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Sovyet taarruzunu 1 ingiliz Hariciye 
durdurmak için 1 Nazırının beyanatı 

1'.4 Almanlar Sovl]etler 
ı-ıenıur nıaaşlacı derinliğine üç Almanları 
Buhran '~~~~~:-:----~------müdafaa hattı yeneceklerine 

vargısı 

Tamamen 
Muvazene 
vergisi de 
Maaş 

derecelerine 
göre kısmen 

Kaldırılacak 
F onnüller üserinde tetkikler 

clevam. edi1or 

Aülln. ı ( TeiefGala) - Geliri mu. 
&1J'lll olan amlfm bapt pab&JıJıtı kar 
padllJrı. dımlmumı .adaJı etmek mak. 
AdfJe bqlanan tetkiklere chvam edil 
mektedir, 

SOylencqiDe göre, huırlaıımakta 

olan projeler, lıqboa tu ....ıar Oze. 
rinde tGplaDmalct8dlr: 

lll•ell karneleri ................ 
no liraya kadar JllUf ve bu ma&fU1 

mukabili tlctet alan memur ve mo. 
tabdemlerdell alman babran ve mu • 
v.-e wrıuert tamamen ka1dınl8 
caktu. GO Jl,.._n 90 Uraya kadar 
...... .. ..... DmkNıllt Ucret ._ 
1an memur vem~ alm. 
makta oıan buhran vergbi kaldtnla 

~::~n~s~ı::~~ öğleden sonra kazalard~ 
........... -aı-.a:w.~-ıd rl~. ut 1 b :1 
•Oet•bdelllWden aımın&kta oıan bula On•ıur ma arına 8Şııanıyor 
l'an ~ kal41n1Mialc, ....... 
~ tamamı abna.ıctır. 

Tetkik edUen dster bir fonntUe ıö. 
re de Yerp TUtJeUerl tbıa1Dde bir de. 
l1flkUk yapmadan ~ dQlruya 

Berke• aonaıı 111ura• •lllt•nalla 
.11 .. 11: alabll8Gfddlr 

yQSde Yirmi vep 70sde yirmi beı gl. Ek.aıek tevzia.tuıı iDUsama koymak 
bl bir sam ~. lçiD hllkbıet tar&fmdall karne uau -

Bl1ytlk JıliJlet Xecıl.ı bu ayın 20 IUDQn kabaJ ed1J.dlll malQmdur. 
alDde laf taWl JaPIUdaD evvel bu Karne hazırlıklarma eau tefk11 et. 
Pl'Ojaler beı1llde bir karara vanıaca- mek tızere evlere dalıtd&ll ntıfua fi -
Is talaa1a ecU!meJdedlr. 

1 

lerl, halk taratmdan doldurUl&r&k ia-
de edDm!§, flfJer de burada tunlf e. 

.J dilerek Aııkaraya göııderllmiıtı. apon lar ötreud1tlmlze göre fitler Ankara. 
oa allk&darlarca tetkik edllmif ve 1. 

M •ı cabıı kadar karne ııuırJaDarak tstan-anı anın bllla gönderUmlıUr. Karneler, bu a&. 

balı vlJA.1ete gelmlftir. Bugtln vUAyeL 

Şl·maıı·nde ten kaymakamlıklar& verilecek bire. 
mMe kanı lcrln doldurulma.tm& ba.f • 

• lanacaktır. Blllndltl gibi bu karnel r, 

Yenıden balka verilecek ,. herkes elindeki 
karne<le yazılı miktara g&'c flt'IDdan 

taarruz t• '\'eya sair t vzl yerıer'.nden ıstlh'kakı a ge Ç 1 olan ekme l lacald.ır. BOylellkle tı. 
- - - nnlar ÖDUnd ki yenlZ IZdlb&mD1 ÖDÜ.. 

MhMlenao aduı tamemen 
Japon İffaliH airdi 

ne PÇllecetı gibi berku de gOnlQk 18. 

tih'kak1nr ko1a71ikJa &labüec ktir. Her 
vatuıdap ~ •kmek, tatmbı 
e41c1 w normal lllt17q mlktarmdadır. 
Katnelerln doldunalmuma bua1ln öf
ledelı llODr& başlanacak ve ınUmklln 
oıdutu kadar auraue bltirllme81ne ça_ 
ll§tlacaktır. İ&taııbul nutuaunun kala. 
baliği gözöntıııde tutuıu~u karnelerin 
doldurulmıw i§inln hayli zamana bat. 
lı olduğu kend1litluden anıa111Iır. Bu 
llibarla ekmetın karne ile tevztine, 
bu aym 0rtıi.lanudan aonra başlana • 
blleceğl taJımbı O)UJUnai..tadır. 

Malezyada 
l apollJ.ar b ıa 11ır 
t•Ylr•e llarellett 

rapıror 
(l"azısı 8 üncüde) 

kuruyor kanidirler 
i11ıaı Potoar ada, 

•arı Almaa 
lladadaadadlr 

60000 Polonyalı iıtihkim 
işlerinde kullanılıyor 

Nevyork, ;; ( >\.A.) - Nevyork 
Taymla gar..ete~nm StokJıolmdakl hu. 
l!U.t mubal>"ri t lırrafla şu haberi ver. 
mektedlr. 

Sovyet mukabil taarruzunu durdur. 
mak için Almanlar derlnllğine Uç mil

i d&faa hattı ınp etmektedirler. Bun • 
lardan ikisi Poıonyadadır. 

Almanyanm mUdafaaaı için hazır. 
!anan UçUncusu d eski Polenyn • 
Alman hududu uzunluğwadadır. 

Bu hatlardan blrlncial eakl Rus -
Polonya hududu Uzerindedlr. Alman -
lar burada Staıın hattı UZerlnde •11 • 
ratle iaUbklmlar lnta etmektedir. Fa. 
kat bu iatlhldıoılar llmdl ak.11 laUka -
ıııete çevr.lmektedlr. Bu hat vına1rıu 
garbinden geçmekte ve Plnak tıttak.. 
lık bölgeslnı kaplam&ktadır. 

Daha kuvvetli olan ikinci hat ile 
BuA' ırmağını tak P etm ktedir. Bura. 
da Almanların işi o kadar aUç delil
dir. ÇllDktl Almanlar POloll7a1Un lf • 
saJIDden eıonra Alman - Rua naanue.. 
betlerlnln iyi olmasına ra men. lAzım 
p1en l§lere bqlamış bulunu~ 
R1111 muvattakiyeUerl tızerine Almaıı -
ıar llkklnunun bqıangtcmda Almtn 
zaferleri Qzerine yanda bU'8.kI1ail taA
klmat lflerlne tekrar tıq1amııtardır. 

....... 
UVllD tdarell • 

alt llalaaa• 
Bütün maelelerde Rua1a ile 
aynı s ayeleri pdGyona 

Londra, 5 <A. A.> - B. B. C: 
İngiliz haı'.i.eiyc! DUJl'I JCclea din 

Ak§am raıqoda, Molılııonda J9P • 
mış olduğu görilpneler h·~ 
beyanatta bu luıımuş ve demltf.fr 
ki: 

Staliıı ve Molotdl& Xna• 
!inde yapmJI oWalum •" .... -
ler, geçen harptenberi 8of1e 
Rusya ile yaptlm-t ola Jı~ 
:nfbakereden daha llmalll ... 
tur. GörOıJmclerimbiıı ilk aaırr 
harbin sevk ve id&resine mlnba • 
ıır kalmJitır. 

Diııleyicllerim bu h'll8Uılta fuia 
malüınat veremiyeceğimi t.akdiı' e. 

(Deftml ..... ) 

General Vavel 
diyor ki: 

aereıaltılb 
ııtllla•ıt .... 

Vaziyetin 
Oder Delui UZUDlutunca gldeD UçUD.. vah•ımleş m 

cU ha.t Almanların Ru• taarruzundaıı 

endl§e ettiklerini ve 8oYyetJerin bir m· t• ali 
,arma luLNDU derplf ettnaerbli pı.. 1 m 
termekbidlr. 

Bu 1atlhklmlarda en sUG ~r &L 
tında 60 binden fasla PoloııyaJr çalrş. 
maktadır. 

Cinliler 
Japon 

taarruzlarını 
püskürttüler ...,...... ... ,. •.. 

Tlllbdar 
Çungklng, 5 (A. A.) - Puar 

günü n~en Çin tebliğinde ev. 
velld giln Changaha bölgesinde 
~an tar:ıfmdan yapılan taarruz 
Jarm mtldafiler tarafından kimi • 
len g_eıi pU&ki.ict.ütdtığil blldirll • 
mektedir. 

<Devuıu a iblelde> 

'l"•i Dellll, 1 (A. A.) -a.e
tecllerle yapbğı veda C6r'r r
o.e Pı&eral Vavel blblıla .,a,le 
Cemiştir: 

"Bu fuattan illUfade ederek "'1-
merikan . tngaız ve~ mil. 
letJeriyle milttefldere cenuba sam: 
bJ Puifilt batk'mıMenJt1m9 ta • 
yinimden do&a.yı bana Wti1eD le • 
retten ve ba memleketledli JıDt._ 
metleri tarafmdaa h•tlmnde p 
ıerllen itimattan ne bdai' mllte. 
bal81s olduimnu llÖyltmek imte • 
rim. 

Japonyanm kuvvetlerme ilk 
bamlede QstlD1tik veren JwfneM 
t.aamızlariiVle bllııl olan ~ 
yilkleııdiğim mee'aliyetiD b8;,;tltlG. 
ğttntı takdir edbonm. CereJU 
bqka bir iltibmet almadan vuı
yetin vahlmle91De81 ihtimali var • 
dır. Fakat vakti gellnce ~ 
R&rBilmaz bir Jtu:vvetle eeyıtnl de
~tirecektJr. -, ........... ( >-~ 

den aımaa eza ._ halıen acır. J apon: 
lar ı.uzon ••.._ Mqn t "DI llmal1 
garb181nde :ventclen b8aama batla1lnw. 
lardn'. 

• •• 

Sovgetler 
Boravsk 
şehrini de 

aldtlar 

Şehir temizleniyor 
• 

~. a ( A.A.) - Bu ubabld m 
8oV7et reemı tebUlt: 
KıtaıanDırz dOfawıa karfı muvat. 

fakıyeut muharebeler wraıete chvam 
•lnıekt.dtrıer, Brovak '8hri yeniden 
•Ptedt'mıtur. 

Begoğluna tramvag yarın 
..... .,.... - işlegehilecek 

Xerkez mmtakaaında Alaıanlarm 
IDeYlllJertul eatlaml&ftırınaıarma mey 
daıı Yel'llDlemektedlr • 

. ......... :S ( A.A.) - Sovyet Ruaya. 
da.il alıqan baberlıere göre Rmtar Ko
:;alake kal'1l t ibdldlerint arttırmakta • 
dırJarı, 

.... 11 •• 1 
Rangon 

bomba1.andı ----.. , ............... ... 
deteMl~e ....... ........ 
Rı&nson, 6 ( • ) _ 0 __ 

·-gon teJıri bu eabah ı~k d ta Olarak 
bombardıman edi~ttr. ay lflflnda 

Ordu umumi kara!gabı ve İngilts 
ha.va kuvvetlen laratnıdaıı nepıec11Ja 
mll§terek teblitdc IDYle denUmeJrte • 
dlr: 

( De\ anu S iifteille) 

Hararet bu sabah srfıra 
yükseldi tren ve vapur 

seferleri intizamla yapıllyor 
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1-f FTA SOHBETi ~~,-
1 - - - ............. .... """~ingt.On bey&nmı.mesbıin e • 

henurıtyeU nerede!,, ~lığı altın· 
da yazdığı ba.fQhakaledP Asnn UF 
şöyle dcmekted'r: 

1 ITTA" -c ıı: llSR~ 
· ~~~rKa 1 

TEVF ıGF OAiR 
~ı· 

ı , tık kendıı:. 11A1;JI tartr ediyor! - 'l lrkrl - ()er bO<WIGn - Ett. 

ı r dede - 'lnbfcl \'ehbl - Güll11tıın - Makamüan ~ p!\re - Tevnğflı 
ıwoıı.sı: PerukCır J\Ciz.ırrı - Tıutbun Cemil - Kemenpecl \"astı - Nafnı" 
uıııı.ı - NcvdP d"'\1r yapan ~ kapıyan bir art.bt - Eşrefin blr kıtası -
r< J; li zadt" nt diyor! - LI anın tuzu, biberi nodlrT - Tevfik, ölllm hak. 

l\mdıı nr f11,,\nr 1' - Kadın ve TC\flk- ŞöhM ve plıı.llk: - "·t'J~ 
V1" s:ık: 

l "Rtyasl balrnnrum ılik1!mte çar. 

1 
pan rihet ırudnr: Be~'llnnamcde heı 
memff...kct halkmm kendi l<encliı:; 

i are ~ re,Jbl! seçmekte se~t 
')fop di{%er memleket1c:>rin re,Pr.lle. 
rfne hffrmet edileceaı hlr esa.<ı ofa. 

ı t'3k bbol olnnmn'kla '-Y"t Rus. 

Ziraat Vekilı 
lzmırde 

silbsaı i!lerı 
tanT.; m edill1ror 

Bu~daq be-
yaı1na.meterı 

MOt. et a aka 

ea.-.pte m1trJıamet 
o ar mu ... ... 

Yazan: M .. NIR S ıLEYMAN ÇAPANOGLU 

mıun kendi 1'adut1An içeri lndC' 
bol!ımiT.m rejlml t.udlk e<lllmtc:, 
b~ıt 1.-arN Almauymım \."e İtalya. 
va1nn da yine l~endi hndutlan l~~
risfnde nım \.·c fa lmı rejimleri· 
ne mü nıahır. ol!ln~~. falmt hu 
de\ letterin diğer memleketler üze. 
l'i•de ideoloji ihtiraslarına ~' 
getlnocdi g&ferllml~ oluyor. 

bnıir, CHo!llUsi) - Zitaat Ve. Koot'O.l.I. JOn heyeti kn.ranna 
kili Muhl:.s F~kmen, nomOn. ~rae mlistenide lst•mbul fiat mu."llka 
at m,.kt~htndc v~t11~n ~.a~<k 1'19- ~ komh o, ıınıın vcıın.i.~ oMı "iı 
zır buhınnn~tur. Vekil. bun<b\ıı. kararla E."'erinde buğday, arrıa 
aonıu gazeteeilere verdiği ooyııruı.. yulaf çıw• <ı.r, m?$rr ve mahlut bu• 
ta e?..cUmlc deTOJ~l' ki: lunıınlaı l nıaha.llin en büyük 

ln~ıılar artı moa oyleleri '\'l\.I ' 

dır ki h ~kahrının ıstrraplan on. 
ınııı. lıa7. verir: başlmlannm sa.s 
cfeLeılııi J dmtnl, için sin"İ pJ:~: Jı.r 
{(ıırurhır; ) ılım ı.ribi sol.a.rlı\l', J-':-' 
hnrrl\ctlı'.'ri neticestnılc kendl1e1; 
mi mes'ut oJnrlar! HDJ'lr, foknr 
hu onlnrın ho~· nna gider. Za~n 
on ;-lbitcrin tam "·c hal.tki nmn .. · 
ııth• me 'ut olınıı l:u nııı in kin ~-01, 
tur. Zira k::.ıılannı krskanfık ~·ı·. 
roplnn l . 1iliı. efr.ılı.Ul", O mikrop• 
l:mla.n temi7'eıunesl jçjn biitün M· 
ınarlarınm, en dar ncf.ctalarma ka· 
ılnr bo<> .!mnsı, ç-.ılkf\nıı> yılmnmn ... 1 

Üt •mtıtt>lir; buna da iml.in ·oktur. 

,\t \ ıı I~,rn. k ·ndi ini 11UYI(> w 
ı il t i.} ur: ':"icycen :re, flk, MU ile. 

... J. u 11 , d zu • yanı ııı.kı • ile 6f\Y~'nr 
Hr lbretı ı:ı ll<'P"-'8emooir.,. 

Gu JOU:.ım::t.., nan kendiıılııl "8811. 

Et.klde11 z: eaJrftırt ,ardt. Bunlar, 
okuma yıı:rnıa bllmezJer. fakat ~ 
rın rnhnnthıı kopmu., öt.111 ve içli fit'.}. 
it ri kö k6J gı~re.k, ka!welrrde o. 
kurlar, saz: ral rlar, müsabaka ;yapar 
br, halktan top!.adrldan para Ue &"'tf. 
nlrlM'dl. Bunlardan ha ka, dcn~ler 
dı• kijylerdr> dolaoıırJıudı. Bunlar yel, 
ool ba.' a~nlMnuı. yılı\nerjta IDnaka 
:vnr:arla.r, n:vıeli. tarçınlı. karannıu 

ı.erkr satarlar, baDlan ela (aey) 
tıOC'rlerdi. Havt\tlarını tııo ""1retı .. kıt 
z.a ııırlardı, 

(Oer hoca!P) denilen ankWan bun 
lard:ı.n ayrrm:ık 1 l:ımdrr. Çünkü. cer 
booaları, s:ız <>alrlı-rl, de.rv\31 r gibi 
kcı;> ine, kil" b:ıJıını. bUyllk ~hlrll!!'re 
h••r zamn.n gltmt"zler, ;ralnı:z ramazan 
~ rt'la giderlerdi. Jfocn bulunnuynn 
klh ı .. nıe, hıı.lka otur. ramaun namaz 
ktldırır:lar, vaa:r. ederlerdL Bunlar, b. 
t.::ıubnld:ın ı:elmlo; dlvt'! fıuln itlbftr gö. 
nırlPrdJ. 

'f'r b c:ıh·ını, l>ütıln ramaıaa lıli~-
11 lf!r l cdlrlr, lçlrir, ) .. tae&k. yerlertal 
t n hı r-tlerl •rJI. Ba:vm:ıı"rtesı köy. 
el• n Jlnlırl rl "" de, ceplerine bir ınlk 
tar para koı :al'(lı. Bazan clı\ cer bo 
~ll\n ~hkla vı• p"%$rhkl:ı hıtuhır 

da 
fflzdP cer boce 1 b:ıkkmda kfmS4?' 

J u ~r~ bu mevzuu ll~blr mu 
lr• rrlrimlr. ltolem mi yalntt l\stad 
r. rık l<ııllt, o renldl kalemUe bir iti 
li 'e ~-n:ııwşhr. i\ ılı dıı. cıer bOCMJ. 

• rr bu nefl h' .ı.yenln.- ve bu hlkA.. 
yıı, bu m :nın dnlr .,-nnta.n ilk ,._. eon 

z151dır. 

yun Ic-.'flk, bir gtln B<.ıdruınd.ı 

t• pec k de:ı:ı n bir knhnıye JCltmi;jU 
·17, doku~ yaşında bir çocuktu. o. 

"dıı kl'ndı tatıirllı : "yllılerincle ~10 

hllda paıl:l~an iki hn,,aU ı;nrlp,, gor. 
dil, Bunlrmlan blrt koltuğanun a!tm. 
d:vı bir torba ve tol"b3.nm lçlmlen bir 
••ne ,. çıkarıp UncnıeğP. bal ladı Biri 
d eosrar ~enin tı beytlle ba'1:ıran 
nwo. ur ga:ı:ellnl olmmnta b slnıtı: 

Ne cevri v6.re tahammül, ne azmi 
,;.ıı e~nm, 

06ner. do:ler Mknnm, k6y yAre ab 
ederlm 

<•> B rlnel yazı 21 ıtkkAnun llHl 
d tıkmı tır 

M 

'Hol a.ndı:.ı.lA ya.rb.ı} duda.kL'U'Ull 
bilsb.:tün sarkrt:mrştı. Birdenbire 
y'ne karlarına konan görünmez 
·n~kle:-; biribiri peşie iddetlt! 

k j;"Il1Iya b • .ı..cıla. nrak: 
- Bak! dedi. Bunu mu &öyle. 

mı-k • iyordunuz? .. 
Kinıy..ı. er Viliç dahn asabi bi 

tavITla: 
- Evdi niye istihfaf ettr 

iV?. ?. 
Diye aordu. 

Yar ay ıiş nau vöbeğmi bir vinc 
Q;İbi bana doğru döndurerek: 

- Allah aşkına bir şey sö. le 
yiniz! .. cledı. Bay Somarininfa 
bu mutaliası tamamiyle saçma 
d ğil l'fli?., Be!ı k zıran münaka 
ıı;aya dn1 l olmak fikrinde d:!ği. 
ıi m. Onun icin iki muharıp aıa-
Jnda kalır. mC"d 'il bımrııf b;. 

t ,.,·· · ı •n'n ı._ vfiz" 
n zoralti ı i' ff., tt'n 
G va1~ v ·rmed' m. 

Fakat klmya.g~r Vili~. pırb~-

".Ne~ ,.Y\ af;layıuı, lnllyen, lutkır&ıll 

ve bft7.an dB bUlbtlD~n nağnı ıert kö. 
çül< Tevfiği rmrh~ etti. Geoo rüyatiJ'lt. 
da hep bu iki ba~-all garibi gördl\. 8&. 
bllh olunca, hııbttslndl\D den; olmrkrn, 
"ney., nemck ı~ettıP,inl 6ÖJ ledi. 

Babası RZJ. rkl)"I gtinah l!lıtyon 

nklılardan df'~ldL O, her yden 
vveı. oglunnn oknınasmı istiyonta. 
Ney,, öğrenmeı-lne tılY.ı olrnad1. 0~r 

ini unutnl"Rln.ıı"Y lineıneğe kallfıt&. 
ğtım •"J'nJıfel Yclıbi,.Ji czfw'..rlı-. Yali, 

ler• "GUll tan. dan nl" belledin~ .. dedi. 
Tevfik babaımıı dfnlemedi, btr taraf 

tan bir kanır?' koımrdı, keoıU kandhie 
bir ·~ey., ~pt:T. O fil< "ıwıy"inl ııı&yJ<ı! 

tarif edl or: 

Deliklen açarak buldıı deTdlne çare. 
'l'ıı.kıldı bir t ml\kara \. oldu twıki 

bq pAre! 

1 k• Tcvfikdf' "ney,, öğrenmek he. 
nıal böyle b& lıı.dı, Ve kendi kf'ndine 
tığnttı, dl!!lndl, c,:.a.balaı.Jı, biraz ll1'16-
ml'!llnl Hğn>ndl Booıın içindir ki:, 
•'Ben kendt kendimin hOCMtyınıı, O.. 
tadryun!,, der. Vakat, Ne~. Klum 
adında blrtııdt!n elen almıı, metle 8.. 
ın1,ur. 

Bodruıllda.n Urlaya gcldlği zaman, 
i)&l'llda dola.&ırkeıı, gttrtlltü. patmb 
ar&ı!mdan. bir eM. zama.nlAnn ve me.. 
ııafelertn nıa~d:ul kolaL'll\ll ~·· 
par clbl bir nağmo .-tı Ahenk tınfaru 
doftlyv.-: Bir neJ sesi: 

Bir qktn, -roedln, son uz bir mu. 
r&kabcnln lezzeti, be ıb~lnğu iç!.'lde 

1n geldltf tarafa dofru kUJUyor. 
Burası bir • perlllı:Ar., dllkldnıdrr. Re. 
men içeri girl)or, "ney,,e olan oDJtını. 
mıe.nı.lunı anlatıyor ve dW•k4n salılbln 1 
den meşke ha,ııyor, nota 6ı.mılyor. 

TeVtlk arLık ıwvln!) ve d( t lçln 

Beyannameye Ru yanm im7..a 
koym*&ı balmnmdnn hlltn gelen 
fkfnet mlihlrri nokfa uı1or: .Japon. 
ye ile Almıuı~ıa \ "E' ftnl)O anı mdn 
a.ktedtlen ttclü lttlfal\da Rnsynnru 
adı VC)ktu. Buncla.n dolnyı Almanya 
\"e tt.alya nusynya karsı mtıhnr:h 
oJduktan halde Japonya bitnnıf 
kalmrstı. Ro yanın \"a~ington be
yanu.mesinl fm7.aJamas1 ba devl•ti 
fillen değll"e de hUkmen Japonn· 
yn kıu·fr muharib TaZİyetoe ~etir
r'nl~ oluyor; aynı zamanda Bi.ıyUk 
Asyada Rnsya ile Çin A \TUpadal<i 
mlh\ er de,·letlerine ka~r b:rıe~
m·, bl.llnavol', Şu h:ı1de fnttllt.ere 
\'e Amerika Çini slUUılandırarak 
uzalı ilopda Japonyayı mağ-Jfıp e
d-:b:urıerse Basya topraklan üze· 
rfnden yUJI mllyonlarc:ı aoru o olr 
~ni de Atr-ıanya r\leyhloe tmllarıa
lıfJecekler deme!ttlr.,. 

GOmüş 
100 

kuruşluklar 
Ay sonundan sonra kabul 

.edilmiyecek 

Hall!ıKZ ellırde 
il n~ ılaa daiıa 

b r bayii var 1 
Mahye vd;fLleti tanı.fmdan ge-dedir. O wı Uk denl~ onu tAkl&• C'd4'ın 

ik'l"l<I tıa.k1mıda ·yıe dlynr: çen sene şubat başında tedavül. 
dC'n k3ldırtlnıl§ ve yalnız mal san. 

l!irincı de?'8: ad.aıar, Jkincl isknla- 1 ldsn ile Merkez Bankaın tara. 

lar, fmdan kı:ıbul edilmekte oJan et:· 
Zuhura bıı§lııdt az çok, ufak, kolay mUı> yllı; kuru 'u!dar bu ay l!Onur .. 

havalar uan itibaren mal srındralan ve 

1'ıt-JıRıı rıuoda:ı &OD1'11, ~'&'\ı&f, yavn., Mc.k~ Bruıluı.srnca da.hJ kabul c
ır:. mı , ı llerlı•ttl ve bir 7~ nan gflldl dilmiyoecktJr. Şimdiye kadar halk 

ki hlı· tıarllın, bh- 1-nılrt t J.ir u ğnıe tan tescllilm ed len ve tekrar 
ve ııaı.ıu oldu. ı~· ir. bır lınrllra,. Jamhaneye verflr.1 § olan miktn1 • 
mklbslz. bir kudret, k~bma e ri llnlf.'Z dan e.'>kl gtlmUş yüz kunı~luklar • 
blr \(' n ğmc hnllld :ıan halkm elinde daha bir hnyli 

tıı. o ıkı onun için, oımn h kkmd.& t.'\llunm:.sı lo\ztrnllcldiği neticesi çı. 
bö,\k bir ı bir kul.G.nıı'.lllr mlylz.'! '"'1 • • 'ttadır. 
o. un ''nOJ,, ütlcl ı:;ı,.rtıulf', ot111., IHrk • f erk ez b:uıkasl şubesi bulunma• 
yıl de:ıu. on beş. )irınl yıl e:nclki Q aığt ycrlcrdo ay 80l1lL"la kad:ır z·. 
tı;ı.rtkalı uno:;i hı'• ııulcrt• ı1c ri nı.n.t bankası şube ve a.janlar: da 
Unıe7. lrudrct, ~ t·m \.."tın s:ı' ~aı.-ı.;: ına: !;:~ g-'hnUl'i ıoo kunışhtklan kabul 

ve rı· • (., ::c:k ve bu ay eonundan sonra 
rıt.Ji n e uc o\uul:ın, ı 11gura ben. , ad kA~ bl 1. l-' 1 il Uz 

d n • .. ece t.:s t r u·a d ar e e· 
lf ılcr nır ın d' · ı· nd" AtatUıi\ ve lnönUnUn kabart 

•\üt tlı r.ılyc<ıc~: ı. t~ıı. bug.ın j ı.. 1 \. 1 n.ı 't 1 ı· 
ke :ıı • , . ına •ı 11 nn ıı tınan .... \ çet;ı ı .. 

