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An <arada Amerikanın bir 
Halka ucuz ~uklu k 
mensucat veriliyor ar arı 

Allkara, 4 (Valnt malıablrin• 

dea) - Halle l:htı.yacma tahsis edil 
melı illere Ankara vUAyeti emrine 
verilen pamuklu mensucat muhte· 
uı eemtlcrdeld malazalard& yar:n
clan ltlbun satıp ç•anlaca.ktir, 
Seteater cfnalne g6re 98 ve 137. 
Paqpingler S6 kurwJa atılacak
tır. Tedarfı etmek Jstiyenler bllvi· 
yet oOldanlan ile müracaat ede
cellle1'dlr, Satıcı fatura vermeye 
mlfte:t de bu faturayı almaya mec 
bar tutulmuştur. 

Holandada 
Bir tayyare fabrikuı 

yandı 
......,.. • (A.A., - lADc1raya ge. 

1eD nporlara 16f'e, Hol&Ddad&IU t>a. 
J'tUl Fokker tay)'&N fabriku&. çıkan 
bir JUSID neUCHlnde t.amamlle harap 
otmqtur, Yangın, &J1U umanda Al 
man ordU8UD& aıt mllhlm benaın stok. 
1&nm " evrakı da m&hntmlftir. 
Rol.anda yurd.lffertert a&botaj b&re • 
Jıetlerile " mubalefeUerle mQ.stnlL 
k-a kabil o:dutu kadttr tul& arar 
...... deftlll edl)'ort&r. 

f KllA HABERLER 1 

• • Belediyenin AmerıAao.an :;e-
tirtecelt malseme')'i te&blt içln 
dtln belediye reis mwvinl Liıtfı 
~yua bqlcanlJğmda makine 
tubesi. mlar idarem, Fen Ye elek· 
tıik dlrektörlerinhı ~iraıkile blr 
fGplantı yapılm11tır. 

• Tramvay ve elektrik idaresi 
dhütörll HuHd Ekrem A.ota.ra
dan §ebrimizc dönmllştür, 

(Baştaraft ı inci ~-:;;;.ıe) 

. Londra. 4 ( A.A) - Röyt.er a· 
Jansıll!n s!yasi yazarı Türkiye • 
ye altı aydan ben Amerikan si· 
!Ahları gönderil<iiği hakkındaki 
haberi ınütalea ederek 1939 da 
Türkiye ile Fransa ve İngiltere 
arasında imzala.nan mua.hedevi 
hatırlatmakta ve şunlan ilave 
etmektedir: 

En karanlık 2'ibi görünen za · 
mantarda btle ve Fransız IT13Ji 
lflbiyetine rağmen bu 01uahede 
nin hllkümlerine Türkiyenln ce • 
saretle tam riayet ettiijnt lngtl
tere asla unutmıyac-ıktır Türld 
yenin kendini müdafaa etmek ka 
biliyeti ve azmi hakkında Jn~il
terede daıma itimat vardır İn· 
gıltere Türkiyeye bu ır.abatıa 
elliıb teelim etmek icin devamlı 
surette elinden geleni yapmış -
tır. 

Bundan (lolayı kiralama ve l). 
dUn~ verme kanunu mucibince 
Türkiyeye harb ma.11.emesl srön· • 
derilece:!i hakkındaki haber Lon 
drada derin memnuniyetle karşı· 
lanm~ır. 

JAPONYA 
(Ba§taraft ı ımi sahıf ede) 

Çin matbuatının bildirdiğine gö 
re Japonlar Kanton"dan I<ov • 
loon kiralık arazisinin hududu • 
na ınühlm mikdarda asker nak· 
!etmişlerdir. 

Tokyo, 4 (A.A) - İyi haber 
alan mahfillerde söylendiğine gö 
re A. B. C, D. cephesi tarafın -
wn alman askeri ve bahri terti
bat karşısında Japonva elzem 
olduğu anlaşılan mukab•l tcdbır 
ler almakla iktifa edecektir 
Tokyo hük\Unetl Vaşington' d~ 
cereyan eden müzakerelerin mu· 
va!fakivetini istemektedir. 

Bir Vugosiav 
generali 

Moravada Almanlar!a 
çarpışıyor 

Londra. ~ (A..A.J - B,B.0.: 
Almantlınn Yugoalavyo.yı kontroı 

altına aıdıklan zaınandanberl Yugo ... 
ıav genel karo.rgtuımm lllt tcbl!ğ: 
Kahlrecle neşr-edlıml~tir. Tebli:'.;do de. 
ııiıtyor ki: · 

"Takviye edilen 8 Alın&n iırkıun u. 
u stınU Yoravada general ~Jbnlovt 
c;uı ıcumandaaı aıtmdakl Yugoslav kuv 
vetlerUe çarpl§ml§tır. Muharebe Bet. 
graöın 120 kılo::nctrc cenubu sarb~ln 
de. Morava nehri tlzerindekt Ujlt.se 
ıehrl yakmında oımuıtur. 

Alman tanktan Yugoatav kuvvetle
ı1Dl ber ~ kadar c:ekUmeğe mecbur 
etınişıen~ de muharebe devam et 
mektedlr-

Hazine 
avukathğı 

Ankara, 4 (Vakit mahablrlndenl 
- Maliye Veklletl baş hukuk mil· 
pvirlJğin:O kontrol ve mllrakabesi 
alt-nda mUtelı.M8ıs hazine avukar. 
yıeti§~irme.k fçln bir ka.nun proje.ısı 
hurrlannuşt:r.Proje csasLA..rma gö
re mer!:ez ~':Uatt başhukuk mü
şav:rinin idaresi altmda olmak ü
zere bir muha.kcmat umum mUdür
lilğU ihdas edilecoktir. Hazine a
vukatı yetJııtirme.k için liı.~ihada a. 
vukatlar muhtelif auııfla.ra aynı • 
rnaktndır. Hukuk mezunlannm, im 
tihanla haz!M avukatı olabil'tlele· 
rl ic;ln meslüte Ud eene &ta.jda.n 
eonra teknr bir i.nıtr1ana tt.bJ tu· 
tulara.K muvaffak olmalan lAzrm. 
dır. Muvaffak oldu:kl:ı.rı ia.kdlrde 
muavin avukat olaca.klar, lld aene 
ıiaha bu §ekilde staj Y%1!ltzktan son 
ra ha.Une avukatı olabilcc~ıerdlr. 

Hazine ıt'V\::.katlanna bu 1Ayiha 
ile bazı menfaatler temin edilmek-

Maııvede terfi. 
tavrn ve nak1ller 
Ankar.ı., 4 (\'akıt muhabirin· 

den) - Devlet hava yollan muha· 
sebe müdilril Faik, lata.nbuJ ı nu· 
maralı kazanç tetkiki itiraz ko
nıisyonu ra.portörll İbrahim Tlngb 
60 lira maaşa, maliye muhuebe 
mUdürU ikinci m:imeyyizi Hamit 
30 lira mııaşa, gllmrük lnhMıar~a.r 
\·ekaleti mu.hasebe müdllrii b!rincl 
mUmeyy"ı.zi Ya.kup, blltçe ve maii 
kontrol umum mUdUrii birinci mn. 
meyyizi Faz·l Nalbantoğlu, bUt.çe 
ve mali k:>ntrol umum mUdtlrlUğl! 
birinci mUmeyyi:ı:J Şilkrll ee"l ses, 
munzam borçla.r umum mUdürlilğil 
n:rinci mUmeyyizl tlısan 35 
liıa asli ~a.sşa. Ticarot Veki.letl 
muh~ebe mUdUrlUğll l:kiııci mn. 
meyyfzi Emin 30 lira.ya. 50 li
ra m:ı.a.şlı Zonguldak ta.hsilAt şef· 
1 ğ!ne AbdUlkadir. 30 lira ma.:ışlr 
munzam borçlıl.r umum mUdUrlilğil 
ikinci ınümeyyWlğine Azmi 60 li
ra maa.gl.: d~vlet hava yollan mu. 
t.asebe mll.iUrlUğll.nc Fııik, "!) Ura 
aı:ıa§lı bütçe mali kontrol umum 
mildürlilğil merkez da.treleri ·3u 
hasebe mildilrlUğü muavinJlğine 
Mualla, 40 ıtra maaşlı meti(ez mu 
hnsebecl.liğt veznedarlı#ma • Jiya· 
zi, tnyin edilmişlerdir, 

Maa.5lr:n artan memurlar 

Atmd·n 
teb1i2i 

battım yarmak için, dO§manm yap • 
tığı yeni te§ebbUaler akim k&ıauştır. 

Alm&D hava kuvveUerl Kumıansk 
demıryoıunun bir kısmını tahrip vo 
Lenlngradı gece ve g1lndUz bombo.r. 
dunan etnıi§tir. 

Flnıa.ndiya kun-eUeri Haılgocyi 

1~&1 et~lerdir. 

Oü}lll&n kuvveUerinl ba.mllen H~ 
o(oedan kar.an ı.200 tonluk Rua Sta.IL 
ne r.akll)'O gemUSi bir Fin • Alman 
rna,yn tarla.sına rıısıanu§ ve Uç mar. 
ın.ttlAlu Ue lıuara uğramııtrr. Me • 
muu 80 klı:lden ibaret mtlrettebatı 

olan Ut1 Alınan ll19ri karakol gomıaı 

Rua \-apurunu yedeğe nlarak içindeki 
ber rUtbeden 6.000 dtl§ruan ukerite 
ııengtıı !larp malzo:neatni blr Aıman 
denı.z Q.ssüne gBtUrmU§tUr. 

Afrika şimal lı:ırp saJuı.sınd:ı, dUh 
kayda değer ehemmiyette hiçbir hare. 
ket otmo.mııtır. 

26 ııonte§rlnden 2 llkklnuna kadar, 
Alman t&YY&rclen ve Almaıı den1Z 
ınuJıarebe birllkıerl ff lngfüı. tayyare 
81 d~UrmUşlerdlr • 

Aym müddet aartnıCa Almatı ha • 
Ya kuvveUer'., lngUtereyc k~ı ya • 
prla.n tıareka.tta. yalnız 6 tayyare kay. 
tıetmltlerdir. 

Stokholm., 4 ( A,A) - Afton . 
· bladet ırazetesinin Finlandiya 
cephesi muha.biri. Sovyetlerin 
Hanko'yu tahliye esnasında aı'{ır 
zayiata uiradıkJannı haber ver
mektedir, Bu muhabi,.''Molotof., 
sınıfına mensup bir Sovyet ge • 
misir.tn Finlandiya tayyareler. 
tarafından taarruza u~rğ·nı 
bomba isabeti neticesinde, ge • 
mide şiddatli bir yangın çıktığı· 

t ebliiS!i 
( Baştarcıh l inci :O,,iı~j.ı 

Lcnıngrad, ktsimlnde, GeD 
Rondaref kıtaları. A ve G ~ 
lerlnde faaliyete devanı etlll~te 
dirler. 

3 llkklnun gcesi. Sovyet ~ 
nnın, bu cephede yeni blr '--• ..., 
bıe\'zil ele geçird kleriııi Ta! !Ar 

111 haber vermektedir, _.ııJ 
Kuybltef f (A.A.t - JJ-:;, 

otmdı ·r:ıgnnrogdan Marlupola 
nı taın bir rical tıall.ndedırıer. :!?: 

Rus.uı.r, Almanıan cena.bta.Jl .ı 

maktadırlar, Daha yava~ genll • .....ıı. 
ksç Alman birJlğ'lnm ıruoou ~ , 
ml§tlr. ttusıaruı milllım bir zattı ~ 
uuıdıklan ve b:lhaua otomo~.ıf' 
Kamyon bakımından aıdıklıırı pr 
tin çok fazıa oıcıugu mutıakkal'~ 

KuyblıJcl, 4 tA.A.J - Sovyet ffll' 
uır bürosunun bildtrdtğiııe ı;ıı:e • . .Jll 
tof bölgeıımdeld muhnNıbc,1a ~İ r 
ıardan ruınruı g:ı.naimln y11pıı-D r.tl! 4.lp 
tadadı netlce.siııcte, 11& taıık. 21• -,J t 
30G mitralyöz, 178 alper bavanı. t.11" t 
tUf~I~. 871 kamyon ve büyük ını• ' 
da diğer sUAluarla ııarp ma~ellll 
techı.zatının Ruaıann etine ~roll 
dugu anıa.,ılmışur. 

