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EVSiME GORE ZiRAI JSTIH
SAL PROGRAMI LAZIM 
Zirai iatihaal itini milli emniyet aihi bir 
et meaeleai olarak ele almak Ye bir sün er 

-1 proğramlaşbrarak tatbikine PÇH ek li· 
-cbr. 
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almak leap eder. 
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ime bdar ~- ..... . 
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Veni 

r •••••ki• •011110 
Kupon Ne: 

1 
l'NMuva ~'dan Peymli Safa ı.ra 

flDilaa terctime eıtilmit olan bu fllbeeer nıma
aa tlyatı eo ı'Unlftur. ValDt obyucu1erma 

- L T kupon V4' 30 kurula veril«>eM.ir. 

kararı ar 
Hububat fiyatları artırı ld ı 

ıntiyaçların karşılanmasını temin için Etibank emrine 
Uç, petrol ve trcaret ofis:erine beş mityon tira verildi Engerek OUğu 

leli 8"1111& iDeel .... ~ ı.M ler ....... 
llD'nwt. 1ll'm yem iki ~ kan: 

n ......-.tir. Bamm biri memlekette ı.tihaJ 
o1- bıtlm'dln 1*' 11tıcıt teida eıbnelr, ve mu 
... bamm ialn 3 mM:,. 1inl*. :mtUedabil bir 
8-.ye Tenaek, ikJneW petrol Te ticaret oti
liDe de 3 mtlJllOll U..,. kadar ~ ealA.hiyeti 
vo.ı7 *Ur. 

Ba iki k.....- biri ~ bea*1 ve 
.!Ü" mlltWnttm. 5teki de bhve, çay, lnDuf 
1111. iUa.at __. ~ '" ha1b ar. ....,_.al teaım lnalLUr. _...,. ..... _ 

,et~ mheeaı 

c:an1ı blr~a~ • 
he.er, Peyaml S.ta'mn 
meltdlr. 

Fiyatı 80 kurut oJ.,ı 
aahifelik romun oln:nnml!lll 
lanmıza 7 kupon 

lincle Jdm işi bagbc1ea ,.,... .... 
mü df dolrll ......... J' tiira 
haıelret edip ha ~ ,....,_..., 

tınnablbr. Hatta bu m..a.t lıre. ·------------------------ - ----·· 

oskova 
kert hedefleri 
bombalandı 

Bulgaristan 
Uım.~•-=·ıtere ve Amerikaya 

harb ilin etti 

Vışi bitaraf 

vadnr cum. 
ya ve AJruanyaytt. barp 

riDde Zlıut VelEIJed ile MiDi _., 
dafM VelKlleti 8l'Mlllda lfbirllll 
ya,...U ve ..W.. ~ 
bilgelerde m.t taıtalar'llldu da 
tayma.._ıc ............. 

Patatestea llOIU'a yulaf ... -· 
811' gelir. Ba sae ~ __. dd, 
mi elHimldJ..m.lir. w.. .... 
dellh llllbtDeriDde hallan Na .. 
SD'I IJaidar ,.aille lralluur. ... • 
dan ..... martt.a ...... ...... 
........ eJdlelliJeaeil gibi. ...... .. 
dmiAa Mr ~ yerlerbtde IEIJll, 
ler IJa ıMllsalln m.t.ilLe ....._ 
oldwlandaa IBmr ....... ... • 
~lld patafelle ....... .... .. . ..,..... . .... ......,11..ti_• .... 
Pcmll J. 1ıile ............ 
liJat ... ~. tıı' 1 tetnll 
lbtlideıWıl ...... ilda 3 , .. ........ ,.. .......... 
•ıA41e MJllı ,.,..... ,..._ 
BqlbtU dJtall harlJl IJle 'ir af' 
w.mr, .ı rerek mil1i .....,_, 
gerek milli l~ hü111e._ 

SOVYET TEBLiGi 

Alman 
Modafaa hatları 

yarlldı 
IUQ'Wııelı ıa (A.A-J - SoY)'et. kuYa 

vetlftlnbl b&Hb''l"da tlddem lllUba • 
rebeler yaptıklan ilk ~ ilk 
b&tıarmda uter aramada ~ 
f8br1D.1n nlerl ~· Abna 
:ıar, lıarada bOyQk mtktarda IMhp • 

ne tue kuV'fetler toplam• .. •n!lr. 
Tapmog ,amauncse. 8MJ'9t JmYftt. 

ıers. Ki• umaemm _, laJlmlda a. 
fttı1 AJmaD mQdataa b&tıarmı ..._. 

ler ve IJerl banketlertne deftlD ede • 
rek birçok kuabalarl geri -ım111ar • 
dır. 

(DftXIMt Sa. ! Stı. 5 u) 

ingilterenin 
TQrkiıe 

sefiri 
Ol'09 elmpreü ile ifta 
eclllemiyen hir yere 

hueket«ti 

1 CEPHELERDE DURUM 1 
Japonya Sovget hududunu 

kuvvetlendiriyor 
dlğı muhel+Ktır. Ko4ılllll ...... . 
J&rı talıdt etiDeık ....... •• 
medJir ve Ahmlen BWZU 

(Demn11 &ı. ı sa. ı •J 

lngiüz pro/esgonelleri 
Galatasaragı 4 - 1 gendi 

Japon tebliSi j-----
Amerikan Pari 

A,r.~zona gemi-yahudiı 
sı batırıldı 100 kişi ku" 

şuna dizi 

Viliya parti kaa konpeleri Lütfi Aklıoy bir yllbk 
mQhlt tarafmdan ~ aa.· raporunu oltunıvftur. R81MF, 
mimi bir alAka ile devam edil gtlnJdl dUnyamıı içinde bullımll~ 
mekter ju vasiyeti açık bir limınla 

Dan· de Uaküdar kaaamm Yor, mes'ut TUrkfJeyi teiblLra. 
laqreei. saat 15 de partinin ediyor. milletteki mim biıfiilD 
ba mem.htde yapılmJttır. lnönfl etrafında sarsı1maa bit 
Toplantıya BaUrevi bendoeunun kale halinde yükseldiğini eambD 
ÇÜDJf olduiu İstikJAl maqile bır lisanla anlatıyordu. 
bqla,n!DJI, daha sonra JdDl"yi Gençlerin kötü itiyatlardafl 
Sapan Llltfi AUoy 8.ÇIDll• da ko~ı iç n Partide )1el' .ı 
wıt1ileri BOyilt Atanın hatırası 1 malanna ~lrtrlml§, kendilıM'n'l111< 
na hOrmeten üç dakikalık bir eü ruhen fikren ve bedenen inldllat: 
kdta daftt etmiPir. lan temın edılmiştir. Partlnm 

Jhtlnm lliHditun4aıı .ıcxua kon· yıllık varidatı 3260 liradu-. Bu 
gre reieUitDe avmat Rept Kay nun 2770 lirası kültür ~ 
.... Ddn.cl relıllliRe de avukat Ce· sarfedilmjş. mutebaki kı8mı lr6 
lll 88İİ1enk ~ baf1an kalkınmaaına tahsis edilmifti 
lllllltD. JCazmnn Parti Bqkanı (Denaaı S lilrtWe) 

1 beni...... öşem 
.. ______ yazan: halckı tırık us _ ,.. 

eskicumall osmar çcsvuş 
tO Jlllık bir .bl.tıra ... zannediyonım, o zamanki bulgari.atan mare 

dea ilk be1lecUllm ıcuaıı. adı ...__ idi ve bunu bir vatan ha .. t n 
nemli haTUm& bllı111erek 10.Wreıa de bu osman çavuı . 

..... Ç&Tllf& acaıı. bu OnTan aakerllttnden m! kalmlfdı orduda 
mell....sclltn kendi a~tl Ue kazandıtı bu rtlt.beler, mehmed oabap, 
mehmed Ç&Wf olarak •'latlbdal., oıub yurduna döndUkden llOIU'& da. bO 
amrtmce stırer; dllb& b07Qk bir rütbeye kadar da çocuklamıa ııo,..sı obll: 
n. omnan çaWf'UD çaTUflutu bu cinaden olmıyacakdı; battl. omnan ça.. 

ftf iÇi ~ UMlrlt topraklarda kalm19 807UJ1dan. sopundan uaa baJlu' 
ıu acmıw; 'buıia bakarak onun rumeftnden Anadoluya geçlfln. s-.:Jllln,o 
ele elbMtm çıkmlf blr kazaya verenler bile olJnutdu. bununla beraber oemu 
G9Yllf prselsdeD çaYUfdu. o :zamenlar teıııraf batıarmm oaanm tfledD.. 
de ç&bpnl&rm memurluk lnvanlan cavuşdu osma."l ÇBV\lf da g0rdel"c11D 
demirciye kadar ol A lıntttn b t m re ı ı post v t lgmıt merlrıllilldııa 

OOtlen sabiteyi çeım•> 



2 ____ _ 
--~~~~~~~-~~~-------~---------~~ 

VAEIT 

ıl z , Ga a-ı 1 ıngJ iz!er 
r 1 y Oı dl. ı Japon _;ın~aratorundan diz.. a ' '!J bagı nl'f anını taşımak 

clln.C.cnbe.~ gclı~n mi. hakkını alıyorlar 
b lUil!Ul lngiliz futbolculan "'-~ lB (A.A.) - Japon lmp~ 

ı mn.çlarmı Galı:ıtasa,ryla ratı."11'\ından Di:.lmğı nlp.nmı ta,ımak 
,. e Anko.rad.ı. mağlUp ol • hakla: nezedilecektlr. Buna alt busu.s! 

, r::ıkinleıine ı - 4 galip meras~1 pek yakmdıı. Vlnd.sor o • 
ırundal:l Salnt Oeorgı:ı kili!lcsindc yıı.. 

