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Dünyanın eşi
d in i görmige ... 
ceği H arbe 
yaklaşırken .• 

•' • - . • ·.-. -::~ •J ~ '··':. . 

A merikada·n 
4,5 milyon 
liralık ziraat 

makinesi geldi 

1 r HAYVAN KESMIYEN CELEPLER 

r Ni HA Y E T Y O LA GELDiLER ! 

·j Bu sabah mezbaha 
' da k oyun alım satımı 

tekrar başladı/ 
.. "' 

Her şey ilkbahardan 
itibaren be§lıyacak Al· 
man • Rus harbinin şim
diye kadar eşidini dün
yanm görmediği ve gör
miyeceği ölçü içinde bir 
mücadele olacağını gös
teriyor. Geçen defaki 
Rus - Alman boğuşması 
dalıi bu defaki mücade· 
le yanında herhalde yarı 
ehemmiyette kalacaktır. 

Ankaradau biWirildıgiııe göre, 
1941 Nisanında Amcrikaya sipariş 
edilmiş olaıı be~ milyon liralık zi. 
raat makinelerinden v~ yedek ak- 1 
sanundan dört buçuk milyon lira. 
lığı diin gelmiştir. İlklıal>ar ziraat 
scfrlıel'liğiııde bu malJıU!for de 
faaliyete geçeceklerdir. 

BAŞVEKİLİMİZİN AL.ı\KAsl 

i\lalezya'da tel örgüler ara smda ilerliyeu Jaı><>n askerleri, şark e<>phesindc Sovyet ~sitleri 
bir kampa sevkohmuyor 

Oğleye doğru 1500 hayvan 1 

kesildi bunlar sür'atle lı 

Yaıı:an: ETEM iZZET BENiCE 

En ta,c hah..rlerle Jo,p())ıfarın 
Singapur'ım batı sahillerine ibra~ 
Yapım~·a muvaffak ohlukları ha· 
brr veri!irk•n bir yandan da Al. 
nınnya ve Rusya, lıu iki tııraf da 
~ı~ gcııi5 ölçiide yeni mücadele 
ıçııı hazU'lanıyorlar. Bu defaki 
hazırlık, son kozların oynaoaca· 
iiını açıkça gliziinünc ~ıkaran hir 
duruu1un claıngasını fa~ıdığl için, 
çı.•k hal·ati ölçüdedir. 

AlınaııJarııı fahrib•lardaki işçi. 
l<re kadar bütün di >ilah tutan· 
ları orıhmnn saflarma kattıkları 
hildiriliyor. Hatta, Pnrise v'aruı. 
•ıra kadar italyada. Cekynda, Po· 
lonyada, Holanuad~ Alm:ınlar 
kendi san.nyi ınüesscsclcrine, fab. 
rika "e ıµadenl•rine işçi arıyor· 
lar. Böyle olduğu kadar !)ütün 
nıiittefikJerini de Ru~ C"IJ11esindc 
hflrek~te \'~ birlikte döviişıniye 
çağırıyorlar. Çekya, Slovak~ a, 
lfoınımya, İtalp, Bulgaristan ve 
MaçarL~taııdaıı geni~ ülçiide yar. 
dıın istcndi~i gi.bi ~~orveç'ir.. bir 
avuç İn$aru ahi Son·,~tleır kar. ı .. 
sında scfı>r})er e.diln1ek i~teniyo;. 

. 19.\l Alman taarnızıuıda 2400 
kıloıııetrelik ccı11u> Uzerinde 220 

ı kn,!ar tüuı.,nle hal'ekete «eçen 
Mihvn orduları muhakkak ki lıu 
88Yıııın kifa•etsizli~rini takdir et. • , o 

Diğer taraftan zirai htihsali 
acttıl'llıak için sarfedileıı gayret. 
ler azami hadde ç.ıkarılmak üze. 
redir. Başvclciliıuiz bu işle bizzat 
ve adeta Jıorgiiu U,\;'laşmaktadı.r. 

• 
lr an Şahının 
beyanatı 

Londra 9 (A.A.)- B.B.C. İran 
şahı riün m<ıtbuat lt'C>ıı.feransl'l'lda 

İgiLtue> ve Sovyet Ru,sya ile son 
~ıla'>ffiadan çok mem'1tı<n kaldı
ğını, bwıun İran • Aırneı•ika rnıü .. 
nasebe\ioedni de takv:iye cdecL'i,~

.ıri söyloemilstir. Şah, Sartabad pak. 
tıma meıısuıp devl""1!.erlc İran ara. 
sıına'dki d'ostlwğun kuıvvctlcnree. 

ğirıi iiımit ett1iğini ebe ilUve (;tn1i~

tir. 

• 
Iranda tutulan 
Alman ajanları 

1 Bunlardan biri' mü~ 
dafaa esnasında 

öldürüldü 
Tahran 19 (A.A.)- Müttefik 

ordıtların İraııa girdikleri sırada 

firara muıvaifak oktın iki Almanı 
ajanı takip edilerek yakalarunı~
tı.r. B uınlaı· kıüçü'k: oi'<'.X.'rnttık ·tü. 
fekleı"lo müıdaia·ada lıulltın~nu)_;\· 

lar, biri aldığı yaraların :esirii12 

ölmü-Ş\Ür. 

SINOAPUR'DA 

Japonlar batı 
k ı yılar ında 
birçok yerlere 
asker çıkardı! 

---·---
1 Vişi, ihraç hareketinin 
b üyük mikyasta de
vam ettiğini bildiriyor 

Dün ve geceSinga
pura en şiddetli 

hav a akını yaplldı 
Smgapur 9 (A.A.)- Oii: Ja. 

P'm kıt'alnrmın bu, gece Sinıga. 

pur :u<l.asınm batı sahiliıııde bir 
çol. nu~alaıxıa karaya çıkitııklan 

• CDcvamı 3 üncG Sabi!edeı 1 

SINGAPURA 
1 kilometre me
safede bir ada 
da işgal edildi ! 

Singapur, 9 (A.A.) - Jupoııla. 

un, Jfilıor boi;az.ının ~arkında bu· 
1 uııan Pulı111bin'" asker çıkardık.. 

ları teyid ediliyor. Bu ada, Singa. 
pur'a en yalun olan adadır, Ara· 

(Devvnu 3 üncü ~ede) 

ALMANYA 
geni bir yıldı· 
rım harbi 
hazırlıyor ! 

• 
İngiltere n in eski 
Moskova Elçisinin 

mühim beyanatı 

Almanlar bü tün 
kuvvetler i ni 
Rusyada teksif 

edecekler ! 

İngilterenio eski :Moskova 
F.Jçisi Sir Krips 

Lonma, 9 (A.A.) - Sir Slaf· 
ford Oripps, düşooın büıtün kuv
vetlerini, RuqJ:1r tarafında tek.sif 
etmesi kuvvetle muhtemel builun-
d.uğu111u söylenilii ve demiştir ki: 

c:Dü.şman.1 y'?.Di y2ld1rli.J11 harbi
ni ~\lınıan ruhuna h;is inceden in-

1 

Şark cephesinde 

] Ruslar Siberya 
ı ve Urallardan 
yenikevvetler 

getiriyorlar 
---•ı---

General Cusievski 
k ı t ' a l arı A l m a n 
h a t larını y a rdı 

Almanlar Rejev ve 
Lening rad da da 

zayiat veriyorlar 
Moskova 9 (A.A.)- Sil:ı<'rya ve 

Uraldan yeni takviye b·vvet" ıı 
getil'ilmiştlr. Bu, kuvvctl-ede ta.. ı 

viyc olunan Gcn-eral G ,,,iC\'sk 
k11t'a1arı 1 Le11;11grad c!.ca:fındaki 

Alman hatlarmı ynrmı.;1ar '"" 
(Devauıı 3 Uncil Sahi ede) 

Pefenin İspan
ya seyahati ! 

tek zip ediliyor: 
Vişiye gö r e yalnız 
Mar eş a lin zevcesi 

gidecek! 
LoncZra 9 (A.A.)- Vi~ı. ;\foı1C

şa'l Pdcnin, General Franıko i•C 
görüşeceğim tekzip ctımc,ktedir. 

Maresalı.n. zevces:, İs-p;,ınıyaya h"l.Loo 
smı b'r ziyarc<~t,, Ltıltmıaoaktır. 

İrl a nd a;nın 1 

k~saplara tevzi ediliyor lı 
~==========================J 
Flat Mlrak abe Komisyonu saat 15 de 

toplanarak son wazlyetl tetkik edecek 
Bitlrnçgii'Thdenlxı'i c'. ııaı:ıhmın 

art.tırınması içi.u te:,ebbüsleııde 

bulunun ve haıyvan kesımiyen re. 
lepler Viliiıyetıi!n kafi ihtarı kar. 
şı.smda n:ihayet yola gelmşilerdir. 

RUMEN 
ELÇİLİGİNDE 

• 
Dün akşam bir resmi 

kabul tertip edildi 
Diin, Kumanya Sefüı Ekselans 

Tcknrnquc tarafından Taksim· 
deki Scforr,t salonbrmda bir ka. 
bul resmi ,-erilmiş. Jııı toplantıda 
şehrin1izin taııınnu~ ~ahsiyetleri ... 
le kon..,oloslar, ata~tıııiliterkr, ve 
matbuat erkanı refik:ılarile ha:ur 
bulunmuştur. 

<Devaıru 3 üncJ. Sabi!ede) 

VilfııyeUn, hayvan kesm(lı{tlfilt-. 

ri takdlrd<e bunlarm hayvan'ar.. 
na yem verfüniycceği ve ha,·\'al". 

!arına el komılaca·ğı tebliği bLw. 
(Devanıı. 3 üncU Sahifede) 

BARBAROS 
~ . . 
ABiDESi 

• 
Cumhuriyet B ay r a
mında açılacak 

San~ı Tü.ı-!~ denlz:c;si lıarbwre>s !i .. ~
rettinin ma.kbe-resi linliı~c d:kilece-;,_ o- 4 

lan Baı1baToS tbbide::;,. .klyıT·~tli he)ke -
tıra.şln:-~111.:zdan HarU Poı ve z: . t.; 
Mürlto~,luna ihale erli rr: ~t...r. Bd au
atıkiı.Th nn haız~laır.iıŞ o!di.l.'rl:ırı maJ\. 
Güze .. S::ın·at.!€:1' Ak d.e nisi jliıri he.~\• 

ta:-afiıJda.n tctiük c:di' 11. \·e kalı ~ 

l'Wln·wtıı:-. • .ı\.1·1kPLlar)ard· '1 ald 

(Devönu ı nc:l Sahif e) ___ _____.. -

u TABI,, Vapura Baradenizden 

ISTANBULA OEl·IRKEN ••• 

Bir gecede üç çocuk 
doğdu. 1 yolcu da a!lp 

sektesinden öl ü ! 
rv s·· · · B apur uvansı . 

üçüne de "TARI 11 

Sefik çocuklannl 
ismini koyau! J 

----.J 

nıış olarak bu defa en az 320 • 350 
tiiıııenle taar•nza baslanıaık ıuec. 
bııriyeli ile karşı kar~ıyadır. Sov. 
Yet • Alman miicaddesiniu tek.. 
rar başlaması ile bera!\<r şimal 
kıyılarından ta Yunanistan kıyı. 
larına katlar biitiin Avrupanm ve 
Alıııaııyanıu gerisinın mulıafaza. 
~· için de herhalde e•ldd•n oldu
gttııdan daha fazla kııvvete ibti. 
Yaç <1ldnğu hilha""'.ı bir İngiliz.. 
Aınerikon cıka•masmm bahis 
llle-vzuıı oıma:.,ı müna~ehctile asi
kardır. Bütün bu vaziyetler içi;,_ 
de görülüy&r ki Almanya ve müt. 
t•fikleri hn ilkbahar iciııd., bütiin 
lakatıe.ri ııi ve insan kaynaklarım 
a:vaklaaıdırmı~ olacaklar ve ne ya· 
Pabilirlerse ancak bu kuvvetlen 
ilo Yapacaklar; geridu biı"1ı:a hicbir 

Doğu cephesi bu h arbin 
mukadderatında 

en önemli rol oynamaktadır 

ceye itina ile haztrüyacaktır. He- t t 
\ (Devaı111 3 üncü Sahiiede) _) p r 0 e S 0 S U 

Tancada Örfi İdare [ A merika H. mü s

Tarı \1apurunun Karadenizden 
İstaııbula lın •cferki gelişinde bü. 
tün yolcuları ıueaınnn "t'den bir 
lıliı!ise olmuştur: lstanbula gel· 
mek ii~•~e muhtelit iskelelerd•n 

vapura binen iiç hiındle l<.aclııun 

hepsi \·apurda ayni g cc.Jc hire·r 
erkc;k evlat dünyaya ~.etiı·mi,ıu-. 
dir. \Taılurun layınefU sUvari.:;i 

(DC\':J.ııı 

§ey kalnuyacaktll'. , , 
(Yazan: EMEKLi KUilM&.Y SUBAY) ilin edildi 

Madrid 9 (A.A.)- Tancada. Öl'. 

fi idare i11l.n olur.ımruştur. Sükii. 
net devam tBnııektedir. 

teşarı teminat verd" -:=:=:=::==:=:::::=:=:==:=::=~E-.:E~=::·:E=~·,r;,.::-"'E--5 
Vaşington, 9 (A.A.)- Çok iııan. 1

1 
~ 

A.lnıanyaıuıı bu hazırlanışına 
kar~ılrk Sovy<'t Rusvnnın da elin. 
den gelebilen bütiin imkanları 
b=<rekete getirmiş olarak hazırlan. 
dığı görüliiyor. Mareşal Budiyeni 
\>e Voroşilof',ıın Urallar gerisinde, 
Orta Asyada, Başkırdistnu'ıla ye-

(Devanu 3 üncü Salili:ede) 

Yeni Tefrikamız: 

Dünya cephelıerind<n en mü
hiııımini toşkil eden doğu cephe.. 
sinde yine dünyanın en kuv\ectli 
ve büyük iki C>rdusu çarpışmak.. , 
tadır. Alman taarrazu başlarken, 
bütün dünynnın en tanınmış as
keri mütefekkirleri \X muharrir. 
!eri Rus ordusunun sür'atle imha 

KOVUK PALASIN 
'™""*' • ESRARI 

Yazan : OSMA N CEMAL KAYGILI 
Kale kovuğunda yaşı:yan esrarengiz bir adan1 .. Bu adamın yamında 

IP.ıe-trcsi gibi bultman orta yaşlı ve gayet güz-el bir kadın .. Kale kovu
&~1dn çok neş'eli ve gülünç geçen,. biır gece .. Eşi g:örti.1memis korkuınç 
bıt kış gocesl fırtı-rı.al::ır, knrla!l", tipiler arasında bayılan otomobilli ka
dın .. Admrn Kovuk Palas d<>ni.len bu kale kovuğu gerçekten bi:r kavuk 

!"rıtı-d~·. yolc;a Beyoğlunun en nlaruf ba·rlarıo:lan b'ri midir?. 
I\'kili ve çaılgıh bir lokanıtada. patleyan silfı.hlaı"<ia.n sorıra, dünşanm 

en bü,y.ilk !ilosotıarınJn toplandığı. bi.ı- salati,,, me:ı-hanedt>k<I bl1yiik fel
ı-ı.eı~ ve edebiyat. tMradcm.isi .. 

1 
Btiıtün bunlar Kovuk Palas romanınJn biırincl kısmına aôt parça-

1 ardır, Bu yepyeni tip romanın asıl nıevzuu, romanın en belli bi\şlı 
,.~ hram~nı ola:n ılşık Diyoj-en, naınıdiğerle Aksaraylı Derv.ış Hacı Bal.l:a

d ban~ pek merakh olan ve ronısrm ikinci kL"9tnını teşkil eden tı.atura 
ertcırıcrı.dQn .uılaşılacaktır. Osman Cemal'i1ı. gazetemiz için hazwladı.·ğı 
Uu Yeıtıi tlıp romanın jJônci k:ıenuna dalı: tafsilatı da ayrıca bildiı·ecek, 
~n<iun ı:;onra da esere ba"Slıyaeağ?Z. 

PEK YAKINDA 

edileceği fikrinde adeta ittifak et. 
mişlcrdi. Rus urdusu pek çok ha

ııııya dcğeı· bir kaynaktan Jıaber C E R Ç E V E : ıııüsnvi bir kar§ı !tsir \'a•ılır) 

lı d 
kanıuLu111ı, te.·k z.Hn.an ve n1c. 

a n ığına göre, Va~ngtoıldaki 

talı sevk ve idaı'<fsine ı:.e bunun ı;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;:;:;:;;;;;,;;;;;;:;;;;;;~;:;;1 
neticesi olarak verdiği külliyetli ı; 
zayiata rağmc·n, ffi(;\ cudyıc;tiui 

mahafaza etmi~ ve harbi 1942 se.. 
nesine intikal ettirmiyc ve \<eşeb. 
büsü eline almıya muvaffak ol
mu•tur. Bu ''ne kL~m erken ve 
çok şiddetli bastırması, Ruslara 
lıare:<at imkanını verın4 ve kışlık 

Eir Elçisi i'\<I. Br•l>11an İrlanda T } ı 1 koıııl:ı isbafa memur, iki u~·hı 
şinıaliııc İngiliz kıt'nlan ihracım 1 Sim l yo sihirbaz değneği • Çıkar çıJ,. 

nıa-r l1en1e:ı incıı. in ı· innu.'l 

(Deva1nı 3 üncü Sahif~·d:e) 

•• 

İGÜNÜN 

iÇİN DEN 

ÜÇ ESAS ... 
Nizamettin Nazif 

Uvey kızının! 
bacakl a r ını 
kızgın maşa ile 
dağlıyan ana ! 

~'1uharip devletlerjn düşüncele
rini şu üç esas etrafında toplııyabf

liriz: 
ı - İlkin iilfuu yeııey;ın, ı;onıra 

talanla karşılaşırız. 

Bu vicdansız ka
dın Mahkemede 

hesap veriyor r 
Fatihte Atik Alipaışada oturan Şe

rl:fe isıl:ı.inde bir v.icd:ınsız Kadının se
kiz ya.şm:daıki üvey krz1 Zrırifeye Jtı.... 

zarak ·bacaldat·ıını ve ensesini kl2Jgın 
n·lıaşa il~ dağladığını ve k;.zcağı:z.ırı has
tahaneye kaıitll!l'itaJ.'ak bu kalhsi.Z ana
run Oa. Adliyeye: ver!!rl.Jğin:. yazmı~

tık. 

2 - Hayn-! ilk tepelenecek olan 
fa•landır, filfının sırası soru.·a gelc
CQ}:::. 

~ - Uzaktaki ınü.ttefikLnı düş
manları .iyice yol'SLın da, ben sOJ.1-
ra harekete ge-çcdıın. 

