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Ve:;ika hazırlıkları 

ilerliyor 
Bazılannın ifa.elesin 

göre tatbikat ay b e 
aşını 

• da bulabilir J 

Hukometin tedbir- . 
lerini kolaylaştır
mak vazifemizdir 
ŞeJırin her znmankl . cııu ka 

1 
ckını:ıt ihtı~ a-

~k I'§ı ıyacak kadar un verilip ek· 
~anıdıgı halde Mctn zorlııdr 
Uıtıniz lllzum.ıruz tclA§larla teşvik et.. 

Bu gayret tavs:ı.ın11tır. l 
lokma:::14 ııunun bunun ağzından 1 
tazıa lan alırcasına evlerine llç beş 
le e ek SOklllllar \ 'O hareltctlcriy_ 

hemıehtrlcriııin huzurunu boı;up 
il1lemleketın tabll • 
l"8aı;ı b ' a b:ı.htiyar manzn. 
nza a 1r fevkalAdeJlk gctırenler yn· 
?'ek kendı kendilerin! ayıblasaıar ge· 

tir. 
I>tın • 

hanirinı bir tanıdığım hekim bir mu. 
lzo bfr mll§alıedeslni anlat.. 

::· Doktor Fatihte ldmsesiz, lh- 1 Hlr ha\.'11 huoomunu gö11t•?re11 bu resim, bir, lngill7. rcMaım 

Ruzveltin huauai 
mümessili 

·Hindistana 
niçin gidiyor? 

Verilen bir habere 
göre 

Türk iyeye 
Irak ve iran 

yolu ile 
Eıya sevkedilmeai 

incelenecek 
Yeıni Delhl. 10 (A.A..) - Tahrandan 

M . Bülllt hakkmda verilen haberler 
burada otddetıl bir alA.lta. uyand~
tır. 

Bülli.ttin Ruzvelt namm a husuııi 

bir vazife ile Hindl8tanı ziyaret 
etmekte olduğu aöylenmektc<ilr. 
Bllllittin Hind!stanıa. geleceği tarih 
ve ziya:retinin aed hedefi hakkın -
da ka.tt malünıa.t mevcut olmamak· 
la beraber Birleşik Am.erikamn 
harbe girmesi Amerika tarafmd&n 

,.. 
ı Kafes Arkası Kupon No: 

1 

\"alnt okuyucalan 1t1n kit.ah hal.İIU• get.bıUm 

bu meraklı roman, 5 kupon getiren oJruyucularum. 

z:a yahw: 17,6 ~-urup \-erflecektlr. Hu 1.-uponlan bi-

fENi TENZILATLI ROMANIMIZ 
Vakd'da tefrika edilen "Kafes 

Artma .. ,, lıebalarmırun, nJ. 
nelertmtzbı yaeadıklım ~ 

mJan mcn.ou içinde \·eren bir ro. 
nandrr. 

•• 
B u rom&11 tefrika ed.IJ.İJ'ken 

~iU.leroe okuyucu mektubu 
aldık. Beaıserl az bulunan ve bu. 

gtbakU ..ıhı alAka ,.o Jbretlo ta. 

kip ettltl bu tıııfrtka,-a klt.ap ha· 

Unde ll&blp oJmak lstA!ınlyordu. 

Vakit, daimi oknyuculan lÇln mllmk;m olan fodakArlığı her :fırsatta 
)apnuftır. Zeagln müaabakalar, malolan fiyata en g\iul eeerltt 1'enDl!k. 
bunan mls&llflrtdlr. KAğıt baluıuıma ve ı;x>k pahalı olmMma rağmen ~il 
okuyuculannıızm bu anuamıu de yerine gctlrmlıt bulunuyonrt- ~~ 

KAFES HenkU ve nefis bir kapeklıı, fakat mahdod mlkdarcla ' 

AR 
~Ur. Romau, kupon malrablUnde Vakit KASI oku;rucula..- yalnn: 17,5 kanı!& .el'ilecelrtlr. 

:tını bir haııtaya 61ttlğl zaman oda· taraf.,dan çlzllmlıtttr. 

görzı:ı~a d1zıu ekmek ııomunıan Bresi ----Ç--.-----
Bu lUzuınsuz t21A§t.nn kim lta.zan· 1 n Sovyetıer Birliğine yardım ve Tllr j T M 

::rm=e~~y:rdenilein:-~ unca ve eriç taş-
:llUft.ır? EvveIA tırmcııar. Kimbllfr ı· fJI f 1 1 
~ itargapııkta ne kadar cks.lk, ag z ayyare er k 
btuıı~r ~ur ekmek sllrdlller kl taralıadaa 1 u vvetlerı· oeza rdan b.r tııncsı. bile en açık bir , I 

lenmesi zoru hb:l olduğu bellrtll • , 

:~t:::=e:ıı:ı~!:v: ' ması hızını kavbetti 
zuudur. Amer:kanm Hlndista.na 

1 
•dirne 10 (' '-'..... L.-'L! • 1 birden -

k nıevzuu oıurou; aıanıar bir baş Gene bo b d K k I ~~:a;~::e ekmeği ahb ııe: m ar ıman anton apı arına 
anlım plinlarmda Billlittin Hin • ... ' ~ ıuu1o mu,...,.nn sonra dü.~ego la~trr. 
~tana tığı zlyarcttc başlıca. den ) - Diln gece yarısrna kadnr 1 Hiç unıulnuyan bir düşme, vukuu 
hedefi ~~~1 vt<;.; temin olunu • hızla y\iksebnekte devam eden muhakkak gibi görülen fclilretı 

d ı:Dnl kaza.nSJıla.r kimler? Su uyu. edildi dayandı ~ e ~· Tunca ve Meriç sulan gece saat bertaraf e+-ı..+h. yor, ~~. 

u6 ... halde uyumıyanıar_. 
X1ın kaybetti? ymc kendim.iz! Londra, 10 (A.A.. ) - Hava nc-
Heıe veaıta uaullln.U fazla bir ek· zaretinin tebliği: Çqnldng, 10 (A.A.) - Çtıı ummıd 

~e~c1iıuoek iÇin bir ~t ısayanla: Bomba servisine nıensup tayya- kan.rgAhuı.m tebliği: 

Bu hW!tUSt.a Ruzveltin ödünç ver 
me ve kiralama kammtp)B Ameıi• 
kanın ha.rbe ginncsf dolaymile ha• 
lel gelmfyeceği }'Olunda.ti beyana. 
tı dikkat göd1ne konulmaktadır. kanaa lllamak elden gelmez: umu.mı reler, dün gece tekrar Bresttaki Huııan eyalet.inde cen:yan eden blr 

t §Udur ki &lacağım.rZ ekmek doklara hllcmn etmışlerdir. Tayya. hava muharebesi netlceatnde Ç1n tay. 
kartlar, ekmeA'im!z içtn blr teminat reler.imi.Men biri nokse.ndır. yarelcri 'l Japon tayyaresiııl dO§Or • 
t.eokiı edecektir ve 200 gıramlık ek.. mtl§ler ve 4 tayyareyi haııara uğrat. Jauon tebliği nıat 'VeaUcaıarmm hattada birer ku.. mı~lardır. 

~ =~:'.ı ~!!:nt :~ ~rlklD111 agWz 1 Hasara ugn1an ikl Çil! ta.yy~ l ! t 

eıı IDft&nleketıer handial ""'""'da mürettebatı ~ :rert ~ 
b17.e ,,_ Te•Jlll muvattak oımu§la.rdır. 

Yerilecek mikdar az değil çok. il 
Maezyada 

atörtııccektir. J 1 Londra. 10 ( A.A.) - Cinden ge-
:aa ...... ,_,__ ··--· a PO n ar len malQ.mata göre son günlerd~ -.~ ... ar......, tamamiylc a· 

lnıdıgı zaman veaikalnr her ailen.in Çin kıtaatı muvaffakıyell! muhare 

Şiddetli muharebeleT
den sonra 

kendi ikametgA.blaruıa. dağıtılacak, c h k ,,. ,. beler venneklcdirJcr. lki Çin kolu 
t:kınekıerın de kolaylıkla tcvzU ~ ep eye Ü ıyet 1 Kanton şehrinin dış menilerin~ 
nıevcut tınnıara ilAve olanı.k satış k dövmektedir. 

Jong -Malin işgal 
edildi Yerleri temuı olunacaktır. letanbula ta vı·ye kuvvetleri Vişi, 10 (A.A.) - Fin kunetleri 

Yeni geleıılerin ekm<ıksiz lw.lmalll8.8I Sovyct kıtaatının tazyıkına kalını. 

da hemen ista.syoı:ı veya iskelede vü· getı•rdı• manca mukavemet etmektedirler. 
CUde geUrUen tqkUAttan muvakkat Finliler Onesa söJü clvannda a. 
birer karı. vermek suretiyle halledlle ratl lerketmek mecburiyetinde kal. 

24 .aatte 15 kilometre 
il al endi 

<:ektir. Kartla.ruı her l:upoııu anca~ Va..,iıı~rtoo, 10 (A.A. ) - Harbi· ınışlardır. Duna mukabil Osland 
'ÜZerinde Yazılı oıa.n gün kullanıle.bL Ye nazırlığının tebliği: udıısı Fin kuVYelleri t:ıınıfınd.o Tokyo, 10 CA.A.) - D.N.B. 

Japon siWılı kuvvetleri dlln F:J5.. 
pinlerde ManUlanm tün'ben 400 
kilometre doğu cenubmıda M.Mba
teye t;.ıkmış1ar ve m..ı..•matm 
başla.n~c:mıda orada g&s hapalne .. 

lecektlr. Fil!piıılcrdc LUzonda. dünkü ka • 
Lokantalarda ekmek tedariki de m ba.reketleli keşif uçuşlan ve 

ın bir u.euıe baltlana.caıctır f.ctpçu düelloısu şeklin.de devam et. 
İlk tevzı oluııacak karÜo.rm blr lniôtir. Cepheye dÜ§lruln takviye 

gilnlUk kuponu gelecek aylara tak. kuvvetleri getirmiştir. Ve Japon -
.!!im edilebUir ~kilde oıaca1ttır. Ku· larm taarruz hareketine tekrar 
ponlarda sull8Umalc kalkı§an görfı· başlıyacak.Iarnu gösteren daha be..5 
ltınıe bunlar örfi idarece cczalarıd1Tı. ka alimctıer vardır DüMnanm ha. va faali · ~ 
ıacaıttrr. inh' Yeti Y1nc ke§if uçuşlarma 

Vatand.a..,ıarrmızın umumıyetıe iaşe 
i§ler:lnde do kendilerln\l dU.,en vazı. 
feyt §Uurla kavradıklarında fiUplıe c. 
dilemez. Bu vazlfc nldığı tedbirlerde 

Ukümeti arkalamak, onun ba§ansı

:na yardım etmektir; bu vazife bun· 
dan da ibaret değildir: Gizll btr sııl· 

• ntyeUe bilerek veya mizacının muk.. 
teza.m bllmiyerek bu vazifeye aykırı.. 
ltk edenleri m1Jll auur iı;inde y?§Iya.. 
maa hale gctlrmelt de bir kutsal va· 
r:Uedir. Daha ağır günleri önlemek 
için daha uyanık, da.ha. içten birleşik 
olmıya ihtiyaç vardır. 

Balbonun ölümü 
hakkında 

İtalyanların ifşaatı 
doğru mu? 

ltaıyaıılann Libya umumı Talisl 
Ba.ıbo bir tayyare kazasında öımU§, 

o zaman Baıbo'nun bindiği tayyarenın 
blr İngWz tayyaresi ta.rafından dtl§tı.. 
rllldllğQ söylenml§U. ltnlyanln.r, bu ka 
~ bqk& §eklldo olduğunu bfldlr. 
1nektedir. 

Balbo'nun bindiği tayyare bir ltaı
Yan harb gem.isi taratmdan lngillz 
tayyaresı zannedncrek a t tutul· 
D>U§ Ye dilf1lrUlnıüştllr. 

Londra radyosu tse bUilun da doğru 
olnı&dtğmı, Almanya ile i§blrtıglne 
ta.raftar olmıyan Baıbo'nun s1yu1 ra· 

iblert t:ı.rafmdnn ortadan kaldmldı.. 
:lnt b dlrm"ktedır. 

'- RAdyo ~te&i -

Wli sar ~etmiştir. Dün .l\Joida.na.n sa. 
dü açığında killliyetli miktarda 

şınan geMi•hıin 8'ÖZÜkmeS bu 
( Devama Sa 2 Sii 3 rJe) 

Finlerin 
So"ry"et lerle sulh nıüza

ICereleri yaptıklan 
doğru <Jeğil 

HtU!nld, 10 ( A.A) - Rcamt Fin.. 
landiya mahfilleri, Finla.ndlya De Dllh 
ver aleyhtan memleketler &ra.IDıda 

sulh mQzakerelcrl yapıldığına dair o. 
laralt yabancı nıemleketıerdc dolatan 
pytalardan hiç malümatları olma.dılı 
nı töyleınektedirler. Diğer taraftan 
yan resmi bir gazete olan Uust SllO' 
m! §6yle yazıyor: 

Sovyetler birliği ile Finiaııdiya.n.m 

bu harbde ellerinde meırcud kuvveUer 
1939 harbine nazııra.n yer deği§t.lrmif 
lerdir. Cebhemizde tw:anılan muvat 
faldyetler bizim durumumuzu da.ha 
sağlam ve daha emin blr hale koy. 
maktadır. Barb hedeflerimiz Mkerle. 
:r1mlz için de mllletimlz için de Aşı ' 
kArdir. Bu hede.fier defl§menıJ§tlr. 
ll'tnlandfy& bunlan tahakkuk ettırmelr 
1Qln mUcadele edecektir. Sabırsızlık. 
zaaf Te §Uphe hiçbir zama.iı F'fıi i'nll• 
!etinin mümeyyiz vasıtlan olma.mi§ · 
tı:r. Bol§6vll· reji.mine kal"fı Te de • 
vamlı bir sulh için yapılan mücadele 
ber uıruı muvakkat sulh imklnlaruu 
ortadan kn!dırmaktadır, Flnlo.ndiJ& 
eulhtı beltllyor ve onu, BOn zafere de>g 
ru siden l!l&VB.§ yolları takip etntek 
911~ e.ldıe> ~r. 