ıı '" de l'"' .hf l?ıl ''ney.. fülıle. mlrklıı.r m r,. ette kalaeıJJttır. 
~dltını UJ llil or. l\laa:u:ımı • ... ... er 1-- ----~-------
tabir 1'2~, ~ lılr ata rJi'r:llnO mıra. , '" Belediye, Ye.nlcaml avlu.ııund:lkl 
dn &mllannıak nlC\"7.1.I n~ ı.rrı d ~llsr: • oski park yerine yap:?an yeni bah~. 
unu c1ıı. ~ llye;\ tnı ki • e.mı yıkıl ;a 1 n n Uır.r.lmlnl ikmal etml tir. :CU balı 

"''~ mlbntb mn:I • .. bnz:uı oy~ Uf. " ıı.ncak ıl tOO.harJıı. ~ce:-.en ılrııe. 
O>ovaım •l Uneilde) kUr. 

v Er!! uaı:zw 
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"- Muğlada D&lam!U\ çiftliğini mtilkiye ii~ır ne vermeğe mec~ul' 
beş alt.: sene önce gtinnU.ŞWni oldukl:U1 'l yannnmelcr n.ıbayet 
Buram devlet ziraat L,ıetm~ine bu ak .. ıu • ı clar kobul edilecek • 
gegeli hemen iki yıl olöufu halde Ut. Ara.) .ı ·~ nun ve yılbaşı tat'. 
arada bUyilk farlc vardır. Burada U girdi~ :'l hu bcyaı namelerden 
bir ziııuıt kom~hıesı lmrmağı <Uı henUz ('\'ı ruı ,. rllrJ:gi nlaıulmnk. 
t:ıta\7'\•.ur edivonız. tadır. F \ .. mlld'.fot ıtzab'mıytı~~ 

lzmlrd~d çahşnıalardan da mtm tıt. 
nunum. t~h-de pulluk. koşu de • 1 .is tanı, tl cltr~ çinde bulun:ın 
miri ve s3.ir J.stihssl dllzt>nlcrHe de f P'a.tilı, Err' mG, EyüY'>, Beyo~Iu. 
meşgul oldum. &lnat oıtulııou B.ıkrrkö.). t=- ır ~· r, Be ikt.a~. Bel• 
gezdim. koz, Üsk~ 1 u·. Kadrltöy kazal,uile 

Ynzlık mahsul, bilhıw;s. J')(lt.a.te&. ı Şile ve Ka.rtaI kazalarında yalnız 
mreır bu yıl Uze.rlnde ehem.m.!yetle ellerinde bu nıectdelerden 100 k:. 
duracağ.mn: :iı;lerdendir.,. lodan fıWtı. bulunan mutavassıt ve 

m 
Beledlye ıatıf 

2za arı açacak 

t.optancıiar rıeyya.name verecektir. 
Fa.kat Ç8.1 ha, Si ivrl ve Yalova 
kazalannm mustah.siı halkı da ta. 
eirl~r ve rruta.vn"0ıtlarla birlikte e 
ğer eller,.nde bu mnddelerden l 00 

Beledi.ye satıt m&.fajalan açı'.. kiloda~ fazla varsa beyanname 
':?la.ısı tçin be.eıLft.nan tet.kntler ft&yli vern:ıc~c mecbu.rchırlar. 
Jlerleml§tir. Belediye, bul ~yleri ı . Mı~ Koru~ma .kanunundaki ye· 
ticaret ofüılerinden ve devlet tcş- nı tadilat si:oıı: şhphesi olan yer • 
klller'nin el Jı:oydu#u Jb&ddelert k-rde kobyltk.l.L ve sUrnUe aramn 
sa~n&lacak ve dlğer bılsı ma.ddeı.. • yapıtmu:nı tetrtin cttiği:ıden malı 
Jeri de iatih...'al bölgelı:rnden ge- olduğu halde brıy::ı.nname verme • 
tirterek klnıu: B&taca.lltır. mek ağır cczalnr muciptir. 

Şlrndilik belediye koo"erat.if'\nln ---o----
a -an lnöntl 

ıebr iilL ze i!leldl 

lnsımlardan bUylUt kmnmm, 
ıtıi'.J'h"metle, hı~a fazla allka1a· 
n olrnaa·ğma Uphe yo' ... tur. nu 
lnsafsızlı~ın en bariz net'cesi ci~ 
nnyPttlr. IIarp de Ma8 ltifnlrfyfc> 
IJir ııbıayettil'; müdııfaııya tıwUüh 
e'.l".tse bu va9fm1 değiştfrt,Jor. 

Dli .. finrlüm: herkes harhe gittf... 
~:ne ,.e horlces ba"k• insnnlan öl· 
diirmeğc mecbur olduğuna gör 
b!r kıınnc:ı.yı ilik! incitmekten kor 
kan aclnnılıır acaba o korkunç ö. 
lüm rneyf.nnınd:ı ne gibi hisler da. 
.fıtrlar. Attık lan kunrun \'en bonı . 
b.ınm. gözleri vr k.•tbl h~iyahırln 
dolu bJr ıle1~ mnlmm (i)ümUne &e
b •p olar mnr dli.,ıinUrler mi? Dl,.. 
Ur:lirl r.ıf! elleri tetll.H ceJ<-bTı 
nıj! J"i;t>r attı~ kuJ'8nn vcva boırı 
b:ınm hndııt!tırm öt~nde • l;lrr, ,'k 
ço~ol'll '•ct'm, blrs:ol: kad·nı rlnt 
lıırnkma ı; 111,un yıllar bin eme"· 
'~ e,·Jftt ~-,.,t:~tlrmis olan hJrııot.. 
hah:ı \'e an:ıyı ıstırapla inletin<'-· 
ihtimalini gczlerinfn önllne gen 
ı'\rlerse ne "Bparhır? 

s~nnaycsi art.trrJamk ""21 gel.lrll ı 
nalicm otul"duğu scr1tlcrde 88.tış 
şubeleri a.çmnJc euretı,yle iı~e haf.. 
lanc.c:ıktır. 

Harpte hö~·le şeyler insanm al;. 
tma h'r. gelmc:::tni 1 Bunnnla he
rnber teslhn e<UlmPUdlr ki e!!İrl~ 
ıin l';lcl:Jrülnıeme l, iyi b:ünlmaları 
ln-.~n knlbioin merlı:ımet damann 
ıl:ın <1Iııtl'~ birkaç damla J!ıktn · 

Cutnhunusimlı.in &yın refika • tml<an d J'e('e5indc lnsaf göst.e. 
lan Bayan ı..evhibc tnönU ile rf'n harp :ır!nmlan da yok değil • 

Olgunluk im'.;ihanlan mahdumları Erdal lnönU dün An. ıl'r. \'azlfelenni fo .. '11 mlnaı5i:V!~ 
k~ldınlacak j karadan f}ehıi•rıize gelmişlerdir. \c.ptıl\11\n tnbl 7.nın:uu gelhice t'IUı. 

. . Kend Jer:.Oi Haydarp::şa garnıda m:ınn. nıerh'.lmet de ediyorlar. 
ünıversltenin b8.gı fakWtcler-4lc ba. vali Lütfi Kmin.."Ia akraba ve y:.• 1808 de, İ pnn~11 He Amen1ca a 

dcma imtlhanla ta:ebc alınmıuıı !lak. km dostları kat ıla.mışlard r. rnsmıla ynpılan barpte \'tska.,yıt 
kmdaltı karar, gelecek dora yılından i~min:le'!d lıııpanyol kruvaaörtınlln 
LUb..'lren t.atblk mcvktlne kon•caktır. ı Kömür ve o.lun aatt lan lı:nptanı Antonyo diğer hir ~emin 

Bur.dan dolayı, maaıif vekAıet.i, 11.ni k 1 l dT kurtarmak için kendic:lnt fedınıı 
verstteyc girmek için Wıe mczunla.rm.a nn ro e 1 ıyor karar vermişti. Broklin lsmlnd~ 
bak veren olgunluk lmlih:ınlan ı:ce~ Fiat ~unıknbc bUrosu bu sa. Amerika. •cmi ine ~alılırdı; hq tt. 
hırt Uzcrlnde bazr dc~şikllkior vapa.. baht.an ıtib3rC!l bOtUn ~eh!rde O- rafta sn lhtnndeld torpılJ atmak 
cakt.ır. dun ve kömUr satışlnrmı e8Ulı • lizere vaz~t alılı; tam bu 8mLda 

ı.tıre me:l;unlıı.n, ellerlndekl "lltl>.., hı. k.ontrole lmelamrş~ır. K5mUrcU1e • lıJr menni koı ın. ra~tla.:fı Ye tor
tirmc d.p·om&31" Uc herhMgl bir iş r.n ~gal. kömUrUnll 13.~ ~Ul"Uşa pll geminin i~lnde patladı; yangın 
gireblleceklerd!r. Otgu.ıluk lnıHh'lllla. satl.r •• !a:ı "'.0 odun, vermedı;ı:lcr n- ~~kh. Vislmya ,taraya .;evrildJ ._ 
nnın btlJbUtUn lA.ğ'\·edll.rnesi lhtlmall den $ıkııve, olun.mn.<t.adrr. oturdu. Bir r.:ıtlayı:J da.'ı.a oldu; a. 

de vt!rdlt'. 1 E·~~-@1312" :ia~:::~:~-ı~;;~ 
Cer atölyelerine yeni ~ :~~ mıık Uzere baymlh arya etti. A . 
elemanlar alınacak Rumıuıyao ., gelen ıoo parça merikalılar hUvftk bir tte\.inçle .,._ 

Devlet DemlryoUan idarcs . SI\~- 1 trıumray oandıtJ nın gümrük muame. ğın ·trlar. 
la.ki ı:.:ır atölyelerinin kadrosunu gtı • 1 leleri tckenınıuı etın 1 ~ur, Ayrıca 70 lynva Amcrilc:ı."'I zıriımmun efi. 
nlşletmctte karar vermiştir. Bunun pıırça bandaj S\•llm"'raden yola c;ıka. \'Brlsf o,·~nıı bu fed m:ı.nzara kaP.. 
için al.:nııcak el manian &e\jmck Uze. f'ılmıştır. Bunlar da ı;cldil<ten sonra <;ısımla içini ç.elrtf. Sevinçle bağ"" 
re Sl\·as ve Eııkl~eh!r cer atölyeleri ı. ı 30 kadar arab:ı yl'.'nldcn 1.şlctmeğe çı. nrlıırm da. denize dU:,ıen, parça. 
le Hoydarp:ı.~, b:mlr ve .Ankara cıı:.'k. kanla.caı:tır. l:ı.nnn. b.'lrnıtan tspanyo11ara ben 
trik smıtr t'armda naz.art ,.c ameli • KadıköyUnd Kıltmci :Muharrem, ır.mf!J"ri fhtfmafj \'ardı. Kumaadu 
hntıbenıar yo.pııacaktrr. Tntıptor sa • 1 Kiliın lhtllttı.rmdan. n yl:oı.da kruıap ı.endM:ıl tutamadı: ukerterbte 
nat mc:c~ebl mezunu oll\nler t.(ırclh Vehbi f!t lbUkt..nildJn. b:ı.klml RobcıT" 1ı:ı~dı: 
oıunaca.ktır. n:ıııırcımek !hUkdnnd:ın, .Ercnkllylinde - Çocnklıır, N\iılme7fn: sa...ı. 

lm lhıınlarda oıuv&Uıık: olup ııabul Nazrıılye ev kir&.SI thU!t~nndau. l"s hlıtr c'ilyorh'lr! 
odllenlcre g6stc~ceklt"ri llyakıH<ı ;:i>- ı kUdarıLı kömUrrh .ı\ bmt-t ile Kasım ll"'mCtı "·:ıl~ yerine dilmen ktr.. 
re be§ ı:ryo. kn l&r yevmiye veri" C'Alt. kömür ihlikö.rmd~" miıılı!e•umumlUğe J m; l l!;ı:aya ngrı rnnlan kurtardı. 
tir. \'t'rilm4ıır1ertllr. KADIRCAN KAFLI 

Cii# 

vazan Manmut Saı 1 Altunila~ 

- Kaptanı derya gelae Yine 
ben de!:•:.Iim VU€e1Am 

Nihayet buldular °Komiser b~ 
tUn giddet ve öfk~J ondan al -
dı: 

- Buradasm da neden b'.sl ara.. 
tıyorsun .•• diye haykırdı. 

yın ("açma.) sözlin<= bU blitfüı 
kızm::ştı. 
Bır mUddet çenesiııı kaşıdı. 
On un bu halini eören bir daki. 

kn sonra i~man yarbayı b!r dü 
elloya dn' ~ ec1N'<'i'ini .,.9-nn<'J"· 
bilirdi. 

nuz!.. Vakıa mantık itibariyle 
Almanlar İngiliz adalarına bil. 
cum edebikceldc::rini evvelce ri
yazi olarak hesap etmemi§ olsa
lar bu harbe girm~erdi demek 
pek doğru görUnilt ama İB öyl~ 
deiil ! .. Bu, sırf bir blöften iba· 
rettir!.. f n...,iltereyj ürkütmek 
tçin adalara hücwn ve tnnnızu 
hesaplamış dbi görUncl:ıllirlcr 
de<Yll mi? . ıste sizin da bu in:- ıJ3..7.tn Ermeni pa.tıiklı:ı.ncsfnln ölll 
ua-rcık bi; ~yi dfüı.ünmeniz IA.-1 ar:ı.b S!lla otıımıuş s bi gıc-r gtCil' 
~md· zannederim ı gitmddi:C bilııbiitUn kalbime doku-

Hollandalı ya:rb~ym bu kuv. n~or ~h.~ .. bari .bi~ yunus ba
vctli m!i<'fafaasma hayret ~ttiği- lı~ gorunce de bızhıı 'apuru kur. 

tı. Sandalın birinde bir polis ko 
nıiserlyle u~ dört p01is vardı. Di. 
ğcıi b~tu. 
Komi~ vapura çı.ı:t.ı: 
- Ma.hi:nut Sn.im Artin ve 

- Ne ~ııpahm ahbar, bel tik~ 
~e ft.zla l--n.5amak kA.r değilcıtr? 

- Ne beş da.'dka fazlası. Size 
llilik yaramaz. Ben bilirim sana 
kııro.kolda yaracağım:!. 

Herkes hayret ieindeydf~. Ne • 
re~ e ça 1-r.lıyorduk?. Art n, ben. 
Meddah Kazım ~ 68llda\a bm. 
dik. Kıtlıınlara blr: 

H.1:ı--· ı .. Estonyal• hakiki bir 
d ·1lomrt gıbi b; ..: ' bire yumu· 
;ım yı tercih elmi~!. 

D minki öf!,.Ji paı l.ıyT!j. biı • 
denbire sönmU~tü \d tf, tatlı 
bir ac e: · 

- A canım! d~di Siz İn{(il~. 
r adalanna taan·w: etrafında 
b~ ~a'iar mut.alnalar ıleıi sül'dfi. 
·~uz.: B:?. ize bir y dedik nrl? 
ız ınıdi beni mt··k bir mutal:ia· 

~ın. kızıyor-sunüz' 

• Ynrhav e-al,.b~inc memnun 
hfr P~'~11d Ö' Ül"de''İ ;,.'-''dan tek· 
rı t' bir yudum a.lnı11k blın du 
fq 1{' rrnı elivle if:+ihah lııt•hnlı 

- K ?mr·onım' dive te\an 
verdi r .. '- ~ kut'- ... 1Pıtıı: ve "f''• 

""'miş b'r akçayı kulIMJYOl'<JU... 

mi itiraf ederim ~~tlarınn b:ığlasa.Jt ! 
Ha..ld!<aten oyla de<riJ mi?.. Gat ~~ <"r.n":~tnılcye ynk'a.ıı1yor. 
Biitün aıinva Almnnların tn· duk. Jo;E!, en hı blrlmb: 8:".ha.."'ıa kıı. 

gilterev~ kniı,ı tehdidine hesan dar u~""" ı.m ~t·. ôturduğlUJ\\u: 
ed·ı · ~ b' tehd't · 1 b k yerde S!lll::ınd k durduk. Ali Ke • 

ı mış ır ı naT.arıv e a • . . 
nı ı-ı.~ d" •il ·? · mal cel.>ınJ<?tı bır gırete çıkardı. 

• L ".; mı •• . Yaprakları arasına daldr SUlcv 
Ha.lbukı bu nek ınce h~np e. ma.n T .. vf'·'·l,. lıı' ..... ..ac • b' · k... ~ • 

d 1 . "Uı' b' b'öf 1 w ""' .. '""" n ır ımape. 
ı ~rn;, mu lP T ·ı o amvz Ye yaslandılnr. lıti §eyh: N~et 

m?. ·: . . ve Nuri efendil:-ı• kE•ndi arJl nn 
F1lha..kıka yıne butun dUnva, da b'r bal is ııçlılat 

mademki riyaziyeci Almanva Ar1ln: .. 
b?Yle bir işe giri:ti. o halele 1~- - B~'lee~ bu geee den.be atıl 
ınltere adnJnnnı t-ı;m.1e m\ıJrtedır maktan kurtulduk .=hpar ... dlvor • 
o1acnğmrı. emindir diye tH't}Un. J du. G::ülba bu ee-nıt.in behi<Iaıınm 
"'"Z mi!.. 1 karnı tok. Eğer Çan~tkaleyi de 

Onun için, d~su. Honan· : geçersek biı-'111 idn de• iz cihetin.. 
dalı yaı l"ay·n yumurt.lpdı.Yı bu 1 t.en korkıı yok. 
yumurtayı 'IX"k milhim ve ~il'h• j Öğle ll"eıi vnpunımuı Ç:ı.ııat 
te 0 .r•·-m görm0 kten kendimi ala- kale önUnde durdu. 
madun I SahfHen bir Jc:nı-et verilmiş. B1r 

(D~vo.mı uar) 117. &onra IW ti<'lnda.J v~pura ~ 

Meddah Kiztm k mler? .. 
Diye seslendi. ArtiıUn )'Uzli 

apsarı 01ntu5tu. Ben koml5erc: 
- :Mahmut Snhn benim ... de .. 

.ını. Komiser hıı 'n biı ada.mdJ. 
· ı~1annı ~tarak: 

- ~u bOfl eandalo gc~. emrinı 
verdi. Artlni gö3tr mcr. Fa1'at 
Artin: 

- Ben değilim nhl:mı, diye ce
vaı1 v rdi. 

Artin efendiyi aı n:ıya koyul • 
dult!a.n ~nıda ben yan '"il eokttl· 
"hım: . 

Yahu ... ııeni aı ıyoı lıı.r, de 
dim. 

Rengi sapsarıydı: 
- IIayırlnnnn aran .}Orlnr a. 

tiedi. Kinıb'llr ne yapaca'.clar .. 
Ben degflbn de~ hı ece ıorla. tanda. 
la. 6inı'l•r~~ltler! .. 

- ElbcttP 1uıntano 90n\Ct\.kJar. 

- Alfalwfilnarladlk .. dedi. 
- Haydi Allah sellmet Ven!İn.. 

Size de, bize de. D diler, 

* 
Snndaldn Artln boyuna 88ye1P.t,. 

yo~du: 

- .Kırk kıı 'nin iç nde bW seç
tiler. En e.-ınyilerl bizdik? .. 

- Ba':11lmı sebret, mll!rtcrih ol. 
Elbe•tL ounda bir jı; vardır Artln 
efcnai?_ 

- Ne iş• olat.'l~ n.hbar! .. :Sa· 
denf2le atacak! rdı da aynğmuz~ 
b:'l~lt•·ac"k 7Jnc'r bu1 :n .clı1ar a 
cep:' .. Yo!c .. ıı knrıt rı.n a.klndan 
~!clı, 1Un ak rını ntnrrı'.ldıl r. Şim. 
H <reti çevirtı"o?I • G ri 
bir va.puro koyaro.kl ı. ts 1 ı 
qidoreımuz <Iivccek l Pr. A ı 
ha~di den zc 1 .. 

( /) t• .,., '11') 
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General Vavel diyorki 
(Devamı S ffncllcle) 

General .Yazi ·eti bir h ılede de. 
,i t rmen n mUm c11n o1aımvac in. 
ru ICSyledlkten t!loııra demi§tlr ki· 

~ eiallıP'k •tstma .... , 8!r ba kundan vaziy at 1040 1~ 
tam Mr du..ır yapıl.,.. lfln bir r.esinde Fransa bo ·muından IOn• 
teek1JM Jmraldu llDU ft ilk tallmat ip. tncilt&l'eni:li orta f&I'kta ka~y. 
__. 11911U1andıA'mı ıtreatyens. llD ~~ vaziyete benzemektedil'. 
...uı-tname h· ,.ıa..'l~ken ber ııeyden Mukabele etm k için kuVVE'tleri • 
llaCe sOze a1Jnn M iüımplea aokta. mai toplaymcaya kadar elimizde. 
........... JDeP1~ • ttJdata ZIUlftl1MIL kf wm 'l hrla dl - mak ml"'cburf. 
J'IS· DÖT.eDID eenevt undlr. Bel ,.ı;y. yet'"d"yiz. 
1fı bemea herr;l\n, M aNı bir defa. Genanl FUipinlerdeki b iyilk 
bel' atandapn utraıllllk 'llOnmd& 11111.. rıi&pdsizlik şartlan içinde gen raı 

ArM6Jlrs .,.,.._., wrtlfli Jaober- lundup yiyecek mctkederbl.. tıMra Mac Arthur tarsfmdan göster 'P.n 
.......... ~-WlldiM ba1cıf takip e4111DlılldUtpı. lıMd olaeü -. mukavemetten. Hong • Kongdakj 

-..- lılrDt sb lace .-rc1npmns ......._ parla.!c . mukavemetten, Hollanda 

Cep~elerde 
durum 

ldı " lt&ftnttl manz:aralanckr. den:S ve bava .kuvvetlerinin ınU • 
l!Dmı:?k darlıtı olmadJiaU DM edL kemmeı taarruzlanndan, Mal~a. ,..rm. 11a Oba doiftllalDDda töPlae l da tngiliz, Avustralya ve Hind k·. 

JO)dar. (;ünkD blrlcac ela evveline taıarmm gösterdikleri eğilmez ınu 
kadar, hemen ht>r fınma llntıacle l~ uvemetten ve lngi.liz, Avust."'1 • 

A1aaaa Ol'41l1ul ~lı pçmlt blJt.Ok vat.andat bazan zor, ı.. ~· tayyarelerinin muvaffalı:zyetJi 
luatmdaa cmn ,_ llıtfl'8d11eD t.blıt. san rica, ı.zaa Z( ıcı " baUB ta'VU. hareketlerinden ııılta.ville ba.hset 
.. eut yoh17Ja ekml'ğa. l aı..k 70lmm aüftr. 

a.rk °''11'• .. ._... laaullda tutmutken, hiç klmaeabl ekmebla General netice olank clemiftır 
fu1a llCICaldar cltlQmQe ukeıt ba.. lsalaealı alaldai g~orda. NeUcıe. ki: 
--... ...,.. ~ oldutu lllL de 171e olda. Jlerl•N pae ~ ll&te, Bunlar Japonyayı bozıguna uğra.. 
=:r~ ~=~ gtbtdellk lh~ı &emaa eUl. Bul tacak olan muıhtemel bir mlllf.erek 
ftm •bııdfUl'.-llu ~ Jrarııamda YM'Jerde bin& seç vakit o1aa da. aof. har.eketiG ceaaret verlcl başJ.aaa.• 
.A.Jmaniar lrup kOJIQuaJar ve Sov • l'UIDda ekmeibd lluldu. l.l'anmıuUI c:tdır 
-....... olarall ...,._.""' lall nna. Mr la. "'~-~, Vavel blmdu llOll---. ~- Alman ta)'. ka ~-... •• 
fU'elerl ..-, StbMI08 'l'eodOtJa tana- 111n watanclqm asılın& taYlalara pL \-"&JMMlaiJ feyler b8'r1rmdıa tafaillt 
• ~ ....._ •tmlftir Y1lr0.. Jarak fazla danel a.lınasmın,Mkwn ye veremiYeceğini söylem·ştil". 
'1111 lııallDdelsl aow,.ı topluluktan da re C!fJZIU1ll1 ~ktller •. o bal4e kuAr nere 
taamaa atramqtıl'. ao.,.tıer IOll dedlr'l kuııar; ekm kalmak ita......_ 
tılr bdtadr. 88 tanare kaJbet:aüfler _ da Mluıı• 11G7le zamaıılarde ıat111k , re• ıe erleri 

edllmeal '"~--- ••ııııra llMllö,,De 
•· 9ualudaa 'l2 il bawa mullanbele -- Attkara, f ( A.A,) - Haber 
dla4le dlflrllma,ttır. ehemmiyet werllmemll olJDMmdıutır. aldJiJm:za göre h~ olan 'buı 

IAra .__de • dGn fnkalAde l'ıeltlder 1laaa •'lm)'IUll 89111""' dl- sar.ıretler dolayndyle ftleme glln 
lıılır _.,. Olmaanpv. ~da •- 19rlar. Kelabalds oJmua l!atlmall a leri evvelce tahdit edilmif olan 
-.. tılbtuba ...,_ Jedl 'bini bul- bmaD .. rlaanll MI' yente. 8Gtea ,..... katarlara il&vet.en dt~er bir kmım 
-.-. Bumardaa bini .Aımenc11r. illan g3rllldtı mD, derblıl .... )'& gir. katarlanb IK!'!erlerinin de azal· 
...,,...... •!t•mm tem!a':emıııutae --. lılrlblrlDID arkMal*' lluyrak tıJma,lma devlet demiryollan u
Gnaa •~ • .Apdeb.Ja bll _ sRıl .....,.. sararetl!-. Peu. -- mum müdUrlüğünce karar veril
......_ lnsms topguıan n •• kav- mmtanma 1'alu•nnıs ._.. .._ ..._ mittir. 
..u.ı ı..u,.ıte 'tıulumnU§ia.rdlr. la&Uerde ı11c .aztte. balkı aıraya koy. 5.1.942 tarıninden itibaren lt-
4.lanaı ..._da pq 111.r oepbe tır.e., mü otmaııcbr. Gerçi ba bir Jctlmai lema günleri değiştirilen ve a· 
l'SDde taau,,eu. lııulamulıtadırıar tn. terbiye olarak talkm ndnmda klldee. za!tılan yolcu katarlarının gün-
lllls Jl&Ta ~ Alman tQJ&n. melldlr. liallat 11ayatmusm tu aaflıa terini gô~terir cetveller --ağıda· 
.....,. tlddeıtll lıılr eupqma J11PJDl§lar 9lllda bıı terblyeDln ilk denllll, Dtor1- -v 

m. a.. •Uıttar 11 ı ııaaoıt dQfGl111 • ted8D ı.eklemeje mecltmur. <br: 
~. aı.1ı tanuÇIJ otomobil de 11ua maıtınlln, bazı defalar bOtün 1 - Haydarpaşa - Samsun 
talartp ecDbnlttar. Tl'abbla e.ım ...._ 1ı1r ,..,.. lmlcbram bo:vnnaa ballı cllzL İskenderun: 
,... u. l'Gı!!f ~ ~ 1ılr 1ıer1 tıeeldl "t.mett mtaç edeoeii mu.. Pazartesi, Balı, perşenbe ve 
,.... ~ ... ... ili* Rdltun De lııaldmktlr. LA.kin bu manzara. - 8Uls cumartesi günleri Ha.ycla.rpap.-
61Mtrlls ~ da bom11&1uumw na ld • bir noktada kördnttlm o1muı.. dan saat 15 te hareket eden tren, 
ta. aa ratmen nınksa 1•.n güç1Uklt erebi- ertesi günleri sa.at 10 da Anka-

Ualqarat durumu da şöyledir: Ma. len or:?nn ve me. ı fn<;ao lialaba1ık. radan lıer iki istika.~tte kalka. 
....._ ~ fbDal oepbeai Ur.e lanll4an ~ok daha ez d"1"*"1· ~ cıı.ktır. Sa.mauna gel1- U..0 ta. 

n Japoa ta&Jlkt devam etmJttir. lsat ula .yıp cıet·ı.ur. lakenderuna 18,33 dedir. Her 
ı .. .3 kıt.alan düa cenuptn buluua -sa.,....,,_ "'kaynık., maallala lıal ÇU'§amba, cua:a1 paur w p&
.n.u.r. dotnı oeJcUm•ııer n kea • kua rnhımt• :rer A.Je iti gtinlerl tlmlt.. zarteai ııtOnierl lakenderundua 
•rbal aırblı arabalarla taklp eden le lıl!lkll;vellnı ~ m'Mıell IJ'le amantu saat 8,02 de Sa.maundan ile 7 ,30 
Jatcmlua .,... •Jl•t verdtrmi§'erdlr da kalka.n tı enler ertesi IJ(lnleri 
Dla M Japcm ta)'Janll lllngapunı tuarlıyahm ki, flmun, lıMma tezP. eaat "!l 25 te An.karadan H Y· 
-.1ıa1a.mıft,lr. llYIUer arumda mıı ltmm p:ı: dağıtma yeri ftJa 1ll1et iL A·-Ma'ya baftket edeoektir. 

teelnlu onunde göztıkaı fttan~lar, .._.. ~ 
'"ıanlJ YU'dlr. -- 2 - Hayd·-- Erzunmı --·ıı• .aatw Kdm ,se, dalma kenclla.. ..... _... 
.....__ plta '* lla'lleN ıOn h enoe relenlH'11 arkumda yer a.. Diyarbakır: 
._.,~ tıa,ws baq, lmvnUerı 1ank ınr.ı mı bekleyip beaabtuı ek· Pazart.esi, ~· cuma ve 
'*81 altıbd& lıuh•na• topıaJdara b&r 111e1c Jolmaa keud ımten tutsun. 'i'ea. pazar gijll leri Baydarpa.fta.d&n 
laa J&PllUllardR. ID av tanareat cUaJar ftya alide o tancıa tertip e. eu.t 20,25 te ka..\kan tren erteli 

ıte imek te,.. stnıw• AmerikaD 4ll1ıdn ki, 'blr tarafta slrDlp IMr ta. gUnlerı saat 15 te Aclu~ı~an 
~ --::.~ :-~~r: .n.. •hım utt6 1111 Mal iavet E z rum ve D'yaıt Alctr 16 ·~ 
___ ·--- elml ate~. ~t ~ Prl•Wle metlerine hareket edecek. ~ak 
---· D...a .,.. ... liılWl"9111M elaeJar. ~ rbd lıatirlaıaua.. zuruma saat 8 de, Diyar~~ 
--•••

41 ~ blr PMı&t mt lldwm ~ otOl'tt.eıda saat 6 da varacaktır. ~~1 

Seli r teaf zlniıer ç•ali· er ıapoa ta r. we 1mst E ilbi n .,.ac0r~ları 

razaaa pttı ii!rttı ı Bir yaz ruyası 
<Bat tanfl l ncldel ı 

<Bat t&rah 1 nclde) 
bıth~ derece - 8 e kadar nllş. 
nıu~. saat 11 e doğru srfıra r'k • 
m.ıştrr. Nak en: L. L. 

