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Vaşington beyaniıa- Ek - k. 
mesinin sulh ve harp ın e 
bakımından kıymeti 

Yazan: ASIM US j 
,,.'!1_"'11 &ltı de\lct a~d .. 1 

-~-.. anın \'aşln .... mı~ • stoo be;ranname-.i 
\.'aZayett~ bir d~ği .. ik11k 

~ harp '~ ~lllh bakun~dao 
ftllt--~ getihnis midir:> l"ok 
•-..,y~ ne si3 • sa 

Vekiller Heyetine sevkedilen bir kararnameye göre 

işÇilere 750, halka 375, çocuklara 187 ,5 
gram ekmek verilecek 

-- -- ---

r 

' 
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"'luJIDeu ~~ ~~ a ı,eri hio 
......., • gı ıçın :wcnk dc-
~-=:ainin propagatıdasnıa \lıkanı., 6 ClııJot. maıhalJl.rlPdea)-, mek :ııark komlayoou diaa ~l&na.rak 1 
._.. bu itJha.rla eski ha Veklllcr HcyeUnc sevkedllen bir l<L ekmek fiyat.mı teııblt etmı,t.fr. Yenl 
~ t.s ~ahiri ile if&ıle ohı ıamameyc göre kame ne ekmek ve. I narka :göre, demek~ 1Uba... • Hindliler -~ ~ettA> btr ~er mi ı ı ılmcğe b şlanacağv tarihten IUbarcn nın 15~ kunJJ&, fti'aDC&lanm kil~ 
Bımadu / h r ı;ahııa ne milcdar ekmek wrilece. da 25,3 kurup nlılacaktır. 

da J'&Zdı~eJ ~ine bu lilunlıu. • su suretle tesb!t edUmtştir: trc;;lle- Diğer taraftan ekmek klll"llelerinl. 
bdbnöz blrbıı • yazı~~ bizim hul\. re ~ndc i60 gıram, işçilerden ba§ka dolduruımuma bQyUk bir feaU,etı. 
İa• ka~~ tazerindc QJdu. kiD'U!clcre 3i5 guıım, çocuklara. 187.5 devam cdllmektedtr. 
'her ha ba ~!'- Bununla be.l'll- gıram ekmek "'erilcccktir. Bu eaalar Bu ille çallJD'&lc bere bllt.ltı. öt
~ a ~hali bazı arkadasla· kabul cdlJdlğ'i takdirde bugiln 900 gr retmenlere. me11umara, ünl7ertite v• 
~ ~ t<_:reddütle kar,..1- ı-an1 ohırak aalılmakta oJıın ekmeğin llae ta.Jebeleime vutfe varttqUr 

VaztyeU • !°1dogunu gorü3 oruı. mlkd:ıt: d i50 ı;-ıranıa indirilecektir. Karne dolduttılmam ~ne bir hafb de
İllkira maha~"ı ka\'J'amak i(;in asli Buğday koruma vcrgisinln kaldırıl. vauı edUecektir.Kane utunmtm şuı.ı 
ııto'"-ıı IÖ7.d ,.e fntki.o obuayan ljU ması Uurlne ekrnelc fiyatlarında bir ba.,,<andan itibanD.tatMk edtJmaf Jnnr. 
~· \' ~ Uıak tutmamak liı- tcnzılM yapılmatıt icap ediyordu. Ek.. •etle muhtemeldir. 

f!oimdly~ ~aıı:ton beyanname"i 
1
--------------:--------------

de ı;.qnd ~enıoJ\rJ.<;J ceıthe~tıı. J r 
~LMAM TEBLiG. OVYET TEBLiGi ıı pQı de~l ~a.lde her biri Ü~· J 

, 1 •ltcacleıc eUerıne karşı anı a3 · j 
'*Jq lıti et!.en, -ahut bif.a.rd I Hcrllıı, 6 (.l.A.) - Alman ordulan ,\.Joa/µ>vfl., ö (t.l.A) _ Sovyet 
Jett bir f11k ~ucijk ~innl a1tr dm- baııkumandaıuığ}run tebli~i: 2ece tebliği: 
•ittir: n!Uf~ bağı ile blrl~Or-1 Şark cephcsl.nln merkez kcS1minde T 
\:e.Jf ~ yınuı alfı de\ idin km muharebeler de\aoı. etmektedir. K;ta.. Ö son.kinunôa Xıtalanmız 
1ngut~ e.leba~Jannı fe.,kil eden ı rmuz mUcla.faa abfları ve muka.bU düınnanla şiddetli mtiharebder 
Çbadea i~cnka, Rusya \'C Milli tnarru:ı:l ıt"llC dU"'m:rnı ağır :ı:aylata uğ. y&pank cephe:öin bazı ke9imlt
~i d t ol~ bile hu. it1itnli r:ıtınaktacıJt"lar. , / tin<ıe ilerlemlye devam etnrişler 
tQetinJ ~krası ('C(lhe-stnhı \ll· Hava sa.basında bırv:ıt tay.)·a.recile. Ve blrJaı:ç mesJcfln ınalia!Ji iMaJ 

& de~ lbıden tleğbtimıhtir. j r ndcn mUrelı:kep bir tqkil alçaktan ttınislerdfr. 
~ ~~lk .. ınehi~·eUııi bir 1 ucmak surctue yaplıf;ı cesurane ta . Almanlar. iMa.n ve .malzemeoo 
~ ' ~el ıı~dınlııt.ır: arruzlarla tcma~ı: etmiştir. Mır ka.yıpl,ıra uğraınJf>ttr. 4 
...., Olaa 'k· maJuyet.çe tıuuanıen Fcodosya c:vannda ıı:araya. <'ıkarı. ıbİıkinunda 41 Alman tayyaresi 
~k~ ı ı basit rMuı imtim•· lan Sovyct kuvvetıeıil öpatorla açL tahrip edilmiftir. . 
birle;.;::__ 'ke31iyetJn ~iri albnifa ğmdrı bulunan n-cmtler muhar"ebe ve 

.,...'IC bunbas•·- bi • ' ii e 'DA ~et .,._, • '- ~ ea.s. Kellr ...... r cıs:.m ' • av ta.yyarclerlmh:ln muvat!altJYettı ~§ uv'"" ~yyaresı ~ay~....,ır. 
de> onu d • ~- u denilen mad- ta.n.rruzıarına. bedet olmuşlardır. Seri 
<!at ~ oksijenle idrojen. bir hllcum botu ba.tuılmış ve Uç nakll-
)"alıİat .1.;.L ayn bir ~~dir. İki. ye gem sı haeara uğratılmJ§lır. 

1.-ıita. 8 ( A .A.) - B.B.C'. 