geri alı nmıştır, 

Ribentrop Berline 
döndü 

Berlln, 10 CA-o\.) - Alınalı ha. Jmmış olan mihver devletıerl ı.-,.1 
riciye nazırı Von Rfüeutrop, Buda· amndan 65 kiŞyi ta.hliYe etmillet'· 
peŞtcden bugi1n.kü cumartesi a.kşa. dir. · 
mı __ :se_r_ıı_n_e_g_clnü§_._tır_. _______ r_Deoomt Sa.! Si. 3 de) 1 

1 CEPHELERDE DURUM l 1 

Almanyanın ilkbahar 
harbine hazırlıQı 

ŞARK CEPHESİNDE j uzak hedefi J erşnov olduğu anla • 

Şam cephesi harbi inkişaf etmiş j 611~ iİkünunda Kalugayı işgal e • 
değildir. § 'dde.tli muharebeler de- ı den kuvvetler aynı hedefi gözet • 
vam etmektedir. mektedir. Kmkaçlann Hd ayağının 

St.Okbolmdcn verilen bir habere birleteceği noktayı teşkil eden Mo. 
göre. Ruslar hafta.larca süren gay. jai.'fkte cephe Sovyetlerin müker -
retlerden &oDra Volşovu on az üç (De1'amı &a. ! 80.. 4 de) 
nokt.a.smdan 8.Şmab~ muvaffak ol-
mq§Jar bı suretle gelecek taarnız 
~a kul]anıJmak üzere köpril lf 8981818•: 
bqla.n tesis edebilmJ§le!'dir. Aynı 
zamanda Şlueerbu.rga karşı yapı • 
lan Sovyet latalan baskısı artmak 

Hile ve ihtikar 
tadır. Bir ok1QUl*I" •• ,....... melllapta 

Moskova cephesinde Riev, Vi .. diyor ld: Butam ...-. AJdıllm .at. 
ya::ına, Kaluga ve Moj:ıisk a.ras:n• kırlD lalolıirl lılr. ~,. pla o1eıcü 
dald bölgeyi tamamen ku..c;atma.ğo. gibi ..,.... .8u1 1 n..,. .......... 
matuf Sovyet kısJracmm aya.klan noredm • ..........,.,.. lıllııllnı& DllJ' 
birib:rinden ancak 200 kilometre duiUJDa ,a.. llder lımlllll edlllJw· 
UZ&ktlr. Ul&k §imalde RUBlar buıl- _... ftlıa& ..S JWlr.,. 
dna sekiz gUn ewellne gelinceye Blır.ce meeele ml"l!ldlr " yalia 
kB.dar sukutu muba.kkak görUnen 9'lte alt dfıllldlr. SM sDıl tıereJatı 
Riev önünde yerinde saymaktadır. dlı. ~ da laDell olQor. Ba&ti. 
lar. Buna mukabil Uzak cetıupta ,.,,...., ......, plllılO. ,_.,. ~ 

s11ratıc ilerlemiş görilmııeıktedir •
1 

• ..,.. mr , • ·• "' -~ ...... 
ler. Rus mukabil taammı 80ll nok ... ., .... ...._. llltMrt.... .._., 
ta olarak Masa;ska varmJIUr. Bu ı-- ....._. ı•*•· Bile ,...... 
mahal Tulanm 170 :JtilomCe usa.. da an 'rm PM taktp ""-" " ce
ğındı&dn•# R.usleı:m 1-ı ~ ............ ,. 

~LMAM TEBLiG. 

Çetin mudaf aa 
harpleri • 

3 şehir geri 
ahndı 

§iddetini kaybebneden Karaya yeni kuvvetler 
devam eclitor çdcanldı 

...... •• (A. A,) - AJmm 
---. bej Nldenl .... teböo 
fi: 
KmıDda ve §8.rk cepbeeinin oc. 

nup k...,inc\e hafif bir faaliYet 
DJdedlmu,t!r. lıluharebe ve pike 
tanaftleri Slvut.opol ve Fcodoeia 
~ 4 1*' tonluk bir nakliye 
geımfllial bl.tınmflar, orta ha.cim'9 
de .ld ticaret vapunmu ve bir ha.. 

<~ Sa. ! sa. ~ de) 

ıı..-.., 10 (AA.) - Gece nepe
dllen Scrlyet teblltl: 

9 90lllkbunda 1atalanmız ce~ 
bul kesfmıerinde dO§Manm :muk&ftl. 
meUnt kirarak ve onu ağır kayıplara 

uğratarak Uerlemeğc devam et.mi§ ve 

bazı meal.-fln mahalleri işgal eyl~ 
tir. Bwılarııı ara.smda Kaluganm 70 
kilometre garblnde kMn MOll&lsk Ue 
Votahlne '\O Serpeysk fChlrlerl \-ardır. 
Almanlar ağır za)işta uğramaktadır_ 

Iar. (Devamı Scı. t Sü. 5 tü) 

f benim köşemj 
.._ _____ yazan: hakkt tarık us 

istanbulun teşkilitı 
1-tuıtııuımı hllkQmet merkui olnıakdan ~b da bir vlJAyet h&lln1 a l 

d"1 Uk za-man••r onu a~kl vtı.A.ycUerlm.lzden farklı görmemek ye ~stu 
ıııemek lçtn birçok •bebler bulunub söyleneblli:ı:U; bu birçok :ıebeb1er 
bO]'tlk Jıaklkatbı bndlstDe bir müddet stnib susabilirdi; ta.kat tabla 
h11kmll için !çln yilrtıdü. tstanbul vUAyeu kendi v:ırlığnım lcablarma &'Ö 
~ tadllJer1 16rdtl. bu tadlllerdcn bir taknıh oıurıına i~lerdir. vUA.ye 
k&droılmulrı Jcu\'\"etlendlrllmeat gibL •• Wr takımı menfi netice vermııMt•rl 
mail.._ w thUyar hey·c~rinln 'kaldınımaaı gibi, bekçilerin :polis em 
rfne ffl'!I it giblu. 

muhtad&r mlllct h!ı.kimiyctbıiıı ilk eacrl değtl ıni idi? bunun tcr'ed 
dev.reı.rtnde dunruyalmı. bu devrenln muhtarda, mulıtann otrafma da hay 
n kalrmyan kara g1lnlerine saplanıb kalmıyalrm. muhtar en kil<ıUk 
.dare dlztblde hem maballenin, hem bWWmetln bir mUmesslll idi. iÇıerin 
den aynbrdr. malı•Qentn yflzde ıclllıılnl olsun az çok bllirdl. edreıntd' 
banan be1eıdlşul oraam muhtarmı ara.tmıyablllrcil; fakat istanbuld& mW! 
tarlara cm,en 1fler1 pllb geçici memurlara ı;ördürmck, n e nnıhtad 
cilmhurtyet 1d&re8bıce tuflyc edilmesi za.rurt olan ;enaııklarmı kııldtr&bl 
llT, ne o !enalrklann yanmda ısllrtıklenib gid<ttı ~l taranan temin ,.debil 

ya bekçllor? mubtann icra kuvveti bekçi idi. blr mahalle lı&1kmna 
düzüye ve ayrı ayn y&pagcldiklcrı işl<'.rde bekçi mU§terck bir :metmll" tı 
...u serüyordu. 

Jçttmal yardan yönilnden mahallede gozdU, kulakdı, eldi, ay:ıkdı. 
!nıriyete dOfl!n bekç1yt mahıı.llenJn Derl gelenine U§8k olmakda.n 
bu C0-1 va.at11artyle giydlrlb kuııatmaltdı. blz onu mahallenln el olalı 
makdan çıkardık, emniyet kadrosunda Jlôllsln emirberi ya.pdık. ı; 
alt.md& eli sopalı in.sanlar bugUntU n e le sovimll gelnıJyebilirdl; ama 
lan yal.ruz polis dUdllğü öttUrmek için l>ö ba.,mıı. olırken ~ b 
ları hlzmetler4Jl 00,.'mlA daha. değerli ehliyetler geçirmellydi. yapamadı 
tabiat hf!;blr hatayı atfebnez. mutlak onu dllzı.;JUnceye kad:ır b1zt 
yac&kdır. i~te bug11n :ı:orluyor da. •• dUn yalnız flfll nahiycslnln 53 btn 
fuau olduğunu anlatıyorlardı. kayscr!dc ... -ali .... e bclcdiyo rct:ıı. vardır, 

bin nlltu.sludur. konyacla va.U .... c belediyo reisl vardir. Ci6 bin nütuısıaııat 
bordur villyetlnln biltlln. nüfusu 95 bindir; blr \'ali ile iki kaymakam, 
belediye reisi. bulunuyor. bunlar da vllAyet olmanın ıcab ettiği ~ 
R.JTI. 

puamız yokdur, demiyelim: üç dört umumi mllfeWşlik 
lwpıb 1'Jldız yapmak, o t.e§kllltı bugUnkU hal ve ealtı.lıiyetlerlyle !ı1o1'lf' 
"""'-"~ ~tm~k nrıette muhstıı.~ ('tm,.kdcn clbetto faydslrdrr. 



VAH 1 T - iJ. z enci ok sör 1 an - rans 
ı thıasebatı 

Ruınet ordusu 
1 A ge i ı a rB~ tarafı ı met savfatla > U Z l ad4}n Japonlar:n yeniden asker çı k B , d• 

Kat'i değişiklikler fsf zkameiınde ~an ımknnmı gosLcrm ktc - a S iri yen 1 
doğuracak mı? t k Dığer bölgelerden verilecek ha- Nevyork, 10 (AA.) - M&lu Bir tJe 

Bcnıe, 10 (A.A.) - Röyler ~ Q Z 1J l bcr yoktur. Joe ı.ulz arııaınd:ıkJ mııç lı4o.\lla0n 
nsı m Bsne muh biri bildiriyor . d Lonılnı, 10 (A. A.) - Il. B. C · Skardıı bUyUk bir balk kUUeatruıı e. 
Almruı kontro'il a tında bulunan e l il lj 0 r Fil.pin ndıılar ndan Luzondo. mu. nünde yapılmıotır. 

aris b:ı.sınm:n Vişi al l h 'nde.ld ha.rebC?de blr durgunluk gö: tilmck.. Joe Lu ı: ytrm!nd defa olarak ber 
bUcumlnn Vi inin muko.vemctlni --o-- tcdir Jnponln.r, kuvvetli bır tanr. ırll<lette dünya bolte şıımplyoııu Uııva. 
.ış k r olarak 5 tcrmektedlr. Mar Mihvercilerin yeniden ruzu yenilem<-k l~in ileri hnUnra nını mUd taa etmcklcydJ. 
sel Beat Ovr gazetesinde Vişfvi mukavemete hazırlandıkları takvıye kuvvetlerı g nderi orlnr Dcnlz.cllercı yardım ccmlycu menfa. 
B ie k Amerlkn clç

1
sine boyun bildirilmektedir. lnglliz :!Ullirallık dnlres 52" tice tert p eaılen bu maçta bahriye 

ğmcklc itham etmektedir Alman tonluk Co.l:ıtea knnrazörilnun to - nazın ıı.lbııy Nuka ue dl~er blrÇOk ae. 
lxısmmdn çıkan m alelcr Vişl a • Loııdnı, ıo (A..A.) - n,n.O.ı pUle b:ıtınldığmı tcbh.; t>lml Ur. vnt tıazır bulunmuşlardır. 
l~yhlndcki tenkid yazılarını lkt • ibyada !ng Hı.ter Rorueı ordusunu Fm~mIENK nlN l>İ:ST ~Nl ı Maç t!..LbnkJka tkt boluı6re tıfçblr 
bas etmekte ve Vişlnln Almn.nyndn Agc1la iaUkameUnde tazyik ediyorlar. TEULJCl maddi men!aııt temin etmeınlııUr. 

bebi)et vercliğ !tlnuıts1%hğı • General Romclln Agellanaı gnrblndc B:ıtnvia, 10 CA.A.) - Felemenk Bok.sörler ringe çıktıklan "'1l&ll 

tmektcdh-ler. St Gallca Tngblo.d 1 ve aııhll yoıu boywıca, geııe mukave. Hind • ..ınt tebliğinde sekız Japon şlddeue alkıııanmışlarılır. 
?aZetcsinln muhah:r Fransız • At. j met go.ı.t.: rme:e k.D.lkt§llcağma daJr e. bomb rdım:ı.n tayynrc.:.slnln 9 son.• Coıır; çaıar çalmaz. Bir bummnı 
man gerginliğini bahis mevzuu e • man:ıler vardır. Ununda Tnrnka.n knrıı ve dcnız üzerine auımı§ lal<at Lulaln aağ ••.ol 

re dl~O" ki; "' Almanynnm bu tııguız zırhlı kuvvetleri Agedabyu hedeflerini tekrar bombalndıkl:ın kroşeleri kıı~ı&nda durmu~tur, 
enenln 'lk Uç ayı zar!mda son blr da bulunan ku\"VeUl mihver ardçı iilldiriln ektedir. DUşman bir gtlo Dundan şonra goğUs göğllse yapılan 

hal ç resini kati olıırn.k a.raştTa • huvveUerlne şlddeue taarruz etmekte. evvel Japonların yartıJdan bir h • b1r ç:ırpışmada Lul.z hasmını ır.~ ez. 
ağını tahmin etme-it çin kil.hin ot. dlr. va hllcumunu pllskUrtcn Ta.rokan mlşttr B r kendini kurtanrkea arka 

mağa lU.zum yoktur. Emniyetle lngUlz tıı.yya ıerı d~mana ~1 yo açığında de:nfrli b r harp gemi .ın. ıır ıı~a bA§ına ve çcneııtne 1kJ svinı 
ııöyliyebllirlz ki 1942 senesi Frnzı.. ıuyla mühimmat nakJetm kte olan bombnlnma n ç lışmışllr. G ınıye y yer k ıııııuıın UstUne d~mUştllr. Do 
sız. Alman mUnıı.sebatmda şu veya molör!U koıtnrına ve sırte körfezıne 1 takriben 30 bomba nt im§, hiç bl - kuzuncu saniyede ayoğa kalkmıpa 
bu § kilde ke.U değişiklikle?' tev • yaklaşmak ı.,uyen teva.t.ım gemllerlnc rfsi is:ı.bC?t etmemiştir. Gemiye ~ a. da sol bir drckt ve onun arkaaından 
ttt. edecektir. bUcum etmektedirler. DUşmaıı .evazım kın bir yerde demirL bulunan bi.r C.: ne tne aı:ığ bir kroşe yiyerek tıatkın 

- - - "° -- gcm'lcrlndcn hiç olnlaZ3a bir tutu 1 ucııret gcm'.si, lnyf nlanndnn be l ba!1rı~malan arnsında lk!.nc1 defa ola. . t turulmuştur. semi ynkmına dllşcn bonıb:ılnr'ıı rak yere erumı:tır. a c r 1 s an lng1U.z ve Fnı.nsı:z tayyareleri, Hal. hafif yara 1anmL<ıla.rdır. Gemi dt> Dokuz.ı..ncu aanlyede Mo.ks Bir rtn. 

