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Vc 1ingtonbeyanna·' Memur maaşları hak- -·-·-
ınesinin ehemiyeti 

Y~z~~~d:~/M us kı ndaki pro\eler 
na .. ta 1.ıucrika, ın .. ilten· l' 

\'a. '\e Cin ol k ·· · •US i ma tızere llrJii ]talm 
mzalalıt.ıı memleketlere kat ı ~ ir. 
'll.I altı de\ let 'n lııgt<Jndn. bir. be· 
rn.nııanıc ue rettiler ı · · it 
1e\ let bu b ·. ınnı a ı 
,il eynnnnmc ılc- dcmokrn. 

erin harıı ~aHleTi "t•ı·ı·ek~ln· 
l'<'JC kadar bııtıııı ku~~et '\C =er 
~et kayna~lnrı ılc blrhlrlerine ,.ar. 
• ıuı cdcccklcriııi. hıı...,mıl~n ile. a~

l s,•ılh ~-aı~na;\ •~klannı ilim cıİi 
~ora~ · 
y· 

ı! ~ ıngt.on hc~aıınaıue;iuc •·urr 

1 
cıbnokra~llerin lıarp '"a.:cleri J)Cl. 

l ll"ih su d' • " J 

1 
_ • ur, noktada 1o1ılanı~or: 

hıkaU İı\lakadar millrtlcrln mU\a 
ı-. "kl" 0 lladıl ı•a hiı· lıi r a n11:i de~i 

1 •b'i :rnııılnıanlll!iı 
9 ' lie:di-; lfe_r. n~t·ınlel.cl lıulkmıu 

•enuuıı ula re iı 1 ıı reJ"iıu 

Ya yüzde 25 zam. yahut buhran ve 
müvazene vergisi kaldırılacak 

\111,urıı, t (\ a&.ıl nnıha.blrlııdon) - Geiın muay. 
yen ' muiuınn n olnn ~m·fm hayat paha.lılıb'l kar~p
sındnki cturuınımu ıslah clmck nıalisadı ilo bir mlld
d ttcnbcn yo.pılmald.a olan tetkiklere devam edilmek. 
tcdir vo bu .ııınrfın yükünü hafitlclmclt mak.ııadı ile 
maas ~ c ücret \"llZiydlcıi Uzcıinc hazırlanmakta o. 
tan ıonnUllcrln onUnıüulckı günlerde kat'i flcltUnl 
ıılac t:ı timlt dllmoktcdir. 

Söyl ndı~c göre, h:ızırlanınakla. o!an projeler. 
ı ı;ıı.ı;lnr üzerinde toplanmaktadır: 

alınn:ıa.ktn olnn buhran 'erglı;t kaldırılaı~ ınU\ z • 
ne \ ergl._q de ynnyn indlrllcc kl\r. !lO lir 
bu nta.a,,ın mukablll Ucrct ı'.l:ı.n mcm•ır " 
dcmlcıdcn alınmakta oınn buhrnn vcr6 : ı 

cak, muvazene '"crgısının t mnm: u!ın ıc Kltr. 
Bu 1rurctıc buhran vcrgisı tıı.n1amcn kııldırılmı , 1 

mihıızcnc vergisi d bir nıııb<'l d:ı.hP.!ndP. ltıınu 

c,laca.kt.ı:-. 

:->itlılclli ... o~uli:ltım '" ı '":ı. ı ;,. ı ı . ı, 1 t 
ı•ıl,.ıı \ lm.ııı 11 .. J,crl"ı i 

11 ıı'. rın'.I 

~!m!ii3:)m3 ı a·triWJ:l!e 
Şiddetli so- ileri hare

ğuklar altında k t er 
~rtJ(P.rt-

;; "''""' berbe .. t lmluııma:;ı 'e di 
:"er ıuemtckctlerin rı:jiınlt'rlnc Jı\ir
net etıneoi , 

d ~ - Her ıııt•mtı kel iıı nıııht.H•' ol. 
m~, ili madde, ı ~rlıc ,fr...- :ıhılıil 

ki. 50 liraya kadar m.&8§ ve bu ~ 
r t nlan memur ve mli&t.alıdcmlcrden e.b. 

n VC" mU\'llZ"nc \ rgilcrt tam:ımcn kaldır.. 
~ caktır.50 Jırnd n 00 llnı)ıı. kad r MBa!;I ve bu ma
• ın mulH•l:oilı U ret .ııan ıncmur Ye mUstahdcmlc.rdcn 

Hazırlanmakta. olan d r b r foınılılun d ,c~,.ı 
vaziyeUc.ri üzerinde b'r değ~lklik yapnmdıı.n do nı. 
dan doğruya. yUzdc yırmt ~eyn. yüzde yırml be gıb 
bir zam yapmak surcUylc claca!!"ı 5<.ıylcnmckt d r. 

Diğer ta.roftan BUyük ~n 1ct Meclisinin bu • ın 1 Muharebeler devam ediyor 
yirmıslndc ktR ta.tilı yapmadan •'VV l b ı pı'Ojder ı; _ 

rafında bir karara varacağı ili\' cd!Jmelttcdır. (} a:.~ ,2 nr i• ) 

Muvaffal<iyetle 
devanı ediyor 

1an - Mutc.ırıı.t ılc' ll•UC!" iliılı. 
~ dınlnıak uretilc cliiı" ıı "'"' 

nun enıni et ali ma alınmw ""· 
r J:!'°nya.nm harbe girme!>i 1iL••ri
ıe 1 lle,lctl1: 'Um:uıuı \t• ıt~tht> 

Uzaksm·k müttefik kuv· 1 
vefler baş kumandam 

Vavel 
YURTTA KIŞ 

So~ 
bbvl 

C\1\e} • ~ \) ce . aı:ul:ı.nndll. hıuu.lnııu ... ol. 
Unııklan uı:lu ııaktı bir jttitnl• s.cı •. 
f c koynıu hrdı 'c uc· ilm ld ı.a 
1 zalere. kadaı llliınlerit. ulh ~ ap .. 
~k uz.erinde nnıl rımhı and. 
~"lardı. 11nni ull ı de\ lct bi 

mdan ne~rcdilcn \"a.,int-,lon 00. 
~~l\alneı:.i ~tdl itibarile mihH~rc1. 
~n~. bu ittifakına karı;.ı bir <'<'\DJl 

Ve maiyetindeki ku· 
mandanlar hakkında 

Beyaz sarayda 
neşredilen te~liğ 

Dlyar'ba ır yolanda bir 
trea devrlldı 

4!1llıu~ etindedir 
iı; ı bak~ndau di~kalt' ''a.r 

1111 rlhct fjlldur: Beyannamede~ heı 
~Jeket haDmım kendi ı.endfni 

are lc;hı rejim ıseı::mektc se.rbes1 
rı~up diğer memleketlerin rejimle. 
;•ue hürmet edileceği 1Jfr e :ı ola 
ak katn.ı oluıun:ı.'kh • 'o')' t RU!oo· 

~~ keııd.L hudotl:ı.n ~ ind~ 
b !fMnu ntJI.. tasdik e<Ülı~, 
lbaa k~. Almaımumı u ttalya. 

'\"a ingf-On, l ( l .A.) - Gener.ıl 
V ~velin cer. up halı \)3Sifik höl$e
E:indcki müttefik kuvvetlerin hM· 
1..-ıımandanlrğma tayin edildiği haJt
kmda Beyaz Saray tarafından ne~
rcdilcn demcç:n metni 41.Şağ1dadrr: 

Belediye, sokakların temizlenmesi 
da yardımını istiyor 

• 
zçın 

.. ~_da Y1De kendi hnclntları içe-
.....ue nazl \e fa~ı reJimleri

ne musamaha olwıac.a::.... fukaf b ' 
d~"lelterln diğer memleketkr irıe. \ 
tınde ideoloji ihtira.slanna kar..ı 1 
• eU ğ. nece ı tfu.terfhni;o: olu) or. 
Beyannıuwıeye Rus)anuı inmı 

~'llla.sı •• bakıınuıdan hatıra gcleıı 

ı - Amerika ve Britany:ı h:ı.ı~· 
ka.nlan ·m teklifleri \'e Nis Ruz
v.clt ıe-J.nginz Jli,!c;vck 1i Cöl'.Çilc 
y;:ı.pdan ta.vsıye~r fu:crinc Hola.nda 

(Devamı Sa. S? Sil. 5 de) 

Bulgari&tanın 
Karadenizdeki 

Burgaz ve Varna 
limanlarında 

haikın 
On ~den.ben, 15ehrl be:Yaz bir 

ortü nltmda brraknn kar, dlin öğ
leye kadar Y~lJ.9, öglcd~n sonra 
bava biraz f.ak!nlc aniı, l aij.f. 
oorpin.t.j de\a.nı ofmiitir. Dün Of· 
looen cwel ~rintizd ha: ert:t dc
?"CCeSi sıfırın a.ltmda 6-7 "ken ok
(j8.1Da doğru 3 c cltl§müstüı. 

Dlin • k nt üzeri kC'ndi i ile 0 Ö· 

1 
&merlkaa-ıaglllz 1 Tebllll 

Japonlar 

rli.,uı bır muha.ntrimn:<; Kanaiili ı -----·--------

Musolini ve 
KontÇiyano 

rasathanesi mlldürli profesör 1'"',1. 
ti.n, karın lUZUll aldığım, faJtat bu-
:u • J,'" ~~'"I:: 
de) 1f't tmcdigini, bt: kar. giln h.'l. 
va. , bile mc' ım ica.br '\o."IÜdeı 
ltar ·;ığma.smı beki meni • ~ anlıı 
dlmrv rağm! aöyleıru~ ir. 

(I1ewlmı Sa. 2 Si . .3 fl ) 

Jauon tebliği 

Filioinde 
iki ada daha 

Zaferden emin olduk· 
larını söylüyorlar 

---o--

italyan başvekili 
İngilizleri itham eden 

ves;kalara sahip olduk· 
larını anlatt 

ngil~ ler 
Yeni ihraç har ketleri 

yapacak 

~ muhlm nokta odur: .JaJ>Qll· 
llt. ıle Alman)'lt Ve İtalya a.rasıuWı 
"'trtedtıe.a titlö iltlrakda Rus~ 
adı ) "Oktu. Bundan dola), \Jı~n)a 
'c İtal)a Ras)a) l kal""lr muhatjb 
"Wukları halde ·•aı10n)11. lııhı.rai 
:ı~ ı .. Uus)a.nın 'B!i>İnı:;t.oo he· 1 
~ ~illi buZlllıımw.ı bu de, leli 1 
fillen deiUse do hiikme J ı 

ka 
D 11.poıl)H 

;y~ 1'?:• mubıuib 'IU.İ)ete getir. 

Almanlar 
Mühim tesisler ve 

doklar vücude 
getiriyor 

Bir adaya daha 
asker çıkardılar 1 Si!:~=-~ ~~j!!!~a-

ı 
faasında bir §ehir İ§gal 

ed;lmek üzere 

ltom11, ı ( \ , \ ) - f • .Musolım <itın 

Vcncdlk sarayında ! 1 • parl 1 ıdarc 
hc:••etıni kabul ctınl t r. l'nrllnın :')C. 

