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Milli -kofunma kanununda 
yeni değişmeler yapılıyor 

Atmanta~n R~sya- Yiyecek maddelerle giyecek eşya satış-
da uyradıgı 1 d k. . ht' ka .. 1 k 

(SAFO Kupon No: ) 
J 

DöDşa edebiyatı... lNI - bne&ll .. ft 1118 
romMm.J da Vakit okuyuetılarmm kütllpha.ııestae ka.. 
&andırmak lstedfü. Fiyatı 100 kuru., olan SAFO, 
yedi kupon get.Jren okuyucmnııza 50 ~-uru,a. '-erUe. 

L cektlr. Knpoınl&rı blrlktlrmeyi ıınutm.aymrz. ~ 

• 

Reis!cümhurumuza Fon Pa
penin getirdiği hediyeler 
Aılkara, S (A.A) - ReisicUmhurumuz, Almanya bUyük elı;l.ai Fon 

Papen'i 22 llkkA.nundaki kabullerinde büyük elçl kendllerlne Almanya 
Hariciye nazm Fon Rlbentrop tara.tından lhda edilen Göte'nln 137 clld.. 
den mürekkep pek güzel bir §ekilde cildlenmlş, lcülli Asarını, Rusya 
.A.kademlSi tarafından gönderilen akademi tarihi, Berlin Şark mür.esl 
mUdtırll profesör Barret t.&r&fından lhda edllon, bundan takriben tO ee. 
ne &ıce Afyon-Karahiaar civarında bulunmU§, blr Romen lAbldlne alt 
bir heykeli ve Boğazköy hafriyatma ait Mşrlyat ile Tllrk _ Alman mu
ahedeıdne alt bir eseri takdim eyleml§ttr. zorluklar arm a 1 1 1 r on enece 

(V L _L 1 - '-'·- k dd 1 Bu nezaket n.l§anesinden çok mUtebassLt olan re!sicilmharumwı alL 
Yazan: ASIM US 

~~anlanolukl Rus cephesinde uğ· 

An.~ara, 3 akıt Mu1UWİ. ru mAAur., yiyece ma e eri' zerindeki çalıımalara de. kadarlara teşekkür ve tahassüslcrinl blldirmeğe Berlln büyük eıçı.mız 
rinden) - Ticaret Vekaleti ve giyecek eıya ıab§larında vam olunmaktadır Htıarev Gerede'yt bilhassa memur buyurmuşlardır. 
milli korunmada yapılan ıon vukubulan ihtikirı önliye- --------·-----------------------------ıı;.• zor ar ilk tahnıi 

~.ti razı .. . . nlerden 
il a gorliJüyor. Kırnnda Ker 

e Feod~yanıu ahnmas ç 
Kafkasya böl.,. '• Stallnin 
ile K .,,esi başkumandanı 
illan aradeni~deld Rus filosu k•·· 
ratQad danına gond-erdiği tebrik tclı.. 
lllı ~ bu muvn.ffa.kıyclln Kır;. 
laıunış :fen geri almak için hazır. 
rıca ol r ~rro~ Plinmm başlan· 
t.aıı l\f arak gost~rı.lıne8i, öte tara, 
ÖllelnJfoı..ko,·a.oın cenup batısmd~ 
lag&nqı b:::tratejik me,·kf olan l{o 
Ve llitl rar Ruslara geçmesi 
taY)'a.re ertn - Kroko\·iden naidiye 
Vetter1 Je~ ile mühlın yardnn km·. 
aneıı bu gondenniıt olmasına ra.ğ • 
tın tq rada 250 bine Yakın kun·~ 
fillaşn:;namaması Almanıarm kar. 
kan "etrı zorluklan gôstenncğe 

değişiklikten baıka yeni ba. cek tedbirler alınmaktadır. 1 T • • d •• •• "l d d d 
ZI değişiklik yapmak için Ye~i proje ~ira bedelleri e~ ıpı un o et e en sonra ı·n ı· 
tetkikler yapmaktadır. Bu ıahıbıyle kıracı araamdakı O 
değişiklikte vurgunculuğun inünaıebetlerde yeni esasla. -----------------------

m--en_'i u_·zer_ind_e _bilh_assa_du._r_a b_atl_anm_ak_ta_dır._Pr_oie_ü. 1000 amele ana caddelerdeki 
26devlet karları temizlemive başladılar 

... ır. 

ııa!:areşaJ Fon Brn,-çiç'ln Alman 
cLuı orthıJ~~ ooşlmmımdanhğın • 
\Jın Çekildıgı sn-... <la Bitler bütün 

• an ordııları ba..ı l 
fatüe bir .. .. ş ru!l:ıandaru sı • 
Ve il~~ük emir ne~retmiş 
de,·ıun etme'!: Yeniden taarruza 
Y&pıJa<.a11-n.. üzere kışm hllLlrlık 
lllibt.aceİ .. .., bununla beraber 
ce&:-· blrtalum kararlar verlle-

lf>IJIJ blldlnnı t• t&rarta . 1' ı. O zaman her 
tlği ka llıtlerin bıı şekiJde bahsetr 
nwihk-:a.rıarın ne ola.bileeeği dii§l'. 
Aloıa e galip bir ihtimal olarak R 't 
bir 1ı:::an: Rtısyada kışm münasip uzve. 
Sini han 11l'arak Akdeniz mesel .. 
hus1ere =:~~!:! teşe~ .. Mlbf m btJaDalta 
!ı!'ra~,:!!:~~an t!:aım~:: llalaaacall 
hla8mdaobeJ1 haftaıa:°'ı da ~le a~- ı Vaglngtaın, 8 (A.A.) - Rel8fıcum. 
de -Düz Rosysda d geçtlğı ha • bur Ruzveıt matbuat mtımessillerlne 
lllildafaa hattınm kuru~!!;mez b~r beyanatta bulunarak bugüıı öğleden 
ınaaı aynca Alman gen Ik aınış 0 

• eonra riyaseticumbur dal.resi tara.tın. 
;ın ~ndJ ıLrZusu ile b:r.aı~":'!~ d!l!l gayet mllhlm bir beyanat yapıla
.,,':1"n . görUJınJyen eheıtuni etli cağını söyleml§ttr. Ruzvelt bu beya_ 

1'8.tejik noktala.rm birbiri yka nat halckmda bqkaca tafsllA.t verme. 
soıdan 81181_ _ a.r • 

1
.,., 

llş ha ~ verilmesi bu çcI"' m'5' ... r. 
b.tn r~!tJeri Alman kayna~,.: Reisicumhur amıraı Kfngln mtıtte. 
h dedJgı gibi bir plin icabı oldu fiklertn bUytlk Okyanustaki den!JS lmv 
bi baıde de bu cephe de değlpn~ 1 vetlerlne ve general Vaveltn de gene 
~lidafaa sistemi kunnanm bu aynı Okyanustaki kara ve hava ku?-
t• kolay ohnadığı111 göstennt.._ vetıcrlne başkumandan tayin edile • 
~ ~, kI R ce eri suretindeki §aylalar bakkmda 

vam -:::... vaziyet bu tekilde de· g&zetecllerin BOrmUf olduktan sual. 
Jıimuı dlier = bR§Jnımanda.ır. lere kal'§ı güUlmseml§ ve cevap ver. 
t.e,ebbtbılere gl • enle Yeni Yeni ıpeml§ttr. 
H. rı"°esl beklenemez :=-------_,...; __ _ ıtlerin Moskova cephesine gtttıfi [ 
lıakkuıda Londra kn.yna."ıdann~ 1 
Stokbo1mden alaı-.ıl\ YerdJ'i haber amerı11aa-lagUlz 
Yeni ı:elee~. mal~atl_:ı gc~!:ekl • •---- '1'8bl1Af 
şlrse bu düşıınccnın dognılugu an. •• 
ıa.,ılmş olacaktır. ou·· b Oeı;en 22 ağustosta Almanlar şmanın askın• 
Rusya üzerine taarruz ederken bu 1 
işi nihayet altı yedi hafta içinde arı artıyor 
sona erdlreblleceklerini dü~ünü • 
YorlahlJ. Hele kış'D en şiddetli 
d~j ~eldiğl halde Mol!lkonyı 
alanuunaıan lbtlmalinJ asla batll'
~arnıa getirmıyorlardı. Alına.ı:lann 

•• 
Uç taarruz 

püskürtüldü 

Dün Vaıingtonda 

Bir denıeç 
imzaladılar 

Mihver devletleriyle 
ayn ayn sulh yapıl· 

mıyacak 

\Zafere kadar 
j savaşa devam 

edilecek 
V8fbtctoD, 8 (A.A.) - Cümhurre. 

laılği aaraymda dtln öğleden eonra 
neşredilen tebllğin metni şudur: 

Amerika Birleşlk devletlerinin mllt. 
teflklert olan 26 millet, btlyl1k Brı -
tanya ve ıtmall İrlanda Blrle§ik kraL 
htı, SovyeUer birliği, çın. Avustral
ya. Belçika. Kana4a, Coetarica, Cu _ 

ba. Çekoslovakya, Dom.1ıı1kan ctım -
hurtyetl, Balvador, Yunanlatan. Gua
temala, Haltı, Honduras, Hlndlııtan, 

ve LQksenburg, Yeni Zel&nda, Holan
da. Nicaragua. Panama, Polonya, ce
nubi Afrika, Yugoslavya. ve Noneç, 
fll demeçte bulunurlar: 

Şu demeç! imza eden hUktlmetler 
Amerika Birle,ik devleUert rela1 lle 
bllyttk Brtt&nya Ye §imaU İrlanda 
Birleşik krallığı bapeklll tara.tından 
H atuetoe lWl de lmza.ıanan ve At-

lantlk beyannamesi adı Ue tanılan l 
müşterek demeı;teki hedef ve eeaala. 
ra mll§rerek program.mı kabul ederek 

(Devamı Sa. ! sa. 5 dt) 

Evvelki a.kşam başlıyan tipi dün 
sabaha kadar devam etmJş, bir a.ra 
kesil r gibi ol.mupa da saat ona 

1 doğru yeniden §kideUenmiv, an • 
ca.k öğleden aonra kesilmiştir. Ge. 
ceden yağan kar blitiln yollan kaı
patUğından tramvaylar sabahleylıı 
ha.zı hatlarda tek ti1k lşlemj§Se de 

1 
5ğleye doğnı tamamen kesilmiştir. 
Tramvaylarm önüne demk- s-üpilr • 
geler takrlara.k i§Jetmeye çıkan! • 
mıpa da tramva.ylar bu IJC!k'lde de 
ilerllyememişlerdir. Bu vaziyet 
ka.r§r.cmıda belediye riyaseti tram
vay umımı mildilrltlğll ile temaaa 
geçmiş, belediye reis muavini Lilt 
fi AJuıoy bu işi yoluna koymak ü. 
zere teftişe çı:kmıştr. Uk ola.rak 
t.ramvayla.nn işley~lmesinl temin 
için 190 belediye tanizlik amelesi 
He 90 tramvay amelesi seferber 
eci'lmiş. hariçten de 2 liraya kadar 
yevmiye verilerek 50 amele tutul
muştur. Bunlar Beyoğlu, EminönU, 
Fatih. Bcşiktai ka'Z8la.rmdaki ~ 
yollan temizlemeye baıJJ•m11lar • 
dır. Şişli • Tünel aramıda tzam.. 
va.ylv gece ifleyebilmiştir. 
Akşam üzeri Emin5rıü • Y ed"Jm. 

(D6Vamt Sa. B s~. ! üJ 

Mihver kuvvetleriyle 
çarpıtmak üzere 

10 milvon 
kişilik 

Buvuk bir ordu 
teşkil edilecek 

(Yazısı ! incide) 

u suretle koaoşmalan mutlaka 
~Yle dlişöndtlklerine delilet et .. 
lllıyeblUr. Ancak hadiseler Alman 
~uswıun Rusya.da şiddetli bir 
""M karşı hazırlanmamış sananı:-. 
l'a kuvvet verecek mahiyette ce. 
l'eyan ediyor. 

Vaşington, 3 (A.A.) - Harbiye 
r.azırlığı Japonların 5 saat müd • 
detle Corregdora hücum ettiklerini 
bildiriyor. En az 3 aJpon tayyare
si düşUrühnüştUr. Harbiye nazır .. 
lığı hücuma iştirak eden tayyare
ler:n 60 tan aşağı oJmad-ğmı fakat 
Manilla körfezini muhafaza eden 
istihki\.mlara. h'çbir zarar vereı;e
ctlklerini ilave etmektedir. İnsanca 
:r.ayfat 13 ölü 35 yaralı tahmin edi. 
Lyor. 

Llbyaya geUrllen AmerikaD tanklan 

8a ordu ger.;ekt.en tuş ir;in b9. 
ıniıksız idJyse banan fazla ola.r:ı.l• 
~\.'VetU Rus BÜ\'ari kıtaıa.n önün. 
de geri çekilmeyi kabul etmcs·n • 
en ne hllyük zorluklara göğüs 

gel'lrıek lizungeldiği koL.'\yca. talı • 
nıJn olunabilir. 

