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Bir Japôn kruva
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.-o---. 

Japonlar bir noktadan 
Birmanyaya gfrdi 

Londra, 20 (A.A.) - Madras 
radyosu düşmanm bir nokta.dan ce. 
nııbi Birmanyaya girdi ini bildir
mektedir. 

D. N. il. 
nln diploma tik muI1 u ri ri ya.ıı~ or 

Moskovada 

yor: 

Boğaztar 
meselesi 
görüşüidü 

Alnıa.nya, bilindiği gibi Sovyet
l eı in Avrupa Lopra:ldm'lnd:ıki sarih 
cmellı·r;ui veı İn:tiltererıin hu hu
ımst.'lki ınılvaf:ıltatini tc~bi t eden 
~los}rn\'J. görihJmeleri hakkmdaki 
doğru haberleri 3.lır atmaz, ilgili 
bütlin hükiımetlcri Iıabenbr etmi.:ı 
• ır. Bu münascbf·lc l\.loskovada 
ı~usyantn boğazlar üzer indeki eski 
emdlerlıı'n müzakere cdililiğine ve 
yelt~nilen yalanlara rağrnen bu 
Tıaberlerin müzs..lccrc · edildiğine 
i .... arc etmiştir. O zaman<l:ır.beri ya,. 
p.Ilan hafifletici dcınet:lere ve yel
tenilen yalanlamalara rağmen h·; 
haberler Ruslar, İngilizler Ye ha!.· 
tiı. Amerikalrlar tıtrnfınclnn 1 cyıt. 

edilnıi5tir. 
(fJeoamı Sa. !I Sii. 1 de ı 

Başvekalet 
müsteşarhğına 

Cemal Yeşil getirildi 
.\ukı:ır.l, %0 (\'akıt muha birludcıı)

Ba~vcka.let m.Usteııarlığmıı. Cemal Ye. 
sil, :Maliye mUsteşarlığma. tnRliyc tct. 
kik heyeti rı:lsi Esat '!·ekeli ta~in edil 
mlıılerdlr. Varidat umumu mtidtirü 
!sına.il Hakkı Ülkemcnin maliye tot. 
k il<. Iıeyutı rcl:;liğiuc, rulisteışar nıua. 

vıni İhsan Pmann varidat umum mti· 
dUrlliğünc, bUtçe ve mali kontrol u 
mum. ınUdllr muavlnl Hadi ayıı1 dait·c 
rnUdtırlüğllne, muavinliğe de kanun 
lar ve kararlar şubesi mlidUrli Ekrem 
Sa.heng'in .tnyinleri karar1a5t1rılmI§tır. 

Şimalde 
Soğuk sıfırın altında 

50derece Bir Su am mUfı csıniıı Miya
Va.df §8.I'k hudutlunu geçtiği ve şeh 
?'in &imalinde ır.uharebenin devam 

1 

Stokbolm, 20 (A.A) - Yeni bir so. 
Oltlği bUdlrilmektedir · &'Uk vakllsı b::ışlam1ştır. Şimal böl 

Miyn.vadi Mulmeyru°n 100 kilo 1 gestnde soğuk sıfır nltmda r.o ) c <lD!l-
mctre garbında ve Bir.mnnyn. hu mli~tlir. n u!!<'ğıılt burtıcl:ı ı <!lwr ııo. 

( DC'Vamı f](l .• S füi. 6 da) :;:ıtıyoTr 

maddesi 

K v.7ayn. uğm:ran Kurtula:> vapuru (Ya~ısı 2 incide) 

Yiyecek maddelerinin 
çoğaltılması için Ziraat 

Vekaleti tedbir auyor 

,\ nJi<A.ra, :!O (Ya l.at nıulıa.birinden) - Bütço encümeni dUn gece gcıt 

\"111\ıta kadar çalı!iatak memur ve müstahdemlere veıilecek fevka.la.de zam 
bakk.ındakl 111.ythn. üzcrlndo tctkfüıeı·inl tamaınlamı;,ı Ye son F:"ldlnl yere· 
ı-1'.'lt umuml iıeyete sevkdmlştlr. 

J'1ncllmenln lıl)ihadn. yaptığr tadillen: güre aylık istilıkaJdarı 100 lira. 
ya kadar olanlara net ita mlkdarına yUzdc ylrml bcı.'i, 170 llraya. kadar 

olanlara yüzde yirmi, liO liradan fazlıı. oıanlam yUzde on beş zam edllc. 
cektlr. 

Uyihanm yarın l bugün) nıilstaceliyet lmnın ile umumı heyctto ml\. 
zak<!resi kuvvetle nmhtemcldir. 

Alman ve 
. ıtalyan 

kuvvetleri 
Ağır zayiata uğratıldı 

:'ICoskova, ~o ( .\.A .) - Sovyct gece 
•1.bllği: 

19 sonk.8.nun güılü kıtalıırıınız Al • 
.1ıan ordwnmu garbe tloğı:ıı sUrmeğe 

lcvam etmişlerdir. Dil§lllal1 ağır ka. 
ıt'lara uğr.unaktadır. Kıtalanıwz Ue. 
i he.rcketlerlDo uevaın ederek mtitead 
:ıt meslrun ~chirlerl iııgal etınl~lcrdir 
Mojahıkin takriben 20 kilometre doğu 
..:cnubundo. kılin Vcrcya ve Smolenks 
ıııtikametın.de KongrO\·o ~ehiı'lt'ri bun
ıar aram.nd!ıdır. 

ıs sonM.nundu lla\'a. kuvveUerimiz, 
l) Altiı.an t.:lnliını pl)·ade ve malzeme 
nakleden ('1;50 fl"'n fazlıı otomobili, miL 
himma.t yüklü 3Sa aıabayı, 13 ,tane 
ta.yyare kar~~o:;.;:na mitralyöz mevzii. 

x 

... 

7 eodos ada 
Sovyetler doğuya doğru 

· daha geri atıldılar 
• 

Harkofta 
Ruslar büyük kuvvetler 

le taarruza · geçt iler 
Ecı·liıı, 20 (;\ .• ~.) - Almaı 

ordulan b:ıf'kumandanlığımn tebli· 
ği: 

Kırımda Teoaosyanın şimal do~ 
ğusund:ı savaşan clü~ınım kuvvet
leri -doğuya doğru dahn fazla geri 
:ıtılmT.ı3lardrr. Cephenin meıkez ve 
ftİmal kesimleı-inde .ve Donetz kıs -
mmda müdafaa muharebeleri de • 

· \anı etmektedir. .Muvaffakıyetle 
~lan bücum kıtalanıım sava.o::. 

" 1:ır1 esna.smda, Slovak kıtalan dil 
mana ktmlı znvint Ycrdirmh=leı • 
cir. 

ni tahrip <!tmJ~. :1 demiryolu taşıtını Dvğu .:eplıesinin lıeı tar-.ı.fnıd 
t.utuı;tw:ınu~ bir mühimmat deposlle l<'mnen <'l)k zor Mrllar altmda 
bir akke.ryakıt d(.po::.unu hanı.ya uçur hareket ;-a.pan hava 1'_tıvvetletimiı: 
muş, 5 Alnian piyade tümcniol dağıt. kara muharebelerini Jruvvctlendir. 
ml~ ve kısmen imha ctrıtlf!tır. nı.lıı Vf! lıima:re etmiştir. Murmans1' 

• ,'\ııı.ara, ·?o (.-\ .• \ ) - ô3rcnildl@ıc (Dwamı Sa. ~ SV. 5 de) 1 (Devanıı Sa. 2 Su. 6 da) 
göre zıraat Vckt\lctl mısır, p3.tates l ---~------------------....,.---------
,.0 dan gibi yazlık mahbııllerle fnsul· ı Ja11on tebliği 

Singapurda 
lVlüttefiklerin ric'at 

hattı kesildi 

ye, nohut, mercimek vo pirinç gibi • 
yenilecek ~eylerin çoğalhlnıest için 
gerekli tedbirleri almı§t.ır. Bundatı 

bs§ka çiftçinin muhtaç olduğu pulluk 1 
ve uç dcmlrl~ri fazlaca. dağttıla.cak, 

, cttlo mevcut makinclcr!o gelmekte o.
1
• 

lan ziraat ll.letlerinln dağıtrlma.cıma 

devıım olunacaktrr. 

· --~-~-----------:::~-----
l'ol•yo, zo < A..ıl.) - Malezyanın ce. ı 1' , o r k I 

nup ba.bsma. Çtkanlan Japon kıtaıa.n, ' 1 y ev 1J a 
Pasif korunma 

Nevyorkta pasif korunma tedbirleri 
almıyor. Nöbetçiler geco gUDdtiz bek. 

c~nur doğu tstıka.metindc yaptıklarl i 
sura tıı bir manevra ile İngiliz kuvvet. 
terinin ricat hattm.ı kesın~Jer ve Sin-1 
gapur'a gıden deıniryolundaki mUDa.. 
lüılata son v&ıni§Je enı 1 !emektedir. 11,000 doktorla :?:i,000 has 
mevzun mUdafaaaı r;ıır· MUStalı~ • tabakıcuım seferber edileceği bildil'i· uca mevziler işgal c~1:ı:;;ı~~ m! liyor. 220,000 yardımcı Ue 24,000 ld§I 

ldd tll bı ~ § "asif liorunmı.ı. ta.llminc başlamışlar_ 
f e r mukavemetten soııra da~. •· 
ak ormanlığa sUrilımll§tUr. Bu aradu dır. - Rıı.dyo gazetesı -
çevrilen dil§man kuvvetlerinin büyük 1 1 1 
!usmmm 1mhası mubarebeıerı snra•ue , M e s e e er : 
ve muvafftı.'tıyetıe devam etmektedir. _. - -- • 

Johor Bahru §imalinde takriben so Siğara paketleri 
ldlometrede buiu.narı su teıruıatrnm Mokavvaıun bulunmadığı, bulunsa 
§imdidGJ:ı Ja.ponlann eline dtl§tO.,~ ı1rı. daha lilzilınlfl yerlerde kUllanma 
söyıenmaktedlr. Bu sureue Singapur z!l.ıııretl oldutu bir zanıa.ndaa., slğa.rıı. 
6l1SUZ kal.mi§ buluntnaktadtt. j kutula.rllll ka.ldırnıa.k her halde yerin-

Tokya- 20 ( A.A.) _ Mikado Al• ı de bir hareket olur kana.atlııdeyiZ. KG.· 
man milletine bir mes:ıj göndcrmi' ğıt a.mbalajııı, hattA blr ~k kutu 
ve <iü~m:ın ı n ttzrık S:ırktnn koğul- 1 kullruıanlal' için :ıçık ola.tak s:ıtmak, 
ması sııatinin yaklaşmakta cıldıı .. 1 ne yenicenin, ne boğazlçi ve ya.kn. ııı_ 
b'\tntt bilhnsst\ hiJdirmiştir. 1 ~larmm Juymctitll azaltrr. . . ,,., 

Çörçil 
Avamkamarası 

müzakerelerinde 
HükUınete meydan 

okuyan vaziyet hasıl 
olursa 

üzere olduğu fiU sırada Uzak prk 
zlycti hakkında duyulan encll§elerl ' 
,·aziyct bozulmaktan bu hususta mlı 
zakereler ynpılma81ndaki ehenuniYct 
müdrtl<. oıup olinaclığmı sormuştur, 

Çörtil ~u cevabı vermiştir: 
"Uzak §ark harbi hakkında göste.ıi· 

kn endişelere iştirak ederim. Bu ili. 
tllll.fm muhtemel neticeaı bakkmdatl 
• bUyUk i t imada da L!ltlrak edertın· • 
l'mumi barb vaziyeti hakkmdahi r.ırt'' 

(Devamı Sa. S BE. 6. ilcı 
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......... lııLi... ... • ~ 1ftMDiu;A~'l!J mgııız gaza c crı ıta yan ene Mareşal Singaour • 

Ow{ Yazan: Niyazi Ahmed Yunan is lana kurmt.y 
g Unun r,ıde(' I . . , ardım edE meııal b- şkanl 

Kaytel düşer düşmez 
Budapeştede Mihver 

RI" 1;~ .. oz erını oylaurarw •atıyor 
""~ ÇE ~ N değiştirildi ~~.~70 

Del Yılı;.; .. ~~-dckı .L.1 in Kronlkl saaeıe.i c111or ki: &oma, 11 <AA.)_ ııaıyr.n ...., 

:~ §ehrj tıevfı -~ ı eyluJ 1 manlık ıögtermedi. Yedlil kırbaç- lngiliz hükfunetinin kurmay ~kanı orgeneral Varto Roat. 
- tra.ruyor.; Wll det;"f.'jtT !ar• bat•rlamadJ b le. yiyecek göndermemesi ta lkl.nCI 0rdU \comutanlığuı&, lkind 

.. .L.-:..ı..ı de ,__~ç ve nege için- Bir aene eonra annesine tekrar 1 k d" wdu komutaıu orgeneral Vlttoria 
·--~ U4 .. •ı aca §ey ır da ıtaı k -· ~ kovmt• ...... er ağ zda: imparatoriçe Unvanını verdi. Fa- -s-~ Ambroalo yan pner urm&7 -
~ ,n evlenlvor. ut annenin kalbi kinle dolmuştu. Loadra, ZO (A.A.) - Gazeteler, Yu ILanlığtna tayln edJlmlflerdlr. Her llu 
,..,_.,'lht \ar Lcon &ür 6l- Bilyük btr intikama bazırlanmak m.ıı1ataıım ıqeaı muelealyle pek ya. komutan yeııl vazilelerine tı.ıı•mıııar. 
.ıez V:ıs lisrı olacak. brr fyle ttrtu~uyordu. Itır.dan meşıuJ Olmaktadl1'. dır. 

