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:teşfer ! 
e, her imıanda olduğu 
kusurlır buluna.bilir, Fa· 
aldc ccsarı"tleri lnkA.r o. 
ağı işte anla.cnlıyor Çiln• 
aba.d3. Haile Selıisiye)' i 

.lir ne kadar güldürecek 
'zlcri tam Libya.da yenı 
et ile karşılaştıkla.n da· 
·Iiyebilmek ~in çok ce-
1.i.zımdır. 

Yazan. 

,lnCablt YalÇID 
iddtcnberi bizim Macar 
n raih osu .\' rupa medc• 
-sptıklan hizmetleri ibtn 
umunu hissem~ or. l\la. 
3 bula ileri stlrdiikleri 
ftihar 'esilesini ~ bizim 
n !;;ıla:.nyorlar. Şimdi bo'• 
karsı mü!'adl'leleri nLo;ıl 

hizmet ise "bundan e\" 
Jıramaıı Mııear mtlletinln 
gibi uzun bir zaman Os. 
alarma karıJı A' rupayı 
Ptmj~ olduğunu" teKrar 
bıkmıyorlar. U..-. Al. 

ür 'e medenlyetfnla m ·• 
in Cermenlerle elele ver. 
dau pek bahtiyar görü 
lacar kardec;ler pek mak 
ıiyeeek bir mazide Cer • 
m ve lstibd:Wmclut kar • 
ıha vatanlar•ndan kaçar• 
1 istihfaf \'e tah".dr ettik. 
wıb tmparatorlujaamı 
na iltJca sayesinde bapt 
yetleriaJ ~? 
raklarmda ba MMR iDii. 
a kemikleri hiJ& yatvor. 
llaearlann göst.erdllderl 
lrealur~~ 
U: bir k_üçüklll1< ~ e
phesizdir. 

• • 
da eğlenceli bir menua 
Bittabi, tt.aıyan radyosun. 
ıetmek lstediğlmlzl anla 
ır. KendJ cİD!linde haldka. 
ıstat olarak, İtalyan radyo 
ıllerinden Marlo PelUu!i 
klam .Japonyamn harbe 
esin.in kıymetine 'e ban -
cak neticenin chemmlyeti
:ok değerli mlitaleala• ser. 
m1an ziyan olmaktan kar. 
ı-e f~ist dehisma karşı 
imiz hayranlığı bir kere 
:U etmek ~in horada tel• 
eliz: 
k ltal)a \e büyük İt.al. 
Bu gün art.ık .\Dglo,.sak. ' 

A \Tapa üzerindeki kontrol 
niyeti hitam bubnuttur •• .'' 
lerde, her insanda olduğu 
1 kusurlar bulunabilir, F~· 
halde C8&rctleri inlir o. 
tesir işte ~dıyor, Çiln. 
ababada Halle Selislyeyi 
biUr ne kadar gtikllirecek 
sözleri tam Libyada yeni 
met ile ~tıklan da. 
öyliyebilmek için~ cesur 
i.mndır. 
propagandacı ı devanı '• 

MI&, ıı;arkta bütün ırklar 

hlirriyetJerine nail ola. 
brfbi btittln mllslüman mıı. 
e biiniyctlerine ' e i!itik. 
· bvuşa.eaklardır." 
! yıldızlan ararken •>ağ • 
ııdaki ~okuru görndyen dal. 
'et§inası hatırlatan !'>ÖZier ! 
devletleri Asyadald, şark. 
Ulu ırklara çalınmış hürrl • 
1 geri almak, bütün müttli' • 
'lilletlerl hllrrlyetlerine 'c 
erine ka\'U!Jtunnak için kı
dnuşlar. t t a 1 y a n bal 
ıözlcrj iı;.ldince Jdmbllir ne 
adn içini çt.'kınüı olacaktır. 
ti uzaklarda Asyalıları, hat • 
.n mttslilmanlan hürri)etlr• 
~ıı,.c;tannak ~in mlicadele) e 
olan fa.,hit kahramanları 

;ıJ bir parça kendi memle
lle ÇC\İrseler ne olur? On. 
nmış hürriyetlerinJn arka • 
hMret çeken insanlar dolu• 

'1Dlan bırakıp da Uzakşarka 
kitmeğe ne hacet ,·ar? Uza" 
ki insanlan hllrri30etlerinc 
IUmak ook şiipheU bir lf. 
il zavallı \-at.anda!lilarmı hur
bvu"turmıık <'llerincf<'n ge. 1 
ek yegane i~tir. 

rm ~En~:~A~D~~IT~Y~~=D~U~:~~==~~~~U~L~==~=========Y=a=ıWeri~.~~2~ab5KUR~ 

Eknıek 1 kncuş 
ucuzlıvacc,. 
~ 

HükOmet buğdayı ko a ver-
gisil'.li kaldırmaaa katar verdi 
.-----1 Buğday nakil ücretlerile 

ofisin masrafları kısllarak l\llılvon
larca 
Cinli 

S la landırı
ıaraı( 

inr iliz er·n 
emrınde 

döğüşecek 

Ba plAll 1111111 ct. 
met mlmesslllerı 

taralmdaa 
kabal etllldl 

1Aıad-., 18 (A.A.) - Deyli 
SketCh gazet:.eel.nin ~ gti
ıe Uııak.v.r':km Japonyaya ka.r§ı 
mUdafaası için Çmin ill\UaBtım in • 
san kuvvetinin !~in emrin 
verilmesi teklif edilmiıJtlr. Teklif. 
te Çinl11C'rin İll@ilizler tarafından 
tcÇhiz edJJmesi derpiş edilmeıkte • 
dir. Bu pllnm tcferrüatt iki hU 
kümetin mümeaeilleri a.rasmd ... 
mllza.kere edilmiştir. Çinliler.in e _ 
imde Çin toprakhm dışında çar • 
pışmağa hazır pe!k çok mlkta.nia 
askerler vardır. Askeri kuvvetle -
rin miietereken kullanılmeer ıne • 
selesi, zamıcdiJdi,ğine göre, yük • 
ı.-.eJt müttenkler harp meemiııin 
ilk toplantısında müze91erc edile • 
cektir. 
.:.:::.:.::;;..;..._~~~~---------

Almanlar 
Klinde 13000 

ölü verdiler 
Londra 18 ( A.A.) - Mosko. 

vadan bildirildiiinc göre Rus 
ileri ha.rek3t• Kalinin - Moskova 
yolu üzerinde devam etmektedir. 

Moja.isk etrafında.ki sahayı 
Almanlar tahliye etmişlerdir. 

Moskova ile Leningrad arasın. 
daki demiryolu yakmda. yeniden 
tesis edilecek ve iki şehir arasın. 
da münakalit başhy~tır, 

* * * 
Londra, 18 (A,A.) Mosko-

va radyosunun bildirdiiine göre 
Klin için yapılan muharebelerde 
Alınanlar 13 bin ölü vennişler. 
dir. 

Ekmeğin daha f la ucuzla· 
ması temin ıunuyor Malezva· 

daki 
Janon 

ilerlevişi 
Amerıkan askeri 

mahf uıerinde 
endişe uyandırdı 

Hong- Kongta 
Topçu düello

su oluyor 

nglllzlere }&rdlm 
eımek izere Malez,.,. .. .... 

asileri eri 
önderUecek 

--0--

Amerikada Singapurun 
elden çıkmaıile Felemenk 

Hindistamnın müdaf aaıınm 
kabil olmıyacaiı söyleniyor 

laglllz vali lapoaıa. 
na tılllm olmak 
te11ıuıaı 11ae 

reddetti 
Londra, 18 (A.A.) B.B.C. ,; 

Honkongds. topçu düellıoöu olmak iJ 
.:adır. Japonlar dUn ~ong va• 
lisine münı.caa.tıa ~ teeliı. 
oll'D8dmlı teklif et.m~. Vali mı 
ua red cevabı vermlt • bundan 
böyle bu mevzu üzerinde birbir mu 
habe.reyi kabul etmiycceğfni bildir 
miştir. MUstemleüt nazın Hoo<:!' 
Konı vaU.ı: ne telgraf ceken k b11 
*retetfli tuq, eı!iJdlilDi • 
m6' ve: "Dayamn" demiştir. 

* 
Vişi, 18 (A.A.) Ofi: 
Hongkoogda.u gelen haberlere 

göre, iddetli b"r topçu dueUoeu 
devam ediyor. Japonlar şehrin bir 
kısmının yamnakta. olduğunu biJdi 
-riydrlar. 

Alllfll'IDD ~ hani bani ~ torpU yapılıyor (l"uıaı 4 üncüde) Amerikan Pasifık 
donan <nası kuman
danı degiştirildi 

Baıwelt ... ,., 111: 

Harp uzun 
sürece'< tir 
V~• 18 (AA.) - }laI'P za.. 

manmda grevlerin ~naı. ceaaıek ça.. 
relerini aıaıtırmak lc;:tn ıopıaııan en. 
,lüatrl ve l§ konfcr~ beyanatta 
bulunan Ruzvelt dellli§lir ki. 

Harp uzun &Urecekur. · 
RelaicUDlhUr hiçbir a~ a. uğrama. 

dan mtldafaa istibaaıa~ ı-cill ıçtn 
cuma gUnQnden evveı lttltald& ]<arar 
vernmeıdDl istemi§tlr. 

Ruzvelt bQytlk okyanııata ••teıniZlik,. 
yaparak sUraUe harbe llllıayet veril. 
mest lnlkAJ1l olacağı hlıaıne Jd!rllleDln 
kapıımamuını tavalye et-. ""'ll§tlf. -- ~--
Bir ana eocuğ~le 
beraber yandt 
~ 

Ağır yarah olarak 
hasta 1aneye kaldırıldı 

______ <_Y_azıs--...:..1 4 ünciide) 

Zirai istilısali 
arttırmak için 

tedbirler • 
genı 

HU~Omet tozum gördüğü akdirde 
elim mükelleflyeti ıhdas edecek 

Zirai la~Qu arttırmak için bUkılme 1 ye ve yardımcı malzemcy d ğer fl. 

Hava kuvvetleri kUID&lldanı 
da deiitti 

Londra, 18 (A.A.) - B.B.C. 
Am ikanın Paaifık donanmaaı ku. 

mandanı amiral Kimmelln ;reriJle &mi. 
ra1 Nlmik tayin cdllmi§Ur. Haftl & • 

daları kumandanı general Şortla 
yenne de general Emmana getlrUmlt
tlr. Hava kuvveUeriae de yeal ku • 
mandan tayin cdilmi§llr. Dün gece 
Vaşingtond neşredilen bır telıUfde 

bu dcğl§ikllklenn Havai mlldataut -
nm yeniden teşkilltıandmlmuuu le. 
mln ede P rl H rbur bulum hak. 
kınd kı tahkikatın ilerlcmealne de yaı 
dım edece l bildirilmektedir, 

tin bUytll ~illet Meclisinde geni§ aa.. yatını vermek sur tile el koyma a, 
lWyeuer ttyeccği Ankaradan haber bunıarı ihtiyacı olanlara karsız d . 
vernıneı;~. Bu gayeye varmak ııtmata da sallhıyetli olacaktır. maksadl lırtl.haau çoğaltmağa yan • ___________ __; ___________ _ 

yan her tlr-ıu vasıtadan iaU!&de olu. M • L L 1\ K o R u A. KAN UN 1 ı . :::.~t~~~.:::.~~ ı ı N M v 
=::~~~~l:ı::cc!!lni~:: TAD'LATI MEBL.STE mUkell~tt ve yenl mabeul ııenesl- ı ı 
ne kadll ~nı görlllecck bazı mad.. 
delerin 1'~lklnl tahdit etmesi muh. 

1 temel ~tnekt.edır. Bu tedbirlerden 
ba§ka ııo u~ct, halkın ve milli mQda. 

( !aamn fil >acı olan her tQrlU madde-

! ~-----~-----
' SirenaiJc ıahilleri açığında 

ıngiUZ ctonanmas'le 

1 

Alman tayyareleri 
arasında 

Muhtelif bir encumen araflndan tetk· '\ 
ve müstacelen tnüzakere edilecek 

.\nluara, 18 (l'elefonla) Yenı anuıa.k h lk \ c milli mildat 
ti~ a.cnun • ~ika düsürülme.s1r. 
t'leydan \ermemek i ·n hükümetiu 
unl ra de· er fı atı mukabilinde 

ko) arak ih ti) acı olan mücııaet5 • 
cı e cnline, 55 ınci madde cez 
1Ukumlcrc v 65 in i madde h 
urlu idh ycılerlndc y8.pllac 

1 aştırmalara d8irdir. 
Yedi •aat ıtrıa lllr 
j m ... ebe old 

• (l'azısı 4 llncüde> 

•• 01 unma kanununun 14 . .,5 " 6 • 
:nci m cldclerini ta.elli eden kanun 
layihası Bü ük Mıll t Meelısıne 
verilmi. tir. Dunku umumi he) el 
toplantısınd Ticaret Vekili Müm 
taz Ökmcnı t klıfıle ayih . c -
hernmiyet \ mlıı:ıt c lıvetine bı -
nacn n u'< kk t ve miılıtclit bir en 
cüm~e havale cdilnii~tir. Dcğıtit 
tilme i teklıf edil n 14 tlncü mad. 
öe, b ı m ddel nn 'l:e)u :yaram1 ı 
malzeme!C'rin mu!\yycn cllen:lc top 

KaaunUD d.iter maddıl•I t y.,, 
ılacak de· i1dikleı c a.it projede, 
) rı olara t ) kında meclise :vCl'ilc. 

cektir. 



c 
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Haftalık 
iş müddeti 

[ş dairesi buna dair biı' 
nızamname hazlrladı 

Ankaradan h&ber l'erlld!ğino stıre 

~ daircsl. ha!talılt ıo DlllddeUerlne 
dair bir nizamname pro3e51 hazırla 

mJ.§t.u". ProJeyo öre, ııanayl yerler10 
de ~ mQddeü t8 nat ve cumarteı· 

ı.atın tmerlka 
memıe11eoerJ 

harici ye nazırları 

Gelecek ayın on be§inde 
toplanıyorlaT 

\'aşhıgton, 18 (4.A.) - Pana 
merikeıı birl!ğinin mUdürler heye .. 
ti dün Hul'un reisliğinde fo\•k.-ıla
de hir toplantr nkdetmiştiı-. Heyet 
gelcce1t ı;onltfuıunun on bcı;~nde 

Rfyo dö Jeneyrodn l!tjn Amerika 
meınleketlen h:ı.riciye nllZl?'la.nnm 
topln.omasma. it ifakla karar ver
m1 Ur. 