B<; üç -esas !\.1ilıverc göre ~öyle 

aydtnlatılabilir: 
1 ....... İlkin RU3Ya yel'e ser.iıkfo:ı 

sonra inglltere ile kO'~u.muzn pay
laş1,rız. 

~ -· Haıyırt i~c tepelenecek olan 
. İngiliz denlzciligidir. Rl).~yanın sı

rc.51 sonra gelecek. 
3 - Hele japo.nya Uzak Şaırkı 

iafiliyc etsin. An1erika ile İngilte
tenin Avrupada kunrca.kları ikinci 
cnphe bize vız gelir, 

4 

(Devann 3 üncü Sahifl:dE:) 

- ' ' 

prQtesto eden M. De Vulera'nın NECİP FAZIL KISAKÜREK 
nutknııuıı bir suretir.i tevdi et- hcnıcn ~·ıkau tahl,:ta\.alli s~h-
ınck iizcrc Hariciye nıiistc,~arı M. Bardiya, Tohruk, Derne ve pa'iı ... 
Wefüs'i ziyaret ettiği sırada, Bir. Biııgaziden geçip Garbi Libya İki yii1.lü bir ( Uerne)liııiıı. 
le,ik Anı-··ikanın ı· rlandanın bı'. "l" d l B hi.- viizü !':.iman. iıhür "ii?.ii İn. :.- ~ - ço un:.:. aynnan ycı ... ıı ne a- J 

1arafiı~ına nıüdalıale niyetinde caip, ~ihirli, tılsınılı :yoldur! giliz alanıetleı·ini ıaş?yi!n biı· 
oln1ndığına dtıir. {tın.İnat ahnı~tır. Öyle ki, bu yolun bir ucun- ·bayrak yaptu·ıp ~v!ııi.ıt tepe:-İnı 

I ----o--- dan öhiir ucuna kadar kiiltl'eye ıısıııaktan başka ÇJrC>i kalıııı-

1 B b h 
yoı·. u s a kükreye saldıran urslan, belli. İngilizler bn ~ "iu bi" kere 

f başlı bir ııoktay~ 'arır var. aştı, peşinden geıi~'e döıırlii; 
~u 1 una n maz, sanki bİı' tıl~•JU zorifo bir kere daha a~ıı. yiıı. g<riye 
g birdenbire tutuluyor vo yiizge· döııdii, 

S k 
ri kaı:mıy:ı başlıyor. Bıt tutuk ~n kadar ki, ikinci yoh ı•ıl< '· a 1 a n - ,, arsl.mı kovalıyan kaplan da, şmda, bir daha geriye döıııne. 
yine bellibaşlı bir noktada, yine m ek içiıı açık~a lıer tedbiri al-

m 1 
c. m a 11 a r 

1 

bir tılsım ZOriJe gevŞ'yİverİ. nllŞ göründü, 
V yor v.e tılsımın çözüldiiğü her Fakat? .. 

n<>ktada l<arş.ı hiicunı yeni· Mihver bu yolu bır kf"' bı. 

Bir e .• de 2 o o ki ı o 1 den hızlanıyor: Bir aşağı, bir raktı, peşinden geriye ald:: bir 
yukarı, bir aşağı ! .. Ne o yahu, kere daha bıraktı. yine gı:.•ri.' -

şeker, bir handa ku
maş vfl astar ele geçti 

Fiat Tu:L- lrakabe teskil'ıl.•1 me. 
mu~la:'ı bu sabah yaPtıkiları ara~
twmalarda yenideJJ i.lfıtikar mak. 
sadile isüf etlilm'~ bazı onallar-ı 
rii.?\Tld~na ç1kaı1mıış!ardır. 

HnI~f~ncr_ Yıldır:n1 ra.dcies'. 
1:12 ıı-J~iarada Rasim Kail<avanın 

(Miki fare) (ilmin i mi seyr<d i- alıyor. 

yoruz? Şu kadar ki, ikiı.ıci g.t:Tİ"y,. ah. 
Bilmem ki larfü, Bardiya, şnıda. bir daha lnrakmatnak, 

Tul>ruk, Dt"rne ve Bingaziden haif:'.i tılsıın1ı lo1un e51·::-rını 
ge~ip Garbi Libya çölüne da. saklıyan Ehramlara kadar \•ar-
yauau yol kadar, hun batı, hem mak ir,in gizli giLli her tedbiri 
doğu istikıan1etiııdc esrarı: bir :ılnn~ gürünüyor. 
ge~i( gösterdi mi? nakalım?!. 

Bir geçişte beyazları ze!lciy~ Harbin siklet merkc»ll'fiıı. ' 
\ 'C zencileri beyaza çeviren den hirt,, Ehranıl:.ıırı-n kaid~!-.İne 

Devanu 3 U.,cü Sahifede) -- · yol ... (H~r tesire mu.kabil H ı.tu>nıakta ... 
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f1 ALK FiLOZOFU 

OYUN 

Dh-an edebiyatına medıip 
lıir dostum, bana, geçenlerde 
şöyle dedi: 
•- Uzun ve karlı gecelerde, 

sobanın yanındaki koltuğuma 
gömülüyorum. Divan okuyo. 
rum. Hayal, bi.rlrnç ""rr evvelki 
insanlann his aleminde dolaşı
yor. Ne hoş •. Z"·klerimi:ule a. 
rasıra bir değişm.~ 13zı~n d'·iil 
mi? •. işte, mesela güzel bir ga.. 
zel, noefis bir kasid;, hu ihtiyacı 
ne fıla tatmin ediyor. 

Bir •Bahariye. okuyomm. 
Mısriilıu üzerinde saniyelerce 
dumyorınn .. okuduğum m15ra· 
!ara, tekrar dönüyorum ..• Keli. 
ıııel~r üzerin.de düşünüyorum~ 
dü~inüyorum ... 

Bazıları, divan edebiyatını, 
ruhsuz bulur, ve bir kcliıne o. 
yunu, kelimelerin birbirine bi· 

REŞAT FEYZi 

çimli çatılmasından ibaret blr 
hüner nddeder. 1,.Fakat, bu bü. 

nere hakkile sahip bir şairin 
kalemiıııde, bu io<lıme çatıları, 
n·a Jıoş ve heybetli bir manzara 
arzediyor?, 

Bakinin bir kasidesini okur. 
keıı, mısraların, hari:kuh'\de Ô· 

tiz bir itina il<> seçilmiş keli. 
melerlc, bir gergef gil>i işlen. 
diğini, bir çini gihi süslendi· 
ğini, bir sedef gibi iııec dok"lln.. 
duğunn görü~orsumrı.. 

&!~biyatta, san'at vasıtası ve 
malzemesi Usan, dolayısile ke
lime değil nıidir?. Bu malze. 
m•yi sok ustaca J.ullannıasını 
bilmek gerek. Bıtgiin, aıyni ınal. 
zemeyi birbirine çatarak nefis 
manzaralar vücııde getirecek 
san'atkara ne kadar hasr•tiz, 

HANLARDA 
YATANLAR 

J!!:::;:s;;;;;;;;!JI Satılacak gıda mad-
BERBERLERİN 

ARZUSU 

Dayat pahalılığını ileri sürerek 

berberkr de zam istiyorlar. Kul· 
Jaııd.ıkla?J malzeme fiatlan çok 
3·iiksddiğindcn, idare etmiyor. 
muş .• 

Fakat, bjz, öyle ber'l><rlcr bili. 
riz ki, tr.ış eder.keıı, bir braftan 
da çenesini kullanır, müşteriye 

tatlı tatlı dedikodu dinktir. Bu 

malzeme de pahalandı mı?. 

KARLA. 

MÜCADELE , r' 

Karla miWııdele, l.taıı.bulttn bu.. 

snsiydlerl arasına girdi. MalQm 

olduğu ilz<ıre, yağışlı günlerde 

paıar günleri de karla mücadele.. 
) e devam edile«k. 

Fakat, unutulan ıbi:r şey var: 

Pazarları da karla mücadele için, 
hepimizin lıirer pazar rulısatiyesi 

alnıanuz icap dmez nü?. 

MART VE 

KAZMA KÜREK 

Mart kapıdan baktırır, kazma 
J,.-iir<ık yaktırır, sözü bu yıl, ilk de. 

fa elıemnıiycthıi kaybetti. İkind
kanun 111arta taş çokarttı. Kaı.. 

nıaH küreği @yaktık, şimdi, ya.. 
kacak srkınt151 v3T. 

Allah vere d;,, Mart ayı, yan

lı.lıkla, Mayıs gibi güllük, gülil3. 
t;m olarak geçs~! •• 

KADI~'LARL ... 

tSRAFI 

Herkes, kadınların isral ve SÜ. 

siine göz d.iJ..ti. Sanırsınız ki bii

tiin iktısudi hayatı onlar altüst 
ediyorlar. Iıı:•dınlardaıı bir şika.. 
yel, blr şikay>et ki, sormayın! 

Halbuki, onların süsLü birer 
taşbebtk gibi obnalarını istiyeıı. 

ek<>criya, bh, erkekler d'<'ğil mi. 
)·iz?. 

AHMET RAUF 

- .t'..l. .• 
Nt:;Yıınt dolu bardağı ci:bine kadar 

te lr..c d~tf. B::t-. z gözlen açılmış-
t.ı. ~url.nln y~üne b&k.maoan: 

- .Hr.ma .b~r ~gara vcr:.r ~ de
.il. 

1\·_rr:t. hemen tıaon.kasını uzattı.. Ka
<ı:»ııı"' ylİZiin>e doğru eglierek, gül.
llliYC ÇOl:ş\ı: 

_ '.B;.'?"'.~t~ artık. de~i.l mi kan
cı.gt, 

:r-; ,:'fl, Kurt Yılm.ııın uzattığı k·b· 
x:tl~ s~gara11m1 yaktıktan sor.r'4 bil
den yo..;, ku lı. Koc~sına dö.ldı.i: 

- ~uı., s~en rica c.-derin't, btr .şey 
eor . Btr kır;z gel:di. işte .. Göriiyar

s;;n. !Ji>\wı iisabun t:ttiYor.. Hô;le\i 
ru.h. )'C"tn çok booi.J.:.., 

:.Jı..o.:! karısıını.n yaınma sdkuJidu: 
- H;'it'.:ı. mı.ız.tarip mim, Nev.ln ... 

- B• b•lısl kapat, artık, Nu.riı. .• 
Seodl:n rica ederi .. n. açrna bu bahsi ... 
İzt ~plarım varmı.ş, mes'ut değilı:ıniJ... 
ı . .rn.. F ... ıan. rnan .. Bunları dÜitünro• 

delerini beraberlerin
de bulunduramıyacak 

()dalan ~'t!ı olarıak kli. 
ra ·a verilen hanlar hhklmıda Be. 
lect.y.e Re!Sliği tar.afından yaı:ııi 
ihülr.ıü.mler hmu1du.ğırım yazmıç.. 

tık Mefruşats;z olarak kiraya ve. 
rlLen hanlar iÇ'in ele yEni esaslar 
te><bi~ o1unarak !lıa)ımakaml!tk:Iara 
tebliğ oıumnupın. 

Bu esaslııra göre; ıınefruşatsııı 

olarak kiraya verilen hanların da 
zeminleri ımeıuner, nım.ayık, fa. 
yans ve yahut da döşeıneh veya 
şap çimen'\o sıvalı olacaktı.r. Du. 
varları vıe tavanları açık ranik: 
boy·ah ve yahut da badanalı ola. 
cak:".ır. Bu hadl.arıda yat~ kalkan 
larıın 'lııer nevi san'at yapmaları, 
satııl:acak gıda madde.J;erirııi imal 
e1:meı1eri ,.c beraberlerinde btJ. 
l und llttllı3ları memnu.dur. 

Odalar; adam başına en ~şağı 
15 met>re mi.klab; hava iStia,p eıleı. 

bilecek b<t" lııiiyiildükte bu1ıına.. 
caktrr. iB<'her şahın içrln muhak. 
kak bn- yıka1Xma muıs>uğu ve be.. 
her on kişi i.çln de btr bela mev. 
cut olacaktır. 

Cankurtaran htuta nakliye 
otomobillerinin benzin 

ihtiyaçları 
Cankurtaran ve hasta nakkyıe 

otomobirk>rine hitiyacı oılan baro. 
2inl'erin dalına sür'athe veııilınesi 
IBel>c<li.ye Rcisr'.ği tarafından aJA .. 
k<adarla.ra teb1iğ olunmuştur. 

Baljlama saati 
Havagazi sabahlan sa&t 1 den 13 e 

1'"~ veriliYar. B-z, bi:r n<Jkıtaya lşa.
ret etmek l:;t!yoruz: Snb:>.hları, erken
d•n y<>la çıkan, iş güç sahibi ıwaı:ılıı.r 

Ç'Okrtur. Saat 7 de, 7,15 te eviıll'den çık-
ıınışa ve bir nakil vasrla<;lll'1' y<oo(i~ye 
mecbu< İsknbulluia!r var. BıWar, bu 
sogı.ıli. kış giiıruer.fode, b!r fincan sıcak 
çay iı;erek e\~ler.inıden çı:knnak Ncr
ler. Hnvag:ıızi saat '1 de geldiğtne :ö
re, b~m:ı i.nıkAn var mKhrT. 

GüııLıııı <i!ğer bir zamanmdaı, blır 

oaat tıi>arru< e\ınok s..retzyle, sabah· 
iLaırı h•vagazini 'Oat 6 da ba:;latmak, 
ru.m,ldt d:ıha miikuldiir, 

BURHAN CEVAT 

dahi ... Cünkil .. , 
~igarasıından der!Jı bir .nefes da• 

ha ç<.kt.~: 

- Değmez ... Hayat yüriiycrr işle .•• 
Bu ekış:ın tnüne eeçmek mümkün 
mü? ... 

Nı..ri Yılmaz &öt.1.erlni aoıruşt•: 

- Siıylodlk!eııindcn Wc; bi:r §"Y a>rı.. 
ıaın1yorwn, Nevin .. Neler söylemek is

t.l.yursuıı .. TA içimden vurulm~ giblı

yim .. Saadet~ senin istediğin ve an.. 
Jadı.;J" rofuıadaki saadeti yaratmalı: 

nmıkün olsa. yaraiacağtm.. Fakaıt_ e
limd<m d"1ıa faıtla ne gelit bilmiıyoruıın 
k.ı?. Serti ınes'ı.ıt er:lebil'.1ıek içkı. büı
l(in iınkimlarıııru kullandığıımı zaooe. 
di,yoruın.. 

Nevin, balkona doğru yürüdil: 
- Bır&k bu.1tarı Nuri,. BiT delülı: 

iınınm tezahürleri. saçmaları ... Ehem· 
m\yet vermo~>e değmez.. Aldımıa ... 
Gel, haydi, balkııça ~*a lıın... Bak, 
deniz ne güzel. .• 

Sonr~, ;ı~aSllla clöın..-\llı: koça.wıı 

~~,0l!:ı~~rn11 
ffij:lf~rwD!ll 

Penct re ve karın 
yağışı 

ltzeri<ıize atl;yet, F<!dettl bi< ""P 
aJıııııJJğı neticesurle, birıız keylüi:ı; 
di;,,;tuom. Hemen <OObir almak ıa.ı.ım 
gekl.ğ~ni takdir ettim. Gribe llLtulma
dan. önledim. Kendimi sıcai< tutlilBn, 
'bir gür-, evden. dı.şarı çıtmadıım.. 

Karlı bir güııdU.. O gün. evde idimı. 
Pencerenin öniliıe oi.urımış, ca.dded~ 
gelip geçen!.er.i .:;eyrediyor, d~n kara 
~ UZlill ba.k\Y()r; 

- Yarabt>;. artık, yetişir, dWe dua 
edlyord um. "' 

K.at·1 uzun si.iren ı...aır, i.n.:aıa hüzt:ıD 
\-"eriyor. Perıceren.izdeıı, kaır yağJş.aı.ı. 
dlkıkatle tak.ip edi.niz. Hayal;nhıde bic
çok hııtı.Tala,- can...uacak, bin bir muılı-
1elı.I dtioiiıı>ce, bkı.bidni kmiaJvacaiıı
tlr. 

Bır oralık, n~sıl oldu, b!Jımı'yonım, 
a.kılıuıa ŞU ~ ;ıarkı geldi: 

Pencereden kar geliyor 
Pencereden kar geliyor 
Arnıma b"1ııtım 
Y t.r geliyor 
Amci.:n an1an of, 
Bana, bu. Ş3<ıi<>,Yl ilham eden ş!l)', 

ıka:r11ı yağ]Ş.u::vd<ı.n ziyade, k.d.pmın ö
ı.:.ütrmen geçc.ıı bakkal çırağı idi. Bak
kal ça:ağmın sesl gümık!ır, Elinde biır 
tarb.'1, içinde ~ğ.rtlara saır~ bazı 

eşya, ko~arak.: ka~ı. sıradaki apart.ıı

mD.nlı..rda.n birine dor:nı gidioror, hem 
ele, hoş bir ~au!kı söylıl:yardu. Bir şal'
ıu oöy'ediğ"1i, camdan ~ b4' 
kaç iı:<llınoden ve ailzıruıı oynayı:;ıD
dan anladı.on. Arruua, söylediği şaırttı. 
ne id.ı.? •• Bu.nıı duyroı:qyor ve bilnıiyoıı.
dum. 
Karın yağın.ası, herhalde bana, yur 

kanda işaret ettlgim ;ıııırk.tyı ıecıa.ı e1>
timı~i. Halbuki, b<ıJ;jl;;ıa,l çıırağıın"" o 
şarkryt söyloo1e5Jle f~<:ı yuk.tu. 
Çilnku, o, hen:liz 18 yaşlarında genç 
b!r ço~ıık, benim bansetıiğim oa1'tı ise, 
ııok eıskiYdi. 

Pencereden kar gc-liyGr ...... 
Fak.tat. aı"Clntdan ne gelen vaı~ n& 

g'<tleo .• 
Zaı.on, böyle bir havada, y5ır lnsa.

nm ard.ı.ndan gelin" mL? .• Herkesin zor-. 
la svkağa çtkabildig! bir hava •.• 

Birnz keyi!siz!ik, yağan k..-, penııe
reden sclkağt seyred;.ş1 in.sam rOl'DllD-
tlk )'1\ptyo.r. 

R. SABiT 

Bahçelerinde 
ziraat yapacak
lara yardım bü
roları kuruluyor 

iHalkuruzın bahçe ziraafüM kar. 
sı alakası gü:n geçtikçe aı'1lı:nakıta. 
dıır. Vi1'iıy~'timiz Ziraat MüıckirlU.. 
ğüne bu makısatla her giin m'İitl!>. 
vali müracaatlarda. bullunullıma'k.. 

tadır. Bilhassa: bayanlarıımııız ara. 
smda evler!ntin bahıçclMne çiçek 
ycı'inıe s.bı:tı:e ekmek lsıt'iıYenler 

çoktur. 
Diğer taraftan Ankaradan bil. 

dirıild..ğine göre Zir.aat Vekaletli 
muıhtelif şBlıirleri:ınizde de g6. 

