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CAVADABI 

Muttef iki er umum1 
karargahı 
lağvedildi 

Vunanistanda 

GDnde 
900 kiti 

610yor leni büıçe 
--o-

General 
Vavel Şıra halkı Atinaya çektiti 

telgrafta f(>yle diyor: 

Va buğday, yahut 
tabut gönderin 

Yeni projede Meclia, Riyaaeticümhur ve Divanı Muha. 
sebat tahaiaah bu aenekinin aynı, Başvekalet tahsisatı 
56 bin lira noksan ve diğer vekaletlerin muhtelil niabet. 

lerde lazla olarak teabit edildi 

Hindistan 
Başkuman
danlığını 
ele aldı 

LondJa. 1 (A.~.) - Yunan ~
metinin tebliğle göre, Yunanistaııd& 
açlıktan günde 900 kişi ölüyor. Atına 
ve Pirede gllnde sokaklarda SSO ötU 
toplanıyor. Bunlar tabuta blle konma. 
dan çukura gömillUyor. 1941 ilktef • 
rliıinden sonklnuna kadar •o bhı kiti 
ölmUıtur ki normal ölUmUn 8 mlali· 
dlr. Patras, Colos, Sel!nlk, Şıradan 
feci haberler geliyor. Şıra halkı Attn&.. 

J,; 

1Cer dşczm: 
Male'T.~·ada ve ,ımdl Cavada çarpı,.u 
mlltteflk Jruvvetlerdln Hint topçtılan 

Ankaradan blldlrlldlğine göre, Mttll~ verllmlıt olan 942 mali yılı büt
ç.eslnln masraf kısmı g~en ytl bu klt\ma verilen tahsisatta mukayesetıl ula. 
rak f;(iJlE"Ce tesblt olunmustur: (D ., "d ) 

cavadalrl laglıtzıer 
mıcadeltıJe devam 

edecekler ' ,,,.....__,. Cavada 
Japonlar 60 

kilometre ilerled~er 

-------------------------:-------~-.:~e~,~·am:::..ı ~ arı e 

İngilterenin 
Efendileri 
hı.an: Hü•eyİn Cahit Yalçın 

Çinliler 

- o--
lngiıterenin efendileri k~mlc~- B l 

dir? Ne İngiliz milleti, ne lngilız Q Q V l/ a 

laponların bir 
Jbr aç hareketini 

p8sktlrttller 
Çung'king, 8 (A. A.) - Neşre

dilen bir tebliğde, Çek - Yang e
yaletinin ııarltmda Siang • Şang 
kan:eziniIJ OfllU~ sahiline 3 __ harp 
gemisi ffimayesınde olmalc uzere 
mavnalarla karaya çıkan J aponl.ı 
rm Çinliler tarafından püskllrtül· 
c?üklcri bildirilmektedir. Suiyang 
eyaletinin batısında savaşlar ce • 
reyıı.n ettiği Japonların batı ce · 
nup istika.metinde kamyonlarla i· 
lerlediklcri de ayni tebliğde bil
diriliyor. 

hükümdar hanedanı, hattii ne h k 
Çörtil ne yahu<lilcr, ne plüt-Ok· t e ' i e 
\"atlar' ve franmasonlar. Şimdiye 
kadar mlh\Cr propagandası bize J t g rdı' 
lngiJte.reyİ yabudilerin \'C zengin· af. l na ' 
ler hb:binin idare ettiğine inan• - o-
dınnak irin uğraşı:fordu. Fakat Bütün askeri tesisler ve 
şimdi bunun yerine baŞka bir hıı· limanlar tahrip olunuyor 
\ '& kaim oklu. 1talyan radyo~ıt • 
nun 500 temı.ı-tma b:ıkıhısa,_ İn· , Vi5f, 8 (A. A.) - O. F. 1: 
ı;ilterenln efendileri Kızıl Star• ea, a a.dasınd:ı Japon t.azyiık.ı 
ford Orlpps ile Loodradak.i Bol- artmaktadır. Japoruar a.danm eE-
t-\1k sefiri vUıodi Mai~kl'dır. K1

• :ıe doğru 60 kılometre kadar gir
Lıl nazırla ~udi sofirin ne bl': nişlerdir. Adada.ki askeri makam• 
yük, ne kanl6Z ve ne kudreth ı.a.r düşmanm işbıe ya.rryacak te· 
Mlamlar olduiUDu tundan anlamıı• (De,·aını 3 ti.nriide) 

Gene bu tebliğ, Çinlilerin Ja • 
pon ileri hareketine şiddetle mu
kavemet ettiklerini ilave eylemek 
tedir. 

lr ki ltlerilae bir Anglikan ruhani -----------------------------------
relıdnl hem de en büyüğünü bile 
almağ~ muvaffak ohriu lar! Çün· 
,<U ltatyan radyosu bu iki zatın 
('anterbury baspi5koposu ile el ele 
' enat, ollhllilılılrlal 116)'*7-. Z... 
ten bafplskOpcwıaa -.brkaeı da 
\ıa.rtnııt. ispanya c:Wıill harbine ele 
bumuna sokmus ve oradaki cani 
krzıllan tebcil etm1.3 imi~. lspan
Yanm dahlli harbine ac&ba burun. 
İannı sokmns b~şkalsn yok mny· 

Şoförler Cemiyeti 
Ticarethanelerin elindeki las
tiklerin dağıtılmasım istedi 

do'! 
İnglltereden artık limidi kes

ıneli O Bol~\ikUğe doğru alab1l· 
diği~e yol alıyor. Buna d c1il mi 
istiyorsunuz? 1talyan radyo o o 
delili de götiteri) or: Atlant1'< be
Yannamesl unutuhnu-.! Kızıl ~tıı
linln nutkunda kurtarıla•·agını 
soylediği ııoışe\ ik h>praklan IÇP! • 
"İnd~ ı.ctom-a.. J,İt\anya, Eston· 
Y1' <le, letJerlyle Karcıya kıtası 
~·l\l'ıl Ftnlindiya topraklan da nr· 
rnıs. Rt\(lyo şöyle diyor: 

"Bu gösteriyor ki bir 7.A111JU'lar 
~tlanUkte küçük de,·letle~~ bU~
r-ıyetlerinlo 1rortanbıcaf,'1 ılan ed:· 
lirken diğer tarafta kızıl Sta1in'in 
nut'ku tas, iple karşılanmı~tır.,, 

ltalyan rad~osunu memnun e!• 
<benin gerçekten zor olduğu anla.. 
:•lıyor. Çö~lle Roz\elt bir Atlan• 
lk beyannametıi yaptılar. Mİh\ er 
ıırope.gaqdssının söylcmedij'.,ri kal· 
ll'ladı. Bu beyannameyi bir kaba
hat diye ileri sürdüler Simdi İta~· 
'.\' llll • -~ ra.dyO!IU beyannamenin unu· 

1 
nldohnu behane ederek yine •· 
ee Pli1'kurU .. ·or Atlaııtik beyan• 
naın· "· .,.. ~ınln onntulma.sı bu kadar 
n~vük bir kabahat ldiysc vaktbie 

l'll onun a.le ... ·hlnde bulnnmu ... 
lardı't " 

Cemiyet reisi dün akşam Ankaraya gitti 
!stanbal şoförler cemiyeti l"ciai 

Hakkı diln alcı;am An.karaya git• 
mi.,tir. Rcls Ank~"':l.da mlli bir 
servet ve ayni mmanda memleket 
müdafaası vasıtMı halinde bulu • 
nan otomobtllerin garajlıa.rda yat
ma.sma bir son verihne&i etrafın· 

Şark cephesinde 
- o--

Ruslar 
T aarruzl hareketle
rine devam ediyor 

-0-

1 O Alman, 4 hal yan 
tayyaresi dütürüldü 

J.,clldra, s {Hndyo i,15) - Gece 
u 0 skovada ne§redllen Sovyet 

yaruıı -
,1,.; . Dün her tarafta taarruz\ ha. 

tebı r:.·· 
kata de\•am edllml§, birçok meakOn 

re i aıınmıştır. Pazar günU yerler ger 
.. ft ebelerinde 10, bava mey • 

,hava mu ..... r u 
.. ft. 67 .A.lman tayyareel dil§ • 

danların.-

u Ruılarm 1<ayıbı 8 tayyare. 
rUlmUşt r. ıı tank 31 
dlr A ı gUn zarfında ' · !11 k techlzat ya 1mha edilmlf, 
top bı.rço 

•la a likadA.r makamlar ne:ı:dindP 
t~bbüslerde bulunacaktır. 

lstanbuldaki lisUk t .carethane• 
lcrinin elinde binlerce lastik bu· 
lunmasına rağınen b:rçok otomo
biller garajlarda yatmaktadır. B~ 
t.karetha.nclerde 5800 lastik var• 
dır. 4500 adet lastik de hudutlı::• 
nmıza girmiş bulunmakta.dır, bun· 
dan başka henUz hudutlamnıza gir 
memiş fakat yolda bulunan 3500 
lA.stik vardır. 

Cemiyet reisi bu lastiklerin 
c\ağıtılma.srnı, ayrıca otomobillere 
daha fa7.la benzin verilmesini isti
yeeektir. 

Berlin bildıriyor : 

Şarkta 
Vaziyet yakında 
aydınlanacaktır 

lngiliz paraıütçülerinin inişi 
bir iğne darbesinden başka 

bir fey değildir 
(Yazısı S üncüde) 

aponlarm Sittang ırmağı 
üzerinde yaptıkları 

tazyik dolayısiie 

Bit-manya 
yolu kapandı 

-o-

Çine 
malzeme 
taşıyan 

Bir çok kamyonı 
tahrip edllm,, 

balana yor 
Mandal.ay, S (A. A.) - Çine 

<loğnı giden başlıca Birmanya yo 
lu, Röyter aja.n.snun bir muh&bi • 
r;nc göre, Japonlarm Sitang mna
ğı üzerine yaptıkları tazyik do • 
layısile ~di bilkuvve ke.paınmıı 
bulunmaktadır, Bu muhabir diyor 
ki: 

Bu yol boyunca t,lUyük b:r me • 
fıl'lfeye kadar otomobille sc''yahnt 
Pttiğim ha.lde Çine mab:~mc nnk• 
leden kamyonlardan bir tek kafi
leye raslamadnn. Yol kenarında 
tahrip edilmiş birçok kamyonlar 
yatıyordu. Ve herhalde bozuluıı 
yolda kalnul} olan daha başka 

k<unyonlar metruk ve yaktlmış bir 
halde orada bırakıltn•ştı. Fakat 
Çine gitmek İ<'in malüm olduğu 
üzere daha ba.şka yollar vardır. 

~ ya çektiği telgrafta : "Bize ya bufdaY 
i:'~;~• ı yahut tabut gönderin., deml§tlr. 

32 Milyar 763 
milyonluk 

Askeri tahsisat 

\ ~ ih1' Amerika meclisleri 

GeMral Vawel 

tarafından kabul 
edildi 

o-

Genelkurmay bGfktını 
Diyar ki: 

Askeri kuvvetlerimizi ana 
vatanda Ahi tutmamak 

zamam ge,mıştir 
ı.ondra, 3 ( A .. ~.) - Röyter ajan

sının diplomatik muhabiri yazıyor : 1 
Hindistıın ktımnndıınhğının Va. 

(Denını S ünciide) • (Devamı S iiJM)iide) 

Zi.ratJt seferberliqinde 

işsizlere · iş mDkelle
fiyeti tatbik edilecek 
ıaaıar Devlet çlltlllllerlalle wı Ht ara
z. ala ekim ade ıcrede çaıııtınıaca 

. . 
lfökumt'I ziraat <;cferlıerliğinde 

yeni ve millıim kararlar almak ü-
1eredir. Ankaradaki umumi ktııına. 

Para piyesinde 

te 11öre, köylüye ve şehirli;) e bircok 
, .8zifeler tahmil olunacaklır. Devlet 
çiftliklerinde çahşmakta olanların 
hiild~meı eliyle siırdürüleoek diler 
boş araıide cahşacaklara MilH Xo. 
runma kanununa islina<len ücnıılti 
iş mükellefiyeti usulünün tllltilk 
edileceiU şıibi şehirierimizde if9İ'E 
kalmı~ veya hi(i:>ir suretle i.ş edi
nmemiş olanların da bu mükelle
fi\'el hududu lc;inıı alınarak ziraat 
m.rntnlrnlarımıza sevkedilmesi ih. 
tiınal dahilinde fr'ÖrÜhnektedfr. 

Sahnede mühim rolü olan 
köpeğin sahibi çıktı! 

Eczae1 Sahh Necati bır müddet evvel kaybotan 
köpegıni sahnede görünce pohse müracaat eth 

Köpek piyes temsilden 
kadar rolüne devam 

kaldırıhncıya 
edecek · 

Para piyesınin bir intihal C8eri 1 ki "Para" da.ki mühim rol ıa.hip
olduğu etrafındaki .~ikodular • lP.rlndcn birisi de güzel bil' kö • 
dan sonra ortaya bir de "Aktör pekt" 

ol~ köpek_:• h8.dİ8esi ç~~JŞt.ır. R~· ica.bı ıw-alannı kaybeden 
pjyesı gorenler pek 1Yı bllirier vurguncuyu e vlitlan ve ka.rmı bl. 