Moekova, ' (A.A.) - Mo&ko'"9 .41 , 
yosu, bu aabab, §U haberi ve~ 

DUnkU çarşamba. gillill ruıanırı _.. ı 
kında ve §imal dogusunda çol& r 
deW muhııreoe.ıer cereyan e 
SO Al.inan lanlo ve nıııklneJI bir 
de alayı, Bovyeı oıevzllertnc bit .... ~ 
tat.lan soltulmuşt:tr "'c l'Uıa • """. t 
yoıunn va.nıııvınrsa da Sovyet t~ 
lan ve piyadesi bu kuvvetle~ ~ ~ 
bır Uert hareketini mukabil ~~ 1 
ı .. rıa durd-.ırruu~tur. C var bir 1 ;J_ 
de Almanlar, .:.ı gUn mUt.emadlYo" .ı' 
nehri aşmağa ÇJ.ll§m131ar. raıc-t 
c::ı.yiatla pUrkUrtWmU~!..rdir. 

Cephelerde du 
•un Rad)O, §11 baberı ilave et.ınJI~, 

Dttn gece A.luıar.:;..r , Tulantıl :~ 

met.g~ maha' l~rinl bombalaJSlz;,-

nı bildirmektt'dir, 

(B(JftGTG/I t 'ttei aalUfede) da Socyet topı;usun•ın ate§t. 

• Şehrin muhtelit yerlerinde bu· 
laDan mezarlıkların tanzimine de· 
ftm edilecek, etratlanna duvarlar 
~leeektlr, Aynı zamanda Topb.. 
Pi. Edlmekapı ve Karacaahmet 
mear1*1anna ı 700 selvi dit.Ue
eett•r. 

• ŞioJ,lde BllyWc çiftlik aobğm
da 14 numarada oturan Rifat lıı:m 
Kabmure, diln banyoda )'ika~ 
kaa ayalı kayarak mangal"n üzeri. 
De dü~llş. muhtelif yerlerl.ııden 
1UU'U Ş\ıU Etfal baatanemne 
bldrnlmıftır, 

Japon 2azetelerine e;öre Tok. tedlr. Hazine avuka.tJ bir davayı 
yoyu ihtiyat tedbirleri alma~ knzantl"8a mabkilm olunan vek~et 
sevkeden Japon aleyhtarı tedbir Ucretinin dörtte birini derhal ala.· 
ler bilhass:ı şunlardır ~ bilecektir, Mevcut hazine ııı.v:.•kat· 
"Prinoe of VaJies .. gemisi olmak larmm m:ı.aşla.rJ artmla.caJr ve bu 
üzere Sing:ıpura bir İngiliz filo· ı m~snUa lef!kll!t kanununda değl. 
ıun':ll1 gelmiş o\ması, Mal~·ada ştklıkler ya.pılııcnlctrr. 

Bakırköy mal mUdürO Hü.samet· 
tin 35, mucla.nya mal mUdürO Ab
durrahman 30, hUıkuk m8-avtrl'ğj 
müşavir avukatı Galip ~ lira Uc. 
rete, 1mıir tabsllAt kontrol "OeDlU· 

ru Tahir 40 lira maqa, Manisa ta.h 
sil kontrol memuru Retat 23 IU. 
ya, İstanbul t.llısill kontrol memu
ru M. Ali 40, at flJleri müdUrlU,ğ'.\ 
memuru FebmJ 23, munzam bo~ 
lar umum müdUrlUIU memuru Fa t. 
ma 25, Dt!nlzll varidat mttdürO 
Abbu 50, ElAzıl varidat mildllril 
Me-hmet 35. Milli emlAk arazi tea
bit ve tevzi komisyonu re ej Lütf1 
l 40 lira ücrete, hukuk mtlşavtrll~ 
milpviı' avubtlığtna 260 lira Ue
retle Mustafa, m.llU emlü arul 
te6bit ve tevsi memurluğuna 150 
l'ra ücretle Lütfi, tıt&nbuJ hu ne 
svukatJ ğma 140 lira ücretle Ce
vat. lsta.nbul heea.p m0teh&lllll8 mu 
avin':~lııe 100 Ura Ucretle Mnt.a· 
ra. 1mıir hesap mlltehunı muavtn
lfğfnıe 100 lira Ucr~tle Sadık, ı... 
tnnbul hesap mlltebUIJll ırıuavtn. 
UllPJ 100 l'sr t.oretle Me.,..,.• ~ 
Ali ve Mehmet tayin edi~er
rlir. 

1 

batnryıılarmı su .. ::ıru,atur, 
ŞARK CEPHESİNDE \'EM KASAJ\ALAB ALU-1)1 
Son Yir:nl dört saat içinde ge- Huybl,t-L 4 (A.A.> - so~ 

len cephe haberleri, Sovyet ordu- J ıon bir muharebe ur.asında fl''1_ 
larm.-n devamlı ve ıiddetU taar- civarında yeni ltıtaabatar ıaurd"' ._ 
nıslara geçtiğin! bllctriyor. Ia· ml§ler, fiCıOO Alman öldllrın~:..tt 
ganrofda Ruelar llerliyorlar, Kuy· tank ve 3ö3 otonıobU tahrip ·~ 
bifeftle doıa.şan bir rivayete göre C1ir. 'unanıarm Le:ııngradJ >'.ı 
bu tehtr iKal ed'lmiştir. Tikv!n· projesı lflmdi aklnı kalı:ıı§tır. Vf. • 
d; Almanlar ti _bJn öIU. vernı!şler· man hareketi, kaU ııurettc cı~ııf!i 
d.ir. TUJantn t?ogn Ve eimal doğu- Almanların Ttkv<.ne kadar il•~ 
ıundıl oı<fdetll muharebeler ol- ve Tıkvtıı • Volkot deır.iryoıunct"~ 
m~. 30 Alman tanla ile bir ma.!d- mek suretlle kua.ndrklan ıııı ,-

• Slrkedde Hocapaşada Demir 
dağında 2 numarada oturan ZUb 
ti, enelki gece mangal yüara.k 
J&tıllUJ, fa.kat intişar eden gazlarla 
mehlrlenmiı;tlı'. 

Ztlh tG Cerrahpqa bMta."'t!Sbıe 
bldınlm~tu-. 

denız. h&.•:a ve kara kuvveti n · 
nin sef er~r edilmesi ve ayni 
tedbirlerin HonakonJ:'da, Fele • 
menk HinCstanında ve Filinin 
adaları~ al ·nmuş olmaaı. Bir -
manyaya İngiliz takvive kıtalan 
gönderilmesi nihavet Japon mat 
buatma göre Siamı 'lsti~~~·a ha· 
zır olan elli bin kişilik bir Avus 

1 
'1 C: C 1 Z t::. L E. h' 1 ~:1ı:. orousunun vaotıh h'\ZU'· 

• uaı; ,,.. t :y..Mfl l'Kk v 'HŞ.6 Gazeteler Siamın bitaraflıi!ı • 
-----------.:... nm ölUm tehlikesine maruz bu· 

• 1.naanın c1imağ1DQ& kaç mllyoa 
pWc o'me.lı kJ .s.amoton gibi kuJıa. 
IP1aıa. ve hala oldutu klllliyetlı ııa tı.. 
ratı ve bin.ıerce kellın:fik ltMnı veya 
llaııl&n muhatıLZa etam! Hem de, 
4l1Da&I gramofonu ölünceye kadar 
a,uunaz; ne mucLleU gr&D't\fon! 

• Nc.mu::lalar hakkında yüzde bet 
1bde on, yüzde ylnnl namualu dl. 
79 blr tasnlt kabil midir? - Evet 
9dbnkllndUr: Süte as ını k&ta.Dla OOk 
811 katan .OtçWcrde oldugu gtbi; 
aranım ve sararu oeY1erde. yalan 
.ıtyU,.n .OylemlyenJe.de oldu!U ~ 
bJ. keçt eti tle eıek eti Mt.anıarda. l 
bir kaç yllz Ura ile bir kaç )'Uz bln 
Ura w!l9Umalde bulun&Dlarda o!dutu 
Stbt.. 

lunduğunu ya.zma.ktadrrlar. Si· 
nm k talarımn biivük bir kısmı 
Hincl:ç:ni hududuna toplanmış 
oldu~"dan tn~iliz kıtalarııım 
her halde ciddi bir mukavarne · 
te maruz kalmadan her an Siam 
towa.klarm1 istila etmeleri bek · 
lcnmektedir, 

Ankarada düğün 
Dahiliye Vekili Faile Öztırak ·

m kız·run dün ak.Eam Ankarada 
Anadolu kulübil~de evlenme tö 
reni vaotlm1ştır. Törende Vekil
ler. mebuslar ve kalabalık bir 
davetli bulunmwrt.w 

Gazetemiz veni yÜvava bahtl· 
\rarlıklar diler. 

Vaıfi, Hüarevin beccrikliğini, açıkgözlüğünü bili
yordu ama; ~u derece mütccesıiı oldut'Unu !. ;lmiyordu. 

- P~•u .aen nereden biliy:>rsun bur..!::ırı? .. 

1 
Vaı;fı, hır bakıma Hüıırevin kendi der:line yabancı 

çuanayışınd:ın ır.emnun oluyordu. Çünkü ona Mukad. 
d·3sfo olan maceraaını uzun uzun an!atmakt .. 
1

::-•ük· k , . a er-Y 
~ çe ece.dı. 

Hüsrev: 
7 ~~üçük Bey, dedi. Si:ıı!in Mu.!<addes Hannnın ko. 

nağı onunden kor!~a korka geçi~inh:i görclültç.e içim 
ıızhyordu a~a, •.ız söylemeden b~n açamıyordum ki. 

- Pekı, şımdı 03 ynp:ıcafrız, Hüsrev? .• 

- Merak etme Küçük Bey .. Allah büyüldür. 
Hüsrevin bu ıözl-eri, Vasfi için adeta bir teınina\ 

olmufhı. En mühimmi Vasfi, artık içinde ıaldamaya 
tahammül edemediği derdbe sanki bir ortn.k bulmuştu. 

O ~ünd-en ı:>nra Vasfi Hi\srev ile bir kaç defa 
detı!~"b. F:-!tat bu clertfoşme de gi:ç oluyordu. Çünkü 
V :;n konftkta U"ckla ?mnuMDa'rtJln ç •~: 'İvordu r.ö. 
renbr, d:::-hd c!-· ikod·1 v:ı.p":r'"• t~ 1

·' ·eıi h ... -mL bir 
uınk, 1tüçUk ,._~yle n~sıl kon ~:.\bllirJi? .. Vasfi bu mü~. 
~lü de yendi. Hüırevi Çll'ağ bulunduP,u Babıaliye ça
gınJor, orada bnufuyorlardı. Böylelikle aylar geçti 

de deme sae • .. , 
~ NaldDer 

Ankara defterdarltlJ muhaeebe 
Beğemnedl,uniz keume erden bin klttbi Fevzi Jı. o.kara mekter>le1' 

de <kemn) dlr, yent kullanıımnya muhasebeclll~ vemadarlığma z,. 
ba§lanan k~shıı" •. Eski tıtındeııedo bl • guldll.k tahsil kontrol memuru' ~ 
zım (kıtl'ı daıre) dedıg-ımız part:ı ri Gllndofıın maJ mOdftrt''~e. Sil 
lan <Frarunzca aect.cur) anıatmak t van mal mt\dUrt Nezir Vlranı,eblr 
çtn terctıme yoıundan konUlmUf blr mal mUdllrlMilne, g(Jmrük tnhisv 
karş:lık. Faknt nlçm <kel!lmı diyoruz" 1ar veklleti muhuebe mlldUrlilf1? 

