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Mihver ordu
larının planı 

ne olabilir ? 

~ • • 1 ' J " J 

Londra elçimiz 
T. Rüştü Ar as 
tekaüt edildi 
Aııkaradaki İngiliz El<:isi, ye. 
ni Sefİrjmiz B. Rauf Orbay 
şerefine bir ziyıtfet Hrdi 

1942 ilkbaharı gel
mezden önce Alman -
İtalyan - japon ordula
rının ne yapmak istedik
leri a§ağı yukarı al\la§l• 
lıyor. Ankara 7 (Telefonla)- Lo-nıl'ra 
-~"""'-' ... _ _...==-----"'i. Biiyiik Elçimiz B. Tevfik Rii.ştti. 

,Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

Uzak Şarkt:t güniin en şiddetli 
ve kanlı muharebesi Sin~apıır'u 
dü.~ürnı«k aı.nıi ile d<!.vam ediyor. 
LLbya cepbeı;inde vaziyet en mü. 
cadeleli ve m•ra:klı safhasındadır. 
Sovytt Rusya. bölgelerinde ~avaş 
hızlaıınuşlır. 

1942 ilkbaharı y.akınloşırkeıı bu 
ü~ ccıpbede hızlanan ve hızlana. 
rak devam eden harekoetlerden 
l'tlihver ordularının ne yapmak 
arzusunda o\<Juldarmı anl~nııık 
aşağı yukarı anlasılıyor. Auu ile 
mı, tasa\"\'llr >le t~tbık b~a ha~ 
ka "<lylerdir. Ancak hiz ne yapıla. 
hileıct.ğini de~.;ı, ne -yapı1nuık is.. 
tendiğini inccliy•ctğiz. Daha harp 
Avrupada basladığı günlerde bu 
sütunlarda ü~ ·esasi fikir iizerind., 
durn1u§tuk: 

a - Birinci safhada: Jl.lıhver 

Anupayı istila etnı<k istiyor, 
b- İkhıci safhada: Rusyayı im.. 

ha ebııck. Akdcnizi kapamak is.. 
ti-yor, 

e - ti~üncii safhad~: Japonya 
JJe ınü:-.t~rcken Avrupayı i~tiJil 
t>lıtıi~, Orta V<' Yakı".!. Şark İngiliz 
İtnpar:ıtorhığunu J•kınış, Asyayı 
ele ge~imıiş olarak Biiyü:k Okya. 
nus\anla mücadeleye de'1am eL 
mf>!t: ve :netice almali i~tiyor .• 

Diinya harbinin se~ri içir.de bu 
" asi fütirlcrimize teariiz eden bir 
i. tek trarüzii ve tezadı vokt11 gel. 
m~nıi~tir. Ilurbin bi:ı-inci safhası 
Mıhver hesabına Avr b .. .. 1 b' upanın u. 
~u' ır kısmını işgal \·eya is.tila 
ıle gcçmi~tir. Harp simdi ikinci 
MÜhanın içindedir. R~syada 1941 
taarruıu nrnva(fak netice vemıiş 
bıılur.~nydı bu saUı~nın sonuna 
doğ~ gelinıoi~ olacnk1ı. Fakat, 
heııwı Mfhverin bu s•fharun ba. 
ş!nda bulunduğunu kabul etmek 
lazımdır. Çünkü Rusy:ı imha .-di. 
letneıniştir; Akdeniz İngiliz lmpa
~atorhığu nıahfır.ııdnr. Uzak Do.. 
guda da Jıtponya honfü: Hint Ok. 
Yan~una hakim bir durımıa gC1;
nıenın miicadelesi peı;indoedir. 

Şimdi, Mihver ordularının is. 
~lıclaf etti.~i gaye ~ine yukanda 
Jzalı ettiğima duruma vasıl ol. 
tnaMnn ibarcltir: 

ArtM tekati.tliiğiinii i<1:emiş ve bu 
talebi kadu! oıunmuştuı· r 

Yeri!ıe Cnıık.ın ınel.ı'US'U B. ffiı-, 

uf Oı-bay';?ı ta,yini lıakloındtı in
giltereı hiikıi.metiııdcı~ ya.>ılcıh 
istimzaca 1nuvafık cevap gelml§
ti.r. MumaUeylıitı tuyini pek ya.. 
kında Tasdiki Aliye iktıil'Uııı edoı. 
cek ve yeni ı·a--ifesitıc hı:ınlcet 
eyliyecektir. 

İ-ıt:qilte>renfaı A11kaıia Büyük El. 
çisi dün öğleyin Elçilik binasın. 

(Devaııu 3 üncü Sahiıledc) 

. ~ . ' ' ' ·- . . ,. . "-

UZAKŞARKTA 

FİLİPİNLERDE 
1 Amerikalılar 
anudane muka .. 
vemet ediyor ! 

Japonlar naUkpa
pan•da bir adayı 

işgal ettiler 
Va;;ınıg1.qı• 7 \A.A.) - Japor. 

!ar Balık P<1Pan ci:varnma ıbiır 
adayı wgal etlıru<;lerdir. F.ıılııpiıı.. 

ltrde, Geı;cTa. Mıak AI'thur anııı
dan miı:ıi a ına <.Je\·am ,;aııek.. 
1edu. 'l'upçuları dün, Japo;n,laırın 

Corrqgi&r<l'aiki 1ıopl::.rıaH süıküta 
mrobuır etım;ştir. 

Singapurda 
topçu ve hava 
faaliyeti arttı 
fngilizler Japon ihra· 
cını men için Boğaza 

petrol dökmüşler! 
Lonıdra 7 (A.A.)-
Singapwrda, iki tara:f ıarasmda 

lıopçu w ihava faal>yeotleri fevlka
lad" kesiftir. İngiliz tayıyareleri 
Jôh'Or boğazı yalkınlarırulıa, J ıı.. 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

. - - -

Muhtekir ·tüccarlar 
bir ''Kara Liste,, 
tertip etmişleri 
Mürakabe komisyonuna ihbar-

. Singapunı müdab:r cdfiı to planı: n biri ateş a<'arken, Atlaııtik Nthill~rinde wn sistem, seri 
Alman hiicımıbotlnn 

da bulunan dürüst 
satıcılara mal vermiyorlar! 

LIB'YADA 
• 
lngilizler gün· 
de 40 kilomet· 
re geriliyorlar 

• 
Londra "Alman ileri 
harekatı henüz dur

madı,, diyor 
Londra, 7 (A.A.) - Llbyada va. 

ziyct hala kararsızdır. Ve Alman 
ileri hareketinin durduğun;ı gös. 
teren hiç-bir fırlirli Joktıır. lngiliz 
kuvvetleri, günde takriben 40 ki. 
lometre siir'tle gerilemekte, pek 
fazla kayba uğramakta, buna mu. 
kabil düşmana ağır kayıplar ver. 
dirmekteıUr. 

TANCA'DA 
şiddetli 

bir infilak! 
Cebelüttarık'tan ge
len bagajlarda bir 
saatli bomba patladı 

5 kişi öldü! 
Tanca, 7 (A.A.) - Dün ı<kşanı 

Tanca rıhtımında bir infilak oL 
mıış, 5 kişi ölmüş, 25 ki~i yaralan. 
mı tı:r. Tahmin edilodiğine gört>, 
Cebelüttarık'tan gdw bagajlar 
içinde saklı bir saatli bonılıa bu 
infilaka sebep olmıL~lur. 

---·a 

Yeni Mısır Baş
vekili Nahas pa· 
şanın beyanatı 

ATLANTIK'T E 

Bir Mihver 
denizaltısı 
mahmuz/a
nıp batırıldı! 1 

• 
Air Amerikan ge- 1 

misi de torpillendi 
Oti-.;.va. 7 (A.A.) - İld du'Slnal'l · 

· d<·n:.zaltı..sı, Atlaı::.Ukte bir kgiliz 1 

k Cilt•:inc ta :oruz ctnJişl~dir. 
~ni'Znktısının pcriskopunu gören. \ 
İngil!ı kru .. ::ıı.i)rü., tlcniz.altısırıı 1 

111uhınoola1nt.1 ve ;:ı. h1an bir tor
rilu""n kendishü knl'ı.ıyaı·a:{, de- ' 

1 

niz.altısı-nd;ı.ıı birini b:ıtıınrı'l~ır. ; 
Ncvyo"!<, 7 (A.A.) - B>rleş>k . 

1 

.A:ncrikaıı.:Jı.n. A~ı:ıutik sahili aç·~ 

1 

pıı?rt .bir <li.J.:;-ınaıı_ eıeniza 1tı g:nıi- ı 
si lndıa A'."rov j.::;1n1ll Amerikan . 
pctro1 gemis ·ıl toı-pillemi:ltir. i 

l 
'J':lyf;..dan 26 ki.~inin no!<san oldu- 1 
t;lı a.nla_c:ılmı~ır. . f 

\ Eğer -doğr~ ise; 
bu ne insafsızlık 
YenlkiJ Belediye 
Doktoru ıs dakika. 

_ lık bir yere gitmek 
için on be' Hra mı 

istemiş 'l 

iddia ehemmiyet
le tahkik ediliyor 

SOVYET TEBLIOl 

Smolesnk'te 
Almanlar çen· 

bere alındı 
---·---

Rize v garnizonuna 
tayyaralerle yiyecek 

atılıyor! 
Londra 7 (AA.)- :ı..tüı;.ak1il 

Franslrl ajansına gelen bir Stok
h-0lm telgrafına göre Sınolcn,Jk.., 
doğu ş.'onal<leıı hi.maJc- e<l:m mü. 
daıfaa lıoatiımn ba.;lıac şehri Rıı
rııc•;tl.,ıki Alman gamiwnu Gen'C
ral Zuık<YVU<l muhasara !kuvvet. 
]eri tara!ıntlan tecrit edıilmişt<r. 
Garnitz<muıı y iıyccf1ği ve mühiıın. 

(Devaıru 3 üncü Sahifede) 
-~--

Dr. Göbels'in 
bir makalesi 
Londra, 7 (A.A.) - Sfokhvlrn. 

den haber alındığına göre, Alman 
l'ropıı,,,"'Ulda 'azm P<>kicıI Göb. 
beis bir makalesimlc ~lnıan ordu .. 
suııdan beklenen mm·nlfı>kiyetin 
elde edilmediğinin sebeplerini 
iıaha çalışmaktadır. 

-------

Her hangi bir ihtikar cürmümeşhu
du bunlarca piyasaya yayıhyor ve 

muhbirin ismi bildiriliyormuş ! 
Narhtan fazlaya mal satnıak, 

yanlış fatura tanzim etmek sure. 
tile ihtikar )<3pan tüccariarm a. 
ralarında bir kara list• tertip ede.. 
rek bu listedeki diiriist satıcılara 
mal satmadtklan şayi olmuştırr. 

Başvekil 
• 

22 Şubatta rad· 
yo il& bir nutuk 
söyleyecek 

Ankara, 7 (Telefonla) -
Başvekilimiz D-Okter Refik 
Saydam, Halkcvleriniıı tesisi 
yıldönümii bayramı günü o. 

lan 22 Şubat pazar günü saat 
15 de Ankara Halk< vinde rad. 

yo ile biiliin memlekete dağı. 
tılacak ruan bir nutuk söyli. 

Y«:ektir. O ırün tekmil Hal. 
kı:vlerin•Je 
ca ır. 

merasim yapıla.. 

Listeye; ihtikar cümıü nıe)hııdtı 
yaptıran, Fiat J\Uirakabe Komis. 
yonuna miiraca:ı-tte bulmıarak b:r 

nmht.ckir tüccarı ihb3r .den İs.. 

tun lmHu, Aıı«dolnlıı tüccarların 
(Devaını 3 Ur.eti Sah:fede) 

•• 
Universite 
Rektörünün 
Talebeye çay 

ziya/ etleri 
Tasarruf dolayısile 

bu yıl verilmiyecek ! 
Her yıl sönwstr talilinde- 'i.'ı;L' 

vcrsitc Rektörü B. Cemil Bilscl 
tarafından muhtelif Fakiilıe l~ı 

talebeleriıuı ~erilmekte olan tr. 
nı ... nıa ~ay :ti~atctlcrinin l.!e\l<"t 

dairef rinde:..i tasarruf esu ıııa 
l~llUd ı.'1• ı.ı;.t )J• iln1 · ceği 

Ul•vamı B Jncu Sohil de; 

YENİ, BÜYÜK BİR PROJE 
Şirketi Hayriye . • 
seferlerinde bu Sakarya neh rı Sapan-
s aba h tahdit ca gölüne akıtılace 

başladı s .. 1 .. d M . _ 

Sisten gece bazı 
vapurlar işlemedi 

apanca go u e armara ıle bırleştirilecek 

Mütehassıs/ardan mürek
kep bir heg'et bu 

maksatla tetkiklere başladı 
1 - Mısırı düşürerek Cebelüt. 

tarık • Malta • Siiveyş • Kızıl de
niz - Basia • Hint yolunu İngiliz. 
lere kapamak, Japonlara ve 11-lih. 
V~re &Sfllaic, 

&vyet Rusyaya bir imha taar. 
~u yapmak ve Hindistan iize. 
l:'ınde Japonlerla birleşındı:, 

Kahke 7 (A.A.)- Röy~eı·: Na. 
ihas Paşa, İngilıtere • Mıısır ıınüna. 
sebeU>eTini bulaııdı.rıınak emelile 

Rangon' da son (Devamı 3 Uııcü Sahifede) 

harp vaziyeti Silivrikapıda bir 

Y cniköy belediye hekimi Sa. 
d'tlttin hakkında alakadar makam. 
!ara şayanı dikkat ~ikayeUe bulu. 
nıılmuştur. İstinyede Balalıande. 
rede oturan Mustafa oğlu Recep 
AkmCJ ismind'tl bir vatandaşın 
yaptığı bu şikfıyete göre Sa. 
dcttin, evinde üç lıastası bulunan 
bir vatandaşın nıüracaatine karşı 
•B<nim bir dakikanı bir liradır!• 
diyeuk 15 dak>kahk bir yere git. 
mek için 15 lira vi:tlte ücreti iste. 

Kömünlen tasarruf için ŞirGte
tilhaıyır~·e vapın13rının sclerlerittı.. 
de yaııııhmş olıao tahddatın tat
bikine 'bu sabahtan itibaren baş. 
laramşltır. Yeni tanı:~ göre Ye.. 
umıatıalle ve Beykoz ha·tıtınıdan 
Köpı'ÜJ.YC Hk postalar ve Köprıü• 
den de hu ootlar a sooı ,;efe~ler 
yapılmııyacaktıır. Bu S!N'etl.ıc ilm: 
gii·n'Cle sefeı·lerden döl't pooıta ika!. 
dırılmıştır. (Devamı 3 üncü Salı!tede) 

Öğrend:ğiımtıe göre y·ıırdtm bü.. 
y•iik sulaıma programı iizErinde 
faaliyetle çalışan Nafıa ve Ziııaat 
Veki'.tlc,tleri yeni, miiihion biı: pro
je üzerin.de te1ıldklert> geçm~ler. 
dir. Bu projenin esasını Sal< arya 
nehri.nin Sapanca gölüoo a•kı~ı1. 

mıaôı ve Saıbanıca gölüni.1n de 
Marmara ile bu·leşNr !ımesi ı._.,,,. 
kil etmektedir. Mmchassıslardan 
mürekke.p bir heyet bu işin mas. 
rafını ve arazi vaz;yeot•lni t~.1 
etmek üzere icap eden t etıldkllrc 
b"§famı.ştıa-• 

3 - Orta, Yakın , Asya İngiliz 
1mparatorluğunu yıkmak ve ikin.. 
ci safhayı tamamlamak. 
. Bunun içindir ki, Libyaya Si. 

cılya yolu ile mütemadiyen Al. 
(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Yeni Tefrikamız: 

Rangc>n 7 (A.A.)- İn~:ırz.ı ır.a.. 
va kuvve<tlerine mensuıp tayyare
ler ve Amerilkan gönüllüleri res
mi bir tahmine göre 30 tıeyyare.. 
!ilk bir te,.J<ilden 10 Jaıpon tay.ya-

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

KOVUK PALASIN 
' ·--ESRARI 

Yazan: OSMAN CEIMAL KAYGILI 
K:ıle Kcwuğu.1da. yaşıyan esrarengiz bir adi'.lm .. Bu ~i'.lJnın yanında 

n~t.resi gibL bulunan orta ya~lı ve gayet güzel bbr kadm .. Kale kovu
g~a çok nC§'eli ve gü.lünç geçenı b!.r gece .. E;ıl görtilm.er11iş koo:kuınç 
bır k~ geıcdsiı fırtınalar, karlar, tipileı: arasında bayılan otomobllli ka
dı:n .. Adı.na Kovuk Palas denilen bu kale ~ovuğu gerçekten bh· kovuk 

tr.udıı~. yoksa Beyoglun~ en maı· uf barl:ırrr:rian b~rl: midir?. 
içkili \'e çalgılı bir lokantada paılıyan sHahlat'Cian sor1ra, dünyanın 

en. büyi.Jk Iilosof!arıııun toplandıg1 bir s ... laLin meyhmedeki btryük fel .. 
&c·re ve c..deblyat aıkadeınisi.. 