Yazlık ekim ve hicjm devresinde 
müsbet neti~e alındığı takdirde bu 
usullin ktşlık ekime de ıteşmil edi· 
leceli bildirilmektedir. 

ııtaa~alda 
llaraıacall 

iki hususi 
mahkeme 

aımrlk blaaua•a 

Baltıt< de,·Jetıerlnln Kızıl Ru• • 
Yaya \'Crilmesıne müttefiklerin 
l"aıı oldukları iddiasmdl\ ıtal ·an 
~osunnu küçük bir hataya dilı;· 
İ<!lt nU ı&nnedJyoru1. Çünkü bn 
ıl at bUtUn dUayanm ~özU önün-

' "'rauımıştır. 
yahut hasara ul!t Bir Sovyet 

Moskov•, S (ı\.t\.) -
~·~~# ,,..- le tanuna.k ıstemezleti[en içeri kö 

Pek girer ve eaki t.fencliı&inin yü • 
zUnU, gözıinü yRlamağe. ooglar. 

çaıı,acall 
e ~reyan eden hakiki \-:ak'alara 

ltYtnuyor. 1ngilterc ' 'e Fran!>B 
Raltıl< devlettc.rlni Rusyn nüfuzu. 
na ~r'ketmemek lç'n Rusya ile 
!nt\zakerelerinl çıkm:ı.L'1 sef.<t:ulu. 
"F•kat "<>nra B:ilfak l ' !etlerini 
Bol~e''ik Rnsya~'a 'eren Almanya 
r;Jdu. Ra.ttl oraıl.ald bin ~,llık Al. 
rnan halknu topl~anık geri (,ekti 
' "" Baltık de91et.İerinln tamamen 
•l.usla~ma..~ma yol açtı. Almanya 
Rtasyaya hlicum edinceye kadar 
'aztyet böyle idi. Şimdi Bolşe\ il'• 
ler 1'endt hudutlan içinde düş· 
rnao hınkrrıaınak azmlle döğüşiir
ken e*I Baltık devletleri ara'll· 
8inde11 de Ahnanlan atmak ister• 
le~ bir kab&hat mi lslemlıı olur• 
lal"! Herhalde bunu bir k~bahat 
1~111,kf C{lcbll('t"f'k olanlar naUık 
rl"vletlerlnl Ruslara ,·erenlel' ola· 
~lar. 

t ebUM ekinde deniliyor: bi 200 
&· • · de lıı{ecc 

Cenup ceplıesı UzeriD özUk 
tipinde ttaıyan avcı ıa.yyarelerl gd .... 

kuman u .... 
mUştUr. Bunlar PopoCun .. rU.1 
daki blr Ruı birliği taratın~n e!o, Ü 1 
m'llştUr. Popo!un tayYarelerınd ~r 
~ İtalyan tayyare.cine hUcum etınlo ' 
• unu tahrip etmişlerdir. 

T uzruhu ihtikarı 
yapan bir tacir 
AdllJede tevllU 

edildi 
Bugün 29 ihtikar davaıı 

görülecek 
lllaıaaı s iiaciide> 

İtiraf etmek lizımdır ki bu S6h 
ne piyetı'n en kuvvetli sahnele • 
tinden biridir ve ııehi'r tiyatro5u, ! ~öpeği bu role al!§t'ırma.k için hay 

• li ~fral)tnış ve bu i~n muhtekir 
' rolündeki Hadi Hün'ün ceplerine 
külbut.ı koyarak tıevimh a.ktörii 
hayli sıkıntıya aokmw:ıtur. 

Seyirciler Türk aa.bneainin bu 
Rin • l'in • Tin'lni takdir ederler
ken onun gahıbini de ıınM}ln-ml§lar 
ve bunu Necip Fazılın Aka.demi • 
ıleki talebelerinden birinin teda
: :k ettiğini öğrennUşlt'rdir. 

Halooki ş&hrim.izin maruf ecza• 
u lannda.n Saab Necatinin köpeği 
~ uzun zamandanberi ortadan 
itaybolmuş ve Sslih Necati bu k~ 

j peği bulmak için hayli yoruldu • 
(0.YaBU 1 liacüde) 

lırtanbul müddeiumumlliği İs 
ta.nbulda ibdıuı edilmesine ka:rar 
verilen iki hususi mahkeme iıı;ln 
bll%rrbklarn başlamış buluınmaktB• 
ö:ı:r 

Bu nuı.hkeme~r lt}i.n bina <Ma • 
rak kaçakçılık ma.bltemeeinln ~ -
lunduğu güınriik binası a.eçi)mı§· 
t.ir. Salonlarm tefrişine bug\lnler-
rle baflanaca.ktu-. ·ı 

.Huıru&t :mahkeme h!ltlmleri ı e 
m.Uddeiu~umi muavinleri Ve.kA • 
let tıu'&fmdıan tayin~-

Çocuklu fakir 
ailelere şeker 

(Yazı ı S üncüdt') 
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SARAY 
HATIRALARI 

Bir vurguncu J 

kaçtı! 
---0-

1 • -·---.. liri..,.. Sür4e aiirpne 
f ·;.;;.;·~~::;:;::-aaray ıatılahları: Adam cekiıtirmeje J prwlerll,,,.lı iiure 
! baltalamak denilir. Kapı kapandı denilmez, kapı cevrildi 1 aramyor 

ihtikar için 
mahkemeler 

Nakil vasıtalarına 
zam tar 

: denilir. Mumu söndür denilmez. mumu dinlendir denilir.; -o--

:.. • - • • 

1 

-· .: Diğer bir vurgunc 
--0--

Bar•r ltagla 
aetrılllıtU 

Bir lrua pretn' 
llaurWare Yazan: 1.44JIJIU Zade .Ata~ 1 d 4 Kigıy 

YCZ YO. EVV&L OBM.ULI SARAYDIDA y-"·U11$ 1 a sene .Alıkaradan blldirlldlğine göre, mc 
murların i§ledikJeri suçlan da tncele. 
ıMk ve cualandırmnk Qzere toplu 
\·cya tek hAklml! mahkemelerln kurul 

Belediyeye l milyon 320 bin 
lira o.nJeeelı Omuuılı sanyuıdaki e.ndcnwı u 

nanayun ~lannnı keadi anla. 
Dda saray \ e an'ane adabına 

uygun sohbet ve ültetıeriıı~, aa
r-ıya mahsus 18lılahla:rla dolu b'.r 
ciillc lkonu~ulur. 

Acemi ağalar milttbbilerine "la
~a" tabtrlyle hit&p ederek riayet 
ederler. Eski a#alardan yahut aıs. 
ranlıtr.mdan birine de hU:mıet ve 
na~ etmek isterse "lala,, der. 
ili, Uç, dört, e..m bir lalaDın 
ted>iye etmekte okklfu kaç ace.. 
mi .p bultınurM, bmıJc yekdl~ 
r..ne lra.rd:ış mAnbma "laladaş., 
~. Kofıışlerda yatak )r~u 
otımıarta ocak defterlnde isimleri 
ı:~t atta yurbnııJ olanlar da kar • 
def mi.nasma. birlbhine "pı>rre .. 
kee" tabir ederler. 

Beter ice.bı '*ilini çekiştirene 
"baltaladı!" den&fr. 

Üç dört ztaHlf1ii ağa bir meelit;. 
te birer iı!ıkemle -ftseıierinde otu
rup Wfet ve sohbet ederken, konu
ftdaıı B3z tumm olmalmlzın içle. 
rlıDden biı.ia!nin çabucak bir yere 
gidip ge}meaıl icap etee, illlıcmlt· 
slne çevre, yemeni, teebilı gibi bir 
g.ey buailur kJ bwıa "balta,, deni• 
lir. Dlia lıU zü1ilt1ti. ağa gelip de 
ontuı balta!rrıı kalıdınp oturamaz. 
Oturacak olsa ubd8tlan: "Bal. 
tası var, şimdi gelir! .. derler. 

Bir zülüflU a.ğarun dışa.rda.n 
Ea.büaaaadeYe bir :ılmılıuı ~ 
de görüşmek istese, eğer 'ba sil • 
lüflü acemi bir gençae, lalaınndıaıı 
i.ı akna4ut gidemeıı. Eıtkllerden 
a;;c koiuş za.bitine gidip: "lala des
tur! tıulu~m 'Var!,, di1'!1'ek nrh 

Padil&hm hueuruna Ql}cılSA:ağı sOrUldü 
1.aman ~vuş ağalar yllksek sesle 
"haknur!" diye bağırırlar. CUna 
günleri ~91 maiyetinde ca .. 
ı.'\ie gidileceği zaman da ça.'ıuş a~ 
falar koiutlaım ortUında yübek 
HSle ''haydi, haydi!,, diye bağı. 
rırlar. 

La.lalar, acemi gen~lerin ab· 
dest.s"z bulunma.malarma cok dik
!tRt ~erler. IAlaJar, te~c « . 
mekt<- oldukluı ve acemisinin 
k'UAr'Qna k&!"'§I aaeiJıat ettllte 
"lala niza metti'' derler. Acemisi· 
nhı biımedifl bir şeyi ötretmek, 
tenbih etmek için, yahut da bir 
kuauru dol!.) TlriJe azarlamak içtn 
caiırdılmda ile ''lala divan etti!,, 
tabir olunur. 

Hu oda zWUflüleri Hı:indkhn 
r.onra bahçe içble remtae çı • 

masma alt koordinasyon karan bu • 
lzmitin ma.ru! manifatura tıcirlerln. gUıı inlif&r elıniftlr. Bu karar. adliye 

den Salim, vurguncululc ııuçundan 4 vckAlctlne hususi mahkemeler kurmak 
sene Klg'lya 80rg'01le, mallnnnm mil· ve bu mahkemelerin yerlerlnı değiş 
saderea!JW ve bin llrfl para cezasına t.:rmek ealA.hlyetinl vermekt•dir. 
mahkQm eclllmlşU. Te;71ylz kararı taa. Buralarda vazife görecek oınn hA 
dik ettJfinden vurguncu stirgUne gön. kim ve kAtlblere uli maaşlardan baş. 
dertıınlftlr. ka, Başvek4fotin tasvibiyle ayn bir 

Bundan ba§ka gene vurgunauluktan Oeret verlıecekllr. Bu mankeme 
2 ..... 8lirde ~e mabküm c<2llm:ş ıer ı;lmdillk, lstanbtıl, Ankara, Jzmtr 
oian tacir o.,man Bayraktar kaçmış ve Zonguldak gibi Milli korunma ıuç. 
oldufundan bUtUn memleket zabıta • ıarınm ı;ok olduğu vilA.yeUerde kuruta. 

. smca aranmaktadır. caktır. 

Altın liyatları Bu mahkemeı.rın w1wımawgı <i13er 
Dün, bir Reşadiye nltmınm fiyatı ' Tlllyetlerde diğer mahkemeler milli 

34 lira, 24 nyar kUl!:C altınının bir korunma kanunu dairesinde muh:ı.ke • 
gram fi}'atı ile 43& kunl§tn. J melere devam edeceklerdir. 

ka.riar. Buna "paydıoe,, tAI* cıla- (Ba!J tarafı 1 incide) ısn mııli yılı 19t2 ma.li yılı 
r.ur. Soranlua "paydoea gitti!,, in lira 

Yeni bütçe 
denilir. 

mUu. BOJWt .MWet Mecllal 3,963,684 3,963,984 
Atalar yekdiğerinc ders Riyueti cumhur 46,,889 474,859 

~ere ederken, mtlptcd! anlam&Yli> Dlv&JU Kulıaaebat 748,757 748,i5i 

DUn Ar.karadan döndlliUnil 
~ azdığımrz V""..Wi ve belediye rei9l 
Dr. Uıtfi K:rdar, .An.karada muh
tel t mevzuıar et.rafında aliJm • 
11nr makamlorla temaslarda bu • 
unmıı•t!Jr. 
B!l anda ide.ret hususiye için 

yen' variıl~t kaynaklan bullJDD18-
sı mevzuu da vardır. HUkCımet, 
bcle-cliyeye ma.a5 zamlarını karşı • 
ln!l" '• üz~re 1 milyon :;20 bin Ura 
lili t .. r yarJım ~paca1rtI1'. 

Eclcdiy"nin hizmet masrafları 
r.41ığı o' n 2.5 m"lyon lira da teb• 
rlmiz na:'dl vaarta.larma yap1lacak 
b:rt'r miktar zamla l:arı>rlanacnk • 
trr. Bu ~·ara :Ut kanun projesi 
:ahili~ c v.SCfılcUnce hazırlanmak

.:.ndrr. 

