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tark meselesinin Amerika• 
11tediği tanda kafi bir §e. 

halli kabil olmıyacaktrr. Bu 
J aponya.nm U&landırılma• 

teJnın edilebilir. Şimdilik bir 
primi verilir gibi Japon.. 

'llfaic ve mhirt bir mUsaade. 
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kes 1ılDuı bollDde. bllttbl taıebeD!n. 

pl'Gfe* ftl dogeatlel'ID lfUrak1 ile u. 
muml bir. tcllllaDtı ~ bul1m -
maktadlr. 
TcıplaDtmm ...,.ı. umı mUddllt • 

tenberl berlDde oÜP'&ll talebe tılrl1. 
ltnlD kurul1JllDI& dair Jtlbek talMdl 
gençUlbıe laabat wnnek " faaliyete 
pgmektlr • 

iş to.Uıya bağlaııacak ve f / • • 
çıkarılmadan. buh~ ge- pe ro gemısı-

.............. 11 ........ , .. ........... .... ..,... 
Verllm malimlata a0n. Wr&ıoe her 

t&Jdllte bir oemSJet lmracakbr. l'a • 
ldUte cem1J9tlerbdn umum! be,eti, 
.iuaudan ~ mGlllı..SDır ~ 
kil edecektir. Blımcl muflarda 20, 
dflm' lllUflarda 10 tıalebe lıtr mtbnee • 
lıl1 8IQIOlldlr. 

İbnek istenecektir. Çekişme • . 

llrtnıio miktArmdadır. ne torpıl attı 
Yazan: 

Mwt•• C:aldtYalÇlll 
ile Birlelik Amertb 

.,....... eeJ'e1U ....... 
llİJaal mbakereler .-. 

lcUma 'balOD mat 12 de bqlamq 
bulunmaktadır. TcıplaDtzA Ontnndte 
rekt&il 8QIDll wı KaarU Veklll Ruan 
Ali nceı tarafmduı gGlldertlen mek • 
bip oJmmnnpr. 

~·Qaelde) 

Amerika llllktlMtl -" 

__ ,..,..,ıael•:_ ... ~ =::. Balıkpazarında /ıegecanlı bir kovalamaca 

-~~ S · ı·r kı ıl-
...... oemede ........ DeJI 

.::: .:=:ı:..ı-== av t h · ı d sF= a sı arı ş.ıtt ......... 1'e AlmMler.......... ,........... 1ı1r köprü w 1Qlu ....... 
.... tanue ..,...._ tapu_ 

~-.:1':.!:':.-= . . d - Taganrog 
..... böyle davruuJOr! Kendısın en şüphe edilince bir han halkının 1 ı lspangol 

..._IOldulzaft_~~ elinden sille tokat kurtulup kaçtı A _m~ arda lıududuna 
dlaerdl ''e toplar c1a paı- 9911fr ctwanada 

....... ,.. son hambldamn Evvelki IÜD S..:."r"blrrıncWEi tmda allire ticareti ile uil'•llD 1yam.Sbıüınammw.10 lira.ilk bir ... ... tll ma•--···· Alman kıtaları ~ıak için vaktin geçme- MaJcndlYe hanmda •--r Udi. Sabri lbile en~lld l1bı koltuiun- . yvdJm makbuza Çlkarıldı. Bunu • ....- u 
İstifade edecekse Amerlb sc cereYU etıiıJltir. Yap:laıı talı. da çanta balumn t.emis pik Jııya• 1 tahsile geldim. 

mkllr't Her geÇeD giD kik.attan antapkllima g6re V&ka fetl bbtıll mtlneaat etmif: Sabri !bit, iılleriaiD 80D gtlaler. 18' 018J8r gJl..nderı·ıı•yor 
donanması bJMecBJeeek ... xyıedlr· - a- demlttk'i Jmday ve ço. de fena gltmeei yfbıOnden bu meb '-' 
lun"\etleniyor ve uzak ;ıv~e bamDID dördliDell ka cam -eme kuıwıa memunı. J'iı veremiyeceğini, ancak kendi. lJe.rliır, 5 <A.A..) - Alman ---o--

lauırltklar art.ıyor. Bina· -===-~----.;;;..;.=::..=:.!::::...::.:=.=::=:.:. Bini bot çevirmemek iÇbı ı Jirabk ~anro~ Alı:ı~ttikklıtaıerı.annmne dair~ Balar Jıpa--•aa 
müsalııerelerin lltlrbce •ı••.-a ..__ bir makbuz kd"'eehri llSylemiftir. ,. "" "'" - ~--.,bu..-. ılapoaJalllll... • • 'I ..., ... w eu mrada yUlbaDede tesadil .. lan Sovyet ve l~Uiz haberleri garlll AlrllrQa 

..... n ..... istifade..... Valı'mızın .............. fen bir lllvll polis memunı bulun· bu sa~. yalan}amıştır. Bu rad-
ol.-z gibi g6........... maktadır. SiVil memur. lazday Vt yo, bı)akİS Taganrog•un AJman geçlrllecelder 

....... cak F.eirgeme kurumu memuru- Jata]arı tarafından sai1am su. 

11 11 11 yıl -.-- nun balleıinıden şftpbelenmiş ve ,!!!!!!!!!~!!!!!!(D!!e!!,·amı!!!!!!" !!!tlneOd!!!!e!!)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(!!!Yazw!!!!!!!!"!!!tba!!eUde!!!!)!!! uçuncu ı Moskova- ~~..1.ı.ı göotalr 

-~':!! ":~.~~~Mre~~~~, va karsı Ilem!IUr. BugOnOn AU-ww ,1.11~ lolU YWI,~ Tabllldar, memurun bu auall 

de nçÜncu ydmI bitinDİG. buglbı llzeritıe ceplerini ka?'lllbrmıl fa - , §55§-5 E H 1 T f . kas -9.1.-.---- ....... dördDran:::1~·-.ı Alman kathll>iyeUal~) = n eyecan ı e n ı = - cleld Baslar , sarfÜıda t.tanbUlun tanzim ve L taarruzu ~-· Almu cepbeıdlldeld iman yolunda büttln gayret ve e.. L·ıbvada laglUz adalanaı• lltllAu ••111 
~ı...ı.........., olacaktır. nerjiıılrıe geceli gllnıdtDltı deneeeJt d d. laadı? A •-.1a1 ··• 1tıt 

.. bilmez bir tekilde çıhplll ve lstanballu.. evam e ıyor ~-- • napa ..... ., ..... • •• 
=:n~=~ıı:; lld tual J8al 9ar- PeK Yakında BABIB SUtunlarmda 
ve ateı iıQbıde d

11 
birold~ Marepl Timoçenkonun j pıpa.a llaarJ••IUI 1k1 seneıik harbin mahiyet ,-e aebepıerı meçhul kalmJf birgok b&dl. 

recJe basD'lenJP kla harCaDUı taamım Alman kıtalarmm ap • eeıdni &yduı}atan Ve pek f&y&nl dikkat zmMmat veren. bir ell8r Mlh., 
~uı~=ı.r 1*' at daha ı:: Yanlamu tehdit etmektedir 1 J IJ r dUdiğbıi dtbı h&bet vermi§ttk. 
zahQ; eder. Harp o)meaydı buglln _ (Y...,' ......._) (Y .... 4 lbleilde) ''İııgihz adalarınm lstil!sı nuıı hazırlandı? Avrupa. harbi naaıı bl. 
lstaubulu daha _.ıı ve battau tecek?" adını t&§1yan bu eaerden bir nu.tıa tedarik edebildik. 

blırP mneeae11eler 111 1 "Anıerikanm görünmez adamı., deDllen bir Amerikan casuınmun 
bap deillmitı x.c-4 .. muh·=:.ı: ••k t ı crllleı Almanyada son aylar zarfında Brttanyanın iatilA.sı ve harbbı sebepleri 
~-~ı·"_'!'!._'I_ göter~.!:--:;-, mu~f .. -w • ~ w-... IC'A"'• ·- - glzU kalını§ hAdilelerl bakkındıı. öğre.Ddlklerlnl anlatan bu eeerde fU 
!ayetler dileriz. bahisler vardır: 

Bu sabah yapılan ilk hesaplara göre • 
cJolaı ı n ve lılr anaıti Jls g&I. 

~~mn:::;:jn Ameri- Bir çuval undan ancak 104' 
:S =--=.: ekmek çıkabilecek 
lıelDln e.ıilebiJlr. ŞlmdD• 1ı1r 11 ı Markta tenzilll ahmyacağı · anıaşıhyor 
gorta primi ..... gOıl ~ o :!-: :1:;:i" .,:-r...,,~ l'lnalara ral8ıı ell••' !er detD, llelll· 
=:=::~r ...... ~ l • '••ar=.ar da lloatrıı ecWeCJUecek 
primin mlldumWB'. ('Y- ' fiMlde) 

Bagibııdı Alman ordWIWlo kuru ve :Polcıaya llUlıblde &lipbell öat. 
mil büttın dlbayada akbler 1BPM Geaeıral Von Frttz'ln nazl. eea-tlıe 
~ euan neydi': - Qeneralln öımMen evvelki .a.aeıt -
Kataaı balta ile kAlllilM bir CIURl8UD ...... 6 .... dolam -- ... prtp 
bir Aıne.rlkab-Glzll kara ıdWu net mltP - Mfılrelkamki ..,,.._.... 
metbur Troçkl lllçln ~dtlrlllmtt f - AlmUllar llPC>lhl!den 1Cutmldlllll 
Öllim fWUDI DU lılıemitler~ - lnıtHz ıwWamllll ı.tiJAaı MftlıııU allıia 
dDl'durulduT - Bitler e7llU p'IADmm tA&Nkm4a. ı..•üm mil eiııallt! -
Yeat delalmHıJannı yapuü .............. ~'t - Brl...,_--., 
lumm 4 ft Ddnri 1 !) IUllllU'all l9UIA pHınlAn Mierdlr .,,,.,,_., 

Gün\lıı en hf'yec-.anh ~erirıden olcu:r.ıcularnmmı 
da iıtif ade etmesini düşUcdiik. Pek yakında tefrikaya 
bailıyaca itz. 



Jltıs..•alanlan 

~mı 
Gene { Defterim ) en 

Şair E§ref, Adana \'all mnM·ini 
idi.. llc bnçul< o.y nzfte gördükten 
SOllJ'& binle tstanbula geJdf. (Rıı.. 
mi 1325). O günlerde bUUln 'ııli 
mua.dnlllderl l&ğvedilcll. Şnirln 
bundan haberi yokta.. J\endl ini 
'karşıhyan (l'Uus:n'\·er Eşref) meo 
mua..4'1 sahibi llilseyin Nıızmi (1) 
nzlyeti Eşrefe anlııtmc:ı irtica• 
len - ~en l~!!Tef bUtiln krtalı!
nnı irticalen söylcrdJ - şa lnmyı 
ondan sonra lkincislnl okudu: 
l.Ağvol:ınmru: mı mwı.vfnUk beni 

\•ali bile. 
Y~psalal', \'alilere birden bu tntbi. 

kat olur. 
Ric'at eyler nısfı kadro haricinden 

mahşere. 
Ginııi5 o153lll cenneti CU!ıda tensi.. 

knt olur' 

* 
Kör ka.der saW.miı: oldukça, 
Atlı girselt hana, harlı çı:knrız, 
Dizde oldukça bu bahtı n~u. 
'Rmn görsek de ztrrarb çrknr..z! 

• 
Her adamd:ın korkma, zincirini 

kiran esirdaı titre! 
Şeksp(r 

Ya affeyle, yUzUn göeter, ya sor 
cilrmfi.mD. illdtlr, 

tl) Hllscyin NnzmJ eekt gaze. 
tecUerimlzdcnclir. istihbarat fıle. 
rinde c;alııJtrdı. Bu ıahada Bl'kadS.,."'-
1a rmı atlattığı ic;;!.n ona. (Pire Naz"' 
mi) derle!'dl. MP.tbuat:ı :tklncl Ab
dlllha.mlt devrinde lr..tiso.p et.ml,."
tır. Muhtelif gnutclerde ve bil. 
hazsa Miliı-...n efcitdlnin Saba.bmda 
çnlıştı Balkan harl>inC!e Saba.hm 
harp muha.b'ıiydl, Altı ay Edirne. 
tie mnh•ur krld·. 939 da Bakırköy 
akıl hP.staneslnde lrulalE kanserin. .. 
den öldll. 

- - - -
Vakıt 

.Aalm Us, tnglllren!n yeni mD1J m0. 
dafaa tcdb'..rlertndeıı bnheederek flSY• 
le d.yor: 

Almanya ve İtalyayı harple yık
mak, yahut vrprntanı.k bıh'l!le 
zetlrrnek tahr.in cclilc'if:lnclen daha 
;tile: ohcs.!rtır. B?yle bir harbJ İn· 
giltere dllnyan-n dört köşesinden 
getir:1ecck gônllllil orduların ka
zanamaz. Doğrudan doğru a ha
h ı.~~illz kanınm nlutılmasuıa ih
th·:ıc \':Jrdır. 

Bun:inn ı -..şka Hnzer dcnizınd .. n 
Nil SJ.!l!l::?rlne kadnr uzanan ş:ırg 
CE-ph::r.'nin mı:hafm:&.sı Bı itanyn 
odas m.ı mild:ıfn:ısr tçuı de liızım· 
dır. tn~iltcr" Almanynnın mUcade
Je kuwct'crinl anca.it Usler!nden 
;;o.< uz:ıklardaki mt;dnn muhare
liclcr nce ;,prntab!llr, Alm:ınya i&
tem!y:;::-ek bir taraftan Ru!yada. 
diğer ta!':ıft:ın L:byncl'l hir ,·ıprnt
ma h!lrblnl kabul etmi~tlr. !ngllte
rc İt'İn ::.-afcr ancaJt bu ce;>llelcrde 
harbi eonuna kadar dcvrun ettir
m~k'e lmb"l olat!lece~tir. 

B"zim a:ı'qdı''"lll~a "'lire bu de
fa 1n,,.'ltcr:::de al nmnk Uz:re bulu· 
nan reni milli mlldnfaa tec!birleri· 
l1in ns:I se!ki bu tUrlU dilşUncc
lerclir. 

Yeni Sabc-h 
HU:ıııytn C:ı.b t Ynlc;•n. !n~llz ·.c 

Almn!l l:arnkter~crlnl ta.!ılll etmekte • 

•'• 

Seni sevmek gUnah ise, efendim 
çok gllnnhrm var! 

Kanuni Sultan Sülcynmn 
ıtı 

Sa!ill siliıhm ya.pnmadığını ~ 
par. 

* 
Yo'kl~ tıkule rohzen, varhk nedir 

bil'nmez. 
Bir ~iiplıe var ki nıFen, bflmeklc 

hiç si\!nmez. 
Rlza. Tedik 

Vatan fildbet sibidir. KıymetJ 
ancak gittikten sonrn bilinir. 

Sllleynınn Na7if 

"' 
B:şeriyetle müftehlrken ben, 
Dediler: "Bir avuç çamur ceddin!,. 
Sana şekvada ha.kl·yım senden, 
f.:en camnrdan bu nbdi halk ettın ! 

Cenap Şchabecldln 
c 

''Yarın" adındaki sokalt, "hiçbir 
vakit,. denilen meydana çikıır! 

İ p::nyol ata sözU 
o 

İmp:ırator (Neron) un zulmün. 
den, hmılı:ı.rlığmclan anaa (Agri. 
pin) bile kurtulamamıştı. Celli.t 
tik evvel. ana imparatoriçenin ita 
fasma bir sopa yerle!Jtlrdl Kadm
~'IZ bu ilk sopayı :reyince cıellA
da haykırdı: 

- Ba.,mıa değil, göptime vur! 
fNeron) gibi b11' zalime, bir kati
le, bir k:uı~ı Jıllkllmda.ra süt \'eren 
ta cani memelerlme vur! 

Sinesinde sanma pil.stnder o mrhri 
ismetin 

Ş8.k e(ijlp koymuş ycddJ fenni mr. 
lu koynuna! 

