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R i ic ... mhurumuZ 
Konssrvatuarı şeref ıendirdiler 

1 .. Ankara, 17 ( A .A) - Cümhurreiai Milli Şef ismet 
nonij bugün saa\: 15·30 da Devlet Konsenatuanm te
~eflendirerek Cümhurreisliği flarmonik orkestra.ar tara. 
ından verilen konseri takip buyurmuılardır. 

Singaour teh
likede mi '? 

ÇOrçil 
ı Tayyare ile 5470 kilometre. 
1 yolu ~arak 

Yazan: ASIM US j L d 
dan Gerek Tokyodan, gerek Londra. l on r a' ya 
'ltf' .ı~!*n son haberler Singapur 1 d • 

n....,.a.as.mm tehlikeye dü~tüğlinü ge 1 
;(ık~. belirtiyorlar. lngiliı Baş,·e. 
~01'!ı:U \'aşiııgt..onda iken Ame. Plymootıı, 17 (A..A) - ÇörçiJ PJy. 

1ı:.s b"aıet.ecileri Mala'da yarımli.• mout'a vardı&-: ::3.maı:ı beyanatta bulıJ 
r1ıı.::m ucunda. küçük bir ada. üze. ua.ra.k tayYare ile seki~ ısaatte 54-70 
(11-tı Uzak doğunun Cebelilttar:ğı kilometrelik bir mesafe katettiğini 
'lataa bu müstahkem mevkiin rnu. &'>yl~tfr. 

ÇEKİŞEN AVRUPA ve Kupon No: 
SAVAŞTAN BARlŞA .1 

Biri il.mi '°e siJ Mi blc tu.ilı vo u.&klb: Olilı!ll'İ, ~
.ğerl ,.a • ~ u•uun en gtlz.l'! bir hıırb, uok ve macera 
romanı olan bu U.J c&"rln fiyn.tı 125 k~ur. ~edi 
h"UpOD ~.liğuıda \ 'a.Jut oh"t.1~'"1!\'1llarma ynlıı.tı; .f.l 

~§&verilecektir, _j 

: 1 

HUh'ilmet, zaman ve ın!kdarı 'l'\. 

en.ret Vcka.IeUnco tıısbit edildiktenl 
soma h!llka vesika.lan mikdıı.rmca 

un verllme:ılnl d" 1mrarla,,~· 

tıl". 

- U.ıı.dyo ga:z.etoııi -

1-----

l~llmerlkaa- agWz 1 
'---- eblift 
Birmanyada 

ı Japon -ingiliz harbi 
başladı 

Loudro, 17 (A. A.) - B. B C: 

ıru edilip cdllemiyeceği soruldu. Lootlra, 17 (A...\ ) - Çörçll Mat 14, 
k ıanıan tngiliz devlet adamı çoı. :.'8 de Londraya varmıştır. • Japon teblı·g.., ı· 
'~~l"v~tlj bir cevap venni~ti. Onun Londra. 17 (.-t.A.J - Vinstou u• •ç su•• rg u•• n daha ' ;1° §ırndi Londr:ı )ıa.berlerinin :Sir.- Çörçilin Birleşik Amerikaya yaptı~ . • · 1 •· ---------

Cenubi B :rru.a.nyada ve sıYaın 
hududwıda İngiliz kuvvetleri ile 
Japonlar arasında çarp~ler oı. 
mu..'jtur. 

~aki vaziyetin \":ıhametinden E;ı ziyaretten avdetle bu sabah Pli• · ~~ M 1 k 
. bnesi beklenmiyen bir hadi. mouth'a geldiği resmen haber "·e. a a a 

~r. Bu hidise oba olsa bu mev. ili ç M •t t d •ht•k" • ~ · . . 
, ıe KÖndermcli istenilen yardan ~ror;:i st:c~~u~ı~~~ p:~:~:rb~:~ anı a ura eşyasın an 1 1 ar. yapan UÇ T · ı 

İngiliz tayyareleri, Birmanyadı 
bir düşmau hava meydannı:ı taa.r .. 
ruz eot.mişler, birçok düşman tay. 
ya.relerini hasara uğrat.mışlar, bir 
Z!rhh tren~ne de hücum edem 
lokom.offi talırip eylemi§lerdir. ;ııvvetlerinfıı yetiştirilememesi ':e kuvvetleri başkumandanı Sir Char. ,. 111 amamı e 

r a~°:~n~~ı~;ej::::~fa.:::1~.:~: ~:~a~;t~:e ";c!ocı~=:~~~ ~i~:~~~ tüccara 2 şer sene sürgün cezası veri i ı·şgal edı.ldı· (Dtvamı S<ı 2 Sü. 4 ·ete) 

~asından Singapurun ytiL ldlo . Atlantiği hav:ı yoliyle aşmıştır. (YtıZ'ıM 2 incide) 
11 

etl'e kwr yakınma yaldaşnuş 
lınaet ile ixa.h oluna.bilir y 
~:aJ::e:::i:~0~zakı:: eni ekmek .kartların. ı · bekçi: ~.·s .. in.Q._apura 
barbın ilk günlindenberi h1U'&Smm 8 Q k 1 
~kimine ehemmiyet \'erilmiştir. • l . d ""' k ; ' 1 ometre 

LiBYA HARBi 
Halfaya 

İngil izlere tes
lim oldu 

~~::ı!:.rn::ten~~= ve memur ar aaıtaca ki ld )'a.rtnuı.da.sı mrafmdaıı o derOcede ~ • . .• . ya aşı 1 
~~::;;~~::·Ja~:n~~~ı~:;a VilaA yet Dah·ı· V k" 1 t• •· 't d ll~ 'arşı t.utunabileeeği şüpheli g~ ı ıye e a e ı ne muracaa e e-
~~=~~~r:n=:ninen· ı rek muhtarlık teşkilatının kurulmasını istedi 
1 llununıa beraber, ULak doğu ha., · . 

\OIJ.lntanı Genem.! v a,·eUn ~ J K t I " 
: bbfllyetıl bir aske~.oldu~~· ı ar usu u 

. rmutaınayız. Bu knbıhyette bu .. 
Yük b~r 11.Skerin Singapur gibi bir K .. · 
:=vldi ~olay kolay Japonlar a. tes- oy ve kasabalarda da · 
" etl!lcyect•ği ıneydanıWiır. Bu tatbik edilecek 
n.~~~ll:eki \ıılıamet ııiiph~iz ol. k.a.rt verileıui i§i bu ak§8lll tamam· 
··-..ua. bera.ber. her türlü' tahmin ~ da • lanmı~ · olacaktir. Bir ç;:ok v&t:a.nda§. 
~';k ~lr müdafaa sistemi ile lamı ka.rtları yazıldığı bal® henüz 
'1ıali ıenıo Önüne geçUmecıi iht.i • müracaat ederek kartları aımamı§lv-

de vardır. dır. Bunlar ya.mı a.kpma kadar bu • 

,:. 

Ağır işçi
· ıer için· 
Vilayetin 
Tebliği 

-

~ncraı Va.,·eHn şahsına bağ. lunduklan nahiye müdllrlWtlerine mu.. 
~;- ilmltler gerçekleşmez de raca.at ederek kartıannı alabilecekler 

()lmgapur daponl&rm e1ine düşecek dir. htanbııl vllAyetinden tebliğ eclll 
tlJ'Sa b ml§tb': l lf Utıdan ne gibi neticeler ~~ Yarm \'ilAyette kaymakam, nahiye 

•a ilir? ~ mUdürU ve emniyet Amirlerin.in i§tlra Ağır ı,ıenıe ça)qan ~çllere ftrt. 

J••l~~ doğuda H:na;) i ve J.'ilipin kiyle bir toplantı yapılac&.kfu. looek ekmek karneleri hakkında: 

.murtar.. be.!tçilsr marlfetiylo.,.allk-acl,a,r· 
lan g~eeek ,. tmi&Janar.ak 11 tr. 
uaca.Jd:ır. 

K&rt&l ka.zaemda. ı<a.rt Ue ekmek 
tevzi edllmealn.e blr Sırt gfute kadar 
ba§'!~~~tı:ı'· .. ( 
Diğer taraftan vUAyet muhtarlık 

teokil&tmm tekrar lnırulma.smı Dahi· 
liye vekaletindan istemi~tir. Bu te§kl. 
ıat ihda.11 edildiği taltdl.rde ekmek tev
zi i§inde de mUhim bir rol oynayacağı 
Deri. sllrfllmtı~tnr. 

VekAlet bu hususta diğer vll&yetıe 
tin de mntaıeamm aldıktan sonra b1r 
karar -,creoektlr. 

Rart maın köy ve &.a.sabııı.lan da 
. tatbik edilecek 

~ iJ H • 1 - Ağır ı,terde l•ÇJ -"·tının .. ı e ong.Konguo Japonlara. Yeni !SCkilde bazı:rıa.nan kartlar bir " .. ...._. Dun ak§a.m.ki Radyo gazetesi, ka.rt 
~rınesı, lıajtı\ Japon ordU!-!UDUD iki gtlne kadar şehrimize geıecektii mtie88eeeler bn işçilerin l.slm. ad- usultlntln ınzum görtııecek köy ve ka 
,,,~anı üzerinden Ilinılistanın l•a- ı Bu kartıarm gtln.ltlk 375 gram ek. res ve gönlilklert l!!ln oe"Vioi göswrh sabalarda da .tatbik edileceğiııl bildir • 
.. ...,, d k , __ • Lki n üsha cetvel tanzim edeooklerdlr. 
:ıı e.ıne · OIAI• Birmanyaya gir• mek mikdan zrmbalı olarak dörde bö· :miştir, Ancak bu yerlero lktıs-.ıt Ve· 
ı:.'ll , htgiltere \'C .\m<>rik:ı. için te. IUnmU~tür. BTt cet\,eller mevzuubahis işçilerJn krueu ta.r&!mdan tesbit edilecek, ~ 
Zi 1 edileme'z. bir lm.yıp deµ;ildir. Vatanda§lar ekmeklerini Iusım kı. (Devamı Sa. 2 Bü. 3 de) haddi tayın edilmeden uU.t'wı başma 
oıi; Pasimt O:cyanu:,,u ile Hind &m Iokantadtl alabileceklerdir. Me • 300 gram hububat verilecektir. 

~ llnQ:sn a.rasmdıı kilit noktasını ------------------ -----------------------

'l'okyo, 17 C.A.ı\..> - Japon ön. ' 
.~illeri Sd_lgapura 80 kiloouetrc me. 
safe<le bulunAn Bahupa.hatıı gel .. 
ıni§lerdir. Esir miktarı 32 

tiıne çıktı 
Vt~i. 17 (A .A .• ) - Dömei ajansı 

ıun To1.:yôdan bildirdiline, rıazaraµ 
Japon motörJö kuvvctleTj dün Tap,. 
JV!l şebrine .ırmişlcrdir. Bu şehir 
miifüm hir sevkulceyş merkezidir. 
Malsk::ı şehrinin ileri · karakoludur. Kah.ire, 17 <A.A) - 1ngili2: o?U 
Japon kuvvetleri düşmanı sü~atle şark kuvvetıcrl umum! karargAlımın 
takip etmektedirler. ı teb)Jgi: . 

(,Dtvam.ı Sa. 2 Sit. 3 de) (Devamı Sa. 2 Sii. 5 ele) 

T enzilath kitap alan 
VAKiT okuyucularına 

..Samimi Sa:Wct., ~ri ile berabel' , ermekte olduğwı.ııız "Avrupa Tı:ı.. 
l'iM,. nln mevcudu lmlınanıışi.ır. Şimdiye tadar bu C9eri almayan okuyu
culanuuza :ıynf fl:;atln. Ha:;dar Rltatm rıutark'cbn dlliınize te\1rdlğl •'1~
kender,, adlı CMırint \ereceğiz. Büyük },.kenderin büttin baya.tını. barblc_ 
rint tatsllatı Jle '"eren bıı eserin JkJ wUhim n.sfJyetJ vardır, Blrl eeerm lkf 
h~n yıl !<adar en·eı yazllmı' olma.cıı ve bütün t:arlhçflı>r:ln bu eısert ~ 
tutmaları, lkinci!'li, l'ı><'rln biç bir rom:ı.nda. ra~tlanamıyacak zengtıı \ "O h~-

• ~·ecanh "1>-almlıın !ı:Oli açıl-. nı edebi bir dille anlatılmış olmasıdır. 
"İl!lkender,, t!!'Jeri ıı:- lıı O.lTJCQ kupon neşretmıycceğimlz itin ".\\TUpı\ 

'J'arihl,. aımı, olan okuyucularımır., fi~ atı tlO lnını, olan oo kltnbT "n.lnn. 
30 konı~ nla b Uec<>klerdlr. • 

~ol~~=: ~:::-:::ç~"gii~i~::;; ·u· ·ç mı·hver 1 CEPHELERDE DURUM 1 ı:u:::e~ llindlstan ,.e Orta.511rk , 
lıesı ıı.a ku\ vetlerine 'e Rruı cep. · • • 1 