ıJii!len haJaauuzm bu derin alakası 
kaıışmmda liste.k'1eri kar.şıJJ.aııiak 
üzere yeıniden baz1 ted'l:li'ıiler al. 
mış, bu ara.da yeni b'ir sew's teş. 
kiil €'lımiıştir. Ziraat Vclclleti büro, 
bahçe zlı;aa ti y.apmka üz-er'e f;\:l.e 
ve tıohuıınluk istiyenle.r'iıı mika. 
caafilarm1 karşılıyacak, kayıtları... 
m yapacaktır. 

Ektim işle:ı~ne nisar:da başla~ 
cağı olhetle, ilTuÜıacaat eden hal. 
km isted'lklC>rli fide ""' tı:iıuıınlar o 
zamana kadar temin edlecek ve 
nisan ba.şlıarıııda halka d.ağ:ıtılma.. 
sına başlanac:aktrr. 

şehrim:zde ve diğeor büyük ş.e. 
btlrlel1iıniıııde de sür'atle bu büoo. 
lar 1~k.il olunaca1'1tır. 

Q!I'adı: 

- NUTi, sen bugün İistanibu!a iam:i
ye~k misin?. 

- Neden sordwı? ., 
- l\fühim bir l.i·ıı yoksa 1 :irnne, dl· 

yeccktim ..• 
NurJ, balkona dogru yii.!'Üdü. T<ıra

sıın demir pamnaklığma sr..r.ıJ.ımış ha.
mmel~rlle Cl,Y'ruyan Nev:iıı:n yanına 

wkuldu. Gıil<rek: 
- Banşt.ık. değil mi, kartcığı.ı~ de· 

di. .. 
Nevin, kocc:ısın•n gözlerini arad:r:: 
- TOOÜ kOC:lC1ğım .. 
El.lni, Nuri YtlmO·ZllQ gö~oliaıe gö

türdü: 
- N'llri, dedi, yemeği otelde ye.riz.. 

ai~· .na dogru bir ar~aya b.: .. neriz .. 
şöyle, Yörük.aliye doğra gi:d-crh. Olur 
mu?. Blr değiş klik o .. u:r. Çek sW.\. .:..ı.iım 

a.rtLk Suadiyenüı dar n•uhllinden ... 
Nuri, kaTS111ım vmuzlarında;n tuttu: 
- Peki ka.rıcığı'll .. emret .. 
Gulerck ilave etti: 
- :ı;·,kat, aıl'ttk •~tamrya~ak.>m, d.,.. 

ğil mi? .. 
Nevin, yerinde z.ıpladı: 
- H.ıyı;r .. h.<:ıyı.r ... Kocacığım .. 
- Peki, sana bir şey sÖO)'dlyey'.ın, 

amma kızma ... 
- Pek!, kıızma.-n ... Söyle ... 
- Seu <i.eliS;ln, değil ıni' .. 

_ Nevw, \Çleri gü~ .lı:i, si.yalı ı:özıle. 

MAHKEMELERDE Yazan: 
HÜSEY!N BEHÇET 

"Hayvan ölür semeri kalır, 
ölür • 

ınsan kalır.,, • 
eserı 

Birader, adam deci.iğim.in elinde 1 Sigortadan (kaç para alı:·sıın ki? .•• 
biı" san'c:H ... ~i olmalı. Nedir o - Hiç almamak dah'l i'.ena ya •.. 
Oyle... Sit:ı:tn ~e ya.şa... Arli:anda Bu muhavere, .o\dliye knrkiorundaı 
bir şey bıraı!.c.ınadan göçtip gidiver... ırn.ahkeıne k-apısı beklerken konu~an 

Atfed~.r.tln, .kabadır amnıa, bir darbı iki kişi arasmda cıJrcya-n edi..yordu.. 
l'l'lCısC! vsrd.ı:r: Ilunla.rclan biıri <Sigortadan kt.ç paxa 

c:l-lo.yvan öllir sem.eri, insan ölüır e... alırs.Itn ki?> d'yen Beyoğltmd'9. blır 

seri k'tilır .» deııler. Berik!nin nesi var? berber ıkalfas.rydı. Öbürü de. pos bır-
A(j(asr-nıc1a ne bırakacak'! Ar'kastndan. ytkılı, caıa.f kılıklı bir OOamd.ı. 
oğlcy&C&k kimse bile bnakmcyoo-. Ne Berber kal!as~ bır ar•llk kaybol.. 
evi Yai!'. Ne banu var .. Ne çol<ığu., ne dııı ... Biraz soma ltkrar gelıdi. Yine 
çocuğu:' Gözlerini yumdu InQ• kime kıoın~r.ııya ba~~a.clıJ.a-r. Bu sıırada, ka't'-
bırakacak o puaları? fidan telaşlı telli~ gelen blr:st gö-

- İy: amma, onun da ağzı yanunııı. rilndü. Berber, bu te11ışlı gelen adama, 
Stih\c'll l'o"Zi yanan yoğurdu üfleylp te - Ne o lıa1ı<?. Dedi ... Ne bu te~? 
yer, d~rler. Büy:ik zelzelede liti tan'& Nt'rcdcn geliy<ıniUl) böy1e kelle geti-

evi hf>k ile yeksan olmuş. BÜ!;Yülı:. Y""" lir &iblT .• 
gıma bir mclıalle evi, dükkilru slllııip - Sorm.aı, dedi yon! gelen... Yan-

cmdan geljyorum ..• Amma, fena ;rarur-
•~ülmilş. Arlik. irat, akaret alma- Y<>r ... 
mı;ra yar.in etmiş. Vana yoksa, para _ l'J-crede yangın?. 
yapıp bankaya. yerleştirıyor, Faizi~ _ Küçük LAngada ... 
de i..\zerine vuruyor. Zaten fazla para E'srı!tf kryatetli, pos hıyııldı .adam, 
sadeden adam da değil. Otelde yatıp - Ne? Dedi. KilçUk Llnga da mıı?. 
kalkcyoı'.., Laka.ııada ylyj,p içiyor. Ama.n ben gidiyoruın.... Sakın bi.Um 
Derdi yok, <lt.:,li~ce.si ycık ... Baık s~ln ev de yannıaıun! 
bir evin varı h!'.'rgJ.n derdin var. Datlli Berber kalfası, 

al.kt.l. Sl\"i.SI döküldü, k•ıpiam-ası esk:i- - Nereye ,.aıhu Numan Efendi? de--
di. g.:;.çağı bC1Zuldu, aff-edersln cu;kw.-uıı di. Dav&nı rı.e yapacaksın?. 
daldu . Verg:.ü ge1dl... icaresi gel- - I:'a\·anın sırası mı. ş1ındt... ~ıa-
dı... Terka.s parası .. Elektrik parası... bal:.1.e yanıyormuş ... 
Kışın kömürü, odunu ...• ~H.ah m~..ıba- - E, baıli slz.in ev -sigw1.alıydı:?. 
faza et.:;itn., yangını var... Ze1'zetesı Gbcl.ip ne yapacaksın'!. Slgortadan pa.. 
var . . Alia:h gösterme.~ün, bir de yaın... t1as~ı alırsın yand1ysa ... 
gm ::>!.ler !:iüpüırürse, cicoz! İki günlü!k:ı - Şak.anın s1rası değil ... Çolıu!t ~ 
ön'tü.r 1c:~n bu kad'-l:l" k%UP üı;iiı!mC::.r., cuk Cldü nıü, kalc!ı lnl bakalım . .. 
düşü.nlip yorulmak değe< mi'.'. Vaıllahi Koearak uzalld~tı ..... . 
ak.ll:ı c:.da.m doğrusu... Berber kalfast, ark.asından. bana, 

- '\:"arı.gın siler ~üprilrse, s!goı"tadcn - Yang.tnı ben tııydurduım, d-edi. 
tıkır tıkır paTa"mı ~ı mm. Benim evim Küçük Longaya kadar l<oşsuo da aklı 
sigoctah ... Allah. göstermesin ya, .. Biır ba.şlnn gel'SMı, Arkadaşa ben tenbih 
yang1n o.lsa, evim. yanarken ka·~rsma ettiın de gelip bur.ada «yangın var> 
geçe!', eBeriınl bağlar, seyrederim. deıd.i.. Şimdi davasını da kaybet&in de 

- Öyle deme ... O iş kolay değ:Id!.r. &örsfuı b[lyilk söylemeyı ... 

Bolunun kadastrosu bitti 
Bdlu {Huısusi)- 1940 yılı ağı& 

.tos ayında başlamıış bulunanı Bo.. 
lıu karlastro taal'.yet.i hınıla devam 
etmis ve sana er.mişfıir. Bdlu kıa. 
das't~ooUJtttın te.slhlfl'!;e Y'!'l'.i ~a<pU 
kıü:tükkri vücuıdıe .getiri'\ınJş buı. 
ltınmaktadır. 

---<>--
Hasta çocuklar nasıl 

okutulacalılar? 

Mareret'leıi sebebile mekıteple.. 
re kabul ohmmıyan çocıılklarıını 
okutulmalartnı tıaın;n el:ın.C>k üzıe. 

:re ve bu meyanda lillhasıa kör, 
sağa-, dltsıiz, kemik w. sair hıas

tıahkhrla malıll çocııkıltt lçlıı 
• b\iLçtıdle bir fazlalık hu.sule ge. 
'birnwrı~k şartile • mevcu~ olan 
ımek'ı.eplerdım bazılarmın talıSis 
ruun.mıısı kararlaı;tırılırru$1.ır. Buııı. 
1.afo bu mektıpleı.'<11! sureti mahsu1. 
Sil.da olou1uJacaklafldır. 

(HALK SÜTUNU) 
Bir genç kız: ve iki kadm 

Ankarada yeni pirinç fiatları 
Ankara 9 (Telefonıla) - Vila.. 

yetim"'1lo ıiıı!lihııal mıntakala.-ın. 

rdan şelhrimizıe get"rileııek dl.an 
pirinç!.erin .,. 'lrak Mafusulreıi o. 
l:isi baraflil1ldan beheT kıi? LLnunı; 
çuvalsrz olarak Beyıpııızarı vıe 

NaI!ıl!ıan ve Kızıloahamarnı cinıs. 

lerin;lı otuz sekiz kuruştan, Ya. 
baıı:abad cinsinin de otuz beş ku. 
ruştan satın alınması ka.rar~ı.. 

rılım~rr. Bu plrin~erm peraken. 
de satış fiatiarmda y:fuıdle on kfır 
,payı ilave cılunabilece.klüt. 

iki hırsız kadın 40 
gün hapsedilecek 

Aksa1'3yda İbrahim Ziya fahri. 
kasında çalışan Halline ve Mer
yem isminde bir genç kadm ,.e 
bir genç kız çorap ipliği çalılıkla.. 
rından kız kar gün hapse ma lıkfun 
olumnuşlard:ır, 

-·--~--

İş arıyorlar + italyaya 150 bin liralık yumurta 

OPRAK 
Tevziatı 

Bu i§in sür'atle yapılmasıni 
temin için tevzi komisyonla· 

rmda çalışacc.k memurlara 
yeni _bir kurs aı;ılaca.k 

Kadastro ok'Ulunda açıbımş biti. 
.funan kursa get.xilımiş 70 malliıye 

mmmıru ahtı aylık ku"&u b)ttirıın~ş.. 
leıdiı.. Yakında. d!ıplomala,rı vıe.. 
rilecek olıan bu 70 ımemu:r ararıi 
t.:ıvrııi lrom1!i9;1ooıla;rıınıda vaız!fe a.!a. 
caklardır. Yumun türlü bölgcle.. 
ııin.e dağılacak olan bu ırnwnuır. 
Iar, geçen yıl baŞ]amış buı1ıınaıı 
hazlnıcyıe aıit araziıiııı 'tqpiraksıız 

veya toprak miktartan a,z olu.p 
lrenıdi.siııe toprak ~·t'rilı.'lll€Si ge.. 
rolcll bulunıan köy!lü\:.eıııe 1ıoprnJt 
ıtla.ğııtıımı işkl'in;n daha çab-Jik ba.. 
şarılmasıına saik olacalk1arıdır. 
Diğer taraftan yenlicn şe.h'!Iİ. 

ımfa&en v" diğer ı;ıa~lirlerıden mulh. 
te1of maliy,e nwrrru.~ları Aırl<laraıya 
gön.derThırek yeni a.l'tı aylı.k kıtrr. 

\Sa ka;•dlolunacaktır. 
----<~--· 

Havagazi tahdi-
•• 

datı ve Universi-
te laboratuarlan 

Kömürd<.IJl taısarruf kıasd'ik şclı. 
.ııiıniZde' yapılan ibıav~z: \a.htdli .. 
da1ı rn üınascıbMile Üniv'ersit.e Fen 
FaküJltcs:ilc K'mya EııSbitıü\\lü ve 
laboratuar meıaileI'i mEl>'<'U!t ı:ıw. 
lu·nı:ın d';ğı:r şubeler'n ders proıg .. 
r.amlaru1ıın d.eğı:~ UriJuuesrine 'ka. 
rzr ver:ilmi~!.ir. Da!ima öğkd>e.n 
5ıOl!ll'a y~11!makta olan ıaııı~ratuar 
ımmaisi badt'!ma sabahlan :cra o. 
luncakhr. Sabahları yapılan na. 
zari tedrisat da öğled'en sıonra ic. 
ra o'lunacaktır. 

BABIRL!R 
ViLAYET v• BELEDiYE: 

* led 
2000 

İııtanbul Beli!diyesi Temizlik İş
l\itidürli.~il amele kadrosuru..ın. 

e çlkarılmasu11 ıkaraı'.laştmrnl§tır. 

MAA.'l/F, ÜNiVERSiTE: 
* ı.lnlver•ile söıne.tr ta.tlti 11 Şu

bat Çar,ıB'lllba günti.wleıı itiba.ren b"i· 
lıya-cak. ve 2 Mf./.rt .saoa.tuua kad!U" de
vatn edece-ktir. 

TiCARET v• SANAYi: 
* Şehre od1'n ve komtir gmirme'.lı: 

iclıı mu.htelif yeı1lere g.ıden mo~..er

den bic kıllmı bugün l.lm&ıuımza dö
necaklcrdir. Havalar bu ıekilde blr 
kaç glin daha devam ettığl talııdin:le 

yakacıık maddeleri bollaşacaldı!r. 

+ Milli Saı>ayi Bi"llgl ımıwni •lıeY'
et içrl:ima: ya1·jı[l öğleden sonra Ticaret 
000.st salonJ.aı·ında yap1locaktnr. 
+ ~1ilrakabe Kotnl.S'Yonu bugün öğ· 

leden sonra tcplanoosktır. 

MÜTEFERRiK: 
Yeni yaıııyı bilir, ilkmelctebin 5 ln· lbraç edılecek'tir. İtal.yadan san gün.- * Diblz, SağJr ve Körler cemiyeti 

ci sınıf tahsili bulunan 19 yaşında bir lerde .ınühim m.ikta.rda mal itıı:ıl f iil- diin Eınlnönü Halkeıvi salonunda. !ev-
k117.; kanaatkfır bir ticrette kapı.cılıl<, mi>Ur. kal5d<ı bir topl&ntı yapm11tır; 

odacılık. ev işlel], ve emsali biı; müs- ı::::::::::::::=::::;:::;=::::::::::::j 
tahderulik araıınaktadll'. l ı -

Bu genç beyanla b!rlilde iı ls.. 
tl)ren ?2 ve 45 yaılannda bul"'" 
nan iki faklr kadın da ayni hizmet
lerde çall,)mak Uzere ~ aı·amaktadlıl"
ıar. Talip olanların l!'eriköyünde Ba• 
tı caddeslnde 57 numarada Baya. 
lla\-v!l.ya yazmaları rica olunux. 

İhtiyaç dola>'lSİle iş arıyorunı 

Glizel San•aU"'1' Akadomisı talebele
rLıxleNın. Mektep masra!larıını k<>ru. 
yabilecek az bir ücreile ht':ı1ıa:ogı bir 
mües:s~ voya. Uca;ct:hancle,-de, nı.art

baa ve ot-eUeı~ yazıcılık, haritacılık, 
tası:ı.i( Yesaire Jşleri yapabiliriın. ica ... 
bmıda muteber kem de gösterebiliıiın. 
Son Te;gra! Halk Sütunu Me!un~ 

K.enıale 1nüıracaatlerl. 

rini aç·c "'!ik ~evet> ın.,kamım.da başını 

sı:ılladı. 
O ı~tnan, Nıni '\"}1m,a;;o1 karıt;ı:nı kcr 

lwid{!t: tuttu: 
- Gel içı.•ri. .. dedi ... 
Ncv ..uin1 bütüın dışilig; bir anda ü

zer,inde idl; bir göz.ünü. kU'lJarak: 
- !\«reye cnnı.m... T; ~cti, koşıır:k 

koca~!T.ı.ln arkasınJ~a içeri g;mi .. 
Nuri YPltnaz oda kcıpısı.nı yavaşça 

ltllilicdi. 

O akşa-rrıki nı-a.ba gezin.t;.si, .Adeyt 
N.evLne ciana. çak. sevd.L.rdi. Yörüdtali· 
dL'll doncrlorken, günei Marmal'ada 
batı'Yurdu. Şahane rerJ.d~, suılıarm. 

iıı.:>tür.d.(I e!s&nevt gU:ıclJJkte oyalar iŞ
!ıyoral.;.. Çamlar, Uu a~ruın her za
manlkinden d ... h.:ı &tizelGL Yamtıçlarm 

~;.uytJ. k~c1erinıden genç lpz kahkaha,,.. 
Jarı gelıYor, uzakta, gı.;.;upu bfyrı.;~!.tı. 

bir cıe:ikaniı mandoüı çalıyordu. 
Araba, ağır ağır bL·· vı.raj.ı dön.U,.. 

:yardu Nevin: 
- N• i. d,.edi, burada chım.lım IDJ•? 

bira?.. ...ı .. tan güneşe bf'k .. fevit.olide .. 
çak.ıanbcrı gurup seyretmedim .. 

Nu.rı Yl.lımaz gülrlii.: 
- Şairllğin tuttu, gaLba knrıcığ1m.. 
- Yok .. alay etme .. da-ha mEktepte 

iken bi~e yaz1 yaz.masını bece.:reme7.ı

dim. Fakat, bihnem neden, bugün büı
tüın hls:criın t~t.ı... dcnız, güıı-e~ ho-

tOevanu Var\ 
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Çıldıran Kadın 
melkltu/buna mutlak,.. cevap belk, 
!erik.en cevau:ı alamaması bür.ıü.n 
~)nk:!o..rıni gevşetıti, yinıe yenici= 
yeniye rulhunu., ılıiıssi<ya.tınn, flkı-

. rini büLün ~d!detile kuıdurtmıuya 
'kafi gefdı. 

