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Ekmek işinde bir 
tasarruf şekli 

Yazan : Asım Us 
t"tanbulda fınnlarm vesikasrt. )erine 100 kilo ekmek çıkarmak 

olarak kilo u yirmi kunıştan ek- ı:ünde en aşa~ 400,000 J.:ilo un sar
llıek attıkla.rmı, fakat bunun bir fe<len tcıtanbud ıı:tn bir <ıenede 
liUİfstimalden ziyade bir nevi tıi- 7;?00,000 e)anek tasarruf etmek 
&a.rruı neticesi olduğunu bir dos- • demektir. Aynı u.cıul cl..'Dlek ıııatışı
hınıuz haber nrdl. Biz bu ~zUn nm VC"likaya bağlı olduğu diii;er ,e
tnana.sını tabii anl:ı.ma<lık \'e i:z:a- birlere tatbik edililiğf t:?.'.ıdirde bu 
hat istedik. Dostumuzun 'erdiği taurrofan faydasr dıı. 0 nisbctte 
trıalfımnta göre yesikasız ~imıl ku- biiyümüş ,.e gen 1:?lemlı; olur 
l'tışa e'kmek satı ınm içyiizü su- • • 
dur: • 

Makine lle övütülmtiş 72 kiloluk 
bir çn,·al undan 95 kilo ekmek !;ı
kar. Fakat bugün İstanbul fırmlıı
l'tna verilen un makine ile övütül
rnüş de~ildlr; larmadır: bu onlann 
l!:erisindtf kepek de vardU'. Onun 
itin bn unun 7ı ı.n~undan 95 de
$1, 100 ekmek, yani % 5 fazln 
~r. l'Uule be:; nisbetinde olan 
1,.. faz.la ekmek bu~ fmncılar 
~bma bir ne\<i ta..<1Arnıft11r \'e 
frnncdarm akşamlan Jd'°"o yinnl
liler kuruştan olmak \izere mü5te
tilertne vesika.ı.-ız sattıklan elan& 
bu fazla ekmeldcrdir. Şu hl\lde t-.
f4ııbolda bir günde 800,009 kişiye 
"eıdka ile 400,000 kilo ekmek da
ittrlıyorsa bunun yüTdc heo;i ni~
betinde 20,000 kilo ekmeftt \ 'e: ika
"~ setılmakhtdır. 

Ftrmcılarm haberleri yokken iten 
oilerine verilen unl:ırla fmnlıı.rda.ıı 
tıkanlrp satıla.n unlan gW.lce kon
trol e<1Uirse bu hakikat kolayca 
anla..stlabilir. Fakat bu kontrol fı
l'111cılara hissettlrilmckslzin yapıl
maz da açıktan belediye · memur-
1.a.n vasıta.sile yapdırsa l~in lıaki
katını anlanuı1' mümkün değildir, 
Zira hu takdirde frnncılar pi~rilen 
ekmekleri bir dakika fırmda fazla 
tutmn~la % 5 kilo el>ıneği ek.<11lt
ıniş olurlar \'e her \':lldt 72 kilo
dan 100 ldloya !:tkardıklan ekmek 
tnlktannı kont.rol memurla.rnı.a 95 
ekmek olarak göstermeie muvaf
fak olurlar. 

Yeni Mısır 
Başvekili 
Na has 
Paşa 

ingiliz sefiri ile 
mektuplaştı 

Taymis gazetesinin yeni 
kabine baklandaki 

mütaleaları 
Kahire, 6 ( A.A)

Kral Faruk, Mııham.. 
med Mahmut Halil 
Beyin çok Y&Jlı oldu· 
ğunu ileri t1Urcrek 
lmbineyt kurmak va. 
zifeslnden atfmı iste. 
mem Uzcrinedlr k1 ye 
nl hUkfunctın te.,klll 
!§ini Va!t lidt-ri Mus-
ta!& Naha.e Paşaya 
vermiştir. 

Vaft partlsin\n e
saslı isteğinin mebu. 
san meclislnln dağıl· 
maa ve yeni ıcçlm 

yaprlmuı oldul\'U ma 
ınmdur. Kral tara. 
fmdan çağrılan ve Ö

teki partiler reisleri· 
nln bu preıuıibl ka.. 
bul etmiş olduğu ııa.. 

nrlmaktadır. 

~~'J 
Ruzvelt 
Vavele verilen 

salahiyeti 
Ve 

Stı:atejik kararların nasıl 
verileceğini anlattı 

va,ington, 6 (A.A.) - Ma.tbu
at toplantısında beyan.atla bulunan 

(Devamı Sa. ! Sü. 4 de) 

Müttefikler 
Avrupaya asker 

çıkaracak 
--O-

Bütün planlar1 
hazırlandı 

Ottava, 6 (A.A.) - Büyük Bri
tanyada.ki Kanada kuvvetlerinin 
ba.cıkuınandanı general Nogton bu
m.dan ge<;erken verdiği deıneçdc , 
mlittcfık kuvvetler şeflerinin İn
giltere ndn.lanndan Avrupa krtası
na. asker çrkarm11k için bİr plan ha
zırlamış olduklA.rmı bildirmlıtUr. 
En kUçük ayrıtrlarrna kadar ince
lenmiş olan bu plan derhal tatbik 
edilebilecektir. 

Pariste 
Bir kadının başı 

kesildi 
Parie, 1 (A.A.) - PTaııaada 'M 

eenedenberl ilk det& olarak idama 1 
mabkflm edilen bir kadının bu sabah : 
Parlste başı ke.trllmiftlr. Bu kadın ve 
kocuı ~ yqmdaki kızlarmı hay • 
vanca öldUrmekten suçlu bulunuyor . 
lardr. Kocası, yarın idam edlle~ktlr 

Bombardımanlarda 
ölen lngilizlerin sayısı ' 

100,000 

r De Prolandls 
-, 

Kupon:2 ve 

Clmbar&yet 
' flyatlan 100 kunış olan bu iki eser 7 kupon 

1 
ı;etlreo \';.,ı.rt okuyucusuna, yalnıı: 5-0 ı.-unı~ w-.rl-

LCCl'ktlr, Kuponları toplo.ma.yı unutmayınıı:, _J 

tıı~d.~~: k~~~~ ;ta~:'~~:~ 1 Bir deniz mayni denize atıhyor 1 
tAı verdikleri tAıle!atm bütlln domin • yonlar:m verdikleri a.sker teletatma ' _____________ ...,._ __________ ,.. __ _ 

1 nisbetle Uç buçuk misll olduğunu söy 
ı.emektedirler. Büyük Britanya bom • 
bardımanlarmda öıen ve sayısı 100.000 

bmhı. edilen siviller, bu ychilıın dahil 
değildir. İngiliz resmt makamları, an_ 
l~ıldlğma göre bu rakamları domJn.. 
yon kuvvetlerinin BUyük Brttanya 
kuV\f'etlermden fazla muharebe ettik. 
!eri yolundakl iddialan. oe .. p yer • 
mek maksadiıe tesblt etm!§tir. 

General Mihailoviç 

HAkimler arasında 
tayin ve terfiler 

Ank!\ra, 8 (Vakıt muhablrlnde11)- 1 M Ura maap. tern edenler 
1 

HA.kim w mUddelumu.mller &ra.Smda l Temyiz mahkemesi raportörü Mu· 
yapılan tayin, terfi Te nakilleri g&r • zatfer Artan, İstanbul kadastro bA; 
teren ııııte ytlkaek tasdike iktiran et- kiırl\ HulQ.sl Turan, Ayvalık kadastro 
miştir. hA.kimliğine 0l"dU hukuk hAklmi Feh

00 Ura~ ttrtı edenle-

( Bu vaziyette hükOmet ve bele
diye için ya.pılamk ~y nedir? Bir 
fhtfınaJ ,·estim.sn olarak yirmişer 
J..-uroşa fınnlardan ekmek satı,mı 
bir suiistimal, aynı 7.amruıda bir 
lhtlk.l\r ~yarak t..,'lkibata gc~ek
tir. nu türlü tal•ihatm t.ecrübe ile 
faydası olmad?ğı ~örülmüı;tür. Ilel-
1d de bugün ,·csikasrz olarnl< yirmi 
kuruşa s..'\tılan ekmeklerin fiyatı 
blrat daha rukc;elir \'e fmncılar 
aradald frnl.; siiNıt hakkı olarak 
Bana. buna öılemckle yine cezadan 

Vaft partisi mah· 
fillerinden bildirildi· 
itine göre, Nahas Pa
şa başvekillikten be.f 
ka bir partıdo ı-

\'eft Partisi Reisi Nnhns Pap nutuk ı;öylüynr 
(Arknsmda partinin m\iesslıı;I RILİ'I Zaı,tlul Patanın 

bir tablosu görtilmektcdlr) 

T..ondm, 6 (A.A.) - Londrndaki 
Yugoslav hükümti general Mlhai
loviçi tümgenerallık rillbosine yük 
!elt.miştir. 

ÜskUdar osllye hukuk M.klmllğine 
İstanbul asliye hukuk hA.klmi Naznn 
Ak§lt, O'skUdar ceza hl\klml Nuri Ok.. 
çuoğlu, Rergama hA.kfmllğine Ordu 
ceza reisi Cevdet Şahln.>ğlu. 

ml Erkan, Mardm hukuk ha.kiınl ıra.. 
iz tl'stUn, BAndırma hAldml Tevfik 
Sahcıoğlu, İstanbul a.sllye hukuk hıt· 

ldmliğlne tJ.ııkUdar ha.kimi MUnlr Altı 
ok, Ordu ağır ceza rel.!!llğlne Berga
ma hA.kiml Fevzi Can. 

•ken kabul etmek istemediği blr for
mWle bir milli. birlik hUkümeti kur -

kurtulur. mağa ça.lrşacaktrr. 
Nahas Paşa, Mım:r'da çok sevilen 

Bu itibarla 72 kiloluk undan 95 bir zıı.ttır. Mısrr'o. ıstıkıtUinl veren ve 
YerfnP. 100 kilo ekmek çrlranp sat- kapltüla.,yonlan kaldrran İngiltere · 
ınağı bir suç gyacak yerde fazla Mmır muahedesini, No.Ms paşa imza.
ekmeklerin kilosu l'?,5 lnıroı;ta.n 

ıamıştı. Kendisi, Mrsır mllllclliğine 1atm almıp yine halkA ucuz ola-
!'ah dağrtılll'Sa hem hnll< paha.h ek-

mnsa.it tek unBUrdur. 

Kahire, 6 (A.A.) - Ynj Mısır baş_ 
vekili Nahas pa.şa, teşkil ettiği kabl 
nede hariciye vt- dahiliye nazırlıkl& • 
rmı uhdesine alacaktır. Nalıas paşa.. 
nm ba§kanı bulunduğu Veft partlst 

hlek almamı~, hem de fınncılııra 
fatla c;ıkanfan ekmeklerin parası 
Verilml olur. Bu netice memleket 
hesabına da bir tnsnrnıf temin et
mektir. 

(Devamı Sa. ! Sil. 5 dt) Hakikat h.alde 72 kilo undan 95 , 
VAKIT'IN Kuponla TenziUUh Veni Romanları . 

_, 
Bir tllr kadar tatb, zevldl, nıho olqayao, ruhu . aanau blr eser .. Yal· 

na roman okoyoculnrmı de~, bütün romııo ya7.anları, ilim adamla. 
rmr, bokuçuları, rly:ızlyecllerl, kadın, erkclc, genç, lhtiJ&r her keel tc
&lri altında bmıkaeıık kuvvetli bir ID(lvm. . 

DE PROFU:SDlS'in Andre Gl,'in bir tetkik yazısından baş~a, ro. 
mantarda rnstlo.namıyacak kadar heyecan ve ıztırab dolu, dQnyanm na.. 
dtr yarattığı ruh ve zck~ardan biri olan Oakar Vayld'ın tercüme! halini 
bulacaksınız. DE PROFUZ..'DtS, Oskar Vayld'm en güzel eseridir. 

Tere lime eden : BURHAN TOPRAK 
\ ' . . \ ... 

DE PROFUNDIS ile beraber vereceğimiz ikinci eıer 

J 
Bugün ıztırab ve sefaletin penç~inde kı\'ranan Yunan toprs.klnn, 

ilimde, sanatta, edebiyatta en üstün simalo.r yetiştirdi: EtıAtun'lar, Sok
rat'lar, Solon'lar ..• uLASKDEMANYALILJ\R • VE ATtNALILAR CUl\1-
HURtl"ETLERİ., adını ta§ıyan eser, K!lenofon'undur, MilMtan evvelki 
hMlsclerl ve cumhuriyet fikirlerini bu eserde çok canlı oluak buluyoruz. 

Fiyatları 50 şer kuruş olan bu iki eıer, dünden 
itibaren ba!lıkta neşre başladığımız, kuponlardan ve
disini getirene yalnız 50 kuruşa verilecektir. 

1 amerlkan-ınııDlz 1 Japon tebliği 
Tebıttı f I k 

Singapurda e emen 
Topçu düellosu 24 saat Donanması 

de~i Cava denizinde 
Manillada mahvedildi 

Japon topçu mevzileri 
tahrip edildi 

Tokyo, 8 ( A.A.) - imparatorluk 
umumi kara.rg!hı blldlrlyor: 

( Devam-ı Sa. e Sil. 3 de) 

Diin geceki • 
SiS 

Dün akşam saat 19 dan itibaren 
~ehri kesif bir sis ta.bakası kapla
mağa bnşla.mış Köprllden Boğaza 

1 hareket eden 19,45 19,50 vapurla
r: yolda kalmış, 21,10 ve 21,15 son 
vapurları da Ort.aköyde gece yan-

benim 

1 smdan sonraya kadar kalm~lar , 
1 drr. 

Köpril~n Kadrköy, 
ve Üsküara işliyen 
bir kınını hareket 

. dir. 

Hayı!rpS.Şa 

vapmfardan 
edememişler-

Hint kuvvetleri 
Birmanyaya geldi 

Japon deniz tayyareleri, cava. deni. 1 

zinde Kangeıı.•s adruımın 50 mil cenu,. 1 
bundaki bir dü.şman donanmasını teıı. ı 
blt etml§ ve Jnva tipi 6.670 tonluk bir 
Felemenk kruvar.örüııU batırmış, 64.50 
tonluk dığer bir kruvazörü ağtr basa,. 