1 ::=:ı.~7~~;~:5.tr:;:·~;E gemısı Japonlar Singapuru benim köşem_ 
~~~~tl~::ı=1~;:0t0: Dö Golcüler tara- 1 b.I ki · ? 1

-------- yazan: hakkı tarık us 

~~[. ~~~ıi~~ .~?:.'.'. tından kaçırıldı ş!l .,!_!g,ece . -~ ~!" :. ..... Hususi müesseselerde çalışanlar 
~n donanumsı için Hind Okyanusu Madrld 17 (A.A.) - Dö 'Ge.ul'ctilcrlıl Çarpışmalar ~ddetin1 kaybetmeden lerin zaptt, dcvl.et daire vo mücsscs<:krfnde çalışanla11n aylıklarını artırn.n bir k -
~ "<lrbest bir tleniz olmaktan bir muhribi, tspanyanm ıı~ernando ..Po devam ediyor. Bazı kesimlerde AL 5 - Borneo ile yııni Gine a.rumda nunun geJeceJt ay başından ytlrürlU~e gireee!'ri anlaşıuyor. Art.ırmanm nis 
l~1ş olur. lliç sÜPhc yok ki, biiy. ndıwnd.a Salat ısabel körfezine~! nı.a.nlarm taarruza. geçerek köyler iş. ki dll§man hedeflertne Japon donanma bettne, az maaş ve UcroUcr iı;irı, yetl§lr demek nasıı iç inancımıza uymazs: 
:: bir nziyet demokr. \.-,I ecphesi I• ve deı:ıizaltı bombalan atarak, mihver gal ettıkler1 blldirllm1§tir. Sovyet teb· BI tsratmdan yapılan taa.rruzlaT. devlet bUtçesinJn illt adrmda bundan daha çok bir yükseltme gül!U oldu 
llln stratejik bir zaaf ieskj] Nle?'. devletlerine a.it 3 ticaret geın15iıll H- !iği, bu t.a.a.rrııziarı kabul etmekle be- (Devamı Sa. ! Sü. 4 de) ğunu iddl:.ı. clıuek de jnsafımıza elv~rmcz. bütçemin gider ta.rafına çöken 
{"·l'alnız \!a;:olngtonda. hazırlanan manda demirli tutan kabloyu kesmi§- raber yer işgal cd.Udiğiui zikret.mi. a.rtm:Qalara karı;ı konulacak gelirler, gene d8nUb dolaşıb, az da olsa, bu 
lAl~l- • R unelt planı Almanyaya ur. Sonra., bu 3 gemiyi yedeğine alan yor. Alman tayyarelerı şiddetli akm. - - • aybklıla:U yü)tlenccekdir. iş bu (devridft.im)e fırsat vermemckdedlr. bi 
'1lll"I im muhrip, onlan limandan çıka.rml§. tı:r. larma devam etmektedirler. -esele1el'•. §inl<lflik bunlara yapılan yardımı Iıo~ görelim ele husust mUessesel~rclo ça. 
ıs· o up o ~ak İ<.ıin gereklrı.e LİBYADA: "v.ııı lışa.nl:ı.rm durumuna gelelim. 
iıngHporu gozden ~ılıanuağı bile Bu tecavtl:ı:, gemi süvarilerinin ka. 
'tıSaba kntmııstır. Bu plan İng-il tc- r:ı.da bulundukları tarzda yaptlnıl§b.r. H&.Uaya 1ngllizlere 1.eslinı olmuştur. Sag· tıg-a zarar veren binalar . bence bir kaç gıızetcnln bu yoldaki dilşüncesl ::ıyni kanuna. bir maddi 

"e Ve ,\merika mUttefi1ıJcri ilo be.. Gemilerin Jçlnde kalan tayfa.lan, İııgillzlerin büyük ölçüde blr taarruz 01~, glrı:nelt deger~dcdir ve olsa olsa kanunun başlığında 1..-Uçük l'lfr 
l'abcr bütün kn'\."\"et kUynakJ a.rım Ga.ul taraftarla.mıın füdilrdUldcrl ha.. yapıb yapnuyaeaklannı tahnıln <'lınck \:"u.rt~m !!ı3ğlı:ğını konıma.k için dcği~ik~lğe sebeb olabıllr. bu da bUytlk bir fedakll.rlık sayılmaz. ancak hu 
olıtPonya.da.n '\.'e ttalyada.n en·el Al· bcr alınmıştll'. doğru olmaz. hükünıetin yaptığı feda'k&rlıklaı- sus! mtic.ııseselcrin hepsini kayıd altına aımal~ ınümkUn olmadığuu kabul 
trlanyaya kn~1 btrle)tirmek mak. P ASIFtK ClEPHEst: pek ·~ktor ve !!>(!ne]er geç~.e QOe <'delim ve bilelim lti dün lmzanc;Jı olan bir husuşt mUco;scscnln bug{\n btr 
8adına göre kurulmu~tur. Japonya.. Pasif cepb$i, gUn geçtikçe ehem· ğalac.aktır. Ancak JıMtala.rı tedavi buhran geçirmeye başlaımş olmam ihtimali vardır. 
blJ) uzak doğuda elde edebileceği çı·nıı·ıer mfyı)tini artmnalttadır. Birmanyada yolunda göstei'Uen bu ya~ o halde iki esas koya.b:Uriz: 
~erlerin en parln~ı tn~iltere Ye harb başlamış buıunuyor ve Japon bir ;)"önde n devam ederken; diğer l) Ytlltk bcyannamalerlndeki kendi amel ve .sermayelt!rinin kıymetine 
·\~eril<a için öl iiıu dem.ek olnuya. s· d h tazyik! gUn geçtikçe artmaktadrr. yönden t!e \ 'a ta.nda51 ha~talı.kta.n j-i.lzde onunrlı.ın fazla bir kazanç katan müesseseıer bundan fazla.:ımı işçı 
Clı.gr, fa.1fat bir kere Almatı)& ıuı:- ır sehri a a zap· Japonlar, harekatın bugünkü duru- koruma. ;\'Olunda ~.alı~ılouılıdır. Bir Ucretlcıinc ka_rşıhk tutar. \ ' O bu ka.rştlıl!lı bunlara Cf} olan devlet j§lerindr: 
\ ~ffak olursa bütün dl",JnOkra~i ftfe. .. tettiler mu içill askert bir rapor haztrlumışlar misal \·erelim: Şehrin birçok ifna• ~-a!I§SDlarıı Verilen tna.11§ \'e)a. ücret derece.sini buluncaya kadar on1amt 
:!lınJn tehlikeye rlil~ği kıınınnıı (,lıngking, 17 (A.A.) · --- Re.-ınıi dıT. Raporun ana. hatları §Udur: ıai-ı, bazı bodrum katlar, içinde o. c ııkt ücrctıenne ı:ntU;a.vi nll;betlerle tahsis etmeye mecbur edilir. 
:t!"ıJını"trr. bir tebliğde ka.yded]diğiııe göre, ı '' 1 - İngiliz kıtaJarı Birmanyadan turanları biı'ka.ç ~ene içinde türlü 2) ka.zanr; be:;ıumameıer!nln böyle olub o?madığmı ~e,çilere veya bım. 

Bu itibarla uzak doguda ı:,inga.. Kuantungun garbind~ki nehir U.ZC:. gelerek Japon cenahlanı:ı1 tehdit ettik. lıa..,talıklara oğ,.at.acak kııda;r ha. 1 mn meslek cenıiyeUerine sôylemclt bir sırrı açığa vurmak değildir~ 
P~ron fll son derecelerde mUdafaa rinde bulunan ceph~e Çinliler leri takdirde bava kuvvetleri tarafm. ,·~rll ve ıu ubetlidir, Belediye, bn bu mecburiyeti yerine getiremeyenlere karşı bale uygun mUrakabe hil 
OCılleee i muhaltkıtk olmakln bera. garp ve şhna.1 nehirlerinin kavuı;a.- da.n sağ cenıı.hm ucuna doğru yapıla· gibi yerlerde otunnayı kes.in oln. • kilmlertyle haU veya cezai mUeyytdeler lş kanunundan aımır. 
~r hıı.rp h:ıreketforinin gclisme .. ~da Lupaoyu zaptetmişlerdir, cak taarnız, rak yasal< etmelidir. Ucnz diye b u mes'elenin ruhu hadden aşın denecek kadar kazanıb dururken ~ 
_~ti karı:ı mda muhtclü ihtfo;a.llerl Şimdi Japon ta:ı.nuz.undwı evvel 2 - Si.ngapur taarl'Uzu. gibi sağlığı~ zarar \'eret? yerlere i_!içinln gerek memleket durumundaki !evknl!dellği yalnız kendi keaMI için 
1 fl«.:olcı'ken bn nol>hmm da hatmi" i.~gal etHtlcri mev~leıı:ie bulun • 3 - Filipinler.~ ayni ?Aıııunda ya· .ı...riren1eri1\ lı:lyııthn kurf ın,1m1;; (.. sağtb işletmek bmmıa. bir g~rn ,.,ırrnak, (blri yer, hl.ti bakar) dıuı .Jr#lıpP!l 

z kt ~ett ;;n~melı'dir. 



- 2 y-. SIT 

irtm'llttll.l:lllı'-ltfM'!llJiE ı 
Kırım ve lran tarihinden: Yacını Niyai Aluned 
~~~ 

istanbu - Ankara 
boks müsabakaları 

V YET. TEB,LiGi 

Alman taarruzları 
pUSkUrtUldU 

aarruz 
başladı 

k.ö,,er işga' 
edildi 

Sora Gazi Giray 
• .L>ııvarlarmda korkmlc u,aıet . 

1crfn tltrettlit kahkaha smdanmcfa 
~ecli uzun yılm geceslnl gtlndllzil
mı ıztuapJs geç!TCD Bora Oui G • 
ray Han, bir kadına iltifat etme 
ilin ağır cezaamı ödllyordu. 

Ona bllttlD Jı&dmlar meftundu. 
Herlıeeln toylcrtnl l1rperten kah 
kaha slndalu, kahraman GU Giı'a. 
J'I duv&rlan araa::na aldıktan 80DJ'& 

Jıortnuıç bir heytill olmktan çılr-
11111, ruhlara hilztlll ve melll veren 
aevimJi bir yer olm111tu. Zlndanm 
yan:ndan ~eçeoln, pumM1armı «>
n,ya doğrultup: 

- ·- Senedir burada J'&b.7or, 
diyorlardı. 

Bir yıl, blltna lrua •vlndl. Çt1n. 
tctı Gazi Giray, art.de bbhha &in. 
danında )'alJYOl'du. Uzaklan, 
çok uzaklara ~uttu. Nacı taç. 
.auştı? •• Bunun dofruawuı bilen 
)'Oktur. Tarih bile b4lA bu muam. 
mayı çözcmemietlr. J'üat riırayet,. 
ler oka.dar çok ki .. 

- O kahraman Jc1n kim canını 
feda etmez .. ~rl mcd hıl&n ve 
lwıgJ genç im! .• 

Bir rivayette, tek '-ima orduJa. 
ra kal"IJ duran ceaar Bora. PGmt. 
mn kuvveWe blıkahı shıd•nmm 
blın duvarlannı Y*nul, 1IOl&nml. 
laırdan atlanut, ~tı. 

Ona: 
- İranıda btlr •e ~,.....,. 

.anı. latediğlni ve.recettz, ya1nıa 
memleketine Kınına litme ıeı bG
ftda lmlaııya l'UI ol.. dediiıert 
sin: 

- Memlekctm 1e11>e1t ,_.. 
~ Jaapı.te kalma)'! tereıh 
aaerbn. 

Diyen Ye yedi J11m Ulhma ta. 
tıammw eden kahnııl&D Juaıun 
ldr liln kenıdlııJ Juırtannuı hJç de 
hayret edilecek bir 1e7 deiu.ur. 

••• 
Bir d.~ byatetfnde kasaba • 
~ teılıırlcr, U:lar nehirler .... 

"'Jrzu~ 10D1a tatanbuJa re. 
len Gut Giray, Krnm Hıl.nı taJlm 
Girayııı öL..ırın berine tahta reç • 
mitti. O, vatan lc;in, boyun etme. 
den Y&şamaJr için lyt harbetmdr 
kuvveti! olmak llznngeldillne w.; 
mu blr idamdı. Kadın, hiçbir .., 
ifade etmeadl ouı G1rQa. 

İfte gaz .. -ieıı ba mi.nayı w. 

dar m11111dye itina olaa Gu( Olrq 
edebiyata eD kanetli eMrier Ye • 
recek kadar ela pirdi, bitin baa • 
larla memleketi idare fcln .um 
ol.maktan da cek nm!Jorda. N~ 
tin G;.rayı, ıtlYeDemecUlt lcln aı • 
~llrtmtlfUl. 

Yll'ml )'il bir ay lıtlktmet lılu'I 
eden her harpte dt1tmanJarmı • • 
mele m111"'-ftak olan Gul a·nym 
&nrllnde cl'd er dolasa bhnma,. 
bk mmkıbelerl ftl'dır. 
Rıyat:nda ea blytUr lltlraplara 

G6ğna r ren Gaal Giray, bltaa 
lat:d'k:er Dl yaptınn• bir Jnanaa. 
dındt. JCn blyllk aısmu. her IUa 
ctbi 15~en Jnı!ülannda safer IU' 
ln'amm~ 

BO)'Ok bir barbln p111ıt o1arü 
mem!eketlne d&ıcrken tUa kabul 
etmes korbno bir hutabla: kale. 
raya tutukla. Bayü edlb 
talr Ye musiki Maml, 10D nefeelal 
pllp ulterler!nba safer ..mıanm 
dinlfyerek •enll 

••• 
Gul Glraym &1dntnnn ıarea b 

mandanlar JUma yaklqtıldan 
vatıt ayüuemıda bqb bir eetle • 
din kıvrılmış olduğunu giSrdUler. 
Bu, garip bir eeeettf. anki bqr:u 
Gui Giraya dofra kald!ftlllllb. ya. 
n a~k ~1erl hiç de koıinmç cle
fildJ ve Od damla Yat tomurcuklan 
mrştt, GapDnde kml bir llle11 an. 
dıran pıtıtıl&fllUI kan, yelale, ISt> 
rapla burutmut bir dudak remn! 
alm1'tr. JkJ aef er yatlqarak .U. 
rilklemele ~lamııltt. Biri h&7 • 
kırdı: 

- Sa bir tadnm• • 
- oeısıı a.:ı1mqtı. ._ ~ 

olmut yUzil. hayli yath oldufunu 
•e hayatı hiç de tatlı ıOnlerle set 
medlf nl okutuyorchl. 

Onunla ook m.W olmadılar Ye 
anrwd~ deftlll ederek bir çu 
kura fırlattılar. 

Sonalar Ye 915yllyeblllle. ba yq 
ıanmıt kadm ceMdl ldmhlUr n :ler 
86yllyeeektl. 

- BlltUn hayabln cıntm fifrfm,. 
da, oaun bdncle ıeçtl, r~!lbn. 
sQseWflm. her teyim.. tek arzum. 
onun toprafma Y8k:n gfJmOJmek • 
tir. 

