny;;.yı bag~waıar decrii bitmez:. 
Bak f.ar..ı bir h:kiı.ye anlatayım. ..• 

Şcl.zadcnin bır~ can sıkınlıs111da:n 
pa.,,.t.Yotn.~. Mt~adlyf..'lı d(.işUtıü

yor, d(._,ümzyomnuı. Biraz da tabi..U 
şd.rjyes[ vamı!f. Düşilnlırken dU,il
rıürken, fU nııara sanlh olmuş: 

•Bütün dü.va benim oı.a, camım 
gitımez, nederıdLr bu?> 

D~ü.oliop ta1ınnuş; buna, bir ikinci 
mı:.....-fı!ıu cevap vermemiş, Znmanm A, .. 

lin~lerin~. şaa·jl ·loi, miltefekkirlerın.i 

top1 r.ılf Y f'P blr mı'St"dı.a buna cevap 
verecek o na o .,yük nic.bl41iar vol
de:.miş. Herkes gelip halıne, irfanma: 
göıoe bır şey söy emiş. Şehzade h!çbt· 
rilli beğersnemi.f. Nihayet - hangi şair 
o uğt..-nu ben unuttum; hoc:ırn Tatıl.r 

Nadı ı.Yl bilir; bu luk(ıyeyı ocdan da-.
ı.ınu.tim. - bir '81r •öyle demiş; 

<ıı...l<len b~'ki gamla ınecıoluaınuJ 
bir bodendlr bu'• 

Memurlara pamuklu 
kumaş tevziatı 

Maımtrlara kıalayllk dlknak U.. 
zere bunla~ın daire müleadı'lıllt
lerr vasıta:sile istedncieri ciınatm. 
pamuklıı meıısucat hl.iyaçıiıBmL 
IJÜfw ba.~ına 5 rneLr.e hesabiıle ve 
şim:Ln her momur iıçin azami 
iki ıı;ü(uslı.ik \"e 10 mEltre olarak 
Yedi Mallıır Pazarlarından te. 
m n cdebllecelkL ri, müteıılııhitte
rin bu miJbayaıı-tı toptan yap~ .. 
cakları ve dainde hor m-emura 
istediıği cinsten pamı.ikLu v<ırllir· 
!ken 5 veya 10 metıre aldtğına 
göre a'.les 'r.ld:en hrr veya ilki şaıh
&ın rııijfus cü:zıdanları.na keyfiye
'l>in seı'he.di l:mesi lıüzuımu. İlkı\ ıısat 
:Veki. · ı tarafmdım ıl;iıkü;f•laDiş. 
tir. 

Buğdayı koruma vergileri 
2 aı::uııııusanı 1942 tar".llıine ka· 

dar ve lbu tar;hten önce ta~ 
kuk eden ·buğdayı kıoruma vergi· 
!er nin üç ay i<:inde bdıem<tı.al 
alırımoş olauası laz1m gcldigi dd. 
terdarhklara •bilderil~t.i.-. 

Her mektepte bir kooperatil 
teşkil olunacak 

Herııliız kooperat•if kıuru1maıınış 
.olo:ıın li.<JEl'H"le orta rmeıWteplerdle 
sü' 'a1le b 'l"Cr koopera1if teşft<il o
lumnas• kararl:ı.ort.ırılmı._<!ır. Bıı 
sure'ıte her meı<tep•e muhaWkak 
b'ır k>0peratıf t •tl<il olurunuıı o. 
lııcak'tır. 

Yeni Kabü ,Elçimiz 

Bu. ,<hzadenWı hoşuna gitmiş .. ada-
mıı atıy,..Jer lhsc>n elnıış .. bu nuscit 
diline vtrdetmli .. canı sıkıldıkça. 

cEzelden hr.ki aa.mln. ınezcohmmut 
bir bedendir bul• 

Deyip tesclli bulmuş. Ben de öy1e 
yapıp kecıdlm! toselll et.em iyi ya .• 
Oln.ızyor işte ... H!idılı keliırn, adcınoğ· 
lu dert~i'Z ol ~or .. kendine dert ede
cek ille bir şey t>uluyor şu iki gwıl!llc 
ön)ı·ıJn içlnde ••• 

- Öyle ;ra ..• Neyin elaılk aı,,zim. 
Aç de~ilsin .. açıkta ctegıkln. Çok şı>
k.W·, yeyip i9Jip yan geliyorsun. Artık 
daha oflayıp pucıamanm ıııcn,, v~ 

mı ya~ 

- İnsan yaş~dık:ça, dwt yakasau 
bU"ak.mıyor. Ha.ı1"l birini anıatauım 
k1 ... 

Mllba;ılrln tiz sesi kor!dı>rları ç
lattı: 

- C.1 ..• viiiid; Roz?t .• Rozlti. .•• 
- İşte bir dert dah.a sana.. Bu 

da ikinci devam ... B!r kerwn olduğu
nu. duyan ntCtresia1i.n benden tazcni ... 
.n&t i•teme muhakem.e.ı .• Scnln an
lıyacağ>n, f.Dsanın üç gunlük öuıırünün. 
yansı uylctv'la .ıeçıyOJ.S.l, yarlf:t da 
dertle geçiyor' .. Sonra bu da yetnııi.
yo..."'muş glbl inıs.:ın b>r günde hem ka
nsından. hem metresinden ollJiY'or. 
Gel iU davaşı da d.lule de beraber 
çık.arJı aı.1J.k! .• > 

İki ahbap ça~1ar ) Liriı.yüp ka;pı
.nıdn mllbaşirlıı se•lendıııı, mahkeme 
salouuna glTdller. 

Mer'a ve çayırlı- rın 
sayımı yapılacak 

Maliye Veki'l ·ği devldt:in malı 
n\an kir~a v r.ıbniş veya veril.. 
memiş ibü1ıiin arazi, çayırl:lda:r, 

, mer'alar ve çı.1 lil<!lcr n sayı.ımnı 
yaprnağa karar veııımşt'r. 

ViLAYET ııe BE.LEDIYE.ı 

* Soıı giinlarde tehtin muhtelit 
yet.terinde 1,000 d~n t:az".a. nolosan tcn
tıh 6kn.ek bu1ıınmu1'.tW'. Bu ekmek.. 
le:ı:'in heJ)r6i ml.JSadere oditcrek satııln1ış 
ve p:;.ralort hay1r mU~caelerine \"t• 

rıJm.iı,lır. 

TiCARET v• .SANAYl ı ------* lthal;it n· •li:clClf.•i k:t.nnl.ı.ytc ha. 
ıiçtea aetirilen cJYanıtı ay bn.t1ndan 
llibaren ia e lı.1i.idilrlüğit taratından 

te\"Zlı k ... ı .. 1·:aştar1 ... r:ı4tır. Birli.lü.cır bu. 
JŞ!tl'l~ nıeşgul olınlv::ıc:ıkUı.rd::r. * r;.,.ozhaı:ek \'le bub..ın.,n ıs bm te· 
ncke pt·ynlr B:ıkk:ıllır ...:emiyot4 rna
rifet:ylc p1ya.:>.:ı.) .ı teı·ıi edtlec .. 1'.tir. Bu 
peyrarle.r önü.ınuzdeiq yeııJ. peynir 
ınevslmine kadar sehrl11 iıht..l.yac1:111 
karşdlJ'ac:ıktn·. 

+ Boyabatt.an bir tr.'!iyon kW.o pi
rinç !!ft•rilmeı;i !cin alfilaıdar maknmr 
lara bı · teklif yaptlmı,hr Vilftyet bu 
tnüsaa<!tyi vcrnı~ ve bazı .k.W.aytt.klat' 
teı1•1ııı ı.-tni;Jllr. 

MÜTEFERRiK: 
-1r Maliye V<ıl<lli 

sab.a.hkı E~t:3prcsle 

Y!V'~ cclıııl.tir. 

Fuat Ağrı.lı dün 
Ankaradan şehri-

Hakimler 
için fiş 

Adliye Vekaleti Müd- . 
deiumumiliklere yeni Amerikan do~anma 

bir emir gönderdi Si neredeftlr? 
Adli)~ VElkaleti ımüdldeiıumuı

ımiliklere görırlcrolı:..; bir tıwm~ 
her haı.lm, müddeiıumumi rnw.. 
vni ve i:cıoo. mamurlar.ı hakikınıda 
b ir fiş hazırlanılmasını bildı.rroiş
tir. Bu fişlerde kamındakb esas. 
laııı:ian maada: 

cHalk arasında lJllsıl ~anındı· 
ğı., ahW<.ının ıiyl, hak:Jmlik şere. 
fin.e dokumıcak şekilrle ic,lk;ye ve 
kn.ınıa.N. dü.Şkünlüfıü ve b~a 
görünen fe'?Ja'ltkla.n ıd!uııı olma· 
dıığı, gly;nt; ~ . ılıilk ımı~ şere.fuııe 
uygun bulu0mııp ·buluıımadığı, ma. 
iy<ıtine söz geçirebi.l'lp goçiırc:mil
yeceği, ami.rlcırile, mcsl:dkıda.,~a
l'~lc ve d~er memuoj\arla goeçilmi 
ııe halık ile münascl>eıti olup dl· 
ımad>gı gribi hususi ve içtilmai Jııa.L. 
ler:ne dair mütal:ea.lar da ilave 
ol-ımacaktıT. 'Merııkfır f~lar her 
altı ayda bir tarciın okınacaJ<lır. 

Ölümle biten, Hır
sız - Polis oyunu 

Urlanın Gök:Uk 'köyünde ınü
esıs:f bir kaza olımı.ıştuır: Elmin .is. 
mikı.de birinin oğlu 8 yaşında Sii· 
lıcıyırııan Ya.vaş. kmıdcşi· 7 yaşın. 
da M.~iııhatlle eV'de yaltuz kaldıllı:
ları bir saa tıte kom;ıu çııcııAda ııire 
hırsız • polis vyn.ama~a lkaraır 
ve.mn;şlerd r. ÇDCUkla.r babaları~ 
nın duvarda ;;..;ılı olan <; ·1te bü. 
f.eğiıri de alaraJ.:: oyuna başlamıış-
1ıardır. Lak:n oyunun en hara. 
ret•li lbior zamanında çocukl:arrlan 
bir:n n clınd<l<ıi bıı tüfek kazaen 
ateş almıış, çtkan kur~un za v:ıilı 
Meliıha•i yaı•a!tyarak derhal öl· 
dürmii;;\oiir. 

Genç bir kadın diplo
masız bir ebenin ce
haletine kurban gitti 

Til"e (Hususi} - Kaıhmran 
Kıırt.uluş mafrıal:esinde (Jturan 
Şehr'ıban A:kın .ismi.nele 18 yaşın 
da güuıl bir kadın dkığurıwken 

füm fu;ıtü r. • 
Yapılan talliüka~la Şol'iıf.e Gü· 

ven nanıınJa d ıplıomasız bôr ebe. 
nm doğuım em.ısında mııdaha~ 
de bulııınduğu \'C z:ı.valh ge11Ç, 

güzel kadw:ağı~ın bu cahil ka. 
rrya ku.ı'ba.n gittiği anıla.şııiımı..,tır. 

Şerife Güven yakalanar alk .Q .. 

ı.üıme seb~ olımako s1.1<,jllo adl:ıi.. 
~"C tevdi olunmuşlllır. -----

Sağlık köyü 
Çorlıı kazası i.$lasyoıı ch·ann.. 

da kurulan 155 evli göçmen lop
lUluğunun bir köy halEr:c- .gctfrı1. 
mesi ve kÖY" Sağllk adı verilmc
s !kararlaşm :ır. 

Yazan;. Ahmet Şükrü ESME 

Pasifik haııbin,n ve hatıta he 
de bü:ün ıbıu muharebenin en b'" 
)'W< muamması, Amerikan 
nanınasınm nerede buhınciuğ 
du.ı-. İngiltere d.<maıı;ınasına o~
ve Japon donanma.;ına ~ .ı.>tii 
bir Amer"1<>an dor.anımasmu 

me>v.uct oiduığu dünyaca mal" 
dur. 1921 ı;enes:nde t.oplanıan Va 
şi.ngtıon deniz siliıhlarını azal".m 
k.orı.feransınıda İng»tere ye Am 
l"'ikaya ver .. ıen beşer nolııb~tinıd 
tonaja karşılık clmak ü1n-e. J 
ponyaya ancak ı.iı; n .,,"bt'tindc to 
naj ·1eril'mişlı. Yrni Japony&n 
üçüne ka~ı. ilki Anglo - Saksa 
devletniıı deniz kuvvctıer; on 
baliıı olımak·ta idi. Bu h<:>sa·ba g·· 
re, IngUtEren·n \e l3il'leş'k 
meriıkarun deniz ktl\"vc!lcr', Ja 
pon ô.cniz kuvvet.ler:ne n3zara.n 
i.ıç .ınidinden daha fa1la irlL Ja 
ponya, 1936 se:1 ·ir.Jc milddet 
sona eren \" a~irıglıon d"mz ciliı. 
!arı mukaveleısini '.azelem yec 
ğ'.ni l>:tdirdi ve oTlldan sonra d 
sevocst ·kaldı. Fakat Japoııları 
1936 senesiıııJ,n sonrak• in)aa 
!arı, hu mü.ddet zarfıında da i 
şaattan geri kalmıyan Amerik 
ya yC'tişccek ·bir hadde varın 
ıolamaz. Yapılan ta.hın1nlere gö 
re, 1936 sencs;nden sonra serbes 
talmıış olınalarır.a rai';ımen, J a 
ponyanın ve Amer'k"nm sah 
olidıtkları der.iz ku\"\ elleri ara 
sı.ndaki nisbetle cskııs: g;bi, il"\ 
karşı beş olmakta devam ctm 
~ir. İı.gil'.ere de Pa!'if • dım!z' ıı 
de Amerilka ile i 0 '• ı-1 ği y:ı.pmak,; 
ta olduğuna göre. İr.ıg.!iı Ye 
merikan deniz kun·el1eri. bır a 
rada Japon denez kuvwtlerin 
!karşı tam hal<'m'yct temin dm 
l"ıd:irh?r. Gerçi !ngilizlEr, Atlan.; 
tikte ,.., Akıdeo zdc mihver de-ni 
nru ... 'Vçllerlle kaı~ıla~ma'k!a oı.ı 
dl>klarından bütün d, ııiz kıı-..·ı·cl 
!erini Pasifik d~niz.iıme tr.ıplıya 
rnaılar. Fakat bıı harpte OSaGC 

tıüyü'k b'r kuvvet üade e'ımiy 
Alman donanması ağır lka.yı.pld • 
r a uğram~tır. İtalyan dıoııanıma.; 
sı da meflüç bir haldo:lir. D 
şartlar altında İng':izlcrin, P '• 
fık denrzine -h r ırjktar deni2 kuv 
vet! geçirob'1ttnelcri mümkün ol. 
malıdır ve İ11giliz harp gam kri 
le talcviye ec!ilecc.'< olan Amer' 
k:m dkııııınınası, Pa9l'f'•k dcrui7in 
de Japonla rın haklarınıdan gel 
b.Jımel:idir. 