Pr&Vd& mWıabirl Kırımdaki hıuekit 
bakkmda maıamat veriyor. Bu maJQ. \-. -.. fazb del letın hU)ltc 

~~~ 'lllaanen bir ga3e lizc. Feroc adaları ıcivannd:ı. ve lngUte. mata. göre -on 2 gWı &artmda Kerg 
1 lr ittifak 'esfka ı ile J1ir renin garp sahil. ııı;ığll!da dtl§manm yarmıadıwnda So\-yet kıtaJan i'O kilo. 
~ri bıitı_ıelmilel .. ı~a"i t;a. ikı tiwret gcınlu bombalarla hasara ınctro ilet'leml ter, ganaiin alrıll>!tnr. 
~.o.:ı;_ ~en Jeni bir \:arlık ,;1• ığr&l\Jlll13bı. KOja!alfı& çok ya~f111111l&rdn'. 
-e b~~ Şltna.11 ,.\!l"tbda SOlltl111 qölgeılinde 7 

~ Vll6İDg(()n ~"anntı.ıı.ı~i bu \'C Agcdab!a. civarında ~ldd~U!. kc§if 
c1··.ıreden. hıeeleni"'e haldkaU.-n ,.c toMu fanUyetl oımu•tur. Bazı mev 
... f!fllo'lcruı tıephe5inde htılunıuı .)jr. z!lcre ve İngfllz.lerin geri ile irtlbaL 
'Ala aJ.tı devleMa düne nbbctlc bu. 1Rrma. k&r'§t m~~r hl''l"ıt taaJTUzlan 
ı..-.o!'•P.Yenl "• Dluaııam hir H\rhk vııpılmı~r. 
~ okhaJdan açlktır. 
, 16!-re1milel :-ıiJııset U.lenıindı• 
dl ~ gelen bu ~eni 'H.rlısm ~fuı 
~ ~i· 1Ualc doiu harıı "'ll 

hil esin ld büyük ba."i koınııtaııhl 
~ e aynbna.."lmda, bunlaroı 
( .• ~~ral va,eJ'in öt-ı..ı..,. 
"JID vuuın • 1 ' ~ .. 
HCli.İlt g~ Mar~J {Janka~. 
ikt llatbal inde gorti)onız. Hu 
k...ıa atandan her biri keneli 
let ~rinde 31nni nlb de'. 
. .... ve lteeabma harek<·t ede. 
~mum blltön ku\"\ et ka)Uak. 

her suretle ~a.rdmı ô 
l"~kUr. · ~ re. 

Vaıjng~ :uıla.~ru~ı tı\ \el 
bu t&nda bir komuta 'c hareket 
birliği yaprnağa imkan olabilir 
uılydl? 

l'fmıi aiti de\ Jetin 'iııc bu ~- ı 

DOneç mıntakuuıdan pek MZ haber 
gebrıl§tır. Alınıuılann Harxot, Kurak, 
~l b151gelerinden çeklldlklertne dair 
emareler vardır. Rwı tazyik! bMllz 
aon haddine sıkmaml!Jlır. 

kilde .birleşm;, 'c a~da anbıl'- l ~ 
tıllf olınalan muhtelif bölgelere •· Clel'heeindc lljır taukJar bataklıklar ............ pçlrillyor 

anılan harp cephelerinden haııgi8i '";=====:::--:...~---------.:__:__:_:~..:_--
daha nrilhlmso bötlin dem krabi ı c E p H · 1 1 
~~;::;!11~0ra~:mu:::~:!ı:: ELERDE DURU~ 
\"ermek imkAnnu ba:zD'lamıstTr ve -

ıeier Almanya. \e lta.Iyadsn cv,e1 p A s 1- F 1• K T E 
dapno,._yı harp saftı dıcma ~r. 
~nak kıep ediyona Bimali "e cenu. J A 
l~~e~~Jı~ıt!;i:s:,1: apon - merikan filoları tutuştu 
letJer turnı.z ku\'""\ etlerini bo ta. 

~.'ARK ct;PHESİNDE 
1'a.fa ~lirecek, bu ta.rafta j-.'nı bf-
tirinene kadar diğer cer.Jıl'lerde iki taraf tebliğleri millıım bir 
ı ı 1ıaa. ,ıWyetlnde kalıwskhr. durum kaydetmiyor. Yalnız Mos. 
. \ a .inktonda blitün c1ün3 U.) 1 iç.c- kovadan, İz\'CStiya. ga.zetcs ~in is. 

l"isine abacsk bir harp planr hazır- tilıbarat.ına aticn verilen bir habe
'-- abl re gorc Sovyet km'Vf.leri Azak de· 
·~ lme!!il ancak bu.tanda hir i"'· ....__,.. ııizinc va.rnuşlardır. Bu gazete Sov 
UQ' ı~ ile miimkttn olabilir. 

Va§lagton beyannamesinin siııı yet .kıta.lanom Tiıniyi V,Sal ederek 
.. '5İz birinci hedefi harbe denlm Kursk'a doğru silratle ilerledikleri. 
ZarQr • ni de bild Tiyor. 

eti halinde btitün kunctlel'i PAStFtK CEPH.EsiNDt; 
~~ir. Fakat iliu edilen 
a..ı-p gayelerinden anlaşılıyor ki Bura.da Japon U&tünlıiğü devam 
llQIJuı tMis etmek için mutlaka .Ja- t t.mekt.edir. Müttefikler, mukave
l>Ullyanm, Alnıanyanm ,.c Jt.alya. metle ancak za.rr.an kllMnma.kta • 

ilin ezilmesi düşünu1meınektedlr. 
ayet t.otaliter de' lctJerin nutuz
~~ olmak itibarile \lrnan)a ipti
t... AlTUpa)a, ondan bOPrıA tillalı 
"1.vvewe diğer ı.,talara lıakim ol 
1laak isteml)ona iki t.araftau biri 
l!ZiJn_ıebiziıı Va§in;:tou bcyanna· 
~ki Pren ipler dairesinde bir 
ti ya ıaulllu kurubbUecektir. 
..,_ F~ böyle bir sulh kurulıuıw 
-. &Onana kadar de,.·am eder 

:ı:. ~ de,·letler cephetoi bir 
1IDr onönde silihr bırakmak 

v . 

beyannamesi ile ilin edilen sulh 
ı1renslplerinio ameli bakınıdao blJ' 
kıymeti kalmaz. O uman tabii oıa.. 
ı•a.k bu prensiplerde 1918 ı.u1hunda 
Vil5on preMiplerinin a'kıbctine uğ. 
rar. 

\ a.<;ıngtou be)annameıMnin ncş. 
rinden sonra demoluwıi eapheSID. 
de AJmanyada11 bir 8dt tekllfl 
beklendiğini gÖ!S~ren alUnetler 
vardır. Bu alimet.ler ae - ..,.._ 
namenin harp l'e sulh ............ 
kıymdini yakanda anetulimlz .... ,..... .. ~. 

dıı lar. BunüılJa beraber Malt Ar
t.urun gösterdiği mukavemet, bar· 
bin, diğer bazı cephekrc daha geÇ 
sirayetine sebep olmuştur • 

Bu cephenin en mühim ha.beri, 
Rangondan verilm~Ur. Bu da Çin 
kuvvetleriııin Birmaııyaya ge]aeık 
Yolu tutm111 olrnalandJr. Bu yol 
JapotıI.ann eline g~ Ameri· 
ka, Cine heı.r türJil 8liıllh ~ 
yapa.bilecektir. 

Son dakik.ada. Stokholmden şu 
haber. gelmi§t.ir: 

"Londraaa dolaşan bl1' py aya. 
göl'(', Aınerik8.nırı Pa.sifild.eki bir 
filosu, Havay acığında bir Japon 
flilos~lc harbe -tutatmuttur. Bir 
Amerikan ztriılanın ağır hasara 
uğradığı sö 1 ___ ....... _ı.._ 
Y~ ••• 

Haber dotn.t iııe bu. deniz: harbi, 
millüm zaY'.lcat WNCekttr. Jl'&lrat 
hangi taratın ilstttn cıkacafım ,ım· 
diden tabmbı etmek m&mktln de#ll
dir. Şu kadar Yar Jet Amerikan do • 
nanmam ibtlyatıı olmakla beraber, 
preatljt utma&k iCbı tntibın llı.t i. 
Jc de mqba buhmmaktadır . 

(D..,.,,.._ ..._ 1 - 3 •) 

Milli laülıiınwt laırmalt 
ietiyor/ar 

o 

Hindistan valisi 
Şiddetli emirler verdı 

nııtul.1 nnıtan 

'üollloay, 6 (AA.) - Koll&'rcye ve 
mllıı.tüman birugtne faal blr reldlde 
~rak etmeıııekle beraber HindJstaııın 
~aal tfJerlnde mWl\ıi\ roller <>yna 
.Uf olan Hlndlatan ileri gelenlerinden 
atıUrekkep St'UP Va§ingtoııa \'C Çurçile 
,azı Ue dognıd&n dotruya mllnlcaat 
etnsl§lerdir. Bu meajda Çörçllden da. 
.. mevuJYet meeeJeeinJD harbiD 
tua,etme kadar tdllri ve a§&!ldald 
tlldbkleriıı ııımblNJ 18tenllmektedir: 

Ruzve;t' "E ~ 
nutk merikan-lngillz 

U Tebliği 
l - Ker'kez :icra mecüainln geniş · 

letUerek baltUd bir m!Dt bOkCımct 

Pllne gettrllmes\, 
2S - Eyaletlerde baJk .lıtikı'.ımetlerı. 

bin yeniden talliııl, 

Müt~ikler 150 Jaoo'! 
Almanya, İtalya ve tayyar Si a - Hindir.tanın, !nıparatorıuı~ harp 

Jcabirwllnd® bllttin mtttWik harp 
irleCIUalerinde \C sulh kongresinde pıO. 
aaeeslller\Dl idare ıet.mek bakkınm ta
ammaaı, 

Japonya militarizmi • • h k ,... I 
bitinceye kad01· harbe- ıstı am arı 

decek Dört saat bombardıman etti 
4 - Milh hükümeUe, dommyolarla 

aıiilıavl şartlar altmdıt., ist~rede bıı. 

lımulm&Sı. 

Bllakok, 6 (ı\.A.) - .Bailkok Trnıc.s 
H\ndiataııdaki İngiliz vall.elnin hf'r 
tilrlil toplantıları ıncnettlğlııc dair 
Dclhl'den alman bir haberi ne ret. 

1 

<nckteQlt. 
Diğer clhelwı Sa.botaJ yaparlc.e:D 

d1rllnı üstünde yakalananlar derhal 
kıırJUna dizllccektir, ttaat.sizlik ya.. 
panlar ağır cezalara çarpılac:a.kbr. Bu 
tedbirlerin Ja.porıla.rın orta §8rktak! ' 
Geri hareketlen dolayııriylc ort • 
kan \"&Zlyetln netlcelcri olduğu 

leıımektedlr. 

·Amer·ka · 
Hazırlanıyor ve mutla
ka tehlike sahillerine 

yakla~madan 

Hucuma geçecek 
Senede l2ö bin tan"al'e, '75 b 0 n 

tanı., 85 bin uafJ fopo ~·e 10 mil· 
yon ton gemi 3apılsca'ktır. 

(Ya ı.sı .,, incide) 

Meclis Grupu toplandı 
ilkokul muallimlerinin tedahülde kaltnış 

alacakları Parti komisyonunda 
incelenecek 

Aakara, 6 ( .A. ) -- Cümhuıi- j ren Maauf Vekilini mutGikip tak. 
yet halle partisi meclis ~p~ U· J rir f',ahibilc birlikte h f . 
muml heyeti 6. 1. 942 sah gunU sa. lcr d.nleıuJı', \:e bu m v um 
at 15 te reis 'ekili Seyhan mebu- J.:il C'dilccc t 1 ir p rt ko 
<-.u Hilmi Uranm Teiıtıliğin~<: toplan- i lC 1 hakk 

1 
• n 

1 

d ı e eı:.mesı · ın hukümc ı 
r, d.., i tirnk rtt ~i :mın m umı hc-
Celse acıldıktan ve geçen top - :ı etine k ıl cdılt> 

Isntıya ait zabıt huliı.sa.st okunduk· ha_yet verilmi~tiı 

benim 

r dıl 

Japon tebliği 

Malezyada 
ilerı harekat 
devanı edıyor 

pon umumi 

ııcıısup 

ilf1lll n 

tan sonxa .kilreüye gelen Mlinaka-
18.t Ve-kıli, eon haftalar zarfmda 
hllkilın 6tirmeklc olan şiddetli so. 
ğuklar yil.zllnden kara ve deniz '\."8.· 

«tt:&le.rmm maruz kaldıktan mUş- ı 
ırtilleri ~c bu meyanda h1dis olan 
kazalarla onle.ra kal"fjI alman ted· 
birleri izah ve grup umumi heye
tini, umumi nakil iıııleri ü-zerindc 

1 kö~emj 
vazan · hakkı tarık us 

tenvir e~Ur. 

Bundan sonra ru:zn~mcye seçi. 
ıerek. Bursa mebusu Nevzat .Aya
sın ilk öğretim öğret.mcnlerinın te
dahülde kalmJS alaca.klan hakkın· 

da bük1imeiçe ne dilşilnUldüğünü 
