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Resmı 
Tebliğlerin Dili 

.a~. n 
ap ı · ıe 

l\~ısır 
üzerine eki 

Görülüyor ki şimali Afrika dö-

vümneleri pek tabii olarak devanı t hl ke kalkt d.ı~.ekle ve mihver kuvvetleri ka~- e 1 ' 
ra.manca dövüşmekle beraber tng:- --o-
lizler ılerliyorlar. Dc-rne)i ele g~~· Jı 
nyorıar ve düşman~n. "tu~e~1ıerı· Alman zır 1ı 
r;.i'' yani ıruvvci ktillıyelerını taz- ı... • ti 1 t m 
yılda "devam" ediyorlr.ı.r. Bura.da aU\1'18 er a am.en 
mzyııtt.a aevam etmenin mtınasr Jrı. ı lmba edUmi~ 
cilizler kal"§ISinda mihver kuvYet· ı ~ 

ien çekilmekte <levnm __ ediyor d~· baiUllUJOr 
ıııek olur. İtalyan teblıgı de 21u ~~
Fa. gjtmiyecek bu hak:kat.i mumkun 
oldu "U kadar roıvım ve kapah 1Jır 

dil ile itiraf et.ntiş olur.·-·---~~~ 
Alman radyosu da on günde 

1000 elen fazlu. lngiliz 

Yazan: tankınm tahrip ve iğtinam 
. edildiğini bildiriyor 

Blseyln CabltYalçın KaJıu-e, 26 c.ı.A.> - Bmga.zi.nın 
.1 . 1 zaptr Librn :>efcrinin miılıinı bir 

•. Re..lll! lmrb tebliğleri hep bı 1~: safh~smı ·teşkil etmektedir. Sire. 
ı:imiz dılde :>~!malda. be:~r ek naika. şimdi kati surette İngilizle
mamen hususı bır Usan ıııl ec ~ ıin elinded;r. Bununla beraber, s:. 
bir vasıf arzcderie.~. :\!ı~~ın °~rı ren::ıı'.kın m ıhtelif böigelerlııde giz
)a.nlar onlardan boyük blr !'Joe) • lenmektc olan mühim İtalyan kuv
Jıyamazlar. Çiinlrli eks~riya taı:ı: - vetlcrinin temizlenmesi işi Vardı«. 
lardıı.ıı biri ba.zı ~ellerı lınl:ıer.'.0 · Basltca hedd, yani b~tı çölündeki 
mek \O ilin etmek btemcz; t~ml milivrr kuvvetler;ııi.11 imhası, ı;i.ır.. 
bütün bütün mesl•ut ~-e~mek yahut di elde eciilmiştir. f ıman zırhlı kuv 
inki.r etmek. kabil olnn) ~rak al:- vetleri, hemen hemen imha edilmiş 
n.l de olabilir. O ~a.11, nıı~ot- ht. - bulunuyor. Yalnız. bir avuç~ Alil.an 
klkaUcri en az gozc <:arpıu:ak ~ır hücum araiJ;!;,; '!.'rabıusa ~ogru kaç 
tarzda. haber '~r?1ek ı:ar~erin.; b.h mağa çalışma.kl:ıd;:-. Bu i.ın.hnnıu 
'nrulur. Onun 5UL :es~t tebl~~lcr~ neticesinde Mısmn mu.~z. bulundu. 
den az çok dogru bır maun ~ ·~ra - t hdid bertaTaf eclilm;ş, nıühirn 
bilmek hu'5u.si bir dikkate ihtıyn~ ~~kt~rda fyice sH i.'1lı ve tf'chiza.! 
gösterir, _Bu muka~dimeden sonı·~ l! ·müttefik kuvvetleri başk:ı s:ıııa: 
l"U~~le bir .. g·azeLe~ ~arak resmı l larda kullau. -Jmak iizerc bu suretli.~ 
t~bliglere go:z gezdirehm: best kaı-·~tır. 

.. ' btı-· ser .....,,. tuman te gı: Kısmen mfüver taı afmdan, kıs • 
"Şinuıli A.Jrjk:ıtla çarpışmalar de. İ 1·ı· .. ıer tarafından tah.rr'p 

. ··tt fikl rln b"' men ng lu . 'am ctmc!de 'e mu e e u • d"lmi 0ıa,, B'ngazlde tamır edilir 
tün kar..ı. ve lıa.\'ıt. fmn·etıeri kahra· edıl ş favrdalı sekilde kullantlabi-

tl- .. -'·t-"= B' \im e ı me:ı: . -lJlAllca uvuşmı..:a. ~-u.r. ır ' n.n 1 ek 1. tc· 5; .. ıeri ve hava ku" . 11 . . 11. lec tman ~ .. -
"a.vaş tayya.rele.rı ıe,~~i. hır lng ız ,·etle.ri içın kolaylı~lar .mev:utttır. 
tayyare meydanına. dujman arab~. . . · <l't liı!?lilizlerı.n elıne .,. 

• lanmala d Bin"'azı, ~ım ., .,e. 
hı.rmm t.op rı esnasm ıı, ., ~ (Dcçanu 4 üncüd ) 
;\aptığı hücumda müteaddit tayyıı. e 
re \"e kamyon ta.hriı> ctmistir." o-- -

Matezyaya 
Japonlar 

yeniden asker 
çıkardılar · 

Böyle bir tebliğ neyi göst~rll''! 
~imali Afrlkada. flyram ettiği bil. 
dirilen -:arpışmalıırm nerede , .u ~ 
kua geW:gi.ni dü~ bilirken bunu 
tıu.-rih etmemek bir gerileme hare. 
l•etlni glzleme1' maksadile l aplhr, 
Bir ilerleme yııni bir mn\"alfakıyct 
olsaydı bn, mutantan bir :surette i
lan edilirdi. Demek bl az ~ok bir 
muraffaklyet.sizlik 'ardır, Bunun 
derecesini anliı.ın.ak için ertesi günü 
~elecek tebliğleri beklemckt.en Vi.şi, ;W ( A.AJ ·- O.F.I: Ja.. 
ba5ka çare yoktur. Çiiinkü devam ponlar, Malezya yai~ada.sına 
ede.n;e ıühayct saklanamıyacak 

1 
yeni bir ihraç hareket: YaPinı_ş· 

bir 5ekil a.Iır. }ardır lhracın yapıldı~ yer bıl 
şu ttaıyan ı·<~i tebliği artık dirilmerrü.ştir. Haıekıt hakkm · 

nıo\affakıyetsizliklerini gizlcnıeğe da yeni malfımat yoktur. 
kendilerince de im.kim kalmadığını Lonclra 26 (A.A.J - B.B.C: 
Büsteriyor: Malezyad~ 1ngiliz .~"Uvvetıeri, 
"Düşman kunet1eri tar.ıfmclan düşmanın mükerrer hucum13;rına 

tekrar işgal edilen Dernenlıı gar" kahramanca mukavemet edıyoı.
hında dü.5J11aDm tümenleıimizi ta:r,. lar, 

'ıkı devam etmektedir." ================= 
• Görülüyor ki şimali Afrika dö • 
\ ü'5Dlcleri pek tabii olarak devam C..azyıkta de,·a.m. etmeni? nıinası 
etmekle ,.e mihver lmnetleri kah- İngilizler Jcı.rşısmda. mihver kuv. 
ı amanca dövüsmeklc beraber İng!. vetlcri çe'JJ.lmekt.c deva.Dl ediyor de. 
Jizler ilerli~orlıır. Demeyi ele geçi. mek olur. İtalyan f.ebliği de ~ti ho
riyorlar ve dil"'mnnrn "tiim n1·c•İ· 1 !'ja gitmiyecef{ bu hakika.tf mhmldin 
ıı ," yani ı.·uwci klilliyelerini tn7. l olduğu kadar f'hven w kapah bir 
~·ıı.t~ı "dern.rn'' ediyorlar. Bura<fa dil ile itiraf eUD!; olnr. 

r=- . 
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Yazı işleri Tel. 23872 Fiyatı 5 KUR~ --== -

ırınlar devleı kon 
ı olüne alınıvoı-

--<>------

Ekmek karneleri birer ayhk olacak 
ve günde iki defa memur nezaretınde 

tevziat yaodacak 
Japonlar 

HükQmet., e me 5 koldan 
evzı verleri kuracak Manilava 
Ankara.dan bilıllrildiği.ne gore, ek. 

1 

Qleğin ay başından itibaren ka~ye 

1,ıyyıı.reıer.uıilu;J birl tabi tutulması henUz karar altına a ~ 

- J • too-ada İDgfU:ı. flerleY 1lllij gösteren lıarlta 
---------~ ~-~----.;.....----------~----

DÜN GECE KARTALDA TREN 
BiR AMELEYE ÇARPTI 
~ 

Ağır yarah arneı·e hastaneye 
tlakl.edılirken öldü 

Dün ge<!c ııae,t ıu sıralarındıı. 
Kartal mektebi i"armda tren y.:· 
Jıından i.ki l'll~tr c jlerde ağır yaf'.1lı 
bir adam hul~uş, hemen üs.kil -

SivQ5fopoL 
ka11ı,arlnda 

-.....-0--

Şiddetli 
muharebeler 

d.ar<ia n celbedi~en sıhhi imdat ot.o
~()biti ile Nümune ha5ta.nesine kal 
"l'rtlrnı§ ise de yolda ölmüştilr. 
. lticblr Söz söyleyenıe<len öle.n ~-

c, - 1 \: aıı:ı.~n ya.pıla.n tah~a.t sonunda 
d llıluı;ı çimento fabnkası ameles n-
eıı Azmi Bağdad olduğu anlaşıl -
~1ı:>tır. Azmi Bağdadın, dün gece 
a~d•u oasndan kalkan katarlar • 

~ll biri.slııin yan taraftan sademe. 
·~e maruz kalarak ileriye fırlatıl-

dı,,. ··ıd .. -.. ı <>1 ve yamlanarak o ugu sanı• 
~lttadır Vak'a\'a Üsküdar müdde· 
l•lh.. • ... .. 
ı: ··•ınniliği el koymus. tahkikata 
can 
~~--~-------

devarn ediyor lfong-Kong 
Alma11l;t7ü bin 1'1 gln m!ldalaadan 
kişi kaybettiler sonra 
Moskova, 26 (A.i1_.ı. F'ra5' ı 1 eslim oldu 