BULL.n bunla~· Kovuk Palas .ran1an·nın birin.el k.ısn1ına nıiıt parça
lardtr. Bu yepye.ilı tip romanın. u ,,. m'"'\ .... uu, roınilrun Oıı beJ..li b.ı.şlı 
kchramanı olan aşık Diyojen, ntunıdıg.r!c AksarSylı Dervı.ç Hacı B~!a:
hln•~ P~ ıneraok. 1 1 olan ve ronıar..n ikinci kı&m)n: teşkil edc_ı.n ha.tı~·a 

dt>ft-eıı·lnden .1nlJş1Jt1c~t1r. ~man Cem 11 ı gaıetem~ı }c;h:1 hazı.rladıgı 
bu yeni tip romanın ik~i kısm.in3. dn:. tatsııatt da ayr;ca bildirecek, 
cın<Jan .son?"a d.ı esere başhyacağu. 

PEK YAKINDA 

soygunculuk! 
Mareşal Peten İs·lodasında ölü bulundu! 

(Devamı 3 üncü &ılılltde) 

Silivrikapı caddesinde 110 nu. 
maralı fırında tablakarılk. :V3pan 
Hıris(o evvelki gece Uzunyu>uf 
caddesirulen geçerl•en Kamil is.. 

nıinde biri ile iki arkadaşınııı te. 
cnvüzüne ui:'l'amış ve içindo 150 
lira bnluuan cüzdanı şınhnıştır. 

Suçlular tutulmıı~lardır. 

Panyaya gidiyor Kü<,"Üikpazarda ömeı'bey apar. !=-================ 
tımanının 2 ioo.. l<ahnıda yahp 

1 
.1 

Vişi, 7 (A.A.) - Mareşal Pe. 
· t•n'in İspanyaya gideuk Generııl 

Franlroyu ziyaret etmesi mnta. 
savve11dir. 

!kalkan Sad~k diin odaısınıda ölü 
olal'ak bulumıınuş· ölüımü şiiıphelrio 
görülc·rek e<öedi morga kaldıırıl

mışlır. 

HARP VAZİYETİ''= 
Dlinyanın üç kıt'asında kurulan 

cepheler mukadderatlarını 
biribirine bağlamış bulunuyorlar 

( YAZAN : i. S. 
E>k; dürıy· nın ür, buyük kıt'<.sın<>u j 

,;e P.ı:>.id.ik Olcyanu.sunıda kuruı.lıın~ o- l 

lan cı::pbele-t ınt!kddderatlarU'lı t.;..n;.'.l-.1' 
rı.iy;c. bir:~~rlo.~ i:nc b3~ln;~·ı;ş ~uJun,t~
vor!..ı'. lll~l.lln bu fcphc!erı aynı nı,:"1~-
•• ıt wP 'ltüşterek C;..ıyc m-enf;ı.atine ~da
rc et 11e?\. ht"r IB.i tor.Ji~1 bngü-nkü lll!:i'P 

ESKİ BÜKREŞ ATAŞEMİLİTERİ) 
sevk vı: .darE.>)ü·, n e.::>asını k,..kil e-t
rr.ükted.ı.·. Bunu teınm etm<ric ınaksa.

ciJyk> rnüttefikdeıt· Va~ngtoni.i{r. ?\ılih
verci1er Berlir.•de (\!llkOri anJr·~n:alara 

\'ib ıl o!mu.,Jardrr. Burıa röre taaı•ı- ıı.

J:lrln 3yni 1.anı::ınd&, ;ıyni mi:lksat ve ı 
~:ddctI~ ır.~!.eı.'fk hcdeClerc tevchl e-. 

d..t ınt si c~~ ... ı kabul edı!miıt o-l~a &e
r~tir. Bu sevık ve id:ırc:21.-ı tezahla'-
1<'ı.-l AI•leıya ve L.iıbya c:ephel<"rindc 
""Ür irr>ekte-dir. Bu ij(i c~phecre şiddet
ır. <1.iı_•\arı) (od.en taal"nw.lnT b!ıribiırle~··ııi 

de.1~lM11'6kte blll•ınvyor. İlkh~Jlaı'da 

lP<ll'an:ı 3 :ınc:ı. Saiııte«t) 

GÜNÜN 

iÇiNDEN 

Tenkide dair ••• 
Nizamettin Naz4f 

İk!.de bir su soru ı1e ka'I"§ıla~ır ~: 
- Birzde n1U;ıckkıt niçin yetiş... 

ırtlyor?. 

Ve her miinnk.aş.a.ı-.ıu sonunda 
hayıtl:1nırız: 

- İ~te, yir.c küfurler bıışl:ı:dı. 
Y~hu birz, d<>ğru dürüst bir ırıilnfi.· 
z.s.raya ne zam..ın alışacağız?. 

Evet hep böyle dcr>z, hep bır 
Llhrabı öne süreriz. Fakat hk; bir 
i.c.mdn crtl)'a mü~et bW f!kir a~ 
rn..ıya ve her bı.rio'ıiz nlÜDakaşa ... 
arın ne gibi 'feoeplerle küıiir ya

Jun.a gi'I'tiiğini tt?'!Ttemok zatıfına 

D)'rl ayrı saplanıp l< •. h=. 
H~1bUki bi.zde münckit1t yet~ .. 

nu~rr.esıni.n sebebi d'? n\.6ydandadw-, 
birib~ı;iıni2i.e ef<mdi efondıi kf)l\.\'116• 
m.})''1. al~..ın1anıaınıı.d,ın. 

Mli.u~k'kit ycti~nÜ;yı.>ı, çU.nku ı~ .. 
k r ·nuhitıın z n)un~k:di Ue.tolC>J1ü• 
;)C·T, 

Gülme;ılniz, Aç ayı onynan·a 
DOrt yuz salufeli bir rooı.o 1. 

hnzırlan:n~ı en aız altı ay s .. 
ir ptyesi, beş yüı; t~ıL1ohı h.

Y tciikid i('l:l JnHnek" -de \ 
mrz :ıt111na.ı1 24 s:ıat ve b ·.çtiğ. ni 
ret ırıhsy~t ~ f."Adır. 

l:Iaydi bı.ryurunuzi bu yi.ı:i.~eı\. tc. 
ii!yc gOzlerıntzi it.. ıaştı.rs1n dıı 
bu imk.:tnların rahatlığı ıç o.de f?f 
nuru dökJr.Gz, !i:afa patlatJr.... e 
çalışınız. 

İyiJ•i ve gUıeli ~ramak, b.ı.:n ... <. 
llletl:uı~'l en ürnit.e;iz hastalarıııı a.~
b., a:imallaJ11 bu \'nziyet dc:-!ıal -
foya kavuşturur. 

K&.vgal.:ı.r mızın, dogru awr "" 
rnLin<..kaşaUırdJ bulunamanıru11 .• 
biricik sC'btbi i~t? lTıiınekkict·n va
zifesini, hc.ı· brr!mizln her dHctü~
ıniı. anda ba.1aı:ıbilcceğimiı.i ·-.'l

mamızdan iba•·ettlr. 
Bir !~ı: ;;:::r· rı:z, bu bnşeo: 

coı~~ıı: bir iş?lr. Bu ~ahada 
sı! b 1 lgiden ~nahrur.1uı. Sa!· 
rilk ı»l )'J~ :ıerı1:ıl gürülWyc 
·r.. 

Evet. 1J.t."fi;,,,.;,aşaların k.Ufu-r.c •4-
nle~ı n.ı yU;:.;h~ndir. Mü.rı-ı:-;.tlodın 

yeti~~·r:-ı-,·n e-sı de il1ıint Y;" ıcn.iı.ı.-
Ôt?JI 

!Jecıri. ı .\r ayı 9'Yn&mez. 
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EALK FİLOZOFU 

SAHTELİK 

•F.debiyalı ~cfıde>ciler, yal
ruz İsta.ubulu yazdılar. Onlan 
ta.kip eden •FeCl'iati•oiler, iıtiyi 
değil, hallerini bil:• doğru dü. 
rüst anlatamadılar. 

•Milli Edd>iyal•çılar, gözle.. 
riııi geniş Anadolu yaylasına 
çc~inliler. Fakat, hemen hiç
biri, Haydarpaşa) a kadar zab. 
onct edip tr•ne binmedi. Türk 
köyünü, Ahnıedi, Ayşeyi, pı. 
nar başını, odalarının duvarın. 
dalcl tnş basması reWtli rcshıı. 
lcz,den öğr<nerek yazdılar. 

Oıııun ~iı.dir ki, birçok ki· 
t.apla.nın.ızda anlatılan köy, 
köylü, bak.ik.aıte U) gım değiL 

dir ve saJrt<d.ir. Yurdu geziniz, 
ne öy1e A.yşe görürsünüz, ııe pı. 
nar başı, ne de köy •• taımamen 
bambaşka bir hayatla karşıla· 
ıırsmu. 

RE$AT FEYZi 

Tüıık ed<lı.i,yatıııda, Tüdı: 

yurdunu yaşa~k iç.ia 1lıO yırp
ııııalı ?, 

Tabii, tvveliı g1ızmek, dolaş. 
mak, ıMınra da, muhtelif mem.. 

leket ikHmi a.ltmda U'ZUll boylu 
oiurup yaştımak !.hını. 

Ben, yt nl romanım dolayui
le yapılan bir iti:rau c•'Vap 
vermek için şnnlan ;rauyo
ıwn: 

Etiitl ettiğim bir hay;ı,t par. 
çasııu yazmıya ç..ııştan. Oda. 
mın dört du~-arı arasında, n• 
samın fizeriııdeıki r.,,.;mlere ba· 

karak, kah.ramaıılanmı uzak 

bir yurt k1'ş'<'>iıırl"'11 alınış ol. 
saydım n köşe k~§" dolaştır. 

saydlillt, ne kadar sahte bir iş 
ırörmiiş olurdum? .. 

1 Fındık tüccar
ları arasında 

BULUNAN 

HEYKEL 

GeçenlıııWı ajaııslu haber ver. 
nıişti: ltalyaıda, meşhur Denuler 
İlaht'Si Amfrxt'in heykeli bıılun
muş. Bu İlahe, N•ptün'ün eşidlr. 
He) kd, Milattan evvel ikinci as. 
ra aittir. 

Acaba, bu İlabeııin meydana çı
kı.~ ı, Pasifik dnıiz muharcibcıeıile 
alakadar ın.ıdu?. Çünkü, Ameri
kan donanmasının uğradığı bas. 
kın, denizciler için P ' k iftihar e. 
dilec<k bir şeı değilrli! 

KAHVEDEN 

KUl\L<\ŞA DAİR 

Brezilya kahve menıl-..ketidir. 

Oroda fazla kabve:..ri, sokaklara 
asfalt makamında dökerler, yol 
yaparlar. Haber vtrildigin.e göre, 
şimdi de, kahvede.n bir 11.i>vl k u
maş imaline başLaınruş.. 

Artık; bir Bre:ıilyah, ka.lık.ıp Av
rııp.aya gelecelı. olsa, hetıkcs, bu 
ad'1ırun eteğıne yüz sUı·ecc:k! 

K ASAPLARIN 

SÖZÜ 

1 Toptancı kasaplar fü•tlan tek. 
rar yükselttikleri için, lwn.diler in. 
dc.n ikinci bir defa söa alındı. Ge.. 

çen seferki sözlerinde durmamış
lar .. bu selcr duraealr..Lu mı". 

ı Bakalını, kısmet! Fakırt, iktısa. 

d i nrcsdeler, lafla, sözle halledi. 
lebilir mi?" 

BOLİVUDDA 

HAYAT 

it bur sinema pa)it.ahtı, Holi

vudun da ı...mbardıman ed:iltııe-

5iııden endi~e eden yıldızl!ar, şeb. 

rin 50 kifomrlre iç tarahnda, bir 
başka kasabaya ııa11mnıya başla. 

nuşlar. Stüdyolar da Lakiedillyor

nwş. F aka t, pilotı.ar, bu yıldı:zlar 

arasında bir t anasina mutlaka i · 
ıık olabilectkleriwlea, Botivudu 

lıombard- ıııdeceklerl:ıııi pd 
ıaruıuyorwn. 

AHllETRAUF 

Pencereden W.ansıını ııöstco."Clf;: ı 
- Şu h ale bak .. bizim tarıı!ta, bö:r· 

le bi r sabah, ıernin ol k.i yok.tur. Ada· 
ıun sabahı pek muhteşem bir i"IY olu· 
yor .. 
D~rın derin nefes ala.rak.: 
- Oh ... Misk gibi .. Şu kdkuya baGt. 

Çiçek l«ılrusu, d<ıniz k'*usu ... 
Nevin. yalağ>ıu;_. gerinerek: 
- Öyle rahat uyudum ki Nud, sor

Jll'! , .. Bu sel.er, otel çak hO!,>Wnll i ltti, 

Nı.ırJ, karJSl[l']lD. sb?Jtirıü kesti: 
- Ha .. . san saati SO!'ltltlliltun. değil 

m i?. 
c~blıııden saati çıkaor<lı: 

- Sı.al dulruz. 
l\evın bir çoğlık kopardı: 
- A ... Ne erken uyarunışl:Z .• İıısao 

Adaaa bakikaeın h>fif kalk>yor, Ak
ıam k3',.-ta ,.atmrştr:k.?. 

- saot lkioo"• geliyordu, 
- Hayret vellahl ... 
Nuri Yılmaz ayala kalktı: 
- Nevin, ~ b.tr""··· ~ !>al· 

452 ortak bir koope
ratiften ihraç edildiler 

Giresun (Husu.si)- Fuııdılk Ta. 
"".ım Sa1ış Kıoqperaıtiıfiiı lloo~resl 
'binden fazla. ortağıın. .Ştiırakile 
yapıhmşt>r. I<lare heyeti ve he
sap raporları kabul olıınd~tao 
s onu 938 yılıında ıkıoopera.t.ıre kay. 
dblı.ı.mıp da !henüz taahhütlerin1 
ödroniıyen, Kredi Koop.eral'.iıfiııııe 
ya nlı;ş lbeyanııame vernn ve Jroc>. 
peraiifıin satıış ile uğraştığı mal.. 
la:rm üreıtJmesind.:m va:zıgeçtl~ 
lerirıden dolayı dört yüz elli iıkl 
ontağın K.oope,rat:ft.-en ihraç o
!tJrfill ala.rn ka.rarla.f ır ı lm.1'1tır. 

---<>-------

Odunun çekisini 12,5 liraya 
ııatan iki muhtekir adliyeye 

verildi 
Kaıbataşla odun dqıoou sa'lıibl 

olan Mi!Sak Karı:aım::ıyan ve şeriki 
İııınail bir çelki odunu on ;!;:; bu. 
çu'k braya sallt.ığm.dan Ashye % 
iııııci Ceza MalHkeme<ıi11e verilmiş. 
tir. 

Emniyet MüJürliiğü ve Be
yoğlu kaymakamlığı binaları 

tamir edilecek 
Beyoğlu Kaynı~aımlıığL bina. 

s.ınıın 2284 lira sarfile toamir ohmı. 
ması ve hnnilyc<t Miirlüırlüğünıü.n 
'lııulu.nduğu e!lkıt Sanasacyan ha.. 
nrrun da 1627 l'iıra sarfile tamirat 
yapılması. karar laP.,liınıŞtı'I'. 

Üruversltenln tedris heyetfıııt kuv· 
v~lendirmek ıçln, muhtelit fıi..'<Wte
lere yeniden 25 doçent ahnııcağı ıı> 
ber veriliyor. Docetr>, yannm. rıı.,u 

ve olgun pr<>!esörıl demek olan ı,.... 
sandır. 1933 de Üniversite klJl'ulduı
ğwJdanberi, b>t1ra.la<ımızda ;yanıilm>

yorssk, doçent kadro""°""" ç<>k: deği· 
§1<.llk oldu. 

I>oı;ent~. barlç<en getiıılen ec:n.ııı 

profesöı'l<>rin warunda Y<tivecelcler. 
memd-lcete blror .ı:m adamı olııAk 
yetişec:<'kıerdl İlim için ıamım ve s&· 
b>r Uundıır. Doçentleri Umveaıilie 
Iakıiltelerloe d.,..am.lı olaı:ırlı: bağla· 

ınanıcı ypluınu bulalı>n. 

BURHAN CEVAT 

kona gel. .. Şu deni<iıt, k&;rş• oabi.lle
rin manzarasına bak.. . Uzak suıla.nn 
:üstüırııde öyle tatılt, ağı.r ~ğn- yli.zen blrr 
buğu vı..r k i. ., İns:ın. seyr1ne d<>.yanu
yar. Tevekkeli, eski şaııler müıt.cma
dyen Adadan bansolıınemk;;ler .. . Yenlo 
§airleı·ı bırtol< .. Onl.,nn ne zevl<leril>e, 
ne de söyl.Wiklerine aldım eri)'or. 

Nevln bir iırlıl7ışta, kacyol:rdan 
kalktı. Geccıllğitıi çıka rdı. Saboıhl oğıru 
giydi, aynanlın k~ond.l, ellerile, saç· 
larııru ı;oyle geiişıgrızıel düzeltti . Ko
cas>Aa döndil: 

- Bir si&ara vemeacı, Nuri ... 
$.iiarasıruıı dımıanıııu savu.ro.rak ooı. 

k.aııa. ç jlctı. 

Açık ha va ile temasa ıel.ir ıelmez: 
- Oh... dedi.. bu temil ha.va ile 

b!ltiin ciğerlerini dolduıdu. 
İlave elti: 
- Nuri, ne ıilz« ..o.ıtı. •• bariku.li

de, dcğrusu .. 
- Ya, dalıa. eıtı:~ gör~. Bi« 

&aa.t eyveıı. 