Gazi OlraYIB ha,..tmda olmlıu 
•eY. 310mtlnde ele ollnamam mu • 
kaddel"IDJI. •. 

lataabw - Aokanı boksörleri a· 
ruında tertip ediln boka mil.saba 
kalan cUln akpm lle)'oilu Ualkevi 
uJoa.au doJıJurao blı)'llk bir ae)'lr 
el klUesJ 6DllDfle JapaJ.da. Ve be)'e 
canla a.1 'P tdlldL 

GllDllD ilk maeını lstanbuldu 
Taki, Aaluıradaa Zeki J&p•caklar 
da. Tül kilo lanı He ZekJ1e hllk .. 
men ma1J6p addedJldL 

ikinci mao AıKıradan OklaJ', b 
llnbaldaa lılehmel arasında idi. 
Çok dıel cllllQfea OttQ ayı heu 
b1Je l&llp teldl. 

O(Oncil mDubüa da Ankaradan 
Emin, lstanbuldan Pollbromlle uyı 
haeblle pUp UAn edlldl 

l>Ol'dilacl mllsabakada bıanbul 
du ~I Ue Ankaradan Kenan kar 
tılatll. Abdi 17 kilo •e Kenan Gl 
kilo idi. Bu kilo larluaa nAmen 
Abdi ptk teknik Ye aWıan bir mO 
ubüı ppb. Fakat her nedense ba 
m....,.u berabere llAn edildi. 
.. lnel ıaa~ bıanbuldan HOseyin 

il kilo, Ankıradan Helim 67 kilu 

Vilayetin tebliği 
(Bot tarafı 1 Utc; llGV/ada) 

..... 9'Uklerl l&Ualar ltlbal'lyle 
a)'ft 81"' elamk, raD1. mbeaae 
llıtt lluada ikamet edma lfçllerl 
lclll &7n bir oetnl taa&lm rd.ıp aL 
\lal ~ ........ tudlk ede
eelrtlr. 

1 - .. laununma talıl tatulmat 
olaa mlnu111lu &anı.im ettlklcrt 
ce&ftllert. llrlleeWe Uım• balllllda 
........ at..ı llDdDrlDIQDe " 
......... _ tabi talulmaaut olAD 

arlı 111• lae laltanbamammda 
Atalıelc lluınd8 late llDdllrlUfUne ""* edlleeklenllr. Blr lf>erlae 
lıalta olmaJIP keacll lıafına atır lt
lerte tal..- mlbllertd pbmlar da, 

Pll11bklan ... chlerlr ftlUIUllım 
............ aluall ,... JUkarıda 

ald 1eoa late MDdilrlDiüJJe 1ıet 
ftlnmklardır. 

1 - Bu cıchellert ,.allanda ald 
ıeoım -hmlU' tualaadaa tMdlk 
oluaduktaa aoan al•kıutar müeueı. 
..,. iade oluaacak " bunlar da cet
ftllerl alt ehluklan U)'1mkmn!ıtıc.. 
................ _ ........... ,ora. 
t.ocıeklordll'. 

•MI' &'larla -.1· .................. ....... 

arasında yapıldL Rakibine -
raa daha teJı.Dik Ye •'r•tr dlll 
ıen Jlüse:rln 1Q1 .... bU. _... 
ıcJıll. 

Allıncı m01ababcla c.clll lll8a 
bul, Mauarter AakarQa IQI ._. 
blJe pllp teldL 

Bundan r.onra DaJTI Aabn, Hl 
mld btanbul brtalqtılar. Da mac 
JIAmld ukallanacatından clokloraa 
nıOdalıaleıile talil edildJ. 
Alır aıklet brtalaıınuında daı 

byu lsıanbul, Naılf AabnFt alll· 
ut elti. Yllsabakalar da iMi tekilde 
4 • 3 Ankara lakımaaaa l&leb-lle 
aelkelendl. 

OKULl.An ARASI PVTBOL 
MÜSABAKALARI 

Okullar ıraaa lulbol mOubl .. la 
nnı diln Fencrbahee stadıada ... 
um edilmlıllr. Birinci mOubllkadı 
lırk lisnJ ~ııe S.nata O • 1 pllp 
ıelmlf, ikinci mllsabaka da Harder 
paphlar GalaluarQWUı ı · 1 ... 
IQp elmlflerdir • 

Cepbelerdı du•• 
(8~ tarafı ı "9cıi eavf"""J 

A.merlkaıa • J'iUpiD lrun.Uarl llald. 
yeatntn maUw' Jııaldılt lılaantı lllr. 
lezt bartç olmak Uzere l'WJ* bank& 
:.ı 80D& ennlfur. 

Bomeo'nun 1acillzlen alt lmmmda 
bo.fla7an barekeUer KucblJta (Bara· 
n.kHn eeJ1ubuDda J'eleawü llladJa 
tanı :OpraJdarma, prb ahlllDe ft Ta 
rakan civarında tark aJıJl1De bat1U.I 

•lmitUT. 
Dalıa p.rkta Oel•bN'la ...... kmaı 

timdi Japonlarm ellnde buhınmaktL. 
dır. Dtfcr Cihetten Koluk_.... Y..a. 
Cine •e Blamark tallnD adalan ara.. 

no"iJllOUIDDJ vm.ar 
DIS nau:u OüJuıı 

Mojaiak'teki Almanlar 
kitle halinde çekiliyor 
lleekoya, 17 (AA) - Gece nepw· 

dla.~tn&lll: 
iT ..ıramuııda 1ata1anm1S ..,..._ 

ıua aukaftmelbal JmwaJl .. aubte. 
lif llc8imlerde mukabil taarruaıarmı 

.-S pQakllrtaek Uerleme79 " blr lraç 
aeelrb maJW1l lfpl e\m.,. anrnl 
tak olm11flanbr. ltP1 edU. maba.L 
1er &rumcla Jlolllon llB?palDde mm 
taka merlralert olu 81Wd1oftko,. 
ft JAıtoabino da buhanmaktadlr. 

ıt 1mtwaunc1a 21 A.lmaıa tanare
.. tabrlb edtlmltUr. 1 lovyet ta7)'a 

... kayıbdır. 
17 ilklllnUllda KoekOft civarmda 7 

AJmall ta1)'1U'e9l dllfOrlllmllf tOr. 
...... ., kitle ~ Mojalak'tm ...... 
ltNbolm, 11 (AA) - Rua tana

NOUerl llojalak'tıe bulıınaa AlmaD ku• 
ftUerlntn Koekova ctvarmdakJ tııu .cıa 
nao.tahkem noktayı klUe lıal1nde ter. 
ketlUllerlDt temin e7lemekted1rler 
Her balde bu f9h1r flmdl ıenJf bir Jul 
kaCID içine aımmak Dıeredlr. 

Amerika 
Gemi ve tayyare 
inşaatına hız verdi 

anıda dllfmanm btr eok uır.ıt lllUMt \'....-, 11 (A.ı\.) - Fode • 
nokt:ııan mtamaWc '* ,.ldlde tala· nl deall lromİı870Da RunelllD ~ 
r.b edilmlf oıdutu ıçta llu blNpde &un veÇldle 1942 8ellE'ainde 8 mi'• 
dll,manrn Japon barekcıtlerbd _..... YOll toa ntdrurııma nrmalt •• 
Urmek lbtlm&lt hlmamlftll'- 1•den 832 cemlaia ~ lchı IAı-

Japoıılar, 81nppul'WI dOfeCıet1aden znncele• lıontrat.ıaım lmaa ed&i . 
emlıı buluı:maktadırlar, 81nppunm flnl bildlrmi•tlr. 
dllfnıu&. ,.ınıa _.ns AaJad& 1q1ı1a 10·13 teAeminde ile fo •lb'm toa 
baklmlyeUDa n.haJ9t ftl'IMldıl aıma lulr 1-' Jaaa edileceılrtlr, 
Jlle&k, Felomenk Htndlatanmaa ......_ De* lrom.llyoııunun vcrd'ff ın. 
mJyeUnl de aıaltacakta. ÔDUll IC:ladlr 16ma .! ıere bu rcmiler Uberty 
ki lngUlzler burama mtldafea.- CoJl tipinde J8PilaCM •e 1110 milyon 
tazıa ehemmJyet wermektedlrlal'. Ja • dolara .. lolacaıktır. lntaat 1N3 

lladıar lelltm llllayetlnde bitecektir. ponlar, B&nı:apııra IO kUolDetN x--a. l'I (AA.) A1-D pldaftddarma ..,.. "9 llafta ...... .. .. ,__ -
lllDpDurUD ua..111 o ............ ..., ....... ...,... edeoek ım .. 
u;:-;ı.= ~ .......................... . 

Derlbı, 17 (A.A.J - Alma etaW' 
tı.fkumaııdanlr&uua t.blllt: 

Slvutopo1 &nDnde AlmaD w Rumtl 
lutaıan. dtlfmAIUD hOcumlarmı mtıW 
addlt defalar atır DJ'at "....,.... 
pllakDrtmQflerdlr. Kınmm batı ..» 
Uııde bir A1IDaD ala11 ba&aı7UI. 
c!Uıman semuar&nl uakıa.,...aa .... 
bUr •tnllfllr. 

faril oeplıealDID merbs ... ..
kutmlnde, Alman ordularma meud 
bazı kıtal.ır, mllblm tanare t.efldll.,._ 
rıbl )'&J'dımlJ1e, dO,mana dQa da ..... 
b modafaa ••&flan Ml!amada aırr 
kRyrplar nrdtnnlflerdlr. 

Kurak dQIUUDdalcl bClpde laDed 
efradı taratmdaD yııpılaıa bir ...,...C 
eana.."JDda, dtlplanm ı ıopu .. ~ 
mJtraJ7G&ll mGlamN.,. tabrtp..., 
mittir. 

Alman avq ta,,.,..ıerl. Vaıettadl
kJ seır.Uere. Umu tealalerlyle lılaltf 
adaamdakl lngu&a tan .... ıuyd&Dla
nna pce ft sQDdlla hQcumlar JaPalfo 
!ardıl'. 

ALMANLAn YENi KOYLEn ALDI 
Btrlln, 11 ( A.A.) - Dnb. ajanll 

nın blldirtlillne 16re. Kursk'ua d 
nubu prkfslne :rııpİlan Almon mD 
kabil taarruzu, tlddetll bir mOcad• 
leden sonra Almanlar tein muYaf 
fakı>·clle ncllcelenmf$11r. Alman kı 
lnlıarının turruau Do1$0Ylklerln it ••il allınd• bu!unan bir kao lı&,O 
heder ıuımakıa idi. Bu k61ler tld 
drtll earpı,mıalardaa aonra ıepte 

dllmlılir. l>Oşmanın atradıltı u,ı 
ol aArrdır. Dolınllder ,ımaU ..,. 
kiye dolru eekllml$1erdlr. 

Civar kesimlerindeki Alman 1ııt 
J1rına kartı ppılan leştf>bOs!er 
akim kalmıt. dOşman hor tarafl.a 
alır uylala ulrımıtlır. 

Ame1ika 
devietıe,i 
konferansı 

- birkaç b ,tJt: 
Dnea.1 tir.a 1rwa plrmadı Ku§ yemi Te kuru bak-
-.ver1a fll?mlzill ..:!ı-:.:!: Y:n~:~ ofhman aezıer1nl 480&sr~ tac=~=-H~~= laya el konuyor 

fJç ıtrgla daba 
ıetir11meai 1ıç1n Ravelt tararmdan 
tıaarlanu pU.n taJıakkuJı etmek 
&seredir. 1942 acnesinde ayda bet 
biıı Yt 1SM3 leDetbıde ayda OD biD 
tayyare .imal ed!!eblleceltne da1r 
RuveJte tem.inat Yerilmiltlr. 

Mihver ile 
bar dem oyduran Kraliçe lren. 1200 liraya atan.k Jıbtlklr yap • Hllkümet, Ticaret Vekiletlnln 

8laa teDlerle olaa leaet,,i pehla mü auçuııtlan aaliye ldnci ceza g&ttereceğl Hlzum tlzer'ne Ye tee. 
Jcrlne Çocuk Esirgeme kurumunun mahkemesinde muhakeme olWULD bl t edeceği ıaman kut ycml •e kL._ 

lneria, 1111t lala....cı.1 aba bağrı kutulan Sultanhanıaınmda, Çıkmakçılarda nı baklaya el konacaktır. Toprak 
llJr • rettarl Anbı'a, 17 (AA.) - Çoc1* E- 91 aumarada mani.Cııtura taciri Mahsullert Orıal bu el komnaıa 

perj ...._. ..... Wr cöztl 11;rgeaıe Genel mcrkcslnden bDdl. Almtı Clritoğlu ile tczglhtan Mua memur edilmlştir. Ttlccarlar, elle· 
Ba ruh &ha 1erlne riuniştir: taran:n muhakemeleri diln bitm •· rinde.ki me.lm beyanname.tnl vere. 

t&tıruı bir lnaan ııcler Kurumumuzun mtle91eie ft e.- mahkeme her lkiabıin de bcfCJ' yüz 1 cekler, or.ı. blltOn mallar.na el ko-
JaPablllne. Oi.al G ray da onu yap lere da~tıfı bap kumharalan • Ura para cezam ödemc-lerine ve ld yacaktır. llllatahalllerlD efterlnde 
t.ı. Kınmı lalaJi etti, Oamantı pııdl. nm .u;ılınasma başlanllllflt:r. Kum. ter sene de 'ıarada aürgiln kalma. ! kWJ yemi tohumluk otanı.k btraJa • 
l&lu ilçllııcll Mehmet Eıtri seferine b&ralann pek çoğundan llmldbı çok 1arma karar vcnnift.ir. lacak. bakla de yiyecek miktarda 
Pferkeıa Yardım Jatedijf ..ırrt en a.Ulnde batlf!ar çıJanaktadD'. Ç4 • Mahkeme bundan bqka bir muh aynlaealrtır - RMyo a....... -
)'IU'Rrlı kt•n•ndaıılarmdan ll'etlh cuk F.atrgeme Kurumu ly"lfık sever tekir hakkında daha •Uıa;iln c~ 
::rer:_ınm aakerleriJe nrdıma yurttqların bu yübek tlgtalac vermiflir. Bu da manifatura taciri 