(Dcı;amı Sa . .. 8 c. tl d ) 

1 benim kö~em_I mı~ oluyor; aynı ~ndıı. BU) iik ı 
ıb)ada Basya Ue Oin \'"'PlUlaki 
mib\er de\letlerinl' k.n-,;ı hirJes. 
m'ş bulunuyor •• ,u Jııtlde iıı~nter~ 
'e Amerika < bai siliıhlıındır.ı'"'k 
oıak doğuda Jıı.poıı3 a~ ı nıağliıp e
debilirlerse Ru yu. toııraklan ü.ıc· 
ritıden iiz ınll)onlarc-.ı nütu~u olan 
C'inj de AJma.n~ a nlc~ hine 1rnllıınn. 
bilecekler demektjr, 

Yıkrimizcc Yaşiııı:;ton b<.·~ ruına
ıneı;lnlıı chenımi)etini lıilhassıı. hu 
noktalu.rda aramak li.ıım ~elir. 

Brest üssüne hücum 
edildi 

Loodra, l ( .A.) - Hava nczarcti
tlln tebliği: 

Dün gece Brcsl doklarına bombar
dıman tay~aareıeri tnrııfmdan bUcum. 
ı.1r yapıhUıştır. 

Hiç bir tayyareın1z !.ayıp değildir. 

!AMtd~, 4 (.\ .. \.) - Britanovıı.: 
. ~~yettar bh- mcnbadan öğre

nddifllne t;5re Bulgn.ristanm Ka -
radenlzdeki Burgaz ,. Vo.rna li-
~anl3rmdıı ~Uhim tesisler ve ye. 
nı doklar vucudc getirilmektedir 
Bu genişlcm<' planı ALınanyan~ 
Karndcn"zde kont l'Ol lmrınak aiya.. 
sctik~ alikadardrr. 

Diğeı· cihet ten 'I'uıın. ilzeıinde 
~eni nakliyat kola.ylı.1<lnı ı, Btırgnz 
ve Vıırnada e~yıı. depolan tesisi ve 
Bulgar deniz tk.areti it::in 220 ile 
6000 ton nl'tlsntda va.pur inşası dcl'
phı edilmektedir. Bu vnpurlar Ka.. 
radenizdc ve Bulgaristanla Ege 
denizinde if.k,""'nl nltmdıı. bulunan a
<inlnrm lim:ı.nları arasında iı:;liye
ccktiı'. 

Singapur 
Bom bardı-
man edildi 

SingıLpur, 4 (A.A.) - İngiliz 
uzak ı:a.rk tebliğinde kaydedildiği· 
ne göre gece Pemk'm "imal ceı • 
iıesi üzerir.clc düsmanrıı t~r.yıki <le· 
vam ctnıL5tir. 

İngiliz kıt.alan <lal1a cenupta 
bulunan mevzilere doğru !;ckilmi§· 
Zer ve kendilerini zrrhlr arabalarla 
takip eden düımı.ana. kayıplar ver
dirmiş! erdir. 

AlmaD ba.berleı-e göre düşman 
dün Brunecinhı taılcriben 150 kilo
nıctre §imalind ebulunan Vctoo'ya 
asker ç·Jcarmışt.ır. 

Gece 1ngi1i ztayyureıeri Malezya 
9?hilleri n~ığmda d~ gemJc: -

"Arkadan gelen bıcak .. romanımız bugün nni bombalaıruş ve makineli tüfek 
• • a~e tutm1J6tuı·. Karanlık dola-

~ bıtıyor. Hemen ardından ~ (Devamı Sa 2 su 5 de) 
~ ~ . . 
~~Baştanbaşa heyecan :: l ıwe1eıeıer: 
:~ ve merakla dolu 
;: Yeni bir romana başlıyoruz· 
~: VATAN HAiNi 

K~çmcı fiyat bu ... 
l)\lnku ga7.elclel'de e(;yle biı ha

oer var: Bakkallarda beyaz peynir 
~~uyormuş. Topts.ncılar. bu. 
günkii tlya.tJ a.z bulduklarmdan ıır· 
tmJıneaya kadar ısatmalc niyet.in· 
uc değillermiş, 

lngilizceden çeviren ~ Kst;mcı artınş bu? .. Fi)a.t mü-
H M O N i R ~ ı-aka.be ~u. bir aıaım :ka<.ıa aıı.o. 

• ~ ouş olduğunu bildiğine \•e be~ 

Yarin başlıyoruz ·~ ı peynirin fiyat:ıru tcsbit ct.l?W oı. 
i cluiuna ~re piyasayı toptancıla· 

Y.-------.. ----~~ cm keyjflcriltden kıır.t~ 
~--R,..~*~,.,~ ... :ııı:,.,:iı!: .. :N,.,~.:.;;A:~,.::....:•~ .. ~a.:~ .. ~ .... ",......,'"",..:..:...,,.""'~ n,u?!"' 

\1~ 4 ( \. J\.) - O. F. İ~ 
1 Alman son hııhel"'lere ı;öı. J:ı .. 

ponla.r, Fil.ipin :ıdal::ı.rtnm cm cenu· 
btıncla ve Mindano ·ıe Bo1nco ada· 
sı arasında bulunan Sulu adalan· 
na asker ç;tkann:l'lıırdn·. 

Viı:i. 4 (A. A.) - Eıı son nlı.. 
·uı.n ho.bcrlerc göı c Japon krt.nıa. 

11 Gıı.lao adalarının gıu bmda bu. 
Iunan Voll. adasını i~gal ct.mi15lflr• 
clir'. 

'fok~·o, :l (.\. A.) - Jaı;on u-
ınunıi Jtararg-.llunm tebliği: 

Manilla koyunun i.5gali Cuma. 
günU öğleden sonra ikmal cdibrü • 
tir. 
To~o, 4 (.\.ı\.) - :Mak-zyadan 

Doınci ajanslll3 bildirildiğine göre 
aün gece ::ı;ansr Perak devletini 
seıangor devletinden nyırıın uchıi 
goçıniş otan Japon kuvvetlerı Sc
J:uıgor devletinin s imal krsmınd:ı 
ilerliyerek bu sabah sevkülccy; 
baJtUnllıdan pek mühim bir Echrin 
görülmekte olduğu .bir mevziye 
varm~yard.Ir. Bu şehir Malczyanm 
ikinci derecede milhim bir sehridir. 
Kuala Lurnpur olduğu zannedilen ı 
bu §elıir Shıga.pul'Un ileri müda • 
raatmm nüvesi addcdilmektediı·. 
l.)omei ajansı düşmanın anudane 
mukavemetine rağmen bu elu in 
dllpesi bir saat meselesi oldu· 1ın11 
ı'ave etmektedir. l 

Sırp çeteleri 1 

• • 
reısı 1 

Generalhğa terfi ettı I 
(Ya.z:ısı 2 inoidt ) 

yazan . hakkı tarık us 

üstada yardım 

1111 vc.rm ı.ı u ı. 
bu bır hıfzı r:U r olurulaca yarı rd 

ı hMi umum h fz ın'hb 

l• 
ını oku~ lın 

• nutu"u tlli bl•1d1.·n ıı:ıll:ı ulıuı chlrl .. rd' bclcdt~ell'r ika.m •t utııa.rıı• 

"'ılıhı s:ırtlarını dahn ı nn:uır.i ı ttl"'dl: bnlnndm ııa.k ıherc l1ir nıeııkeftl<'r 

itlan"'İ lt"l"im• llll."t'burdııı lar. bu idurcl r ol'l..;.lllll iki od."l~ ı lı!ı\1 yerk>rl 
<lahıı lıü~ ılk olıu:ıı,ı::ı her.ılıcr J,iı il;ı:n '' rilcıı ı \ l ri. b{'kiır Uuım tg{ıhlıınn 
"' puıı"i~o.ıılırı '' ıınılt~c t ılıo;f ı•tl len I.'~ \C'~a od.:ıları, bodrum , 0 tayaıı 
:ırularında bulun ııı \1' iC' ır,ı \ı>rllı n ll.11111 t•!ıbl.ırı t fti \l" nu\nı1'11be 

dlerlcr ... 

ı \ar: 
"hutl•Jı oh llrr, tı.u L-ı.r '' ııııs ıfırhanı ltriı1 '-lhlı .. ırtları, 11)(,~n '' 

a .. ,gari olarak ihtı' ı •tnıd• rı ı mı I:' 1 n ınl temll h tH•l<'<'!hcl<>T'C'I' ta,111 

'r ınltro'kabc ı~llllı. 
"lhbı "'artları huiı n1ııu~ uıl ı her tllrlu ııı lıLUrd;.Mı saliııı bir SlrOtl• 

ı .. lahı sı.bit olunca;)s. im.dar kaıı t.ıbr. , 
1. r bu mııddclcı belcdı~ enin mes'uliy t a ı karaı verınesıne Wl 

1m.iyorsn. nrtık onun ıkmall llst dtmızm Uyllk mlll t mccll!nne bir t~ 
lıf yapmasını bckliyoı· d m kd ı 



Amerikada 
Vanhz beş Usan 

konuşulacak 
Vat&n;ton, 4 (A. .) - Babı'\ye nc

ııareU, ıl&Mllr dlrektarü • Byran 
Perçe'in beynelmilel kablo!arıı. bey. 
~lmflel tcıeron mubaver'derln 
fu\l!.k! a!deleriıı.I vuetml.§ olduğunt.ı 
bOdlrmektcdlr: 
ı - OO§man t;;rah ltmdaki ruf 

muhaverelere knUyen milsasde e. 
dllınlycoektfr. Fn-kalAd ahval ın 

trmıadır. 

ı - Ameıikadan çıkan veya Ame. 
rUtaya gelrn herbangf blr ecnebi ile 
fihell teıgTaf uatlai rasak olduğu gt· 
bi eMSCn bu glb'leı1n teı.,"Tnf ad • 
ıerf bulunmam da memnudW'. 

8 - lfrell veya ecnı: tı\ lisanda 
tnMlt tarikiyle Amerlkadsn yapıl· 
C11U1 ancak ııanaUr mskamııt.fyle mu. 
tahlk kald!ktaıı goııra mUmkl\ndnr. 

4. - İııtinıalln nıhsat vcntm{J o-
lı!llı Jlnnla •, §Unlardır: 

'lııellizce, Fransızca, İspanyolca 

~kl.zce. lnglllzceden ba§ka bir IJ· 
a yapılıp cevap aımmıyan telefotı 

~alan 1ngtllzce Ue yapıl n .;a. 
ftrmalannk1nden daha ~ bir mUh. 
lrıUı t4bl olac8ktrr. 

-~ 

Sov et tabi ı 
(B~ tarafı 1 inci aufado) 

Kmmda SovyetJer 8.000 ttıfek, 
60 mitralylfa ve 250 kamyon mp. 
te~Jerdir. Muharebenin tek bir 
kc:dminde Almanlardan 2.000 kişi 
den fazla telef at vardlr. 

oskova. 4 (A. A.) - Sovyeı
lerin yan gece tebliği: 

Uç !kincikinunda cepdenfn bir. 
eok k~ınlcrinde dllşmanm mu .. 
ll:avcmetlnl kırarak trt.alanmu l . 
lerleml§l r ve birçok meslrlln m~ 
ballerl işgal ctmf§lerdfr. 2 ikincf. 
Unwıda Ş Alman tayyarud tah • 

) cd lınl~Ur. 
3 tkinclk&.nunda ?ıl!oskova yakı 

ımM1a 3 Alman t&yyaıui dll§tiriil. 
tnüştür. 