Toı .. ~-o. rn < \ • .\.) - lmp:ır.ıtorıuk 
umuml karnrgAh•nm dcnlz kıyısı ada• 
ıann yapılan Japon tannı:zu cımamn 
d::ı Vest \ lrginfn ve Oklııhoma Amerl. 

t~1 hattı ~ ge nı• rlnden ~ A. 
rlzona zırızıı.sınm dıı batınıdıguu to • 
l'lt etmektcd , •• Bundan baotuı, Malaga 
c.çıkl mıa yap11an deniz savaşında bir 
lngıllz torpido muhr!b1n1n b tmldıb'I 
da tevl d lm ·udlr. 

••• 
To~o, 13 (.'\.J\.J - lmpara.tor1uk 

ı . ';',,": Oımı:ı~ - Faruk, 
mı - E'ifn.k, Enve:ı;. Halil -
· ti , A f, GUnJuz, Mustn • 

umum! knnırr,Ahrrun <" • k bU• 
dlri)or: 

Japon deniz kuvvet.ı~rı c- m:- gllnU 
~n!lla clv rmda muhtC'llf • lccyş 

r.okt ıarma ~dddl tıın,?TUZ ctml~ 

tir. 8 Amı>ri • n tay: r si d~UrWmU.:J 
H ü ycrı'l tnhr p cdllm~ ve 1 don!z: 
tayyal"('s! d dll.'l llt' ogda hıuı:ırn 

uğratıımışbr. 

i. 
İn"' lizlenn en meşhur O)'llilCU -

1 merl:ez muhacim R3ğ iç dn. 
a i dcldka.lardna itib:ırcn yiik· 

oyunl:ırı savesinde nn.z..'l.n dik· 
· ce b-OO!yordu. Top stopları, 

erek ~ pıl"n Driplingler zevkle 
ip <:<lil'yol'<lu. 

lllt nn';.rda lngilızler b5.kim ça. 
ryoria.r, fa.kı:ı.t r;cmere yok. 
Kısa p lı oynuyorlar, nyak ha: 

~etleri kuvvetli r::ırj'nn her an 
zden kaçmıyor. 
Be lncl. dakika!"bn ~ıır.ı. yu.vo..~. 

1no""1llz t...'\Zlikinüen ynlrosr
ı!uyrl'&Jl Gahtr. raylıbr iki a. 
an v tnsile m~plerini zorla: 
n ba ' dilar. B:r müddet de -

m ed 'bu t:ızrf!t c:mıısmda 

Japon denız tııyyn.relorl blr dllş~an 
muhribi b:ıurmı•lar, b1r topçeker. ve 
8 Ucnret gemisi tahrip ctml.şlcrdlr. 
Perşembe gUDn Japon deniz b!rlfk. 

!zri \'nke ndamndakl askcrt testsl<!ri 
btıyilk hn8ara uğratmı~:ır. 

HUN KONG'UN BİR SEHRİ 
ZAPTED1LD1 

Tokyo, 13 ( A.A.) - Resmen 
bildirildiğine göre, Japon kuv
vetleri Kaulun'u isı:ml etmişler· 
dir. Bu surelle Hon~ona'un 
ba.cılıca müd f:ıa mevzilerini za:p
tetmiş bulunu)orla.r. Japon kuv 
vetleri 5imdi doğrudan doğruya 
Hong-kong'a tasnııza hazırlanı
yorlar. 

tbr ya.ktıhdılarsa 
· rinei goJ:linü ya.ptt. 

f zla. ı;n.lnn yU .. Undcn ıb.ima H .ki nahtan sıkı :inişler 
k ttrdıL: r. 11 n11cU d~ilıa. er i~u~~ 18 uncU dakika-

!l tc. :ı.düfi fitü az da· yapım ·""o ı er . . • 
ı". t l kt" Fakat kr Ca. Gıı.latasa.ray mUdafılcr~ u. 

·u n1 "'iil?.cr~~ .. i.;l ker.cr .in .1 zaı..ı.s.~dlgı bir topa Y ti-;~ 
•. ,, ; h" "kl"k gös· I meı1kez mubacimlerl Fonton vns 

n '1 ~r e\ tnslyle ikinci gollerini kazand:lar. 
cr•k l u u , ledı. _ S:llıaya tamnmilc alt§I11nJ olan 
<) ~r. u d ı .,. 1 ~,dan ~arı. 1 • !t:.tbolcuları bu r:o:ıyıclıı.n 
bil' r; • ı \" h. c1mmnda J ngı ız •-· d" l k r•--an O''Unl • 
_ -f , • 1 1. '{_• . ı;onro w.tt ır e a.r:. .w..u J 

P iLll1 o .... or ava geç ı . .o.ar "ÖStcrm"r;" ba§ladılar 
l + tifo.de eden GUndüz 1 ~2 .,inci d~ikada soldan . yapılan 

e b r :uru~b Galatasarayuı bir hücum :licnidcn Galata.sn.ray 
e lt~ll r-.ı.pu. De\Te 1-0 kalesini karıştırdı ve geriden ye. 

1 yMlendl. tişen Gilifton nefi3 blı' kafa vu • 
' lı ıw.u ile tnkmurun ücüncli golünü 

Galatasarnylılar YflPtJ. 
36 mCI d:ıkikada İngilizler ~ i· 

nıc soldan serl b'..r l'li-ş yapUlar. 
Sol aı:;ı:kl!t.t'lllm n.vut çizgisine kn. 
dıı.r götiirerdt geriye ortaladığı 
topa gUzel bir ç~ln yet ~n 
Jt'enton, sr!o bir (Slltle tatlmmm 
dördfincil golünü de yaFlt. V c bi· 

'dil r. Ve sol iç ild müdaflin roz eonrn da nınç bu netice d • 
ı d t~ı •hnı;: kı:ı.lcci Os· I ğimneden 1 - 4 1nrllizlerin le. 
~ m d.n.hn.les.ine imKun ver. yam! uleTK omalı omn hom!l lıoo 
·en b;.r VUl'U.s}a Uıkmunm bi· bine nihayetıcndl. 

:ı. h:mlDlD. ilat len.tında tuttuğu ÜÇ odadan blrl telgtrnf ÇtıVU§Uyla. 

ml1vcz:!lne nyrrlnuodr. osınnn çavuş • hnttn çıkrnadrğl gUn1 r • hep 
n., pnzar camls:no bnkan pencere ünllnc oturur, gelirken geUrfb gldcr. 
~ttirdQğü • b yUkço blr mendnc sanım~ - ırı yazılı kur'anmdruı nn
ögio v ikindi namazlarmd abdest tazelemc't v kBrJı camideki cem.s.. 
katılıruık !çin b:ı' l:aldinTdı. 
oır.nan çavuıJ o z:ımanlar nllml§ Yll§larmd:ı vardı. cilli, fak t. tcrtemlZ 
atımı t Uzcre uzatıtnuıı geni!', ala çok. bir ı-aı .ı:a.lıvcrro4tL Ynz 
rl bcmbç.yıız pntltkn bir uaıvarıa bembeyaz bir SJ.ko glyin!r ve dslrc 

ev1 arasmd!ı., bunlnn birbiıinc ba.ğlıy&n ~ yolundnn çok. buna mUvıızt 
sokaklo:ınm ihUynr ederdi. bu y(izd"'n osmnn ~:ı.vu17'un re..cımS ilnvnnı 

VU§)ro kas::ı.b3 kUçWdcrl s.rıı.emda adı to:mıan dede) olmtl§du. 

o do\irlerd yqlıhır kllldınmlarda lıelc arabcıı yazılmış b1r klt;rıt par. 
bırakmamak Adetindeydiler. Bunl!Ln, belki do blr cUz p:ı.rçamdır diye 

b alrrlıır, bir duvar kavuğu görürlerse krudınb Ol'&yn bmı.kırtnr, yol 
n ftrlrunID, dO,.c;mll§ bir tlı!a rwıtladıla.r mı, bunu ya nyaklo.rmm, ya 

rinde tıl§ldıklan dcğn ğln ucu De b1r kcn:ım sUrerierdL osmaıı çnvu,•uıı 
daıı bir artık to.rntı nrdt: o bir mih, bi Çivi, bir tct, b1r tp, bir t.cnd'"e 

avuç kıı<br bir deri- ntllmı§ bir madde g6rOnıe onllll"ll gÖZ yu. 
,_ b geçmez, c •er koJn§U eve vcrncmıyeoek bir Y1! nı rltcz.deld odatmıa 
• iiri.b, odayı ç pcçevre ku§atnn rn.1'1ıırdııki emsal!nin toplandığı ırutuınr-
8 birlnLı yerl~rlrdl. posta çantatıırmı veya. posta p:ı.kcUcrtnt b:ı.ğlıynD 

mntılirlc:in do top'nndığt YC't burası idi. OS?ll&n ÇAVUf'un bu merak? 
;ze cğkncc:i b r mcvzudu. ben hl, !:QCUkluğum hep ~anemn 
lki odnmıdn {:'l'Çmi~i, orada b'r Jc&;eyc atılnn c ki bir kalem pr 

omuzund:ıki hayır, soı orou:z:un kt r k Ubinl ba.. 
"n ııonrn, al'..'lr a.ğtr, hiç gi\lmcd :ı, g1!10m "mrd n kıı.llcıı.r, 

b r eyi mutlal> bulur, 'H•rlrdı. 

I bugün bir. 
IDd . h r ı.ınd<:, 

'"'lcdi im iz. 
1 krndimlze 

ol.d ~c tol.mmu,, 
rtıJmklln old•J 'U 

faKı.t ıttoız:dc 'e ı~mtzde tldnd or. 
hJkl,1 t rık nı. 