Japonlarm ölti ve yaralı olarak 
u.yia.tı 6..7 bini bulmakta.dır. 

Diğ<>ır taran~ ~elediye re-isliğ'f. Diğal' cihet.ten mtıhlm b'r Çift Eyüp bey şu son gimlerde 0 
h!llka neşrettigi bır beya; namede kuvveti dUşnıa.n mevsiiııln geri eri dru nd i mutlı · ıc a ta.ham 
Yiilardan.beri göıiilm.emi§ bu fev • 1 ıte ve yanlarına ,,ı.ddetli darbeler ınal e emez old ı. Gı dü.z onun 
ka.~~e lt:-ş karşmm ıa halktan, !.,,.. indirmıştir. Birkaç l Uk8ek UtMlı için b'r dram be oe bir trajedi 
lcrının ape.rtmıanlarınm ve maga. dil§man .subayı öldllrillmll§tllr. Cin halini alıyordu. Y ta ı Dan enın 
zalarnun önün.deki .karlar t~mizl • liler timdi Milo ve Kia.DP.iang ne- ceheuneıııiue donm\ıştü. Bu ~ 
mek r.uretı"le belediyeye yard:m birleri uzunluiwıca birçok milhlm .. _ ı..: 
~tmesini istem.iş ve Yevmiye mu. 1 coktalan kontrol etm ktedlrler. hennemcla tüı ü · kencelere ~' 
kabilinde de olsa yollan temiZl& BirkaC dtttman tayyaresi evveJki olurıı ceh nnem melekleri rolünü 
ıne.k fgin i tendiği kadar amote mı- ...- ,... ___ ._,ya •\ddetle taarru oynıyan mil~onlarca tahta.kuru-
l !>,_ __,,"5.,.._ "' su ve batı etrafında vrzıldayrp 
~d~gını ilan~ etm"ştir. Zaten dm'flle de ha.sarat miktarı henllı cildini ısıra ısıra harap eden 

böyle b:r beY'BJJnameye lüzum lraJ. reaIQm delildir. Çhı!ilerin muka "' binlerce sivriııı 0 ~in ~ıd<i0tlt hü 
nı&ıiu halkmm Yet' yer bu V.- bil U>.arruza gec;mesl ttzerine ka.t't 
feyt yapmağ• dün abahtaaı iübe. m--·ebenin Udnci ••'"•fl Japonla.. cumlarma k ı 1 oya.ın yaca,· bır 
r ı..... -. \UAM. . ...... vaziyete gelmişti. Tam uykusu 
en --.lanuştı. Bu sa.bııh, ellerin • nn Changsha civarında vazıyetleri gc-' diği ~uada evvdıl bir, ild, 0g. 
~~kürek, birçok kims;:eıe"? asnI1ma.ia ba.§la.mıştır. Mühim a<>rt .•• Son a tam t 'Çhizntlı bır 

elediyenJn yardJimma koştugu go. l kuvvetler ''md:l cenubu şarktdt>ki tahtakurusu ord· su ve om.< mil 
r!lhne!kteydi. e11 mahallerde !Jiınali şarkiye na.k• ten cip kuvvetli i ..-ri :.nek f'lo-

VEŞAh'tNAKLfYE tş1 lediJmektedlr. Her ıey Japonlarm lannın pıke taıırn rJr.ı ma u~ra,. 
Dtm, vapur *eferlerlnde eeasll "Pek yakında nrı çeldleceklerlni dJ. Bu Yar.vette caresfp, Y11tt*'lloo 

hiçbir abakbt olmamıştır. göstennektcdtr. Kunetll bir Ja • dan fırladı: 
Afyon• Kooya aram mOstelna, poa mllfrezesi muh&eara edilDU4 - _ Ayşe! 

~·~er bütün Anadolu demiryollan _tir_. -----------ı - Hrrr ... Hrr ..• Hrrr •• Hrr! .. 

:: ~~! ;:ı::,~~:~n; 1 lnglllz bf.l'~C JI = ~: ~~r ıfri~! 
~~P, Konya ile M&ydan arıuı11 ~ 81Uft 8 b&GaD&Q - Ayşeee . 
-.... &zıiaiı )'8nD&Bmm karla dol J - Gece yamıı ne istiyot"BUll 
111.119 GUrı8.Sldlr. (Baf tarafı 1 nclde) bP.rı"' 'l' Allah l-<e1hı versin! 

Dlb:ı, Haydarpap.. Pend- sır. oerler. ~lerin kanaat vel:ici _ Zaten verm~ 1::!'8.mı! B&k" 
kecl - Bakırköy baıılly&Hı mu'nta • olduğunu ve harbbı sevk ve .idare. sana, hlll uyuyamadım. Bu '8" 
zaın itledlj§ libi Ankanı.ya iki ol.ne ait bOtüıa meeeleleıde Sovyet ra.ttt.e uyumak imkfuı ıs! 
~'W!i, bennutad' olmak Uaere üç, Ruaya ile •YDi pyelert !!littUğtl • Uykun yok mu., 

ir, Konya havallai içln bir, mUzll 116ylerken, &leli.de diplomat - Yok olu mu? Bir saatlik 
San:ıewı. Slvu !çin bir Ersurum f.. litanmı kullamnıyorum. Mılerim. uykuya ytıreğim atıyor. Uyku· 
çin. ~ katar kaldrnlnuttır. Ev _ o d~rece ba.kikate uygundur. Y~ BUZ olan ben deıll, bu cenabet 
~ ribı hareket edentişen Te • ilJll bu hakikat lılolıkovaya aeya.h.L tahtakunılariyle llİvris"nekler! 

ağ• k:rkl&relt treni dDıı bir Umln neklldar lnymetH oldufuna _Ne yapalım peki? 
az g~ kaıknuttır. g&stedr. - Tara.saya erka.caf~. 

Tramvaylara ıelJnce, db •bela KoMova kOllUtmalarmda safer- _ Nereye istersen git, celrım. 
laa.t. •lbdan itibaren §ieü •Tünel, den IOht"a sulh ve ell1ll.yc•?n tesı. neme k:ı.dar yolun var ... 
12.30 ~itibaren s·rtcct • .A.ba- si mttza.kerelerine de höyük Nıem. _ Ane! 
ray. Siıilecl. l'at:Jıı, ötıedeD 80D. mlyet verilnü§tir. Hr Hrr 
ra F.min&ın • Ortaklıy ve Kara • \ İatildlalde bir Alınan t.c&vtız1 • = Ane diyMum ! 
ıcöy • Orta.tlSy hattında. tramvay. ne meydan ve.rllmemeai içbı alma. H H H 
l.ar ltleıniftir. Dl1a Gala•·--··.; cak tedbirler ve .ulh p.rt1an hak. - r... rr... rrr ••• 
k~p~ &l'UJnda tramvay~. 1 kında milpverede bulunduk. Bu - Vyudun mu gane? 

JD4br. Bunun da llebebl. yol nıt.. meeeleler bakkTAda yaln:z blzialle irü1:1 bey~ta:~·- ındl 
bendlaler1n1ııı e fhane l'Okalunda Sovyetler Blrlğinin bir karar .. Tuha.f kadın 111 kar.ar. Hayreti 
tramvay lelerine henls -U.aü luruyacaitrms tabltdil'. DoaWıyoa. Kulaklan milyonlarca mvrl• 
etmemeleridir. Jar, Bir~ik Amerika ve diğer aüıek konser venıe Aytenbı umu" 

BUGCl!ıJKO VA.Ztnl'r mu.ttefik devletlerle sıkı müşave - nmda bile odnazdı. Bedbaht 
relerde bullUllllak lbmıdır. latik • Profesör, lıiç bir kuvVetin 1Ma 
bale llmltle bağJd.malıyız. Bu ae- dünylda karısuıı uyandrramıya.. 
seleler hakkında Sovyetlerle - - cağını bild;ğj i~in fazla Jll'&r ·~ 
na.ka.şaya ~lama.mJS çok fa.ydalı medj~ yalnız başina hareket et. 
olmuştur. miye karar verdi. Bu eu:etle 0"9 

Bugtm, tna llatlarmda tam mana. 
aile lntlzam temin e4llml.§Ur. Dibi 
mutattan geç hareket eden Kırklare. 
U • Teklrdıığ treni, bu Mbah vaktm. 
ae, :vuı l.llO ete blkllU§tır. 

Tam taı1fell Tmoa ekaprell ba & 

be.b 10,JI • Hl:)'dal'JN'f&daa a.ı ....... 
tar. DGn 10.11 de bıkan TorOL Aa 
karaya kadar sttmfttir. 

DUn gece 19.CIO lla)>darpa_,. 
gelmeai icap edin cıs elaıpnıL ı.. 

sUD 18.'6 ıe ••IMJeJ&ıil'. 
KOD)'& • Bosd9'r &rUbtdakı a&aall. 

ilk dllsolWGill illa K~ t.t&nbQJ 
doj'ru .ll&ı&ı'"lt IG sUD teülı.U..Je bu U.. 
t•m BaJdarpaıaya gelec:ektll" ı< tv 
aun ~ htanbuıa haı ket euııı 
gibi. Koayaya atdcek btanbul trenı de 
gene dllD ~ Kon)ta~a bareket 
etmlfUr. Bu trenler, Baadatının ıkl 
tarafında ya.rnuunn açılmasını oo ,ıe. 
m kt ydiler . 

r&AMVAY 8UEBL&Rt 

1 

ıu~-'; \: ~ J:.t il tarasa.ya çlkıp oruııu kontroı-
mcı.-..... eclmleyla. ; ettikten sonra, bi, ,aç saat raba& 

niıı ulaemazl Jdarlyle ild tara- uyku ~~mek üzere bir ~ 11ar 
fnt ıdare tekıllerlnde büyük te. ~ d11ştlııdü, Pijamalarl& odar
u.dlar aıevcuttur. Fakat bunlar, du çıktı ve ayak ueuııa b&llıı 
tngilfı. Sovyat işbirliğine mini raıctan tara.saya çıkan merdivea. 
olamaz. Bir ınemleketin dalıllı lere doğru yürüdü. Seaiz aadlı
tdaresi biai al! 'adar etmes .A8ll sız ikinci, ücüncü, dördüDcü k&'" 
elıenuniyet.i haiz : · Üa. o b: ~e~ti. Tarasaya yaldllbkca 
memteket:ln beynelmi" l ışlerde aerin bir rüsclrm auratm& ça.rpe 
t&ltip ettiği h& "ket hattıdır b:imı adet& bir RVlde biııaedl,, 

~--~sN ıa ---a. cuma ... --i \te ~~ ,_ 11 • "' 4elll~tne • lla ...... '"pa. __.. c"'"" 
Maktadır • .Japon "-'.,· 11«1 ttı &m '*"' R\lnleri hem Diyarbakırdan :: 
yonu bombalaınııtır. Ja,_ ...... ı Erzunımdan hareket edeD 

Busun Topk pı .ı:iırkeci w Edirne 
kapı Slrk~cı trllmvayla.rt ııemlftir~ j 
Yed kule Slrkect tramva~ mm 
ak ama doğru lflemeaı ihtimali vardır 
tdarentn bu hattı, en llODa btrakmuı 
Yedlkuleye a' 131 zarıt!Lnda tn:nı. de 
gidip gelmenhl mlltnkllD oınıaımıdan.. 
:lir, D ğer batlaroı terci.han IUratle &. 

çılm&auıtıı .. bebl lae, bu atlarda bu. 
tane\u Yolcu\amuu ekaık olma.ma.m

Nereye gitmiş isem, Rusl · nn YQl'du. Nihayet taruaya Qlktl., 
itimat ve azmiyle karlllaştun. Hakikaten harikulade bir llY. 
Ruslaı. Alman ukeri roa.kinesi. Ferah. serin, her taralı~. hD
nin GOk kuvvetli ol u~nu bili· lha. bir cennet .•. Uykuya da1aD 
yorlat. Fakat Alm nların bak ıehrin azaır.etill ve sihirli man. 
kn1dı:ln gelereklenne kanidirler. za.rası, önündeydi. Gök, u.yum 
Rus'ar c .. 'lk k ıvvetlidirler. Al· yıldızlarla süalauni$i. Ayded.8, 
rrıanlar ınsafıız Jtus k1'ına da Ulu Tanrmm attıiı bir kawD 
çe.rp'llıŞıa.rdır. Hitl r istdıği ya.. lrabuiu gibi senıada Ullm:t ~ 
lanları vl n ak t b1r kış ee. mqb:. insana havat ~D ıerm 
ferine h zırJanmadı : ;kal-dır. bir rüzgir hafiften esıyordu. it ıcatt.raUu tıum dlJrul mtkllrtW.Uıa:v HIKME1 MONIR ler, Ankaradan cwna pUBl"~ 

- de-'..+1· ld 1)8.Z&..t•• ve ~raauıba ~er~ .,... -- : ırs 2Ô de Haydarpa aya kalka 
......,, ... m lfpll l'Wpuaıtrde 1111. a e• .. eda caklardtr lstanoula vang 7,43 

- olmak deı:uldlr. ÇQakO )laDlll ...... 1 (A. A.> - s ngapurd:::a ded. • 
i1e1' lıı4ı'"4MIN l'Ulpba adalarıDJD mer. abaau haberlel'e M.alezyada ~il". Ankara ZonguldJ.k: 
lıalıtdir .• 4sıcü c11apıaıı kUVV U rı ~ Jt.r;madaamda Ja.po .. ı-- ı..-
bıtQGll edmlf aw• ...... Bu )NvTetle. ----- ...._-._ Her pazartesi. ~tnl..'P eu-- .... -r·-· oldukları bOytUr bir ç~. · :....n.;.ı-1 hem na 11117111 '* 1mmı lllUl ıcorteat • vtrme ı...ır.u tebellUl' ..-..ı..._ • rna ve eumart.esı .ıuı~.:ı ......... 
nua aO.tabbm ...-.. IJlulabD dlr. ..._-.c :.:·~kJ::a::~s;;;kulet 
lldfUr Aüelt~lalQU&ll P~ lltr•ekıe olu Ja eaatıert Anka.ra lT.16. ~ • 

lıa da - ~. ......n kıtsları İılltlla ordQaUll1QJ ric:" .ı-'- lT 
r- k - ,C3 tir. 

ıır.11ııul'IMla ....-... •• tııbli - at battmt e9lllek P.Y .. lle hat'EI • ' _ Ankara • tzınir: "'BatllO& 
- -.-ım 1ap.,a bombardı. ket etm ktediı'. ae" 

t4nuelerl ..._k alam ad& \"'1, 1 (A. A.) - 'MJodaa a. Her 'PUllrtesi, qarşaınba. eıı ........ '* lrıttU WllD J&PIDıt Iman b :r habere i(Sre .Tapon senet illi. ~ pazar l('(lnleri aarflllltletı 
" •watnlıa •• lmnatıenne kı rmayı Malezya yu11Qadaam<fa birv tren katkuaktır a.nk 
lılr ..,,_... ...,..._ ıııarraa •t. btlyllk bir mubar"bdiJ• .-UUJı& Ankaradan 15 20 de. tanauen 

)ıııdllerfllr.. om .. ,..... .,.,... Hava in ar etmektedir. 8 23 tedir ' 
....... ,de 411 ............. olmUftul' Db lıfal 5 A.: -1r 
.,_ ~ •kim ısı-- ıtatUSn. Londra. & (A. A.) - • e. - .AUkara • Alıanc~: . 

dandır. 

lkçu n KlırtulUf h•Uan 
aQJlacütır. 

Aban eeirlerinı gbı dilin ?e yilp bey de, buraya çıkmak fikri
kendılenyle ~l:hil§tU1. llnifor- ni keşfeden .ıtAamm 111 anda 
ma ve kaputtan gavet ınce ve yüksek tebriklere llYlk olduiuml 
fena cinstendir. Yun yelekleri ı1e takdir ediyordu. Müni:t bir k~ 
inceciktir. Bunlar \•ücudu sıcak intihap etmek gayeeile ~ tlı, 
tutaıruy.>r. Esasen Aln a.n 8'!ker ra.sa.da bir ketif yapayım derkıeD 
leri, bunln .. , çe'lı"<'rok, donmak il- iki adım ileride yerde eerilmil 
zere bt 1r·•Rn nB•ıı ' larmı qr. btr vat.ak farketti yatak boftu.c 

bul1h> mışlardı. Esirkr, bdtUn A 11',an -Tuhaf şev Acaba irimin 'bit 
ordusumHl aynı ,Jekikle giyinmiş yatak! 

Gal&taıara7ıa • Kan.ktiJ UNDJda 
bUgll: de trı.mvar iflqılyecektlr Ra.. 
ft bö3'1e Sltutı ı.kcSU-de tıu -~'- ~ 
yaraa tr&nıvay l tae'bUecekUr. 

OTOBVS BBFBRLBN 

oldu~u aöylemişlerdir. Yalnm Diye düşünürlrO yorpnl~ 
S. S. Jrrtala.n daha tvi ft daha nu almak tc:ln bir llba yatda 
kalı 'Yiydinl~şlerdir. oturuverdi. Merdivenler onu ook 

- yada.n ö ieden sonra aepoedilmlı llaPeket gtlnleri ~ı. 
.-n ~ nwtıeı •din <.lan tebliğden bqka ha.bel' alma. ca.rt&mbe., euııı& ve ı;aardtr. ~ 

8flerdlr· ....._ ._....... 1ua atıer Ankan.clan 115,20
1 

AlS&ll 

~rhnillde dttıı ve evvelki rtın 
oto~~ .. ~er!ert vaı:ıılmam·ştrr. 
~u<nın ogleye kadar yalnız Tak. 
sım • Ma()ka IU'Umda otobO. 14• leml.ttir 

RAE1ATHA.NENIN VERDlt:t 
MALO'MA2' 

r üteaki~:ı Eden harp ytl. yormuştu. Ya•aecacJ~ bir anlio 
zttnden verimleri 1leeilen Ru tt ra ötekini Btru 
fabrlkalarınm imaJAtı. wıtla.cü: :: cı!; ':rgunıuktali"'w tJT 
derecede arttıı!mı, ln~lt.erenin kusuzlu' ı bitkin bir halde ı.· 
~5nd. nnekte 1:>11lundu,,ı mal~ IDU kuş u vastıl'a dayadı. 11&
meden de ~k i tlfnde edibnelde kikatal .1ya va.nnıet ••• Yavaa 
olduiunuillve etmYıtir. yaftf Köakapaklan abrllflllL 

B~;.;;.;.:;:.~__;.-.-~-b.....;al_U_-:-.-1ı ita başlattı ve nih&yet uyudu. 
8DUOD !' .• om Eyllp beyin ikamet ettiii •!111 

da yapıl.... au:ı11:bulde fngill• kJt,aatnı1l caktan ae tam geceyanıııdlr. 
JIW10linl dUD Venedllt ...,aada ta. daha eenuı>a. doğru yenı mevzıle"" 6 - Ankara. - Balıkesir; 

putıll idare beyetlnl 1'a1ıW •l • re ~ltild ri b ld ril yordu. Her ~i. peqembe, CU 
lf, putillln yeni umumi kltUıt vı.. \'i~l, ı (A. A.) - Tokyodan bil• m&rteai &Üll.lerı Ankaıa.dan saat 

08dD1 blr nutuk töyuyerek mUletill di.ıldığhı~ gön Ja.pon krtalart 20,23 te, Balıkesil'den ise 10 da 
" ntere oıua tttmadmr bir Bltm nya yolu UzeriDdc harekete kU1$1lık.lı7 l;>ırer tren kalkacakbr. 

bellrtrniştir. Muaollni mlL geçme~ llz~re bulunmaktadırlar. - 11.a.ydarpaqa • Konya 
=:ır tnue ııattnde çal maaı Vif;I, 1 <A. 4.) - Stefaıılıı il Diyırb~: 

PQaıı.mda yeni d rek• !ter vernıl tir ~angl YClan aldılı b!:r ha.bere ıl5re Her 'PU&l'lesi, çarşamba, cu. 
hal'lclye nasırı kont etaııo da Sing ur mlldafaaama iştirak et nıa pazar Rilnl ri HaydarP~ 

aa tiyatrosunda r nutuk ııöylL me-k Uzcl'e 100.000 Avwstratya u. daD ııaat ıa 4e kalkan tren, er 
L- kerl bu şehre gelmı.te.-. t;eei ~ ~ saa. 14 ce 
'"' deın ftil' ld: ,.dshrcl llhrcll oUdl ceımy antB ., ve onun erteai gij;Q'eri de 2,30 da '- ı..ateraıa bir taraftO 1'JSIJD- A4aDa4aD ~ 20,t5 te M".alatya. 

._'-'*•de bulunurken diğer ============:".-= dan hareket edeaek~ir. Buna~ 
da &.ta.& w setgrad bUkt\. ttaıyan ocaJctannm. allelerlala " c11-

11 
Diyarbakırdan vme pazarteeı, 

,.,... ___ a ltalftır k ndl danızinde nl:ı!D mub azam ltlD Dk prtbr. c;~ cuma ve cumartesi 
PJ911al tc p eden blr sui. Kr~·ıni or dan kaldmna dllD. gtlnleri saat 22.30 _da kalkan 

-..::: dıtıift g&tereıı elimizde a m denlyct '.'li ıcurtarm11 olacskbr. tren erteaı günleri 50. de l4a 
röt!lnnez demler vardır. itaıyan nıil eU tstikbaJ• ~tıe lıa. latyadan ve onun e esı ~leri 

Y&liit bunu il"-.&.ta JlaZlrll. _ b1i ~asmımmdan d&ba ~ de 2,CCS te Adana.d l. ~~.40 ~ 
,..._ .... , •• iliji ilitı de'• ... mı ... ,,_. .. &>D.JJ&dalı ıı.a~t ~~~ 

._ lılt ..... u.a U.W U oJa\·s B:IS.a 

Kandt]b ~~aaesindn bu 
sabah ~nd1ifıni1Je göre hava· 
nın bugün ve :varın açık ~ . 
kuvvetle muhtMl 1dır Hara: 
derecesi bu satıaıı art'ırm aıt-nda 
eekiz iken l\ğl~ye dohu S!ftra 
c;ılanış ve yükseı me' te buluıı
mı...mr Ha"'aret dereceetn,in 81_ 
fırın U~Ulnde daha faila YiikeeL 
mek isbd dı vardır 
tSIRKET VAPURU Morou 

BiNDiRDi 
l)Un alctanı 19.10 da k6s>rltdaı 

kalkan Sll'ketl Hayriyenbı 66 
numaralı vaı>uru, Büyük4efe e 
nUne geldiıli vakit, sk le antın~ 
duran bir motöre bindirmiştir 
Motör, baı tarafrnda.n Yara af 
m qtır. Bu yii.$.d~ ve.pur, ı kele
I_e. v•nm saat~ ena1ıq1,1 ır. 
msanca kayıp yok ur. 

USq tarafı ı Dcide> tıçünclı katında be n Cahıde 
$arkt.arı ,.ı.a d an ıanareJerl Barbaroa oturmaktaydı. KOCUI 

pl\rtn dıı maıı•11.ıermden blı1 Olıtl'ill• B Kemal Barb&roe, feaa tabLo 
u miktarda llomb• at..-nı tardır. Aa · atli, hırçm, tembel. ağz-ndan ... 
ıreri hedeflere ~ a.r zıyan olmt\rr.ıı fürii ekııik olmıyan, ~ 
m. siz. vicdanım. kuvvetli ~,~ 

KahalD saatle 13 \en blraa evvel '- sör olup muhtelif tıoka macl~.;." 
ınneı blı- tebllk• tpretl vertımlltir· da tahlil etmekle iftihar UyQ 
DOıman avcıl&n 'Raılp'DU1l dit ma ğu ~lan, dab& mtllait 
ballelut llserlnde UQlllUfl&r, lqlUI tahsildar buJamadılı vakttler 
.. AıMrUwa tanareıert bull\arm JO. karısına aktarma. etmek1! -* 
.laa ~erdir. Blr dUIM&n tana- du.van bir canavardı. Cahide ha 
re111 tllhrlp edllmlgttr. Birka~ ıayyare- nnnm önıril bfkencelerle cJohı1" 
atn ._ dorauıat t1kard1tı görWmDI du. O gUn de dayaklı b'1r ...... 
ıur. Bunıarm aa&.riM dönm\\f olınıı. • den sonra kocası ~ "t:lt 
larma Mim.ı '"rtııaenaekwdlr. tJ Fakat akl!QU'Q.leyift 8" 

111Y11 •!l4afu. tett ~ orta sır • ~1 •vanı Caldde 11aonn. cJo. 
manyada Aat UO da dllrt 19hlrde teb kuz vuz doksan dokamllCU d' 
Wte ltaretl vutlditl ve tebUlce haUnia ııeyi~inden eonn kOCS.llftl bek' 
takriben lld ... ı devam etttlt qydtl- Icnernil'8 tarar ftl'dl, Y_.... 
dlbn.k~. JcaJktı ..... ebdOftlil Jt~ 

1taaar .. IMallOll ~· r*t• <LtU• ~ ... ...._ 



Yine Neyzen 
T ev fiğe dair 
(Bas tarafı 2 ncide) 

1ey1,ter1 oluyor ki" yakıız biran için,. 
lıu leziz. anı aillandırncak l>ellme bıı. 
la.mıyonun,.. fakat, nlcln, ah niçin bu 
"eti f'e nağme ctinıblı~li biran için o. 
lnyorP ned n 81\rekll değll '! 

TilrlJ,>enin on bii,)iik, en Ust.Ml uz.en. 
dclennı dlnledlın: Kcmen~cl l'&.511 

BELEDiYESi 
ŞEHiR 

TIYATROSlJ 
bUkW caddeel 

Komedi ln1111mdll 

Beıı muslktJ·c meraklı bir Mammı. ı 
Biraz da arkı falan me,k ettim. \'c ile Sabah ööle ve Akşam 

Her yemel<ten sonra giln de 3 defa muntazaman dişlerinizi fıçalayım gece yattı~ tara!:.a.ya çıktı. La
kin. yatağlna yaklru ınca bir göl_ !':ıılr •;~ref, Ncw.cn haJ.;kmıtıı '"ih'le 

# .. • t,; .. 

enın mı~ıl mışıl uyuduğunu gör
dü. AnJn§:lan. koc~mın inadı 
henüz g~cdiği için, eve geldiği 
vakit kendisine seslenmektw 
çekinerek doğru yu!mrıya cıkmış 
olacak. Bununla teraber Cahıdc 
hanım şıvesine mümkün olduhru 
kadar tatlı bir ton vererek fıml· 
c\adı: 

oi~or: 

l\lus!ki İzmirli 'l'e\-flkin öz malıdır, 
MUnk!ran hakka knl"§t şahidi dUnya 

çıkar. 