@~][iınl. 
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Nezih eğlence eri 
arıyaa genç 

Harp, da"P, dünyanın ie>i<aılMe 
vaziyet( doıniyorkır, Yeşilaycı!ar, ha· 
rıl h!.nl çal~ı,yol'l~r. İ~ki diişnıa.nlaııı
nm propagımdası, ne deroceye ikad.ar 
müessir oıızyor? :Kat'! rakamlarr ve 
ha.cilseler halinde ke.<llırilemeo:. Onla• 
J'lll ilad.e ve iddiasına gCre, lçk.i içeoı
ler aulmaktadır. 

Di&•r taraftan, beynelmilel ;stati..
tlk.leı· ve iddialar li!l yoldadıc 1d, harp 
yılla:r<Uda !çiti içenler ••alını.Yor, bl· 
laJW çoğal.Q'or. Gablıa, herlt<>s41 der
di a!'lıyor, taşeyor. İçini ~eeğ'j yer
de, içk.i.yl çe!Qyar. 

Goç<n ır!in ;yapılan, Yeşfüıy Ceml
:f~ l<orı&rooinde m(lh;m bil' karar 

veri!m;ştı. Bir müracaat bi.iıroou il\• 
da.s ed.iJeceltm.t, .• Bll biiroya münıca
&t eden ıençlere ve İstanbulda gez• 
mel< eiS~nmck lsUycn!ere nezıltı yer
ler gfu:te.r.tlecek., onların, bu masum 
i,waıllarm <bir takım nıikrop yuvala· 
rına> gitmesi önlener.ek.ıı.iş.. .MJkrop 
yuvas: ta.birinin ıçkili y ... ıere ve 
meyıhür..clere tesm.i;ye ed ildiği anila:şr 

adın yüzünden 
işlenen cinayet 
Şölen Birahanesindek i kanlı 
vak' anın fa ili tevkif olundu 
EvwD<J gün Ariloar.ada fe!'.!i biır 

cir.ıay.eıt ilş\'endiği r,i kısaca lbilıdlir· 

mı:şttlk. Bu vak' a.nllD mfrleımm.in 
tafuiliftı §UldoUT: 

IBir .hafta evvel mEllnesi Ser· 
'Ve'.1le lbirlitkıte AılkaTaya iş bııll· 
mak ~:·n ge'len ve 9Ejyyar satwcı.. 
lıllııJ.a uğraşan. 24 :ı1aş,ında Ca!oe.r° 
Hocalar, evvellkıi akşam aorka~ı 
.Allil:iLn Kooova ile birlil!ııte, Çan
kırı cadk!esindıelki Şölleııı bi:rahıa

n.es:iıııdıe oturımıya giltııniışl!mıd!r. 
T~:kıs\ şoförıle.ılinrlen 2ü yaşuım 
.Allmı.'ll't de e.ym b <rahanede :tsta~ 

lbu1ıdan gelm~ olan e.T1ti&tlerden 
PerTh aın Alkıgü n1e 'beraber otur. 
maktad>r. Cafer bi.r al"alılk ~ 

bulidan tan~ Perıiham kendi 
masasına çağıırıfıınış. F akat Pmfl. 
han ge!Jmem~'r. 

Saaıt 16,46 ıııı;aia:l'mida Cal!er, 
111iırahaneniın helasına gitmiş, bi>
nz scmra ıda A!ımet o taTafa yıoL. 
la'lllll.ışt.IJ[. Alllmeıt lkapııyı aıçı~a. 

ka:rşısına Cafer dikıilımiş ve orada 
Alhrnedi yumruk'la.ın.ııya başlaın.ıış· 
tır. Bir kaç yruımrı:lkt:an soma da 
lbelirııdıen bııçaığım çekerek Mlme. 
din iki yeıtıne ağınca 53Jllaımışlır. 
.Aılımet derlı•al Nümunıeı ha.<:tane.. 
Sine J.<.ddııdlım.ış, ıfa\ıooıt daıha '1. 
mel!iJyat masasına yaıt.ıırılanadan 

öllm.üş:. üır. 
Kat.il tevlk:ıf o!urımıuŞtur. 

1 Hanlar umumi 
bir kontrolden 

geçirilecek 
Yeni Belediye Tali
matnamesi h Ü k Ü m
lerine uymıyan l ar 

kapatılacak 
Odalan ıme!Wuşath k.lrayay ve

rilen hanlarda zabıta bel'0dllye ta. 
Jımı.atnaımesinıdaki yem hülkümle
re taıınamile :ııia yet ol unttnasını te. 
ımin için ibu !kabil yerterin uıınu>
mi lbi.r kıontroMeııı ,geçiııilıınesi ika. 
rarlaştl!l'ılmıştı.r. 

lıyor. 

Fakat. ·ben, b;.ı uıüracaat büroısımun !============================= 

Ye.ı:ıi h:ülkıülınlere göm mefruL. 
şaıtla kiraya verı1en hanların ze. 
mlıil meımıer, fayaıııs, rnıozayik: 
veya müşam!l:>a. döşeli ve ya'lııuıt 
da şap ç!nııooto sıvalı olaıcaktıır. 
Odalar adam başına eın a'Z on beş 
ane\Te m<k'"1bı hava hacmi isabet 
edecelk bir genişlilote olacalk ve 
ıınıiKeadfüt pencereleri buluna• 
cııi<ıtır. En az he.o; kişi,l"e 'bir tane 
mabet etmdk -üııere yıfi<a·nım:a 

muslukları ve en aız on kişiıye biır 
hela olaeaı'l<ltll', Duvarlar her yııl 
•batlalanacakrt•r. 

m~bet fayda vereb 'lece~.ne kani de
ğjlı.ın. Dü;lini.iın bir lkcıre.. B~ eooç 
veya la~ra<lıın İstun.bu.:a gelen lb.IT 
vatandaş, gezmek, E>ğlewn~t :ist..iıJııe
cek. u;nı §ai<ağına dayayıp d Ü§ÜDe

cek: Nt--reye g ideyiln?. 
Kal'ka<ak. Yıışılay Cem.iv~ 

:müıaır.aat biirosun.u arıyacaıc. .• insaıı. 
ara) D araya mcvl.'i.aını da b.ılur, be!A· 
6mı da ..• Bu minval üzere, bu vatan
daş da, tarıediın ki, YE.-silao- ceml7e
tlnlr. rnilracaat bllrosım~ buldu. İçeri 
girerek. Büronlllt şefine ~öyle dia'e-
cek: ... 

- Af bu;yu.run efendim, sizi l'lllı»
aııı: ettlın .. 

- Esağfirullah., 

- Efeııdiıın, ben<lenlz, İst.anbu.llu 
masum bir gencim.. Henüz elim yü
ziiın açılmaınııştl!I'. Bu akşam g"2'ilJ 
eğlenım.-k istiyorum. Fokat, nezih bil' 
yer arıyorum .. As.la, o m.lJ.t.rop yuvaı

ları.na gitmek iııteıniyurum. Bend~ 

rıe a! bir yer tavsiye ln.?J'lll'lllr llll.1su

nu.z.l. 
YeşJayı.n rnüracalt b!lo6ıı ıen ru 

cevabı verecek: 
- Ey a•ll delı'kanlı.. sem razııet 

narr.11?a takdis ve tebcH ederim. Bu. 
ıma9l.IIIl ve temiz ahlakınla b!ın ya~ .•• 
Gel ey b.eni.rn v.'.ıı.·ı vcl.!ldan:rn, azi#l:. 
kardeşim ve imaın. aı•kadaşun.. Bera
ber lle?.elim, toızalım ... 

B°'ober kalkacaklar, İ!sta.nlıui. ka· 
zıı.n. ooılıır kepçe, nezih bir ej'leoce 
yetj ara7aeaklar .• 

R. SA.BiT 

SPOR 

Nihayet Tekirdağlı 
Hüseyin· Adnan peh
livanın güreşi oluyor 

Tekirdağlı Hilseylnin Y"D~bıclyo 
ita.dar ol&n tek!Wııi kabw eden Ad-
naıı pehlivan mil>aba bsıııın Pa:zM' gö• 
nil saat ikide Mokslmde odmML ta
k.a.ıırll< etmlşllr, Bu ma<"ln çak bey .. 
canlı ve ç..eti:n olacagı anlaşılı.yor. 

Mersinli Ahmet te lia:ıııehlivanlıır. 
dı>n Iuyııtı ile karıııtaıaca-k!J.r. Bu, 
mliısabakaıım mtittı•~ bir bo~<oma 

~rası arzedcceği aşikWlır. 
A<lnaıı peblh-an, Tckirdağolt HOse

yinl 7cneredı: Tilrkiye serbest gUreo 
şampiyonluğunu ırbıdesine alacağını 

kemali emniyetle s0yl00>e1<teılir. 
Mersınli Ahmet le Hayatiyi yeoe

ceglrıl ııan etmeldedir, Profesyonel
lerle amatörler araSl:!ldakl bLı milsan.· 
eınm Türkiye gilreşin! eski ve yeniv{ 
&(Yırt etmek için en büyük ml;yar oıa.
cağında ıilphe yok:U". 
Bakalım Pazar giiııil Makıılmdeıı ne 

çeh.re ile döoeceğiz, Her iki tarafa da 
kuvvet ve mııvaHaki:yet dileriz. 

Maden mektebi müdürJüğiJ 
'.Zonguldak Maden MElktıibi Miiı. 

<lih'Lüğüne eSki flav.za ımaden mü.. 
dürü yübe'.k mOOwnc!is Naci Öl· 
çer tay ln ohmmaşlıur. 

- Y<* cmım?. 
- T.ıbil .. Beııı kal.ı.tığıım vakit .,,. 

at sekl:ıx:!i. Bu gl.lzetlilt ası'!. o zaman 
bir h<tl'ika idi. Nevint şu karşıdan gıe

çon yC>lkenlinin 5i.izüiüşb.ne bak .. Fev
kalii.de ... Can.ı.ın is<..mbul. •• Ne gOııel 
şeb; tdU', Bur.a.ıya, hiç bil" yeri değ'..§'"" 
mern ..• 

Karama dönerek: 
- Kancığ:~ b iz, meğer, Adayı oe 

kadaı· öı;lemişiz6 değtl nıi?. Kfı.zımm 

daveti olın~saydı, kımbllir. ıııe vakiıt 
MQY& gelip, ıtıvr atelU.. knlacak\ık., 

Ha, Ka.z.ımm. daveti rıasıldıı?. 

- Güzeldi.. Ciddm güzeldi. ttinalı 
hazır~dnm~1, hnı.'$2Y C.üşünü.lıo.1~-tü. 
Çocvl;l;,;ra d~kka.~ ettin mi, Nuri?. Ne 
k adar m.es'uttuia r". Hele kız.. Pelin .. 
Yavrum ... Kocaslna aşth ... Delice 14• 
vi:ş'or, h alinden oelll ... 

- T.ıbil, uızttın zaman ..scv~erck ev
lendiler. Ri!ot fEl!J.a çocWı: d i.g;ldir. 
Peline göre tam kocadır, Nıırnuelu 

dellkanlı<iır. B i2 im Ki\ozırn, Peün,iııı 
Rifat.la evlonıme.sini i.st.cmedl .amma, 
Qoirusu Jiınd.i. çok ınen.nu.n ... Eh, eö
riiyor k~ çoctıklar ınes' ııttıır. B<r ba• 
ba için !başka ne düşi.Bliıli.>r?. 

Nevin, başlru kocasurın. kolunaı da• 
yadı, bir müddet sustu ve uznn uzı.ıın 

dıenl.ze daldı. Sama titrek ve yavq 
bir ses~; 

Beı yüz kilo mangal kömürü 
m üsadere edildi 

Be>,YoC>ğLU'nrla• Yell'i§'ellıı'de kö· 
mürcü Vaııtan dülklkıamııda i:ıeş 

yüız kilo ıınmga.1 kömfuıii bulun. 
duğu hafde müşterilere: 

c- Yok! .• • dediğinden Asl'i'Ye 
'.l:kıi.nci Ceza Malılkemesine tevdlı 
olumn.uıştW'. NeMcede; d~ 
mın yirmi gün müddetle kapııtı?. 
ımasına, elli liıra paıra ce;,ası öde
meğe m~kOan ohınmuıştur. Bu.. 
hman kömiideri de müsadere o
lunnı:uştur. -----
De o am ı ı :z: oe kahoeye giden 

t alebelerin kontrolü 
iDers saafü:ri e&na'Smda kaılııveı. 

lere, sinemalara giden talebelerin 
lkontrohl 'ışiıııde :melkf..ep ildarele
rmin pol<i:sl-e lbirlilite harelkıet et.. 
a:nesi ikarırrlaştırıhnııştır. 

lMeık:tep müıı:für lerinm Maarif 
müdürfüğüıııde yaptı!kları toplan· 
'tırla talcibel-er;n a:neıktepleııine 
muırvtazaman devam etımeleıri 'huı • . 
6USUnda da ımektEıP ildaıreleriılıe 

veliler arasmıda. sılkı biır anlaşma 
ya pılaıcaktıır. 

Rakıya fazla su karı,tıran bir 
ahçının dükkanı bir halta 

müddetle kapatılacak!. 
Topkapıda Abdurrahman is 

minde bir ahçL rakııya fazla mik;. 
ta!I'da su kaTış\ırarıık hJe yaptı· 
ğında.ıı Asliye 2 inci C~ Mah. 
keınesine ve~tıir. 

Mahlcemıe; dükkanının bir haf. 
ta müddetle lloapatı.lanasına ve aıy. 
ırıca da 25 l:ira pa;ra cızeası öde
meğe malııkUın etııruştir. 

Bir elma kurutma labriktJJ1ı 

ltı:z:la kardan çöktü 
Ziraat Bırıikasma ailt Trab'2ıoın 

pırzaıruıda cElma ikuırullıma falbı:ıi:. 

ikası. fa.zl'9. lk!arlann taıııyifk.i ne. 
ticesiınde çökıınü:ştıü.r. Nüıfusca za. 
yıiat ,yookııtr. 

(HALK SÜTUNU) 
Bir genç kız; ve iki kadın 

İ.f arıyorlar 
Yeni yazııyı bilir, !lkmekıtebin 5 ı:n

ci sınıf tahsili bulunan 19 yaşıınd.a bl:r 
kız; kanaatlı:k bir ücıretle kapıol.ılr, 

odacılık, ev lşlerı ve emsali bir m!ls
tabdeınllk aramaktadr. 

Bu genç bayanla. blrli'ltte ~ fa.. 
tb'en 22 ve 4$ yaşlarısıda bullll" 
nan lkl faklr kadın da. al"Jll h~ 
!erde çalııımak Uzere ~ ocam•k:tadıır. 
lllr. Tıtllp olanların J'eriköy!lııde Ba• 

·tı caddesinde 57 nuınarada 13ayan 
Havvaya ya3m&.ları rica olunur. 

- B!itılıı m&s'ut <ı11lilerj ıoıık<>n~o
ruın, Nuri ... dedi. 

Nuri karısına baktı; 

- Tuo!ıaf söy !edin, Nevin... Sen 
mıeıs'ttt degil n1isfil, kar1cığı.m ..• 

Nevin cevap vermedi. Baış11lll, ıkoca ... 
sınırı kolundon çekti. S!ır'a tle arkosı
nı döndü. Odaya g.u-di Yüzükoıyua:ı ya 
tağtna uzandı. Hıçkı.ra b ıçku-a ağlaı

mağa başlQ dı. O kadar şiddetle n~l.ı

yordu ki, omuzları .sarsıhyor, boğazı 
tJkarur gibi <>lızyoı·du, 

Nuri Yılmaz, .Nevirıin atik.asından. 

hemen içeri gOl'mi~li. Genç kadıının 

yataAının ke.naı·ına il!ş!i. Saçlarını ok
~ıyarak, yatağm i<;-ine gömülm~ ba
ınu kz.ldn·ınağa uğraşarak: 

- Ne oldun, !{evin. . diye söyl-eni 
yordu. Nen var ltar1cı ~un?. Yine çow 
cukltik ediyoı'Sun? . Ağ:~ ır..asan.a Ne
viın, .. 'Yal\'a.rır)m sona ı.ğla mil ... Ne
vin, ka l<lıır bnşını b::ı.k <:ı yım .•• Kaldır 
ba.şmı da yl.izüıne bak ... 
Ka·r~aı ı omuzlarrndan tuttu-: 
- l\ 1;. ~ Jn., sana söyiüyorum, karıcL

ğım.. d inle be.nl .. . Rica ediyocum sen
den ... N-e olur, agl ıma Nev.n .. . Ka
rıcığım n.e oklu, b!rdc-:ıbiTe sana ... 
Keşke Adaya gelmez olsaydık .. , Ner
dm giLliık Kfrzım Beyin evine?. 

Ne•in, ş;rndi dah:> k•cık ke,;lk luç
kıı.rıldarla ağlı:yord•J. 

(Devamı Var). 

Kur'a ile folörlere tevzi 
olunan lcist ilıler 

Tra!boon (Husıuı,çi) - TicaTelt 
Velıfil.EI!~ şıehrlmize elli o'roınolbil, 

'ka:nııyon lastiği göndenmışiti:r. 

iBım.J,a,rdaın 6 sa milteaih'hitl.e.riıı, 

23 ü şoförleııi.n Scil ihtiyacına 
ıtoahsis o umınuş\ur. G eri lkalan 16 

.ıasti,ğiiıı: mü'beıba.k:! ilııtiıyaç sahip. 
lerıine talmiırnıi iankıiı=hğ~ kar. 

