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e -a· a zam_ ltigihası 
uznameşine alındı @ 

l 

ingiliz ırah ın a yarınki to 
sarayınd n göf Uşülece 

bir apar 1 an n Anknnt 26 (Vt\kıt muhabirin- 1 ea:ndıklarmdan tediye edilmekte o-

d 
elen) - Memur ve mllsta.hdemle- Jan istihka.kla.r <h zamdan btifade 'o··rd·u·ncu·· atına re verilecek rev'kalMc zam hak- edeceklerdir. 
kmda.ld layiha bugün mebuslu'a 4 -, Zam nisbetle~ tatb'Jm-

u da.ğrt.:J.a.rak meclis ruzna.mesine n.- tmda bir ha.d far.kmA gore zam n
;y azan: Asım s I.mrlı Ça.rr'J3mba gUnU umumi he- 13.nlarm zamla Wrlikte ellerine sc

:ret~ görilşlllccekUr. BUtçc enen- ~-n miktar bir ıışa.ğıda.ld hadde bu-
Röyte:r Bj 1 İngiltere kralı ile mcniniu hükillnetin yaptığı proje lunanlarm ellerine geçenden eksik 

baut;e!ılnln ~ on gUn i~Jndc üzerindeki lxışlıca ta.dilleri evvelce oll.D'8a farkı ~ tlAvc oltını:ı.cn.k. 
l..ondraunı garbında çelik ,.o beton- • bildirmiştim. Bugün de JAyihada tır. 
~ ya.pılını yeni bir o.partnnanm ya.pılan diğer talt tadilleri bildiri- 5 - Bu kanunun ne§rinden sonra 

clördüncil katına ta~uınea.Jda.nm yorum: açıkta kala.cak memur i.sUb.ktı.kla -
l:iıdil'dl hıgilteredc sa.ray ndaıu1!ı.- ı _Müesseseler ha.remine göre n da zamdan istıfade edecektir. 

1 ORiO BABA ~u:,0; ] 

1 
Oüııyaopı bu en ~ur rowruu, \ akıt okıQU· J 

co,b.ı'm& '7 Ittıpon mukablllnclc yalnız: 50 kanıp 1 
1 verf!eeeJ,,."Ur. Ba JmponLuı b~'f unntnıa.· 

yııuz. _J 

• 

:t'rıttn tıOğu silah a:ıtmn almmı,,. Bun.. ödenen aylıklardn toka.Ut 83.lldlltla 6 - Zam nisbetlerinhı tayinine 
dolnyı kralla kmllçenin herkes rma geçmiş zaman için borçlam- Cf'3S olan hadler b!Tdcn ziyade i&

Ribf alelade bir npartmı!UUD b"r lan ve kesilen aidat zıımmmm he- tlhkalo olan.larm istihk&khn Ye
cla oturmssı lizmı gc!mlş. sa.bmda na.z3r1 ttroo.ra alnunıya- k\inuna göre tayln olıın:ıcaktn'. 

Jnpoıı!al'm ole g~• lı;hı ltlltUn sn31"(\tterlni t;Ufettlhltrl SJngaııunta lln nn: llm:ınmılıın bir gllrtmful •.• 

rt ~alnız kralla knı~in yeni na.k- ca.ktir Projede 22kredilen tekaüt Kıstelyevm suretile yapılan qrik. 
eceğj npıırtmuuıda !iendllerfne 1 tevkif~tı wmaca.k aylığın yalnız aan tediy.eler nisbe-t hadlerini de-

~ bir kapı he aynca bir nsa.n- tekaüt n.id'.ltma matuf o~. ğiştlrmlyecektir. . 
r h 1 nSC3l:ml!'. 2 - Merkezde bulu.nan haricl- 7 - Yakacak zam1a.nm miilha.k 

Bat ln&iJtere Avrupadıı. demolnusi Ye memurlarmm tcms!! tahsisatt- ve busu.si bütçeli idarelerle beledi
~ ~ğl olmakla bember na ynpılan zam, memleket d11mda Yeler ve müesseseler baremine tlV 
lct.lmai nizsm mkımmdan eski an- vazife güren ha.riclye memurla.n- hl mn~elr isterlerse memurla 
aııeJere ~l; bağlıclrr. Bo itibarla rıa da teşpıll olunrouı;tur. · rma. .verebileceklerdir. TeshlnJ dev 
lııgiıtere sanı.yla.nnda da son za.. 3 - Muhtelli' daire ve milcsee- let.t-e yapılan yerlerde }kamet eden 

lanı. kMs.r kral \'e kraliçenin selerin knrnn, c.'duklrı.ı'1 i 1taüt ıfrı> bu z:ımlar vttflmıvccekttr. 

m tanıann.a atı itıti:iB-mh gö- - ı::n-..,------,.-- ·-~--'"'-_,,.,,.,~,...,,.,.-..... ..,..,,..,..,,.,.......,,. ........ ,--,-_..,..-_,_~....,."'!'!'%1 

Tevkif ed.ldiler. ve ağır ceza 
mahkemesine v~rildiler 

• 
ışga 

a a 'ı 
et ı er 

---o--

SİYAM l"eıtcklcr olduğu gthJ de\'"S.lll edip 
.. cJdJ. F'e.lmt Böytcr njansmm ver

tf bcı lı'lM h bere göre arttk ci
harbl bu türlü nn'nncleri, gö

ekleri de oıt.ndan lutldımu5tir. 
tnguız kral ~c kraliçelerini halk 
ta "alarmdan ayının, onlarm !,'Ok 

ndc tutan saltaııa.tlı hay:ıt ar
fık tarihe kan • tır. Sarııyları 
cloldtlJ'an kalab:llık blzmdçiler, me
llıtırlar 'c askerler memk~tin mü. 
daf lçlu milli m dafaa ordnsu
:ı:ı.a katılmıştır. rnıı ve krali~ lç
tbnai se\1yesi ytil< ek Q!an ıılela
d.,. bir İngiliz aı1esi ı;-ibi hir beton 
ka C Upaitmıı:unı yalnız dördüncü 

tmda otunea.Irtır. Arada yega
ıe fu'k kral ve knı.liÇenin kendi 
~le nna.nlannın bnsusi bir kapTSl 
1 ~rü bnlunmnsıdır. 

hıı.nitcre kral ve kraliçesi har
bin SctirdlğJ bir zanırıetlc şimdi 
1~.-.b-ıe )crleşııck üzere olduğu 
t lonnnne ap:ırtrm:ı.ndan bir sün 
fclan ~ sarayına gidebilir: 
nkııt hıs.rp sonı:ında gidilecek olan 
ki saraylarda artık e ki saıtanat

h, Uıtlsamh kral ''c t.-nıliee hı:ışa
tı;un buhınıruısı çok şüphelidir. 1·c
~! cihan luı.rblnin nnsıl bir sallı sc· 
11eoeğhıJ tabii bilmiyoruz. Fakat 

bq harpten sonm gele<"~~' sulh ne 
QJarsa. olsun ins:uılann ve nıilleUe
lin hayatına 1918 suU1andan çok 
•uübhn de!;rf~ikliklcr getireceğini 

Uby:ı. ccplıf!tllndc h:ıflf i ıı_gllu, 

a 
ş 

ndi 

t.anı.ıarı h:ıreıtt&t 

Çin· r 
·Japonlardan bir 
şehir daha aldılar 

Çnngklng, 26 (A.A..) - Pazartetıı 

gfui'n ne§?"edllen Çin harp t~bllğtnde 
§Öylo denllıneltt.odlr: 

DUn ~in muhtelif scmlle'l';n • 
<:Ieki nalılye mUdllrlüklerinden. btı
zı mevhUDJ §abJS1ar ınmına :tnıla 
kart alan veya aldikla.n toeük k.nr~ 
brm1 tahrif ederelt bUj üt istihl:a.
kı ıılan Al'". HU!!eyin ve Mehmet 
Ali ndmda Uç ldtl yak.allJllml~, müd 
delumumiliğe teslim olumnu§tur. 

100 .. 000 ki§ilik bir 
kuv\l'etle Birmanyay 

hücum etti 

lliıltimlıg1 tarafından tevkif mlizek 
keresi kesilniiş, haklarında resmf 
evrak üzerinde ~htekfi.rlrk yn.p. 
mak suçundan takibata başlnnmıs- • 
tır. Su~lula.rm 5uçu ceza ks.nunu
nun 331 inci maddeS.ne temas et
liği~den muhakemeleri ağır ceza· 

(A. A. d:ı.n lmıtltıınustu'.) -
PMUiktc Japon taey1kı gittiliQe an.. 
mııktadır. Avustralya tehlikenin yak 
1B§IJ18.kts oldu~u llA.n ~tmektM!ı 
Melbımıdıı.n blldJrlldlğine göre, UçUD
cU de.fa Am~rtka. ve !nglltereden 'YU
dmı 15temi§tir. Vi~lnfn blr baôaiUı 
g6r~. Hlndlstanm Kalküta. ~ChHııdc:: 

Suçlular ho.."Ut:nda. blrlnd sorgu 

· la aya 
Birleşik Amerika 

uvvetleri geldi 

da görulecektlr. 

a 
fganis anla anlaş

ınak istiyor 
Loııdra. :!6 (A.A.) SaWıiycW 

mı.ı.hfWcrde bildirild.lğl.nc göre, Jaı>«F 

1 
lar KAbUd:ı diplomntfü faa.JlycUerlnl 
artı:rml!jln.r -ro hattA Jıı.pony:ı. Uo Af. 

\"~ingt9n. :!6 (A.A.) - lla.rbiye gantstan aramnda bir cıostıuk ve taraf 
nazın St.ımııon, Blrl~k Amerika kuv. 1!1%lık • ~tı ynpılnuısı tçtn S'6~ 
vetler!Din a~t 1rla.nd3ya geldlklcri. melcre bile bu§lamt§lardrr. 
nl bnber vermi!itir, Bu kuV\'C~r. ge.. Geçenlerde lpl fakin ınllıvcrcilere 
neral Ru.sscl Hartlo'ln ı-..-umandası al • mllracantla. Hindist.anm lngtlt.crcd:ın 
tına verilecektir. Amcrlltaıı blrlllderi- kurtnnlınasnu istem.işti "\'C mihver 
n1n tsm1, tqcl'.kUUert, ıruvvctıcrı, gcı. nı.dyolan da tılmdl bunu yaymakla 

btndlkleıi mevld ve tarihler gtzll meşgul bulunuyorlar. Fııknt Alcanl=
:1~mu§tur. nu l>Irlikler, teknisyen truım mUttc.flklcr e.leyhtnc lılçblr hıı • 

GOO b!D ~ ~tml§tu'. Singa,purda.Il 
verilen bir nja.ns haberi, barb1n gehre 
00 kilometre mesafcdo durduruldugu. 
ııu blld.lr1rkcn, şiddetli hava çarpı§ • 

malarmm devam etUğlılJ UAve cdlyO?. 

Yalnız Blrmanyada ikl taraf d3. tld.. 
detll bir harbe haZirlamyor. Bu b6l. 
geyc blr t.arn.ftan Çin tnkvfyc kuvvet. 
Jcrt gelirken bir yandan da Amerika 
vo lngUtercyo harp UA.n eden Blyaın 
100,000 klşfllk bir kuvveUe ta rnrz: .-t 
~. . 

.!JAPON 'J.'EBLi{;LE.llllıı"'E GÖ 
Japon bomba tayyareleri Su:m&tnı-

yı bombardıına.:n ctml~lcrdlr. 

Stokbolmdon verllc.ıı bir habere gö.. 
re, Yeni Glno ndaıarmdakl gahirlerdelı 
halk bo§8.ltılmağn ~· J& -
ponlar, Batu Pa.h:ıtı i§gııl etm~lerdlr 

~diden nnlıyonız. 
• 1914 cibaı:ı harbi bir ısip~ lıı:ı.rbi 
1di. Bu hu.rpte her memleketin bir 
ateş hattı, bir de ocpbe geri· i \'li.l'· 

dı.. 1989 cihaD harbinde i c nrtık 
ntes Iı.a.ttı Oe cephe geri J faı·kı 
l>alınnmışt:rr; yahut btt fal'.k pclı 
!.:Ok azalm• tır: bonı1&11 ba(.m har
Wn huduttan ,,~ tubü olarok rıı.eia
laı, cvvclldn: nlı bet edilemiy~e'k 
cJel'ceerlc ıtenistcmtşttr ,.c i5tc tn. 
t;iltcre kralı \'c 1.-rnJiçesl b"Ie har· 
bin do~ronğu za.rorctlerle t.aray
lnrnu brralanı .. t.rr. Bu h&dlse i!;tl· 
hlai \'C i~a'>i lıa-rntı tnrihtc şim
diye kadar ilıtl!A1İenlen \"c seri in
L-ıliiıı!ıınlıın mı.ısını., olmak lmtıyazı
ıın nmzhıır olan inıtilterenin harp
ten cıııra ı::öre<'!eğf bHvtik deb-fşfk
Iikleıe bir dem ydabllir. tn~ilte
l'e J:ibi bir memlel•ct im Şek.lele clc
t;işiklild~ r;!mdld n hnurlanrrsa 
ha.rbio ıztrnıplnrmı daha ~ok gör
rneJrtc olan mlllC"tlerin hayatında 
Uahn ne gfhj in'l.."Tlrıplar bcldencbi

Rom el 
eniş bi, saha~a 
h .. cuma geçli 

--o---
J~yter ajım ma göre 

Bingazi tehlikede 
Kablre, 26 (ı\.,q - Röytcr: 
Romol. tnnk ,.0 tayyare olarıı.k elin

de bulun:ı..'l esaslı tah"\·lyc kuvvetıcrtıe 
şiddetti daı·bclor tndir111el'to vo say. 
yar kollanm bUtUn lxıtJ Slrcnalltl gc. 
rl alm$ çalışnınl• g1bl B§ikA.r bir 
maksat.ıs. fftmalo ""C d$ §imale hU • 
cum oltlrmd:tc '-o b!Zl Bıııgn.zi Ue 
Demeden Gazala. ve TobnıkUD • SU!!IUZ 

Kuangtuııg cephesinde faaliyette 
1 bulunan Çin kıta.lan Kanton • KO\"loıı 
şimendifer h3.ttmnı takriben 60 kllo
metro ı;:ırknıda mllh!nl b1r §clı1r oıan 

Tnmsbul §ehr1n1 cumartesi gecesi .zap 
tct.mlDlerdlr. Cumo. gtlnU Çlnlller dQ;;
maıı garnizonuna ka?'§J tııan:uz.ıanna 
tuz vennl§lerdir. Cumn~ı snnn ak· 
§8mDl8 k.ıı$r ~hı1n kapıtarmda etd.. 
crotu mulınrcooler cereyan ctmııı ve o 
ııkfJ3.Dl Çinliler Tanıstınlyo yeniden 
gtrm~lerd.lr. 400 den wıa aın vereD 
J:ıponlnr cenubu ııark1 istikametin~ 

çekllmekte<llrler. 