ürk- omen tıcaret 
an aşması 
Ankara, ıs (Valı'ıt Mub<Öi· 

rinden) - Bir müddettebri de 
vam etmekte olan Türk • Romen 
ticaret müzakeraleıi bugün sona 
enniş ve Hariciye Vekaletinde 
bir ticaret ve tediye anlanması 
imza edilmistir. AnlasmnVJ Tür 
kiye namına Hariciye \' '. \;ti 
umumt l;atibi muavin Ccva .. /u;;t· 

( Ba.,,<rlarafı 1 inci sa1ıf ada ) 
Sovyet.terde sllvari kuwctleri da
ha ~k bulunduğu itin Sovy tle. 
rin d:ıha mfi.sait e.a.rtıar dahilinde 
luu-p edc1Jilece'.tleri de • üphcsiz· 
dir. Asıl mesele. Almanların tu
t.ne. ltla.rJ mevzUcrüt cereyan ede. 
cek barp1erin vtrrecc :i n ticedlr. 
11 ~.ınr. knjlamak uzero mü 
b:.hYrm ve a.ı;ıılmnz mevzilere gi
rcmez!c.rse o vakit f;aık cerbesi 
Sovyet .kuvvetleri lehine Y r.i bir 
ea:fhnya gi~ obcaktır. 

Bu cep!ı~ ' h:ırp, b'r .Ta. 
pon • Rus cephesi açılırsa gc o 
yeni bir sn.fh!ı o.rzcd bilir. Gelen 
haberlere göre, Jn.ponlaı·, bcr ih -
t.imalc kıı.mı So~rtt cephesine 
yeni kırvwtler sevketmektc .rler. 

Libya. cepbe;inclc: 
İn~ kuvvetleri Gaza ya 1m. 

dnr ilerlmıili , Yeni Zeliında kuV" 
veUeri bumda.ki Almaııla.n gen
bCl' içine n.hnnjtır. İngiliz menha. 
larmda.n gelen h:ıberlere göre, 
Alman ve ltalyan tanklarmm yo· 
lu ag.mak için yaptrkhın hücum

. \ar mukabil tank hilcum1o.rile 
durdurulmuştur. 

Sollumda lnzüizler kuvvetli bir 
muknvem~ ~:ın to. 
mlzleme harekı'itırın devam ot· 

zalandı 
• 
1 

kalın, Rumanya namına Rwnen 
heyeti reisi \'e eski ticıı ret nazırı 
Hristo imza etmişlerdir. Anla~r 
m=ı. 16 milyon Iiralıktır. Ruman· 
ya bu anlaşma mucibince petrol, 
benzin ve müştakn.tı ınaddel.1r 
verecek, buna mukabil Tiirkiy~ 
den pamuk başta t>lmnk iizere 
bazı iptidai madd,...ler alacaktır. 

D 

\or;ingtoıı, ıs (~\.A) - Am rikan 
'IJ3hrtyc sDAhendaztnrı, Büyük olıyıı. • 
nusun ortnsmd:ı. Amerikanın bir ileri 
karakolu olan Vakc nd smda. lıenUz 
mukııvemet otmokb!dlrlcr. Bu ndD., 
Amerika hava ı;e deniz kuvvcUorl l. 
çı.n 80ll derecede mUh!m bir ı~c Us. 
ı:Udllr. Ada, pclt hUyUlt bnsurınrn uğ. 
rıı.mrş ise do onu mUds na edenler, 
bir Jnpon knıvn:ı.:5rünU ...-c bir dcstro. 
yer batımu71ardır. 

• • • 
Vn lng-tan, ıs ( .A) - Sant 14.80' 

a kadar • Grlnvlç sıuıtt _ gelen rnpor 
tarı lhtlvn cd n Harbiye ruumirğmm 
le llği: 

Fit pin ad:?l:ırı: Dllşınıın tnyyarele.. 
rl Cc ve Clnrkfield'l bombardımıuı 
etm!~CC"dlr. 
Luuuı ndnsmdn Japonlarm knra fa.. 

a.llycU fnsılıılı ve chem.mlyct.siz ol • 
muştur. Garün~ göre, dUıımıı.nın plL 
nı knrn lsWıldlmlanmızm civn.rmdald 
böl~lerin d1ı,'llllda muvakkat ha.vn. Us
lcrl temin etmedrtir. 

hn.vnl: Dl.l.§mıuı fa.alt.yetine dair ye. 
ni bir rapôf' nım.amo.mı:tır. 

Holıuıda doolmlttlan:nm 
muwUn!:1yeU 

naın .. -ıa. ıs <A.A> - llenUz tcey. 
m.Cktcdir. B1:r kaç b"liıı önce gene ytld etmeyen hnberI"re göre, !<"ole • 
bu sütunda, Afr'.Jmda.ki mihver menk HindirJto.nı dcı:ıJznltılıın tıı.nı.fm 
kuV\>cUerine yardım itin lt.nıya 
deniz kuvveUe..--lnin harekete geç
mesi bekleneb!lcccğine i.;aret et. 
miştfk. A.kdenizde lngnız ve Jtnı· 
yan dono.nmast o.rosmda vukua 
gelen harp, bu tnhminlııüzi tcyid 
etmili bulunm.&kt.adtr. 

dan M&lezyı:ı sahili n.çrğmda ootmıa.n 
< ruı.kllyc gcmll'inde bulunan 4000 ~ 
dar Japon botUlmtı§tl.ır. 

• :e:. 
~ mrton, 18 (A.A.) - Bahriye 

nezar<ıtı aşağıd:ıki tebliği neşret.mi,_ 

Ur: 
Bnhriye ncza.rotı, Gwı.m ile no rad. 

yo ne de kablo lle muhabere cdilcbfl.. 
dlğlnl bildirmektedir. Eu nd:mm zap. 
tcdUmesi ınuht.emeldlr. 4.00 b:ı.Jırlyo -
llden d.ı.lın az ve lf>S bahri !ll!ıhcıı-

dazmdan ib3l'et kO~k bir kuvvet Gu. 

Alman ve !tnıynnlıı.rm, Afrika 
harbine fa.Zla önem verdikleri ve 
bu harbi devam ettirmer-e ~l:§..1.
caklnrı mulıokk..'\!ktı:r. Ha.tül. bu 
yllzden VL:;i .ile bir n.ıılaı3ma. ba.t.. 
tii .1.spanyn.yı harekete getirme 
ve Cebelüf.tam:ta bir bas'ını te • 
§ebbü::;ü bile d~l.sfinnlD'billr. am'da bulunmakta idi. 

;J ı>on - Amcriknn harbi: 
Fethiye ve Denizlide 

zelzele 
Singn.pur ilssil en kuvvetli ve 

milstahlrern bir nıeVki o!mnsına 
rağm.en Japonlıırm ilk bas.kında 
eJde et:W:lerl muvnffmyet. Pasi.. Denizli, 1.~ ( A.A.) - Bugün 
fikte mUtteflJtlerl ço • zayıf dil· saat 8.15 te ~saniye süren ~fr 
f'rmüş bulunuyor. .Ameri.k:ı ve yer samınt sr olmu~tr. Hasar 
lr.giliz kuvvetıC'ri, siddctle devam yo'ktul". 
eden Japon tazyiklerini önliycnıi· Fethi11e. 1.:J ( A.A.) - ~ 
}('('ekler· de Eöylencbillr. Bunu, saat 20,15 de Uc:. dört sanire sü· 
kendileri de knbul etmekle bcrn • ren bir yP.I sarsıntısı olmuı:~tur. 
h:!r. rrerc•c ihraç ya{l3.rl Jo.pon knv- 1 Hnsar ve 7,ayiııt w1ctur. 
vetlerinc ve gerekse Japon do-
naıunasma k~ deniz ve ha.va.. 
d:ı n mukabil tan.rruzlıı.r devam 
etı~. Bu bölgedeki bula.n1t
lık, yak:nd:ı. hakül veçhesini gös
terecektir. 

Ayetullah Altuğ Veka
let emrine alındı 

Ankara. 13 (Vakıt) - Mtinır 
knlfü Vekiı.leti deniz dwre i re 
isi Ayetullah Altuğ gö:rülen lü· 
zum üzerine Vekillet emrine a· 
lmmıştır. 

e'-1? 
Bir muh3-rrlrin yaz:rsmda "M<:a.lt 

kmlı,,c;r., bilek !ncl113!,. ibareelnl gör. 
dUk. 

(Kırıl) bir cmtr signsıdır. Bundan 
(ktnlı:ı) gelir, Falmt (incit) emrl ol. 
nuı.dığı !ç.n (inclll.L') gclm ?. 

TOrk l(lgntlndc bı.r Uncln ı, (incin
mek) filli vnrdır. ttncln ) d meli, 
(ineni ) d m"melL 

AHHE1 
-30-

- '.Annenin, dedi, en kıymetli bir hediyesini aef a
h at uğnında bir kahbe İçin harcadın. Bu lıır ızlılr., bu 
ahlaksızlıktır. Benim çekmecemi açtırıyor, ne bulursan 
alıyonun •. 

Söyledi, söyledi ve: 
- Defol knl"§ımdan .. diye b ğırarak Vasfiyi kov .. 

du. Sonra Hüsrevi çağırdı. Bir kaç tokat vurdu, derhal 
konağını terketmesini emretti. Hüsrev, bir kaç defa ko .. 
vulma tehlike i geçirmiş, her defasmda.: 

- Ben azat kabul etmez bir ıkölenizim .. diye ayak
larına laı.pnnarok kendi ini affe'dinnişti. Fakat bu se
fer bu cümlenin zerrece te iri olm dı. 

Hüsrev, Vasfinin yüzünden kovulmuş olduğu için 
Vasfi onu himaye etmek mecburiyetinde kaldL Bir han
da bir od tuttu ve celı harçlığı da verdi. Hüsrev, bu 
kovulmadan o kadar da üzülmemişti. Açık gözdü, !ken
disine h r yerde iş bulabilirdi. Vasfi ile de hemen he. 
men her gün buluşuyor, konuşuyor, Mukaddesi elde et. 
menin çarelerini nrıyorlardı. 

Fakat bir gün hiç. beklenmiyen bir hadise oldu. 
Muka~desin babat.ı Tl'abzona tayin ed~hni§ti. Ev balkı 
göç ha.z.ırh ·ların bo.~I 1.§la-rıdı. 