(Det'amı Sa. 2 Sü. 1 de) 

~ftti!•iH!tif ı ·tı· ... ;·•~"·'•"';~1 .. 11111a~sp:~ı·ı~w· 
Düşmanın ileri Csphe boyunca sa
teşebbosleri geri vaş devam ediyor 

pUskurtUldu Ruayadaki Alman mağlubi. 
yeti derece derece 

UidJselerln önümüzdeki hafta. • 
lar lrinde göstereceği yeni gerş • 
~eler bu cephede §im.diki halde 
bir d•receye kadar ka.ranl•k olan 
dnrwna da.ha ziyade aydınlatacak- ı•eseJe'er: 
tır. 

Moskova üzerine yapılan 
gece taarruzlarmda Felaket halini 

ah yor LiBYA HARBi 
Ba.rdiyanın işgalinde 

5000 esir 
alındı 

İyi su 
Yollan kapayan. tramvay, otomo- rsalletier kaydedildi 

blJ, araba ı,ıetmlyen kar, nakll lm
kAnlarmı da ortadan kaldırdılı için 
hu glln mcnbıl.ludan gelen iyi sular 
da gelemiyor 'e bir ~ glln ıe!_emJ._ 
yecıek demektir. Fakat evlere damacS. 
oalarm istenen m geliyor. Zarar 'fel'

Bertin, (A.A) - Alınan ordul&n 
bq kumandanlığınm tebliği: 

Doğu cepheaının şimal ve cenup 
kesimlerinde mevzu ehemmiyette ha 
rekeUer olmll§tur. 

medlğl dokt.or raporları De de llBhlt Cephenin orta kesiminde müdafaa 
olan terkos'o, lcabmda ıçertt., fakat .nıuharebeleri tiddetıı bir soğuk altın 
terkoe'a ta§delen .DlyeU Pe ~ j da. devam etmektedir. Dtlfmanm bir 

yr (Dmımı Sa. S Sü. 3 M). 

Mosko'\-a. S (A.A.) - Sovyet 
öğle tebliği: 

Gece Sovyet krtalan bütün cer
helerde dU.şmanla çarpışınıelardır. 

St.okholm, S (A.A.) - Röyter: 
İyi haber alan İsveç mahfilleri 

Rusyadaki Alman mağltibiyetiniD 
derece derece büyük bir felA.ket 

(Devamt Ba • .asa. 4 •J 

Kısıkhda on bir eve zabıta memurları 
ekmek ve yiyecek yetiştirdiler 

Boaya treni 12 saat gecikme De 
bu ıabab gelebl~ecek 

• 

1 inOnO've tebrikler 1 
1 

Aabra, S (A. A.) - Bulgar j da telgrafla mukabele etmiı ve 
Kralı haşmetlu üçUncil Boris yıL-o teşekkürlerini bild'nrriştlr. 
başmt CumbWTeisi !nönilye teı. j Ankara, 3 (A. A.) - Yemen 
grafJa kutlamıg ve Reisicumhur (Devamt Sa f SU .! de) 

Banka ~arın barem 
kanununda tadilat 
Devlet ve bankalarla mUeSı!f!seler 1 ğişlkiik bilhaasa ihttaaa mevldlerlDe 

barem kanunlarında bazı değişiklik f dair olan hUkll.mler Uzer1nda oJ.acaL 
vapılmuı bahie mevzuudur. Bu de. tır. 

.. 1 _h_e_n_i_m_ yaza~~~.:.~ J 
geç kalmış hazırhklar 

veaikaya bağlan.tnıısı halinde kimlere, nerelere ne kadar ekmek ftıt. 
lecetınl ankarada kurulmll§ bir komisyon inceıcytb ka.rarla§dırmq bUla. 
nuyor. gelen haberlerden öğrendiğunlz, bal yordamiyle anladığımız budar. 
~ğday veya un bir yere bir hadd içinde verilmlye başladığı gl1D V8fdD 
ihtiyacı hemen keııdlni göaterml§ olurdu; bunu bu tabiilik tıattlııde JaD. 
küm 811ren gtınlertn en tabi! bir tedbiri ııayanz. 

yalnız tabll saymadığımız nokta bUtün bu bazırlıklarm en son devre. 
ye bırakılmı§ obnaSidır. ekmeğin istanbulda. vesika lle de.jtıtdığı g11n1er1 
içimizde yqıyanlarm yarısı biliyor. belki bugiin yapş.cağınız derecealnde 
sağlam, hesa.blı olmtyablllr: fakat bır !Uzum ile karşılaşılınca hemen tat
blke geçilecek blr iınkAn verecek kadar tedbirin bir taslağı elde bıllunma.. 
matıydt mı? hemen her hillromet kolunda bir seferberlik mlldllrlttğü kur. 
muşduk. daireler dışmda yaşıyanlara bunun telkin ettiği uyanıklık tıkr1 

buydu. §Ul'ada bir it:aiycmlz var. telefonun zili vurunca yol sormadan 
otomobilleri yola dtızlilmü§ buluyoruz. Ordular bir sefer vaktinde k1mlD 
nerede ne yapacağını hazar denilen zamanda düŞtlnllyorlar, p!IA.nlıyorlal'. 

tllrlU türlü ilıtlma:ıere göre haztrlıklarmm ana çiz~ilerlni kAğıt nz.ertne 
koyuyorlar. filA.n §ehlrde ne kadar ekmek ya.pdtrı:lacağı blle artık o §8lırfD 
belediyesi için son dakikada belll olacak baklkaUerden blrl olmamalıdır. 

blZ ekımğln lokantalara ne esasa. göre, işçilere ne mlkdarda verileceğini 
yeni konu§Jnaya be.§lamI§ görUnttyoruz. bunlar normal g1lnlerln battl gtz.. 
lenınesine bile !Uzum duyulmıyacak ldart harb talimleri kablliDdeıı çall§. 
malardır. 

•biz önilmllzdekl yılı hiç bir tehlike bulutu getlrmiyen yıldızlı bir 1ıl,.. 
har semasının emniyeti altında görenlerden değUiz. bllyttklertmiZlD kip. 
setleri ile öyle olacağım umarız, fakat yine bllyUklerimlz bize korkulu 
rll1& görmedenae uyanık olmalı deml§lerdir. bamrlıklarımızı dala& mltmtdJ 
gQD1er ihtlmallertne göre ayarlamak l§te, her dairede, lcabmda elk1 t.ec
rflbeJUert de arayıb bularak §imdiden ele almak.da hiç bir plımn•dr dil,.. 
mıyacağımız bir t1--
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Vehbi Oemiral'in 
cenazesi 

T pi dindi 
(B~ tarafı l ıncı Bat/fcuU) 

le1 Topknpt, Edirnekapı hAUarmda 
Mernaimle kaldınldı :la on b~cr dıı.k.ika ara ıle bam • 

inönü'v 
tebri ler 

Seçme Çın 

1

1& devlet bir demeç 
lmz!iladllar 

kzf a/<JTI (Bflıf tarafı ı iMi aavfada) 

Birmanyaya giln1ek ~:~ı~~h:;~~ 
üzere yola r:ıktı l ~ ::::!°~ .. ~!;~ 

Maniladan çekilen 
Amer~kan 

kuvvetleri Anka.ra, a (\'akıt muhablrlr. \"ay lar fşlemeğe başlanıl§Ur. 
den)_ Başycldlet mll2teşan Veh Kaldnılacak karlar en yakın 
bi D rn1rel 'n cenazeai buglin ö~ .. , meyda.nlaro tas nııe:ı.ktır. Bugün de 
le n:ınazm~ eonra Hactbayram köp,:UnUn Uzez: ~lenecektir. 
ca.mlsinden törenle kaldırılmış ye Knrdan üs~Udar :ı Kısıklı ara • 
fehir mezarlığına defr.olunmuştur. s~dn.ki yol. bilh~ Sarıkaya mev 
Cenaze töreninde Büyük Millet au kap:ın.mJitD:. 250 den fazla a • 
Mccl's Relsi Abdülhalik Renda mele buraya gönderilmiş. ak.~ 
Başv~kil Refik Saydam \ek.Her' üzer yol a.çılartı.k oradaki halka 
c. H. P. Genel SeJueterl Fltrl Tü~ ~ ve. e!axıek gönderilm.i;ıtir. Bir • 
zer, Meclis gnıpu vekiileri, mU.S • birlcnnden uzak yerlerde olan 11 
ta.kil grup relsj, ~rtt idare heyeti eve de kom.ıser ve. zab:ta memur • 
uslan mcbcslar N ~seti cümhur lan ta.rafmdıuı ekmek ve yiyecek 
uınumt' kltbi Ke~al Gedel~ :sar. göndcrilmi§tir. Lfltfi A.Uoy gece 
vck!let ve dığer vekilet ilerl ge • ,· l ~ kr.dnr teftişlerine devam 
!.enleri ile Ankara vali ve bclecli~t-c etm.iştr. Bu sabah da muhtelit 
risi merkez komutanı emniyet tmaıtı:kalan dol~tır. Şehrin 
mlidilril ve kalabalık bir halk ha- ka.rdsn kapanan ve kara nakil va • 
zır bulunmuşlardır ~:tası gil.Jı'liye.n yerlerine et ve ek -

(Baş tarafı 1 in<.'i smıfada) 

Jıü.kfimdan fahamctlQ Imnm Yalı. 
ya ytlba.şı mUnnscbctJle Cumhurrc
ısi lnönUye teb..ık lcl~ra!ı gön. 
6erD1iş ve Cumlı urrc>isi İnl5nU de 
telgrafla muknbele etmiş ve teıo 
fickkUrlcıiD.l bUd rmişUr. 

Y ı uaııı o1duguna kaııJ buluno.rnk ve <Jıın.. 
J&Jt 'boJ'll.lldunı~ altına kOymQ:;ll 
Ufl'aıu fenalık kuvveUDe kar;ı mu,. 
t.uek bir •-rap ~mil bu:unduk. 
larma da lu.Daat gcUroreır. beyu ._ 
derler ki: 

lnıiliz Te Hindli kıtalarla 
birlikte Birmaoya müdaf a 

ama iştirak edeceklu 

Japonlar tarafından 
çevrildi 

"1§1. s (A.A.) - ·rok)'Oda d1ln 
ce neşredilen husu.sır bir tebllld• 
d!rlldlğlne cöre llıın11Adaa çe 
olıın Amerikan kuneUcrl lıu teb 
~lmııll prklauıdo Bıltaııc&da gnnJ 
ml§lerdlr. 

a. 

• • • 
Ankara, S (A. ) - Yılbn~ 

Ycuı OclbJ. ı (.ı\.A.) - Burada 

da genen.& Vavella um.umt kaavsUma 
eeçme Çlzı kıtaat.Jaın Dlrmaayaya 
mek ıızere _yola ÇJkmlf olduklan b& 

Har hllkQmet bOtlln &3kcr! n lk.. 

mUnnscbctiyle Yunnnistan l~r:ılı 
ıuı.şmetlO üçUneü Jorjun göndcrdı_ 
ği kutlama telgraf na Reisicumhur 
1nönU telgrafta mukabele etm.ış ve 
teşekkürlerini bildirm"ştlr. 

git 
. 

bert teylt ediltnektedır. 
Du kıtalar oreda gene...a Va'Nlla 

kunıaı:ıdas altında .,.. JqlU., .,...._ 
yalı Ye Hindll lataatm 7UI -........ 
Bırmıı.nyıuua mlldalauma lfUıak 

U.adl byn&klanm llçlll pül 11.zıı.ıa. 

rma .,. lfbu demeç! lmz.ıı eden hUkQ.. 
meUerle ho.rb balJnde bu.lwuuı bUtUn 
memlekeUere k.o.r;ı kullaııa.c:ılr.t.ır. 

ÇA.l'l'ltA ALC\"DI 
Vf§I, S (A.A. ) - Tokyoda D~ 

len reııml bir tebliğde Ja.poa kıtal • 
nm Yunn:ın pııyttabJı Çanka,a str 
diklen blldlrtlmcktedlr • ••• 

Ankara, S (A, .) - hp:ınyn 
re.illi devlet reisi dev1cUu ge:lcnı.l 
Fnın:ıWto Frnnko Jlh!!.luı.n:onde 
Cumhurreisi lnönUyo yılb:ı.: mı tel.. 
grafla kutlamış, Cumhurreisi de 
telgrafla muk::.b:le ederek ~<.>k. 
ktlrlerinl bildirmiştir. 

deceklerdtr. 
.. 

Har bllktunct. dl:U lm.z.acı devlet.. 
..,._ Qb1rlll1 yapmıı:ı ve ayn hiçb!r 
mlltareke Teya sulh lJDznlamıı.mağı 

taahhlld eder. 

.unmtu..:L""' aıv&AVDD:rt 
~·. a (A.A.) - Bu gece V&fl9« 

tond:ı nc1re<JUen en eoa barp teblıC'l'I 
de Amcrıloul kıf.a4t.mm KanUAn~ 
fimııll.nde ve timall prlüıılnde Ja~ 
tıUcumınrına kal'fl clllnlulr.Jaruu 11Us 
rctmcktedlrler. 

