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(5AFO Kup~ No: ı 
1>Un3'3- edebi a.tmın lıu en ku\7\-eLti ~k .e lalı! 

rum&nmı da Va.kıt o\.""U~'Uculllrmın k\\tlipha.ne61ı!G :ı..a.. 
zandmnnJ 1 tedlk. Fi -atı 100 b-uros olaıı SAFO, 
3edl kupon geUrcn olm;rucumnm ri-0 lnını~ '~-

LJrtlr. Rupoola.rı btrfh"tlrmcyl unntma:rmıT~ _J 

va~in~ton beyanna:f EVZi Of ı.Si KARARNAMELERi 
nıesınden sonra 

Siddetli sotiuklar tren sefer
lerini sekteye uğrattı 

harp ve sulh HAZIRLANIYOR 
Ankara ekspresinin iki arabası devrildi! ihtimalleri Anka,.a, ~ tf aJat Mwvımrtıı· 

den) - Ticaret vc..ıınleti tevzi 0-

;yazan : ASIM US j fisi kurulması ctrafmda.ki 1ıazır.. 
rmn1 ub d 

1 
ı lıklarına devam etmektedir. Bu 

raluaan \'aşin e~ et tarafından ne:;.

1 

ofisin teşkilU vazifesine ait kn.
tefıir ed~ra b n ~yannameslnl rarnamelerin hazırlanmasına ?:>s.s 
(iaşlamntı bf' an. E.~1..ct-en ııik=ı- lanmıştır. Kararnameler önümtlz 
Utı6 Nadf rblrlerınden aynlıxor: deki gün1erdc Vekiller Heyetine 

cık, kame usulü ile ekmek wril· 
mesi de bu ofisin ~iyet. sa- ı 
basma girecektir. 

Diğer taraftan ofisin OOğnı~ 
dan doğruya Vekilete bağlı bu
lunacah. büyük merk~ ie 
birer şubesi ibuluntlcait !bildiril
mektedir. 

Kayseri yolunda dondan raylar kmdı 
~ ,htiriôı. ~lesine "V&;ing- c..evkolunacaktır. 
14ditt ~ ~k ~irm.J aıt.ı de'. Bu hususta. verilen malümata Tevzi ofisi umum :ıııüdüdüğünc 
pe,1."t

1 
ilk ılo imza.JanM fewuıüt. I göre tevzi of~ yiyecE>.k ve ::iye- getirilecek za.tm be. gibi işler 

:nıslte gö~ lıir lt1ifıtk :nıatı7..:ı- C('.k cşyanm ller türlü tevzi Ye üzerinde \'\lkuf ve melekMi ola.
it~• ettiği ::ıc.k aı !~k bir tt:ı>ir 1 1.anıdmfııe ait ~le mcşğul ola- cağı ilave cdilmd.-tedir. 

• akar.t., G C\'akrt mnbahirlnden) 
- Mem.leketim.izxJe hliküm gfu·. 

mekte olan ooğu.k dalgam türlü za
yiat ve hasara sebebiyet venniştiı. 
(;etjnkaya. • Mala.tya demlryolu ile 
Yolçat.ı - Diyarbalar ~lu he.nilf. 
kapalı bulunmaktadır. Bunun gi
bi diğer bazı mmtakalarda. ka.paiı 
bulunan yoll::ı.rnı ~.ılnın8ma gay · 
ret t,'<iJ?ne!tt.edir. Memleketin he
men mr ç_:ok yerlerine famlae:z kar
lar yağmaktadır. Bu ka.rlarm ber: 
altJ nıetreYi bulduğu haber Yeril -
mekledir. Ankarada bugün diğer 
ı;ünlere na.zs.n:.n daha çok soğuk 
g~mi.,'}til'. Derece fltfmn alt.mtlı 
ıs i gösteriyordu. 

I~ gözden g:J:: btılıuı de\· ------------------------

:.::n. ~~':!ı i." .. ~~: ı Cumhurreisimizin 
qı.,. ciiınlesfı meydana. c·ı- , 
Yaaaamenın e ~lar ,.c hu ~- Portekiz Cümhurreiıine 

• etı ZiYadc d"kk 1 fi PIUl iJd notrt.ası ' ate çar- · te gra an 
la,ı - olmak i\zere sun 

1 
g~t~rlyur: • Ankara. 5 ( A.A.) - Cümhı.ır-

cibnıı~ Cenub: merikanın büyük ' reU ismet İnönü Portekiz Cilm
~Yetlerı bn harbe karLsnıak hurrcisi General Antonio Oscir 
llt~Jad· kim Sfhi paı.-to. da clrme. de Frangoso Csmlonaya yıl~ı 
~ _ ~' . d?.layısil~ bir tebril.c telgrnı.f~ 

1 
luısmne~'Yetl~ Japonya.~a ı.ar. g_ondennış ve Portekiz devlet r~ 

!ı115us· • 'az1yetl almuan bir sı de karşrlık olarak tclgımfla 
• ayeü ''ardır. " teşekldir etmiştir. 

\ı~:yet f>U hllknıu \eri~or: "O İNÖNÜNÜ'N EFGAN :Kl.RALl
!UClıı: ıuımı Jta.1rt.dan c",'elldnfn ay. N.\ T. ZlYE TELGil\AFLARl 

Jlhey1n Oa.bi Anktı.ra, 5 ( A.A.J - Efganis-
Bİltgton t l."al!;m be Va- tan lnralı haşroot.li Muamm~ 
~ be.)'8.t!namesı hakkmda fi. Ziı.hir hanın validcl~in vefa..tı 
'~arihttki ~en makalesine dola.)715ile Cüm1ıWTcisi İsmet İn· 
ibaresinı ~~:alamı en b\iyüğü,, önü tarafından ~ilen tazi}·c tel 
İkannı .,_, s YN>IJor 'c bu 'e- gırafma kıral telgırafla teeeki.1r· 

.:;ı, .,_n.n: bir ha;rp \'Mrt&sı de- Jerini bilA:.-~; •. 
~u, aynı ır:ııut.•-A- \.&U.UU!]~, 
iufta -~ ısulb yolu oldu
.,Benını de Is J.ltt1crln ağmıdan 
bir - tediğfm bundan ba§b, 
~ ~ degı1di.,. §ekliride çıkacak 
~ h•~ 60Jl& erebileceğinJ. 
ne·~ ~ '"0 adalet temeli ilzerf. 
lal)ı~ dünya sulhnnnn kuru-

l\ tiÖylüyor. 

~!"' iki görii~at hangisi 

~~or ki Oumhuriyet 
~ ~ "·a11mgton 
leriıa ll!!oJ iıuaa lıoymn~ olan devlet-
~ erbıe d.lkkat etJnJ~ \."e bn 
tun &l'&snlila oenubl Amerika-
c.ıe ~llıl;rlıı de\1etJerinJ göremeyfn. 
ı~ ~bir değlsfkllk bu. 

1la kara.mu 'Ç'emU~r. 
,_ MJraten Va§ington anla.~. - --..w Ame.ri -leUert hea ~m bUyilk dev-
~ )iz gırnıeml~ir. ll"a.ka.t 
ılı. sonra sirmlyecederinJ lıl-
1938 etae'tl, doğru değildir. Zira. 
1llda ... nae Havana konteran. 

leUerl bitin cenubi Amerika. de•. 
~ ~ \e bu konfc
Ameıotka ~merıK. ile cenubi 
-........ bir harp t.ebllket-i 
luü ,...:Wr=: ~ılıklı (1. 

gele~ ilk .J e no~ ında. 
merilmşa...-i.un~lll ~imali A
tehlbl- z etmeıııln!n san 

Vavel 
Zaferin güç, fakat 

muhakkak elde 
edileceğini •Öyledi 

Teni Delbi, 5 (A. A.) - Ga.ze• 
teci1erle yapt.lğı veda görüşmesin. 
(i(;l general Va'f('} 'NlbaıE:ı. r;9yle 
C.~: 

•'BU fmilatı.tt ~ie cduek A· 
ınerikan • 1ngi& ve dominyon mil. 
leUeriyle mUttdidere cenubu gar 
bi Pe..sifik bqkurna.ndnıı.lığma. t.a • 
yinimden dolay! ba.ntl Yerilen §e * 
ı-eft.en ve bu memlcltetlerin hü.kiı· 
metleri tara.fıııdaıı hakkımda gös
terilen itimattan ne kt.d:ı.r müte. 
ha.sı;is olduğ11mu ~öylemck iste • 
ıim. 

JaI>Jııya.run km'VcUcrinc ilk 
hanı.lede üstUnlUk \"eren hainanc 
ta.arruzlar"zylc hrısıl ola.n vaziYette 
yüklendiğim mes'uliyet.in büyüklü. 
ğiinU takdir cıdi:yonım. Cereyan 
başka bir istjka.met almadan vazl• 
~etin "Ç ah!mleşmct!!i ihtİnl3li va.r -
arr. Fa.kat vakti gelince cereyan 
~~rsılmnz bir kuv·vetle seyrini de· 
t;ıslfrecelttir. 

(Devamı Sa. :e Sfi. 6 d..'t) 

Cinliler 
. "'r ce1tabl Amerikaya da. 
hiYe~ olduğunda ııiiphe l k 
tur. Onun lçtn 19S8 konferans· b.: 
.rartan dalreAindc ,ıızıyeü t.etldk J 
ede.rek mti terek tiCdbirlcr ıı.Iınına.k 
üzere bu. ayın • 15 inde, ıa.n1 bir 
hafta_ sonra Riyodöjaney.ro'da Pan- Japo~. taarruzlarını 
aınerikeo Konferans to.rlruıacak- puskürt ·· 
ta. Şn halde cenubi Amerlk.a.da~ uyor 
1riiJtik devletlerin Vaşington be- __,._ 
3'Unameiine i:ştlrak ctml;recelde.17 QQQ J 
:rint iddia etmektense b!I konfe- ' ap on 
l'l.llAnı kW&rmt beldemcli ,ıah,a, mıt- •• 
knJ bnaı • - ld .. ·· ıd .. 
So~eı~· .ıaponyu...va ~· .O uru U 

barindm lwp bt.linc gelnıek is~. Çungking, :> (.\. .) - Pazar 

Romanyada 
tifüs 

Londrs, 5 (A.A..) - Röyter; Rt•. 
manysntn bir Uf\\s salgını tehdidine 
mnruz bulunduğu haber ..-crUlyor. 
Şimdiden birçok 08kor ve köylU, bu 
ha.sto.ltğn. tutulmuş bulunmaktadır. 

Diğer tars...'lAn 1.etanbulda.n gelen 
ekSp'l"oote yaro.1a:ırul 23 kişid<.>ıı 

(Devamı Sa. 2 Bü. 6 da) 
l8tanbullnJ..ıı.r, caddcleru yaını:oo kar mbakıılannt tcmtı.Ilyorl:.ıı 

·Eden'in 
Sovyet Ruayadıdci 
görütmeıi hakkında 

Mühim 
beyanatı 

Londra, S (A. A.) - B. B. C: 

~LMA~ TEBLiGi 
• • • • t 

Sovyet taarruzları ı 
durduruldu 

Tanare taarruzları 
devam ediyor 

ÖVYET'·TEBLiG. 
• - 1 • ·-L.. . 

Mojaısk 
Şiddetli 

muharebelerden 
sonra 

Geri alındı 

11\~rlkaa-ıaglllz 1 
Tebllll 

Man-ııad~ 
General Mak Artur 
mukavemet ediyor 

i ngilizler 
Malayadan çekildi 

İngiliz hariciye nazın Eden diln 
akşam radyoda, Moekovada yap • 
Jl1JŞ oldui,;'ll görüşneler ha.tkmda 
beyanatta bulunmw:: ve demi~tir 
ki: 

(Devamı Sa. 2 Su. ~ de) 

Bullıa, :; (4.A.) - Aimarı ordnla
rı b&§kumandımlı~ t.ebllği: 
Şark ccphMintn orta e81mındc 

d~anm tir çok taaıııızlan 'o taz... 
Jikleri mu\"&f'IllkiyeUe durdurulmu • 

(Devamı Btı. w 8ü. 4 de) 

Ekmek karnelerinin doldurul
masına dün başlandı 

... . _,_ı-.0."'--

Emlnilnll Halke\1ndo ksrft() yA'lU111a.rtn3 ~alr~n mımıarl3r 
(l'a..-ısı 2 incide) 

1 CEPHELERD~ DURUM 1 
Jaoon -Sovyet harbi 
başıvacak mı? 

UUi OEPHF.tStNDE: 

Oflko\.a, :i (A.A.) - Bu ısabahkl 

Sovyct re._qn1 tebllğt: • 
Kıtaınnmrn dil§lllan k.ur§ı ıuuvn!. 

fnl."1yeU\ muluı.rebelcr vermcğc devam 
cbnekt.edirler. Brovsk ~chrl venlden 
zaptedilmişt1r. 

(lkvo:mı Sa. 2 SU.. 4 de) 

Japon tebliği 

Filipinler 
Tayyarelerle şid

! detle bombalanıyor 
1 Donanma 
Havai adalarma hücum etti 

(Ya .un .J moide) 

--100 bin Avustralyalı 
Si.ngapuTa geldi 

J\nagon, 5 (A.A.) -1Dsi& « 
'fusu ve ha.va kuvvetleri umumi 
ro.rg8.hlarmm bu cıabahki tcbllii. 

P...s.ngon bölgcsİDdc mahalU ,.. .. · 
le 2.30 da bir hanı tehlikesi İP
reti vcrilm"ştir. Şehrin ~ • 
bomba.13.t' dilşmü.5tür. Tayyare meı:s· 
danmdaki bin:ı.hrda hafif hasarlw 
olmu.~ cın hiç b!r kaYJP yoktlJr. 

fak Artur mnlawemet. edlyor 
\"aşingtou, 5 CA.A..) - Harbf)'e 

ııazırlığI, bugün general Mü Ar
tur ordusunun dtlnkü pa:z:a.r günfı 
M':ınilla b:ıt.I şimalindeki J'a.pcAl t.A
a.rruzunu. düşna.nn bUyük ta.YJP • 
lo.r verdirerek püskürttilğnnti, 1*
biln bild'rmcktedir. Hariiye Mir.il'· 
lığı, bu hareketi hazibin ~-

(Devamı Sa. ! Sü. 5 de} 

Muğlada şiddetli yer sarsın-
' tıları devam ediyor 

Mugla, 5 (.\.A.) - Dün gcc f.<ı.n'\hn karşı ıkisl de §lddcW olmak~ 
re iki yer sanmıtuı ohııuııtur Snnnntr faaılalnrl!L devanı ed'vor n...r 
yoktur. ... . 