1 köşemj 
yazan : nakkı tarık us 

bir zam meselesi 
hususı mUesseselerln mt18tahdemlerine .zam işi devlet bütçesinden maaş 

ve Ucret alanlar için çıkarılan kanunda bir yer nlnmadı. meselenin ba.'Jit 
olmadığını teslim ederiZ; ancak, daha evvel de yazdığımız gibi, geçen yılın 
S&fi kazanç mlkdarı sermayesini en az yUzde on artıran müesseseler ıçin 

bir kayıd konabilirdi; böyle bir fazlayı, gelecek yıl içinde, hiç jeğllse mUs 
t&hdem ücreUerinl de\·ıet ücretlerinin benzerleri derecesine çıkartm3ya 
ayırtmak ~ç değildi, hnksl.2. değildi. §imdi meclis kış tatllindedlr. marttn 
bu mevzu ne ml'şgul olmak için frrsat buıması beklenebilir. 

(Ya:uı 2 irıcide) 

Voronej ve Gorki' de 
1 Tayyare meydanla

rı ve f abrıikalar 
ı Bombardıman edildi 

Berlin, 6' (A.A.) - Alman orduları 
~kumandıı.nlığuım tebliği: 

Doğu cephesinde Alman kuvveUerl 
ha va teşklılerin1n .ehemmiyetli dest.ek. 
ıemeslle dUşmn.n taarruzıarı ve mu. 
vaffaklyetU karşılık taarruzlar esna -
smda dU1'mana insan ve malzeme ba . 
kımından ağır zayıo.t verdirmİşlerdlr, 
[{urskun şimal üoğu kesimlnde mevzi! 
b!r karşılık taarruzda kar !ırtmaıarı. 
na rağmen bir çok gUnler devam eden 

(Devamı Sa. 2 Sii. ! de) 

Taarruz devam 
ediyor 

Kursk ve Harkof hattı 
· yarıldı 

Sovyet ak. 

gam teblltl: 
5 şubatta kıtalarmıız, llcrlemeğe de 

vam etmişlerdir. 

4 şubatta sav&§lar eSDuında 22 
dUşman tayyaresi dUşUrUlmUş, yerde 
16 tayyare tahrip edllmJ11tlr. Bu su. 
retle tahrip edilen dUşman tayyarele. 
rlnın sayısı 38 1 bulmuştur. 

5 şubatta MMkova yakınlarında 9 
dOi!man tayyaresi dllşfirütmUştUr. 

lkti.sad vekilliğinin hususi teşebbüs sahlblerine bazı tavsiyelerde bulun. 
duğunu ışıttık; bunun da yan kanun kadar eyi knrşıl:mmrıı olacağınd3 
şUbhe etmlyonı7~ yalnız bu Z.llm meselesinin halledilmesi ıcnb eden baııka 
bir noktası var: 

busust bir müessesenin idaresiyle alAkaııamız. tam b!r gönUI ısteği.111.' 
zamdan yann çalışıyorsunuz. 200 liralık bir zam hesaplıyorsunuz ve bUlÇ<'
nlze göre de buna katlanabiliyorsunuz. Nihayet bunu d!ı kadronuzda birer 
nlsbet Uzerlnôe dağıtmaya başlıyorsunuz. bir de görUyorsunuz J.d bu iki 
yUz llranm Oçte birini 1!.rlcadaşlarmı7,a veremiyorsunuz! ~aşmaymu:. hakikat 
budur. zira ay sonunda meselA 87 Ura fazla \•erdiğiniz bir adamın ellnden 
bunun 15 lirasını vergi farkı olarak gene siz çeklb alıyorsunuz ve bunu da 
bordronuza koyub mall~·e şubesine yatınyorsunuz. vakıtı. d.!vlet gelirini ar· 
tırmak ca samimt arzulannıztlıı.ndır ama ne çare ld arlçadaş1nrmızm ihtiyacı 
yanında bUb;enlzln tal<atı bu! devlet kendi bUtçe açıgı içln istediği zammı 
zaten yapmı§tır. çaresiz mUsto.hdem zamlarının 6lçUsUnU dahil kısıyol'Btı· 

nuz. olan, müstahdemlere oluyor. 
bunun elbet bir hal yolu bulunabllir; bizce ilk akla gelen tedbir ıu 

mll.at.a'!ı.demtn Ucretlertnden kazanç, buhran, muvazene, bava lrnnetleriDe 
yardrm gibi çeııldll vergiler ke!ltlrnıc usulünü hiç olmazsa beyannameye tabi 
yerlerden knldmb buralarda UcNt olan.1t ~enen paraların yek1ma Uzel'la· 
cı. w tıek btt" ntııbette vergi ıılmaktrr. maliyenin tt1rlt1 tlh1ti ta.h~ ~ 
da harcadığı sayısız parayı ta.s&nııf et.mest, hazine için de &3'ft ?*' a-1 

bir muharebede, dllşman, içlerinde bir 
1Umcn komutanı da bulunan 294 esir 
bırakmıgbr. 

-----------..:.· --------------' .(~e :mı Sa._!! SU.• dtJ_)., 

Londra, 6 (A.A.) - Kuybişd 
r.ıı.yosuna göre Sovyct krtalan 
Kursk ve Harkof'da Alman müda
faalarıni y~. zanç olur. · · 



-----
..... a...ına

teltJllJ 
~ınıapur, • (AA.) - u~ 

ngil~ tebliği blldlrt)'or: 

"abeş imparatoru tKaradeniz ve Mar-ı 
lnıihereye bir Habet u •••• mara tUtün piyasası 

hediye etti 
J..ondna, 6 (A.A.) - 1mpa'rator 

Haile SelAsfy~ f~ltereye oğutla
rmd~n bildnia konnrt.umdA bulu -
nan bir Habeş Jh.""Mı hediye etmiş. 
Ur. 

iktisat vekaleti tarafın
dan ilan edilecek tarihte 

açılacaktır 

LiBYA HARBi 
Küllt kuvvetler 

henüz çarpışmadı 

Milli müdMiiıı ıiçin yeni 
tahaiaaillillill etti 

Bugtin Slgapurda .kayde dej"er pek 
u .a~Y vardr. tngiliz topçulan Johor_ 
Bahru tipinde düşman kuvvetlerinin 
aptıklan hareketlere taarruzda de • 

''-"' etmlıUr. Japon topçu.ı.a Blngapur 
ri!Mlı.ıtm ıımallnl ateı altpıa almlJ " 
rı u dU llgaıı ~4 aaatterı beri devam 
me1"la bUlunmuıtur. lnsill• il•rl utı. 

-----......t-0 A...._, 8 (A.A.) - '.ibret 

Vl"şı" Vek&fotinrlen tebliğ edilmiı:;tir; 

Loadra, 6 (A.A.) - Londranm 
MWıiyetli ına.lıflDerll\M, Ramme
lin teşebbü!'ii halen muhafua eder 
göriinmeeine rağmen Lfbyadüi 
vaziyetin halen müphem oldıııağu 
öğle<lcn 2'0lll'1l söylen~. Her iki 
tarafın mtlhim devriye fu.UyeUeri 
olmu§tur. Muhasım iki kunctirı 
kanı kiiNiei henin CJ8'1"flll&m11f -
lardır. 

lefp, 6 (A.:A:) - Scılnnya 
m~liat bugün öğleden _,. mWi 
miicWu için. iılri .milyar 600 bla 
~vaJ* tah8imt. kabul et.DU!tir. Bu 
talllıiılat nonnal !bütçeye dahil de
ğild5r -ve ye4 ıııdecte Menecektlr. 
Diğer ci1ı~ maliye naa:rr 

Bojllof mecliee, maliye i1;in yeni 
varidat temiaiıai d~iş eden bir 
kanun layihur ıte9di etıaiftir. IA
vihada bilh8899. 1.a.ruri eddcdilmi
yen bir ~maddelerin. yü7.de ıbeş 
ile on aıumn. bir resme Ubi tutttl
ınuı t.Sllf edilmc-ktcdir. 

Kar ad ea iz ve Ma.mıara DUn t.aka.-

ur arı Japon t.yyıırelerl tarafmdaa 
ı a ır fadan bQmba vıı mltraJyöa a. 

Wımn bazı hııtihaa.l merk~lerinde 
General Romel'e mü- türnn p;yasaıarı QÇllmadrğT ha1de 

ını tululmııaıardır, Cuma aababı himmat yollayor mu? ırrübaya.at. yapılmaktıı ol~uğu ~a: 
J.oadra., 8 "' A) _ Huıün ber almmaktad11". Hl\lbuld. her ilrı 

JAndrflnın »JAhl~etll Jlla.Jıfillerin- 1 mmtaıca.nın. Wt.iln piyasaları. tic~
dc aöylendillne cıörı, Vir;lfikı ge- tet ,·ekaletı tarafmdan tdbıt ~ 
nrral Romele mUhlmm.at yolladı- leeek tarihlerde açıbetdc ve mU8-
f9ı• dair vmlen haberin dofru tahsilin menfaatlerini konıyaCl\lt 
olduhtıa inanmak 1Cill baaı Mbep sur:tte ta.nzi~ olun~~rr. 

ıımr.n Rınıapura bir llan akını yap 
ııtı,. Pllımanm bir av tayyarul dO. 
l\rUlmUı 'ile diler UçU bava .av,..ıQ • 
an ha.sara utratıım11tır, Av tayyare • 
nnılr:den biri llQkaandır. 

Almın tellUll 
(Ba~ tarCJft 1 uıcı ,'JO'!f/aila) 

1.-d~, e (A. ,J ..... Hladtatan um\J. 
l Vi'll&i bu •aMh Ytlll DeU.tdep Biar 
amnfl•kl Hint kuvvetlerhte hlta• 
ayılan bir meujmda eııcllmle ıöyı. 

Jer vardır. Hu m11.lM!ftlo)'l taııyan Pıyasanm Tıcaret \ ekalet tara
f&mllerirı mihver tanareteri tara- fm.d&n açılma11ınö:ın evvel tl~tUrıl\
fmdan hhna)'e edildlti illve olun- nü elinden eıkarmıunrun. mıis~-
maktıulır, sile menfaati baklmmdan tavsıye 

• Dü§man zayiatı at11JJml.1& bundan 
bqka H50 ölU olduğu gibi 6 zırhlı 

araba, 25 top bir çok afır ve bati! 
piyade aillhlan ve dığe rbarp mala. 
mal de bulunmaktadır. 

Kudüs m üftüsü 
Roma da 

Roma, 6 (A.A.) - Ra.•üt Ali 
Geylini ile Kudüs müftüsü bugün 
öğleden aonra Roma:yıı. gelecekler
dir. emektedir: 

ttuıdl•taııın ffr@C ve emniyeti .ıs 
ı n kahramaıı erlennlr.e tevdi fdll • 
Mlıtlr. Dütman alnal ve merhametatıı; -

Q edilir. 
S~t han kuYVetlerilae k&rfl ------~-o-----~~-

dlr. :Fakat bla Hiacl.l.ataacı. aialeriıt H 

yanmıu mUcı&dele edeft1ıerin, harp " 
-.•k•d•r •in" ve tecrU~ ııe ka.dar aCK 

Erlerimize 
Hediyeler 

oıurea olfıın kuvvetle dayııDM!dmW At1oakıualüur, t (A, ,) ..... As 
biliyorum. U&vu blııundutvnuz kuv - Jı: .. rlt~ 'klf)ı)c htdt)'e t~ki 
vedl JIJlPVat.orlytya ve Bil>1ık ntUltay Wlft tVVtlee Vtrilen bin Jin)'& lla· 
tllMri•lstR ıenlf lla)'llakl11-nıım ıcu•. veı.n bu dtfa 2 bin Ura dalı1. sön
"UI• ülerl" pek yumı:s. dUfft'H& •· derihnfttlr. J'cret n.hly•I hılkı 
ter darbeler indlrecetıalır.l va 4Utm&• da 826 1in. ile 15 gW't ~l>. üç 
Mldkateıı JıQa edlllaoeye kadar '"1 Gift eldiven vırmt.tir. Tebtrrü <ie
••ıı.ı devam ettlreeeftl•llli •••lY•U- vam et.tl'J91d."1lr. 
t.a1'4ir ed17eruQ1. Xoap, 8 ( ,4,) - Kahraman 

,,.... .... -.iiaı.a Jaijç-u ıdertınt1ıt kllllk hftityc tı•nlri 
llMP", ı (A.A.) - JqıonlArı· iola Krulay vı yvchm .. vınltr çe

...,. ~ dıoilı lu~ 1'(r mb'•t l t.r.t~n dördUMt! dtta o
eıııll ~ ıtapns devriy•l•ri hır· M.rac O~ Ura 98 kuıııt tQpl~ış
.e••tAMHr. Öte k~ a•'- br. A~ J ,82~ J>lll'C& etY• da ait 
iJll möf'Nlldet" llv~ delf.y~na- ohltılıı m.auına t,•liım td\knlltir. 
Mili J~ mewüerinı ılrtrtk Yal'dan devam etmtılltedir, 
,...pıee Wr..... .Ur,,U Jtlk:umQ O 

ya~~a kuvvıUerl de ®ı- Amerika fabrikaları 
~a mab!NI b~r Ywdl""'- ~ 
ııwUr. OOpan ~ iki .Un. 
attr 1'\r ~ .... l••MIUIQf. 

Verilen .. ,._ta J.CW Jllw. 
ya~ a tıon gilillerde blnler"Ce HJat 
ni.vadelli. gelmiftir. Cephe ıedılln
~ de 'binlerce Qn ~ ibtiy&t o
lu'ak tutıaJQMl1dAdır. Birmanyalı 
lrttawr Biırmany& yolu~ 
Je her tlirlU Japon ilericyi§lDe eet 
< nkme« uzere mıe'YWİle'- Ylllelti
ı mişlcrdir. 

Raagea tilıeriade 
Ran~on, 6 (A.A.) - Bu •bah 

Rangon üzerine yapılan Japon ha
\ R ::ıkml esnauıÖ& 10 ıciiiılman ta.y. 
areeiniıı :muhakkak olan.k ve di

cer 10 taY)'Brenio de muhtemel o
:an.k du.üriüdüğüııü hıcilK va 
~tleri kumandanlığı tataflll -
dan neŞredilen tebtiide kaydcdil
m~ir. 

.\merikaa z.arltwH batmWı mı! 
YaıPnıt•, 6 (A.A.) - Cava. 

• 

d~inde Marblehed uuıfmdan bir 
\.ıncrikan ıkrııvuörıünün ciddi ha-

5&r& uğra.UldJğıu. aair Japonlar 
tarafmdan ileri sürülen iddiaya 
Clflir hlc lbir haber Amerikan bah
n~ c nezaretine celmcmiflir. 