ç·n taarruzu 
başladı 

Lona:ra, ıs < .A) - Londradald 
Çin aefnrctin!n sözctısn. Brltaııova a.. 
~nsmm bir muhan1.rinc §UDi.arı BÖJ
eml§tir: 
MQd:ıfıw. derecesi geçml§tlr. Çin or. 

dlllan !J)mdl truırruz.ıı ~ıamakta.dır

ıar. 

Sözcü, §unları illi.ve etml§tlr: 
Ç:ln'de hM" an Jnponlam knrııı pek 

mllh!m askeri hıı.rokeUero gcçlloblll1'. 
Japonların birkaç bllyilk ş~irden ko.. 
vulduklermı tşltecek olunınm hiç de 
hayret etmem. Japonıann Çin'd ltl M 

kerlcrinln nlikdarı b1r milyon kadar. 
dır. Bl.zim 500,000 klşitfü b!r ordumuz 
ve 10 ınflyon lt::ıdar ihtıyatımm var. 
dD'. 

ette 
(Baştarafı 1 inci saJıifcdcJ 

Mosko\ıı ıs <A.A.) - Sovyet 
hususi tebliği: 

11 İlkkii..nunda cephclcrlmlzdeki 
vaziyet şudur: 

1 - Ge:ıera.l LilUl]C!!ko kuvvet. 
lerl bilinci Alınan tank tümenini 
14 ve 36. cı motöı 1ü pi ya.de tfuncn 
leıini ezcral: Roka.,evi zabt ve füin 
şehrini geri nlmı.slnrdıt". 

2 - Gencrnl Giznetzoz kuvvet. 
leri Ya.krona sehri.ni zı:ıptcttlkten 
sonra Alman aJtmC? ve yedinci 
tank tümenlerini 23. en piyade U'· 
menini ta!tlbe devam ctm.lşler ,.e 
KUn ~chrinin cenup batmmıı gel .. 
mlşlel'dir. 

3 - Gcn<ırsl Vulazov kuvvetleri 
ikinci tank ve 56. cı Almruı piyade 
tümenini taXJp ederek Solne§llo • 
gork ~rlni i~ etmi§lerdir. 

4 - General Roshovski kuwet· 
lcri befincl, onuncu ve on birlncl 
~ lmruı tnnk tümeni erile hUcum kt 
taları tümenini ve 35. ci piyade tu 
menini ta.kip ederc-k Kllstrn eehrt. 
m alm.ı§lardir. 

5 - General Gogorov kuwetJe. 
n 252. 87. 78 ve 268. cf Alman pi. 
ya.de tUmenlerL-ıin mildafan h'.lt.Ja.. 
ruu delı-c~' Gulibyakln ve Lokot • 
naya ltesimlcrinl işgal ctm~lcrcllr. 

6 - General Boldin kuvvetleri 
üçUncll, dördüneil, Alnınn tank tQ. 
menlerilc Cerm::ı.nya. tUmcnine men 
flUp hikum krtaumru bozguna uğ .. 
nıta.mk ve taarnızlamu muva.ffa • 
kryetle inkişaf etilrerck 2n6. cı Al. 
UUU\, piyade tUmenfni çok yakmdnn 
<i:rlnştmn15lar ve çevirmi61erdir. 

7 - General Delcon sUvar:I mu. 
ha.fız kolo.rduSll 17. <:i Alman tank 
Wmenini, 19. cu motörlü piyade 
tilr!ieninl ve 167. c:i düşman piyn. 
de tUmenini bnt,~ uğrat.mm, 
bunl!ll'Dl geri ktı.lanlamu toJdbe 
i!evam etnıiş ve Vınyev ile Stali • 
rogorsk şehirlerini isgal et:mJtmr. 

8 - General Golfkoo kuvvetleri 
cenup batıda 18. cf Alınan tan.'> tll .. 
menini ve 10. cu motörlü piyade 
tl.i.menini püskurtmOş, Mikailov ve 
Y ctisan sehirleri ni a.lmıfitir. 
i'ıınrruzun basladığı 6 tıkklınun. 

orın ın llkkfı.nun.a kndar, birlikleri.. 
mlz 400 den fazla knlab:ılrk halkm 
bulun uğu ~chir ve kasa.balan gc. 
:-i almu; ,.e dü man iı galindcn kur. 
tarmr !rr. 

C-ıo 1lkkanun zarfmd:ı kuvvet • 
]erimiz 386 truık, 4317 k:ı.nwon 604 
motociklct, 395 top, 109 sİpc; hr
<'ıı.ntopu, 65:5 mitralyoz ''e 5 lt> et 
mltr :,>özü znptetuili lerd:lr. 

A:, nı mUJdct zıı.rfmda kı,; ·vet . 
leıimiz, 71 tank, 665 kam~on, 92 
top, 119 si~er hsvnntopu, 181 mit
reJröı tahnp etmi;ılcrdir. 

14. 12. 1941 

Akdenizde 
Jtalyan kruvazörleri 

babnldı 
1Andra, 18 (A.A.) - Amiral· 

liğf n tebliği: 
llkkanunun 13 11ncU cuma.rtt.sl 

gtınU fec:lrde.:ı ewel saat 3 te yar 
bay Stotoo!n kum3ndasınd3 de\f' 
rlye faaliyeUnde bulunan muhrlP· 
ler t.arnfmda.n Orta Akden.izde yıı.. 
pılan parlak gece hareketi ıuııı· 
kında r.ıporlnr gelmistl:r. 

Btr lta.!yan kruva.Wril mtırıl· 
mıt:, bir ~i7e:ri hasara u:nı ~ • 
tir. Bun<bn bafkn bir ttıı.ıyan to?" 
pitosu ciddi hasaro uğrotılnın} \"C 

bir torp1tobot otomobil b:ıtırlmış· 
tır. Kuvvetlerimiz hiçbir hasar ve 
kavıba u~J:ı....~. 

Bu sabah s:ıat 3 ten biraz sa:ı. 
ra Sikh. Legion ı.1e Mıı.drl lsi!TllC' 
rindcki İngiliz muhrlplm ile fS!l• 
ac ve $\.·ers isimlerindeki Holan . 
öa mnhrlplerl 1tnlyanlann C.cı 
kruva.zöril, bir tm·pitosu ve bil' 
to'rp'tobot otomobili ile temns et· 
m ir.lcırdir. 

P rl y 1ı dllerı 
l'ioh, 18 ( A.A..) - Pa.risW' 

resmi Fransız ajansına gönderi• 
len bir telgrafta. bildirildiğie g6' 
re. yannki pazar günü gazetcicr 
de neşredilecek olan Alman iS'tııl 
maka.mla.nnın bir emrinde ş&y· 
le denilmektedir: 

''ll.i.ı::al kuvvetlerine ynpılnıı 
ta.nrruzJ ar üzerine: 
1-İ§gal altında bulunan tol>. 

raldardaki Yahudiler bir mil· 
yar frank ceza vcrmcğe mecb'Uf 
tutulm'W'j]ardn·. 

2 - Yahudi ve Bolşevik cinn.· 
ret uneurlann~. mensup birçq1' 
kimseler ağır hizmetıe.r gönnel< 
üzere earko. göndcrilecekleı'Cl.ir. 

3 - Suikastdlerle temas halin· 
de bulun.an 100 komilnist ve s· 
n:ıI"Şist Yahudi kU.l'§Una dizilecek· 
tir. 

Acıklı bir ölüm 
Son Posta saltlp1erinden Selifll 

Ragrbın babası Emekli albs~ 

Hüseyin Ragıb Emeç 
dün akşam kısa bir hsstabğı mil' 
teakıb KızrJl:opraktald evinde bfY 
ynt.n gözlerini yummuştur. eens· 
zc3i bugiln Kızıltoprakta Ş6-. 
hinJ.:ahya sokağında 2 mımralt 
evden öğkden ewcl kaldı' 
nlanı:k no.nuı.zı krlındıktnn sonı"" 
Ka.nı.caahmeteki ajle ks:brfıı.C 
defnedilecektir. • 

Vazife ve meslek repbe.sinde1;1 
bu mUtanayiz haletlerindcn m~ 
da merhum bihakkin iyi bir aJlt 
babam, bütün dostları ve h~ 
hal.~a cok merhametli Ye ba· 
yırhah bii insandı. Bu itibaJ"l$ 
vefatını en elim bir ziya ol~ 
kaydederken Son Posta gazetefU 
sahibi Selim Ragıp Emeç'e ~ 
bütün aile erkanına en samt.-rıf 
taziyctlcrimizi bcvan eder, mer· 
huma rahmet ve bütün Ermç a.
ilesine Allahtan sabırlar ditcriı· 

EŞREF' den seçmeler: 

JuıJüb.f B.5Clı1c • ı:dık!P ru.ı .~ 

,ı:ülistıı.n.ı ckibir ııl. mnzliin 

i](ı ısolfdl· 

rot ~ ğcJır, be OQ -l!illl, ~ /ı 0 
h6b oyr• 

Ala~ blııdc biruz d )llğdrr t 
hı-psi nınhwt9ll'ltl 

.. Cev_ri. Kalfa bu haberi getirdiği vakit Vasfi düşüp 
o!ecek gıbı olmu~tu. Fakat bir çare yoktu. I' alfaya y 1-
vardı: 

- Gitmeden bizi bir c.lalıa görügtür, doya doya 
l .. onuşalnu, anlaşalım, elbeUe Trabzondan dönecek j .. 
niz. O valcite kadar inşacllah biitün hazırlıklarnnızı da 
bitirir evleniriz, dedi. 

. CeYri Kalfa Hüsrevin içini gıcıkhyan gülüm eyi! 
ve ı§aretleri olmasaydı, buna d razı olmıyacaktı. 

- Peki, dedi, bir defa daha görÜ!Ünüz. 
Bu görüşmelerin hepsi ayak üstünde ve Mukaddes 

Hanını örtülü bir halde il·en oluyor, V.n fi içinin tqini 
istediği gibi döküyordu. Bu son görü me de öyl olclu. 
Mukaddesle Vasfi yanm saat l"adar konuştular. V fi, 
hazırlıkları bitinnek üzere olduğunu, eğer Trabzondn 
çok kalırlarsa b basından gene isteteceğim vaadetti 
ve göz yaşları arasında bi~birlerinden ayrrldılar. 