LAEDRi 

dlr. 'Muharrir, ikl mWeUD harpte al • 
dtğl vaziyetlerinden ~ ııederek ~n,, 
Jan IÖylllyor: 

"'Bolı&of .. llflblyetbıla Rus harbi 
lzerinde stmtejlk b1r tesir ~prp y~p 
b11J11C9tı bak!mıda bir &eY söyleme. 
te beollz lmk4n yoktur. Almanlar 
Rostottaiı 81 kilometre makta Tapn. 
rog eeJuinl de ta llye moobıırlyctlode 
kalacafa benz.lyorıar. Bu da göl!teri 
yor k1 R'.>StJf s:ıba..'11 bir mikrop lYt • 
parak lltlhııplanabllmck tchllkt"!!inl 
g ~tc.rtyor. F'altnt 1818 muharebe.le 
ru... mukııyeee.ler )-..p:nata laLlknn.k 
\? Borodlnoyu hatırlama.k benUz: )"Cl', 

tılzdlr. 

lngtUzlerc get!.:ıce. nnlnr bu kadar 

t;rl tınz.ub.n:!ıkh\n l ir seferi Y:\" '""'· 
dn brmkıp RU9 harblnln &emın ettl~I 
tırnatı lmçrrma:r.hr uuınr,dcrl7. Çör. 
çil çöl muharebelerini deniz mubare • 
beJcrine ben..ct"rken lınta ct.rue.nı .. }t:r 
Filhakfüa, pöl mubıırebclf'rl desıl7 m:ı. 

lıarebelerlııe bcm·t.iyor :una lnglllı. 

tankls.n ln;:lllz: gımıllcrlne bl'nı.eme 
ğe mklt bulann.:nı;, ı;tbl glirlln~for~ 
l!l(illlz doaanınMmm ark:uı:=ı:la asır. 
larca &1lrmtt'J blr tıx:rllbe ve mWI bir 
ana.ne var. tnı;nız t.n.ııl;I:ın mUr.ııdeJP 
lıııyatma benUz: yeni giriyorlar w 
kenıllJerlndl'll1 çok tccrllbell blr dllş. 

m:ın Cc k:artıl'l,şıyorbr. l'ıılnıı. lng1. 
lWertn bllyUk bir me.;JyetJDrl \ıırdır 

ki. o d:l rocrUlr.t! ı istifade etmesini 
bllm'!lert \"e muvaftnkıyetsl~llklerl ga 
leb;:ıye do~rn yOrO:nek itin kendile • 
rinc mer.:ll\ en ynp:ı.ro!' kn.d:ır annU 
lrıı.Jeye &:ıhlp olm:ıbmlır," 

EO=.:BI ve HiSSi RO v1AN 

37 Yazan NE!lHE MUHıDDıN 
Tayynr SÖ7.!lınil Fliddetle kesti : 
- Yeter ıırtı!t! .. Mayril< !.Jayr'k 

bu c:ıdı k"r:yı bir gUn boğ~urtacn.k 
sın! .. 

Kul:ı.!ilar:nu t ılnyar:ılt od:!dnn 
kaçtım .• D:.ç:ı.rd:ı:t.l ı:o~ıı.da A !evle 
k&rfitlll.;Jtıı:t . ..:ın hor~.u içinde Utri• 
yerck c!l:::rlme sar .ı ~ · 

- fh~::ı hl.. ·r.ğe söyleme cmi 
Mchrıırc!.. lla.hvo!urum sonra •• 

Al~vi temın etlım: 
- mayriğc cöJJ:mJvec 1'lme e

n:. n ol. F::.: n.t bu e\•ue o kadar çark 
erltc:t v_r ki?,. 

- lin!::;m var. Ben de T:ıyycn 
,,cvd!":imd~n değil. geçim dUnya • 
s! .. Eg-cr herl.rı koğeam bzışrma f~. 
ter a~:ır. B~l!ri de bu c\·den koa-tı·. 
rur .. r.onra b::n nereye If 1::riın? 

- N::rc:·e r. iccc:.Siıı Tayyarla 
brabcry~t-

- Ooool.. Tnyyarua mctel!.k 
yok ayol ... !I:r şeyini llnyr k yapı
j or .. .Ama korı.usundıın eline bol 
pun vermiyor •.. Herif de eört gr• 
zilnli ı:çmış ı.~ayrtğin ölUmünU b::k. 
Uyar. Malf\ .. -n ya patronun r:ndarı 
baş'!;a mix->...sç·sı yok .. n:kllhlı koca. 
sı ... BJ.tün malmm Ustilne otura . 
ca.k!.. Kadmcnğlza tir hal olursa 
hep mlz Tan ann mal• sa)ılmz ... 
lst•di.'.tml yapar bize .. Şlmôd:ın yU 
zUne gUlmek liız!m. aklın varsa sen 
de bt>nim gibi ynp! 

Aleve tir §:y söJ lemedeı: ynnın. 
dan ayrıldnn. 

Bu va.ksd!1!1 eonra aradnn bhi i
ki hafta geçti. Tcyyıırla ke.rş taştık 
ca bnkışlarmd'!.~' •ehdltten. kuJıı . 
ğnnıı rısıJclai·~ sözl:r-t"tl kor'.:uyor 
-!um. Bu ac:ı.m mut!n'·'l ba .. ·ma Mr 
fel.8.ket geYrccckU. Tn.tmm edll -

il A 9 E it ..... :l~ ...ta• 

1 

-

Maliyede yeni 
nakit, tayin ve 

terfiler 

Yıldız Park Beı'm ve hey: .. ot 

N f \I k·ı· mazesıae al a~caı a ıa , e 11· ve bahçeleri eserler ••• 

nl·n beuanatı Be1edlye41' .. e Ya~lı bir resim moalllıni ~ 
~ ı 1 ver U•or memurtyetıen1e buhınduğUııo ,,,, 

Ankarada.n bUdinldiğine göre, J latıyon'lu: bo \'&llfelerln ~ ~ 
devlet hava yolları muhasebe mU- ---<>--- Burada nebatat ve hayvanat natıyla blçbir a1iJ:ası yottu; ııo 
dürü F&ik, tstnnbul ı numaralı · .. bahçeleri kurulacak sıın:ıllar m~teblndcn çıkln;f~_,r 
kazanç tctk:ki i tiraz kom.Is 1 UBugün clüşünuyo , yarına Beledi taraf .:ı-- bi kısmı mühim memnr1yetleri raııı:--,.. 

İb · • ' hazı.rlanıyonı:ı!' ye ınua.u r m·um· L""-, • d~',,;ldl. An' ..... ldJ ~ yona raportötU ralılni Tingız idare edilmekte olan Yıldız park •UD -o- -s- _.-
60 liıa maıı.sa. maliye m~ı.hıı.sebe ---<F- ve bahçelerinin hepsi Vekiller &bn tahsili yapmamıştır; bll ~ 
mildürU ikinci mUmenizi Uiı.mJt 'la.it n~:eti kara.riyie İstanbul bele. f4 .ancak ~'gi ,.e bt:~ıı dJ. 
30 lira maaşa, gümrük inhlsar'a::- Harp biter., mez diyesine devredilecekti .... Valinin •lyıe uzun seneler çal pJ.5 ... ~ 
vekAleti muhasebe mildüıil b

1
rinc.l l "!r ıaıe hl bu park ve bahQelerin belediyeye ı ulnusru. O~uıı kırk sene ,.

mllmeyyizi Yakup, bütçe ve ma·J ~P3PJ 8C8 'r r bıra!rılmas h~kında yapt.Jfl te h.ariclye kaleminde memur~_, 
kontrol umum mildürü hirlncı mu. p!'Ol8~8..a bt..·· 1 bu ~ 1 sam de ya nnı~; zameı11• il" .., .-ı &e ı.ıus.er ıruze sonucu ver. bi töı"~"'nde b:r 
meyyizl Faz·J Nnll)antoğlu, bUtc.~ mı§tir Yıldız parkında menıleke. rk redSalllltllı o a J,,_. u~t..ır,. 
Ve m.'\lİ kontrol umum ır.üd'"rluğü hazırıanııo•• • • -~- k 11 ks" J ÇU ~e ça IŞlllllfi SC)Dra . -~~il 

a. tın en z.engın ...,.-. o e. ıyon a. ua·. "Art·•· benden b.h-~n;c-
blrlnci milmeyyizl Şilkrü 5e-ı ses, rı bulunmaktalır Vah, parkın ... &· JJJC ,.-
munzam borçlar umum :x1UdUr1Uftu

5
; Nafia. vekili general Ali Fuat büyüklil...ı'rüı ü ve· nebatat ookı f.>lr şey. ~:5trr; ~tfi~):U •. ~ı O 

h'rinci rnUmeyyizi ..ıhsan 3 Cebesoy, diln Anlt&raıda Dafia tş.. mmdan U:ııırinliğinl gözönünı:ie ı·\!JDezsın.,, _em~: ,ro \C ıJ • 
lira asli maaşa, Ticaret Vekaleti lerl etra.fmda W\ZCtecilere beya • tutarok bur;da &eh re ait büvük sırnd~ yapt'b"!. kal'f.uz. ka.' n~tieı' 
muhasebe mildürlUğU ikinci mU- ıw.tta bulunmuştı.ı:r. Ve4il czctımle bir nebatat ve hayvanat babı» 1?

6
3

•. ıırmu~iı :~ ~i~ıoy':ı: ,.;,,ıı> 
:e~!;ı;h ~~~1:C11::nat50~J~ demiştir ki: si~İn __ ku."Ul~asını _ mu":af•1< trör. ~u~~n suıfan Aı~d~ıun~de t,-

• ı..... muştur Vekıller Heyetı kararı d" tt'-• r···"' _ .. t '·lo~-u 1' 
l ğine Abdülkadir. 30 Ura ma...şlı "- Dünya. harp ıçu.uedir. Tilr. belediyeye tebli~ edilir edilmez. be~~ e lu-:wJt ~~a.~ ~"ıuıı"Of. " 
munzam borçlar umum mUdürlügil kiye de, bu dünya harbf.nin §artla. mütehassıslar tarafmdan Y~ldtz .,en~ .' u•E.ruıu.u. n u r~ 
ikinci mümeyyizHgtne .A7.mi 60 li· nnn uymak ır.eebıuiyetindedlr. Bi parkında incelemeler yapılacait M~ğlnı ornıu,,; A\·nırııı~n rbl'4: 
ra m3.a§lı devlet ba.vı:ı yollan mu- na.er?aleyh, na.fia vekiletlnin her ve ilk fırsatta önce nebatat ve t~ 'ı etmek ~S1lna bi.:U tct-'· 
hasebe rdidilrlilğilnc Faik, ~') Um türlU faaliyeti bir dereceye kadar h t ı...-t....,..ıert k...... Runun t~h.,.!e ihtiyıt<".J r 0 

.. n-........ ~. sonra 3\-Vana w-...u•'<v.& ..... ..- K • t" ı 
maaşlı bütçe mali kontrol umum b;:.zı OO::Werc ~·-.-tadır. Bu• 1 kt om_ e e mıs ı:-.,. ' 
'llÜdilrUiğil merlıf"z daireleri "'IU - c.a rağmen çalJşm8lanmızı ild kıs.. aca ır. De . .I~· t bl .nun yemektc11 fi' 
hasebe mUdürlUğU muavinl'ğint- ı:ıa. ayrrdlk: Bugünü dü§fuunek. Belediye müeıseıelerinin ra o u.~a;;n mah ·us ı tlrah3·,., 
Mualllı., 40 Ura maaşlı merkez mu· ya.ruu hazuıamak.. malzeme ihtiyı:.cı ?onu a u: m.:.sım emre•m\" 1 o" 
hasebccillği veznedarlığmı:ı ·uyu- "Bugünden ma.ksad:m_ bugUnUn Dtln belediy~~ ıtfaiye fen -ye rlız saray:n~~hl ho ta:ııo dJh:S ~,; 
zi, tayin edilmiıılerdır. eartlartn3 uygun faaliyete hWa sular müdürlerının ve elektrık ifa \"c A Jdil h.ıunlt t.nht ..:L'l ııı tJ1' 

Maa.,lan ar.an memurlar devamdır. Ba biriıllcl klama ait o. idaresınin bir müm3SSilirıia bu- 1 rr~ Dolms .:ıJıçe '5nraymm !§ 61,. 
Bakırköy mal müdürü Hüsamet- Wı lı:ıler a.rasmda bilha.ssa eulama lunduğu bir toplantı yapılml!! ve bat s:ı·ona :ı kn'dınl:nı::;. soıı il" 

tın 3~. mudanya mal mUdUrU Ab- ~tnu ıı;ikredebllirinı, Memle • bu dairelerin malı~e ihtiyacı "'H:~~·l:eı , .e rcs'.m se~i:si,, '' ıır 
dumıhman 30, hukuk mUşavlrl'ğl ketin mahsulünü hem muhtemel tesbit edilml<;tir. Bu mal7.eme t.'8 orııyıı :t r mr~: şimcli oı·:-dl )f 
mUs:ıvlr ~vuketi Galip 260 Ura Uc-

1 
a.fet ve zs.ra,rlardan konınıak, hem yeni Türk • Alman ticaret an. lunu,, or.:nıı,, l':ışlı una Joir ~ 

rete, !mur tah'!UAt kontrol "'1e;mU· de bu u:.3.hsUlil çoğa.ltabiJecek §<Ut la.şmasiyle getirilecek \·e htıkii· hi İi '"e)'1 h:ı a ın-n en c;ere ttı~ 
ru Tahir 40 lira m:ı.aşa. Manisa tah lan temin edebilmek lt!bar!yle bu metin be!ediyeve vereceği bir sesi rl:ı.""::k :ı-bt·yw· O •.,-. 
sil kontrol memuru Reşat 25 lirn· temsatnı ebcınmiyeti qikA.rdır milvon 800 bln Ural !t döviz ile Til k r~s m arın-n ölrneı.lerf Jf" 
ya, İstanbul tahsili kontrol memu- • bütUn tbtıvaclar karşılanacak. snuı kııtı m 5.ır. Bir kazaya 1 
ra M Ali 4-0 zat işleri müdUrlUğ1 "Bundan bqka kara yollan i§• tır. Bu arada. ~ ha~azı saati 1 m:ız. a brr t.:- blo . :!, b'r '-ı 
mem~nı Fe~ 25, munznm IY.>n: ~e de ~ b~r ehemmiyet de ~tir:ilecektir. •::ne on u d · d aretçUer "' .":iıtll 
tar umum müdilrlüğil memuru Fat. verıyoııız. ÇunKU bir memlekette - - - n·er l;Jıl.uı tarafı:ıdan ,_...... 

ma 2:> Denizli varidat mUdUrU mU.nakale yollan kan dnma.rlan ka. ,~,..--J~ 'Jf!hı' ı ~~l'~il cekti • ~ 
f. bbas '5ü. Elü.zığ va:-i.dat mUdllrll 1 dar ehemmiyetl"dlr. Fa.kıı.t, yal~~'t ~ 11 :)keJ ve ~es m sergtsi·e ~ 
~.!ehmet 3:'i. Milli emillk arazi tes- ruz bugUnU değil. bugün kadar. __ _ d.ı burada k:ı m ş ola.n böY e ~ 
bit ve tevzi komisyonu re'ei Luti! 1 belki dalu:ı fazla bir dltb.tle ya.r • • m:ıtll e.~rlc in top'a. m:ısı 111 ' 
14(1 lirR_ Ucrcte, hukuk mUcmvirllıı;i ı nı düşUnilJ•or \•e hazırlıyoruz. l\ltın tıyatıaz: ~.kseqnekte ltr l f. ls diı. F ktı' bu h • d~ ; 
milşavir avukathğma 2en Ura üc- •'Bilirsiniz ki. nafta işleri geriie devam etmektçd_ır Du.ıı bır R~ e:.nıe:, b\ztm:J r. Bu"t"ün bu.-ı eıcJ' 
retle 1dustafa, milli emlak araz:! 1 etildlere, tecrübelere ve b~ena. şadiye altınının fıyatı 26 

ltra ll'fd" vera r['smi mUe."'>1"9~1, -
tes:.ıit ve tevzi memurluğuna 150 leyh zamana day:ı.ıuuı i.".'lcrdir. O • k~nıri~ Sabah şebrimirn mubte- Til k resim s~ tmm klınb1~1,~ 
faa Urretle Lütfi, İstanbul haz"ne nun trI.ndlr ı.; na.ffa. vekaletinin lif 1 k 1 1 · ilk rt' ola-·"' 200 Jl rlak ese re""J '·ardrr. -,. ...., s e e enne pa • ,..... TU k .. -ı . d r.· 
avuk-·tl·ğrna 140 lirn Ucretle Ce- bugünıkii Caal!yetieri ic;:Wde nazar. gal kö .. rü g ım·şllr tg· rw sa :ı.. mı ' eı.ı ""~ 

t h ton r.ıan mu e • • res a'lllrum d:ı Tilrl. taıbl'P-t 
vat, stanbul heflap milte l1SlWIS mu ·lan kaçaA, fuat çok ehemmiyetli neada ve Kan?rrada hazırlanan o. l•klarmı anla. .ı.n csct "eri bu ~ 
avin1if,ine 100 lira Ocretle Musta· lı'.r faaliyeti vardır. Y&.rnl)d Tür • dunhırm sevkıne de baflanmıştıı:: zeye yahut ha..'!"' b!r y~ yO 
fs. İzmir hesap mtlteh:ı.ıns mua ... in- kiyenln, ha.rp eonruı Tilrldyeai . • Yerli mallar. p:ı.zar. larmm ya.. an • rn.ı! M--la· E .. "r• --•-rir:ıle 
"imne 100 lira f'cretle Sadık, !s. ıWı ihtiya.çlsnru hesap ve bunları nız devlet fa.brikalan mamulat nı ... ::-ti Mc!J ~t dü &e.1 ... k't~ 
tar.bul he~ao mlitehassıs muavin- etüd etmei.. ba projeleri normal ;;abu!ı.sı başka fabTC:'l'ardan mal ~ n •. 