uaya ~vezda: ~a:,etesının ınuha 
biri, Sıva;stollQ1 J('apılarmda mu· -0--

~~~be~ . .:rın §i.Q.detle ueva.rn et~~: Sllsuzfoğı.m bu teslimde 
gını soylen:ıeltte ve. :l\.lma~ ııu biiyük rol oynadığı 
cumlar~ lleticesını t::srıh el. bildiriliyor 
nıernek. beraber Alman kayıp- lo 
ıarının Yük~- 'olduğunu iıave lldı-a, 2ü (A.,\..) - B.B.C. 

tınektedir ıc lio:ngkong 17 gUn suren kahraman. 
e . ca hı 

Londnı., 2G (;\ ~.) - B.13.C: mıı r mukavemetten aonra teslim ol. 
:Moskovada:n bild'rildiğine göre, rt :tıır. Şehrin teslimi, aak.ert ve balı. 

Rus cephesinde eiiJmekte olan Al mu 0n:ıutanıarm valiye, art.ık herhangi 
manların taltibi ; TUla ceplıcS'i.ıtdC di ltavernetln IUZumsuz olduğunu bil. 
Rus mukabil taa ef11ZU şiddetle de• a ~eleri üzerine yapılmıştır. Düşman 
vaJl'l diyor. Gal'b r çekilen Al.mail ~ ?;arnanda şehrin ıru tıonııarmı tah 

.. c rıp ıot • 
piyade tumenI~ri 3ğır zayiata uğre• \'· tnış ve ııehrl susuz bırakmıştı. 
IJ".?Şlard!r. Fo •'.jı, 26 ~A.A.) o.ı~. ı. 

Siva.stopol<fa .\JıJ1a.ll taarruzları 
1 

'11noza kanaıınt kontrol eden Hong 
uü.skfu'tUl.ınüştUı- A ımanlar Sivas • <k0~n teslimi Japon sağ ccnahmı teh 
· ld lt .. · r- ıı e11e topo 'l a ı gulld 70.000 za'-·iata n kurtarmıştır Luzon adası da 

y l ~- e J ~gaı . 
ugramış aru.u-. h edilince Japon sol cenahı da 

!{ızrl Yrldız g"~ete.'>'ııc göre bir te <l.tt~n kur~ula.co.ktır. Japonlar, Lu. 
· d ~ · ~na Alman pıya c flt-'"'~J 36 saatte 8 dı <lasınn yeniden lruvvet çıkarmış. 

h
.. ....,.... ıar r 

ucfa •. u~~~ ge!:ıı:ı.i;, her defasında . 
da puQciirtül:rnU!ltüJ'' I.ottara 26 (A.A.) - H.öyter ajansı. • _ _, • • p.m e. 

Lenıı.ı.ı;nı.u cellhesi!lde de naziler . ~kert muharriri ''Annaliı;t,, yazı. 
-~~-~r ~.YjflM" '/!",.. (Devamı 4 üncüde) 

ıınmış değıldir. .h:kmeguı karne ile 
tevzii tşi h~r şeyd~n evvel yeni bir 
teşkil!t meselesi olarak görülmekte • 
dir. Yalnız kurulacak bu tegkllata ait 
hazırlıklara başlanmış bulunmaktadır. 

Herhangi bir karışıklığa sebebiyet 
vermemek için ekmek dağıtılacak yer. 
ıerde memurlar bUlunduruıacaktır . 
Ayrıca bUtiln fırın!ar devlet kontro!U 
altına alınacak, fÜ-m bulunmıyan ma. 
ııaııere, kontrol alt.mdaki fırmlarda 

p!şlrtııecek fazla ekmek sevl«ıdilecek. 
tir. 

Sabah vo akşam olmak üzere günde 
ı lil defa tevziat yapılacak ve bunun 1. 
çın de hül<ümet tarafından ekmek tev 
ıi yerleri lrurulacaktır. 

Karneler, blr tecrübe mahiyetlnd<? 
olmak üzere şimdilik birer aylık o • 
ıaralt halka verilecek ve bunlar her. 
gUne aynlınış zimbalı birer fig olacak 
tır. Bu suretle fişini veren ekmeğini 

alacak ve ekmek tevzi işinin kQiltroıu 
de kolaylaşmış olacaktır, 

Kanada sablllerln 
de iki adaa•n 

Hür Fransızlar 
tarafından 

•şgali 
Amer1Ka Hariciye 
Nezaretince keyU 
bir bareket diye 
tavsıl ediliyor - -

Amerika, Kanadamn bu 
hadise kar§ısında ne gibi 

tedbir alacağını sordu 

V,f.Şitıf!ton, ~6 ( A •• 4.) - Ha 
riciye nazırlığn dünkü perşenbe 
günü aşağıdaki beyannameyi 
neşretmiştir: 

nk aldığ·mız haberler. sözd1. 
.. Hür Fransızlar'' a ait 3 gemı 
tarafından Saint Pdere ve Mi. 
puelon'da yapılan hareketin bü· 
tün alakadar tarafl..rm anlaş. 
ma.sı hilafına, keyfi bir hareket 
olduğunu göstermektedir, Bu 
geııuler, o hareketi, Birleşik A· 
merikanın öncerlen malfimatı ve 
ya herhangi !-iekilçlc muvafakati 
olmadan vapmı~lar<.Iır 

Birleşik Ameı ika hiıkumeti, 
Saint P!erre \'C Mipuclon adala 
rında statükoyu ihya için DG 

O'ibi tedbirler alm:ı.ğa amade ol
duğunu Kanada hükumetinden 
sormuştur. 

(Dernmı .ı ünrüde) 

yürüyor 
-Amerika kuvvetleri 

AdadaKi büyük 
petrol s oklarını 
ateşe veroiıer 

Lingayen körfezinde 100 
Japon nakliye gemiıi 

dol~ıyor · 
Londra, 26 (A.A.) - B.B.C. 
Amerikan resmi tebliğine ~ ft. 

upinde şlddetll muharebeler devam 
etmektedir. Japonlar dün de Luum &. 

da.sının iki noktaaına aaker çıkarmı.:r 
lar ve beş noktadan .Ma.ııila üzer.n~ 

yµrüıneğe ba!}tamışlardır. 

Dün Fillpln adaJ.an ch·arı.ilda 'Zlrı. 
ve diğer harp gemilerinin kuvvetli lıi. 
ı:naye5inde 100 ve Ling&yen körfezin.. 
de 36 Japo:ı nakliye h.em!si görUlmQ§. 
tilr, 

Bir Holaııda uen!.zalt.ı.sc, blr Japoe,~ 
muhribini torpillemi§, atılan dip bom' 

balarından kurtulmu~tur .... 
~cvyorli, 26 (A.A.J - Manilladan 

haber veriliyor: Dün Llngayen kör • 
.fezi yakınındaki bir tepeden gökyO. 
zünlln uzaklarda kız1ıa boyandığı 

görWUyordu. Bu alevler, ya.nmakta. o. 
lan bUyUk petrol stoldarıydı. Japon. 
ıarm bunları kullanmamaları için 
A.merl\."..an h.-uvvetleri, stoklara at,eı, 

vermişlerdir. Aynı zamanda Damoır • 
tıs ile Baroang arasında S6 Japon 
~emlsinln açıkça dolo.şttğı görümnek. 
teydl. 

Ruzveitıe 
Çörçil 

Görüşmeleri 
devam ediyor 
Yeni Zelanda, Cenubi Alrl:
ka, Avustralya bcqvekilleri 

de V a.5ingtona gidiyor 

Low.J.ra, J:Z6 (.tl.~ı.ı - B.B.C 
ÇörQil Ye Ruzvelt Noel gilnünu 
rr.üzakerc ile geçirmişlerdir. Ka. 
naQa, Ye•ıi Zelanda, Cenubi A!
t ika ve ıh'lıstralya dominyonları 
ba<jvekilleri müzakerelere ~
rak ic;in Vaşin~na cridivorlar. 

ALMANYA /LE 
T ICARST I M·I Z 

Fiyatlar üzerin -- ~e bir prensip 
anlaşmasına varıldı 

An1.ara., 26 - Almanya ılc ımza ., Almanlara vereceğimiz maddeleı ı 
edilmiş olan ticarot muahedes"nin fiyatları, ticaret mualıede*ıla ta • 
tatbikatına geÇilmek üzere Almar- za edildiği zsma:ııki piyaea ft~ 
yn ile yapılan görUşmeler l!IOfta er. üzcrmlen henl' ed!tec* - ... 
ıniş va bir prcn.si.p anlaşma.sına vıı. mi1$takar fiayt, mübadele devaın 
nlmışt.Jr. Bu anla.~ya nar.aran <PtM!IU !tl UncUde) 



Jlt~&i!ii RiJ 
f Detteum) oen ·stinsahlar 

• 9. 
• n.:ı diyorsunuz ld sayısn yıllar 1 

cı~.rıla lı ... tlıkta.n o;onrıı tekrar 
ırilecwi:1m. Ve biı bahçetl otnre. 
•ağmı. Leuetli tatlılar yiyecc.~inı, 

rabfarm en n~füıinl i~c~cj,",>inı. 
uıra gi.:zlü hüriler, melekler ,.P. 
,iizcl yJzlü dilber çocdklar arasm. 
l t buitmac:ığnn. Ey zavalb bcyn· -
e n'.lsıl l>ir c1erd mueallat oldu, na· 
ıl b~r i!l"t lmfancla hnğdas kurup 
turdu ld bu sıu;malan siı~ Jüyor. 

MAARt (1) . ~ 
Haritada ~österilen rengi. huıl • 

da dôveUr 
Cildi 

Yar ba .. ınıdan aklım aldı. gönlti 
mil hiç almad• 

SEYRAN1 
#(. #(. 

$~\·dada sata umanlar, sevda:-· 
bilm:yenJerdir, Y AKüP F 'DP..1 

#(. :ç. 

Benim için en büyük saadet, ben 
öJ~iü,ten sonra bent hatmna getL 
reeeğlni düşi:r.m~mdlr. Fakat ben1 

hntıl'lamak sana bl.!ıün ''e '?lem ve 
recekse, senin tarafından unutul. 
maya da razQ nn 

SHA.KESP ARE 

- ( .. • >~ 

·,. aber 
.,, . 

;;_r-i~ ... ) · ....... ... 

istanbulde.ki 
hububata 
el kondu 

Ayın beııae kadar ı 
beyanname 
verilece il 

Fiyat murakabe ı:ıUrosu, dün sanayi 
birliği umumt kltibJ Halit Gtileryüzle 
ıtbaıa.t ve ihracat bl.rlikleri umuJ"Jli kfı.. I 
tibl SaıaJıadd ı CUhrukun ı~tırı.Jule ı 
yeni §ekilde ilk top aııtısını yar tır. 

Gizli mallar 
-<>-

Malım yok diyen tüccarın 
depomndan 

15CO top 
patiska ve 

pazen 
çıkc:rlldı ! 

--0---

1 htikar yapan diğer bası 
una/ tevkil edildi 

Şirki 

Kanlı 

arzı kenıfren kangrcn:n 
cednl dir .• 

mllliyet ile par~a nn:ın 
clcıml bcı:;er 

tace sığınan keU:Jerin 
mckc!id"r. 

NEYZEN TEVFİI{ 

• • 
Hanın ıslah edemediği adan ı 
r ~la.h eder. SADI 

$ :ıp 

Akili küttab aldı halleylem•."I ı.. 
gn.fil 

Keyfiyeti cenüni dt anekr 'd~ 
lıUmcz: 

1'A:B1 

Yahı.n bôylen1cl"o;iniz ki 1'a<lınlar 
ı;;ize iruınsnı 

GONKUR KARDEŞLER 
~ :{. 

Do:.tun olmn·ısa. hayattan alaca. 
~ın ze,·k 'e lezzet daha az olacak
tır. Fak t bm, acın dah'! azaln 
rııktı 

MARSİYAL 
'!· ~ 

Sen ne alabilirsen al, fakat, lıic 
bir vakit kendini aldırma. Ilayatm 
hütün hindı, sırrı kenc.ıi ı. ndinin 
olmak 'c böyle kalmaktır. 

tvAN lÜRKI~E lY r 

Toplantıda, Çatalca, Silivri, Yalova 1 
ve dl~r tstanbul kazalarındaki buğ. l 
day, arpa, yulaf, <"avdar, mahlut_ ve 1 
mısırın beyanname Ue b!ldirUine9ı ka.. I Dün asliye lklnci ceza ma.hkeı:ııesin· 
rarı ala.kadarlara tebliğ edilmlştlr de 30 ihUkAr hAdisesinin duruııııası 
Bu husustaki koordl.Dasyon kararı mu Y'>pılmış bunlar arasında yufka 117.e 
clbincc bu mallara hUkumet el koya. · rlıide ihUklr yapan Akaarayda yuf. 
caklır. Çatalca, Sillvrl, Yalova kaza. ltacı Ahmet Kibar, kundura maJ..ze . 
ıarmda mtıstalısil, mUtcvnss1t ve tüc. mesiııl fazla fıyatıa satan çartıda 
car, diğer kazalarda müstaıı.sil olma.. kunduracı Sa.bri 25 er Ura para ve bl. 
d !!ı ıctn y lr:ıız mUtevassıt ve tuccar rer ha.ta hapla cezıuma, 5 kurU§a sa. 
e;Iind<ıki mallara el konacaktır. Bu hu. trlması icap eden aa.ndoviçl 6 kllrll§& 
susta ·erllecek beyan amclt?r bugün. satan ltöprU adalar lake:eslnde bOfect 
den iUb:.ren 1942 senesinin ilk ayının Viktoryamn tezga.htan Boğos da 37 
5 ine! pazartesi gtlnU akşamıllll kadar lira para ve bir hafta büfenin kap&. 
tevd lun kb" tıl MI caz na. çarpılmıştır. 

::,. ı~ 

Dün gece hale m -afık arl..-adaşla 
birleşüb, 

Eir çemenlik u:.;füne knrciuktu 
bezmi öyl~ J.i: 

Mal saklayanlar, depoları a.raına sa. Çivi üurınde ihtikar yapan Va.su 
1€ıhiyeti idare A.mirlertne verUdlği lçin Kapıanoğlu ve siyah saten! olduğu 
meydana çıkarıldığı ta.kd1rde IJlilli ka. halde kendisine mllşteri sıfatile mil. 
runma kanunu mucibince §iddetle oe. r caat eden fiyat murakabe memur 

. "' 
En biiyük tehlike merhamette-

fir. N1ÇE 
~ :[. 

Saz, ı:ıarab, mitri" ı~ık, her blr 
ulandırılacaktır. tarxna "yok!., diyerek aatmaktaD iln. 

tına eden Çakmakçılarda MahJllUd1Je 
hanında manifatura toptancı tacin 
Ohannes de tevkif oluomll§lardlt'· 

Jla.)'ia ld fira.kınJa ge<;ti deni 
~ha.hım. 

Bir devri dil :ımn felik~t gibi 
gee;ti. 

Giıldiim5e de bir handeye ~ayan. 
dı a7.abm, 

Güldüm, bu gillt11} benden eül;net 
gibi gtıÇt.t. 

RIZA TEVFİK 

t Hh anet, hevesi azdıran bir 
;:amçnhr. 

J ŞAHABETTİN SÜLEYMAN 
#(. :;. 

; Başmalate~eı-
"""--- - -- -

meze mevcuttu, 1 d • 
Olmasaydı hiç biri. sen var Et işi düze 1 

olaydın keŞki! (2) 
:t- ~~ Bu sene tubatta fiyat 

F.rmeru tüccarl:ırmdan Nılcim E• yükseliti olmıyacak 
feıuli, Halcb mektupçuluğundan az- . 1 :-· L-tı: için 
ledilen izzet Efendi ile kavga)·a. Istanbulda et Şwın ~ la 

· s zama.n!arda sarfe<lllm.i§ o n 
iutu!)urlar. İt.zct Efondi Jıatırh bır 1 on "b t kati Jnil&bet 
adamıh; yiik..'irk bir rütbe sahlbly • ga~-etıe:_~ı .. !t y 1 vetetk.lklc 
dl. J{avga esnasmıla Nacbn Efendi: :oetıc; y.,.,,~ lstanr. abupılan ci,va:rın: 

- Senin riitben bii ilk anut re gore halen ve 
• ' da.ki kasaplık hayvan stoklal'I son 

kendin alçaksm ! nenelerde dahi görülmemiş bir mik 

~aerk.'a''l İzzet efendi Esrefe an tard:ı olduğu gibi otlaktan oUaekga 
"' ~~ • sürül eik h · · tirilrn te ia.tmış, o da gOya tahkir n tezyif c: .. §e nıruze ge itibarla 

ediyoı• gibi görünen ayuı 'l.amıı.mla ola.n sUrüler de çoktur. Bu ··rüJ 
mekia~yu berbad ,eden mı irti .. n- rı:uhıı:t ortalarında her sene gofiya;. 
u kıt'a flc cevap ,crmi-:: nıesı mutad olan et darlığı ve. , 