şı~mıda iaşe lkıonUeyıcınu Irur'a dle 

tevzi esaSlnı kabul Eltınl§ ve ıne'k
twpçu BElhçe't Eıdanm ht.ı!lUrile 
şoıförler araısı.nıda kur'a çe!kilıniş. 
ti!r. 

H a11ta ekalliyet mektepleri 
m uallimleri de ııanal'oryo~ 
lardan İstifade edebilecekler 

Şe1ır!ınradeki Okallıiıyeıt m~ 

ler: nıdıe çalışmakta olan 'türkçe ve 
lkıüntür dersleri ımuaJ.liıınJıerinin 

di;ğeor resınıi ıınekteple:ııde vaııi.Jie 
görımekte ola·n ıınual!i.mleır gilbi 
Maaırif Vek.Heıtinin prevanl.ı:ıryıo. 

mUindan ve sanaboryıamlardan :ıs
tifade -edebHecekleri Maarlf Mü. 

düdüğü taraıfmdan mekteplere 
tel!ıtiğ oluaıımu.ştur. 

--o--- -

•• 
Universitede 

Sömestr tatili 
• 

Önümüzdeki Çarşam• 
ha günü başhyarak 2 
Marta kadar sürecek 

'Onlversitede sömestr tatili bu 
ayın 11 inci çarşamba günü sa,. 

&ahından itibaren başlıya;rak 2 
Mart sabahına kadar d< vam ede. 
ceıktir. 

Ka'lıyola ve sıaırıyalar, sağlam, 

ımuııtarı:am, eş}"a J<ıoyma d"polan 
geniş •bulunacalobr. 

Odalar.daı, snfa~anda ateş yalk.. 
mak m<ınınudur. Her ihanda m'llio 
lhaldka!k yanıgıııı Sö!Jdünme tenı.. 

lbal:l m<N'oult <ola'C<lfi.~tı.T. 
Bu hüküıml-ere riayElt e'.ıırUyenı

}er kapa tılacalklardır. 
lMeclUŞAtsırı: hanlara ailt yeni! 

ilıUkümleııi de yann yazaıcağırz. 

KtlÇOK HABERLER 

ViLAYET ve BELEDiYE: 
+ İmtihanda muvaffak < Jl'lladıık.la:rı 

hJlde t.azt ıbaı:berleri· ı h.:l.la. owiü:11ıs· 

yon ;-rıptlık.lan gö.rü'.m li":lfr:. Buıo.J.ar

dan b ızıları yakal.a.ru:ıı · ~ t.J.r, 
+ S.inemalnrm fenni taınirat!ları 

hc..•Kk~no.aki esaslar smen:ıa müdütıler1.. 
ıne bi!diri.lıınlş ttr. Bu e saslaT&. göre ta.r
nı!'!' ıedılrniyo,n sineına•lar deı"hal kapa
tılacJ.kttır. İlk olar ak. Alemdar sinema._ 
smuı istenen. Uımirah yapmadı-ğından 
kapatılması karSTla~tmlmJŞtır. 

MAA.?.IF, UNIVERSITE: 
* tln.iversite talebesi tarafından 

Kuml<apı·da açılan lokımta taa.li:yete 
geçmlştlr. Burada servl:ıı i dahi talebl 
yapmakts ve gı<la maddeleri doğru

dan dQğruya istihsal ıumtakala.1."JE.dan 
getıl'lilmck\edlr. 

TICAR§L!:.• .'iAN AYI ı 
* Pıyusada çe:;illl pit:er azMmak· 

tad.ı.r Pil tac1ıvl9'i İtalya, MaeaxJ.stan. 
vıe A~.rru:ı~aya slpat·i7ler verıuişlerdir. 
+ İt.<rlyedan soo olarak gelen nııen.

St.tca1. ve manifatural::ır İaşe Mildüri\b
ğU ta!&tındıın piyasaya Çika?ıUlcald.r. * Fiaıt Mürakabe teşk"a<.ı memır
laorı Fmchlcl.ı cadd">I B numaxada bak,. 
kal Abdullah Kara1<.ı:;un c!illokamru!a 
ı,ooe kilo s•klı :;ck.r ımeydana çıkar· 
mışler<IJ.r. 
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Çıldıran Kadın 
- A .. ne kadar d:a otırnnuışum. 

ısaaıaıh olUU'Or. Sdkaklarda hiç 
kimıse "kaJ.ınamı.ş •.• 

Diye )"!ri.nıden ikaiktı, cad deye 
indi. 

•• " o o o•oo o •O• fO • OI OH •U • •oO U OO OO• O<I • 

Evı.ne gitUğl zaıman saat d&rı<ınl 
çalıyordu. Doğııu yattı . S a a t on 
ll.ide kaG<.tı. B~ün içi!ı!de, ha.. 
şmrla her gfuıküıre niı;lbetoo !bü
yük blr değişiklik, h afitflik, itidaıl, 
~A<Un var. Sü!kunla d:üşiinıüıyor, 
sülkı1nla kararlarım veriıyıor. San 
ik~ N Et"crote ve N edaya karşı si
nıirlerin•i kea:nir~n, kanım ~uı:uş.. 
turan blr~ün k ;nin·i, ıbütün hloDCI· 

nı, 'bütün de!hş<ıtini ııne:zarlılklta 
gömnm'i§, içinin putün zeh rin~ o
rada, me:zar iaşın.ın d'illıinde alkı. 
tııp bırakımuş gitbiydi. Bu selameıtı. 
ie ;Jik dıüışilnıd'üğü, ilik verd':ği ika~ 
rar Necdetin adresini öğrenmek, 
ibir mdkl\;up yazınaık, meo;arlıkla 
ilken söyleod'ıklerini, al<J.ından ge. 
çirnlkkriı"l'i. ıbiı·er birer anlatmak 
octlıı. Sonra, bu kadarını ifu'at, 
teınezz:ül addoetlerclk vazıgeçti, he. 
men ~u mektuıbu y~ı:dı: 

cNec-det Bcıy; pazar günıü mıü. 
him bir meseleyi görüşmek üze· 
re, verdiğim adrese teşrlfJ!ll2i ri. 
ca ederim.• 

N-ecd<?tin mekttlbuna deriıal ce. 
vap vereceğ!nıclen ve tayin ettiği 
konuşma yer De geleceğinden Mç 
şüphesi yoktu. O zaman herşeıyi 

ııneıvzuıu. ibalısedreE'k, sırasile he.r 

Yazan: ETEM lZZET BENiCE 

şeyi söyliyecc!k, 'hıçhir şeyi sakla. 
mıyacak, evvelemiroe Ne<:lilKian 
aıyrnl'n:ıasını ve llı;eıııd~ ile bera
ber ot.urmasıllllı tekliıt edecıik. 

Hem bwıu da bl.r hak dla.raık ıiıs. 
· tiyecek. 

.. ...... ..... ..... ........................ ' 

Necdet m:üliıika.t verdiığL gün. 
dlörl tıouçuıkıta gideıcek. Bir saat 
var. Aklı flkri lıep Ne<:dete aiioyı. 
lL'yeceği sözler le meşgul. Nasıl sö. 
ze ba:şlıyacağını, nasıl bıtireceği• 
ni düşünüıyor, içi :çini yiyor. 

Giyiııııdi , tuıvaletinıi y~ı. Maın
tosu brraız eski. Fakat değiş'\ire
.cek başka ananlo yo'k. EJv,ve!ce 
paıınakılarını .doldu;an ve h er 
kadını iuskanrlııra.n yüz:ük1eri de 
lıep saıtınış, boynu boğazı çıplak. 
Bu da ken.diııi için aynca bir dent. 
N ecdetle bu ha.ide göl'ıüışıneği hiç 
isteıruyor, N~odeti Neda ile be. 
raber "Ik evvel burada gördüğü 
zaman bile pa.)anın sağ'lığı zama
nındaki debdebe 'V'! ilıı'.'işamım 

muhafaza erli~rdu. Ya şimdi? 
Nöhayet yıolkluık ve zaruret kar. 

şı.,,mda y ine •kendi J<enrline me
sel eyi ha lleı!ıhii: 

- Amarı, bu defa da .lıöyıle gör. 
siin. Heıp seıbeıp keodı değil m1? 
B'iiıt-On aıımime rağmen heT ,i!'Vi 
sıöıyliyeceğiıın, sııkrlrnzyacağhm. da 
maniıomun e.sk,füğinden mi uta
na·cağım?. 

Saati.ne baU-tı. vakit tamam ... 
lDevamı va:r). 

Kendi hesaplarına 
Yazan: Ali Kemal SUNMA?4 

Japoolar ikenıdi hesaplanma ha.. 
rekat edJ\}'IOrlar. Buıgünleırin si\Yaı. 
set aleminde mers!k edilecElk bir 
meselenin ımewzuu a'.)"dınh illlUlJ 

ol:du. 
Afrtlkadalki lhaı-e'kıat mllwer ta. 

rafının ıı.eş'esl.nd arttıracak gil>i 
cereyan et lıl . AJ!rrıanlanın. yen.i 
ıkazandıkları muvaffaldyetleı."den 
lbabsedilmekteıdir, : 

Öbür tarafla da, Uzak Şa~taı 
'karada ve cen-u,p sularında J aıpon 
ordusuırıun ve dt>namnasının bir· 
ilıirine bağlı olan ıınuvaffaık 'yet. 

!eri haıberlerİ' gelmElkıtedıir. Dünı. 
ya e.flkimnın ıbclli baışlı meşgul ol;. 
duğu mev-zu da bu büyük harbin 
geçiıınekte olduğu bu tıi.irlü saf· 
halardır. Harekat sahaları:ııa u. 
zıilı:, ya·km her yerde bu harbiın 
tes'rleri kendıi.ni göst-enmekıte doe
'Va.m ediyor. 

Ha"P ile beraber ona •bağlı o. 
lan siya.st faaliyetle1· de gö'1Cten 
'\llZllk kalacak gibi değilıdri. 

Mihver deovletleri arasınrla da· 
'ha 940 da aktedilmiış anlaşmalat'
la görüldü ki tasavvurlara göre 
ihaTp sanunda her ortak büyüJı. 
ibüyülk hisseler ele geçfü:eoe'kıtix. 
Artılk harp haTekatının inkişafını 
da bu alakadarların Clllla göre dJkı. 
katle takiı: edecekleri tabiidir. 

Bununla berafuer 7 ilkikfuıml 
941 parı:ar günü ba·şlamış olan Ja. 
pon taarrurzımuın • kıi AınEJrik&lıı. 
larla İn.gillzlcrl ibir.d'Cl!IDiore pek 
ııaşırttığı söyleniıyordu • mlıiV'C. 
rin diğe:r ikwvvctli erkanına dı:ıı. 
'llışmadan Toıkyoıdaı kara'!' veri'\. 
miş olrluğu bugüınlerde ıı;rarla 
'balısed ılen biT kayfiyet oklu. 

Yani Jaıponlar J<:eııdi hesapla 
a:ına hareket etmek istedi.kleTini 
ıgösteıın:ı.eil<:tc gedkıııtımişlerdi'I' 
Tokyonıun <bu •noktaya Q01k d fkıkat 
ettiği yalnız şiımii görültmüış dc
ğil'd!ir. 

2~ haziran 941 pazar günü AL 
ıman orduları RU5ya üıze:rioo yü· 
.r.ü r'ken de J aıponların Mançuıl.m. 

dalki müh'ım kuvvetlerini alarak 
aşağılara götıüıwkleri ve 'im sııı. 

retle Rusyaya emniyet ve ıi:limat 
telk:n etmek isteı::Ukleriı ııöylen.. 

ım Ş:i. Deme•k ki Japonlar hare
:ı&ılta seı'best bulımmak ve öyle 
lkalınalk istıiıyoır lar . 

Düşüı>cl.ü:kleıi bii'Yuk ibü.yülki 
monfaatler onlan yalnıız ikellJdiı 
ht:so,planna 41araket E!!J'.'riımdldte. 

dir. Y()lksa Japonya eğer bu sn. 
ralarda S'<berya ıüıze"'n~ bir ha. 
reıkette l>uhrmnuş ol.sa:;-dl R usya· 
ya b 'r gaile açmış, Almanıvanın 
da işine pek yarallU§ olurdu. 
Tokyoda•ki ruikeri fııika öted..,., 
!beri AJııııa.n'Ya ile nıünasebatı ilt. 
td!fak dereces:ne vaı:tlınmak isıti· 

Y"""lk nihayet buna da muvaffak 
old1L Lakin Ja~·anın taımı:ımi.. 
le 'kendi hesabına hareket edece.. 
ği de vakit geçmeden anlaşılmış. 
tır. 

B ununla btral .r ı,~,;p lbi<r çıdk 
meçlııııl'loerle dıolu lblr muadele iı
mi• Bi!hassaı ç2"'t.ıık lkarz:ana ra:la 
bir an ıwvel netice-ye vannak 1-
çln ıblr çok da tehlikeyi göze al. 
mak :ııanıreti vardır. 

Birimizin • 
t1•pimizinDEgar1 
Haydarpaşa vapur 
iskclesinda bekle
şen Adalı talebeler 

Kmahadada oturan B. Fl.ruzan 
ynzeyor: 

Salıaılıları Büyilkadadan Hay
da:ı-paşay;a hareket eden vapl.lr 
tarifesinin; m-e<kteple'Iin açılma 

zaıman1nda11 çok evvel Haydarp> 
§aya. vaıracak bir §eldlde tertip 
eQilmlş olması yürzünden rtal'ebe 
Haydar-paışa. tren g::ırında ye va.
pur iskeıe.fnde b<'kleşerek v:'t!cit 
geç.l.rmekicdhrler. Adolarda otu
ran ve Hayd.arpaşa Kız Lisethıe, 
Kadıköy Kız San'at Melctebirıe, 

Enstitüye giden biır çok talebeler 
var.dl1', Şu soCuk kış güal<>rlnde 
Bllnları blT tarife sksaklığı ırebe

biyle evleTiınden erken çık~rt~ 

mt;.k, garda, i3kelıede beklemlı:t·e 

mecbur bırakmak doğru ın~J
dur? ... Denızyollan liare;!nln 
nazarı d'kkatin! celbcderek; hl;; 
olmazsa. geçen yıikl ~arttenln t.ıtt

bik olunmsslıl"lt rJca eylerim. 
SON TELGRAF - Me!otep sa

atlerlıl ve t.alebelerı diişllnerek 
bu a.ksa'klığı gidıc:rmeri ve bi.T an 
~vvel laTlfede icap eden tiidiliilı 

lcra etme-lidlr. , 



(Bu 7azının metinleri A.ı.ıaaoıu 
Ajansı bült.,,ıerinden alınmı;tırı 

T elhia eden: A. SEKlB 
İnı:iltu·edeki Kıaınada ikuıvve.:le. 

ti K.omırtaru Tümgeneral Mac 
Naughton 01Jtavada bulunduğu 
sıradıa mil~tcfik lku•vvd.l&iııJ:o 
A'Vl\lipaya adkor ibra~ı iıçin Bri
'taııııya actalanıu ü,s olarak kaıbul 
etlen bir pl:.n hazırlam.ııi bulun.. 
dltk4ırını ııöykımi§!ir. 

En küçUk ~eforrüa tırıa kadıa,r 
inc~l<"nnılş olaııı. bu planın dEırhal 
1a~b !kine geç-irecektir. Diğer ta.. 
raftan seııbest İrlanda hü!kfuneti 
Ş·maU İrla.ndaya bir Amerikan 
ııefrri hcyetı.n· n çlkanlınış ol
mllS'..nı reumon prot~o etıınişt.:r. 

BULGAR MtLU l\fÜDAFAASI 
İÇİN YENİ TAHSİSAT 

~u\ıar Scbı·anya nreelisi miUi 
miidafaa ııçııı 2 mılyar 600 bin le
Yalık talıs'tı:ıtı kabul ctıniştİ!r. 
AL.\LANYADA VE İTALYADA 
SiLA.ıı ALTL~A ÇAÔlllULA.."'f-

LAR 
Alımanıyarla 19 yaşından 40 ya-

ına Kadar olı:.n ve şlm:liye ka~ 
dar aıslRTll.ktcın ıstisna edilm:.Ş o
far.lar si!Mı al'ına davet Erl'lm'~· 
leı<dir. Bunla'l' meyanında ia~-dalı 
olacaklarır.ıdı.."'n ve yahut ibeden 
~abi!ly-etleri yfrzfüıden a.slı:erliğe 
al.ının:mıışları a:;rrri ~kilıde .aı>kor. 
1,<ten iıslisna edilen İtalyan S1>o 

".f' nrı da aıik<ıre davet edilmiş
ler<E ... 

VİŞlNİN Gl. ROM'MELE 
YARDIMI 

Lonc!ramn sa'.5.hi\'e1li mahf.lle. 
tin.:1-e s&y kıoo lG ne· gö're Vi:şinin 
G<.nere.ı &mı.mele ıır.'im'mmıat 
Yol;ad "ma dar verilen haıberiın 
doitru olôuı'!'una lnarıımak için ba. 
Zl sebepler vıml.rr. Bu malzemeyi 
taşıyan ~llttin milwer tayya· 
releri teıraıfıntlıın hlanaye 'Olw11-
duğu ı)lve olımınalk!tadır, 

ŞARK CEPHJ')Sİ 
Alınan le<bl.iğiııde bilıdlrildiğiıne 

giıre Kmsk civarınıda yapılcın 
m<'Vzı..ı muka:b : taarruızlo.r neti... 
C~sinde içltt;ınrie lbir de tümen 
kıoınt>tıı.nı buhman 294 esir alın
ını tır. Alman sav~ tayy•elerl 

ŞARK 
Sinemasında 

5 şubat gecesi Voronejde Ruıı 
tayyaTe fahrilkalarma boımba.la: 
a1:ını.ş1ardır. Bwıdr.ın sonra Gori<'
de bi.r otaıuıbil fabril<ıaısı.na da 
ıam isaıbetl<>r lkaydedl!miş•ü. 