Bizce eakl bir keıtmezıın yeni blr n Ple'!!'Urhı~'Una M:ı.artt Vekaleti mu· 
zLeyt kotayca kabul edebllmesı o n· h!U',ebe memv.ru Halet. ır.unzam 
limenln öteki mllnalan ile ye.nı vere. boT~'ıır ımııım moe..ırJ11fO 'lube mtı 
ceğ.mlz mAJıa arasında sıkı bir mu öür mU1vlıH Fahrettln ulcerf mu-
ııasebet bulunmasına t>attıdır: (ke hııseb?-Cil-1.löne. Bahlkesir taJıs'llt 
.,ım 1 ı nere!crde kuUanryoruı:: Et h-e -:efl Hayrettin Emncan tabsf):H 
sımt. ders \teetmı. ağaç keeımı, terzi wı ·;ı;.;ne mııtMlan Ue nakil ve tah. 
nın keaiml. nihayet biraz yakın olarak '1111 ol•,..,mu .tur. 

su kesimi, bahc;eyt kestmevermek. ============= 
~rülUyor ki, bunlarda taectörı e 

uyan bir tarat, daınınen kes11:nıı blr E~elter. secmeler : 

neli pi~ alayı Sovyet mevzile- Caktyet, m&Dasız kalmlftır ~ 
rinde bır gedik açmalarma rat- · ' 
men Uerleyememt,lerdir. • 

Bu haberler, Sovyet membala· Lı 8 y A H ARBI 
nndan gelmektedir. Almanlar, Do- "' 
~e dU§m.nm şiddetli t'..i.'cumla-
rmı kanlı zayiatla pilskUrttUklerl- Kah•re, f (A.A) - ıwYI~ • 
nl, T.enfngrııdı devamlı eurette Son derece fena gideb Jı8 f'_ 
bomb~rdtme.n ettiklerini bildfrf. larlıan doı:ıyı, LiOya cephel1~ 
Ycrlar. Roetof b•klmvla Alman kara ve bava h:ıreltatı ~~
menba'lldaıı gelen haberlerde hlç uğramıştır. t! 
lıır malfunat yoktur, Mu~arcbc durmuş d~Jdittİ' ~ 

p~rça. (kesik>, fkeatntı) gfbJ bir 1re 
lim3 hatırlatabllmHt lhUmal1ndedlr. ' 

Rostof Ka.fkaaya ,olu il&erinde kat her terlafili hı:ı.r-bde ııı~ 
en mühim bir steçlt olduğuna ve oıan, efradı ye makin ... leri~ .... it' 
Almıınlann bu harpte muvaffak fe gcçirdik!en s:ıfhayn geıw: • 
olmabln için Kafkas petrollerinı tir, Şimdi her iki tara! dııılS:, 
ele ~.rmeleri li.zım geld'ğlne mekte, \'Cnidtn teşakkill eııs: ..il 
göre RU81an:ı b'.ı.ra.dn muvaffaki· te ~·e harp aıctlerini tamir~?;· 
yetleri harbin Uzerine çok mtlhim mektedır. Bu aıada. ıı:eşif •",J9 

Moattalda oe.z ,......bort. 11m1m blr tesir yapabilir. Anca.k iman vetleri faalıyet sarfedh:~ 
mnakk.atttr; lmVfftleri tensik edilerek Ro6tofu düşman taraf mı tarassut ~ (}' 

BIUnUnet .... kllll l&ıtntü meb"- tekrar iıtral edemea mJ? •• Bu sua· lar \e mevzileri vokl·vorl•S:iı' Halbuki bl&im bunun yerini daha 
kolay tutabllecelc kablllyette bir n 
itmemiz var: ekseriyetle datremal. 
t.oparlak şeylerin bölQm•ertııJ bu k• 
luneyle anıatına: Dtıtm. 

( KıtA' ı dMre) ı:ıı:ıı Secteur yerine 
ldlllml demeli, (kaim} dememeli. 

696al. 'rh• lin cevabını yakın blr aU verec !<- nub Alr:ka zırhlı otomo1'• ı,o 
Eter cıAlt detl18e btuane llıalnUli, tir, ÇllnkD Almanı~. Me&kova işi· Sidi ömer'deld son mevzii ~~ 

ee&lıl"nln: nJ bitirdikten sonn deılil, derha! yük bir israrla tutmakta ~ 
Mn"'Mee, PY1"i mee'ol ~ bu txSıgede nıuka.bil taarruza geç. yUz ka-:lar Almanı şimdi kpır-,.t 

kimdir llAmld .uaıf meğe, ya.but Rue kuvvetlerini ka... ml§lardır. Bu A!ma.nlar. ~ 
t1 surette t€.vk'f etmeğ mcebıır· r.UnU, mevziin diğer kı8'JIV~ 

ve güzel sonbahar günleri aeldi. durlar. Tiınoçenko kuvvet1er'nin znptedildikten sonra. 1tec" I!..., • 
o • bir fitıha hareketine geçeınemelen· lı"ı cöku-nce b .-:d n ...,.. 

Hüırev memnl!ndu. Mukaddea Hanımı nalll olsa için hu Jbun olacakt-. "' u mev;ı.ı e 

b 
~ ~~ J 

ir gezinti yerinde karşdeyacaklarını umuyordu. Moekova cephesinde en !Şiddetli llzerınden. muharebe e!~ 
V aafi'ye naıihat el\İ: harbe b:ı15l:ınalı on sekiz gUn olu- da bir tank geGen bir kuJObl.,il! 
- Küçük Bey, dedi, bu yıl geçen yıl gibi yapını. yor. Almanlar, bir muvaff,.ıuyct da.'llida, ha.fi fyaralı bir· A~~ 
~ H k · ·· .. b t k b" k f kaydetmeden tcbl ğde bahsetme· bulunmuştur. Geroe:ıde. TOD'lt 

yaca5I2. er eeın gozune a aca ır ıya etle at üs. Ciklerlne bakıl nsa, Moekova ön- bölgesinde Yeni Zelandalııat' ~ 
tünde gezilemez. Biz de araba ile P,ita;eliyiz.. leri çok kanlı harplere lllhne ol- ref ından esir edilen A.ImaJ1 J"' 

Vasfi, Hüsrevin emirierine ti.bidi. Hiç bir ı6züne mplrta devam etmektedlr. rali demıştir ki: -~ 
itiraz etmiyordu, çünkü ne olursa ondan olacaktı. Şark harl:ı!nin en mllhtm yeni "Bu muhareba. centil~ 

Knğıthanenin çim:ml~ri ye ... ser:Hltten ıonra ba·I• ha.berlt>rindeıı biri, 30 ıe~ mlld· aras·nda yapılan b!r muhaP"' 
- detle Sovyetle-re kiralanmış olan dır - .ttfı 

yan her Cuma ve f'azar gezintileri, bomboş geçiyo;du. Han.ko giSlllnün Fin kuvvetleri ta- &':na f (A.A.) - ttalyan ~J 
Vasfinin gözleri bakmaktan bitiyor, Mukaddeıse ben. ra.frndan ~9.'81 ed ' lm'ş olmasıdır. umumi kararg~mm M<> ~-
zer bir hayal olsun göremiyordu. l~te o vakit bir sene tebllğt: ~ 
evvel har'.alarca devam eden yeiali gezintilerini hatır. 1 ngJ• ltere İtalyan • Alman kuneUerl .,,,, 
hyor, büsbütün üzülüyordu. rU;c.da yeniden muva.faktyetli rP f rebeler yapmı~:ardır. -~ 

lkbahar da gelmi~, geçiyordu. Bir defa olıun Mu. Finlindiyaya Tobruk ceptıealnde mevsil ~ • 
kaddeıi görememitler, Vaafi tamamiyle ümidi keımit- bir nota v,..rdı· ler eıınaııında. Tarento ve Pa\'UI ~ 
lİ. Hüsreve: ~ menlertne mell$Up mutreııeıst fı'J 

- Bo~'J boşuna kendimizi aldat~ıyalmı Hüsrev. Londra, 4 (A.A.) - Röyter .,. mtııı,tahke~ noktalara taarrus~ısP 
d?di. e~n bu gezme sevdasından zavgeriyorum Bak jıın.sınm dlplomaülı: muharriri ya- ctm §ICr, b.r mıktar da eaır aJ eoı:uı' k T • zıyor: S!ıvona tllmenı çevrealnde ler' 

nç hafta:. . • . • . • İngiltere hllıkfuneti F:nlandlyn· civarındaki mUstahl:em aı•.sl tıırtf 
Vasfı bır daha Kağıthaneye gıtmcdı. Hasta gıbı ya "Son bir §MS,, diye tavll'J! edl· yapılan hUcumlılrda esır .e ,,.o 

dolaşmağa, konağa kapanıp Mukaddeıin hayali ile çır- len bir nota gi>ndermiı ve F:nlaıı- \•euıt elde edilın!ştlr. "oi'I' 
pmma~a ba~ladı. 1 cllya.ya Sovyet Birliğine ka:rşı ta- Merkez keslmlııde. Bir. El• GO ıe ~ 

~ne bir Cuma günü idi. Yap3yalnız konaia ka. ~=:~J~;~~ ~- !'::U~ap::;k:rtmıı:: ~~ 
~an~n V3.-fi Mı•lnt.~d,." Hn ... 1mı dü~ünüyo .. du. Kendiıi., dly& ııe ba.rp halinde ~uıuıı:ğu: oa.n do,mana zayiııt verdlruere" Ptal' 
n• ı..,r mc~ .. n Clet;·..l11er fm~a~"'""' "'" 1;'tı. "Hi•srev .•• 1 nu ilan edeceğini bikilrml~tlr kUrtWmtış ve aıntenddıt taJiUS ıd' 
r-,....a'·•n• ,.~ .. \ ki;d;1, !~_....,., 1,--ne, 1·~rdi t.~rheri~ er~I- 1 F.nla1iyanm bu nobya e~V&!> arata•ıı.n ta!ırip ve zaptedllı:Dltti~ 
~si,,i "';' 1:,.~uor ve h,,b.,r ••criv"'r'°'u, ki Mukaddeı Ha. verl'> vermediği ·~ı;ı:ı edilmemekte/ Balon B:ırd .yanm tıat11asda ::UJ, 
nım bugün Kifıthaneye ridec:ektir t ille de umumi intiba ıudur ki: Her maklııell kuvveUerile dtıpıP - -• fD halele durum nihayet bu halta so-· J len ara.smcla carpıpaalar caevam 

eoama oar) nmıa kadar a~tır. mekt.edb'. 
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,~~:~~::~;aç , ·~· rn; oo a rru (}{] & oo ~ ~ lb ~ ~ a] rg ·· J 
;~~~z~beie~:ri Jhtikardan 4 k · · Dün 200 ton TariH k nserlerin üçünc'isü 
tc' ~andan olmdlki lıalde lŞl ko•• mu·~ r ge!dı• Jion ~ntma.rm h:uıl .. dıs;ı tarf. OAJ;me &\~ J'lLP:lD ba eseri bJ. 

et tzU,r.lmlkt.adır. Hal. t k •ı l d rıi l:on :?tiC"Ni:>n ii~ü;ıcfuiü s:ıll nlc- tince, t:ıntıur, taksime kı"!:ıdı. Dur. 
1" bazı f'lrmcıla.r, lxl mlktar ev l o un u ~nmt \ crll?.i : ırn ltath, yerlcl' rU ll~yl, bu ~enen tctlı \'C dert.o blr 

~bn fazla ekmek çıkanla • Odun ato!m üç aylıktır c:oıımutihı. • .:,.:., 3!:ntt1nnmıa, h!l.s :ı51yct ittude dinlemek 1ııına 
, meseli U3 adet e.Çne- rUzgf.mn il rJ..t ·:ı t;:ır buliltb.rPı fli~ nasip olmamı~. 

l 
\ltft;nı ldcUa etmekteydiler. Bir kömürcü dükkanı 14 gü.,, bir bakkal dükkfutı §ehrimlzin klSmür ihtiyncını gi- uan h~_.1.n ı.tr d';

1
: r :- o•·tıı. 1'1uh:ıyyer pcrdclc:rtne b:ıs:ı bLtıa 

il "'4f .. e r1y ... tl bu fd .. '-1 d b• h f k dermek üzere alınana tedb'ırle'" 111 •· ı.:_;'.'V euC • '4-W ann a ır a ta apab}acak • r ~cn~ct ""~C!'.İ it;lıı ne bC'i"bat t,•hdi. lllc:ızı eöylc blr yokl:;.yaral&:, 
~Ye iadai' lialdbte uygun ,., 'imli neticeler venneğe bnşh- cleı;;ı ll!i! '"•!e er hl:; J:: Ö'"'b de· t:c,·iicia dinlcndL onm Acem u. 

s...~ anlaınak tç:ıı ıchrimizde Kasmpaşada, körnllrcU Mu.."1.nfa mahküm cdibnl;s, ellerinde aya«- m·§tır. "ltlmf5, Tdrh s:ırn•n, T-cr!t snı. ful lru.na bir na~ ~...!ıalıı urur-
r ~""" tecrılbc yaptlrtmağa ka• fazla fiyatla mangal k6müril sat. ko.bı ı:ıntiği mevcut olduğu halde Dlin Çerkesk6yündcn chrımizc ha mm kuncti, ıu t a.-: , f:rtr.uı , .c ""U· Accın seyrin~ bayati göster· ..... 

