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6 Devle 1 

VaşinÇ{tonda 
bir beyan

name 
imzaladllar 

Japon tebliği 

Manilladan 
çekilen 

Amerikan 
kuvvetleri 

çevrildi 

M thiş tipi ve kar 

3ler aAşam: 
-. - ..___.. 

Muhtekir apartıman 
Sahiplerine karşı 
Yazan: 

Hüseyin Cahit Yalçın 
Bazı &J>artnnan sabi!ıleıinin ka· 

Joritert yaknıı)nrak ihtikiir yap. 
nıalaıı \e klracıla.n soi,"\Litan tit· 
reterek rstırnp jçlnde bırakmaları 
ka'?iısınıJa duyulan hiddet ve infi .. 
l onların bu barckctıeri içbı hiç 

bir Dlulıaffef sebep mevcut olnı;:. 
masnula.n ileri gellyor. İsin saiki 
sırf nıenraatpereStU.lrtir. Muhtaç 
ve fakir bir ndamm, bir satıcının 
~ on para fazla kazanmak lı;in 
Qirkin \e meafur ihtJkir suçunu 
!rtikap eımıem mazur görUlemcz. 
l<""Skat hayle bir ins&f!Jr.ı.lığa kapd• 
ma.sma bir 'lereceyc lmdar akıl e
rer. Eğer aıuırtımnnlarmı kalori _ 
ferli olarnl• kirayıı \'erip de kirayı 
~fmmtilr"8ölayı 9U' • 
tmı&ulan ı ıtnıama.k suretiyle faz. 
la. psra kazanmak cllımtinü irtikap 
eden mal sablpleıi nıuht~ insan. 
Jar olsalardı huna dıı mii.saado e
dilmemekle bernber bu lıııdar nef. 
ret duyulmazdı. Halbtfıd onlar za 
nllı kiracılarına yani tama..'ıkir· 
hldarmm kurbanları olan biçare
lere nazaran bolluk \e enet l!:ir_. 
dedirler. Şu dUn)a. buhranından 
he.rkosln hi esine dll5~i zartı• 
.ri olan sıkmtı)'t \e fcchkırhğı 
kabul ebniyerck bııtUn yükü al
<lattıklan kiracılıı.nna yG~cmeğc 
kalknntılardır. J>l nyıı. yanıyor, tır 
pnuyor. ölllyor. Onlsr yalnız kar
lıamu. meniaatlerlni diı,finüyor
!ar! Böylelerine müsamaha e~
mek, M!tl çlkunıunak. kendilerine 
meydanı bo~ bır&Janak kabil tnl
dir! 

Bo hilekir' C\ sıhiplerindcn ba
rdan: t temi yenler ~fıiSmlar, baş 
ka apartıma.ııa tasmsınlar diyorlar 
,.c buna soylemeklo s.-ınld mfıkuı 
bir mUdafaa yapını old~aruıı 
zannediyorlar. DU ününllz bı~ ke
m: bu kıtta layıımette yeni bır D• 

p:trtıman ..-.ınak, bulmak ve tı: .. 
"1UJil3k kolay mıdır? Aımrtırnnuln• 
nn umumiyetle muayyen bir bira. 
laııma mevsjınJ \'ardır ~i onun tıa 
ıiclJJdc mUııasip blr apa.rtıma.n bul
mak tesadtlfUn lütıuna lwnu5 bir 
i~tir. Bir oparlunaodan diğer bir 
apartuna.na bU!,rtlnkü artlar dahl
linde t..aşmmak adeta bir yıkım 
teşkil eder. YenJ bir np rtımau 
mutlaka fazla 1113 raf aç,u. Perde. 

. 
Hu ısab:ılt knrdn n.rkı. 1\rka~-a dl7.fllıı kalruı 

C"var köylerin 
bir çoğu ile 

münakale kesildi 
Vapur, tren ve tramvay 
seferleri inkıtaa uğradı 

Ba akpm saat 21 den sonra tramvay 
seıerıerlnia tamamen darma11 muhtemel 

Sekiz gün evveı yaı:,"'tnıa.ya. ba.s. 
L-yan kar, dUr. gece mUtlıiş bir ti• 
piye c;evirml§, tipi fa.s:le.larla saoo .. 
tıa kadar devam ctm~ ve hfili 
devam et.melttciir. 

Japonlar 
Alman 

tayyareleri kuf .. 
lanıyorlarmış 

Bunların Alman • Ru• har
binden evvel Rıısyadan 
ge!;irilerek gönderildiği 

•anılıyor 

.Japonyaaın 6 bin 
modern tanare11 

var 

Dün nk§a.Ul, saat 17 den sonra 
~elırin ana caddeleri kısmen, ke
nar sokaktan ve mahalle araları J. 
se: tamamen tenha idi. Bu sa:bah 
gözlel'lni ~.anlar, evlerinin önün 
de, ,dün Saki.·~~ 
ys.nm metteaGli 'fi!takllD)lı!iiı • 
cia bir kar tabakut görmtişlerd.r. 
Bu sabah crkeudcn işlerine git .. 
mek için sokağıı çıkaolar:ııı, 25 Se# 
nedenberi göriilmemiş şiddcW bir 
tipi ile y~'er mifcadele ettikleı-i 
görülmekteydi. Bu anıda bu sa • 
balı, tramvay seferleri de pek 
güçlükle ve ya.rpnşar, brer ııaat 
fasılayla yapılabilmiştir. Sühunet 
rlerecesl sıfırnı n.lt:nda 7.8 <lir. 
Şehrin bazı noktalarında karnı 
yüksekliği yanın metreyj ge5mek• 
tedir Yollar karla kapandıgmdarı 
ısı.ru;bulla Trakya, Taksimle Bü • 
yükdcre Sirkeciyle Çekmece ;:ı.ra .. 
smda o~obil ve otobüs milnnka. 

(Devamı S ilnciidc) 

Cenubi Afrika Bulgaristanla 
harp halinde 

Pretoria, 3 (A. A.) - Dün gaz~· 
\"8§ins1on. a CA.A.) - SalAbiyet. tcler tarafından neşredilen hır 

tar nakert ve bahrt ın&hflt~ Amertka tebliğde cenubi Afrlkanm 13 ilk• 
ile fhtlllf haline geldl~l tarihte Ja... kAnundanberl Bulgarlstanla harp 
Ponya.nm takriben altt b!n tayyareye halinde bulunduğu bey'n edilmek-

(J>e\·aını 3 üncüde) tcdir. · 
------~~-~===~--!.. 

DEMiRYOLLARINDA YAŞ 
MEYVA ve SEBZE NAKUYATI 

:run~,::nz;enı~e~:=ık ~:a":ıı~ Yeni tenzilatlı tarife yapıldı, 
der. JJu p:üıalılıkta durup durur- d b 
ken J'CDİ yenj f'i)'a olmak kolay yakın Q tat lk ed.ı"li9·or mıdır'l Çeklleceık ıalımctJn. kay 

~=r;ıwıanm bedelini kim DGvlet deıniryollarının bUUln şebe_ I ta.rıte tert1p edllınfş~r. Bu Yeııi tarife 
Bi\ZI ldracılar manı,'"al tedarik c- kesinde WA. tatbik edllm~kt.e olan 

1 

mn t&tbikatnıa bUtUn §ebekedo bu a. 
dereli. ob:ı nlBmk bir dereceyo taze ve yaş meyva llo :ııclCımwn seb. :vın 15 lıldeıı Jttbarcn ba§lanacaktır. 
lmdar ı tıroplnroır nuıltnıağa. ~.. zelcre nınh.suB nakliyat tarifesi yerine Yenı ta.M!e, &fDJ zamanda bazı mey 

lnr Fakat bununla hJçbir ~ey kaim olmak Uzerc ycnl bir ten.ıUAt1ı vaıar tçln anıca tatbik olunan tart. 
:?'Q~ ed• ·ınıı'l·or Ap:ırfınıanlarda felert de iÇlne almaktadır. Bu ıııeye.n. 
oc:mıo ı "' · b ı lı? • da ayın ~inden itibaren PQrtakal, ~ba 1 .. ı .. s.. ...... 'l,. nerede u ma ler, köm&r '"'..,.. odan alııtıu'., Bioıı. d 

1 "'"' ~ """"'"' • bir "' - man al na ve eınaaıtne tatbik olunan •• "ele aı.atıl:ıcak dl bu derdi !:ekmezlerdl. r~ccredco 1'850 l ,. ,... . t4rlfe de IAkvedtleeelcUr. Bundan son. 
•11 B r sa.,, .ou türlü aı•rt.mınn ımhlplerlJJe 

boru dumanı çeker mı· Janu. tı.cmıak uı • ra portakal ve tlnBaJI maddeler mlk. 
boru bugün knQ kuru 3 

bo \'i ''c kudsa mer~l\lllct_ tarıanna g6re yenı tarıtenın mubtc. 
.. rnefbanuma hakaret ehbektır Be-

~or. k-''-- led",.·e --ı· ·nın ~ •. ~ k u • • Uf ücrcUerlndeıı ~&de ederek nıık.. K" •·-' rif crsiz 11.UUA .. ı,, ...... """ ı ı ...... •.uıgı, yer- ktır ırnctlıırm l\alO kira! ~ bir tereddüde cr~u-·· eni ıoıuııaca . • 
larma mukabil np:ı.rtnnan ·:i hükiınıet.in J~Çe81 u bu ~nJ.ıS: BQttln taze ve Ya§ ıncyvalar ilo seb. 
!"Jnı vermemeleri bil" ırendilen nhtctldrlerin nk derhal 741er yeni tarıtede de gene umumı 
"ektikleri nznp !l L~ m --·-'· aTV>•t---~ t ~ nakliyat ıınvlUillnl'ma ca.z:ı.r:ıu tama.. 
'"'~-, .. , emek pt<;rms.u, r---ra '~e c~ · 1 ut d ed ek ~U~uıu llıtl,snt p ra 'emı m;ll ,.0 onların &oyguncaıuğqııa :raen tenzilAttan ıı a e cc ve 
-.~~, 60fulrtan !<oronınalrtır. Ka cih:ı et vermelidir. tl<i satırlık bir ıerek )'&§ meyvalar ıeretse sebuılor 
lorucrU bir apartmı:ı.n tutanlar Y maddfl'll htaıılntt4a :vtizler- u.kllyatmda d!IU Uddel•re na.ıaraıı 
~sıarms l'eleceh be!Uyı ftktiJle bnaD • QO)rlttf facly:ı ~l ı-.. ı tercihan ltatarlıı.ra, raptolım&rok gl. 

1l elerdi kalo:-trcre· bir n.pnrtı· ı1 rc o.ilen~ • "' ~~,a..taıı.\ AlıJNll'~lı:tı"' 
ltıan buhıtmr., sobtt teıdı\rik ~ ~ ~ .. 

Sovyet~er 
Bir şehri daha 
geri aldılar 

Bir hafta zarfında 

15,000 Alman 

----0---

lllllvere kar,ı 
askeri ve lktııadl 
OiUlD kaynaklarını 
blrıe,Hrecekler 

'--<>-

Beyannameyi imzalayan 
devletler ayn mütareke ve 

hanı yapmamayı da 
taahhüt e'L1İler 

1.oodl"3, ;) (A.. A.) - B. B. C: 
Mihvere k8J1>1 ha.rbetmektc o -

Jan büyük, küçük 26 devlet, dün 
gece Va.şingt.onc:b mU§terck bir 
beyan.name imza ve nem-ctmiş]cr .. 
<lir. 

Mukaddimode beyannameyi im. 
&alıyan devletler, 11 Ağustos 941 
tarihinde Ruzvcltlc ÇörçU ara. ~ 
uında. Atlan:tikte vuku.bulan gö • 
rU.§mc neticesinde ilan edilen ga
ye Ye prensipleri, müşterek gaye 

<Devaım S üncllde) 

Malezyada 
Şiddetli muharebe

ler oluyor 

V 41ingtona göre 

Şebı in iablıJesı 
fiatlzamıa yapıldı 

1 \ l.:1, 8 (A~'\·) - Tokyoda dUn ge.. 
cc n!!1'redilen hususi bir tcbllğdo bil. 

' dlrlldlğine göre :Manlln.dan çckllmJı! 
olan Amerikan kuvveUcrl bu ı;ıehrln 
§imali şarldsinde Bııt:ıngudıı. Qevrll • 
mffılerdir. 

ÇAllı"KA ALINDI 
Vftıl, S (A.A.) - Tokyoda ncşedl.. 

len resmı bir tebliğde Jııpon kıtaıan. 
nın Yunn::m payitahtı Çruıkll.yn. gh' • 
d ikler! bildırllmektedir • 

.ı\MERtKA.N .MUKA VEME1.1 
\"i ı, 3 (A.A.) - Bu gece Vqlng

tondıı ne§rcdilen en son harp tchlıatn
de Aınel'ikan kıtaat.mm ManUA.nm 
§lmnlinde .... e şimali u:ırktsindo Japon 
hUcuınııırınıı ka~ durduklarım zlk -
TCtmektedirler. 

\1!)1, 3 (A.t~) - Dün.a.k§am Va.. 
şlngtonda ne§redllen bir harp tebliğiD
de Manlltl garnizonunun muntazam 
bir surette geri oeklldiğl, mUdafOA 
vıısıtalarmm tahrip edildiği ve Cavlt.e 
dentz üs:rilnUn tahrfp edildikten ııoııra 
tahliye cdlldl.ğtnl blldırmektedir. 

MA.N1LL.4DA B01:'1J.K 
y A.1'"Gll'ı"IJ.4R subay ve eri 

öldürüldü 
Londra. a (A.A.) _ B.B.c. Londraya gire 
Ruslar Moakovaıun ıoo kllomctre Kuantan bölgesinde 

Tokyo, 3 (A. A.) - Japon k'ı· 
'tnları. buğilnkü cumartesi günü 
sabahın dokuzunda Man:ııa fJe}ıri 
c:ıddelerlnden geç.uıeğe ~lamış -
lardır. 

cenubu garbiııinde bulunan Maloya. vaziyet müphem 
rosıaveçt geri a.lınıolardır. Bu ha.beri 

Bliyük ya.Dt.~ §Chirde tahri
bat yapmaktadır. 

veren dllD geceki Rwı teblıtı cephe _ Loacira. 3 (A. .\.) - İngili2 

nın diğer kcmmıerı.nde de R.ua ııerı ~oeu.. §Öyle diyor: A mlral Cannlagbam. 
bareketuıin devam cttlğinl UA.ve edt. S~punian alman son haber • 
yor. ler, dün Japonların zaptetmiş ol· ı beyanatta buJ111ldD 

Ne§redllen husw4 bir Rus tebll~e rluklarm.ı haber verdikleri Kuan .. 
göre 26.Sl birinclkAnun arasında ce. tan bölgesinde vaz.:l.yetln mUpbem --o--
reyan eden muharebeler®' :ıucrirea olduiımu. ~~}!: 3 mıhve'r 

• cepbeslnd<:ı 15.000 Alman subay ve ett l !ngllia kuvvetltrinin b81en K'*1. 
öldllrOlmtl§. 60 tank ıı zırhlı otomo. tan tayyare meydaııım cl~e d • t 
bn. 281 top, 91 hav.:U topu, 4sı a1tr. tutmaıtıa oıduktarı maıtiıctur. en l za l lS l 
309 hafit maklnelltUfek 249 motosik- Londra, 3 ( A.A.) - B. B. O: b d k 
ıet.. to uıtomout, 325 vagon ve daııa Batı ve orta Malezyada ağır mu.. Q f lT l 
blrtok malzeme ele geçJrllmi§tir. barebeler olmaktadır. İngiliz 

MC§hur Alman spJken l.'~al, dUn kuvveUari Perak eyaletine sar
:ık§am radyoda, Rus cephesmdc Al • kan Japon)an şiddeUe karşıla• 
ınan muvaffaklyctslzllkterine fiddettı mış1ardır. Kuantan hata !ngiliz 

<Devamı 3 üncüde) kuvvetlerinin elindedir. 
Şarki Alıdenlzde 
lazıa miktarda 

· dl•man lieaııaıu11 Ekmek tevzii etra-· cıoıaşıyor 
Jskeıu.teriyc, S ( A.AJ - Ami-

l d k • 1 l 1 raJ Cunningham bir harp gemi· 

ın a z ça :.ışma ar ~::r~~~~~u:::~~~ 
nizde oldukça fazla miktarda de-

a-1. " mzaltısı bulunduğunu gösteren .-....arada Valiler llomlsyoaa e ilmek o.ıametıer mevcuttur. Bu deniı.al-
tevzll lzerladeld tetlıl~erıaı bitirdi I: ~~tmı;1~Z::: 

_ Aııkaradıı.ıı verilen malüma.ta 
zore valimiz Oradayken Ankara, 
1~. Konya valllerinin ve i:ı.::ıe 
mUı,°te§a.rmm ifitira.lı:iylc teookklil 
~en komisyon, ekmek u.ı;;,eleri. 
uın tevzii etrafında bayrrundan 
~~1 yaptığı bir toplantıda b:ızt 
.......-d.rlar Vemllştir. 

Verilen karara g- . . h ı 
İ06tn) ore ışçı, ama, 
fttni nıo, g&rsoq, arabacı, 50för, 

. er, SCyYar satıcı, vatman, bı . 
~~ı, nalbant, marangoz gibi bede• 
u ~le_rde çalJŞanlara nUfus ba§ma 
verılecek ekmek . . 
~u . nıiktan, tesbıt c-
~ e~.,,?_~~1 ınikt.nrcıan daha faz. 
ıa O~ı;ır 

- liastaıarı~ kUçWc çocuklara ve. 

ba.ska Bardiyadaki dtl§man gar
ri.lceek francalo, mut.la.kn 6lhlıat nlıonuna. erzak ve mühimmat 
mlldilrlcrlnden a lmacalt raporlara · .. ı..._ ;.k + ..... nh?J.. Qnd d b 
bağlı olacaktır . .Aynca balık. ciğer ~·ctiş~ıın:ı ~- us e e u· 
ve sa.lr kıuu.ı.- . lunmuş olduklarını gösteren " 

. e ~lak içın cvle~e. ve. mareler de vardır. 
rJecek ~ar:n da lta?1eYe tiı.?ı tu Dilşman deniz üstü gC9 
tulması ıı;ı tetkik edılmektedır. ·ı · · kullanmakta tereddüt 

ı;.okantalara tuttuğu '~i def• 1 ımtm~:.a:_ Son zamnnlarda diiR· 
tenne nazaran bir sene zarftndn e !Çnl,ll;U.U·. • • • • • k.. 
öd..;;;;;.; v · k ,1,;;.. man tayyarelerımn faalıyeti e 

........ b. ergı ve azan'"C• para ·M.· z dUd··· ö 
nispetinde ekmek verilecektir. silm19 .. 1r.. anne . ıgın~ g f7' 
Resmi ına.hiyet m.5ıyan ot.el lokar.• ~u bal, §lmal~ Afrikadak1 ve Gı 
talan al8.ka.da.r makamlara gUn .. nt adasmdakı tayyare meydan 
lük müşterilerine ait rqaJıaİli z;:ı.bı. lıırının ~ar .altınd~ ~alınış ol· 
ta merkezlerinden tasdik edilnılf ~ından ılerı g~ı!}tir. o~ de 
bir beyanname verdikleri takdir . nızaltı eu ~balarıyla batın.mı: 
de ihtlyaçln.rma yetecek kadar t.ır. Bu denızalttlar bornbalar:m 
ebtek a}acaklardır. tesiriyle infilaklar vukua gelir 

Ba.bsettlifım karatlar, tecrübe gelmez derhal suyun üstüne ~J~. 
Bir Anıe 'k ınahlyetinde olmak ilzere yukarda mı3lardrr. Bu denizaltıların b1. rı an mecmuuına ismi gecıen dört yfl! .. ·etc şamil o· rlsinden kırk, ikincisinden elli. 

göre • ~ . ld k A vustra lya ve ~"·· · üeüntllsUnden kırk kişi .. ". • . 

Yeni Zel&ndai 
1844 e kadar 

Japon dubelerine Yalnızca 
mukavemet edemezler 

.St!\-york, 8 (A .. ) ll 
~. - eanrt Koırı.. 

oor8lomunun g&zeteıcrt"tn ...... N 
d~~n-- .. ue ewıı 
~ ,.e okserıya bl.2:.zat vu~ 

Heo.ret t&raiuıdaıı YB&tlan l!llltunda 
bir makale "n<ı§retznı.16_.,_ ., k I 

'il ........ .ou ma a. 1 lede e%C11.mkı §Öyle deııilınektedir: , 
~tere artık berI:ıangı blr latQf. f 

tohll.ke.tne nıanız detudlr. lııcuıı.s.J 
Avu~~rtılft\ l\skerterı ve Aınertkan te<ı. 