Mün'hal olan Kabil seıfa~etımı... 
ze Haı<'.cıyc VekaJ.oti Hu:kUk Mü
şav rt ri-nden K oma l Köprülü

nün ta};n olunmaosı kıararraıştll'll· 
mıştır. 
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Fakat ortada b'r Ameri"kan 
naıııınası görülımü.\·or. Arner:ka 
doııanım<liSt hakkında alınan bi~ 

haber, ha~bin başlaııgıcııoda Pc. 
ar! Har!bor f.ananında badkın.'l 

uğrabnı:ı olmesıydı. Aıntn:"ka 

Bahriye Nazın Abby Kooks, P 
arl Harboro g.dcrnk te.!lk!lkk 
bul unmw; ve Birle!l.rik Aır.er':ka \"a 
geri aöndüğü zaman. <loıı.anrı.ıa. 

nın ilci harp gemisi ka;1bett ~ini 
.lıiidirın~i. Gnçi büyüık zııfulıla. 
rı sa~·•lı ola n he r donarmıa i.cın 
bu. oldulkça ağır bir lkayııplır. F a 
kat J aponlar da ~k i harıp gem.si 
ko;'bebti'klerind~n Amerikatı.\ar 
il<ay'Plaırını teMfi etmı ş olldular 
dcmektıir. Ha·ıt.ıfı d aha ileri giciı
l'l!l\:ik şu iddia eıd ileb'li r ki, eğCT 
Aımrrikalıla.r ilc.ı ve Japonlar da 
•lki hü}iiık gomi kayhetm şlerse, 
bıı kayıp, dahu küçük dnnanın..ı. 
ya sahip olıın Japonlar ôçin da.ha 
ağır olm ak gcrolcl. r . Şu ha ide A.. 
merlk.an donanmasın11ı, p ,url 
Hal"l:ıoroa \l'ğrad .ğı tba.ıkı.n 11'ett. 
ces ıı<le Japon donarıımasır.dan 
daha a~aıi\ı bir klJ\'Vete düşlüğü 
~dtl'ia .edilemez. 

j,,,,_;, ........ __ ...,,.__,..,,.,,...,....--....... 

ncrrı ka.pa.klar a.çılı-r . içerisindeki 
ha.va da, boşluğun üıt tarafı.nda 
yam su seviyesının iistti.1LM bu. 
tuman d.elık!eT açılmak sıtretile 
dışanya çıkarılır. Ve yerine ta.. 
manuın ıu dolar. Bu. vaziye~e 
gemi ağırlaşı-r ve suya gömülii.r. 
Muayyım d<'rin!ikt~ tutmıık içi?ı 
makineyi çalı~hrnuık icabetmel:.. 
tedir. 

ŞaŞkmb-ala ıideri<l'lll soldaki ber· 
Qere ... 

- Gbzel.. 
- Geoe nerede kalıyoruz?. Tabll 

olelde ... 
- Fena n11 karıcığım ... Adarun sa

bahı fen.,_ mıdır? .. İnsan orada daha 
hafif ko...lkıyor. VnU.iihl Ada ba~aWır, 
vc.:tiel:lm ... Sayfiye :sayfiye Adadır. 
Ad=ıdaı şa a ... ~\.ınına, biıJ. kaç yıkhc 
bu.raya ~:l-y"'ruz, alJŞrr:.~ .. ız, Ada uz<lk. 
göıt.mtıynr gozc, bır h.:rlil, ytanın 

b:ıcaA'Tıı k~rıp gtdemıyoruz. 

- \'-
Sabshley·n, Nevın gö~rinl açtı~ı 

vakit. güneş, odayı dolô.urmuştu. 

Pembe b'1" aydınlık ıenii pencert>ler
den otr i!n od stna nc.j c \'e ferahlık 
ta~~aniu. Torasm de111._r pam.:ıklı.k

ıarına aarılını.ş haurnıellrri, arahk 
camdon içeri kokul~ını yolluyorlaa-
dı .... 

Nevin, ço:c rahat ı;yandı .. 
Nuri Yılmaz., ba~ona çıkml.f, denizi 

~eyrod· ede sigarasını tüttllrüyo.."'Ciu, 
Nevin ..,.1or.cıi: 

- Nuri Sut kaç? • 
Nuri Yılmaz donup karısına ba.ktt: 
- Uyandm. .mı ·er m? .. 
İcert girdi, yatatıntn kenarwıa o

turdu: 
- Nasılsın Nevin?. Rah uyudlA"l 

cleı:ıı mı?.. CPevamı Varı 

Çıldıran Kadın 
manm da beniliın. Senden ka<; • 
tı.m. İhtiımaUıunu sen de 9e'Ui:n. 
'ben'i hata keııdin.n en 'büyük 
hasım saruyorsu.n. Biitiin bıın • 
!arda haklrydım. 

Fakat Nı;cdet a r trk lbwı lara 

ıbu dakikaıckın itibaren inanma, 
iben şu arıda senıu dilşınamn de. 
ğil. es rtıüm. Kın ve iııUka.m .. Na 
gülünç. Neye, k ianc karşı kin. 
Irıısan sevdiğinden, esi:ıl <ıldu,ğun. 

dan nastl intilkam a hr. i nıtikamın 
ne selxbi, ne ıı.. manası va.r?. 

Efre.ı- g&zlerimı :kııça;ı"ınea, son 
l!e'fesitni• verindye ikada'!" sana 
tek söz SÖ)~<:11cm •k kararımda 
dura.bi!.;em: .Nidn N<clayı bana 
tercih eltın• dem<."!< ve obu i!Plbı 
son saa'rte bile yüzüne canpma:k 

o•urdu. İlk nivdim. hııA·ır ıl!k de. 
iP. şu da!k'.kava ıktd3T da hede
f'm bu ,.,. seni senin gıyaftımda. 

""'vmeıkti. Ş'llY'dhe kada.r onun (. 
çin senden gizlcııd·m. Ül'un i.;in 
sana biT tek iloolin:c fııstldama.. 

dım. Sana: •Seni GCVl}ortun, 
dl'me-vi senden lii. iMt evvc'l trf• 
rı1dığım, bürt ün r'calarını haka.. 
ll"<'tle, nrfretle rt1d ye iade etıtı. 

ı.'ım fünllerdenıberl sürdü, üım 
ömrün bütün gün.ahlarını cı'ka
ırır ve senden aI dilenir gt lb d'.ız.. 
~eı•nin dibinıe düşmeyi .r\.lhum. 
daki bütün ga.levana. his coçkuıır 
'lu<!tıma, ycrlerık> sürfroon cme1 
ve hisle.rı·me raii'mt'n bavatııJ$ 

adilet'liım, sakı.00.ım. Fakat Neıc. 

Yazan: E1"EM iZZET BENiCE 

det, bugün, bu sa ite. lbu dıaki. 

karla tmna im.kan yo..1<.. Ar tıık za
fıırnı. .mağlup olıduğumu, kuvveUi 
brr i radenin, mulkav"<'metsıız biT 
cereyanın kasrrga ol<ıuvve<U·le .be. 
n i sa na Her gibi sürü.klıcriiği:ni 

lh t.x>edi3oruıın. Neode.t ·bıu~ sen 
muvaffak oldun, beni sen yen. 

dfn, mtrlaffer sen oldun. Bi.r za
man bU"ün güzellii!ine rağ'"'en 
hiç sevmediğim, sevemedi,ğim; 

bir .zaman t el'in ettiğlıın. bir za. 
man oha'Yalini hayalimd·en. ismi. 
ni ağzımdan silmek stediğ.m bir 
adamı şimdi niçin çıldırarak, deli 

tll·~ an.e olarak sev;yor. W~i.ın 
ömrü.mü ona föda ed.iyeıeu m? 
Bunu ben ı:; fıınıyorum. Bu pi<
ıman'!ık nedir, bu nedan,~t. bu 
ri.icıı ncreckn g liycr? Y k.sa bu. 
scfı<'1a·tle, zevkle, ~naıhlaı, ~ıl .. 
gıııl.k ve ilcıiyi görml'klo geçen 
bir lıaya~ın somı ,-e ula rücu i. 
ç>n ta'biatin "nd:.ıxliiü ibir oılll'e 
m'? Yoksa, Neclôdan yedlg m 
da•ıcb>!nin bir teza;hiirii mü? .• 

Sözleri bill-er I:ıltmez zilhıu d-ıı,.. 

oo. G&leri a,\'<lan ayrılldı cl":niZ'C 

saıplanodr dc-Jı~et \~ ı'Sı\ırap dolu 
b .- rüyadan uyanır gibi etrafı.na 
'bkamdı, keı"Jd1"nd l!<ııparladr, ser. 
''ilerin en sıikin hvaalaf(h b·~'I! 
ruılıa çökeorı haşyctli ui{ı.ıılt.u&u a• 
saıbını titretti, meır.arh~ın .baı.tıık. 
ça P4>ed1leşen d.r ıl iı:>"i "çiı>d tir. 
pe.ui. 

ıDrn.ını Var) 

Amerlka.n dk>nanıması eı!rafbn· 
<laki bu muammayı ÇÖ7lmE{!;e ca. 
lısııireıı, Aıı+glo • SaksonJarın Pa.. 
s.fi.k: dcni:z;nıJe heı:ı;c.vi deniz M· 
lk';ın}:etinc dayandıklarını unut. 
mamak gercl:tlr. Her <IC"Y"ıı \ 
her i1; n temeli hudur. Sin~aou• 
run lahk\matı, bu, ııözöııünde · tu.. 
tıılarak yapıPmışltr. Fil';pin ad-:ı
iarnıda.ki Aımer;kan lkıNVetlnri 
ona güre dağıtı.lmı~ır. Holdnda 
H"'1d',.tanı onu lı'fsııplıy311alk h.ı. 
re'ket efımiştlr Ha:ıta Qin ona gıiil
vcnıml.ştir. 

Bu deı:ıiı h&kiın tyetin:.0 ansı;. 
zın, ortadan lka!kımruıile, Uzak 
dıo/;'ll ·nizamı temelinden değiş
m.:,,tk Japonların h'1r t bl:ı.Üs(" 
gil''1"1ikleri sahada l!wlay zaferler 
elı<le 'l!tımelıerinin sebdıi buıdu. 
Çünkıü f.rıg:liz~ v~ Amerika· • 
Uzak Şark'aki gerltş saha M; ı 
kara lruıvv<-tlerini dağııtdocııı , d, .• 
!nı.ıı deniz hM<im\yel.iıni elleM.ıı. 

(~mı 3 linMI Salı" tcte) 



Bulgarlar Sovyetlere kar
tı harbe girer mi? - Al
manların ilkbahar taarru· 
zu - GI. Mihailoviç kuv
vetleri büyüyor- 8 Fran• 
sız gemisi müsadere edil· 
di - Şark cephesi - Pa· 
sifik harbi - Afrika ha
rekih. 

1 1 

! İNGİLİZLER 
(B yazının mei.inJeri Auactoıu 
Aja11&1 bültonlerinden alın.ın1*tırı 

Telhi• eden: A. SEKlB 
Amerikanın Bulgarist.andab 

e,oıkı alçil;ı M. Caııle gareta:ileı'e 
veroiği dmıe~ damişkr iki: 

- .Ru.lgarJatau R 1.Elıaıl"a " ık9-
d~ taTaft.:ırdır ıkl, Bulıgar kıt'a. 
lan .Alm11nlarla blrlikte döğü?. 
ıntic ~çin R~ya gönd.Eır.:ldiği 
~<bu kııt'aların d<erxfi ken.. 
cEilarinıl bqı:acak'3rı mı.tıal<!kaik.-

. tı.r. Bu'.ga.r ·.anda tarihte .hlıç 'bir 
zaman btJgiirıkü kadar Almanla
ra kaışı Şidı<k.'tlı bır km dalgası 
)ilkıselmcmşıtir. 