Başta muzlka oİduğu halde a.a • U:ck deniz motörlerllc gönderllmf§ 
ker ve poföt müfrezeleri törene 'e- tir. 
tlra1r e~lerdir. Vehbi Demire • Tramvay14rm ~Jememesf kaT'ltımL. 
1iJı tabutuna birçok çelenkler ko • d& ha.ık tnneıe k~aıtur, Dal. 
oulmuştur. reler t&tll olduktan eonra t11 • 

te 

Bu yent iJıkJp.f ıeaeral Va"1ia 
Çun~de gec;enle:-de JllPIDlf oldıJ.t11 
ı:ıyaretı pek yakından takJp etmek 
v(l ÇlnU mııttcftklem t•lıti '* aa:. 
kert mea&l ~rlljl ıuıa etmek lıuaı 
.SUlldaki.stlr&Ub parlalt bU dlılill adde 

B1t!en:fllte ka~ muzaffer oımnk 

tela •nta maddi ynrwm veya. tıız.. 

met eden yeya. edeb ıccclr. olo.n bu.,. 
k& mllleUor de bu dom.oçe ı,tırnk e. 
deblltl'. 

Ankara imar müdürü 
nelde lzdlh3m o k&dar art.mııtır k1 
:ıabıta mcmurJan burada vuı.te al -
llU§la.r, tllnde btnecekle.rt araya Jwy. 
mu !ardır 

Alman tebll31 
(8~ tarafı 1 ınci ıat1/ada) 

çok te:ebb!islerf kıtalıınmızm çeUn 
müdafu.sı kat;l.!ı.nd& akllmete uğra.. 
ml§tır. 

dUmckte.dJr. 

ingiUz tayyareler 
Bresi ve 
Napoıi1Ji 

bombaladıla 

• 

. .A.merUla btrlqfk devletleri admıı 

Ruvelt. lqiltcre adın& ÇörçU ve Sov 
yeU.r tıırUCl a4ma LU.vlllot: uıız.a et.
q~erdlr. 

vı~ı. a lA..A.> - DGn •kfam -.ı 
şlngtonda ncırcdHen blr harp teblıfl 
de ldıınllı1 ga.rnt.zonunun mun~ 
bir aurctte sert çekUdtıt. muoaı.I 
vıı.aıtn nrmııı t.Ahrlp el.IU<Jtğt "' C.ntf' 
dcnı.z 11.s.sUnll.ıı tAhrlp ed!Jdıkteıı eo.
tahllye ed!ldlgtnl b.l\llrmclı.tedlr. 

Ankara, S (Vakit madablrlJl.· 
den) - Ankara imar mUdilril mU
bendb lıluhliJ Scrtcl lst.i!a etJııü.ı. 
tir 

lngtllz Amerikan 
te 1111 

(BOJI tarafı J inci aavfada) 
l!lln;apur, a (AA) - Beeımı &ebDf: 
Dll§ma.n Perata cephesinde ba.alu.m 

UUıl'DUf dlln llç taarru.ad& buLımnut 
• d& bu taarruzlar akıımete uğra • 
m.ııt.u. D~ bU taarru.r.lard& uğ 
radığı kayıt> ~ Jt1a kili tabm1D edi

Diğer tara!taıı sabahki ttpl esnasm 
d& denlzyollan Ue o rketlh&yrtyenlD 
~.!erlert da lnkıtaa uj'r&auf. birçok 
eeferler yapllamanu.,ctır. Ancak öğle. 
den sonra Haydarp~& • ~dıköy ve 
Soğu aeterleri yapılmaya bılfl•Dm'f 
tır. 

Sabahtan öfleye kadar Pendik bat, 

tında blr tren Haydarpapya ~eblL 
ml§Ur. Ktıçttkçekmece batımda ela 
trenler pak tasıla.h l§lemflUr. 

Ankara tnDI d6. dUa u bir gecllr.. 
me fi• gelml§tır. Konya treni 12 ao.aı 
gecikme lle aııcak bu eababa dogru 
geıeııu.ecoktlr. 

Alman bomba ve avcı. tayyareleri 
kara. muharebelerine kanımışla.r Te 

yere atlrllnllrceslııı alçalltıııı uçarak 
yapt.ılı.lan harcıkeUerle Sovyet toplu. 
luklarmı blr çok noktalarda. dnğıt.ml§ 
la.rdır. 

:U:oskon berbıe yapılan rece ta. 
arrwıtarmds bir otmeııdıter ı.sıa.syo • 
Duna ve depolara tam Llahetıer ol • 
D'IUJlUI'. 

1 

r 
Londı'a a (A.A.) - ~ 

~zare t1Jl1ıı t.c bl!CI: 
llombardımaa ler't18IM .,._. ta)' 

yareler dUnkll cuma seCdl d"ı•n 
AUu Otrysn\&.IWMlakJ c1eU1 ..._., 
Berst ft Salnt Nuaire't ......_.,. 

.. 
. 

man etmişlerdir. 

••• 
~oniln. 3 (A. A.) - B. B . C: 
llih•ere k~ı harbetınckl.c o • 

taıa büyüko kDçUk 26 devlet, dün 
gece Vll.llngtonda. m~tcrck bir. 
beyanname i,nua ve negrctmı§ler. 
clir. 

liyor. Dll§man tara!m.da.n Perotaçıka. SOGUKTAN DONMAK CZER:r; 
nla.D ve dUnkO tcblilde blldtriJen 
lmvvcıUerden b&fka aahlle çıkmağa iKEN IC,URTARILANLAB 

Şiuıal! Atrlka'da dn~n., Almaıı 
ve ltıılyan lutaıannra. battaıarca de. 
T&1D edea kalu'amıuıca mukavenıet.lJL 
cıea eonra Bardlya.YJ tgaJ etınf~l•rdtr. 
Gedabya ~de fiddetll ketit fa. 
at!yeUerl oımu~tur. Ha•• kuvvetlen • 
ml.a dll§m&Am kamyon koll&nııı da. 
ğıtm~tır. 

DQp:ıa.D llUWlM ~ .......... 

Mukaddimede beyann:ımeyi im. 
-.Iıyan devletler. H Ağuıst~ D41 
tarihinde Ruzveltle Çörı:U anı • 
mnda At.laııtikte vukubulan gö • 
t'aple neticesinde ilan edilen gn.
:re Ye prcnsiplcrl. mU~tcrck gaye 
Ye prC1L1lp olarak kn.buJ ettikte • 
rini, .hayat, bUrr:yct, lstikllll, din 
llilrriyetl, bcıcrt bak ve adaletin 
muhnfazaaı ~ln gaddar kuvvcUc.. 
~ ka'1t mUcadeJeye atıldtldnnnı 
Ye nihai .zcferdcn emin bulunduk .. 
1anDı UAa cylomcktedirlcr. 

DlU§tur. Ta.J')'anlertamtea b,....._ 
JOktv. t;a1ıpn dlter bir dllfmaa srupum& Kartal civarındaki bir köyden 

topçımıWL at.qt aıtma almJtt.ır. gelen Ahınet iaminde bir adam. Roma, • (A.A..t - ..... ~ 
2115 devlet tarafından lmmlaruın 

bu mU.terek bcyannamenLu c~· 
ian IUlılardır: 

Ktıı;Wt blr •apur atq almJf.,. bat yol üı.ıeriııde kari& örtülil bir a
mı~br Dört mavna b&bnlllllfbr. na.baya raatl&m11 ve ar&banm 
DMran t.qıUarmm sert kalam oe • içinde biri erkek biri kcıdm 2 ki· 
ldlm1JUr. finin donmakı. olduğunu göre. 

ler1.n!n NapoUye karp yap ... olduk. 
Malta adunıda ~n tayyare 

meydAnLuma k&rJı b&va ak.uı1an ya. 
ptlm~t.ır. 

lan bir Um telefata ~ .. 
mi§tlr. 

Ku.atoıı'da Japonlar, bftt Dem • rek civardaki kara.kola. habel Berlin, 1 (A.A.) - D.N.B ... 
meler p.pmqlar .,. tayyare .. J'dUI. vermi§tir. Vak'a yerine yetişen- jamı btıo"'ÜnkU Alın1U1 asılteri t.eb ·• 
nı ele geçfnne.k IGIA teblr p.1rmtarma ler, atın öldüğüııll, a.clamla ka.. ğl hakkında a.şağtdaki mütemmim (B04 hmıfl 1 iaci •11/GM) 
110kulm~rdır. dmm fena vaziyette kaldıkl&l'lilı malUma.tı vermektedir: ha.Hne gelmekte oldufuna e5yl8 

DOn bClttm a11D. tııcuı. JlaTa n.. görerek. Kartala getlrmitler, ve Almım hava kuvvetleri gcÇeıı yorlar. Şimd.Jlk lmklhaD ı&1lDea 
TeUe.rl., uıagaide kqU taallyeUmnct. hastalar orad:ın da hastahaneye günlerde oıduiu gibi iki aon kA.zıwı pek mua.uam bJr tu.rrm yapalme. 
bulunmUltur• Kayded\lecek ebe•ml • kald:nlmıelardır. gilnDnde. de Sovyct kuvvcllcriııe dı.\c;a Alın•nJar-. tu._.. a.. 
Jetli bir teY yoktur. DOfm&DID ,en.. Evvel& erkek kendine gelmiş ~ cUrct.JrAr ve eon.sıa hllcıım vala:nııdaa l:M1YWı bir rlcat ......_ 
dllz han taallyeU u ollllu,tur. O.C.. ve İ8minhı Hüseyin olduğunu, larma devam et.mlıt ve bu sur.etle tile çelcl.mcktcn bMka bir tel'~ 
leyta ı.. tayyareler S1Dppurda b.l.ZI k.adnıın kansı ve isminin Ayr. hava. kuvvetlerine eon derece yar. Pa.n:uynca.klardır. HWıUm.et naerkeı. 
heder.ere taarru.a etıııı,tır, il b&ar olduğunu ve ha.stalanan kansını dımda bulwıanık yüklerini halif - z!ne takribea 166 Jdlomctre -

• 

• 
ırardır. 7 ktşl.nln l!ldllğQ blldlrlllyor. doktora götürmek için yola çık· l~tmiştir. Alman hava kuvveUeri !ede bulu.naa Klup'am .. at.. 

Londra, S (A.A.) - ~ bklannı 8Öylemiştfr, çok P:ldctlı bir soğukta ve fırtına hliküınct merJr.e&infn 184 kilmet.r: 
tebliğinde den..qfyor ki: Bundan ba.§ka Y~k~y ctva- orta.smda duşman harekA.tnu mil - doğu limallııd.e alla &.aari~ 

EskJ Aıncr.lkan muhrı"bl Stanıey nndaki Samanlıköye gitmek için tema.diyen t.:ıra.ssut ederek b:~ N.C.kutıa Alman ordalaıırma .lılaJo'M 
tir' yardmı.cı geQI ve iki t:caret yola ç:kan Necmi i.çni~de 16 ya· • Bo~ev!:k kuvvcUerlnin :ınalae • C5nüıı.dekı mühim mQatah>• ....., 
geııı.lsj Almanlarm bir kafileye yap .-. ..ı- bı·r ..vw:,..,,.ta do---1. ::-. n:e seni&leriDi sekteye uğratmış. ziJcri terketmek mecburiyet.iade 

• 

tJklan hücum csnaamda bo.tınlmıt ~ .. ua. ~~ ııuua unc t:r. Son dercee ıeni3 bir cephede b:ralanıştır. Yajoi:ıklzı de pak ya • 
b:r, Bu hllcum emıumda Oç Alman. reyken kurtanlmıııtrr. fakat faz. hna kuvvetleri ~cvik kollarına kında auJnıtu bekleniyor. 
den 7.8.ltı gemJııj batınlın:t Te iki la soğukta kalan Necminfn biı• kıtalar:ııa. vo bazı mevkilerine hU- §inıdi ric=.t JdoSOYaDJZl 210 itila. 
Alman tayyaresi dil§ijrlllmDftllr. ell ve bir ayağı donmu~. cum et.mit Alma.n p.lotle.n bllhaıt - metre batmmda Vlumaya dofr-

