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3 
Kur us 

SAL 1 
YIL: 25 * SA.TI: 86tO 

tdare en: Ankara cı. Vıtıkıt Yuran 
Telefon: idare (2U'JO) y (Z 

Tı;.lı;: latanbaJ \lakıt,.-P.: im~~~ 

Kafes Arkası Kupon No: 
.) 

\ ahıt n}ru~ JruJ3n irin !H1ah luı!inC getirilen 

im meraklı roruıın, li lmpon getlrön ol..-uyucnlanml. 

1 
7& y&lıı..u: 17.5 lmnMı wrilere"htir. Bn kuponJan bi-

Llktirme;ri uııutma~'lnıı:. • _J 

Bir sulh yolu bütün 
bütün kapanını Alman Genelkur-

değildir ş may Başkanının 
iYazan: ASIM us Hastalandığı 

M~~ Ame~ Hltı~ bildiriliyor 

Karnelerin dağıtılması bu 
akşam tamamlanıyor 

tnl~ büuV.11,1 te ~lj göriilmc_ 
., ....,.filde bir koalisyon yap-

tılar. Rtızveltiıı konn--...:a ·· 1.....:a: 
w, - le .;.ocue soy~-
gı &oz r giri~ mücadelede yat. iki yaveri 

ve 

Karne ile tevziatın ag başından evvel 
ruz Amerika hesabına ne büyük 
fedak8.rWdru.a hazırlanmakta oldu- 1 
in luı.kkmd kMi bir fikir vermŞ.. 1 

~·Bu fed.akAıiıldann derecesi dü- 1 

rJmıUiürse aynı maksat iizerind 

tatbikine geçilmesi kararlaştı 
:~' olan Y1rmi altı devi~ 
nu.~ ~ğl, 'Ye nelert gil'.e j 

Bn.vçiçin dostlanndan 
subaylar 

Halka lca.me da.trf:ı1ma. i§i bugt1n rahatça. ala.bilmesini ıemtn edecek o. ı -pr;~;;::::::::=~:::::;;:;:;::=:::;;;:;:;:::::::::::;::;;;;:::;:~;;:;;::;;;;;; 
ekpma kadar tamamlanmış ola.calt • ı.an karne usulUnQn t.atblk tarihi ~ne 

""lU.lgl <Jd.UDQUilbilir. 
.Fakat efradı mD}'Uba gıeıgıaa 1 

lbılJetler kalıt.lıalığr henüz ba lllİlllL ' 
1:aDl ınüOMWeııin h3§mdıa. ikelı de
lllokram oephee,i ~ tıoto.ıiw de9- ' 
Jetler arasında. bir an'8şua Jlola ~ 
hultDlıunac mı? Razvelt kaDpe j 
m~jmm tıOnnncla söyle d,iyor: l 

. 'Bab.ls lDeV'LQU olen ib.f!Ws JılG 
IJir ~ flek1J SODA erdiremes. 
lyilltlle fenalıh arM;mda $imdiye 
~t&ıclar hiç bir zaman bir o~ 
hd'Jviye tanı bulunmuş de#l)dir: j 

undan l!IOill'a da bulnnamu. A.Jl. ' 
('~ tesamüh., llUl.u...~bk -ve bir. 
ı ıyet §8bıpiyonlıo.mu mükifa.tlandıf.. 

r~ ~y topyekün bir zaferdir.,., 
.~11 ifadeye bakmoa Almanya ve 

•uQ~efikleri ile lngil~ ve mttt-
1 ?~1kleri 8.1'8.bmdaki ihtili.f ıuwelıı: 
tıilibla halledllecetrtir. Çünkü de-1 
•noknısı devletleri -:batta Alman.
~ra H:tlerizın daVlmnl A vrupe.dalı:i 
kendi ırk smır~ içerisine bmll. ' 
51:1' ~a.ddelerin Mi'W.ne s:a.rette taJI.. 
"1D1ı ile sömürge istemektcıı v-. 
lteçnıjc; olsa bile-- yine Bitleri ve 
t eskilitmı yok edinceye kadar har J 
be devanı edecektir 
~unla bembcır ·Bo:tTeltia..., 

t>a.Jı dikkntle olronursa. ~i 
110' 1:tıerinın mtıe:r gibi onlar d1' 
k~ıt<h :rejimlerini dünyanın her 
ıniUeUne kabul ettirmek iı;in mü· 
~eloye ginnedlltlerl açık gii:rü
Ur. NetcL.inı ınesajm bir ndk-t..aSm. 

ıl~ llitlcrjo ''Ita.vgaw." ismindeki 
kitabını İncil Cıı.mal h ~----haç • l açı .._ 
r· ı Ycriııe koymaJ,;: için hötün 

' un~yn ~, bir p1iın haT.Jr~ 
o\dugumı oylcdikten sonn. ili . 
cdisor: ı 'C 

"Il'. b ıl".ıın edeDeriırJz ~·a. .1 
letlere cebren ks.bul tti ·~-'~ı · 1 ]['ti • e t'buu, ... o-
~ ı enzm :rejimini ezmek, ~ir 
.. 1e_n .m~~ctleri .kurtarmak, 

f'.tlz 'e dlıı_lıurrıyetini yeniden 'kur
~ır. Bı~ bu hcdt°"Uere ya.Waı.m
' a. bunu kifi görüp mü~ı: 
llc durm.alT.l Ye lıedefl · · · -tikt crımıze crıs-
lık "-~.~nr~ da ilerlr;i ile alik.asız-

00"'1.erııı 1edbir :ı.lın3ma:ı:ld• 
edeıneyU." 
~erika CüınhUıTei~inin demok. 

l"a..<sı de\!etleri için bu harbin °u.-
:Y~l Ola."'ak .. t ·1 ~ tıad gos erı en hu hedeilct' 
İ'1ll ~ ~ a~alı iı;ln fıtlilii,ne ı-ullı-
. başka bir 17cy i tem~-d:ıderini 
t~ı ıı.n_cak l:u ınaksat İf·in harı> et· 
l .erini SÖyleJen totafüer dev1el-
~rın de milli Ital la.mu temine l•fı.

fldir, eğer lıu de~letlcr kendi rrki 
\c lnllii ~ırıan dı~dıı. kala.n 
•~eı:nlekctl ri ; .. etmek. bunl:ı.rm 
f;(lz le din hüı·rıl ·tırrlni ellerin_ 
tl~ alnıaı.: hırsım faşanıyoda.rsa ••• 
1

.• .. n.hald~ _<lemok'l"'d-:.İ <le\·lctleri 
UL.Smıhı.reu ıki ~ ohlan blıiıü ihti-
r~da. serbest lııraI.ıvorlar-, ~a mıı. 
"Utler • • •• nııı ... mdıı g·eı-c•cı.ten her ta-

Tevkif 
olundu 

. -Uareoal Kat.)'d 

~ 1% (A.A.) -tyi maıbelardan 
çıkan bir habere giSre, Alman Genel. 
ktirm.&y Ba.§kanı M&rqa1 Kaytel ııu. 
taıenrn~ n: MArept BroYçiÇtn dostu 
otan bazı sub&ylar tevkil edilml§Ur. 

.Bunlarm arasmda ~ l1d 19- -
\-eri de bulunuyor. 

işgal kuvvetlerile 

Elbirliği yapanlar 
Harpten sonra 

Nasıl 
cezalandırılacak? 
Londnı., 12 (A.A..) - He.rpten &OD.. 

:ra Alma.nla.rı ve KinSllnglerl cemlan.. 
dırmak üzere almacalc tedbirlere ka. 
rar verecek olan mntte.tilder konseyi. 
nin toplantı3mda §11 memleketler tem. 
sil edilecektir: Bclçllta., Çekoslovakya, 
Hür 11'ran.sa mllli konıiteal, Yw:ıaniB • 
tan, Lükscmburg, P'elemenk, Norveç, 
Polonya, Yugosla\"ya. 

HUyi.11~ Britanya, Blrle§ik Amerika, 
Rusya, ve Çin müşalıltler ta.rafmdan 
tıemsil edileceltlerdlr, 

tır • .Ka.me ile ekmek tevzU.nden evvel alı:nlıU§tn'. K8me uırultınlln btran ev. 
ekmek biriktırmek hmı ve teıA.pıa vel ta.tblk edilmesine karar vermek,. 
kap~e.rm gayretl«I ft teıtışl.a.rı, to vilA.yet ve ~ çok Yeorinde 

kendi yiyeceği kadar ekmek alan va. bir tedbir a.lDUfb:r• 
t.andqlan çok tazyik attıtı görW. - tlBKODAB PAB'l18ININ 
mtı§tilr, Hakl.&nn& rar:ı olan Tat.an • ÇAUŞMAIABI 
dql.&nD fmnlarm önündeki ıztır&pla.. U6kQdar ParUll halkın ıırmta.rm 
nnı: daha fazla nzatmam•k mak.ea. önünde bekli)"erek fazıla ekmek amı.. 
dile belediye karne tle ekmek tenli maıa.ruu ve dlter vatanda§lan m1* 
ham'lıklannm t.aelllne lQzum görmüş. ldU ..,.aziyette blrakm•m&lanDJ temm 
tür. Bu işle ~ o1&nl&r aç g0n _ !çf.Jı cıea.klar4a !ıaDa ~ cdeoek 
denberi geceli gUndi12Utı bir faaliyet kon!eranıı.Iar terClP etm.l§tir. Kmfe • 
ısarfederek lüzumlu olan batnıı hazır· raı18la1'1l1 f&Jdalı .-nereleri görlllm~. 
1ıklan tamamlaml§l&rdır. Bu vazı.yet 1 blrçOk vatandapr ltızımıu:ııdan faz. 
karşısmda her ~rdtn kendi bb-'C"inl la ekmek aıına.mŞardır. 

Yerli eşya fiyatlannm arta
cağı doğru değıl ·! 

istihsali artırmak üzere Somerbank 1 
I 

umum müdürlüğü tedbirler ahyor 
AnJmra u (Vakıt; .muhabirinden)- ' Umum Müdürlük, 'bu umum! beJ'et J 

Devlet fabrika.lan ma.rnull~rtııtn fiyat toplan.tmmı mf1teaklp fabrikalar ma.b. 
l)akmımdaıı aım gtl.nlerde gOrdUğ11 sullerlnl kallte -.e kandlte bolam:ın • 
rekabet plyamıda wsilc olmU§ ve bu dan daha mllkemmel olmaSmJ temin 
gibl qya ayı.tıa.ruuıı )'Uluıeleceğt. bu için yen! projeler hazlrlam.&ktadir. 
mak:ııa-tla b&zl t.et.kl.klet :yapılmakta 

ol!luğu p;ru bul.mtı.§tur. 
Bil uıaltUna.tma. :ıu\l.ra-

caat et.Ulim ~ abstıl bil' -.t 
deall§ttr ld: 

"DeYlct f&brtkaJan mamaDeri tı • 
yatlarmm yWuıeleceği hakkmda söyle 
nUm aOzler tamamen yerstzdJr. DeT. 
ıet satmakta olduğıı ma.Lı, eauen kL 
çWt bir kAr yapmak suretile atmak. 
tadır. Bu kA.r nüıbet.ı.D1 b1ra.Z artır • 
mak aynı maim satı§ml belki dur • 
durmıyaCaktır. Fakat devletin asıl va 
zltest piyasaya Mklm olmak. bll.lıM. 
sa fakir halka dalma ucuz ve lyt mal 
&ıı.tmaktır. Yerll ma1l&r pazarmm ba 
len mevcut olan eııya buhr8llU11D ae
beb!. lstihsallo mevcut ihtıyacı tam 
mA.nasile karşılayamamış oımemu:wı 
ileri gelmektedir ... 

SUmerb&nk Umum M1ldtırl1lğtı bU 
buhranı mevcut 1.mkAnlar ntsbeUnde 
önlemek için yent blrtak.ım tedbirler 
arifesindedir. 

SUınerba.ıık Umumt heyet topJantrsl 
bu hafta içinde top.la.nacak ve ~ 
lik bUtı:.e müzakeresi. yapııacaktn°• 

m rika 
ikinci dün~ harbi için 
in ı,ı talim g6rma, 
ve teçblz edUmlı 
8-10 milyon 

asker 
çıkaracak 

Ceı\ubi Amerika 
devletleri 

Filolarını Amerika
ya veriyor 

(Yazısı !! incide) 

memar m~aşlarıaa 1apı· 
ıacak zam proıesl 

'tal' l!.ilD a clilunc ol.'1.u bi11 sulhun 

ı.-u.ruıma.sı noktasıııd~ !\entlileri ile Hazırlanan tekl"ıf bugu·· n veya 
Unla..~"ln3!r, ;.ıı.hnt ummni ui1fusn bir 
lnilyan gc-<.:mt bfü ü'k küçük yinnl 
nıtı dmletfa te .. kil cftfüleri koaliı;-. yarın Mecl ·ıse sevked il iyor 
~ oııl:\ sununa kadar n\ücadelcyi 
·•wc> almak 1 i bu ih im:ı.lde tota. ------------- ) mektedir. Proje esa.siarma göre, 60 
1 t r dc\lctlcrin anb-.nı.a ..-olu ile 1 Ankara, 

12 (Vakıt mtıhablJiDdeD -- ı.ıra- kadar 88il m&S.§ ala.n memur 

rul cah lıir ~1ılhta1.i meııfa.a.Oe- 111 ra ait projeler Vekiller Heyetinin tet... ve mustahdemlere yapılacak zam 1 J 1 Memur m&B.§la.rma yapılacak za.m.Ia. .,-

, i hutınnı:ırıııa imkihı :. oktur. Amerlkan-ıng z 
1 

kikine arzolunmll§tur. miktarı yüzde 20, eo liradan oo Ura. 
"te Jıarp eden de\ Jetler ~u kr5 T bllAj Bu proje bugün veya yamı Biiyük ya kadar maaş alan1a.ra yapı:laeak 

il \ shnin<lc ıinüınüufo1d ilkbahar • --- 8 ~ Millet :Mec1isinc :ıevkedUecektit. BU .zam mikta.n y11zde 115, 90 lira.dan faz. 
'a 'l ıiuen ba"'J.ıyıı.c~dan biiyük Salangor bo'"}gesinde projenin memur maaşlarına doğrıı • ıa aııuı.ıa.ra yapılacak zam miktarı 
lıat' lıarcketlcri iCJin hazırlık ylip:l.r- tih yf1zde 10 olarak re!lbit editmektedlıı. 
'"il her no kıu.lar ~.ok zayıf bir m- h b dan doğruya zam yapılmasını i.S • 

!im 1 olsa ll.n. sulha. w.,;dc "'uran bu Şiddetli mu are e- daf_e_d_en_bi_r_:p:...r..::oj_·~ ~ol:.:.duğu=--b-lld_lril_. -~--=--=--------
ııoktadnn dün:ra. mmctıerı için bir J ıMeseleter: 
kurt11ıu .. gtine-;inin ıloiE;nla.-.r iimtdini ler devam ediyor aoon teblig~i 
'erı;:ıror. Vapurların saati 

--o-- Malezyanın batı j Vapur iarlfeterı yoıcuıann vaktin. 

ar nkl sayımızda 

Modada ürke 
do\o'rul 

YAZAN: 

lsmayıl Ha kı Baltacmglu 

Japon tayyareleri ah• • de yetl§mel.erlnl temın ıç1n 1.fPılmıo-
Amerikan a ılınde tır. Pazar gtillü köprü.den aopı.a ha., 

· ihk"' ) K ı ı 1 :reket eden 11,25 \'Bpunl wJrtiııden 10 
1 lSt am anna ua a umpura ııak1ka önoo hareket etmı,. Bu ea. 