- Taç, onun bqı için en ıercfli Entr~ncı tren, işe mer! ou- Nevı Chronlcle pzeteal, tıaıyıwmı. Şimdiye kadar JeD1 genel kurmay 
Jt'..rdlr. • h t•e karışık! k uyardırrrn1('a 'bat- da dJ70r ld : ~kanı orgeneraı Ambroato'nun ko 

.See'•n. adı U}and-ı önayı-k olan reneral lJactUa bUkQmetlnln ftmdJye lc&dat mutaaında tıulwwı lklnct ordu ,Yugos.. 
Bu SÖ}ıcnenlcrin bepei doğnıy. Aleks yl imparatorun gözunden dil YUIWlı.taDa yiyecek göndermeat me ıavyaya giderek HırnUstaıım w Dal. 

du, Yirmi beş !K'ne Bizans tahllI'· §Urdil. Bir ır.Uddet aonra da h&? eııJeııiDJ dikkate atmamlf bUlunmııa maçyanm !:>aZı bölgelerinı lfl&l etmıı. 
da otu.rnn ve sayısız maceralar scttlrdı, Bir gtın Alek.slvt haplea- tattlacak f8Ydir. lfP1 aıtnıcıa bUhu~ u. 29 llllkAnunda, Duge saeraı 
seçi 'frenin hayatı hep böyle he nede :r.iyaret edenler za\-altı gene· mayan rrana icln bu muullyeU l1&e Ambroalo"yu kabul etmlf w sauıraı 
yecanh va.kalarla ı:-eçm.ltU. ralin kör olduğunu gördüler: rtmm aımagı reddettllL Fakat Ywıa.. Duçeye. tşgal wunda bwunan aruıde. 

••• - Mil çektiler. Hayatımı mah. nı.taa tem vasiyet ooıı bafkadır. CUn ki vaziyet tıakkmda maıamat nr 
parator beşuıci Leon öl. vett ler. İren, ah lren bana hayn- ili runanı.tan, hem bl&.m mUtten mlştl. Bu görUımede MusoıiDl, orp.. 

zaman yerine oğlu 6 nCl Koe- tnn• z\ndan etti .. diye dert vand.. ldmladir. nem de tıozgunculuk w va. ı;eraı Ambroslc'dall. Sırp komUnlat 

•*"fe. IO (AA) - llaretaJ 
Kayte1 yarm .. t 13 de ulb tarafm 
dan kalıal edllec:ekUr. Karepı teretl· 
ıae nrllecek alyafette buhmdulıtan 

aonrs saat 13 de bclfvekll ve genel 
kurmay rebl Ue g;!Srü~cekUr. ~

fal a.1ıpm Grand Hole!'de ,eretbıe 

tarUb edilecek mlll&mueJerde bazır 

buJunac:alctır. 
Perıembe pU öfleden mara Ma· 

ftfal Ka)'l.e& Budape~tedeD aynl&cak • 
m, 

llareplm. tıqnkJ.,. genelkurmay 
relalyle yapacaaı mllldkat lıakkında 

idçblr te:r yazmayan matbuat llare 
al Kaytel'ln blzmeUert bakkuıda 
zwı makaleler DefAlmCkt.edir. 
~ --0----

Riyo 
konferansı 

tantin bnparr.tor oldu ve İren lmp:ı Kostantln knmmı hlç sevml- tan b&IDJıttyı. eorumot blr Avrupa ve •btU!lcllı:riniD faallyetiDI çabukça 
rator e tacmı başmn giydi. vordu. Annesi ile sa.raya gelen kız- nıb. kuvvetine bir mı1aı olarak parla eona erdlrmestnı ıatemlfU. Şimdi bU Blo • O. • .luell"o, ıo (A.A.) -

F kat bu gene: ve güzel Atlna1 !ardan Trodoru sevme,ıı;.e ba.. .. 1ıımış malctadJr. Yunanlatanm umı u.zur ı,ı ikinci ordunun yem ıcomutanı or Şıll'D!Jl, Blrleıik Amerika il• bttrp 
ı tı t b bu ballnde bulunıı.u d vletlerıe mllnase-b bir kac; sene sonra B zans tn..h- • ren, unu luıunaz b r fırsa: atırapıar devresi.ne rağmen aarsııına gcnera MariO Ro&tta, URrıne &llA1f 

tm a ynp:ıvA.lnız kalıvermişti. Esa tellkk' etti. o-'unu kf'nsmdan vu mııtır. Yunanistan, blc;blr uman .. l)\ÜUDU)Or. betler meaele1inde ArjaDUnin yanı. 
kn hastal·kh ola.n koca.st ölmU!J. geçmeğc teşvik ederek Teodoria dakatten aynlmamıt " Quial.ng'leı - - bafmda azımıe yer aldıtı haberi bu.. 

z ya.şmda bir çocuk bırak· evle:ımeııl:ıJ temin etti. doğUrmamıttır Yunanlsta.n ilk defı gt1D lflWdllt nlut. bUI klms erin 
llUl!tl. Bu. lmpnratonın blltlln halkll' xendlllnuı )"arattıtı blr medeniyet ıçııı Şark cephesine gİtmİyen yaptıta Slbl bunu beklenmedik bir 

Koca imparatorluğun mukadde - gözU.nden d~m~i lc;in ktıfi idi. Ra ceaarelle mUcadelede devam ediyor. c Almanlar bAcUae olarak tellkkl etmek ber ne 
ratnn ell!le alan tren. hemen icra- h "pler. k<. işler, Koe•ant!nln aley- medeniyet ki. tıtz de onwı ugnındıı kadar mQtıaJafaıı iM de, bu haberin 
ata sthişt, Bu ara.da Yunanlıların. hinde ayaklandı1s.r. Koetantln, b:ı- aÇ1"ptf1Yon&a. lngntereyıe Yunanlıt.arı Kurşuna dı·z·ıım·ış kon!erana mnııtuıerlnde kuvvetıı blr 
Pante.onunu kmseye c:ev\rdl nun önilnU alamadı. tren gene bU- arumdald usun dOltıutu da unutma. t.e.lr uyandırdıtı da muhakkaktır • 

tren dindardı. Bunun h;in tas. \'Uk bir tara!tar kOtleııl toplam·ş Gerçt ,w, mihverle cüplorr.atık 
...ar ere ~.:ıet ale'-•bhde bulunan bulunn~ordu. 797 ..,.lı 17 temmuz malrym. Loadra, ıo (A.A.) - .WSyte,z mtlDaaebeUerlD kullmHI projealne •• ~ ., ., · lluauam gtlçlllklert ,.nmell •• Yu So j tarafmdan nrUlp 

Müıterek clüımana 
kGTıı müıterek pilônı 

tatbik edecek 
TOIQ'o, !O (AA.) - Sonkbuıt 

da Beri ndc imza edilen anlaş:rna 
nın miltevccclh oldufu devletler 
hakk nda resmJ ~bl"ğde )ıoa!nJS 
••müşterek dil§ırwı., ta:birl kull• 
nrlma.ktadrr. 

Miyako Şlmbnn gueaesl bu ta 
~iri tefsir ederek cllyor ki: 

Harbin ş.imdlki aa!humda ti( 
mih\•er devlet nln mUşterCk dll4 

ms..."lt pek tab:I olarak lnclltcre fit 
Birle~lk Amerı1radlr. 

BUtUn gazeteler anlqmada me 
zuubalısolan dQfmanlarm Ang10-
saksonlar oldufumı yuma.ktalaf911 
da bitaraf mn3ahltlere g&re bttşk9 
t.ir devlet zikri geçen iki devleti 
l!Uha.lr elt.Jği takdirde mih~er o 
devlete ka1'1t da mu,terek pllntıd 
tatbik edecektir. 

Bu p!ılnm hangi tarihte tatbik e
dileceği me!!eleshle gelince M b: 
gazet~lnJn Berlinden aldığı bir 
teıgrafa glSre S"ngapur dOşcr dtlf' 
mez bu pllnm tatbld içm bir fır
sat ıuhttr edecektir, 

BU tU.n gazeteler Sl.nppunm diJf 
me9i derp~ edilen harek!t"ll m> 
hlyett ve istikameti Osertnde mi• 
blm ak"ıler huaule atJreccğ ol 
yasma:ttadtrlar • 

Jarla 11iddetle mücadeleye girmi1- ~ntl o~tunu yakalat"llak l~n pusı.: nantatan ıarlhiDln bu 111 karanlık vyet • anll icU'fl nzlyet alıfmı haklı ıöatermek 
tt Halbuk1 tasvire tapma, Bizaıı- kurdurdu. Fakat adamlan Koetan- Stokholmdan gelen baberlf're göre 12 1 ıçın ArjaDUnlD göaterdlli 1ebeplerden Çir ;illa 118 J8Dlliı. 
mn bqhea dertlerinden bJrlydı. tfnt yakalayunadtlar. imparator ~eriDln lecaaUnl uaıtmaıryıa. Alman aakerf Rua cepbmne ııtmek blllbQtQn tıqka 1ebepler uert lilrm•k. 
-·-·- ;,.in bitip tUkenmek bllmi- Anadoluya kaçtı. lmpantoriçe bu- latemedlklerlnden dolayı Lllde klUJU- tedlr. LAkln Arjaııtln, arbk Jll)nır (Boş tarafı l incı «J'1fad ,_,,, 
,puu.ı.u• ..... Cebelüttankta bir dizli l§Ur zakerelere no s11n aynlDUWDI te~ 
yen mücadeleler kanlı boğupıa - na duyunca o lr3dar müteessir ol- na m • "9flldlr •• bu, buatıt•n Perunun bu ediyorum. ıı::~er mllakenler neUc~ 
Jar oluyordu. du. 1d bayılmaktan lıeac!'nl ala- infilak me•le !saklnnda llırlde yapılacak ıall de bUkQmete meydan okuyan blr ._ 

tren evlenirken tuvirlerl kat1ye~ madı. D. Na B g iri &kereler anumda aıacatı durum &lyet ortaya çıkacak plur..a mazak 
kabul etmlycce-ğtne dair a6s ver Bununla beraber İren, oflunu AlprtsıM, il <A.A.t - D.N B Oe takkmda bir bWcllm ver.nete ltlll de.. relerin ikinci n- _.mcll &ilnO bit 
1t1lt olmasına rağmen, Leon tekrar Bize.na ,ehr!ne getlrtme:e belUttarık ıımanmda bulunan sllAhJı (Baş tarafı ı incı savftJda} tlld!r ,_ '"" 
sı.ı..ı .... •en -- verdiğt llSzU tut- mavaffaık oldu ve onu 'ıakalatır ..,.._ blr tngtllz balıkçı ı:emlllrıde c;ık&n uı. ' lUmat takriri tevdU için llnm ~ 
•nuLlA• ....,...... ., ,,_ Bu suretle bu haberlere !nan • Arjantin, kendi durumuna eebep o. tedbirleri aıacatzm. Böyle bir taksi 

adı Bu tap nma saray k.adirJa.n- kalatmu. dofdufu odaya ıet'rttl, ftl&k tlzerine gemi tamamen harap oı.. mak için bUtUn sebeplerin mevcut tarak, aruı.ı dablUnde yabanCI 16 riD 1l1a1ı ._ tadili ....ı- her hallct ııtt 
..... .ı~ g-tl Gmllden -'-'iye onlar kalbi mla.ınadan lSnllnde g(Salerine muttur. MUl'f'ttebattan on beşi öım~ ld ğ edf B hah ytl'- t&Jarm -"U ,_ ıtaı camL .,,_ 
- '"' """ &.... o ıı unu zann yonn u er • cam ...... m... yan -kilde teklıtıer v.pılabilec .. ı•h•den 411 da resimlere ibadet etmeie batla· mil c:elıtlrdl. Sonra oydlmlu. Kcıe- cıa klll de tolikell •rette yaraıaa 1 ll '-d .a-.Jı a. ... Un 0 rl .... ..._ r- ,,_ --o-

erin basın eınu1 e uyana nıt8 umm me-rcu ... yı ı e •urme...... l&vr parl.A.mento aa. ... ıkmuı mulı dıl tant:bl mıttır. Yakmcla. bulunan bl.rçolı barp .,. " 
ar · tepkller Türk mnhfiller"nde 11y::t oım....,a mukabil ı,m. bUh&aa uke. temel mO,klllert a mO..ir rekild' 
780 yılmda imparatoriçenin mal· N -f An