Genç iJık, bir §eyle teselli bulamıyordu. Mukad .. 
desin Trabzon gibi uzak bir yere gi'.:meai, aral rma a .. 
§ılmaz bir ıuç.urum getinnİftİ. Ne mektupl~abilecekler, 
ne de birbirlerinden haber alabileceklerdi. lstanbulda 
Mukaddesi almak istiyen ne zenginler, ne p zad Jel' 
olmutl-u. Fakat Mukaddes bir kulp bulup hep ine red 
cevabı vermi§tİ. Vasfi, bunları konağa giden görücülcr
den duyuyor, reddedildiklerini öğrenince sevgisi tıat 
kat ateşleniyordu. Ya timdi ne olacaktı?. 

Hüsrev, genç efendisinin bu üzüntüsünü görünce: 
- Küçük Bey, dedi. Doğru söylüyorsunuz, Tnıb

zozıdan ha her almak güç. olacak. Ama bunun de. çare i 
var •. t:• 
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Baro 11pıanı~sır1 i> rn; (}fJ o oo oo~oo ~ ~ l6 ın: .oo rı J ı(jôtüp dü~ 
hauaraa .... ıa. .k.. k" .k. Zafer au. 11118 ..... ı ı ıhti acı ı ışer sene sür- ! 1<11A HABERLER 1 h.. , 

olu li: güne mahkQm o!dular • - ... dan fiY&tlon yll&o ve va c • 
L Oeoen hafta ekmlyet olmadr eeltlbxıolttedir. Bakı. fiyatJan 14 Ba sava~. baı_ol:vrkea adma "I'ıJ = toplanamıyan lstanbul Jl!rla.D Jlllıtllrlı tllerlala Jmmatll rı • kuruıtan ı1.~ a, dan flyatlan da cbnm Harbi" dent~tJ. Bur 

14.ao c1aum:ı:ım' =: :.:::! aİ..iudere oıaaao• !ı6iı;~~ 18 
k\U'alA yilUe). :~ •;:::,:·..= 

~ Hikmet Gelen'beğin riyase· • Salı stınıeNe ltaJyadıan -'-· ., kanlı zahrlere uln~tır.m m 
-.ıiCJe 1 .... _ _. Sirkeci cl-ranııda kllJtçd:k J&paa llO top JIU1Qmen Jcllıclmm mtıaadere. ~ -. 

typ ......_., .. J>. Davit adında bJr aıuaevl aiDe karar verml§tlr. rimize freu, deıttere, p1'aya. zun taflan yerlnf., bmllar tank d zl-
Ge~ celsenin zabrtlan okuna- ,....,.. maldncni, aııillD boYuı, a- lert ......... orm, hav•va· -iP 

'.lltı..ı_ k bul ı rfl b' uh19 UdDoi cua mabkenlealDOe Uıtlıo ,.-- • ...._..,, _ --
;~-;-8 o unmuş ve ve en ır Bundan başka a,rdiyesinde 53 J.A.minyUJD levba, ~ ıewa, tel IMalatlarlylc. kapbyorlardJ. Pl&a: 
gıuır üz.erine müddetleri biten ltAr suçwıdan para ve atırıOD c:ezaa- top kaput belli, 46 top zifir, 9 ıevha gelmiftlr. ... YUalD amama clavn-nald:ı 
a~ heyeti Azası Ue ihtiyat na çarptmlml§t.ır. tot> aiya.h laten bulunduğu hal· • Bir mtıddet ene! Anbraya Bat~ • tabi7ellln , .• 
.... ıarmm 8eÇimine geçilml§tir. Davıt. parfUmeD k&tıtl&rmm a.ıı de müracaat eden uıütterilere Jiden Alman ticant. he)'cti, diUı " IM9f aalaJlllD• ili tirli fay· 
Bır tara!tan reyler tasnff olu· tınd&D blllat1fade ıo.5 liraya ol&D to. satmaktan oeJdneD Sultanııama. eehrlmlle d&nmUttar. He)'et, 1-. .._ g6rdl!er: 
~eıı clfiw taraftan da heye. punu 18,5 liradan eatmak ıstemlf ve mında kuma§ taciri Vahram Ber r&da da tle&rf temaslarda bulau· 1 - Çığ gibi dtltü~, lıılr yandaa 

raporu okunmuştta", ~&O top kltıttan 400 lira gayri ca.ktır. '- .,_, _,.... kola)'l9ştm. 
Rapor mtınaaabetile birçok a· beryan da. aıym mahkeme tara- • Mmtaka liman reı-uacnı w • ror ,,_ --~""--..ıı-ıı.a lo&h.llı. k .. 
~lar 8Öll alarak mn.btelit mula1k mentaat t.mınıne kalkJfaur fından 2 sene Tokata sürgüne. Jr.t.leten yqıu Ymat ;; Aala. ._.. he= ·
'\'1 eri münakqa etmişlerdir. t.ır. Davldln suçunu ablt gOreıl alalı 500 lira para cezasına mahırtbn fatoğhl, Anlcaraya rftmlttir. JJ· ! - Bir yandan da tromplarr 
eııiderı kabul olunan büro tali· keme kendl9!nln '500 lira para •e 2 ee. edilmiş ve kumaşların da müsa; man reiabıtD, !atanbul UmNllDJJl nm tuzla bu 0101111111 ıiiren ır.tı. 

--tnam.ainin ta.Lbiki kinuşul· oe Dlya.rb;ıkıra sürı;iln edilm s.ne ve dıereeine karar verilmi§tir. cari illeri etn.tmda Jlta•allt elik de letkr siniyordu. 
~. Btıro talima.tnamesine VeklletlDden dlreltut ••il an- lki ,.ı lııöyle ıeotl. Fab& Baa. 

~yaJ~.Ji~uı:!"'~= Pasla ve börekçl- f Hır sız koval yan ~mu= tnmvay ~etintla t·::ı~-ı;~ .:;:ı.eaç=~ 
.qıuaduracak, bekleme salonlan belediyeye devredilme& .ne kaıv letd. Banda J1lgıa 11ğqalar yok-

~.~lleri iJe konuşacak o- ler in 9,rerl'ndeki dosya m3mu u •erilmlft.ir. Bu hWNBta ha:ır1*1a.. ta. ~olacak, kapılarına a.Eacak" 1 ra ~am ediJmeıktec:U:r. Kan_ sel gilıi üıyor; eeaeseJer, 
tabelalar küçük boyda ya.p- SWeyman ldmcJa 81.b:kah bir • Parwt ma.kineei bıllan• dal gibi yıfdıyorda. YlrlJtlt, ea· 

~IC&llrtJr,. Bilb•ssa avukat t· ur ar 1umz evvelld &ece yanaı Silley. bemer1eriD lmtlhan1ınna devam aıra ,....bJa mal oıda. Bb1m a. 
han, a.partunan ve ya.· mani aoUi'ın edilmektedir. '° berberüı perme· ta sözl....._ e'\"deki b .. plar. 

e ~ıl= adam boY? Toprak Ofiıce satın da ~~~ ut kulJan=ı•a ma.ıade ~ ölllm .,......_ UJlll8dı. 
,...,.~ 0 :n fena tesır alınmaya ba•landı hastanesi dollya memurlarmdaıı memı.ttr. Ne elaJorf Demeye h....,.. 

ileri sUrülmUttUr. s Kemal Ça:llkio evine, kapıyı o- • SJmltclleN 1lll 'Yerilmeel ka. gördlll: Şimdi ele dtlnyanm iteld 
BUnıan. cevap veren reis, ha· Börekçi ve P&Sta.cılarm etlerin· muzla.mak auretlle airmil ft oda· 1Ui4f cnlw•.... limdıb'e kadar t tarafı tutatmattv. Uuk deai7.-

'ik talimatnamesinin ya.kında tat- de bulunan unlara bir koordinU- daki elbbNlinfn oebiodıen 32.6 lira ki taftl • ~ haJde Hı~ 
.... ~:~~~n. trole ba§lanacağtnı yon karanna göre el l~tu. BIDI çalarak k....,...P bafl'"\11· • Jr.ltl seh"edllt r&üııut, ba 
~"'~ur Toprak mahsulleri OfJ08J0 el k,...,a.,. tır A-~ı. v-ı c~Udft .---ı 1Dik4um artanım- bra.r Ye• 

VU" y.ıh 'bütçesi o!nınmut. ay- .,.._. • ~~ ....,. ......_. rllmltUr. Ba ~ ne tekilde 
'- .._ ittifakla kabul olunmuş· bu unları almaya bqlamıf#ttr, hrrlızı görmGe, ofl~emlt" 1lll v.ueoell telblt edilmektedir. t. ı:1etQe 21710 liradir. Bütçe Börekçi ve Pastacdann unlarını tir. runun berine Çelik • Orta tedıtl&t •••eeelerilı. 
~ de bir hayli mUna.kap; Galatada Pemmıi>e paı.annda ::.~ ıı::.:-ı-.:=n de cı1n11aD Mir tale'beJe yarda 

Jaı)llm~ ve rds taraflndan Kanleş'm so1·ağmda l50 1 numa· takip b?='amJlb'". edl,,,_. lcllD lllııll'tf VüfJeü tee,. 
ayn ayn izahat vmlmi§" rada Toprak mahsulleri bürosu Hırsı~ aNma pbak. kitlere ... , ...... lltanııoıa bet 

• na göt~leri offırten bildiri!· sa da !{emal n..w. de oad.-ı-..ı bln lira tüırll edlJınktr . 
....__~ saat ıe,30 da reylerin mektedir. Bu unların paralan ır- .-~ 
~bitmiştir. Tasnif sonunda derhal ödenmektedir. ~ aralarmdül DW 

&Orhan Toprak'ın 
''tercDme-te'lıf a• i 

"ıi icıare heyeti izalıklanna an· aafeyi aaltarak Stlleymanlye ca-
1~1 Sai Be ~~~~~w~ 78 reyle Ceuu t ker ve •-ı.n.- Kln"'m'•ra A.JI... -.L 

• 19J1e de Celll Adal'ın eeçllmiı latanbul Maarif ---~ ....-... -..n, ;'iV&" 

~~l~hı dtier reylerin iBimler o.e- Müdürlüiü ~siu.,man böyleoe ya· 
çok c:leifltiği g6rillmo,tür. nm saatlik b!r lqudan llOnl"& 

8u balıkların seçimine ıete· Ankara lisesi eski müdilrll ve k81111mif w Kemnl Qe1tk Jetllfp 
bafta aynı gün ve aym Saat" orta tedrisat şu.be müdürlerinden yab.sma anlmJI, lala bir b0-

)8pdacak tıoplantıda devam Rep.dın Tevfik Kut'tan açılan ğufma.dan oan. lursm yakala· 
bere i.çtimu nihayet ıstanbul Maarif Müdürlüğüne yıp ka.ra.kola tealim etmi§tir. 