111 
llırile kurmay ınıba.ylar ınUstcsna rokett.o bulunnıır..c:ığı ı;lbl Hindistan 

ı; ~ ıı::ı,,md:ı.nbo.rt İllgUiz o.d&lnrm:ı ilo olan mlliıa.ı;oooUo.rlnln de do:st&nc 
:::-en Ul• Amotiktın ı.uvvcttcrint tetıkil olduğu Londrada belirtilmektedir. 

ctmekted.lr. 

---------------------------
angonda 

p..n.ngoJJ, 2G (A.A..) . - General 
vavel'in ya.kmcb Ro.ııgonu ziya.ret 
ettiği "Ç"c burad<ı v:ıli ile ve deniz, 
kara ve havn kuvvetlt:rl :b."Ullla.•ı • 
danlarlle Birmanyn.nnı müd!ıftı.a.bı
na att mesclcri milzal:crc c:•,.le-di
ği bnber vcr.lm .. ·dccUr: 

T ayy_aye hücumları 
devam edi or 

evk! 
ger· ahn ı 

1 
j Mosko\-a, 26 (A.A.) - Gcco ne§l'&-

Heı lliı, :o (.'\ . .\,) - Alman ordulan dilen Sovyet tebll#i~ 
~kumandanlığmm tel:ill~: 2s sonkAnundn kıtaıanmuı ileri bit. 

Şarkta mub&.rebclcr devanı etmekte rekeUcrine devam ederek bl.rkaç men. 
dlr, Dün , gece muharebe t.ayyarclcr:l ltOn mnhnlll Lroaı ctmlglcrd.lr. Bunla. 
Pcmbrokc civarmdıı. lılr tlc:ı.rct gomL nn nraı:ımda dcmlryoluna tamaıntyl 

ciİıJ nğtr lıasa.ro uğrnt.mı§lardır. Bu bsklm olan \'e Sovyct kıta.lan tarafın.. 
geminin tatmış olmt'Bı muhtcmcld.lr. dıı.n çc.nbc.r içine nlmm?D bulunan ıro.. 
Gece faal!şctte • ouıunan teyyarcteı ııtovo §ehri de vardır • 

leceği t.o.hmln olunnbflir. 

İnf.;ilerc !.Talı ve lmıliçesi sa-
111) Jarındno tıkıyor, nlcliidc bir a
P:ırtmınnm dördüncll Jmtnuı ı;irl
l'Or; ciinkü bu harbin sonuna seıa. 
"tlctlc cri~eği Juı.Ik arasında, 

CB<MJ tarafı t iner saufaaaJ 

Bir Japon gazetesine 
göre 

Japon-Sovyet 
münaseb:;ıtı 

fı lklıı birlc5Ille1'te, hııfüm dertle- •.roıqo, 2G (.\ .. A.) - Ho.51 ŞlmbUD 
•ini YD.Jlltı~aktn. a.nıuıcd lüks bıı.- S8.Z3tesi, bir balık o.vı e.nlD.§m&SJ lçtn 
~atı hını.kıp h:ılli ~ibl yıı anıalttı:ı. Japonyı:ı. ne SovycUcr birliği nrasındıı 
hu!u.ror. Ba baJmndnn tngiltercde- oereya.ncden mUzakoreler hakknlda 
ı~; arny b~yatında \"olma gelen Japonya.om balık avı meselesine dair 
~u inlalılp .imdiye knılıır harbe k~- tmza edilen ınu\'ekkst anı~manm u.. 
l'ı maını ... olan mcnılc'ketler ,·c m 1- mblms:mıt , 0 yenl bir murıhedcnln 
iotıer iı;1°n de ilıret alınacak bir bil- bu sene 1nız:ı. ('dllmC!!lDI beklodit;inl 
di"' •'ir. l."eıü clh:.uı :ırbinin her ynzmaktadJr. 
ıncnıl ' tc :::eti • i rrtrraplam Bu te Sovyc~r Birliği Alman 

•t n t milleti rln muko.,·enıet l"n ne harp hallndo olduğunu hatırla~ 
el ı nıe<;j ldı:ıre b<>şmd olanlar Sİ· aıakla berabor Japonya ne bitaraflık 
hi 1 '!k tnhııko1 rmm vtiksek • d01A)'1Slle mtınnaebeUe!"lnl mllm 
1 •S l!ııJ olıın Jıer smrf t, !.Mm1a- paktı ıcı .. ~· ?tadar ~nbUk Jınllctmesl.lıl 
ı ıııuı lı • Jm • 'ltl "Öz ö•ılindcn u1.ak k13D 0 -~ ,, ....... 

1
• 

1 • ·~~~c~~~ 
•ı ı 1111 ı~ınn hnghılır. " ;;.,,, "' 

1 CEPHELERD~ DlJ!..~-~J 
• 

ıfır a ce 
soğuk a ya an . rp 

SAilK OEPBESL'VDE· oııuı mQdafaa battım garpte bulunan 
• • en z:;.yd. nqktn.smdan ynrm$ mu • 
Ne Alınan tebliği, ne de Sovyct teb w.ffak oımu.caardı. Ruslar zayiattı. <ı • 

Jlğt şark cephes lıarblıı!n ~ bcmmlyet ~eden Rj<wden VIAzma. 
haklmıda acık l!&ın kullanıyor. Fakat den demlryolımu ellerine gesır. 
bilinen nokta. J:ı.a.rb!n çok §lddetıe de- :: uğrP~maktadırlnr. Sıfır a.ıtı 50 
vam cttlğic!ir. Stokholm, ~rk hare. ı.ıın §lddctll eoğllğn rngmcn 
kA.tI ha.kkmda. mühim malQmat veri • deroco 

0 A... d ""''""ı. bir hava faali. 
,, 7 fFU'lt cepb....,.n e uu.., ~· 

yor. Bu.na ı;tirc, .. 2 aollltflnunda \eli. ti kaydedllmekted.lr. Ru!yadnkl vıı. 
l>.ı.oLukJ §lmendltcr hattına varan sov ~ , .... AA .. A,. ... _,A_ ... _ bulW1AD 

'l:ıyet hak......... ....,..,.,.., • ..., 
yet kuV'VeUcrl garp ,.e !ilmalo doğnı .Alman resmı ıu_oJıf'ıllerlnde Rll!lo.rm 
ilerllyerek Vellkl.Lultlyo ltı.ltrlbcıı 50 t"·--Atındo ileri hareltet.. ·u ._.1.. ....._ Toropetz ıs ~ • 
l: oınewu. " uu- meta!cdo bulunan ıcrtnin .Aımıı.nl:ırm kı. hatlarına doğ. 
?Je~va §Chrine ~maktadrr· çekilmesinin stratejik Wr ııcttcesı 
ıar. Toropetzdcn gelen lataınr dn bu ru uğu dlln tcltra.r edllınekteydi. Bu 
~ doğru ilc.ıfomektedlrler. Sovyet ~!!ı deki d.lğcr hareketlerin mıı.hlyeU 
?ın.berlerlnc g~re. Valday dağl&rmm k m ttlr 
garbindc cereyan edan bu harekA.tm bUndan ibare • 

e.danm cenubu garbi 6:ıhlllndo bir ıı 2i sonkaııund:ı. Sovyet tayyııre1eri o 
mana ta&mu: ctmı~ıcrdir. Alman tayyareslnl dUşUrmU§l~rdir. 11 

Ştmall Afrikad3 Alman • !taıy;"lll Sovyet tayyaresi kayıptır. 
~killeri m:ığltıp olan dllşm3%lı takibe Moakova. 26 (A,A.) - Bovyet b1ı 
devam etlnlşler ve ynpılazı yeni muh.'.l. ı:uat tebliği blld.lriyor: 

mevamr Su. 2,S{i. ~ l fDe11amı Sa. 2 Sü. J de)' 

wrıuml heyeti Jılarepl Voro'1}o! ~ Dleı:ISt Aus .Deutscbla.nd ı;azetesı 
mandnamda 80 kncbr tUmcn taratın. Rusların lk1 cephe o.rasmdakl q a • ' 
dan yap~ktadır. Rjev . ıtcslmlnde ra.ı.lde nerlodiklcrlnl ve Alm&.ıı kumıı.n 
Ru31ar ştıbrtn otra.fmAA t~s\.'3 ~dUmiO (Dsmmt &. 9 Bli. !J tin) 1 1 1 -m tnlıklrı;ı ( m 



Arap hu ihinden: Yazan: Niyazi AltnN4 
~ 

• US DUŞM NI 
Bu yazı, Arap kabilelerinin hayatını. 
ni, asklarmı, kin ve intikamlarını en 

mücadeleleri. 
heyecanlı va~ 

kalarlıı veren bir tarih sayfası. 
Necid ile! Hicaz ara.sın.da Arn- ı hakaret ve rezalet altmda ya,.qa. 

b:.stan çbllerl Tihame, Bnhrcyn ve yamayu;, Hürriyet ve namusum.u
Umman ile Çevrilml.5 olo:n Yema- zun muhafazası u~-unda ölmek 
mc tarihin çok eski bir şehr dJr. hepsinden hayırlıdır. 
DJger ııehirlerden UstUn tarafJan Evet, bUtUn ka.biyle aynı fikir
vardır. Berrak ve tatlı sulan, va- de idi. Amelik bir namussuzxiu ve 
dilerinde p na.rla.rı Ayni Hazra, Ay. onu yaşatmamak l!znndı. Fa.kat 
nj Heyet ve Ayni Ram en airln dilşınruı kuvvetli idi, istediği anda 
gezme yerleridir ve buralarm hur- hepsini mahvedebilirdi. Esvcdi tc• 
ma gölgeleri insana cenneti arat- selli ettiler. 
nııyaca.k k:ıdar gönül alıcrclır. IIc- - Ne yapabiliriz, ki dediler. 
le Ram dağlarmda.n toplanarak a- Ölelim, nmn arzumuzu da yerine 
kan Öç ırmnğın!l Arn.bisat.nda bir get relim .. 
ca da.ha bulunma~. ~\'ed, hemşiresinin intikammı 

İşte bu güzel diyarda birbirleri- her ne pahasına olursa olsun ala
nin amca oğulları ol~ iki kahlyle caktI Kin ve hiddetini içinde sclt
y;::şardr: Tascnı ve Cedis kabi~ le- !adı ve Amellk'e bUyilk .bir ziyafet 
leri . bazırlo.dı, Uç beş candan· dostu, zi. 

Ara.bistandn kabiyleler ı;.a.yan: ya.f et gcces.i sayısız genç kıznı na
ha)Tet b.r bereketle çoğalırlnr. Bu musunu kirleten bu canavar re si. 
ıki kabiy}e de az znnuı.nd.a dal bu- orada öldilreccklcr, Ce<lis kabtyle. 
d:ı.k salmış, Y cmame'yi kaplamış- sinin şeref \'e haysiyetini kurtara
t •. En bilyiiğü ve efradı çok olan caklardr. 
Tasem kablyleslııin reisi Am.llk a- Amelik mağnn-, mUtel:ebbir, nil
dmd:ı. lllerhametsiz, fena huylu, fuz ve kudretine inarunı<ı, şerefine 
haşin bir adamdı. verilt"n ziyafete liitfen Reref vereli. 

Bir glin Amelik'e Hczile adın- Elini her yere uzatabiliyor, ağ-
da güzel bir kadın :rıilrncaat etti. zı her sözil söyliyebHiyor, istedi
Gözleri yaşlı olan bu kadın, Ce- ğinl öldilrtebiliyor, istediğine en 
dis kabilesine mensuptu. Amelik'c bilyilk mevkii ihsan c<lebil"yordu. 
şikayete gelmişti: Ziyafetin en 00",..kun blr anı idl. 

- Beni, diye söze IY.ı§ladı. Ko- Amelli!, yanma Ceclis kabiylesinin 
cam 003adı. Dokuz aylık çocu~u en glizel kızını nlmL~tI. 
elhnden aldı. - Sen ne vakit evleneceksin, 

·mezUc sonra göğsüı:ü açtı, mc- kendine müna.s'p birini bulamadın 
melerini gıka'lı:lr ve hrçkrra htç- mı? diye soruyordu. 
kıra: Esved soğukkanlılıkla yanmA 

- Ona dokuz ay bu memele- yaklaştı, bir eli, ucu zehirli han
rimden slit cnızirdlın .. Şimdi beni s:erinin ka.bzeslnde idi. Öbür arka
böyle kim.sesiz atması reva ınıclır? daşlan da emre hazrr vaziyettt

Amel?k kadının kocası Ka.bis'l idiler. 
çağırdı. Kabis: (Sonu yarın) 

- Ey Melik. diYe söze ba§ladı. 

