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' Viıi hükiimetinin bir 
tebliği Yeni barp ll•••ııında 

T ga•n O ~ o; Da y rc:=- iş13I ordu1arına 
\\JJ ~ ~ karşı yandan 

Bltaralbğıaı UAD etti ~. Mea~·~~~~~=an· 
AnkaTa, 9 (AA) - Türkiye de müzakere edilecek bir madde1~ ı dınlacak l 

iimhuriyeti Hükiimeti, Türkiye- olmadığından i~t~aa son verildi. ;! 1850 komÜ-
• bitaraflığını tahaddüı eden ye· .. ... ... ,. 
• ihtilafa tetmil etmeğe karar ver· Türkiye her .hal ve karda bita-: nistyakalandl . 
• tir. raf kalmak azmınde ve kararında·'-.. . ı 

Ankara, 9 (A.A) - C. H. P. dır. Harbin Paaifiğe intikaliyle mü·~~ V!tl, ~<~nin-teb~t 
eclia Grupu umumi heyeti bugün cadelenin girdiği bu yeni istil ale ~~ 001ı::ı ~ ~ ve 

12-1941 saat 15 de reis vekili içinde de politikamızın eskisi gibi~ efratma UıtJ yapılcı suikastlar 

rabzon mebusu Hasan Saka'nın olduğunu aöylemiye lüzum var mrt~ !'urazı:t°~IH bir teh}jke teş-
iıliğinde toplandı. dır? Netekim Cümhuriyet HükU-~ı H~Uınet a.pğlClak1 tedbirleri 

Celsenin açılmıfamı müteakib metimiz bitaraflığını tahaddüı e- ~ aJmağa karar vermittir: 

d • •h "l"" f d • "l ka 1 - Cinaş~ teşvik ederken en toplantıya ait zabı~ hüli.aası en yenı ı tı a a a ~eşmı e rar cti.rUm Uırtllnde valtalanan ecnebi· 
kUııarak kabul edildi ve ruzname· vermiştir. - Radyo gazetesi- ~ ı"' için dl~ ve idam. 

ıııı-.---~•m••••••~zmmı.~•••••Hıaı,ı~s:· ~-~----· 2 - .Fransr& topnıkl.ar.nda otu-'.'"' ran ve 1-1-936 ~nberı 

O milyon nüfus.u Japon tayyarelerı 
TürKiye 
-2-

Yazan: ASIM US 
attteııau1Slar, Türkiyeyi yüz 1 
Oll nUfaala büyük bir devlet 

getirmek için sadece bir a
sallı halinia devam etmeıll 

oldajaaa bize t.emia ed.IJ'or• 
8a teminat bir taraftan elim. 
et bllı:ikmetinln bant elyaee-

Nevyorlta iki saat me· 
aafeden göründüler 

5 bin Japon 
tevkif edildi 

Japon kıtalan adalara 
hücumda devam 

ediyorlar 
• lılabeU ~östermek sandle V8§iagtoa. 9 (Lo\.) - ~ 

lllemllaa ediyor. l>q'er taraf· man ta~erinin NeV)'Olb lıki 
doğamcıl Ttlrk mlllet.IJlba DÜ.. l .sa&Wk bir memede bubmdWtla

hagtbıktl ubima sebep o- n Vqlnct.orida remıen bDdidm•-
t.uilai imlllerl difladlrerek tedir 
llerbnlıı:e bUdn veriyor, Fakat ı Vaftngton 9 (A.A.) - Havay

tba llatalan veya f • 1iketleri dan alman brı· telgr&t haberlne 
da artık kederlemneııtn \"e p;re, edalarda~~-

. LMAM TEBLiG. 
Doğu cephesinde 

harekat 

Mevz~ı olarak 
devam edivor 
4 ticaTet vapUTu 

batırıldı 
BerliD; 9 A.A. Alman tebliği :Dofu 
cepheslnde mevzH harekittan bat 
ka hareklt OlmamJftır, Alman ha
va kuvvetleri, dlln gtındilz bir tor-
pld~muhrllıi ile yeldllıu ı 4 biıı to
nu tutan dört ticaret vapuru ba
tumışlardır. 

(Deoomt Sa. 2 Sil. 3 de) 

Fran8ada bultul8Il Yahudiler. bun
lar geçinmekten aclıııeeler derhal iş 
c;i bölUklerine, geÇiııme im:Hnlarma 
malik leeler nesaret altmda tutu
lacak olan bir meiSMe aev'kedi.le
celtle?di:r. Bu aonımeular ev\relce 
derpiş edilen malt hUkilml~r muei
binc dindqlanmn ihtiyaçlarım te
min etmek mecburiyetinde kala
caklardır. 

3 - Koaıünlstlere gelince, üç 
günden.beri eerbest böJ.genin bll
yjlk merkezlerindeki komüniat ve 
tethltçl mabfellerinde kütle ha.. 
ünde yapılan. Bl'aftmnalar netice
e'Dde 1850 kiti tevklf edilmlttir. 
BUndan bqlm 80ıD altı hafta için
de aynı ma.b.fellft'de yapllan arq.. 
tırmalar nıeticellinde ıı bin ldti 
tvkif edilmiştir. 

Tem1zleme ameliyesine devam 
edilmektedir. 

N 
'· 

,. TellZllAtlı llHall 4 

1 

Kapoaa 
1 - ı ye kadar t oplanaosk kupoolarla han 

Turgmlertn "İlkbalıar Selleri,, ~e )la~I PP.J• aa 
"\'lkont'un Ölllmü,, adh 103 lnlm,hık rvlllllnlnn 

L yalaız 00 kurup ttrile<'lektir. .J 

Japon bomba t:ayya· 
mel eri Japon kıtala 

Si~gapura 
hücum ediyor 

Malezyanın şimalin 
bir stratejik noktayı 

İ§gal ettiler 
Cenubi Siyam' daki ileri 

harekab zorıukıa Pasifik 
kal'f'latacak 1 . 

Yeni takvive kıta- d~ni~i!lde 
Amerıkanın · ıkı dritno~ 

ları naldi bir tanrare gemisi, de>rt 
~-- fa~ J"Oktv. _. 1 ..,,.._ a (AA.) - Bir J'a. 

Onma nnabuafa etmek de pon mit~. Filfıpiade- karaya 
~t kendi ellmlzde değil· ~. 

ş:rketi Hayriye memurları 
maaşlarına zam istediler 

:1- ticaret gemisi ve iki in· 
giliz kruvazörü batınlclı 1 8infG'WJ', 9 ( A,A.) - Malez-

Bu idbarla bundan sonraki NeV70rk. 9 (A.A.) - Undberg 
'8lh eenesial memleketimidn demlftir kl: "Sise aiWı kuYvetile 

artmllü için .fırsat bile. hllcUID edildi. SiJ,i.lı kuvveti ile 
lreacllmlze göre bir ntlfas si- karii JııDyacağm:.,. 
i tatbik etmem1z lizmıdır. 1 Nevyot"a, 9 (A.A.> - Japon la-

Avrapa memleketleri nü- taları pasifikte Avuet.ralyamn 
~ ~ e\leıımeleıi t.eş. man~ altındaki bütUn adalara 

tdlyorlar. Bizde şimdilik ba hUClllD et.mistir. Bu adalarda sen. 
tedbir aJmaja Ulzunı gin Fo&fat madenleri vardır, 

üyor. ÇibıJdl Ttl.r~ede do- Nevyork. 9 (A.A.) - Japon be
Dlsbetı bqka hiç bir mem· ~inci kolu, FJliplııde bir 90k nıokt.a
layu kabal etmiyecek de. da ha.rekete geçınilptir. 

~:;u!:~~..':.~:: 1 (Dvvam• Sa. 2 su. 2 de) 

~ide beraber ölüm \-akalan. , 
llltbnklln olduğu kadar önüne 1 

tedblrlet almaktU' ki bu 
'-ak köylerde sağlık teşldlitı ........... 

Amerikanın harp 
ilanından sonra 

e sağlık ~ti )&P· 'ı 
babsedlnce 1üaim bayati ı Diğer bazı devletler de 
arkasmda ko!tuiamaza J .

1 
.. 

fldealer balanablllr. "llemJe. aponya ı e munaıe· 
e birçok kal&r, hat.ti bazı betlerini kestiler 1 

et merkexk:ri doktorauüeu . 
adar gidecek saiJık teş. 1 Vaşmgton, 9 (A. A.) - ~uz.. 

....ı yapdabftlr?" diyenler velt Ja.~nyaya karşı harp ıli.nı 
·r. Ba yolda lıllı:tim ,.ermek karannı ımzalamıştır. ..ba 

fJlıler acele etmemelidir. Bi· ı Hat~a. 9 ( A.~.>.-: Ku 
lat.ecullmd bel' köyde nlba)et kon~resı fevkalide bir ıçtuna.ak

oe Ura aylddı bir sıhhat ha- tetmiş ve Japonyaya harp ılin 
• balandaımalrt.aa lbuettir. : etmiştir. 

lra1d• bir geaç Umarak mu- f Kahire, 9 ( A.A.) - Mısır ka-
e.. mer~ toflaııank , ... _ binesinin dün öğleden eonra yap-

• yapacak derecede iptidai tığı. bir ~oplan~ Mıaır. Japon
bllcUerl verilir ' '•banlar ya ıle di~loıpatık müna.seıbetleri

...... _.:ı....r ve ~ hasta- ni kesmıştir. Mrsırda bulunan 
derhal kazal&rdaki pğhk Japonlar tevkif edilecek veya 

hl.'""lllMlal.mlA bildirmek ,-adfesi ile hudut dışm& çıkanli.Cak ve mal
lrıendl köylerine gönderillrıte lanna el kon~ır. 
~ (Devamı Ba. ! Bü. 1 de ) (Devanıı Sa. 2 Sü 

Ruslann taarruzu 
inkişaf ediyor 

Muhtelif bölgelerde 
Almanlar yüzlerce ölü 

bıraktılar 
Moskovan a zaptı 

ltabara kaldı 

1 

Moa'kıova, 9 ( A.A.) - Prava-
aıd yazıyor: 

"Rus kuvvetleri. Tula bölgesi
nin en mühim kesiminde yaptık-
tan karşılık ıaarruz!arı muyaf _ 
Yalnız bir kasabada Almanlar 
muharebe meydanında 500 den 
fazla ölü bırakmışlardır. So"J'}'et 
kuvvetleri burada 16 tank, 61 
kamyon ·e birçok siliıh zaptet· 
nıişlerdir Moskuva uzaklarında 
bir nottada Alman kuvvetleri 
bir bölgede tamamen boz~ına uğ 
ratılmıştır. Ve başka bir yerde 

l 
Qekilmeğe mecbur olmuşlardır. 
Almanlar burada takriben 800 
ölü vermişlerdir. 

(DtrVmnı Sa, 2 Sti., 5 dt) 

KuponJarımız 
"llklııalllıır ee1Je1t.. Ye "Vlkoaı"Ua 

IOmtl,, l'OlllMlanmızm U&nmda 1 

poa yerine ı 7 "*""ttu. Batldda 
da UAo ettljtailz sat iRi tld roamn·. 

1 kupOD ve M 1auut malmlııl
llnde verilecekıtr. 

·•uza,. ıomanmm tıennee c1t • 
..am edllmekt.edlr. Oka3'11a11annm.a 

romanlarun vaktillde ........,_. rtea 

"Bir Kafkas Romanı,, 
.. ....,. KafkM Romanı,, am IDeftıu
kalmadıl\lldaa tabı çoğalklma: • 

tadır. ()um&rt.e8i güntlndmı ~ 

et111Ureml1f!tttfın1Sdea• okuyucu -

anınızın cuu.rteıd cDnll m~t 
t!tlDelertnı rica ederiz. "Bir Kanma 
Romanı.,. "llk..._r Selleri.. ve 
'Vlkun&'UD Ollbal.. rolMlllan de 

.CUpoll DIUkabW obmdllP pı8(' 21) 
mnı,a vt>rUeeektlr. 

yadaki çarpışmalar 11akkında 

hiçbir tafsilat alınaınallll§tır. 

(Devamı Sa. ! Si( . 2 d"J 

.... 

Libya cephesinde 

İngiliz 
müfreze'eri 
Dütmanı hırpalıyarak 
zayiat verdiriyorlar 

To~o, 9 u .. A.) - Dom.el ıa
JJ.I Illl'!t b'ldirwğine göre, Siyam 
lıi. kilmeti nezdind ki lngir sefift 
b giin Si\ ı:ı. h'r ült'maton ver
ınlştir. 

l'o ,o, 9 ( \.A.) - Umumi ı... 
ıaı ::n bu s n· ı t eb "gi : 

Mal~.\oada f alıyelte bulUDUl 
.Japon krtaları Malez)'&nıa ....
!inde muhi ı bir stı at<'j °k noktaı,yI 
ı ~ı etmi lorcur. 

Tok)o, 9 (A. A..) - Prens Hi
ga.shi K\Dl l lll!l i mti<lafaa ımıuml 
kara.l'gB.:hınnı s f • le ve general 
KobayMbi Japon ordusu geneıtw 
may rcı· ın .e !ayin ooilmfıtler
.ır. 