Melbum, s (A.A.) - Avuatral iKi ÇATI ÇOKTO ısa duran ve yO.ıilyen tekerl:Sli ruı-. devanı etmektedir. Alınanlarm me 
19 hava kuvvetlerinin eumartes1 Diğer taraftan Ü:ıküdarda k.i! vaıntalvma niddcUe taarruz h1m bb- nW.zeme O.O olan .ilahe.il 
tebliğinde denWyor ki. tayyarele- Sultanf:epede Ati Yaldm isminde et.mb:lerdi.r. Almaıı 8Gvq tayyare. \in de VJamuı ribi sukut11 anaball
rimlz Ja.pcm nwıdan altmdald H~ bir adama. ait olu evin çatw lcri ~-1 ııonkAnun geceat Moıııltova• kak g6ri1ftQyor. llaloyaroeJa99bııln 
.,,Un mra adalarmda bahman ıc. ~kmUş ve N"u!u..o::.ca zayiat olmtı• ya hficwn ederek mllhiaı a."lkerf te- ı:aptı Abnaa ordu.IWlun MI' Wta 
ping ve .Amanu:dYc yeniden bom. muma rnğmen ev tehlikeli ol- ~er tberinde uçmuşlar, llmcndi • d.a.nberi Ufradılt 8'lnıkli ~ 
balarla hllcum et.miflerdir. BUt.O.n duğund&n boşalblmıştır. fer ista.syo:n.larma ve depolara. tam le.ri t&nıanılamaktadlr. Bu • ...._ 
bombala hedeflerine iııabet et.m!t Fatlht.e tu.gihc:larda %7 mı. 1Mbetler kııydet.mJ~erd:r. . zıırf:uda Rualar Kınmm latilAlır ..-e 
depolan ve teaislcıi hasara uğrat. marada oturan bekçi Mehmedin Alman o!"dU81.I blrtltleri hrlar Kerç Y&r'Rr>a'"n1111 tekrar INaJ 

-
• 

ı 

GlJflardir. Btr dllFQan den' '! tayywr evinin damı gece !Ut 8 te "&· ve hmlar ortaamd& ~evlklcrtıı K&Iugada ~ Voa .,.._ ~ 
t"Dll tutuwturulmut ve tahı:-.p edJ,. ~ keJıfl dag:ılar hntlnde ve bi~ Guderiaa'Juııa ~ Ydıllıiıw 
mişlir. Bu tu.mmian blltlin tay • milştür. Gilrültüye uyanan ev tanJdarnı yardnnile yapt.ııklan bO. • nehriaia ...,.,,.._ ... .._..llllı:l 
prelelimis alimen dl5nmllflerdJr. halkı sağ salim kurtulml.U!S& ~ cumlara brlı taanıa TI! mulaıve. demiryohı iltiak ~ .peı 

VatbagtGD, ı (t\.A.) - eumar. bekçi Mehmedin oğlu Apdullah met hmnmwıdaki anııJmaz kuvvet aibl ~ıı. .W. eh llWır 
tıe9I gilnU aaa.t dokuza bdar al."JWl enkaz altında kalmıştır, Fa-kat lerlni bir daha iatıat ctm'şler '"• dir. 
tebliğlere ı.tlnadeıı harbiye nazır. &Z sonra vak'a yerine gelen itla. yaptıktan Mnılarda muvatto.tıyet. ~ a (A.A.J - &atl 
tığı fU haberleri yerfyor: iye. ~ hafif 'Y'U"8]1 olarak lcr bıanm'"llardır. Sovyctler ba. Ru1&r X--.... UI M tw 

l'ıl.1'inJerde: CoıTegidor adam kurtamır§tır. :san şiddet.U ınub.bn taarruzlarla ceautıu Pl't:dtılıaclıl ......_ .._._ 
dnn :s eaat devam eden tık' bom.ı:. PllüUrt.Wmllfler buan oldukla.'"1 l'Qelanc;i P'l .............. ...._. 
hücumuna ufraııultır. Adaya htı • Libya harbi yerde kabruıtlıardır, bu 8Uretıe bir Teren doa l'eOlld a. .. _. ..,.. . 
oum eden baft inrnetleri en a 60 ~k kcebnlerdc Sovyet krtatarm • ll1D dtlet ~ • ._ 1111 
bomba tayyarcefııdea mtıreıdreptl ~ 1 (A.A..) - Ortaşarlt 1 dan mDrdı:kep ufak tetldller kn. b&reaullla ...._ ...-. ._ e& 
Adadıı:ld teelalcre maddt huar o\. İngiliz umumi karargihmm cuma.r. atı!mıı ve imha edilmiftJr. JOr. 
mam."lf.ır. Bu hllcımı netlcetdnde in tem t.ebJ"tf: ' Nepoedllea '-- • ._ 1 'qtw 
eanca zayist 13 61U.. 3!5 yaralıdır. 1·2 eo:ıklnun g-e<:di cennbt Atr... 'ı ser. a.aı 1*fndH- .., .. _, • 
Tayyare b.l'§ı koyma toplan ta• h tOmenlcri .BanHa felır'..ai ırup. j .:e "'8m8m8]1 'I 1 reyao ~ lllullaN...... ~ 
ra!mda.n en az 3 cm.nan ta~l tu Te kuvvet.le mfidat'aa ~ek. ~ ,. cephealnde 11.000 Almu ••7 ._ eri 

dllş1l..'"Ülm0ştilr. te oWı :rııMlleri ~ngü hllcumu ;.. 1 DU tıatadlarmu::sdaa Bay Fuad OldllrtUmDt. • tuar. u -'il -., 
Dll.5DUUUil kara hl1cmnlan aç* .. le ele g~ır. j X6- RaJt. (kutlamalı), <kuUul&ma. bfl. 287 tap, 11 b,... _.. •.,. 

tan aç·fa uıa]m•tır. Amerltu 'Ye hgilz bahriyealne memıup ge.' Jı) bahsi tıur~ • 809 hatlt maJrtneumı.~ ııet ......._ 
l'iHfi:rı kttalan yeni me'f'Zilerinde miler bUtlln h&rdtlta çok mUkcın- , yıızıyor. Jet. 40 Ukomom, Dl ne- ._ .... 
kuvvetıenmi§lerdh-. ,Japon ııtıcum. mel sur ttc yardım etmltl dllf- 'Kut aaAdet, kudatku blllk lnell"Qd birçok -ınme ele~. •--- -a ..... ile • l..'\1..,ed-'-' to er, • , edici Um demelttlr. Kut, tuz, tad gtııı 
ı.acma katJ1 bu ~e m1*.a • ---.. ı crı ~ ~ P\,"'11 mevzı• • Hoak-. ı ( a •) v .. .___ 
vemrl a.rttmlac:aktır. Kara Jnnvet leıirıl ve t.opluhdi:Ja.nm tlddetle • ll!l.ı:adlr; kuUu=mea'ad. aıtattır. 'fad'· -·-. .,...,.. -~ 
lerlmfzJıı ....... u .. "c baJmıan _,_e • bomlıalamıJl.ar ve dıişmanın beşi•. 1 dan tatmaı.. tad almak aııJamın P. ~~~ Sovyctıer tııanıllaha llpte
letde d--;;yyareler5 ~~t ca milda!aa ha.tlannm gerisinde.ki Uyor. İa!mdc.n ( lamak) ile nu yapılır, muh:ı.==lc:.~ = 
8112'fetmlşlerdfr. Diğer bölgelerden mUtcaddit hedctlcre daha iyi de. ı:a da • tuz. tuzlamak; ta~ t.qla.ma.k ettJ~i fnoelltlyanm .,...... .....,,'
verilecek haber )'Ollblr. ğUsc bfüı aym derecede teairli hli- gibl • t&d'dan yapmaımııı&; t&d. ver. ?"' ta."8.fmdan blldlrllmelttedlr. IBh 
=============l cumlar y&plXUllardir. mek. tadını arttırmak dernekle mak.. rindoğu limal Te dola iılt'kMnet. 

Scrbe&t biralclan 1!50 ~rp eal • aadunm aıılnt.ınr- Anlamını genlıle- 1 • d ..1-...&.-•-

. 

. 

. 
,, 1 - Jılllştc~k beyannameyi 
:mutam• olan devletler. üçler 
m:.US uala.rma ve mihvere illi· 
lıü eden devletlere Juu11 askeri 
Ye tltt.Jaadf bllliln kaynıı.kl:ınnt 
tirleştiımegi taahhüt edcr:er. 

2 - Beyannameyi imznlryaıı 
devletler, aııı.l.:Lrmda hbir!lğinde 
~ulumnayı, ayr: mUtarcJı:e ve ayn 
.,..._ ,...... .. YI taahhüt edcrkr. 

Beyanname, sonrndan lltlhn.k et 
ID~ istiycccık ba§.ka milletlere de 
açık brr&kıl.nıı§tır. Bcyannnmcyı 
81~ .Amerika devletleri n.ıunr.. 
oa Ruzvclt. İngiltere namına Çör. 
t;ll, eo.ret Rusya nnmmıı Lllvl • 
DOf " dJtcr dcvfotlor mllıncasit. 
teri flmallt.llU§lıt.rdır. 
8eraımamede harpten eonra mu 

teber olmak üzere ısu ~lu tes
bit edllnii:ıt·r: 

1 - AJAkadar devletle'!'. nzı 
()l..aclıll~ arui deği.~ikllği olnu • 
yaeskt.ır. 

2 - Blltün devletler, kendi hU. 
kfJmet eeklllerinl serbestçe tal-in 
c:decdlC'.r ve hilkUmleri altında bu 
ııuıaa mi?!cUere de ayıu hakkı ta .. 
QJYaeıLkbidJr. 

. 
3 ..... Bü t lin devletler, S(>rbcs • 

çe ham madde alatalilaniır. tg 
rtudal'd.t, ittlmai lsbirli tem.hı 
l!ldilttektlr. 

ı 
• - Bntnn milletlere emniyet 

emin tiillccck ve mtitccaviz dev• 
lctıer s·.lAhe·ziandmlacalrlardır. 

Amerika harlc.lye tıam"I Cordcll 
Hull, bil mll§terek bc}"8llo"UncJ.1, 
tar:hin en bUyük ve en mllbf.aı ve 
ikam olaralt tawlt e tmiıtir • • 
~g DIPLOJlı\st MAUAF1LtN. 

D&N NASU. KA.n.ŞILA.NDI 

ı 

• ....... a (AA.) - :Mihver dev. 
leUert ile harp ba.llnde bulıuı:ın m!L 
eUerlD "mnnterıt ırulla lmz:ılıı.ma • 
•ak.. taah!aOUert dlplomaai mııhatilln 
dl Ruzve.lt ve Çörçll llıı mUşavlrlcrt 
.,...- Va~toıı kon!erıı.ı:ıamda 

alaluın edUllÜf <ıWl w mlltte!lklo
rta ~ hlr strat.ejl taklp etme. 
lel't &rnnndıut d:._8&n mc.w1aıcrıe 
•..._lııett.ar addedilmektedit'. 

.,_ DWı.tU d~or ld: Mllltetllı:lu 

arumıda flmllllll bir m!l~t.erU atra. 
t.eJl P}'m vtlcuda gettrllmealnlıı aD • 
ak 1aUn9r lmvveUerine kar,ı mUca
dlleJıa ittlnk •tınlı olan bUUlD mll • 
leUertn BODun& kadar sebat edecckle 
l'tftdetl •DWI olmalt ı&zım seJd1f\ mey. 
dandethr. 

Bundan ba§lat bu strate,ftnlD meae. 
la stınıın birinde mQttenkıertıa tıUtUn 

Tokyo. 3 (A. A.) - Japon ktJ 
r.:ıl:ın . bugünkil cwn:utcsJ ıunt 
sabr.lıtn dokuıundıı Mıın lla fclıd 
c:ıddclcrindc.n ı:eçmcte botbmıt • 
lardu-. . 

DilyUk }-anguılar ıchirdc tahris 
bat ~a.pma.kladır. ----<>---

Ak denizde 
Uç mihver 
denizatiısı 
batırıidı 

lskendmiyt, 3 ( A.A.J - AJni. 
nı.l Cunningham bır harp gemJ· 
sındc beyanatta bulunarak f(jylıt 
dcmı§tlr: Düşmanın tnrkJ Akde' 
n•z.:ie oldukça faz.la miktarda deo 
nı~ltısı bulwıduğunu göstereıl 
ahi.mctJer mevcuttur. Bu deniz.» 
t.la.rın biz.im milnaluıltıtmma 
ınkıtaa uğratmıya çall§IJlaktaO 
bn.şkıı Bardiyada.ki dil§l?Wl ıar· 
nizonuna erzak ve mühimmat 
yetişt1rmek tc.,cb~üsünde de tnar 
lunmuş olduklarını gÖ6tereıı .. 
mareler de vardır 

Düşınıın den~ Ustil P' 
mi!erini kullanmakta tettddliı 
etmektedir. Son zamanlarda. dür 
m:ın tayyarelerinin faalıyet.i ek. 
silmiştır. Za.nncdildiğine aare 
bu hal. fimııli Af rikadaki ve Gi" 
rit adıısındaki tayyare meyd&n· 
lar.nın sul:ı.r nltmda kalm11 alıt 
n:asmdan il~ gclmlştir. Uç *' 
nızaltı su bombalarlyl~ batm'Jl\lf 
tır. Du deniıaltıl:ır bornbalamt 
tesiriyle infillklar wkua &'!lif 
gelmez derh:ıl suyun OstUne ~t. 
m• la?'dır. Bu denizaltıların bf. 
r·sind ·n kırk. ikincisinden em • 
Uçlinci'sünden kırk ki§i mr aldık. 
-~ 

10 m~I OD k. 111111 
ir or a 

• e'")'"o"'.ı, 3 (A.A.> - V-.. • 
tonhn N ev~ ork Poat suetce ile 
gel n bir tclörnf a göte. Rw:vclt~ 
Çörçil arasmda Asya.da, Aftlk&da 
ve Avrupa.da çarp!Şm&k Ozcre .,. 
lebl lhtlm:ıl on milyon kioiliık mu• 
~ bir ordu te~ brarlaftı • 
nlml3tır. Telgraf ta dcnlliyor ki: 

Rwıya, gerek Japonyaya gerek 
Alm:ı..1yayu knf1J yapılım hafPte 
B r le§ik Amerika ve bCyU:k Brftaa 
ya ile biu:uıırc ortaktır, !ab.t • 
dilik J:Lponlara kuı,r bir R1111 
yn.rdmu b:klcncmez., Rmya tebdl 
lıuwct.!nl A.lmanyaya k&Tfl earfet. 
tiSi g:ıyretlcr Ozcrinde tebtte de
vmn edeccl:tir. Meğerki Japoaya 
Ru.sl:ıra Sib'.ryııda hücum etsin Te 
y:ı Pasifikte bir Sovyet Mlc:ua
t&hrik eyl:ııin. 

