
Kimler günde750graml 
ekmek alabilecek 

. 

AnkararJ.an gelen emre göre 
Ağır işçi sayllanları bildiriyoruz 

Şubat ayı, ekmek kar\:lan dağıtılırken Ankaradan ağır itçilerin vaziyeti Ye 

kimler olabileceği sorulm-ut tu. Dün bu hususta vilayete emir gelmit ve ağır İtÇilerio 
bir liıtesi kaymakamlıklara gönderilmittir. Listede iımi olan vatandaılar meıleklerini 
gösterir bir İf vesikasıyla ilgili bulunduklan kaymakamlıkJardan haklan olan 

kartları alabileceklerdir. J Llat.ede fUJl)ar vardır: Erler Ye er- ,.,. ___________ __ 

li9llllıt ve umum Ne,rfJılt MticttirU 

hakin tank U• 
Baaıldığl yer 

YAK.n MATBAASJ 

lıatJar "~li;"'fl ~&kanlımı" harp ...ıayU 1 
~ pou.I«, IUal,ye .... ,.... -
nına erıert, ıtımrtlk memurlan de. ingiltere

de bOyQk 
bir silah 
yarışı 

Ankara Caddeaı V AICIT Yurdu 

SON &ANUN ı 9 4 2 

PERŞEMBE 
Sene: 3 

Brezilyanın 
Mihver 

dev•etlerile 
münasebetini 

kesisı 

Bü9ük 
tezahürlerle 
kutlandı 

.ıapoaya bollvyadan 
bır ııtellte balanda 

Rlo • De • - Jaııerlo, 29 (A.AJ -
Panaruerıl.:an konferansının kapa. 
nıt toplutıtıs.ı çarşamba günü öfık· 
den sonra başlamışltr. Brezilya ha. 
rlcıyc nazın Arnnha, Brczilyauın 
ınıhver nıeıulekeUeri~·Ic münasebet. 
!erini keslllUni resmen hildlnniştir 

Clsenlo açılnıasındnn c' veJ Eku:ı. 
tör ve Penı arasında hir anl~rna 
imıa}nnmıştır • 

• • • 
Blo dö .ıaneyro %9 '\A.A.) - 'Oç1ln_ 

eU Panamertkan kon!cranauıın ı:ar • 
§&lnba CUnU öğ eden ı:onra aktedilen 
kap&m§ 'CC!aeslnde Brezllyanın mihver 
devletleri c dlplom Uk mtlilascbcUerl.. 
nı keaugi coızıru.ıı tcz.ahtlder a.ramııda 
ilAD edilml.,tir, 

nlıt aaldl YUrtalannda bedeaoa ~ 
lflUllar, bekçlls, ..... lzlllı ltlert ~ 
s1, .,m,. -re ııııııua.teıert. ı.aı-.uu, 

ba~YUflan, tallmlJ Cllllll79 IKlleırt, 
ı.ıta ne odun ya..-lar, draa& ~Oerl, 
"ylllll bl:aaı toprak Do utnıfan..,.., 
demlrcl, lraynakça, &omMll, te.'1.Ycıd. 

maraa,pdU', alır __,.. ltç8ert. 

Japon Başku· 
mandanı 

Bir müstah
kem adanın 

daha teslimini 
isfİIJOT .. 

Radyo ·ıe 
yapılan davet 

Tokyo, %9 ( A.A.) - J'&pon bafku. 
ma.ndaru Kon-egidor mflatahkcm adam 
ganılzonunu t.eaıtm clm&ğ& !ıfan1lla 

radyosu Y&Srtaatyle davet etm.lfttr 
Aynı zamıuıda ll'illplnler halkı. mem... 
lekeUn yeniden tanzlml " ah•Hnın 

refahı 1Ç1n nıPl . Vargu bWc1ınıeUylıe 
~birliği yapmağa keza radyo 'YUlt&. 

eiyte te§Vtk olunmU§tur. 

Japon 
tebliği 

Tokyo, 29 (A.A.) - İmparator. 
luk umumt kar:ırsAhınm tebliği: 

Th:ınct ismindeki 905 tonluk ln-

Zafer; o 
Şart.ları 

Aranha beyanatta bulunarak Bre • 
Zll11Uım llcl'lindc, Romnda Ye Tokyoda 
lıWunan elçtlcrlnln hUktlmeUerı tara.. 
fmdıu:ı verilen karan nezdlerUıde bu. 

lunduklıırı hUktlmeUcre blldirml§ ol • 
dukJamıı eôylemifUr. Yar.an: BiR MUHARRiR 
m::;uyn ınuralıhaaı ı;untan ll&Te et. DEMOKRASİ ccphetdnlo Jaar. 

Buı;Un her Z&mankinden daha azim. bJ kazantnası iç.in ~ Yedi 
U, daha birte,l.k Ye kardl!§Çe hLslerle ıJart sıralanıı.bllir: 

1. Kwlordonon Alman ordUUSDa 
blribirtm1M ~lı olarak aynJıyonız lngilterenln sabık Moe-

• • • , yo'kederek. • ,. . bl 
La Pa::. !9 ( A .A.) _ Bolivyadaki kova liefiri Orıpps ııa dediği gi • 

yeni Japon deniz ata,csl yarbay Almanyaya girmesi, FiH 
1 1

_...:1_ .. 

Yoshioka, dün Tokyo hfikümell .ıa 2. Amerik:uım ı P n ~ 
mına Boliv)·a hükOmeline bir not; Ye'!1 Brlt.anya adalanndaa, Sele
'"ermiştlr. Bu notada Boı•,·yanın Jo. be8 del o ve Domeodaıı .Japool&rl 

b ıı · . k atma an, 
J>onya ile milnnse e crını esmeme. S hı llte l Mal vad Bir. 
ı.ınln istenildiğı söylenmektedir. • ~ /en nlan atm an, 

Nota nıuhleviyatı hnk1onda mut ~YJ dapoo a alan,öldürli •· 
. h r • .,._ a pon onanma5ma cu 

lok bır ketumiyet mu o oz~ edil. bfr darbe indlıilmesi, 
~ekte olmasına rağmenı ~abınenin, 5 • .Japon adalarına Anglo Sak-
1 okyonun bu iste~lni ıncelcmek 80ll ordularmm ih~ yapmaJan. 
ıç,in dün toplanmış oldu~ bildlrJl. 6 Blillin bu hareketJerla Ja-
zne~tedlr. ponda Avustralya~ Blrmanyayr. 

l,arbay Yoshioka gecen bartıı. J,a Clavayı, Somatrayı '9e SJngapura. 
Paz a gclml~ ve birinci resmi zıra- almaı1a.n önce yapılması. 
reUni geçen cumnrlesl aünü harici. 7. Şimal ı\frlkasmdn lngtliz kU\'· 
~ naıınna yapmıştır. r,tıın·cr m.ml vetlerbtln Tunnsu ve Fransanm 
lelcetleı-lyle diplomatik Te ticari Garp Afıikul kıyılarını t.ehdit 9't 

•llnHebetlerin kesllmeı;ine ait ::ıı· decelr kadar l~r1emelerl. 
rarnamenln dDn lmzn tdilmiş ol. Mih\l~ cephesinin bu harbi ka-
- hasebiyle, hu 7:lyarel ilk ve zanmuı için deı yedi Şart varnm 
son olmustur. ı. Japoa)'.anm SlllJ!l:P.aııı Uma· 
~ Devamı : nd •)'fada sı, 

Senede 
30,000 lop 
yapılıyordu 

Bu miktar 
senede 

40,000'e 
çakacak 

Maliye nazırının 
ifadesine göre bu 
miktar kırk beş 

bini bulabilir 
Londra, 29 ( A.A.) Malzeme 

nazırı Lord Beaverbrook carşanıha 

akşamı radyo ile yaptığı bir de. 
m~te, malzeme, mfibımmaı ve ham 
maddeler elde etmek maksadlyle Va 
slngtona yaptığı seyahatin bDyOk 
bir muvaffakıyet t~U ettiğini 
söylemiştir. 

_.. l>e-vamı ~ ncl eayladll 

!. Btrmanyayı işgal etmeel, 
S. Felemenk mndlstaruna tama. 

mile eJ atması ve FUlplnleri ta 
mamlle ele g~frmesl, 

4. A vuc.ıtralyayı istill ederek 
Rint denizine çı.'lmıM.ı ve lflodbta· 
nı hem sarkmılan ve karadan, hem 
de cenubundan ve merkezden teb· 
dit etmesi. 

5. Alman onlmomm Knı1ordo
yu haıiJedemez bir halde Volga.,... 
:kurna 5Unnesl, 

6. Şimal Afrlkasmda lng1117. 
bvvetlerinl Mma hududuna tek
nar aUnneAt. 

'1. lngf1iz adalannm ya isUll. 
ya abluka 3·oluyla Defes alamaz 
bir hale getiribnesi. 
Bunılan sonra bile demokraıti 

cephesi hıırbc dt-va.m irnde8lnl kay
betmlyeblUr; fakat hiçbir zafer 
ümidi kalmryan ba ısrann nafile 
bir lzzet,incfts hamlesinden ba§ka 
hiç.bir değeri obnaz. ÇilnkU Slnga 
puro, BJrmanyayı, 1<1Uplnlerl. Fe
lemenk Hindlstaruııı., A \"Uııt.ralyayı 
alan bir Japonyayı artık kendi gö-
10 haline getirdiği bir denizde 
:venmeb imkAn n olur; A\•nıpa 
Rosyasmı da fetheden bir Alman• 
yayı artık abluka yoluyla yenmek 
ihtimali kalmaz. 

Her iki t.araf iı.-fn hat.mt 1telen 
bn prtlann eksik olabileceğini 
kabul ederiz; fakat yanhll olablle
eeiinl kalJOI etmek i~ln ~k d\l§ün. 
meje mecbarm. 

1 Japonya- lsıanbulda 
nın sulh h 
teklifini ava g Zl 

çıN KABUL Yarından sora ta di 
ETML YOR de tlbi tutulaca·k 
Çungkiny, 29 ( A.A.) - Geçenler. 

de Joµunya başveklll ToJo tararııı
dan Jııpılnn ulh lekUnerlne lelmıb 
eden Çin lstilıbaral nazın demit
tlr ki: 

Ayrıca halka 1----J-AP_O __ N ____ ... 
tavsiyename 

Bu tek1iner Çinin mfittefilderinl 
itimalsızlı~a sov'kelmeiıe matur ulr 
manevradan başka bir şey deaildlr. 
re3men tanınmasını lııvsi;re etmiştir 
dönüşmek azminde buıunduAuau 
bildirmesine lmkAn yokıur. 

çıkarllacak DONANMASININ 

Singapurda 
tahliye 

hareketi 

Şehre verilen havagazı, bir 
kaç gün önce teabit edildiği 
üzere yarın sabahtan batla. 
yarak saat 7 den 13 ve aktam 
19 dan 22 ye kadar verile. 
cekti. Fakat bazı idari müt
küller dolayısiyle, havagazı 
kesilmesi, yarından sonraya 
bırakdmıfbr. 

Bombay, 29 (A.A.) - Slııgapur Şirket bavagazı kesildiği eaaUerde 
radyosunun bildirdiaine söre, Sin. ocakları yakmanın tehllkell oldUğ'Una 
gapur adasının Johcır sahlllerlnı: dail' bir tavsiyename Uln edecektir. 
nazır olan kıyı çevresindeki hal Bunda gaz: verilm.l~cn ııaat ıs tcD 
bir ihtiyat tedbiri olarnk tahliye 19 a ve 22 den 7 kadnr olan zaman. 
edilmı,ur. dn, ocaklarm tehllk 11 olablleoeg- nı 

:Fılo yardımcı gemileri üç Japon dra yakıldı,ğı takdlrdo infiWt vUcu. 
tayyaresi duşünnü,lerdir. Bir çok da gelerek zararlara eebep olunacağlnı 
raporlar d~m:ın bombardıman ıınlata.ca.k va ocak ruı muııluklarmm 
tayyarelerinin ciddi surc11e sakat. 1 bağlanmıısı \~'il luı.t:ii"a tehlikeyi ge.. 
)andıklarını ve pek muhtemel olıı. I Urebilecek blr işaretin dalma ocak 
rak üslerine dönruedilderiol bil~ yakmmda bulundurulmasmı tsUycook. 
dirmekle-dlr. tir. 

Bakkallar niçin 
şefe.er satma/<. 

istemiyor? 
Fiyat Mürakabe Knm!syonu 
bugün bu meseleyi görüştü 
Fiat mura.ka.bc komisyonu, bu• 

gün, vali muavini Ahmet Kınık'm 
rcj.,Uğl altmda mutat toplantıla. 
rm.dan birini daha yapmaktadu:. 

:ızami satış fiatı olmadxğmı. bu • 
nun da te5bit edilmesi lfıznngcldf. 
ğ nı lddln etmektedirler. 