"Pra"da" m ddetD m&kal 1 

Moskova, ' (A.A.) - Komllnlst 
t'Irltasmtn reaml organı olan Pnı.v

dünkü cunuırteSi gtlnkJ nUsha· 
ımıda Sovyet R~yanm Almanlar 

t&rafmdan Jşgul cdilmi ıchide?'de 
yapılan memrmtn tilrammı ata· 
cağını ynzmışt.ır. Bu gazete Alınan 
1ann Od alda 2500 kifiyi mltn.ı· 
)i)zltrle öldUrdilklerloi ve Klck'da 
oturanlardan 5200 klşbi idam et 
mit olduklarmı teyid ·etmekte&. ----<>-----

Almaa teb 111 

aso:1:..a.ı ve 
(Beş tarafı 1 :ınci 841//adıl) 

YURTTA KIŞ 
( Ba.lS tarafı 1 ln'-i sa uf ada) 

m umumi Wb! .M. VlduS30l!J ı;a,ıe.. 
Belediye reis mna\fnlnln iz.nhatı dlği bir nutukta milletin Duçcye n 
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ir mutesavvif şairin ölUmU: 

Seyyid Müslim Mus
tafa Penalıi Ocak devam edil.nıIBtir. Bu hw.ruata bel~ n!n bir tek kiUe halin getirmek için Şiddetli taarruza. geçti 

diye rc"tı muav n.ı Lütfi Aksoy, blr muhtelit a:ıııaıarda ne sureUc ç:ı.J~ • 
c:ıuhnrririmi.ze ~nlan tı6ylem~--ttr. mak gerektiği huB'.uıunda. parti. dan Berlin, 4 (A.A.) - Hel. yazan : Cemôleddin 5.,.,,.,. 
"- Tram\"ll)'larm ~lcmeııi ray. heyetini! dlttkUfle"r vermlfUr. ttaıynn inkiden bildirildiğine göre F"' I D t Abd""lb'"'· ınsıJ lami ••Şeyh Hafa Mebe~ 

lan kaplayan buz1ruın kırlm mı l:G§vekill bu krtltm!n enerji ile azim Sovyet kıtalnn, Fin cephesi- azı_ ?.5 um , U a olan "Seyyid Sı\lih Nlhaaıl Mba,:; 
!;ağlıdrr. Bu itilxirla ixi bine yıılan Te iradeden doğrulmu§ blr kuvvet ne muht-elif noktalardan hü- l i Golpınarlı ya: onun da babam .. fel')'adl, mahla • 
amele bu sa.balı erkenden fnal Yete le"kll etmesi li'wm geldiğini ylenıl§ h 1 Ut vvifi.n ..:ı..t 
.,.....,..,· .. ve ft,,...,...,A dol'.-. trtımvn~ " cum etderek cep eyi bir ye- Son devrin bil •:ye m e:ıa e .,_,er 1aıs 
"''"- ·~ ~-... 61

.. ur. M. Musoli.nl bundan b:ı.oka, iki mn ''Ba\l"Plllft'l·ye n:.. ••ffamta-
)Ollan ~lmrştır. Bugün (dün) Ga. rinden •armaXa mu-.affak vült alim \'c mn. • . ,,.~ı ", ... 

dnn- ıırasında vnpılan Te 1talyıuı ~ ıs i v yye ncallnd•R 'N-'-• • .a.n1-~ lata.saray - Ksralt5y ara81 mns. ,,_ ,,- l 1 d tesavvif ler n - • .. .... -..3...,.~•-.. 
tema diğer bUtiln hatlarda tzam. mllletlnlıı hııyaUyıe llgıll olan bu mu o mut ar ır. den Abdülaziz Şeyh M'ah7Jludun o«l1I ""Seyyid 
vaylar fı;lezxıiştir. cadeleC:e zafere erl§mek için blltllD Mccdi'den son. Mudaba baba., dır. "Me'f'li;t,. d· 

Ancak, manevra kolaylığım tc· 1taıyan:ann mlhver ve UçlQ pakt ar. L•ıBYA HAR ra klAsik ta.sav. z mı "Seyyid Salih Nihanr' lliıa 
m1n için tek araba çal,§tnlma.kta. kadaşlıırtyıe birlikte Ye azimle ~- \"Uf edebiyat m:- b!r de tllı:-kçllıu.t taratı varclıı'. 
dır. f~ğer ya:rm (bugün) hava da.ho mam ııızım geldJğlnt ckı llll.ve etmJı. zm en yaşlı ve .. NDıua ol.. 4edtl9 ...,. 
lyt olursa Galata.sarayla Knmköy Ur. Ka.hil'C, 4 (A.A.) - Oı tu !'1<-l lı. ı · ileri s me.Jarm. _,. 
anısında d:ı tramvay ~liyecoktir O no'nnn beJ11D3tı umum lng liz karargiLhmm tebliği: dan birini da- mr.ıramda, tulland-fl •'mahıae .. ,. 
Ş.i!fhane yo~u fazla !htlyntı da· Boma, ~ (A.A) - ltalyan harici. Bsnfiyada alman edrlerin sayL<ıı M11stMa Pcnabt ha kaybettik: r.nı br giUel tarifini )'all9ll iWa1 
\"et ettlğinden bu suretle hareke1 o~ Jmdl 7000 tahmin edilmektedir. Or.:ık Ş:yh Ve Seyyid ,air, ya..-:m U1J' anee wciı.dc ge-
ttik ye nazırı Kont Cl.r.no 

3 SonltAııun 1 Bu:ıun b:nl Almandır. Muharebe WlsUm Mustafa Pcnaht Ocak.. tirdiği dfv:ı.nmın son salıife!!dnde: 
e .,, tarihinin l7 inci yıldönUmU münaee. i . Hll'-' r .._ 

Og~rcndiı!imize göre dün ilk ola. &ahamım tem!zlcnmeeme devam AHltesavvll "8-irlerln fhtivan ve Anb :lır ra'ı 711..' ,..ıdı ..,~-betiyle dlln öğlcdan sonra Boıonya•ya -"il' J ... _ • _., -'" 1 rak ŞJ<:It • Tünel hattındatri anı. c:u ıyor. "S:yyid,, donilen pey ..... -~- evlA• .... vrı ,..,,,, .... •:-a vaOJ'& • 
"' gelerek. refakatinde 1talyanm BerUD A ed b • d to 5°'..,""' .u.rk--a 

balar i 1--mişt!r. Bu hatta, 10 tnne g a ya çevresın e rıçumw dm:n en son "b:ıba,, sı ola.n ''Mü.S- .,. ., .. ~. 
tek araba ça.lu a.lttsdır. bllyUk elç18i M. AWerl bulunduğu ve bava kuvvetlerim z faaliyette' lim PcnAhl,, "Hncı Ba!rrnm Veli., diyor. Ş::yhin edebf dirayet Ye lre. 

Dlln öğleden itiOOren Aksaray • hald Medica tiyatrosuna gllmJ&!t:lr. bulunmuştur. Bir çok ehemmiyetli tJn mUııf Oi. ''Sivas., viliiyctine ta• banet:ne <!e!llet eden bu beyti, 'le· 
Sirkeci ve Fatih • Sirkeci nra.sın. Burada bUyUk blr dınloyici kiUeşi ö- hedeflere tesirli taa.rr'lttlar yap!l- lif "Darende., b:z1U1mm "lll'Zll'lık,, ıı:!n batın için röy~enm~. 
dn da t • anıhala.r ç:ıltf:!Inağa 00§- nUnde nutuk söyllyen bartciy., nazın aı~trr. mah:ıllesinde gömillil "Somuncu "llıiialim Pcnihl .. Din 1935 tenJ.o> 
uunıştır. bJlbaesa g<;yıc deml§tir: 1 Akıncı kolalmnız da geniş bir cep l:abn,, adıyla tanmm~. Aksaraylı ınuunda Darendede ttfat cdea 

Tren cfc.rJeri ''Avrupa meselelerini halletmek ıçtn be Uzerinde dfümıanı bırpalaınağa Ş::yh "Hnmlydildclln-1-Veli" ıün o- oğlu. ora.nm "H a e ı l a r" 
Tren seferlerine gelince, dün sa.. Duce'nln yapını§ olduğu bllUln tc.cıb devam eylem!§lerdir. uncu göbe-Jrte ve "İmıım-1-Huseyn., :Ş~yh~ camii" imam Yt! batRıi 

hah 9,Iıi da Ank radan gelmesi lA. büslcr ltaıyanm eski mUttefilllel'ln!n ııJn otU% lli nci batında evl!dı idL s~yy d H een R-:za,, da dlnn -.. 
mn gelen Aııbnı eksp't'esl 10,45 thUııuılan dOLıı.yialyle akim ka au tır. rp ete'ller l'I ·ıı .. Amr dide,. bir ihtiynr olduğundan hibi § fr'el"'endt 
de gclmJştlr. lngıtterenin bir tanı.ttan blzlmle mu. kenffine .. aziı,, ve "Şeydussiid8.t" { İhtiyar p.ir, aon )"dlanıu tam.-

Pendik - IIwdafIWi:ı banliJösfi za.kerclerd" bulunurken d;cter !9-rat. • General O da JUnblan verllm.-,ıi. men münz::viyane ,ge~irdi, kuıdini 
ınuntamm ça.l~m:uıt:r. Sirkeci • Ba tan AUna vo B;?lgrad hU~!1et:ıerl~kı Alevi b'..r vftir ve miıtc!cl'Jt"r olen ı ilme ve i!D.hl maarife vem·; IMıt 
lnk6y banliyösU de d(ln intiznnıla 1talya.yı kendl denlzlnde bo.,mıık ga.. Londra, f (A.A.) - Yu~tav M~llm Penfi.ht, aslen DarcndG• k:a'an sııat'f'r"ni de "Sllleyma~e .. 
L~l ıniştir 1 yemni takibeden bir sulkaıst hazrrla • ç::telcrl reisi albay ?Jihailov ç kral ltdir. Babası, hicri 1307 de irtihal cie "Mimar s nan., türbesi nıııa-
~evlet ·dem'cyollan birinci i'3let- dığını gö:ıteren ellml:de mtınskaşa gö I Piyer taratmdan gE'?leralllğc yilk- eden divan sahibi pirlerden ve cWd kiiçücillt O\ilnıJ-t tetkik Ye te-

aıcsl. Ankara.ya gidecek yolculamı tt\mlcz d llller vardır. Gerektiği va. sel~lmititir. Blllnd'ği Ilı~ Mihai- telWu'a hr.:ot'ettt. 
raılalığmı göz ön.Unde tutarak dUtı kıt bunu tsbata b:ızmz. Jovıç Yu .... ?'518v mukavemetim idare Va .. el Artrıine "ilAhf,. lerint hlvt .. 
Baydarpa.c; dan Ankarayn iki h U· Bu harbin mesullcrlnl bulm k için etmektcdır. w !&n "DivanÇel llUsllm Pcııahı,, 
et katar kaldırmıştır. Toros ~ 411lvlerl k&rı§tmnak lUz~ur. 1 Kral Piyer büt.tbı dünya Yugoo. rnaş tarafı 1 mci BatJfad ) meşrutiyetten eonra tılwldı •• ~ 
presi 10 55 de knllan~tır. 19,15 de Bütün düıi.lBt. insanlar ve mtlletler bu lav1anna rsd~a. ve,rdlği bir DU· ve ilgilı doınhıyon hükCımetler~in rct"•3eyyid, nadide t!tap merülto 
ele yataklı vago:ılardan mllrekkep me9Ullerl biliyorlar. j tukta onlan ?diba Jov.~ kuvveUcrf· ta.&vibi ile cenup batı pasifilc. böl- m idi. 
tren hlll'eket etmiştir. Bu harbin m11ııullerinl ııramak için ne ltatılma,Aa çafırmıştır. gcslnde tc-k kumanda usulUnlln ! B~tanlııtşa '"'Na't·l-tC'rtyf" Ue 