Va.qngı., '6 (A.A.) - ıwtri
ye »e.zar.cU tanıimdlwı saat 9 ,30 da 
~re<lilen tebliğ: 

FHipinie.-de: Ma.ıııiılle. körfezinin 
ceaubu ıarbi saJailindeki Ja.pon 
topçu mev&ilcri istihkimlanmmu 
aı~yle taltrjp edilmiştir, Bu top. 
91.1 ~vzilerlnin CotTegidor'a kanJI 
yaıplacMı: bir hüewR için di'§l'Wı 
tarafından hazrrlandtğı tahmin o-
1-mıeıktaıdlt'. 

Bataıaniıa ve Lueoll &dMmuı. dl
•r noktalannda yaplimlf ölan mü
him ._.._. telıılidatml tak~e 
etmek için Lingaycrı llin&nlannda 
be'1unan .._ Japon aakli)·e ge
~ k....,.. .ter ~taıhr. 

Bir '8ir iR& ledildi 
llat.aVP,, 8 (A.A.) - Feleınwıak 

eıama. .telltlji; 
·1nem11r :raporielm bikürdiğıae 

pe, Boereod& s.n.riımia şehri 

rıimdi~J.pollJ&r tM"afrnduı ~gal .. 
criC:z:ıliwtU'. 

Şark cephesind a 
kış geçiyor 

lea h••ui otomolttll gık,.nh ....... 
•Hra Wp auayUN hatladı 
Mlltrlbıun var kuvvtWt hf.rp 

igbt huırı.ım&kta eMuğu anJuılr
yor, Amerikada. son huwsi otomo-
1ı11 evvelkı &iin imal edilmiş. fab
?·:ikadan çıkar çrkmaz harp sanayi· 
Ilı.in imaline ba~lanmı1't1r. 

lılihverciler de harp sanayiı için 
~. Alman sazetele
rinla yadn bir ik1 süadür. bu nok
ta Uzerinde toplanıyor. 1-al altm-
Cla bulunan memleketlerden şim<li
ye kadar AJm&nyal a bir milyondan 
farzla işçi gönderilro4tir. Daha da 
fazla i§ci gönderilecektir. Diğer 
taraftan İngiliz - :r..us işçi sendi
ka.lan ndma bir beyanname neflre· 
der~k işgal altmda bulunan yer
lerdeki iFçilere kötü tanklar \'e m. 
lahlar ima Jctnıeleri ıııaglık Yerıl-
:r.ıe-kte<lir. Beya.n<ı.meclc deniyor ki: 

Öyle tayyareler imal ediıili; ki 
uça.masm ve.ra. düşsün! Öyle tank
U.r yapınız ki ) tirliyeme:sin. Öyle 
bcrnoolar ~:apm ki pat1Rmaıun. 

- 'Radyo ı.;azete ... i -· 
---~-~-o----~-

,.,.. tıbllll 
(Baş tarafı 1 incı tıaıl/ada) 

ra uptmı§, Jua tipi dltcr bir ı-·e. 

lemenk kruvazörU.OU tahrip elıaiı ve 
7060 tonluk JılarblehH.d bir Amerl • 
kaıı knınaörilnU de lcev.a tahrip ey • 
ıemı,ur. 

Nihayet 6000 tonluk diğer bir ı-om.i 
de b&brılnıı§tır. Bu muharebede F•. 
lemenk donanması, hemen tamamen 
imha Milml~tır. Bir Japon tayyarelıi 
kaybıedllmlşUr. 

Xaiak& bo~ında 
Tvıkl'~ 6 (.\.A.) - .Malczyada bir 

hava Uııııünden b!ldirlliyor: 
Japon bomb:ı tayyareleri, dlln oğle. 

den aonra Jılalaka boğazmda bir dUs. 
man :k&fllealne hücum etmişlerdir. 
'l'ayyareı.er, ıo.ooo tonUAtoluk bir ge. 
ml7I tıatrrnı11tar, 6.000 tonluk bir ge_ 
mJde yangm çıkarmıılar ve 800 toııı. 

iltolıık difer :: gemiyi kuJlanılmaz bir 
bale ıetırmiılerdir. BUtUn tayyareler 
Uııierlne döıımD§lerdlr. 

Diter tara.ftu dlin ai.nıapur ada. 
.uıda Kalang ha~a meyd&ıımda 5 dll§_ 
man tayyare•i tahrip edilmJıUr. 

•.rok10, 5 (A.A.) - Geııerıu Baw:ai 
Slngapurun dil§ruesinin geclkmlyece. 
ğini ve çlne ka?'§ı yapılan muharebe _ 
Din daha çok uuınıyacağmı 86ylemtı
tir. 

1 Pancar fiyatları 
BiT koordinasyon ka ran 

ile arttırılıyor 
Bugiin ç·kacak bir 1ı:aramame ile 

~er rıancarı almı fiyatı )ıilkscl
tilmf>k te<li r .. Pancar fi)•atlan 100 
pa:re, 110 para. üç .kuruş olarak 
ltlibit ed1lmekte<1ir. Şeker fııbrika
tan anon:i.m firketi eüıı b5lgele
rinde vcrilecetc fiyatları tesbit e
deeekUr. 

Bbtmler arasında 
( BG:i wafı ı ıttei saufadAI) 

78 liraya tflrfl f'4ten1er 
Y:ozgat hukuk hlkl?(IJiğinc ~tanbul 

sulh hlklml Ce1llett1n Taşpmv, 

Avanoz hlkimUttne Anamur hll<i" 
mı No.fiz üz Öktem, Haymaııa hakimi 
Haldcı GUrsoy, Foça hlklmllğtnc Tor· 
baıı hlkimt Timur Kalkay, Mardm 
ceza reLlllğ\tıe Tunceli lzaaı Mehmet 
Ankan, Ordu Mklmljtine İstanbul 
hlklml Necdet Aral, Zonguldak hlki 
mi l{l.mıl GUnaıı, Balıltcsir ltadastro 
hlk.lm)lğlne Tekirdağ lılkiml Ethem 
Teael, Vakfı kebir hlklmliğine Ayan. 
cık hlk.lmi Ömer Uıtft Karaall, Rize 
11.1l1ye ceza hlkimllline LUlc'burgaz 
b&lWnl Refet Anul, Yozıat hlklmıt.. 
eme tapart.a m\ld6eilamumlat ıs...l 

Ankan, İlparta mUddclumumDlflrıe 

Maraş mUddelumumlsi Şefik Orbay. 

69 lira rnaa,a &em ~iller 
Orhaneli blklml Sadık Oğuz, Kalas 

hA.klmlitine Afyon Azuı Artr .Aydın, 
Bayramıç hiklml Şevket Yiğit, Urfa 
hlklml RerafctUn Orhon, BUrhaniye 
hAkimli,ine GllmU hlklml ŞW<ril De
JDlrbau, Çatalca hlkiıni Halit 0.zbay, 
Silifke hlklmi AJli.h Apaydın, Tar-
11Uıı mUddctumumtııı Abdullah BUker, 
Ağrı müddeiumumisi TevCik ;E:rpaf, 
Talu ceu hlkimi 1k~l &rgun, Şile 
hA.klmlltine Kepn blk.lmi Ali Tek -
demir, 1Y.mtr hlkınılltlne Dinar ht\ki· 
mi Avni GUnıel, BalıkeJlir mUddeiu· 
ınumUiğine İstanbul mUddelumumt 
b8§ muavini Sabri Köııebay, :Ma~ 

mlldd~lumumili!lnc ınebolu mUcldeiu. 
mumisi Hikmet Tüzel. 

yapılan muharebeler eınııumda ttaı • 
yan bava lcuvvetıeri.D<! merunıp blr blr 
llitfn btirakıle 38 d~an ta~-ya.resl 

dU§UrUlmUş "eya yerde tahrip edilmiş 
tl'r. 

Savq ı.ayyarelerı 5 §Ubat gecesi 
Voronojck! b.r düşman tnyyare !abri. 
kasına oombalar atmı,.Iar ve atll§ Ter. 
ınlşlerdlr. Bundan sonra Gorkideki o. 
tomobil fabrlkalnrına tam iııa betler 
kaydetmişlerdir. 

lngllterc etra.frndakı deniz çevresin. 
de Alman hava kU\"\ctlcri Oldukça bü 
yUk Uç dUşm&n Uca.ret gemisine bom 
balarla taarnız ctmi~er, bunlardan 
biri atev &lmlf \'e yana :'t"ntm11tır. Bun 
dan ba§k& Ncvcastıe dmlryolu üÜrin. 
deki hedenerc ~!ddetlt ve mUeulr hU. 
cumıar yapllm11tır. Aynı zamanda 
F~ln'burg demiryolu da bombalanmıı. 
tır. 

Afrika §imalinde Sirenatktn dofu 
kıammda d~anm taklblne deTUl 
edil• l~tır. Alman ba\·a ltjkll~rt ln -
ailız · C'dugt.blanıu bomtı.l&llUflar • 
drr, ,..bruk clvannda dOpnuı lla"P& 
alanlan makineli taııt toplulukları da 
bombardıman edllml§Ur . 

Maltada Valetta llmanmdakl dUıt • 
man ukert teaısleri ile demlrtl semi. 
lere kar'§ı aımau hava lefkUhrl tan.. 
tmdan yapılan cftndUz McumJan de. 
vam etml§ " tki lngillz denizaltı p . 
mlıt huara utratıınuıtır. Bola• 
tayyarelerlmlsl himaye eden avcı mo. 
l&W 111 •• ıt 1atCtılr 8D&ra ..... 
?ila1mZnl 1tç hlDS. r...yyareat dnf91'. 
mu,ıerdir. 

Re11lar bir günde .)9 tayyare 
kaybetti 

Barlia, f (A.ı\.) - Askeri biı kay 
naktaıı bildirtldJttne göre Ruı bava 
kun•eUeri • 111ı.tta topyelrQn it tay. 
yare kaybetmlfUr. Aynı gUııde y&llnz 
2 Alman tayyareal Ualenne dlftmemı, 
lerdir. 

•••••it 

J aponyada basın kontrolü 
T nkyn, 6 (.r\.A.> - Jııpon bü

kiıme~ dün gazetede n~edil.en 
kararmmıe ilt' .lapon b!?.Sm birliği
ni. biitU.n .lnpon basmmr l<ontrol e· 
deeek te~! olar-ak t.annnı§ttr. 

~~----o,~~~~-

1'a1aa& Pap 
(Baş tarafı l i11cz saufa.da) 

!ıılıaır parlA.ıııe11tMUnda. zayıf nUıbrtte 

temall edilmekte old:.ığundan başve _ 
kilta yakında umurnt t:eci.ni 7apt1nca. 
ğmıkn bah!!edtl!Vt>r. 

Kalıttt, 6 (A.A.) - Yeni ba§vckil 
Nahu pap bugün J6yle ~mlft,tr: 

"ParlAmento fcfthcchlecektir. Dikta_ 
Wrce JIUkmetmıy~ceğiz. Faka.t ıııerbe.-;t 
ve parıtmer.to vasıtastl hUkCtmct sil. 
re~~ .• 

:Naha.s paşa muahedenın tahmil et_ 
tiC'i mecburiyetlere ık! partinin .men. 
faatıerı d reırindc sadakat ıilıU>rece. 
ti hakkmdıt mıllcte temlı:at '\"Um{J _ 
tir. 

Külre, 6 (A. \ , ı - 1nJ:1ll7. biiyük 
el~ııt Slr ).flles r..amp on y nı .Mıerr 

Bq'vekll1 !';ah:uı P. a. i ~ teali ettJği 
bir mektupta lnı;ll 7. .:yasctin!n mili!. 
takll ve müttefik Mı r devleti ile lıı. 
gUten • Mıaır mualıedcsinln htikUmle. 
rt ger•ttnl'e w İng Jlcr" taratmdan 
memleketin dahili işlerine mudahal" 
edilmekalK n Mıı:ı r il!' ı.ıanılml lıir 4'
bh111t eeuına day ııdıgı temlnaiuıı 

~"-
Na.has raşa. S r Mı es Lampsona 

yazdttı"m~ktupfıı ~rn lmlıincyi teşkil 
vazifeııinı kabııl ,. "rkf'n, dayırndıtı c.. 
eum ne lngiltrrc • :ML'ıır muahede • 
silria, ne M'ımrm h~:lmıyeUnc sııhlp 

cleTJll, o11lıt1 e h!!\Z olttu ~ dunzmu 
meal.et flt>:-ln" bir İn~lın: nıtMa. • 
halutfte mll81l el c ıclliği kcyiı,>et 

oldutunu b'ld rru l'' ır. 

