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1 GORi O BABA Kupon 1 
No: 1 

Dünyanm bu en nwışhıır romaııı, Vakit olmyu· 

culanncı ı kuf>On mukabilinde ynln17, 50 kuruşa 

verllecekUr. Bu kuponları biriktirmeyi unutma· 

ı._:ıııız. 

194 2 
bütçemiz Milli KORUNMA HOKlTi.tTflffNE ~ GOR{ 

KURULACAK HUSllSi MAHKEMELER 

Yazan: 
Böyiik Millet Meclisi düııden iti

lıaren m.:ı.rtm 16 sına l~ar cJcvam 
etmek üzere mutat kış tatiline 
!:tirdi. 

Her memlekete karsı bitaraflıli 
~iYaseti ta.kip eden Tii~klyenı.ıi rn. 
hat ve ~iyet vaziyetine bu müd. 
tlet içinde hariçten bil' clPğişildik 
~elmiyeccği tahmin olunabilir. O· 
nun için muhterem .Ba.şvekllimiz 
ndik Saydam son defa radyo ile 
<iilylediği nutkunda. h3.rici değil 
dahfli işlerimizden bahsetmiştir. 
8Uyük Millet Meclt<.ıinin tatil ka.
:rarı vermeden evvel milli ltonın
rna kanunwıda yaptığı tadillerle 
hunları, icap eden sebepleri billuıs
sn belirtmi~tlr, 

mükll.fa.tla.r vermek bo vait ler anı
smd a.chr. 

Zirai istihsali teŞ\'ilt için devlet 
hazinesinde yapılmn.sma karar ve
rilen ''e ge~ekten milli iktisat he
sabnın minnet ve şlikra.nlara Iayı'k 
olan b u feda.kir W.larm kıymetin1 1 

takdir etmeliyiz. Ru fedakarbkJa ... 
rm halıiki takdir ölçüsü de fertle.. 
re düşen çalL~ g!Lyreti olduğuna 
göre bu yolda. minnet ve !jÜkl'an 
duygulnnmızt önfönüzcleki hasat 
mevsiminde istihsal mlktarmı a:r
tumakla göstermeliyiz. 

lara bakmak ~zere nerelerde hususl ma.bkemeler kur_ ~~ 
mak icab ettıjttnl tetkike bıı~lamı~trr. Bu ma.Jı.keme. 
lcr kuruluncaya kadar her merkezde bir mahkemenin ~ 
yalnız bu davalara bakması kararla§lllıştır. 'i,~ 

~ 

Lonılro, S (A.A) - Londra Halke· 
vi 19 Şubat gilnti Türkiye bUyUk 
elçi!Jf. tarafından açılacaktrr. Halk 
partisi umumt ka.tibi ev için gil.Zel 

eşya seçmiş ve eşyiı.ıar gelmiştir. 
Halkevi Türkiye elçiliğine yakm 
bir yerde ve güzel bir binaya yer· ı 
leşiyor. 

LiBVA HARBi -
Hindli 

TtirtdyenJn cilıa.n harbinde bita- 1 
.ı:_aı olması bn hs.rbin dünya yilziUı- j 
'.e vnkua getirdiği büyük mali ve 
lktısadj buhranın dışında kahna•n
nr temin edemiyor. Bıindan dolayı 
hii'l<Cımetıe beraber halkrn i:vl bir 
i~bir)i~ yaparak hadiseler kal'Şı
snııh tedbir alması ve her r;eydcn I 
evveı cihan harbini daha ~enelerce 
·ürecekm.iş ve sanki hic; bitmiyc- I 
<'ekrnis gibi telakki ederek bugün
kti feda.karlıklnrm :varın dalıa faz
la. ağırlaşması ihti~allerine millet- J 

te hazrrlanmak lazım geliyor. 1 

BugHn 
ühim bir koor

dinasyon kararı 
neşredilecek 

Uzak denizlerde ha.Ctalarca dımi7..altı i~.lerlııde knldıktan aonl'I\ Alrnanyaya dönen df'nlı.altı askerleri 

tDmen 
Mihverin tazyiki 
altında gerileyor 

Sulh ' 'e slikfın zamanlarrııda 
kendi ~ ve gti<;lerile me~gul olan 
Yüz binlerce vatan cv18.di ha sene 
en şlıldetli bir Jn<ı hllküm slirrnesi
ne rağmen vat~ımnızın ennılyetl 
ıçin hodııtlardıı beklemckteı'lir , .e 
0 nlarm köyde bırn.khklan aile ef
radı elbette madrli , .e mane' i ız
trraplar çekme'ttedir. Belki yana 
hiç beldcnmiven bir şekild~ her
hangt bir ta~ft.an .harbin hndut.l.ı\.
l'Tnııza bulaşması iJe bu fed:ıkfır
lıkl ar derece derece yülıSieleccktir. 
llu şartlar ldnde ekmeğin ,•esika
Ya bağlanması, yahut bazı c~yıı. fi· 
~·atlarmın artması ve bir lmıım ih. 
fi:v&A; maddelerinin bnlnnmsz ol· 
ttıa.sr gibi haller zaruri olur. Fakat 
hil1iin bu ilıtinınllcr göz önünclc 
olmakla beraber hu tıı.nclaki mah
rtımiyct!erin ağırh'klannı ' 'e yok
lııt..Jnrın a.cdarrm 1uıfifletınl!ğe ça-
1'"mak da. bir vazifedir. Ve bu yoL 
da yapılması mlimkün ol:m işlPrin 
hasmdıı. i<ıtihs.s.11 arhrmsk rnzifesi 
~<'lir. 

Muhterem Refik Savdam hükfı· 
tnet :rci..i slfah ile sö;, söylerken 
hu rnak-.a.t uğrunda de, ·Ietçe lı"r 1 
~e~in y:ıpılaca~ı vaadetti. Çift'=i- ı 
lere kredi ve t-Olmmluk temin et
mek, ba.ska. tiirlil kolaylı1dar gös
termek, geçen seneye nisbetle önü_ 
lnii1<1eki istih">al mevsiminde daha. 
fa:rla mahsul yeti,,tirenlere nakdi 

Yarın mühiırn •bir koordinasyon 
kararı neşredilecektir. Bu kara
ra. göre, çiftçiye ueu:z- alet ted8:r i
ki için Ziraat Veilt!leti emrine, 
500.000 lira verilmektedir. 

- Ra dyo gıu.etesi -

ingiltere 
Habeşistanla bir . 
anlaşma yaptı 

Alman 
denizaltıları 

367000 tonilatoluk 
56 gemi batırdı 

Berlin, 3 ( A.A.) - Alman ordu
ları başkumandanlığı tebliği : 

Şark cephesinin müteaddit ke 
simlerinde bilhasc;a Taganrog'un 
doğu şimalinde Sovyel hücumları, 
düşmana ağır kayıplar vcrdirilme!• 
suretiyle püskürtülmüştür. Daha 
başka kesimlerde Alman hiicumları 
düşmanın inatıa yaptıAı mukave• 
mete ve karın sebebiyet verdiği 
büyük güçlüklere rağmen mevzii 
muvaffakıyetler kazanmıştır. Sov. 

(A. A. d:ın lı:ısaltılmıştır.) ı yet hava kuvvetleri, hava çarpışma
Londradan verilen haberlere göre larında ve tayyare meydanlarına 

31 sonkAnunda İngiltere ile Habeşis. 1 yapılan hücumlarda 23 tayyare 
tan arıısmdıı. bir anlaşma imza.tan- l kaybetmişlerdir. Almaiilar, biç bir 
nııııtır. İngiltere Habeşlstana elçi glln.. 1 kayılıa uğramamışlardır. 
derecek, imparatora t ngllli teknik I DU§man iaşe gemilerine kar::ıı yapr 
müşavirler verilecektir. Habeş impa- 1 lan mücadele sonkAnun ayı za.rfmda 
ratoru, esareti kaldırmak üzere ka· muhtelif denizlerde muvaf!akiyetıe 
rarnameıer neşretmek tasavvurunda devam etmiştir. Bahriye ve hava ordu 
olduğ"unu söylemiştir. su topyekO.n 400.600 tonilatoluk 63 

Avusturalya 
ticaret vapurunu batn-Illl§, denizaltı 

l gemileri. ya.lmz başlan:na 367,000 to· 
ntıa.toluk 56 gemi batırmışlardır. 

(Devamı Sa. 2 Sü. 5 d~) 

Pasifik harbi 

Borneo 
T amamile Japonla

rın eline geçti 

Singapur alev 
ıer içinde 

-
Bataan'a yapılan 

hücumlar püskürtüldü 
Tokyo, 3 ( A.A ) - Borneo adası 

tamamen Japonların elindedir. Bu a· 
da 781 bin kilometre kare bUyUklU· 
ğUnde ve 2,700,000 nU!ıuıiudur. Ad9.... 
nm 1,8-00,000 nUtusıu ve 535,000 ka. 
reli yerı Holıında ve diğer kısmı da 
İngiliz sömürgesi idi. 

Singapur alevler içinde 
Tokyo, S (A.AJ - Tokyo Asahl. 

Şimbun ga.zete.sinln harb muhabiri bu 
sabah Singapur'un müteaddit noktL 
ıardan alevler içinde bulunduğunu ha-

(Deuamı Sa. 2 Sü. 4 ele) 

H ava postalarını kaldırdı 

Yeni bir müdafaa 
teŞkili kuruluyor 

(Ya::ısı 2 irıcidt) 

1. CEPHELERDE DURUM 1 
Akdenizde bir Alman 

harekatı mz beklenigor? 

Eksik tartllı 2500 ekmek 
müsadere edildi 

Ş~:ıı CEP~DE: 1 Diğer ta.raftan, Stal~ ~us h~
Buyük harplerın ~lrya.c.a.ğı gün- ı reketini ça.bukla.ştırmak ıçın emır 

ler yaklaşıyor. Muhtelif menıbalar- 1 vel'diği bildiriliyor. Sovyetlerin 
da:ı:ı. gelen haJberler bunu teyit e- ilkbahar gelınedan çok §iddetli blr 
diyor. K~ şiddeti &:T.alınamJŞ ol- , hücuma geçmeleri muhte.'lleldir. Bu 
masme. rağmen Sovyet oroularmm hücumun muvaffakıyetsiz derece
bütün gü~lerini sarfederek ya.p- 1 sinin, AJma.nl:ırm ilkbahar taar
tıklan taaITUzlar, katl bir netice 1 !'UZU üzerinde ne derece tesir ya.
vermiş değildir. Alınan kuvvetleri- pa.bilcceği ayn bir meseledir. Ta
ni~ beklenmiyen !kapryla.ra uğra.- 1 lim görmüş Alırıa.n motörize .kuv
drgr kabul edilse bile bugün te- vetlerini aynı cepheye sevkctme 
şebbüsil tekrar ellerine aınu-:1.arı. imkanı millverin eliınde olunca her 
i1lrbalıa.r taarruzun.un çok şiddetli ne pahasına olursa olsun ilk
()]aca.ğmr göstermektedir. !ngiliz baharda şark cephesi bel:k.i de be.ş
?Mnbe.la.n, Alman.lamı 160 tfunen lan~em chı.ha ilstUnde biT şiddette 
hazırla.makta oldukla:rnıı bildiri- harp görecektir. İşte bu çarpı§-

• 

Ek· ek kartları 
teftişine başlandı 

,(Yaa;m 3 tinıcüde) (Detxımt Sa. ! Bil. 5 de) 
• 

1 
STALiN 

ileri harekatın çabuk-
laştırılması emr ini verdi 

Doneç -Moskova 
yolu açıldı 

Lomlra, 3 (A.A.J - Yorkshire 
post gazetesinin askeri muharrirı 
yazıyor: 

Moskovnda beyan eıliltliğine göre 
Rus genel kurmayı l şubatta umu• 
mi Yaziyetten memnundur. Çünkü 
yapılan ilerleyiş üm illerin üslündc 
dir. Stalin cenup kesiminde Dinye: 
ı>er havzasına doğru yapılan ileri 

( Devamı Sa. 2 Sü. 2 de) 

beıı.irn 

. 
Kahh•e" S (A .A) - Orta§a.rk lngiUz 

umumi kararg-lhır.m salı günkü tıBlt-

1 iği.: 

Msus'un dogu şima.lindeki çöl bal.. 
gesinde seyyar kolJ.armuz blltun cep
hede taarruz faaliyetlerine devam et· 
mişler, düşmana nerede rast gelirlerııe 
gelslJıler onu harbe icbar etı:nJ§.ıerdir. 