- Vay, mektuplarıma da al.. 
dırmryar .. 

Diye, ş'undi esldsinıden dalha 
mii lhiş bir kin ve gayzla Necde
t ın aleyhi-rud'e coşuyor, daiha müt. 
hi<Ş lbir galeyanla int>kaım alıma. 
ğa hezırlaııııyol'. 

Nacdcte en son ıbir rncktuıp yaz· 
dı, ona da cevap alaımadı. Bır 
ımeikttJbuıııda Ntıed'EJtl1e Y•Ützıy-i1ııe 
geleceği zaıman s&yliyeceği bili iiıı 
siYL!eri yazmıştı. Bıu mdkltu/booa 
da cevap alaımadıllotan sonına ar. 

tı:k Yl:ll'·S güğ~· sığmaz olldu. 
Şlm.di 1'srar da içiyor. Kirmbi1ir 

buna rı·credcn, naısıl al!!;lı? K oika
inle esrar arasında talhlil iUoa· 
rile bÜ!yül:. ibir fark lbulll(Yor. Ta. 

l 
lb \i ha linc'I~ <lıüfencmed:ıkler lııı\ 
ınıulh aı.'1.l" il~osiıııdıe cı:ın lanıdıraımaıdı. 
ğı rnamaraları esra;r sigarasını. 
ı:ckl.ik'ten sıonra taıhayyülünün 
:f ~'Vikinrle canlaındıırıyıor, her iste
dJğ'i zcyki !bulabiliyor. Yalnız bir 
llıaliıı.den mamnu·n değil. O da: 
Esrnır ç6ktJikteıı sonra rrrııgının 

lba1ınL'11TlU sarısı glb; sararması ve 
·burn,.ınuın kenıdine btr kaç rnJsli 
biiyülk gellınesi. Ydkısa, l:ı~a hiç 
bir cViyeceği ydk. Hele, pa~a.nın 
fotqğr a f.'5.iuııden "tilbaren bıürt:üı:ı. 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

fu1!o,ğraf l~i gözden gt.'Çi l'di mil, 
llayaıtının her de>'l"ini Jlhifa ediı. 

yw:, mest ve rnahmırl sıız~ kalı. 
:\-'W. İstecUğ.i zaman Neaietle de 
karşı karşıya a.rzıısıından bol, is
'teıd:·ğimıden fazla müıc:adele edle.. 
biliyor. 

XIX 

Dli§tükçe düştü. Odas>n:la tek 
il:>r: mi ıııder Jrnl:naym<:a arlkasın. 

da cı3k i, y.a.rnalı hir çarşaf, te'k bi<r 
faınile, tek b:.r bluz kalmcıya 'ka· 
dar hapsini sattı, hep.sinin para. 
51'Ilı esrara V'<' 'k<lkaıne wııd.i. sın. 
iha~ne ' 'ç alııdrınıyoı-, renıgi sap. 
sarı, avurtları çöklik, gooleı-i çu. 
,Jourıına dabk, bir d er, l!ıir ken:ıik, 

muvazen<sı bozuk, şuıuııısu'Z lbir 
halde. Sefalo..i en son dcvr ııde. 
Bir .kac gün dıa..lıa geçse ya aç!.%'.. 
tan öıı>c<>k, ya lı.okaiııtlın dt.frışd.1ı.. 
den cüdıraca!k, ya soğll>l<itan an. 
n.a·cal.t. ya dl 1-znciliğe çı!kacalk. 

Bütliı> hedefi, bütün gayesi Neıc. 
detle müurdele. Öillm, h:ıya't bun. 
!ar h" c. Nec<lett€11 int:kaın almak 
ildeaH. 

'Bir aTaluk Necde'tle rnıücadele. 
den vazg'<çmdk .i.~tooı:. Faıka.t buı. 
n1 bi'r 'türlü muıvaffa.k olamadı.. 

Bütün !rufial ııoktası ş111: 

- İyi zaımanımda, gençliğim. 
ctç ben.iıın a.ıikamdan Jooşu;yorclu 
da, şimıcii zayıJım, hast•aıyıım. eri. 
milş, tii"<enmiş bir ka.dıNm da o. 
ııtın için. mı? 

COevamı var> 

Möıtn il Habeşistan 
Yazan: Ahmet Şükrü ESMElt . 

lfabr,ş :im:ııarataru Ras Taiaı:i 
Ha·ile Seı,fu;\yıe He lırr mu.ahede: 
hnııahyarok bu d·~vletin .s '·ld.3-
linıi tanrrken, İtrııgifuzler variduını. 
dm bırinli yer_ne getiıımı:!Ş °"uı. 
!)~. J)unııp duir>ıımkı n haJn.sll1l 
bir salclm·~a uğrzyara.k i;i'iklJili. 
eJ;ııdcn ahı~ıınış olan Habeşi'l'an, 
artı S'e'ne sonra tekrar cfü~;mc,kLe. 
dir. Habeşistana karı;ı yapıian bu 
saldın;, 1939 harbin. ooğuran lıir 
ihtıd'5ekır silsilıesimn de başlan;ı"cl 
ohnuştu. Ha.beş harbirı;den örnce, 
İ'taUya Vel'Say konferarıısındanbe. 
ni süııüp gelen galıipler ~ı. 
mn bir üyesi idi. Gerçi Versay 
barı:ş1ndanberi, va:ıirye'tten memı. 

mm olımadığını ifade ıe<~'.p duru. 
yoııdu. Ve Fransa ile arasındaki 
bir takım aııJasmazlıJkların ll'alli.. 
ni is'.<tımcl<ıte '<iİ. Fakat Allımanya. 
nın 1914 harlı"ın.de yenilmeıo.ir;de 

rol oynamı:ş olan dC'v'1".>fler ara.. 
sıınrla İta>ya en Q()k kurku· ic:ir.de 
olan hir dell'le.tti. Çüııı.1<ıü İtaly:ı, 
Ahmanya ilıe imza la.:l.ığı tt'fak 
mııahooe<ıine ihaneıt ed>erek har. 
be giımı:ştl ve sonra coğrafya iLıı. 

rll!ffiU da Al<ınanyanın 1..-uvvetle-ş. 
mesiıli bütün varhğı için teıbl .kı.3-
li kıllmal<fa i:ciô. Fraııısaya öy!ıt
g.örünüy'Ol';l.u ki ttaiyayı d2Lıni 
olarak kazanmak iıçin Afrk:a ü
zerindekıi bazı emellerir.i yeıf.ıneı 
getlımı<ek kılfi idıi. Bu ıra!aııda 
İng l.e>re d'e Alrnanıya;fa d<o.r,ru 
tema;iil eder gıbi bir duıruım :;.].. 
<lığından Fransa, İlalıya ile anlaş. 
mayı her zoırııanıdan ziyade lü. 
zııınılu gördü ve 1935 seneei son. 
kanunL1<rkia Lava! ik MOO<ilinı a. 
rasmdalci m<'Elhut ımukavale i.m.. 
zalanıdı. Bu mukavele ile Frım;a, 
İtalyanın Afoika krt'ası üze>ı"r.de 
bir takııın isteloleriıı.i yc.riıo·e g2li.. 

riyıo11d.u. Fa..'<at qi1.li b r mad:de ile 
de Lava! M~ııool'.nh-c Habeşist~n.. 
da harnket seııbestlıiği ve.nmi~i. 
MUiSoHni buna gÜ'vEıtı<)t'Ck Habe.. 
şi"lana ellkqjımıyu te:;e-bbüıs td' m. 
ce, İngiltere 01"..aya atı!ldı. İnr;ıil.. 
tercıııin 1tllcini ile Habeş hı.para. 
boru da\'ayı Mi''c.t!ı~.r Cemıiyel·ıne 
götürdü. M'ille~r Oem'yet'1 İta!. 
yayı suıçlu bLAlıdu. Fraı::sa, İ alyr.. 
ya kaıışı giııiştiği taa.lııhüı. ile Mil. 
letıler Conı ıYetı i~indeki <lLH'l'mu.. 
n.cı .d;f efaıiye çalıııtı. 

B:r lara:Ptan İtalya hakkı.da 
zorlama teıa:birleı i alıınmasnıa ra.. 
zı <ı.Im-ken, öle taraftan da bı· 
tecllW·lcr'n tesirli olarak tatbikı.. 
na engel oıluıyıo•·du. Bu: ba~ı a1.. 
\ıa·:la İfolya, Aiınaııyaya d~,!;ru 
meylctt". Yan_ olaylar Fransan:ıı 
<li;i:ı: &ügiiinden biliıocNin ba,:h.ı 
bir ccr.::..1j an alıı)"Ordu. İng'L!trr2 \ e 
Fransa anla,'j<.rn,yorla.ııd:. Çihckiı 
fnıga·,en de kıollcktif barış t;;ı of. 
tarlan ik:t1darda idi. FranGr.ın:ı 
mu.k:zdıc.i ·a tını idare cıd"'r.ı>r ~e 

kollektif bar15a be.,tlı <k··ıı'leı ; 
Nlhayet lB..16 sencısi ilkLabr ,e. 
çiımi Frnnrada lorl'kl<l'tf ter -a 
taraftar olanları li. bı~ma g~ı:;r. 
eli. Fa.kıat ş''n:dıi de fogi'tcr~«e E.. 
den gibi kollekl'if bar:,,;ıılar çekı!. 
miş, Halifal<5, Çcırnberl:ayn glb 
İtalya V'<' A ımıınya ile uızlaşma 
polii:ii.ka;;ma tarli\litar olanlar is 
baııına geçmişlô. Bu u-.-ı1a. na uo: 
lltikası g ıı;kıc:e bjrblr'r.e c:le~ru 
yakla':llllakta oları İtalyayı w Al. 
maııı.vayı uzlat.;aracığı yeme büı<;. 
bülüın ş:roıartt~ Milletler Ceın'yc. 
!tin'in nüfuızu km!rlı. Hıtbcş!s-laını 
lta.!yanın <!inden ku1-tarmak 
rr.ıiimk.ün olmadı. H~b!:S is,ık'lalı 
namına İrı.g:J.ıerenin YC. Frar.<J:J. 
mn pe~:ne tablan küçü.k d1'vl.-~. 
ler büyük hayal sukvtu:na ugc a. 
dıilar. Göl'ülüyror ki Habc,istaı;;ı 
karşı İ't· ya tarafmdaıı g ·r ;;'! n 
teşebbfuı, mU!et!erarast müna<>. 
be::Jeıfade bir döniiın noktası o 
muştur. 

Şimdi yed sem~ soınra Uabr~"ıs .. 
tan büsbUtüın ba,,ka J;artlar allı n.. 
da te1'rar can!al]makladır. Bu 
canlaıııma ;her şeyden e·\'Vd, i a!. 
yeınm1 kurduığ.u ıimparatıorılu r~P.L 
kmmııya ku\'Vef.'<rıin yelır.cd; ğ'i ni 
an1abmakfadır . BLL &ebep:leclir hl 
Habcşlstan ve Hal:ııeış stanfa bcra. 
her, büyük şa.rki Afrıka İrnpara. 
llorlu.<:u bir sene içir.ıde tosfiye e .. 
dilmi(ltlr. Eğer İngllizloer J. byayı 
ve Tratllusga"bı da işgal cd.mı"
mişlerae, bu, İt.ıılyanıın bLL .ınemle. 
kıeti loorı~yabilecel4 bi:ı< ku•·ve!e 
sahip ohnasıınıdan d<\ğ:l, Alınaul. 
yanın da.vaya karı.<ıması.ıııclan il~ 
ri ge'lrıuılct ed"r. y oı.1<ısa Libya da 
Tra.bluır~rrp da geçe,n s0ne fama. 
mile t;.sfiye edilcııeJı: t:alyamn 
Aıllrikadaki b~tWı 'ilg'si kesile. 
cekti. Şu da var kıi, Allımuıların 
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(Bu yKmm. 90Ctinleri Auaccu• 
Ajansı bültenlerinden alınmı~t r) 

TelhU eden: A. ŞEKlB 
Amerilca Haricıye Nazır mua.. 

\i!H M. Suımıner Velles, Vi~in n 
Ru:ı:ı:nL k • <>t:e,,;n,, yanillDl 

tı.a.kl<m:;la ooralan bir suale karşı 
şu cevabı veııın ~r: 
cDım bu :»ı.&J a. V~i hükn-

n tindcıı onanmıa • .i.9..'Cd'i'.!<:. Fa. 
kat t~krde buf.,ııııı:nadı.k.~ 

D ğer ta.raftan bu ıiİ!ıı İngiliz 
g.'.l.'.Ze~ekll"ı Viı y: General R~ 
melin Libyadak.i ka~ı taarruızu
nı.m ba,.'llıı::a müs bblbi ola:rak te
iihl<k\ etım.tk.t rlar. İııg'.l:;z oo.. 
zırlarında.n S r Wal·er W.omors. 
ley Gcıreral P. 11I1C1e giden tak
v'ye kıt'alarını b:'lı" · mevzuu e. 
d'erck dom1:1' r kı: 

•-Tahmin' re göre bu takY'. 
yeler bu roman" kadar kullaml .. 
ma!Ilış o1an b;r k.:ıyn:tlctan g"1. 
mc'1rtdcfı. Hüküır.et vad' ; çok 
yak.ır.ı:ian taı:öp m dir. Düş. 
mana herlıa ,-, b;r Lmsc.nin son 
;ld hatta · 'e Qk! "u ·bi yar. 
d:ı:nda bultmm::rn'..a . •-aa<le cdl.. 
mzyiz.• 

TANCADA K.ARISIKLIKLAR 
Tancada bir lnınba patlamış 

Ye bar.t k.arı.şıklıklar çıl<mlı> ır. 
Ara.p1aı'l.a L"'!'M'y<ıllar İ<ı4lilır. ti. 
ıcarcı:hano j n ön" .iEl nü .. ıı<ı. 
yiŞ!er yapmış1atdır. Blll.'L m· ğa. 
7.alar hasara ıuğram~ır. 

~ULGARİSl'ANDAKl YAHU.Dl 
;MALLARI 

Bulgar mı:-clsi \"eni b.r kanl.lll 
projesini gör~-001-ü1-. Bu kamwıı 
projeısiJE göre Y:ınwi.kr ve ya. 
banc>~ar şc1hi""'tde bWtın fazla 
ev. taş,rsda arazi, san'at w mes .. 
kk · craS111a Jüzmnlu b rıa sah:bi 
>Ola. :ıyaca.kılnhr. Dev-et Y ıudl.. 
rerin gayıİ!rQıkuiler nı rııuikıyc";i 
al't>na ;.lacaldır. 

ŞARK CEPHESİ 
ş,...k cq>1rcsmd;: ş.dletli 90ğul<.. 

lara rağman çarv. a'ar devam 
ed )'Ool'. Ilcr kıl taraf da ileri hat. 
!ara ,;ı.lcviye kt\'alan ..,,,,,,ekte
dir. C ır!lıe '·aziyet!!1d<> bir d<'~-

Amerika Yuna· 
nistana gıda yar
dımı yapacak 

evyork Taymi
sin bir yazısı 

Ncvrork 9 (A.A.)- Ne\·yod 
Tı.mso y>aııd~ bir maka"ııcde di. 
~"Or ki: •k; kal-an Y~ana 
~f)·eC'f.lt gô.;ı.:l ri .ıa.-.i .1'.,~'1.d.ır. 
AımcTika böyle bir ,c) e karar \'er. 
mescm. aıriciye müıtıesarı \'el.. 

bunu bWiıımc.ı-.di. Tüık:) c, 
Yunaııifüma y!sro:ık da;:ı.•muk 
· ıı en iyi. ı •. -cıvk:d~d ,._ 

Ita an arm ne l;:ııd~r kof oL 
dti<1, nu bıze Yunanlılar göster. 
cıCl.r. Orllara. m·mıetlıanz. Yunan. 
lılar Alman bombalanırıd"'>ı ;ıiya. 

de açlık\ an ö"lüy•:w1 ar. Bu. cok e. 
lemJIJir. h\'aıupada .rnıuka\'emel'. 

er atakia tı.t.ımak li:runchr • 
-~---

D ILUPINARL'll SEFERİ iÇİN 
MUHARİP DEVLETLERHEN 
IUVAFAKA'f CE\'ABI GELDİ 
hnkarad;on bf!d:r.Jri;g.,,e göre 

batan cKı.rr'.nluş• vapunı yerine 
•Dıwnlll'pınar• vaptıııt•ıııı1 grda 
ır.a&Jelt'ri g1Jtü·cr k fucre Yu. 
r.an~.aoa serllestçe .ı~rd ·b:laıc..i 
iç· m·~'ıarip de\ le rd<>n ca.ıı 
eden J va!akat cevabı gelmU;tı-r. 

Bir Eaşe emfsı 
bo a andı 

l.oıxlra 9 (AA.)- Hav:ı N;,zır. 

lıgı ebl"ği: 
Diın aaıil servıS:ne mrn91;;p tay. 

yar kr tarafından y311ıfan ara -
tıPmal;rr nııısmda b:Z. <lıümıan 
fa g n~ _·on· ç s~ 1. a.çığm .. 
<la görli uş ve bambalQnm.ıı; ır. 
C.ilndiizkü lıarek er .-ıcticı:.>:ıııde 
ikti ta)y:ıreınb: noksan:lır, 

in ilterede ·az 
ab 1 edildS saati 

Ixır.dra 9 (A.A.)- Eloektriıkte.,. 
tas rrd rıı~d.le cYaz ~aati. 
kabw ed ir. 

ZAYI - Fatlı kAza Fatih nab·-
r .. : d ~ ald w 4 a ı B. kamesl 
ıtay clhm. Ycnisllli a c 

0 
midm ...,. 

ıwı ,, h !!= ti y oli:tur. 
Fatih H ">Jıa ·,e mal: esi 

.Mııl=rtl S<:il<ak ""· 10 
Lmer.:e a•1<.x>l 

Vi§i mihvere yardı e
diyor mu? - Tancada 
bntıklıklar - Bulga· 
ri tanda Yahudi malla
rı - Şark cephesi -
Pasifik .harbi - Afrika 
harbi. 