'O'J ~l'rrıiıs ve tecrUbe için de o.aüı mış. dün asl ye iklncl c~ malılıc- Dalına.klan kaçmsn yeni Post.aha : 200 ton odun kömUrii gcti.rilınlı:- karda n ll<;tlin çıı.t1, Jeri lı '.l!;fü:ı~o güzel , .c Ust:ıd:ın-c 
• ~ Pılruntync:ık bir fırmı, Top- mesince 50 lira p::ıra ve 14 gün netle 7 nunınrah mağazada tezgfLb. Ur. • "Ueyoğlu" nu ı.r:ılayu.n tt>nhtı- id i. Zcı:ı:U ooy:ı.ti1e btlliinıfyctle 
• ~ki askeri fırını seçmi§tir. aUkkiinmm lmpa.tılmnsma mahkün\ tar tısanln Ali, ispirto Uurlndcn tGoc adadan da odun getiril· lık, lconserin , eri ldlf>l ycrd~ld ln· bitt l 

'I' ~bcle'l'C dün ba§lanmış- ed:l.nWstir. ihtikflr yapan DeşEtlc..şta bakka! mek Uzeredir. tstnnbuldaki mevcut san a.nr.:oruııo, bir hııt <t:ıha zcu• Sonra ~lın.a.i ~tl.. Bu kn"J'&k 
"Ll' ÇU\'81 undan 

113 
ekmek Mel'C!me11 ve fasulyeyi fazla fi. Tcoflas ile fazln fişlltla et mtan odun §ehrio Uç aylık lhtira~ını ı;1nle .. t1mıcktcn hn<ıluı. ~eye y:nrn- yosmayı mızrablyle blru gıclıkhı-

ıl'\ •1. - yatla &ıtan Beyoğlunda bllkkal '""O.· KU...t'knlus•- ~an!laada t.n ... ,,, Seı1·.... k&tşıhyo.cıı..'< nisbettc gönllmU.:Uir. ruadı · 'fit t" ç .... arılanuyaca.gmı isbat " "~ Wı.& .-- ~ ... " • <lı. Tanbunınnn cztJn sapı GstUnde 
olan bu tecrilbeye lstıuı • nl de ~ ~~ara ceza.sına ve bir <ie tevffk olımm~lıırdır. ktyn.l m:nbe komisyonu, dun· Bu gece tarihi u.; nıus:'ıd :mn. bir mllddet sektirdi. llulaldar kllr· 

~ltcrf tahnlyc ve fırınl&r mi!. nafta a unınm kapatılmasına toplan odun. kömilr ~ini fiiyle lmr!jlhı~~ol'tl7. daniye be!tUyo:-dn. Falnd o, ne-
1n..ı.... ,~ Al l Yen!cien tetkik etmı., , bazı tncı'rle· ı G-'·' Gı·r"" !I n • el .... ""y ~estan parslan, u..:..ı .. ,, , 'u üstün e nc't-.nYcnd ....,..ptJ \e bu 

r k Arkad ... ~Iar ara mda a· d ı· ... t ri dlnlemi .. t.!r. Bunlar, bilh"'""" kö- 2 "-"ali h - .,-~ ısmı Amiri Usteğmcn Re· ~"' 1 ır e 1 agaç an " ....,.,.. •:=t• a ngl\. ultanyc .... lh ~:;nlı:lndc.n muhay-
~ ~ı~1tıtUrer, belediye reıs muavl- kavga düştü öldü . mllr fiyatlarının artınlmnsıru ye- Gnzl Giray, lm!enı, h,lıç ,.o bes· l ere nUBih. Dlr:ız lmrcığ:ın yokln· 
,11" ~t. bclecil'-'e iktısat müdUrü Hll:nl ve lbnı.ltim S.C:md& iki ar- nlden istemişlerdir. Tacirler, bu tc ~ibi Uç bU~·Ult ~:·Jıı knhl"3lll:ı:ıı dr "l>a~ti" ·•rl billbüıtcndirol. 
··" ,l b " lkJ Bakırköy hıurtanesi."lde tedavi lıusıuıuı bir dcfn da Ticaret v ckA· ' ·f dıl " - ol 
v- • elediye s-hhlye mUdllrli 1rndaş cwc gün TaJt.";lmde Saz. edilen bir deli, dUn b.Mtnnedcn ur ynra ı .. nun•::ı.r:n ynlnız bl· DUrrU, o l<ndar munıff:ılt olmu!-
fl 'il Salt, umuml meclis azasın. lıdercde Alinln kahvesinde oturur- Jetine mUracantn karar VCl"l""işler- rinde hile ıuıro.lc polt nz iııs:ınn 'ilk· i u, ki •'Osır.an Sev••:". •-'-''·:n.'crln k:ı.çmağa. nıuvnffnk olınU§ ''e sak- dlr ol • ... .._~ 
o:t Cr!t Ho.mnl vestıir zevatın ö !arken knYgayn tutuşmWJl:ı.rdır. Janmnk Uzerc çrktığt bir ağaçtan • selmni• ıın..'iip ol111't-sn, o, her urun- bu meshur <ltl,nın::ı tcnd:nJ tuta.. 

c Yap:ım--. Ka\•ga csruı.smdn Hilmi e line ge- de d o tl.'\ğl:ı~mı • ma:lı \"C ınıı"l:ırmı al1~1· r-• ..... 
• '1>'""' yakalunaeağından korJtıı.rnk d1l5. Al d•• b• •• .... ,..-' .. ıu.-~. ekmeklik rruıyanm tut. ~;"rdigi b:r tn.slo İbrahimi başından mUıı, ölmüştür. m a n va ya un 1 r Korı el'\'&ll\'Ur. kon _r pro(;nı· knlai!ı. 
•Çln nradan 1 . 8 s:ınt geçme- yuralnnu~. lbra.h.l.m de cebl-:.den çı- Deli, BnkırköyUndc loclrli çift • mına bunfar hn".;Irnııfa fz:ıh:ıt koy- Bu ~m b:uıa bsska bir mual• 
. cltığlnde:ı neticenin bugiln tnrdığt j i'ctle Hi!m1yi muhtelif yer l.iğ'nde otul'M 18 ya§mda Mehmet t• td ı· w •tt malda, zcddn y:c!ına, şuur \'eli· ld C!teri b-:ıdıır Lel"k '"erdiğlnl iby. 
l~ceSf nnlı?.şılınnkt.'\dll', !erinden vumn:ştw·. Bu s~etle oğlu Dursundur. Dul"8UD, riln eıa. ıcar til r. eve 1 (il nlınt"Ulj$iııi de lt.-ıtmı • Um:ım, kl lcrsem iıuuumz. 

{bir çuval undan 118 ekmek vara.lalan r ti kn'>gncı Beyoğlu lıns· balı ga.rdly3Dlann nezareti altın· :J ötclci pro;:rnmlnrda da bu gilzel 11dncJ lo!ı=:ı, ~ine Sııdullab ap• 
'~ğı sablt dlursn bu ncl'ce- ta.nesine knldrnlmıştır. da huva almak Uzere bahçeye ç:... Ticaret Veklilctl Ticaret ofisi u- usı:,ıe uyulııcııktır. nm blcnzı hUmnlıın yUrl:!; ıı!!:naisl. 
~'lllek fb:ıtlar~ en t esir e • ltnrılır.e. bir aralık fıns.'\UDJ bula- mum mlldilrll Ue of!sten Emin GI- ba Birinci kı mı" s ''Thıyati Ara. le ro'lıı.dı. Punda ol."Uyucu ,.e az 
1 \·e nar!ltn 20 para k~dar Osküdarcla yerli mallar tak duvarı n.snırş, kçml§tlr. rayın teşkil ettikleri bir Türle tic~ 0

·tu• malmmnıdnki ec;f'rler kon- azııltri.mııttJ. J\cn:lint clnhıı lnce, ds· 
t ynpıl~bileccği tahmin o pazarı açılıyor Gaı'Ciiyanlo.r da orluısmdnn ta,. ret heyeti, dün, Almanya~ıı mUtc- m~ • ha UrpertiU bir ha sa lyetle dlııle-

~tadır. Zira s;imdiki halde Yerlimnllnr p:ızarlan miiessese- \d bc çı:kmtşlanın da kcndis'ni bu- \'ccclhcn §ehrimizden aynlmıştır. h ~ vaktlncle i :ırct 'erllcU ,.c tlyorda. · 
l'l al undat> lOS adet ekmek ler mUdlirlUğü, sene başında ı:ara. lnmanuşlar ve tam dönecekleri 8!· Heyet evvelA Berlinc gidecek, om· .~~· ~il "~n~yc r.irdl. İlk dnrp, ilacı A.rifln .. Gurub etti J:Un..:~" 1 
tl~tadır. Arada fazl' 013 l:öyde, Sivcs ve Antakyada b:rcr rad:ı. deliyi bir ağa.cm üzerinde cfa bazı temaslar yaptıktan eonrn .ru rn :?rm b:ı~rmıa dil erken. Mu t:ıfa Ça\"11,cn ''D5k zUUUnll,. 

c edll ::cek ıo adet ekmeğin 
5
ube açncıı.!:tır. Üsl•Udar Yerli.mal- görmüşlerdir. fffte bu sırada Dur- İ.6Vlçre ve lsvcçc geçecek. dönll!ltc yııy ,.e mJZ'l'llp, bir tel· ~ gibi ş:ırlrılan tb yine bu he)et t,;ın\Im-

~ narkındn blrnz tenzi'lı.t .... 
11

• Romn.n,ııvc da u.ı;_.,yn.cakL."T, hıJcdiler. dıın rıılmilı. ,, lnr p:ıznrının i3e bir kıç gll'ıe kn- s m nmva.zenes ni kaybetmiş, ağaç. " " 0
"" "I t• ,_ • V nı ,ic:ı.p ettireceği tn'!:ıu··dir. • ,,,,,.,,,;... İ!ı\1 ... ~den geJ ... n mUmA'"''il ı:ı)·a ı a.nıu.ıın ' hıı. ~anıı ovn.· ~Unctl kr.mu, nnt<.n slntrU gg.. 