Maarif V-ekilindeu soran talo'ri o
ınmmuştur. Bu hususta b:aha.t ve-

11eseıeıer: 

KAR VE BUZ 
\ "ekta B9SJb. llaber"de lııeledi) enin 1 

karlan Nkl buz lnQıllıu'ma doklunıp 
ı.a yapmMOI• .-111 ediyor. ''Buz. 1 
lalr,, ,...... kar doldıumak Mr.inı cıııkı 

"~ iyi Mr Adetlmhıdlr. Busün Anado. 
lmmll benl'1ll her brhanda lıu ya .. 
pdır. tl&aabal ....... nıertaya ..... 
ilk bir ,-ır ILtıl ''lıuzluk,, db belki 
lıılr lpUIWllldl. .... lllllOa1* tıemlnl 
kdıt ••lan~~ bir 
kflllete ~ hb Ub ml)ea dedeleri· ı 
..... ........ tMılılk ........... l 

sabit gelir i er 
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Rıl7Valt'ı"n nut u lamağa hu.r memleketlerdeki in· 
U&. ı JaıDJarm elleriDe zamanı gelincr. Am"r11ııaa ıaı••~z .ıcı oa tıltllfl 

Vqlngton, 8 lA.A.) - Ruzvclt. 
bugün kongrede.ki mesaj:nda, kon
greye ve millete h&fh~ mlltteflk. 

verilecek harp ııiliblan imalint 
milf.Lt olmal.dır. Hükümctimlmt 
&likadar dairelerine ve teşe-kklllle. 
rine bir talimat mektubu göndere• 

ler.n zaterile bttecellnl na.det. rek derhal tedbirler elmmeupt 

miştir. CUmhurrcisl, bu sene ve . eın:ett.iıa : 
gelecek •ene iatlhaalAtı haklunda ranue ....... 
gayet bllyilk rakamlar ~ ı - T&JYan tmaWımm,, o bdar 
deml,tir kl: .aratıe artırııacaktır Jd. 118 ... 

"Fat etler, Japonlar •e nuiler. 60,000 tay&rN J'&p&cağıa. 8'0.-.:ll:. bolP 
bu. kanlı yola cirdiklerl.ndenbeırr bardıman tanaruf, plke bombardı 
Uk defa o~ tbndl llltiln .ku•· maıa tanaral "aYC1 tanuut ol 
vetl=ıiD kmdi aleyhlerinde bir a.. mak o.re '11.000 •Yat tanana ,,.. 
raya toplaadıiı kanaatini edinm 1 dır. Bu artJt. 0 l8kllde devam edecek 
bulunuyorlar. Berli.ndeti •e TO:S ur ld. pı.ceJı; .... ;rui lNI de 7t1s 
yoda.kl militaristler. ba harbi tah 111111 •n.t tanar-t dablJ olmak a. 
rik ettJer. Fakat beteriyetin mtı- Ul,OOO tanan lmtJ edecella-
tehevvir kuvvetleri harbi bitin n 2'1ı-* lılll!lb 
cekUr. 

RU%Velt, .Japonya taratmdan ya. 
nm uırdanberi ha::Jrlaııan fütuhat 
plbla.rmı ve faem ltaıyanm tut 
tulu aynı •iYueU bala et.tmtten 
mm& şöyle- demiftir: 

"Fakat Japon imparatorlafwnm 
ft Fqiııt nialerinin hUlyalan Hit 
lerin ve onun naztrclerinin obur 
emellerine kıyu edilir9e mütevazi 
~ylercli. 

Onlarm fltlıbat plblan, 1933 
BeDesiııde iktidar meft:tine seJme. 
Jerlndcn de nveJ lu.m'Ianm ıtı. :SU 
pllnlıır, dlklyanm herhugl bir pa:" 

easmı kati tahakkibııtl aıtma aı
m.ağr defD. bOtlln dllayaya .. 
kürreiarma bQWn deıaialerine b&
thn olmalı hedef tuto)wdıı. 

Bitledlpllaı 

9 - Barb &r&bul lmllltımm, O U 
dar dratle artacaktır ki, ba JU kırk 
... b!a taDlı ;rapacalm .. .. arc., 
de'f&lll •l~ ~ ld. plec:U ., 
u 71,000 taalr lmlll •dllec&lltlr. ..,.. __ ...,_. 
•-'?anan~ ....... 

nmia lmAll e,ı. aarau. utacakUr 
ıcı. ııu ._. ıo.ooo tan-re lraqdm)' 
ııııa topu bllAI edecetSa ,,. .. bloll&b 
~ ... aoao tanaN .kafldlıOY 
ma topa s.tillal edabl'ınemia l!PD u. 
tırmaC& dnam edeeelt& 

'l'lmn& seaılal ....... 
• - Tkant .apurA.armuam bip& 

taıı • bdar .aratıe •rtıracalm )d, 

ı~ -*deki 1,100.000 t.oaa mda 

aıil - ... 1,000.000 loD ı..m ,apaca 
ısa. Bu ıapatı, pıecek ..... • mlL 
,... ... gemi ,apacak pldl.da artır. 
mata de.am ed~. Gerek bu ra
kamlar, " gerek daha ııtrgok aıut> 
aıetıerine aıld rakamlar, Japaa DUlJıl 
rtne Pearle Har~a bUcum ettıkle. 
rı saman yaptıklan ,.7 baklmMla pell 
as fikir verecektir. Vulfemls pUn • 
dlr, TUlfem!s m1ıll görtıımemif blr 
ftZifedlr ve saman kuıadır. 

Bla, llJ!ıdl1'9 kadar bnlmet.ID ..._ 

tell ~lil 
(Ba:s tarata ı ınci saufada) 

Tehdit altmda bıııunan soı censtıı 

mw korumak tçln Perak cephe&ındt 

kıta!arımız bir miktar daha geri aıuı 
mt§lıl'. 

Kuala • Selaqarua cıenubuada di1ş 
mu JeD1 bir ulcer çıkarma bareke 
Unde butunmamlftır. 

Pabangdt. lutaıanmız Kuant.aıı bö 
ıeaıııcıen ~eri çekllml:tJr. 

OOn dUfmaD tayyareler! Tolaoredf 
bam. hedeflere taama etml§lerdir. B. 
miktar basar .ardır. Hava batar7a 
ıarımıa lllr dilflDU tanareslnl d1lftlr 
nıutterdlr. Batu bir tayyan d• Dua 
ra ugra tılmışur Bu tayyarenin 0.UU 
ne dönmllş olması lhtlmalt yoktur. 

C:epbe erde daram 
( 8"3 tarafı 1 inci 841/fad.a) 

LiBYA CEPllBllbıDE: 
Ro11111l JmneUerl Gedııbla llllpllln. 

de tutunm~tur. L!bya harbinde çOk 
lbtlln wnetı.n bip tatbik ett.fl 
ta'blye ile temayDa edea Romel'in, bu 
~gede de §lddeW b&rbler vermeıı' 

bekleıaebWr. 1nglllz!er, mUıver kuv 
yetıerlnln Sll't körfıa! 7alu ile dell1s. 
den malzeme aıdlklarma lhttmal ven. 
70rlar • 

Almall,J&DID Romrl kuvvetlerim yar 
duD imJd.lllan aradljl n ur çareye 
bq wuncat: tahmlD edllebWr Ro • 
meı kuvvet allnıl Gedaby&'da mulc&
bll -..r \aarrUa& da geçebilecektir, 

Vavelin karargilıı 
BataTJ"&. ı <A..A. t - General 

Va-.elln ummııtl brargl)u. Fele
menk Blndfata.nmda tulunacağı rd 
men haber -.erilme-ktedil'. ıımam1 
.ıararglhm teas edt.leecli f6h1r 
henOs tellbit olmımımıfbr. 

'Bas tnrafı 1 lfte,t anf(ldo) 
ta kamy~ taamal ...... lr bıunl . 
C.:an bir kaçını tahrip etm!flerdlr. 
Aynı gece bava t c·kmerimla B~nga 

para bir tıanm )'ll!lal'Ü ............ 

lert bombardıman wı tabrtp etmllle• 
dir, D~8.Dlll bk &'f _,..... dlıil 

rtllmn,ulr. 
7o&Qo, 1 (A.&.) - •aı .,.. .... 

besinden Domeı lıjamma blldlrtn,_: 
Jııpon mıı.:resererı X....,.... .-rfr 

l&hWni taklbeıı -- ............ 
mete den.• ebuld.ılclldmr. 

30 ilklt!nı.md& Kuantanm l.,.ıbldte 
IOIU'a bu muıre.eı.r a •• '1 • 

bu 11br1n • .,. ~ ..... 
ıcml§lerdlr. Burus prlr aJ:Dlnde ıra. 
.an 90D inme 1&ba•dır. Baba ICuanta 

:ma • ~ -..utnnta ..,..." 
tadır. 

Jap?nlar bin kadar AYUtraı,aJmm 
rıs.tardlltt "ddetli .... ...- ar. 
rak pce 1111' bulma~~ • .._ 
rueydaımu ımaı etmflllrdir. ,.,_ -
ıu ~ estr. T8 ~ tull. '19......, 
bll. 1 lfper tapa w Mit mm tııp 
almıf:ardlr. 

Loadra. 8 (AA.)-aaa. 
Son 2f saat sarfllldll ~ 

pek aa a:.r pbaJftar. Jaf rl .. 
yanmadanm ııarP •!ıı7' it Nl9lı • 
Be1'dam aebrl ..... ,... ...... 
lıardıklım, ~ mtlıe ... , 7 1a mi 
cenaıamm t81Wre19 ... ,. ...._, 

l!laktadlr. -.c1a bsUbt ıatmlllll ... 
~kDlyor. 

Eczacdann toplantw 
TDrklJ'l ecır.ıudan eemlveffr•t 
(>.D1yetlmia'n ammnl ~ tt

Umaı. 29 klınunueani 1942 ,......_ 
~gQDi..t1541e~ 
Et'bl>a odaa laloa C- ü~ 
cektlır. Cemiyel ··=· ...... 
~ ~ .u. t&ldfteıt ........ 

Cenaze töreni 

ffltler tarafmdu Berlba • it.o. 
ma - Tokyo ittih&dmm 'Vftcude ıeı
IDelile büt6D ba ftltubat pllalan, 
bir tek p1b haline &eldi. Bu p1b 
IDllCiblnce •e kendi flltuhat pll.n. 
laımlD haricinde JapoaJUID rolü 
bizim BUyiNl Brltazıyaya, Çine ve 
Ruayaya eöııdereceilmlız laarp lf.. 
Wılarmıa yohmu kemıektl. Ba 11-
M.lılar. gitgide arC&ıı miktarlarda 
mtlcrin llOQ Kilnlhıila plmcmini 
tacil ediyordu. Japao7U1Jll Pearl~ 
Barburdakl hareketJ, bbıl lel'llem· 
letmeğe ve korkutmağa 111a.tuftu 
Oyle ICl'l8mllyecek •e korilacak· 
tık ki. aakerf 88D&yi kudretfmlzi. 
pasifik balgıeıelae, hatt.A belld et. 
kendi krtammn mtldefa•mu ıa.. 

nı tattık. Daba b&fka ...,ıeı.17etıere u.dt bclU bqh meselelerine açıkça 
utram.anm mllmldlndtır. Çetbı b'! göğlla gerdik. Milletimis, .Cörç!Uıı 
barble .tırekU bir Jıarbl9, lwll1 " z;yaretile bqta.n bap eevınç duy. Kerim w 11.-.ıa 11111&na......, 
murafll lılrlaar* ~ a:.uştur. Onan blse g&ıderdiği bil 11 ve Neclb ftml ~ W,-

redecektlk. 
Gelecek a;rlıuda 

Amertlla • vakA llıDmm .._., yük mesajdan derin swette mUt.e- vaJldealnbı. dl1nJdl ..,._ 11: 111• • 
Bu barbl t:edafUl blr durumla 70 baııe·a olduk. Kend:lalne iyi bir a9 teesstırıe haber Yermlflk C\te ?\ 

rttemeyla. Kuvvettmbı " kaynaklan 1et eeyahati temenni ederiz. Sim l:ıı\J:rOD aat 10,JO da, CUlaqlrdl. Q. 
maı tamameD .Zerber bale ıeldlkc;e d! de releeek silnlerde de kendlai bangir cad~- Tnabçmu ,....... 
dBımm hlcam _. ııetJ& O.. ulqL c.e .. hot geldin,, deriz. Amerik&nlll Egemen aputm"lllldaa 1laMu Jı lk 
blldltlmJS her 19rde 9Ul'ae&tm, lelll' l lagilizler, Rwılar, Holanda!ılar 'ft Kallat.at lakelMladım ~ ..... 
~Onu aa)ıW.eruD1adea uak ffJtıerlııa bi!tUn ordulan ve geata • huaul vapurla .,...,._ ....._ 
ta tutmaııus ıuunc11r . .,._ urbl o. llOIAI ile hWıanU altma alamadıj lecek " aıradaki _.,.... d!ltıs• 
ıaun Jamdt toprülarma ,etllrmH al meahdald bütin hll:k6metler IBfm- .....,_ 

'. ı -1942 

Kadri YörUkoğlu Münakalat Vekllatl 
musteşar:ığına leyin edildi 

All7ran, 1 (Valat mahablrlndea)- 1 k&leU mu.tepn Naki S...... ..... 