'.fokyo, 9 (A.A.) - Dome.i .-. 
jansmuı öğı enliğine gör e, Hoaı
kongda bulwıan ilç blıı J apon, FM
·an ism ndcki €in vapuru ile Klı*· 
tona gelmiıılerdir. 
Toit~ o, O (A.A.) - Reemm 

bill ir'l':iiginc göre. Marula koyun
da b r Amerikan naJd iye geDlill 
h:ıtır.lın t•r. Bu gcm;nın 350 ki
ilik mürettebatı olıntiştilr. 

'.fok) o, 9 (A.A.) - Japon ba
\'a kuwetl >ri, di.ın öğleden soma, 
Piliı inlerde Luzoıı adıısınm !}ima
linde Ameı kan ordupun"Uil uma
mi kara,.~ !hı olan StotsenlJUr&' 
kalesine hücıun tmi , tayyare 
mcydanmda. ciddi ha.Bal"lar yap-
111!§ ve bir çok benzin depo9UDU 
patlatmıştır . 

Berin, 9 (Kıld)o) - .Japon WDlml 
k arargAllmm tebliği: 

Pasifik Okyanusunda vukubulml 
el nlz m:ılla b ierinde iki Am rikan 
dr tnotu. Leıdııgton tay,> re emın 

tmlmr lkı drltnot, \'e i ı k ruvazOr 
r hasaı u~atıl u tır. 

(D van Sa, 2 Sii. ~ de) 

1 benim köş~~J 
•------- yazan: hakkı tarık us 

bir tiyatro .e elesi 
eıAnıı .ı.z t edcs'ııı r l'ı=a1..n , r isi 

~ k görüyorum. arkadR.Ştm... i:ırc b;. tı. • tJ )a rv j r ' r , ya t4tıtıi 
tıey'et! bı~m ~.!:-.: ~~ .. .. t•kl Cll\mu l:ıirl ıttek • .cln zıJcl.aı.. lııiri ~ 

teki pr! 
bahis At'lkıy ise bu :;ü. ı.. tat'Zl, bil.ın~nı. n&A:. n:U !U edilMillr! etw 

:trkad~ım bir sahnede bu ikı uzuv blrleıı rsc aon s.:ız birinin ~ a.udlr, llMlılık 
iııtiyorsa bu do~'Tudur: fakat b'r rejls.J. ~ b r ~d bt hA et ."Miieıl& .. 

1 :•endlsinl mU ta~. o• m ıh.i sur U tMenur olunabilir. __________ _. (0...-. ... &ı. ! ıw. ~ 
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Şana- (Kii• HABERLE~----l'kara hah1Jrleri: 
Eğe tütün piyuaaı 

açılıyor .. 
.&akan, 9 (Huaei muhabirimiz· 

) - Ege ~takasJ tlltün pi
nm 12 b1riccikAnunda açtla.
bıldirilmektedir. Ticaret Ve· 

ti Ziraat btımmns::nuı !ıJlirald 
yerlıi ürllıı.ler şirketi vat!ıtaelle 
lKla:nnı yapmaktadır. Zaru

&le mUbayııası yapmak için, 
görüld\l~ bkdirde btı m.ud3-

mllbay::.asmm hacmi g~le
ekt:r. MUstaMil menfaa.ti.ni ko 

maksadlylc randıman ve 
!arklan S\')z önünde tutula

mWı telif 1?1tilı8i!Ll merk"Zle?i-
ISgarl ı:ıübeyaa fiys.tlan da tcs 

t ed"lecek'Ur. !ıfunnanı. ve Kııra
e tl!.tiln milha-yaatma Tüı k 

~et §lr'.;eti yanm<la yerli tlrlln· 
eir'.:otinin de ml!dahale milba

ya.pacağl bildn-Jmektedir. 
---o---

.lr4iliz takımı b:ıgiin 
lstanbula ıeliyor 

AnTcara:, 9 (Hıl.8U8l Muhabiri
• ın) - Şehrimiz.de 4 mac; 

lngiliz futbol takımı bu 
ki trenle lstanbula hareket 

~tir. Ta.kım İstanbulda Fe-
er ve G. Sarayla revallf! maçı 

BIPlı.calft'!I'. 
----~---

Litvirıof Ruz~eıt'e 
Uima ·namesf ni 

verdi 
Elçi Rusyanın Japonyaya 

harp ilam meselesi hakkında 
bir ,ey söylemiyor 

\"&~ington, 9 (A.A.) - Savyet. 
ier B'rliğinin V~ ngton e?c;hıı La. 
vinof. Ruzvclte itim&tnamcsini 
takdim et~ ve kendislle harp va. 
zlyl}f.ıin heyeti umumiye& ha.klwı 
ela. gôrüşmllı;U'ir. 

Mıiltıka.tm neticesinde Litviııof, 
Rusyı:.n n Japonyayn harp ilan e~ 
mesi imkiru hakkında beyanatta 
bulunamıyac::ı.ğuıı gazetecilere söy 
lcmi.şt!r. 

.iaıran tanaraıerı 
( Ba.~tarafı ı ine~ tJahif6'leJ 

Fili pin takım adalann-ıı bir çok 
nda!e.rma v~ bil!ı-ıssa Luzon ada
'>ma. Jatıo::ı ~erleri ç!kmıştır. 

Hangkok, 9 (A.A.) - Bild:i:rll
di~ine göre Jnpon krtalan, Hang. 
kok'a ve Taylandın d'ğer mühim 
noktalarm.'.ı. yalilaemaktadır. 

Nc\-york. 9 (A.A.) - JYJn p
oe ve bu sa.balı, €a rnı.na·skoda h.,. 
va tehlik~i ieareti \'crilmJl:ıUr. 
BUyllk m.iktt'..ıtla hllviyeU meÇnuı 
tayyareler, d ruzden şehre cioğnı 
yaklaşır-ıdarM da hiç bir hücum 
olm m~tT. 

• $. 

bir tıyaıro meselesi 
( &ı.,tsrafl 1 inci M11/ado ) 

ya teman olunmak uınısf1le p1en p.yu aayıaı 7lfda GoG beti ıeçm-. 
rejb&' buDlan kendi kendine olPvUb bir b'1kme ftftlıülr .,. ı.ı•blm ko.. 
ıay kolay ftl"etımr. 

yahud rejfa6r gelen her plyeaıl gkdeıı geçirmelde ne kend11dnl mubJ. 
Jed bllfr, ne blia blfkuıın vazifısleDdirmeye ıoawa slrQr; 111ra ,....,.... 
bqka klm9eye l'e.ab ftl'Dlekle ID\lka.YYed detudlr. 

b1zlm alyut bayatmm önce mepııttyet, aonra ctı.mburtyet •ftflarl"9 
geçml§ Gldutu ~ dhnlm mutlaklyet tellkkllertne J&lmıJor. 1* t17UN. 
batt& blr tek ,.um. uumm ak siıdl1 gibi Jrendiablıl llelU ..,_.., lılr 

mlllkO itle olaa, biz oaa ta.aamıtta Jıeadl kendtatnl blle kayıd altım. aım .. 
karalknam '-bau nrecak bir §llWJet yar&bn.. 1Uım geldJISu 1UQ. 
m11f121Chr. 

btr ıejia6riln kendi eegdlll f&h.!ıl1'etıerden toplanın• 1* edelf Wet 
alalım " aan sa. reJi*dedlı' tan.edelim: eğer he)"ett kuaaUertne ealdb 
maanlar 'rifcude getinni§ıle rejiser1ln bet&nam<la tıu tle)"et, en 111 bir J&I'· 
dmıcı olaeakdır; zira h&lknl en IOD dnl Ye gueteleriJle .CSJliYeoettnM fQp. 
be olma)'&D tenldd&ert oyun aynanmadaıı ve t1lrll1 ldW•U•N lraU•0 madaa 
ilk ırOzgecl ortaya oıkarmıf buluuoak4ır •• 

bir edebi be7'ettn lf!nl ıuuıal'lyec9 akUSı1cr hey'etme gOrcitmnek bfle 
mUmkOndtır: ~" tatbikatta 1)'1 netice almmaa temJn edilme11 kalıO ,.. 
böyle bir teminata inanmak mllmkUıa oJA... ~ki_..• 

hayda • ltla&ye pa..ı tonuuna ~ 
4e pl_.,. bere 213' .tip!! 

B 1 ·ı 1 C,t!rmlttlr. lebıtn 28 ,.ıtaıte P' . eyne mı e IU depo911 iDfa ediJmil J30DO _.. 
• .. borbma a.ıs.m.ar. 

ımliyaz bölgeleri • Evve1oe '«•N>n' ___.. ~ fe m.UdnrlfltUııe tayla edlld" .... _ _. 

Tamamen .ayıeo. Kon,a tleant 1!'~ 
Keeuda 1atanbal ba,nn ~ • 1 • d• komiserliğine ta_yin edUdlği ~ 

ışga edıl 1 .W:-01!:-~t limanlan amum !il~ 
1Ms.11a7 • (.&..&.) - BeJMlmDel r1l Rau.1 Manyas Mende~_!; .-.nııı.ı 

lmt:IJU tımıe•lnin .Japon kuvvetlıeri mfotir. Orada Jatendenın I~ 
tarafmdan lfgalinden .eonra Şanghay. nm takviyctıi etratmd&Jd ıaaıar
lla 9ClftD&l ba,at ya..... PV8f aT • &Ö7.den pçirecektir. 
det etmektedir. 1'ı'arımı lmtl.YU bOI • • Enelli -... Anadolu f~ 
,_ tama.men .akt\net lçlndedll'. Ja sahillerinde hUviyett meçhul_.!: 
pon konııolosıuk, .Janııark .e ordu erkek cesedi bulumnuo, ..,.F;" 
mabftllert. :Franaız ba§kOlı.IOlownu zı. kaldml.m.!ttır • 
pret etmlflerdlr. Ziyaretçiler J'ran • Ceset ısah:t>inln kim _ol~u~.! 
1a1 lmts,u mmtakamun bltarathtma ne suretle ~ldtl#tl arqtırllllJlll""" 

Eski Amerika Reisiclimlnı. Lf bJa .-eplleılade rla.yet ecıııcccfinl ~kOMOIOI& tcmln •. ~ 
V ve balluD mo.n!anU noktuındıı.n aaıı. • Siıitedae tfni Neca.tlıılD r.t 

nman heyonalı Kahltt, 9 (A.A.) - İngllfıa u- J111D muhafazası lı;\n Fransız ma • nmda Ç3.lışaıı SaJ:..b&ttiıı, e~ ,, Alçakça taarruza mum! lw'arg4hJnm tebliii= UmJ&nnm Jrendilerile !§birliği yapa· 8Xşam dükkandan mtışterilete .. 
Her mmftaa mOılelllb 9IY)'W' O&ll Om1d1nl llbar ctnıl§lerdir. iti takma elbtlc plaut. iiriJ!nl 4il 

k 
kuvvetlerlmlz, raat.geldiklerl Yf/t • Japon kam ve deniz piyadeleri bey 15 liraya 1111.taftea ~ ... .., _ _. ug"" r adı !erde dQ(man mftfrezolcrtne İll· neımueı imtiyaz bölgeahı1 tamamen ~ Salıahattlıı ~ tevki! 

• ' ' Mnca ı:aylat verdinnek 81D"8tilt ıal eyteml§ler .e girlf noktalarau mUl§t.ur. ,. 
M~. 9 (AA.) - Birl8fflr >.. di1n dllşna.nJ hirpala.yarak bClyOk lcolltrol altına almı§lardır. $ Galatada ~aldJnlDdl ....tlo 

merik& eaki relJıl mister HuYer, fU, ~Hllyct ptermi!llenlir. imtina lımgee!nJn belediye mecU• turan Yııeeıf Jmı Sultana, dOJl -':i. 
beyanatta butuıunuotur: Seyyar kuvvetlerimJzln fa.aliye- tUlteatne ctenm etmektedir. Japon. Din ttc;ilncl bt pencet'dllnde ~ 

''Amcrik.o. topraklan Japoıılar ta • ti, dilıı dUwmanm kuvvetıemmisle lar elleınmi1eıtli Amerikan ve lngtus .utalerba dilfhıüt. muhtelit 1~1 
ratmdaa alçıtkça taarruaa utramrı çarp1.§lllaı1d.a Jüç bir ~icale lilsum mllelı••leriDI Sfgal etnüflerdlr. lerbıden alır surette yaraJaıl.....
trr. Kararımız g:t.yet açıktır. Bu kara. ıörmem~ile de anlqılm&kta idi. Blrt8flk devı.tıer komol.Olllutu er • Beyo!lu hutaneene ~ 
n aımatı 1cbar edildik. zsımımeld Tobn*Ja Blre)gobl &1'UIDdMd Um blll&71 terke davet edilmJ§ .e afto trr. tt' 

