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?arli kaza 
kon qıreıerı 

~arafı r inci 8tllıifede) 
nin bir yıll* çab§ma rapo

bi!ha.Ma Sarıyer orta okulu-
l'~"U.91 ve okulun faaliyete 

9i dolay-sile, muhitin bun -
elde ettiği faydalar tebarilz 

ş, ve kazanın muhtclü 
faaliyeti birer birer tcsbit 
k göstcrt!mi5tir. Partinin 

)'Ill hesap btit~~ 2335 liradır. 
por okunduktan 90nra ckserl

kabul edilmif;! ve ~eni dilek
göril~es·nc geÇilmiştlr. 

dileklerin en ba,cpnda iki mü 
dilek göze carpmaktadır. 

larcbn biri, Büyil.kdcrede bu. 
Bcyu Parkın belediye tara
kiraya v<.>rllmiyerek halke-

e' lenmcei ve burnnm bir nu 
alanı olarak kullanılma.'D 

nla'dir, 
yerinde olan bu dilek, Bo

eo mllhim ihtlyıacı olan su 
alanmı temin edecek, Bo-

gençlerinin muhiti'l icıı.bı ola
bu oahada verimli neticeler 

mı kolaylaştJraca~tır 
ci önemli dildt de: Sarıyer 

okulunun muhtelit olarak ted
deınım etmesi dileğidir. Ev

muhtelit olarak tedtieat ya
ba okulun kız talebeleri, bu yıl 

mrPD orta okuhına eklcnmiıf, 
yalnız erkek talebelere ay

... .ur 
gllıılerindc Sanycrden E

-ıua gitmek zonmun doğurdu
.. LllşJırJll!tlan yenmek llzere bu

kaU bir gerek olduğu ve sU-
olculwı muh tcllt.e ~.evrilme61 
reJdili tanennW ehemmi
iıpret edilndl]tir. 

başka diğer dilekler de 
edilerek, yeni idare heyeti 

• ~- Yeni idare 
tine; ddlrtor Turhan, Sadi Oz
Emlııc çeviker, Haydar Dağ, 
ttJın lıftlnş!, Milkreme Bapr, 
im Tezcan eeçUmJelerdir. 
Kadıköy kaza kongre&I 
:-köy kaza kongresine de sa.
da befJ&ndı. Koacrede par

... !bm Retat Mlmaroğlu, pro. 
Nurettin Beı:W, profeear 
Wıı Kerlm V1e Diğer b8zI zc-
~ garpmalrtaydı, 

greyi parti ba~anı Naci ~ 
_.unı.w ~tl ve koogre bqkanl .. 

profc:ıııör Fahrettin Kerim 
Y, ~tir. ParU bap•nı 

raporunda dilnyanm kan -
bir za.manmch Tllrlt mllletinir. 
Şef etraf-nda M?1111maz bir 

halinde biri~ olduklan. 
f.i!!blll.!'lll% ettirdikten sonra, Ata

blt:m\sma hilrmeten bir taç 
ayakta ihtiram ııükubma 

et.mittir. İht.i?am dkfltunu 
llteakip çalışma raporanan dtun

tamamJanm• ve rapor kabul 
ittir. 

enı dSdder a:raSDia Killi Şe
Aadıköviindc bir hey".ttelinin eli

. ve bunun aüraile yerine 
lml!'Dm·csi temeoniai bqta gel
.. ted:lır.. Söz alan avukat Hilmi 

er; Kad*öytlnde ge.D(lerl ha· 
a ~ i~ bir parqiit a

vücude getirilmeeini iste-
. 

ökarla mücadelenin §~· 
~ ic::in bu hımusta bütün 
·erin s::ıvag giri§meleri, ço

mcktep d:ımıdald barc
üzcrinde okul ida.relcrile 

mil!flerC"k çalııjmalcn ar
göaterilml5, ve yenne u

i kU8a3DJltm yeni idare he
de\Tedilmsi k abul <!dilıni~

y eni idare heyeüne Cemal Cc-
' Ni.yazj Te'\ifik YUkscloo, Na

.Ali Monılı. Kemal Erel, Re§&t 
ya, Refik Goriu, V echl Be-

toğlu, viliyet kongresine de. 
Ceb<?ci, Naci Ali Mor.ili. 

IDl'e'ttin Kerim Gökay, Niyazi 
Yükselen 8Ccl!tftk toplan

non verılmidir. 
Fatih kamt11 kongre;i 

Jıatllı ~ kongrc_"!!ne eea t 
~ve mat 6 ya kadar 

etmi(rtir. Kongrede vali ve 
iye reısi Lütfi Kırdar. parti 
et idare heyeti ve meclisi u,.. 
azalanndaıı bir kısmı, mu • 

-11JOC1 u- ve ka!a.balrlt bir haHı: 
buhmm°'tur. 
r.reler çok lllUDİmi oJmu§, 

dilddari dinlen.mi§ ve lı\an 
kararlar ıılmmıstır. 

:Yeni idal'e heyeti azalığına Bi
YağCJIOğlu, MUhtar Acar, Sa-

Otyakm~. 'fev:trk Maral, Ek -
Erken, Akif IAt.if eeçibniNcr-

Kongre Emin Alinin, heJıka. yap 
bir httai>e ile 90ıD8. cnnh}t.ir. 

H, Bedretti• tllgen 

aır•••ıau ve 111rw-. 
tlstaada ııra•lar 

(8(J'1faro1' 1 İ1ICI Baluf6'UI} 
Belgradda neşredilen resmi 

ve yan resmi tebliğlerden de 
anl~ıldrğı üzere yalnız son tef 
rin ayı içinde, 1800 den fazla 
asi öldürülmüş ve 1500 ü de e· 
sir edilmiştir, 

Bu rakamlar, yalruz general 
Neditclı kuvvetlerlle şiddetli bir 
mücadeleye girişm.i3 olan Sırp 
çct<?lerinjn verdiği zayiattır. 
Bunlara i gal kuvvetıerile ya. 
pılan muharebelerdeki Sırp ka. 
yıplarmı ve bir QOk idam edilen 
leri de katma.k li.zımdır, 
Halihazırda Sırbistanda :yapı

lan harekat ha.kkmda, inanıltt 
ka:.,rrıak!ardan öirenildiğjne gö · 
re, şimdiki taarnızun başlama. 
smdan bir kp,.~ hafta evvel. Sırp 
lı asiler, Morava nehri batısın. 
daki biltün STbistan bölgesinde 
fiili bir hakimiyet kurmuo ve 
Almanlar da o glinlerde, yalnız 
Bel~radda ve Bel.ımıd - Salamk 
demiryolu boyunda saflamca 
tutunmuş bulunuyorlardı. 

Sonteşrin aymm ortacmda. 
:Kraguyovaç ve Y ogodina böl~ 
)erinde şiddetli muharebeler ya.. 
ınldıb bildirildiğine 2'Öre. sev
killceyş bakımından bOyUk e
hemmiyeti olan bu demiryolu. 
nun da bır aralık Sırp çeteleri. 
nin ciddi tehdidi altmda bulun
du$hı da anlaşılıyor, 

Bosııadan gelen haberler. müe 
taldl Hırvatistanda da bir iJıti· 
ifil hareketiniı\ paUak verdiğini 
bildiriyor. İtalyanlar buraya 
kuvvetlendirme kıtalan gönder • 
:meğe ve Hırvat ordusu da gö. 
nüllü topla.m:ıf!a mcob-.ır kaJm11 
lardır. 

!sya.n dalgasının. geçmediği 
bölgeler yalnız Morava nehrinin 
doğusunda kal~ olan toprak -
tardır. 

Almanlar, taamızlarma ı.,. 
larken çok ~ddetli mia!illeme w 
tenkil tedbirleri almışlanbr. İn&.. 
mlD" kaynaklar, Almanlann an. 
cak bu sur~tle ıisileri kısmen 
yarıya yakın olarak batı Sırbia
tanda.n yani Sava. nehrinin oe • 
nttbundaki böl~erden a.tm.ağa 
ve toplanb yerleri olan yWmek 
daiiara süımeğe muvaffak ol. 
duklanm bildirmektedir 

Sırpça ve alme.nca olarak ya. 
yılan illnlarla 1-al makamlan 
şunları bildiriyordu: 

1 - OldürWen veya ta:ı.rruza 
uğrayan her bir Alman aakeri 
yerine 100 Sırplr idam edilecek" 
tir. 

2 - ~kiyayI gizleyen aile. 
ler kurşuna dizilecek, evleri ya. 
kılacak ve mallan Alman onill· 
su tarafından müsa~ oluna. 
caktir. 

3 - Tatbik mevkiinc konan 
veyahut sadece yapılmam düe\i. 
nülen bombalı her suikut için 
50 Sırplı h~a dizilecıektir. 

4 - Alman askerleri merine 
a.te.ş ae;ıcak her kasaba ?C §'!. 
bir yangınla Uthrip olunacak 
şehrin erkekleri esir olunacak, 
bunların yansı ltUJ'§llila dizile -
cek ve mallarına. .Alman ordn. 
sunca el konacaktır. 

5 - Asilerin faaliyeti hak' 
kında yanlrs ,.e yalan malünıat 
verecek veya susacak alanlar 
öldürülecek ve aileleri tevkif o. 
lunacaktır. 

6 - Komünistlcıe n~ıl olur. 
sa olsun, yardım edenler, hayat 
larile oynamı~ olacaklardır. 

Bu tedbirlerin hep::ıi tatbik 
edilmiş, fakat neticeler tahmin 
edildiği gibi cıkmam1ş ve mu· 
harebeler de devn m etmekte 
bulunmuştur. 
Budapcşte gazeteleri, bir Al . 

man askerinin ka.ıtillerlnin bu. 
Junamaması yüzünden ilkteşr.in 
ayında 200 Sırplı rehinenin i· 
dam edildiğini bildir- n N'!llmY 
telgraflar neşretnıişlf't'dır. 

Alma• tebUll 
( Ba§tarafı l iıwı tJGy/ada ) 

H Ukk tfl.nun gtc" l ta.yyareıerimlz, 

İngiltere doğu kl~'Jla.rmdllk! eakerl he. 
dei'lerl tesirli cndııhtlarla bomı.t•m'L 

lardır. 

lııla.nş kıyıl rmda ba."V akmlanna 
wcbbOs eden ~an. 17 tanan 
l.:aybctmlftlr. 