ALMANLARI:\' iLKBAfIAR 
TAARRUZU 

Amer'kan ıı.a)·rı.akılarına göre, 
H ıt!.tır lllibahar · aarrı.zzu için bü.. 
tün kuvvetlerin• ontaya atmağa 
lıorı1r!anınah1tadır. Ililkr, mih\-er 
1942 sen~ zaferi ıkazaımıaz
sa hiç b•r zam.ın ~azanam;y-acağı 
k.ına;(.indcd'r. İlkbahar taarrurzıu 
§.ıındiden günı..n meselesidir. R~ 
Y-anın cenup cep~lrıde şUbat 
sonunda, maııı orfalarmda mcr
keı k»romda J«ır yağışları duTuı'. 
liıırakatın t"Sos lırduf'ıni Kafkas.. 
ra t~ıl t'ftt~ine göre harelk:i'ın 
d:ğer ke·4 lrroc«ı. daiha ziv·ade 
cen11p OC'tphosirıdc başlaması :ı!ı

ti1'lall çdktur. 

M:llWLOV1Ç KUVVETLERI 
BÜYÜYOR 

Yıme.n h":tbindt! Yıınan·.stanaa 
kakın bir Yeniıı.eranıda müfrezesi 
Yugıı.slav Ganera" M:Jıa;loviç 
kuıvvcUPr .ı iha.k et.mi;{eTd.r. 
Generalin clı .. -ı:la> 200 bin k'şililk 
b:r kuvve• bulu'J!llaıkt.ııLr Bu 
ku,'Vetön »<!baharda kendini gfu
teımeoğc! ~lıy:ıcağı NE!'\·yoıılotan 
bi1d'.rilmakıtcdir. 

8 FRANSIZ GE!l~İSİ MÜSADERE 
ED1LDI 

mıştır. Bil gcınıi 7000 tı>nilatoLıık
t.ur. 

ŞARK CEPHESİ 

Şark c~nin Harft<bf ve 
Kımik bö'geleriode çok şit\ıOOLli 
çraıııpışmalar alm-.ılatadıc. Bu mı>
harc!belecde Ruslar Almaıllan 
Haıiltofıın ve Dn.cıpt'U'İ.n batısına 
atarak Haı11<ıaru Dirııyeıper _ Pet
rovSk:ı bağhyan damiryol!lmu iş. 
gaı etmek Jstemeık!tedirler. 

PASİFİK HA'R!Bi 

Singapur harbi biitli.n şiddetile 
dlC'Vam ei;mcıkted.ır. Focı.r vaık>tirıı. 
den evvel ba;ılıyan topçu. aıteşi 
şiddetini gi~hlkçıe 31l'tıtırarak ay 
ı~>ğ>t>da da dev.>m cmıiştir. 
Şdur cenı.ıbunCıa!l<.l bir orman 

japon topçusu tarafııırlan tıutış
turulmuıştuı. Sa.ola.r tinı:an-ı cia a.. 
ıtıeşıer içrrid.edir. S!r1g~.puırdl:ıfkı 
İngiliz ~U>U da Jahıordaki ja
.pon t.>pçlJSlUl[la ka~ı ~:Udi!'tle a.. 
4ıcşe devam <"1ımektoclir. 

Siııgapu.ra a91rer ç>k.ıı.rıJldığma 

dair lıenüz haber yıcıtk:ıur. S'.r~a· 
ıpUT mooafaası A vu,.tralya<l·an 
taı!Qviy-c edilm<-Jded·.r. Birana~. 
da Japon ileri harekeıtıi deovam e. 
·diyor. Mulımcinin 30 kilometre 
srr.ıalıntfe Saluen tı'e'hr'.nın ck-ğu 
~ahilinıd<! ıkai!\ Paan sdıri japon
lar tarafLndan işgal oJu.nmuştur. 
Ja<p<mlar SalUC'n n,•hri<r•n a~z:n
ıda bulunan BiLugyıın adası il~ 
daha b&Şka edaları da ele geç· r
mişlerdir. Fclemeılk Hindi>!f.anı:n. 

da Sı.mııbaya de niız Ü'lSÜ lle Ma-
1anga hava üssüm? Japon t&:v'\'"8-

ırelerl tdkı:ıar hücum ebmişlerdir. 

AF1RİKA HARBİ 

Ver:!e-rı haberlere görıa miılıV'E!>r 
Birle-şık Amer ka hm anlarında 

ınuattal ibuluoon 45 ben tonila.. lkıuvVoetlcri Dernanın idQğuosurııd11 
yu mı1ttıcaviz e Fransıo: gemisi ~1-cr!eınıktedirler. Alman teb1iği 

\murlkalılar tarafından .mfü•ade.. 1ngili211crden 3500 eı;iır alınıdığıını 
~c edllmi.Ştır. Diğer taraftan A.. ve 370 zırhlı araıba tle 192 topıu.n 

""'rikan ·toııgihloırrırıda ıtıaıb ·n zavt ve tahcip olıurıduğ'~nu biL 
başındadberi BüyUk BrY.oaıııya diımektedi.r lngiHzlere- gör.e mih-
·n!'!<abına inşa edilen ilk ticaret v<ır haınleı;i şiddet:ni ka}t>etrıx:lk.. 
.ı:cmisi b,1' İngH·z limanına var- todir. 

rf=:e:....~ .... ~N ... ::ı;A:~<Q!Y.~~H K•~'!'W'::~ .. ıa ... ~ ....: :.: ...., 

. SÜMER BANK 
Sermaseaı : 100.000.000 Tlrk Lirası 
N' erkezi: ANKARA- Şubesi: lstanbul • 

Banka muameleleri. :r3'>ar. 

Vadeli tasarruf ve ticaret mevduatına en 
müsait tartlarh faiz verir. 

MÜESSESELERi : 
Süm~r Bank iplik ve 
fabrikaları müessesesi, 

F ABRiKALARI : ------- ---~ 

Doifuma 
Ankara. 

Bııkı.rkJ,. !loı Fabrikası, Bünyan 1\torısur•t Fabri.k&>ı, ~ 
Bursa Merinos Fabrikas, Dc.lte-rdar Men.surat. Fabrlkast, .: 
Ereğli Be. F\l.brilı:ası, Gemlik Sı.m~lpek FAbnk»st, Here- ~ 
ke M·>nsucat Fabrikas~ Kayoeri :3et Fabrlk""'• ?o!a- • 
zilli Ba•ma Fabrikası, ı 

• Sümer Bank deri ve kundura •1 

4anayii müessesesi 
~ 

~! 

ISTANBUL ~ 
Sümer Bank Selliiloz .. 

sanayıı ~ 

müessesesi 
fZMIT ~ 

Sümer Bank Yerli mallar pazar
Jan müessesesi 

ISTANBUL: 
Türkiye demir ve çelik fabrika- ~ 
lan müessesesi 

KARABÜK 

F ABRIKALARI : 
Kütahya keramik fabrikası, Tos
ya çe!tik fabrikası Sıvas Çimen
to fabrikası 

1 

Ayrıca bir çok mühim sanayi ve ticari 
te§ekküllerde iı tiraki vardır. 

<105!. ~ 
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Z.\l'İ - Elyeınt'<Z Nah.,..,.ir>den ai· ZAYİ - Üeıklldar Mitlmüdiirlt:;ı·m-
ırn 8 klı;;ilılı: ~ kame.<lıu za,-1 daı alrnaioU oldujlumı.;z 11"...aş taı.bik ı 

ellıim. Yenilerini •l•catrmda.ı 6*tl«i- mı.ıhılrlerlmi:zi »ri el:lk, Yeni!erlıu a-
ru.n hı.Gıcrni.i. yokı\ur. lacaimuldaA ~iler'.au!n hi.Jkm.i v<rk- • 

Muratp;ış>a mahat:e&I lmua 1M11Cit tur. 
.,ıs.alt N<ı, lG ll-ıı Si~ 

Mısıra 
teminat verdi 
Nahas Paşa ile Sefir 
arasında taati edilen 

mektuplar 
Kahire, 6 (A.A.) - İn~iz Bü

yük Elçi& Siı· Mılts LampOO'll, ye. 
ni Mı.sı.r Ba.)vekili Nahas Paşa 
ile teati ettiğı bır mektupta lngi
liz siyıısetinın müstakıl ve mütte. 
file Mısır devleti ile ingiltLre - Mı.. 
sır muaılru!esinin hüküıaı·lC'l'i ge
reğince ve İngilt.cre tarafından 
memkketin dı.Jıili işlLı-ine mü<la
hale <odilmeksız:in Mı.su· ile samimi 
bir ijlıi:rliği c~asına d~yandığı t.e. 
minatını ver:t1ckfı.:diJ.·. 

Naılıas Paşa, S.U' Mı l-e.; Lamıp

son'a ya'l'ldığı mEıl<ılupta yeni ka
bineyi te,şkil va>li!csinl .kabul e
deı1ken, dayandığı e,;a,;ın .ne tn.. 
gitere - Mısır muahedesinin, 
ne M<.>ııııın hakilmıiyetiDe sahip 
devlet sıra.tıioylc hai.z olıduğu du. 
nmıım mcmlcl<et i;lcriınc br İn. 
giliız mi.idahalesine miisaııde et
mediği keyhyeti olaıığunu biJ. 
d rm~tir. 

Rusya Kanada
ya 2 mümessil 

gcnderiyor 
Lorıdra. G (A-A.) - Bıntanıya

nı-n dlplonıa tik muharr!<ri, M. 
Maisik! iıe l\f. Masey arao;ıurla 

Loıııcl»ala %rızalanan aı>laşına 
Rooyaya , . ., Kanadırya ckplona
~lk mümess tler mübdel€1!i haık.. 
kını veıırocJde beraber Kanada.. 
ınm bugürlkü ahval dahilinde 
m€ıği loüızıı.wnlu g\Jrımesl mtıhl.cmel 
buh.mdl!ğuou söyl('fnC1kıtedir. Fa
kat Ru-sya Kanada-ya Jti rr.ıüırnes. 
sil gönderecektir. 
-~ 

Ha rp Vaziyeti 
ı ı ıncl Sahıtt"t.len I>eva.ın l 

tün Pa.sillk nıliı>ttınlıkc ve Do
minyonlarmın cınni) elini aocak 
deniz hiki.rııiy<ti ile tesis etmek 
gaye.sim takip et.nı~ti. Deni:z lıi&.. 
kimiye<\ dunek, den~ ınu-. :...ala 
ve nıün.ıılaıte yoUa.rww eın.Di')"ti
ni tw>\n ederek bu yolları donan. 
nıaııuı hükümra.nlığile açılı: ve 
scrollit hulurıdU1'1lla\( deıınelııtir. 
Bugün deni.:ı: halı.ian.iytti Japonla
rın elinde bulunduğunda.ıı lıu a
daların işgıtli kolayca devam ~t
mtJotedir. Japoııya gayet planh 
sıçramalarla c< nubu doğru ;tay ılı
yor. Singapurun zaptından soma 
ilk merhale, l\Iahz) a .adaJarının 
en nıühinı scrvc.t kaynağl ve ö.. 
nemli stra!ejık kıymeti lıaiz Su
ınatra ve Carn adaları oba grn<I<. 
tir. 

Singapıır eephrsi: J•JMlnlar ada
ya topçu ve tayyar& kııvvotlerile 

taart'iuza başlaı111' b111unuyor1ar. 
Hı.va hakimi) etinin Japonlarda 
bulunması, Japon harp ve sılfıh 

vasıtalarının mL1bz.ulı3·c:ti, ..Japotı 
piyadesinin lıücmıı ruh ,.., k.arak.. 
terinin çok iist tin cv~a{ı, nıüda(i. 
lere ç.ok buh ranlı anlar gtçirte_ 
oektir, 

Her t ü ~lü pasta 
imali yasak 1 

.•.•, ti Vilfr.vetlndon t~ edil
mi.tUr: .l/17199 say •lı k.-rarname ile 
merlyel U)()\.'kiine konuı.muş ve R"*11t 
Gazete;,ln 30/1/942 turıh ve 5020 au
mara!t nü.~h::tı.mda 1nt~ar eden 255 
nwnar~'-1 karu mur,ibınce hubWat, 
bak:lı)"at, patates vr pirinç· un ve ez. 
n':ıW.('l[U,den pasta, 1,;örek ve bı.mi:t'l'<l 

bonıe.· ma.J.dclcrın yatıü1nas.mın \·e 
ga.t.Lrr . .ı.,ınaın. 1\.1.l!i. Kuruttn1a .K .. nunu· 
nun ?t tı::ı..ı~ rr.&.Jdl"'lr.c dr.yo.,,•ıa.- •. !<, 
yas:ık cctı~fiğ! \t işbu kar:ır.n r.eş.rhı. 
d~ ü; gün sonra er'i ol:;cağı ve 
kar~r aiC'~·ıünde h ... ·1..kr: e<len!cr h~k4 

klnd..J AZiı.i l\.oru1ıırıa Kanunu a!'lk.J. 4 

rr.ın~ t~·f ·~an kmunl !J 1>.:baUa bclu4 

nulac~~6ı tcb! :ğ olu ttn'. 

Kamyon çar b 
Knınkapı Sı;liı\l ~<ıhağnıda 12 

nun1arada oluran 1~ yaşlarında 

Dikranil.;,i dün Yenıçeriler cadde
siodm ı;<çerkcn şo(ür Ali idare
snde i0".ı9 numar;ılı kamyon altın
da kalmı' n ağır .ıır<tte yaraln
ruıraJı. ba~taııo) e kı.ldırııuı~tır. 

Şı>for ~akalaııııııştır. 

Maariftr çay, kah
ve yasak! 

Yeni htaııbul l\Iaarif l\lüdiirü 
vekili müI~tİ) B. Adil Binal daire 
şefleri:e memurların çalışına saat
leri içinde çay, kalı ve geot.irtip iç
mel.c.rıini > aAJı; ctıni~lir . 