'akıt İsittiın ki ı:;!'ni Niicim danltnu .. , 
Aaım U• Japon gizli llillılarmm Demi-:ı: ''Uıitben bii~'b'k, kenı'i!:t 

yükselmesi::dn bu sene tekerrtU" et 
miyeceği kanaati hasıl oımllfl.ur. 

Tontancı ]{&lapların Vali ve Be
lediye Reisi Lütfi Kırda.mı öniln. 
de verdikl~ri sözden sonra cvvelct 
dükkanların boş kalmaması, ta.alı • 
hUtlerin yerine get'rilmesi gibi Z'.l.. 

ruretlerle evvelce baş vutıılall mu. 
vazaalı alrm ve Mtnnlar bugiln ta. 
mamen ortadan kalkmL<ı bulunmak 
tadrr. Celepler ve önlerindeki _ko -
ınisyoncular zaman zaman fıyatı 
'ükl!eltmC::C isteseler de toptaı:ıcı • 
İar narktan fazla fiyata yana..,.~a • 
rlıklarından koyım eti fiyatları şeh 
ıin birçok yerlerinde narkf.8.J! da a• 
! ağr satılabilmektedir. AJ~ad.a"r 
makamlar et piyasasını aıa.ka lle 

ı kiı••ükısün.'' edal)lerden ibaret olduğunu anlata. ,.. 
r t ş6yle diyor: O sa.rho!l!lukla etmi~ bir kö1•eklik1 

, "Bu fedallerin Jaıt0n ta. NolU?' affe~lc sen ondan hiiyül{-
~ mu.unda oynadlklan roltt bllhas- siin 1 

m. "Prim~e of \Vales" ismindeki in· LAEDP.İ 
;iliz harp gemismin batmlmn&ı hiı- (1) Abdullah Cevdet, Marı.l 
lisesinde gördü.k. Bu harp gemi· hakkında şunları söyltiyor: "Mnr
fl taarruza ağrad·ğı zaman üzerin- ıinın lisan ve beyanmdaki saltanat 

de bulanan Amerikalı gazcted ve ihtişam öz.ge bir saltanat ve ih
il"0'\11 hitıraJannı anl:ı.tırl.eq Ja. tişamdır. Nazımlarında bir gök giır 
aon tayysrecllerinin gösterdikleri leme"".İ ve bir §imşt"k çakması hey. 
·esareti kaydediyor ,-e: ''Batmak be ve azameti vaM.tr. Bu pek ba. 

rehUkesi anlaşıldığı zaman gem:ııtu filr funa ı:;aırden (ômer HayyamJ 
·:iOO metre uzakJığında s.Jtı tane •iti- ı.-isi mıkyasta Uham almış, Hayya· 

u bombardmıan tayyaresın·n mm mlibcş iri olmuştur." Rtiba.iYat. 
takip etmektedirler. lütnı~ ,.e aıe, alını... oldağunv ömer Hayyam, sn.yfa 36. 1

.:-onltim." diyor. (2) Bu blıyuk şairin eserleri İngiliz d. 
\ ...., __ , -~~--- . b .. ~ru·· 5 ton kalay ael 1 
mr.uauuı ga~ının u ,.,o • ceye, franSIZCaya, almancaya çev• o 

r,ii isbftt eder ki Prin~ of Wales'J rilm~tir. Fransalı milsteşrs.ık G. Şehrimire 5 ton kalay gelmiş-
. atınm ne ceı) denizaltısr. ne de Snlarnon d:ı lid gözü gürmiyen ve tir Kalayın kilosu 433 ıronışa 
~r ~ed.ai kumandasında dümenU Unü bütün dünyayı kucaklryan bıJ satılacaktır. Ayrıca, gelen. 405 
l.orpild·r •. ~emt sadr:e.e altı Jnpen dahi ve filozof şairden hazı se~rne- ton çivinin perakende ~ılosu 
&yya.r~·ıs:nLı kencliler!n~ f_eda. e- ıer yaparak bir kit.ab halinde bas. 100, 296 ton galva:nize telın pe• 

Fiyat murakabe btıroau Jll81Jlurl&rı 
dün Fincancılarda 21 numarada Sadık 
Çizmeciye ait mağazada 1500 t.on 
satışından imtina edllıni41 >.vrupa 
men§eli kumaş bulmutlsrdll'. BUlıuıan 
malla.r ara.smda 494 top 39 çuval 11 
balya Jo.pon ve İtalyan meD§Elli pa. • 
Uska. ve pazen vardL 

------
Adanada 6 
şeker taciri 
Depolarında tonlmca 

§eker sakladıklarından 

T' vllll edildi 
Adana, (HU!AISi) - Burada altı 

fieker taciri tevla edilmistir. 'l'ev 
kif edilen lıicirleıin i&mleri aşa
ğıdadır. Halil Kelle§eker, Bekir 
Yılmaz, Ömer Yılın.az, Hanefı Or
mancı, !bı-ahim Ethem SorerJ-iı', 
Hüseyin Özkan. 

Bunlar, depolarında topıarca ş~ 
ker bulunduğu halde halka (§eker 
yaktur) diyerek satışta buluruna • 
mışla.rdir. Muhakemelerine yakında 
başlanacaktır. 

Olüm 
Dekoratör Vedat Ar'm baba.Sl, sa

bık Çanakkale boğazı torpil kutnaııda 
ıu emekli il!ltihkAm binbefısı Mehmet 
Mllnip, 25-12.941 ta.rihlndc irtihal 
etmıştir. Cenazesi Suadlyedeki kö,klln 
den kaldınlarak Ka.racaa.ıınıedde aile 
kabrine defnolunmuştur. l\tlerhuma 
rahmet ve Vedat Ar ne aUesi.Jle 88.bır. 
1, dilerız. 

inhisarlar 
mant~r 

J 

ararken 
llemleJıette mantar 
aıacı balaadala 

blld rild 
Bir mü\ehassıs tetkikata 

ba§ladı · 
İDblaarlar umum mUdUrlUğünUn 

tJugQn için en ziyade muhtaç olduğu 
mantarın. bulunması lçin bir taraftan 
muhtelit memleketlerle temas yapı. 

lırken diğer taraftan memlekeUmiz • 
de mantar ağacı -bulunduğu. bu ağaç. 
!arın kabuklarmdao elde edilecek m.an 
tarıarııi ihtiyaca klfi geleceği inhL 
tarlar idaresine bUd:rllml§tir. Bunun 
üzerine derhal vaziyet gUmrUk ve in.. 
hisarlar vekA.letlne bi!dirllm.l§ kısa 

bir tetkikdcn sonra bu hususta tetki
kat yapmağa bir ziraat mUtehaasıaı. 
nm memur edllmesı tnke.rrUr etmiştir. 
Bu mUtehassıs seçilmiş ve ı;;ehrlmiz 
aeıı hareket etmiştir. 

Şimdilik anlaşılan şey mantar ağa. 
cmm bazı ormanlanmızda mevcut ol. 
duğ'udur. Fakat bu ağo.ı;.larm mlktan 
ve ihtiyaca k!\fi gelip gclmlycccği ma. 
IQm değildir. !nhisarıar idaresinin bir 
senelik mantar ihtiyacı 40-150 mllyon 
adettir Bu ı;ekilde bıhlaarlnr umum 
müdürlüğü dilnyanın en büylfü man 
tar müatehliklerinden biridir. 

-----o-----
Bir aşcı kadın 

Yeni evlendiği bir erkeğin 
kanımdan dayak yedi! 
Sa.raçhanebaşm.da. aşçılık yapan 

Bellria admda biır ka.dm bir müd • 
elet evvel Hüseyin adında bir.isile 
evlenmi-, fa.kat Hüse.vinın meml~
Ketinde bulunan karısı Hayriye 
bunu haôer alarak buraya gelm's • 
tir. 

HayriYe dün. Belltis.iu dükkiını • 
na gitmiş ve mü5teıiler yemek yeı• 
ken üzerine a.tılıı.rak kadmı döv • 
meğe ba.şla.M:ştır. Buna. Belkis mu 
kabele etmiş, Hayriye bir aralık 
iri bir odun kapat ak Belle.ise vur -
uıak :sterken kendisi g15zUnaen ya.
ralanmıştır, Her iki kadın da ya -
kala.narak elimıfuneŞbut milddeiiıı • 
mumiliğine teslim edilmislerdil'. 

Belediyeler bankasının 
bir teberruru. 

Ankara, 25 ( A.A.) - Kızılay 
yardımsevenler cemiyetleri müş.. 
terek komitesinden, kahraman 
erlerimmı kış hediyeleri tedariki 
icın komitemire 'belediyeler ha.n• 
kası bin elli lira teıbeITU etmiş_ 
tir. Bankanın gösterdiği bu ya
kın alakadan dolayı te§ekküru 
vazife biliriz. 

Yerli mallardan aldığı 
basmayı satan Cemile 

tevkif edildi 
Yerli mallar pa.zarmdan aldığı 

basmayı fazla fivatla ba§kasma 
satan ve Firuzaftada oturan Ce
miye, İstanbul ikinci a.slire ceza 
mahkemesi tarafından tevkif e
dilmfr;tir. 

Hi()ijELE~ 
.. AiılH 

Devlet bana . 
der er ı .. 

Devle-t. içinde bulumloğumm aym 
ma.asmı bugün, yruıi sy do!madan 
veriyor. Maksat da epeyce mühim 
bir vekun tutan memurlarla '"u mf". 
mu;larm d:ıha mühim bir yekun 
tutan çohı"tı: çocoklarmı bayrnmda 
ve yılbapıda mahZUD b'l'akma. 
maktır. Türkiye Cümburiyetl maU. 
yes'nin, hissiz bir bezirgan gibi de~ 
ğll hisli ve baba bir patron Y,lbt h:ı.• 
reket ettiğini Jlk defa görmU:vonız: 
bundan evveJ de birçok dcfaJar, ay 
başına yakın düşen bayramlar veya 
fe,kalade vaziyetler dolayısile ma.• 
aşları pesin vermiştir. Kaldı ki ha 
maaş e<Oklsi gibi ay doldnkta.ıı son .. 
ra verllt'n clnstd de;;.lldir. Aylık. 
larm pe in 'erilmesi de bir nem • 
lekette biıtun kudretlerin en kod. 
retl'~I olan devletin eivaııınertllki. 
ne parlak bir dcllldir. 

Fertler arasında blle itlbarm t:
cari kısmı tıunamtyJe ödeme kııbi .. 
liyetine ve intizamına bağlıdır. 
DO\ Jetin de bir ttcarl itibar tarafı 
,·ardır ve bu itlbar diğer ahlaki, si. 
yasi ltJbarlarmdan a,.~ğı değlldir) 
hatta dl~-er itlbarlan tamamlar. 
Devlet ise gerek içerde ve gerek 
dıRarda itibar snhlbi olmak rnecbu_ 
riyctiııdedlr. 

Türldye Cümhuriyetinln siya.si 
itiban Jııı.kkmdıı. söyleneeek söz 
yoh:tur; hunu diinla biliyor; dilnya 
yan~"Illı orta ııda memle'.{etimizln 
bir :ıtılh ceıu ett ola.ra.k kalmMJ da 
en kati delildir. 

Osr.ıa.nlı İmperatorluğunnn ı;on 
dc\"lrlerindc böyle miydi? hlemar. 
ıar iki ayda, üı; ay~ be~ ayda ~ 
!l"' alumaz!n.rdı. l\"aa~ları Galata 
sarraflarına kırdırmak &det gibiydi. 

Tam su sa.tır!:.n yazdığım sırada 
esh-t dtwlrleri daha. iyi tanıyan ve 
l.i!cn karsı komı;um Stileyman Ça .. 
ı an oğlu bazı hatır8.larmı anlattı: 

- Bry tta 5imdi Askeri Tıbbi
ye ol n bina o zaman maliye neza.
rctfydi; b lha ıı. memnrla.nn ma • 
a~larmı kmlırmak zarnretinde.,"l is. 
tif :ıde etmelt ve onla.rı istismar ey. 
lem<!'.< için nmliyenin kar ısına bir 
e.ürli sarraf ~ crler;mişti; bunla.mı 

tahtadan kliçlik <iillddi.nJnn vardr, 
Bugünkü "IJUUl.6 cüzWuıı kırdır
mak" tabirl yerine ":suret lo.rclır. 
mıık., tabiri 'ardL Fa.iz mikdnrı bir 
liraya yirmi kurn5u bulurdu 'c bn 
kırdırma her a:11 yenilenerek hazan 
bıitlin bir ömür de'am ederdi. Sa.r• 
rafların çoğu Karamanlı idi. Ba:r~ 
dairelerde rnaalj 'kırma mtlADlcl~i
nı odaeılar ~a.pa.rla:rd.J; bunlara ma. 
a..5 kırdı.ranlıı.r arasında daire mti _ 
dürleıi, mümeyy:iüer de bulunw·. 
du. 

Ben ~ !;Ocukluğumda alt.ı ay IDB• 
ao; alınmadığı zamanlan pek i.)i hn .. 
tırln.rnu. Dıı mesele o kadar elıcm
nıiyctli 'e can yakıcı bir hal ıılmı!'i' 
tı ki merhum muharrir S:ület Nezi.. 
hi ''Jlaralambos Canloya<üs" i.<ınıi 
altmtlıı. blr ııiyes bile yazmı§tr; pi_ 
yerin lmhramam olan JlaralamOOı; 
ha!tiki bir tipti; soyadım muha.r • 
rir uydunııu~'tu. 

Hlzmet:karınm ücretini \ere.mi -
~en efeno:i nasıl kfü;ühırse dev~t 
llc üs ledir Simdi Türk;ye Cüınhu. 
riyeti ppqfu mııa ı bile ay brfrmedeıı 
\·eriyor. Dl'\ Jet bun:. derler. 

KADIRCAN KAFLI iter f'Ckilde harp geması üzzrın~ 1 tmnı.:ıtır. Kitabm adr ı::udur: Po'tc rakende kilosu ise 90--99 kuru 
akından lıombardnnan et nelerı A veuglc c:a satılacaktrr. 

Jeticesindc b:dm~tır. Altı Japon !~!;!~·!!!!ll!'ll!"l!l!'!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!ll!!l!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!l'!!!!!!!!l!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!' 
e.ayyarecb1 tan"3.releri Ue birlikte 1 -

ybolmus, fakat en kı;-nıetli bir 
giliz gemi!lial de yok edilmiıttir. 

b Bir fedai tcla:-eslııe verilen bom
H.ardnna.n tayyaresi ile biiyük harp 
~eıuilerini bntımıak usulünü .rn. 

nlardan evvel tt.alyımlnr dÜ!';un
ıü.,lerdi. Ha.heıt harbi esnasmdn 

· tlaya ile bıgllterenln arası açıldı· 
;ı vaı:ut üç yllz kadar Ita.lyan ta~ 
~ıu-eclsl hükümetlerine müraca.
. t ederek allelerinin geçinmeleri 

rl..etnin edili~ havıubn tayyare ile 
.tetaber İngiliı harp gomilerinln 

· '"tüne inerek dli'81BD• yok edec.ek· 
erini bDdlrmişlerdir. İtalyanın 
;ıarbe girdiği günden fiolmdiye ka
'lar bu tarzda kendini feda. etnıi! 
·r tek ita.lyan tayyarecisi ~orül. 

nedi. Fakat Halyanlarm iliin et· 
iklerJ bu fedailiği &essiz, ad~ıJ 
l'l&rak bu defa Japonlar gösterrli. 
ı Demek istlyomz ki Japonlann 

rle gizli s'lü ydktur. O kadar 
·w fedai tayyareler fiistcmlııl d" 
· nlards.n e'"·eı İta!yanlar dtişıin· 

üş, fıı.knt bu si.st~mi Japon feda· 
Qiferi tatbik etllliştir. le.pon tayya

eciler ve den"zaltroılar arasında 
~~Tıra bir feda.i sınıfı yetJştıriyor. 

tar. Milli u naneleri ar&Eömda. hulu
rl~n "harakh·j , tttyadr ~a;resinıl:;
P'!" tedaileri kolayca bulahil"l orlar. 

~
a1»0nlarla harp ed('!O İn~ilizlcıin 

\ merlkslılarm, Çinlilerin muencle
ede mn\llffak olmak i~in hu ~·cııl 
'upon tlillhrna karttı ayru şekilde 
ılahJamnalarma Dı~ varda. 

G!miiiii;iiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiii;iiiiiiiiii9 