1 
~.ben .-.na Ded ya~·· Jemllerl ıu.meıı ciddi hU&ra uğramıt olduğu ıl!!f fle karşrlanmIŞtıl'. Tnrt rt mabl,ette bir mWlhua stıtmekte- izah edebUecek bir n.aı.~tte 'buluna_ 

.... tinde bulanan kızlardan bir ço- e ena '6""" gurdlln e venim lardır. ~- l rlnd bl1•..nı. 'h .,.., ml ı.r.ısını hUldlm e e en ;, ... ı dtr. c klar, parlAmento da _,.,_ mtızaıc-"'-• bu tapınma 8UÇU lle tevkif edil- ı;ö7.lerf oydunıyorsun., diyordu. Im-''-'- ... __ ... __ ı _._ ... ,_ 
eu '-'- ı Al 1 bl"ll tiyatı göstermiı o -- U'C:nur.'T Blo de ....... .,, ıo (A.n) - ADieri - yolu Ue de""t re•-·'" -·-Uyll diler. Tahkikat ilerleyince - ren, cevap vermedl Dudakla- Sapelr ••• te \ ... aw ,, ..... _.. .. _.. .. 

1 • TOrJdyen'.n mutaddera•mdan me· kan radyOIUDUD bl'dlrdltlne rere. Şıll de bu b··-·-- kanaa••-· blldlreblle • lı; nde Vaeilisan:n da pannafl bu- nnda munffer bir tebeuUm Yal'- _. ...... _ wua 
aul olan d(\vlet a~«:.mle.rmm, -, bUkameu, mihverle mllnuebeUerlD cel.t r .... "-ke-•-rt ~--·•ben a'"mal' lunduğu anlaşıldı. eh. Artık tahtına ortalloluü kim- (8af tarafı ı itıta aavfadaJ l ı .... -ı. -..... ·- - " 

....,_ """- _ k im tı empPrvalist arzu an hahT ~3 ... - keallmeaiııl llteyen lıle:Ulka-Kolom ve lcab edene blaat ben cevap ver 
Leon, ölmeden önce UU" ..... & ... se a am-ş . ı - TtcareU. lftical eden bCltUn Sovyet Jddi•'anna nim·n &o.yet- lııla,.. v-sQella talcrVtM utak me1c •-'•~-

&el karısını eüJmU meıhut baltnc!e Buna baa da 1BelDll1111ıdıaı aklld,.. ll8laal __... 90.1.MS a- lerln temn 1H!erfnt ~ 1ılr iRi muhalefet etmemektedir. ----
ya.kala.mağn karar venn.lş ve haf- - Gayri meşnı lzdtvacm ceu- ıı sabahı ucıı.rethane, mağaza. dük rct'e karştt~mamı; oHuklan d'k _ --() ParlA.mcntonuıı rw:ııame9'ndclıi 
taıarca onu takip etml.,tl. Kl'al me- sıdır. Cekaln._ d"yorlardı. klD, depo, anbar, fabrika ve Lmllat.. katli mU~tlerin gözllndea kaç. B A ma:idelere temas edea Çörv!J 1'Ta~ 
nm:na nail olmtıfW. B'r gece kr.ı- ... ha.De. fUbe, komisyoncu n aceııtelert 1 mıım·ııır. azaya D -.1f8 V811 yare meydanlnrmm müdafaası içın == al~i r~:s:ı~ n~:~td~~nem~c:'p = ==·~-=-a::::!~ İzvetJUva guetes'nfn ~"Yet ha. Barıaı ., vapura :e=ere~~ ::ıe=~: 
balmUIJ, hiddetle haykmnağa t>q.. ııenede 70 bin altın vergi vermefe " bu1Wldu1clan 7Vl&rt söaterecek b .. hJer ajıuın tarafından tefsir e. EvTelld &1ln Plre',e mUteveccJben 1 nıhdafaanm temln1 içi.D se<;enlerde 
lıaymca, lren: mecbur eden imparatoriçe. sne beyana.melerl n.ı.842 çarp.mba Sil dtten bir malt!\leslnd•n TUrlrfyede ıımanımızdı.n aynlan Kurtuıuı vapu.. Atll. bası tedblrterin almmacm 

- Buraya bunlan kim koymuo. hayatmı taht Uzerinde BOOa erdir- Dil akpmma kadar bulunduklan yarin huır·s! bir llgl tte m~lftmat almmnt- nandan, dtın abah f6yle bir tei81a a.. tcklll etmi§ti. Umumi heyet ltiba 
Bfhnlyonıın. Muhakkak ba.na dllf- m~e muvaffak olamadJ 1 bO...... ilik'- nma makbua trr. Bu mııka'e amt'.'rlka.,m e8ld lmm t • rlle nıilakercleıin aleni ol.m&u 1'-

birinin lf tldir · en ~- m .., .. mem~ Ankara bOvtlk elç'"li M .. k Murey lf rr. 
manlrğı olM mar e . Saray bq baznedan Nlkeforcıe, m11Jrahlı1nc1e nreoeııı.nur. t nfrıdan B~lt'mur Snn -z t ııt- .. Marmara nah!yui clvannda Ba zım geldlğt kanaatJndeyls.., 
dem ı. arka~mdan en ağır yemin- bir gUn bnparator tahtına geçiver- ' ı _ J0.1.M2 abahmdan ""1 atd- b~ , ymna ada yakınmda tatıyoru-.. Bunım Uzerine GranvWe umum 
lerini yapmaktan da çekinmemişU. dl tren fil 5nce BUy&ada ınanu- • ta beDGa -"·ı.rilerın. tea . nln bir muhabirine Yamlan ve '! m- 1 1 ehemmiyette buı meselelerin de 

tr d do""-Un 1 . biri mıt P - d"ye lr'ld&r m-hul lraJm-ı. olan h r Gerek geminin lah!bl Tavıızade er 
ene son crcce ~ o atı tırlarrndan ne bapeedildl. Falt&t um nya ~ ,.nen ••il .... serek mıntaka liman reisliği bu telala h:ıl mllmkeresi bakkmda bir tak• 

la'a.l, sevgili kraliçeeini derhal al.· bunat ıehre yakmdt. Gene bir g1lD edilmlyenk atıcı el!Dda kalıDlt oıan demeçe taall6k etmektedir. haberi Ozerine derhaı vnka yerine tah- rlr verm!t. reb, parllmentonun nl· 
feb!Uştl. slvrllmesl ihtlmaU vam ~Uliye tekeıt•, abaa tarafmdall nnı.c.a Bu dem~ metni, henb bent 1111,_ kuvveti ıöndermete c;aJqmlflar- znınnameshıe uygım olmadığ ndaD 

•--, ..M.,, 1:ı41 • .::U.. .... 80NS da ~nderd~f' ;e burada kımse ne beyannameye dercolunacaktır. olmam&lrta beraber, hveetty nm dır, ~.::ıe b'r takriri kabul edemiyece-
~ vı;•u ,. ..... ._._.._ •"r'll3ttl m yordu. , _ 20.1.tu abahmdaD eneı atıl. tefsiratmdan anlnşıld·fma gGre, Çanakkaledeld Hora lahltstyeat baL 6:.... bilıUnni3tlr. Granvtlle ~ de· 

ona ~ nazarı De baktyordu. İren tekrar Bilyüıbdaya "fe ora- Dlll ve mO,Wl.llıuı ~s!lm edllmelı o. Edcıdn Jloekova mOzakereleri bak aedl' n yere ı6ndPrllmL,ur. Bundan fa 161 alarak mrar etnılt, reil, ~ 
Taht ve saltanat.ı elinden b•rüm&- dan Blsans tehrine reldl. J'akat un JOla cıkanlmll :yaat ba7UD e1bl kmda 'Wllen haberleri teytt et. ba.§ka, dlln aaat 1' de Tırak vapuru rlıi kabul etmmılşUr. 
ma.k lçn her teyl st.e alıml bo- bir tabut içindeydi. Art* oadua cıu grkDuf n fakat mottart ellD• var. mektedtr. da Erdek clvanndakl Marmara haytT. 
tmruyordu. kcn1nılına.tı •-

Altıncı KoatantiD, ı.bMmm tab 1"1ul Alnnlı& ID&DUf olaa 11arler mU,teriye n.rdı· JZYl'etlya gazetet\ Malı Mı r~v'I aızlarma dofru yola çıkanlm~tır, TJ 
tma ge<;ebileCek yata geldiği ....,_ '1 stınG takip eda &11DllA akpmına Alman pro!)agandas'llı kolayl~trr - rak Ue, Kurtulu~un ııı.lı.blerindcn bin 
kit de tahttan uzalt, earaydan a· kadar lkincl maddede yazılı ~krıde dığmdan dolayı muahoıe etmekte de rttmııtlr. Tırnk, Kurtulu,un vazı. 
ak, ahbnl)SIZ, nUfuzzus yq•yordu. f K 11 A HA B E R LE R J ayrı bir beyamıame Ue bllcllrilecekUr. ve iftira f1e mmetlcndfrmekted;r. yetJDI katı aurettc blldlrecek, yol::u· 
Bqvekil Stavramyoa vaslsiydl. Fa . a - TllrkJye ,eker fabrlkalan ano. Ma.k Murey, Sovyetler B'rll~lnin lan alarak l'•rt c<ıleccktır. 
Irat b'r gün vasiye olan tabammtl- nim flrbtiDID tabrlkalannda veya tnrarm memleketler icln ~ski' 884 de 1.np edl1cn 2•00 tonluk Kur. 
Jll tqtı ve gizli b r ittifakla :eq. • Bir mQddet •""1. Ramellhla.. emrtndlld dl\>olarda bulUD&D oeırerıer cvled"ği ~zde tehlikeye dair olen tulu, vapuru, ılgortal• tdL Tayfadan 
Nil! ortadan :talcbrmağa karar nnda. Hallm pqa koruandald 1ılr beyannameye tabi delfldJr. Berlin aJ:ıylannı tamamladrft ve ba.,k& Kızılay mUr ıııcr nd"n Fert. 
verdi. 'bir 90k tara!tar topladı. fab!'lk&da yangın çılmuf, fabrtlra ta. • - Verilen beyannameler :rerte. Hltler Almanyasma beklenmedik dun ile Sami de vapurda bulwunal.ta 

lıflltekebblr lmpa.rato~ tren, mamm 1andıktan b&fka llınlüm. rtnde konturoı edilecek n beyanna hlr yard'lnda bulunduğu için mu • idiler. 
hunu haber aJmca ne yaoacağtrı Ahmet Te Koço &dmda Gç de amele me ftrmel&rt llzml Seldilf halde be- alt~ze ed11mektedir. BUindlfi gibi gemi, K.ıZıJay tarafm 
ıa.ırrdı. O~lunu yanma çaltrdı. Blr )'&DllUft&. :raımame 'Nl'IDediklert nya beyanna· tzvPSttvamn Mak J.rurey1n de • dan Yunanı.tana gOnderll.m yardım 
~ lumrlamışt.ı. KOlltant:D kar KllddehımumDlk«'"\ yapU&D tahkikat me VVlpte mncutıanm nokaan gl!ıl. me<;I haltkmda tefsin:ıtt ve Alt'1an. e,yumı Plre'ye götllrmek Uzerı be 
4J8JM gelir gclmes: neUcealnde J'&llgm& fabrlk&Dm meml t•rdlklert anlqılanlarm tcabec.1en yer. ya tnra!mdan boğıu:lar tlzerinde flncl aıeterlDi yapmal<ta ldL 1'ızılaym 