Sovyet hava kuvvcUc.ri 6 - .U fikkl 
r:un -.rfmda. topyektm 123 tayyare 
lcaybetmJ§tU'. Bunların 58 1 bava 8'. 
vqıarmda, 33 U t ayyare karfl >ıoyına 
•tefiyle di>§UrillmU.' diğerleri yerde 
tahrip edlknl,t!r. Aynı mtlddet mrtna. 
da., Alman bııva ~-uvveUeri dolu cep. 
b('sınoo yalnız 7 tayyare ka,-tm5gıtlT' 

VECiZELER AmerllEada laUllll 
Yaır.aıı H. <llDlb PDV Am:l 1 ( Li7.bon, 14 A.A.) - Ame. 
Demirimı;; xn nci Ş3rl mıu: e- 1 rikada Burlington büyük si. 

Mke!'Ierin za~ini ve ha\·a ı- li.h ve mühimmat f abrik•ıı 
kendi me.:aJrkat ·rıi '> e ( uını bir infilak neticeıinde harap 
ısaya.muş! Halbuki bugUnku l t B' k . . ··1m-

arlpleda liderleri ı; ndi öz , ıuı o mut ur. ırço ttÇı o Uf 
~ ftıttvatlul tedbırlerle, ve yal'alannu!tJr. Fabrika IO 

milyon dolara mal olm ...... 

Fer erbançe İngilizlerle 2-2 
berabere kaidı 

C:umarteei gQnU Galata.rayı 
1 - • mail6ı> eden miaaflr tn. 
giliz futblculan ilcinci kar§ılaş _ 
malanru dün Fenerbahce takr 
mile yaptılar. -

Df1n san kırmızı takmı karşı. 
smda faik bir oyun ~tkaran Jn. 
gi)iz futbolcuları. Fenerbahçe i· 
le Ankara t.e:masmda da zorlu 
bir mücadeleden sonra 2 - 2 
berabere kalchklan cihetle bu
nun revanpm da iyi bir netice 
ile bitirmek ~ymile bOtiin var. 
bklarile c:allfblar. 

Fenerliler de aynen onlar gj· 
bi dQştlndiilderinden müa.baka 
çok~ oldt&, Ve neticede tlOD 

OD bef dakikada tutturduktan 
w İnKfliz profesyonellerinden hiç 
de aşağı kalmıyan enerjik bir 
oyundan sonra kuvvetli rakiole. 
rile Ankarada olduğu gftJi tek -
ra.r 2 - 2 terabere kalmaia mu 
vaffak oldular. 

Tam aaat 14.30 da maçın ha· 
kemi ve lngiliz takımının katile 
remi MJ«er Lory beraberinde 
yan hakemleri olduiu halde -. 
ha:va ~:ktı. Bunu profesyonel İn. 
giliz futbolculan takip etti. Ve 
haJkı aeIAmladılar. 

Mutad eeıemonidm sonra pa· 
ra atıldı w lngilfzler rfiı.Kln 
leAlerine alarak Fenerba.hce kar. 
6J8ltlda §11 tertipte dizildiler: 

Reni - Stevart, Prio - Pa. 
viour Gibb, BlHlki - M. Guire, 
Olifton. Fent.on. Vodvorut, Vil • 
liam8 
~ aynen bir gün evvel 

ki kadrolarmı mWıa.faza ediyor. 
lanlı. Buna muka.bil Feıneri>ahge 
1U geicilde dizildi : 
aııat - Muammer, Murat -

ömer, ~ynel, AJdm - J'laoet, 
İbrahim, Melih, Naci. Halit. 

Oyuna 1l'enerlilerin ortadan 
Jaı>bklan seri bir hücınıa bq' 
landı. Fa.kat bu hUcum müda. 
faaya kadar Jt"itmeden kesildi ve 
derhal Midan mukabele gönfü. 

İngiliz futbolcuları bugilrı e · 
nerjik çaı.,,aya daha ille daki. 
kadaıı itibaren beşi~ görünü 
JUri&nh. Nitekim bwnın 1:.e91ri 
ça.hık görWdü. .Kolaylıkla üs
tünlüğü temin ettiler. 

3 üncü dakikada soldan a.çr 
lan yeni bir hikrumd& aoı ~n 
Fener kaleıdDe muvazi Olai'ak 
çektiği §Üte bir ok gibi arkadan 

Bu sayı Fenerlileri tam mina. 
sile coşturdu ve oyun bundan 
sonra çok heyecanlı bir §ekle 
girdi. 

Stadı dolduran on ibinlerce se· 
yirci sarı lacivertli çocukların 
bu canını dişine katarak ~alış • 
masmı içten gelen COtik"unlukıl.a 
teşci ediyor ve oyun bu yüzden 
çılgın bir heyecan içinde de9am 
ediyordu. 

Ta.m 40 mcr dakikada Fener 
liler bu enerjilerinin mükafatla. 
rmı gördüler. Ve ~acinin kale· 
ye doğru yuvarladıgı toı>a yeti. 
een Melih kalecinin üstünden 
aşırarak ikinci defa olarak lngi
liz kalesine attı. Ve bu suretle 
Fenerliler pek haklı olarak be . 
raberliğe ka~U§ oldular. 

Oyun yeniden bqtadığı 18" 
man lngilizlerin galibiyetten U . 
midi kesmi§ bir vaziyette hücum 
te§ebbüsilnde bile bulunma.dan 
ve yalnız kalelerini müdafaa e· 
derek ve beral>erliii bozmama. 
ğa çalışarak oynadıi{ı görüldü. 

Ve ba mühim maç da bu IC -
kilde ·ve 2 - 2 beraberlikle so. 
na erdi. ---o----

Dünkü at 
koşuları 

AnUra., 14 (Vakit) - Buglln
ktı at ko§alarırun netJcelerini Y~ 
yonun. • 

Birinci lrO§Uda Neriman birlncl, 
Alceylin ikinci ve Cesur üı;WıcU 
geldiler. Ganyan 305 kuruş verdi 

İkinci ~ Heveı1 Ye OOn ~ 
tir&k etmişti. Hevee btrlncl geldi. 
f)anyaa 105 kurul verdi. 

ÜçODdl ltopda &mana blrilld, 
Yetiş ikinci, Goaca tlçilncil geldi
kıır. Ganyan 125, pWıeler 125, 340 
kurut Ten!I. 

DördüncU koşuda YIJdız birinci, 
lbnJredyo ikinci, ŞaJıiıı llçUncü gel· 
diler. Gazıyan 225 hl'UI Ten!l. 

BClinci koşuda TomUl'Cok birin
e!, Sava ildnci., Tarmn Uçttnco. gel
diler. 

AH.ınex koşuya Sitkap, Aysel, 
XomSrj i@tira ketti. Ganya.n 120 
kmuJ veıdi. Yıldız. Tomnııt çifte 
bah8inl tuttunııla.r bir !in.ya mu
bıbtl a 11ra aim.ııtlanhr. 