""' r.. nar aç~. haber vcrtlme-kte<1ir. tan ~ğrya dllşnıUşlUr. " "" """"' d l'..ı di ı ·ıd· •ı.tl:ıelcrc!c aynı zamanda ek· Su.kut sonunda deliı'Jn başı pat,. tsvlçrenin t:ı.runm::;; n akliyat ~ir- ı c · ıl ·r. ~ ı'1 lrorko
1
u1 l l'.Jı• nallcôn:nrz K'Jlllal Niy:ıı:.nln tak-

ç ~·yeti de kon.trol e- p ı lrunill. belkemii!i kmlml§. Hemen ketlerlnden Vitag'm mümessil! 1rln bir sedef l.ör.rliyU v.'l n r. Al- s!ıntyle ba151:ıdı • 
...!!,r. etro. Ofisi müdürü ölmU§tl\r. ... He.ns Biycri oehraxme gebniştlr. mda boJuğu irorlron~Iulctruı ı:ıt....... lictrull Niyazi, ineıruı ~c:rl<llne 
----ı:o Mı.Jıra S?itti Voltaya mUdde!umum!lik elko· . Hamı. memlel:etlmiüe orta A\i • l'an maltnın c:Gleri yol n . Bu köp- dörunU~ yayı ile kenıcngeden 

tarif Veh:n!eti teftiş h P;~ı ofii~~umgimU~liril Tal - yarak tahkikata ba.şlamıt, Du.rsu· pa ar.'lsmd:ı.ki nakliyat bnk8.nlıırı rilclon r:te-t ::.ılcr, ('.c!t diklcnt!i du- "ra!t" malauıımm en @zcl \'c en 
~~eyeti reisi ue(di a uncu. sırn tmı :tr. Tnl- nun cestdinJ muayene eden adliye etrafında bazı tcILa.Slarda bulun&- raı,mnılli :::ı., )'ll\ıırlıınrrlar. nsil takslml:rlndcn birini \·cı dL 
·~f Veki!eti ~ftiş he•-.' ha, Mısırda J.-.unılan petrol l\onsor. doktoru defnine ru.hsıı.t vcnniştir. caktır. l "'Pl<ırcv'' dcld Um lnoeliitl ve o Girl' pervasu bir ş:ı.Iıln gibi, gr 

"C .r .. w ıı 'yomununun t.oplantılartııa i , timk ku dil, ses. mif?"ftri ~'apı.ın !Mı1 nl~ ıuığma Jm\'islcri U u~uyordu. 
~vat dün sabah Ankara • edecekt!r. Yakm ısıırkta gnl!, ben- İş yu .. zünden kavga Araba ile duvar arasında lcu\" "etf. bu ~Ct'enin ne l>OOlıılıuıı seg!Uı dokunu11ıar, nc\"ilda clheli 
~ .rimi;e gelmif;tir. Cevat zin gibi maddelerin ~!7 cld~n tev- ezilen kadın gt'be ol<lu~nna anletıycrou. dunışlar. sıcak, n.:z1ı bir &auniık 

Ul mGfettisleriyle hlr top- 21:lini istihdaf eden bu tcşckkUle Beyoğlunda Terkos Çrl.."lll&ml Plşre,-in on not.o. ha' •a. he- nete,cJ. mahunbn kaÇAD uh blr 
}Panartık t~fti5 !slerl etra - hlltUn kumT>n.nyalar girmıştir. Stan da ktınduracıhk yapan Tcdorl İç ErcnklSyünc1e 1 nwn.arada <>- nUl! titrerken, Sadullah ";unm ı.-ttrdanlye fısldyes.I 50nra peno-

, N~örOsmQ..<>tilr. Cevat ölen dar Ovll kump:nya& umum mUdil· ile Mosko mr iş meselesi yü- turan Gfilizar a.dmd:ı. bir kadın, .. 'evcM:Wım_.,, bcste3lne ~irtlC:i. ."'lh ........ : .. , ... ,_ .,._,,,_r _,..._ dünU• 
',l( mUdUrü T evfik Kut'un rU d M 'tını· tir zü d k · .,. dU a.... il '"ö ...Yrek 0 1 !"l ,.,....,.~ .. ,,~ .,çı.... .....,_ liJIO l'ı e l lll"a sı ı.5 . n en avrra etmış, 1111~ko çe- n nrn"" e "' Ye o""' en araba ,.. r olroyucu. b"tabnnıı~tı. Ha- It~3, dar bir "C""t\'e"c sanatla 

n ele giderek tazi\'edc bu- k" 'l ""od . • "'- d l' ılmura s.plan k d l • ·-\. t k d kslktl ""-'- ~ • .. ,, :tştur. ~ ı~ ı e 1 ' orıyı v::ı§;tı. an yara. ~· mış, a m nıp .,..... ccıu c a rosu e ~ııw.ı.t ge- ~e\'kİ. hisle suuru bu kadar mub. 
Havagazı saatleri la:nu,tır, tarah1da ltcrlrcn atlat azmıştır. rek Necmi Rızanm, gerek 'cnç ar- t010D1 bir btUle yerıc,tlrmek, an-

ı, 't •h• f l • Şehrimizin bnv~azı ihtivacını Böylece hareket eden ara.ha ile bıfaemm ~ayret.leri. gerekse su cak Kemal Niyazi olmakla mtım. 
arr l .:onser erm l?id~nnek tzere hava(Tazı idaresi I b'r duvnr arasında sıklşan GUHzar heyettnlıı itinası, ~ "'• uz mu- kUn<!Ur. 

ili_ dördüncüsü tetkikler yap:ırak Almanya.dan 2 Cuma 
1
cumartesi muhtelif yerlerinden yaralanmış. ,·a.ı.cnesinl muı,cmmel bir iü.cak fSarlular da birbirinden gt'ı.el ... 

ı~"U\bul konservatuvarmm ha 500 havagazı en.ati getirm~k im- i ı. klnun 6 •.kanun baygm bir halde Nilmune hasta- blrllğj içinde y~tu. tllnü • Hele Hao Arifln ·'Oımu 
:ıtlıe olduğu tarihi nıur.iid t:nnlannı temin etmiştir. sn~t _ > nesine kaldınlmışttr. Duydıığumuı ses. ne t nbor na~ illç_." eseri beplmlzl coşturdu. 
~lerinin dördilncUsil ikinci- ler yakındn r;;.ehrimize gelecek • X ı mcsl, ne keme."l~e, no keman ne K&;ekçel~r. o me5llur kmlcmıb 

un V<.'!'. <-ina
0 
veri'~ckt;r tir. C Zılkode: 161 Zilkade: 11 Bir çob:ının gıı·tlai.hna nısfiye. ne de luuıtın ,.c -;.-uıtunın arana.ğmelorllo rahlan ctinbll~ ~-

,t konserde Itri j]r ~3'<.'r ..._ Knsım: 28 Kıuun: n demir pArmaklık husu!ii llıcn.t:i idi. Hnyır. bunların tcmtılan IQln<le bırakmıştı. Öyle, 
!rı eserleri ~sı•tnaC'alrtrr. Bu Almanyad n i1a-= geliyor aapbnc!ı hcpıJ birle mJş ve ıuh lronmamı' ki bitince hep birden '-lipilnlUk. Da 
~e avni zamanda Yahv.ı ba<ı~ bir H, belü.gatl bambqka rUya aleminden uyanmak hiç bo. 
l Itri için yazdığı bir afüi Almn.nyaya _sipariş edılc:n iliıçla- Savuş admda bir çoban SUtlUcede )ilbelı tekemmlllde bir Alet mey- ..:omuza ""'tmcdi. 

a ,,.. nı yola çıktıgı hükümetimlze bil· p ah Jllnd v "'" caktır. ay m a e. getirdiıtl koyunla.. dana selmiştl. Ne ..,.,.it ld kon eı-'-- a...Aa blr 

N 
tlirilmlştir. Bu hususta alAkadar rm ta.rt·1--- tld ,,_ ~ ~ .. 

ey
"".en Tev~ı·l,. .... ~a ıacuret edcrltcn ııci be tc de, aynı ı;UzcIUk, ,·erill,.·or. Bir ay ıı..-•demek, bö,.ı... 
,. • .. makaml::.r, ilii.çlnn tescllUm etmek a~ '·- ft'" " UCJ ·~ ny ,...ı ıuıynr...,.. dUşmllş dayand·ğ. aynı mlimt:ızlyet lr!nde ~mdı. hlr U' k bayramma eri,nek l~ 

~ rnüdd~ttenberi Bakırköy t.ç!n bıwrlı!.tlnra başlamışıt.r. dem' r Pa.rma.klığrn ftivrl ucu gırt· Ağır emni, hıt.cikatcn naz ile bir ay onrç tutmıf.ı limn. 
~,,.. akliye hastahanesinde Altın fiyatı Iağına saplaııınışttr. rnksey!etlf. Sn.d:ılla.h a~m. s i 

' )f·~.alt•nda bulunan Nevzan Atın fiy:ıtlan yilkselmte dcmm Tehlikeli surette yaralanan ı;o- mcn~tırdn.n geçirerek bir · renk ve HAKKI SUHA GEZGiN 
· hınn safflık durumu düzel • ~tmekted'r. DUn bir Reşadi)e aı. bnn b::ygın bir haldt' Beyoğlu hıı.s- ============================= 
~taharterf'n <:Ikmrnt r. tnurun fiyatı, 26 lirn 90 kuruştu. t:ınes ne kaldrn'mıştır. 

1-~~J ~rgan bu sırada muavinının , • Morgan, iı;erideki manzara\'1 ıro-
llı bir çelik kuweUyJe sık· ~~n önUne getirebilivordu. Se-
~ [ Ol d •• •• bastıv~ı. bır cok sualler soru -
l't!~~arından bir ayak sesi ge span lJ ansoz u vor: d~vak viven adam \•amul -
~l'ha.J ae,.f Ain ı"kJ t rafın" ay muo o au c:encsini Röstererek da 

.. "'u '"' H l b"" ··k p l kUk dişleri arasından cevap ver 
duvara yepışır derecede eyecan ı, uyu o İs Romanı me~e c:alrşıvor Belki !>u arada 

~~lfrıdııar. 19 fnnilı'zceden Çe~iren: H. Mr1~1R - üzerine on kişinin saldırdı~ını 
a*m knpm ac;ıldı ve bir ... söylUyor •. Öyle ya kendini ma • 

~ ı kli belirdi. De b d ı aJ·koyu A....:a·kı • '--'- B. ka zur ... ~- k · · b d 
'kci, t -~-ı.. surette no- rUt-;. - Dl Ura a mr a · ~I enne u~wuuaym.. ır • "'""!.ıCnr.C lCID un an U}'• 

.... ~. .. ....... yor. dedi. Kaç defa dayak ye • dınla karanlıkta yalnız kalmak· gun bir vnlan uvdunılamaz 
~~ız Mcaklan :arkcdJi • dim. tan korkuyor da onun ic;:in.. Morgan bu sırada karannı 
l · lncc kollarını uzattı. Bilekle • Kızın eohnın vllzilnde bir gU • verdi. Ve bulunduğu yerden 
016an ve Herbi. duvara VM rlnde c;Urükler ı;tC:rütüyordu. Bu lümreyiı, ~l>rUldü: sofaya.. oradan da odaya gire • 

~ Yaslana, mutfağa doğru bllakler her halde uzun zaman - Bunu nlc;in bövle yapt-~m· rek ıld tab~nMlsh'le birden kapı 
~t~ılar. Durdular. bağlı kalmıştı. zı anl.yanuyorum ama. eledi .• lld da dikildi '\'t' havkırdı: 

el tfat:ın kap!sında betlrcn dC Mornn temin etti: niz de harikulade iyi adamla.rsı • - Kurı-ldamayın. . Hen;nız de 
e k\;ndilerine dofru ilerliyor -Artık korkmanı-a lüzum nız tabant-.alarınIZl vere bırakm. 

... yokt ·r·. ""'Dl. ı"sıca·ı· .;ı·n uerc kMI su· ndan~nra H<-r:\.ı· ı·ıe birlı·kte Yerdeki eski h-'"'•n "---Zne 
\~~tker. Morgan birden öne Ete rırız .... Anlnd•fımıza"' ~fr~. bura • arka kapıdan bah;,ve çıktılar u~ ta"o:\nea dllet0~

4

.... uz.eı-ı 
"Jl gelen gölgenin ağzını ka • da kalmak istemiyorsunuz. Fa • ve "w..dcn ko.vboldu1ar -Şu tnrant'aıarrı bir tekme 
" lierbi. beline sarılmıştı. kat emirlerimize itaat etmeniz lfi Onlar st.derkcn M~~nn'ın ~n vurun. Benim tara.fa gelısln .• 
\it altat ne kadar kUcill< ve krv· zımdrr. harcltcti. ellnddd iki ta.banctırı -•~: nra fzabella'ya gülilmfliye -
"t~lr vücuttu bu! l{ollarına a- Gene k·vn qözleri, sevin~ yaş da sallrrarak Herbiva blr öpll • ~Q\ 
\ mutfağın donuk ışıı?ı altı· lan de doldu. cUk t?"öndermek olmuştu. - Sızi tekrar eörd:lf'Ume pek 
~Öltlı-dU,ler ve orada: bıra.kU • -Pekı. diyordu. N .. isterse • --GUle güle .. dedi. memnunum Dün jtece bir az 

Ji..ı nız vanacneım. bu korkunc: kıı - • 0 
• acele sıvıştıruz. 