<Dıe~~~~ 
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Bir Har~ Muhabirinin Mektubu 
~~~~~~ ~Y.~ ~~~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~ ~ Yeni hayat ıanlan 

Tayyare öyle yakmdan 
iMi 71h brbba 1lZUJI stırccetl•I 

.... ze anla&arak girdi. Dürt tara. 
faidaa tutaşan arz. kUreclğt Ozerln • 
.. dlmd1k nı a,-akta dunayorm.. Fa 
at bu VUl,tetlmld ne kadar ııtlıe. 
cett helll olml)'aa uun boğufma yıl
lan boyunca m~klllAtsrı: devam et. 
Urebllmek ancak ber TUrk vntanda. 
tmın yeni laayat 1&rtlanna &)"t\l( UJ'. 
darmasl1e kotayla :ıcaktır. 

S~vas çimento 
fc..brikası 

Köy EnsiilUlerina 
ahnan kumaşlar 

ski dev;rıerrrı 
adaleti? •• 

çuyo du ki kumlar üzerinde 
kan ekelerini görebi dik B.Ublll dotuntu:U varlyet :ı biz • 

4'lll llıted.lğl ney, lbtlyatlanmır.ı as.. 
pıt lladde indirmek. g&Umllıün 

'" lıllgtmlzl11 yetUtf her madılenln 

Haziran aonaıra 
lııadar llua.aıalE 

50 b·a liralık 
eksik çıktı ı 

Son mnı:ın.da ilti mühim ,.e dl· 
zct film sc;rrettlm. tlıisl de birer 
s:ınat eseri~ d:; birincisi btr rom:ı.n
d:ın almm:ı, lldnc~ l bir roman.et 
nrn lıayatmılan ynratı;mıııtı. ıw ,.. 
n!n de en lmV\etli cepnel rludc:ı 

İngilizler bir mllddet. cvvcJ Llb
yada tanrruza geçtiler. Bu taa.r~ 
ruz ılk devresinde umulan muvaf. 
fak:ycti meydana gctircmedı. y.., 
ptlaıı bu tn.ıımızda 1ngllizlerle bc
mber Amerikalı gazeteci!er de çö. 
le gitmi ti. Bunlar arasında bulu• 
nan meşhur Amerikalı gnzcteci 
Edvardt Kenedi maccralAnnı ıu 
ıretle anlatıyor: 

17 lk"ncite§rin, PlJ%.arteai 

G~cral ilk ha.t.lar gi t.ınek için 
ı:mıuu:ıt karargfı.htan ayrıldı. Gaze.. 
tccilerdcn birkaçı generalle bera.. 
bPr · i" or, fakat ek.eeriYct karar
g hta taldı. Şimdi tanı çöldeyiz, 
Fııkat umumi kanı.rg&h taarnwı 
z- rnlı otomobillerle a.dJn1 adım ta. 
kip edece1ttir. Ga.zetedelr her ve. 
sHe buldukça karargfıh erklıniıe 
bil.hassa istihbarat §Ubesf mensup
lruiyle konuşmaya al şıyorlar. 

Hava pek iyi değil. Herk~ aes. 
'Z. Belki art.ada bırak t:ıklannı dU. 

§ilnilyorlar. Karargihta dolqrr. 
lı:cn §lmnll lngiltereden gelmf§ 
tam lng:llizce tonuean iki ere .raıı. 
geldim. 

18 Salı 

Biz gıızetccller etrafmuzdakilcr. 
den bahsederken kendim.zi unutu
ruz. Halbuki gcçlrdiğim.iz macera. 
tar da çok ent.ereeandn'. lılcaeli 
burada herkesin a:ak Andığı bu 
çö~ vallai açıkta yatıyonız, fa. 
kat Uzerlmlze birkaç battaniye 
örtUyoruz. Ve ilikler"mize kadar 
da tişilY<>l"UZ. Gece yağmurlar bizi 
act:ınuıJcUr ~tıyor. Halbuıkl gün
düz yxkaua.ca;k su bulamryonız. zı.. 
m burada b addJDID gU.nde bir 
üt-re su istihkakı var, ~ mi, l't.. 
ka.nsm mı! B"';.nacnaleyh lırat oı
ınak c;i.n otomobilin rad.Yatöriiııde. 
kj ırudn.n laüfade etmek ve bunun 
i!;in de eornre dil dökmek Jlzmı. 
Bugiııı hA.disesiz geçti. Halb1*i 
biz hcyceanlı haberler bekliyoruz. 
Buna mu'kabil gelen haberler em.. . 
nlvet verici, fakat Uıa. MabJcie
rlmizi kumlaT ilzcrlne koydııfumuz 
yazı maııtinelcriındc ya.ııyona. Dey 
:U Herald muhablrl Salü.9bu.r! hepl..
mı.zden da.ha aç* g& çilcn.."I, e3-
raB1 arasmda açılır kapanır bir 
masa b bir Jmtemle geUrmlf, y.
zısmı d<>lıa rahat. yaza.biliyor. Hat. 
ta benıber'..ndeld gaz ocağı çay tir. 
Yllikilcrlnhı ai;'XmID suyunu a.kıtı
yor 

19Çarşambo 

Haberler gelmeye~- Cera. 
oobdan hareket e.den kıtalar Lll. 

a ~de yol alr:Ycrl&r. Bunların 
bir llmmı Tobnıb., gidjyor, diler 
btr ilmml Kapuzzo, Ba.rdiaya doğ
rıı yoll.a.ıuyor. Alman urtılı krtala. 
n bttre.lan gayet iyi taJııdm et.mit
tir, Muharebe çetin olacak gibi 
görilnllyor. 

İngilizler betıabına la\r kaydc- lstlbiıalfne catı11n&ldtr. Bir lotuna 
c?llccek ehemmiyetli bir nokta e4ımek 'Ye 'bir nohut tnneatnın z.t~a 
var. Bura.da harbin bqlaııgıc:n. 
~an.beri ilık defa olamlt İngilizler t olnıuma ık yıımııuyı wtan:ı llia. 
hava JıAk mlycti lnasblmİftlr. Det kadar bllyUk bir etrtı evlr:rtmtz!n 

Pilotlar bana gurur!a Bleruıaym lıahoclertae oeettU çloekler yerine 
eistP.mindeki bomb&rdmıan tayye. j l'&ta&-. Domates ekmeli mlW bir 

relerini gösterlyorla.r. Hep&! ec• vazife •yaca~ 
~~le tayy~e binJyor. Bu u. ı . Btt '.lttrk vatandaft, ba çerçew 
çuşlar istekle yaprldığmf. gl5rc iyi içinde. denenmiş mım enur ve heye .. 
nct"ce!cr d~uracaktrr. Yeni Ze. canJJe, fabla;ıdığt sUn blrllflrnlz .e 
alnda kıtslan Amerikan tanktann,. rttcınmın erf Uroez blr ytlka.ekllğe çı. 
d:ı ilerliyor. kamldır. 

21 Cuma 

Saba.hle)in iyi haberlu alü. 
Ollşman takviye Jutalan alama. 
tnıl. tngillı donanması durup ~ 
lennıedcn denizi kont.roı ediyor. 
Halbuki aoa Alman taammiDıdan 
ovvcl Almanlar Tra.blut.ga:rba gön• 
derdiltlerl takviyelerin yüzde 70 L 
D.i kaz •JaZ geçirebilm1oJerdl 
Dllşman tayyarcltrl ilıcrtmhde 

uçuyor. Fa.kat m.lkta.rları pek çot 
değil. Bu itibarla bu t.ayyareler 
Girltte ya.ptJılr..lanru burada yçe.. 
ıruyacak gibi görOnQyorla.r. 

Daha ilerilere gitmek çareaUıl 
wıyorum. 

22 Camarteai 

Cephede uçacak bir tayyare 
buldum. Deyll Heraldm muhabiri 
Salllsburi ve DeyH Telegrafm mu
h.a.bhi Kapel de bizimle beraber. 
Şafakla bereber tayyveye yerle(. 
ta. Bu harp~ ilk defa. düpıan 
üzerinde. tayyareyle uçmak ıerefJ. 
w lı:azannuış gazetecllc?' biziz. Bizi 
eôt1lren pilot gimdlye kadar muu.• 
atddit bombardımanlım fdare et. 
DÜI ve hiç ba yapma.nuş bece. 
rlkl! bir pilottur. 

Hardlet ettll,. ebndillk altın 
rentJ1 kunıla.rm tlıerfnde uçu~ 
11Q. Tepeler dalga dalga. Bir tay. 
nre nreydanmm ~rkıden ~tilt. 
Av tayYVe erleri uçmak için emir 
bekliyorlar. 

Zeytinyağı 
rekoltes 

45 mH OD il !oy 
bala@aftı 

anlaşılıyor 

FiyatJann bir Miktar 
düıeccii ümit ediliyor 

Bu eeıı.ek1 r.e)'Unyağt rekolt.e8tnin 
40.f:t ınil)'OD kiloyu bulacağı anıq.ıl. 
ıDI§tır. Bunun 16.20 milyon kilosu 
Jllemleket lhtl)'acına wı gelecektir. 
Geriye k&lan miktar lhra.c:at lçlnd!r 
P'akat ihraç lmkAnJan azaldığı için 
•ytiıı.Yağ tiyatıa.nıım blr miktar dil§. 
mut beklenmektedir. ŞUJıcllld halde 
;,anın •• bir utW yemeklik ya#lM' 
toptan 100.105, aa.bwılulı yaglar 70. 
'11 kunıp. aat.Jlmaktadrr. 

Valrıt 
(mlkQmete itlmat) başlrğı ~ .. 

tında yazdığı ~a.ıkalede 83dri 
ı:rtem, Jıfalzye Ve!t&leti tarafmdan 
Çlkar:Jan iki tert'.p tı:ı.&a.r:nıf bonc
larmm halk tara.fmdan JtaplŞllıııı. 
catmıa eatm atrmruumım milletin 
htikiıyrıeto ttimadm& deJAlct etti
#inl yuıııü ~yle diyor: 

Ş'.mdl Tobn* beıinden uçuto. 
ruz. Burada .muhaara elt:nda. bu• 
hman İngW. kuvvetleri yan çapı 
85 mil oları bir daire içenlnde bu. 
lunuyorl&r ~· Camharlyetınln tu&rmf 

Keşif t~lliın il ... _~ . bonosa lflerl Be aılllett.en i tediği 
. . e ~ bir harp itimat iki katb bir tekilde tceclll 

ll8hfı.cu Uzer nden ~en pilotu. etmi"'t!r Refik s~ydanı h\ilrumett. 
rmu o kadar a.~ ıı:-ı ,_, .. • • 

. • 6 .... an \JIGUY'OI' Al aiıa -lfst ILldf .... lere tam zaına 
kum üzer.ne. ser:Uip t.ın bW ·- • .,.., -
rln kanmm t.rMtıl:" • c- DJ8da el koyan t~b&ı kudreti mi1. 
k-" ~...ı.ıu. s:ı~-~- ~a:ı le• l~tln ahlı ve bamlyctinln te7.ahüril.. 

"3• 15vn&.ı.Q;, ~- .....,.,Qyoruz. b'- •· 'f ı · · - tü 
fürndi SoUumun yanındaki barcklt ı •e q- .. aaaı vuı es nı gonnuış r. 
flllhas:ndaym,. Han.dan harcıü.tı Mllletin ltllkftmete tthnndmı 
8CYl'e'fmeS hl!; de hOf1 bfr teY de- ıistenın bll gitzel iezabür apu sa.. 
sn. Tanklsnıı yü.riiyil6U bil' ccnn• atanda mmettmldn hayat yolundıı. 
zc alQynu andırıyor. Yalnn top klna, kaz&ncm manMmr d& mo
alevleri •e ldlerl ba can ..m del"B maaaslle idrlk etmI oldu. 
tııahneye blru hareket Teriycıır, lam. gbel bir m.lsaldlr .. 

Harbin her gtlnü IX:rlfi.rfne ben.. Mllletimlzla bllL.'iimete ~ ter-
zlyor. Onun için Jtarrug&.h.a geldik- 1 dlği 1nı itimat onan mttu: f!aldyc
ten 80ft~ danUp ~ sila lçbı tlllia temel ia'1dır. 

IJetrda Ktira.ha.t etmeye karar Btnalu an~ fo rtan )&!ıılan te. 
veı'dhn. J -.ıı.r i&tüıuJe yUlcscl;rıer.,, 

Sıvasta 1Df& edllmekı. o1aıı lııGJGk Yent kunilan k5y enstitillerine biri "ins:ı.n ... rm adaleti,, ha lmıd .. 
çtınento tabrik&auua lDp&tuuD ı.art lbml olan d.SYalar lst:ın.hul maa • ki ~asunlardı: l!1r aı:lam blr ~ • .. 
ed lmestne karar Terllntlftlr. BllUla ıif mildürJilğUnde kunılan bir ko- smı öldürUyor; o sn-ada va. ,.e
Türklyedekl çlın&nto tabrUtalanaıa L ~n vaartaaiyle temin ed lmck.. rfn.:!e bnl anan ten~ krı "l.nf'I" 
mal kapastt.elertu mull&bll lıılr lmd.. teydl. Bu 1Nretle mnhbn ml1ttnrda lll~c ınahlıeme ön.llırj çtl.anıı\or: 
rette buluııaca.k olan bu falıırl.Jııanm E1fYa ve tumq flıale surcUyle tc. ~ h~"::r oruı aıttlr, llurn< i 
lmalAtı lcabuıd& iki ıalallne çıll&nla- mJn eclilerek en&UtUJcre gönderiL , t::Ialı'tı ıını:ç"ıi h:ı~"7, fa t!11111 • 
bilmek tçı.ıı f&bi"ika !np.atı çOk ıenlf mi~tl. ten mi dOJ"Jyorf 1: ı o m iti tir 
tutulmuııtur. Fakat ıtmdiUk buraıar. ı .Falc&t entt:tli dlrektörlllkleri. hlmscnlıı h:ıynru bır b:ı en na 'fi 
da tealsat tek terrill Uzerlne kurulmall ll!A&.rlf veltiiletine mUracaat ede• ya tnalma zarar "·enrs~ o hn39'"a 
tadır. ı.tenildıgt aman tklnel t.eet.t ret gönderileııı kumqlann mUhfJn nı ıaptct;nıekle mUkelld t>lan • 
JcuruıabilecckUr. tir kmnmm eblic okfoğunu bildir• bibi mcs ul<lllr. 
Sıvas çlınento tabrtkdınm ~tı rni~lerotr. fdıt';alara göre 50 bin li· rııft:ıırk rnUdafaa edenler vrır; ~' 

teşrl edilmek ınıreöle hıuıtraa ııonuna nı.lf.t luı~m eksik olduğu cnla • 
0 
cpnyorı krnl m.l.d:üı " MI· 

kadar ikmal olanabUeoekUr. Bunma ır.Jın•.:r. Maa.r.f veıklleti tahkika.t ~or. &"zaman adnlet!n tewu_ e-
Y"Ptırm.ak~ cceı:: ı nmaraJc sevlnıy<ırıız.. lunl 

tçlıı yolda ~luna~ elektrik mal.leme. • genç l=ızm lin.til olup olmıulı ~ı 
ıı.t ve kablo ~rm atıraUe getJrtıtmeet !. hem .... ıınlıy"-~- -" ı ..... .......,.uı ı>VY t yor; goz-
çın ~bbüale: 7d-~llml§tır. Fabrika • ıcrinJ MğJ:ıtıyor: sonra önUnüelıi 
nın d.ğer ııer DeTl malseme ... tal. Basın balosu m~ı.sııya hcnd:süılu ,e Jm:oı han 
satı meınleketimlte ptlrWmlf lıulua. ç~rlerlnl bir kn.nış arnlıltl:ı, on 
maktadır. Bu fabrtkaııi:n taau,..~ Şubatm 28 inci ~ünü 1:östemıoden J;oyu3 or. Eı1er 1m; 
geçmesi ile memlek:etıaüıl lc&bm.,. c. hrnlm hançerini tutnrM m nm 
her tllr10 lbUyacmı ka~ladıkta.n verilecek ol<lu:ru, ilendi hançulni tufa1"8a 
ecınra clmento lhr&Q edebtlecek vc.Jlt.. Havaların mtı.a.ıt ırttmemesı ytlztln. olınndığr a ılnş•!acn!:! Se 1rcll"r 
~te gelı:ı!f olacaktır. dfJn Baam balosu, - dUn terllb ko. amsmda acr b'111U~ler ve deiı~tli 

Şirketlerin umumi heyet 
toplantı lan 

ıntteıruıln yaptığı top!anu netıccsln. lıir heyec:ın b:ı~<;o"'ter":vor. Zn.vnlh 
de - pt.tııı Yirmi aeklzinc bırakıl. gen<' ltn ~ine tıılihı;' ··:r; iltreJ en 
rıuftır. rll ne ynzık iti kcn .ı luır.~ric .. 
Şuı.lın Jlrmf Rki.ziDci eumaı ~l, gf lıyor. Deın •I• ki nı1 1rt MM!< 

gQnU aka§mı, ıenc Tak:ılm belediye bir tc adilf eseri olnr::.! tec.clli c... 
Yeni ıııen.e mOnuebeUyte bOttln clcbllr.~If ~e adaletle zıılUnı anı 

Anonim komandit koUeklif ve pz.lnownda vcrtıece:ıur.. &ınılnld mesafe n.ncnk bir kan"tu. 
:ı. ~:ı ~ t1 ~ b U Bu eureUe haurlıklar daha ziyade ~ 
•OOJ>em~ S'"'~e er.n eye '!ima.. • D:ğer filınd~ysa bir , nf!ln ı ai 
mlyelerinln yapılmaAr icap ettlfln tdeemmuı etm~ olacağı lçlıı balonun ot yerine ~-:ı.ıılı~\l,Ja tr :r:aııl!wı 
.. en ""--et v-'-,.teU ı..ntun .. , ..... et . ller saman.kinden dalı& pllrlak b r. mu. , .,, 
" • ~ caa ..,.. ,.. •• J l' ·"' • orl: r; m: • •m c. •·. crl -le- b·ır ıam:- ..,......, .. •-. - ........... ~ .'°ıtffak!yetle vern~.ceğl oUpbe$zaJr. 

..... ..... ,,~..,,~ ıK:--.~ eırl n'c z.iı d:m· rda "ctiyorl::r: 

kanunu mudl>'nc.e yapılmam 1'an.. ~ ±f [;] ço .. ul•'nn \e 1"3l'ISI d!6 onunla. bil· 
gelen bu heyetJ mnmnJyeterde bil• [ ~ f ı1' Ukte, fli.lmt C\ ı . inde :rruı ı.rtmdur. 
kfunet ~omiıeri mf~tlyle tfr.a.ret~ lar. Asıl su la s"rL st czlyor · 
veklletl mUfeWelen, yet.i~Cdlğl .. _ __ __ lınf. li o:ıun baldcmdakl §tlplıelerin 
takdirde mm taka ticaret ınUdUrlü. 1za. esi .~i:ı m:ıiı ~e) e la·yorbr 
ğü ra.port6rlerl balunacaktır. \ • tkt-.t Ve«A.loti müsteşarı orada ~~t ediyor! lfü ro::ıı:..ııcı 

Mmte.ka ticattt mU .. ür11ğU ve. Nihat OdaJJaşı, ttclnimhe go~ mMıımu mlldafnaya luırar , ri 
r:ten emlr Uzerlne bütiln IUitetle. Ur. Mü~ar diin, Sümer bankta lOr; işe ~§l~or; bn yilzıfcn 0 da 
re s:rayJa ticaret veUJet.i n•mJM çıllrşnlıJttr. mnh'.Cını oluyor. Noıl~n ıoura b~. 
cilıı venn~e ~:sebr. Verilen ! • Rm ba.ndır&1ı Burgu §tepi ~ ilıtirıu;l:ı.r \e rcknbe ler hnkl
~er aynca tlcu-ct NIJifk'e KandiW açıfmôa ıırularm alaııt aı.. bU me> dana ~ıkan3 or. msum a-
bildirilmekt.cıdir: \ na. ıtaptl&rak, An.kara romo~rtı.. ılam r.abkflln olduf;-u zaman halı:r 

Keın.I etiın'at t.Jet1a cttn aı1tMma bağlı bu unan u~ ad lct na.mma ıill.1 laırı.JŞb; 
kıanu azaııu 1stanbulck bWnnmik mavna.ya. lf.:.ı:ıdinnio ve bunlardan L o!mu. bir hnlde rütbesi lld .. okıı .. 
tadır. §ehıimbde acm:ut ii"'ket • k.aini b&tmqtır. Tayfalar kuru• dn~u zıınwı da gene attılct wıuı
Ierin adedi d&t ybıltn fule&r. nl~tır. na alla!;lıJ or. llnlkm adıUct ı k p 

Yeni maarif ftlÜdüril 

Açık bulunan J.aıtai.ıbUı 1n3arif 
mlldfirlüğUne vek.llet umwnl mil. 
feitigleıiuôen Mulııii.n B~'m ta. 
y1nJ kararl8fb'dmt§t.lt. Kendiı!l 
Sivu Uaesi müdüıitıjilndta i ae
ne evvel umutnf m.utett.:elik kadro. 
rnuı.a &bn.ım,tı.. 

Fatih ıtadr yapılıyor 

• Ankara ra.d}~ progrnmmda k'ndalıi hnrcket tanı hep bu mu 
bazı yenilikler yap lmııık Uzercdu". dnrr 
Her pazartc6i 21.30 da öSt-etmcn l"ıılnu: bu timlerde cleğ'l, hlr
&&atl. aa.lı gtlnlerl 10,45 tc kitap çol sa.o.at eserlerinde adalot met. 
saati. pcral'ln\be g{lnleri 21.30 da bumur.·•n Lst.i.Iwı3a hedef olduf;u.. 
biknre sa.nU. cumartetd gUnlerl na g u3 ornzl 'için r Bn ellnıo 
l9 da büyü~ adamların e!!-.""t'leri ve ın ~lann ins:ınl,!( nanmıa yarat. 
hııyalI, on beş günde b r de bir tılıl::.n lrn!Jmc 'e mcıhumlnnn en 
m~ öğremyoruz saa.ti konulma.le ınnkaddcsldir. "S nat" dcnil bU. 
tadır. :)111 , i!Uhl kcdretJn ada!etie "h

"' Cn..~lunda lt&nUren Hilec:- zn cdc-hllm 1 insana tıra.p lflri. 
yin Ö3er odunUl\ kilosunu ytız pa- ) or. 
1IL yerlne Uç kuru.~ 8attığı için ya Orta çağlarda Al'111pada m&hke
blanmış, muhakeme noticcslnde mede yemin ırnsmda lnoilin Uzc
?.5 nra p.'.U3 ce.rn.mr..a D'UU1k0m c - rin.lcn elini kımıldatan l intSe dll-

Beden terbiyesi um~ müdilrlü. ıilhni ·.,.. Aynca diı.k!tA.hı bir hAf.. \i:ıy:ı lray.,~erdl D \ edilen"n e
tfn bıtru-~ul t.a?'a.fm.da Jl'et hte de fa kaptı.triacs.kt.ır. ı\ lra·m~r 'Jnya sokulur > b:ıt ır... 
bir epor 88huı Yt\fltl;nur için M j • Sott za.m:ı.nlarda p'ya~ da. ge • Wn d~Me da ·ı-ınır, bir rnl!Met 
bin Jtra ta.hSle&t v~. atı talt nı, tı:ıiky~crt.a bir halı r;l·Ul onu 113 •h tutulnrdu; INLl1."1 atııldı~ :ta-
6İMtla Fevzi ~ buh'*.n i1zer!n. bc-6i8.nu:.şt-r·. Bu tı<ıbep!e ı~a.rta rn:uı b ~ r gelmool öriilill"66 
deki yeni sallarım toprak tetVfYesi balılı\nnm metre murobbsı 26 ı:• d:na)'-ı J;nzanırdı. :fti.~füm oJ:ıı, 
ve ıanz·mı fei yapıl"cn!rtT. 8uft • l'aYIJ. kadar )iftS .. l.mL,.Ur. Uinısa h.ı!;tı..'11 \ereni ddclloyg ç::. 
elan sonra ahaıım tlzcrtııde YM" • • Adliye!·e 8 ildnclkllnıma kndar C,<Jnr; nısğl ili t!de c au'nr fcsbo-
laca.k ~ Te tritıUnfer- Jçbı ay. bin ~ m::ı.ıa~lt tııbrt kMibt ve lwınrdu.. 
rıoa tah&iae.t verilecektir. p1yac1e mU.bg.:iirl ahnacııktrr. · KADIRCAN KAFLJ 

- Pdd bunlar ne )'llpnııMır 
Zlllfi1 r BE>y? AdalamıJ 

istilası nasıl hazırlandı 

ild defa da. trtandaya M..'<er çı. 
ka.rımya. mecbur oldular! •• Frnn· 
mzlar da: yine İngiltereyi istili 
için. sa.nnederim. 1793 te.. Ta. 
m.a.ın!. ıwa te yine 1r1a.ncücya 

- Ben namı 90nlnm be ll&h • 
mut.. Bize "aport'" dediler mi e 
6elcrillden yakalar getiririz. ı e 
yıı.p:nış, ne yapacakm diye tah.kı
ka ka.l!tL"'tik ıru: haydi sen ne be e. 
~er çit de ora.d tafeı"Iatile Birreclr'
ain .• dcm_zler 1J1i Bıın:t. ! Yo.Ina 
sana bır iyilik :raı>abUirim. Valden 
:ı-vnllı ihtiyardtr biliye>rum. Eğer 
ona Uç dö:-t satır lnea b r m up 
yez.a.r!an JO olluyabillrbn, yarın a • 
lc1'3!!. ah. O da aramızda gizlI 3a. 
lncnk! .• 
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İngilizler, haVadan adalanna 
ôlum yağdığını ~eriyle gör
dükleri için armut toplamadiıar 
~!... Adalan, deni2ıden, havadan 
msan ayağı basrnJYacak bir IJe. 
kitde cehenneme çevirdiler! .. 

Onun için. aziz dostlarım, Al 
manlarm lnglliz adalarına. a.rbk 
direk, doğrudan doğruya bir !ıü· 
cum yapmalarına. maddeten tmı
kAn kalma.mı3tır! •. 

Bir yol var: 1rlanc1a yolu! •. 
&til mi? .• 

Estonyalı Jdmyager yine catf' 
cavlak başmı aallayarak aynı is
tihza ile gUlilyordu. Ve yine Mor 
h1Un hiç gülmeden, !İ-~ Hol. 
landalmın k3§la.rmı oyna.ta oy. 
na.ta ırat ettiği ~ karanlıX 
gözlerle l>akJlıordu. Tek bir ee• 
vn.p vermedi 

Yalnız. t;Janda eözii olun 
l\1ollia.m'm ad~ otuniufuı Yeni 
t recliğiııi ~gibi oldum. 

Fakat k!mbtUr k&f'J;ı"1 vis ·: 
e fenn halde kıı; eı an yır 

:ru tıpkı kmnı~: ibir Felemen" 

peyniri t.opa.rlaima d6ılın0i o. 
lan Hollandalı yarbay muhatap. 
larmm bu aiitatu.na baya,fr kıt· 
dr. 
Kaşlarında, Mnki ~alnul ()il 

la.n görUnme.z l!rineklcrf dalla ge• 
hlt kq oynatma.lariyle Jrotla]a. 
dtktan eıonra: 

- Anfıyamadım. ne dedin.is? 
Diye !Ordu. • .. 
. Eatonyatı kimya• chılı& .. 

nırll bir d!U(t1e OllltDliarmr 8"J. 
lay~, h&Yret.Je: 

- Bır ~ 85vlemedin! 
Cevabmı verdi. •• 
o vakit 8oUUldalı ~*' 

m.uz:a!fena.ne bir ta."'1rla: • 
- Evet •. dl~ ~ etti AL 

manlıır. eninde llDlluitc1a Jr~ 
dan taa.rTUZ et:nıi:re meebw4ur. 
lar! zaten. askeri tarihte ~~ 
g6steriyor. Şimdiye bdar 1Jı8n. 
te..'"6ye bOtiln tumJZlar ~ 
vanıld>ilmi§tir. Ya.ntl1n~. 
i :panyollar bir 1580 ~. Nr öe 
lClSO da in~ iflti~ iciııt, 

asker ç:ka.rddar! •• 
smn lrlanda. dediğiniz l-'Cl' ne 

dir ki? Dört buçuk milyôn nü.. 
tusu oıan bir yer!. Anı bir bas- Yazan· Mahmut Saim AHundağ 
kma. mukavemet için ancak 25 znlfibr beye de: 
bin ki~ilik bir ordu. 25 tc tayya- - Hoca efencij ..,.,. .. bdu 
reel var!.. mJsafJ rim .ıxtır Kapr .ıt.ma 'Ye1'i 

Hara.ret.lenet'E'.k yüzu bfisbil n1z i.at.iı'B.ba.t ~Udn emriDl verdi. .. 
tnn ~ olan Hollan~ı Z:ıvallı lstanl"tll. &'ece uyuyor • 
,.rbay h!rdenbi"? ibana döndü: du. Hele gece Y&rmmd&n Mnr& _,. 

- Bugurı Amerika.da dört mil 1 ka.idlU'da bekçllfırdeti ve lliıbttn 
yondan fazla. lrlsndalı var. değil l Ierdcn m.aada ıs tnean s6riJlal .. 
mi! d«ii. Bunlann çoğu da lbti- 1 ctı. Fakat Yıldll eara.y, ... -m: 
yük mevkilerdedir. Ynni, Ame- l aymnaalr_ k."Zll .wt.an llYUnludr 