:f{arnna her tUrlü kocalr.k va.züe- ço··rçı·ı 1,5 sa~t Jn1 yaptmı. F:ı.knt çocuktan başka 
fa.yd:ısmı görmedim. Sen ne hUk-

mcd<'nen ra..-xymı.. konuşacak 
Amelik kara.mu gu suretle tat-

bik etti: Çocuğu kon.dine ala koy- Londra, !&(A.A.) _ Deyli Telgraf 
du. Kan kocayı da esi"r olarak pa- gazetealnin alya.s1 yazarı bildiriyor: 
zarda sattı. 

Kabis bu merhametsiz karara 
isyan etti ve Ta.sem ika:biylesl rei
sinin ha.ksız hUkmUnü ateşli bir 
6iirle tercıınüm etti. 

ÇörçUln yakında Avam Kamanuım.. 
da eöyllycceS'l nutukta mntte!Utler 

ara.smdakl askeri i§ birliğinden uzun 
uzadıya bahsetmesi bekıenmclttedir. 
Çörçtl, bfr buc;uk .ııant lconuşacak ve 
mtlzakerelerin sonunda iUmat takriri 

isvaçte soğuk 
dalgas~ esiyor --400 kişi hastanelere 

yatırıldı 

Stokholm, 26 (A.A.) - BUtün l.ıı_ 

veçte ve Dıınfmıırkadn .ııQ.,"'ılk dalgası 

devam etmektedir. Dün İa\oeçte .soğuk 
.!IIfmn altmda, aon elli aenedenberi 
g8rülmemlıı bir nlsbette o!Arak, SO 
dereceye dU!'IDll§ bulunuyordu. 

Bütün mQnakalft.t yerlerin donma. 
sından dolayı büyük zorluklarla yapıla 
bilmektedir. Stokholmda otomoblller 
~yememektedlr. Soğuktan donma de 
reeelerlne gelen 400 kl§i mmeıeket 

hastanelerine yatınlmqılardır. 

Müttefiklerin 
Japon donanmasına 
hücumu hakkında . 
yenı malumat 

Batavta, 2G (A.A.) - Pasifik batı 
cenub kumruıdıı.nlığı umumt karargL 
hının tebliği: 

2:> 80llkAnunda müttefik hava kuv. 
vetlerinJ.ıı Mncnssnr boğn.ZI ııçığında 

bir dll§man katilesllıc ka1'§1 yaptığı 

taarruza devam edllmlitir. 4Jnerlkan 
uçar kaleleri büyük blr deniz taşıtını 
batırmıı;!ar ve bir kruvazöre ta.m 1sa.. 
bet kaydetml!llerdlr. Bu nrada Holaıı. 
da bombardıman tııyynrelerı iki kru. 
va.töre n bir deniz t.a.,ıtma 4 tam ı. 

eabet l:ayd ylemlılerdlr. Bir kafileye 
taarruz ed"n Birleşik Amerika deniz 
kuvveUeıi hıı.kkmdnki yeni raporlar 
bu kafileye 5 torpU isabet ettiğinl, ay 
nca topçu ate§!nin do aynı kafileye 
hasar verdiğlni göstermektedir. ----o-
Cepbe erde d rum 

(Baş taraf t 1 inci satı fada) 
da.nlığmm Rusların tazyik edecekle • 
r1 nokt.ny1 bizzat tcsblt ettiğini yaz
maktadır. 

Bu gazeteye göre Rusla.r tUmcnlcrl 
ni teker teker harbe sokarak bir biri 
arkasından yokettirmektedirler. 

Rusların hücumları müttefikle· 
re daha fazla ümit vermeğe başla
mıştır. Deyli Ekspres, pek yakm
d.n daha bUyilk bir Rus hUcumu ya
pıla.cağını ve Almanlann, ilkba
harda bir hticwna ~eçemiyec .. -k 
öerecede sa.rsıla.eağmı yazıyor 
Bunu zaman gösterecektir. 

LİBYA CEPJIESt: 
Amclik, bu şiiri duyunca köpür

dil ve mtithJş bir !karar vererek 
ilan etti. Bu karan, tarihin satır- verllince te!trar söz alacaktır. Libyad.a iki giln evvel başlayan 
larmdan ala.hm: * • * tank muluı.rebeleri hAla devam e-

"Amelik, edebiyat-1 mezkftrcden 1.ondra, 26 (A.A.) - Çörçil, diyor Lond.ra radyosu Rommel tn-
gazapla.nıp Cedis kabiylesi bena- :ıezlesi henliz geçmediği ir,iıı ya- ~nun bir baskm mı yoksa kuv 
tmd:ı.n (ka.dmlarmda) tczviç olu- nnki ealı gUnU radyo ile yayacağı vetli bir taamız ımu olduğunun hc-
naca.klann bikrlni kendw faale et- nutku söyliyemiyecektir. 1 ı.üz ibelli olm::ı.d.q';'llU söyle:rnistir. 
medikçe zevci ana ta.kar:rilp ede- - - -· - 1 Gene:ral O&inlckin harc~ta htıkim 
memesini kanun ittfhaz ve iltın ı"sviçrede 1 clamadığı anlaşılıyor. Bu yUzden 
ediverdi.,, Bingnr.nin vnziyeti tehlikeli bir 

Bu hakı..-ıca.ten mühtiş ve a.hlA.k- hal a~trr denebilir. 
sıua ibfr karardı. Fakat Cedis ka.- Ordudan birçok yüksek Harbin neticesi hcnliz nlmama
biylesl. azllktl. Aya.k.lanmakla da rütbeli subay çıkarıldı dıb'l içlıı §!mdiden bir ııey söylene. 
bir 6CY ya.pamıyn.ca.kla.nnı anlıyor. mez. Yalntz §U var, k Roınmel bu 
U:.rdı. Ta.zilin ha.kkmdan gelecek Zllrlh, !O < .A.) - Son zamanlnr hUcumu yn zam.an kazanmak için 
kuvvetini kendisini göstermesini da İsviçre ord:.ısur.da blrl gencrnl oL yapını~. yahut tanrruzu devam et
bekl<-mekten 00..~ka çare yoktu. mal< Uzere blrçolt yüksele rUtbell su- tirecek bir kuvvet hazırladıktan 

O günlerde başka bir hadise ol
<iu. Ccdıs kabllcsinden Mire evle
neeeıktl. Yeni kanun Uzere ka.blez
zifaf Amelik'in yanma götürdUler. 

"Amelik bikrlııi iznle ederek ve 
sebilini t.a.hliye eyledi. Aflre, A
melik'in yanm.da.n çik:dığuıda liba
Slnt önden ve arkadan bir top !kan
la bulaşmış ve a.'zayr mekşuf'csf bir 
manzara.i kn.bilia teŞkil etrnig ol
duğu halde kardeşi F.svedlıı bu
lunduğu cemiyete doğru giderek 
feryat eyledi.,, 

Gfizel Afirenin karder;i Erved 
Yer.inden fırladı. yanmda bulunan 
kablyle e.damlarrna: 

- Arltadaşlar, dedi. Artık ibu 

1 V.~<?~~L~~. 1 
:t- Güneşi semada kilçilk gören 

msa.ndJr; dJye o gilneısln göründü
ğünden çdc bllyUk olduğunu bilen 
insandır: hatırat meşhuda.ttan da
ha sahih; yine de (he.bel' ayan gi
bi değil) diyoruz! 

:t- lnS11nlarm vücutları, mUtcma
<riyen tcbeddUlde olan kimyevt ec
zadan m.Ureldceptir; halbuki bu 
miltcgahbir vtlcutJann kUlllyetll 
miltenevvi hatıratı payidardır! 

:(. Kanm gezmesi, kaltıüı vurma
sı, ve nefC3 alınması, sayesinde 
düşünüyoruz bunlar bizim emrimize 
tabi olmadığından bizi f.ildr selılbl 
<:den, hissiz tabiattır demek olmaz 
mı? 

:f. Vaitler, ekseriya hatır sor
mak gib gilzcl muaşeretin a.ksan>J 
arasına konulmuştur. Her fklsinin 
de ına.ba.a.Qi hakkında a!Aka gôste
:rilıni~ ebili or ! 

• ~:ı'1 i za rl .rn. ha :.kalarmı 
t<>J aınmul olunur; 

• J,.rdcn b~ ·l·aları unu 
k ısUfadc olıanur. 

bay tckaUdo sevkcdılmlşUr. Bu husus. sonra hare'ketc geçmiştir. Birinci 
ta hiç lzııhat ırertımemel:tc ise de bu ı:Ik doğru ise müttefikler, mihver 
ııa~ialar. Alman beşincikolunun faa_ ya't"drmm •k~ek itin dah:ı genb 
Jlyetine ka.!'§ı alınan ihtiyat tedbirle bir lmva fnalıyetine lüzum "Öre -
riylc alA.kadar görlllmel\tedlr. ceJ:lerdfr. Eğer Rommel, kA.fi mUt

Harp divanına v~rilecek 
AMERiKAN 
kumandanları 

1 Londra, 26 (A;A.) - Deyll Telgraf 
gazetesinin V~lngtondnkl muhabiri 
yazıyor. 

Amlnıl Ktmmel He General Shortun 
harb dlvanma verilmesi muhakkak g1 
bldir. 

İngiltere "('{ unanistana 
yiyecek gönderecek 
J.;0odra, 26 (A. A.) - HUkfımo. 

Un Yuna.nistana yiyecek gönder. 
mek hususunda.ki karan birkaç gü 
ne kadar belli olacaktır. Kabine 
bu meseleyi iyice tetkik etmeltte. 
d:r. Verilecek kararm muvafık o
lacağma inanmak için birçok se. 
bepler vardrr. 

Burdurda yer depremi 
Burdur, %8 (A.A.) - Bugün saat 

4.45 de 17 aanlye aüren bir yer sar. 
amtı.eı oımuıtur. Haaar ve zaylat 
yoktur. 

İngiliz devlet nazırı 
trana gidiyor 

Kahire, 26 (A.A.) - Rcsmt tcb 
l iğ: İngiliz devlet nazrrı Lltilto'l 
Irak ve lranı ziya.ret için Kahirc
cien aynldı~ı lıil.iirmlştir. Naz·r, 
bu ?.lyarctini vazifesi icabı olrh:ğıı 
kadar bu mcnılekctlcrcle" 1 fnciliz 
elçilerile de göri.iı";mek için yapı
yor. 

tard:ı kuvvet toplaml!".sa müttefik 
kuvvetler, tehlikeU bir dunıma gi
recekler demektir. 

Libya harbi 
(Baş tarafı 1 iner sa1ıf .-ıda) 

çtil bölgelerine çekllmeğc mecbur et
mektedir .D~azı tchdid altındadır. 
Blngn.zl Ue Barcc arasmdakl Utl g1lzcl 
yol tehdide maruzdur. Bugünkll teb -
Hğde zikrolunan durum gözönllne gc .. 
tirllmek sureWe Bmtazıden rlcat ct
tlğlınlz yak'mda haber verilecek olur. 
sa buna ııa,.qqınmak lAzmıdır. Bugün 
Ka.birede heyecan aıa.meu hele mıuıc .. 
viyat bozulduğu hiç yoktur. SaV&§lar 
geni§ bir çevre lçlndc cereyan edlyor. 
Telııiz fazla kulln.nılmtunakta ve mu.. 
harebe bölgesinden seyrek haberler 
geıme.ktedlr. Mihver lcollan ve 1ngfllz
lcr baEan ldlçtllt tc.'killer hnllnde ba .. 
rekctı~r yapmaktadırlar. Ve ekseriya 
ka?'§ı k~ıya gelmedlkÇe doolla dOt
manı ayırmak çolt mU;jkUl olmn.kta • 
dır. GörUş lmk ını hA.ltl. azdır. IlUtUn 
bu sebepler hMLselerden vazıh bir 
lnUb& almağı <lahıı. guçıc Urmektedtr. 
Fakat muharebenin h<.r r.aat daha 
ı'ddetlendlği ve da.hn yayıldıt;ı mu • 
ha.kka.ktır. Her iki taraf inaUa çarpı
ıııyor. Romm Un tehdidi burada tama 
men ldrl\k edUmelcted r. 

-----c·o~-----

D. Demiryolları teftiş 
reısı 

nı.nra, ::ı; (\ \ I1) n v1ct n. 
m!ryollnn t ftl ~ n,. hlr i 

ı tm" m dürıl G3 ıp Gi.lran tayın ~
dilmlljtır. 

27 - 1 - 1!)42 

ÇOrçil 
Atlas denizini 35 bin 

tonluk bir harp gemisile 
geçti 

Londra, 26 (A..A.) - ~rçllin A.me. 
rlkada.n Londr&ya dönerken AUM de. 
n!zlnl :ıı> bin tonluk yeni tngUP zırhlı
sı Dük Of York ile geçml§ olduğu it_ 
ıın. edilmektedir. Bu zırhlmm den!Ze a. 
Gildığı ilk defa olarak blldlrilmektedlr. 