Manı üzerinde 3 Alma 
tayyaresi dütürüldü 

Lonctra, 3 (A.A.J - Han ~ 
nln dOn ak§4mk1 tebliği: 

Bus-Un Ma.n~ t!mtaı " rru..-. 
h!ll ll::.:or lnde yapılan ıaarruaı &atlltpf. 
lar esnuuıda oo dUT-nao tanaruıt 
tahrip edllml§Ur. Bızlm •Ta ~ • 
relc.rlmlsden ucı.,ı kaYJPtır. rindcn maada tiOOO den fazla ltaJ., Uınık "tallI,. Brlat lkon fıllm rolllnll e:r:::menbu ~ ~..:ıı: 

yan ve Alınaa esiri aa.yılmı.şta de fuıertne &lnutdu, ~tekim a#Ir ve tahldm&t olan Jll 
bunlar Sl"UU\da Almanların Afrtb hafit türlü tfülU tatıııannu:: var Tat. talan ina.~ ... ıcsetcl· 11!+1111.....,•••• ı:r: 

VECiZELER 
'MU: .. (ıırad.L .... t\.lllJJ pyreUerlnl tek bir btlkamette aaTf. ============= 

•Onun en bUyQk elıencesi, mll
JOnlarca. dOşrxıanm tcld olduğunu 
ılmoktir; iatene kendlniUi

.Wen bir baylisi mütuI oZIA1n? 
u.'.>Yle olmua banp. :ıanı pnap 
CM.iZrdı. Allah o1amadıttaıı 800,. 

• Jwa lıln. ~ oh ımr. 
~ -1!1'te!ıl-dt'ffet yekrbet ... 

fa dünya -- ..ıa- ft aııllıel.
~ m1 ..,,..,..ı. 

hücum ırupu Jaımıay tubayı Gene l!lamak ®zttne gelince bu, ıezzet • dir. Sovyetıcr teltfrıt. '4dlwt:1Jr 
:raı Schm1dt vardır. vrırmek ma.naımuı. cıeıu, 17ekerlnl veya 1 hlr halde tanlrlar m1ıJI -~ 

Ellmlze geçen malzemenin m \k • mecaz1 olarak haltı.vetini art.tmııa. •• le'!", mahrok ve mÜb'-•• .: de
tarı henüz; ınalilın o~rnakla bera. I trr ; n~tektnı çorbayı tuzla d ye alçı. µolar bubnuşhı.rdır lfa~ 
ber ileri ha.ı"eketimfzin gQra.tf do • :ya taıblh edem amma ıauııa d • e vcu clva.rmdaitf tamnı me}'da : 
fa~e dü.4!1nan t Ta tahr bat ~ ytz, çtlnkO acemi9i yanltş anlayıp lb.- mnds ~·etIC't' ldlıv,.tıf .atar• 
ı:ıamam11tn-. BUtlhı bu hett:kAt e. t maJ ,eker koyınaya kal o r K ıtl cı ..._ h n bombam buJmU1Jla.rıhr !tk 
meıda verdlğhnf:r. hısanoa t,. tef at 1 - ıı ddet ı 1 'ud k r~llğı u · ı ıı h h"r'ere gWf\ Alman~ !ııu 
SO MGdilr, yaralı miktan 800. Dtlf ctu. torba.yı bn~la b bayr m ı U •l"<lt" 2"' itklrA?ttJndanberf S!!beJ 
maııdaa aı:nazı ee'rleıi?ı mlktan dı!ınttmfltd1~. Kuthıla en ld.fi ı r eh dahn 3 ooo ~Htt ..._..,.,. 
lııeDır t.ebit. ......__.ltffr. ı 70raa. da. dolt'uau kutU'drr .. ı dh'. 

• t.me~ icbar et.mıeıılnln mllmktın oldu • 
.. .. alSylen.mekedll' 

TQ ı.tikamett.e ça~aktan mak 
•t aeacll ~u. mWeUerden blri

lınartarmıık ve llO%lta o mlUeU lllih.. ai 

111 
IJ! 

~ 

-.er 41*T1&t!erine ka.r\ıı: yapılacak yeni 
t tiattaz3 tramr• ıı gibi ırunaıı. 
aktır. au kdlrd bir memleket la 
lullin! t. ·: ııı e ge.çtrdlkten eonra. 

~ 
Pl 

~?>:tan ..-aı.g~eıeek olursa mUt
f1'tle:rta Oütl1n ı:nllstakbel atratoJJt 
Am&n suya dll§mUş olacaktır 

EŞREF1Jen seçmeler: 
- ŞıılrA.ne keh~etlertuclm: 

lloyt.f ltlde oba ..ııa.aea 
Ser .IUrO oba becıılclir taçlara 
Fes Dedir, oııplm ncdlr, Uoaa •: 
:Hlltllrel ~-- dlll'llrkea ._,..,, 

VAKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ 
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1iAıc ue s.au at ... 
Te if eserı 

korumak için 
QbQmtyet Halk PartJal ~ ~ 
~ 111rk mu.ba.rrl.rlcrioiıı telif 
-.a1~ •e roma.olan ~daıı 
Ju,. taraf.mdaıı seçilecek blr C&crl 
lllük&t&tJuıdırm;ı.yn laırur vcnnı .. 
'it. fl. iL P. Genci Sekreterli~~ 
~ «n'Vd cUii;i bir .izahat 
Cnılekct kült rU hc:s:ıbDUl &er • 

!>ekten a.e,cı-ı b1r aliılm.nnı UıWe,,f.. 
~r. Parti en gllzcJ CMrf nyor 
Ye mllWat.uu da lütlıl.r yıt, • 
ıtan gozetınoocıı "ermek bti 
lla§ka mcrnleketlcrcle ısJyıısj p!~~ 
..! .. ~ bckrf bir hnrekct• 
--actcd~ ~- " 
rinJ .fnl-- • ~oaıktl kcııdile· 

....... ~ bfrtalum ı>olitJk.n. I. 
~lcrt iç!nde m:ıhb görUri çerç 
bel Daıbtıld c. il. P. kencli.nic;illet 

l"OSQ Ue mr&anct bul 
aııın kUJtli.r faıı.r o.ror. l o 
't'Üa.r 1,fctlnl ı>oliUk da. 
ta.ı ~ ccnı, hndnt.huıa mu. 

ea eder. Do b.il?ı:ıs~ıı btz·nı 
ll:ıenılekctimlz lçlu Yerinde, Çok 11. 
labetU bir mJbıu ifade ede 

ll1r nılllct 1'IU':lbn r. 
den c. n. p ~ da, mı gtı. 
t'i • lnınılılugu gflndcnbr. 

e8&Sen kültür dn''n.sı:nı d:ıhn b 
feri bir bU,·iycUlc tcliı.lıw • 
Ur. lialhc\Jcrt ın. .... _,_ ctmlş • 
rinde bir mllJ ··; ~ hıı.tr.cc,·ıo • 
~ rt uıt11rtınu ca.nı.m 
~ PyrcU ona dünyayı yalnız 
lar ~sopbn \'c dı!lnıdn kıılar. 
Jet&ea ~ Pollt.lkncr dhn • 

~t.u. 
naı.evtcrt l"tıhonan ifade ctt.Jğl 

~:'bl.ıurıamlıyun tnbii fn.ııliyct. 
~ u da\ıunru ku'''etlcndtrc

::!ı. cı:ııu nnyı?ııbillr. Son sene • 
itin ha eınlekctb:nızdo milli bir re.. 
•llz '"MI ee~~tcdır. Gerçi he • 
fade bu, IDUU bir llsJup mAnn.-ımı i. 
İlle edecek bir hU ·IYCt nlmnmr 
tıaıt~e 1':s!mdo nıllli hnyutr. milll 
~ ~ s!Snncnın izleri yüzde yüz 

111 ~tadır. &ascn lılrluıç 
.,,._~~~e lllİlJI blr U~lfıptnn b:ıh • 
;;,~ı btcımck, a:ıntıtı kllçllk sor 

-, ona Anl:ıoınmnk_ ve~ 
... dmıeJrtir: 
~ld1eıte kenen ;rıltnnm aı • =U'CQ tabtobrn c:ı!c c. il. P • 

.ıur ~bbUıt?erlndcn sonra tcıcm • 
rua ~l~~~ Do sııyretJ de 3"Dl • 

, • ., ıt-..acr bir p:u-tlnln gö~U 
.t;aıı llllhnktın değildir. 

tllaa •e tılWiyc milld.fnb bu 
\crlJ &l!kanm son s:ıfho.sıdır. 
ı ba l'onıaa 'e hlkii~cye gö teri • 
lu allha tok ycrlnclcdlr. Asrr. 

"ar ki bu mcmlckc-t yeril kül • 
,.. llUlAta hasrettir. 

~ &nce bfalıırmu~ 
~'-P •e Acıcm tefcf.tltUrU içln ide. 
ht btı- nıttstcmıihc hnllne konaı • 

Uftu.. 8a ter c.k.klll' mclauılzmıı.ın KadıköyOnde 00rtyo1.,._. • 
hlzl dU3Uı:ınıclrtcn nıcnedcr. Duna 1 tikç.lfk yapan Morla, diDde mer-. 
~U haar formUUcrlc lkur" cut ayakı\&br IA&t.iklcrinl •tılla 91" 
~11 r.:uurf Yıı.rdı. Dnnoıı en kartmıyarak gelen m~ 
r.~ ~rpır.n mis:ıli "-"trlardnnbcrt (yok!) dcmlş, U*11dar ~ ... 

Bir lastikci ihtikardan 
mahkUm oldu 

'l'tırk nlozofnnun sistemler \c uı mnlıkemc:sf.nce 25 Ura paa W 
lı aaarfyeler ara_,ında.n orljln1'J lılr bil' hnfta da dllkü.nmm. lıaplô1 " 
1~cUe IDcyclıına tılmmıun~ıdır. mam ceza.sma. çe.rpxlımıttr:r. 
QWJlm sebebi falnn veya fiüın ~ 
S1ll bb&iye_tei&llğj def.il, Jıildm C• 

fikir l&rtlannm, 88.D4.t teJAkkı_ 
erinJn Terinıshllğidlr. Tıuu:ını:ıt • 

eonra yine aynı bal dcvnnı etti. 
\rap Te Acem pntl:ın Yerine A '· 
ıupa potlan htıkhn oldu. 'i'lne tc• 
~ mckanlzmn.sı hazır ronnuı. 
l .. rf Anupa postasmdn.n nlınnJrta.n 

Bir motor liarara 
o tarda 

ret kaldı. O kadar ki, TnıızL. 
t.ınttanberl ne Tilrk fllozofnı ne de 
bir Türk ~n:ıtlt!n dUnyn mlkya • 
snu'lıı bh hll\·i)~t olarn,, Tilrk Ct-. 

ınJ dfn!n beynclmlleı cJUnyıı.d.Q. in!-- Sııbahlcyin saa.t lldtiadeıı lt1tu 
ı olda. önce kalıktmı. Pcnccred~ baktı. 

O kadnr ki, içinde :vn~ıklZLn, ijmı za.mnn ilk ı;özüme ~ _.. 
1 

Yilclliklcri. aata.smı sllnJUJdcrl bahçedeki demir kapnan n~ 
btanbuln bJle göremediler. Gür. !erin kavbolmUI olmaıu,Ydı. 
1nek. onun tadını nlmnk için btnn. ~ tndiğim Ta.kit ~ 
bııta blr Fr:ınsız bahriye znb•tı o lcy'in muavini Miller de &öribıiir. 

