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al saklamaki 
hastahğı 
iYazan: ASIM US 

lranleJreff« bir mal MlrlumSç 
jı ftl'. Bu hMtahk ymJ ~ 

• A Tnlpa bartıl ile bqı.m.,_ 
Pabt Dk -.nanlarda her ta. 

ttlrll lhtiya~ maddeleri klfl 
!.A""'~rd& balanlll'ken pek gM.e gö-
~rihm"lla. Harp uzadıkça Te gte. 

k~ nfddeti de artın ..... Ev
göu çarpmayan bn hMtahk 
t.elılldeli bir sal!;fb hallDe 

~mır. Pek ('Ok kimseler clle
e para yerine mal bulundur
, yahut bir müddet sonra da· 
Yilbek fiyatla. ıcatmak maba
mal gJd&m2\k hMtahğma tu
!lardır. 

t.uen harp dolayrsilc itbııli
ke8ilmesl veyahut ~ASilmeei. 

1 surette iktisadi faallyctle
llomıal lbtiyru-ı l\&?ŞıJryıımama· 

tlzünden mcmHtette bir takım 
t 9malbn 'c hu mallann 

lan amlmıı; oldu~ndun 11rsya 1 
de mal saklamak hatitalığı ' a- ı 

yani eUerinde mal balu
ldmseler banlan gizlemcic 
ymca me,·cut buhranm ııddclc· / 

t.ir kat daha nrtm~ır. 
~e bir kaç gram silse· 

Yennlyen ~mm deposu a
._.__ca bir ton gllflf'rin ~ı~ğmı 

ı ... 'll"""l•f.eler yazdılar. Bu bi.dİt'cllin 
,....., ... emıacılarda görillllr bir !JeY 

ğmı anlamak ldn mai87.a 
dtlkkialann csmekinlarmı bir 

llll&t gözden getirmek \ 'O bu 
dlfl~ıtiaıl&:rm bugünkü maazarala
~ dttDldl durumJamu da 

_.. __ getinnek 'klfJ gelir. 

11..ıflketla lktmadi myat.mda 
•en saıgm hsltni aıan ba maı 

hastahiı neden ileri 
L•·ra11·ı,,,or! Bir t.akım tlcareUıaae 

mallannı ......._n 
ll"l~ı1r ..... halele p8l'll8I ile yeaJdea 
getJ~ clltben* 

e para yerine mal bahmdar 
...., .... ""'llıln ,.. ancak geçine~ mlkt&r

• Wr maı sa.tmayı teıeih et. 
l.:"llln!İlt11ı!tn mlf Yt*M lılr •1118' 
"--:-", satn-'rlrlan ve lisll t.t
~ takdirde dab yidaıell fi
~ aatacaklarmı ve lhttkir 
~de büyük kazanf"lar te
L. edeceklerini hesap eylecJllde
-~en mi! 

11'.arp dola,..Ue dqandaa beme
~etirtmek ~n olmayan 
ııı...:-u baklanda blrint'l ihtimal 
~ gelebilir. Fakat herhangi 
t.a. adanımm 90Da ae zamaa gele
i!_ ~~ olmıyan 1lZ1lll bir harp 
~Mitin ttermayeelal -
' lılr cins malda ltapeederek ya
~ imkia buhuunadıiı göz 
~! gedrlline birinci lhtbnalln ' 
ı_-vı olank Udoci lh&lmaJ 8ekll

&lreceil ele kabul edillJ'. Satqa 
saklanu bir mal 

..... ıu.... •• ihtlkir yolunda kaltaaıla
demektlr. 

ıı... 6a haltte memlekette ihtlkirm 
~t1ae g~ lstiyonak her .. ,.. 
~"el blı mal <saklamak huta
ı.;:-_-_ k&rfı ciddi tedbirler almak, 
~ Millet Meclisinde bul 8*1-
~io değl§tirflmesl f91n ba
liabrde müzakereler cereyan et
~ olan milli "onmma kana. 
.:'11111& HlddetU lrilktımler koamü 
~- Htlktmet fvafmdan ınaı 
~ma davet editea bir satıcı. 
--qa deposmula mtı'1e11t gösterdiği 
~ktu bqb olarak her nerede 
"1n-sa olsun gizD malı soaradan 
~elana oıktJğJ takdirde bu • 
~e maJ sak1amJt olmMı lhtikir 
~ııu sayılandl lulJrlmıda ona göre 
'tr.. eezalar tatbik olunmahclrr. ...._ ____ _ 

HALKIN iHliYAÇLARI iÇiN Askere alınan 
nıenıur nıaaşları 
Bu husustaki ıaviha Meclisi 
umumi hevetine sevkedildı 

Hükumet aybaşında geni 
tedbirler · alacak 

Allkara, 15 (\'&kıt ~) - HQkbıetçe halkın belli bqlı gı. 
da maddelerine olan llıtiyacDU dfl-.ılemek Qaere yelli ı.aı tedbirler al.ma
cacı aöylalmekte w • te4'*'-9 b'll ay bef9dan itibaren 1ıov 1 •m oNn&. 
ca.tı ll&-c,e edilmektear. 