Nabu PAŞl\ m ktubundıı sır l..sm. 
paonun bu llluta <'!\j'8 ııtırıık edl"rek 
!l<i mcmlcke~ ara11ındakı doeıtça müf'a 

(80;} taı ajı l !llL"I va ufa.ela J B"bctl,rl mıı"h"d" h t ln:ıierj guditı0 
Rusvelt büyük okyauuata bulwıan ce lnldp! ttırccrğı Umidlnl de izhar 
Amerika, 1ııglliz, Holanda ve A- ctmekl,dır. 
VlJ9tralya ll&ke'tf kuvveti.erinin ge- Londrt'. (j ı \ \) - Ta,vmls ga~
neml Vavcl'in yükac.k kumanda.'lı tesinln <; 1 n tik m ıhab'rl, •'önilnc 
altında birleşmL" bulunduklarını 1 seçilen c"ltrll,;ı b 1 klı., b!r yazuıın 
ı;öylemişUr. dtl divor I<!· 

Reisicümhur, General vavelin "Kral r \ ' n yr"'i k:ıclnryl kur 
hare-kata ait tabiye kllrarları ver- n:ıak üzer<' ~ah:ı p:ı yı ça~rrlm1.:ıı11 

'"um nıaap. terfi eı4e111er mek salibi etine malik burundu- Mısırlt'ıırın ckpt'rl11lnl mrmnun etmek 
Toros M.kiml Haltkı Güngör, lıt.an. ~u, halbuki stratejik kararların tedir. J•gk"t 11'·a11t mul•akknkttr k• 

bul .,..ru hAkiml HUımil Aydınlı, LU- VMmgton \'e Loııdr:ıda münalca~a ltıı.hiMYI kuımaı::a 'ıı?\:lıı J'lll~llnm ııc· 
ıcburgaz hAklmliı"iM ürgtip mUddciu- cclileceğini kaydetrnlı:;tir. r;l1meııl. tııhhn arka~dıı. -ıı:ıellt!n en-
mumlııl Muammer Bılb.'jl, Rl7.c hAklml RuZ\•clt bu etratejik m~e-lelerin trl'kııC'tlar t M ınt'an lx>(;cni'memek 
Uıt!i Erol, Torı.lı 'hlkimı1Jlnc BUr. münha!tran balırl ve askeri ,.c,·a t•dtr . .Rıı <'ntrlkacııar, hUkttmdllnn 
haniye Mltlml .Abdtllkadir Karaı, siyAsi ve idari il'ller halinde ay;ıl- ·rn.nıfülıı,. k:ıı:-ı;ı gUvP.nl bulunmadtğmı 
Ceyhan hAklmi Yu10! can. Tire blkl mnsı lazım geleceğini ila\'e etmiıı- anlaymcn punı telli .. unu hıtita cd<-n 
mı Kemal Dlrik, .Alanya bt.klmlf"1ne t İ r. mnıt biri k h1\k<lml'tfnln ı,ct'I ~ırn J"\ 
.StUu Tuııçaral, Karaman hakimi Av· Rıı alratejik meeeleler askeri ve pyı dll"'irmllşlcrdir. F..ntrl'kaeılar kcn 
nl Ta.tay, Bayburt hl.kimi Kıi.mll Gôk. siya•İ un1J11rları ihtiva ettikleri za- ı!i nU!ırnlımnı fazlıılaştırab lec.cklerinl 
tlirk., sıvaa mU<lQelumumt D\Uavi.DI nıan ıuıkerl ve sfrasi makamlar ta- ve tnglJttr' _ Mısır tttıfak1nı za~'?fla 
AJmı Yazgan, ızaıtr 01uacleıunnım1 ı a.fmdan tetlcik ~dilecektir. tabilec<'kll'rlni 1111nıyorJıırı:lt. Fakıı.t bu 
muavini Kemal Berkarda, F..skl§ehlr Ruzvelt devamla demı.tir ki: J'iAnları m ıvaffıık ol nıamııtır. Şlmd! 
,müddeiumuml muavını Naim Altıok ''Bu Dletelelel'in tetkiki kap et. bu plAn. kenoı aleyhlerine dö-ımc.-kte. 
Tlı·e milddc umumı.t Kemal Beı k, şı. ıiği 1..a.man biri Vaı:ıington, diğeri d:r. CllnkU ~ntrilmr lnr P11ki hllk6me· 
lı.in!uırahisar :mlh Mklmllğlne Şiran I .ondra icin olmak ü~re iki nüsha tin yerine ku\ vrt1 fr mllııtaltll hU
UJı:lmi ı.ıunır önel, .Afyon azalığına İlll.7.J1'1anacal;:fır. lhtilıif halinde me- k~metin kurulac:ı/;ı Ih imalini gHz IS· 
Yoı:ıat ceza hakimi Silleynıan Çütak- ule her iki hükumet merkezinde 11llnde tutl"'lak :ı:onmd dırlıır. 
otıu, Of hlkimllğlııe Vakfıkebir bil.· <1aha ~YliJt bir Nlhaiyete ve galip Londr~611ki knnnat nihayet Na.hL'I 
kimi Nejad Eğenıcn. ZUe hA.kımllğine hlr ihtımRllc b:tna ,.e Çörcilc :\1'7'.e- peııı.yı 11llkiımetı kurmıığa çal{ırınak. 
Gll'CllUJl t.zaaı Hula.tıi Alemdar, latan- <l•lee~tfr. la knıl Faruk'un cok hlkimce hare -
t.ut hlklmllğine İz.mir Jılkiml ZU'bry. r.uzvelt '·eni Zelandanm' kati su.. :Cet elUfl merkr7.indedir. Nahu paşa 
de Nimet, Anamur blkimliğlne Ada.- ,ette büyük okyanus mec1İtlj9de fngilterf: - Mıaır muahedeslnin &){Un. 
mı. Mklml BahaetUn Sumer, Glreımn tfllm@il cdll~eğfni blldinni@tir. den ~ri İnfiltere ile bir d0ıtt1uk i~ · 
Azalığına Unyc mUddclumumlıl Htk- birliği pren•ıbinc ll3dıklıfmı izbar ct-
met Berker, Acı payam hl.kimliğine il d mittir. H11tt! ş0n avlar idnlle; Pflt'" 
zue lıAklm. Mehmet Bilgin, Afyon il.- 1 •• lmlll ? tisi hl\k<ı n tt"n avrıldtğt 1,amım da. 

t . 2 .. ~ 

Din a.tikardan 
clınlanlar 

Be>'Oltunda. K&.l'.YOOıC~ 
d& kamp Mehmet Bekir, 
dt- ihtikar yapllRI, di1n 
hye ceza. mahkemesi 
20 lira para ve ı O g\\n d 
mnnı kapatıtnwır cnMm 

kWrı edı~lr. 
Bundan bqka yine et 

ihtikar yapan Kum.kap 
Sadullah, bıt.ktr dviyi !az 
satan Be,;oğlunda kundu 
fınhı; ve kepek :üzerinde 
Tapan Be!!ikts«ta. mhircci 
25 lira para ve 7 Cfi gün 
Jnnnın ka.pat.rlması ceza. 
prlmrşlard1 r. 
Şeker bcyannaı:ncsi 

Tophıuıede bakkal Ahme 
ı;iz clonek satan Edim 
toqli.htan Bayramla d 
üzerinde lhtikiı.r yapan 
Jnıl&al çırağı K090 da. dün 
:narak adliyeye verilın le 

----o--
Basamakta gide 

kamyon çarp 
Nihat adında ıbiri..cıı, dul'ı 

kspnian bfııdjği tnımnyın 
t'lrld.-ı Sirkeci.ye gelirlten 
llamdinln idareefndeki 
tramvay arasmdlL akJşr:nış, 
Jif yerlerinden ağır surett.c 
nara Ccr:rMpqa hastan 
dmlmıştır, 

Şoför yaltalamnı-trr. 

Bin kilo beyanna 
§eker bulundu 

Fiyat mürakabe memur 
J.mdıklıda Abdullah Kar.'· 
bin kik>, Ç'a.l'§IPclı.-ıda 68 nı 
Zül ika:r.a. ait 3 sandıJ.t ka 
bu lmuşla.rdrr. Şekerlerine 
me ,-e~iycnkr adliy ye t 
rlilccekt'r. 

Bir kadının çant 
çarpıldı 

Cib.ıngirde, Giınc lı ~ 
turan Yııyanna adm<la bir 
drn, evvelki goce. evbıe 
meçhul bir Şllhm içındc 15 
1 un n kolundaki çan tıuımr 
kaçm~tır. 

Meclıul ı;ece hınnı 
ranmalrtadır. 

Değirmenden un 
5 amele tevkif 
Haaköyd~kl bir değirme 

h an R "İm, Hasan, Hiımi' 
ve Osm"lrı :ıdrnda be~ amel 
tcrf z n~lnrd:ı deJ;irmen 
rım ar çuval un calmt 'ar, 
n b'ti~ kte1ti Kazrm v" t
'\'!.'sindo ~-ıklam~lardır. 
ı nl:ırı kilMtı 40 kıJnıırtan 
: c rHn "dmda iki ba'J.kal 
r•m 1clcr <ltln )""1t:ılanmn:la 

1 rı ile birlikte Rcyo ~hı iki 
ceza mahkcmc'linc vcril<'r 
ı··r ol•ınmuıılardır. 

Bia- ceset mor 
kaldırıldı 

Kiiçıikpa.zarda, ÖmC"rbcy 
'T.ıınııı•n 1 nurnaras:nda otu 
s.uı diin ~ bıılı odasmda 9ıü 
l;ulunmuc:tur. 

Vak ya. nıtiddciumumilik 

"' "" cesedi muayene eden 
.-!oktonı b1iimü ııüpheU göre 
q dl morga ka1drrtmıst1r. 

Müstakil r eaaaml 
Refia Erdenin ae 
Mü!ôtakil r~ 

i:',rdcn:n hazırladığı tabi 
mti'rekkcp sergi bugün • 
de F..ıni önü halkevi salon 
rıtacakttr. Cümfıuriyet halk 
ıı~ tarafından Anadolunun 
Y<:'licr'ne gönderilen 1-ecsam 
puna. dahil otan bu kıymetli 
karın bugün açılacak olan i 
risindc ~u ncya.hat.in mahsul 
ınuhtelif memleket ınanıa 
!htfra eden tablola\' teşhir 
eektir. 

Sırp çeteleri Be lgr 
bombardıman edi 
M0&kon., t (A.A.) -

\'adan öğrcnUdiğlne göre, 
tclerinin topçusu her «ece 
kadar Belgradt bom."9iı!UIMI~ 
Gece ccleler l}elıre kadar 
Alman .Jcvriyeleri:rlc mulıar 
~i.}orlar. 

~ ~nde ~ geçiyor. Bi
ze göre ordalar oıd'*lan yerierde 
geri bhn müddeti rcÇirectıilrtir. 
A1ıman ,U.va kuvvetleri uzun •
mmdanberi ilk defa olan.k Sovyet 
•• fabribianna...,.. hava .hü
t'Umknna başJ•=ı!ı'ardır. 

SUııapurwı yakuıda dtişmeııinln Pa_ zalığma Erz!nc:ı.n cc1.a hlk!ml lhıııın hl, M1111 'ı haroo dahil hulunmAma"ma 
.Uık llllrbtn<Mı yeni bir aanıa ııça.cıığı_ İdil, Ankara mti<ldeıumumt nıuavınll. "ÜlkU., derg1!inln aon ayun Ah- nı~men hArbln Jdaresı Uf\ aJAkalı ted· Şelwreınilli balkeTinıdM: 
.nı aöyllyen general, o zaman doğu As_ ~ine İstanbul mUdd ıumuml muavini med Kuds1'llla de gilzel bir kaç yaı:ı- birlere rnilnıklln olnn nlııbctte mUZll - 7. 2• 1912 cumnr.tcru gün'' 

- .Bad70 gMetOli -

yanın fJıtikillinl tekrar elde edeceğini .Atnl& Yurda.kul. sını veriyor. Bunlardan birinde IU Jba· heret rtnı!ıj"ir, 20,30 da evimiz tcmzil ııbe 
ve kelimenin en genlı manaııile kendi re var: "O e er gcrçckden tevkallde Dailv Tel,.~nph gar.eteıl. •)'1'11 me- rn.fmdan (Yarım Osman • 
mukadderatına ıahlp bulunacafmı mı._ rn lira m-~' terfi ~lr.r defilse tahlatıyle bir (tepU) uyanır., . .ele hııkkınac. :n'ır<'ttltf yuıamda dl· plycst) iki perde (İnsan ea 
Ye eylemi§Ur. Dcılc; hA.:lml'ğtne .Mardin hAklm l93ıl de çıkan ce'ô kılavuzu <tepki) yor ki: j ikomedı) Jiti perde. Temsil 

AmerilıaJoı caaalar Japoo ordu ve dc.nız kuvvetlt:rinln muaYinl Kftmll Gllnde~. Sungurlu şekllnde bir kelıme kabul etm)J ve "Kwr'da kılblne buhranmm, tam ve Dr. Nimet Ersöztarafmda 
YMilıgt., 6 (A.A.) _ Arala- MI yıldauberi işblrliğı yaplıklımnı ve hlkimlig"lıı• Val:t'ıkı-bır mbıldc - bunu (aksU!A.nıclJ le r.ıtın11laııdrrm11 Llbyadlı. l)(ltiln rnııharcbcntn. btittill ht bir konferans Veri~cekt.11' 

1 mcla bir ha.yan bulunan Alman bUtUn imkAnları r,üzönilr:" ald:klnrmı 1 1umuınl ı 1h• n lnglr. 1'nye mUcldelıı- idi. Deığrll ljıılrlmlz _ eğer bir di•rl flddeliYl~ hU'kUm Hflrdüğti bir aaman- vetlyeler ev idare m~lu 
aMmde.n 8 Amerikalı cuuııhr1c au- hatırlatan genı>ral Ban:>.al .107.lerlnı mimilıu ne Ankara icra memuru Fe· yanlışı yoksa • b:ı un yerine (tepU)- da çıkm 8 olmıuıı tceMilf cdılecek bir almır. 
~ mlll*enae:.·e verilmiştir. Suç- ıoyle b!Uımııur. ruh Corn, TunÇt-li 17.alı~mıı .Acı pa l: i U1Jtlln buluyor dt'mcktır ıeydir. Mı•ıt 'l)lrllk hUkiımetl, her hal 
iaada ın11Jf müdafaayı ilgilendi- "Japonya kım olursa olsun ıer dilş ynm hl imi Yapr Ödemi,, Boyalıa.d Biz. eııene !liyllyelim, bunda Ah de mtlll menfula daha uyı-mı.cf'llrd!. 
l'Cll. fot.oi'raf ve \'etılka. köp~ale.rı mana daim!!. ıtarııı koymn;'\:ı hazırdır. , hlık'ml , n Ani ara lem memuru Re mcd Kudsi llt bcıabcr olamı)rınu:. Fıtkııt Mı.ııır 11 r krndl menfaatı .. rııııu ESREF'i:/en •e,meleJ 
W 1 t&Wllba. Bunlardan bayını *1- Hua 11 le, .laponyanm aevlc ,. ıdatrııı )clr Tur11 ı J.kl' kl mllcldciumumllığl~l (tcpUl )'c:·ıne ıtepltl)yl, vahut t"P· nt'rCd<' oM•ı unu daha ıvı bnirll'.'r. 
~Wııat~l~tir. Suc Amerika- alt ndıı do u u~o.da t.:>ş'k !At M ' umumi mı.ıavinl Scyfet_ tik) gibi, (lrp'ntl) glbı bir keıımeyl mııııı 1 ı" ltC'tt Mı.,ır mmı.h de. '1lbe lıir bm;te a doktor 
nwı: harbe ~en c\"Vcl i .l"n- kurulmuına mııh'ilcftt ı:<Jr <' l n ) ı>mıı~. dallıı U)·gun bulu_ orur., •' ne nomtl'ın k.-nd'lcr·n· ıtnsılt me·) Kartalar baktı,iı saite ~. 
(~ ·~ ceza11ı verilmiy'- - j hangi bir düşn ıınrn Jıarı ıı na dıı ınn Rıından ~o~rıı. ~:.-; llra ınu.~a terfi J!lunlıırdıı.n blrln1 ıtl~ leme!!, t tepti) ()•11+ı1ıan do'ktor efendi ka 

11 
~~ <Mklleeektir • ~llL---~~~~....:..JUuwllıı.lli.--.;,_:_-=-__::..._ ________ :..._~;....~.....i-----"'""""' ..... .;..;.. __ ...... __ ~~_........;;,;._ ...... ________ ~~~~---
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_ Japo~~~nın ı - .. · v ~ =·Şair, gef ÇOkten 
1ekıe_ ıgı s~lh: '<asap/ık hayvan- Va~agıl~r hakk~~~alN~=n~·~~-:: :;;.~&.":.,''."\t.~.::·.:: 