Japon Harbi- 1 General Vavel 
ge Nazırının 

beyanatı §ildik olıır.anıştır. Jıık:bahar için 
m,hyerin hazırlıklarırı.a muvazi 
>01arak Sovyeiiler dıe büyük ga;y. Tcıkyo 9 (A..A..)- J apoo harbİ-
rof'er sarff:dcrek hazıı'lamnakt:>- ye nazırı Genera'I Togo dün mcb-
dırlar, Rusy=m ;ç taraflanıııda wan mıedis'bıda be)~.maı~uı bu. 
Mareşal Bud)-.en. ve Mareşal Vo. !unmuş v Japon hü~tümteirl.n 
~~i.o! i'.kıb<.llıar Uıarruzu içOn Çin ik ımıünasebatuıı gm şletme. 
bü:yilk oroul:ır ba~ıl'lamak\adur. ğe karar V'Cniıı;.;ni; Çırxleki. i.m.l.. 
!ar. P:'a"\-da gzae'.esi, Rusy,.,ııın yazları kaldm:!ı\tım; Jajll'.lıl\ a9ke-
e-n uzak yelrerinrl<' kıırulmuc; o.. ri mak.an ın-ı taı afolC!an · e<til. 
lan tal i:ın koonp!arHııda )"'l!'Il '. Sov- mekte olan 8!l fabrika ve mücssc-
)1e k,t'alannın ynıptık1arı talim- ı;rnin Çinli sahipleırine iadıe etli. 
'Jer 'hakkında malümat \'<?rmek.. lıeoeğini bilıf,ım ~l r 
tıdl>ir. Bu K:ıtalar Ba<'kır oo~esin.- General cenup batı P&si!il..-tcld 
de ort:ı A!ıyada w l!ral sıı~lerıniİlh ham madd<lerin Cine getirilmek.. 
Y1:'~',~r'.'11'k,tc ir. Buı·a.:l'a geniş lie <ıldı.ığtım~ ~·~_bu s·yase::n clc-
m:kya,,ia kurulmut; olan lıa-rp v rı ed-eccğ'ır.ı ırave elım:.'Ür. 
sanayi: loç dımnaaatı çal1'ffi3k.- l rr 
\adır. M~aya mUterna<li n apOll Qr ...,ava-
Sı>V~'Elt: krt'a an gelm~J..'leı:tr. 
Karlar üı:erm'.!.e harck<>t edrcek 
beyaz boyıih tari'·1a•1a kü ·uk 
~·girkrln ç kti,1 m !h tr.ır.at 
yük ü km•klar sokakları ®Jdı.rr. 
makt;ı..i r. 

PAS.i.F1K HARBİ 
Japonlar Rangon bö'gsei ·· .,-e. 

rlne ı,a,·a aknılarıım ş <fd, ıt.n.. 
dimı. leıvl:r. Sa}'goodan bJ.dır~L. 

diğin<> göre J <Ji'Oilkr \"C Tay' and. 
lılar Sıtang 111."hriıcin sağ sah.' 
~ Ra ıı.gona 60 kilomdre ıın •t;a. 
f€ded.rlcr. Bu nalı:r Ro.r.goo ba. 
tıı;ında ~ tab:i er.gelrl'r. s: . a. 
pırrrlıı. topçu -cJı:ie'Hosu ş"idrlet IJ::nı. 
m<ikıulr Jarcn kı.'aları Johor 
bcğo2 nda bulll!lan PıJ\ınbir1e 
asker çıkarmıış1ard:r. n.u ada :\!a. 
kzya kara~ne SiI'gapur P.dDsı a. 
r asınrfaıdır. 

AFRİKı HARBİ 
AfrıJ<ada İı.ııgıliz rc'ati de\·am 

ciımektcdir. Roma ve B1'rllrıe gö.. 
re; m·hv( r Jom·,·et1arı T bruğı.r.n 

50 kil.:.rnc tr~ ka.dar ba l!!ö;r.<la Ga.. 
:za1":e ...arm· J,...dır, İrı.Riliz kJy. 
rak1.:ırına gürf.." .. nüı"tri~kler kuv .. 
\·etler- ııi İl#f;Lttm.;ıa~ı rlar 1rıJgi. 
1'.zler Rcvr.ır..elin mü1.,:.akai" l s.t:a
n:run :ızıınü <'.!L>bett.e urzadı.gı za. 
rnan ku,ı taarruza g<'ÇCC<'kl<rd r. 

Almanya yeni bir 
Jıldırı harbi 

llazır;ıyor 
. (1 t."Jd Sab:(•d !:JeV11m) 

p:ın~ d~eo \aı.ı.ie, bu 1e11.t taan-UEU 
akirr. bırukmtk i i.,_ roliımuzü ta~ua-

1 lyıe .)r.!fn!aklJ.r. Ben. SlJ.lln.'e veda: 
<-ttlğ~ın .b)rada, r..u::.I.ır.u ıterley~inden 

dolayJ keı~i~ilıi leb, 'k ederken, o. 
haıtı:r. b'J. di.,· en C\1ııd.c rr:illctc on 
derece Uımat vem en·n t ıtkeoJ&iıli işa-
1-et e ti. Deı\,_m etmek:!.e olan rnuha
rLiJeJerin b~ze \ eı-J:ğı tiet"S, Ruslara 
tımdi d .. ha az y;&J'tlım g6ndertbt1t:ce
~hı!:z de:,,n, b' flk . .> d:::ıh::ı fazla ysrtlı.ın 
e~em!ı icap ettlJi yo!ı..nd~du. 

Ru.:lc:ı·.mı \ azifeleı·i aj:ırdır ve n:.ü
himn~at, t ..... ak \'C ! yy"rc: ~''hli.k.1 ço1t, 
faz.1.Jaır D:.t Jtibarl3 u; d:J, Pr de 
ka)'"Il ... !tlnr*"ın hep~ıui .&ıiZ'd<m geçire
rek b l ' rı en y ,.Akflr:h r.a ı.ı ku}

lann .. k gerek' ,&io! ıc~irnıeJid,ri.er. 

Slr Strlford, St..lliı'dc.'l Lahs<dcrtk 
onun Altr'a.ııl.;ırı y~nınt"'k iç~n icap 
eden herştyi. oıı<:(....._i'°'n d ı.nen fevka
U.de b.r adam oldutcın.u •Y tn:4tir. _...,_ __ 

Rumen elçiliğinde 
(1 iı.r! ~ nıfeden Devam) 

Elçilik matbuat müşaviri 1\1, 
Ilri,;sicu ilo matbuat ..taşesi M. 
Dccci tarafından kabul edilen da· 
v<tliler, eveliı Ronıan)·a Ataşemi. 
literi Albay Teodorcsco·nun Ro. 
nıanya hartkfıtı ask~riycsine dair 
harita üzerinde ••f'tdiği izahatı 

dinh ınişler, bilr..Gare lıarp snhue
lcrinc ait se:,IJ V'J drtuınentaire 
bir libn seyrctıni,lerdir, Akşam 

geç \·akto kadar de' anı edtn bu 
re'Unikabulde, davetliler, ihzar o.. 1 

Iuııan bii!cdeıı izaz ve ikram cdiL 
nıi§lerdir. ___ ,.,_ __ 
ı15ku a kömür 
satan yorgancı! 

Dükkanında 200 
kieo kömür bulu
na ret adliyeye 

veri idi 
Beşiklaşta l orgJııcılık ~·apan 

lhra1.inı isn1İndc hi.raıin d'.<l!~ki
nına kiinıür doldurJı.ğu ,.e bun
ları on beş kuruştan satl:ğı haber 
alıııımı-.:, düll3.ııı araı ınca iki yüz 
kilo küıııür bulı·;ıarak adliyeye 
vcrilmi~tir. 

Kıııııkapı la Ziya ı,nıiıı•le bir 
kün iircü de on kuru~a küımir >at. 
tıı:ından ıı.dliycye verilmiştir. 

ga da taarruz 
edecekler! 

Londra 9 (A.A.)- Röyter aja.n.. 
s>nm muhabiri Bata\ •adan tele. 
fenla bildir.iyor; Japon!ları:n batı 
Pasifkıitıe başlra ırr:Udı>f.:ıa men. 
keııi ve Garu>ral Wavell.in klrar. 
giiılıımn buhıaıduğu Cavıı adasına 
büyük bir ta.arruza haz1r1an<iık
ları anlaşılı'.''OI'. Bu taarruzu Sin• 
ga.pu:ru ele gt>ç·ı·meğe kalkışa
caklan sırada }apac~kl:ıırdır. Ca. 
vadaki Surabava üssüne hava a. 
k>nlJan bunun ba;ilam>gt'Oı sayılıı. 
yor. Japonlcr böyle bir taan-uooa 
bu!unurlarsa her ınoktada ~riru. 
lc.ın<?sinıe müdafaa hatlar111a ya. 
pacaklardır. 

Singapurda 
(1 inci S<.ıhtf el.en Devam) 

rc.mıen habor ver.:!;mclctcd r. Taf.. 
silfıt yokr ur. 

Singapur 9 (AA.)- Röyter: 
Resmen b:tdu·i!;)·or: 

J apün1ar, Singaıptı:r atla.sının 

batı sohJlerine razar gecesi kül.. 
~; )'L: t h.·un-ctkr çı.k:ı.ı11nu,fa'OO.ır. 
111-trlıarebe de,·aııı ctmoktcıdir. 

V !<i 9 (.\A)- B.B.C. Japon. 
lar Sir.ga.pur o.dasının gaırp s~:hi. 
line paıer gı.:ıcesi ku\·ve.lli bir 
ç:ı.1<a!'ma ha.,:..:.Y.ıd'r.de buıwırnuş. 
tur. Büo)-.uk mikyasta lrracın ve 
:mıüsd menin devam e~b·ğ· anla.. 
şılmaktadır. 

Singapura 1 kilo
metre mesafede 

<1 ir.cl Sahtfedrn De\"'3m) 
larındaıki mesafe bir kilometre 
kadardır, Top düellosu dt \'am et. 
mekte v~ hacmini genişlı;tmekte. 
dir. Dünkil paznr günü, Japonla· 
rın şimdiye kadar adaya hücum 
ettlklcri günden bugiıoe kQd3r 
geçen güulerİA tn şiddetlisi oL 
nıuşlur. 

İNGİLİZLER 
NEDİYO ? • 
Singapıır, 9 (A.A..) - Düşman 

tan arelerinin \'C topçu ·l'.nun faa. 
lİl«ti, dün Siıı:gapur nıuharcbc

shıde şimdiye kadar gösterdiği 
iaaliyetlcrin en kuncflisi olmuş. 
lur. Dii~ntan. Jolıor karsısındaki 
müdafaa hat.larınuzın b.ütün · 
mal çevreci uzu11luJunca pek çok 
m<'Nııi \'e bomba atmıştır. Havan 
toplaTtnın a1c~i dalıa ağır toııların 
ateşi.le karışık olarak iidcta fası· 

lnsız dc\·anı etmiştir. Düşn1aıun 

rn,tgele ateş açınas;ııa mukabil 
bi1im bataf)·alarımrz yalnız mu. 
"f)"Ctı hedeflere ate, t·lmistir. 
Dil~n1an kc ~ i? ıniifrc7elcrinin 'ka.. 
ra~·a çıktıkları llulau Ubin adası 
Johı>r boğnıııın ~ark met1'alinde 
Ye Singapur ada ,.ınnı en yakın 

n<>klnsında olup nda~ a takriben 
1 ki!oıııctro m.,.;afc dedir, nır Ja
p 't kar ı:ol gcıı:.isinln b~tın: -,ile 
lll'Lİrı.Jeı.t..·n lıar k~tin kahraınan.. 
!arı :ı • 4 askı rdeıı ibaretti. Bun
lar, düşman gemisine < 1 b-on1b.a_ 
!arı alıı.hikcek k ar yaklaşmı:ra 
ınuvafak olmujk,rdır, 
~~--:::---...:..-~~~~~ 

irtihal 
E'inı Kaılı :)·c Erkıış miiptela 

olduğu h:ı•talıktaıı kuı·tn1aınıya. 

rak pek .,crı~ ~aşını! bu g ce 
saat bı tc Ruhnıcti il n~ana ka
\:ll m tur. 

Cenaze nnmazı 10/2/94:? salı gü. 
nii ~;ğleyin F'. tih C"rnniindc eda 
cdild"ktcn snııra Edırııe.kapıdaki 

Şehit! i;c dıfııcrlileceğini saı·ın 
sevenle_rj~ı.ize bildiririn1. 

Fa tilı As. Ş. Bş. 
Yb. 

ZU.a Er:ko~ 

Moulmein 
cephesinde 

Rımg""'1, 9 ( A..A.) - Reu\or Ajıın
sını:r~ rr.uhab•rı blld: rlıyor: 

Ho l;er aidtitıma go:oe, Goner.ı.I Va
ı."'d., E.Lm!a.tı~y1lya yaptığ1 kl.aci klia 
zi,yare~ cgnasında Mo-ulm in c phesi
ne gitrr. s ~e dı.ın• .d.:.ı. do;ayı n1~ 

m.aı·y tini biklır:n'ştiıc. G~ı-at.. kuı

ma,. sub~,.ıwrıa görilo<ilğü. su:ada u
zak ~arkta.ki dl.s:"c.m h~kkwtda iyinv
se-r görının!ÜŞ\. .. r. Biml:Ul)'8 B~u-

n~andali l GeDC"r;>.l liuddon. ıııı1l'WT.i ka
,.orgi<hında bana şimdi j:ı.ponlan 
ıDun den ek: için l.ıundan h;:. rtalatta 
<>vvel'ne nmaran şimdi çok daha sat
la1n lıi r durunx:l.a oldugl .ı.l'U ::;oyledl 

Birm nyada Çin~i
lerin müdafaaın 
Lon>dra 9 (A.A.)- Oenuhl Bir. 

matl'Ya kumandan• General Ha-
!ıcn b::r darneçtc buiuııJm.Lll,1ur. 

Gooera-1 şu sözleri ııöy'l"'m:~ir: 
c- Simd. Japonlara cdur!• d:. 

ye ba,ğınm:ıık .!Çin daha joyi v.azi
y<ıt'e bulumnaktn\'ırz.• 

Haber alııııd.ıijın~ göre B rın:ırı. 
ya cephesinin bazı bölgclerinıin 
nü!a.faası kı:ırııdi cınes'ıA:/:yetleri' 
ve kendi ktı1nıandanlılld!an altın. 
da olnnak üzere Çinl1lere verile
ce~ttir. 

lngilterede 
Sııbun vesika
ya tabi tutuldu 

---ı•---

Bu güncen itibaren 
adam başına haftada 
112 g. sabun veriliyor 

Lorul.ra 9 (A.A) - Sabumıııı 
muhtelii 1ıevllerin 9 ş b;,. •. an ~ti.. • 
banm ha.zı isti<>nalarla vcs:ka uı. 
sulüıne tabi tutu1acaktu-. Adımı 
ba.ıına haf.adan !ıafl:ıya veri:..O. 
cck edi s:ı.bu;n miktarı 4 <:m ,. 
n. 112 gr. tuval, t sabu.nu ve ".cıi
ğ"r nevi sabunlar 3 or.r; !.:csktır. 

Resmen hahcr verilıdi.ğ\ne gö. 
re, bu tıedbirin ırbcbi S~J" " {<
luğu dırğil. '.".eylinyağ tasr ·rufudur. 

Filipinlerde 
Vaşi.nglı:ın 9 (A.A.)- Aım r'kan 

kıt'aları, Fı1ipini!erde dü.sııı:ııuııı 

kuo..,,-eCli ta:ırruzlarmı ta rde1ııniş. 
kl'C!ir. 

Surabaya doklaıri 
bombaland• 

Batavya, 9 {AA) - Japon tay. 
yar.:lı ri )Tcıiden Surabay a duk.. 
!arına taarruz etmişltrdir, :ı:; ölü, 
50 yaralı vardır. 

Y6 i ortekiz 
Cumhuriyeti 

V~boo 9 (A.A.)- General Car. 
mora. üçüncü defa olarak Cum. 
hur Re;sı:ğ ne iıt: ihap olunıır.ı.ş. 

tur. 

Şark cephesinde 
(1 inci S 11 ı'cdcn De\am) 

şişleri gen;.~<.~cge d"'·am et. 
mcla~ ·cfı•lcr. RLIS kıt'a!:ırı Har
k.ofun şarkınıda ,.e Rerı:ev'dıe pek 
ş'cldeıtli bir ~k yapmaktadır
lar. Bu bölgede şidctteli mfu;ade. 

meler o}muŞtıtıT. A!lın3lllar ağır 
zayiat V\o"nllketedirlıer. 

Sovyet tayyareleri pike halm.. 
de, Aıman m'Üilıakale vasııtaalrı.rııı 
baınbalam••lar, dir,m:ımn ku:vvet 
ahmasma man:i olmlli;lardı . 

ÜÇ ES s ... 
Cl inci '..ahifcden Devam) 

Din1ok a i cephe~ li de boyle 
k ~t .lı,linz: 

l - İllc.n japoı.l; rı trrn·.z.rye.. 
lin Sqnr nas!! o·~ Abna la ·ı ye
ne..: ı.z. 

2 - İ. · n Ş rr: li A!r . .kayı ~Uı
\er nU :.!Zuodz.n k l'2'.y un, ~or~ 
ra .ı\\.·rl;i yı. u. ı.z.. jc., cnlörın 
da sır ı e.be~te g r 

3 - ııeıe Hu :;.a A~ndnyayl bl
r~z c!Dha hh. n, A\.•1..tt'a c!:iı-o 
mizc o!ın · b:.r ıı:ı· ı.ıt g • d c. 
CC t r 

ı:vet. .. R ıyo .. ar n btkiln nc;rt
yr' a r ,mien r! ·r.ı .. a : ct 1 r -
dC' u1rn b • n 1::th.-ı re 'e 
tt h '1 c r ...,:nen h •• k!kat bı·ndan 
ib, •ctt , 

l bu narp:.en ga.ıı> ç:kmııJc 
'A he .. ' g~I > .;.o. b 

d~)"l" i o~ca ı.ı umu ır. 