Cebel Akda.r bölgesinde 4 llncü Hint 
li tUmenimiz dUşmanm. deva.mit ta.eyi. 
ki altında hAlA gerilemektedlr. Bu 

tümen, hava kuvvetlerimiz tara.tın· 

dan ve bilhaSl!a avcı tayyarelerimiE 
larafmdan takviye edilmiştir. Bunlar, 
4 Uncü HinUi tümenine ve kol.1arIJmza 
bUtün gün ıııkı ve tesir)[ bir yardmıda 
bulunmuşlardır. 

ttıı.lyan tebliği 

Roma, 3 ( A.A.) - 1taly&n ordu• 
lsrı umumt karargahının 612 D11 .. 

maralı ll•hliğ i : 

(Devamı Sa. 2 Sü. 1 de) 

köşemj 
yazan : hakkı tarık us 

bir yiyib bin şDkiir ! 
kendini unutturmuş bir dostum dün bir mektup zarfına btirünmtt§ çr 

kıb gelmez mi? belli, kara gün dostu ... bana içimin acısını söndUrmek 'için 
bin dereden, fakat berrak bir kaynakdan başlayıb sedef çakıllar Ustün~ 

yuvarlanan bin dereden su getirmiş. 

hlUA. o şakrak, şakacı sadık! ona: bir gün "başım ağınyor! ,. mı demi· 
şim: "eline iğne batır, bunun acısiyle ötekini unutursun ı diye k lad .,. arşı ı . 

§imdi de hemen hemen o ... hUnerli dostum ara.da bana kendi derdimi unut· 
turacak levhalar da. çiziyor. yalnız hUkO.metı daha çok şehirler, kasabalarla 
uğraşır görme leden ştkQ.yetçi: · 

- siz, diyor; ga:ı:etelerinizin Çtğırtganhğiyle hUkO.metln yolunu k6Si .. 
yorsunuz ... onun köylere nüfuz etmesine fırsat vermiyorsunuz. asıl istuıısaı 
unsuru. koylU değil mi'! siz hUkQmeUn yükünü hafifletecek yerde ona ağır 
!ık verıyorsunuz; günde yarım saat yaya yürllmek zorunda mt kalmışsı. 
~z. aztcık aydmlığmız mı eksilmiş . biraz ısmıb keyif edemiyor musunuz? 
bıraz ekmeğiniz geç mi kalmış? hiç sıkılmadan, dünyanın şu durumunda 
bunu di!in!.ze dolayor, açık, kapalı yazmaya koyuluyorsunuz . ., 

arkadaşnnın verdiği misaller var: bulunduğn kasabadan uzak bir köye 
ekmek gidiyor. burası yiyeceğini toprakdan alabilen bir köy değil, bir mü. 
badelcye muhtaç. halbuki zahire alış verişi yasakdır. bu köylU size .. ya bu 
yaaağı kaldırtmız. yahut kasabada yaptığmm köyde de ya.pnnz!,. cnyor 
mu? 
. - köylünün sağ, sağlam dUşüncesi istenecekle ıst.enmiyeceği ayırmak· 
aa., i8teneccğin zamanmı bilmekde kasabalmm üstündedir. o bütUn dQııya 
buhranından gelecek sıkmtııara kaya gibi göğüs germeyi denem~. bun& 
dayanıyor; bu bir emniyetten; hUkftınetin, insan kudretinin elverdiği he!' 
tedbiri alacağm& ve kendini koruya.caıtma lnanıb emai,yet etmekdeD... 8t: 
de blr ylyib bin şUkretscn.ize ... 

arkada§mı haklı; biz bir yi)'ib bin glikredelim, 



2 VA Ki~ 

StaliDID Emri 

rıt1L~ ... ::: ı:; :::~:/:~.---~ 1 mış ve mareşal Tımoçenkonun em-

Bir evde 50 çuval 
pirinç bulundu 

' rine bu maksatla taze kunıetler Pra"tik olmak v~rilmlştlr. Bunun sebebi cenupta 

Bir mese1e konuşuluyordu. Biti: 
- Pratik bir oekil bulınak ıa.. 

zım, dedi. 
- Sen bt:l,. dediler. 
Uzun ı:zun, dakikalarca bir Şey. 

ler anhıtr.:ı.alı: istedi. Fakat pratik 
§ekli bulamadı. 

Prn t:ık ş eıkil arama lüzumunu 
duyan zat, dli:;ündüğünü kınaca 
ifade edemediktt"n ha.~ vuzuh da 
veremiyordu. 

!ki tip insan vardır: "Leb,, de
meden "leblebi,. yi anla.fan ve leb
l~biyl saatlerce anlatan. 

Bir eve misafir olan bir yaban
~. ev salı'hine kendisini şöyle ta.k
elim etmiş: 

- Ben Çemişkezekliyim. Yirmi 
beş sene evvel İstanbula gelerek 
Ayasofya medresesinde amcam 
Ahmet mollanın odasında kaldım. 
Der\Slô.m AJı-met efendiden dört sc. 
ne em.sile, blııa., maksud, okudum. 
Sonra kürt Abdurralunan efendi -
den altı sene a\•amil, !zb:ı.r. k8.fi. 
ye, ma.ntü. sonra Rusçuklu Ali e
fendiden maani, ca.m.i, Halepli Ka
ısmı edendldeın ilmi kelim, hadis, 
teft-ıir ve bir taraftan da Dtirrü ve 
Selami efendilerden tuhfe, pe.nd, 
fiiaajJt.an, bostan, 1ıAfrz okuyarak 
deMten izin aldım. Bir sene son. 
ra imtihanla vıı.lde sultan medre
sesi ve Uç $Clle sonra Ba.yezid, Sü
teymani.ye medresesi müderrisliği
tıe, bir de t.aşra ruı:ısuna. nail ol
dum. En nilıayet Sultanahın&t kür-
6il şeyhliği tevcih olundu.,, 

Oturm.ağa. gelen ev ea.hib!nin 
aıhbabr, misaf"ı.rin kim olduğunu 
sormuş. Adem tekrar Çemişkezek
ten başlayınca, t"V sahibi: 

Bana miisa.ade, Sultanaıhmet mü 
deniaUğine gelinceye kadar dö
nerim .. diye odadan ç:ıılanış •• 

. Niyazi Ahmet 

iz ele 
lstanbul, 3 ( A.A.) - Kan

dilli rasathanesinden bildi
Tİ/mi§tir: 

Dün ak§am saat l9'a 4 da .. 
kika ve 48 saniye geçe ma. 
kez üstü lstanbul dan 1080 
küometre mesafede bulanan 
kuovctlice bir zelzele kayde. 
dilmiıtir .. 

- ---0--

Ll)ly a bar'bl 
(Baş tarafı l incı sa.yfada) 

ltnlyan • Alman motl>rın ve 
zırhlı müfrezeleri dü~manın muka. 
veınelinc rağmen Cyrene ş:ll'lunda 

Ucrlemc'{ledirler. 
Tayyare teşkilleri muharebeye iş 

firnk etmişler, iıışe mer:kezlerini ve 
düşm:ının malzeme depolarını te
sirli surette bombalnmışlar, otomo. 
billeri ve yerdeki tayyareleri mit
r3lyöı ııteşine tutmuşlar ve yak• 
mış'ardır. 

Gayri müsait hava şartları, Al
man hava kuvvetlerinin MaJta ada. 
sına kıı.rşı y:ıptıkları taarruzu a
fiırfaştırmıştrr. Mal!ada tayyare 
meydanl:ın Ye liman malzemesi 
müteaddit hucumlara uğramıştır. 

f nglllz tayyareleri dün gece Na .. 
poli ve Pa!ermo üzerinde akınlar 

yapmışlar, birkaç bomba atmışlnr
dır. Jfasnrat azdır. Napolıı.le insar
ca hiç kayıp yoktur. Palermoda 3 
kişi yanılanmı,ırı. 

JıAer bl>lgelere nazaran kışm bir 
ay evvel bitmesidir. Yedi harta 

sonra karın yerine çamur kaim o. 
lacak ve Rus kıtaları şimdiki kadar 
sür'atle hareket edemiyeceklerdir. 
Timoçenko Dinycpere kadar iler
lmek için umumı bir tazyik ile ta. 
arruz cephesini senişletmiş ve Uk· 
raynanın içJcrinc doğru yürümüş. 
tür. Timo~enkonun başlıca taarru. 
zu Dinyeper - Pctrovsk'ı hedef 
tutmaktadır. 

Ruslar şimdiden vadiye inmiş. 
!erdir ve iki lnincUi kol bu şehre 
doğru iierlemektetlirJer. Azak <le. 
n!zi istikamlinde Mariopol'a doi;lru 
muvazi bir ileri h:ırekete geçilme
si emredilmıştir. Bu iki hareket 
Kırımda bulunan düşman için bir 
tehdit teşkil etmektedir. Merkez 
cephesinde genraJ Zukorun !\Io<>
kova-Smolensk yolunun şimal ve 
cenubund:ıki ileri harekeli Alman 
seri çekilme hareketi bu sonuncu 
şehir cl\'arında cereyan eden mu. 
harebenin neticesine bağlıdır. 

• iti * 
Moskova, 3 (A.A,) - Bu 88.bahkl 

Sovyet re.ıant tebliği: 

Dtin dtı.,mana karşı muvaffaldyetli 
muharebeler yapılarak ileri hareket 
devam ettirilmiş ve bazı mahaller ge. 
ri almmıştır, Dü§manm mukabil ta. 
arru~ları pUskUrtU!mU§tür. DU~manll 

teclıi.zB.t ve" inııanca nğır zayıat verdi. 
rilm l:;tll'. • 

Feodosya şehrl birkaç gl1n evvel 
kıtaatnnız tarafmdan tahliye e~ilmtı. 
Ur. 

Londra, 3 (A.14., - DUn öğleden 
sonra !foskova cadyoaunun bildirdi _ 
ğine göro Harkofun ~alinde bulu • 
nan G~vrllonka şehri geri alınml§tır. 

• • • 
Mosl~o\'a, 8 (A.A.) - Sovyet tebll. 

ğiııin zeyllnde §Öyle denilmektedir: 
26 Ue 31 sonk!nun arasında Al • 

m~ hava kuvveUeri 160 tayyare kay. 
betmi§lerdlr. Bu müddet içinde kıı. 

yıplamnız 38 tayyareden ibarettir. 
l Şubatta bava birllklerimiZ 6 tank, 

piyade kltal&rı ve :mtlhlmmat t&§ıyan 
170 bmyoı:ı vo numara. erleri ne bir. 
tikte 17 topu tahrip etıni§lerdlr. Bun. 
dan bafka t&kıiben iki plyaao tabu. 
runu dafıtmqılar ve imha atml§lerdlr 

Cenup cephesinin bir ~ııimlııde ta. 
Rliyette bulunan b!rlUUeriuıiz bir gUn 
de Aln1aıılan birkaç me3Jrun mahal • 
den çıka.rmJ§lar v• 11 top, ile 3 Al. 
man t&ııkmı tahrip etmi§lerdir. Al _ 
maııla.1' 1120 subay ve er ka.y'betmir. 
!erdir. Ba~ka kesimlerde Karelldekt 
birliklermilz takriben bir buçuk dU§. 
man ala.ymı imha etmJ~ler ve çok 
miktarda mUhlmnıat ele ge1;lımi§ler. 

dlr. 

• • • 

Fiyat mtırakabe memurları. dUıı 

de Beyoğlu, Galata ve Be~ikbı~ eemt. 
lerln<le gıda ınaddelerl lbtik!rı etre.
taıd& tetkikler yapIIU§lardir. Bu ara· 

Japon 
stratejisi 

sarsıhyor mu? 1 
Londra, 3 ( A.A.) - Deyli Telg. 

raf gazetesi, Pasifik adalarındaki 
deniz faaliyeti hakkında tefsirlerde 
bulunarak Amerikalıların Japon 
üslerine yaptıkları taarruzun Ja. 
ponya icin hayra alamet olınadığını 
yazmakta ,.e JapoııJann l>üyük 8e
roi1erinden hiç birisini muhataraya 
koymadıklarıııı belirtmektedir • 

Gazete diyor ki: 
Japonlar, isler gafil avlanınış ol· 

sunlar, ister bir deni~ muharebesi 
vermiyecek kadar fazla ih!iyalUr 
davranmış bulunsunlar şurası mu
h:..kkaktır ki Pasifik kuınandanlığ1 
i~in elzem olan üsler} kfıfi derece.de 
müdafaa · etmemişlerdir. Bunun 
ııclicesi Birleşik Amerıkıı cloııaıı

ruasının derhal daha uzakla darbe
ler indirmeğe muktedir olması de. 
mc-k değilJir. I ... il.in Amerikan 
mermi]eriyJc bombalarının ~Iar
şal adaları üzerinde infilfı.k etme. 
!eri Japon stratejisinin haris bün. 
yesini sarsmı~tır. 