Yeniden taar- zapted.ldı· ::=:,:::ye:~~ 1 pm kalabalık olabillr, :yerine bir il!. 

ruz ettiler Tokyo. 12 (A.A.) - lmparator- ve :mlmrat vapuru konarak tam -... 
luk umumı karargahının tebliği: atinde yeU,enlerln gitmeıd de temin 

~ingapor, 12 (A.A.) - Singa.pur 
tebliğinde deniliyor Jo;i: 

(}Ji!JJIJ!M &ı,. s Ba. ı4. u) 

Japon öncüleri Molezyanın batı edllebillr. Bn vapurla gitmek mecba. 
sııhili Loyunca hııla 'oerek dün riyctmde olanlarm hAybede<.~11 

(DftXl11M &. ! Sil. 4 d6) . mı:mınm .ID!\e'ult ~ olac.k-: 

Valdayı 
kesiminde 

Çarpx§malar devam 
ediyor 

Berlin 12 (A.A.) - Alman ordu. 
ıa..rı ba§kuma.nde.nl.Iğı tebliği: 

Şa.rk oeph~ merkez kesiminde 
ve Valdayı kesimindeki çarpı§malar 

<leva.m etmektedir. ~phcnin diğer ke. 

(Devamı Ba. ~ Sil • . ~ de) 

benim 

;1.mili$~1m 

1 Sovyet 
orduları 
Alman ordularının 

kışbk hattını 

Tehdit ediyor 
Londra, 12 (Radyo, saat . 7,U'n· 
Diln geceya;rıst Moskovada nce

(Devamı Sa. ~ Si(. ! tle) 

köşemj 
yazan : hakkı tarık us 

memurların hakkı 
ma.a.rl.f vekilimizin isabetli bir tebliğini daha. erken duymak, bwımı 

zevkine daha erk;en varmak iaterdlm: vekillik aylıkları köy ııand.tklann
dan Menen eğitmenlerin bıı azıctk tah8lsa.Llıı aile geı,:illdirm.ckte gUçl.Uk 
ı;;ekcceklcrini gönnllş. blruz d·:ı. kendl nıallarmdan fa.ydalanablllrler düşün. 
cesl.Je bunların ya. kendi köylerinde, olma.zan. ona yakın köylerde çalt§tin:l
ma.l.anm uygun bulmuş. 

ha.beri, blgada. ders yılı ba.§ınc:lıı. böyle yapılmadığı baldo taym ccfil. 
dikleri ycrlero gitmlye zorlanan sekiz eğitmenin istifa etmesi dolayısllc 
öğreniyoruz. çanakkale bölgcsinln maarif şefini bu yoldaki tebliğlerin ru.. 
hunu kavrıyacak kabiliY.:!ttc yeti-'mi' bir kUltilr adanu bltiriz. yapılaıı 
kadro böyle bir tebliğe hAklın olacak birtakım zaruretlerden doğmuyor vo 
bu zaruretler .sek1Z eğitmeni <le gözden ~~tacak kadar kuV'lo·eUi bulun
muyorsa i§e bir dtızcn verileceğini, halta. 1'1mcllyc kadar da vel'ilmiş oıa.ca. 
ğmı muhakkak saya.biliriz; benim bunu bahsetmekten maksadım bu güzel 
emre aykın bir harekete lrn.I]I dikkat çekmek ceğil, bu kararın da.ha ge. 
ru,, ölçllde w milli müdafaadan b..-ışka bütUn memur kadrolarında ta.tbikt 
imltiı.nla.ruu araştırmaya olan liyakatin! söylemekUr. şunu kendi~ 
pirensip almalıyız: 

eğer idari ceza malı.iyclindc dahi bir icıı.p yok5a her ttirlU tayin me. 
murun kendi muva.fakatilo yapılır; ııa.tt:A bu tayin bir terfi da.hl olsa... 
muvafakat zıınnt olara.J;: me\"cut sa.yılmryan yerlerde apaçık blr kabul 
suretinde olacaktır, bu, meınurun RÇık bir hakltt olma.kta.n fa.zla iyi tştn 
hak1udrr. 

herhangi bir ''ekilllkte bır tayinin, bir nakilin neroıere ne ı;ıartlar 

içinde olacağını mümkün oıduğu kadar çok ihtimaller dUşUnUlettk • ha2:Lr. 
lamp ne.5redllmi§ bir talimat zımni muva.fakatıan almayı temin edebilir; 
ancak bu talimatta. tayın sal!Uı.!yet.ı kendine 01&0 makam kendisi !cin 
<dilediğini dilediği yere yollamak hakkını tesblt etmiş olmamalı) dtr. 

askerlik oımadlkı;:.a veya ceza bakımından bir icap bulunmadıkça bir l'IW

murda.n en iyi melıBUI almamız onlara vazi.fe gösteren ~rlerim1Z1n ~ 

!arda ita.at değil, muvafakat temin edecek b ir hllner ve kudretle iti ı ztu 
ba.ğlJ görünür. 

evet, bu yolda ıdare gügt\lr; lfl.km muvaffakıyetin uerecestnı yll~l
teıı 4.lı:ı gü~lUkl~r d.egıl midir"!, 



9 'W f T 1~ - ı - 1942 
!. ------------- B. M. Mec1isinin 

dUnkU toplantısı 
lngıliz -Iran Çin Tebliği Amer"•aa. ag;ı z 

t&bllll 
1 Bugünkü radyo 1 

Bozguna uğrayan muahedesi Ageila bölgesinde (8Qf tarafı ı ınc sav/ada 

ti • 8alaııgor bö ı;eslnde §lddeUI muba. 

7.80 Memleket aat ayan, T.aa ..._ 
nı program (PL}, T.U Ajana llaber. 

ıert. 8 Senfonik patçalar (1'1.). ıuı 
Evin saati, 8 30 Senfonik parçalar 
12.ao Kemleket .... t ayan, ıı.aa 

TOrJııge pl" klar, 12,U Ajana baberı. 
rf. ıs Türkçe pllldar, ıs.at Karıpll 
program (Pl.), 18 Kemleket. .. t .. 
,an, 18.I RadJ'O alem ~ 
19 FaSil heyeU, 11.ao Kemleket a&t 
ayan, 19.43 Oyun bava&an. 20.15 Rad 
70 p.zeteaı, 20,U K&ıslk. 21 Ziraat 

takvtml, 21.10 Mllzik, tı.SO KonU§IU 
2ua Klllılk TOrk mQslll. 22.ao ,._ 
Jam haberleri. 22.463 Mlldk C:Uband 
(Pl.). 22.GG Y&l'lllld propulll .. lra. 
pemf. 

!aponkuvve e=' Yakında imza'Baskın~ar de- ::::r:::;::.~Kı~. 
ımale do gr u d••• vam edı•yor mekte ve orada §lDldı ılU,manla ta • 

Ankara, 12 CA.A.) - Biı)'lı.k 
Millet Mecliaf bugün Refet Cant· 
tezln reisllğtnde topl nmış ve: 

e h ıyor masa ginnlf bulunmaktadırlar. Rica. 

kaÇllJOT l tımı.z eınwnnd& cm,nıan p1yac1eaı b1s1 
• • yakından tak.p etmlf ve plyadıeye dllf. 

l Şı h 
Yemden 100 eıır alındı man tayyareleri fasıw.sız bOcumlarile 

ı - Tllrkiye Fran~. tn 1 tere 
il<' taraflı karfJ]ıklı \"ardmı muahe
delllne merbut huauat anlaı,manm 
tatbiki mnnmda 8 eon.klnun 1040 
tarihinde Pariste iınzalıutBll kredi 
anlapıa.sm'.'11 tasdik1ne. U 8000 O••ıu ran Q ı • ......... d (A.A.) - lııgil1& OrtB yardımda bulunmuıtur. 

ş m an ' • fark t.eblJlbule f6yle denllmektedlr: JoboruQ dotu cenup keatmlerinclen 2 - 2552 sayılı b!i.kimler kanu
nunan 120 inci m ~dreinf tad le. • d• Sovyet mÜnaaebetleri• AplJa böJaulllde çekilmekte olan birinde dtl§manm Maıe.zyalılar gibi 

1000 esir Yer 1 • •dd 1 dUtmaıı berinde yapılan bulu dllı> giylnml§ 9 neferl11c: blr kUçUk kafilesi 
ftlD artmaSIN fi et e havanın muhalefetine rağmen devı:ım bir l nltl"!'I ka~ ğt ile gelmlf 'Ye karaya 

1 - Bazt madıielerln gilmrOk 
reatnİDde İCta VekillPJi be CtİDCe 
~"apılan tadillerin tasdikine ait 
kaınm llyihalarmın b'rlncl mnsa.. 
kC!'elerlni yapmı ttr. 

Çangldng, 1J (A.A..) -
tebliği: 

Remıi arzuladığım aöylüyor etmlftlr. çıkmI§tır. 

Cenubi Bunan oepbetıinde seri 
ekte olan dfttman ~etle.. 

• külli kısnı, ıııiddetll bir mu. 
beye lıcba.r edilmiştir. Bozp -
uğra.yan Japonlar, karmakan -
bir vaziyette tima1e dolru ~ 

Tahnuı, 12 ( A.A.) - Iran l}8.[1l 

Jıluhammed Riza, IUSyter ajammm 
muhabirine. bıgilis • fran mmhe. 
desin n yalanda hnu. edilecettni ve 
imzayı müteakip ol'duda ıslahat )-a.. 

pılacafnu aöylemJvtir. 

Hava kuvvetıerım.z bı\bıuısa dli§ Gönderlle.n bir motreze bu aalrerle-
mamn ıa,. kollan moU!rlll tqıtlan rin 9 unu da emir allDlfbr. Dt\tmuı 
üaıerine 80ll derecede l(..Jr&i akınlar hava kuvvetleri dllD SerenbamJ bam • 
yapmı;ılal"d.rr. b."l nı•:tır. Yollarda hR.tlf basarlar 

Mecliıl çarp.mba gllnU toplana -
C'Üt.ır. 

Dl§mıuun tecr1d cdıh:.rek melodik olmuşsa da tamir edllmiııtlr. Japon 
1ı1r tekilde ~silm olmaya cıevam et - tayyanııerı dtın ıııuara yenıden akm Eskrim müıabakalan 

._... 8lllll llınlmll MMk ; & 
delll • 

••• 11 

-'lrt•ıil.,,.lar. 

lanpa.n-n S5 kilomere cenubun.. 
U!n Humanwa clvarmda ~ 
lçtne almmJf olan dllfman ku? 

clvardald Cin mevzilerinin 
p edici a~lne manıs kalmıt-

• Bu Cin taarrum. 24 aat cle-
etmifUr. Neticede di1fman aa 
8000 maktul vermlt •e 1000 

lmdar esir aJmmıttır. Eıstr edilen 
an IUbaylarmm bllytlk bir 

sivil Çin elblaelert giyndftl 
• Elde edilen gc>t m'ktarda P

aılmetler ayılmaldadır. Bunlar:Jt 
aıumda toplar, makinell tllfekler, 
.oar. telsls teJsnf ı.taayolllan ve 
wılEerf y s&•ler da ftl'dır, 

••• 
Cm*&Yteldn v~ 8*ed 
heyet Pdermeye b.ıv venll· 

J1 Mtdhilmektedlr. Çanbnek At
merlramn daha ful& yardmmu ~ 
mlD etmek ve mü pnt& Amerl. 

•e cm ubrlerlnla ahenkli it 
ltni temin eaalanm kurmak 

--·----· ~ p..,..) 

&merı ... ıa 
llaarl•la 

lıJft'JOrlı. 11 (AA.) - N.,,..n 
erald Tribün pactdl J'Ul)'Or: 

Biri.etik Ameıikamn lkiDd dtlD· 
7& harbi için ç*aracalt Mf eri lwY. 
•etler 8 veya ıo milyon Jdpyl bu
lllcekb.r. Bu tuvvetler. limdlYe k&
dlr harp 9&halarmda g6ri1len Jmy. 

fttledn en iyi talim ~ Te 
techiz edi1mitl olaclıılrtlT. 