rika Oa:rlnde bUyük nüftı:?Jan paşa ve Ebülhü.da uyuına.adı ~ 
"'8.nllr? .• iiktata Muha.f u ff.11-.a ~· z.ı,. 

- Evet!.. tiye b.pmtnda N..,. lefik hıt& 
- Tamam! •• Vakıa Almanlar )'WllaZla.rdı. • 

trlanda.ya. ba.skmla Amerikayı İstlbd&dnı bu ricaU geoe -btir· 
aarsm.q oltıı lar.. Olurll!_r ~· j llU'dJ.. Gece.n1a kat'anltiJ ııe ~ 
.Amerıkanm bu1:;in aldığı vazı. riııin kar&hğı atbafr yllrllrdQ. 
yet böyle bir nıabr.~ da o~- 1 "lırt.iraJuı.t etsin!" ~· ~ • 
&a kaJdnrn~! .. diyeoekfımı.z 1 dği "kapwtı" kwfl* ~ 
ki ••• Estonya.lı kimyager t:mu ra bile IA~ ıfi?W~ek bir 
parlak kafasını uu.ttı ve yıne: dehlimi. 

- Fakat biz henU~ tr şey Züll?.tar Bey boynmMt billrtli: 
de'rniYorU%!. Dedi - Mori Vi>J!nhi eiinidcn ~ 

J!olla.ndah b\lml ~ii bir feY ]tfahnıut.. •mir Ml.Yllk y4r.. 
a!'1it ~ kô!Wl görliJmlez 'bir den. .Afü?Jun eonııt _etbl lıll' ..,. 
tme~ daM. Pld~te kob.mk: . Mahmut. ~ • fYi._ ~ • 

- ll'ft.kat diveoekı!ılniııı ki, tHv~ 1 rkn. Ben senin ço.k rru,.,nr i ı·m .. 
tekmrladt. ( n t \(jifff ""', ) l Ç(*: Jlıl!,rflınt a.H ifil. ~i b lbNle 

scleeet. Jd ~ Buniann do tıuğu, aı. 
d:klnn pa"'; :içW<Ieri. rakı bi tL-i e--
19 ta.daniır diyeoekaın. 

Mo-ri nllahl 6yle değil, 

- Ben pndl Ha.Id>e ıni gidece. 
lim! 

- Oyte be Malu:ııut. Pndişalı t.. 
rade etınil- Hü.rdrar Adeti böyledir. 
Slh'slln ~enııet istediklerine o
n.da 'bir j3 vezir. Silrt alU\h kerim
dir .. •yapa.lan Mahmut .. alnında 
ll&Yle ~ Hem ~eraık etme, 
,s.lars ııen dc:ğhkı_ Senin baba da 
var! 

- Kn ha:bıı? 
- Süklyınan TeVflr.. 
- Betı ona 6Jqil r.al'.ncdfyordmn. 
- Neden lSIMm llahmnt B!ı-

luılt.adr n.pmdalar. Kardeui Av. 
lllIJAb KA.ıaml de YW. 

- E·T .. 
- Si:niıı lle:fdalı Kbnn ver' 
-- ~{eddsll Kbmı da mı ôl-

•edi? 
- &il Mo!'lt'lfcri ~l~t'diln 1-ı M'a.'h 

muti NC'!leu ô~mle.l'' d "'°" R • 
k_\b" f: i)r~~ 

- MelT..k etme. Yalnr.! valdem 
Ayşe ımltanm 6aravmdadll" 

- Nerede ol~ olsun.
0 

Ye.ln"Z 
<valdeın hanıma) diye yaz Sul ruı 
sarayı falan katma. Ben balıle. 
yjn bizim Prcştl.nell Hn.ııa ta er ~ 
kenden yolla.nm. 
Şu pus layı yazdnn: 

Ben ııb::.hleyb II•·l yot!am • 
ro~ı m. B ze geçen gece ot çarMJ .. 
la gelen han'"Dl:ı cb 1 • 

ı;: .. 1un t :ilirı Boca 

Sn.baba. kadar uyuyamacım'I, E. 
~ı:.scn kn.pt:ılb de:ıllen karanıı!c ver 
r'f..e yatn ~ im !il vnı mıydı? • • 

hleyın eriten bit a.r a .konuJ... 
o.um. Doğru GnI:ı.u mm ~ 
dld nı.. Ve.nur K:- nin o:ı~ e 

rı .a b ndlrı r· 
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Anacıoı. •Janntaua wnHli fıaber
lere före dünya f1Gri •rlhıe ba 1..-ış 

lagtllsler Bırdı,a,. 
lapoaı.ar llaaüa:rı 

aldllar 
LlbJadalıi ~ ~ lehbıe 
~tald barek&t da Japonlar le.. 

bble ~ •~. lqilJzler Bu 
~ lfca1 •bnJflerdlr. Ne,re<illeD 
tebUgde inal haberi t611• bUdlrll 
mektedlr: Cemalıl Afrika latal&n t&. 
urnuılarma IScidetıe devam ederek 
tngtua tank Ye 1:opçıwumın yardımı t. 
a. Bantl)'&)'a linDlllu .. f8h1rde 
ID.ahpua bu1aDan 1000 den fula lngt. 
Us~ 9*lal ~-Alı • 
ua cltltlD&D. eah1er1D.ln •yıaı iAe he. 
n11z belli dettJdlr. Hava .kuvvetleriD.la 
ltblrlıtı bunda bUytlk rol O)'D.amt1tn:. 
Bardly&da bir dUpıan livaaı bulunu-
10rdu. Bwı1&nn bir kıaım 3ldllrWmO,. 
bir Jamnı da .ır &lmmqtır. 
ı.tlla h&va kunetıen Oedabyada 

IÜltt.zrdnut o1&n IDlhver sırhll birlik.. 
\erine h&n hulırmJan ;rapmakt&dır 
lar. Harp m.:ızem.ıne çok u.rarl&r 
'"rdlrllmlfUr. 

fark cepbeatne Kednoe, muharebeler 
ıU1D de bUlb tlddetUe dnam •tmlf • 
Ur. Alman ajan•nın a1Ahl79W bir 
kaJD.&ktan. 61rezıcUtme söre Alman 
kıtaJan t&ratmda.lı .ı,pJ. edllmekte o. 
lan oenup lr.ulmtnc19 bir kOprU bqml 

uı>tetmelr. lçln fiddeW poe muh&re. 
belen J&Pmıtlardır. TüıtbeD ıooo 
kiti kadar Ol&ll m1dlac:lm llGY7et kuT. 
vatıen ~ •msnd• bir acık lllUka. 
ıeUenten pptddan hUcuml&rla A&-

mu mevzllertnl sarsmaya. u#rqilll§ • 
ardJr. Dalga ballnde defalarca hU... 

cum eda Sovyetıer 7akmdan )'l!Pılan 
ııtddetll e&rpl§m&l&rla pUakllrtWmilf 
terdir. Yeııı eeDeDlD. llk gUnll prk 

~nde Sovyet •• Alman baTa 
lnn'Nt.lert &IUID.da çok fiddetll • .,. 
mubarebeleri olmqtur Alman &Tel 

tanarelert Bovyet tayYarelel'inl.n 70l· 
Janm Jıuerek muharebeye tub.ıfmut
IU', ıa awı tanana dOFlnotlflerdı.r. 
Alma han kuvvetleri ;ralJm bir ke. 
lbDde 100 llovıet ar&buı t.&hrip et . 
iDii IOO CS.. ful& Denlr RcUb1llmot
Ulr. 

USÜfUllta barftUm. Japaal&r le. 
lıda ID.ldtaf •ttttmt .o,temı,tlk. İki 
.... Wft1 Talqııo raQomaWl T9l'dlll 
. -- aDeak dllll tab&ldtü etm'lftlr. 
J.,_ıu v....,. Clnln1c ••tile 
.. .a&t .... ::: .. Jrlb. AIDerikaD. 
...__ nı ı ..-.s;ıfJde lıa im. .... denl,.. ld: .,._ .... 1..-
IDtalan zabıta TUllUl ~ 
miktardadır. Blltb ~ :nıtp11ı 
Jsıtalan günlerdenberl phlrdeD ~ldl.. 

1D1f, '" bQttlD. mtıdafa& teııl8leri -
.... lıqka J8N D.&lrledllmi§ 98 kJmDeD 
t.ahrip oıunm..,ıu. Yaralı bUJun&n bir . , 

YUlll: JBIU:NDBB W. tlZJ&TELLf 

-78-
'Dldr, ......... ııılıal stıew ~ 

.. t*tl ............... mmldaadı: 
- Ah. '* ....... ZIUanm1a 

blJle gelblllk ....... stmoek 11117tmt 
...._ Zllllnıelllm de _.., tnmldı 

~ ....... irarıımıla 
.,..... ... plapeak _, 

Al9G 4IJılDden .u. .... bbldller .. " 
~., ......... ~~~ 
ıı.n aynlddu. 

Gelln ,ataa .,. ....... Tam lııh 

ııaa& eonra d U~Un o*-k lııB:re vardı.. 
lal'. Ortalık ya\'11{) )"&'f81 llaranyor 

iB&ftrdalınm yamaçlsn koyu -..er 
clllfller 8'1:1'1l ordu. 

raıaır bu k~3e glrerkM: 
- 8aJUı dayı. dedi, dön pee bi . 

........ köyde Ali Qengb ~ 

...... edooıedtk. Borada bo gooe '" 
"ıı. ftrmaş.. ıae:rkee umarmı ki ne!'e. 
1t11r. Allah rrzaıt1 irin takın bura:. 
...._ au \lllolcl ğmır r,ôvwıne bt>n 

-..... gibi efk'ıırl1m. baıtunt ciln 1 
• 

llıla. R6yllller g.ıı ~ldığtını öğttm 
'..,_ ~ •e ~olf bıraK. ...,.....,, 

"öl'llF. Rtit ot r, OP'.ıOEsl 

_,.,. knıaıı 1mrJar ll61 meydaat!lt 

~ &l --dl Dftttm e'l't te bD mey 
~ ~ •. attaa .. ,.... etrata 

\ l't dbJltp ~ 

Dawt.lller gQ~ ..... btrtblrle 
Me llalo!ttdar. 

ı..... •lchnt ~ 
llektatl ..... - 'ft! ııAsbe ele -·= TarbaU. bulgur yenuıa, 
pUt.v buldu mu korn&z. 

K1Jll88J• de 7e demez. 
Zerdeye bir tul va.r. 

~tte namaz lalat, 
Cemaat ou, uyar. 
DllNf deqirlr koyar. 

Göa katnaetınoı bir lb*'tw wı mtr tıut111n • allh • _.. 
Aekft ........ 

Btıgtın aeanstar ....t 12,4-6 de baflar. 

·Güah.~ , • 

Anıtral a vı 
'fea· ~elaadaaıa 

vazı ·~u 
(Bq t.u.rafı l Dddıl) 

IWıatile takviye edllm\fttr. l'akat P 
11 b!Q.at AVUAtralyalılar Kana4&1dat' 
ve A.merlkalnar tehdide marus bulun. 
·ııaktadll:l&r. Japonl&rm ÇördllD bel. 
ytık Brlt&Dyanın taarruza geçebllece 
ğlni aöyledlği 1944 e kadar be~emü 
ıatememeleri mtlmktllldtlr. Amerib 
\ı.lar J&poıD ıaarnuıwıun en alD' dU' 
beaiai Avuırtralya w. Yeni zaudl 
ruılletıulnin yalnız. be.§lanD• ıü&m. 

ı mW etmelerln.fı mtıaude ede0elır3.ef 
mtdlrf 

Makale mullarrirı OW\d&n 80Dl'a .A.. 
wstrai)'a h&fVekllln1D tıeyana.tmdall 
büMtmektedir. Muıu&ileYh bu ~ 
natmda .A.W8tr&l:Yan.ID bu mD!lidl • 
t. ~rıannı blrleetk ~vıo 

lrmit oldutuau 96)'le1"1 t r 
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ı.G Ulalar puun Dfltl'Olullor. 

lı oe İfÇİ arayanlar: 
• Tuhafiye ve par .. ömerldcn anlar, 

;:ibel fraıwzca bilir, tecrübeli bir gen..: 
1§ arıyor. lt 18 A.) remzine mektupla 

Qracaat. 
at- 1T y&fblda, ortamektep 8 den 

t.aadlknamell bir genç Ucaretbaneıerde 
yak lfler! ve muamele ltJeruıd• ça. 

Jı!JID&k ıatemektedır. DakUlo da blllr 
K.Z. Lemin) remzine ..ıuracaat. 
• Ortamektep m9Wlu, daktiloyu 

ılen atmak sureUıe bğrenmlş blr genç 
tlcantbanelerin. devlet mUesııeıeıe • 
riılln birinde, dakWo veya kAUp ola. 
rak çalı§mak lıteme.t . (lılertb) 
rer-zi:ıo mUracaat. 

• 18 yaşmda. orta mektep mezunu. 
da' ·~o bilen, mutıaaebeden anıayan, 

rlyulycal kuvvetli, yazısı düzgün bir 
genç. herhangi bir mueaaesede dakwo 
veya kAUp olarak çatıımak istemekte 
dlr. (Zamanı ren.siDe müracaat. 

• Ortamektep mezunu, d&kWc. 

muhuebeden aıııayaıı. Ç&l!fnuı oldu. 
j.ı mUe.ueaeden tıemterlat ·an ·
pnç, dakWo ve mur melecWk gibi 
fflerde çalıfm&k taıemektedlr. Az bir 
lcrete kanaat eder. (Çal!f.kazaD) 

Nmalne mUracaat. 

• 11 J&flDda ortamektep macunu. 
daktilo bilen, blr tk&retbanede çallf
llllf bir genç. herhangi bir tlcaretııa • 
nede ebTen bir Ocretle Ç&l!fmak tate. 
mektedtr. tK.Z. Oya) rematne mora. 
cut. 

• Almanca. franauıc& •e lllglUzceyi 
fnkalUe bilen bir gr ;, bu 11.aanlan 
kolay bir wrette öfnıtlr. Bu Qc; uaan 
d&D tllrqeye tercüme de yapar. 
(P.K. 2283 BeyotlU) remztııe mtıra • 
caat. 

• ıa yqmd&. UDJ•ermte a tmcO 81. 

ıutta okuyan ıyt tıulgaroa bllen bir 
se11ç. ehven bir Ocretle Çallfmak ı.ste. 
mektedlr. < L.B.37 ı remztne moracaaL 

* 19 yqmda, ortaokul 2 den ta• 
dlknamell yazısı gtl&el bir genç, buau
at bir muesaeeede kltlpUk pbl tılr il 
ramakt&dır. (A.B. 84) remzine mO 

ı:-a.caaL 

* OrtaokUJ mesuaa. eald yuıyı n 
taktllo:rıa pell iyi btleıı, askerlikle a. 
il.kası Olmıyan bir genç, mOeaeeaeıer. 
de veya devJet yanındıı ld.t!pllk ara
maktadır. AZ& kanaat eden ve dtırU8t 
çaııeır. KartaJ :Maltepeat Bağdat cad. 
de8I No. g B,K. remzine m.llracaat. 

* Almaııca tı.tıen bir OD.ıversıte taJe. 
be81, en monuiP pralUe riyaziye ve 
almanca denrt verir( A.R.J remzine 
mOracaat. 

• Orta taıısUll bir genç yazmane
lerde. bllroıarda ve tıuna tıeıa.er yer. 
l8rde lf aramaktadır. tA. D. l!!ınnt 

yet) remzıne mUtacaat. 
• 18 y&1ında. orta mektep ınezu. 

DU riyazlye:u kuvveUi, yazıaı gQzel, c;a 
bfkan ve ciddi bir genç. reamı veya 
buaul bir müesııe.lede çalıtmak iatAI· 

mektedtr. (Çall§kan AkAnııeJ) reın 
3IDe müracaat. 

• l.l'ranaıacaçaı Çok kuvvew oıan bir 
genç kız, talebe ve btıytlklere fnmaız. 
ca. ecnebilere de tOrkçe öğretir. ls
t!Jen!er Şişli lakeıe eokak No. 13/3 
de 1sayan CUDııel!ye mnracaat. 

• 2Q Yatmda, ortaokul Oçe kadar 
okumq eıkl ve yeni harfleri iyi bilen, 
tıalrtllo kullan&D bil' bayan reııml ve 
bmUolf blr müeaeaede ıı aramakta • 
dır. (8.B. 12) remzine mOracaat. 
* lkl çocuıc ahlbl, kocuı basta bir 

·adm. kOCUllUD 1111.çlanm ve çocuk. 
ıarmm ekmelbıl temin etmek için 
bergUD aaa t S den 17 ye kadar hiZ. 
me~Ulk, odacıJık, kapıcılık gibi bir 
ıı aramaktadır. Bu kadının qindeD 
:nemnun kalınacatı ırtbl, c;ok yUkae1I 
m.nl bir vulfe de yapılmlf oıacak 
w-. (JIP.K.0.EI remz ne acele mora 
:ıaat.. * Pertevnlyal U.ealılde okuyan bir 
genç maU vazıyeUnin bozuklutu dola. 
yq!le ötleden sonra, herbaııgt Dlr mu. 
eme.ede veya otellerde ebYeo bir Oc.. 
retle ~qmak 1.atemektedlr. Ul.Z.K . 
317) remzine mtıracaat. * Senelerce reaınt do.lrelerde leva. 
znn ıefllğt ve mubaııebeclllklertncıe 
çalpıf, taahhüt ı.şıerlylc, mubue1>.; 
lflvlnde oldukça mQmareBe peyda et 
mit. u çok daktilo yazan blr bay 
l"MIDl veya hımuıl mlle.saescıerdc iş a 
ramakt&dır. Tqraya d:t ~oebiHr 
<H.Ö) reDUılne muracaat. 
* 20 yaımda bir aile kıu, veznedar 

lık •andöztUk gibi, bir iş aramakta 
da. Daktilo blllJ', <R.8.0J rem:;! 
mtlraca&L 

• Li9eııiJJ ten kOluııd&n pek iyi de 
rooe Ue mezun. .Aııadolulu b!r gen~ 
tok ehven ücretle, rlyU:ye. tiz.ık ve 
kimya denlert nrmektedlr. Polta pu· 
hl koyarak lldrff: Befilcta.1 Köy:çt tı 

ııolrak Ne. ıl llk.ıader .P'..r.ltmeae 

1ST..\N8UL 

l~!I 
BELEDiYESi 

ŞEHiR 
TIYATROSü 

n::Pt;JSA~) 

Oll(AM KJ::;.'1L"ııilM 

AktıMJ1 ıo.ao c111 

o KADIN 

*** 

3 SO'NKANON - 19'! 

... Rumi liselerden b rinln fen ko 
!undan mezun bir genç: ortııoKUl ve 
'.ıe talcbelerile müsait a rUnrıa, cebir 
aendcse, \e fı::llc d rılerl ver:ır.cktedlr. 

ArZU edildiği takdirde evlere de gider 
< H.E.Ç.Ş.) rcmztne muracaat. 
* Çok iyı Cranaızca bilen b.r tUrk 

bayıuı öğretmen en fh18 u~ kişilik 
Türk veya Ecnebi bir a!le yanına ya. 
but yalnız btr bayana. boğaz toklu 
guna, arkadqlık etmek istemektedir 
(Boğaztokıugunal remzine müracaat 

btlkl41 LJaddftllnde 

KOMEDi KISMINDA 
Bustın OUndüz H de: 

DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMA TiZM 
NEV ALJı. KIRIKLIK VE SffTUN AGRILARINIZI DERHAL KESER 

icabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan llrM'la la,... ÇOCUK OYUNU 
Akşam 2IJ &O da: 

ıı:ır Yükl!lek mektep mezunu. fransıs. 
ca. konuoan 'e haftada 15 saat reaını 
vazilul oıao kimsesiz ve orta yafl 
bir bayan, )"8.lllız evde sıkılmaktadır 
E!radlle arkadaşlık edebllecegt mu 
ıtevver, hal! vakti yerlnde terctban er. 
kekaiz bir aile nczdinda kiralık yeı 
aramaktadır. (GUDdUz 41 > remzine 
müracaat. 

OYUN iÇiNDE OYUN 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - Keşli.şartname ve pll!.m muc!blnce ıdar miZln pulathıınesinde yap 

tınlacağı kapan nlşaatı !şl kapalı zart usuıııe eksiltmeye konmuştur. 

D - Ke§lf bedeli 1T23l .2~ Ura ytlzdc 7,5 mu"•akk&t tomlnatı 1292.34 11 
radır. 

m - Ekalltme 9.1.&42 cuma gUnQ saat 10.EO da 1ırtanbuıda Knbataşta 
kCı.ln merkez levazım ~bes1rıdekf alım komlayorı:mda yapı:ıı.cııktl'r. 

IV - Şartname lstanculda le'lazım §Ul>esl \-CZDcslnden ve !zm r Ankara 
Tnlbzon b:ışmUdllrlUkl rtnden ( 861 kuruııa rılınab!llr. 

ISTANBUl AMERiKAN KOLEJi 
trlEek ve Kız •m.ıarı 

(Erkek kısmı-Bebek) =(Kız laaım-Arnaoaflcö7) 

Kı! Söıue&tre tatili reami mekteplerde olduja aibi 8 

Kanunusani Perıembe sabahı bitecek ve o aünü den. 

* 19 yqında, Ukmektep mezunu 
hesabı kuvvetli bir genç, cıddi bl.r mu. 
eueaede telefon !şlcrlnde veya Ucaret. 
hanelerde ufak te~llm uuerinde çalıf 
mak !at.emektedir. Bu genç, bu gibi 
işlerde hiç bulunmamı§ oın:ııuıma rağ 
nıen muvaffak oıııcaı:-tn:ı emindır 

(N .•. E. 97) remzine mUracııat. 

V - MUDakasaya girecekler mühOrltl tekli! melttuplarını kanun.t ves:ı. 

tklc ytlzdc 7.:; güvenme parası makbuz veya banka teminat mektubunu ve 
şartnamesinin ı Fl fıkrasında yazılı vesikayı lhtıva od cek kapalı zarflarmı 
thaıe gUntl eltslltme eaatlnd n bir saat evve'ln kad r aıezkQr komisyon 
b3şkanlığ'uıa veya Trabzon Bs3müdUrlUAUne m:ı.kbuz mukabllinde verme. 
len IAl:Imdır. Po tada vukubulacak ~clkmeler kabul olunmaz. (11237) 

L.. lere devam edilecektir. 
'· '"";. ·:·;..' .,, '···~ ~ , . 

Maliye Vekaletinden: 
* Yllksek iktlıat vo Ucarct mek 

teblnc devam eden riyaziyesi kuV\·ct 
ll btr genç: tıcarcUıanelcrde veya bu. 
sl15f mueasesclcrcle muhabere ve mu 
hasebe lflerınde çalı§mak lstemekw 
dlr. Tatil ;;Unl~rinde bUlUn gtın ça. 
ltp.blllr. (A.Ö.) remzine müracaat. 

* 16 y&ftııda, ortakul mezunu. yazı. 
m gUzel, dakWo bilen bir genç. resmi 
veya hususi bir mücsaesede iş aramalt 
tadır. Befiktaş demlrcUer !okalc No. 9 
Adil Averbeke müracaat. 

0.•l•I Demiryolları Ye Limanları ltletıae 
Umum id•rcıi ili.nlan 

Gtlml• " ıao" llarqlü•arıa tedawll 
llaldrllmııı llalE•mlla 

* Llaeye devam eden bfr genç. maU 
vazzyeUQfu bozukluğu dolayıaile, iSğ 

leden sonra çalışmalt latcmcktedlr 
(N.776) remzllli! müracaat. 
* Llae 10 darı aynlmVJ, 19 yqında 

hesabı kuvvetli, blraz dakWo bilen 
bir genç, tahlill Ue mtltenaalp bir iş 
aramaktadır. (B. A. 82) resıalJM mü. 
raca.at. 

Aldınmz: 
Afatldll ............ yudJ ... Q, 

lnlyaOUaammr.m aamıanaa ceıen 
mear&uplan ld•rPhaaemlzclt-o (pazaı 
tan ll&rlç) ... sQn sabalatao ötletre 
lladar " .... l1 den eonra atdlrmır. 
lan. 
(O.R.K.20T2l (G. KiM) < (Jılubaberatl 
(Denk) (Kardeşler) (85 Aydogan) 
(88 Lüks A.P.) (Leman Y.) (Nadide' 
(q anyan) (R.P.35) (8.B.12> (Jııl.K.) 

(UÇYtldrz) {H.V.) (S.M. Klvq) 
(27 F.G.) (Pembe zart) {Anlap.lım) 
(Star) (Saat) (S.E.) (İ§) (P.İ.24) 
(.M.A.A.) l61 KJ (C.'l. 20) (F,G.DJ 
\0K.J lL.K.79) (Emekti) (T.R.Bl 
ctmrt'C K4~)127 )< /\ ) I J h r çl~e~ 
(A.kyQz) (Y. Akm) (Aktatay) (H.N.) 
{S.T. 2) (A. Ahmet) (FevkalAde) 

... J. " ~. ,,...... ' ~ ... , 
~ -~4 - ~. 

,.:,:Q_';.: 
>.. • • • ' • i • 

~~ -~ . .,. . 

• • ' i 

Lik maclan bu hafta da 
t;hir edildi 

İstanbul futbol ajanhğından: 
Sahaların karla kapalı olm88l 

ytizUnden 4. 1. 942 tannindeld lik 
ma~ tehir edilmiştir. 

IM.anbul atletiznı ajıınlıY,uıdan: 
Qukurova taktm koşusu pazar 

gllnü Baat 10,30 da .rooo metre 
llzerinde Şişlide yapılacaktır. 

Yeni E~arle1': 

Yeni Adam - 366 cı 9tıYJSl çlk· 
tı. Bu saymlyle 9 uncu ne§rlya.t 
yılma giren Yeni Adam'ı kutlular, 
okuyucula.rmuza tavısiye ederiz. 

iLAN • Gözlerinden baAta bir 1a, 1ç1n 1 
bir al'kad&§ bayan isteniyor. o. 
ımması olmMI, %5 DA 36 y~Ia. 1 
rmda bulunması ı.zım:tır. 

Muhammen bedel ve mlktarlan &§ağıda hizalarında. yazılı olan lk1 liste 
muhteviyatı yağlar 19.1.942 pazartesi gUDll aa.at 115 ten itibaren sıraslle 

ve kapalı zarf ul!IUJile Ankareda !da.re blııaşmd top'an3ll merkez O • uncu 
komisyonunca satın alınacaktır. 

Bu ıte g'.rmek lstıyenlertn bizalarmda gösterilen muvakkat teminat ne 
kanunun tayin ettJğf veslkalan ve tekll!lerlnl aynı giln ııaat 14 de kada.r 
adı geçen komtsyon rotsllğlnc vermeleri 11!.zımdtr. 

Şartnameler parasız olarak Ankarnda malzeme dalreş!nden, Haydar. 
pqada tcsc.l'Qm ve sevlt cmğindcn temin olunur. (11154:5 ) 

Liste Mlktan Muhammen bcd 1 Muvak. Teminat 
No. sı Ton Malzeınenin ismi L\ra Lira 
ı 100 Pirina yağı 4.lS.000 3.371S 
% 9> Ayçiçeği yağı 77.300 5.125 

• .y. $ 

D.D/201 No. it t.cnzilAtlı C§Ya ta.rı!est 1.2 9'2 tarlhhı~en tt!bııren kaldı. 
rılacakbr. Bunun ~rlne aynı tarihten 1Ubaren 11.yıu numara altmda yeDl 
'bir tarife merlyete konulacaktır. 

Yeni t:ı.rt:cd 1700 kilometreden fazla mcs:ı.felcr lçl.n de tenzııtıt temin 
cdllmi.,Ur. Fazla tafsU t için istasyonla ra mQmcaat ~llmclldlr. 

(9351.11325) 
•• * 

TU: ve :va§ m yva. ve sebze ruıldlyatına nıahsu.9 D.D/2•0 No. u tarife 

d ğfştirilrnl§tir. Yeni tarlfenın tatbik ne 15.1 9i2 tarihinde ba,Ianscak ve 
bu tarihten itibaren portakal ve cmsaU nakllyatmıı malı.sus olan D.D/228 
No. lı tarife Jfığvedilccektlr. 

Portakal \e emsali maddeler miktarlarına göre yeni tarltenln muhtelif 
Qcretlertnden lıWade edecektir. 

Fazla tafsllt.t için istasyonlara mnracaat edilmelidir. (11163) ,-----------,---.• urk·ye tumb11rıııeti 

ZiRAA T BANKASI 
l'arulut tarlld: 1888. - Sermayesi: ıooo.uoo.oııo rtırk Uru& • 

Şube ve Ajanı adedi: 265. 
Zirai oe ticari her nevi banka muameleleri. 

Para blrikt1renıere 28.800 Ura .tkram•yc veriyor. 

Ziraat B•nkasındıı kumt>arıılı vo llıbarsız tasarruf besaptarmda CD az 
50 lirUı bUlunanlara !ICDe<Je 4 defa cekllecek kur·a ile aşağıdaki 

pıt.Da ı;öre lkramıye dnğıtııaCllktır. 
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Qsmanbey Mezarlık karşısı pa 
•J garajl eahlblne münQ&t DlKKNr: Hesaplarındaki paralar blr eene tçlnde ~ ııradan aşağı 