Times gazetesi, bu hareketin Pa .. 
sifikte geniş bir harp hareketleri 
ölcüsünü çok açık olarak gösterdi. 
#1ni yazmakta ve hücuma uğrayan 
5 Japon üssünün 400 deniz millik 
bir mesafeye kadar yayılmakta bu. 
Junduğunu beJirtmektedlr. llarşal 
c.daları Japonlar için üs olarak öl. 
~üsüz bir kıym"cti haizdir. Ve Ja 
ponyıı baskııı şeklinde yaptığı ta. 
arruzn bura.dan başlamı~lır. 

da dUn, Be§ikt.qta H~!.m Bey apar
tmı.anmda Muzaffere ait elll çuval 1» 
yannamesiZ pl.rilıç ve ya.rnn çuval bul· 

gur 1-ulımm~tur. 

İngiltere 
Çine 50 milyon 

lagillz lirası 
borç veriyor 

Londra, 8 (A_ A.) - B. B. C: 
İngil~re Çine daha fazla yar • 

dnn edilmesi i~in Amerikanın a.J.. 
wğı tedbirlere katılmıştır. Bu 
eilmleden olarak Çin hUJdımetlne 
50 milyon ingillz lirası borç veri.. 
!ecele, muhtaç olduğu bütün mü. 
!.ı~mmat ve askeri tcçrur.at gönde
rilecektir. 
Vaşingtondan gelen haberlere 

g-öre Ruzvelt, Çiııe 500 milyon 00. 
l&.r ikraz ed.ilınem için konçeye 
14ürae.aat et.mioUr. 

Norveçte 
suikast 

Stoklıolm, 3 ( A.A.J - Norvec 
resml ajansı bildiriyor: 

Pazar günü Os}onun jki gannda 
iki suikast yapılmıştır. Nasyonal 
Samlin(C partisinin geçitresmlne iş. 
tirak eden eyalet ınurahhnslıınnı 
hükumet merkezinden götürecek 
olr.n husust trenlerden birl, hare
ket edeceği Stnld'a ııark gannın bir 
binasında birdenbi~ yangın çıkmşı 

ve bu binonın bir cephesi tamaınen 
harap olmuştur. 2 itfaiye neferi 
hdif yaralnnıııışlardır. 

llnsar önleomJ~lir. 
Aynı zamanda garp ~arının ü

~üneil mevki bekleme salonunda 
bir bomba patlamış, Nasyonal Sım
ling partisi tarartarlanodan olup 
trenlt>rlnln harekeUni beklemekte 
bulunan bir('ok kimseler arasında 
bir kişi ağır yaralanmış, müteaddit 
şahıslar da hll!H yara almııslardır. 

----<>----· 
PaılUk llar.ı.ı 

Şimdi hücuma geçilmiş ve birçok 
mühim Japon kuvvetleri muhtelif 
noktalarda hareket halinde bulun. 
muş olduğu şu sırada garbe 2000 liA 
6000 kilometre daha uıakto bulu. 
nan Ma~al adaları bir islffadedeo 
uyııde bir yü2 teşkil edebilecekler. 
dir. Eıter bu adala~ ciddi suretle 
taarruz edilmek Jd:ı:ımgellrse yahut (Baş tarafı 1 incı sa11/adaJ 
bunların mUdafııası için esaslı kuv• ber vermektedir. Slnppuııın u'keri 
-çeller tahsisi icabederae adalar ya llına.nmda §imdi hiOblr luı.rb (emı.l CÖ 
düşecek Te Amerlkalıfarın eline nı1ı:neınektodk. ~t ada.um -ubuD 

da durum bllyle değildir. Kalede 20 • 
geçebilecek, yn hut külliyetli Japon 
kuvvcllerinj meşgul edecckUr. Ja. 25 harb gemisiyle deniz ~dan mü 
ponyanın şimdi taarruz etmekte rekkeb bir ffto topl~ bulwıuyor. 
lıulunduAu ::ıdalar veya karalar Blımanyada 
hakkında da aynı şey varitlir, Bir- Ban(Oll, 1 (A..A) - ~ bava 
çok istikametlerde temin eclilen kuvvetleri salı gtlnQ ~ tıel:ıli#l: 
yı:nl kazanclar, Japonyaya elbette Japonlar bugün nıerkezt Bimuuıytl 
ilk zamanlarda büyük karlar geti• dakl h&va ııJanlarm& lk1 det& t&amuı 
receklir. Fakat Japon kuvveUeri etmişlerdir. Hava kuvvetleriml.z hasa· 

Londra, 3 (A.A..) - Evenillg Stan.. d h ra uifamamıı ve inaane& zaytat vıer 
a a şimdiden cok dıı§ılmııotır. Ve uart gazetesinin asken muhardti ytı.. Y memt;tt.r. İkinci taarruz h•',"-da 

bu dagılmanın kuvvetten ziyade ~ 
zıyor: ma.Iömat yoktur. 

zata sebebiyet verdiği noktııfarı 
Hitlcrin Almanyanm ıstuasnıa kar. b Bugün keşi! akmlntından "'""kaha.. 

ilhassa daha başka mukabil darbe -
şı koymak için a1el1ceıe mUhim mUdıı... • va kuvvetlerimiz kara kuvvetlerJ. ile 

ler meydana cıkarncaktır. 
faa. kuvvetleri teşkil etmekte olduğu_ -----o-- J§ birll.gi yapmış ve düşman mevzile. 
nu zannedlyonım. 1ngillıı mUtehaseıs. A hw J · ı:itıe muvaUakiyetıe taarrı,wı; etmi§t.li'. 
ıan Alman hava kuvvetlerinin kum 'IDSr.wıl'8 J'8 lalV8 Bu gtıne kadar Rangon çevresine!& ıkl 
kısmmın şark cephesinden gerı alın • postaları kaldil'ı'ill defa hava tehlike i§areu verUqtır. 
dıjtmı ve bu cephede hava bAkimlye _ a Mıı.mafi hiç bir düşman tayyaresi ı.ıe.. 
tinln Ruslara geçtlğilll söylemişlerdi, Şanghay, S (A.A) - DNB. ııı.r ilZerindo uçma.mı§ TI:ı bomba atıı-
Ruayada. bulunan Alman ordusunun Sidney'den gelen haberlere göre A- ına.ınıştır. GUndUz lld bava tehlike f§a· 
hemen yanaı da geri alınmıştır. Hit vusturalya pQstalarx umum müdürü, ı-etı veril.ıııi§ olmasma rağmen dün ge 
!erin ilkbaharın sonuna doğru Rusya. yeni emre kadar ha.va postalarının ce Ra.ngon çevre.si hldJııeSf.Z 1'e ra.Jı.at 
da taarruza geçmek Uzere 100 tümen tamamım keslltni§ bUlu.ndufuııu bildir ka.lmı~tır. 
hazırladığına illananlar haklıdır. Fa. mi§tir, Ha.va. yolu Uo Avusturalyanm Japon t.aa.rnızla" pllsldlrtlildU 
kat Hitlerill naı:an itibara almaeı Hl _ muha'beratı yapılınryacaktır. Bu ha . va,lngfoo, Ş (A.A) - Fillplnlerde 
mnge!en bir ihtimal vardır: Mareşa.I vadi3 Singapurda, Yakm ,ark.ta bulu· Japonların Be.taan garb ııa.?ıillne a.ıı -
Timoçenko ordulan Alman hudutları. nan AvusturaJyalı aşkerlerıe muhıı.oo iter çıltarınak lçln yaptıJda~ı lk.i te· 
ııa yakla.§makt.adırlar. Hitıer kencllııi. :-e iml<tnmı ortadan kaldırdığı tçill ııebbüs, 2 ııubat gecesi akim bıraktı-
n! tehdit eden en bUyUk tehlıkenl.D Avuaturaıya halkı arasmd& büyük rı.lml§tır. 
nereden geMi:W! biliyor. BUtUn dUnya blr endt§e uyanclınnı§tır. Erteaı sabah sahiller Q<>yunca ınet. 
om onun gelecek taarruzu hazırladı. Melbıun, 3 ( A.A.J - Hükumet ruk kayıklar bulunrou,tur. Buıılarda.ıı 
ğını tahmin ettiği blr sırada arl<adaş_ gönüllülerden mUreklrep bir mil- l.>ı:ı.z~lan yatuna.kta, ba.Zılan akıntıya 

1 
V t:. C ı Z t::_ L E R ı •armru Adoll HıUerin muhntız kıt.ala - dafııa leşkiJAtı yapınrğa knrar ver kap'1lp sahilden açılın.akta ıdi. MUs • 

nnı taltvıye için ordudan hususi eu • mistir. Teşkilat askerl ktımnrıdnn: tevli gruptan hiçbir asker Llahl.le uıa.. 
V e:ıaz.. " C'Y~l\tll t'f.lt \o • .\H!Oo. t ' ______________ .. _ I rette seçilen askerleri toplayarak hu. lığa bağlı olııcııktır. Yeni leşkiJlcri :amamı§tıl'. 

1 
sust blrlikler te~kn etmPleri mana inldşor ettirmek ve mııhtl."lif sınıf_ Sol cenahnnıza karşı yapılan kara 

:t. Hersi de"'izden ve semadan ııdrr. . )arı milis hizmrtine bir an evvel hareketleri !kinci. derecede bir mahi 
geld klcri ha~dc kendi vatanmıız .... TLER um• ... N,..,.,."" oı· ... LJ caAımıal< için tedbirler alınm~kta. yet i~rmiJtir, Japonların 16 mcı da.ki neh'r:er muk~ddes, d.ig· e7 u.a ""''-..... • u,,... ..,,. u 

dır mmura tümeninin bu keelınde yaptığı 
memleketlere-ki nehirler lıiyk sa. Londra, 3 ( A.A.) - Hitlerln başku C~nberro 3 ( A A ) O rt cebheden ta"-"ik gevıe-'•tlr. onaman 
Yilır. mandanJığı ele almaşı UzerindPn attı ' ' ' • - r u ıın. ~., • .....,. ~ 

-"- 1 · ı.:- ba..,,, ·ı . afta ı F k ı.. zırı Forde. •u hnbl'rl V"rmektcdır· s11f1an arasmcla birkaç eeb bulunmu ... ..- ~.ısız ~se .....,.<J>ı e b gay i rı ge;m:.,,t r. a :ıt vuna ı·agını:ı · ., . .. . · -
ha.kkln uğra;rr, ve kendi h:ık~ız Ctıvkala.de bir h~dı.se )!tı:ıa.mıştır. BU ı Ordu, Avuc;.trııl) ada ve bılb:ıc;o;n ve buııla.rda birkaç Japon grupu tlE' 

ı 
1 

Puccn'ilrınd şımolln<le btıltı h" muharebeye tutu,muştur. Sat eena -
menfaı:ı.ti için l>:ı~lrns nm zarar ve Un cepheler boyunca vaz.yet aynen . ' . . . .~~n U• 
z'lletinc lı:::.sct ga:;retilc çal şır du· J.;;vıı.m etmelttedlr. Bu sab:ıb 'Toyml" kı1mcıe knı şı snılaka.t.c;ız bııtun ya. ımınzda general Narab'ın 65 inci tu-

4 - 2 - J.942 ---Refah hadisesi yüzünden il<i eski 
Vekil hakkındaki münakaşalar 

Ankara, S (A.A) - BUyük M.lllct 
mecl.lsin.in dUnkU toplantıamd& Re.falı 
vapunı hA.dl.ııe.ııi münasebetiyle cenı : 
yan eden mUzakerelerde reyini iZll&.r 
etrnlf olan Fuat S1rmen'deıı aonra 
EkN!m ErgUn (Arı.kara) o.ııu mUtea.ı 

kip Muhittin Baba (Buraa) ıııa.abata.. 
da ekalliyetin mUtaleaama i§Uı'ak et. 
mı,ıerdir.Bundan sonra Yuaut Kemal 
T~girşenk mazbata muha.trtri ısıta. 

tiyle vı.ıltubula.n !ddialara E(m1n Saza.it 
(Elskf~ehir), Refit lnoe (Manlııa), 
Hamza. Erknn (.Afyon)un mUtal~a 
rına cevaplar ven:nl§tir. 

.Müteakiben kifayeti mUz&kere aley 
ulnda söz alan flasan FehmJ Ataç 
(OUmU§hane) hepimi.Zl dilhun eden 
bir h4dise mevcut olduğuılu, teluıiai· 

yon datrelerill bundan me:rul bulun · 
duğunıı ııöyle~ ve "\•ekUler oku.nen 
mazbatalımt& gördUğ1lınU.Z lzahla.ra 
gÖi.'O tama.men vazifelerini yapmışlar. 
dır. Bu ına.zbatatar neşredildlği zaman 
madd~ten ve !illen ala.kadar Olan ına.. 
ciunlar yan! giSl'tl<leklerdlr k1 vekô,let 
makamları vazifelerinı tamamen yap. 
mrştır,. dernj,şt.ir. 