- Sen mi bumı yaptm.. AJçak.. mUdllrG v. mlltebaaam Fuad Nl§an lertnde mllıt korunma llanwıun emellerl olmakla töhmeUttldirU n g&ıderdJll 2 bin tona yakin gıda ma.d 
Diye haykırdı.~ IMla...ı\ı >e cmm eebebl,et nrdJI{ •DlafllDlllt hak '1M numaralı kanwua muaddel 65 Sovyetler BlrHjtt remıl ajanrnm dealııden b&flla Ttlrk gazeteciler'.niL 

bıca Bizans ta.ııtmm ısah'bi annesı. kında tülbat Jallllmlla "ll'"•lf- inci maddesi mucibince n1l'" ur <iik.kıttleri elçt MııJı: Murey'l'l teeblt 350 Yunanlı mulekClnfa gönderdığl 
llÜl ka.rpıımda rmıJdamadan dur tir. makalDlara Yerilen 8ellhlyet dal.rUiD- ettiff noktadan bftqa tal'Bfa ~e· &'1da maddeainl de ~ötQrmekte idl 
da. İnlemeden kırbaçlan yedi. • Tlrid,.._t..lcn ldbaJ&t w ibra· de ara!M yapılarak teker .mlktarlan virmcktc göl!terdiğl acele yeter Y•I malaınat 

Faıkat, her Dr.balin bir gün _,n<l cat anJaımaa. tekrar tatbllc IDHlillDe ~•bit edllecekUr. derecede bilinen Alman g6rfuJOnUn Geç vakit Kurtuluşun Çarkçıbqıam 
l)rdiğt gJbf tren'Jn aaltana.tT de. b' konmtıflur. Anlatma buaplarm lan. T - Şekerin tekrar •bfma ne va· doğnıluluna yeni bir de11dlr. dan plen bir ~lgmıfta gcmlniD bat-
ctln eona enU. Aaer 1Byan etmiş ııılml için btr mOddettıenbat .,.._. • lrtt mtıaade oıunac:atı tılWıne bUdt- Amerl!tanm Sofyadakf eeld el • madıtı. Patya burnu cıvanncla kara. 
ti. Saraym en qettn raJM1erinl ~· mekte idi. nıeceııur. ~i Earl~'nln Sovyetlerin Avrupa- ya oturdUtu. J'ilzdUrtılmulu c;aJıpl 
P8 aermefe movattü olan VM!U * tnhıartar idartılıl, ltçflertne • - ya lr&J"fJ intikam projeleti haklan- dıtı blldirUmlfUr. 
-. Mkerin kanJwnrıda muvaffak ('\ cak ,emek nrme 111ne devam etmekte Boluda laz sanat enati· daki lfısaatmı mazur ~tennelr L Boa plen haberlere cGre bu tahllal 
lamıvac ğnu anladı_ Hllldhneti ter. dlr. Diba de Alnrkapı tutUD büım'" t=•·u·· &'"ıldı çin yaptığı U.ebblls Mü Murey'ln yeıertn KurtulUfUD yıınD' .. Yarcbklan 

raglllı. meri°lıaa 
telllltl 

r BCUJ tara fi 1 ını i stnıfaifa) 
dudu:ı.a 30 kilometrelik bir mesa 
fede<ll!". 

Lon ra, 20 (A. A.) - B. B. C 
DUn ~ece Rnrıgonda neşredilen 

r,..smt bir tebliğe g5re Japonlar 
Slyandan Blrmanyaya ka111 hare
kete geçm'0 'er ve Hind Okyunu3u 
Uz rinde!: Tavoy limıı.nmı •e tay .. 
vare meydanmı ele geçtrmlıderdir 
T voy, Sıyam hududundan 50 tiJo.. 
Mr\tre mı>safede bu adlı nehrin ba• 
U :inde bulunmaktadır, Japonlar 
buraııım ele geçirmekle Hind o· • 
vsnwsunda bir' limana maUk ohı 
)"O"'lrtT. 

Vıt,ln•ton, ıo (A.A). - Amerf''"' 
harbiye nezal"t'tinin teb'lğt: 

Am•rtka bamba tayyaTelert P'111p 
lerc~ubunda Jolo adaamdaa ı f' 
nw f de bir Japon kruvazllr!lnU 
tmn"lar e '>ir Japoa peltol geıntımıı 
atqıemtş'erdlr. • ,ettJ lfletme ntndekl amele79 ıneceaaea _ T' Bı.!+·mor Sua p.zetemr.e yapttf- " npunw kurtarılması tçin tcn.-ıt 

- aıcak ötle :remell Y9rllme11İnıa baflaD· ..... il (llmmıt) - Bug1bı Bohıda 1 bir dem~ manum hale luıeal- bütOD tedblrleı1n tatbikine tıaılandığı A'1man ,. eb~IAa 
Genç imparator KoMantfn, bh Dllfbr. inana okulun~ ım 1M&t eııalltııatı ve muştur. b!ldlrllmektedlr. lnaanca zayiat yol. ~J 

ta geçttğl vaJr:it anneeine hl~de dtlt * Sllmerbank yerli mallar puar • buna be .. • ... -mim .anat okulu va· npurun lcurtanımuma 'lmkb Tar • (Baf tarafa ı in~ aaı fot1a) 
lan mll......ıer mlldOrG Ahmet O.. •" ...- -

U -- -ndtle .. •---dan btr ..... demlryolu bfl"("()k noktalarda bo- -

• Madem vtlcutlanmısm Jatıeey. 
:ratı ihtiyarlıyor. bltıratmm teril· 
tue nud muhafaa ohuıabiliyor? 
lii.tırat vUcut hllceyratJnda eü1n 
bulunmuyor demek olmu mı? 

• Tefekkl1riln 8Ura.tl her aman 
t-ir değilclir, baaan ... tte 200 kilo. 
ınetre g der! Ne vakit b6yle olor! 
4lacM!mm ~ imtihan 
aıUmeyyb nlD, hlünin, hftltaretln, 

nı~t&fbılk ~ kanJa. .... 

balcır, Ankal'ay& &itmlfltr. Bllam&, pa• ...,,... ... .., .,..,,., a OAC ... U.1 1 .,_ 
sen. patt.au ıt1ı1 enanm halita tnsü eutôkla tedrtata ııqıaıtı. Eutıto mil e ""l .. ll'TI 1 7 1 ba aabetlerlle ke llnrlş ve sanı Q-

dtlrtl Nedime Cebeclotlu •e Ak{am ta ,. ur levret te•uıı h vagonlarda~ lbal'et bir katara 
111etratmda1ktlaat 'ftldletındeD adi' lebeıll.nden ıratma Alpay natuklar llGJ' U ateı verilmi" ·r. 
ler aıacaktır. ledller. DemPC. yen.t konulan kelbneler- (Baş tarafı 7 tflCI stUtfarfaJ BerUn, IO (A.A.) - D.N.Bı 

Kı kuıl l .. _) Halk m ..Utilltbltbı açi1mq olma dendir. MC19kova, ZI (A.A) - So\rJet rece ANıerl blr kaynaktan ö~nflcHJü• 
Z O an TO eyuo emdlıa dol&~ meeernt lçlDdedlrter. 1 Daha ilJı: gUnOnde hem •'1uıtü ft tebllll: '6"" 11 aonk&nuada 8o1'J'et kuvvet. 

maçlan 1 ifade.,, hem "beyanat,, yerine, bem iO lldndklllUD gOnil ordulanmm lert Harkot ~ .uıdald Alman meY. 
Kn okulbıM arumdaki wle)1>ol p k k de ''beyanname .. yerine lr:ullaıul- Almaa ,,. Jtaıyaa lwneUertDt prtıa sllerlne taarruz ıçtn bQyttk ıutaıana 

maçlarına diln EmlnlSnü lıaJkevi a atatese nP P onuyor' mnya bft.c;landı. Anadolu Ajanaı bir dofru ptı..ktırtmekte denm etmlfler harekete ıeçmlflerdir. Tanklar ve t( ~ 
Jonunda d,.vam edl~ ve blıinci EvveJee de yau. ı 1 ibi pa. ;)and:ın "26 mnletin demeci,. :ti- dlr. DUtman alır saytata ujı'ablmlf- en ne lrunetıendirtlmlf altı Sov)et 

me.~ T'Jca.rel lileei gebnccUğlnden tateee nark lroomağ& karar veril- vor, b" nıırl n ds mesE>lA -çlSr- tir. böluta .bir noktada AJmaa batJarma 
Çaml•ea liae9 hillcnea banmıt- mittir. Bu hU111Wtalr! tetkikler iler- ı çfl':ıı gazetecilere verdfl! blJ' de· Jltr1illlerlmla Mcw!ı•'elr ,.:brl.ıd prl taarruz etmlftlr. Alman aüe.1~·• J...., 
tı:r. Knı 6h-etmen okula De !nlSnl lemrktedlr. Mllralı:ıııbe koml8)•onu- m~rde., de\.1mi kullanılıyor. &JmıııardıP. manı atır aa)'iat ftrdlruek pllskUrt.. 
km lllell arasındaki m"çt da hlkim •mı yarmk ce-ls:ainde pa ~ ml"m'"l"' derrE'll den--me!I; )'.ı ıt lktrtctiWlUDcla ts Alman tanan I mllf'erdlr, 8"Jıetıer bu 11ıea1mJa llılC 
blr oyundan aonı 15-~ ve 15--4' 1 nark onulnıuı kuvve~ muhte • 1 bir ba16:a mef'ele; fakat bet' 1-Jd• • dllfOrlJmAftGr, aa. ı ~ ~-

1 
~"''" taralDtda Alm8a laatlum tlılmr 

m ntretmen olrulu kuanmrstlr. , ~- 1 Jte~e (demee) clemenı~. "8Wlr. .......... , ........ 

f 
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~MAKAMLAR 1 ~ ~ [}iJ fl. 00 (}{) & (ID ~ mJ (1 ~ 00 0 JI [-=-=~~··~_;:_rotmış-. amb---arlan bom_....-.t>o,._....k:a!mş-
Kurtuluş ve tır. Fakat lmybetmcdiğl, lekelen-

"Plou ~~~Soı~ğıur.wzı_ ihfikardan tevkif edilen V8 Nahi9eterde Yunan Milleti ::~:~?.::::::~~ 
fey~ bulunduğunu.z çarkı en •Yİ zaşe büro/arı ._ 7dlana kan._ bnb gün- eski işıkl&rıyız. Bu dilber nerede 

eekılde i.şll'tmek değildir. Bun- ceza 1and1r'1 a n 1 ar le'1 içinde nar p'bl parlıyan bir do\"ağmı lmld.ınr, hr.nı;I diyarda 

~ç~nö~n;;~~eY~~: kuruluyor 16~a~~~~~P:U":;uy11k ~~~:;:."';;\.:~.de 0 4

~prağm ~ 
r ~tı.llcrlctccek tc<lblrlerl.bulup Beyoğlunda :t&UkW caddcs!.nde- lhtiklr: yapan Bcyazrtta bakkal b 'd 14000 =~ ı~~~erln h:~~aııelo~;::.ğfd ;! :~di~ ı.b ... { ctmcnı.z csa.slı Vaz.i.fcniz ki "Rus çorap ms;:~:ızası., aahibi Prodromoı!I. yilbek fiyatla defter istan u, a Yine son :yıllıı.na kara ve kanlı Yoonnlılar, çarpan yürek, \'Ul'aıl 

;:J:ca.ktır . ., Murat çorap ve yine Bcyoğlunda aııtan Bcolktafta kırtaalyecl, Zc- • ? ctınlerl içinde kUçllclik b!r millet nabız ve u:ıanruı el ola k karJı 
• ~·n:ak:unlar kursu D:ıhlt:ye lstiklll cadd::k.de "&rk .. mağa- ki, ltal'Jllk kahve satan Nleanta - ag>Jır İŞÇi var nnlı: Yanan mWetJ, Bu kUçUclik lannda yalnız bizi boldular. 

Faik Üztral,'m uzun idari znsı aahlbi Yaş>va da kumq Uze- §tnda kunı kahveci AU Paşo tev- mlll~t, oimdl İ.agilWerla de itiraf Onlara kenJJ soframızdan rız1ı. 
~şrU te<:rübcle . len elıle edil- rinde lhtik!.r suçundan mUddelu. klf olun.mut, faaulye Uzer:nde Dı- Kart ue 'ekmek dafıtma lfl norm.al ettlklerl gibi, eliriiycn, çökco bir ayınlık. Kendi ya\'Jıılanmn bile, 
uncnıli rildrleri.n.l ifade eden muıruı=1rc vcrilm1 .. fr. llunlardaıı tilclr yapan Heybcliadada bakkal bir vaziyette devam etmektedir. Kar- A,.,_p• ""'""de, -•z~-..... ı . .... d ve nutı.u u ıl ~\. 'O "' •• • • oı.... av .n:r•..., .... emzP.,lerlnl on!srla payla~tııa.r. 