1 
-ıkc •-tJ şmdıtn knr".'.,4 • 

li"tine 100 l'ar ücretle Mehmet. M. z.:ıman avdet cdcT etmez, derhal im ' hakkmda..'1 lmrarm tat an ~P • -e "' yo· u: ~ 
Ali ve Mehmet tayin edihni~ler- 1 tatbik mevkiiııe koyabilecek bale :ikı:1ı;~ç Jmiştir. 1 n k:! ·nr 50 ~·h., cı;;~.,,ı?.-ı ~;,_ır 
rlJr. getlrmok. tGc Anka.radan bil:lirildi!!ine göre h n aşçı. y~rrall u5:ı'r '''! o· ıll it' 

' &klUCl' .. Bu l!Rll'etle harp b!tcr bitmez maliye baş hukuk mll§a~v·rliğinin ~· 8 . MI ~ de dln efcndl'li~ft 1 
Ankara defterdarlı.ı;.. mııh .. -"'- k t l ·' d u t o ü lUc ·mcde selı:ı.t tn' ""' 

• ı;• ....,,uç vc!ti'ılet, senelerce devam eden e • on ro ve murakaoc~l ıutm a m d M 1 ı1 U . U ınır~A. 
kfi.tibt Fevzi Ankara Me'ttcnler Ul.dler!ııl derhal ve vakit geçirm~ - telıns.<ııs hazine avukat1 ye•:.;ıtir • ::n ııoz e z1:1 .n~ p s .,..-
muhıısebed.U~ veznad:ırlığınn. Zr, den tatbik mevkl.ine koya.bi:ecek. m~k Uzcre b·r kanun projesi. ha • ~r: boz~:;:. z:ıfer yn~?~·ıll • 
~11e:k b"~hc:ıl1 kontrol mf'muru Fr~ harp sonra.ıq TUrkiycsinin ve eke. zır:anmıştrr. Uiyihanm esaslar na , 0';3nmt ~ 11şa.lı~fntm·u ~~ ,\'~ r. r; .ındoT:ı.n mRl nıUrlflrlllCffine. Sı1 nom!sinln en ya.km bir zamanda .. 5 bal! h kuk 11.,..vi.rirrl.Jl idare• r.nc en l.I :ara< n ·oymes • .ıı•" 

""" ·rn N ı v· ~ h'r 1 
..... re • u m~ turya ress:ı.m~rmı!ıuı biri V"".el 

van maJ mu·11t ez r ıratı ; 1 1 ncl"ccyi almasına yardmı edecek. "'ı altmda olmak Uzere bir muha. etmı,. b . • Ti 'ald flF". 
mal mücliirlüit'üne gilJ'l'lrük !~l!ıs1.~ tir. Hlrp çıkmam g olsaydı, Aı !ta. :ema: umum m~idilrlilğü ihda.<t .e· p~:ı··~ g~::~ştJ. ~rlht;i ~ 
lnr ve1.ı:al"tl muhoa,.be mf!dı•r.ll~\~ 1 roda bir yüksek mühend'u mcktc. d tm~t:!dir Haz.ınc avukatı yet:ş.. , 1 dh·or ld· "Tn.s,•"nl• me!ıııretır, 
"'f'mtırll'f'hına Maıırff Vekfi1ı>tf mu· binin kurulma.s:ı düşUnülüvordu. tirmek i~in a\'ukıı.tln.r sınıflara ı:ıy. beyıı~a muhtaç dt:~~ldlr. • t~trı,,J _, 
l::uıe~e m~muru Ral,.t. D'ımzem Bu proje terkcdilnıiş değildir !lk nlm:ı.lc.!adır. . . • • • k:ı.dar beuzetmlşl~r ve uydrıtı' ,ı 
ty,~,.Jar tıl"lt•m mfü~llrll1ifü sub: mU fırsatta tef.is edilcecği ~T)herlz • o Dun ':lelecliyeye bı:- ::..cklif ~a. tar. S:ıadetlü pad.!!":lhı 

01 
h.ıd" ..Jl 

ciUr l"''J"'vln; Fnhrettın askrr! mu· •lir ÇünkU kanaatimce memleket pılJ:J;o•tr. Bu tcklif e 1göı;e, mev : U:-.erlnd~ tanir etıd<11lcr; el~ 
:' .. '~eb .. ciH:~ln~. Bıılıkesir tahr~t k:~·:ret ve keyfiyet itiba:iyl~ fa~ cut limit ocaktan be.cd ye tara rilrubı s..-rab rl _,, d ft;f ~ 
•. f1 H~vrettln Erzincan tahsıllt la tc'•nisi~·~ mulıta"tır Yapıcı f d . letil' h lk dalın ucuz ve e :ıue nnır. yr 

fi ·~ f' _ ... n .. _... ,. ., ... • mö ~-n ıl?l b"lırsekt" a B 1 d" b rlni dn:ıya ka:dmp paüi~,." 
~ n• mııa•larr e nıs.au ve "'"'. eı!r.t:ıdan yaratmak ve bina etlr:!k k mur a a. ı ec~ ır. e e ıye u züne dSnmu,_ s:u•a bir nu•ı.- ~ 
vll 01'11".:nucıtur. im!W.nsTzdil'. Bu~Un 1J3rtlanna nıüra.ca.<ıt· tetkir e~tlrmektedlr. .• lmr \'e milb:ıl'f"k ~Uzün~ ururil' ~ 

Kı.:rban bayra:nı üç milli göre. Na.tın vekaıe~ln elinden ge . * Alman yaya s~. c~llcn.' alt:na Nemçe İl<ııın'vle fil~ 
. . l . ' c l ı~ni vaotığına \'e yapacafm:ı knnl. :Açlerrn yola c::ıkarıl:lrg· bıldtrilmış. yazın 1 !U h k if' ~ 

~-z.mıyetın ga•·e e. ıne yer un im. 1''nltat yarma, bugUn kadar v• tir. B~ _hususta al~adarlar iliıç - man~ :ır~ı.u~~:m'Hor:n ;reıı' 
ı .. ın en rıygun lırsatlardcı:a hatt.a daha fazla ehemmiyet ver~· !arı tesım etmek iç·n bazrrlıklara daa.q kabol olunilu demiıtl~,.,,...._, 
biridir. yo:-uz.,, h~laıruştır. Parla"A netaylcf yalnız ~ 

www •wwız=www --= - awww deP.IJ rc5hn \'e heykel _~1'!..ııı' 
nıiyen canavar ihtirası onu lldctn o:i:ırun ortasında çı.lgm bnk13larla - Kızı paralıyacakmn be csdıı. b::li"?atli \-S.Sıtahn:1r.n ok1JISP"'" 
~ıına su~ bir va.hşi haline ge. hareketsJz kaldı. Sonra bağırmak 1021! •:Hye bağınyordı·. ne vnr? Ne uu bize il.ııha iyi anlatır. 
tinnişti... için atzuu açtı, sesi çf.rmıı.dı •. ellr. olmuf! sanki! .. Senelerdenberi kart I<. adue<rrt ~ 

Tıı.~minin:de ı:ı.Jdanma.mışon ! Bir rin! oo~az na götUrerek yutkundu.. hıek eti yemekten us:ınd m artı:k.. -
gece m'eaflrleıi savdıktan sonrn dilşOp b.!rdenıbirc 6lecek zannet.. Gö~sU körilk gibi ln.p kalkan 
yo~un argm odama dl5ne:-ek lAm. tim. K·ı;ltançlnla ölecek hale ge. ılnyrik bu hakaret karşısında fi. Oft!S u murt1 
bayı vakmedan soyunup ~tağ"ma len umu..-nt bir ev·n be.ş kadınıydı! tille:ıınio bir gillle gibi tekrar k·z-
uzanme.k ls erkPn karyola.mm 3) • H:ıl~:ı!d bu evde ~e kocaların eş- tarın arn.srcdan fırl:yarak bu sefer 1\ ~ u·· a· u·· ru·· 
tından. b"r gölgenin sıyn1dığıru ve leıinc iluınet ederek, o blı:are ka. kocMmm üzeT.ne atıldı. Birka.ç sr. l'I" 
üzerime a.t ldı"r'nı r,örüne-0 avazım <iınbrm ıstı:r:ı.p ve öJUmie bururt niye sille yumru:t l:ir:.h'ıine karıştı. 
çıktığı kadar bağırdım: h:ıruna gclcıe::ine. analarının. ka. Gene yardr:mcı k•zlar iki tarafa e. Almanyay~ 

nlnrmm ve çocukl:ır nm haltk: o • sı!arak muhammla.r: ayırdılar.. fr. "' 
- İmdad! !mda.d ! .. Y ,.~işin?.. Jan pnrayı buralarda sıır;rp savm~. kat bu e::fer Mayriğin yüzü çUrük 
İkinci feryat ab:In"da tıkanıp sına vasıta olan bu kadm! .• Şimdi blr domates gibi şişmiş ve patla• gı"ttı• 

kaldı Yüzümde Tayyarın soltana • keı1d= !i?zas:nm ihaneti karşt!m.da mı:ştJ. Tayyar da ynnaklanndan ve o(ıfİ 
ıannı duydum. korlru ve nefretten h:>:'.hı!ı:.~~ \'e çt1d·rac~ bir hale çenel!indcn yol yol nkan kanı eli • Ticaret Vekaleti ucare1'it._...,;fl 
damarlarımdnlti kall donmu§tu!.. · · B hn ..... tı h · t ·ı ...ıı rek k"~di rd ~J ge!mıı;lı. u sa eye :Jre e. ay. nJı ers e .,ı. e ıun:: yo u.. umum mildürüyle F.min . 
Birnen d~arda ayak sesleri i-;'til • retle bakıyordum... B=roen onun, Kadın gittikçe ~işen ve morııran teşkil et~ltfori bir Türk '!,! ... ~ 
dl. Sbnra ka.".lı ~lddetU b!r tekme i· ltcca.""ıın vUcudund::ın umulmaz bir Lurnunu avucilc kap!tmış boğuk heyeti diln Alman'-·ava lllıl""' 
le aç l:ıra!t öncıc Mayr=k. arka.'lm • · li' 1 ht · b" •·· lnn · .. ~ .. f tı l -..Jc"J k " çe\' :: ıt e mu ens ır A.'lp gı· ve AJ"IA crya. ara ~• ocnsmın cihen hareket etmiştir. gld~1'· 
d.ın bir'{aç kız içeri girdiler, Pat. b" n -..:- t ld ~- "rdUm Ö" ' ı .... n ...... b-1·- tl P'" t uz~ ..... e a • ı&.,u go . • yn.:nısı nç: ... -.. .... :ı ._..re er Bavu • Heyet evve!a Berline .. ':' .. uJl 
ron kad nm bir kombinezonla ran k • ı · r·1 .-:. 1- k'lltl · ı · ,.,tJJ'""';. ~::m n ın ........ ı enmı~ o o.n Bt>. ruyorau. orada bazı temaslar r-·;~_,.,JC, 
çıplak şirm!ln vUcudu heyecandan • • •· V" d ı· · ·· 1 K ı N r C!I-- ts .. _ wı1..ıçv-Eıın• nçır·~.... ucu umu ge ışıguze - ep~e. amus.suz .•• oçı.,c. sonra viçre ve ~ve"e "'~,;it' 
B'.lpır .. 3.prr titriyordu. Elektrikler <lldüler~ı:cn haVk?ttYorou: rj herif!., Yaptr~ rezalete utana• dönllFte Romanyaya da ~..., 
~·ı;m.Tış. oda gündllz g!bJ nydmlnr. - uuınm .. z ":::Uüfe!.. Yüzsüz cnğ na bir de karemıa d?kilm!ş de ca.ktır 
mı tı ke~b:! .. Bu ka&r erkek yetic;medi bu sutka, pia kandan yan:ı çrt··- /SVIQREDEN GBLE!l 

Tayyar, fütursuz \'e haya.•:.z ya- de l:oC!l.mıda mı a.yartmağa knlk • ror .• şimdı! .. Şimdi defol buradan MÜMESSiL ~)İ~~ 
nrbıı.şunda oturmuş içC'rl girenle • tm? ! R::zll !.. boynm!u geyik! .. Gene eskisi gibi 1svic;renin tanınmış • ~ 
r·n yUzüno:ı bs.Jr;·ordu. Her tUrlU K•.zln.T yetlstp. kr9anı:likt:ın ku· ta.ld:rmı!arda dilen.. onun bunun ısirketlerindcn Vitag'ın ~~ı--tir. 
ltl.ama mUs:ıft oln.n vaz yctimizı durn:ı bu ka.dmm ellerinden kur • cebini arakla! .. Sen'n ,gibi ru:ınkör Hane Bfverf şehrimize Jii~ • ~~· 
ayd nlr':ta al;nince mUdafaaye im. tnlT"r.o;'lla.r, muhakkak beni öldU bm!e bu vak11pr .. haydi! Ne duru- Hans. mem'eketimizle orta 1cAı'-
kCın r-fi:-~ıri"oroı•m. Z:ı.ten ratron rU .. r'il, Yo"8un ?' Al bu ~eb«t.z unyı be. run:ı ıırasında.!d nakJh•at ~rd1' 
k~ 1t:ım gö~teri dönmilf~. surot· ıw. ı~·r"•n Tııvvarm homurdanclı,ğ-.. ra.bcr •• defolup gidin'.2 evimden! .• 1 lan etrafında bazı teD1 
ğulncak gibi kızı~mıştı.. Önce nı duydum. Kansına: (Devomı var) bulunacaktır. & 
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'- hıtuıbul Hallcnk!ri meıı. 
il 9ubat 19'2 camartMl ak • 

22 de TaUlm QaablOSU ._ 

IDUhtetem bir a.Jo ftril • 
. Her .ne 

~~ gtlzel etıencelıerlnden 
:"!'llQ1 eden Halkevlerl BaloW 

..... de l&Dmgelen mOkem
teının etmek tlaere C. H. P • 

...... heyeU re1n ve lsmlr 
a..at K1maro11mum ni9Ull 
... komite TOcude ptirUJD1t 
lrııı.aıte faall~te geçmlttlr· 

balomnUD bu ... de t.. 
illa ma.teaa blr ettence tır • 

edecett anıaptmutadlr. 

o 

57 

adın 
Dünün kahraman kadını ga döğüşü, ga 
gara sarardı. Bugünün kadını harbın 

. icap ettirdiği her işte erkek ten farksızdır 

- Evet anıactmı. 
_ Onlar o zaman herkeet.en 

daha derin uJU)'Ol'lar. 
_ Ewt evet çok gbel! 
- Şimdilik ben gidiyorum. 

Yarm sa.balı befte getirim. 
_ <Tllle «ille. O amana kadar 

bazırlanımn-
- Allah rahatlık ~. 
(Mis Jan> kal>rva yilr(Jdij, 

(Madam Vilyam) atıldı: 
_ Bir dakika durun! 
Gene: kız bekledi, Madam ya.. 

nma geldi, kollanru mattı, geng 
kızı kendine qekti yanaklanndan 

öp~: Sbe ne kadar teeekktlr et. 
seın azdtr! dedi. . 

Gene kız gözlerini dikti: 
_ Ben vatanıma bfzmet i~.n 

aldıitm emri yapıyorum, dedı 
Kapıyı c;ekti gitti. 