Sonuna kadar mihver 
siyasetini takib edecek 

tayadakl dllşmıın mcvz lcrlnl tlddetle hafif ha.sam u(tramıntır, gln iplerine tutunarak ayağa kalkmıy 
bombardıman etml§, sahilde hıırekAl. .\~A\'AR nACAS1 aa da b:ısm•nın arka arkaya lndlrdlğ1 
tA buıunııu 1ngtliZ lııırp gem.Uertııe yar Buta\1:l JO <A.A.) - Hn.ber pun :ırla bir kere do.ha yuvarlanml§ 
donda bulunmu lardrr. verlldi~e göre, Sa.rnvak beyru: ve bu aefer ayağa kalkaınamlftlr. 

Genera -u Sikorski 
racası Sir Cluırles Vyner Ilreoekc, Maç tkJ dak.ıka 60 sa.niye devam eL 
payitahtı olnn Ktr.Ş'i.rıg n ııukut et • m!§tl.r. 
tiğf 25 llklrA.ntm tnrih1r.dc S}dney. ---~~---

1 den Ilatavinya gelmiştir. KC'ndial 

Budapcşte, 10 (A.A.) - Nazır
lar meclisinde but\ln başvek 1 diS 
&rdossy, Macamtıuun d~ s.lyase .. 
ti ha.kkmda bir rapor okumuş ve 
Mn.caristanm mihver devleUC?rine 
karşı olan sarmlınnz siyasetini ve 
Bolşevızm ve onun anglo-snkson 
orta n ile zafere kndnr mllcade
le e mok hususundaki kn.tı ıwnlni 
bir kere daha belirtmiştir. 

gal 1 Avustralyaya dönmek niyetinde • 
dir. 

[d6D -- ().--

Al an tebll 1 
(B~ tarafı 1 mci 8tlt1fada) 

ra k.ruvazörU bombal:ırla haıın.ra 
uğratmışlardır. Knradeni.ıin tarlr 
aıı.hlli açığında başka b:r Uca.rol 
va.purundn ynngm çrkanlmıtLtr. 

• 
ıran 

be 
Şahının 
anatı 

Lon ra, 1() c A.AJ - Brılan 
lran şnlıı Muhn m Rııa pehle. 

v1 Evenıog Staodard g:ızclesiolu 
nuhıtbırinc b yanalla bulunarak 
demı7lır ki: 

Lıı,;ıllz • nu.s - lnıa mmhedb 
va ıntla ımta edilecektir. Du mua. 
hede Jngıllcrcye Ve Rus.)uya hWLL 

st iıolı)nzlnr \C billıassa bütün 
ınflnRknlAl yollıınnın kontrolü 
harp devam elliill mfiddelçe lngi. 
Uz • Rus kılnlnrıoın lrnnda bulun. 
ması mfisıı:ıdesini verecckUr. lron 
'RIJ.I ve lngıliı ordulannıa hlmave 
sini kabul elmeklcdir. 

lr:ıoın llusya ile m0nnsebet1C1'1 
dahıı mukcmmeJ olmu$1Ur. Jnsille
re il miınnst'bcllcre gelince huni 
nn iyi oldu~na şfiphe yoktur. in 
gilıcrtden son znm:ınl:ırda bu~da)' 
•e aulr yiycrek mnrldclerf aldık. 

BlB TEKZiP 

f..ondra, 10 (A.A.) - Oft: 
Tahrandan alınan blr habere g'Ore 

hıgtlterenln lran elı:lal sır Readoı 
Bullard llc Sovyet elçl.!1 Smlrnot Mos 
kovayı ziyaretleri emasmda lran Ue 
İngiltere ve SovyeUer blrUğl a.rasm 
4a. btr lşblrllğt temin edlldlğlnl per 
f8Dlbe gf.lnkO beyan.atıa.rUe tek.z1p et. 
~terdir. ---Bir ıtalyan g;;zetas 
Hahftada hır gün ekmek 
yenumemesım eklıf adıyor 

Roma, 10 (A.A,) - Federe gıı.zet.eat 
y&§mdan eo yqma kadar olan 

ttaıyanıann gUnde 200 gra.mda.n iba
"t olan ekmek taymtarmdaıı haftada 
b1r gUn kendi arzularfyle gcçl.mlol'l.ıı.i 

tekllt ediyor ve bUktlmetin bu hu8uatıt. 
tedbir almasmı iatiyor. 

Bern, 10 (A.A.) - Bir Londra ga. 
zctealnln mubab!rlııe sanı general Si. 
korsk.J tayyare ile Moakovadan Lon • 
draya dönm~lUr. Stalln Alman 
Polonya mubarcbeai esna.sın.da Sav • 
yeller taratmdaıı 1fgal edilen araı:I 
den va.zgeçmiftir. 

Loııdrad& buzl olan kanaate gi!rcı 

general Sil<orskJ nerede olduğUnu söy 
lenmek l:stenllmlyen baZ.1 bölgel ln 
tavtzat olarnk Polonyayn verilecc,ı 
JM d&lr bir va&d &lmt§t:r. 

Almanlar 

Yeni bir tayyare 
motörü yapıyorlar 
BeıtJn. ıo (A.A.) - Gazeteler ;veni 

b1r Alman tayyare mol&'U hakhmda 
makaleler ne~reUnekt.edlrlq. Bu mo • 
tör Almıuıyada 8Elrl halinde ıma! edL 
len motörıerlıı e.ıı yenlleridlr. lıılotör 

hava De soğumaktadır. Bu ne faa. 
llyetta buluncak otan en modem tay. 
yare Up!eri bu motörlerle tcchl.z edil. 
mekt.edlr. Kudretine ~belle bu motö 
rD.n benzin aart!yatı pek azdır. Hcrh n 
gt bir motörU harekete getirmek lfftl 
imdiye kadar yapılma IA.zımgelen 

btltQn manevralar orta~a konulan bir 
hareket kolu ile bertaraf edilmlştır. 

Blrçok !abrllaılar fimdl btı moUSrQ l.. 
m&I De meoguldllrler. Şlnldlye kadar 
bu tipte QOk miktarda motörle.r yapıL 
mıırt.rr. 

-----ö--- -

Daf Kuper 
Singapurdan 

lngiltereye dönüyoT 

Londnı., 10 (A.A.) - 138.§ve &J t. 
ten blldlrlllyOT. 

General Vavclln bUyUk okywıuswı 
cenubu gnrbls1nde lng umunda.nlığıı. 
tayb11 lle al~ ,adar Vtı§1ngton anlll§. 
malan neUoeslııde .Dat Kup rl.n Sın. 

-------------·ıt gapurda kablrıc nazın olarak vazllesl 

1 
VE C Z EL ER nihayet bulmuotuı . Binaenaleyh Daf 

VazaJ: M. tl&MJl l'ICK v ı\HŞ) ıtupcr 1nı;iıt re bOkflmeUn vazife. 
-----~-,~------.. ı .sine ıı.lhay t vererek lngiltereye dön. 

B:ışka zamanlarda parlak ft,. I mcğc davet edllmlşUr. 
lıirli olm.ağı arzu eden dimağ, uy. ._ . __ 

ıru z!UlUUl1a.n bir ahmak gibi dil- T.. , . h 
~ces z olmayı saadet bilir! urı 1 e a ( ın a 
* Dokt.ar Koe di,)ior. ''Zama.ıı 

zaman ben çatşkanmı cllmlesinl 
ckrar ed.ereik insan ı;ı:ıh,cıko.n ~ 

.r., 
* Evvelleri bcrberlc1 BOkaltta 

ederlerdi; imdi medeniyet ve 
onfor ~ğald•, pcnıkAr 8alonla.rtn
~ ediliyor. Buna mukabil ev-
1 n şebirl rin sokaklnırmda 

en Ö!cn olmaz gib fd1; §fmdl 
11 m.eydanlarmdnki tehlike ıc. 

rdc de V3l" hep tersine 

Edenın beyanatı tefsir 

ediliyor 

Lon.d.ra, 10 (A.A.) - Yor yrpost ga. 
zetc • Edenln beyanatı ha.kkmda oö~
ı. diyor: Edeıı A vn.m ka.m&ra.SU4da 
tAınnmen ııçık bir liıw.nla eöylem~Ur 
k1 'I'Urkt)'etıln bir mlltteftlıler taraf~ 
dan korkme.:ır için hiç Dir bcp yok. 
bır. Toprak b tünl J:ıi; b1r aureUc 
tclıllk değ{ te.mıııat Anka 
klJrad& lrl s: y lmıl,<ılan8.C3k· 
tır • .Alltr r boyunca A,yaso!~ mJ.wi.. 
relcrl Ç&rluın ut.Uluı1 ı;ln birer aılk.o 
naba t,e:Jdl e tlr: aü 

Japon e il ı 
( Ba~ tarafı 1 ıncı nt1fada) 

Tolcyo, 10 (A.A.) - İmparator. 
hık umumt karargahı deniz ubes~. 
n n tebliği: 

Honı::--Kong bölgesinde 8 sorudi • 
nuna kadar dllşmanm bır torpldo 
muhribJ 4: topçeker!, 7 torpıdosu, 
2 mayn geniliıi, 8 karakol gemisi 
ve 1 petrol gemisi ba.tınlmı:şllr. 

Orta ve kllçilk tonajda 11 O tıca
ı et gemisi za.ptedilm ştir, 

Japonlarm ynlruz bir kliçUk na!k. 
liyc genıisf OOt.mL5trr, 

JH'LALA J,UMPUR ALTNDI 
rolıyo, 10 (A.A.) - D.N.B. 
Malezya.da hareket yapan Japon 

kıtalnn, bugün Kula.la Lumpurt.u 
alınmlard.:r, 

Tokyo, 10 (A.A.) - lm.pa.rator. 
luk mnumJ kararg§.hmm tebliği: 

Malezyanm 00.ttıımdald birlikle
rimiz 7 aon Ununda kuvvetli bb' 
dü.şman motörlQ mntrezesin çevir 
miı ve hemen hllcuma geçntlştir. 
l{açan dUşman kolu ta.kip edilmış 
ve dün Jong-Mıılin işgal edilmi§tlr. 

Rol.ak ça.rprşmıı.kırmda 18 nkn'. top 
20 tank dnn topu, 15 mayn atıcı 
top, 50 luı.f':f tan!c, 30 motosiklet 
ve 500 otomobil elde cdilm ştir. 
DU.'4-nan 500 asker kaybetmiııtir, 
J1'00n kaytbı 17 ölü, 60 yaralıdır. 

c--phenin Blrmanyn ktl!.m."Jlda 
kıtalonmız Mulmene bir baskın 
yapmıı,lar, blrl bUyU.k 5 vapuru cid 
di hasara uğrat.mı ln.r, tayyareleri
miz Umanı da bombardıman ctmı.ı 
terdir. 

C~phenin orta ksmmda ve P. 
mal kısmınm bir kesiminde başlı. 
yan çct.lo mUdaJaa muharebeleri 
lddctlerlnl kaybetmeden devam 

etmektedirler. 
Şimali Afriknda dUşman Sonum 

böls inde topçu nleşlni ve hava 
tnnrnızlamu leksJf e tm!ştir. 

A.geda.bin bölgesinde ikJ t:arnf 
aramndn keşi! faaliyeti olmuştur. 

Malta adıı.smın hava meydanları 
llzerlnc yapılan taarnızlara mu • 
vllf'fo.ktycUc dcvum cdllmlf llr. 

!ngil'z bombnrdrmıın tayyarcte. 
rinin Fransa Mhillne yaptıkları 

~ teşebbU.sieri esn.aaında 4 
tayyare dllşllrlllmilştilr. 

Ce e erde daram 
( lla.ş tarafı 1 mci .avfada) 

rcr hUcumlarma rağmen i•Ukrar 
kn.zıınmış gibi gBrUnllyor." 
Dıger tarartan Alnınnln.rm ilk • 

bahar tno.rruzu için hnm'lık yap • 
m.n.kta devam et.tikleri blldlrilm.ok-
tedir. · 

Almanln.r yeniden 3 sırut Mkeri 
<1ilnh altına nlınllJlnrd.r. Bu 700 -
800 bin a5ker demektir. Bundan 
başka Fra.n.sadan ve Yugorılav-)'8 -
dnn da birçok kuvveUerin harckAt 
sa.hasma yakın bölgelere nakledil • 
d ği bildiriliyor. 

Başlrunuı.ndan Hitlerin son kozu 
oynam!l.k Uzcre biltUn :nınlzeıneslnl 

• • • tıarlc eeph~ne topladığı muha.k • 
T"I. o, 10 (A.A.) - ldalezye. t>ep. kaktır, Rus cephes!ne yapılacak 

heainden alınan bir habere göro Japon hücum bir ö!Um ve kalmı haaılesl 
birlikleri dOn saat 17 de Kuabtam • olacaktır. Sovyetler de durma.dan 
pura 16 kilometreden az b1r m~aıı.tede bnzırlık yapıyor. Sovyetkr de Y<'• 
bulunmaktaydılar. Jııponlan 2f s at- nidcn birı;o!t ır:nıflan 8ililı allına 

te 75 ldlometro Derledikleri aöyte.n • nlınışln.r ve talim terbiyelerine ~ 
mekt.edlr. ~ka Japon birlikleri ıımaı ia.mışlnrdr:r, 

garblden UerUyen:ık Ravnzı aldıktan 1 JDYA CEPUESt 
.sonra Jngl.l.lz mevzilerine taarruza bal lngillz1er. Romel ordulamım A· 
lıunL~lardır. İki Japon kolunwı blrlqıc gcilaya doğru tnzy k edildiğini bil- 1 

doğrudan doğruya Kualalampura d'rmcktedirler. Mihver kuvvetleri 
tn ı u tınolcrı bek cnmektedır. yen ilmeğe ba.§1.ndıktan eon.ra bil • 
· Tokyo, 10 (A..A.) - Ma.Jezyada bir h~a ha.va akm1armt artırmıı}tn-, , 

Japon U.c;sUnd ı bUdirlldtgtne göre ka. Bununla benı.be:r çarpşmalar •e 'ı 
ra ordusu U ı blr yapan Japon ı hafif tank mııharcobeleri de olmak. , 
t:ıyynreler1 9 aonkAnunda Kualalam • tad-r. 
pur civanncltı dağınık blr halde bulu. :Maltaya )'O.'l.>ı:l:uı şiddeW ~lar 1 
nan dllgm:ı.n kuvvetıcı1nl lddeUe bom ..Yeva.ın ctınektedir. 

bardıma.n tauşıerdlr 23 vagonlu lkJ PAStFttc DARBt 
tren ve bir kamyo.:ı t.uhrlp clllmlşUr. Muhtelif cephelerde devam eden 
Diğer clh tten blr Japon bava te§. çarptŞ111nlann bUyUk lllikyu • ı 

kili dllD gece Slngapunm askcrt be • ta bUy{lycceği Wım.fıı edllebillr 
detıertnf mOesslr surette bonbardıman Japonlar, mmnıı kaybetmeden mtl l 
tmL,t:ır hiın llsleri ele gcç'rmcık için ihraç 1 

.-, • • ve sevk.iyn.ta devam etmektedirler. 