Amerikab m"P"'tl edııl A~ 
da w Afr:.kada ~rdWderl tec."'11· 
ileler neticesinde gerek tabiyede 
p.rek si.Jlblanm• hWIUSUllıda radi. 
b1 yentıwlerlıl bhu1 edUmeslni 
jata.; etm.ieUr. Bu yrilrler aye-
9inde yeni Amerikan ordu1an mev
eu.t ordularm at.et Mlrpnındp • 
bvvetllai olacaktJr. 

.Amerikan orduısımurı eillhlanna 
•e Uıılfonmlarma ıellDce, 942 Je· 
tdki Amerikan Upl aaker, J918 de
ld tiple 1940 &nsmdüi tip ara -
mıda De tadar faıtl vana 1940 a 
aiebctle o kadar farklı ola.caktır. 
Ordu tetk lltı da aym suretle bq. 
tanMI& değilmlotir. Gene Ameıi
bn ordusunun eıı dlmate P~ 
cıUıeü eski tank salma bat&ryalan
am yerine geçen taııık tahrip tabur 
'landır. Bu itibarla Amerikan or
dusu, dilşmanm moU5rlil birl!kler:
mn Uer'emealni bekliyeceiine ba 
tdrWtlerl kaı1tlayarak tahrip ede. 
ıııek mevkidedir. 

Bu yeni tanık ta.hrfp tabarlannm 
Pli tutulan OOzı tefenilatı da 
n:rdlr. Tilmenlerln at.et kuvveti 
gerek •ilAhlarm a.ded1 gerekse ça
p beJammdan artınlm:wtır. Ba u
eul obüs bataryalarmda oıdulu ka. 
ü.r kilçtlk çapta toptanla da tat
.. edllmttir. 

Muhtelif anımJan 98Vkedenle • 
riD karanlJia rağmen i]ıerliyebl • 
lllıeltri için bu arabalarm 6nlerbıe 
H arkalarına yukandatı ~ g6 • 
rimnlyeceğ tarzda fenerler kon -
muıatur. Üniformalarda yapılan de
l!likJ.J1dere gelince, çeUk m'lferle. 
~ Ufier i11ve edilecek ve her u
.kre eoğufa karşı korunmak lçln 
muhafazalı bqldtlar ve~ -
lar verilecektir. 

EM1 moda çizmeler ve lı:Uot 
pmıtolanlar "hemen klmilen ~ 
tirllecektlr. 

V .. Instoa, U (AA.) - Btrletik 
Amerikanın Rlo konferanmıdııki mu. 
!"&hhas heyetinin hedefleri hakkında 

reamı beyanat mevcut olmadığtndaıı 

allh yeW mahfUlerdeld SCJrtl§melere 
w bumm nqrlyıitma dayanarak a. 
ealtdaki hWdlmlert çıkarmak mQm • 
'dJDdtır. 

Oöı11nll§e göre, blrlqlk Amerika 
ı..ıt.Un cumburlyetlerlle blrleıtlk devlet 
,. arumdakt dJp!omaUk mtınaaebeL 
ı.ert keatirmek arzusundadır. Kea bir 
lef1k A.merikanm bu deYleU•~ alt 
moıan kullaJı&rak bir kafile uauuı t.. 
siaiDe çahıbft da aıılqılıyor. N!Jıa • 

t Vqington bUkOmeu lkUaadt aaha. 
da prp yarım kDreat cumhuriyetle 
rlle tam bir lfbirlil1 yapmak taaaY
TW"UDdadır. 

Şalı de.mittir ld: 
Aak~lerimiz dünyanm en iyi u

kerleri annıdadı:r. Fakat ordUDGll 
modern mabeye Y'e bilha.aa aakll 
malzemeane ihtiyacı vardır. Sa -
baylvmmm ise daha c;ok tat:htbt 
gl)rm~leri Jlzmıdır. 

tıl1 Haıtaya. bl!lgcııf.nde dllıı yenl<kn yapmrşl&r, §ehrl .m!tralytsz ateıine Bölır;e e!lkıim ajanbğındıuı: 
100 kadar Alınan ve 1tai:yaıı u1r edil tutmu,ıar ve ufak btr gemiyi b ·:ır • 25 ı. 492 pazar gllnU Taksimde 

latanbal P'ata lalllatJa ~ 
Katip Kuallhlddin mabalıeatntn lt Ne. 

mıııUr. mışıar<lır. Bugtln sı.ngr.pur tızertDe l~ağcılık klllbttnde tecrübeli ve tec 
~ ıs (A.A.J Sunyedeki ı bazı akınlar yapılmlftlr. Hasar yok. rül>eSisler anamda eskrim mtıaaba 

lu b&Dealnde ~ w Bunanm K&.. 
racabe7 ka•nnd& ll8T tarilalnde ..,. 
UJ9deıl dofma w po.ta teıgral w 
telefon 1d&relll memurluımtdall ma • 
teka.lt C&fer 0:111 Kub&rrem Bı09 
IŞ!Yp 7&I 1De1ft koaıpenWl lmlıohl 
fUbNl mııbuebecWllnde bulunmakı. 
lkeD 21.11,Ml tartbllıda ecell :meTiıdi. 
le vefatı hueblle meYCUt tenıke8i 
tahrir n •bit edl1mJf oıu mnte • 
~ama mevcut mlr&IÇılarmm adet 
,.. sıfaUan mabk......,. blUDemedill d 
betle 11.anwua mecSeatnlll DM, Ml .,. 
569 uııı::u m.addoler!De gGr. 'ftrialeri. 
ııln Qc &J lctnde d&U&rmı w mUte,, 
veffanm alacakld&IU9 'borçlularmıu 

d& kell& bir •7 SClnde alaCak "" bo ç. 
larını mablr•DMJ9 ~ Ye ta 
Jln edlla mtlddet aıfmda ureıMt8I 
auhur etmes ye alfatıa.rma lıildlrmes 
Ye alaeakJılar ile 11arC1a1&1' dil alacak 
.,. bcl'ÇlanDI beJU .ım.aen. mQte 
vettanıa paraya onrUm terekuılDln 
hazineye deYlr ,.. ...._ edllec:etı 

11erbe.t. Franauı kuvveUertnln bir lwı tur. 1wıanca zayiat lkı kilidir A.YCI· kalrı yapılaea.ktJr. Bu mUsa.beatala· 
mı aeldzlnd lngllb ordu.sunun tak Jarımız dllşman tayyarelerine bOcum rm seçmelerine 16. 1. 942 cuma gn. 

lalı. Rusya için malseme pt1 • 
ren Amerikan ftPUJ'larmm Amert
kaya lran maDan ıöt!ll'eceklerhıi 
llmit etmektedir. Bir İran lleyeti, 
Birleş k Amertkaya gftmlftlr. Mll
IJ bankanm dlre:ktaıil de be1ld de 
sefir 8Jfati1e Vqfngona gidecektir. 

Yiye etmek üzere Libyaya gönderil etmıflerdlr. Vuku& gelen hava Ç&rplf. uft akPamı ....ı 18 de belJlanacak-
mljtlr. malarmm neUceal hakkmdll tafmllt br. 

e • • aımmaml§br. Boks müaabakalan 
ı.,ı. .. n:l rl~ · • .d (A.A.) - Akdenlz. Pazar. pazart..ı. bo ınıe.n .181' 

"4!k.l lnglll& filotilllı.sı Jwmandaıu vialne meuup tayyareler Breatekl Al Ankara • latanbul balgeleri &l'B· 

Kontramiral Heıırt..Bern&rd Ravllng• man deniz Uullııe tekrar hUcum et • ft!lldaki bo~ mUM\.bakalan eum&r· 
blr demeçte bulwıarıık demifUr ki: mi§lerdlr. rayyareıerlmlzden hlçblrt teei gOnll akşamı 20,30 da Beyol-
,umanıar Llbyaya giden mllıver 1 noluarı değUdlr. Bir b&fta sarfmda _ı_n_h_a_1_t_~ __ ..ıon __ und& ___ ya_n_1_ıa_ca-=ktır. 

Rusya baümda Şah ıtunlan a&y 
lemiftlr: 

Çal'J:Jt Rusyaamduı daima endi
le ederdim. l'üat Scwytıtlerle mtı
naaeb +Jerlmbı: Jyldlr. Ve bo mUna. 
•ebetJerin daha bt ohnuuunı fid
detle ana ediyorum.. 

kafilelerinin yll7.de 80 mm tahrip • • Breaı. yapılan hOcumlarm ba aıtmcı.. [ 
dllmeaıne m!.'l• olmak ıı:ın birçok d • adır. K A y I p L A R 1 
nlzallıMuu AtJantikt.eıı ildenlM P • • e 

------~oo ~-----

lowyet te1tUftl 
(Bot tarafı 1 "9oi 11G11fallllJ 

redilen l'e8IDI Rm tebUii: 
11 Soaklııunda lata&t:nm ~ 

ttln eepbede fterlemefe devam et. 
MJeler, blrçok noktalarda dtlpuı~ 
mn mukavemetini lmarü Brjuuı.. 
km '115 kllometre fbnallnde klla 
IAlcllncno eeJırlnl ve Kalupmn 
20 kilometre ılmaHnde N:slr.cıao.. 
vaputinl Ceri almJtlardu'. 

lloüova. U (AA.) - Scwyet 
atı. tebUtfnde denf llyor Jd: 

Gece Sov,yet lcial&n hası keabıı 
lerde clfltmaıw bl1P faaliyetle~ 
J1lllDll)lll'dır. 

« • • 

Mellllı-, 19 (A.A.) - ......,.__ 
lerin Brian.1ka 60 kilometre kadar 
YD.kla4malarmı in~ eden Li~ 
vof'un iKali Starn ordulanmn Al
maa Ol'dusmnm latldt battmı t• 
dit eden So9yet Gl'du1armm bul-. 
dutu cephe~i ge~ lSlçUde bOyQt. 
mektedh'. Bmnm aetlc:etıi olaralı: 

Urmlılerdlr. Denlz&ltılar b1r dllfmaıı V .. lqtcıa, U (A..A.) - Lmım &. 

dır, fa.kat hakkmdan pıtnebileceır dası cepbesiDde tfddeut blr topçu mu 
lııir d1lfı:a&D. Bu huauata ıyt muvafla barebe.11 cereyan etUlf harp tebJjlfn. 
Jayetıer 1luaDQ'on&a. da bılldlrmektadlr. Jıllpln adal&rmda. 

.AmlNL ltal)'Ul ~ ıDonnun lı:I A.merlk&11 1atlbkAmlarma .Japom tay 
Trablua pıen ınalseme " takvir yareler! yeniden tlddet.le taarrua « 
ıutaıanm bimaye etmek lçiıı tlaleri.D. mlflerdlr. 
den çıkmıı olduğunu, fakat tn.gw. ~ n (A.A.) - 8&1Uıilpttaı 
donaıı.maamm toplanJUD atq menzlll ....,,alJerde beyaa edlldltlne &'6re 
iÇlmı glrmekt.eıı kork&rak yolculuğun ı Kualalumpunm lklbett bakkmda 
en tehükell Jnıımmda JUi llOll lumun Londraya aıib hiçbir baber pime • 

da lratD...,_ nfakat lflDl knıvu&ı. j nılftlr. 

laN " muhrlplere baaJmut oJdutu ' llalesyab ~etinde Tollcıl"enbl 
DU .Oyı.mlftlr, oeDUba IU'lı.1alnde k&ra,Ja çık&ll do • 

• • • lam .ıapcm .......... ......,. .... 

Lcmdradaa ,.ı... lıaber'lere s6J'e.

1 
Udllmiftlr. == :ı: ".;a:ın: :;: ıa_p_o_n_ ... te_b_l_lll-

bQyDk hava burrlrklan yapmakta • 
dırlar, Buna benzer haberler blrkac 
1lıu'9 claba tabrrQr etmı,tL 

- ...,.. 1J 1 teııt -
o-

Yugoslavyada 

isyan hareketleri 
devam ediyor 

(804 tarafı 1 inci aayfa'11ı) 
ubah saat ıı,so d.I Kwılalumpura 

•lrmlşlcrdlr. 
._.... U (A,A.) - a.aoa 
.. , Gll flddeGI IWidımwtubs •-

-vam etmektedir. Şehir lnglllzlerin •
liDdedlr. Fakat tehlikededir; JapoDlar, 
ıehrt geri bırakan.k prp lat.Uwneua 
de llerledlklerlııl lddla .. ,..._.. dil 
bu haber teyit edilmemlft1r. 
~ u CAA.) - o.NA 
Japon bllldUnetl aıı.co.a. Japaa il . 

p 1 inden 90lln llalu7a llaltanıarmm 

latanııu.l ilmuwıdan &lllllf o1dutım 
f/M2 numaralı eerdQmea ctıada.nmu 

1&yi ettlm. Yenilln1 al&ealJmdıUl .... 
kı.1a1a ldllrmD ;rckbar. 

• • • 8al'IJW JlalmtldtlrlQltladea aJmU.. 
ta o1dutum m&af cQSdam De senedi 
ruml, bQYiyet cOaıdam w tatbik mtlh. 
rQ ı. 12. INJ tarlld1lde lanyerde 'l'U 

lıubulu barllrte 7UdL T..Uert &1J 

aacalpldall •ldlerbda bQkml olma 
dJll illa olunur. .._. ll:kertll 

...._ 8arJ1W Kaptaa 80kalı: No. ao ~ 
(18'70) 

••• 
t.tanbul Uman rei.llJllfnden NO -.. 