Filhakika, B8§vckalct yeni Şe • 

kcr fiatlarmı iüuı ederken hilkiı • 
metin ıekere koydul':;'U zam mikta .. 
MJSJ bildirnılşti, Buna nazaran toz 
şekerin fiat• 92, I:esme Şekenn de 
112 kuruştur. Bakkallar. bu fiat 

KAYBI 
AGIRLAŞTI 

Bu yüzden 
Avustralyaya 

kolayca saldıramı 
w • 

yacagı sanı.ıyor 

Bir bü ük 
kruvazör 
batırıldı 

Londra, 29 ( A.A.) - Röy1er a 
jansının n kerl muf~siri Annalist 
yazıyor: 

Merkez cephesinde hafif bir rfcat 
hareketi istisna edilecek otursa 
S'ln suallerde MııJ~zyadn mühim bir. 
blıdi e olmamıştır. 

Macassar boğazında parcalanaı 
kahlenin ba~·elcrl de Amerikan 

Ot>\'8mı 2 on ea;> fada 

Yunan~standa 
açhktan 
öf en fer 

Gün 
5000 
buldu 

Öğrendfğiımc göre komisyonun 
bugünkü ruznamcsı h11.yll kabank.. 
tıl'. lı~aka.t komisyon, bugUn bilhas
sa şeker işiyle meşgul ol'mıı.ktadrr. 
Bu maksatla bazı toptancı şeker 
tacirieriyle bakkallar cemiyetin .. 
icn mümessiller, kornl.syona çağı. 
rılmıştır. 

hırla satış yapamıyacaklarını, ken• Londra, 29 ( A.A.) - Yu. 
dllerinc de nıeşnı kür hadd" ver ı• nan hükum .... tine gelen haber .. 
nıesl IAzımgeldğini olmaum şekc. ı.... ·· At" d .. ı l' n rt milnh"'"tran k. 1 . .,.,._.. ...re gore, ına n a'!r'ı ... a 

, QQ şe ercı enn .... ı..ıu... ..
1 

y l l .. 
Evvelce de yazdığnnız gibi, bak. 

kallar. ~ü §eker fia.tıannm 
ema karar verilmesini ıstemckte • l o en unan ı ann sayısı gun. 
di'rler. de 500 ü bulmuıtur. 
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ı - EN SON DAKİKA -~9 SONKANUN 19-1! PERŞENBll: 

lk ve ara edrisatta 
ihtiyac~ 

•• y 

g emen 

Ma:mf vek1lJlği ilk ve orta tecı. 
rlsat müessese 1 rlndek i ö w retmen 
cunımunu tetkık ed rck okullnnn 
bugünl:u ö :retrnen ihti~ acıııı tea, 
bit et.mı tir. 

nıf öğretmenlerinden b~ka ayrı. 

Şimdiye kadar ilk okullarda s1-
C"l ilave öğretmenler de bulw.
rr.aktaydı. Bu ö"r tmenlililer kaL 
QO'llmıştır. lüıve öğretmenlere sr. 

Alman tedbirlerle ort.n tedrisat ntf ö retm,.nllğt verilmektedir. 
müe esclerlnde öğretmen ~oklu - , Hasta olan ve kısa bir müddet 
ğu yard ı ö:!l-etmcn kı:ıArosll i~ " lmiyen öğretmenlerin açık 
doldum u tur. İlk t.cdrl.!:at oJr cierslcrini 'ioldurmak Uzere mınta-
menler nin baz hrm<lan aç l n yer knlnrda yardımcı öğretmen bulu -
lere öğretmen vekili tayini mürr· nacaktır. 
kUn olmn.dı·ı takdirde, tevhidi t~ Ba.5 öğretmenler kendi okıılla. 
risat yııpılac:ıktır. ŞubC'lcr birle mda sınıf öğrctmenliğ. almamış -
şecelı ve ekonomi edilen ö~ct 'ın!!l hast:ıı olruı ve gelemiyen öğ• 
menler nçr"t bulunan okul öğret - retmenlerln sıruflıı.rmı doldurmak.. 
menliklerine tayin edileceklerdir. tA devam cdeeelilerdir. 

r ımanını tara asn a 

ze s lıya 

a 
Kadıköyündc pazaryolundo. 136 nu. I zabıta memurlnrı bir baskın ynpmı§

maralı aparlmnnda oturan Ömer isim. !ardır. 
ll §alısın, apartmanının taraçasına Bu b:ıskm sonunda taraçada 100 
zcytinyat;'l sakladığı haber alınmış ve teneke zeytinyağı bulunm~tur. ömcr, 

adliyeye teslim edilmiştir. 

•• g z en 

Buglhı lkJnci asliye ceza mahkeme
sinde Jkl çivi muhtekiri ha.kkmda snr. 
gün cezası verilmJ§tir. Agop ve Scrkis 
l8imll mulltckltlcrj.n bir mUddettenbc. 
:ri plyasadıın çivi topladı' an ve bun.. 
lan yüksek fıl aua s:ıttıklan h:ıber :ı... 
lmm~. bunun üzerine fiyat murakabe 
memurlan tnrnfmdıı.n tnkip edllmL,_ 
Jerdir. KendJs1nl çM mUtcıilıhldi dL 
,e tanıtan murakabe memunma 68n.. 

BASIN iSTiHLAK 
KOOPRAT1Ft 

Yıllık umumi toplantıımı 
yapıyor 

En•e}rc g:ızctclcrle ilim edildiği 
gibi, Bn ın lslihl6k J\ooperaı l"nin 
yıllık umumi heyeti toplantısı 

S0.1.1942 cuma günü saal 14.30 Ju 
İstikldl caddesinde Basın Blrliğ; 
merkezinde yapılacaktır. 

19:U yılına nit idare heyeti ra. 
poru uzıınca ve görüşülecek mad• 
ijeleı- çok olduğundan orlaklıırın 
bizzat ve zomanınd=ı gelmeleri rica 
cdllmeklcdi r. 

Altın fiyatı 40 lira 
DUn 38,5 lira olan bir Reşadiye 

altmmm f:ia.t:ı bugUn tam 40 lira 
idi. Külçe nltmm bir gnı.mıysa 
595 kuruş. beşibi_ryerdenin 195 u_ 
rnydr. 

Milli Sanayi birliği kongresi 
lsta:n.'bal milli B:!nayi birliği yıl

lık kongresi yarın yıı.ptlacn.kbr. 
Bu ilk toplantıda nisabı ekseriyet 
temin cdilemiyeceği i!;in içthnam 
bı..'1aı bir gUne btrolulması muh
tem~I görfilmektedlr. 

-o--

PARTiDE YARDIM 
GOREEK 

Talebe listesi 
Parti taro.fnıdan ya.rdmı göre • 

ce:k talebeden 220 kiş lik bir Ii5te 
Anka.raya gönderilmlştir. 

dığı 22,5 liraya ııa.lılmaıu lcabeden ç!. 
vlyl 47,t> liraya tmak ıstJyeıı Serlds 
ve Agop suç 118tUnde yakal4nmı§lar 

ve mahkemeye verilmişlerdir. 

Bug(ln neticelenen c!unııımalan so. 
nundıı. her iki muhtekir de 500 er lira 
par& cez:ısrno. ve iki ııene mtlddeUe 
Çapıı.kçura Bilrgillle mahkQm edllm~
.t<ırdtr. 

Par iste 
Al:nanfar 

ansız 

kur a 
dizdi 

Paris. 29 ( A.A.) - Alman ma. 
kamları aşağıdaki ilanı neşretmiş. 

lerdir: 
J,flaisten Lucien Noel, Parisll 

Leon Rlvart ile Pari li Henri Pal. 
mier düşman lehinde foaliyetle
rlndcn dolayı ıfınm cezasına mah
ktım edilmişler ve dün kurşnnn 

dizilmişlerdir. 

Japon tebliği 
Buotıırtıb ı neJ salfnda 

gili:ı: muhribi 26 sonklinuoda En. 
dau açığında cereyan eden bir dew 
niz muharebesi neticesinde bııt. 
mıştır. İki Japon muhribi, Molzyn
nm ~ark sahiline yapılan karııya 
ıısker çıkarma hareketlerini güçleş. 
lirmck için Slngnpurdan hareket 
eden İngiliz Th:ıncl lle VamprfO: 
muhribinin yolunu kesmişti. 

Vampire kaçm:ığn mavdlak ol. 
muştur. 

Jllçblr Jaı>0n 
u~ramnmıştır. 

muhribi hasar·ı 

Şark cep:
hesine 

Fakat 
Rus 

ılerleyzşini 
duıdurama

dılar 

yeti er 
ebliği 

• JtoıkorKı, ~s ( A.A.J - ~T"J"et 
gece tebıiği: 

28 aonkAnun günü kunetlerimfz 
düşmanla şiddetli çarpışmalara ve 
ağır U.)int •erdirmde devam c~ 
nıişllr. Yeniden tenıkkller bydo. 
lunmuştur. 

27 sonklınunda han aaTaşlannda 
12 n düşmen han alanlarında 17 
olmak üzere cem'an 29 Alman tay. 
Yllresi düşürülmüştür. Bizim byı. 
bımız' 7 tayyaredJr. . 

28 sonkAnunda Moı;kon clnnnda 
iki .'.iman tayyaresi düşürülmüştür. 

--o---

Alman 
Tebliği 

Bertin, 29 (A.AJ - Alman ordu. 
!.arı bnşkomutanlıl!mın tchlill: 
Kınmda •e şark cephesinin .:e

nup kcslmiode ·kar fırtınaları yü. 
zünden sava~ f'aaliyeh aı olmuştur. 
Kırımın cenup sahilinde cereyan 

· Londra, 29 ( A.A.J - Ruslanrt edip dünkü ordu tcbliAinde bildi. 
durmadan ilerlemeleri hakkındaki rilen ve bir düşman kuTveUeri 
JıaberJcr Rczhev şehriı;,ıin kısmen grupunun imhasiyle biten çarınş. 
çevrilıniş oldu~u zannım verm !,;. malarda Alman ve Rumen kıtalari 
dir. Ahnanlann, burada güc bir 840 ~ir almışlar, 12 top, 111 mil· 
durumda oldukları sanılıyor. Fakal rnJ}·oz ve mayn topu :z:ıptetmiş.ler. 
Haslar halen şehrin alındıl;ını bil. dir. • • 
dirmemlşlerdir. l:Jeınea her tarafta Donetz cephesinde Alman ve Slo. 
Almanlar, muharebeye yeni ihtiyat vak teşklllerl SoTye1lcrin mevzii 
kuvvetleri sevkelmektedirler. lan- hücumlannı püsltfirtrnüşlrdir. Ken. 
m:ıfih, henüz Hus ileri harelfeUııi di kıtalarımııın mukabil taaı'ruzls• 
teYkife mu,·arfnk olnrrıamı"lnrdır ' ., • rı semereli olmuştnr. 
Dıı ihbarla Almanların Smolcnsl: Cephenin merkez.kesiminde d;i> 
önlerinde, kuVYctll hir durdurma man muhtelif mevkilerde muvafra. 
mcnii kurabilecr.'klerl kanaati yok· kıyelslz hücumlara gccmiştir. AJ_ 
tur. Alman umumi k:ırıırglih11ıın man hücumları ise. fiddetli çarpış.· 
Smolen:;ı;_ten ~nkrlben 300 ~U?ı~tlre malardan sonra mitleaddit mevl::i· 
bntılln Mınsk e nakledllrflğı ıyı ha 1 · t ·1 ti el • Ur B" . • erın zap ı ı e ne c enmış • ır 

her olan b~r kaynaktan bfldırfliyor. miktar top islfnam edilmiştir • 
V?lday ~::ıglannın b:ıtmnda büyfik Sark cephesinin şimal kesimin.ie 
hır ~edık n~m:ıfta m_uvnffok olıın 1 düşman bücumlanna devam· etmiŞ
Ruslnrm şımdi VelıJ.:i •. 1..tıklye tir. Çıırınşma henfiZ' kıs'llen denm 
Yarma{:! muvnffak olclu1cl:ın söyle. t kt d" · . 

1 

eme· e ır • 
nı~or. Aynı z:ımtıJl'ln füıs kUV\"cl- nmen gölünün doğu cenubundıı 
lerı l\lo kova cenup çevresinde 300 Lenı·n.....,d c~'h 1 d L 

• ...,. M ........ es n e •e apony.ı-
kflomelrc mesafede en t'hemmıyetli dak" Alm F" ı d" h · 

~ ı nn • ın an ıya cep esıu• 
demlryoJu dfi~um noktası olan de Alman • Fin kunetlcri faaliyete 

Orel'e pe.k _yakın mesafeye gelmi·· . 
1 di B h 

. k • geçmışlerdir. Savaş Te avcı tayya. 
er r. u şe rın Ya ındn aJınması 1 · d fi kk ,.. ı· k'J b kl k d" • re crın en m re ep unem ı t~ 1 • 
c cnme ·tc ır. ler, bilhaıssa merkez •e t!naa.l kesi. 

apon dona ması-. 
nın kaybı 

Baıımran ~ net s:ıyfnda 
''Ucan Kııle" lerlnin tnı.rnızunn 
ulfroynrak yeniden l:n} 1plar ver. 
mişlerdir. Japon kayıpları hnkkın· 
da henüz sarih r:ı~ıırnlar zikretme:. 
ımklını mevcut değilse de gôrünüşc 
göre harp gemileri Jıariç oJm:ı.k ü
zere 12 veya 15 vapur batırılmış. 

lır. Oir Japon zırhlısının batırıldı. 
j';ına dair verilen lı:ıberlcırin doitnı 
olması mümkündür. Düşmanın her 
halde iki veya üc kruvazörü, dört 
veya beş muhribi, iki veyı\ üç de
nizaltısı batınldığ.ı veya kullonıl • 
maz bir hale gelirildiE!i muhakkak. 
tır. Bu kayıplann ise Japonlann 
düşünmeden Avustralyayı isliloya 
teşvik etmiyecclıi muhakka'ktır. 