~~ınee~bi~!~ Amerikan· laglllz 
giliz ıoıünu yaptı. tellUll 

tık anlarda kaydedilEO bu go· 
lün Fenerlileri laracaiı w takı. Manilla, 14 ( A.A.) - A. 
mm bozulacaiı tahmin edildiy merikan radyosu bu aabah, 
sc de ~amı dakikalar iter - Amerikan kıtalannın bugün 
~~~~ JaponlUin kara ve hava 
oyuna. deYamlan ~ dillen kuvvetlerini püekürtınüt ol. 
iimitlerl teılav kuvvetlendirdi duklannı bildirmektedir. Uç 

lngili.zlerin hOcumu ve ba.fia noktada karaya çıkmıt olan 
Cihat olm&k ilzıere Fenerli mü· Japonlar, ilerlemeie muvaf. 
dafilerin parlak kurtant1an a· fak olamamqlar ve bazı ke. 
rasmda devam eden oyumm tam 
43 üncü dakikasmda Cifıa.t yine •İmlerden bilhuaa Viıan ve 
bir top kuttamıa.k iiızre kale • bab kı111mdaki Linıayen

t;in-Japon harbi 
Loa4ra, 14 (A.A..) - Tok)'o rad 

yosuna göre, yapılan tcsı:im olma 
teklifinin reddctlilmesl neticealnde 
bugQn sabah fecirden itiba.l'en 
Hong1tonga kaş Ja.pon kara ve 
hava kuvvetleri tam.fmdan t:aaml
za başlanmıştır. 

Qia Jmvvet.1eri taama ediyor 
Çuagldng, 14 (A.A.) - Bugün 

cepheden alman bir telgrafta Hons 
Xongını karştsınd:ıki Kovlon §chrl
n:i tehdit eden Japon lmvvctJCl'i
ne ~ ÇütWerin bir cen.nh taar
ruza yapmağa. devam etb'kleri bil
dirilmektedir. 

Kantcxı - Kovlon ~lunun 
doğusundaki İngiliz mtiatcmlekc 
lıududu ya.Jnn."'llda PJngşan ve Tam. 
suide şiddE'tH bir ımıha.rebe cere
yan etmektedir. Diğer telgraflar, 
Yangçe nehrinin aşağı mecl'88mda 
Çon kuvvetlerinin faaliyeUcrindn 
ziyadeleŞtlğl ve bilhassa K1a.nga1 
eyaleti mmczi Nanşang etrafm • 
dakl Wlgeöe bu faaliyetin gen!şlo
diği kaydolU!Dlllald.adrr. Buradaki 
Japon ga.nı.izoMırma tna.mızlar 
yapılm~ ve insanca zayiat verdi
rllm}ftlr, 

ı onet tebıııı 
( Baştarafc t inci BOyfada) 

Kal"&denlzde deniz kuvvetlerimiz, 
dtlşmaıım 2500 tonilAto hacminde bt!' 
nakliye gemisini babrmlflardtr. 

• * • 
Jloücn-.. 14 <A.A.) - Pravda 

gazetesinin muha:'b1r.lne 8Ö1': Al
manlar. Moekova.nm takriben 360 
kilometre cenubunda Yelest böl -
gcalnde 400 den fazla ka3a.ba ve 
eehirdeıı silrülüp ç~. 

A.ym muha.bir Fcfrenov ve Liv. 
nynin almmasmdan sonra Sovyet 
kuvvetlerin.in düşman:n Yok ediıl -
mesine devam ettiğini bl.ldirmektc
dir, 

Gerl almd*1arı resmen bildiri .. 
len bu te?hirle.r Y elet.üı cesıup ba
lr. Jetiaunetinde akrl:>el1 68 ve 51 
ind kilometreıerdedir. 
Almanlar~ bir mukavemet 

g6stermit ol.male.nna rağmen Sov
yet taa.mızu ka.rşmıuda rics.tc mcc 
bur olmUf}ardır. 

Sovyet 9ilvari brliklerl cuma gU
nU Almaıılan iki ebcmmiye Ui D
tılabadan çıka.nlı1darı vakit iki ta
burdan fazla. cfüeman ı>lö'adeaini 
yok e<tmitle'I", 200 kamyon ve 25 o
loaıelJOclen mllrdülep bir c!U§man 
teşkilini ezmjşl'Cl' ve mUhlın vest -
.lcılar ele g~Icrcllr. ----«>----

lapoa tebllll 
( Baştarafı 1 inci say/ ada ) 

tırıldığı ve Kongo kruvuörUDUn ha. 
ara u,tratııdıtı hakkında logillz • 
Amerikan kaynaklarından çıkan ha. • 
beri yalanlamal.-ta ve bu haberlerin, 
İngiliz• Amerikan kayıplarmm ıo.ı.. 
rinl ualtmağa matuf olarak i•c ec!ll. 
t'Jlkterlnt blldtmıektedlr • 

Basm dairesi, birkaç Japon ma.yn 
tarama gcml!lntn battrıldığrm ve bu 
hAdiselerln b!.r deniz zaferi vekllnlSe 
çok gtiltinç olarak gen!.fletildığlnl IJA. 
V\"l etmektedir. 

sinden çıktı w bu 8IT&da İngili~ den tardedilmi9lerdir. 
merm mnhacimi ile çarpıp.· Resmi ıözcü karada vazi. C:epbeı:erde daram 
rak )'a'e yuTU'landI. Top sağ 
içe ~- ye\in deiifmediiini beyan ( Ba-"tarcıf. 1 inci 8CL ıı/ru1a ) 

Onun kaleye çektiği 6iitü Ci . etmiftir. r.tBYA C1'~PJIEq1!1.'"DI!. 
hat Jel'de baypı Yatbiı için 1 • • H K Gazalanm mu!ınsıarnsr hcnıiz bir 
ır.. ı- -'-.. - _,,,. "-··dm zmınn ava urum·--A~,... g.u~ tmea ... , .. en za.J' u netice vcrm's aeğıl ·-. 1n irJer 
yum.111kla k&l'llladı ve hakem na yardımı bu e:ıhnıl:ı. mu'\1af1 '< olm::ık irm a-
bu hareketi penaltı ite tecziye /;:mir, 1.J ( A.A.) - lzmirin zami gayr~Ucmi f!arfetme1ı:ledir-
f:tti. Tü'rk Hava Kurumuna vardmı.- 1 B 1 be ~ 1 n· Cihat müda .... ttan sonra kale· J tı·. unuru:ı. ı~oer ng:ı ız umu-

... lan her gün bi~ daha anı;., mi kara......:. ı...-. .. " •..11 .:~"'!ue ,..;(re ı..-
ye geçti. Ve penaltıyı sol iıçleri mektedir. '"'"""9- ' 6_...~ \.Ç_"'"'<> C>fV ıuw-

vod.--.:ı L--1....- gı·bi ~=r ...ıı..~ z;ı muvaffaık.ıyıetkz- clde edilmi§ ıs 
vvnı L1U1U&M. uıı 'l'ft•v Manifaturacı E RocliU 1 000, top almnus, 50t\ Alman w İtalyan 

kaleye havale ettiyee de Clıat Musta!a Cam~lu 600, · Jak askeri e. t.r edil.'lli§ti'r. 
havada uçarak bu ~fitün kaleye .Amado 300. Se.dya Kanyas 300. İngiliz ~'YBJ'csl <'.Ölde olduğu 
girmesine mani oldu. Bu •z Raşit Palanduz ?,()(), A. Ör.mfr • kııdar Akdenfz ve ealıflleıinde de 
iralecimisin penaltldaki kurtart - ze. 300. Sa.tni Ta.tart 300. !ak faaliyette bu!lltllnakta.auiar. A~ 
şmt lngüiz halremlle O:YUneulan Hemsi 200, Nuri Savas 200. bil bu ııahiYer<ie I.ıibyaya gcQ.ril
bile t<>brik ettiler. Ta'hir ~ 200, Kazİrn Ser mek jizer(} bir kuvvet mi hazırla.-

Ne :1 ı.zık ki, 1)en8ltı kurtul· •- 100 t---'- · V.,_._ p· t • ., 'n.•...ıu.Lu rak 1- :,_-ı7 !An ' ~ÇI Jı\IAJ'.l JZl10 1 ruyor ... ""'6UV!ILU "9zfyettc ~ 
~"' ·a.t top A.vrnere ~ıA.41u9w. 200. kazmirci Muiz Sa'ban ve giic ve im'k8n&.-z göriılcn bu ilıti
Çok güzel l'Er tekilde atrıan bu B<: .~ 150 lint ba~amm. mal, mihv~ ta..~ göze alın-
kornerik • yine ~:~ Stavana bir la.rdır. mtR da ola.bilir. 7.4ra. Libya.da mlh-

-· Hileli harpler 
Meşhur Deli Petro :Estoni eya

letinde Rob kaleeinl muhasara 
ettiği bir sırada eline bir mektup 
geçmfg ve bu mektuptan düşna· 
runm imdat beklediğini öğren· 
militi. Petro, hemen üç dört alay 
werine düşma.nlan olan İsveç 
askerinin elbisesini giydirmi~. 
lsveç bayrakları vermi~ ve İsveç" 
lilerin görebileceği bir yerde ken· 
dilerine, yani Ruslara hücum et: 
tinniş, sahte !bir harbe tutUflllll§· 
lardı. Bir aralık Rus ordusu güya 
bozulup '.kaçmağa bqladı. Kale
de bulunan lsVeçliler, dU{:manl&" 
nm mağlüp eden kendi kuvvetle· 
rine yardım için kalelerden fır· 
lamışlar, fakat bir müddet ilerle· 
dikt.en sonra hveç askeri elbise" 
leri giymi§ Rus ordu~ arasmda 
bulunduklarını göıilnce uğradık· 
lan oyunun içyüzU.nü anlamı~f 
tardı. 

General Güstav Adolf, LeJ'&İ" 
ka.lılan ~ar altına alarak, saı
hayı top ve tüfek dumanlan a· 
rasında karartarak wer kazan· 
nuştı, 

Bu iki misalin biri haroin hiy· 
lesine. di~ri kumandanın zekAK 
na misaldir. 

J ap?n hücu=nuna tarihte mi8a1 
ararken ''tepeden inme" hikl,e· 
sini hatırladım.. Fıkra me.f'hur~ 
dur: Büyük lbalık. kügük balığa 
olta şöyle olur, ftörilnce ~yle 
k~lı diye n~1ha.t verirk~ 
baş!arından aşağıya inen ağını· 
çinde kaldıltlumı görün<.-e küçtı;r 
bal·k sormuş: - "Ya buna ne 
derler.,., deınif. 

: Niyazi Ahnwt 

Lltvlaolaa llıyaaatl 
( Ba.'flarafı t itıci 8t1Yfada ) 

Hitlcrdh-. Sovyeiler Birliği, bey • 
nelmilel kı.Uıunırur.hığa kanJı ele ,. 
rookrat dcvleilcr~ biT1e6Dllı§ olmaJt 
la babtlyarı:z. Hepimiz aynı harp 
içinde bulunuyoruz. Zamanmımıı 