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Yazan: Mahmut Saim Altundağ NO: 41 
Ben yatak odasının kapısındayım. Doktor Gülyanla üc 
kadın icinde sultanın yanında.. Sultan ara sıra bir 
"Aman .. ,, "ölüyorum,, diye canhıraş feryatlar koparıyor .. 
ellerim ayaklaı-ım titriyor ... Alnımdan so~.ık terler akı
yor .. Sultanı bilmem ama, ben ölüyorum .. elimden ~else 
ıceri girip ağzına mendil tıkıyacağım. 

SARAYIN G:tn,i Ein Fakat --biWııro Enver paşa ta-
ASK lUACERA~I rafından idam olunan- Gerek Sli· 

loyman ile Çingene Yasar da saı-a_ 
y&. na.'J.Ilsa bahrıvan kı)tıfetilc :>O ~ 
kulmu.slar! 

Meddah Kaiım, hczarlen bu • 
dam<lr; önce bunlru ı tanıdı! Acal,ii 
onlar Meddah Kazımı t.anıı:nıslar 
mıydı? Beni tenımıyorJar mı.} dı? 
Surayın nıalırenıi;,eline nasıl "e ne 
ın.aksatla sokulmuşlardı"? EbülhJ. 
<la Efen<linöı birer :ileti olan lıu c
ı ;, ler be ııi uınnrdcrek zwalli Sü • 
le.) man Tevfik babayl Zekeriya k;-,. 
,-u il(' gotiirenlerdi. 

." ehı.ade ve sultan saıa) fam a 
t lgraf ve mektup göndcmıek tc -
likeliydl Çünkll hafiyeler ta:a.fm. 
dan ~ pek muhtemeldi. ~ 
ılalde ~!edi11a sı.ı11tanm sarayına 

kendim gidip meseleyi anJa.znak 
daha ak;l liriydi. Acaba. Retık 
6efi.itim. Meddah Kt.zmu bir ateşe 
mi atınıştmı? Sa.kın 'Pir gece o bi· 
('Ql'eyi ya.tsğmd" kıtır kıtır kesnıc
.,inle ? 

Bereket versin vaJot geecya.rmı ! 
Ben ya.taık odasmJJl kapısında .. 

:YIJD. Doktor Gülyanla. Uç kadm i -
<.erde sultanın yanında .. Sultan a
ra sıra bir "Aman..'' "ölüyorwn" 
o iye canhıraş feryadlar kopartYor .. 
l'llcri.m aya:kla:rı.m titriyor .. Alıunı .. 
dan soğuk ter akıyor .. Sulteııı bil. 
mem ama, ben ölüyorum.. elimden 
gelse jçeri girip ağz:na mendil tı
kıyacağım. 

Ara. sıra o<ladan bir kadın çıkı .. 
y.or .. hwin hain yüzüme bakıYOl', 
Yaıuındaıı goçip gidiyor. Bu na • 
Z!\rlarda: 

- Gürdün ya. oo§olllUZa getirdi ~ 
ğ'in ~i'! 

Kelimel,,rini ramazan gE'c<'leri.ıı -
ele Nurosmn.niye cam"inc kunılmtıs 
r}r mahya g:ıbi okuyorum. 

i it cegim ce\·aptan koıka.rak 
oiı' tjey de sonınuyonon. K.a.mnı 
ti•ındu. Bil'i>:i bir btça.k saptasa bır 
thınla kanım nkmrya.cak. 

Bir aralık odadan doktor Giıl -
" n c'"'ktr. Kordrnd:ın beti bc1111 li
ir.on g bi. Ter yalnız alnından de
ğil; burnundan da <lamltyor: 

- lşıttin mi? 
- Çocuk ~ini m1 ! 
- C'A><:u~ sesi batsm o.h'bar .. 

bahçede bir gürültü var.. sultanın k:ırp u i ·r se · 
oongır bangır bağırmasını sellim - - Bunun na Il ~ C'lkaca-
lrktan işittiler gaUbn? ~'IZ? Dah sabah olmadı. Araba bu 

- Ben gider baıhçe} i dola~rrım. I.ımayız. Bizi ccvimıezlcr mi? 
Şayet ki:ruıeyi görürsem Sultan "- - Ben bilirim onun or~? 
ıcndiniıı midesinde sancı var d - Heı vakıt nııs l yapıors:ın yine öyle 
rim. yap! Gi<'ielim, lmhcede oturalım, Or 

- Ne halt edersen et. Bir dalın. tAlık 1 ıl ıo ·. Bir araba bulunız, 
böyle i§let' içi.o bana gelme! Yarmı gider'z. 
saat sonra sepeti sana tewlim e • - Serun ~ iı::in yok mu? 
Cieceğiır. !. - Ben!m ne · im olacak? Ögle-

- Ne sepeti yahu? den sonra .,.. ne geleceğim! Sultan 
-Sultanın emri .. çocuk sepete il!c gel, dcdı. BımıÇan ölüm (l'G• 

konulacak.. hocaya testim ed le - caya kadar etcıfuni bıralmuya.cak--
cok !.. hır galiba Y 

- B<:ın onu ne yapacag-nı? "Sultanın Janma gireyim" dedim. 
- Ne yapaoa.ksm? Ötckilenu doktor: "Baygın yattor'' -dey.nce 

vuıma top edersin? .. Sen ne maE• vıızgcçtim. S petin bir kulbtn:ıdan 
kara hoeaymışsm a.hbar? Bu ış o - doktor hıttu. Bir kulbundan ben, 
hır'? Haydi sen burnunu soktun.. luı.rem daire 'nden bahçeye ~ı:ktJk. 
iamın çilnküm Mahmut &imdir.. - B.r kul bundan bana nlcin tut· 
beni de öfüme sokuornun. $ana bır lU1UOI"5\ l tarlmıda değilim ea.nkl? 
f5ey yapmazlar .. beni kuynığumd•n Tu~ulursak öbür kulbu bırakıvere -
"akalarlar!.. .eksin. S pe benim elimde kala • 

Hak:kiınun biri: "Gecenin kaı> 
ı:ıaat olduğunu nt b1lsin? Onu ız -
Utapla ı:::ıbaln bC'kliyenlcı cfon f><>r!" 
dcıni.,.:ı. 

Yarını saat bir yr1 kallaı· uzadı. 
.Nihayet kocam~ bir sepetle Gul -
yan odadan ç.'ktı. Sepet degıl. adeta. 
oetl'i.k. Çocuk sa.nlıp &'1.rmaJ mm 
bu sc·vyaı beşiğin içine ~:o.tır.linı . 
Sepeti kulbundan kaldırayım de • 
mm. En az 011 beoe okka var. Denlz 
navasmdan oluek ahlr... Ne -ie 
bti"ii.mıfa kafir.. adeta Tekil-da;;. 

"k. 
-Ey? .. 
- l!-:nsL s n . sen de herlres gi. 

· bangır b ,1r (doktor SoCltk ka.. 
çrr::oı ! ) de i h ğıracabın. Ah bar •• 
l:.u ·sıer ynpaıın.drğmı.ız sey değil 
sankim .. tleğıl ama.. sa.ra~da ol -
maz. Bunlar ııadişahzaded r. Bır 
pin h!J dtyo duyulur.. gel ba&a. • 
lmı Gül\ an Efendi .. ayıkla ıırincjıı 
taRllll ! .. 

Senin bu aJwılal"clıı. evlıı falan 
yoktur? 

(Devamı va1·) 



ad 
•ıABEll-~,,..._ 

%::c n • 

Çoe"fl< rut;JiYôtı 
Çocukları ptra Bltiktlrmlye 

Ve TutU111lu Olmıya 
Nasıl Altstırnıttlıdır? 

Ve~Hler heyeti 
toplandı 

. .\Jtkt1' 315 (A..4) - h!ıa Vekilleri 
HeycU bıigthı saat 1'!> de Başvekil 
Doktor Refik Saydanı'm bafkaaupı. 
da. -...-s ı.tıaıı.traaı ~-

Baıvmt lran elçiaini kabul 
etti 

Aakara, U (A..A) - Bqveka De*. 
tor Refik Sa.yda.m bugWı as.at 11,30 
da lraıı büyük elçi.al Sebalı Blı4i'yi 
ba,vekfJette kabul INlyurmlJltuı'. 

Teteldm" 
T4llılt Wlııcttat 1ıelaıM,...... '*· ....... ~ 
.Anm1Mfıa ~bediyea ita~ 

Vatan gazetesi başmürettibi lmymeıtli 
·arkadaşımız Yaeya Sayuı yetim ka • 
,_ .aft9 \'e yavruJarmı bJm&yest anı. 
Y:a a?maltl!I. onları muhakkak btr sefa.. 
Jetten Jcst.araa V.tan aQusesetılne 

\'e bilh ı bafmula&tdr Bay Ahmet 
fi:mln Yalmana bu yüksek ve Jnsant 
...... de. -dolayı blrqimlz Mtln 
meslektqla.r na.mm& teşekkUrU bir 
borO 'bft!!'. • 

VEFAT 
~ müeui8ıerln4ea Mdft 

e&2-k merhıua Jllıs&t pap. yeğeat ve 
Hicu .....-erı namn merlnmı DdL 
.,ır a- pqıa kJa ve Bay İsmail 

:i'elıcti& 'l:e'VC'esi 

Naire Hanmıehmli 
\·efat etml~t!r. Kerlmesl :ıtô&Dlnin 
,-efatmdanber.1 o.amma. bir tUrlil. te -
selli bulamayıp rahmet[ rahmana ka. 
\'U§an fukarııperver, hıı,yır ve hasella.t 
8&hibi oıan meraumenin cenareel 27 
«Anuauevvel 1941 cumartesi gUıı.O aat 
11 -de -Şfflide Ii:il~ilkbahçe .sokağmda 
E&rio tapartunanmü.n .kalduılar&k w 
Q41e namazı TeŞ"l!tiye camiainle la. 
lmıılıkt&a aoZJZ'.:ı Fcr.iWiy4e &De kabrJa.. 
t:uıma det.ııe4lilecoktli". 

Mo'". DiNenhire ciddileıt. 
mitti. 

Be 'r .p.yet saf bir tm"iri • 
Jl!tie ~bilse~ İS'ft!Ç 
liyi ••ihiit'Üll n ' ~ etmiş gi • .,.,. 

- Evet, baMııPın vBrf'! öeCi. 
~iz! 

- Rica ederim! 
-0.,.Ie :ra!. Ben sDda ~ 

kaM ~bile.....,.,.!. 
Daim .• ~ var do t •!' 
Fakat itiraf edetim ki a.aıa pak: 
~ bir ..ıie1ıjg eaı· ;tCW7., 

&&is de&tuın! 

A 7 ı 

lslilası nasd 'liazırlandı 
Vll!IPJ HaJ'bi~~tk21 

l'AZ~tCUFFORrDllo01t No:28 
- Ne ailat?' 
- Bin'wb. fma; .. ~ • 

.sua ikeriJae defPJiniz! Evvela, i· 
tinü<ıederim, 4ieıb§ete düştüm.! 
Birde!1bire •.• 

- Yok camın? Bir hatıraıuza 
kuşı mi hürme~ ettim? 

- Ha.yıl' l Hiiı21letsizlik. fMa.n. 
değil! .. Tabii siz nereden bile -
ttksinir; ! Fa.kat mühim bir hi. • 
4isel1ia şiiphtpz bilmeden yara
sına bastımz! Siz Dornheimi ta. 
nır mr31DJZ? 

- Hayır! İlli defa sizden işit· 
tim! .• 

M..::lham birdenbire kaşlarını 
çattı. Kar.anlık ve kinli bir yüzle 
bqını salladı. Sonra. duda.'lda 
mu bül-tü.. Bir hamlede viskisi· 
w devireli. 

Viski bardağım hızla masanın 
üaerine koyduktan sonra. derin, 
blr JSbra.pla ~ ı.w.ın hir göğii.~ 
geçirdi Sonra ağır, acı bir sesle: 

- Dİ>mhdm. .Almanların (tif.. 
bav) dediS:leri yeraltı inpat.ı mü 
hendiıısi bir .Almandır! • 

Dedi. Bilhassa tl\nel inşa.sın • 
da büyük bir ihtisas sahibi! .. 
alem, hayat, ne garip şey! .. İşte 
bu adam, ihti.c.asile l· · ~"':1· ::lika. 
81 olmadan miknatıslı maynı ket 
ffden. daha doğrosu sis Ame.ri • 
kalılaım geçen harpte btrJdukl&
n bu keşfi ıslah eden ada:rndlr! 
BlliY'Ot'BUftUZ tabii! 

- Ha.yır! Yemin .. ki 

b5yle bir aaam ~ı~ı 
Demek, şu meşhurM.ı~knabsiı 
maynleri ~~n bu -..-u ha? 

- Evet! 
VA. ....iri azi& doet 

nonı:~ -i deditiniz ~: 
ıa 1N adam• ne &IAkası "8.r? 

- Ha •.• tMı adam, ~' ka.1'1a
lına bir tünel inşası ı~ bilYilk 
projeler üEriııde çok ~ 'OlM 
muştu. •• Bo sefer h~~t a, 
tasavVur Ettiiİ mikn&t.IOI w -· 

!eri fiil ınevkiine kıoyciUA't ~İ, 
bir de bunlara i11tinat ~n lng~ 
!iz adalarına taamd l)lanı bti • 
zırladd 

- lngiliz ad&lar'llHl taarruz 
mu dediniz? . 

- Evet! •• DornJıefın ttııknatIS 
lı ma~ bıı ~ ~in 
nasil istifade edJ1eceği?ll göster. 
mek ~! Buaun i~n de 
MID§ kanaJma aÇllacak tiinel 
projesini, taıaH ettf, on~ Yerine 
deniz üstil ~i denız altına 
tahvil elımek ..ıarmı ileri 8ftr.. 
dü! 

- Deniz aıtarıa mı? Fakat bu 
nasıl olur! · 

- Gayet basit! Süratle kuru
lur askeri m üstü kUpleri YQk 
mu? 

- Evet! . 
- BmıJatı Sil altmda bnnak 

usulft! •• ~ atra~ ve &Jm 
pratik ga)dlde! •. Tabii kapleı- 8U 

altmda ~---~ ~ ola • 

GONON ADAMLARt· 
_.Mq SZ - s:aıı• bcıL pftq .. -- -_,.. 

Çan-K ag-Şek 



ANdoıM aic:msıt&ıtı ı enli.ili 7t.ft1't>r 
Leırte qôrc dünya ~vetine bakış 

Sovyet asker topluluklarma bll}11k 

zararlar verdirdiğin:l, bildirmek t:edtr. 

Sovyet gece tebllğt: lıll••• 25 UkkAnunda kıtalanmız biltUn 

EN SON 
Bingazi 

lngilizler 
tarafından 

cephelerde <lUşmanlıı. ç&rpışmışla.rdrr. 
Garp .. kallnine,. ve cenubu garbi cep. 
ttc!l~rinin bazı kesimlerinde kıtaları • 
mız d~manla gld.ieUe çarpş.ıktan 

~onr& barekeUerine devaın ederek bu 
sab&lı b:;.zı ma.baller1 işgal etmişler. 

dir: 

Bonk·Kong 
teslim oldu 

(Baş tamfı 1 ~de) 

Blngazlnlll z•ı .,..- rrawzlar 
(Ba!j ~ _ı * f ~•lmü• lfgal 

~ ~ ~~ · etlllen adalar -DAKiKA 
24 ilk.kanunda 24 AJnıan tayyaresi 

ta.hrtp edilmiştir. Biz 11 ta.;-yare kay. 
~ttik. 

Hongkongun ergeç mukadder olan 
kayıbr, susuzluk yllzUnden daha çabult 
vukua gelmiştir. Hongkong, su tcda. 
rlkl bakmımdan dağlardaki sanuçla. 
ra fazlaslle muhtaçtı. Bu sanııç. 

Jar ise, cıttşma.n tayyareleri Jçin ko • 
Jayca oıa.,1la.cak blr hedef teakll et. 
mckte ve ellerinde ~eri bu.1111l
mıyaıı mttdafller, dil,maoı püakBrie • 
memekt.eydL 

ka~kmrvetleri, Sirte ~ . . ~- ~· .ı .. incide) 
zbı.in ya.nmdan ve çölün o Hancı.ye ııazrr-tıgı ilave edr 

Sovyet kuvvetlerınln Tula bölgesini 
tcmizlemeğe devam ettiklerini Prav. 
ıa gazetesi yazıyor. 

geçen bir yolu takip ederek~ y.or: • 
uğraş:yor Bingazinin f!imali ~ >: Ott.avadan ~en bir haıberde, 
Einde sa.ııİtde bir' İtalyan ~ t:maıiada hükftmetinin, •'Hür 
tngilizler ~ı:ndan earılmış~rf .. ·~ar" tarafından yapılan 
dlr. lngi.& lmvvetlerinm ~f ~eti ö_nceden bilmediği söy. 
kuvvetler.ini takiben flerlemeSi .bek lenmektedır. 

' 

Hong-Kong 
Japonlar 

tarafından 
işgai olundu 

Aynı gazete izabat vermek.sV..in bir 
çok ka!abalık merkezlerin yeniden i:i
gal eıU!diğlni bildiriyor. 

(A) kesimi clvarmda Uç Alman ta. 
burunun imha. edildiğini yazan Prav
aa. ga:r.etı:sı. H.uslarm Kalınln bölgesin. 
deciddt AJman mukavemetine rnğ -