Cordell Hul matbuata beyanat _ 
t.ı. buluna.ralı: lnllstaccl i~ler dolayı 
sile v~._ın~..on an ııynlamıyacağm. 
Jnn Rıyo dö J:ı.nr.yroda.ki toplantı• 
ya. ~tire.k edemiycceğini söylemlır 
tir. İyi haber alan mahfillerde /\. 
merikn.n heyetine Sumncr Vclsin 
ı iynset ed~ği r,ö ·lcn.moktedir. 

~a1ma~a.fe?eı-
.. .-._ _ ............... rOq -

Va/ut 
(Jı..pa.lyn De Slyanı arnmnda 1D36 

senesln.to yapılan itt:fa.tun bugüD ver. 
dıjti ncuce) ba§lı:X aıtınd& ya.ı.dıjtı 

ba.1makalede Aımn Us, czcUmle diyor 
ki: 

günleri sııat 13 to kapıı.nan yerlerde i~ 
ıaaU g1lnde O u geçmlyecektlr. Halta 
cauu kanununun dıgıııda bırakılan 
yeri rdc haftalık i~ mUddcU ı;5 snn t 
ıtdar o?abilecokUr. 

Eskişehirde 
iki batakhk 
Sakaryaya bağla."larak 

kurutulacak 

No.!ra VckAJcU ~ebir civa • 
rmda.:Jd m~hur Znd.lroğlu ve Ali· 
gen bataklıklaıınm kurutulma.sına 
kn rar vcrınir tİJ'. 

Yılba.6:ndaıı sonro. ~lıynco.k 
olan bu :ımcjyc ile E'.ski;ehir clvn• 
ıında bir hastalık kaynağı olan bu 
bataklıkln.r kCı.nıilen kurutulacak 
ve bu iki ba.taklığoı Sakarya nc.'1 .. 
ıinc m.:ı:ısab olduğu noktalarda Sa. 
karyaya muvakkat bir bağlama. ile 
bir su köprü!':i y:ıpılacalftır. Bu su. 
retle bntnklıklarm sulaTt &ı.karya• 
ya akrtı~tır. 

Nııfıa Vekaleti, öledenberi bu 
civar.n b:ışma ht"lfı \'e halkın mü .. 
temadi IJcl.yetinJ mucip ol t.n Za • 
diroğlu ve Aligen batak1rkln.rınm 
170.000 lira gibi nisbcten hafif bir 
nı:ısr:ı!Ja kurutulabileceğini tC$blt 
etm.fştir. Şimdil.lk muvakkaten Sa 
, ryaya ra.ptcdüecok olan bağlanın 
bilıihare Cfl4Sh bir "ekle sokula -
ı:aktır. . 

Bu bata.khklann kurutulınaeı 
szrıu.ında S~'tl nehrlııin bu kıs.. 
mı dn ısloh <'dilf'cckUr. 

Altın fiyatı 

• ANUN - 1941.--! 

---__ ""t _..,s w-z; rem- -re 

iSE ll~ 

Fırınlardan 
to"llanan 
·çuvallar 

Ofis müteahhitle mukaveleyi 
feshetti 

Topr.ı..k mahsulleri ofısi, görilll'n 
Jli:r.um üzer.ne. frrınlnrdan toprak 
mahsulleri ofi.:i no.rnma çuval tor. 
?.lnıağa salıihi:rcU.ar k·tınmış olan 
müteahhitlerin mukavelesini fes • 
hct.mişlir. Buıı<Jsn onra bu miltt.
ahhitlerin ubdcs'nd~!d salfıJı1Ytt 
kaldmlmrs bülunmııktadır. 

Ofis evvela fırmlard'.lki kullnlUI· 
nuş ~uva.nan hır teekilıi.t j'B.p:ull; 
topla.ma.k istemi.:;, fakat bilü.hıte 
bundan sarfmaZ!lr edilerek fnıb. 
cılarm birikc-n Çll\'Ollaı l bizzat Of'. 
:;~ teslim etmeleri müıınBip g5ruı· 
milıJtür. F:rıncıl::ı.nn gctirecekltri 
çuvall:ır c..neak ofisin Galıı tadıı 
Kardeşim. sokni;'llldnki deposuna 
teslim edilecclttir. 

Evvelce çuval toplama milte~· 
hitlerltıin toplııdıkları çu,ral~ 
mukabil vcrmls olduğu mnkbuılt • 
nn bedeli de mukavelenin feıııt 
dolayıs1le ofisin İstnnbul merkezi 
tarafından tediye oluMcaktır. 

Toprak malurullori ofısinin bu 
§ekilde mukaveleyi feshetmesi 1'ü~ 
teahhitle~ zuhur eden bir JbtUf 
netleesi olmuı;tur. 

Çobaaçeşmede 
define aranıyor 

Şimdiye kndnr misli görülJtlf:ıli§ 
zenginlikte t>lr define buluzıduğU ld. 
din odUetı Allbey köyü clvarınd& ço. 
han çevru~ılnde Mehn:ıet ve Şt!Uc •d 
ıarmda ilC1 kl§i t.o.rııfıııdan hs!ti)-ıtt 
yl\pılmaktadır. Defineyi an~ar, 

bunun yerini cöstcreıı blr ao plA.11 ele 
geçil'ml§tir. 

1 .. l 
j Odun ve 
1 

Mangal 
Kömiirii 
Fiyatlar bir 

miktar 
1 arttırılacak 

Şchnn mangal ki5mUrU ihtiyacı et 
"llfmda vllAyct tctkiklcri.nl tamamla. 
rnıştır. Şile, ~talca ve clvar ld:5)le 
rindekl kömür vuzıyeUnl tetltll< et 
::J'!Ck Uzcrc glilld rUcn memurlar dön 

rnO§tllı-. Dlln ŞJICdcn !!4 bin ton ldS 
ııUr ı:elml§tlr. Nakliye Ucrctıcrı nrL 
tır,1 için kömUr f!yauanna. bir kuruıı 
zıım yapılm~ lmvvetıe muhtcmeıa:r 
Odun CJyatıarının d:ı 70 kuru!I kadar 
arttınln.cnğı r.:ınnedilmelctedır. Duna 
sebeb de nnkll)'C Ucre~lnln 180 kuru~. 
tan 2~0 kunışa cıkDU§ oımıuııdır. 

Platin tJO.f'Uru hadisesi 
molık.emede 

!zmirde bit kaza geÇircn ve ıı .. 
manmuza gelm~ olan Sadık Zade
lcro att. PIAtin vnpunında g5rillC'I1 
zarar ve ziyan ~lerinc biı incJ ti . 
carot nınhkenlesi el koymuştur. 
Ma.hkemc, JıU tarndnı'Cla.n mille· 
vellit bUy$ '1\'aeya hes:ıplarmı 
yapmak üzere bir heyet se~tir. 

Mekteplerin 
dinlenme 

tatili 
Bu sene bajmım tatili ile 

birlc~ti.rilcli 

Rıll 
Tenkit ef mek 
bir hizmettir ••• 

Uir talchc tonufta lan oturlll11" 
ı;an·:.i ıı::ırgile İ!.·lyor(}u. Ya~rna ~ 
re tn~ ili b'C!: ı.-aım~u \'e yan otıı. 
rusu, ders dinl meli~ bn geri JaJlı
sın ı:;ebebini anlalan in a fakat ,eıı 
l İl bir tablo iıJi. JlocasJ ona. ihf•f' 
<l"' bulundu; llelikanlt kıı.dı Hı ıı: 
uınnlınılı. Kendi kenclinc b~ 

Mckt plerd , k . ııt notu d vrcl"rl 1 ?ı:ıl:kında fena hiillfımler \Crdijııl; 
ııcınundıı. yapılma!< ;ı oln"l d nlenm liplıe ~·oktu; arka<la."la.n aras'11

11 tatili bu dc\•rc d ı,• ı b yranu ' 'l onu~uı':ırn ele lıoca.sı lml:latl1 

,t.Jb.ı~ı tatil' r ı n n a.)nı wma. fcıuı özler SÖ)liyc<'c6ae f'liplıe ~ 
r. t te ,ıuf tl .; r c. ı birlc§Lirilmiş • 11Hemezili. Onun hislerine gôre Jı t 

c:ı fr.ıı :ul.umlı; :r.irn ken~inl lıt 
u~ ~ 

Bun ı;o'" , yu\ , d rccclcri olnn- Hıriil J.areketlerlnde scrlı~"'i ff}.ıl: 
ı.ırl ''apı. usto. ml.'ktc.p· ~rl, köy en • rul.nı') ordu; onu tenkid cdt.fO• 
~ltUlerl haı iç oım k ı 7; , l<'Rn!k \'<' U()('I! ı ona. dedi !ti: d,. 

- or+ıum, bnnn bu ihtardan 1 

mesleki tedrisııt mek p, ı ":I hlı-lncl "' _,ıııı. 
l ''" dıı)duğwı hisleri hllt~orıv; 

k{l.nun pazartesi s;;.b! 11 tntıl fllldt da.ııtmı~O?um. numin ııaJı 
ve S ikincfı nun p · · cmbo "' o • c"* 

'.ırı I:ı. io;;tedi mı Jılllanü ver; eh 
derde b ,Iıynca.lılarJ . ıniyefi yokt~r. Sl'ııJn f,ötil bir '': 

t:mıl:ı.o;; olııuı.u, J tırnı• ı;>cknıcn ' 11 ~ 
Ankarada bir ycıı ı ~ ıı. mesut, terbiyeli bir insan olrfl; 

( ld haıı:ı rnadıli hiçhlr nliı.~a \e rnen • 
kooperati ·i /mru u 'lt temin etmez. Ik-.ninı yoruınıa1'; 

.Ankara.dan blldirıl · ıne gor , lı~'lm t'enin i~inclôr. ll"n· dinlef""l" 
Anlrn.rad:ı. (Şen Yuva Kuoo r tıı:ı h:u:anır5111, clinleml!%SeTI ka)becfe 
nnmilc bir koopcmtif uruh11uştur. sin. iforde ' 'bir hocamız ,ıır(lı, )1,. 

Kooperatifin gn~c i, Ofl.:ı°!<lıııın'l talıırımmı. "'Öz ynmar. hjz hut" 
birer ev yaptırm9k ''c bu C' le ı·in clıı hulunouı7.cıı, hu lıollme s~~ 
bedeller::ni u.ylık t · e ·le tnh il o1d\ı; seflJ ttü.,tüm; All. !ı Mlit9,... 
Gtmektir. Sirketin müd.1 ti 31 ~ne ~ rrshı!" cllyerek batın !linet e<lccc; 
\ e sernı.ayesi en az 500 bin lirndır. L:in,. "bir hoc.'1Jn \'nrclı ; horuı ~ 
Her ortak ı:;'rkete ı;· erken bir de- ı l· ı· ırumu ·orulmnılan tashih I'~ 
fadn 500 lira verec • tir. riı d.i; bu sn yede kendimi ol!'~, 

1 

Wr hıs:ın yu[>BhihJim, Allah sel', 

Baıır• mad•ıt. crwa met ' er lr.1" d~mcııi l terim, Y• • 
&15 ~v ._. • nn ark.uıul::ı lttifUr sa\-urncsğtfl 

tevzii dard~r ldll fıtıg'Uıı mınlcl.:ın 'c homurdan,!. • .,ır 
- Get-enlerde ihmalden doğıno.Ş 

Ticaret V ckiıJetinden g<>lcn bir hlı.diseyf h!\hrlntt.ık. Biz, ı:n.hı lll~ 
tmirJe eimdiyo kıı.dnr tevzıleri Us- me!-!~rul t1 ,~iliz. Bir mesele) İ tı:ı r 
teler Uzerinden yapılan bn.zı mad- i\•in nıl'i&I r.o tt•nnek E;n ke~ltl'° 
~elerln da.ğıtılnu:sı c1urdurulmu5- yo!clur; sndec-.c bunu ynpM<. 6Jir.": 
tur. mi htr urctte TI! hu u i bir ';" ;j 

k Vekületin yeni lrlr dnğrtmn E:e1di t:nt ;cıu:unc!'n.Jı.in gayet tcrb~_. .l,_.,. ~ ListaJer mucibince tevziat, ithn. bıt krzdm •. :ı.!ıdı:ri' Bizi tenkid ~ ı~ .. ,~;k-f 1 --~ lel c.UşUndüğü bildirilmektedir. bir tıel•il<I~ 'Rpıb.n bir tcnldd ıı 
1&.t hlrlilcleri ya.hut iaşe müdürluğU c1~nler bize i3ilik ediyorlar drJJlC ' 