~miııftir. tayin edilmesi kuvvetle muhte

Parti kaza 
kongreleri 

(...,...,. 1 itlı'İ ealNfede) 
~yıllar, Mimar Sinanm gü. 
~ emerlerinden Şemsipqa ca.rii 

rlhtmı )'elliden lop edilmiş, 
Jamm yollar tamir ve yenid?D 
.lmlfbr. 
*üıda.r-Beykoz yolunun mşa· 

wrimli surette devam edil 
• Vllküdar meJdam a.çıt· 
• gülıelleetirilmeme çalJlll· 
. 940-941 yılında 223 elek 

1'mıbuı muht.elif aemtıere 
~ artık ÜBkUdarda petrol 

••"imı1o ... ıarmm kalkmak üzere oldu· 

meldir. 

lhtilaıtan beş ıene 
yatacak 

Usküdar malmiıdürlüiiir.de 
ki.tip bulunduğu m-alarda, öl• 
mÜ§ bazı m.&.8f sa.hiplerini YB.§8." 
yorm111 Klbi ga.t:ereret 8084 li· 
ra ihtilas eden Rerık ne ar~ı 
Miminin muıhakemelerı dtln ikin· 
ci ağır cezada bitirllmf!tir. 

Mahkeme, Refikin suçunu aa· 
bit görmillJ. kendisini 5 sene 10 
ay hapse, ihtilAs ettiJli pararun 
tumlnfne, 34 lira para cezası ile 
38 lira harç ödemesin~. 3,5 sene 
memuriyetten mahrumi~tlne ve 
5 sene 10 ay kanuni mahcurlyet 
altında bulundurulma ma mah 
kt1m etmiftir. 
Diğer rnumm Mimi beraa.tet

miştir. 

~~dt.Givic • 
mlkdarda tlYI ~Bunlar, 
Macaristan. S1cnakya w: taveç· 
den gelmektedir. Aynca A.lmur 
yadan da çivi gelcQl ıdbi mem· 
tdcetimizde c;iv1 haline getlrilın9 
llııere çivilik tel da plmektedir. 

Aneak çivi sa.t.Jmm teniat 
listesi ;ıe yapılması, bu~ 
llYlkı veqhile istifadeyi ~çle§" 
tiİmektedlr. Bir 1amm tacirler, 
c;vt sabşlarmm serbest bıraıuı· 
mumı istemektedir. 

lralda 4110 oto•• 
•DIMllll lllHall 

Hamlet davası tetkik
leri 

miijdeleıımiftir. UskUdar 
l'r~ plljmdan bu eeııe )1izlenıe 
~arlı faydalanmıştir, Bun· 
~ bqka Parti, sıtma mUcade
~ önem venni§, au tesisatı 
~ olan mahallelerin suyu· 
~ ~tlrilmeai için teşebbüslere 

·fil!!lllm.18tiJ·.C8kfidmiab~ha!:l 
~-~asına, Çamlıcanm 
~Jmesine alt tefebbOale· 
1'al müsbet semereler \'el'diılf 

FıeJaeterim Rant.on. sabah D08" 
tasını getirip te masamın üzerine 
kiyduğu zaman ~tli sinirlen· 
miftim •. Mektupları knrl§tınrken 
içim içJınl yiyordu. Derken ara· 
Iarmda, hiç görmek istemdltm 
san zarf göztıme ili§ti. Bir kl51e. 
sinde ilti kelepçe ipreti bulunan 
acafl> sarı zarf! .• 

ARKADAN GELEN BIÇAK 
uniyetle bildirilmietir. &ll-

. d nde17bin~mu1ı· 
lft balamlardan faydalamn?f" 

L._fttui Akoyuıı raponı alkııt· 
~ kabul edildikten llOllr& ıı.. 
~ ~ :y&eek bqa• 
~ dolayı kongre~ 
~mdan tfşekktlredilmiltir· 

Bundan 80ftJ'& yeni dilekle.rin 
~melline ge~lmitth'. Bun-
~-..aruında; Uskildann okul 
~cını gidıemıek Umre bir kız 
e.=ine ihtiyaç oldufumı, Hay-
~ liee8i artasında buluna:ı 
~ f8ttmlik w: tanzim er 
~ okul fdareslne W'l"llmeli 
~ burasmın 1tir spor sahası h&" 

~~·~= ~ '9apur taritMlne uygun ıwe· 
~ ettirilmesi, sivriainek müca· 
ilesine ehemmiyet 'Verllmeel is
~ydi Bu dilekler aJ!ka· 
~!-~ yapılmuı içiıı 
~e bulunmak i12ıere 
~idare heyetine devredilmek 
'tesb't edılmiştir. 

l>ent idare heyetine; Lütfü Ak· 
~· Reta.t Kaynar, Şefik Bof: 
'- • Macit Okt.ar, Vahdet, Şem8i 
~ lıtbmteı 118Qilenık Gı toplantı" 