__ ... __ •-·'"'-Ur eder Ohannca PU:racemyanclır. Fincan • 
l'eUb Glnı ... , va-- ........ 08 ._ ~ ~ • ~ 'MUUllDI ,, .... u cılarda Mahmudiye hanmda m:ı.nt-

larttı, E~ harbinde 1DlltbJt bir l • la 1 k h d" J fatura tlcarcUie ufraşıın Olıannca, 
l:elll!'eUe d~tl ve zate..a- '-·- Er erimıze ! ı e ıye er cllnd 
mlmaamda be"'•···•- •-ı nıı ..._ .,,_san, 11 (AA.) - Kahra. c Ud bl'Jya ve 84 top siyah u-

Pad'H'" ~ ~ 1 oldu. man erlerimize luşldı hediye alın- ten oldufu halde mllracaat ede?ı 
ı,...., ba CCftr kumandana ~ '" memurlara yok demiş ve mahke • 

:Yereb'lecek mllkltat --..ıı. - mü Usere tıasama mcn-n ve a6y. 
-~ .. e an rafından _.._,_ meye komi:!yoncu Sllrcıı, Scrk..i• 

ll&k ıu.. ilk m1lnaaip 1Grd11, derııaİ Jerimiz haDn ta uws.- • ve BllnyamJn adında Oç yalancı~ 
Cuı G•ray a Yetine l'etib Glra nan 3672 Ura 70 lnınıt Km1ay •es Jd.t get:ımltU. 
Kırqa fltihl rıasbettl. 71 

Ddlne yatırdmJIUI'. Ma."lkeme Pnracem-n-~ 
Gazi Gira .. ·a bu, t·'"-- - ......... _ --()--- - ~-

., .. -.::_ AIUl~ dak" Am • da sabit gGrmflt, kendisini 500 Ura ~anına atı'mak tadar Macaristan ı en. iki 
m.'fti. CUnkn 0a.c _, - ~ret.1. kalılar para ve aene Malatyada sUrgUn ,.., ,, ..... ,. ..... u lralmap mahküm etırdttlr. Ynlıır.. t ~rf k olmak, her vermek Bacıape,f.e, t'7 (A.A.) - Birle• cı p.Jıltlel'de llçer ay müddetle ha· 

1 olın.ak isti~ Bsttaıa. .. Aınerlta aefaretı memprlarlle pis cezuma oarpılnuı§larda. 
nam aym iti 1ftpallt1eeelderln 1. lıfac:ı.rtstanda !tutunan Aıner an Bundan bacb fç çenberl lbe • 
ı:&'!1n·~·ordu. e Jrolonlai ...- husual bir trenle .rinde iht!k!r yapan Tahta.ka.lcd: 

Oıısı Gir;,, bıı Mı haberi dana- Badanetteden ayrdnlltlvdır. Balt- '-ini Sava Vu li.yadiıs de M lir~ 
• bir R~'lllye blnera dotnı 81n Jar 75 tJşldlr. AmerfkııJılar Hına. para, T lb hapla •o 15 gUn de = ilin• pldi. Taliln eiJYeJer: tiltandu ft ftaJyadan ~enk dllt:lrAnmm bpa.t.ılma81 cczuma 
l'ine ~tl~ ~ ~ Giray Ye. Karailyaya gfdecekler Te oncJu ~. 

• ·•YID qau tayfn ed'J. ftPUl'a bineceklerdir. --~ 
meslnı P1dJtaha 1rabuJ ettire I • il 
nan p .... uıedilmit, nme iı,! Teşekkür IPOD f eul 1 
hlm l>Pf'l sa-'arete lebn'ttl ibra,. DoktorHalızCmıal Lokman bekim, (8n~ tarafa 1 incı ıçtıtıfadaJ 
blm Pa.,a Jre:lh Giraya hiçbir butamı muayenede çok labeW btr To1<yo, 17 (A.A. )-Haber alır.-
auret' e Gaz! Olray:n Yeıiııl doldu 'tetı'bb koyarak tebllbU 'YUlyetlnlD d·fma göre, Mala.ka yanmadasmın 
n.nuv:ıcaflııı b'Ji:Yl"Odu. Buna pa • lnıenmealDI &mJl olmuttur· Kendfatne eıırk l&hilinde faalJyette bulunan 
dfpha da W&tmaktan Mlnniei ...._ t.fekldlr etmeyi bol"9 bilirim. Japon mU!rcselcri garbc doğru blr 
Oçllnel! Kt'hmct: xı;-ua AluDed ~evirme hareketi ya.pa.ra.k PDJ-ang 

- Fakat. d~I. it itten teçtl, nehrini ~ar ve bu nehrin ce-
8 T dt"fa Fetlh Girayı IWlb.,tıar ıaup -.h;llnde Tecnerlon bölge&lne 

S~drazam bıınun da caremnt bul 1 1 kadar ıelmltlcrd r. Burada rical 
da: • f •• em 8 ıJ 1 balillde bulpmn lııgilizlerle mu • 

- Kolayı var dedi. Biri Fetih ------------'·! barcbeye tutl.lfD1UllaNır. 
GJnya, biri Out Giraya olmak 1- OcÇenkl harpte (Yeatka) olan Tokuo, 11 ( A.A.J - Dômel aJını• 
sere iki berat ~nderlralnlz. Halk kclimcnln anlaaum timdi. ya 0 11 bildiriyor: 
Jıangf t'lraf9 t""m&ytll edt)'aırla o • devri ındmnanl dl)'e, ,. &o Jaeae- Japon kuvvetleri, cenup istika. 
nun b~ratı aÇ!lır. ;f oldufu fçJn belennıecllı, ..... • meUnde IJerUyerek Ma'akayı k4-

Beratlan alan ~rt mtltP. • tlrdlk: Guetcler (karae) d'1Wlar, mllcıı lflll) etmişler Ye Sin11apur'a 
fe!Tltll baft Certtea Randq &fa, (kame) diye aldıfmm lıllrd:a U.. dolru ilerlemekle bulunmu~lardır. 
Gazi lfü"llym h•"'l'YIY*. llmma ttlncte (kart) yaabt 
g'tme"en 8nce 8fz70be -afradı ve Dnn gelen Ulua arbda.-mmn 
bArat-nı Gazi GlraYa t..._ etti. bq yammia kart omm 18nmd•lı1 

Gazi Giray 1r1 ftftfll! 'S kız "' havadilı aatrrlarma karne! B&ll1ı 
flD ay aOun b'rf"cl HA J'hıdaa Yine veni bir f?dlik daha! !ldı1'ndell 
llOftN on bir vıl ne; ay ell .,.~1( ftJan biri: Ya kart, :ra kame. Delil mi 
~klr.C Rlıı1·3ms kıı.vu1p11~tu ki ftlml belgenJa latlln4eld M 

An.pç'.l, ttlrkçe. fanc;a b11r, her Cbrt) dır ve tek heceJldlr. Arbk 

ıurıtı ~ .taca çalaıbileccık -- (kut) '-.iL cıra..> ·•-•' ... 

Papanın Fransızlara 
JVdnnı 

..... 1'1 (A.A.) - Papa, Fra.n.
.... laupteıa zarar ~ren mUte 
addlt ruhaal dalral emrine. 1 mi'• 
~-on 800 bin franık tahala etmlttlr. 
Papa Yeld1I. ba •ehllp t.eftJae 

--~ 

Amerl"laa .. lagllls 
tellıtl• 

(Baf tarafı 1 i'ICı lltft/ffltl•> 
Ran~oon. 11 (A. A.) - Ordu 

ve hava kuvveUert mOfterelr telt. 
llğindc 1rıtalann Binnanya • Tay. 
l'llld hududunda Japoalorla ~ 
M gt.rdlkkri bildirilmektedir. Teb 
• if~e dtnlliyor ki: 

T&\yarelerbnlz. yapt*l•l'I ~ 
b:ırcketi e!ft"lmda Siyamda bir 
h:ı.n meydanına h&cum etm'ıler 
ve bll"'QOlr tan-a·eYJ eldM nrette 
bıısara ufnbn11la'!'dır. Tayya.rele
r!mts mhlı bir tre•f mltra!1'ıl 
nt~ıne tatmuşbr, lolu• ı--. 
h~ara ufntmıtlardır. IMCll9o 
ttften d•ımnnlar t kıt lıı .,.. • 
mıştrr. Bnınn tnyyaretertml• .n. 
ırıcn d6nmUşJ~rdlr. Krta1ımrns 
M~tt 'd-ı dU~ta teınua 191 • 
m:ş'crlr. Mytta, Birmnnya lfmaı. 
1in1rdlr ve bu tC'mlUI cH1n reee .. 
k"bu'muF.tur. Bentıs fazla tafılJ&t 
yoktur. 

,bponlar Bataaaa ltlnm etti 
l'a.-ıin~a. 11 (A.A.) - N~ 

d!len harp tebtiflnde lraydedDcltlt 
ne g~re Ja.tx>n kuvvetleri BM••• 
yamnadamnda AJMrlkan •e l'lll • 
pin kuvvetler'nln aağ eennhma 
11•ndctle hUcuın ~ltlerdll'. Japon 
ıruvv•t'eıi topçgJardan •e tayyate. 
ıerden yanl'l'D IGrmektM!rler. llll. 
dnt'"ıle-r ke'llclllertnden adetc;e Batna 
olan Ja.pon!arm tleri h~ketl bJlo 
7mnda 1Jkldetle mub•emet etmek 
tcdlrler. 

lngilte!'en·n MoskoYa 
elçisi değiıti 

Londrn. 11 ( A.A.) - :n-• 
bllrflriliyor: 

nih ijl( nrflanvıının ~ ...... 
~1"11 Slr Slrfor CrlPf'I lfff ftlltınl· 
mı"hr •e nrln~ tn"'''e"'""'" r""'· 
kin• eJ('lsl Artlhald C... ._... .. ~ ............ 

Siyasi münasebetlerin 
keıileceii umuluyor 

Loadra. n (AA.) - ILB.C.ı 
Methur sinema aktristi Ame'l'ikaD c1evıcuer1DJ1a IUo dl Ja. 

~ ·uııetUklerl koaterauıa dllll 

Kar"I Lombard 1 bQtQn .A.m•rikan c1n1eUedalll m11a"' ~ Ue alyaat mODuebeUel1Dl keam.a.ıl 
Bir ıtqyare luaannda ölJü tekJU edlllllifUI'. Teklil, luaDI.,.... 

Loa • Anu~ıoı ıı < A.AJ _ Sine- lftlnk eda 21 AmerULaa devlet1Ddıl9 
ına aktrisi Ka~l 1 ,.,mbard, annesi 18 1 taratmdaa lltlum ed

0 "'•1"'· 
ve diler J7 70lcu Ue birlikle bJn- Konteraum tMWl UJıul edece8i • 
mit o!dutu tanare. Los Anıelos'un ıuJmaktadar. 
behııada Lasumu cl•anada dllt- IJLmCllye adar llktapa ....._ 
mltlOr. .A.rJanUD Cumburtreuıııa dalla 9llU lıılr 

Tayyare yere lneeell arada atq 1.Jblrugtne temayWQ bellrmlfUr. 
almıt olması muhlemddlr. Dllllli.1 ARJ . .\NJ iN l' AN ÇIZllEK IST/fOlt 
)'Olcular ,yanıırııık 61müşlerdlr. Hlo • De • Janelro. 11 ( A.A.J -
Kaıa ulaıılması IOç drlhk bir DilnkO ıilnüo 6nemU oları CutU.. 

b61ıede Yukubuldulu için nka m:ı. nla mouJıdır. CaatUle ba mcsaJı• 
haJllne bir prdım eoklpinln nrma. da Arjanliaia Dlrlqlk Amerika As. 
11 aamıına mülevıkkırtır. Artist ve biUOn Amerika ile olan da,. 
Clırk Geble llnare meydanında 11ıtmaaını teyld etmekle Te ArJao. 
kan11nı beklemekleydl. K.uarı ora- tinin ururellerl 6leli.i cilmhurlJ• .. 
da haber almı,hr. lerln ıarurct!erlnln aynı olınau 

B·ükıeşle bir 
met,.e kar 

lllıı.,. 11 (A.A.) - Romaapda ...... ,.... ............ ... 
dlr. Dftretln dı' ıaahıJfolertnde 
brın kalanhlı bir melreyl bulmuı· 
tur. Se,rl scler 10D derecede ıllç 
Jetmltllr. ---o----

Ltllra 11u11ı 
( 8Qf tOTaft ı f PIC7 ~avfnAa) 

Ap1Ja Glftl'IDda bir Ueıt ~ 
f(cldeUI tr.am flrtma1an ._ ,.,..urlar 
llQUbl baNlleU.. enseı olmuttur· 

JlalfaJ& lreelm"'de eerbeat l'raam 
ıar euma •balu kefil banaUerlllde 
llaJUDlllUflal' .. de 1ıtr U IODra taar 
la1U inim flrtmaıan lıu llOlpde ber 
llaDl1 -.U 1111' ._... J9pilmıaı 
tmk&DnU~. 

cumart.11 ıtıan •b&hı Halfa,. sar 
msonu 1IQıtaıa .. ..rı.a o1araJr tea. 
Um otmuttar TakrllrlD l,llOO mUıftl'. 
.. ellr edllmlf ........ lııahman kıtal&· 
rmusa alt Ti ulrıer lnlrtanbmttır. 

.,... mdutar tDp .. llılrp ma••n d 
lltfnam edtlmlftlr. 

llahlr•, 11 ( A. AJ - Ralfa,,otla 
• .ırn,,. nnf eslrierlf' seferin 
tlıfla11oıı ............. -"' ml1r • 
a.n 32 bine •ırmııtar. NIW n· 
ut6ıar tesblt edlldlkln sonra ba 
mlktana aıl•• Y.llma" M ... 

dahi bu rıırktD çareal bulunma iL 
rilt larklımoı ini~ etmlyccella1 
bclirlmekledir. General toplantıda 
Arıınba ıırıırından okunan bu d• 
mee ,moıeaddil millalealara mewu 
tolkll etnıekledlr. 

er 
Maretal Ri19no için mili 

cenaze merasimi emretmİf 
Dcrlin, 11 ( A.A.) - Bir nllzul ısa 

betile haslılan:ın feld mırqal TOD 

Relehcnau AlmDD>'ll)'a Junerken il 
mOşlllr. 