~~~~~~~~~~· ~!!!!!~ dilJ~~::~':r~~:~ı~~ı~8~::d~1 o/~:s~1~a:~a:;~:~:=k:rihlı 

.,..KESE KAÔiiii'
1

•riD-de .. yap-ıırr ~~~-----• 
ALICILARININ 
DiKKATiNE: 

Orfi idare mahkemelerine zabıt katibi alınacak 
Örtı idare komutaıılığınclan: 

1 1ıtanbuı. Çorlu, Çanakkale orft lda. 
re mahltem lerl iı;ln 71> Ura U rctl 

1 dört zabıt kAUbl alm:ıcakttr. 

tt'Cll c<lilmiş olmak. 
!! • T nJlp1 r adedi dörtten ziyade 

\"e nynı ecraiU haiz bulunduğu takdir ı 
Clc ara1arm:la ml\sabııka imtihanl ya. 
pılıu:aktır. Müsabakada ıatenllen şcy 

Gnmeş bır liralıklarm darp ve piyasaya kt.ıl m!ktarda çıbl'dmMI 
zerine 1.2.9U tarlh!ndcn itibaren tedavWden kaldınfmq olan ıtımQf Jb 
nı~ıukJ:ı.rıiı 1.2.9"1 tarlhlndenberl yalnız mals&DdılctarUe Tllrld,. cumhurl 
merkez bankasınca ve merkez bankası bulunmıyan yerlerde ziraat ban 
§Ubelerlnce yapılmakta olan tebdil muamelAt.Jna 31.l.9'2 akfamı DlbaJ9t --. 
r!lecekUr. Bu tarihten sonra mezkOr paralar nakit olarak biOblr 'NQbl1e a,,. 
bul edilmlyecektir. 

Elinde gümüş yUz kunlfluk buhm&Dl&rm 31.1.942 akpmma kadar ~ 
ıarı maısandıklarlle, Tilrklye cumhuriyet merkez tıaııkumda ve merlla 11911 
kası bulunmıyan yerlerde ziraat bankam §Ubelertnde tebdil ettlrmeıert Ula 
olunur. (8262-9886) 

lellmlfe saba aı .. ~···•r••• U•••• 
Kevcut evsaf ve §81'&.iti dahilinde 21 t.on K. eotaa atın &lmecaktlr. 

Muvakkat ~mlnatı 118 Ura 12 ku~ olup pazarlığı 6.1.9'2 atı gGldl .at 
15 te Se!ımi)'edc komisyonda yapılacaktır. (ll!>iS) 

t 
TURKiYE 
iŞ PANKASI 
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ih 
llNJ llUcAld~ 

ı ~t ıooo u.raı11& ... 2000.- L11a 
a .. ıooo • • acoo.- • DUBJl..\QntN ESER lsmln • 

•ekJp1un ' rnlrmeeemlz.le hiçbir 
~na aWuıu llaluamıadJlı sayın 
nllfterllerlmbıbı dlkkaı _ .... _._ ... nn:ı 

j ı Knbul artları: 
1 A) En az ortamektep m zı.mu ul 

ına.k. 
B) Memurin kanununun ti 1nci mad. 

umumi bllgit r ve bllhaaea yazı kt. , 

1 elerlude allratle Vtl doğru yazıruı.k • 
ur. Mü83b3.k da ayn• d re ~yı ha.iz 
ol.ınl rd:.ın dakUlo 1 l "lnd dalı" kıw 

Kiicük Taaarnd 
Hesaplan 

&Mı IKILUUTI: PLANl 
Kf .. Ştnl!LEH: 2 Şahat. 4 

'la)... 2 .,. tuı-tos. ı hla.. 
ctı.trbı tarlllttrtHe ,.., 

2 • 750 • - 1600.- ,. 
a .. :iOf> • - ırıoo- • 
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250 • -~.- • 
'rz~ .. ynaaa. 

Ç emberlitcq keae itli. 
ğılı labrikcuı 
Te'f'ı,, .... '-'131 

1 
de&inln A.B C.D. fıkraln:nıdııkl c\·ııa!ı 
b z bulunm:ık. 

C) Yaşı 20 den aşalı "\iC 40 dan yu. 
karı olmamak ve fllll askerl'A"lnl ya.p. 

••••••••••••••Ilı mtı •eyahut hlıımdl aak rtyey eh~
ritll ~ abit tJuluDID\lf -..ya 

t 1i olanlar t r\:'h ı.ec kUr. 
8 - Tsllpl rln ôrfl tc!are Itomutan. 

:: •ma mtlr ca:t.t'lan 2~.12.0!1 d•n 
ı:?.l 942 pa ~ akşamına kad~

k&but ôhınaeakt.ar. 
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Sonkinun 
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Sayı: 3541 

En Son Gelen HaberJer 
~~----------~------------------------~-----~---.. ........................ ıwwws_. __ _ 

General 
Vavel 

2000 amele ve tramvay 
işçisi yolları temizliyor

1 

Yalnız Şişli-Tünel hattında bir kaç j 

Sovyetlerin 
hususi tebliği 
Cenap ceplleslnde 

22 tank, 262 
top ve mitralyöz 

aldık 
Dlrt glnde 

1 
Almaa zayiatı 

1 M~~:~~O'"~!~ldl~vycı 

Uzak ,arkta 

Müttefikler 
başkumandanhğına 

tayin edildi 
Çan-Kay.şek. de 

yilkıek bir kamu
daniıfia getirildi 

~y aAşam: - ,.-, _........,... 

CUrün1 ve 
Ceza 
la.ua: ff•• • C L• Yal 

uıeyın anıt ~n 

Ortada insafsız 'e muhtekir bir 
lmıım apa.rtımıı.n sahipleri tarafm 
d:ı.n İrtikap edilen bir cürüm ,"8.1'; 
t.a.a.hhtitıerlni ifa. ctmiJ orlar ı·aaı 
apa.rtrmanlanın ısrtruıyorıa;.. Ve 
kfracıla.nna her gün soğuk i ken
·~lnl tatbik ettikten başka onla 
110 hayatlarını da. belki tehlikeye 
atıyorlar. Buna ~ ne :ı.>apryo
nu ~ lln'hlaruıa teca\'Uz ooiten k:. 
~Jl~ boyUnlarmı biikereJ: Allah· 
fan ımdnt. bekli3·orlar. B~lcdiyc 
Skol tik :dhniyetle uyukluyor, 
kanun harekete gelemiyor ı::uddar 
•e muhtekir bir kısım a;arlıınan 
fiahlplerl de, rahat rahat ya~yn· 
Irak hepiıniııc, ba!km ~ı ile, 
laı.nan \e vicdanla, belediye ,·ehil 
klımetl i tihz.a c<liYorlar 

Bcleüiycnln neıkİı lıall bütün 
oehir hullmır gerçekten derin te• 

lifler içinde bırakacak blr dere
ıoeyc '\amuljtır. Belediye rebliği 

Bpıırtıman ahiplcrinden bir la mı
nm şakıı.vetınc kar_ ı belediye mec
lisine bir tedbir tc.':~lif etti. rwt 
ın le "m drı; eye <lü mü ,, bir 
bale getirildi: Acaba. 'u tedbir' 
nıc\'Zuatı lmnuniyeye tevafuk eder 
mi, etmez mi denildi. Ve mevcpt 
Iauıunlarn muga3ir bir harekette 
bnlunulmamıı.k i~lu tetkikatı liızı. 
menin let'a! 1 ınnnmdn. btr encü 
ıncne mi, bir I·oınh.~una. mı; her· 
halde bir 3 ere gönderildi. Fakat 
~clmcme ine gönclerihlil ı hela 
tcfülkte ••• Tabii ki, bu ihtflian yn. 
ııau adıı.ml:ır da keyUJcrinOc. Bele· 
(tiye meclisi tetkikinJ bitirinceye 
kadar bu kı. da geçoook, gelecek 
kı da geçecek, titriyenler t.itriyc
cek. ölenler ölecek, belediye mec
lisi de kendkinl is görü3 or mn . 
ttecleeıek. 

Belediye meclisinde ilk mliza'kc
ıre CUC)'all ett.iği za.ma.aı gazete
lerde okuıluğoma göre. bazı 7.atıar 
inrafmdan np:u1ımnnlar huısu,.i 
tnesken telakki cdilmt 'e bunla. 
ra mlldaluı.lc oaiz olup olın~naığr 
o1.lii ünübne"' c nıuhtn~ görülmUs ! 

•aınız n}lartımanlarm ı rtı~, 
uıesele51ııdc değil. sil.iı) eti {la\ et 
ooen dab s..'\ir f lenle neden hiç· 
1!h- şey ~ll}lılanuıdığıru mernl• 
(.~enler hu zihniyc11 lıntırlama· 
Irdrrlar. 

'Kısır ir:ıdelcr, skola tik diılllli'; 
lar daima mütereddit; ndımlnr n• 
tarlar '\'c ne kendileri blr ~ yu. 
parlar; ne ynımcak olanlara m y. 
dan bırakırlar. 

Almaca.k t~hirin kanuni me\• 
zua.tımala tezat k'51riJ edip eftnl· 
yeceğinl k Urooeı. bir hukokJ 
nas beledi e mecll inde ucalın l o~ 
muydn! 'ok idi3 e imdiye l.adn.r 
lllııtt.cn, Çin den rey sont1s:ı3 dı c<ı• 
nıp almırdı. li"n'knt kim e rı. 
ı.vmooıkta.n, al<lms eden o~
ılfıitnn 60llra cıı iyi telditler hile 
)Illa rca kı5 u3ku un~ )atar 'e ıı·. 
Jeki.rlara, muht.ckı rlerc faali) et 
.ıahası açıl< kalır. 

Bizim bütün ~iddctimiz, r;ürm. 
ti.imüz lıüta kalıyor. l\ös diıılcmi~ 
())an muhtekirler elamı esine ~1 

drn5 etmiyorlar. Onlar, :'asası!: 
iiç gün lıükUm ürm~i a.n'an~ı· 
'1e alışkın kimselerdir. öte taraf· 
~ tedbir dü ünülüncc) c, tatbik 
lııc, ldine 1'onuluM.n~ o. lmclar l>eSC• 
11·rini doldurıı.caklıırın:ı, hırs~r~ı 
~tınin edeceklerine oııhır cnundır· 
ı~· laattcessüf realite onlura. 
,:':;~''eriyor. Onun fr-in rohnt c
~ııu ~r, haksız para knııınanlıır hu 
~ ctiln!er oluyor. Dizler ' '-Ok ıner 
lt~ ct.ıı ada.nıiarıı il' aJ;at haksU· 
"'Q~ • 

lıı;ı )' 6 • •JuDlardan ziyade bakst7'• 
'lıı.J. t~~Iarn ncıru.. Oezn bu kn.
~cu~ ıa. SUlanını , tcc;tr iz lı le 
••k ~ttıilm de Jlcl, tnbıi olt.· 

ICJnrur. 

umumi karnrgahmm Jıueusi tebliği 
bildiriyor: 

Londrn, ·l (.\_.\. ) - B.B.C. 
Mihve~ knr§ı harbeden 26 millet 

arıı.smda bir paktın imza cdllmeabı ~ 
dcnborl 24 saat geçmeden Uzak§arkta 

araba işlemektedir 
K onga treni ile 
T oros _ekspresi 
henüz gelmedi 

Bugün Ankaraya muta.t dışında iki 

Cenup prp C'ephesinde Sovyet 
kıta.atı 2S _ :":1 Jlk'kanım iç.inde 22 
uınk, 122 top. 12:S mitralyöz, v e t 

bir yUki!ek mUl t etikler kumarıd•nlığı 
(Denunı 8 iinelide) Alman hıır'k..1~e ıııtr.11'1 \'mı Rl~tn>ı> (De\"3lll1 S üncüde) 

.:.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:;;;;;::;;;;;;;;;;:-7'--;ın-g-.~11~iz~is~t:ih~b~a~r~a~t~ı~e~TV==-i=•i~ 

i no·· n u·· 'ye şefİnegÖTe 
Mihverciler 

hususi tren kaldırıhyor Ribentropun ihda ettiği eserler Yeniden sulh 
Alman Büyük Elçisi teklif edecekler 

tarafmdan verildi 1 ::~::r~=:~~ 
Hararet sıf ı rın altında : 6 

Mıuı Şenmız ba aeıaket eserinden 
çok mıteballll oldalar 

yana.tta bulunmll§tur: 
26 milletin münferit sulh yap ... 

mamayı taabhUt etmiş oldukla · ı 
§U ~trada, mihver devletlerinin 
ı:.ulh tekliflerinde bulunmala.rmin .. AnkAra, - Haber al4ılmuza göre Rislcumhurun1uzun Alınaoya. bli. 

yük etçısı Von Papcnl 22 llklCAtıundtı. kabullcrtndo büyük elçi ltendilcrine hemen hemen muhakkak olduğunu 
Almanya ha.rlciyc nazırı Von R\bcntrop tarafmdan ihde. edilen Gôtc'nln zannedcrlm Bir takını teklifler 
137 clltUn mUrc'kkcp ve pelt gUz 1 bir IJCklld-0 ciltlenmiş ltUllı a.sn.r:nr, PrUS. ynprlaca.k .,;e tecrübe ba ıonlan u -
yn akademisi tıınıftndan gönderilen akadcntl tnrlhlni. Derl!n §Bri> milZOS! ç;urulacaktır. Şbndiye kadar Uç ve 
mUdlirU profesör ıı~nrrey tarnfından ihda edilen, bundıı.a ta.krlbcn 4.0 sene ya dört defo tecrilbe balonlan :o. 
önce Afyonkarablsar clvnrmda bulunmu~ bk Rumen lti.hdlnc alt b!r bey. çunılmu.stur. Fa.kat müttefik ı:nll.. 
keli ve Boğazköy bafr!yn.tma alt nesrtynt ile TUrk Alman muahedesine nlt letlct'in beyannamesi blltUn al& • 
b~r seri takdim cylcmiJ.!Ur. 1 ltadarlara ve-billıaeşa HjUeıe bn 

.Bu nezaket :rd§Uleetnden çok mUtcluUşis olar. rcialounlhurumuz aıa.Jta.. 1 miUeUeri yeltdiğerinden a,\"IJ'Illa • 
darlara ~kkür w talıantlıılerlnt bildirmeye ncrlln btıyfü( elçimi?. HUs. ğa te§ebbils edenlcrc .ıtıı.ı'fl onla • 

Evvelki ak§aım. şiddetli bir tipi bir' ayaz hüküm sürınekteydi. •Kar 
halinde ba.slıyan "c dün öğleden bulut.13.n sabaha karşı ür;t. ii6tUne 
sonnıyn. kadar devam. ederok du _ yığtlnuıs ~e böylece ~lıya.n kar 
mn kn.r, dün geee ~deUi bir don- <liln büyük gayretlerle k.Ismen a • 
dnn sonra. bu sabah saat 8 den it'• çı~ olan yollan yerilden· k~pa.t. 
ha.ren tekrar lA.pa lapa y~-a· ~tı:r • . 

reY Geredeyi bUh&ma• memur buyurmu-;lerıirr · nn verecekleri ccva.bm ınahiyet\ 

~-------------------------' ne oıacağtnı ihtar et.mi5tlr. 

'ba.şlıı.nuşhr. · • • " DV'N~VE>Dtl:\i' GECEltt 
DUn gece sökYUzü '\'lldızlarla V AZlYrr 

p:m pınl .parlamakta ,:e ı ~etll 1 Dün sabah bazt hatl:irda tek tük 
_________ ....;;,, ___ , , 5şliyen tramvaylar öğleye doğru 

tamamen kesilmişti, Tramvayların 

MEMU RLARIN GEÇiM 
i~i adaya VAZiYETiNi KOLAYLAŞTIRMAK 

yenıden askeri 

Japonlar 

çıkardılar Yüzde 10-3011isbetinde· bir maaş 
fazlahğı temin edecek şekil aranıyor 

(Dewmı 3!üncildc) /(,alenin ~ 

ingiliz Krahna bir italyada · maneviyatı 
telgraf gönderdi yükseltmek için 
lngııız Kralı da Bir propaQaada 

cevap verdi selerl açıldı 
Loııdra, 4 .ı\.A.) - llosko\·a rad. Londra, ı (A. A.) - B. B. C: 

yoau lJ.R.s.s. reisi Raleninin lııg1Uz MUSSolini tta.h'an balkının mn. 
l>raltna ~ağtdakt telgTa.fna.nıeyl gön_ Deviyatmı ~itmek ~ bir pro 
derdlğlnt haber vermektedir: pa.ganda SC"feri ag:nu.5tn·. Roma 

Vi~i, 4 (A. A.) - O F t. 
Alınan son haberle~ gö;e Ja 

J?Olllar, Fllipin ada.lannın en cenu: 
lnında ve Mindano ile Bornco ad:ı · 
sı ara.smda bulunan Sul,ı adalan• 
na. asker çtkarmnJlardn-. 

Vf • 4 
· '• (A. A .) - En son alı. 

nan haberlere göre .Tapon kıt.ala. 
rı Gala.o adalarmın ~rbmda bu_ 
tı:nan Voh adasm1 i~g-al etmiclClI • 
dır. .,, 

:Majeetentzın yeni &emı lıaldun .. ~kl 
"'" ı"Udyosu önUmüzdc !.>ulunan sıkla· Tokyo .ı ( :\ · 

samimi tem'!nnıyabm ııo hıırbde iyJoc Wı devirler ~n ltal.1."Bn hafkırun umi k , • , .\ .) - Japon t·· 
tccrUbO gönnU7 olan ordu ve donan., ""J' m Mani.Uaıırnkrgıiho. rnın t:bliğ~: 
manu;m muvatre.•·•yetl hakkınAakl te cnerji2iJıj kuvvet!cndirmeğc ~.alı - yunun l!'ı"'"lı C 

"' u h ırli Ü •• ~ı .6 .. uma 
mcnnUerlnt 1utfen ln\bul buyurmaıan tlYor. Diin sabah tta.tyanm mu te. tir~ ol'i eden 80nra ikmal cditmfı:.· 
nı nca ederim. lif §chit"Ierinde toplantılar yapıl • 

du ınanrmız ı u rruı; ve faşist eririi.n1 nutu.kls-r i - Corregidol''a karşı harekat de. 
MU!'lterek ~ o an m teca. 1'3t cf.ın161erdir. vam ctnıckte<lı'r. 

vız Aİmana lt!U'fl yapmakta olduğu • ,---------:----~------
muz mUC3dc1ede balıls mev"Zuu te§kfl f • . 
etmekte bulunan bUtUn .meselelere mil M ak r n a 1 y t 1 
~a~uıı:;~:ı~ı :::=d~~~~ ~: 1 . a a ar. ı 
:;e!ıc:=~~~~~ zı;;:rıa~ ye nı. den tes b ı' t' e d ,· ı e· k 
: ~~~:· :::~iz~:g:::ra:~:nıns; ' 0 e 
tun olan bUUln millotlerln menta&tinC La.Ast .k ·ıh , .. t la k A h 
UYSUD olarak sarfedeceğimiz mOşte • l l a a ç l r l · ar . ad-
r ek feallyet\n en iyi g"arentiııidlr . d • • •• •l . 
maı aıtmcı Çorç fiU eurctle muka- ının gukseltı mesin i ı'sted. 

bclcde bulunmU§tur: l 
Reb efendi, yeni sene lıa.kklndaW F'.iat mur:ı.kabe komisyonu yarın ıikalalı §ehrc makarna v 

en iyi tcmemıtyatmu ve daha §lmdi. ,·a.oaca.ğt toplant.Ida bit'<'Ok mülıinı mektc, stok ya.pmsktadır B cır~c .. 
den mu.,ıerek dU§:nanıu heztroeUnl ~~leler h3kkmda. karar verecek. "1eı, ba.kkallal"da makam~ b~l~"Uz· 
yakınlaştırmak için bir QOlt ,eyler yap tir. Bu mcyandn. makama. ve l:iE.. mamaktadtr. un • 
MI§ bulunan kalıll\man SoTyet ordu • Uk i~in yeni nam tayini de Va?'. I.SStik jthaJat tacirleri de fiat 
ıarınm muvaffaklyetın:ın devamı tc. dır. murakabe komisyonuna mUra.c.a.a.t 
mcnnllcrlroi lOtrcn kabul bu~·111"U.Uuz. Bütün memlekette olduğu gib: la ıaı.tJiin ;'ii?dc 15 olnn tt>ptan -
rıurtclye nezmmlıı. U .R .s .• •• hUkiımcU lstanbulda. da nn fiatlarınm huğ · k.! nnın yüzde ~3 c ı•ıka-'--- cı 

d \ 1 "' l lan d la • t • l diı • ı ,IUJlö.blllf §tlflet ıırasın ıı . mm: >crelcrc mut. da.y fiatıa.rına. y~ı zam o ~· ıs em?ı;; er • Bu hu.su.sta Y3.l'tnkf 
tali oım:ıkla 'lıGhtiyarım. Gönşııeler yısiylc yü.kselıneSı ve 80lll"'d. buğ. içtimada kat'i bir kanı.r veli.lcc~ 
esııasmda büi.iluı silrmtıı; olan nokta! dayı koruma l'cırgis3lin k&ldml. tir. 
nazar obengl bl\rp r.nrııanmda ve hnJ1> ması dolaymlylc narhın ~U~Urlll • Ycınn lüks ntldedileıı ve rniktarı 

nı eulbl\n tcnrıtJ hlll\l8U!1da 1 mcsi nıerlne makarna fıatlarının nı olnn pirinçlerin ffatlaı r nzerin· 
ten aonrl •:ıın ttüfıt\mn takviye c • f yeniden tayini W.Zungelmektedir. de de bir kanır vcril~ccği Umi t c-
mDletlc m• On ~ ~l JDDkN:m_ f~ di~ ... 
~· 

Ankaradan haber verildiğine liradan aşağı para alanlar tuttu· 
göre. htiktimet, maaşlı ve ücrctlı ğuııa göre böyle bir formUlün 
sm rft ha.yat pabalrhğt kat'§ısın· tatbiki devlete, hususi idarelere 
da korumak üzere bazı tedbirler ve belediyelere yrlda, 30 • 40 mil. 
alırken Bu smıfm ınaas ve fü:· yon lira kadar bir fedekfu'hk 
retlcrine de muayyen bir-nisbct - tahmil ettirecek-tir. Hükiıınet c. 
tc meni icrasını dü~ünmektedir. tüdlerini tamamladıktan sonra 

Yapılan tetkikler, mahdut mn, Parti gurupundan ve Büyük Mil 
a~h veya ücretli kl\çük memur· Jet Meclisinden alacağı direktif· 
hı.ra yüksek maa.ş ,.~ ilcrct alan. ıcr c:crç~vesi dahilinde tatbik e. 
lara. kıyasen daha büyUk nisbet· dilecek olan Kat'i formülü bir 
te bu zam icra.:ı lüzumunu orta· kanun projesi haline koyaca.ktıl'. 
ya koymuştur. Zira mesela 50 Di<Yer taraftan memurlara 
lira maaşlı bir memura yapıl:ı · laksfue ödenmek üzere :1 aylık 
cılk yüzde on zam ile memurun avans vcrneceği yolundaki şayi· 
4..~Jine 5 lira geçmiş olacaktır k i 1 ı:ınn da aslı olroadığı öğrenilmiı;r 
bundan vergi de kesilince yapıl. tir 
mıı;; zammm bugünkit hayat --·--- ---- ---
şaitları kat"§ısmda. birr;ey ifade lngiliz genelkurmay bafka.nı 
ct.miyeceği nşik&rdır. .Şu hakle 
mesela. nıaae ve ücretlere 50 li· 
.ra~- kadar hiç olma..7J3a }üzde 
yimi beş ıJa 30 nisbetinde bir 
zam icrası, bundan fazlası j~.in 
de daha mahdut niSbetıerdc zam 
yapılması Hlzumlu nddolunmu§~ 
tur. 