Aynca, dOn, saat 12 de İzmir ve açılacak dılva ba§lıyaca!tı zaman, ı. ·-O t.füJ:< edileceği b:Idlrilmektedir. rloldurı'uğu •'efterlerl Ye mllbfm bir 
Konya taranan ~in bir lmtar, sa. 1 taıyanın suçlular anumıd deJtil. it.. • lf zf er realdeD 2 - Bu bölgedeki bUtUn den·:z:, ktm;ı. fl&nd·~ do!uıu ldtaplan • 
at 15 de Samsun - Sf.vaıs t.arafJarr tlham edenler arasında. bulLınacağı 1 kara ve hnva kuvvetleri t~ bir rm a kn.ybo.up gfden: 
~in bir Jmta.r, Mnt 20,25 de de Er- muhakkaktır. ibr8Ç J8p8C8klar ~uıneııda.nm mui altında bulu- ı ••nca ı•enJUıfyem pe9ll tdfr1 
aınım lıfn bir katar kaBtnıışlır. Bol§cvikll e ka?Jl mücadel v bu ııac&klardır. BiltUn llgiU hükumet- aeal!,. 

Her ıı.kş.'lm 19 da Haydarpa.,a- mücadelenin esaaıı blr surette halll (B~ tara.ft l inci twıvfada) ı le-r, bu nzlfcye general Vaveliıı mntla1ı, "Terci beııd,. l ''}ı(tına. 
dan hareket edeıı Ankara treni ttalynn ocaklıırınm, llelerlnin ,.e dini bir a.u.blyet 1çtnde bulunmaktadır. taym edibneal !çin Ruzvelt tnra _ j cat!! lar ve Anad<!!u h11iı.rb~ne ... A• 
dUn akşam da kalkmıştr. nln muhafaztısı fçln ilk ıartbr. Bu hare!<eUer bQtUn bunlardan 1:19§-. fmdr.zı yapılan teklifi ta.sv.p etmiş. taturk,, c ,WSyJecUgı tarih,, lei', 

Tren yollarmdıı bir a.k."lRkhJı 01• ka i§gal altmdakt memleketler bal krdir. "mccihiy\:,, ler, "luuddc", • ._tlf• 
aıamıştır. Yalım, Konya ile Afyon Kadıköy • Haydarpaıj vr..pur Be- k~m maneviyatım yQluıettınek b&kı: 8 - Amerika Birleşik dcvteU2:' red.". "gazcJ,, # "'m~evl,, ve ••nı. 
IU'Ul için bilet verilmemektedir. terlerinde ufak teahhurlar olmuş. mmdan da tok faydalıdır. hava kuvvetleri başkumandanı ge- b:ıl:, terden mllrc!tkeb manzunuı -
Bunun &ebebi de Konya ile Mey. tur. Ha.Uç va.pur 8Cferleıi m ta. HJtter"ln Rayiftll.frda 9'S)1edltt .,.. tıeral Brett (!imdi uza.k ear.kta bu- lcrı blr ant.ya. geUrllıie bQytlk b.r 
dan IU"MTIY.la Bozdağnıdaki yanna. ,.,am yaptlmDıtn'. nutuk bu fkl kaa1ı -uce1ertn Alm&n lııauyor. "kUlliylt., olurdu. 
mn karla dolm'U;'J olnıngıdır, Bum. Bel enin tc n • yada yaptı testı1 açıfa YUrmU§tur. Aın r n amlnı.U Toma.ıs Hart "Nııztm,, den ı:onra '-Pcnl\h"' 

açılıncaya. kadat' latanbuldan Belediye reise@, cadde ve ~ Fi"haklka HIUer Norveç'iıı §lm&llnden bu bö'gedeki bUtUn deniz kuvvetle. lracbr ''Nı.'t,, s6ylmıif bir mUte • 
Koııyaya, Konyada.n da İstnnbul kaklarm ~ temizlenme& .çin ıııran,.. hududuna kadar Zlgtrtd bat- rine kumanda edecekti?'. Am raJ savvlfe bemc:n hemen rastlayamı-
trc gidip gclemiyecekt:r. hallan da. ya.rdmunı ~tcmege .ka- tı ayannda bir mllda!aa battı bulun. Hart general V&velin emri altında yonız. On ıJenedJr gö.derindca ma" 

DahJllye VekA.lı?Une, gelen h&mlcre rar vermiJ3 ve tebllğıı.tta bulun· d ğuııu ~ 6'ttne k .ısyı mifUr buluııacaktır. rum olduğu halde sekkrnd:m ve 
g&e, bef vagon, bir fUrgond&n mtl.. muştur. Belediyenin tebllği ~- ~ baskml tııuıı rebi d .,:yt ot· General Sir Henry Povnal gene- f9şılacat derecede lrudı'eUi otan fil 

Bertlıa, <AA) - Alman cıırdalan rekkep bir yolcu treni Diyarbıı.lı.ırdan duT: d arten:nı ~ ~ ~k ~t - ral Vavelin genel luırmay başkam fJY.aamdan bir tcY qybetmı, 
boj kumandanııauım tebllt1: Eltwğa giderken, lvriclyt Ud kilo- ı "Sayın lnlka,, :"4 :edg& t 1~ r b:ı la :ı en 61.TnllŞtur, • dcğlldt Tetkik ettflt f&irlerba 

Doğu cephmnln ıtmaı " cenup metre ~kten sonnı karıum rayla· "Tutanbul belediye rclsl inden· ~dal en u ~I lA. Y ~ k ~ f - Gtneral VaveI vıı.zlfttdne "'dlvnnlamu çok defa nulteleıi vı 
kelılmlerlnde menli mm17etıe b& n doldurmıı.aı ve tırtma )ilzilnden Yılla.rda.nbcri görlllmemiş fevkala- m tı aad ~1 ektad ,_ " e e - pek ynlcm\la 1:6nlayaeaktır. "haşiye,, leıiyle birlikte okur, ğar 
-"eUcr olnın•tur 6& nı a. uu ma ır .... r. r d • r·-'--t ... At t • d ~ ..,, • hattan çıkmıotır. Dört vagon ve blr 1e b"r kıv arşr.ınıdıı. belediyemiz 1 u - vru r.amnn a mal"C$3.l me~ c:ı lW\O manen .. em eT'1D e. 

Cephenln orta lratm mOdataa turgon devrilml§tlr. 1çtJı4e d6rl yüz: bUtUn VSl!rtalıırını istlmtıl llUt' tllf' - 1 Ç&nka:ı."§ek. Cin ha.ı clalt sahasın • rlnllğinde dolaşan Dafis ıw:arltri• 
muharebeleri tlddoUl btr aotuır aıtm vatanda§ bulunan bu trenin devrilme. cadde ve ııokaklan temirleme~e l f ememe r: 7 da hnekcUorde bulunan veya ts - le ve Adeta. ''mUkliıtefe., )"Oluyla 
da devam etmektedir. DOflDanaı bir alnde yaınız ıs k1f1 ynrnııuın11§tır. <'alı:şmıı:ktndtr. Fekat arzu edildi- l lJ tibıbld" bulunab1lccek olan mUt- tOrlU tll:"lil "fa,!;,, ter ve izahlar. 
çok tqebbüaleri :ıutalanmızm cetın BQtnn :roıcuı r ~rerek ıstaııyonuns ~i kndnr amele bulamamak ve rııll- terk karo ve hava kııvvetıerlnJn yapn.rak onlan te'vtl ve tefsir eder. 
mQdafau: karpmlda aka~ utra- geUrilerelt 1.ltlrl\h.'\tleri temlrı edil. t tema.diyen yağm:ıkta olan kar lllr bankanın tın~ blr bina DL be.şk ... .ı ı :nd1l.nlığnu kabul etmiştir. etnı.fmı hayretdc buümh. 
JOJ3Ur. mittir. tnrmm artmnıu yUzür.don medeni nnıda. "'tab~mta bodrum.., tA.bUi B·ı hnre~:At tra.hasma Hindiçlnl Bu gözJcıri kapalı Alim, 8oı!l de. 

Atman bomba n avcı tan-areım Evvelki ece 19,50 de gelmesi 1 ve müştere-k ve:zaJfı ifa ederken vv. de ve 'ln.ylandda rnllttefı millet- ı;cc Velud ve dlnıaM aorvete ına-
DJ"& muharebeıerine karqmlf]ar " tnzmı gelen Toroo ekspresi de Di- aa.mıııklı ycrdmı dnygusunu ta Blr kero §U (tah~ln) Qsmsn. cr"n ··t an Uıra.fmdan icıGttl cdi· Jık o~an her zeki adam gibi JIOZ'if 
yenı s0rilııllrca1n alçaktan ucarat yar'baık:r tarntlarmda bir goç'din raamcn müdrik olduğuna emın bu- ııca. devrind~ ~ yanltltJ, (TabU A- lebi_lc<;dt kıs rolar da da. ıll olacnk. ve nüktedandı. 
yaptıktan b&reketıme BovJ'et toplu.. lmrl& dolm.ast rUzllndcn Anka.rn • lunduğum.uz mar.nım hıılkmırz s- raOOa. <zemtn) F l"l!!C&. Halbuki A. hr. ·f terek umuml knrargiilım Çok fıkra. ve: men.kebe bl .. 

kl mu r çok noktalarda d&#ttmı§ dan ileride bir yerde kntm • part:nnan ev müessese. mnğaz'l, rabc'a mutaıu;aıbdn'. Sat kan kalmak genci ' .ırıl'ltymda Ameri:kn ve Bıi. lirdi. Eşi bulunııuyan bb- "Ehl-i 
rdrr. Tnıtya tren seberler"ne gelince, \'e dü..1-kAn k~pt 6nlt'T'hı1 knr"an !iln k~dtııdell olmıyan kelluıelerı. tanya orde.ılamun mllme6Slllerı bu- _be~t., Aşıkı idi. "Evlid-ı ResU.J" ~ 
Şimali AtrUca'da dO§man. Aım.u evvclkf gtln S,50 de S"rkeeider. kal· tem~leme husu.sundıı.kt ya.rdrm • bir aıı kurmayı bbul t1lmP.ınl§Ur. luıuı.cs:klnrd"t·. '~ı:;lılı~ o der~::eye n~ b 
ttaıyan kıtalannm haftalarca de.. d&ll Edime • Kırklırcli treni, Ha· !Ak mnı iz! ar etmesi. ve aynı za. {tnbtel'arz) denebilir. im. ı henU1 ,-aztyet n?nıadı KcrbelA,, v:t ~rn ma~ralamıı 