en fona kuvvetine karfl beraberce 
zafer kazanacağız, yahut birlikte 
lSleceğiz. Fa.kat benim kanaatiJn, 
muzaffer olacağımız merkezinde • 
clir. 

Almany:ı., Je.ponyamn Uzakpdt 
ta. SoV)·etlcre ka.rfıı cephe açmMI 
için bu hükumet üzerinde tuY* 
ynpıyor. Japonya. aylar.ianberi 
Ma.nçuko. Sovyetkr hududuna..,. 
ker yığmaktadır. Yaamafih bu k,.. 
tn.-ıtm r.e kadar oldut'UJlu bümiyo. 
nız. 

Hitlerin rahat bir kış ~e{,inne. 
sine mü.saaoo etmiyeceğiz, mü
temadi darbeler indirerek dev&
sa makinesini bozacağız. Bizden 
ba..skası bunu yapamaz. 11Jd>a.. 
h:ır taarruza har.rlanıp hazır. 
Janmadtğmıızı Bu tnarnız ba§'" 
ladı hile Amerika ve İngiltere• 
den Ru:-yaya harp malzemeli 
scvhi az.ılmıya.cak, artR.caktU'. 
Ruzvelt ve Hul bunu temin et. 
tiler. VHldivostok yolu kapanmış 
olmakla bera.b6T nakliyatta ~ 
lük görmüyoruz. Sovyet. Ru.y& 
Britanvadan ruQbir :aman Av· 
rupa.nıİl kara.amda bir taatrı.OJ 
istcr.ınnişlir ... 

Lihinof. A!nmıyanın, hıpao. 
ya istikametinde. bir harbe gıe.. 
çip g(>Çmiyeceği sualine Cfl'V&ben: 
"Almanların Sovyet oepheaindel'l 
ba.3ka bir yere uker nakletme. 
leri imkinsm::lır,. dem.i§Ur. 

F ransız-Amer.kan mUna· 
sebetleri tehlikede mi? 
Berün, 14 (A.AJ - St.efani: 
Berlin ma.btıUeri FraDB& • A· 

merika. :ınüne:sebetlerinin gittik
Qe daha tehlikeli bir duraırl 
a!masmı dikkatle ka.:ydetmekte. 
dir. afa vurulile l'"-1.-;İ defa olarak vcl·in bu ~tıe !bir 1DUY8ffa3uyet 

Fener ka.ieBine attı ve 'birinci .w-.+a~ ı-------------
oo.,e O - 2 l~ilıilerin Jebinc ~nath hir ne5le m.ıtk olcla- daha 0

""' ..... .__ bundan enef:ki Ölüm 
klı4>8lldr. pn..u. glıa, •va 9llllnllUZ her ı.11- gibi bec; ay değU deha. fa.zl.-ı bir m-

._ man Jcaznmna ~r ve~ ola-
/kinci dnre: lib)"e •Al'tl lrapePNşiu. Milli ha- C3lctlr. Netice oMn'k diyebiliriz, 
lkiııci devrede Feaıertiler :rüz. fttlllizınna Jardmı etmeği waat- ki bugilnkil halde mü~filcler mlh-

gir aıvrwıtajını Ül1lll ibuhm~ ~ vere nazaran dalıa. ikılvv'etlidir. 
lardr. ~ bu fd« bHh98 PA~1J<1K llABPLEBt 
sa. yerden OJD&Y8l'8lt ,.._. b. 1 •9 •-··••U • 1 Siyamrn İngi.izlerlc harbe tu . 
leaine gd almak i!ıt.edikieri hl.&· n '"' 1 

. tuşması oldu".cc-.a mrnüımdir Ja. 
~. -VL-11-~--<-ı..--> _kıel_tm_e.t1_nln_&ı_Tnr_ıc.._, ponlar ihrac hareketlerine de. 

İki eemhtaıı lıe daha. faıısla. 4Je ~ (• 'tm) olduiu zaDarnda- vam etmekte ve gfiçlüklere rağ· 
4ıL merlıınh 'J'ent.on ~e men muvaffak da otm.ktadlr. 
~ llöNwnlar gok mües • drr. la.r. 
sir oltQOr 'fe J'ener mildafaut - "J"lir~ <tu, bu davalarla ufraoır. Filipin actaaı:ma AıılDM'tkadan 

ESki mtllkiye kaymaumlwm -
druı Ke.mmi!ffil !ıafidi Cemil Be). 
r:O\"CeSi ve Ha.yda.rpap i*ele lo:>
mlrl.enı Deni,; binbışa Neyyir Er
lcver.dln \ .... 'tdıeleri v~ Eriev.at 
dUn ~ ha.yata ~ ymıt' 
tn'Utitur. Cenar.e ne.mar.: OO@'UD Kı· 
l!1ldı camiDıde ~ Xanac&• 
alım~ d~ftıohmacalı:tr. )ı(e,rlıu · 
meye m&ğfiret, aeride bnkt•ıu 
rma sablr d ~ris. 

nr ad..,.lc:lilr ,.aruyuiardı. Bu km) tıibi itıarekr lıdtenler; ancak bir~ n..t, jeıteMi"" babe-
!hal tMD 28 tnd dUYmya. kadftr banl.Vaki <ta. 'bu) ltf'litnderi ayn ri doinıyea ibur~kltt EŞREF' den fff;fflel•: 
de-tam etti. 9"" ıa&Mıem ta;f'tn matlandlt' ve Japonlarla ancak .-nmı kazan· 

Bu dıUlradıan itibareıı ""1er. bul'Ma (f'l clfLva), (bu da-n) şeklin. mak için harbe davam cdeıoe'k. 
ıiJ • ~-'•-ı"'-'- .._.... ele ftrl uırkt1> Wrdı!'. Belki ayn! mak-enn ~--ıucsn ve l'aart' lerdir. faıasen J~ baakm 
müd&faa.ya. ~ göril ..ua <o.•> d& ku1laiulmıftır. lA.klıı hareketini, ~;ın kuv
dll 30 unaı dıd•-m N'ao:ini:n bl*rindm ldeta ~Ue aynıan bu vetli öeniz h8.~ifti kH"Jp 
~ ~bir şııekilde Melihe "fer. ilci kelime (ma) .kelimellinfn kar§ılı. bu neticeyi a.ım.\: icin y.a~'Us 
diii ara pe8lnt )ı{eih :6ratm· it cJetildlr. (Bazı ıne~~1eter vardır ki) lNl'r.:nuyordu . Bu önlencbI 
den de iıltifade eCleret ~ deı1ı:m fo bu 11K'9'clel~r Vftrd'tl' kıl de. 1ecek mi? Amerika bu sefüri 

- MBIQ'A:DAN AJl'l"Ol.1JJJ~ 
ARK DAŞLAllf 1f!IN -

Tilkilikdc yavnına ..,.... ......... : 
BôJh!ıcıe ıfiııllk lü .....,. ~ 

ai• 'p•; 
Sen hoMıı heyde oillıD 1r..-lh 

~-ı~-~~ ~ 'ku'wvet.i ~~1ecek mi:' Bu. 
'a9U ıun~;y--. (Bur. vıhud lrilllı) .a.m.lt, lO 'btı) JlU ell t.ok bir iki .hafta. icinde Mubar-i af\ 
ıra::-. - • rl .-L.. ıt:aflıılıııl 4llti ••• ...... --:...tııı· • 

.t.-.c':;.W:. 
w. 1sa: ~~"'!!"' ozu ...,., ~ . llii1GW1t1tı'lı• ~ı,atdftı n. 



eyaz harbe 
karşı 

il 
bizi İle u·de 
balda 'l 

~1.~n önec t~i!ll ~tır. 
''el'Jn bir ~öztl \-ardır. Der 

t.ı... __ ~i..-elerden ı'rlye> 
t--ueoeK battm ~nele, 

ııe Trfyestıenin ~aminde 
• İsveç, Non·e('. Brtta.n. 

·--- Dıtiva edeli kavsln I· 
\alan A vnıpa :iki asmla en 
larUw içinde bir atölye 

~-
'tölyenln nufus kesafeti, 

Jaf&YJ!J tanla~ gıda 
da\"&!11 h&mba.,ka Şl.l'tJara 

flller. 
te Anııpada bu atölye Av

hvlcinde yan sınai, yan 
\'llıpa "8.r'dır. Bu Avrupa. 

e Avrapada.n büyük far· 
• ~üfm kesıafethıin man· 

1buumt bayatın IDldfaf 
~ tempolar takip eder. 
btıı yan smai, yan zirai a .. 
~ndl kenclfne kifayet ~t
~elmHel piyıM>aya ~ore 

• hayatmı tanzim eder. 
edf!ki iktısadi bünye A'\'" 

Ilı..., atölye kıs'mına, ne de 
ı...~ Yl'" zirai bir karalrtıer 

S&.balanna benz~r. 
~ye ınemlekett ohuadığr. 

yan smai, yan ~t 
i de değllb:. Bmıu tarı. 

ve jeolojik ve coğrafi 
b.ab eder. 

a zirai mahtnı~rfn em· 
i,atı hududa içine gf. 

~ ~me faalifef:lnln hı· 
te nuaran epey azmı bir 
lcaUrımı-,tır. Biz, daha bir 
lııır evvel en bol buğday 

\1JiyetJerinde Amerikan 
t- n do,m~• Kt!lacak 

iyi hariçten getiren bir 
~;ot, maı11.arası arzediyor 
.""4!15e budur. 

kllometrf' ))aı;;ın.a 18 ki. 
eden \'e aruıyilesme fa.-ı

"-cak OD be1J ıtenq'C \1'r 

S... memleke4 yalan tari. 
~" ~ık pazar manzarası ar· 

"· -.:_ _l\züm, Hitfin, fındık gibi 
~deleri dtlaya plJ11Mlanıı& 
"--! buna nnıbbil bir klsnn 
.. "l141de5i, yan rnanıul \e Cam 

!tatm alrrdr. 
\ i kımıl.-teri t'Ö) lece kııde· 

lbı\nzara arr.ederdi : 
~ya piyasa.mı& anedilen 
~\lasullerle ge(,'inenlcr. 
l'li \'e 1113i faaliyette yan 

'q ~ h.mıt Urenler. 
"1'i \t• ·ınnui fıuıliyette tam 

bite.yat sün:nlC'r. 
ltn~-a ile koyUıı 'e ka&a. 
"-llbsd~dine ~anı_~ e· 

1 

~0rle klL.,abıınm mfıbadele· 
''-•ıt edenler. 
~ıeJi nıanmra, bl&e 
~t fflltla iktısadiyatıudan 
.:~t devrine koilar bütün 

-..!'lurlf'rımn yauynna ya • 
t;;.tStermekt.e4Jir. 
rluk ) ıkıldığı zaman, 

~tbı lkfo.adi lı:ıritası bu 
ı I' irimle) eli. DünY*nnt t!ll 

l!ı...'.~l't brı jf'ind~ sınai fa.:ıli
-~larıııı lml"llUi~a ~JıŞ'tık. 
it r'-li) eti blr hamle ne 
~'-cliııP. ki fa) et eder bir 
)ltıut i,,l~il•. !'ana3 i "'"'. 

: ~)le bir terakki !!Öze 

~ efkid• )"ab&ncrJa;rm 
~ SP.J'fnaye!lne ~ıktı. O. 

• 
Wı\&IT 

Beşiktaşın Çavu- 1 iki k~r ve 
.. 1d.. l saaır 

Hakkı Tank, dttnldi fıl.-ra mda 
lılr Osman~''!!~ b:l.lısediyortlu. 
.\.mi me\'ZU. tutum oldagu halde, 
yazı, hltıralarla zen,,.<inldlli<ı. şunu 0 uren er Dün Ha kevinde bir 