Ceplhenm baZL kesianler.nde Sov. 
yetler ağır zayia.ta r•en ~ 
şılıık taa.rrurzlarma devam etmiş
lCl"dir. 

PASİFİK HARıBİ 
Japoaı. ıımparatorluk 'karangii.. 

hının b'.rlc.bliğine göre Japon de
niz ta ·yaMJe.-ı Caıva deın.i:l.iı:ııde 
6 670 tonluık lbir Felemenik l<ıı.-u.. 
..;azörür>ü lbıitll'mış, 6360 ibnlıulk 
d'.ğcr biır kruva.Wııü de ağır ha.. 
saıra uğra.tını;ı, Cava tiıpi diğer~ 
Felomenlk kruvaııöriinü tahlip 
et:ın· ş ve 7050 tonluk bir ~eıri· 
ikıan k.rıwa.zörünü de tahrıp e'I:. 
ımişlerdir. 

Bundan başka 5000 tonluk di· 
ğer bir gemi de ba!mlınııştıır. Ja.. 
ponlara göre ·bu mubarebedc Fe. 
Iemen.k dona.mnası h<.'fllen hemeı> 
trumamen taJtrip ed.ilıın"..;t;:)-. SUı

raba<ya deniıı üssü yeniden bam. 
balammştır. Limım t€\Ssatıntia. 

ihasarlaT ol.muş ve ya,rıgınlar çıık
ınıı~tır. Si~a 1ıopçu düello
su devam etımekıtecfıır. El OOırlba
ları ve mitrnlyözlerle teçhiz eıd'i'lı. 
mlş bir küçilk İng.lrz grupu Jo
hor boğaızım gı:x;m';ş ve japon Jı:tk. 
li\)'atına hücumlarda bulurıdulkı. 

tan soma gerı dö,ıımÜJil'ıür. 1"!-"0!l· 
Iıaro gıöre İn..gı liz ıkıt'aları Singa. 
P,,ruııı. ~mal bölgcııiınde.'l..-1 rneıvı. 
zil-.<Te yerleŞt:irl.mi·j"ır. hdaıda:kıi. 
İngiliz kıuıvvcıt1-er n,n 4 - 5 t.iiıme,rı.. 
den i!ıaret ol.dvğu tılhıınin edil. 
mekteıd'i ... 

AFRfKA HARBİ 
İtalyan tebliıf(i Doğu SiJ·ena/k. 

te takip ho.reı.5.tmnn devam ~~i• 
j!;ni ve hal'E'ıkatm Gaııalo çevresi 
dah11".r.de cereyan <!bme'kte ol'dl1'
:ıtumı bi ~>l"m.'krteı:?ir. Ş\md've 
kadar 1220 İngl· fJz !kamyonu talı.. 
rip ed ~.şir. ~ 

Kahkaha dalgalan ~ 
deva.ııı ediyor... ~! 

Gözlerden yaş gelinciye kadar ~~ 
gW ü vorlar.. . ~ı . ~ 

BANS MOSER TIIEO LİNGEN ! 
WOLF ALBA CH - RETTY 'yi 

7 SENE BEDBAHT 
Filmind~ görenler bütün kederlerini ve kömür 

sıkıntısını uırtı'tuyorlar. 
MEVSİMİN EN ŞEN KOMEDİSİ 

Gidiniz! Gülünüz ve "ğkninlz! 
Bugün saat 1 de tcnziliı1lı matine. 

Pek 
MAKSiM' 

-•BUGÜN 

ÇENBERLİTAŞ Sinemasında 
Fevkalade program 

1- BiR ÖMÜR BÖYLE GEÇTi 
PAULA '\VESSELY 

2 - GİZLİ VAZİFE 
GUSTAV FRÖHLİCH - CAl\IİLLA HOP.N 

Nafia Vekaletinden: 
Ek.ıııtırıeyc konulı.n iş: • 

1 - h1tlidı!rdc Sakarya nehrinJın menb,i.ar.ı. mmtakasırtda yer altı sulan
~ lrt:işt.aı!.ması maksadiyle yapclaca.k arteziyen aoodaji;arl ve Ada.la - Ge
~IZ, Nede Meleııdiz Tokat - Almus ba.rJj m<>vldle.-i,yle A,Yd:n havafükde 
Atca vr- Tat.artar ve imtjn.'ı!r s k.ırya havza~ıc!a-k ~ Regül.5.tür m"'-ici.lC'nnde 
~e bun.::uı:n clva""l.arı,ylıe idarece lüzum görül.ecek cllğer maha:ıcrcıc yap~aca~ 
IOolo • Jlann ıcrası muhammen keşi! bedel! vahid; !.y ı csa.. 0.:er!n
de.ıı 133,520 Urıw,,-

2 - Eksllt:ne 16.2.9-12 ~ine rotıllıyan Paızartes! Cünü sast 15 tle Aııka<a
da Su. t '.cr1 Re i jı bina$l 1(-knde topla nan w ekslltn\e kom· ·yonu od.a...;;tr.d,a 
k.apa.:ı z.ar! usuLylt )rapı!a.caktU'. 

3 - İ ·tokillcr, eksiltme :ı:ırtnanıeot, mukavele projesi, Ilaymdtrlık hleri ge.. 
'nel şarı.naıncgi, umumi su işleri !eınnt saı•tnaınesiyl.e hl.IS\.JSl vıe fcnrı.1 şa..rtııe .. -
nı<>terl ve proıelorı 6 !ha 68 kuruş mukJ '-'1inde Su İşierl Relı;llğiırı<len ..ıa.. 
bi.Lrlor, 

4 - E itmeye petııilnıek lçıu isle' 'li<rln 7926 liralık muvakXot lenunat 
Vern::Ct;t ve 11.tınen.Sı yaptla.cağı gund Al eu az ı.aç ı;:ün evvel E-lle-rnde bulu.."1.all 
•e&Uc01arıe blrl,kte uır dılekçe !le Ka!ia Vckıllel:O. mllırocaat edeni< bu işe 
rnah.~ ohr.:.ak ere v ika almalıarı ve inı vesikayı iıl>nlz. -.elerı §arttı 

Bun 1'.ddet ıçınde ves•ka talebinde b·.>lu: mı:rımlar e:ı:siJ.tnc"Ye ışt·rak ed;,.. 
"'<>zler 

5 · - t.• >klilerın tel<U! IMklupluını !kinci madd•de yazıh anatıoo mr saat 
•vve.ıio. kai Su işleri Relsl!il:ne -u:>kb,z mukabıliMe v<>rm<>iOl'l lhımda Poe. 
l&d oı.n f !ianeler kı>bul edıl..,,.,., cUO ~ 567• 

Londra, 7 (A.A.) - Singa~~~a 
bulunan Avustralya müşahıdın>n 
iş'aratına göre son M saat zarfm.. 
da Siugapurun bombaTdımanı 
son derece şiddeUcrun~ ve müte. 
madi olarak devam etmiştir. Ja. 
ponlırr, bombardımanı, a~ni şi<I. 
dotte tutmıya yetecek mrktaroa 
top getirtml.şlerse de lngilizler 
bunlardan birçoğunu iskat eyle. 
mislerdir. Singapu:rda bombardı. 
m:nwm az hasar olmuştur. Ja.. 
ponlar Johor boğııııma hakim te. 
pelerc 'havan topu yerleştin:niye 
çnlşıyorlar. Fakat İııgil~ topçusu, 
Japonlara zayiat 'erdırerck da. 
ğıtmışlır. Japonlar, bu teşebbüsü 
bir da.ha tekrarlammmşlardır. İn. 
giliz ropçnsu Japonların giizetle. 
me yeri olarak kullandıkları Ba. 
hur belooiye binasına 23 gülle at. 
mışlardır. 

Müttefik Tebliği 
,Rııırıgon 7 (A.A.)- Ordu tebliği.: 

Son 24 saat zarfında Salveen 
ceıph.csmdekı'. durum s .. kJnkşmiş.. 
tir. Pa~n bölgcs.rııde harekeıt ha
linrlel<> düşman kıt'alarım top 
ıalJCrşine tu<'.tı.ik. Maııtabon bütiin 
gün fasılalı swrette top ateşine tu
tulıınuış'.ur. H:JSar ve tel-e.fa.t ha.. 
lberi verilmemckteclr. __ ....,__ 

2 Kibrit muh
tekiri 

mahkum edildi 
a 

Dört vurguncunun da 
dükkanı kapatılacak 
Beyoğlunda Tarlabaşı.ı:ıda tü

tü·nıcü İlya dUkıkiinmda 50 paiket 
ıkibr t mmocut olduğu hıa.lıd.o sat. 
an.adıığıındırn adlıyeyc ver1l>miş ve 
dükflclrunm 7 gün müddetle kıa

pa tı1masıına ve 50 lira da para 
cczns:na mahkum olur.anuşıt.uır. 

Aıikarada Yem Sincana l>ii.'ıj>
ğnıdelci tüıtürııcu ve puk:u Ali Tü. 
Imcel de klbrjt ~>Uk;rın<kın An. 
Dtara Asli'.\·e Ceza Malı'k.amcsi ta
rafından 50 hra para ccza.'lna ve 
d~Muinuım üki hafta mihld'etle 
kı::ıpatılrnıısına maliki.liln oluırun.u;ş.. 

·tur. 
Be~ğlund~ kuodurccı Mıgırd1Ç 

kundura çh·isi vurgunundan 25 
lira para cezasına, 7 gün d;ikkıl.. 
nuu açamaımya, Beyoğlunda ka. 
sap Mehmet koyun di vurg~nu.rı
d:ırn 20 lira para cezasına, !() gün 
dükkanını a~amrunıyn, Kumka. 
pıda kasap Sadullah et, Beşikl~ta 
k"Pokçi Ali de kopek vll'I'gunu 
yaptıklarından mahluıneye •·eriL 
mi~ler \'C 5 şer lira p3'1'a cezasına, 
7 şer gün dükkanlarını açamamı. 
) a mahküm cdilmi.şl<'fdir. 

Rangonda 
Ct :ııcl Sahifeden Devam) 

ces.rn, mıihwkfkak, diğer 10 .Tapon 
'lınıyyarcsini de muıhtcıncl olarak 
dü~Jrmek sızretile Japonlara kar. 
şı yeni brr ımuv.affakiy>e.t kazan. 
mışlardır. 

Japonlar ctıına günü sabahı heır 
halde biJr akşam evvel<i anunla
r]e İngilitz avcı tayyarel~rinin 
hakkından ge1dikl1'rini üımit ede
re!!< Ranıgoo ıböigEıılne yaklaşmış. 
Iat'<lır. Faıkat Hwıricacıe ve To
ıınaha.\4< tay-yareler! blitün s>ilr'at. 
lerile bunlıırın ortalarına dalıınış. 
lar ve teşkd; dal\ı'mı~~lardır. Bu· 
nu mü.tcakip şehrin c;t.rafnnda tak. 
ıriiıcoı 6 bin mJtre :;m:ısd<lJkte 
'ba;~ba•a çarpll\'malar o!ırnuştU'r, 

---<•---
Şirketi Hayriye 

(1 !ıx'i Sahirt;dcn Devam) 
nw_ e.kşaın sa t 19 dan il )urt;.n li.

n1an1m~: k~iC bir sls kaplaffı..ış, bu 
Ythx:if'n Köını.iıdcn Bog.;.za ha·:-eket e
den 19 45 ve 19,50 vapuru yolda k:ıi

n:~Lt. 21,10 ve 21,15 sou \·:ıpucları 

da Ort köyde g~e y3rıfilndan sonra .. 
ya kxiar bt'klem1.'k mecbuTiyetinde 
kalnıı;l•ro·r. 

J(i..ıprlı<.ien Kadık'.'ıy, liayda~·paşa, 

Üsküd;ra 11,}cti vapuriardan bir Aıs
mı h.~ıreket. ed_moını.şL" . 

Bir Bayan re:ssam bu 
gün bir sergi açıyor 

il! ;tat<J ressam tılan Dayan Refia 
lldrem in haıırladıilı t<ıCt'lecloom mü• 
~ep re.-.ı.ın s r~i~ı bugünkü Cumı:r
tesi &Uf.Ü .aıt (l~) de Eıu.aıOrıU Hal- 1 
kev-.nde açıl:ı '"~ ve on glı.n devam 
ecloceklır. Serci lıeqıü11 saat (14) terı. 1 
(\8) ze kada. açık bult•raca&tır. 

Çung.King, 7 (A.A.) - Japon. 
lar, Poklo bölgesind? ve WeLÇ•u. 
da Kuıwg.Tuııg'un şuJunda taar. 
ruzlarma devam etmel:.tedirler. 
Bu hartket, Çinlilerin muıkabil ta. 
arrnzlarım karşılamak için yaptl. 
makıtadı.r. WeLÇen, Japonların 

şehrin kapılarında bulunmalarına 
rağmen, el'a.n Çinlilerin elinde bu. 
lwımaktadır, 

Mataban bombalandı 
Loırdra, 7 (A.A.) - Blrm:ınya. 

da Paan'da harekette bulunan 
sııi>oıılara İngiliz topçusu muvaf. 
fakiyctle ateş a~mıştır. J"'Pon tay. 
yareleri Mntaban'ı bombalamış.. 

!arsa da hasarat mühim değildir. 

Maltada bir günde 6 
alarm veri!di 

1'Iı>lta, 7 (A.A.) - Rcame.n haber 
verild~ine g:ore. ta.yya:re karı;t koyma 
b~laryalan düın düşmanın il<i t;;yya
resır,ı tahrip <!lmı;;Jcr, diğer iki lay
"3TCSini tıasar& uğratmış1aı00.ıT. Bir 
tok kişi haMçe yaralanınıııtı.r. Diln 6 
defa hava tehlkes! işareti vecllmlı

tk. 

Ekmek kartlarını tah
rif edenler 3 yıl ağır 

hapis cezası görecekler 
Ankara, 7 (Telefonla) - Ek. 

m"k kartını tahrif nya batkala. 
rının kartmı kullananlar 3 yıl 
ağır hapis cezası göreccJdcrdir. 

Yeni Şeker Pan
carı fiatları 

Neşredilecek bir kararname ile 
şeker pancarı fiatı yüks.,ltilıniş. 
tir. Bn kararnaıneye güre şelrer 
pruı.,arlan müstahsilden 100, 110 
para ve 3 kuru,a satın alınacak. 
tır. (Radyo Gazetesi) 

Vilayetin tebliği 

Yapağdara el 
kondu 

vı:ayctten teblığ ediı,,,ıştir; 

Koordinasyon lfoy'~tin!n 2. l{).1941 
tarih ve 200 93)·ılı ka.rar1 nıuclbince 

Vi\;i;.·oetirniz çevr~--l lçjnde bulurnan ya. 
pa.ğ;1 ::ıra ol kl)(\mu1 olduğtındlln ha
kiki veya hakıırl bilfrınum şahıslarm 

elleıtnde mevcut yapaC'L.an niılıaşet 

10.2 mı~ tarihine k <fur bulım<l'*"'rt 
yerin en büyUJc MU1k'y~ J\ır.'ıirin.e be
yannı:t1r.e venn<-leıd ak i ta:krltrde K~ 
cın:ii.u!l.c.yon Iiey'eUntn bu .hUHu<sa mü--
tedair ccz,ı hUk rnlt."r".n:Z. ta-U>.Mk o~ 

hm~ca!L br kerre daha tebliğ olunur. 

Mezbahada 
kuduran manda 
Deri fabrikasına hü
cum ederek bir ame
lenin karnını deşti 
Dün tırt:7.bahada heyecanlı ve 

kanlı bir hadise olmll'jtur: 

Kesim yerine getirilen manda. 
\ardan bizi her nasılsa bıçak al. 
tından kaçarak mezbahayı bil'bl.. 
rine katmıtlıı. Sadedilen üıitün 
gayretlere r~<m n mezbahada bu. 
lunanlar azgın man<fayı tutama. 
mışlar ve hayvan öteye beriye sal. 
dırarak mezbahanın ~anında bu. 
lunan ılcri fabrikasıum içine gir. 
ıni~tir. Azguı bir mandanın oırafa 
dehşet saçarak fabriknya girdiğini 
gören i~çiltır derhal clleriııdeki 

~teri bırakırak kaçı~mıya b•~la. 
mışlardır. l\fanda bu sırada sırtııı. 
da deri olduğu hnlde knçmakta 
olan Hüseyin isminde bir işçiye 
saldırmış \'O karnııulan ağır su. 
rette yara)amı~tır. Dur.un iizerine 
vak'a nıahalline ınczbpJıaııın !I.. 
tahlı bekçileri yetismi~ "'' ha)·va. 
nı silahla öldürmü,lınlir. Yaralı 
Hüseyin, Bafot hastanesine kaldı. 
rılmıştır. __ ..,... __ 
Bey oz fabrika
sında bir çivi 

hırsızhğı 
Beykoz kundura fabcikaı<ı ic:şL 

)erinden Ham>a Nalkıran fahri. 
ka.ılan kundura tiviııl çalnıı , ya. 
kalanarak ciirınü ıne:lıut mille. 
mesine verilmi tir. 