T..ondra, 29 (A.A.) - l\ia'!rossnf1 
hoEfazındn kendilerine !bir yol at
mnğa teşebbüs eden 20 gemiden 
mürekkep bir Japon deni:ı: kafilesi 
deniz ve hava. kuvvetlerinin tııar -
ruzlnriylc vahim surette hnsanı 
~ğrntılmış Teya lıntınlmı;tır. 
Diğer J:ı.pon deniz taşıtlnn da ııe. 
kollanmış ve ateşe verilmiştir. :\IQt. 
tc!ik bomba tayynrelerl 6 veya 7 
lrruvozöre fs:lbetler kaydetmişler
dir. Bir düşman tayyare gemisi de_ 
ğilsc bile. :bir biiyiik kruvazör ha. 
lırılmıştır. Bu muvnrrnkıyet hnber. 
leri J.onılrada memnunlyelle 1 :ır. 
ı;ılanmış ve İngiliz rilosu mütlefik
Ierinl tebrik etmiştir. 

lngiliz tayyarelerinin yeni 
· faaliyeti 

l.ondra, 29 ( A.A.) - İngiliz h:ı~ 
vn kuvvellerlnin dün f.!CCC düşm:m 
toprakları üzerinde uçtukları J.ond
rada öğrenilmiştir. 

minde cereyan eden kara ~vaşları • • na müdıihale etmı,ıer ve t.narnıılar 
yapmışlardır. Müteaddit SoYyet 
tayyaresi tıılııştunılmuşlur. 

Şimali Afrik.ad~ Slreaalbd:ı 
Jiddet}i keşif faaliyeti olmuttnr. 
Simııll Afrika sahilinde mnsaziden 
!\farsa l\latruh'a kadru- makineli ııro
ba Jcollanna kıtn topluluklarına \'e 
benzin t!epolanna iyi neticeli bn=ı 
hücumlan yapdmışltr. 

MnHa adasındaki f ngilıı tayyare 
alanlnnna yapılan gece •e gündü;ı; 
hücumlnnnda birço!< tayyare yetde 
ha~ara u~rolıJmı,tır. 

Dün f«'e Munster'e. hücum teşel~
l:;iisünde bulunan İnglliz hopıba 
tayyareleri tayyare kıırşıkoyma 

tOJ>Çu.sunun şiddetli ateşiyle pils
kürtülmilş ve doğu şimal Almanya. 
sına rastgele bomhslar atmışlardır. 
Sivil halk az miktarda kayıplanı 
uğramıştır • .Bazı yerlerde ikamet 
gühlar ha.sar görmü,mr. 3 fngm~ 

homba tannresf d~üriilmüştür. • 

ingiliz 
tebliği 

Londra, 29 ( A.AJ - t nıiliz ami
rııllık dıı.ires.idin tebliği: 

Thaııet Te Vampire torpito mtıb.i 
riplerimbden mürekkep bir tqkll 
Mabya doAu kıyısında Endau açı
~ında bir Japon lmıvazörii ile üc; 
torpilo mnhribini yakalamışlardır. 
Torpito rnuhrlbimiz derhal çarpı,_ 
m:ığa başl:ımışlars:ı. da düşman çe. 
kilmi,tfr. Bundan sonra bir tııkJrı 
muharebesi başlamıştır. Japon tor• 
pito muhriplerinden biri batınlmış 
diğeri hnsara uğratılmıştır. 

Ruzveltin S h -k"' 
P 1 11 ırp u ume-

0 onya ı ara t . .. .. , . . . ının yenı yıı 

mesa1ı · bütçesi 
"Biz Ame-. 

rikalılar 

Size 
yap 

Z·UIÜ -

lhlgrati, 21 (A.AJ - General 
Ned~ ~6metl, 19'2 yılı bütçesine 
ait i~emelerinl bitirmiştir. J'üt. 
çe., 5 milyarı Taridat ft 5 milyarı 
masraf olmak fizet"C 10 .milyar Di. 
nardır. Varidalın büytık kısmı dog· 
rudnn doğraya ve bilvasıta nlınnn 
ve 3 milyar rno milyon dinara ba. 
liR olan verqilcrden Heri gelmekte. 
dlr. 

Dundan başka, Sırp hfikilmeti em
lôk tasarnıflnrı 'Vergisini yüzde yüz 
arttınnak ve 6 nisan 1941 den ~8 
sonkAnan 1942 ·tarihine kactnr :ı· 

u 
v 

hakltut ettlrJlmlş kambiyo munme. 
• l(ıtı üıerlne de husust bir vergi ih 

das etmek karanndadır. ca • 

Her zaman 
lJan·ınızdalJız 

ing 
run 

ha 
a Mücadelenin 

sonundan şüphe 
t · f Javonla.r e meyrn . ,, 

Londra, 29 ( A.A.) - Cümhuı-ro- ş hr • n 
ısı RuneJt, çarşamba akşamı Polon-
yaya hitaben r=ıdyoda muessir bir 70 ., o atre 
mesaj okurquştur. 

Mesajda czcilmle denilıyor ki: k 
Kahrııman oPJonya mflleti, Bir. a ınına g er 

l~ik Amerika devletleri gunahsız 
lSoJonyalı erkeklere, kadınlara ve llievyork, 29 (A.A.J - Biogapur '.lll 

Amerikan ajansls.rııın bilclirJliyor: 
çocuklara karşı yapılan zulümleri 

Bı:m alman hnbcrlere göre, Japonlar 
unutmıyacaklardır. Birleşik Amt'ri-
ka müstevliyi mnhYetmek ve Polon. nynr noktaya Ul8.f3D aruı.yollar&n 
layı dJrillmek için bütün kaynakla- Slngapura' doğru inmelltedırlcr. lııgi_ 
rını kullanmağı Tna'deder. Polonya, llz kuvveUerı Malezya. yanmadn.smın 
mihvere karŞı yapılan harbe değer. •on noktıunna. ya.km blr yerde toplıı.n.. 
1i bir yardımda bulunmuştur. Pı. ;nakta olup Sing pur ıçin en son mu
lonya tararındaıı yapılan müthiş harcbe bu nol<,tadn. yapılacaktır. Japon 
fedakllrlıklar bülün medeni dün- lruvveUertnın uJa&ıtılrJan son nokta. 
yanın muhabbetınf ve hürmetini Singapurun 70 kilometre uzağmdadu. 
1-aznnmniıa lllyıktır. Demokrasi, P - Tolcyo, ıD. (A.A.) - D. ·.u. 
lonyaya hiirriyctinl i:ıde etmelidir. Malezyadn.ki hare~Uer. dilımanm 
Fazla uzıık olm>yan bir tarihte ele. Slngapura doğru alelAccle rl ti ve 

Jnponla.rm blllıa.ıısa Johorun orta kc. 
mokrruıi itin cnrpışan milletler, 
mınm Dren Polon.)"llya yardım cı. atmınııo snrauı Jlerleyifl rt .§tkllnde 
mek için kal't fodbiı'Ier olmak iııı- kendini göstermektedir. Dqm ..aj<\n 
kllnını bulacaklıırdır. smm da söylediği gibi, Japon kıtnı.a • 

Mesajda, cünıhurreisinin Polon. rmm önctucrl, Slngıı.pura yalan bir 
noktaya vannağa muvaUnk olmu,ıar. 

yalılar tarafmdı\n Polonya<ln. dnş. 
mann karşı )"lrpıl:ın mücndeleYi l ·- drr. DU§nlAD Japon kuvvetlerine {)rıcm 
diği söylenmekte •e söyle denll. ll blr mukavemet_ gösterecek ha.lde de. 
mekll'.'dir: ğlldlr. MOda!Uerle mahtı.clmleri bi:ri • 

Polonyadakl Polonyalıtnr, Polon. blrlnde:ı ayıran mesafe, ı;n umlyctle 
bir, iki kilometreden ibarettir . 

ya kuvvetlerinin her sün arttığını ·--------------
öğrenerek cesaret hulııcaklardır. 

Po!onyanm ynnıhaşında Birleılk 
Amerika 'bütün myDi.lkl:ırlyle yer:. 
ni muhafaza edecektir. Mücadele
n in neticesinden şüplıc cdilmz. 

Brezilyanın i ver
le mü asebatını 

kesişi 
_.... BDotaratı ı ad yfada 

VaJinoton, 29 (lı.AJ - Paname 
merikan konfer:ınsrnrn kupanış; 
münasebetiyle reis Ruzvelt Brezil
.ya cümha~isi Vargııs'a aş.a~daki 
mesajı göndermiştir: 

Amerika cümhuriyetlcri, nnıJ:ı.• 
nnda nirok tohuma ~açma~ •e 
onlan hi\rri7ellerini mulıafnza' 
!cin esaslı bir lıarc'ket yapmaktan 
men'e matuf teşe)>büslerln önfine 
geçmiş Te ıCcv:kaliide bir zııfer ka. 
zanmışlıırdır. 

Rlo • De • Janelro, 29 ( A.AJ -
Enelce Terilt'fl haberltr hilaf10a 
olarak Ekuıstör fle Peru arnstndaki 
rmlaşmanm imzalnnnı.ası, dör1 nat 
~aren Rfo • De - Jıınefro Pıınıune
rllı:an konfcranStnın kap:ın~ ceJs~. 
sinden· !!Onrn '.'"apıJmıştır. Bu cel~e
ye Sumner Vels ile Brezilya, Ekua
tör, Penı Ye Kofombiyn ihariclye 
oo:ı:ırlan klirat, t"tmişlerdir. 

in ilter e 
yar şr sila 

sıı.eıamtı l ud ifada 

~fumnileyh, Çörcilfn şlmalt lrJ;ııı. 
daya Amerika km-.,·etlerinin gön. 
deri)mesi lehinde ilen surdıiğu o. 
olayları ifşa etmiştir. B:ış,ekil nn. 
hntını bitirdikten sonra reis Ruz
velt "buraya kun·etler ııundcrcec. 
ğiz., ce,·abını <Vermiştir. 

Sözlerine devanı eden nazır su\ le 
demlşHr: 
Şimdi senede 30 bine varan bir 

sayı .ıle l<>ı> imal ctınekte~·iz. Sıı: h. 
lanmn ev islihsnl dairesi umtım 
ınüılürü, l!H2 yılı sonund:ı h h ı. 
lin senede .40 bine varacağı k n -
atindedir. Ben bunun 45 bini de 
bu}ııca~ını tahmin ediyorum. 30 hın 
top geçen harpte Ilüs fik Hritnnya. 
nın yapabilmi~ olduğu toplarrn 
mecmuundan tok fazladır. Ohüs ve 
delici mermiler istihsali top Jmalı'c
tiyle birlik olarnk ilerlemlşllr. ls. 
tlssallmfzf ve Ima}ütımız ldifl mı. 
dir? Hayır, bunun daha arttırılması 
lüzımdır. Eğer diRer milletlere yar. 
dnn etmeseydik kendi ihti~ açlan. 
mız için kafi mHttıırdn malıemeye 
malik olacaktık. Stıılin'e söz nrdı. 
itim vnkıt, tank imallllımızın •arı. 
sını Rusyayn. vermek için onla;mış 
bulunduk. Diz, Birleşik devletler \"C 

bazı dominyonlar obüs imali için 

Af r I• k d k lüzumlu clhazlan da verdik. Rendi. . a a ço miıc lüzumlu olanlnnndan bir mlk. 

Fatih medreselerindeki talebe
den de 25 l:lşiyc aycla. 10 lira ve• 
rllecektir. Yardım görenler sayısı. 
DI 278 0 vardn-mak için b'.r ta.Jıı.f. 
tan orta derece olan talebenin de 
vaziyeti dllştlnülmektcdir. 

Tn.Ieoo Bırl!ği ö:ıtımllzıdehi haf
ta. R~törıin rcisl~'inde toplnna • 
c'.l.klır. Cemiyetler şimdiden filli 
~urette yıı.."lhma ~lnnuşt:Ir. 

Dünyadıı herkes! korkutan ~ıldırtan... her c,1 bln bir 
dolduran ... Haynletler nr mıdır~ 

nulıı 

Amiralhk meclisi Tahanet torpl. 
lo muhribinin habrıldıl?ını bildir
mekle müteessirdir. Vampire torpl• 
lo muhribinde hasar Te telefat 
~oktur. Thnnet muhribinin mfiret. 
tob:ıhndan birço•·ıarının kıyı~ 
ulapblldikleri fimit olunmaktadır. 
Bunlann ııkralınlan mQmkün olan. 
~a hemen hıtberdar edilebilt"Cek.ler
dir. 

askerlerl.nı·n tar tayyareyi de Çinlilere ,.erdik. 
nır;er memleketlere göndermek 
mecburiyetinde oldu~mm; ma]7.emc 

1 •ı ' l miktan tahdit edilmcmislir. 