• • • 
1 - ESKi AIUCADAŞLIK 

- Haydi (Tom BubıeJ) ba
kalım ne vaı>tılarl 

(Sir V'llym), (Tam Ba&DIJ) 

.Ea ........ ,..... ........... 

!ara tahsla etmek •e bundaki er. 
kekleri doğrudan dofruya harp fi. 
lıoeuna almak taııavvunındadır. Bo 
lıadmlar yalms İngilteftde çalıp .. 
Yor zannedilmemelidir. Bil&lm im. 
llU'atortuğun her taratma yayıl -
llUflar<br. 19U yılmm bqlang1cm 
c!a Slngapor denis ııullnde çal pn 
hıatın kadm]&rmlll •ym 1000 den 
fazlaydı. 

Uçllncll kadın grupı tayyareci 
bdınıardır. 1939 hamt bafW*en 
lncinz ordunnda mevcut ıcoooo 
taYYarenhı 10000 l kadındı. Bu 
IDiktar buglln çok yük.lclmiş ola 
l'erektir. Bu kacfmJar muıbteli:f le
lerde ~. pilotluk yaparla.r, 

in koluna Jdrdi aalıile inmiye 
'batladilar: · 

- Str öyle, zannediyorum ki, 
emirleriniz olduiu &ibi yapıldı. 

- Bundan biran ell'Phe etme. 
dhn. 

- Hem ne RYkli vazife! 
- Evet tebdili kıyafet m&n. 
- Eğlendirici .• 
- Evet Butney eilendirlci. 

fakat bu maceranın aonunda çok 
ı,ey bekJiyorum. 

- Muvaffak olacabJim. 
- lnşallah! 
- Size biııteY llO!'acaimı. 
- Derhal sorun! 
- Q>cuklannızdan o zaman. 

danberi bir haber almadınız mı? 
(Sk Vilyam) acı acs g(llü.nuıe. 

di: 
- F.ier (Sir Harri Vilyam} 

oleaJdnn belki alamammı ! 
- Nasıl! 
- Fakat (Tomaa Murdok) 

i~n bu basit \>lr isti. 
- Neftdelermiş? 
- Bir Alman aileelnin vanma 

vermiıtler, kendilwinl ''Mlrtın 

l&'dOm bile. 

~ o1ank tayyue weıieriı
ne Jtttrü ederler, tayywe t.am1r 
ederler. 

Tayyare mtldafuaı tefldlltmcla 
~J§lln kadmlarm •Y81 çok fala. 
dır. Bunlar bıaa- Londra mil • 
clafaalannıla bndllerinl &61termil 
tirler. Yllalan aaJrluoda led19 • 
ler ve huta aralıalariyle dol'I'" ... 
lal', enku arumdu yanlı •e -ı
lam lnsaa~. 

Dtlndeobert 1acWs hup __,.. 
inde m&hD m"1d bir bt aba 
artacaktır. Dün İJJlllteı* ....,, 
anayiinde 750000 bdm IÜllJOI'• 
da, yamı ba miktar m11,_ ıece
CC>ktir. 

- Sahi mi? 
- Nic;ln yalan olaan t Onlarla 

meegul olan hUBUSI bir dadı var. 
- Onlan ka«Juta.maz mıydJ. 

ntz? 
- (Butney) bu benJm icln en 

basit işti, fakat ~ fena olur. 
du. 

- Neden! 
- Onlann bayatlanm teblt-

keye kovmue ohm:hım. bu adam. 
1ardan heqev beklenir. Halbuki 
bwrilnldl ıtlbi bir o'An dahilinde 
hare-ket etmek en doinı yol o
lur •• 

- PlAmn ucu nereye dayana. 
cak! 

- Bir mukawleııe! 
- Mukaveleye mi? 
- Evet ve asıl ll'lel!ele dl lııa. 

rada zira onlan herhangi bf""'9 
karşılık olarak aeri almant il· 
on. O zaman rahat bırakırlar! 

- O mukavele zaten meveut! 
- Yok karımı vermem. onun 

bana c:ok fenalıfı dokunabilir. 
onu vermiyeceilm, asll ! 

(Tom Butııey) ~ 
yllzllntın aldıit ifadeden adeti 
korktu: 

- B~ bir mukaw1e mi ya
pacaksınız? 

- G6rlnrilnbt 
(Tom Butney) arbdalm• 

koluuu aıktı: ,,,..,,,., .,.,., 

Divan 
Sohbetleri 

1 

Nedim Divanında on sekizinci aıır Türk tu"'alet ve 
lmetümleri üzerine yazılmıı mıll'll tar: Güzel ko. 
kalar; alız miıki: alm percemleri ve kaküller: sarık 
.._ine cicek takmak; latanbul kabadayılan kır. 
mızı aal aarrp baslanna kırmızı ,cenber bailarlar: 

al fea, beyaz feı ve al feıli Cezayirli afetleri; 
kemer modası; kürk kaplan. 

Yazan: Beıad lllrem KOÇU 

Geçea yunnda (1), dinıJarm, g~ uırlarda Türit tuvalet 
ft lt<ıetnmler! bumwıdan M"Dgin birer veelka kaynağı olduğuna Dl'• 
detm.ştim; bu meuoa bir ır.u.kaddime olarak da, Nedim d:vanmdu 
aldJğJm m-. ve beyitler~ on sck'ıSııcl uır gilzcllerinin bir anonla 
portreal:nl çlımıeğt çal puııtmı. Bugiln de, Ned:min Malıalled DiftDllP 
dan, tuvalet ve kostüm ile al'kadtr flirlerlııl naklediyorum : 

Gtı"ZEL KOKULAR: 
J'avaba, laqa. kqa, tıerdım& Ye J'l98 lillrWell rizel lu*gW miM. 

gdly.ılı, Ye ltnşahf Jdi. 

1 lf.ntQDer ddp ol K.,._ lltıfm 
..... t'~ltnteldW ................ 

AOIZ lıl1SKt: 
Aiam gUse1 kolnnaa içia, all1dl ...,.. ~ buna ela •4a111 

111illd'' denilirdi. 

Bir ..., Tirdi ................ ..,. 
Bir tatb dU1i .. ,.... an. ....... 

KA8 ve ALlN 'OZEltlNE PERÇDl,ZOLVI', KAKOL SAJt'Kftlü: 
On llekizuıc~ ---, sQzelHklerl pirler tarafından met.hu.en.. 

.,ıtJJmJt DeY'ClVaıılar arumda f• llöteeinden ve unktan perçem, .llllllf 
ye klkW eu1Dtma modası varda: biu.a.a me)'lumelercle 8IJdlik eden 
Rua deblranl!Jar., P~lerlle methardu. ,._ ...... ..,, .......... ....... 

lirle ~ td ..... ,..,. llqnll old9 ... 
1 ........ lılr lleY ballan .... , aa Mf'J'eJıe.&., 

Tarafa ........... tlbbll - ...... 'fW ic1I. 
1 Dnlar ...... lllr dül aark1lp ~ 

• ., Wcal, "'8Qa hlllMU • ...., wia?. 

SARIK KÖŞESiNE ÇICEK TAKMAK: 
lAe deYl'lnde, eanta, Jıdl1'h kenanaa nadide bir llle yabut nefti 

I* gll taJnnalr zarafet Ye l'kNI 11ayahrdı. ............. ......., .... ,.. -...._., 
Oll Phf!llll, .............. , 

DSSTAR: 
OD aeklmıci R6l'ID, tuvaletılle Wna eden gençleri billtusa "hiı*A. 

rl" w •cfftll kql" denilen "kıl-de ..m andardr: .... .....,. ..... .. .................. . 
···~ ..................... . 

KJRMJZI ŞAL ve KikM1ZI ÇENBER: 
btaDba1 ıtn:u•ı.t. )'ltit avaalle Ul!laa kabadayılar, beDedıle 

JllrJDlll ..ı Jtneenıp .,....,,_ lonnım cenber wJardl. 

Yl&1' mi ..... . "'- ..... -- ..., 
••••• .. .... lıaillJ* --- ..... 

flB: 
.,_. •e al olmak bere Dd teıt1 t• ft1'Cb. Al feat, bs,...__ 

C.Jtıti pllllcller li)wloılt: Batlarmda al fea, mtıarmda beyu di
JBldeD mtntul •e k:a ıemtet donlan, bel1ertnde al kutak ve ayakla. 
1'IDda "1ah lillrlar balunm, b&ldırlan ~lak ve tı:Ucler1 tıryan dola. 
pa c-1lr gemif'llen, 1.tanbnhm blnblr klyaletindeki sekenc:ebdn a. 
rMtnda clerMi ı&ıe çmıpa~; 1>eya feme atınce, daha sb'lde, » 
nawtJar glyerierdl 

ı .,_,.,.. ..- ._ "-1 .......... erledi. 
.. ...... feell ('_,. ... ileti. 

1 &eırit beJU feste • dlft ....... . 

KILJÇ: 
SdlG t..,..ır iGtn uker o1maJr tart dettıcH; heı4reain blT' 11"

vardıi biJb•• gençler, yiğit demlen kelıedayıla.r. eokaia kıllala .)=....,.. 
Y .... Wip..._..._ .... ael .. , 
..... N ..... iki bhe e,liyelB ;.art 

BOL KEMER lıılODASI: 
aeeçler &1'Ulnda, bir araMt PJet bol kemerler nn .... me; 

ct.ı ~;kemer, arkadan, b.bA etlerin berine d6ftlı1lltld. 

llria ..,..... llW .-U lrlmrr'ıer ... 
• .,... ........... Wr ,... (lllalı .,,.ı.ı ftl'. 

ALTIN KEMERLER: 
LUt dnrln•n '*gençleri mumda, altm Qaıer balluDlk Mrio 

:.lılr~ 

1 ...._it ıiılll cl8el , ... pn• .... 
~ kemerli ~u '--' eldma anele 

1 DelOmi! ._.. llUl(el' ~ el aermeat ....._.. 
llemaa alat acaıt serrlll kemer ~ebdll 

Buan. kemer gibi. d6tmeU 1ı-.ıı.,. kulluulmb: 
......... atlime.111 ~ bvfllm 70kdm - ...., 
ftrek dltrer tremer '-lillcleld ~ .......... 

KORK KAPLAR!: 
Nedimin tanb-lenne g3re, ~ deninde, 1d1rklerilll Jmmm eaJa 

uplaW: ICJM;ler, çok daha cutp ı~rtnmelrtedirler~ 

1 Sal 11att1 ei7elalElna o ,........ ... 
8'm111111111 kaplat ini ~ ~ ııUe. 

1 Kaplabp glJpeahe t&•ll llrvel .am--. 
3EN GÖ!U.Ml, PIRAHEN: 
'l'llrkler, pek ufak bir Y9tt&n itibaren, teD tlserlne btr g&n1ek 

alYerlerdi; bwılv. mlftlme ıore. ve nııanum tıı.:timal BViydin.e ~ 
,_, ketenden, pamuktan, ipl·kteıı olurdu. Kollan bol ve 1IZU1I; etetıen 
dh, ~Jı; yalnız yüAl!Jldıi bir tek cHlğnıesl bolunurda; t.eD 
ı&nle~nki aralılJndan, bann. ~l:·ek ~runa kadar görtlnNıi!irdl: 
yüt.da'ki dlllme ç&aıltince de, sf>IGI, hemen b'1tGa ~ De 
~ana Ç1kardı • 

• ltittim dini w1ef ......... - .,ıe,.ep --.. 
Meler el c1flberl ...- Wen deryaya ghzmlstir. -----

(1) '--11-Ml tarlWi ....... plmnplr. 
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Düştü 
Sovyetler son bir mulıarebe ••ı 

esnas:nda Tikvin civarında y~ni 
kasabalar istirdat etmişler. 
5000 Alman öldürmüşler, 32 
tank ve 353 otomobı.l tııhrıp eunışıeı 

amerikan • Japon 
m!inasabatı 
kes:ı•yor 

1 rspanya b11dadanda 1 llosııovara taarrm 
~nturotu afatımnm r·et"-lUJI 1'f11>P1' 

/er!' aore dünya VIJ'r12/Cltnf: ba'ctŞ 
aır. Aunanlarm Leıılııgradı yarma!' 
projest şimdi akim kalmıştır. Ve Al 
man hareketi, ltatl surette durmuştur 
AlmanJarrn Ttkv!ne kadar ilerlemeµ 
ve l'ikvın _ Volkof ®mtryolundan ge• 
mek surctile kazaodıklan Uk aı.uvat. 
fak!yot, manaatz kalm!§tlr. 

Libyacla vaziyet 
Londra askeri maha!ilinden 

Fin ku'-t"Vetleri 
Hangoyu 

işgal ett·!er 
Li .y;ı cephesinde muharebeler öğreniliyor: 

yava~lam1ş bulunmasına rağmen Son 24 saa.t zarfında yağmur_ 
ın.rk rcplıesinde kara ve soğuğa lar, Afrika gimalinde, wnumi 
ırağm~n çarpı§:malar devam edi· yetle bi.itün harekatı güçleştir. 
l'Qr. Alman tebli~ bu h\ISUSta miştir. Buna rai;~n İngiliz 
4iyo: ki: kuvvetlen, görünilşe göre Ka_ 

lJo:ıeı; havzımnda RU5'1:ırm yaptığı puzzo yolunu kullanan d~aru 
tldrJctli t.'.lrruztar, dU~mı:.na lt~nlı zıı.. hırpalama.ıra devam etmi§lerdir. 
yiıtt V"rcihfürek ptıskUrtuımllştllr. İngiliz kuvvetleri b" yol Ülıe· 

Len!ngrad önllnde, Alınan çember rinde rasladıkları ve batıdan do. 
t.ı.attını yarmnl< ıçın, d~manın yap .. iuYll giden bir dü~a.n motörlU 
t:ıfI yeni tcşebbUsıer a'.dın kalmıştır. nakliye kolunu dasnt.mHpardır. 

Alnlaıı hava kuvvetleri J4urmansk İngiliz kuvvetleri de bu bölgede 
demı.ryo:~un bir kısmmı tahrip ve bazı akmlar yaoml§la.rdJ:r. 
l-enuıgraw gece ve gUndUZ boınbar.. ltalyan tebliği 
duun etmtııur. İtalyan ordulan umumf karar_ 

Fını!t1diya kuvvetleri Bangoeyt garm-n 550 numaralı t~bliğine 
lfgal etmtşıerdlr. göre i&'?, ltatvan - Alman kuvY::t. 
DUşma.n kuvvetlerini bamllen Ban. leri Mannarikada yeniden mu. 

goedıın kaço.n 1.200 tonluk Rwı StııJL vaffakıyeW muharebeler yap. 
ıae ruı.kllye geml.'31 bir Fin • AlmaD mı~lardır. 
aa,yr. t:ırJasına rasta.mı§ ve uç mayn Tobruk cephesinde mevzii ha 
!z.flllkı ile ha.sara uğramıştır, Mec .. re'ı<etler esmunnda Trent ve 
atuu 80 kI~l<len Jbaret mUrettebatı Pavin tilmenlerine mensup müf. 
fll11.11 ikJ Al:nan ı.ıen kar:ıko& gemlal rezeler bazı müetahk~m noktala
ıt:xs vapurunu yed'?ğe aıara.k lçlndekl ra taa."'UZ!a iş~al etmig}er, bir 
:her rUtbcueıı e.ooo d!llına.n ukerile miktarda esir almı~1ardrr. 
:ı.tngiıı harp maızemc.sfnJ bir Au.ua.a Savona tUrneni çevre-s1r1de Sol_ 
d::ıız futsüae götUrmUştUr. lum civanndaki lt"füıtahkem 
iMoskooava karıı taarrıa mevzilere yapılan hiicumlarda 

" f'Sir ve motöriü vesait elde e. 
'Ağırlaştı dilmiştir. 