Singapur, 9 ( A.A.) - nu.IT\ln rneYCUt bQtDJı TUltalarl& mUeadele et ba.flıca böl~e. dUpıan blt'8Z btr .... mtıhtlrlenms,ur. • Beyoilımda oturan P'ataıa 
Singapll.ıoda neşredilen tir te.Niğ- mek mecburf,eUndeyts. Bu lıltl.lt.yı :;.~ ~ ~ıı::-:ı:; Yant ae!tM!"da mtıtea.ddlt Japoa kiye adında 1ıir bdm ~ 
de söyle denilmektedir: yeıımefe mecburuz. 1stll&cı1ara nere- \aıık1an tı>planqtır. Sahanm Sgaret dan Evdoki admda bir ge~ ,t 
"Muhasamatın ilk iki gUntlnde de t.eadllf edel'9ek orada ~Is. ballf '" ınovs'J gibi&-. ı>oşnanın. kulellnln o.tinde ~Japonlar tmttyu fuhp tetvlc efmtl, dl1D uli1' °" 

U7.ak§8.rktaki A. B. C. D. grubu Bu va.zlfede milletin ftbdotbll temm seyyar JmnetlertmJdn, deftmh bölge9blln ua)'iflnl iade ediyorlar.., tmcı ceza mahkemesince G ~~ 
devletleri arasında sıkı bir işbir- edecegta. Gallbi1et n aaterl elde ecıe. !aaliYettcıD uakta kalarü biraz etımı.a )'Udi •bit blr lıalmı udr wa detıe hapis Cf!ll'tnDe ~-

_.ltQ.lıa.ali arbrm&k için 
tetkikler 

Ankara, 9 (Hasusl moJıablrfmlz· 
) - öntımthıdefd 9El\e istih-

liği kendini g-astermiştir. Japon- ceasa... ncfe"' alm.a1ı. tltem.c:8l de muhte- ıunmaktacm. tır.. .___../ 
yanın esas hedt.finin ne olduğunu meldir. Dl#er t:ara1laıı 'nyençin imtiyaz 

artırmak için, almmast mUın
olu pra.t!k tedbi:rleri te.sblt 

bere iaşe :mCsteeen Şefik 
reisli~ ticaret veklle

bfır komleywı ~-

tahmin için valnt henüz J>ek er- lapm te .. 111 Birel&Obi b&tlllDdıa cm.nanm bmplbda waı edUditl de bUdlril. Şirketi Hayriv~ meıoot' 
kendir. Mamafih Siyam cukave- ., Yedi tannw tahrip edildllS Te ktedlr ' 
metınin yıkılmr",;: ve Hindiçiıride- (Baştarafı ı ~ aahifedtJ) dlğer nçtınOn hasar& ufratıkhğr meeaaıO:S. bir tngn1s ıemJel mu.. lan maaılanna zadl 
ki üsbrden yapılan hava almıla.- A)'nCIL Ud İnglliS knı'"'*1t .. 4 ~ilnldln .a..~· ~~u. fere edtlmlfUr. utecliler 
Din a.jd-'leti, Japon"antn ..ı.-.. 1~ Amel'Uran ~ remlal batırıJmtabr. uU a ~r u.uua.u raponar, uu mu- ~ 

Komisyoo bugUnierde ça.bşma.l&
bitfreeok, projeyi htJd~mete 

e<:ektlr. 

":l ~ ~ 9 1..UJAU .,. '--....L.- ..... :--; .. de dn-.. - 27 
Malezyanm kontrolünü eline ge- ~.•(AA.) - tmparatorluk ~ ...... ~ ·~ 1 t t Şirketi Hayriye "f'li ... --~ 
rimı6k için her türlü ~- umum! karargAıımıu d~ Jwmu blP taııtm..111 t.&m taabet!ere 1!~radtğı. owre aarnza Ç&lıııaıı bpta.ıı ve znemu:rl&l'P"":.: 
~ maksadile bO~kuv- diriyor: m bild:irmeirtedtr. IDlll••• edlJOr blr grup umum uıMnruıt_e ~ 
wtler :luıllanacağnu gösteren e- D!lD Fmpiıı adalarında n. ..., Raft kuwetlerinm, l'f!dl 1ılr ,,_.. rarak :ıha.8'J)&nna 21UD la~ 

Orhan vapunmwı 
ma.relerdir. CJarktlld 11a .. Oalertftbl bombardı • l&ba clahOlnde telav clUlman b.- ( BQftarafı ı inci 8ayfada ) d.r. Giden heyet bucOukil ::et. 

Japonyanm bu harekete giriş. asam een•mad• 20 AJMrfkan tanve- ra kuwetlerine taarrms ~ lloakıova, 9 (A.A.) - Remıt DW!.<jlaıiJe ~ mUm~.A 
batamaaı 

Ad'.ıara, 9 (Hususı mahal>lri
en) - 31SOO tendte belıcinle 

llll'ılıırmııt. Bar.1ca.S11111 ait 1000 t.CllC:icc 
oLü haınil olnn OrM.n w.pt'tıı· 

mcsi ihtimaii daima JtÖ~ önilnde n dQfOrtllmtlf ve 71 tanare ımse dil'. Tus aja.mmm bildirdiğine göre madığxm, d!fC!' bul ~ 
bulundurulmus ve daiia harp pat- t:ı.hrip edUm.lfUr. G Japcm ta~ Rokoeboibaki'nin kunıandasmda yaptıklan gibi keııdllerlne .~ 
lama.dan evvet bunlara karp aokmndır. , ı N d 11 7 ı ~birlikler dÜ§manl Volakolamka zanrmın yapdm•sın• ıica e~ 
koymak için icap eden tedbirler Gece, mlllılm ukm hedefler" w e ememe _ istikamet.inde "S., ve "H,, nokta- dir. -1111'. 
alınmıutrr. .. 1UDUllll ~ ~ ~ __________ ..... la.nndan abr' ayiatla tardetmlg- Şiı'ket uuıum mtıdrillll!ll V9"~. 

Bal?dmr .3. &.üerindekl illf''11.1a 
&>la..V13i!e c.ıt.kadar 11\Mnmlera ge

rnalfun3.t hM.'laerJn bir bım 
tıilclu~'1.llm1 g&t.emüştir. 

Bingapf#'., 9 ( A.A.) - J'a'J)Pll- taa~ ,..,.,.,.... <8-lfllm). f.fte bel...,....,11- lefıdif'. au.tar baeka. blr köye «t- -ti tetkik edeceğW blld!rmf~--
Iarm Bomco'ntın şima]inde lra- a ..... •ıllllll ırıı. Jrellmelc?den bfrl. rerek 4 tank, 1 sahra topu ve çok Oğrendiğhnfzc gt!re :rııemıaJ'.__. 
raya çıkmağa ter~bbü.s ettikle- ılllıllll ı CHi1k6met meıtrezf.) olan şeJıir miktarda cep'hn.ne almıelardll'. kaptanlar vaziy~Uıı dikka.te_ ~ 
rlne ve İngiliz kıtalarmm Bir- (Btlffarafl t iaoi eahifetle) veya kasaba içhı bir mildde-ttiır a- Mojaisk ıJstikametinde Govvo- masa için münaJcalAt ~· 

D mil ,,o• allaııa 
manya yolu.ile Siyama girdikle- Savae tanvelert 4Gn gece mil- Jena bu keltuıe)'l lmll~. lof'un krtalan mukabil taarrua ~ b8f vurecakJaıdir. 
rine dair verilen ha;berler teey. bim dıeDZ ~t metkez1 olan Btr hllkbıetln kendine mmez ~ dttlmanı birkaç köyden ~ 

TlrklJI 
yUt .....__;..+ir. '" aldığı yerin baş nehJır olınası lAzrm ıra--ı--.ıı-.... ·~- -eakatıb ~ etmi§ler- çı ~~~ K 1 d bi kö k 

dir. Vuku bulan ~tli patJama.- l'elm• o JneSlllebtte <tehir> GJ. Lontlra, 9 ( A.A.J - B. B. n: ına ı a r f ~ 
( BQJJtarafı ı inci aayfada ) SinDapura hucum 

dU!DMOğ-ilmk t.eı}ldlitın e· ( Ba~roft 1 jııoi 8GYfada ) 
ı karulmq ol ll'. • ı HarekAt, Kotabaru tayyare mıey-

&öy ıllıhat ~rillbl •e- danı iatikametinde devam etmek-
ıeoıııkleri nıahlmat tbıedce .ttntJe tedir • 

ellen ~~birler abmr •• nde. LD~tı, 9 (A.AJ - Bu gece 
bu tcıı;t; ~! '"e tedMrleır k6yler- Ja.pon havva kuvvetleri iki defa 
llagün cloğanılarm )'ti9de elllll- Si.ngapura hUcum etmiflerdir. 
Wt& ytiıde altmı11111 alıp g.6· Tayyare kaı"§! koyma bataryala-

fUilm Takalarmm mtlhilll n faaliyete geçıniltiı" 
..... ıtıe CSniae g~ llfl ge. SIDppur 1 (A.A.) - Btr telıllgdt 

blldtrildltlne g&-e, Japonlar ceııub! 
Siyama yapacaklan thl'ag hareketle • 
rlni himaye makaadile bavalard& oa • 
tUnlU111 temin lçm çok bOytlk miktar. 
da tayyare kullıuıml§lardn'. Dfler ta. 
rattan Japonlar Kotababru hava mey 
danmı kontrol edebilmek için devam • 
Jx gayret!c~de &arfetmlflerdlr. DUn 
yeouaıı bir hava ke§lf ha.reketl ema
smda harp gemUerlnln refakattnde 
Biyıı.:n sahillerine inen 26 asku ytıklQ 
ıııı.kl:iye geıni31 görUlmUftilr. Bunla ,. 
nn sıngapunı. ve K&tabahnı bölple 
rlne yeni J P'>n kuvnUeı1 !hracma 
htırJ'lanmaktıı olduldan aıılaflbDlfbl'. 
Bu ha.ıı-al •c l'lındlye ka&lr lhraç edl. 
len Japon ~.~rlcrl.nln takYiye kı 
teıan aldıktan hakkında hiçbir ı-. • 
ıamat yoktur. 

ı:.saııen sı:ngapur lıülgcıdıı .r'ld ara
zi tqekkWll yo11Ube.rUe pek nokaan 

ASiiı( US vaziyette old•ıfundan bu tarda .rırnt 

it:==========·~· 11 nert battketlcrl apmak lbtlmali ~evcut detndir. 
VE C f Z ELER ı Tebllğ, Sl.nf:ııpur ve KıılallllOpe .. 
wuazı: H. O&ldl. PmT&BJJl •on 24 aut zad'mda mUteaddtt de!& 

lar alArm lp.reti Yerfldilt -..e banan 

• K.,Jas ailf>.Alnin Wba:nm ada-I da ktıl}lf ha.reketıert yapan dl1pnan 

Da:r.a.rmda ihya eden Volterdir: tayyarelerinin geçifı.rmden fi•ri pl • 
bir pıntcsta.n, oğlunu b.to· diğln! zlkretm'!ktedtr. Pazarle.e •lıa. 

olım:iktnn menetmiş diye .idam hı yapılan ho.va okınmdan llOl'lra hiç 

daqıti,· Bir can balm:z t.clef ol- bJr bonı'be.nm ntıtdtfr blld1rlkneml~ • 
dt;}ıe .hUrriyet A.,ıklan dNma tır. 

W>püıiWler. Bu haıvte iııe bhı • "' • 
can hnk!ın tele! ol~ dn. ne- Mar:ıüi, !) ( A.A.) - Be"' bin 

düD;J01run knlnn ;vwleri pro- Japon te,··~ C'C;lm~r. 
ıtaA:*I' yağdırmıyor? Ne\-yor:c. 9 (A.A.) - Mc.nilA. 