~181 de şaşırmıştı. dından kurtulavun da.. Monran tekrar geçidin irine Seb:ıstiyani . l[öz'eri parhya • 
~kO ~tlrdikleri iman bir - MUkemmel .. (Herbi'ye ciö· girdi. Eski yerini aldı . !ccriden, rak lzabella'va baktı. 
t>.,tıadi. nerek > ıscn bu bayanı. bizim oto Seba.stivani'nin d1k se!ii hallı işi- -mm bu adam• dedi. 
tı.~ılan saQlarrnın arumdan mobile ~ö!ilr. Geldfı!imiz yolu tiliyordu . tzabella buna lazımge- İzabella nld•nnadı. Elindeki 
!\>~ stötlerlvle Moraan'a ba • takt P edecek~inlz. Otor.ıobilin nr le:ı cevan!arı verlrordu. çant:ı.vı ıkı 6lkı tutuvor ve va-
1". ~u On sekiz yaşında var. kastndn bnttarıt,•eler va .. .:ı .... On· Derken evin ö:ı taraftnki ka • \"aş vnvaş da kanatrını a<'.maifa 
.. ı;u Dudaklan titrivordu. lara sarınsın, otursun. Sen de P~Gının aı:·ld·c;.ı duyuldu. Salaznr çah. ıvordu. Derken. babeltaııın 
t\81rt'km diw'e yıı.lvanvl"rd~. motör{l ıs1etirsin .. Carcabulc hn· beraberinde Herbinln patak

1

avıı> elindt> bir tabanca be1irdi. 
~ "'ederim beni bırakın •• Beni reket edrriz ••. Hn; tabanc2nı ve· ba~adı?h ~föril getiriyordu. 
ı.ı•o.qeYın! rlr misın? Onu sofanın orta yerine attı - Zahmet ediyorsunuz. d"di 
ıı,,~bi gUrU!t Ulu birşekltde vut Herbinin ı:-özl~rinde cndlsc par ve: Her lıa!dc tabı.ı""CS'" tza kurşun 
A:.'ıqu ve tfacrn gecide art lıyordu. - Budala. dedi Dur uakalnn kovmaO.ı unutmuı:ıc:unuz •• 
"~ lttnısm~~anadı: :.ı 'lı • -Fakat efendim . Siz ne yana b~larını c:özcıım:: Reis seninıc lzabella bu söi karsısında ne 
~ırıın n~etle: • cnksTT\ız? Bu herlf!cr otomobile ~örG11mek istivor. di»cceğini 6B~lrdJ YUzUııUn ren 
~.~ize bir r:ev va"ı :•vara~ örüp de arka~ .. ~~".T'nJ o halde Adam. havret\e. sofanın bir cı.i aolıl"luFtu. Boş tabancasını ve 
• llllt'rm dPf'.i F 0 tcat eunu c; ı;v 'torilnce be'kj de bir kavrraya kc;c.esinde kıvrılmış vatsn ö'i\ye re fJrl.,ttı. 
ı...:" S1z bt'rc-la T•?l-"1'-ı ne be tu•ı·car:ı.::t ·z. bakt1. Morga.n. c;a

1
azar•a rlöndll • Sa· 

~ Mt ot1ın1'·"'rsunuz? Mor~an aldırmııdı. ikinci ta - Morıın bıınd:ınsonra bu iki in.zar. eHn1 \'af!murluıhınun sae 
1 1~ ecevet. T'l'lrt,,~mmdn bMınt bancavı da nldı. adamın i~I ock.ya ~irdiklcrini cebine eokmıu; ayni zamanda afi 

'%".' ve yüzUnden aaçlarUll a- - Sen benim decWUmi yaP.. gördü. rntlc cğilmisti. · 
,(Sonra kıza dönerek) ~jz onun Şimdi konU§malar kesilmişti. fDevamı var) 

TAYLICI 
P .ımuk sürseniz kana boya-

yeni mnesseseter ortaya koya. 
caktır.. Ne~kim .,içtimaı .. za.• 
ruretler. eski moda muballeıi· 
ci dükkanlarını r!lnh etmı$ ve 
onları perişan kuş kafe!leri 
ma.nzarasında.n kurtarın dah& 
çeşitli unsurlarla dllnya 6lcil· 
sUnde birer oturulacak yer h&· 
line sokmuştur. 

Hl!Ut1ET MUNIR 

nncak kadar kırmızı ya.
ııakla.nnm üzerinde aıltr ~r 
açılıp kapanan gözleriyle saf 
bak fi]ar da~rtan beyaz dişli, 
ablak yüVü, on alb ya.5lnnnda 
fakat ıri k<'tnikli I{onvnh çı
rak. tr. Llıcı dilkk!nınm bir kö • 
şesine oturmuş. monınnıs elle 
rini masanın mermerine daya· 
mı.c; olduğu halde: hayatından ı 
pek memnWl görUnü\'ordu. ...--------,....--.. 

JSTANBUL BORSA Ih"JN Bufday unundan pusta ve 
tatlı yapmak yasak edildiği 
gUndenberi vıcık v·cık lokma
lar, 11iekin baklavalar, t~tıı:?l 
kndayif, şam fıst,klı bUlbut vu· 
vası. ~:?ı b:.ınna ve kadın 
gö~klerinaen eser l!Örllnmlyen 
camekanın arkasında bir lÔrd 
~i':Ji oturuyordu. ü stü pen~e 
çicekli vavvan bir taban hc1· 
vası kal·bı. bir kaç Pt"ksimet 
\'e susam.l· simit '~ kanahMa -
dıfı canlı sok!lk monzara.smı 
heyecanın sevredivnrdu. 
B.ı açıklık. ı:m hevesli tatlıcı 

c:ıra.i; i,.in saba.htnn .akcı:ıma 
ve akşamdan sabahn kadar ka· 
pnlı kaldı<h yeşil t-ad =ınah, ·c::k 
sız dUkltanmdan dlin r avn açı · 
lan bir rahatlık penceresi ol -
muştu . 

Fa.knt b~ deın~ikli~in, Üm~ . 
mivetle rıa.s+a ve tai~ıcı dUkkan 
larmm (Tldia· vo'""da estdı 
bir mkı'·u varmı2'" İNm Prle
ceı?lni sa11 von•=n • &ıh0bi "ik -
tlsndi.. o'an bir znrur~. dUn
ldinden daha tem:z. ivi ve bils· 
bütün ts;zc hususivetlerlc ycp-

4.1%.DU FlYATLARJ 
Londra l Sterlın 534 
Nevyork 100 Dolar 180.02:50 
Madrld 100 Pezeta 12 9376 
3tokholm 100 lsvcç Kr. 83.~ 

ESHAM Te TAIIV1LAT 
1kT&mlycll % 5 nss 20 ıo 
lkramlyeU <':O ~ 933 Ergııı:ı1 22 -
sıva.e - Erzurum 2-7 20 95 
c:c 7 19l'l Dcmtryolu ı 19.71! 

1 
25 yıı evvelki Vakıl 1 

6 aır:ndkbun 918 

l'.t1emuriyet ve !:umar 
B !.!nmum memurların ve mtıatahdo 

mini devlet n kumar o~namıı.lan meıı 
edJ\r: '§tir. HUtLfı memnuiyet hareket 
<ıdenlerUı b!rlnd defaawüa Lewuüı. 
lk1ncl dcfaamda tam ma.&f kat'ı, O. 
çOncU dcfatrnlda ull Ue mUcuat olun 
ma·an meclisi vllkeIAca t.ezekktır ve 
tensip olunarak keyfiyet lııtanbu'da 
do"'&lrl merkeziyeye \-C villyci' -ı 
mO.Stakll livalar& teblij? olı T' t u.-. 
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Raporlar, muhabcrat. tahki -
katlar bana vaziyeti tam mana. 
siyle bildır.miyor. 

Şahısların simal~ı bana da
ha çok şeyler söyllıyor. Berı, 
bu Qclırelcri derhal karşımda 
görmek isterim. lt;te o zaman 
vaziyet lıakkında karanını ve •• 
rir, söylenenleri kn.bul veva red 
deder ve harekete geçerim. 

Hatırında değil mi, şu son 
seyahatim şıra.sındır sana baJı_ 
settiğim Jaras yo!• mu? İşte o. 
KanQuş işimi az d:ıhn rn:ıhvedi -
yordu. Bir kere bir iş adamr. 
nm hayatına kadınla, kumar ve 
borç girdi mi artık o adam 
mahvolmuş demektir. Hayır,. 
Hayır .• Seni temin edednı .~i, 
kendisini kurtarmama imkan 
..e ihtimal yoktu. 

ne yapmalı?. Sen cskıden ablak 
kaiaeleri denilen bazı prensiple
t·e hata sadık.sındır. Benim ·ise 
ahlak kaidelerim bamba§kadır. 
Gülü~ü cümleleri lı!siyordu. 

- •.• Tabii ra.:>tladıJ?ım kaamıa. 
rın kalblen mi yoksa kafalarımı 
olduğunu her 7.aınan aram15 de
ğilim •• Esasen bu beni değil. yal 
mzca onları aliı.kndar edecek bil" 
met>ele idi. Bir çok kadınlara 
bağlanclım. Bir çok kadınbn ter 
kettim ve nezaket icabı bir ka • 
dını seviyor gibi görimdüğüm za 
manlar bile hic bir zaman bu sev 
ginin <levamlı olduğu :zannını ver 
medim. 

Daha kuvvetle güldü ve dcrnm 
etti: 

VA KIT 

Mobilya yaptırllacak 
C. H. P. Genel Sekreterliğinden : 

1 - Erzurum, Kars ve Isparta halkevlert lçin temsil salon1nrmm kU. 
tukları ayn ve kUt1lphaDelerln mefruııatı da ayn olmak Uzerc açık eltsilt· 
meye konmuştur. 

2 - Açık ekslltme ve ihale Ankarada. Halk Partisi Genel merkezin· 
deki kom!J!yon huzurunda. 16.l2.9U tarihine rastlaya.n Pazartesi gUnU saat 
ll'.i de yapılaca.kttr. 

3 - Tahmin ednen bedeller: 
Salon koltuklan (45780) lira. 
KUtUptıaneler mefnıptı (22777) liradır. 

4 - Bu ı,ıer Jçin haZlrlanan projelerle §artnnmc ve saire Ankarada C. 
H. P. G<ınel Sekreterliği muhruıebcsine ve c. H. P. 1etaubul Vlllyct idare 
heyeti relsllzine muracaatıa 10 ar llra. mukabilinde almabUl.r. {10611) 

Diyarbakır Vilayeti Daimi Encümen Reisli
ğinden: 

l - :MUlkfycU VUA.yet huswd ldareaine ait Şeyhmatar mahallesindeki 
postahane bin~\? kapalı zarf usulllc satıp çıkanlmt§tır, 

2 - Muhn • •ucn bedel yirmi bin lira olup llk teminat 150~ bin bcşy{lz 
Ilradrr. 

3 - İhale on yedi Birlnctırtnun 941 Çal"§&Illb& güntı saat on buçukta 
vUA.yet daimi GDcllmcn!nde yapılacaktır. 

4 - l.hale tarihJnden itibaren nlbayet bjr a.y içinde Uç bin altı y1lz on· 
yedi lira dok.san doku:r. kuru, lıususı ld&rt namına Dtye.rbakır mallyeaine 
ve geri kalan para de. lıuııusi idıı.reye btr defada ödenecekUr. 

ti - İhale tarihinden Hlh:ı.ren nlhnyet bir ay a&rfmda bedel tamamen 
ödenmediği ve ferağ muame!e.sl alıcı tara.tmdıın tnklp ipotek felt ve tııpu 
senedl allnmadığı takdiroe i~lc bo:ıruı~uş sayılarak Uk teminat lrad ltayd 
ve 2490 sayılı kanunun umuınJ hUitUınlcri tatbik olunarak alıcı tarafmd:ın 
bu husu.sta ba.şka bir bak J.stenllmlyecekllr. 

İLE 

1 

SABAH, öGLE 
Ber 791Dekten IOllrll rüncle &"~ dt'fa manC11•1 •• 

ditlerinbi fırcala)'UllZ. 

lstanbul Belediyesi ılanları 
a 

Tatuııiıl 8. IJk Tem. 