1 
benim köşemj 

ı __ .... ___ yazan: hakkı tank us 

Dil işlerinde fırsat nıediği aı::tI.'tlr. Fakat Lit\inofun günü n(Ş'edılen Çin töbliğindc ev. 
\'a.."1ıgton beyallJlamesini imzala. velki giln Chaııgsha bölgesinde 
tnası De Scnı)·etlerin Uzak ı;arkta dfi.5Dla.n tarafından yapılan ta.anın: 
.lapoo emeDerlnc karfir t;eldlği ,.e Jann milda.filcr tarafından kami • 
hu halin ~'al'ID bu u.ı deYletı harı• ıcn sen ptınıcurtutdfiğü bUdirlI .: Meseleler: Stokbo?mdcn \"erilen bir habere gii. 

1~. Moj:ı.bk çetin blr mUlı.arcbede:ı 
sonra. Sovyct kuvvettıırı tarafından 

ekmeğin da.ğltılnuı.sını knlıt nllm& alıp istilılAkini kımUUt t.cdblri ~ • 
geı;meden tatbik oluntıcak, biz de payımıza dllşen ekmek pa.rça.mıt a.lmıt'\.: 

için göstereceğimiz kA''Ida. gnllro {ltarnc) dl~et'iz. 
haline getirebileceği de inkar o. mektedir. 
l11ftamu., • Japoruarın. ölU ••c ~ıırsJt olarak 

tlstat Hii.._~in Oahit, l.'al~tıım l"a. zayjatl 6..7 bini bulına.ktıı.dır. 
tlİnJrt4n beyannamesini ''Tıırihteki Diğer cihetten miihim bit- Çin 
\'9ıdblann en büyüğü •• olarak \11-- kuvveti düşman mevziinin gerileri 
!ıUflandııması yerindedir Cünkü ne ve ynnlarma ffiddetli darbeler 
lhısya ,.e Almanya ''e 1taİya da da- (Devamı So. 2 Sü. 6 da) 
hil olmak üzere her memleket. hal
Jaııa ~eli kendini idare için bir rc
,;ilm ~ek hakkını ,·cnnekle be
raber her memleketin mnhtıaç ol
duğu ilk nıadclelerl serbest~ ~ 
<Bldannı kabul ediyor. Bu takdir
de tnlh,er ta.rafıncla olan de\'letler 
kent hadutJa.n drsmda olan mcın
leke-tlet- üzerinde ~arazi ' e rejim . 
cnıeUeriııden \ıız"eçen;c bütiiıl 
?!!-n milletlerini boğu turan bu • 
..,'UllkiJ cihan harbinhı ebepleri 
1ie11dntğinclen oıtndan kalknu5 o • 
hıyor. 

Ru ttlba.rla hakikaim Vasiııgton 
beyan.nam~ Jlitlerin önÜne bir 
~h yola ~mıstır. Fakat Alman 

let reisi bu yolu gönnek lst.e
tll ~ nrette hu.rbiu iddcti ıa
rrıını. M't~ ~"tim ~r ve 

bu harbe yann Yuuuı. Nadi nrka.
da~nnızm zannı hllafuı& olara~ ve. 
nubi Amerlka.nm bffytik de,•letlerl 
do ~recektir. Bu tmrotle denM>knı
sl cepbMinde t~ffod\iil edett eihan-

ümul harp makin~i bir ılin Ja • 
ponyayı harp dı,ma ata,,. .. ..,·e Çin 
t~prülamn yabancı ~it-ırulan 
kurtarmlııL imali ,.e l'W!ftabl :mcri • 
ka Ue blr.likte büyiik A~.,-edaki Çin 
n Ros ilcmi tngJHz impN'atorln
ğunun )'Ulmda. A' nap&nm 111ih,·er 
r.cphesine l\a.r§ı ebedi Mr nıicadc
lc ,ıujycti ııloe&l\t1r. 

Bu nıütalea)lıl göre \"a.şington 
lıeya.nnameSinhı \'&Y.iyett-c btiyUk 
hir ite~lsikl.ii< yllpdıil ,..~da.
dır. 

l=:t muamması ve 
belediye 

lü.raman, da.ğlıç. aığır, keçi. dalla., 
::üt danası veaalro et c1nslerl ıms:ı. 
bm ~ngeııue runldı mı, sizin için bir 
§eY ifade etmez. o kada'I" ki, ge.ne biı: 
gazetelerimizde yazdık, at, eşek, cU 
satan &ll:ll e<ıbekcıer yakalazıdı. De. 
mek bunl:ır, bizo bunların etlerini 
yedin:ııt.,krddL 

Jsı.ıl cdilm~Ur. 
c;aıc Stokholmden vcıilen diğer blr 

)la.bere göre, diğer cihetten kızılordu 
Moskovanm cenubu go.rhlsindc JdalO. 
y.:ırosıavctzln z.aptmdtın ısonra Rosla
\.i yolunda. Almanları takibe devam 
ctnıektcdir. 

Knlugo.dan ~imalı garbi Lsllkıımc • 
t:Udc ııcrııycn Rus kuvvcUeı1 .ı\lmnn 
ıicat hattını kesmek üzeredirler. 

Donetz bölgecılncle harekAt tekrar 

ba~lamıııt.ır. 

(Devamı Sa. 2 Sü. 5 de) 

BugUn l:aaaplar ihti.kll.4 yapınıyor, 
fak.at et davam \e muamması hal· 
lcdllmlş değildir. Ga:dlnllzc kc\ıUrdl. 
ğiniZ blr pal"'l'_,a.yı mı iatiyonnıııuz. 
ka.sa.p, ister dağtıı:.. Lııtcr karamııll ı-------------.1 
~::~ı:r!a~f:~ para lstiyecck Diyanet işleri 

- Gerdanı nark fıyatm;ı. 88tamı • • • • 
yonu: ki, ne yapalım .. diyecek. re l s' ıg~ i 

Belediye kendi tcııkilatı llc halkıt ı
yi ve kötü etin muammasmı öğrete
cek b1rka~ kasap dUkkAm aça.muz 
mı? Eğer bunu yapm~Z83. ot da.vası 
da. yılb .h1klyesi gibi sUrl.ip gide- ~ 

<.-ek. 

\tikara. 5 (Vakit nıuba.bi.riııclen) 
- Diyanet işleri reisliğine !st.an. 
bul üniYet'S:te& profesörleıinden 
Şerafettinin. getirileceği bll<liril· 
mektediT'. 

bu ktı.ğıdın ndı 1917 de (\•esik&) idi. (vesika fotoğrafı}, bu J>ellmenıG 
büttln Ulrkt~·c içindeki yayılma dercce:rtni gösterir. knrne'oin de onun Jaı. 
dar yayılın~ olduğunu kııbJl etmekte mesela okul karnesi- bir ~~ 
Çtkm::ız. vesikanın ahengi ne kadar tUrkçcnln tekamUlUne uyguna kar. 
nc'nlnki de o kadar uygunduı·; !azln olarnk U;:i hece, yanı blr Jasalık t\5-

tUnıUğU de var. 
fakat biz bugLlu \"Csika luıda.r. karne ka.dıll· y:ıyılm~ kcluneleri do lı:olı. 

terindeki mfı.n.:ı. ya.ltmlığındn.n faydaltınma.k ımkıını ,·eren kelimclcrlo, hat.t..ı. 
bu kellmelc.'1" yeni b:tştıın ya.pm:ı. ı:;eylcr de olsa, Ulrltçcnln özlllğQ. Tt' 

ahengi, b!rliği ve egemenliği b:ı.T,ımmdnll. gpnc dcğişltrıncy~ d~ bUlaı. 
bir yol gUdUyoruz. 

o bnlde niçin ekml:{;ın lta.yıt altına ıııınması gı?Ji b1r kelimen.in hemeıı 
ye1leı.ımııs! i<.:1n çıkan en kU\9\"Ctli bir frrsatı göz göre öldUrüyoruı:? peki)· 
blllyoruz fil bir kelimenin tulup köklc~meı!i ıı.ncıı.k böyle ruh!. :sıyN!I, kamı. 
nl. llmı. .• blrtakm1 sebepler mrı.JısulOd\lr. 

birkaç yıl önce vesika yerin (belge) ~·ı ılcııye stlrdUk. ka.za.k • kl?1ı• • 
cada, gene b~ tUrk boyundıı vesika. ~erine ltuU&nılaD ca.nlt bir keıtm 
(bcili) kelimesinin kokUne Upürgt"Y-O ben.Zer kelimelerde gardUğlltntll:
{ge) ekini ıılmı§ bır kar5ılılt. bu kelime de ı'CSml dairelere kadar g'.rd· 
da.be. da. kullanılıyor. bu d.ı iki hece ve iki hatif hooc. n.ııcnkli, eğer dl 
lı;lcrlndc samim1 veya bu &1.mlmlllkte umumi ıseı ... neden (belge) demiyort.ıı 
,ıa karne diyoruz? yahut .y~a.dığımız bir harp boyunca (vesika) dlye ıuı. 
ten bcllcdigimiz ~o söyiendlğı zaman btr eıkmtıya. delAteUnt pek iy\ aıılıi· 
dığnnız bl.r kelimeyi bmıkıp ncd n lka111c) gib\ yab;:uıı:ı bir 'kellmeyp .,erı 

bl'I" ı-cve.c ,·erlyonı7:! 

. 
1 



a. r _ 1942 -----
imla Kdavuzu ıVı ecjs ~o.~ıaniısı F d h·r 8 na , ıaı: on tebıııı 

'Oeiiıtirilen kaideler 
nelerdir? 

01Tend111Jııiae görtı Türk' DlU Ku. 

Noter «:anuuunun ıkİ 
maddesi kabul edildi 

1 ransız a ı ıy • \ Toll;to, a (A.A,) _ lmparat.orı'llk 
~ahiret 5 tA.A.) - Orta tark 1 zırı öldürüldü mu? ' umuı:ıı. kamrglhınrn doıüz §Ubul bil. 

JngıJlz umumi karnrgahmm tebliği: cllrlyor. 

Şiddetli soğu~ar 
'Bali tarafı 1 01<.1 aaufada) 

y:ılım iki taneaf nUmune laut.aae
Binde tedavi edilmektedir, Bunlar. 
dan bir tnnesı Sd!ıılkU :Mehmet 
kI%I Ozkaya kafaspıdan haCif ya. 
re.L-dır. D ğeri de PulaUı seyyar aa.
t.cJan:ıda.n Kadir oğla Ah.met 
l'ilrko~lu iae sol el:ndcD fasla ya
ralı bulunmaktadır. 

Anl.:m·a, 5 ( A.A.)-Büyük MJ 
lct Meclisin!n bugünkü toplantı
sında.. BüyU1' Mili~ J.leclisl R: 
yasetı Cümhur, Divanı Ml h&.8\! 
b:ıt 1{:4.0 yılı besn.1J k:ıt'l!eri hak 
kmJııkı mnzbata ait oldııF,u eeu: 
nin : *abı kat'i.'!i ile birle~tiril 
m~~ üzere hlıkfunete teı:di olwı 
mw .ur. 

Ageclnbya kesim nde, seyyaı (A..A.) dAD 1u6al~. Japon donıı~a men.sup tayya.. 
Kollanmıı ve hava kuvvetlcr:miz ı.-rnns z Dahiliye Nazın Pu reler henn~ l<"'ll!p!nle.rde bulunan dU, • 

• TWDU bir müddettir hurrlamslua oı. 
du&ıı 1mJ.& Kllavuzunu )ayıma çıkar. 
m.lftıı'. 

mu\·.u>ala yollan ü.zcrindr dil§ma • <''· .,,. ve husu.si kattın mtldl\n! man kııvvetıertnln tahrıbl l§ln•. devam 
nı tazvllic devam ötm' ı .. d' B ederek Corregldoı adıumr, O.on::aro 

"' ı'} wr ır. ar. Pa..:lı~ nlt, lelin ile Ftoyes a.-a ... ... 
diyada 500 eS:r daha almm b ,. ı i U • _,._ "'ü barp tımanmı ve Karrlvals hava ..... .. 

Kılavusda herke11ın lflııe yarat 4ehirde alman eslrlcrf'l aa~; b~ ~;:;~~:il>"~f:1~!:rau-7:"Dh"" ÖJ oll devamlı surette bombardıman et. 
suretle i5()0 e çık.mrştfr. Bru-di.ya.. Parl<>~ verilen J:: h~ ö m!rlrrdb'. k1uallar a.raamda §Unlar bıtlUD) uor: 

ı - lkl veya. daha çok keUıne bir 
.raya geUrlkrc.k )'Cnl ve ayr. an. 

lamda &öz )a.ialıldığl zaman, bun a. 
ra ''bllepk kelimeler" denır ve bir 

Yl zııptetllktcn sonra dük.ı:t.!m ı: re })~;•:ve azrrmm tirenden l.J!{;cr cihetten dommma mensup 
§'mdi. duamanm doğu Bing:ızMe- dil.<;mti? ol·-ıuı ihtimali ileri .JÜ ta:yıı.rc'er 1.2 aonl•L\n•ıa gecem ve ! 

ı\n!:n"'• ~ (A.A.) - Haydarpa.. 
dan dun eant ı~ de h~ck&t eden 
3 n'l!Dl&l'tlh katar Jı.:'ahkliyle YenL 
do~an arumda ~7 nd kilometre
de derayman ederek furgon ve iki 
yolcu arabam devrilmlf diler w.. 
1 onlar yoldan çıkm=et:r. 