Yl!.ID kahramanca mukaTemetln- dmıköyllnden flcri gidememiş yol. maııdn. caddelerde-ki mcttfüenl ıc- Sonra bodrum! dalma fC1' vty~. Belclau, 4 (A. \.) - Yan rc.snıl anlatırken gözlennden yq döket-
dt'n sonra Bardlyayr gaı etm1fll>rdlr. eulan ile birlikte geri dönmÜ.Ştur. kW dökmek surcti1'J herhan !1- bir stnd n ~ıda olur ki (lahteı'arz:)m l>lr k .•• yne:t'an bildi.tiliyor: di.. Hattl bu yllzd~ "Darende,. 
Ged&bya ı:evrestllde flddeUI kefif fL Dtln bu hatta tren knlltm&mşt.ır. mUcMif kaıays me~dan verilme _ ına.nnm 1Ç1ndedlr. ntbuat dairesi re· orta elçi ulemut t:ırafmd&n mıd:kJ1'<1a i~ 
al'yeUeri olmuştur. Han kunetıeri - y~ S~ı<eei • Bakırköy brutll. m~i hu ı , kan}ıl· !ı v medeni Yo.ltuıı (bodrum) demeli, (ts.htd'- Dr. §ınit bir mültııkat esııasmda. ham olunup fstanbula ııefyedil • 
nuz dllfmanm k&mJ'OD kollarını CIL. j y&sU muntazam işl~i'r. bir vaz !e h!ssl telikıds.i olaıak t-cb. arz bodrumJ dememell. (tahtez&eınln Vaaington beya.nnameS·ne kııl'§l d"ği söylenir. 
tıt;mlftır Diln eahab 3Jrlrett Hayriye ve liğ oiunur.,. 1 bodnnn) hiç!.. ftZiyet alnıa-k iıtin benUs ısallhi· Bununla beraber Şe>1tln ""'~ 

Me"Ylevt Dedenin V ufi'ye y ptığı en büyük iyilik. 
~ kabuğu içinden çıkanp hayatın içine atma11 ol. 
muıtu. Vaafi ıimdi konuıabiliyor, hüküm •erebiliyor, 
eşyalara, inıanlara. bakabiliyor ve onların gÜ%ellikleri, 
çirkinlilderi karıısında her insan gibi dü ünüyordu. 
H.ai'üi buan gülümıeyebiliyordu. 

Baba, oğlunu avutmak için her çarey.e h&J TIIrmQI 

olduğu için yapacak İ§İ kalmamtflı. Ona: 
- Vufiyi m gulet .. Unutturmak için tek yol bu. 

dur •• demiıti. 
Kudret Bey dütüne dütiine Va finin me~gul olabi. 

leceii bir it buldu. Büyük bir konnk yapllnn ğa. karar 
v.erdi. lıçiler, uıtalar tuttu, malzemeyi ha.:&ırlatb. işe 
be.şlandıi;'I vakit de Vufiyi ça-ırar k: 

-Dihun, d di. Benim itim aiı6:üm pek fazla .. B 
ta dunnayınca olm&L. Kona.im ya.pıamı k lfftlllrın zev. 
\cine bırakınaı k.. 

VMfi de kcndigine bir İ! llJ'ıyordu. l~si~, üçsüz 
'..,lapnak\:an brkmıtb. Mt!mnmıiyetle k bul elti. Sa. 
Oaluan •k.,.ma kadar yap1 r riude bulum&yoı' n :ınr l 
ediyordu. 

Güaıl.- a-çti. K<P' 

imi gibi seviniyordu. Odalan clolaıı1or, bahçeleri ıtt. 
ziyordu. 

Bir ün. yeni odalardan birinin içinde dunıyordw. 
Gene Mukaddeşi hatırlamı b. O ya asaydı, babaaı eT• 
lcndirecek, bu evi de kendine ·erecek Tene meaul ıüa. 
ler geçireceklerdi. 

Gözü kapının iğine kaydı. Bir ıölıe 'belirip b~ 
boluyordu. Düşüncelerinden •ıy:rılarak dikkat etti. Bir 
kadın ba§ı idi, yaklaştı ·e: 

- Kimi arıyorsunuz?. diye ıorda. 
Sonra tanıdı: 
- Vay, C vri Kalfa .. Sen misin?. 
- Benim ya.. Tarumı.ı.dm mı? Sen ele Valfi Bey 

deiil mı in?. 
Vaafi imdi dili tutulmuı gibi Kalla'ya balpyor, 

onun yüzünde geçmit günlerin hatır lannı yqıyordu. 
- Nasılıınız l'üçük Bey .. lyiıiniz inpaJl&h.. 

- iyi mi, Cevri Kalfa .. Ben nasıl iyi olabilirim.. 
Beni bir kaç hafta önce görmeli idin .. OJmedim.. Fakat 
ketki ölseydim. 

- Allah sakla.ım Küçük Bey, niçin böyle diyorn .. 
nu~ 

- Cevri K lf a. ben Mukaddca,iz Jatayabilir mi. 
yim .. On n ölüm h berin1 aldığım vakit. dünya bqrma. 
yıkıldı .. Ah Cevri K ifa, sİ7. n"' kad r •ef b ·mipiniz. 
ki' beni gene hcı.brlayıp geldini . 

- Neler ... öylüyoraunuz: Kiiç.ük Bey_ Muladdee 
Hanını h ya\t dır ·e i~in için YllflY<'r ... 

(Son. O!U') 

yet alınamtŞ bulunduğunu söyle • lru1rct.I pelr aana.tk&ıf.ne de• 
rııiştir. ğlldi. J"akat l.rifane 'le hakt-

Yaba:r.cı gazetecil-:T toplantıanı· nıane idi. Kendini ~ 
da )-z.ptrğı bu ooyanatla Dr. Şmit, taııryan kırt senelik closta "'l'ae 
86zll geçc.'1 beytıJıname kal'ŞJSmtla 1 hir Nadi,, &tada da dcdi
vatf) et alminası bekleneb!Jcceğiru ğ lgibi: "Hıu:rct-i ee)'tlln t&&i•t-t 
1Mu etmJ§ bulumnaktad.-r. eairancsl. •1Ehl-i-be)-t• •olan ma

Amerikan • f agUlz 
teblllL 

(&ış tarafı 1 inci Mf!faito) 
)-rSle neıtlccler nılli ede edileme
miş'J?". 

Dllıı gece 2f Japon t&~i 
Singnpuru bombardnna.n etınıcler

dir. Hasarat ehemm"yetshdiır. Si· 
vll1tt arumda bir kaç ölU w ya
ralı vardır. İngiliz • Amerikan hava 
te killeri diln &.ı{Jah Tnyland'da k&
ln Rahent.3.lc:'a taanıa ~tınişlcr • 
clir. tld düşnum av~t dilşUrillm~ 
ve Yerde ! t&yya.re tahrip edilm • 
tJr. 

Reng , 4 ( .A.) - fngiliı: Jı • 
Ti!. kuvvf:tleri UJnuml lranı.rgihınm 
blldmf.ğ:ne g(Sre dtln al altında 
bulunan topmklar &erine muvat
falalctli bf t8A yap Jm'"_fbr. 
Tcmoha"' ürindo 3 av tayyares! 
De- ba el4' geçen gi;nWtn .Ameri
kan pflot13" taratmdan yapılan 
bu taarruz ew1uımnda 7 Japon tay. 
1U'Mi dlİı!JIU.rillrmlştllr. Amerbn 
btvva?'f'JWiac hiç bi~ fe;y oln'NlilllMi
tJr.. 

hahl>.t ve malılleMttan ileri ıet
meml~ .. Gayet teırı1z 1'r*fi, 1aer 
kM h&!danda iyi ~. dolta)S 
~yler, halük Ye melet &'ti Wr ... 
1e1ndı. Her 1eyt bak c&rll', iter ... 
11 g~et tanır. bot a&'dUll. ..,_ 
mcdiği heı- teveedlhe "'t1"ftılla!t ! .. 
der Ye a'ta.bhade, ''kendi lı:em&lııs• 
erenlerim!,. lade&ile 11nıbata• 
bma. w.u t.aftda Utif t e:rlcnti. 

J 5 nunezan 1360 ( z:ıı T ilrteflta 
1941) salı sabahı saat S,'5 de g. 
leymaniyedekJ eftıden "Ehi+ 
~. e ve eedldnıa ilWıak etmek 
üzere Ahiret >70lcUluluna ~ 
zeman Hind uleıqurndq l:lfpnb 
Muhammed ••lbılfw Kan-a
tek" -•'Cennet.~tnyt'ye'9 tedd. 
btııdeld ••7e", hlrJc olmak here • 
lfl1 •'tarfh.. 1 l!Gylcdl: 

"Vemtet.ı my&'ft _. ~ 
M Jbn Pen&tıt lM.., 

E.-dı:f edcöyat hoıcalarmdıla ,... 
nl d08t u.. l&f r Te neysen ·~nı
ket Gavst" de ~ "llc!Jt.t.. f 
••tarih,, ~: 

Çtkh '~1tt" •• tM a.-nl ... 
..... İlli 

t:P~ ........ 
'r---....u. 



...._., ' .A.A.• - .......... 
~ u.as.e. relıll Kewatnm SqUia 
lualma ...,...._~sen. 
...... Jııaber ........... : 

MaJM*-... ,.. - !wlır!retfeld 
....... te~tma Ue lııısrWe .,... 
~ _.. .. alu ............ 

•·- man.ttaki,.tl bakJandMd te -•l*tat 16tfılll Jlallul ~ 
mıtm.._.a. 

.......-cmı,...,....o?aa-. 

....... Da Arp ,..,.uta cıldılla 5 

·- lllkadıllede ..... IDlftU1I Ufkll 
•tmelste balwa bDtlbl........,. m9 

...... DDktai --rlmdald aMü, ... 

... buicıip ~ lla9lr.onJ1 ili 
J'ant1 --......s. ..... ..,... .... 
wt .............. ~ 
•'21117s. ............ _,_ ... .., 
ra ~ "" ••'- IWH ..._ .ımıa:. 
- ..... ~ --..tlDI 
.,.. o1arü ...,., rr ... _.... 
"* faall,..U. - ~ ...... tllldlır 

Kral altaw Qol'c ...... .... 
.............. llfbır: 

1 F • 2 , t CA.A.J - .... ....... .. ....,.. ____... 
btuıldlta .......... lntac -- 1ılr 
..... telllllr.e ifaretl ....umı, ... aat 
2,15 illa 1.81 e lmdıar clınalD .tmlftlr. 

12 ftM ..... deabeft ilk defa o&erak 

~ cltklWeriD -- ifl· 
tlladfUr. ll IJkklaunda lflk1arm .en. 
tlb1llmelt Dd aat dnallll etmlftlr. 

Relm .,.., ,... .-e bülrmdeld 

811 ı,r tıememd,atnaı " etaba ...... 
den ....... ...,._ .......... 
,.~ lıgla 1ılr-. ,.,ter,.. • 
mq bU)MMn Jımbraman 1io97et ordu 
ıanam munftakQıttbdD dnalDI t.e. 
lllflDllıı.rtml 16tfm bbal b1ı7UrUD-. 
J1ario11e DUU11D1a U.R.IJI. btus6metl 
,etleri .,.. • ..,.ırs • ._........,.. mat. 