m-::n terakki etmektr. oldukla.rmı ıııı.. 

Japonlar, karaya ayak ba,8tddml 
sonra mttdatllerin bo kadar ı:ızun m
mıuı tntnno.bllmeJeri, tevlm.l&de bir 
haldir. Zira., mıılıact.mlerln sekiz ml!J.. 
U kalaba.lılc olclukla.:rı ~ılıyor. 

ıentyO!', İngiliz tayyareleri dü~bi Ott_ava. S6 ( ~.A.) - Kana~a 
nıtıte!nadiyen boo:ı.balıyorlar. haricıye nazırl?fPD& gel~ ~a... 
Eerliıı, 26 (A.A.) - '.A.1nmn nıd.: ne ha.berlerde şoyle den.ılıyor: 

yosa bikllriyor: Hih- Fransızlar, ada1arda oto-
9 ilkkAJıun ile 20 ilkk8.nu:n ar_a111 ritezi hiçbir hadise olmadan ele 

Alman ve İtalyan ktıvvetleri ~1~ ~. 
fmZİde 1000 den fazla :hr.?fliz f5~ I.Jôndra, ı6 (A_AJ -lı>ndra
kı: ve mttralyözlil atomobll tahrl~ l:·Hür Fra.nsız kuvvetleri 8Ö2"i" 

Eski Irak Başveki 
Raşit Ali 
Geylani 

HükOmetimize 
verdiği SÖZU 
tutmiyarak 

istsnbulda kayı 
lara karıştı 

ve ediyor. 

- Hongkong dü§tü 
l.Jbya.clakı İngiliz lıarokfı.tı son glin- Honcrlrnng'un dU.ştliğünü bildi_ 

t let'ıı., blly(lk !nklşaf göstcrruey~ başla I"Cn Japon umumi karargahmm 
~. Kahlrede dlın neşredilen tebliğ diln $3.at 21,45 te n.c;:redilcn teb-

r ile Bı.nga:r.inın ı~gaı edildiği bildiril. lii:rin<le ı-övle d(!nilmekte<lir: 
1: mektedlr. l';ıchre ilk olarak kraliyet Honglmn;i·u mUda!aa eden düşman 

dragonları glmliştlr. Biııga.z.i ltalyıın. kU\'Vetleri tııaınızlarrmı:r.a. dn.yanama. 
c• I 
el ıar tarafm.jan tahrip oluomu~tur. n. yarak 25 İlkktuıunda saat 17 de tes. 
I gillz tcbllğlnde u tafsUlıt veriliyor: lim olmu;lardır. Bun.._c Uzerinc Japon 

k Ha\'anm fenaltğın ı ve ı:ıiddctli yağ- !mparatorluk k•taıarı snat J7,30 da a. 
murlardan Mnru :""nZi .. m l;Ö-"lerdlı:tı :.eş! kc .. rnek emrini almı.çlardır. 
ırı.üşkilO.t.a rağmen. kuı.·yctıl seyyaı Yoiınuri Şim'ow1 gazetesi, 
.tollanmrz Bio"'n. ve Jf'dııbyıı anıgm Hon':;'.kong adası c.mu!.,uadaki 

e ıdaki bOlgede .;ım çekılen dU•:u l" Stn.n!ı.;y k~lcı:;iniıı sukutu yakm 
taarruza dc,·am ~tmı:;;lf:r ve dara t>a. olduğ'mı.ı haber veriyor. 
tıya ge.-:erek mıhver kuvvetıe•ıne a. Malezyada vaziyet 
tır zayiat \'erdirmişler. e.;ılrler almı~ Sin~a.puroaı1 Ameıi!-:n.ı1 aian 
ıar, büyük mlktarda dUşman ma•zeme sına bildiriliycr: 
w ıaş1Ua.rın1 ele g-eçirmlş'"'r veya tah 1 tnı;!li:z: kuvvttıcrl, Malezyanın ba.tt 
:ıtp e!;n:ıJi!lerdir. .abllinde 6:5 kilom~trc genişiiğinde 
'Btiyülı kısmı ttaı.ynn askerlerinden ve 32 mı tra derin!lğinde bir cephe tut 

lr!Ure~:kep O!<lU~l san 
1 

lr:Uctlk dU.l. znr ti', 1ıı:...1a nlt:\'CUtlu bir kuvvetle 
man gnırılan iıal B:rıgazı. t;.mıı.l 001- tc. uzı:. ı;~çcn Japonlara ağ-tr ka;;. p. 
gesindo ııuturım" ,tadır. B·Jrıleı n te. 'ar ve~rJirTYıeltteıl!rlcr. 
mlz!enmest 1.şine uevam e<lıım~kte<Jir. ~)nr :ı, n l"r, Japon mil.sademe 

Hudu:: blı'ge.e :ı·ie B.ırJ ya yal;ınm. nı gapunın 4Ci0 J-ilr,ınetre 
'da münferit ~·eni bır rlüşman mcvzıi şlo:: . ·l :< vohöıı iof!'iliz hatlarını 
Cl&ha zııpte .... m ş!.:r. y •• ~\. t ~~btllsılc bo ycN topçu 

Hava. ltuvv,..t:crim!z; dtı.a... t<ı ır.ız. ve mttralyi ~ ıı.lc 'erine karşı azimM 
lannda. .miltcndJ t dli,nıan kollarını !!hl a olrf~l'1"rını bilclırı}1JrlRT'. 
aııker toptı. arı."lı, sm:ıı ·lı o.om.o. Uzak ~ark İngiliz kbl ".; mal 
lıillel"l, asker t:ı.~ıy;:ı.n ka;cıyoıı1ıı.n ve batı ceplıesinde vaziyetin değiş .. 
.... , .. 1lk mıktsrda motör ü arabaları • 
.,..., mcmıs old11<1unu bildirıyor. Bu· 
tahrip ctmlıılerd. . ra.da düşman bombai'dıman tay. 

Kıır:ı kuV\·ctıcrlmlzlıt dwı Bardiy& yarelerin;n bazı fa.ıliyetleri gö· 
'hal"a meydıuım l''"ıı.11 sır:ı.31n J bilvtık rillm~ti.ir. Gelişi güzel yapılan 

di3 m!kto.l'da. ailşnı 1 tayyaresi IJUlun - bomlıardrman ncticPsinde pckaz 
·fın .r.u;;tur. Bunla.• cvl"clce hava ~ .lvvct.. telefat ve hasar vardır, 

1et'iml% taraım-Oan yerde tahr.p cdıles Malezya /batı kesim.incıe kayda 
lme mihver tay; "1re1,.rlc1ir, ~"r bir 1ı5di.ae v:oktur. 
Porl Röyter aj m bol.Şı:n.ı.ılıarritl bJ1 • ~ • ,u:nba günü İnttiliz hava 
1 ~ .dıriyor: ruvvetl ri Kuşing ac.;1ğrrı h de. 
kay ı;ölde rical b&llr. ı? bulunaıı ilfm" demirli .ı.a.pon gamilerine r ı.ı.z 
r et ru. tak.ip etm<ı ve temiz!t?me lıMe. etm Bir ticaret g-<:-nusine 

ket1 ynpmıı.kla meşgul bulmı:m kıt.ala. m - -t olmuştur. 
l'ıımz noel yortusunu kutJ~ ıata va. öhfı,;;den sonra almn..n ı ler 
lrlt bulamamaktadrrl:ı.r. sımoa-1k tim düşmanın salı gününden ıti: :ı.• 
di bilfiil m!ittefiklerln eli::ıde • Ro. ren Kuşingdc asker ~tkarı n. 
meı Alınan Afrıka ırıt.aıarml'!l b& • reketi yaptığını bilclirnıektc ..... 
sııııı kurtarmak ı~ın nev:ru Salı akşa.mındanberi Ku.<Png ile 
)er sarfetmektcd!r. Pek IÜZ\IDJ doğru.dan Jıoğruya nıulıabere ol-
ycın malzcme'()t'l brrakAn .A m.amıştır. 
ıt kuyveUer:inin ~e plyadcıoı Vale adClllı müdalaaaı nasıl 
Je!l3ri Sirto ki5r!ezlnin ken:ı..ıaruıdan Oldır? 
geçen ve Trablusn.. giden yolu. takib Vake adası garnizonunda 400 
_pt:mektedirler. tr,..nız vvcUerı bun. den az bahriye silfilıendazı 
,\an yakmdan taktb etl"Oekte. baŞı:a bulunduihı. bunların f>İudetli 
Jnın~tler de bunların yanlarını vur. J':ıpon hUcumlarma H gün mukavc
mııkt.adtrlar. Umumt surettıe rlcat güç t mt?t .. ttikıcrl tt.aınen bUtlmliyor. Gar. 
ve maneviyatı sarsan bir ~. savaş tayyaresi, beheri, 
Fakat Romel kıtalarmm ~ :7lu ~ tap, S pusluk 12 tayyare 
olan m1lşklller bomba. vıe mitralyös.),:l' l lı.:l mkoym.a. toJl1ı ve 30 taııe tnyy:ıre 
le mOtemadiyen bandmı yapılan ta. karşıkoymıı mıtralyözU vardı. 
a:rnızlarla. artmaktadır. Çarpışmalar esn.o.smd bu kuvvetler, 
~ ttalyan T-e Almanların ma.lzemece 3 .Tapon torpido muhribi Ue b!ı:- ha. 
kayıbla.n :pek bt1yUktilr. Slre:nalk'in flf ltnıvazörO batmnap,tı muwıffö.k ol 
t .. mlzlenmesi Alman tayyarelertnl tak mu~la.rdir. 

~lve etmek l~ln göl).derilen tayya.rele. Resmen bildirildiğir.e _göre 
~ elimf?.e dO tnğtl §eklinde ant&§tl Vakc ada.sının Japon birlikl('ri 
mal!chr. Sirenalk'1D !.ııgilizler tarafm. tarafından işgali eıınasmda 1400 
Qan ifgall ttnıyıı.nfann mıme.tyatı L Amerikan subay ve eri esir edil· 
zerine pek bUyük bir 1eBir 7&-pmııtır. miştir. Amerikan kıtalnrmın 
CQnkü bu suretle !talya ve ondan da kumandanı esirler ara:mıda bu . 
ha. tazıa Trablwı ds.h:l yalandan teh. lunmaktad.ır. 

dit altına girmiştir. Filipinlerde Lingayen cephe· 
Şark c:ephesi.nde sinde Japon piyade klıvYctlf'ri ve 
Şark cephesine gelince, AJına.n teb. ta.nklan bugün cenupta ba!'!lıca 

lit1 do~ cephesinde dtın muharebe.. yoldan Ma'ltillaya doğru ilerliyc. 
lıerin kesi! oldnğunu,. 21 Sovyet tan - rek bu şehrin 176 kilo.metre gi• 
kmm tahrip odildtğln!., tayyarelerin malinde Kinaloan'a ,·armrş!ar. 

Çin bu hücumlardan 80lll"Q hayli 
ttıüş.'\ül bir vaziyete girmiş bulunu 
;yor. Çin sahilleri ve başlJICa Çin li. 
man!an Ja.po.n istilası altmda oldu
ğu 3~b. ~ ba.riçf.eı ihtiyaçlarını 
lcar§tlıyı:ı.es3c maddeler gelmesi ~k 
~tür. 

B'r ;nsa.nm. büyWdilğü ekseriya 

dır. 
IJngayende Japon taarı uzu Lin-

gayen körfezinin şa't'k sabili w.un
luğunca ba:zI noktalarda M'anillaya 
doğru ilerliyen uçlar halinde inki
şaf etmektedir. Pazn.ı tesi gün il Lin 
gayen.in cenup sahili uzunlu,'Unca 
mildafaa ha.tlarma giremiyen Ja
ponlar körfe2'lde knrayn aslwr çı

ksrmışla.rdrr. 
Başka ~ü:k Japon kuwetleri 

I..ingayenin 56 kilo:metre ı:imnli 
şa:rkisinde Filipinlerin yazlık hü · 
klimct ınrekeıi ohm Bakio''ıı l "r
!emişler ve büyük bir ihtimalle 
şim.dire kadar buraya ımrrnıf'lnr

dır. 

lki çocuk bir dilenciyi 
soydu 

" .. va iğtinam etmişlerdir. • " , Sa:int Pi~ ve Miquel~n 
~. ----o---- 1.~ ~alı hakkmda aşa.gr 

Alman'a 118 !cM.lftt~anatta lbUJ.unmuştur: 
. mır Fnmsız deniz kuvvetleri 
.kWDöndam amiral Muselienn ticaretimiz •Si.iıit Plerre'e gitmesi bu ada. 

· 1 incide) 11a.roa yaşa.yan halkm Fransanm 
• (Baş ~. .. ~ "kurtuluşu ve ~ndeki httr 

15 y~~mda Y~ar ve 1G ~
da. Sal3.hattin admda iki (OCUk 
BüyUkderede, 'bir sokak ba.şm~ 
dilenmekte olan 80 ya.~nda. ~n~. 
to adında meflllç bir dilencının 
üzerine 2.tılmışlar, birisi bağ:ır
maması kin Hıristonun .~ı 
kapatmış, diğeri de dilencının a· 
vucundaki 30 kuruşu 1.apıp kaç 
mışlardı.r. 

ettigi milddetçe degıı•ıtinJrolY~ friyet davası uğrunda müttefik-
. tı1r. l'erle ·aynı safta tekrar mücaide _ 

r:c~ Almanlar da. b~ vere~ j).eye ginnek armsunda. bulundu
lerı mamul maddelerle ıla.- ve bet'~ ğuna kat'iyen emin olmasından 

Anlr.ara, 26 (A.AJ - ka 
memleketim.im gelebilmek 
vaki olan müracaatına. bu 
başka bir memlekete gitm 
~le muvafakat C'!vaıor 
nı.iş olan eski Irak ba~vekili 
Şid Ali Geyla.ni'nin 'l'ür.ki 

Çocuklar kacarken, dilencinin 
fervadı üzerine yaka.Ianmışlar 
ve ·adliyeye verilerek tevkif edil. 
mişlerdir. 

Caddelere kanapeler 
konacak 

Belediye yeni tip ro'kakt.kana:. 
pel~ri hazırlatmaktadır. Bunlar 
genisletilen caddelerin kenarla.. 
rına. konulacaktır . 

---<>-

Sarayburnu abidesi 
temizlenecek 

Bele<lıye, Saray;burııu.ndaki ~
tatürk abidesini temızletmege 
ve drafının yeniden tanzimine 
karar vermi.~ir . 

--o-
Mangal kömürü 8 kurut 
Fiyat murakabe konıisyonu. 

<lünkü toplantısında mangal kö
mürü fiyatlarına bir kUI'UŞ zam 
yapmıştır. Buna nazaran Rı:_me. 
li mana"'l kömürü toptnn 6,7::> v~ 
perakende de 8 kunış · ürerinden 
satılacaktır. . • 
Diğer taraftan lzmit vılaxeti

nin 1stanbula kömiir ve odun 
sevkını yasak ettiğ"i yazrlını~~a. 
ela bu lıaberin doğru olmad1g1 
anlaşılmıştır. --
Merh•..un ( Haci Kemal hey) 

saygı ile anıldı 
Memleketimizin tıp hayatmc:a. 

mümtaz mevkii bulunan mer
hum doktor Ha .. ı Kemal (bdyin) 
ölümünün onuncu yıldönümü 
münaseebtiyle dün Gurn.ba has 
tahanesinde bir ihtifal yapıl· 
mıştıı-. 

İhtifalde evvela h::ıstalıanç 
sertabibi doktor ömer Lt'.itfi söz 
alarak merhumun hayatını an. 
fa.tmış. doktor osm::ı-n. ~"1'3.f et· 
tin de merhumun halnk1 bır dok. 
tor, kuwetli !bir dalıiliyeci, ~~· 
tedir bir ~öz hekimi old1y~..ınu, 
Profesör l 'zrm !smaıl Gurl~an 
Gurn.ba hatshaanesindc gecen 
asi~tanlık devresinde. merhum• 
dan feyiz aldığım teşbıs -ve t~a
videk i kudreti yanında ~nr1~
Jadc tc..-azuu etrafında soz Söy· 
lcmif;krdir. . 

Toplantıda ynp:l~ tek!ıf Ü 
zerine hastahanenin bır ko~U§U 
na (Dr. Hncı Kemal Bey) kogıı
su denilmesi kararJaeotmlmistrr. 
" 

Kepeğe narh kondu 

flrn.t murakabe k.o:ntsyonıı 
toprak m::ı.hsu111eri ofısın~en a.. 
lınan kepf'ğe nark koymumur. 
Bu kepelder ofisten to'Ptan 7 ku• 
nı~ 31 s~ntime satın al~nmakta 
dır. Toptan satış narkt ıse 7 ku;. 
nıH 56 santim, perakende 8,.J 
kunı.ş olı\ca.ktrr. 

Hür Fran6ızlar iki adayı 
lsgal ettiler 
- !ngfüz rı:ıdyosunun bildirdiı?i· 
ne gör~ general Dö Grıl kı.ıV'~et. 
lcri Ternöv civarında ~n Pıyer 
ve Melrelon adalarını ı~~al et• 
mişlerdir. Bu n lalar fı'rrm;Tzlar:ı 
aittir. 

nevi mabcmc fiyatlannı aynı h8d-: ~ileri gelmiştir. 
de muhafaza. edeoeklenllr. Bu ı>ren· Muselier'in bu adalarda. hiç 
sip anlaşmMI Uzerinc aJıi,kalı ve • ·.bir Mdise ~J!kmadan otoriteyı 