~~
~~~~~ 
~ el ijll'li mthıısOe .,. 
~. ~uı,,.. 

Bu mrfı hemen açmadım. Bir 
müddft ellinde tutarak baktım 
w içimden küfrettim. 

ÇUnldl ild haftadanberi bu 
zarfm geleceiini biliyordum. Ve 
p)ecek diye~ oynuyordu. 

Müthi§ bir can ~ ma· 
kası elime aldım: bir yandan da 
zile basarak Banton'u çabrdım. 

Birka.ç saııfye içinde Banton'· 
un 88.ÇSIZ batJ kapıdan ~nıncm. 
Kaim camlı görJOkleriniD arka. 
sından kedi gibi bekıyol'du: 

_Beni mi tetecfiniz efendhn' 
- Ha.y:r, dedim ... Sırf göynü· 

mQ eiJendi=~-1::. bu zlll ça· ılyorum. ı«m lOmımu 
var mı!·: Elbette eeni istedim. 
Haydi bMkaya teıefon et. Ve be' 
nim heeabmı ne kadar k8ıılırt: 
öğren de gel! •• 

Baııton'un başı, bir bil&rdo yu
varlağı gibi göG'Jden ka~biu. 

Ben san zarfı üst tarafından 
kemtım Ve o anda jçimde rıaBil 
bir istek uyandı biliyor ~
nuz?. Kabil olsaydı da tu ma. 
kula bir balmumu bebtk kat• 
gibi Hervic'in bqmı koparmlf 
olsaydım, diyordum.. 

Sarı zarfın ~ c;ıkan mek· 
tubu ~- ~oyle yuıyordu: 

.. Aaı:n SNıalonl 
Ber .-. ....... ıııfl' ,.ı.ı. 

aft§tmı ~ h ytl del opı 

HEYECANLI BUYUK POLiS ROMANI --1 fn.rilizceden Cemen: H. MIJNIR -
on do~llaundtJ wimde oorile. 
ceitir Gel«ıl'* iimlt ederim. 
Her1uİ.fi Mr .allim "'1Zifenin, 
ıteni b9 dyaftJtı gd"'6kttn a. 
laıoo,,ma10calma emin olmak 
men,,. 

0

Ber zamanki dostUn 
,.B«t B""1ig 

HU: ettJllıe ,ac ki ben bu mc
tubmı t~ ne yazılı oldufunu 
bili·.._.ı Fakat ıtimdi okurken .}'V~~unı. rdum 
daha çok ainirleniyo •• 

Bervil benim - slyafete &ide. 
ceıtmi 'bide mecbur o1c1u1u· 
mu QOk 'fyi biliyordu. Bununla 
beraber, o son satın yazmaktan 
çeldnmemifti ... Sanki beni biraz 
dalıa aıkm&kt&n· terletmeılaten 
r.evk ahyoırdu Hain adam •• 

DerkeD eaıiion'un ~ıplak bqı 
tekrar kapldaıı tör(indü. 

- Bankadaki mevcuduna on 
altı bin dolma ytız yinni dört do. 
larchr. 

- MiUremD&l: dedim. Mükem· 
kemmeJ blr ~n deiil mi? 

Bant.on, ne ekmek latediitmi 
anla~rdu Bu ~ gö&. 
lerimdeki acı· ifadeyi göreme. 
migti. 

- Elbette. efendim. dedi.,. 
Dbette mükemmel bir yekQndur. 
Bu y11 l>lyua. aıı 11ı.m ya· 
ndl ..• ~ ,.... ed!JU'. 

- ~bana JmdJm - e. 

diyor? •• Balla mJ? Yoksa.,. (btı.. 
radan öte8ln1 aöyıemedtm.) Ban· 
ton! .• Beni yahm bıraJm mısın .• 
Görecek bazı iş1ertm var! 

- Bqüstilne efendim! 
Bant.on yavaşça kapıyı kapa. 

dı. 
e.. elime bir Jnqun kalemi 

aldım ve beyu klbt berine 
1~ nbmlannı yudmı. 

Bu Jek6n eimdiye kadar ka• 
andıjmı paraların en çoğuydu. 

l'akat Bentc'ID yıllık siyafe. 
tinden MnclOilm aması aeü>a 
ka.q pen.m kala.eaktı .. 

lşte mesele burada1'Ch! .. 
* •• 

Ayın oıı dokuzuncu gtlıdl ak
oamı otomobili garajdan çlkar
dmı ve direksivona kendim ge. 
çer"ek He.rvij'in uğunnm eviDln 
Yôlunu tuttum. 

Menhus herif; öyle bir yerde 
oturuyordu ki; yollan anki eıe. 
nelerdir tamir ~- lnitll 
yokuflu, atirintili ~dantlb cehen· 
nem iti yollar Ve ba )1011ann 
80Dunda kırla~· öteeinde bir te. 
peniD ucunda 1&toıar: 'bmleyen 
garip bir tanda yapılmış esra · 
renda bir ev ... 

Hervis niçin burada otmıı· 
rordu? laıte ldm•dn anlayama,, 
4ılı btJ' ..... a.lkl de almw 
yW, ın-Mım~·-.. 

GUZEL Sanatlar .Akademi" 
si ctirektöl"ll Burhan 

Toprak, bir pma.ndır Uzerinde 
çal11tıiı bQyük bir Hll'&t eseri 
temımCllini bit.lrdt ( •). önoe 
btrinci cildi ç4tan ve tarihtcıı 
evv ?ki zamnnJardan orta ~ 
1r:adaıti san'at hldiılelerini be. 
lirten bu külllyatm Raneea:ns, 
kliı dk devirden on dokuzuncu 
ura ve nihayet bugUtı4la euı'a
tı. ~ .... - .. ... de 
Olktı. 

l'alcat bana bir ~rctıme de· 
:metle kakmyacağız .• Kaynağı 
Louis Bmırtlcq'~ büman lıa 
eaer, Burhan To'P1'&1m, b&ıJka 
menba1ardaıa eklediil yenl bilgi. 
ler ve hele tslAm aam.tıarmduı 
ömekJerle yeniden yaabme bir 
ktta.p dereceeiDi bulmQftm' ... O· 
nun lçiD bu kitapta '"TercUmc • 
Tellf'' bir btivlnt &6rbar ve 
cHUmbe eser kamndJnnak lllb. 
mmdan yelli bir çıtır aıgdmJf ol
dufunu umuyoruz. 

Blzde "'San'at tarlhl" alma, 
yaJmz Dd eeer bu1undulu 8ll1a 
fllmakt,aıdır. tııw de Gbel Sa. 
natıar Akadem.lıslnln ceki zaman 
bocalarmdaıı Valıit Bey mertıum 
tanfmdan, başka dilden çevrll· 
mJtU. Ve dil bilmiveo bazı san'a.t 
mensubu arka.dtışlar:mm bu ki• 

layabitmek için buralara çekil· 
mi§t' .. 

Bu evi kencüi yaptırm)ltl ve 
ücra bir köşede olmakla bera. 
ber tUka bir hayat yaflyOrchı. 

Balan ~ bile. onun bu 
parayı :oereden buldu#Una şaf
tıklarJDI anlatan yuda.r yazar 
lardı ... Fakat Hervig'in bu kadar 
uzak bir yerde bu derece lOks bir 
hayat yap.yabilımmlııtn 1DT1DJ 
ben biliyordum. Albnı~ ya.

Balıkeıir ıençleri 
Bahkeai.ıi2l İ8tanbu1da 

yübelr tdHdl ~ dtba 
c.t 1' ~ Tabimde 
guirıoeunda ilk defa 
bir gay tertip ederek t.op 
1ardJr 

Altnı fiyab 
Dün b' r altının f'ıyatı 27 

2s kuruetu. 

şına gelmiş olduğu halde birkaç ~ 
memuru ve hizmetçisi arasında 25 1 lk" Vakd nasıl mes'ut olabıldiğini bUla " evve 1 il 

son:nalıdı!.. ------• lnaanlara kan maaı ancak bu H-lHl, 
yıllık ziyafetlere ballQdl. Hre Bahriye müzeıi 
yıl bu ziyafetlere aynı ldmeeler '"'dokı ve Ruınelihisar 
geliyordu... Buruı da.. yine b(l· bir büriye mtızesi haline 
tun lleme meçhul olan bir cihet· lıakkmc1aki tuavvur YecU.1 
ti kell kanri1e htiyet kelıllMıbılll 

0

Mesela niçin buraya Kenten tir. MüseniJı ~s'ai ~m 
gı~i bir kongre Alılısl., Lidll ıibl etrafmda hım mahaller i 
tanınm1' bir aınir doktoru ft OD edilecektir. 
lardaıı hiç te al9iı laymet ve ---------.._; 
derecere olmıyari birkaç meoh:ır .---ı------
adam gelidi. Burul da meghuldil. ı E 

Ben niçin gittttimi biliyordum, _ 
Fakat o ayn bir mesele... ; 

Tam sekiz senedenberi altı ki· ı 
§i aynı masa etntmda to lanr 
yorduk. Fakat bu gece, ~k iyi 
biliyordum ki, yalnız beş 1 · 
toplanacaktık. 

Ziya!~t aİ'kadq)armdan Ro· 
bins, cllnyaya R6Z}e:rlni kapa
mıştı... Ba ml1th1e sofrada bu" 
lunmat tJıbrabmdan lrurtulmut
tu diyebiliriz. 
H~ evinin tumıa.r ve 

c;akd dlpGmit bahçe yol .. 
1&1)bll. 

> 
:..:: 
c ... 

Yalll&ler v.-g S:.Z.nı 

Olblell• 
*'lata .. ..... ..... 
r..... 

1.11 

JUi 
1&.11 
HA1 
lUI -

1.11 
M1 

UM 
1.11 
ıa.-



' 
Atlı n Macera •••••• 

ec;hul Kadın 

···· ~ ZAYi 
o.lata nütU8 ~ • • 

6 • M1 tarlll1t ... T&l.aT aataNlı 
aGfulı Jırqı4maJ 9Ql ettim. '!'....._. 
~ e9ldmılaln bOkmtl 1*
tur. 

KM'nr dwı.n.,.... 11 ... 
...... .... .,.. ..... D:wbollıl 

Nakleden: Muzaffer Acar <•1•> 
23 sat alaeD ~bir aa,.. Jrm_ 

dtalnıe .. aramaktadır. Arm edlDle. 
kuvvetsiz ve ümitamikle n a.tıvol- r11ı qatıdül adnm •tıncaaaarr. 
muş, zavallı masum bir kızcaiı· w ~ ..,._ ...... 
zm hayalinden başka bireey yok- ~ "' ....,... ..._ 

m. 1::================== Dl 8ABIBJ : ASIM US 
Umum! Def5rivatı tdare eden 

BasıJdıfl ver . V AKIT MatbaUI 
Rlflk AhMd &ıt1fMlfJ 

SAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
NEVRALJİ, KIRIKLIK VE BOTUN AGRILARINIZI DERHAL KESER. 

MOCEVHERSIZ KADIN 
- Ne enfes elbile1er •• 

- Hem de gbelmi dlel .. Na-
sıl mavilere bllriimnltler.. 1 

- Kadmlann mavi eDliseler 
~nden hoşlanır mmın Savt-
yer? ~ • 
• - Tabii Moree, bilhMP mavi 
giyen kadmiaı' ~ olur!a.rM .. 
Bak bunlann her Mdsi d sarı~ 
Şlll .. 

- Birbirlerine ka.n!ftYorlv. 
- Yok, hayır,. ! 
- Ben yaln'IZC& ~rünt\şlerini 

kutediyonnn. 
(DfVtlmı "°") 

JST 4"9 UL BELEDiYESi 