~·ı olmakla ~ GartlpDeler 
......... beudD IGrmQf olu nokta! 
..-r aMngl ı.arp amanmda ft)lıup 
ten Mll!ra 9Ulb9n tenaDct b,...ıımade 

mllletlerialllill ittffelrıeı ~ e 
decekür. 

rtat JDllnibbe -...yoaa 1arlll 
~ topıanbıla ~ mtihlm 
mdleleler hükınds karar verecek
tir. Bu meyanda makarna •e iM 
tik için yeni aarh tayiıı.I dfl nr · 
dJr. 

Blltibı memlekette olduğu gibi 
ı.tanbulda da 1ID flatlarmm buğ • 
ay fiatlarma yapdl.n zam dola• 
yıaiyle ynbelmdİ ft llODl"a bnf. 
dayı lroruma tel itllnin blıclınl. 
1DU1 dolaymiyle nartull dt\f'1r01 
me8l herine makarna f"ıatJannm 
yenlde11 ta,mi l.blmplmektedtr 
On ~ gUndenbcrt mabrDa. fab
rikala" ...... mabna ...... 
mt"kte, •tok yapmütedır. Bu )'Os' 
den bakkallarda malrama bal1111 
mamakt&dlr. 

Lbtik itballt tacirleri de flat 
murakabe .....,__ mOraeaat.. 
Ja llatiibı ylJlde 15 olan toptancı 
klmun yOlıde 2& e glbrılmunu 
itJtemlfleıdfr. Bu b119118ta yaımkJ 
içtimada bt, bir bıv •eril«ek. 
tir. 

Yamı lülıa addedilen n miktarı 

- oluı ~ tlatlu! bertn. 
4e de bir bnr Tel'fleeell lmlt • 
dilmektedir. 

Vıtinia Mekaika elçiai 
çekileli 

......._ • (AA.> - lftıttakB rnn 
sm ajeumm Xeıdeo - CIQ"de'ki 11u1. 

bablrine gere, Vlp bft6metlnln llelr.. 
111cadakf eetlri istifa etmJtttr. lıba· 
maftb mir, Ftaua)'a ~il 'W1 

~ el~ Dobard gt11l alelAde 1llr ...._ 
tandaf ıntat!y1e :Meblkads flrameıtllıe 
devam ettecekUr • 

J'nMIS •fa'l"9tlDID ellllt •Glıt.etuı 
amıotn oauıeL ~ t.a7fn 
edllml§tlr. 

'l'amam., .... .KoDdor'uıı genç 
tıU ............ bl1tJIOl"llQJl Kolej. 
.. ~ ...... ..n lılr. 
................... NU..,.eıtıı.a. 
..... JIMamda ll&UpUle PriJ'or. Dal 

k• - s-.; bnQle ~. I'• 
Irat lııımft.ea lautulmü 19n. -- .. 
oudld oriadaa kaldıranlr. berabe~ 
,.,.maır hnHnmı baalrbJWklarmJ 
.... ,,.,ıtar. Bunun için cWü,.... de 

~ kadar' ince blr pl6ll çlslJor 
1er ....a. poUabı eltnduı \a11ud111&11U'l 
1relıll mWir? 

- o... fİ)'lıt .... &kal ..... birfi~ 
., ....... Tetldkleria ...... da .... 
......... ~utmaıım 
... maıtmetı .... .w. BuDlan -
yap••' •'l' 
......,~. 

- ... ...ıemat.. 7ÜlJ& biıtDiaink 
.... •• --.it ...... balkı. IUIJl 

..... b-, ....... bWnakuau al6ka 

.... ... ..,.. ... dıll - cınlarm 

Pil ---- '* ....... ,.._. 
---~----· 

.......,_ .. ...., ........ 
... ~ ... llllalltm, ~ 

-~ 1911.. 
ll8C glndlr. ... itte .. ... 

oekiJ"Ol'W. Odum .......... --..... ......ıu.m.ı., semaveıta ..-ia 
...... tılldriıne ı1olıı...,.. 1111' teJ .....,... •.. 

lleeell: edadaki ~•calrta, ...... 
lan terltttelt •""li bir ltamam ko 
il-. !le'1Jllyor. Sobe.-n, JU"- • 
~ !aorla)"U bir ...._ SUf70 
t.a ve _....""' ~ "4'11 .. 1b ~ .......... 

Kffarlua da bir tqkır .... 
........ Ü~ ~,,i he)'111nNo ... ..,.... 

-Apl ....u acıt! 
~ .., ~ "V9'1liJar'ar. 

t.:trıı.f~ lııllkrYoram. Bellcletı .,.._ 
b. lt•rlles ~. mr cıatr altmdald 
lla iç t•edma ,a~ nu, sefta. 
~ "'İ 1lsnll? BOmem Jdt_ 

Gar.eteler, hleaıu ~!ede11 ~ 
eü feJlerle dolu. Ct slnllk ar, 
WllJefte Jdl* -- lılr ıtellrt allak 
haJ1ak etmlt. Tramva7lan, U'ealerf 
.............. tldantıı.la, eski kenu 
~a 'nir~ftfllrm ... 
Karta irtall pati& yollardu rk
girlanlu _,.. ldM!lf!dkler pıe.. 

mlı-r. 

Qeeeler de ne - A ..... ! . 
Usma flrtma Mlddanlu, cıamlaıU 
~JUl br •vnd11f111l• dialer 
"4111, sua1d mnd•lan yatak, tabat 
leflJW. Solalıta 111111 hn-wı 
vu. 

tJ.U ll*Jana .....,_.., lril ar 
ol:Mll ......,.,_ Wr tesgUt hnl1 
mw. lktym:ta Wa aalalyof'. Dil 
n-.eye 1-)onım. Yallhde•• ld 
tap ıhn-.nada g6deıtıll • ...,_. 
Uaş ...ınclakfte~ .... !JM911l. a. 
• ' • Mftlr .. 

- ftlrdle o 1atJI lteyeculaı 
'\."eftlll .. .....,..... ....., llir 
,.....~ .... ~lda· 
Mtılltml!. 

AJa. ......... !.. bil ....... 
~ld ..... YJlchwa.._. 
llİ ." Mtec.lr.. Karuldr. adamı ili 
hll'bu ,....,.. G6rttf afln ..,.,. 
l11IC!a, ddtt ......... ..,... Ga. 

'"'"'f'D ............ tmllanr. KalMlrp. ,....._ ..,...... ~--... 
,,. ....... i ~......,__. 

4411eıı1t9• i, raha ...__ ..,.. .... ..-1er. ile ....,. .... .... 

ler.Püat. .............. .... 
-, Mli"qe dt.ell! _ 

HAKICJ SUHA GEZGiN 

~~I 
Mecburi durak yeru .e ••• 
T AN ga.zetea, TopbaneJıe * 

kim.hane &ilinde tnmvaym 
çigıı.ediıği :i9ç~ bdllWarmm nasi• 
llnbetinaAcJ'\'Sl"llk yaadJiı mı v~ 
..... bu glıi faclaJara ~V\J;ul 

Nnrıemek için. oramla •r l 
lııaıf durak.. yılpıdmuDll ttw6&Yt 

edl)'W. 
Bu tedbirden bdtJ.edig ~ 

fQdur: 
Paydoe :ııeailerinde dikimhane 

deD çıkan ip;i kadmle.r, ala.büdi
fjnıe hızla l'eçeıll tnmvayle.ı la cle
il. l!lllrat.ini kmmt, .ar.h be(rmda, 
iaaıı bay.tmı ..,., _,_ bb-
tnmva3 arabutyle ~· 
tı?' ki. dikimhane kadm1aıile be 
raıbeı:r, )dıı onya dnlmllt bOObı 
cllfer yolıca1-- t.tiMJall --
lııa haf, '* pı9llti ~ e.t. 
cekt!r. 

Nect. !_ Qlllktl cıın,a bir 

KaTga bıçaklanma ile 1 
neticelendi 

Abarayda Uktft llObfmda 1 ... 
narada otunıa. l'llhrettbl, HlW 81, 
nemasında Bayram ve Cemil lldm.. 
da 8d ki•l Be b'fl'I. et.mittir. Bu 
Ud aahm, kendi8s'n1 dftvd6tt.en ..., 
ka bıçakla da 80l kolundaa yarala 
~l&rdır, Suçlular yebl• Hl .... 

o----
y angın hatlangıa 

llneJld gece mhlha bıp .. ı 
d&tte, PanpltJda BoıXurt eedde
elnde 13 mımarah Ağavnlyc ait e, 
ftlı üst ka.tuıda '9'8oDg'8l çıkıDll, lt. 
fafye tan.fmd&n 30ndtırWmu.,tUr. 

Kar•ta fakir çocuklara 
yardım 

Kab,. (A_A_) - Çocak E9ir
gemc ltunımu bu yd bqmda da 
ilk okul tabelcrlnderı. lM fakir •e
kjm=ulıs ~ gtyclinniıttir . 

lf1enaı\ş ctnvetıcre tcad&r parmeguu 
ııokm~ blP ad&IDCb. Bter bu Arlı: 
rqt'ln yapbldarmı ppm11 olaydım 
onlanıı meydana çıkma81 lhUmall 1c&r 
f*llda, oalJll &'ib b&relr.et edeceğbnt 
,,opıı.e YOktu Tan! kendi.mi 61d1b1tr 
dba. 

- Pek fllt. ~krayı. .. ,.......U! 
BtTU t&tstll.t "Nl'emes mllıbl T 

lltn'kley tekrar gtlldtl Ye: 

- Sö,.ıedim ~ dedi.. lııAtma8 peJıt 
aiftir •. aattam gtltl. . . . .. . 

lftllk1417 1ıa 8'Jılleı!yle, .... 2 l 

beDIDI bullWll .-anma alt ff,lt. r• 
ll8Uk U batır'l&tmall IBttyordu. t. r 

Ot' varmadan 

Teıfekldlr ederek ayrıldım 
otıomoblllme &tlaJ'fb nbı ,oomu 

tut.tutum aırada., Hlmalaya kadar bQ 

ytlk bir aımıtm 9-rtınden bl'knul 
olduıanu b1-dlyordam. Oeroe. ... -
mn bir ba1am& m.eyd&na çsımu,tı .. 
Şimdi OllU, Henlg"den befka bir be 
ki.fi. daha lliliyor Ye bilecekti.. :raat 
ba geaifleımenlll Ok7ma bnlall lıtr 
bardalr. - gt1ıt pne bel1lıllll ft .... 
'O kalacatmt Gmlt ~ 

... ...,. - fllııh4D1I w..,... 
lademlıt _._ a1lbJ'W. m- • midi 

kalma ----

•mecbaıt dunk.. le'VilMI dllrhlt 
OılacMtır. 