Düğme 

Meclis 
toplantısı 

Meşhur polis hafiyesi Tomas 
ile arkadaşı Jorj tramvaya atla
dılar. Tam oturacakla.rr sırada 
Tomas, koltukta bir düğme gör
dü. Meşhur polis hafiyesi elinde
ki düğmeyi bir müddet evirip çe
virdikten sonra. konuşmağa baş
ladı: 

- Bu dilğıneyi kaybeden ,zat, 
y(ilaıek riitbeli bir bahriye suba-

A.nkarn, 26 (A.A.) ..._ BUyWt yıdrr_ Milton Stritte oturuyor, 
Millet Meclisi bugün Refet Caru- elli sekiz yaşında ve bekardır. 
tezin rei.Sllğinde yaptığı toplantı- Sokakta dolaşma.ğı pek sevmez; 
aa Jnhisarla.r umum mlldürUlğU belki bu akşam saat sekizde, 0-
19'41 mnli yılı bütçesinde ı~oo li- tuz birinci cadede kendisine te
ra milııa.kale yapı:Imasma., devlet sadüf etmek mUmkündUr. 
meteoroloji işleıri umum mUdürlU- Jorj, arkadaşım büyük bir sü· 
ğü tet<kilit ve vazifelerine dair ka- kiinetıe dinlcdi:kten sonra. düğ
nuna bir madde. ve aynca yedek meyi gö.ulen geçirdi; ve bu hu
su.bay ve askerl memurlar hakkın~ susta düşüncelerini söyledi: 
daki kanunu değiştiren kanunun • - Düğme 'bahriyemizin işa.re
ü~üncil mnddeslııe bir frkra eklen- tini ta§mıaktadır. Üniforma tak
mesine dair kanwı llylhal&n ka- lidi ka.t'i surette mencdilmis ol
bul cclllmt§tir. duğundan, elbiseyi giyen muhak-

Yine meclisin bug{lnkU t.oplantr- kak surett.e balıriyemize mensup 
sında, geçen umumi ha.rp ytllan:n- bir subaya aittir. 
ı".:ı ihracat ve men'i Uıti.klr heyet.. DUğ.me san olduğu için subay 
!erinde bulunan eski ticaret naztn yüksek riltbelidir. Aksi takdirde 
Ahmet Ncsimt ve merhum Mustafa güm~ yahut kili renginde düğ
Şcref,Özkanlo. arkadaşlan hakkın- me taşıması ica:p ederdi. Bu son 
dakf :mazbata da müzakere edile- üç sene zarfında bahriyeliler iki 
rek buna müteallılt evrakın iptali- üniforma ta..cmnaktadırlar. DUğ. 
ne dair Emin Sazak (F.akişehir), menin il7.erindeki işaret eski üni
dokt.or Osman ŞC'Yki Uludağ (Kon formalara aittir.Böylece, suba
ya.) nm mu.,terek takriri ittifakla yın mütekait olduğuna kanaat 
k:ı.bul edtlmiştir. getirmek icap eder. Aksi takdir-

Meclis ça.eyunh& gilnO t.oplane. - de yeni üniforma giymesi Ifizım-
ca.ktır. dı. Yilksek rütbeli bir su:bay ol

Alman tebllll 
(Ba§ tarafı ı inci tJa.yfada) 

rebcler netiee.slnde ona 1DAD ftl maL 
zemece ağır zayiat verdlrml§lerdlr. 
Ynlnız dün 96 tank, 38 top ve her 
ciruıtc bir çok malzeme tahrip edil. 
mlşUr. 

Akdenlzde Alman bomba.rd!man tay. 
yereleri Tobruk'ım oimallnde bir ln. 
giliz d~nl.z tqldllne • raatgelerek bir 
hafif kruvazöre blr ı..bet kaydet. 
mlşlerıllr. 

Gündllz yapılan bCr taarrua ...., .. aı. 
da AlD>&n bombardnn&Q ta~rt 

Vhite adasında Halfar hava meyda. 
nma taarruz ederek bombalarını han. 
garların ve yerde dlzllt bulunan tay. 
yareleıin arasına dtlfürmU,lerdir. Al. 
mn.n av tayyareleri hava muharebele. 
rinde zayiata uzramadan 8 İngiliz ııv 
tayyaresini d\lş\lrmtııılerdir. 

SO\'YETLER 28 TAYYARE 
KAYBJ:'l"l1LER 

Berlln, 26 (A.~} ....._ En aon hnbcr
iere göre, Sovyetıer 26 sonkl\.nun gl'. 
nU 23 tayyare kaybetmişlerdir. Bur.. 
ıa.rm 13 U hnva. muharebealnde ve 3 ü 
de kaJW koyma balaryalan taratın • 
dıın dU§UrUlmU§tUr. Diğer yed! Uıy • 
ynrc de yerde tahrip edllmtııtır. o 
gün Alman kayıbı bir tayyareden i -
b::µ-ettlr. 

Sovyet tebllll 
(Baş tarafı 1 ınci saufada) 

Sovyet kuvvetleri., J6.2!> aoukAnun 
r;n.rfmda merkez cepheslnde 69!1 mcv. 
idi geri alml§lardır. Aynı mUdclet zar. 
fmda Alınanlar bu cephede 12 bln ölU 
ı:aylat verm~lerdlr. 

duğuna göre elli beş yaşında te
kaüde , sevk~tir. Demek 
§imdi elli sekiz yaşmdadrr. Düğ· 
menin altındaki kazıntılardan 
suba.ym bekfuo olduğu anl~ıl
?T.aktadrr. Düğme erkek tarafın 
dan dikilmiştir. Hatta belki de 
kendi dilaniştir. Çünkü, düğme
deki kazıntılat> acemi b:r dikici
nin iğnesinden husule g~ldiğini 
anlamak zor b1r9cy değildir. 

Adrese gelince.. Adam, bizim 
bindiği.'lliz istasyonda tramvay
dan inmiştir. Çünkü aksi tak
dirde düğmeyi koltukta bula.
mar.dı.k; kala.balıkta birisi alıp 
cebine ata • Bu istasyonda in
diğine göre subayın Mil ton Strid
deki askeri mahfele gitmesi la. 
zımgelir. Şimdi saat altıyr çeyrek 
~iyor. Otuz sekizinci caddede 
bugün bahriN'e milteka.itlerinirı 
bir toplantı yapacaklamı her
halde g&ctedc okumuşsundur. 

Riyo beyannamesi 
kabul edi di 

Almanya 
Bir nota vererek kararın 

harp demek olduğunu 

bildirdi 
Riyo konfcransmda verilen ka

rnrtla Cenubi Amerika devletleri 
:nlhverle s·ynsi mliruısebetleri kes
meye zorln.run:ı..malttn, ancak mü
na.cıebcUeri.!ı kesilınc"i tnvs ye e· 
~llmcktedir. 

69-l mevki 'eri almdı Urugvay hilkumeti bu tavsiye 
Londra, 26 (A.A.) - B.B.0: ye uyarak mihverle mUnnse'Jetleri- 1 
Ruslar, lloskova - Lenlngrııd cep. ni kesmiş, mihver diplomatlo.rınıı 

bes!Dde Alman hatlarmd& açtıklan pnsaportlarnu vermiştir. Mihver 
gediği gen!§leUyorlar. Rus tebll~ine konferans bsşka.nlığma. bir nota 
gtıre ilerıenıekte olan Ru.t kuvvetleri vermiş, siya.si mUnascbetlerin ke
taratmdan gcrı. alınan yerler nrnauıda si.lm~i~ln. harp deme,!' olac&b""'mı 
Nclldovo §ehri de vardır. Rjefiıı zap. bıldirmıgtır. Buna. ragnıen konfe
tı Jıentlz illn edl!memı, ile de Ruala. rans yukanki karan vcrmh3Ur. 
rm eline henüz geçmem.iş olsa bile ta.' -. - Raydo gazetesi -

• • • mamlle kuptrlDU§ olduğu muhakkak_ 
tır. 

l{uybi§eften dün akşam radyoda stiy 
ıendlt1ne göre Rualarm, Alnıanl&nn 
kıtı müdafaa hattmda açtıklan yeni 
delik Leningrad • Vitıebsk arzani ıt . 
mcndlfer hattını mO§klll bir durumıı 
dOııürmektedir. 

So''YCt hUkfunet merkezi 

Tokyo, ~5 ( A.A.) -, Sovyeı Rus

Riyodöjaoeyro, 26 (A.A.) - Pa 
ragua.y hariciye na.;ırr Amana, Pa
raguay'm mihver devletlerile diı.>
loma.tik münasebetlerin! kestJğini 
bildimrlştl r. 

*. * 
Rlyodöjaneyro, 26 (A.A.) - Bo 

livya mbiver devletlerile dipl()ma
tik mtinasebetıerini 'kestiğini iton
feranSR bildfnnişt.lr. 

~·ndan Yeni dllnen Japon konsolos Riyo beyannamesi kabul edildi 
muavini demiştir ki: ''Kuybişcfte 
lıulun:ın Sovyct hllkCımcı daireleri, Rl~·odöjaneyro. :26 (A.A.) - Pa 
askeri hnrcketlcrdeki durgunluk namerikarı. konferansı siyasi ko -
yüz:ilndcıı bu şehirden ayrılarak. mieYom.ı, At.la.ntlk boya.nnamcsl c
~loskovayn gilmclc hazırlanıyorlar. S.'Ullan dahilinde ha?.Irlanan IUyo 
Stalin \•e Molo1of oimctlden' Mo!'!kO. beyannamesini ika.bul o~tir. 
,·od:'I bulunuyorlar. Japon büyük el. 
çililli d3 Mo kovaya taşınmak ııu. 
l'<.'dir. A!<ökcri hnrekcllcrin gelecek E$REF'den seçmeler: 
iıkhnlıa rclıı ı.:oslcrcbi lc<'cl'{i gel işmc. 
Jcr kin Srn·yctler Birli~iniıt yeni 
•edlıirlcr nl:ıc~:;1111 gösleı cıı Jıiçblr 
belirli \'Oktur. Bununla lıcraber 
!iovyellcr Birliğinin hnkiki rı7.'wt 
IPI i sözönünclc lulmnklan ilı:ırcl 
ol ın :ınıınc,· i rı ı il l :ı~ın.ı ıı'~llll 

h r c;C'1• ilde hur~kel edeceğini gör-
n· crgu:.,, 

IUşi memnCı oluren ihtılAttan gU~· 

s-cıır, runma. 
rldUc kurtulur bll\11 ıta olsun rk • 

brd:ın! 

1 
l:>lrl11ıfo bı:-n de bir ın dl t bulundum, 

, brdunı, <'Y cr.ırcr 
fona dır bir.de te\ ki!i!uııc}(.'r d:ıtil 51_ 

fnlıırdan. 

Milton Stridden otuz se · · 
caddeye bir saatte gidildiğine 
re, ,.,imdi oraya giderseniz su 
görebilirsiniz. Pek tabü ol 
adam elbisesini değiştirmiş o 
bilir. Yalnız bulduğumuz d 
menin ko.rarnuş olmasından, 
ladığıma göre adamın giyi 
tarzında pek QOk kuaurları v 
dır; ve bunlann göze ~ 
15.zımdır 

Jorj hayretler içinde kalmış 
Tomas da o kadar derin bir 
§Ünceye dalmıştı ki, istaayo 
geçtikleri halde bir türlü yer 
rinden lumıldamıyorla.rdı. 

Esasen düğmeyi kaybeden 
kadındı. Daha doğrusu on dok 
yaşlarında Tilli isminde gUzel . 
kızcağızdı. Üç gün evvel 
bir terziden f!V salnöine ait ol 
bir bahriye ilnlforması alm 
Yalnız otomobile b~ği ı 
mal ettiğinden yolda oe.ke 
bir düğme düşUrmlliftü. Gün 
pml pırıl parlayan bu kügtllc d' 
meyi bir çocuk buldu: ve ken 
sine oyuncak yaptı. Ta.bil ya: 
yavaş düğme parlaklığını k 
betti. Birkaç gün sonra da. 
cuk düğmeyi tramvayda unu 
Düğmedeki kazıntılar, polis h 
fiyesini tahrik ederek suba 
bekar olduğu kana.atini u 
dırmıştı. Halbuki, bu çizgiler 
kazmtılar, çocuğun mü 
surette düğme ile oynamas 
ileri gelmiBti. 

Sonra, Tilli hafiyelerin ta 
ettikleri sokakta oturmuyord 
Ve eğer yaşının elli~ 
la.şıruş olduğunu birisinin w 

dan işitmiş olsaydı •. 
gözlerini çıkarırdı. 

Gece saat sekizde ne oldu !bil 
yor musunuz? •. Durun size anı. 
latayım. Tilli balırye müteka.J 
terinin yaptıkları toplantıya. gı 
ti. Bu güzel kız, kendieine 
bir meşgale bUlmU§tu. Par 
bir köşesinde bir delikanlı 
oturuyordu. 

O sıra.da Tomas ile Jorj d 
parkta. dola.eıyordular. Büyü 
hafiye, ağ~arm arasından 
püşnıeği andıran bir takım 
pr.rtıla.rı işitti ; ve yüzünü 
tarafa çevirdi. 

Lakin 'bu sefer taıhmini d w 

çıknuştı. 

Çeviren: Cevat Toofik Enso 

Amerikaya gelen haberleTe göre 

Alman kayıpları 
1. 700."000 .ölü, 

Vasıngton, 26 (A.A.) - Vaşin 

tonun diploma.tik mahfillerinde be 
>an edildnne göre Alman hav 
kuvvc.tıerl Rusya seferlnde ilk ha 
tayynrelerinin yü:ı:de altmt!] ~il 
k:ı.ybet!rl lcrd!r. Rus ha.va faikiyet• 
·mdi a ik. r bir hal almıştır. Al· 

nı::ın ortluı;unun l m.llyon 700 bin 
· ti ve 2 m:ı) on :ığır yaralı vcrclisi 

ilmektedir. 

VAK I 1 
.Jazetecıe ÇUUiQ DUtfln yazı •t 
reısi.tnlerln lıu.kuku mahtuZdUJ 

&JJONIC fAJUFE& 
Meaıleket 

llytıll »6 laô H.J. 
ıı aylık '4KI W 
if ayım t'16 ısıcı • 
t )'llltlc 900 l 600 • 

I'arlfedea B&lkaıı Strucı lçtzı 
ayda otuz ~ dllfWUr. Poate 
birlfgtne glrmlyen yerlen ayda 
retmı3 tıe:er kW'Uf zammedlllı. 