kiiletler ihtiyaçlan olan ınalzetnC} ele almağa. muvaffak olmasr 
yedek a'kıııam vem!re li&tele'l'ini ha. ~..k~yJiyeti, onun münhasıran ala
zırlama'8. balJ~. . ck~"halkm isteğine u,ygun ola• 

~elirken vermiş olduğu 
vadi ve sözü tutm1yarak g 
!erde, ikamet etmekte old 
lstan'buldan ~ayytip ettiği 
renilm.iştir. 

Ha.her verildigme göre. i1!lr l~ :"raklh&reıret ettiğini' İffuat eyle· 
ıer bugü.clerde .Almanlar& ıe~.~~ :mekte<tir. ı· ngı·ıı·z Krelın 
dilecek ve Trakya.deki k(;{>:Werın · V8§bıgtcm, 28 (A.A. ) - .Amiral 
inşası işi b.i.ter bitmez her iki tara~ -Museliemin Saint Pierre'e ve lD • m·ıııetı•ne 
da sttratle mUbadeJeye ~aııt;; a·brşı )'a!ltığı hareket ''bil .. 
tır. "t11n ali.kadar ta.nı.fla.rı'' Jıeıyretc dll 
Diğer taraftan mübadele edile .. :§ümnıŞtıır Bu hariciye :nııı.zırlun.. beyan nam 

eek mallarm sigorta bedelleri~~ 1mn ifadeaİdir.' ., 
rinde de enlaşıbn'l.Ştır. tiri taraf da· Museliernin muvasıWa.tmdan, ya- Londra, 25 (A.A..) - Noel 
me.llann. sigorta bedellerlnl kelM'li1 '.ıd sekiz gUndenberi nerede bulun. y.ı5ile İngiltere kralı bu;iln 
memleketlerinde yatJ:racaldarurr. , · ~ biljnd.yordu. Fallaııt Kana.da.yr da. İngiliz milletine bir söy 

---~o ·ya.ret edeceğine d&ir o1a.n resmi bulunarak demi~r ki: 

l•thala" t ve ıhaber haricinde seyahatınin asıl he Dünyanın her tarafında mil 
i:iifi, malOm değtlld.i. Yeni İskoçya ls.rca t~ın !"U a.nda Leni 

t ,!llllH.i,açığmdald Fnmm edaları • diklcl'ini dü.şümnekle bahtiy 

l•hraca nı:n hakiki bir tehlike teşkil ettik· Kendi ocağımda.n, yanımda 
'1cri muhakkaıJctir. Zira bu adalar v~ çocuklarnn olduğu halde, 

b• ı• k 1 r" -bazı ahvalde Alman dmm:alttlan iyi noe1 dileklerimi gönderirl ır 1 e 1 )i~ jdeal ü&ler olaıbil5rlerdi. Ve Dehşetli harbin salıuı hi<J 
ıSaint Pie.rre radyo il5'tasyonunun madan genif?liyor. Pasifik 

Umumi ıheyet toplantılara ·1unerikan n.eşrjyatmda. yasak edil. suna kadar uzn.nm~tır. H 
bqlıyor • 'miş olan hava. bUhetıleri ""'rmek mıdut' ki, vahlm voe tarihi 

' :t t retiJe dUşmamn. işine ywıyaca.k yaşıyoru%. Faka.t ha.tıb bü 
İthalAt ve ih.raıcat birlikleri~ ~abeder yaydlğı da malılmdm-. davamızın büyüklüğü h 

mi heyetlerinin yooi sene ~ \ M:artiniık adası için vapılımş olan imanmm; ve emniyetimiz de 
başlaıİıtısr için ticaret 'ftili.ıeün .; anla..o:muı.nm bütün aWmdar taraf.. vetlenmektedir. 
den emir ~elımşt:ir. Bir~r ~ le.rca tasvib edildiği ve nmumt bir Bu nesilden olan bizlere, 
mi litıöi birlikler heyetı 11mumt·~ ınenınuniyet uyamlırdr.ğı Amerı1tan ağrrlığmı ~ekme kdü~ü. 
yelerinin yapılmasr İ~ln ~iti illerinde bildiriliyor. nesle, bugünün genç erkek 
halat gerekse ihraca.t birliklerin·· Alman hükfımetinin VÜjiden i.<ı .. Jarma diyorum ki: "Bedan 
den '!e<:~n sene ra.porlar:t ile 1942 t.iycblleceği müsaade'ki.rlıkla.r, ne tinizi ve ruhunuzu terbiye 
tıene81 l>ü~e kadroıarın: tieırneın ver olursa olüun Vi~n.in bura.da maliım ta ki iba.ri> bitince impa.ra.t& 
melerini istemiş ve diin akşama ola.n durum, Alm:m isteklerini ta- vata.ndatlan sıfatile sizlere 
kadar biltün birlikler Yeni sene ımımen kabul mahiyetinde telfiltki cok vazifeyi, her ne olursa 
bütçe kadrola.rmı: umuınt kitipliğ~~ 1 edilmemesi 18.zımgeld.5ği de hisso ~ yapa.bilesin.iz." 
vermiştir. !\ımuyor. Biz hepimiz, genç ve ihtiyar, 

Birlı1derin heyeti unıu.ra:tyele .. - dar büyük mı:- davanın e 

:::~::~:.~u: ingiliz hava tabiini !~~~=~ğ~e:~: ~~::= 
na. kadar btttlln heyeti U!tımnırel~r ~1 dmcmeğe azmetmiş bulunma! 
bitnti-~ olacakbr. Londro, 26 ( A.A.) - Ilavn manr gelince. bUtUn benliğim 

Birl.iltlerin. heyeti tıın1Utı.iyclermo neuı.reti tebliği: edebtımek için hazır oımaır 
de bilhasısa. yeni imJdinlarJıa. itha .. 25;26 ilkkanun gecesi, erken ı~te bunun içindir' ki, hepin 
18.tın temini üzerinde görfuı.mel<•r saatlerde lngiltıerenin c1vğu sahi• nu ıstıyorum: ı<:uvveuı ve « 
de yapüaeaktır. li. yak~nında düşman tay!"~cl~. 1 nuz. Geçen tehlikeleri yendi 

rı faalıyeti olmuştur. Sah.ihıı bır dolayı memnun olarak yeni 
ııokta.sma yan;,n bombaları a- ği.nl ylll'-'Jek ltalble a:mrz. 

Süleymaniye kulübünde :!lmıı;..cı.a. da hasar ve yaralı yolı:- gilnUne kadar g·ereken kuvve 

güretler •lir. r verlleet'~ine katiyen em!n 
Süleyma.niye kulübUnde bu pazar L • 1 1 cesur kalm1z. 

günU de profesyonel gUreşter yapıla. 's e er o ·g un• önllmUzde ufUk hen Uz ka 
caktrr. Güreşler bSYre.ın gilnlerl de 1 tehlikelerle doıu olmakla be 

devam edecektir. ı luk ·ımtı'h,.... n•arı ıumuzu giistc>recel{ yıldızla.r el 
MUIA}•im pehlivan kendiııınc mcyd~n Cl 1 Kahramanltk hiçbir vakit bu 

okuyan bazt genç jlchllvanları c!a gll. Marı!'if \' eltfı.Ieü, üni .. ·ersiteye gır parlamamıqtır. Cesaret ve f 

rcşe çağırmaktadır. nıe lise bltiıme talimatn:ımcsincie hlı;bir vakıt bugünkü derece 
~ d~:;; !-!'kli}:lcr yapm.ağı kararlaştrr • l:ıra Mklm olmamıştır. 

T d l ı .. ışt.ı.r. Yı>ni ders yılrn<laıı itibaren Du yolu, Tıı.nrmın lnayetil 
ekirdağm l!l1\ getiri en 1 ~.ho~nlm-ar çah .m.ı.ları yapıl.an b<i• ceğ"lz. Bu yıldızlal't, ışık parl 

hamile kadın öldü tün fa.kültekre imtt.hanla t.alch 0 ' l{:ıdar, •karanlıkıar dağılınca 
Tekirdağ[ vıın.yctının Sarayköy ka- n1In'4Cll~ttır. takip edeeeğiz. 

.zasmda. Safiye ndmda bir kadın, fkl D!ğer taraftan faklilte'ere ;:ı'irc- ---------....-ı 
gün evvel doğıırUrken fenalaşmış ,.e cc.lı: t..:ılcbt3n:n lise olgunluk imtilrn. 4U !ngtliz taYJ 
trene bindirilerek Haseki hastanesine J.r..ın<lan tonra biı imtihan daha ge • ı da Krflldl 
yatırılmak üzere yoıa çıkar1lI111Ştır. r.!rme-c;i do~ru görülmemektedir. uŞu 

Fakat kadm, Bılkrrköye geldiği m. Bı!l11m için lise olgunluk i.mtı.h:ınr. Tol.1JO. ~6 ( A.,4.) - J 
rada, to'{rar fenalail!Ilıı; ve ı{atdınl. nm kaldınlnrcık iiniversite ltı.r-"ın mumi · karargahından 
dığt doğu.'tl.evinde de ölınUştilr. dan bir bıık" ll"Ç':l. imtilmm yaıHl - Dün Rangoon üzerine 

Vakaya. 10Uddeiuınumllik elkoyr>rn;. ll~4'it f kri ycıı;•Jı:n ileri sürülmek • akın esnasında. 40 lngili 
J<admnı cescı.llni ınuııyene eden adllve tcdir. resi dü;;ürülmüı:;, 8 ta.yy 
doktoru, morga. Jcıı.ldırtmıştır. Yapıla. • de yakılmış ve şehri 
ca.k otopsi sonunda Sarıyeyl doğ'.ırt -1 VaU An!taraya gitti· santralı tamamen tahı:ip 
ınağa çalışan ebenin bll' ho.tnsl olup , . .. . tir. 8 Japon tayy:ıresı 
olmadığı anıa.,ııacaktır. lstan.i_?ul. ·;alı Ye bel·~ıye reı:.ıı Diğer bir Japon tayyıq 

___.o_ Dr. Lutf ı Kı:-dar clun akşam hnd'a mecbun. bir inis 
Teıekkür Ank:lrap ~!'itnıiştir. Vali ,Anka· t~ "' 

r:ıda tı:tc.. btıkı ait İ§ler üzerinde .:-..:·--------~ 
t~nut3la.r-:n. bulunacaktır. P.·ı rı· n ç na 
ValinPı gdrilŞCf"ğİ ı.r.csclefor t 

arasmd:.ı. elektrik i<l:ırcsinin kö• tasdı' k ed 
mür ihtiyacı da vardır. 

bera'ber ~ışmalc için seçtiği a. 
daml:ı.Tl.a öli:lililr. Çan« iş a.rkerl.aşı 
Dl.arak n1Uli <lıwaya tamamiyle sa. 
dtk olan Su.nku intihap etmlştiır. Bu 
ı&t Şanka:rdaiki bangerlerin en zen 
g.iınidir. ,~ e serveti JnJ1ya.ıian &.<J&n 
CA:r ı iie\·c meDSUptur. Bu aile yük 
sek t~l gôr:mti.ş vataıtperver, ~ 
ruk.lamu Am~rikada okutmuş bir 
Çin ailesidir. Bu ftiknin bir oğlu 
Çin ba.nkasınm müdürüdür. Bir ıa. 
ıa Çin ma.Jiiye nu;ı:rmm ka.rmdır. 
Smik ailesinln cliğeır §ki kızmı Çin 
cilmhuriyetinin ilk cUmlmrre1si o. 

Röyter ajansı bildiriyor: 
Amiral Hartli, bir Japon a~ker 

ta.sııt.ı ile bir mayi.n tarama ge
misinin Amerikan dcniw.ltısı ta
rafından batırıldığmı ve diğer 
bir asker taşrtı ile bfr den iz ta~r
yare gemisinin de batmlmrş ol· 

Bulgaristandaki Almanlar 
Alman \'C Bulgar h.ü1:L:.'1'ttkri 

arasında akteclilcn bır anlaşma 
mucibince büyük t-ir l:mm Döb_ 
~·ucada yerleşmiş olan Bul~ar t,ı
baasm<l.an 500 Alman Almanya-
a idi ycrleşmelcrinu mü.c;aade 

Bahriye nazırı lllerhum Ahmet<p:ış:ı 
dllmadı ,,~ Kadıköy mnllye tahsil şu
besi memurlarmdıın olup va.zıfcye gi. 
derlten kalb scktel!inden vefı:.t eden 
7.!'ki Aydının vefatı tnUnasebctlle tn7J. 

yelcrde bıJluna.n ve, Ortalt5ydekl ııl!e 

kabrlstnnma defni eım:ıınndıı hıı.zır 

okln zevata. (ve bfihassa. dairesi mU. 
dllrU sayın Bsy Şdik flıı şefleri ve 
dli:'0 r arkadaşları) Ye akrabalarına 

karşı teşekkl1rlef'lmizin ibl!ğnlt sayın 

ZAYl - Vcı-aıır>t verırlsi k:ırşı'lığı j 
er.ırak· vllAyet mals.'\ntlrğı:na yabrıltı.n lıcaret n - ·ıctıne arzoı.liln 
ı;; ıfraya ait 30.6.941 t:ı.rrı ve ı oğl8ye doğru, tlyat murak 
13U~01/liri9 ı:ayı1ı m:ıkbuz ku vbolmu, yonunun k-ır~1ıı.st.JrJ4.iı na 
tur. Krı.yıl l>•lreli rı.lacnğrmcl:ın ınak - cd!lml.1 '\C ~ıl vetı- b ttiirl 
lıU7,uıı 11:.ık.ııii y;:ıkt~r , na~ktu B·ır :ı 1 !rln· l ıi 11 ı ., 

t rl ederiz. Durn<' tul:nu~tur. • 
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ölı:n m 1:ıur 1'11.n yılJızı D.ı;,;l:u F,'lr~ ı .fJır. 

·e<l f ~ter te-'trar 1. 
edJ J orJu. Bu ır.··. 

:nr..::.n filmin adı . 
ur. 
ıgi.tered':ki tcr.'l"''H 
.ra, F :c~ Ast:r tek 
d(;.1 :IU. Cinc~r P..0oo 
r or:ı.da b1r "Ş::n 
·di. Eu suretle, 1: • • 
incl derecede ra~ • 
kııvvetil fılm ser ı.. 
'tana. gclmi~ bulunu 

rcıili,i film çck'L-nes· karar1.,«mTc;b. 
F:ed her ıamanki cndişesile: ''A· 
caba diyordu. bu rcn1tli filmlerdi' 
nasıl görUnccoğ!m ? •. Yine beIÜ be• 
ğcnm:ktc de\'14~ (' ":cek!r mi? Yok 
sn kıınurlar:m daha :ı:lyade göze 
ba.tncak mı?" 

B r elb!s;)i, gi)-'Jll l"'ffO karar ver· 
n. :ıden öooe, 50 defa tccrUbe et • 
tlğinl aöyllyenler va:rdrr. 

MOOAFAASI 
ak[edea: L. L. 

fQıiLıiile ·iııiıtııtr ~ ·~ sap ve daktilodan anlayan b:X tıııy, 
·ııt•~ 1aaı•ılallı 111rH• ~"'n..s ın. münasip ş:ırUa.rla Jş aramaktadır. 
,,..yı. .. rtlkı. · ı:-•nı1 .. rıı......-ı 1 tS.S.) remzine mUra.caat. 

EVLEN MI<; TEKLlFLERl. iŞ AJtA :;: 16 ye.şmda, ortaokula devam ıt:d~n 
HA. iŞ VERME. ALIM. SA rmı bir genç, ögJedeıı sonra. resmi veya. 
ı;Jbl ticari matılyetJ bab olm.ıyu1 !dl. hususi bir mUesse3ede L~ aramaktadır. 

Be d ı. alık ler sülalenli .. .• l.lıilı ıııınııu parıtSu n~rnlunu.r. (C. Güç 300) remzine mUr.ıcaat. 
... n _eı;ı ~ tı: . err.e . barnı ,,..11 <>.?Tenr.oişlerr reis, '')a_ I · · ı 

muşterıler~nd""nı.m. Ş..n :-'. gıızeı tavsiyelerle yinnl ş ve ışçı arayan ar: ·-* Tıp fakültesine dcvaın eden l lr 
da;;". müteaddit d,d..ı.lar }rlneT lÇJ'~ hapishaneye yollamI~f :j: FransızcaÇ.Sl ÇOJ> kuvve tli Oliln bir gen~ lise talebel!lnG (kimya) Ortao • 
tcm:antııarına ışı;1ru_ t!T"e ı,:aze ; Ukse. k vi.:danlı adan::a: ! gen~ kız, talebe ve hliyüklerc fransız. ltUl talcbeıerlne O:imya ve riya.ziye) 
refınc ka'\111 ı;::nıuş 1.,. .. :ı.. ~ ,){ ı. b ca, ecnehi!ı're de tUrl>çc öğretir. ts. dersi vermelüedlr. KadıkSy Talim.ha. 

• .._.. ' .... ı..:.ı. d '·· "''· u S"fe· vicc1a: ·.ı- • ı.: • · '1,..,..-~-1 d · 1·ın a ı..'-"l ~ L · • tiyen:er S,i.Gli isk<')le sokak No. 13/8 ne tramvau durag- ı "'o 1/2 katı ~-
ıu~ı--nn ~u.e e. a.-· ;!'l~crd" i' e bir hah._ a yer ve!'. " ... · 'UÇ 