•~~ GtındQs 18,IO da 
ıt.aşa ı ıo,n dm 

Müthi4 Aile 
latUIW Qldıl !He 

KOMEDi KISMINDA 
o~ 1!5,80 c1a 
ÜIM8 ..... 

SAADET YUVASI 

Beyoifa Hallı Sineman 
BqUn matine 11 de, geee 8 de 
a bOyUk ttlm bküell o ııac aB. 

Bll,uk revl, 2) Aai generalin -
emri.. t:Bıqe. 3) Kanlı ır-k. )la 

cera tumf. 

ISTA!011JL BOllMSIMDl 

Jl-1.1-Nl Jl'l1aflan 

LDDdra 1 Steı1ln 5.32 
JfnJQrk 100 Dolar 132.20 
ll8drld 100 Peseta 12,89 
Molıbolm 100 ineç Kr. 30.98 
" T lMl Demiryolu 19.7& 

"R" M w TAJl\'IIAT 
~ % 5 983 Ergani 21.18 

trlRJ<TfcARtiÖAN~I AS: 
WPONLU VADELf Mi;VDUAT 
MAlll IURADA qL11 

~ 

lcabmcla Günde 3 K... AJmabilir. H• Yerde Palla Kutulan brarla ı.te,mi.. 

~1t!A~·-··----·· 

TüRKiYI: 
i Mi llD&AJdY....a iŞ BANKASI 

1 adet 2000 Uralılı - IOOO.- Ura 

Küçük Tuarraf 1 .. 1000 • • IOOOw- • 
2 • '1IO • -ıeoo- . 

Hesaplan 1 .. 500 • - ıeoo- • 
1MI IKUllln n.&ın 10 • 21SO .. • llOO.- • .................. '° .. 100 .. • tOOO.- • ..,...,......., ...... 60 .. ISO • - 2llOO- • 

eltılplııa .... , ...... 200 .. • • • llOOO.- ., 

~· -.. 11 • •tOOO.- .. 

l~ı Levazım Amrliğinden verilen ı L narıei asker; kltaab llAnıarı 

ao • t.cıs plEıer e&mec1ktrr. Kapelı _.aa .a.ıtm.e. 25/U/Mı s0a.tı .ut 
16 el& Gellbolud& merkeıl atm alma koad87onwıda ya.pı1acaktır. Tahmin 
bedlll 11.IOO la ilk tımtnetı 11'10 Uradlr. lDft8t ve prtDalMlıl Aüara, 

ıat. la. Amlı'Wderl -- alma ~ aGrllllr. Tallp1erln kanu
n! w.Ucal&rile tekdt mektuplarım Bulle ••tblden 1ılr mt. evnt kaaüyo.. 
na ftrmelerL (UIM-lOllT) 

••• 
10,000 kilo nltr eti alm•caktır. Puarhkl& ekdt:mea 11/11/Ml ltbUl 

~ 14,80 el& Çorluda ukelt •ba Mm& JliomWyonUD.da ~. TaUp.. 
ıertn belli ft.lcttte komı.,oa& plmeleri. (lt1S-110M) 

••• 
Aptzda )'Ul1ı mevadm pazarlıkla •Jıtıdltıneterı 24/lJ/9'1. Çarpmba 

gUnil A&t 18 da bmltte ıatuyon oteUJldekl ukert aatm aıma. komlayoııun.
da yapllaeaktır. Taliplerin benı vakitte ~ gelmeleri. 

Mlktan Ttdan Temlnatıı 

Kilo u.. ura 

~ono 13,408 8010 
11,-000 ıs.ooo 28 
S0,000 n.ooo 3300 

ClUZ-lOMI) 

Deniz Fabrikaları Umum M&dürlülfinden 

tmUhanla .,. ~ HJa)Eatıe göre takdir edilecek .. uw. 
lornaet, tNVfyec!, 'be.kır 'borDcu;. demlr boruCl,I, aktlmW&t4r tamll'chıl, .,. 
tarcl, elektnkçt Ye UlJ1:ıblel ..ımacaJrt,lf. 

Old1p gelme )'Ol muraııan keııımertae att olmak bere lca1t eden -ne 
lllıalUDe amen deniz tabrtblan ..... mldOr'ltttGae mOracaat olUD. 

lft8&(~ 

Harıiya Yedek Subay Okulundikı Salaı .._ 
Komisyonu illllları 

Kapalı art wıwne uso ton Jetll merebMk -e.•kı•ra 1r .. .,...... 
SYAt Te lmaut ga.rtlan ve teııllm mabalU komlQoada. pJrU1llp ~ 
lımr. 

İ!l&letll 2..1. 942 cuma ptı •&at 15 de ~· KU'Yaklrat temi;, 
natı 2812 Ur& ~o ku'U§tur. TaUp1erlD lbale aattnden bir ..aı ...ı tıeldıf 
mektup.larUe Harbiyede Yedek ınıbay okWUDda kOmiqoaa ~ 

(110H) 

••• 
Pau.rlrk1a 20 ton sabun atın aua.caktır. BTm T• hımud praan JcomlS 

,..sa ptrillebl.Ur. Beher k tosunun muh•mmea bedeli 81 lnal'Ufblt'. W 
1T.11.Ml cuma gthıtı aaat U de yaprlac&ktır. Ta!iptertn Iİ&t'l temin&Uarll• 
~e Yedek .Ubay okUlunda komla10Da muracauln. •ıııooe •• 

*** Klıpelı art u.uıue B.12.Mı gtınU lhtıeat uan ol,..!lılll ton p1r;ince tallP 
~ aynı miltdar p!rinç pazarlıkJa müubeap koıımıqtur. sY-' 
.ı - lluaııl tartları komisyonda görllleb!lfr. S.ber kllonnun malla 
'bedeli 4T lmrllftur. 

lhalell 18.12.941 pereembe gtlnU saat 10 da yapılacaktır. 260 
8fllı ohmım•k tızere ayn ayn taliplere de ihale olunabldr. ~ 
kat'l temllııUarile Harbiyede Yedek ııllbay okulunda komiQOD& ~C.. 
ıarr. ' '11001 ... 

* *.,, Kapalı zaı"t usulile 90 ton sabun mUDa.kalay& koa.muttur. BvMl VA 
bmall fU'tJatı ve teslim mahalli komlçcıada ıörill'1p ölı'UU.bllir. ~ 
8.1.8'2 pua.rteal gUnU saat 11 de yapdacaktrr, Muvalckat temln&tı .a.q 
Urldn'. Taliplerin ibale aatinden bir aat evv~l teklif m.Jıtuplarile .118*. 
yede Yedek ııttbay okulunda komi.yona mttracaaUan. ''lotll; 

f( 1nl 
Pu&rlıkıa. 100 ton pirinç aatm atmaca.kur. Evsaf ve Jsuat.t.11 
~ torttieb lir. Beher kil08Ullun muba.mı:nen ~U t7 kvl•lfm 
l!Jal..ı ıe11ıııu cuma gtıntı .aat ıı ek yapılacaktır. Tali~ atı • 
mlMtlartJe Harbiyede Yedek sUbay okulunda komisyona mOracaa~ • 

• *. 
Kapalı zarf uulile 56 ton ıcyttr.:.yıı:t;ı mUna'kasaya konm tur. il 

•e hURıll prtl&n kom ııyond& görtılcblllr. İhalesi & J.t42 pearteal 
... t 11 de yapılacaktır. Muvakkat teminatı 4220 llradır. Talipterıa 

•9'1t111ea ~..at ew.t ~ mektuptartı. Hal"btyede Yedek atlblw 
tunda komhıyona mUracaatlat'l. "1099' .. . • •• 

Kapalı arı İısuUle 450 too kuru fasuly.e mlııakatay• lcODSlUftur. 
Nl ve~ prUan "' t.eldim maballi komı1110'4& PJrQJU, öl'NDIJ 
tııalUl 2.J.942 cuma stınU aaat 11 de yapıtacaktll'. Mu,·aktcat temtna\ı 7s:I' 
lir&dır. Taliplerin ibate saat\ndeo bir ••t evvel teklif mektuplarUe ~ 
yede Yedek .Ubay olnılunda komtayona mUracaatJarı. "18"1 .... . 

Pua.rbkla 100 tôn yefil merctaıek Mt.111 almacaktrr. ıı;vMt ye ~ 
p.rtl&n komlayonda söriUebWr. Beber k11oeun1Jll mlibammeıı llfd6U ıa ~ 
l'Ufbır. İhaleli 18,12.'Mt perpımbe ıtıntt ••t 14 de yapılacaktlr. 'hltpl ... 
katı terpbıatlarile Harbiyede Yedek aObay okulunda kornt.yona. m~t. 
tan. ''11001 ı 

••• 
PuarlikJa 100 ton aaman aatın almac&ktır. g,,.., \"e huu.l ........ 

•• telı1lm maballt komtsyobda glSrUlllp ~ldlelıf1lt. Beher knCMıUUn ._, 
bammtı11 becHU 5 kunııtur. thaleıl 18.12.941 perfembe ııtınll nat .11 
yapilacakbr. Tallpler\n kat't teminatıarlle Harbiyede Yedek ıübay ok11ld9 
da koml.9yona mtlracaatıarı. 1111.- , ,, .. 

~hlda 90 ton kuru ı:ıuulye Atın alınacaktır. E~ .. .r ve h~ 
lan komisyonda g&1lleblllr. Beber ldlonnun mub&mmen bedeH 2e k 
tar. !baıest 18.12 941 ~r~mbe .günü aaat 11 de yapdacaktır. 'J'aUphrbl '5S 
temtnatlarile Harbiyede Yedek ııübay okulunda komisyona mUraeaa~\jt 

.. 11* 

* .... 
Puarlıkla ıoo ton kuru ot'un ıntmakuaaı s.ıı.Mı de llln ~ fit 

de taUp çıkmadı&ından yine pazarlıia konmtlflur. Eve&f ''e tiu.aıl Prtr: 
tan komlayonda gGrtıleblllr. lhaıesı 16.12.IKl 11&11 ıo.nu 11nt 11$ 4e 
caktır. Beher kilosunun muhamm~n bedeli altt bü~ Jıulrqtur. T~+ 
Hartıi,ede Yf'dıek Sllbay Okiıtunda Komiayona mtlr&CMtı.an, (1*1 

.lf lfo. 

Kapalı Barf ile 8.12.Mt de lhal~•I Ub olwsan IOO bla ~y..ıtu ttW: 
çıJuaadıtmdan a.y.nl mlkdar :ı:eytinya.ft t ekrar panrtıta 'ıconınuttuf. tviiıJ 
Y• Jauwıt IUtlan komlqonda sorWeblltr. Beller ldl•nn,,a 
bedeli 108 kuJ'Uflur. tlıate,t 11.'2.tMı ~arpmba ,unt aaat 10 da~ 
tn". TaUplerin t~lnatlıuile Harblyete Y~ıtek Sm:ıay OkUJUDda Satın 

Kcımlqcımma mtıneaattarı. 

* • .,, 
Puarlıkl& mttnaka1&11 lllD olu an fO ton Y~til mercbnete talip 

madıimdan tekrar puarlıla konnıutt.ur. BTUt ve b.U8Ulll prt1an ~ 
yoada g«!rlllebUlr. · 

Beher kUOllWlua mub.ammen bedeli "21,. kuruftıır. tbalal 11. ~ 
Jc&DUD. Hl Satı gOntl A&t H de yapıteeakbr. Tallpletlb HarM~ ~~ 
8IUıa1 Okuhındakt komiQON. mllracaatıan. "'!Olll,, 

Beher klloeuDa 6 kUl'Uf 30 santim fiyat ta.bmin e~ to0 tqa mrv.;;,, 
16.12.IMI n.lı ırQntl .aaat 11 de puariık1& • 8abn aJmaeaktır. Şlactaç 

tıer gtın komil)'onda görUlebntr. Jlubammen bedelt at 000 lira olup k&tl • 
minatı MfiO liradır. 

lateklllerln belli stın ve •••tte Fmdtklıda ııatm &im& komı.~ ,,,ı-
meleri. <49'0 