Hıızrctı Hafız izalo etti (ncy}in 
Tramvay pasoları 1

• 
ŞiRICETiHA YRiVEDEN: 

Dığ"r nakil 'asıtn.ların ç:ık • cktcyc uğra.d10 ı bu günlerde 
yolcularmuzıı. koıo.ylılt olmak üzere tatbik mevkUnde bulunnn ta 
rnlzin Bebek Köpril nrası gld!p gelme seferleri gazetelerle de n 

blkrini, 
Her delllctcn r.lnıdl bin cvl!dı (Mev. 

laruı) çıkar 
H~~:ııı şuir Tol.-adl :ıad•) rahoıetn 

Şeklp de, nı-yzen Tcvn;cı dinlerken ?ill 

kıta;rı rıö~ l<'ml1tlr: 

Elektrik. Tramvay ve Tünel İsletmeleri Umum 
Müdürlüğünden: 

- Kcmo.l ... 
~ - Hr ... Hrr,., 
- Kemalciğim ... 
- Gölge öbür yana dö11€rek 

Edcrlı:cn savtı nr.y ervahı 115., arşı 
lllı\ya, 

Nasıl ctml'.!z tecerrüt ınaslvadan her 
dU Ah, 

O uh1 n:ı~mclcr tanz r ederken 
nalel kalbi, 

~amnhı c-nn . pUr vecdi ııafa her 
u:rrcdlr: ~\lla!ı 

ltı!l scneııinde verilmiş olan t.romvay p:ısoıo.ı ı 11.1.942 tnrlhın<ion llL 
baren muteber olmıyncnğından, 10.1.94.Z akp.mın.1 kadıır eııki pnsolnrın 

Elektrik, Tmm,·ay ve Tlim:l i§letmelcri Umum MUdürlUk l<nlcmlııe mUra. 

caatıa do~işlldlmest ilt;"ill olnnlııra. nan olunur. ( 4G ı 

derinden cevap ,•erdi: 
- Ayşeciğim,.. . 

- Kcrnalcit:;-i.ın, benım ... 
- Alla.hını sev~rscn git ~ura· 

dan Ayşe! 
Bu kelımelcr z..ehır gıbi Cahi

denin yüreJ!inc saplandı. Gene 
.kimbilir, belki kafayı dumanla 
m ş, uyku ve sarhoş uğu esna
sında Ayşe isminde bir metresini 
hatırlamL5 ola.caiına hükmetti. 
:Biraz ağladı, birnz düşündü Bin 
rakamını tamamlamak üzere bir 
clahn esnedikten S<?nra ~ölgenin 
yanına uzn nıverdı. Ç'-0k gec.mc· 
den o da uykusuna daldt. 

"' c ~ 

gyüp bey derıı~den gelen, iır 
"J.11 sesine benzemıyen, göl\ gür
Jeznesi yn.hut Afrika orınaniarın· 
daki valı§i hayvan sesine müşa· 
lbih birtakım gürültüler duydu: 

- Ulaaan! 
Eyüp bey uykusunda, ·korku 

ve heyecandan tiril tiril titrcmi· 
ye baş'a.dı. Bir kabus gördüğünü 
zannediyordu. Fnkat ansızın 
bomba gibi katı bir cismin şid· 
detle sağ gözüne düştüğünü his
setti, otomat gibi birdenbire ye_ 
Tinden fırladı. Deh~ti esnasın· 
da. yanında bir kadın gölgesi, 
karsısında. ise dört kö.seli kor. 
kun~ bir erkek ~ölgesi farketti. 
- uıa.aenı ... 
- Yarabbim. niya mı görüyo· 

rum? 
- Ne? rüya mı? 
Bu defa sol gö:zünde bir nevj 

tjimşekle hcmzaman o1arak klJ!U 
bir bombanın pntladığmı hıs 
~tti. 

- Eyvah. fırtınaya vukalan. 
oık! 

nan, ron kimsin? . . 
- Ben ... Ben... Aff edersınız. 

hatırlawyorum. Bir dakika kcrı· 
dime geleyim. 

- Pat! 
- Durun. beyefeııdı ... Riiya 

değilmiş ... 
-Küt! 

Ay§€ce! .•. 
Bu esnada uyanan Cahide h:;ı.

mm, korku ve hayret içinde hır 
gol~enin ikinci bir g~lg<;)'C M;l· 
dırdığ nı gördü. Ta.bıatıyle b~r 
~Y anh:rnmadı. Ve, daha bas-~ 
bir hal çaresi bulamayınca ba 
yılm~a. karar verdi, kork~:ıç 
boksör maça fa.c;ı1a verme!\:sızm 
devamlı bir l'avuntla hasmını n:ı. 
kavt etmek ni:ı;ctindeydi: 

- Bunun dostusun ııa? 
- Hayır. beyefendi. ıbu b<?. 

nim WVce:m! 
-Pat! 
-Ay! Ay~ı! 

'" 
T•'' fil;;, !:<JJ, rnkı lçmcklt: tıuıınnu::ı 

l;lr adam olı.lu{;'lı kadar, !:ok liüfür !!&.. 

.. ·ıırmakla ela ~ühn•t kaıo:a.nmıştır. 

Konuı.urkı·n (ltıtın·ahıız bir 11"8n ktıl· 

laııınal<, keUmcleriıı ~n ıu:ık ı.m!;ı.klurr. 

nı !i<?fınclı, ulnortı,ı kantarlı:n sıt\'ur. 

mak :ıdet:dir. o, her ı..tizii·ıe kUtTırle 

( ttıuotemlzlıı birlııri ~:ışiıu.ııııda. 

Lıa~hk ~'llnmdakl tarih !:Crçe,·c:ıi '!..-,ıpo. 
nlle blrllldc göndPrll('('ektfr.) 
E\'LEXMt~ Tt~ıu.ın.ERt, 15 ,\KA -
M . .\, !Ş \'ER\U;, ALDI, ı:;ATL\I 

J{lbl tlc:ırf mahiyeti hıılz olmry:rn kü. 
çilk lhi.rılnr ııar.tsn n~rolnmır. 

ha .. ıar, gNıı: ı.ııntıırln hlr k\ı:\irhı biti. 
rlr. "Kilnlr, usıının tu:r.u, biberidir~.. Evlenme teklifleri: 
dl~·tm hu eski dostıınıun hütlh &.;llfür- 0 Yaş 29. boy 169, 75 lira maaşlı 
!eri orljinul.lir. O:, ı h.t~Rğı, her gwı hır g4'.'nÇ, 21 yıı.şında b!r bayanla evlen 1 
; .. uııeıı kutıirlı>r<ı bt n:r.cmeı".. ~ılcri mck istemektedir. Fotoğrafla (H.F. 
mi garip butrııı)0(-.:1;'.;"fnızı bll;ııcm, 0 21) rcmzlnc mUrncant .• 86 

kilfür ederken, lnıraıı tatlı tatlı diıılt·r, ~ Ya~ 3 .. boy 176, kilo G5, yeni in. 
ve zc\·k duyar di.)'e(•.«ğlm. J•1l<rimct', ııaatıarda ustaba§tlık yapan, ayda 70. 
müstchr.en ıslı.ı:ler, onun uğz.ında kı~·- 120 lira arasında kazancı olan, kim. 
met ka~nr "c muhakkak ki galaza. :;esiz bir bay, ya~le mUtcnasip. na... 
tını kaybeder. tJsa ·ı sanattc müwteh ı muslu, ev iı;terindcn ruılayan, kız '\'Oy& 

~n yoktur. l'rıindc bir kttrür, bir ~- dul bir bayanla evlenip iç güveysi 
hı • bc~·it kadnr ı;lizcldir. g1rmel: lııtemcktcdlr. (S.K.U) remzi. 

'l'c\'Iik ullim hııklunda ııöylo diyor: ne ınllraeaıı.L • Si 
"ı;IŞ<"lerdl.' rakı dıırduk(·a, genç yüzler 0 Yaı 2.5, .boy 173, kilo 69, kumral, 
de taravet haki kalıtık~·a ,.6 dünyada. yakışıklı insanlık gururuna ve izzeti 
1..--ay,i~·cllk ı!do•r dc\'anı olduk-:a. benim nc•.fslne dUııkUn sa.mimi. dosUu[.'11 vı; 
ka.mU5UnıdA ölllm kt>ltmow1 yazah delll 'bağlılığı ca.ntlan, yU\caek tabstlll, mev. 

dlr.,. 

Ncyzenlıı ı,:ıdııı H' .. öbrPt h:ıkl·ın • 
Clnki fil.:TI de şudur: "Hilkat tuj.r!ıbın. 
dan ~ıkrın kadınla b<'nlm al4kaln ~·ok. 
tur. Flkrimr.t', knft•sc koya.cağına. e-
min olm:ldıKt hı<ı:ı.ım ~ liz; ,·ı-rınez. ka. 
dm .• ~öhretc ,:~lince, bn bizim mem. 
l••kettc o kud:ır ucuı bir şe~dlr 'ki,. 
, . ., heıu b!Lde l}Ohret s:ıhlplcrl ıleğll, 

ı-ührebtzlcr Uıkdlr, tıızlııı edilir. ~C'l 

,\, rupadat•I şi>hrctıC'ro h:ıkmıı, 
hakki!~ kllrnıııl:nı~tır. Ornd::ı 

onlar 
hakil•i 

ı:öh,et 5ahlpl •rl alkı lılnıı·, t:ı!.:ıllr :;ö. 
rlır. Hrı•but,ı hiztle !}Öhrdl tnzlm değil, 
berbıııl eıl"rl~ t:llmi7.I lliğaın:ı Mkıır, 

şöhretlerin l'IU11\hnn ha,.ı•'brnllııh anı!:, 
O\'UÇ, Jll!iiHk at:ırıı ... 

Tc,·nğLn pnra3 ı ,.c,·ıııetli~inl, hu 
ncttncyc Jiı~T;ıet ,·,·rnı~llğlııl ge<,:cıı 

311zm1d:ı lo;ıırct ctmi5U111. O, cğ.•ı· pıı . 

raya ehemmiyet H'rs .. yıll, burrlJn mu. 
hakl,ak ı.ı kafusını oı.ıu.'".ık bir l;ô~e. 
si, hirk:ı'.) •ırı:ı.rtını :ıı:ığı, dUkk~nı o. 
lıır, yan gı•llr )tı :ırdı. O lrn.r.anıltğı 
nı s.-ı1:t ı, dar. ıttı \"C yokınıll:ıra 'erdi, 
Bnnıian ze,·k dııJ Ju \o bunun lı;l;.ıdlr 

J..i, kendinin ded iği glhl,. r.llndn iM 
~y knlıh: Nı·~·lc rot'\': 

'ft~'.fl~, bu hafiııdı;ıı ~·<ol.; lllClllllU 1 

ki sahibi bfr bay, 17.20 ya§mda tah-

sil ~rmU~ \'C)'S. henüz talebe olnn iyi 
l:albll, çok ı;ilı:el veya güzel bir bayan. 
lıı 83.nılml l::lr yuva. kurmak istemek. 
todlr. Kııbllsc fotoğrafla (GUneşll) 

remzine mUraen.n.t .• S~. 

ı, ve İfÇİ anyanlar 
o 16, yaşında, ailevi vaziyetinin bo. 

zukluğu yüzilndcn orta mektebin bi
rinci· sııırfından nynlmı~ blr genç. m. ı 
sat bir llcrctle, herhangi bir mtıessc. 

d" i~ nnıınaktadır. <Vntan 55) remzi. 
ne müracaat. 

• Türkçe, almanca. ve fransızca b!
ien, gayet seri dakWo yar.an bir ba. 
yani!! arnmnktııdır. (ROSA) remzine 
nıUra<'.a&t. 

• Ticnı-ct liscaln<len mezun, ınuba. • 
Ecbc \'C !rnnsızcnyr lyl bilen bir genç, 
uğlc<lcn sonra. herban"'i bir mUcsscsc. 
de i~ aramaktadır. r 2 N) remzine mU
racaat. 

0 Sabahlan ba.elııyıp. nkşamlnrı 

e\'ınc dönmek Uzcrc, ev işleri '~ ye. 
mck ynpmaııını bilen bir bayan I~ anı. 
mal•tadtr. Yaıılı bir baya dn bakabilir. 
(.\.. 5> remzine mUrııcaut. 

0 Ll&c onuncu sınıfla okuyan, eski 
~ Urk•;cyo nz çok vılkıf, <:!ek trfü tesls:ı t 
işierindcn, biraz da. teknllt resimden ' 
ıı.n\aynn bir genı:, tahsil \"e malşetlııl 

temin fqin öğleden sonra herhnnı,'1 bir 
müessesede i~ arnmıılctadır. (Ey kn. 
der) remzine milracant. 

!:alt~mak Uzcrc herhangi bir dnirc ve 
mUessesedc i§ aram!l.ktndtr. (İ.B.K.) 

remZine müracaat. 
0 TUrkı;o, fransızca. \'c nlman<'ayı 

iyi bilen 15 ya§ında b!r genç, herhangi 
bir yerde ~alt~mak istemektedir. (S. 
Altınel) remzi.ne mi\mr.aat. 

• Halen yüksel•, ıktlsat vo ticaret 
ınek~bine devam eden riyaziyesi kuv. 
vetll. d:ılı:tllo bilen b!r genç ticaret • 
11anelerde veya. hususi mUcssesclcrdc, 
muhııacbe ,.o muhabere işlerinde ç:ı • 
lı§tllak istemcktcd•ı-. (A.0.) remzlrro 
müre.caat. 

• İlk tahsilli, eskl ve yen! yazıyı 
mükemmel bilen, muhabere ve mulıa.. 
t:ebc işlcrl~e \'!ıkıf, serl dakUlo yazan, 
2S yaşında, ciddi, namualu btr genç, 
resmi ve husu.si mQease.se veya Ucaret 
luı.ncd'! ~alı~mal{ !stmnektedlr. (N. 
özer,) remzine mtlra.caat. 

• Frans;z llscsloo devam eden bir 
gen~. dört t.uçuktan sonra ı;alı§ıntı.k 
Uzero \g aramaktadır. Manl;atunıdan 
ua. anlar <Sen benu&) remzine mUrıı. 
caat. 

'° 17 ySljındn cırta. tahsilli, yazısı iş. 
lck bir Tilrk kızı, mUeasesclcrdc, bli. 
rolarda \'eya yaşı işlerinde çalışma!~ 

Uıt.emcktcd~r. 25.SO llraya. kanao.t e. 
der. K<!fil de vcrcbJllr. CTilrkckul) 
remzine mUmcııat. 

• ZS yn§ınd:ı, orta okul mezunu, 13 
scnıı m{ıtör ve makine tamiratı Uzcrin 
de ameli ve nazaı1 olarak çıılışmııı, 

tstanbuldan clıliyetll bir genç, makine 
tamiratı veayhut; herhangi bir fabrika 
da ına.kin!stllk \'C ~ofllrllll{ yapmak 
istemektedir. Adres: Kuml{apı I'uh • 
sinelıntun mahaJlcal telll odnlnr so • 
kak ~o. ::: te F.Y. Baı:arnnn mUr:ı.c:ı.. 

at. ı 
0 Bir Türk baynnı, orta, lise ve il • 

nlvcrcitc tnlebcSlne ehven ~nrUarla 1 
hususi fn1.!1sızcıı dcnrt vermek iste • 
mcktedlr. (FrnnStzcrı. dersi) remzine 
mUracaat. 1 

v Use b~:rc devam cdln bir genç hu. 
sw;t fızlk dersi nlmak ıstemelttedlr. 

Eh\'Cn ücretle d~rs \'ermek ietıycnı • 
rln (lt. };Jltar) remzine mUracaaUo.rı. I 

"' lR ynşındıı mali ,azıycun:."l bo • I 
zukluğu yUzUnden lisenin birinci smı. 
fınd.all. ayrılmı.ı b!r gen~, resmi vcy.t 

1 
hı:oust l'ılr mUesscscdc itı ımımaktadır. , 
(M. Ku\'.') remzine rnUrncnr.t. 

• 18 yaşında, o.'lt§am luz sanal mele I 
tepi eri bltinci sınıfından, nıall vıızlyc. 
tinin bozukluğu dolayıstıc nyrılmış 

- Ayşem mi? Al sana. kcrı.· 
ta! •. 

Kfıfi, kafi aı tııı: 

olmıınıakl, lt.~rabe r, •:ol.: dcfn 'öyle 
ıled!A-1 ıtc olunı5tur: "- llayntımdıt 
iki ~ye sahip olamn•hnı: l'am \'il u. 
ı-:ı.k! l'aruyn. 5ıthlrı olamuıJrın. <;linkli 
onılıı uktamağıl, kr!'Cnı dolılıırnp 
Uzcr'..ne dliğlim 1ı .. tüne dli"ü.ıo nırnıa.. 
y:ı 1 • .) ık hlr ı]cğrr, bir Jo~ met görı>. 
meıllm. ı.; ... ğu. ~cllrıcf', iı(:n tnınlann 

en nk:ı'• gunuım olanUc bir a."\at ı~in. 
dn sc•ıli benli olunım. Yüz göz olur 
çıkarını. Ve ikinci sıııı.tte hangi.mi. 

o Ort.amclıtcp tıçUncU sınıftan a.ynl hlr bayo.n, herhnn:;I bir ml\c&ıcs~dc ı . 

ın~. rlyaz.yeııi kuvvetli, yazıııt gUZ'Cl nra.m:ı.ktadtr. (B. Kuşlo.kıın) r mzlnc 1 

Eyüp bey fnzia fü;):a11amadı. 
vere y;k,ldı. 

\'e ulraz da. daktilo lıllcn, 1G ya~ında müracaat. 
bir bayan, rc~nıi. hususi bir müessese. 1 ~ Fen fakliltcsinc dcv:ı ıı eden bir j 

. o " 

Sabah saat dokuz. Eyüp b€y zln cr~ndl, hıL~glml;ı:ln u,ak Oil'Uiunıı 
hA15. tara.sa.dan inmemişti, Ayşe tayin etnırkt,.ıı, o du. hm de ftci-~ -.c 

de ,·eyo. tJcarclhanede mUnaslp b~r l_ bayan, liac l'C ortaokul kız tn.ıcb3lcrl. 
ıı.ram:ıl:tadır. (lhUyn~) amzin" ınü. ne ehven lkrcUe fizik, kimya ve matc. 

merak ederek yu.kan <'ıktı. Koca· 
El l :t.ll\ llı kıılıı ıı ... 

sı uyuyord~:.. ı~ e dilrttü: 
_ Ayşecıgım •. 
_ Aa.! Bu "azıyet ne? j 

Mıinlr :Slıle~ıruııı (,~Al'.\!'lı'Ot.I,U 

rneant. 
17 yu~ınd:ı. ortn.1rıckl.cı1 m;:zunıı 

b!r genç:, mııh::ıseba ,.c yozı işlerinde 

uygun bil" UcrcUc ı;alı!imıı.k istemek -
L?clir. r M. Akça.y) remzine mUracaat. 

~ YUksek iı.tlsa.t \ "e trıcarct mcktc. - Bırak, AYfıe ..... Uykumda. ı ------------
korkunct bir rüya gordüm, bir 1 b'.nc ıle,·:ım eden, liC3r1 bligllerl mil • 
kabus! . l u 0 1, 1 0 it l'eınmel ıstencıgnui usuhllinc ,-ıı.kl!, 

_ Kabus mu? Pckı, . )U surat 1 Fi z CEMAL dıı.lttllo bi1cn lıir g·cnç, usuırt mUC!.s • 
ne? Sana ne ol.muş böyte •. ayol?~ 

1 
HA ~ sese ... e Uc.ıreUınncıenıc öglerten 110n. 

Eyliµ bey de merak cttı, a.~a.gı "LOKMAN HEKiM,, ra iş nranuı.kta.dır. (H .• \.) ıcmı:ınc 
inip aynaya balctı. Ş:ı.şırdı k.aI

1 
dd! l>'\Ut1.t1·~ ~.ıt'n".HA ~J!:)! ml\nıca.at. 

Benzi soldu. Ü(( adını gerı ~ ~· l>lnnyıllu ıoı " Tlcaıet ı 1crinJcn iyl anlayan, 
Sonra birdonbirc kan.;ına. don Mu-ı~. n aatıcrl: :1,5-li.l ı. :.J.,9~ transıc:c-n, Ye alul8.nc.ıyt col: iyi bfle:ı 
dü: 'e (;tinde 3.4 mektup daktilo ynz.ıtet"'. 
_ Ayşe! 1 cck b!rlnc ihUynç ''ıı.rdır. Tnliplcı1n 
- Ne o? --- -- ı Bc~·o~lu Gal • tat. .. ray Azn.ı vur pasaJ 
_ B~ d~liı.u! j ~,.,....,"'•''\.,."".•·...,,.,""~..,"'.,•,..,.. .. "",,' ' Kv. 3 t'Mod E,·a)y:ı. mürawatııın. 
- Ne dedin? 1 ~"'~ c.~w.'Uı. Hl'tıtnr. • 1 • Orta okul 3 Uncu smutıı bit genç 
- Ben de hayret etmiştim. ı~. Jhmet 4hhovunlo >• mııtt v.ziy .... t;nin bozuklı.~ıı. dolayısll~ 

do(;y.tlSU Bı'r "n ı' "İn 7.""n'-'ttim j.. ı ""·" . ,z t ı~ n: 1.lc hrr#'.:lh ~~ı~u .. :ı s nr:ı ,.A . ... " ~ .,. • ~" ı ıl.!'ı cu • ..... uııı.uır Paııu "'" 1 ~· 
ki. aynad-'·ı· "'d"""'• benı'm t. 'LJal 1 .. ~ ., '.u' ı;n ı · ııt4'r.ı"l.:~ıJ.r. Htyıı.:lycs! ımv ö.?\ a <WU ı· r. ıııı12rd.l1l Oı:t:><Lı ı:erı:tın ~,, 1!! .. 
buki olur mu hiç?... >.~ , , • , , , , , ır~··· •~ v tll ,., y zıHı !ıo'cktır. <Kızııtrı.ıı) rem 
Ayşe te'ac: i<'incl B 1, r'·~·.-~ ı ~ >. -::ın • ıı t rnC'ant. 

lrıl lıa.etalıanesüne t<'?ı"fon ~tmi- ~~~~~~·~~. Orte.-.ı:::ıl •ım cmıfu: ~ <le\ıı.m eden 
., koştu. ı7 yaşıntlrı. bir g<\nc, ôflcôcn sonro, 

:natik d r:ılc:-1 \"Crtn lctedtr. ( F.I{ 'M. 

0) remzine müracaat. 
" ıs yaşında, likmektep mcz.unu b: 

I; yan herhangi bir nıl!csses d iş nr • 
maktadır. (B. 1'\lııkokır ) 
ml\racaat. 

Ald ırır:u:: 
.\-;ıığıdll rımıi:ı:lt·ri ~ ıız:lı ol ııı o. 

1,11;nıcul:umıı:r.ın muı.lnrmn ı;olı:rı 

ı:ncl,tupları !darc!ı.ı.ııcmlı.ıle.ı <ı•aı:ır . 
L-ın harı~·) ht rgü.ı l'tllın.h~ıın (iği"J c, 
J.;ad:ır , -e s:ı:ıt ı i den ı;onrıı. ıılı:'!ınn:ı · 

lnn. 
(O.R.t\.2072) (G. MUV•) l(Mul1.ı 

(Denk) (Knrdl ler) (35 A:,•Joğan' 1 
(3S LUkı:: A.P.) (Leman Y.) (• ·..ıctıdcı 1 
(İş nl'Tynn} (R.P.3~) (!-' D.l:?l <M.K l 
(Uc:;yıldız) rH V. ) (S 1. Klv~ ) l 
(27 F.G.l (P< mbc zıın J < Anlnsalım) 
cstar) CSnnt) (f;lq ıt) Cl'İ21) 
,;:..ı.\.\.ı •G1 ı.;ı cc-.T. ~oı r-.cü !ıt 
lOI..: \ ıl~K.iP) (J;n >kJıl l'l'l!Pı 

(lnır u ı..: ıo '21 FA ''Bf'1:.ır C.JC" 

tAkytlz) (1'. Alctnl (Ak''llay) (H.4 ',\ 

cz:r. :?) "( .\. Alı met) il \'l-..ıl 1 1 

(Kızıl sıı Glı karlın) 

llAn olunur. 

PAZARDAN BAŞKA GONLERDE 
KÖPRÜ.BEBEK BEBEK.KÖPRÜ 

G,20 - 6,40 - i.00 7,20 
ı.35 - s.0:1 s.40 - o.~s 

ıo.oo - ıı.ro • 12 :ıo - 13.30 
14.00 - 14.45 - - 16.30 - 16.55 
17.35 - l8.15 - ı .<5 - H.1,15 

6.22 - G.27 - 6.5:i - 7 

8.30 -- 9.05 - 9.15 - 10. 
10.22 - - 10.50 - 12.05 - 13. 
13.50 - 15.ı:: - 15.22 - 17. 
l'i.22 -· 18.2:; -· Ul.35 - 19. 

21.15 20.47 =· • .... , 
~vlet Demiryollars ve Lim~nlan l,Jetme 

Umum idarcıi iJinlan 

.Muhammen bedel \"C mlktarlaı ı aşagıdıı. hlznl:ırınd:ı. yazılı olan iki 
muht.cviytıtı yeğlar 19.1.flf2 p37..artcs1 gllnU cu;L l:> ten itibaren 
ve kapalı zarr usuıuc Anltarad-ı. ırlat • blnaı;ırd:ı toplanan merkez 9 • 
komisyonunca ı;atın nlıııac ıktıı 

Bu ı'e girmek i6tiycnlcı'iıı hizalarında goııtcril"n muvakkat te 
knnunun tayin ettiği ves,lmları ve tekllflerını <lYn• gün :.ant H d 
ndı geçen komisyon reisliğin ' Ycrmcleri lAzımdır. 

ı;:ı.rtnnmeler par2ınz olarak J\nl.arnd:ı. nıcl~ ın dairesin1t>n, 
pa..,nda tcsctlilm \"C sı:vk .eflit;ınden t mln olunur. (1154~ ) 

List.: Miktarı 

Ton 
100 
r.o 

Malzcmoıln ismi 
Pirina yağı 
Ayçiçeği yağı 

Muhammen bedel 
Ll.ra. 
•15.000 
77.1500 

. <·· . . ' ~ J ' • • • • • • •• : .• :· ~ 

ı· u R I< i YE 
iŞ BANKASI 
Kücük Tasarruf .. • 

2 - 7 (ı .. .. 
Hesapları .. 

Jl.ı -ı~.-. u - .. 
1Ul2 hl:/Ult\'E PL\:.'\ 1 ıo _ !! o .. = 2500.- • 
KEŞIUEl..EH: ! ';'tılı:ıt. 4 40 - 1\10 .. .., 4000.- • 

ll,ın .. , 2 '\tuı1tos, 2 11,ln· )() G = 2500.- • 
t' ıll"!rio tarlhierınık 210 s: f;OOO,- " 

• .,.pıltr. 100 - Ilı ... :.!000.-- . 
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Rus 
Cep 
l'amıı: Hüseyin Cahit Yal~ın 

Ahnau Ru lınrbi lıaklruııla :ılı· 
un haberler "itt jl,ı:t• ehemmi' ('t 
kespcdiyor. \im ı larnı durnl.Iu
muı '\c Ru lar111 saldırmai:,n fıa..,. 
lamaları harbin tuliind • bü~ ük bir 
rol O)'lll)aenk "İbi ~ön"nü3or. Uuc; 
kaynaklanndan eıl.:ın haberleri 
QOk mUbalA~'ll..lı dİ.)e bir tarafa bı
tskalnn. IAııdradan al eden ma
t.alealan da tcrcddıitlr lmr ılıy:ı· 
hm. Bizzat t'Unınnlıırm ı·ubuJ 'c i 
Urııf ettikleri 'ilkıafarı da ihmal 
afomP.)İz; halbuki ne Uu , ne lı:
gJlir. haberleri tamamen bir, tarafa 
atdamazlar. Bunl:ırd. n <1:ı bir(, ok 
~Ylcr öğrenmek imkanını bulnbi
liıiz. 