~c~r kanununun bar. ma3Je 
Jerini dez:rtıren kam.ın 1avih3.3ı 
nın 2 maddesi len.bul ve iki mad 
d~i encümene iade olunmuştur. 
Bu l:ar.~ wyihasmda noterle 
rin sıya i partilere f :r:"\es;nı ve 
ya devam etmesini. tec:im iıı'e. i 
le uğraşnasını, siyac:i nc!!riyat 
vapmxı nı, bor.sa oyunu ovno.ma 
sını. ticaret ya.T')fl'lasınr, başkala 
nna kefalet e~~ini veya. l:endi 
lerlne ait Qcret1erden her h"~ı 
bir eekilde ter.zil5t yamnumı 
ya.sak eden maddenin mU'Za.1-cre 
si esnnsnıda Receı> Peker (Kil 
tabya) roz alarak bu ma<.':dedc!:i 
noterlerin siyas! partilere '"rmc 
si veya devam etmesı eeçim i:J 
terinde ut:resma.sı. siynrl necrrl 
yat yn.pm::ısı kı~ınm tanrın! 
te';lif etmi ... tir. Bu tcl:Jif, kab 11 

edilmJrtl•. 

kj 'fl>n mukavemet mevzileri ili:<.". 1 kted' Mmk~un. feclr vakU Slr.gapur Uzerl.ne 
r.nde tcrusıt edilmiştir. Halfa.ya et- ru :n, - ır. --G keSlf fi.kınlar ynp:nı 1ar. aııkerl Uma. 

rada yuılır: banımelt, geU,igUzeı 

unam bayıJd. rtbL, 

rafmda kuvvetli mevz ler f:gal e· D l b , nı ve Jınva. cc3dalılarmı a/;'lr hasar • 
den mJlıver kbvv~Uert dUn hnva r Qf l S 6 f7 lars. u~tmı:şlardır 
kuvvetlerinin de yardımı ile. §:ld • Ba;'kıı b'r tebllğd kaydcdlldlt?int 2 - "Etmek, e)lemek" glbl fiille,. 

rtıı ba§ma ıeıerek t..ı•efik fliJ llUraL 

ı< Umcıer b1r arada yazıJac.alı:t.r: 

ııdde~ek, lcabetUrmek, tabdldetmeı
gibl.-

actll bir hllcuma uğnunl§Jnrdır. suıkast daha göre 81 Okkluıunda Japon harp grml 
-- - - ıerı Hani ad:ı.13rına bir barkın ysp 

H!Jitie ftddeUI soğuklar net!ee
ı.f. bir raym kmlmaamdan ileri 
•eldlği ilk t.C.k.ikattan ıuılqılnue. 
tır. Uevrilen vagonlardan 23 kiti 
hafif y:ırah olup hepe! ayaktadtr. 
'>ıhhl vufyetl::rhıde cn~tt bil' 
aal yoktur Gerek bu katana .. 
gerek."e bunun &ı"kumdu •elen 
~kapree kata:rmm yolcu1an Anka. 
ıadan gl5nderilen bir aktarma tre
nine al mnıı ve Ankara.da deµur -
\ol!armca KÖnderllen aıbbl heyet 
yaralı'a.nn ilk tedavileriDl :JaP. 
mı§hr. 

Ekm'.ık k 1 • 1 mı:Jnt"1ır. B\lyUk Hanide Hllo limanı 
IJ arneaerı Londra radyOIUl\Wl verdlll babert De ııoı adııamda ltsııulul ve Kş.vaJ a. 

göre, cwnarlell sflntl Pari.te 7fti d&sın<Sa. Nıı.vlllvUl bombardıman cdiL 
ı - Hu adlar, nütua kUtUji!ndelu 

şeldUerl ue 1&&11ac:aktıt. Gerça, bun. 
darı Onoe, "a..cep" rttM JlU adlaruı 

..U Jaaraer öollDde alciıkl.n ..
gör9 yua.malanm latlJ orduk.. M.a 
deaaka .. Receb'i.. diyorua. o halde 
''Recleb,. Ja&&lım, fikrinde ouıuauyor, 
duk. Fakat bu mabaur MlıU arapça 
\llmlen altUr. •tmcll bep1mıa eoyacsı 
laıU&ııdlfUrUM s0n bu mab&w' 7ok. 
tur. KOtute ka7dolunmak Hrbe•Ut • 
~ gelbaoe, bul bemeılml•riD 6110. 
oe pçUmeJc için, Avrupad& da bu 
~cıda lmlA deliflml ,apıldıll ...... 
dtr, 

Ter &dl&n. blrgoll kellmelerdelı y 
pı}JIUf da oUa, bll8fill yazıl&cakt.ır: 

ftull67, Anadoluhlar gtbL. 
Bu &eUar kend!lerl.nc1eo mnra lh 

en ~den ulr (') ka.me 1.preU Ue 
'11"dacaktır: Ahmed'I pd1lm, "1& 
uura'7* setdim sibl... 
T&rUı Ye coğrafya lsımtert bizde 

Pundan sonra Onnnn t•mum 
mUdlirlU~ünün 938 malt yılı he 
sa.bı Jtat'iri:1e alt kanun liyiham 
kabul edilmiştir, 

M• .. ,ic ~a.mba ~nU toplana. 
cnktır 

tBa' taralı 1 ma ao11fadt1) 

tOJleıldill glbt JU&lmak uaa&.ır • ....._ .. _ Stalin ve Molotofla Krem• 
eak Ll.U1a ulında alfabesi otan diller •• ınde yap.mil oMuğum mil.zatere • 
deJd bu glbt U. adlar amlklopedller. ler, geçen harptenbel'f Sovyct 
es. .. 711Jutk Uhıı klt.apıaruıda kendi Rusya ıle yapılm·ı olan horbang: 
dllleı1ndeki gibi yazılıp, okunutları :nlizakcr~1en daha flilmullü olmuş 
da yanlarına konacaktır. tur. Göriif;Mclerim zin ilk safhıw 

• - S.U b&l't oatflne konan ve ha.rtin sevk ve idares:lı'ıe münha • 
'dllzeltme" adı verilen (A.) tşareU lkl sır kalm:§trr. 

lıJ g~rUr: ı Dfnleyicllerim bu hueuata fazla 
A) Uaul.De kolldutu ...u harfin maliimat vercmlycceğimi takdir e. 

1mın okunduğmlu 168t.erir. tıcrler, Had l'!derlıı kanaat vcl'ici 
8) Ozerlııe konulduğu aesıı harf • , c•Jduğunu ve harbbı eevk ve idare. 

teıa önceki ''K" Yeya •·o., yahut~ cine a• bütün mesclelerde Sovyet 
ın ince ckunacağını göııterir. Rusya i!e ayni gayeleri güttüğü • 
Bununla bera.ber lmll lQgati her :nilı:U llSylerken, aleJ!de diplomat 

.ızun arap auln1n ıöaterUmeııi arur1 ll8Mmı lrulla.nmryonım, 86zJerim. 
olduğu tıkrinde deJıldtr. D1lzeltm• ı. o derece ha.ki.kate uygundur . Yal. 
eareU, uııatma bakrmmtlan, ,.ınıs <m bu hakikat lloekovaya eeya.ha.. 
ııeue~lmlen huredilmek dotru olur: Umin ne.kadar kıymeW olduğunu 

Fkmek ~'r-ıtnı• ;n•lzarca koy. 
ırak fı:in hOkümct tarn!ındzı.n kar. 
ne usulUnUıı knbul ... il 1ll:m .> ı.t
mu~trk. 

Kame hazırlrkb:m:ı .MS teşk'l 
e:mck Uz.ere e'•'cre dsğıtılan rıtı.. 
fu., fişleri, hnlk tnra ~r • wı dc.l..ıu. 
nılnrr.k la '.!e edllml , fır,lcr de bu. 
rada. tru n'f edilerek Ankararn 1)6n 
cıe:ilmişti. 

OÇrenrll<"""m ze gllre fişlf:lr Anka. 
ında nllı' "1 lnrca tctldk cclWniı, 
ve ic::.b· l:ıı.d u- kı:rne hartrlaıı!\!'81' 
lE4~nbula gönd~ıarnt~tlr. Kı4rnc
lc>r, dUn e• 1nh villıyctc geJm~Ur, 
mıyma.'U.mlıklara ver'len bil' e. 
rıMe kıımco'erin dol:Iunılın~ 
b~lanmı trr. Blllndiğ" gi1>: bu kar. 
:-eler. halka verilecek ve herkes 
e 1indeki karnede ynzılt miktara 
göre fırından veya sair tevzi yer
lerinden lııtihkakJ olan ekmeği a. 
!8cakt.ır. Böylcl kle fırmlar onun • 
deki vers ı iz.dlhamm önilnE' geçi. 
lcceği 8ihi herkN de r,ünlUk bUh
!mkm.ı kola hkla afabJJccektlr. Her 
'atanda..ct:ı veriJc-cek ekmek, tat. 
rrJn edici ve normal fhtf-:aç ıniktn
rndııd-r. tstan.bııl nllfu.suntın kaUı.. 
talxğt gözBnüııdc tutulursa karne
leı"n do'durulması işir.fn hayli za. 
mana bafh olduğu kcndl1iğiııdC'n 
oı.n!aştlır. Bu itibarla ekmeğin kar. 
ne l'e tevzi ne, bu ayın orta'.orm. 
an sonra bqtıınablleceğf tahlnin 

oluııma«tadrr, 

• • • 
Jmılrde evlere tevzi ed'~ o. 

olan f~lerin tasnüi n~ayetlenmfş. 
tir. İzınirde 50 btn hanede 176 bfo 
'llUfua teeblt ed lmlot.Jr. 

AJ1 • .lU, alem • Alem. bala • WA g5sterir. Maarihe yeni tnyı·nıer 
ıöbl.. M~kova konu1D1&larmda aafer-

lmll ıtptl sea. benMflmleri me. den acura aulh ve emn yetin tes1• Mn.nlsa ilk tedrlaat mllfett gl 
netmek için bul teklller tublt et. •i mUzakerelerine de blh1lk eh~ Celil GUrroy Van Maa.rlf .mtrdUrlU. 
nıifUr: meaeı& beal blDd!ttmta atı, mlvet verilmı.tlr. füne, Van nuı.ar!f mll1f.ırll Mustcfa 
hem tafıdrtrmız ac1s ,e.tereıa kelime l.atikbalde bir Alman tecavfizU • Noyan Ordu maarif mfidürlilğfuı• 
blrbkte ''at." 6Wıldnde ''ad.. dl,. 7QI. ne meydan verllmemeııi için alma.; layin ecl'lmlflerdlr. 1 

ıacalltn. ca.k tedbirler ve 11Ulb eartlan hak. Eaki•ehir lişeaf t\lr.kçe öğretme-
Solllra "dbeltme .. leanll kona ••1t.. ltmda mtlşavercde bulunduk. Bu nf ve bapnuavinf Fahr' Enin Boa. 

ı:neeıecett. konıııua .. öldllr1l.. mlnut- meseleler hakk1nda yaln:z bi&!mle öyilk orta okul mlldtlr ve tUr°&ç3 lSğ. 
na "kattı,. Da karıp.catı tetıa ''öldU. Sovyetler Biri fi,nin bir karar -. retmt'11U~e. s·irt ortw.1rul mUclUr 
ren,, m!ııaama olan JceUmeyt lMl ''•, l:ı.rwyacağmiız tabiidir. Dominyon.. ve tarih • coğrafya ~fretmenl Ra. 
ae ''kaaW.. cllye teablt etmlftir. Ealıd lar, Dirle§ik Amerika ve diğer 1 m1

z Atay bkendeM!n orta o!rul mO. 
metJalerde bu Cilt .._... ''mtlmJrtın.. mlW.e!ik devletlerle aıkı mUşave • dür ve tan°'? • ooğrafya 5ğretmen• 
muuma "kaabll,, içbl de ıruııanrı.. relerde bulunma.it lAzmıdır. İstik "' \!ğine. An!tara tlçllnctı orta okul 
lbillr. Zatea tmı& KılaYUSU uld m~ bale ümitle bağlanmalıyız, Bu m0oo flirkç" öirettııenl Ali Kazanoğhı 
Ualerl :Jasmall ~ kaldeler koymıq. seleler hakkında Sovyetlerle mü R 'ırma ortaokul tllrtc;c 15:'h-et • 
tar nskapya bqlamaıwz çok faydalı menHğ ne ve mUdUrlüğU.M, N'"~~de 

olmuıtur. maarif mndllril Recep Gll'!'tl Kon. 

Bir iinioerate falebai 
iıl"1ftfl maltiıim edildi 

nus - İngiliz itfuirliğtnin giı~ fa Erc#Uai ıvr.z klSv e"?fltltn"'ll ma. 
Jilklerfni inkar edmıeyız. Mazi. dür ve ~ğreıtm .. nlflftne :n.klen ta. 
nin anlaşma.zhklariyle iki tara- \in edilmi§lerdir. 

..,,... • (A.A.l - Sotya tınıver. fın idare şekillerinde bilviik le ----o----
•t.lnde komllnl8t Ucnıert tqld1 zadlar mevcuttur. Fakat bunlar, 
.mıelt, tedhlf .. baltalama barekeUeı1 lngiliz • Sovy~t 1~birlığine .ır. ô.nı 
:rapmutaa -.çlu lılr tınhrenlt. taıe.. olanuız. Bir mnt:ekctin dahih 
lııelll aüeıt mablr•mece idama mu • idaresi bizi alft.kadar etmez. A8ıl 
kbı edllmlqt.r. ehemmiyeti haiz r' n nokta, o 

Basın Birliği haloau 

memleketin beynelmilel if!lerde 

1 
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1 
takip ettiği hareket hattıdır. 

Nereye gitmi§ i!em, Rtı~lann 
ı._: iL l- PD1'Allfl itimat ve azmiyle lrnrş1last1m. 

---- --------- Ru,Jaı, Alman n.r;keri makin •ı. 

Ankara, 5 (A • .A.) - Haber nl· 
dığ rna ~öre. 'bu yılki Basm Bir· 
Uği eüvaresi eon ktnun ayının 
:ı1 inci akr.amı Ankarapalas sa
lonlarında yapılacaktır. Büyü« 
bir itina ile hazırlanan bu süva· 
re icin AnkarP1Jalasrn hem yu\a 
rı sa.lonlan ve hem de pavyonu 
davetlilere avrrlmışt:r, Süvarede 
il:i 01 k~ bulunacak, milli o
y\mlnr oynanacak ve bir de bü 
yük piyanko tertip olunaca.."<tır. 

• Hatırat aözümtıa b&yaiı glnlL 
mibden daha Kl:VYetli: Elimiz met
badata temu edene r6s kapalı 
iken hallnt pnknilsle mefhudalı 
IÖıilrtla: metbudat pQmliıs hatı
ratı 1ı.iç bir Yeçhlle i&'emes! 

Haber aazetesi 
Müdürlüiünden: 

nin çok kuvveti oldu :Unu bili· 
yarlar. Fakat Almanların hn!.,. 
kından gelecekleı;n<' ke.ııidiı kr. 
Rus~ar ~k kuvvetlidirler. Al· 
manlar. in af sız Rus k:eıl'a da 
~arpmıı'ardır. Hitler istdiği y~ 
lanları söylesin, fakat bir kış sc. 
ferine hazırlanmadı~ aşil·ardrr. 

Alman eeirterini gördüm ·.re 
kendilerıyle görül'ltür.ı. Unüor- Tan:nm· bir yazrcımu bir fıha
ma ve kapuUan gayet ince ve smda <Bet aıu en ıtmımıu ,ey) 
fena cinstendir. Yün ~lckleri Je ıeklinde b:.r teridb yapıp kulluı
inoe<:iktir. Bunlar vücudu sıcak llUftır. 