Mihver Ordu
larının planı 
ne ola bilir? 

(Başm'!!<.a?etien d~·~am) 

man tayyaresi, Abnan ve italyaıo 
askeri, silühı ve vasıtası faşıruyor 
ve mücaacle hızlarulırdıyor. Yine 
bunun içindir ki, J~ponlar hem 
Singapur'u diişürmck, hem bir 
yım.dan da Birmanya yolunu ka. 
pamaJc için azami ~iddetle savaşı. 
yorlar. Rusyada Ahna1'lann soğu. 
ğa, kışa kıyamete rağmen canla. 
nnı dişlerine takarak ınüdafını 
hııdarını mukabil taarruzlarla 
Jooruıwrlaa da bundan ileriye ~ 
liyor. 

Bn itibarla bııg1in Rusyada, 
Libyada, Uzıtk Do~da \"e Slnga. 
pur'da cereyan ed·• ı hadiselerin 
Mihverin 1942 ilkb ılıar plıinı ile 
bü~·ük ve hnvati ııli'kası vardır. 
Sadece, Mihverin ar:zu ve gayesi 
bu olnınkla brrnber ıı.uvaffsJ..-iyet 
derecelerinin ne olacağı hakkında 
birbir şey söylemiyc bugünden 
imklin olmadıi{ı gibi İngilizlerin 
ve miittefikluinin de bu duru.mu 
ve bu arzuları görntii~ bulunarak 
ona göre tedbirlend.,Jerindrn 
şüphe <dilcmn, Heı halde Sovyet. 
!er kıstan istifade ederek bir yan. 
dRn Alman müdafaa hatlarını ge.. 
riletmiye, yıpratmıya ve hatti 
en son haberlere göre Harkof 
lıö,]'Csini söknıiyo çalıŞU"larken 
bir yandan da 1942 taarruzu.. 
llu karşılıımıya ve kt.'°tllıya çalışı. 
yorlar, Yine J,ihyud~ İngilizlerin 
istedil<lerl müdofaa hattında 
Romel ordusı.nıı karşı ka!'l ne.. 
tkeli muharel>der v~receklerl ve 
Singapur'u bütün lmkiinlan ile 
m!idafea edecektcrl v~ bu arada 
Amerikanın hava, drnlz kuvvet. 
leri ile bir an önce Japon niy'<t. 
lcrini ve hamlesini kırmak için 
harekete grçeceği muhakkaktır. 

F.TEM iZZET BENiCE 

ÜN'.VERSITE 
rı ine! ran1tedcn l>evam) 

kuvvetle ümit olımma.kt:ıdır. 

REKTÖR YARIN ANKARADAN 
GELİYOR 

ilci gün enel An aray:ı gitmiş 
olan Üniversite Rektörü B. Ceınil 
Bilsel yarın sabah şehrinıiu dö. 
necektir. 

Acı Bir Kayıp 
De\ !et l\la tb °'' eslxık MMilııil 

r~·treit Bc-yin otlu Galatuara7 

r-sON TELCltAF- 7 ŞUB T 1H2 

Muhtekir tüccarlar 
(1 ıncl Sah!feden Devam' 

isimleri konulmakla ve kendi..! 
Yakalanan cezalanan muhtekir. . ' 
!er, bu satıcıların, muhbirlerin 
isinılerini arl<adaşı olan diger tile. 
c:ırlara drrhal bildirerek listeye 
ilh:ıl elmektc<iirler. Listede ismi 
olan satıcılardan herhangi birisi 
bunlardan birine müraeaat edip 
mal almak lstedlfi takdirde •kal. 

Eğer doğru ise 
ıı ine! Sahifeden ~amı 

mh,tir. Bunun üzeri..., alakadar 
ınaka.mJar vak'a hnkkmda tahld.. 
kata başlamışlardır. 

VALİ NE DİYOR? 

Vali ve U..lmiye Reisi Doktor 
B. Liıtfi Kırdar bn m<>Sele hak. 
kında ~unlan söyiemlştlr: 

•- Yeniköy belediye hekimi 
hakkın.da çnğırıldığı hastaya git. 
ınek için dakikasına bir lira üc. 
ret istediğine dair yapılan şikL 
yetle aliıkndar oldınn. Talıkikat 

yaptırıyorılllL İddia sabit olum 
hakkında kanuni takilıat yapıla. 
cağı tabüdlr. 

Yuıiköy Nahiye Müdürü dün 
Vilayet makamına çağın)arak 

kendisinden malCımat alınmıştır. 

Belediye Sıhhat l\Iüdürü de bu 

iddia etrafında tahkikat Y"'Pınak. 
tadır. 

Son Telgraf - Bn iddla v-0 şikL 
yetin yalan olduğunu gönn.-k is. 
teriz. ÇUnkU beled;ye doktorlan 

çağırıldıkları hastadan değil böy. 
.te daıkikas.ına bir lira, hiçbir Ucrd 
almamakla mükellcfthler. Bitta.hl 
bu mecburiyet ve nizanu Yenikö7 

beledi:re duktoru da bilir ve her_ 

h:ılclıe müdriktir. Şayet şikayet 

doğru ise insan g:ıyriibtiyari ken. 
di kendine soracağı grliyor: 

- Bu ne insafsızlık?. 

madı._ ce,·a.bile kendi ine mal v 
ribuemckte imiş! .•• 

Alaka<lar makamlar tedkikl 
geçmişlerdir. MaJı mevcut old 
ğu halde herhanı:i bir müracaat 
satı<:ıya satmamak bir suç te 
ettiğinden bu ]!kilde hareket eti 
rek mal venniyen tüccarlar gör 
türse derhal adliytye teslim ol 
naraJı: cezalaırdırılacaklardır. 

Mısır Başvekili 
(l ınc! Sabffedon Devam) 

İrııgili2ler ale)1hinıde yay,garal 
G<q>aınmlc :çin ması.ım kimse! 
lkullana.n vabn düşınanl:lrını t 
D:ıiiı ederek :lngi.ttere • Mısır 
aıbecksi fı~"Ütnleriaıin her .:Jki t 
rafın menfaa.i ıç.n tatbik edil 
ceğlni söylemıştir. 

IBaşı>ekil, milli adı taşıy.an 
Umn bemarıg; bir kabinesme r 
;aıset e!ımek Jlstamed'ğini, ç· 
diandcrasi:nfo ve millzyetç. liğ · 
daima df.işınanı olan lırsanlar 

mesai. adcaOOşlığı yapamll)'acağ 
beyan etmiştir. 

Sovyet Tebliği 
(1 inci Sahifeden Devııml 

:malı yddtur. Zina Aman ta •• 
relenı Sovyet av~ı tayyaırelcrUı 
ve - baraja karşı koy1mı:ık 
retile şdıre tekısif edllmış g 
da madddcri ..htiva eden pak 
!er at.maığa mecbur 01rnU1J\ardıır. 

MOO!rova 7 (AA.) - So\· 
Wbliti'; 

6 şubatta ıkn'alarıınnı: 
faşiSt kıt'alarile şlddeth çarp 
malarwa devaıın etmlş!.erdtır 
IXişmıırı ~ın ye mal!zEO!lnece 
ğ, .. kay.ıplara uğramıştrr. Kııt' 

lanmız yeııid6n l1erl~dr 

5 ~atta 34 diqtlan t:l(V}·ar 
tıfı,rip ~ 6 1.ayyare kaıııbetlik. 

f Hediye Kazananlar l 
Geçen seferler 'bihneoem<ıe iş. ı ghrle • Y cni>ahçe• ~a.n;.'."ıınd 

tirı!k edenler ırrasmda çtıkileııı Tuna aı;ıartım.a~a 3 .unc.u k 
lfrur'ada namlarına bed'iye iısabet ta mukim hıin.i .kız lısesı tal 
eden dktıyucula'l'J/ITl'JZlJ1 aıtesini beler.nden Nımıika Yorullma.z, 
tıugün cıcşre başlryorIJZ: ~-dapazarı 1 incı !~ ıım!<ıicı> b 

Birinc:liği :kazanan: Bir İş Ban. şuııcı sınııf ta1"'bekrmden 67 nu 
kası kıurrlbar&Sı (2,5 lira ile bİ<'- maralı Seınih Akıncı. 
Ji.!<Jte): N~şantaşmda Valila:ınağt Bi.rer r<nıa.n kazananlar: 
cadlesinıde Emek apartııınanında Af<saraytla Horhor cadde,;i!111 
Galat&sa.'Y 1 sesi orta ikinci sınıf 15 numaralı hanede Ferdam 
talE!belHiııdcn Rebli Elieım_ Mutlugüzı, Bakıı'köyünde Ha 

2 inciliği hzanan: (für sine- )ıııııı.da 9iJ nıumarah hanoeı:le B 
manın 15 günlıük mccıcani dü'h~ l=köy 1 ::tıci i1k meld,ep 3 ü 
Lye kartı) Ürwiersite Hulkuk fa. smEf tal'dbeletinden Akıgün, Dev 
lkül\1'61 4 üncü sınıf ta!ıibeleriıı.ı ıet Denıiryoll&n Haydaqlaışa a 
den Haımdi Edp. (ölyesi mWtalhdemlmnden to~ 

3 üncüiH'gu' .. ,.azanan: (6 a'Ylılı: 
nacı Riza. Baırla.:;, Büyi;.'kadada 

Son Telg,raf aboıtıeısi) lstaıiı>u! "'' ..... ·- ca--u.....iııde 16 rııumaralıı 
!lrnnif.)•eıt ıtlia:lürlüğ(l 3 üncü şul:ıe ,....,...... Uf,.lU> 

memurlarından Ahmet müteahhit Cahl kıöşkürıde ş..,,,. 
• 1<.ıye Catıi, İstadbui 8 inci i 4 iiııcülüğü kazanan: (Siıyah bir 

ımdtı~ ,,,..,,.aıbı) B<lşiJd(aşta Mı> mıt<.t~ 2 inci sınıf tald>eler nı-
""" r· den 168 numaralı N ahi't ÖzlU, 1.. rad ıye maıhallesınde Kayıkçı so.. 

kağında 36 numaralı hanede müı. 
tekaiıt Fevzi '1nzı Saime. 

S jm,WğL kaızıı.nan: (Bir aylık 
Son Telgraf abone.51) Üsküdarda 
DajallC'llar yokıışunda 66 ı.mıa. 
ralı ha.nede Üsküdar Kı:z San'ıııt 
ımak+.db: birioci sınnf talebclcl'l~ 
den Ref:ika Aydoğan. 

BiTe.r ımılli piyango bik>ti kaza. 
nanlar: (25842, 12003, 2"300, 48891, 
11233 numara ı, biJ.etle!"). 

Besid<'~a IIaynı 1in İSkelcs ~ 
de Ref' Giresunlu, Curııhuriy"°t 
kı:z Ji.;esi 2 inci sınıf talabelET.n. 
den 128 numaralı Belrna D~ 
Galatada Bamkalar cadcle.~:Jırle 
Güneşli han 1 :nci ka1lta avukat 

tadıul 6 n:L k:ra da'.!'eGi ınmuır4 
la.rıcıdan Met ad'€lt Hoşgör. 

(Devamı yarın) 

Bu akşam ve yarın ak~arn 
Şehzadoba~ı 

TURAN Sinema - Tiyatro rol 

S!rnma - T,ya~o - Varyete 
San'utktr NAŞİT '" arl<•d•ş! • .., 

SON ARZU 
Kom~d; 3 perde 

Bü:yüıt Vaıy~te mımaralan. 
Slıı...,,-.o,da ilci b(ryiik f1lm b!rdCı1' 

1-PEP.i KIZI 
T\lı1tçe s&.lil ve ;.ınk>lı. 

l? - ÖLDÜIDfİYECEKSİN 

c-st Başm ı:. v~ni İzzet tln'lkn a
ğ~.bcyi~I Galata.saray Llbeelnhı ıee
ki mh.t.JC.ları..'ldan Lhıotfp Şlt':Ae

ı İnanbw Stıl>""l Vekil ve ll!il
dilrli Bay Osm:ın Fevzi Linamen
in et'\"Clki ıı.kşam tne;J'um bir 1t:?.
;;:a ncticCEfnde hayata göilerini 
ywmu~tmu te...Orle ölbren<lı.k. 

1 
Fer dlın F=l yazahanC"Sinıde 

Georges Ra•t-bOyilk ııonırstor fi!ml 
11 den it!bı>ren devamlı ma<t~r 

Bütün err::ıdı ailıesl.ne beyarn ta
zi~ et ("(il·r ke'icrlGt·Lne iştirak e
deriz 

Uıeı-humurı cMıa.ıest bUCikı Kuz.
g at.<·u1<. B·c:an efendı sok:ık No. 28 
dek i c-.·inden ka!J:r!lıp öğle ııa
rrs11111 nı teakip Ileylerbe~·i e<ı
mUnde CMıalt" namazı kıl dııkıtan 

• ;ı &yk'::'!..ey.nd"k1 s le kab-
ıa ı na de edllercl<tor. 

daJ<'tLlo Mlliriban Çamlı, Cihan- .. 
Şehzadebaşı T UR A N Ti~'atre•unda _. 

9 Şubat Pazartesi akşanu . 
Şehk Tiyatrosu Snn'atkirları Tam Kadro«le 

O KADIN 
Piyes l perde. Y<l'ler nıınwralıdır. Td: 22;27 



4. - SON TELGRAF- 7 ŞUBAT ıtu 

lngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

YO K OHA MA 
"--_.. ......... __ ............................................... ~ ~o.98 

Türkç;-ye çtv!.ren : ISKl::NDER F. SER'fı::LLİ 

R{'isicumhur M. ViJson bana - "Sana mah
reın bir şey yazdıracağım Y okoham.-.,, dedi 
Jc b .b~ U~u bı.r..ı. .İ.i.;"-'IDC.Z mi? I!c--

uıu .Jazan ..,e)'nı ıJu;:chı. ZJ

rnc.ı.flJ •Jh kad ı viskJ.-so-d..ı ~n'LL · p~c
rne: nu .A..rn('-11L..'l. bt. ı . .ıı· n :J ... n 
JIEBlll bu lCvkıttn ~t;hr~ et! e'5-l 

l:ogru nıı.~ .ır, 
- .t'\t. dootııın. h..ç vr:ııit Ounu! lim 

'~-C oayn yolwı yvlc lJJ'UE' (lyr~ rl:r-"' 
M>ı ç<kculenie11 oiırl:I. Fak :, 

. a.ıı ~· 1' ı hı...ı.ısta ;.;:r Le.~ sr,.-.t. b 'c ~ 'Y 
k."ıfr tue lmk;m yvk~ , .. i'nı. ı ... d 1 1 
•< ıılJı 

O haXle bu .,;.. ll..1 YıJkril!l r a-. 
dl.n !'l.f.:Şı t.>d.Ml.ız- Wl -ı:> b :c.J.mond.ı 

b:.raz t...XC ko"Y'~uk. .... m ~nıza. 

tıek.ı l · yıvc ı:·. ''il ı m be~ 

bir ,ıy)l" e d.lc edllu. İ~ı Yl 1 &.:!.
nuun s.ııt:a cd.br: e uıle. f,.ax; t.,, 
µyıf..ıatılm d n1Ulot!n yU..Zünu ı:uı
diırecd<tir. sc.. §<.>ttlıın.c t=.ın ...ı~ 
l'irn ki, Amcrikotlılar \)1. yüı:t:den ·ı.f: 

mtD.ıt .... :p '\'t"' n·:oyu~t-C"lar 

TC)Jl"ı:-on bana &uvcner saz vcdi. 
l\ı. cır t('ŞekXw- edcrc.k s:Uo ıt~n. 

ç:l<tı. 

İÇKİ l:ASAGI HAKKINDA 
H l.SO"l'LA KOM;:;~.L\LAR 

~aı~y müdil:ril P.ol~~:_· g·rll"'ı· T .. !mt'2.ı, 

od;.:mrn 'k..:ıpıs111 ... ~·~ n, "J'"tJJJ50nt:n yoı
n>nft glttmı. 

r .a........ano. ka!b~~ k~cı ..mJ9 okmiun. 
)." ~i.Cllaına 1• 

- J killJ. Sot ver ye: 
x. ~ ·c:.G:a ;alışaı..· g- "'1 

t.:n.ıdin: .vuk 

At .... Mery hir Um. t:ı~:nı V .i ,n\lll 
nıl'~.:ı.i c-da.sır ~ı go· ;ıı ~i "c }'v.tda g.
dm•ktıı: 

• !Jb:ra.n t.>ir .. ey ya.z.dıı-.... c.akır..aş, 
deı!=, ay.,l za · ... ı.ı , a ~ buk çıkırn.as:ı 
.ı.cap ftU-1" .. b:ı: ) ım~. R· ........ çağıcdı. 

Vl~"" l<•ı> _,. ya'kln;mll}tık. A-
Jn<' !!illh: rr.L ·c ;bJ-y ~ n~zln l>'1- batc.ıışila 
gL.ı:e11n~ gc. e »ne tUkt. • 

- DUğuu .m .ı... gr::ecc h:ı.f!t1 ınuıhıak

k k dcJU! n:. " 
- Evet. 
- SözU.1·.:.Zde ""ır'"zyı.n 'ıl1tı2. .)'il? 

- ~-ırJhe :... lien:en ertesi gün 
K~1 ... ıJıyayd. ha 'C •• t·t edc(:eği2. 

'\i'6 :\-Iery ÇOK ... \.:ron :n gc..&"U.:ı:ieyoc-
du. E..~.ccc. 