Uundan sonr& reye konan kifayeti 
roUz;:ı.ker~ ta.kr1rinin kabul ed:Umeı:Qesi 
Uzerlne general İzzettin Çalı§la.r (Muğ 
la) .ı>:ıı: alarak :ınUtll!Si! hldiseyi doğu
ran sebeplerin, "atman tedbirlerin, ha· 
zırl~an ~rt.a.larm k!:tayet.slzlJğlni ve 

Çin kuvvetleri büyük 
bir taarruza geçecek 
Çuuking, 8 (A.A) - BugUnkU ba.-

sm topl.Ant.ı.emda re.mut Çin sözctl8t\, 
yalanda bUytlk blçüde bir Çin taarru. 
zu ya,pııınası lhtimallııi beUrten bir 
kayıt ya.pınışbr. 

HAien Çtn ordusu btıyUk lcıammm 

nerede olduğu aorguaıma cevaben ~ 
cU "ordutttın yeri b1P kag gün iGinc!e 
vultua. gelecek olayıarl& aıılqımnı 

bulunacaktır,, demıı ve bu deıneglnl 
gentolebnekten imtuı.a etırü§tir. 

·-o----.....-

Alman dealzalbları 
(B~ tarafı 1 tnci 8t:mfadn.) • 

İngiliz dona.ıııııa.n ayııl mltddet .Q?• 

fm~ Alman domuımuma meuup 
birliklerle yaptığı mücadelede 3 tor. 
pldo m.uhrtbi, blr deniZalti ve bir sert 
hticumootu }iaybetı:ıı.l§ttr. ~rdan 

Pt-fka bir kruvaz~r. ' torpido muhri
bi, blr oen~ıtr g.mJaf. bir~ ta· 

rama gemlSi, bir karakol gemle! ve . 
28 tle&l'et gem.i.91 bombalarla. veya 
torpuıorte lıa8ara ~w. 

Sovyet kayıblan bu rakamlara d&· 
bJ.I değildir. 

Cephelerde daram 
(Baş tarafı l inci say/adcı) 

nıalar, bu cephenin mub.ddera.tını 
tn.yiıı ede.bilir. Her gün fasrlaaıg ve 
en modcrı:n &ilanlarla bir ha.hin. da
ha 1ll2:tln: ~ onluln.rı critiritcn 

-uc !kadar sağlam olrea. ol.sunma.
ne".'iya.tI de. bozar. 

Malta a.da.stna yapllan hücuıı:n.Ja
n.n artmlm...'lSI, ııni.lıverin .Akdeniz. 
de daha geniş, belki de- Gir.ilde ya.~ 
Pıiaıı. hücuma. nazire olacak ~ı. 
de bir :teşebbüs vapmasz ihtimali. 
ni <le göz önUne k"yuYor. Göıin;g:n 
ltalradıt. bulunuşu, ı~ı h.ılı:mıd:uı 
maıııiıdar gcküleb1lir. Bu plan, Al
nmnyanm Ak<l~'lizde üsttinltik t&
nı~n etme•: ve Llbya ha.rekatına 
t.cııües:fr olına.n fle tt.sh edilebilir. 

LtırrA 01!.:Pf'illst: 

çok mUhlm olan bu i;ı!n tam ciddiyet· 
le idare edilmemiş olduğunu ve hlstıır 
suç yoktur denllmekle devletin bUttıD ~ 
büyUk işlerini c, ruhte eden bü; ü'k 1.ı' 

vat için iyi bir ders verilmediğini tJI... aı 
uaenaleyh enctimen ekeerlyetlniJl tal' 
klkat yapılma5ı kar&muı. taraftar ~ 
ıundutunu İıl:lyJemltUr. 

Söz alan P.ecep Peker (KUtahy•l 
tekrar tezini mUdafaa ederek uıecll' 
umum! heyetinin tahkik heyeUne 111 1 
lıavale etmesine JUzum oJ:madığuU tÖY ~. 
1emlf "akli taJuUrde eneQmeıı abes o. ~: 
!urdu, yapılım 1f do bir k4#Jt bt.v.U.
ainden bafka. bll'§ey olmıı.ıı:4r,. demli 
Ur, 

Kbnn Kara Bekir (ı.t.anbul) vt' 
killerin beyanatta bU!unmMUU ve oo· ;aı 
dan ıonra uınumı heyetln k4rar ver• 
ı:neııiııl teldi! etm!ı ve riya.set mak•· 
nu ''bet kl§ltilt eneüme.ıı vt>JclUeri it
tiovap eden bir encllmen değtldlr. lJll 
mubata U.zerlnde kendiliğinden n • 
ldller arzu e<lene ~t veı-.bllirlel'• 
yokııa. heyeti t.ınlu?Diıe iMhat.a davet 
edecek değildir,. dem:i§til'. 

Feridun Fikri iJ31ng61), Fuat Sir· 
wen ·(Rize) :ıı.ın tnced&yı ba.ltkmdaııı 
tetril<ille tarııttar oJmadıfmı her !1'1 
vekilı.n de ayni durumda. bulunduğııntl 
ve nihayet şarurt dunusu itibariyle i' 
ki vekilin de tamaıniyle masun oldU' • 
ğıınu eöylemf.ştlr. 

Tekrar kıtayetı mtlzakllN ha.kluıı.d• 
verilen Yeni takrirtn ltabıılUDden ısol'I· 
ra meclisin Recep Pek.erin kaııaatınt ~ 
uyarak Saffet Ankan ve Cevdet :s:e· 
rim lncedaymtıı hareketlerl.n.in tahlti· 
ka.tr mucip bir keyfiyette bulunmad1· 
ğt hakktUJnki takrir reye konulmtıŞ 
ve alkışlarla kabul olmuştur. 

Dalaman çiftliğine gönıle• 
rilecek mahkUmlar 

Anl<Am, 3 (Valut ınuh&birlrıdeJI) 
- Daleıne.n. tit'tliğinde- mahkfunlsr 
için yapılmata. olan pe.vy9nuu in· 
§a.61 fiUbat sonunda tamamlanııcnk· 
trr, Buraya. gön<lerileeek 400 malı· 
kfun tE?*1.t edilınietir. İleride görı
<ierileeek mahltüın şaşını mml•· 
~ktrr. 

An,,karacla kadın yiizünrletı ı. 
bir cintıyet 
~ 3 (Vakit) - ~ı in 

caddesinde Sölcn ht~Cnde 
Cafer bir ika.dm yiiz;Unden 90för 
~~i Ahmedi bzçaitla iki yerin· 
aen agirCa Yarala.mıştır. Ahmet 
ka.ldmldığı haetan.ede ölmU~, Ca· 
fe'l" tevlr.lf edilıJtie.ti:r. -o----
Bir kömürcü ve üç bak b 

kal cezalandırıldı 
Ortakôyde k6mUrcU1Uk yapan 

Enılıl, mevcut kö.ınt.trlerilli mu.hte- 1 
lif .semtlerden gelen bir ç<>k Bdfi· 
Ye satar!ı:en, kıalaıbalıktaıı istifade M 
ederek kantan blr t:a.rafa a.t.ıruf ve 
herkese iki kilo diye avuçlan Jle 
kara.rlam.ıı. ikömür vennefe b&fla- k 
llllltır. Bu hal, polis memurlarımrı 
gözllne çarpmış hallan aldrğı k6· 
mürler tartılmış ve hepainln ikl~r 
kilo gelmesi ltznnlı:en 800 - uoo 
gram aTaSmdn. olduğu görU~; ... 
tür. .....,. 

Ys.blana.n. Emin, dün birinci 
~lllh ceza maJ.ıkeım.eclmıe 2:ı lifti. 
para ve bir hafta da dWckAmnııı 
.lqtpa.trlmıım ccı.u1114 ga.rpı~tu. 
Bwıdq başlaı. BaıkntJı:l5~il'l\dC 

bakkal .J?imitri, baJcb.1 H~ytn. 
b:ı.k:Ql Özen de nlevout ~lterıe.rı 
lıakkmda beya.rmeme verme~r. 
8:3liye ikinci ce.za. ma.hkeıneııi taMl• 
fmdan 25 el' lira pnm ceuuıına ve 
7 §er fÜll G.e dülrkılnlarmın luı.pş.· 
trlma.snıa xn~Jık:Uın edibnişlerdir. 

.._w----O-----~ 

"San Kordela,, şarkısı· 
nın hikayesi 

Lı>ndrn radyosu İngiliz kumanda
n nın Rcmıcı kuvvetlerine bir darbe 
incUrmcığe hazrrlruıdlğım ha:ber 
vermesinden sonra geçen zamu 
içinde müttefiGt kuvvetlM" bir ha
rerıtet eseri göstcrmccillcr. Hint 
kuvvetlerinin çckılmekte devam 
ettiffi bi1dtr1J.mektedir. İrı.giliz tay. 
yarclerinln mihver tar: tlarma hü. 
cuml:ır yapmakta devam ettiği an
~ lın::Ll:tad.Ir. Fakat b· JÜn teşeb-
1:.üs, mihver kuvYetlerinc geçmiıj 
~uhn:.ıyor. 1r.gifü!eri.n nr. r;ibi bir 
c<uıımı alacı:,Marı şim<l.id"'n keatf. 
rilcm:-m~ktedir. 

lki aene evvel bir hayli ıöhret 
kaza.nan "Sa.o kord~Ia" ıarkı.e.ı:n·n 
e::.hibi. meğer bilind 'ği üzere tan• 
l:,.u:i Ma~atraıı Fahri olmay~, ta· 
rJu tefl':kalarile tanınmış mulıar
ı'ir Ziya Şr..kir olduğu bu sah:ıll 
mahkeme tnrafmdan da tesblt o • 
lunmuştur. 

PA.St?J'!KTE: 

M'·~·ıı. ~ l : • i ""'>" ~a r.r, !".<ır.un.m gU!tc~in 

rur. tıu busu.sta şunları yazm;ı.ktudlr: t:an1 cı~ar tı:ıkkın<ln l!ır seçme rııtıa. meni evvelce bir cephe bUcumu Ue kuv 
* Feno.ıar menfurdur! Çilnl~U me. "Hıtıcr ordulan Rus araz!si (IO.blliı mc.e<>ıne tevesc;ill elmcklcdlr. Puc. vetıertın~ &l'aııına soltultnağa teıeb -

leke saycs :ıde bun~n .sonra da!ıa le ~ lerı colttalara vasıl oımu~lard esl?n.ncl;ı otnrarı -~·ı;lnıncıl:ır, tiifen);. bUS etmiş !dl lse de biz muva!!akiyet 
şiddetli o'mal:m lllt.,nall gaiib! Bunun !Çin bcg ay mUd:.lctle azim hlr lerı?ın y~lnı:ı yuzcle 20 ~ini teı:lim li bir mukabil taarruzda bulunduk. 

* Al nanlarm ~~vke:.lne sebeb harb Caallyet göstennl~terdi. Bu ilerı hare 

1 
e_tmışle.~dır. Pıı eesl:ın.~~doki J ınJyan. Fe]emerık Jllnfüstnm ile muhabere 

lideri .ı:Jcn z yade Prens B'smark'. ket luş mevsimi e ... :ıll.ıiında de~iı Yll• l~r~~ ~uzcle 90 ı hu,\Cımc~c s:ırlık kesildi 
txr Çi ı.u mtıu-rcrcil< AlmaDra onun ve sonbaharın gılz:el g-Unlcrlnue yapıl ı oc.,,ıl<lır. Ordu, bu mesclcyı ele al. Batavya, g (A.A.) - Felemenk 
eay,.ş nele tttiiı!tt etti. mıştı. 1 rıııştır. H..t.nrlist.ant umumi vııl\&i Amboin 

* u ' i 1 d b 1 :ı.:e bUtlin muhab.ercletjn keş'ldig-ı. , .. e,: m ~r n azısı, hayatm elek· Halbuki Ruala.ı krş mev:ıımı e.ına. ! 
triltle harıı.relt~n btı.ml oıduğuuu iuc!::ı smda ikJ ay ıçlı::le bu araziyi geri 1 1 ni bildirml5tir, Felemenk kuvvet-
r.öiyorıar: elektrikte ~ur olsa sivri almışlardır. Bu:-un ne kadar mUhlm Ne dememeli ? leri sayıca UstUn diişnıa.n tuvvetle-
ycrlere değil, mU!sltlerln Uzerine cıu olduğu mey~andadır... ' --------~----~ rine karşı müca.deloye devam eıt -

d1 b tte 1 mektedir. ~er : t.···e §Uur olsa YNlllD gö· • • • (S ) ( ) til k · • b' bi 1 iJUıa e , sa r Çenuzae ır şaı·. Mart.aba.na taarrqz 
rcıı n erce. nı yerşiz, yurt.auz, aç Londra, a (A.Al - Donetz hııvzn. ta b.1ğl::ı.mıı. an,1amı verir. Böyle Tokyo, S (A.A.) - Birma.nya 
çıplak bırakmazdı, amd.an Moskovn:;ı:. kadar giden demı'!' oluııcrı. (zannedersem) yadı§ ol- ccphe~den alman son haberlere 

* MUzekker veya mllenlleş oıdugu. )'Olunun l:ıUttı.n uzunluğunca tcl:rar nıaz mı? r:-öre, .'Japon kuvvetleri Mulmlnl 
na dair dlınatda tıbbı b1r işaret yok; 1~lcmeğe bo,aladığt ve Donctz'dcn l<ö. 1 Evvelce de yazdıktı: (Zannet- i}gal ettikten sonra Salvine nına. 
demek ki \'Ucutlarda dlm&ğda.n belki 1 mUr yWdU Ult katarların Rus hUM- j m'<"k) vardır ve öz tilr!rc;~si de ğmı bir ~ok noktalardan geçmişle" = mOfWa llqa.t1 'Qkdalez', guddeler met merkezine ..,,·ard.ığı haber a.lmmış 1 (::anmak) drr. (Sanırım) demeli; \'E' M:artab:ın limanı istika.metinde 

tir.. • (sanırsam) dememeli, taarnna beŞ!amJl]&rdı;r, . 