Füa.t tramvay teh11Hllllıabı 
kend:ni ~ her yere bit 
·'mecbud durak,, dikmek yloaq 
uıtaıcM oluk, bntiin tramvay g• 
çitlerine adım ba.şmda birer du
rak levhası yerleştirmek gerekir 
Bmnm kolayı, o dura.illan icar 
edeD vu?yetleri vatmlP'llarm dl-
ıa#ma l§lemek, idtUlne yerlet

t.imıektlr. GandeHk ftZ!felerini 
inMDI* 6devlerJle atbql g6ttıre· 
bilen ntandetl•ra ihtiyaıcmı.tt 
var. Öyle vatmanlar iltiyorus ki 
geçtikleri yollarm hUBU8iyetleri 
ut a&t saatine bellemiıj ?e onr 
gfSre hareket etmek wnılllnU ken 
dl b&pD& icat etmifl bulumıwa 
Yalma dikimhane w Jetinin pay
cb ...tleriDl detD, mektep p. 
t!Shırmm ç*ııf samanla.mu ve bil 
tOn yaya b&lkm "'lt' ,..fla.rRn 
bfWn, taamın .• 

Halla& her teh e pter~!len 
YeMe "mecl-uri dm-ak levham, 
~ek 1rencti "~ +fyarıbdıı.'' olu 
••vetlfldın" lene bu miltoktlllln bal. 
lohmııtbll~hıe kanfiz ... Kelim .. 
"" "9~at ~ · "~n .. lerle 

defil. 
HllCMET llUNIR 

Teberrular 
Dısube?,' (AA) - Kabram&n •· 

ı.smı.e Jatbk bedlJ'B temınl için ı.. 

berr9 deftm •tmelrtedlr· ıtır. parti 
IOO lira topıenm'f ft Karlay omıl. 
,.ua. ftrl1mlft1r. 
~' (AA) - ftn Raw 

inanmama& tellerrll dnam etmektedir 
:say:ram mOnuebltf7'e Konan u,e 
700, Tur U7I iSi.' '!'ftrtık de 2liO lire 
ftftll)flercltr 

26 yıı enelkı Yakıt 1 
1-1--en 

Şefkat aandıiı 
ŞellnlnaıMtlnoe HıU~ n aıuntı 

b&!lndt' buJUIWllara kUçtllt kftlzatts 
bulunulmak Uze"' bir ,etkat sand ~ 
te8UI edllece'ktlr. 8a.nd1!m nlamnıı 
mest tertıb ft tanzım olunmU§bır. 

• P azartesil Salı 
> 5 Jl. kin. t 6 U. ki•. 
~ 
C{ ,.,..., .. 18 

1-St UJ 1.M 1.11 

ıs.ti ı.- ll.ll UI 
HA% l.M HM e.'8 
il.at> ıs.to 11.M 11.0t 
..... 1.9 .... Lll a... n." ue ıut 

IST 4N8UL BELEDiYESi 

1 
ŞEHiR 

TIYATROSt ............ 
..... .. t· 

'6.11 • 

OYUN iÇiNDE OYUN 
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A IE ve Macera .domanı 

Me<;hul Kadın 
Nakleden Muzatter Acar 

1 7,30 SaAl ayan 7,34 hafit parçalar 

Pı. 1.415 ajans. 8,00 batl.f parça.Jar s. , 

1
15 evı.n saati 8,3G-8,fS mllzik. 12 ao 
83rıt ayan 12,33 hicaz p.rlalar u:•ı:ı ı 

1 ajaruı l!J,00 Kartfık §al'kı 13,30-H 

33 
lCarL"ıl: proı;-ram ı>t. 18,00 ııaat ayarı I ___________ _.l IS.03 dans orkeatraııı 18,ŞO faaıı ~-

- Su halde 
e var".' 
- Hayatım mı? Benım baya.tJn 

dan çok bahaedi)orlar. Ben de Jıa. 
~atıma ockrp da bu hayatımın ne 
den ib:ı.rct olduğunu kendi kend·. 
me sordu 'hım zaman u ccı.. bı \"c 
tiyorum: lli~... E\•et benim h"'Y . 

o; b<-nim ı<U ıı cile time ı '.\kı~ orsu. 
ıuz. ?ı!ı.ha!:k:ı.k ki btillin kadınlar 

mc.ilet", mfü:! vhcratı scvcı lcr. Fa. 
ko.t ~izin inc.Uerini~. mUccvhcratınız 
.crcue': Şimdiye kadar slzin bir 
ı•rılye, bir l.>l•:zi!t, bir pırfanta yü. 

ile lakt:ğwız görülmemi~ .. 

yeti 19,30 ı.;j&na 19,45 kolulfmıt 19 
55 ntubteliC farkılsr 20,15 radyn ga- I 
zetul 20,t!i mtızJk: Bir marf lSfrcn!
yonrt - Ankara marşı <'> 21,00 Zira.. 
öt takvunl 21,10 nıubteJlt §&rlalu 

21,30 Öğretmen saaU. 21,4~ mll.zlk 22, 
SO saat ayan, njans 22,43 cazband 
Pi. 22,M-:?3,00 Kapanı:ı;, 

ile Sabah 661e ve Akşam 
- Ben ~ s\u.o fl!U ~ahı \"erebi

Jrin1 ld, UırJ'cr. mticcvhc:rler ka. 
rlmlaıın is~rct uÜjaneleridir. S!ze 
daha nı:ıkc;:J. söyliveyim Ye şunu ille 
dcl'a. olımı.k itiraf caeyim ki ben 
Lr fcıklr tnrnfmd~n \"apüan ~c bir 
fakir t r:Umdm hana verilen za: 
\'allı ad! b:r bil~i?'in ·erini hiç bir 
~an L•ılanııyaca.k olan bu mü
c.cvherstı, incileri üv•rime takma

( 0 ) ,\nkara, Ankan, G&ıu1 ,\Jlkar:a, 
Semi gtirmek lstı:r bf'.r ı.ıatı kan, 

Her yemekten sonra giiD de 3 defa muntazaman ditlerinizi fıçalaymız 
!Dl bir hıçten ıbarC'l .. 

- Fakat buna ra~'lll0ll lıayatı 
~or, ya.şamaktan zevk duyu. 
o~unu.r,. 

- EveL. İnsan su!adığı zrunar 
bir bardak içki)i de nastl bir ne. 
feste içerse, i.ı tc !-en de hayatı öy-
1 scv~orum. 

Fa.kat saadete selıncc, saadet 
beliti bir bardak 6af \"e serin SU· 
dur. Halbuki ben muttasıı ;çki ile 
hararetl.'lli tes.'tin ediyorum. 

Bu sozleli söyleyen güzel kadw 
gttlüm.silyordu. Monik Dobanof'un 
gözleri elem bulutlarile bulandı: 

- Ben s zin hu şekilde gülme
nizi hiç sevm~orum İren •• dedl 

- Benl başka ~ilde gUlerkeı 
hiç gördUntız mll? Fakat premcP 
'z bugUn ne kat.ar s kmttlmmız. 

Halbuki bir bahar sabahı kadar ta 
e ve gilzelsin'z. . Bu mavi elbiflc· 

:Uz de ben m m:ıvi elbisemden da· 
h!l güzel ve ei%e pek çok yal'SljI· 
}Ol'. O kadar kl sanki bcn!m ter 
z1m üserimdeld şu elbiseyi sizin el 
b:tıenizdcn kooya etmiş.. SoD'ra ~tı 
aıc leriniz ... 

Bu noot:l.cb Dobanof arkadapm 
86zllnü kesti : 

- İren, dedi, beni hayrette bı • 
.ratan bir noktı daha var, bu ela si 
e:uı etratmw saran yUzlerce muam· 
aı.adan birh:.l t e"ldJ ediyor. Siz şim-

TURKiYE 
iŞ BAt~KASI 
Kücük T .ıısarruf 

Hesaplan 

Sendf'.n yanlrm l111•r :her t1&ı,ea 1 
\'etenin onlara gii'~ Antaı.n~; 1 K A y I p LA R 1 f 

Kurcana cöz diken dik hıltlar lnabı. 
T1lrk gkö ol"llda her g1bı0 ~'ellllin, 1 ur. aenemuse alm.1§ olduğum as. ı 
Yokdan wr cdtlm1~ ilk teblr ~•in: kenlk tukeremle beraber ntlfws cl\z. 
Var ol8un toprafın, tafDl Ankara% danımı kaybettim. "!'enlşlnl ~ıkaraca. 

#Dndan <'Jk18iDID btıkmQ yoktur. •r.ağa r.-'.ldetmi<ı bir ir.sarum. 
- Oh lrcll, her nm~n l-övl ko- y enı Eserler: Tablm B1UllWdeftllll o. 3 dt> 

319 dol1mala Agob ojltt Kamlk nuş •• I cvam rt .. 
- Devam cd ce.k bır ı-;cy ~ok. 

Hepsi bu k:uleı .• bitti. 
- Peki bu b.lc ik. &ize biı port· 

IJoıNr ... azifc:i gören Lu hediy~ 

ım:li. .. ? 
-- ı-::vet prcn .. cs. ne sorm:ı.k j,... 

tPjiğin:zi anlryonun. Şimdi o bile
ziği ı.olumda 0 örmemenizin sebebi 
~.ıyet bas:ttir. l ilnkü o l ·ıcziği kay 
ilettim. 

Ve lrcn • uliY n F.inir li bir f da 
ı c ili.ve etl': 

- Hem başlu ~eylcrdcn btihsE" 
delim.. Görmüyor musun bu sözler 
l'.'8l\a ıztıra.p ver-:yor .. 

KAnA MASKE - Mektepliler ~vk 
nı DCVC ile okuynca~'11\IZ Kttm'lıfuk(I 
mecmuaSt çıkmı17tır. Ioıyatı be5 ku 
nJ§lur. Birer ta~ aımıo.yr lhmnl et 
meyiniz. 

• • • 
l'ERDP.: le MIJNE - Yeni )ti ııa. 

ym çıkmı:7lJr. İçinde Profesör &Llib 
Murat. Selim NOzht't Gcrc;::k Hıkmet . . 

• 4 ~ 

1933 ııenealnde Kırkla.reU 46 ın<:t 
Ullııen !stlhkl.m böltıitünden ulmq, ol. 
dutum :ısk•rllk terhia veaikamı nllfus 
dlzdannnla birlikte kaybetUm. Yen!.. 
=ı1 a.ı.<:aıtmdan esk!mnJn bllknıll oı. 
madıAmı Uta Oderlm. 