Dulne alt almq olduğum liman ctız. 
d&Dmu kaybettim. Yenlalnl &lacatnn
dan eaklalnln bUkmO yoktur. 11.1.9(2 

A.nkara wapura JS&marmdaa All 
.... .uı.et o-......... (-

·~· Nlltua k!frdnnıa 601 ~ num • 
ralı lramft.7 puomu ayt eWm. Ye. 
11ı.ln1 Çlkaracatundan •k•alal• bOk. 
mQ J'Olrtar. ............ ........... _ ...... 
&IMlllallda eoJııak , .N-. - ..,.,.... 
ofla Şab&a ratverea. (SMGG> 

t1lD ol111l111'. 

llefl1dat ....... dl ....... : 

939/l<Ka . 
Bir aJaca1m tmndll latlba IGlb _... 

tı hacze alman T adat tabta maaa ve 
20 adet talata ...-ı,...ıa n.ı.to 
tarihJne mQadlf ......... stlnO aa& 
9 dan aaat 11 • kadar a.,tktat Or. 
tabahçe caddesi 15 No. lu kahvede .._ 
pk a.rtırm& .nUll ,.,.,. ....... 
cektlr. 11ubamm• 1aJmeUDID JGlıdıt 
ıa lfd bnl•adJll tıllrdtrde lkJncl artır • 
ma.sı %3.1.942 tarthlne mtladlf cam& 

günll aynı yerde .,. aym ....U. • 
çok artıra.na ih&lelll ten. edDılceldlr. 
TelWlt• ....ır ....ııar a1ıcıp ~ 
ıır. Tallp1ertn yrnaa mesJcQr w • -
alte mahallinde ham' bulundunılaeall 
memuruna mnracu& ~.ı..t uu 
olunur. (11411) 

Almanya tnarnıza bqlaihğ-ndan
berl manıa kaldı#ı tehditler1n CD 

bUyOfll b.rwmmda balunnuılttadır. 
Liudlnovof'un Ru.alar tarafmdu 
işgali Moja.lılki tfmaJcl• ve cenap
tan tehdit eden mıJ8nam ~m 
iki kolu anamda yapıla.n tuyiki 
genfı 61çllde artırmaktadır. Asya 
Rusyasmdan getirilen sureti mah
ausada talim glSrm IJf ve techi.t e. 
tiibniı tue Rue kuwetler ı,imdi 
Moekova cephesinde faaliyette bu. 
lunmaktadırlar. Bu k'talar kayak 
kulJarımafa alııpktırl&r, Geçen CU· 

me rtınn lıfojal!lin dftpıeel bu Ja. 
talarm bir q seferinde yapeeak • 
lan yardımın Jı4ı' mlwHnf teŞkiJ et. 
mektedirler. 

Hınat ordusunun 
Kurmay Bqkanı 

Tevkif edildi 
Aram· U (A..A.) - AJAk&dar bir 

menb&dan bUcllrlldiltM gGrw seçen 
yaza kadal" Hınat Genelkurmay Baf 
lla.nlttmda bu•smaa Gwraı Auguat. 
llartc, ifgal ettıtı mevkiln ,ere.tlnl 
tbW ettıll 1C1D tnkit edllmlJtlr. 

.ıyaat ~klbetl ne olacalt maıbe he.

1 

1 
nns eewp ....umedlttnı .oytemt,Ur. Harbiye Ye~ek Subay Okulun~ak Satan alma 
Bununla beraber .ozctı, Malaya sul 

tanıannm bir ootunun Japonya ne 11- Komısyonu llAnlan 
birliği. yapmata amade olduklannı ı-------..:..-----·,--.. ~----------
aöy'ledlklert yohmda ~yidde bulunmut Pazarlıkla 1180 adet ftrU mUba)&& olunac:akbr. Husu.il ..,.Uan ko. 

••• 
Londra, 12 ( A.d.) - Moskovıı 

radyosu, Kareli cephesinde bol br 
>'8Cdılını, fakat ne bo:uk baYa:ua 
ne de, kuvvetli ıiper:ere )"el'leflllif 
olan düşmanın şiddetli mukaveme. 
linin Sovyet taarruzunu durdura. 
mııdıtını haber Yermektedir~ 

. OenenJln b111U81 hayatmda " .lıa
reket tarsıaruıda eak1 barp orduııunds 
~ı1 bazı AdeUeri tatbik& deT&llJ et • 
meaı keDdlaine karp tedbir alınma .. 
sanınıtbal do1Urm11fbır. Bu tedbir ile 
aJlk•dar olarak dtlpnan radyosu tan. 
fmdan 7&pdaD ve aamıoayonel llly&at 
....... dola,.U• paenlln uaıua.., 
tm1dJlm! iddia ..sen IÇtalar tama. 

mile uılmF.dır. 

• • • 
Yugoelavyadn isyan bareketJe • 

rlnin devam ettiğ yolunda haber· 
ter aık 8* gelmektectir. General 
Nediçin istlfaa1 haberi verllmişU. 
Bertin daryoeu bu tat.ifa (13.yfıaaınJ 

teb'ı> etmJttlr. 
- Baıt,o ı;uetMI -

Ruzvelt Li\:vinofla g6rüttü 

Sovyet birllli, ıecen<!e hu cephe 
de parlak bir hareekt yaparak, de
mlryolu gflıergllhında kuvvetl 
jki mühim noktayı Jşgal etmlşfla•. 
Bu hlrlllin kumHdanı, pahalı.fa 
mal olacak olan bir eephe hncumu 
yapmamak icta, maiyetındeld ~'
raıtan müteşekktJ lfl'UPll bir enir. 
me harekeli yaptırmıt. diğer bit Vaıügtoo, U (A. A.) - Ruz. 
ırup ta, düşmanın yolunu cepa velt, pazar gUnO Sov. tler Biri• 
den knmlştir. Sovyet asbrlert, ii elçial Litvinofla ve Birleşik A· 
dört saat mliddetle kar içinde si- ınerfkaıım yeni Mel:s lta tlı;isi 'Meıı 
rünerek ilerledikten scnra dusma. sermlth'le görUc:m tur. Cu bur 
na ba,kın yapmışlar, onu, gal re si, genel kurmay ha kanı genE'• 

tur. 

&lmaa tebllli 
(Baş taraf• 1 İl f ,., ı o.da) 

atmJerlnde mUblm hlçblr muharebe 
yoktur. Bahriyenin uzun menalll1 bir 
b&taryur Douvru'u bomb&lamlf n 
alıfm te.ırt gör1llebllmift1r. 
Denlaltı gemileri Atlantlkte bir 

tngllla torpido muhribi b&tmn!§lar w 
Akdenlzde diler bir mııhrlbl torpWe. 
mlflerdlr. 

şımaıt Atrlkad& llddeat keflf fa • 
Uyeti olm~tur. Atman aavq tayyare. 
leri, SinDatk 111Lb11 Jolwıu " Malta 
adamıd•kl lngUJa tanaıe meJdanla. 
rmı bombalamı§lardır. 

ı SoDkA.rıund&D 10 .aıık&Dmıa kadar 
1ngll!s bava kuYVeUerl. 19 11 Alcdenl& 
göklerinde •e ıtmaıı Atrikad& olmak 
Oure t2 tayyare kaybetmlıtUr- Aynı 

müddet zarfnıda BQytlk Brlt.aııya ile 
yapıl&D l&Y&fta IJ A.1JDaD tanaruJ 
kaybedllmlftlr. 

SovJ etlerin Kırımda ()pat.oryaya 
yaptJkları ihraç teıebbUatlDde dll§man 
aoıeaklıı.rda ve evlerde cereyan •den 
tlddeUI çarpıgm&lar uııaamda 600 GJU 
verınlJUr. Muharebe meyduımda da 
1300 çeteci ölmllftUr. 

etmekte bulundulu lepelcrrl n tar- nt1 M'nrshatl ile de kon ıcrnt tur ı.tanbol A.Uye a üaeO Bakulı ..... 
dclmi~lcrdir. Siperler, iki deftı el. ldmllğ adea: 
den ele ıretmlş, niha'l:tl Ruslann 

1 
Ali Keramı taratmdan, kana olup 

işırnli ııfo ka'mı"tır. [ ___ e __ ~_e_m_ı __ e __ "_? •vveıce Teıvlldye Karakol llOlcak 128 
_ _I No lu Kiryakonwı evinde mukim lkeP 

dan tekllt edilecek olan mihverle dip. DUnkQ .Akpm arkıı.dqıın.tzda bir halihu.ır ikametgAlunm beUı.la al 
ıomatlk mUnuebetlerln birden keaO 

1 

havadla (alabeğsl) lmllsmı kııbııl et. cluğu taayyUn eden Kari aleyhine mah 
meal cenup Amerlkadakl beflncl kol mıı. kemenln 938/1'61 No. Ju doısyaaile a. 
faallyettne tamirli surette nllla,.t ftfl 

1 

(afabeyi) mi (ağabelail ml? çılan bogıtnma davıuıınm yapılan du 
mek latenlll70ra eıaemdlr. ıq.r (ağa) da.-ı aonra gelen (bey) nıgmaar sonunda: Kanuau Kedenbıln 

Diler taraftan 'W. .A.rjaDUD "" detD de ~ taıA.ftuaıard<J. oldu!tu ıt. 13', 138 inci maddetert mucibince be. 
Brezilya fUolannm mll§tereken teflc.ll j 111 wıatılmqı bir (be) ise, elbette (it) pnma1anna Ye H2 nci madde mucı, 
edeCeklert blr kati e usulllDUn tbduı De !Afet doftrudur. Yalnız o takdirde Mnce kadmuı blr 9Clle mUddeUe n 
blrlefik Amerika bahl"1yulD1n yQk1lnU et) uzatma f:areU olarak kabul olu. ı n memesine 28.4.939 tu,rlhinde karar 
baflfietecekUr. 

1 
nacak demekUr. vcrllmlf ve yazılan U!n dlva.nbaııey• 

Kllıver devleUerlne barp Ula et Uktn bts ~e a.myonız ki, (cami) ası rmı olduğundan flb tarfhfl'dn 
memı, oıan c:umhurtyetJerda ba lfl ele oldufu gibi bir taaamıfa burada lttbıınn on bef ~ ırartmd& temyisl 

mlayonda görWeblllr. Tallplerln getlreceklcı ı nllmune"erden komlayonca bfı. 
teDJ.Jenl ntlmune tutulacaktır. Beher &d diDln mJbammen bedeli 60 liradır. 
lhalut lU.942 pertembe cOnO ff!'.at 14,SO d& yaptlacakbr. 1180 adet varil 
blr talibe lhale nabllecetl gibi nısfından u olmam•lr Gun tallplertb 
"Terebteceklert m kriar Oırer!Dden da.Ju tckll.1crt kabul olunur. tatcltlllerln 
katı temınatıartı Harbiyede Yedek aubay okulwada koml8ycma mQraca. 
atlan. ...,., 

• • • 
ı&--12-941 de pazarlıkla mUlUıka ur nan oıuna 8Plnd& ebl9 ..,. 

miktarı yazılı yedı kalem bakır mutfak edevatına t&1tp çılmıadığ1ndaD 
tekrar pazarlığa konmu§tur. Evısaf w huawıl p.rtlan komlayont'.n. ~'lt
bWr. Bu 9dnat toptan b1r talibe ihale fldllecett gtbl Jmıım kımm da tal~ 
lerine ihale oıımabWr. tısalMl 1._ı ~ pazarteıı( ıaaa 8&at ıo da .ı.. 

llllac&kbr. 
Kati teminatı ııoııo Urac!rr. T"1 plcrtn Harbiyede Yedekauba)' oıwım 

d& lıOml8yona mUracaatlan. (218) 
()laıd 

Bakır bakrıı.ç 

BtlyOk tı?. .. eç 

Kevgir 
Saplı tu 
Btlyilk kazan 
KOçQk lca&&n 

• • • 

Ml'lttan 
2000 
iM 
IOO 
!00 
400 
200 

1000 

PUarlıkJa IO tem •de ,.tı aa.tnı aımacaktlr. i:...ı •• 'uııud fart. 
ıar ımmı.yoada görWebaır. Yirmi toıı " de yatı toptan bir talibe lba1e .. 
dUebıleoell gtbl bqer tonluk partner hu.llnue dahi tatlplerlae lb&le oluDabi.. 
Ur. Beller klloaunun muhammen bedeli 173 Jıcuruttur. tıaa1e.a 1 1-Mı 
pazartelli güntı saat 11 de yapıla 1' tır. Tal plerin Har~ YedeJulub&Y 
Okulunda KomJayona mttracaatıarı. (2H) 

• • • 
Paarblda ıo bbı ıtraıık t&Tla h ıatı tın almaea1ttsr. RUIUll §&1 • 

" komisyonda gHrlllP-blllr Tallp"e'!in r,et receklert llOmunelmdell komla. 
vonea betadlenl nDmune tutulac&ktır İMleet IT-1-MI ewnart.esl Sü: ' 
11&at 10 da yapılacaktır. Taliplerin ı•ın lertle ft te1tllt edec:eklert ftJat 
Uzertnden kaU temlnaUarile Harh yede Yedekaube.7 Olaahuıda KAıaıla.ı a 
mUracaatlan.. (318) 

0.•let l)emiryolları ve Limanları ltlMmm 
Umum idaresi ilanlan 

----------------~·-------- ....--------------------' Muhammen be eli ( .ıOS .000) lira o an ı:ıoo MS tırmlanmlf kereııt 

28-1--HJ çarpmba gUnU 1&&t ıı:; de k palı zar U.IUlUe Ankarada ldat.: 
b!naaında top1aııan merkes 11 uncu mi yo ca satın almacaktır, 

Bu ıte strm•k ı.st.eyenıartn l6 r>Oı liralık muvakkat t.ının&t Da ka. 
nmıun tayın ett.:11 vesika an ft t erl.nl aynı ıGD aaaı H de bdar 

Donavaııuı Vqlngtola Po9t pzete. 
liDe yazdı~ bir yazıda dalllyor ld. 

nfeaııamda Urııpar ~ 

fimdJ :yapmal&nm ıstemek Amerlllsa bir aebep yotr. daY&. edf!~blıtee!f. akit balde ıatllr l 
:ıur::ıaa:~~tıaıma da. .:beli> duMl1. c...-ı 1) cle.J mQa k&Wc,.oeli ilAD al~"45&J. 

adJ ıeçen lcomlayon relıı'lllne verm(l'Cri 14aım:lll'. 
~ler parana olarak Ankarsda. malzeme da1ıubMlım, llQdar. 

pııAj&d& 'r-ewbııı ve l:>CY.K Şetl111.nden tamlu vl.wa&lr. <llOj, 
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Altı köylü sekiz 
Y&Rl'l 

,6~~omuzla boğuştu ın: 00 a 00 lMJ ~ (ID ~ 
Batıke ird çıkan ''Ttırk Dılı'' [,.~~~-~;;~.:.;~~-~.sımı::ıı ____________ E:ttM::-:Dillı::iilll!mııc:::.-ıımıı::ı;;:--a.1JC11:1:!11. 