• Kumeyin Horu trajedl.!Wıde bir kı:ı<; ~m{'ttcnberi. Japon hava 
mnh1.lfr.m miJetten hartgis!Ain Jr:m-vf>tlc1i ta..""ttfmda.n ıiddctli su

olacajmı tayin eCnt:C" .için n~te brır.1'-ıo...--dtman edilm4t(!dir. 
dlJrıan ordu ht1Z1lrlllldıl. Ed ta- Dün !1.1ruılJllya. YRJ>tlt:ı.n birkaç 

.a.ım. ırıilmes,ıııe:ri ols.n Uç Ho......s daki.'ıoılı:t b • .?' hireumda llü kili 6J.. 
to ~ 'boivraie b&fla- 1 milf~ 

)ıılıPm 4! iki onbWı .... , tba4a i5e ~ r.ayiat 10J ıı:ı. 
111ee-.,.·flo-.kf9i 'bır dö yapsala.r • tidir. 
~ haJıg'i ~ta ltalmıa o l\c,York, Y (A.A.) - Japm fi. 

teıftltıieti php ee.ylisa ıııı- kıfıu. Guam ad~uunı abhllla altmda 
lllrl*'ıaz mı acel.ın? .:, buhın<iurmıJtta denm ~ 

la w bGytll yanpı.1u- ~tan mat 'belmnmdu hut6met meıb- Bertin rad}'Olunda. Alman s&.!cll.. Beyoihında oturan AndO'- r 
ya.pdm.-. otuı bu hOıeıumu muvaf. ili olan tehlıe Uıltb, yu.1 bq R- sU M08kovanın ilkbalıardan ev- dmda birine ait olan Km~ 
faJuyetJni ~. 1>Ua Mal· ydabllecek ba4lb ;"'tehir röetct'- vel apt.edilemiyeoeğini söylem!t da. Narçi~ii eoki.fında 68 ~ 
ta .ıüU aıçıtl&rmda awda.rmum ;k~ h== 1:::: ve d""mlştir ki: "Bu havalide kı1 lu kötk evvelki akş3m aaat ti' 
t.ıınıtJDıdaıı 10 ve tecrUbe be.tuyaı- 11 Rcm!actır. f.tubutl& Ankara da vaktinden evvel baolam'l§tır. u. nmda birdenbire tutUF,mUfa 
lan tardmıdıta ela ftd dilfftlan tayı kerlerimizi Rwıra kı§mın ve so. manıen yanmıştır _ _ MI 
yarell ~tUr. b&yle... ğuklannm ~iddetine marıız bı. Kötkte kimtıe otumwlı~ 
şm.n Afrlmda .Almaa avcdan <BOlrblet meıted) d~U. Ye- rakmnğa lüzum yoktur. lening- yangın tilı>heli ,örülmüe taP'" , 

bava ~erincle aı:tı tnılli• :n ~nHd~t) te~f~. rad'da ~iddetli soğukkrdan as. kata başlanmıttır .A 
t&y)"ll"taf dOfllnnU.ı.cth' • .AJmu ~ ·- ~n uıı:ı kert hareket durmu~tur. Burada • ~ 
•vaa tBnareleri 1, ş :UkUaan ıe- lnırtulmue olur. <Bat şohlr) de- Petrol bile donmu,tur. Askerler 
cıesi lıfa1tada 1:1mm ı.ialeri ile ha- memell. donm2k ve yere ''apısrr..ak l;or- EŞTelten seçmeler : 
va~ bornli!e1em!f]erdır. ku5ivle oturma.maktadır.,, 

,.,..,.,. kup 
( Baftanıfı 1 inci Nflfada ) 
LoMnı, 9 ( A.A.) - Dün ge-

neral De Gaulle'un reielifiııde 
toplanan htır l'raualar milli ko
mitetı.i, Ja.ponya ile büWn hilr F
raDSJZ aruisi w htlr Franmz ka.-

\' 

ra. w deniz JruvwtJeri araamda 
harp h&linbı bulundufu kararını 
alm1'br. 

Prmaw.a, 9 ( A.A.) - Panama 
cOmhuriyeti Japonyaya harı> 1-
lAn et.miftir. 

Bogota. 9 (A.A.) - Koloınbi
ya hilk1iıneU Japanya ile 8\yul 
münaaebet.Jerlni lıemıiftlr. . 

· - FU.t net. Dilinin albnda bir teYler n.r, tÖJ· 
le bakalım onlan .•. 

- Anetmek btiyonmı, ki henüz aıruı dejil. •• ' 
Annemin acılarım çekerken .• 

- Bale trı dojnL Fakat hemen evlenecek delil-
nn ... Sh ftl'IDe. -~ 

- HaJD', .az Terilmesin. ... .... 
- Bu ne demek .. Ben yerdim bile .• Yazdım. 

- V aqeçeriz. Bir mektup dal-sa yazarımız. 
- C>,ancak a11 bu?. Ben amca papna nuıl ,. •• 

bilirim. Ha'J'D', bu olamas. 
Vufinin baban apia kalkmıt "olnıaz .. yua. 

mam .. ,., deyip dolatıyordu. Birden Vasfiye döndü: 
- Son olnuyaıı 13zler s8ylemelde cüret ettiiini 

unutuyorsun. saz verilmi,tir ve amca paıanm kızı ile 
evlenecektin •.. Bu ıon aözümdür ..• 

Yalnubqma kalan Vufi bir lnirtulat yol'.1 bula. 
11UYac&iım anlJJOrdu. Bir tek iimit HUtrevde kalııut· 
u. Ne ,.~ p.ııe o p.paaldı. O aiba _.,. llalda . 
Ham.,.t an1t11r. Ha.. v~ qareı wrii. Me. 
TBk •IDllP•llnf, wnm IMr .. 'ri halledeeelhıi •Br 
ledi. 
~ elD lliliira VMfi oclaıına ıirdiği mit, bütün 

._.1arıa. bzı hnpk oWaim Ki aörc:lü. Bu ne de-

Moslm~•. 9 (A.A.) - Prııvda ga• ~ffiA KAÇ'l'JGI ZAMA!C° 
ıetes1, bl-1 aylık harp esnasında Al • Böyfe bir idi se:rahatt.. "'• 
manlaruı uğ1"&dı!tları tok bUytık ke. eerred ~ 
yıpla" 1Y..>llrtmckt<ıd1r. 

Pravda, Almanları.., 6 m!lyond:ı.n "Butljna • topl'Mta • __ ..._f 
Aeem, Rh omu- ..1ııı 

fazla ölıl ve yaralı verdıklerinl ve isterim tdm 6yle blT h~ ..J", 
muazzaın mil~tarde Alman harp mal• m" nıem.......-~ 
zemenlnln tahr!p edildiğini yazmakta. OlmaJ'lllr.a idellda hl1' _,, 

da. ıuhb6ıa ~ 

mekti?. Mukaddesin mektuplannı hatır)ayarıılc do._, 
ba koıtu ve: 

- Eyvah .. diye haykırdı. Babası bütün mekt# 
farı alaııttı, şimdi ne yapacaktı 7. 

Vaafi babaıına ne cevap vereceiini, mektup1.ı' 
nuıl te'vile çahpcağmı dlifünürken kihya Tahir ., 
içeri girdi ve: 

- Pederiniz ıizinle ıörüımek iıtiyor •• dedi. 
- Nerede lrendiıi 7. 
- Odasında bekliyor_ -........, 

Vaefi \itreye titreye odaya pdi. Gözünü a1ulat" 
nnı ucun.r. dikmiıti. Babaamm ,Usüııe babmQ'orcld' 
Y alna cirerken bir aralık ıöaü maAnm ilserindeld tr 
mara; kendi mektuplarma ilitmifti. 
. - şa,ıe ba,unm bakalım Küçük Bey .. B..,ao tfl 
~ her Mlll8aldnden fula tekdir edi)'Onllll. 1lasa -'1' 
tıapluau olmdum da.. Pek helendlm. iti llerletmif, " 
pq ...ter tiinmalpbl.. ~ itte bl1le olmak-

........ duaaklana.tA ma.wm Wr slllıı ~ 
..._ air kopmak bere olchla M....ı~ 
du. V Mf önlemek içinı • 

üıaade haJmana da hen ...u,m .,.ı;. 
ı:)alt11J&e1lk bir ffl7İm 1ok ki.. 

- Yok yok, zalamet etme •• Melduplarma 11.r "11 

açdıga UiabJw. Yahm_p_ mlbilabmals mi IMllllir! ODta 
••l·a nls 1.-U.. .._ A11aJa ı.e..ı..... p_,, _.. IDb._ ....... cJe&Ja... v.__ ...... • 
dllr. c.nı-LUa.. 

At81 ~lan ..,. ... Allüa .,...._....,_ .. _. 

;Olı Pi dl ... 
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:o;s::rın ' ~ ~ 00 D 00 00 & [ID ~ ~ [S ~ 00 O l f (j&tüp diiş ~· 011 ~,;~u•m• a- .. 
eri münasebet,le EkmeKler oısı·rıldik.en 24 saat sonra ıstanou iaşe mu- Tezatlar ~·~.ı.,,..-.. Bh'Bz ....... i c. n d şale, ~!ll}mt p~lan d8ntip: 
'- senelerde mütellf mee- ı ""' • t i - llcr bfad:ı.n bir ses trklyv, 

-.-.: ~:~-:; satışa çıkaruacak dUr UgUne aı Dün1.-ü telgr&f "~radyo baberle blro:':Jn:,'~~;n~cı;ı~~! ... 
~ye muharriri \-ar: Sanılnı Ekmeklerin daha. stkt bir su- sonra 24 saat saklanacak sonra kara name l'İni okurken, m~ur bir mU\·errl. dlspi o'ııs·dm: ) erine .,.itmi6. 

-- rette kootrol edilmceini temin satışa çıkanlaeaktır. Ekmek sa- Wn bik&yesinl !ı:ıtırbdım. Tel-
'- Kene a.rkadaş son zamanlar- etmek ma.ltse.dile belediye yem tışlarmm yeni bir şeki1de yapıl- Dü' nteblı"g"" ediln" ı;rııfL-ı.rm biri, 1k! Ameri .an ~:l'h- - Katıl yal.alan ka.llak, bil· 
ı.tki.yelerinl bir cilt halinde karar aJmaktadtr. mast İÇln inoclooıeler yapılın.ak- iJ5J fJQtt.l, bfr Yt'p'::l't tayyare • İ· keti gör.1,,lnj ortaı bir 9eJ'iiel'İ 
tını , giUcl bir kapak jçlnde Elanekler fmndan çrktıktan ta.dır. tıstanbul İB§e MudUrlüfO..nün sil~ dört_ d .. ':a!tısı ta!mp ~;dl iuıitı. Boynunda ıunnm bir mendil 

0 ~eler biıl limitle lağvile yerine kurulı.csk olan I de.kcn, oteld il'1 *)()n zırlılısmın ,.e eHnde de tAbanea 'ıtrmJ!t. 
ıtlrdi. Gbel mil,U.edcler, h... E kl .k t• t ı•htı• a" rdan Bölge ia.c;e Müdür ·:we ait ka- tntu.5tnğnnn \'e bir Amerikan tay· Diyor; bekçi ise: 

Ye memleket realitesinden ie r 1 sar ıya 1 rarna.m; al!kada.rlara t bdiğ e- 1 ynrc J:emlsiniıı b:ıttı~ı bilditiyor- - Ha;} r, tulum glymifti. Ba-
IJ rnevsular her ııeyden ev- yakalananlar ve dilmiştir. ı du. Ö;rlc, ki gazete)ı 1?~!:ın a .. gı fiıkaha)(tı. 
::;ı:~!:7a.:~~ :::ıı:b~ artıyor cezalandınlanlar bu~!11~:Qi:~1~;:~:; ::~uktAn_ 50~ kendın 1 yo'lda- r. ~~y:1:~~n ı.:~t~~u.,, Bu Sl-

oJdogonu göstermf'Ji itlbnrl- T l b" c! Fiyat murakabe memurlan ve tzmir iaşe müdürlükleri de - Ne oğreıulımt - ,,~ canım, demi' kadlln 
~<ate IAyılrtTl'. Daha yirmi ram~ay ar ır sene e dU..°l Kacrmpaşada kömür toptan. ll.ğvedilınekte yerine Bölge !a§e Dly :wrdwn. Ba§n.'lda t.iftc b:r il tilıırle ne yakıdan kalkık eeket, 
Yıl önoo hikaycniu lm_dro u 79 mılyon yolcu ta§ıdı ı cısı Hüseyini 18 bin kilo kömürü, müdürlUklerl kurulmaktadır. ,ııkuat filmi blrMri,v.io t.f'rdne ne de t.ulum 'ardı. Arkasında ge-

tt mahdut bir ~erte"''• ıçlnde ı Elektrik ve Tramvhv idaresi· kömürcmere 6 kuruştan satarken Bölge !aşe müdürlükleri bir I dönem. nu löarnıııkansıl• habeı B· nl , p:pa., cUhbcsi gibi bir IC'1 
ca edilir ve kan. koca, Aşık nin hazırlamış olduğtİ bir ista- ı suç ü.5tilnde yakalanmıştır. ~um müdür, blE te~ilt mUdürü, naforl:ın i~lncle mUsbet "iç bir ,·ardı. NnJı işte ıııa tar:ıfta.n ~ 

..._ den dı3ftrı çıkıla~~·· tistiğe göre, elektrik .sarfiyatı Aynca Hasın:ılarda. 21 numa- iki şube şefi ile uç buro ~nden ı ı;ey bilmediğimi görerek slnlrıeıt- it;ttde haberler 6yle kan§llll!, 