~ e-* d n f' Dost ?ar il* , : bılv. 
gazi> clı?r ~; imdı her n 'Utlari-
bın SO'lrı ıT ı tt!:nennr.,,i şudur: 

rı .... tlar ho·Üfl m, dlışınanlor ~ 

b:t, bi• gaz 
NİZA.'\!ETTi~ NAZİF 

. 
n··nya-w- c~ı· -

dini görmiye
c eğ i arbe 
yaklaşırken •• 

(Ba~ınakatıMen de·. am) 
ni milyonluk ordul:ın talim ve 
terbi}e ile ıruoşgul bulundukları, 
Asya kısmındaki Rus sanayi mü. 
essC!>eleriniıı uı son ,·erimi ile 
yeni tank, tayyare, hücum ara
bası gibi modern vasıtaları .nıale 
çalıştıkları, bu arada Amerikan 
vr İı:gi.liz yar<lınıuuu dunnadan 
çoğalarak devam ettiği en yeni 
haberler arn mda bilhHSa bılir. 
tı1ınektedir, f.ıu ta.r:ıf da bütün 
bu hazırlıkları içinde müca:lele.. 
niıı yeni safhası ve uetice.leri kar
ŞL'<ında ümitli \'e nikbindir. Ve. 
yine her iki taraf da bu mücadc. 
lenln ölüm kalım FBV"'ŞI olduğu. 
mm. farlmıdadft'. Dünya tarihinin 
bir eşidini daha kayd•tmrdi[:l bu 
muanaın savaş somında Alman
ya veya Rusyadan ltirı behemehal 
yıkılacı>k ve yine dünya tarihi 
belki ilk ve son defa biiylo miL 
yonları ho< ~' bnj!aza getiren kanlı 
hir boj\azlamıauın s:olı.lcli kala. 
caktır. Bunun iç ineli; ki, önümüz
deki ilkbahar "" az JUilıver \feya 
d<mokrasilcr hesabına ikinci cL 
han harbinin istikbalini tayin ba. 
kınımdan en ağır siklet, dikkat 
\•e nezaketi üzerine çelunq bu
lunuyor. Eğer Rusya yıkılm;a, 
ıı...,, Mihverin 11ZUll müddet Av. 
rupa, Asya, Orta vo Va kın Şarkta 
ralıaUamasına ve mi.lcadeleyi Bil
yük Okyaıım:lara aşırmasına ve 
ora<la sürdürmesin~ ynrıyabilir. 
Yinl' eğer bu ölüın kalım milca. 
delesi Alınan onlu.•untm yenı1. 

mesi n• Sovyct cephesini söktü
remem.csi ile neticelenirse demok. 
rasilcr zaferin anahlaT1111 ~le 11L 
mış ve harbi A nopada kazanınış 
olarak As) ayn ve Jaroo1 aya dö
n<>bilirler ki o valdt harp zanAf. 
dildiğinden çok daha 1-ısalını olur 
Ye 1943 yazı sulh y&zı olnhilir. 
Gürülüror ki, ikinci dü.nva harbi. 
nin mukadderatı bugün için n• 
Libyadald, ne garp Pasifik'inde 
ve Ilinaislan kapıları•ubki, ne 
Sin-gaırur'daki miicad •leye d•~il; 
daha zlyado Sovyct - A.lmnn mil. 
cadclcsiııin •onuna ve neticeleri. 
ne bağlı lrnlııııuyor, Dunun içindir 
ki, 1942 ilkbnhar ve yuında hatta 
g•çrn yazlcl Rus • Alman boğuş
ma ını gölgede hır acak azamet. 
te cereyan edecek nihai ınücade
lt; dünya harbi, in""u.lık talih ye 
i tlkbali b kımındaa bü\ ük bir 
hususiyet. dikkat, heyu:.;. ,.e ali.. 
1..-.şı şiımdiden kendi üzerine ceL 
bet~ bulunuyor. 

ETEM iZZET BENiCE. 

Hayvan kesmiyen 
celepler 

( 1 inci Sahifeden Devam) 

!arı ikaz e1ımiş vo bu sabah tek. 
rar ınf'Zbaha:da alım ve satım 
b:şlam~~ır. 

MEZBAHA MÜDÜRÜNÜN 
İZAHATI 

Mer.baılıa Müdürü bu hususta 
saat 11 dıe bize şu izahatı vermiş
tir; 

•- Bu sabah ım€Zbahada kn.. 
yıııı alım satımı b am t:r. M.u.. 

ameleler bir yandan devam et.. 
mcl<ıtedir. Şiıındi kesime baŞl.a.. 
dık. Bugün 1500 knyun kes·ıee€!ı: 

"\ıc siir'atle kasaplara tevzi oluna. 
caktır.• 

D:gcr taraftan Fiat • lurakahe 
Komisyonu da bı.."giin saat 15 de 
Vali l\iuav"ni Almıet Kır.ık'ın re. 
lı!:ğiıııde loıplanaı·ak et ~:nde ıaı 
yaziyeti tetkik edec<ktir. 

Bu sabah bulunan 
mallar 

(1 inci S hifNl n De\ liln) 

eviııdc 200 kilo bcyaım= z ş-e.. 
locr, ! ki ·1 Ca:ıdooi Rtırneli h3!U 
11 numaralı da.: rede 76 diizii!ııe 

beyaz makara, 21 ~ lnglliz 
lc!T.r.aş., 15 top kıl t · sak'll ve 
J;xıl as'~rlıkla.n bulunmı: .ur. 

Bu rnaıllara M l!l! Korı.mma 
Kanunıunun verdi "i saahiyelle e8. 
k nulm tur. S1.i !ular bll®Ün ad;. 
liyey<> veril<>cEk'erorr. 

SARAY 
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HARP VAZIYET/ 
(1 iDci Saha! d.en Oe\-m) 

mevzilerine oy alama nw.haı .. be.. 
leri yaparak çekilen Alu::an ardcı. 
!arını birçok yerler<le ına.,lup e
deTek sür'atle Alman müdafaa 
hatlarına yakla~mıya ve ba'Zı yer. 
1"rde bu hatta girmiyı, muvaffak 
olırrak cepler vikude getirmiştir. 
Alman Başkomutanı ğı Rus ileri 
hımrkntını durdw·mak ma.:s.ıdi
le, çok şidd<>tli soğ \ ve kar fırtı
nalarına ve büyük mü ıili•re 
rağnıen gcridl' ihtiyatta bulunan 
büyi.ık kuvvetlfrini cepheye getL 
re-ek muharebeye ill1udahale et. 
tirmek zorunda kalm;ş ve .::ırhlı 
tümtnlerin de ~tirakile birçok 
yerlerde büyük ölçüde mukabil 
taarruzlara gırişmiş w bu suret
le Rus taarruzw:ıu d.::rdumuya ve 
ileri harekatını önleıruy<! mll\"af.. 
fak olmuştur. Almar. ihteyatları. 
nın doğuda geniş mikyasta taar
ruza geçmckrı, bu cı phedc \·eni 
brr durum ortaya çıkarmlŞ ve. bü. 
tün cephe boyunca inkişaf eden 
her iıki tarafın taarr.ui baıekatma 
y~I açmıştır. Alman B~şkomutaıı. 
lıgı şu. bakımlardan bU.yük çapta 
mukabil taarruzlara gı işmdc 
mcctıuriyeti.nde kal.ıraş ol.sa 1'!" 
rektir; 

1 - Mühim stratejik ~vki ve 
noktaların ve müdafaa lıatt·nm 
muhııfazası, 

2-- :i bver kuı.-vetler ntı her 
cephede leşc-bbüsü ellerinde bıı
lıın<lı..ı mak JN eme.leri, 

3 - K~ \"ertli<.li munffalQ.. 
yetlerle mevzii m.ırnffalriyetler 
kazanmış \'le maneviyatı yu:C,eL 
mi1 olan Rusl1'?'a muubil. d~rbe.. 
!er vunnak, 

4-- Ahnan prestijini mı.ıfıafa.za 
etmke, 

MOıtaıkll Habeşistan 
(! inci Sah!fe~m De.·am) 

b:.ı Aü"ika i. i ciddi Ol.arak elle. 
rine alrnıalan üzer oo, l'ta..."yaııın 
J>i;ti.ıııı ilgisi loc"Silınedikçe, Habeı

şis• an.n mukadderatı da kes'n o
larak tay .n edilmiş sayll.arooz. 

Emııi...ak.i:n İtalya tarafındıa.n 
... L:t:ı!Jnlımcsi 'lr.li.irrlkijn aesi.lse 
de, Almanyanıın kın"\-etı kü ma. 
d•k<;a. Habc !st.ar>n muklldı:leratı 
da bir çok meseleler gihi, harbin 
netice-sine bağlı ka\maknidtr. Bu 
i :ı;ba rla bir kaç €lm cvYel Adis.
;ıhabada :ilnzalanıa11 muahede, 
harpten sam·aki OOvrin ooam1aııı
masına dogru atıknlf; btr adım
dan zivade harp devt'in\1' bir ta.. 
cellisi olar.ak kabili cdi~k i:3.. 
zmndı.r. 

s· efan ajan;m~ blr m<Jıani
n, mual~e ile Habcşistma ve.. 
rl'len istiklali, bu meımleketıte k-a. 
rulan sömürge idaresini gi:ıılemı!t 
~ blr pcroe sayroalGtadır. Ha
beş i9tikliılnn ııxıe ıedkh ta
lrammü lü olımacığı meyodandadll'. 
Fakal İtalyanın da Hab<;şistanda 
lcu:rduğu idare sömürgroen baş.. 
ka ne idi? Afrika klt'as:nm 00.. 
mü~ dedetlcr ua.sı.ııdaki payı.. 
lıışı.lmasman ~i 1935 ı& 
nesine kadar k.urt3rabilen b:r Ha. 
be<'sbıı kaim 'ı. '-c ~are ki İta!. 
ya bu ırr.cmld«?ti bırakıma. 
dı. Büt" dünyaya k3 ı me)dan 
okuyarak, Ha.lx: °"tanı Uıak <>itti. 
Şimdi İngfüı'k?r bu cmemleketi 
aJkeri i.şgallu-i alt na aln ılaroll.". 

De\ le'Je.- lıulw.l:wıa uymak ste.. 
selıı:.rd" Ha~ stanın ad<lera.. 
tı.nı 11al']> oomıma bdar ta,ıin 0t. 
triyee€kkırdi. Fakat mim·~r d.e-v. 
letlel'i de dedet>or h!lk.ilnmun 
bu kaideleriınc r' ayet etmiyeı-ek 
"şgallled altlll'8 geçeın mcıml.olrn111oer 
d~ bir !akam iıda lu kı: ~ 
Ye bu idarelere daimli'.< süsU \"e!'

mek!edi.r1er. Ntrv ~ jturulan 
Küi.sliııg lıükimıü'..i L un b: r ör. 
ncğ dir. Alma uJar !'\Ol"\• .c KU.. 
islingi, italyanlar ~'akyada Paı.. 
veli :, japonlar Naru •. r Tele Wang. 
Çing.Wcyi ne ıınak .a k ilan.. 
mak.ta i.oe1er, İr.giliz'cr de Hah<'. 
~ st:ında Ras Tafaıiyi o ma'k atla 
kullarmallctadır'1r Hat'i du»ıle. 
J:flir ki :nü-<l.aki1 olduğu zıı~a 

lliıen er ıki taraf da tcşen<>• .. ·• 
eü euerfode bul.uııldı.ıımak 
di!~rindm bu un cc eye y 
mış olan muhaııcbek ·n tevessuü 
beklen r. RU>lar ıih1Jahar g ..ın -
den, Alman cephıfü üıxsiııdc ı Li.. 
him n..ı· celer alımak istl)orl~ı-, 
bu maksa:la daha büyük ku'V\'et
lerin! cr_p\ıeye sünn-ekı; ımıh 
meidor. Rusların bu k ra!<L5 
nası.nda tenin edccek~rr; 
mLl\·:ıffakiyetin, ır.üsta bel hartlı. 
katla büyUk tas.r'eri ola;:ağı ş · 
hesİroir. Doğu Ccl,jİ'. ' ·n akıb\>o. 
ti lqp) kim Cihan Harb.riın ne. 
tıcesine rnüessır olace.k kadar 
ku\'l."C".lid'r. B-ııgun Ruıs c<>phesi, 
A.lruan ordut;ı.murı en büyük kıs. 
mmı karşısıında tesb e1ııne.kte 
ve bu auret:ıe mihverın en kud. 
re fili kara Ye hava ord U5tı..-.nı 
ba~a ye-rleıde kunarumıa 
mani olımaJ<.'tadu. 

' Lıi:bya cpebe;f: Rorr.ımel kU!\'I. 
vetleri tak.ip hareketlerine sür'at.. 
.e devam eıkıreit Tc:ıbl'llka yal<;!(+ 
rnLŞ bulunı..,.cıırlar .• :z.leri'n ya 
'))obnilı; ve yahut Sollwnda mü. 
dafaaya geçeeelderi tahmin edl. 
ltyordu. Bu,gün için müdafaanm 
Solu'mı ve yahııt daha. sark:ta ya. 
pJlması duruına daha uıyguıı ı,a. 
'l'iimnekted.r. 

Herhalde Alın.m.1aı-.ıırı. bu sefetl, 
kıi taarruz hareketleri doo• uızaJ ı 
'hedefler i..9;ihdaf eden ttr karala. 
t..,. g;-...ı.,nnıelftedir. ~tiz oodU. 
sunım hava kuvvetl~i noksans. 
kondtıl ~ açık olarak gôsteD. 
mektedir. Eğer İıı.gih!:z hava ki.iV. 
ve:ieri iiıstün adette olsaydı &xı.. 
:mel bu ci6ı'ICce 9iir'a tle tak.ip y., 
pama1ldı. MUtea.kip günl.eme d\lı. 
nımun. Aharılar lehine mkişafıı 
be"ldenir. 

Tarı vapuru 
(1 inci Sahileden Devam\ 

Şefik Gögen bu ynnıların üçü 
de toptaıa •Tan.o ismim laıy mu 
ıu.-. Çocukların hepsi sıhhatte o
larak İstanbula çıkmışlanlır. 
Diğer taraftan ayni vapurda 

Zonguldak yoleulıı.nııdan Malı.. 
mut oğla Hasan ismin.de bir yoL 
cu da kalb sektesinden ölnıil tür. 

Barbaros abidesi 
C1 !cet Sabtttden Denml 

malfünda ı:ıazaraıı abide üç fic0ır10 
lacalt ve Ba&aroo denlıe dojrU b 
kacaktır. M>idenhı ooUmllzdekl ~ -
t;y ;ç!nde ikmal ed,ı.lerei: Cumıbur 
Bayrama,dan eV\'cl Barbaras: me 
run.'!. dlkUın"'1 ve Cuuılıuri;yet Ba 
ramı gQn.Q. merasim.1e atılın.ası kar 
la.,Ur:ı~rr. Al>:de 30 bin llr.lya 
olaco'ktır. tın~ 1çia lüıı:unılu tooç 
d!jer ma<kle1er l.:1":1le!l lcmln 
mlştlr, 

•• 
vey kızını dağh· 

yan a a 
( t tncl Soh:l<"dn Devam) 

Ev"'llti gün bu badl~ıı ndı• k 
mesiııe b•kı«nıt, Şadiye ıına1* tıı..ı 

rıe kab!U telif 01.m y&n bu barelt<t' 
he&abmı -1ye başlamıf\u-. 

Halen Fatihte Huca Üveys maba 

.akıde 5 num.an.lt evde oturan \""e çu 
ptı~ orta 7aşlı bir kadm o'an Şadi 
bu &UÇ-J işled ğlnl iol<Jr et.mlşt · 

Dinlı:ın len Rt*işe ve Cemile 1s 

h fer, bahçe .çerlsındcki evd 
ha;·k rnıa71 !:; .cl..-'.ru, sorııra da lı: 

d erlne ka("'..p s1';ının Zarlfecin. 

Ü'ı.l ,.e ba~nz:u >ar bere it"e • 

de gıtdilklerlıı! anlat:m ~1>.niı.T. B 
lardan cemııe, bu h:ld! {'den bir b 
Ç<Jk ay evvel de Şaffiyenııı,, Zar:re 
b!IJl?'& ,_ ile vw-duğ gö<lerl:Y' 
gOOi•ğiA«Ü l!(\ylem ,<IJc. 

MUU.keme salhı>snda, mağdur 7. 
rtreıııln ~·mdl de Ül"cy ana!'l Şad~e 
yaıurı.d.a bulundu.ğu ·· eni\m 

M bkeme, bu k1zla şatı tlttJ<-n Z 

nal, P. •• e "' A..'< elın m hitan.= ç 
jjırı!n 3 ı ın, rn bokeır en.in dev 
mmı 1.ı rt bralun lr, 

!arda n.eşru lıUJ. ·· !darlan ()1. 

Ras Tafa.-·run, Ha~er r..arr ·oıı 
söz ""Y iye, öt '...i ktııK alm:! 
d 'ıa ç<ık t.ak::;ı o~ ak gerektıc. 

,, Şeh.zadebnşt TURA N Ti~atro unda -

·r Tiyatrosu 'ian'atkirlan ta1 kadrosile 

o K D 
Piyes ! perde. Y rler nıı.:m:ıralıtlor. Tel: ?.ıt:7 

lstanbul Defterda rh v ında • • 
Toprak Tevzi Kom y<>aları .n yap t ılaczk (50) lldet ç1tt sat:!ılı 

•• lı. pa z .ı usul!,yle <le 1 eye c an ır. 
U N 1 R İh le; 16/2/942 Pnme .. ı 15 de Detlc:rdtt kta m~ 

Sinrm nda 

N U R E D D 1 N 
yapı.l•c tır. Muhammen bed (9000) teırılrıatı (675) llradJ?. R 
ve ma~ numunesı Milli Em: ille 4 c kıtltmlnd gürillebillr. ht 

K O N S E R t v-• 1 teminat makbuzu ile, D~I yıl a alı T.ıoaret Odası ~ 
11 Şuh t Çarşamba ak.amı 1 ınft<ıtuplannı %490 sa)'llı kanı.ınwı ı....:ratı dairl'31nd• haz 

Wııı•ıı:mmmammmmımmnı• d llll.ınıia ihale sa•tloden bir saaıt ı:ıı.e !adar K<>m 
• 1 eler\ rn~a:ı:ldir, (895) 
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İngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

YOKOHAMA 
\.------------------------~~~o.ıoo---'I 

Türkçeye çev:ren: ISKE...'IDER F. SER'rın.ıJ 

İçki düşmanları arasında Reisicumhur Vilson'a 
"Büyük lialaskar" deniliyordu! j 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
-~:r.ı lH.:k. t,ogenl.yı:>rdu. tın.J.Ze te ;.cJi ed<-"l'inı. 

VJ 0 1, J&p•.GlyJ:ktkı \°kl ttk-y ı. c- ~> rı ı.....ı.0tf. " b.~..Aıı11y .. ;,,g.Hl. Gayıc- ı 

13.1. k•.aı..l'Ş!ııada.n srora tekr~r ~ Jlet.ii. Bcıı. gı.ilıim.s<'li .·ı.. it;.rr,c. ue.- Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerıMzi iı:r\alcyın>r.. 
,( i'~ .,Jac.;.dt. v 't e:tt!nı. 

-- Ça aşn-.;ı a.tı.~ gcloJ .. V . .1J:l _ ... ı odası.ndiln ç-"" ı. 

'J•.'ll'te'k . • ., •~~:ı!:>Ina augr.u ylU'i.iıJJ . Şr tli C'.wt:ıul're)si.1";n ~&lı.;,ıın vde.-
·~r ı ""<.; y-:J rn \11 t' .l~.ıı ön ıe c..4 Sl• :;l J'Ci·n::ı.:a11 0 Çlk 4't'.Cler açoılt .. 

t ını. 1. ~fa '--·n1 ovr:!k kaaası <l<'ıl( • 

> uof~y·· .ın Vı4on ,n ~ U• ğ' lle \"'") ~ anda dtl'l"tıyor 
JU tarıe:ı fl<K .... 1.1v\etı. Oı:l lıu 'ı 1St•1 dcla IJ ı.: l{1. .dtı • .ı:\.-rtıft. bu ı 

d 'Y .~ı.sr..u ıç hır .sebe ... \e " rı·eı, 1 fıı: a~1 kaçı.rn.u.t uu~. d'-~1 1 • jij'll~ 
.. ı ı. ı~ıce &tOJıl~ v,· ~ ~ ... uk blt.rı.1nn .. 