Posta TeJgınıf n telefon Umum MU. Te'.srraf " Tele:a Umam Mldllrll" 
d8rtl Ka*l YörOkotlu WlnakaW Ve. tu.. ta7ba e4111m_., ....._ 
1ııAJett • ' l11•JtllM. JIUNk&Ut V• )'Qlmlll tudllla llltina ....... 

f---;'1an1tu, Levazım imtrıijmaan ,.,.,, .. 
L n&riC' asker kıtaab ıılnıarı 

ll.000 kilo mıllr eti &lll!Malrlır • .Kap&ll u.raa eludl~ 1ll1/8la ... 
~ .. , 11 da Budırmada Mkert aawı aıma ~ ~pı11..a 
111'. Tallm1n bedeli M,400 lir• UJc teminatı l7IO Uredlr. TaU,lsl9 ....... 
...ıkaıaru. telı:llf mektuplanm Uıale ....U"de9 1* .-t 9"e& lrm' o -.......... ~ 

• •• 
..,_. kilon 1 kunt IS ADUmden IOOO tım ~ .... 1 .... 

...... mmfta •luıDtmeat 12.1.ld puartnt ...... , 11 .. ..ıı ....... 

...._. •ba aa.ıa Jıımnll)'OnUDda yapllacalı:tır. İlk t8mbıalt 11,UI ...._ 
'hUplınill lmamd waıllralartyle tetdlf m.aduplanıU lllale ....... 1ı1r .. 
1t ....ı bmi*.Jom .,.rmeterl s.at n prtna...., Aaan. ltealltıılll SA 
t..lrdlt •tmıalma lromlQoalarmda da ıörWtır. (llClellJll) 

••• » tıımlııl1t .ıtr parti IO tıaD ..... maapl lrlllllrtl ebuaJdıır • .._ • 
-.. 711 ..atim bt1 teaatnatı aa Undır. TaUplerm llJ.iNI ............ o.. 
teılrMla eabrt •tmalıaa ~ ........... (1.,._., 

• •• 
Hl taD •an almacallbr. Puarbllla elaıUtm ... t/l/M2 cama ....... 

• • ~da aaker1 •tm•'ma Jr~ ,.pdaeaMar • ._..._ 
,_ 88Ml .._ vapna ta!ıımf1 Dcretlert dalı1l tabmt. bedel! H.IOO llradlr. ilan 
.... •• b nm llndlr. Toptan aı.nacatı stbl P8l'C8 parp 4la alaıallldl'. 

(ITH-11) 

••• 
•• lıDD ..... 9tl a'Dmeallm. Kapmb ..ırıa ebll1 ısı llllllO 

PF tllııi .aaıa aıt=cll tmalr L9 .l.mlrUll •t.malma lromlQoamscla ı-. 
~. Tüm1n eli 159,000 Ura Uk lem!Datl f200 Uradlr. Tal ..... 
launuıl ft8iblarlıe aıektuplarmı lhaJe a:ıllDdeD bir aat ..,.,.. ı.. 

..... YV111ı1:•ri. (1.,....) --1 lıtanbul Belediyesi ilinlan ] 
JIGlı& m 'llaplanıull t.emlalrlnd9 lwlJndmeJıı 8W9 ,.,...., ••• 

-.- ad.t lalrpm m0b1lr aGSll eıuııtm~ kohlmq&ur. il s •• ...._ 
lllllı taedell 111 Ura Ye Uk t.emlnatı 14 lira M lrmılfbır ... ...._ 9ablt .. 
111aame1At KllclDrJUIG. JraJemlnd• ıörilleblllr. :tbe.la 22/1/MI Ptıfof1•'9 ~ 
._ 14 da Daimi J:DcQmendıa J'&Pll&c&ktlr. Ta!lpleriD IUl teWnM W' he+ 
... maktıapıan, 1ııll ille lttllal •der ~ •blbl olduktanm dair .....a 
.. 1U J11ma e1t tieant odMa ...akalarDe llıale lld ....,,.. -tte DL 
llıd .. "mım"e lıahmmakn. (111) 

HarMye Yedek Subay Okuıun~alcı Sat.ı ._ 
Komısyonu illnlan 

Gelecek aylarda belki de mlıakll 
t*1ar tercihi mecburiyetiade buht
nacağıs. Ve biıUmle bhietmll oJaa.. 
ı.r, b\l tararıan. cuaret .. u\ID
•vereceklerdir. Koafenımlar dıe
vam. edecektir. Ve ukeıtl l11armay-. 
lar aruuıda iltlpreler ;;..,.ı.-.. 
tir. Ta ki, hareklt p1blan dit • 
mam ameie matuf 1llDlllDI .tnıte. 
jl ~ birbirine uyablWa,, 

ce ....... 
J"IUndeyla. Am9t11a ....u&ll INnet da yapt;p mü.cadeledeıı b&hsett ~ :=;.::==;;;;;;;:;;;;;;;;:;;;;;;;;;~ I•------..,. _________________ .. 
wt clDf*•" ku'ffttlarlne böcma eıt.. \ea 110nra Ruzvelt, 16alerine 16ylfo 1 1 lftt.abllit -m n b .. baıa SO ton Pll1M abal!u •Vdr elrıllltme ile ... 
me~ l.teılQea dibıJ&llID bıer ballSl '* •.J.bayet ve-'"DlilUr~ K A Y I ~ L A it .ukeu,a kQD.lll&lftur. BYat Ye JausuJl _prtlan komiqoada sartt•lıilll' .... 
19rlnde faaliyete pçmeUdir. I>Qnyayı eaki dertlerinden km- Mr ldlMumm auıhaDUDeıa bedeU 43 kuruıtur, lbalul 11.1.IU ama .... 
... alaftlde bu b.arekeUer, wb. tarmak için mücadele ediyoruz. Dua Beyurt ile l'at.ill ıram.,.7 llı&t- llat H • JaPllacakbr. TallpıeriD lı:at, te••n•tlarlle HaalıiJ* Tedııll 

tar .....u.n mQdafu tela ted&NI manlar.mm, bal'°- bir hayasızlıkla tı fe'be«tıPnde 1. ı. l'2 ~ 11UıQ olaılanda 1uam1QU& lllllracaaUan. ...ı-,. 
~ olac&lltır. l&lr ... abva&. Te beter aeviDc karfı im&IL!ızca bb bej nacı yüa atkml -.w.. 
de mllfterek ı•ran• tamaaea lru tlltlbkarla hareket ed:yorlar. Biz Bulaıı& mü:klfat Tedr, >g nW 
,.tm&k ve lı:endlainl belki ta••IM" bütün inuıaıarm Tann ~uzurunda oamma r'ca ederim. 

Her ıaillet. kendi ~ ~ 
etmek auretile münferit harpler 
baHDde çarp!facak cleiiliıl. 36 mil
let, ya.hm uimll hareket filrril• 
delil. haı1Ji bil tUn ulhalarmda ge. 
Dit 6?çtıde ee\rk ve idare etmek 

mattOp etmek lçtıı ona darbeler in ·• mll.N. vi olduğu alddesinı mUdafaa Ad. ~ ...._ s 5 ıı 
dlrmek Qsen taarrual bareketıer p.. fGln ataıanmmn Y'&Pbkl&rı gibi mü 8Mll Allslet llM. & • af&lll 
pdııcaktır Amerika mtı.aell&b ID&nwt cadele ediyorus. 110k. Ho. ı 

O:zere blrleşm.i§lerdir. 
1e11 u..ıa· prllta mtıteaddtd aoktaıar D\ıfımaalarmm bu terin imanı • e • 
da ıaareutı• ,.pac&lllardlr. eatb ,m:.p ve Jrendlleriae beU81)'en, Ziraat B1zt-ılelıl tr'n • 

Bb bidııpıif milletllr, bnet. 
terimizi o telr:iJde JruUınanlız ki. 
mütterelır ...,...., keedlıllae ~ 

bllyilk uıv verilebilecek cUa Mr 

dellialerde harekette bulunacaklar, latırr:yetbıden tecrlt edihnit blr lnıllaııd:la .aılwl IQI ettlıa. 
Blrleflk mllleUer için hayatı ebe••• :ıAllüm Ye lıltibdat dünyaaı yarat • Yenitlni all•&rz•• ... 1 p Ma 

tte e...ır mUT&DJıt. ,.uarmı mu» mağa ufragttlu. Bu öyle bil' an1q m.ll Yoktu. 

~erde wrabi1eoelb. 
~ ,ardml edecelllerdlr. Amerl . muJJttır ki. ıeeı stindUS bayatı. BeJQlt .,. il t ı ., .. 
kan kara, ba.,. " deDla kuneUert, nma nllf~ etmektedtr. Bu anlq. ICl"ıdacula 8 r ..,. 'r ._.. 
ba dtln,a ~ ...... uı.ı mezhp hiç bir •ıhsna nihaYe~ oiJa .._ Dni. •n• Harpten ....... 

DIDya llea Bitlere. hem Aıw. 
lıAfi hayat -.Mm temm edeml1e • 
celk kadar kllçllktllr. Na&ieP, buna 

ıd teıkB edeD BrltallJ& edalanada ta. 9'Weal8S. lh;Ylr ile ~ ara.sm 1 • • .. 
ablb otacalrlardır ~ bulaa bu ~atma hiç bir saman 

~ll&b ku tıeri Mı .;.rrm kt lll4iYCUt .obamııtır ve olmayacak- Tlb flldUtr> I• ale' 1 ~ .... 
delfl oıaAllı: ~ dOıDyalua - ta 
rafmda mOtıik ve Jeai Alm&a. dl. 

t.,ı m ulıafU&J'& ";.rm:a edecelı:ler tir. TahuıımUJ, namuaki.rl·k ve hllr mu kanetlıııl. T.....a F m• 
m 1ı;9a I fllllDda da Ud A· riyct mldafilerini uıcalr tam. ser pndan ............. ,....... 

aiDi .mrla bıbul ettinael• matuf 
plinlarmı iMıı ettiler. Ba pMn •• 
elbiDee m••wMeı kitap Ye Jılelıl.. 

:.: a.,. ~ klmnılv. .aıllWatl&Ddmllb lir. 1 Mit WM* ... ..., 
da 11UJJn11•e• mlblldm IMP ~ 

biD bacı Yeriıae ''lılelıa Kempt" p. ~· ..,_ .u,,adül 4DP'" 
malı haç .,. y.ıa ~ "'n'Yıc'*br. WllDmdul .._ br.qileıt fed&l boa • 
Sisim hcdelleım.ts .rlM!r. D· 1ıudnDaD tUolariJI• mun menstJH • 

~~ ..::-= laD1ara t.febb08 edwk olarlan&. .... 
dul* .ıtma ıı-w milletlelt 1111 ancak mUletlmlsl dılbpte cllfGr 
lnn~ ilk 'ft din htlrf1etbıl .... ~ larmU .... 
f.eı:niD et.met, bUtUn dünyada ana. ~ yapabUeceklerdlr. KIUeUmlalD 
nti •e koıt:"11& bJiıımd. bundm 11ıor1ı:- ,.._. ' lltlrrl19Un 

Ba hedeflere VU'DUldall daımaya tılM pababJa ~ mabtemeı ba 
~ Ve bu httWlen ftN1ktaa bmdulUDU blllJÖrus, Onma deterbil 
IODra art6: onlarta bir daha all. .... lltellm* lde:;eoella Daft • 
bdar olmamak Dsere Jrencllmil' w am. ~u .. kaür JGUak olUnl 
.miıı ediJ:mJt -~ .,_ • JuJmıetla 1ıla al8llDe ...... 

Bu .sefer ,.mu llarbl hnnme .. DOpl&DJanmmnl 1m1W'll1»ı 1ıbe kar 

la dciiJ. cıaa takip edectlı olu. .ı. " ,.,.ııu.o.1119rl laanıllat, - ~ 
hua emnlyetat de 81.JaDete umet. ...... LmıSn u 11nma dMill llM! 
tiğimbl l6yleam Amerlma mUJe. . -TabalamGI ederts,. dQwtta. Vt 
U DAmma 16yledifiml bQbıo1wn ft •tt1. aakalaüt llıll8 da ıa1.a mink 
bWmle beraber Pl1Jll&ll bltBııa 1- 8111J19 lada ...,tQle mUallele edl 
tdı.l milletler nenNDa llJJedtiim• 1ııWl'IS. 
kani bul11NMmt icap Şifllr- laıT- llarp 99 ftldt lıit.ecıdT 
1retli ~ •«~ff.i{.t.., "Ye Bir p kCrweler, lN bartma • 
tıaimJe birleıten diler milletleri& amu btteceiini 10ruyorlar. Bu 
Almanya, ~ya ve İtalya tan- luale:ba bil' tek ceftbl ftl'dır: Ku. 
fmdaıı ve cmlarm aptet.tikleri mem ter* ~ m.Dtterek 
leketlerde ele ~ ...._ Jnınetmble .....- kadar • .Al
t:rileri tarafmda iwtffıel .. mıaıayada. 1tal:yada 't'8 Japonyada 
mflbtmmatta - ful& mlttarda ın8itaJ1ıDn .,. eriııceye kadar mu 
mt8ıiıınmtıt yapr-w trAfl dclR .. cadele etmelr. 'fe 'DM!ltlrtrat çekmeJı 
dlr.. b~ mu.terek awnhnlalt 

w ~ - De Wll bitlrli** o --
Bidellr Amedlı:anm mQ• ıat lı6tecektir. Ba hedefe ftnll.8ıdan 

ve gemJ babnmdıuı o.tlJaM1ltl e ili .W. bDılı1umık iltemiyecetıml 
ı olm~ ÖY1e edei olmabdJr • .apıe yoktur. İlfCUis Bqveklll. 