Ba.n.n birW'i örli iclare nı.sıtasile 'lmpılmn.ktn idi. tn .. c mü- tir: 'f?ir.im bir c.n cn·eı olgunl:ı~1", 5 * Orta tedria&t öğretmenlerinden .J- " rdmı -Itt • k t I • b • LAJ nUrlüf-'.'ilnün dngı-tacaı! nı \. azdıgı- _ mıza ya el~ orlıır dcnıÇI' 
omu anı ıere ıne ır f-,, r.a.m rörme#• h&k kaır.anmif olan 520 o ~ .J ., ~er ~a7.ıl• ...... ., .. , lı- .. -- \'crllm~ a· mız 120 otomobil l.Ustiğinin ten~ii ıJ.. ,.,....,., "'1K:];' ... Japonya bo defa tnJ:tltero Te A· 

merikn.nm uıak arl:tald 6ııleriae 
'c :imtirgelerlnc yaptığı ilk bas. 
l.•n ta:ırruzlle beraber Siyama as
ı.er rıkl\l'dı. Ajan Iar Siyam hüku
mtinJı beq aDtlilt !kısa bir sem. 
bolil· mildafa..·ulıı.n 60nra ılapnn 

J·onctl::rine tc llm olcJuğana bil
dirdi. Bnzı arlm.ds~larmırı im hidl
sedcn br'- •dcr!ren Slyıun hUkCı · 
ınctlnln harpte. e\'\'el kendi ine 
t:ıerruz cd~celı hcrhanı;i ilk ka\"\'C• 
U cJJş::ı:ın bifoceğlnl ilan ettiği hal. 
ıle J",:1on':ınn h~ hareketine kar
s? dcrh:ı.1 ku~ ~tddarmı ileriye 
~ur ret, h:ıyret eder görlinih·orlar. 

ver ı ()ğretmentn Jllrnlıırmın ö~cnme~l lifin de bu nrndn başka bir .z::ım:ırıı knl- i lattdlcr nereden bil ln'er; hıılı 
* DUn, blr Reşadiye ollmmm fiyatı Örfi İdarenin yeni komuta?U mıı.arl.f vck!!Jetl bUt.çestndo bir mUno. mtıhr. Şimdiye ki.dtır levzı ta ta- !eri olmny3.11 bir yol u~lukt:\11 d~~ 

27 lira oo kuru t.u. ~orgc-nBeralğ~t Noy:m ~~ t le yapıımrftir. Zam llstelect. bir IJd bf olan eşya aarsmôa çay, kalny, t:ıyı dn onhn ru~ul tut.uıun3ıı.;; 
a.s·n irli i .uıta.nbul MJn_.., güne kııdar ııazırıanarak vua.~et mna. manifatura ve saire vardı. memleket hoplmizhıdir: hu uıill 

Vefat verilmiştir. • 16,5 1..-uruOluk yeni ekmek nıırhı. G" l° J . , k çiden Cümlıurreis:.OC 1 adar bfrl• 
1 

merkezinde dUn bir çay ziyt!cU rıt mUdUrJD1tl01'fııeı gönderllocekUr. bir scyya.r sntıc:ıln.n bir ktiı;lık ı:; 

Çayda gazeteler crki.nmdan bat:- ıım ilk tatbik CUnll olması mUnasc. ız ı emır s~o u gücUniin ) c1tiı";l ıcu:tnr hiıJlıctl' 
Arkad~Ianmız Nur('Ufn Arta."U ka Vali ve Beledi.ye Reisimiz Dr, betile dlln ıı:ınhıtsnu, FaUh, Deyoğıu Fiyat mUrakıı.be bUrosu memur- , mifüelleftir ,.c bunu ynp:nata ·" ~ 

ile Cemalettin Artamm cııiı::teleri Liıtfi Klrdula Parti Reisi lzınit l&.n, buntlan bir müddet evvel, A- Jıs.noı·. f,..c niyet ~-- .. ır. Tenlotd"ıll ., b itaZalarmdald ~ıar tefti§ cdılml§ • .., .ı • '"~ 
Mnzhnr Öznrtamm bacn.nag-r, Be- mebumı Rept Mimaroğlu da \•. .. ynspa.l!lııda bir demir stoku meydn- ri ttUkfmctle k."""'ıl"'""h, onla 

1 ~"' Ur. Nok4an f;'urtııen 400 e yakuı ok. .,.. ....... SC 
ain Işrkgüniln babası emekli öğ- ıunn~ ve ~y e:ımlmJ hasvv•lll. k alı .lı' d&zt f ldı :.:ı çıkarm:fjlardı. Yapılan nrnabr· ı jC'.flfacJe)c çnJııtma.Iıdır, OçlincU 
retmen Ahmet Şükril l§ıkgün kışa !erle g~tır. mo rf~ml Ur. ırma. yı nm ce. madn stokun Mahmut Anlnr ve li.m bir ferm:ınmda diyordu Jd: ,, 
bir hastal ğt' müteakip vefat c~ j n8I ve m § koıdeslcıine ait olduğu, beyann - '1lııgiiııtlcıı 841nrn. rÜŞ\'Ct ,.ıır 
miı; ve ccnazefd dünltd çm~n.mba -!i- Umanlar umum mQdUrlll#tl t.. • ~ BomonU - ~ektar bira fabrika · me ile bildirilmediği için kac-:ı.k \ ı• zuJiun cdi;• 'e edenleri blliP 5" 
~nü Sillevmanivedeki evinden ka' : kendcnın llına.nı kı..drosunu tııkvlyo • lan §irlrottn!n tun~·e muamelesı lk udd"1eilme~l liiz-m geldiği nnlaştl- jers nlı: nıllnh ben elbet do3arıt",: 
clırılarn.k SiUv-rikapt mezarı ğma için yeniden motör yağı ve çarl<QJJ tıe 1 mal edilmiştir. Şimdi ~lrkctin pnslf 1 m·Ftır. 3 ton olan bu kaçak eşya E•lü.ılnn oi a 'lynrmı. Din , ·e do' 
•'ÖmUlmüştür. Arkadacılnnmızn ta- ı gemici ve mııvnacı aıacak ve tunlar b<'s:ı.plan tıztrlnde mo,gul olunmalrta.. jl nrasmdıı L"'2vcrs ile ray da vardır ~time rfayct edenlere cfnın rllıı Güm1 .. UII aj::.ns!:ırın , .e rndyola

Tm \$-'ildeıi malUro..ata giire bu 
ıar:c 1 ı.n)'l·etin ·erl H.r<lır. G_r~ck 
ten S'y:ıı:ılrlann Japon lnn"\·ctte-

ıiyetlerimizl bildiririz. derhal 1skenderun:ı gönderilcocktif. dır. Suçlu!nr adliyeye verilmi5tir. yet ederim. Ben doğru süze nıd' 
• - 4 •••• ,__... a - = su Zt\i'4U1Glii&iACI •• n;••AUl::>Wi'" l·::r oimıım. Dcvlctinılze hayırll;' 

ıine k ... ~1 mc-mtelcet'crlni mU.,p,. ı .. . .. 
fna <•t:::._sf Jümndı. Böyle olmadı, Kadın, biraz du§lindukten son • 
s;i,. m .. ·~:ı!:ırı dost \ 'C bclld müt- ra: 
ı cffü o::ı;nk f::ır~ı!ııdr. ÇUnllü da· - Bil' şartla ka.b~ ederi~! -de 
ha IC>3 :::ı" j ~· bııtm(la .Japon ·a dJ. bu ı:;ırfmuyı şimdı. hlçbır şeye 
ile ar:ı1~n:ıil:ı Mr itHfn~; munlıed::si el 6Urdı.irmec'!en sokağa atı:ır.ııl:.atn .• 
nl.;t-ecli:m· ,ti. nu mu:ıhcde;tre göre ve bir d".!ıa semtine uğnı.mryacnk· 
Jnpon ~· lc;ir.ln 5•,um tonr k- ı: n! I ine g-elfr.:;c nğer be:ı de dn
.Jnrm:ı r:•' !':'l!lSJ bfr dU 01 n!ılc lr-.t.rc- ""~undan va1.;cçti"t •. 
keti dvi;' , bir lttitnk ·ır:ıbmm yeri· Yus~ Bey, öyle peri.;an bir hal• 
r.n ~ctlr:lmcsi ı]"'rncMf. deydi kı ben onun yenne cevap 

Dun:hn sonra muharrır, bu bfik. vermeğe mecbur oldum: 
mu verirken blc; kimsenin bilmediği - Evinl.:z.i benim yüzümden yrk 
l:aye.11 ve gtzll b.r ittifak bJlundugu. rr.ay.nr.: ! -dedım- ben derlııı.l çanp 
nu iddia etmrdl:tnt 88y1Uyor. Ve alSzll. gldenm. 
~ıc dclll olııralc 11136 rubatmı:!a ?.Ilrolr Bir kı...rük çnntaya yalmz çruna. 
<m Monde me<'mt:asmda çıkan Plcrrc eı.rlarnnın. ilti ÜÇ elbi cmi lro) arak 
ıı,ontalne'o alt bir ınıı:<alcdeı> ~ aylardanb .. rl içinde mhat rahc.t yn 
parçalamı ıercUme•fnl koyuya• fad;~ apartmanı bırı' ıın!r. gene 

Muharrtr malıaıeıinl §{S~ :c t>IUrl • l crsız, yurtsuz ve be3 P ~ kal. 
dınml:ıra dUştUm .. h~\"n ~Mı.lttu .. yor: 

Btıct'rı'ctt t'i'ıan haı·binin ank 
~rktn'·I bu tnrı tecelliyatı da ö
nUne ,.. •ıritılll,ten ~ .. hatrra da-
1'..a ı.ft •. iM;mn'l"r ıf!> ıtPH": A<'a
bo ::;: &md'> bnı:iı~ı *.1'9( ""'"•ke· 
Uni ı!a •:t 1 036 •,.nesindt> bir lttt . 
tak mı•::. ı"l-?SJ ilf hamlam~ olan 
Japon'nr '\tmann •e ttaırn He iiı:
lü ı•a ',tı lm.,al:ıdıktan ve ı\ vnıra 
'ita.rbin" n.,,,,ıc ear1ctan ka"'"'ağa 
karar \'Cl""l!ct .. n ~111"11 da.ha ne1er 
ya.pmı<ı':- dır! 

Siynmcha ba~lryan .Japon ileri 
hareketi yam Hfndiu.nm do~ ka.. 
pısı ohn Binnıınynda durM'ak m1· 
dır! Dunnu, oı~alıır bOe henüı Av. 
rup3 lıaı bj ufuklarda s:6rtlnmezkeıı 
!Jab".ıa nnınads.smm Kra bera
kndnn Rint Okyanasonıı bir kaaal 
açuıayı dll,UnmUş \ 'C bo maks:ıt1a 
'lıüyü!c projelCl' ~ııpmı, olaa .Japon. 
... ıa:rn do::nıaan do~ Slynm mem 
Jdcfüıe '"• Malak& !f"al'DD&dunıa 
n 1WLk §aJ'ktald dffer hglliz ' • 
Amerı"kaa tislerfne elJroyd~ktnn 
sona daha pek çotl MJler yapa
ldleoe1derj •• 1m "8PllMÜ ~ylc
.:da ·~ert tümJn ed!lebilir. 

--- - ------ -,r-- - . .. 

tef)ri.nlerln ııon gi' nlerındcn biri ... 
Vlktvar tcvzcyc gidemezdim ... Çün 
kU bil' hıı~ta evvel ı ııyyann ha.pis 
t en çrkt.ı~nı ve r.un aşırı evine ve 
lokantaya gclıp ~ni sorduğunu 
söylemietı. Hnvanm soğukluğun -
dan :ı:.iyo.öe dUştUğUm. aefalet beni 
donduruyordu. B!r dük:k8.na girip 
düşünceme kn.rn.r vermeme inıkan 
yoktu .. çUn.kU para namına biı• m<:• 
teHğe bile malik de&rfldim! •• Avare 
ve çıldırma.nu ramak kalm·eb ki, 
birden Pa.rrna.&"nna gö~ ili~ek 
kendi kendime ha~·kırdım: 

- Yüzilk! Ytizlik parmağımda 
knlıruş!,. Ob, Allah:m ş~ binle.r. 
ce t>Ukilr!., 

Evet. pannağmıda, her gUn Uı.k· 
bğcn kUçU.k tek ~ bf?' prrlan.ta 
yüzük 'l.°&t'dl !. 

Fa.kat ben bu yü.ıUğü götUrilp 
ııatmağa kalksam ŞAŞkm ve acalp 
bal.imle mutlaka şüphe uyandırabi· 
lirdim.. He:n bir polisin betıi stizllce 
takip etmccliiH :ıc malumdu? 

Gene Vikt\-O.r tcyzc~·c gitmekten 
onun ynrdmuru istcmeoktcn başka 
:rnparıak hiçbir §{'Y ~·oktu. l{ffidi 
me M.kim olına?a cal;şarak, onun 
ın ille: doğru :> ollandrm. 