Surabayaya 
ikinci Japon 
hücumu 

Halk bomba ve mit
ralyöz ateşil'e tutuldu 

Batavia, 6 (A.A.) - Sur.baya· 
ya ikinci J~pon hücumu dün sa.. 
balı 20 avcı tayyaı:•<1i rcf.akııünde 
40 Jaıwn bomba tan ar<:ısi tara
fından saat 9.30 da ~ apılmıştır. 
l\lütttofik anıl&n lıa,,a[anıınlljlar 

ve düşmana sanış a~ı~lardır. Ja. 
pon kayıı>ları hakkında hiç tafsİ· 
!at yoktur. ~ mütltfik tayyaresi 
kaybedilınlştir. Şehir ve halk, 
bomboalanım• ve mitralyöz ateşi.. 
ne tutnlmuşİırr. Bobmbaların baş. 
lıca hedefi, liman ve d<n.i-z tesis.. 
leıdııe olup buralarda hasarla.r vu
kua g<tiribnfııii.r, Liınamla yan. 
&'ı.n!&r çık.ıwştu. 

Rusgaga ya
pılan A m eri
kan yardımı 

Sumner Ve· s harp 
malzemesi sevkiya • 
tının durduğunu 

tekzip ediyor 
Va~mgton 6 (A.A.)- Rw.va.,va 

tal · ~ edilen harp malızeın<ıs:ııı:n. 
ııesiımı gcciktığine ve bunun Bk
luş:k Amerjka tarıı:fından etlilen 
va.lie uygun ol.madı.ğına dıııir o
lar-ak son 24 sa.a:t zarfınıda Va
şingit.oııda ve Lot>drada cb1aş:ın 
şayiabrın kat'yiycn ec;ası olma. 
dığı i;i haber alan malıfillcrdc
söylenınektedir. 

M. Sumne.r Wc·llos, b· basın 
tıoplaahsır.ıda hati..:ııyc naz.r1:.ğı... 
nın So\·;11.lcr Bırü!!lnııkn bu hu. 
sUS'ta hiç bir şika)-.et alır.a.dığıım 
ve btı şayialar zerre kadar doğru 
ol5a id., Sovyetleır Bi-r~iı:fın şi. 
kayct etrne;i ic;ı.p cdoeoek oldu • 
ğ1.1nu açllor;a söylron!.,.«tır. 
A:mulkım saruııy;ı, Rıusi.a.rın 

yeni b r Alman taıı.rrocı:un-a mu. 
kaveıne'lermi ~n kılmaık 
ii<zıere kabil olıduAu kaıiar ga~,,.at; 
sarfe'.ımektedi:r ~ Sovyetler Bir
liği. ta.kaıırür eden n ı,ihot d:ıhl
l:inde kendl h'l;scsine ooşcn haırp 
m'a lllJCrna;:m i a bm akt-ad ı:r. 

Yeni BGr Fransız 
Radyo i stasyon 
İstanbul, G {A.A.) - Afi ajan.. 

s1 bildiriyor: 
Yeni radyo ı..e, ant i5t:uyonıı S 

Şubat perşemhe gününrl< ıı i!iba

ŞARKADOG· 
RU PLANI 

(Başm~Xa!e'ien de\l&m) 
manyarun sooMız arzu ve hedef
leri arasında So\·y11t Rusyayı yen. 
mokıtc bu:rh<>r Asyayı Japonya ve 
ınültcCikleri arasındll ta>ksim et
mek arzu ve heddi birinci plan
da yer aldığı kadar Akdenhi İn
gilte11<ye kap11nııık arzU8U da yi
ne birinci p!ıindaki ycl'İ.ni mırha
faza otme.lcı!edir. İhtimal Alınanya 
Rusyaya saldırıı<keıı hem bu mak
satla, b...m de krodi akyhine ikin. 
ci bir cephe açılı:nasuıa fımat ver
m<'m& için bizzat ktndiliğ'ioden 
yeni bir cephe açmayı düşüncbL 
lir. Böyle bir ikinci etphe için de 
İtalyan ordusundan dııha geniş 
ölçün<> istifade dmek dilşilnüle
bilir ve yeni cephe Libya ceırh<!
sinin imtidndı ..eya takviyesi ha
linde ola.bilir. H<A"holdc ikinci ve 
üçüncü ccıpholer ilıti.ır.al ve m•v
zulan ayrı a) rı muhakemeye ve 
münakaşa)·a dcğrıli konular ol
makla beraber Alm!ııyanın Sov
yet Rusyadaki hedefi bilhas.sa Ja
ponya ve Anın·il<anın harbe ka.. 
rışmasından sonra daha ziyade sa
rahat kc.>botmişilr ve bu hedef 
R11.>yayı sür'atle imha ve §3rkın 
derinliğine, İngiliz Şa1'k İmpara.. 
t-0rluğunu ycnnıi)-r- ul&'ŞJD3Şl arzu 
edinen h(deftir. Tasavvurla fiil 
arasındaki. !lif.abuk ve tezadı ise 
aııcak yeni taarruz başladıktan 
sonra göreo<ğiz. 

ETEM iZZET BE.NiCE 

Eltıktrik sarfiyatı 
(1 inci Sahi!tXien Devaın) 

Bu sabah kıc ndısil" görüştüğü. 
müz Elektrik, 1'ramvay ve Tü
nel İdarclEri Umum·Mürlürü yük.. 
sel< anürh~ndis B. Hulki bu ha-ben 
kat'iyetle tekzip odrrok şunları 
söylemiştir; 

•-Elektrik sarfiyatı'llda tasar
ı-uf teminı için geç• nlerde de si. 
zo söyle<lığiın g'bi bir proje ha
zırlaıımı~tır. Ankarade tedkık o
lunmaktadır. Fakat saı.ıt 23 dtn 
sonra evlere, lokantalora cereyan 
vcrilrnlycceği mevzuubahis de· 
ğildir. Hi,bir saat ;Ç•ıt umumi ce. 
reyan kesim' dü1ü.1'ülmemekte
dir ve bu olamaz. Çunkü <kğir. 
menler, birçok fa.br>ka1a.T gece, 

gilndüz 24 ı;aat mütemadiyrn ça-
1.şrnıı:h.--tadıclaı. İstilısaUıtm arttı.: 
nlmasına bilhassa çalışıldığı bir 
zamanda bunlar hiçbir saaoit.> atıl 
bırakJamaz.lar. Sayf'ye y<rler~ 

fabrika.ız srmt!Ell' iç.in bile sat 
23 den sonra elektrik V€rüroeır.e
si mwııı.al'bahıs dc-ğ:ildiı-. Çür '<ü 
böyle bir tefıik, ayrılık doğru o.. 
lııımaz. Belki mıntakala.r itıiıbarüe 

başka ibr tedbir yaparız. Bu me· 
yanda vitrinl<rin tenviratı t.ımıı.. 
men kaldır•lacaktır. Tramvaylara 

geolincl: Zal.€n 23 d"'1 sonra çalı. 
şan hatlar mahdut, arırlıa1ar ~ 

dır. Bınaena.1€yh bu sae.tten ııo!l'1'a 
Sefer yap:namak b•r tasarruf te
m:n ttn-;.ez .• 

3:.....S O!t TEl. G RAF-- 6 ŞUBAT üa 

Yeni bina inşaatı 
(1 inci Saltlfe<*ı Devam) 

yerlerde azami bina satlb.ları ar. 
sa satohlann>n yüııde yE!lımı~ be.. 
şini tecavüz edemiyeceldti.r. 
Şehir dahtthıde roimfocit bina 

yapılacak yerlerde azami bina 
sabhı arsamn yüzde ellisini geçe
m :yecekıtı r. 

Sayf;ye )"C'rlerındeki ·birine~ sı. 
mf yoflaıııda asgaıi arsa cephesi 
on ıscl<iz metre, diğer yollama 
asgari arsa cephesi on beş - yodi 
buçılk mv1re olab~lecnktic. t:ki 
tarafta asgari üçer metıre ııo,luk 
bırak.ı!acaktrr. 

Şehir hududu haric'al.e bul~ 
ııı:ın maha'lleietıde ve !Ekığao".içi, 
Arlıa:lar, Çııımlııc:ı gibi hUSU&iyeti 
haıız, keymetb ve yaşlı ağaçlan, 
yıahut ıloon.ılları futiva eden yer
lerde yapıl:ııcak if.razlania aıs.garl 

Amerikan danaırma
sı nerededir '1 

(2 inci San:feden Devam) 
de bulunduracaklarını besa;pla.. 
:rmşla.rdı. Bu lıoesap yanlış çıllmı.ca 
her tanfta işl'Cr aksamışıtır: Ja
ponlac, Hoog - Kongu aldılar. 
FE;p!nleri .io,gal OO')'Orlar. Maler.. 
yayı istila eVMler. Sirıgapıra hü.. 
cwn od ryorlar. B:mn.anı:.·a üz.eri
~ yfuümEiktedirlıu. 

Acaba Aımerllran dronaııması 
nerodooir? Amerika Bahriye Na· 
zırı Albay Knıoks, geçcnl&de 
ıkıendl5ine oorulıan bu sualü şu 
cc\·abt vermiş·::: 

- Japonların da öğrenmek i& 
ted:klcri budtır Fakat bu no'lollıı
da Japon hllikı'.ımdini ımıerako!ta 
.bı ra'kımayı t<ıxin edtifim. Her. 
halıde zamanı g<>ldlğinde donaın. 
ma rnevot1t old.ı.ğunu biise~'!ıa-e. 

oektir. 
Acaba Amerika Bahriye Naz:ıı. 

ır:nın bu &;~l:cTrıı.i.1:Ci Maka.sar 
boğaıır.daki ve M.:ırşal aıdaları a
c~kfarıııdaki harElk~lCTle fid ha
Üni alıyor mu? Beliı-tiler ~eıırüz 
bu suale k.'Sin covap verecek ka
dar aç·ık d·rğilıd:r. Fakat Anglo -
S:ıkS-Onlarm. Uzak SaPkt•ak·i etra. 
tej!< duıııınıuı1 düi:lf.iın ııaldtasını 
fo;1k!l ed<'n mesele il<' mcşııul o~ 
duıkları cırrniyet.:e ooy!Met>lür. 

Maarif Cemi
yet i Kolejin

deki yolsuzluk 
Ankara, G (Teldoula) - Türık 

Maarif Ctıniyetin.in Ankar:ı Ye.. 
ni~ehir lrolhjinde ba21 yolsuzluk
lar y•pıldığı iddİ:ı5İI• Ccın'vetin 
E-Ski Rooi Urfa l\leb'usu Rc'fet 

Ülgen hakkında tak;ha.t yapıldığı 
ve bu mak..'3lla tc-şrii mlbunıiyetL 

nln kaldırıldığı yazılrnıştL Anka
ra Müddeiıımıııniliği bn hususta. 
ki ha~ırlık tahkikatını biti.rordt 
3 üncü Asltye malıkemeııi nezdin

de amn davası açm·§tır. Re'let 
Ülgene i"11at ~diltn suç emniyeti 

llm!.k ııneı,ro cephe ve döt1l bin 
ıınEJ>re murabbaı sahadan aıab 
u')maıMk ıüzere İmar MüdiirlU.. 
ğüoon ta!ldikıi ile tek rnelikeın v• 
ımüşt.emilatı yapılab:Iec0kti\'. 

şerur dahilinde lbiıı:ı,ik 'bina. 
mıntakalarmda cephe.sı. altı meıt. 
oreden fazla olan arsa1ar üızen:ı.. 
ıde el<! bilıa inşa• tına !U:ı verile-
ıdeıkrtir. Afü metreden az olurs~ 
~arafeyıne ~Eıml<k dllınacaıkıtı.r. 

ıMü:nıfori.t bina mıntıd<alanrııh 
ise 9 metreden fazla ve on ıki 
ımetreıhı. az <:llıuna yaln1"' b:r ta. 
r atında üç met re btr;hik bı.rak.. 
ımıik şa.tıle inşaata .izaı. vertleıbi. 
ı1«6ktir. 

Ddkuz rnetıre®n az ollanlaT t:ı• 
rafeyne temlik olunacakıtı'r. 

Çılkmaz sd<ıak yapnalı: her ta. 
cat.ıa meınnUdur. 

ithalat ihracat 
işleri 

(1 inci Sahifeden Devam 1 
'lbplml:ıda lthalilt maddeleri 

fiatlanrda.Jti muvazenesizliği or. 
tadan kaldımııaiı: 1.çin nıe gihi ted. 
b;rl'CTe ihtiyaç olduğu göıııien ge. 
çirJJm;ştir. 

İstarıbul Bi'!'lntler Umumi Ka
tili Salahattin de bu ımevm et. 

raıfllllda şehriıınizıde te'tlki!dErd& 
bulunmuş ve bilı'.ıımım tacirler 
de 938 - 941 setı'ekri zarfı.n:da it. 
hal ehtikleıf mailıar'ın fia~ları fob 

ve sif luyıınet1erini t(?Sbit et.mlş 

,.e <!lı:fe .edilen neticeleri VekaJ.e. 

te U lcfü:mdc Ü!ZCl'f? A'llıkaraya git. 
miştir. İstanbul Biı'likler Uımııml 
Katibinden baŞka İzmir ve Mer. 
si.n birJlkJeri umıımi ·k.i~ipl'erinin 
de Tica rı:ıt V ek.Ucl!':ırlo ;a.pılıın 

lbu t.op1arı:ıda hazır bul.tmdül.<ları 
öğrenilıınişhr. 

Vekalet dış nıamketıcıtkrde f'~ 

ınaıat eşya,mm fiı<tları mü:'I m 
nisbe~•te yi.ikseliı'ken biızian rlıraç 

ıınaddelerimiZi.n haııplıen eı."Velü<t 

se\<lyede kalınasım tel'VİIÇ ~e

diği!ııi, .fıikat ihracal'ta maıkul tat 

hadleriniın tesek'k;ülü iç müıstıeh. 

liıkluiı afakadar e1frğici, arormal 

f1at yükselişlerinin ise harptcıı 
.sıo.nra te.slr icra edlcHUcceğini mü.. 
ta'lea eyl<1n'Mlktedir. 