1 
Londra, 10 (A.A.) - B B.C. 
Mal l a Slln ve Bernaro nehir. 1 

terinin tc il ettiği mUsellest.e en 1 ? 
anlı muharebe cereyan etmekte.. . 

d.ir. Bu müselles Kuala La.mpu.ıı.m 
eksen kilometre ~~inde bulu-

11 ıyor Japoplar kitle halinde, ce. 
nu doğru inmcğe çalışıyorla.raa 
da çetin bir mukavemrlle kar(jI].a.. 
t;ı~orlar. Dilşmanm ~lıca hedefi. 
nt Kuaıa Le.mpur te ·il cd.lyor. 

Dilşınn.n propagandası evvc 
un bu eh.'112 zapted1ldfgin i16.n 

et.ın e de dllD bu ldtıiasıru ha~U 

tarak Japon kuvvetlerinin bu 

Bir tJyatro tenl!.ldinlll birçok ,.... 1 

rinde Ali Beyin blr ldtabımll adı '67· 
le yazılıyor· ( A:yar Hamza) gene ~ t 
k1 hnrflerle yazılm~ bir mllsvedd 
den ~ olmnnm doğurdul?u yaıı 1 
~tık! 1 

Ar&bcamn (~ Te.. A. k) harf· 
Ierlıldcn toplımtı.D kelimesi Del tnı1U 
okunur. Bırt (ıylr) k1 b1ı:.hn (&yar) 

rmızdır. lk1nc1al (ayyl!.r) ki bfJekAr, 
lıllebaZ, d dolandırıcı anlamlan. 

sovyea eb ğı 
l'BSJJ taraft 1 fft(,1 8t!rllfadn 

ı .ankA.nunda 18 Alman tayy 
tahrip edUmlfur. 6 UV"yaremı.z kay • 
ta. 

Borcntz tmıtzinde cHlşmanm blr n 
117• gemi.lll balm1mııtll'. 

• • • 
Londra, 10 (A.A,) - B.B.O. 
Rus tebt ğ"l. SovyeUcrln MoakO\ 

nm cenubu gıırbistnde yent mu•ııf 
klyeUertndcn ve Uç ıcbrtn sen alın • 
dı.:uııJan b:ıb.sel.mektcdlt. llualar.uı gt 
rı nldıklıın Uojalsk ,ellri Smolent1klı. 
lGO kilometre cenubu oarktmndedir. 

MoJ lak kcalmlnde.ıı yruu blr haber 
yoktur. Mojnlsk de ıerı &Juursa Al • 
nınnlar Moskova ctvarınd:ıkl aon mil! 
tabkem roevkUerin.1 de kaybet.ınlf o. 
lacaklardır 

Kuybl§c. r dyoıru dQn gece .,ıs, ıe 

diyordu; "Kıta'anmız.. muuı!ter:ıne l 
ıerıemekt dl.r. .Aımıınıar, yığınlnrl11 

techlzat ve malzeme bırnkarak kaç. 
maktadır. DUşmıın, rlcatLD bozı;wıa 

diSnmemesı ıçln Om!UIU gııyretler aar 
1..,t:mcktcdır_ 

Kırımd:lkl Ruı ller1 barekeU, Perc. 
kop berznhtle Alm:ınların ricat battı. 
nı kccncğe ma.tunur. Sıv~topoı kcııt. 
m!nde Ruslar bir noktada sck!.z. kilo. 
metre UerJemlıler ve rtvnyete göre 
bUı stratejik noktalar elde etmişler 
dır. şarki Kınma çıkmış olıı.n Rua 

1\ altaya 
sılasız av 
ücumları 

baltada 210 
ID Japıldı 

lnltn lO (A.A.) - N~cdJJCD 

ml t ı ~de §Öyle de.nılmeklcdir: 
Bir dügman hava t.coklll pefJcm 

mı 'Malt.aya yakl8§m1Jao. da ba 
ryalannın otddeW at.eıt kıırvıa 

rhııl uı.akıqauat.u. Blr kaç bo 
tılmı§tır. 

Son bto~ hatta l~nde Malta 200 
nav hücumuna aı:ıruı: kalmı 

tır. JnlardaJı 00 z gUndUZ ve 120 d 
faztası gectı yapıımıour. Ya~nız Uç 
ee tehlike lşareU ver11meml§Ur. 
geceıer geçen balta Jçindedlr. 

bazılan dokuz aaa.t denm etmlfUr. 

19 UkkAnundaıı lUbaren g-eçen Q 

hafta içinde 17 d~auuı t.ayynres mu 
hakkak olarak, 12 aı muhtemel oıara 
tabrtp edllnıto •c 20 ı.yyare 
ugnıuımıılı1'. 

kuvveUen Opntoryaya doğru Deri ba.. rilerlndo çnll§&D ajanlarla ~ 
Nkeı.t tıaşıaJıtı c!ht' .. Kırımda bu • halindedirler. 
ıunıın 100 bin kl§lllk mihver orduau 
tehtıkededlr. 

Rus'ar, Onega gfilQnd~ ll'1n mevzi. 
ıen.,e karvı şlddetıl tazylkterlnl de. 
vam ettirmektedirler. 

Ruslar Lentngrııdın 120 kl1ometre 
cenubu garblsindc bulunan Novograda 
dotru Volkot vadi.!l.nden o.aa.Jtıya doğ 
n.ı aarluyorlar. 

J..ondra., 10 (A. A.) - Evcning 
~tandanl gazctcsi.n1n bildird'ğlne 
göre Rus cephesindeki Alm~ m• 
yiatı ha.kkmda yapılan son bir l.s
t.n.tbtlk 1 tlk.kAnunda ölil ve ka. 
yıpla:rm miktarı 1.250.000 klşi ola.o 
ra.k ;r~termcktcydl. 

Bu ra.kı:unlru' doğruysa Rusya 
set erinin en drkka.te ~ynn bir un. 
eunı meydn.Da çı.k.m.ış demektir. 
Ç\lnkü en soğuk aylar yani ilkkfı.. 
nun aonkMwı •e tubat aylan f• 
çtndckt zayiat bu ra.kamlara dahli 
değildir. Alma.nyanm Jtayıplarmı 

tclA.fi edecek geniş imknnlan var
dır. Çllnkll Alman endllstr si tah. 
rip edilmemiıılir. Ve hcnllz munz
um t.:ıkviye vruntalan g6ndcrcbL. 
llr. Almo..nya ilkbaharda yeni ha.. 
rcUta geçmek istiyorsa kışm bU• 
tlln kuv\•etlerlnl teçhiz etmesi ld
mndır. Fa.kat RU!llar Almanyaya 
ncfee aldırmamağa amıetm{V bulu 
nuyorlar, 

Kıılb!~f 10 (A. A.) - Alınan. 
lan tlitır zayiata uğratan modern 
in• 'l tatbik ettikler! tabiyP. 
h. ba%l malfunat elde edil. 
ıniştlr. Kazaklar kUçUk gruplar 
bnllndc bllha.!88 gece faaliyette · 
bulunma.l:tndırtıı.r. Bunlar kanıt' • 
gfthlnrlyle telsizle muha.bcre et. 
mette fo.ltat bunun haricinde ta• 
mınıiyıe mllstnk'I btrlikler halinde 

••• 
Bu/in. 10 ( A.A.) - \!mun rıuf. 

)·osunun bı!dırı..llğine göre Kırım 
yorınıodnc;ındn Almnn toptu kuv
\'ct:crı dun Slvo.stopolun uhro 
me\'Zllerlnı, blokhovzlorını ve mfis. 
lohkcm ortlugl\hını ateş altına al. 
nıışlıırdır. O:ıl:ıklııva llmonlyle Si. 
vııslopol arasınd• m0nokııl4t keslı.. 
mi!'ıtlr, 
Ulmıyna cq>hesJ 10 I A.A.) - on: 
lkJ gUndcnbcrl kırım cepheatnde 

Kara.su pazan bölgesinde Alman • Ru 
men kuvveUerl Ue Sovyet piyade kıta
Jan araaında otddelij muharebeler cc 
reya.ı:ı etmektedJr. 

SUd:lkı tahliye eden Alman kuvv 
ıcrt takriben ıs kilometre daha ceııup 
da başka bir mukavemet noktaam 
yerleşmlglcrdtr. Burada Karabt mrt... 
ıannm tc kll eUJğt tabil mUdaltıa bat 
tından ısWade etmektedirler. Bu aırt.. 
!ardan Kıuıısu paz:ın ve Tuaka giden 
anı.zıye nezaret etmek tmkAnma mıılik 
bulunuyorlar. 
GörUnU~ g6re Sovyet kumandanlı.. 

l'uım Uk bedeli bUtUn Kmm aafıl.llert: 
nl ıuııı etmekUr. Ruııar §imdiye k&.. 
dar SD.hllln ancak üçte b1r1nl işgal et. 
ml§lerdlr. SovyeUer Teı>dosyanİn ııma 
U garbl.ıı!iıde Salgyr nebrinln qağl 

mecrumı seçerek Canköy ı.mendlfer 
birleşme no.ctaaıııa takriben 20 k!Jo. 
metre mesafede bulunan Sarık kasa. 
baaına kadar gelml§lerdlr. SovyeUer 
Opııtortazıın cenubuna yeniden aaker 
çıkarmışlardır. Öpııtorlanın şarkmds 
şldd Ul muharebeler olmaktadır. Al. 
man takvıye kıtalan geldikten aonra 
bu kes1mde muharebelerde blr muvıı. 
zene hı.sule gelmll gibidir. 

fcallyet g8stermektedlricr. EŞREF'den seçmeler: 
Bu atlı "oomınıındos .. lıır bilhas- • - ·-

ea petrol ka.fi'elcrlni tnhribde g5s. 
tcrdiklcri meharetten dol:ıyı A'· 
manlan 1lrkUtmektedirJer. Kazak. 
lu gece pastı kurmakta ve rJ.cnt 
h ılinde bulunan dUşman"n r.eçeee. 
~ yollal"a ma),ıll'r yerleştlrmektr> 
de mahirdirler. Kamk milfl'C'zel • ı 
rl, çeteler ve Almnn hntlarrnm ge 

Çıkar mı öyle evrdk ı ha dla 
kıvıdl kıını.1l:t~(.' p 

Ayakta bir belı'&du b'J, bunıı bll~ez 
mobııi!fbl •r ı 

Gece, g(lndllr., döker l>tçfıreler r :z 
raonı ı~ıerkeıı, 

F.lıall kk kalınlı olmAm olM 
tallrott.J~. 

~--~~-~------------~~ 

· ~rk ye. 

ZiRAAT BA 
&orutut ~. ı~ - rmaycm. 1000.000.000 l'ürlıı u.n. 

Şube ve AjanA adedi: 265. 
Zirai ue ticari her neCIİ banka muameleleri. 

Para b1ri.kti.reı:Uenı :ı& 00 Ura lkram!ye "rlyor. 

.... ''""-:·-· t 
mıa&t Baııkaamd.a lıumtıerah " lbbanıız ta.sarruı tıeaapıarmcsa eıı u 

ıso ıt.ruJ ou.ıunanıara teneae • aefa celdıeoeıı kur'a Ue &f&&lda.111 
oıe.na Ore \kram1y CS&ğıUlacakta. 

• • • l,oot • 1 . ce ,, , .. • • • • t.oott • 1%0 .. • UOI .. .. .. ı. .. 1 • .. UM! • 
~ - • &.00(! .. 4 Bedbin ruomtıar d.'yar· '1. 

ta.de bir ça.Jı:pna, çabelamadır; bu 
bir 7.ahmett.tr; hayat iradeler· 

Ur • Ur ve hsr hayat Mr 
nt.tr.,, Sc-rilen oeylcr için 

)™ iradeler, emdd#' 1* mııe.-
~pcı 

yor. Ed 

elıirden 65 kilometre U%8kta bu.. 
nm l n lfı.ztm el • inJ sö cmi 

OtKKNr. HelRlplarıııaak• paral r bir nııı tetnde ISO llraı!u qaJı 
d(\fmtyenııre krtın ıve çıktığı takatrcıe ~ 20 tazıaaıyıe vertıec~kur 

E(e~dalet u M&rı. 11 Hı &ırat> U .vuu U &rıııolkAııuıı tarüü• 
na gelir. n 'llptttr 

'{AyyA.r Hamza) aam ı, (/..YfU' 'im••••••••••••••••••••••••• d bu iooıa. tel id c,;li!mc• 
~ Uıllra. ~ U&mr.a) ~ 



ıı.ı...ıu l ı 
Jı< o· }ete -,----------------.--

B~~:~~!f j Ll.--~-.~-fl::S:::UU_oo_a _oo_oo_i -&-00-~-.~ ~--~-lk-~--~-0 ~~] 
Olaga.n üstü ba.u b[ı.ıllseler tar. 