EDE:.BI ve HiSSi ROVlAN ·------------------........... --....- ____...-..,__ 

50 Yazan NEZı'IE MLIHIOD1 ~ 
Vl.ktva.r teyze kapzyt açfl) be.ııi 

yarı ölü bir h., ıcJe bitl~in götllnce. 
de~eUc UzUlerek sordu: 

- Ne oldun Mehparem?I .. l3u 
halin nedir böyle? 

İçeri girdim. Vak'ayı an4ttun .. 
zavallı Viktvnr teyze saçıa.rııu Yol. 
mağa, ağlaya ağlaya dih'Ülllı.'.:ğe 
ba§ladı. Soma benim gittikçe fE
r.ala..~a.n yüzUme bakarak eıııtu ve 
beni teselli etmt'ğe başladı: 

- Eon de seni düşUnmedeıı kar 
§mdıı deli gibi dövünllyonaı, ah 
~vlAdım .. benim güzel MehRı.rezn .• 
ı:e]\ Uzülme? Snçlanmı sana ıWı>lir• 
K'l ederim ..• Sen benim l1LWUin • 
aun .. işte oda yat kalk .. Ben 1<apI • 
ruı: ardında yatanm .. sen rahat et. 
Lokantadan ylyeceğimin )snsııu 
da sana getiririm .• Allah keriındi't. 
Üzlllme sen! Diyordu. 

Parmağmıdak.i yüzUğü çıka.rarak 
uza~tnn: 

- Viktva.r teyze! Senin oe kn· 
dar iyi kalbli olduğunu biliyonun. 
Söılerlne ~ckkUr cderitı'., fa.kat 
ben burada kalanuım .• TaYY,ar de. 
Dilen o katilden korkarın:ı !. Bana 
kiııwenin bilmediği yerde biT oda 
bul.. şu yilzilğü hemen snt .. sonra. 
t>.'lll elbet düşUnilrüz. 

Vi.ktvar teyzeye. emiııdiı\ •• yQ • 
r:tlğ{l mümkün olduğu kadar paha • 
ll'Yl\ satmağa çalışacaktı. 

- Pek;! •"' .. <''· r-rı e>tın bur-. 
da... ben b1z'rn g:.r::o:ı Kcvorl:a sat 
trnrnn .. emniyetli c.damdir. Merak 

etme! lki ııaate kadar kalınnz dö
ner geJrinı· 

- KorltUYorum Vihtvnr teyze! 
- KiJJıden korku~orsuı;? 
- Tay,'tlJ"daı:ı ! 
- Bırak §U mus.tbetl! .. Her gün 

baımnıı ınut:ıllat oluyor .. ama bu. 
a;,, geıtnez a.rl..tk .. gllnkü ümid1ni 

kestim. 
- öyle ise, haydi güle gUle. 

Seni bekl roruın. 
- Çabuk gelirim. ÇUnktl bizim 

gıı.r.:SOn l{evork vaktiyle kuyumcu 
imi6. Kı)ıııeUni biçı:r. B.:1ki b'r tıı.
nıdrğına göt.Urüp sa.tar dn p:ıl'aları 
alrp geUrinl. 

Vlktvar te;rıe ç·lup gitti. Ben 
de mindere Serilip kaldım .. ne ga
riptir ki Ker :nı ! Bu ka.dnr fclii.ke
te rağmen Olup kllrtulmıığı ciU!}lln. 
mUyoruın! Artık beni bu i~ hn
yo.ttn.n kUrt&"2U!aJ iç!n Allnhıı yat. 
varıyordu'l'Xl .• Ne olur ben de bir 
tok lıuıan!a.r gl.bl mwJt olamaz rnıy 
dmı? Seveb lceeğ!m bir insana tc· 
sa.dut edetncı miydim?.. Onunla 
evlenip blltUı:ı kıı.dnılar gibi bir çr .. 
cuğun annesi olamaz mıydım"! Oh, 
yarabbim!.. Ne fena bir tnliim 
vam!lŞ.. bÖYlc sUıilııilp, paçavralar 
gibi k&ldrrtınlara at.Jlma!;tan kur. 
tulmak ı:ıe.ııa IUUl:p olmiyacak mt)• 
dı hiç! 

!ki saat ~eden Viktvnr tc· .. 
Ze dönUr cclr'J. yn..ıı ııu··or::-.u: 

- lfeı:r -:.F...,., ! • '" l••!m:et'miz 
varmrı; .. Se\-Wk yUğütre yilz ellı L. 

ra kıymet biçti. Bir istekli \"armı~. 
B:rabcr g3türdük. K0dın yUz alt
mış lira verdi. Ben de on 1 lmsım 
Kevorlm kom.6yon verdim. Yüz C' ·

Jı i:.ıi de s:.na <7pfü•-1 .m. &.l rüle gü 
lı.: hnrca y vrum .. .:ıı • rek elime u" 
tane venı r>llılik uzattı .. seviniim, 
ı.Ünktl yf ::C un bu kc.d:u edecen.!ni 
t~~min etıniıoı'Clum .. 

B~l<l.b('r <.o'rn~ıı l'T.Atık. YrJcm bi,. 
• ·crdr> n dz be rr~ya ~na b'r odn 
lrl lu. !\endi eoıvnsm<'lnn nyırdrğ: 
§e)•lrrle odrun· cliyıc vcrle tirc'li. 

- GUle "'Ulc otuı· yavrum oode "-

lan ne İ"e do doğru bflcliresfPl 
Cılmiıur: ·et dcvriml~, beğ,ııa>t"' 

cll~iıni:ı: padı,ahlard:ı.n daha p.ıtl • 
ş h ol:.m idıırccil<'rin bulundu&<0ff 
i!ı:.ln:nl vermlyoruı.. 

I'-ADtRCAN KA~ 

/(ayıp Aranıyor 
t truıbulJ ... o duğunu haber aJdıP' 

~o ııcııedenborl knyıp olan ıcutaJı>-:,: 
~ ın Ta \'~nnlı kaZMUidıın Hrun1rtçi 
ıu amcam Aliyi anyorum. Ken~ 
to.nıyanların J.ıuııııılyct namına °"" 
d ki ııdres!me blldlmıelerını rica e6" 

,:rene lı,.r rrtin ouluşur, konu.~ur, r.m. _ .J 
dertl .lrlz.. Yıldız polia olmhınlla :eerr 

Er· i rrilnil buJuştul!umuz za • Abılullnh Durn.I / 
m .. n Viktva teyze acıklı bir haber ·------
verdi: Yeni €1JcrJe,.: 

- Z'.!.vallı Yusuf Bey, ölmU ! ,--·-· ---------
- • • e zaman'? Ticaret Aritmetiği 1~ ' 
- I"nn:s'nm baskın verdiği gU - Smclerdenb.::ıri maa.rlfimlze te , 

nün akı;:ımı yüre#?in(> inerek rar- ettiği kitaplardan bllyük bh- b}~M 
mt'tJ~ ol.muş zavnJlı! i mctJ dolrunruu§ bulunan Pı-or~
Ywıuf B~Yc lın":ıtında olduğun- Kiıc'.or Irnmürcanm, son gUnlt:ı" 

Jnn z'yade olUsüne karşı muhnb • el::, ~eni ~r hizmetini, elinılu ~ 
bet duyarak acıd:m ve ağladım, ~-n escrin1eıı ö !ronnW,J bulwıU)'°' 

Artrk ondan do b!T vard:m ümiei ı uz. Profesör Kirkor KömUreB~; 
kalmanrştı .. k5.nur.uev~eı ayı ta • T.car"t Mektebi Müdürü Bay '>" 
hıım.mUI edilmez bir soğukla ba§lr- hat Ss.yarı:n te§vlkile, Orta 'P. 
mışt.J. IÇalorlfer ve rahata alr§rı.n ret Mektebi talebes:i.ni kitapsu: -~ 
vUcudUm YcnMcn başlıvan sefnletc maktruı kurtarmıya çıılış~ ~ 
tahammlll edem«!ml ti. Bir gece müfredat pro6fa,mına uygun oııı:r";' 
kırk derece hara.ret, ertesi gUnll "Tic:ı.ret Aritmetği" adında.ki • 1' 

beni yatn"'a serip bIM'.kınıştı. Tam tn.h nı tclü ve ne3fC1,mi5tir. YaJııt'!' 
on gün öllimlc pençe leştim .. Vikt- Q.ll üçüncü sın ın kitabı da neere • 
vıır teyı.e bıı.na bir an:ı merha.me • d'.uuiş bulunııcaktır, Sayın proft: • 
tfle bakma.savdı b=Ud fect bir se • oor KömUrcaıun bu cseıi.nl zatt" 
fe.l:t iç-!nde ölün gidecektim .. öl - tcda,lye muh~ bir halde bulıı11' 
nükten sonra cLı bu peri an ve duğu sırada dU ııe ~t.iceGI, a)~' 
k.im.sC'S!z ocla.Ja ölmilş vUcudilm ko nm da kmldığt bir E.lJJUlnd3 ııaı-ı;, 
kncnktJ .• Viı.tvar teyze bUtUn tazı·. bm·ı; ve nesretr.:. bulunm :1" 
dtğı doktorlıın bıı..cmna UşU,,tUrdU senedenberi, kitapsa: kal"-'1 t:ılcıbt". 
Yerlr.den kovulnc~~a ehemmiyet nin b.h" ;kın :itıti!a.de ed&blleccEil'1 

blle verme:lcn bru;ucumdan nynl .. bir eser telif cdcllflm&k ga~Ttf...,,. 
mndı. İlfı.ç!aronı tedav'.mi bir hna. den doğm~tu:r. 
tnb:ıkıcr k"!'far cli.ldmtle yantJ .. lı"· Okuyuculn.rımtia , bu kıymetli e
r; t~ .... • 11 e .. t: ve n:"n"rt. A'''lh d:ı s,.~·r ntic:'lrrıı1 hah:r v~ri&en !il• 
Y~.;ın:ımı istedi :d, lrurtul:lur.ı... :ı,-:.n pro~ •5riln bir 11 n e~l iyjl ~ 

<DcPamı ı·ar n-es'r.I trım nni cdenr.. 
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'Anadolu a?a .smm rcdiiji 1ın1>rr 
fere aO'fe dfmyo "n~i1reti'1e b('(kı<ı 

Hong-Kongta 
vaziyet nazik 
MalezyaJa kati meyd ı mu
harebetti n rede olacak ? M:ı. 
lezyada Japonlar nasıl ilerli. 
yor! Portekiz ait Mak.:ıo a. 
d<Uı i§gal edildi mi? - Şark 
cephesinde Almanlar çekili. 
yor - Libyadaki vaziyet -
Bir l talyan general bo;: ıldu. 

Hong Kongta vaziy~t g t kı 
nazikleşiyor. Japon op su 
müstahkem mevkii du an 
döğmektOOir. Şehrin nıhte.ıc1clit 
mahallerinde yangınlar ~ıkmış. 
tır. 

.Japon imp:ırator .tıg-ıı umum~ 
karargahı deniz kısmı brRfın. 
dan dün neıırcdilc11 tebliğde ~..::, 
le deniyor: 

Kara orclı:lnri!e Sikı I§ 
yapan Japon deniz kuvvetleri, Hong 
kong ha.rekdtı esnaıımda dUşmanın al. 
tı torpld03U He bir toprç1r"rin.i batır. 

mıılardır, 

- 1° lLKY.ANU'N - 194:1 ~ 

darı r v' :> çmak üzere geçidin 
bft' i ta afma yayı!mnlcta w 
imkfü: ol r-sa ma'kitte?i kolun ~···· 
ilurlediği noktaya kadar mevzii 

İngiliz hava 
tebliği 

ta kviveye çalrnmaktadrr Mevzi
i n t ~ !:yrı-i tamamlanır· tarrıa"'
tanmaz. tnyyare!erin yaı rrmı. 
dan istifade eden lnakineli kuv
VPtler, tekrn r ileri harekete gP.<;
mcl.."fe ve n\'lll nı'!nevravı tekrar 
et.ıııektfldirler . Kahirt, 18 ( A,A.) _ Orta 
İmparatorl~k kuvvetleri. gere. şark foa'iliz hnva. kmTctlcri u_ 

ği g-ibi maJdnalr malzeme ile mü-
cehhez buhm.madtkG-a veya ha- ~urnl karar:g5.hınm çarşanbn 
valard:ı ü~tünlü~e ~Rhip bulu11_ glinkü tebliği: 
machkf"a., makin•'!! koll~rm ileri Dünkü salı günü Libya muha. 
hRre ·rıi durdurmaları cok ı-ebe bölg~siniıı üzerinde haYa 
1 i~ki.l1d""'. Ormanda «;r-;11,:·nı faaliyeti mahdut bir ölqüde ol· 
ıtişman ::!s.-.erlcrin1n esker • <-1_ mııştm·. Gazala civarında tcsa~ 
bomb· •le mik.Phh<:z gonin. düf edilen bir l\lcsserschnıidt · 
ı t<-d t er. Kc!antan böllT4'!sin· 109 kara kuvvetlerimizin üzerin. 
de ~ ponl arın durdur rı 
.ınlııMlıyor. Maiezyadaki ye.ı.~fu·" de mütemadiyen kc~if u~m;;1an 
tesirli ıleri ha.rek<!tleri, . iı.,"! yapan av tayyarelcrımiz tarafr.1. 
Pmank'a doğru Kedah'i:an g<.r d~m düşüriilmüştür. 
çcıek yaptıkları harekettir. j .Jedabya'nm cenubundaki yol-
lrf akao ada.sın i-;5 ::1 da geniş lıir otomobil nakliye 
Edildi mi? kolu y~;pılan bir hücum netice~ 
D~n Lorıdra radyosu Portek!. sinde hasara u~atılınıştır 

ze aıt Makao adasımn Ja.,.,onla:- · · · · 
tarafından i;;gal e<lildlği bildi_ ~mJ:.:ırdıman tayya.relerıınıı 
rilmekte ic::c dt> bu hn.b.'.!1' Uzbon. Benınada b:ızr hedeflere taarruı 
da tekzip <'dilmiştir. etmişlerdir. Bardiy&.da nıünfe. 
Filipin adalarında rit dü~man mevzilerine tMrTUı 

.Tokvoc!a nesredileıı tebliğde edilmiştir. 
r: r.:, 11 /dalarına Y~pılan l~ar~- Bardiyada atölyeler ve bir o. 