<lrcı e ~ ılı. Faik vdral• Yaşo\·a mahkemedeki llOrguau eo- Leonida, kundura clllımn fazla ft.. tal, Pendlk aemUerl de yeni usulUD ahdleriai çlğneJ'en. lçlnclen yıkı. "Kurtu1uo" \"&ptına. iftte ba dost-
! ~len y~t~me bir id:ıre ~- nundR tevkif olunmuştur. yatla utan Beyoğlu;ıda kunduracı tatblklne dUnden 1Ubaresı bqlunı .. lu, '"Kisllng" lerile vatan, teref, luk \'e 1a8antık armağanl:uını, tor-
Ç~kirde• .. -- et• ld fl.-ı Kadrkö.i Çayır caddesinde sahi· Aram.-~ara llzuherinafldeedihtiBcdklr ya.. l&rdır. t.arlh atsa Avrupa içinde bir nur pil doln denhler ~oraya gG-
d "'"CD Y ı~e are IWJll• reci Tahain Duraç kepek R.tma- pan B~-taeta t Y roe Yeni pldlde ekmek ftl1Jmu1Dde cibl parlamlfÜ. Kcudlnclen on ko- tUrilyorda. 

:'._llc1' de, lctin eo çol< fertlerle maktan, Beykozda YaJı k6yU.nde k!Smlll" Uzerlnde lhtlltlr yapan Ak- g"-'"- 600 ruval un tuarruf edilmek. re bll-mn ... u. kere zengin bin k~ 
""" etlen k k, akı j 1 yfullahla y ...... ......, • "...., J - -. Dün akşn.m, acı bir haber aldık. 

,. kı en a.rı ı en cı, 94 numarada zahlrcci Osman da aarayda k6mllrcU Fe e- tedlr. latanbulun UD artıyatı ıDDcSe re (Ok alWılı bir dU~ boyun Kurtııloı karaya oturma,_ 'Bu Y• 
:ıa e. 3 ıı.rct kabul etmez i' m -sır satınama.ktn.n 8Uçlu oln.tal; dikulcde tramvay caddcehıde k6 • 2800 çuvalda'. etmemi,, barut dumanlarlle e!· ni bir Yunan talih lzliğldlr, )!ııkat 

'-«ll~ Uterla~e ~ ağu.rtmo.k de· ıİ.dliycye vcrilmh•lerdlr. mUrcU Osman da 25 er lira para Yeni ıekllde basırl:ıııan kartlar AB merlemiı, ~ dolalarlle sUı.- bereket \ 'ersin, bu t:ı.llhstzllk ıt. 
ı · Dıı ltıb:ırla mulıterem Da.. Dcmlr Uzcrlndc ihtiıld'r yapan l "e 7 3er rUn dükkanlannm kapa. karodan gelm1§Ur. Bunlann her .,._ gcıçlcşmif bayraklarmm altmıla a.ı J: s''dllimJz.. B:ı.•llckil ıs:ı.ym Galatada :Mahmudiye caddeainde blm&SI cezaama mahkCım edllmit- kımdaıı taklldl kabil dellldlr. 4 kahramanca carpıısmrştı. . ~eceleri gibi kısa, süre~ o-
da. tay~ adına so~ lediğl nu. hırdavatçı Hrraç kuş~·cmt Uzerinde lerdlr, A-. ı•çUerln tesblU lıl d• tamam· Ba küçük mlllet, bugün vatanı. 8 .,. .. ,_ bir 

eltsıf cdilırJş, e llllS haline o~ "'l aı, hllrriyetlni D"'betmj•tir, To.._ ..,...... ' ımr, ooun varllesiaı 
ınu .. h-'··ı J rl .1 • b ıanm••tır. btanbuld& 1' b!n atır l§çi " w ..- UstUne nla-... · ..,..'""k b u--• 

..,_ ~ a.uı <nt e I" uc c th. u f b •k t•• u •k• n t •ı .., lııart rakl&rmcb yabancı askerler ge.d~ .. ......,., .a ~ u g IA;J ve qal"lll!ı.knnıınr kur;u her memle- n a rı ~ or ı. 1 ma usu eı:rı olduğU anlqılmı~tır. Fınnl&rm h --···-- nsll yolclan dönmi~ccektlr. tc h .,.. Y ile ekmek vermeleri ll1kı wrette W.. J'OP. ua.rnwuao dalgalanıyor. 
n, er yurtt:ı.n zlJıı' c biz"rn onıuıan datılmıt, dona'VDASI HAKKI SUHA GEZGiN 

bUyUJ<. hatta o!AglUI u~'U blr ko••mürden masun•ıyet•ı ~edilmektedir. Aylun b&reket eden--=====-==-============ rettt. fınnlar teczi~ edUecegt gtbl. kartı .... -

~lr mmelc'lmtte yn.,c;r~onu ki, . k ld 1 ta.hrU eden ve yahut d& her b&ng1 blr H . Y ,ı S b k ::J ~yası knnılılıyor. ÇünhU lıa- zehir:enmiş a ırı ıyor tekilde ınıl.LIUmal eden .atandatl&r da arbıye eue~ u ay a u: unı1ak Satm alma 
Şartt:uı kn.ğnı ,.e berbe ııe Grt1 tdare mahkemeatne vertıecekttr. Komısyonu ıianıar 
l efill cn bir memleketten DUL- Geçenlerde, Alman Çiftliği .... AnJı:aradaD bUdlrt14itiM sen. IDeC- btanbulun muht.ellf MmUerlDcle ku. 

eli vasıtıı.larla i" gören bir y.inoeunda Marya adında blr kadın- ıı. adl119 Ye tafldlllı eauıye eııc'lmen nılmasma k&r&r verilen yenı 1afe bO ._------~---~---------
ekete geçl~oruz. Sade taşıt \:ı htl!'usl b1r odada eğlenen Patrik· mlnden mürekkep muhtelit encUmeıı., TOlarmın mUhlm bir kıammm kurUl- Puarlılda 300 ton ben.Zln 800 ton motorin 100 ton moUSr yağı ve MO 

ti larının değ' mes!nln ''Ucmltı yef adında.ki un !a.bıikatöıil ölil o- Urfa mebusu Refet Ulgen'lıı ıe,rtt ır:ıası 1.§l ıamamıanm11tır. ton maklna yağı nt.Jn alınacaktır. lhalC3l 23/ 1/t!U cuma gUnU saat 10 da 
l'eceği ;rcııllilder be,eri ve Uı- tarak bulunmut, Marya ile odaya maawılyeUnJn k&ldın•muma karar Jqe bllrolarmıD noknn olan memur Japılacaktır. Katı lemına.tı 1M23 llra.dır. Taliplerin Harbiyede yedek 8U"' 

c:oğra.ryamm kımıldatma ·a yarunlf k5milr koyduğu lddiaam- vermı,Ur. Tokat m•busu Huib Ah.. kadrolan d& blr iki sUne kadar ta· bay okulunda komisyona mllracaatıan. "474,. 
Odir, ller Siln ycr.1 hayatın ilı. . da bulunan gazino gn.nıonu yaka.la-. met Aytuna bakkmda da bu yolda blr mamıanacaktır. it • • • 

1 
i tartJan bfzkri zorluyor, fe- narak tabklıkata bqlaoml§tı. karar almmlftlr. : .Puarldda 20 ton aadeyafı atın a1macaktır •. Evııa.t ve bUSUll oe...-ıırtn 

er, kasab 1 r nalıiy"ler, köy. ..,._ ... b A ........ TQrk 11•••" ~·-. Alt 33 ı• komt.yonda 16r0leb1llr. A.sldJıı aumı dereceaı sekizdir. 1 -60 adet kıl e b Morga lı:aldrnl:uı ceset Uuriode .o.- ,,_ -.u ..._...,,_ ın ıraya u 28.ruretlcr önundc yeni, yeni 
1 

tl ,. ___ ,_ .. _ dlnkUk nklll 014 .. a.. .. den bir nO.mune almarak l&bllU yapılacakUr. 20 ton sadeyağı toptan atına 
1. 1 yapı an otopa eocıunda, Patrlltye- .,... ... ._ _ .. 
arn ar, yı>ııl, yenJ geli1J11eJer 1. od ._____ Deler aarfuıda talebe,. muallim ftya catı ıtbl daha u miktarda ve be§er tonluk partiler halinde dahi tallplertn• 

ediyor. ın aya a.umw yanmam:ı man- ktl ..__, fkht gal kömUrlinden ıtchlrlendlği anla- lmWıan beyeU taratmdan nrümlt o. Ç 1 lbale yapıl&bWr. ~eaı. 23/l/9'2 cuma gllDU saat ıı de yapılacaktır. a.. 
rlertn ytıriir, kımı•<l mr bir lan noUan tı.avt cetveller '1&er1Dde "" bıer kllownua muhammen bedeli 176 kunıştur. Taliplerin Harbiyede YL 

IYet halini alclıi,"1, yani bUtlin ~ıl.mıştır. Bunun Uzcr:Ue g&J'IOD dek .umy okulwıda komisyoDa mUracaa~ "f77,. 
Yal hayatımızda bil" Uk dlrwnb:. Koço hakkında ölil.me sebebiyet ya bu cetnller mubteYlyatı mektep Altm t!yatlan .Uratle yQbel-

hUki " vermek suçundan taköba.ta baıtan- anıt ıeçlDI deftertM D&kledUdJkten mekte devam etmektcdlı'. Dün fi· • * • 
. iın sUrdilğü • de\irde kU.1- ,.,ft ...... adı -ra bu mn.r azertnde notl&n ka. ""'tlar bir lira daha yUksclm.lşUr. t&/119'2 de lh&leaı OAn o\unaıı 50,000 liralık beyu peynire talip etJr 
nıUzün, k.af:unam, ihtl""""lan- mıc: ~· ...... ,,... nd6ki kadm. eerbeat _.. ,~ 
• dünyayı anlaJ""ŞDJ~ ..,,.yen: bmılnl"llI§br, mmak veya çl.alb yerlerine bqka not. Evvelki gtln 32 lira olan bir }tep- madıtmdaı:ı tekrar pazarlığa konmuttur. Ev88.f ve huauat prtlan komı.. 

l'fuı.lcler aldığı n yen'Uk l~ln4o l&r yumak ınıretıylo talırlfıer yap • dlve aJtmı dun 33 lira idi, 24 ayar yonda gOrQJeblllr. Beher kilosunun muhammen bedcll 6:ı kuruştur. lhaleaS 
ılU~UmU:ı zam:uılarda idar.? Babasını bıçaklıyan :aıakla suçlu p.nılm•ktadtr. Haalb Ay kUlçe altmı:;n gramı t55 kuruştu. 23/1/9'2 cuma gUnU aaat 1' de yapılacaktır. Tallp'erin temınatlarile Har 
''Bnlınıumm, bJUı.assa id:ıre tuna ihZaJ1 mı-:Umende muwn olduğu Beşıölryerdenln fiyatı iae 160 u. lQede Yedek ınıba.y okulun.da komisyona mUracaatıan. ''t90 .. 