Uctcsınde Okundu una gore <altı 
lh·Jü korkunç hır domuı suru u:ı-
• kavr,oya tuıu~muştur. 

'öyıuı .. rtn, a tı domuzu halta la 
ldürnıcle lyle netlrrlenen hu he. 
tconıı nıaccmyı, nşaAıya aYncn 
lıl'Ontt: 
Kcpatıdlln 8crçcl3mı kO)'lUlerin. 
en nltı kişi Cııtolca orm:ınlnrıoa 
tlonmnk üzere gitmişlerdir. 

Es f hastahanesi bi az 
daha genişi r ecek 

ı .y. Şehrimizde bulunan Nnlıa Vekl. 
ıı G<meral Ali ı; uat Cebclloy, Anka 

rayn dönmüştür. 
• Topltııpı Flknraperver Ceır.ıyetl 

bugUn Topkapı mınttık eındakı 800 

takır allcye erzak ve komlır da ıta 
cak, cemiyet her aileye 15 kılo ko 
mQr, 1 kilo fiCker, yanm kılo yağ y&.. 
nm kJlo sntun. 2 kilo t1LBulye 2 kılo 
nobud 2 kilo patateJı ve 2 kilo bul ur 
verecektir. 

ATcılar mevcut b:ırut ve s:ıç:n • 
nın hepsini atış yaparak SllMt>I• 

•·~ıcr ve kfil e ı •ırnl'k Orere :ı 
:kmıolardu. F&kat. çok geçmecıeıı 
ıırşılorına aeluı tane oıgın domuz 
ı mıştır. 

fstıuıbut esnaf cemiyetlerinin 
senelik toplantıları bu aym 20 sin
de yapilacaktrr. Cemiyetler. yeni 
~ene bUtçelerlnJ peyderpey hazırlı. 
Yarak Uc.:ı.ret mUdUrlUğiln ver
m ktedirler. ÖnilrnfizdekJ sene 'çin 
umunıt bUtçenln 120 h1n llnı tuta-

ATcılnr ha-:,"Tanlnnn bu aaldır.rı 
Dfinde ne Yopacııklorını ~şırmıt. Emn·ıyet Sandıg"'ı 
Pa\at e nl:ırını kurıomınk icin 

'
1 bir hnırla elleıindekl b:ıl o 
tin domud ra saldınnaktnn ha~.. Şehrin muhtelif 
• tare olmadı~ını anhyarak hÜ.. yerlerinde şubeler 8 eicmlşlcrdir. Bu knnh ve 
>rkunç mCicadcle sonunda altı do- açacak 
uıu 61dürıne{ıc muvaffak olmuş- Emniyet Sandığı §clırin muhte. 
rdır. DiAer ikisi de kaçmıştır. iif semtlerinde ~a kolaylık ol-
Bnylece altı köylü hnyatlonnı mak üz.ere yeni şubeler açmnğa 
ltlntmn{te muvaffak olmuştur. 'karar vermiştir. hk olarak Kadı -

, .. 
11 

köyden bir raç avcı do Yınc kövlinde bir 5Ube tes.s edilmesine 
r ıv esnasında üe ayı ile knı • oaşlanmışt.Ir. BllUnre Beıılktnşta 
4rnı~lnrdır. kurulacak ve ted:ricl surette §cil-
lf::ıyvnnl:ır tehllkclı ııoldın IJ rin cflğer luu:abr::na dn teşmil ed.1-

Jcurna sccliklerl esnada avcılar lecektir. Bu iki şubenin tesisinden 
c açmışlardır. Neticede alıl r• sonra hazrrlanan programa göre. 

lkW ÖldllrOlmUo b~ı yarala • Beykoz ve Be:yoi:lunda şubeler ku-
tır. Avcılar bu yaralı ayı}ı rulacakt.ır. 

bıkarak köye getırm.l{-! 1.st.aııbuldn bu şekilde olduğu gL 
de hayvno bir muddeı sonr ı gi Anadolunwı muhtelif vilayeUe-

nıüştür. rinde de şubeler a.çılacakttr. 
-- İstanbul şubeleri tesis edildik-

lzmit Çocuk Esirgeme ten SODl'a işler ve ernlfı.k bu §Ube· 
Kurumu f ı· ı.· leıin bulunduğu semtlere göre tak
t 1 nun aa ıyeLI sim edilceok ve muameleler buna 
~ ~ <Bu u t) - Maar:t mtl· göre ynpılacaklır. 

Uz Bedri Ahlsknlro.m reisli. ----o----
ııı Yaptığı çoc\l'k esirgeme kuru '"'ah k l • • 
• achliınlzde iyi bir faaliyet 1 !' . raman as er erımız 

• Ct'Jnekt.cdir. Çocttıt esirgeme uçın hazırlanan eşyalaT 
nıu Kurban bnYt"amI mUn:ıso- Yardımaevenler Cemiyeti K.wlayıa 

t Yle fakir ve kimsesiz yavrula- blrllkto çalr§Brak kahraman ukerle. 
lltza. 92 huıık, 2 \ç manllAst, 2 rlmlz lç!n 6.000 takım gömlek ve don 

tan, 12 entari, ı yelek, ıı göm. yapılmt§, alAkadarJanı t.e.sllm edi~ 
k 11 ceket ve 232 ytln çorap tir. 6.000 takım daha hazırlanmakta. 

i§, iki k"Z tocuğuna 6nlilklUk dır. Bundan ba§ka 40. çllt çorap. 
ten 5 ~ luı ı»cuğuna da pazen 373 çltt eldiven. H çltt yün kazak 

"'hr. 16 çUt fanilA dn tııwrlanmıııtu Bil. 
- "'<)= ton hazırlanan bu eıyaJar tıalluıı te.. 

Yerli Mallar Sergisi berruu ue vUcude geımııUr. 
~~den aç lınıyor? 
~Uı ~ayi birliği senelik kon- Kaybolan Selamet 

~sı lY.ınc:ikA.nunun 25 lndc yn.pı motörü bulundu 
CaktJr. Kongrenin hnroreUi ola 60 tonluk Selll.met mutörO Karade. 

• bilhassa )"eri mnllar serg~· nlzde lğneada civarına geldiği va.kıt 
~u etrafmda münakqatar ce maklııeai bozulmu,. yelken açmak 
'an edeceği anlaşılrun.ktadır. Ma ı:necburlycUrıdc kalnnııtır. Fakat biraz. 
olduğu üzere birlik t.nrn!-ndan sonra yelken direği de kınıınca mo 

ı ~neden fazla blr zamandanbe. t.ör, deniz ort.utnda kalmıııur. Ora 
rtip ed len yerli mallar ser dan ornya 8UrOklenen motör, btraz 

eri, son iki senedir yapılma sonra Suot şllcbt tarafından glSrW • 
dır. Azanın, bunun se">cbl:m m\Lg, yedeğe alınarak Zonguldnğa 

i ida'tc heyetinden soracnğ• götllrülmll§tUr. lıuıa.nca u.ylat yok • 
lcnnıektedir. Toplant da ~ı>ni tur, 

arc heyeti seç.mi yo.pıl:ı.eıı.kbr. 

Maarifte yeni tayinler 
":W terbiye cnstitüsU beden 
~Yesi öğretmeni llyns Smal 4 

QcU Sınıf ınüfettio.liğe l.eta.nbul 
"~~da;~ enstitU"ü ır:oda öğret. 

. NadıJc SinnngU S vas k·z 
lı: titUsü tnudUrluJti."le, Balıkesir 
~ kıı sanat okulu dikiş-biçki 

ııı e eni Bedriye Dizdar aynı o
~ un tnildUrlUğ\lııc ve Akçadağ 
Y crıatittısu öğretmeni Şer.! Te-
~ aynı okulun ınUdilrlUğilne ta -

edilmişlerdir. 

anta kap n çocuklar 
adliyede 

, Çifı1~i Ve çift Ahmet ile Musta 
\"' ll:llD ıı.il adnıdn 14 • 15 yaş la. 

tr -~~ Çocuk, a.rh gUnlcl'de, iki 
lb •....,er Beyoğlundald 81.nemala· 

~Pılannda bekleyen, bir çolr 
e erlıı çantalanı,ı kaprp kaç· 

tı;:;_ Veya YB.nkcsicilik suretilP 
~ -"'9lardtr. 

dU ~alanan ktlç1lk hmmlar diltı 
~eye ısevkedilmM, ve sulh ceza 

Cincsinde sorguya çekilmiş. 

So~ 80nunda, bir Ali ile, Mus 
~ ~vkif olunmuş, diğerlen ser· 

ıl'akı 1 DUŞ l.Ir. 
artln ad nda bir brknlt da dün 

itn tramvay durat'lllda bekle· 
.Al adında bir kadının çanta 
kapınıa, var kuvvetile kaçar 

0 Yakalannu.ştır. Art.in adliycc~ 
~ llOnunda tevkif olunmuş • 

--o----
1htikardan tevkif 

edilenler 
•c~ÖYilndc lmtru;iyecl Vedia 

kan nıUrckkebl. Marpuççularda 
afiyecj Ester esans Ba.kn-k6 -

nd ' e, istasyonda kuru kah eci A-
ll:ı_;1:ah ve MahmutJınt da tarak. 
~ ~ ua tUh reci 1.smail tanık 
11ıf1n'l.kçılar"da m nifaturacı KA. • 
Ura:le tez ahtan M11stsfa <Is ma 
t Ura Uzerinde ihtlk~r suçundan 

&!U c nri ce a mahkeme • 
~ al.w:ı.m~ardlr .. 

General Zeki Baraz 
gömüldü 

Eski ErkA.nı harbly Relıılerlrı. 
den Emekli Gl. Zeki &raz'm cena 
zeaı dUn aaat 11 de Alman baa~ 

harıealndcn knldırılaraıt, Teııvtklye 

camisinde namazı kılmmıt ve Feriköy 
mezarlı~a glimWmll§Ulr. 

Meraalmde .Merhumun blr çok doa. 
Uan ordu menııuplo.n ve bııZl zevat 
bulunmuııtur. 

Altın fiyab 
Dtln, blr al tmm fiyatı 29 lira lO 

kuruştu. 

Kadın tekrar toplandı. 
_ Tuhafsın, dedi .. Nlçln kıya. 

fetinl değiştir p geldin?• 
Çester knpıyı kilitlemek l~ ar

kasına d6nmUşttl: 
- Evet, dedi. Tuhaflrk gibi &'6-

rUnUyor ama, bayle hareket etme· 
ğe mecburum .•• ÇUnkU bugi.lne ka
dar, ~k göz:e çarpacak d~recede 
serbest davranıyordum .•• Bi.IU lh
tiynt ldzım .•. 

- Fakat F!Up bu hal'nle s~ 
görse ne der? (Sesinin perdesini 
değiştirerek) FIUp gelecek değil 
mi? ... Gec: kalmrut 6.detf delHldtr ... 
Fakat hentlz J('ÖrUntlrlerdc yok . 
Sen de g6rmedln mi T 

- Kenrlslni görmedim. Fakat 
hakkında mal('ımat-m var. 

- Ne gıöi? ..• Yoksa karde§iıne 
bir tıeY mi oldu. 

- Tevkif eltiler. 
Kadın bu esnada Adeta baytara.. 

cak gtbl bir bal nldı. Fakat kendi· 
sini tuttu. 

- Tevkif edildiğtnf nereden bi. 
!!yorsun? Ne oldu. Alı yarabbH
Onu şimdi a.sarlnr .•• KIU"deşim Fi· 
lip'i asacaklar. 

- Ona şüphe yok .. Fakat o. ~
nlln birinde ba.şma bu felAkctln 
gelcceğ ni biliyordu. 

Sofi Loran derin biT heyecan 
'çindeydi. Çest.er'e daha ziyade 
\"B.klaı>arak: 

- N c vakit oldu bu hAdise ! dl· 
ye sordu. 

-BU'. 

•ağr anl~aktadrr. Bunwı 40 bin 
Uram yard!ID işlerine ayr:lacakltr. 
Esnaf hast:ıncsinin takviyesine de 
~alışılacak ve yardnn i§IC?i iç n 
<'ynlan 40 bin liranm otuz bini has 
taneye lahsiıs olunacıı.klir. 