- TE'Ş<'k' ~4- ed ... · ı~l Y clı"ohanı::ı.! 
~dl. T~:oifab;" ar ıı:::ıpı:yı a~tıJa;. 
ı,ıırlyc Jıi,-dll;. 
Mı P,-I('ry !Jcr~t.."4L. 

Ben ikapxnın iç taraı Pıu...\lki parav~
nx: l önün<le dı:rdunı '\'ıJt;ıJfl b~~ 
C'li}JO.o.'J, mas~s.ı.ıı.ın öauuıde ı;&1J1iı.yorUu. 

Gtldi~ haber ver...1.... 

~ 

• - Ne o? Sar.1yda b . ..ii ,nı tlJıol.mıı§? ı 

- Bilmenı. 

- Jlı,lf nadmn m.l' B.ı. 
y,,.c! ~,:...~ ..... ~ 

U.:.'.1ktan bak1yordtur:. 
V.ı.I On ba !!:ıı il'1lıc:UrtL, 

- Geldi mi ; 
- ~ b..,rada •• 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, J_tOMATİZMA 
lJa .• .Btaıdan t.ıan:ı- m: C'f l"",.ıır .. 

Jtcr de bahsa::lii, Ben ~ a=
nlll •• Ebc.911:l1· ye ·.ıı b•r ~ (kğı1. F" ray 
.,,.._h<jemlcriowlen ı<'iU .diili*ünü .bir 
ıdan , ıçk., yn.:KIJir aJcy'J.ndc oıt~p · ·;.-

CL sırada. bL~ <le ile.ı::c:da'D.. ViMson 
J)·~g X:!Bclı .. H:!.r.Ue-t' ~ elimi roıktı. ve Bütün Ağrlları Derhal Keser. 

- Çok acele w ol -.ıı 
ı ,; r, Y zatmıcı 

Sıhhiye Veualetinin ruhııabın haizdir. icabında günde 3 kaşe alınabilir. ... ~- ~~~======= " Ç• ı<ıL• gcJd- ç yord -'· Guya 
btın m bir elydru h.:berını ) vkm 
pbı., Tonle:cn glih.:ıek bi.1:n dôndı.. 

·- Ş içk yas:ıgaıın ho'4ı hiç (le 
memnun ohreC~;ıbı ar:ıcanıa WUı!:.ii

... p bir lisankı ve : u:m.J.sir>- bır zam:ın

da sbylıyeırc" mıs .. 1. Yoftoi:. .. ma'l 
ll y h.:ıy. o.rlemc.n. ısıt: 1m. Lu

k.ın anM: .. n.:n idefiks lıa 'lC ,eıec bu 
du;.. .. :.cesindcn oou : yı:_.<tk: n ı.r--k..lfl 
&lab~ ece& n 

")erı on ı ııaı. .?.!> ı1ı. Eğcr-

bl413 muvafrak. ol L.tı 1 ~ .. e-

cak mmr.a. t'rmn ~ t: mG-kio«tc 
)'Cl.ZR\ietmen~ rk eaecl! n 

- Eı:ı:reders.ı..:1.z. 
\ • on berı, od• un baii<a blr kö'l Jnda bır kaç k,.r<.~ {,' lı.şt~n y z: 

n ' JJ m.., vmmc gO•t riu. 
\"e masasnun U; ~ı.mı l'!'n bir de.:!:ıo 

l<iiğ : getirdl: 
-- !';t·Aız on :>ah _.c k.ada:;- var, ımia-

rı:n .K.& çabuk bit"ri.:sm' 
i .. aıtları b.:u:ıa tarif etti 

Derki ın .ın öne ıe ot;..rd.ım, 

- M..mküıl '<lui: J kad:ır çab<ılc 
yo~ ıa a <:::ı:Iı-s ... r: .... ..;ım. 

(Devamı var) 

GAYRİ MENKUL SATIŞ iLANI 
Beyoğlu Sulh Mahkemeleri Baıkatipliğinden: 

\ijtfJfoıı 
7 Şubat 1942 

18.00 Program ve Mem1eloeı Sa:ıl 

Ayarı. 

18.0J Müı.!Jc :llLJhlot s.ır:ıu ve Tür· 
kı.ler 

18.40 J'v' uzık. R<ıd.yo Dan:ı Ork.,.,ı.-.
sı - .-Her 'l'cl<len, Progranıı. 

19.0Q J('onuşnıa (B.,yük A<Lımlar). 
19.,' Mir.<ik' Radyo D•ns Orkest.r -

sınıa:ı cl-I12r Te-tdeı:, hogrnmı-

J>ln Devamı. 
ne.. :ıı Jf J' ye=. Belka.:, .. ·o:c. l:C l~et Çc.,._ 1930 MenıJekct oo.d.t a-:ya:rı ve •j3ns 

b . ı'ı.dukla~ı "e .ı\~v!n.ın ılacağın<i::ı h::ııber1crl. 
su fi ı 1--1 nı mnhllesıl'\d_ Ttıpç..ıJaır c.:.C- 19.45 Konuşına. (İa~e S ... a1:). 

'll.U aln e t. 253, 2:i5 mılkcrrcr 253, 255 19.5~ :Müzi:< FaSJI Heye / 
ra.ı.."'dede :?39 suklktn. 18 ı\o. taıla ntll- 20.l.5 Radyo Gazeu.-s:. 

ıak·.:.a.n L'Zı:nr-dc oir "Clu ve t>lr hehry h:ıvı ,-..:;. Cn .e:vacı ~.ılck:inı v!aııak kuI- 20.45 1\iüz&~ ';['lir:k.Uler. 
l ... u ..ı:t~ .. O .up cad.;tc;:ıo e ctphe;....ı. 3, G'O SokJ. 4. 1 r ır,,ctrc gen ~rğu:t!c bulunan, 21.00 Zixaa t l'akvlınl. 
t:lll'• ~. 2500 '< ""'baş)''-' llso k!Jl'lı~ti "1ulıammcnesi:nd~ ki\g b;r dükXan u · 21.IO Müzik: Dinleyici hteklerl, 
)iaur. zalts :tlındn aı,;ıı.. cı: Ub n~ yiıl knı .r .ıstur B:ı iJk':anıu ~·safı •. üre- 2ı..ıa Konuşıı.la (Poota Kuh.Jlb-u). 
~ı , e u.1 5'hl• .ıc.c..; t npuru.nda ve vaı:z:'l.)'ed ~abıt varakasın<la yazı.ııda. Bit!nci 22.0'1 l\ttnik: Radyo Salon Orke&triı.-

..; i<. .Jrttı:11aın :!8/~/94:! t:..r hlne tes.arlu! txitn Cu11ııa1·ted1 ~:mü sa.ıt 10 da.n 12 ıı. (Vio!tJnls! Nec;lp Aşkın). 
) ı :a= ~)·oğ:Lı. S..ılh M~f'~C'!Tıe kalr od3$Jlda HJ:,tt~tıp llt'Zd nete yapı- :?!...30 Memkıket sa.at ayarı. ve aj'.Jns 
l:ı.caı .. tu·. Arttır-na UOO"" t .,.. t e.11 k Yır<~ :ı yi,Ude ye• i> b .. ı., 1)U nau:- :.!:?.AJ MUziıt~ Radyo Salon Qrkef:\.ra .. 
ı.· ~kal de e !c· :rttı .,üı..rı taa ~ 11 .~ b ~ k~rr.ak ı... c.e mı )l'"Ch: on g...__1 ~ 1 Progr~mınm Devamı. 
ıc.nd.t ecıi:eoı·c.k ·kwcl ıu;ık a:-rt Ynn ı 10/3.t~ı.ı2 tur.hine ır.üsadl[ Salı t;ünü s:ı:.ıL 22.55t:?::S 00 Y.1'rınkl Program. ve Ka.. 
J; l<"ll ı6 y1 kaJar ~:::r.ı e · :eıc.k en \;ok .ı.~1'1._1Ul;J Jrot'l o!Jraı,;, ihale e<lilecek"ir. 1 ___ _:Pc.•_n_ış,;,,. ________ _ _ 
'l. · .ıış ve ;ı,•J.c :'.ınbne k"'1or bhiı=:clt Bekdiye blııa vergderlyle evk.a! ıcn. İstanbul Asliye Üçüıı.:ü Hukuk 
ı~J. bıss.rJarlura ve 20 t<'l"ellk t;,.,,.LZ. bed~a, del!fıl'.ye rllsumu, ihale pulu ,.e Hi.kim,liğiod?n: 

-t ıJYJ ha.i\;l~rı •• ~Lei·iyc alttır. Arttırmayc.ı IŞ:ır~k edecek .ii-irruıe:c!'in g<1yrl men,. Va-tide ta·raf.-ıdan Cihanglıde ııa-
Jun Joyrr.eti mı..:!l:nnmencc nn y\l?.de yedi buçuğu nls.beflnrle pey okçesin1 ve 

san Bey apı11rtırnanında. n1uJtim iken 
.1 l mj)J.i bir ban.kan.n bu nisbette teminat n•ektubunu ,·e:mclcri ~arttıır. ....6J't-

6/ l 1, 93S tar.ıtıln<ie kaybolmı.ş olon 
• · ta bE:delin:in kendi~in<!' ihale oli.Xl.<ı.11 tara1ınd"n ihale gününden ~i·baıreıo vc-

Hasan Ta:>tl o~lu alcyhırıe mahkeme .. 
r.ı.lecru-.- ınllh.leıt i.:Çin<le mahkl"1I.e kasaıına ödcn~ne~.l mecbw1clir. Ödemnediin tak- nİU\ 9•1/501 No. ıu do..ı;yJ~ı ile fk~mc 
dirde ihale !eahcdil•.':·e:c kcndisindm c-.. •vc! en yüksek tekLfteı buJtınan kim- olunan gaip:i:k ve veraset davasJnın 
~ anfl'tmiş olduğu bede] ile a.lnıa.gaı r~ olUıl'i:ia ona :1halt• edHecC"lt ve o dra. ra!'.l. ka'Yyuın huzuriyir- ıcr~ kılman tahki-
o)JJı.aı: V(')'3 bulunmnz::ı hemen yedı gün müddc-tıe arttırm:ıy;, çüarılaca.ktıT. katında mumaile-yh Hasan TafKl oglu-
y;,:ıp,bc..ılıt ildn al!ıka.darıar:ı tebl'J: t.-dilnıiyect•ktlı. Müzayede sonunda eıı çvk m.ın altı senetlanberi k:ı.ybolup haıy~t 
ar~th:'aı>.1 ihah" edilecek Vı,? her ıkl Mide b.::r!ıı,·i ihale edilen kimEe iltl iha;e ve ın<>n:atnd~n haber oJn~adıjı ve ve-
ara$JCdaki taJ'lk't& \'e z:tr"a.tdiln mes'tıl tıı.ıt .... lzc4lfk.tır. :İlıillle !a1•kı ,.e i:<'ÇCn gün.- ri:l;seti kcıTısı da·vacı Vah:de He kardeşı 
lr-rin yüzde bee faizi ayrrca hükıme hacet k.ı.lmak!ızın ta:r.sıl olu..:1.ıcekltr. İ_po.tdc Hüscyınin çocukları Ne\'İn ve Sevime 
~hiıbı al;ıcakl.ılerb dl.le!' a!ikadarla~111 ga..yri menkul üzerınde!i:l haklarmı hu- nıimhasJr olduğu şahıtl€rin ihbar vo 
susitle tar"' ve masrafa ve saireye dair ol~n icıcı!:tların-t evrakı rnüıibiteleriyle e:ehactcı.leriın:den müsteban o!duf.'Ullda.n 
i13n Wriıhinden iLi.baren on beş gfln jç1nde sa'J$ menıan.ı olan :\.Lıh~<Q!l·e Bıa(k!l- K. !\.Iedeııtnin 32 j~l rnoıddcsinc tev-
tıbine bfidl.mıolerl lhundl:". Aksi takdirde hakları t.apu siculeriy~e sabit oln'la.- fi.kan k..ıyıp hakkında ır.ulüma.tı olan 
y~1114r fi~tı.ş bedelirı;n prıylaşrr,as;.rıdan hcırl<' hırakıJeca~·la-r;hr. ~1'u:aıyedeye ~- kin~atlerln ilıı.t tarUıinden :it•baren bir 
tirak eaenlerin biitüo ~raıli kabul etnl.of ve evvcl<lon ÖjOrESJ.miş Ye biıl.erek ı;::aq- sene ı.:ı.rlında ınalıkemeye ıuüracaat 
rı n>eılCuıle t.aliıp biJhmmuı olduaclnn adcledilı:ı.reık sonr. dan itlrazl:,r.. rneeınu ve ihbarı keyfi.yet etn,eleri. lüZ.wnu 

oifl!ID)·a";ı.ğından satı.s günUnden evvel g~y naenkutü gezip ı;örme1orl ve 1aı- 1 _,;,ıe;..;b;..;l;,;lğ:...ol_un_ur_. ---------
la m~'ılmat :,;oıaıc ıs:>y"'11.,rin 941/38 Xo. 1.• Mahken:e llaşkci<;pliğlne ~ı.ü.r•-

DEVREDİLECEK İDTİllA B ERATI cant ctn·<"leyl il~ orunur 94 l/ZB 
-------------- t.Occıklar ve benzorlcı.nin iht~ak 

Devlet fienizyolları işletme U. Mü~ürlügü ilanları 

IZM IR P O STAS I 
İ.zın~ her hafta Paz ... T günleri yap1)..nJ.ıkıta oları ve muvakkaten lağvedilen 

tzmlr postası 8/2/942 tarı.hinden ltıbı:u·en her h&tta Pazar ;tlnleri mıınt.:ı~aman 
a:ra o'lu:ı:;.c:tktır. ~lez.kür tarihte Tarı vapuru saat 13.00 de Gal~t;ı rıhtımından 

ka-lat3<.'aktır. (2066) 

havdsın.ı mahısoo hııhr:ı c .ha.zı> hak
k"'n(l'itki ihtira lçı.n, iwı.~at Vekiı.IeU.n. 
den ıstJlsa! cdllnhş o!an 11 Eyi~' 939 
tarıh ı·e 2a62 No. lu thtb-a beratırıı.11 

lhtıv~ ettrgi hukuk bu kerr,.. başkas1-
4'la oevır veyilhut ica~ TW-Jdyedo 
rr.eV'kii ı;.ıe ~oyu1aıt ıçın saliıiılyet 

dah: vcri':ebil~ tek. ( edilmekte ol
duğırrı<i<ln bu hu!lu.sa tazı maıh1m.aıt e
din 1.L-'k k:t-Oreıtler:."1 G:ıl:ı1ada, Aslan 
Ha.n 5 inci kat 1 - 3 No. lar:ı m<i:ra
oaaıt eyic~leri ilan olwıW", 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
muntazaman dişlerinizi fır~al&yınız. 

i L A N 
Sümer Bank Umum 
Müdürlüğünden: 

Ncşredılm.:s olart4,00 ve K. 257 nwndralı kararo<ı ··-~·er •.· l.k1.ıEad 
\'ek:~leti taınln:i mU<.'iblnce bütün rı1en1~cket c.tahilindo mevcut yapağı.Lar 
jçı:ı 1 Ztra,ıt B:ı.nkası ıiuıbe ve aru1lar.111:. \."e bunlarııı hu.ıwıuıadıkıarı yer 
letdc kayn1a~amlık!ara vt"l'i:leı:Ck bcyannam.e1~rc.• d~hil yap:ı~ıl'Q.ırJn ~
kiı.Tada Yenişchk'dc İsrnetpa,ıa c:lddesır.do 15 nunıaralı Sü!ııer Bank Ip-

k vıc DokLun.ı. Fa .rtaıa:n I\1Üe$ ('ı'I~ 31;.pağı 1111.il>..ı.yaa ek:,Plerı taro
fal<i~n~ beyan:ıamç!t'r ın1nta1frı ltib:ı.riı..(, bir su:cya tabi tutul;..rak. S'U'a
ları geldZtçc, :.şağldil..ti Ticaret Vek.ô.lf~ ı at ve prti!aTill! s:ı.tuı alına
coğı ..ıAkadJrlc a 1'llddl1r• 

Yap:ğın;n cin,, l\laboh:o:ıd~ nı·ılıoya:ı Btına ve L<i:ınbulda 
kiıo fi&h k r~ u1übnyaa. kllo !i;._h ku.rt:§ 

l) Ki,rll Mennos l~O 170 
2) Kiri.ı yan!"l kan l!>O 150 
3) Mer.ônoo Y.uzu 130 130 
4) TrO.k,y..l mal! .... rı r,7 81 
5) Tip Trakya 71 75 
6) İzmir 69 73 
7) Aylınlı 67 73 
8) İMc Anodol.ı G7 72 
9) Kab:> Anacloı, 63/62 68 