lıı: mihVd' mJDetlerf bu 8Üada bL niR V~ lbmetl ~ 
mnle rn.uaıwat te9ıaini Mil Gmll tlnce kendieile J9V...lan ma.ere 

emc:lklirler. ter, bu haleti 'l"ldılye tç'.nde cere • 
lmtünlüğU&tıs, kendiLerlne )'a etmiltir. Ç8rçll -.e ben blrtbt. 

.. u .......... .... AJaıan-_ .r~ara bt rtm!dn mabatlarım~ ifa-
.,. · .. tr .:1: Cftf bit ~ olarak h· "'*etlerimlslll adder'nt .,. Jıedef • 

1 ... ... ' kcr d' saflarm- ! terimizi anlıyorm:, 8on -., 1taftıl 
da mevcut vatan haMlerlne brp aıfın<la ltiml:I bf.rllrte ba mus • 
iBJU ~tmcık * &. taetı D!ka.. am ~& 1w111p1.p ulıed 'fe •ta. 

Vaaft, blrıeJ a31lemedl. Sadece Wr çdsm tlY 
miitbit bir kahkaha attı. IODr& hünJiir hiiqir aibn• 
ya 1-fladL Mütemadiyen: 

- c..ri Kalfa, Cenl Kalfa.. clqe UkeliJar,. ... 
aanu ıetiremiyordu. 

Kalfa: . 
- Sakin olama Küçük Bey, di,. JDlrfatb. m.De 

Jibiinii olqadL (İös Jqlarmı aildiı 
- Aııl Mukaddea Hanım .isin için m•'ı• lllllll. 

Hll& da a,ledir. Biz de seni öldü bili1ordak. H-., 
aİsİD llüm haberinizi verdili akit aaı pai im ,..... 
lara dilftil, Jutmdı. çırpmdı, dünJ&JI kendine .; ·
etti. 

- Kalfa, bana bQnlan dolnı ma alyllb• o 
yoba. beni taaelli için mi 1- Mubddea ffanm p..,.r 
mu 7. Bu dolru mudur 7. 

- Blyle ,alan mı otur?. Bva11 sGallirdlr Sd1J o
ram.. ICUçUk Hanım, hiç olmaaa oaan maanm ....._ 
hm ela tatlarma Jilzümü aürüp ailaJ&Jlllla WL 

- Peki 1-lim aldiiiiimü HilareY m w.. Wftli?. 
- Ah, o ne yezi\: bir admwnq.. Sbin llutaJaaG. 

tmı:a .ayledi, ahftu'a alqtıra da öltlm ha1-iabl WL 
clircli .. Mejer aumelerd.e, koukta, ffanwm• aill 
fikriai deiiftinaif, .~ kapbnmf.. 

Hüarn, o feclekir çocuk buna yapem?. Atlma hr. 
man tanımadıjı ne dojru.. Muk&ddeaia kaıpuacla ima 
slnliaü bptırJaaz?. 

ı sı. Komutanlığı Satın aıına Kom SJ1H illılllft 1 
ftpSU .......... talip punay.a &f&Cıda Judı &amir ,.._. .. 

.... 1 .. LUa - ... tl tWııal&nDda '°' ..... -..&l ........ 
·ıw .... farlMmılwt '9r stlD L>mie)'Oada ıörW•bWr. ._.,, .. ırta -.. 
... .. • »• ..uıaıdıe l'md*lıda aatm alma ~ .. 1 1 

.(IJ.lte• 
'I n n * il ...,, .... Kaft ~ pnıtfs & .... ... .. ... ...... -• ıs-= llEl 
trıt• ..... mıo u • ... .. .... _.... .... .... -· • .. u 
- 8ıılsl .... ,..,... tamllt .... '80 " Da 

• •• 
111Ebclde9in lialtan hiçbir f81 l>'ilmiy--.. Lrmw 

.-sinliii ultalıklann. bir kedw .. ldntlDla, ..... 
tlatı • Wr atlma aeticai oldutmw h~ YaL 
DD Jmuu lmıtarmak için bütün aenetim laarcamaia &. 
_... icli. Hiçbir feclakl.rlıktan ~- tlold• l8ıi 
tiDe tloldor aetirmifti. Mukadd-. babumm Weldr. 
• ..... slrtbw. fakat d.diai, hutalıimı Wr tirli ·~· 
U,.ıri,_.._ 

limü, IQll W •D•De denen püeria için ..... 
_..,_._ Vufinin yapdılı haberini abr al•aa .._ 
•ımm lmcalma atıldı, ıiiZJatlan uumda MrpJi ili. 
af etth 

- Y......,ıtwa ümit keamittim. Zam pp_. 
lll11ıifercl-. Fakat timdi heqq deiittl, laea tlBQap 
,...._ doldum. 

MaadMt, bütia ceruma -- W.... ••laar. 
.. .... Wtlrdi: . . 

- Arbk bir alba oma Pfl1UIUUIL.ı 
Genç iman ....... hiçWr .. .,. ...... _ amı .. 

aitti- Mukaddea batım bldmb habaamm JftzlhM 1alr. 
bit nlôt pphp min•eızlılm farkma w.rcb. Çialırfl 
........ Jiaijpde lair tefkal Te HYİDç m ...... 
--•• n~ " lıl•det pan)blan tlrmüttil 

Fakat Mabdda, hiçbir kunmn lnüne .-çemi;re. 
eelW aa1ı7--. icap ec1 .... kaçacak, bal»aanam ..._ 
bu le rnv:.alm Hia bullraıalan arumda knıu. 
ıoı!lu. 



Koç· k bir çocuk öldü iki çocu. 
hastahaneye kaldırıldı 

da 

Ba\·a.mn lodoııa çevtrmu· (izcrinc 
cıimeğe ~ıyan ka.rlarm ytlzUnden 
dOn lkf ev çökme hAdfsul o•mU§. en.. 
kaz altmda kalan küı;Ok bir QOCUk Öl. 
mu,,, dlg"er bfr çocuk ağır ve btrl.si df' 
hafit aurf'tte yaralanmlfbr. 

Çlnten birind eT Ortaköyde Çıra. 

«an cadde<>ındft emllld mllllyyeye alt 
olup b!lllhıre tamir edilerek eY §ek. 
tine aokulıuı 'ft HQııeyin adında bir 
bet-bere alt binadrr. Blnanm Uım arka. 
ama lnbet eden ytlkııek' ve kalın bir 
duvar karların erlmeai 117.ertne eaat 
10,10 da lnı)'MD!I Ve binanın çatıame 

~ml§br. Duvarm lr1 taflan bina 
nrn çatamu bir anda çökl'rt~ er. 
~· Bu mrada evin Ust katında 
uyumakta olan berber HUseyintn S 
)'afmdald o~ Ahmet, T ya§mdıt.kı 

ottu GOlen ve miaaf\r otıı.rak bulun.aft 

Tramvaylar 
hatıaıda 

YoDa.J'd:Ui karlarm aüratle te
miılenmcsi ioiııc d!in de önemle 
devam edılmiştlr. 28 kamyon, 215 
arab& ve ıooo den fazla amele ç:ı. 
l:pna;kt&dir. 

Dllnkü ı;a.rı.,ma netic~e Fa 
ta1ı - Eyup, eıninönn • Fatih. Edir
nekapt - Beyazıt. Emlııö:.ıil • Be
yoğlu, Yedlrule • Beyazıt, Sµltan.
ahmet - S:irltPCi, Eminönü - Köprü. 
Bebrt • Eminl5nU, Emln15nü Altın
cı daire, ~ - Şişli. Harbiye -
Maçka, Kadık15) - Bo8tancı, Ferer
bahçe yolln.n da tamamen açılmq
ın-. Di#er M "elerdc faaliyet.e g 
nfı mikyasta devam edilmektedir. 

BUtUn ana caddete~.n kardan 
tcmlzlenme:sf i!i'! bugnn kaU ıruret
te tamaml:ınacaktır. Tnunvay se -
ferleri bUt:ün h.a.tlanı ~lemcğ bAA
l:yacakbr. 

Kmkh nahiyesinde aahfye Jm
llliaeri Ad:uuım ~n etmiş oldu 
tu bir ekiple evle!"C ekmek ve dJ-

postacı Cemllin 7 yaşmdaki çocutu 
Arif e11kaz altmda luı.lmı§lardtr. 

Çocuklardan Alımet henrerı ölmüş 

oldo.ı~undan ancak cesedi çıkarılmış.. 

tır Arif ağır yara!&DDUf, Ctlll!l!'m ~ 
yt1%U prçal nmııtır .. 

Her lk! çocuk Be)cğtu bastah..mcı. 

ine kaldınlml§l&nıa d&. bunlardan. J... 
rlfin yaralan ~ olduı!undan haya. 
tı tehlikeck göl1llmekUdir. 

Va.kaya mlldd iumuml muavl"l.larln 
den Kemal özçoban el koymu§tur. 

Çöken dlfer n ek Gttlatada Arap 
caml\nde 'lT numarada 'Be!3lme adın;. 

da bir kadına alt 3 kallı blnadır. Kar 
-.ulan y1lzünden dOn 'birdenbire ~k.. 
mllf, fakat e-tde o aa•tc k!mme bulun 
mııd ~ in...:& ~t Olm&Dllf. 
tır. 

huf!Ün bütün 
işiegecek 

Yalıüll ....... "Ph"rbr 
1 .,, .. .. 

Dün Aııkara7& hanıket eden tnne 
7&taklı bileti ala.D!ar ctdememi~ -
dlr. İdare, yataklı bileUeri ttığı baJ.
de Ankarada bulunan ~ ceL 
!Demiş olmaSI ytl%Unden yolculara yer 
lerını t.ahm edcımemlf, yolcuJ&r da 
cilnmfu terdir 

nkarada soJtı.klar 
A..nkan, 8 (Valoı mubabhilıden)

Anllarada bq1lD, dQa .. eYYelld gine 

MZ&ran bava b!ru mW&.1tm ceçmil
tlr. Sühunet ldlrm •llmda S-10 J 

blılmakta 1di. Akp.ma doğru soğuk 

blrU ~ :Ca.ıl&l&fDUltır. Dilııkil kL 
u. yüzünden trenlerd gu gecllune-

olmuş, fakat Ank&radan her gün 
:kalkmakta olan ~ tam valrJ1Dde 
uat 19 da kalka.rak hta.nbula ban· 

Jı:e~ etmiştir. 

Bir karı-koca beyaz pey-

--~~---·----..... __ ..,._ ________________ ...,. ____________ _.,_ ..... __ ~--- s 

Vasfi Rizanın evini 
soyan yakalandı 
Çaldığı 150 lirayı 

yemiş! 
Geçenlerde. Şehlr tiyatroıRıtwıl "'8-

\1 mll artisti Vas:ı Rlzanm evi meç.. 
bul bir phnıı tarafmdım aoyulmuş. ar
tıııt\n tabakam. dUrbUnU ve aı·tistlet 

sruıdığms alt 130 lir&fil çalmmr§"tl. 

Za.bıt& ya.puğl tahklkat ut.iceamd• 
meçhul hrrozm bir mllddet evvel, e.1'! 
Dahili veklll Şl1lu11 Kaya'ya ı;ıantaJ 
yapan Mehmet Ali olduğunu öğ'rc.nmjf 
Y<ı dlln lrendlıli1Ü Galatadaki oteller 
don b'r1sinde yakalamıştır 

Mehmet Ali ııuçunu ltlraf etmle, 
JU:-bUn fttı ta.bakayı sattığı yerleri 
söylemııtlr. Ancak Möınet AlinJD 
çaldılt 1:50 liradtın yalnız 2,6 lira bU. 
ıunabllmlştir. Hırsız bu.gün ıı.dliyeJe 

ftl11ecektlr 

rOô'Wp . ~ 
.__ . ,_, ---- --

Şişkin havadisler ka ş s nrta 
Dildtat cdİ)'OI" .usoa-. bilınem;. 

karakıfla blrlikt~, •Mlllekete mi
ba!iğa mflbahlrğı da gfrdf, Me bor 
"iıle.5hcdi" nin c;öztindeld mikros
lwp ~ın~ hemen llerkes t.r.~
yoı. liolda hangi a.rkadap 1"'88tla-
SMa:, mantık ölçUJerillin "'8l"Slldı-
- ~Bt. "Biri: 

- Trakya.da kar, f~( dire 
ierinl 5rtmtl~! 

Der, Otcki; 
- Duydunuz mu, Kiğrthanedc 

kurtlar yirmJ IJ ·vı pa,rnlam ! 
Hııb~inl 'erir. 
Trenleri t.o!ht!llbranlar, -ttpr· 

lcrln bey87: dumımfo.n f~c gemi. 
il'rl hirbhio.c blndirenler1.; nıWc
lnrı dcncfonınlar, tümen tümen. 

Jfcr dıı.~uıı ôı;;f iindc karo n hir 
a rinnan tfu'eu 'illi, huıı pamıa'k
lıklı "nça!.la.rda, billur köprillet 
"'CYrf"-den mi bterıdnh:f Hepsi ,..,.. 

tık kar lırtma.91 llepta~ snn, 
ço wnuz, kıtlık korku wıs dfüıımU 
tük. tındı kert>i(leŞea anlar 
kn~Js nr'Ut koricuntm 'ZU'amu çetri-

bize dağ yamaçlan lı:ada.r -.c 
,,-orucu görünen txı11rt.r, nla..., 
L~yjf :ı.lmenldnn gibi ... lir.) 01. 

'ladem, td cslcni.~orlar, o .nJd" ba 
e'icin m.'Ul nhğı nertde? 

Dün, blr profesör, bana: 
- l."ollnr berbat; fakat onOD.11 

d:l1uı fena hh ~'r vu. Dü.şrnc giı 