1 

edebiyat an~ §Oh\Cti kNn- ı son yıl1orda nrtnuştır. S37 de rada fi:a.cı Ha?ıl de lımon tu:ıı- ibaret olacaktır. Ayrıcn.!llemur, I elim. Mün~rrihi, J5te bu !!<'heple iş öyle blr muamma halini ~ 
la hazan da oesır san:ı.tının o-1 evlerde 9,5 milyon kilovat yakı- nun kilosunu 600 kuruştan sa- rapörtör, hademe ve dıger ele- hatırladtm: ld mih·errlh, ltös kös evine döa· 

l'lna zemin Jını.ralardr. lçl in- hrken 9•10 yılmda. 13 milyon kilo- tarken yak~lanmıştrr. ma.nlar!a 22 kişilik birer kadroya mektcn baı:ka. ya~ teY bala-
"ll'lnı hay"\'all ta~fına. dışı n.e- vat yalalmıştır, Devlet ve sana)'; .. Fa~ihte kasa.p)ık yap~ Kemal, sahip olacaklardır. Meşhur bir tarihçi, "İlk ~·· marnı~ Bliyük e5crl, ıuasa UstllD· 

utma daynn • .ı1 bo an.la)ırt n'lilesscseleriııdc aym artma CÖ· dukkamncb bırçok eti varken, tıstabul taşe MüdllrlUğ{l ile §ef- larm '"U.kuatmı yıllarca ince~ de hlla onan son t.u'.hihlertnl bek-
~ artık unu~lmu.53 benzer rtilmiiştür, Tramvay idaresi de müracaat eden müsterilere.: !erinin kimler olacağı henüz an- &J"HhJerin nemli kubbeleri altmda Jcmektc-Ojr. Adamoairz onlara a-
~~edir, Bu cuıs ~eblyn~ 1 940 yılmda 79 milyon ylcu tn.<JI- - Et kalmadi, Y?k! dıye":k l~ıln.manuştır. nsika ~' sır&lamrş. Grup. mn mun bakarak: 
dUğU bir k34J ~pluk bcll-"' mıştır satma.mm, y ... pıla.n 911:ftyetler U- B(l§kn bir ka,rarnanıe ile de lar.ı ayıl'llll~ l"e nihayet eserini - nen, demL, bnnıamun clibla-

daha mwunmer olaca1•tır. I · z.erine-dUkkanındaki etler buluna- tsta.nbul Fiyat Murakabe ko- ~. Bir kış günü, son prou· de gijpe gündüz olan bir eiu;,e-
ft'd. in!6uılar yalnız ruhtan, yal- Öi•fi idare Komutanı rak kendisi & ikinci asliye C('!Z8. misyonu takviye edilmektedir, la"nı Ukuyormns. Derl~n, pence- t.tn dUğllmttnö çöıemcdim. Soma 
kirden ıtıaret olmad•klan u mahkC"mesine verilıniştlr. Mah- Yeni kararname ile bugilnltji a- releri altcıda bir sillh pı.tlanıq;, ıia binlerce yıl önce ge(Uliş '"aka-
.zaman ~nlerinin tllrlil vazifesine başladı ' keme dün K~nli. et gibi mühim za.dan başka Milli Sanayi Birliği te!f.:b ayak cesJeri, !:ıhroalu tar srralıJO? ''c --6oıUm ona- ta-
fızfyoloJik ihtlJ'l'Çla.nna ey· Yeni örfi idare komtttaru Sa.bit bir gıda maddesinde ihtikAr ya;ı- umumi katibi Halit Gülerytiz ve olma,, Mih·errlh, yerinden fırhyn- ıih yarıyorum. Ne clirct! Ne a)'IP! 

~ lrleebnriyet~~de l>ulundalrla- Noya.n dün saba.'ı yeni vazüesiue mak sueuridan 7 giln ha~. 50 ldhalat \"e Ihnıcat Birlikleri u- rak canıı sürmü.., b:ıJan1' ki krJd•- \·e nıü ''cddelerl, PtQ\'&lan aı .. 
Qçkur edOO!yntmın s~n par. b11 Jam1ştır. ı;ıa para ceuı.emn ve 15 gün mumt katibi Salahattin de ko- mnlu üstünde bir adam yatıyor m tlstUnden kaptılı gibi ocaP 
da bu ihtiyaca cm ap olarnk "Komutan öğleden sonra &le- de dilkkanmm kaoatılmasma misyona alnımaktadll', Aynca ''e alnmdan sıcak bir kan akıyor. fırlatın.,_ 

deA"JI fiıiyolojik :ı:ıuurc- diyeye R"Clel'f'k vali ve be}ed;yo rt'.ahkfün etmiştir. komisyonun se~ ticaret ve Ka~ı kö~yl de boz pardcsülli, bir Bfı de tıpkı milvenih cı1tbk. 
'llnıetl ola.cal•hr. Bu mul\m- reisi Dr. LUtfi Kırdan ziya.ret Bundan 'balJkn rakıva su ka. sanayi erbabından birer kişi de ba.'ka ııdam dönllyor. DUdtık m~ Bu Jta~!~~ ll.aberlerle c1tta. 
il onun ceerldir. ct.ı1iştir. · nştırara.k satan Yeni.eehirde kom.i!Jyona müşa.vir olarak gire· k&raln poliıı ko~nşmalan, açılan ya hn'kkmda ahklm çrkarlllap ~· 

havası in~nı bir 00..~ka ----o-- meyhaneci KOQO, ispirtoyu fa.7Ja oektir. Komisyonun umınni ka- pt1nceroler, tcorlmdan sarannıs me· l~·onJZ. Ekslifmlz de l'I le.eneli-
~ fle\'.\~f'.r. Yirmi beş yd .,,._ Kerestelerin beyanna· fiyatla satan Pang;altıda attar tipli~ini Böl~ t~ Müdürü ya- rakJı bft111lıır hep hu noktaya yttnel- nıize M' ctirct atfediyor; ne de 

ka fJeın1 ·~~dei kebir'~ el. me müddeti bu ak•am Jo7.efi, demir ~ndı yaptırdıiı pa.caktır. . nıt,tir. nefstHmizlK.:a.yıpK lıyorm.A GDZGllf 
amtan ca., ... yct ~rt ıın b :ı ~hinin kiloeunu 100 )ruruftan D~ taraftan haber verı1di- l'arfh~i, u~ı pağtrarak: A l SU H .., 

1.rtık luıkild blr sauat.ın ıı.· itiyor satan Demirkap:da Ali, kaşar ğine göre tstanbeıl Fiyat Mt1ra-
ı, nK'~rretin1 duyan insan- Hakiki ve hükmi 68-hnılar elin- peynirini fazla fiyatla satan kabe komisyonu lzasından HH-
~ mda )eni hihiyc kazan· de buluan kerestelerin bcyanna- Taksimda stitçil Yusufu. a- mi Na.ili Borlu komisyondan ay

L'. Jfikiycclllğiınizd~ son )ir- meye tabi tutulduğu malOrn-dur. ı yak.kabı Ifistiğiilde ihtikar yapan rılm.ışUr. Kendisi altı n.y i.z:in al
~ YJlda büyük gelı51ll"'cr ol· Beyanname verme mUd~~ti.kara- Şebzadeba.~mda kavaf Ali J:Cernal dığmı söylemi§tir. 

•. Bu gelt~le.ri anlamak nn neşrinden itibaren beş i§ gü. ile makarnayı yüksek fıyatla 
'-rıh ıruı ile escrle.ı·i gör nüdOr Mfihlet "..lu ~am sona 11atan Fatihte bakkal Fehmi de Sokakta açılan bacalar 
~ftdir. , ereoelttir. Beyannameye yalnız 25 «lira l>8J'& ve birer hafta 

"1 Koc.g~Bn "Telli "-"'" f.stanbul ve Ankara.da.ki kere'rte dükk!nlannm kaoatılması ceza-
teki.mUJ me~alesi içinde stok1an tabidir. Dün ~ mıa oarı>ılmJtlardır. 
durağı temsil etınektodlr. kadar tehrlmizden bir tek beyan-

ın Koeagödide yirmi -, name bile verilrne.ml§ti. Nezahet poliı memunr 
tekimülün iılerlnl ~· --o-- - k f 

l'"tim>ck mümkündür Sosyal p d"kt b" 1 k .. _ na açmamı§. 
~ mllll hava.t ha~tmuım en 1 e ır 0 an~cı Bir mUddet evvel Fatillte otu-
rnuırohcd~j birer emri,.._ öl~ 'bulundu ran Ahmet admda blflsinin kan-

Pendikte lo1umtactlık yapal'.1 ve 1 eı Nezahetin, potta memunı Cavi-
~nkit -azmak, bir eseri oldukça ı>ara sahibi olarak tanı- de ka.c;tıj!lru ve kocaeının her. iki

fA-.,e mUtalee ebnek niye- nan Ali admea bir ihtivıı.r dilll sini de Ana.dolu birahanesinde 
<>bnad:ğmı için kitap hak- dü°k'kanma ~memiş, Bunu me- görerek oollsc tesıtm ettiğini yaz. 
f•·1- b' -ı:yıemek b rak eden knm•uları jandarmayı mı3tık. .-u ır ney "'"' • ~yetten ~haberdar etmiştir, Ôğrendiğimlrıe göre Nezahet 

lrun memlekette ~ılıı.n "H&- Tahkikata b~la.yan jandarma, Cavide kaCflUa.nlU}tII'. Yalnız ko
'-lüpJuıde,, imld\nı o kadar Alinin e•-lni ara~tmU'Ş ve kendi- casmda.n aynlmıvtır. ~adtlfen 
bir saha.dır ld, seııel.err.e, sini ölU olarak bulmllf}tur. o 3.kşnm ~Us memurile biraha· 
a.ıırl:.7m bir kwm edebiya- Alinin ce!edi nıorga kaleı· nede otururken kocası ile ka~ı
besliyeeek Jil?.dar ham mn.d- nlmıştrr. Vakanm earan morıtta Iaşruştır, Bu sırada koeaımıa ha· 

t llahiptir, Bn'CJ edebiyat ı..r~ yamlacn.k otopsi :!!Onunda ~le- karet eden Nezahet asliye altıncı 
'°l.tdrr. Bir kere kuJlanıldık- ı bilecektir. ceza malıkemeei tarafından S.5 
'oe.-ra blr l':ıinclnJn. bir üglin- . • &y hapi8, 5~ lira . para ~smn 
~ .onu ı,ruıamnnsı hı.ıt11t h1'>si- Uç papelcı hapse mah· ınahkfun e<iit~ıetır. ro11s hwı-
l!tu" Bu dııs eoodlyatta bi- ki!m oldu kında berha~ blr takı bat yapı· 
1tJc ehP"tnmiyefllilh', Fakat bi· Sabrkalr Kadir, Kemal ve Sil· rnamı~_ır..;;·~-..Ao---
'«iehlyat:mnda son seneJerd~ levman adında ÜıG arkadru,, Yük· Havaaa?1:1 ı·çı·n kömür 

olu. 'H:ıyııtJ mU~hedc l!lekkaldırunda Tacettin ismin<Je • -
1tt kullanmak 15&rti1e her ı.a· b · Anadolulu tacirin :papelcilik geldi 

büyük bir ~ref .lıis esi ı!1ile rüz lirasını dolendır- Hava nzi fa.brikalannı~. kö-
1~ laıdar ~m~h:ıitl!ddır. ~- mışlnr. yaktıla.nnrak Asliye İkinci mUr ihtivacmı karı;ılamak w.erc 
ıne,zu 58-ı:. ... nagı çın ° c.1os eer.a ma.hkemesıne -verilmiısler- dün 1200 ton yüklü bir vawr 
8P..h~ptert birbirinin rıcrdin• d' ~lm'şth-. Ge1en kömürler Ka;<lı· 

~1~ rnhat1'ız olmıyarnk el~ 1
bun muba1temolf'ri biten euc- köv hava ~ idaresine verıle-

\''UC!ftklam::ı.k frrşatma bHc lulardan Kadir 1 sen~ 8 ay, di- cektir, 
~ ler. ğerleri de u~ av hap ~ ce.zasma ~~~----------

b, ... " ki bi:r.iJU sa~tldlnarr- mahk{ım edilmişlerdir. T olrat mebusa merhum ge. 
l~ın luı)atımııı ;urmeğe a· - --o-- - neral Okenin ralauM mevlicl 
oJ.,-unlın·. V-fı bir sanat irili· Altın fiy:ıb Tokat mebusu merhum genenı.l Sıt• 
~ s:--iılıl hnlumrnnlar, S:uıa.t a! ıunn:ıak u 

1ııı. '"Unu elde eimek demfrol çı- DOn bir r ~2.(iive :ı.ltını ak~- la ök~llla nıbunıı tth 
0 

u n 
~·~ do<'Pru ?:7 lira 50 kuruş tnerin. zere ıs 12.Dfl cu01artesi g n saat 
~ .. iJja~c~~:~. kolay, daha mı... :f! m~aınele görn1li~~ de akşa- 18 te Teşviklye cıunl5tnde nıevH\du 

Sokaklarda tamirat maJaıadile 
açdan baaı.larm sttratle ka.,.,atıl
madığı Ye biri bitmeden diğeri
nin a.çıldti:ı ırörülmcktedir. Bu 
vaziyet etrafında görüşülmek ü
:r.ere Belediye Reisi muavini Lüt
fi Aksoy riyesetinde, fen. yoTiar, 
elektrik aırstlh1erh .. tn i§t.iı'ald1e 
b!r toplantı yapılmıF. 

@ı evvelki Vakı1 1 
ıo. ıa 9t'7 

Finlandiya cümhuriyeti 
$tokholm: Finlandiya senatofıo 

dl-y!t mecllıılirıe Firıl&ndiyanm cUm
hurlyet ilanmr mUbeyyln bir llyi
ba vemı4ştJr. Reiskümh-qr altı"se· 
ne t~ intihap ~lUDAcaktrr. tnı: 
cilnıhurreJ.!'i int<ohabfltı klnunUM
ıünin ıs inde olacaktır. 

Gtıne:ır 

c:ıotutı· 
Ot~ 
lltlnal 
Ak,am ,.. .... 
lıneak 

çarıambajPertemb 
ıo •.kin. 11 '·kin. 