.ı •• ·.tnd:ı ~u ma.um:ıt \erı. t b'l akl' k ı bo b rd· 
.ıw'<.tedir oıno ı . n . ':ve <> u m a '· 

Japon tayyareleri Filipin ada- man edılnı1ştır. 
larında bir kaç tavyare mevda Bombardıman tayyarelerimiz 
nına ani taarruzlar yapmt§lar. Taranto limanında gemilere ta_ 
drr. Dört savaş tavyaresi :\·erde aruz etmiı;lnrdir. 

Müttefik ınühimmat 
meclisi kuruluyor 
Ayrıca bir de harp meclisi 

teşkil edilecek 

Hindistanın 
müdafaası ----Hind ve lngiliz kuvvetleri 

arasında işbirliği yapılıyor 
Vaşingt~m. 18 (A.Ao) - Umumi su. Londra, 18 (.\.A.) - B.C.C. • 

rette Jyt haber alan "Fart:'!~ Corre..~ 1 Oelhiden Röyter fLj:ıns:nıı lıi1Jıril -

d Ua~ k d l' diğine göre, Hin,iistnn ba§!-rnrnnn:l:ını pon ance., mccm ~· ya ın a nr .. .. 
general Vavcl, Jnpon tcc:.ıvu~;o..ınc karşı 

"mllttefik m!fuinlmat meclh!i., iıe bir lrnymalc Uzcrc lh~nk . ıı lc \'C Hinrl kuv. 
•'mtıttcfik harp :ınecıısı., kurulacR.ğı • ,·etleri arasmdn b'rllk temini if'in ıııll. 

nı yazmaktadrr. Mec.nıua geçen harp. zakereler'~"l blttlği:'i söyW.ml"t r. 
te Amerikanın ııa.rbe girdiği 7.aman 

olduğu gibi uzun gee!kmel-er olmıya • 
cağın• kaydeyıcraektedir. 

Bu mecmuaya. gore mllhlr.ımat mee-
11:-ıinln merkezi \'~ingtonda olat>akhr. 

--~~-o-.-r-------
Sovyet Tebliği 

Londra, 18 (Radyo 17,16) - Gece 
yarısı Moskovada ne',lredilen Sovyet 

Ek mek ı kuruş 

UCUZİIJiaCa~ 
(!fa-; tarafı 1 incide) 

me!t fiyatlarının, hcriıalde kalô • 
r:l:ı.n verginin <lNe<::~i nde ucuzlı
ya.c<ığ'ı anlaşrlm:ı:d.a lır. 

EK:\IEI\. NC K\l'.\R 
UCUZLI\".\C \l\ ·~ 

wbUği: Sovyet kltaları ilkkQ.nunuı:ı Bu sa.balı sslahiycH.sr bir mıı. -
on yedinci gUnU biltlln cephelerde bar_ ! karodan öğrend:f:ill!ize gör~. bur; .. 
betm1şlerdir. Kıtaıanmız Kalinln, elayı koruma veı;'.!!Si kaldrrıldıktım 
Moskova, DoneÇ Sahalarında. ilerle _ &>nra ekmek finı.tlnrr :ıncnk kn·k 

nara indi.rilcbiİec J~tir. Zin, bı:-
mlşlerdlr. SerPUhofun cenubundttkl •· 
Alks:n. Tull\ll.IJ1 ~nubunda Çekin ge- gün blr çuval undıııı J.Q(j ekmek 

"Ikarılmaktadır. 1rnrumu ve~isi i~e 
rl almnnştır. " 

çuval baııma bir lim olduğuna göre 
Yalnız bir sahada AJman!ardan •• 

tan!{, 119 kamyon, 39 Rahra topuT 43 
makinclitüfck 21 ına·yn fırlatıcı nıa. 
kine, 48 bin n:ıerrnı, ll50 bin şarjör ele 
~miştir. 

f>kmck narkın<lım kn k ı nra dü~ü -
rUlınesi mümlr.üa gö·rtıımck~c<lfr. 

Bir muhrip, iki topçeker ve diğer 
"\r ~i tehlikeli surette hasara uğra. 
tıhn~br. Diğer taraftan. Japon bir. 
tikleri. Koııt.A vis kale.siyle diğer tah. 
klınatz bombardıman etmiş~r ve ha. 
ııara uğrabnı§lardır. 

tahrip <.di1mi~tir. Bundan başka Bu ha.reketl<'r neticesinde i.iı;; 
iki ~amıçlı tayyare tahrip edil· tayyaremiz dönmemiş ise de iki 
miş, 14 tayyare de ciddi hasara. pilotumuz sağdır. 
uğratılsuştır. Japon tayyarele. ______ ...;..;._..:-. ____ ....._ ____________ _ 

rinden mürekkep başka bir Mesut bı·r n ı·şan 

Evvelce, bir çuval un'5c:ı 102 ek. 
mek çlk.a.rken 16,5 lmru~hı.k n .. ı.r!t 
kabul edildiği vıı.kıt bu miktar 1 Oö 
adet ekmeğe ~.ı:kcı"JmıJ•'.}tr. B:r r,u • 
\'al undan bu nlıktar ekmeğin alın
masuu temin J\,in i..cı<ı e'.rnwk rutu
bet derecesi yüzde 37 ,;; • 35 den 
4.0 a çrkanlmJı;;lrr. Hugiln bir gazr
te ekme.k nerlanaan 50 pam mdi· 
rilmesinin mü.t..TJ.l:ün olduğunu yuz
nuşsa da alükadaı I.ır, tu ::1ı1::.ı:ı 

g'(irmemektedirler. Bu ,mlln, a11. 
caık et'luneğin su dcrccesınin yüzde 
40 dan faziaya c,:ı!mrıinuısı ik 
temin edilebileceği c3ylcnmektc -
dir. Bu rutubet <lereccsi de fazla 
oln.caktrr. Bir cunıl un, 72 kilodur. 
l<'iyatt şimdi 1:1 lira 40 kuru.c;Lw', 
Buna. bir lira d:ı h~v:-ı:ı.'11.:ı \ ·rglsi ilf,. 
ve edilince ekmekli;;{ umın beher 
~uvıı.h, frrmctlnra 1 j lira 40 kuruş 

Hongkonga. yapılan hava t.ıtArruzıa. 
lm\8 devam edilmektedir. 

Japon denJz birlikleri 11 Ukklnun. 
da cenubi Pasifikte Baker ada.mı& ta.. 
arruz etmi§lcrdir. 16 ilkkAnund& .Ton. 
eon adası da bombnrdnnan edilm.t.,tir. 
B·J taarrı;.zlar muva.ffö.:ttyetıe \M.§a • 
rılmıştrr. Bu aclalardakl ukerl tesis. 
Jere ehemmiyetli ha.!arlar yapılmıştır. 

Singapurdan gelen haberlere 
göre ise Hong Kon~ cephesinde 
mühim bir değişiklik olmadığı 
bi1dirilm€'.ktedir. Japon piyadele· 
tfain ~hro hücuma hazrrlandrk
ları bildir.ilmektedir 
M alezyMdaki har~kat 

Singnpıırd:ı oğ'te üzeıi neşre_ 
dil an t"bliğin tam m~tni fill(iur: 

Cenubi r dah'da takriben 
Muda. nehri ho. ttmın üzerinde 
çarpı.;.m:ı.lar devam etmektedir. 
I{c!antan cephesinde dü.<ıma.na 
ta!wıye kıt:ı'larr gönderildii!ine 
in:ı.nmak için hazı sebepler mev. 
cut olmasına rağmen ufak te
frk k.:-. .r;if hareketlerinden başka 
hir uir faaliyet olmanu~ır. Hiç 
bir ~ın.v:ı faaliyeti kaydedilme· 
miştir. 
Di~·nan borneo'da Miri ve Lu

botıs'c bombardrman etmiştir. 
!'. !üfreze!erimiz petrol tasfi. 

ych-ın~ 'rlc l\liri ve Beria pet. 
rol sa hal arının diğer tesislerini 
tama.miyle tahrip ettikten eonra 
esa~n cn·elce bu Jın validen ce-
kilmi~kr<iir. · 

gurup LU2X>n adasında Tarlak 
kr.şlalannı bombardıman ederek 
yangın ~ıkarmıştır. 

Bütün Japon tayyareleri üs. 1 
lerine dönmüşlerdir. 

Malezya kesiminde Japou tay. 
yareleri Ayer '\-"e İpok - Penang 
hava meydanlarına taarruz et. 
mişlerdir. Bknhaym tipind<} bir 
tayyare düşürülmüş ve aynı tip. 
te 7 tayyare tahrip edilmiştir. 
Bundan sonra benzin depoları 
ve diğer bazı tesisler tahrip e. 
dilmiştir, 

V aşingtonda neşredilen tebliğ 
ise Filipin adalarında. son 21 ~a. 
at zarfmda. bir faaliyet olmadığı 
bildirilmektedir. Manillada Vai. 
goıı deniz üssüne yapılan aJpon 
akuıında da 26 Japon tayyaresi 
di.işüriilmüştür. 

Şark cephu inde 
Şark cephesinde .\imanlar ~e. 

kilmcktedir, Dün neşl"E.'dilen t(1b
Jiğde cep!ı.cnlıı kısaltılması için 
icabed~n ıslah ve kısa!tılma ha· 
reketlexi yapıldığım, eark cep. 
besinde harbin .m~,·zi harbine 
konulacağı bil<lirilmcktedir. 

Alman ha,·a kun•etlerı Don oölge-
sinde ve şark cephesinin merkez l<eııı. 

mlnde mllh!.m savatı ,.e av tcşkilicriyle 
Sovyet kıtnlarma. karşı tanrnızıarma 
devam etmiştir. DU;.:m:ının kıtaa~ lop. 
lulukları dağıtılmış, batar,r:ıl:ır muiıa 

rebe harici bıralulmı' ve blr;.1~< nıotör 
lll ara.balar tahrip ed:1mi9Ur. \"ol~.ol 

kesiminde de ba\'a tafı.rru?.!:ırı neti~. Bir lıattadanberi durmadan 
ça.rprşan kıtalara vardım etmek 
içi:ı Kedah cephesine taze kuv- sinde dUşman mühim ı,ayıpınrıı 

ı mrştır, 

uğra 

vet er günderilmiştir. Bu yeni 
ku ı - Pravda crazclesi ".·azı.•·or: vvet er agır malzeme ile bir- ı " ·1 

• 

likte eepheye gelmiştir. Bu mal_ "Dünkü salı günü :\loe.kova 
?eme sayesinde Kedah'ın b~lıca cephesinde Sovy~tlcr 00 köyü 
Yolu üzerine inen Japon maki- geri alrnı~lar ve ileri hareketle. 
nalı kuvvetlerini durdurmak ka· ı i.1e de...-a.m etm:~ıcrmr. Kal inin 
bil olacağı söylcnm.:ktedir, kesiminde km·vctte tahkim cdil-
N~ilen tebliğde bir Hol- miı: olan Almn.n hatlarına giren 

landa. tayyare.'!inin Borneo'nun kıtalann karsısınd'.t diirt \lm~m 
eimali garbi--indc kfıin Amri Mi piyade tümcn-i bulumr.akt:ıy0.ı 

1 • 

F..•ki Edirne mebuslarından ı>UYük Hacı tbra.Jıim Bey torunu Yarbay 
Mestan .Alpaslanm oğlu Usteğ~n 1'Tecdet Şadı A!pS.Slıuııa tllccardıın A.~af 
Umann ktiçUJc hemşiresi bayan ~adirenln nl§all törellleri dUn Orduevinde 
yüluıek rütbeli bir<lok su'baylanıı ve gUzlde bir kala.balığın huzurunda ya. 
pıJmıışlır, 

Gene n~nlılara saadetler teJııe.nnı ederls. 

Kaba\:a! Lisesi Alım Satım Komisyom.ından 
Cinsi :Miktl\i'l 

H;ndi eti 

'fabtn hclvasl 1500 ,. 
Ta...iln 1000 ti 

GUmUşh:ı.ne elması 1500 ,. 
İnebolu elması 1500 ., 
Portakal dörtyol 80 lik 30000 ıJdet 

,, 100 !Uk 10000 " 
Maıvlalina 100 ltik 10000 " 

Kuru ti.?.Um ~o. 12 
Kuru incir 
Kuru erik 
Fındık ki kavnılmuş 
Ce\'iz l<;I 

1000 K 
501) .. 

1000 " 
300 " 
750 .. 