~ -lyo~odan U3tliste p ha.bet ge- I • • Vilayetin tebhgı yazdlğı bir tarih kıt'aaı vardı. Dört rerek. bu ai:ılrli kalcmhı &ahlbine 
Jn~ · k t ba§I mıuıııh bir kıt'a. biat ederler. ~ya bir ~Hı ~bbüs"itnıfo l es ırın l ;,en VW.yett.en t.eJllğ eclllm1şUr: Tarilı gibi divan edeo~yatınm en Fanı!<, dıı.ha çocuk den'Jeoek lbr 
~. Fıı.laı.t ~don g;-. · ....,7 Koorc:liııaSyoD Heyetinttı 2•10.l9'l 90trerll ve en d"kenJi bir yo~onds. ta iken hem a.rt'z hem he~ 

r • bir sulh tekl'fiııi red~etm;. k . h d tarih w 200 sa.yılı karart ı:nuctbtn06 clef;er]J §Bir at o'"natıu-a~ "'e"mi' ~d ' 'tı·•-"" , __ .. __ 
~eı ... , "'I • d cürmü me u "" ~ b 1 ı o3 ,.. "' • ~ Z~truı..."lm CD ruv·, "' !l """' ~ c .ı:;;;r. Jaıı:ml"a. bu saretJe sulh ır{ o anc~ asap ş viJa.yetim.IZ çevreai 1~~ u wıaıı ytı- 1 .Mısralarda. do.ima m~;ı:uıu o tı- ~Uzdl y:ı...·1yo:;--..!u. O wclı1cınedi; 
1 da.ki go~hnu ortayn ntmı~ o Yağlar<ı. e.I konmuş olauğwıd.an bakikl 

1 
kız ve tııaıeica lurıltsWJ \e. n Jı.Op h• 1,_ ~::ı ,~, BcıtL-tcn 

- ıJ IUın!akt:ıdı:r. m k Adı· e ver·ıd· veya hllltm! bllllnlum şahısların elle. 'bir ~:;' yok, B.i.r g\inill y~ ::Jt. bi.. ı: \1 .. '.tır:ı~:n /;ı. Yud:ğı ~oaya. ne~ böy~ bir \"E.ıiyet yaf.Mıara ıyey J 1 nnı'IG mevcut yap:ı!l'ları nihayet 10.2. d~ )'&SiM bir damb mUıw· b1 ,\k ;., ~c:il~·~.,1 der:. 'b·r blb vur .. 
ı • et.nıek, ~nıle bir nlit y-&p- 1 • . • l94.2 tarihine kadar bulunduklAM ye-

1 

agbtarıık ort.ı:ı.k ol:n3h J~in g ri;,1- du~; l: lll d' na,ıtamnm ortıııztm11 
ı> tlyor~ ! Dün, bazı nernk~nde<:i ~aplnr. l.ard~ cClcp Hamit Kaı-~ ile rın en b0y11k mUlkıye a.mirlnc beyan len bu zor \e g~9et.tcn dolam- b ı;. ~ Y L, .. • r onnıı 

,. n11 nokta diiDya. ~u itin de- 'r.ıezbabada.'1 r:t ela'!!l!i<L! m!'ml id- Sabrı Erd~e mezbahada eürmli nanıe vermc!erl aksi t&kd!rde koordl ~lı btA Faruk Nafiz zaferle a C:n.ra.k yük&e.mea;n Te~ e .' .. hı 
'
11
• ·Taponyanm ve mihverin poli- cli2. etmlı;lcr<iir. B~ın lızeriııe va- meşhut tertip edilınSşti::. Bunlar, nasyon heyetinin bu lıusu~a tnUtedalr Qlkm~ ) ~ ~~:C: dl. ~da.-

'ıası h~ma lf.r memalevl bir zı·..,.,.. mezba'lrn.rb. te:tiktk. ettiril..m.iı;ı k:aSflpl~ hayvanJan olduğu halde -~aı hülı.l!.tlılerlnın tatbUt ol~ O'..ıudam ba;Icndim ve Se\·bıd:m el~ aort~~:ın 110 d~rı o,mml-~ UDA..., 
n._ • ..... • ı ed~'- - . . n...1.1:.. ""'"'" , .,,. • t• a a yen er c:G t."I Lll~ _, 
' "'IYı ifade eder: ve iw.zr celen ve ioptanrrlarm ka- .ke3t rm •.ıuçl'l JıÇJn ~eye ve- bir kere daha tebl!., olunur. "Jlaber" in bu lut'a bllh!ınufakl .-__ '

1 
L-.' d rt- b• b 

ı:;u h • • ,__ _ ........ ~ h-'-'e ri!ım1ftlerdlr 1 • ~ u.ıı.u-.fJ, ~ :l.5n.nn, e rer u-
~/ ec;'-' .Ja~~m. Çınfo ya. ~::ı.pJ~;: h':?~.,.,. ou.n.rı:;1ı &:o.ı J;ı • müt:ı?;3!~ .da ~ıcl ve yer ne,~ go ob.rn.!~ tııarn'·'on içlncle lşlecli. 
~t' S .. iJ.': bııgunkli <lil~:ı. lı'!. ~ı kestmnoo.Akı.eri en}eşılıın~tır. Bun. lı1 r·k CQfi1.fhy~nı- Ru~ \e f.ila-.ı.n o :ru! ~ dcl~ıı~ ol- Dline tlôn1' ~:ıl: dc:-:nl:?rc imli. Gen~ 
~o hhil~;ü;;~~r~ulhıı ~et•~ lg f ~li 'al<di tıdildi Şilede 0' k ·n~' tJ .... ~ 'I ~;:.r!~:'is;Jc~~.1e~m,coli~ı;'UD: ~::~z'~~~~ ıt~:ı ı.~;~ 

• ::j de~ yarım .kiiresindekl "" il i r;, nın 0Sh c gı C:C"~.y:ı.tmı.a pelı önem verdikleri ba mükUtı.b da· ~ecifunedi. Der blll'-
~'1> JüLiinön .em:ma.sına., \e ;'.;lJ.rp d L"' f ,25 t" d k.. .. • dar vlicllde. F&nıh N:ıfid11 göster• gumm da.'ıh~ ycnloD inze ~ 
~~ Ittiresinin c1n.ha ~ok lmrp n- Bunlar ara.un a ut 1 

.. mo ar 0 un ve omur d """ı•u de""·ı~ diii rmnıatraJoyetf a.Eıt§lryor. pnnJ parrJ bir nalı tiskf,.~i ~ 
;

1 ~bna ginne5ine ~oep ol.twak- Kn·dar da var yiikleyor O 1 Alkıı, ~"'er bir mtrVD.ffnkryetın, krrdı. 
• Çtş.nı. ~ lıükfımcti..ttin ,fa.. Dahiliye V6;i!liği 1"'kri.;ıde ba . Şehrin köm:i1r vo odun Sıt.iyacw bil" b:ışarcu11 3ycsi &ayılına, bG cun•a.n ya':laa ad:wm ellnde,. 
~ tıs-a. ile b r 511Ilı yııpmaf.it b:::gün- şan göstm'djklerinden dola.y:ı Tra l ~·fornıek i.i.zerc eyUl 30 undaıtberı ö:mıcllı;Jl:l!ze ı;w ... '1!,..!:..!.r•l' .:sar • m.atlh. gerçc!~a ellllııo b~ ya. "tarih,, sıı.natı OJ'llDCft.k ofınuş, 
~de nttimkün ckğıidir. Çiınlm Ja. zem wili~ Naci Kl'Gm"...n, :Mill) va- ::,(:)en köıniir ve odutUcnia.n itYoı..,ıta fiyatcnr tah:lit eL'llek lı;ln gece saat pılmıştır. Ben, bile o ta.'"lb 1at•a. çok Uıu·r Farn?:'a )'a§ayan ş:W1e. 

ttı ll ı!e Çin a?'amlda yaprlacak lisi Tevfik Glir, ~ v.tliô. E· Şil~ Ağ~-ıı .inevkilncle v~ ~er 11 den .sonra evl.er:oe yenten ce~yıı. !>ınt!ak! ~~· dil, U.JQp ve •_!Jenk r:mhtn en bUyU!iJ \'C en yükselt 
• lh ç , yı;ek balmmndr..n tem A''k t Edirne v: • Ferit A-

1 
kö"'.'Ylli'r gelecclt yerlerde 25 motör nııı ttestıeccği ve tıaınvaylarm bu kudretlııı birblrhldcn üstBn ,;oriiL olan.k seH.mlaınak Jıana ıe"fk Ye

"u.ı &u olabiUr: ç~ilin i5tik "tli, tcımeı- ~l vali!' J;üt 1 K r- l;·cılıınm~ı:!~t:ı.tln'. Buıılarm dönlU ~ saa.tten sonra ııietiJıulye<:eğl haberi c~. kendimi tn~· rn:ıilim. 1stcdiın, riyor. 
e ,tı:ıiittd'lkkrin tt.feri! . i..ı iltl~ ı Ak '\. Çl .ın ve 21i4ie .k~ü.r yüklemekte.. do:,.-iu değildir. Alı.nıı.cak tedbırler!n ki Faruk fdn, ben de bir~ &h 

' ıl ~Jıtl k u7.\ll'I ~nek>rdcn'b"'ri ::_r~" .. Hüdai Karntai!:ırul .Afi. :. r. Pek ya'kmda ~hrlmize h.Ue- b~ .ı.o::ızU~tır tarltenı.n kaldırılma. aHyli~ylm. flWLD g~clrtea şair HAK.Ki SUHA GEZGiN 
a')fll •ı -.ı..ı "- 1t-A~1" nll , k + ~---1.1-..... H- ============================ .J. ıa. a c ~re taUÇ•e 111a~1r. rı valisi Hiyazi Me?ı&ell, E~ru e w ~wı. n vıı.rdır • 

. ~rıFll <La. her tamDn 5Ulh., ·vnl' vclcili &;;latl Bey; 0 ı~ \:il- Diğer taraltan Ü3küdarda halka Malum olduğu il.zere mu.a~ ldlo -
~ıı • a?mııı;ı d ·~,.,m ltt.edlr: ll muavini Şerif E',::ıar: Piy~.ar clağrt.rlma.k üzere dün 1000 ı1dto k.6.. n.ttan fazla •rfiyat yapan ev 

'l• ef('it~ım. Çın hucunıl!tn _ ycnı me'k:tupçumı Tevf~ ~li. SUlf- rnür gönderilmiştir. mUesse...cıcre te'Ilz.IAt yapılmo.ktadHlı 
:la~ıtr zanı:uı .Japon na:urmrm- ke lta~u Nılıat Nncişı::ım, Bu bittabi, normal zamanda müşteri 
~ llırj bu snllıtsn b:ı.hsetmiş!L Sulıı:ıan ıltaymaka.W Ekr.enı Arot, Marmara. ve Karadeniz miktarını arttırmak 'le elektr111 sarf!. 

tı. 2a':2kıın:-M" ~ ce'ab! ,·emıi5- Küllük ikayn:ı.a.kan:I .Ab!:le't Gürl- bölgeleri tütün pivasa.sı yatını 901'f8Jtmak için ,,apıJryordıı. Ten 
:· .F..·et .:fapo::ıla:nn <k:iiikl-Ori ~- mel Fatih ka.ymcltaml Rebii Ka- TiCaret Ve1cl!l.'!ği ~a?'a ve zMUı t.&rıfenin \alld.mlmumd.e.ıı 9\>D. 

\.:l~lnnuyor değiliz. Onlar. birle- _.,,.'.ı,..;.,., Be""". .r;ıu Jlu:v:i'n4llı::;..-z:nt Ga- • ~,..... ra elektrik sarttyatı k~ndillgtnden a '1=um 1.11_ ~ ... ~...,.., -~"""' Karademz ...,,,.10.......,, tntfin pjy-'...aası.. 
fiJlı • ."ır '\"ÜCQ oblnn dı:.r.or~3!'· fnr Soylu. Kndrltöy &..~)·ımaJralnı nm açı:l:m:asI 'hazı:rlıklanna. ;başla. za.hnış cıacaJd:ır. 
it(·ıakfka biiJe~l'S2~ m_eya~ b~t· Ceıı.p Nuh ~ı..ı, K oz.lufü: ka~'lD:?-· mrş bulunma.~. Vekillik üret- Cadde tenviratı da kabil o ı -

latr lt _r.~'·. h~z b1r nı•zm dudıı1.- kruıur Nail Öktem, Gi.t-.- ushane nu- ırıeni b.imtı.ye için gercldi tedl:ir- dııfU kadar tahdid edilecek ve vitriıı 
~· 'e bi.r ~uzun yo.naklerı 4tl:ı- fı:tıı nıennnıı Sabri :Kox~r ta.kdir- leri:n a1mm~ "9'e ~ açıl- IFkJ.an ne rekllııı. lfl}darl da slındü. 
~ız. onlu Mr !:eDe kemiği_ \e diş name ile millcifntJwdm'lrtUştar- ma.s!lldan sonra ll4"ID1 roru.nrı. mu. T'lllecektt.t. 

~klar, Bjı ;ırt.la1< olac1.1t:.'1Z on"' d Bu su.retle auı&J'1 m~ 
~; 1llide?.. ır. lıafa;za j~ J'\'l.1J11ıaeaık io1erl lneele- .,.. eı~ktrlkle ça.ll§8ll d1#er yerl.erlıl ib. 

'ani bizim vazifemiz oııla.n do. fz:mir vapur ooferleri mekteôlt'. tiyaçlan ~ ol&cakt:Ir. Elek.. 
'lli"nalf, "~ mee haz.im yal"!Jl1Ü8n- L ı Kı~t muhtekiri• mah- trlk tahdidatma dair koordinasyon ka.. 