Gueıerıımba ti,yatmr dOrt kunlf& tutamıyor. E... "n Alman t r!· •r Bunu doğru buluyor musunuz? 
ındirmif tıulundutumuau ı KAnunu. lerl. bunları ~erek, donmak il- Bulmuvoraanız av..bebl §Udur~ 
MDi 1142 tarihinde U&n •tml§ n o.. ~re bulunan paımaklannı c;ar. (En) bir kel'ımedil' ki bir aıf&tın 
ltuyucuJarımızm gazetemlsl mUH'7. mıc:lardı, Esirler, biltUn Alman b&Amda onun her §eyden UstUnlU. 

!erden bu tıyatıa atın almalannr ordu.sw1 m aynı :-ıcY.ilde l?iyinmiş fWıU söyler. Ltlz.uznlu ile va.sfolu
OiJdirmlf buıunnuuıu.uı rucmen bR%t oJdıı ~t•nu SO\ lernic:lerdir alnrı nan (gey) kk olduğuna gör~ ıu. 
ınüve-zzueruı yJJJe c& .. IB1 gibi beı ku. s. . krtalı:ı.t ı d ha İ\'ı 'VE' d:ıha aumlun~n ba.,,'Ullda ya (en) olma.-
ruşa ııattıklannr haber almf.kta~ kaim "1 ırı n . lı>rdir. mah idi, ~a beş altı tayini matı. 
,aut m ruı tlyatı, gayet bUyillc bir (En lUzumlulıır:?ıdan bet altı 
" ıımta başlık yanında. kaydedJlmlş l<'Y) demeli, beıı altı dl Hb:umlu 
ıuıun1uğu halde, muvezzııenn kurJr Alman Hariciye NaZJn teY) dememeli. 

"" ttpıu havawdaıı 1autade ed•İek Macaristana geliyor • • • 
ouna ıe, bbUı ettlldert ve kısmen l (KutJulfunalt) yanlmtrr div~n U. 
tmnt .. ak da olduklan yı.pılan flk • Bt tf r~tr 6 ( A.A.) - Alman l;ıs muh:!JTirme kıı..rıt Nurcttln Ar-
,.Ut>rdea IUll&Jllmaktadtr. Haber o. HAriC'iye .ı .. "ın Von Ribb<>ntf')p tam m<>Mur Mevüi lrita.bından b:r 
k1ayucu)aruua mıtvezzıı re dört l< facar S::ıl•ıına naibi il" Macar mısrrı ruıkle'liyor: 
n •lln tul& lldemenıelertnı. beş ıru.. I hü ·(\n\ i tarafından v Jri ohn (Her biri kutlulAdı miracnİı) 
"'" teletıt._ ...._.. mllveullwi davet uzerinc bu akşam .Alman ickl'3J' edelim: (Kutladı) biri bir 
M1ı19 ....._ .-.ıertmt 1111-tıl!ll rt. vad n hareket etrniı;t.lr, Bir k~"" rrınddt.yl, bir' e9Cli yllmünl:nd:'.roi, 
• -*rlS. 1lıııaıer M'ltd9ı1ftf9 ~'n stıttcek resm! bir zÖvıtrrlte I adet ...erdi demek: (k•rtlul&fü) 'f.~ 

' ınm'tk iiz re M<tt>arf~ana j'f"'l bir bJr e~r. bfr tıey için .kutlu oı. 
bektenilmcl<t.edir. un dedı, demektir. 

de:ı blr sulluuit olmuıtur. Almaala mLo;tlr At~"n hedefic.r ve Uma.n:ia de. 
mı devam etti#\ bıir lokantada bom. ınırı bulun:ın b.t· gemi haaııra ugra . 
tıa pııUa.maar O•rfne lokantatarm ft t:ıır.ıq;hr. 

bllyQk umüaıl mO-•terlo 11!1.&t 17 V\3I, 1) ( .A.} _ Filıpin adıı,ları 
de kapanmar&n emredilm~lr. stırdre .nue:ı L'Ulunan Lllnı'.ııu•o f1mdı 

- ~ ,._... tan;:uncn Jap"n ~öalt a'trn~ g!rmlf • 

Aimaa teollOI 
( B~ tort1h l ileci •t1ffltle) 

tur. Cep'lcnill dllW kulmterinde 
mevzii tuıı.vetıer °k&,ydedılililfUr. KuY. 
vetli bomb:ırclrman ve a• taY7&1'9lerl 
Feodo,,ya bölgeah\Je dllfmaa me.m . 
lerine ve pmllerfne taarrus elmJf . 
lerdlr. BOlllbaJ&rla yar&luaa ... lıCl. 
ytlk gemi alet ıalıluftn. bd auıartp 
le bUyllk bir ticaret geıalst tam ı. . 
oeUerle ciddi .........,.. wtnt.mlftlr· 
tnglıtenıye karp ;yapuan •ıWılı a. 

~lf harekcttert emaamdlı ıııc.laardt

man tayyareleriats ,._.. reoroe " 
SheUand ad&lamua Uman " tMlale. 
riD1 ve tntaııer.aa prll .UUIDde 
endU.tri 1110e8111 ıleriai auY&ltaki 
~Ue bombardıa&a etlalflerdlr. 

AUantikte, bOyWc <>1111lDUta" All 
denlzdc denbaltılanaus 1ltr1 bll.ytllc 
bir petrol gemiıd olmall bare cemaa 
20 bla tonluk . ... batınuflardlr. 
Diğer iki g•ml torpWerte haiıara af. 
rat.ılmıttn;· 

Bir .... 

Berll11, 1 (AA.) - Berda ınu,.. 
nunda garp cephetbM ~l&te 
olan kıtaların bbadlrildllt ııu treD ha. 
reket ett.ıtt un.ad& kadmlarm tesahU. 
ratta 'bulUllduklarma " tı.111 U.re
ketıne maal olmak lola ...._ il•~• 
nıı Jrendilertnt rııytamı berine attJlr 
larm& dair lı:ıflla Ye Moüon s.tlhba 
rat eervislert tarafmdaa ya711&D ur. 
durma haber AJmaa ~ o • 
kuJUDu,ıur. 

Bu suret.le dlflllU "ıı p•damlm 
ne kadar kııada mtlatenlt haberler u7. 
durdutu ve dll§tnaiull Abaaa ID&MVL 
yatı b&Juaailıa • bdlır ,..... lılr 
kanaat edbldlll BertJa llal1ana sflL 
teı1lmlfUr. 

I OYJ'll tı•Ull 
rs.. ,.,.,.,. im ...,, ... , 

tJr. 
Bu .sureUe Flllpta adalarmdald as 

keri vaz yl!tlı:ı cheo,ınılyeU azalmak~ 
dır. Luzon adaaın:ı J.(a.n 10.nın aulı:u • 
tundGD OtıM lnpon tazyiki bu vehrln 
flm:ıl!nd t.cnterktız etm•ktedlr Bu 
mmtakada bQyQ;c blr muharebe bek • 

ıeaınektedlr. 

C:etııııer~ e dar m 
(8~ tarafa 1 inci ~a.t1fadaJ 

BUi.On bu h&borlere rağmen Almn.n. 
lamı nun·ladıitlan mtlcbfaa battJ 
JMmQs aıtlqılmıı detllclJr. Pol:>~ya • 
Hu. hudu:1ımda, Bat mn:ı.ğtnı takip 
eden sabada ve Odor nehri U%Unlu • 
IUJıda uz.ır~dıtr rivayet e:llleıı mu 
dataa ııaitı h3kkmda da kati deliller 
mevcut d:gild!r. 
Almanı~r. kıt hattına çekilme#!: 

tıq1adıklı1n sırada. Uerı •llrdll:Umllz 
mtıtalenlM ·ço~c ç:ıUD •e kanlı barp!=. 
rtn cıcvıııu edeceği idi, Mojaisk harbi, 
ift.e bunun bir m!a;ılldlr. Almanlar, 
flddeUI h'lva akmlarm,. devam et • 
m•1'tedlrler. 

80Vl.'l.'T - ~APON CE~HESl 
B'r Sovyet - J&pon harbi pat

byac:ı.k mı?. 
Japo11 hariciye nazırlığı ısaıcU.sil 

Hori ıu b::ya.na.tta bulunmuştur: 
''Sovyct - Japon mUna.sebetle· 

rl bitanfbk palıt na dayanmeıkta 
dpun edtyM'. B-.munla beraber, e. 
ter Sovyetlcr Birllği, antikomin· 
tem palrlr bncla.yıı.n mlUetlcre 
k.&rft da danokmmllerle b'rleşme-

Bu kaza yUzUndea yol bpab c;t. 
iuğu için bugün Ankaradan Hay. 
d:ırpaM. i9tlkamet.Jne Irat.ar taJDoilr 
cd'lmlyeccktir. 

o:ğcr taraftan yine aofuln 
r;iddet nden Ankara • r..ayacrt &. 
ra8nı:la da bir lt:smı raylar Junlmıt 
olduğundan bu kısımda da bug'b 
yolcu kr.tcrlıın i6Jcmemeıktedir. 

Yolun yann aJcpma kadar 8Çl

lacağı tnhmm edi~ektedir. 
On gUrıtlenberi yurdumusun her 

tarnim~ıı 3k!detle de•am eden br 
fu1.ı1a1an ve dağlardan inen çıt. 

l:ır yer yer demiryo1u güze~lh·m 
L:ap:ımlf ve son günlerde fJrt:naJa. 
•~n durmasına rağmen Avrııpedu 
memlekeUmlze gelen yWmeJı tu
ylk şid<lctl' soğuklara ve bu ôa de. 
miryolunun muhtelif mıntakalana. 
<!a ray ktnlma hldlaeler:lne ae~ 
v'.muştur. 

Demlry.,Ju teknik ve faal mlla
tahdemlni karla kapanan hattm 
ııı;ılmıuuna ve 'kınlan raylann de
ğlKt.:rllme!!lne ıeeeU gündfWtl uf
~ma:k tadır. 

Ev\'cldqn g8:-Ulıntıe! kabil obm • 
\an bu gibi hAdi:ıelcr dolaygt1e 
ihtiyati tedbir olarak bir lumm 
katarlar az aUraUe aevkolundujun.. 
dan trenler blaarur tebJrlt sellp 
!!.tn:ckledlrlcr. 

-ilo----
Vaveı 

le karar verinıe. beynelm 'd mtl.. (llaş tarafı ı ınci tlfJUfadtı) 
~ bOd>OtOn başkalftfır.,. Gtneral ""WUiyeti bir hamlede de. 

B~rlinin yan resmi b-'..r knynağı, fivt rmen n mUmklln olamıyacaja. 
.Tapon - Rua mUnuel:atmda. bir ru söyledikten sonra demiftlr ki: 
~?r olacafın.a dair Ucrl stl- B!r bakımdan vaziyet ın.o ae. 
rUlen m'\tleW hakkında "Hıç bir r.eslnde Fnuıstı bozgunundan aon• 
lı:ıber bu mUna.sebctlcrde bir de· rn İn!filterenin orta şarkta ka.."'Şı. 
~'şikl'k olac!ığ ıu farzettirm ~c e~ !Aştığı va.11yete bcnzemektcdil-. 
verişli de -;111.ir . ., d:melttcdlr. Mul.abele etmek için kuvvetleri • 

DP.yll Hey! g:ı.zetc~i is:: çolt P.. m z top~aymcaya kadar eliaılııde. 
yanJ tUldt:ıt bir nıa.ka'e neşretmf§- ki V&i1talarla ds.}a.ıunak mecburi. 
tir. Bu gu.ı.-te diyor ki: l vctlndeyfz. 

Jı(Qttefik:erfn Po.a:tlkte uğrayacağı General FUipinlerdeki bUyilk 
bOyUk bir lxız:;ıın Rusya için de ağır r.i pctf'i"lik aartlan içinde general 
aeUcıeler do~ırncaktrr. :Ue!rlA Slng". M c Artbur t.IU'3fmdan gösterilen 
punua tıld"n çıkama'1 Vavcl için ot. rrukavcmetten, Hong • Kongdaki 
4u11J kadu Time> nko cı n ~e ağır p:ı.rla't mukavemetten, Hollanda 
btr darbe oın.c..'\kt.ır ÇUnk ı bu tak • den z ve hnva kuvvetlı:r:nin mil • 
dlrde &!ll'& kör!czt Ue Ruııyaya gön l I{ m~C'J taarruzların lan, Mıı.lez) a
denl..rı mftl .. m~ bun iıın 11 "lra ;ö:ı • na tn~lllz, A vustnılya ve Hind k:
der!teml) cckUr. Bundan Jk& Ja • tfllarmm gö<ıterdiklerl t.,.tlmez nııı 
ponl&r kendıtertni S!b1ryaya htlcum knvcmetten ve lngUlz, Avustrnl • 
edecek bir \'a&lycttc de göreb!llrler. ~a tayyaı leıjı,;n muvıı.ffe.Jw. elli 
Bu fW'eU Rusya.tını ikinci bayaU yo- h!lrekctleriı den gjUı.sı"'e bahset 
ıu da knpıı.nır.ıa olur 11"1,t r. 

Gerçi bt\tOn bu tııı.berlerl bir ar • General ll~tice olarak denuı tlr 
ya top'udıtpmız '•alnt. bundan Ja - ı.i: 
ponlarla Ru,1ıı.rıu bir bar~ t.utu. - Bunlar .l•ponya)''i bor-{;Ulln u ra. 
c&klan neU«alDI çıkaramayız. Fak.ıt I tucak ol n ırm"ıtemel bir mUıterek 
1*zı eiyas t.ı.ey klor ve harbin hık • 1ı • J· tm 1 c-t veri"i bvl 1• .., 
p.tr bu ncllceyl de d:>:U"abtllr. O dır. 

takdirde h:ırbt ~nl bir safhaya gir. ----'"""-

Ç!DIHer mlt oıacakur. 