Jaronlar, B.:>rne<>'yu ele geçir
d!ılı:lerini blld!rnfr;ler<lir. Diğer 
cephe:erde mUHef1klerln mUıkave
meti devıµu etmektedir. İngiliz ve 
Amerlk.::ılıl:u-, Singapurun, her ne 
p:ıhe.sına. olµrsa olsun müdafaa c
dilcecğiui bi!<l.irmektedirlel.'. Di
ğer taraftan Röyter muhabiri
nin Japon taarruz ve üstünlükleri
n5n iki a.y da.ha devam edebilece
ğini, fakat ne Avuatmlya, ne de 
Hiııdjstan.m, tab.lik~ye gireceğini 
bildirım-eM, bUtUn sa}'l'ete rağmen 
~:zı~~'t>urun J aponla.r el~ne geçece
guu ıfad~ eder mi? .. Müttefikle
rin ·~1Yl1k rJ6klere gi.Tcceklerıinde 
şlipbc et:memelidh-. Amerikan do
,...anmasmrn. Uıetine ağir yükler 
aJmr~ oldnğunu ~ edc<rek harp 
edeceği a1!hı""'1Mtıdr,. 

j':J.Zror;~ v~ t' lm «.;::virnıcl;: i!::tre r1'a· 
!~ı.tya'r Fahrin vcnni~r. Fn·ı.i de 
~ ı:rkın n lx-st ... lı:i yarrr.ı.r.:;, e.rı .... ..J< 
''.ım h:ı.rp dot:ıy ~iie cıevnlc.n ._,, 
tır. Bur.. rı Uzer!ııc F~hrl e~::orl ni· 
~~n:·a pk·":rr:-:-tJr. 

ZiyCL f;1:ı1..c'r, t!'.'t!'" • 'n r.01 i veni· 
:nesi i•.iıı Fnlıri rr . -ı • ı ;ı 1-
tmcr c~.a <r.nl\kc·Mc . ;~ 11 r \ ı 
•t:.mı:ştır. Dlin ı;.,l ılı ~ · J • , , 

!•::ı.lı::eme :le Fa.hıi b ı _, 
Şakire 3'el'i VCPC: i 'i < 

-"-' ~. m, •. uKcme ce bur.u fo. 1 ~ rı ıı 11 • ı 

kendisine mUhlct ve mı· .. d:-. 

E$REF'den seçmede~· · 
- •• .. :wwww_.... 

gl.wr l:ımlrde llOkaklar dnrJırı 
bir se!Am tavrı ile can konını:ı! 
~ö3·IH dıırsan develerle araba, 
yolda eoeeklere de ı.. dııuaruz. 
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aş· ek.li 
di e en 

lik~fnı Ba§••ekilimiz Doktor Re
ek ayda.m paz.nr akşamı liç ç.ey. 
~t ~r ıtiıren bir konu;:rruı.smda 
ıı l!a başbaşa kaldı. Konuşma.om 

110~teviyatmd.an evvel, ba.-,ka blr 
kt aya. 4a.ret e1mek isterim.. Bu 
. a cUnıburt~t idaresinin mc-
1Yetint yülılenenlerin halld& 

~ hadiselerle ~ ı .... dan temas et-ııı , __ • ., ............ 
~lld 0uua.ıanclır. Cümhurl,yet dev
tı·?JJ e devlet reisinin, hüki'ınıet l"f)

r, .:? Vekillerın, .mebuslann ve 
~İr • P. organlarının mUtemadj 

6Utlette geniş kütle ilo temas. 
rfd irtibatiamn muhaf1tz:ı etme
. ::· 1'1obterem hükümet reisi

ra Eli' zaman yn.pbğı gfüi bu dee:a. fıa.JkJa ba.'00.53 konuştuğu 
e. efe handa devlet ıı.nuıındald I§ 
~llıol birliğine yenı Wr n\lınıme 
n 1 etmektedir. 

~h &.5\-kil hu defa dış politikadan 
!letnıedi. Çünkü ın, pollt lliamr-

Eksik tartılı 2500 ekmek 
müsadere edildi 

Ekmek kartları 
teftişine blışlandı 
Şehrin muhtelif semtlerindeki 

fnm!ann eaanek ~ durumu 
etrafm.da fstanbul belodiyeııi tet,.. 
kiklerlııe devn.m C'lm.e:ktedir. Tef
{jş heyeti, {lehrin bir ~ semtle
rlndold frn:rı.4u'J gô'z'den g~irerek 
2500 kilo no'lc3ııı.n Uı.rtrlr eıknıek 
bulmuştur. 

Bu.ıılar h&1k:a bTt b.rştlığmda 
ucuz olarak •tılmıştzr. Elde edi
len varidat dftDkii.nler yurduna 
verilmiştir. 

Diler. tarattım ka:rtla eıkmok tev 
zil etratmd.!. S1kı strrette kontrol 
y&pılmotr. ıçln teftiş heyeti emir 
e.Im.~tır. 

üniversite rektörü 
Ankaraya gidiyor 

Üniveraite rektörü Cemil Bil.se
lin tlniversiteıtin muihtelif mesele
leri etrafında Maarif Vekfileti ve 
parti genel se.lt'"ete.,.U~lyle t~mns
laroa bulunmak Ü7.erc bu akJ:,am 
Ankarıı:va gitmesi ~klemnekte
<lir. 

Rektör Ankara.da bilhassa üni
versite taleba!lirıe yıa.pd.amıık olan 
Yi!rdım mescleei etrafın.da görü
flecek, iyi derecede geçen talebele
re bu yardımın ~·az mevsiminde de 
ya.pılına.ıı:mı temin etıne çarelerini 
ıı.myacak trr. 

Bir çocuk dütürme 
şüpheli görüldü 

Kas:ınıpM&<ltı, Zincirliıkuyuda. 5 

A Tltş yeryüzünde bir inkıliııı· 
b. Dünyanın mayası olduğıı 

Jıakle, yine bu ate5 nıaya.h cJtin~ 
da onu ilk bulana, e'tllttr, 1Lı\11 
payesini verdi. 

nk ateş Derede, nasıl Ve Dİ('İD 
Jmllanıldr f Bunu keoıt.lremiyoruz. 
l<'al<at bunu, dağlı ,.e ~ban ata
larmm:m bir tesııdUno btılm115 oJ
maluı ger~ktir. 

Ateıi ı~ı1t gibi, t>tcak bir göğüA 
gibJ Jrollananbr, onda. Çok büyük 
hayırrıır gUrdUler ''e onun ndma 
tnabetler "ATEŞGEDEI,F.R" ytik
selUJier. 1'1tıkaddes ocıı..klanla. son 
daim, son alev sönmeden, son lcor 
ki.illenmcden, üstüne çırpıla.r, dal
lar, kütükler attıbr. Bazı ağaçlar
daki güzel J<oı..11, fütsü ·rıktfni u· 
yn.nclıhlı. Mağarıım~ı ibadet.hanele
re flo.nıanh baygın kolrnlu yayıldı. 

imdıtt isteyen kuwet o oldu. Ate
sin kaı..ruı a.lt.mıfaki lmdrctlni ise 
hep biliriz. Ye1)fenlerl, rli7.gar di•· 
ft..•mıa ~ıl.mIB arn~Jar gibi satkaıt 
gemiler, onun aye&lncJe· ril'l~fıriar
lu yo.n5a. çıktı. 

Fa.Ita.t "İNSAN" ın, bir ele ''lfü
J~lSTO,. tarafı \1'1'. Tuttu bu güzei, 
tm pıı.rlıık ve faydalı ş<'yi deli1di 
,ıemtrtn fı,ine eoktu. AJe\'lerJ unun 
a.ğzı:ndn.n f[fiktrUı. Kugm gillleleı· 

lta,·al1 ya.rn~k dağlard:uı a'tı n 
bMkao evleıin, ba.~ka ooakhı.ıın iis
ti.ine lmnda.k gibi dii5ti1. bu ntef!in 
11ğursa7Jıı..,ma.ğa b&.!)la.dığmın ilk a
Jlimetiydi. Delil\li demirleri büyiit
mek, n:ı.ınlıhra. bir ejderha uzun
luğu. mu.nda. k:ılmhğı vermek mU
l!endislerin ideııU oJdn. 

~ 
e!iMJ.ıırı cümhuril'"ettenberi de

ŞlnC:Uiş ve 1939 dn.
0 

~lıywı harp 
~1sıncıa aldığımız vaziyet de hiç 
r 8tırette deği,41111ebliş ve ııeJiı. te-
a dil~emistlr Onun bütün te

"_tüatı h!llkb ~raber İ!!ilcnmiır, 
i8'~lnuş bir eser halindedir. Bil 
aJti konuşmanm me,'Zlla "MiUi 

Şehrin muhtellf yerlerind·e kok :?l.S:;~~~ t.~~~ 
• 

1 Cesedi muay~e eden adliye 

Güneşte bir ateş izi, bir a.teş 
parlakhğı mt gördüleı·, ~teşt-o onu 
JıatırlataJt ni§;ınlar mı se-zclller, 
bilmem, uma ino;:ın knfasruıfa bun· 
lnrın ikisini de ına.butıa.5tll'1Ul se
bepler, blrblrlndcn ayn ı,eylf"r o1-
11lll ~:ı. gerek. 

Atesin adımı, dağlar, denb:ler a
s-:ı{!ak J,l\dar genicıletli. Ortalığı ya
Ll;l yıktı. Ve ~imdi bütüu insa.nhk 
onun J.:cc;fine lanet etmekte ve 
''PRO!\l~TE" yi yeryUzlinün en 
büyük celladı sayma.ktadll', Ate<;· 
cıi:1: dünya, a.t-c47siz gövde ı!ibi sağ. 
fam kabı.eaktı. Ne yuık, mllyon
l!lrca yıl evvel (..alcan bir lm'llrım. 
lmgün <liinyayt at~ten bir kabak 
içine aldı, Acaba, her ~yin bir gün 
:ı.s]ma. döneceğini bildiren lıükUm 
mii yerine ~eJiyor? 

ıa··~" milli koruruna iki 11•um ntefiıumn ifade ctmelı.."te-
1:': 

kömürü satış yerleri kuruldu ~ ~:-:~-=!=~: Bir ~iln geldi, ateş insam besle
l'C'n m:ı.dtlelerin ~e tadını arttırdı. 
Artık mutfağ:ı. girmiş, ocakta. kn·· 
ranma;r.ı başlamıştı. Komıı.u kabi
lelerin del'tlİnl, dağtl!ln dağa, tepe
tlen tepeye o uçm'<lu. Uzakfanlan 

~1- :&lemleketin müdafaa.<n, 
b - Memleketin dünya buhra.· 

§lartla.rına g-öre kendini hadİ!!4?· 
e vo art!Ua intJbak ettlrebil
· dir. 

1939 luu-blııin b:ı~lıı.dri;'I ,.,rUruıen. 
ti Cfunhuıiyet hllkfımctinJn n.Jd[-

Etibank §ehrin muhtelit semtlertn• 
de kok kömUrU a&t~ ~ ıubeler te. 
sf.B et.mı,, ve bu JUbolero muayyen 
m!kdarda kömür vermi§tir. 

~iktaşt.a. kömUreü Tcvfiğ~. Be · 
yoğlunda Sadettine, Kasımp~ada Zi· 
ya Nuri'ye, IDminönündo ve I~uınkapı· 
da. Hayrettin Taşa, Be#'&Zıtta .Halil 

Haydan, .Fatihte Burhana 50 §el' ton 
kllmür verllmi§Ur. Beşikta§ ~e Beyoğ 
ıunda tonu 2t,ıı diğer yerlerde 25 lira· 
ya aaUlacaktır. 

Halka en çok 100 kilo verlJ.ecektir. 
Satl§ e?DDiyet memurlarmın nezareti 
altında yapılacaktır. 