Topkapl, Bayramp:ıp :So. ıı de n'I 
doğumla Beceb ottu ZölftkAr öneeı 

l'eı1dwı Es. lbrah.m Rovı Servet 
Monıy, Me!baret F.rr;tn, V~i R Zo~ Beyoğlu Hallı Sinemaaı 
'!fJ, Füruzan Ccmıılı, Rcf'k Ktm .. ı Ar. I ı - Hllıracımlll G&dNI. ftrktıP 
duıruııı'm değerli yazılıırr ''ardır. 'Tav. lliizlö. = - Biat meun. r~ mkJti. 
myo ederiz. ı - a ... lllL Deldıl ...,.. 1111111 

- tren İren, sen kadm. fc.vka-
Iade bir kadms."D.. T l 
keısiç~~iii=~~e~~b:~ ramvag paso arı 
ii;.in meçhul bir kadın olaıak .kal· • 
masnıı t.emcnni edelim. Elektrik. Tramvay ve Tünel itletmeleri Umum 

( Deı,-amı var) 
Müdürlüğünden: 

... , 11Kl seoesuı!Se verilmiş oıan Tramfty puolan 11/119'2 tariJdnden 
~ itibaren muteber olmayacatrndan, 10/11942 akp-mma kadar e91d puola-

\
mı Elektrik, Tramvay vo Tünel İ§letmeıerl Umum Klldth1tık kalemlııe 

l &det 2000 ı..tralü a :..'000.- LI1:ı 

a .. ıooo · • • woo.-
2 . l!;U • - 1500.-
e . .;oo - ı:ıoo.- • 

10 wo .. CI 2500.- .. 
" llJO .. 112 tooo.- .. 
.;o ıO - 2500.- • 

mlir&caatla detifUrflmeal llgil1 olanlara 11b Olunur. i46) 

ıst. Komutanhğı Satm atma Kom•syonu ilAnları 

Beher kilosuna 45 kUl'Uf fi7at taıımın edilen 15 ton 1oğurt 7.1.&U çar. 
('&lllba gOntı aat 11,30 da kapalı Rl'f mull eblltme ile eatm aıııaacaırtır 
~ beı' BIJD komi.Qoada &ilrtllelıWI", l(nbemDMnl beckU 0700 Ura 
olllp IUt temlllatı I06 Ura 20 kUnlt'm'- !at.eldllerla telsllf ~lanlll belli 
~de muancn saatten en az bir aaat &lcere kadıır FmdJklıda •tm aıma 
konuayomma vermeJm. · <11814) 

:ı * t 

l AfaPda. CİD8 ve m~ciarlan )'Uı1ı jqe maddeleri 6.LDi2 saıı gibıll hl
zalarmda yuıh aaUerde ~zarlıkla eatm almacakıardJr. ı,rtnameJerl ber 

1 

gtln komJayoada g6r1lleblllr. ı.teklllertn belli gibıde muaneıı ııaaUerde 
P"mdJklıda Batm alma komlayobuna. gelmeleri. .. 36,, 

1 

Klltd&rı Xulı. Bed. Kat"I tıe Pazarlık zamanı 

Cinai Ton L. 1'. L. K S. D, 

Ph1nç 26 J 2090 1813 f'ıO 10 
Naıbat ~ ~ 715() lO 30 

1 

K. l'uuly.. 4() 11200 168() 11 
K. mercimM 15 4200 630 ıı ...... 

Afağlda cina, mıkdo.r ve muh&mmen bedelleri yuılı iqo maddeleri 
1'.l.IM2 çarpnıba. gtıııU hlza.larmda yuıiı saa.Uerde pazarlıkla •lm alı. 
nacakl&rdır~ Şartnameleri her g1lıı ~ gGı1UeblUr. lateklilerin 
bent gUn '\ (' mua~")·en Mallerde Fındıklıd& ııatua alma koaıiayonuna gel. 
meler!. 

MlluJarı lllllı. lk4. Katı te. 
Toıı L. K. L. ~ 

15 1~700 !?38~ M :ıo 

Slt 19~ 292."i 10 30 
2tJ r.oaıs 7681 .;o 11 
4-0 186()0 2790 11 30 

• il> ~ 

1 A~ğtd c rı'!, mıkdar \O muh3.ınmen bedelleri yazılı ı• maddeleri 

1

21.1.Dn <;.11:-ııamlnı .... lhü h•zs1nıında. yazılı ııaaUerde pazarlıkla satın alına. 
cakıardn. Şartnamcteıi lıer- gUn komlayonda g6r01eblllr. ı..tcklllertn 'teli 
... l\nde muayyen aatıcr~ Flndıklıdn satın alma komiııyonuna gelmeleri. 

1 "151,. 
\lil<darı Mı.ılı. Bcd. Kat'l te. .....,.lık zamanı 

Tnn L K. J. ~- D. 
----
K. Fuuly il 7000 l()M 10 

"- lnc!r cei<ırdek iZ .. ~•oo 360 10 30 
K. üzüm iJ200 780 11 
I{ırmıır merclmcl< s 2240 336 ll 30 

il~~ 

1 Aşağıda cıns, mikdar v~ ınubamme.n be'1eUerl yazılı ı• ı:n.addelerJ 
10.1.942 cumartesi gl1n0 tılzıdanada ya.ztlı aaa.Uerde pazarlıkla atın aıma.. 
caktlil'dır. Ş&rtnlm leti lıer giln koın!Jıyonda görtllebWr. tııteklllerln belli 
"'lln ve .eaattc 'Jt~mdıklıda nbn alma. korniavnn ...... -ıme1eri. """ ~-- .. - ....,,. 

Mlkdarı Muh. Bcd. K&n tıe. l"NMrbk......., 
Kilo L. K. L. K. D. 

----
lM 1170 17:5 30 10 

llM2 IHHAMIYE l'LANJ 
KEştnr;t.ER: .. ı:;utı:ıı. 4 

u.a,,., ı ı\fu~to" ı U,"flı. 

lıt-,rtn tarihlrr\nd~ 

""1lpdır 

:.:00 l 200 • 
26 
10 

- 5000.- .. 
• :OCD.- .. 1500 780 117 1U ·30 

]ft(IO 225 3(; 'ii'i 1l 
700 4~ 6S ~ 11 30 

İstanbul Defterdarlığından: 
( latanbul Belediyesi ıl8.nlan1 ,;/ 

· iO d t 'S ~ ma aaı ıuııutı l'au.r~ı ı.·at1.hıe Kaı'Sdentz ırervill medrc3CslnUı tam1rt o.çık cklllt.meye Koıuu. 
r r ıkda nı 11 ı... l'kk ı Komieyonda a.çık ckailtmc 11 n uo;tur • .ı<qlf be<kll 7549 lil'a. 12 kurq ve Ult teminatı 1516 Ura 18 kurul! 

ıı (276;,) ııra, tı:.::ıl.natı (208) llradır. tur. KqlC ve prt.name Zabıt ve KvEmellt .KlldttrlQlil ıt.ıammde ıı&-nk: 
Milli Emlll.k 4 Urı~U kıdeminde g6rUlebUlr. (1H31) bilir. İluıle 12/l/9'2 Pczarte~ gUnU aat H de Daimi Encilmeııck yapıla. 

================::..:===========ı caktır. TaJtblerin Dk teminat makbuz veya mektuplan, ihale tari!dndftl 
3 gtın eTVel vll!yot narsa JIOdUrlUtune milracaa.Ua lltac&.kl&rı femıl ehU-
~t ve 041 yılma ait ticaret oduı walkall\rile nwıe ,stır.n lllUQYell saaU. SAHiBi : ASIM US Baln.!drb ver. VAXIT Matbauı 

Umuınt neısrivatı ıdare eden Refı"k Alt.et 8..,..tf' Dtılrn! EDcUmendo bulunmalarr. (1HT6) 

,stanbu, Levazım Annrliğinden varılan 

narıcı asker• kıtaab ılllUarc 

Hepsine tahmin edllen tl&U 33,920 lir& olaıı 56 tane bGyUk n 4TS 
klltUk dolu aad karbonik top 7/l/H2 Çarpmtıa &11DQ ... ~ lli de 
Hda iL iL V, ktm alma llamlm)Ollllbda Upa1ı zarfla eUUtmeıerl 
tacaktrr. Tııllplerln 29(0. Jln.lık temlnatlarllc tekaf mektuplamu 
aUnden bir aat evVel ~ ~ ~ birden IJJ,ale edile 
~ gibı 30 gıer tanelik partiler b&Unde ayn Qn taıtP\en de ihale edDltt 
l&kclirde temlDat teklif miktarı lblerlDdeD Tel'DecekUr. (1832-

• • • 
AfağJda mUttarıa.n JUlb maır etıen 8/lJM2 Pel'flllDbe snıau ..ae 

de lıizalarmda 7Ulb ,.ldllerde eJmlltmelerl Çll"aklnllede aaker1 a.tm 
komı..,oaunda yapdaeaktır. Kapsb aartlar IGID lb&le a.atinden bir .. ı 
vel teklif mektuplarmm komtayonı:ı verllmeaf. Açık eıutıtmeıer 1Q1a 
saatinde komiQolld& buluaulmuı. 
MDdan ratıım Tmdaat.ı 

ltDo Un Un Düe ... 

6,000 3000 ~ Acık ... 
36,000 17.500 laı.-ı Kapalı a. 
~.000 ıT.500 131.; .. • 
10,000 0000 3ifi .çık JD. 
10,000 0000 375 - • 

6,000 3000 22• .. • 
'i.00< .:ooo Ij(ı .. • 

(16!50-~ 

1 
Harbiye Yedek Subay Okulundakı Sahn al1111 

Komısyonu ilAnları -=-------------Kapalı zarf usulile ıoo adet seyyar mulfak mllna:k.N&ya konmUf 
Fenni ve h1.1ı1118l nartlan lronıls)-onda glSrl\lebitlr. Tnlipl riıı ıh 1 ıtm 
Uç gi1n evvel bir nllmwı bı.:tlrmelert '\"e ha .r:UmUDel 1 yoklaıııa. ı>A' ımııı.ITilll9 
muz fenni evaıalına uyl'un g<)rdllğll takdirde bu seyyar mutfak mtlhtlrl 
rclt nanıunc lutul:ıcaktır. İhalee! 9,1.942 cuuıa gUnll eaat 11 dil! Japıla 
tır. 50 ı.ıdct S"'YYlll" muU'aAa talip c;ıkana tek11U kabul olunaea~ttt. 
l~ıtiıı teklif c~eeekleri fıyat tl:t!ednden muvak-at tenrin&tlartı. HarbQ 
Yedek rutıe.y Okulunda komtıoyona mUracaaUan. '111113. 

,.. .. "' 
Ka.p&lı :.c.n u ı.lile 400 ton yeşil mercimek. mamakW7"-~· 

sat ve busu.si ~.lan konmyonda gorU1c:btıir. 200 tondan ~ı olma_,.I 
UJıere taliplerin tekllfl kabul olunur. 1baleı1 8.1.942 perfembe gilldl aut 
de yııpılacokbr. Muvakkat teminatı 62M liı'aclır. Taliplerin lbale aa.t!D45"1 
blr saat €:VYC1 teklif mektupJ&rllc Hart">!yede Yedek Stu:ıay Okılbulda 

milyona mtıracaaUarı. 

0-.let Demir10Uan •e LiManla" ı, .. ,, .. ı fi 
Umum idarai ili.nlan ~~ 

Muhammen bedeli 4-1.200 (Kırkdokuz li.n ikiyüz) Ura olm 3000 me 
yelken bul 12/1/1942 Pazartcat gllnll saat 15 d~ kap&lı zarf uauH1 U. 
kara'da tdaro bi!Jumda top11.nan Mer'kcz 9 uncu Komi yonıinca eatm a 
.nacalrtır. 

Bu ife girmek isteyenlerin 3.690 CUçbhı altıyüz doltsan) lir~ JUll 
vakkat teminat jJe kan.uıUA tayin et~ vcaikabn Tt: tekutlcr"ml aJUl ııO' 
saat 14: de kadar adı geoEıll Komiıl10D Re~lfbıe \--enntleri luımdır. 
~er 2 lira mukablUnde Anka11ı. ,.e Hayda.rpa<ııı ,·emel.":ri-

N.tıımakta.dır. rllüa) 

~-- ...... 
Alurwt Ala'-~·· 

l'alaılnt ........... - ..... il& 1 
!] oı.,~r-.~ ........ 11 

•O ..... ._.._...., 

GOZ HEKtMl 
Or. M•ral R. .4 ,.thn 
......... 'hapı ........... 
llk~Nt41W 