Pravda gazetesinin lıususr mu. Merke~ lresimtnde. Bir - ~l _ 
ıha-birinin bildiııcliğine göre, Mos. Gob1'ye karşı va.J)ıbn bir İngiliz 
'..ko·laya karşı yapılan Alman ta- taarruz teşebbit!O birliklerimiz. 
t."'..:ruzunun 17 günllik devamlı den biri tarafından dü~m~na za. 
•hücumdan sonra ağırlaşmış ol . yj3t verdlrilerf'k ı>üskUrtülm~ 
·duğu anl:ışılmakta:.lır. Almanlar, ve mQteaddit ln~fliz ztrhlr ara
Klin istikametinde müda!'aaya balan tahrh> \•e zantedilmi~ir. 
geçtikleri gıbi Stalınogors.k isti- Halen Bardian·n batısmda At. 
ıkm:netinde de yavaş yavaş ceııu. man makineli kuvvetleriyle dü~. 
bıı. doXııl gerila'llektedirler. man bil"likleri arasında c:arJ>IŞ · 

Prav<la muhabiri. Volokolamsk malar devam ~tmektedir. 
Jırltkametinde ~lddetli muhare- (Devamt 1 nc!del 

DahiUye 
Vekilimizin 
kızı evlendi 

bclcr yapılclığını, Sovyct kuvvet. 
lerinin mühim tcrakkiler kayt ve 
. bir:-~k kasabaJarı istirdat ettiğt
ni bildiriyor. Maamaı."ih l\.loja,. 
i~: istilrn.ınetinda vaziyet ciddi· 
yetini muhafaza etmektedir. Al 
manl:ı.r Vololmla.msk ile Mojaisk 
·büyUk yc!u ara.sında doğuya 
do~~u ilerlemc~e tçşebbüs aU

Dülün meraaimi dün akşam 
'·. :Anadolu Kulübünde yapıldı 

~rlnr. 
'Iula istikametin!le 
"M~ıharebeler ;iddetli 
· Pr::ıvda muhabiri yazıyor. 

Toula istikamdind2ki muha-
:reb~!"r gittik~e ~iddetini artın.. 

tı-or. Almanlnr iter ne pahasına 
olursa olsun Toulayı a\mo.~a GS.· 
!rşı}'Orlar. Salı sa.'°::alıı dü..'JllB.D 
~yük tank, to~u ve motörlU. 

~
yade ltı.rvvctfori toplam" w 

wla'mn şimal batısında şiddet. 
ınuhareıl>~!er baş!a.mıştrr. Al

ımanlarrn salı günil i~tni bildiri!. 
cyen bir ırma<{t ger;mek ic:in 
ptrklnn t~eltibiis, dügmana a.

ltayiat verdirilerek tard.edil 
iştir. 

Ankara, 5 (~ielonla) - Dııh:• 
liye Vekili Faik Öztrağın kızı !fan 
dan Ö:z:tra:k ıle Siyasal Bilgiler 
t-kuhı ikt sat profesörü ve b~ve. 
kilet Seta.t.iaUık umum müdilrliiğü 
lube müdUrler:nden Şefik tnan'm 
evlenme törenleri dlin a.k.§am A· 
aadolu kl.W>UDde yapılml§tır. 

Davetliler anamda Milli Şef 
hmet hıön~Un ayın refikaları i. 
l= bsşveıkAlet vekili ha.rlci:re veld. 
U Şilkrll Sa1"8ÇOğla ve refikası. 
YekWer. ml'i>U81ar, iki tara!.'m ak· 
h.ba ve doet1att bulunuyordu. 

HAB:P.R - Yeni evlilere sıhhat 
ve aaac.ıetier dileriz.. 

-SUMER s~neması --... 
öNOMOZDEKI SALI AKŞAMI 

Btlt1hı dünya.da mmmd takdir nazıuiarlle ~ ol84 

.lnriliz mulıaniri BERNARD SHA W'w 
~ En mqhur eserinden iktibaa eılilen. 

BiR KADIN----
---YARATTIM 

(PTlll&LIOK) 
~ ve ana.tik elneaa tüc• bil takdim eilıMı*ttr. 

... rollerde: Londrada 8 ~ mldde&le p1)"9111 O,_allDlf olaıı 

LESLİE llOW ABD - WE?\ı"Dl:' BJU.EB. 

··--- 8aJı allpmr için ,.erleslmlzl eft'eldm abıtlmuL ---· 

(B:ış tarafı 1 lndı'e} 
Va,,!1;f'on, 5 (A. A.) - Hull -

Nomura _ Kuru.su mUlô.katı, "Grev 
viç saatile •. saat l 6 da vukıılıula
caktır. Japonlann talebi Uz::rlne 
bir rande·ro tC".b!t edilmiştir. Ja• 
pon resmt ajnnsı tarafından dUn 
dkşam neşretlilcn ve Birleşik A 
rnerika durumunun, Japon nokta~ 
n:ızar:na gere, artık müzakerata e
sas teşkil edemlyeceı:;ini bildiren 
beyanat arasında. bu randevu ha -
beri öğrcnilmi.ş tir. 

Hind.içinideki askeri !anltyetlcr 
lı&kknı.<la Ru.zvelt tarafından iste
nen izahata To1cyonun cevabın·, 
Japon mıın:.hhaalarının cuma gilnü 
Hull'e tevdi edecekleri, Japon el. 
çiliği memurlarından b'ri tarafm. 
dan basma söylenmiştir. Bu me 
mur, gu sözleri i1tLvc etmiştır: 

Japon murahhasların!n. Amerl -
kan not.asma cevap teşkıl eden ve 
geçen halta ellerine varan J:ı.poıı 
siyaseti hakkmda.ki faahatı da 
tevdi etmeleri muhtemeldir. 
,JAPON llAUlCh'E NAZIR~ 

sozu;nt 
Londra, 5 (A. A.) - B. B. C: 
Japon har:ciye nıwn Togo da 

şunlan sliylcmiştir: 

- Japonya misline raslnma-:l·ğı 
bir bı.ıhraıı karşı.smd&dır. Asyada 
:reni bir n~,...am k:ırmak '·azı.resin • 
de bUyil~t bir müdahaleye uğra • 
mr.§ttr, Japonyanm ebedi bir ımlh 
bakkında bes!edlği ,emeller, ne .A.. 
ınerika, ne de fng'ltere tarafından 
h:~bir suretle anla~ılm~tır. 

ŞlmaU atıaatikte 
bir bAd sa 

Vaşington, 5 ( A.AJ - Bahri. 
ye nazırl:ğı tebliği: 
Atlantiğin şimalinde. 80 ilk 

t~.rinde bir toıepil varası alan 
donanmaya mensup Saliı •as PE"t
rol gemisi. kendisine J torpil a.. 
ta:ı denizaltı r,cmi'erinden birine 
lıllcum etmiş ve bu denizaltıvı 
a~lebiihtimal hasara uğratmış. 
tır:· 
, S~tinas"m BUvarislne J?Öre, ilk' 
taarnız takriben saat 7 de olmuş 
ve haber v~rmeden ~emive i.kf 
torpil atılmıştır. Torpillerden 
biri: belki de lk!st birden petrol 
gemisine isabet etmiştir • 

Salna.s'ın uıh-adrıh hac;arhtr 
muayene edi1dicrt enııda, ~·· 
nin sa.ne1'1t taraf•nda bir deni
zaltı ı?örü1.rnü!3•ür. Denizaltı. su 
ü.;~i.inde durarak 3 torpil atını~. 
br. 

Bal1riye nnztrlr'!t diyor ki: 
S:ıtinas. deni7ı:ıltı "'€'misine ate~ 

etmlc:tt'r. Bu mukabil taarrıırun 
dan;zalf:ıyı ha'"n'"a u"h-n.ttt~t 
~österen emare'er V?riT!'. frı'rat 
tııı~ıırm derecesi bilinmemekte. 
dil'. 

Tagaarok 
aımınlarda 

(Ba.') tarafı 1 lnrtı'!Pl 
rette muhafazruıına devam edil
dı~l'1i ta.srfh evlemekt~lr. 

Mos1cryııa, 5 ( A.A.) - Rus 
krtn1armm cenup - batı cephesi. 
n;n b!:ti!n E=ah:ı.sı dahiliııde 'rfP
ratma ve t:-hrip faallvetlerine ı 
devam ettiklerini bu t:ahflh ha. 
herI~r veren s~vvet radvoeu. 
R.ornonof birliğin;n ''F"• m'?v\r~i. 
ni !!ötit'Nıt i~itıne temayüz ettiği
m 'hldir;ne1~tedir. 

Sovyet rodv<'su. genet'al Hari. 
tanof kuvvctlet'inin Taı!anTOC 
civarmrl::t carpıştıklar;nı da ha.. 
b?r verivor. 

Yatan gazet~i Vekiller Heyeti 
kı:ı.ra..r:iyle muvakkaten kapatılm.ı::• 
tır. 

..... • • .. • • , ........ .._.."' ll' •• .... , •• 

Lond.,.a, 5 ( A.A.) - Röyter a. 
jansıııın Alman hududundaki 
muhabiri yazıyor: 
Zannedildiğine jtÖre. Darfan'm 

Fransız donnn~asınr Almanyaya 
teslir-.1 etmek ıstememesinin se.. 
bepierinden bi.i, l~alyanrn istek. 
leri yerine ı?etirilınesinde rsrar 
etmesi ihtimaline : :ırşI bu do_ 
nanmavı elde bulundurmak ar. 
-;ıı~u:ıda olmasıdır. 

Fransız donannıasınm yardı 
mı C'lmac:l kc:a. Almanlar, ,isker. 
!erini ve rnalze~'erini bellitaşlı 
yol olarak İspanyadan ve lspan. 
vol Pasından sevketmeğe mec
bur olacaklardır. 

İspa:ıvol mü!J!3hitler, Almanla
rın, ispanyadan germe bakl<mı, 
s.reGen sene Sunner Berline gitti. 
ğ'j sırada istihsal ettikkrini tah_ 
min ediyorlar. Garbi Afrikanm 
Fransa ve lspanyol tarafından 
müdafaasına mUtealhk olarak 
son hususat, 15 gün evvel Sun
ner. arıtikomintem paktı' imza
lamak üzere Berline seyahat et. 
tiği zaman kn.rarlaştırılmışt·r 
t.1zaatan ıı:arbe doğru Alman ki 
talan sevkeoildiğine ve bunları~ 
lspanvol hududuna yığıldııhna 
dair olan hab;rleri, siyMf müşa.. 
hitler bu Udise ile i7.ah ediyor
lar. 

Bimek teQrlbesı 
Bir r;uval undan 103 ~kmek ye_ 

rine 113 ekmek (rkanbp Grkarı. 
lemıyacağı yolunda dün To,J>ha. 
nedeki asker! fırında İstanbul 
ıı.sk~ri tahniye ve f .rınlar müdU. 
rU yarbay Mestan Alparslan fı_ 

nnlar kısmı lıniri üsteğmen Re- l 
şat Alntilrer, belediye reis mua. 
vini Rifat. belediye iktıs:ıt mü
dürü Saffet, belediye sıhrye 
müdürü Osman Sait. umumi 
meclis Azasından Ferit Hamal 
vesair zevatın önUnde bf r tecrü· 
be vapıldyğ'ını n.mııştık. 

Ekmeklik mayanın tutması 
için aradan 7 • 8 saat gc"mesi 
ica'letti~inden tacrüıbenin n~tice
si bu~n almaca.ktı • 

Bu sabalı beeldiye murakiple
rindcrı Salahattin, nıü!ettiş Ra.. 
ş.it, dünkü tecrüıbelerden alınan 
neticel~rin hesaplariyle meşgul 
olmuşlardır. Netice kesin ola.. 
rak bu akşam anlaşılabilecektir. 
Yamlan denemeye _ıcöre bir c:uval 
undan pek ı:>ek 104 ekmek ~ık
ma!<tadır. Bu netice ahn·r~ıı el;
mek fiyat!armda bir düşüklük 
olam·yacaktır. Belediye bir çuval 
unu çuval bW~li düşüldüJcten son 
ra 1115 kuruş olarak hcsapla
maktnC:ır. Buna yilz kuruş koru
ma ile 218 kuruş imal ücreti ve. 
rilmektedir. Bu vazivette bir 
c:uval un eJde edilecek elemek 
i<:in masraf 1433 ku:-m~u bul 
maktu.dır. Bu rakam 104 de 
taksim edilirse bir ekmeğin be
deli 13 kuruş 77 santim gelir ki 
bu konulmuş ol:ın 13 ku~ otuz 
para narhtan da fazladır 

Bundan ba.C\!m vamlan· tecrü
bene dikkat edilen bir noktada 
950. 1?rnm ekmek elde edilebil. 
mek iein kesilecek hamur mik 
tarının. tayinidir. Bu eabahki 
tahminı rakamlara ~öre, 1085 
~mlık bir hamur· parc;ası piş
tikten sonra 950 gramlık ekmek 
halini almaktadır. ~yl~e bun. 
dan PO.nr~ belediye yalnız fırn4 
larda.ln pı~rr.iş ekmeklerin dciri:I 

i . il "k - ... ' p !:?lr m~ u.zere ol:ı.n kesilmiş ve 
pı:ısa t.ezlerıne di::ilmiş hamur 
parGatarmı d:ı tartarak kontrol 
edeca-k ve bunlann 1085 ırra.m 
olup olrn'ldtğını tetkik ed;,bi1e
ce!<tir. Bu sur~tle frnnc1larm 
1085 j!I'filll hamurdan aFağıva 
hamur kesmelerinin ö.ilü almabi 
l~eektir. • 

Llbgada 
Lon~Tfl, 5 (A.A.) - Lihva 

' 

cephesınde dtırounluk dtvam edi-
Mf~ llAmUAT VMVlll llODORL'OCU TARAFIND.U BUYl)K tt.tNALıUl.A yor. İki taraf, katı bir çarpıııma 

llAZIBLANAN için kuvvetlerini tensik etmekte 

C - h • t B ve hazıriıklnnnı tamamlamağa. Um Urlve avraml devam etm~ktedir. Çetin muha_ 
. reb~!er, Pek Yakında tekıar ba."-

' ( • 'il.TV • o a. . 1 ta '-- ı' S lıvacr.ktır -.tüuv~. s nuu. amsun. Bafra. Hani. Adana, Mersin, Diyarbakır ·n ·t · d · rı anya ~vriveleri. dii~ma· 

11,1... memleket o t ~ n·n hasar:ı. uğramış tanklarını . .. aze ASt tnh~ip ~tıneklc m~~lcJür. !n~i-
\Sj • Jiz oevrıyeleri harekat saha.smda 

"~-- ··~ ı·~ ._ __ ,J il'._ ~ I 1 faal.i'.\:'etlcrine devam ediyorlar. 
·~. t .,an"'"· a R •• a olarak yarın matine lerJen itibaren · fngılız taY.Vareleri, düsman üsle 

9 Büyük Sinemada Birden Gösteri!ece~<tir ~~;iı:ııkt:~~ak~~::ı::d:st~f. 
lunmaktadrr. Diin bu harekat 

El''-amra. lpek. LaAle. 11A'e/ek. Sara'r'Jf, Ses \ ('>:nn.smd~. hiçbi: t!1giliz tavvare-n LV.l. ı "11 sı kayt-erı1 lmerrııştır. Vbva h~re-

sl•l•mer. C"ark, rraksı·m sı·nemal'at ı 1 katının biclayetind.eriberl kav'b-o. vı _ı j lan 23 fıı.~iHz yı;ıotu, kıtalarına 

......... ~ .......................... mıı ...................... 11111 ........ Lll avdetet.m~e~di~ _ -

Yurtta 

devam ediyor 
Londrtı, 6 ( A.A.) - B.B.O: 

Bütün Rus cephesinde pek ~tin 
muharebeler devam etmektedir. 

Cenupta Fon Kleist ordusu ta. 
kip edilmektedir. Taganrog'dan 
da çekilmeY,e icbar edi'en Al
manlar, M.ariuopola ricai ediyor. 
Mareşal Timoçenkonun Doneç.. 
ten başladığı yeni bir taarruz 
Alman cenahmı tehdit etmekte. 
clir. Almanlar, siper kazmağa 
vakit bulamamakta. ricat eder. 
ken gö_türemedikleri malzemeyi 
tahrip etmekte ve yakmaktadır
lar. 

Moskova çevresinde vaziyet 
pek ciddiye benziyor. Bilhassa 
Alınan taarruzlannm yap:lmak
ta bulunduğu Volokola.msk ve 
Mo.iailk kesimlerinde vaziyet pek 
cıddidir. Almanlar, tank ve pi. 
yade kuvvetleriyle Rus hatlarını 
yarmağa ter,ebbüa ediyorlar. 
Hatta Mojaisk kesiminde biraz 
ilerlemişler. fakat Ru.:>lar. bu 
ilerlevişi durdurmuşlardır. 