~birlcl' ''milll konmma.,, sö-
1.ı.::.._le hlllisa edilebSlir. Netekim 
!""'ll İdadeki iku..adi mu\'azeneyi 

is ~ yapılan bllyük bir li.!1.
Ran bUo adını bu esastan almıştır. 

llaaveJ<il bir snbnt :ıiışrunı An
t& l'adyosunda ' ondan iki gün 
·oı de Biiyük Millet :&leclisinde 

Edebiyat fak:ültesi dersleri
ne · Dolmabahçe .. müzesinde 

ili koıınıma davasının e!ıem.m'-
~tilli, a:t.amefüıl nı:ı.hi,-eU.i bii
-~ \ıızuhiyle aydmhı.tm;şhr. 

devam edecek 
naşvekllin lıit&besi, i~inde bu- Edobiyat fa.kültesi bilıa.Glllln ta-
duiuJnuı 5M1'11Lrr, gayet nçık bir mire muobtac okluğunu yazmrı;tık. 

~rette izah ettiği ~bi lıu yeni l<'a:.'lı:ülte ııiındllik Dolmaibnh.çedc re
;"flara n:ısıl int.ibak edebllecexi- ;;iın ve heykel müzesintl~ tedrisata 

••~i ele bize bJrer, birer anlıı.ttr, devem edecektir. Yalntı burad" 
l\iıfıa&a& muhtel'am Basn~Jdl hinay1 ~1tmaılt üıerc ti-Oba borusu 

tl< nazik bir nokta üzerinde dur- • 

~lllu nokt.-. tabii ıamanlar e"ımno. mevld nlılı. Bu şal'tlaıı içtndP. dün
ı... --·llin fm.\'tlanna tabi olan inban- "·nnın 1939 dan e\" .. 1'·i fı .. Unt "ir 

• !ll'ttı ~ ckonombj r;a.ı·t anna .J ... '4 "' "' !' 
~eı~ dtıydllklırn J1$1ltolojtk ijr. oen:ınt <'.aymal. lcap eder. 
"Tl'lrıedir. l039 c;; liı1Undcnhe11. i1'e flUen 

1939 eylUIUııdenberi bil' ha.ri• ıı.arnt lı~~Jıı,ım;>1rr. 1°Ql1Ar l<el5ilaıl.ş 
lltolloınisl havası içindeyiz, fakat hr ı l llnrmu. tur. İı:;fllllik 

• 9'l ııa,,. )' . . . nC kJnrı r şıı.rUurı tı:ı:.ıt>n kıı hrr hnl alnnftır. 

yeri açılmNıTJa di.11 veri1:ıneı:ı:Uştir. 
Odala.rnı elektrik aaıMsile ?Brttlma
Sl dUfilnillım~. MU~ de~
G.ilik Yıl~ saf6YD1,a nakled.ılecek
tlr, 

Bölge iaşe müdür
lüğü çahşmalarına 

başladı 
bğ1 loln ataş yn."aı; bu· lıl ı;u.t. Şu noldrı~·rtln açıkça. "'1iytenı~ la- . 
beıst 1 • ~'1 •·-·• ;::ıu &Be " ! zınulır J.d, ~ı.o.-omi politik ''oya fü- 1 Bölge ia~c ınUdürlUğü resmen faa-

""'_?.Jl 't a1 l\aUnr 'r mm~ın b ndl rkdli!imiz -v hava.tın adi · Uyete geçıruıı 'b:.ıluıımaktadrr. MUdür. 
~-- leap tt' Son :1.nmn.n,,.,.r 1--. · ~ 

il\ dün e ı· buhra.nl:ıı H~ '1<'\'ftıtılnrl.! heseriyetln tetebbuu. lUğe tayin edilen eıoılc1 Pe.r!.s ve J3ar81. 
"'-- 19.k )'l ~in. t i 1 .ın 1 dur. Jlnlbr..ı.:,i Iıarp hazırJıı.na.n eko· Jon ticaret ı:ıtaşesi MUm~ Rek bura· -::-v e onomıs ın es r erı !:(l.c . . h 
llddetJI old nmnlyı bır arı• va.ı;rta.8~ l'!l..l>mayn da muhtelif 1a§e mevzıuarı ct.ra.fuıda 