Myu Lotlnin gclm1:5j ltı:mr. ıcrdc yokt.u. 
~eldi btnııbola Pi,ycr Lotl lce,rc-. Hervig'ı.n çalışma oc!ammn. lql.. 
ılinccYe kAdnr KAğrtluıne dere ln. pISI açıktı. Masada. Hinık.ley ot.uru.. 
~ sandalla do?nşfıklan h:ılde Ve- yor ko.hvcs.ni içiyordu. Hayli :>'Of 
'lltdlkten ve gondol saf mclao balı ~ rllnllyoTdu. lçcrl gtrdlm: 
cttlJcr. Jlnzır kum:ı. lıı. S~lncn _ Ne oldu! dedim. Galiba bl). 

d'krdan gelme llii.çl:ı.rln y~-ıynn, w.n gün burada. Bufalo lM>oratu. 
ı!fllhını ,-apruıuyruı bir ccmlyctln v:ınncla.ıı gelecek ra.ponı bckll.vo

tctığl de likrl de b3 Jm tUrlU o. cc z ... MMnuı(ib fena değil ... Ge. 
lan.aıdt.. lirl!c, ben kurtulur: e'ffme d6ne-

8Q;tUa de zevkimiz llzcrlnd -.... 
.,Uıalı\t emtiası•• yllıde yuz I'lU • 

01filuıe ylb;tb:::ıe bir mW.t 
•U- b11lanmnkt.adır. Tcrcilnı U\kl baktıktan ~nra. giilümseyereık: 
t erculQe esere rağbet erli _ Sen ~tediğtn :.aman evtne 
l"'1netıı de olsa yın ru Yl-'11~ mllll -!önebillrıshı, dedi. Zatesı aıbd8ıı1-
i:fan sa.hasma geÇinneh1 mene. J.ıırmdaıı bır kaçı. daha flmidea 
dl10.r. kitapçı yeril cecrden lınçı • ~ttilel'. 
or. Okuyucu yerli erden luıçı _ Gltt11CT mJ?._ ~t 88ıBlt 

• or. 'YerU :rdcn lm.çı' bir mr. olur!! Katil nercdo? 
~~ luıkrdl kıymet takdirinin - mıw mıt .. Şu d&Jdbda tM'ldı. 
ffııdcaı olarak ortnva r lanı de • hanede! 
St°ldlr. Sürüp gfılcn ~ Tnn t nruı. - lnanam~ ~ nıu ~. 
nt!!nin ele\ BmJ(lrr. IC n f • ıoyorırun Allah qkma 1 _ KlmmJf 1 
~ilk, kıymeti mut Hl?lklcy vesinden bir J\ldl11D 
rnıaıarcıa. ,.ab!uıcı ol u. ve ışw bozmad&D: 
l:ıl'f arıunat bunan rıUmun~ d!.r. _ Kondor' dedi. 

O. U. P. Genel SelcreterH•;nln _ Ben ne söyliyeccğlnı! ~: 
t<ııtr roman ve hll yf muı rı?t • _ 1mk.Ant yok, dedim.. Bu 6Tln • 

drnna lmran :ıh jyet ibl çtnde Renig'l 15ldUrm lçbl hiç blt 
"eıfi .. l rlı: orta- , .. , bep oıma.ya.n &da.ı:ıı w.ra. o da. Km 

if. ola ctır. dor'dur 

- Eve.t,. O,k ~ -. .. 

ZA.Yt 
~ m tıldl _,. etap ıemı

ma. ı:pııııaner tanınma karnemi za.1' 
eltim. Yft!l laeafımdan esldat.n1lt ft 
199 olmadı~t ft&n ederim.. 
~~ lOll )'lllER .,.yıtt 
.... ~.._,.Aşt.ılf 

01311~ 

Jıttıı aebeb heJ>lnWp........ ~ 
~ ıb lıtuııdiııtyle ber•bor lllYkUba 
... ,.. a.WJ • acıtlti w.... ~ et. 
u ...... ~ -.. 

- lt4.dnı. mnt •. -- ....... au. 
Y1g-111 ~ -· .,,.. - bllıüe~ mınat .. -·~ ~ ..: - Btr dMJk& ........... .... 
"' Dltıi9olll!Ji -- ..,.. ..._ ~ 
anlat.. .............. henr111~ , 

eüt ~ lsa:t't••ıada. 
n-.. ----~ ........ ... -.,wı.a 
K4Ddor oldıal\Ul• '91\~ detti 
m.t '? -- •'betııl de ~- bn. 
• a&aca.lt.. l'a1tat ile~ An& 
~ ~ ........ aa.1ld tabu,,. ..... 
tımı 

-K~....._~ ..... 
-.ut dl&ce.k. 

-.l'ak&t Bvmır gftıt lılr nubb 
t:Qtma.k ne ~r ~ ıater t:ıW,yor 
ınurun? 

Hüıkley kah~ lıftlrmJa pipo w 
aunu yalnnııttı: 

- .Aıı .., \ dedl.. Den goeıc:ıe, .... 
~da. ulı,•a.3'1lrü btt» bal~ 
amıuı. ~!l-

Blrdeı: Haı.kley'm ~ lleat!ıa: 

--~--.-- ... 

1 
25 yıl enelki Vakrt ----1 

Nobel müklfotı 
DerlUfUD.ım Edeblyat ta1dll~ -... 

llll mllderrflllıll dtln BaUd atya aa. 
Jin rtyaseUDde toplalUDlf, 1911 ..... 
gulb aı11k!fatmm kim• Yerllecetl bak. 
~da lsv~ parllmmtollu ta.rafmdaD 
Osmanlı darllıtQnımunun reJ'f lltUl. 
r-o edUmekle ıııtızake:ft eePeJ'&ll et.. 
mf§. ııobel mtıkAfatma Leııln'tn aa.m.. 
zet g ııterilme81 ~rı~tt amme O. 
kabul ec111~-

r 

"'1Y • 
"\at.an" m nimetlerinden ala • 

bU<Itiine ray ald•kb.n ha.ide asker. 
~kan vergisinden 1mıtulımlt 
lardı. 1ltekim ~ •a. Jdta. 
bmm bir rerlnde: 

M!Jllk\iınei dab. 9\1816°' U fflb 
• !mi,ti. Ddllı ticaret ·nıo1a.ı1JU11 
~ULde doksanı lırm!Jyularla Ya· 
:tmdile.rtıı eBndeydl'" 

Diyor. Şn ha.ide insanlık adıa 
l'tirl Un öz ynrduna lr.mnııın 9°" • 
mak lh't.eycn A napn ldml al'1a 
"'e neden kurtaracaktı. 

.ı-...-·-l&r, Fra.ır!ada ka.soy. 
kalaba.hldana ayn milletleP 

alinde ya,qmalanna katlıı.nırlal' 
• 

Uitabm ba bcrbad höh-ünılt-..ri .. 
gonllilrten ra, fırlatıp attım. 
lama kitaba glrmes.l lmd3r t!tm.. 

igrcnç bJr ecy yokt:ur. 
HAKK.l SUHA GEZGiN 

Kar ayOrü 
r r'-1 ~ tırtutıar v ı... üttA blltilıl mem.l~ 

tin glınncdiğı kıe 'buk:lu. bbl~ 
bir ~ taliDU ~pt.ın.. 

~- Sokakta tawıc gibi &}ııldarı. 
ıu, o,YDa& yerler:.nden kaldıra 
bldı.ra, binblt- ltiıuı ile yilril 
halka bir ba.kmız: her biri :ten • 
dince bir U8UI b~. ''nazı 
beieaJni'• bhlaptl§ brla.rm .... 
rt bcçak.larmdaıı korumak Jçbı ha. 
çimden bicime g_irlYQf. Buna n.ğ. 
mea bir lgwnmr, lı.i._ ümit etme. 
dltlnJa bir -.ıaauda, boylu boyuıı. 
ea JeN mıanm11 gl$~YQrlN.nUK, 

Söyl~ kalktyor. Bit glSrea 
olm'll!t ana diye etntnıa babnryor: 
eonra b.mla ~r; bir an evvel 
yan 80ka.tJardan. b.lrlne aapa.rak 
1lstünil bqıııı temizl(meğe. gtl-
1tln~ oanütuı brtu.!mala eava • 
llYOf • 

Ne. prfp 1eY\'!l:! DUleo adama 

- aa,....u. ı 
-Hayret J"L- Fakat §laldl ıtta 

baıb 1ıU tanı.tmr konupı11.11 •• Sen, bu •ael._ 19ft!,tılr1ere, Roblu ~ \ 

- ...._ • ptdlgtm bat~ de f 
pm.u 

- ~ 1:111!J'Ol:'UJS.. o S&Y8UI Q 
Benıa'tn putaJ kapulanndQ l>lfiAe 
1DcU1uftı. ~ ""°' 61.dll.. 

- Tamut... B~ kamı. R4. 
tılu*tn -= ldt. ROblna öldUkt= aonra 
ffentg, bu lna eTleDmek tekllnııde 
btıhmcta. l!;ter eYlenmcme, babumm 
aırl&rısu aÇlfa wrarak, bOtUn allenla 
Mmll8Wla kirietee.ginl 86y!edt. Ro .. 
blu'iıı bil' m~• parmaaı vardı 

ışv, ae '"· •• bırakalım fakat • 
~t\ b~ baf\adm ya? 

- z..t.. nıel, Şbndi anltunah, ~ 
lıYofQ•.. R.oblıuı'bl km g~çu, Her .. 
TiC 911111 btf ibU,V\& eTk~ meo. 1 
lıQr oldu Ota y&nd:ul Ko!!dor dı.. g~ 

:.. ..... Cftt. ı,te ~1 ~.' 
-~. Pabt Hentgt ~ 

llUJ&r lıılr tc:Jea Qlma\da b'lmıY.W • 
ıt.a. .\Yal ZIUll&Dda ~ blr adamdı. 
!Cıll ~u. ı..vau~ vncudU?ıde 
~..rfltı.;er ~ Koedor mtertn. bu 
~ slyafetle" n ~ celdttlnlal bt. 
lt1Mdrı. Vt tam blr •ne her ~ 
&~t lıld1lı11Mk içte buırWıdl. Bu 
au Adeta tdmuı ediyordu. Tam b!r ee 1 
ae, a.ptıda aaluıendeki kllmUrUlğtln 
t&htaperdMI 62ıer1M ~ •tm&lda 
·-ı•..ılf,tı. 

(Devci• "'°') 

çoğu de!s g1i. 
i p edeıı 

tezatlAr • 
el! bir ca&. 

1 g~rmeğe 
l.\ bit1o-

- turur V!lP 
;ci 1:•t va lan havaya 
~ oulınak b ~t h!disc. 

sidil'. Beklenmedik bır ıeyd~ 
Hele dq.şen adam yeri öpmeden 
az önce. 4'küçU.k dağlan ben y.,. 
rattım .. nevbıden korkunç bir .. 
zametle, ~zleri havada Ye elleri. 
n1 ltolla.rmı eallıyarak kaldtrnnla. 
n arşmlama.kta i.sc, dil§tUğil ı& 
man g&terdiği tezat :ma.m.a.rur 
gerçekten gfildürUcU olur. 

l~te bu vaziyetlerden kenc)JJ:ıd. 
u onuna.it .lçiu her blrim~ kon
diın:Ze e-6re yeni bk y\irtiyilf ~ 

ıu lc:at ettik. K1m.ı yürllrk• 
~:Yd'slnl ~n~ ~ eimcli ta-... 
~e edi;yor; kim! arkaya v~ 
ği... 'Kkni 6?l , a.rk~ ea \lana .. 
tak vflcude b r nevi muTI)Zcn t,e. 
ınln t.m Ye böyle llcın fA.rit 
blr yU~ ~ olmak 
d mda ••• 

Fakat aın1 m.Wüm kısım 
yolcu var ki, dil~ekten söz 9" 

ı;ameyor. Hayat da b8 le de~ıl 
mi"·· Kimbllir ne kad r Üll!!Ul var 
dır kı, tele n Ileei i ektr 
kendini toJ;)4rfatn .. fmıat bu a .. 
madı~ lçtn, -rol a ~ ~ 
dıtreuıı- a~ tü o ır fahllt. 
ÇQ. etraf ha.km n m 
Ya.ffak ol.'l.In3lnıştır. 
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- l'evkalAde fııkir •. Fa.kat J.Alk. 

r - , Ktttalıya Solll llAklnılJğlade.a: 1 
.. .i a 1 KUtabyaıım Şehre ltilstQ mahalle.. "'k ve oaacera om Dl &inden Deflenhtr otuııarmdan Osınaıı 

M h ı K d oğlu 1smatı Hakla Uluer ile Ahı Mua 

e lr' U ~ JID lafa ma.balk\8tnden Bc§lr ağa oğlu 
'"' ıa.JI j Cemil Tuğcu oğlunun ~aylllJ1 mut.asar. 

A 
nt olduklan Kiltahyanın Siner köytın. 