<ı: himiet ol.tt:ı!t.:, • ~tJ. ~ ıyor 1 ıun ran pek yakınds çdmcaktJr. 
'iflln. ~ıleri:ı m:ması ~ır. ~- lzn:ıir vapur scfer1-eri yemden kam oldu -o---
1 hır Çin ii.slüba ile anlatılan Iııı- başlıyacaktır. Ya.rmki pııza:r gft.nU DMJıı&nRYJMi ldbritJeri -.. Albn fiyab 
.''~t Çinin J llOn empecyalimı.ioe Tan va.vaııı ır:ıa.t 15 de hmire ha-. kor•)rten Do"'" Ya Sineme. 
ı<~~ Allamıyacıı.ğmt ifadedir, Hallm- re.'tet edeccıktir. bi~~ W16ıel ıre ı;:ıaa. Ali 
Ilı. tı~ün Ç;n .fapmırn. ile yaptığı Tiimm'iıa. A.ııb.ra Asllye ~ 
,,ut-a.tlel@C)e İngiltere Te Amtrik:- Amerlka , 0 1.ugllterede yapacağı cem ımıhkemceindeki durugmaıa 

Ya.ıu:nrla ;ıöm1cktedir. tıe6frJc..rj haddinden fsıla bliyüt- ~eıamlt ve &aıg -.bit gıQrii.le--

Dün bir ~ altmmm fiya
tı 35 lira, belJl biryerdenin 170 li
ra, 24 ayar külçe altmm. bir gra
m.mm fiyatı ise 470 kuruştu. 

~ıı AD1eriJia kendisine ödünç Yerme mekte, bu baiaradaa «1a istlllllleri t'ek AB Tlmen 50 lira 9ğı:r para 
~e~1l!ltınu tatbik cWği gibi İn~il . aüsünnıekteillr. ce 18 ye dllrktmDm u ~ ~ D ,. , ekler.· 
, e ~ 0eıfc; m:'ky~t:ı krc•ıı. aç- Netckim bu ~tıa •• giD patD" , ..aııtUıın •'Ufbiit. 
'lıft::r. - tür;ii tiirlü haberler ~ümnlmalde· 
:ta %ı haıün NJ3.hını te~lim e.de.ısc dır. Bu ha.beı'ler anısmda Çlnin 
:'a tbt Jna.ğlfip otaağn takdirde vğ- f.Dlh teklifi ya.pıtrğnıdan ~da 
, "~ea ~1 llrrbetten ))asta bir net•. Çi~ tilerin Birmaııyap mMalM ~ 
,._ıl.~ bar,;.·ıla nınsa"~!:...-tıı-. Fakat ımrcc~klerlne dair o1a.n şa.yialan uuv • . 
ın •efikleri "!• birlikte muka\:e- kada.r her törlU mayetler Yf!lr al-
~ı~ff-e devam ett.iği :talıdirde 6;0• maktadır. 

,tı~a 1l'ttı.ıaffcr n1ma"k !'la.nsına (Je. l iV - Ç'nin Japooya ile 1apL 
·. 1 Ptir. -.:i.itJbe..iı: bu no'kta Çnn- <.'ağı bir eulh Japo11yanm seneJer. 
rını; hti!ciımetj i~ıı ao;li. ihmal edi. ! <lenbtti yaprrm'kfa olduğ':ı ''Asya 
'hiyct'e'k bir eıı;a.r;;tir. Aı-yalr1ormfür,, pt"opsgandasmm 
t:ıioin ı . l ~r ta.bal;;:t;uku şeJdlnde jstfsma.r 

ııJl· _ sene erdcnben ~k ha~ına ı 1_,.1 kt· Çihin. ı ·ıız Am rl· 
iı < ·'r.o fı:ıJde kabul ~tmedfbi ısul- e ı.ece ır. • ogı • e 

•ı ~iırııli 1Itl7..alanıa"'ında. ç:ank.:s- ıtan ittifak smın ı~indc bufon.m.ıuJJ 
• ~~· lıilkfım.cti llıı~mda.n lıüyiik 1 ,Ja.p~;ra~m '4At11~:.ı." pro\Y.lgaıulaaı

r rn~nraat ta!la\"\ ıır crlileme7 • ifa.- i ı.a. r ı i hır sur.:.t. c en~el vazifesini "t•... ' .. • .... _ .... _ 
ı 1 . '' 0 :\ hakınun<lnn lıu "ulhun für. ı:::o~etuA:.~...-. 

·tiirHi f dal rı Yndır llo~·Je bu !IU)bu .Japon;rn, derhal 
ı ay a • . kabule a'11"~cdiJ". Fskııt Cankny~lı 

f:ıh··l; ıılapo!:ısaurn f'.Cn~:rdenben hiil>ümeti bir yandan tehlikeyi gör. 
\a~1 ~"'d':l~rhk.l~rln. ı~ı.nde~~-C.:l· mc'l..te, hir y:nıb:ı I'!•'5~ik Ye uke. 
tleıı ~d!gı ~n •. ~cseı~ ... ke~dilnrın· ri ittifalda, cuı.:~.. taraftan malt 
~, "' alledılmıs (llııC2.rltr. ç.ıne kar. '°"~ ekonomili: şartla.rJı1o ılemoknsl· 
l>fl • ll.JIJW\ • eri hnreketler Ja. 1 l'C daha zi:rade :rald:ıııaakta.dır. 
•ır~'Sa ttıa1iye-.hıi bir h:ıyli sarsnn;;. e ' SADRI ERTEM 

Ondülasyon makinesi 
kullananlar 
~ ımalriodııi S&ıtı:Jlanma.. 

ya. eb.!iyeti olmıJan1ıu' bagUmen 
itıbem bı nwiineyl kullanmaık .. 
tan men~erdir. Yatru:z a.s
ke'rtik dolalile fm:tibuılara sire -
m.iyenlere ~ gtin mrftnd'a imtiha
na girmelci:in.e izin verllm.iştir. 

Tren durmadan inmek 
isteyen kadın 

Ew.elti gün Sirlteciden kalıkan 
tanliyö treni, Af:Urlmpı istMyo -
:mmd& duracağı mradı!, arka var 
.,.onJa.rı:!a.n l:Visindııt bu.lmıan 40 
;a.şlarmda Virjin. admtla. bir kadın 
t!'en durma.dan inmek lştemi§ düş.. 
ıniiftür. 

Virjin beliııd<".n ağır surett.e ya
nıJ.nnıış, baygın bir ha.lde Has~i 
hastanesine ka.ldrnlmış.tır. 

~ ............... .. 
Boğaz halkı ~on vapur 

istiyor 
Ştrk.et.l Hayriye ıdarcsl kömllr ta

saıTU! etmek t1zere gC.nJilk vapur se
ferlerinde tadilat yaparak bazı ı;efe.r

lerJ aza.lttr. Dün matbaamıza. Boğıız. 
4- oturan bazı okuyucula.nnuz mllra
caat ederek yeni tal'i.fede difer sefer
lerden ta.sanut edilmek mıretiyle oon 
seferin yerinde ka.lmamu temenni et
mektedirler. 
Okuyucularmıızm bu müracaatini 

dikkate de~r bulduk. Şirketin akşam 
boğaza hareket eden 21,15 seferi kalk 
trkta.n sonra. 17,40, 18,150 ve 19,150 va. 
purLa.rı kalmaktadır. Bu vapurların 
aa&tlan arasında yent bir deği~e ya
pııar&J. 17,40, 19,15 ve 20,!0 gekllne 
ge~~ı. !!tanbulda. mlliıim ihtiyaç 
lan olan ve iş hayatmda çalI§anlann 
da. arzuları yerine .-etırilecektir. Şir
keti Hayriye işletme direktörlUğUnün 
dikkatini çekeriz. 

<l hu .~rsmtıya mu1ı:abi1 henüz el• =========-======================::::::============-
~ <ıclıı • • '\ l!i Çektim, kendiıJ>i müda.faava. mec 

HER şeyin fjy&t.u:ııda dcti.. 
şikllk olduğu:nu göre11 ai

nemac::la.r bir araya g~1ere1t Be
lediyeye başvurmu.~ n.r; sinema 
ücrctıer·niıı yWı:seltilmcsini .iste
mişler ..• Bun.un için neti s\lrdllk. 
leri gerekçekl' aro.sm.da. •<mas. 
raflarm arttığı,, kardı görülO.
yor ... Belediye, durunı.ıı iılccle
m!4 ve ücretlerin yükse1tilmıell
ne bir sebep bulanwhğ:r ~ • 
tc~ı geri çevirmiı,_ 

İsabet etmiş dlyeceğiz. ODr*tı 
aşağı yuJta.n her oeyto kn~u 
bUyü:klU zamlar gördiiğil p. sıra. 
da., slneına Ueretierlnbı olıtım, 
c:ea.s durıımUDdan uzak.lapnama.
sım pek arzu eder:.z ... 

S'.nema, ba.zan k~ 
avutan, rnlı1.a.n:ınm dinleıildii'Cll, 
gündelik çalışına afırl*larmdan 
ımi avıra!'Blt taze ve bernıbeıJk• 
bir iıJ~:ne atan muhit olmakta
dır. Haya.tın dalga dalga gilçlilk
I~ ~ yuvarlanıp yrpnnan 
iı:rsan.la:ra gili:el bir oyalanma va
srtam tcŞkil ediyor •.. Bu dahi ke
&em.it.e ağrr bir yük olıırea. yqa... 
'.)'?Ş da.ha mı ta.tltla.şır? 

Na.zari o:tarak bmıle.n 9&ytedJk-

Misafirini ağırlamak 
için şehirden rakı alıp 

dönen 

Bir k6yll solaktan 
donarak ildi 

Konya, (Hususi) - Hatip nahi
yesi bölgcsillde, bir köylü kar ti
pisitte tutulmuş, yolunu şa§ll'ara.k 
öfm.üştilr. 

ÇomaJtlar köyünden Çavuı:ı o~lu 
Seyit Gaz, evine gelen m.Lsaffrıni 
ağ:rfama.k üz~e rakı almak ~hı 
Konya.ya gelmiş, eoma dönmiL5tUr. 
Fak.a.t akşam üzeri b.r ftrtmast · 
§ic!dctlenm:§, Seyit Gaz tipile mü
cadele etmişse de yolunu ş~c:mnış. 
t:ı:r. ~. Çoınalara 200 metre 
uza.klıkUl. bulunmtıft'IJI'. 

~?.~~:~~:~~~~ ı' Mil VONLtn~gU~iyzc~e~dae~n11çe~rn'a,.~n~:!~H.~~MAUN~tRKI~ ~~~ 
1 .. "Ynnm AsYaTa doğru :nptı~' ~ ü. il ~. -• 
1 -u,·ii~ hareketinin bir· hBlli~ini iösterdi, Bir kurşunum, Toni'nm ----~ - ---
:ııl'I · ıki gÖı'ZÜJl.Üıı a.rasıtıa ,,..;....,.,i .. u. •·rısını llr&raıı•an llnl'"n f.:u;.fi:rc ctmlş olacaktır. li'lor:ı atılarai:C: balla. yardmı ~ğini gösteren °--"' AG'I -3 JI 

·lan - 9i.nle yo:pıla.cak bir sulh _Şimdi a.nla:r.~m, dedi. Herhan· herhangi bir teşebbüste butumnu· lt'aka.t bu sefer, Cek yerinden 
, ~ou;\·ınm müJ1im miJ,(ard.a J.;m·- "'i bil· şe•·i öğrenmendo mahzur yordu. kallonağa çalışıyordu. Cek'in dai-
ırı! lcl'ini ha5ka sabs.lıı.!"dıı ~ullıın· ~ok cünku nasıl olsı>. öleceksin... Derk~. d!şa.rıda koridorda. bir ma ild tabamca ta.."',J.yan bir adam 
~& ln:ıkin YerecekUr. 'B : 1• r taıkım a;;rak seııleri jşitildi. Toni adam olduğunu bilirdim. Tonl'yi Ce.tt ucıa a . .. . \..!-d to ~ 

ııa clo up denizlerine, ve Hindista... Saltun be.ıi S·:nelerce evvel ta· L/U en bire par anını~, Cek ken- vu.ı."duk.ta.n sonra derhal sıçradım 
~tbe ~ •. yapılaeak hareketlerde rı.ıyordu ... Gergi .!eYdiğiın bir adam dine gelm]şti. Her ikisi de ~imdi ve ilerde görillen bir ma.sanm a.r
'etı ui ka:r .. s.ııacakitt. Bn su. değildi. Fa.kat lıer halde send.e.n heykel keısilm.i~ oldukJa.n ~~rde kasma da.Idı:ı::l. Bu sırada Cek iki 
daıı: Japonya. mihver kuwetlerlJe daha zeki imi.ş ... Çfuıkü ne ys.ptp dinUyor.la.rdr. kursun S'.krn.Iştr. 
~alandan itoblrliii yapmaya. yapıp beni ta.ldp et.ti. Bıt sım (iğ. Ben bunu bir fırse..t Mydun, Kur- Cek çok iyi nl§lUlcıcilr. Fa.kat 
,.6 kttr. Bsl-ı Ba.:ı"\ekU Haya~i rendi. Sonra tc:ıdide b.-ı~sdı .. ;..r. tuLna:nrıı Çôk :m.üşlcill olduğunu trJ. 00 l!>efer, ben d:ı..lıa. usts. çıkınn;
~ıtdvt sonra. bir tnı!: Ja.pon söı- tık bütiin ces.1rc~!m kır.lıyordu. ~::':!~timbe.ra.be'r, bir kete tecrübe e- tmı ttçUncü bir kurşunundan ken-
,,~ .. ~ &ık .Jai)Onyanm Hint de- b' 1 ı t .. t rseın ~~ amıi da.ra~..r kurtardtlcta.n ·sonra 1:::. ~P-. 9 -r.ra körfezl hat'e• :En küçük tr ıa.Te'J!€ gos C ' -'--!- T :---- .,.,. .. ,.,,,,.._ ::J..f: • u--...:ı-.,, tabancamı _.....,ıcrtJıd-•111• DA: Toni'nin tab.'1.Tlcasnu dc:r.hal çeke- Btrde.lllUCe, ~ bulunduğu ~ ... .....,... o.:~ 
~-· en bahsetmektedir. Bo ceği rnuhaık'kaktr. Toni'nin gözle- tarafa bir göz attım. Bama doğru Ceık'e doğru boş.a.lttnn. za:m~er· 
f·~ı~elı:ıet fl!lh.ası anea.k Çin işi rinde ölüm okırnuyo.-du. ıızane.n. gözlerimin içine dikbtle sçm bir kur$un göğt;ünc_ gı~. E-

trı -..urıeden dü,.,..,n"u'Temez . 1,-1-an bı'r h"lı· ~-~·. H•ın.an h"re- .·uı· d ... ~; tah .... ,. .. dü·stü. Bır mi.itld_.et ".. '• Ton·1 benı·m hu anlanı:.:::mı .sez.mı§ :cı.n. ... • .... ..., " " '1 ...._. .......... 