OcrinJn hayatla fikir anuımda genç nu, takat blJyle zan &ltmda kalmak raydr. • * • 
1\ canlı bir lrtibo.t tesls etmeğe Ka.snn~ oturan Ha.san a. latemedlllDıien baklkatln bir aıı evwı Diğer taraft&n dUn çıkan Son Kapalı :ıarf uullle 600 ton b6rQlce mllDakasaya konm~tur. Evsaf w 
~b ld ki •~-111 .. l'""' ••ln bir ... evvel mahk- Telgraf ..,...,_,.tesi, altm satışlnrmı buual •arUan kom''""onda gfü1llebUlr. thalesl 29/ 1/ 942 pergembe g1lntı 

tır 0 u ıınru anl:ımak icap im.da birisi , evvelki ge~. evinde ...,..., .... , "'- ~ .... " o~ " .. ., 
er l'U · '-- tı d inlikallnl ken .. •·•- •- de ...... et. tnndıiı etmek Uıerc Merkez Ban • aaat llde yapılacaktır. Muvakkat teminatı 8150 ılra.dır. Taliplerin lhr.Je u 

• • ruyen UAya e' let hesn oğlu Cemil ile bir meseleden kav- IDflYe ~ - -1laumı b" k"ld ........ .ıs .. •-+•• ~aamm piyasaya alim çıkara.cağı- atmdu blr aaaı eYVel tekllt mektupl&rlle Harbiyede Yedek wbay okulaıı li . 1 ır şe ·, e se'':~tmet gaya tutuşmu.'jtur. Kavga 90llur.da we- Y m-.-· 
z esln ö tilne alan idare- iUnır. Cemil bıçağını cekcrek bMemnm Urfa mebuau Refet Olsa b&kkm.. m ~~:.;::~malama.ta &1Sre bay- da ~ mOracaatıan. • • * "22:S.. 

bulundukla.n yerlerde Mkeri Uzer:ne at:.lmq, muhtelif ·yerlerin- d&k1 karar da Tllrk KaarU c.mı,.· 
adli l!jler<1en başha fa.:ı.lbetlcrla den yaralaml§tır. Unde ıe111 bulundutu mreda cemtyeUn le bir teY mevzuu bahis def.ildir. Puartılda '°° ton burçaJr. •tın alınacaktır. Hususı p.rtıan komJa.. 
erfdtr. Aynı zıınunda kUçill< İhtivar adam Beyo.,.,.lu h _ _. __ _._ efy& plJUS09Wlda bUI 70l8Ualuklar ~~aelztmlBaarnkdaamnbu-:n f~:S-a ytala :Wp ~- )"Oada ıartıı.bUlr. Taliplerin geUreceklerı numunelerden beğenileni nUmıa 
rf .. · " --.ıCIO: - .. -.. t&kadardır Kev -&· 1Wo1 .. .._ ne tutulacaktır. Beber kllosunuıı muıuunmen bedeli 17 ku"1:tur. lbalea:I 

cuzü'ler, bliyUk sosyetenin ne kald·:nlmq, hayınu evllt yaka. oımuı ke., .. ye....,- a • • §ıısmda pek çabuk eriyeceğinden • ._ 

i
ta hliercleri'1.lr. Bu hUcrelcrden t.uımıotır. suu b&MolM noktalar t • r • böyle bir harekete lıünel 'Yeıilme 21-1-llt2 cuma gUnO aaat lll de yapılacaktır. Taliplerin ncmuneıerne 
l)ar,_aJ, ı birliği, m.:ınleketiıı Ub edile piyangonun •tılm•m•ı bL. mektcdlr. Harbiyede Yedek Subay Okulunda komisyona mUracaaUan. (157') 

Y11k nt.' kya,< fa beJdemade oldu letlerlnda lcHIM!llarm a&tılmlf IÖL 
koordin:uı onu temin edecektir Ustasının dükkanını tertıere.k eııwı .,)'&DDI tıam Jdmaelen 
liUltii~, baynt tan.ı, bUnyest; soyan çırak verllmMi" numaralar Uzer1Dde buz 
lhtı!!adı coğrafyası hareket ha. tahrifat yapdmuı lddiuıdlr. 

de hulun"n bir memlekette ar. Mehmet oflu Hüeey2ı adında 17 
idare &miri yalnız nlzamlann, yaşında bir çocuk, bir kaç gUn ev- Refah hadisesi tahkikab 
llnlann değil, , lcdanm, fikrin, \'c!, Sir'lccclıde çalıştığı kunduracı 

l'!ı11Ji3-effn adamı olmak mecburi- dlik1tfi.nmdan uatuı ŞUayp ta.;;a-
c11ttodedtr. Kursan bed fi budar. fmdan 1Aatik ökçesi a1maa için 

bek taho;ll gören, Uç eene ma kend.islııe verilen 310 kurufu çalıp 
et rnemarluğu yapan, bu suret e kaÇIJlUJtır. Çocuk bu parayı lllıne· 
tik faaliyetle.re yakından temM nıalarda yedikten eoma llkpm tı-
~ gençler tbtUn idari bir tdek· zer: ustuı evine dönmeden evvel 

e ve kara nizamına •&bip ol- uıstasmm ev.ine 8itmlt 'Ye karm 
il irin alb aylık bir çalışma de\'· Letaf.cte: · 
1 geçfreecklcrdlr. - DWddna memurJar geldi. Xa 

a lf..a'f'!!.un müfredat prognunmı zanç vuglai i•tlyorlar. U•tam he
l'd&ı<. Bugfuıkll kaplara en u7. men '5 Ura göndermenbi eöyledi! 

Pl'ORram bodur deveblllrlıt. Fa.. dcnıit ve bu parayı ela abp kaça,.. 
t onan uıl k~.ıllni \'e nolaı.sm· tır. 
~an göaterecelctir. Zaman KUçtlık ctıretklr bundaıl 90Dnl 
alıJdan atacak, noklulan ik· daha bllyilk bU marifet ltlemil ve 

1 edee~ktir evvetkı gece ustası taralmda.ıı ev· 
l<aYma?mmİar kanunu bilhaua ,·elce kend'ıııine verilen anahtarla 

evlet Minyesln<le muhtaç olclotu· dilkklnı açarak llç yeni ayakkabı 
Uz hl! re fa.al':rctlnl biran ewel ile bir ook kundura balı calJnllbr. 

l!'tC11k ettirecek bir umur diye Hilaeyin ha ayakkap:larclaD bir 
ılıyor ve mu\."affakı)'et dile- tanesini ~YDÜI. diğer ~ de 30 

0111a. l;raya a:.tnuştır. NUıayet dlln Y.a-
SADR/ ERTEM ka4anınJ1 ve nçııncil IOl"l'd b&ıdm

r ğince tevkif e<Wmicrtir. -Grta (edrııat 
lllhesseıelerlnde Merain ti~r.et oduında 
:Y okaul çocuklar da aeçım 

himaye edilecek Meni•, CBanst> - Jlerstn ti-
~aarıı Vekilliği orta te~rlııat mil. carct odam idare mec!W uaları 

~!erinde yokaul ve yardıma muh seçimi yapıldı. Azalıklara Şevket 
taç tıuıuııanıarm mlktarmın tesblt edil ~llmer, Mustafa Gazi oğlu, Ahmet 
l!leatnı ve okulun yardım tefkll~Uyle Gönen Sait Akmcı, Fuat M5rel, 
buzııara yardım ed ımUıııt allkadarla· Sabri Poda. Kadri Sabuncu aeçil • 
ra bUdtnnı,tır. mi.ştir. Fahri Menecl, Ha.Y!i GUl· 

llaart.t VektUetı de bu gibi talebe. tekin, ŞWuil Şlhman yedek aa ol
ler lc;lıı bUtçede b ,. yardım ayırm11. mWJlardır. 

Belediye bütçesi hazır 
lıklan 

lır. Okullarda tam mfuıaslyle bir tet 
l<Utt mevcut olmadığı lc;ln yeniden 
bir (yardım b.rllği) kunımcakur. E
-., ilkokullardaki yokaul çocuklan 
'ı.bııaye blrllgı tallmatnameai olacak • VUAyet '" beJedlJ9DlD 142 maD J$ 
ttr. bQtçeal mecUWı tubat dnTMSDde mQ· 

Fakirlere <k.ğıblacak ( ::'::eme:r!:" ~~:: 
kömür 1ayialyte bil~ tmerbMl9 d~ tcıab 

l'aktr aka k!SmQr dağıtı!muı çın etmiştir. BUtçe Ankarach aulunan 
lıtled(ye bUt<:ealnden 10 bin liralık tah belediye muhuelıılclml Kütar Acana 
itaat •:vnldıtı m1tt'ımdur Buna alt ıMDl1Jilllc!'aaocra 1C11ldell bamrl&Mcall 
"~" ıı.1e Yl!pılmqtrr, Tffst&ı.a l!ılr ,,. meoll•IJJ nı.a ._...... :=tea" 

kadar '-IJan..-lda. • u ~ • 

Refab b&dl8Mlnde UU -.ki ftldlbl 
te,,.U muwıl)'9Unln kaldınlm&m me.. 
aeleabıl teUdll etmek Uzere Keclla ta. 
ratmd&D aeçUen D k1pllk eııcUmeıı er 
veUd J1ln A.üarada Wc toPWıtıaUU 
yapmJflır. 

Eı:ıcUmen rellllttne Recep Peker 
aeç11.m1f n bllkQmet taraımd&D ve~ 
leD doeyalarm tetkikine bafıanmı§t.ı.r. 
He79tln t:Dp&&lltdan ..... batta kadar 
derim edeeektlr. 

Bir toför metreaini 
yal'aladı 

Olman adında bir tomr, Tik· 
ilimde Dott'.amact eokağuıda oturan 
meb't'al Nuqıiyeyt ~a.kla kolun
dan 'Ye ytlsllnıdea alır mrette ~ 
ralUl'~tır. 
Kadın ha.a.Deye lr~, IQÇ 

lu toför :rMelamn•tır. .. 
Konferana 

lle7otta Halkevi:aclea ı 
29.J .MJ perpmbe ıunn aat ıa de 

BalkeYlmlzlıı Tepebafmdaki merkes 
blDumd& Bayan Kelek CeW 8otu ta. 
rafmd&n "ReLIUJhaltatln K&mll Ak• 
dik,, IDeftWa bir konteraıı. ftli1ecek 
Ur. 

Beril• plebllir. 

Şehir Tiyatroawıun 

1 !
il~ DRAM IUIDUNDA Aktam 20.ao da 

• '~ • ~·iunız 
l1U llOHEDI KISMINDA 
Bacb GUndUa 1f ete: 
ÇOCUK OYUNU 

Ak.-m ~.ao da: 

ltçi kız 

Beyoğla Halk Sinema81 
..... maU..U• 

1 tuta lıl1'dea 
l -1.oftl Hardl Blndlstaftda: t1ııq. I 
1 - Jloto ....... ....... ' ·-...... ~-

1 Buaunkü radyo 1 
7,30 program n aaat ayan 7,11 mıı · 

alk 7,(5 ajana haberleri a,oo mtızlk 

8,lD evin aat1 s,ao-a,.u mU&lk, 12, 
10 Pl"OIT&Dl• aaat ayan 12,11 fuıl p.r 
kı1&r1 12,415 ajan.il ıa,oo ıamı f&l1u1an 
programmuı devamı 18,30-H,OO mıı. 
sik. 18,00 program. aut ayan 18,0I 
mUZUt ıs.~ dıt polltlka b&dl.aelert. ıa. 
'6 radyo çocuk kulUbO 19,30 aaat aya 
rı. ajana ıuıı aerbut ~o d&klka ıt. 
&S prkı n tUrklller 20,15 Ra• P
zeteal 20.415 bir ID&l'f ötrentyorua • 
TUrklye marp. 21,00 :ıdraat takvimJ 
21,10 malıOr makammdan f&l'kılar 21, 
ao aatlık aaaU 2U:5 mUz.lk 22,80 aa.at 
ayan ve ajana ba bcrlert 22,43 mUzill 
22,M-23,00 yarmld pf'OIT&Dl, kapalUf 

1 
25 yıl. evvelki Vakıt 1 

11-ı-e11 

Silah arkadaılıia 
cemiyeti 

Berllnde ittifakı murabba nıınetıert 
arumda tealal taitarr11r eden alllll 
arkad&flığl cemlyeU rfyueUııl derub.. 
de eden t.t&nbul mebuaU Hllaeytıı C&· 
bil Beyle cıemiyeU mezkOrenlıı tehrl
mlzde te19kkUI eden etıbba fUbMI D&· 

mma sahra rohhfye mlltettı,ISUle)'ID&ll 
NQman p&§& ve doktor Rıaa Nuri pa. 

,a dUn aJqaDı BertlDe hareket etmlf. 
ıerdlr. 