Inıla bepim.lzo bir duraldnına Et k lı 
geliyor. lkwlamıda ise Wcbl.tiınb nar ı O 

Lifim:..ı oozınadaa ha hale ka.rş , ~ 
•• uz 

Çarojr.r huluyorw.. Ni.ıin t Nnsıı ~ 
luyar da b:ı.zı hAtlfseJcr bizi §.ı :: ••k . it C;l 
~adti;rı halde blrfAknn lıMiscl.. 11 u s e l m e. 

rrtıyor. Bwıun BCbebl ~ g\lıı er .::; 

• 
' l 

ıicllk 4ılcrl bn§armay al • 
bu cins n.daaun ihnıaıı: JŞD.o !>il 
"'-') ı 'c~-n böyl b' d~ De Jc 
' crilm~esin c •r emir ,.crlllp 
i JQ bir >ıığnı Arnnı:ı.lıyız. Meseın. 
t:lr ter "ihr bıı ~~;ııtıar, §e,?1rlerde 
~i er. für kar ~11 : Halk bırlbiıino 
J i l 'ıı&tallll'I bU 'fu:'ıı. ma.ldnoU 111:.• 
te."'lr n l •nt.alıı.r SÜS 

• una benzer birçok m·sa1 • 
r ba.n mant .. dlndür ı • 
Eh-er ha m!sallcrj • _ 

1nUn.CJit hfldiselerln ~ dokerek 
... pleJi l 1llUnf rlt. se • 

U UU"6ıuıtz ka , • uru kliçm. kli ıu. l"§truza b.r 
ı"il'J ""' , ~ çüü UunaUe:r teo-.... 1..ıllder blle>is" ı~ı.• • 

1 • o ız uuCJ' çıkar 
t dı;, eğer mut.laka hldt1et·~:zı 

n etınck 1ç· b" 1 

ııına lhti ın ar ~ar oğla. 
bu· )'aCJnız ''a111a hlr aıca·uı 

ıursunuz. !I 'uJ bo•--'-
hol y d b" '4UAM kadar 

a Jr Del yoktur Fnkat 
rn cr!n hi•1det~ tA';skln de~, ili~~ 
nktır ~ efnıestne mi.nj oL 

oıaiun tO hMbeJc:r 

Bazı gazeteler, et :n::ırtmm 1~ Jcu 
nış a.rtınldığmı yazmı:şto.rsa da bu 
doğru değEdfr. E\'Velce de yar.dı. 
ğımız gibi fiyat mürakn.be komi.s • 
Yonunda et fiyut.ıarmm 10 • 15 lro 
tuş kadar srtm:lmast gerekli gB -
rlllmiiştnr. Fo.k:ıt blJ, et nnrJmun 
a.rtmlıp ınerlyetc ginnlş ohnazı 

deme'k değildlr. Y enl ıttı.rk, ticaret 
vekAelti t&rafm1nn tnsdik cdild .::.
ten S01Jl'a tath!k mcvkilne ikona
cakt.Ir. 

Bazı lmsaplarm şimdiden fiyat. 
lan yükselterek satış ya.pbkl:ın 
anJa"'ıJmı:ş ve bunlar luıkkmda tA • 
Jdba.ta giri~ilm!şt.!r. 

ih 'ikô.rdan dü 
cez landırıla l r 

1 Çivi bol 
ı l 5 on çivi müşte

ri bekliyor 
İa§e .M:üdUrlUğünde çivi te'\'?.iatı 

ynptldığı halde ç ivi kullanan kim • 
selcrden pek azının mUracaat etti
ği görlllmektedlr. Bu yll.zdcn ln.şe 
tcşldlatmm elinde geçen tevzi par 
tisinden 15 ton çlvı kalmıştır. V'
lAyet emrine yeniden verilen 20 
ton çivi ile bu milctnr 85 tona çrk· 
mış bulunmsktad:r. İşlerinde mut
bka çivi kullanmak me<:burlyetin. 
de olan kimselerin 1* MUdilrlil • 
ğilnc milnı.caa.t ederek çlvf a:ıtm 
olmamaları. bunlann ihtiyaçları bu 
lunan çivileri başka ellerden temln 
et.tikl~rl zehıı.bmı uyn:ıdırmışt.Ir. 

Çivi fiyn.tlarmm gittikÇc artma. 
sı da buna deilld..ir. Ayakkabı ima,.. 
lfıtmda kullanılan bak:r ve tel çıv·. 

lerden 5 ve 6 numaralılar 221. 7 
numara 204, 8, 9 ve l O numaralı 
oluklu çiviler ise 254 kuruştur. 

Yazan: 
- llaklo B3lıa Panıln iki gtın 
evvel Alma.ıı h113tnhnncıılndcı ~1· 

müş, düıı öğloybl ncy auttn ııa.. 
ıımu kılmarak Şciııtlfğe ı;ötiiriU
mtlf, gömillmUştllr. Hendlslnfl 
l"Dlıaıetler, allMlne tad)etleıo. -

Yine bir dosw, biz onun yanma 
gjdinceye kadar görmemek üzere 
kaybet.tik. Bu do6t eğer m.rf benbn 
§tlluıl muhabbetime JAyık blr fert 
olsaydı du)-duğum a.c:ıdan ~ _ 
rms bn.hsetmek istemek abes olur. 
du. Fıı.k&t o lrcnd!sinden hn.yat.ta 
iken b:Wscttirmekton Çekindiği gi. 
bl ölümUndcn de bahsetU:nnem~i 
korkusu, !IAyişsit, gljsterf...cısiz ha • 
yatı gibi ba aynlığ-nm da yıınıkmz 
geçmesi ta.mm bnna ondan bahset.
mel; i!ıtfyacmı duyurdu. Ha.kla &.. 
ha fikir ala.nmda mlltevazı blr m
t.alxı.şıydı. Kırlı l!lelleyi aşan b;r fi. 

kir ~çiliğf etmişti. Çok §eyler ya. 
zıp ~ti. Hele eon yıllarda blr 
çok prM'esörlere gıpta verecek pro. 
dokt:i! hıı.ll vıı.rdı. Tam re.ndman1a 
işlc:mefe koyulan bu zekA., ne ça. 
re ki artık ebedi olıuıı.k dmm~ 
tur. Kaybeden bWerJJ:. 

a ars 
Yunus Kazım Köni 

hO§ÜIJlmlyor ve §Upheli iht irasla 
mı kaynamıuığa başlıı.dığmı his& · 
d ne>e istiğna gösteriyordu. Böyle 
ohnaltlı:ı. beraber Milli Milcadelen:n 
başln.n~cmda ve kara glinlcı1ndc 
c.ıııı Ankara maarif mlldUrU obralı 
gör'Jyonız. Sonra ylııe istiğna ,.e 
l:atttı &crbeet hayata atılmak ar -
zusu. 

Eclıo Bey merhum ile Ankarnda 
kitapçılık ynpm.ak karar.nı vermi~ 
tir. Fakat bUtUn bu f§ ve yer de
ğfştirmeJcr boşunad-r: zira onu.. 
mUkaddera.tmı, yaradm§t ve yn.:-:ı
Yl§J tayin etm: eti; o sn.kin bl.r kl). 
Vede, gençlerle oyalanarok Jdt.n.p -
lan ara.smda yaşıya.ca.ktı. Öyle 52. 

nıyonmı ki Bursa ve " nlı:arada.;. 
eonr.ı uzun yıllar gcçlroiği lzmh
de bu huzuru ve sa.sdeti bulmuştu. 
Onun yazı bakmmdnn en verinıll 
devresi İzm.irde geçm.iştlr. Pslko • 
lojJye nft b'.rçok tcrcilmeler. iktı -
sa.t, terbiye ve dil bıUlıslcri nzerm.. 
de değerli telifler hep bu devre.nfo 
mnhsulUdUr. 

Onu belki on yıldır hiç görme • 
mlştim. Bazı yazılamu ve pclr sey
rek moktuplanru okudukça bu mn. 
barok in.sanı sevmeltle ne kadr. 
~olduğumu biliyordum. v .. 
Iute bu itminan ile §imdl artıum .... 
dan diyorum ki: 

da ~:ışınnatnnk Is • • knrpsm • 
~1n her ·d , tıfı bozmam:ın ~ 
alnıacıı.t- ~ en ~\"\'eJ, o tıeye kar§ı 
bilnı.;ı, ~" ~btrıertn ne olduğunu 
blk -.., e haldlğlnt tı.hs:ınuı.da.n tat 

e: ~~k, Adeta örümceğin ağ lir 
.ı. annın baJ • • 

in lyald blı h Yııpmnsı nev,ndcn 
knno.Jı: 1~eketıo bonlan ha _ 

Btı • ~kınırı. t-~"--"-'nk ... 1 

ı 60 kilo pirinç Slklıynn Bc~1to2'~ mamul bakır Uzc'linde ih~r ya .. 
da iskele k.nr§ısmda bn.kka.l Zeltl I pan Bedri Uyguner kamı N~1de 
29 Ura 10 kuruş para, 1 gfln dftk· Uygu.ner, tezg(ılıtan Ra!nel Bnlııı.r 
klınmm k&pa.t:lına.crma, kl>mUr Uze- ; 65 er llnı. para, 7 cUn dllkkfı.nm ka 
:rinde ihtikh y p3D Sultanhama .. patılnraına; demir çenbcr Uzerın.. 
mm1a kömih'cil Mehmet, Akıı:ıray- de Dıtikir ye.pan Haliç Fenerinde 
da !:l>mUrcU HUseyin ile kansı Sava Va.ıs"lyadls 25 lirn para, 7 
Makbule 25 er lira para, 7 eer gQn g(ln de dük.kluım-n .kapatılmam ce
dükkinlarrnm lrnpa.fllmanıa; y·ne zasnıa çarp~lnrorr. 
k6mUr üzerinde iUUkfır yapan Su].. Beş kuruşluk maydanozu yedi • 
tan mahalle-sinde k8mtırcn Kasan buçuğa satan FnUhte sebzccl la • 
ve Hasan '15 er lira parn, 21 rer mail tevkif edilmlşth'. 
gUn dUkkll.nla.rmm kapatılma.sma: 

ihracat baş kontrolör 
. lüğü 

Kar yağarsa alınacak 
tedbirler 

-- ------
· ng iliz ko orasyo

nu ile temaslar 
Cenup hudutlıı.rım:zdaki mcmle -

ketlerle ticaret lı;lerini artrrmalr 
~ lngillz korpnı.syon.u ile tema .. 
sa geÇilmi.ştir. Karpnı.syona l'!oabla 
ca.k maJ.Iıı.rm, yenJ işler için d8viz 
ve akreciltiflcr temin edeceği eöy

loruneıktedir. Bu suretle lrıık, Su-. 
riye ve .Fil.Sinden ığtr dcrls: ve. 
sair ma.llar getirtmek mDmkf\n o• 
lacaktır. 

Hakkı Bs.ha Pars. kclime'Din e'Jl 
satı mi.nasile mUrebbi idi. llltönce 
nefsinin, sonra. evlAtla.rmm ve o • 
nınıla b.rşıkışınnk tallinc er.iş<'D 
gençlerin mUrCbb.Wydi. Gcnlo uı.. 
lcransı, ka~ız :deallstliğl ve mil- - Aziz lli!tad, sen vikia b. ·' 
lctinin istida.tlarmn, insanlığın iyi. ems:ılsiı: i'lcr başa.rmactn. P...lı..• 
llğine olan mutlak inanı ve bUUlıı bunun sebebi bö3lelcrlni başua
bu mezlyeUcrln kilit taşı mesabe. cak ka.biliyette olmaman değil$ 
sinde olıırnk bUtlln in.sazı evlMJ&. Sen D()hrcıtslz ve gölgede Y8Ş.'.l.dm 
rm.a. kaJ'l1 beslectiğı 81çUsi.iz sempa- Fa.kat bu hal esasen eöhretc layık 
tisilc onu (meçhul blr aziz) diye olma.dığmm delili myılmaınaltdrr 
ndlandınnıam aldruımrunl§ olurum. lst.ediklcriul başaramadı ve özle -

Onu J:1:k hoca olduğum· yd Bur- diklerini glSremediysck bunda bir
sada tanmnştrın. Öğretmen okulun 9(>klamnım hAkim olan mfla.rrnın 
da mOdilrü.m idi. On eekiz yılı bu- ve cemiyeUc olması IArmgcl&ı 
lan bu sUrek.11 t.annFna.da Hakkı kont.aktın yapümnemm başlıca mü. 

t eırıı .., ~~IUU.ı.ll.IU UI ·e 

Ticareıt V~eU ihr8.catJ kontl"ol Belediye kar ye.ğdtğt zaman ıW-
tiren ı rse bir Dlcdenlycte JeJÜ 

rt ~;ı::ctlenlc bUtUn ferUere 
fertJCl' la ıı.ldcdlr. Sa.nW bUtUn 

iinde o :;n.n U W bir hldbc ll. 
'tıaıe k alnl.lannı kulbuıılmu blr 

,,. o.mı u11 la.rctı:r 
"''ed . • 

kökt cnıyet demek blı bokundan 
ttn._~'mıl' itikatlar demektir l"en.I 
~lar hcnUz kazan • 
r bOyUlc ~ tnlı.1.ita olan • 

('i.rl.rlu. llalbulddllt devreleri g~ • 
tet bUrtık modern medenı • 
re dn<ku bir itina ve borda l§l&e 

dafresl İstanbul~ kontrolöriUğll- • naook tedbirleri ve memuralrm 
ne Şadi Dilek asaleten tayl.n edil· VUifelerinl g&rtereııı blr tatlma.t 
~· Şndi, eimdiye kada.r bu va.. name hazırlam.?Ştrr. Memurlar~ 
z:ted.en te~. lsta.nbu! iaşe mu ~ 1 talimatname ht1kilmler:ne g6re ha 
dür .muavinllğme tayın edilen reket ederek, 1mrm temlzle.nm.csi 
~urpt Korola vcldıJ.et etmeıktey • Jştne iıştlrAk edecekl~. 