Moslrova rad}'OStı. dün gece 
Moskova civarında Alman taar
ruzunun biraz hafiflediğini ve 
Rusların bazı kısımıarda biraz 
ilerlediklerini beyan etmiştir. 
Ruslar Tikvin kesiminde birkac; 
köyü alm:şlardır. Bu kesimde 
hava şartlan tenalaşm:ştır. 

Finlerin Hr.ngoe üssünü geri 
aldığı hakkındaki Fin iddiaları 
teyit edilmemiştir. 

Vi.?i, 5 ( A.A.J - Ofi•den: La. 
doga gölünckn Azak denizine ka
dar 'bütün Rus cephesi boyunca 
görülmemiş şiddette çetin mu
harebeler eerevan etmektedir. 
Son haberlere ~öre §iddctU kar 
fırtınalarına rağmen Almanlar 
Mo~kova etrafında, Voloko~amsk 
Maloyaros!ave<:. Mo.iaisk ve Tu. 
la kesimlerinde taarruzlanna de. 
vam ederek ilerli~tWJr. Mosl:ova· 
nın l(erileriyle mUnakale hatları 
teh<lit altmd!i bulunuyor. 

Cenupta, Rostof ile Taganrog 
arasında Rus mukabil taarruzu 
devam ediyor. Şimalde Tikvin 
kesiminde tacı.rru7.lar ve mukabil 
taarruz.Jar biribirini takip edi. 
yor 

akıntıya kapd•n 
mavaaıar 

DünkU nüshamızda 3 mavna ile 
4 tayfanm deniz ortasmda kaybol• 
duğunu yazmıştr.k. 

Verilen maliimattan anlqıldı _ 
ğma göre, mavrıalan çe-kmekte o
lan romorköriln bozulması netice
sinde mavnalar sula.rın ak·ntısma 
kl\pılmıı:_:, biraz sonra adalara doğ
ru ~rlnuştır. Keyfiyetten haber • 
dar olan liman reisliği, gönderdiği 
Jardun vaaıts.slyle dB.ğılan mavnR.. 
la'!'J top:attırml§, içlerindeki l tay. 
fayı da kurtararak limarumrza ge. 
l:Jrt.-rn'ştir. 

&ab~e Bızııa1 
tabs'ldarı 

(83.!J tarafJ 1 incide) 
- B:Z. demiştir, iki m.emur ar. 

kada.' beraberce çal·şmz. Müc;te _ 
rek bir hilviyetimiz vardır. O da 
:ı:anmuzdaki yarJıancya gitti. ls • 
terseniz çağırayım: 

S!vıl memur: 
- Bera!:ı~r anyalnn, demiş ve 

tahsildar koridora çıkı.:ra.k, ras.ge "' 
le: 

- Ahmet, A.hınet!.. • diye ba.. 
ğırm.a~a başlaınışlır. Tnbjj Ahmet 
c1:ye çağrılan meçhul ~alul! bir tür. 
il! ortaya çitmannş ve tahsildar 
b;r aralı:k merdivenlere doğ-ru :ı.tı .. 
larak paldır kilUlir ~ıya doğru 
kaçmağa başlamışt!r. Sivil memur 
~a :ırka:mıdan koşmu...,, bir taraf· 
tan da: 

- Tutun, kaçıyor. Dur! 
Di)'e bağrrmağa bal}lam~trr. 
Han odacılarmdnn Mehmet. si• 

vil memurun bağmnasm !§itmiş 
\"C ıahte talı,ildarı iıldnct katta 
önlemi~se de suratına bJrknç yum.. 
:ıık l'iYerek yere yuvarl:ınmıştır. 

Bunun üzerine, gürültüyO ~i • 
ten, nlt katta bulunan birkaç kişi, 
kaçanı ya.kala.mak için, ötede be • 
ride bnJunan b'rka..o çöp sepetini 
merd:ven öniL11e yığmışlardır. Sııh.. 
tekir kaı,ıa.rken bunlara c;arpmıe 

inhisarlar U. Müdürlüğünden• ......... ____________ ....;. __ ..-~~ 
ı - NUmımest mucibince 200 kilosu kilçUl~ ve 1200 Jdlof!J,.... 

mak Uzere cemao. 1400 Kg. mWlllr kurıunu nc;ık el:s!ttıne ne 
ca.kbr. ııf 

n - Muhammen bedcU 1490 Ura olup muv:ıkkııt ıeınırıs.tJ ~ 
m - Ekslltmesı 9-XIl-ıtU sak g11DU saat ıo,30 cıs ita A 

va.zım şubemizde mUtc~ckl"i! alım komisyonunda yapıiacalttır. ~,tfSI T".~ 
IV - Nllınunesı her gtın adı geçen ıubcde görWeblll.r· ~ 

de 7,5 temioaUarlle bera.ber_~_da .1.Uılt _m ve ,..,&&e \l., • 
Y\IGA gıel.me6erl. (10l89) ,,, ,... 

' 



it A B E R - Atıam Poetaaı 

Dıvan sohpetıerı 
~' tarafı 3 iincil)e) 

§ Atani aJrdel {'lro.henin gillAI 1 oku. 

1 ı ıniı Le9aıım Satmaıaa 
_______ K_i_iiil_- ·_ı~J•_•_a __ ıı_•_n_ıar, __ • ____ __. 

8 KU!fiM} it dQmcml. pJnılıcnhn at, sbı3mi yokla. 
1 Kbn ıöıönll sindi plnlıcnin 01-m! 
i ŞUdtbt plrc:bcnfndea o g'11 gitl nAf'm.. 

ezan: Mahmut Saim Altun~ağ No: 21 

ilara, buraya nasıl gele
·~mişti? Biçare kızcağız 

üç gün üç gece istırapla 
konakta beklemişti 

8 Açıltmf ıöraa.cllk 7vr '1crtı6111' eyliyanlcrde 
Awu. cU. G&k1 dantea dahi olmar pirehenlenkı. 

KERM.ESUD: 
Bir nevi ç;ç~·ldi kumaetu-; herJ esvablılt, hem de mintanlık ota.rak 

tulln.uıtır. 

~u ıil?! "ermeeudu se' dığlm gel al, slyau it•ne, 
Çıkar bir c.-aıa. ~:ı.na, be!ki artor nlmt.ennk de. 

KAFT\.N, KABA: 
Dsvab, urbı. ; ç~tH A.HI\9 }l!U'dan bilhaaıa canfeeten, :ter't>af de. 

~en ~b kwr.qtan l apılırd~. 

le lci bü!ün tedbirler, 
l_e afyon içirip sızdır 
~ bota ıitmiıti. 
.l~t b~yle ne zamana 
.~ti? 

tlaa.!aiıir de bu kandil 
llııt~ birinde Mardi 
ı~bur mezbahuın • 
ı. .. ıiclecek miydi? 
..., UÇAN Kl'ŞLAR· 
ICONUŞMASI 
lait aabah erkenden 

BunUA U%erine Adnan, 'ba.1-aı. § GIJ'miı ol ruhu ıcusewer kırmızı f'Ufes kabl 
Dülrl latanbula ,ıclmlller •. l(adJ. 1 i 1Glllde bir awuüt i)iae cih• ltmiyicek 
JdSyünde bir 9Y ıutmtı1lar. Bir aJ·. Nc.dlı .. fuı Nedimi. kaWJ1 aerWm. 
tam Ustn, DilArA KadrköVUnden 1 Şôyl IDelt o!dam .ı ~JJmış glrl IMım JmM 
ks.lkmııı doğru Nişan b§ma P&§a • Nklu ta 1-lulıUu ?tar.ı;erl fulidedek. 
nm kcnağma gelmiş. O ak§aıtı .• ·er- ATLAS· 
te9i akşam Yııd zda o1duğu :çbı e. • . . . . 

im · Biçare kızcafıa tam Kaftan veealr cavablar yap.lır kilrk kn.b. olarak kullamlrrdı, ı.r-
" ıe cm~ la kona.ltta bekl ' c8ı edilenleri ır.I ve yq.l at.uıııl.uch. 
U~ ıeee 18 P e • fi N• mAna K{isterir d;'ı111mdaki ol Me§in at.iM 
mı~ ben? Ben de 0 mt'aal'da"' Ki yt.a! ıatet calbCin bll&nU aa mmm ki.flrt! 
~Qnell rece pqa ıelm!t. DUa : 1 lhaattarda bGna aeni revanı ılün gülistanda, 
r!yı ~rUnce enell Japk-nr.JZJ ol. ll•dlm Mı UUll bo7l9 ~I atlMh ifet var. 
UlUf. Uç bet daJc k:ı 6yle w Ve tt:b HATA!, DlDA, HARE, son: 
hat yO.ıun~ blhkau.'lf.. ~lbinde. TU.."iti&tuaduı plea kıymetli bir tuınaşu; dibi, canfem bhDr 
\d kiıale mtırap boluflb.. ~lba.. idi, hinddcA ıelltcl,, leta.ubuhlo. do:..na.01na "lstanbul dlbl.u .. lıdJ ve
ai!layet tahammW ede:neın&t ku .. rl!ird.. muhtelif reaklerde, düz ve ~icekll, ıtıllü ~tleri ftl"dl. H&rt, 
cakbm!f. rd ld t!alaaJı, Ul:D bir ~ kumqt.19 bu lnım~!ar~ lleı' tl~ de. hen• 

.Dlllrl !>8nfln uıe13 a 0 ufıunu tanımdan tedank'ne q ;iyiJncNle. lmkln el vermiyen te)'lerdt. Sof. 
De bllaLn

1 
• "- araba ile g ~ YibılO blr lnlmattır. pyet 1erln tatar, )'Ul* bir kumlıfbr, en atllel. 

Ertee g"" . . esnıegc leri ukidenberl Ankanda cWnun:.rdu. 
~'· Daha ertef!ı gün de lloca • 1 Ne hatal \W ude .. ....._ 
ı::nm evlue gidecek. Araba ite ~·e. I GUllU cJiba si.;• ....... !:o1'karmt ._,iller. 
bye doğru çrtm!IJ~ .. kıra açıbrırı;- Naem,..am l&Joi hal'i ~li diba 11:alt 
ıar. oUAra bir Çinge.a.e kar.ama I Siki d11ftCU .... c!ef;Udlr 
raı baktırmJI. l'M1ftıni7elba .... ~ 

.ArabaCI: Bir ....... 11o1 ...... ki, oı.a 
_ Hanımefendi bunlara inan D6tlmdPI _, dabl IOnlli. 

n:a.. bil.sele,. 6nce llendileriııi~ 
kini bilirlerdı. deJDlt. Pata leçen 
ak"am bun Jar;n en ustaaını ahır • 
daii mazgala hapsetti. Onun da bir 
ICY bilmediği o Jcapsna dil§nıesin. 
den belli. 

Dlliri.nm birdenbire ü1ma ben 
gelm $im: 

- Hapla mı etti? 811 adam DUt~ 
adnmdJ? Sen gördün mü! 

- Görmez olur muyum f Hem 
o kada.r d6vdüler, sopa attıla:. 
kafaatndan 8,§3ğı su döktiller •• a·. 
zfm boz C"lck. st--ml ıencltk lbnrlln
de ODUD yediği 80payl Y .. emfltir. 

Dilan\ ıararm11: 
_ lsml neydi ba adımm? 
- ı.ıaıımut Sam bt>ea! •• 
z:ı,·o.llı kız. d\ltmenıek iç!n ara. 

banm ltcnarr.ıa y:alanm ı: 
- ŞlmdJ nereye gfdecefw. lıaıq. 

mefendi ! Btlytlkdereye mi? Ta • 
n.byaya mı? 

- Hayır. Eve.. çabaik eYe.. oa 
buk avc. .. 

Ara.bacı Ahmet Ağadan aoara • 
dan iı: i ttiğime göre: 

_ • Hanumerendl .. mendll'DJ Yiı. 
rUnc kapanı.;; .. arabada bir ÇOCUk 
gibi ağl yordu, divordu. 
Konağa ~elmi.ş1er .• Di:Ari a.daın. 

tannı r-trııfına todaml§: 
- Hoca nerede? 
Di.y~ eormuş. Fakat kimse, ~ 

lı:ulnrmdan e5yliyememlşler. 
_ Haberimiz yok, hanımef endl. 

em"şler. 
- Heplııizi öldOrteeeltm btlL 

16 .. dive haykmn·ş. 
Ylne boyuniarmı bilkmll•1n. 
Anbacıvı Çttğırmv;. Ye:imi "5'·· 

ktm-!.CJ. paşa 0 gece yine ~tld zda 
imi,. DiH~ni yanınıı hi.zmetç 1eı1 a-
larak bana kOflll\11. 

Bir buçıjr ay evvel D'lirlnm 
Kadıkövtlndeki evinde. hakikaten 
b1r evlAt ibtinw:u altmda V'lttmı. 

( Drwım, var) 

· KERRAKE: 
Dar eObbe. mallı.lif 1mmlf1I rdan. Dlellll lalltabeitD .. Mı

'"- )'apdlrdl: 
8:.Ueml dtılcB lladta bir Afet ~reB 
Gtll ,.aüb, gWgUU kerr.alcell mor hareB. 

4nadof• ••• ,. .. f'lf'fjft '"'1Jı-" 
•ere (l6rf tliJfl•• M~W''"' ,,,.,., 

(Bq t.anfJ t lnclldc) 

Sonum cephesinin gerilerinde. 
ld IOD harek&t emıasında Arlete 
31rhlr tUmeni 1.500 esir alınfl, 
2& tank. 40 zırhlı otomobil ve 
~~::m diier bir ç..« motör. 
a· v:ı.srtaıarım tahrip etmiştir. 
A. ~G JOlanda 4000 
"1eriluın kamyona 

lılinr · 
Vaşingtonda resmi mahfil!er
~ aöylendiğine göre, Birleşik 
~erika tarafından verilen 40C'.J 
~Yon Birmanya yolunda ~.a
JŞtnah başlamış bulunmakta. 
k .r, Çangkayeek hllkfuneti. bu 
&rnyonıann bedellerini peşin 

1\'entıi~tir. Odtın~ verme ve kira· 
ama kanunu mucibince öniimüz. 

deki il~b"'ara kadar 12.000 
~von daha tealim elilecektlr 

Amerika askeri heveti. Bir: 
Dla.nva voluna milvazi bir demir. 
Yolu l"la etmektedir. Aynı zr._ 
tn3.nda Amerikan bahrivesine ve 
Ordusu.,a mepeup t:ıvvi.reler. bu 
~esim U7.erind, şimdiden hava 
e~iflerine başlamışlardrr 
Ta~re fabrikasına ait maki· 

~eler de Çine li?Önderilmiı;-tir 
abika. Çunst • C-mıt'e yakm bir 

Yerde kurul11eak ve yea~ıt p~a.. 

REŞAD EKREM KOÇU 

·ı:ır imal edecektir. 
Çcir~in ~teni lıqıp 

İngiltere bqvekiJi CördJin ye. 
ieni t&yyareci subay Davıd 
Romilly, deniz 8'Jl'1 hava ha.re. 
ketlerinin b;rin·· 'n avdeı etmedi,. 
il ımn bY'bolarak •Ylat llsual
ne -ecirilıniftir. 22 vasmda olan 
Rom!Uy ~ncltn nvel lr,>anya 
dshilf harbi esna.smda beyneJ. 
milel bır livada c;al111D11 ve 
Madridi• müd&faaama iştirak 
etıııiftir 
Pctrisıdi tailıad 

2-3 ılkkAnun a-ecesi Pari~ 
8Uikasta ub'avan Alman doktor 
yüzbaşısı Kirchere 'ya.pılan ta. 
arruz hakkında A. F. t. P. ajan
sı ~ ma!Omatı veriyor: 

"'L&rlboisiere hutahanesine 
me1t1Up yU?.başı doktor 2-3 ilk
kiuıun 2ecesi bu haataharteye gl 
derken ~enta bulw.n civann 
da Clha.~l aokağı yakmlanna 
galdiii va.kit. kendisine mOtead 
dit delalar tabanca ile at.elt eden 
Uç phsın taamızuna uiramlL 
trr. 
Almazı subavma ~ mermi isa

bet etmletir. Lariooia•ere basta. 
hanesine tat "1l8l1 varalıya derhal 
ame!iyat yapı'.mış ve kurfutılar. 
dan biri vücudundan c;ıkanlmış 
tı~·. Yı:.~a.lının bsJ sabahki vaziye. 
ti mUmkün olabildiil kadar iyi 
idi. 
Canilerirı takibine Fransız 

halkı da iştirak etmişee de hiç 
bir netice .vermemi~ ve katiller 
takio edm!ere birc:ok kUl1UD at.. 
tıktan eonra k~af& muvaffak 
olmuQlımiır. 

te!lrar aiaç dalına 11Çl'adı. 
Tahir hayretle kufa dön · 

dü: 

YAZAN: ISICE:NDER F. SERTELLi 
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- Saba verdiiim ekmtık 
kmntıları;ıı bejenme<!in :ı· 
ma, b~n de bu akt~ kuru 
ekmek yedim, alacakuıum ! 
Demek ki karnın tok?! de · 
mek ki, sen de kutlann en 
meıudutun ! Mademki sana 
verdiğim yemleri beğenme 
din.. Neden hi.ii. çırpmıp du 
ruyoraun? Neden fU rbk ıa· 
bo.b güneşine sırtını verip ı· 
sınm•yonun? 

kat!dr •• 
Hücresinden çık*'a •• baliçe-

Je. indi. d'b' 
Bir mermer direjio 1 ın• 

de oturdu. 
Yalnızdı .. 
MahkUınlar yatıyordu. 
Eu ıırada Tabirin kartı · 

amdaki ağacın en alçe.k da · 
lına küçük bir alaca!ruıu kon 
du ve çırpınarak ötmeie bar 
ladı. 