'Muhammen Fi· hk teminatı Tutarı 

K~ L. 

75 

80 
78 

112.:J 

90 
58.50 

11500 

1200 
780 

---- · 25 
17,5 

4 

2.5 
2 

65 

35 
65 

130 
110 

28.12,5 
19.69 
{lQ 

l'\75 
15 

45.75 
13.12.5 

4::..75 
29.25 
61.87.5 

3i5 
262.00 

1200 
::!;>O 

200 

650 
175 
650 
390 
R25 

----------~--------------------~~~~~-

1 

fü:e.rindcn verilyor..!u. Vel"gi kaldı
rılınca 14 Hm. 40 kı··ru~tırn verile • 
cektir. 

Bu sa bah aldığımız yen i 
m alfunat 

Aııka.ra, 18 (Haber muhabirin • 
den) - Buğday nl'im fiyatlarının 
bir miktar artml:ıns.sı ,.e bu bAlin 
dolayısile ekmek fij·aıt.larma da t_ 
siri günün meselesi olarak c-lc alm 
mış buiunmakta v~ c!tnıek fi~·atr -
nın yüksclişlı1e nıfıni olmak ir,ia ye .. 
ni bazı tedbirlere tevessül olun
mrıktac!ır. 

Bu mevzu etrafında saJilıiyetli 
bir makamdan al<lığım ma1•iınata 
göre, buğdayı koı uma ,·erg1,,1.nın 

kaldırılması lıusue;m<lc Büyük Mil. 

let :\Ieclisine scv'kc<lilen layiha bu 
cüm1eücndir. Bu v,~zjnnı tutarı 

!'cncYi 7 • 8 mılyou 1;1a }rn~laıtlr. 
Bu '·ergının knldırılmasındı:ı.n 

mütevellid ekmek firntmda vuku .. 
bulacak ucuzlukt:ın ~1 .. a bugday 

nakil ücrel1erindc tenzilfi t yapıl -
mak ve toprak mahımllcri ofisinin 
masrafL-ırrnı da int![rnıf'k hmıusun. 
.da eeasl• tetkil:ler y"pılm".ktadrr. 
Biiylcce e":unek fiya.tlaı'In<lt?. tc>.nz;. 
lıit miktarı daha fo:.:i!l o!acnktrr. 

Amerikanın 
Fransaya 
teminatı 

F ransamn yeni nizam• 
girmemesi için bir çok 
sebebler ortaya çıktı ıı 

XevJı>rl•, tıs ( \.A.) - NeV1~ 
u, rald ·rribuııe yıızıyoı·: sOfJ"' 

••.\mcri:rn haroo girdikten ~ 

Frar.. ız ınlUeLlnin hnrp hak!Ull 
dü;u~cosinin değfşdiğ! mulıakk~~ 
Ahnanlarm Ru!yndaki muvaffakıye 
I"!' en kötümser FransTzlara bile ~ 
lelreUerinın i.stıkball hakkmda IJll"' 

\'errolııtir. Yişi hiçb!r zaman Paridt' • 
ki klkük hainler zUmre!!i gibi talll' 
n;iyle milletin <lışmda kalmış doğlld11 
Amerikanm harbe girmeslle F~1 
nın i!>tikba.11 daha Umlt verici bit 11"' 

almıştrr. Petcn bu umumi bisıerl JJ• 
sa.be. katmak mecburiyetindedir. >"' 
!'CŞalln ı-~rnnsayr "yeni nizam , ~ 
kcııine sokma.ğ'I reddetmesi için ,uıı
di birçok ~ebeblu Yardır." 

Malezyadakl JaP" 
Herıeyııı 

Vn.,ington, 18 (A.A. ) - M~ 
lü cr!phelerde-ki harekat a~ 
.Malezyadaki Japon jJeri harelı8 
!ıali.hazmh Amerikan aff'ıteri ~; 
filletin<le bilhns~a alaka ile t~ 
edilmekte ve enili~elcri mucip V' • 

maktndrr. 
Diğe;,· cihetten gazeteler LonD • 

runm bazt malıfc-llerln<le Jr.poıı. !! 
arruzunun Singapur için ciddf v 
tclı.lilt" t~kil ettiği he-yan edildi' 
iHne dair ln~Hz gazetelerinde rl' 
knn \'azrlarr ikti.bas etmekt..eciirlel' 

A;,crl<P.ı1 askeri münekkidlefl 
s::-gnpunın bü)iik Okyanu.!.ta. ~ 
tun rnzivetin anahtarı o~ 
kaydetnı~lctedirler. Bu mün, 
lf"l'e göre, bu Us Japorı.larm eJlO 
geçliği taiulirde Felemenk Hindi'' 
t:mmm mil<laf~ı pek mti.'}kill o1I' 
caktır. Jnponlar bu adalarda pet' 
rol, kauı:;uk ,.e lmlııy bulac~ 
halbuki Amerika harp endüs~
için hu kadar mühim olan bu J 
uclc.rden maJırwn kalacaktır. 
Amerik:ın zima.mdarlarma g~ 

ee bunlar Mal6yadaki vazi:Y"
l.ıi~yü.k bir alaka ile t:.lkip etmeıl' ' 
tedirler. 

Z:ınnedildiğinc göre, diln BeYf'. 
Sarayda Ruz.ı:elt ile hamiye.~ 
bahriye nİ'!.zufarı '\'e C'ılmlıurreı:. 
n;n askeri m'14lavirleri a.rasıncla r 
pılan toplantıda. yalnız Malee" 
meselesi görüşWmüştür. ~ 

En hususta resmt bir habe.r ~e 
cut olm::ı.ınakla bera.ber baz.ı ınaJ1' 
!illerde M::.Jezyaya .seferi bir JOl1' 

vct gl.ınderilıne:;i ihtimalinden 'I' 
rarla ıhiliS\:<lilmektedir. 

Hongl<on~a gelil10e, bu t~ 
kalcs·n: ı da.ha uzun müddet :ın~ 
vcmct edeceği. pek l.imit edilmeJJJP:: 
tedir. Bununl!t bera~r yap!l:ı.ll ~ 
minlcre göre Honkongun elden~ 
ınesi birinci derecede mühim 11"' 

kayıp tf'!!k il etıriiyece1ttir. .-/ 

Bir ana ç~cuğa P• 
beraber 31 andı 

Dün Cibelidc feci bir kaza ~ 
lılr ıı.na ile kliçü.k oğlu ağu· sur~ 
yanarak he..staııeye kaldlrılrnl§lt" 
ili~ • 

riye yapılan çıkış hareketini hi: Bu lıatlaroa.n üc:ü tahrip <'<lilmi~: 
maya eden bir düı:ıman muhribi- dördiincüsü ~iddctli bir ates al
ne t:ı.nı bir isabet -kavdı3tti.iti bH- tına almrnıştır. SoYyt?tkr :-15 <lerı 

Oku:umıız pansiyonunun YUttarda ciruı, mlkt.ar, InUhammen fiyat ve 
tuU\rl:ırlle ilk temlnatlan yazılı yiyeceklcn ayrı s,yrı §artnaıneıerlc açık 
eksiltmeye konmuştur. Eksıltme 2.1.9t2 cuma gUnil 8aat 13.30 da. Beyoğlu 
istiklAI caddesi Liseler muhasebecillg.l binasında. yıı.pılacaktrr. 1steklilerln 
ıllc teminat makbuzları ve ticaret Odası vcsikalaril& .tııUracaıı.tıa.rı. (11184) 

Ci.btı.lide Mu:c;ııbey sokaV.~ 
numarada oturan Alivenin ~bir tJ1. 
~uk yasmd:?:..~i oğlu Yrlmaı: o<l..., 
oyT1arken eteği man~abn kenafl" 

JngUiz dOaanmasUe takılarak ateRin ül!"'rinc kapak:; 

• ıman taıry~relerl :nıfltır. Çocuk <Iü~er!<cn frlı:ır I 
dirJınektedfr fazla mes!{(ın nokt "'.YI p.;eri al. 

K t
4 d · h b mr~lar ve Kalinin müdafa;ılarmı a ı mey an mu are eai 

Nerede olacak? zorlryarak bu ~chri bir hücumla 
Bcrlinden ,·erilen habeıidt e1e gecirmiı,;lerdir. 

göre ise Malezyanm !;!mal doğu_ E'r.ranlı!·:tJ. ~o!~ak m;,ıharebe!e. 
sundaki İngiliz krtalarınm , aı.i- ri olmuş ve Alman birliklerinin 
yeti ga.yct naziktir. Bu kıtalar da.ğılarak kaçarken büyük bir 
cenuba doğru ağır ağır çekilmek- cephane deposunu ve birQOk 
tedir. lik \'C kat'i mevdan muha- 'Kamyonları terkettikleri görül· 
rtbesi Penank kale~i civaı ında müştür, 
olacaktır. l\fo.skovadan liura.ya gelen bir 

'Japonlar nasıl ilerliyor? teli!rafa .~öre. Moskm:anın 105 
Röytcr ajo.nsı:un Sin~armr kilometre b:?.tıı:mda MojaiBk böl· 

muhribi ;oıldiriyor: ~Psinde bulunan Alman orduları 
Kedah evalclindc e<>rcyan c- ricat halirt<leki büyük Napo!yon 

den muharebelerde Jaoonl::mn 1 ordusunun tuttu~u yol boyunca 
takip ettikleri tabiy2v lair ve- ! büyük ölçüde bir tnhliycye ba.~
ıü tafsilat gelmc-,Je b:r1amıştır. I ln.m·.ştrr. Telgrafta, Alman külli 
İçlerinde tankl~ır <fa btılun:ı.n I kuvvcfü•rinin ricnti aı tçı kuv. 
makineli J:ı.poıı ku .. :mnrn or. 1 ,·ct1 rin nnurlnnc harck .. ·Ueıiyle 
mandan ~):u:k~ bılt:Jn yoil:-r<la ' 1ır•'·li.iş~u söylenmektedir. Alm:rn 
ve arazide ıle-l'ledılTJeri an,;'"'IL 1 t\nı, ~etleri bu son ricat harckett-
ıma.ktadrr. Eu ı • r· ı 'd.ı'· · 1 :ı rni1.tarch t:ıyvar<'!crle 
u~an t:ıyyaıclcr ve pike .., • h .ı \ b .unmaı=tn:1ırlar, 
dmıan ıta~"'·nı:e'.-.ri rt>fakat et · Libyac.:ar.L f)az iyet 
mekte ve b. 1ar miid. . rn1 ti-ı Jnmliz orta :::ark umumi ka-
batnnızı tahrib" ('.alı maktn Jn. • .. rz~ hu m teb1iği: 
!ar. Müdaf"n Jmtlrt"Hnt:.":Ja hir S ·~ ~4 r~at !c;i.ndc hüküm cı-ii 
gedik açılll' acılm!lı. rnnl'ineı: ı r-;n fena lı:ınıl:ır ve b;ivul u.rı1 
krtalar, 'bitl\aG J,i'?.:".'trP i1"r\'· f.' l •11 :Jnrı hı 'Il":l lmn:~~](·~iı:ni. 
nrekte, sonra tr·fo.ft ı \ --· vct nl l'.'n (;: ;:al nrn cenuba garbı.<>ıne 
.maktadırlar. Piy~ıl<ı ve orman- <lo.~rıı ilerl~mek-rini ve bu. bö]ge
da. muharebe talimi f'Lirtnü~ olan t nin a.~hinde faaliyette bJıluın:a.ıı .. . . ~ . . . i' 

n iJ ~ kaynıyan tencere de üstüne d~ 

muvakkaten yav~latm~Ir. • ' • ı arasında mubırebe m~ii~:n.•:.:g~L~s:!a:~~g~l üze~ 
Bu ;:ayri müsa!t şart.ara rOJ!:. ""'• • .. J -

men he.,. tar-"ta t!l.,.vı·ı...;nu'zı· id"- ., ~• dos•~- Bl . . · l.ondrn, 18 (A.A.) - I~nıvn;:(>r- cc yandığını görünce can hav 
~ < •u ~J r.• " •il a..'7-c -..ı, r nıusıki ıın • • . .. 

me ettik ve bazı terakkiler elde de ı !'lıırl,uı . " .erden ve muhrı!Jlorden mur('kkep kendisini. kurtarmak üzere kof 
ettik. 5 

• " ;\t)l;~nc SM kr:ılı ı..:r İngiliz f'losu Sircnnlk $a,1iller1 muş, y::ı.vrnsunu kucağına a~ 
'!'obruğun garp bölgesinde Ye_ 1 ll nou" ·LvE H 1\ ll'ır :ı~:~'!nd:ı Alman ta.nareleri l:Tl • Bu sırada a.nanm da !l.\"ağı kay 

niden Almanlar ve ttalyg.nlar ~"" ~ fınılan vapılan üç lllfcumu nıuvaf. mangal üstüne di.i!jlllti!'I, ibu suro 
tarafından terlcedilen kı:rk ka. I ıkıyetle geri pü~Jüirtıuiiı:;le'rdir. her ikisi ele tehlikeli bir ~eki 
dar top ve bir kaç tank topu ele t)n Plnn Çt>vlrıU•{I Bu iiç hücum yült"c'~tcn lıe;mbt- ~nnmış?ıııtdır. 
geçirilmiştir. \"'E dım:m tayyareleri, ı ~'.~c bomlı:ıro;- Ana ile rocuk hemen Ş•şli :sı.! 