EKMEK 
da bh- daha. anbttıjıncla yjne -... 
Iamadığı görtlltlnıe, eler aıbdal B.,..ekllet 

1
•
806•

203 1
·;::.·: Ekmckicı:(n fırınlarda 24 saat 

olmadı.1:. da bilılairae o zUHlfltlye Devlet ŞQruı 352.212 bclt1t'tildiılden sonra ~tılrnası ka· 6
' Matbuat U. MOcftlrlüğtl 1.092,682 l 5:8 685 t 

Baya~ oıırall 
sat•lacak 

"Alay pçirdi .... diye ç*ııplır. 1staU4tlk u. KUdürıuıı.u 279,857 °327 0562 rarla.'ftmlmıştsr. Bu kararın at -
Ajalarduı blrl de butaluup 6 

' bik•nn bugtblerde ve ağlebi lhti • 
da koful ~ cblarl ÇJls • Meteoroloji lflert u. MUd. ~3.897 871,6~1 '!lal yanndnn it'baren başlıanaca.k-
jl81nftıiı üzere soymımt sezmete, Dayaaet ltıert RdaUlt 697,518 SS0,835 tır. Böylece :J.yni zan:a.nda gayri 
yani bapldald mımah t.Mlteyi ve :Maliye Veklıett 25,159,i80 40,999,030 sıhhi ol,ın JJıcak ekmeğin b:ızı Ya-
tıftumdaki doltunayı çıkanp Se • DUyunu Umumiye 85.157,219 05,279,219 tA.ndaşlııra Ufl gelmemesinin de 
celik kavutu ve Usun klldr ve cGp Gdmrtak ve hılıtaarlar v. S,H0.360 7,:539,601 önilne gcçilmif olacaktır. 
Pc gıymefe nıhMt &lır, Bu gibi Dahlliye VekCllcti l5,527,479 6,670,480 Di~er taraftan ekmek kartı 
Bğalan "ll0)'1lllidu" tabir olunur. Emnl7et u. ldUdür&UğU 7,867,301 9,673,209 mak"t-fhnde un tevzHne dünkU 
Hastalık gece zuhur eder de ta • Jandarma Geiıel K. lS,6Sl,1lO 15•225 615 pazarteı>i günü de devem edilmiş• 
bip celbine vaktin darlığı müsait Hanctye nkaletl 3•604•900 3.9l9•149 tJr. 'l'e-vz!at 1<:r pazartesi gilnü 
olmaae. Ye hastalığı da Valıim de- Sıhhat ve t.M.V. 11,969.~4 14,569,832 yaptlaeekbr. 

t-at alrr. ıllJee. lalası, lala ida.re9inde dej:il.. Adl(3ııe "Hiclletl 9 •519•802 12•638•636 Un roiJ.:Le.rt "ÖJ ledir: 750 grama 
Aceleyle bir yere giderken dar se arkad•tien veya koğuıw lmlhılr· Tapu ve Kadaatro u. M. 1•696·043 2•025•452 r.?ukaba 530, 30:> ::;nrma mukabil 

~alerdc önüne atır..l81Jlarından çusu lrilerdeld. ecu deposuından Maarlt velıAletl 19•452,261 2'1,M8,'1M de ~ ırun un vetl"Jrıektedir. 
biri <'ıksa "lala destur!!• demeytn. terlellıel ve ımGlldl ~l&r alıaı'ak N.ıta. TollUllU 18•666•440 1!.a . .'!1·~ w ıt ... • 

J!. rı ti ı llctlAt ~e1sa1eta 3'~1 " ""' WI'- D ku k ...: d '-'" onu ka!np geçemez. hamam caınek~nmda te e r er o macı ongre;::>cn e . ..ı.._.. -ıu...·ı 1.:.-.~ -- 1 c--ı.-ı. mnakaIAt vtkAleli l,697,058 1,953,827 ı. l Arz ağaJerile ı>etkir, an .... ~, ve ~ e ~ ~~er. ~·a verüen 11arar ar 
tiilbenıt, ril<Aptar. çuhadar ve &i • kadar beklerler. Hastahık ziyade_ Ticaret vek~tl l,1591,020 1,764,020 Ankaıada toplanan dokuma, triko. 
liıJıtar ağalara, kızlar ağa.ama, Ba- leşir ve hasta. da pek gençae, evi- Ziraat veklıetl 7,350,819 8,9:Sl,233 taJ ve eorapçılnr kon~e.sine lstruıbul 

- ~'-- • -n ·• d ... ..aı! G d ~'-- "'·-- 1ı1nn KGdalaa \•«J<Aıetı (kara, Deniz büEMCle &gMma ve .._ymo;.ue• ~ gon ....--r. enç e~ ~ ve Trak)"adan da gld~ mUtebumslar 
.-.1 • ..._....., ---... ,.,..,...n'lr •-t- •• ~-Lı....t --ı.-. .....ıı •--' ı Hava ve Askeri Fabrikalar w 

re Del'IDUe wmıııu - __......, -r ~ _.._o ı...,. o a • Ankaradan dllftmu,uır. Kongrede •eri. 
ı;izleınmeik fi.dettir. Bu ağalar ihtar r.an Uç koğuş ve has oda ve hare. Harlt& U. Med'1ı'HllU 71,995,000 l01,99:S,000 le.D en mUhlm karar bUtün memleket. 

rn.aMyetbıde bir •1* ~il.ta her rnt ldma.1tm aiuJan ve ~ YekCKı S09,'2'0,S96 881,033,101 teki el dokuma tezglhları ve trikotaj 
kee lloiuf ı.nt, duvu ve dink ar- cUnılMlnde mtaotazam hamaalar ııa HU.YUN LlBA 1"EVJLUADll TAHSiSAT maldaeıernc çonıp maklHJertnln ma • 
kalanna sıperlenip savuşmak sa• bulunan hasta.nelerden keneli ko '" Mili! MUdafaa veklleUniıı ıevkalWe masrafları aynca tevkal4de tabst. mulı\tınm stnnoar bir hnle gelirllmesi 
r Y ad8.bmdandır. ı;\lfUDa ait olana gönder:lir. Orada atla temin olımaaiktır. Bunun mıktan şimdilik 120 milyon lira olarak kararıdır. Bunun için yalnız latanbul. 

ZllQfffl afalardaıı etine •7alma balund~ -.rayın gönllllü he • t.eabit edılmifUr. da ta.tblk olunan dokuma tipleri kabul 
t ıW:ı..ıık ola.nlara "tom&Jtçı,, deııiAl". kimleri tarafından tedavi olunvr • edilaıt~tlr. Yalnız ranta& kadın kuDaA§ 
sarayda bpda.r bdlmda "kapl .. lıtr. Hasta eYindeytle. soruldu~ lan ne mahallt bazı dokumalar .ıaıı. 
mak ve ka.pa.tmak,, maadarlarmın \"a.kit "timarda!,. ta.bir oluıtur. e. MytUc BtR OAZ llOllfSl:Bbr& lla&alaDIML dard hl\rlcl scrbost bıraluunqtır. 

:l\fART-19'> 

Dağıtma 
Ofisi 

-0--

Bu miitliirlüie 10 milyon liro 
talımat vaili701 

Ankaradaıı blld1rildltlne göre, da • 
gıtma ofl.11 projeal hazır11UUD1f tudi1' 
edilmek üzere BqvekAlet.e ghdertl • 
mlftlr. 
Kemleketın batım ibUyaçıamu u. 

mJn eM<:el; olan bu ocı., ticaret vek 
etine bağlı bir umum mUdQrlllkUlr. 

Umum MlldUrUn, blrkıat muavini 
olacak ve yapacağı l§kr için emrine 
10 milyon Ura tamla edilecektir. 
Diğer taraftan lap mllatqarlığının 

alacağı yeni ,ekll U7.eriDdek1 tetkikler 
de hemen hemen bltmJftlr. !ate mtl! 
teprlıfmda, evvelce bUd1riJen kadro 
iardaıı bqka lkl mtı.ltef&J' muavlnllği 
de ihdas edllecekUr. lıluavinliklerden 

biri iktisadi, diğeri de ıdarl işlerle me~. 
gul olacaktır. l4U.tepr muavinllkleri 
nln !ktısndl işlcrlle eH·cıce mua\ lnı ğ 
getirileceği yazılan Şevket SUrcyya 
Aydemir Uğr&§&Caktır. İdaı1 lş!,.rlc de 
uğraşmak üzere diğer muavinlile ha 
Jt>n Tokat vaUal bulunan lz.zet Saıpıır 
m getirilmesi muhtemeldir. 

Basmalcalel2/• 
Vak:t 

A!!un UB Rus ve Alman planları 
nrasın<'~i foıktan bahsotmckt.e
iır. Mnhnrrlr iki plıln arasmdal 
fıırkı şu noktada arama.k limm· 
ı:-cldi~inl ltaydederck P.Ö) le di)·eor: 
''Rmlarııa maks:ı:lı Alma• ku' etlf:· 
rini bti) iit. bir t fn1zia ı.ınna~• 
eleği!. oau parr.a Jlft"'f .ı 'urar.ı· 
) ıpratmak Te keadl konetlcrini 
ise da•ma elde tntnıaktu. Dab .. 
dojru.u Almanlar asker. tan'. 
top ,.~ MliJt tophıluğana dayana• 
rAk bu eepbede mücadeleyi miim· 
kün olduğa kad:lr kma kes1nek is· 
tedlkleri halde Ruslar tam tersi
ne mUC8(!aleyi mt .. p çabfjl• 
yorlar ' 'e eğer. ;;{eleeek sonbahar:ı 
l<a&lar (la)'Uabllirleree lo! lcintlc 
P..lmaa oıdlllannm nildafaa kabı· 
liy.t.i Jm'llacajını dötünliyorlar. 
A~.- mahiy.... b"..rbil'İlldan 

fnrklı olan bu iki türlü plandan 
han~t ına\-affak olac!ak! Tabii 
bvıru tlmdicle• Jıestlrmcie imkiın 
l oldur. Aaeak Alman sa:lclmmı 
h~la1'P da bir luıe haftalık ~rplfl· 
ma He 8- lllWanmetinill mu
' affaldyet dererfli aıalqıldıktan 
!4onrn.dır ki harp hareketlerini• 
ı~eli'1Jleleri haklmula clejr1I ltir 
f.etıldtl k01111labillr.,, 

Dilalrln: 

kııllarulması caiz değildir. Meaeıa. ğer saray hast.rnesfndt'yse "hu- ct.EMBE LALE • d 3 ak t 

"kapı kapandı!" denilmez. "kapı W&rda!., denilir. BU PERv sınemasın a ~e::~~aıı:;~~:v:~:.z::ı-:denp u: ~ 
çovrifdi!., deııilir. Kem "sönmek. AK~AMI KurtulU§ta tramvay caddMlnde F•· 
..:.-.wt--•- ---.:ı '-- da kulla V ~ gthlan!a çııl~an i§çil~le dokumaJan rlköyle Tepealtma kadar olan meu.. "-Vuuu.ı .. ~,, ~ar-.-. • Fatanlara .her paket bqına 20 lira pi. 

Tramvar glrlltl· 
ıladea iti• ,1111,et 

n.ı:Jmaz; mesel& "şu mumu elSndür,, ART•E SHAV rlm verılrr.tlll ko.bu\ ~!lıni§Ur. lede oturan birkaç okuyucu Uma.sil• d~mlmc, ''tu mumu c:liıılendl.r!,, o.z kralı: 1 aldığımız bir mektupta denlyo:- kl: 
c'.erıilir. "Mumu yak!,, yerine de Balıkç,/ığ,ımızm "Tramvay m&kıuııanıwı iyi taubll 

''mumu uyandır!,, denilir. "Mu - FRED ASTA' RE teıkilatlandırJmıuı edllmeme91Dd• va belld cı. b&ttm 'bO• mwı fitilini kes!,, yerine ile 1 Dea9 balJld: \. f DUn Uca.ret odaımıda, §ehı1mize ge. zWılu&unQn dal&.71 ~ cürillıil 
"mumun kilHlnU al" tabiri kulla-

1
·
15 

l:Yba aau. 
12

.ao Prograııı, v• ıen ıa,e rnüe!e§ar muavini Şevket SU· ve saramlldan ook rahataz oluyorus. 
&ılır memleket u.at ayan, 12.33 Türkçe ULETTE GODDARD' Z9J7U1D r1yaı;ettnde balılrc;ılar, tuzla. Bilha&1a .ık ilk •eçen tramvaylal'J1I 

Sarayda pad.i..,~hton batka "e• PlAklar, 
12

·'5 Ajanıl baberleri, ıa.oo Güzells ~: PA 10 yıcııar ve konscrvcciler bir toplantı gürtlltwel'Uadell n.dyo&ard&kl p~· 
fendim~, tabirt hjç kimse hakkın Ttlrkçıe pt&Jdar, JS.OO Program, n yapmlflardır. ToplantJd& bölge lqe leJ' tahammül ecUlmaz bir ı.aJdedir. 
da kullanı!maı. Hazlnei hQmayun lhemleket aaat ayan. 

18
·
03 

Radyo yarattJtı mUdarU HUmtu Relc, mmtaka Uca. Tram•ay idareaindua bu halin 6nll-

koiu~tuınm sflinfp süprUhnesine •lon orı..ttau, ıu5 
Ziraat tuYimi, z F 1 R T ı N A s 1 ıet mUdUrU Necmettin Mete ve Tica. ne geçllmeal iÇln icap 9'INL t.edbirı.r' 

"pe.rs,, de-ııillr. Meseli: "Bugiln :konqlll&, tt.IS ll'uıı program, 20·
15 C A ret odası umumi kA.tip muavini Avni alma.mu riCa ederia .. 