"?i U. V b·t lıtecbnl' olan (•Cmıyetln :;.artları tetldkl~rde bulunma.ktadrr Genif • 
le';ı 0 zaman ve ne sure .e . 1 e- Iıumlnn tamamen l·e~ka<lır. . · .sa 
ı...~ belU olmıyıuı,) bu harbın Ye ('iinldl ekonomi politik "Ser\·et- Ja.ıilyetll bu vazifeye tayin edilen 
~nlımo daha sert, daha kes. I .1 idi h lh"' . 1 .. t··--,. Mümtaz Rek, tekrar Ankara.ya. gide· 
11nı bl · dab er ı m r , n <uO uu p ıa< I:)aUJ• • 
...., r hal ahnası dü.c"''ll-"'' a t ti 1 • t•ı.u.kl • h-_. r rek veka.!~te ıza.hat verecektir ,.,Jc ' " " ya r seı·ve eı n ı ımu nı eue · 
1bıJ. -~Z tııkmtı1ara sokması ooinen bir fn:ıliyetJn niı.a.nmlır, Bir kararname ile böl.gQ i()f4 mü.. 
l)·~eldır. • Dnh:ı I!)l ! sc·n~siıııle ma.lüm ol- dfü·lUğtl, tcvzlıı.t, mUraka~ ve tetki. 
~~~ıu tar~_sıı ,.~ muJııı_ı:•ıı ma.y:ın lıu C"ill.q, l'ngün her lllemle- kat bUTolarma aynlmakta.dJr. Tevziat 
t.....'::--~etlerlne gore yıne en mu:.· kete kenili 7.0rnnu kabul ett.irmi5 
;;:~ ıulb ve saadet ~,.~'il.!.H. maıı. bir halclediı'. · tıUro1Unıı.. iat&nbul 1!lf0 mUdUr mua.. 
~.._ anedeıı eml'8ketimızın .b~, ~a:nn v.ıı..,;elülimjı halknnıza vini Hurtit Koral tertla!l tayin •dU -· 
L.::-teeoa durumunu muh.af~za 1;.'n bu cilıan.,ilm \l haldkıti bir Jrnre mi§Ur. M:Ur&lcabe bürosµna, §1.ındllci 
~ Mcınomlslnı:;, intl~ bı~ J .. .ı- dnlın. rudnth. J'ıA.)dc mUra.ka.be büt'Clh §t'\fl•rlnden 
~~anm ahlik k!1'_;dc1erı mer~ Gir rok tecrübelerden olduğu gi· ~ııyarı lffet Halim Oruz getirllmiştir. 
OQ-..... grkarmak, digcr taraftan bi h:ı.rı> clmnomi"'l j inde dfl me· Telkl.kııt mUdürlU~J.ne tayin edilen 
~ Oldp tarafla.mu buluı> çıkar• sut bir mlllet .ofo.rak imt1hl\n , ·e- Ekrem de V&Zi!e.3ine ~'tl'Uftır. MU 
• 1!'ecburiyetindeyb:. Ilıırp e~ reeeğinıize innnıyonu:. rakabe bUrosundakt 7.fmnıetll evrak, 
~11tn1n bize bir aJıJAh kaıdesı SADRI ERTEM dtın, tetkikat bürosuna devrcdJlıni§t.11". 

IÖrtinnıesi s;s.yet tab1idir, Çün. 
1ıou. ~ ekonOIJll'!iini artık hudutta 
:--.ıeı beldeınekten, siIAh kullan. 
~ farklı bir halde tel!kkl 
:::•Ye lntin yoktur. Bıı sebep• 
L.....?'iu ~p bir ahlik ka!desi gibi 
~ek, §Uurlara yerJe47tir- 1 

ek bir vazlledir. 

Mil YONLARDAN KAÇIRILAN KIZ 
Heyecanlı Zc:ıbıta Romanı 

ln![ilizceclen çeviren: H. MUNlR llarbl topyelriin bir hArp olarak i .. _. 1 O 
~l etmekten. "Sulh ordulannı 
~ veya. 90k aüreıı ınütaNtke., say· - Onun hesabmı ~a.. türlü ettim... Seslıni biraz Y'ii:keeltd'ek 
l,drtan sonra harp ekonomı.-.ı r;art- göreceğiz, d~l. O bir şey bilınl- sözler.ime devam ettim: 
~ birer &lıllk kaid~i ola.mk yor giıbi gö llnliyordu. Faıka.t anı. - Öylo tahmin ediyorum. ki 

"1 etmememize ebep yoldur. dığmuza t;..ire, Saltun. J(~d~e Flora, ke:ndJsipc Vadem vCstir-
• l'uıkm, t&Y)"&ttnin, propagan· bir şeyler fra·l~ .. Biz ıse JJUl- Jey'in kızı: getirildiği ıaı:nu 6nu 

aıt.rn.. memleketlerin bütün mad. yonlara Ya.kla.:.4'13119 buluıı.uyonr&. ya.nında allkoymağa cesaret• ede· 
~'Ve nıan.'i ku\'Vctfer;nıu !Jef er- ı Bunu kaçırma:ınaılt için elimiıden ınedi. Bu arada kendislnhı de bir 
I edUdl~-1 bir devirde 'atnnda.5- geleni yapacağız. kızı var&. Bu m Ma&nı Veatir
,~~. ~uJb devrMI ekonomfü r;art- Ben az çok Urkm~tmı. çnnktl, ley'iıı kızı ile aynı yaşta.y91 Bir 
;:' ~ınde b1!" refah t.Gsavvıır C;t· Floranın tclıd1dlni yerine getire· başkalSDl.8 ait ktzt Ya.mrıda ~a
ı._e!orıne lmkin yoktur. Hunu. ~ıl- ;;.- ı ılı crdu trimden Meta rlığı i~, ba.şma bir bebi g-1-e•n 
~sa b ·· kü d .. D'-'8. cırtla.rı ıçın. ce,,ı an aş Y • " ~ -
d ugım u " " dua ediyordum Şu md\lmUU başı· diye, tutup, Madam Ve5tirlcy'in 
tn~ ta~~VVUr edenler her halde ~ ruı. §;O]eceııtJerd~•J'!-, koruıuntı.SI için k!ZI'lll bir ''ki!mıesizler Y\I'l"du na 

ı b r insan wsfmfüın malı büt" h • •-· b"'-'·m Bö·y Jcovdu ve hadisenin sonunu 'be' "1#_ Olan • ki nevi i'.k. un a.~ a wu.:..u. vere 1,Ll'Luı • J .o. 
t '.'1°dll'. Bızi saran i le bir hevdut çetesi elin<le oyun- lemeğe ba§lndı •. ÇUnkU g~Un bi· 
~lı. l.IU1ITP.t vqrdır: . .. ca.k otmnı:na kaıtlyen dıa.ysnamt· rind.e Pec;'in de lıap~ıı cm-
'·· irı, 1939 ®n en·e11o dunya yordum r.ı.Jt kendiei.ne deı.....11- ..... 1~---"A::ı 

t!ıwno-ı•. ı d ;;.ı.,nı·· ol · ~ "'''""~"4-~ ....... ıs.ıırt annm e~ ı,.. • Yavaş bir seeJe· tork1ıyordu, Ben bu eözleti 8ÖY· 
eli "1dll'. 1919 cJı:ı.n sonraki iktb:l- _ Şimdi anlıy~rıım dedtnı. Şu lerlten, Lb:a yerlndcu oynadJ; 
la.r~artlar e~asen muhtelif zaman- hap.innede ölen 88.'bhh Peç ),fa. - O belde ben! .. diye keke
~koı:l llükümetıerfn n,Jdtlda.n Jıarp dam Vert:rlcy'lıı kmnı kııçm:İ:dttan lemeğe başladı.. (Gözleri doldu. 
\rıLcı 1<>nılsl tedbirleri ile ~ n nş ya~ sonra, getirip Floraya. brraktı. BoıTazma Pir şey~.) 0 "'-Jde 
<I -., Ortndıın 'kıılkh. tnlyn.ch 192.> T M4;l. 

en., Drt ndn 1026 d:ın Alınan- Bu sözleri söyl-e1'ken hatırııma, b~ .•• 
~~ 1983 den, n ni yıl<ln Polon· Cek'in ma•,,suı.da gördUğüıın ~im Daha fazla aöyli~rdu. 
~ a. 1Q38 tlc Fr.ınsada, bit' sene Jer geldi, BunJar aras:ı:nda ba.n.a Onun sözlerini ben tama.ml.rya.. 
~rn nu!'l)-Uda ve rll~er memleket. hiç de yal:ıancı gör\inm;?yen }az 'res ralı:; 

de harp ekonomisi hiWlm bir minin, I...ıiz&ya ait olduğunu tahmin - Evet; dediım. Sen, MMMD 

İzmir »e Karadeniz 
postaları 

Haber aldı~ göre İzmir surat 
postaları: lş'an Ahire kadar kaldrrıl

mıştır. KaradeniZ posta.lan da hafta
da bir Perşembe gütıüııe indirilmiştir. 

Çay, kahve tevziine 
başlandı 

İ&f• mudUdUfij tl!lvııW.t bül'oşu, dün 
topt&n<lllara çay, k•ln"9, glvi teV21i et· 
ıntıttr. Petrol t()vz11ı:ıe dUrı do devam 
edllml11tır. 

Altın fiyatı 
Diln bir Reşadiye altmı S5,5, bC§l

blryerde 162 Ura, külçe altmm bir 
gramı •70 lruru'1 fiyat bulmu§tur. 

f KllA MABERLER) 

. 1 Bugünkü radyo 

Sehir Tiyatrosunun 

llll URıUt KIS.HINDA 
Akşam 20.30 '"I 

Rüzgar 
Esince 

BugUıı Gündtız 14 de: 

ÇOCUK OYUNU 
Ak~aqı !!O ııo da: 

Kiralık Odalar 

HAKKI SUHA GEZGiN 

--o----

Büyük Caz Konseri 
• Fra.ı:ı.sa. ve İsviçre konsolostarı 

dlln valiyi ziyaret ctmişlerdtr. 
• Ankara.da elektrik t:Marrufu y:ıp lı·---------,-----. 

malt üzere ktırulnn koın.Icyona tstan. =s çarşamba Perşembe 
bul eıektrlk idarcsl namına SilAhcbY Ş b 1 

• İstanbulwı lUks .mücs.scselcrlnde ça.. 
lı~n ecnebi artistler Yardrm Sevenler 
cemiyeti menfaatincı aralarından .seç. 
tik;.eri (:Z:S) s~UtO.rdan :ınUrek.kep 
fçvka.Jfl<:le bir Caz; konseri vcrmet;e 
korar vcrrul~lerdir. 

ağlı. elektrik !abrlkasmda.n Necib Bir > ~ U at [)Şubat 
ı~tıra.k etml§tir. ~ 

• Be§ikta§t.a yapılacak olan Bar- ;:: 
baros heykeli 30 bin liraya. ihale edll-

Moh.ı 17 
Kasm1: 89 

l\fuh&r.ı 18 
h.o~mı:' 90 

J'lll§tir. 
• tYskUdu ~emtlnde bulunan fakir 

halka. kömUr dağıtmak uzere ÜskU . 
dar Halk p~rt.isi ınceıemelerini tamam 
ıamıottr. DUn 2000 kilo köınUr dAğı 
tıımı§, buglln de 1000 kilo dıığıtıla -

caktll'. 

Va.kltlu Vaırati F.zııııi 

Gtlnetln 
doA'tı!!ll 7.07 1.89 

Öğle 

1Idndf 
AI<ııırn1 
Yat.'11 
1ıma.ıt 

J~.28 7.00 
15.12 9.48 
1'1.SO ıı.oo 

10.08 J.83 
~.211 l!.f)I) 

\ ll'la f• !!lrırnı 

7.0G l.IJ6 

12.28 6,59 
Jö.13 !HS 
lTJll 12.00 
19.04 l.33 
.'~.3'1 11.158 

Memlekotlmizdc ilk defa vcrileoak 
olan bu tevkalfı.deı caz konserinde sa,. 
lınaca.k blltün pargaıa; mqbur 91U!4t.. 
kılr Fril.Jı K-erten tarafmd&n a.ranja 
edile<:<?~ gibi korurert d\': kendi idare 
edecektir. 

Vefrt.irlC"Y'in haıkild ~ Mira'nm 
ta kendisj!'$in.. Bizim Mira diye ı·------------• 
taIUdığmuz k.rz lı:e, sahtedir. 1'1o
ra.nm, Mlra diye yutturduğu ken-

Bu bUyUk caz k0Zl6erine Caz Kra· 
ll9e11i Anita Dest, 'fupya Kolman, Kak 
.Allen, Dan Raduleaku ve Lllo Alek• 
sa.nclr dıı l§tirak edecektir. Bu bUyü.k 
konserin rejl.sörlUğtlnU de LudVik Fo 
tol y.pacaktrr. 

eli kıztdrr. 
Tonı ısözle:rime )czryordu. Faıka.t 

bcnhn heaa.biml temizleıneğe n.e.sı1 
o.le& karfJ.r vmn.lş bir adam halile; 
biraz da alay ederek: 

- Anlat ba.kalım, diyordu. Söy 
ledlftin hor ısöz, Jçerlamo gtrece -
fiıı mc.zan biraz daha derl.nle.ttf
riyor. Anlat •. 

Cerk'Jn Qe11et1J kıll:lJıı.lltı. Bu pis 
ve Mmuıeuzca. işe, orta.klrk ettl
"i için utandığım sanıyordum. 
"' Sözüme dtvam ettim. Söylem.ek 
ten ~ yapacak hiç bir §eyiln 
yoktu. ~ o1mıa.z:Sa büti.ln hsJdıkat
leri kızın lSğrenmesini istiyordum: 

- Pec ölilrken kizm nerede bu
lunduğunu söyle:vince, Flora eline 
geçen firSa.tI anladı. Kendi kız, o 
:ı.rralarda, Tonl ile bera,ber dolaş
t ğ.c tç.tn onu da ~c k8.1"Jl'ttrrd.r. Ba.t
bqa verip dil1U11erek bk- pl&ı ka
~ırdıh\r, ve FIO!'&. kenQıf kt
!lDll Mira djye: Madam Vestir
ley'~ yutturdu.. Faltat Saıtun bu. 
nu nasıl öğrendi bilemiyorum. 

;au sözler·ırnden sonra Celt'e dö
nar~; 

.:- J!eJe şen, dedim.. .• Bu işe na
stl ve nlc;in ka.nstm? Onu da an
lryamIY.~~-

{.Devamı ı:xu), 

Teşekkür 
Büyük kayı.bımız 1ııtanbıU 33 Uncu 

ilkokul l:iğretmenlerJ.nden Kadriye .Av. 
Cl'Jl.P.l ölümü dolayisiyle gerek cenaze 
m&l'asiminc iştirak etmek ve gerek.le 
ıınektup ve telgra!ıarla rulıl ~tü 
ve gtl3 yaşlf.mnım tahfife calJ3arı ve 
•ayııı yllz}er1 geçen akraba. ve saym 
6ostlanmll'.a &yn a,yn te§ekkUr ve 
minnetlerimizi sumnağa kal.bl eni.nle. 
rimı. rnbi olauğunda.tı mub.terem ıra 
zet~ tavauutuıı.u oaygJJ.anmwa 
rica.. edertz. 

E§h 

İstanbul Sıi lncl okul öğrotmmıforin
dcn l'alk Avcı 

Bu büyük caz konıım, 21 Şuba.t 942 
Cumartesi günü :ıaat 17 de Fra.nsı;z 

TJ,yatrosunda verllecektır. Yerıer tş 
ırııı.men numaralıdrr. 

* Yarm, l'rofesısr doktot" Fahri A 
rel t&nı.fmdan Beyoğlu halkevı.ntn Tcı 
peba.şı merkez bin8Jlmda ••tmuı.n Bün 
yeıri,, mevzulu bir kon!er&l'IB verflr. 
eektlr. Kon!eran.qa saat 18 de başl 
nacıı.kt.rr. 

Konferans 
Sanyer Jın.llıevinden: 

8. 2. 912 pazar günü saat 15,30 
Kr:ıı da 1 - Fuat Köse Raifin (Dil ıkon 

Neeıe. A\-cı fera.nm), 2 - Temsil kolumuz ta. 
_ ________ cs_s1_o_G .... > __ rafından (Bir doktorun ödevi.) 

Kayseri Tayyare Fabrikası Satınalma Komis 
yonundan: 

1 - Yeniden llA.nma karar ~rllcn kapalı zat·! usuıııc yaptırılacak par 
ke yolun muhammen bedeli 296il lira. 61 kµru~tur, · Muvakkat ten:ı.inat 
2223 liradır. 

2 - İhalesi 14.2.012 cum:ırtcsı gtinU saat 11 dedir. Taliplerin beW ptn 
ve saatten bir Raat evveline kadar teklif mektupları kabuı edilir. 

S - Şartname ve plAnı ı~o kuruş mukabilinde komisyondan alm&blllr. 
Şu !l&rtla ki {ıilnı almada ve gerek;_se ihıı.lede ticaret odası ve nafıa ehliyet 
vesl.kalarmı ibraza mecburdur. • (789) (540) 
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••' - TDrk Analprından Ri am: 
Yavrularmm için atıttmhzde ııonn en mtıhlm gıdayı teıkD eden ve 191:5 ııene8Uıdenbert her geye raıme' 

vakkufsuz meulalyle al?'le~ hizmeti bir vatan borcu sayaıı ÇAPAlılA.RKA her zaman oldu'1a glbl bugün d9 
telerl.DiJıde yardımcı hizmetten uıa geri durmıyacaktır. 

Blaeenaı~ .mıerden taamatm rleam: 
J.l'azla ihtiyatı tedbirden dolacak hareketinizle kendiniz gibi hakfict vazt!edar anal&n da mOıkm 