Vişi mümessilinin Amerika 
lıariciyesile teması 

l'aşnlolon, !!D r \.A.) - rrnns ı 
hüyük elchi llcnrı Hır e, soğuJ, 
. ınlıll ndıııı hıı ı ol:ın Kordel 

cI" Tnİ~ AY1'0PC ıoıleri d:ılr~-
efJ Ro' tılt il r.örii~ i !fır. Gö. 

rı r Jer ll::t mrrnlrket arn-çındl 

ini i ır "'ım • len meseleler etrafınd ı 

BU ş Sine111ası nda 
ö receeinlz. 

PAULETTE GODARD - BOB HOPE'nin 
ynraıtığ'ı 

I 
nu korlmnı; csuı n ı:özecck hütUn kr.lblerc hr3 l'cnn. Bütuıı gonül 
lere ı:evk \•erecel\tlr. Senrnln b'J mfi:ırl •ı;n:ı fllınlnl nlkı 1.ımağa hn. 
zrrl.ı!Jlmı:r.. Vltrm ~ erlPrlni:r.I rvTr-1.l<'n l<:ı;ırot:nu:. Telrfon: 4S59o 

ngı lZ ere nn)ük Bril:ınya ile Birleşik dev-

d 
let4crin kurrlukl:ın Işbirlii;inin b· 

g ar ım l r:ınlıklnrdan ibir aydınlık çıktırdıgı. 
KOBA HOKOMETI nı söyleyin J.ord Braverbrook !IÔZ-

Çekoslovakyayı hmıyor lAndra, 29 ( A.A.) - Çek askerk- !erini şöyle bitirmiştir: 
rinln halen batı ı;öUinde Britan)u Başvekil bugüne kadar bu lr rl •r 

l/avanu, 29 ( A.A.) - J\üb:ı bari• kuvYelJcrinin- yanında çrİrpışmakla ce<ıarrt}e projeler yapm:mn<ılır. n ı 
ciye ncz::ıreti Londraıfn kurulan olcJukfarı bugiin Londradn Hşa r- mahareti Vru;insıonda ı;8~1t>rdı . 

1 •erbesl ~kosJo,•ak cümhuriy<.'tinin dilmistir. Mühimmat imali TC ham m dd !e-
l r~smn lonının~srnı tın·siy etmiştir. ·• . • • • •• •• rin işletilmesi hususund.-ı kt•r 1 ı 
Kfib:ı hilkiimctı tar:ıfınrlan alınan Roçılt aılesınden hırı oldu isbirJijti, h:ısve .. lin bi:ı:e vnph~ı J,.., 
hu ledbır J.ondrarla kundan mı. Londnı., 29 (A .) - Lionel Nathan 1 di\"CIC'r"n en büyüılüdür. rörçil A 

l.knt hül.('ımellerin. di#cr Amcri. de Rothschlld'in 60 yaşında olduğı.ı mc·rıkalılarlıı olan müno.sebellcrlnd; 
J,::ı ~ me~leketler_i ı_nrnrıı0ıılnn ta~ılı;-1 halde dUn J.ondrnda vefat ettiği ha. ıfalma en Jiir.umlıt korarlıın nlmış 
cn~;ı manasını ıhtıva e.nıckledır. be~ veriliyor. TC hiçbir zaman hata yapmrun
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- ll!f 8(1K IMtngA -

ah keme 
alonlarında 

YAGLI KIRACI 
Bir odaya 15 gün için 100 lira 

kira vereceği duyulunca, 
mahalleli birbirine gırmiş ... 
Birüw; ay eıvvel Koca.mustapaşa 

eemtlnin itrl bUğril yollu bir soka.. 
ğmm başında, çok şık glyinmtş, 
yqlı "Ye kibar halli bır zat görlin· 
müt=tnr. 

Alltl tavırlı ihtiyar bir evi arar 
gibi bir mUddct ctrnfına bakındık
tan sonra., üç katlı, ahşap bir evo 
doğru yü.rüınUf ve kn.pı:yı çal.mıe
br: 

- Kimi istiyorsunuz, cfeıı.dim? 
- Hastahaneden dönüyorum 

evl&dmı. ç.oic INS8dmı. b1r bardak 
su vcrrr m.is.fnlz? 

Kapıyı a.çan ev.in genç kızı yu
kanya scslC!lmiş: 

- Anne bır bey barda.k su lsti
Yt>r, gcthiyor mwru:n? 
Annesı hem suyu getirmiş, hem 

de ihtiyarm tem.iz, pak kılığı 
~ısında gayri ihtiyarı kendisini 
•çeriye buyur etmiştir. Böylece 
Yal:xı.nc.ı a.da.m, ancak ha.t.Irh mlsa
tirier gelince knpıın açılan misafir 
odıısuın girmiştir. Hemen, halılar 
601masm diye ôrt:Ulen perdeler a. 
ı:tlmts, nsir tavırlı ihtiyara lb.r de 
"yorgunluk kahvesi" sunulmuştur. 

Gayet mahcup görünen yaıbaneı. 
teşekkür üstüne ~ettikten 
sonra anlatmağa ba.şlamışt.ır. 

- Ah hemşire be.şımıza gelen
leri 80rmaym. Bizim hatun, her 
~ense. garip bir mide hastalığın. 
dan yatıyor. Şimdi onu hastahane
de yaziynrettcn geliyorum. 

- Vah, valh ef cndim geçmiş ol 
Bun! 

- Eksik olmayın hemş!l'e ha-
nnn. Ama pek tc kurtulaca.'k gibi 
değilmiş. Doktorlarm ifadceine ba
kılırsa ŞÖj-1e oo, on beş gün istira
hat etse bir şeyciği kal.mazmJş. 
Fakat ... Bu istirahat tam bir ses. 
9izHk '-i9tn~ Olaca.k:mış. Yani cad
denin gürllltnsunden uzak, sessiz. 
rakin bir yerde ... 

- Allah, Allah .•• Heriıalde bir 
88.yfiyeye taşmnımı:ız artık ... 

- Aman h~e hanım, bu kı3 
k?yamct Uzeri bizim gibi ihtiyar
lıı.rm öyle uzak yerlere gitmesine 
inıkftn olur mu?.. Şimdi sizin so
kaktan geÇerkcn aklmıa geldi. Si. 
zin 80kalı: tam doktorların tavsiye 
ettiğı gibi 9eeBiz ssldıı... Aeabn bu 
civar:ia, kanmın ka'bnam icin 15 
gilnlUk btr oda bulabilir miyiz, 
denRniz? 

- Vallahi bilmem efendim, ma• 
8matJb *in için ıııonıp eonıştura
yım. Birkaç glbı 80llra uğrarsamz 
söylerim, oknu mı dendbn ' 

- Ah ne iyisiniz .•. Temh .. na,.. 

mnSlu bir evde olınak taıtiyİe 15 
gün için bir odaya 100 lira kira da 
Verebilirim.,. 

- Ne'! ... Yüz lira mı? ... 
- N'ıçln şaşıyorsunuz efendim. 

istediğim &'ib.i bir oda bulduğum 
takdirde bu parayı, kamnm sıhha. 
ti için seve seve verebilirim ... 

Heyecandan rengi sararan ve 
müthiş paı-ası olduğunu öğrendiği 
Y8.ba.ncmm karşumıda oturu§unu 

§aŞinlll ev sahibi Hayrtye kadm: 
- Acaba. .• diye kekeliye kCkcl-1 

Ye ~trr. Acabs... 8.1%e ... B.z 
en gtlzel... ()demmu vedek kabili 
eder misiniz!.. · 

- Ah ne llttt:, ne JA.tif •• Sahi 
mi eöylüyonJUD'IJZ hemoire hanım, 
rJze bunu teklif etmeğe bir türlü 
~et cdememisüm. 

- Aman efendim, ne olecak. .. 
Size vukarJda.ld eıı güzel odamm 
haztrİ&yalmı, Hanmımm alıp geti
rlniz. .• 

Yabancı gider gitmes de Hayri.. 
ye hanım bunu kompuna aöylc. 
m.ig ve 15 gün için bir odaya 100 
Jinı. ki:ra vercceğint söyliym ihti
yar, daha sokağm OOşmı dönmeden 
ma.hnllell bu yağlı ldracı:yı elden 
kaçırma.malt için bir.ibirine girmit
tir. 

- Hayrlye h8.Dmım evi de hiç 
güneş görmez. Kız yarm pencere
den aynlma.. O bey gelir gelmez 
çağıralmı. Bir de bi2im evi göralln. 

- Ayol hu... 15 güne 100 lira 
bu... Aman bİ& alalım bu kiracıyı 
eVC ••• 

Ve bu koouşma.larla başlayan 

hummalı hıwrlıklamı akabinde de 
komşular erasmda. bir da.rgmlık 
bit kavga. baflamış, seseiz aa.k1n 
&Otk&k bir anda Gala.ta.kulem ııo. 
k3Jc1an:run en gllrıntüsfuiil geride 
bıraka.caık ibh· tomataY& g5mtll• 

~-
Niıayet eııtaı gün sabah yaban. 

eı lbt.tyar 90Dğm befll w1a görün
mtlştnr. Her evin penceresi ırilrlll. 
~. Jtıı.pıb.rI açılarak: 

- Hayriye hommm ~ nıtu
betlidir. Bir defa blıim odaya bak-

SSZIIZ ••• 
- Ben dsha ucaza. Yereceğim. 

!çeri buyutmft2! zmmm: efcndJm? 
diye davetler ooş}amllftlr. 

.Asn tavırlı hiç birisine aHhnna
m,,, H.ayriye hanmım. evine gitmiş. 
tir. Ta.b!f Hayriye haru:m mesuttur. 
Yine ken.dls1n1 m198ttr od88ma aı
m1Ş, sonra da. hanımdendl lçb. 
hazırladığı odayı göstermiştir. İh
tiyar pek memnun olmuııs ve eebin
den çıkardığt laılm cılhıdandan bir 
on lira.lı:k çı:Jmrarak pey vermiş. 
Ur Hanımefendi bir Hd gtln eonra 
gelecektir. !httyar ertesi 9ILbalı ta 
gelmiş, bit" mUddet ottınnuş wı c;ı
kip gitml!)tir. Gldiş o gidi§ .. , Ar
~ btr daha 10 lira lm.parosumı 
bile aramamışt?r. 

Bfrlta.ç gün 90D?'a Hayriye ~ 
nnn şfiphelC!lil'li~ ve mficevherle. 
rlni sakladtğı san<hğı açınca işi 
anla.m.ışt.ır: Mücevherlerinin, bc§i• 
birliıklerinin yerinde yeller d.tnck
tdir. z 

Ta!ı!db.t, tetıdkat mrasmda hrr. 
ınzın sa.b:kalr doalndmcdanJan 
Ahmet admds. birisi oldnğu anla· 
sılmıştır. Ahmet adliyeye getirile
rek, sulh mahkemesinde yapılan 
!OJ"gUSU 80oond!l tvkif ohmmuştur, 

ADLtYE MUHABtBt 

1 
8&.YFA-a 

!Bit ıJa/UAa 1Jaş&aşcı 
- '7 ,_ ~ -

~ıKra 

insanlar yalmz kendilerine Trene dair 

Çörı:U OD ııeynhaünde 6000 kilo. 
metrclik ırK'~afeyl tayyare ile 18 -. 
atte ulou . Bizim 500 kllometı.ıllk 

mesafeyi kaç sııatt alılığmma ~ 

ret eden bir ııuııdık llO)le dedi: 
verilen ücretle elde edilemez 

Hayatta bir hetlel, bir malt.at sahibi~ 
lan kimHnin karııltıfhiı meaele, iruanla .. 
n kendi tarafına kaanına.mn yoluna bil
melıtir. Ba adamın bir önder olman la. 
zamdır. Çünkü o .zaman imanlar onun pe. 
finde gitmekten zevk alırlar. insanlara 

yalnız ücret vermek kafi değildir. Bir in. 
N111n halri/ıi ltuuoeti, oadiği maa.ı bord .. 

rome ölçiilma. Para verdiği ve hizmet 

i.tediği kimselerden kazandığı saclakat ve 

mıılaa'1hctle ölçüliir. 

Bir ı,adııı, ı;nktUe Rumen trenle. 
rıne blnmls. Kenüio.1 itin hlr bUtUn, 
ı:-ecuğlı için de hır yanm h!Jet ıılllUIJ. 

Trene bindiği lirtaa~ mla hıeoeğl ıs.. 
tn yon ammtdıı en çoğu yanm gtın 
olduğa h:lfoo ~ ctmi , ıııekBCn saat 
Solda k:ılmı.... NJhn.yet lst.ıuıJ ona gol.. 
mi 1 ır. Filim biletçi ı:.octıltnn bileti. 
ne IUr:ız Mlnf1':' 

JAPO 
VE 

AMER • 
1 

VA 
KA 

- Yok, c!eıuf, bu rocok yanm 
bilet \'Cttl'Cf' tocnklardan t'leğ11. o. 
nnn ~n de bUtnn alrn:ı.rıız ıazoo. 