'1 bu a.zimı.e n.uc oe~ın.e ·e... \"c- ı . .l~y.. vgr l y .ır au:ıt •• 
,J ı odc ·ı:-. bıoija •Jc ;\n.er'ka gurü:ıı r;1:"ltaı b i.T .. •(}r t:· ın ... · gJıl ol-
b. imie de).: nere '"~lrn.1k, :ade k .1\ \-e- c.tı.ı Ürk1lVl;.. 
Ut çe eJ".A; ıü. li ka.> b~ .nek ıe c 4 

• f''t. fJtT)(l ba<ktt1dı.m: 
~.fl)ıUCll 'tGM1Jlao1,,.'R.l\..hr. Hcı:yır .. Bu, iPl.' \'f'll, 1-- Kiır.Eol • 

} a at, bcıı ı>uo• yıaum~oı·uıı:. 11- yo; .. 
ydll.~ b r ~ .cl.ı,> l~kıye ıilu cf:ıe.f\."\:C Alis~'tr (He.u) nuıı, dıirt &~ ~·- .. 
du..-..."lı..7liı:c gıis'.t.ı:ne:sı, gı.inUrı oi;ru:ıdc !eJl~ı (rı \ıvi ka'1an~u do.-.J..ı) k;u~ıın.-
.;;ı,tan rnü.do(a..ı.:iUU ıhmalc ve:;ıi.ıc olu.- cL. d~n .• ;yO'Tdll. K<ı::.anın kapo~~ı yJ.-
caıwt •• .\..7."r ka oı.ı.güı> yalruz ~ı:a.:.ct \"3.şr;ı. ı;ekip dosyayı a1dnı;-.. T~..-t" 
yanı Jıo.ıra ka.::3.n:nak. rr<..1<.s .. iyle c.;a!1.. k.ap:.J:111. Esk• yerime geld.m. 
~lY•JL ııer f3'brıkanıı1 baca.sn.lıaıı c;ı.- ı Yaz• ma-°'~ ö.ounde dQtqilyı aç-

ı tı:r: ..tan dun anlar ins1.n.ı hJ gJ.ycyiı :1 ... y .. j 
i<1r13 er gibi. Gcrclt NeV)urkta, gt.-._-ek
fı<' Vattngtonda :timinle gö~tfu-r.Sl', 

iı4ıu ıc;kioin kl1dsiyc'\"Jnul'Tl bahBetü. 
G;.nc ı;oclJkl,tr..ı. br.e bunu aşılam:~ 

1'_tı· Lıse-!Un. liOO. aı.-ı,f ta~cbe::n. vey:ı 

ht.•1• ı ...ıej bir Üni:vers te nıı:~avin1i: 

(Deı.·aını V.ır) 

tır- vl*i_ b~ cla J\;o::iem •• > d.i,ye 

-i<lo~~-..t-ı;aıD'·,...-. -
u•tlınc oltJl'I< ,...ıım aıı..-ıı:~ Jibi. 

dilfmıalıLtrl ;.Th! rıda (\'il5ol•) a j 
.J%y"' llal&ıklr> Jcycrıler de 1o1t ı 

dr .,; . Bımla-rdan ulri ~ Par .,..,,.;~ j 
~ ,1. m<lan, Ui.r ~11>1c?\? g.uı>ıınucı ...... 
rı'C°" ılı i\~1<."r Lı.1k'-.>i.~\ .. ur \ 

L ıt" ln feb' .1n ~icclisi k .. ..ı-

- \. oı.a :tH1Z:-Jhiı· c!a1ı •• 1. Çüıı:kti 

1 

• TAKViM • 
Run.i 1357 KB8ı 1 ıı:c..ı ısaı 
ır. KA..WN 

94 
Muharrem 

27 23 
Y>l 9t2 Ay 2 "·asa ti Ea.ın! 

ŞUBAT 
s D \rak .. t S D 

7 03 Guncs 130 

9 
12 28 ÜgJP. 6 54 
15 16 İlc.ndl 9 4! 
l7 35 Ak, 111 12 00 

Pazartesi ı 9 On Yal:iı 1 33 
5 23 İnısa;t 1149 

18.'JO 

18,03 

9 Şubat 1942 
Procraııı ye Meı~ Saat 
Ayarı 

l\ıtüd'<. H.dciY•' Dc.ıla Oriıt.t-s-
tırası 

18.50 :\tiııik: Çil'-' ı.·a~ıl. 
lP.30 Memlc-ket ıtı•t a~arı ve ;ıjane 

haberler!. 
ı9.'ô serbcm ıo ıJ!l-kik•. 
19.55 Müııik: Şar:U ve Tııı1<illu'. 
20.15 Radyo G<ız~tesi. 
20.i;j Mikz.rk: Bjr lial<t 'l'lirkUsü Öi

r~ııiyı.;ıorıEZ - Ii<ı.ff;ın.o Tıirk.ür 

sil: Kına Hav~.sı. 
Kımı u "3 rılıır ta S<l a. 
Ogl•1 evi pek ha•ıasd.ı, 
Kız s.n:..s:ı kara yasda. 
Düşeme: Yc"w:t!nlm k»ı<ın lo.1Sık101suo. 

Ur ua dirllgj,n 1at1J ol&uo. 
21.W Z:nıat T:ı:tvımi 
21.10 M · : ;fibaverıt. .M.4 .. mıp.) 

Şarlt>lru-. 

2130 Koouııınıa (Öıı;:etu1011 S.aL). 
21.45 llı&lizık: Rad)>o Henionl Oriteo

irul. (Şef: Ferid Alnar). 
2~.30 Mem lek:et saat ayarı, ve ajans 

Haberler!. ve Bor.E;)l•. 
22.4.; l\>ti·•1k: Daı>s Mllzi~i (Pl.) 
22.55123 00 Yanrı.iti Progı·aın ,..., Ka. 

P8Dlf. 
0 :yrı ncsn va+ iJ.,it.n evvel b1:11·ınld ı
~l'!h i:t."'S1r.dcır1 x:ll"tanı;.'k, ,\n1eT.JcalıM'a ... 

Nafia Vekaletinden: 
Oı;oc b.lgr:rıp dur,ıyl)r .eye kotı ~o r~ 

:ı. • ıf) .. n1 bi>:~U b:r nc.·1 yapın.ak. :ı:r I 
tiy.'Jr.6 

\'t ('C_,1 nt~!l· oi.ln ır:co'oolar pl"t. 
çc :t P l<h-A<ntnt.u.n htmen yarısrr.ı.• ı 
d 1 21 .. 61. 

m:ı 

dı;

Ak 

1 J.: _•kı~irde ::,,~,.;.ar;,·a ncht'ıniın meı.bctı&rı tıımt.oık<Asuıda yer altı su.Ja.rı

•~:.,.ıırı.ln:ası ın .. ksadL.Yle yaµıJacak artez.yon tı.mdaj.ları ve AcL.'\ola - Ge
Niğde - MelenJiz. T kat - .A;,;....:s baraj ırı.evkileri,y~ Aydın havalisiudc 

F 1 iek1n.:.: :rbt:st Q~m.ı.s.ıu, n.u
l"'.,k!lf.ıtmm k.3.k:::ırı.lroa:)ur.ı. ı;;-

~eı -er de tırı sayı..u bir ek.s .yet 
1 00.yor. 

\'llson bun....ı.r!a ua n:ı...:cadc~e 

<'im• .etedir. 
~ ·mıJ~ Vlko .a c..cıyon.nı. 
Hen h3' !< t~, hem rm.mewet l<üt.e

k'l''e ıığraşs...ı. kalay blr iş <k~il. 

* TU.İTU'I O:llU'iCL DEF.\ 
YARD~ 

~. a.! a1u. buçuk. 
~ r.1 bit.mck üzere. 
ı: · teşrı<atı.;ı geldi ve ınühiıı bir 
· ın ziya.retıe geldiğin) lw.bor \"erdı·. 

Vı.lr: ı.ı n13ıi:i.ı;'SUQ. bJ,.ından ka..lktı. 

- rtk: !1,'l.:i. Ke~l'l saf.on\IQQ. al.uıı .• 
Gelıy<Jrı.m. 

'TPşrdat..:ı ı;,lk.1:.?.ian &oıııra. Vi.sccıı 

b. na. dOOdu. 
- J:ok~! S3n1yor1.t11lı -i, ell

nlıxld< işle: b 1tm<k lü•redir. Bıfü.<C 
ou yuı kap><'.ruı ı:ldersl<ı!z. Z...'ımetdı;.-

ve T:ıwı-Ia .. \.'C J..- ·o1 ·:J.l.. S .. bırya havzas:ndukl Itegill;\t<ir n1wkHer1nde 
V" oı.mların clvaı•lariJ'l·~ ~.J ... rcce lüzum aorül~ı:k diğer rr.ahaUerde yapıkıca.ıc 

oj~ s r.;J jı ı-..ı:ı ıc!.'a.sı .c.ıhan:men ~~,f bede1i vahkı~i fryııt CSO.!ı ıİ:iZ.erir .. -
133,520 l!rae -. 

l 
d 

2 - Ek .. ıne 16.2.942 tar.ihinc " i:ıynu PU3·~ gtmti !3.tı.t 15 do Anka'I"<4-
da s· İs'erj 'Reiral·gi b:ıa_ lç:i:;de topla a;ı u eksil: ı c 1tonU!.yoni.l odnsıı.ıa 
k&p :ıa~ \~U'hyle ya:pı!acaktLT. 

3 İstokii~r ek<;Utmc ş:ırtna.nES, mık \ele p esi. Daymd::rl~ Işleri ıe-
nel e::ı.Ttnamesl, :numı s· ı i.)lerl !enıııl ,... ..... atne!.yl.c husw;i V"e !enrıl ~a.r111fl.

mcıe ! "pro;e;erı 6 füa tiS kuruş mukabilcnde s~ ı,ı..,ı Rcb-·]ğhıden aıl<!.. 

1 bilir\~:. 

~ - Jo:k..-..üt.,neyc g .. rebilmeic için iste~Hie.rfn '79~6 liralık mU\'3'{~aı tcır:ninat 

\ermttl \'c iJ.tn1Plll!~ yapı~o...-afı günıln:n en .\:: i~ gün evvel ~llermdc buli.ıllQJ'l 
~aılarJa birJıkte bh- dHt'kt;~ ile Nafia \reıK~leıJ-..e mtlta~at edmek bu ı..~ 
mahsus o..J.n~d: üzere v~"ika alı:na!~rı v-e b· v~a:yı az etmelen ~artı«. 

Bu rr.ud,ıet i<:indc \,. L.t:ı t.aleblıxı@ ba.ınıu1nya11lnr e-kfiUtn}('",Yc ı,ırdk eUe
rnc.ı.ıo:. 

!) i..:.clcW'!'rLn tek!ıf rruic.tı.ıpl'~ı11ll Jtin~ m;Udtcle yazılı &aattcn bır sa<.ıt 
evveline kacla-r S·ı İş':e:I Re 1 iğme n:ıakbuz _nı • -~2'bıli.ndc venne!erı li.tzund?T • .Poe-. 
tad:l o1an ıeclıkn1eler ka-bul ~Wmcz. ı.420 - 5ö':ı'b • 

Sahip '\'C Başmuharriri Etem izz g BENİCE - Neıjliyat Direktörü 
Cevdet KARABİLGIN 

SON TELGRAF tvıA TBAASI 

KAŞELERİ 
BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZl\fA 

Ve bütün ağrlları derhal keser 
Sıhhiye Vekaktinio nıbstllU haizdir. İcabında günde 3 luı~e alınabilir. 

-======-=-=--·========================! 
r 

BÜYÜK ZABITA ROMANI 

1 Ka·ra Kapı Cinayeti 

ka<.i....t konu~~~ kt!ıu.H ı.ne şOyle soy
ledun: Eınnıyete gıdµıJz "·c kcndin.i.zl 
hapsctt;dı\İ.z, Rık.lyıorı.';·,i başnüict.t.ş 

TJl~ka.r<y'o &Ji.~ tınız. N.:; ,ıursa. 0Ls1.:11 
2 ı ~ tlik b .. zaın .. ı •\..,z.oınJı."Sınıe.> 
Bu ııssihatm-,u kabul ederek bana: 

•K<lı ed}yc.rwıı. Saaı .W..uu. doj!
ru "'""')-ele gıdeceğ.m> dC<ll. lfaltıuki 
sırı 'M.ı •. h.yo A~·i.hlu:'un or~'C!.t o1.ı11udığu1ı 
s°OyJUyOll;anuı .. 

-ı YAZAN: ı N 3 ı Çevireıı =ı-
\.. Louig, Tboıııas O, 3 t. S A C İ T J 

~..mUjı·~lrU:n ki :\t0'3yö Lomms 
1 nt•~ıur kaba adam:drd.au birisKi.ı.r. 
z.~ın .. ete geldl.gı. zamanlarda bile ~P'" 
a. ~mı çlkar.ıuaroasına diidt.at eıme
dirı ı rnJ·) 

- Oh!. 
_ ~.ın.'t• .uıda blr iC'Y varrr..ı.ş 

g ... b ':Jt•kanın kcn:l:ıını aşağı kıvır
lfl • gibi !~na bir fıdetj de var. 

laltat ınrıb:l, b!.Z Lomn...u ta· 
ınrı 

U.ı.wı .>enelcr-Je-nbe~i degll m.t? 
E"c bC!D de bllıyornm. J..i.Jtı{c ~uın. 
c.ı>>e oc.yıe ôylr.crr:ı. LorTJinsun alnı
ııı h. defa gôı-dürn. Bu bır dınt n~
ı-3 l ndr idi. f-liç bir yar.ı jzi yokıtu. 
Gvrı) ı,,rsı,m\E ya, dw .. ı.ı:.nt.&lu en hilk
sr 1-pbcieı"C! kurlarıyoın.;m. }'tıkat 
rac C'd • ım onu toyl-eL.ni:::, bugüoic.ü 
yazıdı.t tı;ı,ı3lar1 tekı.:e.rlaınö111<ıK. ıçl~ ı 

'"a,ı. .ti oilıl-e kaleminl ho(\lkanın.ı 
~"' ,rtnda. yuaı. defa d<lfaıtu-sırı. 

- 1'~aık.:lt ~larlbD, siz.on hareket.in.iz 
de ~eyce ga. :rı .. 

---- İtiraf eder-.ın Torkon;;ıy, Jaıko.ı.t 
başka tu.rlü yapa.nıııız.dım·? 

- Nı.çin buraya ge4r. ;yıırslmuz? 
- Çünkü aıi.ı.iın ben! h.'Vk.11 etıııle.-
~ atemfyorı.:an. Sorbl~ olıuaıl.~au. 

- ?-le di.Ye SiZi ıevk.t ed~tm., 

- Çünkü soracağıoıı lnr çok SOC"-

gular-.ı cev.ıp ver.rı1iyCce!;;1ın de oııdan. 
.8a'L.ı .mühim sandığınız şcyltti ~wı.e
meg~ rr-ecbur okno.ıuak İ\.'.n size ras
lama~ ~;:yorum. 

- Dogru mu? Peki !IZe soruyorum· 
Mcisyö Artlıwın nic'.n tutmadmız, ni
t-ln onun kaçnw.'Sl'lu koh..yJaştırdm.121 

Ş2nd;,ı Mrede? 
- :\rthw- nerede n1ı'> ~·et&e 

cteıQ:! mi?. 
- Hayır. Galiba lft'ti!e ediyoraı.11'1'\IZ·z 
- Ii""-~ı:-. Clddi ıiJy.ıiyoru(ll. Bu sa-

ba ont.ı eı.: lf'.dc g;;!"d .... u vcı r.ıı dakika 

~ ... rar!t-Ja·nın sesinde eı~ vat'dl. 
'forltaı,-:ı.y tatsız oir se~ı..~ cevap v~i: 

- H~1y m.· ~1Usy3 Artıhı..:.r u gömı.edtk, 
Bu sJbah sizin iklnci zı.yacetini:zx:lcn 
beş daklk:ı soo.ra evden ~ık:tıgını bı~
Yoru:11 .. ben duşünıc:ıwn ~ .• 

O halde? 
- Ne de.ıne;c istıyOO"StU1~2-? 

O :1;.ldc, ul~ki ?\tOsyö Aııtht..!- u 
kn~ı:"dı. 

- Ötekı klın canını'? .:\ç;.,s; s.öyleyi
ni<z? AJ1o, aılı..•, al!o. 

B~rntiC-et.tı.; To:·};ana:r mikrCJ.lo.ııu 

ya";aş~a bırıiktı. Mütetti~ ~ief'ib~ı Ct.."

vap verm!yordı..ı. Uıun n.G.ddf't ba~ü.
fe-b:.ı~ .dµş\J.ndu, J(orsısında otı.ıran No
t.er SmH.h'ı wıu~tu, 9,5 01~00 ,pol.,.:a 
ctüşUnüyordu ... 1ilfetUş ~1arıb5.'run. 
cötck ~ diye k<tp.alı g"'c;t.il adaınu1 

kiın1 o~C·.ı.ğun-..ı DnlanWt!c Jlı.yordu ... \
cn·t•a J ıne hJytlut Ou.::ın Tlıorr n1u-? 
Oi'..tion lıd.,,tk• l c al~Ma.zrlı. D<'.ut>!i. 