Panı var! •• Koftıt llmdi pars edi. R.adyo ~ 20
•
41 Jıtllatk: Genç Abalı ?la.zır butunmqtnr. Konuıma · OkuyucuJarmusm dDeJllerl yertndl 

lıyor,, denilir. Seher vakti yahut bcııteklrlamnız, 21
·
00 

MUz!k, 
2

1.1
5 

Senmln en b8yük müzik bllYflUnıdlr. nm mevzuu balık ve bshkçıJıJr lfinlD dlr. Bizim de ;rakmeıı bUdlllmtz _. 
~ı:ı.tsidan ılOllT8 ~okunan KonlJ§ma, 

21
•
30 

MUzik, 
21

•
45 

KlAslk ···---•· yerler •imdiden mtdmağa la)allml!tır. Tel: 435e:;,·-· •-ldl4U bıı:wd.ır halin bir yola Jroaacetm• beklerla. 
mtlzl.,. procram, 21.80 'llr.nleket ... t .... !"'.._... ... • ~!.....,!!!İ!!!!!!!!!!an!!d!!ı!!n!!!!!!!!!!.!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!! -Kur'amkerime "K&:r'§ı,, tablT edi- •• = 

lı.r: ''Kar§I ~f. Karşı o- ayarı, sjeııa haberlftl ._ '°'1ıalm', n. ----------
k ı d .m 45 yarınki program ve k&l*JUt. :.undı=:.::ı.:.:··.:,::·":....:.e:,;n::..:==r:.:.· _____ ~ _ _:_ ___________ 

1 
A..~Dd&AYA DA ma TAARRUZ 

HABER 

o 
pa. ,...._, -.,.. e 'u-=ı 

........ edecelr .. -.-. 
llD ...,. aedeeslndell tltftılJM&. 
le balt8edebflecefimtd ....,.,..,,... 

ŞimdiMll MUjdeliJebıliriz 

O[,ACAK MI? 

<KIV• bubi lll!dlr"l) 
Kus Şturman .ıJyıed:ift 'lösler, 
~ bir amf.rallD beynatt de 

1 li'kli. Nat ~ hA.dlselerl gö • 

l 
'~ mııntJk <IUt.eaWffi ile 
hutbJUe eilemJiıdi. 

Hm ltaawww 1ı11ı·- Alman 
' neıU pllnma JDatıeka Ameıibyı 
1 j t.bal etm.tı .. llDd.. liran ba 
alibln1 talıll, 'tıa.btltb llddetlen-
Oirtllılltt. 
~ bac\tl*I AmlPUID 

e7.ilııııdl MllDI t.emlll 9der llbl da
ran Bam ltmm'• dedim Jd: 

- l>emllr, ü, Almla deais pli 
.ı.mıda,.... • .._•mnm erset 
mutıab bir roMI oJeealma bilin. 
. ' nız ••• 

1 Ham Şturm: 
t - Hayır! dedL Yanl11 ula• 
:r..&Jma ! J'ranaı1ar donanmaJan • 

ı m Jaltlıir' 111111811 .Almanı1a.ra teelim 
c tıa llllr!. Balla iıadı1n dUttlntlle • 'il-. l'llbıt ~ Mnemrıı•emn 
by Alllaa. ı...._ ., .... bir 
rol oP7 9 SR da l11•'*4&br! ... 
ŞUplıeeb. glntı ıetd!fi zaman, 
mnaız don&ııma4r fdnde Ahıtan 

YAZAN: CLIFFORTD HOOK No: 113 
ır.11retteba.t okrak delil, bltat 
i:ransızlar bWanmak aureWe de 
pek AJA b;ı n>Hl SOrebilecekUr ! .. 

- J'akat ne rilıl T •• 
- Abnaruar bltOD 197tanbll 

ve deha1mm ........,.. ı..
ı.rtn ve Amerlmblum Malarmı 
•omak alruncla -.fedeoetlerdtr!. 
Bana muvıatfalt oldakJan takdir• 
de .rı.w d•enme11, lasdter• 
Ye Amerllla alıe)otlblcle bir .__e• 
te eD>.tte lltlnlk edelıfıltr! 

- r.b! malltb bir ..-Wr• • 
da don•nmeanı teluv ı.zt.e .... 
ım.k lmk&ar var mıdlr?. Abrlu1ar 
to,ı. lılr taanmu DUll tahü • 
kak~? •• 

- ........ ba 1-lt bir.., de.. 
tlldlr!, l'Mat tn.Uneıs da dei1J !, 
EiOOtte takdir edersbtiz kI Fran· 
tttz donaımusnım bir rol atmeaı, 

yanl .bare11ete geçebilmesi için 
~ müatemlt:kelerinin ciddi 
v'..r telWkeye ma.rıız kalması lA • 
amada'! Ancak Fı~ müstemle • 
iteler.mi mU.dafaa vazif c:si kal'lı • 
ıJ.JtMu' ki J'ıwımz donamnıuıı h~ 
rckete geçebilir, değü mi!. 

-6tiphe ~ı .. 
- O halde İngiliz veya Ame • 

rikülann ını.a- isin hq..U olan 
müstcmlekelerfni ı.aı. b.1rm& -
'an böyle bir Yelllle ya'l"atmaı mı? 

- Demek ~ ki, a&ız 
dODtum, Almanlar İngiliz ve A~
rika lılann l!'ramı~ ma.taılekele• 
rlni işgal etmeye mecbur olma • 
1an için ellerlndaıı .. leni yapa • 
eaklar; bu da Fnuıaaylıa bu mem
le.ketlerin arasında bir hup hali 
frkmasma sebep hamlıyacalrtır, 
oyle mi?.. 
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&uııbı ve 1'eorıyat MOc&Unl 

hakkı tank ua 

Fen F akUltesi 
yangını ..... " .... 

ppılmfacu 

SON HAHEDLERIJJtısralardan . ... / '/ 

13a Aıe-ı yer Vakıt lıfaUıeam 
aeaeral Vaveı Şarkta vaziyet ~ c;vada v - " ~ ~'"~ 

. )'allında <Bat tAratı ı incide> Bir has~al~k ... AB 1'!> ~ 5ARTLAJU 

8eoeuı1 
ti •Jllk 

ıs •Jbk 
1 .,.... 

ı urklye 
U.00 K.r. '1.IO Kr. 

1.M • l'-IO • 
-.00 • 
L6t • 

&.00 • ..... 
idare reıeıooa: %4310 

~~ct.o~u a;anaının çerdiği haber
e ıorı diınya txıavıtine ba~ ,. 

Harp vaziyeti 

Fen fnkülteal 79ogını etrarınılıı
kl tabklkata dnnm edilmektedir. 
Tahkilı:atla meMIJl mOddeJumuml 
muaTinl bqlln fnftlte dekanı ile 
allkadarlan dinliyeeekUr. Mahal. 
lindc bugün bir keşif yapılacııEıı 
haberleri dotrıı değildir. ÇünkO 
binnnın enkazı için için hlla yan• 
mnktndır. Keşif ancak birkac gün 
sonra yapılabilecektir. Yangının 
elektrik kontnğından çıktılı tahmin 
cdilmelctt:di r. -

Çok çocuklu 
ailelere şeker 

(Bq tanlı l incide) 
v~I tarafından tekrar ele nlınınası 
Cı:ı,·n'nın maruz bulunduğu tchdi: 
din neticesi sayılmamalıdır. Şüph~ 
yoktur ki, Vavel'in müstesna mczi
)'Cllerl, fimdi Birmanladakl duru. 
mun vehametl ve Hindistaııı tclt
clit eden tehlike karşısında büyQk 
Jıir değer arz8lmcktcdir. 

J,oııdro, 3 ( A.A.) - Bir askerı 
muhabir ym:ıyor: 

Cavadaki Amerika, fll8illcrc 
llôllanda 'Ye Avu.~tralya umumi ka: 
rargahının JtU;,·ı kararı hcklcnın • 
dik birşey deftiltlir. Ve bugünk~ 
durumda bu karar mantıkıdir. 
"Aşı_kı1rdır. ki, Jııpon ilerleyişinin 

~urnlı ve lıılhassa Sincapur ile Su· 
ına!rn1111n 7.ıtplı, Pıı ifik batı cenu .. 
lıuııd;ıki dunun11 Vavel'Jn bu böl. 

Bazı vilayetlerde seye başkumandan fayJn edildiği 

Cavnya ı:ıkanıaıı Japon ukerıerı e .. •11!1 at lıerladeD 7anı:ın<1anbcrı xöküntien delitşur-
şıddeuı mukavemet gıırmeıertne rağ. UDa IJ miştlr. Gavıı şimdi Yııvl•lin bu a• 
nı n Herlcm ktedlrler • .Japon ımpara· satllacak d:ırlıı kumandanlıAı ele aldığı uı. 
to~ıuk tcbllğl deniz kuvvetleri hlma. ınan ümit edildiği gibi bir muka· 
'•esindeki Japon lrnvveUe.rlntn karaya Anka.radarı verilen mal(ımata r~il lrınrruz yapma:~ üzere aUamu 
•knıaya muvaffak olduklarını nan ,[;Öre, bilhasıa ıımele kesafeti olan lnht:ısı vazifesi gör~cek lılr me,--. 

r.rncktcdır. Japon kayıpla.n blr daı!z se.kiz on vilayette ~ YB§Ina ka• kl olrnııklnn ıiy:ıdc bu harp snhne.. 
taşıtt<11r. üç dcnı.z ta§ıtı da karaya. o. <lar gocu~ru o!an földr ail~ffe es- sinde birleşik millcllerin hcme.n 
t .. ıınu~tur. Japon ha\"a ıcuvvetıerı ka. .ki fis.t Uzer.inden ~.ıter satııa.cak· hemen son kalesidir. Şimdi Bir· 
rddakı har katı desteklemektedir. na· tır. Kararlaşt.misn şekle göre bn ınıınyn tekrar Hindistan kumnndıın· 
tavyndan bildirildiğine göre de Cava. gibi etJhas malıaHi faknıhal maz• lığınno baAlnnınc:ı Abedea bölgesin. 
<ıkt Holanda. kıtalan mUda!aada kal_ bataeile vuiıy-e~rini teabit etü. de kal:ın ycgône toprak Cnva müs-

rt.eeklert'U1'. Tev:z*ltm hangi vili.- t F'll ı ı akta, fakat Japonların karaya çıktık e~n:ı, ı P n ada arının bir par-
ıarı bUtün mıntakalarda taarruza geç. yetlet'de ve ne zama.n yapılacağı ı:ıısından iharetıir. Mnc Arthur, bu. 
•• ktcdirle:-. ;;.J.kmdn ilan <>l~acalrtır. rada takdire değer bir ccsrırelle 
Hoınnda umumt kararga.hmtn bll • 

1 
ki mııka\•emet etmektedir. Ve şlmtılı 

cUrdlğtnc gö ede mUttefik kıtaların Asker i eri tecil Avustnılyanın ufak bir kısrnınd:ı 
f ll)"Cti ın mnuniyet.i mucip bir oe _ Dar\"ln yegAne önemli nokta ol:ırnl: 
l<ııcıe tnklp! etmektecUr. Şimdiki baL olunamıyacak kalmıştır. Bundan dolayıdır ki \'r· 

:!llZla haber vermek iınkAnı yoktur \"el, başkumandanlık makamında 
lıaı.: mUttetik kıtaıarı heyecanla kar kcnrlisine nkAlet eden genernl 

ımıııtır. talebeler Bre! ile is~a1:e ettikten sonrn ve 
Batavya henllz tehdit altında bulun. Pc•lf'ıncnk Hfndlstanı umumi vali. 

ınaınaı:.ıa beraber §Chrln hnynt.l hede! Ankan, 2 (A. A.) - Okul dj. l)lc rlc ıförOşerek Abcden umtım1 
ı"~ı kuııa.nılmıyacak bir hale geUrll - siplin kurulunea btr veya :iki y:l lmr:ırgiılıını Jnğvelmcğe karar ver

l§tır. Adanm bazı noktaıarmda va - oltuldan uzaklaştnma cezaaı ile miştır. 
z.lyet naz1k ille de Japonlara ağır dar- ce73lendrnlan t&lebelerden bu Şıı cıhcti bcli .. lmck ger~tir ki, 
beler indırıımektecllr. müddet içinıie eaere çainlaola· bn knror Cavad:ı mukavemete nL 

B!rmanyada Sitang bölgesinde mu.. J nıı veya Mkerlik çağma ginnlş haycı verildiği \'c)ahut Birleşik 
barebe.16r devam etmektedir. lııgll.iz oleruarın 1111 eayılı kanunun hü· mllletlerln Hollandalılara mümkün 
tayyareleri sıtans nehri tlzerinde mtL kUmierine göre teci.lleıiniD müm• olan bütün yardımı yapmaJa dc
tcmacıı uçuşlar yapmlflardır. k-Un olanuya.c:e.ğı m.aa?";f teşkıli.tı- Tam ctmlyeceklerf manasını kot· 

Malczyadakt J'apon kuvveUeri ku • na t~bliğ cdMğ'i haber a1ımnJş • iyen taşımaz. Bu yardım, bittabi 
ınandanı general Yaınıışlta lla.lezya tır. Japonlara ciddi kayıplar •erdirme. 
~feri csnasmda 95000 esir alml§lar. -=,=-------------• Qe en Cazla muktedir kuvvetlerin 
dır. Bunların 45000 tanesi Avustral • ara pızeılndelıl mahiyetine ve stratejik önemi daha 
:ı:aıı, 41000 bini Hlndlldir. ı. k 

a Pi bOyük olan başka nok!lalar için n-
ŞARK CEPHE8!NDE: ellen lhllpç blaediJebilecek tak. 