Kııdın: - ncıı,ı doğru! diJe cevap 
\emıl fıı'tnt bileti nldı~ ,'aldt 
ı:ocuğıun bu lmdar ıleğUdJ. '.Jnııa 0 
kadar ogsr yürüdü kJ oradMt bmaıa 
gelinceye 1.-ad:ır bUJ Odü. 

mzım t11eyııhatlerln ~~ bundan 
pek f!ırl., olmasa grrek T 

NASKEr-rt.N 

11 t.mmm 1861 de ,AlD8rfkalı Ko. 
modor Peri iki buharlı tirk&t.e)'Wll ku. 
mandallı m&tlle, Japon .warma day&. 
myor, ve imparatora Amerikanm blr 
meeajmı getiriyordu; Amerika bU me. 
aajl& Japonlardan. Japon ltmımlıumm 
açılmnoınr ve bir ticaret muabedııai 

U ~kla harbe ııirifen iki memleket araamla bir ma
kQyae ycıpan •aiulalri ycuı Fraıuanın lanınmu deni::ı 
henJUlerinden J..&z yiizbafı., Jak Lökontun kaleminden 
cı.kmqta-. GİİnİİJI miihim bir maelui hakkında şah•i bfr 

As erlik 
işleri 

diişünce olmak IHıkunmdan claemmiydlidir. 
Yerli 33 lülerin 

yo laması 
yapı:ımasmı iBtiyordu. 
Japonyayı Timuı1enk dff?'lnden ber1 

adalarma gekllml.§ler yabancılarla bu kU'fl llar1- -*• •be'b ıı. molltadır. 
turlU mUnaaebeU keamiflerdl. .BütUn Bu )"mi harbla • mllhlm h~. 
Japonyad,a yabancı olarak ya1niz Na.. ti fld eeaalı dQfmmı eiaa .Japon,a .e 
gazak1 civarında otunuı bit~ Fele- Amerikanm 'blrl.blrindea tc* uakta 
menkll ti1cc&r vardı. Bu adamlar ktt. ol~dur. Japon,ya Ue Amerika arum 
çük bir adada tecrit edllml§ )'&§&l'la.r dald meaate tam 9000 Jdlometred1r. 
ve Japonya ne Avnıp& arasmdalıı1 tL Saatt.o 22 mll llttra.Ue giden blr gemi 
car1 mlln.uebette mutavassıt v~ bu meafeyl 9 ctlnde qar. AnaerikaD 
nı görtırıerdi. Japonyaıım bu tecarildtl ileri deniz 08lerinin merkal. OlllıD aH.. 
0 kad&r kal1 ldt ki Japonlarm aall vay adalan J&pa1117a,.. • gGalDk mua. 
memleketlere gitmeatıwı mım1 olmak t~. 
için Japonyada açık denl.zlere ÇikabL Bunun içindir ki Japool&r ilk hare
lecek gcml yaptlmaaı ~lftl. Ja ketlerlnde A..mertıamm ~te teerlt 
pOl11'& toprakları 25 milyon tMarıı be&. · edllmif blr halde lınl••• . Japoll,JaJ& 
ııeme,e kAfi geldiği için .Japon nQtu.w y&kın Amerilum tbılerbll ele geçtnnek.. 
nan artmuı kanu:neD memnuyda, O le ı,e b&§lamqlar, Gua.m 'ft Vake ada. 
zıımanm Japon kanunlann& gGre )Nil! larmı 1§1'&& ebalflerdlr. 
doğnnlf çıocu1tları mdlır.mek .,. ~ Japonya dU§manlarmm kelldisine 
dO§Qrmek su<; ayılmazdt. yakm OatertDl ortadan kaldırarak f§e 

Japonya ile .A:ınerUla arasmdalıri ilk ba~~. Honkongu zapte~ ...e Bfn. 
~ 13 rube.t l8M de tmsa edDd1. gapura hncum etmeye bqlıt.mt§Cr. 
Amerikan murahhaalAtı 10 harp gemi- Japonya. kuvvetli bir ordu ııahibldi%. 
.ne Japonyaya gelılller. Bu muahedeyi Vıı'kla bu ordularm mUhim b2r kıımn 
P'ranla, İngiltere ve Rusya ile ,.apılan MançukodA ve Çtnde barbetmektedlr
mu&bedeler takip etti. 1887 de J'a • ler. Bir kısmı kuvvetler Hindlçlnide 
ponya medentyet yollarına atıldı, be • bulunmaktadır. İ!gal edilen topralllla. 
kQmet1n1. ukert Jruvvetıertnl, tscare.. ra yayılmtf J'apon ordlllanm bl.ltm 
tsnt .,.. .-natlarmt koneCleDdtı....,. harpten 9MJlmlt •::vmak pnktlr, ta.. 

k&t bütün bun.lan. r&tmen Japooyanm 
elinde ki!l :Uıt.Jyatian vardır. Bu 1ht1.. 
yaUAr Çin ahllleriD.de, Fat'lllm ve 
~ a4Alarmda, HlJıdlçlnlde,, yelli Taksim Askerlik Ş11bı:ıi Haltkan,. 
i§Pl edilen Flllpbılerde hanket 11.1 - lığındaıı: 
ıen.e ele maliktir. Taksim askerlik şubesiI?.de kayıt_ 

Japon ve Amerikan k.udretıert ara.. h l erli 33 do.qumlulann ve bu do 
amda tam bir mukayese yapabilmek ğumlub.rJa muamcle~e l:ibi bul : 
için iki meıuleketln deniz laıvve:tıeri • mıııbnn, tecille L.na hizmete tabi 
ni de k&rfllqtırmak gerektir. Japon_ olanların evrakl:ıriylc blditte yok.
y-.- oi4MIOO tmüuk 3 bQytlk arhlıu lama ve muayeneleri yapılmak ü. 
h-1bı yapılmalttadır. Bunun haricinde ıere pazortc-;i, carşanı.ba, cuma 
13 •ftıbarp gemiai, 9 tayyare gemi- sünleı i sabah saat 9 da şubede 
al, U atır kruvazör, 23 hafif knml. hazır bnlunmaları iliin olunur. 
26rden ve ııo destroyerle 80 dcntzaıtı 1 • • • 
gemlatnden ibarettir. Buna mulm.bll EllıılaıüaU yerli AS. Ş. BŞK. dalı: 
Amerik&nm. tııp halinde bulunan 17 P. AS Tğm. Ali Rıza Oğ. 1mıall 
blly6k zırhlm, he.salı& kablnıadan ~ Hnkkı 819 (89941), P. Tfm. Kbmı 
sattıh&rp gemisi, 20 tayyare. gemlıll, Oğ. Mübeccel 326 43888), P. Tjm. 
11 ağır lmıva:r.örU. 19 ham knıvazllrtı. lsma Hakkı Oğ. Asnn Akyol 326 
253 deatroyerl. ve 112 denizaltı g-em1.. { 45815), P. Tğm. Ahmet Cemil ot. 
si. vardır. Ali Samih 328 (45875), NK. Tğm, 

M\lbaltltaktir ki Amerikan filosu Ja Manaur Oğ'. A%lz 3~ (~!171>, 'LV. AA 
pon fUOIJUM nazaran tok kunetudlr. Tğm. Mekir Sıtkı Of. Fahrettln 332 
Fakat Amertltaıun dalma kuvvetlertllf (53809), Tbb. Tğm Kegork Oğ. Na
Puffik1ıe ve Atlaııtlkte iltt,ıe ayırmak zarak S29 (335 • 764). Hüviyet cilz. 
~burfyetfnde oldllğunu hesaptan ._ danlariyle bfrllkte §Ube)"e gelmeleri 
zak tutmamalıdır. lliUı olunur. 

bqıa~. ---------------------------------------------------------------------------
0 gtmdenbert Japonya deV AdaD1alt. 

le ytırO)'OI' ve Aqa miDetlel1mn be.. 
g'elDOD'J"ILBIDl dQfUDfl)'W. ~ ~ 
Japon telıauı 1882 de 37 Jlldl708&, 
1930 da «S mıı,.ona ve bOg1bı 7~ mll
yona çikmI§tir. Ve her aene 900.000 
gibi be,.mt bir rakam bAllnde artmalt
tadrr. laponyada eldlebllen toprak na.. 
zarı dikkate abmra beher kilometre 
murabmı yer 933 tnaanı bealemeJt mec 
bUrlyetlndedlr. Onım için J&ponyall 

GONON ADAMLARI - - -
DUiJLAS MAK ARTUR 
General, MaallliJı, lllr ellllde llverveı, bir elinde yaprak 

slgaraaı olarak mldalaa ettt 
çok çalışmak, fazla. Dır&c&t yapmak Ma.nillanın ~ ırayı -
ve bUDun gellrl lle yl,yecek almak :mec lan küçilcO.k Korgidor edası Uzc • 
bUrtyeUndedir. Japonyada genJfleme rlndc Japon tayyareleri uçup du • 
sıya.aett böyle doğmU§tur. Siraalle Ko. ruyor. TayyarelCT bu uçuvlarmı 
ra, Mançulco ve §im.alt Çin, Japonya. dünyanın en gft%el ltör.fczi olan Ka 
nm ellne geçmi§tlr. Japonya bmılar- vit körfezine kadar uzatıyorlar. 
la lkttta etmemi§, petrol, k&uçult bal - Doklan, tersaneleri, demirli ge • 
mak arzusuna dU§mllJtUr. Japonyaya milen bombalıyorlar. Filipln ada
yakm diyarlarda bu nesneıer BtrmaJI. larmda oturan insanlar bu aıreL 
yada ve Felemenk Htndlatanmda bil - le hı:ıva bombardmıanlarmın ne oı... 
ıunur. ı dnSlınu öğrenmkj bttlumıyorlar, 

lıte Japonyayı 8 llkkAnunda blr Jnpon bombelarmm patlBdığı 
ba.Bkm halinde Amerika ve tııgnureye bu güzel Juyılarda birkaç ay evvel 

Ye 1ııu gece glimektea llleneden bir te. 
tesln tehdldlae .-nas kalcbk. 

Salllr ima lılr kOllutmadaa 90llra 
tclefODD aa.p.Uı. 

- Ba seee ben de lkl camı araaaıda 
kalmıf binamaz& dön4Um_ • Bir )"IUI. 

da karım ve çete. Öhlr Janda beaden 
ıtlta ~ea bir bMta vw. Ne ,.apa. 
catrmr ben de ~ 

Sinan eordu: 

fevkalade bir ticari faaliyet göz! 
çaq>ardı. Bu müddet !~ersinde bir 
taraftan da Amerikalılar Korgi 
dorun müda!nasnıa yeti§ecek ka -
da.r milhimmatr gemi kafileleri ile 
buraya taşıdılar. 

Bu mühhnmat boş:ıltrlrrken Jı• 
manda bronz yüzlü erkek tavırlı 
b11 adam Slk srk dl' .• şrr, Los ltmn 
Yt kontrol ederdi. Bu adam Filipln 
\tali.en general Duglas Mclc Artur 

Fillpln valisin.hı kendine göre 
bir idare tarzı vardır. Yur.mas~ 

ce alabODW'.k f!:bı ınua zaman belde 
mek lilzılmlL 

Sahir bu.illan dU~Brkcnı Sinan 
lııMA bina e,'ftlk1 menu üurlndo du 
nıyor ,oe: 

- Em ağabey, Oçilnün de clbıdc 

rovelftr '-ardı. Aslan bir ~ı .. onlarla 
ka.Tfllya tutGJUl'M. tek baemn ne Y" 
pabmr! 

smm üzerini .kağrt.l:ırla dolıı gör • 
meye talı:ı.mmill edemez. Masam -
nm üzer.nde yalnız ibir telefon ma 
kincsi, bfr kutu ·cignra. ve bir ei • • 
gara tablı:.sı vardır. 

O Filipinlere vn1i olarak Ruz • 
\"elt t&ra.fmdan gönderilml§tir. 
Ruzvelt generali buraya. gUndc • 
rirkcn günün b"rinde iyi bir im .. 
mnndıına ihtiyacı olııcağmr düşün 
mUs \"e bu Lqi onun için yapmıştı. 
O adayı iıdnre ettiği ıribl müdafaa 
ediyor: bir elinde revolver, bir c. 
linde yn.prak cigarası ile. 

General kendisini ziyarete ge -
len her ahsı muti lm avni kelime 
ile karsılar: 

Yazan: ISK.E.NDER F. SERTELU - H&a h&ataaeye mı çat1r11orlar, 
oğabeyf 

- O, t'(>k kUvretll, çok atık ve de. 
i{erll bir zabrtll memnmc!ur. Vr. ı.ı 1 
ne d~D, ben onan on hnlduUa tek b:ı. 
fD1a diJğftştftğilnll Te hepsini yakala. 
y:ıp merkeze gct!rdlğlnl blllrtm. 