Bir kere .• \lımuı~ ııdn. \ lm:uı or
~lusu icin kı<ıhk e vap 'e cldi•cn 
18:" ine mUnıc:ı.at mecburi:, etinin 
h!ssedi!mp i baslı b <;ma çok nm· 
nah bir 'csllmdır. .'.\iman genel 
kunnal ı bizi b:ıs!uı. türlıi ahstır· 
uuştır. Alman ordu u harekete 
~et:tl mi, biz onun her eyi he aı, 
l::vımış, her ihti) acı tı-min <"el il mis. 
un ufal, tefC'rrU:ıt 1Jile düşünül. 
mü olcluğuncbı şüphe etmcliz. Fa
kat l:ıu hnc kevfiyeti bile ı.o kl)
cnın .. n Rus Jrı n n un t l u '· 
c!ağonu, hesap lı..trl f lnrnkıldı• ı-

• b 
:ıu ı pat etti. Bu akta .,,ğ'ur ını'.:' 
.\lnııın genel lrurmaymm bu ka. 
dar in a dıisünccll 'e tcd!ıfJ";iz o'
rnasına im!mn \llr ınıdrr! Demeli: 
.\lmanlar 22 Haziranda ı:usya)a 
höcuınrı knlktıklan zam n, kıştan 
·ok cvı·cı harbi kat•ı b!r zaferle 
hitircceklerine knt'ı urctte emin
diler. nıtter yanlı. tahmininden 
bahsettiği mi.it bu l • nlı .. lığm <le
reccsi hakikaten mUthi~mi". 

alnız, Rusyado.lti A1mruı ceıllıc
.,inln g-erilcnıc h:ır,..l.etini sadece 
ln5la 17.ah etmcğe blz imkan ~örc
mlyoruz. Kınm ndasıncln da Siber 
ya soğukları hükUın sUrdügu iddia 
olunamaz. Rostof "İbi ç-0!. ınulıim 
hlr yerin Almıın1nnn elinden ı;;ıl. 
ıııa&mı Ru dostları bir "I zn» • "" •• e-
Cl'J diye lzalı etmek i!SfC'dilcr 

Kerı:lc Feodosyıı. d kaz" d ncbili; 
mi? Sonra knznlar bö~le birib"rini 
taldı• ederse artık en kunetli 
1ostlaklar hile buııun nd•m dC'-;i • 
tinnek mccburlr~tinclc J,a1mnzlar 
ı.nı! 

'.fescbbüs ı;imdi trunnınen Ru la· 
rın elinde göriınilyor. Alman resmi 
tebliğlerinin daiınn ıııUdnfandıın \'e 
ınUdnfaadaki muvll.ffalayctlerden, 
>arlh surette bahıı;ctrnt>Jcri hücu 
uıwı hep Rusl r tanıfmdnıı "eldi
ğine şilphe bıraknııl or. Iln;\ eti Rus 
~bUğlerinin ~u kadar top, tank, 
tufek \C saire iI,rtlnnın edildiği 
hakJmıdaki haberleri bütün bütün 
ıısıls~ ol on. l\lühinı mühim ehir. 
lcrin i tlrdadı c1n csw ız dci;ildir 
zannederiz. ÇünJ,iJ bu b"'pta Wt
bir Almıın t.,kzfbfnc te duf <'tmc. 
ıUk. Kalo0-n, Hal'nin, ı lin gibi 
l';Chlrler Almanhrm ellerine dıls
tüğü zaman, bunlarnı clıemıniyet 
leri hakkında AlllU'.n kaynıı".larmm 
,.e dostlarının ynzctıı lan f.e)Jcr lıa 
1ınnuzda \C g<İzlcrinıjzfn on,ind(• 
<lir. 

nu ... Jar sadece nıe\ zi muharebe
leri ynpıl orlnrım • N c .)llparları;a 1 
~npsmlar, Almanların alh ayda 
~11dınm harbi ~aparak :ılclıkları 
~erleri ~imdi onlardan dnh3 ı;abnk 
~rdad ediyorlar. 

Sovyet eb fği 
, Mo8kova 6 (A 1) - Sovyet 
~ece tebuı;.;'. • 5 ...... 
duşrnan8f ~~nunda kıtalarımıı 
Yaparak FJ•ddetli muharc!Jcler 
ıinde ·ı Cenhenin bazı kesımle-

ı erJern· • I \'e birk ıve d..,vam etmış er 
~l~ ~e kftn mahalli i~gai 

IST.\:\'t:l'(. TP.l. 2387~ 

Haberler 
... --------------------------------------~~---------------------------

İngiltere ve 
Amerikada 

9 milyon kişi 

tr' mvay 
işeyecek 

Şark cephesinde ı Amerikadan askere 
Sovyetler bazı istekler- alınıy<?r 

de bulundular Harp bazırıııı mas-
r , rafı 50 mHyar 
I - Merkez icra meclisi. doları IJalaC&k 

nin milli bir hükumet • 

---0---

Yedikule - Sirkeci ve Rus ~<ıtaları 

ilerliyor 

Kurtuluş· 1··üneL se.ferleri Mojaiske çok 
bu sabah başladz I ..... J..~~~a~0~~ 

haline getirilmesi \"at:ington, 6 (A. A.) - Hilkii· 
ı m~t memurlarmm kanaatine göre, 

2 - Eyaletlerde halk hii. 1 vakmda kayıtlar açıldığı zaman 
kumetlerinin yeniden •·Okuz nuhon ki.qi nskerf> alın~ 
teşisi 

1 

t.ı. 
Bu muamele, yaprlaca.k birçok 

3 - Harp ve sulı meclisle. k:.ı.yıt muamelelerinin ilkidir. 
rinde Hindistan mü. 1 \1:t. G (A.A.) - (Ofi) 

mesaillerinin bulun. 1 Aıııcrllta cuınhurrelslnln bugün :föy 
ması :tyec:ği nutuk chemmlyeUc beklen1 _ 

Ev ve dükkanlarının ön~erinı· ı ıc~:~~c::!:nln::i;:~~:vyctleri llcr. 
Pra\·da muhabiri Kınındaki harckd.t temizlemiyen ere ceza var [ hakkı..,.~.n malClmat veriyor. Bu mtdQ. 

F mata göre son 2 gün z:-rfmda Kcı.-ç 
Yanına.dasında Sovyct kıtııları 'iO kilo. 
metro llerk.mi.§ler, gannlm atmı~lar, 
Moja!.ske çok yaklaşmışlardır. 

1 
yor. Cumhurrcisinin yalnız ordu V8 

4 - Mili!. hükumetle do. donanma için ıs mllyal' dolıı.r lsUye. 
minyon/ar gibi istişa. 1 ccğl, bununla harp hazırlığı masra.tı. 
rede bulunulması nm 50 m:ıyan bulacıığı bildirilmekte

dir. 

Şehri kaplayan ve yolları tıkayan karların hararetle 
tcmi:lenır' esine devam edilmektedir. Bu işte havanın lo. 
doslama~ da mühim bir }'ardım teşkil etmiştir. Dün de 
belediyeni.n dı§ardan tuttuğu amclelede adedi 2500 e çı. 
han iccileır akşama kadar c<:i-:;'lrak sokaklardaki karlQrı 

Doneç mıntnknsmdan pek az haber 
gelınl§tlr. Almanların ilarkof, Kurıık, Coı~ıb:ı,y, 6 (A.r\,) - Kongl'cye ve 
Orcı bölgclcrlndcn çckilcllklcrino dair nıilallimıın birllğiDo fıml bir ııckild.: 
cnıarcıcr vardır. Rus tazyiki henllz •

1 
iştirak etmemekle beraber Hindlstanın 

Ruz,·eıt, lngillz ba§vcklliylc yeni bir 
görüşmede bulunınuetur. Bu görll§me. 
do stratejik plo.nlar tetkik cclllm~tlr. 

temizlemkılerdir. 
Bclerlivcniıı, halkın temizlik 

işlerine yardım etmesi yolundald 
beyannamesi ve tebliITTttı üzeri 
ıı.: <'\'. dükkan ve maifazalann 
önlerindeki karların temizlenme. 
slne dP git isilmi \ fakat ev, dük. 
kan \c apartrnanlarmm önünü 
tcmizl~nıiyen 110 kişi hakkında 
beledt) · kanunu mucibince ceza 
''czi1mistir. Bu tchliı:mta riayet 

son haddine çıluna~tır. , (De' anu 3 ilııcüdc) 
~~ #ftl' ,~~~~~~ Amerikan bombar

dıman tayyereleri 
~w •• , 

(De\ aını 8 iincüde) 

Ankara 
Tre2ıleri 

bu ün gidiyor 
alkan 

katar . ..,al!köyde 1 

yoldan çıktı 
-0-

23 kişi hafif 
yaralandı 

• 

• 

Japon filo
suna hücum 

ettiler 
---<>-

Bir zırhlıya iç tam 
isabet kaydedildi 

1.ondra, 6 (A. A.) - O. 1'.,. 1: 
Amerikan ağır ~ı'Clmıaıı 

tayYarelcrl Midanao adası civa.rm. 
da.ki Japon filosuna hücum ctınfş• 
lerdil". B"r zırhlıya tam ü~ isabet 
görtilmliştnr. Bir mUhıiP hatmt 
mıştır, Bütün tayyareler $'.llim"n 
dönmiişlcn:lir . 

Manillanm şi.nınli garbis.indeki 
Amerikan mevzileri.ne lıücum eden 
Japonlarm taarruzları neticesiz 

(Devamı 8 üncüde) 

Ankara, 5 (A. A.) - Haydar .. 
pıı.sa,dan dün saat 15 de hareket 
eden G numaralı katar Malıköyle 
Y cnidoga.n arasm<I:ı. 507 nci kilo . 
metr<'dc draymnn ederek furgon 
::e iki yolcu arabası devrilıni.«J eli • 
ger vagonlar yoldan çıkmı.stır 

Lcningnulı muhasara eden Almanlardan bir :ısker iperde HABER 
Hılıfsenin ~iddetli soğukııır ~eti 

ı.; si. bir rayın ktrılmnsnıdan ileri 
geldi"Yi ilk tnhkiknttan nnlaşılnmı

(De\a.nıı 8 üncüde) -

Malezgada 
ingiliz lutaları 
geri çekiliyor 

o·uzı • 3 Uncüde) 

E: K'M EK 
Yarından itibaren· 
15 kuruşa inivor 

Ekmeği ucuzln.tuıak için h~iı:' 1 
zilat. :rapnıış~. Yeni okmek narın 

metin buğdayı konıma. vergisini bu~ be.lediyece tosb!t edilmek .. 
1'aldrrdığı malumdur. Bu husus~ lcdır. Vanlacak netiec derhal fi• 
ki kanun resmi gazetede n~redı· c.t murakabe konı'syonuna b"ldiri. 
terek mer:ycte girmiş ve bu sa.bnh ıerck karara bağlanacaktı 1 

şehrimize tebligat yapıl~Lst.ır. B_~ (De\am• 8 ~~cüdcl 
nuu üzerine ofis fınnlara vcrdlgı 
unlarda çuvnJ başma bir lira ten. 

Pas 'f korunma tertibatı 
kontrol edilecek 

ıQikkatler: 
' 
'Nabza göre şerbet .. 

Nabza .. ö 
kaided " re ~erbct ... llu unııımi 
'·-·d enin sayıln·. Fakat bu umumi 
a.ııı en sökın 
yer sanrrr-t l.i .... emesi lilzımgelen 
dir. ~ene umumi yerler· ---~-~----

Bu terli atı muhafaza etmemiş olan 
bina sakinlerine ceza var 

(Yazısı 3 üncüde) 

Son birime ·· • 
gösteril • - gwı lemde Cünelc 
- - en rar;bct ınü b • •Jgl'enclik ki b DaSc etıyle 
idarenın c:.:ı ,;sın u beledi;} eye bağlı 
ele resnıj bk ~~tinin sonu hJç 
bir laubalilik ~ ıreye l al.,şmıyan 
t.erinin aded" .a.şıınakf..adır. MUş--
bete "- .ıno Ye gösterdi-· rağ 

, .... orc b!.r c:ah'}nıa ıro gı 
F.:vet, muc;f.e:ri 1 1 ~ramı ••• 

"Östenıı-· :. n n adedine ,.e 
'"' J,.'l ragbctc •.. 
nıa nro...-.mı ıı gore bir (,1alıs. •· ........ ruıg· •· ~ 
rl toksa yi~:· .... 1 ~tın mü t C· 
nıüsteri azsa ;i1:!~~~ lınn;n giiıı 
l:şma esasmıı. d ı ırc !•adar t.a
~. nyanan htr (lro-

Bo doğru mu? 
lstanbulla Bcyoğl . . _ 

byan hu '.Ye:ra.lt t u seıntını bag
• .. . ı l'anıva.yrnTQ lıcr 
... ;ın ,·cyn haftanın lıaııgi gti 1 • 
nın saat ka~ma knd ıı en 
fıcrl•es bilmclid" :ır c;:ah5fığmı 

ır. 

Ona kadar c;;alısty;.1 <h1 1 
d 

ı..:- • ,,. l " ,,.un "f c 
IUlllsen Şış tane yot."tı .. und -• •• ••t ,, an asa-
gr. yur~ meye, dokuza kadnr ı:.ahı>-
tı~ günlerde de saat onda tünele 
ogratmaya hakkı bulunmamalıdır 

ingilterenin 
Moskova 

sefiri 
Lonraya dönüyor 
Sefirin Vaşingtona mühim 
bir vazife ile, gönderilmesi 

muhtemel görülüyor 

. f!cm, G ( A •• 4.) Tat gazete. 
sının Londra muhabiri vwm or: 

_ ln_gilt~rcııin Moskm.:a ' ~!çisi 
Sır St:afford Crippa'i bugünlerde 
Londrava avdet etınesi beklenil
mektedir 

f11giliz • hükumet merkezinin 
iyi haber alan mahfillerinde ha. 
sıl .olan ka.naata göre sefir, \'azi• 
f es:ı ~aşına dönmiycccktir. Arm 
mahfillerde sefire ileride tevdi 
edilece!~ vazife hakkında. iki ihti. 
mal ileri süiiilrnektedir: 

Sir Staffôrd Criuns ' ra kabine
(De\'aını :~ üncÜ<Jc) 

Her Yerde 

4 
Kuruştur 

-0---

5 kuruşa satanları 
polise veriniz 

1 lkincikiinuııdruı if..bareu, o za,. 
ın11n izah cttiğfmlz sebepler dola· 
s ı iyle, gazctcmlıin fiatmı 4 kanı· 
şa indirınl5 bolmıuyornz. Haber 
r.ldıf.mııza ~öre b3zı mil\ czzilcr, o 
~ünkü nüsha.mızı o!mynl' bundan 
halJerdar olama.mı;; okoyucula.rm:u. 
z:ı, karlı 'e tip!Ji havalardan d:ı 
tıillstjfııde .;;ıızetemizl yine 5 kuru• 
şıı :ıtmı:ıl:ır<lır. Gazetemizin flatı 
lıcr yndc 4 kuru5tnr. Bundan :faz. 
fn f tiycn mÜ\·ezzilerin poJi,;c teoı· 
linı edilmesini rica ederiz. 

"Kar,, ı ziyan 
etm yelim!. 

Şehir dışzndaki kar kuyula
r zna temiz karlar istif ediıse 

zarar mı etmiş oluruz? 
Yazan: YEKTA RAGIP ÖNEN 

İstıınbula gUnlcrdcnbcr• yağan kar 
§ehlr içini ve dı§Ulı kuplamıl} bulunu. 
yor. Kardan istifade edemez miyiz? 
Bu sualin karııısmda cvvcıa belki gtu 
mek lstiycn olabilir! Kardrın ne yapı. 
tır denir .. ~elo §{iyi<• lıır hllfi1;nmm 

J..ıklıJaluu : Bundan bir ay kadar e\. 
\"el ytlzbinlerce b3.llk dCllize döklllıııe4l 
mi? Bu d6.IAl1.l.men1n •beb M)'di?. 
nu da ş!Syle bir hatırlayınız bakalt9: 
buzsuz1ult. O hsldc bugün nyağımız:.ı 

'Dc:\'2\UU ~ fincıiiM') 
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Tayyarenin hanaclında!..i vangını, kanatla cıkarak •Ön. 
düren bir çavuşun, tek b~ına mitralyözile bit taarruzu 

durduran bir iüteğmenin maceraları 

Vi.ktorya Kros. 1856 da ilıdas Alınan enııi revolverle Yere yık • 
dilır.iş b.r İngiliz ıı.lşanıd.r. Dil{. tlktan !onra cesetleri Uzer'nden 

ı:nan karş!Stılda öğülmeğe laytk ce l\tlıyarak yolur.a devanı etti. Bö • 
saret gösteren suba;ılara ve erle. IUğe ulaştı. emri Verdl, elli erin 
re verilir. Bu nişanı alanlar dev • hayatmı kurtardı. 

etten ayrıca maaş alırlar, b•1 nl.. Uphaın çekilisten 80nra Od gün 
şan şimdiye ka<lar !;Ok az verilm1.ş kıtaa·yle ilk hatta PD tehlik;i 
r>lduğu iç n harbeden İı::giliz imp::-. yerlerde kaldı. Sub~ym bu daki • 
'8.torluğu su baylan ve erler ninen 1<ava kadar Q<>k milıa't giden talll 
>Üytik isteklerinden bi.ris1 de bu rtörımilşc benziyor: btr §arapnel o. 
'şanı kaza.runakt.Ir. muzınıa saolaı:dı. ayağmdan da 
İngiltere htllifuneti son günler • bir lcUl'§UD ·ya.raııı aldı. Fakat harp 

'le bu nişanı Upham isminde Yeıu "terinden avrılınadt. Yaralarmdan 
7.elandalı bir asteğmenle, Vard il"~ duyduğu ~t:rabı hiçe sayarak vr .. 
atinde y ne Zcl.a.."1.dalı bir tayyare ~·fesJnde kaldı. 25 Ua~~sta bir Al.. 
cavu.şunıı. vermiştir, Bit tnvı:z ga. tna.n taa.r.tızuna karşı mevzil~r:n 
zetes' bu ~ yiğit askerin başm • t'Iiııne kadıır dayanma..<ıJ emrıni \•er 
da.n geçenleri anlatıyor. Mertlik d!. ~onn bö!U!fin tumandas·nı 
ve yeğitl k hikAyelerlni seven o _ be.şçavuşa bırakarak geri mevzil~ 
ktıyuculamnızm bu yazıyı zevkle r nden yardım l<stemek Uzere ateş 
okuyacn.kla.."Dtı umuyoruz. a!tmda yola koyuldu. DUşe kalka 

Gec;en mayısın yirmf i.kincj gü. rUrüyerek bu vıı.rlfeyi ba.~ardı. 
nü, Yeni Zelandal la.r :Maleme bil. 30 May:sta mltralyözünUn ba _ 
• um ediyorlar. Almıınlar burada ~mda tek b:ı;;ıına bir Alman taar • 
delin milcb!aa hatla.n yapnuşlar, nJZUnu durdurdu. Ancak bundan 
oağlam mevziler kurmuşlar, gUzel ~onra hıuıt.3Jleye gitmeğe razı oldu. 
mHralyöz yuvala~ yerleştinnJşler. Vard'a gelince o da Yeni Zelan. 
cilr, Anzaklar hllcum ediyor fakat .ja.Jı bir tayyare çaVUŞudU?' Onun 

crliyemiyorlar. Mevzilerinin ar • maccruı ise şudur: 
ka.smda görün.cıiyen Almanların e:r teın::nuz geceli. Velington 
mitralyözleri Yeni ZelandaJılan .. ıstemindekl bir bornbard·man tay 
boyuna b~iyor. Geri çekilnıek irn• ~·aresi Almanyada Mun.stere yap'• 
kbsıı:, olduklan yerde kalsalar :an bir akından mevziine d6nilyor. 
tamamlyle eriyecekler. yapı!aca.k ş:.maı deniziniıı Uzerinde dört bin 
l'J ne ya.p!p yapıp dllşman mevzi .,, oıetrelik bir uçuı,. Tayyareciler da 
Terini zorlam,ak !.. oUş neşesi içlnd~. 
Asteğmen Upha.m dü1ü.nüyor. Blrdenblrc, aşafıden karahltk 

Bu mevz i ele ~eçirmek ~in bir semayı aydınlat.sn bir ateı fışkır. 
çare arıyor. Yere yatıyor ve sn • ıtı. SaytlaL.11yaeak kadar çok tml 
rilnmeJ'.te b~byor. Ve llzerinden u. noktalar tayyarenin etrafında u • 
!iUŞal1 misketlere rağmen yavaş çuş.mağa ba..'Jladılar. Metıerşm.lt 110 
yavaş ilerliyor. Düşman mitralyö- tipinde bir AlJnan Ucyyareei lngll'z 
zilnU h'ma.ye eden mevzilere yak~ boınba.rdmııı.u tayyaresini g5rmUfı' 
hı§Illlştrr, Elinde tuttuğu bornbruır. tllr. Savq bqlad1. Pilot tayyare.. 
nm trpasmı dişleriyle kuvvetle yı yillueklere çıkanyor, Alman 
sıktıktan sonra fırlatıyor. Arada.ki tayyaresine yukardan ateı açmak 
ima mesafeyi ufak siyah bomba l'iyetindedir. Ateş &A;lldı, dil§man 
~or. Bir patlayıt ve Yeni Ze _ tayyaresine mbetler var. Tayyare 
landa.ltların 1ev.nç ha.yln?'I§lan. burnunu den!.ze dofru kırdı, dilıJU• 
Mitmlyöz yuvam tahrip ed'ilmfştir, yor. 

o! ~rkt.Ir. Fakat tntlis tayyaresinin ~ 
Dii.ışnıan mevzilerbıe girildi. F&. fmda. hıilA .tzzıllık var. Sağ tana. 

kat şehirde de kuvvetli mitralyöz da, bir yangın bombam IMbet et • 
yuvalan vnrdlr. Almanlar yola hL Jnia, ate§leı' ıç'nde yamyor. ÇatlJı. 
kim bir evi kale gibi tahkim et • yan bir borudan dökülen benzin de 
mi§lc'r, Zela.ndalıl~ biçiyorlar. bu yangnu besliyor. Alevler nere.. 
Upham bu ateş yag"Dunına be.kma I deyse tayyarenin g<Svdcıılıni eara • 
dan binanın bir katmın 'Pencercle.. ca.k. Art-Jt kurtulut Uınldi yok, ye. 
nne kada.r yaJdaşm;ştu-. Buratlan r.arak dalgalar Uzerine diitccelr _ 
bombaları evin içel"!line uçuruyor. lcr. 
Mitralyöz ateŞ ke!!Jlmio. tehr'n Tayyarenip Ddnci p'lotu Allen 
volu açılmıştır. Varct tayyareyi kurta:racak tek ~ 

Fakat yenJ gelen Alman takvi- reyi hatırladı. Tayyarenin gövde • 
yeleri şehri otur.ılamaı: blr bıı.le ~inden çıkmak, kanadm llzerine ka 
getirdiler. Rle'e.t emri verilir. Up.. dar kaymak, ve orada ya.ngm.ı 
ham haya.tı paha.sına g'rdiği bmr- boğmak, Çok tehlikeli bir "· fa 
ds\n yüreği ya.na ya.na ayrıldı, Şkn kat Vard tereddUt etmedi. Beline 
di subayın endişesi yaralı arka _ b'.r ip sardı ve tayyarenin UtJt pen• 
ııla§larını kurtarmaktan lbarettil'. ceresinden dışan çıktı. Pilot tay .. 

Biraz ilerde, tecr.d edilmiş bir yarenin hIZJDJ azaltmıştır. Fakat 
bölük ha.rbc devam c<liyor. Çekil- hav&h:n mukavemeti hl1A. bir ada. 
ble emr· bu bölllğe ulaştmla.ına • mı devirecek kadar çOktur. Vıırd 
rnıştır. Ne yapıp yap·p bu böıtiğe bin bir nıllş.külAtJa kanadı buldu. 
~mas etmek lhmı. Yeğit wbay orada kamı llzerlne yattı. Tayya .. 
hıç tereddüt etmeden dilşman ate. renin yt}rüytlşllndetı ve pervene • 
.ı.ne açık Yoldan koşına.oö-a başlı .. nin dönUşUnden blınl olan mllthi' 
~r .• Yağmur gibi yağan ktl1'fUllla. rllzırarlara ra.ğm~n bnıye.n elle 
nn tl'lıbet etmemesi adetA biz mu. rlnde yangm ~ndUrecek gaz tu • 
11117.edir. Upha.nı ka.rşmnıa çrka.n iki lurnbunu tutuYor. AUş ellerine 

Adalamırl 
istilası nasd hazırlandı 
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YAZAN: CL1F1'.0RTD HOOK No: 34 

Benim ve hiç sesini çıka.rma_ 
dan, daima karanlık bir yüzle 
muhavereyi dinlemekte olan es
rarengiz mühendis Molhamm 
takdirldr nazarlarla Yarbayın 
yuzüne ba.Jrtığı:mrzı gören Eeton· · 
yal ise fitili a.lm!f bulunuyor
du. 

Filhakika bırdenbire pek mil· 
hiın şeyler söylem.iye başladı: 

- Muhterem dostum! .• dedi. 
Sız İngilizleri iyi to..nrdığmızt 
iddıa etmiyorsunuz!.. lddian·z 
hakikat yersiz de d.ağil!.. Değil 
ama Alınanlan da. hiç tanmu. 
yorsunuz! .. Bu sözüme de l!laçma 
demekte acele etmeyiniz! .• 

Mü'9aade edenıeniz Almanlan 
da ben iyi tamdığmıı tc!dia ede· 
. ' yım ... 
Hnllandalı yarbay tekrar kaş_ 

-.ı-n1 ~tarak, b!ll yilzf]ndeıı 
s.t'nmiven haYretle Eıatonyalıya. 
bekrp duruyordu! 

- v e.r.w b? 1i.zwı'JD.. dt.ıdi, ta.. 

kat bundan D8 çıkar, anlamıyo
rum! •• 
Estonyalı birdenbire mOateh.zi 
bir tavırla. güJ.miye başladı: 
-~e mi çıkar? dedi. lngilte. 

re adalarına taarnız meselesini 
halledebilirsiniz! .. 

- Acayip! •• 
- Elbet! •• Müsaade edin arm-

deyim! •. Bütün dünya Almanla
rın riyazi bir kafa ve ruhla dü· 
~düğü.nü ve hareket ettiğini 
bılıyor! .• Buna rağmen Almanla.. 
nn henıen her hareketinde he.. 
sapsızh~ gönnekte inat ediyor! 
Halbuki bu seferki ha.rbe frlren 
Almanlar bir ölüm dirim harbine 
girdiklerini pekilt m.Udriktirler! 
O halde?.. · 

O halde daha ka.tı hesaplarl.ı 
hareket etmek mecburlyetinc1e 
değil:nilirler? .. Nitekim, bunda.n 
dolayıdır ki riya.d olarak yUzde 
yil% b!r bt'iyet olınad·k~a hi~ 
bir ~eşeb'bil3e 1{f rirn"ez!cr, ~ri:.:. 
:nüyorJa.r. gir.fsmcy~kler?_ 

ttiln "para,, adlı blr pl)'CS yaı.dığuı. 
da.ıı, ŞebJr tlyatrosunıı.n bunu yııkm 
bir mma.ııclıl temııll edeceğinden b:ıhsc 
dlyorla.r. Bu lı:ıbcrl olmyıı.n bir do&t: 

- 1\luhal,kak mu\:offak blı e!K!r • 

dlJ', bwıu, ek"Crl görwt-drn ve okulIUL. 
dan temin edeblllrlm, dedL 

Sordum. 
- ~cdlr of 
<Jn-np verdi: 
- Müt.ebıuıın.tD bıılundnğıı bir mC'ftU 

Yeomi müesseseler 
Aja.naımızm arada sırada ortnya 

ottJğı hım tabirler ln'\3.rtı bak.lkatea 
dl.işlindllrÜJ'. Bir telgrafında da ~öyle 

blr cllmle \·ardı ı 
"Parlete b!r '4Ulk\st dol.ııyraUe, lt-

2..ı malın.ml:ırı. büttm )·l'vmi müe!lse. 
!elcrln ı,np:ıtılmMını cmretınlşlerdlr ... 