General 
Jon Dil 

Orduya bir veda 
mesajı gladerdl Bu formül üzerinde durulacak 

olursa tatbiki muhtemel 1.am niS" 
betleri ~ylP. oia.caktır: 50 liraya Londn., 4 (A. A.) - İmparator· 
kadar yüzde 30, elli liradan yüı luk genel kurmay ~ığı vaıi· 
liraya kadar yüzde yirmi. 100 fesini terketmi§ olan general Dı11. 
liradan 200 liraya. kadar yüzde ı...rduya blr veda mesajı göndeı· • 
15, 200 liradan yu~.;arısı ir,in yüz mi.'3tir. Bu mesajda C?.Cllmle ~öyle 
de 10. denilmektedir: 

Bu takdirde 50 lira kazançlı Dostum ve halefim general Bro. 
bir memur 65 lira, 100 lira ka· eke, sizin ya.l"dmı.truz ve itıınadı -: 
uınc;h bir n1emur 125 lira, 200 nrzla a.'ikerl gayretJerimizjo ~1 

lira imzanç;h bir memur 240 li 1 ve t..a.m muvaffakıyetin! gönn~ 
ra. 500 lira kazançlı bir mem~ intizar edebilir. Biz galip gelmegc 
570 lir-.ı alabilecektir azmettik, bu emelimize visıl ol • 

Bu vaziyet ka?'§tsızXıa devlet me.k i~in tA.zmı gelen vsnt&lar ati" 
kndrolanndan olduğu kadar hu· rntlc e.rtmaktadır. Dil• a*-f 
susi ide.reler ve beiediyeler büı. amıflarm mesai birliği ve mntte • 
<;elerinden maaş veya ücret alatı" tfilertınh:!n faal yardmu .. ye11n. 
Ja'l"dan «a.·~ ~ı 150 d~ nn~Mgy.et ~ ~· 



-ı~ARIH~SoHBETiERn·~CE.~~-~ ..,,_ 
-- - - --- - • - En büyiik kudret 

KARA Ki~ i 
"1 

Fa.tin H.ooanm: "Bugtin hava açık 
olacak?,, demesine rağınt'fl kar. bu sn 
balı sene ba~ladı. 

Dün ~ traınvaylar da onun 
ızi rra gitmiş: nl\lar da. ıııt.op etml~r

df. 
Jstanbulun ab ve havtuı - 1521 deki büyük ki$ - Ha. 

lic oe Boğazi.r.i donuyor - Uiküclar ile Sa-raybarmı ara. 
tı baz tulU)'or ~ Ne~ı:ıtinin ve Ha•iminin rı'"?.nzumeleri -
Hacı babanın bir abdat bin namazı - Mangal kenarı 
sohbeti - Kı~ ve sifr - Siz ~tuıre Çe>c".{klar .. HE le sizler .• 

Tıinelin bh olmet olduğn a~ıldJ. 
Be~ o~lu semtı ııakinl~ri ara"ın ila, ye. 
hndJlnbı kamı~ "'2\yramlan gibi bir 

ı il.ayı~ ba;.. ramr yapan1anı rastlıı.,dı. 

De111iry0Uarı tenzi- Milli KorunnL~a 
lath eşya tarif esi 

Ay başında meriyeltcn 
kalkıyor 

Yen den ~~3 Nl!;UıliiJ: 
yaı. ı acau !/el~ Si-der ... 

Odunun çekisi 'bir a.y kadar 
vvel b~ ;:ı.ilz al t.mı~tı. kömürün 

hlo ; da sc!tiz kunı'-; bugün ne 
h'l 'ıl dir b"hnem amm::, kar. bizlrr 
;:öyün damına. durmadan yağıyo: 
odosla yağıyor, ~,ldttls ~ 3ğ1yor 
povrazla yağryoı kara.vene yağl -
yor, rüzgarlı yağ·yor. rüzgamıı: 
\ ~ğtyor. Büvük Amel:.;anm mı, kU-
ük Amelyanm ml, Şamramır. mt 
Perıızun rnndur b:tnıem, bir lcantcı 
h1.trrlr.} o:-um 
Kar yağar patır irutiir 
Bizim J;;öyün damına 
Knrlnn ol~nn o kııfal'. 

To • • -CCD'.Jln fesime!. 
Patır külfn, n~'Ultuylıı., iniltfyle, 

mllkla. dü'iiiltle, f:srlt:f':lıı. SdSfz 
Beı!":z yağyror .. 

Gohe:k at.::ı.n da. bulunur sanırım. 
fa.kat birçok evlerde bampır ce • 
ldldiği muhakkak .. Hrunprnn tef· 
sıl".!ni ''Mufas,'!'Rl krpti hi""atl., ne 
brnıkıyonım 

Benden v<tna tövbe olmuı. ne 
ak gerdanı methederken, ne de e:;:. 
ki elmıeklerl an.arken "ka.r- gtb"! .. 
demfyecegıın. 

927 de midi, 28 de miydi., şöy1': 
bövle on dört on beş yrldanberi 
bö;•ıe bir krş, kara kı.~ gönıttiş. de. 
ğiMik. O 7,amaıı Tunamn Karad". 
rrlz ağz!:ıda hopu.şan buzlarr Bo -
ğıızdan g'rın.I!). küçücük seyyar 
buz adalan halinde farınarays 
doğru açılıp dağılmıf11ardı. 1sta.n -
bulun kL"'t, latiftir derler; f.stan 
bulun abı h::ı.vamnı, hem.§enst ol • 
d:ı'fumuz bu ınuazzam beldenin L 
şı".la.rı arasında Nedim, NekadAr 
gil:zcl tasvir eder: 
Bir gevheri yekpiı·e iki tıahr 

arasında. 
R ILl'~İdi clha.ntabk tartılsa seza.ı 

dır: 
A 'tında mı. fü~ttinde nıidl!' cenneti 

a'Ja 
Elhnk hu ne fı ilet, bo ne. hOf: abti 

bav1v"lır! 
Her ba~ç.csi bir çemen18t.a.ıu li.t&

fet, 
Her köşesi bir meefüıi ptır feyzti 

safaıltr; 

tn af değildh anı dfmyaya değ{ • 
meli , 

Gttıı:arbnn cennete t~bfb hata 
dır! 

Zavallı Nedim, kl!l&Clk ömrUnde 
lsta.nbulıın sa.yılı kışla.rma nuıla. • 
mamLstı. Tadnnlık divanında, eo -
ğuktan, yağmurdan, kardan ve 
luste.n balı.~den mısralar hemen 
yok gib"dir; şu gilzel Qllrkr btr İR 
tisna tcşJci 1 eder: 
l'etmez mi una hister tt baJln 

kucaj;'ll1'1 
S•.-d oldu hava ç.Jkuıa koyundan 

k1rnıcağmı, 
At~lik fder 8ISD.ll Stt "ilnemdE"lri 

daiun. 
~rd o!du ha.\-a erkma lıoyandan 

knmca~! 

Jstanıbul, en dchşetll kl.3la.nnda.r. 
birini. za.rnanmıtzıdan u~ ytu yf rm · 
bir yıl ka.dıı;r evvel görmUşıfilr: 
1621 yılı İkincikbnunuııun :yirmi 
dördüncü günü kar vağmağa balı • 

Yıırnn: R~·~t E.krern KOQL' 

la.dı, şubat.:n t-.ekızine ka.cıa.r on beş 
gün. hic dinm <len. durmadan yağ 
dı. Soi:ı•! o kadar Ridd0 tliyd ki 
Haliç ta.manı~n dondu; Boğa:ı:içjn -
oe de. deniz kikücii·k bir dere ha.. 
lınde k:ı.Jdt; de;,.rin vakanUvisiniu 
t:::.biriylc: "Altmtı oı tasında bir 
nehr! &ı.gir miktarı mahal açrk 
rılrmtj,ı.,, Niluı.~ et, subatm doku

ıunru :?"finü Bo<iıızi"i de ba..'-tan 
başa buzla örtilldü: "Sa.ra.yb,;rııu 
ile Ü~Jdidar arası cümle buz ol
du.,, Lünanda. vaktinde karay~ 
çekilemiyen gemilerden bf.rçoğıı 
buzun t:ı.zyed ilf> parc:ılnndı. Acrk.. 
ta bulunan gE\miler lırnana g reme 
eli. Gala ta?:ın tstanbula. Hasbah • 
çcden m.reç kapısma, buz üstün • 
de yava l\<'f~mlar zt>~tii'nni ::-ören. 
ler oldu. 

Şehrin etrafla olan ınüna~ebet
l.erinin kesilmesi üzerine, açlık 
tehlikesi de bll.§ ~&sterdi. Yetm'ş 
dirlıcın ekmek bir a.kL!eye ve elin 
ok't3sı on beş akçeye <;rktı ki. o 
za.man".ll [>ara kıymetin!' göre, a • 
kıllan durduran bir p~lıalıhktr: 
buzlar ç(,zü1lıp lst.anb•tla gdi.ncr• 
ye kadar. erw.l~ fiııfüırr her gün 

bUyük bil silrııtıe arttı~ devrin 
şairler', bu müthiş kn:ı ~in tarih ~ 
ıer yazjıll'.r; bunların içinde NP• 
§ati Celebi ile Ha.simi Çelcb'ir.ir. 
mıtnrumeleri en mer:hurhrıdrr. 

Neşatinin tarih manzun v~i: 
f.:rori Jfak He l!>tan1-t:'•l:ı. o'~ kıs 

bu ..,.,._ne 
Belki dünyıı duralı olnuıdr bu 

re8mc 15ffl\. 
Bnnq ~im ~öritii ki ılenmdıı buzun 

listiindo 
Kara ;ı.er gitıi gezerler niceler bi 

ııervn 
'\fiinoemid old11 rfflıc.ııdc nefesi 

fnsan'll, 
~1".e mahh\'-:u 1tı>la!<e'\"'~ld! berdl 

sermlı! 
lAıf1f'n ne mlnn11 ana ifidj Nt ati 

Uı ':i!t 
"Be mf'ded dondu lıln otuzda 

Tünt"Ue btanbal CUıetlnden Beyoğlu 
..,..mtfne ayıı.k ha;ı!anlar. tünele minnet 
t-1\rlıldarını: 

- Ko~ını !lfn>e 1m ı!öO:ı:lcrilC' n!JI 
tanlar görliJdü. 

Raik, traro'fiayl:ırrın harp ı.anıret1l• 
~Uyememeslııl afiedemedlğl halde ta. 
bla.~ 1'eyrf!lı'fort kölcllnden kuruluşa. 
DU tablı f.»lll<ld etU. En kü<',l\k bir şt. 
ki.y('.t eri ı:-li~tPrnJP"~'rln vol1a1'11 
döküldll. 

Bayanların kayışını bflçln boyunca 
• erlere serlllştnl r..evlde seyredenlel' 
!iÖ"Zil ttint"f" lıntlkn.l ı>tllrt>reı. kıhks.ha. 

lar ı-:lnde: j 
- Kayşmı (;( W~)iın.. de.ı:nek1.eıt ke.n, 

dilennf alama4ılar. 

Kar. bn satırlar yazılırken blilA de.. 
TB.ru ediyordu. thtiınal ld salıah!Pyiu 

~urnda burada. dlU batllU'dA ~llyeın 
tramvayhr gene stop edeceklerdir. 

Bali., harbin ka.bıd et.tlremedlğl za. , 

Cumhuriyet 

lJzun eeneleıdenbert devlet dunıryol 
ıarında tatbik olunan -ve üzer.ı.nde 

muhtcH! zamanlarda tadllA.t yapıımı, 
bulunan ten.zilaU ı eşya tari!esi. bu ay 

onundan itibaren .meri,yl!ıt mevkıin • 
den kalkacaktır. Bu tarife i~ıµe al. 
dığı maddoler'.n çokluğu itibarile de
"lliryolu naldlyatmda en eok i'.hemm!. 
yet verilen de btlha.sea. zürra Uca.. 
ret erbabını en çok alfik:ıdar eden bu 
tan enin de{:;ışmc..,I dalı\ oliyilk bir a. 
!tıka uyandırıcı mah!yetle.:iJ.r. 

Aldığımız malumata. göre yeni ta
rife ile es!<t tarifenı:ı tenzilatlı had. · 
leri umumıyetJe muhafaza edilmekte 
fakat haZılarmrn lenziJatr ~ltılmak. 
t-tdır. "i.alnrz. en mühı:m clh~t evvele& 
yalmz 1700 kilometrye kadar olan 
mesafeler .!,'.ln tetl%illtlı t::ı.rife tatl.>1k 
oıunurken ı:.ıından aonra 1700 kilomet. 

reden fa2111 meB:ıt' •ler ıçtn rte bU ~ri
feye dahil edUen tStllıMJ ve ticaret 
mıı..ddelım ıç!ıı ll.'\kliyatla t.em:llat ya... 
pııacaktır. Bu §ekllde '11.trklyıının lıer 
hangi bir tarafından dl,;..ır taratma. 
nakl:yatta mesafe ne kadar uzun olur. 
ıı.a oısun tenzilat ya~:lacaktır. ------o . 

Harn~et 
davası 

Cumhuriyette üç ~-Jdrzll maki'• 
le harbin karakterin~ dairdir. Bun• 
da dUzlinelerle nı "ileti biriıbirlne 
.kapıştrran bu umumi boğu~n-::ının 
mahivı>t.i dakkn:da hinlen:e maka. 
le ç~tığı ve :şln kısasmm bu b~r~ Ha.mlet davaları görüleg&lirken, pi. 

l M.n bir ha.>n madde ve satrı.ı paza. yesteki Hamlet roııır.ıı oynayaı1 aktör 
n kavgası olduğunun tebarliz et~ Tıılfıt Artemel de Peyami Sa.fa ale:y. 

ki : Talı'lt Artemel, Peye.mi Sw:e.ııın ga. 

Ankara.dan habeı verUdlğ'ine gere, 
ticaret vekaleti, ınllli korunma kanu. 
nunda yaptı.an "" l cl 03"lşikllkten ha§. 

luı. yeni bazı dt'ıl- .,L.,eler daha yapmrı.k 
!12'Cre tetkiklcrcıe bu' uıımaktadn'. 

Bu değ!şikliklt:>re göre, vurguncuıu. 
ğ'.ıu meni tiz.erinde b!lbassa dunılrnak. 
ta, yiyecek maddeleri ve giyecek eş. 
,·a satrşlar"'..nda. vııkubulan ihtlkı\,.r ön. 
liyecek tedbirler alınmaktadır. Yenl 
proje ile kira benelh~rl ev Mhibf ile 
kinı.CJ arasındaki münasebetlerde ye. 
nJ esa.slara bağlanmı:ı.ktaıiır. TPtkJkle. 
l'li! devam olunmaktadır. 

-----o,----
Vehbi Demirel rıfönüldü 

Anka.raya. g5Uir1llen b~ı;ekiUct r~Uı 
leş.arı Vehbi Demirelln ceru:ızesl dllD 
öğle nıunumdan :ıonra Hacıbayram 

O'.'lm!ai.nden törenle lrnldırıtnuş ve şe. 
bir mezarlığına det'nolunmuştur. Ce . 
na.ze törenınde Bi.ıyllk Millet lJ.eclıs 
rewi AbellllınllK Renr!a., Ba5vekll Rt> 
flk Saydam, Ve" ı. r, C.H.P. genel 
sekreteri Flkrl •rozrer, Meclis grupu 
nklllerl, mil.stakll grup reis!, parti 
ida.re heyeU azaları, meb'1.!!lar, rl) a. 
aet! cllmhur umumı k\ltıbi Kemal Ge. 
deleç, Ba.şveltlllet çe diğer vckilet i. 
len gelenleri lle Ankara vaıi ve bele
diye retli, merkez komutanı, emnı • 
~t mtldUrtı ve kalabahk blr halk M .. 
:nr bulunınuııla.rd ır 

Bqta I11IZJka olduğu halde asker ve 
poli'" mlltrezeleri törcM tşUrak et 
m\§lerdir. Vehbl De,n!relln tabutuna 
olrçok çelenkler konulmu§tUr 

1 

riM ği vnzrl<lıirtan sonrn dE>nivor hine bir dava agml}t. 

".Tnponynnm ortaya at:lmatu, zetesJ.nde yazdığı: "Tiyatromuzun ıı... 

1 
b1• 1 n!'l"·ıldtitı ve lstflmırsn:hj;! bir b ne olacalt?,. b&§lıklı fıkra.amd!l, p. Halı fiyatlarının yiikselişi 
kal de.ha ıı.rttn-rmşhr. Gürünilsf' sınıı.na Jcarvı hakarette bulunulduğunu Hah flatlarmdakl gnyritabiı 
~ore i\Jltnerin lılr ur.'Ull& bendyerı iddia. etmelttecllr. yiıkseliş devam et.me!I.tedil'. Se • 
.Japnnya, hıll.dlta.tte daha ziyade Bu muhakemeye de dtın sabah u.. bepeis görlllen l'iikıs<ıl§ U:Spctt 
lııırp ~indı>ı lınrp ç.~ca.ran ayn ve Uye birinci ceza. m&hkcmealnde bat- metre murabbaı ba§ma 25 Jirıı.d·r. 
müstı:ılül bir lronettir. A\'mı;ada, lanıuI§t.l?'. Bu rakam hparta halıları ıçindfr. 
italynnm m11luıilderatı Almanya. Peyarııl Safa ile avukatı: Re§at Ka.y D!.ğer c ııS balılar için fhı.tla.r bUs. 
nmlline ba.ğh oMnğu ha.ide Uuıl•· nar. T~ta.t Artem&l de Avukatı thsan blitUn anormaldir. 
ııarkta .Japonya. aynJ vaziyct.!r. l<'aysaı nen ne muhakemeye pı.mtı. A1'l'llpa rdalr li\.e:ldne işi hal la. 
1'ıı nnnmyor. diğer maznunlar da Tasviri Eı:"kn.r R&. t1D metre murabbal::.rmm 65 l.l.ra. 
JJemolu·~silere ka~ı giriştiği bibi zıyat Ebllzzlya ne yazı mtldt;rn ya kadar satıldığı da (!ÖrUlmekte-

müc.:ıd~Jede Japun~ıı.nm lrazaııı.uasr Cihat Baban İSi tebligata T'ağmen gel air. 
ts0ğu!.tan derya!,, 'Veya lınyb~tmesi, mutlft'":a Alman- memı;ılerdl. 

Ra<simf ,...elehinin taıih mıı.n'r.11 •·- ı ·betnı-ı· 
mcfi: 

..,. vanm 1U1.Zanm1LS1 ,·eya tu.) .-.,, • Sorguya çekllen Peyaml Safa, tık 
le itnyrth değfüUr. Tokyo 'tıtıkfıme raauıın. piyesin tenıııtılDl tenktdden 

1 
gıamhulla tal<iiıfar arası dondu. 1 ti mlltt.!nld ı\Jmımya !le harp Jıa- ibaret olduğunu, değil Talat, biçblr 

kr§ katı oldu. 1 tinde bnlruıan Rusynya l<a.rsı ıfa kimlleye hakaret bulunmadığ'ını, ıdd!a 
o~ her ("8Uibe iırl 0ıu, ;ı.'lirür 1 tıaıb r.çmrunı~tır. U:ı:nk,nrldakl <'• ı etmlf, neticede muhakeme, dJğer Ham • Kadtköyünde tlörtyol ağZmd.a lAa. 

hıı\ifetnı~yüı• buııla. mcnerinl scııelcrclcnberl salı:Jaını- Jet davalarile blr!P.şUr:lnıek fü:~re. tıkçillk yapan Morla, elinde mevcut a-
Dfclim e~: H'a-,lıni tar't in 1111m IU'4 yaıı bn d~\'ict, . .\ \'l'npahlan blrlbl- önUmUzdekl çarş:unba gt\nt\ ~at n t! "ynl<kıı.bı ıastıklcrinl sa~~a arzetıne • 

tı>11 n~ ma•n.:n. rine snll1a1nn ihtlrn6 fırt 'lla&mdan bırakılmtttır. D'llf· üskU:ia.r Mli,ye ceza mahkom:ı. 
Vot oldu C"J.ihln<. .\Men"z dov. i~titıı.ıle edt'!rek, onJann l<ondJıo;inc o- _ sinde ~ lira para ve 7 gün mUddet. 

du bin oh:vfo.. kar<;r en aız lmvvctli ol<loklıın blr 4 k ük h 1 1 d le dUkkanmın k~p:ıtılma..'lı ceza.sına 
demi b üç·· ırsız ya.a an ı ırn l:ugüne lındar bel :Ye en- çaı·pılnıt§tır. 

K9.ra k::g deyi ..... e nklrm" '-'ı· fıl • · n b--'•r d 0~zlediı:.· m"" Selı'm, İbrahim, ~ut~:n ve hı.met -~ "'" "' "' •17or. u """ c e o1 ""' • Dan sabah v1\0.yette vali ve beıc-
ra gelir:. r~atlert hir dcl'a ele geı;iru ~len admd.:ı dört genç Daıiil:lcrıc ve 

1 y · · _ı. ~ı. 1 k• · ı , diye reis! Lllt..:1 Kırdo.rın başk:ıntığ1 Bs.Uı:a.nların ~ı. karı donu oonra mihl.afaa,·a ....... ltil~i ,.e A,·. eşıldırl:'l\.t~ ırus~aız \?r yuıcm • 
' " ~ • _,__ tl -1. t" ı altrncta ı.rıımvay, vvp•;r gibi ınlln.o.lıa. meşhurdur, bugiin Bulgar.}·ıı.nıı. m " a h ·rbinlu aza.k gört:non net•. na duvar\.iAU a nm=ı. ffl.lrc ıy e g .. 

• 1. 70 llra ı b~- · fi • l:ı.t dltekt6rıel"Jnin tnttı·aklle bir, top. bir vilayet merkezi o'an Es"d z.. ·~~j no ""''•ilde tecelli eden.~ et- rere~. para.ya ... .,.oı< e :n. ""'" ı 1 rd ı ıantr ynpılrnı tır. ToplaııtJda köıullr ra kacıaba~ı. l:?f',,,S ten evvel, B •• ... bı nlılıi:'l yerleri mnl afaza c~ebi!- sc ve eşya ça ml§.a ır. 
kıınlaım kııhbNt.lt blr li\rl{ lıo"d - 1ıesl lm'{iinsıı: mıılır!' Yalmla.ıw...'1 h n;z ı;ocuJrlaı ıifüı bı:>şaltıın~ .;ılertnlıı çabul< ynpılmıı..'ı lı;1 
l'iydi: b r yaz, Zafin ayan'lld.an 1 ttıte t~lnde balıınclu!';~nu har- Sult.a.nahmat birinci &ufö ccz.. etra.fmda göı11§Ulnı..ı tur. 
bi'l"'.nln konağına :l>iekkeli bir cer• I bin cmuıni k.ara!rterlcrfnd~n bir ma.hkemesbd~ l90rguya ı;ekilr.1~ - " n.umımyıı.rtan selırlmız.a getirilen 

h ı ı rmı ·t·-~ cd ... '" t""""'.f bıını1a.i'e:ru:ı traınvJ."jlara takdma.~ı L ~r a.cı baba u~!'lDU§ .• Eh .. Be • I tnne"İ ve h~!ld en mUhtmmi dÖ\ n er, suç a ı ınw e. e" ........ ı 
yuı 8ofrast aç•k, id.5nnı bol, lJOF- ı:ıcn nıil!~tlcrln gayeleri nrasmıla· oıunmmıla:rdır. 'ine P"~arteııldan itlbaren Pal!h.na • 
tunu selamlığ n bir köşı:ıslne ser. ki bıı ıtibl nylm·ılılda.rdrr. Ayni - - - caktır Yeni bandajlarla. sefere çıka. 
ınlş; yerleşıni!J; iş yolt, gilç ~·ok. ~fhı. hnh.ıı.tmlarm tam bh· gu.ye • İktisat "6Mlet1 mllst.e!'arı Nihat 1 rtlacıık araba .a.ym 3G ka.d·ı."1tr. Bun 
'lbd~t atrr. namsz kthır yem~k !ıirl"ğin vnrdı.kwrım hentiz göre. Odıı.başı dün §ohrimlzc gı.>Jmlş. ::iti !ar ayın Hi ı.nc kacl11r ı ıemeğ' N-:1 ı . 