Bu i'tibarhı itJıalJt \'!!' lhracat!a 
b'lr fi~ miivazen..-j r temin ey re. 
m<ik zat1W'Ctl göriihndl<'tcıdir. A
lınacak 1Jedbiırleıriın bu hwuıita da 
miiSOOt rX!'lloe-1.er vereceği iinn:it 
eıl lıııı<ıktedir. •lfl//D _____ __ 

1 
1 
' 

Seneni.n en muazırun filini 

D EM t R 
MAS KE 

JOAN BE!\'?\'ETT -
LOuts HAYWARD 

~ 
YENİ NF.'ŞRIYAT: 

rc n 37 1\1. 3.t dalga uwnluğu, TL ı--------------1 
suiistimal ve evrakta salıtdcbhk, 
yeğeni n kollejin •~kı veznedarı 
Zeki tllgrıı de sa>te.,. ~mniyeti 
suiist.imaldeıı mBLnundur. Dıtruş.. 
maya yakında başlanacaktır. 

Ü LKÜ but 8036 kilo>-ikl üı.orindcn Fran
sa .-o Avrupa ~hı neşriyat yap_ 
ını) a bıışlışacakbr. Fraııs-.ı için 
yıwpılacak neşriyat, mııhalli sad
le 23 den itiburn, )fmi işgal al. 
tındaki arazide 22 den .e ~;:al •
dilmemiş araı.id.e 21 don itib.....,n 
40 da k.ika dl'>\'sıın edecektir. Şam 
radyosu 7 Şubat günü S!lriye ltei.. 
sicwnh1m1 t.a.rafından açılacaJr.tır, 

-------
SINGAPUR'DA 

( ı ıncl Soiııhlfed"'' Devam ) 
mak•ını giilınü~ olmaları müm
kündür. 

Singapur, 6 (A.A.) - Toptu 
dü<.Jlvsunun uğ>ıUusu bııgiinkii 
perşun~be gi.inii Adeta 1niltC'madi 
surette i,}ititnı:~fir. Fııkı::t düşına_ 

nın biiyfrk bir taarruza geçmiye 
haıır o!mndı/;ı •·•yahut bunu yap
mayı münasip giirmı.diği besbeL 
ildir. 

Zannrdildi.~'ue göre, ınlithfik
ler topçusu, ılti~ınan top meH.ile_ 
rini 'c tarassut ınc,·kile.r.ini ınu

\·af!akiyıtlc bcmıbafaıuı,tır. Düş.. 

ınan tcı:ları, ingili-ı Beri Çt'\·nsiıti 
hcmılınla•mak sıırotile az çok gay
riımunt<ıuım ekrlde n.ııJ.a.b, lo c'L 
ınişkrdi.r. 

__,.__ 

İzmir Sür'at postası 
bu pazar yapılacak 
Geçı n p: :3r hp.t....ıy~n İzmir 

sür'at P"o-:SSı nu pazar saa1 13 de 
Tan vapu; .• it )apılacaktı.r 

Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAM 

KISMINDA 

ESİNCE 

ÇAT AK MADEN 
TÜRK A NO Nİ M 
Şİ R KE Tİ N DEN: 

l9-t2 senesi Şub .. tl.Dw 27 inc.:i Cuma 

günu savı ıı de Şll'ket J11«1cez; B•h-

96ka4>ı, Tafh:ın: 5 ıncl kat 65 numaırah 

&.llrede Odı sıx-elte top :Kıac-"k olan 

hcy'c-tı unrumiye ic;-tima:ma ~lııketin 

h~dar~an clıvet olı.murlaı" İ)bu iç· 
tiınaa işt~. ııc dm.ok için g<."rt"k. asaie
ıen .o gtorek vooalewo tııK- en aıı 

oo hassesine sah41 h!.!Btcodar1a, mez~ 
kô.L- s<..ı:r<.o.:.tı ,·e1a b"1'ııı ın.U.sbiıt vesa!. 

Gd ye\·mi :.ç-tiır,adan btT hatta ~'\Ü 

,, lı~< ~ n ·t1-'..:<-=....ne tC'\ dı i!e n1L~abi!ior 

de dU!hul:ıyc ve9iltast a:maları r.ea. o~ 

lunur 

Ruznamei Müzakerat : 
1 - l il ii yıh muan.ellt. \·e hıe a. 

ba~ln<ı ail ......ı.r\; n eclisl ,.e ınuı 4 l~ip 

ta-porla. ır.w uk n.ır.ası \'\! t&sı.·il.>L 

2 - 104.l İi y1!1 bı:au.ı.o, .kJ.ı· ve zar 

rar he ,.. 'arın okuıtma;;,ı, kaıbuJ. ve 
k_':-;d~k· •l.Yie if.!.arc r.'K'Cli:.;, 5z-;_jlar.nın 

,.e'"mur..ı.k »~ ~·~'· 

3 - 194:! J ıtı Jçin miuiMl.q, Ulili<ıab-ı. 
ve c~~.s uı~:ı\·e.!.e.11.;ımoo·n 2b uı~ı mnd .. 
desi mJc~b.nce idcıre ınrı '.ısi &.iaJa;-ın

daa ı\.ll"('<.;. çtkar.la:·:.ı~ u:~ il.ao..ıa ye
r:nc au:. int:ha.bı. 

4. - i e Mcc~~l aı: !arı ha ~ı lıu
zwh!·i:cY~e muraklp ll\hs~atının tayiıni. 

5 _ İd..'•Te MCrıeli.si ftz<l a""Jtıs::ı nyni l 
ınuaıl'!'e~ltt tK-e.~ire i\e meşeul. d4,"0ır 

1 
biır :i•r~ele ıaıı~en tı)('ı5'ı...1. Arza sıfatcyle-
dalıiJ o;ıııaLıı-uı.;1 ıin \·erilnıesl. ! 

ZA \"! - Fatih nı.. U;, meu~luğoo.
dan ahnış oktutum ütus cüzrlanlm..ln 
bi.rlliı:t.e aolı:erlık tt>ıiıis tezi<- zo:yi 
atı\i.ru. 

Yer~tsinl tı.liir.a.Jund 1\ e,,ki.t.'nın h1*
mü yoklllır. 

ZAYt - Eyüp Kııvmakamlıtından 
ıilmrk•a oldui(uın 19/ 19 ,.., 19398 No. 
lu 11.~ker au~ı ma1'Ş' cUzdanau zayt er
leıdii:~n1doo ye.11 ·ini ('ık.:..riil:cağım ~ 
!e eı;k;.,inırı hCıkml1 ohn,ıiığı ıtM ola
nur. 

Ey;lp Ayva.-ra-!' Ycuirr.ahalle Ca. 
mi sokak 9 No d• 11.rıfe 11.Jmu. 

Milli kültür dırgişinhı 9 un.,u 
sayısı ndls l'Cllİıtlli, H •nhile 
yepy~l bir şrkildc çıı..t. Karile.. 
rimlse ııa..6iye eduiz. 

Zi.ll:srevq• ve Cildiye Milt8ıus .. ı 

Br. Bayrı 6mer 
Ögledoın sonra Be:ro#lu Ata Ca
mil ka~ısı Hasan Apart. NA>. 133. 

Tel: 4SMI ___ .. 

, Beklenmekte olan 

• 

POK E R 
Traş Bıçakları Gelmiştir 

Dİ.KK.\T: POKER TllAŞ BIÇAKL!\lll ' 
Perill<ende owrak bütiın T.Jrldyede 

5 KURUŞTAN hzia sdılm~caktır. 

lstanbul Bahçıvan, Sebzeci ve 
nav Esnafı Cemiyetinden: 

a· 

Umumi h'ey'eolirniı:ın 3/2/9,l2 larihindeki toplantısrncla hazır bulu
nan Cemiyet mensuplarının eksu-iyeı ha.•il \.ı.mediklerindcn 19/2/942 
Perşembe günü saat 14 ~mı 17 y~ kadar Istanbul ~.ledıy .. · Cl\'nı"Jl
da müşterek Em&f Ocmıyetleri hln asında fızllflın huv~t cuzdnnlarlle 
bera'lııer bulunmaları ilfın olunur. . 

RUZNAME: 1941 senesi hesabatırnn tedkikl. ldlll'C llcy'etinin ib
rası, 1942 sfl • ı meşal tarzı hakkı. nda mü;cake~·at ve mıık:ırrcr~ı, nt

zanı.Daınenin tadU.. 



.. -::> ON T ELGRAF - () ŞU BAT 1942 ........................ _.. ............ ---------=-......... -~ 
lngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

YOKOHAMA 
J 

ı::;:.ı-.;;.;;.;.__,.,_.._;..(.~~ 
'-·--------------------------- No.97 Küçük tetkikler 

TürkçPy~ ç•vlıen : İSKE. 'DER F. SJ<;R·U:LLİ 1 

Sarayın içinde bir yabancı ses " - Hürriyet ı' Sıfırın alhnda 
isteriz işkencelere 2 7 3 d 

tahammül edemeyiz!" diye bağırmış! ., e rece 
D ~ bah r .. r·(enÜ<."fl ~-r~Jd~ ,_,... 

<>r ol<! bl ~nh. 
- lli.1)'H' ol.ı, nelC'.I· oldu? 

- Habeti~ yuk mu., 
- H:ı7ır .• UyU)'up !ıtalnJ.ICll-. "" ~en haberı.nı.r.: 1ok. 
Paı'k<: Nk ~ycc.,ıh,ydı: 
~ 13' y;,ıbalk · :-ftd, 1-'M<l) ttı ~c 

f}llb"riyf't ~leıri7. . Derı1okrasi perdt'f.:. 
• :ıl\2ncla )-:kpı!._n l'jk.Ciıcelcre ahoınıt<it 

<'dcmr-.yıı." O~ye- b,ı~Hını1. 
- Kırnıniş bu b<tftu•an? 
.;. Arı1ıyaın~'1l:k .. 
- ~lılht~\o b\r mecnun oı.nu;ı. 
!..- Bt'tl<:e ç<AI :ık.ıCı bir aOOuı. 
- Nd dediın1 Çok ;:ıkılh mı.?!. 

_ byı., ya .. içki ya.ajıı miisla!oei><>
iqle havWıosoe!ordı_• tamam yctnı4 

'JJin mbbİü.t.l va.r. B _ı htr tetik.ki :me
ıa.:ıcıl ••• Meecla ESJlC~ bu •JMecc iç· 

• .ııı ~ bir adam olmaiıcydJ, lı:ı
piıılı"'1el->r derhal bo:;a4rdı .• Ak.ylu.l
dc de bu. .k3'd&:T irls:ın Jt.lp ıut.maz(h, 

- O oyrı bır oıeseJNlr, l\1'6\er l'ııı
"· ft'' 5iındi sız, ~u 14rayı,_. lçio.le dell 

Jtt' " 

lt 1l'trt>l (: drle;ı her n.: ..ıiC'Ln. üs
t'" de t~ta. 1lhr \'t' hüırr:yctleri-.lr> üvil-
nblıi!.trler. 

:M,,-stct· Park.er J.ıı L~ s::balı ı.iı'J'•n·c
, ·™~ thl.!ıı1tı .ı:tınd.:ı ı:izh.-W • bir şey 
04ıa gerek d:yo um. 

De-.t.C!m ç 1k1}, Tcnr.:•-·na .)'i.1\!a;ç:1 
.sordu• 

- N}>.;:ınJın:.z he-ıu.ı k"~unndı mı' 
-- lZay1!" Bu ~ete .get; yaotı11.ıştıfs •• 

H;i.lj u~uyor 
- U h;ı.ldc t>lıC nı:ıh.reJı• bW ~~ 

~Oyle·rı:;tk ister m: Au1tanud" .ııJ:c" gö
rüşeceijtliı 7aman, ktndi.sinc ~·ı ı~ 
1~i•H biraz ı.ayıf,taL'l•aSJru taNsıye 
~,41. ço!s: }).i bi:t' i!i :ütn:U:ş 1.1lursu-
ll!JZ. 

'ftnP80n ıül-fnı.yc I:ta:~;.,.dJ: 
- A~arrı benWn u;!ii hak.brldlkı 

sv3krinıc k!;>:l:-et \~.t.'&r JlÜ lı!ç, a <106-
tum?. 

- N"'\i.n' ... Onun ~·ı \'O'.t ı;evdi:ğ'Jtl, 
~ı.ze ~ok ilUoıt e~t!gini :od.:..)QT'U2. 

SOGUK 
Bızim ru cmh:ık t't umz.k> biM'.~'

miz cıı :ı-.ıclıfo'Jl! ooj;ui:dıar til'fıl":n 
D.° r.tla 20-:!.5 o ge.,rn1C".l Bu da 
Şaı - mmtak.al:ırın<larlı;r. Ş.."'llr:~ 
mı.ddkıi. ı;oçen haft,ıkı ooguklar 
a..~ '<e ~m 3.'il'K' hararet dc<'e<:e>i 
'bir ıki gtt'l' rn ya l<a-dar düşmı!i't' 
iÜT. 

En ~u.k. m•mılekcılilerde bi!le 
dere<:c oo faz]{. sl'lırın aJlıınd;ı, 90 
dett.'«l'fe kadar S'l.lkt•t edl<billi: lci 
buna talıammül c'lın1".!k pek zo.r. 
dırr. Halbuli 5.Hmlar uzun mürl
det Jaborawaı1larda. ç:ıl.ışarak en 
~ı t:cro:'-")'j oolıooğa çal.ııJn~ 
lardır. 