Nakleden : Muza tf er car de k41n budud ve evwı saırut oarı. 
3 2 namelerinde yazılı \'ahtdlye vak!ma 

--------• mukataalı ve 450 lira muhammen kıy 
meuı mıı. samanlık bir bab ha.ne ile 

res Borjla kim olacnk? 
Bu suale, bir gevezenin ağ~:n

dan §U kelimeler cevap verdi· 
- tren Jan ... 
Bu cevap mecliste buz gibi bir 

bavanın esmesine sebep oldu. Bazı 
gözler, seviştiklerine ı:eıımet geti
ren bu güzel ve ıcng n kadma çe. 
ldnerek baktılar.. Prenses Doba
tıOf vaziyeti düzeltmek için ileri 

ıilc bu sözleri ~mn. söyler • 
kcn otomobil yol üstünde dnlgm 
yürüyen bir çüti ezmemek içJı gr. 
Il:İ!! bir kavis çizdi. İren Jan sap -
m.'"J kcsllmi~ti.. Monik 5aDki h ma. 
~c etmek .istiyormu§ gibi arltada. 
ljmm iki elini avuçları iç.ne nldı 
ve: 

kumııakJık mevkimde ve keşten bU • 
~saha 919 M2 mikdarında 25 Ura kıy 
meUnde bir ve koca eyrek mevkilnde 
8676 metre murabbamda 60 hra kıy. 
mctınde bir ve \irıuı 1çt mevkllnde 
1379 M 2 mlkdarmda. 80 lira kıyme. 
Undo b!r ve Uyllk dibi mevkilnde 9000 
metre nıurabbamdıı 117 Ura kıymetiıı.
de bir ve arap mezarlığı mevkllııde 
5000 metre murabbnında 60 lira kıy. 
meUnde bir ve kumluk namı diğer 

arap mezarlığı mevkllnde 3000 metre 
murabbamda 80 lira kıymetlııde bir 
ve köy civan mevkllnde 5000 metre 
murabbaında 75 Urıı loymetlnde blr 
ve orta yol mevkllnde 2297 .15() M 2 
mlkdanncıa 25 lira kıymetinde bir ve 
çifte ahlat ınevkllnde 9000 metre mu. 
rabba.mda 135 lira kıymetinde bir ve 
bahçe lÇ1 mcvkllnde {59!1 metre mu
rabbamda 100 lıra kıymetinde bir ve 
tlUden ba~ı mevkllııde 919 metre mu. 

BAŞ, DiŞ, t~EZLE, GRiP, ROMA TiZMA 
NEVRALJi, KlRIKLlk VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESER 

icabında Günde 3 Kate Alınabilir. Her Yerde Pulla Kutulan Israrla isteyiniz. 

atıldı: 
- Biz hayır işlerimiz namına 

eğlenceli bir gece tertip etmeğe ba 
kıyoru:z:, dedi Uikrcs Borj a'vı ma
ceraJarlle beraber bir tarafa hıra.. 
kah:m. 

Faka.t Madam Sulivan oralı bile 
değildi ve gayet sa.kin gayet tabii 
bir edn ile: 

- Oyle zannediyorum ki, dedi 
Lfikree Boriia yen: yazılan kitaP
larda da Yer almağa ha ,J.:ıdJ. Eğer 
ben.im için bır sebebi iftihar say. 
mazsan z, --scbcb i iftihar ru:ı-o
rum, çünkü Lükrcs çok güzel bir 
bdmdı- ben de blr gece iç n LUk 
rcs Borjia olmağı kabul ediyorum. 

- Ve siz ona yeni bir şaheser 
olacak yeni bir tip vereceksiniz.. 

Di}c Savfyer kompliman yapa. 
rak ılavo etti· 

- Bu şekilde gecemiz bir kat 
daha gilzellepniş olacak, 

Bir liea sordu: 
- J~ olacak DU? 
G.- Ta.bil.. Kadehi yOz franga 

9U"P8DY&.. 
4'.- Ya sevifmee?. 
- Kadınlar ~CS6Ümlerin.i sa

tacaklar .. 
- Göıilyonnıııuz ya kadınların 

mevcudiyetine n:ıuha.kk3.k ihtiyaç 
nr, 

- Htmı Alicenap, ınllisamahakAr 
bdmlann.. 
Diğer bi.r ses sordu: 
- Peki bu muazzam eğlence ne 

mman verilecek? .. 
Bu suale Monlls cevap verdi: 
- Şatom.un bahçes'ne kalorifer 

tertfüatı ya.pttnnağa ihtiyaç duyul 
madan sa.ha.ha kadar eğlcnebilcce
tlmiz bir gilnde .. 

- Yanı vaz ortasmda. 
- Temmuz veya haziran ~...ı-

de. ~~· 

- Evet.. temmuz veya haziran 
iCIDde. . . ,,. 

'!!onia Dobonofun liib otorııo
b:ıf ic;indcld ikl genç ve gijzel kadı 
m Parlse getiriyordu. Bu r.d ka. 
dm yalnız başlarına Pa.rige dön • 
inek istcmi<Jlerdi. Yoksa beraber • 
Jıerine treni eğelndire.n ve Monlği 
allkadar eden LU:k Saviyel'i de a,. 
1aca.ldard·. Fa.kat Saviyer sürattcn 
nefret ediyordu ve va.ziye~ ~ ne 
oluna olsun yaz veya kıı ıay. 
ftıllı ar:ı.ba.smı terketmiyordu o 
tomobilde İren dUşilnceliycH. ifo : 
aiJl l9e ge,·ezelit ediyor, kadın • 
Jardan erkeklerden ~ dıolU9U 
!Atla bahsediyor, anl~r ve SÖY

led kleri buaıı 8&l1§1D do8tunun 
~ dudakla.rmı bir tebeseumıe 
~erıyordu. 

- Oh bir ~ey değil, dedi. Biraz 
sertı,:e viraj nldı o kadar. Ne o yok 
s:ı korktun mu? 

Madam Suli van derhal cevap 
vermedi. Fakat bir iki dakika eli· 
kfittan sonra arka.d!L§ınıı 4'11 suali 
tordu: 

- Otomobili idill'e eden adam • 
dan tamamen emin mis.in? 

- Tabii.. Prasper Amerllmdald 
en usta şoförlerle boy ölçiişebilc
ccıt kab llyettcdir. Ben onu garaı
janda hiz:z:a.t yetiştiriyorum. 

- Ah, öyle mi.. gtizel.. gilzel 
öyle ise .. 

- Fakat bu sualin beni hayrete 
dü6ilrdü. Ne dü.5ilnUyordun? 

- Oh .• hiçbir §ey. 
- Sende bugUn garip bir hal 

var. Diye prenses fJcrlni söyledi 
ve izah etti: 

- Yani her zamankinden daha 
garip bir hal demek L~tiyorum, de 
di. Şu yap lacak eğlencen!n proje
lerinden b:ı.hsolundul;"U sn-ada se • 
nln bu garip halini farkettiın. N=. 
çln ~ Borji.a.nıın hat.rrasmı 
müdafaa etmedin? 

- Ta:rlb hnkkında hiçbtr fikrim 
Y<>k da onun için. 

- Fa.kat buna rağmen LUkres 
Borjia rolilnU kabul ettin .. Bu teh 
dld h!li neden d"!vam ediyor? Ah. 
sen, sen dostum fe'\·kalA.de bir tlp
sin, yaman bir yarıı.dılışsm. YUzün 
Mf, ııeain masum, h:ı.reketler·nde 
~efkat, merhamet var. Fakat Be • 
nin bUUln bu görUnUşlerin ancak 
ha.kik! hUvi,yetlni gizleyebiliyor. 
Niçin böyle kendin başka görUnil• 
§Ün başka? 

- Ne yapa.ymı, bu benim ihti
y&rmıda olan bir hal değil. Ben de 
bôyleyim i3tc. 

- Niçin bu maeum görUnil3ün. 
de daJnıa bir taarruz ateşi gizli? 

- Bunun bir mUda!a& arzusu 
olduğunu k:ü>ul edelim. 

- Hayır. 
- Şu halde bu görUnüşiln ~ 

ka b'r .,ey olduğunu dllşUnlln. V c
yabut hiç bu hususta fikir yorma. 
yrn, Benim halim Parisll prenses
ler için bir mr, bir muamma ok. 
ına.z. 

ra.bba.ında 15 lira kıymetinde bir ki 
ceman 11 parça tarlanın kablll tak
s!ln ounadığındaıı &atılarak guyuun 
17.&leslne dair verllen karara Dlnaen 
23/1/942 cuma günQ saat H de ınah
Jtcme kaleminde açık artırma Ue sa
tılacaktır. Artırma şartnamesi 1/11 
942 tarihinden lUbarcn açıktır. Al -
mak isteyenler yllzde oıı nisbetlnde 
teminat vermeğe mecburdur. }d.uay -
yen günde uauıen nidadan sonra en 
~ok artırana llzertnde bırakı,ır Mil§. 
teri bir hafta zar!mda parayı ver • 
mezsc lhnl!) bozularak on be!J gt1n 
müddeUe yeniden artırmaya çıkarılır. 
Bu ikinci artırmada en ziyade artıra
:ıın U7ıertne lhale olunur. 1k1 ihale a.. 
ıtı!lndakl fark ve lo.lz ance alandan 
tahsil olunur. İşbu gayri menkullerin 
Ulaleslne kııdar blrlkml!J vergi ve e•. 
kata aıt ınukata ve ,;.1rml senelik ta.

vız bedcll ve dellaUyesl alana alttlr. 
Müşteri D&rtnamedc yazılı bllUln ge. 
raıtı k&bul ve ıtını:a b:ıkkmı !.Bkat et. 
mi§ .sayılır. Fazla maJQınat almak ll 
1.eyenıer mahkeme kaleminde mevcut 
941-16 sayılı doayadakl prtna:meyt 
okuyabUirter. (88376) 

Kadıköy halkevinin 
çalııma programı 

KadıklSY lıalkevi l.IH2 senesl lçln 
bir çaıışma programı hazttlıı.Inl§tır. 

sır sene lçinde u yıld6:ıOmn kuUa. 
nac:ık. 20 konf~nıM, 15 konser, foto~'. 
ra! ve restm sersls!, nv gezllerl, tpor 
mUsabakatan. t-emsuıer verllecekt!t. 

Konferans verecek olanlar 01mlar 
dır: tffet Oruz, doktor Muzat!er Dl
ıemre. Zeynel Akandcrcı Rc~:ıt Kök. 
sal, Maclt ~ren, Şevket Hurıı.n, E§. 
re! Antikacı, Niyazı Tev!lk Yüksel, 
profesör Süheyl Enver, Hnmı.n GQrün 
Doktor Bedri, Doktor Nuri Fehim, 
Vecib Bcrketoğ!u, Pro!esör Şevket 

Salih, profeıı<ır Necmettin Rtfıı.ttır. 

Kadıkl5y hıı.lkevi dl8pan.3erlnde mec.. 
cani muayeneler ~ yapılmaktadır. 

Bundan başka her ayın po.z:ar glliıO 

Kadıköy merkezinde saat 9 .• 1~ ara • 
auıda fakirlere bedava eıanek ve yiye. 
celt dağıtılacaktır. 

1STAN8UL BELEDiYESi 
ŞEHiR 

TiYATROSU ~::'//~11'~1 ~/111111//ı 
o 

l'F.Pt;RAŞI 

DIKAM K.IS.\IL~Dt\ 
..,tın·ntz ı~.ııo cıa 

41&şam ıo.ao dıl 

KADIN 
• • • 

bHklll vaddt'tilDd• 

KOMEDi KISMINDA 
Bugtııı GODdllz H de: 

1\ ıtııa nı :tO Sf' da · 

OYUN iÇiNDE OYUN 

ISTANBUL AMERiKAN KOLEii' 
lrkelı ve Kız B111mları 

- Siz lren bir kadmSJilIZ, hem j 
de mut.hiş b'r kadm. fakat. buna 
rağmen ben siı;de başka bir kadın, 
Jlqka blr kadmlıX vasfı arıyorum. 

(Erkek 1tumı-1Jebek) = (K.ız. lunnı-Arnavutköy) 

Kıt Sömestre tatili resmi mekteplerde olduğu gibi 8 

K&nunuaa.ni Pertembe sabahı bitecek ve o günü ders

lere devam edilecektir. 

- Yani? 
- Ya:ıi merhamet. .. 
1ren Jan bu ıöz üzerine evvela 

hayret ifade eden bir hareket yap 
tı, sonra lıi.kaydt ifade eden ikinci 
bir hareketi birlncisinin yerini a!· 
dı. Fakat bu ikinci harekette li • 
kaydi ile bcm.btt halsizlik do ge
ze çarpıyordu. 

KQçük prenses devmn etti: 
- ... Merlıamet.. kadm1rk 7iı/r. 
- zat ineanı mahvedebilir. 
- ... Ve aşik, 
-A.§k en ziyade ölüme benzer. 

( Dtuamı tlaT) 

. 
O.,.ıet Demiryollan •e Limanlan ltletmıe 

Umum idaresi ilinlan 

?ı.!uhaı:nme0 bedeli (74:55) Ura (70) kurtıf olan 29 kalem muht<;;l! mus.. 
t,ahzar llA.ç ll2.l.1942) pazartesi gbıı saat (15) on tıe~te Hayd&rpa§ada 
Gar blnaaı da.hlıtndeld Kom:syon tarafmdan. kapa.lı zarf usuıue satm alı
nacaktır. 