CDe,·ımu ~ tinc:fülc) mi)·oruz. merbank.:ı tetkiklere ı.:ıamıE<iıt. yııcaı.:t.ır. 
T U• .. +:L......_TZJ.,._:ı XUIZSLM 

İşte bu es~dır ki Estonya· f 
1ı kimyager galip bir hiddetle 
on!indeki vis!ti kad .... lıini Hollaıı 
da1ı yarbayın önüne doğru itti. 

E.stonyalı kimyager Viliç So 
ınorvi peic anlaya.mad ğmı bil 
sebepten dolayı fena halde kı?.o 
mıştı. Mabi bir ta·nrla Hcllan. 

'! - ..... 

YAZAN: CLtFFORTD HOOK No:14 
dalı ~ıı';iman yarbaya: v azan Manmu1 Saım Alt un t:ag~ 

- Almanlar riyaziyeci bir mil- · 
lattir! dedi. Sanayide de. ekon<> 1 Vapurda b ıimıkfler etrafımı a.. 
mide de, siyase~te de. aclı:erlikte ciıl:ır.. (Bi!U.hıre Peyan:-3::ı.bah ga
de riyaziyeyle hareket ederler!.. zete~ılni ç •kara.o ve l.zrll'~tt.e recme 

ıa.m! Acep bf:r:i d"nize atn.caklar 
ne yap:::ca.kJıır '! Diyeceksiniz kı lılandaWar ou 

harp başlar ba§Iaı:naz !nrriJizler. 
le ta 1858 .senesmden, Yani a
şağı "Yul<arı bir nsırdanberi de . 
vam eden siddetH mi!n::ı.ferell~rinı 
ve h~-;um~tlerini terkettiler? De. 
mokrasllere t.a.raftar bulunu~or. 
lar! Evet ama. trlarıdalılar ga
yet ·~rt tabia.tlf ve bildiklerin. 
den kolay kolay şa.~a~ inatr.ı 
IMalliJ.rdır!. 

Daha bu harbin arif esi ,e ka 
dar İrlandalı Whi~iler t:ıtün 
Ingiliz sanayiini tahrip ve malı· 
vedeceklerini sÖ} Jcrniyorlar nıry. 
dr?. lngilterede önrerıne ~elen 
şehre c~runa bomlxı.l:ı.r atmıyor. 
lar mıydı?.. Evat en nı:a.ITT 200 
mıikn.st yaptıl&.r! .. İngiliz Polic;; 
hunlarla ba.eıa çı!rnmadr ! .. 

Yani, demek isterim ki. !rlan
Lil:du eearen İl!gilizlere ka.r?J 
bUtün im hu~ı.::"7~tkrirı.i t:ınn
ın · ·w un n • ch'?'l:ul::ı..r!., lL 
tekim tngilWerin lrlandaya as 

ker çıka rmalarwa, tahkimat 
yapmalarına da mli~e etmi 
yor!ar!. 
Şu halde, san:um kabul eder· 

~iniz ki, ~rü.n I::ı.r:iliz &dalan. 
taı·afı !rlantiadı.r! .. 
nm tna rruz iQin r~-gaııc zayıf 

Almanlar. trpkx !''orvcçc yap.
tıklan gibi. civa.rdıı.ki uzak li 
ınn.nla.ıda giz.Jt:.lmtı nak1iye ,,,....,. 
P.nrlariv!e v~ nnJ!liye ta.yyare1l" 
rıyle bir gece ano::ızın hücum edı? 
rek l'rla.ndayı ~·1al edee"!kl<:r ve 
o:,~ra ~-<'l'leştirecekleri uzun mer; 
zu_ı_ top1al·la 1r. ;Hiz adf11a1 nı 
,gen~~ sa?nla:ra ı:::.dnr d0ğol"ei; 
tn.,.ılızlerı at~ hattından ~e!dl
miye ıne~bur edece-kler .• v~ bu 
rn h R$ ·er çıl~tL'l"'fnnk f:lıretivJe 
ımc"'1'. taarru7.lı bir kar3 1'arıJim 
tahvil edebi!ecekhrd!r!.. Harp 
b;r kara h;:ııt!nde ı·zun ve r.;'\. 
]•n-iır.·J t::·r'··,::i rı..., •.. ~"1 f,.....,.i. 
tı ~ler i ·•11 1.:•\i!:~tc-'1 t<·hlike var. 
dır! •. Öyle de,ğil mi?.._ 

Esıtonyalı kimya.gerin bu dam· rillsn) Ali Keanııl; Süleyman TeY. 
dan dü~me gibi cevabr t:ir an fik B.ıba, bira.deri Avnil1~i1 Be~. 
Hollandn.lı varl:'l':t~, pek hayrete 1 bızim haş'.l.rattan: Meddah Kiııim. 
dfö:;ürdU. ı methur gece i§<}lsi So.n Mu.1t.afa.. 

Adamca vız bu s:ıfer knşlarma e.czacı Art n ... Bendeıı bil" .sıı11t ks• 
konan ''Örimm0 z sineld ·ri ür':üt. tı~r sonr~ da Amıdoluhıs.aı mda.n 

· · 1 d Şeyh Ncş et Eı oudl, Nıııu;nıon! .. 
meyı dahı unuta-ak, ya. n·z u. yed ... ç ·.18.kbaba ıı-· N · Ef n 
daklarmı derin bir havretle wr· .'" ::ıy ; • şey 1 ~n e 
k tt k" · .. r b k dıyı ıle geliıuıl-er. Dnhıı. bırı;ok t.a-

k~ ı nışj. ışmy~"erıbin. yhuz .'dne a. a nnna.drk kimseler vardı. 
c.ı.ıımş.;ı· a.;ı:ın_ r .aı e: , j tnsa.n felfı.kot yerinde de hır t~. 
-: N~ dem?.! istıyorsunuz nrd k gö;olince az çel( mUtcSefü °" 

d 'rlı, luyor. Hcpim z giiluşiiyoı-, kcınuşu-
Eg;onvalı k::..'llV:ı~er kuslnnm yordı~k. 

istil:fafla ka1d1nırıı1<: 1 lçlmizde en mUtee&c;ir duran eo 
- Şu basit r.ayi dii.~'Unmevi ~2' ı>.acı Artin Erencri idi, o: 

de h2-T?"en b:i"'ün r'li.'n:ve roti ıh - l\:avımy .. di~·ordu. Bu vapur. 
rırnl edjyoremmz! dıyc hl.,,nmr· la nere.ye gidec~ğiı;? E;\'ilpsuıtan 
c~:1dı. Almanlar e~ar fnı;::;,; a. v~µurlarm1 beıneor! Mannaraya. 
dıh.r...,,., hHr-r . .,, ~~r.ıJ,rer-e1f <'L bı:!ar a~IlI!"!:::J.k tak diye OTWm • 

~~'--1·d1 tu lıı1 b .. :ı..,fo. ~71.~~·cr- d::ıı a"r1l--cn!t. 
dil. Bu· va':'.lu,.la nereye g'di1lr ah · 

(Deı:amı 1'41') bıı.r? Acltılıın geçince ~.mil ta• 

Hepimiz ZA'•ıdh 1.htiyar rı.hbnn 
tet1elfl ediyorduk. Fr'·at o bir defA 
. ı :vi aımı"tJ. Jkindi 1..:ı.ıı :ı.nr vı:pur 
c.a faal.yet başladJ, Kömtl- alm1t. 
Demir almdı. Kaptan yer ne gE'ç
ti. zavallı Meddclı füi:ımı boynunu 
tıüktil. Sesi muh11k ve güzeldi: 

Çare buhn oln:nd ı bu yU. eye, 
Pek YnLık olrlu cffi fn "eye. 
Ge(ıtl gamım Clr't:.ıt u .. mı:·r.,rnr. 
'f}bnecU wslılt bile bn deTde Mr. 

Dltilt •• DUUlttt.. DtiUU\.itt tor. 
ni<>~ı.n ... 'l'ornayt. 

Artrk her ilmid· •• ı kmlmmtı. 
Va.pur hareket ettı. Artin:n de-

diği doğnı.. ( 1:abaL'ı.ma kaptan ben 
uftlomem .• ) tıdnill zamnnı Haydar.. 
'!l·ıaşa.n:n önünden kallttı:k Akşaın 
f"za.nJ zama?U baı& Bilyükadaıun 

önf1n~t~·iz. 
Zavalh Artın .. bir köşeye ~ekil • 

mlş, ağlıyor: 

- Ka demedi.rn oğlum ben alı. 
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onmu' lstaabaıt •• 
Jstanhnla altı gündenberi 

yaj;rı;ror; e."\Dllanlıı be) az çl~ter 
da~uı, ~k r.çtT; Şelırln bUrUndU 
tertem"z Ye hcmbey:u &rtti ı;tttik 
ı:e kııluıla~h: bu örtüyü yalnız 
kal,l.artla ve cıı.ı1c.l~lerde ln!iıan1A1ı 
ayPklan ld lottı. 

Knrb •:.ı Ihyram.nu ve: yılOO.ŞJJll 
tatsız gc.c:: tl.1ı•en ı.onra. birnz ne 
fes nlar-.•~ını Nm&n ts1nnbul dlin 
ıleııb~ı-i t;piye tutuldu. Diin g 
Teıt~ha~rnr :ı frrtına bir hortOl11 

Q}iT'U. tu; ndamro ;..zm blrtnı caddt" 
orta .. md:ı ~aı~me;mı ko,abtarllk 
bir ho.yll llönılürdü. clolaştırclı. 
J'ram"nylo.r pt>!\ ~eyrektl; takf.l 
pelı az buhınm v• rfq ve normal 
fa .. nk bir !inıya gidilen yere yed~ 
\oeyn on Ura isflyorbrot~ n-~ül!1"l 
ılc b11luyorfardı • 

Geceyarı..,•ndan SOUl'a ı;on tran'
vayl:ı füırtoluşa r,idcrken bUrt~• 
rllyorılu hi: ••~yle de\"'llm e.df'l'IJ'" 
}ıırm tram,·:ıylar ı .. ıemez!,, 

o-:ıcyln e\·den çılrtığnn zama:rı 
bu t.ahminfn doğTo o1do!tınu gö 
dlim Parıgaltıda b~ on amolf' 
tram,·ay yolundalti bozlal't kar.ı-

mn ı;n ~ııJ·şryorlardı, Hıırhlye Vf 

Tııksl.m dur.\klatr.ıı1 • on beş yinnl 
11mC'Je ~önnek miim~ıiin oldu. t!( 
tmıı. y M'ka. a.rlalya i,Ietm"Jr 
~m·etl~·Je ~ın1edlk'n emekler 00,. 
· .i ~ryordu. Gece hat fb:crinde bf1' 
lwç arab:ıyı devamlı o1:lr.'tlt ça.h"° 
tırmıı.k ve btmon hm: tntmaımış 

l'alılt bmıkmcmalc ~erektf. 

Dlr şehrin yollan bir ln9Ullfl 
d:ımarla.n gibidir; damarlarda 
'r.ıın a~nzsa insan <>JmU' demcJr .. 
~ır. l\fademkt İstanbul yoTiarmd~ 
n:ı.lıil vn...<;·t.ıılan i<:.J.,,,mt ·or: bu ş& 
bir en :ız hesapla yan yarıya don• 
mıı.,tar. Herkes yUrUyor; .t,azrlar 
h 0 le ar~ıesı olmıynnlar fazla ıUr 
yctçJ dl."ğil: fa!cıt k:Jlılrrrmlar lı 
lo sılprühnedlğJ i~ln ytlrllmck c. 
gU~: ver yer dtl5Up boylumm o' .. 
•,ülerinl ahınlara. te"ııdHr ediliyor. 

R'·:aychı ;ör<> heledlye "ııI.--ttle
tir kar f cm'zlcme makinesi ge
tirtıni'; sonra işe yart.una.dığı 10' 
nnb~1Imr5, ne otnm~sa olmo~. BTIT• 
s:ı befodlye.sine verfimf~t tnsaJUl 
o~·Je g:e'lyor iti yollnrdald blı1faf 
R:ı.ntim bura ve bir ™ kanş kal1 
t.cnılzleme!{ ba medeniyet urmdıı 
mı:odenf bir memlekette gayet kl' 
bıyrJrr; yeter ld büroda de~ yo14 

da ve iş başmlla çalY:"ittıl?J olalını. 
Cereket versin ki ttinel l'jJlyor: 

eğer orav:ı ·da ka: ys,i'!m11> olsaydı 
hnl"miz 3'ıımandr. 

Curaya Adet olduğa glbi bir fAı.I 
rihi hadise tLh·e edeeel'tfm anımı' 
yer 1rnlmıu1r~ ZİY"Bnr yok. im raı• 
ılır bir ei\n t:uib olnt"!lTchr. 

KADIRCAN KAFLI 

evlet ve bankalar 
l>~reminde 

Daaitiklik olacak 
Devlet ve bankalarla nıUesseffo. 

ler barem kenunlarmda muayytn 
deo · i!tl ıkler yapılma.sı mevzu.bahl 
tır. Bu deği~melel" billia.s:sa fhtl 
aa.a mevki ter ne dair olan hUıld.bn
ler tir,&>..rınci= olacıı.ktır. 

• Bu ~ne!d zeytinyalJ reltOI~ 

40 45 muyon kiloyu bulacaktır. 

• Beıed!yC tnön!.l geZisinin mQteb&

kt kısmının tanzimi lle ~narlarf. kor-
1<11ıuıdar yapılması için yeııJdef' 
66000 liralık tahsı.,at verml§Ur. 

:r:a.. bu vapurla nereye gld.'.onız 
Eey:rn~un pazar kayığına beruı!or. 
a::ep balık tutmaya yok.lam ~ 
lara yem olmağa gid:yoruz. 

- Merak ~tme Artı.n Efendl. 
ı:.ır §e olr.ı yu:! 

- N.: m.rak edeceğim &hba.r. 
Unum elenmiş, eleğiıı aınlm.ış. Be.ıl 
k njim için ağ amro ı.mı. Mflletf 
Q3mıı.niye ·ı;in ağlı • un... eca.b8 
milleti Osmaniye de bir gUn .ki 
göztim Artin ağa.. hangi baltğs 
yem oldu deyin ağlayı;.cak! .. 

sm ... Tı\..;"\' HA~ltDtN GARİP 
ctt.VF.LERI 

Vapurda bir matooı sükutu var. 
Gecenin ka.ra'll kl:ın içinde ahe8te 
h::ste g d'lyonız. Menfa yoluna dtı
~en biltlin uvo.Ihlar b9.1Jlanm 5,.,.. 
lerlne lfuı'Wer dll iinilyor:lar 

Art n ~endi ara l'.1l'ft: 
- V·mur c'le.ı:iJ adeta na:rar ke .. 

yığ• .. '1Crclo\se .,cat!" deyi ortn· 
ı;ındP11 cntlTyR"!lk ! 

1 ı 

Diy~rnk h!LT\1zı=n ve dlişUneell 
1-ltirüj-o .. Role 'hÖ' 

• .,,. " • "i J\ h kika•et• 

, '- • ı.1cıc b{i 

( Dt vamı u!.'1', 



Elliı za • 

IUIJ\10 t:.tuJ,t U 

BıuuldığJ yer: Yakıt MatLa&&l (Ba..~ tarafı ı ncldc) ~ahmet E U"'lin maceralar• 
t a ak ~rı i a il ı . .:er, goiıbet eder, yatar uyurmu . iti ~ 

a. ,,, n 1 y r· '7-rı.ğralJl.&rm bir abdootle en az üç 1 AB01'""'E ŞARTLARJ 
Türk ~c E'!Ocbt 
u.oo lir. ı1.oo Kr. 
1.60 ,. H.00 ,, 

• d t d • i i namaz kıldık1arma da ~~ ŞI e enuı "Siz Nasrani vallahi! .. dermiş. s:r ' 
(Ba§ tnnıJl 1 ndde) Presi Yokl.;en lcla.renin buna lüzum &bdest, bir namaz!,. Derken kış Na.kled L L 

8enellk 
6 8)1ıh 
1 ylık 

l aylık 
4.00 • 8.00 • 
1.50 • a.oo ,. 

Malh? ~ (~ A..) - = fuıt1ne demir 6ilpilrgeJer taJulmı~ görm 5ı bay d!bllşünU hr" ız gel.miş, her taraftan kolan kolan en: • · 
b !dirildiğine göre. nu~ . fl3 cıs. bu şekilde de fşllycıneın·e d A '\uı ram tıe un - ouilıı.r 88J'kmış konağın tiakacı u• Doktor ~rkan salona gırer 
birta.1'-nn dil.~ ~"l nre.cn Kal_ ı lerdir. Bu vaziyet ~ısında 700 en n ray:ı gl.deeckıcırı.n ltala.balı"k 1 şa.klen kahve ~ tepeleme giınıez hayretJe durdu. Hizmat· 

l"eleroııaı taya bombilaı- e.tmışl::ı..rdır. TIQ'ya 1 beled.Jyc temizlik amelesi ile 90 oluşundan VC' lstıınbul • .Ankara tren ıateıı:f karş::smda tiril tiril titre • çinin haber \•erdiğl muşteri bir 
re karşı koyma bat&eyalan dilsmo l tramvay amelesi seferber ed"l haltmm htçb :r katarm ''kara sapla· ven hacıya takılıR-lannl§: "Hacı huıapede bilzillmiiş uyuyordu. 
nm bir bom.bard man bir de av~ miş, hariçten de 2 liraya ~ rup kaımaeın.'"l mahal bırakmıyncak baba Namnz n.lrti geliyOT Ab .. Hasta acayip bir il1tlyn dı, Başı 
yareslni hasara uğra~. ycvmiye ile ~ amele tutulmuştur kadar açık bulımuşundruıdır l0.2.5 to dest~ mı:ım? !,, Hacı; gözleri keldi. Yalnız zirvesinde bir ~ 
~mı düşman ta.yyarclc.."l muhtr: Bunlal" Beyoğlu, F.mlnönU, Fatih. ~kınası mukarrer olan bu fevkalM.! dönnıU§: uya vallnhlJ dennlş. Bir kıl göze çm-pryUordu. f; '.lile k~ 
lü mah~cre. bombal~ &tarn'k 6

: B~iktaş kaıalarmdalti yollan te ~ roroıı kata.rmm iki vapur dolusu yul • l c.'bdest, bin namaz!., vunu hnt:ırlatan kafiı:!I hafifçe 
vil ahaliye aıt. emlıikı hasara ı.ıg. mizlemeğe giri§Dllşlenıe de yollıın cuıan, köprtıııUn Haydarpqı:ı. takt1le • ı E5kiden: öne doğru goğ il üzerine eğilml~ 
rotmlfjla.rdır. Bırta.kmı k mselor tc t.n.mamen temizJcmeğc nıuvaI.fnk ıımde beklemektedirler. Bu ııabah Jant;aı kenan m gttnllntin Wczn- giıniltillü teneffüsünün intiza• 
lef olmuş, bir ktsm1 i.ı:ı.;anl:.ır da s- ola.ma.dıkln.."llldan tramvaylar ifıle.. 10.30 a kadar kOprUden Haydarpıı~- ndll'! miyle inip çıkıyordu. Şnp..lt :;ı ve. 

Anadolu a;cınsının tJCTdi!h 1ıabe,.. ğrr surette yarnhn.m..JUI". . )<ımemlştir. nnn gece yalnız şı; li. l'& ancak iki vı:ı.pur gclcbiımi§U. Bu Derlerdi; kenarında çoluğu He, bastonu döşemev<' yuvarlan. 
fere töre dilnvcı 1X1zivetine ba1..-ış Cumartesi günü.·· Uç _de!a. t.ehliXe Tünel hattında bazt tramvaylar ,_ IUbarla, huııuıı1 Toros l".a.t.ımnır. \ ku (<OCU~yla, eşiyle dostuyla. aile • t 

rl1·-·~t oıı ...... an tara &Q ra ha 1-·- iki .... m:ı; ı. ~eti ve ~ ır. .:.,,.... • letilebilmlştir. ya reketl, bah.setttt; ıuu. Ta • ler topla.nan mangallar. elmdi a • Kliyanteli, uyuyan müşterinw 
8 fmdan Uç defa kn.nı.ya bomhGlar Akşam l1zeri de Sidlcci YedJ punın Hayd:ırp:ı.şa lBkel~lnc gttmcs!. caba k:ıç Türlt evinde kalmıştır. saçı kadar seyrek olan doktor 

D8 f8 ntıınu.,t.ır. Bir İngiliz ~v tayysrc. ıtule Topkapı F..d.irnekap; hatla - ne bo.ğlı bulunmaktadır. Geni§ bir tahta pervaz Uurine Erkan ihtiyarı dikkatle sUzdJ. 
sl dil~n.n-n __ bir bomba~a.tı ~~~ ~ 15 daltiııa • arayla bil'~ (Haber aldı~mıza J>(Sre bu tren -... oturt.ulan SelAnik mangal:nın d5rt dü ündü: 

b8f~ D yares.nı dUşunntlg olup di".,er b;. tramvay kaldınla.bılmiştir. ton elll beşte kaUametır.) ~ çeşidi vardı. Dört ayağı üze '" _ Zavallı .• Uyku hastalığma 
rl;:ıi de tııhrip e<bn~ ol~ muııı.. Kardım üllkUd.nrla Kmrklı ara • Bundan ~ka bu ak,:am 19,~ t2 rine muht~e.nt blr var.o zanıfetl nıUptelô. ola~ak 

Çephelerde durum temeldir. Tnyyare l:aTŞı5t0yma cmdaki yol, bllhaaaa Sarıkaya tekrar Aııkaraya bW>USt bir utar kurulan aom pirinçten bilyilk SU. Sonra yakl~ elıy.~ omu. 
Dllnku sayımızda. 26 devlet1n Va. bataryaları dilumsnm bir a.v tııy. m.evkil kapa.nmıştır. 250 den fazla kaldınlacaktır. leym.aniye manguIJannı, ge~ p1. ! zuna dokundu o, kımıldamadı 

f1ngtonda bir demeç 1.mz.aladıkla.rmı ynresini dUşürmilşlerdir. amele buraya gönderilm'{f, ak§am Bu katar da tarife haricidir ve yo.. rinç te.blalan ~e dilimll pirinç ka.. ... iraz hızlıca ·dokundu. ihtiyar 
~tik. nu miaak lıa.kkmda va. Ur.eri yol a.çı1arnk oradaki halka tnkıı vagonlardan mllttkkeptir. 19 ı~ pa.ldanyla antıkact dükkft.nlarm • da.ha §İddeUi horl~nuya başladı. 
lın&tonda cumhurrclallğl aa.rayuıdıı.n \ııı ve ekmek g6n:'lcırllmi§Ur. Blrl hu3U.81 treni, Ankaranın yataklı va. da g6rllyonı7.. Göbe-klJ pirin~ mazı- Ocünci defnsmda daha hızlı o 
tı1r tcblıg nC§redllml§Ur. Bu tcbllğde birlcrindesı mak yerlerde olan ıı son yoıcuıannı almak ıçın tahrik e • ga11Rr. ayaklı bakır nıa:ıgnlla.r, el• muzuna vurdu. Bu sefer adam:n 
IÖYle denilmektedir: Amerllta, lııgU. l.OOO tufek m!)tetmi§lerdir. Bu eve de koınlı!er ve zabıta memur. dllecektır. hnn hllrbindenberl Ycrinl ldJ horultusu kesildi, gö .. kapaklan 
tere Y 11.mall 1rland:ı, BovyeUer. Çin krtalıı.r ilti genel kurmny kanırt;L le.rr tarafından ekmek ve yiyecek Bayram ve yıtbql taUlerlni cıehn . ::r.angallara bmılrtl. Dı arda, dur• biribirinden ayrıldı, do!~tor3 
Avuat.raıya, Bclçikı:ı., Kanada, Koııı.a. 1 hmı, 745 l:amyonu, 5 tankı, !birçök göndcrilm~tir. Lutfi Aksoy gece m!zılo geçirenlerden Ankara yolcuıa.. madan kar yağıyor fa.kat dilim: baktı, gözlerini iyi açıµ dikkat 
rika, KQba. Çck03lovakya, Domitıik topu ve 552 furgonu ta.hnr otml~. yans:na kadar tcU.lşleriııe devam n itin bu iki hususi l<t\tamı kUI ge. i!\la.nı:a1 kenan kıırı ~uftnihı llle:r.a- etti ve tel8.şla yerinden knl!.-tı: 
Salvador, Yunaıılatan, Guaıuı.nuıla, 1 ı-erdir. AJ.m:ı.nlar bu dC'·re csııasn- ctmıotlr. leceğt 11-esap edllm1§t1r. ndır! _ Affedersiniz Di kekele-
BaylU, Hondonı.a, Hindistan. Lıilltsem j da bu cephede 28 iı.rokii.nımda.n 2 Şehrin ~ kapanan •c kara Buul.arda.n bqka tıugUn saat 12 de Diyemiyor. Ben kıştan koriruyo- eli •• 
burg, YenJ Zelancıa, Holı:ı.nda, N!gnra. sonkAnunıı kadar 10.000 kişi :yı r.akil vasıtam gltmlycn Yerlerine lznı1r vtı Konya tara.narı lçin bir ka.. ram, kl§J eevmiyonmı .Ankara md Erkan nezaketle: 
cua. Panama, Polonya, cenubi Afrika etmişlerdir. et ve ekmek deniz motar1criyle tar, saat 15 te S&mBUD ve sıvaa t.a • yosunıı.n güzide hanendeleriyle be. _ Estağ.L'1r\lllah Kiminle mil 
Yugoaıavya, Norveç bu misaka imza K.Ttmda Sovye1lcr 3.000 tüfek, gönderllmştir. rn1lı:ı.n tı;in bir kat.ur, saat 19 da .An- ı:a-tıerim. ajn..ru;, sıfı:rrn alt.mda 20 ı;ser,,_f oluyorum? • 
ko:vm~rdır. Her de\let aııkert lkU. 50 mı;t.ralyöz ve 250 kamyon zar• DU SABAHR1 VAZIYET karaya mulad katar tahrlk edilecektir nercccde Yeş:Imneğaı donduğunu _ Mehmet Eyüp. 
ea.d1 kaynaklarmı bir ıırnya geUrmo. tetmfalerdir. Muhnrebeuin tc~ bir Bu saba.b şehir dahilin.de, ŞfıU _ Ak§aın saat 20.~ ı. Erzurum katan haber verirken bahar ve Y8% şa.r. - Peki, sizi dinUyonmı .•• 
1'1 taa.hhllt etmı§lerdlr. ke&minde Almnnlardı:ı.n 2.000 ~\ Tünel hnltmdald birkaç tnuııvay kalkacaktır. ~arı söyleınclidir. Kamı gilzelll.. Eyüp bey sıkılmağa b~ladı, 