Hol.aıııdad·a Kameriinıg isminde 
~ fıVinı lnısusi liııb<mttuaırında 
.sıfırın al.tında !!73 Jeı'<rry bu'
muştur. 

Acırım haline! 
- O Dtifoı:t1arın lıu ,ne:!cCe ile hi1: 

b}r alidt.ası yo.\:ur. An:.canı benim JÇki 
du.]':twıU ol~unJu çuk iyi bilir .. Be
n1.1n wyliyece;w1 sozh!·, 'H Wak bır te· 
siri l.lın~~. Fakut1 Yoxv!!:ım~ ı;öy1erse 

lkl Sinmıalaruo hafiye t..!mılerıin. be . . 

/ (Ve;ıi 8i1mece1 erimi zl ; 
Bu lleıfta •kı bıi:mcc.c vH' ;yorue. 1 
1 _, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ra. 

kan1larıııı o sur(1le tertip edip 
ceımed<cekııitıiz ki yel.un yüz çı
kacuk. Bu d<>J,,v.ı: rakam mutlaka 
ve fakat 'birer d'fa kullanılccak· 
tır. 

2- On ııarfli ~"l'it'n<z bir b
man. lkincı üçüncü hmfl«im biT 
rakam, ~inci, alt:.•cı har!h rim 
uzvumuz.dan biri, b\rinci, bc~inci, 
altıncı harflerim b:;:ıan zararı., 

bazan faydalı ()lan b'' ~-y, d<>'ku.. 
zunc-.ı ve onuncu ih.arflerim öz
rümtizii ·kap~tmak içiıı -~ldediği-

. miz şey, aHıncı, doku•uııcu ve o. 
nuncu harilerım çoj;t•murun ba. 
zarı hayatta \Şkyip m&hcu<p <:ldıi-• 
[,rumuz bfr haıeket, onuncu, do
kuzu.ncu ve birinci harf Perim b.ir 
şehiT, yediınci be§inci ve üçi'ıııeü 
harflerim bir nehir, al1ıncı, sekL 
zinci ve yedinci harflerim bir 
~klcme yeri manasınadır. Bili. 
.niz bakalım ben ııey;m? 

Hediyelerimiz 

Hoş Fıkralar 

Dünyanın en 
modern 

Fabrikaları! 
Bir Aın, rık~lı ıle oiı :fr(Uldı, Mı

sırda bir l<ahv~de oturmuşlar, ko
nc.şuyorla1J1. B;ıhiş fabrikalara 
intikal etti. Anreriıkalı, dunyanm 
en modem fabriJ<alar ;nm Ameri.. 
kada bıılunduı;unu •<iyledi w bir 
mi.ı;al d~ vercıek· 

•- Bi2im ro~ml<':lıetimi"do öy
le faıbrikalar v~l" ki d<di. Biı· ta
raftan canlı s•ğm makineye ıro.. 
yarlar, birkll'Ç dakıika sonra di-.:ler 

· taraftan pak,tk'llmiŞ, ltılğıda sa. 
rılmış jambon, suc~k çrm! ... 

İranlı bunun altındl\ ka'ma:k is
tı>ıneyip nargHesinden • biır· ndes 
çektikt.cn sonra i.ııtüıfaf.Ja §l! ce
vabı verdi: 

- H '" • 
- O halde bll :ıııcm..dte~c Juıkİjw-

1.ü. cl.)epM!;kragj l&i:n l:&Wı~le h.;.ı

U, c ık

- o:ıra:ı a bö,rlc ~ ~' 

Mhtc Parl<.cr ı.ıı g°"'eri .~ı.ldadı; gör:rı;:lk1e !kafasını har34> ve ru-
- Çok P'ITlolt bir !ik r. Dımtt ancak 1ıu.'1U bcnbat rocn 'io!.İ\Ulk mıektcp 

Ü ~-apd>ilir. ı~ı 
b • ~ k ın..-·'-·"''·· ı ,. C"!'ll'I . .....:. >•k3t, ' u .. · ç ' """........, Kar ~nda .ağzını liı:ı iro.rı:; &-

Bu bilm"cckrimiıci doı;ru hallr
d~nlcr arasınd:ı çtkilccck kur'a
da: 

1 indyc; 5 lira ııakdm veya gı
da .maddesi almo k hak.Xı, 

•- Poh .. bo hiçbil' şey @eğild1.. 
reıı ... Bi2iın mc"tDlekdtc mot~n 

:fabrika·ların öyl-elcrin \·ıınbr ki 
bir taraftan jamp~n, ~ucuk ko. 
yanda diğer taraftan caaılı sığır 

,ınir' .... 

1 Akıll-ı -b-e-rber! 
• ,_..,,,;-a<r'et .....ı.ır-ı, her~eyden l"Y-

A~aın., sen..n bu 41e JlC :ıllken \•ar?.~ . . . _., 
DQ"Cct!t olursa, Yokolıan.J ınüGl<Ul l \q> :kı..-otasıyecı <l~rı c~m~
~,, dil;E<:: n::•. .liııılarında artist kart.l acyTeden • tll ;c (Hurri;·el) -in rn<-vcu-

1 cli.uı ı;ôstc. ll 
ti konuşnıa.)'J. mnlerken. dah.l Jkı 

- Zaıın~cm. Hft< ı ın.aktoıı t!l- :kızların. 

;.. •Jn\1.:' Ştkago '":r,Jt:Q} gazel.esinde 
o;.:;"1.11 (H<llT!yeı is!eri;.!) bo~lrl<lı ya· 
anm pd .g~re.ı:kAra;-e bir t<*.ildc y.,.

~M' ""' hi:.l<mcW...ı m. 
Am<'rlk"l:da nıatbu:ı;t hu:T.,ye1.l ~-ok 
k.ldu· ac..ı·ior j..ıpooyadet a~ yıl 

.,cııec bu Uerf"lc n."-atıbu""at scrb~tlsl 
, ><tı.. ( ı) An crlkolı!a• bu h ust.> 

ı) ı•pony.,Ja 1879 da ııtıır<'<iilerı 
vcın~ !\falb • Kanunlı iic bNaber ~;:ı.
otc-J,·ı e de hw..,-,u.·et v .•ilmiştir 

1ı:., cttığin~ halk m bu y inden lıo.;
ntt• ·rt.luk gOs~erd"ı.glll.i \'e hii<Umet 
od.erinde her :ı.-erdc ;ıtıp tutt.uklacı

ıw ç h~t okluı."l11l so:;lcı ıc Wn!'t ed.e
r:.:ı k , tıöU:rl roü~!r ol 1r 

- Pt"k1 aınrn:ı, bu ~."ki ya ..... 1gu11n 
ı.yıflan ruı veya bilsbıitüo kaJdınl

m:ı.! s ... uıu ne !le y .... J ..... ? sen ic;
lti ı.n:czs!n kl. 

- ŞlmJi ıı:k.n.1.ı11 ~aoını unuttt.ı.:r) 
l\t' ·t .. J. •ron1~cm! ı-·akat sıcak geceler

(Devamı Var) 

Nafia Vekaletinden: 
J;Jks. nc~e konu • ı 
ı _ Ankarn Ş<."hrlneç yap __ a c:.loın Ac.k ... ra ~ • . ..ıgını h.~"sıı;.al na- ıt 

ınal~ ~e l;rıışa.rt \e tc!cıruatının mchaır. ·en ;u • .,;!ıC bcdC!ı \oı.ık.11 ~ry t csa:., 

uı.er.ll<!cı, 7101303 laa 37 k\ll"Ulilur, 
: _ Ek.Jlıtme 16.3.9-12 ....::-~Jnc r.:"'lllyan Pa.z.:ırtesı :anu -:at! 15 de .1\r.kaT5.

..ı .. su !erı :reJıSlıği binası ıc;lnde tcp~an .. )) i'.t t:k~;·tme k'J;:ılSy'-'n odasında k~~

. :>lı ,,.ı.rt usullyle ,apllaca..tır. 
J _ istt*lllcr, ®Htme şartrı.am,esj, mulra...-ele proje&i. Bayırıdırhk J~le 

crnd ıar~amesl. ·ımuırJ su işleri fenni ~"'1.n:ı,mEslylc lı"""'i '" len.ı:ıi ş;ırtn•
·~ 'C'l'.ı ve proj,lt>ri 50 ura mıritabiİaıdc su jşler: ııeisliğİn<len alabilirler, 

4 _ Eksiltmeye girebılı~et< ;~,.., 1ı;tek.·l<>r!n 226789 lira 10 kuruı;luk mu. 
V(IJ{kat tenunat ver~! ve e.ttEiltn1enin yapıJ.ıcagJ. ı:Lınden ('1l a.ı tiç gün cvv.el 
<•Uu-.wu.ic bulun.M! veaika1arla birlV!ttC bir d· 1ek('e ile Ncı!la Vek:iletinc ınfrra
t.:Hat ederek bu ~c maJı u...ı o1m:tk: ·werc vf'titı<n. nlmaları .. -c bu V('S.:k::ı.y1 ibraı et.. 
1 ekr

1 
şarttır. Bu müddet iç-inde vesika talcbt .de bulu:rnıy2n.:i:."" ck!lltıııeye 

~ .-:ı«eo-ler. 
. ~ _ istl'lkWetln tc.-l<L• rr.ck'lup.7.nnı ıl;:;.nc, m:>cld«ic yazılı saot\eıı bir saat 

{;;,ıv~line kod:lr 11u !:crı reisl~ makbuz mu:.tabiUndc- vermeler! J!ızırndlr. 
rooıada ol"'1 gecikrr.~r kabul edilır.ez <421 - 663> 

SQz söylCT:Joc r. gulıiı.p, •ırı tanJa. 
rp1. 

Şlrıırl<i <İt:ı'S ~at ma.y>p da .r.-:-p
sıru birden beller\m:.1 d.!J·e ı.m . 
tih:::n Jyıl~un<a 1:m ak .. nlann. -------"'\ 
Büyük sıhhat 
müsabakamız 

\. ~. , ~J uo-_, · 11. · ıon-uıu 

İSi? W.ı t!o LtJl"abe: y~uırak i) 
rdr.:".ı~ bi.l' fvtogra f111ııı •Son TeL 
gr~~ ('O<.'tlX Sahi!C'::l'ı !'ıtf~orha:u 
ih- ~'le gon,ier nrz Buol ııra 

\ '• n~.J.rı.ı le b~!-i;.cak, S()n.ra· 
t"lı gül büz, ~ıhh-ıtli ula!ll:ırmı 

S<'CJ ('""'~" ~C'.lect."ittlr 1':0. c\Jk J.°f!y 

abn fut-O& • .,mlpkrhıdm ı in
&.ı e· !O lira. n:ıkdm, !! ;tneıye. 5 
lira nakden, 3 uıı Uyc: 3 taoo 
MJ!i P}yana:o blletı. 4 iiacıjye 2,5 
ıı,, ı:a•.:d.,,.., 5 in<: ye· Br k:lo 
!us:ian. 

En c,:oi' ttY ;.ı!tlUh ania~ıt.an fo
cğr~fl.aıra T'ffy vOMni-s olanıld·rdiJn 
30 ki~iyc de mubt:?!lt hedi1"e!« 
\'erı ·ccck1ir. 

Nü'!' - Re.:ı.mlcr J.r:)z. \"C O'liWk"" 
.. ~r ar..ı5n.lı:ı. (10 ya~ına k;.;;ıdoır) \:C 
(:?il Yi.ı..~3 katlar) oln'r.k \l{tere 
iki k.ı.sma tc!nk oluna.cakL:. Mil
S{.ıbakaınıı.aı dov:ırr.ı dört hafta
dır 

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

tcnbında ~ıiıJc 3 kaşe alınabilir. Her yerde tıullu kutuları ısrarla isteyiniz. 

~:o", ... :.ı_ ~ •• , : • .~.. =., ; ~ '• . • ..- " 

r: \ 
HÜYÜK ZABITA ROMANI 

IKara Kapı Cinayeti 
! >'AZAN: 1 Çcvire.n · 

\..,.,_l IL~o:u:i';:_1~l~ıo~n~ıa~s!l ___ N __ o~·....;3_1 __ ....Jp..;;;.t. . s.;...A __ C __ ı_T...ı.--.J 
- ı-; ı m::.1taıede ne var' 
_ N rrıl var"'. 1> ı yazwn şty~e:in 

hep$ :totru rr.~? Davld öklüriild.U m\ı"! 

Ne ft"l!ı.1;.et. ~ vallı David Coll.)rsan .• 
naş ü!e~1~ ·r~:ıy soğuk bir 

5t'S.IC !>Qr<İU. 
- . B.·rJ)a r.ııç!n ceLdınlz" 
_ ZJyGreH.ır ın ı.obeill, e\'l ~. dınlc

y.ıu . .r:··vel.l. şunLı Föylcmeliıyhn ;..:_t 
bcu. uavY.ı.1 f'fa.nı.a ~arlp br ad.~ Tı b:.ıl· 
ıi..,n •• Unuıı!a ola.o rr..:n ... ebcrt.cı·i~ı .. 

_ Ç'o:< zcngind de~'! ml'! 

- t.vct ıHr.d 3nr'• AHı<olra!yada 
bJı çok 11acı:nlc 1, c;: t' c i Ve a a -
Tol!' 11.ı.rdı. Ban ont, hl cik note-r 
, dogru,g anreır.. cs:'t.:. d.ıır:. 
.ııana ~- ,ışınad :ı hJçc: >i y:ıpm:.zdı. 