Oğretmenlere yardım 
cemiyetinde seçim 

iki lise müdürünün 
vazifeleri değİ§t~jldi 

Diğer taraftan srğır ve manda 
dcrileıile köselelere azami sat: 
!l)"Cb konacağı Mnı]ma.ktadır. 
~- -

Baha Pars benJm için dnhna snyg: eısslrdir. İ}i ya.,ooın ve ~ 
telkin eder bir bUyük kalcmd , Eğilmem icap cde:ıi muhifndc ~ 
Şlmdi düşllnllyonım da, Bursa Mu. dlıı; çünkü idealizmi ~tler ya 
allim Mektebinde Ha.kla Bı:ıha .De ra.t?r. Eğer bir gün anım:zda bU 
kBJ'ff.lıujmaaaydım maarif hayatı • yük işler ~ bir idealist çı • 
mm lma. &Urmesi muhakkaktı. Atıl karsa bu muhıükak senin ta.le-be. 
gnn mı,...vmı onun anlıı.yı:şlJ muhal> ler:nden biri ola.caktır. Böyle bk' 
betinde bir destek bulmasaydı ho. e6er ise Seni f3%lasilc tatmin der. 
cnh:k mesleğini sevip benim&tyec> ı !'İf edJı .. t;ıı:;n ibarettir, diye de t~

talı olnuu: r Ve bn tarif hi9 de ba.. O~tmdller yardım cem.Jyetı 
c!Un yeni maa.rtf mlldllrll Muhsin 
Bln&lnı işt.1rgldle bir toplMtJ yap
mışbr. Toplantıda cemlyetln l>len 
re~ Tevfik Kut\Dl yerine :rcla ıe
~ yap·lmıJ ve JllM!'if mlldUrtl 
Muhain Bina! seçilnılvt.Jr. 

latanbul Kız Li6esl mUdUrll Saıb. 
ri Unınc; CUmhwiyet Kız Lbeai 
mlldürlllğüne, Cümhuriyet Kız 1' • 
ıesi mU.dllrll Cafer de lstanbul Krı 
liscai mUdilrlllğilne ns.klcn tayin ~ 
dllm.işlerdir. 

Yeniden bandaj geldi 
Tramvay lda.resi.n:in Ruma.nya.ya 

amıarla.mış olduğu ik!ncl pa.rtJ 

ğlm çok §Uphcllydi. o. aramızda.ki Sulan kanşbranlar 
11h1m • 

ı atıanm eskl~cnbe?f ed'nilmlş ltf.. 

bllyilk yaş ve olgunh.tk fatkmı bir Ba.z1 suçular, SI?'lllakes suyu ye. 
an bile kaldtrmodan onu hlssettlT. rlne bı!.şka sular sattnıa.n, bcledJ
memek !8.ll8.tma ve hfinerlne ma .. ye tarn!m<tın yaptla.n fenn! tahlif.. 
llkU. ler ııetkeehıde anlqılmı"iır. Bo 

fisttı b:ı ~st~ tıkan olann 
kıır,ıJıyo- e !..."! soğqkkıuıhl:kla 
""-- ... z. cw.<at hcn(lz teee Us 
' wael!lf!! "tJkatı s 
tıkan ola ı "lmtzın ~ 
ftllz• gan ik'ıtU hMheter hepi 
lta ; :: rrtryor, ehlrde, yolda, bl. 
1e ~ de veyahut kmJa •J1lı eeki'• 
da .rşı karstya •adıyoruz. Sonra 

Her iki idareciye yeni okullanu 
cb da b&ştın1ar dileriz. 

bandajlar mımruğe gclmişt.tr. Pa . 
ı:artesl günU çı:kanlıirak a.rehala.nı. 
takılmasına 00,şlanacaktJr. 

Hakkı Baha haya.ta wer olarak gibi mıcula.r hakkında ka.nunl takl
cirdl. (Atatürlr) 1ln ıcufmdalldı. bat ya.pda.oo.ktrr. 
Onunla Scl.B.nikte bulu..,muo ve ça.. ___ .., ____ _ 

lkikaza 
Gelen bndajlann m.lkta.n 200 ka 

dardır. Pazartesi. gUnll yeni ban
dajln.rl.8 ıs a.rabn eetere çtkacak -
ta. 

lrşmıft:J. Gençliğinde politikaya ka- Kum ta•rrken aan. yaralandr 
rı§IJUŞ, bir anLlık İttihat ve TeraJt.. :t o .. 

Beşnrtaşta. Camg& aob~da 
18 numarada oturan Be§iktq de. 

ki namzedi olarak mobuıı olmuotu. 
Fakat politikad& kalmadı. Ef1At.u.. hıddetlmlzj falan Ve ftftın adn 

:ıa kınnak nrotUe t~kln d• -.:ıı • .,ornz Faka - ""' • 
ınez · ' t ba, h!dlse7i hallet· 
bt • • AnM\lı bomlaa sinirleri allld\-

ırca eder. 
Blr medeniyete ymt tdnnenln 

:nun l'ek fazla dikkn.t ve itina ist.C.: 
..:n telml.~e ip füıtUnılc oynıyan bir 
,.. nlm7. ~ıbt ah~mndı".tt~ ha 'halle • 

J>Oamda amele Şaıban tramn.ya 8"gU1 ftlldemldn trU.ba:U dolaytııi 
kum doldunırJten kolu D.zcrlnde.ı le oen.ue merulmlnde bulunmak. §1. 
dilş.ınüe, ~ve mtıh\.ellf yer. fahen nya talırlren tazlyeUert.ıı1 bll. 
leJi.nden yanılaıın.rn.k BeYoğlu ~ dirmek aııreUerlyle tecasUr1lmllz.e if
lııneaine kaldırılmlft:ır. Ura.it IUtlund& bulunan muhterem r.e· 

Bundan başka Devlet Hava}'Ol -1 nta, 1u7tJ1ctU arkdİL§lııra ve ıı..lle dost 
lan oda.cdo.rmdan All de, evvelld ıarunıza b1aııiyatımızı ayn ayrı aru 
g{ln Yeşll'JdSy ilıtasyonundan g~r lmk&n bu1amadığtmw1an derln teııck.. 
ken ayağı T&ya talnlarak beynllirtO llllrlerimlztn iblı\g'ma değerli gazeteni 
~e~dUşmOt, ağ:r yaralanarak ıı:Sn del&lctlnJ rlca ede?U 

OLOM 
&1kt Adliye DR%lrlanndan 'ft bil· 

yilk eltllerdcn merhum Yusuf Rıza 

Paoanm haremi ve Anadolu A;Jıınaı 

fC!Ierlnden ecvııd Rıza ile merhum 
Sedad Rıza'nm o.nnolcrı Bayan Fet. 
biye Rwı, tedavide bulunduğu llay. 
darpa,,a NUmuno baatah&neslnde "-e.. 
fal ctml§t!r. Cenazem yarınki Pazar 
tesı gUnU SahrayicedJd'dekl aile mıık· 

'bercstne de!nedUccektı.r. 

nmı dediği gibi: 

.. Sfynactte muvaffakıyet için 
dost ve parti a.rkadaşlan IAzmıdır. 
Bu giblleri lliYMCt piyıı.sosmda gö· 
rillcnler arumda bulmak kolay de 
ğildi. ÇUnldl ıdyaıset artık dedeleri
mizin prcnaipler.nc tcb'lyct etmi -
yordu ve bllyllk zorluklara maruz 
ita lmalm:zm yenJ dostlar kaz.an -
mak d3 mUmkiln değildi." 

Ol tekerrilrtınU biraz dn tabii g6r 
melidir. Marazı tabii ~Urmek on~ 
~l'!Jl ('nre anunamnk demek ci.c~·. 
dır. Maraz ~bi mhhnt ıfa bir kana-· 
"" aynı ee~tere tlbldir: 

m~tzr. ı>a§& hastan~ kaldınl. Damadu hmlr Vallal Fuad Tukaal 
il.mı Kener Tukaal 

O da aristokrat yanı.dıhşda bel" 
in.san gibi çekişme ve didlşmedeı:ı 

oıaı:an httı hldL"lelert • maldnen 
ll'edeniyet <le\"rlnde normal 1Cldlıle 
k 1"5llamak ~in Jıer yden enet 
ftmtle makinenin nhammı bnl

"11\k gcreldfr. 

- Demek 
&Y1c mi? •• Buıı.::ı::;:a llikıbyordu 
IDAh)-ı:z. Ç8.retı.lne baJr. 

Ccstcr, ınavt ida"1L1'a d 
arurndan, Sofi'nln Yllzllıı mnanlan 

SADRI ERTEM diyordu. ona dain derin ~ .... ~.YJ'e· 
ecnra: •--.Qj[tarı 

Cı<uA HABERLER j 
- Arbk cannn dl'---... _ di. ~. ~ 

Mnsa berindeki Yeift Jnıtudan 
• Bir kwm Qıılveraıtell gençler yeni bir alga.r& aldı. Çester dcrııa1 

l<unıkapıda kendi ııermaye Ye emek.. ayağa kalktı. 
letoı)'lo bir •Talebe lokantam,, te.ıd.ıııne Bir kı"brlt yaktt Ye ıılgarayr ,.._ 
.arar vermtılcrdlr. Lokantada yalnız karken Sofl'nln pan:naJd.an onun 
bir ahçı bulwıdunılacak, diğer ~er ellerine dc~dl. ~zlerlnde tatlı bir 
l.atnnmıyıe gençler tara.tından görüle. ho§Dutluk ifadc:S vardı. 

kt.ır. Lokaııtada yemeklerin mUm- - Geld'ğtnlze 90k. iyi etöııh 
ltt:uı olduğu kadar temlE ve ucuza mal dedl 
dtırııesı 1çlrı tcab edaı bUtQıı tedbir - Um.it ederim ti. tahmfttleri· 

It;r aınımaıcıadır. uize uygun çıkmn.d;ğlm iç1D mnte. 
• auıromet }'Ol paruı 0%.erinde ceei.r olmadmrd 
~ lnceiemeler yapmaktadrr. Bu ın.. - Bllnkis, mcmmm oldum. •• 
teJ.eıneıertn eaumı çalr~ kudXnlar Doğrusunu söylemek llznn gelJr.. 
\.e§kU etmektedir. Bu gibUtrden 1188JI ae, çolu.k çocuk e::ı.hibi şişman • 8 

ki buhrnn, mavazentı Yea&lr ftl"gfler sa.k&lb biri Çtk&a.ydmn; işte o u 
IUıru.fonıa ;yol panumun da alınacağı man ~cakt."m. 
88.Dllınaktadn'. Bu 11 pek yakmda blr - Eğer hıı.k!katen saka.Ur, P.t-
·11.rnra b&ğtnnacaktır. man bir adıı.m otat':l.lt, elimde aııe-

• Gazi Terbiye EMUtu.stı Bcd<ın rrı.ln ve çocuk1annun fotoğraf al
~rbiy~sı 6-c~cnl t.-ıı dördUncil aı. bllmiyJe bura.ya gelseydim ne ya.. 

~· 4l,J'.. pa.rdmn ! 
nı: nıutett.l§llge, UakOdar km ensU. - TabU çaymm nmım eder, Jri. 
lUstı m0c1a. 6ğ'retmenl Nadide Bıvu.c tah ı:nauw.~ mm inwllatırclım.. .. Ondan son-

...... u mOdUrlUt;üne, Balıkesir Ak- ra da. her nedeJl3e baş-ma bir ağrr 
!iO.ın kız sanat okulu dlk!g biçki l!Pl yspil5Jl"dı. Halbu ki ~imdL .. 
'l'le.nı Bedrtye ayn! ol::ut mlldUrlllğilne Eliyle ?.U;fyetln bUSbntOn bqb 
"" Ak~ k6y fllU!titQsU 6ğret.meni 1 olduğunu ıuılat.mn.k istiyesı bir~ 

l1f aynı okulun mUdllrlfl#Une tayin rette bulundu. 
~. - ntilat edJyonımnus efendim. 

1 
• Tur1c Tıı.r1h Kurumu ytlk TUrk Çok te~Ur edcr."m. 

~r Ziya Gökalp'm kUıllya.tmı bir -Teşelddlr mll ediyonıumrz, •• 
it aya topı ınağl karar,:qtlrml§tu Bu Bu karu:lmlı bir 6aDılmiyet değil 
"ı üUıntta Ziya Gökalp ve fcl.ııeteaı ıni? 
l•ıı.ltıuncıa olr de etUd bulunacalttır. Son gllzel ve yUz{Utsilz elini telr 

•
1 

"'1 llhlyetıı lelııef4!1 ye ede l rnr ~ttı. Hareket.teri gayet u.rl!' 
arım ... <! n rnflrekkr p b!r • ı •ı gilzel od~, b •'>erce otur 

kıınWııuııtıır. • chılıbı.n mha.t ~ sWOJ &l1ri11 

r 1 
- Siz Beyntıiyi tamyor nu;ydı. 

ıuıT 
Bu l:le!a kaQın ıı;a.şmnl:§tı. 
- Bcynt.rl slzin de a.rluıda.anm. 

dı demek ... Fak.at. bu htuikulAdc 
bir ocy! 

Heyecanlı zabıta ve casusluk romanı - Kendislni yalım b1r defa g5r 
6 lrıgiliz.cede.n ,evirenı H. MUNJR .... dUm. işte o kadar ... 