V&§lngtondan NeV)'!ırk Poot gaze. den fazla tolefnt vardir. mll.stcsna olmak üzere hiçbir t.rnm Bu a:ıbah 9,10 da Anknradan gel • gıne, çocukluğumdanbcrl varanın• Meçhul bir evde eytus• tutmuıt 
tmlne çekilen bir tclgn:uta Rur;cJUe 1'1oslıovn., 4 (A. A.) - Sovyet• vay işliycmemiştir. BUtUn tram • mcas llzımgelen ekı;proa de ıo.45 de uuoımdrr: Cenabrn Elhuru ııitA'sr. tu. Meçhul bir şahıs kendisınt 
ÇörçU &raauıda AJıyada, Avrupa ve lerln yan gece tebliği: vııy yollan karla ka.ph ve Taylar llaydarpauaya gelml§Ur. L!, ynldizlı ve I>arlak fantcz:f kart uya.nd!rmı§tı. Şimdi de ziyareti. 
Alrilulda ç&rpl§mak Uzere ıo milyon. üç !klnclkluıunda cepdenm bir. L""UZlnrla doludur. \"Al>Ull 6EFERLEB1 postnllar kadar 1'lın'f buluyorum: nin maksadını soruyordu. Bunu 
luk b!r ordu t.qkW karar1Aftmlmıo - çok kea:mler:inde dil~ mu • Bu aa.bah Almanı.y, Şişli ve Be" Bu sabah §irkeUhayrtye v Kadıkö7 nr~ bcynz lcrze, h~r dtırruuıb UÇU ' hatırlamak o kadar kolay bir iş 
tu. t:ıvemetinl kırarak kıte.la.n:mJZ 1 • ı:Iktlı.§ dcpole.rmdnki bUtlln o.mele. B.ıı.ydarpa§&. Adalar vapur ederlerin.. F~ınl pJb eden bır ka miydi., 

Cephelerdeki durumıı. gelince, Kn lcrlernlulcr ve birçok me.skfuı mn- ler, tromvn.y vntman ve hlletçile.. de Ufak t.eahhllrler olmU§tur. Fa.kat Gibi kM I\:endisini sıktı, zeka ım mr. 
tılrcde Defredllen blr tcbli#de Bardiya. I bnllcri işgal etmlşlcrdir. 2 ıikinc'• rl. memurlan, kontrollan yolların aeterler lnkıtaa uttrnmanııot.ır. GeÇcD enamı ne\'bahlU'f ararı }adı, snA1na soluna bakınıp ke· 
da ~00 eaır alıııdıgt bHd.rllın.ş. r. kfınunda 5 Alınan tayyıı.1U1 tah • temlzlcmn.eaJ le uğm~a Haliç vapur aoterıert muntazaman • • • • • paze olmaktan utanma.ğa baş~ 
~Wüerı.n kayıbı 60 rmı ~oo ya.. rip edlmiştlr. ba.Qhıımıştır. dev1UD cıtmcktcdlr. KulaT ... b\ltlbl ezhan rnayı nıele- yordu. Bundan dolayı b5yle ıır. 
Talıdır. Esir Atmanıar arasında Aırl 1 3 lkinc}i'!{fmundb. 'Mos'kova yakı • Aksa.ray deposunda 300, BcşBt.. 800.UIC.TAN DONMAK UZE'" kfttun!... kış:k hn.llerde her va.kıt baş~· 
b hucum gnıpu kurmay subayı ga. nmda 3 Almazı tayyaresi d~l. tq deposunda 4C(), ş: .. u deposun. REYKEN KURTARILANLAR Harır! .. Karlar göky\lztlnUn gö._ dui!u halas.kir not defter~erini 
-·-• ..,, rilnmPz bah ..... lerlnin "ic;eklerl de.. l'J b" d ık ın e ka"!!>" ..._._ Şmıt de vardır. Gednbya bölge. mU9tUr. da da 300 olmak Uzere 1000 am~· Kartnl clvanndaki bır köyden ı. ,, usulca ce ın en ç - ... v ...... 
cndt! 1ngtlla ecyyar koUan mlh.. Loncıra, ' (A.A.) - BJJ.;0. le ve bunlarla bcra!>er Une yn.km gelen Ahmet isminde bir adnm. ğlldlr! •• Karlar, aoğuktur. açlık. maklı b:ıkrşla.rla. snyfalarnu ._~ 
Tflı' toplulukl&nnı hırpıılıımaktndır. Gece yıı.rıaı MCl.!lkovada ıı.eçedDmı belediye temlzli amelMI kazma yol üzerinde karla örtülü bir t.Ir, tıcfaleltir, lSltlmdllr. virdi 
Şark ccphcB!ne gelince. dUn gece Moa Sovyct tebliği. Sovyet JruneUorinm ı. ve kUrek'--ıc .. _ 11.,..n'I neılmast 1. araba.ya. rastlamış ve arabanın u_ı;:;: ben.fın am okuyucular.m... _: Efendim? 
.. _ rad . ,,_ bu rtne d &g- .1...-...- ~ k' .cıuuı1;ı va!:Unlz yerinde,,'l!e. mek- H ™ dım' A---de• ..uvıa yoru .n.uuanlarm sene ka. lcrleyl§e evam Wklerlnl ~dlrL çiıı aaba.btcnberi çal:şmakta.dırlal'. için& biri erkek biri kadın 2 ı- " - a e\et .c;.ı.en • "1CJ• 

\1 mağlQb!yete uğrablaoğtıu kızıl or- yor. Rusların Mojabtekl kı·""'Vctll .Al. Ortako-ydcn n. • ...... , __ .ı __ ,_.01 ...ınin donmakta olduğuı\u göre. ~be g:den çocuklarm.ı7.a, eski kune niz ... Şey .•. lçin geldim. Evet ••• 
d UC' ~ ~., 9l önra, pantalon, yelek, g6mlck ve u k ,_, • 1""1n affın zı uya vaadetmlfUr. Radyo eimdilık ~ man mevzilerini aıınııak bıırekcU ge.. eçıJ.nuıiııa da burası tek hnt oldu. rak civardaki karakola haber Y uva. ıu.ıu.1ı.nm '" • 
nıtı.bim ~!n Almıuılara nefe3 alacak li§iyor. Sovyet kıtalan Moskovanm ğundan tramvay lşlcWebUmeel vermiştir .. Vo.k'a. yerine yetişen- ~butAh.kil .. ~~mk~hUedfnsye ·~ce~~.· :ı:1': dilerim, .. Her neyse ... Erendim? 
tamaıı bırakıl ....... _ "'' - adnml k " a "' ... ..... Bir "V mi söylediniz? mamaaını tavaly cı~. 230 kJlomctre glmall pr......wde .._ IDUmktln olamamıştır. Tramvay de ler, atın öldüğünü, o. a- teplerinin kinuJC5iz, yoksul yavru. 
dlr. zevcnin pek yalunma gelmlgUr. cenu.. ...,.,.._ ı. .. -ı-•- de 2 linıya kadnr dınm fena vaziyette kaldıldarmı ,.,_8 dA~tıJnurlt üzere m..ı·t•p - Hayır, EyUp beY. 
•- ti 11"-'<WI -"liı.çı& tal . 1 .. 1 .... ... ac• ~ ... - Ha! n-n de bir şey göyledl.. 
.u.w- ya gauıtuı Maloyaroslaveç bu garbialnde Kato:a ve M&to,.aroa. )"vvnıiye vererek ameleler tedarik ~rcrck, Kar a getırm ll'er• ve frlnrelcrlne tr.sHnı et&nter: 10z0 • ~ 

C)ehrlniı:ı geri aıınmaaında Almanlarla laveçten ötelere geçmtştir. Bu suret. et.ım,.ıenur. Fakat mUtcmnd:ycn hastalar oradan da hastahaneye mü, bUyUk Tevfik Fikrctin «:rıı>:r.. ğinizi za~nettim. Ne? Evet, be.. 
'°k oıddeuı çarpl§Dl&lıır oldu ıınu ltı ıe §imal ve cenupt.ıııı 1U&ltB.ç harekeU yağan knr ynztınden ha.tlarm bu. ka.ldınlm:şlnröır. nan bir ~iriyle bit.iıivo'nlm. nim nıesele son dereee m~. 
'fe 98 lDCl Alman tUmenlcrlnin bozgu. devıım ediyor. Jriln açıhnasma imkAl:ı görllleme .. EvvelA erkek kendisine gelmiıs Üç gecedir. efrn;füne wyliyevUMt 
ı.:.a uBratılclığuu, 8000 610 verdir11dL Maloyaroslaveç 36 saat ellreıı llObk mcktedir. ve isminin Hüseyin olduğunu, Ey kim iz k\ l'e 9-00mdar!.. be- ı.töz yunımadnn ... 

Yll%1nl§tır. muharebelcrtndcn sonra. zı:ı.ptcdllml§. fJlşli • Tünel hattında birkaç kadının knrını ve isminin AYfıC le sizler. - Uykusuzluğunuz mu varl 
Alm&:ı:ı. tebll cepheıwı ııınaı lir. 2:1 blrin.cikAnundaııbert 7a1DIS bu t.n.mvay işlemektedir. lrfaç.1uı • olduğunu ve ha tnlannn karısını Hele sizJerı... - Evat. lakin tabii uykuSUZJI 

le c oup kcııiınlerlnde me'VZll ebem • bö"lgecıe Aımanlllr s.ooo zayiat vcnnıu Kurtuluv hatlan knpnlıdır. 1staıı - do!~tora götUnnek için yoln c1k· Örfün, e\·et, ey Sehlr!_. Juk değil ... Ayşenin vUzUnden .... 
lyette harekeUer olduğunu, orta ke. ler, 50 Almo.n tankı ele geçtrllml§Ur. l bul tarafmda, Beşfktao tara!tndtı, tıkla.rım söy;e.mi~~ir. R af ı · KO .u - Ayşenin mi? 

mnde ise mUdııfaa muharebelerinin Kınmda btrtok mııızeme ele geçi • vclh!unl c!lğcr bUtUn traınvnY hnt.. Bundan başka Yeşilköy civa - Evet, efendim. • 
tlddeW blr o3uk albnda devam et _ rllml§Ur. Kerçtc alman gıuıalm ara • Jm-.nda sefer yapıl~anın.ktad~. rındaki Samanl1köye gitmek içiıt Ve birdenbire Eviip ibeyin ~ 
tıg-1.n1, ~-et taarruzlnnnm a"--e•- 000 t.nt k 48 top Kx.-tı. ,,..M, ihenilz to:mizlenıuerruı;. yola ç•lrnn Necmi ısmi11de 16 ya- 889 ~ UV8 ktist llarla.dı. Gözü. no~ ~~fteri.. 

~YJ 1'u.uJ ""' eında 8• e ' 50 at;ır ma.. 1 " 1'"" W>.... şında bir çoeukta clonrnnk üze. nin bir sayfasına llitltr ili§me 
uğrııdığmı blldlrmelttcdlr. Alman tt.y. kine11 tQfck vard•r. Feodosyı:ı.dakt mu tır. ~cı· Se · 1 
Yarclcrt Mmıkovnyı ve d1l3man ınaıze harebclerde 2.000 den ıa7.1.a Alman vo s lUNET DEitOOı-;.:, . • reyken kurtarılmıştır. Fakat (~ tnrofı l ncldcı) hepsı hatırmn gelmirtı vınc" 
ıtt- top·uıukıannı mütemadiyen bom Rumen aımtıııtOr. Bu ıın.bah Kandilli ra.e.a~aneftın fozlu. soğukta kalan Necminin ihdas edllml§, bu kumandanlığa gene. defterini cel::ine soktu: 
"tıa1A?ıuı.ktadırıar. Pravda gazetuı limd.l en mtlhlm 1_ den aldzğmm maJ(ımnta g?re &a - eli ve bir a}a.ğı doum-: . .ı.~ur. ral Vavel atJrilml_,tlr. Amerika hava - Efendim. beni dinleyin. Son 

L7'8.k cıor;u hare Uuıa göz atarsak ıtn dUıımn.nm nefes aımaaına meydan Lableyin sUJıunot derece1u n~ Maçkada Bayır sokağu:da 5G kuvveUert kumandan muavlnJ general zamanlarda ha)'&t benim için ade 
ip!nlerde Korre:ndor Mıuıı aun bırnkm:ımnk olduğ..ınu yazıyor ve en 

1 
6, az.:ınıl 7 ye )mdar dllşm~§ ·ğri ~:~ada, du~ntu1r5ant.ıkln" Rı1 za o~lu "Brctt muavin, !.!&l<'.ı:yadalcl lngiltr tA bir e!em kaynağı. bir cehen. 

bcJ s;:ıat devam eden blr t.ayya.re hU. ııon nazı noteri huduttan d~ atilm. K.nnn bUtiln giln devn.m c ece d . caddesın. kuvve~rt ltume.ndanı general Povnel nem olmuştur. 
aımuna uğramıştır. Adaya en az 60 en.ya kadar dtl§maııı geri llmelll'~.. • ~ılaıakt.adlr. ~ geQer!en kaYarak d\ismüş, kurınııy reW olmu~ur. Bu ha.valideki - Bir JZtrra.p JJ'h d..u.Yuyorsu-
Jap~ tayyareaı akm et.mi§tır. Ada diyor. Tr.EN MVNA.JtALAT sa~ bacagı kınlm:ntır Mustafa. deniz kuvvetleri Amerikalı amiral naz? 
dakl tc~l.Bler baııara uğraml§tır. 18 6. Ctvarm brlı ptımoal yü:Uııden 1 Beyoğlu hnstahanesin~ kaldın!. Harttın kumaudam altın& •eıilmltUr - Evet. 

, 
uı ve S6 yaralı vardır. A.ınertknn t.o.y. A t t ı · ~ tren mUnakıılfltında tıazı ak.Baklıklar mı'lltr. Çin kuvvetleri ~kumandanı gene. - Nereden'! 
)'are karşı ko;yma toplan tarafından man . e o ıgi olmuştur Yalnız bu ak&ı.klıklar, dllıı 1 ral Çaokaygek, Tayland <ita dalıil ot - - Ka.-rımdan'? 
8 Japon tayyaresJ dQJUrWmOştllr Ja. llerllıı, <A.A) _ Alman orduları bizimle ~rabcr lOUpr eden blr ıık 1 EN S Q N mak Qzere, bu havalidokf kuvvetlerin - Evet. , 
ponl.aruı kara hücumu tae yavaıııa.. bil§ kumandıınıı:ınm tebllğh oaın gazct.eslnln yuıiığı glbl berbaıı.. yllkaek kumqndanı oımu~tur. - Onu boşanınk ist1vorum._. 
flllBtır. Amerlko.n ve FUlpln kuvvet - Doı?u cephcıs'nlıı §imal ve c:enun t;ı blr katarm kara aaplMTP kalınAS• Geıtt-nıl Vııv'!\, n.uzveltin tı-kUfi ~· - Anlamadım. k 
lerl, yenl menllcrtnde tutunma ta • keıılmlerln-:Se mevzll (lhommlyettl! ha aureUnde net1:ceıcnmcm'1>' • '1ne ..... J... cdltmloUl'. Bu ha • .,,r ...,,... _ k •· , .. t.!r A KJ A .A..... ....... • _ _ Canım. anlaşılmıyaca ~ 

__ .... ııcat.a go. b vnr bunda.">. Size ıı"Jktan a~ı~a drrlıır. rcketler otmu,tur. Bu sab3h, yn.pbtımız ~ drad& llhası;n memnuniyet uyandır • ~ 
t--" zı-ttedlr- k ~ ... "• nm-'~"11 bahsed.ivorum. """'6'"'1.z tcbllCt Malezyada Pcrralc Cephentıı orta kcshnlnde mlldafa" n: tren mllnakaUtJ 1\1 va J• • mıotır. Kumanı1ıı edeceği mmtaka a. uv " p-~~ 

b6lgcalnd9 Japonların yaptıkları ur: muharebeleri • 1ddet1l b.r 80~ .... a\ttn Sırkecl - BaJarköY ve Sirkeci • Çek t en t.l IU?ette blldlrll.memekle ~rnber - .. ıu • _ .. ı. 
~ u..... 1 .. ı .. mek _ ı. Te ....... ıcisi' Mesleğiniz fı.;awl 

t.aarnmın pllakUrt.Uldllğünll WO Japo .ı.8 devam etmektedir. OllDınanm blr m1X:e b:ınllyöırtl muntazııman il"' - Malezya, Felemenk Hlı1d1Btanı TC Fi.. ..,.,. 
u ~·rkla"eU ...:ı-'-a kolav ve ~buk ıınlam,,nu:. aun 6!dUı1lldUğUnU blld!rml§tlr. ço'• •·-bbll!leri lutalnrımu:ıu çetin tedlrler. Yalnm Ed1r11e • n> llpin adalannm. generalin mcauUyetJ owı 

K ... ....,,~ t •·Ur Dllıı ııa. • t 1· -- '-elınez miydi? ıAa uantonda Japonlar bir mil.tat Üf't' mUdafaall kB!i\Slnda nkame~ U!ra- renfort tahrik edUmem".j • n ÇIK 1 altında bulundutu anl&fllıYor. Bu t.a- ~ di ld 
leml§ler ve §Chrin V&r'Oflanna girmiv. bıh 8,~ de kalkan bU katar, Hadım . yin mısU görülmemi§ derecede btıyllk - Affedersiniz. beyef CD • 

Ta ml§ur. k"·.,•- .... durmak kı"n ; ···leğim .•• lcrdlr. yyare meydanının zııptı için Alman bOmbe ve avcı tayyareleri u., .... e kadar git.mi§, orauu. A bir aahs'" kaplıyor. Geçen harpte ma. • ___ ,_ •-
bo cdl k b rl tı Tren blr • nkara, 1. (ffu ... A; m··"-bi..t· J· _Rica ederim. Bır avu.Atı:ı.o nıub.are lı:ne tedlr '"anı muhnrebeıerıne karı§ml§la.r ve mec u ycUnde kalmlD r. ...., .. ,,_ "# -...-.. u.nu , • ,....,,., F"""'" -"klendiA'\ meırullyet. ge. v• _ 1 ıt .. tcuıannı .... -..uc;n telefon! B af ·--. --w-· J.. ~-!l.nmadan bahsedildigı v~· •• 

tngWz amlralliğ1 dün tkı hıırp ge. )ere eUrllnllrocsıne &ıçe.ktan uçarak ınUddct. btık1"1ıkten l'Klnra yo danb.,, . a - ir . h ta neral vavelln meımll~t.! yanmdıı co. U<'.: HanJti nvukaHan bahsedJ.. 
mblııln batUğıru bildlrm~Ur. Bunlar. yııptıltlan tıarekeUerle Sovyot toplu. alanık tekrar ~tırtml.Zıtı d5nm~Wr. dev ... n Y\lrdun dört bucağmdş_ euk oyuncağı ke.Jrr. ? 
ctaıı b!rl 7000 tonlu' NeplllD kruva. luklannı bir çok noktalarda d:ığ1tmııı Anadolu trenlerine gelince vıu;ıyet büt~ eden kar ve fırtınalnrdan vorsunuz, Ey{}r) b.'!V 
zlStilClllr. Bu gcmt Akdenı.zde bir may. §Udur: d' un Y?lla~ l:npnnniış, tren gi- 5-.--_.d k · - Efendim? ., 

tardır B cıa ış gch .. 1en 1 ınema a avga _ Kt"mı· kastediyorsunuz. 
ne çarparak bııtmrgbr Dlğcn de Knn şım·" Afr'ıka'da d!laınan, Alman KQn:;rn Ue Meydall arasında oz • Dö"rt h w ÇOX gecikmiştir. .r 

C1ll :s &..."- 1·' ı...ı i"in gun evvel h ~ı d AkaaraydA Llitfl soktığllldA 6 nu - _ Allah Allah! Sizi, bey~en da.har :nubrlbidlr Bu da mayne çar. ve ı• .. •yn .. latalannm baftıılarca de. o ....... ki yarma karla dolu o .. uo~ u"' K . a.QtCt e en 
d ... ., ..... Kon •- 1 ..... e1-e-'"' r oBozdnya ~nı e. l'an "o'.dadır nıarada oturıın 1'' tıretun drnda b\rl- dl . . Tuhafsınız d~u! .. 

P•rak -."a atmıı. ye ekte çckllmeaı k vernetin ya ... -en §CunmlZe I' ... ......, - ., 
.. ,,- vam eden kahramanca mu a • B ıı ıımal< agı istas d · ekl ııı, dUn gece HilAl atnomasına gttmıı. _ Ben mi? Ben doktoruın, 

-"-'·""' g15rUlerneyince lnglllz harp i terdir urnda.kı yolun açılmnıunıı ca § yen tre • yonun a b i· I 
... Ulllf\.... t la batı ı ucı. sonra Bıırdlynyt l!maı ctm ş . to.dn-. A,..lıncn""' '-•dar Konyadan d vlet dnleriın Yolcularının ı·n~esı·, iJuradıı. yar meselesinden dolayı Bay. vim 
~emU•rl tarafından op rı m~ • d .. ı .... .,lf fa ,.. ,,_ ,... o.... ....,,.. ·•· '-ld ş .. aı • 
n " t ın Giıdabya çevresinde ııld e..... ..... - lstanbula, llıtanbulda.n Konyaya gt. edilmelrte~d•. r EV\Yolları:rıdan temin ram ve CemU ııdtnda iki kili llr kav. Eyüp bevin canı SI.ıu ı. -. 
•·-. Her iki geminin mUre te tındaı 1' H ku·-·e~l ır 1 ~--+- ea,nkasmT ~ a .yetlerf oımutıtur. ovn • • ' dip gelecek konvarıslyonel katarları, ·eki ...,..,.,.. }( · gaye. t.ut.uşm~tur. dı Effllin lru."o.vnU-l, "' '"'· 

tarıl-•at.ır ı·--.. ı da yadan S""t 2· ı d """""" on · C mek · • kelimeler bir ço°ğu kur .... v • m\z dllıma.nm kamyon ko ........ • ~Qettlğlmtz yar'm 1kl ta.rafında m1 lül 
1 

....... e kalkan tren Bayram ve ı'"cınil, ı••urcıddlııi döğ • aldT zi.ır aıle lÇID 
Sotyadllll ge~n bir habe~e:; !~- ~ıtm11tır. beklemektedirler. ~ t ~ açılan yoldan ge"ebil· dükten bqka çakı ile de mol kolımdruı aradı. 
:rta.uda çetelerle general e DUn gece 10.ıw> de eehrlıDIZe gelmcat S ' ar ı:<1an kalkan ikinci b-enıe y&ra.Ia.mıglardır. - Affedersi?iz, d?ktor 'Def İnı 

vetıerı r.ra.smda çarpı~aıar C:e\·&m Bel-:ika Kongosundan ic&P eden Toroa e"'""reslndcn benUz aray onUnde bulunan ter.- Yarab tedavi aıtma almmlf, .uçlu • - Rica edertm. Bır avuka. 
ı •"'"'m C3 • -t' Bozdağı ista.s "" ? 

tt:ıektedlr. çeteleri Yug;~:·~ailo. ispanyaya pamuk geldi hJçblr haber yoktur. Diyarbakır~~- fakat dün sa~una vannışlar, lar ya:ratarunııtır. istiyorsunuz fstlyo" 
ti Sotya atqemiliterl a , narııe.ıon, ' (A.1.) - netçlka kon. tında bazı geçlUor karla. kapalı o u. yol!aı ın yeniden =n 4,30 ~~ Yeni neıriyal - Tabil Boşa ;ırn3k 
vtç idare etmektedir. gosundnn buraya 2.000 ton pamuk gel. ğu için bu katarın heııllz AnkaradaD zünden bu is+.-.._.