E\"Vellti goce BC3iktaş"ta bir ci- dmda iki gençle bir müddet konu-
l'a~rtJamn, bu satrrtırla kcn· i 

b!lftnıl&nnd da '"' l<ır ynndığmı, 
e5kl, fakat o cana pe~ ) km halr
n1a.mı lılr bir nyandığmı duyacak
lar. 

na.yet :Wenmit;, 60 y.ı.şmfüı bir :ih- ~p kahveh&De)lle girdikten blraz konser verdı· 
tJyor öl~ürUlmfu:titr. sonra öldiliil içJn, blltün ~pheler 

Cinayete kur-ban ~ ihUyar, bu ikl genem Uzerinde topla11DU§
Bcf(lkta.,ta Vlşnez.3.de camU mey- trr. Mehmt-t ç:ıvuşun ka.rnınm br. 
&.ırnda 1 numaralı kahvenin snhi- çakla defilm.Jtj ve b:ı.rsakla.nnın dö
bl Mehmet ~a.Yuştur. villmli§ olmaSı da bu şllpbeleri kuv. 

Muhitinde (Ça\'us) diye tanınan vet.lendimıektcdir. Zabı:ta, iki gcn
ihtiy::ır knıhveci, CVV<'lki gece luıh- ci, gece gcc '"o.kit ya.1aılaJ1UL3lır. 
ve.sinin önünde Tevfik ve Cab~t ~ Tahkikata devanı olunmaktadır. 

Kadın vatmanlar 
mu ~affak olamadı 

Kadıköy - Ü küdnr trnm\·:ı; ! -
u i&ı.rcsi. bir senelik tecrübeden 
f!Onra ka.drn ' •atman ve biletçi çıı. 
lı "rtm'lmsğn. karar vermiştir. Esa 
sPn ağrr olan bu ~lerden kadm 

\•atmıın ve bilcçiler, birer ikLscr 
krndfliklerinden çekilmiş bulun
makta idiler. İdareye, yeniden er. 
kok vntrnan ve biletçi almaca.ktrr. 

Tren hatllnda yani Bir suiistimal 
evler yapı ıyor tahkikatı 

Dün Eminönü halkavi aaJonl&
rmda, ditsrı. kör ve cağ-rlar cemi
~ aza..eında.n İsmet ve Şahin a
<1.ında lki genç bir flflt kOMe'rl ver
mişlcMir. 
p~da Toslttı ve Travyata 

opem1a.nndan pa.rçala:r vardı. Kon
&er, defalarca all~lanıruşt.tr. 

Bende öyle oldu. Hemen iter 
ıtebrln, lıer fleDltin birer Osman ça
vaıa \'U'dP'. Adkı.rı, meslekleri 
belki de~5tr. F .. k&t bn tip1crl, ~,_ 
cutlu~a bhrnmaru haline koyan 
kök ~zgi, bQ.<ı renk hep birdir. 
~ank, 0..man «;a\'ll ;un Mr ü.ra

fmı nlnu". Tut.um hafta mcla ör. 
~ diye gösieriyor. En kütük, en 

1 1 1 b 1 1Ö%UmSnz ~llerc, mesela cl kadar Tutam a o a m eski bir deri var~ııs•, pası. bir çj. 
,i, bir m"!e mantan ·~in yere e~·

Lekclcr - ba§llCa üçe aynlır: l) ı mek, toplamak, ~J1S cfns ayırmak 
yağ clrurlndcndlr.J38Jmumu. :vatmum, \ 'e bu depo ile zam:ın zaman ~unun 
donyağı, zcytJnyafı, etyağı, isperm&- ,.e buuun ihtiyaemı l\a~ılaınak 

<' t, pomata, ç!!Ill88lrızt, reçine, mey. , g~el.1en ~Uzel bir sey. Bu, az.iz 
' ' suları ve posaıa.rı. pmb, paa ve I dGStanıun aola.tnıak istediği, ör. 
kan bu cın11e girer. Bunlara Mi Jeke. nek yo.radılr~hlann işidir. Jfcrkec; 
ıer denir. • ODa ayarsa, ~vemi7.de darJık 

Bu clM lekeleri ~ içtn sa.. kalmaz. 
bununu kendiniz 3-..P.blllrslnh~: M }"a.kat bu yazıda ba.~ka ~ler de 
en-anı rendelenml§ &dl •buna & gı. \'ar. Ben o satırlarda eBki milli se
ram potaa ve yarmı Utre (100 gıram) ciyemb:den bazı film ı-rçalan .Sl!JY• 
rakı lı:atmız. Bunu gQne§ln en çok ~. ret.tim. 
lılr ettJ#i bir yere yahud la§ oıcıu:ıma Sokakta gidea bir yolcunun YeJ'e 

<1il~ni5 bir k&ğrt parçasmı aleı:ak, 
duvar kO\'Uğuııa koyması, yolda ~ıı· 
nun bonon aynğnuı r.arpn1ası malı· 
temel btr ta ı, gedt kenam. ~k
mesi gibi. 

Gereektcu de bö~ le idl Ç4cakiu
L'lımuı d3. böl le l'nptıklarnu görur, 
bi:t de onl:ıra uyardık. 

Biı. bu emeği bakımsa J'Olbr· 
<ıan, cöpçü geçmez sokaklan'lan bi. 
le esirgemezdik. Bogtiııll ~· 
lıır, diım diiz C1\ddelerin fayans dit
!'rli ) \'a kalclımnln.rında rlzgl 01-
n1ama k ktn. :vukm srsalardaa dlln
~ ıuıın pislif.:ini ta.~ıyıp difkttyorlar. 
Mı>rmer eı>iklerj, moza.~'Jli nıerdj.. 
\enleri ~nura. bııhlyo;lar. Boyalı 
iter kapı, diu :ah her d1n'U' t.e
hc.;ir \e kömilr hiieumuna uğrar. 
Hunlann İÇİOd(' iiz lm:arlacak SÖZ· 
kt'e de ra<;tlıuııı. 

Sokağr7 I·onL~u3 u, temlzUği be
ırfm~ck, geçınl~te milli bir seClİoo 

c eo ariydi. na~ de analar mı.. 
l:ır, Jıoc~':•r, g:u.eteler bunu 8'tJ&.. 
nı:ığa çalı malıdırlar. IIifızamm 
uyandrran bir yazı, bizi eski gtinle
ria tadı ~ine atıyor. Fabt o lı&b
za lezzetinin yalnız nimetJJe do
yup t;usnıamalı, bu nJmetl hak ~ 
nıek için biı: ele çalll§Dıahyız. Bw 
Mtırlar, işte böyle lıir dcdan bor
ooyln yazıldı. 

HAKKJ SUHA GEZGiN Devlet ôenıiryollnn idaresi, Ye
nice, Ce~1M.n, Topm:.1ikalc, Fcvu. 
pafla \c İskenderun L tasyonla.ı1n. 
da memurlar için yeni tipte evler 
yaptırmağa karar vcnnlşt.fr. Bun
dan başka, tre11in uzun müddet kal
dığı bazı istasyonlardaki btifeler de 
gen 'şlctileccktir. 

Ticaret Vekfileti teftis he;ycti, 
yııpılan ihbar ür.erin::ı ~eniz kil 
çiik nakliye esnaf oemiyetinda 
Tiihinı suiistimal işine el koy. 
muştW'_ Oğrendiğinme göre bu 
suiistimal tahkikatı başta Ka
snnpaşa iskele memuru olmak 
üzere bazı iskele memurlannm 
zlmmet!erjne para geçirmeleri, 
cıerniyet reh~lnin ve idare heyeti 
:iznlarmdan bazılarının, kendile. 
rine tahsis edilen masraf ka?"§ıh. 
ğı üc:reUen başka muhtelif şekil 
ve surc!leric para a!malan ve 
daha bazr hususlar Wıerinde ya. 
pdma.ktadır. 

g6n.l k1lllll ateı Q.!lüne koyub ına.yi 
dereeealylc 38 dercoeyi buluncaya ka.. 
dıı.r kart§dırmımrıı. Sonra. ııilzUb atı· 
zı: iyi kapanır bir §iııeye ltoyub ak. 
layJ:IUJ'.. 

[~~) 
nu saaayi emlayesine muhtaç bir 
hale soktuk. TüridyenJn t.anı ssna· 
yt~esl kısa bir 7~anda müm
kün ddildi. Mlimkön olanbtr ya. 
pddı. Fab.t ne ihtiyacı olKn dP.
mir, ne d<f..cmna. ml"mlekctte ku 
nıJan saııa~i ile temin edilebilirdi. 

Bilhassa beyaz harp ~mdıı 
kan harbinin icepJannı da yerine 
getirmek meeboriyetJnde olan 
memleketi dö ünün. O zaman ikb. 
sadi btlnyenln ldfayetslzliifni an
lamak gayet kolay olar. Biz, Mr 
otarşi kunnus değiliz:. 

Fabt llldlıleler lılr ,...c1aa yol· 
l:ınn kapanması, 'hlr yandan da. 
hllde ve hariçte i tihAAHn azal
ması, istlhWdn muhtelif sebepler 
lE' çoğalması netioosl memk>Jrette 
~ri olarak l':rt:rsacti faali~·ette 
dcği~elu husule gefjnnJf:f S~. 

Budn hL~ttiğtmiz '"e ağrrbğı. 
nı zaman mman lhUkAr, vurgun, 
ı:;ekllnde lfacle ett.iğhnhı msn7.ara 
bu dcj;-ismenin şaurlara. alL<ıeden 
~llclir. Mesela rthidyer;,n 194-0 
;:rdı ihracat \"e tthallt niAbetleri 
bize bir fikir ,·ermeğe meı.itur. 

1940 senesi idııc1e Tılrkiye 
Jll.629.000 Jir&hk mal •tmrı;, ba
na mukabU 68.706.000 lirahk mat 
abw,tır. Yani muhtaç olduıa 
bazı maddeleri hariçten getireme· 
miştir. 

Beyaıı: harbin bilhass& ~hirler 
htıllu tiwrhıde yaptığı tesiri ileti. 
safü bllnyemf zln ta.rihi olqo g&z 
ôniinıle tutmduğu ~dinle ba va -
ztyeti miikemmel bir snref.te izah 
flder. 

SADRI ERTEM 

Büyük demir kapılar acıktı. 
Kapıların da U7.erindc aynı iici 
kelepçe i~eti gorülilyordu. Şu 
Hervig ne lüzumsuz ve kara 
ruhlu adanı ... 

Otomobili ev.İl1 ön tarafında 
durdw-dwn Genç Koıidor benı 
k&.r§llamağa geldi. Bu geJl!:, 
yirmi yedi yaşlarında kada.nit. 
Uzun boylu ve yakıi)·kl~ydr. Bu
rada Herv:i.gin sekretcrı olanı!~ 
çalışıyordu. Bütün haya.tını o. 
na vermiş gıöiydi. 

Beni ne.,.qeyle selamladı: 
- Akşamınız hayrolsun efen· 

dim, d~di. Olo."lto· il~izi ~n 
kendim garaja götüreyım. ::\1is -
ter Hcrvig, çn!I.,ma oda<:ı~OO. 
sizi beklivor Nerede oldugu. 
nu biliyo~n{rz değil ıni? 