Abone kaydım tıfldl.rea mektup 
ve telgra1 Ucretinj abone pa.ruı. 
aın posta Yeya banka ile yOUama 
UcreUrıı idare kendJ Uzerlne aıu 
l'UrkJyenlo ber potlta merkntad• 

'AKJ'l"a &bone J'llXliır. 

Adres deBf:Um:ıe ucreu 25 Kl'lo 
lLAN VCltETl.EKJ 

ncaret Uıı.nlaruıuı aan~m . ~~· 
un eoadan lUbarea ııarı ıayıaıa 
rmda tO, l~ aaytala.raa ~o kuru:ı, 
:HSrdllDeU sai'fada ı, k.r.cı ,., 
'h:tınctlde 2: blrtncıae •. o:ı,ııı; 
v&n.ı kesmece ıs Uradır. 

Büyük: ı:oll devatnıı Kh,cu, ~ 
renkli llAıı •erenlere ayn a vrı ur ~ 
CUnneler yapwr. Heıtmı utuııh~ a i 
IJD.lltim satırı 50 kuruştur • l 

ncan Mablyecte oınıı) ıu. 

fiUçtlk llAn.lar u-' 1 
Btr aeta 80; l.kt cıetuı oo ~ 

:ıetaSJ 6:5, dllrt defası 7~ .,, "" 
'letaaı 150 kuruştur. 4 



~akkallar şeker 
fiyatına zam istedi 
Attitaradaıı verilen bir emirle ve.. 

er ~ir~tlnin İstanbul §Ubes1, dlln sa.. 
-.htan itibaren piyasa.ya §eker çrkar. 
llb başlamıştır. 
Şirket, toptancı tacirlere azamı bir 
n ~ker vermektedtr. 
8e.kkaııar Oe:mlyet1, bl1gilnk11 !18 • 

er !tnuamun idare ebnediğini llert 
1'!rek ı:.ıekere zam istem.işlerdir. 
a.kkaUarın iddialarına göre, toz §e• 
<!11Jı kllow kendilerine 93 kuruşa 
8.lolınaırta.d:r. Halbuki resınl fiyat 

5 ku?ıı,tur. Hayat ba.halılığı diğer 
aeraflart artırdığı gibi ta.kkallarm 

a ntaatatıarm.x e.rttrmı§tır. MeselA 
akkaua.r, 120 kuru§a kese klğıdı a.ı.. 
a.kta.dırıar. Fiyat farklarmm şeker 
Yathnna zaı:gmı kap etUrm.ekted1r. 
aın :vıı.pılma.zııa ba.kkaılar §eker sata 
l'Yacakla.!'drr. Bu takdirde şekeri, 

ıtt §ekerciler .aat.aa.Iar daha fyi oluı. 
l'iyat mllra.kabe komisyonu, bak -
nııarm mUracaatinl kabul etmemiş. 

tır. 

Kartlar dağıtılıyor 
Çiftçilerin de ağır İKİ 
sayılmasına 'karar 

verildi 
ll!kınek kartıarmm ı.1aıı-.tııması 1~me cra- t;• '11 
~ de devam edilmic:tir Bazı mmta.-

1· 1 '.it • ;a. arda k&rt t.evzU taınamlanmI§ttr. 
Cvzt J:a.ınanmda evlerinde bulunamr. 

Yanı ar kartıarnıı nahiye ia{le blirola • 
~tna ınUracaa:t e1erek -1abilecekler • 
.,(r l"IH..n 

· ,.. ....... uerin de agu .l§çi sayılarak 
llrıde 750 gram elanek almaları ka • 

~arlaştınınu, ve i!gilllere Qildirilmlj • 
r, 

n~lıkesir iatasyomında 
feci bir kaza 

l ~' '5 (HW!Al!d) - DUn .saat 
i atlıllarmda bit' lokoma.ti! istasyon 

ılel:loall!!ft!an çıkmak üzere harekete 
~tırıınıJ§ttr. Rüstem admda bir işçi 
e bu lokomati!I idare eden makln!E. 

tı:ı Yan ktmmıa. binmiştir. 
Ma.ktne harekete geı;tiltten ve de

l)() kaptsnı.da.n çıkmak üzere iken her 
ıı'\ı!nsa duvnrl!ı maldne aruma l!Ikrş. 
ll1ı,tn-. Zavallı adam can acıalle bay • 
1.ırın~. etraftan <la b&Zt k1m.se1er bıı.. 
~~l&raa da vaka pe!r An! olduğun 
rıan kurtulmuı mllmktln olPman:ıış • 
tı,., R.tbtem biraz 80D!'& ölmll§tllr. 

Konferans 
heYofla Ralkevlndell: 
29.1,942 Perşembe günU saat ıs do 

Ha.ıkevl.mJzın Tcpe'başmdakl rnerkaz 
b nıısmda Bayan Melek CeUU ta.Tatın.
C:an "Relı!!lthattaUn Kı\mil Akdik" 
111evzuıu bir konferans verilecektir. 
ll~rkes gelebtılr. 

• tf • 
Kacttköy Ralkevlnden: 
28 DırlncikAiıun 942 ÇArşaınb:ı. saat 

:!n,20 Ô('. .ı-~vlmiz rnlonunda Bay H.c. 
~ t Kö \s:ı ı tarafınt•an (Aile hukuku) 
l'rt vzuıu bir :rnnfcrans ,·erllecektir. 
.ı.Icrkes gelebilir. 

1 l·~~ 
~:Onan 
- ~ .. , k 
• l r 

Borllasınm :i:6 •• ·ıt2 

nyatıan 

1. Sterlin 
::.oo Dolar 

100 Çek. Kr. 
100 İneç Kr. 

~.2, 

132.20 

12.9375 
.30.75 

VE 1'AH\tLA1 

Yeli o/~ 933 Ergani 

1 u 20. 

V & K 1 '.I 

. ın: oo a oo oo&oo ın:~ın1·tb ~ l~ ·a t~i~!!!www~dn~ 
1~~~~~~~ •• ~~~~~~rveMehmetc~ 
Kasımpaşa hamammm kulha- ı KuA HABERLER 1 .;.~~~.'::'.ti.~~~ ~u~~'~w.~,~"'::.:~;.:;:~~ 

• • 'f * D~lye Vekilliği. valilik hu.s~t ü~tünden dolu dizgin atlayıp gc- Jı:ızırladığmı bhdirmi~H. Bir baf-

n 1 n da 80 O k 11 O Ş e k er b niı u n d u fda.relerıniJl 19"2 ~a.11 yıltt b=::: ç~;yor. Bel!d yüz sen~ ~ kar yfü:ii (ıı soma. aynı aj:ı.ı:s, bir tebliğ ha-u 1 nln hazırlığına b8§ ama.em gormem.iıJ yer'eri tıpılere boj{ılu. va.sı :fç'nJc, sa.~·ısı.ı lı:ı.tarlnrla sek· 
re bildirmiştir. Port:\ka.J, limon ı:lçefderinln bay- .. c:ı ~Uyoa p:uç:ı lafllıli e~yamn 

Biıikletçi Kemal, kain biraderi İsmail ve külhancı 
Halil tevkif olundu 

* K~a maiyet memuru N•cdet PD koktılan altında ııcHeleşen ~'lrk o;;dı;larma r,öndarlfılii;int mftj
Yılmaz Doğançay nahiye mUdUTlüğU.. Suriye, Mersin, Adana ve Ant.ak- deledi. 
ne ta.yin edilmiştir. ytt.da kar diz boyu. ~oğuk sıfınn 

Ka.smıpaşa.da., bisikletçilik yapan 
Kemalle kAymbirederi tsmatı, §e
ker pahalı.la~an evvel m'.lhtelif 
yerlerden 800 kilo kesme şeker al
mıf}aır ve bunları Kuı:mpaşa hama 
mI külhancısı Halillo anla.~arak ha 
mamm külh:ıluna sakla.nuşlardır. 

ve "Aman bil' 
sm!,, dediler! 

* Gazia.ntepte fıstlk i.ata.ayonu ua.. alt:ndıı <1okuza inmiş. 
gece burad~ kal- rafmda;ı yetl§Urllcn bir Y8§mdalı.i fi- FldanJa.r donmuş. Meyva.lar don

Rir yıl en el, bizim de Mebmet
~ik!erlm1ze bu tUrlü hediyeler gön
tfetilnıl~t!. F::ıknt bıldırla bn yılki 
kı~ arr.sr:oda koı':cm:~ bir farı, var. 
Bu sene k:r dinmiyor tl~i dinmi
yor, fırtına dicm'yor. Dört tanıtı 
a~ık tepele de, ıca.~Iarı adam bo
:\UDU S~IWŞ dağ ba.5bmıda vatan 
hckllyım erler, soğukl ('a~r
Inr. 

İhbar üzerine şekerler bulun
muş ve suçlular yRJt3.lanara.k dün 
raüddeiumumiliğe verilm~§lerdir. 

Kemal, mtiıddeiı.ımumilikte verdi-
~ ifadesin.de: · 

- Şekerleri kayın bira.derim 
ls.ma.U aLtru:j, ben:m haberim yok! 
denıintir. İsmail de kabalıati eni~
·tesine ~tmTö. kül.hancı Halil ise: 

- Şekerleri her ikisi getirdiler 

Demiştir. 
SuçlularPJ. Uçü de e..ııll.ye ik.lnei 

ceza mahk~e sorgularını 
müteakip tevkif olumn~lardır. 

1'1abkfını edilen muhtekirler 
Bun.dan başka çocuk 18atiği üze

rinde ihtikar yapan Harbiyede Ka
va! :Mığırd.sÇ, çiviyi fazla fiyatla. 
:;atan Mercanda nalbur K!mil, kö
milr ilzerlnde .i.htiklr yapan Unka.. 
ua.mnda kömürcü Osman 25 er li
ra. para, 7 şer gUn dükkanlarının 
kıı.pabJması ceza.ama. çarpılmışlar-
rJr. 

Havagazmm kesilmesi 

danl.a.rdaıı 72 bin tanesi bu ytl çift. muş. Dallarla filizlerin ince da.. 
çiye dağıtuacakttr. marlan içindeki kan donmu,_ Ova

* Belediyelerden dul, yetim ve tt>. lamnız. dağlannnz. ormanlarımız 
kaUt me.aşI a.Jmakta olan .sıhhat ljle- bembeyaz. 
r.i men.aupıarmm ~lan ha.ziran • llerkes evinde, herkes ocağının 
da.n iUbarcn .Ankarad& bele<liyeler t~ başmda. ol.saydı. kışa bngiln'kü gibi 
kaüt so.nUığında.ıı ödenecektir. büyümüş gözlerle ba.kmıyacaktık, 

* Kütahya valiliği içinde eski .se. Fı•kııt dünyada korkunç bir boğus. 
neler~ mesken bedeli, bat'cı:ralı ve mn var. lki tamf ölesiye çarprşı
teçlıizat bedeli alacalı bulunan ilk yorlar. S~ounda, yerde bir büyüle 
kuı öğr tmerJcrlnin bu alacaklan cenaze yıgmı vo ayakta sallanan 

~942 bUt~lne konulacaktır. bir yn.ralı)ar malışerile kaıı;ılaşsak 
* lzmir vUO.yetilıln 942 yılı bUtçeai ela netl<;e değismez:. w •• • 

" 000 lara.k tesbit edllınlştir. Kendıni bllen, go~uode 1manı 
... 650. lira o 1 f' . -~-- Ü tün tu . . sılıhat f slmda. oldukça ehem o an, §ere ını canınWLU. s -
Bütçenm a • tan milletler, si&ha sarılm~, smır-
mlyeUi bir artma vardır. lanna dizllmişlercllr, 

* !zmlrde evvelki ak.§8.ma kadar Ri:ı; ele onlard1UU2. Bizim de mil· 

Bu~ün eğer, blı, evlerimizde 
bek, .smacık yahkla.nmnda g~nW 
rah.alie yatıyorsak, başımıza. dü~
man bombısı Y'.lğımyor, maJnnw. 
mü l•iimüz yağın edilmiyorsa, bu 

Pimete, h p o Mehmetciklcl'in sa
ytsindc eriyorıu. Biz de onl&rı dü· 
5iinelim, duyduğumuz 3iikram on
ı:ıra bild'recek hediyeler göuderee.ı · 
lim &hndi a.rtık bu gibi -teJier, bit: 
nezaket eseri değil, bi• \ '&tan bor
cu haline gelmiştir. 

Bazı müesseselerin vazi yct.i dolayısile 
ta~hikı bir kaç gün ge?İ bırakıldı 

E&e mmtakasmd& 26 milyon kilo tU. yontu~; oı dula.rnnız, bugün s1Wt 
tün sa.txldığı vo yalnız münferit eşhas Rltmdn, m:ızgnl baBmda, smrr boy. 
elinde bit' buçuk milyon kilo kadar Janndadrr. 

HAKKI SUHA GEZGiN, kararın tUtUn kaldığı resmen tesbit edilmi§ • Geçenlerde, bir Alman ajanaı, 
tir. Şimdi bir kISmI Dentzll ve ?rtllA&. =====================;-;======== 

Hava.ga.zmm tahdidi ha.kkında 
verilen kanırm bugünden it b;ıren. 
tatbik edilmesi <lüşünülmiir;tü. Fa
kaıt: ga:ıetc idardınnelerinde ku1ln
ntle.n dizgi makinelerile, kimya.ha
ne ve atelyelerle diğer bazı l!anayi 
müeııseslrinin faaliyti ha.va.gazının 
j[etZ}Jmesl ile duracağ1 dUn alfi.ka -
darlara bildirihniştir. 

Bu vaziyet İk:a.rljISinda vali, hava 

Kibrit satmıyan 
tütüncüler hakkında 

takibat yapılıyor. 
Bir mUddettenberi bazı tUtlinciller 

kibrit aatmamaktnydI. Bunla.rm bu • 
BUsl maksatla kibrit aakladıkları an
laoilmı§br. Haklarında ta.klbata ge -
çllmiştlr. Bundan başka dün piyasaya 

mebzul miktarda. kibrit çıkarılmıştrr. 