Soo 11bılerde fqe müMıef&rııtmd& kurulu komf9yon taratmdau hazır. 
lımarak hllkbıet. araecnıen karart&r arum4a thtlyac maddelertntn tat.Uı· 
tAk mmtakalarma gere te\'Zll nur derpl§ edilmektedir. 

Iran BQfvclıili 
diyor ki: 

TOrkiye 
İı-amn samimi bir doa· 

tu olarak ~almak 
azmindedir 

---<>---

Fürugi Han 
Memleketin niçUı İfgal 

edildiğini anlattı 

Iran baş\·ekili Füruci Han bu 
gün İran parla.menta-aada Rus 
ve lngilizlttin lram neden ~ 
etıti1derini anlattılltan ve lrana 
teklif edilen ittifaktan babeettik
ten aoınn. derııİltir ki: 

"-Bu tıeldiıfJerde!k p.ye ıu 
idi; Biz iki mUttııt'ili&. Pek tabii 
irtibat kurmak isteriz. ı. 
ran bu uzumomn ~re
oek ooiran bir VUİ'J'eltedh'. lftAt 
bu vaziyette amml fl!kilde istifa
de edeceiiz. Biz tftrun ooinfl 
vaziyet.inden itltitadc etıı. •k 
düpna.nla.rmm WndAJl istifale 
ed«Ntir. 1 ran bieJe ittifak 
~ diKer ~ fmiıı-
~,,.:. esJz• . .. 

(DetMRM S.. ! Si.. t •J 

LIBYADA 
ingı l z, Yeni Zeland, 

HLnd kuvvefleri 
Tobruk 
garbında 
ilerliyorlar 

o 

General Romel 1mnetleri 

40 ldlometrellll Mr 
...... d. çe11111,.. 

LoMra. 16 (A.A.) -1ngtllsler UP 
yad& prbe doğru rlcat etmete oa 
upn dGfmaB llzerinde ~ 
flddetle devam ediyorlar. ~ 
ştmall ~ cekilen Ud t~ 
dlJlıenlnln babJUl1'le blrlefeD IW 
ral ıtomel ]aıT'reUerl .o Jdlometnmr 
tt.r cephede c!Omdar Jmlbuıebelert .,.. 
rerek dallık arulde 8lper Jı:aem' a. 
çın vakit ıceanm• -1' ı ;wlar, O.. 
r.aıeııın etrafındaki ~ sltUqe 
ciaralmaktadn'· 

( /JtJOtMIM s.. • Bii. 6 ., 

AJllıara, ıs (Vlllat mlllıabiriıı

cı..> - Maae kammuna ek kanmı 
liytbaı mecliu umum! bcıyetJne 

ispanya 
Vapur servislerini 
birdenbire kesh 

j Madrit, 15 (A.A .) -
Nevyork -.e Havanaya ee. 
fer yapan lspanyol posta 
vapur ıeniıleri birdenbire 
kaldmlmıftır. 

~vtr.olunmuştur. Liyiha)'l en son 
g5rllfen maliye encilmeni 18.Yiha 
il.erinde esaslı dc~ikllltler :rap. 
Jlllllır. Maabatalsrdan anl:ı.r,.ıld1ğı. 

1 

na ıöre maliye encümeni ile blit
çe enctlmeni al'aamda müteferrik 
mhtahdıemler hakkında 12.yihııdn 

1 

mevcut hWdlmler etrafmda fikir 
a.ynhft olmuttur. BU~e encllmc • 

· n:lnin inı h08U8ta tayihaya koy. 
~ olduğu hükilm maliye encü-
meni tarafmdan değl§tlrilmiştir. 