BorUa, 1' (A.A) - l'lllwer, ..._ 
lekete layılleW blmneu.ıt ........ 
marepl Vem RlfeDO lçla _. .... 

merutmt J8pılıuum& eıınretmlftir. 
Alınan mDle~ ~ lllfatl:rte al 
rlnl'I keııdl namına caıue merubnlll 
de ham' bulwmt&I& tnemur etmlftlr 

llanpl Vem RuDmtedt Hıtıart Al. 
man oırd1llan bq 'INmalıd&nı adaUJle 
te..u edecektir. 

ESREF'den •esmelaı 

Balatl1'r - ............. 
giden meb._lar: 

Her blrt JOllal"da Mil llyQll&!• 
ile a11nt1Mll'I 

0nae •ett-..., ...... ..,.._ 
1-i glrd~t:e .... 

h.r.lt.alllıa Wı- ..., etldj& .. 
...~ 
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arbi ş 
örünüşü 

ek r buhranmı bakkallarm ı K11A HABERLER] 

Yaz ka ası değil, 
yüz a lı v ıdır 

l93!l ~w. bugün tliirt cephe u. 
Zerı.u e eııi5lcr.ıektedir. Bu cep • 
lıelertlen biri Atlanfilc biri M'de 
~ 'e Afrika, biri So,J;ct. Al~ 
t•.a.rek t l:; 1,.,c -t biri ıle Pa.sillli. 
ır. 

:l~rbio bn gcni:ı cepholerde nn • 
1\ 1 •ııhayct bolarn ;mı tahmin mü~. 

'..I lür. fi'a.kat d rt cenfıe üzerinde 
( " .. 
'Y • lJ tıı k nd"ne göre mzi. 
' etin) lznlı eclebiüyor. 
ı\ İzah edebiliyor, diyoruz. ÇUn!ıü, 
~?'tctler bu dört cephede o'anı de. 
~1, kenllilerlne göre göstcrilmesl, 
ıı.znn~clcn mıı.n7.amln.n dünynyn 

'1'zcdiyorlar. 

1 .'\ tl:ınlilı ocphcsi hn.'klanda, her 
"~ t Haf oldul<ça i31 gorii~lıi lıü • 

11 er \'ermel>te<lir. 
llcınotmısllere göre, Atlnntik 

~Phesinde mlh\ er lruwcllı~rinln 
~~ribn.tı a.rtmır:tır. Allantll. deni. 
7.ıııcl-:ı hatan gemilerin tonaj yckft. 
rıu g~r:~ n3 hıra göre, düşruiı. tUr. 
A./1~ .. n gemilerin tA.naj azlığını 
l<a llll\nhr d:ı itiraf cdlyorbr. ı:a • 
d t bu n.zalm:ınm imhı tamamen 
.. enıct.: r:ısilcr nlcyltlneıllr, l\lih\ ere 
h:rc, 1n~li7. ~1,·milcrt o b.ıı.clar ı;oJt 

tırılmı~trr ki, artık batınlncııl. 
ı:ernj kalmrunıstrr. TÖnaj:n az.ıılına 
lif Sı:?belıl budur. _ • 

ınerikanm harbe girmest ,.e 
0~rlan önce de tJcaret gcm·ı rinin 
tjJnblandrnlma.<n ,.e lmfilclerln lıl. 
~aYi!sf haldımda alman yeni tcd 
.. ~rler her h:ıMe A Uıınt ile ceplıcsi 
'&&rf'l<etlCJ"i üzerinıle müessir ol • 
bttıstnr 

il Alul~nlı ceph~i ''e Afrika hnr€'. 
etleri de bir dur;;:unluk dC\Tesl 

lı'.~irmcktedlr. \'ıılmı r.ommcl ı.m• 
~~tlerinı talt\"İYe için Alıclcnlzllc 
>ırt:ıliım knnıhlımmalar olınustur. 
• A!nıruı denlznltılan Akdcnizdc 
M bir fa.ıı1lyet göstcrdller. Eazı 
lrıe:;·liz gcmJlerinJ batırdılar. Diğer 
tarartruı !\Ialta llze.rinde de tı.iddet. 
}j hücwnl:ır yapıldı. Bunlnrın Ua • 
ele ettiği mll.na Alul ~nlztlcn ,\ friJ<r,. 
Ya blrtıılnm kunctlcrin se\ ImcJll. 
l'Dektc oldni!u hissin} ku\'vellcndJ. 
teceJ< mahiyettedir. 

Ancak, ne bn deniz nakJi~·eclliği 
iıoı~ydır, ne de Simali Afr~md:ı:d 
1~ı;aUz kU\'\'ctleri Tr:ıhlustnn <lu.lı:ı 

1 
eli ,ı:hlebilec.ck bir ıhırumd:ıdır • 

ar, nu cephede de f:ınllyet bir ta. 
~!ın denizden :\1lpn.cn~ nakliyatın 
gueJUğü, beriki tarafın lrm'\·etler·. 
;•i "'"Dstralynya ve Mıılc7ynyn, 

11inaıst:uııı SC\ lcetmch zanırelinıle 

1tn'rnası hn cephenin oisbi süki'ın~· 
t ıne anıil o!ac:ılc,.rr. Gerçi Ru:.~ ada 
e!f.<tl eclllmlş otan lm,·,·et 1 erin 

1 ,_rtnc::ırkıı "'e' ltOOllece!.Jert söyle 
ıı}orsa da ihtimal bu kunctlcr 
·~~'ifrıl:ın Uz:ı.ltşarlca ~önderllr.n İn. 
· b. lcu'" etlerinin bırolctJklnn bo .... 

lu!.ılan dolı1ornrnI'1:ırdrr. 
Şaı~ ecphe 1 bfı?a en ehemmi 

·.~tu mc,·kil mu1mfam etmekt.c<llr. 
k O\'Yetlerlo ilerlcmclcrt ~imdiye 

arattlklan anlaşıldı 
Bir günde bakkall~ra 400[) 

sandık şeker dağıtıldı 
Son gUnlerde bazı bakkallarda 

şeker bulunmamn.ktndll', Bn.kknl -
!ar, bunun mc:hıliyetini Şeker Şir. 
ketine yüklem~ iatemektedirler. 

Diğer tara.ff..a.n y::ı.p.lıı.n ta.hkik.a. 
ta göre, bir kısı:m b::ı.kkallal"ın şe • 
kerleri snJd:ı.drkla.rı da hemen he • 
men sa.bit olmu!'jtur. Mcselft. yaln:z 
evvelki gUn, şeker ~ketl.n.den b . 
tanbul lıa.k.kallarına verilen ,eker 
mlkt.a.n, 4 bin sandıktır. Bu mık • 

t.ar, anormaldir. Böyle olduğu haJ.. 
de bir kısım bakkallar, şekerin ki
losunu 52 kuruşa kadar eatmaık • 
tadırlar, 

Fiyat murak.abe teşkılfı.tı, bu ft• 
bl bnkk.allıın ta.kip et.mcıktedfr. 
Memleketimiz.de, ae.ker bolluğu, ta 
sayvur edllemlyecek kadar ge~
tlr. Böyle olduğu halde zoraki bir 
darhk bnvnaı yaratmak isteyenler 
derha.1 adliyeye verilecektir. 

Peyarni Safa va Talat Artemei'in 
davalarına dün bakıtdı 

Hamlet münakaşa.lan mra.ırmda şe • 
hlr tiyatrosu mecmuıısmda. \ çıkan bir 
fıkrada. ~\?nctı.;:ıi.ne hakaret edı:dığl id· 
dla.slyle muharrir Peyami Safa tara.. 
fmdan mecnıun sahibi Zeki Coşkun 
lle neoırıyat mUdUrtı Neyire Neyır a
leyhine açılan muhakemeye dUn • 
b:ı.h asılye b.rinc1 ceza.da devam olun. 
muştlll'. 

l'eyamJ Safa hasta olduğundan mah 
kemeye gelmcın!ş, diğer ta.raf da aa· 
dece vekillerini ı;öndermi:".)onllr. EY • 
velA mU<ldclumumı muavini söz almt!j 
ve yazıda hııknreU havi olduğu iddıa 
edılmlş kcllmcııin hakaret s:ıyılamıya 
cagrru ileri sUrerek m:ı.znunlarm bera... 
etini l.5t<'ml§tır. ~ctlcede mahkeme, 
hamlet dııvQ.amdıı ehll vukuf olarak 
seçilen profesör Sıddık Sami, prote· 
sllr Hamdi Emin va doçent BUrbaneL 
tinin ehil vukuf olarak mahkemeye 

Uk tedrisat talh .. ::.~ tna· 
mesinde değişiklik 

Maarif V cıkilliğı ilk tedrisat ta • 
lima.tna.ınesi Uzerinde bazı acği:ş • 
meler yapmn.ğa ltnmr vermiştir, 

Değşmeler·n nelerden ~baret oJ. 
QU~'U V cld llfü tara!mdan bugünk:i 
ilk tedrisat durumuna göre tesbit 
edilecektir. Şimd.ye kaciar ilk ted• 
risat talimatnamesi bCf'.i sıntflı Ye 
lic; s nırlı okulla.rn ait olmak üzere 
iki kısımdan ih:ıretti. Köy okullııı-

çağırılıp fıkradıık.l mcvzuubahs kelı 

me hakkında kendt:eriııdcn 17.ahat a. 
lmmuına karar vennlşUr, Muhak~me 
ayın 21 inci günü saat 11'• bırakıl • 
mxştır. 

Bundan ııonra aktör TalAt Art.emel 
taratındaıı Peya.mı sata aleyhine açı 
lan muhakemeye bakılml§, ancak Pe. 
yam! Sata gelmediğinden vekili mu
hakemenin taliki.nl tat.eml.§tir. l4Uddel 
umunu muavinJ ıae TalAt tarafından, 

Peyami Sat&tım kendine kasdeıı baka 
ret etliği hakkmda şehadet etmek 
~ geUrUen p.h.IUe.rilJ d.lnlenllme. 
alnl, mUtea:.=ib celsede Undclerin Pa
ya.mi Safaya okıınm•smı istemiştir. 

Fakat mahkeme bunu kabuI etme 
~. ve Pcyaml Sata 10 günde iyi ola 
cağma d&1r mahkemeye rapor gönder 
~ olduğundan mu.bakemeyi ayın 24 
ilncU cumartesi gününe bırakmı.şhr. 

· ltalyadan gelen mallar 
1 BJr müddet evvel İtalyadan de. 

1 
niz yollle limanmnza gelen ltalynn 
menşeli mallardan kağıt müstesna 
diğerlerinin ithaline mü.sa.ade gel 
':Di.~Ur. Kağıtlara v.i.lıiyctçe el on-
11?UŞtur. 

Altın 31 lira 
Dil.n bir Reşadiye altının•n fiya

tı 31 liraydı. Beşibiryerdenin fiyn. 
tı 158,5 lira, kUlçe alt nm blr gra. 
mrnm fiyatı 440 kuruştu. 

.n, şeh r okulları ve köy enstıtük. I 1 
rl için maddeler ayn ayn yazıl • , Sonuıuz 
D'1lŞ de~ildir. ı Cevab verelim! 

~aı~·~tn:ı.m~yi. talim ~erbiye he 1 Deflrmeıııclerode Buy Tevftk Ozııın•a 
yetı reısı Kadn, ılk tod:risa.t unıum Kanunu ~dımlnin 501 inci du ı 
mUdürü 1.smaıl Tonguç tesbit et • bın aon fıkruı aıu Jıak ~:ı. ~· 
mekte<lir. fil< lop1a~r Vekilin ri - verır. 

raııı:ılarma en u bir mlnuı bırakma 
rnsctinde ya.p11.m1ı;trr. 

Tıılima.tnnmenin 1942 den! yılı 
başında okul'arda tatb;lt e<lilmeğe 
ba.şlnnması muhtemeldir. 

kaidesini auya dllşllrmek kudlyle 
yapıldıjtı gtbl meydazıda olnn temlik 
tun.rrutıan d& tenkise tabidll'; lln~ 
bir avukata bq \'\l.n.lJ\u&. 

ll.dnr 1O".•50 kilometreyi ı;cf'mc• 
~ekip benı.be.r, henüz Al'Tı:ın lotn. 
an bir :venlcı tntnnmuş dcjl;ilıllr. 
IUttemZıere Um it \'e) en nolrt..n bu• 

rf11r. Artlçı muh:ıre~lerl.,ln ly1 ta11 , • ..._ 

~~:c~tll!;ı!.' :::·t:ed:b:1~~~~~,:ic:: ıil YO L RDAN KAÇIRILAN "I~' 
~~;:;Lt~J;!;'i;~:: ;'f ;);~ ·a-• 1 in H.l7il7~:~::'~!a,:;~a =~;:;UanN1tR I'\ 
~nlerlo zaferleri hep bo Um"de "' ı--
'111/th buiunmalitnılrr. 

Bir bnşimmandnnm teb:fnne se. 
l> P ohın şn.rk efcrl h•r t:ıraf icin 
• ilrlU. türlü lhtimallori he<ıllvecel• . . 
'thıt.lnlere yol ac;:ıeal< bir vazlve'• 

tedtr. Şark cenhco;j h:ırcketfor" hr. 
nijz fld tamf 1c·n bii~-Ulc prnpııg:>n. 
da tnc\~.luu olmalrt:a devn.m etaaeL• 
t~; ... 

Paslflk cepheslne gelince. bum. 
d'.' •Japonya ilk b:ısltmın neticeleri. 
"' toıılnmııl<t:ı<lJJ', 

Pnsifik eeplıcslnıle \'llzlyet Jıı • 
Pon \ :ıyn mficlllt ~:ırtI-.rda ~--llş • 
'lle!cte<Ur. Ellhao;sa iJnp'ln~·a .... ~n 
:nııhtnr oldu· u petrol, lmut;ı.fıc, kB 
ıty, pirinç nhnsrn:ı Jıol:ıyca nılım 
htı'nı-s snyılnlıntr. 