Dııhna cigara içmek bir idare a• 
da.mı için yerlntle bir mez yetti'r. 
Çünkü insan ai'!zmda eigara var • 
kcn haykrrrunaz, ma.s:ısmm üzeri.. 
ne ymnnık da \'\tttl.ma.Z, btnaena • 
leyh mruyyetindekllere de iyi bir 
:'..dam gibi rrörünUr 1936 da bu va.. 
zifeyc başhynn Yak Art"r, maka
mına oturur oturmaz ilk emr·nı 
vermiştir: "Çok kuvvetli bir düş
mnnıı kan:ı ko , ilmek için bir or 
du 1 urma\a ç:ı1ı :alnn.,, 

Sinan duyara dayandı: 

- B:Ln3 g01:m!ş ol.sun dCJ fn ! Kcıı. 
d[IJJf Amerlkada sa.ııdan. Mek!llkalı 
gan terler gibi ~ U1Jeri öriOJU birkaç 

liist ~mıa çıktı" '-e boğazıma ta. 
bancaL'U'mı umtt.lar, 

Sahir, arka&lıma aet1lendl: 
- Soğuk kanlılığın sırası dt'ğil, 

/\ lan? k~ •• buraı.-a gel. nnlt, ('\imi. 
1Jn ilrtllnde nelPr :ıhıyor. ' 

si.an, lnanm yanına koştu: 
- S<·nı k'hdlt mı ctttll'r? 
- Evet .. 
- No dcd!Jc-rt 

- "\ğnbeyiııt' ö:rlc: HnstnnP..dekl 
d 'tç ru lrurtnrmağa çalışmasın. f;ğer 
l:ı tstay1 kı ndl hnlıııc- tcı ltcderıır, biz. 
c! ba3nn Necmi~ ~i erbcst bırakı • 
r : !,, c!~ılrr. 

\.alan dlr;;J('rlııf J>lcırdntarak: 
- \·a~· a.l~klıır! diye bn~rrdı C'l\r 

Pli h • • 
n. ~li:statıtığın bu dercccıılnl go~ 

llliııtinı,. • 

Ve hemen tabancasını oeblnden !:L 

lta.rarak okağıı fırladı-

- Ben ııu gölgeleri takibe puyo. 
rum. Sakm ben ~ e"1ke ı:ık

nıaym! 

Za'ııllı Salalr beyecaamdan tıkana. 
cak gibiydi. 

- Ep·ab : karıcığmu dolabla evden 
giltilrdüler.. TUz.afa dtltllrıHUcr. Şlm. 

dl hf7.I tehdit ediyorlar. 
Dl~ erek, Slnsnnt kohlaa ~lnll.. ye. 

mck odaıtrna g,Uçtökle gtrd!ler. 

Sinannı rt"llgl _ l•orkudan • bnlmu. 
mu gfbf 6:ırarmııttı. 

- Am:ın ağabey! tabancaları boğa. 

1:ıına dayıulılı.ları zaman öyle korktum 
ı·ı .. kendimi o an içinde daf basın. 

da kalmışve haydutların eline dllemllo 

ıandım. 

Dlyordn. Sahir karcleılnln !Jamona 
biraz eter koklattı: 

- Şimdi inanılİm ki, Nec:mlJ.87.e 

gelen mektup boıt detumJ5, Bu, ger. 
ı-ekten hfr çctrnlıı işidir. Artılc ıııtn 
mahiyeti aıılafwyor: llastıı dol;;toruıı 
ı.-urtulmıunnı laf.emiyorlar. 

- Bu 13te ŞIDaı!lnhı parmatJ oldup 
na tlmdl lnandılllZ mı 'l 

- OJablllr. Fakat bu, yalnız. şına. 
ıılnln yapacağı lıt defU. BakaJım As.. 
lan bir lpU<.'11 yakalayabUecck mi~ 

- Baydutlnr üç ld5lydller. :O~UnUP 
de ellnde ro\ en·er \-ardı. Aslan blr ki. 
r;l.. onlarla karıılaşırsa, tek başuıa ne 

rapablJlrP 

Bu sırada telefon ı:aldı. 

Sahir: 
Sahir: 
- HM·rrdrr tn,allah, dedi, bııkalım 

bu da klmf 
Telefona sarıldı: 
- ADo .• ha, 8en mlsln Rnacıtmı t. 

Henüz evden çdmmacbk •• Çok mftlm 
bir bAdlee karpmdayız, BIU baıRane. 

- Evet .• doktor lytllte yüz tut. 
mUf. Bir qı daha ~ olanana 
tamamlle şlfayap oJacatmı ııöylDyor_ 
lar. 

- Bu 8.fının mutlaka ba seeeı yapd.. 
muı zanırotı var DD1 

- Bu gece ya,._ fe.a olmaz. Jıla. 
amallll yamı da yapllalılllr. 

Sahir vledaulle mft-. ıWe~ batla • 
mılitı. 

Genç cloktorua ~ 9IDme& btr 
ınetılek qlu vardı. O, bü7tlk lıılr fÖll
rot bft.ıallll'ğrnm öıılln4e lııolauywdu. 
Ra tn doktorun halızumı blçlılr dok. 
t-0r ladc3 e muktedir deilldl. O, ke,fet 
tiğl bir gcnçlllt ıışısı ile buna muvat. 
fak ola.cağmd&D emin lıalmıuyordu. 

Bir daha böyle bir tefılMtütle brıdaf-
111881 çok gtlç olacaktı. Memlekette 
hafaa.sıın kaJ bl'den belki bir ~k kim 
IK'ler nrdı. Faka&, ..... elank ..-. 
torun eline kaç kl!Jl dil~ T Ba 

tecriibe1i ,apmak ve mGlbet bir qett. 

Sinan ccoU bir fı"bet;sUmle: 

- Ofn.bllir, dedi, fakat beni lll!hlıı 

tehdit eden bu baldutlar d:ı ı,e,ndl mes 
teklerlade pek mahir lıimsclrre ben • 
ııJyorlar. 

Sahir bir ~ara :yaktı: 
- Sen ~rak etme, Sln:ın ! o b:ıc; 

tadıp bir ltl .onuna. kadar tnk!p ~ r. 
Biz ıimdl yenıMıln nı"ttyı• gittiğini 

dUf8nellm. 
- Nere) e gltt!ğbıl dUşUnıneğc lU • 

ıum ,·ar mı? Za\ullı l 1'1tgt"Cllı·ımi re. 
lılDIJ ~ • bir dolabb e' d n alıp 

1uıorm~ıer. 
- Allan hl!l'taalde lıa.,J duttan ;) aka. 

lıyacaktu. 

- İl l anın, teklU ga;\ et ıııırihtlr: 

Ya doktorun, yakasını blral.'llCSltsınız! 
Yaltut ela )'ftlcemi INndMI. .-ra yok 

(Devamı oor) 

ıo ~>ım ı n36 da adnnm m~ 
dafaa plan ı h Jsmış ve Fili. 
pinlilerden bir ordu kurmaya bat
lamıı::t:r. 

tık Filip'nl tnyyaredler 15 A
ğustos ı 941 de Amerikan ordusu. 
na girmi~lcrdlr. Bunlann orduv. 
kabulu için mera.sim yapılmış, bu 
merl:\$imdc genernl b'r nutuk sö,
lemiı; ve demi tir ki: 

"- Yalnız ölümden korkmcyan. 
lnr yaşnmaya. lityrktı:rlar. Bir. mil.. 
let tar:h'nl kanlar \azmahdtr. Fa
kat bu l'lrlhin :'-azllaca.k en güul 
yeri sayfalar değil, diiı-ro n ker .. 
lerinin goğ-stldiir. 

" Her sene 40.000 kl§i;i si.. 
lıih nltltl3 cn ".:'ll'tyorı.tz. Bu sureUe 
10 sl'ncde <'O't kuvveti" bir oıı!a 
kunnayr ~ünil:ı; otm. Fent "8 
10 seneyi bulncağmı:rzı bize kim te 
min edecek?,, 
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.ikinci hareketimde şuursuz oldu. 
Yerde duran bir elektrik fenerini 
,.uladun ve !Jığını boğuşan ikı 
ada ıa çevirdim. : k'ın kumral ba. 
şuu lllnıyıncw yegane silahım olan 
feenri ötekine siyah saclı b~a rır
lattım; ":ı arka hilcumundan şaşı. 
1'811 adam Jak'ı bıraktı, Jıık birden 
Mre kurtulunca merdivenlert:eo 
711Tarlandı. Dil şerken haykırıyor. 
a.: 

ÇEViREN: MUZAFFER ESEN 

dn olnındnıı Frnııkronla girdik. 
Eger polis BJcı, Oarnleyi öldüren 

kurşunu Grokforlt:ı otomobilimb:ı 
durdurduğumuz cadde~ bulmamı, 
olsaydı, belki işin dütümünü daha 
evvel çözebilirdik. Fabl bu buJuş 
lıakikatten üphelenmemize bile 
ma\ni oldu. Bu bo' kovanın bulu· 
nuşu çok kolay izah edilebilirdi: 

ayrı bir cereyan vermek istedilinl 
sezer gibi oldular. Bu andan itiba
ren bu adama itaat eUiler ve onu 
ele vermediler, fakat plAnlanna sa. 
dık kelmak için de!ıil, lHdllrmek. 
ten çeklnmiyen bu adamın şerrin- ' 
den kurtulmak için. Bunun içindir 
ki Lora fimitsizlik yllzftnden inli. 
bar ettllt chlkikaya kadar LOella 
Kotesnaş imzalı telı;rafiar gönder. 
miye devMD etti. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıkhk ve Botun Ağrıları Derhal Keser 

- t>ıkl:nl Lola, silahı nr. 
Hakil.nt. 
Bir dakika sonra llllnci bir silaı. 

eesJ işitfJdi. Sonra bir inilti. Tek .. 
.rar yerden aldılım elektrik fen~ 
rhıln ışığını kendisine çevirdiği~ 
.Takıl ne insan hayatına kıymış olan 
btil beynine sıktığı kurşımla öl. 
-~ bulunuyordu. 

lak bana d6ndil: 
- Fellfl'l bana ver, 
Dedilfnl yapmadım. Fenerle öIJ. 

Je bakrMkta devam ediyordum. 
Şimdi her ikimiz dil ester Hark. 

"v'ın J{lzttnfl tanımıştık. 

llllıAıemin bundan aşolısı, hadise 
· illin Ülfını okuyuculara ımlntmnk 
için mutlaka lbım olan birtakım 
~üş6aeelerden başka bir şey değil 
kllr. 

Staadl• sırların çözülmesi şerefi. 
ili tamamiyle bize bıraktı; ben de 
bel şerefe layık \ığumuz kanaa
lında:JUD. Fakat meselenin bu son 
hal şeklini hiç düşünmediğimi iti. 
.raf etmeliyim. Lester H:ırkvayın 
hıtreketsis ve şaşılacak kadnr sakin 
:)-ilznno tanımadan evvel bu adamın 
.katil olabllcceğinl bir an blle far. 
zetmemiştlm. Halbuki bu ihtimali 

\ ()Oşündilrecek deliller eksik değil .. 
'di: Kiran Darnl vl Nevha' ~ne gö
tüıdftlllmüz akşam şosa üzerind~ 
onunla karşılaşmıştık, mahzendek• 
hınna o da allıkadar olmuştu, 
köı,kten ayrılmamızı ısrarla istlyen 
o idi. Mahzendeki kömflr :),ğınınn 
ı1ik dl', I• 't•ı:: •ııı do sczmislik. 

Harkvay yanlış bavul aldıtını ıar. 
keder etmez cinayet Yl"rine gelmiş 
ve oradan kovanı almıştı, Sonra 
Stnndişin telefon davetine .karşı. 
lık vermek üzere Grokforda geld'
ği vakıt cebindeki kovanı otomobı
Jin durduğu noktada yere bırakmış 
ve bu suretle cinayet yerınde aras 
tırmalar yapan Blerin onu bulm~
sına lmllAn vermişti. 

Okuyııcularımız belkide bu delil• 
lerl bir parça kuvvetsiz bulacaklar. 
dır, Fakat oolan inandıracak daha 
kuvvetli delillerim de var: BOş ko. 
vanın markası Harkvayın cebinde.. 
ki hizmet lilververiyle eştir. Bu a. 
dam •lindc.kl re.~nıi siliihla bu ci- j 
nayeti f!Jlemekte tereddüt ctmedı· 

1 
Af ne göre kendini hiç düşünmemiş 
demektir, zira polisler ottıklan heı
kurşun hakkında Amirlerine izahat ı' 
vermekle mOkeJleftfrler. 

Standiş bu kurşunun Harln·ayın ' 
lıiververlyle atılmış olmasını k4fi 
bfr delil saymadı, biltnn gazetelere 
bir flAn 't"el'erek 20 mart gecesi 
Nevhu·en Yolundan geçen bütftn 
otomobil kullananlan merkeze ça, 
ğlrdı, tesadüf ba işte komi~ 
yardım etti. 