• - Evet. dedim.. (Çünkü bu 
korkun o ad.ınun c.alışma odası. 
n:n nerede olduğllnu cok iyi ~
liyordum) Oteki :ı..rkadaşlaır ne· 
rede? .• Henüz gelmediler mi? 

Kondor cc,·ao wrdı: 
- Hepsi geldiler eftmdim. 

Siz sonuncusunuz .. Bahçede do. 
la§l'}•otfar. Yemek zamanm1 belt. 
liyorlar. 

Otomobili Rondorn bırakarak 
eve ~rdim. 

Uzun koridoru geçerek Her · 
vig'in ~alışma odamnm kapısı· 
nı 'rurdum. lçerden c.ıtlak sesi. 
ni işiliyordum: 

- Giriniz! 
Girdim. İçimdeki sılantı de. 

vam f)diyordu. 
Herviz ~ .YaZI muamım 

Mrntaka ticaret müc'iılrlüğü bu 
çok mfihim mesele üzerinde es. 
naf murakabe teşkilAtı vam.a.. 
siyle tahkikata başlamı.s bulun. 
maktadır. 

Mangala diiferek yandı 
1'"atHıte lıııkeııderpefll. mahalle

sinde nrpıı.cı hıuunm bir odasında 
oturan Ahmediıı ~ Y8§IJJdaki kı
zı Ayşe, mangala düpfi6, vücudu 
~tır. Ya.ntlı 900Uk, Haneki 
hastanesi:ııe ~. 

Baş:ndan demirle yaraladı 
Kasnnpıa.şa.da oturan Şevki ile 

İsmail, bir meseleden dolayı kav
ga etmişlerdir. Kavga kızşnca 
Şevki 1smaili bap>dan demirle 
yu.ralamııs, ;ya!knlanm?§tır. 

Tnmvaydan dti,tü 
40 ya:1~ Fatma, adında bir 

kadm Fa.tfhte Malta tramvay du
nığmda tramvaydan iDıeııken mn· 
~ kaybeclerek yere düşe 
:n~, '\1lcudUDtlll muhtelit yerle
rinden ~- Fatma, Ha
s<ti hastaııeeine nıd'rJlmıııUr. 

Motöre ~ 
Şi~et.i Hayriyenilı 57 numaralı 

Yllpuru, dün, Bebek önlerlnde Şile 
limanma bağlı küçük bir motöre 
ça?"pmı§, motör za.:ra.r gönnU~tür. 

Buna sabun covlıcri denir ki bir~ 
damlaN lokenln ilstlln damlatılır. Bir 
ufak tl."'Ça ne !trçalanır. AzJctk "f'l8 

mcak su ile yıkanır. Leke çıkmama 

tekrarlanır. İkinci def'a.smda muhak
kak tıkar. Bu cln'heri daha çok yap. 
mak ım!yen nJabetleri art.tınr. 

1 
25 yıl evvelki Yakıt ---15. ıı. 917 

Tramvay izdihamlan· 
na karşı 

Tramva.ylanlaki izdibamlwm bir 
dereceye kadar tehvlai ic;ılD teiar.
maııetince bszı tedahlr ittihaz edfl
nıi.stir. Bu cümleden olarak azaba. 
lamı se!erie!i :milddetl:ııin azaltrl
mam go.relerl dü.sünülmüş, hali 
harp dob.yıaile Avrupa şeb.irleri
Iıin bir ~ğunda yap:ldığl gibi tc
va.kkuf mahallerinin blr lasmmt 
ha.af etmek tekarrür c:otmi§tir. -------------
• 
> 
~ 
c ..... 

Pazartesi Sah 
15 ı. kin. 16 •. kin. 

ZIDmde: • ı zoklıd9: 21 
Kllmm: 88 Kll9llll: S9 

V&aıUer V&Mtı &:=.al Vaat1 !lııı&ııı 

OGneoin 
OOIUtu ,.ıs ,.., •ua ı.-

ötte 
tklnıll 
Aqam 
y.-
bn.k 

1%.ee 'UI u.ıo 
H.n 9.'8 J!l.n 
ıs.n ıı..oe ıs.u 
18.20 ı.ae 11.st 

5.31 1%.Ge 5.IJ 

, .. 
l.'8 

Lt.00 
1.19 

U.50 

ARKADAN GELEN BIÇAK 
HEYECANLI BUYUK POLiS ROMANI 
--2 Jngilizceden ~oircrn: H. MUNIR -
b8Şlllcia.ydı Geçen seneidnden - Hayır __ dedim, bu olamu .• 
daha yaşt&nnıış, daha bitkin Genç laz, birdenbln Jmardr. 
görünüyordu Gözleri daha zi· Hervig dudaklannı kin ve ihti. 
Yade çukurı&şmıştı. raala kıvırdı. Çukur g&ılerfııin 
Yazı masasının ark2Sllldaki içinden beni parçalayacaknu§ 

koYU renk kontrplikın önünde, gibi bakıyordu: 
yUzü kirli bir san renk göeteri· - Stanton, dedi .• Ben .•• 
Yordu. Dişleri yeşil ve kUflilydil. Derhal &ÖıZÜnÜ keeerek: 
Boynunda "Adem elması,, de. - Affedersin, dedim... Beni 
nen çıkıntı göae batacak dele. )'aJlÜI anlama. ••• Bu kadar za. 
cede dışarı fırl~. manda.nberi ook iyi ta.rudıfım 

.. Keı:ı_<iisine ileri geri bir. kaç bir arkada§ böyle birdenbire ev
soz soylemeğe ka.rar vermiştim. lerunit rördtiğüme Pfbnı... Sen 
Fa.kat VJtnW---da duran genç ki. - pek!ll bilirsin - evlen
klzı göi-u~~~tum. Gen~ ve mek fikrinde olına.dığm gibi, 
q:>k güzel bir kızdı bu. Hele evlenenlerin de aleyhinde bulu • 
Herv:ig'in çirkinliği yanIDda bir nurdun.. Her zaman için yalnız 
melek gibi, bir hfui gibi görü· başına Y&§ayan, yalnızlığı se. 
nüyordu. Yinni ild, yirmi ile; \."en bir insan olarak taıımnul • 
y~slarında "a.r Yoktu Boyu po- tın ••. Günün birinde böyle ev. 
su fevkalade yerinde· Ve göz. l~i;;-ini görmek herhalde PeJr. 
teri pınl pırıl yanıyoi-<ıu tıcr bir ~Y değil midir? 

Esmerdi. Bir ona bir ·de Her. G<'nc; kız, konuşmamızı kesti: 
· ' bakt ' • - Affedersmı" "z, dedi, 0

"-" vıge un •.• Hervi.g, benim ~ 
~Janlığımı sezmiş gibi: milsaade edereıiz, biraz yaıır 

- Stant.on. dedi ... Sana kan. nrzdan ayrılacağım_ Bakayım 
nu takdim edeyim_ yemek ham-landı mı! 

Ve o genç kızı işaret etti: Ve sonra., aeaelzce odadan ~k 
Ben bu 500 üzerine o kacht tı. Katı yürekti Hem.r. k~ 

ha.yrete ~ki birdenbi· pleriy~~ bana. bakmakta de. 
:re: ;tıam ediYoldu. . 

Resim meraklısı 
B ENl saygı ile kar§ıladı. 

lar... Misafir odasıiıa 
aldılar ... Bir l-ulüp döşemesi 
kadar rahat koltukla.nndan 
birine yerleştim. Duvarda. 3'· 
sahibinin güveylik re.smi ası. 
lıydı... Yalnız değil... Yanı 
başında. eşinin, b~ı çi.çekli, u· 
zun du\'a.klı. beyaz gelin tuva
leti içinde ~. masum genç 
kızlrk resmi! .. 

Ev sahibi uzun 7-amandır 
görrnediiim eski bir arkada. 
ljlDldı. lWleneli epey yıllar ol. 
lDlJ!.'ttJ. 1Jd küçfik çocukları 
mektepte oldu~ i~in o da.ki· 
l-ada elimi öpmek fırsatmı 
bulanuyacaklarmdan özür di
liyordu. (.ok otunnaym gide. 
<:ektim ... Madaşnn, sözü du. 
vardaki resme getirerek: 

1 Bugünkü racl~ı 
'17.30 program ve memleket saat a.. 

1
' yan. '1.33 müzik 7.45 a:f:ıns habeı1erl 
8.00 mtızıır. 8.15 Evin ııaatl. 8.30 -
S.45 mımlk. 12.80 program w memıe.. 

ket mat ayan. 1%.33 mtızlk 12.415 &.. 

jana haberleri. 13.00 mtızik 13.30 -
1'.00 mllzik. 18.00 program ve mem
Jeket &at ayan 18.00 müzlk 18.50 
mUZlk: tnml heyeti 19.30 memleket sa 
at ayan ve ajana haberleri 19.45 ko. 
DU§Dl& 19.55 mtizlk 2<1.UI radyo gue. 
te.sl 20.45 mllz.lk: Bir hal tOrkllısO öğ. 
reııtyorus 21.00 ziraat takvimi 21.10 
mllz.lk 21.SO tom&l: Klmgll a.llesi. 21, 
45 milzik 22.30 memleket saat ayan, 
ajans haberleri. 22.flS mtızlk 22.55 -
23.00 yannkl program ve kapanış. 

- Otur, dedi. 
Oturdum.. . 
Hervig'in gözleri beni deliyor 

giblydi.Lifı~~rmeki~ndök. 
tUilim bir QOk dillere rağmen, 
hfili. gönlünü alamanm~ olduğt;· 
mu anll}'Ol'dum .•• 

Muanm ü2Jerinden bir kalem 
alarak: 

- Haydi; dedi .. 1§C ~ıya.. 
lmı. 

Ben itiraz etmek isWdim: 
- Hervig, dedim.. İşlerimin 

nasıl gittiğini bilmiyorsun.. Ka. 
zancmı pek azaldı Anneme a· 
meliyat yapıldı. Bir c;ok hasta. 
hane masrafı ödedim Ve sim • di •• -

"ö kısaca: 
- On bin dolar yefü ir! Dedi. 
- Fakat Henig! .. &-nim n· 

ziz kardeşim!.. Sende hfo mer -
harnct vok mu?. Senede il<: bin 
dolar güç biriktirebilivoıı.ım ..• 
Hem geçen yıl, sana altı bin 
dolar vermiştim.. Bu l ıl, br.ııa 
kızd~m için yekunu nrbrıyor 
sun ••. 

Hervjg sözlerime kulak asma· 
dan: 

- On bin beş yüz, dedi ... Ve 
bundan sonra her söyliye~n 
kelime için beş yüz dolar artı. 
racam 

Bu an-ada ben kendimi kay. 
bcttim. Çılgına dt'nm~~

Aya ... ~ kalktmı. 
Yu.mru?h:ımu httla masanm u· 

Mrine indirerek:-
(~ı 1'07') 

- Benim sa.adetimin miyan 
bu :resimdir, dedi. 

Baktt... Derin ve sevinçli 
bir göğüs geçirerek devam et: 
ti: 

- Evet.. bu resim, Uninı 