ZUllllıde ı %1 Zilkade: %:! 
~ ı 33 Ka.arın: S.J 

'1.H 

J%.0'1 
ıus 

16.4t 
18.19 
Ş.!8 

'7.26 t.ı.07 

9.n 1us 
7.16 
U'7 

1~00 18.41 ll.00 
1.19 18.20 1.89 

J!.47 3.t9 12.4'7 

SA
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1 tın buyurması. ı•------------
--~~~~~~~-ı ~tnı§~t~~~·~---------~----:__-------~--------~----~~~~~~~~~----
'NSUL BELEDiYESi ,~~--..... ---------.. --, 
Pli l ŞEHiR l d •• •• 
''Ilı 0:~:f;~~ / spanqo ansozu 

llllı ,.~ırı ıt ... 'S\I aa Heyecanlı. büyijk Polis Romanı 
Müthi, Aile 24 '"ft'Hizceden Ceviren• H MUNIR a.. btlldAI OMJdı!t<lade ' • • 

~OMED! KISMINDA - Orası neresi?.. ''Meyfeyr siniz? • 
Bugun GUDC!Uz H do: Hüs çarn~ı:rhancsi,, ı:ıi? Başça- Morr,an !CSini değişti.rcrck: 

ÇOCUK OYUNU maşıl"('J ilo görüşlOO;k ıstiyorum. - Sidne:v Voker! dedı ve te.le-
AJctam ıo.80 da Hcrbi cevap \•erdi: ~ .. , fonu kapadı 

SA T "u VASi - Evet ef E'..ndim .. , Buyuıı: ça- Bundan eÖnra Morga.n garaja. 
"'ADE "' maşır denği filmdi yola sıkaııldı. telefon etti. Bu garajda iki ~e 

•"'-'... ---<>-- • Fakat t'rkaç tane nUmune bırak· otomobili bulunurdu. GaraJm 
~C?lu Halk Sıneması ular Y:ınarda oturuyor... oo,t.a.m1rci81 Fred DeY'is: 

• 
1 
'll mnt.inc 11 de, gece 8 'ic __: Mul;:enunel .. ~n ne~ıl~ın?- - Buynın efendim, emriniz? 
\"ilk film birden 1) ~ nli. _Beni mertık etme şef .• Fnk!lt - Bana öteki otomobili getir,. 
.'cvü, 2) Asi genenıhn sor. ı sen herhnlde bUyUk biıw,-den Barker kumpanyasmın iniln 

f~llr!,ç . :;) Kanlı Tuzak. M-:. yakayı kurtardın. Yoksa al"fl) gelecek .• Anladın mı? 
~ götürecekti. Seni· mutlaka gör- - &ışügtüne efendim. Kendim 
~ - mek itdiyo,.lar. Bir da.kil~... getiririm. , 
• IQ.-«:ıatı ooyraıµmd3.. K·W&yl& Telefonda.n Iierbi'nin -1 ke- Telefonu kapadı. Ro7.8.!i. An'ın 

csırgeme ıturunıuna ve silmlfti. ~ bir ta.lmn ~.. t'ibiselerinden birini s>iytrut ol· 
ııanu bavactlığnıa ~ ~ 1 ditler C3.\'rulu~rdti .• Bir ad&D!1Tl dulu bi.IM hurr bekliyordu. 
t~~ ha:mnm hal- Çetld!· "kimdir o?ıı diye eotduiu loltfll- Morp.n ~bhıden birka.c banknot 

~ bulunacafjız. Ve.ta.na~: rordu. . c;ıproı, Krzm eline sıkı6tJrdt. 
~ bcd~lini veya d nsini ha- Der~~n.,başka bı1."_...dıl)ı\ı~u: Kızın bil. halden müteess'r ot-

l!tnuna lıediyo et! - Kimı ar.aao• i ı tri Kim- duğlıı anl&şılıp-&ı. Fakat :Mor· 

gan "Merak etmeyin: ckdf. Bu 
parayı bo~ olarak veriyorum. 
sonra alırım .... Şimdi &izden is
tediklerim ~dur: Bugi.in henim 
öğleden sonra bi~k i~lerlm var. 
dz kendinize bir bavul alrremız, 
Sonra "BUy{lk Vestirn oteli .. ne 
giderek bir oda kiralarsınız. İs· 
minizi Roza Karter diy~ yazdtr!l'· 
smız .. Bu akşam ben yine s;zinle 
g8rü~m ... İ§te An'm telefon 
numarası. Ona telefon ediniz .. 
Fakat bulmımaymız Çünldl An
m p0füıler tarafından takip e
clilmesi muhtemeldir. Onun iein 
buluşmanı istemi:vorum. Anla
dmrz mı? 

- Anladım .. Fakat bo~ size 
<.ıok 7.ahmt't Yıriyonun d~l mi? 

- Ne mUnascbct •. Bu~i!n ö~· 
leden sonra bir sinemaya da ~
d~bllirelniz .. Gidin eğlenin •. ~k-: 
şama Eize iyi h"~r getirece~ımt 
ıannpd:vorum J{alabahk ara
ım ~ buıunt\n ·. Daha iyidir. 

Ronli CJktık"hın birlr11c d~·a 
eom-a. ır:1yah ıtaJ)kumı tekru ii· 
mi!ll, ı:Ozlüklrinl bı.kmır;tı. 

Otomobil ist~diği yerde bekli-
yor&. ( Doomn4 mr) 

Kazanç verqisi mUkelletiyeller,nin 
nazarı oil(katine 

latanbul Defterdarlığından: 
Kuanç vergileriııln !klncı taıcmt t.ı:di)"C mUddeU Birlncl KAnun lMl 

ııyrdır. TaludUertn ileride yüzde ıo zamla ve !er& yolile tahs11Jne ma.hal kal. 
mamak flzcrc sayın mUkcll tıcrln vergi borçlarnu bu ay «>nuııa kadar batlı 
olduktan Maliye tahsil fiUbelcrlno 15demalerl rlc.• olunur. (10818) 

Devlet Demiryolları Umum Müdiirlüğünclen: 
ı - Devlet Demlryollan :beaabma Awupa.da tahafl görmek o.ser. mo. 

sab&ka Do 90 talebe alm&eaktu. Swılardan ıo u y(lk.lek mtıııendla m.ırt.er 
lerlne, mUt.ebaklsi de mllhcndlıı mekteplerine ''Tcchnikum'lara., g~· 
cıekUr. 

2 - Ytlksck mUhcndls mekteplerine göndcrlleoek talebe fen Jcuımmdan 
yctJomlf ve olgunluk diplomaamı alım§ u.. muuııll!ln a.rumdan. l'ecıllni. 

kum'lara göndertıec,.kler do sanat okuUan muwı.ta.n a.rumdan eegflecelıtb'. 
3 - Ta1ebenln kısmı (!Daltin) bir Jrımu da (elektrik) bra1'Şma ay

lllacakt.rr. ~rek yUkııck mUhendl.ııllk ve gerek mtllıenalılllt tahsiline talip 
olanlar b&nii br&.n§ma aynluıa.k iltedlklertnt dllekcoelertne blld!Teceklerdir. 

t - Mtıeabaka 1mtllıanıanna gtnıeekl•ı1n &fl'!ıdaki ııeraIU ha.1& olma 
ıan JAaımdır: 

A - TUrldye Cümbwil"f!U ta.bltyettııden olmak, 
B - 'l'llrk olmak, 
C - Bul.a§ıcı hastalıklarla mauu olmamak, 111.tıııı tam ohnalr, 
O - lyt ahl.\k ve bal aa.ıııı.ı olmalt, 
E - ıs yqıı:u b1Urmlf, 3& yqm.ı geı:n1emıo olmak, 
fi - Talipler 22.12.9'1 tarUWıe kadar, bir dUe~r.e Ue Elp.ltdaJd makam., 

lanı mUra.caat edeceklerd1r. 
Anl(arada: Devl t DemlryoUan w Umulan 

l§Jetme Umum KtıdOl'ltllfl 
Haydıırpaş:ıda o: ı. İtJletme MU.CSUrlUtttH 
SlrkeeJde 9. İtlcıtme MUdtırll1tQne 
Ba.lıkemrde s. tııcıtme MUdUrlliğQne 

Kıı.yseride 4. İşletme MUdürHlğtlne 
J\ılD.latyada 5. trıetmc MUdUrıu,un. 
Adanada 6. İ§letme MUdtlr1Uğ{lıse 

Afyonda .: 7. İ§lctme 116dUrlUtune 
İzmirdo 8 l§letmc MUdUrlü~e 
Erzunımda : 10. İşletme MOdtlrltııttJ;ne 

6 - Taliplerin madde S de zikrolunan makamlara mllra.cut tdıır91ı c!l· 
teliÇe.lerinc lUıtlreccıltlert veaalk, mtlsab&ka rartlan ve dll•r huw•t bak' 
kll!da kendUerine Vt>rllcıcolc matbu lzabnameye vukut peyda etmeleri ve W. 
§ebbilller!.nl ona göre yapmaıarı !~dır, 

f - lmtıban H.t.942 tarihinde Anluı.nı.da Devıet Demtryollan Cer da.· 

lresindc yapııncakUr. 
8 - Lise mC%UJ1lan llaclerdo okunulan cebir, bendesa. mü:ıellcaat. t!atk, 

ldmya, türkc:e ve ecneb! dilden • .'Uıat okulu nıczul\lan dıı sanat okotlarmda 
okunu•aıı riyaziye, fizik klmya, Ulrl.."'i;e ~ koz:ı bir Uııandar. ıınttısan 
cdUoceı:ur. • (8909 - 109&8) 

Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden: 
lmti.hruıla ve gösterccckJcrl Jiynltatc göre tı:ı.kdir cd!lccek &ao.tltlcle ter. 

zıncı, tesviyeci, bakır borucu, demir borucu, al<Umutıltllr tamircisi, moUSrcU 
elektrikçi ve Ltlrbmcl alınacak.ur. 

Gidip gelme yol masratııırı k· .. d.terıne alt o:.mak ~re l~p eden ws!. 
knlarilc G<Slcük Deniz !ııbrlknları umum mUdUrlUı!{ln:ı mUrııcaat olun· 

maS?. 

1 
',l'alımlll B. 

1911,00 14,63 

188,00 14,10 

'108151> 

• ., -
Bt'şlk~ta .Abh:ı..."m{;"n m~llc&rJn Rummcznrl?:ı 
ııolt:ıg-md:ı 6 p:ırıı ı numnrıı.tı va JS5 m1.1t.ro murab
baı sahalı arsa. 
ll ştkt.nı;.Uı Abbas."L~O. malınllcslnin Rummosarbğı 
sokağuıda 7 pıırscı numara.11 va 183 mclre mura.. 
b!.lI snba.lı ars& • 

Ttlıı::ıllı 1-deUm Ue !l"k temi:ıat mlkdaı-l&n YIJUrıda yaı;ılı 2 parca ~ 
A satıım&k Uzere ayrı ayn a<.,'"lk arttırmaya kcmutmuitar. ·~amtlert il. 
brt ve Muamel1t ~odrıı-ıntn ka.lemm~ roruıeblHr. lls&l• r:11U!Hl ..,,. .. 
be gQnU saat l' d4I Dıtlml Encümende yo.p11a.c1ltl•r. Taiil>'~rtn nk t.emlMt 
mnkb\ız veya meırtunlrrilc ihr.l~ UnU mu1 ry ıı • ,ttc Dnim1 J::ıetl.a\tT' 

f.ı.91İJ.?) bulunml\lart. 



-- ~ 

r. c. 
DUIUye Vekiletl 

r.a.IJ'e& Vnmm Müdllrlütü 
ş. L 
Sayı 

10 
Cemiyetin adı: Beynelmi1e1 Cerrahlar Kollejl 

tlmillıaber 

1'efeldcW ınakaadı: DUnyanın mUmtaz ccrrahlarmı blrle~tlrcr k cfKA.r ve 
malCunat teatlsln! ,.c prell3lplerliı tevhlrJin! temin etmek: cerrahinin 
gayri me,ru ve gayri ahlAltl ~I illerde tatbikine ınAnl olmak: .nUblm 
cerraht cemlyetlerlle faal ııurette te§rlk! meaal etmek; l·enl cerrahi ke. 
ş!!lerl tebliğ ve t&mlm ve tatblklerine yardnn etmek; her sene ıkramı. 
yeler ve rJu11lcr vererek her ~bede taharrlyatı te~lk; genı; :\za ara.em. 
da t ı-a.kkl ve tekL'llUI arzu unu tcnblh ctınelt; b!r bcyne!mUel cer.rahl 
mtız.es! v<J ltütUphaneJ y ıatmak; kollej lı;lıı bir blna yaptırmak; "Bey. 
nelmlleı cernıh·ar kollejı ınecmuası" namında bir gazete neşretmi!kllr 

ll'lflls tarihi: H .5.941 

idare ml'rkezi: lsU.Ubi.11 ı.ıubesi 
Umumi mcrkı::ı ~-e şubeleri: (Umumi merkcztı Amerikanın Şlk.ago §eh. 

rinde ve §Ubelll tstanbuldadır. 

Yukarıd:ı. adı \°il kuruluş maksadı ~·azılı ccmlyeWJ. Dahiliye Veklle. 
lince. tevdi olunan ana ntzamnamcsl 3512 sayılı kanun llUkUmlerine uy· 
guD görWmUş ve faaliyet:! yurt haricine l!ar1 bulunmaamdAD dolayı kanu. 
nun Qnuncu maddesine tevflkan faaııyette bulunma.sına 1cra Vek.lllerl 
fleyr.Unce l3.ll .941 tarihlııde Jzın verilml§ olduğunu mUbeyyin llmUha. 
~rdlr. 23.11.041 

t;mnlyet C. Müdürü Dahlliye \'ridll &'. 