- Vi..Syt't~ııı -.! 1_. s. kı .. uz" 

ı de dlı. B:ma. c Jo9tuın S.n ü1, İngllte -
rederı aynlm..ı->it i-Stiyo:-unı. Bı.ma Şü.h_i 
sebepil·r dola.Yine k --.ı ,.erdl.."D. BU· 

tlln n>.;ıl \'C mutc:Cımu ao~r olarak 
topla~:ınızı rlca ed'yoı Jrl~ dedi. Ben 
bOyle ır karar k.ı.tŞtoında ı;aşırdığlnı
dıan Aınerlkaya gİ(hp g~troiyec::eğlı'l. .. 
sordL>tn. o ..-hayır l~Yl" Amttik.aya 
gitrr.iyorum. Nerey.J ~;acı C'ğlmi henüz 
bi.ltJ ,,·;...r~ım. Yalın z ıngJ:eredCll ayrıl
n:nk i·tiyorun· ~hr.dı1iit ::ıc bund.:.n 

f::zla Lıirşey t;öy11y~me·ıı dıyc cevap 
ve: l!enim hayret c• c.:ni görün.
ce l•ı u. ı deva~ ec "r""' Dostum. 
Sır.~"1 rrüD"'..:iı-Zl. r •. d. r' ~..ıdar çabak 
g!.tm •';: lqtıyo:-u: . DıJ,._ Ja., nem V<ı.ı • 

s.ı. h ps., at..n-..ı.:ı.ı: , c o1-Y ı:ar!ında 

do1.r olarak b .. "l ;::oL ne-r:.z. 1Azım> 

ır,a.'>J<l~r• ctvabrnı vcrdl. 
• N<>tı."r no:res oh.rr.:c-ı:ı 'e a,.ımd.:ı ter
ler. Siictk'ı.·n Tork., 1ay :ordu: 

- f)h.ılde" 
'·c \''1rS<A attım, dec!i-c:iz1i yap· 

t.ıın? 

- 0] :1 0;1k'ı da rnı'! 

- F.l.'et, jones adım:! •• N~vyoct<taJı 

.. ı\..ı-nerı.k.Jlı tın- r. :)on(':- snt;n aldı. 
Altı ~.> iç'ndc golıp ye;~eı;ecek. 

- p,..!i!Yl dolara tahvı. edebııld;n~ 

n11? 
- '?ı.'.ıo~yö David b.ın:ca ııenetlerı ıs· 

temiyorC\ .. Onun i<:itl l'ar'ste, Beı-linde, 

B:t.ıkl.."'€'i<lt dolar satın almağa mecbur 
ulctum. On b"'I gic, içinde bu yÜ2<len 
:ıltt ır.i;yon İngiliz altına yakın servet, 
9,S m;.yon dnlaı-a dü~tü. Ne belalı 
işL, gc~leri uyuyJnuyoı·dwn. K5.btui
Jar l'(eçirlyordunı Y{'ım~ktcn bile ke
:;;Uınişt~t 

- P<.-tli bu O ınHyon dolar ne oldu? 

- Oni:ırı O.ıhl Oak'a 1\fÖôyô Da-
vid·e gt·t1rd~ •• i9ttt istif bavu!laır do
lus ~ !f.!! 

- .1\r~ba .MosyO Da\iıd bu paral:ırı 
.... e-re)·c ;~...ıydul ~uphoci.ı: bir kas:ıs.ı. 

\ a:-d ., 
o .. ~arı klra od1.ı.ndz.n yapılrr.;_ş 

»ç, and;ğ.a koydu ve uırı-;.ı c.Ha~i 

2 neiye: B'1- sin<manın 1 aylık 
~..ccaui duhuliye kntı . 

3 iincüye; 100 manz:ıra fot<lir.~ 
:fHe birlikte• b::· albüm. 

4 üncüye. !! ddct Milli Piyango 
bileti. 

5 iııcıye: 1 kilo şamiıstıgı. 
2 ki!jiye: Maruf bı: sin<manın 

15 günlük m~"-C~'llİ duhuli~c ~:artı. 
10 kişiye: Birer kıymetli roman. 
10 kişi)"': Birer sı.:luboya ıakı-

zr.ı. 

10 kışiyc 10 
küçük albüm 

fotoğraflı birer 

10 Jcişiye: bırn- diioziııe mcttkp 
defteri v<>rikcektir. 

NOT: - Arzu •:clenlcr fotoı:,.-raf· 
larmı da göndcr;rlers' ııcşroluna. 
caktı.r. 

Çinlilerde asalet 1 
T ck;"Jlil mLdcni ~a.vtnlcrdt: a. 

•all!t ın6anın harckatmdan ve s~ 
ir hUBUrotttaı• an.aşılı~. F:>kaıt 
ftıazı Çin kabik:erirde asalet tır. 
naıklarının 'U2ıunlu!İtt ıic ö1çiilür; 
(Bu \<(IJbıllelt~ c mcJlfiup olan aısil 
lbir Çhıi'i tırnaklarını u:oo.tır ve 
l:u çal1~mad:gın:ı bi,r dclildır. 

6 Şubat 1942 
18.0U Pro&ram ve Jı.lerr~lekeı Saat 

18.03 
18AU 
19.00 
19.1:\ 
19.30 

20.15 
20.45 

Ayarı. 

ı-~liz~k~ .Pasıl lie-y'etl. 
Mla!Jc Halil Solo•o< ,Pl.) 
IConuştıla (İkl~:ıt Saati). 
M-.r:z.;k.~ Da-n, H.ıv,ılC\TJ . (\>l.) 

1'.1tm1Lket .s:ıat ayaorı ve .:ıjo.n.s 
hr·berl~rl. 
MU7.ik: Kl.:ı..ık Ti.lrk Müz!;;l 
Prog:r:.ımı. Şt-f: : J( :ud Cea1!L 
R:.1vo G<iı~t..;-s!. 
Mud!oic: K<)fnı::ı ve Scn1:1Ller. 

21.00 Z;Tcat T.:.i;..\'lllli. 

21.10 Temsil. 
22.0() l\itiz.k: Radyo Salon Oı·kc!)!.ı;.~· 

sı. (Viu:unlst Ne<<P Aşkın). 
2!..30 ~len"1f'ıket saat ayarı ve aja~ 

l-C<..b~rlerl, ve Borsalar. 
22.45 r.tuz:; ... : Radyo S:ı on O~kL'5t '1.

~1 Prograrnınm Dl vamı. 
22.:>5, 2:i OlJ Yarın:cı i">rogr.;.rn ve Ka .. 

ptnış. 

Fatih Birinci Sullı Hukuk Ha. 
kimliğinden: 

TEO .. g etttren Recep iY~i:ı..ı .. a 
Av • Ahrnet S~brı. 

Tcb;:;: olUODC':.'lk ta:•J..,. Jlus<'Y n ku.ı 

Saher Karagüınfuk Byeceğ!ı. m:ı.

hall&.' ~lcymen-Ot so~ : Xo. 2:!: lı .. • 

n-ede: 
Daval'ı Recep vf'ic4. ta!' .Cınclan KJ-

1 r.agu.,xi.rkte Bcyce-:llz m h:ı.llciinde 22 
sa.yllı hc:.nede oturan H~i~cy~n kızı S.'.\
her ~l<~-hine aç,ı.,n iztılcl şı..:yu. n1u· 
hakenles'.nde: 

Ba.z: Stüçl:k .;oMllk1'ı• v;ırd>r ki 
9aÇlaxJnı 1ı.cı;tiıım<.1k ı'ıif..W>CııkT, 
s<ıç maJ<li.r.·_t;il)()M, ~·ıdt'r. ltoor
karlar!. 

Beıriınde ~kıl ı, açlkgl>z lbı"r \ber
ber 1 ıına ho.s blr (aTe bulmu:ş .. 
Aynanın fkaırşı5ında oturu:ıacali< 
~aç k~!ı!'mc i<Jk~nılderi Y"rioııe 
1aht~d.n b'l)•girler ko,}ımus. Co
en:\<lar 'bu. beygirlere ohı.ı-unca. 
berbe.r saçların.ı. .kesC'l1':<cn aynen 
.:t ustünt:lc itni'Şl<'r g'llJ: snllan
n1ak•a !ılllif5lcr. 

Şim<ii n.e• lmc1ar ~•<; ke>.ıtiı111••
yen aksı Ç«ıulk \aı"Sa. o berberde 
tıraş o.lma~ r,;:n ııırar oowyor, ağ. 
Jı.yur!amuş'. 

Hediye kazananlar 
B.ilmc.:.:mııx tlcğ u lıolkdC'n~T 

arasında çc-ldı1cn ku:r'n ne.• sin
de hera)'e lillzanan o!GJ~ uc-u'arı
:rnı-z.m 'i. ~.,:sırıi rJlıti.nderitwatmnJJJn 

ç-01':u.gundan dolayı bugün n~·rc 
·ooşlıyamooıik. Yarın !royıı.cagmı~ 

:Ll bilıdiNr, özür dikri2. 
:r··\,tzyJraf gö;uler<: ı ok.U&"·li'Cula

rınıııeın roo:ımQcri haf.ay~ cuma 
l,'liı;ü neşrou~r.,Jcak.tır. 

PUDRALAR 
MODASINDA 

Yeni ve fevkalade bir 

TEBEDDÜL 
Miıbaliğah gayri tabii 

"Makyaj,. kalmadı 

Cilde ıuriile«k gayri mn't 
veni bir pudra, tııbii bir 

güzellik verir. 

Parisın şık kadınları, yeni . bir 1 
moda icat etmişlerdir. Bütün gün 
sabit duran "" hiç parlaklık izi bı- ! 
rakmayan1 biı· eül teni veren yen t 
bir pudra bubnuşlordır. 

Bı.ı:nun ~urı: İpekli e1ekten üt 
defa geçirılmJş tn ~f ve en inoe 
pudrayı iki dct:ı krem:a kôpüği.i ile 
karıştırılması usulü ile izah edile--

0 

bilir. Fransa. kimyagerlerinin se-' 
nelerce ar~brmaları neticesinde 
elde edilen bu ~ul. Tokalon mües-
sesesinin in'hisar1 a1tındadD", Bu 7e-' 
ni Tokalan pudrası, arhk parlak 

ı burunlara ve yağlı , ciltlere f:bedj .. 

'yen son vermiştir. Cildinize, . ~ 
' saat ıarfmda ••Mat., duran neti& 
ve güzel bir ttnk verir. Rü~rda 
•ve yağmurda ve tıattl terlemede 
cildini2i parlak gös.temıeı., 11Finl 
Mat

11 
To'kalon pudrasmı kullarursa ... 

' nı:z simana.a bir ırül yaprağmm bze-: 
lığinl ve ,U.dlltıni bahşeder, sevim· 
liliğinizi ve nubenld bir kat da11'1 
arttırın.ı.nıs.. On muhtelif ve 7enl ca-1 

ııp renkte olan Tokelon pudrasmdım 
bırlnl intihap ediniz. 

_ llJyıc Q; .e "J.rşey ) k \"abıi'.. 

1 

- Ya~nu.1 ..... 
- A ı h;.<U evvel b«.I b gün 

~vıır., ç ,ıraı. Bt\y·;;; b". h<';-c.::ın l<. t<" 

oe:dı. liPn hu n ı;: ılt k · :ıkli.ığunu 
söy!edhn. O cıdd'l blr s le~ tZ yanına 
sa !U" ıı eheır.:m ·;Y"trti yvk Benlrn iste- • 
J~:...:a ıey, heps1n&U ı~~ o\ol.A ,,..,tı!nuş ol-

uğnrlar o!surı> d.edr.. ı 
- l"~ur~,- otsun nıa dedl? 

(Devamı v.ı) · 

N«rrıınıza çı.karıla.n C . .ıvotiycye Ye- 1 

ı·ii.en 17,e~ruhatta üc..ıme·.gahuıu.ın mc~·-. 
huliyc:tine bJı~t-n bilü te:ol,ğ lade c

dilmı!i ve ıabLtaca ela y pılnn tahk:
katta y;ne ik:tnı.e~iı.nuı:tın ıneçh~ıl ol· 

du~u bildlrHnılş oklağı;n<lan da\':ıcı 
ta.rafm<lan ilfı.nen teb!ig .• t icrasına 

mı.ıvc:ıl:k ıöıuien \..al~ı 1..1ıt"r,ıte- n.tı~l

kenıeco veı ilen kur.ır i~cırine bir ,1y 

mi.ıdrJetıc ililncıı tt.4Jl,g11• ... a~ın.ı \'C 
dun;~manm bırakıi.<ltib 9. Jı9-'2 saal 1() 
da mahkemede y.ı. biııat hazt bulur .... 
m.3ı1~1ı \'eya b~ı· "·e.<il &önderrrı~z i('iıı 
tebıı~ n1akan1lılla kaitn o:mai< için b:J.· 

iilll Jl.udd..tie ı:an u!UI\Li!'. 942/128 

Sahip ve Başmuharrir! Etem İz.zet 
Benice - Ne~n:yat Dlre!tlörü 

CeVdet KAl\ABİLGİN 
llON TELGBM' MATBAASI 

- -

ı. 

1 

Tarihi Tefrik.ı: 15 

Ehlisalibe Karşı Kıl~ç Arslan 1 

1 

1·-
Yazan: M. Sami Karayel -

"Aman allahım bu ne cengaverlik •• 
Bu ne macera ?.. Yaşa sen arslan 1 .. n 

- Kimlu· ol.cak. kah mutıaf <· ı 
!arı... 

1
. 

- n....mı21e iş ~o-;. mühinıl 
- Ona şüphe mi VM" .. 

- Rica eder>ın b>.ni rr,u.,k1.an 
•Jmıtar N<i511 oldu bu iş?. 

- Nasıl ol.ıcaılc .. Kale<lcn ka\
tık ... 