saadet.imin miyandır •• , Bu re
simc balanaktan hiç bir z.aman 
tiksinmedim ve diyebilirim ki; 
kurulmuş aileler, evlendikleri 
gün ç .... ktirdikleri resimden yü7-
oovirmedikle.ıi müddetçe me. 
sutturlar. Hiç bir gün bu res· 
me bakıp da: "Seninle evlen~ 
di.iim güne lii.net ediyorum., 
demedim .• Karım da öyle .. 'Ben 
kamnm o nınsum bakl.,"nnı, o 
taze hayalini k-endime ramet. 
tiğim gündenberi onun ilk 
g-ençlik çağlnrmm körpe ruhi. 
yatını muhafaza et:meğe çalı· 
ı;IYOrum. Bu 1-esmin ifade et
tiği bağlılık, sa-gi manasmrn 
dışına cı1anak istemiyonım. 
Bu rt'Smi, hayalimde yırtnuyo. 
rum ve hakikatte hic bir za. 
man yırtılmıyacalrtıi. .. Onun 
için karşımdan kaldırmıyonıın. 
Hayatmuzda gerginlik, sıkıntı 
ve üzüntü günleri olmadı de· 
ğil... Fa.kat daima bu resmi 
hatrrladnn. O benim. birlCBfü 
hayat yolunda imza.Iadrğnn en 
büyük mua.hedenin ilk canlı 
1-elimesidir ... Şiirimin en ha
yati mefhumu! .. Onu yerinden 
oynatmakla btitUn mfina., b6. 
tün vezin ve muvazene bozula. 
cakmış gibi, bu resme, bir 
"tasvir., değeri vermi1:1!mdir. 
Sana da t.avsiye ederim. Eşin· 
le bu canlı sevimlilik panltısr 
içinde ilk yanyana. geldiğin gll-ı 
nün hatırasını gözünün önün. 
den ayrrma ... Evinin en dik. 
kati Qekecek bir yerine as ••• 
Evlenme resimlerine bakabildi· 
ğin müddctoe sa.adetin garanti 
altında demektir. Ve bakttkC"a 
bu garantinin kuvYeti artar. 

- !n~llo.h. dedim. 
HiKMET MUNIR 

Yeni € serler: 

KO:utJRl.F.Rnliz - Bay S:ıd· 
rettin Env~r tarafmdan ha%1?'18. 
nıp Eti Bank t~mfınclın ctkart 
fan bu eser, 7..cınguldak kömUr 
hnvznmızl t:anrt.mak, dünü ve b\I· 
.:unu anlo.bnak için nt>Rrt'dilmistir. 

Kitapta ö:ıcc komür ,.c havza . 
nrn t .ır'hç . ı ~ :ı.p1lma.kta, maden 
t')müriinün le kküllı 'c Hav?l 
vesıknll!.m ,.c ra.kamlaıa dayanıl ı 
rnk izah odi\m(\ktedir. 

Bundan sonra H vz'lnın Cüm· 
mıriyct yılln'"tllda!d g li i l, aYnı 
yıllaı-daki kömür iı;Uh. limi aı. 
tı 1 uıkam H' t,rnfiklcrin nçık i 
!.uksile ~ıhtılmnktadrr. Kömür 
i tihral ve i •j llli.kimizin dev n
d"llllarile MSrl iler'edi~ gösteril. 
mekt", bu nı:ıdıı a.çı!< bir !':-an il 
teknik iztüın.t vcıiler t bılhassa 
içtimai te,kll.lt ve tesisat üzerin 
de durulmaktadır. 

Kitaptaki resimler Zıonguldağt 
c;chıile, ç:ılırnıruıilc, tcsislc:rilc, a· 
r.ıclcsilc çalı gilzcl ve canh olarak 
krva.Elama.k lmk!ımu "·ermektedir. 

Klta.p .k11tflpha:ııelerde atıhn:ı.:. . 

Wır. 110 -·· 50 lmruıi! 
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Baş-Oış-Grıp-Nezıe-Kınklık-Soğuk algınlığı-Romatizma-Nevral' 
ve bütün ağrharı derhal keser. isi111 ve .Jarkaya dikKat. GR PiN verine başka marka ver;rlerse ş ddetle redded. 

,-------------·--iıl"Öl' .. 'ye tumbarıyetı 

ZiRAA T BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - eermııyt::d: 1000,000.000 TUrk Llrıuı. 

Şube ve Ajanı adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para b1rfütirenlere :?'!.800 lira .ikram!ye \'eriyor. 

~ ~ 

Ztıuııt Bankasında kumbaralı ve ihbarsız taııarrut besap!armda en az 
qo lirası bulunanlara ırenedc -1 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 

pllrıa gllre ikramiye da1ttttlaeakt1T. 

4 " 
4 .. 

4 .. 

40 

500 
6QS 
250 
100 

ı,ooo • 
1.000 .. 
l,000 .. 
c.ooo .. 

Jtl 
UI 
190 

.... 

.. 40 
ıo 

.. 
• 

DlKK/,'1" Hesapl.ıırmdaki paralar blr ııeııe içinde 60 Uradan qafı 
J~mlyenıcrc :kramlye çıktığı takdlrde % 20 tuıutyle ftl'Uecektlr. 

Keşldcler: 11 t,(art. 11 Haziran, 11 EylCl, Jl BlrlncikA.nun tarihle· 
rtııdn yapılır, 

Haraiye edek Subay Okulundakı Saim alma 

~ 
. .,., . . . 

I #f'.. ... • • ,· ' ' 

Devlet Deniz Yollan işletme Umum 
Müdürlüğü İla nlar1 

15 Birincikanundan 21 / Birinci kanuna kadar 
muhtelif ,hatlara J.a.Ikaca k V<'.purların isimlerj, 
Kalkıs gün ve ~aatleri ve kalkacakları rıhbmlar 
Kara~ni;ı h.ıtt111a . 

Rartnı hnttına 

tzınıt hattın• 

:\ludıua_, a hattına 

Uandırma la ttma 

Karablr• h:ıthna 

.lmrK battına 
AY\11lık hal1tn3 

tunlr BIMcl Sürat 

l•nlr lk'-ırt .. 

- S lı 17 de (CUnı'ıuıı.)et). Pcl"§Cmbc li de 
(Tarı) C:ılat.ıı rınlı.n :ıdan. 

Not: P111.nı msl po•h ı bir gll n rötarla ltald·. 
rıla•"ıkhr. 

(."ıımnrtcst 18.00 de ( Anafarla) Sirkeci rıh. 
Lımından. 

Not: (İş'nrı lıhirc kadar haftada bir poıtt.. ya
pılıuıak1ır. , .,, bu posta İneboluya kadar gı. 
dttek-Ur. 
Pcr ;cmbc 8.00 ele (Saadeti Tophane nhtı. 

mından. (İJ'arı ıllılre kadar ha!taaa bir poata 
yapılacaktır.) 

- T'n:artcsi, Salı 9.50 de, Çar§:U11ba, Per§Cm. 
be, Cuma 16.00 da (Trak) Cumartesi H.00 
de (Marakaz) Pazar 9.:SO de ('l'rak) Galata 
rı tımmdan. 

- Pazartelrl, Ça.rp.mba. ve Cwna 8.00 dl.l (Ma. 
rakaZ) Gn.lata rıhtımından. Aynca Ça!'§&m· 
bil 20,00 do ('tngen) ve Cumartesi 20.00 de 
(Ülgen) Tophane rıhtımından. 

- Salt ve CUma 19.00 d& (Seyyar) Tophane 
rıbtJmmdBD. 

Paza.r 9 ,00 da. (Bura&) Topbane rılıtımmc1a.n, 
Çarşa.mba.12.00 de (Mersin) Curnnrtesı 12.00 
dr (SaalHt) Sirk.el mtnnmdu. 

I'&Zf'lr 16,00 da ( lımtr ) Galata nbtı. 

mıncla.n. 

Per§embc lS.00 de ( Kade§ ) Galata nhtı. 

mmdan. 

NOO': \'apur ~erlPrl hakkında her türlü meıaa.t 8f8flda h!l<'fon 
ııuıneraları y:ızılı a<.'f!tıt.-ı.•riınh;detı öğrenilebilir. 

Galata BM. .\<'rnt.-ııtı 

ı<azanç Verg·s~ Mükelleflerinin 
Nazarı Dikkatine 

İstanbul DelterJarlıiından: 
J'azanç \'ergllerinln il:lnct taksit tediye mUdd U birincikllıımm ı"ı 

dı.T ıknltler!n ilerde % 10 z:ı.mıa ve lcra yoluyla t.abmllne mMı&1 
mıık U7.ere snym mUkellcflern \•ergi bOrçl!l'nnı bu ny aonuna kadar 
o!dul.ll\rı maı ye tahsil ~ulxlerinc ödemelcrı rtc:ı. olunur. (l0cil3} 

DevJ~t DemiryoUarı ve Limanları l,leıt_. 
Urnum idarciİ ilinlan 

Muhammen bedeli (4920) Jlra o' ı.n 150 adet çelik, topuzlu 
manlvel!Uılle 250 adet çelik, tırnaklı maıılvell (26.1!.1941) cuııı• 

saat (14.30) on dört otuzd& HaydaJ'.Papda Gar b!naal ~ 
ml..syon tarafından açık eltslltme usul!ykı satın alınacaktır, 

Bu iııc girmek ~liyenlerln (369) liralık muvakkat teminat •• 
nun tayin rttlğl vesalkle birlikte ekl!iltme günü saatine kadar 
na m[lrac:ıa ıarı !~mıdır. 

B·ı i3c alt gartnameler komlgyondan para.sız olarak dağıtdaıa1' 
c1oeıs> 

• ~ * 
Muh:ıınm<'n bedeli SS 0-00 (Sekı:ıen.eeklz bı.:ı) Ura olan fO toı:ı ~ 

ziri 24/1~/1941 Çarııamha gUn\l 11nat 13 de kapalı z:ırf usuın ile AJI~ 
1dare b1naııında satm alınacaktır. 

Bıı i~r giı'mek ısteycn~zrın ~50 (Bcşbın a1Uy0.z elllı liralık ınu 
t.emlnnt il" kanunun tayi11 l.'tUği vesika!arı ve tekUfl1!rlnl ayni gUn ;' 
de lmcle.r ı~o.ntsyon Re!:;llAine \'ermeleri ll!:ımdır, 

Şrlnarı.tc.ler para.ız olarak Ankara'da Malzeme dalruindeD. U. 
şa'da TescllUm vo Sev:c Şefliğinden dağıtJlıı.caklır. oo7JI) 

Kayseri T ayyaTe 
Kom;ayonundan: 

l. - Kııpalr zarf usullylc parke ~·ol ~·aptınlacaktır. Bu yola ,.ıt 
bamn ı.;n delı 29641 lira 61 kuru;ştur. MU\-n.kkat tem.ina.U ı223 I 

2. - thalcs! 7.1.942 tl.l"§amba. g(lDU •aat 11 dedir. T&"pıerill ~ 