Son derecede m~...ı,ül }lava t man 1ayyareleri ve uırpiile mile ,, lıa.sta.ncsinc kalcimlınışla.r8a 6fı 
U9"' llelt'het fiti "llhrd:ı knbt,ıı.k nlrııı t • t :.f • ı b 

şartlan içinde faaliyette iJ:>ulu- ı' .ez ayyare.er ar r!lu~n v.y:ııı zıı. ıem a§:rnd.a, 11em de •iicud 
..,.,n "V 4~yyarelenm· 1·z k., ....... lruv. m:rnda yap:Jn,rş \'C ~·c<li snat sür. biıÇ<>k yara bulunan Yıl.mazm <' 
..u.a..ıı. a w., u.a.a. •HU•••H ......... ~ .................... "' ' 
~~~~:riıJ~~e~~~~ 1 MES'UT ~ mıij:;tiiiiri. iiiiİiiift#iiiiiiiiitıj.~ji,eijtii -tehliikeli görülmeıktedir. 
retleri yine boşa ~ıkarmışts.r V<! ., 

cephe gerisinde g;aen düşnıanın . G. ·. u N lr.::! E f. ... --.·~·~ ~~ Blltuıt istnnbul ~ahl.uı:ı,!1 bir nf'~('. ta,rın bir :l'A'\'k haUndı- bu ceceyl 
nakliye kollanna nnıvaffaklYCt. ı _ -··- ·~ bc:<livor 

le ta:ım.ız etmişlerdir. ~ • LALE • d 
Bir l talyan generali bo~du Filmi 1;:: ç iinkii Bu akşam srnemasın a 

İngiliz amirallik: dairesi f\.kde. ~ 
J1i7.<lC bir 1ta1yan denizaltısının _._ • .......-..-................... ~ RE~GtN z \ 'FF.Ht. l{CDRETİN' JJIR H.\F.1JiASI OLAN 

bir iİ.ngjliz muhriibi tarafıl1daıı "'u· "MER ~ G.... • b:ıtırılı:lığım ·bildirmektedir. De ~ ı . ve 1 ı u .. L 1 V caR 
~~~~.~t~;ı~~:·:rn:JI TAKSiM .:1 cu··ce 1e--.r Ulkesı·nde 
<iııidu kıırtarılrunamı~ll". ~ne. Strırınalarında ~ 1 ~ ! · 
ı. al P.ı:mliyadan Romaya dünü- tıon. "": 'Nw 
yordu, Bun.ian başka Dunedin .,.: •• 1 .,,..,. 1 ....... 

ismindeki fn~iliz; muhribi ele 1 
Atlant:ikt 'Ja.ttrrlmı~t.?r. · biri AndtmOn da bir d~niz luı:r~. J-. 

.. • . 4leniz<eıuiıa. ~~~tir.ı, ... .ıt 

!jiahı'"rri ~ö~lcriltt·el\. Dcb:uun !ın'Zırl:tdığ'ı ... Tf'kniğln ;\arattıfl 

bu nmcin'Yl aUaşla.mağıı kn,wmı. 

Dikkut: kapıdan dÖn~k IJ:lıı lfıtfcn ycı lf\rinl:r.I e\"Veldm 

~PttuuL Telef~: ta~ 
'•• ''; •. ~. ' ,ı.. •• ~+ 'ı 

' -



zan: llllmut Saim Altllnılağ No:33 
_,,.. bir 1-ltaıl" beni UNflO'qor11--. • ......_ 

&. eanunı nltr. Saltanların en ang~, en lrl&ir. 

"' ..,ıw, en scıriW. M8'ilta .ıt-"ı. S... ltic eev.. 
OftU. Seoilecelı 6i.r fCY tle dqiltli. Arlıi ,..QJ'lar 

Saltanlar mama dejil. mi)'fiiın? Ane mCcut tekrar 

........ vay aasruf.. vay 
,_ IPl'llUJ tilki deyip 

Ama c1a çok imniu .var. 
lenellk alıbabm bulunu
~ bir mmbıJ bUl· 

Y8"81Ç& cloinılda. 
ve bendea bqka Jdm
eceğl kimk bir ses 

Frank Noks· 
'<BaıJ tarafı 3 üncüde) 

~eaclfıllne teltllf 0Iun3.0 \'azlfeyl 
kıl.bul etti. E~~s. n cümhuriyetfl 
Stim.son dR "h : · ·e nazrrltihtır ka
bul etmedif. ic:in Kno'k$ c m k at 
Aınf'rikan JiükCıl'l'P'f ır;.n uir · :cgı\ .. 
ne cümhU!'"1(<'ll'.t öla . r kRltyordıı . 

,· .· • . . .. ··:..-····..,;.:-· "'?' .,..; . 
,. . ,.. .~, , 

..... , , . 

Voleybol İııüaabakal~rt 
17. 12 •. 9'll gUnU Beyo~lu b2lk

e,-t jimnuti.k !!lalonuııda yap·tarı 
el'itek okullan TOIE"'9'bol !''f!r: •• rı 
r,"ffeeleri. 

1 - lat.iklıi.I lisesi 15--ı 7 -
~; li Terakki lises.1 7-15, ' 

2 - Yüce ülkü tlaeai 3--13- 13 
- Pertevnlyal li.scısi 16-10- ı.>, 

3 K&.bataş Uaesi H--13--; 
S - 03r.l!';safaka lisesi 1ô- ıo 
-15. 

4 - &Pzi~i tiaıdi 13-16 - 7 
- G&Jatasııray L. 15--14--15. 

Edimede Mulıaç kotusu 
Edine, <Q...ı) - HaJkeYi 

~r' komfteat ve be4ea tertıiJ'Ni 
bölge aja:nh'ğı ta.rafmdan mflşteJ'e· 
ken t 0 .. tip edilen (3000) Te (5000} 
metre ilk CNtmac) kofulU da dlln 
yapdm11, bllyiik al.ika ile ta.kip e
dibntş ve ~es lrulllıllDd~ All
met bu ınesafeyf U,lfB le 1ruan -
111..t auıretlle biıiıı.ei o1anlftv. 

TEŞEKK'.ÖR 
Kı:z."Dl GUzinin zatürrie iıaat.Mlor 

frmn tedavisi hııausunda gösts
dikleri ihtimam ve şefkatlerinden 
de>Ja.yı Ha~ heı!rt:anesi. çocuk ma
tebumr Dr. Baıv Ali şmcnı. ... 
tMJ1 Jia1!P' HalifJe YC hemeiı'e ... 
~aıı Hunlyet w ~ye açık te. 
flekkk1bierimi. ~. 

QOJtTOB 

BalJaı 
eem..ı 

HAFIZ CEMAL 
"LOICJIAN HIK.111,, 
D4lllUn ~ ., ... , .... 

M_,... ...u.ıt= 1.14,-.1: 22398 

~ .... 
_......, Altlıowınlu 

.......... 1111 ....... 1 
1 .... _... ....... , .. 

................ IJ'I 

KIZILAV CEMiVETi 
UMUMi MERKEZiNDEN: 

Acete SANDIK gapıtacak 
Ma4ea .,,q ·~ ........ ~ ....... ft - gıok 

1000 ........ ~ -..u.eıı de pa-.talda w .. .......... 
de zullllıoeU,.._ mohaJ .... Rıoetı1o ............... illa ..... ..... 
,........ prtjar 4ahWnde Jt.U ... 1 ..._ ~ _, • ...... ,....... 

-cı. 
Tdpletla IN'tDw - y ......... karpsmda ..... Tedl5t ..... 
~ (KmlaJ) bımmda Kmlay deposu dlrektiSrtltfUne 1111traoeat -. 
..-rt•~ 

A/tlınmz: 1 • Yalnmm belllm o!) (8.Z.) "-i 
Afalıda remlzlerl ,_... olall o. . r.R.B.) (PJ. ~)(Cçyıldlz) (I' .Z. at) 

.. ,.............. ........... pleın 27 F.O.) (ili avım) (Kiram dl) 

..... pfln ldUeM ' ... (..... ' M.K. ti) (IUC.A..) <l Ofbılıllr) 
tan ll&NJ 1111' ib .......... ~ B.C') (l'evkallde) <L.B.) (AQla) 
..... "! ..a n ... _,. .......... o K..) (L.K..71) (Jlmeldi) <Vaut U) 
ııen. lmren K.M) <iT 1" .A.) CB&lW' R•IO 
(().PJUD'l'2) (JU,.K.) (Kull&berat) Oıı!ırdl -) ( .. )') 
<T.ıt.GOJen) UCardqler) (85 Aydofan ("KedlQ,. NlmltDe plee IMlııbtp 

(l)e!dsıc1)_ (IA9U Y.) <it ara,an• ~reıılae gtlnderDmifth') 



tf 1i 9 ~ il -.:_ ·45 1 ,, z 

' ız ~e azım Sabn~lma şEHIR 
1-.:::s:r= .... 1 ISTAN8UL BELEDIYESJ 

• -··~---ılic:zı:-~=r~::ai°l!"'.1-~-~-~-l~-.i-~~-·o~-~~-~--:-~.~·-~-~----- 11ı ,.,::f !t 
Sığır etı ilanı ~~üth;ş~ıe ..... " 

lııtlkJlJ Gaddeetnde ı - Bırlnin umum tutarı 10.00 ıır:ıda Lbart:t 2ı:.ooo kilo n diğerinin 

umum tutarı 120.00•J !irıı.dar lb;.ı.ret 300.000 kilo sığır eti iki :ıyrı §art. 
namede olm:ıl< Uzcrc ayr. ayrı kapalı zarf usulile eksiltmeye konul. 

muştur. 

Eksillmel ri l'-' !. kanun OH cuma günü saat 11 ve 15.30 da 17.mitte 
ltapısınd ·i komtıyon blıınsı.-ıd ya.pılıı.ca.ktır. 

3- · ı •.n lk teminatı 750 lira.dır. ~00000 kilo etin d" muvakkat 
-!.! () 1 r~ olup ~nrtnamesl il l!ra muknbillnd~ kom.isyondar 

o.llnnbılır. 

4 EkaHtm ye UjUrak edecek taııplerin r;u işlerle ilgili olduklanna Jair 
Llca:ct vcsikala.rmı ve yukard:ı. ya:r.ııı temiııntlarile blrlikte 2490 sayılı 

nunun tan!atı v çhHe ta.r.z!m edecekler!. .?.kltf mektuplarım belli gün v 
:ıo.t evvc:ınc kadar komisyon naşltanlığına. 'l.erını:-

TURKiVI:.' 
B KASI 

Kücük Tasarruf 
Hesaplan 

llH.'~ mr.AMtYE PLANJ 
lil!:Ş.IDELER: 2 Şnbat. 4 

. \Iayıs, 2 Ağm;tos, 2 tkJn. 
clt~rln tarihlerinde 

··rıpılır 

1942 1Klttt..1'11YELER1 
1 a.det 2000 Liralık = 2000.- Lir:ı 

s .. 1000 .. = 3000.- .. 
2 730 - 1500.-
.8 .. 

10 " 
4.0 .. 
l:)O ,. 

200 .. 
200 

500 
250 
100 

50 
25 
10 

,. 
., .. 

... 1500.- • 
= :!000.- • 
= 4000,- • 
= 2500.- .. 
= n:ıoo.- ., 
= "000.-

De-vlf!t Demiryollar1 Ye Limanları 1,1-etm-e 
Umum jdarcsi ilanJarı " 

Taze ve yaş ıneyva. ve sebze nakliyatına mahsus D.D./240 Xo. lt taıife 
d ğiştirilmiJ Ur. Yeni tarlfenin tntbikınc 15.l.942 tarihinde bafJlanacuk \'C 

bu tarihten itibaren portaknl ve emsali no.kıiyatma mah~us olan D.l'./228 
No. it tarife ı. (;v dilecek tir. 

Portakal ve ems,ıll muddeler mıktarlurına !\'ore yeni tarifenin muhtelli 
ücretlerinden istifade edecektir. 

l•nz a tafsilat için ıstasyonlara müracaat eaıhnelidir. (1116:1) 

* :[. * 
Muhammen ,_.' .ı 1718S.GO lira olan {Uç) kıılt:m kereste 6.1.!H:? salı 

g"UnU saat (lu) de kapıı.lr zarf usuıııe Ankarad1 idaro binasmda satın alı. 
ııncaktı:r. 

Bu ı.şe gırmcı~ ıstıycnlerın' ll280.14) liralık mu\'akka.t teminat ile ka. 
nuoun tayın ett l 'liC k lıırı ve tekliflerini aynı gün !Hı.at ı 14) e kadar lrn
rnlsyon reisli ine vermeleri lazımdır. 

Şart.nam<!! r arasız olarak Anknrad:ı malzeme c!airesinden Haydar. 
vk şefllğınden dağıtılao:::.ı.ktır. ( 11132) 

• :(. * 
cin ll.!.a.,ıda cıns!, miktarı muhammen bedelleri 'e nr:ı 
z .ı 2 kalem elbise, ~ kalem palto ile b:r 1 nıcm kas. 

2.941 p:ızartcsı ı;uniı saat ıı <.le Siı kec!de V 
ı letmc bin mda AL. ·omlsyoııu taraıınr.:ın yap1lııca.Jüır. 

tstcJ{lilerin l• m nnt ,.e ltanuııı vcsll<alarıııı i'<Uvn eılccclt ıuıp<ııı zıı.ı f. 
ltrmı aym gün a• 10 n k d:ır 1 omisyon:ı. ' rxr. lcri lllzımdır. 