SDRIT 
Cenevrede kurulan beynelmilel Cerrahlar 

Kolleji Türkiye Şubeai: 
Jıladde: 1 - Beynelmllel cerrahlar kol\ejlııe bağlı aynı makaat ve 

gaye flzerJndc çalı§an (beynelmilel oorrat-.ıı.r kollejl Türkiye ııubesl) te. 
"ta edllmlgtlr. 

Macide: % - 1 - Beynelmilel cerrahi kolleji 1935 de İsviçrede kMn 
Cenewe oehrlnde tema edllml§Ur. İdeali ( Pasteur) U:ı meJbur sö-zU Uzeri
ae mu.tenlttir: '•Fennin vatanı yoktur. ÇUnkil, b!lg1 be§criyetin mlrruıı ''e 
dODJ&yı aydınlat.an me,'aledlr.'' Şian: Pro omni H:umanltıı.te (IJUtUn 
befer!yet lçln) dil'. Reiım1 makarrl Cenevre §ehridlr. 

it 1 - KolleJ eau itibarile !enn! bir t.eşkl\At olup cerrahinin bUtUn 
~e.ı1nln terakklai lçlıı çal.l§tr. Maksadı, dUnyanm mUmtaz cerrahlıımu 
blr1qt.1Nrek efkA.r ve malQmat t.ealsini ve prenalp!erin tevhidini temin et.. 
mek; c:ıerrahln.lrı gayri mcşru ve gayri ahllkf ıekfllerlc tatbikine m&ni 
olmak; mllhim cerrahi cemly'!Uerle faal surette le§rlkl m~•t etmek: 
~t u?Tahl k.efl!Jert tebliğ ve tamim ve tatblklerlne yarJ•m etmek; her 
98Dııl 1kra.ınJyeler ve ruualar vererek her §Ubede taharriyata teşvik: genç 
ka araaında ter&kkl ve t.eklmlll arzwıunu tenblh etmek, bir beynelmilel 
cerrahi mllaesl ve kiltUphaneal yaratmak, kollej için blr b!na yaptırmak; 
•'beyne1m0el cerrahlar kollej meomuYI" nammd& bir gazete ne,ret. 

mekUr. 
Madde: 3 - BeyııelmUeı cerrabl kolli!ıj umumt merkezi qağtdakl tı!. 

,ckktlUer vuıtaııne idare edflmektedil': 
ı - Kollejin d11nyadakl muhtelif oubeterini,n k&tip ve ka.sado..rları, 

'Z - Bet klflden mQtqekkJ mUsteTliler beyett, 
J - Kuhtellt memlekeUerin milU llAlplert, 
• - Her mWetı temall eden nAiplerden mlltıqekkil bir heyet. 
Madde: f - Beyneiml1'11 kotlej iki aeoode bir defa muayyen bir 

m~leket \e !!eblrde bir umum! içtima; her aenede, her memlekette §U
benin n.Mplert tarafmdan te9blt edilen nizamname o memlekete mab8tMI 
bir topıantı akteder. 

Madde: 5 - Ttlr'klye fUbeal. (Cenevrede kurutan beynelmilel cerrah.. 
l•r kollejl TUrkl1'9 tul>Hl) ~. remutıı \tabU1 - ~ ldıM1 ft ..ua-
1.ls '" vıu ll&r& battı buluııdugu beynelmilel ceJT&bt kollejl ile blrJ!ğinl 

IYLı .. ~Ur. C.mtyetııi makam ı.tanbuı gehridir. 
Madde: ı - Beynelmilel cerr&lılar kollejl Tllrkiye §Ubesl §U badıuı 

ııııirekkepUr: 

l - KllJl n.A!pler, •(Uç adet.), 2 - İht!llU ffUbe& DA.ipleri (15 adeı:,, 
3 - Emeritos, f - Au.. 

Her tilrlU U& mUU icra komitesinin teklltl ile beynelmilel umumi 
merkez tar&!mdan tevcih olunur. 

MaddıP: '7 - Uç ld§lden ibaret otan mlllt ııAipler, "Nlipler heyeti" 
nl t.etldl ve blltlla mlld faallyeUer1 tanzim ve tedvir ederler: bu lza mil· 
il oube \}e beynelmilel kollej arumda tabl1 rabıtayı tetkil ederler. Bey. 
Mlmllel !çUmalarda bUnlaı'dan en as bir tan~linlD mevcudiyeti 13.zımdır. 

BeyneJ.mllel içUmaa i§ttrak edecek olan Azarım lntlhabı, nA.ip~er M
yetine a1Wr. Bu mevkiler dalm!dir n IDhlW vukuunda mmt fUbe tara. 
fmd&n lnUhap edilerek ve doldururlar; bu lnllhap beynelmilel l6are 
mecUal ta18fmdan taııd!k edilmelidir. 

Madde: 8 - ''NA.ipler beyeU,, ile on be§ bada.ıı mUrekkep olan "lb· 
u.. ı~ ıılibldir.,, MIUl faaliyeti idare ile mUkellef olo.n "Mllll idare 
Jcorıüte.l., Di teıkil ederler. thtieaa §Ubeli ntJplerl, mU11 icra komitesi ve 
nt.tpler heyeti ile muhtelif ihtlsu §Ubeal lzası aııumda bir rab:ta teşkll 
ederler: kendi ıubelerirıi tanzim ve kontrol ve yeni bayı tekllt ederler. 
'l'ftltf edilen A.za. fUben!n kltfbl taratmdan t.uvip edlldlkten sonra milli 
M1ıan beyeU tarafmdan kabul edilir ve nA.lpler heyeti tarafmdan beyne! -
Jllilel kolleje ta.rutılrr. Hususi nllpllk de dalmldlr. Do§alan yeıler, mım 

tora komiteaiıdn intihabı ve beynelmilel ld&re meclisinin tasdiki llt! do'
-..ıur. 

Madde: 9 - EmorltUa ı.·e ii.za tinvan!arı beynelmilel cerrahi.ar kollejl 
JW.&mnanıeatnbı 11 inci maddesinde zikredilen ahkl.ma te1rflltan Türkiye 
fllbe81 idare heyeti ve nA.lpler heyeti tarafından tekliC edilen mUmtaz cer 

1'llllJara tevcih edlllr. 
lllıdıle: 10 - Türkiye ıubealnin aıcıatı: Cemiyete giriş bedeli, bir ek. 

ta)'a JD;MlııUa olmak O.re on dolar mukabili Türk lirası ve senelik aidat 
ylae on dolar mukabili Türk llraardır. Senelik aidat peşin olarak tc3vlyc 
edilecektir. Bunun )'OF.de 20 si merkezi umumt bUronun aarflya.tı ıı;ın bcy
nllmDel muhuebe kalemlruı gider; yU.zde 40 ı milli nAiplerln beynclmllcı 
lcJtil'W'•n iftiralı: muratı kaqılrğı olarak aynlrr. YUzdc 40 da milli şu. 
belda muratıarma ııarfedflecektir. 

llllıldr. 11 - TOr1dye tubeslnln ''ld&re heyeti,. mahaıll faa.lly<.tlcri 
idare n tA!m4IG eden heyettir. Bir rets. bir lldnel rel.a, bir kAtlp ve b:r 
mahuebeei vardır. Bunlar ilk yapılacak tçUmaaı tarihinden aa),lmak ü 
zıeroe up ..... ~ lnUhap ec!illr. Rela mnıt icra komitesi tara.Cuıclr.n ııo~iiir. 
Y• 46 dea )'Ukan olmalıdır. İkinci re!s mmt ter& komltoııt G.zaemrıı e!ı 
yaflllı ve ki.tıp en gencidir • .Kuhuebecl nlipler heyeti tarafmdan !;ı•!. 

bap edlllr. 
Jbdıle: U - TUrkiye fUbellinin nizamname ,.e kararları, nlzııım~. 

menin ima tarihinden iUbaren aıtı sene mQdde~e tadil edilemez. Alma 
caJt kararlar. beynelmilel cerrahlar kolleji nızamn:ımealne m:.ı;;ıy1r ol. 

mamabdrr. 
llbdde: ıs - AidatmJ tesviye etmlyenlcr ,.e !çtımat ve mea!ekt ahlıi!t 

kal.delerine mugayir ha.reket edenler Azalıktan çıkaniır. Bin.tel ıııl<ta 

mlMt tcra komlt81nln karan kA!ldlr. İldncl tık ıç;n m!lli icı·ıı. koınıtcalnln 
11Ullap edeeeği haysiyet dlvanmm karan lbnndır. 
~: H - Bu kararnamenin zıkretmcditl meseleler hakkında mi?. 

li ıeraite uygun olarak. tefsir edilme1t suretUc b~ynelml~l cerrahlar kolle. 
jin!n nlzanmameır! tat?>lk edilir. 

H/lııl&ya/19U 

Jd)ll:8SESU.&B: 
1 - ............ Cihanginle GüneşD sok:';. !'iort Dorniraj;ra apu.rtL-nı

..._ Ne. 4 dıe OtUh:ulC! lıMtomıel e61ıok harp oerrahW nnaU\ml ve g.. 

Wr ~ Dr. Opcrafür Emln Erkul (T. C. wbaaeındadır) 
ı - l•tanbalıla lk'ya7.ıtta Simltçt tM>lcak No. 12 de Oel'T3hpB1t& hM.. 

.._.. operatlrlertndıea ~ Tıp Fakü!toııl profceörlorladen T. c. tea.Mtm· 

... Dır. operatör Fallrl Arel 
S- ............ ~ Maçkapalute dlnlDncD ıttap1 No. 8 de Cer. 

........ lıutıTIMI operatörlc:-iftdM ~ T. C. "' -dlın Dr. opr.ıraWr 

..... llandL 
ffba nlMmııamuitı 14 mad<kden ıbaret olduju buldik olunur. 27.11.941 

VAKi!: 

Dr. fl'llrl Celil 
Slalr ve kekeleme ted&vial 

Her gün C t.e ()&plollu No. 21 

Kayıb iki hala ara~vor 

1 ............ . 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMA TiZMA 
NEV.~ALJı. KIRIKLIK VE SÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESER. 

Jc:abında Günde 3 Kate Abnabilir. Her Yerde Pulla Kutulan Jararla aate,ualsa ....... ....--.. .••............ ._--~··,,. Ba.bamJZ rUsuınat memurların
dan merhum Fuattır. Mübeccel ve 
Muazzez i:!ri kızka.rdcşiz. Annemi· 
zb adı Hayriye; ka:ı.,P iki halamı
zı anyoruz. Büyük hala.nnzm ismı 
BeJriye, e§İ yüzbaşı Hamdi, çocuk. 
lan Et.em. Sevim ve Necdettl:r. KU.. 
çü1< ha.lamız Muzafferdir. 

- __ _m --- ~ 

1 
~stannu ı Levazım amırıiğmden -erae:J 

narıc• asKer kıtaata 11An:ar· ------l'tfitbecceJ ,.e Muazzez kardeŞler 
Bnlunduğumuz ~·erin adresi: 

.Afağıda yazılı mevaıJ.uJ pazarlıkla eks!ltmelerl hizalarında yazılı gün, saat ve mıı.haderdeJd ukert 
alma koml.8yonl&nnd& ;yapılacaktır. Taliplerin belli vakltlerae alt olduğu komlayonlara mllraca&Lıeri. 

Saatçı Hamdi Yttcel. Olml JılJkclan Ttıtan Teminatı bıı&le gtiD, ..U ftl mehalJI 

İznik 
(38138) 

kllo Lira Lira 

Yeni Usktldal' masUd heyetin· 
den: 

Yıllık kongremiz 14. 12. 1941 
pazar günU saaıt 10 da cemiyet bl
oasmda yaptlacaiktır. Azanın le§-
ritleTi. (38143) 

f _K_A_Yl_JiLA_K_, 
3.cil kolorou 2.cı süvari fN"ka ka.. 

ra.rg3.bmda.n alınış oldugum tez. 
keremi za.yi et.tim. Y cnishıi alaca-

Prua. 
C.a.baaa 
Patates. 
Kunı ot. Kilom 

Kuru ot. .. 
Sığır et:l. 
Saman. 
Kuru UZUm. 
Sığır eti. 
Kuru fuulye. 
Pat.at.es, 
Bufd&y ıarmaar. Ton 

1250 ) 
:ıMO ) 

2500 
6,ti Kr. ~ 
6,6 

" 
2WO 

00.000 49,:IOO 
30,000 
2:>,000 1%.fM 
88,•20 
15(),000 14,000 

12:?,760 
2,000 39,000 

37l5 
3715 
792l5 

24.37,50 

2100 

11/lJ/Ml U ........, JWtb ... 
11 .. .. lCı .. • 
11 .. 
12 
13 .. 
11 .. 
1% .. 
22 .. 

.. 
" .. 
•• .. 
• 

H 
14 
ft,30 
ll5 
16 
13 

• 
• 

Çanattaıc • 
Ayazap.. 
Bol.ayır. 

Kırklareli. 