Alman tebliğine göre Kınmda, Do. Olaş tararı 1 nfllcle) yJyc kıtalannın Cnap >'1lılm1ı11nı 
neçte ve İlmen g61Unlln ccnub dôğuaun fu halde btr ıp ucu elde edeme • bertaraf elma zaruretine hatlıdır. 
da "iddeUi muhnrcbeler <tevam etmek.. mişti. Bir gün ° d3. Şehir Tlyat • D ı "' rosuna gttmiş, oyun başlamış kö en s ve kora Jmme11danlarlyJc 
tedir. Ha'ı:ı kuvvctıcrtki !§birliği ya.- pek sahneye çıkmca da Bay Salih hl\'a kuvvetleri Tn Horten 
Pıl~k Kcrç yarımad&smda yeniden Necati hayret ve şaşkınlık içinde orduslyle bir salla mftcıtdeleye de. 
birçok dil mazı bficum arabaları tah. kalmış. nm etmek Ozere Cnad:m ayrıl• 
rip edllmlıı ır. Kerç boğaZ:run cenup ÇUnkü ora.da ev sn.biblne sada· mıran lnılliz kuvvetlerlfle birllk-
ı~ında bır hava torpill ıte MOO ton.. k~t gösteren .köpek, kaybetLiği le orada kahnaktadır. 

luk bir deniz tll§ltı batırılmlJbr. Varo. köpekUr. Vn"el'ln Hindistan• ••deıti, Pasi· 
!le te ta"yAre motör !abrlkum& klll'fl $evinnıı"a tl'-·~ x·· -· frlin kontroJQnü tanzim ieln ııh-" ,, ...... ~... opegıni 
g.:c yapıl n bava hllcumlan eımasm· bir daha takdir etmiş, fa.kat Be _ nan tedbirlerde dell,fkllkler Yl'PI• 
ı ı ntöıyclc.rc ve ıınva alanları, teslsle. yoği.u merkeZ:OC de mUn.caat et• lacağı mAnasına da •elma. Hollın
ı ne IsabctıC'r kıı.ydcdllınigtir. 2t ııu • miş... Ve polislerle beraberce kö- dalılar c. .. nın mftdafaası l('ln 

ttau bır m rta kadar Rualar Şark rıeğin yanmıı gelince, Uzerinde mOttcrtk kuneUerle birlikte haur 
~~ilinde 204. tayyare kaybetml§ler. külbaM.t ohnad.ığı h~ hayvmı es l:ınırlarken Vavel, Hlndlstının mit 
'ovy tıcr netrettiklerl tebliğde ise ki Mhiblni ta.nmuş ve ilzerlne atı- dafaasını hanrhyacakhr. Japonla. 
nıb r ıçlne atman 16 mcı Atman or. l4!U yUzünU, g&ünü Y'&lamağa rın Anıslralyayı ktilayıı teşebbü~ 

b uau blrlikJtti i&oe bakmmldaıı çok ba~l&DUşt.Jr. etmeyip Hinılllittın tarafına dönme.. 
Uyttk z rlukıarıa karşıla§tıkları bildi. Tabii herk~te bir ~.. lm Te hu ~retle NıtrlJerle beraber 

~~lnıcktedir. Alman komutanlıtı bu Şeni:r tiyatroıstt çaılmmış btr kö - aeniş kıskaç hareketine fştlrnk ~t· 
rtl.kJere tayyareler vası~ yıyecek pekle oyun oYDftdrğıua. mı, klilbaE- melcri ihtimal? de ~imdiden düşü. 

~e tnUhtnıınat g&ıdermektedlr. Ancak t.Mra mı, !k&pdt8iz kala:lığma mı ntllmelte haşlamıştır. Vavel, e\"velA 
~"lct tayYareıerı u teşcbbll.slert y&nıslll? Blnnnnya He meşgul olacak ve m!i• 

Le
. •ın bırakmaktadır. Sovyet tebliği - Sizin olduğu ne malüm efen• temadlyen Can • Kay • Sek ile 

llgra.dda .Alman ı..sunat noktala • elim!. ı,bırıını halinde hareket edecektir. 

aydanlanacak s.islerhı tahrip edilrnes"ni emret • 
nilijtir. ' 

Epcıy oldu, bu sütuı da (Şi31idc 
ınarhlıır) adlı bir i'ıla-n. ~ a.zmıt, 
Si5H sokaldnnndııki çöp yığını ... 
ruıdaıı bah.setmi:ıUm. İstanbul be
lediyesi nesriynt 'c i tntistlk 
mUdilrfüj;rfinden gönderilen bir 
mektupta, "mezkiır y!'.Zlnm int:
~ cttib-i gUn ~npılan tethlkatta, 
mctkur 1ıabc:-c uygun ~ ~ide 
hiçbir cadde 'd solmktıı kUmc kü. 

Berllu, 1 (A.A.) - Burad&, raterler 
bUdlren aoıı Rus teblıglerlnln propa .. 
ganda. olduğu blldlrfllyor. Sovyetıer 
stratejik nıahlyettc hlı:b!r muvat!akt. 
yet kıızanrunanıışlardır. Son olddctıi 
hUc:umıan, yağmur ve çamur meVSiınl 
b a § 1 a m a z d a n ve katı. durakla. 
tnadan evvel son taarruz mahiyetin -
dodlr. Yakın bir 1aUkbal Sovyet cep. 
besinde haklkt §artların ne olduğunu 
G'6eterecekUr. 

Bir avuç :tngnız P&ra§Utçüstlnlln ge. 
ce oıı:naıı Fransaya yaptığı alan et -
rafında İngil!z gazeteleri fazla ~rL 
yatta bulunuyorlar. Bu akm bir keşif 
ma.h!yettnı geçmemektedir. Te§ebbU • 
nUn cfirctı kabuı edilmekle beraber bu. 
nun glbf iğne darbelerlntn harbin J:lC
tıcesı Uzerlnde tealr ynpmıyacağt a. • 
~LkA.rdır. AUnntık ve Pasifik harbi 
öyle bir dunıına glrmiıtır ki lngllterc 
bunu nasıl hallcdeceğinl bilememekte. 
d~ Uzak§nrkta Angıo Sakson nU!uzu 
0 dan kalkmaktachr. İlkbahar gllne. 
linin ıaığı altında dolu cephealndeki 
karlarla beraber Aııglo SaksoA lrudre· 
tinin de inhllll clUği görülecektir. 

Amerlkada askerlik 
talaaıaatı 

V~gıon, a <A..A..> - ~bualar 
ve Ayan nıecU.lert 32 Dlllyar doıan 
ınUteca\"iz taha!aıı.ta &it bir• kanun 
projesini kabul etmışıerdtr. RuzvclUn 
lmzalaınaaı için Beyazeve gönderilen 
bu proje, dUnya tarlhinln bu sahadaki 
en mllh1m projesidir. Ayan en bUytlk 
kısmı prdunun elbl.ee ve techizatma 
aynıan 592 milyona :rakın ilk mebl&.. 
ğı arttırmak suretile bu projeyi kabul 
etml§tlr. 

Mebuslar meclisi, aya.nm tadilleriDi 
mUza.kereaiz kabul •tml§Ur. 

Ayan llyiba:yı tetldk ederken Ame. 
r1k&n genelkurmay Mtkaru general 
Marp.ıcWı ıeıen blr mektup okunmue 
tur, Mektupta fU •brlar -.anıır: ''A. 
merika tlzerlne mıınterlt bna &kınları 
yapılmuı muhtemeldir. Bundan mak· 
sat Amerikan kuvveUerlnln Amerika. 
dan dışa.nya çikan1ma.sına manı ol • 
ma.ktir. Şimdi harbi dU§mıı.ıun arazı. 
sine nakletmek ve aakert ku\'vcUmtz· 
le harp malııememlzl ana vatanda Atıl 
tatmamak zamanı plDdft.lr.,, 

.Amerikan donanm•a lnmıandaıu 
Uende yapıla.caıc t&al'J'Uslar için stra.. 
tejlk nokta1ann ku"*TetlendlrUecetJni 
-.e Oll§m:ı.nm ~~de ka1JDae orada bır. 
palanaoatmı stSylcmlft!r. 

Harp laUhsal&tJ nurrı Neı.on, flçi· 
Jen, \arlhln en bOyük gayrctı dcdlli 
azamı iatlh.eale da.et •tmlı, Ruz,·eıtın 
ı.tedili 60 bin tayyare. 4G bin tank. 
20 bin uçak avar topu, 8 mUyon ton 
hacm.inde ticaret sem·efnacn fazla in. 
patta :tıuıunuımaamı isteıniftir. 

Yeni Eıki~ehir müddeiumu • 
misine bir veda 2iyaf eti 

verildi 
lstanbul adliye& ınensuplan 

Esk~c?ir müddciunıumniğ·ae ta ~ 
yin edilen CG1d mUddeiumwnJWc 
oe.şmuavinl~ Sahrl . KÖE:<bayn. dün 
~ Beyoglundald Re.i:ıns da.nelı 
lokantasında b1r Yeda ziyaieti 
vermişlerdir. 

Son ha.be.rlere göre Batavya.ya 
k8l'fl tehlike ba§göstcrmi!Jflr. Bu· 
mm Uzerlne şehirdeki bütün as
keri tesislerin ve liman tee.sat.nun 
tahribi emredilmiştlr. Bunlar ve 
c..ivarda.ki petrol tasfiyehanesi tah 
rip edilml~Ur. 

Tokyo, 8 (A, A.) - Japon gc- 111~ yığtlmLS ~..öpe tesaıcıilf edilme· 
mlleri (K) 6llllfmdan bir İngiliz djğf,, bildlrllmclttcclir. 
znıvuörile 2 İngiliz muhr:bine Durup dururken, böyle bir ya. 
yt>ti1erek bunlan Rcmbe.ngm cc • 11 yazmalt i~ln insanın ya kafa
nubunda baıtmıuş1.a.ı-dır. d:ın sakat ynbut gı:ı.nı:-::!tir olmMı 

Saygon, 8 (A. .A..). - Japon lii?rrndll'. (;ıoıc şUldlr, ben ne.aka 
ltuvvetıerl, adanın ı mal sahilinde nmvazcncstzliğine nğnunı§ bir la
ele geçirdikleri 3 köprü başın.dan ı sanını, no do garnzMrım. Hem, 
başlrya.rnk he.reket salıalanııı gc• 1 benim b"'! diyeyc ne ~. ne 
nl§letmeğe dcvsm odfyorlar. Bu 1 t' i-;;ınanlıi','1m olnhilirY 
kuvvetler Hollanda.b Amerikan I ·~~~~· o r.~.rnmı, şehrin sıhhatini 
ve t:ıgfüz krta.lan.nnı mukn.vemc • <.u. :nerck yıızdım. Bu yalnız bir 
tine rağm~ adanın mc-r~czinc 1 muharririn değil, her ''atıı.nila.51D 
gimıeğc muvnffa.k olmu5lardır.

1 
l.:ıldmhr. V-0 o :,'iin o çöı• )'Ii;'lD.lan 

1ridramnyudan hareket eden bir ol:h .. /;unu yaz(bi;'1Dl ~kakJaıd:uı 
Japon kohınun Batavrıınm tnkrl- ı;e(crk~n yahDllda İstaıı'bul ünl -
lıen 100 kilometre doğusunda kn• ''ersftcsi fen faküıtcsi deka.nlık 
in Reba.ng şehrini i&-,rra:I ettikleri katibi ihsan Altayla ticaret oU8ı 
söyleniyor. neşri;mt mUdlirü Taib Sen·etln. 