Acaba •ıyevmi mUe!lae:'.'t'ler,, ne de. 
mcktlrT 

~aıetea 
v u.kıt 

A!!nn Us, Vaşington beyıuıname• 
s!nden sonra harp ve sulh ldltimal. 
lerinJ ar~tırrr.aktadır. Muharrir. 
netice olarak şöyle derr.e-ktedir: 
0 0r.tad HUıscy!n Cn.hlt Ya!~mm \'a 
ıington b ... ynnn:uneslnl ''Tarl!'ıtclci 
\.·eo;fk3larm en büyUğU olıırn't v:ı. 
~rflandırm:ı.sı yerinded:r. ÇUn!>ll 
~n9:4111 ''e Almanva ''e ttıılyo du da. 
hil olmak üzere h~r memlelt"'t ha). 
lnna kendi kr..ndinl td:ıre için b'r re. 
ilm ~mek tıaklcmı \'ermekle be· 
raher her memlcJ(etfn muhtaç ol. 
duf.u ilk mu.ddclerl serhcst4'e ola
t"&klarmı kabul ediyor. Bu tııltdir
rle mlh\•er tarafında otan devletler 
kcnf huduttan d·omd:ı olan mem. 
lıekf'tler ttzcriİıde ar:ızl ve re ifm 
'!Jftellerinden vaz~eÇerse b'~tuo 
dünya m111~tlerfni bo~ıturnn bu -
~nkU citıan barbintn seb:?plerl 
1cend'llğinden ortadan knlkmıı o -
ltıyor. 

Ro itibarla hakikaten Vıı~ngton 
beyannamesi ffit!crin llnUn:! bir 
~olh yolu açmıştrr. Fakat A'mıın 
ı:le\•Jet reisi bu volu ~önneh iste
medi~ nrctte harbin ş:ddeti za. 
mP.nltı ftttt\.,.,{ t' .. ,·am c""~"'tt'r ,.e 
bu harbe yann Yunus N:ıdl arha.
d~ızm zanm blliifmıı oln.ralc ee_ 
nabl Amerika.Dm bUyUI' devletleri 
de gireeektir. Bu suretle demokra
.W eepllesbule teııe'.t<kU1 ede!l clhruı
,umaJ lıarp ıım!dnesi bir gUn Ja • 
ponyavr hc.rp dışma atarsa ve Çin 
topralılannı yabancı lstllasmclon 
kartanrsıı ,!mali ve cenubi A.mcrl. 
ka He blrllI<te bilytil< Asyadald Çjo 
~(: Rmı 1.Jemi tn~llz lmpa.ratorln
ğonan yanmda Avmpan:n miln·er 
rıepbesine karşı ebedi bir mücade
le n:tiyctl alıı~kttr. 

Bu mUtcılenya göre l'a.,lngton 
beyannamesinin vnzlyett~ bliyUk 
tir dcğlşik1i1> yapdığr meydnnd~ 

clll'.., 

' tleğiyor, fa.kat sönüyor, ş'mdi u. 
l.'8.11.Iyt kalm dumanlar boğmakta • 
dır, 

Ta}-yarenm içersindeld beş a -
dam karanlıklar tçemfnde bcltli • 
yor, Ateş söndü. Fa.kat Vard ne 
o?du. lrl çekiyorlar, ip dayanıyor. 
Demek arkadaştan h!lA ta}-yare 
ilin kanad~ tlzerinde. Belki baygın, 
belki yaralı, belki ôlU. 
Gen~ Yeni ZeWıdalı kendisin l 

toplw.lı. Ayni mü§klllatıa tayyare.• 
sine döndU. Fa.kat döner dönmez 
de dilşUp bayıldı. 

Yüzde yüz kat'iyet! .. Anladı• 
mz mı, yüzde yüz! •• Me.sel8.. he
men bütün dünya ve şüphesiz 
r.izde, Fransa harbindeki DU.n. 
kerk mağlubiyetinde Alınanların 
neden İngiltereye hücum etme. 
diklrine şaşıyor değil mi ?Zira o 
mrada lngiltereye hUcum etseler 
eli lngilizlerin hiçbir mii<lafaa ha 

Tevzi ofisi 
hazırhğı 

Bararnzme proıeıa 
baz•rlandı 

Ankara.da nha.ber verlld ğine 
göre, ticaret vekalet; tevzi ofiS' 
kurulması etrafındaki hazırhklan 

na devam etmektedir. Ofisin teş!d. 
Jat vazifesine ait kar:ırııameer ö• 
niimlizdeki günlerde vekiller heye. 
t ne scvkoiunacaktr. 

Bu hu.sW!ta verilen malfunata 
~öre tevz.. ofisi yiy~ek ve giyecek 
cıw;ınm her tUrlü tevzi ve tanzi
mine ait işlerle m~guJ olacak. 
!.ı:a.rne usulü ile ekmek verilme.si 
de bu ofis.in meşgul yet gabıumıa 
1.;irecektir. 
Diğer taraftan ot'l.sin doğrudan 

doğruya vekalete bağlı bulunaca.. 
ğı, btiyilk merkezlerde de b:rer 
ı;ubesi bulunacağı bildirilınektedir. 

Tevzi oPsl umum mUdü;-lüğüne 
get'rilecek zatm bu gibi işler Uz~· 
rinde vukuf ve mele.kesi olacağı i. 
lave eci:lmektedir. 

Ad:lyeye verilen ve 
mab am olan 
mubtelılrler 

1 Yerinde 
bir karar 

Kömürü oldu halde 
dükkanını kapıyara 

BönıirciUer·n 

elikten ıraımıyeı •• 
ÖOllme bir reslm matta ve eor• 

du: 
- mc böyle bir pahnfye gördll

nllz mUf 
l\lcra!da ba!dım. Otuz kırh deıe-

celJk bir z:ı\·ive ile yero doğru .,. 

1 

[;ilmi~ti. BüyÜk ve lmTılı alh yap 
r:ı.ğı '\.'ardı; ynpr:ıklardan i!dsi Ud 
veyıı Uç nfalc pnrçay:ı aynlmı,tr. 
F:ıkıt onl:ırda tıım bir yaprak luı.
IJ y:>Mtı; lten:ırlnn dUzgün '\'e ar-
lan sh·rl değlldi; dıı.m:mnzclr. Dun· 
cl:ın ba,!m y:ıpr~kbrm iç t:na.(la
rm:l:l ı;:ı.yet rnuntaz:ım. sık ,.e m..,. 
•.-011 orduldan goza ~:ırpryordo. 

ılükkin arı bir d&- i miyle. ~ir r.ıılm!ycyj ben dc~·ı, 
ba ynnyı ()!.uynnfarm Wı hlçbirl 

ba aetırıiml 8~8~ ~~rmcınf5tlr; b:ıtta dUny:ıWı ona 
T l!urcnlcr re:ı!ıdutfoo". Zlrıı bu t.ı:ı.:>iıı 

Şehrin birçok semtleriı~ be' • 
dıyenin yaptığı am.ı;tırmnlarda 04 

dun ve kömUril bulunduğu h::ılde 
dük.kanlarını kap1ya.n kömürcü ve 
oduncu görülruU~tür. 

Kömürü olduğu h:ı!ı1e dUkkfı.."1:

nı ka.prya.nlıırrn dükkanlarını bir 
daha açmalarına ın-üsaade edilml. 
yceektir. 

l(asaphk hayvan 
g alişi azaldı 

tm sa, h:ı\·a \'C topr:ılc vusıt:ı.slyle 
yeU<;füdi.:;f. ~r<'ıılt :!:limlcrdo scria 
\'e "'it gölgc?eriylo yıı.nmı,!anı fe
rahlık \•eren hn.ldld p:ı.lmive!crdcn 
biri de:"1Jdi. Bu_ ~elilrten ·bir pn:. 
mive icl1. 

Il:m sar:ıy veyıı kö,trlerln Iının• 
l:mndıı hl~ solınıyıın, snlanmalt lh. 
liyacıncl:ı otnuyan, bUyUmeyen nc-
b:ı.tlıU'ıı tcoı;ndUf edilir; ço!ı :t:ımııa 
lılr \·1120 l~l?::lc ve ltnpmm iki ta. 
nılmcln~d slltan1:ı.r Uzcrindo bulu
nur: bronzdı:ı.n y:ıprhr. Zaned~Jrnc. 
..iin lıi bu resim çcll!.-ıen yııp1lmJt 
ol:ı.n öyle bir p:ı.hnlycyi gösteri .. 
yor. Unyrr. bunu ~lnr top o!a. 

-- r:ılt ynpmışhrdı!'; fahat ı:cne in-
M&! bS11rJ.da can'"ı s:mı::nn ;f1ptıı:ıan btr tor.un n:un. 

lusund:ı.n fırlry:ın bir ~Uc onu sa.o 
bıyvaa liyatl&rı niyenin lcimbilir lcııçta t!rl lu. 

d:ı.r lncı:ı bk znmaııda palmiye • pi "'seldi llno lcoynıoştıır. 
Tophanede bakkallık yapan Otuz sekiz gUndenbert t..tanbullu • Alm:ınlıırm f:ark ccphes~de t.op. 

Şehnazar buh~urun kilosunu 35 çu muh:ırcb~lcrl <!c her mm:ın etv. 
ları dU§Undllrmeyen ve dUr113t glllen 

k~a satmış, ya!talanaralc ev- ıd!c olm.·ulr. mr Alın:m topunun 
1k et narhı 1§1 gene buJanmt§tır. A.ııado • JJ ı , :-

\'~ i gUn nöbet<:i bul~an bir~· ludakl ıuıı <Jolayısile b:ııılıca büyük §e_ gU es L=bU1r fra~ kilometre me . 
cı sulh ceza mabkemesıne verıl. b. 1 d t hı ts•ft-b ldak !'la.foclcn, nctcad:ı.r geniş ve engin 
miştir. Mahkeme Şehnaza.rı 25 .ı.r er e e nar nm ........ u 1 nar. bir ufukta, b:ış!ıa yer yo!an113 J;l'>i 
lira par.a ve 7 gün dükkanın ka- 1 hın UstUne çıkm:ıaı ve kışın devamı ılosdol:nı Hr nus topunun n:?Jnl1Joo 
p~tılma.ı:ı cezasına çarpmış, bul· mUddeUnce lstanbula ~r:ı.n lzmır, :ıııun:J:ın ters o!ar:ık glrm·!H dJbinde 
gurların da müsadere (;dilnıesine Ankara ve Dursaya kasap.ık hayvan patla.mı,: na.m!uyu işte bu b:s.!e 
karar vermiştir Aynı mahkeme. aevkl.nlıı daha kolay olm:ı.aı !stanbula lroymn". Tc!lO.dilfe ehemmiyet ver1ıo 
de bundan ba~ka kok kömürünü kaeaplık hayvan muvarodatmı çok a. rillyenlertn lnılııklnn çmlasm. V!ln. 
3 kuruş yerine 4 kuruşa •atan zaltmı§tır. Bunun neticesi oıııro.k bay. y::ı.da gcU!_> g~J~ olan en :-asa
ve kilo da P.ksik veren Beyoğlun• nımdanberl Kanı.ağaçta pay mahallin tm tcs:ufüflerıfan biri de budu.r. 
da Aynıı.Jıçeşmede kömtircU Dl. de canlı koyun alım ve satımı narhın Te11adUfün hnynttakj roJU ne 
mitriyi muhakeme etmiş, kendi- il.zerine çıkmış bulunmaktadır. Bu fi. lüyüfttllr. ŞaJr "lUlth:ıt Cenuıl" in 
sini 26 lira para. 7 gün diİkkanı· yat terel..llU toptancıların perakende hu m~\'Zo Uzerinde pek n~ b·r 
nın kapatılması ve kömilrlerin c1 kaaap:ar:ı et. sabıımın kiloda 7 ku. 01iiri '\.':U'dır: Şu çlrliln o ~-:1, p 
de müsadere edilmesi cezaa:na ruı bir fazlalıkla akaeUnekte. halk cı:ı z:.-ld 0 ııpt:ıJ. !IU ra~r 0 zengin, 
çarptırmıştır. koyun et.ini daha pahalıya yemektedir 1 iri 0 uf:ı.ktefek §U mes'ut 0 be• 

Dün de asliye ikinci ceza mah- Diğer tara.nan keı;ıler de hiçbir nar b::ı.'ıt, şu hasta' 0 s:ığlıı.ın 158 bu"-: 
kemesi bir hayli ihtiMr davası- ha tabi olm:ı.dığından koyunlarla he- hr birer te9adlll nctJCMidlr; cıı
na bakmt§tır. Bunlardan yün il). men başbq flya\Ja. ııa.tıımağa baş. yor. 
liğini fazla fivatla satan Eeya- J&.m!3br. - Canım. ben her ihtimali ht"ot 
zıtta tuhafiyeci Hüseyin Ersun'u Sığır eti de koyun eti tiyatma yak.. s:ıp~d ltbn ''e gnyot 'na.rht ruıro-
55 lira para, 20 gün dükklnmm lqmııtır. ÇUnkU sığır eU de narha ta.. ltot ettikten 90nra İ!Jim abamu 
kapatılmasına ve 10 @n de ha· bl degildir. l<i. .. 
pis yatmasına mahkOm etmiş. Fiyat murakllbe koml8yonu perşenı. D~meylniz. Bıı'Z'I kötü tesa.dU~ 
Gömlek üzerinde ihtikar vapan be gUnltU Jçtimamda y.ıni koyun eU ri ka~tl.ı:ı.nın!c m!lmlıUndilr: fnlut, 
dördüncü Vakıf han karşıs·nda. rıarlı.mJ tesbtt edecektir. çor[ z:ır.ıan bizi dcl~"'ettl bir surr.t. 
ki Gülnihal mağazası sahibi Av• te gııfil avlıyor ,.e bin ı:ahmctle 
reı.m Levi ile aynı caddede Jtöm. Parti grupu bugün blrçl)k yıll;:.rda çıktığımız tepeden 
lekçi Yontof'u da tevkif etmiş• toplanıyor tL."lıı.i;rı tUkM\k ~rfbi atıyor. 

tir. Part' M ı· b u Ar. KADIRCAN KAFLI Avnca, elinde mevcut seten ı ec tS grupu ug n ·• 
olduğu halde Y.endisine mUraeat karada saat 15 te to~lanacaktır. 
eden milrakabe memurlarına Tç,p!antıda Hariciye Vekili Şük. 
yok diyen manifatura ~aciri O- ril Saraçoğlunun beyanatta bu
hıı.nes Acemyanm da muhake· tumna.sı mtthtemeldir. 
nıesine devam edilmiş, suçlu ta
rafından mfı.dafaa şahidi olarak 
gösterilen Çaknıakc1larda Mah
mudiye hanı oda.baı,181 Bünva• 
miıı, komisyoncu Süren ve Ser
gis ya1ancı ~ahitlik ettiklerinden 
tevkif olunmuşlardır. Muhake
me karar için kalm•ştır. 

___ ,, 
Gülbane parkının, duvarları 

Gülha.ne parkının Sararburnu 
tarafmdaki muhafaza duvarları 
havatarm tesiriyle bazı na.kta
larda çatlaklıklar ve çö!tüntüler 
göstem:i~ belediye bu duvarları 
sür'atle ta.mir ettirecektir. 

Yazan: Mahmut Saım Allundağ No:49 

Yeni us".ll bir kıt dilenciliği 
Bir takun kimselerin halkın 

merakını tahrik için kü<:ük çc
ruldan kar üzerinde bırakıı> u 
zamanda büyük yekUnıı baliğ 
olnn parafa.r top!adıklan ne.zan 
dik!rn.ti celb:::trnfctir. Bu nevi di. 
Jenciliği ön1emek için zabıtaya 
bıt şekilde görUl~ek çocuklanıı 
hemen dariilJ<:ezeye scvl-ı bildi· 
rjJmiştir. 

gel lı\f cd~egün ona? .• 
Bizi den'ze attılar mı? 
Hd.la sağ olınaJdığrm.ıza nazaran 

a.t.m:ı.dıkl:ırı anl8.Şllıyor. Vapurla 
te~ rthtnna geldik. Yannn z:ia. 
ki polısler bizi bfr nrabaya koydu• 
hır. Doğru zaptiye nezareti .• 

zırlıklanyla karşıla.şmıyacaklar- Ko.nili5ere aordum: 
eh! .• Sizin iyi tanıdığ·nız İngiliz• - A!!~derııinl% komf8er beye • 

onlara!.. 

. Z:ı.va.lh Artinin elleri hill bafh 
ıdt. I!om'ııer ha.ltl:katen. ona yap.1-
cağnıı yap~tı. 
Arab3.dıı: 

ler, Franza orta.da oldul\ça ada· fendi., Biz neye çağrıldık. Ça.bk 
Jarınm taatTUZa uğra.ması veya bir kaşia kuıa.ca cevap verdi: 
zaptedilebilırıeııri ihtimalini akrl· - Geri çevriliyorsunus? .. 
larma bile getirmiyorlardı, gc• Artın iç.ini çekti: 
tirmiş değillerdi!.. Binaena.ley.1 - B(:ll demedim ah.bar.. dL,ve 
adalarında böyle bir ı.aarru.z ih. gö.zlen yaşardı! .. 
tima.line karşı en uf ak bir müda- • 
fa.a hazırlık lan yoktu!.. Çanıı.kka1c karakoluna geldik. 

Buna ra~en Almanların Kapıdan giİ'er g:!rmes komfl!Cr Ar. 
tam böyle bir fırsatta tneilteraye tin için: 
taarruz etmelerine dünya şaşı• - Şu herife kelepçe vurun, dr-
yor!.. dl. Vapurda bir saat bana eziyet 

Halbuki bunda şa!şılacak hiç ett!. HüvlyeU::J in.kft.r etti. BenJ ~ 
bir şey yok!.. rnttı durdu. Suifikri olduğu anla. 

Afmanlar İnrriJiz adalamııt o ~ılryor. Ya ke.çar, ya Jııt:luu' eder. 
Vurun kelepçeyi. 

sırada hücum edemezlerdi. Zira Korkak adaınm bqma her K.. 
Fra.nsannı yeni bir Verdün kal· ıdlik geUrmlş. Artin cıfanm IUll .. 
kınması ve mucJzesi ya.p:ımrynca· ıı:ıvrııJı: ellerinJ bağladılar. 
ırı~a }i\zde vüz f'min dGXil·Wer - Çenem.t de· b11ğlıyame.zlar 
Mul~hamt hanesi heTI{lz boştu 1• ya!. Şimdi ağzmıı ıtçmam. Gece 
Sonra. lng-iltere.ve taarn•z icin 1 rlcnize atarlarken ben biloruın on. <!; ll!ltttn inik~n,a.rm e1•- .,.fn le fara ne saylfyecoğim. .. Arkamdan 
ô ~ .. ~'"ft >'f!roe vn~ emin bu'urı. ı gelip de d~ni~in dibinde de ~le -
nııvnrlArdı.' rim kelepçe v1ıracaJı: defiller ya. 

( Dett'HJ.tm ı~r) - Ne eöyllJrl."P.ebin _. "*1 ,,p. 

- B..r 1At edeceğim. yinııi sene 
lçerlerinden çııanıyaca.k ! .. 

Gece bi.r vapura bindirildik. ko 
mıiıler kaptana: 

- Bu iki efendi serbesttir. Fa.. 
tat bu Artiıı denilen mendebur 
~nl vapurda b'.r saat arattırdı Su 
lfikri olduğu anlaş lıyor. "lcabınm 
tcra.sııııa kadar .. " kelepçeyi elle 
rlnden çJkann.ayuı, diye tcnhih et.. 
tL 

Beni de bir korku aldı: "lcabs
ımı icrası., ne demekti? 

Yoksa haıkJ.katcn deU.:ze mi atı.. 
l&calr:tık? 

- Art.hı efendi, t~ttln mi! 
- Ne i§iteceğim? 
- İca.bmm icrasına. kadar dl • 

)'Or. Bu ne deme-k ? •• 
- Ne demek olduğunu daha nğ. 

uamonııın? Kuryuklarına birer l:aş 
bağl&nıp den'zc atrlıncaya kadar 
deımettı.r. Kapta.n.:n ismini bir ar.· 
ren.em.' 

- Ne yape<':~ksın kaptanm is .. 
ııı.bU? •• 

- l)epWe ata.rl&rlsm btr\b.ç gil.o 

- Yanlış vapura bfndirllmitf%? 
Denize atılın vapura bindJrllme ... 
lfik. Silrgiln gönderilen vapura bin 
dir ldiık. YUzümilzil görecekler. 1 
fad~mizl tekrar nl:ıca.klar. Bu g&o 
ce do3ru Marmru-aya! •. 

B !Zim Manniği bir gö~em de en 
son tcla ola.ra.k ilü gözünden bir 
öpsem.. 

* UçUmüzO Ş:fik pa:anm yall?tta 

eoktula.r. Paşa §Öyle bir baktı. 
Ayağa kalktı, el:mdekl evrakı 

gözden geçi.rdi. 
- Ma.hmut Sa.im bey •• 
- Buyrunuz p&fd hıu:retYerU_ 
- Meddah K6.zmı efendi! .. 
- Ben-denizim y::ıtıa ho.zrctlcrl! 
- Art!n efendi?. 
- Kendisi bundadır amma eJ.. . . 

leri b:ıgl!dır. 
Pnşa gU\dfl, Pol se: 
- Çözilntiz bu ada.mm ellerini 

emrini verdi. 
Sonra t:!tr:ır el::ı.öcltj ltA.ğıda 

ba.karal> lJÖ.V.lt' söyledı: 
lDı?Va.mı "4") 
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va ve kese 
Rııs:ıt e\'lcrfnln, hnvo.nm falan 

gün karınlı, fi'in gün açık oracağı
n:ı. <l:ılr, gazetelerde \'Crdlldcrl 
habcricre ı>ek in:ın:ınlartlıın desi· 
lim. Çtlnldl, çok def:ı sonaçl:ır doğ 
nı ç•lmuyor. 

Ma:ımaıih şurnsmı da i :ı.rct e
deyim iti, bagünkU rııs:ıt e\·hırinin 
tahm:nrerı, e W mllnecclmlcrin e. 
tıp tutnı:ılannıı bcnzlycn clns\n. 
den c1eğilılir. Tnhmlnlerin \"e fırtı. 

Anadolu a}a1lllının verdiq, hcıber- r..:ı ha~rlcrlnln doğru çıkmaması, 
lere (Öre clilnıtcı ucızitıtıf.in~ ba'l."UJ fenrun yarultnuıçlnnnclıınclır. lln.l • 

Cc e er e I' 
bıf.ii, eski müncccimlcrlold böyle 
mlydi yn? 
Onl:ırm tnhmlnlerl \'Chmc daya 

Şark cepbesiııdc Sovyet taarruzları myorda. llagUolclilerse, nlhııyct 
devaı:ıı edlyor. Alm!ln tebliği orta ke. fenne dııynnıyor. Ne de ol a, fen
airııdo Sovyet t.aarruzıanrun durdu • nin blitün ilerlemesine rnğmcn. 
rulduıl'unu, cenupta mevzıı faaliyetler lı:ı\'a, &1rlnrmı, lı;yn.nl:ımu, ta kın· 
oıautunu blldlm:ıektedlr. Teodo.!yada Wdarmı, fırtıo:ıfarını gfzliycbill · 
be§ bUyUk gem! atcoe verllm~Ur. lki yor. Fen, mn.ltlne, sisrno;raflar, 
lnUhriple bir ticaret geml81 d aıtır {iunlar \'e bunlar para etmiyor. 
haaara uğramıgtır. Stokholmdan geien l D:ına bu s:ıbrlıın, lista.d Fatin 
maJQınata göre Ruılar en büyük ta • llocamızm, h:ı\·ıınm dnlııı birk:ıt 
vrtızu yapmak Uzcre Moj:ıl.sk kutmL ı;ilnler b5y?c dcvnm edcecğlnJ ısöy. 
ue bUytık kuvveuer .Yt:ml(llardıl'. AJ _ leın:si yn.ıdmlı. 
tım mnktneıı oJ'mak Quı~ 30 tllmen iliz gtrtlnl;rnnızıı kndıır kn.ra gö-
topianmıııtrr. Alınıınların lae bu mın. mUlüp i~lcrlrnize sclirlten, kömür 
takada 10 ttımcnıerl oıduğu ıı!Sylenmek c~lcr b:ıyrom ynp:ıcııklar. llo!', im~ 
tcdlr. Kalogadıuı ı'mau gıırbt ll'ltık&.. gllncJcnbcrl y:ıpıyorlıır y:ı! 1'lan • 
metinde Uerllycu Ruııiann Almanla ı ı;aı kümUrUnün kilosunu on lmrc. 
rrıı rlcat hnttını kesmek olduğu ~ şa satıyorltı.r. ltok, sômikol<, antl'S 
s5yltll'lmektedir. Doneç mmtakasmd& iti do dört, dört buçuk kuruşa... 
Rustn.r .Alınanlan atlnnektodlr, Sta.U. "1nw yı:Jıu !,, dediniz mi en kes
ııo Ru.ıı topçuaunun atcoı aıtınckıdır, tlnne CC\':lplnn u oluyor: 

DUnkn f:!:>vyet tcbllğlne llA\'C olarak - llıwııya b:ıl<I 
ııcQrcdU•- t•bJ'""d 6 u llıı,·aya bakıyoruz ve titriyoruz:. 

,. ..... ... •t> c ovye erın cumıır. . ı ı bak 
teaı ctınu 13 Al ta Fnkat hınııd:ın C\'\c <O!teyc 

ınan yyareııt !le 8 mıık 1izun ı llcrhesln kesesi ba Eırhh otomobil Uker ve malzeme ta. kalım kömUrU on kuru~ almaya 
~~ 290 kamyon, mUhlmmat yllk!U nfUsait mi? MnlCım a, ~hlr htılla

agon ve ' tren tahrip etUk.lerl nın ço~ sob:ıvlı.\ kalorilerle, lll1UI· bildirilmektedir "' <1 • 

Kınnıd·•·· . gnlfa ısınır. 
~ Sovyet latalan donanma f{ömUrcülcr fi:ıtı vilkseltmek-

:nnı Y&rdıı:ııuc sahilden Uer11yerek blr ten ba.o;ka ~di bir d~ yeni bir U• 

~~lert gert almıılarwr. SovyeUer uf dnha l~t cttJler; eskiden, mll5-
poıu mtıh&saradaJı kurtarmaya terlııln aldıj;'I kömlirD, odunu ken 

ı;alıoıyorıar, Teodo:ıyad:ı 2000 den faz.. dllcrl e\ tere tn11ırkcn, N ocl ~ece
l& Alman ve Rumen öldUr1llmll§ttu. sinde~ yani f;rtma ,.c kar bnşln. 

Libya harekltın.a geUnce. At>adebya d~tan sonra tasımn.mııy ba~ladı
bölgeaindc aeyyar lngtlı& kollan ve 141', İtirnz ettiniz mi: 
hava kuvvcUert muvaaaıa :yollan Ou. - Biz, hamal değillzl 
rinde mihver kuvveUerlnı t.azytke de. Diye cevnp \'eriyorlıır. \re aka • 
vam etml§lcrdlr. Bardlyada ısoo esır hlndo hastrrıyorlnr: 
daha almnıqbr. Haı!aya eçldlndc _ urnda L;r ıulnm var Beş 
kuvveuı mevz.ı tutnn mihver kuvvetle.. on kuru~ \'er, eve götürsüni , 
rt llddotll bir hncuma. u ratnl§tır. liömUrU, oduna ta ıyncnk adn. 
Bardıyada 7000 mihver aakerl vardır. mın, hend1 müstahdemlerinden biri 

Uzakoarktakt durum d& DÖY!edl: o:dıı~u s.nlıımn.Ic itin bU •D.k lıir 
Japonlar Mıılezyanuı batı aahlllnde diklıııtc ihtiynç yoktur: ~ 
Heraıı: ve Benwı nehirleri acızıarma Vurguncu zeJ>fuıı yine İ!!Tiyor •. 
7enfden asker çıkaruıı§lardU'. Rangon nanıann ~lnnra ot bknmnk ,,.e 
tehrt tekrar bombalanı:ntJtır. Puar ~ gUnlcriode llUID"BI kenııruu 
gllnıı Rangon llzcrindekJ bava mulıa • harabeznr ynpııuı.nıaıt UWmıbr 
rebea!nde O~ Amerikan tayyarcaı dil. Mnııgaı kenan ıu, gUnUnUn Ü.ıe-
fllrWmnottır. PlloUan ğdır. Japon • d 
ıarm ıae b1 ta zan ır ... r yyareaı kayıptır. Mani. LAEDRi 
!Ada batı §lı:nııfuıde Japon tnarruzu 
bU)1ık ka,Ytpıarıa. durdurutmU§tur. in IUerenla 

Amerikan harbiye llUlrlığı bunu 08 owra il 1 
harp bıı§uıdanbcrl e.ıı bllyUk Japon •" Se r 
muvaffakcyet.ai&lıgl dl,ye tavalf eluıck.. (Ba~ tarafı 1 nclde) 
tedLr. de mUbim bir vazifeye tayin ed1-

Alman mdyoaunun verdlJ:t bir ha _ lecek veya mUttefikler harp mee
t.ere söre ı-·ra.naa d4h.Wye ııe.zarou llsinde İngiliz murahhası sıfatiy• 
hımıaL kalcuı mUdııru P~ıüt. bir le Vaşingtona gonderilecektir 
deı:xUeyolu u.ıczıııııo ölU Ol&rak bul .. ~ İkinci ihtimal da.ha kuvv..ı."11 

- ~r. ~. t::ıU§t.Ur. AlUdUr t2 Y&§uıdadu. 