öğretınenlerin 
kıdem zamları 

meselesi 
Krdem zammı görmeye ha.k ka

zanmqı olan ilk tedris:ıt öğretmen 
lerlnc zamlan verllrne~e teşrinisa... 
nlden itibaren başlanmıştı. Fa.kn.t 
zam gormeye bak kazanan 400 öğ
retmen. bütçede tahsi.s:ıt olmadı -
ğmdan henllz ilave ilcreUerln.l ala
mamışlardır. Bunların alncağı mfk. 
tar 50 • 60 bin Ura kadu tut:ınak. 
tadır. 
Diğer taraftan öğretmenle -

rln 932 yılına ait alacağı olan mC1S 
ken bedelleri de henllz bir kusmı 
öğretmnelcre ödenmiştir. Vaziyet 
alli.kadarlar ta.rafından incelen
mektedir. Tnsarnıfla bunlanıı ö
denm~ine çalı§ılacaktır. 

ltalyadan gelen 
ithalat eşyası 

Son günlerde İtalya.dan gelen it.. 
halô.t eşyn.smm tevzii için Ticaret 
Ve-li!ethıden emir gelm c;tfr. Güm
rükler ha§ mlidtlrlUğü ile lthal!t 
birlikleri umumt kdtipllğine gelen 
emre göre bu mallar. vokliletten 
yeni bir emir gelinceye kadar piyn.. 
saya çıkar:lmayacııltt.ır. ZannedU -
niğine göre bu parti de dahil mem 
leketimizc gelecek malların tevzll 
ıçln yeni karorlar almacaktTr. Kuv
vetli bir ihtimalle bu mallar, tcv. 
Liat ofisine devredilecektir. 

Çay tevzll için verilen karara 
göre tevziat iaşe müdUrlüğU ta.ra
fından yapılnca.klir. Şimdiye ka -
dar çay Ye kahve ithalat birliği 
tarafmd.BD yapılmaktaydı. 

Randevucu kadın 
mahkiim oldu 

Evvelki gUn, Beyoğlunda Tn.rJa. 
aşmda bir pansiyon işleten Arak· 

si adındaki kadmm randcvucululc 
vaptrğı haber alınmış, evi basıla • 
nık bir çok kadınlarla erkekler ya• 
lmlnnmıştı. 

Aynca poliııtere rOşvet de tek. 
lif eden randevucu De sa~ kolu 
"llcııabeslndcld &J arklldaşt tstldl • 
nln muhakemeleri dOn aııUye llı:in
cı cemda bttirllmiş, Anı.kal 3 ay 
hapis 50 lira ı>nrn eezasma, fmfdl 
de 1,5 ay hapla 25 lira para cem
sma mahkfun edilmlştir. 

Pastalara etiliet 
konacak 

Bclt'diye pastalar llzerfnc, neden 
yapıldığını g6stcren etiketler kon. 
masına karar vennll!tlr. Bu karnr 
!AU!taeılara bfldiril~tir. 

.y. Diyanet İşleri riyaset.ine tayin o. 
ıuıınn Ed bıyat 1''akWtesı lal ": Tet. 
kikleri ProfesörU Şerafettln Ywtkayıı. 
dUn Ankarnyıı gltJn4ıtir 

.y. Yılb:ı.şı piyangosunda 35.000 1lra 
kazanan talllllerden birinin lzmlrde 
Bucnda HUsamctUn Balkan olduğu 

ıuılıışıımııtır. 

.y. lzmlr bcledly hududu lçlndckl 
kuru baklaln.ra eı koıımu tur. Bunla. 
rm kilosu 13,5 ~tan hUkQmetçe 
satın alınacaktır. 

4 Bergama belediye reisliğini ya 
paıı Bergama PnrU re!al Hamdi An. 
kan belediye relsl.ğlnden lsWa et • 
mişUr. Yerine vekil olarak bel diye 
meclisi azasından Haaan Çelebloğlu 

tayın edilm~Ur. 
,,. Kemalpaşa ka.ZallJ bAldm muavt 

ııı Enver Erdil, Foça h.Akimllğine ta. 
ytıı edUml§Ur. 

• Tekirdağ Halkevindc bu aym 25 
inci gü.ıı.U bir realm serırtıü açılacak. 

tır. u 
• Kayaerlde Çiftchan !at.uyan m 

dUrO Zekerlyanm karısı Fatma bir • 
Kaç gece evvel mangalı kömürle doı.. 

d oda •ına ıalarak çocuklarllt urmu§, _, 
birlikte ya~tır. Sabahleyin nö~t. 
ten eve dönen kocam " çocuğunu ölll, 
karıamı da baygm bil' balde bulmU§

tur . 
.y. Balrkesiri.D Aygören msballe8U1 • 

den U yaşında ŞUkranı döven Halı. 
me, Emine, MllkAfat adındaki kadm
Uır birer a.y hapae mahkQm oıınuv 

lardıl'. 
• Balıkeslrde Pabuı;çular lçerslnde 

kunduracılık yapan Mehmet, ihUkAr. 
dan 25 llm pıı.nı. ve bir hatta da dUk. 
ka.nmm kapatıımuı cezasına m&h • 

kQm edilml~tir. 
af lzmlt ile 1atanbul arasında tule • 

yen vapur seferleri kaldınlm13tır. Y~ 
nı bir kanıra göre bundan aonra bu 
tıatda vapur l§leWm.Jyecektlr. 

• De.nlzyolluı l§1etmesi A~ılı 
vapur aeferlerlnl tıa!tada bire indir ~ 
mlşUr. Sefer gUnlcrt, bir hafta per. 
§Clllbe, diğer halta cumartesidir. 

.v- Belediye KoopcraWI yakında fev 
kalo.dc bir toplantı yapacaktır. Bu top 
lıı.nUda koopemtlfln çalı§m& duru • 
munda bazı ye.nWkler yapumuı dil. 
oUnUlmektedir. 

• Belediye lçerenklSyle, Çamlıcaya 
otobllB ~lctmeyi d~Unmekt.edir. Şeb 
rln d!Cer semtlerinden alınacak oto • 
bUSlcr bu tııı.tta verUecckUr. Tetkik.. 
ıere ba§tanmııur. 

Hamlet davasında 
mahkiim olanlar karan 
. temyiz ettiler 

Hamlet davasında mahkt\m otan 
Mubsln Ertuğrul. Neyire Ncyir. 
Ziyad Cihat Baban ve Peyami Sa. 
fa kanıtı temyiz etmlıılerdi~. MUd 
de.lumuıntıiğln karan temyız edip 
rtmiyeceği belli değlld.lr. 

----------------------------------·-----

, H!~~z~ı~ve~usluk~!m 1 
8 lngiliz.ceden çeviren: H. MUNJR -

diAlni Kalifornfya otelındc Y&.kala., nen adam, kaplan gibi bir adam.. 
dılar. mış Seni de yakalamadıkça m-

SoO biru dnha yaklaşıp: bat.;tmiyecektlr .. Şu dakikada~ 
C ~- bu •ftt--' UR aıt her oeyi bildiğini zaıınedi-- ester, dedi .• .;x:n "il ı;n 

nereden biliyorsun? 
- Beyntıi öldUrllldUğU gilnden
~ ben bUtUn bu esrara kanş
um.. Bu işlerle alAknlı olan her
kes gibi ben de takip cdiUyordum .. 

Sofi. Çcster'in kolundan tuttu: 
- Bunların hepsi benim yUzUm

den oldu değil mi sevgilim,.. Fa.. 
kat ıen korkma canını.. Sana do· 
kunmazlar... Bııraya kıyafetini 
değiştirırelr gel.menin Bebcbl de 
bu mu?. 

Çester bu sualin eevabmı verme. 
di ve sözllne devamla: 

- Siz ikiniz, işlnlı:i görUyordu
nuz. Ben de eliyle etrafı kolaçan 
edeyim, dedim .. Kardeşinin tevkif 
edilmesi hAdises·m böyle öğren
dim. (Kolunu kadmm elinden çe. 
kerek) §imdi buraya, sana ihtar 
etmek için geldim. Kardeşinin bir 
kadınla beraber çahştrğmı biliyor
lar .. Gerç' şu d:ıkikada Bevntrl'yi 
ZSldllrenJ yakalamt§ bulunuvorlar-
88, bununla iktifa etmJyeceklerdir. 

~~buSı\t~~ 

yorum. 
Sofi sessiz duıııyordu. .Acaba 

ıztınıp, onu putla.ştırnl'Ş m!YdJT 
Çester sözilne dcvnm ettı: 
_ Belki bir knç dn.kfkaya ka.. 

dar buraya dn gelirler. Kardeşin 
tevkif edildiğine göre, burnsrnı bu] 
mak, pek gUç olmaz. Ona, söyle-
tirler. 

Sofi Lornn şimdi gillnmstlyordu. 
Fakat acr bir gülilm.seylş: 

_Ne yapalım; dedi. Gelsinler! 
Çester onu omuzln.rmdan kavra. 

yarak: 
_Ne söylcdienın farkmda mı.. 

em Sofi.,.. Kardeşin Filip vaıırta
ıılle senin aleyh'ndc olan bUtUn 
delflleri elde ederler Tehlikeyi 
~zmh'or musun? 

- Ben ondan daha btly{lk teh
likcve kendimi attım. Fa.kat k.ay
bettiın. 

_ Dalıı bth'ilk tehlike mi! 
- Evet . Sana kendimi, sevdlr

n:<>.ır çahştrm Çdıter •.. 
Sof1 bUD.daA soıı.ı:a tclaaı JBZI 

Dilnkü gnzctelcrin blrlode iki 
resim gördüm. Biıi, ur.:ı1' lillceler
<1e talim yapan bi,. zırhlı türucndl 
Öteki. son gttclerde ndı r mi teb
hğlercle sır. sık g«cn Rus ııthlan. 

llldn sadece gözlerimin önUne 
crlldilileri için bakmr5tım. Sonra 
~ ll\'ll" ynva..,. içimde mcrnk uyan. 
dr. B:ışnndn dUsUnce derinle tl. 
~hifoye e{.rildim. Uznn uzun sey. 
rettim. 

Zırhh tnmenfn geçtiği yer, ç0l 
·~n büğrü idi. Tanhhmlan blrlnln 
nğ tckcr!e1dl şeridi çu'irnrdıı, solu, 

kıyıda dönüyordu. Bu gcirünüşc ba. 
kanık içindekilerin nn hale ı:;el
dilticrinı l.:~timıek giıç değil. 

Şoför, kim bllir nıısıl kJ\'nlm , 
roor.o nereve yatmış. öte~ DUl'l'll

ra erleri, ne biçime girmişlerdi! .. 
Blivlc bir dakilm.cla harşı yama~ 

tnn, bir dUşmıın tank kolunun çık. 
tığını dU~linün. Dn t.ersine ı,npak
lnnmı dcmlr kaplumbnğn.nm 1 i 
t:ımamdll'. lleş on nıımlı birden o. 
nan Ustllne eğilecek, nJ:rnlnnmlan 
glillclor fı 'im-ncalı \"e çulmrhı. tlim
sek arasında. bocalnynn z~wnlh 
tnnk, alevden bir kefene bUrUno
r.ck. 

• • • 
Athtar, doludizcln bir dereden 

geçlyorlardL Her bine nn al tında., 
köııiiktcn bir kanat \'ar gibi. Kn_ 
lakln.n sılnlmış, yeleleri hrzm rüz.. 
giirile nçmu", burun delikleri ka
barmış. gözleri çnlnntıh atlıır, te-

Ş EH1R Tiyatronı Dram klB
mmda bu akşam "Ynşadı

ğunız devir, isimli bir eserin oy. 
nnrunasma ~yor. Çek milelllfi 
Karcı Çapek'in bu eserinin, Türk 
sa.hncs"nde oynanması, bl.zc çeşit
li btr dram kUltUrtl vermek yo
lunu tutmuş Şehir Tiyatrosu re
jisörlüğünlln yeni bir muvuffakı
yetldlr. Bu muvaffaloyet. onun 
yerli piyese az yer vermek huswnm 
daki kuaıuruıı.u alfcttiremezsc de. 
hldJaelerbı iç yUzünll iyiden iyi. 
ye bilmediğimizden, yanlış ııöz.ler 
e8yliyerek yeni bir tiyatro mu. 
nakaşasma yol açmağı sırasm bu
luyorum. 

Bu sntırlnr, Kare} Çapek gibi 
Türk s:ı.hnc hayntmdn henüz 
lkinc! defa görfilen, fa.kat belU 
bo.şh bUtlln dUnya merkezlerinde 
şöhretini çoktan yapmı:ş, çok O· 

rijiruıl, çok derin ve kavrayışlı. 
bir bUyük muharririn değerli mu. 
terclmhıl övmek için yazılıyor. 

Bwıa yamı.aktan çeklnmiyo. 
nım. ÇUnkU yUksek eserlerin. 
yalnız dil bilen mUnevverlenmi:ı 
ta.rafmdıı.n değil, nyru zamanda 
eanatklır olnn şahsiyetlerimiz ta. 
rafından tercUmc cdUmcsi öte. 
denberl beslediğim ve hCf' ger
çekleştiğini gördüğüm zaman son 
BUZ bir nıhf emniyet duyduğum 
bir arztadur. 

MYqadrfmm devir., isimli e. 
•eri ~eviren Ahmet Muhib Ora. 
ruuı'd!l'. Bundan önce, Dostoyevs. 

ma.ısa.sma oturdu.. İçerisinde yaşa
dığı memle.\ctin konukseverliğin" 
hlyanet plAnlamn hazırladığı ma. 
saya ... Ve şun lan söyledi: 

- Ben Jd, kalbbni bUtün ince 
heyecanlara kapamış onu bir çe-
lllr porçaaı haline getlrmcğe ye
mln etm1ştfm. Fakat sana karşı 
dayanamadun... Onun için gelecek 
günler benim ic:ln ne tehlike ta· 
§11'Sa laş!!""D; bana vız gelir ..•• 

Ccster bir mtlddet sustu. Çilnktl 
ne söylfyeceğini bilmiyordu. Sofi 
devam etti: 

- İşte bu. oynadığımız fnc anın 
tı0nudur; dedi. Bu faciada, bcnL-n 
rolllmO bl1iyorsun .. Bilmediklerini 
kısaca s6vlfveyim .•• Ben 1rlanda
lryım ••• Benim babam 1920 kan 
şıkhğmda lngiltere memurlan ta. 
rafmdan koyun gibi boğazland· 

pede olduğa • :ıdar çukur ve ya 
m:ıçt!l da dimdik koşoyorb.r. 