DISrt ceplıe<lc hnrbcden ikl tnnı• 
Ilı hlr günlilli im bakışı nuuızn.rnsı 

Madam V es tiri eyden başka ben. 
kes beni M1rn.n n F-Otörü sanuıh. 
Doğru.sunu isters~niz; ben de ha 
kilci b.r §oför gibi hareket eiliyor
rtum. Ne zaman hın.dam Vcstirley 
ile kn.l'§ılaşsam derhal ilcretll bir 
ndı:ı.m tavrı t.a.k~; ve blltüa ..,.. 
iunıa kendiıırJ.ne eğileı-e~: 

- Evet Mad:ı.m Vcstirley; del'
dim. Ba.şkn bir emriniz var mı? 

Aynı şekilde Modam Vestirle • 
yin kız: Mira.ya da bu tevazuu göa
terini m. 

Roliim bununla kalmıyordu. Ma. 
fam Vestirkyin evıntle bulundu • 
ğum ~ıı-alar; öteki h'zmetl]ileıile 
beraber mutfakta yemek yerdim. 

'dur. 

Fakat benim h:ıkı d v:ızlfem, bu 
aeğildi. Eğer hn.kik! va.zif~m bu 
o. aydı; her gün otomobiliyle ger.. 

SADRI E. TJıTF.Jlf dğm .Matmazel VestirleY (yani 
:Mira) ~:ı.k.krnda ne dilşıindfığümtı 
açıktan açığa soyler ve maaşm doJ.. 
~unluğuna b.1.kınıyarak ayrılır gı • 
de .. dim. j _2_5_v_ı _e_v_ve_ık_v __ ak_ıt_\ 
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38 milyon muharib 
asker 

Mira benim canımı mkıyorJu. Be 
rober gezdiği aclamlan beğenmi • 
vo dum. Hele, Flora Holpi'l isimli 
Iran an hiç ayrrlmak is emeyf1Ji, 
beni fena hı.'de !Un"rlendirlyordu. 

Aınerfkıı. harbiye nezareti iki mu. 
ha~ııın tarafın mal.ık oldu~ a kelin 

Bununla beraber, Miranın Flora 
yP.. niçin lxı ·ıı olduğunu biliyor • 
dum Bil"}ordum ama, şu biçare 

·'!tlk tert b tmı tir. B ı ı tatıst €" Madam Vcstirleyi, evlfı.dını delice 
lıeyeu ası ha' mda. bir ısta· 

öre el~evm 38 mı.yor a iter cııı~ıı v~ ~cvivor diye, bıı 1 dar f!OYUP ~ 
U~n harbe l~tırak etmeltteJır. Bıı. na çevinnenln, bu kadar budala ye 
l1!l 27 m · v tlltı!, .10,5 m lyl)n;ı j rine koymanm m!ruı..~ val" mı ya'· 

•ttl.tak tarafında bull.Ulalaktadır, Vazi:feınbı iQı'U.ıiinü ~IDt.. 

Arkadaşım, daba. do~ arka. 
daş olarak tanıdığım Cek Hanri ile 
bir yazıhane açmJ!}, ve resmi ma • 
kamlarda.ı:ı ~ğım.rz mii3aadc Uze.. 
rtne, ~ flııll Jiİipa.ltlı işleri hu -
-" ___.. ....- A illerile uğ. 
~ddt. 

Gilnlln btrlnde işte bu Mad:un 
Vest'lrley yazı.hanemize geldi. BiJ.. 
mem kim tava.ye et.mlş,.bizlın ka. 
biliyetli kimııelc'r olduğumuzu ısôy
lemi şler ... 

Madam Vcstirley pek kibar bh 
kadındı. Hani b:u.ı mecmuaların 
!'(;Sycte aayfrı.1.arında görtlUğilmilı 
asil, ıa.rif bakışlı bazı kadın rcsJm.. 
leri vard:r ya... İşte onların aynı 
idi. Hallndcll, yıırad.ılışmda. kibar 
olduğu görUnUyordu, Gayet iyi gı. 
ylnmişti. O kadar ki bfzlın zaten 
hen.Uz yoluna koyam~dığnn~ yazt. 
hane dôşeıne::i, bu kadmm içeri 
girmesile bir kere daha gözden dil.<ı 
mlLştU. 

Madam Vcetirley derdini anlat • 
t.ı. Cek ve ben; dikkatle dlnl yor .. 
duk. Anlattığı ~ylerin bir kısnlI 
yeniydi. ÔbUr parçalan her za -
man başa gelen 'eylerdendi. Söyle. 
diklerinden a.ı:ıla.d·ğmııza göre, on 
altı yıl önce, Madam V estir leyin 
kmnı çalmışlar •.. Geri vermek için 
ne: kıı~..ar tara istediklerini göste -
rea '* • :Ltup da brra1.'mrşlar ... 
P'a.k:ıt ne bu paıayı a1ıııa~a ~a'-s • 
'8Jl olmuı: ne de kız meyd:ına ç·k. 
~-· Anlafılmu blr ~fzllk. •• 

Vada.m VestlrJeyhı kocıusı o-.. 

.r. _ lzmirde .. ekm~. kam::lerinin Halk işlerinde, immo hlzmeWı 
tcvzune bu.günden ıtibarcn başla • de ödev a1a.ıı1aım. ma.ıı, mülkü. ge. 
nacaktrr. . ! liri hAl&mda, her bu;yuralclnkt.a, 

~a halde aldığı pa.nmm tutarUa. 
yapdığı bayatın blAngosu &i.ıll blı 
&eJ e:ı.yı)aınu. YoklanmNH kolq9 

hesaplanmam kolay, bmılarm K

nunda da, bir bükme van1muı ko,. 
lııy olur. 

• İstanbu.lda petrol tevzıatma deYJete helap Venncıai. J'8]anda 
dlin i~ mll:itırlüğünde başlannıl§- hlr yasn hallnJ alacak. 
tır. Evvelki tcvziııttn petrol kay • tık b:IJU5ta, biru tıarPlcı doku. 
m...ka.m.llk'arca. 1 e-k elden yapılmak naklı gibi görünen ha ~. c:ane 
taydL dan alkışlaruruığa dc<.el'. rı.ı:-'·ü 

Şbndl, memunm gellri Ye uhlp 
olduğu şeyler jçln beyannııme asa. 
[ilnlln konolma.sı, ma.a~i bir rönt. 
'en vazifesi görecekUr. Bel!kl tap 
ılığı sıfatı, krndl!dne eouuıc& eıIJ. 
len kuvveti, "erilen terefli me\·kil 
dğnfyerek lrtJ!di.ba ııapm11 kl.mH. 
lcrle kar-,ıl~ Bunlar hesap 
veremiyecek "e IAflk oldukbn cı.. 
mir yumruğu yfyece4<1erdlr. Mc.sc:• 
ta bir anbn.r memuru, bir lqe kA. 
tJbl, bir polis komiseri, aldtklan 
maaşla kıtlaın.a:ıt J;eçiııCll ~ 
lerdlr. Eğu bmılArm bolluk içinde 
~~ıkla.n ııuıJ, mWk sahibi oı.. 
tluklan, apaı1.ıman yaptırdık.lan, 
otomobil ~lettikleri. kuma.rda, 
bardı::, e~cnce yerlerinde yWdlt 
pal'!\lar hal'Ca<lıklan görUturse, e?• 
bette haklı ola.nılc şllpbeJcnlllr. 
RöyleJerlnJ göz altma alma.le kcııı 
rlilerlnden hesa.p sormak d;vlech 
"''az.ilesidir. Bugünkü kanun, hU. 
kOmete l~te ba balda veriyor. çı, 
yem~ olanlar, ba bnunu ytl. 
rekten alJnşhyaca.ldar. haynttann
da kirli noktalar bulunanlar da tit 
riyecıekler. Keşke bu kaıum~ ~: 
mi~ rlc huentı:vr lclne aba. 

& • yu.u.a ' 
.Y. Dün Beşiktaş Ha.lkeviınde kaza bunda memur için bir yüa karaaı 

parti bı<jk:ıru Zilhtil Çubukçuoğl•l yok, bir yU7. akhğmm mUjdesJ var 
ta :-afmdan (iaşe) mevruu e<tra.fm. dır. 
da b;.r konferans vcrilıniştir. Memur, aydmhk bir bil~ için. 

.J. Eller.i.ndc kfı.ğıt bulunanlarm tlıe yıı.,ar. Geliri bellidir. Çoğu kJ. 
vermek zonında oldu:klan beyan • t&kıt geçlneblllr. Bunları, aynı ka• 
n:ıme mUd1eU tam !m1anmış~. Pi J:aDçlı ba'lm smdtaıı ywttaşl:ırla 
yasada perakende defter, kngıt ~ karşıla.şt.ırma; göreceW;hriz, kime. 
trş! buhra.ıu gö.zUlonUştiil". Aıa.ka • ı morun masrafı öteklnılcn çok, 6te., 
darlar derhal tetlti.klere bv.şl~ kile.rden cbhıı fazladır. 
t.tr. 1 mr memur düşününii:I, td aylık 
~ Üs.kild!l.1' parti salonunda kaza 1 kıl.zancı yü.z lira o:Sun. Yine me11e

parti i.dnre heyeti reisi Lütfi Ak • la bir elektrik i~i. ustası da bu 
soy tarafından bugün (ekmek kar 1 ~rayı alsın. Bu aylıklar iki ali~ 
nelerinin tevzi i:jİ) etrafında parti ye --oüfııslan bl.r de o~ ayn.ı 
ocıı.k rd.sler:ne izahat verilecektir. bolluğu ay111 yaşaf1iı getircmu~ 

• B~l~dlye .muhascbedsi ~Um • ı Çünkü de\·let k.ııtmda çalışan a. 
w, hülrn.-n:tin bir şubattan ıtiba.- dam, devlet! sayıp saydırmak ftin 
ren ~pzı.cngı yeni z:ımlarm ne şe. Wıtfine, ba.5ma daJıa ~k Jıatt.ar. 
kilde tediye edileceği hakkındıı IHenınt" uyanıktır, l\!a.nevi ihtiyaç • 
\•ekfı.letle temas etmek Uzere dUn lan geıı!şlemlstir. Midesinin yaııırı. 
a.k..!}am Ankar:ıya gltm"ştlr. da kafası da \'llr. Ve bfanm ~ 

lemnCBi için gereken gıda pahalı . 

Geçen Sene dır. Memur, yurdun lrlnde ve dr. 
şmdaki olaylara bağbdı1'. Oıı.Jan 
ı;a.zetrlerde nra tmr. Kit.af>& pan 
verir, hulasa ihtl~·n.tla.nnm lıudu. Adliyeye 792 İiaı:iki.r 

hadisesi verildi .Jo, bir seviye netlce!Jl olanık, i~J 
ı·e esnaf Uıtly~hınniliın :ılyudcdlr. HAKK.l SUHA GEZGiN İstanbul müddeiumumi ·n gc • 

çen t 941 senesi za.rfmda adliyedt•n 
geçen llıti.kAr .iı;terinin munt.azam ihracatçılar Ankaraya f Askerliğe davet 
bir ..stntl.:ıtlğinl hnzı:rln.mrqtrr. Bu 
istatistiğe n:ıza.ra.n bil- sen:: zar • heyet gönderdiler Boyotıu. Takalm, Yalıcuıcı Be~o~la.. 
frnda, 1940 senesinden devrolan . • • ı l!:ml.nönU. J'8baner ll:mlnlinU. Fatlb. 
6 işle birlikte lstanbuJ ad.liyesine Ticaret VekA.letı. çuvalla yapılo.- Eyüp, Ba.kırkö.r fcbromJaJ Batlktaş. 
792 ihtikA.r ha~esi intikal etmlF cak ihracat için ba.zl knyıtlar koy.. *">'• ~ ıubderln~ kay1U1 
tir, Bu hadiselerin dunı.şmabrma muştur. Bu kayrtlann, b:rtakım ih. 330 ve SSl dotumJ.u lbtlyaıU.ıı.rdau (aa. 

a.!liye 2 nci ceza mal C'mesinde rnca.~r tacirleri mOş.kUI mevkide katlar hA:rto) öJ~ deml.ryolu, a.ak~ 
bn.kılara.k, 554 U neticeye n.rmış bıraJttığı iddia o!wuıra.k Ankanı.ya .rt fabrll" kJmyu. Juı.va. den.iz erau 
ve karara bağlanm·ştır. Suçlular • bir heyet gönderi)meslo.c karar ve- tallm ve tcı-blye mal<llMllylo aUAh aı. 
dan 385 J para ceza.sına 25 i hem rl~t.ir. Bu heyet, Ankarada Ve- tma dave&ı.ıfldllmlflenUr. 21/D.K.Aamı/ 
hnp:S hem para ceza.sına, 8 i i"C klletle temuı ederek ka.yıtlano OU ctınıı &opWıma g-llDlldllr. Bu t.ıuUı 
silrgilnc mnhkfun edllmişleı'dir. 12 hafifletilmesini istlyeceklerdi.r. ı ıea 110nr& ıubclore mtır.ı.cıuıı edecıdı 
dava tevhid olıınm~. 124 dı.ı.va da mllkcllefier bcıldaııdıı 89, oo. maddt.ıter 
benıetlc neticelenmiştir. SUrgtlıJ !:----":"----------- ta.U>ik edllccıcğt llA.n olunur. 
ceuı.larmdan bir kısmı kesbi ka.ti. ı. Tüm Aakeı'Uk ~ 
yet ederek infaz olunmu..5tur. :E Pıaar ••• 

Lastik i_:,nin halline 
doğru 

Ticaret Vekaleti, her nevi mo • 
t crlU kara na.kil vnsıtalarmın liı.s • 
tık i!!Inin e.sasmdan halli için tet.. 
k.ikler yaptırtmnktaclır. I{ar::ı.bor - ı 
sııda 15.st k ahn sat.mu devnm et • 
liği halde bilha.ssu ~llerln 1is • 
tik ihtjyacı, gittikçe artmaktadır. 
I...astiksizlik yüzünuon takoza alm· 

> 
~ 
<t 
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Zflbloce: :ırı 1 
~B'!lln: ı • 

, a•utı .l!ı1.IU1J 

ı.:ı ı.u 

u.u uı 

H.A D.C'7 

19 H. kan 

:tiııhar.: 1 
~·m: '13 

a 1 l .. ı;..L,a.Oı 

1.:1 ı.u 

u.u 1.n 
l(M l.C'1 

ljehrem1Dl AüerWı pıbml ~ 
bğuıdıuu 

l30 w 831 dotumıu ihtiyat erattan 
aakatlar hariç ölçme, dem.tryoJu, htı.rp 
aazµıytl kimya, hava, den.Is aaufma 
mensup olanlar allAh altma almacak
lardrr. Bunlar lçln ıubede toplanma 
gürıll 21.1.942 ~mba gUntldtlr. Bu 
gtl.ııde davete lc:abet etmeyenlerin 'b6.. 

kaya ayılnenğl llAıı olunW'. (33C)' 

mış otomobHlcl'ln adedi bunu gös - V K/T'A 
tcrmcktedlr. Bunun iç n, şehrim.i.7.. A 

Al'f&ID 11.01 ll.00 11.09 u.oo 
Yata lMf ı.aş 18.'3 1,18 

deki otomobil ve otobilslerin ha.ki. ABONE 
ki l!stik iht"~la.rmt tcsbit etmek ı•----------- OLUNUZ 

İmsak tul 11.M 5.19 ıı.sı 

Uzere ara.b:ılard:ı bulunan 15.stikle- ---------------------------
rin miktıı.r ve cba.dmm. çilrUk ve -
ya sağlam olduğunun biret" beyan. 
n:ı.me He iıı.qe mUdUrlllğü.ııe bildi • 
r:tmesJ alA.kadarlara tebllğ olun • 
muştur. 

manlar sağmış .. aile pek zengin o?. 
Juğu için, bu kıı:ı bulmak uğrunda 
su gibi para harcamışlar... Fakat 
hlc; bir faydası olm:ı.ınış ... 