Bisküvi yapanlann 
müracaati 

Evvelce unlu maddelerin imali talı.. 
dit edilirken bisküvi imalAtı serbeat 
bırakrlmıştx. Daha sonra maltarna 
Wllan tesbit cdUirken 'b1skl1vi unları 
da tesbit edilmiş ve et komnuıtur. 

Şimdi bisküvi ynpılmamalctad.ıT. Bis • 
küviciler, Ankara);a müracaat ederek 
hangi hUkıne tft.bi olduklarmın bildiril 
mesini rica edeceklerdir. 

.Rakı aleminden sonra ••• 
Bedros, Kosti, Bayram ve Sadık a. 

dında dtsrt arkadaş, evvelki gece, Te. 
pebaşmdaki ''Trak" tçkUt lokantamı& 
g1tmigılerdil'. Dcllkanlılar kafalan 
çektikten sonra. bir kavga çık&.rm.t!f • 
lar ve btçaklarmı çekerek birbirleri 
Uzerlne atılmrşlardır, 

Etraftan yetişenler kavga.allan, bir
birlerini hafif surette yaraladıktan 
sonra ayırmışlar, hepsini polise teıı. 

lim etml§lerdir. 

gazı mümessilleı'ini davet ederek 
ke11diler;ıe bu hu.~sta bir görü~e 
vs..pmıştır. 

Havaıga.zı: idareleri valiye 'gazın 
verilmesi hususunds.k.i teknik iza -
•-n.tı kendisL'!e vermişlerdir. Veri -
l<!n bu izahat Uzerlne Uç gün da.ha 
tetkiklerde bulunula:ra.k yeni bir 
formül tesbltine karar verilmiş -
tir. 

Satie kararı yeniden 
temyiz edilecek 

Müdd~iumumillk geçenlerde birinci 
ağlr ceza mahkemesinde S:ıtie işin. 

den dolayı beraet eden Denizbank er. 
kA.nı haltkmdaki karan temyiZ etıni-
ye karar wrmiştlr. 

Apartmanlann 
kalörifer meselesi 

Son gUnlerde havaların soğuk git. 
mesl dolayuılle apart.ı:manla.rda klract 
olarak bulunanlar, belediyeye mUra • 
caat ederek, apartrman sahiplerinin 
kaloriferleri lAylklle yakmadıklarını 

yeniden şikAyet etml§lerdir. 
Belediyenin bu hu.eusta hazrrladığt 

talimatname önUmüzdekl p:ızart98l 

gUnQ toplanaca.lt olan htanbul umumi 
mecHllinde görü,Ulecekttr. 

l\1an.galkönıüründen 

zehirlenenler 
Fatihte Ahmedlyedc oturan Gayilu 

adında bir kadın, mangal klimürllnden 
zehlrlenmit1, Ha.seki hııatanesbı,e kal .. 
dmlmıştrr. 

Bundan başka, Zuhal ınotlirtınde 
tayfalık yapan Oıma.n da. mangal kl!. 
mürUnden rehirlenınl§, Beyoğlu bıuta.. 
nesine kaldınlmııtır. 

Mil YONLARDAN KAÇIRILAN KIZ 
8 

Heyecanlı ZabR .. -' Romanı 
lngilizceden çeuiren: H. MUNIR 

Bundan sonra t~krar Cek'i bul
mak istedim. Kendi~i yaz.ıhane<ley
t1l. Verdiğ~m bütün tafsilatı d'nle
~i. Sonra yaslanarak: 

- Sen benim söylediğiın sözle
ri niçin tutmuyorsun, diye ba;"ltır
<lr. Sc·nin vnzifen Mlra'yı muhnfa
zadrr. Haydi simdı başımdan git 
vazifeni yapmağ:ı bak. Ben de bu
rr.da çalışacağım, Eğer bu işte bir 
bozuldu'k va~. ben muh:ıkJ·a~c 
meydana çrkarrmn. 

Ben Cek'in b!l sözlerinden ır.~nı
nun ol~uı:tum. Çünkü nihayet ken 
dısi.nln de a.lılliadar olacağını söy
inyordu. Cck'in kabiliyetine ötc
dcnJ:>eri itimadım vardır. Mesela 
'l'oni'nin peşine düşer de, onu taz
yike ba.'.jlaI'S<ı, muhak.k:-k surette 
hfr ~Y çrkarrrdı. 

1 Tekrar otomobile atladım ve, Ma 
, ı:a.m Vestirley'in evine yollandmı. 

1 
Fa.kat btiyilk caddeden henüz 

çr:tmamrştım ki yan taraftan bir-o
l tomobil peyda oldu ve benlm oto
l ~oblllme bindlrircesfne yakl~tı 
j ve b~nı ) ay1 kaldınmrnın dm·arrnn 
, vU:klE'nmeğc mecbur etti. 

Bu esna.da o otomobileen bir ta
b:uıca na.ı:nlısrnm benim otomobilü 
joğnılduğunu görmü,tüm. Arka
ı-reda şaplt<un burnuna kadar çekil
miA bir adn..ın vardı. Ben derhal di

t 

fki kurtun kalanım bir kaç san
tim. üsünden geçerek ö11 camı del
di. DördUnctt lturvun arka. k:ınapo
nin penc.eresinden geçip çıktı. 

Koskoca. otomobilin hali ber
Lattr. Rardatörü yarnulmmı işe 
varamaz bir halo y~'.~mzatı:' 

Dısarı çıktığım zs.nıan •ki oto
mobil gözden knybolmak. Uzereydi. 
Arka. lambe.s! blr bnttk göz halfadc 
uzaklasıyordu, Yolun alt başmdnn 
hir!3in in ha~ k1rdığı işi tili~ ordu. 
Peneereler açılıyc;; 8e81Ct' duyu
!uyO'rdu. 

Bu sırada ben, Toni'nin tele
finda söyl ~diği sô:r.ieri hatırladım. 
O zamaıı, hemin vücudumun orta
dan kaldırılması l~ geldiğin: 
SÖ}'lemişti. 

Belki de bu hadiseyle beni or
tadan .kalcimhkl:ın:nı zannı>trnifl· 
1~rdL 

Bu sırada karsr k:ıldınma gcç
ntlştim. İl!t gelen tak~iye atladım 
doğruca, Çelton mahallesine gide· 
~c-k Toni'yi aradun. Evinde yoktu. 

Derken gene Toni'nin telefon
da ııôvlediği bas-kn. ~·ö:ıler hııtırm::ı 
geldi." Avahn otelinde Flora Hal
pfn'c gidece;:i:nc!cn bahsctm:şti. 

De1·hal otele gittim. l:ı'a.kat ora. 
ci& d:ı kimseyi bulmak kahil olma
dı. Otchn husus~ polis hafiyesi Njk, 
T 'nin ora a uğradığını ve sonra 

ta ola.n bıJ. tUUlnler de satm alının.ak 
tadır. Son gUnlere kadar piyasadan 
milbayaa.tta bwı.ınmamI§ olan Alman 
firmaları da tutun almağa ba~l~ 
lardır. 

• Son dda İngiliz ticaret korporas.. 
yonlle akdedilen anla§m& Ue aatı!a.n 
4500 ton incirin ve aynı: miktar u.au.. 
mUn ta.cirl&r arasında tevzi i§i pay 
tevzi tallnıatnameslne uygun olarak 
yapılmıf keyfiyet a.lAkalt tacirlere bil. 

~tir. 

* !zmirde Sandıkçılar çarşısında 
toptancı şek.ere1 Sabrl.nin dUkkAnmda 
yapılan ıı.I'8§tlrmada beyanname ha.r!. 
el 100 kilo toz ve 10 kilo kesme §Oker 
bulunarak bir zabıt va.rakasile l1!S -

bit ediUni§tir. 

• ·Belediyenin evvelce Avrupadan 
getirtmiş olduğu kar me.kl!ıesı bazı 

ufak &.rıza yUzilnden kullıı.nmnsı geri 
kalmıotI. Makinenin tamiratı ikmal· 
edUmiş ve kullanılmasma be.§lanmq • 
tır. 

* .Ankaraya giden belediye muha. 
sebeclai !ılUmtaz Acar dün şehrimize 
dönmUgtUr. 

.:. Orta öğretim okullarında talebe. 
ye yaptırılacak tahriri vezlfeıerde öğ. 
retmenler gerek mevzu 11eçlmlnde ve 
:;·erel<sc tashih i~ıindo Hamt itina 
göstereceklerdir. Maarif velt!lliih blt: 
tamim yaparak okullara bu ıluruınu 

bildirmiştir. 

Hayat pahalılığı 
inceleniyor 

Fiyat murakabe komlayonu, dUn ha 
yat pahalılığı etrafmda müzakereler. 
de bulunmugtur. Bu muu.kerelerin ga
yesi, bugünkU hayat pah&lılığt dere • 
cesinl, ~çen aenelerlnldne göre tes • 
bit etmektir. Bunun tçln geçen sene
leriJl hayat endeksleri ıözden &eçiriJ. 
mi§tlr. Varılan netice Ankaraya bildi. 

rllecektlr. 

söyledi. 
Otelden ayrrhrken 1't"'ik ~.ordu: 
- Tekra.r otele döndükleri za

man kendilerine söylen-ecek bir sö
rltn var mı? 

Nik'in bu aualine cev&p veıme
i!en ®ğruca. telefon <laire&ine yü
~udUm. ÇUnkU Toni'nin söylediği 
b'r başka sözü ha.tırJ3mıştım. Bü
tUn i3lerl bltlrdikten ı;onra, k!zt 
te.ın3men avuçlan içine a.lııcağuıı 
eöylenıemlşmiydi? Bu ne demek
ti? Belki de kızın tekrar kaçml
ması nıanasma geliyordu. 

Onun için Madam Vestirley'e 
telefon edecektim. 

Madam Vestlrley'i bulduğ'Jm za
nıan ilk i§lnı ona Mlra.'yr sormak 
oldu. 

M;rn odasında uyuyormus .. ·ve 
kendisini r.ehirden kimse arama-
nırı:: ... 

Bıından sonıa. Madam Vt'Stir-
1,.Y'e otonlQil ba..cımn. ~elen kazayı 

- • 1 
analtlım. Fakat bana atı.an kur-
şunları söyl~memiı;tim: .. 

ld yUreklt kıı.dm, hıç sesını ç~
karmadı. Hatta "S:ığlrk olsun,, dı
,·eı ek g.ır.:ıjd:ı bulunan öteki oto
inobili göndereceğini vaadett!. Ka. 
tiven üzlilnıememi sövlUyordu. F'a
k;t ben. onnn !lesinin ifadesinden 
anhrnrdıım ki, biçare tizülllyorclu. 
Oto;,"btı !cin d~ğil. ooonn daha 
tıUyli\: kruı:a ve tehllık"lP.rin kenr1i
c:ini 1chdit ctti~ni seziyordu. 

Telefonu kapatmad'.ln evvel, .Mi
:a·yı göz önünden ayıı:ma.malarmt 
tnvsh·e ctt'm. Bunun i!:ln oda hlı
metl'!ı • i"lin d k\al etmelerini s5y 
l~)'01'illlll. 

[~~} 
Saçınız mı, 

Başınız mı? 
B ERBERLERİN ortaya attığı 

meseleyi okudunuz mu? Dilll
kil gazetelerden biri yazıyordu. 

Memleketimize dı~ardan ondillA.syon 
maldnesi gel.m1yonnuş {vah vah .. di
yeceksiniz) evet., gclmediğl içln bu 
makineleri burada yapmağa ka.lkl3-
mqılar. Lakin, makineler.in yapılma.. 
stna yarıynca.k malzeme, ibtlklrcıl&t" 
elinde 88.!<II olduğundan berberlerin 
elleri kollan bağlı kıı.lıyor ve on<JU.. 
ıa..yon makineleri meydana selemi • 
yormuı. 

Buna blr ı;are bulunması için, tı. 
yat murakabe komisyonuna bqvu. 

rulmUJ. 
Fiyat mUrakabe komlayonunun, 

ihtlk!rcıları meydana çrkarmak ve 
ellerindeki malzemeyi meşru fiyat. 
ıarla sattırmak yoıunu araştıracağı 

muhakkak .. fakat yerli ondUll\.~yon 

ma.kinelerl yapılmasmr icap edecek 
kadar, kadmlanmw.n sUs dilşklln -
lllğUnde ısrar etme.si de ayn blr me. 
sele olsa gerektir. 

Blltiln hayatımız tabiatın verdiği. 
ni deği§tirruekle g~lyor. huıa.n gU. 
zelllgi vadisinde temizlik ve ablAk 

1 
25 yıl evvelki Yakıt 
---27.1.91'7 

Nişan 
Almanya İmparatoru ta.rafından ted 

risatı tll.liye mUdUı11 umumisi Musıı • 
hlddin Adil Beye fü!ncı rUtbedcA ku. 
ron döpros nl§ant ihda buyurulmuştur. 

Salı !Çarşamba 
27 t ı. kan ·128 ll. kan. 

Mub.a.r.: 9 1 .IUuh.: 12 
Kasım: 81 Kal!nm: flZ 

\ '&kltler \'Ml'ltl Ezani \ 'asatt Ezani 
Gtine~ln 
doğuşu 7,15 

ög·ıc J2.27 
!kindi 15,03 
Akşam 17.20 
Yatsı 18.M 
İmsak 

1.56 

7.09 
9.45 

1:!.00 
1.3~ 

12.16 

7.14 1.54 

12.27 7.08 
15.04 9.45 
17,21 12.00 
18.:ilS 1.35 

5,34 12.14 

bütUnlUğU kı\!i teimlyormU§ ifbi, 
türlü vasıtalarla yU.zlerimiz1, gazla • 

rimiZI, saçlarımızı ve tırna.klanmm 
çeşit çeşit ktyatctlere sokuyoruz. •• 
Normal zamanlarda haydi neyse.,. 
Fakat öyle çağlar geliyor ki, ban. 
larda.n herhangi birine heves etmek 
bile, gUlllnç olmak lAzmıgelil'keıı. a,y. 
nı tııratm devam ettiğiııi g&1lyol'uz. 