s-Un \C ~'ltten blr ıraat e\'Vellne kadar tekUC mektupları kabul 

3, ~ P rtnaıne \'e yıllnı 150 lmrus mukabll'"ldc komiııyonda11 ' 

bu.r. 
Şu crnrtl.ı J(i p!A.nı alınnda ve :-ekse ihalede ticaret Komisyonu ilanları 1 

.!:" .. la 20 ton sab::'atın alınacaktır. Evsaf ve husu.si tartlan komlı;. 1 Galata ~ubt· .. 
Galat.ı. rıhtımı Limanlar Umum 
Mül!UrlUğU hlnaı.ı nltmda 
Galıı.ta rıhtımı Mıntnka Liman 
Reisliği Blnnsı nllmda 

42362 

f01::3 
:!2i40 

fıa , lfy«'l \'CS!luılnrını ibraza mecbur!dlr. 

SAHt6l : ASIM US 
Umumi ne&:rivatı idare eden 

Basıldı~ ver : V AKIT Ma 
Htfik Ahmet Seomt~ 

)onda uruleblllr. Beher ldlosunun muhamnıcn bedeli Gl kunı,tur, lhale.ııi 

17.12.941 cnm:.ı gll.nU s:ınt 14 de yapıı:ıcaktır. 'rııUplerin kat'! U'mlnatlarilc 
Har .\c Yd 'ıt sOb:ı.y o!ruluncla komisyonu mllracaatları. "11005,, 

4,12.941 de m~-k3 ası ııa.n olunan 60 ton p.rlnce taı p çıkmadığından 
• )ni mlkdar pJr.nç tekrar pazarlığa koDmU§tur. E\·sat ve buaust ıartıarı 

komiayonda görillebllir. Beher kllosımun muhammen bedeli 50 kuruştur. 
thalcsı lG.12 9H .salı gUnU saat 11 de yapıl&caltt.ır. Tıfüplcrin kıı.t'I temi. 
naUarll<' Harbiyede Yedek SUbııy okulunda komisyona mllracaatı:ı.rı. 

\10959) 
1(. :(. :(. 

4.12.SHl de nıUnakasası ilin olunan 150 too kuru f sulyeye talıp çık. 
nıadrlmdan ayni ınikd:ır kuru fasulye tekrar pazarlıkla mUnakM!lya kon
ımı§lur. Evaa! vo husu!! şarUnn komisyonda g!lrUlet-iıır. Bch"r kilosunun 
nnıbammeıı bedeli 25 kuru§tur. lbaleııi 16.12.941 aalı gllDU saat 10 da ya. 
pılacaktrr. Talfplerln Harbiyede Yedek SQbay Okulunda komisyona mürn. 
caatıarL "10960 .. 

:(.~* 

Puarlıkla bır ton sade yağı satm aluıacaktır. E'Mf ve hwıu.st ~rtlan 
komisyonda &örülebilir. Beher l~Uoııunun mubıı.mm<'n bedeli 175 kuruştur. 
llıal.l 17.12.941 çar~mb:ı. saat 11 de )'&pılacaktır. Taliplerin kat'! temi. 
na!larlle Harbiyede Yedek slibay okulunda Satmalma komisyonuna mUra. 
caatl&n. ' '11000,, 

• * :f. 

Pa.zarltiLla 16 ton k.ıru fasulye aluıacaktır. Ev.saf ve hususi §artları 
komlııyonda görillcbll!r. Beher kilosunun muhammen bedeli 26 ltura,tur. 
lhaJeet 17.12.941 Ç8J1amba r,ünn saat 115 de yapııacaktır. Taliplerin kat'! 
tcmtnaUanle Harbiyede Yedl'k sUbay okulunda koml.!yona mUracaatıarı, 

"11003 .. 

* .y. * 
r. n ımacaktır. Evut ' 0 hususı ~rtıarı komlıs-

1 r. Il:ıly:ılı olarak bebcr kl,lown'ln mub.aııunt-n be. 
ı ııı 11 !Hl ı:o.ı.m:ı ı;ünU saat 15 de ynpılacakt.Ir, Ta. 

H r ) .c \"ec!l'' ctıbsy okulunda komiayona mu. 
"1099i,. 

tın;ı1:ıacaı,tır. :ı--;, t . , hı;susı ~ar~ 
r lrılosunun rnuhammer: :!eli 26 kunlf· 

t Jf ) p lac-ıl<l1r. 1'allplerln kat'! 
\" o'c ıunda .,m syona mllro.caauan. 

"10999,, 

rl>' lCıO tu • l:ı•ıt ın alınacaı.tır. ı; · af \ 'e husu.s1 prtlan 
ın y r.da örilleb.Ur. Dchcr dlomnun muhammen bedelL 22 kUnıttur. 

lesi l!l.12.941 cumn ılnU 'lt 14. d<' ynpılncaktır. Tall.plcrln kat'l temi 
tlllrll H rblyede Yed u y okulunda kom syon:ı mlr&eL°\tl&". 

"11002 .. 

• 

Sll'kı'«i Şube " 
Sirkı?Cl, ) otcu 11alonu 

(l 1041) 

1 ısı. Komutaohğı Saim atma Ko:nısyonu ilanları 1 
Demirleri aynen verilmek U7.ere ıı~ağıda cins ve miktarları yazılı so. 

nı .ın \"\l Cl\'&la ile perçin \ 'C b3S' tel! yaptmlııenkttr, Pazarlıkla ih<ı'csl 

2'!/ l :! ı 041 çarf:llllba liÜJlU bl.ı:alarındn yazdı saıı.uerde yapılacaktır. Şart. 

namesi ber gün komi.syooda göı1lleblllr. İstekl11erin belli gOn ve saat~erdc 
kat'! temlnatlarlJe birlikte Fındıklıda satın alma komisyonuna gelmeleri. 

''10921., 
l'nptırılaoıak ı, Miktarı Muh, Bel. Kat'i T. PAY.arlıl. ~ıtmsııı 

ı .. K. L K. Saat J). 

Muhtelif cbn.tt.a ııomuıı 
ve cıvııta 6000 ndct 1800 270 lO, 30 

16. lılt demir çubuktan 5 
ve lılm. ti.'! !rr 11 15000 .. 4GOO 6i:S ll, 00 

~~ .. 
Beher adedlnc 70 Ura. !!yat tıı:hmln edilen 700:i50 adet yeni benz!n b!. 

donu 2G/l2/9U cuma gilnU ~t 16 da kapalı zart uııuli eksiltme ile .satın 
1 ııımacaktır. Şartnamem ~ g1ln kom~yonda görWobDlr. Muhammen bedeli 
'ı 52.500 Ura o,up ilk teminatı 387~ liradır. İsteklllcrin belll sUnde muayyen 
• e~atten en az bir saat önceye kndar tekltc mektupıarmı maktı\ız k&l'fllığı 
Fındıklıda •tm alma komlayoouııa vermeleri. ·•10808,. 

• • • t • 

Yapılan ekalltmulne iat.ekll çıkmayan SZ ton prrasa 10.12,941 Mlı gtbıU 
saat ıı,so da Pazadıkla satın rumacaktır. Şartname:.l her gt1n komlllyonda 
görWeblllr. Jıluhammen bedeli 2880 Ifra l<atr teınfnatı 4S2 llradrr. tsteklile
rln belli gtııı ve ııaatte Fmdıktıda 1H1tm alma komieyoouna gelmeleri. 

"l06f9,. 

anbuı Levazım amırliğindeo verilen 
11arıcı asker, ıutaatt Hanıar, 

...,.. •••• ı: .. _ 

\ r uı Lı.n metr hn\'a. rcn:;ı il! clblııellk ı..,ıma§ pazarlıkla. sa.tııl 
caktıı . l'uhmın bcd«'ll 49,0'.,)() llro. kat'l teminatı 73~0 llradrr. ~ 
ckE'!l mc_, li l2/ !H1 ~rr;nmba gllnU saat 10,80 da Ankarada. :ııı. 
Ha\·a s:ılın ıılmo. lt0misyonurıda ya.pılncaktu-. Şartnamesi komlaYOll:; 
rUIUr. Taliplerin belli \'alette komwyona. gelme?erı. (1590-l 

llF .Y.ll!o 
Beher kiıosu 50 kuruştan 36,000 kilo aığır eU almacaktır. Par.arlJ)il' 

slltmcr.i 26ı l 2 !141 Cuma gUnU aaat lt'i de Balıkc.-.irdo aakert -t.Jll.ıı 
kom' yonunda )tıpı!acııktır, Kati teminatı ZiOO Uradn'. TMtpleriıl ~ 
kitt..: komUı:;ona gelnıelerl. (1615-ll 

* •* ~ 
6S,OOO metro 2\'a rengi yazıık elbieelik kumq p&aı"bkJ& atd ~ 

caklır. 'l'a llplerln 18/ 12/ 3'1 Perşembe gilnU aat 11 de An1laradA )ı(, 
n .va ... tuı nlma kom!<ıyonuna mUro.caatıerı. •rR.bntln bedeli ll5,ee0 
katı teminatı H ,060 lira.dır. (1900-lOHf) 

.... * "" 
Af, ğıda mllttarları yazılı kuru ut1a.- pazarukla. aat.ın alırtaea.ır.d'J/ 

!.pi nn :.,j 1::-.rlln gUnU hlzalannda. ya.zıh saaUerde Ankara LT. J.11' . 
ııatın rılmn komlsycmunda bulunmala.rı. -'., 
MJktarı 1''ı•U Teınlnatı ;.,;, 

Kilo Kurul) Lira ,,.. / ;, 
640,2()0 

2ı s,rı0 ı 

58Q,00J 

j 

'j 

4298 
3870 ~ 

IST4N8UL BELEDiYESi 1 
ŞE.HIR 

* :ı. * ' Apfıda yazılı mevadın p:ızarlıkla cksatmrıeri hiuılı>ı·mdn yaı:ılı gVn, uat ve ma:ballıerdeki aakeı1 P 
mıı. komlı1yonlarmda yapılacaktır. Tol!pl rın •, . ıı \'akıt: .it- ait. oldJ!u ltoml..syon!ard& bulanınalan. 

i!B TiYATROSU 

1 
lst.lkllU cadde8J 

Kumedi ~ıllda 

\kpm -:0,30 da 

SAADET YUVASI 

Beyoğlu Halk Sinemaaı 
BugUn matine 11 de, •~ 8 '1e 
3 bUyük film birden 1) Ru ali. 

Büyük revü, 2) A9l reneralin eoc 
emri. tllrkçc. 3) K&Db Tıızak. Jıfa 

cera fi1nri • 

Cin.si. Mlktan Tutarı Teminatı lhak!, gfln, aat ve Jnehalll, 

Havuç, 
Slrkc. 

Gemle! !encrı şi!esi. 
Sade J'ıı.ğl. 
Koyun eti. 

Sade~-
Sığır eti, 
NobQ4, 

Karu fUUl~e. 
P1rinç. 

Sade 1• 

Adet. 

Kilo f,fra Llra 

35,000 
3S,OOO 
10,000 

lH.000 
~.ooo 

I0,000 
75,'ll'ıO 

llJ,000 

1000) 
:.oo ı 
;oo 

60,200 

20000 

l:!,500 
1',000 
33,750 

2~.000 

85W 

1!500 

1876) 
2100) 
ı5062,l50) 

4200 ) 

17/lt/Hl H ~ • ..,.,,..,. 
17 " " 14 .. 
J8 .. 
i9 .. 

25 " 
20 " 

" 15,30 Bal*'* 
" u. Çorhı. 
.. 15 ...... • 

u ,., ....... .. • ..P 