(D Vô<l 

i L A 
Sümer Bank Umum 
Müdürlüğünden: 

Nef'l'edJJ.m.,ış olan 200 ve K. 257 nun1a-r~lı a:C:Mrarnao11ıeler ve iktı.sad 
V<i<ılle!i \'14uimi rnucibincc bıitlin memleket d.ıılıilindo mevcut yapagıl•r 
içın ZVaaı Banltuı şube ve ajanların.\ ve bunlaruı hWurunu<lıkları yer 
lerde k-ayınakamlıkla·ra verııle..:.ek bcyaıırı~unejere JaluJ. yapağıJazın An
kın•d• Yeni~e hme!i>aı• caddesinde ıs numaralı Sılmeı- Bank İp
!;k ve Dokwna Fabrikalan Milesscısctii yiipağı ınüıOOyaa ek1p1e-ti tara-
1.aıdan. beyannameler mıntaka iiJbaı'!L.e: bır ~ııra:y.:ı tabi tutularak, SX"a
l.::rr1 gekliktC"~ aşagJdaki. Ticuret Vekaleıt Lut ve ~n.ittTile tatu1 alına· 
cağı alllka.darlara bıldi•lltr: 

Yapağanın ctru.ı Mahallincie mübayaa Bl.ll':Nl ve İstanbulda 
kilo lia!ı kuru.ş ınülıal aa ı<Jlo flatı kın-u.; 

1) K irll Meıinos 17tl 170 
2) Kirli yarın1 k-an 150 150 
3) Mrrinos Iı:uzu 130 139 
4) ~ mallulı 'i7 81 
5) Tjp Trakya 'i' l 15 
6) İmtlr 69 73 
7) .Aıy<Jml ı 61 73 
8) İiıro An•dol.ı 67 72 
9) Kaba AnadolJ 83/62 88 

10) İnce ~ark n~alı 67 73 
11) Kaba sark n·.aiı ti:? 68 
12) Erıuruın kızıl 67 75 
13) Erzurum beya;: 6S 73 
14) v..,, beyaz ~s 73 
15) Karay.ık:ı ve koç Sü tiO 
16) Deri ınalları •~t oldugu clnsin yi.J2dc 5 n<ı«sanilc iilınır. 
17) ~i :na?hı.rı alt oldugu cintin fia;,ill~ aJınır. 
18) Nı,rnı;.ı.ldcn yüksek randımanlı yaı;agıl~ıırı beht."l' ı·ç~·rnuıa ~ .. -

d.;ıki fJatı:ır;J alınl.%'; 

a - Trakya malla&ı 
b - Tip TNkya 
c -- lın .(' 
d Aydıniı 

c - Anado!u ınee ve kuba 
f - Şark ince \'C kaba 
t: - Eınurum kı:ı:ıl 
h - lı~rzurwn ve Van bl"}',..,t 
ı - Kaı·akö.ıe ve k<>~ 

1,47 
ı.u 
1,38 
I,3U 
1,38 
J,38 
l,'t.7 
1,43 
J ,1;1 

19) Gomltk halinde olmıyan. ıı~i.lğıı.: ... ı 

şagıJ.ı.ld liatlaria alınır: 

noJurın Lı:hı ı· ruı..ıdıın,~nı .v 

a - Kas.-Wba~· (;ncc) 
b ·- K.ısabba ı C><aoo) 
t.: - Knı.u ve gLiz yunü \.ncc:j 
d - I<uzu ve gu?. yünü (ka1Jd) 

l,20 
ı.oa 

1,30 
1,20 

20) Y<.t.p-.ığılarckı balumıbıle:cel< parçc.ı 1 der11 keçe, koç, p;,truk, ço.kıldak, 
rutubet ve güve gıbi w.adrlelmin tolerallSları ve bunlar iç~ı )ıa
pılacai<: t.-·ı•zi!"'Uar a$:l.<!lda gö.,1eı-llnıişt!r: 

a - Pa ..,..J: YU-u.!e 8 nl&betine ık.aaJr ~as n.a..iia birl'kte k..ıb:..J olu
nu•:. Hu nlslıe~ttn fl>.z;uı esas nı , iiahn.uı yüzde ::s n.-r;...;.a~J" 

alınır 

1.J - Deri r.ıa lı · E as rn bir l"kte g\.'":En deri Jııalları Lu. n1~ı. i!a ıl-
nın yliUic 5 nok!ıanile ıi!mtr. 

c - Kt:ı;~: E~ :nal!:.. biırliktc ylı.ı:ac· 3 c kada.r kabul edilır. Fazlaeı:ı 
esas ınal !.atı.:ı<l:ı.n 11:'lc .an l{ kur ~ tenzi!iı.tla alınır. 

d - Pıtrak:ı: Yı..i"'<ic 3 '= K;ı:Uar sıvu".llc i .. ·r; klı mal kabu oı nuır, liJ 
ni.sbc·ttCn f~~a St\'.ınl.l pıt,a-k:Jı n;:I~! CSJ~ rn;.ıl fi;, tıudan j;. Oda 

l O kuruş r:o::~nl1c · ır.ır 

c - Koç: Esas ma.;a b rlikte YÜ'3d.C' 3 e it:adar kab:.ıl co; lr F zla. 
y-.ıkar>ki ıa Jonci n addede yal:

0

1 ti Ua Jlll:!ır. 
t - Güv~li mat ıl tı:,...~z. 

g - Ç01k1l:d;ık: l~--~ :ılJ.lla birlikte yi.adc 3 e .ka.<lOJ .l{i~bul o ı.; ıu:r ve 
bu ni._..~btıtl.t~n fozJ~l d.ıraJ.aıı t<: Z>l Cililjr 

h - DJgc.r yab..ıı:cı r.-:ı:ı~iı~l'ler; .o\.ı:u 1 ~- -._, ı it r k<ılJ ı: edilir. 
F::-z:l.3'.\ı dar.,dan tenzj1 olunur. 

i - Ruıtubet: N°')rn;al <"l cakhıı:. 
j - Çuval; Çuvallı müb<ıya:ı lant~ ç 'al darası Yl•~<le 2,5 nis-be~ ~ı 

aşn·milz. B rushet en faı:'a.sı 001'.ıd;ın tc-:rı:ıı' ulunlıl:'. 

Nafia Vekaletinden : 
ı - Ekf;:lltır eye k·Jnu. 1 ı .ı\.nka-nı G ı" l'a-rf.Kı }\· n a ıno.ıt~~ «15u.:.:>> 

atlet ınuhtelıit cius fidMld 
Keşi! bedcli •9800.0CJ> Jı.r.ıdır. 

:! - ~ltn:e 18.2.912 C,~arş:ı nba g,.i ıı~ı ..,, l 1 i~ :\31 \'" J. cı l\I az(_)ırıe 

!\lü..1\irluğünduk.i ~alzen·e Ei?ı:.s ıtnıe Ko İ'S)' 

ile yapı!ucilkrt.l!" 
lXı mda ~ık e } t.ıl.J(I u 1 .ı u 

3 - EJu;J tın1'C şart..'l::ı. ı \e buna ınü 

c!e v~ ı .. -ı.anbtıl Nafia :'.'.ftidO::-HHtiinde gorli!f"b 

4 .. _ F.k.siHn-:.ot!ye giı-eb.ı.ln1Cı:c ıc;!n stci~• 11• u ulu u ... '-'dtnde 
nauv-akkat ~enıına<. verıne:eri lazı 1~drr. c i:l9 •9 ... 5> 

73~> 

Teknik Okulu MüdUrlüğünden: 

Açık Eksiltme ilanı 

lL· .. IıJ<: ı 

2L1/2/942 ıacriı Cun gı.inü o:o:ı..ıt 15 de İs. •. -01.ki; Yuk:.5ek ::\lliht.'"l:ı.ı:.iLi Mclc-
tebi '\·~ uhasebe~indc Ebi!tn1e k111nı1.c,y01-1tı ·xhıs:.ı;;u;~ (749.86) Lıra ke~it beclc-1 i 

ist.uniJul Yıki_tzda lıuhl'l'lan 'l"eknik O!ot~u lOOı·isa~ binil!:l ı.ca1i.ı1 kalınıla yaptı.rı-
1:.ıc<.~c tam1ırat işleri açı.c ek.sittmeye konuıınuş\.ttı. 

~Iukaveic, rksi!t.mC'-, Bayındrdık işlen gC'nc.: , husL~t '!.! 1'~Mnt şortn.:ınlt:·leri, 
Pro)-e J...-eş!t huld::ıa3iJ'le buna nıütefeIYi tligeL· rvı;ıı:.: Yıldızd:. ()tı;ıılda gö!'i.ile-

)luvak'k:ıt teın?1>0.t (57) :r....a-adı.r 

İstt.k!i.!~rın en az. bir taahhirtıte (500) Lit~ t>,1 işe bC'n:·:u. ~s )C:.ptı~;,rıa dair 
ida re:erınCen alıııış olduğu v~ikala'l-a ~:--1 inauen İst.Jnlıuı Viiil:y<"tıne Mııı:aca
<ltle eksiltnı.c t<ıriilinde:ı t:ıtll cündc•ı:tı harıç •3, gün c-\'Vi!l ;ıi,ll)nı~ ehJ.iye-t ve 
fJ4-2 yılına ait Tjearet OdioSl vesika!a l,Yttc geln c t•ıi. 1(9~8) 

Belediye Sular idaresinden : 
İd.,_ıe.ır.l.ı. k .. droswıd .. .;k. vl:..n y~le lr~ c:a t !-'lır.U·l~ ,\4eı-c k ... bıljyet gös

tl'rdiitler~ ı:ık,:Jlrde sen!' !':onur.-da C'$16 kôidıroy geçİ'ı"ıh,....ek iııze"e ·nıtM:ıan ile 
\"C 60 J:r~ üt·rctlc stajyer olan:ı!~ rr em ur . ·ııotc;ı-ktr.r. 

İ tel,hlerın şart.lan ögı-ctıar.ck Ü!ı'..t·•t:e 12 ~l,iJ<ıl 942 P~o1lıe ı;unlln~ k.ı.
cı. .. 1· TJ.~ıs dt: Straı:.eıvL"~dek İrld e .\11.-ı.: -ez 1 t ~!~.:ınllE~.ll .$<-fLgine 11 .ttı·ac<A-
a (>'\• • ntiD:. f"208~> 
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'farihi Tefrika: 18 

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

Çavuş ve maiyetinden bir kaç kişi 
Van Gölünün sularına karu;tl ! 

To:.ay, hiçbır şeyden haberdar 
olmamakla l)(raber bu büyük ik
rama hayo·et ediyor ve maiyctle
rine verilen 011 atlıy~ da. mana 
veremıyordu. .. Ağa'bc-yisıinin bit· 
halaya d~tıiğüne l<uni bulunu_ 
yurdu. Sonr;:ı. bu ;uzın d.a ne i§i 
vardı? Herhalde haıılaruı.-ı bir ş<y 
gelccegiııi tahmio ~d;yor ve ılmr
nn:oc;ıısına bir t112ağa düşürülc
ocl:lerine emin görıinuyordıı. L.:.. 
kin; bu hazırlanın;~ ve aleliicıde 
k>rbp oluıınnu§ i<)e n~"11 rııfülahale 
c<lcbilirdi? 

Sonra ağabeyisinın yat.ağı n"'3ıl 
yapılm~~ öyle .!um yordu. lli.ç 
yatmaım~ mıydı aıcaba? Tok:ıy bu 
mülahazalıarla meşgulken Demir 
ağa hel)eyin miTleıine amaı:i.e ol.. 
dugunu ar:ııetti. Arslan teşekıkür 

ederek Deınirağanın elini &ptil, 
küçük kızının elini sıktı ve acele 
bir yürüyüşle kapıdan çı6ttı. Kü
çiik kız çok müka:lderdi .. o da se. 
yahat etmek istomez miydi? 

Gün ağarmak üzeı'(! bulunur
ken atlara bindiler. Gecenin Jr,a.. 
ranlığını deler€'k dörtnala yol.. 
l<m<lılar. 

İleride silçh.~rla.ıdan üç kişi uç 
gidi!y<ırou. Bu ucıın ;ın at gerisi~ 
den Arslan ortada, k.z sağda, To
by solda gidiyor, dlha geride di. 
ger yedi ı;ilill'c-:or bu kefileyi ta
kip ediyordu. 

VI 
ARSLANLA SÜMBÜL 

SEl'ERDE 

T•1kay ve aı;;ıb,,yisııı' takıp eden 
muhafız çavuşun dk:bdirulen son. 
ra zavallı muavin binbir feliıkete 
man. kalarr.k firarilerin izini 
kaybc1 ·ııı,ş bulunuyordu. Bu 4in 
çıkrr-az bit· yn! clduğLınU anlıya.. 

rak gerıyc d 1tllnektc·n baş!Gı ça
res. ~aimarr1ı~t1. I\-faiyetirı i alarak 
köyd'.n köye Van göliinü alt tanı .. 
iııı<lan kat'l'(f'" nihayet günleroe 
sc·yalıııt~eıı or.ra V;ın:ı ı:ek"oil

m·i~tı ... 
\ rana gcld~gı zan1an Jl:<. işi su~ 

başıyı bulmsk oldu. Subaşı tak?p 

ha.ı ekatının n ıJCtice ·er<liğındcn 
Jıa.berdar degildi. Muavin i:i.itün 
hiı.dbatı anlattığı za-nan ,,., yapa
ca~ını ~a.~ırmıştı.. maamafih yeni 
Şahın ço!.>: ge\ ~ek birisi ol-.luğ"unu 
bildigi için o kadar kcrkmamıştı.. 

subr..~ı n~u.avlıun telüştnı beyhuc -c 
·bu \uyordu. Zavall. rr.uM~n. t. -
selli etmı·k ıçiıı .ıun!ar. ,öyledı: 
-Kumandan~ Şa ~~rt!.ı..:re ömLr, 

vefat t>tti. 
I\.foovin şaşırn~tı .. Şa.11ın \it. 

fatı fena değildL Llkin y<ııi -;t ı 
banlard<ın hesup scrınaz !'l"ıydı 
acwba? 

Muavin cevap vcrd•. 
- Allaıh rahmet eyle 11. ne , __ 

kit öldü? . 
- Yirmi gün var ... 
- Demek biz t:lk"'"·ıt• ıken .. 
- Evet. 
- Eski Şalı gibi krr:cı \ie y :l;c\ 

olrn,;uhgın<lan koı•ku yo\ .<ann 1-
rim. 

- Amma yaptın b) su.başı• 
- Öyie ya .. ne :> apalı:r, efür.ız-

de.n geleni y~tıık. Üste de .;avu~ 
ve maiyetindm birkaç kşıi Vıııı 
gölünün sularına kaT,ştı. 

- Doğru amma; bu iıeı'ifkri 

yakalamak vazifc·niz dcgil mi~·. 
di? 

- E! .. Ne yapalım, vaziiemı,. 

aza.mi bi.r surette yaı;t:u<, 
- Yaptık a:ınma; k.oca k;ıkn:n 

için<len bu herifleri kaç>rınak bi
zim vaziıe..m:ıı;lıgınııza öığar mı? 

- Nihayet burası ne saııa ve r.e 
de bana ait degil ya? .. 

- N.OOer.? 
- &den mi? Nıhayet :;c,1 b.'r 

muavin kumandanısın, hunu ça
vuş düşü.nsü.n ... O da im uğurd:L 
ölnıiL; btılıuıuyor ... 

- Şaha verileccl< ccv"p bu rr.ıı? 
- Zannederim. 
- Ben doğrusu, koü:uyorun' . 

Hochalde lbaş!mıza g_lccx~ var. 
- Ben hiç zannelmiyorunı ... 

Müsterih olabilirsin. Sonra, u;itt -
ğime nazaran, yeni Şal bü;;ük b'r 
affı umumi ilfın etmi~. 

- Eh .. bunları d,ı &ff dece< ,,,._ 
ğil<li ya!. .. 

- Ot asını bilinem lükın yen 
Ş:.h c'-'k merh3mctli bır acla.n .:l
duğunJan size fenalL~ g lmez zaı·. 
n<.di.yorum. 

:.\foavin, &uba.,;ıııın bu söz'cri. 
karşısında, mi.iskrilı olmuş vn 
su mu~tu ... 

Vanda birkaç gün u,t tahatlcn 
~onr:ı. muavin bütün ma yrtilo 
rrebriz kal~slr.c av<l~t ctn,~tı .. 

(Devamı var) 

Devlet Denizyolları İşletme Umum Müdürlüuu İlanları 
9 Şubattan 15 Şubata kadar 

Muhtelif hatlara kalk&cak vapurların iaimleri, knlkı§ 
gün ve aaatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 

Knradeni;,o. h1ttına 

Rarun hat tı1;., 

İzmit bnthna 

;'\Judan~a hattınrı 

Bandırma lıattıııa 

Karabiga lıathna 

İnıroi battı.ıa • 
Ayrnlık hatt·na 

İzmir Birinci Siir'ı>t 

NOT ı 

-

-

Fazaı tC'si 17 .00 de 
17.00 d• Kar;,dm' 
dıın. 

Ak.:ı1ı, J't:~~ın~ 

G.:ılat.\ 1 htım n-

Cun1aı-.t:s! ıe.oa do .ı\ılnfcı."'t..ı ~lrkeı:. 
r.ııtnnı::ndan. 

Not: i ' c1cı .·ıhırc kadar h ftcı1a bir 
PQ:sta yapıl<.ıc::ıktır ve bu po~ta İnebo4 

'uy~. ~.;,.:i~L..r gjdccektit. 

lş' ... r.ı.. .:ıhıre kadal· po.:ıota y .. iJllmıya
caktır 

P<.1Zar1e.:.i, Sah 9.SO de Çar--~. b.:, Pcr
..,nbc v• Cırmn 16.00 da ('frn,<) Cu
marlt·.,t 1-1.00 de (1\1.arakazJ ve Puu:..r 
9.50 de (Trak) Galata ııhtırnuı<iaıı. 

P~a!'"fc , Çartamba ve Cı..<ı) J. D.00 de 
(:\.'Jaı· ı. ..... ) Galata rthtm1u1d rı ay.·ı 

ca :!l.i.t...ı de (Ülgen) T?phanc rıh1tının-
elan. 
NOT· Caı ... a.ınba gı nleri saa+ ~0.00 d\? 
İstaı-:b ı!dan Ban.dırınaya k:ı.lkm<i.k' 
vt: 'r .111.>c gün!orı saa-+ ~2 .30 da 
Bandırr;.ıdan İ.:.tanbul:ı. dö,!ll'Jrkıte 0-

lJ1:1 ,tr<ıl!k post..ı. i:{tlI'l a?:rc n. :tar l g 
vcdil,1ı.ı;t1-. 

Salı 19.00 da (Ülııtıı) Cun;a IU.00 da 

(B a) Tophane rıhtmımd"'1. 

Salı 9.00 da (Bursa) Toph.ınc nhtı

mından. 

NOT: B.ldem.:ı İnrroı postal.:ırı İstan
bulda-n Faz.ar ~ab:ıhı yerine Salı saba
hı kalk~aklardır. 

Bu lll:.ftn Cum<-ı rtesi ve Ça.ı.·~anııba poe;.
taları y;.ıpıJ.n\lıyacaktır. 

Pauı.- 13.00 de (Tarı) Galata rılıl"nın
aım. 

NOT: G:Wş ve donüştc G~libol" ve 
Çanakkaleye ugrıyil(•aktır. 

Vapur !eferlerl hakkında her türlü 1nalümat aşa&ıda teletvn nu
maraları yazılı Acentelerimizden öğrenilebilir. 

Galata Baş Arcnteliği Galata . rıhtımı, Lımaular Umum 
Müdurltiğü binası altında. 42362 

Galata Şube • 
Sirkeci Şube • 

1 

Galata rıhtımı , Mıntaka L imur Reis
Ltı bınası altında. 40133 

Sirkl'Ci, Yolcu Salonu. 22740 

•2096> 