Rıavelt dün grel~ b1r ~- • İngiltere hUkOmeti evvelce de 
medo ru.u ukcrllk müddetmi yapıııı,. Lıtvinof ile sıkı rnUna,se.betlerd~ 
:,a aavet. edil cek olan ve bWıdan ev. bulunan bu zatı Vaşingtona 

..,..,1 aıı g_öndermekte bir menfaat 2öre-
d kayıtl&rı.n.ı yaptırmaya -. ıış bıllr. Nihayet SirSta!iord Crı·,.._ 

20 ile~ yq araauıda.kl erkek1U1ıı k.ıı.. 'in .,... 
yıt tarlhUıJ 16 ubaL olarak tc.abit et. l>Sllf ta}ini Lord Halifaks'm 

n ~ ile bir tevazün husule m~Ur. Ruzveıt 88ne.Wt meaaJıııı ya. gelm~i ic;i.n amele partisi tara. 
ruı aaıı.tı7.6 da her iki mecllaiıı bira. frndıın sık eık izhar edilen arzu. 
racıa yapacıığı b1r toplaııud& bizzat o. yu tahfif ettirmis olacaktır. 
kuyacııktu, RcialcumhurWl )'on.doıı ..;;..------;;._;..;..;_;;.;;;,;,~;.:._-
l8 mllyar cıoınrlık ıt.halJsat a.ııımcaı • OD il 8 na 
niD kuvveue muhtomcı olduğu aöy • b c um 
lenmcktedlr. 

Alman h&rtciye nacn Ribcntrop 
Macar devıet ııaıblııin daveu Ü%er1Jle 
llac.ariata.ııa glt.ml§Ur. Blrkıı.ç gUnlUk 
reamı blr &iyarett.e bulunacaktır. 

BIUerfn !atekierl 

(B~ tarafı 1 nclcle) 
kahırşnr. Japonlar 700 atu Ver 
mlelerd r. eorrlgidore nda8ı eltuı 
Amcrikalıla.r:n elinde olduğundan, 

-------------ı Japonlar Ma.n.Jlndıın ~stifadc edo.. 
nıiyorlar. • 

PlUPlNLERDE V AZJ\'ET 
(llq tarafı 1 nclde) Viş:J, G (A. A.) - O. F. l: . 

atyaa1 l.'llertnı.ıe m\Uwn roller O)'Jl& _ Japonların Ma.nllla."llll §ima.linde 
mi§ olalı liindlataıı !..eri i• a Uermaen Amer.Jı:a U~ttlerlnl çevinnek tc.. 
mllrek.ktp grup VB.§lngto.ı.. ve Cörçlte ~ebbUsü netices"z Jralmı§tır. Amc • 

rlknlılar arka.Jarmı denize vere • yuı ile doğrudan doğruya mUracaat ~·ek harbediyorla.r, Jııponlar gimdl 
etmıoıer<llr. Bu mcaaJda. !ı,. .. rçlldcn d&.. bu mevzilere hUcuın edJyorlar • .A. 
ima me§ruiyet me.seıcııiniD harbln mcı-J.kruı mevzilcrinl yıı.rmak te. 
llUı.ayetıı.e kadar teh1rl ve &jltğıdakJ ~ebbü,U neticesiz 'kalmıştır. Fakat 
tıeabirıertn atmm88l istenilmektedir: lıiı;blr yerden Yo.rdnn göremcd'.k· 

ı - llerkez icra mecıulnin geni§ • ?cr"nden, Ameriknlıiarm vru:iyetie. 
leUJcretc haklk1 bir mını hUkılmet ,1-rl:'.:":vah:--i-m_d,_ir-::.~------baııne ıeUrUmest, 

2 
- EY&IeUerd halk hllkQmeUerl. Ola~ to.ratı ı nclde) · 

ıt!n 1t111den t.e&lll. Öğre.n~ğlınhc gl>rc yeni ekme· 8 
- lil.ndlat&zım tmparatorıuk barP narhı 15 k~ olııca.ktır. Ankara 

-.abtııe81ndcıı btıt~ mUtte!ik harp belediyesi de konuna vergisinin 
tıı ecıteıertndc " •uıb kongreııtnde mil. 1 kaldınlması Uzerdıe yeni ekmek 

~ ldarc et.ınek batkınm ta.-1narhnu15 k~ olara.k tesblt et. . ~~ . 
n.;- Mıuı hllkthrıetıe, domlnyo!a.rls Şehrimizde buE,'1ln tesbtt b~~ 

.... 
Londm, O (A.A.) - B.B.O. 
Son 2i ıı:ı.at zartında Malczyadan 

pek az haber gelml§Ur. Japonların 
yarımadanın garp .aahlllndc Perak ve 
Berdn.m nehri ağzına yenı kıtalar çı _ 
kardıktan, bu ııureUo lngUlzlcrln .aoı 
cenahının te.hlikeye dD§tUg-n anıaııı. 
maktadır. Burada İngiliz kıtaınn gert 
çcklllyor. Japonlar lnglllzlertn lpoh.. 
tazı cenuba doğru yııptıklan çekill§I 
taciz eı:.mcğe çalı§ıyorlar. lngwzıer çe 
kll!rken. dllmdar harekAtı yapıyorlar, 

B"tün devlet memurları 
·ş erinde vazife alacak 

• 
ıaş 

Jııpon tayyareleri Rangon dvannda 
2 tayyare meydanına taarruz etnıt§ler 
dlr. Bir tayyare meydanının Yllkaell§ 
yerine tam uıabc. olmu~ da hllaar 
mllhlm dc~ldlr. 

Her resmi daire Beiedrye 
emrzne muayyen miktarda 

memur ayıracak 
Ank!U'Uda.n blldiıildfğine gl>re, rm belediyeler i~e teşkll!tmda va 

hUkCımet, Miııt Korunma Kanunu. ~l:fe görmelerini kara:rla.ştmnışt:r. 
ı:un ken~:ne verdiği salAlıiyct Ankara bclediyeaı bu karara daya. 
LtlkUnıJer:nden istifade ederek dev ııarak daire ve nıUeMeSclerden la.. 
fot daireJc...r-ı_ r--t v• h".,usi ee teşkilAtmda Ç&l?§nca.k memur • 

a 

•&.UU1, .. ~ ... ..., ıa:tm lstclerln.l istemi§ ve çalı§tı. 
tstanbul vUA)cU aeterbcrUk mlld11r. biHhnunı mileasesclerin yıraca.k- r lacaklan va:ı.ifdcri tayin etmie-

lüğündca: _._ A'A ~ ınuayYcn nıllctard~ memurla • tlr. 
ı - Mektepler, ..... "m ...... r, apartı • ----------------

mantar gıbl rcııml ve huııuat dalte ve n" ra tren erı 1 
cıllcssesaUle fabrikalarda ve 1§ yerle-
rinde §imdiye kadar aıınDll§ buıunttn b gq k 1 ıyor 
pasif korunma tedbirlerinin acııc!lk (Baş tnrarı 

1 
nclde) 

tefUşlerlne aeterbcrllk mUdllrlUğU ta. t:r. Dcvrncn vagonlardan 23 kl§l 
rafından 1942 acncaı fklnc.MzıWl Y1 Qafif Yaralı olup hepsl ayaktadır. 
içeri.sinde t.-qlanacaktır. S:bhi vaziyetlcrind diş 1i b!r 

••Kar,, ı ziyan 
8ılWJ8 

2 - Teftı§lerdc; korunma 11.rntrı, 1t. haı Yoktur. Gerek 'imcn kn~ ve 
!aiye ve ilk yardım 81hh1 ek!plı?rlle, 1 se.rwe bunun &rka.smcla.n gelen 
enkaz kaldırma ve diğer korunma teı. eksprC6 kata.nnın yolculan Anks.. 
klllerinl bllh88a4 .. !ıı.brika ve mUııı&!e- radan gönderilen b' aktamıa tre.. 
aelerln korunmaııın hakkındaki., tat!. nine altnnıış ve A~ dcmlr • 
mi.tnaıneye göre fabrikalarda botn\,a Yollannca gönderilen s:hhl heyet 
ve parça teıılrlerlne kar§ı ha.zırla~ Yaral.ılann ilk Jedavilcıini YBPIIll3-
bı,lunan tedbirler Uzcrlnde elu>nımlyet Ur, 

1f! durulacaktır. B~ kaza Y1izllndcn )"Ol kapalı 
3 _ Hava taarruzlarına k~ ııık.. oldugu ~ bagilıı Ankanuian Hay. 

tarın 8lSndllrülmeıı1 ve k4rR .. blmaaı ~aşa istikametine kntar tahrik 
nlzarruıameıılne tevfikan evvelce bQtün edilnıiyccekUr. ı 
mebıınlde karartma tedbirler! alm • Diğer tarnttan gene aoğuğun §ldde. 
m~tı. Bu h:tzrrlığtnda ne dereceye ka. tinden. Ankara • Kayserı araaında da 
dsr muhafaza edlldtğ! tctklk cGıJ cek. bil' taıoı:n raylar kını~ oldutundan 
tir. bu kısımda da bugUn Yolcu katarlan 

f - Tettı~ıer anı yapılacak 'Ve t:o. l§lemeınektedlr. 
runıııa tedblrlerinJ aımamıo bulunan Yolun Y8.nıı ak§ama kadar acııacaıı 
daJre •e ı:nUe~ mUdUr ve cmhlplerl tahmin ecWmekteJlr. 
hakkında ~2 sayılı pıı.aıt ko:-.:nma On CUndenbert yurdumuzun her ta. 
kanununa gönı takibat yapılacaktır. re.fınd:ı. §lddeUe devam eden kar hrtı. 

(llll§ tarnfı 1 nclde) 
etmiyenler bugün de cezalandın· 
lacaktrr. 

KAYIP DÜŞENLER VE 
YARALANANLAR 

Dün de kayıp dil§erck yanıla· 
nan!a.r olmUŞtur. 60 yaşında Ser
kis adında birisi, Tarabyada da 
evinden kahveye giderken ayağı 
kayarak dUşmüş, ve biraz sonra 
da ölmüştUr. Kadıköyünde, Sa
kızl·gill sokağında karanlık a. 
partmanında oturan Mehmet 
Koca adında birisi de Kadıköy 
vapur iskelesinden c;ıknrken aya
ih kayarak düşmüş, bncac'{ı kırıl• 
mıştır. Yaralı NU.mune hastaha
nesine kaldrnlm·ştır. 

naat ve dağlardan inen çığlar yer yer 
demiryolu @r.ergahuu kapam11 ve son 
gllnlerde fırtmalann durmaaına rağ • 

men Avrupadan memlekeUmlıe gelen 
yUkııek tazyik §iddeUl aoğuklara. ft 

bu da demlryolunun muhtetll mnıta. 
kalnrında ray kmlma bldlaeler1DC! -. 
bcb OlmU§tyr. 

Demlryolu teknik ve faal mtlatahde. 
mini karla kap:ınan hattın açılmam_ 
na ve krnlan rayların değ'i§Urllmeat : 
ne geceli g1lndllz.IU uğr'afmaktadır. 

Evvtıldea görWme.a1 kıı.bU olmıyan 
bU gtbl hAC18eler dolayııılyle 1ht!yat1 
tedbir olarak bir kmm katarlar az 
aUraUe ııevkolunduğundıın trenler hbı. 
zarur tehirle gelip gitmektedirler. 

Bu kaza dola)"llllle dlln ak§am ııebri
mlzden de Aııkaraya tren tahrik edil. 
mem!ııtır. Yol açtlDU§ olduğundan bu. 
gUD ve bu a1t3amkl mutad trenler 
Ankanıya hareket deccklerdlr. 

Hitler 

(lla§ tarafı 1 oclde) 
kadar gelen ka.rda.ıı ne fı:ln iEıUlade t.. 
mlycllm! 

Balı!;On ma vııa mavna de.nlze dö. 
karken hepimiz baJıkçılara çattık. GU.. 
nalı değil mi T dedik. Bir ihraç madde. 
al ol&n bu bahklıı.rı ne !çln açtı.klan 
kıvra.narı Yunıuustana, komFUXlUZ Bul 
earlstana, İtalyal'& ııe lCln göndermL 
yoruz. dedik. 

saııkçıla.r ftiyle cevap verdiler: 
- Beledi.ye buz vermiyor ki ne ~ 

palım. Balığı dl§4rıya ısevke~ek için 
buu. lhUyaç vardır? 

Bclcdlye §Öyle dedi: 
_Amonyak bittiğinden buıı. yapı • 

J.ıt,mıyorl Rıuna.nynda.kl alpa• lflertınız 
ieilnce balıkçılara buz verilecek_ 

Bu vaıt.yet kar§ISIDda tut.ulan balık.. 
ı.ar do.nlZin dibln.l boyladı! 

Harp vwyeU malQm! Bug11n hut;_ 
;.e. atnonyak gelse bile y&rm gelme. 
meal lhUmall çok kuvvetlL Oatcllk L 

monyak içln harice de bir hayli pıı.r&• 
mıa l'idJyor !.. Şu h&lc söre f8hlr dı -
fbldakl tepeler(. tarlalan doldunuı ıe. 
mlz karları ''kar kuyuıarma,, doldur. 
sak fena mı etml§ oluruz. Böyle bir 
lhUyat kime zarar nrirl Benim blldl
tlıne göre Oehrin Ramüı. GUmO~yu. 
Zlnclrlikuyu. Uaktıdar .sırUan ve Ka. 
Yl§daguıda dedelerimlzln açtıklan kar 
Jruyulan vardır. Buntan temiz karlar. 
1& dolduramaz DUJID f Dııba. bir. bu.. 
çuk ay evvel bir tanıdıltm beledl,ye 
b&atanealnde bumn t&sarruna veril -
dlğlnden §lkAyot ediyordu. Kar kuyu. 

larma doldurulacak karlardan &ana)i. 
de, ha.ataneleroo neden latifa.dc edil _ 
meıln? 8'.ız fabrikam Yokken ne )'8 • 

pılıyorduf 

Hen~ karlar erimeden bu mOh~n: 
noktayı beleıHyernızın ehemmlyeuc 
8'1Sz&ıllne a.Jacağuu Umlt ediyorum. 

Yekta Rııgıp ONEN 

Japon sefirlerine 
Bazı evlerin ve dilkkanıann 

sacaklanndan sarkan buzJnnn 
ve biriken karlnnn kaldınlması 
ve tehlikenin önlenmesi eahiple. 
rinden istemiştir. Birc:ok ınmr 
ler, elleride kazma ve kürek e 
sokaklarda dolaşarak p:ıra f le 
dükldlıı ve evlerin önlerini kür~· 
!emişler ve bunu ltendilerine ı~ 
edinmişlerdir Sokaklarda. mcv
danlarda ve bayır yerlerde kıza!< 
kavan ~ocuklar cadde!erde kı. 
zakla eşya ta.~rvanlara da. s·k 
sık rast!anmaktadır. 

ilmi atCJ§eler taJ1in ediliyor 
~o~o. 6 (A.A.) - Japon Tayınla 

~tcabıln blldJrdiğuıe göre, ecnebi 
\ l, G (A.A.) - 0-FJ.. menılekeUerde v b!!haaaa Almanya • 
DUn H!Uerıe Japoııyannı BerUıı l!e.. da, ltaıyada ve SovyeUer blrllğindckl 

tiri Oştma •rasmda nıUhtırı bir gt>rü§. .Japon aeraretıerlne birer "ilml ataııe., 
me olıuu§tur. Bu mlllA.katta ukeı1 .-e 

1 

tnytn odllecekUr. Bu &la§clcr bulun. 
atyasıt VUiyeUn konU§UlduğU blldlrll. dukl&n memlekeUerde Um1 ve femıl 
mc

1

<t~dlr. uıal6mat toplayacakJıl.rdır. 
!!!-- ~ 

Japonyanın erlin 
seurı e ör· til 

Kartal ve civanndn ya~an 
karların yüksekliği 75 santimi 
rrecmiş. bu ,rüzden yoJl:.rda nak· 
livat ırtı~Ukle yapılır hale gel• 
mistir. 

l{urtlar Kartalm bc't!tan1anna 
kadar inınişlerdir Bu vilzden 
ba.hc:ivanlar da bahre ve bostan
larına ı:t"ideme..'llektedirler. 

TRAMVAY SEFERLERi 
. Buının öğleye doğru tramvay 
ldaresi hareket reisllfündcn aldı. 
fımız :ınaltıı:nata göre, ~yoğlu· 
na tramvay seferlerinin başla· 
ması l<:in yolun tcmizlcnrnec:ine 
<:ahşılınaktadır. Bilhassa Ş•Pba· 
ne Yokuşu tehlikesizce tramvay 
seferlcrlne mUsnit bir bale ge. 
tirilmeite c;ahşılmaktadır. Yarın 
sabahtan itibaren Beyo;ylu Eefer. 
!erinin başlıvabileceği Umit o
lunmaktadrr. Beyo.ırıu tarafında 
Tünel Şişli seferlerine m.veten 
Tünel • Maçka hn.ttı da. işlemel ... 
tedir. Tünel • ırurtuluş sef<!rleri 
de bu~ öğleye doğ'ru başla. 
mıştır. 

Eminönfi - Bebek hattm~a 
tramvaylar val.nız Ortakövc ka· 
dar işlemektcdır. Buradan ~ 
beğe kadar olan kıemın temı.z. 
le.nmesine hararetle d~vam ediL 
mektedir Bu kısımda. yollar p~k 
dar oldu*.u tçin h:m:~ırme :~ı 

Ta ir ife 
Zühre 

Yru:an: İSliENDER F. SERTELIJ 
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tın:; cl:uııııdın IU'ka.smııa dunbtı 
- kııygıısuzu nerden btıldunm T 

dedi - gene ~zeııte ba la& 
D:ııtıııt ııldı rrtıa4ı. • 

Bck~ı ~ırt aöı.nnu tıunanıJam& 
dan ~ııu bıraJannk i!'ltl'nıly0l'4a. · 
rnfrna b:ılnıuırı:ık ıtUcm: 

Kayguauzw:ı. llldOğtln 
DuYtnıı:ıuı bu hocaıar. 
Nesi var: §U g6rdU:uzı. 
Eski bir hırknaı varı 
lnıam ka,ıarnu çaınu .... 
Ka. , ... 

:1 guınu; ~lr aauıu kollll13 
nık bir kooııra tchDdL 

tler t.. 
Ortada z:ıphyanık dllnea 

ylce eo;,mo tardı. 

Tnblr Yerinde durtımıyord,u Ulw. 
dUndll: · 

- Bllyle bir dllfün ~ ...._ 
k , .... rıa. 

sosma yaru~ır au, SnUıı dıQ 1 'l Ha) dJ 
;-ettr benim eıu:ımı.. !111 ""Ole"• " -u eu yo. lund:ı cnn ""erir, derler. Ban de hu 
yolda tnlenıekt.!n U-vk alıyorum. 

Dedi. Salih l'ahırtn '-lUUu ~ttrcU. 
Şlındl sa.ıı: calnıatt llU'Uı eauıı:ıu. 

TAHlR $.~ZlNI ÇALl\JAOA 
BAŞLAVD!CA 

J'ahlr bu 6Jntda eev~ll!.f ZUJıred.. 
ltnln lıAyallnl görür gibi olmut 
1Jlrde.n qu~ermı~ 

Yc.ryllaUnde tek ba§ım v.u-, 
Heybemde az çok qrm va.r. 
Kayguın yoktur §ti dünyada 
Bir ben bir de urde§im var. 
K6yllllcrden biri: 
- Kardeşin nerede t 
Diye 90dn. Tahir '.\"Mmd3Jd ınıı 

gostcrdi. 
Odur bcn!m hem kardqım 
Hem de sadık blr yoldqım 
öz ıtardeıten çok yUcedlr, 
O varken dln!entr bn§tm. 
DelH;;ıı.nJdı\rdaıı biri: 
- Bu, h~ l§ılu bir gence benz:t. r. 
Dedi, kendisine bJr kadeh lcld &un· 

ctoı 

- Haydi, şunu ~ de ılklm 
1;el5b, liğlt ! 

Tahir tçll)yl reddetti: 

- Ben eulden Mrtı nm, artauııı~ ı 
Bu aııa kadar ~ Diyarbakır b3t. 
lannhJ Oztımne J"&Pılmrı kesk.ln oJra. 
dan b:ışlca itki koymacıan. 

Dellk:uıhnuı canı &ıkıldı: 

"1 l•rU&, &l~ lat.S:aa.r&da bıl.. cek ekmek narhı yarın ııa 
'iUbal'Gıı tatbik oh.WN'aktır... ' 46Jıa ~k.ül ~U'. 

Köy lhtlyarlıın onun ne cevherli blr 
genç olıtuıı-ıınu Ok nı.'l&i ııö.)IQ.it.şllMloo 
cuıtıı.nu.~lımJa. 

- flmdl Mllrı;l!n dn.tla..nnıta una 
Dtyarbalar llzUnıftnde.n yı.pılJDJI Jce.. 
kin ~lra71 n"rde11 bolacatrz ! O kt'ekto 
~ dedJtı11 tlı:llm tuyu dil bundan 
tııaAka lıılr 111.W del:lL Bruı.r ilıllru ""1-

• 

m 
Ko~uz ihtiyar kadmm. 

sadece parmağındaki tek taşlı 
yüzük ba§lı başına bir servet 
teılkil etmesine rağmen daima 
mah.zun, mu.ztarip gfüii.r.mesiniıı 
ve evinde korkunç derecede çir. 
kin, a.lelacaip bir köpek besleme 
sinin sebebini çimdi biHyorum 
Geçen gün bana açıldı: 

- "Bob" u sevmiyonım. Fa· 
kat onun cüssesine bakmayın. 
beni müdafaa ediyor. Bu hayvan 
cağ:zın çirkinliği ve iğrenç mıın. 
zarası yüzünden ziyaretlerinden 
kurtulduğum kimselerin adedini 
tasavvur edem<ızsiniz, o kadar 
çoktur. Kalabalıktan ve ziyaret.
Jerden hoşlanmryan bir genç ka· 
dm, sinirlerini beıhane ederek da• 
vetlcri kal;uJ etmıyebUir, IA.kiıı 
bu mazeret ben yaşta bir kadın 
için gülünçtür. İşte bu vaziyette 
beni kurtaran köpeğim oluyor. 
Mira.sn:nı gözetleyen uzak a.kra
b:ı.ların, yalancı doıstlnnıı riya• 
kar muhs.bbet tezahürlerinden 
münıkün mertebe az rahatsız oı· 
mo.m da &ene onun sayesindedir. 
Bu usul, vasiyetnrunemi iüuı ede. 
rak izaçlardan kumrlmaktan da
ha ıınzikfuıe bir hareket oluyor.ı 
Çünkü ınirasmu darillicez.eye v 
diğer bazt §Cfkat müesseselerin 
tcrkediyonım uzak akrabalar> 
:ma bir şey bıralrmıyacağnn. 

lhti;-ar kadıncağıza, karnrmı 
hararetle ta.svip ve takdir ettiği
mi söyledim ve kendisinin bu kn• 
dar hayır sever olduğu nalde bu 
kadar ınahzun meliınkolik dur. 
mas:na akıl erdiremediğimi ilave 
ettim 

Jçlni çekerek konuşta: 
- Hakkınız var, hayn"! w 

ıyillk etmesini severim. Lakin 
iyilik ettiğim kimselere ka.rşı 
içimde bir muhaboot yok .. ur. 
Hayır, fakirleri sevmem. onlar o 
kadar çok ki.- Onlarda, içlerin
den birinin hatırası hürmetine 
daima iyilik etmek isterim. 

Bu bnlısettiğim bir çocuktu. 
onu hiç çocuğu olmamış. olnuı.sL 
nı da istememiş bir kadmın bir. 
danbire doğan ana muhabbetiyle 
nasıl derin bir şefkatle sevdiğinu 
size tarif edemem. Haya.tıını bil· 
mediğiniz anlattıklarımı kavra
manız imkartSJZ; size birkaç ke
lime ile hayatnnı anlatayım· 
Ben zengin ve eğlence dilşkilnü 
bir ailenin biricik ku;zydnn. E
beverniın beni hic bir şeyden 
mahrum bırakmadılar, lfilcin be.. 
nimi m:aktan ıne;.~ o1uyorlar, 
hnkkımda. gösterilen ihtimamı 
ba.5lcaJan vasrtasMe yapbnyor. 
lardı. 

lyi mürebbiler elinde, en iyı 
mcktep!~e okuyarak yetiştim. 
Genç kız olunca. cvlandim, yahut 
daha doğrusu evlendi!'ildim. K<> 
cam ailemin vaziyetiyle mUteııa
sip seviyede göriHen bir adamdı. 
Evlenmzrn ve birkc.c; sene sonr 
da dul kalış:m sadece itiyatla• 
rnnda. ufak t.efek bazı değişiklik" 
ler yapan birer hMise olnrak 
tel!kkı ettim Bu h~diselerin hf ç 
biri benim hayattaki l!kayth. 
ğmı Ur.erinde tesir göstermedi 
Bir daha evleıuneği hiç aklıma. 
getirmediğim gibi çocuğum ot. 
madığı iç.in de hiç bir teessür ve 
teesıüf duymadım. Eğer ÇOCU· 

( L(lt/en saufatfl çeviriniz) 

yuclW'. HaydJ ıo auno da bıra., ootJmn. 
in raııu ı:Drcllm. 

Oleden dıuwı.ı ela bu koııu,tnaşa .... 
hlt oldu. koprak ceicllı 

- DUtQa dUğlln tıalJcı tıtr b. 
Jçkl ıçıı:ı nl 1 rtJyor _ 1ıısan bııtv 

tçla çl • taıı.ık b!le yer. Düyle cllfı 
blr ltkl31 tpmek itin bu kadar dllf 
nUJUr mUf 

Tahir m W '\'fWyette bl4ı. 
Yon gUılc Salibe bak&rllk: 
- sen ne lleJ'iitn, Sallb clayıP 
Diye fiOrdu. Rtrnftaki meşalcterctt.rı 

cıknn m:ıvt dunnnl:ı.ra g6:0 dıılıuı 
li.h Tel lnıJeğU o ırnc1A k•mblllr ne. 

1 r ıı!U Unllyordn! Tnhlrc bn,,mı ocvtr
dl: 

- Doğru eli)'lüyorlar, a.sto.nım! ete • 
dJ • lb.Um 50yunun hPp ı bırtıır. ValnD 
tadı de~l~lr. 

n bnn:ı tılr kndclı ver de 
balcayım. dcllkıııılı! 

Diyerek, Tahir outılııo kadehi aL 
dı, b1r yudum!lıı içti.. dııdnldarmı ko. 
lunun k carlle nttı: 

- ,, llııbl ç.;ık ncıtı • fn13n ba ~ 
kinin itinde z•hlr olduğunu bitse r 
tueddllt etmeden IÇCP. 

Ttlhlr da) m\IXl:l:lı, 31enıden dcıldnnı. 
taa kadehten bir yudtılll lçtL Blru 
dMa içtL. b~n:ı &1ttL. kadehi bo~ 
tr .• 1annr aldı.. ootkua cıeokuD oıWu
P ~ 
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1STA.N8UL 

m~' 'I, ~ln~jj/I 

BELEDIYESJ 

ŞEHiR 
TiYATROSU 

l'F.J>EBAŞI 

DIRA.l\J KISL\U:NDA 

-'k'J&ID ı0,30 da 

O KADIN 

(Gazet.emfzln biriıı<'i till~ Iusrnda 
bo.fhk yaıuncı:ıJd tarih !:erçevesl ı.-upo. 
.ıile birlikte gönderll~~~ktir.) 
EVLENl\lE TEKL1rz ~~t. l~ .\RA • 
MA, iŞ \'ERME, .\LDI, 8ATIM 
!,'1bl ticari mahiyeti haiz olmıyan idi. 