( 8cs6 tarafı 1 ıncı stmf Clda) 
AID1rf!l88 • ft~llll 'ndil'miıtir. Birkaç yUkııek tiltbell 

telilAI dUıı;na.n auba)', 6ldllı1llmü5tur. rın 
•• lilcr ılmdi Mllo ve Ktanniaug ne• 

(Bq ttırcıfı t inci 80.V/a4cr.) hlrJcri uzunluğunca birçok müh!.ıh 
c:ndanberi Japon müstevlilerin uf. r.oktalan kontrol etmektedlt-ler. 
radığt IDUVNfa.iöl ct.s.iUiklerin en Blrüç dUoman tayyareai enellrl 
bUyliğU diye vaıııfle.ndırmaktadır. gUn Changaha'ya •iddetle ta.a.rtua 
Amerikan v~ Fi1tr'n kaytplaraı az. l tm §~ de hasarat ııılktar. heııtb 
dlr. ıralüm değildir. ÇlnliJerln muka • 

bgflbler Malayadu celllt!i MI taamıu geçmeli llzerine k:ıt'i 
Lollclra, ~ (A. 1\,) - DUn fale. muharebenin ık"ııel gllıın Jcponl:ı

yadaı\ &ğleden ~nra neşredilmi3 rm Chang.ına civarm& vuiyeUeri 
tolan tebllğ~_n bqb. haber abnR- Ear~ıhnağa bqlamışbr. MUhim 
mamtttır. kuvvetler u"mdl cenubu şarki \ekı 
lapoalar 7e11i ct..ıanoala:r ,.,u ~?§ mahallerde şlınaU ıark!ve rı ık' 

IAZMlra, 6 CA.A.) - Londıanm ledilıpettcdlr. Her cey Japonlann 
•lllıiyeW bynC:l&nııdan bildi.. pek )'3.kmda geri c;eldleccklerm 
l"Jdifine &öre. Je.ponle.r Malezya. göstermektedir. Kuvvetli bir Ja 
IUD batı aah$nde Herak ve Ber. pon mUf~ muhaaıı.ra edil~ 
nan nehirloriısn aı..ıanna yeni ç-. tir. 
kanııalMr yapmJflardır. Çılranlaıı 1 ----------
lnrnetlerbı bllyüeı. olmadtfı ı:an· EŞREF, den •esm eler t 
aedlllyor. J'akat ln~lit: sol tnna - '" 
cima ka.rfı tehdlt. devam etınciltc • ba 7" lat oldu lataabolda feVk'llı\d· 
dlr. ~d t'J 
100 A\owtnlyalı 8:agapura geldi ırııeı.eb a.ııpr ile bem beeaa bt-oı er 

Vi1i, 1 (A. A.) - Stefanin ıı ildi, eotuk ırrlllı 
Şan,gbayd&D aldığı b'r habere göre ~nal>J llak ._ emı&apaı bal"'>· 
Sinpınır alldafauına lşti.ralıı: et leabı. yokao 
rnek Uzere 100 000 AvuJra1ya u. ~ ~ lılalmclll ~" 
k~ri bu tehr• gtl~ rdil". ..... Vftlt 



e. ı. 1sn 

-İrbirin·n zı -
ıı.,. !!i .. ~.}~ .. r unma tedbiri i 
lluııq buglmd •n tahmine i~ln 

\ "' "' .. 

aşe 

üğü 
:aktıır. tn :ı.01 bn tahmin imkanın.. s tef f iş'erı· baş y r ına1ınun eden iki b~p \a.r. 1 ~ r Vali Muavini Ahmet 
~: Bunlardan bJrl, harbin bUtun Kınık'ın tayini 
llnya ml~a.amcıı. senhlenı~ o:m:ı. 
a. bu yüzden eıa edilecek mahal • • söyleniyor 
~ ~ew.11 zaferlerin nihai n uc .. it Mektepler, sinemalar, aparbmanlar, lf yerlerı Haber aldığımıza göre ycru ku-

m edeınf..cx,•,n. •ı .. _, .- ) J "' ,. k t 1 d"l k -·•-~'- &-"- : .... e mn~-P'ğUne llrl• DJ"'--f J f~İ -... U &ıuulı zaf~r. anı surette on ro e l ece f & ~ mIDUW>R ....-_, UUl.LI U 
., uu ne ıce elde edlJ.. in . • vali muavini Ahmet Km!k mUna-

e me\'?.ii bir "kilde f ~ t frulbul vf.IU) tl &eferbulik mil· fabrikalarda bomba ve parça tcsır. sip görlllmü.stilr. Va.1 muavinliği 
dilmest nıohtemcl 1 r.n er clde 1 diirlüğiuıll_n: Icıine ~ hazırlanmış bulunan de uhdPsinde kalmak 1J3ı1ı1e bir 
• bt bir urctte m r::ı:n ferlerin 1 - Mcl.-tcpler. Bmemalar, a. tedbirler \\%erinde ~cU" formül bulunduğu takdirde Ahmet 
' incıanm nl 'ma ı: r JT erebileol'. rart manlo.r gibi resmi ve hususi duMJlacaktir. Kmık, ı:ı§e mildlirlilrninti üzerine 
•~ DeJ'elerl ~· ·' t h r. t daire ve mil .rott!c !aıbrikalards 3 - Ha-va taaıru7.la.nım. knrşı nlacaktır. Bulunan form.fille Ah -
l:!~e lnıiıun b~ca ı t~ımln et,. ve iş yeri~ şimdiye kadar a,.. :qflklann söndilrülmesi ve kn.rarW- met Kmığm vali muavini veki. o. 
ıep bn lilrun mıaynn ıl~nd ~ •. Imnuş bulunan pas f konınma ted· mBBI nizamnamesine tevfikan ev- lac:ığı zanne<Llm<>ltt cdir. 
la bir dü ıioceuu:ı.~ıuı hnk'ht... birlerinin flellelik teftişlerine ~ vclce bUWn m8ixınide kruıı.rtma Şlmdi:d halde iaşe mUdür mua.
d olur. Ç'ilnl<U nt<'\~lın:ya 

1
Dl.3,. f~rberlik nılldilrlUğil tarafmdıı.n tedb'rlerl almni•şt.J. Bu hBZirlığm. vini ol::ın Hurşit Koral, bu vaz'fe. 

~zıutılnıayaeak 1 b anı erit' )012 sen~ il.tinci ldl.n:un ayı içeri· da ne dereceye kadar muhn! e· e:.ni muhnfaza edecek, lsta.nbul 
•k bi!yüI, .ktltlefo~ n .. . u hıırp nr. s'D1c: ba.slan.:ı.cakt.Ir. dildiği tetkik edilecektir. mürakabe btiroıSU rsefliğinden mil3-
'8.rbı olınuııtur O ol~m \'e dirim 2 - Teft'§lerde; konınma Amı. 4 - Teftişlcr, IUlf yapılacak ve Wi Muhsin B:ı.ç dA iaşe mUdllr 

i nihai i . nun cin her ilci r lt!niyc ve ilk ya:ı-dmı sıhht ekip. korunma tedbirlerini almamış bu- muavini olacaktır. Tetkikat mn. 
•ğmı taıun· erı ~"c'r'OOc knznna. lt>rlle enkaz kaldnma ve diğer ko- lunan daire ve milcssc.sc mlldül- ve <lürlüğüne Hayrettin Glllelj'Uz +.e.. 
ılr kaidc-l t' : :. lyo:sıı., ona hiç nın~ tcşkillerlni bllhıııısa "fab- &bipleri haldlanda 3502 Myılı pa. }in nd!lnrlştir. 
ei olnı~ ~ld r d~ Unceye tn. rika ve mil~ele:ı{n korunmalan ko~ kanununa göre tn.k.t.. -----a-----
&r. Bu me, ki 1~ me\ tilin de. ba.kkmdald., taLma.lnıımeye glire bat yapılacaktır. Çanakka.ledeki fenerler ta th bugU n'7est ol:ıb Ur! Bu. 

~:a~E~F~ı~; arlar kaldırılıyor 
~U bakırın: &enelel'denberl 

' ~. lıAttA ~ apouyaya kendi znman 
lnnlar yapı.Luı ç· 8Jcyblnd~ yar. 
~ Darkta ın ordu n bugUn 
~retılıı Amerikanın "C İncil 
bğı b" fcslne ümitle bel bağıa: 

Tramvay se/ erleri yoluna 
girmige başladı 

ır kuvvet oluverdl 
Blnna: • Dlln saroh ta.th bir gU.neş orta.. sonra eehrln blr çdk: eeınlle11nl ve 

1 fl..'3:;uırn. Dınıllstanm m :ln.. ı:ğt hafif hafif .rt.m:ata karla.r da bilhassa bofuı kesif bir taba.. 
tollunun m:-uırı )alnu: Qin or. l er;meğe başlamıştı. Ygltm eoğult kası kapla.auştir. KöprUden boğaz. 
"tınıakt.IMlır ll\~metlnr oo":.lJ ba- devam ccryol'du. içine saat 19,50 de hareket eden 
linıs0 Çıuıb, Bnndıuı bir a e\ el t.stanbul 1>€'k-dtyestrln 2000 66 numa.ra.lı vnpll?' Bilyflkdcre önll 

ve Pasını/kit. ordulann"tl As- yakın am lesi yolları ve bilhassa no geldiği d · elenin ö.iıtl· 
!tll 8011 luı.le!ı hı11erlndc B~311zhı~ tramvnl hatla.r:nı t;cmizlemi§lcr. nQ kapayan lir ço motl5rler ı:ı.ra.. 
• ~ Bu 0~(,·lnı tnhmin et. ~· Be-bek - Ernı.nönn tran1'·a1 smdan iskeleye yanaşmak mcebu 

nlıınnrn ~ L11ttln tlmttle.r Çin ;;olu dUn ô'"Ieden s.:m.rn eçılmıştll' rlyetinde olan kaptan sisten mo 
lll~rf kab·ug terttel;I d'ra'\"et 'n Bundan btı.,ıta dD:inQoonden Be- törü görmiyere'k üzerine 1imdiT 
kllcfe b s~ ~ttedır. l'inc nym ~ yoğluna ve TOn 1dcn Maçka, Şişli ıniştlr. 
kiindUr n i aJ gü tenn c mUın- ve Kurtttl•ına traınva..v i lemeğt Motar ~ tal'aftan yaratanını 
tİfrtı:deJd Tıı;ı an bir ny cnel Pa.- bal)l:un ştrr, t.Ir. Diğer tAraftan son 8eferl yn. 
lrrıertıw. 1

'::" ad!U!mm lngllix 'e Bugiln bUtUn trnm'\'ll: yolla.n. 1'8%1 60 numaralı vapur da. saat 10 
ınonı k" '"V tlerl tıırntmdan nın ııçıla.nık sefurlcrln iDO'mUll şe. ela lstfnyeye gc1m ve orada saat 
takat b~~~" hııt01tı getirmezdi. k~lde devam et:meıP t&m!n oluna- Ikiye kadar k:ılm~trr. S:ı:ıt ilı:'d(I 

. bozuldu 
Çancld<ale clva.rmda Na'ra nıa.. 

nia. geçidindeki yeşil • kırınw fe. 
cerler bozulmuştur. Havalar iyi 
gittiği takdirde geçlıdln.Ruınell ~ 
rafmdn kmnrzI el feneri ynkılmaJt. 
tadır. Hn.va milıclt obm.<'bğı tak • 
dirde buradan geçecek menı.k.ibin 
Akbaş tnlı[eiye mevkiinde eabnh! 
beklcmcJcrl aliilmda.rln.m blld..ırU. 
ıniştir. 

----cı----
Dükl<anlanm kapıyan 
oduncu ve kömürcüler 
Sehrfn bir çok emtlcnnde lbelc. 

dil•cnin yantı[a e..raşt.mrınlnrda o
dun ve kömürü bulunduğu halde 
Ciükk.Anlannı knpa)-nn kömilrcil v 
odtmculnr görUlmU~tür. 

KömürU olduğu halde dültkiinmı 
apaynnlarm dlJ.kl-.A:nlıı.n bir dafı9 

ııçılmıyaca.kt.rr. 

E eğe ç vdar kattığı 
icin ahk\ım ol u • .,1llınad.ık •~l'lertn hlrdenbirc u. cakhr. lınrcket eden vapur Uoe çeyrek !k8 

lli~llnlUın ~l~c ctishcrmelerl Evvelki tıks3m aı durdukt.an ıa Büyllkdereye gidebilıhlfftir. Cıılatada. tırmcııı yr.pan M hmet 
kardı. eyen ı lcri ort ya tı- 1-----------------...:...-...:... ...... ...__..._...J....._..;... __ P.'kmek unlanna ytl1:dtı beş mtktannd:ı 

11.\ay der.iz •
1 
htr " ı d 1 çavdar unu ıc:att?ğı l<'t.n adliye ve. 

hııt bu harbi olm &)dı, I ar n ceza an ırı an r rlluılııU Bugün llc;l\tırtı aııUye eı::ı:a 
te <'ere harp b lca ari!:ı.r ı~·0• , ın bkemcslndt> ytıptltln duruııma eo • 
takı b'San Nm ydl, u7Alı M\ - tki Komisyoncu ile bir odabaşı yalan şahadetten nunda Ml"hmet b'r n.y hap~ ve yirmi 
•ıu-p ~ketfor.n 'C p 'fikkW tevkı"f edı"}dı"Jer Un para (l('Z8.!'ffill mabk(ifn f!Ollml•. 

ol lte;inln huc'ladu ha ıh: Ur 
Ua~ktı • Tophanede '!dtallıh )11.pan Şeb- kupattlması ve ikömUrlerln d rnU· -------------

kıt Ya ın hacrnJoI ~wni letnıl'SI t;.- :ı:ızar bnlgunın ki!o:>unu 35 kuruia eaciere edilmesi cv.asina çarptır. gomle-kçj Yontof'u d.-ı fovkif ~ i 
l b.cd slra:vet etm~i blrbirtnl n:ıtnu..5, ~ak lana.mk evvelki gün 111Tşbr. tir. 
tjn..h en, birb'rfnln tıı.rn zıddı lh. nöbetçi bulunan blrincl sulh ceza Aynca elinde mevcut seten ol 

...... ,eri ortaya tin tltıu\Jr. mahkemesine verilm' ü:r. Mnlıkcmc Dihı de asliye ikinci ceza nuı.h • fiuını halde k ndisin mUn:ıcut e. 
Bu ihtı Şehn:u::ın 25 Um psm ve 7 gUn J5.cmczi bi.T hayli .ihtikil.r dava.smıı den mUra.kn.be memurlnrma yok 

•rtık 1 m!11Ierden bir:i, h rb n fiükk8.nınrn kapatılr.m.cn ceza.sına bakıruştır. Bunlardan ytln ipHğ 'Ri diyen manifoturıı ta<'iM Ohnncs A-
tı ~"'rli 1'.aferlerle knznnılmıy" çarpm16, bulgurlM'lll <1 müsadere fazla fiyat.la &atan B yazıtt ı tuba- ccmynnm da ınubakcmes'nC' devam 

'-'"~ 1d i~ ntlınf z:ıt ri ı ıı7.an ed.'l . k ~'*'· A fiyecl Hiisevin Ersun'u 55 Hm pa. -~nm· .. , suclu temfmchn müdafaa 
.a ._ lısth-en kn\'Yetler!n hCJ' an· J ll'csıne arnr verm"!l"". ynı !;'' ., 

"ınv h nıahkemcd bundan be ko. kok k6. ra, 20 gün dllkklnmm kıı.pntılmıı.. l\h'di olnrak gösterilen~ ç mı~ 
1 • ~ anm l'!r klJ~sind hArrı :ııtn. mllrUnıl 3 ku ... •a uc...:ne 4 kU"'""' O ....n- d cılaTtla Mahmudiye hanı oda.futşıı: ı 
n1 ya':l::makfa t.eredctut etmlye-- • ""' .J • , • ...,.... flma ve l fi'"' e hapis yatınMtna • k • SU 

" 1 kl .. ri U1tinull'dlr. tıJsı dı- ım, s:ıtan v 2 kilo da. eksi" veren Be. mahkiim etıniş, ~mlek Uz rinde Bünyamın, om J:roncu r n ve 
· tlldir. lld!'I! c!c aynı d l"Cf' el<' ta· Yo,:ıunda Aynalı Çeflmede k6milrcll ihtikfı.r yap:ın dlirdlincil Vakof haJJ Sergis yalencı abiU1t cttikll'rln • 

'tt'lklmk imklnma nınllitir. · D..mitriyl muhtıJteme :tmi kendi. .karşısmdrıkl GÜln;hnl mağa.z lSl 80.· d ıı tevkif olunmu lardır. Muhak<' 

'Oç cl nluk kar fırt 1, I t b,ı 

hı buz denizlerine d..,ndu 'ı. Ş h. 
rin Wuıurlırr o'ao )otlar tıl ndı. 
Tipi lc:indc-, elb~ttc alruıt" a ç,u 
rrk çclanek kabi1imkn bir ,. m 
ma Mcncmcz. rn.k t, biz, t•1 ı dfn. 
dikten, ha\'a n.ctıldan onra il kol 
hnnm: bağlı durduk. 