12 .. .. lf,30 Çanakkak'~ 

18 ,. " ıo Kırklareli. 
21 l/IM2 115.30 FA"ZUnım. 

• .. 

ğnndan eskisinin hilkmil yoktur. Klltahya all blklmlliinden: 1 ·---K l l. I L AY·----
Balrkesirdea m doğumlu Mu• Ktltahy:ııı:o Saray mahalleein- -

tafa oğlu Ali Civan. den Bekir oğlu Ahmet Merdcanb • 

cihangir ~=r~ şubesinden :t=:·ı::.t=.~ ~=~ ıstan ~ uı Deposu Müdür:üf ünde11: 
4--931 de al?1ğ.m ~e:~ terke- lrya bllvesye ve nefs!ne biluale 
remi kaybettim; . Yenısını ç:kara- lıya b i & v e 8 a y e ve ne.f-
ca.ğ..mdan eekisıru kıymeti yoktur. Sine b"i 1 a sal Bddı' la 
~ökrtt Ya'a<op Köroğlu 319 (fala· l 21 v T vfik kansı S~er p~ 

ta Neeatnı~y caddesi No. 18? fı- liln~ ~)-ian mutasarnf olduklan 
nnda. (38182) Saray maballESinde kAin hudut ve 

• • * evsafı 88.in:ei t,'Qrtnameeinde ya-
Hukuk faıkUltesinden aldığµn t:lı (1360) lira kıymeti m1'1ıam· 

1941--42 sene&ne ait. talebe pa- meneli bir ba.p ha:nenln kabili t.aJc
AOOunu ka::;betim. Yen.isini çıkar- sim <>lmadığmdaıı satılarak §ilyu-
ta.ca.,,~dan eSk!sinin hilkmil yok un izalesine dalr verilen kaıva 
tur. binaen 6--1-942 sah günü sa. 

Nezihe Onur (88l33) a.t 14 de mahkeme kaleminde açılı 

Kütahya Sulh hi~imlibrhıden: artırma ile aa.tılacaıktır. Artırma 
~ ı~~Wlbln
den itibaren açıkar. Almak 18te-

17.11.941 tarihinden itibaren memleketimizin h" 
verinde 

PERAKENDE OLARAK. 5Z LIK OYUN KAGIDI J1I 
VE 36 LIK iH 210 KURUŞA SATILMAKTADIR. 

Bundan fazla fiyat teklif edenlerin latanbulda Y-' 

postane civarında Kızılay deposu müdürlü;üne .. 

dirilmesi rica olunur. 

De,,let Demiryolları Ye Limanlan l,letme 
Umum idaresi ili.nlan 

~----------_.;.~.;..:...;:_ __________ ~~ 
Muhammen bedeli 88.000 (Sekaemekiz bin) Ura olan fO tcııD ~" 

ziri 2VW19U Çar§amba gUnU saat 1G de kapalı arf mu!Q De~ 
İdare biııaamda satın alınacaktır. JflJ 

Bu l§e girmek Jateyenıertn l56l50 (Befbirı altıytız elli) Ura1Jk 111~ı' 
teminat ile kanunun tayin etti#! vealka~an ve teklltlertni ayni gOrl lfl* 
de kadar Komisyon Relaliğlne vermeleri llzımdu, .,., 

Şa.rt.ruı.meler panuıız olarak Ankara'da :Malzeme dalrea!nden, ~· 
~a'da Tesellüm ve Sevk Şe.tllğinden dağıtılacaktır. (101lf) 

Maliye Ve !!aletinden: 
Gümüş "100,, kuruşlukların tedavülden 

Ktlta.hyantn -~-6 M. den 
Mehmet oğlu Ete~J2illm ve B_örek
~;iler M. den Nuri evlatları Ahmet 
ve Mehmet Ali Çanak ve Fatma 
ve Rukiye ve Balıklı M. den Mus
tafa oğlu Silleyma.n Güneşin şayi
an mutasa.mf oldı.6:Jan Bolatbey 
mahallesinde ki!n hudut Ye evsafı 
11aire!'i §arlnames.lndc ya.zıh ve :500 
lira muıhammen krymetli bir bap 
hanenin kabili taksim olın!ldığın
dıı..n satılarnlt ~yuun izalesine da
ir verilen ka.ra.ra bbıaen 8-:-1--42 
peı~bc gün.U sa: 14 de mahke
me kaleminde açık artmna ile sa
tılacaktır. Artırma şa.rt.nameııi 
18. 12. 941 tar.Dhincren iti'b!ı.ren a
!;:khr. Almak i&tiyenl~r ytlzde on 
ni.sbetinde tern!na.t vermeğe mec
burdur. Muayyen günde usulen ni
da.dan sonra en çok artırana üze
rinde bırakılır. MUşteTi bil' hafta 
zarf:-nda ps.r&j"T vennezse ihale 
bo:zul::u-ak on beş gün mUddcfü: 
yeniden artırmaya çıkarılır. 

yerucr Ytl1.de oo niabetinde tcnil -
na.t vermeğe mecburdur. Muayyen 
gU.nde usulen nidadan !<>nra en 
QOk artırana ilzerinde btrüılır. 
Mü!fleri biz' hafta ~mda parayı 
vermeme itıale . boıularaık on beg 
gün mllddetle yeniden artırmaya 
çrkaırrlır. Bu ıklnci artırmada en 
ziyade a.rtmınm üzerine ihale olu
nur. İki ihale a.rasındaad fark ve 
taiz önce aland:ııı tahsil olunur. 
İşbu gayrimenkuliln ihalesin.C ka
c!a.r birlbıiş vergi ve evkaf borç
:ruilc delliliyeei alana aittir. Milı; 
~eri şartnamede yazrlr bütün §C· 

miti kaıbul Ve itiraz hakkını i.skat 
etmiş saydır. Fazla malumat al
mak i&tiyenlcr mahkeme kalemin
deki 12 No. ds!:i §arl.nameyi oku-
yabilirler. (38140) 

Beykoz Orta okul mftdürlilğiln . 
den: 

nlmuı hakkında . .J 
GUmUş bir liralıkların darp ve plyaaaya kA.fi mikdarda ~ ffl ~ 

uunno 1.2.1941 tarihinden itıbaren tedavülden kaldınlmlf olan gUIO~~ "-' 
lmnı§lukıarın 1.2.1941 tarlndeıı beri yalnız malaaDdJkluile TUrkiY• ~ 
rıyet Merkez Bankasınca ve Merkez Bankuı bulunmayao yerlerde "~ 
Bankası gubelerince yapılmakta olan tebdil muamelAtma 31.1.ıHı a.r"'9' 
olhayet verUecektir. Bu tarihten aoııra mezkQr parslar naklt olarak tıiO 

Bu ikinci artmmada en ziyade 
artıranm llzerlııe ihale olunur. J. 
ki ihale arasmdaıki fark ve faiz ön· 
r-c :ı.laııdan tahsil olunur. İşbu gay. 
:-t menkulün i.'lalesine kadar bi
likm:Ş 7ergi ve evkaf horçla.rilc 
tellillyesi alana aittir. ~:hişt.eri 
F,artnamede yazıl! bUtUn şeraiti 
k:ı.bul ve it.i.rnz hakkını iskat et
miş sayılır. Fazla :nıalü.mnt a.lınak 
isteyenler mahkeme kaleminde 
mevcut 941-15 No. lu <io3ya.daki 
~rtnomeyi okuyabilirler. (3$141) --------------

~AHIB"I . ASIM U!} 
Stı~ıldıY.ı \"et . V A.Kll Matha.aSl 

( ln-u-:rıt nc.:;nyatı id:tre eden 
h'Pfıl: 4hmt!t .~e1""1t~il 

Okuhımuzwı 8.Çlk ki.tipliği için 
8656 sayıtr kanuııa göre imtihan 
yapılacağından i9teklilerin memur
lar kanwıuna göre iktiza eden bel
ge ve dilekçelerle 15. 12. 94:1 pa
zartesi gil.nU saat 13 de vaprJacak 
imtihana ~t.irakleri. w 

(38137) 

Yusuf Selçuğu anyorum 
Bir mUCdct e\"Vel KarabUk de

mir çelik fabrikasında çalışan US

tahaşr nıakin.!&t Yusuf Selçuğu a· 
rıyonun. Yeni adTcııin1 bilenler 
varsa "İstanbul Merkez trp tale
be YurdlJlllda Y. Niyazi,, ye bildlr
melerini rica ederim. 

1 fst. KomuiaPlığı Salın a•ma Kom syonu ilAnları 
Ceh.:r Jcl'c.sunıı. G ku~ 50 sanUm fiyat tahmin edilen 600 ton kuru ot 

lC.12.tiH ~il st• .. u ıaat 11 de pazarlıkla Patın aluı.a.caktır. Şartnameııl her 
ün · ..ım•.,yond:ı ,örü:cbil'r. Muhammen bedeli 39.000 lira olup katl t.eml

r:ıtt l3~G 1::-adxr. 
1. '.c!diıcrlıı b.,111 glin \"<:' saatte Fındıklıda satınalma komisyonuna gel. 

nıclc:-ı (10S:S7) 

Y.ıp:"nn p~:: r'ı-, n'l talip çıkmayan :noo adet çlft aUı nakilye arabası 
ı;;,12.tıu p .. znı lt • guniİ saat l:J,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartna
><ne>aı her ün kcmı yo.ıd:ı. g6rU\ebll!r. 

Tekeri J, t.abnn demlı1 ile c:tngil dcmlrlcrftaynen verilecektir. Muham. 
men bo,d.,ll ''t•!i rno lira olup lmtı teminatı 21.188 liradrr. 500 arabadan &f3eı 
,· ı r.am.ık U::~ c a~·n a:-rı taliplere de ihale cdllebtıır. lsteklllerin belli gUn 
n suatte Ft:ıdlklıda satın ıılmR. komlByonuna. gelmelirl. (10856) 

••• 
f3 '~ • • jlne iO lira fiyat tahmin edUen i00:750 adet yeni benr.n bl. 

donı :r. 11) Ml cıuma gtınll sut 16 da kapalı zart usull eluiltme ile aatm 
aıınoc:ıktır S:ırtiı:ımeei hEır gOc lt0ml8~onda görU1cblllr. Muhamme.n bedell 
;:?.500 1.r:: .J tıp I"!< tc:ninatı ~Si5 Uradl1'. tırtekl!lerln belli gUnde muayyen 
•:ıattcn en ın: 'j!r saat önceye kadar teklif nıektupıarını makbuz kar~ılığl 

l•'mdıklıda satın alma komfayorıuna vermeleri. "10808,. 

veçhlle kabul edılmiyecektir. .,,. 
Elinde gtlmll§ yUz kuru§luk bulunanların 31.1.19•2 aqamm& ıcadlf "".J 

ıarı malswıdıklarlle Türkiye Cümhurlyet Merkez Bankasında ve ~ \ 
Bank.'l.Bt bulunmayan yerlerde ~lraat Bankuı Şubelerinde tebdil et~ 
ılun olunur. (8262) ~ 

Deniz Levuım lat1aaı-1 J -
Komlıyoaa dblan ~ 

Marmara V11ııU. babrf K.. Satınalma Komlııyoallftdlwı 

S;4bun ilim :Jt 
1 - Bir k!loııuna tahmin olunan 60 kU?'U! fJaUı lZ.000 ldlo abUD 'P"' 

tıkla satm aııpcakt.u·. ttf.. 
Z - Pazarlığı 13/I. KAnun/9U cumarteaı gUDU aaat 12 de b;aı.l~ ;,/I 

aa.ııe kapı.ııındaki koml::~·o:ı buıa.aında yapılacaktır. tobu sabun bir ~ 
aımacaktır. Şartname&! bedelsiz olarak komisyondan alınır. __ ;; 

S - Pazıı.rlıfa igt!rclk edecek tal1ple.rln bu i§lerlc allka6ar oıdlJld""",I 
tlair Ticaret vealkalannı ve "1080,, liradan ibaret teminatlarile tıl~ 
gün ve saatte komisyona milracaatlan °1~ , 

lıtanbul Vakıflar Direktörlüğü llinlan 

B&hçekapıda DördUncU 
Vakıt Han aama katmda 

EyUp Kızıl Keııcid 
Akaaray, Murad pap. 

Uzun çarp. Samanvi. 
r:ın evwı 

Çal'JI 
Dayehatun, Kalcılaı'Mn 
Çarft, Bedesten •A'da 

lakele 
Sofular 

I 
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No. aı 

1-8 

23 
3ti 

•1 
27 

9 
ff-'7 

Penceremlıl 

Oda 
Ev 
Ebe kad1n 
camit 

DQk, 

Oda 
Dolab Jrana4I 

1 

J. 
s 
s 

&ltı -Ş~!ıremiDI İbrahim ÇaVUf C&ml H Ana ~ 
Yukarda yamlr mahaller 9'2 111Desl mayıa aonuna kadar 1draP dl" 

Uaere Ulna konmU§dur. İhaleleri 12/KAnunenel/9'1 cuma ıanı:.~· 
~e yapıJacakdır. İatekliler Çenberlit.qda tstaııbul Va1af!ar «J#I) 
ğtlDde Vakıf Akarlar Kalemine .,elmeHırl, (J 

1 