Öyle derinden derine kök ııa1DUt 

modalar yüzünden ya.pllan bir ısraf 
kf, yı,.oek içecek kadar ıu.zumıu .-. 
yılıyor ••• Ve nUıayet i§te bir gi1D, o 
modalan tatbik edebilmek bevesbdll 
doğurdu,..'iıı .zaruretlerle, esnaf pfya. 
saya dt5kUlUyor ve "bl.Ze ondtllUyoD 
mak1n~l vel'lnlz" dlyo cn"Pmıyoı'lar• 

Memleketimizde ondU!byon mald
ne,,i yapılmaat fUtrinl, herhmlgi bir 
end'Ustri teşebbUsU kadar ta.btl ıı:a.r. 

şılayacağmıa §Uphe yoktur ... ıra.ımt 
lnea! ediniz: Şlmdl onı1UIA.syon ma. 
kinesl yapmak devri mfdir? •• nıu • 
yaç göstereceğimiz ~ka sımay1 va. 
sıtaıan yok mudur?.. tntı.r.:ıı.ma ., • 
kulması lA.zımgelen saçnnrz' mıdır ... 
Yoksa bn§!DlIZ mı? 

HiKMET MONIR 

Erleritnize kışhk 
hediye 

Aynncıl<, 26 (A,A.) - Askerleri • 
mlze ktşlık hediye temin etmek üzere 

Kızılay §Ul>csl yardım komitesi tara. .. 
fmdı:ı.n 6573 lira toplıınarak merkeze 
gönderilmlştir. 

il:'.* 
Niğtle, 26 (A.A.) - Kalır~ or. 

!erimize kışlılt hediye toplamak Uzere . 
Halkevi.nde b r t nln~tı yapılml§, ça. • 
lışmala.ra b ·ır. ___ ..,,__ __ _ 

Altın fiyatı 
Dün re.şadlye altınının fiyatı 34. lira 

25 h"Uru~. killçc nıtmm bir gramı iae 
4'i0 kuruştu. 

VAKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ 

Kayseri Tayyare Fabrikası Satınalma Komis· 
yonundan: 

l ...,.. Yeniden iUı.mna. karar verilen kapalı zarf uıulili! ynptınlac:ı.k par
ke yolun muhammen bedeli 29641 lira 61 kuruştur. Muvo.ı,:mt teminat; 
:223 lira.dır, 

2 - İhale.si H.2.942 cumarteai gUnU saat 11 dedir. Taliplerin belli gı.in 
ve saatten bir saat evveline kadar teklif mclctupları kabul edilir. 

3 - Şartname ve plAnı l5V kuruş rnukabliinde komisyondan aıınab!Hr. 
Şu ~rua kl plA.nı almada ve gerekse ihalede ticaret odası ve nafıa ehliyet 
vesikalarmı ibraza mecburdur. (739) (540) 

İstanbul Hava Mıntaka Depo 8.nıirliğinden: 
1 - 5 bin çift er fotini satın n.lma.caktır. 
2 - l{at'I tcrı!natı olan 8062 Ura 60 kuruş .Baktrköy mal müdUrlt1til

nr. yAtırılnro.k 29.1.942 per&embe gUnU saat U de Sir~ bO,.ak :ıtm9ıld 
l'an han No. 9/ 10 da 1 tanhul haft mmt.a.k& depo tzntrnİl ata ..... ko 
mlayonunörı bulunmaları. 

3 - Evı:oaf Ye ı.:artr.amc almak ve numuneyi. görmek '8bJ • tat!' 
ıf" 

• 



• 

-------,, 
Aşk ve Maçera .. iomaı;n ı 

1 B ugunku raayo 

M h ~ 
1W f d 1 1.:;o Program ve meı:nleltet saat :ı. ne u lk ~ ın 1 ~an.7.33 Müzik: Hafif program (Pl.) , 

· ~ .. ili. ,..,.11,..lA, , 7.45 Ajana baberlert, 8 MUzik: Senfo. 

Nakleden iVluzatte~ A.ca r 1 

nılc pa.rçal&r (Pl.). 8.15 Evin aaau, 
S.30 Müzik: Prograınınm son kısmı 

tPI.), 12.30 Program ve memleket sa. 
49 __ ._. ______ , ___ ılj at ayan, 12.SS MUzik: Türkçe pla.k.lar, 

- Bu adamlar ba.k.kımda 00.~kfl. 
ne anlattılar?. 

- Hiç Mösyö.. Oradaki ajanın· 
yalmz sizin bir deniz kaza.s1 gec:iı 
mlş olduğunuzu haber verdi. 

J erald dil§ünceli bir tal"Zda: 
- Gilzel .. dedi. Her ne kaaa 

ketumiyetin.den emin isem de hak
knnda bu kadar malfunat topla.ma
:ıw hmı görmem Mösyö Harmand .. 

- Ya.km zamanda. imzasını gör 
ıiinüz mü? 

- :.futc.dı vec;ı:i!ç Mösyö Lui 
2akrc.mento muhabcrutı bizzat ;m· 
7.J\ eder .. Fal:J.t. son gelen ikt mek
:.upfarmda mesul mtidi.irlerinin Jm. 
z."lSı var ve bu arada M<>syö Sak.ra 
:nento'nun A\.TUpaya seyahate çık
t:ğı \'e G.vdette krarlamu bildire
ceklerini yazıyorlar. 

12.~ Ajans haberleri, 13 MUzık: l'Urk 
çe pla.klar program.mırı deva.mı, 13.30 
Müzik: Karışık program (Pl.), ıs 

• Prograın ve memleket sa.at aya.rx, 18.3 
Mllzik.. Salon orkest.ro.!I, 19 Müzik: 
P'asrl heyeti, 19."0 Memleket saat aya.. 

1 n ve aja.ns haberleri, 19.45 KonU§ma 
(Kitap saati) , 19.155 MUzlk: FasI! be
yet.1 programınuı ildnci kısmı, 20.15 
Radyo Gazetesi, 2Q.45 MUzik: Beste • 
ltfi.r Simaları (Pl.), 21 Ziraat takvimi, 
21.10 .MUzlk: Oda musiki.s1. 21.30 Ko. 
nuşma (Türk hukuk kuruınu adına), 
21.45 Mtlzlk: KIA81k Tlirlt mUziğl 

programı, 22.30 Memleket sa.at ayan j 
Aja.ıı:ı haberleri, ve borsalar, 22.45 
MUzlk: Da.na mllziğl. (Pl.), %2.55 Ya
rınki program ve kapıı.ıuş. 

Baş, Diş, Nezle, ·Grip, Romatizm 
Nevralii, Kırıkhk ve Bütün Ağrlları Derhal Keser 
tcabında Günde 3 Kaşe Almabilir. Her Yerde Pulla Kutulan lanrla I~ 

Ve ilj a.rkada.c;nım müteess r ol
duğunu görerek tekrar mevzuu eıo
ki bahse intikal ettirdi: 

- ... Ölilm meselesine gelince, 
inaanm kendini müdafaa için kul
lanabileceği en güzel koz blöfe, 
tehdide velhaml muha.kememize 
değ:ı de muhayyilemize hl.tap eden 
lıer tllrlü ha.le ehemmiyet verme
mekten ibaret olmaltdrr. 

Mö<iyö Harmand dosyalarını ka
pam~ştı. Frank .J emld 5özüno de
vam etti: 

- Mösyö Harmand, dedi, siz 
belki fikirlerinizi bildiğim için s;
ze biraz taınldığımı zannedersin'z .. 
Hayır .. Dostlarımdan biri olan ve 
siz1n de çok iyi tanrdığmrn filozof 
Uik Saviyer de hadiseleri hatırla
rnanm, ha.f"ZB.da ya.şatmanm . bizzat 
yqamadan daha çok tesirli oldu
ğunu söyler •• İnsan bilmediği anla
madığı tt;eylcrden dıı.ha ziyade kor
m. 

Frank J erald 'in yüzü gamlı bir 
manzara alıru.'}, 8.dcta n~esi kaç
lTJl}tı. Devam etti: 

- ••• Bilmem korkalmı mı Mös
yö Hannand, ölüm nasılsa mevcut 
ve bir gün hephnizi pençesine ala
cak .. Fa.kat bu benim düşlinlişümt> 
göre ölüm değil, sizin düşünüşünli
ze göre ölümdür. Bana göre ölüm 

- Kolombiy:ılr13r için Avrupa 
Paris veya Londra. demektir. Aca
ba Mösyö Lui Sa.kramento b:r iş 
seyahati mi yapıyor? 

- Bu hususta hiç bir mahi.ma. 
t1m yok Mösyö. 

Jerald elini fa arkadşma ID'At

t ı : 

- Allalıarsrnarladtk Mösyö Har
mand dedi. Bugünlük bu kadar ka· 
fi.. Madem ki siz benim bütün ~
ler·mi öğrenmcği bir vazife bili
yorsunuz şu halde bu Kolombiyalı 
tüccarın da lıall'n nerede olduğu
nu ve seyahatini ne maksatla :mp
~-ğuu öğr;:nmeğ. ç ılışm .. Ben bu
na husu"İ bir <'hemmiyrt Yeriyo
rum. 

Fı<!Ilk Jernld muttasıl elinde e
virip çevird'ği küçlik davetiyeyi 
bir k .. re daha okudu. 

- Bak, d~<l', dikkat ctmcmi
Şilll meğer tel ~fonla cevap istıyor
lann--ş .. Bir de nums.ı-a koymuşlar. 

V mihanlki b !r hareke le tele
fonu alJı. Fa~rnt istediği numarayı 
ç::v:reme:li Korkarak makineyi it
ti. Çünkü uzun tecrübe senelerin
a ,n her türlü muh~veren:n tele
fonla yapı :ıruumım doğru olm:ıdı
frmt öğrenmlşti. 

vm 
KARŞILAŞMA .. 

bir fakir odada bir şöminen·n iize- Y-ılnız bir sa iye bile eu rahat. 
rinde hiç deği~eyçn hatta yerini en s.ık.il r.ıhla.rda bir facia yarat-
Ci:ğf~tirmeyen b;r resimdir. mnğa katidir. Sıcak meltem bir 

"' • * · ı1a.k'ka iç"ndc bi: fırtınaya dönebi-
Öte<ki dairelerde çalı..«an memur ı:r. Yalnız hir nazar bir tek ha.kış 

la.rm giderken çıka~lan gürllltü da aı:;.kı doğunu. 
abalı mesais'nin sona erdiğini bil- Frank Jcrald, İren Ja.n'ın salo- • 
diriyordu. Frank Jcrald: ouna gırdiği zaman genç ve güzel 

- Mösyö Harmand, dedi. Şimdi kadın parmağınrn üzerine konan 
. ,izin de yemek ve istirahat saati- bir papağanla oynuyordu. Gen~ 

• Şehir Tiyatrosunun 

~~,ı~l~llı!ı ~-~.;= 
in De vır 

fi . --0--

Beyoğlu Halk Sineması 
llaı;-Un matine 11 de 

3 filfm birden ., 
ı -Lorel BardJ HilıdlstamJa: fiirl>ı;e 
2 - &!oto Raztne peşinde 
3 - Konanın lntilcnmı 

Zayi 
Koca.mustafapaşa. 28 inci ,ilk mel.:. 

tepten aldığnn 1940 tarihli şahadetna.. 
mem.l zayi ettim. Yenisini alacağım ~ 1 
elan eskisinin hllkmil yoktur. 

Samatya Canbazfye mabaDe81 Al>., 
dullabdede ~okakf "So. ı;; de. Ali Ke-. 
mal Bozkurt. 

0 0B.10R 

HAFIZ CEMAL 
"LOKMAN HEKiM,, 
DAHlLJYE Ml)TEBASSJSJ 

Dlvanyolo 104 
Muayene saatleri: 2.1>-s:rcı : ~239' 

"""' . • 
ij.. .. .ili:" ..... -

. / Şayed si2 de bu cazip gü.zelllk 
'?eçetcsl.nt kullanırsanız, sız de bu 
iltifata nail olabllirSiniz. Çünki.i 
bu reçete en sert ve çirkin btr cll-

• di kadire gibi yumuşatıp beyazla
tır, saf ve taze cazibe ile süsler. 
Tokaion kremlnde mevcut kıy
metli cevherler siyah noktaları 
eritir, :ıcı.k mesameleri sıklaştınr, . 
ve cilde bl.r gül yaprağı yumuşak- / 
lığı vcriı· ve şayanı peristlı; bir ten ı 
temin eder. Tok.alon kreml her . 
yerde satılır. 