, ık . - ~apou. propa.ga.ndasmıu • kete geçtim. yi.izünıe balı:tı. Sanki bir şey soy-

Eakl mahkUm yeniden 
hapse girdi 

Konya, (Hususi). - ~m 
Belviraıı nablyeeinm Ba~oyUnden 
Hasan, yedl yıl hnpis yattıktan 
.sonra köyüne dönınil.'i, kar:sı H3-
ceri baş.ks bir a.dıutlla evlendiği 
ic:n: ağırca. yara.lsmı:br. Eski mab 
xtmı. yeniden yaka.lann1tştır. 

SPOR 
---------------------------~ Mektepler arası futbol 

maçları hnh ık Çinbı yaparo.ğı bh- l!ıulhtnn gj~ Jo:\·cı. Clcdi_ Jşte böyle ... Seıı Sol yunuıı.ğumla. Cek'in ~enesi- liyccekmiş gibi dudaltlan ~ıldıı.-
n:Ut~ebncst propas:::uıda harbindfl de gldeceğin yeri QDJ.r.,ı,o,rsun ya... ne bir yumruk indirdiğim gibi, sağ <}r. Sonra, yüzüstü, tahta gıbi ye- l - 7.2.942 tarlhlnde yapılacak o-
l :...l ~iklcri hjç olmazsa blr cep- t dh' , _ __.._ ki ... ~ elil'.l".lo de e.litı.den taıbancasw al. rn yut·ar!andr. . ımı marian: 

""C tııA.;;.ı· tın . • ,_. So., b r e ır o.ıanı"'" es On.ö• • -"·tı Bır 81, •• ,.a.,n .. 
(tn ,,.up f! ~!• -:ayesını la~ıll - 0 .,k' döndü-m: dnn, Ce:k, bırdenbire arıkasındaki Ben aya.ğa kıw.n. m. ,.~ oJ.""'· Fenerbabçe tttadı 

l(' t.ed.ır gmı " e ıiu\'1U'3. doğr.ı Yiktldı. t.a. odanın kfl.I'!it t.<ırafma. geÇtinı. l - Işık L. - Ticaret 1.. sao.t H,30 
1-,u~Ut t~fi'l l~rfo uznk ~arkta he· - Cc~c: dedim. Sen b .. u işi nasıl d 1 ı•·· Flor:ı'mn elinde Pir 1a.banc!'.. var. "Taksim L.-YUM ÜlkU L. S.l",AO z · B b ka.d FloTa, c i g ..,ı hayktnyordu. - - "" u ~ 
' f l• m-.ı~i:biyetlf'ı) te' ali etmek- y:ıp:a.bilir511l: .. ~ en u.-gune · ar c.ir. Faltat Li7..a om~n bilegm<len Hakem: s. Açıköncy 
ı l\!ir, 1·e~~ ne funitI~ri ,-;meliki hal- 11an:ı k.:trJF oog~Jlulrla. haTcket et: Toni ellndeki taban.cımm tetiğini öyle yakılam1şh ~ı, ta.ba.ncruu:n 1 2 - Ş-eref stadmda1ti mn!;lar saııa. 

' <! Cin ordularında Ann- ~im. Bıı scrseri!erC' na?;'rl kcndinı ı:;ekH. li'ırlayan kın-şun yanağmn nsmlusu havaya dogru h&lcıyorou. nm bozuklu""'• ~olav.sıy•- tehir eıı". 
• • 1 hiı..: · ? sryırarak a:rmmıda:ki dol&be. girdi, b... ,,. ... w.ı 

Ti rnı•Y, ı ılnlır Ç n ordu- ('ata. Jııtıın ·· .(Devam• var). .... ıetır. 
· Cek'7n başı önüne düştü. Fakat Ben eliıridelô tabaıumım tetiği- • _.., 

• 
rı 

ten sonra sinemakuı:mızm şu son 
yıl v içinde. ücretlerini mutlaJm 
yü:kt>el tmeği ka.p ede~ce ola::;an 
üst.U filmler rctiremcdlğlni de 
kabul etılıeli"l! .. H·rp, çoğu yol· 
lan ~trr ... Se •:wıer --eJ... 
de ııc v:ıru- cnunl.ı k .... "l 'ini tat
min etmek zorc:nUa bulun'U .. ~-. 
&zt fi1L1 ~r, t.L •• ı ~tiri!.ı:. .. 
$ur ti.le l ast~-at 'kıızamyor; ba
zı tilt'k~c.1Cftl.r11mi1 fi:lmler de, ca
kiden b:.ı:-,.::a d·Uerde, b'r kere 
gösterilmiş olan c~r1s-te;r ... Hu· 
ıasa halk sint'm· ... ·~ a k:ır.rlıklı 

bir öde~~ ~ · • \' ·ndcdir. B!ri
ıtin lstedi,ğ n: t.::m ınan:ısil:: ötoki 
veremlyw ... Ötelkinln istediği d~ 
bcri'kinde:ı kolaylık.la alme.nuya.-

HiKMET MVNIR 

• Yenlde!i ge1ecek Jrau~ 
mmtaıka ticıaret müdUrlUğllne bi.t
d:i:rilmesiı:ı.e karar verllmişfr. Mın
tab tiear2t rnüdllril, bu h~t& a
Wta.de.rla.ra tebliğa.t yapmxştır. 

~ 11:k okulla.rdaki yoksul tale. 
beteri h maye etmek Uzere teşek
kül eden ya.rdmı birliği yılltk k.oı:ı:r.
greslni bugün saa.t 15 de parti mer 
kez bjıı.a..qmda ya.pacaJttı.r. 

* tcra Vekilleri heyeti cemiyet. 
ıer kanununa dayana:rak Orduda 
ll'a:tsagücü, Üs.spor. Va.nda Ak.tat. 
Kırklarelide Midye Bozı1mrt spor 
k!üplerini kapa.~ Tra.bzoada 
Nec.m -.a.tl ve · Akm spor klllplerinl 
'l'ra.b.zon gençlik kllibll adiyle, Or
duda Sporyıldrt ve Gen~ler Yurda 
.:tüplerini d~ Ordtt gençJ:lk tlOtıll 
ft.dı'yle birleştirmiştir. 

• Yübek mU.hendis okulunun 
bulunduğu eem Ue oehriD diğer 
semtlerine 40 btn kadar afaç di. 
kilm~kteclir. 

~ıı evvelkı Yakıl 1 
'1-~81'1 

Tramvayl:ırd& bir 
konuşma 

Biletçi - On para da.ha vereceuı. 
rıJz efendlra. 

Yolcu - N& para&ı Myle!' 

BUc~i - Buraat blr.ncl mevkldtr. 
Mevki farkım 1st1yorum. 

Yolcu - Bir para bile vcrmCl'.11. Bak 
ayakta duruyorum. Aya~da dunuanm 
da mevkii olur mu? 

\ a.ıutıt·ı 
Ollneşlo 

Al~m 

Yatsı 

tmsak 

-:: umarte. ! Pazar 
7 ubat 1 8 ~ub~• 

:\lnhar.: 20 l'llulın.r.: 21 
n::ısım: !J3 

\U~ı.iİJ t..ıı/.Jlh ... ..anı 

1.88 ı.n 

12.28 . 8.38 ıı.ıs 8.60 
15.U D.45 JG.U 9.fS 
11.ın ıuo 11.ss 11.00 
19.03 1.83 19.06 U3 
8.H l!.58 5.23 ll,6S 
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Y&ll1% 

Sehir Tiyatrosunun 

Aşk ve Macera .tomanı 1 uKAM "'""INDA 

~e~~~~~!r~!!1 ( v~:;~;;:A ,_ 

Frank J ernld eski ibir kOltuğa 
gömlildü. Yüzünil avuçlan içine 
aldı bir milddet d[lşündll, sonra be.· 
ıı.nıı kaldırara;k: 

- Haydi Fransuva dedi.. Sen 
ne lste1 .. en yapaca.ğnn. yeter ki 
F..ert ha.na ne yapı:lması lfıznn geldi
gini söyle .. 
Fraıü, Fraru.uva gözlerini resme 

dilmıiş sanki bu ölü k.:z karde§ res. 
minin dudaklarının o yn:ı.m.nsını bek 
liyordu. Fa.kat bu dudaklar hare
ketsiz lmlmakta ısrar ettiler. "Ö
füm silinen bir çehredir!,. Frank 
Jeıııld gayriihtiyarl iş arkadaşı 
M&ıyö Hannand'm bu söı.lerini 
hatırln.dı. Fransuvaz başka bir a
leme int.tk.9.1 cdeııken bu fakir ev
de gölgesini hayalini bırakmıştı ve 
k;a.r&şi J orald her seyahatinden 
döııdilkte bu fakir evde ölen kJ:z 
kardeşi~ rcsmilc !konuşur, .ruhu
mm hafiflendiğini hissederdi. Fa
.ta.t ııimdi lbu ha.yal de buz kesil
mişti. Yoksa ölil Fra.nsuvaz'ın bu 
kere h~·ali de mi ölUyordu? Frank 
1 cırald zavallı kız kardeşinin ölme· 
den evvel söylediği h!r cümleyi ha.
txrladı. Fransuvaz: "ÖlUmle hayat 
asın anlıışa.mazln.r.,, dem.işti. 

Oda bl1yQk ru seıı*lıik ~ 
a. Peaıoı M..._ yaft4 y&ftl4 eö
Dil)'Oldu. Fakat h!l::i bimz ışık Te
ıtj'Oidıı. o 8lld:m itiıbaren odada 
cereyan edıenlıcr FraDık Jerald'in. ne 
lı:ada:r kuvvetli bir erkek olduğunu 
Wemeri muha.lckak hayrete düşü
Jflrdil. Fakat bu dekor içinde Frank 
ynlmz Fransuva, küçük mlitevazı 
.Fra.nsuva idi ve krz ka.rdeşinin ha
yali önüne diz ıçökmiiş yalvn.nyor
du. 

- Artik seni görmüyvrum, sen 
de bana CCIWP vermiyorsun Fran
l'l!l'Vaz, diyordu. Sen şimdi bana u
zıak ve o kn.dar küçük görünüyor
sun !ki. tamamen ika.·ybolduğun za. 
marı ben şu dünyada ıkendimi pek 
yalım hissedeceğim .. O zaman dfln 
yada. zavallı kardeş.in Franeuva.
don da:ha yaltUZ b1r :illS8ll kalm.rya.. 
ca3c. niçin beni bu kadar yaJmz bı
mkmak istiyorsun? Ve Franstmı 
birdenbire hiddetle yerinden. fm.
yara.k gaiplere sordu: 

- ... Nidn .. niçin? .• 

Um.ba artık~ hafif bir ışık ve
r.lyordu. Jerald arl!k maktan hlç 
g6rem00iği resme ye.klıı.,U. Gecenin 
alaca Jranı.nlığr içinde Fransuvaz'm 
ha.tlnrmı iDıCeliyor ve omı ~
JlfU', bem dıe ~k ~1 ta.ıuyBdar için 
blie tanm."Da.z bir hale geliyordu. 
Fnka.t Frank Jerald ibu çC"hreyi lbU
tiln hatları ile çok i'~i tanıyordu. 
Fakat bu ~chre, 'bu rcs'..m a.rtU 
Fransuvaz değildi .. K~JSinda. bir 

. 

ÇOCUK OYUNU gün &Viı:ıde satılığa çıka.i"ılan ve 
tarafmda.n ea tm alman kurşun ka
l emle yapılmış, baSit, sade bir genç 
kız ~ vardı. 

Ümitsizlik ve yalnızl:rk ~ 
feryat eden bu kuvvetli erkeğin 
göa:.lerl önünde ölü kardeşinin ha. 
ya.ti bybolmU§ ve yeline oıı.nlı iblr 
varlığın resmini bırakmişt.T .• 

• Alqam 20,30 da: 

Kiralık Odalar 

Yeni neşriyat ----·-VArl.dc: - 1 Şube.t sayısı geldi. Bu 
sayıda Ahmed Cevad Emre, (eyi ter. 

Baş, Diş, Nezle, G.rip, Romatizm 
Nevralji, Kırıkhk ve Buton Ağrıları Derhal Keser 

lc:abmda Günde 3 Kate 4hnabiJir. Her Yerde Pullu Kutulan IM'arla htey;niz. 
Zavallı Frnnsuvaz k.a.rde§i Fre.n

suvaya vecap vermişti. 

••• 
Frank J era.ld Reyn.uar caddesin-, ~ 

den ıızal<laşırken yağmur yagıyor-

efune, kötü tercUme) bqWdI bir be.§ 
YBD. ile, (Homeroa) tercümesine (ter. 
cUme) dergisinde yapılan tenkitleri 
k~ayor. 1 l '--T·1r·11·i-,e--c.·m•b•ar•İİet1 

dtı Fakat Frank o ıkadar dalgm o 
kadar düşünceli idi ki barda.kla.r
dan ~ yağan yağmura 
hiç aldrrmadan yaya yürüyord:n. 

Bu karşdtklar devam edeeekt!r. 

Daha bir çok hJkıtyeler, ~lirler, tet
kik yaZilarr. Okuyucularnnrza tavsiye 
edenz. 

7,SO program, memleket saat ayarı 1 z·RAAT BANKASI 
7,33 ha.tlt program Pi. 7,45 ajB.ll.! 8,00 1 
-8,45 l!e.n!onlk program PL 13,30 sa.. 1 • 
at ayan 13,33 kan§ık §&rkı ve turkU- 1 KW'Ulut '8rihl: 188&. - 8ermayelil: 1000,ttO, ... 'l'8ft Ur-. 

l 
ler 13,45 ajana H,OO rtya.setıcUınhuı Şube ve Ajanı adedi: 265. 

- Eğer onu küçük kasabasm.da ı•••••••••••mll!. bandoeu H,50-l
5,::o ka"fık §arkı ve Zirai oe ticari her nevi banka ltiilCMleleleri. 

tatlı ha.yalı.eri içİnde yaşadiğı za_ D r ·-ı .. JA• tllrkillel' program.mm devamı. 18,00 
man görseydim Fra.nsuvaz'a pek r. ...... v8 .. program, saat ayan 18,03 muhtelit 
çok bemediğini derhal fa.rkeder ve Sinir ve kek.Pleme tıedavlırt carla ve türküler 18,40 radyo dana or 
onu yn alır bera.be'r götiirür veya- Her &1ln ' ti! Cal'alofla No. ıı . kest.rası 19,00 Büyük adamlar) 19,115 
hut ıkuş gibi yuvasından uç:masm.a 1 mUzik 19,30 saat ayan, ajana 19,45 
mani olurdmn •. diı.Ye düşünüyordu. İll§e saati 19,ISG fasıl heyeti 20,15 rad-
0 zaman vaziyet tamamen Lbaşka 0- yo gazeb:sl 20,45 türküler 21,00 ziraat 
ha· ve bu kıymetli X1lm lkadm şiın- SA.HlBl : ASlM US takvim! 21,10 dinleyici illtktert 21,4:1 
diki gibi korlcu ve tehdit içinde ya.. Basrldıiı ver : V A.KTf Matbaam poet.a ırutmu 22,00 radyo salon orkes 

~. Umumf oeeıivatJ idare eden u.. n,30 .. ı ayan, -,,.na 11ıe bor. 
Lıadıi ~ hiddo~ RflflTc A'-« ~,Q ..._ ııtı• 881ı1k 22.--. lrapuuf. 
- .•. Kendisi .içJn htç bir §8Y ya... 

paımıyaca.ğım namı de. bilyük bfr 
kuvvetle yüzüme lbağmiı. Fak.at 
bunrla aldandığını e:ıılıa.yaeak •. Ben 
bir çok şeyler yapırooğa muktedi
rlm.. 