0
nda. mdası ) U..k nım da • noldl· 

~~~~§§§§§§§§~~~ı ..... ım ktadı .......,.Y "'Kara Mnske" isimli baltalık Şu halde nasıl mıraya ., .... dlğt 6ğrenılm~Ur. Bu ecvktyat men. «ıt.edo olduğu nl,..ı a r. meo?miyctlnde kalmı~Iard~•;ma mecmua bugiln Çlktt. Tavsiye ede- ·-; 
S"Jca.t buıırnn.uıa çare olmak l1%erc :ta.. Devlet Demir)'ollan birinci 1§ Dığcr. taraftan Pa,~}ı. Çetin· ~ nız_: N" bilevim ben 1 • 

1 
ü'ıre 

p::nya hUkQmetı tarafından yapılml§ l:etııi"_,, bugiln, ehrimizd n Anka. kaya Rımmetdede Çatalca Diyar SOnrn. Evfip ~ r öztlr diledl. 
o!an ıs 000 tonluk atpıı.rlıln ak:ıamm. raya iki favkal&de katar kaldırınayn bakır hatJan da kapalı bulÜn· ricavi 2 kilometre geç:tikren son· sı1dz on defa vere kadar eiffiil) 
d:ındrr. Daha ~imdiden bp:uıyol men. kıınır verml§Ur. BUiılarda.n biri 10.25 mnkta.dır. ra karlann ravlan doldurması drı'doru eE>Uırıı1adtkt:an sonra 
ıucat saa:ı.y;tnc S.O:>O ton t .. vzf e:lil • te kat~tacutar. Bıı katar, Toroa •ka. B::ş vngon ve b!:r turgundan yUztınden hatt n cıkttıtş dl>rt tek?'n.1" fizftr dfled! v~ !ı~1tlmln rııOıo 
rnlşUr. Siparlıln bakiyes! ay nihayetin presldlr. Tarifede, buglln gcbrlrni%deJ\ mi\rekkep bir yolcu treni üiyar vagon bir burgıaı devrilmisür. lanl: ,:ı. ~~~'""""0 nlm~q. 

~tikn,uı.u ~llllUMlık. Ozür <h1e- de.D en-el gdlll bul.wııı.cak.~ ~ ~ ~ Toıos eU- Oakı.rcWl E1~a ıd.derk.en Siv. 13 kfai ı·a.nılanm.ıstır. (Ultl yfayı 7:) 



lılr 'pn ayrıldı. Sokağa çıkar çık· 
maz acele ile not defterini çıkar· 
dı; bir kenarmc'bı şunları oku• 
du: ''Boşama · karaciğer., ve a:_. 
ca.k o zaman hnt rlıvabudi: Iki c Gılat •4ıı ırın.aı .,,.__ 
yzre gitmesi la.zım:iı. Evvela, ka. oqııır ,..m .. kl taı11ı ~m n. 
nsmm korkunç dilile büytimcc.c Dnll'"'91 MrfflttP ırh~_., 
yüz tutan kara. ci~r_iııden şüp_ E\'1.ENME TEKLtF'LERt. tş ARA 
he!enerek kendısinı bır dol-tora &IA. tş VEHMY,. ALIM. · A'rCM 
muayene ettirecek, buııu müter.- 1 gibi Umr1 UJGhlyetj bnb nımıy:ın 1.11. 
kip Ayşeyi ~amak için bir a• ~ ll~tıu ı,ıarHn o~rolunor. 

11~1 
o 

.tit.Lt-...Ul ~ t:.!>! 
ŞEHiR 

TiYATROSU 
l~P~HAŞJ 

Oll:MI IUSllL-..'ll~ 
GUn ;Uz 15,80 cıa 
Akşam eo.t0 da 

KADIN 
htlkllU l;nddl' .. tncre 

KOMED! KISMINDA 

• vukata mUraca:ıt edecekti Bir I 
sa.at önce kansiyle kav~a''~ tu. f ue iıçi arayanlar: 

ıı: Tuhe.flye ve parlönıerlden anlar, 

Bugün GUndllz 14 de: 
tı.l<şnm iO an ds 

OYUN iÇiNDE OYUN tuşmuş, ilk d~fa ömründe ~Ayşe· 
sine küfürleri baenrak ve bir . 
ha evine avak basmıyacahna 
yem! l eder k aile orewnı ter. 
ketti. Fakat ~..mdi mesclc gene 
Bapa sannı tı. Doktora mlirr
caatr ser.ıeresiz ka!dlğına göre 
şimdi do.i:'l'll m'll.l{atına gitmeğe 
karar verdi .. Tot defterinde, ta· 
lak davalnrmdo. ihtisas kcsbet. 
miş meşhur bir avukatın: B. 
Boşa.yanın isim ve ndresini kay
detmişti. Nuruosmani:;ecleki ya. 
zrhane<Jinc •itti; kapıcıya sord:.ı, 
içeri ~lrdi ve l:endisiyje temasa 
geldi. Uzun bo'}lu, kavı.n kafalı 

güzel fransızca bıUr, tecrUbell bir gen.; ---o--- -- ' o·ş, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
1§ arıyor.!§ 18 A.) remzine mektupla Beyoğlu Halk Sineması 
müracaat. ı - ftlllımcenln Göı.deıü. Tlirkett NEV .. ALJI, KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESER 

lio ı 7 yaşında. ortamektep 8 den M>:ılil. 2 - IDnt mezarı. Türkçe sözlü. 
taBdlknameıl bir senı; tlcaretha.nclerde 3 - Korsan Kız. Drnlı. mncerıı rumt 

icabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan lsrarla isteyiniz.. 

ayak işleri ve muamele lı,,lertndo ç:ı.. GUndllz 16.30 da 
lışmak ıst.cmektedlr. Daktilo da bilir. ----------------------------

bir a.da.."Tld1. 
- Bay BO!'javcın ~iz misiniz? 
- Evet. 
- Evüp.,. 
- Miiserref oldum. Oturunuz, 

liıtfen. 
Eyüp bey bir kana.peye otur. 

du. Kendi ine kahve, filgara 'k· 
ram edildi. B. Bo ayan, E} üo 
ıeminin kendiL ine ya. bancı olma· 
dığını söylediği vakıt, Eyi.ıp bey, 
oomiyette bu kadar tammış ol
duğunu ~örmeklt" lco1 tuklo.rı ka: 
harıvordu. 

- Nadir derdiniz 
~ Ef~ndim? 
- Ziyaretinizin sebebine gele 

hm Hasta.sın ... galiba? YUzünü. 
~;U biraz sararmış görüyonım 

- Evet ..• Muztatiblın, beyf..• 
fondi ... 

- Neden muztnripsiniz? 
- Kara ciğ-erimden. 
- Ga!'miş olsun, Eyüp bey 
~Yalnız "r.ecmiş obun., m:t? 

Bm:ı ne ilaı:- tavrıi•·e ediyon-- • 
nuz? 

B. Boşavaıı gi.ilil.msedi: 
- Vallahi... Ne tavsiye cde-

Yim, fü•~lardan anlamam ki! 
- Tuhaf ı::-ey! ••• 
- Niçin tuhaf olsun? 
- Cijnltü ... 

tK.Z. Lcın!n) renızınc -lllracnat. 
~ ortamektep mezunu, daktlloJ!"'ll 1 

ders atmak surctııe ôğrenmlş bTr genç 
tıcarcthanelcrin, da\"let mUcs:ıeseıe . 
rinln biı·ind~. daktilo veya kAllp ola. 
r.ı.k Ç3lışnıak lsteme.~1.C •· . (Merih) 
rcr·•.,e rnaracaat. 

~ 18 yaşında. orta mektep mezunu 
da!:.,ıo bilen, mulıaaebeden anlayan, ! 
rfyaztyes! kuwotU, yıı.zıBl dllzglln bir 
gcng, herhıını;l bir miles&cscde d:ı.lttUo I 
veya ktıUp olarak ç&lı11mak istemekte 
dlr. (Zamanı renızlne mOr:ıcaat. 

~~ Ortanıektcp mezunu, daktllt. 
muhasebeden nnıayan, çaltşmı§ oldu. 

milc.saescdcn l>etll§erlsi 'an 
genç. dakUlo ve tnur melecllik gibi 1 
lıı1lerd" <;nl~n1ak istemektedir. A% bir 

1 Ucrcuı l(anant eder. (Çalış.kazan) 

remzine rnflracaat. 

o\\ ıs ya§ltıda ortamcktep mt'.unu 
daktUo bilen, bir ticaret.hanede çalış. 
mııt bir gene, lıerhııngl bir ticaretlıa • 
c.ede ehven bir UcrcUo Çtıll§mak tete. 
mektcdir. (KZ. Oya) l"(>mzlnc müra. 

caat. ı 
1(. Almanca. frnnsızca ve ıngillz~yi 

tevknlAdo bilen blr go· ;, bu UAanları 

kolay bir surette ö~'Tetlr. llu i.ıç lisan 1 
dan tUrkçcye tercUmc <le yapar. 
(P.K. 2263 Beyoğlu) reınzlne mUra • 
canL l 

:.:. 23 ya.şında, ilnıversite 3 Uncu st. 

nıtta okuyan iyi bulı;:ırca bilen bir 
genç, ehven b1r Ocr tlo çnlL,mak it;te. 

mektedlr. (L.B.37> remzlno mUrac&at. 1 
* 19 ynşında, ortaolrul 2 den tn l 

dikruı.mcll yBZısJ gUzel bir genç. husu. 
l!1 bir mfie88('!!~dc katlplllt gibi b!r iş 
aramaktadır. (A.B. 41 remzine mU • 

- Htt neyse, Eyüo b~y. bı 
lan bıraka r..'11 da. ziyaretinizin racant. 
sebebine galelim. * Ortaokul m~zunu, eski yazıJı ""e 

_ Geldik ya işte! daktlloyu pek iyi bilen. neıt~?'llklc a. 
_ Anlnmndım? \Cı.kn:ıı oımıyıı.n bir gonç, mUosseaeler. 1 -uı de veya devlet yanında ltdt!pllk ara 
- Tabii der;• mi ya? Size, dı 

karaci~rinıden rahatsızım de. makta r. Aza kanaat eden ve dürüst 
dimya! çalışır. Kartnl Mııltcpcsl Bağdıı.t. ead 

_ Güzel... Ukln bu, yalnız dest No. 9 B,I{. remzınc müracaat. 
qhha.tm·zı nlô.ka.dn.r eder. * Almanca bllen bir oıııvcrstte tale. 1 

_ Banim sıhhatim sizi alaka. be~. en mUnulp raıue riyaziye ve 
dar etmez ıni? ıılmancn dersi ,·erir( A.R.) remzine 

- Eder Ama sizin karaci-·c.· müracaat. 
r;niz~ bir ·raydan1 dokunmaz ki, ~· Orta taıısıııı bir senç yazıhane. 
Eyüp bey! •erd~. bUrolnrda ve bun:ı benzer yer. 
_Anlamıyorum. !erde ı~ aramn'd.ıı.dtr. <A. o. F:mııl 
- Ben de, Eyüp bey, sizi an· yet) remzine müracaat. 

lamıyoruru. ~ 16 yaşınd , orta mektep m-ezu. 
_ Tuhaf şey. nu riyaziyesi ı.uv\•euı. yazısı güzel, ça 
_ Ni~iıt? u~kan ve clddt bir genç. resmi '"eyn 
- Bir hekim hastasına ;ar- husust bir mUcssescde çıılışmak l.stc. 

dım otmakten aciz olsun... aıektedir. (Çalışltan Aknnsel) rem 
- Hnn~i hekim? z1nc milrncnat. 
- Siz, canım! .ı1Jlo.h Allah! * Frnnsızcaçsı çok kuvveUl olan bir 
B. p vım 1ce11fln rri·ldü: genç kız, talebe ve bllyllklerc frrınsız. 

; - Ama, ben avukatım! ca. ecnebilere do tUrkçc öğret1r. ıs. 
Eyl p y yennden sıçradı: tlycnlcr Şişli lskele sokak No. 18/3 
- A! Affedcr~iniz. •. Kusura de ba~nn GUnscllyc mUrncıı.nt. 

ibakm3ym. Ben doktor ar;yor· 1f. ::o yaşında, ortaokul üçe ı.:ad:ı.r 
duın,, olmmu:; eski \"C yeni harfleri iyl b.ıcn, 

1lmid.ni kay'b-lmiş bir halde aııktilo kulıanao bir baynn resmi ve 
m•iıı,. avdet l'Cl.inee Ay~enin vah. hususi bir nıllc%:JC.sed .. iş urnmnktn • 
si Ye korkunç suratı ile karRı. dır. (S B. 12) rcmz•nc ınUrae.ant. 
la.11tı: $ tkl çocuk aablb!, ltocn.sı ıustn bir 

- ~ldin mi? Gene geldin. c]-. kıldın. lt0crısının nrıcınrmı ve çocuk 
ği1 mi ? uı.rınm ckme:;tnt temin etmek için 

Eyiip bey umit!llz l:ir ta.vırla: bcrgUn ııaat 8 den 17 ye kadar tıız. 
- Bu iş baı 1:a türlü o1nnya.• ı:netı;lllk, odacılık, kapıcılık gibi bit 

ca.'k. Ayşeciğim. Anla.5ıldı: Bu lg nrnnıaktıı.dır. Bu kadının ıtı!nden 
.gidişle ne setld n bosanmak ne memnun kalınacağı S'ibl, çok yUksclı 
de hast(ılığnna d"V"ll bulmak 1{8· lnsan1 bir vaz!le de yapılmış olacak. 
bil 01n.cı:ı.k. Cünkü ba.k ana, dev· trr. (F.K o F;) remztnc> ac<>ıe mUro • 
rimizde avukatlar dokto ... dok. zaat.. 
torlar d:ı a..,,-ukn.~ olmuş. İr.san. 
derdıni anl,,tacak miinasip bir 
a.da.nı !bulunuyor! •.. 

* l' rtcvnlyal li!les:ndc okuyan bir 
genç mail vnzlyeUnln bozukluğu dols.. 
yıs!lc öğlcd n aonro., hcrhsngl bır mu. Diyerek muka.ddArata ve Av · t J' - · b:rıın -d· ... • · e~ede veya otell rdc ehven bir Uc. 

nın er ıg ne · \ C<{ ı. nıtıe tB)l{me.k 18tcmektedlr. iM Z.K. 
r. .. -. • .-.y~..-A... ... ""V'.'-\..~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~T.a.~""""'"""'...,.""'"•""' .. ~"' "" "' "' • ., 1 S67) r..,mzlne müracaat.: 

., Çonıli ur&am ~ ~ * Senelerce resmi dairelerde ı~va. 
Ahmet Akkovunlu ):• zım §efllği ve muhasebecillkıerincl .. 

ı ıuıtm l'olltntıaıu• Pblnıo ~o. 1 ~ taıı:mırJ. taahhüt işleriyle, mu.ııasebe 
ouıı.rdıın m:uwıo ncrı::tuı ~t lti ~~ lı:Ierinde oldukça mUm:ı.rese peyaa et. 

Kücük Tasarruf 
1-lesapları 

ll.112 tT\HAt.ıtnı; Pi.ANI 
l\.EŞtl>El.Elt: 2 Şutı:ıt. 4 

\tny1ıı, 2 Ağwıtoıo. 2 lkln· 
clt~rtıı tarlhlcrınde 

npılır 

ı9;2 mıtıiMlYEumı 

ı a(let 2000 ı..traıık .. 2000.- Lira 
8 ., 1000 • cı 8COO.- • 
2 .. 1so • - ırıoo.-

a .. 
10 .. 
tO ~ 

1 

~ .. 
200 .. 
200 

500 
250 
ıuo 

50 
25 
10 

• - ı~oo.-.. - 2300.-.. .. 4000,-

- 2(100.-

• - ıooo.-
- 2000.-

.. .. .. . .. 

.. 

Orman Umum MüdürlüUünden: 

Orman Umum MüdllrlUğtlne bağı Devlet Orman lşlctmckrinde mQn. 
hal (3) muhn.sebcclllk lç!n mUs:ı.b::ı.kn ile rncmur ::ı.!ınacaktır. 
ı - Tnllplerln memurin ltaoununwı 4 Uncil maddes1DdckJ evsaf ve §era. 

ili tınız oımalan ve nskcrllklcrfnl yapmLj ou:unmıı.ı:ı.n earttır. 

Müsabaka imtihanına bıtır:ık edeceklerin lise ve yUl'..sek mektep me. 
zunu buıunınnıarı lılzıı;ndır • 

2 

3 

5 -

6 

MU.,atınka neticesinde mU33vJ not a•ıı.nıa.r arasında YUksek lktts:ıt ve 
Tıcart:t lls si mezunu olanlar terclh ed ıec l<tlr. 
Milsatıaka imUhamnJ:ı. muvaffalc olanlar hc:-hnngi bir ''lelme rovlrln. 
de atnj görecckıcrd•r. 
Kaznn u ara 36~ :J.yılı knuun lıUk lmler!n" göre 170 lirayı \adar 
Ccret verilecektir. 
lıntilı:ın 2.1.942 tarllıınc mllsadıl cuma gUnu E: at 14 te Orman Umum 
M0:1UrlUğUndc yap.lacnkur. Tal pl<-'r1n a ğtd:ı :.·aı:ııı \t:S&lkle birlik 
t• en ç-cıç 1mtıba!l gUnO ~ğlcden evırel.nc klldar mUra..:ac.tl.lrı ı ım'.Sır 

l\ • ~ti.us cllzd.aru ve zıskerllkten bıral{ıl'llR ı ~~ıdı 

B HUsnQbaı lta.ğıdı ve sa" ıı · rap":- ı 
C - Tahsil veall.a ı 
[) - Şimdiye kadrır çalı~lığı :ı; rlera2t1 nlnıış olduklnrı blzmct vnrn 

k'.llnn. (11318) 
ı....n '>•mm. frlr.f..,rı tOıt• •:. rr.ııı, az çok daktilo yazan bir hay. 

~ re. oıl \eye. husum mUcı;scs••h:rch:ı ış a.. 
~İİİiiii""il"~"";i•l"';""ll""'m""a""m""i""'~Y.;""li""i:..i""i""ii ... ~..,i!:. ramaktadır. ruç.Taya d gldeba!r tadır. Ikşlktaş demirciler ı;,,kak No. lı 1'3.rı ııarh:J h r gtin .. ~b:ıht...-ın lı •ı. ,., 
1 IH,ö) remzino mUraca •. A.dll Av rbeke mllracant. 1 l(!Mlar ~e ıınnt 11 do::n onm ıırıırom. 

DOKlOR 

HAFIZ CEMAL 
"LOKMAN HEKiM,, 
Of\lltLt ~ 

Dk'anyoht UM 

GOZ HEKIMS 
9r. Murat R 
wyoıtu P•nıtetckftPt 
",., t f'pf• ,, :\~ 

i.r 20 ynomda bir aile kızı, vczned.:ı.r. * JJlacy~ d vıım eden b!r gene, m:ı.ll 
!ık vandtızıtık gibi, bir ı, aramakta ı rnz!yctıuln boz ıltlu'h.ı dotıı.y: le, ö ~ 
d:r. Daktno bilir. (R.S.OJ '('mzln<' led• n soımı c;; lı ın t ı t :n l<t ı r. 
mUrocaat. 1 (N.i7G) ı-cmz •• mUr:ıcse.t. 

* Llscntn fen kolundan pc!< Iyl de ı ....... ıo dın nHılmı , lO y r: a 
rı.:CC ile mezun, An:ıdolulu tı~r &<'nı: b 3 hı ıw .. -v<>tll b r t Jo hl' • 
.-.nk rlıvcn Ucretı , rıyoz,yc cız 1• , ı 
~- ' ~ r 
.lın~ıı d rs!crt 'l:crrn kU:dtr. F • 

1 ' .u koyarak adres: Betlltt.a.ş K I·<. ı r ' · 
hııırı eokilk Ne. 12 t.lı.titöer ı.r~, 1 rec!Ult. 
'llt!racs•t. Aldrvrnız: 

• ıı:; yıı..:ııud::ı, ortakul mezuı::u ynu \~f:'nı::ı rNnl,r,lrrı , ~ıtı nlnn ~ 
81 gtisel, dakti!O !J!Jen btr ePr.';, re • I ııtı. lrt:l rını•z n 1.1 r r n 'l lf'!'"l 
Yeyt\ hU!Ulf blt mU~<."ııedc itı nramak mektuııll\rı t<1:ıf'dlunt:ıuılzctf:ıı (pawı • 

'OYasıntla ihl{yar·. 
4 Yoşındo genç! 

30 YAŞINOA Cildlo kıymetli 
unsurl•rının ga· 

ip olmaaınd•n mlitıvellld çizgi ve bu 
rufuklukl.ar. uyıflıımıt •d•lııer. 

Cild hüceyrclerindcn 1stlh.ııa\ 

edilen bu kıymeUl ve yenl cevher. 
hail Qhhatt.e bir genç kwn cll
dlndekt t:ı.bli unsurlarına mllşa
b1htlr. Viyana ünıversltcsl Pro
fesörlerinc!en Dr. K SLeJskal tara
fından keşr ve cBİOCELa tabir e
dilen bu cevher, clld gıdası olan 
pembe renkteki Tokalon kremin
de mevcuttur. Onu her akşam 
yatmazdan evvel kullanınız. Siz 
uyurken, clldlnlz, bu kıymetli cev
heri mn.sseder. Her Snb:ıh uynn-
dığumda clltUntz daha wze. daha 
beyaz, daha yumuşak ve DAHA 
GENÇ oldu&unu görürsfınüz. Gün
düzleri için beyaz .renkteki <yağ
sızı Tok.alon krcmlnl kullr.nını~ Blr 
kaç gün zarfında en sert. ve en do
nul: blr efldl yumu!5ntıp be~o.zlatır. 

Bayan M. D. nin şu mektubu
nu okuyunuz: cZevclm gözlerine 
inanamıyor ve bu adeta btr mu
cizedir. diyordu. Yüzümde. alnım
da ve gözlerimle ağzımın etrafın-

40 YA~INOA Bu korkulu yae
'J da clldlrıl lııJmet· 

il va labıl un5urlarla bcslıran klıd111lar 
ıç " hıc b ir endişe mul.aaaner değll.-ır> 

Mefhur bir mOtehnıııın keofı o.I 
luı;ı 40 ya~•nda genç kalmak için cildi 
nııaıl beslemek lhı,,,galdlği h•klcıntla~ 

ki lzahatlnl okuyunı.z ; 

da çizgiler ve buruşuklutıannt 
vardı. Hemen hemen elll ~ 
ynklaşm~a benziyordum. BuırQn 
bütUn arkadaşlanm blr genç k•·· 
zmki gibi açık \'C taze ten1me eıp1 
tıı nazariyle bakıyorlar. Ben d<: 
hepsine benim yaptığım gibi her( 
iki Tokalon 1'.remlertnl kullıınma-J 
ıarını söyledim.> 

Bu basit gunlük tedavi ea,e-' 
slnde, her kadın bir çok sen~ 
gençleşebilir ve her genç kızın 
mürteh!r olacağı şayanı hayret 
blr tene malik olo.billr. Bugünden 
itibaren clld gıdalan olan her iki 
Tokalon kremlerinden birer vazo' 
\"Cya birer tup nlınız. <Yağsızı l 
bcynzı gündüz lçln ve penbes1 gecel 
içindir. Toknlon kreminden m\U·i 
mlr neticeler carantilidlr. Aksı 
takdirde p:ıranız iade olunur. · 

Selimiyedcki sat.malma komisyonu ilanları 

Mevcut evset vo şıırt.ınr dahllind- 50 ton ıspanak s::ıtm ıı.Iınaca 'ktı r. 

Mu\ııkkat tcmınatı 46$ llrn 75 kuruş olup pazarlığ"ı 5.1.942 pazarlc!il ünli 

saat 11 de S<ılimlyede komlsyond:ı ya.pılncaktır. {115U) 

am~ ................................. ~ 

4 
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4 
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·urk, e c;umburıvetı 

ZiRAA T BANKASI 
f\11ruıu-, tstı1.hl: l88X. - ~·mw:>eşl: 1000,000,0QO Tilrk Lif-'. 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticari lıer ııe"i banka muameleleri. 

l'nr.ı blnktircnlorc zS.SOO Ura ikrwn!ye \"erlyot, 

• ôOO .. 2,0011 .. 120 .. 40 .. f.800 
.... 0.'1 2.000 ... 120 40 • t.300 

.. tüO 1,000 .. ır.o .. 20 ... S,.!.ff 

llıtl 4.000 

• .. 
• 

OlKKA 1 Hcsap!ar dıhı paralar tılr s~ne lçlnde 50 :ıra~ı:: ~ 
-:ıtış:nıyenıere ~kramtye <;xktlğı takdirde CO 20 fa.zla!lyle verUecaıtUr. 

~tdel'!f ! 11 Mart. ıı Hııztrnr.ı. u EylQI, 1l Birtncika.nun ı:arftUe 

rtıııı" npııu 