Ja:ponlar karaya kUlliyetli mik· o~lu Tuğrul da ''l'dı. Bir gtbl ev. 
tarda zırhlı hafit araba çıkamıa· ı n~t a~ nı soka.ktan Nbaınottln N .. 
ğa muvaffn.k olmuşlardır. Bu anı• Lifle gef'ftit, martıl6nn !:.Öpler tı. 
ij3]ar, mild:ı.faa hattrnın z~yif nok 1 zerinde u~prak yaptıktan sere
tnlaıından içeri smnağa çalışan n:w'h dlnleıni' ve eokaldnrm pilJU. 
motosfkletll birliklerin hareketle. t;indr.n mö~ir olmu~k. 
rini himaye etmektedirler. Belediye n~rlyat ve htatiltlk 

Mtış:ı.hitler, bazı yerli halk malı• mücliirü de bilir ki, gazetelerde 
fillerinden ye.rdı:ın göreceklerini l'~ yazan1:'1", makaleleriııi ~ 
tahmin etmcktedfrl~r. Yerliler a- gün, hattA iki gttn en·cUnden,.. 
t-a.smda hlrkaç senedenbcri Hln _ nırhu. Ve ç0k defa bu ya.zıJanu, 
omtanda müalüman cemaati reisi claha mtthlm haberler ~1!%tindea 
Cinna'ıun idare ettiği harekete nem geri kalır. J~te, benim o fık. 
lıenzcr bir Asya hareketi geli§ınek mm da, böyle bir lkıbete u~ 
tedir. Fillıakiltn Oavıı halkı ek • yazıhlıj;'"I günden ancak blıb~ 
~riycti itibarile !slft...'lllarda.n mu- gün SODra inti§ar etti. Eğer, be .. 
teşek'kildir. Ve Holl:uıdalıla.r yer- lediyo tcmi~lk i§le'! müdürlüğ~, 
lileı-e karşı ötedenberi an layışb fıkramm ln1*r ettlği günden bır 
bir siyaset takip etmekteyseler de g'tln sonra unıaml bir tefti' ya.pU. 
bu hare:Aı:ct Felt"menk zbnmadar. rıp, mezkur 90kaklarda !:ÖP yı,...._ 
Jamıı endişeye dilşürceek k~dar larma rulamaibyu., yazmım int.i. 
<'hemıniyet almJibr. Hollandalılar IU' ettiği göne ~ ~ ~~ 
bu hareketin faaliyetini tahdid kaldmlnu~ dem<"ktir. \ e ben o 
mıaba.d~ıe bazan şiddetli tedbir • zam:ın, yalan bir ~y yazmıı sa. 
lcr ta.tbikı zaruret.iJlde kalml§l.a:r- yılmam, belediye nüfeshıJ ba.'81'
dır. Japonlnr lfalezyada ve Blr- nus sayılır. 
manyada old~ gibi burada da Maamaftb, t.elcı'nr edlyorwn, 
bu dınımıdan :istifade yolunu bu• ben o ftkramı yazdığım giln, Şiı:U
bea'klardrr. nin bazı sokaklAnnda - Şair NI. 

Hollanda ~- göre, ha.va gar eokağ:ndaıı girip, ar~ yollar• 
kuvvetlerinden yardım gören dan '..U konağı caddeAine çıhan 
mütt<'fik kuvvetleri Jıqxm kıta. cadde , .• sokaklarda ,.e bu M> • 

~ -~' rd" t - kaklardakl boş anıaiarda - öbek, lfu'rna agır ... _,.!""Ur ve ırmclt e- . bek çöple ca.rd Bo ·· lerde · 
<lirler Yanı'k top..ı-a.k siyaseti Ba • 0

• •. r ' ı. guıı ~ 
._ ·d d k nd: • göst" _, ti dip gonneılbn, ~Iki bal& da ,w. ...,,vya a a e ını enuış r. dır 

B\D'3.da ha.ya.ti ehemmiyelt lıaiz T·a.rlab-· _ ........ _~ \"lerden . 
t . l . la.hli dildl:.: heıbe _,,,. mu.wuııue e \e 
~ C'hn P 0 01 r apartımanla.rdaıı çöplerin monta.. 

"er ıyor. ı:ııoıan alındıt'"I bahsine gelince, 
Sumba.~a ve. B:ı..°1;vya deniz mu bıı doğrudur. Fa.kat bu hareket 

h:ı.rebelen netıcelen henüz tama- im n · d la m:ı malüm d ··ıd· lk' amiral • ben e..5J"ıyaton an sonra baş • 0 cgı ır. 1 •. • dı. Jlem de, §imdi çöpçliler aahelı 
lik. tatıünıdnn verilen teb.ı.,ler, kar:Ullığuıda C\"lerin kapılannı ~· 
bhiblrlne ZJddır. Jiyorlar, Q güne kadar mahal.lede 

Tokyo 5 .kruv:ızör ve 6 torpito günlerre çöpçü yüzü gönnUyor. 
!.hribi bat.m:lığm.ı l:endisinin duk. Bunu Jmt'iyctlc iddia ediyo

yalnız bir torp!tosunun h:ıs:ıra ug nıın, ı;ünkU bon, Tarlab:ışında Ka· 
ra.dığuu .he.ber yeıtliği hn.1de B .. • pancı sokağında otunıyonnn. Bu
ta.vya. 2 kruvazör ve 1 torpito ra&J öyl"' llir betbabt sokaktır, ki 
muhribi ka.ybeltiğinı itiraf elmek el'imlze gcleblimck için çamurıa.. 
t;: ve 3 Japon kruvnzörile 3 Ja _ ra batmak, göller atlamak limD• 
rıon muhri'>i bat.Irdığını söylemek dır. 
tcdır. Bu muhnrebelerin tam bi • \'e çöpçüler ederden çöı• alma
Junçosunu yapabilmek irin tam:un ya başlamada., cwel, burasmm ela 
lnyıct lıabcrlcrc int.ı..:.ar · otmek la· bir ~plilkt.cn farltı yd:ttu. Çün• 

rrnc:ıan ba~ılarııun da tahrlp 6dlldiğtn.l - lapa.t edeceğim. 
blıcı rınektedJr. Burada Ud gt1ıı aUren - Maa.leaef vereme)is. 

Sıı:brl Kösebay ~ nn· vazi.
fEIBi 00.Şına hareket edecek:ir. znngtlm.ektedir. kü halk ~öplerfnl geceleri sokak· 

Bir çocuk, mangal devrildi lam döl<Uyordu. Ben o fıknımcJa, 
avqı r eana.smaa Almanıar 1200 ölO Salih Necatı köpeğin kmdleint 
vuıtı1'ıenur. yalnTZ tanımaaı ile de iktifa et -
•Jııı·ADA· medikleıini görü.oee, hayvanın 
1taıYan • ~ müddet evvel ameliya.t edildi• 

roketıerı tebliği l.Abyada devriye ha· ğ1 z:ımanki ya.ra.snım yerini de gös 
havn ku ~ •ttıtJnJ, her ilCl ta.raf tcrmiş, dn.ha ban işaretlerini de 
PI§tllada VVeUcrt ara.smda yapılan çar. bi~r birer aıytılll ve ~ • 
Cillz ta ~ avcııarmm yedi ln. Ur. 
Jn 'ktedt°Yurcaı dl1JUrdQklerfD1 bildir • Böylece mal ı:ıehibi ağır bum11 
do JerO.:·~ca. be§ tngtllz tayyaresi ve nih:ıyct piyesin de mıUhlm bir 
Uıtı ~ M P ed!lml§tlr. lng111z te~ uzvundan ma.ıırum cd'p beıi>at 
çtk bir ~~Dl !:'e?relllnde rutıaıan ldL etmemek için (Para) piyesi ı-eper 
<1aA"ttıı 'Yer kotunun toPÇU atetl ne tuardan çekilinceye bdar, btlttln 
l' chğını blldlrmelı:tediı'. t.aldp ,.e §ikAyet halda mabfbs 
~IUSTg BlR SUİKAST: kalmak pttile ba.yvaııt roltlne 
c-411aıe devamda serbest b1ra31nll!jtn', 

<1fılLıı kl Ir:gaı m•"'mlarmm bDdlr. Köpek ıuvmef.li bir av k~ 
e !6rc, bir :mart ab&hı 9 da 20 " -•' e larnıda dir. Pors, köpeğin ne su;ı::we v 

80ka8nıd& dört genç Parlate Tanger kimin tarafındıı.n çaimdiğı veya 
nuuı bir mektepte bulunan AJ • bulımduğn hakkmda cheımndyetle 
d1r w.ll4ker1 mevkllne taarruz etmlfler tabldkat ..... ---"'"""· 

• 0Unlaıdan biri 'bir tabazıca lnı11U· .,-t'Uo.;.ı;ıı........-• 

:;:. ~~ n;_~ öı:;n~ıır~ T•z nlla tlltllllrı 
kartları 
ce rnıaa. a1zrJak tızere 'bekllyen yQsler. J8P8D tacir 
~~ ~==-=it bom= t:; Solu&t admda b&r tacir 100 kilo tus 
-·~tardır. nıhunu 28 11ra7& atman ı&ıum g .. 

110 lirken 130 llra)'a atarken ,a.ıe 600 
8 ll'aANaız OTORtn:st: tılhlJ klr teının •tm.lt. ;rakaıapılfla· tu:-= hllkaınotı. Paaifikteld bU. Maznun, dllıı lkbacı ~ oeza malı. 

h:ı ız adalarında HUr Fransız kemeıll tan.tından ~u mtlte& • 
'V tckcU otorı~ tanımaya karar kip tevklf olunmu,tur. 
l.'rıni§Ur. Bu karar yeni Kaledonya BlJGtl'NKC lHTtKAB DAVAL&al 

::e!:1Uye de f&JDlldlr. VqlD.gton Amlye lklncl oua mabır.m.mm 
Clk radyow bu huauataki kararı Shtlk&r davalarmı aörmete bafladllıL 
el ;:1uttur. Amerika bu .uretl• Uk daıı'beri e:ıı doJSUA sıaı lıusQDdar. 
l olarak Htır Fransızıan nmuııı l Me)ıfflDe, busQD 29 Atll&&r ...... 
atuınıı bulwı,maktadır. • birden wkmaktadır, 

muhtelif yerlerinden yandı Yeni Neşriyat ana caacıeden ziyıı.ııe, arka 90)g,k. 

Hedıadm mahalle&inde 5/1 ---- - = Bir arabacının parmaklan hlı-r, hilh38• Yıığhnncyi kMteto 
numar:ı.da otur:ı.n Serman GüJso.1• l ını,, ".Nucdt!ıiniz martıla.r, Tarl&-
m hlr buçuk yaşındaki km Sai.mo Ticari birlik nıecnı\lası . rnptu b:ı":na da gelinizı,, sörllntt baaan 
dUn ann~ odadan çıkınca man ~ Bu isim altmd:ı on beş Und Hayduda, oturan arabacı Mı.ısta. iç;u ynzmı tını. 
gah devir:nfş, yUztlnden ve muh• çtkmak nzere yenl blr m cm g e bir' fa, dün Sir:.teei nhtmrnd"n ara • Un sUtunktrd:ı, çuk dcra., tc. 
telif yerlcrlnclen yanmqtrr. etml§ttr. Ticari, 1kt sa<11 rn~~ lntışar baanr.a deıt!.ir yilklel'iten bir de • miıti'd 1 k.r'..::ılcn beh9cd~ 

Yaralan ağır ol1'll yavru bay • nal ya1Jlan lhtıvıı. ede" bu y' ve sı. m;r J>Grçııö: cline d~mi.lıı. dört 1.!cfodiyen·n bu i,-te luıbahatJ Ol• 
gm bir halde eıeıi çocuk hasta muaya ba; arılar diler \'e o. ~1 mec. pann.;ıtmt ko?a~ln'. m:ul•ğmı yuzın ırn. A911 ~UD 
nes"no kaldınl.mıslll'. Jnıyuculıınmıza tavsiye eJerız 1 0 

• Y:aaiı Beyoğlu haatanesıne halkta ol u {Unu aöy"..cilm. Ve pb 
-·~-ııiılııiiiiiiiiılıı:iımiiiiiİİııııı ___________ .__'-___ . __ ~~k~s.!~d~ı~rı~l;-:nrş~tır~.--_.ıca_-=ı_ı;:ı, mııfıolic! dt'n, ko!Jcktif e~ 

-= _,. kc~iln:::ct·nı ben istedim. Bilmem 

:CG4,.~0!'::11ttlnıtll tu 1(11f çok bahsederdi. Ben de kendliliy- Titn, homn-rdandı: büyt,. bir r . o lm'lıınan b'r ma-•1 ıe Asvnn:ı. ge'd'~ten sonra .......... _ • ·rı , ,_, 1 .... ~ t• ıw..-
:nıştım ve gör\i:tu.m. ~-- - S .. n Signdnn geçtin. ş:.mdi n ~. c, 0 

• &ı r "' .... ye 1 - ... -

• - Eğer n~mketirrizi latimıa.ı e srra b:ı.n.n mı celdi. dedi. Nasıl au- h it' .. c n"d<'n ?rurlcıd • 

'il
• · lliyonwn bir aual dahn soracağ~ c..llor ~nıyorlnr., 

'•1oı ~;u-.....:ıt-Mt - B!!.n:ı e\- elcı:: bir gün"ltU B"ı e tlli ur.ıi h'r h:l~talıl• \U• 
it .. --- mnd:ı.m_ ~rn.c:ı.ğmxz her sua.'e hatta ı!uyup duymadığımı soro.ulnr B n Jır: t :ı•,· . 1 :ıvncd .. mcm"k .•• nıı 

- mAı..rom _,A·n•-- hile d-hal hıçbi .. §ey dU'-'nl:ım. ....... H"yrct 1 '.ı' ı, i ~ • m':ı . rr"'Hınntta, 
.... """' ~ ı<U"ö ... c " ....... .. . 1 J. . . • . 1 1 'k ·ı· 