Bu l§e girmek isteyenlerin (559) Ura (18) kuruşluk muvakkBt temi
nat, kanunun taytn ettiği vesikalarla tekllflerlni muhtevi za.rfl:ı.rmı ayn~ 
gün saat (H) on dörde kadar ltoml.syon Reisliğine vermelert ırıznn:ıır. 

Bn l§e alt fj&rtnameıer komisyon dan P&rD.BIZ olarak dağitılmnlctadır 
(11469) ---------------, 

J' eimı btr zam&ndanberf Saviyc. 
ft karısı da kalben bir bağld* du
:JUYontu, Sıı.vfyer herkese kar&J iyi 
olan teınlz iyj kalbli ve faydalı bir 
arkadattı. Biraz fazla zeki idi fa• 
~ bu zek.iı.sm.ı hiç bir zaman' su:. 
i&timal etmiyordu. Birçok kitapla.. ı..... icra TrAktk Mettllnclen: 

n ftl'dı. Fakat bu kitaplarından 8aJ1: 18 

'l 1lrk~ye t1lmbı rlJ eti 
hiçtıa- Yerde bahsetmez ve bu ki. 
taplann pek az kimse tarafından AJacaklı lncbolunun C:unilccblr ma 
eko.mduklannı da bll'rdi. Do6tu b&Ueslnden Eytlp oğlu kan81 Zehra 
~ Jerald bu kita.plan için: Eyi Tekili avukat Vehbi Yeğinin ıs. 1 

0, kit.apla.rm• •. Jtln-.se Ok'lılSUD diye l tanbul Pankalt.Ida Tay \okakta u.1 
yazmıyor". d~roı. Fakat bu hlikUm ğur apartrmanındıı 4 numarada. !ne
~ değildı. ÇllnkU Saviyer ki • bolulu Salim Glrl§kende olan alaca 

1ann.ın lüks nUshalaı;:mı kendial. pm temlrtl lst!.fuı lçlıı icra.en takı: 

ZiRAA T BANKASI 
Kıına.lu~ ıarthl: llSıSS. - SeJ'DllSYe&I: 1000.ooo.oou l'tU'k ......... 

Şube ve Ajanı a~di: 265. 

P":m ~of ve daha lüks }U!. bl mra.sında borçluya tebliğ edilen o_ 
~ k .çlne. karı:şınış yüz kadar deme emri.ne k1U11 lttraz etmeat Uze-

• 
0 usun <liye yazıyordu. Sa • ı rine alacaklmm l!Jbu lttrazuun retı L 

TlYer Madam Sulivanın hayatı i • çtıı merde vaki mllracaau llzerine 
dnde genç kndmm bır turlU ta , 
mamen .,...,..,...,...,..._.ı..~· b. k • gösterilen adresine çıkanlan da.veu 

• ---:.~.,, ... ~o;uı,.<;ı ır ıymet - l 
kli. Belki Sa'"Yerl bimz d llCvf ycslnde beş ay evvel ~ geçen ad. 
yor ve bu se~ple genç ~hçlni; readeıı çıktığı ve nerede olduğu da ı 
amn zaman kend's!ni ihmat etme- rnaı~m olmadığı vo lkametga.bının I 
Sini biç de ho.., görmUyordu 1 meçhul olduğu oerhlyle bllA tebliğ I 

Ru sebeple dalma yanmit bu ~ert çe,'Tilmcsı üzerine alacaklı Zcb-
lundurmuş, ona da idare etmckı,; ra Eyi vekili avukat Vehbi Yeğin ya 1 
olduğu hay-r !fll('rinde mi.:hlm va- pılacak teb!lğatın ninen terasını t&
zifeler vermişti. Llik Saviyer MP. lep etm~ ve talep ~ muvafık görlll. 
dam Sulivanın l arnttıf;ı dekor için mllf olduğundan ds.vetıyenln ilAnen 
de kıymetli \•e muhakcıneli bir tebıiğlııe :nere karar ~rllerek du
va vazlyet'ndeydi, eş ruıma 23/1/942 cuma gllnU ısaat 9 za 

M&'fam tr n Sulivn.n, gllzclliği bınıkılm13 oldujtundan yevmll mez 
ve qkta şeameti ile me~ur olan kartla ~ıu Salimin ya btzza.t veya 
bu ka:im S:ıvi.yerden b:ıhsolunduğu kerıdllhıl temeilen b!r vekil göndet' • 1 
zaman: "Bu çocuk kitaplarında mest altsi takdll'.de mllrafaaıun gıya. 
pek mll.kemme1 anlattığı aşkm bir bmda intaç edileceği tebliğ makamı. 
pa.rça.emı evvelden nnlıyabiJecek na kalm olmak üzere keyfiyet nan 0-

k:abfliyette olsa, onun aöyllyeceğl lunur. (88371) \ 

türlil çıtğmlığı yapann. çtlnldl bu SAHiBi · ASI /tf US \ 
~ }C'rin l'Ok ırtlze1 o~lanna ka- • 

zen eminim. Bu11rJ1~ ver VAK.l'T Mathau 

Zirai ve ticari her nevi banko muameleleri. 
Para blriktırenıere 28.800 Ura lkl'&aı~:t• "erlyor. 

~ ~ 

Ziraat Bankaaınııa kumroralı ve lhbaTSlz tasarruf besaptarmda exı aı 

60 llr&aı bUlunanıanı tenedl t defa çeldleeek kUr'8 Uo 8.§llğldakl 
pıa.na i;öre lkramıye dağıuıacakur. 

' . 
' . . .. .. . 

• 
• .. 
• 

ı.ooo • 
ı.ooo .. 
ı.ooo • 
4.000 • 

ııe 

120 
180 

. '° 
.. 40 

- ıt 

.. .. 
• 

C.800 • 
•.ıtOO • 
1,%00 • 

DiKKAT: Besaplarmdakı paralar b\r sene le\nde 50 liradan aşağı 
dtlfmtyeruen Utramtye Clkttğı tAkCJlrCJe Ofa 20 fazl:ıstyle V'erUecekttr 

K~ıcıeıer: U Mart. ıı Hauraa. ıı Eylül, ıı Blnnctk.anun tarlhle 
... Japibr, 

sözlere muhatap olmak ·çirı her 1 . 

tiy Madam ~uımn her za.ma'*i ya. Umum! nMnvab tdaft eden 

~as çocuk. §imar.ık bebek tav • Rclılc A~lftet SeueıtıQ --------------------• 

30 J'o51nt!a ilıl{yar 
40Yosındo genç! 
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30 YAŞINOA Cildlft lııymetU 40 YA~INDA Bu lıorlıulu ,. .. 
unıurı."'"'" ı•· 'J da clldinl lıırnet· 

ip olmaaıftdan miUe'Wellld çizgi va b• · il •• tabii un111rlarla bealırın kadınlar 
nıtulılulılar. urıflamıt aıaaleıef', ıcın hıç b•r endi•• mutaunır dejllldlr 

Mı,hur bir mOtehuııaııı lıı•fl D· 
CUd hüceyrelertndm istihsal lup , 0 ''""'d• gıne 1181,,.811 ıcııı cndı 

edilen bu tıymeUJ Ye JenJ ce"ber, 111111 btslemelı ıaıım .. ldı§I tl•lıkıncla• 
baU sıhhatte bir genç ltızın eli- ki lıah•tlnl ok11run .. z ı 
dlndeld tabU unsurlarına mÜ$a-
blhUr. Vlyana Ünl"erslt.esl Pro- da çizgiler Ye buruşuklultlanm 
feaörlertnt'en Or K S~Jsltal tara- vardı Hemen hemen elll yaşıma 
fından keşf ve cBİOCELa tabir e- Yaklaşmışa benziyordum. Buıılin 
dilen bu cevher. clld 11da.sı olan bOtUn arltadaşlanm blr genç ıu
pembe renkı.eld TokaJon kremin· zınkJ gibi açıl: ve taze tenime gı~~ 
de mevcuttur. Onu her akşam ta nazariyle bakıyorlar. Ben de 
yatmazdan enet kullanınız. Slz hepsine benlm yaptığım gibi he?.{ 
uyurken, clld1n.l.I, bu JtıymetU en- iki Tolı:alon kremlerini kull~ 
beri masseder. Her Sabah uJan- laruıı aöyledlm.ıı 
dıtııuada clldlDJs daha taze. daha Bu baalt günl6k tedavt &aJe"'' 
beyu. daha J'Umuşalt ve DAHA s\nde, her kadın bir çok 11ene 
GENÇ olduRunu cörürsunfiz. G!in- gençleşebilir ve her genç kwn 
düılerı için beyaz .ren:.tc'kl <yağ- mü!tehir olacağı şayanı hayret 
sız> Tokalon kremini kullr..nınız. Bir bir tene malllt olabUlr. Bugünden 
kaç gün zarfında en sert •e en do- itibaren clld iıdalan olan her iki 
nuk bir clldl yumu~tıp beyazlatır. Tokalon kremlerinden birer vazo 

Bayan M. O. nln şu mektubu· veya birer tüp alınız. (Yağsızı, 
nu okuyunuz: cZe•clm gtızlerlnc beyazı gündiiz için n pcnbesl gece< 
inanamıyor •e bu ldeta bir mu· içindir. Tokalan kreminden müs-J 
clzedlr, diyordu. Yüzümde, alnım- ~ır net.lceler garantllldlr. ı\UI.,. 
da ve gözlerimle atıımın etrafu:ı- • takdirde paranız iade olunıtr. 

1 
stanbu Levazım amırıiğmoe" "erueo 1 

nar .c. asKer kıtaatı ııan .ar 1------A§ağıda yazılı mevadm pazarlıkla ekalltmeıert hl%alarmda yazılı gOll 
ve saatlerde lzm!tte lata.syon otelinde asker1 satın &ima komlayonunda ya
pılacaktır. Taliplerin be:U vnk1Uerde komisyona gelmelen. 

Miktarı Tutan TemlnaU İhale gtin ve 
Cinsi. Kilo Lira. Lira saau ---
Sade yağı. 16,000 28,320 4248 011r.H2 ı;; 

7.e>yt'n yağı. 10,000 10,000 "°° .... .. l& 
Pirinç, 75,000 83,7® 5062,50 ,. .. " lG 
0-.un kömUril lOO,UOO 7,000 1050 7 .. .. ıı; 

Bulgur. 50,000 13,000 1950 ., , . .. lG 
f'lrinç. 50,000 22,000 3300 \ 
ZeyUn yağ\ 15,000 15,000 22:50 )r 

StH!"' yağı. 30,000 60,400 9000 ) 9 •• • 16 
(1716-29\ 

* * ~ 
Ag&ğtda yazılı ~va dm paz.arlıkln cl:.slltmelerl 7 /1/942 Çarp.mba gQnb 

hizal .. rındıı yo.zılı saaUerde Balıkes!rdc ıı.skeı1 satın alma kom.ısyollUDOllı 
yapılacaktır. Tallp.erın belli ''akitte komıayona geımelerl. 
C'ln91. Miktarı Tutan Temlnatz lbale 

Kuru ot. Ton. 
Çor~p. Çift. 

800 
40,000 

Kurue Lira SaaU 

~.5 2475 15 
50 8000 15.80 

(1639--11277) 

Belediye Sular idaresinden 
Soğuklar §lddeUe devnm ediyor. B.r çok abonelerimlzin muı.tıert don. 

dan p:ı.Uıyor, saatlerini dond:ı.n konım:ı.k lçln tedbir &lmalan JUzumww 
nbonclerlmlze bir kere da.ha batırlatınz. .. 4.8,. 

,st. Komulaolığı Satm aıma Kom syo = u ilAnlara 

~ag-:da cln.ıı ve mlkdılrlan yazılı iki kalorn sığır eti T.l.9i2 çarşamba 
giln!l a.şağtdıı. göstcrllen sa.atlerde pazarlıkta satın almac'lklıı.rdır, Şartna.. 
melen ber gün komisyonda görWcbll~r. bteklilerin b"lli ~n ,.e ıı:ıatıcrde 

Fmdıldrda sa.tm alına koml.•yônuna gelnıclorl. "11408., 

CIDJıf. 

Sığır eti 

Wkdan :Muh. Bd. Kat't te lhale Za.nun: 
Ton ı.. K. L. K S:ıat Dakika 

100000 
198000 

• lf • 

12500 
22300 

15 
ı~ 

Davut.pa.,adakJ tunınun 1980 Ura 55 kunl§ k~if bedent su tM..ta 
9.1.9•2 cuma gQnQ aaat 10 da pazat'lıkla ihale edilecektir. Şartname • 
kqlf evrakı her g11D komllyonda gi!rülcb11lr. Kat1 teminatı 29'1 ltra 8 
kuruştur. bteklllerin bclll ılln ve saıı.tte Fındık\ıdt\ satırı aLwıl ırounQ"O-

nuna c~ • -SHTI,. 