3okmaktan tevakki etmenbıdlT. 

aş, Diş, Nezle, rip, Romatızma'. j 
Nevralji, Kırıkhk ve Buton Ağrlları Derhal Keser ı 

ÇAPAlılA.RKA mUatahzaratml tatten lhttyacmız kada,r almıs. Bu mllnaaebetle memleketin her taratma 
•atl§ tlatlarımız qaA'Jda gllaterilmlfllr. 

lcabmda Günde 3 Kate Alınabilir. Her Yerde Pullu ~utulan lırarla lıteyiniı. 

lıtanbul Levazım Amirlijinden verilen aıkeri 1 
kıtaab iliıılan ------1 - 20 ton burçak ve 7 ton cekirdekaiz kuru UStlm Halıcıoğlu 780 Sa

tınaıma komisyonunda 9/Şubat/942 pazarteat gODU .1&at 14 te pazarlıJila 
satın aJmacaktll'. 

2 - Kuru Uz1lm ve burçata ait enaf ve prtname her gUn komllyonda 
görflleblllr. 

8 - 1ateklllerln belli gtın ve saatte temlnaU&rlle komiayona ~lmelert. 

(2000-11M4) 

•• • • 
Oa bin llra1ık partiler halinde qalıda cln.aleri yazılı mevad almacaktır. 

Pazarlıkla ekalltmeleri 6.2.942 Cuma gtınU aaat 14 de Hadımköyde aakeı1 

M.tma!ma koml.ayonunda yapılaeaktır. Taliplerin % 13 kat'I temlnatıarile 

komisyona ~lmeleri. 
Cbuıt. Ktktan ton 

Nobud. 
Kuru tuuıy.. 
Kmu llzl1m. 
Kerclmek. 
8abmı. 

Ot. 
Saman, 

* • • 

60 
100 
16 
16 

"° IOO 
llOO 

{1996-1040) 

Puar!ılda yQz ton kuru fuulye almacaktır. Evaf ve hU8UBI prtıan 

komlayonda görUlebıur. Beher Jdlcınnun muhammen bedeli 26 kUl'U§tur. :lba· 
ı..ı 9.2.942 pazarte.sl günQ saat 15 te yapılacaktır. Taliplerin kat"! tembıat. 
larlle Harbiyede Yedek subay okulunda kom19yona mllracaatıan. 

(1988-1029) 

••• 
40 ton abun a. Tel tcıa keçi boynuzu almacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 

11.2.942 Ç&rp.mba gOnt1 aat 10 da Topkapı Kaıtepestndekl askeri atm 
aJma komiayonunda yapılacaktır. Taliplerin kat'ı temfnatlarile belli vakitt• 
komilyona gelmeleri. {1962-944) 

• • * 
Apğtda yazılı mevadm puartıkla ekatltmeJerl 13.2,942 Cuma g1bıt1 hl. • 

zalarmda ıazııı saatlerde Fmdıklı:da atmaıma Jıomı.yonunda yapılacaktır. 
Taliplerin kat'l ıemJnatlarile belll vakitte komi.iyon& gelmeleri. 

JCktan Tutan TemJnatı thaıe 
Cimi. Kilo Ula Ula ...u 

Zeyt.ln taneal. 
Ze)'Un yatı. 
Sabun. 

1,000 
10,000 
20,000 

5eo 
10,860 
13,000 

••• 

82,l!O 
1821,60 
19:SO 

10,30 
11 
11,80 

(1922-843) 

A§atıda yazılı men.dm kapalı zarfla ek8tltmeaı hlzalarmda yazılı gtın 
ve saatlerde Adapazarmda aakeı1 satmalma komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin kaaunl veslkalarlle tekli! mektupıannı ihale saatinden bir aaat 
evvel koDliayona vermeleri. 

Miktan Tutan Tem!Datı 

ctnaı. . Kilo Lira Lira İhale~ ft saati. 

Zeytin yaA'J. JA,000 115,680 1176 12 2/ 942 16 

Zeytin yağı. H,000 15,860 1178 12 .. " 
13,80 

Zeytin yaA'J. 14,000 15,880 1176 13 .. " 
11 

Sığır eti. • 40,000 20,000 ll!OO 11 .. .. 16 

• 
(1882-766) 

••• 
Afağlda İ'llsterllen tamir itleri 9.2.942 Puarteai gtıntı blzalannda giSL 

terQeıı saatlerde pazarlıkla ihale edllee6klerdlr. Keııt 'l'e §&rtnameııt her gt1n 

komllyonda glSrUlebıur. latekllter1Jl belll g1bı ve 8Utlerde Fındıklıda satm 
alma komisyonuna gelmeleı1. • 

lfin nevi 
Elektrik teallatı tamiri. 
B:ak1 atıı okulu tamın. 

Ket1f bedeU Teminatı 
Lira Lira 
2014,90 
8097,94 

••• 

302,25 
464,70 

aat1 
10,80 
11 

(1910-8al) 

244 adet portatlt masa puarlıkla satm almapkt:rr. Tahmin bedeli 
2928 Uradlr. 1haleai 11.2.942 gtıntı saat 13 de Gellboluda askeri atmaıma 
komllyonunda yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte komiayona gelmelert. 

(1972-981) 

• • • 
Hep8Uıe tahmin edilen ttatı 16,897 llra olan muhtel!! marka otomobil. 

motosiklet ve kamyon için 115 kalem malzeme pazarlıkla aatm almacaktrr 
lhaıMt 6.2.942 Cuma gUnll saat 115 de Ank&rada K. M. V, Satmaıma ko· 
mlayonunda yapılacaktır. Tallplerin 2535 1lra kat1 temlnaUarlle belll va 
kitte komisyona gelmeleri. (1974--088) 

• • * 
Pua.rlıkla 60 bin liralık beyaz peynir atm almacaktır. Bvaat ve hu.. 

a\111 p.rtıan komiayonda görUleblllr. Beller kilo.unun muhammen bedeli 
63 kuruo~ur. İhaleli 6.2.942 cuma gtınU saat 14 de yapılacaktır. Taliplerin 
Harbiyede Yedek subay okulunda koml8yona mllracaatıan. (1968-977) 

• • • 
.A§&tıda yazılı mevaddın pazarlıkla ekalltınelerl 6.2.942 g11DQ hlzalarm. 

da yazılı saatlerde Mfmaralnaııda ukeı1 atmaıma komisyonunda yapıla 
caktır. Taliplerin belli vakitlerde komllyona gelmeleri, (1946.910) 

Cinai miktan Fiyatı İhale aaa.tl 

Sabun 
Nohut 
Kuru fuulye 
Ye§ll liıerclmek 
Zeytlnyaft 

ton KUl'Uf 
10 62 
26 26 
50 28 
13 
6 

25 
110 

* • • 

11 
12 
1' 
115 
t6 

Sirkeci anbarmda mevcut ve tamire muhtaç on bin liralık kundura ta. 
mir etUrllecektlr. Taliplerin tamir edtlecek kunduralan anbarda ve hmıu.t 
şartlan komisyonda göreblllrler, İhalesi 15,2.942 pef1embe gtlnU saat 15 te 
yapd.acaktır, kati teminatı (ll!OO) liradır. Taliplerin Harbiyede yedek subay 
c-kulunda komlaycma mnracaatıan. (1980.942) 

• • • 
90.808 kilo •ıtır el.{ aluıacaktır. Kapalı zarfla ekaUtmeai 13,2,942 cuma 

gllıül aut H tıe Ya&SJVlranda aakeı1 aatm.alma. komisyonunda yapııacakm. 

"kbmlA bedeli 49.999 lira 915 lıurUf Uk teminatı 37!!0 Uradir. TaUplertıı ka. 

tsTNBUL BOBS&SININ 
1 1 812 Ptyatlan 

Loındra 

Nevyork 

Madr1d 
StokhOlm 

1 
100 

100 
100 

--.. .......... 
Sterun uo 
Dolar 132.20 

Paeta 12.84 
1neç Kr. 80.75 

Jt8ILUI n: rABVllAı 

Sıvu-Ersurum 2 
1941 Demiryolu 

1 

\ 
1 

1 

- , 

1 KAYIPLAR 1 --Kaaanp&f& nııtua mdhırtutund&n 1 
aldığını nlltua tezkeremi a)'l etum. l 
Yenialnt çıkardıpdan eMJslntıı hllk. 
mu yoktur. 

•maner Çoldıllea (11708> 
• • • 

Devlet denbyollan Havuzlar idare. 
ainden aldıtım Hl ııeneslne ait puo· 
mu za)'l ettlm. Yenfatni çıkardıfmıdan 
eak11tnhı htıkmU yoktur. 

• 

Toptan Perakmde ..... s.eıı, 

Flatı ll"lata 
--

2'50 Gnmıık kutulard• 19 n.a 
• • 19 ... 
• • • 19 IU . .. 19 n.a 

(11'110) PATATES UNU • • • J8 .. 
• • • KORNJD'LOR (Kim' lllfastur) • . • • M il 

Rla nOfua memurluğundan aldıtım 
nlltua JcAtidım ile Sankamıf 9 tıDCU 
topçu alaymdan aldıtım aakerdk tes· 
keremi zayi ettim. Yenlabıi alacatmı
daıı eaklatntn hWmıU yoktur. 

PlR.tNÇ NtŞASTASl • • • 18 • 
YULAF UNU ,. • " .. AS 
BUODAY N1ŞA8TASI 590 Gramlık TQrbaJarda M .. 
PİRİNÇ UNU l!OO Gramlık Torbalarda 15 " TANE YULA1" EZKESt ııoo Granılık Teneke Kutularda 86 . lOI ıı• 

Tap fçbı ı.tanbul'dakl anbar!ara, Iııtanbul için piyasadaki mağazalara nakil, aandılı: ve çenber 
~Vapur 1**-1 t No. la 
kahvede aao ~Utl o.... Oz.. 

m0e19eııenl:D yukandakf. satq ftatma dahildir. 

ctlr (11'1U) 1 __ ıet111tq • ÇAPAMABBA M. Kari ÇAPA 

latanbul Süt Müstahsilleri ve Sütçüler 
Ceft\iyetindea1 

21/ 1/942 Çarpmba gUnU yapılan aenelik Umum! hey'et toplantısmda t 
eberiyet halll olmadıA'JDdan t.krar toplantmm 11. $uı.t. H2 ÇUpmba r 
güDQ aat ıo dan 1a e kadar Be'1ıedt7e etnrmda BabrAli caddealnde 10 nu- 1 

maralı binadaki Cemiyet Kerkezlnde yapılacaktır. Cem.11ette kayıtlı lzanm j 
o gt1n ve aatte hllvt,et varakalarlJe gelmeleri fl&n oJmıur. 1 

RUZNAME: 1 - İdare Heyeti çahfma raponmun okumnuı, Heaapla. 
rmm ve btltçeniıı t.et1dki De bir karan. raptı. 2 - NiumnameniJı tadDf, 
3 - İdare Hey'etl lzalarmm ımfmm tebdili tçln aeçtm yapılmam. 

1 
106,75 

134,00 

11566,00 

lıtanbul Belediyesi ilanlan 
N 

:J. 
T,H Fatihte Ktıtttı Ali maballeslnln K'l1fttl bım•mı 80ka

A'JDda 19 uncu adada 106,715 metre murabbaı aabab 
aranm atıp. 

10,0G Akaarayda ÇaJun.ga mahalleelnln Kanaatırtı Rtfat 
80kağmda 44,00 metre murabbaı ahalı arsanın aatı§I. 

116,70 Beyotıunda Kamerhatun mahal1ealldn Çukur aoka· 
tmd& 47 numaralı kA.rg1r evl:D atıp. . 

Talıınln bedellert ne Dk teminat mlktarlan yukanda yazılı 3 parça 
gayri menkul ııatılmak bere ayn ayn açık arttırmaya konulmU§tur. Şart. 
nameleri Zabıt ve KuameUl.t KUdQrlil#tl kaleminde g6rUleblllr. İhale 11.2 • 
942 Çar§&mba gtınO saat H de Dalml Enctınıende yapılacaktır. Taliplerin 
llk teminat makbuz veya nıUtuplarlle ihale gQııQ muayyen aatte Dalmf 
EncUmende bulunmalan. • (809) 

nunt veaikala.rlht tekliıt mektuplanm lhale .... tinden blr aat .vveı lromJa. 
yona vermeleri, (1938.866) 

••• 
215,000 kilo •de yaA'J ve 2000 ton odun almacaktır. PU&rlikla ebllt. 

meleri 16-2- 942 Pazartesi gUnll aaat 10 da Topkap1 KaJtepealadeki aake. 
ı1 satm alma komiayonunda yapılacaktır. Taliplerin katı temlnatlarlle bel., 
il vakitte komlayoııa ge1ınelerl. (196' - 818) 

• • • 
Afağlda yazılı mevadm kapalı sartla ekalltmeleri 16-2-942 Pazar 

te8l gtıııU eaat 16 ve 16,80 da tzmlr Lv. Amhillf atm alma ko~ıayonun: 
da yapılacaktır. Taliplerin kanunt veırikalarlle tekllf mektuplamu ihale 
<JaaUerinden bir aaat evvel komtayona vermeleı1. 
Clnal Mlkclan 'l'lıtan 

Sıfır eti 
Koyun eti 
Keçi eti 
Praa. 

Kilo Lira 
100,000 ro.ooo 
100,000 !0,000 
100,000 70,000 
41,700 8,838 
41,700 r,os9 

••• 

5260 
4750 
487,815 

Ankara civarında glSaterUecelt yerde bir adet garaj binam kapalı zarf-
la ekatıtmeye konmaatur. lhaleaı 12.2.942 Cuma gllnQ aaat 16 da Ankarada 
M. M. V. Hava •tmaıma komtayoaunda yapılacaktır. Keflt bedell 43,817 
lir& lık teminatı «ıs lira 78 kuru§tur. Keılt evrakı 228 kunıta komiayon.. 
dım almır. Taliplerin kanuni vealkalarlle teklif mektuplarını ihale .saatin. 
den bir 11&at evvel komllyona vermeleri. (1880-764) 

• • * 
150,0<ıO liralık aıfır eti almacaktır. Pazarııkla ekalltmeat 5--2-942 

Perşenbe gUnU eaat H de YulllTiranda aabrt ııatm alma komlııyonundı 

1 yapılacaktır. Taliplerin ilk temlnatıarlle belli vakitte komlayona gelme. 
lerl. (1882-591) ' 

.. 

-ikramiye tknmlye 
mlkclan ..... 

Lira u.. 

1 20.000 20.000 
2 10.000 20.000 

' 5.000 20.000 
40 2.000 80.000 
40 1.000 40.000 
80 IOO '8.000 

400 100 40.000 
400 60 20.000 

4000 10 40.000 
80000 2 180.000 

8411'1 YekfUL ••• ...... 
. ' . . . . . . . . . . . . . 

TCZ BILE'rı'E ııµ Btt.l:T KAZAııf Ao.&& 

Tam bUeı& t, YU'lm 1ılle& 1 Umdlr. 

DsoW Detni,.,.ollan Ye ı,;•••IMI 'ti t 
Um•ra idareei ili.ıa.. 

M"llhammeın bedeli ( i2:SO) lira olan 5000 Kg. Jııfarangos Tutkalı 
1942) Cuma gUntı saat (H,30) on dtsrt otUZda Haydarpap.da Oar 
dabllindekl komisyon tarafmdan açık ekalltme umıne aatm alı:Daı::&X~ .. 

Bu ite girmek iateyenlerin (318) lira (75) kunlf)uk Jmnrakkat 
,. kanunun tayin ettltl veaatkle blrllkte eksiltme gtbı1l aaattne ıraci9' 
mJayona mtıracaatıan lhmıdır. 

Bu işe alt p.rtnanıeleT komJayondan paruız olarak dafdıJmalt 
(1 

Kayseri .Tayyare Fabrikuı Sabnalma 
Komisyonundan 

l - Pazarlıkla Qçbtn çift aakert evaafta er fotlnl satın aımacaktd'· 

hammen bedell 30 bin Ura.dır. Kuvakk&t teminatı 22l50 liradır. 
2 - Pazarlığı 10.2.942 ali gllnO saat 11 ~ yapılacaktır. 

belli glhı ve saatte Kayııeri Maliye vezneaine yatınuıakıan muvakk•t 
mfnat ma\cbUZlarlle komLlyona müracaatıan. 

a - N1hnuııe ve 19ra1tt her gtın meeai zamanmda komt.yondan 
llr. (73'-99S) 

SAHİBi . ASIM US BasıldıfJ ver . V ARIT M11 

Omµm! neeı iJı&tl ldan eden Rrlik .4-.ı BnMıl 