TI:l lan U tünde dönen yalın kı
hçal..;. hUcuın dörtn&llannm ~ 

~ rlJe bile) orl:ır. DU5JI1a.n1 gor. 
mek, r.afcr koku unu almak ister 
~ib1 ııahlaomı5lar. Duygulu boyun· 
lurmda heyecan, çakıllan Şerap
nellcndircn nnllannda yıJdmm ~ 
g\izc>l bnşbmnda gurur var. KB( 
dağdsn, kaç O\'n \'e kaç mn:ı'ktan 
n,;tık1armı bilmiyorum. Fııkn.t ter· 
il saj;'Ttlan, de\'rllml burun ka
na tlnn l;örilldenen ;;öhrllslerf. on. 

' b. farın hrzmı kesmemi,. Canlı ır 
kw ırga heybetile ba\"a)'1 yarl)OJ'· 

lnr. 
Balrtnn, b:ı.Srtım ve dil ilndtım: 

~chlrdc arabaya; faytona koşulu 
bayvanln.rdan, bu cins ''e mUbıırek 
mahlüklar ne kndar başlıa ve ne 
kncln.r y\lksck ı:;örUnüyorlardı. At. 
anld bo meydanda, bn doludizgtn 

ntns içinde \'e ha kılıp ~hle
rlnln panltısı altında asıl yerlnl 
kendine lllyılt vazifeyi bulmnştu. 

Tank. P.dccc korkunç. Onda bir 
kahraman heybeti değf I: bir hay .. 
dut ürkUn<;lilğU doyuyoruz. Her 
destanın lmnh §Crefinl atla in an 
pa~lnŞTI'; fnkat tnnk, hlç bir des
t1ını:ı. ~remlyecc!•Ur. Onda tarih 
ve ef n.ncyl tilrslndlren bir baya. 
ğılık ~öze çarpıyor. 

Türk sipahileri, birlikte gam 
ettUclerl atlar ölünce, ha lanm 
kcfl'nlcrlerdl. Bu işdekl büyük 
manavı §imdi daha iyi anlıyorum. • • 

HAKK.l SUHA GEZGiN 

ki'nhı "Aptal,, ~i tcrcUmo 
etmekte gösterdiği ince u.stnlııll, 
bu eserinde de göstermiş olduğu· 
na hiç şüphe etmiyorum. 

Sanatkfı.n tercüme ctm , her 
zaman için sanat.kArm io! olmak 
gerektir. Muvaffak bir tcn:Ume. 
erişilmiş bir dUnya içinde nıh be.. 
raberliğinin ma.hsulUdür. TercO· 
me bir nevi yeniden )'&ntmak'-' .. lir. Şu farkla Jd, bu. }'&ratun il1D. 
de nynı malzeme tuııa.nthr. ıra.. 
knt bu malzemeyi tammaJr, bll· 
mek yerli yerince koymak, yine 
yük;ek adnmm nıarifetidlr. 

Ahmet Muhib Dra.nM böyle bi:r 
muvaffakiyete el koymuş bulu
nuyor. Baş rolll Neyyire Ertuğrul 
gibi bir yılda: nkt.rlsin üzerine eJ. 
mış oldUb'U bu çok heyecanlı, lb. 
ret verici esere bu akşamdan 
başlıya.ra.k bUtUn sanat eeverJ.&. 
rin k~ Umlt ediyorum. 

HiKMET MUNIR 

Eski adliye binaaınm 
ankazı kaldırılacak 
Prostu.:ı hnzırla.mıv olduğu cıchir 

plllnınm Ahırkapı scmtlerine ait 
olan k ·smmm imar faaliyetine b'l 
yıJ başlanacaktır. İlk olarak Cl!ıkf 
adliye blıuı.smm enkazınm kald.ml
masnıa ba.şlanmıştir. Kısa bir m.. 
mnn sonra bu kaldırma ial iı1unaI 
edilecek ve ynn:nd.a balunan ha.
pisanc binası }'Iktlacalı: ve Ahırka
prya doğru bir yol açılacaktır. Bu. 
saha llzerlntleki surlar, Bizaııa e.. 
serleri muhafaza cdllecektir. 

~ıı evvelki Yakıt 1 
13 - 1 - 017 

316 lı maksure erbabına 
lklnci koloJıdu ahızaskcr heyo

ti riyasetinden: 
Siltıhlı ve ıillnbmz bllnntum 316 

tcvclliltltl maksure crbabmm ta. 
llmgfı.ha sevkleri il!n edilmişti. 
Bunların muayeneleri taıimglhça 
icra kümacağmdan yalnız kayıt 
muıunclesl icra kılınmak üzere Uç 
gUne kadar merurup olduklan §11· 

belere mUracaatlan. 

O zamanlar ben mektepten hentl., 
~ıkmrntnn. Kardeşim Filip. 1ng1J. 
tereden bunun lntlkemm1 almnğ 
e.nd ietl Beni de kendisllı:ı beraber ! 

c:alrşmnğn kandırdı.. Çok ~t>rme ! 

den, bu tntikamm yolunu buldu. 

-> 
::.:: 
cı -

Sah Çarşamba 

13 il. kan· 14 u. kan 

Zllhlooe: ıs ı Zllh.leıcıe: 26 
muım: 6i Ka.!ır-

- Rusyaya hizmet etmek de. '11----...::....--------tı 
~mi! 

- Nereye olUTSa olsun• Al
manya, Fransa, İtalya .•. B'r hlfa
r,~t kf işliyorduk~ hancrf cephed•n 
olursa fe.rln mı vardı? Hem srrf 
fntfltem ıt 1..,ak kin .. Para n~19tndı> 
defilrllk. Ne Filin. ne de ben, bir 
metelilt almıa değ:lliz. 

l/)euamı uar) 

V&JUUeı 

JUDq1n 

lOğ'U~ 

Öğle 

tkindl 
AD&.m 
y ~ 
tmdk 

v ..aaa .ıı.zı:.rıı v uaa c.u.n 

T.28 ~.21 'l.23 2.21 

12.23 1.21 12.28 7.ıt 

u.•a 0.•7 1'.~ U7 
17.03 12.00 17.0. 12.00 
1S.4ı0 1.17 11.411 1.IT 

li.40 12.88 U-0 12Jl7 

• 
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Mechul Kadın ·0=a:~:.ı:~e memur-
" Beyazıt Arpacı eo. No. 10 ree-
Nakl8d8R Muzaffer Acar sam Mecdi Şan ile Tülin Arca. Be 

yazrt Arkadaş eo. N. 25 kemancı 

37 - --------... Raif Erk ile Suzan Şenyuva, Be

- Tabü • Ancak unu h tırla
taymı ki biz esasen prenses Doba
nof"un değil, gu ~nin de bir mu
mmna olduğunu anlattığın güul 
Amerikalı Madam Sullvanın davet. 
tllll ldlk .• 

- Ha .. evet .. e\·et. 
Frank Jerald de b'r sigara yaktı. 
- •.. Llik. dedi, aziz dostum 

Ulk. muhamr, ~air', muallim vrı 
benim eski dostum LUk bu sabah 
ana <ıe>k mühim bir meseleden 
~k i&terim.. Beni dinler 
mWin" 

- Buyur, ııeni dinli) onın1. 
- Öyle fae soyliye:ı;im.. Ben 

Yeniden mektebe lama'< i tho
nım. Söztime dütk t t. cld i so • 
lllyorum, gülmU~orum. 

- Ben de gülmüyorum. 
- Görüyorsun ya bizl cok r. 

ken, çok gençken mektebe yolla
llUlllar. Bu belki t'lenin ve senin g1. 
1ıl olanlann lehine olnıu tur. Fakat 
l>en Stan1

slas'da hiç bir " v öğ
renmediğime emin bulunuyorum. 
Bvet. filhakika uzun mi!ddet mek
tepte kalmış de"ilim, fa.kat buna 
rağmen bugilnkU fikrimi katiyen 
değiştirmege niJietli de"illm, ben-
~ inaan kırk ya ındayken melde
't>e gitmeli. 

- Yoksa bent.m ımırfıma tal~ 
olarak gelmeme mi heveslisin.. • 

- Belki onu da dUşUneceğhn, 
~ senden hiç bir şey öğren. 
~ege muhtaç olmad·ğıma emin de
tiillm. 

SaYiyer arka.daşmın bu geveze
Jikler'.ni sa.bula dinlivordu. 

•er mevzuu bahsolduğu zaman mu
hakeme \•e muhayyilem lüzumu 
\•eçhile yckdiğerini tamamlıyor. 
Fakat bu ne bir gayret ne de bir 
tetebbU mahsulüdür. Ben buna doğ. 
rudan doğnıya insiyak dfycceğ m. 
Mesel! ben bir adamın ~ alnız o 
~tinkU kıymetini dflğil. evvelce de 
haiz olduğa kıymeti bilmeden me
smliyetll bir M:ıe !!okmam. Fakat in
~ n buna rağmen da.ima aldanıyor. 
Ben de aldanıyorum. İşle ~u jııras 
ve kauçuk meselesi.. Fakat ş'mdl 
erkeklerden bahaetntivonız. Mev
:..uumuzu kadınlar tcş.kil ediyor 
değil mi? Fa.kat ben h~ bir za. 
man kadınlan t hlil etmek, onla· 
rrn nıhlarma nüfuz etmek zorluğu 
na kendimi sokreuş de~. 

- Tabii eilnkü daima işlerini 
erkekl rlc döndilrdlin ve ömründe 
belki bir kere bile bir kadın tara• 
f'ından sevilmek ihtlya.cmı kuvvet-
1e hiMetmediıı. 

- Bak .. bak neler de söylUyor
~un .. Simdi senin bu sözlerini duy
auktan sonra verdiğin derslerin bir 
<'Ok genç kız ve kadnı tarafmdan 
takip edilmekte olmasına asil hay. 
ret etmi)·orum. Tevekkeli değil bi
rim zavallı Fraıumvay senden bab· 
sedcrken daima f lozof \•e ımir ruh 
lu derdi... Ben ta.b"f bunlarm biç 
biri de~ilim ve olamam da ... 

Frank J erald bu sözleri söyler. 
ken o kadar llzgUn idi ki Saviycr 
gayriihtiyari gtılmeırten kend:.nl 
alamadı ve arkadaşm.ın orınm.msı. 
t!ostça vurarak: 

yazıt Domnılbey s. No. 30 memuı 
Ha.san Ba.rbaş. Alemdar kısa Cu
ma s. No. 7 emekli Abdullah Sum
er ile Fatma ÖTO. Alemdar Bos
tan <'ık. N. 40 hattat Rasim Bora 
ile Kerime Binıen. KilçUkpuar Ra
mazan yoltuşu No. l O tüccar Yu. 
sut Bakal ile Hüsniye Tan, K. pa
zar Nuh m. Çemesi s. N. 17 şoför 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMA TiZ 
NEVfiALJI, KIRIKLIK VE BOTON AGRILARINIZI DERHAL KESER 

icabında Günde 3 Kqe Alınabilir. Her Yerde Patla Kumlan lnvla bteybris. 

Avni Can ile Şeım n Olgay. K. pa-.ı: ====-------:------:=---::::::::::::========== 
zar Actbe.dem s. No. 38 polis Nnlrr. Karar hulaaaaıdır 
Tanrr ile Mazlüme El'80y. KilçUk-
pazar SUleymaniye e. N. 12 ber- c. 9'1/HU 
ber Dawt Aktuna ile Dilber İzci, Jılllll Korunma Kanununa mubale . 
KUçiikpuar Akardere s. No. 55 mr· !etten wçlu Blly11kad&da Balıkçı eo. 
mur İhsan Yapar ile Münire Cebe. kak 2f numarada ahçılık Ucanıtlle 
soy, Kumka.pı yalıboyu N. 100 kah meıgul Hnsto oğlu Vuil bakkmda 
veci Nuri Pala ile Nigar Em n. tstanbul Aııllye lklnct ceza ma.tıke 

Kum.kapı Nazhç,"8JD s. N. 33 tile. meıılmle cereyan eden mabkem,eaı n~ 
car Nami Ostay ile Aliye Şişman. tıccs~de suçlunun filll aablt oldugun. 
Beyazıt Şehzadebaşı N. 13 subay dan Milli l<:orunma Kanununun 32/1 
MalJ Tamer ile Riichan Ulu. Kum- ve 59/3 Uncu maddeleri mucibince 
kapı. Arka s. N. 4 7 kuyumcu Al. ylrml beş ıı.ra para cezuı ödemelll.ne 
Başkan ile Bedri)e Almaz. Kum • , 0 7 gUn mtlddeUe dfJkkAnmm kapa. 
kapı Semi s. N. 1 tüccar Eyüp Sa.b tılmuma vo bl1kUm kat'UetttğiDde Uc. 
rl ile Meliha Akmct. reu ısuçluya ait olmak Uzere karar 

Kurtulu~ Gençlik 
Kulül>ünden 

Kulllbllm.UzUn senelik alellde kong. 
re zamanı yakla§makta olduğUDdan 

kuıtıbllmllzde gerek mUlga Şi~lt.Fert. 
köy ve gereıc.e mülga T. Y. Y. Kur. 
tulu§ kulUplerfnden devren gelmek 
11Uretlle kaydolunan bllcQmle uanm 
31.1.9'2 taıı!blne kadar idare he~tt. 
ne müracaat ile aidatlarını ödemele. 
rtni rica ederiz. Aksi halde ntzam 
name mucibince kendilerinin mU.tafi 
addedileceği -b&Zı azanm adrealerJ 
meçhul olduğuDdan- ılAnen teblll 
olunur. (16296 38459) 

hulbasrnrn Vakıt gazetesinde ae§re 
dilmeslne 20.10.9U tarih1Dde kara· 
o;erlldl. (810) --------
Şehir Tiyatroıunun 

ın:ıı~ı~ •IPffJı 
Akpm 20.30 da 
DRAM KISMIND.t 

Y atadığımız. 
Devir 

SAHiBi : ASIM US 
Basıldı2ı ver . V AKIT Matba~ 

Umumi fle'mvab tda~ eden 
R'fi1t ı41ım-t ~~vfl 

'st Komutanlığı Satan alma Komısyonu ilanları 

!<epı Dedeli GM ura 88 kUrUf olan levazım &mtrlllt blnaemm 

11ı 23.LIK2 cwna gOnQ e&at 11 de açık eksiltme Ue ihale edilecektir. 
ve p.ıtııamut ber rtın komla)'ond& görDlebWr. Muvakkat temtnatı 47' 
23 kurU§tur. ı.teklUeriD beW gün ve aa.atte Fındıklıda Satmalma ko 
nUD& gelJDelerl. 