lüyorlarl 

Divorrhı. 
ı~ l'>ııki, bir f ıa ne Wtmi)eıı 

ıfü iblenlc i :MDI gıdıJtlayan bir 
v \"ardrr. 1 Ü'll:'l' n in ıı.nlar tu. 

bafhıcqrl:ır. Uol11\I'J havada garir 
blr t.eı ·l~b çırpınır. Paltcısunuo 

\'.nılu~u, 'ke-.kin bir ka'1sle )'el'· 

l~ yal.-tan. ~att ~
aya.n korku, çh'!ilerinl gerea • 
tanı:, bize do.\unur; gtllerix. 

Km !rnlzi iy! t~lil ede•llMk. 
b .... lkl blzi r,iUdüı-aı 't hamlcslnd. 
merhıoımct gı1ıl btr duyguna., ıhı 
rıWiıtrnr "«'%t"riz.. l"n '"V i, aul&

D.bı de gülm!!S"rlir. nu-,erkeftld ha. 
ftmld 'r mnd:ı eyretmek imi;:&. 
tn ol"8''<l•, hb d<" ke11di lct"ılhniM 

~ıı emılkı Vakıı 1 
) na. 

Lodesla beraber, sinirler de geY 
~edi. Artık S<>knklar ıssw de~il • 
n~leroc, kız.ak b~tıbnnı. çı \ık
lar, blılmlıalar, e.I !lı lnrtılan ko-

'tenlik. 
Ben, ba:ada bir ablik faciası g6 

111uyorum. Diı .ttViü yeri 5al'IWI "
benlen yay gibi fll'layqt kallrarı a. 
clatn, a(' mağn mnht.ıMı hir tamuıas 

Fethi Bey latanhul 
mebusu 

\a.lıyor. 

Delikanhlar, hat~ bua tıemtler 
de -aı;;h buh ac!azrılıır, esatirin 
"ıı11 s., ı rlbi, L-wı•·hruu Jiiltloııe. 

lıf:unaz. 
Fakat mübala • :ıclldrtu Tali 

r.t.anllul melıu.ll\lf\l !Dtlh ıt».tı dlln rek. ~oku lan tınnarup tınnanm 
Dene.adet heyeti te!t ~tyesl .,. lmmı- telrrar dü.ılcre dlisliyorla.r. Bu ze,·. 
nen .acudQ 1Jı:t1a eda ...,.atı saire ki, ,k('ndi ı;öniil ternzimlzde tarf 
ınmuri,yk Şüroı&lleti d&1re8tack icra 

1 mıı.~a bııkkınuz J ok. Bi'd ),lurnı.n, 

~~sek. iyi olaca.ı.. Cilnkti sa"'"'Ju. 
pala\"ralann hepsl bhbba rbc 
dlrlarile patla)ncak dnst:en değtl. 
iderhıde bozgtm<'uluihı andıranlar. 
•la \ar. 

f-JAl'~l SUHA GEZGiN 
Olmlm'lf. mllntebibl -.mı.r tamın.. ================::::::. 
dıı.n nrDa reylufll tunlft neticesln 
de 8otya aeftrl l'~W Bey 313 t'eY ile 
mUttdikan l:rtnn'lxı\ mebusluğuna tn. 
Wıap olunmtlfblr. 

' çarşambaıPer emb 
7 il. kan. j 8 tl. kan. 

Z1lllkıce: 191 Zllhlıctıe: IO 
!Ut~: 81 Kll!Qm: 8t 

VaJUUeı \l.atı 

G1lDeşrr 'U 
~~l 

Ög1e 12.~ 
İkindi H.'8 
kpıu 16.o& 

Yat.at 18.84 
t!MAlı ~ 40 

•7,~ 

uo 
1.25 

t.•s 
U.00 
1.J! 

12.64 

Mal l-~r 

T.M U9 

ııuo T.25 
H.43 9.4.11 
16.'57 
11.a& 
:J.40 

J 0...,194 DemiryoUarı ,.e 1_;.,.,,. nl n 1.1..-tn"W 'j 
1 Umum ı hreıi iliınları J 
ı_ _______ _.... ___ • .,..,,,_,.. ......... ~ ..... _ .. ____ ........... ,...,.. 

Muhammen h t.11 h kdokw: bin lklyUzl l n olan 8000 mea. 
velk6ll ~zı 12/1/101:<: Pa .. ıteal 60-u.nu saat ı~ de kapalı zarf usutQ ne An. 
mra"da İd~n b!nasınd& toplanan Ker~ez t nru Komtsvorıunt'~ tm &l.T. 

..ır.tır. 

.Bu i§c nnek l!ıteyenlerin 8 690 <Uçblıı artı31 doluıao) tı'1ıJc mu 
vakkal teminat ile kanunun tayin etUği vesikatan ve klL."lerinı ayni ~ 
..ut H de kadar adı •ça K ıııyon Re:a 1 'ftnnderl lAzıındrr. 

Şartnameler 2 Un mukf.biUnd ~ vtı Hayd&rpıt'8 vemeterb'~ 

.satılmaktadır, <114.83) 

I> • 1 • .. .. • ~ • • • ı . _... , .• .. . . • • .. t~ .-4 ... ~~·~ .. . • 
i' ·: ' ..ı ·:. .,.:.~ • : _ı.~ 

°"" ~1~~e!' ~~ı~.r~:'!~r ~ has-1--••_•_•_ ... _._ .. _ıaa __ 
&buut ~ flıııoceumı. da ağır hasta- buıede ölm~, lı:ocuı dil teda~ aJ. 
Janmaaı • neticelenen bir zehir- tma almmıştrr. 
le.nme v1lbat cereyan e.tmtştlr. Vakaya. müddehnnwnllik ~-

Ze!ıirlcnen kan ltoea Şehrcmi- IDU1j, kadmm cesedini muayı>ne e
llbıde otun.n H~eyinle tansı Sı· clcn adliye doktoru HJkınet T&ıne.r, 
dıbdır. Dnn sabah kahvaltıda be- otopsi yapılması için morga kal
yaa peyırir y·ycn kan b-ca blru drrlınn!tn. Kan kocanm yedikler" 
eonra tiddetli 'btr- eancıya tutul- peynir de adli tıp. ld:m~ahanefrine 
•"Olar ve hemcıı GU!'ftb" hastane t&hlil için gönderilmiştir. 

Vatan Ba·nı 
11eyeca;!b.~abıta Ye casusluk romanı 

ıa.-• giJIZCeden ~viren: H. MUNIR -
....... Mllye naahk-- ... 
~-- Mldmlilbaııletlr ,.l/TtT 
4aJb t.anııt'lndan Galata Neca.
~de K~ l!IC>kn) 

'-~o. da mutim Eyüp alevbinc a 
:- bnpnma danımnda M aley-
~derilan do.va amıhallne ve

ea nı~ata nuaran M alcvh 
&ıııctgibmı te:iı: ile Y~i ~re81. 

b'tiıuned~ndcn bshlek bili 
tı!:!: edikl~ mU~ri., mee· 

anla'1tmaltla mahkeme 
l o1aıU: tayla edilen 28. 1. 942 

. t 14 de mahkemeye gc nes içiv 
~ glbı m tle m'\o"& anubal 

davetiv" i.lc ma.hkemc divıı.n 
lııatine ~13r ve guetdcrlı? tıft.. 
~ ~. ve t.av:ln edilen günd" 

edili takd rdc muhalwnenla 
· ben devam edflcer~ d"vetive 

ı anıma lta;m olm:ık Ozer i1!11 
lltıll1', (384-03) 

- .Mcyflnver küıbunde.. 
- Pek !il ... Sonra! 
- Ycm3ktcn sonra b:.r ~ ar. 

lıtadaş, ltlllbfuı M!onunda bilArdo 
oynad*··· Sonra ealona gec;tik ve 
aohbet ettik ..• t•te bu e:rada, Rln 
ıvud beni b:ıraya gönderdi.. Beyn 
trl ile çok J}i ar.ka<b..'}l!L'f}ar! 

- Hangi Ri'l'~d? 
- Sinir doktoru._ 
- Sa.n~ L.,ş'ka bır .şey söyledı 

m.ı? 
M~hul adam bu smı.Ji sorarken 

i>Uyük bir mttak için eydi. Çester 
rtevam etti : 

- Bcyntd'nin, yani, prada &
lüaüntl gördilğümta zavallmm, bü
tün Avrupayı ba.ştnn başa ge.zm 
b~ adam oldı.."uı.u söylUyordu 
Ben de, §U smtl:u a bir roman ya. 
ayorum. Bu rorr.anın lstanbuld11 
gE'çen tar:ıflnrı var. O Şehir bak 
kmda bir FYleı öğrcnınek içln o 
ralan gemı· birini nyol'dum. 1i 
le füngvud bunu ıın ltk verdi. Hat 
tJ. kalkıp telefon etti. Kendisin· 
den ranc!cvu ahlı. Bu g~e saat on 

r~-:~~"!"11-------.. buçukta buraya gelerek Bcyntrl 1 A ·uı ı, BORSA ısı .le hem tanıpcak. hem göriloccelf 
--J~ı Fl)'BU&n tjm. . 

Lotı ~il" apaııl'! - Ve bu evuya geldin, öy 
·~evy~ ı Sterim ~.24 ıe mi? 
~ 100 Dolar m.2r - Evet, geldim.. Do~urm 

drtd 100 Pczeta ooylemek 'az:m gcljrse, beş da.kJ 
Stolt!ıoırn 100 hveç Kr. ao.76 kA önce gddim. Çünkü QOk iyı ha-

il8BAM vı; TARYIIA'f trlıyorum; alt ka.tt&n uansare 
~ınıYeu C/lı & ess Er;an1 ıu bindiğlın Z!\DlBJl, natime bakmış 

•l!f'kea knst Hl.~ trm. Onu ylnn.l beş d.ak&.a geçiyw 
ılu. 

- A6all.SÖIW bru ka bir kıms" 
'11 ı mıydı? 

- Bayır... Yalnız ~ yu 
kr..rı çıktım. Bu apart?marun ka.p1 
Clllda, bakır bir levha 'var. Oae.r:tn 
!!... Be :J.ri iami yaz:lı... Zili çal 
~ bekledim... Fa.kat kaplyı a 
;'.&ll olmadı. Tekı-nı çaldım. !ate bit 

trad ?ir hfi.diseylc karşılaş.tına. 
- Ne gib: hlr ~~ 
lrleç~uı adam hey eca.uta.nmışu .. 
~ Kapı birdenbire a<;:rldt vP btr 

_ ~·zb dr. aı'l Çtktr. 
_ ~ a.811 bir d<ı.mdı bu? 

y:ı.ka.sı :1'edemedim. Paltosunu~ 
alluktı. l:Jaşmda.ki pkayı 

el& yilztınn k14>&~ , __ .. ~ 
tnişti ... ....,ar nııu r 

- Peşinden gitmc.odlıı mı, Al 
.llh Allah! Sen ne tııhllf a~. 
cerum.. Nlcin pe inden gitme.din, 
1teridc bir n<latn 6ldllmlüş ka · 
~-ordu işte!. · C:' 

Çester 111kılm ştr: 

- Bana bak dostum, <ledi F_,ğeJ 
ellerim! böyle yukarda tutacak 
l!a!D, arlık konu.5&Dla.rn... MUsa.a.de 
et inrureyim ... ÇiinkU ti.illin ıçmclr 
tJyonım. 

Çester bundan BOnrıı musaade
Yl beklemeden ellerin! lndil'di Pat. 
tosunun cebine aoktu. Bir pi~, bb 
de tütnn k~em çıkardr. Parmağın. 
dakl kan lekesi fena scyler hatır· 
Iatıyordu. Fakat o aldırmadı. ~ 
sunu doldurdu... Keudia!ııl tehdit 
edan ta.bancaya, artık kulak uau 
rordn. 

- Onun iıteride 4ldam öldlirdll • 

Kadıldi1 e\'l•cllrme me11n1.W 
tunda nişuıla11a11lar: 

K&dıköy Yeııiba.bçc 8. No. 14 . 
ttıccar Malllt' Atat ile Huriye Sağ 
baş. Kadıköy Tmaz S. No, 34 Ter
s Ali Yiğit ile Kevbibe Caaka.t. 
Kacbtt6y Eıleııteoe So.. No. sf öi- J 

retıneD Buut Çelik lJe 1Umxraa 1 

ğünU nereden bllebilirlın T (Pipo . 
sn.nu doklurnnq ~e yak'rallb. Artı$ 
ellerini yuke.n ka.ld'nn&.k. lUzumu. , 
nu duynıuyordu.) l3eyntrt bsna ya 
bADCI idi. •. Evf.u(len !\Ucta :nn1gın 
v<ınnlŞ glbt ka.çM ~1' takım g'at'İl' 
uı.bi:ıtlı inronlarla duşilp kalkıyor 
...a bfln:ı ne"'. Fakat {UDU da ach 
Uye_vlm ki • ~ ben de, evin 
iccrı.sin't yanıyor zannettim. $2nl( 
yanıyordu da: bu adam bı°l' yer· 
den su get!rmelf' yahut itf& yow 
hnber venneğ'e ~yordu. 

Çester lilr olnmı oğuşturdu. Ter 1 
iyordu. f çertslnde bulunduğu m • 
t!Dtl JtencıMn" s zdfrmeğc ~1 

m$ ~-d' Bu sual sonıu adam AUJ• ı . 
Khn olduğunu nicin b'ld~'"-

rhı? 
Bir t.ıı.b:Uıca kn.rşuımclrı .bulun 

ULl""''l r.ı~men kapıya c'!o .... n\ ko. 
~a.k ırn~IP gitmek aklından geçı.. 

rdu Nihayet, masumdu... Bu 
,"O ••• da 
kadar ;şkencevP nlt'\n yanıyor . 

3u! 1 -_ Burndn elini b r ır<:>ve <nırmt>· 

'iin ye" ı 
_ Hayır... fakat mlliwıdc et, l 

azünıfi b'tirev!m. Bıı kaçan adnn. 
partrrNuıın kapısını açrk b'?alt ı 