Ener;liehıin kendJSlıııe gurur ve
ren katiyeti jçinde doğrul. 
muştu. Evvela bu gilzel ~m 
etra.fmda dönen tehditleri berta
raf edecC!kti. V c zi.lminde bu işleri 
yaıpacağı sır.ı.yı tanzim ederken ha.. 
rekete geçme zamanını da ta.yine 
ttğ,raşryordu. 

Bir insanın mukadderatı ile uğ
~mak biri~ aa.hn.srnda bir muvaf
fakiyet kazanmaktan muhnkJtak 
daha müşkilldür. 

Eherjieinıln 1lmit verdiği bir an-
1.e bh- d<lfktor artık limit ka.lmadt
ğmr pek AM. söyliyabı1ir. Vaziye
ti bura.lam dölmıeden hareket et
mek lbnndı Onun için muib.akkak 
bir te)'ler yapmağI lkcmli kendine 
vaadettl. Fakaıt ne yapaca!ctı? Onu 
hlmaymme mi alacaktı? Evet ev
~ bunu yapmahym .. Fakat son
ra? .. 
~ y~ a.ltmda biraz o-

, w kaR:ı. Bu geÇ ee.a.tte bu 
faıltr mahalleden otcmoıbi. J>N en
<!C'l" geçiyordu. Bir ta.1mi islasyo
JWDa varmcaya kadar Fmrrk Je
rald serbestçe düşünecek zaman 
buldu. 

(Devamı var) 

11tanbul LeTazmı Amirliğinden verilen askeri 1 
kıtaatı ilanları .___ __ _ 

Pazarlıkla 4-00 ton y8fil mercimek aatm almaca.ktır, Ev.eaf ve hUBU.11 
şartl&rı komlısyonda görülebillr. Beher kilosunun muhammen bedeli 25 ku· 
TUJtur. 1bale9l 10.2.942 ae.lı gtbıU saat 11 de yapılacaktir. TallpJerm temı· 
natl&r!Je Harbiyede Yedek .wbe.y okulunda kom.lsyooa müracaatları. 

• .. (1980-1021) 

••• 4.2.MZ gtbıtl lllA1ell tıa.n olunan 20 Uın ade Yatma talip çrkmadrtmdan 
tıek.mr pazarlığa konmuştur. Eva.f n htl.IU.Sl şartlan koıniayonda gtirtlle· 
puır. Beher kiloeumm muhammen bedeli 175 loı.ru§tur. lhaleal 12.2.942 çar. 
p.mbe. güntl aat 10 da yapı:lacaktrr. Taliplerin kat'ı temlnatlarile Harbiyede 
Yedek sube.y okulunda komfayona mtıracaatıan. (20~2-2058) 

..,. .. 
Mayt mahrak koJmata elftri§ll -(680) adet 'ftrfl pap.mıı:ıa'" Atm alma· 

caktır. Husua1 §11.rUan komisyonda görtlleblllr. Tauplertn ptlftcekleri ntl
munelcrcen kom18yaııca beğenileni ve teklif olunan fiatıardan muva.tık gö. 
rtılenl numune tıı~. :thaJeıd 11.2.H2 ~ba stın1l aat U de ya· 
ını-Jctır. K&t't tmnmatı ısıoo Uradır. Ta11p1ım1n nGm--. llartıljoede 

l 

Yedek ırub&y okubmda lc.omJayona m~ (2IOM-2080) 

• • • 
~.1.942 gGDf1 iablMl illın ohınan (100) ton merd!neğe talip ~

ğmdan tekrar pazarlığa komnu§tur. Evsaf Te hwıWıl ~n komisyonda 
görUleblJlr. Beher kfiosunun muhammen bedeli • kUnıftur. ıı.ı.ı. 13.2. 
942 cuma gUDtl aat 10 da yapıtaeaktlr. 'r.1tplerta Jııat'! temlMtl_.. llar-
b!yede Yedek aubalJ olrulunda komt.yona m.llracaatlan. (!OSS-2030) 

•• * 
Muhtelif nakliyat yaptırılacaktır. K&pah zarfla ekslltme91 20.2.942 

Cuma günü saat llS,30 da Kara a.akert satmalma komisyonunda yapıtacak· 
tır. Tahmin bedeli 26,l500 lira ilk teminatı 1988 liradn'. Taltplerln kanun! 
vesi.kalarile teklif melrtuplarmı 1ha1e aat1ndiın blr ... ı evvel komisyona 
vermeleri, (1976-986) 

••• 
Aşa~ıda yazytı mevadın pe:ı;:ıa ekırlltmetert hizalarında yazılı gUn 

ve saatlerde GeUboluda m~rkez alma komtsyonunda yapıl:ıcaktrr. Ta. 
llplerln belli vakitte komisyona gelmeleri. .~ ... 
Cinsi MUctan Tutan 

Kunı f8.!Ulye 
Sade yağı 

I Kilo ~ 
1 

M,000 
25,000 

16,800 
46,250 

• • * 

'1aaıe &i1n ve 
Saati 

12/2/942 15 
11/2/942 ltı 

\888-788) 

Afağıda ein8 ınfktar ve mulıammen bedellerı" yazıtı sığır etleri H.2.942 
Oumartest gUnU hlzalarmda gileterflen aaUerde Pazarlıkla satm aımacak. 
tardrr. şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. tateklllerln belll gün 
ve saatlerde Fmdıklıda satmatma kom!Byonuna gelmeleri. 

Kiktan Muh. Bd. Kat'ı te. İhale zamanı 

Cinsi Ton L. K. L. K. Saat Dakika 

-·-Sığn- eti 40 31.eoC> '7CO 10 30 

.. lSO 39500 5925 • 11 

.. .. ro IS3300 8030 11 30 

.. • IO 32l500 48'115 12 
1 (!012-1084) 

• • • j • 

~ğtdıı. -yazıh mew.dın pazarttkla ekslltmeeı İıtza1~rmda yazılı. g1ln ve 
saatlerde Gellboluda askeri n.tmaıma komisyonunda, yapılacaktır. TatlpteriD 
bclll vakitte komisyona gelmeleri. 

Cin.ıd. 

Sade yafL 
?..cytln yatı. 

Miktan 
Kilo 

2:1,000 
4-0,000 

• • • 

~ 

46,250 
~.000 

İhale gQn ve 
aaatt 

16/2/942 16 
ıs .. .. 15 

(2050-2056) 

1000 ton malzeme nakli pazarlıkla ekSiltmeye kon~tUT. İbaleei 12.2, 
942 Perşembe günü saat 15 de Çorluda asker1 aatmaıma komisyonunda 
yııpııacaktır. Tahmin bedeli 3500 lira ilk teminatı 263 liradır. Taliplerin 

ı;ıraat B•nlremıda kumbaralJ n !hbftnrız tasarruf besapıarmaa en u 
50 Uruı bulunanlara aenede 4 deta çekilecek kur'a Ue &p.g1dald 

plAııa lfÖl"e ikramiye dağıUlacl\ktır, 

• • • • • • 
tO • 

• 
• 
• 

ı.eoo • 
ı.ooo • 
ı.ooo • 
t.000 • 

1!0 
l!O 

• l&O 

• tO. • 

~ . 
• ıo • 

'.811 • 
C,800 • 

ll.%00 • 

• 
DlKKA.T: Resaplanndakl paralar t>lr sene lc;lnde :50 liradan aşa 

• dQ;mlyeruere ikramiye çıktığı t&kdırde o/.ıı. 11 razıaalyle verllecekt!ı. 
Keftdeler: ıı Mart. 11 Haziran. 11 EylQl ıı Bl.rtnclkAnun tarlhle 

rinde yapılır. 

Ustabaşı . aranı:y'or 
TiiPl~e K&nür Satış ve Tevzi l\.fiiessesesinden 

KAun ve kaloriler teıi aatmda ihtisası olan tercih 
ıaıaat mektebi me.:unu iki ustahatı alınacaktır. istek 
lerin çalıfllla hayatlarına hü lasalandıran yazılarile A 
karada mües9ese merkezine müracaatları ''2071,, 
-------------------.--

İstanbul Vak~flar Direktörlüğü IIanları 

Secti '-eM:ıha.Uesl< Cadde ve;}& aokağı Nu. 111 <Jhuıl 

Sil'keciıle Gülbekynn hanı Ust katta 24 O.fa 17 
Sult:ınahmet Alemdar Çatnı Ç~me 1 - 2 Cami ıı v!usund.a ev 8 
Çc.km:ı.k;;ıl::.rd:ı. Val'.!e ha.ıı kııpıoınua 20 ~araka dllkkO.::ı 2 

l .. 2 
Carvıd!l Kalc:lar 30 DUkkA.n o . 

Yukar~da yıızth mah:ıtl~ı:. 9~:~esl maYıs ııonunn lı:adar ldraya veril 
c.-bıd~ 1Ulr.a :kon~ft!11"~ • Dt5.Jtl}lc_r J\j!Şub:ı.t/042 cuma günU saat on be 
ko.~a.r Ç=:-ıbc.-11ı~~~b.uj VpJciUa'r°lJltı.:JMUdUrll\ğUn:le Vakıf Akarlnr K 
lemine sct-A!ı,rı. J '"ff .. b (1013> 

Demiryotları ve Limanları J~~ 
Umum iduıeai ilanları 

Vaktlr.f!.e tnhmli veya tahliye caiimcycn vagonların tatili edevat Ucrc 
leri hıı.klandakı D. D. 506 ~o. lu tarifedeki Ucretlcr, 10.3 9!12 tarihinden ı 

be.ren 72 deri: fazla ola:ı s~~cr için bir misli fazla.siyle tatb:k edilecekti 
Fazı; tn!aih\t itin tştas:röni~ra mUracant edilmelidir. (887- 2044) 

• •• • • : , f • • " ı • ..... 
10.3.942 tarihinden iUbar~n ba:!:I i~:ıat maddelerine aft olan D. D./22 

numaralı tar:!enln karışı!< olark bangl maddelerden bir vagon yükU teı:ı1<1 
edileceğine dair olıln tatbik şartı ile ateş topra~ ve a.tcıı tuğla.ama tatb 
edlle<ıek kısmı değiıştlrilml§tir. Fazla ta.tsll!t için istasyonlara. mUracaa 
edilmelidir. (885-204:S) 

DOKJOIC 

HAFIZ CEMAL 
"LOKMAN HEKiM,, 

l>PEKATOIC 

TURl<iVE iŞ BANl<ASI 
belli vakitte komisyona gelmeleri. (20Mr-2062) 

• • • 
MUteahblt nam ve besabma beher1ne tahmin edilen tlyatt 30 kurıl§ o. 

llln 485,763 adet portatif çadır direği ve bebertne tahmin edilen 20 lruJ.'.111 
olan 480.300 adet portatif çadır kazığı açık eksiltmeye konm~tur. İhaleel 
14.2.0~2 cumartesi gUnU saat 11 de Ankarada M.14 .v. satmalma komJ.ııyo. 
nundn yapılacaktır. İli< teminat: 13.339 lira 45 kurugtur. Şartnamesı 1209 
kuruşa komisyondan alınır. Taliplerin be111 vakitte komJ.ııyona gelmeleri . 

PAlllUYJt llılUTEllASSISJ 

Dll"allyola UM • 
Muayene ao.atıerl: 2,5-6.Tel: 2239'-

.-lalid Ziya Konuralp 
O\lNGI CERltAID OOÇENTI 

1"'VOğlU 1atlkW Caddesi Elhamra 
A.partmımı l NuınU"ada 

ı lcı CÜD öğleden !IOru'a ., ,.e kadal' 

Telefon: 0204 

K iicük Tasarruf 
Hesaplan 

l9U tKRAMIYE PLANJ 

KEŞh>ELER: ı Şubat, 4 

\laya, ı A fuatoa, ı hd& 

~na taribleriDcle ,....., 

1 adet 2000 Liralık = 2000.- LJrr. 
ıs .. 1000 - 3000.- • 
1 . 7~ • -ı~.-

• . 600 • - 1~00.- • 
ıo .. 250 .. -2~.- • 

'° .. 100 .. - tOOO,- • 
~ .. ~ • - 2:100.- • 

f.80 .. 26 • - 6000.- .. -• 10 
~ - 2000.- . 

(1936.864) 

• •• 
300 ton kunı ot ve 320 ton saman alınacaktır. Pazarlıkla ebll~sl 

10.2.942 Sah gilnU İıaat 10 da tnegölde askcrl satmatma komlayo::ıunda ya-

l pıtacakbr. Taliplerin bellt vakitte komisyona gelmeleri. Takarrür edecek 
!lyat tızerlnden katı teminat alm:ı.caktır. (205:>--2036) 

1 • • • ' 
3.2.942 de thale.ııi illn olunan ll500 çift lAaUk çl.Zmeye talip çıkmadığm-

dan tekrar pıu:arlığıı konmugtur. Husus! prtlar koml.syonda gi5rillebllir. 
Taliplerin getirecekleri nUmune ve teklı.t edeceklerı fiyat üzerinden r,zar. 
lı~ yapılacaktır. 1haıeaı 11.2.942 çarşamba gllnU saat 11 de yapılacntctır . 
Tallplerin tekllf. edecekleri fiyat Uzerlndcn kat'! temlnatıarll~ Ha.rb!yed~ 

Yedek aube.y okulunda k~ona mUracaatıarı. (2036-2028) 

• • • 
Beş ton zeytin tanesi pazarlıkla satın almacaktır. Şeraitl komisyon~ıı 

g!SrUlebillr • .tr.aıeaı 10.2.942 Salı günn .saat 15 ~ Aya.znğadakl komisyC'r.t.'~ 
yapılacaktır. lstckll~rln muayyen gün ve saatte konıisyonn fiClmcler W n 

, olunur. ( 2048--2C5-I) 