O akşam yoldan geçen mister 
Abramsonla kanaı elinde elektrik 
lnmbMı bulunan bir polisin, tarife 
göre Harkva:rın Jak'ın oıomoblllnl 

Köşkteki sandık odasına girip 
bavulları alanın Harkvay oluşu ta. 
bil olduAuna gôre niçin lıeni ora. 
cıkta öldilrflvermediğini lıAld ken
dikendime 80nnaktayım. Belki ye
niden ınmmsuz yere bir adanı 
6Hldürmlyecek kadar kendinden 
emindi; karanlıkta işittiQim kahka. 
ha hatırası hain beni titreten Seks. 
pirin fiirl bu raruiyeyi teyit eder 
gibi görünüyor. 

O bu gece bizi tamamiyle istediği 
noktaya getlrebilmlıtt. Bizi Lora
nın öldilrOldülüne inandırmak 
için valızlerl meydana çıkardı. Yi. 
ne aynı maksatla bahçedeki çuku. 
run araştınlmasına mani oldu. Bu 
çukurda hanımıyla beraber kaçırı• 
hp öld!lrfllen banın cesedi nrdı. 
Zira biı bu çukuru kanştınrda 

lvanın cesedini görecek olursak 
hakikatı kolayca keşfedebilirdik. 

l (/Jtı•11nıı ı•arı 

durdurdulu noktada, yerde blrşey. EN SON DAK.KA 
Jer aram:ılkta olduğunu dikkat et. . 1 
mişlerdi. 

Yeminle şchaclct eden bu Ameri. 
kalı ve kansı Harkvayın resmini 

Küçük llinlar Kuponu 

görür gönnez tanıdılar. Misters 1 (Bu lmpOlla ekleaerell pderllecek 
Abramson polisin yerden madeni it..,... "it nırme 11Aıı1a.n En 80ll 
bir şey almış olduğunu, ve bu nes- f>akll•ada ..,... DefNdllecekılr. EY. 
nenin bir kovana çok benzediğini ..._ lıekUn söllderm olmJ'UClllann 
açıkoa •6yledi. Kadın tıbbi bir mu. 1 __.... ~....,. __. .. ı rt 
ayeneden geçirilince gözll"rinin eok ... llücUımeled IMD.) 
kuneW olduğu anlaşıldı. 

Hlraa Daraleyin kurban olduğu Evlenme telılüleri: 
cioa,.et en urıtk noktalarına kadar 
aydınlanmıştı. Suçlunun bu işi ni• 
~in ve nasıl işledill tıamamiylt'f 

Batta bir delil de var. Jak'a ver. 
dfli lünner. Bu lüververde kurşun 
Yoktu, sadece barut dolu fişekler •. 
Jak bu IDververi yakından muaye
ne etse daha o vakıt işin farkına 
varmış olacaktık, fakat Harkvas 
biıim budalaca emni~tlmizden iyi 
ıstırade etmişti. .. meydana çıknı14 bulunuyordu. 

• Yq 28, boJ ı.e7, kilo 64, tıeyu 
kıvırcık AÇlı tenıu. .rbut mealek 
alılbt, pk ~ oldukça gUzıel. ay. 
da 160 Ura kuanC)J btr b&y, 18.26 Y8f· 
lanllda balık etmde, g11zel. boJu ne 
mtlten&llp bir b&yanla eYlenmek -.te. 
mekted!r. o(N. 21) remslne mGıua -
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Bu işte çok körü körüne hareket 
etmiş olduğumuzu şimdi anlıyonnn 
Standiı, vakayı öğrendikten sonra 
yaptılı hulaaayı ~u cfimle ile bitir. 
miştl: "Bir sulknstı keşfetmek çok 
zordur, fakat işi iyi hazırlamakta 
<laha kolay delildir.,. 

Tesadilfiln yardımiyle içinden 
muvaffak olarak çıktılımız tecrübe 
bu sözlerin dolrululunu tamamlyle 
iabat etmektedir. 

Bizi şaşırtan meseleyi hazırla. 
nnlar ilç kişiydi : SilAs, Lora vc 
Baı*vay. Bunlar misters Lüella 
Kotesnaşı kaçımıağa karar vermiş 
Jer ve pla\nlannı muvaffakıyetle 
tatbik edcbılınişlerdı. Fakat Lester 
:Rarbay -bir cinayet bahasına
arbdaflanna kölil bir oyıın oyna
mak ve Damleyin arabamızda ta. 
Jıdılı 1G8,000 dolara tek başına 
ısafıip olmak istemişti fakat bir 
Utü tesadüf neticesinde valizi şa. 
'1nDlflı. 

Harkvaywı bu valizi açıpta yanı~ 
:CSı.lını aaladılı vakıt ne hale gir. 
meal lhım geJdilini birçok defa
lar dQfilndüm. Bir pijama ile ufak 
telek eua bulmak bahasına kendi• 
m tehlikeye atmıfh. Fak.ıt ne ka. 
.,. dilfüoiirsem düşüneyim bu sah
_,ı 16&6nilnde c.mlandıramıyo. 
JOnım. Zira bu adamın lıarikulad~ 
solukbolılılını ve hain cüretinl 
bir tllrUl anlamamaktayım. En·e]. 
den hamrladılı bir plana göre 
- bu -.dece bir faraziyeden ib:ı
reltir - polis memuru arabamızı 
Nevhavenden itibaren takip ctmis. 
ti. Darnley oturduğumuz köşke gi. 
diyordu, orada Silis kendisini bc~
llyecekti. Çantadaki para mistcrs 
Kolesnaşın serbes bırnkılııınsı için 
ilç ortala verilecek olan fidyci ne. 
callan ba.'1ia bir şey de~ildi. F:ık:ıl 
bu para:un üç kişi :ırasında ı ks;:n 
edilmesi ıcabediyordu. Halbuki 
Harkvay bunu önlemiye karar ver. 
mişti. 

Knlil, Jak otomobili hıılaştınncn, 
ıı~ ununu o~ namak istedi. Bizı 
ı,urdurdıı, .Tnkln Dnrnlcr :ırasınd:ıki 
knv~aya mfidahale etli ve omd.m 
hart"ket ccler etmez, Darnleri Ol 
dilrtffi \'C \':ıiizini yakaladı. Arabada 
tapala olduAumm :çia, motor ~iıe 

ri'llfl il ve motor fl;Jet' ı çı' ··d :-ı, 

"c~ hiv.ım ~nah pal!. ışını i. ilıı: ·• 
nıize enftl oldu ve r-1L:.ııuıı aı ı, ı . 
ınıfo bir 61ü tatıdı:;ııııtzııı farJnn . 1 

Bu hAdisedcn sonraki f~er tama. 
ıııiyle faraziyeler dnircsiııde kala. 
caklır. Zira facianın bütün aktörle- 1 
ri ölmüştür. Damleyin öldürüldü
ğünü ve bu surelli! plAnlarının 

bozulduAunu haber alınca Lor:ının 
korku ve leJAştan delıye döndülünü 
yalnız farzedeblliriz. Bu kadın o 
vakıt kendisini elektrik sandalye
si üzerinde ıörmilş ve bu göıilşle 
çıldırır gibi olmuştu. Bu düşllnce. 
miıe bizi sötnren ufacık bir delil. 
dlr. 

• Yq 28, boJ l.80, orta talı8Wi 80 
Ura maaşlı bir b&y, 20.28 yaşmd&, iyi 

bir allodıen, kız veya dul bir bayanla 
evlenmek ı.temektıedlr. (206IJ) No. lI 
ııoeta kutuauna mtıra.caat _ 12' 

lı ve İfÇİ anyanl• 
• Ortamektep mezunu. eakl ve yenl 

yuı11 okur yazar,• llç eene mOtead. 
Lüella Kotesnaş ismi altında dit JVlıvde motör" maJdlıe tamirat 

seyahat eden Loranın otelde biz. ustaııtı J&PDUI. ı.taııbuldall ehllyeUi, 
metine bakan oda hizmetçisi bu ka- elektrik tuat lfl•rlDden anlayan tıtr 
dının "lntıhardan enel çok yor• §Oför, berb&nct bir fabrikada, maki. 
gu11 ve eok kederli görilndüğünll'' nlaWk veyaJııut makine mot6r tırnılrd 
nalatmıştı. 1.iği, toförlUk, ~ clll"'11k, 

Bu derecede SilAsıo hali düşün. traktörclllllk gtbl 1f1en1e çabfmu AL 

celeri de karanlıkta kalmıştır Si.. temektedir, TapaJa da pıebUlr. Ad. 
lasın hali iki ateş arasında kalan rea: Nunıoam&D119 No. 71 lrabvecl 
bir zavallıya çok benzıyurdu. Bir HU.ytn eliyle Fatlıl Y.T. mtıraoaat. 
taraftan Leater Harkvaydan Allab- • 18 )'lf!Dd& Bukall fakWteelDe de. 
lan korkar gibi korkuyor, diğer la• vam eden resim mtıesaeaeıertnlD blrlD 
raftan da kendi evinde hapsedilmiş ı de bir ~e oal'l"'lf bollael'vt8l bahl • 
olan vnzallı misters Kotesnaşa tok 

1 
nan, ketU de .. reblleOek bir genç, bil. 

acıyordu Bu kadını kurtarmak de- 1 ttln g11n ftJa meal aatıert bartclDde 
me-k kendikendini ele vermekti. 1 geç vakte kadar ça1qmak tatemeJde.. 
Zira kadını Nevyorktan Hillophav .. 

1 

dtr (O Nur) NlllzlDe mtıracaat. 
za götilrflp hapseden kendJsiydi. ; 18 ·yqmda orta lktden çıkmJf, ta. 
Günden gilne za;rıflayan ve ıölge. nmmq mtıeaaeaede Anadc>luda mllba. 
sinden . bile titreyen ?ilAs kendi yaat l§lerlnde çal;.,.,,, blraS dakWo 
ylyecelınin bir kısmıyle kadını teıd traımdaD anl&JU bir 
~~liyor ve onu daima uyutucu bir ~ l§ ~-Dıpnya da Cide. 
ılac şırınga ederek yan baygın bir bDlr. (Kuammer) remz1De mtıracaat 
h_aldc tutuyord~ Fakat k~rku. ı.·e • !yt blgtl1Zce bilen blr OD!vel"llte 
Yıcdan azabı SıJAsı her sun bıraz taıebeat, bersb aat 10 ten eonra tıer. 
fnzl~ sıkıyor ve.onu hakika.ti . itira! bangt bir mae.eaede çallflll&ll ıate 
~tmıy~ sevkedıyordu. Emıoım kı mektedlr, (Om.it '12) remabıe mllra 
St:ındı5ln tavan arasını aramanın t. 
J~zumsuzluRunu ileri ailrdiltü sece j ca: Ortaokul t1oQDctl mutta 0ımyan 
Sılns herşeyl Hinıf etmek llzereydi, riyaziyelll ınınew. ~ı btr 
Hntta Standiş şırınga ilııesinin mali yuıa boZuk1 
keşfinden yanlış bir neti~ye var. geno, vaztJetlaba utu yt1 
dığı "akıt ıtalıi uşak herşeyi söy. zUnden bfr mae..ecte öğleden aoııra 
lemi) c lıazırd.. nuhassa komiserin çahf'Jl&k tat.emektedir. (Sewa) rem 
la't'&D carasın a ç.ıtmaktan vaııee- ı z1De mtıracaat. 
fiili aad• Silüsın niçin nınnmilş ol. • ,._ fakWt..me dPam eden bir 
cJuıtunu aacnk şimdi anlıyorum. U- geD9 ortaokul talebelerine, ehven 
'-.ık hanımını bulmamızı adetfl is- ııeralUe matematik, ft.dk, ldmyı. ders 
ıh orclıı. lerl vermek i8temektedlr. laten!Jen ye 

Ifan:ı öyle gelir ki ne o ne de Lo. re de gtdeblllr. (K.S.8.) rema1De mu. 
r ı hir cinayete varmak için hazır. racaat. 
lnnnıışlardı. BlnaenaıeY\ı Damleyln • ıs ,..aıda. aJqam 1as anat melL 
iilümü kcnıtilcrini çok korkuttu ve teplerl blrtncl mufmdan. man vulye. 
onl:ırrı H:ırkl :ı) ın elinde bir oyun. t1nln bozuklutu dotayıalle aynlmış 
r:ıkt:ııı Jı ı5'·, bir şty elmadıklannı bir bayan, berho.ng1 bir mUeaeaede tş 
ımlntıı Dnl .ıl it:ı:ıt ettikleri ada. 1 ~. (B. Xutbüım), remzl.ııe 
mm, pcrulıer J-.ıı .ı rln~tırdıJdan işe, J ~ 

icabında Günde 3 Kate 41mabilir. Her Yerde Pulla Kutulan lararla lateyinls. 

Şehir Tiyatrosunun 

lıın~I : ::DA 
Ilı 

Y aeadığunız 
ı Devir 

IJU KOMEDi K.ISMINDA 
Akşam 20.80 da: 

işçi kız 

Bayanlara müjde 
Bu tasarruf devrinde eskidi, bo.. 

vasr soldu, renginin modası g~tl 
diye kıymetli 

EL ÇANTALARINIZI 
bir köşeye atıp terketmeyiıılz. 

Atölyemiz lstediğinlz renkte el. 
bJselerfnize uygun olarak eski çan
taJamıızı fenni suretle boyar ve 
tamir edilir, amı edilen Hekilde 
model değişir. 