~rştı Ben derhal fı;eri girdim. A 11 

ln'Or11 ınur. ya; kimde btr sUpht" u. 1 
yarımı tı .. Onun içln. r::IU tt'ktıt 
"alnm~a lilzum görmeden içe:r'İ J!ir 
d·m Knridora girdil!im mma.n vil' 
sek · tıesle "l.rstcr Beyntri '" di~ 
baykrrdun.. Fakat ceva,.p gelıne-d 
&>nnı karstrııa rlkan llk odava. dnl 
tfnn. .. Bu odava gjnn'ştim. 

- EJektn1ıJer yanrvo?" muydu 

- Hayrr... Oda karanlıktı... Bu 
ınamara.. idındeki fUpbeyi dalı 
art.Irdı. •. Btr abll'k old~ tit 
tikçe iD&Q'Ol"Cium. Hem de ne a.1rs 
Uk!.,.. 

(~Wtı 

Ki1~ük T~ rruf 
Hesaplan 

•SU hiRAMIYE PLA 1 
K~lnELEJ: 'l Şubat, 4 

~tna. ı lkkı 

t&rihlubtdri .,...... 

~•;L&W 

adet :ooo Ura.ilk 
8 ,. lOOO • 3COO. 
• • TftO .. - 1:500.-
S • 600 - 1500.- • 
ıo .. -~-

ıue - 4000.- -
- 2300.- -_..,.__ ~ 

• _..., 
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·~"·~ ISTAN8UL BELEDiYESi 

ŞEHiR 
TIYATROSV 

T'EPF.BAŞJ 
lU:RAM IUISML~DA 
A.qıMD ıe.ao da it KADIN 

" • o 
t.ıl8dl.t (la f 1 >lAi.'Je 

KOMEDi KISMINDA 
Sag{!D GilDdlis U de: 

BA ' DiŞ, NEZLE~ GRiP. ROMA TiZMA 
NEV.,ALJ17 KIRIKLlK VE BOTUN AGRILARINIZi DERHAL KESER 

ÇOCUK OYUNU 
Al.:ıam 20.SO da: 

OYUN iÇiNDE OYUN 

SA.H1Bl : ASIM US 
Bamlatfı ver ; V AKIT Mntbaa~ 

Umumi rıeerivab idare eden 
Rtfi1e Ahmet &ıoentfi 

icabında Günde 3 Ka,e Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutuları lnarla isteyiniz. 

Devlet Deniz Yolları l , Jetme Umum 
Müdürlüğü ilanları 

7 tkincikanundan 11 Jkincikanuna(dahil)kadar 
muhtelif hatlara kalkacak vapurların isimleri ve 
kalkı, gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 
Karadeniz ha ttmıı - S/l/942 Pc1'§cmb~ posta~ı yapıl.ııeyacahtır. .ı 

- Cumartesı 18.00 de (Ana.farta.) Sirkeci nbtnnıuda.ıı. Rartm hattına 

Mudanya hattın 

Not: İ 'an ahire kııd:ır haftada bir pGSbi yapılacak· 1 
dır \'e bu posta 1ncbo1uya kadıı.r gtdceekdir. 1 

Çarş:ımba \'C Perşembe \'C Cumrı l6.00 da (l'Jara.. 
kaz), Cuma.rteaı 14.00 <kı (Trak) '~ Ptizu 9.50 de 

ndırmıı hnttm 
ıMarakaz). Galnta nbtmımdan. • 
<,."arprnb:ı \'e cuma S.15 de <TıoakJ. Galata rLlıtı. 
mmdan aynca Çar§amba. \ e Camaı ttıııl ~0.00 de 
(Ülgen) Tophane nhtmımdatı. 

Ka.rabfga hattına - Cuma 10.00 da {Bun3) Tophane rüıtmımd.in, 
.Ayvalık hattına - Çar§amba 12,00 de (:Mersi.il). Sirllecl rıhtmur.dan. 
'lzmk Birinci SUrat: - Pa:ı:.ır 18.00 de (İzmlr) Gala.ta nbtrmmdan. 

•ot: Gidiş '\""C dön~e Gell'b..,lu ve Çan llt=arere n!. 
rnyacakdrr. 

jzmit, lmr~ \ c Ayva.hl• 

~· - İf'a.rı nhlrc kada.r J&ınit \ e .İmroz poatal.ırı ·z-apl'l. 
mıyacnl<:dır. Ayvalık poı;wı haf':adıt bir yapılacah· 
dır. Bir hafta Ç'!a.rpmba. ı;UnU l•aıı.-acak posta :Ay. 
·, lıktan dönecek ve müteakip b&f'ta. Cumarte""J s'il. 
nü kalkacak po6f.a Jzmirden d~t:dır. 

·oT: Ynpur tie1crlerl bnkkmtla her Wrtıl ma1fımat Q!ll~Uh t"lefH 
nwnaratıın ) azılı accntelcrhnhdc.n i>trcn~r. 

Galata baıı acent .. llği - Galatıı nhlmu Llmıuılar Umum MU •• - • • 
, dQrlUğü bUıam atlında 

Oaıa• ~ube ., - Galata. nhtnnı ll.mtaha . 1.Anuıil rm. ı 
l:ıiıuuır altında 

Sirkeci Şube .. - Slrkee1, Yolcu ealollu 

Nafıa Jlekô.letinden: 

l018S 
:."!!7{0 

. .. (11') 

Ekaittmcyc honuınn 1§: - ----
1 - Mnnl.s:ı su~lert üç\lncU §Ube mudill'lüğU :m~:UI 1iaisif8d~ · 

M&nnant g&O e~ddes1 Ue Gediz nehri " besleme kanaUJe tor41~ üV 
nalı araamda takriben 18500 on Og blıı be§ l'flZ bektnr "c~ok! 
nWJ:ı1D Nlrer.gi §Cbekes1De mllstenıt tesviye mulıhaııni' tı&rıtuı 119 cımaı 

YCl'l!a!Wldan sularını bu araziye akıtan Kemer, Çer~, Poyraz, iW 
kofall, Çapaçlı ve Adala dercleriııin §Uit...arf baritalarmul ıılmm.MS t,.'1 
muhammen l~e§lt bedeli vahidi tlyat cası Ot.erinden t0300 liradır. 

2 - E!Wltme 16.l.Df2 tarlhlne rastlnyan cuma ptı saat lC do 
Ankarad:ı su ff'lerl ret llğl blııam 1Q1Dde topıanuıı aıı clıt!iıtme kom> 
roııu Odaı:ında kapalı r.arf usuliylc yapıla.cakt.Ir. 

;; - tmkliler, ekatlt.ıno !lartnamesı, muta.vele proltsl bl.yll\dı.Tlık t::
leri seneı prtnamc~l. umumt su ~ıcrl prtnamesile tn:muıı "O te:ımı 

~:ımclcrl, \"O projel ri :? lira 03 kunl§ muka.Ml!nc!e mı l;?ten r~• 
den alabillrlcr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için lstekliluin 8001 Ur.a. 60 l.~lak 
muvakkat teminat verm ! ve ekBUtmeıı!n y .. puaceğl gilnden en ez Ilı; gfh') 
evvel ellerin® bulunan en az 3000 hektarlık b1r are.ı:tnın ta:.eoaıetnll hL 
ıitasmı muvaffıı.\.."1) etle yapm~ olduğuna dair vesika ile b!rllt:to b1r di
lekce Uc- nafiıı vckAleUne mllraeaat ederek bu fııe ma!mr.ı olmak ~ 
'\"Uflm alnıalan t"C bu Vesikayı ibra.z etmelet'i (!arttır. 

Bu müddt l<;!nde vmkn talebinde butunmoyanlar ebUtın* ~a.k 
~demezler. 

.ı 

- - - ------·----------,,, ......................... .. 
'1'8rkıJ8 tn•l.Hd'IJetl 

ZiRAAT BANKA·SI 
ıuınm, tarllü: Ull3. - ~illi: 1000.-..00 nrtı uı... 

Şube ve Ajanı adedi: 265. 
Zirai oe ticari ita nevi bcmlra maameleleri. 

Par.ı ~tf.realere 2S.a b.ra lknm!7• 9'9l'f.107. 

zııut Bant:umd.a bımbaralı •• lhl:Brsm tuamzt bWpla.rmda e?l u 
60 OruJ tnııunanıara flCDedo • defa celdleoek ı.-ur'a Ue •• ,,...,., 

~ p;6:e lkraml1e dalıt.ııaeaktır. 

• • 
4- • 
~ . 

40 

• 

., 

.. 

:.- . 
f.000 • ...... 
"·-. 

1.IO 
111 
199 

..... .. 

.. . " . " .. 
....... ....... . ... .. 

DtEKNf': lilesplUmdakJ paralu blr .. lem&» fıO UNdQ qaaı 
düıpli)'CJlltte Uuaııı!Je çıkt.Jtı takdirde ~ 20 tazı&alJle ftril.!cckttr • 

ltqldeJO!': n &fart, J1 Hawan, ll EJ'fM. 11 Btrtnc!kamm ta~o· 
l"!J2do Japidır. 

s ma • ua .ı.:wcı .u •oz : a 

,. 
ıt LA { 1 

.l'fr~ ~~e Kuru f'llmlJe Kona lil:Uw \'ewll merdmet. .:ıiotııut 
Tea fcnt 'f09 Toe • Toa Too 

10 3,;G 1:5 

Yul.:anda yu:ıtı 6 kalem yiyeeek maddelerine talip çtkm.adrğnıdan uyrz 
qn ~rtııamelcre latiııa.den lekr&r pazarlıkla ı;atm o.lm:ıcaktır. Şeraiti 

' ltomisyocumuı:da görWebllir. thalelerl 0/1/9"2 cuma cUnü saat ıi'~ A,a~ 
afad6k1 toatleyoıiumuzda yap~ııcaktır. bteldller muanen s1ltı y~· &atte 
Ay.esağadakl komhyooumwıa gelmeleri lJiıı olunur. •· ''118., 

Belediye Sular idare.inden 

~gııldar ~Uo devam cdi~r. Blr ~ &lmeelerimtll!ı -.atJe.ri don. 
• ds:n. paUl)'Or, aaatleriıli dondan 'korUmak ftbl tedbir .ımaıan . ıtmımun 
abonderlftıtzel bir kere d.abiı. babrtatmı:. ı .. ""' 

• l ,. . . . . . .. 

lataıibul Fiat Mürakabe Komiaı:onunC:lan: 
Buğday Konuna vergi.sinin kaldı:rümeıın dolaJi,11.le ''*" 1Hnılık Ye S(ı 

5 - L!tcklilerln teklif mcktupla.rmı iklnci maddede yai:ılı ea.attan 
bir saat evveline kadar mı ltıleri rclsll~ makb\w mukab!Unde ~ennele. 
ti !Azımdır. 

Postada o?ıtn gccıkmclcr kabul cdllrncı:. {94!4. • ll:!Si) 1 
tO rutubeUI ekmek ftyatmm 15 1.-Ul'Uf 50 maUm •" trancaıa kilo fiat.uun 
da 23 klll'Uf oo ıeanttm.otaral< tublt. edlldltt U&n otumu. •·m .. . . . 

istan~ ul Defterdarlı·Gindan • • 
Sinı. Mtlk.,llcf:.n adı 
N. '-e BOY adı Adresi Senest Ka.mııı; • ~· lıl1""U1De H. K. Aanıe / o.n. 

·-~ 

1 Kerim T~\'fik Co.mcıali Dl§bug. 
D"yum dnycılar 19 No. 

2 Faik Tckben B. Yolgeçen hM 
12/4 

~ Yahyıı. Kapalı Ç3.l'§ı acı 

<'c11mc 21 No. 

4 Ahmed Demlrlıan Ç. Sandalbc. 
destan 12 No. 

939 8.00 ,(il) 

• ı°'arabc o lu Bayaz:it Al;:cutar oos 7.tiO l,.W 
tııtep:ı.n ~ No. 

G Kozı:ı .-:uru Çiçekçi, kap:ıtı 9SS 
Mı?'!!ı l{oleula.r 9/l ı 

·ı Agop J{a.palı Ç&r'§t l•alpııkçı. n:m 
ı r 195 No. Şapkaet 

~ Eoı;o.c K:ıp lı çarl'ı ma oda.. 93S 
tar K/20 kuyumcu 

!> Angcll'« Ç&~ı kürkı;tller 15/ti 9"JS 
Xo, d:ı §:ıpkıı.C1 

10 T at Urnl Ça!'§ı Uı:ıcu ot-iu 93 
:?212! No. GUmU~cU 

~ ııır• eldc Ynp r Çazııı Sabaflar 15 93$ 
No. d& Kar)"Olaeı 

::.ıs 

1.GS 

5,. . ., 

.... • ı.· • .. r•r • 

,&' - - .3S..l4 ra:r.:ı 

.50 .56 ·U>O 

• 
so .fı{) 9. t-0 ... 

ı.eo 

.61 

.ıs l.-18 

.1!' . .8S 

ı . .rı 11.16 19.SS 

l.QS • • l..6'! .. , '. .• 

w ... tıoı , D-.aç 1~ t.eUdk 
kOaıiqommun 9/~/Nt T.15ö6ı m.yılJ 
:tar.roe oemaıı-20.79 lira)'& tadil edil. 

mittir: 
İfba . 't'Wgi ve.~ ht. Kuarıç 

1 tetkik K. 27 /8/tKO T. 60988 ~. ka.
rartıe tudJlt edilmJft.lr· 

1ebu ft1'1l1 ve cezalar tat, Kuanç 
i. tetkik K. 4/3/NO T. 157156 N. kva· 
rfle tamamen k&ldır11ml§tır. 

:tat. Kazanc;. f~an T. komtsyoııu. 
nun H(3/fHO T. 58977 N.·kararile ta. 
ma.meıı kaldırılmı,tır. • • 

tst.. Kazanç t. t. Kom~unua ':lô/ 
S/939 T. 32930 .s. kararllo aıman 7 
ıım)'IA .td.ıı ö<mmı;t.t.:. - · · · · 

·. 

·' 