1 
:E çarıamba Perıembe 

lili'-•I VIJAyetiadea: 
ı - Ji:la&ıfda ynpılmakta oıaıı on dershaılell llk okul bl.numın tkinel 

kmm !Dpab 10.1.9t2 tarihinden 2(.1 942 tarihlne kadar on bq gün mUd. 

dıtUe " kapalı &art UBUllle eJWltmeye konuımtı§tur 
t - KetU blldeU 80572 lira 47 kunıa Ye muvakkat ı.emlnatl 2292 ~ 

N ımn.,tur. 

a - Bu .,. ut ~ fUDlardtn 
A - K.qif cedvell, 
B - Ekalltme prtnamut, 
O - Husuat ve ıcııııı prtname. 
D - Bayındırlık ıitert genel prtnamul. 
il - Mukavele proJeal, 
H - Keııı tataııat deitert. 
ı.teklller bu evrakı Elazığ Natıa daJruinc!e ~rebDlrter. 
' - Ji;kalltmeye ~UrAk edebilmek lçin ıartname mucibince Elazığ 9'

ıtı19tı..ıda bu 1fe alt almmq etııiyet vealkaaı ve Ticaret odasmın kayıt ,,.._ 
mlkuı '" ıJdncı maddede yazılı mlkdarda muvakkat teminatı göaterlr tanka 
maJr.bu.au nya mektubu g6atermul " §&Dtiyede ı.n,aatm devamı mUddeUn. 
0e bir IDf&&t blluı bulunduracaıuu evvelden taahhUt et.meal n jf&rlD&

mcdekt dl ~er p.rUan haiz bulunmaaı 19.zımdır. 
5 • BUlll.me 24.1.9'2 tarihine raatlayan cum.arteal gllDQ saat 12 dıa 

Daimi encQmen dalrealnde ac;ılacakbr. 
e - Tekllt mektuplan be§!.ııd maddede yazıldığı llzere eka!Jtmeııln 

aem.a ııaatt olarak tayin edllen ıaat oıı ikinin bir aaat evveli olan aaat on 
blrc kadar Daimi encUmen relallğlne verilecektir. Poııl.a ile gönderllccelıı. 

mektupl&r'm Dlbayet aaat on bire kadar getm.lt olmlLll ve dıf zartm mUhllı 
muma Ue l)'tce kapatılmıf bulunmuı ıı-1rr. PoatAda atacak ıeclkmeler 
lralıu1 dlmeL (89:5) 

o .. a.t Demiryollan Ye Limanlan ı.ı. .... 
Umum idareai ilinlan 

.Jluhammeı> bedeli (3488) Ura olan muhtelif clruı palanga, kriko ve ve.. 
renler (t.2.1H2) Puarteal ıunu aaat (U,SO> on d6rt otuzda Haydarpqa· 
da Gar bUıUJ dahilindeki Komlayon tara!mdan teahbOdUnU it& edemeyen 
mUteabhldl nam n heaabma pazarlıkla satJn aımacaktır, 

Bu ife girmek l.ateyenlerln {1523) lira (20) ııuruıluk katı temln&t " 
Jı:anunun tayin ett111 vea&lkle 'l:ılrllkt.e puartık ,.uno aatlne kadar ke>mı. 
roaa mQracaatlan llzımdır. 

Bil lfe alt prtna.meler kom1ııyolıdaD parama olarak dafrlılm&ktadır,• 
-(619) 

> · 21 ll. kan.fı~ ll. kan. 
=-: 

1 
lataabul Blrlncl ten Memw'lup: '.-------------•

1 

. 4 Mu.bar.: 1 Jl.Wlar.ı' d&D: 941/1768 lSTANBUL BORSASININ 

1- Kaemı: '6 Kaıı!ım '11 Bir bon;tan dolayı paraya çevrilme· ıo-ı-eu Fiyatları 

GODtıtln , ,lt 
doiUP 
Otle U.tl 

bdncll H.41 

.&.qam n.ıı 

Yat.al 18.41 
ır.-ar UI 

___ ...:...---------), nlne karar" rllen Kumkapı Muhsine 
~ ıMUUer , uau E.ı.aDı , ... ~ t.ı.an . ı ııatun mahalleat İbrahim pap cacl. açtlıı ft IE&panıı 

j 22 No. lu evde n 91yuma mUtulllk Loııdr& 1 Sterlin ~.22 1.• '1.ll S,OI j 4lf7llar 22.1.9'2 tarihine mUsadlf per. Nevyork 100 Dolar 182.-

'7.H ıı.ıe 'l.U ı rcmbe ıuı:u "Ut 10 d& açık ar- Madrld 100 ~eta 12.89 
" 41 H.U 9.ı41 tama surew,.. satılacaktır. % 715 Stokholm 100 eç Kr. ao.715 

U.OO lUI il.il -....adrtı takdirde 2U 9(2 tarih1nde ESILUI q TABVIL&t 

iM 11.te ı• cumuteel ibtl a.Jal ..-.öe Dl&b&llen 
lJ.11 U1 ıt.16 •tı1!!C8Jmdıu' 19teklllertn mah&lll .1e %Tt 2 933T!lı1t borcu trul ı IS.ış 

huır bulur•• de memunı..ıMI •ıracaa ~ amıyell • 15 938 IO.aıJ 
ıv.ı il&D ....unlU'. 



VA KIT 

el41 
• ısLıılr 'P ltelı:elemc tcda\isl 
llcr g•lıı ! te CJ:ığaloğlo No. 21 

ıvıuzatter Aca,. 
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i KAYIPLAR 
~------\i' 938-939 ders yılmdn Kadıköy Er_ ! 

ı lcek b!lincı orta okulundan nldıtı"ım 
B r ev • ı ı alın 

g"n.; .Mc-1{ isti~Qruz. diye mev
zuua irdi. Notı>r .,.'lyet rı'lz·k bir 
tavırla: 

- Buyurun efcııdlı , ~ a.zıııane
; e te.crif buyurmaz rnıs:nız? dedi 
ve oldukça geni bir lond 

o.r ı-;ı ... e t te . il eder. Bugün diplomamı mza'cn zayi ettiğimden 
e :.a e~ynl:ı. ·n ne bUyü~ değerde ycnlsinı çılmracatı"ım cihetle eskisinin 
oldu!da.nnı bi ~ orsunuz? Velho~ ! hllltmll yo!ttur. 
size söyli\ eceğlm fiyatla bu ev hn- 153 ıu:ı.mıoor l\ıs:ı.oğlu 
l:.'mten bir fırsnt demektir. (38518) 

- Yani ne fiyıı.t istiyorsunuz?. :ıı: • 
Di}c .l rnnk Jcırald &ordu. 31117841 o.yılı ikamet tezkeremi 

Baş, Diş, 
N ral ji, r<ırıkh 

zle, Grip, Romatizms 
ve ·~tün Ağrıları De.rhal Keser 

ret olan yazıhanr-ye e<'tiler .. Bu
rntlı C' ki. fm'l'crnu. dosvatnr bir 
ger." mas:ı gbzc gÖ~" ~arpryordu. 
Lük S;:ıviyer Snrlat ve Dordon'da
.ri tarihi :ıtola."'Ill y.ıv:ı.s ynvnı el
den ı:ıktı:hnı ve mernklı Amerika· 
hlann ellc'!inc g l}tiğini ve bütiıro 
bu alTP verioµerln n~ter Mösyö Kar 
vn.k ehl' yapıl• T?lı bilivorrlu. 

Mös~ö Kan~ıı.k bir kere dUşUn-

1 

zayi ettim. Yenisini alacağımdan es 
aıi. Mukellcf bir otomobili,. ka.pı- idstnln hükmü yoı.-lur. 
sına lmd:ır gelmi.5 olan bu ynğlr Beyoğlu At;-nh:ım:ı.ruın<b 74 ı;n~ılı 

Jcebında Günde 3 Kaşe • Ahnabilir. Her Yerde Pullu Kutulan Israrla isteyiniz. 

müşt riye ne kadar yulturabil~c- im :ııı duldtnnmd:ı .\rııavn°t teben. 
ğini heı::ıplfui: ğı muh:ili.kaktl. Ka.- rnd:ın Tn~ oğlu .\po tol l{ortldis 
ı-nnnı ve:rdikten sonrn o.ğzına ge- (883-17) 
len ılk rnkamı söyledi ve bu raka.. ,., • .. 

Üsküdar O. MUddclumwnfll~Indcıı: 1 
942/l.29 . 1 
Tayin edilen fiyattan !a.zlaya ma ının bilyU:!düğilnden kendi de hny- İstanbul Belediyesi turlznı şubcsiı:ı· 

rete dili mil;ı olncak lti bir an içfa den nlmış olduğum 52 numnralI otel 1 
dil.<:ünen mü.,,terisiııc vaziyeti ha- kondöktörlUk vesikamı kaybettim. Ye 
fifletmek ]<;in bulduğu bir carcy! nlsinl nıacal!"mıdan cs'dslntn bir kıy_ ı 

kanın vo fasulya s::ı.tmıık S'JreUle M!l- f 
Iı korunma kanununa muhalif hare- 1 
kette bulunduğu anlııaılan Kuzgun • 
cukda Tufan soltağuıd:ı. 16 No. lu e\•. 
do sa.ldn ve mah:ı.lli mezkurdn İcadıyc 
caddesi 32 No. da bakknl Da\•fd o~lu 

59 y:ışındn. Refacl'ln Ü:;l{Udar Asliye 
cczn mahkemesince icra kılınan dUru!J 
mllSJ sonundıı. ylrmibc~ Ura nCır parıı 
cczwıilo mabldhnlyetinc ve yedi gün 
mUdd tlo dUkka.nınm kapıı.tılmnsma 

l.arnı ' , ılnili" ve bu lmrıı.r kat'lleş • 

- Her sene ıto nll':"ak için 
ir çok meraklı r bura ·a G ·l yor

vnr .. diye noter söze ha .. ; <lr. Me
·ela f,'e"en sene Uonsft::ır şatosunu 
s:ıtUm. Bu sene de Fenelo:ı eato
su satıl •.. Arzu etti-i-ıiz t '.dini 

de nrzctti: meli yoktur, 
- Oh, dedi, tılb!.i ::ınL'l,§abHiriz. 52 ·o. l\Instafıı o foy (88531) 1 

Mesela bize tekrar nrnziyi sattıra- *~• 
b;lirfilnlz, o za.m111 1>nlınlı gelmez, BliyUkc;ckmcce nüfus mı:murluğun_ f 
\ 'llnız evi a.lakoy rsmız.. dan nldığım nUfua kfı.ğıdımı zay1 et 1 

- Hıı.yır, be'll lıcır. ni almak is- tim. Ycnisiııı aıa~ğrmdan eskisinin 
ize sn .. bilim .. 

- Hayır. ben AmeıiKalı deği-
im, yalnız hir köy evi satın e.lınak 

i'5t ven blr P" rl liyim.. diye Frank 
noterin ~ö ... ünü k st.i. fanim Frnn. 
suva rr. Fransuva J erard . Sev 
.JUJyen'de Didie'lerin C' lni gördiım. 
!'::.mdi orad:ın geliyorum. 

tiyorum. hükmQ yoktur. 
- Alı, o za::n:ın da.na h i. Eğeı 1 

iinün birlnde lıcpı:ir:.l te1trıı.r sat. 
Aksaray KUçü1• Liınsıı .Atnın<'.a o 
!.ok 8 No. ifa "Nooib oğlu l>ccet 

m:ı,'1 ~rzu ederseniz yine bh: mü- ıres (S8.>aZ) 
mca1t edir- her h ldc iyi bir fiyn. mt~Ur. (38540) 

Mösy5 Knnyn..'lt'm yüzilnd" hu~. 
ret ifadeleri belirdi. Frank Jerald 
Ctevam et~: 

- Evet Mösyl5 bu evi bu so.bı3h 
zlva.,.et etim ve hoşumn gitti. 

.ı. ·oter h r halde orijinal bir tip! 
hUkmilnU verdi. B:>y1 bir çok or1-
Jinal tiplere tes<ıdiJf etr:ıi<; ve on
larla ço...t ır · mmcl i ler yapmll · 
t1. Derh!ll vaz ye•i knvrad fu i~ir 
hemen söre b$l::ı.dı: 

- Evet ru ;ö dedi. Didjı:ı'kriı 
hıiliikr.tcn çok mlzel ol n 6vlerlnin 
, ıoşt•nuzn gitti w i ::u lı orum. Cid
Ien fcvkal' de b"r yer intihap et· 

mi • i1'. • Tntil nylırınızı bu sikin 
kö "de gcçirmel:le is&.bet etmi5 o
lurı>!lnuz. Ev ~eldi, duvn.rlan 
Aa-';lamdır. .Arkasmdn fevk:ılfı.dc 

ir koru. önimde güzel bir bahçe 
\.8.rdır. Hele havası.. Muhn.kknk 
<'ok memnun lm.l:ıcaksmrz .• Ardaka 
ki korud:ı avlanır, az ileride oknıı 
dere..ıc b lık tutarsınız. 

- Oh Mösyö, ben a.vla.nnuı.ea 
vakit buhnııyncn~ı zanncdlyo
nun. 

- Şu halde av hayvn.nlarmm o 
ınmtak:ıda ıızaldrkbrmı size c;öyli. 
~c bi!irm. 