Unl tck:rar Anln.ş-Jnıayan bir sebeple, Çes-
1aD&n ocak sıcak muhit ve çl.çek • Bu sırada gllzcl e uP tor .heyecruımı yennılşti. 
ler, ııilıayet' bu olriıı ev ıe.elı:bi hOŞJ' zatara.ıt Çcster..n ?muzundan bir Kadrn ~mı önUne eğerek: 
Cidecek ıeyle.rdl. kUçUk toz zerresi fiekeledi ve 86- - Öleli iki sene oldu. dedi. Bir-

Soll Lomn te'Vkallde g11zel de - dine devam. etti. denbfre, emırengiz bir şeklide 51. 
lfldi. Ağzı bllyUcekU. Boy bo6 ve - Ban eımdiye kadar haya~ dil. "E..cn-arengfz"' demekten maJr • 
ıörUıı~ iUba.rllc de bazı kusurları da böyle bir şey yapmadıın •• Fa • Badim, onlar gibi sa.ğlıım, hen Uz 
f'ardı. tat ııizin yarlıı.rmIZda ayle bır şey gençl~nln başında, muva!t'a.k b':-
Bununıa beraber göz alıcı bil' c:a var ki, bnna heyecan veri.yol'. RQ.. insa.nın birdenbire 61Uvermiş ol • 

sibeye malikti. Vllcudu çevik ve manta:rnıttdakl kadm kahm.mıı.nla ma.sma işm-ettlr. Onu 6ldllrcnin ne 
caııb idi. O gün için giymiş olduı';'ll n her znmM 0 hale m1 k.oyıınurus olduğunu da kimse b11mlyor. 
elbiac kcnd\slnl daha eık g&~ • Yoksa ~r Bu ST:rada Çesterln göznnde o ge 
fOrdu, Çcster: . ccld manmra canlandL Yerde ha • 

Bu kıuımm pluıiyeti vardı Hcın - lltlfatmız sm dereceyi bu\.. rekets"z yatan Beyntrl glSzUnUn ~ 
de .kendisini aezd:ren karş:s~ • du. Ne dlyeceğ:mJ bilemiyorum. nüne geldi... Ve g5ğ'l!Dnde kan l~ 
'kinl ~eken blr -'-n.ıy t. r.....t .. r - Hayır, ha.yır ..• Ben hakikati t-•ı Bn ..... ~· 1 • kad -• bu ,__ _...,. e •• .........- Sö l • ~ k cı:.ı. •• uı.ı;ı şey C1'i mn r:ıvy 

-dm!!. gittikı;c daha çok tı:ığın. kontŞ1yorum. Y eyın... en lcmck tstedi; fakn.t haytr ••• ~ · 
'IU)"O?'du, Bu laı.dnı --görUnUştc ya. dl nıacerata.rm.z var mı? belli bu kadm, ha.kike.ti bilmiyor • 
P Yirmi altı kadar vn.rdı- bari ~ Çester, ona bir da.ha baktı. ~ du, Eğer ~ylivecek oluma. onu fe 
kulAde d1ri bir insa.ndı. VUcudunun CBb'Ill IŞ1dan penbe yilrllndc dal- ıuı halde ilzebflirdJ. 
hareketleri. SCB'ndeki canlılı1c bıı.- gnlan::ken çok da.ha gll%cl g6rUnü- Sofi anlıltıyordıı: 
qtaki hayatiyet, ellerinin ~Il • yordu. 
damlı blltUn o dlrlliğin l§nroUeriy - Aşk ma.cernsı mı; Yoltsa hr:ı.."- - BP.nlm zavallı Bcyntri'ye kar 
<ti. kn macera mı? et duygııta.rrm bir arkade.ırmktnden 

Cester diri. canh insa.nlan sc - Ta.bit başka macerıılar •.. Ben Deri gitmfvO'Mu. Fakat o, daiın" 
•ercil sizi buraya.. kimttttr ne kadar çap. beni sevdiğinden bahsediyordu. 
Konuşmalan gittlkçe BamJmOeşi • kmlıklarlıı dolu olan mazln!zin te. Bana dllnyanm en gilzel mektup. 
yordu. Kadm, a.radnki engelleri bl ferrUatmı öğrenmek •çln ı;:ıı,ğmna. • bırmr. amn derecede gUıel yım. 
rer birer ka.ldrnyo:r ve esasen 8°" dmı .•. Hayır ..• S6ylcmek lstedJğim :yordu. Ölllmünden btr gece evvet 
ğuk bir adam olmıynn Cester, açı. §Udur: Kitaplarmızdaki hA.dJscleri bu.raya gelmişti. Oldukça ba:ı:l.n b'r 
lan arlmd~ ka.pıemm eşiğine u 0 kadar canlı ve ha.kiki olarak ~ gece geçti,. benimle evlcnmeği bir 
unınaktan Çekinınfyordu. ıauyorsunuz ld, bunlnrm bir Joımu.. • ere daha teklif etmişti ... Olamaz" 

Radnı, Londradn yalnız OO'Jma na muhakkak kanşmı.5 ol.ııcakm • ~ .. çok iyi bir insandı. Ond n 
yaşndığım söylerdi. Kendi jnJ ge • nu; .. , B nim bUyUk yara.dılışb, çok hoşlanıyordum. Fn.kıı.t bfr lıuruım . 
ç'.ndlrecek kadar gelir, olmakln t>p.. ll3m1Mi bir arkndaşım vardı .. slzln· sevrned·~ birlyle evle!:."llt.Sİ i.nU • 
t'nber, çok de!n t:ı'"'J arkılıyormu,. onunla tanışm:Hrı' isterdim ..• ~'a- bar f'tmck demektir ..• Siz ne derı. 

- Si%e mektup yıııı:1 tmı için ale5ef ölml:l"~Ur. Fftka.t Beyntrı &y. .. ~ 
ben.i !ada ileri gitr.ı bh· kftdı.n ıe bir in&'U!i' k'. - Z,..Mt11Wr.ı ha.khmrı. ! 
~ deği,1 aıi? ~ Çecıtcr hıısret ~ (Dl:tJtUJU-tJIJ'f') 

Beşiktnşta Camgöz tıokağmda 
13 numarn.da oturan tramvay ame
lcslnden Şa.bnn. Beşiktaş deposun.. 
da nrabaya kum naklederken ka. 
I~ Uzerlodcn yere düşmüş, bn.ı;'"D"' 
dan ve muhtelif yerlerinden ağır 
surette yaralaruırnk Beyoğlu ha.&< 
t.an"slne k:ıfdrnlmı:ştır. 

~ıı evvelki Vakıl 1 
ıı-ı-e11 

İtalyanın mali vaziyeti 
Berlbı - Berlln gazeteleri yazı. 

yor: ltalyanm borcu 917 aene& EY· 
ıoıu nihayetinde takriben ıa milyar 
tıranktan ibaret iken bugUn 80 mU. 
yar tmuıga baliğ olmuştur. ltaıyar.m 
c!Uyunu umumlye31 415 milyar oıdu~ 
h ide aervetl maliyesi 75-100 milyar 
tırank tahn:ln edilmektedlr. 

:E Pazar ı Pnartesi - 11 il. kAn· 12 ti. kan. > 
::ııı:: 
ez zı""""'' .. 1 """''''" "' 1 - Ka."llll: 8!I ·asını: 68 

l/&jUUeJ , .6&ll C<~:> "aa&ı ~l 

;uneetr 
"l.U 

;toğ-Jı'!' :ut 7.%8 us 
Öğle 12.%% uı ll.22 1.: 
lklııdl 14.47 9.47 H.48 9.'7 
Ak~m n.oı 12.00 l'J.OZ l.i.00 
l'ıı.tm 18.SS l.S'l 18.39 1.S7 

lnwı.k 15.•0 u.u 3.40 1%.ml . 

lSTANBtıL BORSA SIN iN 
rn-ı-eu F1yatl!ln 

BÇılııt v upanıı 

Londra ı Sterlin ti.22 
Ncvyor'k 100 Dolar l2S.69 
Madrld 100 Pezeta 12.S9 
Stokholm 100 hvec Kr ~ 

SBAM VE TABVILA'J 

Merkez aBnka.ııı 

VAKIT'A 
BONE 

OWNUZ 

ın.-



4 =========----------VAK 1 T r _____ A_s_k_\'_8_M_a_c_e_r_a_.ı_;:.,u , , IST AN8lJL BE~~°'1,~ESJ ı~;aı,., 

M h m 11/ d TiYATROSU ı 

35 O KADIN 
• •• 

Frank bU'rada.n bi çanta aldI, cI
kardL A~tı. ters çevirai, ir)nden 
bir çok mektup, not "e bclkı daha 
k:rYmetli evrak yere hnlrnm üze 
rlııe yayıldı .. Bir mad i ses duyul 
du vo Frank Jernld eğilerek halt. 
nm Uzennc dtl en zin irdcn bile
ziği a\'UÇla.rı içinde ldı. Bu faklı 
b!lczlğ. giımü.s kap run dan bile de 
ğil, adi alUminyomdan yapılın ştı... 
Tam Juı.pa.ndığı ye.""rlclti plak nze. 
rinde bir isim oze çarpıyordu: 
:tren .. 

O anda odada bulunan bir kimse 
ohıaydı bugtln dunya~a iklrsadetı 
hükmeden Frank Jerald' n fltlh.ife. 
lcrl sararmış tarih kitabı ile bu fa 
~ bilcz gL-ıi birb rlnc yukbştırclı. 
gıru ve bllyllk b.r teessür içinde 
"'İren Jan Didle .. ,, diye mınldan· 
dlğmı duyardı. 

:t- :f. 4 

Frank Jerald ın )atak odast ka
pmma yavaşça vuruldu ve Sam 
Harpcr'in sUtlu kahve rengi yll?.il 
aralıktan gozüktü: 

- Ne var? 
Diye Frnnk J era.ld bağırdı : 
- iiösyö .. Mösyö §ey geldi ... 
- Kim gelirse gel&n .. bu sabah 

kimseyi kabul etmiyorum. 
- Fakat Mösyö, gelen Mösyö 

Savlyer. 
- O mu •• şu halde mesele yok., 

derhal gelebilir. 
Frallk Jeraldin nazaıında. Lük 

tu olan JAik Savjyere bir hizmet 
irindi. 

Bu ga:ı;c ı e bir kütüphane açtı 
''C burada kendi va.sltalaıile yal • 
r.ız _Lük Sa.vıyer n eserlerini bas -
magn ~lndı. Garip değil mi, bü • 
tun n~shalar derhal tükeniyor. i 
lonı:ı, ü~UncU tahtlar yapmak "'lCC 

burıyetı hii.aıl oluyordu 
B'r giln Jerald Lüke.: 
- "Sana aınu haber vcroy1m 

ki bu işte hiçbir ckilde sana hak. 
ıc:m geçm~yor. Hatta kütüphaneci 
kir edildlğini bile söylüyor." ha .. 
berini verdi. Ve arkn~mm omu· 
zuna dostane bir hareketle vum. 
ra.k: 

- Görüyo'!'Sun )'n dostum sen 
bile bana para kazandmyo~ do 
di .. nas l buna hayret mi ediy~r 
ın? Her halde ben de senin gibi 

hayret ediyorum ama vazlvct ha· 
irlka.ttir. 

1 

• 

Ve kitap sevmekten ncrldığı za 
manlar da: " 

-. Sen beni kitap sevmez zan _ 
nedıyorsun <!eni! mi, diyordu. Hal• 
buki ben h~r ne ka.dnr çok iyi ya· 
~ bir kitaptan vüz ea.yfa olswı 
okuyamazsam, r~fmli oldukt.a.n 
r:onl'a Ynzılan her ne olursa olsun 
ne kadar f:!l. mn olursn olsun mu
hakkak ytiz snvfa okuyab lirim .. 
görüyorsun ya bu da kitap sevme
nin başka blr şekli, 

Saviyer alelade b'..r kimse değildi ( Dcı;amı var) 

htlklAI lJaddeıdncle 

KOMEDi KISMINDA 
Gllnctlz 15,80 da 

A.kşam 20 30 dıı: 

OYU T ICINDE OYUN 

1 Busunku ra dyo 

7,SO program ve saal ayan 8 33 mu 
:ı:lk 8,4.l ajans haberleri 0,00 mu k 
9,15 ev!n ımati9 30 0,45 mO !k. 12, 
30 program \ 'C saat rı.yıın 12,33 mU. 
zik: Saz C56rlerl 12,45 nj:ms !Uıbcr. 
lerl 13,00 mU.zil<= mubt lif § rkı v 
tUrkWer 18,30 - l l 80 mllz k. ıs 00 
program ve saat lllll1'1 18,03 mllzi t: 
Radl'-> dans orkestra ı 18,40 mllz'k: 
fasıl heyell ıo,so &al ayan ve ajan 
haberleri 19,43 Serbest 10 d3k1ka 19, 
55 ml1zlk 20,115 konu ına 20,30 mu. 
zUt: tcan§tlt şarkı ~ e tı.ıı-kUlf'r 21 oo 
konu~mıı 21,10 mllzfü: Ko.rı ık 
ıar :n,35 mllzlk 22,05 mtızık 

saat ayan ve ajans haberleri 22.45 
Anadolu ııjansmm spor sen.1.si. 22 155· 
23 00 yannk! progrnm, kapanı . 

1 KAY IPLARI 
938 ııene8md Sclçuk Kız cnstiUl

sOndeıı ııldığun t.aadUw:ımomı kay. 
bctUm. Yenisini alacağımdan csktsi. 
nln hUktnU olmadığını ilAn cylerun. 

Bakırköy Mahalli ram soknk 
"·o. 6 Saml.luı Ökdem (S8UO) 

lAlk ile F nk nı mndaki dostluk j-----_:___:.,:..,_ _ _ _ 

ook eeki bJ:r his meselesiydi. LUk ~ 

1 
1583 No. am.:a.:ın•bcı::zin kanı~ 

Savlyer kolejdeki talebeleri ve ken 
disini takip eden o.kuyucu kUtlesj IŞ8Dl8Jlmaıar Z4ll etmi,tmdJr. Yenlsln.l ı:ıkardtğtm 
nazarmda kıym tlı b.r tarllıçi ola- ·------------ dan eskisinin hUkmU yolttur. 
bilirdi Fakat .Frnn!t Jcr:ıldin nau (3 44.4) 
rmda her uı.m mektep ar.kada. UskUd&r evlendlrme memurlu· ---- - ---------
ll}'dı ve bu kuvvetli i' adamı ~ı ğanda nl'8-Dlananlar: Konferans 
«:kada.~~ mektepl rin, b:ızı mu • 'OakUdar iskele ciV'IL1'2 .Afacan l!IO, Beyoğ'lo Halkevlnden: 
~tlerln iftihar sebebi ohn fakat No. 33 kant.an Rıza Nam ile Na. lll.l.942 pervembc g1lnll sa.at 18 de 
hiçbir ameli kıymete mal k bulun- clye Denn8.n. Üskilda.r Doğanc:la.r, Halkevtmizln Tepeba§mda.kl merkez 
~"Ylln biT lüks cşyn o':ırak kabul Park kal'şısı No. 21 daktilo Bahır b1naıımda Bn. Melek CelAI Sofu tam 
edlyordu.,~rank Jera.ld;n ilim na_ Teczan ile Sabchat Kumbara. 'O.ıı- fmdan "ReiaUlhattıı.tln Kdmil Akdik,, 
mıne bildiği kendunnn b1 iş arke kUdar HaA:ı tıyae so. No. 25 tüccar mevzulu mllhlm bir konferans \'erile· 
~h.n !e<:meei~ ynnvan ve artık Salhn Gemici ile İ§tiyak Şakacı, cek~. 
~ kem! mahlyef: ::ılazı ruhiyat Üakildar Yalı cad. No. 10 depo kA- H erke.s gelebilir. 
ımanladi. Rom:ı.n hlç okum z, hatta ro .. tibi Hilmi Sarışın :!Jc Şadiye Ars-

r ve romancılarla alAkadar lan UsıkUdar Muradiye so. No. 8S 
bı'le olmazdı. Sanki -romanlar uıa kunduracı Mahur BölUk ~le Mevhl· 
;yeni ne llğretebil~ce-ktt? o, blltUn he Cankat. 
ı.eyah.atlcri tıtrasmda dünyanın dôrt. 
k~esınde bUUiıı ırklar bllttın 
gcllcr &ras'llda dünya' hiı;blr :: : 
mancmm muhanil ird"n doğ 
m.·yaca:k blrcc>lt ha.'ltiki Vaikala ~.· 
c~lar gömıfu , birçok ro~ı; 
!:.Jıı.ı: ~ t:r. &zan ~olculu~a 

• . c r-..ııtlt J rold vıtltıt ge ~ 
~mıek imn bir + p açiyor, faka1 
«ınnt lCT m=c dcrl al kapaf"'Ord 

Sa 
• w~ U, 

vıyerc: 

- lıkrtı! h' çbir olrumuyo -
rum, o umaktan l"Rvk dm""' rum. ..., .... uyo 

D:)'ordu. Dostu da ı;öylc muka 
bele ediyordu: • 

- Okuynnuyoreun ~ 
mamtıt bilmiyorsun. ' oku-

- Senhı 1 iht'yar haya.tt y··-
~~ \ tb' -.,..J a~ u unca okultl3!!rm 
ela. ö~ren . 