!"Jıı: •• Gerçi a.ı çalı.'.}'b:k ama kabahat ka "ı, gııbi güzel renkler içinde bu· ı -- -
h<.'nde., Bilmem niç!n bugiin içim- luna.n p p9.ğan "seni seviyorum .. ,. -
de 'bu şek'lde geli~i güzel k.oll!W!- G.iyc gevezelik ediyordu. Zavallı 
.ma.k arzusu geldi.. Na yapayım hayvan içmd~ bulunduğu bu salon-
dilısünmemek için muttasıl konuş- da bu sözlerı kim bilir kaç yüz de- • 1 

SAHl Bl : ASIM US 
Basıldııb ver . V AKJ1 Matbaa· 

Umum' ne13nvat1 ıdare edcrı 
R~fik 4hmrl RP'f-.teiı 

m.ak iıhtlyacmda idim. Ah Mösyö fa hıttta binlerce defa işitmiş, öğ- il 

L~ Hanna.nd iş üzerinde iki kelime renmis, ezberlemlşti. 
oaba konu.~lım .. Şu Cava prrla.n.ta. İren Jan güzel hayvanın bu fer
lan ic;hı hlla Kolombiya ile mu- • adma: "Zavallı mahl ii.k! zavallı 
habere ediyonız değil mi? hayvan!., diye rnuk3.belede bu !unu-

- Evet Mösyö fakat bu is pek yo du. 
iimitsiz görünüyor. O da bu cevabı kim bilir k aç ki-

Ve günden güne düşilyor. İşçi c: ıye, kc.ç zavallrvn vermh;ti. 
.Yok .. 0 kaıfa.r ki matleni Sakra- tren' n iiz· rjn;:l 0 Oryuvan 'l'Cnt:i. 
roento kardeşkr şirketine ısat.ma.k :.~ık Ve ço'{ güzel bir tuvalet var
vaziyetinde bulunuyoruz. c ı. Iş klar arasnıda doğmu~ noo.ı. 

- Niçin hala "Sa.kramento kar- de bir orkideye benziyordu, Göğ· 1 

dcylcr., d 'yorsunuz.. ı;U, kollan açıktı .. Açrk san saçla-
- Eski bir alışkanlrk M<>syü.. r! bu açı1an nadide çiçek üzerine 

Yoksa bu kardeslerden yalnız bir ı:ı-ün~ gibi serpilmi15ti. Gözleri gU- 1 

~ane~inin hayatt.a olduğunu bili • liiYor, eli hayv::mcıkl a. oynuyordu. 1 
\iOMlnı ı/,l .. •ını r ı ı 1 
• - i--_.;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-ı 

st. KomutaPllqı Sahn aıma Kom svonu ılanıarı 

Yukarda cins, mlkdar ve mutıa.mmen tıedellcri yazılı iki kaıem torna 
t.ezgAlıı komple olarak 28.1.942 çarşamba günü sa.at 15 de pazarlıkla eatm 
Rluıacaktu. Şartnamesi her gün lmmllıyonda görülebilir. tsteklilerin belli 
g1ln Ye saatte Fmdrklrda satma.ima kom.l8yonuna gelmeleri. "770., 

Mutıammen Bcö. Kat'ı Te. 
Cı.nsi F.b'adı Lira Kuruş 

Ha.ssaa torna tezgahı ı met· 
relik 7100 00 
'O'ntft!'l!llJ freu 7800 00 

'" ~ ~ 

Lira Kuruş 

1065 
1170 

Afaiıda yazılı ikı bina. 28.1.942 çarşamba günü lıizatarmda yazılı saat
lerde pazarlıkla ihale edileceklerdir. Bunlann ke§if evraklan !le şartname. 
ıerı her gün komisyonda görtilebillr. Isteklilerln belli gün ve saatlerdP Fm. 
dı:kbda S&tmaıma komisyonuna gelmeler!, "430,. 

Ke~ bedell Kat't te. Pazarlllt zamam 
'r&m.lr edilecek bina. • T.,. K. L. I{, Sa.at dakika 
otopadl malaeme deposu 
~bal 22150 60 
~ Ali. ~be.iı 488 22 

* 1':• :C· 

337 so 
73 23 

ıo so 
11 3Q 

Saraybmnu hastahanesinin kalörifer tamirinin 11azarlıkla ihaleat 28.ı 
J4~ çarpmba gUnU aaat ıı de yapılacaktır. Keşif bedeli 1619 lira 10 ku. 
rU§bsr. Kat't teminatı 242 Ura S6 kuruştur. Ke§if evrakı ve şartnamest !ıer 

,;i1n komlayollda görUlebillr. lstcktllerln belll r;Un ve saatte Fındıklıda Sa· 
lmalma komlayonuna gelmclcrJ. "557., 

De•W Demiryollan Ye Limanları l.,Ma. ı ı 
Umum idareıi ili nla n 

Muhammen bedeli (3488) lira olan muhtelif cins p:ı.langa, kriko ve ve_ 
realer (9.2.1942) Pazartesi gtlnll saat (14,SO) on dört otuzda Haydarpaşa 
da Gar binası dahilindeki Komisyon t.ara!ında.n teabbildUnU ifa edemeyen 
mlltea!ıhıdı nam ve hesabına pazarlıkla ~atın nımacakttr. 

Bu işe girmek iBteyenlenn (l'>23) lira (:?O) kur..:şluk kat't teminat ve 
kanwıun tayin ettiği vesatkle hlrllktc paz~lıl\ g UnU tıll8.tlne kadar koml3. 
:;ona mnracaatıarı lD.zımdır. 

Bu ı~e ait şıı.rtnsmeler komtsyoni.laıı paraeµ olarak dağıtıııı:ıaktııdIT. 
'(819) 

·~ ~ ıııı 
Yertt maden suyu ı.uklı~·atmıı nı'lhsus n. D f2ll7 numaralı tartfe de~-

Urilmı,ur. Yeni taı·ffcmıı tatbikme ı-~-9~:.! t. ı· i "indı'n' iti baren bnşta.nn .. 
<."W.ktrr. ~a Wf!ilfıt kin is•nsyonlanı mUraeı:ıat ı.l ıl il ı ... (=i93- 772) 

r~ ı~~;q r&~~i!~~ ~ ~~J~ ~~~~ 

~~§~ 

TU RKiYE 
i Ş BANKA SI 
Kücük T anarruf 

Hesaplan 
1042 tr<RAMIVE PLAN1 
li.EŞhlEl.ER: ~ Şubat. 4 

)i 11,Yl& ! ... tıJMfOll, 2 fklft. 
l'lt«'frlD tarlhJerlode 

.wapıkr 

;I:;' ~ 

"' 

~ "* ,.fq 
121::k 
D°fff!ifi! .~ ff' :.::tııfJ 

19U lKK~t'ELE~ 
ı adet 2000 L.JraıılS ... ıooo.- Ura 
8 .. 1000 • - 8000.- .. 
2 • 750 • - 1000.-
a .. 500 .. • ı:;oo_ .. 

10 -
40 " 
50 

200 
200 .. 

.. .. 
• 
• 

-~-- . - •ooo.- • 
- zooo.- • 
- 0000.- .. 

- ıooo.- -

ı--;::nbul Levazım Amirliğinden yeriJea .._. L kıtaab ilinlan 

Pazarlıkla mwıak.aıwu ilb oluııa.n 200 ton hurda 1DC1re taUp 
dıgından tekrar pazarlığa. konm.U§tur. Evaa.t n hu.9wd p.rt1an 1m1mıa:..-ı 
görUıebUlr. Beher l•ilo!UJlUD muhammen bedeli 16 kurU§tur. JJaareeı 
94.2 razartest gUnU saat a de yapıl&caktır. Taliplerin tMptn•tlarile 
yede Yedek Subay Okulunda.komlsyona m llracaa.t.lan. (~) 

~ *. 
Mayi mahruk ltoymaya. clverl§U 880 adet ftri1 puu1Ik1a -.ta 

ca.kt:ır. Hu.susı §artlar ko~onda görlllebl.llr. Tallplertn get.trecekJed 
mu.nelerden ltomiByonca. beğenllenl ve tekl1f olunan ~. m 
görülenı nümıme tutulacaktır. 1haleeı 30-1-9'2 cuma g1IDtl mat JI 
yapılacaktır. Katt teminatı 6000 lira.dır. Taliplerin nllmunelertle Rartıl'l""I 
Yedelt Subay Oknltmda Komiayona mOracaatlan. '(190t-SM) 

. • :f • 

MUteahhid nam ve hesa.bma 50 ton piriııe sabunu açık aladlt:me ne 
na.ltaaaya konmuştur. Evsaf ve hOBUl!lt şartlan k.omJ.sJoada g6rWtır. 
kilosunun muh&mmen bedeli •s kunı§tur. 1haleat 9.2.&U Paartell 
saat 10 da yapıla.caktır. Tallplcriıı temınatıarile Harbiyede Yedek 
olrulunda ltomisyana. mllraca&tıarr. (~ 

••• 
29'18 ton a.ya.ktan mğlr veya sığır etine talip çıkına.ciığmdaa tıekral' 

zarlığa konmuştur. Evsaf. vo huswıl §artlan ve teaUm maJıaDert ı.-.un"" 

dtı. görUIUp öğrenilebilir. Beher klloeunun muhammen bedeli :re> 
tlıa.Jest 30.1.942 cuma gün.il saat u de yapıla.calrtır. Tallplertn 
\"edelt subay okulunda. komisyona mtıracaatJan. ( 18158 

;ı. •• 

lM.942 de ihalesi yapıla.D . yllz ton kuru ~ teklif edDm 
fta.lıalı görUldUğünden tclaar pazarlığa konmll§tur. EYl!I&! Ye hU8Wll 
Ja.n komtsyoncl& görlllebllir. Beher .kilosunun mııhammtuı bedeli 26 
tur. İhalesi 29.1.942 pel'§embe günü saat 1~ te yapılacaktır. TaUplerlD 
t\>min&tlar11e Ha.rb1Y'8de Yedek mıbay okulunda ~ munııeaııUoll'~ I 

(18&&-1'6J 

• • * 
Aşağıda yazılı mevadm pazarlıkla ekslltm.elert biaJ&rmd& ,azdJ 

-.e saauerde Alemderda Amted Satmalma Komlayonunda ,apııacaktlr • 
liplertn belli v~tte komisyOna gelmeleri. 

Ctn91 .Mlldıuı ~ ~ 1 tc 
t.oa Llıa 

Sabmı ' 2'fO 
.!:eyttn yatı " aoo 
ı-.:.. Mercimek s uoe 
Patates 20 %800 

Soğa.n 20 1600 
K. OzODl G 20M 
tncır 10 2300 
Zeytin danesi 8 %4:00 

• • * 
91 adet beyzi kazan almacakt.ır. Taliplerin bir ay ~ 

1<3X§3-mba vo cuma gtınleri öğleden sonra Erzurumda a.skert sa.tm 
komisyonunda yapriacaktır. Talipler'.n belll va.kitte komisyon& !" 
l'a.tımln bedeli 862:5 lira., kati teminatı 1294 Uradn'. (1892-792), 

•. ,,. . 
Aşağıda. yaz.ılı mevadın pazarlıkla eksilt.melen hlZala.rmd& ya.zdJ 

ve saatlerde Çorluda a.skerl sa.tm a.ıma • komisyonunda · yapılacakbr • 
lipleıi.n yüzde 7,5 tminatıartle belli vakitlerde kom13yona. gelmelerl. 

Olntııl Mıktan F1att IJlale sOD .. 
KJlo Ku.nıt Saad 

Sade yağJ 5000 180 15/2/Ht 
Sabun 3000 61. 412/9d 
Zeytin yağı 5QOO 105 30/1/94: 
PUinç 25,000 3Z 3/2/942 

(18H-'194) 
-? * • 

4-0.000 kilo saman atmacaktxr. Pazarlıkla eksiltmesi 3-2-94% a&ll 
nü saat 14 de Ba.lnrköyde aakeri satm a.lma. komisyonunda yap 
Thllplerin 320 lira teminatlarUe ·belli vakitte komU!yona gelmeleri, 

(1896-796) 
• ~ :f 

~ğlcl& yazuı movadın pazarlıkla ek.siltmeıerı hizala.nnda yazıll ifl 
ve saatlerde Gcllboluda merkez sa.tm alma· koın\syonun<Sa 1Çllaeakt1r. 11! 
tiplerin belli vakitte komisyona gelmeleri, 

Cinııl Mikta.n Tut.an l bale ıHa ~ 
Kilo Ltra SaaU 

Kuru f.asulyı) tl0,000 16,800 1!/2/9d ~ 
Sade yağı 25,000 46.250. ' 11/2/9d j 

(lSSS-785' . ~ . 
Aşa,ğlda Yazllt 111eva.dm paz:a.rııkıa eksiltıneieri 2---2-9ü ~ 

gUnil saat 10 da Topltapı :Maltepesinde ~keti sa.t111 aJma. komisyon~ 
yapılaea.kttr. T~lplerin lta.tJ tenıtnatlariie belli wldtto komisyona geırneıJ 

Ciııst 

Süt 
Yoğurt 

Koyun eti 

Miktarı kilo 
1200:1800 
1800:2500 
4000:5000 

. 31111> 
f800--190\ 

Seherine t.abmin edilen fiati 425 llra olan 200 adı::t balya makinesi 1"' 
palı zarna ekslltmeyc konmuştur. İhalesi 11-2- 942 çar§a.mba gunn sa&~ 
ll de Ankarad:ı M. M. V. satnı o.ima kom!syonuncıa yaprlaca.ktir. 50 ade~ 
ten aşağı olmamak Uzere ayn ayn tekll!ler de ktıbuı edilir. şart:n:ı.mesı 4:l 
lmruşa komlayondan alıru:r, Taliplerin teklif C>deceklr ri miktar il.~crillde~ 
kanllllİ Uk temlnaUarile t.ekllt mektuplamn ihel~ eaat!n~<:n bir ss &t C' 'it 

komlsyorıa vemıelert. (1S98-798l 
,,.~. 

10,000 ton mutıtelit mevad nak1ettiri1e~ktlr. Kapalı zartla ekalttrııeıf<• 
12-1-942 lJÜllU aaat ııs de An.karada Lv. Amlrllğ-1 ıt!lttn slm!l l:orni.cıYO
nundo. yapılac:ıktlt'. Talıml.n bedeli 21.000 tim, ilk ' tom;natı 'll'.i';:(I ı~r ,J! 

Taltplerin kanuni vesikalnrile teldif mcktuplrırmı liı :ı l . -:n;ıtlnık-n. ı ır 