1--;-tanbu' Levazım iımrliğmden varılan L oarıci askerı kıtaab lllnıarı 

.. 

Beher Cift1ne M kul'Uf fiat tahmin edUen 11S:30,000 çift yt1n ccır.r 
arlıkla aatm alm&caktır. lhalest Ul/l/942 Per§embe gQnQ aaat 11 de 
brada K. x. v. Satmaıma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
edecekleri miktar Uzerlnden kat't temtnatlarile bent vıılrltte komlayoaa 

· melerL ı 1764-
• . . 

Beher metftatne tahmin edilen fiaU 30, 77 kurut olan ~.ooo me 
· 'l'lP1 çam&fll'lık bez pazarlıkla aatm alınacaktır. lb&lelll 16/1/942 

g11nll .... t 10,30 da Ankar&cla 11. K. V. Satmalm& ltomlayonunda 
caktır. Katı teminatı 15,'131 Ura 10 kuru§tur. Evl!af ,.e p.rtname.11 
Jnını,a koınlqondan almır. Taliplerin belli vRklttıe koml8}'00& gelm 

(1766-

• * • 
Beher JdlCl9U a kurut 2IS antbnden 500 ton düten samanı auı:ıac;ı ... 

Puarlıkla ekslltmul 11/l/9'2 cuma gtınn saat l ı de Eakifehlr aakerl 
tmaıma ıumıtayon~da yapılaca.ktır. Taliplerin 2457 lir 50 kUl'Uf 
aatJ&rlle belli 'T&kttte kom!QOD& ,.ımeıerf. "1754-

- Zekim şiınd den inkişaf edi
yor., diye Jerald sözüne devam et
ttl. UZUD r.amanda.nberl ilk defa o
.Urak bana lüzumlu olan bir çok 
~ylerj bllmcdltimı farkediyorum. 

Bu kere LWıt arkadqma dikkat
le baktı. Frank Jerald'in gayet 
dildi konueaıı bir hali vardı. Frank 
leralcl; ""mıeeell •. ,, dlye .ııöznne de-
1111111 etti : 

_ Şimdi, dedi, bUtiln bu ko. 
nuştuklanmızuı bir huli.sasnn ya. 
tıeltm •. Ortada. mevzuubahaolan Ma. 
dam SuJiv:uı isminde bir kadm 
\'ar, sen bu kadından <;ok bahao. • 
lunduğunu duydun ve tecee&Us\ln .: 
dolaymile bu kadml:ı alüadar olu- l ; • 

• • * 
Af&lıd& yasılı mevadm pazarhkla ckalltmelerl hizalarında yUllı 

.,. aatıerde LUJeburguda 2 No. lu •tmalma lcomleyontnıda yapı 
TaUplerln teaıtDatlart1e kolnı.,au plmclerl. 

.,.;;:: Keaell, g~ &qam 86Y1e
__. bu noktaYJ bu sabah 11Z1Dl u. 
- dtltündtım.. Hatırlıyor musun 
~ -.ın sana tu Madam Su
-..ıı•m ftlaeeraalrmı anlatıyordum. 

Şaaa b.U bfı.a ftb1ardan lıaJı. 
~im. 9eD de bana Parte ._ 
ıc.Jannda bil kadın ldn 18ylen:l _ 
le ll&s1ert nakletmifttn .. o zaman 
._ ha bdm hMlmıda her 9CYf 
biJclflbnı ~- Hahkl 
limdi pek Aciz olduğumu kabul e 
diyorum, Sen bUtUn konupnafan. 
mmn l!IODunda: "'Sen bu nı.acera 
kadını olmazdan evvel.ki halini bJl 
mediğ'n iclıı bu bdııı ~ 
hJç bir teY bilmJyonnm demek
tir •• ,, netlccsine ~.. Sen 
daima bu .!Ddt"'d~ değU ınt? 

- Tabi1 .. 
- İ4te ilimdi betı de Benin ffık. 

riae i.ştiriı.k ediyonmı. Eğer bu 
fitre birdenbire aah.lp olaınad."Dlaa 
bana sebep zekAmm l«!llinki gıö· 
~etmemiş olınasJdrr. Bende 
.aoksan olan taraf ma.ntıkf eeasıa. 
n da''aDalı bir mnhaiı:eme tarzıdno 

Saviyer a.ritad8'I!ldalı bayle estz: 
ı_. duymakla h&.yn-tten haYre~ 
hayrete dOatiYor ve bu h.aYreU hf ç 
~ gizlemJyoniu, Acaba bu &özle 
ıile nutl bir neticeye Taıınak i.: 

4 tiyoftlu ! Her halde alay etmi}'Or. 
da. 

Frank Jerald sOzlerine devam 
etti: 

yonıun o kadar Jd bu &Wran gün 
den gn'ne :ırtıyor ve arlıtt mubü-. 
kak b'rbirfnizl tammaDJZ icap edi 
lor. Ben 8aD& .. bu Jradll!!m gen~ 
k1z1ık hayatim blJmediğln ic;lll bu
gllnkU hayatını :mlavaımmm,, de
mJştlm ••• au.eı. .. Fakat ben bv
gUn ana belki bu tadmm genç 
Jaztıt ha.yatJ baı1danda da bil- C}Olc 
teYlcr aaı.t.iıilirim. 

Jerald euaJ dolu nemrianlıı I& 
Saviyer i...me ~· YtblbıQn 
birs eaındığI açıkça ı:6rtl10yor. ..... 

- Dtin Andelij'de t.opMman er. 
kekte kadm]ardan alölan k&ttı 
dedikodu huyu ile, kendilerini da
\•et eden bu güzel madam SuliTan
dan uzun uzun bah&ettiler. Bir ço. 
tu pe.k çok malfımat aahibi oldu· 
hnu göeterlyartardr. lttc bem:ı 
duyduklanmm kmaca bu.l88aaı : Se. 
nbı de bHdiğüı ve herlEeain de~
ııhı k&Qar taındıfı bu ~1 kadın 
bu maceralar kadm.J megerae gene; 
kızlık bakirelik ( !) hayatm.J de
\"am ettfriyormu~. Sulivan, yani 
llk resmi koeıun me~ aldatrla.11 
ilk aptal ~ği~ .. Söylcdiklerint
g~re ... 

Frank Jerald'in yUzil ea.pean ke
Silıniştı ... Saviyer hayretler içinde 
8118arak arkadaşının haline baktı ... 
Frank JeraJd Adeta bağrıır gibi: 

- Anlat.. anlat .. sonunu anlat. 
dedi. 

- Evet ... ne diyordum? SlSyJe. 
diklerine göre bu tren bu gllzel t
ren Jaıı daha cok küçük gene; kız. 
lık yqlannda · batta eöylcdikleri. 
ııe ~re on dörl batta hatt! on Ü<' 

Y&şlannda iken .... 

-- Bilmem beni tamamen anıa.. 
, :NMiyor mQ9Url? tş iş 'USUiu 

91! ba itler için kulla.Mcağını U81ıl- ( v~ı>amı ııar} 

-::::=========-===----------------·~----~,---
Dllllz Lıw•11m laaaalma 

Komllroaa llblan 
..__ 'C..nllıürt K. Haı.aım. KomW,onaadan: 

• Sığır eti ilinı 
1 - Beher kiloauna 4~ kuru~ f!yat tahmin olunan 73.000 kilo sıfır cu 

puarlıkJa wlltmeye konulmUftur. 

2. - Puarbtı 14/lkJncikA.nun/19'2 Ç&?f&mba g11nll eaat 18 da 1zmltte 
t..nane kapumıdakl komlsyon blD•auıda 1J>ılacaktır. 

3. - Muvakkat teminatı 2'63.715 Ura olup eartnanıe•I ı~ kuruo mu 
kabilinde komlaYoDdan almabWr. 

4 - Pazarııaa !§Urak edecek talipJıerln 2490 aayıh kanunun ı.tedlği 
yeııalkh!rinl ve yukarda yazılı temlnatıart~ birlikte belli cttn ve Matte ko 
ml8yon ba kanlTıtma mQracaatıan. ••

241
, 

* • • 
Mannıua l'..n Balart K. 6ataıaım. Komlsyoauaclu: 

Tahmini Fi. 
KUl'U§ Klloeu -

25 

Temlnatı 

Lira 

720 
SGUO 

1600 

Saball 
Nobut 
Pirinç 

1 Yukar c w mlkd&rbın ıızılı U ka m rzakın lklncl defa 
paaarlık eıaıotm 15/2 inct kADun 9'2 pel'fembe ıann .. ı 14 15 16 da 
ısatttıe Terane kapıatndald komi9yon biDuatda yııptlacaktır. 

t - Bu maddeler bir ftya ayn a:rrı taliplere ihale ohmablUr. Pasar 
uta lftlrlk ecleeelt s.ıcklUertn bu ıer~ 11 ol n dar Ticaret ft 
ırik&l&n ve mealen bJzal rmdıı ) azılı temiDauarue birlikte belli nn ' 
..-- 11••L .,. .. ~n. "MO,. 

TUR KiV E 
iŞ BANKASI 
Kücük Tasarruf 

Hesaplan 
190 tKRAMIYE Pı.ANJ 
&qlDICLEB: 1 Şa .. 1. • 

Ka711'o 1 Atmtae. t lkll> 
ctt~rlD tarllllerbade 

npdu 

~ 

,fJ 
jl 
.ı 
il 

il 
IIM2~ 

ı adet 2000 Llra1q • IOOO.- Ura 
& .. 1000 • - aooo- • 
, • 1l50 • - 1600.-
& • 

10 .. 

'° 60 .. 
200 • 
ıoo • 

500 • - uıoo- • 
250 .. - 2600.- • 
ıuo 

00 
~ 

10 

• 
• 
• 

- tOOO.- • 
- 2800- • 
- 6000.- -
- 8000.- • 

lllJldan J1111e sen ..., 
CllllL Tm ~ .. u 

Plıtllo. 15 

K.~ 20 21{1/N2 10 

Nollud. 8 
BanaDJa ,..,.... 6 • • H 11 

z.,aa :J8tı. 4 

~ 'ask .. -" 
.. ıe 

Qeldrd9ldl lama ....... 2 

&da~ • . " " lG 

Saban. ' ınctr . 2 .... • 11 

< 

S&bulL 4 ~ 

Ze1tlD yatı 4 .. 
K. Mercimek 8 ,... 
Patatea 20 2800 

Sotan 20 1480 *' K. o.am ~ -incir 10 -Zeytin daDUl 8 2400 10t3 . .. . 
Aplıd& yudı mevadm paar1ıkla eklllıı.,.l 16-1-962 euma 

nat 1ıs de Balıkealrde Aakert Satmaıma Komt.,onunda yapılacaktll'. 
llplerln betli 'T&kttte koml9'0Da ~eıerl. 
ctnst Mlktan 'l'lltan 

aeyu vakete 
sııır keeeıeei 
Sığır kGselut 
parafin 
Bezil Zttllplr1' 

Kilo 3000 

" 2-100 
,. 3600 
.. 150 

Aciet 2000 

• • • 

ıdıru, 
420 
•• :ıo 

5000 kUo aade y&IJ alınacaktır. Pazariıld& eUlltmelıl ._1-ed 
ma g11n0 eaat 11 de Oellboluda Aakert Satmalnla Kom!8Jammda 
caktır. Tahmin bedeli 9230 Ura, ilk teminatı eM llndır. Tadplıertll 
vakitte kom1ııyoaa gelmeleri. (1782-881) ._ 

• • • '!!::~================.::::....;A§~atı-da_y_azı--.:ıı--:m:e::v::ııcı:m:--::k:=apalı zarfla ekalltmelert h!zatarnıda yudı cfJn, eaat Ye maMllerdeltl uırerl 
tmalma ko:ntsyonJannda yapılacaktır. Taliplerin kanuni veslk111arlle teklif mektuıHamn ihale _.Qertadla Konferans 

"Kadıköy Halkevbıdell: 

H tktnclkt.nun M2 çarf&Dlba aaar 
20.80 da Ba:p ...., Antikacı tararım 

dan fBetboftldn ba7&b ve ... 11er1' 

mevsuıu blr konferans vmı cekt r 

e.n.. lelelııllr • 

ıınat evvel alt olduğu komlayona -,;ermeleri. 

Cinsi. 

Odun. 
Saman. 
Buld&J' et tm at. 

Miktan Tutan 
Kilo 

6"•.oor 
600.000 

4 000000 

Lira 

11.138 
24.000 

146,800 

Temtnatı 

Ltra Kr. 

t,000 38 
1,800 

1~10 

28/1/ff2 ıs KaramGl'leL 
18 Adapuan. 
18 Gelibolu. 

?2 ,, ... 
19 .. .. 

(lt._sf) 