726,00 

623,00 

!IJ 
54,45 Sari hııstalıldar mncad"l" mcrı[<'Zl!'rı memur re 

demelcrlne yaptırılııca!t 6S çlft. fotin. ııd 
46,57 Bcykm: eğnçlama fidanltğl !çın alınncnk 2!)00 

pcvnlr te.Tt<'kcsı. 
•>'(! 

Tahmin bedelleri llc• ilk teml'1e1t mıkdarlın yukarda yazılı tşttr ,ı 
ayn e.çık cks!ltınc~·c konulmuştur. ı;;nrtnamcıer: Zabıt ve Muarne!M pıl 
dllrlU)!U lıalemlnde gôrlllebillr. İhale 12.12.011 Cuma günü saat 14 dt ~ 

ıctur' mi Encümende yapılacn.ktrr. Taliplerin ilk tcnılna.t maltbuz vcytı. aıe tti 
ları ve 941 yılına ait Ticaret Odası \·~slknlarlle ihale gUnU muayyen -' 
Daimi EncUmend<' bulunmıılan. (t0f21) 

• * • 
Elli ya~ındaki bir erkeğin 

fazla ihtirasa kapılması onun 
mahvolmağa namzet oıduğumı. 
~rir. Onu işten çt''ardrm ve 
!,Yerine şu l!üçük Varnoyu ver. 
diın. V arno şimdiye kadar kim
eeden yardım beklemeden mu.. 
vaffak oldu. Yine de iı;inde mu. 
~fak olaca~a eminim. Bak, 
aeni memnun görüyorum Tabii 
Varno senin kalben sevdiğın ti;>-

-Fakat ben sana neler anla· 
tıyorum .. Ben sana vaziyeti bil
dirmekle .kalmıyor, bir nevi iti
rafta bulunuyorum.. Sen bana 
her zaman: ''Eğer bir kimse ee • 
nin yüzünden ağlarsa ben çok 
muazza.b olurum ... , demez miy -
din? E, emin ol ki bagUne kadar 
kimse benim yüzümden ağlamış 
değildir. Ha.yır hayır hiç bir ka
d•n benim ic;n ağlamış değildir. 
Kocalariyle anlaşamıyan evli ka 
dınları. lıaratı, liilcs yaşamasını 
seven dul kadınları, ateşli genç 
kızları, hepsini hepsini, kendi is 
tediğim gibi değil onların istedik 
leri gibi tatmin ettim. Bunların 
hiç birinin bana linet etmiyecek 
lerinden eminim,. 

6 - nA.n Qcret1 1hale pullan V'e tapu muamelesine müteallik bllümum 
maaratıo..r aırcıya aittir. 

Belediye ve, hususi i aı-e tekaüt ve 

lerden biridir •.. 
Dosttur, gösterişi sevmez, doğ 

nıdur ve i.ıiinde daima muvaffak 
olur. Ben onu buld~aum zaman 
derhal ı;en hatırıma gelmiş idin, 
§imdi de seni memnun etmek i. 
~n ona bu mevkii veroim •• Nasıl 
hoğ\mıı. gitti değil mi? Güzel 

Yenidf'n bir sükut odn.ya hi -
kim oldu. Jerald yeniden odada 
enine boyuna dola~mağa başla • 
mıştı. Arasıra b.ilçük hayret ni. 
dalan ve kesik gülfu:leri duyulu 
Yordu 

Sözüne devnm etti: 
- ••. Evet seni görmeğe gel -

miyell ta..ı:ıam üç sene o~du. Ne 
:yapaynn dünya cok büyük ve be 
nim hemen her tnraftn yapıla -
cak işlerim var. 'Elimden gelen 
her şeyi yapıyorum ve her sene 
yapacıımm işler bir hayli artı -
JOr. Böyle hudutlan aştığım za,. 
man duyduiu'll zevki sana tarif 
edemem •• Gurur mu? Belki de .. 
Hem neden olmasın.. Nihayet 
gurur duyabilmek de bir şey de
iil midir? İnsznlar büyük işler 
~pabilmek için kendilerini bü -
yU.k görmelidirler. Hatırlıyor mu 
sun sen benim gururumu daima 
hatalı bulurdun.. Muhakkak 
hakkın vardı. Fa.kat müsaade et 
de söyliyeyim bir az da haksız -
dm.. Soran msana bu guru
rum olm:ısnydr mazertti nasıl 
altedebilirdim. M ~adderatı ta.s
h1h et.mel. pek hoş, daha dcğru
su mümkUn f!Örillmü~ or, fnkat 
görüyorsun ya pek 5.Hi muvaffak 
olunuyor, 

Yeniden odaya sükut haklın 
oldu .. Adımlann gürültüsU du -
yuldu. Sonra tekrar Jerald'm se. 
si: 

- ••• Oh muhakkak ki sen ba 
na c;ok yardım ettin. Eğer sen 
olmasaydın b:m bugünkü mevki 
e nasıl yükselebilirdim. Bu üç 
aenelik gaybubetimde ne mi yap 
tun? Çok., Yeni madenler, balık 
c;ı filoları, fabrikalar.. Gürel or· 
manları için Mnlezyada bir ada. 
satm aldım. Diğer bütün işleri • 
mi büyüttüm .. İnsan şu dünyada 
her işi yapabilir ve bütün işler 
o kadar kolaydır ki .. Öyle zanne 
'diyorum ki bir t~b'büs etsem 
aalıranm sıcak kumlarını kayık 
fara, gemH~e. vav,onlan doldu -
ru.b şehirlerde sn.t· ~edim .. 

Burada Jerald. birdenbire sus
tu ve sonra devamla: 

- Ah evet, dedi •. Bunların bir 
tanesi kötü dalla doğrusu pek 
vahşi idi .. Kötü bir karakteri 
vardı ve bu karakteri htila de • 
vam ediyor zannederim .. Va.ziye 
te göre böyle bir büküm vermek 
ıazım.. Fakat bu bambaşka bir 
mesele .. Başka bir hikaye bu •• 
Hem de beni rahatsız eden, senin 
de hoşlanmıyacaiın ve benim bu 
gece belki de ebediyen sana an -
Jatamıyaca.ğun k~tii bir hikaye. 
Hayır hayır, sonna bunu sana 
asla anlato.mam .. 

..... 

1 Bugünkü 

7.33 Ha!lf parçalar, 7.•5 Ajana ha.. 
berlerl, B.00 Mllzik: 'Mozartm eserle· 
rinden, 8.15 Evin ııaaU, 8.30 Mozartm 
eacrlcrlnden programının deva.mı, 

12.33 Kan.;ık ııarkı ve tUrkOler, 12,45 
Ajana haberleri, 13.00 Kıırı '. {iarkı 
ve tUrkWer programmuı devamı, 

18.30 KanDık program. 18.03 Fııaıl 
heyet!, 18.40 lılllzlk: Dans mUzlği, 

19.00 KanlJID}& (İktlsat sn.ati), 19.ı~ 
'Mozarbn :gı•ıttell! eacrlert, 19.30 A· 
:ı:ıns, 19.(15 I<l~ik Tllrk mUzlğl prog_ 
ramı, 20.16 Radyo gazetesi, 20.45 
Muhtelit f'lrkı ve tUrkWer, 21.00 Zi· 
rut takvimi, 21.10 Oda mUSlklal -
Kozarlm eserlerinden, 21.3~ Temsil, 
22.00 Radyo salon orkestraaı, 22.30 
Ajan.t, %2,45 P.adyo salon orke.str&BI 
proı;rammm devamı. 

1ST4N8UL 

IJl
1

~1 un~I 

BELEDIYESl 
ŞEHiR 

TiYATROSU 
TEPEUAŞI 

OIRA.M KISML.~A 

Müthiş Aile 
• $ ı:: 

latikliil Caddı lnde 

KOMEDi KISMINDA 
Ak§am :.;o.ao aa: 

SAADET YUVASI 
o Güldü •. Bu gWil;;? kuvvetli bir 

erkeğin güliı~ü idi ve devam et. 
ti: Beyoğlu Halk SinemCJBJ 

- Senin taYsiyclerıne daima 
riayet ettim, fahirlerin, zavallı -
lartn paylarını 2.yırdmı.. Beşeri 
sefaletler i~in dn;!Jla bir hisse a
yırıyorum. Fakat artık bundan 
balısetmiyclim.. Bütün bunlar 
senin iyilik <liyem,in §Cyler .• 

Baıgüa MatADe ıı c1e, cece a de ı 
::ıi)'Wl nim Biı'dea: 

1 - Dl,t Tar:ı.aıa ('l'tirqe). 
Z - Büyük Vala (8tran). ....._ 
1- K.lng Kons-~ 

Fenalık diyeceğin i~lere gelince.. Halkevleri Balosu 
Yeniden sustu ve sonra devam Ctlmh . t Halk Partısl tıuıı.tm 

)2: urıye . • 

S · ı · b'l" · dan lialkevlerinln onuncu yıldönUmU 
- . .• ann ııe SO) ıye 1 ırım etın İstanbul H lkevleri men· 

'ki? Hem benim bi>y le her şevi 1 5er e ve., a 
sana anlııtmam ne tuhaf bır tabi tas.tine :?l .,.ubat ıo':: cumarteai ak· 

t '"' f' b d · ı... ı ı:m:u s:ı:-t. -!? ele Taiıs!m gacinosu sa. a .. .n:.ı.ama ı unun aıma -ı.;Öy.~ .
1 olmasrnr ıstiyen Min .• Saıı.a şu Jonl~rında muhteşem blr balo verı 

nu söyliyeyim ki be!l f.'.enin ciddi mesı kar rl8!' 1.-umışttr. Her sene 
titiz nnzarlarında. l>ile ha -1 mev11i.raln en gUzeı eğlencelerinden. ~ı
tan yerine ~ k b:r hare~ettc ı ını tcşkıl «len HnlJ.:c\·leıi balosu. ıçın 
w!unmadı&'tma eminim .• Filha. • i bu s+;no d l!Wmgclcn mUkcm:neUycU 
kika bazı zevklerim var ama bun 1 tem!D etmek tızere c. H. P. V:ll!yet 

7 - Teklif mektupları arttırmaya açma sa.at.inden bir sa.at evveline 
kadar vılAyet daimJ enctımen rel&lğl!ıce kabul edilecektir. (10323) 

Belediye Sular idaresinden : 
İdaremizce 1/2 "X 45 ebadında ~500, 5/8 "X 60 \'e l)/8 "X BO ebadında. 

5000 kilo demir cıvata eatm D.lmacaktır. 
Bu malzıemeyt verebilecek olanlann 10.12.041 çarşamba güı1Q s:ınt ıs o 

kadar birer mektupla fiyauannı Taksimde Sıraservllerdeki idare merkezin· 
de mtldürıu,te bildirmeleri. •(10700) 

De.let Demiryollan ~e ( .. imanları ltletme 
Umum idaresi ilinlan l 

Muhammen bedeli (tl6S) Uar ol.an 300 adet takr'bcn (5D.400) metre 
mik'lbı mub.tellt eb'atta Çam azmanı (12.12.19.U) cuma gtlnU saat (14,SOJ 
on dört buçukta Hayd~da Gar blnıısı dahilindeki komisyon tal.a!mdan 
a!;lk eksiltme uııuJUe satın alınacaktır. 

Bu l§e girmek !.!Uyenlertn (311> ı!ra (85) kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği veaalkle blrllkte ebiltıne gilnU aaaUne kadar ko. 
misyona mUrııcaatlan IA.zımdır. 

Bu işe ait prtnameler kom!Syondan paraBIZ olarak dağrt.ılmııktııdtr. 
(10364) 

Belediye Sular idaresinden: 

ı _ İdRremiz icln kapalı zarflı eksiltme ile ımıhlelif cim; 'llC eb'nt· 
ta (49) metre mlklbı kereste satın nlınacnktır. 

2 _ Eksiltmeye r;lrnıek istiyenler her sün Taksimde S1r:ısen ikr 
deki idare merke-zlnde Jenr.ını ser,·isine mlirac:ıatla şnrtnamcyl llBru. 

sız alabilirler. ---
3 _ Eksiltıne t 7.12.9.U günü yapılncnktır. Girmek isti yenlerin o 

gün saat (11) e Jcadnr teklif zarflarını idare mcrkeılnde muamelflt şef· 
liğine vermeleri fetıhcder. S:ınt 11 den sonra getirilecek telıliflcr kabul 
edilmez. (10668) 

309-t pl..14ka sayılı otobQ.sQmUn ben· 
zln lcarneslnl z:ıyi ettim. Yenl.91nl ala· 
cağtmdan c.ııkialnin hWanU yoktur. 
8enzin karne numaraaı: 1339. 