ı;Uk 111.n.lar para.cın ne,rolunur. 

* Lise onuncu sınıfa kadar okunıll§ 
tUrl-~çcsi düzgün, biraz fran.sızca bilen 
b!r bayan, '.? yaı;mda. çocuğa bakmal( 
ve ders verme!' lstemel\tcdir. Cideli 
bır dairede :;·azı ve telefon işlerinde 

de çn.lr~abilir. {E.Ö.R.) remzine nıüra l•••••!!IJLAN ••••-. 

Evfonme teklifleri: 
• Yaş 27, boy 1,73, kDo 73, orta tah 

cıJll, ticaretle meşgul, bekar bir bay. 
sanısm, ::?0.25 yaşlarında, güzel yüzlU, 
mUtenasip vücutlu, iyi bir ev idaresi 
bilen, orta tahsilli, dindar bir bayanla 
evlenmek istemektedir. Dul olursa 
ltl.000, kız olursa 15.000 lira drahoma 
istemektedir. (K.T.) remzine müra.. 
ca.a.t. _ 89 

• Ya..5 28, boy, 168, kilo 66, kara. 
ı;özlU, kara kaşlt, yakışıklı 4.2 Ura 
n1aaşlı bir mUessesede us~lık yapan 
bir genç, knzancm& Juın.aat edebilecek 
~ine sadrk, g:lzcl bir bayanla evlen
mek istemektedlr. (Cihan) remzine 
müracast, • 00 

c Yll§ 30, boy 1,69, ltllO 6S, yaluşık. 

n, cld<ll ufak bir lokanta sa.lıib! bir 
;enç, 20.31S yaşları arasında gilzt!lce 
':Jir bayanla. e,·1-enmek iııtemektedi~. 
BiraZ geliratı olan tercih edilir. (Şa. 
hln) remzine mUracaat - !11 

I§ oe i§~i arıyanlar 
• 16, yaşında, ailevi vaziyetinin bo. 

zuklugu yüzünden orta mektebin bi
rinci aınıimdan ayrılmış bir genç, va. 
M.t bir UcreUe, herhangi. bir müesse. 
de 1§ aramaktadrr. <Vatan 55) remzi. 
ne mllracaat. 

• TUrkçe, a.ımanca ve fre.nsızca bi
len, gayet seri daktilo yazan bir ba. 
yan iş aramaktadır. ( ROSA) remzine 

ı:nUracaat. 

• Ticaret lise8inden mezun, mulıa. -
sebe ve fran.sIZC&Yl iYl bilen bir genç, 
öğleJen sonra. Mrbangl bir mUessese. 
de .1§ a..-am:ılrta.dır. (2 N) remzlne mü
nı.caat. 

• Sabahl&rx başlayıp, akşamları 

e'fine dönmek uzere, ev ~leri ve ye. 
mek yapmasmı bilen bir bayan i§ o.ra.. 
maktadır. Yaşlı bir baya da. bakabilir. 
(A. l'i) remzine mılraeıı.at. 

• Llae onuncu sın:fta. okuyan, eski 
tiirkçeye az çok vAktf, elektrik tesisat 
l§lerlnden, biraZ da teknik resimden 
11nlayan bir genç, tahsil ve maişetini 

temin için öğleden sonra herhangi bir 
müesaesede iş aramaktadır. (Ey ka. 
der) remzine mUraca.at. 

• Ortamektep llçüncll sınıftan ayrıl 
mi§. rlyaztyesi kuvvetJi, yazısı gllZ\?1 
ve biraZ da daktilo bilen, 16 yaşında 

b1r baya.n. resıııl, hususi bir m!iesseae. 
de veya. ucarctbıuıede münasip bir iş 
aramaktadrr. {İhtiyaç) remzine mU.. 

racaat, 

caat. 
• 18 yaşmdn, orta ikiye kadar oku. 

muş, tanınmış müesseselerde ~ve Ana. 
doluda ınübayaat işlerinde, çııh§Uuş 

biraz daktilo ve tel"fon santralından 

anlayan bir genç az bl.r ücretle iş ara. 
maktadır. l.M:uammer) remzine mu -
racaat. 

ıo 17 ya.5ında, ort.a. 1 den tasdlitııa. 
ınell daktilo kursundan mezun bir ba 
yan, resmi veya husu!'ii bir müessese. 
de sabahtan al<şama kadar çaı~mak 
:istemektedir. IG.l\l.) remzine mUra _ 
caat. 

• Ll.'l •nm birinci sınıfından çıkan 

b!r genç ıuz, herhangi b!r daire veya 
mlressesede tahsiliyle mUtenasip bir 
l§ aramaktadır. Daktilo da bilir, (S.V. 
Çamlıca) remzine mUra.caat. 

• Bir bay, en iyi şekilde ve istcni. 
len yere gitmek suretile ma.teınaUk 
ve fizik dersleri vermektedir. Aksa • 
rayda We!I npartıma.n 7 numarada 
(İ.T. eğlüna) müracaat. 

• Fran.s:z Ji.,e:ıine devam eden bir 
genç, dört l·uçuktan sonra çalışmak 

Uzere iş aramaktadır. M:ınifaturndan 

da anlar (Sen IK'nıın ı rem7.ine mUra. 

caa.t. 
• 17 Ya§ında orta tahsilli, yazısı iş. 

tek bir Ttlrk kızı, mUesseselerde, bü
rolarda veya yajt işlerinde ~alışmak 

ıstemekted!r. 25.30 Urayo. k::ı.nn.:ı.t e. 
der. Kefil de verebllir. (Ttlrkckul) 
remzine mUracaaL 

• 17 yaşında, ortu.mektep mezunu 
bir genç, muhasebe ve yaıt işlerinde 

uygun1>blr ticreUe çalışmak i.3temek . 
tedir. (M. Akçayı remzine müracaat. 

Aldırınız: 
Aşağıda ro:nizlcri ~ıu.ılı olan o. 

kuyucularmıızm namlarını• gelen 
mcktupmn idarehaııeınlz..den (pazar _ 
ları hariç) Jlergün ııabahtım öğleye, 

ltadar ve ıı;a.'\t 17 den l!Qnl"'~ aldınna.. 

lan. 
(O.R.K.2072) (G. Mine) ı tMuhaberat) 
(Denk) (Kardeşler) (35 Aydoğan) 

(38 LUks A.P.) (Leman Y.) (Nadide) 
<tş arıyan} (R.P.35) (S.B.12) (M.K.) 
(Üçyıldız) CH.V.) (S.M. Kh"eş) 
(27 F.G.) (Pembe zarf) (An~~lım) 

(Star) (Saat) (S.E.) (İş) (PJ.24) 
t lf..A.A.) (61 K> (C.T. 20) (F.G.D) 
\0.K.) (L.K.79) (Emekli) (T.R.Bl 
(lmren K.44){27 ı. .A )ı'Babar dçeğiı 
(Akyilz) (Y. Ak.ID) (Akta.tay) (H.N.) 
<S.T, 2) (A. Ahmet) (FevkalA.de) 
(Kızıl saçlı kadın) 

ğum olsaydı, sanırnn ki, ben de masına kadar yedi. 
obeveynim gibi onl:ı.n mürebbi- Zavallı dem--:.k aclrktan ölmek 
Jer elinde b·rakır, kendileriyle derecelerine getmi§ti, O kadaı 
yakından rneş.'.jlll oiama.Wım. mütees.-.ir olmu!}twn ki az kaldı 
Hatta. eminim ki çeıcuklarnna hıçkıra b~;:ıra ağlıyacaktmı. 
ka.r§I duyduğum muhabbet, bir Yavaşça ço::uğa yakla.§tını: 
.ıtün fakir bir çocuğa karşı bir- Daha ekmek ister misin? 
denbirc duydu;'Ulll derin ve kuv - Hayır. T~ffiür ederim. 
-retli se\•gmin yanında hiç dere. Doydum. 
eesinde kalırdı • Cevabında öyle bir nezaket 

Bir gün öğleden .sonra hayva- ve avnı zamanda gurur vardı ki 
nat bahçasinde dolaşırken aklı. kendisine başka bir şey teklif et
~ gidip ayıları ~eyretmek gel. meğe cc;:,aret edemedim. Bunun
di. Hayvanlann bulunduğu çu- la beraber gene bir pot kırd ·m: 
kurun yan:nda, seyircilerin ayı· - Senin ismin ne bakalım? 
lara. atmaları için üstünkörü pi· Yüzüme serzenişle baktı. Ah! 
şirllmiş bir nevi ekmek satan bir Onu alnından öpmeği ne kadar 
kadın vardı. Ben de bir parça i!rt.erdim. Bu arzumu galiba his
ekmek aldnn ve parasını vermek setti. Yerinden fırladı, teccssü· 
üzere çantamı açtığını sırada c. sümden dolayı kırgın ve hayvan. 
limd~ ekmeğe haris bir nazar. lara hv.ırlanmış ekmeği açlrk 
la ~ elan peri~an kıya- roriyle kabul ettiği i~in mahcup, 
fetlı zarif, sevimli bir çocuk sür'atle uzaklaştı 
gördüm, ı Ou bir daha h'ic O"Örunedim 
.. Kadınnı önünde, hayvanlar Aynı yere aylarca ~ de~am ettiı~ 
ıçın ha:ttrlanmı~ hamurlardan ve satıcılara. çocuk mürebbileri. 
bh.!?ka ~tler, halkalar, pı:sta· 

1 
:ne ona sordum. Ölen çocuğun·.ı 

Jar ve çom~ler vardı. Çocuga: 1 anlatan bir anne heyecaniyle o-
-:- Ne ıstersen al yavrum, j nu tarif ediyordum: "Zarif, sa-

dedi~. . . ! ıı~m. çok eevtı:nn. gözlerinden zc 
. A;ni ·~ı~. ~vmçle IX>ğuluyormuş ka fışkrran yedi se.Jdz ya.~Jarm· 

f..'1bl yuzu. kıpkırnuzı oklu. Te· da 'bir çocuk ..... 
red~üt e~ •. ~onra. başiyk.. elim- Onu bulınağr, evladım olarak 
dekı e.kmeğ'l 1'.?3ret ederek: "Ctiştı·_,,.,..c;i ne kadar ist.erdi.ın.. On 'e r mis. . dedi J ı u""'ö - u ;;. • ınız? ,. tşte o zaman haJ:ikaten mesut 

. -; Al o,, lum, neden vermıye· olaeaktmı. Saadet hulyasiyle ay-

yı~ Teşekkür ederim. larca. hep onu aradım. 
Gözlerinden fr~lman minnet. Onu bulma.!z ve saadete kavuş. 

tarlık ve sevinç şul~si kaıhime ı mak ümidinin boş olduğunu an
bir :hançer gibi işledi. ladıktan sonra_ da. hatıı:.asmı u-

Açlıktan ipincecik bacaklari,,_ ı nutamadım. Ş1mrlı o sagsa kırk 
le k0§3J'alr uza.kla.'ltı. H::ıyvanl~r \ ya~larmda ka.dard~r. Acaba §im
için. eatıcıdan ba~ka ekmek al- ili nereda? Ifasta1mnede mi, ha· 
ma.dmı, hayvanların o çocuğ-un 1 pishanede mi. yoi~"a mez.o'trda 
yediği ekmekten yemeğe hakl:m ı mı? 
yoktu. • 1 1!%er bana başka bir çocuğu 
Ayılan seyreder <>'İibi yaparak evlat gibi büyütmem mümkün 

yangözle, biraz uzakla.şm!ş olan olduğu ~vabmı verirseniz bun. 
c;ocuğa balmıağa ba~la.dım. Yol- d_an ~ı~yatımı ::ı.nla.mııd·ğmız n:.
dan geç~nlere arka"mı dönerek tıcesını çıkarırım. Başka. oocuk ' 
bir sıraya oturınustu E1Aineği !ara k:u~ı. ben tamamiyle laka'- • 
ıki eliy!e ağzı hiza-;rr.

0

da :.ımsı.kr dmı. Ben yaln·z ve yalnız o ~ 1 

Jrftçü!< bir çocu!fun I!"<'m'"' emme• cuğun hatırası dolayısiyle ızt1- 1 
si gibi tutı:c~~~~n sı:·~ di~liyor· ;aı? çe~dyor Ye iyiiik yapmak 
du. ~~1 'bô~~ h:r krrmtr. l!tiyorun1. 
sını hlle zi~n etmeden son lok- a!ELEKZAT. KARDEŞ 

Gözleriınden ha..'lta bir ba.y lçlıı 

hir ar~ baynn i!lteniyor. O. 
kuoı.ıun olnıa.!lı, 23 HA 83 ~a~ln. 
nnda balnnnıası tazrmdır. 
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İstanbul ilkokullarında okuvan voksul rocuklara 

vardım cemivetleri birliö-i ana nizamnamesi: 

1 - 1stanbulda ilk mekteplerde okuyan yoksul çocuklara. yardım ma~ 
sadiyle kurUlmuş olan (İstanbul ilk okullarında okuyan yoksul çocuklara 
yardım cemiyetleri birliği) cemiyetler kanununun 7 nc1 maddesine tevfikaıı 
aralarmda bu ana nizamname hU!dlmlerl dairemnde bir birlik teşkil eyle. 
miıılerdir. 

2 - Birliğin ııdı, (İstanbul ilk okullarında. okuyan yoksul çocuklara 
yardım cemiyetleri birliği) dir. Merkezi; CUmhuriyet Halk Partlsı 

tst.anbut Vilt.~ll merkezinde tahsiıı edilen dairede kAlndlr. 
3 - Birliğin maksadı: . 
A) İstanbul vllAyeti dahilinde ilk melücplerde okuyan yoksul çocukla. 

ra yardım maksadile kurulmuş bulunan cemiyetlerin faaliyetini tanzim Ue 
bu cemiyetler tarafından yapılan yardım ve bimayelerln çoğa.ıtıımuına. va 
tevzin!ne ve ilk mekteplerde gıdasız, giyimsiz ve kitapsız çocuk kalmama. 
smı temin !Çin cemıyetlerin faaliyetini daha semereli şekillerde l.nk.i§at et 
tirmiye çalışmak ve diğer bayır cemiyetlerinin bu husustaki yardımtarmı 
abenkleştirmeye uğraşmak, 

B) muhitte yoksul çocukların gıda, giyim ve kitap ihtiyacı bakmımdan 
korunmaları zıhniyetinl yaymak ve lcökleştirmek için ica.beden mesaide bu 
lunmak ve bu hususta mUnasıp göreceği çarele.re başvurmak. 

1 - Birliğin teşklla.tı, birlik idare heyeti ne birliği te§kil etmi~ olan 
cemiyetlerden ibarettir. 

5 - Birik idare heyeti: Cümhuriyet Halk Partisi !sta.nbul vilayet idare 
lıeyeUndcn seçilecek bir zatın riyaseti altmda: 

lstanbul Maarif MUdUrU, 
Kızılay İstanbul mUmessi!l veya seçeceği bir zat, 
Çocul< Esirgeme Kurumu vUAyet idare heyetinden seçilecek bir zat, 
Birlik umumi heyeti toplo.ntrsmda 1't!Çllecek tlç zattan ibaret olmak 

uz.ere yedi kişiden müteşekkildir. 
Maarif MUdUrü ikinci reislik vazifesini ifa eder. 
Birlik idare heyeti, azası araıımcta.n bfr muhasip, bir veznedar ve bir 

ka.tlp seçer. Birllk idare heyeti kararlannın infau ve b1rllğin tem.sih rete 
ve bulunmadığı zamanlar ikinci reis ta.rafından lcra olunur. 

6 - Birlik idare heyetı en az ayda iki defa. topıanır. Müzakereleri rel& 
veya reis vekili idare eder. lttihaz edilea k«tarlar bir deftere yazılarak &lb 
içtimada hazır bulunan aza tarafnıdıın imzal&DTI'. • 

Birlik idare heyeti: 
Bir ana nizamname mucibince birliğe ait vazifeleri ifa eder. Birliği 

teşkil eden cemiyeUerln nizamna.melerindo ya.zıh Te blrllk idare heyeti ka.. 
rariyle bağlanm1L8J 1cabedcn hU8U.81&r hak'kmda k&ra.r ltUha.z eyler. B!rllğı 
te§kll eden cemiyetlerin bUtçeterint tetldk ile nlzamnan;ıeıerıne birlik ni. 
zamnames!nc uygun olanlarını doğrudan doğrtınya ve olmıyala.rı tadil su. 
retiyle tasdik eyler. Cemiyetlerin yardmı faallyetıerinl tetkik ve murakabe 
ile bu hususta ıUzum göreceği malO.mat ve hesaplan talep eder ve cemiyet 
idare heyetlerine talimat verir. Birlik idare heyett azası fahri olaralt va.zf!e 
ifa ederler. 

7 - Birliğin varidatı: Hükmi ve bakikl şa.tusl&r tarafından yapılacak 
her nevi yardım, teberru ve ba~lamalarla birliği te§kll eden cemiyeUerln 
nizamnamelerine göre birlik hlsse8l olarak tefrik edecekleri meballğden ve 
ba.lo, mUsamere ve gezinti ve bu gibi teşebbtıalerin hasılatından ve kanun 
ve nizamlara uygun olarak birlik taratnıdan toplanacak mebıülğden 
lbarettlr. 

S - Birliğin umumi heyeti: Birliği teşkil eden her cemiyetin umumi 
heyetinde birlik umum! heyetine mllmesııtl olarak ııeçilooek Uç ıatta.n 1ba. 
ret olan murahhıı.starm lçtımaile teşekklll eder . 

1çUmatarm yeri, gUnü ve saati en az bir hafta. e~Unden gazete ile 
U!i.D edilir ve mUmesslllere davetiye ile blldlrilir. 

Birliği te~kil eden cemiyetlerin eayısma göre seçilmi§ olan murahhe.& 
lann yarıı:.mdan bi: fazlasının huzuru halinde birlik umumi heyeti içtimaı 
açılll' ve müzakereye başlanır. nk içtimada. bu niııa.p hasıl olmadığı: tak. 
ılirde müteakip toplantı gUnUnden mümessiller yine gazete ile illln edilmek 
ve davetiye gönderilmek suretiyle haberdar edilir. 

Muayyen nisap aranmal,3ızm umumi heyet açtlır ve müzakereye başla. 
a.ır. Birlik umumi heyetini birlik idare heyeti reis veya reis vekili açar. 
Blı·Jlği teşkil etlen mUmcssDler içinden bir rei<ı, bir ikinci reis ve iki katip 
seçilir. Umumi heyet milzakerelerinl ikinci reis veya. reu vekili idare eder. 

Katipler zabıt ve yazı işlerini yaparlar. Umumı heyet bfrll.k tda.re he. 
yetinin bir senelik mesai.sine ve birliği te§kil eden cemiyetlerin bir eenelik 
faaliyetine ait raporunu ve ptan~osunu ve hesap mutettişleri raporunu tet.. 
kik ve tasvip eylediği takd!ı·<Io idare heyetini ibra eyler. Birliğin bUtı;e:ıinJ 
tetkik ve tasdik eder. 

Birlik idare heyetine üç asli vo üç yedek aza ile iki bıesap mutetU§i in. 
tihap eyler. Birliği te~kll eden cemiyetlerin yardım faaliyetlerine alt esas 
tarı tesbit ile ruznamedc bulunan veya. mümesailler tarafından dermeyan 
edilen hususları tetkik ve müzakere eder ve karara. bağlar. Zabıt ve karar. 
l:-.r reis, ikinci reis ve katipler tarnfrnd:.ın lmr.alarur. Birlik idare heyeti za. 
bıt ve kararları saklar ve suretlerini birllğl teşltil eden cemiyetlerin idare 
tieyctine tebliğ eder. MUmesslllere ayrıca zabıt ve karar 8Ul'eU tebliğ edilmez. 

9 - Birlik idnre heyeti: b!rlik i§lerinln idare ve icrası içln zaruret 
gördüğü takdirde birlik \'Brirlatmdn.n yüzde onunu tecavüz etmemek üze. 
re ücret Ye masraf verebilir. Birli.k idare llcyeti birhğin maksa.Uan dam 
tinde ıcra.sını ıuzumlu veya faydalı gördllğü hU8USlar i<:in birliği teşkil eden 
cemiyetlerin auuımm n:ya aza olmrynn zattarrn ı.,urakiyle encümenler 
teşltil edebilir . 

10 - Birlik mcrke:r.ınıle (100) liradan fazla. para bulundunılama.z. 

Paranın fazlası milli bankalardan birinde açılacak faizli bir hesaba yatırılır. 
ıı - Evvelce teşkll edUmı, olan (tetanbul Uk oktıl çocuklanna yar. 

dım birliğine) ait bllumum hak ve vecibeler ve mallar bu kere te,kil edl. 
len (İstanbul ilk okullarmda okuyan yoksul çocuklara yardım cemiyetlel'l 
blrllğ'll ne devı9unacnktıl'< 

Muvakkat madde - .A!la ni.ı.aınnarııcnin beşine[ maddesi mucibince 
l>irli.k uruuınt heyetince birlik idare heyetinin intihap ve teşkiline kadar 
birinci sene için birlik idare heyetinin C. H. P. İstanbul vilayet idare he
yeti azasından Boy Hdmid Ongunsu re!.q ve M/ınrif MUdUrO Bay Tevfik 
Kut ikinci reis olmak üzere Kızılay lstanbut mümessili adına Avukat Atı:f 
Ödül, Çocuk Esirgeme Kurumu 1stnnoul vila.yetl idare heyeti \ktnci rols1 
Emmyet Sandxğı Müdürü Resit Çavdar ile Profesör ZUhtU inhan, Bay 
Halid Ya~roğ'lu ve Asaf'd::ın ibaret olarak teşkil ve Amiral Vasıf ile kö. 
.;;ele Ulccan ve mensucat fubril~sı ımhibl Mustafa yedek aza.hklara, Medhl 
ılc lmar Banlmsı MUdürii C<'lal hcP.'\P mlift>ltl111i1<1eıinc intihap olıınm~. 
lnrdır. 

İstanbul ilkokullarınd~ okuvan voksul rocuklarc
vardım cem;ue!:leri b~rliOi pn0. ni?.~mnamesine 

ilave olunan m~dde er: 
12 Birlik nn::ı nlznmn:ımcı:ıın~ ait tndil lmr!lrHırt biı1lğ1 tcı,ltil eden 

EN • 1 PUDRA 
Renkleri 

ÖNÜNDE 
Kadınların 

HAYRETi 
·-----

B• Pathala. 
Sihirli• bir "Colonnıetrıque.. 

Uti.bsaJ edilmqtir. .. _______ __. 
anlt4m tıasıJ obnustw 
Bu yeru pudra. cu cer 

Teninize en uygun 
gelecek pudranın tam 

TENiN 
GCZELLtGlNt' 

ON MlSU 
ARTTIRIR 

c:ımıeı '"Empenneabl" 
<Sır Yağmur v~ rüz· 
gara rağmen bQtüıı Cü.t> 
nbit kalır. En 4!Cak bir 
diıns salonunda , bt'll' 
bumun parlamasına ma-

ve hakiki rengini ''e- . ru otur Tenı.ntt taze. 
nermı.o "'e sevımlı olur. Yenı TOka
loo pudrasmı bugün tecrılbe ediniz 
ve hemen daha genç görunünfiz. 
Tek.alon pudı·ası kullanmakla ._,,. 
neticeler alaca~ teminathı:br 
Aksi takdirde paranız iade o,ı.v 

ren yeni bir "Colorimetrique,, 
makine lcat ediln1i~tir. 
• 
Bu sayede, şimdiye kadar' görül-
meınlş dereced,e emsalsiz güzeın:rt~ 
yeni pudra renkleri istihzar edilmesi 

1 

iSTANBUL AMERiKAN KOLEJi • 
Erkek ve Kız lhsmları 

(Erkek kısmı - Bebek) - (Kız kumı - A.rl14Vlrt. 
köy) Kıs sömestre tatili resmi mekteplerJe ol.Jrziu 
gibi 8 kanunusani perşembe ıuıbahı bitecek ve o giinii 

derslere devam edilecektir. 

latanbul Belediyesi ilanlan 
'Ç 

Ilcştktaşta Abl.);.ı.ımğa malıallcsl.niıı Rum ıne.6.'.J.rlığt sol(.ağınd.ıı. 8 ha.ritll 
numaralı ve 3H metre murabbaı ı:;a.halx arsa sablmak \Jzere açık a.rttı::r· 

maya. konulmuştur. Tahmin bcde:J 349 lira ve ilk temln.att 26 lira 18 Jttl' 
ru~tur. Şartngmc zıı.brt ve muameııı.t mildUrlüğü kaleminde görtllebllir. 

İhale 9.1.942 cuma. gıi.DU saat 14. te daimi encümende YÇtlacaktn-. '1'9-

liplerln ilk teminat makbuz veya ıncktuplarile ihale gttnU muayyen 8Mtte 
daimi encümende bulunmala.n. (114.27) 

O..~ OemiryoUarı "e.1:i~anlan ltl..t.- , .t 
Umum idare•• ılanlan -

Muhammen bedett (2504) lira olan Ceman 31.300 ~ muhtelif eba~ 
50 adet çam dilme 300 adet çanı k::ı.Jas ve 5öO adet Ç&m taht& (12.ı.tdJ 
pazartesi gUnU sallt (14) on dörtte Hayctarpaşada. gar binası: d&hlltnde'ıi 
komisyon tarafından aç1K e!-.siltnıe uıruıuc sa.tın aımacktJr. 

Bu Jşe girmek lstıyenıeıiıı (187) lira (80) l{urustuk muv&'k.kat !;emjOIC 
ve kanunun tayin .ettiği vcsaiklo birlikte eksiltme günU .ııM.ti:ne lcadol' 
komisyona mUraca.atıarı lı\zırudır. 

Eu ı.şe ııit :;artnamelcr komisyondan panuırz dağıtılmalftadtr. (113'1) 

cemiyetler mümessillerinin yarısından fazlası ha.zır bulun.nıa.k §&l'tlyle t//1f 
ta.nan uınurn1 heyet lçtimamda mevcudun ~tc iki ekseriyet.ı ne wrlklblll'· 

ıs - Fesih halinde hirli~lıı malları l'Jminönii Halke'Vble devir Te tef" 
um oıunacakltr. 

Cemiyetin adı: İstanbul llk okullarında okuyan yok8ul çocukıa.r& -,.ti• 
dım cemiyetleri birliği. 

Meı·kezl: İstanbul Cağaloğlunda Cüınburiyel Halk Partm ~yet f#f* 
kezi blDasında. 

İdare heyeti: B~y H:~mid Ongunsu ( Univcr.sil~ Bde-~H.t Jo'~kUlte.ııi 'P" 
kanı) lkametgtı.lıı: Fı:ıdıldı :M0Ul1bayırı 38 No. 

JJ 

Bay Tevfik Kut (İst:ınbtil Maarif Müdürü) 
lkametgA.hı: SUleymnnlye Hocahamza mahallesi F'etv!ly.okufU 2S Mo
Bay Reşit Çavdar (İstanbul Emniyet Sandığı MüdUrUı 
İkamet~Mıı: 1.st. Laleli Kocaragıp sokak Re~it Bey Avt. 5 No. 
Bay ZUhtU İnhan (Yüksek lktısat ve Ticaret Mek. Profe!!Öl'Ül, 
tkametgit.h1: Kızıltoprıı!t Bai(·dat cnudc;,i 131 No. 1: kö~Jc 
Day Atıf Ödill (Avukat lslıtnbul Umunıl Meclisi H~~t) 
tkametg{lln: 1qt. Aşrrefcndi Cd. Ti.irkiye Han 13 No 
Bey A. Halid Ya~aroğTu (İst. Ankara. Cd. 21 No. Ahıat..:L Halid k4I" 
t.Uphancsi sa.hibı) 
lkametg€lht: Nl~antaşı Valikoııaıtı sırası 4.1 ~ 
'Bay Asa.r tıbcy (S9.bık Bilecik ?.!ebusu) 
tkametgAhı: !atii-;l(ıl t'addesi. Tünel civarı Oner Hnn 5 No. 