... rtnam le ı p r ız oıaıak l omlsyondaıt \"Crllm kkdir. l ı Oô47) 
1\i h • , mcıı bcdelı !llu v kkat 

F , " !ıra t• m!nalr 

lt 

P .to 
· 7 nJ.ta 
93 adet °Upalı yGk'.ı.iı 

~.ı: 

r,!! :ıdet 

[ij;-,::: .. )2 

.ı2·J!J Hj 

~026 o ı 

l72.2U 

24937.39 

1870,1';0 

KOMEDi KISMINDA 
Aqa.m 20,30 cıa 

SAADET YUVASI 
SON JIAFTA ~AŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMA TiZIVIA 

NEVRALJi. KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESER 
kabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. H~r Yerde Pullu Kutuları Jsra~rJa JsteyinİZ· ..... 

,.; ,... ~,. .... '» ,.. 
- ~...t""""'..t-..,,.~~4-.:~~~..:--.... .. ~~~.,.-:.ıırw7'f!T.,..;..,.,;,.;::-.~~~....-: .. :r..~,.. ~ 

, ı 
Yeni J ılın yakı..,mıısı ıı:ıÜillll6ebeti1c bita.nçoıarn11 ::.'UlZlm ~.ıect!k ola o l 
ticarı mÜl~'!CfleleriJı, bilılbıre güçliiklerle liaf!\ılaıma.mıılo.rmı t-emin 

i~in a.şa&ıda ya~b, ıno.U i!ltt,a.re bl'ıroenına miiracaattan 

KAZIM YURDAKUL 
Sabık Heııap Müt.elıa9!1fi11 

Ga.Ja.ta. &.okalar Cad. BCYiknrt B.an 24 

1 
ıstanbui Levazım amırliğmden verilen 

ııarıcı asKer. ıutaatı tlantar, 
;-~-----_. 

j 200.000 kilo sığır eti alnıa.caktır. Kapalı :~la. ekslıtınm 19.12.941 gQ. 

-------İstanbul Deniz Komutanlığından ıdııı~tt 
Yıldrran motöriindc ü..:rctlc çalretır1ımnk Uzcre bir mf'.lti"rcli ır." 

ıhtiyaç vardır. uıun 

.i;tckli!erin ı:ışPgııla yazılı vesik<ıl:ı.rilc birlikle Kasmıp~ada 
i!lto.nbııl oeni<: komutıı nlığr .makine mUtehass1alığma. müracaatıarı.,, 

1 - NUfus cUzcl::ınmm iki kıta sureti. - • 
2 - Askerlik terh!s Yesil<aS'Clın sureti 
3 - Çalıştığı yerlere alt bonscrvl.slenn sureti. 
1 - Makinistlik "motörcü,, şahadetn:s.mes!nin ıru~tt 
5 - Altı adet vesika fotoğrafL (11171) 

S•limiye Satınalma Komisyonu ilanları ı:1)-aU" 
nıı.n t.-dilm1ş olan 131)() bo. u ile 60 adet dirseğe teklif caıre.ı ,ffl1' 

komisyonca gatt görütdü;_tünden mezktlr soba borusu ve dirsekleri ::JS 1 
ralt ve Ciyat.ıa.r il7.erinden pa.r.ı.:r- [, konmuştur. Boruların tern!JlAtl t J.5 ~ 
ra ve dirseklerin 135 linı. olup pazar;ığı 19.12.941 cuma. :;unl sııs 
Selimlyedc komi...~nda yııpılacakbr. {11201) 

:ıııırııı 
25 adet tay l!l.12.941 curoa günU saat 11 GC Üf'kücıır Ha)n.au P ıırı' ' 

Tümen mUzayede komisycnu rnari.fetlle ı;atılac:al{tır. Temin tı zo S) 
kuruştur. Taliplerin me:r.l{ıir ~.ln Y!! san.tlc hazır bulunmaları. (~ 

uli snnt 15 te Yalovada. Tan otelinde a3lteıi ımtınalnıo. konıisyonunda yapı. 
uıcaktır, Tahmin bedeli 8-0.000 Ura ilk teminatı 5250 lira.d.tr. Evsaf ve şart. 
namesl Ankara.,lstanbul Lv. Amlrliklcıi .satma.ıroı-ı. komtsyonla.rmda. da g6rü 
ıur. '1':.Hiplerin kw:ıı.:.ıü vef'ikatarile teklif mektuplnrını. ihale .na.tinden b!.r 
sruı.t evvel komisyona vermeleri. {l5~S.10661) 

""':lı' ~ 
,--IEi.7•.iti•71r&:~;(*·b.ı•)"' •m:ıc •••zı::gıa; w.;;•. ınım!Bi-::llillln11111~-r;;tt_..-~ 

Beh-ır metresine 357 kuruş t.ahının edılen ıoo.ooo met.re matra kıuf. 
ıığı ku.ı:nq .kapalı z..·ufla c~utıneye konmu~tur. ilı.ıı.ıeı.ıi 20.12.9U cwnart.e. 
si f,rünti saa.t 12 de .An.karada !.{.M.V. sa.tmaıma. ~O!llisyonunda yapılacaktır. 
50.000 metrelik ayn ayrı tekU.fler de kabul ed!lir. Şartna.mesl 178S kuruşa 
.komisyondan alınır. Taliplerin tekllf cdecı;klcri rntktf.lr Uzerinden ka.nunı 

ılh: tcmlnatıarlle teklif ıuektuplrırını ihale saatıncıcn !;)!r saat evvel komis
yona vermeleri. (1533.10626) 

o'fl:.ı;~ 

Beher metresine 357 kuruş tahmin edilen ·1,00.000 metre kaputluk ku 
ma5 kapalı zarfla ek.sutıncyc .konmuştur. Ihaıesı '.:?0.12.94l cwn:ırtesı gunu 
ı<a'l.t 11.30 da Ankarada M.Jl!.V. sa.tmaluıu ı,onll :ı·•mıınd1' yaptlacaktır.a 
50.000 metrelik ayn ayrı teklifler ele kabul edilir. Y.~\-s'lf ve f~·ı•·tı;ıameSl 1735 
kuruşa komisyondan alınır. Ta.liplerin teklif cdccclııeM m:ktııra göre kanun! 
llk tcmtnat ve teklif mel<tUplartnı ihalr! saatinden bir sa.at e\'Vel komisyo. 
nn verme1et1. (1531.10624) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden; 
ı - Keşi! ve şaı·tnamesi nı.ı.ıcibince Pa§ab::ılıçe iabrikasrnda. ynpılacak yol 

ve kıı.nal!J ....... yon itlŞattı kapalı zar! usu; le Yaptınıacakt.ır. 
2 - Keşif bedell (36.086·~) Ura, yüzde 7,5 ~ı llv kkat teminatı (1956.49) 

liradır. 

3 - J<Jksiıtmc 2.1.942 cıınıa. gijnü .saat 10.10 da h:abata,ta levazım bina. 
smda m~rkez mUbaYaa koıntsyoııunda yaPılacaktır. 

l '1 - Şartname ve k.e~ Sözü geçen şube wztl~en ve Anka-ra, İzmir 
, ba.şmUdUrlüklerinden (180) kuru~ mukabilhıde alınabilir. 

;; - Eksiltmeye girınek 1't!Yeıılertn (10.000) llraltk bu. kabil inşaatı mu. 

ZiRAA T BANKA Si 
Kurulu~ tarihi: Ltl88. - Semın)·~ 1000,000,000 l'Uri> J.,l111-S'• 

Sube ve Ajanı; adedi: 265 • 
Zirai ve ;icar.i her nevi banha muameleleri. 

Para birlktirenlerc 28.800 

• --· o 
Zir,.,•t Bnn!<asmda l•umbarnlı ve ihbarsız tasarrut hesaptanndll ıı.I 

50 lirası uulunan:ar:ı senede 4 de!a c;ekHecek kur'a. ile qagııP 
pllınn göre ikra.mi.re dağıtılacaktır. 

... . .... ., .. 
ıo • 

;;oo 
5Qa 
2'50 
11 ) 

.. 
• .. .. 

2.000 .. 
2,000 .. 
1,000 .. 
1 000 • 

120 
120 
160 

.. 40 
.ıo 

.. 20 

.. .. 
• 

4' 

•1 va.ffakiyeUe yapmış oı.dllkl.anna. dair veSika ibraz edere!<. ihale giL 
nünden 8 gün evveline kadar umum mndihlUk in;ıaat şubesinden ay_ 
nca eksiltmeye iştirak Vesi.kası aıma.ıarı: llzundı:r. 

G -- Eksiltmeye girecekretiP lllllb.ürlü teklif ınektuplarmı kanunl vesika. 
!arını ve mUnakBSaYa. i§tiraıt vesikasllll ihtiva. edecek olan kapalı 
zarflarını ihıı.ıe tarihinden bir saat evveııı:ıe kadar adı beçen komisyon 
riyasetine makbUZ nıu}tabilinde vermeleri ~dır. Postada. vaki ola
cak gecikmeler kabuı edllinez. (11081) 

&'l 
DUOU..T~ Hcsapt:ırındaki paralar blr sene içinde 50 Unı.d:lll 

dlişnıiyenıere !kramiye çıktrh takdirde % 20 faz.Jasiyle veruece!ttll'• 
Keş!deler. 11 Mart, il Ha.ziran. 11 l.:yllll, 11 BlrinclkAnUI1 

rindt> ,·a pıUr. 

NHi &***W!tilt.MW JIAS'f' i"'ft' ·-Türkiye CümhuriYeti Merkez Bankası 13-12-941 vaı:iye 
A 1' T i F "= . P A S i_ E . o(I) 

Ka..a: 
Albn: Safi kilogram 72.603.372 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki MııJıabirıer: 
Türk L!ı·a.sı 

Hariçteki Muhabirıer: 

• • 
• • 

• • 

Altın: Safi Kilogram 9.4-tJ.038 
Altına tahvUi kabil serbest Döv. 
Diğer dl:lvi:r.ler w Bor~lu ldlirtng 
bakiyeleri • • 

Hn.ı:he Tahvilleri; 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
karşıhğı • • 
Kanunun 6-8 inci maddelerine 
tevfikan Hazine tıırafınd9tl Vaki 
tcdi;,.at . . 

&,ııcdat Cüzdanı: 

Ticari ~ net!er • , 

~ 
•• 
' 

f'~shıı.m ve Tah,·tl.fıt CüGdaııı: 
Deruhte edilen evrakı nak. 
diyenin karşılığı esham ve 
tahvllat '(itlbaı ktYlnetlel 

R Serbest eııham ,·e tahviliit 

ı\\·aru;tar: 

Altm ye aôviz üzerine :ı\'8Ds 
Tahvilii.t üzerine avans 

. . 
Hazineye kısa vadeli a.\•Aruı 

Hıızinf':·c 3850 No. lu ı;anuna gön~ 
açıları altın knrşıtıklt e.\'nms 

Jli,.,scdarlıtr 

:"\Iutılf'lil. 

-
-

--

l ~. l.24.2G4,57 
13.22:s.866.50 

IJ36.761,30 

-
-.-

21, i6 l.266,-

4S.2'!S.O lJ,9!l 

a.ı.ıoo. ~ l,11 ----

-
t.89.>~51 

i.8()8.690,-

11 s.9oo.s!J2.s1 

2l5.;;U,80 

Serma.ye: 
thtiyat Akçesi: 

Adi ve fevkall\de 
Hususi 

TedavüJdeki BanJmotTar: 

. . 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6-8 inci maddelerine 
te'\.'flkan Haz'.ne tarafından vaki 
tedlyat • , 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 

i0.376.919,87 bakiyesi 
Kat'~ılığt tamamen altm olarak 
il!veten teda.vUle vazedilen 
Reeakont mukabili IUlveten fıcda. 
vüle vazedflen 
Hazineye yapılar. altın kar§ılıklr 
3vans rnukabi11 3902 No. 11 lrnnun 

l8G.9St.'.?9i.- mucibine ilaveten teda\'üle va-

20i.4.0G.!H6,S9 
zedilen 

MEVDU.\T; 
rurk Lirası 
Altıo: Safi Kilogram 

• • 

. . 
377.t.;o 

SS;JO No. lu Kanuna ~öre hazineye 
ıu:rlan esans multabili tr..vdi olu~ 

St.22l.496,61 oan :ııtınlar: 
~;a fı f~ilogra:n G5.511.9S(} 

7.8~t.!>19,l" 

6.000.000,-

158.748.368,-

21.764.266,-

136.98-1.297,-

17.000.000,-

2.';0.000.000,-

1ı1.500.000,-

86.So.t.Sl7, r 
1.'?83. '78!,63 

,~ 

73. I:Z.!'. TU7,9f 

·oö,·tz Taahhtidatı: -------·ı 
,\ltrrvı tahvili ka~U dl:lvizler 
Di~er dövizler ve alacaka kil!., 
nn-:ı; b~ l<iyeler! 

• Ji,i.3 13 .. ~.;.:w :uuhtPlir 
t.5ll0.000.-

l UJl!ı. ;:~:;;;,; 

}':Rtl.fı.~~>.:1:-~ .~tt 

~'"'·' 
.ı ı .• ' . 1 lı.;•} 3 t \ t ııı lh·.t'r1ne ııvnıHı 

23.G.; 3.617. '8 

ı.s.00'' 