9ılyazrt msUyc ~bcst nrOkcttet!ertndm j-UR&nıh ad:~ işi "e t!earetcilı ectı..ı JuıSr • fldltllu ~ ted1e Jet ·adreıılet'!M ~ "" 
tetıeml,!e nUib!yctll bir kimse r;&!ermc:nı,, 9e şapılan~a.da'dıa bulunama~ otduldanndaa hl:zalı:ınnda g&terncn1yııa afd ~ bııhran, 
muvo.zene ve ha..-a. kurumu ve umlarmı havi b!rir.el 'Ve lt:bıd lhb&mame w lrararl&nn blmt kendlk111\e te~l mOmkUa olp.mamp. •1lQ92 l!!SJl]r 

lnunun 10 \'O 11 !nct maddelerine tevflkan bUut ~arr!tll." tewt ,.me ~bre b,.n,et IMD ot1İilm'. - · T (~\· . -

7 .. 1. l:J42 ~ 

İstanbul ilkokullannda okuva:n vokaul ~ 
vardım cemivetleri birliCij ana nizam.nm,. 
1- ı.buıbulda lik mekteplerde olı.-,ıya.n yolaıul çocuklata. ~ 

sadiylc 1'"Ur.Ulı:ıluş olan (htan'bul ilk okullamıda. oh-uya.n yoklıul ~ 
;va.rdim cemiyetten birliği) eemiyeUer kanunuııwı 7 ncı maddulae J 
aralannda t'U ana ntvımna.nwı htikümlerl dairelmd• bir bb'H)t U!tfllJ 
ml§lerdlr. 

::t - Birliğin adı, · (İstanbul fil'. okttlla.ı-mpa. olçuyq ~ ~ 
ya.rdmı ceml~Uerl Nrtiği) dir. Merkez:{; . Cllmburlyet HaSt ff 
tstanbul VilAyeti merkezinde t.allsis edilen dairede Wndtr. . 

8 - Bb'll«üı malc.Rd?: ( 
A) t&tanoot ,.lltyeti dahllında ilk meıcteplude okeıJ'ıl:a ~ c" 

ra yardım makaadile lrurulmaı bulun.arı eeml,Vatleıia ~tbd tatil 
bu oemtY,etJer tara!mdan yapılan ya.rdau ve hll!layelerhı çotaıtıtm-' 
lwı:!n:lne ve ili> mekteplerde ~ ~ ve kl~ çocuk aJlf 
r.ım tem1n f~ cemfyeUer(..n fıu.llyettnl daha llCD'lenH ~ taldf 
UrmJye çalışmalı; ve d\ğet' ha.yn- c:emiyetıcrüıln bu h1ı.alt•ki .,.-
6.bcn~c~ o ut;TaŞma~. 

B) muhıtte yoksul çocuk.lamı gıda. giyim ve kitap Utt17M2 ~ 
korunmauı.n ı:lhntyeUnl yaymak ve kök}Cfitlrm.k ft:ln lca1ııecka .,.ti d 
l~ ve oo lılWıU mUna.ırlp g~ ~ıere ~nııalc. 

4 - .ı::Jt1lğta t.G§l;Jl~b. bl.rlllt idare heyeti ·rttı blrttfl ·te{ltdl dml 1le 
cemı~oetıerde!I ibarettir. , · 

6 - Birlil~ idare hcyeU: eüm;u~t Halk Fart~ .:hıtttt&IS ~ 
'1c,retirıdeu o:tıl«ek bir zatuı l'ly-deeti aıtmda; 

la1:uıbul Mewit llQd!inı, 

Kızııa1 İe\.anbuı t.nü:ııeuill ve~ ~i bir ~. 
ç;.\)cuk EtiJ'gc!nc G:uroMU \'UAyet lduo heyettııden ..or.-.ı.: 'WI' ' 
61rlili umumt l:cycU tı;ıplantımu!a. tıeı:;lleeck ~ nttaoa bnt ' 

.ızcre yedi kfeldeu mQtqıekk1ldir. ' 
Maarif Mldilrü ikiDcl roi9lik ~'ifesbli ifa der. 
Dirlik türe ,heycU. aBa4l uasmdaı b1r m•Wı"tt, bir " .,.. .. ' 

.~atip sıeçcr. Birlik idare be7eU karartarmm mraın w bldllta ._... 
\'C buhm:madığı E.a.Dıartlar. Udncl l'eW t.aratindaa fer& o&umır. 

6 - Birlik idare heyeti en u aJde, U.1 defa toptamr. ~ 
~cya re!a veldll !dua eder. ltt.Dıaa ectu.ı bftrla' tık 4eftımıe ~ 
l~timada hazır buJunatı am. taratmdtm frımt.ıamr. 

BIJ'llk ida,re .btyeU: 
Blr ana nla.ırtaame mudbinee biri!io alt ~~l ifa. eder. -

te§ldl eden eemlyttJ.rtıı ~rlıide yaulı w hlrUk idare ~ 
raıi)1e b8ğıanmam le&bedeıı h~ b•kkıoda kar&r it.tllıe e,ser. -
te§kll eden .cernı1etıertn blitçderinl tetkik De nlAmnınue*iDe ~ 
zamna~ne uygun olanlarını dotr"udae doiTUJ11'& ve ~ t;;ııJ. 
rett.rıe tudik eyler. Cem.l.yetteriıı yardmı !aali:retıerlııi tet.k1k ff ~ 
Uo bu hWIUBta rt1Eum ı:ijrecıe~ :m&lümat ve hea.pları talep «lcT ve dl' 
idare beyeUeriDe talimat vertr. Birt.'k idare ~ M:Ut hllrl alaıU -., 
ifa ederler. 

7 - Blrliğin varictatt: HtU.-ınt ve ba.taı.1 ~Jn:slar t.a:ra.fm&m yaf91i. 
h~r nnt ,ardım, teberru ~ bO.tr§Jamalar'l& bidlğt t:efkil ... ~ 
otumnamıeJerlne g&oe blrlik hWeei olarak torrtk edeoek1erl m.e~ 
taJo, mıı.amere ve gcdnti ve b:.ı gtM tqebbQıılerln ha.adatm&ul TO °" 
\ 'O nlMmlan. un= o'!M~k b!rU~ ~ tftplanıılak rmw1I 
llıaretUr. 

8 - Bittiğin umtlml heyeti: Birliği tqld.ı <:b her ~ d 
beyetmde bltUk \llllum! be)'etlne Ul\lme&iU ola.~ ~k \'iç D.ltd f 
ret cııg murabhiıılı1arm içti.maile t..ıfekkill eder. 

!ctJmaıarm )'ai. ailDfl ve •aU en arı bir hafta. e~ t~ 
Ub cd1llr " mtlmeeeitlere d&vett;re ile bildir:Wr. 

:Bll1fl1 tqkil .e<len oanlyetlcrh &)vnta J;Öl'O MJlillnıff ~ munJI 
lamı yarrmıd&ıı lnr falumm lnmuru halinde btrtUc umumt heyeU ttJI. 
~ ve mil.ralrercye ~· nt IGtlmada. bu n1sa.p baal ~ ' 
dlr® mllteaklp toplaııtı ırontlDdcıı mameımııer S1JJO ca.zeto flo DAa ;d9I 
\'e daftt!ye gönderilmek .uretil'lc baberda.r edilir. 
~ nlaap 8".Dn)abuım umumt he~t açı1ır Wı nılira\öerc~ tM 

c.ır. ~ ·mnwnt 'he~~:,.ı-ırut !::idut ~u reis t"eY'4. reiııı veldli fi 
BiitJJ:J "fe;llf - • m~ ~ 111.r ~..Jıir ndnel "ı. \oe l1d ., 
~lr. Umuınt be_yct.JJıO!:al:ercle.riul· U.iftcl: tt.ie ~ rela veklU l4are ~ 

l(itipler ı:a.blt vo yaa lflcrtııı y~. Umum! heyet bil'llk lcUrf 
yotbılrı bir eeDetik zn~ ve birliği~ eden ee.mfy~Ue.rin bir .etJ 
~ alt raporunu - pllı~ocwuı Te .hıMap mllfetU:ted r~U 1 

k1k ve ta.nlp eylediği takdirde idare ıte:retını ibnı. eyler. mrttltn bClw' 

tetkik - tudlk eder. 
"'8lrtilt idare beJ'lıtJae ~ uü w -., ,.edek ar.a ne iki he.sG.fJ mfil'cwf 

tihap eyler • .B1rlfcı tap1l eckD. ~ 1U"dıın faal\yeUcrinc alt ' 
tan tublt De nun.met\e lldl.nuı "f'e,a ""'"'"'8ler tarafmda.D dertJJI!! 
e4Uen humulan tetkik -re mflabre eder w karwa. baAlar. Zabıt 'Ç'C ~ 
ta:r reli. UdDCl re1e'" kAUplıer tanıtmdaa lmzala.nır. Bitlik idare bc~U 
brt ve k.arwl&n mklw n ~Uer!Dl bUUlt llfkll eden cemlycUutn J4' 
~ t.elılJ# eder. Jıllm r"len •J'T'C& •lırt""' :tarar mırcU t~b!if cdn' 

9 - Binlk idare btJeti: blrUlt felerlnin idare ve icra.el !çin ~ 
1:6rdtilil takdirde birtilc Taridatmdaıl yilsdc oııunu teoo.vtız ol~ruelı: Gf 
ro Ocret Tiı murat wT"abilir. B1rllk l4anı beJ"•tl birllt'i11 mıı.ksatıarı 6' 
Unde tcrıuım.ı Ulzumlu '"ya t'aJdalr g&dil#il"lnı.5us:ar ıçtn WntSi tqld1 el 
cemlyetleriD uaamm w,..a. aG. olDuTcln zııt1anu L~ı-.ı!..1y1e ~l>Cllm~ 
ıepu edeblJ1r. . • 

10 - Birlik merkeztnde (100) liradan faa'la. para bı:lunduMıd 
Pan.ıım fazlası mım bankalardan birinde ıaçıl~k fa.izli blr h be. ~ 

l 1 - Evvetoe teM<ll edilmiJ olan (tıt&nbul Uk 01.-u.l '.JOl.,-Ukla.r:ma s"_ 
dım btrl!ğtnc) alt bi}(ımum halt TO vcelbclcr '\1\'l :m.altar bu kı!re t~idl 
lıen (İstanbul tllt o'kullannda. okaya.n yoltplt çocuktan· ~dmı ~emıyeU 
tıtrtlğt> ne devrohma.calı.-tır. 

Muvakkat madde - kla n1sa.amamenln bqıincl maddcs; nıa~ 
batik ımıum! he)-etinc:e btrlik ldare beyetlntn tnt.lhap ve t~h"Uitre 1.-ad 
blrlnd 8elle içhs birlik !daıe heyeUnin c. H. r. latanbul 'loim:rcl idare 
yet.l azasmd&D Bay H&mtd Ôl)gUU$J reiıı ~: Xaarif Mlldlirü Bgy 'l' 
Kut Udnci rels olma.it tbıere Kızılay ı..ta.abu1 mllmamill adma· .A:rukat I> 
ôdW. Çocuk F.airgeme Kurumu let.ıınbal vUAyeU . idare hoyeti· iklnc.1 
Emniyet S&Ddığ'ı KlldilrG ~t Çavdar ile Proruör Zllht.il li:haD. 
Halid Y~Ju ft Aaf"dan ;ibaret oıam te:kil TC Amlral v~ 1la 1:..ı 
eeıe tUocan Te mensucat t'am"ikası ıra.hlbl .Mueta!a :yc~.k..ar.alıklan, MtıO': 
De 1ınıı.r Bankası Mildllrü Celil hea_p mllfetU;sllkıennc ~tthap o!'.lrımıt' 
l&rdır. , 

latanbul ilkokullannda okuvan voksul rocuJdatl 
vardim cemivetleri birli9i . ana . nizamnam~dt' 

ili.ve olunan maddeler: 
12 - BlrWc ana nla.?Mameaine ait um k.ara.t'lan -blrliğ·r ~.m· c~ 

ccml,ycUer mttmcsmııerfnlıı yammdan ru.ıaa hazır ıbulunnıa.k ~itte tl1' 
l&MD umumt heyet lçtlmamd& meTCUduıı ~ lkl e~riyetl ne ~ciilobilif 

18 - Fe.elb hal.inde b!rtlğin mallan ~mirlönii Hallte"P1no <kvir T°C ı:c• 
Um olunacaktır. . 

Cemqetln adi: ı.tarıbul n:. okullarnıüa okuya.n ~~ çocuktan yit• 
dı:m • cem!yeUerl blrllgi. • . • . • • ~ 

Kerkeı:l: lllt&nbal Cağabglır.ı•!P. Cüır..lı":Jri3'et Halk' r.out.b! vHiŞct: ~· 
tazt blnumda. 

tdare heyeti: Bay Himid 0:ng'UllBU {\)n!-rct•!ite Ede'bl.~t E'a1di!t@l 1"' 
itam) lkamet.glhı: hıdıklı Yolıaboym :..s No. 

Bay Tevftk Kut "(İırt&rılrnl UııQ.:'lf HUdilril) 
l!tameq&bı: E:Uleyma.nlye Hoeahımız.ı.. ma.haD:Q FetvaYo}.-ıı~ 2S !(o. 

Say Ref!t Çavdar (İstfi,nhnl Emniyet Slmd!ğ't ~ril) 
ttametgi.lu: l.t,. Ltl<;l! Nocar;ıgrp a>lrlf!.: Re~ &y Apt.. G Ne . 
~Y. Zlllıtn İnhan <Yilbek İklml.t \°e Ticaret Mel{. Pro:ee8rll) 

. ~t.glha: Kızıl.torırak J3a.l·dııt cadd sı 1s1 No. ı: tröşt. 
Bay Atıf ôdt11 (Awkat bt.anblll Urn.umt Meclis\ tlZMf) 

!kame~: ısı. A§'Irdendl Cd. TUrklye ınuı u: No. 
Bay A.. Hal1d .Yaşıroğlu {~~. Ankın•a Cd. 21 No. :.ümet- Halid J:'° 
~ cahi~) . ' 
İt.ametglhl: Nlfaıııaoı Y&llkonağ1 stra5J :U No. 
Bsy Asaf 11l:ıey ~<Sa bık Bile.dk Me bull'IJ) 

llmattga.hı: 1stWA1 ca~ Tilael° eiftn öner lia.n 5 No. . ~ . . . . 