Bu sevimli kutun kanatla· 
n kırmızı ıöiaü ıarı, kuyru• 
ğt.ı beyazdı. Birkaç renkli 
olduğu için Mardinliler ona 

alacakutu derlerdi. 
Tahir kutun çırpır.maımı 

IÖrüncc aestcndi: 
- lacam .. ~ <!erdin var? 

ued~n çırpınıyorsun? 

.. Kutcağız müteır.adiyen ö
tüyor ve kanatlarını biribiri· 
ne Ç&rparak giiya Tahire ken 
di diliyl~ bir teyler ıöyle · 
m~k • ıtiyordu. 

T alıir yere birlQç parça 
ekmek kınnbsı a.ttı: 

- Kanım mı aç yok", a• 
la~'lkutum? 

K t11 yere indi, ekme}, kı 
nntılanna bir ıaıa vurarak, 

T[lhir elini Alladı: 
- Haydi, çekil kartD!I • 

dan! Ben bu kadar kibar va 
m~ıtapi mahI~!dardan bot 
larunam. Kıı, krHt•• 

Kut uç"~u, yükseklerde d~ 
landı, fakat tekrar eski Ja · 
lma gelip kondu... Ve ıene 
tat1ı t:ıth crvılda,arak çırpın 
mağa başla<!ı. 

( Deı~mı tıor) 

1 - Tt?!unın edUcıı unr:.u:n bedeli 67GOO llrad.&n ibaret 150.000 1dlo pi,. 
'rt1ı9 kapalı ur: uırumc ek.!!!ltmeyc konuımuvtur. 

2 - l:ka!ltme&f 20-1. Kinun-tttl c:umart.eaı gttnU saat ıı.ao da ta. 
mitte Tcrea:ı l~ıı.pısmtlakı koıul.sycn bl.ıwlmda yap:lacaktır. 

. 8 - Mt.\ .ı!:ltat ~:rJnatı 4625 lira olup prtnameet m !rtıruf muka. 
billzıde kollli.!iyQnda.n alınablllr. 

4 - Elcalıtm~ye 1.. Urak edecek latekllleriıı Ttcıaret walka1annl 'ftı 
yukarda ) BZ!h temınat.Jar'le birlikte 2f90 sayılı kanunun tarifab ~ 
t.uaim e<!ec)eklerl teklif melctuplurıu m•l• nen san .. aaattcı tam 'bl. 

_sast eneıtne kadar komtaycma nrmeıort. (101161) 

lanou Levazım Am.r.iqınde" var•ıu ı 
1ar.c. as.<ar Kaıaa.. ·••·"" 

-'---------..--------------I3 e.bor mctre&lne 810 kur\1§ t&h.lnlzı edilen 23,000 metre k:;lık elld.leWt 
kum&§ Paz&l"llkla satın atı.nacaktır. llıa.ıosı S-12--941 pazart.ul gQnG 
eaat ll,IO da. ADkarada Al. M, V. Sat.ınalm~ koınlayonunda y&p;lae&ktır. 
Ta.Jpler'o beW vakitte kom.ayona ıeımeıert. K&U t.Lılzıatı 10 400 liradır. 
h"vsa.f vo §artnanıeaı 8915 kunl§a koın!Sy()ndan atmrr. (11540-1~) • 

••• 
600 ökUz 330 ağaç dlııgi!U mU.tamel 6ktlz arabası, l.kJ ökQa bir U"alııa 

komple olar.ık ı>era.k d en e ırureWc he:1et huz:.ıruJlda l<oınlayonun t&k:.otr 
luymetlen üzerinden aatıtac&kur. Salı§ 2G-12--Ml cumarteai ınnu ua.t 
10 da Ba.1ık6sirde bayvq PQ&nnda utduütır. B~asa talip llrrama 
bent san"" aıute ll&tl§ yertnde ~ mtııacaa.ııert.. (llU-lOlllO) 

••• 111.000 kilo Odun almacaktır Aolk eUUtmeld :2-U-Mı puart..s 
gDDD aat 115 de lzmttte askcr1 °sa.tma·ma komlayonunda yapılacaktır: 
Taltpleruı bellı •akitte latıuıyun otel\n:ieki ukeı1 ut.malına ~una: 
plınelert. Tahmin beckı• 12,S.O Ura U ktemiD&tl 961 liradır. UU&--lOUO 

••• 1000 ton bugd.ay pazarlıkla öıtıWlrWecakt1r. lıaalemi 1-J.J.-.Ml 
paaarıaı ctlDU •~t 11 de Enlnc&Dda ukert ut.ın&lma komiQODwadll 
yapılacaktır. Tahm;u bedeli 20.000 ura ıu.u tam1D&t.ı aqcıo liradır. Ta.U..._ 
nn belli Y&kitte komlayona gelmeleri. { 154'-lOIU) . 

••• ıo.ooou ldlo •de YBiı aıııı•cakt.ır. Pazarııkla eiaıiltmeaa U-ls-ott 
cuma ıtıD aat ~ de İmnt:de Lv. ~nılrlltl •tma"ma komlsyonunua ya. 
pıl&C&ktır. Tabmin bedeh 26.000 Ura kati t.em!Dab !.bale bedellnden yQ.zde 

16 dlr. ~ ve l&ftnamea• koaılsyoada sormur. Taliplerin belll vakitte 
kOlllll>'OM gelmeleri. OM&-10686> 

••• Aplıda 1UW mevadm puarırkla ebUtmelert blalanDda 1Udl ,an 
.e aauerde LWıebw'SUda aakm sat.maıma 1tomfıQoaunda yapılacütır. 
~plertn belli vakiUerdo kOımi.tyoııa pımeıert. 

(illi ...... bıale l'Ült "' _,. 
Kile 

eo.ooo 
ID0.000 
*»0,000 
ıoo,ooo 

13/1!.'Nl ıı 

12/U/Nl ıe 
12111/Ml 11 
10/12/Ml U 
(U80-1Gell) 

Harbiye Yedek Subay Okulundaki Satmalma ~o. 
misyonundan: 

%1. 11. &il gbtı pu&ı·lıkla mUDakuuı UA.n o:unan l50 ton sabuna ta. 

:ıp ~ tekrar PQarlıta koamUfQll'. JCvat " lıU8U.ll ,arUan 
koutlııyonda görWeblUr. Beher kUoeunun mutıa•mea bedeU aı lwr\aftul'. 
lbateei ıo. ı2. 9U Ç&rf&mba ıüntı 1&&t 10 da 7apılaoaktır. Tallplel'Ua te. 
nı.ıııııtı.arile Harbiyede Yedek Subay OlruJund& koaai8Jona 'mQracaatıan. 

(lOUI) 

••• 28. ıı. 941 gUnU mtlDaka.saaı Ulıı o:unan soo t.oa kwıa ota talip çıL 
mııdığından ~ckrar pazarlıp koıımu,tW'. znaı " blll\111 prtıan ...._ 

yond& g!SrUlebıUr. 400 ı.onu lataııbuı ıçınde ve <lOO ıoau Blrkecl lst.uJoDUDd& 
vaıond& t.esUm cdllecekUr. Bu mlkt.a:-!arm yarmna da t.aıtp çıkana lbaıe.I 
yapılacaktır. Otiar balyalı olarak alınacaktır. Beher kilosunun muhammea 
bedeli 6,6 ku"11tur. ~eal &-12-941 lalı sbO saat tel de ıaptltcaktır. 
Taliplerin teml.Dat.l&rlle Harbiyede Yedek Bulıay Olmlunda ~ 
mtıraePtıarı. UOU9) .... 

Kapab zarf U5Wile 800 ton bemUı, 300 tem motortn. 100 ı. JDOtıllıt 
yalı " 600 ton makine Y8'1 mlln&kaaya kODDlufbU'· !bala.ıt D-IJ-..eil 
~ ıunu U&t H de yapılacaktır. KUTakbt teıntnetı 1l8tl Uıadlr. 

Tat.pleriD tekll1 mektuplan ile Harblyedc Yedek Subay Okuhmda KQ. 
Dl18YVJ1A mllraeaatları. (10678) 

• •• J'al&rldda mUDa.ka.aaaı lllıı olunan 20101 taD kani ota talip ~ 
dJlm1aD apı miktar ot tekrar pazarlıkla muııau-Ja llocmlUfbar, lıv..ı 
" buswd ..,U..n kom1810Jlda göl'Uleb!Ur Otun uaa1ell toptu ,.._bll-.. 
ceıt ııbl 6228 ve so52 ve ~911 ton glbl Uç ıumndaD heıtıucı tllrme taUp 
o:...uara da lhaleal yııpılabllir. Beher kllosunun muhammen bedeli altı tıQ. 
~ kUrUftur. lhaleBt &-13-941 aııı: J;UnU aaat ıs de yapd&Caktır. Taılp. 
ıortn Jl&rblyede Yedek !ubay Okulunda Koftl!9rona mtıracaatıan. (lOGTO> 

.. 4 IS-
Paaf'hkla mUbayaası UAıı olunan 20 ta:ı sade ,alına t&Up ~•dl. 

IJDd8ıl teıuar puarııta koıunu,tur. E\•saf ve husual t&rtJan ko=nleJCM& 
ı!k111•bWr· AıLA'!l azamı dereoost aektzdlr. ı.no tenelUıGeD btr nUmUDe a. 
ımar&Jt t&bhll yapı.ac:aıttır. ~ter ıoıuuk parWer ha1lade da!l1 tallpleftDe 
l)s&leaf yapılabUlr. Beher klloerwum muhammen bedeli 1715 ltur.ıfbır. tba. 
ıeaı D-12- Hl sah gtı.,u aaat 14 de yapılacaktır. Tal!plertn ~ 
yedek Subay Okulunda kODlJE:'OD& mUrac:ı.atıarL (lOISTl> 

~------------~----latan bu I Komu1ruılı~ Satmalma Komiıyommdaa: 
Tek1U edlltn flatt pa1Wı ldrGlen GtımtlflUJU bUtıbınNdnln Umem 

tamiri tçtn yeniden p.ıza.rııg; e. ıı. Hı cumarte.ı ,ana -.ı U de 19pıı.. 
caktır. KetU bedeli 2ıao Ura eı kul'Uf oıup utS temıD&tı 111 ara et 1rq,. 
ruıtur· Keolf nT&kı berıün komlayonda görlllebO!r. lateldllertn mm ctm 
" .aau. l'mdıklıda eatmaıma kom.lııyc.ııuna pJllMlert. (10'101) 

1 lıtanbul Belediyesi ilinlan ] 
KefU B. tık Tem. 
aMS,M 2M,88 Bil:rilkderede 8anJtt beJedl19 tüOQk 1U1*ı1 MIDMI' 

tamiri. 
2300,00 181,80 Mevcut blr adet ,.vro1e ,asisi Uaıertae imal edllnıll Dil 

yataklı hasta DakliYt k&rOMns!. 
Kefil bedellert lle Uk teminat oıil<tos.rlan )'Uka.r:da Judl .... .,.. 

ayn açık ekailtmtSye konuımuftur. Keşd ,.., 'l&rtııamelerl lablt " .. ...._ 
!At mUdUrlüğil kalenıla.,cı ' örüleblllr. lbıı.1-1 ı'J-12-Ml puar-"I ~~ 
u.at lf de Dlllml E.ııGlllı!~riM yapı18N•lctır. TtıUr!atıa Wı bom - .. , ....... 
~eya ıııı:ktıırı.ıı.n , tha~ ı.ıırıh:11dr•1 üç glll\ en-el belo.J.4ye Foa :.....S :-.,. 
dür'l.b ilne ;ıııu::ü~a~t !t>::.!"ı ~~:ıvr.• . .,. 941 yıl•"• tıll t caret e>rtoS .. ,-.•._ •., 

ıarue .\hak gtlııf: muay;;e'l e" .ı:t.!..<• O.Um! ~ende bu!tl111D8lıu·r • C3!' .. 



~ st. Bava mıntaka depo imlrllilndea 
ı - Uç bin saç ve bin adet galvaııizli benzin ve yağ bldmru ta.mır ettfrl. 

.ı.eoe ktil'. 
2 - Kati temt.n.atı olan 1650 Ura. Bakırköy malmndllrlUğtlne ya.t:rrrtarak 

makbuzu ile birlikte l~.12.941 pazıı.rtelli g1lntl aaat 11 de Yeşllköy ha
Y& mmtaka depo A.mirJiğl satwalma komisyonunda bulunmaları. 

3 - Şartname almak ve bldonıan görmek lııtıyenler tatil günleri hariç her 
gün saat 9 dan 17 ye kadar YeşUköy Hava Mmtaka. Depo A.mirllğlne 
mQracıuıtları. (10612) 
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KOMEDi KISMINDA 

5 BfRtNctKANUN -
1 

Devlet Demiryolları ve Limanları l,lehn• 
Umum idaresi ilinlart 

~Iuhıı.mmen l>cdell (17.000) Ura olan 4 adet Betoniyer 18.12.9U per • 
şcmbe gUnU saat 15.30 da kapalı zarf UBUlile Ankıırnda idare binasında. sa
tm nlmıt.cs.ktır. 

A~am 20.80 cıa.: 

SAADET YUVASI 
--0-

Bevoilu Halk Sineması 
Bugtın Matlne 11 de, gcoo 8 de 3 

Büyük Film Birden: 
1 - 01,1 l'an.a"J (Türkçe). 
2 - Büyük Vals (Stravs). 
S - Klng Kong - Türkçe. 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP. ROMA TiZM~ it 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BOTON AGRILARINIZI DERHAL KESER·. aç 

İcabında Günde 3 Kate Ahnabilir. Her Yerde Pullu Kutuları lararJa Jsteyioil- lk Bu l:!e girmek istiyenlerin (1275) liralık muvakkat teminat ile kanu. 
ı·un tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı ızün saat 14.30 a kadar ko. 
1ıısyon reis!ig·ine vermeleri IAzıındrr. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydar • 
·,ada tcsel!Um ve sevk şcfl!ğlnden da.ğttılacakttr .. (10427) 

İnhisarlar U. Müdür1üğünden! 

l - 1daremLzın Cıball fatıriltasmda nisan 942 to.rlhtı:ıe kadar blr ıse.ne 
:r.arfmda çıkacağı tahmin olunan 4.S0...'500 çuval ince tıı.la..ş 19.12.941 cuma 
~Ur.il saat 9.50 de pıu:arlılcla satılııcaktrr. 

2 - Tallplerln aynı gün ve saatte Kabata.şta Jevaz.ım şube&lnde mUt&. 
şekkll satı§ komisyonuna gelmeleri. (10629) 

~·.,~---==-~: '-ı--·-
f.,«.;.· • .. ~ • .. • • '( J_.. .. ....;.. 

(0. ......... ~ -ı-tt•• 
llltfldı ,..m...., ıııutJıı ~- n 
pomlYtlı lılı111ıt. padf-rtlf't'lfllr) 
EVLENME TEKLiFLERi, iş ABA 
lUA, tŞ VERME. ALIM. SATIM 
ııllııl tfcan mablyetl bal% olım.ran kü. 
~tlk llA.nlar parasm neşrolrmnr. 