-47 Cevap Ve..n"Oeg·e h .. _ M•:.ayo.. r •Yonım çUnıı:u Liıınct i'" "ı·nc 'c ı n ~nn ıl!c ·ronı • 
~ ... '....... ""' l· ' ' ·' L l • J • • ' t • • .amsrnm :ı:ıımnda ya.'!:nız b"r. lı:a- H" ı:t'>'n ı.. m ."ı n mıs u. _ 

- Y--'- ,_, -~--" :ı..ı.._ f-·la - 8unt;.m şu: Siz veya a.llenl. marn var., Hiıo dcgnl.. ı· ı _..,. j ~I ·~ .~. • ,, -ı:ıc;ıl ıı·· nü tcfük-
--. ..... -....u:ı .._ - r.l:n hertıangl l:Nr ferdi madam u l-lı- e s .l.1 E -ını • . 1 , ı d I Ituk 

bir malllmat veremediniz. Doyl'un babn.sı Mlster Mching biu:r~ b'tm lb.mıaı. U:ıl '.&i h"ç •'l c: 0 
;, ; ' 1\ ·~ • 

- .AAkyonmı, Geçea bir şeyi mı}ge\'ny yüzlindcn büyük bir para r Aey duymndrın. Hnvdi 1'im git 'r.r ~il. ı .. ' aı r.· • ~n '1 ·:.ı.rşı· 
hatırlamağı tecr\1be etmekten ne ıararma ui"radı mı? enı bekliyorlar. • • r:ı l d.\ bö! ı: !rınlıyrz. ~ l!lla ı~-
tayda elde edilir. Hele -ı.. muğ. - Hayır .• Arazimiz yalnız rı·. ~uvaro herkese aorduf;u şu '• in tC'n': \( mn~hnzc c:xlılrnez..5e 
••'- ....-. --....... oı- ?. ı.vn Jcn 'I'lm Alcrtonn .ı.- t~ ... rar·-111 iyi f ' .. r'ı' n•:u. 
111• UU- A•nm .,.._. yatlann dll.5J11~indetı Z8.tılr gördü. 1' ""' <:'A """' 

- tıiYc edetel'fniz befka bir Babam ve sonr.ı. kocam bana mu.. ım Al::rton öy«? ce,·np verdi: 1 Olk'ııfa.-dır hu ·1:nyet ... 
~ Y')k mu madem? tevazu blr miras. bll'Uktılar. ı::inıdi - 9'>'k erken yatmı ım. Saat n d i dul .~ bi ba.vl't! 

_ Ha.yır. bun ı ı. "' wı buçuk vo.rdı. Bir mUddct okt.• 
n. ............. d ........... etti·. un 3 geçın.yonız. Filhakika dukt.arl sonra s::.at on hirde eklt L umı:t 
L ........ ., ... _.. b,unlar c-skisı.· k::ı.~cıar para "eH--: . ~ 
- Bu ..,..,yahalten evvel 'la- 1~.:... " w..•J.U.. trıgi söndılrdUm 

"" ~· :-or ama, euıuu.e ge~ Yine b ze E 
dam Doylu tanıyor muydunuz? >•etiyor. - ~vct .• Az bir mesafede bir 

Ha; Fakat ğl Tim kk ~es: "Bonsuar,. di)'ordu. - ~:ı. . u::..a;m - Teşn lir ederim madam - o bendim diye Raa atıldı. 
evvelce kç.u.u:ı&llle etmiş. lıiitfcn oğlunuza hab~r verir mL Madam Doyl'a AUah rahatltk ver-
ı-. ıellnce ben kendia!e hiç gö• elniz, buraya kada.r uılmıet ctaiıl •in di)ordum. 
rülmemSPJaı. Anea.k evvelce ye- Madam Alerton iıstıcvap için ~- Tim Alerlon devam etti: 
ğ8*ıı Joauna Sutvud kendia!ııden ğınldığını ogluna bildirdiği zaman (Deoomı ı"'r) 

Çivili yeı-:erdcn karşıya 
geçiniz! 

Dün, kc. nrU z r;nde yapılan 
kontro dıı ~fi ki ::ı c1vili yerle ~ 
cıen gctmcvlp. ulu o t ı kanml 
ka~ya gcc;.lklcri göriilınU!'ı l• • 
Jarındıı cczn kcsilın ııtir. ' 



Kim OENÇ görünmek ! 
istiyor? 1 

8 A B E R - Akşam J)Oetaa 

Acele satılık ıapka ütü 
makine ve ala\ı 

Son afat.em Unikum marka gapka 
UtU maklnesile, matara bağlı ter. 
tema, islim bonıları ve alA.tı saire 
satılıktır. lsUyenlerln Beyoğlu lıı· 
tlklA.I caddesi No. 441 Yalova oap. 
ka mağazasına müracaatları,. 

3 MART - 19'2 

ZAYİ - !atanbul mıntaka liman 
reisliğinden aldığım 941/ 3868 numa • 
ralı tezkeremi zayi ettim. Yenlaini a· 
ıacağ'ımdan eııklslnin htıkmU yoktur. 

tsmaıı Ozen 

ZAYl - Mart 942 ağır iKI ekmek 
kartımı zayi ettim. Yenlalnl alacağım_ 
dan esklalnln hUkmU )'Oktur. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Botun Ağrıları Derhal Keser 

~Emsalsiz bir keşif 
sayesinde 

leURUSUKLUKLARA • 
SON VERiLDi 

ha yumuşak, .. daha taze ~ ve da~ 
genç olduğunu görürsünüz.' Gtin't 
düzleri de <Yağsız> beyaz Tokalon 

,ın f • kremini kullanıruz. { Terkiblndeki 
~U tecrübe:fi .. yapınız. 1 kuvvetlendirici ve beyazlatıci_ cev! 
M~hur bir clld mütehassısı ta-' herler mesamelerln dahiline nufUJ 

dan tamüssıhha bir genç kız Ue oralardn gizlenmiş bütün. gayri 
dlnln unsurlarına benzeyen..,. ve saf maddeleri eritir, siyah nokta; 
et hüceyrelerinden lstlhraç edi- lan kaybettirir ve açık JJtesame-. 

ten yen1 ve klYptetll bir hulasa lerl sıklaştınr ve ... bu sayede cll~ 
lıceştedllmlştir~ BIOCEL tabir edi- beyazlatıp kadife glbl yumuşatır. 
ilen bu kJymeUl hullsa; şimdi clld Bu basit ve kolay tarzı .,tedavı•ııe. 
~ • ... , 1 
'1nsuruı olan pembe renkteki To- her kadın bir , çok ~nclerı. genç .e~ 
tcaıoni'fkreminin1 terkibine"~llive şeblllr ve genç ltızlann gıpta ~a-, 
~tşUr~ ,Akşamları~y.atmazdan zarlarne,,. bakacağı, şayanı~hayret 
)Jneı bu kremi sürünÜz~ sız uyur- bir clld ve bir ten temlnİedebWr.~ 

E elldlniz bu kıymetli .... ımsurları Tokaron1. kreminin) ?memnuniye~-· 
aaseder ' ve sabahlan', .... uyandığı-. bahş"netıceleri garantllld~r-r'Aksi_ 

a da cildinizin daha açık! da- halde fparanız r·1ade ;olunud 
~,;;,;.~---~------_;.~------~----------------ı 

(Guetem•zan birinci •yfa.mda 
SVLENME TEKLiFLERi, iŞ ABA 
MA, iŞ VERME, ALIM. SATIM 
stbJ ttcan mah11ett bal% olımyaa kQ. 
oftk UAlılar parun rı ~,rolonaı. 

bq1dı yıwmd&kl &ar1ll ~ lnıpo. 

aUe blrllkt~ rönderll~z.) 

lı anyanlm 
• Orta mektep 8 lncl amıta kadar 

okumu§ eak1 harfleri ve biraz dakWo 
bilen bir bayan l§lyle ve t&halliyle mü
nasip resmt veya huawd bir mueaeeae_ 
do çalı§mak latemektedlr. 1sUyenle.rin 
(Baş can) Remzine mtıracaaUarı 

* Rtııtlye mezunu askerUğinJ yap • 
mıı. tecrtıbı:ıll bir bay, odacılık, kapı_ 
cılık, gibi bir lŞ aramaktadr. <Hay -
dar) remzlne mtıracaat. 

* 17 yfmda orta ta.tı.sillnt bitirmiş. 
blr az daktilo bUen genç bir kız, rnU
useselcrde, bUrolarda mUnaaip bir 
tf aramaktadır. ı Ayla) remzine ıntL 
ri.ca&t. 

• 18 yaşında lise 11 den tasdikna.. 
meli bir gene;, maişetinin temini için 
çalıımak iatemektedlr. (D.T.) remzine 
müracaat. 

• l 7 yqmda, orta tıcten çıkmış 

bir TUrk genci, resmi veya huswıf bir 
ınUeııeeııede çalt§mak latemektedlr. 
Tqraya da gidebilir. (Ala§) remzine 
DiQracaat. 

~ldınnı.z: 
Afaltda remtzlert yazıb olan o. 
~rmın:m namJanna gelen 
mektupları lda.rebaaenılzden (pazar . 
lan hariç) beJ'l1ln _._..tan öfleye, 

Oeaç kız batını nlpnlıamm omuzu. 
na cl&y11dı: 

- Decllklcrlnl yapacafım .. ve seni 
öHlnceye kadar unutouy-tım. Mu _ 
:ıatter olarak döneceğin glllıtı dÜfün _ 
dllk~, ılmdldtm ııc,•lnlyorum, Kami
mura ! Sen tanıdıji'nn erkeklerin en 
um:ıı, en CC9Uru ,.e en glizellııln! .. 
Seni unutur ııam, iki damla su gibi, göz 

lerlm lere aksm .. 
Uirlbtrlcrlne aöz verdiler, 
l"cmin e ttiler .. 
ÖpU,tük'r .. 
\ "e ııyrıldılar 

Bu &lTılı' çok haı:.ln oldu. Kamlmu· 
rn, ııeVJ{lllslnl;ı yanmdan çıkar çıkmıu~ 
kC'Ddl e\ioe gitti; onnestle dev~. 

• . l'tabaer lı4r 1lafta mezuniyetle gelcll. 
, ... lçlD ooktu 'ftdfeelnP. dönmU,tü. 
Kaıulmura o ....,.. ~lr Moğol aall . 

udeel acllyle Ye o labkla TolqodU 

kadar nı ııaat 17 cifti eonra aldırma 

lan . l 
(Semiramia) (GUlhan) (C.R.) (S.C,2:i) 
(Ciddi) (Ferhunde) (Y.Ş,) lM.K.Al 
(Deniz 18) (27 Ender bulunur.) 
(El) (İlk ve aon §8.D.I) (İ. Şenkan) 
(Emekli) ( Ye~k den izci) <H.T. 8 ) 
(Anl&§B.lım) (B.A , Sev. Tap) (C.D.) 
(H.B, 88) ·(Ay) (Oran) (24 E,D,) 
(H,T, 8) (Doktor) ! 

ilin 
Beyoğlu istiklfl.I caddesi No. 441 Ya

lova şapka mağn.Zası kapo.tılacaktır. 
Bırakılan §apkalarm mart nihayetin_ 

ı den evvel alınmaları sayın mtl§tenle_ 1 
riınlzden rica olunur. 

ZA Yl - Ticaret bankası İstanbul 
§Ubeıılne vukubulan tevdiatı mUbey _ 1 
yin mezkUr gube tarafından yedime 
ita edllen 8 .4.941 tarih ve 23167 No. lı 

ctlzdanımı zayi ettim. Yenisini alaco.. 1 
ğrmdan eskisinin bUkmU yoktur. 

Saba hattın 

ZA Yl - latan bul mm taka liman re-
tallğinden aımıı olduğum 941/ 2010 I 
numaralı t ezkeremi zayi ettim: yeni_ 
•ini alacatımdan esklainin hUkmU yok 
tur. 

, Muııtafa. Tıfb 

Yokohama3-a hareket etti. 