&et, b l'lonım: 
- t tıı.nbnJ. S<l ":."'tıl> bölgeısl de. 

brfldir • 
Di~ecek '\P. bununla 

lf,.lannn. mnht ı: bir 
m:ı.dığonm anl:ıtm l l t :\ c ı 
miz. Doğrn! 1tJ~rnura kJl'tları 
gerçekten de or;oğok hol 1 rd<''I 
sa3 ılmaz.. Çok kere l • r im ı 

bu uz geı:er. l\nr ~ıı"' >ile t!ıl! ı. 
yet bir tül DC" .. l" ., iP. C<'ft ~ 
y('rlcrde azıcık lmlrr ,.., rir.. 

Fakat ~z on nldn bir a.eı so. 
ğuklar, tSürekll k:ır fırtm'l•n.rn 
Jaıışıl .r-tıb'lllllZ da bir "en' 1 ir. 

Şo h:ıl<k- bu b:.ıtım tl"dbl iz kal 
m~ı b lat ak hic h r llzilriL 
muz o lam.a.ı. 

:n lo omotifkri, ) mnlı o1 
luda lş!etcbilı>ev li t ı. l yolcll.. 
JnJ;, böyle d rn-ada !l h'r k n"'ık 
lığıı r.ı_rram zdı 

Yine 1 ar yn ·'in ba ' ılığı rn. 
kit hta.nbnl TrruD\ııY ldar '>! u. 

• 8 

il am l nnı i le y<li, h~ 
c rny do Ü kısmı açık kaln 

\C trnmrnylBr yürür, biz de, diJ.. 
lerlınizc kndar knrlaro gömtile-ra. 
l ürLmc1tten lrurttıtunınk. 

Ilunl!ır, de' ide, b ~ıec:ı·yeye alt 
i ıcroc:ıdlr. Faltat dllıkat edfyo
nım, blz, kcnd'mh ele her r>eyl on
lara hı. lmınk yol:ınn tutma 
r;uı.. Ktndi eviz!ınü iihı• 
kadar l Ukselen kar, oldu ~ 
durul or. Kuyu gibJ derin yrti<. 
a \ k '*rl r,-6!'>tf:rlyor. 1d hu 
I· ' n hl ti<' ·u~. clmle 3Y 

i i , a~1u çıkıp ıtinıL . Ana 
i hiç kimSf' be cv.lntn 3n -
t ot ;un .ıpiirüp temidcmeml 

lnn, ki soktığm ımhlb! Mz ele
• · • Onun tcmh·li;;.; 81\a om~ 
· ra 'iık um"'rt" ... ~ ımt böyl: fe:~. 

1 , z:ım hfda hendi e\'f.mb:in 
r, nü 11lsun, ı ... ııim..~r.I gernkti. 

füi ıın ı anb• la do 'il. Böyle 
)tırchııı PR)ıtı l\tıtüne alın hffnCI' 
h .. m n hl~ bir ev bo'ıırn~mn. Dma 
(1 'l ı Utrüdür, ki 'mdi., bt>n, tek· 
Wi , r. J m t' C'.'i yıp dö~ 
~ la ı ke , bJ az da kanili. vadfe

m' \ p a ı :nn tin fizü'tiyonmı. 
· 1{: b~b:ıt "'und! • bundA ~ l, h 
p.i.nılzd_ 

HAKKI SURA GEZGiN 

~ 
ınd •• 

r k toplıyacağt karlan, ayrıca cır.. 

Ut n kaldır.rna.k ve kendine maıet. 
m }Pbl b1r tlcart Jııraa kapılacak 
u k1. ~hrln es manzarası blltllD 

ğ il m )dana çıkacağı gtbL 
auır bir tacir bellı1P bunlan 

top kQn satın almağa ka1kmcaya 
daı "kar ya ıp" g rçekteı:ı ytız,.. 

d yUz verimli b1r ııımct olacaktı. 

Evet ... Yağuıunıı:ı, suyunu olsuıt 

lteblllyonı~ 'F'alaı.t kAJ'd!'ln blJ' oe7 
yapılamıyor 

İşte 'bir mUddet l.'Klllta kar gibi 
er yeocls ve vtıcudwıdan eııer blle 
kalmıyo.cak oıan "kar belvaııı" t. 
dmd bır mevzu! 

HiKMET !r'IONIR 

flkokuHarda tepıizlik 
yoklama&ı 

t k oltu'lnrda her mı.bab tem!:F.. 
lık \o r 'llil sın n vıı. 'lnıası icsp et, 

i hnld bar.ı ok ıllnrclı buna f.A, 
1 önem verllmt"diii vapı:'lan 
ı •'de •e-sb't: ee 'mf ttr • 

Vc•kAIPtteıı gelen bb' tamimıe 

11 
h gör lı ı ~l>a.h talimahnanıenin 

P 
1 rı k ' cm re ti i lizere rO<.'ttklarm tcmlz ~ 

r ey •ı a'" 1 l;Jt t•:uıayene i 'ınıııJa.rak snhl du. 
, k r it r d ~ •· ı n...,.. hn v: ,,,... rı crı>,.etı f("'l'I z • 

,. t 11 r. likten kirli knl 11 varsa. velilerle 
b l• y mlnralr bun.lan kötu itL 
tJ ro'lD vru: P.:N' nJinef'Ve ka<İ81' 

lan 1 cıı-nrıı dql'I ra1 hcak • 

an 26 !ıra P1ll'8., 7 güııı. dllkkAnmm hihl Avısın Lcvi :ile aynı caddede me. kutır _iç n koııır ~lT. 
-=---=~~=====~~~~~~~~==...::~~~======~~~ 
Budon~~ 1 

SADP.l f -
Dördüncü Tarihi 

Konser 
Konscn'atuvar icra heyetinin 

~rtlp ettiği tarihi musiki konser. 
~rnın dördüncüsU bu ak :ım saat 
~ de echir tiyatrosunun komedi 
18mında. verilecektir. 

, Su konserde bUylik Türk beı:;. 
eli!n ltrinin eserleri ~acıktır, 

Olüm 
~lt valisi Bs} Fuat Tuksal'm 
leı-: \>aldesi eski tiisumat rnll.fctti 

atdcn merhum Yusuf 71• 'nm 
~fikasr Bayan HtlrmUz Ak; du ;ar Olduğu hastalıktan k.urtulıu:ıı 
'll~ dün lrtiha.1 etıni tır Merb 
l'iirk a~ ve hcıscna.u B"vtr b r 
eip ,&ıınesl idJ. Vfnb tee-ur mu. 

1 
°~Ujtur. GcnnzeBl bugbnkU 

G·· r ruııu saat 11 ,30 da tzmirde 
~CPede vali konağın .~ aldrrı
" namazı öğle vakti Krmcru.ltı 
:.:<tnıllnde kılındıktan sonrn ası i kah 
~~nn defnedilecektir. İzmir vali. 
fil ay- Fut Tuksala ve refika!a."l 
t'~ bnyan Kevser Tuksala ve kc. 
rı c 1 af lelerine taziyetıerlmiz' BU· 
:ır ınerhurneye ulu Tn.nr dan mağ 
ıl'ct di!crh, 

Odan n <>rlasoı1." e, knndt. 
ıh ette duran Ct' t ~ nı bir va.. 
anlamıştı 'Tltt derhal 

Ayn~m dih nde ö'"dUruıın~ blr 

• , 
v 

adrun ya t.ıyordu. 
Beyntrl nin öl-öı.irilldü~ anla

şılıyordu. 
Heyecanlı zabıta ve casusluk romanı 
1 lngiliueden çee1iren: H. MUNlR -

Yerdck nd:ı.m, ımı.drln içinde 
U:.<1 gibi hA! ketsiz ~ atıyordu, Eı: 
ler. !.iti ya.r. ıınr1mı • ve b.'lraklan 
ı:p\ı"lın u 

Up uru. bacakldnnnı ınceliği o 
kadar a ı -.e ko :a çtu ki, ko. 
r.a!!llUl bir b 0 be?!i and:Jrıyo.rdu. 

Beyntri'nin gö;; ı rl . kntilln 
sıktığı ktll'!?unı,ın yan "'t görUnU
> du S"ı >. 'ko'a.h göırleği kanla 
1~ t"lenm ırti 

Çai!teı elinin fizerifül" hir lmınn 
k rı bu1'ınduğunu ha ıı ·l mca Ut. 
redi. 

Errarrua tmtmdı 
Slnirleoı'i 'ni k ı"" j 

yamı u H de çc 
m ııt .. Bn ih " 

rl h!"V 

saklı. 

Gerçekten kend ı..ıti ııuçlıı gibi 
bıasediyordo. 

1çeri giren adam Be68iz vı sogu 
kanlı idi. 

Bu Kibi vaziyetlerde kaııırtaıµ
lnn adamlar bcr f.aJIJM böJ. le de. 
ğit nıı idi.. 

Gelen adam Çester'ın yll7.line 
~Uc baktıktan sonra, ka.p1vı 
~ı>adl. 

Ve kapıyı k:aprad*tan sonra eli
ni cebine eoıktu. Bir tabanca çt· 
kardı! •• 

Dik ve tok bir sesle 80Tdu: 
- Sen kimsin? 
Odnnm sessizJiğfni bir (;C gıb 

yaran bu ses; ~hblnin göıiinUşlL 
ne o kadar U)'1lyordu ki.. 

hu Çester bu manmro kal'l)mnda nr 
d~yecef,.ni şa~u bir hnlde afal 

c.. afal bakmakta devam ediyordu. 
Gelen ad:un kırk Be!tir, ell. y 

larn.ia kadar vardı ve pnl sunun 
göğsünden. mnokin glym olduğu 
g6rUntlyordu. 

ı t, da'IIl18 
. Rtnlenbire 

bulnf"!n <>lan o 

ır üzerinde Uk 
knp• açıldı. 

girdı. 

E~inln rclll;l gri, her ıfad~ı 
olıcldi, dudaklan ince ve biı"blrlne 
8Ikr sıkıya b'tl '11 vaziv tte, ce
nesl rJiddetli bir azim İ.ı:}arl'•i ob.b.ı. 
le-cek dereced~ kcsk n ve rık t 

gözleri ku;,,,"D1 bir olı:ııvle ynnn:n rrra 
nit g-öi b r erk<.>Jt ... 

Kendls'ne. bu d~fa daha vlı 1\ 

bir sesle: 
- Kbn.ein diyorum r.n ., divc 

.. ekrat. sordu. 
Cee-tcr yutkunarak'. 

- Beıum e.don Cilbc.l't Çcter! 
_Ne iş yaparsın? 
_Romancıyım 

J{a.rşısındak.lnln ytmindeu hafif 
b.r gülümseyiş geçm:ş giıb Jdl. 

- Romancı ıru? ... O hnlde bu
rqdn ne yapJl orırun ! (•Ve sonra. 
Ce'St('r ynn ta.rafa doğru çekilir. 
krn) e1lerinl yuknn d<aldrr ••. Şa. 
kam·~·ok! 

Çester bu tehdit kn.r;Smında du 

.ra.klıunıştı. ~ " . 
Ad:ım bızla ona dogru ?finıdu. 
Roııınncı. hiç umma.dıgı blr su.. 

rntlc tat:ıancantn nn.ınlusunun. 6ğ 
">li'1e dnyıuıd 1 duydu. 

Bu acayip emre boyun •dı. 
p,ı.rmar;tnd·Ud kan lekesinin gö 

"JmüH oldurnınu da. sczıyordu 
~erci a.d:ım buna da:r bir "Y Y 
temem şti Fnlwt 1)6.k ,art manalı 
kh. 

Pann-ığmı "erdek• d-una uzat.o 

rn1r _ s :;.ndalyaya otur ve ban 
bunun hakkmda ne bili~orsaıı h-p 
rıı f. ,, le, dedi 

Sonra "Blr dakika!., 
~c<ln uz rlne ef,.'.di 

- Gitm dedi 

• ·CJ'ol 

~ Evet . Ben d övle •-•••LLit;•w 
vorum. 