::. Kız \'C? 'erkel~ o~ta okul!arında bğ 

retmenllk yapmış, busust ders vermi!' 
bir öğretmen. Jeometri, hesap, cebir. 
ve almanca dersleri vermek ietemelt -
tedir. Evlere de gidebilir, tH.A.) rem. • 
ziru:ı mU.racaat. 

Eolemne teklüleri: 

* Yaş 24., boy 1,63, mütenasip şi§. 
nuuıltkta, koyu kumral saçlı, orta 
tahsilli, biçki yurdundan mezun, ev 
ve el işlerini fevka.IAde bilir. Temiz 
ahlAk sa.hlbi, ~en, zevki, eğlenceyi se. 
.wn, astı ailenin §ere!ll bir kızı tip 
mevzubabs deği.l, lise tab.sil1i 3CU5 
yaşlarmdıı. iyi karakter sahibi, yu • 
nsma aadık, çalı§kan bir· bayla eY • 

lenmek l.m!mektedir. (24. Şeretli Kız) 
ttm.zine .sarih adreslerile mllracaat. 

* Ya,, 23, boy 1,70, kilo 65, kum • 
raı kıvırcık saçu, siyah göz.JU, bir 
teknikon mezunu, 210 lira maaşlı ~ 
siz ve radyo mütehassısı bir bay. sa. 
l1§Dl veya kumral boy, 1,65, kilo 60, 
geçmeyen güzel ve temiz bir &ile kl. 
:ıı ile evlenmek istemektedir. (275 
H.Z.Ş.) remzine toto~.ıt ve aari.h ad. 
retılerile mtıracaat - 35. 

1 f ve İfÇİ araycınlar: 

"' Karakter .sahibi, ll l!elle oıru. 
muş. muh&bere, d<JllY& Te evrak l§le.. 
rine tamamiyle vAJat, dakWo bJ.Ur, 
Eski ve yeni harfleri mUkemmel okur. 
Senelerce Maliye §'Ubelerinde çalı§ • 
JUI§. yil.ksek bir atlcden 32 y~mda 

bir Türk Kenci, çocuğunun, alleslnin 
lhUyaçlıı.nrıı temin için herhangi bir 
mUeaaeeede iş ara.mııktadır. Kefalet 
de verebilir. tTalAt) remzine mUra • 
caat. 

:ç. ı••ransız. liaesı,no devam edesı blr 
gıaııç aaat 4.30 dan sonra çal~mak U. 
ıınre ~ aramakb'11r. TezgAlıta.rlığı da 
Tardn'. (~n Bfmu11.) remzl.no milraca. 
at. 

ti- İJ1 iogdUıce bilir, Ucarl muha -
lıerata vtLkrt Ye dakWo bilen bir Ro. 
berkoleJ mezunu bir genç tabanı ile 
mntenasıp biri§ aramaktadır. ( A..B.) 
remzine müracaat. 

1$> Lise mezunu. a.sk.erllkle alıUtam 
obnlyan, devlet müesseselerinde çaıı, 
mış ve boruıeniıtl mevcut bir bay, her 
baDgi bir işte Çalqm&k ısteınektedlr. 
Ta§raya da gide1'1.lir. ctn~aat 13) 
remzine rnUrae&&t. 
~ Lise mezunu, el yn.zw1 ve riyazı.. 

yesı lyt blr genç, en aşağı otuz Urıı 
\lcretle herhangi b!.r mUesseaede iş a • 
ı·amaktadır. r !\..R. K.) remzine mu • 
re.caat. 
~ PerteYDlyal liaesi.n.in onuncu sı . 

mfmda okuyan bir gem;, herhangi blr 
müessesede kAtiplik gibi bir iş aramak 
tadır. (Pevtevnlyal 119esj smıf :1/5 de 
266 Turgut K~k&la müracaat.) 

:r. Ortamektebin birinci sınıfından 

c;ıkm~. 16 yapnda. bir genç herhangi 
bir mUesııe~de berhangi bir işi yap 
mak istemektedir. (Fındıklı Canfeda 
çıkmazt No. 12 ~ Meb~de mllnlea. 
at. 

ıs: Llaeni.n ljQll smrfmda okuyan 
yazısı gQzel, hesabı kuvvetıı b!r genç, 
öğleden sonralan çalı,m'.llt istemek • 
t.edir. (D.4) remzine m ıracaaL 
~ Ticaret lisesinin son smtlında o.. 

lı:uyan, muhasebe ve ticari bilflmum 
bllgllere v&.kıf bir genç iş a.:ı.ı.ma.k • 
tadır. l.atattstlk te yapabilir. (1. T. 
:Kut) relD%ine mlb'acaz.t. 

• Orta yaşta, tnr!tı;e ve tran.sı.ua 
bilen kibar blr b&yan, ev idareliylt> 
-veya be{! Ytl§!lldan bilyük çocuıuaruı 

terbiyesiyle m'!,guJ -ıla.billr. R: yan 
l&t"& arlladsı;tık ta ~blllr. (lılaro 41) 
rem~ m1J?'llc-t. 

:;r. Ünl\•ersiteye devam eden, mu.ha. 
;.ebe işlerinden anla.yan, riyazi~ 

J.-uvvetll bir sene;, huau&'f bir mUesse. 
sede veya ticaret.ha.nede öğleden ev 
vel yahut sonra çalı~mak istemektR. 
dlr. Meşhur ve emniyetli blr avukat• 
kefil gösterebU!r. (R.K.) remzine mi• 

raca.at. 
• On sekiz yqmda. ortamektEp me 

zanu, daktilo btlen. muhaaebeden an. 
liyan btr ~enç; resm1 veya ııuausı 

mOeaseeelerın birinde 1§ aramaktadır. 
(Şans) remzine mtıracaa.t. 

• Orta.mektebin 8 tııd ısmıtma ka. 
dar okumU(I blr genç, ticarethane.. 
terto blrlnde ayıık işleri ya.pı:ııu ıs 

temekt.edlr. (K.Z.U.) remzi.ne mtıra,, 

ca.at. 
• 80 yqmda. ~kan. c1dcd bir 

1ı&1, husus! yeya resmı mlleueseıer. 
de kalorlteretlllı araı:ıa.ktadır. suıtaıı_ 

&hmette ce7.ae'Yl ~ Daldral 
Elll.9e1fıı eliy!~ ıK ~Te) mflrmcaaf. 

• Ticaret Usest son snutmaaynn. ı 
yl mubuebe, hesap Ye muhabel'll 
bllirim. ôtıeaen sonra bir muesseae • 
de çau§mıık Uzero lş aramalttayım 

(T.T.T. 185) remzine mUracaat. 

Aldınnu.: 
~iıda remlzlerl ya.;c.ılı olıın o. 

lmyucularllrll7.ID namıan:ııa gelen 
mektuplan ldarclıwıem.Wlen (pazar • 
lan hariç) her gün ısababt.wı üğletıre 
kadar ve ..,, 1? den l!IOIU'S aldırma. 

laıı. 

(13 l§ın) tP.1. 2•J (.M. N. No. 1) 
(Denk) (Y.Aknı) (İstek 25) (Safa) 
{Tez 41) (M.A.K.) (Pembe zarf) 
(27F.G.) (YükBek Mühendi.ıı) (Kara) 
(Sensiz) (GUlen81) (H.K.H.) ( K.K.K.) 
(Gönül 3~) (Cebir 6) (L. S.) 
{Denk.gel !!9) (S. .Aydemir ••) 
-{T.K. GWen) (Kederli) (35 Aydoğan) 
(A.N. 23) (4.A. Fen) (Emekli} 

(Denizci) (Leman Y.) <lı;ı arayan) 
(Ençe> 

13.SO Karışık program, 18.03 Fasıl 
heyeti, 18.4.0 MUzlk: Dans müziği, 

19.00 Konu;ıma (İktısa.t saati). 19.13 
M.o?.artm muhtelif eserleri, 19.30 A· 
janıı, 10. 45 Kla.sik Türk ınUzlği p~og
ramt, 20.15 Radyo gazetesi, :'?0.45 
Muhtelif §&rkı ve türkUler, 21.00 Zi· 
raat takvimi, 21.10 Oda mll.sikisi -
Mozartm eserlerlnden, 21.85 Temsil. 
22.00 Radyo sa.ton orkestram, 22.30 
Ajans, 22.411 Radyo ıı.ıılon orkestra.sı 

programının devamı. 

Satıhk Motör 
18 bcygı.r kuvvetinde ufa.le bir mas 

ra.fla mazotlo. l§lemeğe elverişli bi'" 
~kle aokulabllecek olan gayet az kuJ. 
lanılmı.ş Viktorya raarka.lı bir ufki 
petrol motlSr1l satılıktır. Talip olan • 
ı:ınn Aksaray Ordu caddesi Ye§iltu. 
lumba sokak yükııel apartıman 5 No. 
ya mUracaat. 

Daktilo 

BUGÜN: insan ağır elektrik faturası kabusun
dan kendini koruyabilir 

Bu da cereyanı yutarcasına harcayan bazı fam· 
baların yerine TUNGSRAM lambaları kullan
makla otur. 

TU NGSRA M lamba fars yalnız bol bireşık vermek· 
le kalmaz fakat cereyanı çokça idare de ederler. 

BUR·LA 
BJRA DERLER 

ISTANBUI.. ·ANKARA 

Nafia Vekaletinden: 
Eksiltmeye konuıa.n iş: 
ı - Erzincan su l~leri 12 inci şube kontrol mühendlsliğ·ı ınınta.kası chı .. 

bitindeki Vazklrt deresinin ıslahı 1§1, muhammen keJi! bedeli vahidi fiyat 
esası Uzeri.nden (688184) lira (60) kunı~tur. 

2 - Eksiltme 16.12.941 tarilıllle rMtlıyan salı gUnü saat 13 te Anka 

rada. ~ işleri reisliği binUı içinde toplanan su işletme komlsyonu odıuım. 
da kapalı zarf u.sullle yapılacaktır. 

3 - lstekliler, eksiltme oartnamesi, mukavele proJesi ba.yındıruk :~ıerı 
genel §81"tnamesi, umum! su 1.§leri fenni §Utn&mesile hususi ve fenni şart
nameleri ve projeleri (34) llra (il) kuru1' nıukabllinde !l'U işler:! reisllğ!nden 
a.lablllrler. • 

4 - Eks!Jtmeye girebilmek için isteklilerin (31277) lira (38) kur!J!llUk 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az Uç gün 
evvel ellerinde bulunan vesikalarla birllkte bir dilekçe ile Nafia vkaJetin.? 
mUracaat ederek bu l.şe malıswı olmak Uzere vesfk:ı alma !arı ve bu '\"'CSikıı., 
yı ibraz etmeıerı ~rttır. 

Bu müddet lçtnde vesika talebinde ouıu.nmıyanlar ekslltmeye !ştirak 
edemezler. 

5 - 1.steklllerJn teklif mektuplarım ikinci )lladdede yazılı saa.tten bir sa. 
at evveline kadar !lU i!}leti relsllğine makbuz mukabilinde ıvermelcrl ıazım. 
dır. 

1 

Postada olan gecilcneler kabul edilmez. (S678-102SS) 

Deniz Levazım Satınaıma ı 
Komisyona ııanıarı --1 - Tahmin edilen bedeli 26461.05 lira olan 18249 kilo muhtelif" 

burgatada 120 roda lif halat, 121 roda. el ıncem ve 32237 metre sancak 
.savl08tlllun 10.12,9U cuma günü saat 14 de Kasnnpaşada. bulunan 
Deniz Levazım Satınalma. komisyonunda pa.za.rlığı yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı "1984,58" Ura oıup şarlnamest her gUn iş saatı 
dahilinde 182 kurtl§ mukabilinde mez.kür komisyondan alınabilir. 

3 - lıteklilerlıı 2490 sayılı lranunun islediği vesıı.lkle blrllkte adı 
geçen komisyona. milracaatlan llA.n olunur. (10487) 

:(. t(.:,. 

Marmam 1Jt1t11ibahıi K. Satma.ıma Kmnl8Yonmıdı\n: 

inşaat lllllı 
ı - Keşif bedeli 12989 lira 43 kunışt.an ibaret olup göstenlecck bir 

mahalde yaptırılacak olan bir bina. inşaatmm ikinci defa kıı.palt zart usu • 
l!le eksiltmesi 16/B. kAnun 94.1 salt gUnQ saat 15 te İzmlltc Torsanekapı • 
~ındakl komisyon binasında yapılacaktır. 

2 - Şartnamesl ve projesl komisyonda. görülebilir. Muvakkat temına. 

Ehven ~'tlarla, türktc, frırn. lı 974.21 Urudır. • 
!<IX<'3, almanoo. eser deMilo edilir 3 - Eksiltmeye iştirak edecek taliplerin \>1.ı. gibi işleri yaptıklarına 
l"C buna benz r herhangi bir yıı7.1 dair na!la mUdürıilklerlnden ve ticaret odalarından .a1aca~clan v"sika.13.rmı 
i~leri kaba] olunur. ı ve yukarda rn:r,ylı temlnatırrrllc blrWtt<.> tnn,;im ed~""klerl teklif mektupla. 

1'1üt"a.Cl\.'\1: Galata poı;;ta kutusu I nnr belli g-Un ve eııı\tten tam bir as.at evveline kQdar kombıyona vermeleri. 
UG!l (10534.) 

~a 
~~~~~~~~~~~~----

Kadınıarı~ı ·,~. 
~•e 

Bu Pudralar, 
bir "Coloriınc~~ 

makine ile istlhııal ediJJP''-

Bu zayede, şimdi.ye kadar görill
aıemiş derecede emsabiz güzellikte 
,-enJ pudra renkleri istihzar edllmesJ 

eti J 
A§ağıda yliZılı mevıı.ddın hiZalar.ında yazılı şekilde eksiltıı11~~ 

941 gUnü karşılarında yazılı saatıerd9 Çana.kka.lede ask.eri saUJlll-1 ,-ı '', 
yonunda yaprıacaktır. Kapalı zarflar içın ihale saatlerinden bif' ~ ~~11' 
kanuni vesikalarla teklif mektuplarının komısyoruı. verilmesi ''~14) 
slltmelcr iÇln ihale saatlerinde komlsyondıı bulunulması. (USo .. 1 ~-t 

Cinai Miktarı Tutan Teminatı ihale ~eklı ~c 
ı.:ilo llra. lira ı' 

Srğır eti 
Sığır eti 

6000 3000 •l5rı K. ıa rf 1~ 
35.000 17.5GO 131!~ ., J~ 

8tğ1r eti 35.000 17.500 1313 " l~ 
Sıı.:ır eti 
~ığır .,ti 
Sığır eti 
S•ıtır eti 

Cinsi 

Odun 

35.000 17.500 
10.000 

61)00 
4000 

:moo 
3000 
:.!000 

10.000 5000 

kilo Ura 
l.950.000 29.250 

Buğdaydan un imali 4.000.000 174.4.00 
Sığır eti •• o.ooo ~i>.000 

Buğdaydan un imali 300.0ilO 13.080 
Sığır eti 210.000 56.700 
Sığır eti 100.000 27.000 
Srğır eti 100.000 27.000 
Sığır eti 100.000 '.!7.000 
Sığır eti 160.000 49.600 
Kundura. çift 12.000 102.000 
Yemeni <:lft 10.ooe 50.000 

1313 " 
j 

:375 Acık el\· 1~ 

22 . .ı .. 1~ 

1!50 
t( 

3i~ 

26.160 
lS75 Ui .. -:!070 16 .. . . 16 
·1:::j2,50 1:5 .. .. 
:?025 15 .. ,. 
2025 16 .. .. 
2025 16 .. 
3720 12 .. .. 
6350 12 .. .. 
3750 12 

)' 
,ııJiJ ı;1'io 

Aışağtda yazılı mevaddın po.zarhkla. ekslltmeleri ruzats.r ·&Pıl' 
gUn ve sa~Uerde Maraşta askeri sat.ına.lma ı,omısyonunda. Y 
'rallplerln belli vakitlerde komiııyona gelmeleri. (1619-10589) 

Ciruıı Miktarı Tutarı Teminatı iha.le gU.r 

Sabun 
• Pirlı::ç 

Fasulye 
Odun 
Sadeyağı 

kil o lira lira. 
20.000 12,000 000 

100.000 28.000 2100 
17.800 1•03 

564.000 S.460 685 
27.300 39.583 2968.88 

26.12.9il 
13 .. .. 
13 .. .. 
26 . , .. 
15 H .. 