- Çok mi.ilhmı 'bir ·n;rı;ele ... Bu 
kadar muhafızın içiııd·~n, sonra 
su hcıı.deghı<len ve kal•deıı kaç
ma.k., ~"' S<·n ne babayiğit bir 
Tiıırk.iin ... Doğrnsıı TW'klük SE-

ninl<- m har eder.. -

- Yııııc sii'kiıt ~vJiyoısun, bit 
pıırça anlatııver canım .. 

-- GÜ'lıcliım, ııe n·nlatu:rım .. ·luı. 
şaklanmı21, yatak ç:ır~a!larıru ip 
yaptık .. kale ımmgalını çivilerle 

· oyup büyıilttiik... Çivileri birer 
hançu gibi Jıeli.mizc taktık.. gece 
sabaha karşı muhafızlar U'.Y'ku ha. 

. linde bunalmış ik1'ıı indik... İki 
ııöbcl~·iniıı hcmeıı S<'SSizce canını 
ceJı.enneme y,oll,yara·k lıend&ğe 
atbk ... 

- Aımıan Yart)l>bin:, sonra?. 
- Sonra, nöbrtçi!~r •11 Plft:ıisele. 

rini, !1iliıhlannı giydik ve bi:r ıımı. 
halli nöbetçi gilii ı.Jduğwnuz yEr. 

, d& dolrışm:ıy-.ı 'başliıtlık. 
- Arslan, ı;ıl<lırnenğtm, .ı~ııa 

sonra? 

- Daıha liOuııi mı? Sabahleyin 
nobc>t dı~ği~ıiy" gdetl'lrr!e, ava. 
nnklar1n için 1~· karısıp, muhafız 

gibi hcnd~k köprüsüıı<lcıı gcçlıi< .. 
Kız sa·bırsızlruıtyor '-c hcyıca. 

rundan ne yapacat'.:ını l;Hmı:;or. 
du. Arslaııı .. üzerine atıhnak is. 
tiyordu~ 

Aı-.lan d'()v:ı ı ediyordu: 
- Yolda muhafız nöbetçi, oo

lüğilc giderkıcn karanlık içinde 
y..ılun ağzınd.1 bulunan çalıların 

j.çHıe Eesizc~ g~z1rndik .• Bundo 
sonra <la tavlada tu1l1.J!aın ve sJ
buJı ~ı-kusunıı. tah;,.ıru:nıil cdenJ .. 
yip ııyuy:ıokalan P~tçllcriıı \'!J• 

zi.!t!crınin başır.d" bulwnn1i.mz. 
]arından bilistifade t~vladaki n'. 
lardan ikisin. atlıyarak günbn. 
tıya, yel aldık .. 

- Aman Allahım.1 Bu ne cer. 
gcl\~rlik, bul~ rr.r.,·era' Yaşa At·. 
~an! .. - ..... . 

- Pek.ı, ooylec.: l>tuaya k,.tJ •. 
rnhat gddiniz demek'!. 

- Ne diyursun ,·an1;m .. : IIangı 
ı Wııı.1; gün lerclen.b.:ı ı mrutıafızlar -
fa ~nkoedc ede gdiyorıız. Hem. 
lbiz Van gölünü salla geçtik . . 

- Salla mı? 
- Evet, hayvanılanmızla ber<>, 

hEr s.:ıla atlad,k, gü rdcn::r su ·ü~ 
tünde ccnkl<~ük., nilıay<>t bunwa 
ikaclar gcJıolbi 1 ·1ik ... 

- Öy !e ise ırnu1:1:ı:!JZ!.ar ~:e.ı 1::
i!<ip • :d~·or öy1? m•? 

- . Şüphe nJ v:ır·• Göl üstün. 
d-e m.uhru!LZ kumc:ıı:.dtını maiye:tf .. 
le b '-' yeti;~'- :Maımıa fT1 or"'~, 
:r.ın da mezn.t·ı \·nn gö~ıü c~!duı 

Oh, r.u":! n~.ucaO~!t .. bu! S:>ı .. 
na·?. 

Sonra, ız.miz ·'1bettircn4<. 
Cı:raNa k~·ar gcl'd"..k. Lf:i· rı ihc~ 
1h"L~:t!c kar~,, cittrmadcm ·'1eı·ı~ .. 
tt:i'; lL. 'Bunun -)ç -gÜ..'> at,aı"ll"~
ıian Y')'b <:!l..mı.JL>ylZ. 

- llr..ık1kın1z \'~,:-. Öyle ·~ ~~
balı n~a.zını kıt.ıı ı0'1an :ı:: b: ... 
parça bi,şcy yc..ic~ :l n oonı .ı yol\ 
ç:kıııız ... İyl M:rn ben sJıı IJ "° 
ri~ha nerede görre i;.m? 

- Kol ny l.! .r b: r ık Ne ,. at ıı -
rna OOnreyin1, soııı·a ~\F.aı'": 

0ieri!rt' 
- Beni uru~nu cı'"tıl{Jn zrı Yl'

mln L\.(i.cr mi.:J n 1i.? 

Sultanahmet Birinci Sulh Hukuk Mahkemesinden : 
J-i;.yııyc ve Be!~d~ Vf! Nac~ ve 1\.Iı:;rüvvct ve Ş,,;rifc Sa>'e \·~ j .. ıanc 11 Ev"t., • 

itüırt"~:nın şayian ve ::ıü:.terei\en n·ı.;,.ıtas-"rrrt ck'~kları İ·~nu J f.,'. !'Şl n101h:ıll"'
tinin KeM·rcilor sod.J.vt1t.ln. c.:i.t:i ve .;·eı.1 (4Y - :il) kapı ve ,Hı~. kll1ilık ve 
l2770) r-d.ı ve ( 15) yıarseı nı'•ı:r .. ı.1'.lh \C (900) ltır.ı ikıyoıE:t ıır. .. dır"ICii('lı lI..ı 

t(.n1t·yen vakh:udan ic~rc!; kks,ir fJlr b~.I> di.ikkwı ile .Yİ.Dc i 4n" Ça.ı:~.ı ·n:.ılı:.!• 
leshıın I'l>skült·Ulef ~ok::ı "'.ı..da eski 'e yeni (1 d) kaıpı \·e l.:!M2, ı::::utı:k ve 7tı1 

ada ve (ll) parsel ~uımnalı ve (800) ı:rı kı:-n etim ıhıır ,., •• 5~)11 M.,;ı... -
tjn K .. c .. ,.! ,.e Sutt3n M<ıhn1:tcL.ı &lni \."3k! ~1~aı ktigi.r dilk"'t. VP y 1~ İ-t.ır.
cul 1~\·rs1 m:ıhal!C'.sin:n Kc~erci.ler fok.atlında .:k! ve yen1 (6 1 J ıt.apı \:C ( !62:J) 
kü\lik ve (2770) oda ve ( 11) pa,,_,1 ııu.:naralı ve (8C0) 1.ra k;vır.et• m ,!ı: mm<· 
neli Hbremeyn ve Ayajj,ofy~ı. Kebi:o vak !h.ırınd~ı · kfıgir diiltii.5n ,.c yiı e İ:..~:-n ... 
bal BPy<1llt nıi'lh<ı·Tiasinin Ali Paşa Haru üs~ .kat e-!'k\ ve y< ıl lf;) kurv.ı \'e (~54 
ki.Jtü'k- "·-P. (640 ad .. t ·;e (6) parsel ntın.ttr;l!ı \C (800) lir:ı. kLyn11.1, ır.l.lh::mıntn~. 

l -Iaren·<'y.i.n Sani ve Cedicl Ali Paı;a ,·ak rfl;1r:rMJ:,n ki'ıgh· oda k t.·r ' .m dl> t Pi.t• 
~a g1:.yr1 mcrlkulü:ı ualei ~u.yuu .ı.unnında füruhtu tckorı·ılr l·cı<.-rc.~ ayrı oı.y ·s 
müı:ı}·edcye vrutol:ınmu~!~L. Blrincı uç:J:. arbtırınaları... (3/3 942) t." i:hint. nıüs.t

clit Sah günü saat (14 ten 16) yu ka<klr icra o1unacaktır. J{ıy:..Je+,i ını:n-..n-;.mc. 

nel:etinin yüzde ye~nlş lıcsi.ni buıldugu t...ıkdl.rdc o gün ihiJ..1.:i !toı~'lyc-leri iu·.ı :t:.-
tnncaktır Buh'l1adığı t.1kdirde en ıon a: tt~nJn ta<.ıhhildü b~kl k.lhne:ı.k ilz~re 

on gü.v nıüddePe temdl! edilerek ikincı ;-.çJ.k :ııttıTrn-3.ları ( IJ/3/!J4:!) :~.dhine
mfuadif ('uma gün:ı saat t 14 ten 16) ya k,;)dar ,<;r&. oluna .. :.l.k \'l' c gil..?J en çt)j., 

nrt.'ı·ran:. ıhale edile-cektiı;-, ipotf!'k ~ahib.i alac<.k.:J .. oırla diğc-r .al.ıkadarls.rı. lşb t 

g<>yri rncnkull~r üzeırinde:t:i haklarını hususiyle laiz ve mas:aıa d;ıır fllan iC:c ...... 

lırmı (\"rakı mOsbıtclerly!c on b~ gtlıı Lt:ınde b:.dirn1<.•:erı l." .... Uf Ak ı t lde 
J:<;ıkla.r: tapu !Ji~,u~ı·iylc t=abrt oln1adılcç- ıaıt!Ş O~deHnin paJ' 1 •• :ı~.ı.udan lı Ai 
k<..1ac~kl~rdır. 

~fütt"ra·kin> \·oı·gilcr lıi9!iE'<iarlara \"1.! uc:ııqı:y._• ~ v~kıtlar k Jü. nu nnıc~b .. <a 
verilmc!'1 h\2n-n gelen yh·ır.i ~.erı("liSc t&v!z; bc'Cic~ı 'f" ihale pul t' ı •;)1, rr r:o.r ,.\
rı n:ı.üştt·riye ::ıitUı·. Satış p("';in par~ t1c ıc tapu. kaydı m:l~1lıi•ı.. .. <. c İl- İL ..• ~:'I> 
Kanunı.ır1 ; tevfikan icrın eciilh. Haıriçten fştlırrık ıc;kı yüzde yed bı..u;u.k p<·y -.ı ... • 
(,:Esi yatnı1acak!ttr Art1ırnı:ı şart.no:ın1cleri i~bu i~d. trır~htru1 .. ıı i' ten "la , 1.L! 

div.rJU'l\r\OLS!nc 1:ÜÜk kılmrru.,hr,_ ·raıip u~iirıı!i.ır~.ı pey akt.;clc,rıy)e ~trlik!t,; o gilü. 
,.~ SJaltı:- b1-tanlnıl StıH~.ı:ıhmt"itu Tnp ıJ ve Kll·l~e!!'n btn:ıg-·ıır • .. <Jtr . ..ı ~! .. -
rci maltiusunda Suttan1'hm<·t. Birincj Sulh Htıkl1k 'Alcı.hkC'r-:f' fi ,.ıt~ bctir 
942/2 rııır,•a ·a ile nıürnc'.l.atları nan olunur 942/2 

ŞİRKETi HAYRIYEDEN: 
HİSSEDARLAR UMUMi HEYETİNiN TOPLANTISI 

Hisscdal'ln• umur"' hcy"E' ti 1942 yılı ~f3rt:n.n ) :l.nd Cu. 
martcsi günü saat (10) onda şirk<:tin Galaiada F•rm€r.eeı'.er. 
de kain merkezı ıdaresindl' smxti adiyedc içtimn~. davet vlıı· 
nur. işl>u toplantıya elli ve daha ziya.ı lıı•s<' sal' ' nn his· 
scdnrlar ıştira.k cderlt•r ve rny suhi.b 1 oiurlar 

RUZNAMEI MÜZAKERAT: 
1 - 1941 scncu h'iôaball hak.kınd, İdar ~et- icı ' rr.ilrr. 

kıp raporlarmın ckunmas: ve mezkur besaplarm '.Fdiki ılt 
İdare ::O.k"·lisinin iorası. 

2 - Müdd(tlCTi biıkn aza l:ı.rm y<rlerine aza Se<'J- l~si. 
3 _ Nizamnamei dahilin in ahiı·en tadil edilen :ıo u cıı r-ad. 

dt-oı mucibin<ıc İdar• Meclisi huzur ücrcımın tayiı:ı mı.kbıı. 
4 - Mıickl<t!Eri biteıı mii rakiplerin yerlerine nüra · 'p sc~il

mesi ve iicretlerinin tayini. 

lstanbul Döşemeci ve Mobilyacı 
Esnafının dikka·ı nazarlarına 

Vi:r.:,.et Y·ı ·k ın<Jkaır:..ıınıü:.ın ceıı:niyı:-Unt .. ı.t ita buyruhıt' t rı·çe \'e f; t 
Müf'aıkabc Koırıisyonh $cfl!J!nden ve-rillen db~e·l,(' çivilel ;ı•: •l.-ııı ,"l· .r .... 

kayı.tiı e-Snaf<l dağ!hl•rı~S~"a başl.ınılrr.!Ş okiu:".ı:.c.aın alak::.JC\ • t "M.ı.l.n KEı-p. 1 ,_ 

{:..ır4xia '\'"rgarııcıla•ila 1\1~k~eı; ~okagındak~ <.-err.,,··"'t rn&!"ke1 nen ...ır caaf rı ı ;.n. 
ohınur. 

lstanbul Sucular Cemiyetinden : 
4/2/942 nü&ha•ındakı Sucular Çe miyet.ni1ı ·ırınında 

942 Cuma ı:ünü) Cumartesı olarak tashih c!unur. 
~ azıfon (!4(2/, 

-- ---- ... -