I{0C2.<ıı öldükten sonra da Ma -
dam Vestırley araştmnalarına de. 
•rom etin ş ... Kocasmdan kalan mi\
yoıılarca doların hemen hepsini, 
tunu bulma.k için ha.rca.mnğa ha • 
nr ... Herkes oruı deli diyor ... 

Oo altı yıl !!Onra krzını bulmak 
Umidile çırpman bir kadmm ·Hem. 
bir ana olduf,'U h:ı.lde. derdini an.. 
lıya.n yok ..• Fn.k:ıt onun içinde bir 
.. "fV •. kızmJID bir yerde • f oı. 
duğunu ve ona bir gün kavnşaca u 

~'111 seziyor. 
N h<ı.yet bUytlk bn~anelerden 

blrlnde Pcç Giver adında bir ma.h· 
kümun l.fünesile: meselenln rengi 
<! 3ğlşivor. Bu mu.h1ı:iim, ölmeden 
ön<:e, bir sır veriyor. Vestlrleyin 
kızını, kendisi ç:ı.ldığmı aöyltl,ror. 

Madam Vestirleyin anla.ttığma 
göre, Peç Giver l\f rayı NeV)ork 
tan ~alarak Kolombus şehrine git. 
miş ve onu, ora.da Flora Alpin ts
olnde bir kadının yanma bıraka -
rak, kızı geri vermek için teklif 
ettiği parayr almak sıra.'imı beklc
meğe başla.ınış ... Fakat huysuz ve 
her zaman hadiseler çrkarab leeek 
yarad·lı5ta bir adam olduğu için 
ı;Uniln birinde bir adamla kavgaya 
tutuşuyor, sonunda adamı tabanca 
ile öldürüyor. 

Muhakemeleri yapılıyor. Peç bu 
cinayeti, kendisini mlidafııa zorile 
işlediği yolı.oıdaki mildafaMtna hA. 
kbnleri inandıramıyor ve kencr..sl.ni 
sonsuz kilrek'e mahkum ediyorlar. 

lki defa kaçmsğa savaşr:yor. Y .. 
kalanr"or ve ''enld"n kode!'e konu. 
Luyor Nlhııyet ölünceye kadar o. 
!'!lda blıy~ 

(JleD<UDı "°'' ' 

1 
eniz u.evazım Satınaıma 

1 omisyoaa daalar» 
Marmara C..U Bahri iL 8a'n"•Jma K.omlayonwulua 

T&luninl fl&tt 'l'eminatı 

Clnat .Kllon KIUUf Ura 

Sade yatı üOOO 192 lll40 
Kuru Fasulye COOOO 80 1800 

1 - Yukarda cbuı Ye mikdan yaZdı iki kalem Jiy9celr m&adeleri p&. 

za.rJJkla ekailt,.meye konulm\lllw'. 
2 - Pazarlıklan :tl/2. kAnWl/942 Çarıamba g1lnll saat U da lzmitttı 

Te.raane kapıa.ındaki koır.lsyoıı bina.auıda yapılacaktır. Bu maddeler bir 'ft 

ya ayn ayn taliplere ihale edilebilir. Şa.rtn&melert komllyond& görtlleblllr. 
8 - Pazarlığa ı,tiı't.k edecek ıateklllerın 2490 - 15aııunun Lst.cdt#i 

1 t t ••? ' b . • ,.... • . 1 ' tlarile ı..-.. ....... wt.toko~ 
--- O es- ,.., 

İstanbul P. P. T. Müdürlüğünden: 
1 - Açtlacak kursta aynca muhabere de belletumek U7.ere mllabaka. 

ile orta mektep mezunu UcreUI muvakkat memur &lmacaktır. 
2 - MUsabakada kaza.JıaıılAr& ''50., lira Ucret verilecektir. 
3 - Muhaberey1 ~dlklert zaman UcreUen 60 liraya çıkanla< ıı.k WJ 

yahut .. 13,, lıra asli m&D.§la memur namzeUiguıe tayin olunacaktır. 
4 - Kü.sabakada muvaffak olanların idarenin tekllt edeceği yerJ.er(i(' 

vazlte kabw etıneleri şarttır. 
G - Taliplerin 788 uyllı memurin kanununun 4 UııcU maddeaiıldcl 

,a.rtıan balz olmakla beraber Devlet memuriyetine 1lk defa gireceklertn 80 
yaşını geçmemif oııııaınn ayn! r.amaııda be.yaı:ılac milat.esna ohnak tize!"t' 
erkeklerin fl.U blzm~Unt bl.tlrm\ş bulwı.nıalan yahut ta 839 tevellUUQ oıma 

tan Jhımdır. 
Mli.sabakaya girmek ilte~r 24.1.942 Cumartesi günü ııaat U çe b 

dar dilekçe ve evrakı mUabitelertıe beraber VUAyet P. P. T. lıılUdUrlUğiln,.. 

mUracaat etmelidirler. 
T - Mlla&b&ka 26.1.IM2 JtS,Zıtrtffl ~u aat 1() &I Be~1' P. T. T 

rıı ·' (400) 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları ......... ...;.....;;.._. ......... --------------------------·-'" 
Muhammen oedlıU 

Jll 
Be1'lkt&§ta Kıltçall pqa mabaTieıotntn Me!ICft ııoka~~a ftJd mtlnhe

.l!m HUıeyin ata camit 'nk"Z hal.nen mabaııtnct" sat'.lıı.cıoktır lııteklLerin 

&attş gQnll o1aD 1,12,llMJ ll&lı .11).Dll ...ı 11 dıt maha!hnde t»ıınnm•l•n UAl 
olunur . (~C 



Ap n Macera -' .... , 

Me<;hul Kadın 
____ N_• .. kl_ede_n 4~uzatter Acar 1 
DQıe lAi1t Saviyer sordu .. En 

)"llllm U:lidı: 
- Oh köy hala be§ altı düzine. 

)'9111 y~ seksen ki iden tbnret 
tlr .. dedi ve ili.ve etti: 

- Ne yapakm bu köyün gen~ 
J.ı muhakkak memleketi terked • ,..... 

- BuNda bir de Didie ai esı 

sil üzerinde .kavutlunuıık sözleri· 
ne ~yle devam ediyot'du: 

- İren gittiğindenberi hiçbir 
mektup fıt!an göndermedi. Kimse 
cndsn hk' 11aber ale.m~ı. Fakat 
lıt'r halde ölmediği muhakkak, ~Un 
Kil evinin satıll'ğa ~ıkanlmeaıın 
~arlatbıki bit' notere biZ'Z&t kendi-
si yazmış. 

f BuıunkU radyo J 
8,80 Memleket aaa.t ayan 8,83 ba!lı 

prosram (PL> s.~ ajana haberleri 
9,00 batit parçalar P1. 9,1~ eviD -.ati 
9,30-8,U prog1'&?JUD 80D lmmı PL 
12,80 memleket mat ayan 12,33 ka. 
n§lk prlular 12,ü ajaıuı haberleri 
lZ,00 p.rkı ve Ulrklller 13,30 - H,80 
radyo salon orkeatruı. 18,00 memıe. 
ket saat ayan 18,03 radyo dana orkea 
truı 18,tO fasıl llU1 19,80 uaat ayan 
ve ajan• haberleri 19,45 eerbeat 5 da. 
klk& 19,30 mllZlk 20,15 konUflD& 20, 
80 garkı ve tUr~r 21.00 konU§Dl& 
(ziraat ııaat!) 21,10 kan§lk ıarkı ve 
Ulrkttler 22,80 saat ayan ve ajana ha. 
Derler! 22.45 Anadolu ajaıııunın ıpor 

ııervist 22 55-23,00 )-annkl program 
.. mı? Jı"renk Jerafd fnsana emniyet ve ve kapaı:uı . 

- Siz .kendilrcVıi tanıyor mu : <:n b'r ~e gül<JU: -------------
-Mösyö? 

- Hayır ben tamın )OJ'WD, fa· 
at bara.da bulunmuı olan bazı 
dalltlıar tamyorlar. Ş mdi IA Rok· 
da baluau,yorlar. OnlAr bahsettiler 

Ba ifade kadmle.ra <'mnıyet ver· 
mil otaak ki. en ihth qrı anlatma. 
la batladı: 

- Didie aileaimn ihtJ) arlan hep 
&ımer. Kızlan l"ren, tren Jan da 
bandNI bet sene evvel kol ü ter
btti. O da genç yqta meınJeket· 
ten aynlacla.r araemda: 

Kadın tren Jan'dan bahsett ği 
Sola olacak ki derhal ı.stavroz c•. 
lmrdı. Öteki .ihtiyar devam etti: 

- Gilzel, dedi, lste bizi buraya 
. öndere;ı de o SarJattaki noter. 

- Mösyö Kanyak mı! 
- Evet Mösyö Kanyak. 
- Nlçhı bunu bana daha evvel 

:-öylcmcdiniz .• demek aizi !renin 
c\i tı:in giSn<lennifl. O evi gezdire. 
cek eV\·eli bentrn. Anahtar bende 
dunır. 

- İyi olacak lwıtaııtıı doktoru 
:ıyajma kadar gelir! Siz bize her 
halde bszı faydalı maJOmat vere • 
bilirstnlr:. Şttpbeeılz takdir edeni • 
rı.iz ki bir inan bir ev ııat."!l alırken 
evvelce bu evde kimlerin oturdu • 
.:hulu öğrenmek ister. 

Şehir Tiyatrosunun 
.A.kf&m 20.80 da 

DRAM IUSMINDA 

1 
Yqadığımız 
Devir 

K~=l~~DA 
Aqam 2030 da· 

OYUN iÇiNDE OYUN 

Beyoğlu Halk Sinemaaı 
Maime 11 de geee a de 

1 - llarkopolo, 'ftrk~ ı - Mallu
Pll. Do1'0tl Damar. s-Blnd avm alaJI - O belki de buradan kaçmakta 

ı.klı ldl Çllnldl bu memlekette 
~. her genç onu ayn ayn se· 
~. Sonra bu köyün kızlar. 
bele İren Jan böyle köyde kalıp 
~ JazJardaa delildi. Kö3iln 
ra.lııibı ilke ondan çok gür.el bahee· 
derdi ama ne yazıl[ ki bir mtlddet 

- Oh mösyö, bu hWIUılta hiç 
kendinizi Umıeyinlz. ~n *e fate. 
diğiniz malflmatı vertrim. Matma . ... -----·BO-RSA-·SININ--. -· 
zel Didienin ailesi rot nammlu ISTANBCL 

en-el o cı. tildü. 

17-1-tKS tl~atlan 

Londra 
N9T)'Ork 
Kadrld 

ı 

100 
100 

9Çdıt .. kapallll 

Sterlin IS.22 
Dolar J29.69 
Pueta 12.89 Cam•§Jr ecren gcuç kadın da.b 

pek eok ıteYler anlatabilecek vazı. 
yett.e olduğunu yUzUnUn ifD'lf.zaz; 
De hı.ettiriyordu. Rehberlik et. 
mek bahanesilc yabancı erkekler.n 
8nüne <MlştU ve köyikı ana cadde
sine varan dar patikada otuz kırk 
metre kadar ilerledikten IOIU'&: 

kuneeJerdt. Biraz erken öldOJcr a
\"allılar. !46syô DJdie uzun zaman 
köytlmilztln muhtarıydı. Km yaaı 
mektepten geldiği zaman dalma bu 
I~ hep beraber oynardık. İre
nl severdik hepimiz eevenlik. Çok ı 
iyi kalbli, çok IJeVimli bir kızdı. Fa Stokholm 100 ll!Vf!Ç Kr 80 98 

ESllAM V'E TABVbA1 
kat onun ne dllf{JndüğünU hiç b'ri. 
ınız bilemes, anlıyamuc:b'lt. Haki .. ı 

olma katen onun haklmıda anla.ttlacak, 1 TalıYDAt ttzenne muamel 
söylenecek hlçlıU §CY yok gibidir. ı mqtır. 
Herkes onu sever ve lıakkmda gU-

1
._ ____________ , 

- İren'i ııontYol'dunuz değil mi? 
dedi. 

itte buradan onun evini görebi 
llreiniz. 