Jcrald tcb~ssum etti ve kend" 
kend.ille: ''Bu noter pek enayiye 
bcnzemı~oı .. ,. diyt! söylendi. Ehem 
mJyeti kalmrynn kusurları tfııa et
mekten c kinmivordu. Note.. özü
ne devanı etlı: 

buluruz. 
- Fnkat ben buııu d ı lıL G.Ü· 

ünmüyorunı. Eiz bruın demin söy
ledi?,iniz fi' atı te'~rnr edC':- m'si
niz? 

Noter çckinc:rc.-k 'e <'<>\ 1 : Iif bir 
esle rnk-ınu tel"'rtlrlnJı .. 

- Sat!ll nldım .. 
Diye Frank J ra.lcl l lr kelimrı 

ile knrıırmı bildirdi. • 
YI 

.\LTJN HANA'l'l~.\H 
Vakit öğle .. Meçhul bir el per

deleri çekti ve ısık güzel bir kadt-
111 öğle uykusıınun dekoru k,hldo 

n.l:nlndt. Oünc~in ışğın:ı. ısabet 
eden küçük burnu öpUIUyormu.~ gi. 
bi yavaf}ça titredi. Uz:ı.nmıs kolla
rı geril\:li, sonm tekrnr toplnn<lı ve 
"'Öh"SÜllÜll üzerine kavuştu. Hu es
mer kollar dai;"llmq san bukleler
le bir tez:ı.t te§ki! ediyor, fskat 
geceliğinin içine doğnı sızan ışık 
hafifçe görünen yuvarlak göğüs. 
!erile tn.m bir tılıenk ter.kil ediyor
du. Snn&m başlı bu esmer vücut 
pcmbo rcnl:te çok sUzcl bir gece· 
Jikle örtülil idi. Yerde kenarları 
ltiirklü b!r sabn.hlm duruyordu. Es
mer kollar göğt:ü i.Jzennden kalk
tı. Gözlere ka.da rgeldi, gözler o
ğuştu sonra. mavi nazarları hi.kayt 
bakışlarla aı-ıldı. Mndam Sul.vnn 
uyanm:ştı. 

Od:ı. hlzmetçisını cağırdı. \'(' sor
du: 

- Saat kaç".'. 
- •r:ımaın öğle vakti ll~:ıdam .. 

M.n.dam cmrcttfülcri tokdirch llnn-
volnrı hazırdır.. ı 

- Mek~up v~r mı? 

- Ruvı~n M:ıd:ım .. 
Gümli~ tepsinin üzerinde yalnız 

bir tclı zarf, kenarlarr siyah bir 
tek 7.l'.l'rf vnl'dı, 

- Ger si için muhakkak mem
nun kalaca::mıza sizi temin ederim. 
Th'İn biraz d:ı arazisi ve pek güzel 
ceviz n w a~ls..'1 vard·r. Çayırlrklar
aa fevkııl dedir Manznras: p~k 
gcniştır .. Sonra b"r ko.y k tedarik 
cde~eniz her gün La Rok':ı kadar 
g-ider ımnu bunu görlir biraz vakit 

( /Jcvamı var J 
<?e<;i rirtin iz.. Biliyor musunuz La 4!-!!!!!!!!!!!!!!!!-!!:!!!!!:!!!!!!?!!!!!!!!!!!!!!:!!-...!!.!!! 
U.ok'dtı da fevkaJil.de evler \•ar .. \ 
Mesela Tard'lnnn evi .. Eski sefir SAH!Bl : ASIM US 
Mösyö Sen Oler'in .. tosu.. Baınldıfrı ver : V AKIT Matbaa~> 

Sonrn Mösyö bu almak istcdiğ:. Umumi ncsriv.ıtı fdare eden 
niz ev.rı • ıl l"rl da başlı ba..'il . RPfiı· 4.hmet SP.'1·1>1ıeii 

Kunıla:t tarihi: 1888. - Senwıy : 1000,000,000 rurk Llr&N, 

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

Pam blrllıtıreı:ııcro 2S 800 lira Ummı!ye veriyor, 

GU"ar.ıt B:ı.nirnsında lromMrnlı ve lbb:ırsız tas.lrru! be apıarma:ı en az 
50 Uram t>ulunaı:ıııı.ra senede 4 defa çekilecek kur'a ile a.,nğıcbkJ 

oımn. ~öre ıtrrnmiye da~tııacııktır. 

4 • 
4 • 
4 .. 

40 .. 

GOC 
603 
2.10 
100 

ı.ooo .. 
ı,ooo .. 
J,000 .. 
s.ooo .. 

120 • ııo 

120 40 
lGO ., 20 

.. 
4,800 .. 
4,800 • 
3.%00 .. 

OUOL\T: HesaptarUldakl paralnr bir sene içlndo UO Uradao n,aırı 
d~m Y re ikramiye c,:ıktığı takdirde ~ 20 tıu:ın lyle vcrtıcccktlr. 

Krş1deln: ll Mart. \ l Hazı.nuı., 11 E:yltu: ıı BU1.ne1kMwı tarUıle 
mıo · rıııır 

st. Komutanlığı Satın atma Komısyonu ~lanıar• 

Gllmüşsuyu hastahan~lnln dahUI mcrdıvcn!erinln tıı.mır.ı 22.1.9112 pcr. 
tıembo gtlnli saat 10,30 da p:ıza.rlıkln ihale edilecektir. l{e§if bedeli 080 lirıı 

H kuruş olup kat'l teminatı 147 lira. 02 f{Ul'U~tur. Şartname ve ktşif ~ wTll' 
kt her gUn komlsyomb g6rlllcb!lir. Istcklllcrln ~ili gün vo enattc kanun! 
vesikalar 111<' birlU.Uı Fmdıklıd:ı. Sdmaıma komisyonuna gelmeleri. ••055 

Sa.raybumu hn.stah:ıncsinln li:aföriler tamirinin pazarlıkla !halesi 28,l 
942 tarııamba cfulU saat 11 de yapılacaktır, Kc§if bedcll 1619 Um 10 ltu. 
nl!itur. Ks.t'l teminatı 242 lira 86 ıruruatur. Koşlf e\Takı ve t;ıaTtnamest oor 
gUn komlSyondn görllleblllr. 1&tcldi1C'rln belli gün ve saatte f'ındıkltd:ı. Sa 
tmalma komisyonuna gcJmclerf. "557., 

~ ;:. * 
48 adet tnnlt yanı;m söndUrmc IUetinln yeniden czca doldurulması pa.· 

zarlığı 22,1,942 gUnU saat 11 de yapılacaktır. Bu işi yapmak tsteycnlcrı.n 
belli gt1n ve muayyen ena.tte teklif edCCC'kllfl futa ı;öro kat'l temL:ı.aUatilo 
birlikte Fmdıldıd:ı ~tcıalma komisyonuna f;elmelerl. {tl24) 

ELAZIG ViLAYETiNDEN 
ı - Elnzığ • Dlyarbalor yolunun 6 + 000 - 12 4-- 300 kilomctroıan 

arasmd:ı yapılacalı: blolmj ve kırm:ı. taŞ ihzar ve kmlma6l l:.ıl 12.1.942 tart. 
hinden 26.1.042 tıırihlnc kadar on be.' glln mUdd .. tlo ve kapalı zarf USUllle> 
ltslltmcyc konulmuştur. 1 

2 - Kc.:;ı!f bedeli 38600 l!ra vo muvakkat teminatı 2520 lirndır. 
3 - Bu tşe nlt evrak ı;unlardır: " 
A - Keşif cedveıı, 

B - Eksiltme şartnamcııl, 
c - Hususi ve fennl !JlUlnnme, 
D - Eııymdırlılt işleri genel oartnamcl!I, 
E - Mukavele projesi, 
1stckllier bu evrakı Elazığ nafia dairesinde söreb!llrler. 
4 - Eksiltmeye ı.Urfi.k edcbUmek !Çin şartname mucibince bu işe nıt 

Elazı~ vlll!.yctindcn alınmış ehliyet vcsiltası ve Ticaret odD.smuı kayıt ve. 
~nsı vo lklllcl maddede yazılı nıiltdıı.rda mU\-nkkat teminatı ı;6sterır b:uılta 
mııkbuz vcyn mektubu gUstcrllmcsı ıwmdır, 

5 - Ekslıtrııe 26.1.912 tarlh!nc rasllayan pamrtC91 gUnO saat on bc~te> 

vı ll.yCt da!Int cncUmcn dairesinde nçııacaktır. 
6 - Teklif mektuplan beşinci maddede ynztldığı Uzero eksntmcnin ııc;· 

mn s:ıatt olarak tayin edilen s:ıat on t>c;tn b!r s:ıo.t evveli olan naat on dörde> 
kad:ı.r daimi cncUmon reisliğine vcrllecekUr. Po3ts. Uo ı;öndcrilecek mektup 
larm d~ nihayet sant on dörde l:c.dar gclml§ oım:ısı \'e dış zarfm mUhUr mu 
mu ne yıce kapatılmış buluntna.Sl 15.zımdır. (396) 

MtLLI SANA Yi BiRLİG!NDEN: 
Da.ıı lise- Vc!<lHetlncc Nız:ımnamcnıi:ı: t:ı:!dı~ cdilmL5 oldu0 undan lstan· 

ıruı Vilılyetl.nln 278 numtı.rıı.lı ve 15/1/94.2 tarihli ruhsz.ll"amcsile faaliyoUnc 
l!l~de edilen Blrlll;in nlza_1n:ımcsi knnunun ti mel mad~sl Uzerlao llM 
olunu?-. İdare Mcrkczt: 1stanbul DDrdU.?1011 Voluf Hım 4. 1lncD. Kat 39-40 

MOess1a A:znlnr: 
OtVIM'nl SUre~ ı, ~Um, !' ılih, :.\l . ::-Iırnı;I, 1. JT,ıl:kı, Ş<>' lıl 

lstanbul Levazım Amirliğ i ve Levazım 1 
Amırlığ:1d!n !erılen Asker• Kıt,!alı iıAnları r' 

Bir ııdet 82 beygirlik dizel grubu pazarlıkla ı:ıa.tm almaeal~tır. 'l h 
ddl :!4,750 lira. l<at'l teminatı 3412 Ura 50 lcuru~tur, Tallphırin 23, l 

l.!um:ı gUnU s t 16 d:ı Ankal"tUb M. :M. v. Hava. ı:atmnıma komi.Syo:ıııı" 
clmıı?erl. (1812-510) 

~ .y. 1(. 

1() lon sıı'lr cıtı o.lınuc:ıktır. Ptı.z:ırııkla eksiltmesi 2S/l/9t2 CUma. # 
ı:..ı .. t ııs de Çorluda asltcrl satmalmn komisyonunda J.-&pılacaktır. Talip" 
beli! vakitte komisyona gelmeleri. (1844-621! 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Hı~,nct l\Ialıammin l'cy nk~I 
L. lir. ı .. J\r, 

~50 00 19 00 

Eyı.lptc Hacı Hilsrov mcı.hallesinde Savaklar csddesindc 3, 5, 'l" Ne. 
hano ve dU~kln enkazı satılmak Uzere onbcş gün mllddetto açlk arttır:"ll" 
çıknrıl:ru tır. thalcsl ~/2/042 pazartesi günü 83.at (13) de icra edilcccr 
den idcldllcrin Çcnbeı·ll tn~ İstanbul Vakıflar Ba~UdUrlllğU mshW 
ka!eınino mUracaaUarı. (ti20l 

Sümerbank Umum Müdürlüğünden: 
l, - Bankamız tara.tından lmrulm:ı.ktn olan fallrikaların demir r 

cere ve lıapılarınm lm~lndc Jnıllnnılmnl~ üzere 30/30 11!1. soır.o mlllnı 
dmda kö~cbent ve te cremlrlne thUyaç vardır, 

2. - n:~~ebent vo to demirlerinin boylan 2 metreden kısa olnwı ' 
metrede blrdcn fr.zla delik bulunmo.mnk ve fazla. paslı olma.malt IQl'tf'c 
pılacak teklifler kabul ccllleceltUr. • 

3. Teklifler 28/1/942 tıırfhlne tesadüf eden tar,amb:ı. gUnünc l'8 
Ankarnda SUmcrbank umumi mUdUrlQb'11nc latruıbuldn SOmcrbruık §Ube 

de fnııllyetUı bulunan SUmerbank satınaıma ve nakliyat mlldUrlyctlno tc 
olunacaktır. 

4. - Banka teklifleri nazarı itibara alma.h-tn serbesttir. 

TURKiYE 
iŞ BANKASI 
Kücük Tasarruf 
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