Adres: 
MODA BOYA EVİ 

Kan.köy Mumhane Caddesi 
Basan Pata Han No: S 

• Orta yq1J lılr bayan abalıJan gl. 
dip alqamlan dl'Dmek bere ,.mek " 
ev lf1ert gOrmek ı..temektedlr. Yqb 
bir baya da ba.kablllr. ı.tiyenlerlD 

o. S. remzbıe mllr&ca&tlan. " 
• 26 .Y&§md&, ukerllkle ala.kam cııL 

mıyan ortaokul meswıu. eek1 Ye JeD1 
ramJ1 bilen. daktilo kullanan btr pnç 
huual mtleaeeıle Ye UcareUıanede Ç&1lf 
mü ı.teaaektedlr, (JLllL) rauıa.. atı 
~ 

• Tıp faldlJteıd ı tnd lllUfmdaıı 

mail ~ dOlaymlle aynlauf btr 
genç, lıerba.ııgt btr mQeueeede 1§ ara. 
maktadır. <4811) reımz1De mtıracaat. 

• Ortamektep 3 QncO mufmdan 
maD vazlyel1DJ.D bozukluğu dOla~ 

ayrrlmq, rtyaZi,yNl kuvYeW. yazug lf
lek " biraz da daktilo bilen, ıs yqm. 
da bir paç reaı1" buaul bir mQ. 
-cıe çallfJD&k t.stemektedir. Adrea 
Baki a!ıpuıan yokUfU çıkmazı No. 
411 de Ahmet. 

• Llaen1D ten kolundan mezun, yUk. 
ııek tahalle devam eden bir genç, ak. 
oam aaı 1 den 12 ye k 10.r borbangl 
bir itte çalqmak tatemektedlr. l A.B. 
M7) remzine mtıracaat. 

• o yqmda eskt ve yeni yazıyı 

mtlkemmel okur yazar bir bay, Uca.ret 
ballelerde aylık iflerl Ye tezgt\lıtarlık· 

ta oab§mak ıatemektedir, (Arayan) 
remztne müracaat. 

• J'ran.na ortaınektebj mezunu iyi 
torkoe bWr n dakWo kWlaııaa blr 

bayan. JUlha.Delerln birinde il ara 
maktadır. llmren) relll&lJle mtıracaat 

• 17 J&fmQa orta taııatU1, yuı.aı iŞ. 
lek bıtr Tllrk lam. mtıeueaeıense, bU. 
roJarda •eya J&fl lflorbıde caııomaır 
a.temektecnr 20.IO un.ya kanaat e. 
der. KefU ele nreblllr. (TQl'U&UI) 

remzıne mtıracaat. 

Aldınna: 
&flltlda remlslnl JUıb olan o. 
~ .............. selen 
au'ır.uplan .......,..._.,.._ (paw 

lan ......,, ....... .....tan ötteJe. 
kadar Ye saat 17 dea llOllra aldırma. 

tan. 
(Jıl. ICLKAR) ('l'raDalZCa derei) (Ş.) 

(Beyaz gfil) (Znran) <Rosa) (T.N.) 
(34 Bay) (Vatan 55) <ölmi)·ecek 
nşk 113) (1\1.K. 122) (25 Sedef) 
(A. 5) (F. K. M. 9) (Saat) 
<Güneylinin denizcisi) (Ful) (H. O 
Sevimli) (Yarar) (FG.I>.) (H.N. l 
(F.Z. 38) (0,P,K, 2072) (M.K.A> 
(A.Ahmet) (0.K.) (Nadide) (Akta 
tay) <T.R.B.) (Mehmet 3&> (G. Mtneı 
(PJ. 24> (S.B, 12) <Y. Akın) (Leman 
Y.) (Denk) (Şevki Şen) (Bahar 
ç:çeği l) (tıı 45) ( Akytız) (locl) 
{35 A)'dolaıı) (O.S.) (Om.it) (l§ık) 
{.Amerik&D) 

• •• 
AÇIK KONUŞKA: Bay Turguda: 

Mektubunuzu blldlrd1t1DiZ ,ekllde sa. 
hlbiDe verilmek tızere 1l&na lmklıı glS. 
rWememektedlr, Aldırmanm rica e. 
dertz. 

Okuyuculanmıza: 
Bu sütuna o.it !do.remize göndcrtte. 

cek mektupların zartı.an Ustilne gaze_ 
tenin aahlp " yazı ı,ıert mUdUrlerL 
nlD ,ahst adı y~malıdır1 

Belediyeler tekaüt sandığından 
Belediyeden Dı&af alan Sıhhat •e içtimai mua.· 

venet vekaletine mensup mütekait, dul ve yetim· 
lerin nazan dikkatine 

Elyevm beledi~ eterden tekllüt, dul ve yetim maatı nlmaktıı olan tatia • 
bet ve şuabatı san'nllerl men~uplannın bu maaşlan 4085 sayılı kanunun 
ruvnkkat 3 üncü mnddesl muc.ibince 1 haziran 1942 tnrihinden itfba • 
ren Ankar:ıda ''Belediyeler Teknilt Sandığı,, tarafınd n tediye edilme. 
~~ bnşlanacaktır. 

ltfezkftr tarihten itibaren ber hanlf bir teehhfire meydan TeriJ.me.. 
den maaşların eshahına ödenebilmesi için l:u kııbil maaş olanların ıı.ş:ı. 
tıJ:ı cikrolunan hususah ehcrom1yetle nazan dikk le nlmalan Jazımdı:-. 

t - Bu kabil mHş sahipleri 15 şubat 942 tarihine kndar : 
A - Maa, almakta bulundcklan belediyelere mllracaatla alacakla. 

n )'otlama ilmllhaberlerlnl "usulen tasdik ettirerek,, 
B - Maa, re!ml sent'tlerini 
C - Nnrus hnviyet cfbdnm suretlerini, ''Ntlfua ldu.lad• tm. 

dftll olacak., 
D - 6X4 eb'adında Oçu fotoitrafiannı "10 yaşından ttlçft ~

Bar için IOzttm yoktur. 
E - Mııaşlannı nerelerden almak istediklerini bildiren ıınıdıt mtı. 

dflrlftlflnc hitaben yazılmı, bir istidayı ''bu istldn1arda sarih adresleri 
bulunacaktır . ., Sandığ:ı gönderi!mek ırzere maaş aJdıkJ~-ı beledl1elere 
tevdi etmeli veya taahhütltl b:r mektupla ''Ankarada Belediyeler Ban. 
kl.sında Belediyeler Tekant Sandıltı MüdOrllilfl" adresine g6adennelldlr. 
leı. 

2 - Bu 'tntıteblt, )'etim ve dullann mart ayında aon tlç •Jiık 
naaa!J)annı d:ı Belediyelerden aJdıktan sonra ''Sandığın ~al ctızdanla.. 
ril< delfştlrllmek tlıere" ellcr'udeki maaş cdzdanlannı Nndılull1%!1 
ı'!nd•rilmek lizeı-e bt!ledlye'.:re bırakmalan şarttır. 

Yakat'lda zikrolunan bu.'IUS8ta riayet e:tmeyenlerln m-. tedl)'ele. 
rlndea 'l'Utua ıeleblleeek lfeClkmelerden dola:rı sandık bJç bir m•"olf. 
Y kabul .-tmez. ''492., ''887., 

ı---;:nbul Leyazım Amirliğinden verilen aakert L kıtaab ilinlan 

Otmde tOO den 700 U'UIDda olmak 117.ere 60,000 1lA 70,000 ekmlılı 7"'· 
tD'llmaııı lf1 ao.ı.H2 euma gQntı .. ı ı& de puarlıkla ı.tJııkıtatne ı.balll edl 
111 ) 1' • ,....,.a ' ._ ... h iP' $ •k &Clır.llmr. Jrt•!sHI Jllı. Hll ..... 
1Ja&tte tek.Uf edeeeklert nata göre katı temtnatl&rile btrllkte l'at411Jı•. 
tmalm& kcıaLlırJ'cmm plmeleıt. (llOI m) 

• • • 
.,. yazdı meYadm puar1ıkJa eblltme1ert ı-~ puartMt 

günQ -.at 10 da Topkapa llaltepelllnde ukel'I atın alma ~ 
yapılacaktır, Taliplerin kati lıemlnatıariJe be11t va1dtte luıaaJQoaa pllDelerl 

a.I llllmıın de 
sat 12100: ıaoo 
Yoturt 1800:2000 
Koyun etı tOOO:GOOO 

••• ao.ooo kilo pirinç almaoktlr. Pazartıkta eblltmMl 21/1/MJ ..... be 
g1ln0 a.at 16 de EzlDede aakerl •tmatma komıayonwıda 1&11Cl•cekt1r Tab
miJl Dedeli 32,300 llra ilk temınatı 2418 liradır. Taliplerin beUI YaldUıl D-
Qljayona plmelerl. (llOO tH) 

••• 
Pazarlıkla m•mak"ası 114.n olunan 200 ton hurda IDclre taHp çdı:lm.. 

dJtmdaD tekrar puartıga konınuttur. Eveaı "buawd prt.&an ~ 
l{örlµebllJr. Beher klloaunun muJıaınmen bedeli 16 kurUJtur. J:ba1e9t ._,_ 
942 puartm gtlntl aaat H de Japılacaktır. Tallplertn tem1naaanı. Butıl.. 
yede Yed-elı: Subak Okulunda komis)ona müracaaUan. (1907~02 

••• 
· 90.909 kilo sığır etı alınacaktır, Kapalı zartla ekalltmell 11.2.Mı _.. 

günü saat H te Yusıviranda ukeı1 aatmalma komtQGDuada yapuaaakta. 
TabmJD bedeli 49.999 Ura ~ kw'Uf ilk temtnab 1700 Ul'adlr, Ta11plerlD 1ııL 
nımı ....ucaıarıı., teklif mektuplanm Dı&1e aatlllden bir saat en.ı ~ 
yona verımlert. ( l 938.8N l 

••• 
100 ton mqe odwıu aJmacaJctır. PUarlıkla eıc.utm..ı 12.HJ gQnO 

saat 11 de LWeburgazda &lkel'I -.tın3lma koıntayonunda yapılacaktır. 
Uplertn belll nkttte blr No. ıı •tmalma komiayonuna ~melerL (19M.SU 

••• 
600 ton buğday ıstuttUrlllecektır. Pazarlıkla ekaUtm..ı U.N2 sGDO 

mat ıe da O.Ubolud& uıseıt •tmaıma komlayoııunda ~ .. Talum .. 
bPdeli 10.!560 ıtradlr. Tallp1erm belli vakitttı tem.ID&talrlle llcmılQoaa pa 
melerf. Evl&f ye prtnamesl konıtayonda glSrtııUr. (193ı.s.) 

.\' ... 
Kllteahblt nam ve heatıma. beherbıe tahmbı edllell ~ ao llanlt 

lan '815,781 adet portatif çadır direği ve behertne tahmin edilen 2IO -·-• 
olan '80.300 adet portatif c;aaır kazığı açık ekailtmeye konmUflm'. Jhalırll 
ıf.2.942 cumartcsl gUııU saat ıı de Alıkatada K..U .v •tmalma k01Di11JOıı 
aunda yapılacaktır. lık tcınlnab 18.389 lira 4:; kuruftur. ~ 
kuru§& komisyondan alınır. Taliplertn belli vakitte komlllyona plmei8rt. 

<1938..SM) 

l•tanbul mağaza ve apartıman kapıcılan cemiyetinden: 
SeneUk konsremlz 3.Z.INI peqembe gttall aaaı lf tea u e llımdlır l!lele. 

diye cıiYIU'IDda 10 No. da oeml1"& merkczlnde ~ IQYlp& ek: 
ı1anUe gelmeniz llAn olunur. 

. Roz......,. l - lleyeU idare raporu, lletıap '19 lMeı .. tıetldlr ._ ...... 
raptı. ı - Nl:r.nmnamc tndllL S - ldaı'e hey 5' la ..,.._ ....., 

l•tanbııl Sıhhi llüeaeNla Artftmla ve E&iltmtt 
Kornüyonantlan: · 

Bakırköy emrazı akllJC ve aaablye baataneabıln dOO ton 
nakllyeat l§t açık ekaUtmeye konuımu~tur. 

1 - EkaıJtme 4,2 942 çarşamba gUnU saat 10 te Calaloflunda ..Jabal 
Ye içtimai muavenet mQdtırlUğ11 blDUmda kurulu kom ayonda yapılacaktır. 

2 - Kubammen flyat beher ton nakllyut tahmil ve tahliyeal de 
olmak Clzere ( 4) Uradır. 

3 - Muvakkat temtnat 18:> ııradır. 
4 - latekUler ııartnaıneainl çalı§Dl& gUnlerinde koml8yonda rörebD 
O - lateklllcr 1942 yılı ticaret odası vcaikaail.c 2400 aayılı kanunda yt-

zılı vealkatar llo bu tto yeter muvakkat temıoat makbuz veya banka me 
tublle birlikte bent stın ve eaatte komJ91onda bulumnaJan. (49') 