ıı:ank J eraldin bu söziine LU:k 
Savıyer gillfi)'or: 

- Sen hl bir zaman benim , 
rmıa g l~mi)'ee .. lmln. • 

D'lordu. 
ı;ıakika.tte bu iki nrk da biı1t~ 

l~nnl t>Ok sevi or rdı. p k cnd 
o~ b kaç gun Ve)ıı. kaç haf. 
ta ıc;ın bul tt' l:ı.ıı zam.an b' 
det , ır mild 

Kadıköy evleudimıe 
iuncla nlşanlananlar: 

Haydarpaşa Çınar ~e e. No. 
10 memur Hasan Balta ile N erimM j 
Duruka.n. Haydaıpqa Demiryolu 
cad. No. 42 tllcca.r Mahmut A ysan 
ile Perlılc Hili. Hayda.rpaaa lisesi 
~ Halil GUvcmr ile Kerimen 
Balkan. Ksdrköy, Kocatepe, Şirin 
So. No. 4 memur Cevdet J{lınkc.ç 
ile Sabiha suznı. Kadıköy, Cevlz-
1ik, Cenapbey oo. No. 3 mlihendis 
Ilgar SUcv ile TürkA.n Kurumaz. 
KadI'köy Ycldeğirmeni Gönül so, 
No. 11 Şoför Ahmet Şadan Jle Ne
ıimc Civan. 

Kadıköy KaraYo81.tn ııo. No. 24 
bakkal Al Duru ile Raşide Berk· 
m.a.n. Ka.d:köy Bayır eo. No. 20 1 
tnakirust 1Fmıall Küçümen. Kadıköy 

1 
D.D.Y f}cf Pertev Yüce ile Aynur 
San. Kaclı'!töy Beybaba S. No. 2.,tüc 
car Na.il Bilim ile Hacel- lhhan 
Tuna. Ktı.dıköy Bulut so. No. 41 
marangoz Halim Pars ile Şevkiy"" 
I{ôk. Moda Suadiyc Sllphan so. No. , 
7 subay Arif Y cnber ile Celile N ur. 
Moda Çmarlık ro. No. 7-4 tüccar 
l!a§im Tookapt ile Feriha Nazlı. 

Fra.nk on.!ara çok kısa geli}or ve 
· J ernld etki hn" ., d ~onı i· Yeni ('!'erler: 

C.'lnd(: bulundt•'hı Z-'.UllM '.\l'Rln.ız -----· 
Jımca dama b r el ildik ·hiSScdi o. Knns r - ı anser ııaataıığt hakkın. 
Yordu. ı~tc Lil:t S ... viyer ark:ıd .: Cla imdiye kadar çıkan eserler, k.an.1 
mn ruhund ki bu no~r doldı seri blr ~pl:ıedcn tetkik etm~, ya mu.. 
yordu. ını- ayYen uzuvlarm kantcrlcrinl mUtaıea 1 

Baz:uı Jera.1 l nl'l< fr.ı..cıma: veya kıınscrtn sadece Araz ve lcd&\1 
- Sen ne zıım n o! um~ liinl bahis me"izuu etınl§Ur. Kanaerin 

ben de ne zcm :ın dlln ... • nı:ıktan b. } .. jJ dola., • sebep, te~kh"lllQ o.rnz, tedavı gibi mub 
:ıcng-z; telif ~phclcrlnl ,.e bU yolda yapı~ 

Di;>c SOru;>or, Sevıyer de ~:>} bUtwr.ıa en son wcrUbt nra.§tmnıılan 1 
eevap 'eriyordu: eıeı:1eden mocm~ı. faka~ tam blr eacr 

- Be i sen kitaplardan hOAlan Uaaıumu:da mevcut değildi. Dlloyarun 
nıağn b lndt 7A.'1UUl ben d en tnnmnuıı. kanser ~tadlıınndan Dr. 
llll ıl se 'ıat etmekten ze,1c 1~ Rou sy'ntn yukandal:l fhUyaçtara ~ 
nıa a .ıynca<:ı:n. ~ap "' ren eseri bu defa Dr. Adnan 

Fn.ıaıt Frnnk Jernld tOj1~ Uray'm knı mlylc ll.stuumıza. çevril. 
1 • • mcmı _ k i ed biya:tır.a bu" r:ıfftlr. ı 

lak t d ·ı 1 Fa.kııt ed hl 
di&eleri takip etmekte d.- e hi · • . Htklmlerl, Tıb talebcstnı ~ğil. hai-
n mah us b l."kli varlı kend~ "' da tenrlrc mya.cak olan bu cs"ıi 

l muh~ir 'mJ,....: .. • .. ~ ll!lba... ha.."'IU'etle tflV )e ederiz. 
ı ...... :.c ...... fin:o.'l. 1 l:ırmnı b ' ten m lli1m bir . Ma&ı1t Matbaıı.smda t emiz bir §C. 

'lril ctt ini ruyor, ~ 1 &n4e b1Lııı1an ve 130 •yfa tut.an bu 
ede " t sutunhnnda kü.t&p - M&&rit Veldlllğl yaymevıertnde 1 

}ıanelen•ı M !t<?mmelen ~ 1 w lıet1bı kitapçılarda bulunur. lllat.ı 
npt "rtr.ı r' e<l ordu. N';be: et \ 111 ~tur. 

l . •·s . '· ~ ----------- - --' 
ı.r gu • • ı. ı ~ " de hen b.r.. !lf'DRroCirAı~!IPJIKM~•Rı!RıR!~ 
~!" dl c dU~O. il 

Ve ~ticede ghh ....... '* · 
4 e de ufıı.k mHQ rı: tA bqmı ....._ 
ı • ·ı i~ gimıea ae .- a ,, 
ıelm t".,ncdctoo~~ı 

& - 1, .!nr.: y~ .... ... 1 

GOZ HEKiM& 
Dr . Murat R. Avclrn 

ee,.etu ..... 1''lcapl. ,,.., ...... 1 

""" s. Tel• 41811 1 

TURKiY E 
iŞ BAN l<AS I 
Kücük T asarruf 

H esaplan 
19 12 tKKAl\llVE ı•LAN1 
KEŞlnEJ.EK : ! Şnhat. 4 
Kayııı.. t Atuat oa. 2 tJdno 

tılqrtn tarlblertnde 
~lQ'. 

i e abah ööle ve Akşam 
Her yemekten sonra aiiD de 3 defa muntazam an dislerinizj fıçala.yınız 
~~~~~AT~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~N~~~~~~~--· 

042 OG 
Lyilp ulh Abl mı • h t~e 11 ı. n 

Jt •lnClcn: 

tatb!.kıın mllracaal arı v tere 
:ı. a mm dn. 2S.1.0t2 tarihine mlı!;S.(Jlt 
Cuma gilnıi t 11 d tılncağmda.n 

t 1 pi rtn IUnUn ... ıntn oldu!!'u mıı 

l! l clm l ri ıl n olunur. (8 446) 

fldrıcl trr., ntemuriuğuııdan: 
on 2s7q 

B r borçtan dol:ı;yı h cız aıtmda o 
lup p rayn çevrilmesine nrs.r verilen 
E3lldalye, maaa, yn.zıbnnc, rndyo, so. 
ba. clektrll, duvar eaaU "iO sair e"ya 
15/1/942 pcr,,embo günü &ast ıs d 

Be.oda.\ bcdcstanı mezat d lrc lndc n 
çılt arttırma !le satılacaktır. Mubam 
men kıymeUcrinln % 75 lnl bulma· 
dığı takdlrde ikinci arttırması 19/l/ 
942 Pazart.<ısl gUnU ayn! mahal -
de v tayin edJI n cıaattc ıcra edil cek 
t.tr. tste metin mahallinde baZir bu 
ıunacak m muruna mUracaatınn ilr.r 
olunur. (8844;ı) 

SAHIBl ASIM US 
Basıldığı ver ; V AKTI Matbaa-=1 

Umumt nE!'3Tlvatı ıdnre eden 
RPfik Ahmet s~JPnell 

ı ad t ~000 ı..tralılt == 2000.- Ltro 
8 .. 1000 • - 8000.- • 
2 • 750 - 1500.-
8 .. 00 - 1500.- • 

10 2!10 ,, - 2;:ı00.- • 
40 • 100 .. c: cooo.- • 
60 .. 50 .. C> .?500.- • 

1200 .. 2!i - 6000.- • 
200 . 10 - 20(X).- .. 

Clnsi. 

Ko:,"Wl 
sut. 
Yoğurt. 

Slanlıu 1 Levazım amırıiğmden verııen 

narıcı asker. kıtaab ı ıan ıarı 

Kilo Lira 

12000 1080 
12,000 7!!0 

n. 85,000 510 
1500 4272 ) 

3,600 810 ) 
3,GOO ıa~ ) 1J 

(176S 292) 

"' :(. • 
A§:ı •ıd yazılı m vdm J1 -rlıkla eksiltme! n 12/l/SH2 gUnU hiz'ann 

)'azılı atıl' .d H dımkoy cıvarınıln Ya1!8IVlr:ı.naa askeri salın~mna kom 
yonunda l pıl ktır. Ttılipl nn temin tınril bt'lli 'akltt ltomlıı ona 
mel eri. 

'Mikdllll 

Cı~ .. Ton lh 1 atı 

Balye saman. :t7S4 15 
U lyc lruru ot. 3714 H,SO 

(1772 296 

* * 4 

A.eğıda • zılt mevadm pazarlıl.tn ek !Jtme!eri hlza.lannda lllZilı ~ 
\ U r.1 L l bur azda 2 No lu fialm lınn l•omı yonundıı ~-apılacal< 
Tallplcrl,n t mtnatınnlc komtıryonıı ı;elmclcrl. 

Mlkdarı İb!ilc {;1lıı v~ 

Cuuı!. Ton aaall 
...__ 

Pirinç. 5 
ıc. ra ulyP 2{) 23/1/912 10 
Nobud M 

Barbunya. fasulyesi. () 23 .. .. 15 
Z cytJn yağı. .. 
Yeşil merclmek. .. 2.( " .. 10 

Çekirdekli kunı üzüm. 2 

Sade yağı. 6 25 .. .. lO 
Sabun. ' 
Inctr. 2 26 .. " 

15 
'(1770-294) 

1 
Deniz Levazım Satınaıma ı 

_______ a_o_m1 __ s_1_oa_a __ ıı_anı __ a_r_ı ______ . 
Mıırnıarıa t s5Ubahri K. SBnnahna Komlıı3 onundaiı: 

Sığır eti ilanı 
1. - Bclıer kilosuna 45 kıuıJ t:yat talunfn olunan 78 000 kilo mğır ed 

pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 
2. - Pwrlığı 14/lk!ncUtAnun/194.2 çal"§amba. günü saat 16 d& tzmtttıf 

tenıane kapısındaki komişyon blnaamda. ypılacaktır. 
a. - Muv&kkııt teminatı 2468.75 llra. olup şa,rt.na.~3' 165 kul'Uf mu• 

kabilinde komlsyondan almabUlr. 
4. - Pazarlığıı. i5tirak edecek tallplerin 2400 sayılı kanunun istedil* 

vesaiklcrlni ,.c yukarda. yazılı temtnallnrflc blrllktc bclU gUn ve s:uıtte l<O• 

misyon ba.:!kıı.nltğmıı mnnıcaatlarr. ' "241 

Harbiye Yedek Subay Okuluntlakı Satm alma 
Komısyonu ilanları 

Kapalı zıırf usulile 600 ton barülco mUruıknsaya komnU§tur. Evsaf '°' 
hususi §Utl:ln ltoml yond görUleblllr. lhııl sı 29/ l 942 pcl'§embc gilnO 
sant ııde yapılacaktır. Muvaldmt temlnatı SlliO liradır. Ta.l!plerin ihale as. 
aUnden bir sa. t evvel teklif m ktuplo.rllc Harblyeoo Yedek subay okulun 
da komisyona mUracaaUarı. "225,. 

ı st. Komutanhğı Satm aıma Komısyonu illnları 

10.000 ldlo e:ğn· ct1 13.1.942 t:ıa.h gllnu at 15 do pazarlıkla satın eli 
nııcakUr. Şartıı.ıın ctıl h r gUn ı onıl yonda gürül billr. l&teklllcrtn beıll g11Jl 
' saatte teklif edcc ıu rl fiyata gör k t'ı t mlnatlım ne birlikte Fmdık· 
lıda satınalm komlııyoııunıı gc!mrlcrl. (201) 

=t- ~;; 
Metrik tonajlaı·ı 455 ile 1030 nrnı;mdıı olınal, Uzcre 9 adet tank d ub& 

pazarlıkla 13.1.01-2 t,rtlnU muıt 10 da satın aımacakUr. Şaı'tnamel.en her gill' 
komlsycnd!l örUl bilir. Muhıımnıen bed il ı.145.000 Ura olup kat'l tcml-
n u Oü.200 lir dır. t t lsl!l rln b 111 gun ve s ntt ~·rnd klıda tmalma ko-
mısyonuna gdmelcrı. (200> 

----~~---------~-------~--------~-------' 
İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
112 No. ıu ilfın: 
1stanbuı dııJılllnu rn u ltel f clns t ca.nlt toptan "e perak nde aza,mJ 

sntış fiatlan a,.ağı ı,i ckllı!il tcsbit edtımiallr. Bu fıatıardan fazlaya aa· 
tııı yapanlar hakkında. :Millt Korunmıı. kanununa göro takibat yapııacal' 
il n olunur. (308) 

Karan:ıaa 

ı ' lıç, Kıv rcılc: 

Canlı Toptan Perakende 

3V 
41 

67,t;O 
.. ,IS<> 