Be~ıkı Mmn ,,i l in.ı g 

ou. 
Her ı:ıe.Y •oZi: 

ve: 

"'l • t ) 
rn 

25 evvelki Vakıf 

0..1.J))'7 

ilk kaT dütlÜ 
Dür: ım b İatanbul olıallal U 

~ Sal1 <"arşemba 
> 611. knn. 7 U kan. 

i. lhJooe: 18 /.llhl('{'P. 19 
~a,.nn: ı~n .. ım: 01 

~ " 
9 41=; 

12.0f 
LS~ 

12 54 

1 2" ~ • .l1ı 

12.20 7.25 

14 4 IHS 
16 57 1:00 
1 .S5 180 
.\4 2.•ıs 

ye lmpanlj 

f).24 

Ul2 zo 
12 9375 

ıro ı v K.ı-, so ... ., 
\l'i: l'A.11' lLA1' 

ıo.~ 

29.'5 -

. 
1 



[iiügünkü radyo• 1 
7~0 ~. \"C memleket 8a.&t ıı. I 

sarı. 1.aa Müzik. 1 .•s Aj:ıM bs.bcr.
(ert, 8 Senfonık rarçal r lPL), S.lG 1 
'CvlD ısaau, 8,SO !füz;Ut. 12,SO Pro;;mm j 
\lfJ memleket oat oyan, 12.38 'l'UrkçL ı 

ptlklar, 12.-t:; Ajan ~ h:ıberıerl. L'l l 
'Iilrkçe pllU{lıı.r, 18.80 Mlizlk, JS Prog 
mm va memleket s at ayarı, ıs.· 

Müzik, 19. F'81ill h"yeti, 19.30 ~!em. 1 
•eket u.at ayarı \'C aj:ıns habcrlerı, BAŞ DiŞ NEZLE GRı·p ROMATı.ZMA 
19.45 Serbest 10 dalt ka., 10.55 Fuıı 1 ' ' p - ' 

:::a~· ~~~~2~l:~o g~~~: 2;~~:0 NEVt.ALJ1. KIRIKLIK VE SÜTÜN AGRILARINIZI DERHA1. KESER 
1i'.onuf!D13, 21.(5 Mllzik :!!?.30 !temıe-1 
ket eeat ayan, aJ:ıns lı:ıberlcrı. 22.4., 
Mtlzik: Cazband (Pl.), :?Z.5:'5 Ytınnk" 

fcabmda Günde 3 Kaıe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutuları lararla lıteyiniz. 

pt"Ogram ve kapnnı§. 

Karar hulasaıııdır 
Yenı f..scrier: 

. ('9 941/138 Kara. Maako - :f.cYI< rn ııe,tı Utı 
.MDU korunma. k.ınununa. muhalefet ' ukuyacağum:. Kara Mw ke mecmua5ı 

Wlmeltteu maznun Mustafa oğlu Ab !)ıkml"!tır. Birer oded alm.-ı~-ı ibmui 
4uUah Kase ve Abdulla.b oğlu Musta.. otmeyinil.. 

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

~ K&e baklarmda Bozdoğıı.n A.ı;Uyc K d J k• 1 • ] k 
~ Mahkemcmnde y:ıpıian duru~a... a ın le .. ım erı ay 1 
ı:ıetlcesmde: toplantısı 
• llilll Korunma Kruıpıı:mun S2 \"C 59 Tllrk Glncgologi Cemlyetı bu aym 

DllCl.1 m&:ddcıerl muci.bmce ylrmJ re. toplantl8IJ11 Dr. Orhıı.n Tahsinin reisi!. 
Cı;ıar l\ra " T. C. K. 30, 5S inci mad. ğl altında. yaptı. Bu c<>lscdc: 
de:8rine tevfikan Mustafa. Kösenin 10 Dr. Asıaı Onur: ''Son zamanlarda 
ttra. altml§ kUru~ ağır para ceml&rilcı doğurttuğu kafatım \ c beyni tcşck. 
meJakemiyetkrlne ve hllkilm kaUleş. lclll etmcmL5 (Akranlc, Ancncephaltıı) 
tsıiDdfı ne§rlne \"e duru~m.a harcmil' 1 blr çoc.-uk g8sterdi. Bu ı:;ok mUlıtın ve 

'l·iiJ'khye CamllurlJeti 

ZiRAA T BANKASI 
Kunılu:ı torl.tıh 188&. - ~r~eaııls H(MMMMt".4909 Hr'k Uıaa, 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticari her necJİ banka muamel~leri. 

~ nqlr paraanm kendilerinden alın. neticesi meş'um otan lmsur lmlth-uıda 1 
nısmna 81.7 941 tnrlhJndc karar veril etraflıca izaha.t \•erdi. 
en. (71) Dr. HAdl Gediz: "Kan !.; yen gebe 

bir kadından bah:;ettl, blrlcaç defa 

SAHlBl : ASIM US 
Bamldıfı ver ; V AKTI" Matba~, 

Omumi' neısnvatJ ide.re eden 
Rıtik 41ımPt SeuPn~ı 

bllklllmil§ yumurtalık ltcscsı ı;österdi 
Yapılan fennl mUnakaşaıara: Orhan 

Tahsin. Asını Onur, HAdi Gediz. Ne. 
caU B!cloğlu Ziya Üstün ''Cl I..contya 
dl iştlrA.k ôtt\. 

20,000 kilo zeyt.iıı yağı aluıa.ca.ktır. Pazarlıkla. eks!Jtmcsl 16111114~ 

Qıma günü sa.ıı.t 15 de GeliboJuda asker! sntın alma. komlsyonwıdıı yapıla. 
e&ktır, Tahm.ln bedeli 23,000 Ura tık teminatı 1725 liradır. Taliplerin ~111 
vakitte komi.yona. gelmeleri. (171"- 2i) 

1* \1 ~ 

50,000 kilo kuru bakJn ıı.l.u1a.caktır. Kapalı zarfla. cksUlmcsl 12'/l/fH .. 
Puartesi gtınU 11a&t 16 de Çan&kkalcdo aıskerl B&lın al.mıı. lt0n11syonunda. 
~rlacaktır. Tahmin bedeli 7000 Ura teminatı 1050 11radır. l"nlıplcrln kB
nwıı vuikaıarUe teklif mektuplannı ihale 1!3.Btlnden bir saat evvel komıs .. 
:r"Ona vermeleri. (1718-31) .. ~ 
~ taııınln edilen ıtatt 20,900 Ura oln.D SSO t.ıı.ııe saç b don Jm.pal..ı 

unıa ~eye konmUJtur. tııaıesı 8/1/9i2 Pe?'§embo gUnU ııaat 15.SO da 
\alc&rada M- Mı V. Stıtm alma komtc.yonunda. ya.pıln.caktır. llk t.cmınat.ı 

8131• Uramr. n:ıtplertn kanun! vesikala.rilc teklif mektuplarını ihale MCJ. 

tınden blr eas.t evvel komisyona vermeleri. (164!;-ll271) 
ıc: <1- ..... 

20 ton kuru aoğa.a aıııı.a.caktır. Taliplerin ti-1-9'12 silJlUnden iUba,, 
-c her gUıı Çatalcada ABkerl satm alma komisyonuna gelmeleri. Talı. 
mln bedeli 1500 Ura, kaU teminatı SOO limdn'. (1724-&t) 

~ ~ ı:: 

A§atıd.a yazılı nıeva.dm pazarlıkla. eksntııre1erl 12-1-942 gilnU sa. 
at 15 ve 16 da Muğlada ııskerl satın nıma. komlsyonund:ı. yapııacalttır. 

"f'a.llplerin belJl vakJtt.e komisyona gelmeleri. 
QMI Mlktan Tut.art !;eminntı 

1.lra 
'}() 

KUo Ura 
8~ 60 59 22 
62,MIO 30.650 

" ~ :ı:: 

459 
(1722-62) 

.A.Ntda. yazılı mevadın pazarlıkJs e~lltnıelcri S-1-942 pcrEClllbc 
gO:nU 1aat 15 de Bakırkl>yde askcrt eatm a\m8. komisyonunda yapılacak 
~. Taliplerin komı.yoı:ıa gelmeıeri • 

Cimi Mlktarı Kilo 
Arps veya yuta! B00,000 
Keçi boynuzu ~.ooo 
Bakla. 50,000 
Burçak 15,000 <1721) C6) 

.YEN i P U D R 
Renkleri 

ÖNÜNDE 
Kadınların 

HAYRETi 
*----- .. 

hu Pudralar, 
bır "Colorimctriquc,, 

makine ile istibsııl edilmiştir. 

Jf ------------~------~ 
ım~Anı hllstl olm~tur. 

I!:ı yem putlra, su r:e· 
<;lrme1 'Em'!'ICnncabl" 

'femnııe en uygun 
seJecek pudranın t m 
" hakiki rcnginj ,·e· 

n;~ıı~ 

Ut:ZEI~LtCiNI 
ON MlSLt 

dır. :•. ur ve rw:· 
.ıra r ., nen butU:ı gun 

...,1.>Jt kı&lır. En ~:c .. !ı: bl~ 
a.ms ı: 1 nıı da bUt> 
bumun p;ırl .:ıı. ... sın· mr.-AHT'.flRIR 

... yeni llir "C kı:rimctriqlfc .. 

.......... eiilınişU.. 

Bu sayede, ıµndıye kn~r gonıl· 
rncmış derctccl• emsal.slı!: g(lıellikto 
:venı p\lClra rcn~kri 1!Uhznr edilmesi 

nl olu:. 'I nm.z u:~e, 
r ~rmln '-C :evımli olur. Y ni Toka· 
la pudraşını ı.ııı;ilA t.ccrube ediAl& 
ft JRTnen da.ha genç ı:.:ırunilnüa. ~ 
Tokalon pudrwı kullrınmakla IJi 
ncıUC(;ler alacnıtum tcmlnatluhr, 
Akd takdl.rdıı p:ınımz iade olun~r. 

Ziraat 03.llk ... suıtlıı t.umbaraıı \'O lb'b:!.nllZ tıuıarnıt hesapl:ı.rmda en u 
5(1 UrllSl bUlUI:anlar:ı ECDedc C defa çekflecelı l.."Ur'a ile ~ 

.t • 
f • .. .. 

40 • 

pJAıı söre ikramiye dağtttl&eaktı1'. 

:;111 • ::-.ooo .. tıt .. '° • 
603 ,. 2,000 ,. ,l.2f) .. M • 
ıso .. J ,ooo ,, ,eu - :ıo • 
l {)IJ 4.,000 .. 

OtKK.Nr· Hesaplanndal:I partı.laı bir ~ l~!9 l50 lintdao ~ 
dtlşmiycnıere ikramiye çıktığı takdirde % 20 tazıutyıe ~rllecektir. 

Ke~ldeJer: lJ Mut. l J Hazırım, 11 Eylft.1.. 11 6lı1acfl>Anun ta~ 
rlnde yapılır. 

st. Komutanlığı Sa~m atma K~m·syonu ilanları 

Aşığı.da cln8 ve mlktnrl.tın yazılı dört halem la.§fı m&ddeleri 12.1.9U 

1 

p:ı.zarte.!i güııU hizalarında yazıl• ss.aUerde paz:trlıkia A.tm ıılm&c&klarda. 
Şartnameleri her gilD komlS)'Oilda görillcbtllr. Isteklllerta,. belli gUn ve ._ 
aUerde Fındıklıda a:ıtm aıma kom!Syonuns. gelmeleri. ••11«7,. 

1 lUlkdan 

Cinsi 'ton Kilo 

Pntntcs 85 500 .. llS 
({. EOğan S1 

" 69 

la.b. ıw. 
L. )\. --
12825 
l7'i00 

7560 
6210 

:;. :;. ır, 

Kat'i ta. 
K. 

1923 G5 10 
265j 00 10 00 
118{ 00 ll 

93] M 11 30 

Davul~:ıki :urunun 1980 linı 35 t.."llrU§ kcİ!f beddll &U tesimb 
9.1.9~2 cuma gtlnü saat 10 da pazarlıkla. Uıale edllecekUr. Şr.rtııame ve 
keşli vrn.kı her gUn ltomisyondn sörülebilir. Kat"i terntnatı 297 ııı. 8 
kuruştur. 1stck1Ut:rin belli gUn \'"e 11a.&tte Fındıklı.da. satın alnı:ı. komlayo. 
nuna gelmeler! ''11473., 

:\.,ağıda ~ıns. ı:ıııkda.r vo nıuhanın:ıen b~dcllen yazıtı •i&§e maddeleri 
S.l.942 perşembe gtlnU hlzalarınd3. yazılı 113&llerde pazarlıkla q.tm alına.. 
cnktır. Ş:ı.rtDıı.mcleri h· ı· gtın kom!syond& görUlcbW.r. 1steltlllerin belli gtın_ 
d mu«yyen r.:ıaU<·rtL Fındıkuda. S1ltn. alma. komüıyonuna gelmeleri. ''3._, 

j Cmsı 
?dikdıın :\iuh. BcJ Kat't ~. Pazarlık 7&n&ıU 

Ton L. K. L. K. s. D. 
-....-.-.--
K otran 23000 2070 311) 511 10 
K. roğan 28000 ~:52D 8iS 10 30 
Pıt tat<: 33000 '!950 742 00 1l 
Pnhtc!! 290&J 43.'iO 1352 50 ll 00 ... \,. 

730 lira k §~ bt:dellı b.r romörl<ör paz;a.r\ıkla. tamır ettirilecektir. 
Şıırlnaıne ,.c ke.;ıi' evrakı llcr gün konUsyonda görütcbillr. Kat'! temlna.tı 
ıo:ı lira :iO h"llru,tur. 1st.cklfü·rin 7.1.9~2 l:artnrobe. güntı aat 11 de kat'l 
lcnılnatlarile b!rliktc l"mdıklrdo. satın aıma konu.syonun~ ~meler!. · 1'35,. 

lf· :,\ :1-

A§ağıd3. cın , m!kd.ır \ 'C n1upn.nınıcn bedı.:Ucn y~ı ia§e maddeten 
16-1-9'12 cuma gUnU blzla.nnd:ı yazılı QallcrJe paze.rtıkla. ea.tın alma. 
c:ıkur, ~crtnnmelcri her gün konıtsyonda. ~rillcbUlr. tstckrnena be!11 
(;'llnrtc muayyen 'lath rde ı-~mdrk!ıd:ı eatına.lınu. karnibyoııtina gclmetcrt; (4:>) 

in"I ııkcmrı Mah. Red. Kati '1'1!. l'aııarbk 'l.a. 
mıo L. ~. l.. K. s. 1). 

z dıınesi 150<J i9:l fl9 2"5 10 
B. Pı;ynir 1500 ll21 178 75. 10 so 
8 .. tç 15!r) I051J 57· 50 11 
Nohut 12000 ... o~ <tfıi 5') l1 30 

Etıbba Odası Reisliğinden : 

Ha\a::mn musaa~slzllğı ybzllndcn ~-ı-9,4.! de· y.ıpıl.•.rmran Oda 
umum1 heyet toplar.tısı ı~ 1-Ç 12 cum ~rtcsı g'.lnu saı:.t. IS,30 da ~oapılı:: .. 
c.ı~dan sayın UyelorimU:ln te~ıiQ~::.~ı ehemmiyetle ·rica. edtıriZ. (79) 

1 

lSTA.N8UL 

~llıU~I 11.JRrı~· 

BELEDIYES1 Za . yı 

ı-:.ı..;:u.~ Beyoğlu of, Uncu U!r 
SEll / R . _ ~ c-kulu~ı ı Cnctt !>pı•!ı.nci:m 933 senesi 

TJl' T ROSU ald•gtm t&.sciik:?at..o::n!l c:a.yi cttJ,ra~ ıe .. 
nfe1ni cıkıır.ı:ı.~mdcı.:ı c3klslnln hUk. fl!:l'l.HAŞJ 

IJIHAM KJS!\fl XllA 

'kııı&m ~ . .'m 4• 

nıll ''('•ktur. S.ime Manici ı 
. (3!;397) 

' . ·-· . ··-
O KADIN 

~ • l • 19'4~ - ___../ 

İalıtnbul -ilkokuJlar.ında okuvan voksul t>ocukli 
Yardım cemivetleri birliöi ana nizamname.t 

1 - l!rtanbUl&!. iU.: 'Xne:rteplerde okuyaH yotmıl !:~""UklU& y.a.rdım 1 
~ııdi:'·le ı.-ımılMu, oıe.u (lstaımul lll: okulla.rmd& okuyan yokaul ~ 
ya.rdrm cem.yctI~t·l blnlği) cen1lyetl~r kanununun • net rnaddeMe ~ 
ı.tre.tar.ııda iıu ana nlı::ıuımeuw hüküml~.,·1 · ddT!!SIHde b1r wİlk te$fdJ ' 
llllfleroı r. 