10) İnce ıa"k n•»ı 67 13 
ll) l{abn şar!: ın .. ı fJ2 68 
12) :Eı:tw·urn k::.:ı.l ()7 75 
13) l>'nu.rum l>eya.ı; LS 73 
14) Van beyaz ~a 73 
15) Karnyaka ve koç 56 60 
16) Deri maUa:ı :ııt olduGu clnm )'ilz<le 5 ru>kso;nile tıhnD'. 
17) Besi maHarı ait o!dugu Cllltiln Jia!ile alınır. 
18) Nocmalden yüksek ra.ndunenlı Jöll)Ji;ı.l311'm beher ra.nduu-tıa a.:a

d::ıki 11atlaria alınır: 
a - Trakya malları 
b - Tip TrakYa 
c ·- iımkr 
d - Aydınlı 
e - Anadolu ınce ve kaba 
f - Şark ince ve kaba. 
g - EI'lurwn klzı.l 
h - l~nurwn ve Van bey.ı.& 
i - Kaıraköse ve koç 

l,47 
1,4t 
1,38 
l,33 
l,38 
J,38 
1,47 
l,43 
l,13 

19) Gön11ek ballndc o1mıyan oşağıdcıki ma..;arrn beh<:r ı:;;ı,nd.Joı.'41U .,.. 
ıaM;ıcıald: tiatlarla alınır: 

a - Kveabbaaı (ince) 1,20 
b - K"ı>bba~ı (kabı) 1,08 
c - Kuı.u ve gtiz yünü (İıııcc) l,30 
d - Kuzu ve gtı.L yl.inü (kaba) 1,20 

20) Ya.pağı!arda bvlu.nrıbilccek parçıı, deri.,·keçe, k.)Ç', pıtrak. ç-akıldak, 
rutubet ve gUvc gibi nıaddeledn t-Oleraooları ve bunlar ~In ya
pıl;:ıcak tenzilatlar a~a~ıda gôetl·r.iımS,,tir: 

_ :r.ı:r;a: yıi.tde 8 ni&bet.iı;e kadar e::·as re.;::•Ha b:t:rliık.te kabt.:l ol~ 
nıır Bu ·ılsbctten !az.;351 esas ma1 fiatınBl yüzde 25 noksan.ile 
alm.;.r. 

d _ De"'.i n1ah: Esas n1alla blTLkte ge}(fu deri rt lları bll mL !ic:ı.tı
ıı.m ylluie 5 noksa:l-:e aiınır 

c - Keçe: Esa' malla b.iırllkte yüzde 3 e kada:r ksbul edilir. Fazle.sı 
c a-s mat Ciatı:!ı an k.ii.od:;.n K kuruş tcnzJI!ıtla alınır. 

d - PJir;ık.lı: '.t .Jzdı.: 3 c kador ~ıvcma pıtrakh ınal 1tabul o1unut·, Bu 
nJsbe .. zen raı:ı sı.,·um:ı pıtrrıklı m~!;<.ır esas mal t:~ıtııı:ıdan kiloda 
10 kuru.s r.oksanhle alınır 

e - Koç: Esas ınalla b likt.c yi.\zcit> :> e kada'l' kabul edilir. Fıı:zla~a 
yukartki 15 ~nci maddede yaz:lı fi:ı..,;a alınır, 

f - Güvcl.i. ınal alınmaz. 
g - Çakıbdak: E-ın:s ıu:ılla b°lrllıb.'ic ylızdc 3 e kadar kab~l olur.ur ve 

bu n ·betten lıı.zlası· darad::ın t<"r.?Jı. edillt. 
h - D111:or y::ıban(.:" ınaddeler: Azami ylt.rle 1 e kada.ı kabul ediılir 

Fazlası üar.ıdan tenzil olunu!". 
.ı - Rutubet: No"rmal cıla<"aktır. 
J - Çuval: C~va!Tı mübayaalaıı-da ı:m·al ciarası yüı..dc 2,3 n.fabet:irı.1 

aş.a.<01az. B·.ı nt betten fMi~cıı clarJ.dan -renzi.l olurıur. 

BRONŞİTLER E Kl THA ~ HA KKI EKREM 
Sahip ye 

----- ·- - -- ---------
Başnıtdıaniri Eteın İzz et BENİCE - N~riyat Direktörü 

0..-Vdet KA &ABİLGİN 

SON TELGRAF, MATBAASI 

Tarihi Tefrika: 16 

Ehlisalibe Karşı Kıl~ç Arslan 
Yazan: M. Sami Karayel 

Sünbül ayağa ka.ikmış gidiyor du. 
Artık sabaha bir şey kalmamıştı! •• 
- Tanırım üı:cr~ne ık~em c

der'..m. 
- Öy'le JSl', ben g:ıd İİ) haC)o'va,ı:

la ra yom J;.~,;;eyim, tımar edip ha• 
zırlıyayım. Sonra da yol aııtğın1 

yapa!Yım. 

- Zahrn<"t olu.r iııe ... 
- Ifıt;h:ır dwyarmı am1~nım. 

- Tcşeıld"ür ederim Süribül.. 
Sünhüll, ar;aga kaikırmı, g;<l.

yordu. Artı&< s~baha biı• ş<N. k~'!.. 
maımıştı. A1'<1anın 1-ıaıtleşi Toka~ 
!horul horul uyıı.eyıoı:,, ;günlere<' 
mücadclerll"n son.ra l<u . .f:üyii ya.. 
tağaı gönıu1mtt~ lupııda•nl\l·orda 
bile ... 

A'rslam, aı;acm ~ır.l:laı, aıyın 
kay!bol<mağw başlııyan son ışılda
rını seyro:leıiken ,bu yurdun kı.
lzrnın haylaiıı.i gl:izlerinin önünde 
ıcalanıdırıyor ve bu kıza lka.rşı .• 
çiıııcle gi'lli ve manaısı ·be".Ju olmı
ıyan bır hey~an duyıııyordu. Bir 
'Yandan da ıı<·vgili kansını ve ço
cıı:ğıunu diit;Jıı üyordu. Di~Lrirul 
bi'royerak !u.n:r.c Valiı'i Ebül!kla!.. 
lSl!Ildan nasıl iııtika.m clocağını 
ihB'tırına geti.ı'di. A>1l:ıhından İıı:
'Tllke kadar kenıd~in; sem<-tie 
gijtünr.csi h;i11 nieya0< ~diıyordu. 
Bir kere MaliJıtyaya gir~ ol
:sayrl.ı, artlk öfei .kolaydı. AnJ.aıı 
o !Jtooar u'mm bi.r miihi!ha<ıızya 
dalmıı>!ı ki lıüi!in bir gec~nin ıı~·
!rusuz gı?Çrn V" ovv~1'ıyatı ynr
.gun1wdarla dolu giiııllerini bile 
unut.ır.u.ı;tu. Bn cl1'rin dü~nccler 
içinde iok.e-ı, l:arşısmda cArsla. 
ınıım 1 )' di:)x• seslenen Slünlbi.itü 
.gördü. 

Sümbül hcr~eyi ıh .. 11rlamış ve 
hazırlanmış. Arslana buyur etli. 
yordu. Şunları da siizlerine ilave 
ed•Nek kmk bir sesle töyliyebildi: 

- Arslan, hen 11ıh3yct bir köy
lüyüm. Bilmem s<n brni hatırlar 
mısın? 

1 

ruidu ve kalkara<, SUınbülle k;.r. 
<ılaştı. Kızın ~llerini cllcı+n.ı1 ı~l,. 
n~ a!a.rak yeminini t =kra · etti. 

1 

Her ıki genç bir an, günün ı.jım•. 
ya başlıyan gölgeli ziyası ıçind(\, 

kayna§mı~, l:ir heykel gilüi li.ıl· 

[ mışlu;·dı. Sümbj,l, s;.çlan dağıl. 
mış, yüzü o'IJlmu.-ı bır halde i-çiı1" 
den ve gönliindrn g<len biı' hı~. 
kırti<la agJıyo0rdL •. 

Arslan, bL; uıııııılm;;d:ık doğ~ıı 

Tanrı a~kına lxı! bağlamış.tı. Kı ... 
zın scnelerdtnborı bakir nuhuııda 
taşıdığı bu ıışk, büyük bir tes::-: 
dtif es(n olar:.k txelli Etmişti. 

Arslan, Sümbi11~n suçlarını O"-· 
şıya-rak ve elüc gözya~Iarını sı/1.. .. 
rek onu tcs~ine çal1~t1. 

Sümbül Arslan:a ~öyle diyordu: 

- Arslanım, her~ye €mrinrto 
hazır... Haydi ev~ g.delin'. Bir 
parça kahvaltı <>t •• Atlar da <>ğcr
U ... 

Arslan teşekkür «tfıkttn sonı·a 
kalkmıştı .. ·eve geldik.! ri zamJn, 
ocağı yanmış, ibrikkrdo suları 
ısınmış, Tok~yı kalkrrış, kızın b;ı.. 

bas;nı ve küçük kız kardeşini da 
misafirlerinın <mrine haz11· bu!
~lardı. 

Ars!an, b•· binbır e<.a ve •ztırap / 
d~lıı sözlerin altında ezil•l"' k dooğ. 

Kahvaltı dt.•kten ve 'l:ıil' pa.ı;aı 
şundan bundan kcnırştuktan -son. 
ra ~rtık yola ç>kmak z~manı ge!• 
m • ti. Swnbul, dul'glln v~ dil'!iın. 
<.:1.:li .idi. •• Arslöndnn nyrıln1r~ una 
güç g-"liyordu. Gözy& Jarını et.f'w. 
fından saklcıınıya ~aı,~ıyor, ku:ı.. 

dini bir erk"k gibi zapıctmiy<' sa • 
va.şıyordu. Sümbül malıremane 
olarak herşeyi ba,basına si)yle:nı 1 
olduğundan zavallı ihtiyar hem 
korkuyor, h~m de seviniyorrlu. 
Ufak şey dcğll<l". Arslan yar4'1 

memleketine htı;.;im bir İmparator 
olacak ... Bu st· .. ,ple kend1'i v~ 
ailesı kımbiJ, nuleı· olaca,ctı. . 

(Dt:vaonı VJr) 

r ev Jet c ! m İl JB lla rı ve l i maniiıı 1 ı letme u. İdaıesi lliııları 1 
Erzuıuında ynphrüacak mağaz~.ı ve 6 !vjınan b1na:-ı inş,ı:ttı k'r"püh zart l· h""· 

J:.yle ve vah.idi fiyat U:.crln1eın eks.i.ltnıeyc korıı.ı.u..ctur Il..ı lw.'aaıta döşe t() ,·J 

len1olar için mu..1\.1'>-zi demi.rler idarece verilecektir. 
l - Bu 1$İn muhamm<'ll be<lell 165,000 11ca<ltr 
!? - İ~1ok.1.iler b•J ~e ait şartn3ıne \'e ı~ı!.ı.- evrakı D. D. )"oll;:ı.rr Ankan.ı \'e'J.• 

ı nesin<itıı ve Sil'k.ecidc 9. İşlctıme. Eı·ı.urumda ıo. :!ş!<"trr:e \·e..:.neJıerınden 8:?5 k~4 
raş mukabilindof'.' :ı.labıli.rll'r. 

3 - Ek:dltme 16.2.94-2 tarihi~ P::ı:t.a.rlt~ gun~ sol.at 16 da Ankar.l<lJ. O. 
D. Yol!o:rı yol darr.eslnde tl')planaoak nrt'ırkcı:~ bi:rhı<'i k.l)ıtn.isyonunc:ı yapıl<M:ak1ıır. 

4 -· Eksiltmeye gireb11mek ;çın ısleklilcrln toi<lif moktuplan ile birtiıdıe 
;,şağıdB. yazılı teınin<ıt \'C vesatl:i a)'lıl tün !<3i.t 15 c kadJr komL<:.yon re:sl)ç!).. 
r..e verrrJelcri Hlzıınd.!.r. 

A - 9500 :liralı'k muvnkkai terni.nat, 
B - 2490 stıyılı kanunun tayin etUSl ve~ik-.ı!a.l" i.11! bu iş~ ın~hsus olrl" .... :< 

tizcı:c ıtlifıak~Iat \'ekaletinden aJırunlfJ tiı:iypt vesikası, eh~yet v0::>1ka~ı çırt 
ihale t;rlhintlen en a:ı ı:ekiz gLm evvel b!c isk<ta ile "-IıııHJ ı:a.f,t V~k.:.ı 1 C:t re 
ruur:tcatıt oluuınarı. •601 - 774> 

+ 
l\J/:J/1942 taırihı.nden itibaTen ba2• İl:>ş.;.~.t n1L.ı.İıit.•1er ne eti~ olan 00./22fj 1· 

ma.ırah tarifenin ıkanş11ı;. olara-k h~.ngi maddf':<'rdc·n bir va on yi:ku tcşkiJ c•.li
:ı.ccr-ğine dair olVAl. tatbik ~a.rtı He üteş taprıı..ğı ve ateş tu~l:tsPw. tatıbik edile
cek: kıs!-ıll değirştiorHmiştir Fazla tatsilf&.t için ilıct<.~j·onlara rr,ar.ı(".1at e-Jiln1 lbclir. 

•2043> •8tJ5 J 

+ ... 
~Iuhanunen bedeli ~4300) lira olan 2000 D<:ıf't Yüz Jla\.' 1 ıı~u l2.:t.2.1942) s.:., ... 

lı günü ı;aat (14) on dc.Jrttc Hayd-üıpaiuda GDır bınası Ua•hilindeki kon1isyon t;..r:'I .. 
tuııdan açJk. fksi.lt ı"Oc UıStıHi ~]e satıı.n alınataktır. 

Bu i$C ghm.ek ı.&tiyenleriın (322) lira. (50) h.ul"U$1lJk ;nuvc...~at teminat \ e
k:ıntmLıll tayin etıtiği ve.s~ıkle birliıkte tkoSiltme günü ıı::ıti.rıe kadar ıkom!~'lt\aı 
müracr..:ıUaTı lhımdır. 

Bu ı.şe ait ~rtrıa.melör komı'9.}'on<lun parasız olaırak ua~ı.t.ılmi.iktadır. (2004) 
+ + 

Vaktinde tahmil veyı1 tahi.iıye e(lıhniyen v:-Konl;ıırın t~ıtır C'dE::vat ü.crc~ll\li. 
ha.kkuıdakl D. D./506 .·o. lu tarilcd<Sı:, ooretler, 10/3/l94Z laorihıı,,Jen it!blte 

72 den fazla ?hln saatler için bir misli fa1ll::t~~nylc. tatıbitk. edilecoktir. Fa.zl:ı. t~t-
sn5.t tc;'ın iıst.'l..oyonıara nıUracaat edilrrıclidir. •887> .,2044• 

"ELEKTRON., 
Türk Anonim Şir~ 

k etinden: 
19 ıı s<."ne.ii Şuıbnt aytnın :!7 inci Cu

ma ~ünü saat 16 d:ı. ş::·kı-t. ?\Teıitezb 

Galat<~. \.-oyvoda radd.?Sı, 58/62 nn

maıraCa. aıdi surotte toplaırıaoe::k olan 

heye+:; u:mlWn)ye !çiimaın3 ı:iitkc<tin his

ı;:edarları dnvot olunurhh·. İşb'.ı b::ti ... 
maa ~tıraık etmek için ,;c:ı·dc a6a1etcn 

ve geze]~ vc.k:ılctoo şi~kt,;tb en arı on 

hissefine seıhtp h~edarl;.ırın mezkUr 
sena<kıtı \:cya bunu rr .. üsbit '\'C'Sal!i 

yevn1l i<,.-iirnn l:ı bir hafta evvr-1 şi:r

ket rr.c:itezine te'\""di ile ml.ikııbil:ndc 

duhuı.I:;yc varıı~asl a~nı~!o.rı rica olw

nuı-. 

R UZNA..,IEI MÜZAKERAT: 

ı -- 11141 iş yı.J.ı mu:;;r.;,eiAt ve he

sabn.t::nn. ait tdarc Jn("C!}.:-;1 ve 1nüırakıp 

ri:lpu. l3l'l!1tn okunnh.i · I \ c tnsvlbi, 

2 - l!J.41 lş yılı bil~ı>~o. l<ô< ve ':

.-ar he~:ıpl~~.:..n.m okı.UlnHi.31, kab\l:l. Ye 

~i;k~c.:J.1'.e ıdnre ~i fıw.,;ı.laoı:ıın 

•TAKVİM e 
Rumi 1357 ,\aeım I!i :-i I9ö1 

h-fuh .. ı""'f "'i 

21 
lT. KANl'N 

2) 
Yıl 942 ı\Y <> 

SUBAT 
7 

Cumartesi 

92 
T~··asati 
S D Vakit 
------

7 C6 G!me 

Öğ'e 

::Zaı .ı 

S D 

1 34 
6 56 12 28 

15 14 
;7 32 
19 04 
5 25 

ikindi fJ 42 
AkW"l 12 00 
Ya~ı 

imsak 
1 33 

ı 1 53 

ve .,,ü .. -.kibın .. ..,.ra~., tı-n1ettürı't lı<lk 

kırıtla karar itti.tıdı.1, 
8 - 1942 yılı ıçin mürakip (nt h>t 

ve tuylı:.I. İdare .1\1L-clı~ı fıza.laruı._ı~\ 

kur~ ı]c çJkac~ L.,1tm y.crine 1942 :» 
lı ..çın aza ın~lh3p ı.:e ~)·Uıı. 1942 rı 

idare .1nll(:Jl ... ) ...za •. r~n:ıı hak.kı hu~ 

lariylc n~Uraic: . .; !ahsi ;,.tının by ni. 

.ı - İdo.re :\tc..: l ,iza:arwnın ':. zı 
\'E-ya bdvoısrta .-L:·.<tt!nıi1.le her n<'\ 

n1uarr.elei ticaTiye y.o:prna'a:·ına, ay. 

ne\'i ıı.ı.:aıııclfı!ı ik:.a.r:yc .. :e ıne~'!"...ıl d 

k::t!~· b~~ -si.nl oe4ıı'!o <ıh.'><>n mes'ul a...:n 
flıt'Je dobll oin:J·o.·ın1 lzın verll:nes 