Zt'\ ~eyler eiSyJcr. Buyurun mösyö ı• 
lcr, s!zi onun evkıe götüreyim de 
~tqadığı delroru yakından glSrUn. 

Genç kaıJıa w tarafı cmı ağa<; 
~ aUsJeıımil olan yolda iki ya. 
bıuacı eıir.eğia 6nünde ilerlerken do 
ğUf1I icabı t.utamedığı çeıte&ll\C hi. 
kim olamıyıor, matta.eri anlatıyor • 
du: 

Matematik kursu 
Bettkfat llalkeTlııdem: 

Kadm CJPla,k klourıu uzataut, ka. 
~ vo bir Jmmı )'elQ:kler a
nmııda tirin bk' m&llll8Z'IMD olan 
.... bir kGy erilli g&steriyordu. 
Be,. kolUDD Wr mUıddet evin fstı. 
iıılmetlnde tuttuktan llOfU"&: 

- Bu ev timdi satıl*.. 
Dedi. Fnmk yan hayretle~: 
-BanMhW..~mrT 
Tazllnden bir bulut geçmi§tl. BJr 

- ••• Ancaık Mas~ "' kU&rmı 
86yleyebllbim ki tren daha p " 
kQçWr bir genç kız •en herkeein 
fildrleriDıldl ~ ~.Pd.» 
tWere -1liliOBI. memı•t ~ I 

Ev1m1zde matematllı: kuısu ~ılacak 
tır. Kursa devam etmek arzuauııd& o· 
'an :yurddqlarm 2U.19'2 t&rlhlDe ka 
dar kayıUanru yaptırmak tızere idare 
memurluğumuza mOraca&tıan. 

... J1IV88IDlD 88.bbğa Ç'kanJmUJ. 
- .tJk a\'det .lmk:l.n1at'IDID tama.. 
ma ortadan kalkmuı demek oldu. 
i"PU p iyf biliyordu. Demek ar
tık maziye dönüş yoktu. Frank Je
rdd Pa:ıisin fakir mRlıılleslnde es
ki aJlc yuvs.smr namı muhafaza et· 
ınltıL Çünkü bu evde ~.r çok ha. 
Uialan her 8ll yaşaıtınası icap eden 

kızları, en ha§arilerl, en ya.ramaaı. il 

lıatrralan vardı. 

lan bile nihayet Parisc kadar git
nıeğt dtttUnürler. Halbuki tren di
ğer Jozlarm. diğer kachnlann gör. 
medltlcrinl g6remediklerlid gör • 
mek istiyordu. Hatmmda kaldığı
na göTe bana aan.ki keıldlel y&JllDJIJ 
gibi çok güzel seyalıatlcroen büı • 
sederdi. Bir gUn birlikte kır!~ 
lamı giıdlflni eeyreder1ren kolunu 
gftyUztlne ..... tank: 

~ kadın gbel koUanıu göğ. . ----------~~~~~~~--! 
(Dcoamı ""1') 

Harbiye Yedek Subay oau!unttakı Satı;;aı;;-1 
Komısyonu ııanıar. _I 

200 ton hurda tnclr pazarlıkla aatm aım•caktır. JCvaf ve busuat prt.. 1 
ıan koml,l)"ond& görülebUtr. Beher kll09UDUn mvlı"'D'Mlt bedeli lD kunıf· ı 
bir. !Jıaluı 22.1.942 pertembe gtlDtı aat 10 da yapılacaktır. Tallp~rln te. 
mtnauartıe Harbiyede Yedek subay okulunda komla]lona mtlNCUtlarr. 

"Ut., 
• * • 

Beller kiloauna 75 kuruo fi1&t tahmln edilen elliter bin liralık H part.i 
ep.ktala aıtır veya aıtır eti puarlıkla mtınakuaya konmu§tur. lilvat n 
1-11 p.rtlan ve teallm ma.b&lleri komüıyODd& görWllp öğreD!JebWr. İJI&· 
ı.a 22.ı.ea peıpmbe g0ııu 1&at H de yaptlacaktrr. Beher parti lçtn katı 
~tı 7DOO liradır. Tallplerln Harbiyede Y~ek aubay okulunda kom.il. 
,_ mGneaatlan. ((78) 

"'*. 
1'-1.IU da tbalul yapll&CqJ O&ıı olwıan &f8iui& cm. ve mlktarl&rı 

,.. ldaJarmda muhemnMD tlyaUan yuıJı Uo kalem ..U talip Ç1kmadJ • 
....... ........ .......... allllalauıaya ır-ı.- ~W. li1mlllt.-U
.. tllllllll mahalleri l<omlsyonda görDlllp öğreDllebWr. •sıııMl n.ı NI 
perwembe gtınil bisalarmda yuı1ı aatlerda yapdaaaktn-. TaUpleıta Harbi· 
~ Yedfk subay okulunda komlayona mUracaatlan. (479) 

lhale saati 

ıo,3o 

l1 
ııao 

• • * • 

Xfkdan 

90 Ton 
56 

Ciul 

14.l.H2 de fhaleel yapılacatı llb olunan 460 ton kuru tuul)'ete talip 
çdcmsdıtmdan tekrar pazarllkl& mllnakasaya koomuttur. Eva.f ve bU8Uolil 
IU't1&n wı tellllm mahallen komt.yonda görlllllp ~UebWr. thalm 22.1 
MI perwembe gUnll sa.at lG de yapılacaktır. Muhammen bedeli 27 kuı'Uftur 
Tallplertn H rblycd "S cd k sutay okulunda komisyona mllracaatıarr. (489• 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

l 2.l !H .. uır e kapalı zarf uaulllo th:ııe o"tmacagı lldn olunıu. 

lduemizln P~bahçe mU11kmıt tabrl ta.sının yol ve kanalizasyon tflne talip 
zQJwr etmediğinden pazarhta konmuotur. 

2 Keı,if ~d H ıt.086.60 lira ;, 7.~ muvakk t teminatı leM.49 
llnldır. 

3 - Pazarlık 30 ı 2 Cuma. gi u ı; t 10 Ja Ka.be.taota levazım bloıı. 

llDda IDi!l'kez mlttıayaa komlayonunda yapılacaktır. 

TU RKiYE 
i Ş BANKASI 
Kücük Tasarruf 

Hesaplan 
IBU tKRAJıdYE pL.\Ha 
liqtDEUJB: t Şubat. ., 

llaJ111. t ıı.tuaıos. ! ikin 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Rom.atizma 
Nevralji, Kırıkhk ve Buton Ağrıları Derhal Kasar 

1.:abında Günde 3 Kate Alınabilir. Her Yerde Pulla Kuhllan ı......ıa hte,ini&. 

Galataııaraybl&r Cllmd7etladela: 1 
- Fevk&Uıde ~e daftt -

Cemiyetimiz ntp.mDN11M1nh> bul 
maddelertıılD tadili doJa)'ilayle bey eb 
ıımumlyenin fevka.IAde olarak lçttma.ı 
IAzımgeldit;lnden muhterem lzıuun 2•. 
t.OU cumarteaıl gtlDll eaat 2 de c:emL 
)'et merkezını tetrlfleri rica. olunur. . 

(mvvelce yapılan llba ratmeıı ilk 
toplantıda eksertyet buJunmadıS'lndaD 
bu defa ekeerlyet.e hakıımakımın ka
nır itUhaz edllecegl aynca bDdlrWr.) 

htanbal :\sl17e V"8Dd Bulmk ID
ktmlltlndm: 

Rumeli Kavağmda Hamam soka.J& 
28 No. da mukim Mevhibe Alyaaak 
taratmdaıı ayni adreste muklm iken 
ııaıı h&zır ikametgAbmln meçhul oldu. 
ğu taayytln eden Recai Alyana.k ale7 
hine mahkemen.ID 9'1/1110 No. ıu de» 
yulyle açıl&D bop.Dma davuma ail 
amıhalin ııukuk u.suıo mahkemeleri 
kanununun Hl, 142 tnei macfdeterl 
muclbln.ce daveU,e De blrUkte tllDeD 
t bllflııe karar verilerek aızub.a1 n 

I davetiye diftllllaneye tal1k edOm1f ol. 

1 
duğundan mumaileyh Recai Alyana 
~ mezkQr arzuhale 10 san sa.rfmda 
c ''&P vermesi ve dUl'Qflll& tçln taybı 
~dilen 16.2.942 Puartıest gQnl1 ııaat 

14 to mahkemede bUrr bUlunmaa "
ya bir vekil g&!dermeSI lllZWlm teb
Uğ' makamm& kalDl olmak o.re UID 
~ıunur. Ktızaııeretlldlr. (aua2) 

SAHIBl : ASIM US 
Basıldıiı ver . V AKIT Matbaam 

Umumf ne.ınvab umre eden 
R rlik ~ 7ı mn f'""'°"rfi 

I 

il 
llNJ DlkAJttRl.ıBBI 

ı adet 2000 LlraJıll • 2()00.- Lira 
ıs .. 1000 .. • aooo.- • 
2 .. 750 • - UiCJO,- • 
a • 000 • - 1000.- • 

10 - "50 .. - 2500.- • 
40 .. 100 .. • fOOO.- • 

00 - 50 • - 2300.- • 

AP.Cıda ~1 mevadm ~ eblltmelerl ldalsnDda ,aldl sDP 
ve aa&Uerde Alemderda AııJıreı1 Satmalma ~ ıspWw!ııhr'. Ta. 
ıtplertn belli 1 &kit.t•. komlQODa plıDcWrt. · 

Cimi 

Satımı " 
~yatı 
K. llerclmek 
Pat&te9 

Sotaıa 
K. OllGm 
tuelr 
Ze7f,fa d&IJuı 

MUdan 1'ıltmrr ... u. •• "'° 4 aoo 
8 HOO 

20 2800 
20 llOO 
6 toll9 

10 tlob 
8 ,.00 

• • • 

1911 S/JiNı 18 

1°'8 "/l/IP H 
(17Tt-81Sl • 

eoo t.oD -. octm almMlÜtl?'. ~ ~ MIU_. 2flı(Ma ı'.ı 
zarteıd ~ aaa: 13 de Gellboladı& Jıılerkes ..tmaıma ~ 1'IPl 
ı.acütır. Tabmln bed•u.ıo.ooo "'-- ilk tem,1natı 1&0 IJ1&4rr. "r.u.ıtrs. b.. 
nuııl VUlkalarDe teklif mektupıarmı ih&Je •&Uııden bir ... t .-nl ~ 
yona vermeleri. <1.,._~> 

• • • 
10,000 metre mlkUıl ı.,.. dn&r yap~. K.apa1J artla •klllbıaM· 

28/1/H2 Paarteat sDntl saat 16 da Gellboluda Kerkea atmaıaaa · lııııaale 
)"QllUDda ,apdaeaktır. T&hm1D bedeli JU,fOO. H~a. Dk temtnatı 81151 ... 
cm. T&Uplfll1n kaDuDl ~arue teklif melrtaplarmr ihale •atfDdla bi 
~ evveı kom1170D& wnnelfl'f. <ı.,._ıaın 

, .... 
aocuı. 
Patate•. 
Kabak. 

• • • 

••• 
. 

(~8-:-0fP) 1 

looo·actet ~ ~ eı aratıuı ka.pelı maa eJmUtme,.. ~ 
tur. !ba1eat 2/2/N2 sana mat 11 da Oellbolada _.. atmallqa ........ 
)"OIUIDda ~- TaJmdn 1ıedel118,000·ın mı t ..... 1*IO' 11Jı911r. 
Şaıtaameııt n e...ıı ~ ,ermer. Tlıltplsrlla ._..... ~ 
teldtt mektuplarmr ıtıaıe nattndell· bir mat 'eTN1 ~ iti nı-. 

(~ 
• • •• 

lll0,000 kDo kuru muı,. ah"•~· Paaa.ı1Jkla eMilbMll ~ 
8a1ı gQrı.D mt 1' 4- l!N'1r*',e uUd atmaıma ~ ,.,.....,~, 
Tabıiıtıs bedell 82.400 ~ tillW"'Mtı 2480 llradlr • ...., ... .-m-d( :u· 
kara, ht.ubaJ, bildr IA'. ~ ,.,...,_ .....,......... da ~ 

. . (t• .., 

1 .... 
A..,,. .-.ıueza tamir lfleıt 19.l.1K2 .P~ .... ......._. 
~ ...aerde ~ UWe edlıeceklerd11'. ICtıllt '" IN' J l ' lltr' 
bft s0D ~ gtSrtıı.bWr. ı.tektnertn beDI gQD ft ... arca., ........ 
da •tmalma kom!ıryoııuna ~ıen. · '(~ 

• ~ B. .Kati T. Jl'ailutdl .~ 
fflD 8"'l . ı.. J(. ı.. J(. ..... ~ 

Kili& tamlı1 
SJektrilc t.latı tamiri 
B91rl atıf okulu tamtrt 

D80. 88 
201f. 90 1 

3Qlti. 9f 

•• * 

\--
18 
u 
u... 

.... .. ... 
Keflt bedeli 82H 1tra '36 Kurut olan levaaım , t e 'rtfll; btz • 1 ...... 

lfl 21.1.M2 cama -gtbıU mt ıı dl açıt .tkllltlDe .t11J1111e.•rn' 'lr ........ 
"prtnamea1 ber &Un k~ ~- ................ 
'8 kuıaftar. ~ 1'ell1 gOıi ....... J'nMlrWhıı9ttmeı._ t t•• 
nuna Plmelerl. "*" 

f - Şartııame eGsU l9C'Jl tube veznealnden, tzmır ve Ankara Bat mu 
dldtUdıariDdla 1IO kmufa ••..-wıır. 

Mtf'ıtrta tarllalertncle 200 • 23 • - aeoo.- .. 
1 - ı.teklfleria puarlık 1çia tı>.y,n o'ıwa-ı ;ı 

F fllcnlllada yasılı lcanunt veaatk "o ,_. 7,G ıuv ıım 
ftr lı:c •ıana mllraeaatıan. 

184 t te §&rlnarııerılr 
paı ıaaile b.rllkte meı: 

(80'7) 

._..mr 200 • 10 -~. 