!! - Birliğin adi, ı lııtsnbut ilk ol.~Uaı•tnda. oi'.'.u)'Blı ~~ f1l1C1J'I. 
ynd:m eemtyetlert bırıtg;) d!r. ll9rkez!: Cümhui"tyet ıruı. pi 
lstıuıooJ 'Vllayt:U mcrkez!ıl•1e tidMı1s edilen ds.lreJe khnd1r. 

t; - Birliğin :na.kıradr: 

A) İotal:bul vııtıyetl da.biliBllc ilk meı.-tepleı-00 ol.-uyau ~olml1 rpJ 
ı·a. :ı,ardıaı ıua.ksa.dile h"llrulm~ balunan cemlyetler1D fUllYotiJll tıl~ 
bu cemiyetler tıtra.CmdaJı yaınlıtn ya.rdrm ve hlmayeleı·bı ~.ılt.uıuad 
ten:lnlne ~ iik melder•lerd.e gıdum, ı;.tyhnsiz ve kltapsuı ÇOlCUk ıcvııı-. 
:mu t.,mlıı it.in cemtyeUcrin rıausetini ®ha tıe.merctt ııetdll~rde iJ:ı!d...,cıl 
Umıiye ~qnıa.k n d!~ bayt?' C4'taiyetler!J"in \7J lıurosta.ki ~.rdmiil 
ıihenkl~ttrmeyc ug"rllşmak, ' 

B) ruııhitte ~lı:rul \'(X.~klaruı gıda., giyim ve hitap lhtiy&eı bakıwıl 
l>urunn11ıtarı ElbJıiyetlnt ysynuı.k ~0 1;ül.:le,t.1rma'!t r~ı ic.ıbBden ~ 
ıuıımai.; \e bu hususta inOJıas!p gü:-eecği çarelere ~rm~ · 

i - Birliğin teşklltiı. blrltk ida,r~ hey~ti !le b'-'"ll:t teşkil e~ I 
cırrnlyetlerden iba.rettir. : 

IJ - Blrlllt idare hey~tı: Oilmlıuriyet Halk ı•aTt:~ jatarılr.ıl n.ı y-et ıl 
tı'*-etiudcn ecr;Uecek blr ı:atın rly~ı.e·tı a.ltmda; 

tetanb:ıl Maarif Mtldüril, 
Rızliay tıtanl:ıul nıthnc!!Slli '1GTJ. wt«etl bir zat, 
Çocuk Esi~eme Ji:urumu vut}"et idare heyctınden ~~ ~r 
Birllt. un:umı hcyetı tvplant.tSmdıı. ııeçnecek ·ne t:atbMı ·IbaM · 

uure ~'e\ll 1·~idoıı ı:ııilte§ekldldlr. · · · · · · 
.!8,!irlt' YUdürtl lklnet reısl!ri vıu:tt"eeiu1 ifa eder. 
Bı rllk idare hcyeU, aBall ııra.mı&ıu lt.r uıulıa.sip, bir. v~eJııuı ., 

:,ttlp seçer. Birlik idare . hcyet1 kararla.nnm infui ve birliğin tetu'J1 
'e blı'Ull!nlldığ"I z:a.ma.ntu tld!ıcl re!a t.&rafından k:ı"a olmıur. · 

G - Birlik idare heyeti en ay: ayda. lkl defa. toplanır. Jılllzal;trt'terl 
'l<'Elya reıs nkDl idare eder, lttihu edilea ~ bir dettero ~ 

' iı;tfmada bAzrr bulunan ua tar&tmdan fıualamr. 
Birlik ldıı.nı hi79U: 
Bir ana. nl~mnamo m:,ea.Mce b!r~e ait vuifelerı it& .cıcr. d 

i.e§kil eden cemiyetlerin n112m'Damelerindo ~r ve birlik idare _Hel,:~ 
raıi)'le l!ağlanma.sı lcabeden htiınuıı1&r' hakkında lt:at'ar ~ eyter. iP" 
te,kU e&n · cemlyctıenn b0~1et1Jll tetkik ile nizamnameıeriıııe blİilJ 
~ne uygun oıanıarmı doğrudan doğrueya. ~e olınıya11n ta4ft 
retıyte ta.ııdik eyler. Cemi7etıcrin :,.·ardnu raa.ıiyellcrlnJ tetkik ve mUraJI 
ıle bu hususta ııızum görecıeğl malQma.t ve hcupları talep edıtir Ye ~ 
fdare heyetıt.:rlne talim&t \-erir. ::strl!k !&ıre heyet! w:as1 fahı'1 daral'.~· 

lf& ede?ler. · ' 
7 - Blrligin varidatı: B.uimt! w hakiJ.j ~~r.ta.rafmdmı ~ 

her nevi yardzm, teberru vo b&ğı§la?ııal&rla bitlfğf ~ ecktt cmntl_efı!. 
niT.&mnamele.."1lMI gCS.. bitlik b1ımesl oıa.ra.t t~ edeoekl.ert meb&ll~ 
balo. müamere ve geiınti 'ftl bıı glbl ter"'bbllalerln ba.etlatırıdan .-. ~ 
\'e nimmlara. uygw olarak. blrlilt ta.raftndıw topıanacar~. iaeı.ııl' 
l bıatt ttir . . 

s _..: BirUSin amum! ~yeü: Birliği ~ eden her ce~ J 
beyet.Jnde birlik umumi beyatine :mümeull olarak eeç:Ueotk Da attaD , 
~t oJan mut'llhhutarm ittinıa!le t.fekldll eder". 

İçUmalarm yet1, gttnn 'f'C aatl en ar: bir ba.f'lı& ew~derı r;amU 
llf.n eclillr ve m~re davet.iye ile bUdlriHr. · 

Blrllğ1 te.~ eden ceml:reUerlıı sayumıa göre seçUml§ ola.is maı~ 
lamı yıırısmdan b'.r fez,laamnı huzuru halb!M blrUk Wilum1 beye~ ~ 
aÇJJrr TC müzııkere:re bqt&mr. İlk içtimada. 'bıı nlap basıl olma&fl 
dJrde ıııUteak:p txıplantı gttnftnden mumeUWer yine gazıete ile 1Ja%l;, 
" daTet.lye g6ndul1mek INT8tl,,. b&berdar edllir. 

Muayyen I'Jsap artmtnakamn umuıınt heyet açılır ~ ~'5;We r:Jfl 
un-. ~s ıtrıt'üfuf ~yluilf"fıii1ii ~~b!y~u reı.a TO.)'a re!a ,~~ ıtl. 
sırıı'1 u~1ill eden nı~e:- 'cfııWı: b;r ~ ~ t~ ~" vo Ud _,, 
E~lr. Unıun:ıt heyet mtlmker'elcrlili ili:fM nM ..eye. nhı veldll 148.re ;,. 

K!tıpler zabıt ve yur ftlcrlnt Japa.r!ar. Umum! he~ b:!rUk ı~ 'i 
yet:ntn bit' senelik mceıa1alnc ve 'btrllt11tefldl eden oemlyette.rin b'.r ;;;,; 
faaliyetine ait raporunu 'ftı pllnÇOmnu Te l:İuap mutettl§leri ~ ~ 
kik ve tenv1p eyk<Uft ~!rde idare ~yeUni ibra. e,.ıer. Bir~ ~ 
tetkik n ta8dik eder. 

Tilrlik idare heyetine. UÇ a!!1i VG ÜÇ ~dek m ile ild ~ mllfettJot 
tlhap eyl~r. B!.rUği t.qkll Ô~n· r.emlyotıerln yardım tiaııyeUbriJle a.tt ·'tJ' 
ıarı te:ıblt Ue rumamc00 bulunıııı veya mümessiller tuafmda.D d~ 
ellllen huıru&l&n tetkik ve mlll:&kere eder ve ka.rar.:ı. bağİar. Z&brt. ve ks1' 
ts.r rcl~. ikinci reia ve klUplet' taratmdan 1m?.!1anı:-. ~it'llk idare heyet! , 
bıt ve kararlan saklar ve 11t1rdlerlni blı!lğt ~kil eden cemtyeU~rlh W 
heyetine tebliğ eder. MtlmUIBillere aynca za.brt. ~kurar 6-uNtJ·tebllg·«t\lJS" 

9 - Birlik ld&re he:;eU; blrllk if,iertrıln idare ve 1enuıc için ~ 
gördü!lil takdirde birlik 'ıırtda~an yUzdc- onunu tees.vtm etmemek fll 
re ücret Te masrıı!' varebilir. Bır:lk idare l1cyeU blrll~.n makaiLtla.n ds1 
tlnde icrumı lllzı1mlu nya. ta.yd&lı giirdUğU hl18U&ar ltm bl.rH~ ıqlı.:11 ·ell 
ooınlyeUerin .. za.mıın '\"ey& .na. olıcıyuı zatlann tı.1Jrakiylc cncllm~ .. 
tqıkil edebil!:". . 

10 - Birlik ınerl«.'zL'\de ·(tOO) liradan f.u:la. pa.nı. bulw:ıdui'ul~ 
Pıırnnuı tıı.r,11W ınilll ~kalardaıı bklndc açııac:ak faizli. ~ be~ba ~ 

·ıı - Evvelce teşkil edilmiş o!ıı.n (İstanbul ilk okul çocuklıuma ~~ 
dnn birliğine) nit bil\ımum hak \~ "'(dlxı1er ve mallar bn kem ~fkll t.6 
len (tetanlYJl tık olrul!Mlt'lde.. okuyan yoluru.1 tocukla~ yardım oomıyotl 
birliği) ıae davroluna.caktır. . •• 

Muvakkat madde - A:ıa. niumnamenin ·~şinci maddesi mu~ 
blı"llk umumi heyetince b!rllk idare lleyeUnln intihap ve teıkiune · 'f;a.~ 
b\rloct lltlne 11::.n birlik idıırc heyet.inin c. H_. P. :tL;t..-..ntillt '"11.t:rct _ l~~re ~ 
yeti a:ıasınd~ Bay HAm!d <>ngunw reis ,,·o lıCaarit }fQClirü Bay Te\"Y 
Kut ikin<:! reis olmak ~re Kızılay t&tiı.nbul mllmeaattl adına Avulcat"AP 
öaııt, çoeu~ Emrgeme Kurumu htanbul 'rilft.yeU fd&re heyeti lklnct rJ 
Emniyet Sandı#? XüdürU Rc§it Ça,.du ile Proteaör ~tfl 1nhaıı. 1fSI. 
Halid Ta.şaroğlt: \"e · Arial'dan iJa.ret ole.Tak U§ku 'r'e' ~ Vud ile 'lı 
tele tucean \"e mcn.tUcat fabrikası saiıibi Xı;stafa; yedek a.tıklara.. tııUi9 
ile İm r Bıı.nk8.!ll MQdll:rit CeW beap' mU:fettİ31ikİerlno intihap oıumntl 
ıardrr. 

İstanbul ilkokullannda ok--uvan voksul "ocuklad 
vardım cemivetleri birliPi an~ nizamnameaiıı' 

ili ve olunan maddeler: 
12 - Birlik ana nlzamnamestne' a!t tadil' kata.rıan blrtlii ~kil edf 

. u ~ ~-cemlyttkr rnUrn:::tsnleı1nln yarısn:ıda!ı !azlMI hazr Wlunm:ık Prtfy•• lUJ' 

lannn tımuml heyet tçtfme.md& ttıe-rcudun U~te iki ek.9crlyetl 'ne wrtıeblllf 
1:3 - - Fcalh halinde l.ılrl\fin mallan ~mluönli Halkevin~ devir Te tef 

tim· o:unaca.ktn·. . , • : 
~ınJyetln adı: 1n r..rı~:nl, 111;: olmn:ırmd~ 0ı-.'-uy~o yokSul c;oeukl&r!'" yal• 

1ırn ı;e:niycUcrt birliği. 
~t:rkcııl: İiltaııbul Cağ11loğluuda. Cüm1ıurlyct. Halk Pa.nu1 vili.,ret ~er· 

• • ' • • .... • l 

t>ezl b'n:ıımıda. . c 
lrl::ıre htycU: Bay HAtıüu ~u tün!~r.siU: Edtbl:,•al Fel;:uıtesı Vf' 

l'ıııın 1kunetgW: Flndıltlı lııfoltabayın !iS No. 
Br.y •re\'fik Kut · (İstluıbul Ma&rlf ı:ıuıfürii) 
ınmetg&bı: snıeymanlye Hocahamza. mahallesi Pet-rı.ı.yo~u~u ~8 No. 
T'Ay R~t Çavdar ( tBta.nbut ·Enmtyet ~.ndıı:;t .Müdür1l) 
1 ke.metgl\hı: irt. Llleli Koc:ıra~ıp &ı~&k R~Jt Bey Apt. 5 No. 
&y Zu."ll\l 1nlıa11 (Yük.sel~ ıırtuat v~ Ticaret Mek. Prof~rll 
İ~lnelgihr: Kmlt.vpnı.k Bağdat caddeel 131 ~o. lı kb ~~. 
B.ay Atrl Öaiil ( A-ru~at 1~n~ul Umumi lıleo!lıl au~l) 
Hıamctgfı.hı: tat. Aft"'f~l Cd. Türkl,-c Han ıs ?\o. t 

Jn.y A. Halid Ya.,.~lu ·et~. AMara C6. 2l No. Ahmet Ha.Ud 1'°"" 
Ll{;b!Uleıti sahibi) 
'1UJMtgiUıı: Ni§lln~ T~I crası ._1 Net. 
Bay Aaf İtbey (~}xk BQeqk Ke~) 
ltı:~!: ~1 C9ddeef. 'l"br\..-ei~ ~ . 