mana. fırsaı. bulduıar~ttnb. l. nunu dii<·ünat'k'"e ızt . de bayan UUnsel\ye mUr;;.ca.at. Cihat Başımına mUracaat. 
b. · ı: .ı.~~~"a ım a...ı "' 1,, Senderoo resmi dairclerdn ıeva. * T 1··1 ı · · <> • cı --- oka . ır n. ... ınuruye -. ~.. . ll 'lf\'orrlu. Bir ar~lık a\-·a. .. a.uı nı ısesı - ın sın........ • 
nulunu ·orwu Bıtta , .a .ttntı. · zım şefliği ve muhnsebccilikterinde yarı bir genç, rnaıı vaziyetinin bo. 

d ta.kdi ed · · · k' h - Muh~-· "Rl•ıımı~ tulıhUt f!tlCrJyle m .. "-s ""' zuklu,__· d ı ısil h .....t\n ;;."'ı-.a-~ r _erm.:.ız ı~ i . <t"tem havlar! i\;t:· • - j. ., -. ,;, , .......... e.,,~ ;;u o ay o. e.b~ "'b.,...... 

oı caygı deger şahsıyqmru11 nbltı fikrini kabul etmeme .~terinde oldukçn mümarese peyaa et. sonra reı;ıni veya hususi blr mueue. 
1..:.1. ı.- ı ufal ı · e :31"C u · ı ı d ktllo b ba de h ~asını ... "e.Muelt : .,u lrinı l' olduğumdan çok m .. r rr. !', az ço c a yazan ır y, se e ven ücretle çalışmak lsteme1" .. 
g1ld~r. L.aındolsun, ad~ . .. li'akat namusum ~ resm! veyR huımst müesseselerde lş a. teclir. < V. Girer) remzine mUracaa.t. 
Den~ O kadar seve~ıerdjr.e U~Zl te~n ederim ;,;i, miiJ e- famaktadU'. l':ışraya da giacbilir. * 19 Y8§mda, ortaokul 2 den tas • 
sık cana o.uuk"<a K.ıı • .ı.<1IDN f'l ~ lcldiarmda "antl .... ""r (H.Ö) remzine müracaat. dikna.meli yazısı güzel bir genç, bwıa.. 

t • · , l · ~~ 1 a ı e " ·• • '"' · o d bl ıı k ·"' b .ne ;:{..ı. ...... r ernın e~"e '' i . ... l'cm;., ,. ,,mm hirbi. ::: 2 y:ışlll a r a e ızı, veznedar. = ir müessesede ltA.tipll.k gtbl blr ı, 
t!n! gösterirlerdi. Şöyle~~ d· Oltııadt. Mi.ddeium~ .ıi ıık vıın<lözltik gibi, bir iş aı:amakta.. aramaktadır, (A.B. 81) remzine ma _ 
l'ı~neklerden rahatsı~ o ; ~ha büyük bir siddet "e dır. Daktilo bılır, (R.S.O) remzine racaat. 
içm pencerele .n deınır f3r aEc~\>all'\ 'etti. · mllracaat. ·X· Ortaok111 mezunu, eski yazıyı ...., 
1 •. l dtl - :vet, • ı.:.r, ıa;y u arın • ı.ee(tün d . mar.ıun surJudur! ::: LJscnın fen kolundan pclt i;ı.1 de. daktiloyu pek iyi bilen, aslferllkle ıı.. 
kurban gıt.ıLemek ~~u. de1 1 etıııer onun aleyhin le rece ile mezun, A:oadcıluJu bir genç, lli.kaaı oıuuyan bir genç, muesaeaeı.r. 
r.n sağ! ı Vl! c:üt e;;ırttıd> an~~~· .\dalete uvnun bir çok etıven Ucretle, nyazıyc, fi.Zık, ve de veya. devlet yanmda kAt!pllk ~ 
Sl!la. her vakit diklr&t_ ~ ~"U,şÜtıürseniz ~mu iki ay ll!mya dcrsıcrı vermektedlr. Posta pu. ıxu>ktadır. AZa. kana.at eden ve dlirQst 
Lakın bu defa vazıyc·P~!Dahkorn edeceğini.7.e süp· ıu koya.ralt adres: Be~lktaş Ki>y1ç1 tı.. <;a.Iıgıt. Kartal Ma:Jtcpesi Bağdat cad. 
m:şti. C:-• ıyot'\ıın • ııan sokak No. 12 lskender Erkmene dest No. 9 B,K remzine müracaat. 

_,.. 1 v t av ~rı· • 
0 

. . ..,_, - ...n ~ ;" :.m agır ceM Söziinü 'S! sar:fak hefifın aıuraca.at, ,;, 4Kl ÇOCUk sahibi, kocası ııasta 1ı1r 
ine davet etlilmjşf .l. Zdlmt l) knt'ıven kabul ede ~ RcS!Ill ilSelerdcn bırinin fen ko • kadnı, koeasmm ilft.ç!anru ve çocuk. 

'is --nuru oraya kadarltara·". ~~·anamadım Ayağa lunaaD mezun bir genç; ortaoKul ve ıru-ınm ekmeğini temin etmek IGIA 
vLakat etmek ltl.~.ınu es_ r~: htddetıe bavl,~rdım: l~ talcbeıerıle müııait ııart.ıarla, cebir hergün sa.at 8 den 17 yo kadar h1a. 

·; . Oradaki bütün re~..turıun .. 1asnmu.m! r.1a::-urnum! aendcso. ve fizik dersleri vermektedir. metçilik, odacılık., kapıCllık gibl blP 
tı, eski b::ı.z: cLL~·eriş~e~dj;:ndu: ~rine rei ta\'assutt3. A.rLu edlldlğı takdlrde evlen: de gider. L, aramakta.dır, Bu kaduım. tııindeD 
•, : ~n.mrdu.1. Bu h~ı..ı.ı<-. ._ _ Maq 4H.E.Ç.ş., remzine mUracant. memnwı kalınacagı glbJ, c;ok Yukaek 
k . ~ bir adli hata mevzı iddia e~ki 9Uçlu olma~1~1- ::: Çok lyı fransızca bilen bu tllrk insani bir \l'azlfe de yapılmış ola.oak-
o'nıa.saydı onlarla tekrar a.faa ~l}'orsunuz kendinizi ı:ıayan öğretmen en fa.zııı Uç ld§iltk ta. Ur.K.ö.E) remzine ecele mllra • 
Dl~~tte bir mahzur lıulmt\ .. lıı'h: \'~ye <:r.lışınız. Bu fürk 'veya. Ecnebi bir a!le yanına ya. caaL. 
ı.ım. Mühim bir hırst7J kla11~ · ıtnnı.ad ğınrzı isbat e. tıut yalruZ btr bayana. boğaz toklu • ::: Almanca bilen bfr UnJwraıte taıe. 
edili•·ordum. 10 haziran t:ddeitllt\ guna. arkadaşı.ılt etmek istemektedir. besi, en mUna.alp geraitıe rtyaz.tye " 
de fala:.. "erdeki fa.lan. ~İspat 1ttni yerinden fırla_?ı: 1 Boğaztokıuğunaı remzine mUracaat. aımam:a dersi verir( A.R.> rem.zıne 
para kasası ça 'mIDlŞ, villiııı;nim elınekten aciz oldugu· ,_, YükBek mektep mezunu, fransı:z.. müracaat. 
bl yetmişlik bir moruk k ~a+ · ~ll~lu 10 l.:ıziran : ·. ca. konu.,an ve hafta.da 15 saat resmi ·X· tık tahsil görmtış bir genç c1ddl 
\,i müdafaa ederken bir fnu sÖ~?\"tte nerede bulun- vazifesi oıan kimsesie ve orta yaşlı bir müessesede. teslim ve telefon lfiD 
kaybetmiş, iki çürük ve söze 1"ebi1ir nl? tnr be.yan, yalnız evde sıkılmakta.dır. de ça~-ınak istemektedir. tısttyenıerın 
sııcilam •"•ini yutmııştu. İspat ~lt sinirJt:n~im: Etradilc arkadaşlık edebileceği mil Kum.kapı k:ı.dirga hamam So. No. 2 

Pek az ~-patik ola.ıt Edern~lllez mıyım? uevver, hal: vakti ycrtnde tercihan er. B.N.~. remzine mn.racaat. 
deiumıuni jüriye hitaben: ımi bi 111! ke~ bir aile nezdinde kimlık yer w- 16 yaşında., orta mektep mozu.. 

- Evet, baylar! Hadicee .ev: \ıazivet alarak cid· aramal<tadır. (GUndüz 41) remzine nu riyaziyesi kuvvetli, yazısı güzel, t.:ı 

c R. K. O kendisi· 
ntrn.tlıı b:ığla.dı ve 
t,000 dola:ra B gor. 

Sabahları topyclti.ın 1150 yi bulan 
krava.Ua.r ndıı.n en aşağı on iki ta • 
nesini tckra.T tekmr tağlayıp ~ö • 
zer \'e nlhayct gil1:1U.kle bir tanefli 
Uzerin-dc kararla'.}tırrr. 

smda vukubula.nları Slzeon" ha:}f \rerdim: müracaaL ll§kan ve ciddi bir genç, rcsını voyn 
birer sa··dıktan oonr::ı, sunu sot'ı.t t'anda nerede bulun. · .. w y~mda, ilktn(;ktcp mezunu, hususi bir müessoscde çalışmak iste. 

kanunen ~ak olduğu.~ ~;)vlj;or.:~uz, de~! ~? 1 hcsabt ırnvvetu bir genç. ciddi bir mtl. nıektedf:i'. fÇalL,kıı.n Akan.set) rom • 
verm.ekte -~a~ ıyen t:A;~düıda ~ ecıegım: O. ~n . ..,e es5csdie • klon i~erindo veya ucaret. tine mürafutat.. 
termıyece:{ınıze emını_ın. }ı.; ~ ~merv.a1lNl'l~t, an~, 1 baneıorde ufak tcı:ıliın t~ıerinde çalL,. <:. Pertevnlyal Lisesinde okuyan bir 

~ster mllU bir göl•. 
e!ihur a.daml:ır an. 
tencllsina 16 satır 

BU' '.i:ı dünya.ya n"ililR.ın iç'n gi.>n 

derilmek Uzere hazırlanan f otpğ • 
rn.flarmm çoğunu, ceketinde veya 

~n. a.y111 zamanda, 1etn ka.tI(:t ~ocm;n·le hızmetc:ı. mo.k 1stemcktedir. Bu genç bu "'ıbi gene mali v~iyutınln bozukluğu dola 
şrnoa\~i bir i~tivara al_:.a~nıa:.ıı~~ekl~ OiE'f'"'Ulrlü!~1'. !§!erde bir; tıııı~nınl\,nış oımaı:rna :Sğ. " yıellc öğleden sonra., herbıu:ıgi 1>ir mü: 
tec~~'.l Ş\..klınde tavZ1f y. mi? 'Yt'tl~e kanaat ,e· men ınuvııffnk oıa.eagına cml.Dd!r. eBSe.\icdc veya otcllerdo ehven bir Uc. 

• pantolonunda biçimsiz bit öuru5uk 
: a.~ağı yulmrı 150 veya pot o!duğu için ~·ıprottınr; 

lecegını de unutmamanız ı;: (N ... E. 07) rcmztno mUraca.ı.t. r'3tle çalışmak fSteınektedir, t.l\LZ.K. 
der.. . . . .. .. tesad·· ~ * . :;: Yuki;cl> !kt' • \ C tıcaret nwlc . 367~ remzıtıe mllracaat. 

pınl~yıcıle:ı~ b~tün d{ nasihlifen okuyan katil tebino devam eden, riyaziyesi Iruvvct. Bır tezs-ıuıtar iş arryor, tuhafiye ve yeniden resimler ç~ldirk 
tesir'Jc bUlUn film Fred Ast:rin · dans lska.rpinkd m~:ld?ıu:nun;ının agzmd~ ~ıam ~t vermek iste. - ıı l ır gen.;; tica1'~thı.ınc.!crde veya hıı. parfömeriden a.nıar, güzel fransxzea. 

edılmıştı ... Kad·.~larm el~ıJdiği ~~ldikkri .-··~·ın ,., sı:n mU<ı<..scsclcrı:lc :nulıo.bcrc ve mu. bilir, tecrU!x!lı bir scnç iş anyor. 
yaz ınendi.ler goze çarnr o.~j._.;ll.~ ve saatte, ma_ hıısobc io:ı.ıerlndc çaligrne.k istemekte • d§ ıs. A.} romzıne mektupla mum • 

• ve onun dans 
~en bUliln mi.leli çi!tl 16 • 20 dol:ı.r olm.aık üzere BU• 

n1 oldu. reti m!l.hsusa.da ya!)ıhr. Bu lska.r • 
ber Frcd Aster, pinler ;;ayet ha.!iftir Ye altı film 
ıı.r iç nde b:r adam seo.tl.31 mUddetince daymur. 

Fa.k t .. l{ bııc-t ...... ı . '-- ' . 
a ~~~- ~-ın.. . > n(!r- lSucı.t maksadiyle dir. Tatil günl~indo bUtlln g1ln ça _ ca.at. 

cı arzu -~ıld.ıf.P <1ı~l 9,1.JZC. pcnl(:;~ıeae hu.luı.dukl8:n.nı ıı)-:ıbilir. (A.Ö.) remzine miiraca.ı:l. M ütelerrik 

ür; elbileclr.:n b!~:- Genel ol::ı...-a.k 70. 100 l}iftc y{lk;n 
kızlmrde§in. d~~U • iskarpin bulundıwur. Bu iskarp n • 
e fng ltereyı düş .. • lcrin topuk ve lm u.ıılarna kon;ı • 
ili13csi'. dansÇo' ddu)r'·,,· cak aleminy<ını yP.pra.kla.nuı keıı<li 
cmeltttr. .t e •• ' 

a.l: t h - rta t., eliyle ml:hLm-. 

mlf}tı. t"l.n kötil ~ S!ı ,dn t ~ıcıh etmeı·dı A- ı;.16 ya§mda, ort.akul mezunu, yazı. 
mu.1ıterem bay b9.lomıer f 81 güzd, daktilo bilen bir &cnç, re..<mll Yalnız b it kan koca için Beyazıt 
--------------~, - - - 1 ~·e:;ıi. hu&ıJi.i t>Ir mUc.sseacde te ammak ~uıta.narunet ve Nuruoınnanlye cıva. • 

I 1 _r>nU""'..» • .,.. E ·• t d 1 "'l k-'· No 9 nnd.1 lkl odalı bir kat W!'"" uc oda:ıı stanbul Fivat JI. urar '''lQn. .-..ır. c(.lli< 9~ em Ti!; er 80 - . ..... -
_, • Aoil A~ı;rJ::,•ke mUmcaat. kiralrlt cvl bı.J~ınanıaıın (N.K. 22) 

:;: L1seyc uevıım cdl·n bir g1.;nc, ma.ll r~mzine melltupln nccıe müracnatları 
vı.ı?.iyetlnin bozulduğu dolayısUe, t>ğ. Aldırınızi 'lll• y lU :u • • 

ılcıp doğ'rucn &tüd • Frcd Af;t~~ hrıs.ı A rnerJka~;
ve akl na go!::n ye· Boston c:elırının 1'11 kihar ve zeı\~ın 
UnU tccı·ubeyc h .. "• d.ilekrinden Filis Livingstoııduı• 

leden sonra çnh~mtıl{ iırtemal<tcdlr, llşağıda remızıert 1Uı1J ola.u a. 
(N'.776) remzine mUrncnııt. "IJ1llcularmıam olVlllanua ;eı.o 

:;: LiS(l 10 elan al•rılm~. 19 YR§tnda, mektuplan ldBrehıınemiz.cıM (pazar • 
Pote1 i~inde lıiri.,d"'n a.yııl<lı'tlı:ı.T' hesabı kuvvetli, btroz d:ıktilo bilen lan barlç) b&- gün sabGbt.:ı.u ötlqve 

al~a go"'stcrlhncden .. dd t r'"" t ... ..,. u 1 bi · •. bl.r mu ; oonrn. ı~ ...... sencsı ..... D . e .
1 

bir g"nc. tnlıı:;.li ıl nı tcı ... i p r iŞ li;:adı\r 1'4? saat 1'2 den tJOnra aldO'DmP 

pe!t z;şn.de Olldİ§O m'.lzunun 12 sinde Arrter ile evlen en l z l .A arRlll"'kt..:u.lır. (B. A. 32) 1 mzlnc ı:nU. lan . 
.ı olıtp da gözüne d' an roc .at. (O.R.K.'.?072) (G. Mine) ( CMuhaberat) 
•rk=ı.r ... Filmlerin • 1

• ... Iadam Fı'lı's, ilk kol:n.sından ol L .,. LiFc ı;oıı r.ınıttn bir genı.., ma.lı \'a. (D{·nkı (K3rdcaıer) <35 Aydoğan} 
kendisi hiç görme- ,. M'· ı._1 V L ·z • aRQ ı rına.-ı-cuat eıııa ele r· i-an aivctlnin oozukhıf,-u yti7llndon, lı~ r(;Un ('Mcuek 25) (Lomo.::ı Y.) (İş nrıyan) 

t>l'kek ~.ocuğun l dn rnnma ahu ... ıı f. !.:?:.etinden.· sna t ı den soi'.lra çalışmak i.Htcmck~. ps Lük:'l A .P.) (Lerunn Y.) (İ§ arıyanl 
)er Holivut rcj:rvr. h~•- kn '""tL Fıe'· ""tor Air -\lr.,....ni?a. Qişnrşlnı. ~ za.um..,. ·' ~ • ıı ta dır. (Kuttı.:,') rcmzlM müıne:ıa.t. <Uçyıldız) (F.Z. 33) (S. M. Klve§) 