Adre&: Clb:ılt F\'oer Claddealndc 

229 nıımanhı evde Mt'lı.met Mo. 
zayık. <38014) 

G. S. A, cla.n 15.l0.9U de aldığını 
§ebekeyı zay! etU:m. Yenlaln1 çıkara· 
cağmıdan esktsıpın hWanU yoktur. 

Muhlis 'JUrlanen. (889%2) 

••• 
Sahibi bulunduğum (982) plULka 

sayılı tek auı yük arabamın pllAkıı· 
smı zayi ettim. Yenlalııl alacağımdan 
eskl.alnin hUkmU olmadığ1 UAn olu.nur. 

Unkapaıu Zeyrek cıaddc61 numa. 
ıa 6%/H de KO!Jtantbı ApostoUdls 

(88928) . *. 
Dil/3031 tayfa liman ctlzda.nımı za· 

yt eyledim. Eııkl.alnln hükmü yoktur. 
Tayfa: S&dı.k ~. (8808'7) ....... 

İstanbul vilfiyetlnln Sarıyer kazası 
nlifwnmdan almı§ oldu~ nUtus hU· 
vtyet ctızdanmıı 29,11.94.l tarihinde 
kazaen zayi eylemı, oldugumdan ye. 
nl8in1 al&cağlmdan eflklslnin hükmü 
yoktur. 

s.nyer 1ra....,... BameU F~rl 
Dere müalJesllldeın 19S No.b ba· 

111.ede Huan ~ Muharrem Me
nelqe. Dotum: su. (8808a) . *. 

929 yılmdıı UakUdar ıa Del Dk.okulun. 
dan alm1f olduğum diplomamı zayi 
ederek &tl senesinde blr sureti mu· 
se.ddakaamı al.mi§ ve e.ok.lelnı.n bük· 
mU olmndığmı da gazete Ue ll!Uı et. 
m~Um. Bu kerre ahnlf oldutum t-• 
t!'Ureti de zayi eyledlğlmden ikinci b!r 
suret çıkaracağım. F.sk!ainln hUkmü 
yoktur. 

15 n<'l ilk o!iul 1129 

'"''' l{rrnsl Dllnı<!n. 

n~.zunu Xrı · 

(38097) 

Kir;, lık ev veya apartı
,nan aranıyor 

OLUM 
Teessürle hnber aldığımıza göre 

merhum tabip Uayrettin Paşanm 

mahdumu avukat Bay Server yazı. 
hanesinde ça.lı§ırkcn kalb sektesinden 
ölmll§ ve cenazesi dUn dostları ve 
me.slekta~ıarı tarafından kalrlırılarnk 

aile makbereeine de.tnedllml.ştir. 
Kederli o.Uesinc taziyeUerlmlzı bil· 

dlrirtz. 

lstaııbul Asliye • neti Hııkuk Hfl· 
k!mlltlndcn: 

941/00 
NacJye tarafından Ankı:uıı Posta 

vo Telgraf mUdUrlüğUnde memur HU. 

seY'" Avni, namı diğer Abeş nammıı 
açıJaıı alacak dava.mım y:ı.pılan mu· 
bakemesl Sira.smda: 
Tebli~ varak.alarma verilen [ rhlc

re göre mll Jdelaleyhin ikam~ tgA.lu 
meçhw ·olduğu &nla§ıldığmdan dava 
arzuhaU ile davetiyenin UA.nen tebıı: 
ğine ve bu hususta bir ay mehil veril· 
mesine Ye muhakemenin 6.1.942 saat 
14 e talikine karar vcrilmlş olmakla 
keyfiyet ua.n olunur. (38096) 

htanbut Aıdiye 1'çfındı Hukuk DA· 
kimllğlndaı: 

Ortaköy bahçe sokak No. 65 te mu_ 
Jtlm Nesim :Mu§Ulam tarafından Orta· 

köy Bahçe sokalc 69 numarada mu· i 
!cim iken hnli hazır ikametg{Uımm 
m" · ·1 olduğu taayyün eden lı!ya ,.e 
aynı adreste muldm Samuel aleyhle. 
rlne mn.hkemenln 941/1036 No.lı dos· 
yıı.sUe açıJnn tştfrllk hııllndckl mUlkl· 
yeUn mil,,terek mWldyeto kalbi da· 
y:ı.amn alt nrzuh311c.rln lıukuk wıulli 

muha1tem lerl kanununun Hl, l.!.2 ve 
H3 ve 183 Uncu maddeleri mucibince 
davetlye i!c birlikte Ul\ıı.cn tpbllğlne 

karar \•erilerek e.rzuiıal ve davetiye 
cllvnnhnneyc talik edllml§ o~du~undnn 

1 
mumaileyh İllya ve Samırol!n mezkür 
nrzulıab 10 gUn zarfında. cevap ver· 
meler! \ 'C ~uruşma lçln tayin cdllcn 
l:!.1.9~2 ı:ınat H te mahkemede hazır 
bU'unmalan veya blr vekil gönderme· 
1'!:11 lUzımıtı t.ebUğ maka.mma kalın 

oıma.k Umre nan olunur. (88085) ar her halde hatn teşkil etmez.· i ida.ro hey tı re~l ve ı~mı~ mebusu 
Zevk, taze .ku"' t buıabilmek i- Rcç:ıt Munaroğlunun rc!sılg! nltmd:ı. 
~n en müessir ilaçtır ve ins"'n .... r komite \1lcude getirilmiş ve bu C:l.ğıılvJhı. SulUuuıhmt't, nryant 
mevki nerede bulursa ondan isti. komite faaUyete geçmlştlr. Halkevlc. Lüleli, Fntlh 11emtlertnde Uç, dört n- SAHtBl . ASfM US 

Basıldı~ ver : V AKIT Mathaas1 
Umumi nesrivab idare eden 

R~lik Am..et ~ 

• fa.de etmelidir Evet B17:ın bu r 1 balosunun bu sene de İstanbul IÇl'l dalı kiralık ~ wyıı opıırtrma.nı olM. 
<'evk insanın hfo tahıİlin edemiyc mustcsnR bl:- eğlence !ır~:-ı.tı t<·~Jrll ı IArnı g117,etcml:r !dan-sinde Abm(>t Ol· 
..,..~ ka?Atlarr dn r,etitiyor. Fa«nt ! <'c~.gi nnıamıınslrtndlt'. n" ""1J'Mftatlan. 

netcdlye: 
üç aylık maaşları 

Husu i ıııare --------
1- 336 5 BirinclkAnun 941 Cuın:ı l 185 

337 - 474 6 Cumartesi 136 200 
475 - 793 8 ,, Pazartesi 201 :;,ı.O 

794 - 980 o Salı 341 4li4 
os1 - 1201 10 .. Çar-,.ıınıba 

Belediye vo Husus! İdare tekaüt ve oltsUzıcrinln BlrlncfkA.nUll 94t,c' 
nylılcları yukarda goı:terllen günlerde Clizdan numaralarına (;ÖrO veıiJ ~ \,,._ 
ğinden aylı"k sahiplerlnln maıl§ ve nUf s cUzdanl.ıınyle birlikte zıraat 'il' 

1'.asma mUracaauan. (l~ '9 
, e 

Devlet Demiryç.llan Umum MüdürlüğiirıJıfl• 
ıo~· ~ 

l - Devlet DcmJryolla.rı besabma Avrupa.d:ı. tahsil görme!• uıereııtP ~ 
sabaka ile 20 talebe alına.cakt.ır. Bunlardan 10 u yllksck milhendıs o>"# 
terine, mUtobakisl de mUhend!s mektcplenne ••rechnlkum'lıı.ra,, gısııd ~ 
oekUr. ~ ~ 

2 - Yüksek mUhendi.S mekteplerine göndertlec~k talebe fen kl~.:,ı ~ • 
yetişmiş ve olgunluk diplomasmı alm~ ise mczanlnn ara -mdan, ı:;~ , lıe 
kum'lara gönderilecekler da sanat oku11.:ı.rı m Jn .ır: ııras:nd:ı.n :;:.l ~ \9 ~ 

3 - Ta.lcbenin kı::mı (m:ıklne) blr k snı la telelit.rk u P il 
rılacaktır. ~relt yllksck mUhendlsllk ve ı;erclt mı ı~'l ilk tal. 
olanıar han;ı bran,,ma aynlma.k tııtedllderm Jılekır'er ne b ı..r w ;:J• 

4 - Milsabıılta imtlhanıe.nna girecekler ıı a~ıığıdakı ,.era tJ b<ı .. 
ları Hlzımdır: 

A - Türkiye Cllmhurlyctı tabllyetlndcn olmak, 

B - Türk olmak, 
C - Bula&"ıcı hastalıklarla malüt olmama· , sağlığı tam olmnl< • 
D - lyi ahlrüt ve ?ııı.l sa.hJbl o malt, 
E - 18 ya.şmı bltlrm~ 25 ya§ını geçmemi§ olmak, ~ 

6 - Talipler 22.12.941 tarlhine kc.da.r, bir dilekçe Ue afa~:dak ııı 
lara mUracaat edeceklerdir. 

Ankarnda: Devlet Demiryo!ları ve Lfr1aıı1at' 
l§letme Umum :MüdUrlUğtl 

Haydarpqada ı: L İ§letme MUcürlUğtıııe 

Sirkecide 9. İ§letme MUdürlQğilne 

Bnlıkcslrde 3. İ§l...tme :MUdUrlUğllne 

mıyserlde 1: 4. İşletme MUdür!Uğilne 

Malıı tyada ı: 5. İşletme MUdtlrlUğl.ine 

Adana.da " 8, İ§lctme MUdilrlilğ[ine 

Afyonda 7. 1şletmc M..ıdUrlQğline 

tzmirdc 8. İşletme MlldUrlU~Une 
Erzunımd:ı : ıo. İşletme MUdUrmgilııe 

6 Taliplerin mndde 5 de zikrolunan makamlara mUracaat et!ert1' ,y. 
lelt!:elerine illştlrcceklerı , . •saik, mU.sabaka .arttan ve diğer busuwt 11 t. 
kında iten lil!!rlne verilecek matlıu ıznhna!lleye wku! peydo. etmeleri <' 
ııcbbil.\!ler!nl ona göre ynpmıılan ltızımdır. ~-

7 - lmtıhan 14.1.942 tarihinde Ankaroda Devlet Demlryollan cet 
!resinde yapllacaktır. 

8 - Lüıe meztılllan liselerde okunulan cebir, hendese, mUsellesat. ~ 
klmya, türkçe \'e ecnebi dilden ıı:ınat ol.ulu mezunlan da sanat okuna ıJı' 
okunulan riyaziye, fizllt, kimya, tUrkçe \"e keza bir Usandıın ı.ıııt 
edilecektir. (8909 - J.0568_/ 
.. ......... .a ................... , 

ra·Urkiye Gumburlyetl 

ZiRAA T BANKASI 
Kunııo, tarihi: ıw. - Sermaycal: 1~000.000 TQık Uıuı. 

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

-
Zıraat-B~kll8mda ku~b3ralı ve ihbarsız ta.samı! b.eaaplarmc!a d _, 

50 lirE1sı bulunıınlnra seııede 4 defa. çekilecek tur'o. ile ~ 
plA.n:ı göre ikramiye da.ğttılacaktır. 

' • 500 • 2,000 .. 1%0 .. 40 .. 4,IOI • 
4 .. sos .. %,000 .. 120 •• 40 ,. 4.800 ,,. 
.ı .. 25() .. ı,ooo .. 160 ... 20 .. s.ıoe • 

.o .. 100 .. 4.000 .. ...,, 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 00 Urad&O , 

dllşmlyeruere ikramiye çıkUğı takdirde % 20 fazlastyle venıecek:.::o.ıe· 
Ke~deler: 11 Mart, ıı Hıızlrıın, n Ey!Ql, n B!rinclktı.mııı 

rinde yapılır • 