• 

YOKOHAMAYA OEl,EN BİR 
MEKTUP 

Kamlmura, Yokohamada vapur bele 
llyordu. Ko.mlmura bir Japon 5Debl ile 
Japon allalnrınm ('('nubunda bulunan 
Nacasakl lskel"l!lıne uğrıyM'.ak \ 'fi ora_ 
dan Çin ııahlllnde Neng • Po limanı

na &1decekU. Bu liman, ŞOnghaym ce. 
nubunda VP. Çln11lerln elinde buhwu • 
yordu. Kanılmuranın yolu ı;ok uzwı
du. Kora~a geçebl~k. Mukcİen cJ • 
\'anna ulal}ınak lı;ln, ilk llnoe cenup . 
tan dola~rak :Saııklne, oradan da ııL 

ınendlferle P~kfne g ltmest lAzımch. 

ltamlmura, Yokohomadn bir otele 
indi. Otelin' g-nzlnO!IUnd:ı otururken, 
birdenbire karııısma ı~heU bir adam 

ilikti: 

icabında Günde 3 K.ate ~hnabilir. Her Yerde Pullu Kutuları brarla isteyiniz. 
Aynalıçeıme Çatıkka!f eolmk HJdiv ı 

apt. No. 18/ % Cemal Kuntay ' l ................................... 
[ inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

' - -
Malın clul 
Kırt.asiye 

Muıambe dikmeye 
mahal18 iplik 

Miktarı 

27 kalem 
Şekli 

Pazarlık 

eksiltme günU, saati 

\ ı _____ o_e_•_•z_L_e_v_•_zım ___ •_•_t_m._aı_• __ • __ ..... I Komisyona ılAaları _ 

700 çile .. 
17.3.942s alı 9.30 
17.3.9•2 sah 9.'° 

1 - Yukarda ya.zıh malzeme pazarlıkla ııatm alınacaktır. 
2 - Pazarlık hizalarında göııterllen gUn ve saatlerde Kabata§ta leva. 

zıın ııubealnde merkez mUbaya komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Kırtasiyeye alt liııte hergUn Bğleden sonra adı geçen oubede görU. 

leblllr. 
4 - bteklllerin tayin olunan gün ve aaa~rde teklif edecekleri tıyat 

Uzertnden ytlzde 7,IS güvenme para.sile birlikte mezkQr komlayona mUra~aat· 

lan. (28•7> 

~~ ~> ~· ' . ·.· 

:.. 

l~ URKiYE iS BANKASI 
!Mı ~r/ICL&KI 

Küçük Te.sarruf ı adet 200Ci Uraıı11 - iooo.- Ura 

Hesaplan 1 • 1000 • - aooo.- • 
1 • 1GO • - 1600.-

t9U ·~RAMiYi!: PLANJ 1 • 500 • - UM)().- • 
KEŞİUf.LEK : t Şoı.t, 4 

ıo • 230 • - ıııoo.- • 
40 . ıu<ı • - 4000.- • •tayıa, ! Atwııo.. t IJdo. ~ . ~ - ~--• • all.f'f rlD f&rlbiertDdc 300 - ıe • - 6000.- .. 

npllu ıoc . 10 • - 2000.- . 

- Sizi mahrem bir le için beş dakl
lm ~örmek i11tlyonım, Kamlmura! 

U.amimura birdenbire ıtatırdı. Çünkü 
ıııuı Kamlmura olduğunu kimse bil. 

:ulyordu. O, Moğol a11Uzadelerlnden 
ı'omuçln adiyle yola çıkmtttı. Bunu 
ıuyunra derhal a~ağa kalktı: 

- Sen kimsin.. beni nerden tanı • 
Prııun! 

- Ben proteııör Şlm09tltl kAtlblyim. 
·erofeaör alze \•ertlmek Uzere bir mek_ 
tup gönderdi. Tokyoda !!iZi bulamadım, 

hareket etmlı.ttnlz .. Yokohıtmaya ka -
dar geldim. 
Kamlmııra m<:ktubu aldı ve profe5Ö. 

nin kAtlblııe: 
- T~t'kkür ederim, dedi, Şlınoeun 

öğUtlerlnl unutmıyacağım. Atnk be_ 
nlm peı,lml bırakmız.. VP. tx-nl unutu. 
nw:l 

- Mf'rak etmeyin aslluı.dem ! Ben 
(ırofeaöre , .e memleketlnc ('.andan bağ 
h bir adamım. Allahaıamarladık. 

Profesörün kAtlbi glttıktt>n sonrn, 
Kamlmura mektubu göı:den geçirdi. 
J?rof68Ör m E-ktubunun ba!!rna kı98<'8 

ııunları ~ nznıı~tı: 

''Azhı do!ltum Temoı:tn! 
"U:ırun slirecek yolculıığıın sıraıım · 

lla sana, arkadaşlık etmek üzere, ha. 

~·at tel!Mlff'lf'rlmden baı.ılannı ıtöndert. 

)'orum. lnun hazan bu gibi ııl:WJerl o_ 
lmywıcıa, yüz tane, bin tane arkaclatm 

\'ere<"t>kl te.!ellldMı daha ~ok mtlteeeuı 
olur.,. 

Kamlmura hayretle mektubu oku • 
du. Şlmoe, Japonyanm maruf filozof. 
larındandı; o hayatı bambaıka blr a . 
de.seden görüyordu. Ortaya bir çok 
nazariyeler atmıı, Japon efkı\nnı , .e 
oskl ınanıılan aJttlst ı-tmııtı. 

Kamlmura otf!lde kaldığı müddeti,'" 
bu veclr.elert blrka.4: kere okudu: 

Kamlmuranm hayatmda büyük rol 
o;\·nıyıın fllezof ''Şlmotı.,un bu fel.efe
lerlnl ılmdl ıılzlnle beraber okuyalan: 

"İnsanların ömrtı, reçlcı bir rtlzgl. 
ra tx-nzer anııı, bir bardak su gibi ye. 
re ııerpllec.-k ve biranda hedt'r ola • 
cak kadar da ucuz ve bayatı blr teY 
ıletDdlr. Bir madck>ye caıı verebU~· 

jtlmlz günı> kadar, insanı, her mablQ_ 
lmn fevkinde tanımata mecbunız.., 

"Bir k&dmı delk-.e .evdlltmlz ırfbl, 

blrlblrlmlzl de öyle ııcvebll~ycllk; ce
miyet manasız mUt".aclelele.re .Urtlkll 
ye.ı lhtl1Af1ann pek çabuk önünt> ge"' 
Ç<'r ve kolay anlqırdık.,, 

"YilrUdüğl\ yolun çukur. dlkt>nll 
,~~"& çamurlu olup olmadıtrnı blndt' 
bir kiti 114~ ıtllremez. Bununla bera. 
Jwr körlU~ hlçblrlmf:r. kabul etmeyiz,, 

'' 8"·dlltln kadına kalbini Vf'r; .-ra. 
Dı, aenetini ver .• fakat, bfaıım ldD-
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Yukarda yazılı 9 kalem malzemenin 3.3.942 salı gUnO ııaat 11 de Kamıl 
p&f&da bulunan deniz levazım a&tmalma komisyonunda pazarlığı yapııacak. 

tır. tatekl!lerin belli gün "·e saatte mez;kQr komisyona mllracaaUa.n llAD o. 
lunur. ( 2893) 

•• • 
%156 kllo donyafı 

160 ııabun 

60 .. llııtübec; 

150 adet bot çuval. 
Yukarda cins ve miktarı yazılı dört kalem malzeme 4 ~rt 91! ~· 

be ıtınü saat 14 u pazarhl<la alınacaktır. 
hteklUP.rin belli ~ ve saatte Kamnpatada bulwuuı komlııyoada ı.. 

ur bulonmalan. (%891) 

• • • 
• Bir yardımcı ııantrala monte edilmek lliıere bir diul moUSr ve dinanıC 

grupuna ihtiyaç bulunmaktadır. Bu dizel motör dinamo grupunun fennt prr 
nameai komJ.ayonumuzdadtr. Bu oartnameyi görerek teklifte bulunmak lı 
Uyenlerln tekll!lerinl 10 mart 9•2 günUne kadar Kasımp•da bulunan kO· 

mı.yon ba§kanJığına vermeleri Uln olunur. ( 2892) 
~~~~~~~~~~--

l zm it Deniz Satınalma Komisyonundan: 

Cinai 
Yqll tlncan ''izalat,. 
Bnıas tel 0.603. 0,004,SO kansal 
Bakır bat teu tOOO metre 
Bakır 'boru 0 ,02 

KUkllrt 
Kep direk 400X0,15:0,20 360 adet 
Somun 0,035X0,016 
Demir pul 0,032 

Tahmini bedeli 
Miktarı Lira Kr§. 
4000 adet •ooo oo 
3200 kilo 6400 00 

6( .. 128 00 
28metre 112 00 

200 kilo 70 00 
35 lııl. 3 lTGO 00 

628 adet 94 20 
1278 adet 25 56 

12~79 76 

teminatı 

Llra Krt· 

1886 "' 

1- Yukarda ciıu ve m lktan yazılı ııek!z kalem malzeme pazarlıkla atdl 
alınacaktır. Pazarlığı 6 mart 942 cuma günü saat l:i te lzmltte Tef• 
11&De kapısındaki kom!ayon binumda yapılacaktır. 

2 - Şartnameııi koml.ııyonda görUlebil!r. İateklllerln bu gibi i§leri yaptı1'
larma dlllr tıcaret vealkalarile bir likte yukarda miktarı yazılı teıııl 

natıarmı muayyen gUn ve saatte komisyona vermeleri. (2943) 

Nafia V eki.letinden: 
18.3.9i2 çarşamba günü ıaat 15 ~ Ankarada Nafia VekAletl binası l" 

çlnde malzeme mlidUrlUğü odasında toplanan malzeme ekJıiltme komıııyO• 

nunda (87:i0) lira bedel tahmin edilen 5000 adet normal kürek mubayaa • 
amm kapalı zart usullle ekalltmell yapılacaktır. 

Ek.sllt me şartnameııi ve uferruatı ~delalz olarak malzeme mUdüriU. 
ğUnden alınabilir. 

Muvakkat teminat t6Mı ı lira ( 2:i ) kuru§tur. 
lateklilcrin teklif mektupiarmı muvakkat teminat ve prtnameatna.ıd 

veııalk ıle blrılkte aynı gUn aaat H e kadar mczkrır komisyona makbuz nı'll 
kabilinde verm~leri lO zımdrr. (_ı_:;_06_)_<_2_9_33_) _______ _____ / 

lıtanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden : 
Bin çift er postalı ile bin çift harici totln pazarlıkla satın almacaJıtd 

Katı teminatı olan 3150 lirayı Btı.kırköy malmUdUrJUğüne yatırarak ın•-
buzıarile birlikte :ı.~ .942 peraembe gUnU saat 111.30 da Yeni Postane karf" 
smda Büyük Kınacıyan han ikinci kat 9/ 10 numa rada Hava satmalma 1'I' 
mlııyonunda bulunmaları. ( 2849) 

dek i Mr&n verme!., 

"Muhatabınm bü\·lyetlnl anlamadan 
kendi btıvlyetlnffn bah8etme. ( ADk) 
ela da böyle davran: &n·dlğln kadmın 

ıtev~ıılnJ MZJDeıekn, ona UA111 qk t-1· 
ıoel,, 

''HM bAdlee kartııımcla ulıır ve me. 
tane& l'öat..rmek tek lykllr. Fakat 
(Vatan) ~llkf'ye duttıüttı zaman 
lıtlcal ve ııablrınzlık ıröetermemek : 
(Va&an)a kar,ı h!yanet \ 'e elnayf't 
sayılır." 

"Kadmla içki lçerkm, iki kadeh o. 
na ver, bir kadeh sen iç! Bunun akııl. 
ol yapa.nan, ondan önce IM'll ıarhot 

olunun. Erkt-tln kadmtlaa önce •r
bot olmBSı, kadma yeııllmeal elemek. 
Ur.,. 

Kamtmura bu yl'dl ftlC'luyl dikkat. 
le okudu .. ve ~~JNU. 

- Bunlarm bf'JKI, benim ~in fay . 
dalı *1er, değerli öjiHlerdlr. 

Dedi. Ve mozotı.ın md4:tuhunu ,.rr • 
tıp attı. O yanında k&trt ve kite; te_ 
onnıyordu. Ka.mlniura, anneelııla tav. 
ıılyeıdne rağınen yanma lı4r ''mukad. 
dee balta,, bOe almamıttı. Yolda f'fy&

• Ye lizert ananına • .Japon olcluğunıı 
anlatacak h~blt _. çıkmı;t&C'Alctl. 

Kam1muıa ook iyi mogolcs w pne. 

biliyordu. Onların ldetlttlne de '~ 
dan vAkıftı. 

Prote.ör Şlmoeun vec:lııel6r'I oau rl 
hayll dU,ündUrmllfttl. 

- Me,hur ftlozof bunlan baaa "" 
~·.ıre röadermemlttlr. Glclecıettm ~ 
larda rutlıyabllttet'm zorluktan ; 
ıııl ~·enettğiml bana gösteriyor. t1 
M;r.lerl ~·a~nız bu yolculukta cleJll.; 
dan 9onra. da, ölUnceye kadar 191d 

\'M'afon. --" 
• Diyordu. Kamlmura Yoko~ 
ilç gtlııden fazla kalmaclı. Kea~ 
l'ötUrecek ' apura lı4ndl Ye T~ 
lııkı•leel olan Yokobama llma1l ....... 
&l'Mldı. ~ 

• Kamlmuranan blndttl ıllep (!il~ 
aakl) (1) ye eepban~ pttlr01"'.I 
GUvert~de Kamlmura Jibl bir 
)OICU da vardı. - _.,J 
Japonyaıım uzakfark ~..# 

bir kısmı o sırada Napaald ~ 
da bulunuyordu. KamJmuraalll r;;.t· 
tulu Naguaklde!ı sonra ~~in bit~ 
ha~-a girecekti. Çin salııUlerlllcJe ~ 
rın rasuelarma Stk •k rut1anı1°"~1 

(Dennmr '"' ----------- ~ 
(1) Japonyanm cenup eyaıeuetU' r!I 

"lilgen,, n ln merkezidir. Toıcyoııll1l; 
kilometre cenubunda. yüz bin .,u(IJ r! 
bUyt.lk limanı, ıılek ticareti olaJI 
19birdir. 