fr'' ~ 12 y'll§t ll l;mlmıt!i r>lım l>U Ç,OC.'" 1 -- 'tr.tıı.nbul belediyesi E.T.T./l rıı.rlrıd:ııı Al"""'" •!(;;· '·· tık tohİıil görmUtı, okıımn~: yaz · (27 F'.G.) (H.O.E. 60) (Anlo.ttılmı) 
snasmdn arn.dıı bir öz evlll.ct gibi bakar. Ayrıca keı · · Akmt.ıburnu ile l{andilll nn cl"ntz:ııtı kıL1.v~ıl h nıak bılcc bir b:ıy, ciddi bir mUe&: ı< - L\:iil) ( !:'ln!! tl 18.E.) (İ") (PJ. 24) 
.. ,,t ,_, klZo!rrnltkltı.rı i k ld ti .., 
.... uu sinin de 5 ,,.3 c::mda bir oğ'lu o?mu~ · m r edilmek üzere n u· de veya telefon işlerlnclı> "lllL'~nıo.k Jg_ (M.A.A.) 4til K) (C.T. 20) (F.G.D) 
lcgı-·ı do, dot;'l'Utlnn " " 2 ikin " " ba 1 po.r ııu tur. Fred Asteı. oğluna dalın sL~'• - ciktı.nun lh ... ue !ıl anıUer te:eeıt olıın tunıir ı. tcmeklcdir. (97 Giivcnı rcnızlnc mü. 40KI iL.K,70) (Emekli) (T.R.B) 
n:d~lcdir'tfırhrı r.. oitleu biı'kaç dans nuına rası öğ • · • • {i lçln kulıanılacalt dud'oa: dubQ~ı::o ve gün.iliz bu. rac:ııa.t. (İmren r.::.4 ı) < !!7 1'" A ) r Bnhar çiçeğtl 

· tir unıı.c::ıktır. Bu s;.ı.halar a bllı:t 1tı Yakınından,.,..,,.._ :;: 11 yaı:ıınua. L'!!l.;ı \'0 yeni ,t'irll<;;t!Yi !Çöl) (A lı;vUz)(Kri :r.:ı.ı.tenıı (Y.Akm) deri ha.ide o, gü~ mı~ . ..../ l .. -... • 
(D ..... ,anı ııaı·} memeleri ve bu hizada "u l'iltr. OHH) bikn. 11,ııtıı.t yanmdu da r:e.ıışınıı;. lı•- IS.T. ~) (H.N'.) (Gtivôııl 

değildir. Bir kere ... v .!!!!!!!!ıııııı 
· ·;~~~-!!"7~-~-~~~4~~~~~;::::!!!!!!!!::!!!!!!!!!~ ~:!!!!!!!!!~~!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!~~~-!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!~ 2' = 

- Çok yor!!unu:m, Salim! ederek can çekişiyordu. iyi ama, Azrail kılıklı hay. bize artık mi.i • 
de yatalım .. U· 
eldik.. yorcru .. 
:ne konuşuruz. 

la köyürnüzcle 
a:csımz.. bırak· 

·ıştılar. Tahir 
e mırıldandı: 
olunda gerek. 
·liği hir gece · 
mez. 
kahv~banenin 

töy 0dasmı gös .. 

hazır, yolcular! 
lii~tcriler birer 
rken, Tahir de 
b.l:hle birlikte 
aya geçtiler. 
atlarını köy a. 
ıüslerdi. 

:_rı!i bir ot 
ldi. 

gözlerimden l?yku akıyor. He Tahir bir aralık Zührenin dut kapıda bir mezar ta§ı gi· 
ınen uyuyalım. hayalini görür gibi oldu: bi dimdik ve hareketsiı: dunı 

So.lih de bir minclere uzan· - Gel sultanın! Seni ne yordu. 
dı. Kapıyı kapadılar. kadar özledim bilsen. Sen~!:: Acaba önce hangisine sal· 

Dışarclan köylült::rin seşle· gözüme uyku gİrm İyo,·.. dıracak, hangisinin canım a. 
ri geı:yordu: YAZA~ t:. SERTELLi Diye söylendi. Bu sırada lacaktı? 

- Ne akıllı, ne zeki bira.. kulubenin kapısı yavaşça a· Eli bıçaklı adam bir adım 
tık.. cıldı. iri boylu bir adam, elin ııttı, Salihin yattığı yere dön· 

- Kafası da kalbi gibi do· lan söyleıneğe mecbur ol~~~~ BIÇAGINI de tutt".Jğu bıçağı uzalarak du. T ahit in aklı başına gel· 
Iu . .Fakat, neye yarar? Sev · - Bizi takip edecek1err~'t1NCA kapı aralığmda durdu: di, Salih daymm aksam üstü 
gilisini başkasına k~ptrrm•~·· den mi korkuyorsun? il Qln-ıu§tu. Ta.bir Tahir birdenbire şaşırdı. söy)ediği bir ~öz;j lı~atırladı: 

Tahir bu sözleri duyunca - Belki de takip ederP l'erde derin uy. Kapı açılınca, Ziilııe geJLyor. "Bu köyde benim bir eık; 
Salibe döndü: fakat, sultan Ku•Lbettinirı P?~tdu. Neden u• muş gibi sevinmi,ti .. Eli bı duşmanım var. Ondan se.km. 

_ Köylünün bu sözleri yerde casusları vardır. B~ k~ttdi de bih;ni· çaklı adamı görünce ürper· malıyım •• , demisti. 
söylemesine hep sen seheb ol de burada da bizden §Üpf' 'Öıünü bitirir di; Tahir bu adamı •,anımı · Eli bıçaklı adam. Salih in 
dun! Bu manasız laflar kula. lenirler .• Oyle manalı be)~1lll\l~ ve horlama yordı:.. eski düşmanı Ali Cengizde~1 
ğıma geldikçe sahide. Züh • ler söyler ve içini dökmr· Acaba bu gelen Azrail başka biri değildi. 
remi başkasına kaptırmı~ gi· başlanan, belamızı çab{.~:su kaçınca • miydi? Ali Cengiz nihayet hasmı 
bi titriyorum. Neden köylü. b~luruz; Zühr~ne de kavur 1}"'l'ha.kıra vara· .:- Allahım, ben daha ya· nı ele geçirmiş ve: 

? ı ~e~~·ı· · Z h · Iere böyle yalan söyledin. mazsm · dl ısıne nasıl ~amak istiyorum.. Ü remı "-O. ayağile yanıma, b·.ı 
_Hakikati söyleyip ya· Salih bunları söylerke' lİ§ünilyordu. dünya gözüyle göımeden ca- lunduğum köye geldi. 011ı11 

kayı ele vermek mi istiyor Tahir kiiçük köy odaıındJ '-i köşesinde nımı alma! gebertmek için bundan daht 
su~ aslanım! Sen bu itıerin ot minderin üatünde uyu~il. kanatlan Diye bağırmak iıtedi. Ken ıyı bir f ıraa'c elim~ geçmez ... 
aeemieitin ! bısan ara sıra ya .. yordu. • ai.bi ınr pır dini giiç tuttu. ınt:nrım ı .,, 
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BA ~, DiŞ, NEZLE, GRiP. ROMATiZMA 
E. VRALJI. KIRIKLIK VE BUT N AGRILARINIZi DERHAL {ESER 

İstanbul Fi;;at Murakabe Komisyonundan: 
.tıAıı No. lSG 
Çatc.ıcn, Slllvr Yalonı ltaz:ııarı ıd~ri huduUo.rı dnhılludc bulunan 

mlliıtahsU, mUtcvnss. \O taclrlcrlt', Şlle, Kartuı n: hır ıçı kazaları !dar 
huduUan içinde lıulunıın mutavassıt. ve tnclrlerln, v. dl1kktın, depo, aı

D.\BILIYE MtlTEHAssısı 
T~: Tallmhaaede Oüngbr 
apartlınım bergün 3ğleclen sonra 

Orman Umum M:idürlüğür.den: 
Onnan Umuın MtidUrlUğUııe bağlı Devıet Orman lşlctmclcrindo mlln. 

hal 13) ,uhaaebCCihlt iç!.u müsabaka ile mcınur :ı.lmacakt.ıt'. 
ı - Taliplerin memurin kanununun 4 ün'"U nıaddeslndekl e\'sar ve ecru

ıu hniz o!malan ve nskerllklen_nı yapını§ bulunmat'.l.rı Barttır. 
l\IUsnbn.ka ııntlhanmı. 1~1~ edeceklerin li* vo yüksek mektep me. 
zunu bulunmnıarı ldzımdır. 

diye vesa!r mahallerde herhangi bir ı;ekildc atılmak u re b:ığle.nmı, bulun ı 
2 

un wyn butımmamn, vcut buı;d:ı.y, arp:ı su?af, !.a~dar, ınah\Q.t ve mısır 
ıamu blr beyanname 1 n eı;: 5.1.9f2 günU ak ınm:ı k.:ıdnr 'illiyet ve 
<aymakamlıklara, vH~yet i müdilrlllğün v ! y t muralmb bl1rosu şef 
g bildirm 1 ri tuzumunu illin olunur. 

·oT. 
'\fllsCah •• ı rln \'<!r c leleri bc)aıwnmcı rdo 117 .ısılı koordln 

son .ıı y tı kararının 4 l·ncU mnddt' i ' ' 219 sayılı , rarın bırl~ci maddesi 
r c r!d r. 

• - • ııo, J(a, tal 'e lıiı" l~I kazaları dlhllln<l 
odan faz! ı rnevcuUnrı tıcyannamcy b bldir. 

;ılun:ınınrrn ( 100) ki. 

SATILIK ÇAM TOMRUCU 

Sinop Devlet Orman lşletmesı Revir Amirliğinden: 
1 Sino D \l t Orm.ın J.Ictme l can turtaı n d po::aında istlft me'i. 

ut (i9J ad d mun ll 26 .3Sl ~ctrc:nık~ > nrnı.n bt.•hcr rndrcmUı.ı\bı 20.'l;i 
h mm n b<'d l Uz rınd n çık • rt~ırma ı lı tılmnlmıştır. 

2 'l'omrukl.ırın ayrıca b3.'j kesme p • bn m \"cut vo l<abukıarı so 
yulmuş olup kab•ıksuz orta lrutur uz;:rindrn h sa.plamnışt.ır. 

.... - Tomrukl r alt tı:ı ııartn:ımesl orm n umum mlıdilrlUklerile ls 
nbı , S il" m Kastamonu orman çcvJrgc mUıJrlQklcrile İnebolu, E~frn, 

0 rU U<ır ı:: yabat, Ayancılt • cOlltll'rll"' Slnop revir tımlrllğ!nde go · 
ı1t ebllır. 

4 - romru arın munammen bedel Uz;;: md n yUz: l'" 7,1) ın vakkat tf'. 
minatı 419 !ıra 60 kurur.ur. 

.. 

, İstekliler muvaldtat temlnatlamu h~mll n 6.1.1942 gUnlı saat H 
nop d vl,.t orm n ışletmes! bl.nasmı:l:ı.ki satış komısyonun:ı. mUrncaat. 
ltı alW>.ur. {l117Pı 

3 

5 

G 

MW:abaka neUCeifııdc mUaa.vi not aıanıar aıasında Yuk ek İktisat ,.e 
Ticaret lisesi me~u olanlar tercih cdllecektir. 
MUsn't' kıı iraUhtınındn muvaffak olanlar herhangi bir !şletme revlrln. 
de staJ göreceklerdir. . 
Kazananınro. 3656 sayılı k nun hUkUınlctln<;ı gorc 170 hraya. kadar 
Ccrct vcrnecektir. 
imtt.ıan 2.1.942 tarihine mliııadit cuma günu sa t 14 te Orman Umum 
.MUdUrlllğllndc yapılacaktır. Taliplerin rı..~ğıda yazılı ,·esaiklo birlik. 
to e!l geç untihan gUnU öğlod~n evveline kadar mUracaalları 16.zımdrr 
A - NUfus cllzdam ve asl<crlikten bırtıltılmp. kt\ğJrlı 
B - HUsnUbal kAğıdı ve ımttuk raporu 
c - Tnbsil veslka'"t 
D - Şimdiye kadar ı,;alı.ştısı yerle, ıcn aınuş ... ıctukları hizmet vara. 

~:aları. Cll8f3) 

Otel yapılmaya elverişli 
kirahk bina 

.\ru.&ra Olldôeeıialı. CC" u.ci ebeı )crindt· tevkalad\;; 
vaclar ve aydmlrlr bir blno kiralMır. 

\'akit ı:azetc·~ı llTa.rC"h:>ıu,,ln(' mli~f. 
ı m 

aaı.arelb ba 

26 İLKKANUN -

SATILIK KÖKNAR TOMRUCU 
Sinop Devlet Orman lşletme$İ Revir Amirliğin 

ı - Sinop devlet orman ~etmCBi can kurtaran depomında 
cut 1204 adet muadil 460.000 metrcmlkAp k':ikntı.nn eller nıe 

1
17,1:5 muhammen bedel Uzcrındcn nçık arttırma. ne satılığa 

2 - Tomnıkln.ruı aynca b3§ kesme paylan. mevcut ve lta 
mu., olup kabuksuz orta kutur Uzcrinden hes:ıplamm§tır. 

1 

a - Tomruklarıı ait satı§ prtnamesi orman umum mUd 
tanbui, Samsun, Kastamonu orman çevfrgo mUdUrlUklerile lne 
Ta,köprll, Gerze, Ayancık, Boyabat !fCfifklcr-lc ve Sinop .revir 
gikfilebllir. 

4 - Tomrukların muhamm~n bedel tızcrindcn yü.zde 7,5 mn 
mlnatı 592 lira 83 kuruıJtur. 

ıs - İstekliler muvakkat mlnaUarmı hamilen 5.1.942 ı;ünU 
Sinop devlet orman tıtctmesi birırunndakl rm.tı§ ltomisyonuna m 
nftn olunur. (11180) 

TüRKiYt. 
iŞ BANKASI 
Kücük Tasarruf .. • 

• 
Hesapları s .. • 

1912 tımA!UYE PLAN! 10 .. .. 
KEŞh>ELER: 2 Şubat, 4 •O " 100 .. 

\laym, 2 Ağustos, ı f1ün. 50 .. 00 
<'iteşrin tarlblorlndc 200 .. 25 • 

•"Dpılır. 200 • 10 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
ı - Kc if, ııartı.ame ve plaru mucfblnce idaremizln Pulath 

rı.cağı kopan i~:ı.ntı f~l kapalı zar! UllHlikı eksiltmeye konmU§t 

II - Keşif bedeli 17231.2:S lira yüzde 7,5 muvakkat temt.natı 
ıfradır. 

ur - ksllt.nıc 9.1.942 ouma. günü aant l0.80 dn !stanbulda 
ktı.ln merkez levazım şubeslildeki alım komiı.yonunda yapılaeak 

IV Şartname lst.lnbı.ılda l-"vazı.m §Ubesi veuıeslı d .. n ve ~ı 
Trabzon t:ıaşmildUrlfilt ı:l'lnden l G) ku~ alınabilir. 

v - Mün .. knsaya. glrccel r mühüriü tekli! mektuplarını 
iklc yiizde 7,5 gUvcnnl<.l parası makbuzu veya banka teminat Jile 
şaı·tnnmcslnin (F) fıkrasında yazılı \-csikayı ihtiva edecek KQ.J[Jolllltı 

nı ihale gUnU eksiltme aUnden blr sa.at ewcllne kadar mezk\lr 
bqkanlıı,"llla \cya Trabzon ba§mUdllrlllğUno kbuz mukab .. 
le>ri ı ımdır. Postada \'Ukubıılacak gecikmeler 

* No 4 
ı - Kc§if ve §artnanıes1 mucibince Paeabahçc fabrikasında 

ve kan:ıll.za.ayon ingaatı kapalı zar! usullle yaptınlacaktır, 

2 - Iı:c§lf bedeli (36.086.60) lira: ~'Üzde> 7,5 muvakkat temlııa,lı 
liradır. 

3 Eksiltme 2.1.~2 cuma gilnU sıınt 10.10 da Ka~ta§ta leva 
smda mcrk z mübt!.yaa komisyonunda yapılacaktır. 

4 Şartname ve kC§fl oozl\ geçen ı:ube ~znesinden ve Anka 
ba§mUdllrlUklerlnden "180) kuruş mukabilinde almabUir. 

EkSiltmeye girmek lsUyenlcrin (10.000) liralık bu kabil 
vııffaltiycUo yapmış oıduklanmı dair 'csıka ibraz ederek 
rİUnd n 8 ı;Un c\'vcl!nc kad:ır umum m ldUrlilk aat §UiX' 

rıca eksiltmeye 1 tlrak vesıkası almaları .ıAzımdrr. 

l:lkt.lt.nıeyc gır,.cckJ.cruı ıni.ihUrlti l:i!~ mckruplarını ka.nu 
ıanm ve münakasaya iştirak veı:ılkasmı ihtiva cdeoek -olaı1 

zarflarını thnıe tarıhlnden blr s .. t evveline kad:ı.r n"ı geç :ı 

rlynqct:ne> m&l~uz mu\'ıı.bllincle verme "' lt\zımdır. Posta~ 
cak gccikm !er knbul cdllıncz. (110 lJ, 