Bu nokta üzerinde tafsilat veriyor 
ve Jiyjbanm diğer esaslan bak
landa mlltemmim malUma.tı bildi -
rt,onuu: 

HttUmetin projesinde talim ve 
mt111evra iç1ıı eilih altına alman 
barem kanun.lan mew,uuna dahı\ 
mlltefenik mU&tabdemlere verile-

iktisat Vekilinin hitabesi 
1 blel!.::~-.... 1 Fôrde de0u, RimetH en-çök 
xz::ek:ı7e:;a fayda verecek istihsal ıazımdn 1 
d d • iktisat Vekili Strn Day dün 

evam e ıgor [~:~baftas~= 
bir hitabede bul~ Türk JniJ· 

Japonlar ~etinin. Mi!li Şef İnöniinla ~-

-~~ Ha~ a4&9! ............. dolan iktiwU ba1>nn •ı••• 
da 3 c:lenialb, 41 tar het Tnrldln vaktini JaJmetlftı· 

yare kaybettiler dimıelini, istibMlln &rtbnlmaaı 

~k iıcretin azami müddeti .S gU.n 
ile takyit edilmi~ olduğu ~ 45 
günden fnzlıı.sı için bunlara bir 
Ucrct \'erilmesi derpiş cdilmediğı 
~ibi mezkur müstahdemlerin <ee
serbcrliktc sUah ltm alınmaları 
halinde dl' kcn&le1 ·nı bir lieret 
\'erilmesi mevzuu bahsedilınediğ 
hnlde bUt.c:c encümenince tesbit e
dilen metinde t'l.iim ' 'e manevra 
i.·in sllıih altına alınan mu.kür mıl
trferrl1' mfü.ıt hdcmlcre ~5 gt].D
den fazı ı i in bunların• s:fcr~r-

:iktc silli.11 nltmda bulundaklan 
ınfüldet<:c üc·tc bir ni~br.tinde Uc 
ret \'cıilmesl ve n~hltalrmm ~le 
ikisinin, ycrlel'indC muvakkaten 
istihdam edileceklerin Ucretine kar 

(Dev11111ı Sn. f Sii. 2 de) 

Japon ıeb iği 

_Japon 
kıtaiarı 

Hong - Konga knrp 
hücuma geçti 

rok;Jo. 13 (J\.A.ı - J$pon ordııw 

v-..., 11 <A.A.> - Harbi- E e H •• • k :ıta rağmen Keda.h"f doğru taar-

ye-~;!o~~ Useriade mınonu partı on-,:a.::ı:::r~tm~teveaf&Z 
cfttıamu hava Jmvvetlertntn faali- t TebQde şöyle ~ktcdlr: 

yeti devam etmektedir. • d H t l d Kedah'm cenubunda. anzalı bir 

veX:Uh=~~:i":! gıres: un op an l l~ee:ı:~iı-. ~:~~~ı:::: 
LecaePi y:ı.kmlannda devam et - tır. DUnkU pazsr günü Kelaatu. 
mektedir. Cümhuriyet Halk Partiei Eminô- Kaaa reisi Tevfik Uraz .kongre)! da bazı faali,yetler kaydedilmiıJtlr. 
Diğer keııimlerde kal'da değu nU kazam kongreei d6n gece kaza 8ÇDU1, partinin bi.nist Ebedi Şefin Penang, dün bombardıman edil-

hiç bir teY yoktur. merkezinde toplanmıştır. Part:tnın muazzez hltıruuu tebcilen üç da- D?emlı} ise de lpoh•da kısa bir ha· 
Tebliğde ilk defa olarak Havay vilayet idare heveti reisi Rept kika ayakta ailküt cclilmiıJ ve idıı- va tehli'ket\I işareti \"erllmiftir. 

ve Amerlaamn Paalfik 8&hill zik. Mimaroğlu belediye reia muavini re heyetinin bfr senelik fa.aliye ti- Hongkongd:uı ~lta bir hebe'r a-
redibllemJttir. l..6tti Aboy ve Emin&ıU taymab nt bildiren rapor idare heyeti aza.- lmamamıst.Ir. 

Bir ..,.._ ~ çekildi mı Agllı, umumt meelilin Emkt· smd&n İbrahim Sabir Yücesoy ta-
Bmpm, U (.&.A-) - R9ni önll kazası azalan ve parti tefki .. rsfmdan okunmuştur. Raporda 

CAr kaynaktan 6ğrenildiiine göre, lltma mensup ~ çok Jdmleler partinin teşebbOsil ilzcrine vUa -

llongkonga hleam 

'.rok)o, 15 (A.A.) - Domei • 
janm bildiriyor: (Dıvolın Sa. B Bil. 6 ili) kongrede hazır bul~. yet ve belediyece kaza dahilinde 

. ~-apılnuç olan işler ve Eminön\i Kaulundaki Japon kıt.alan cila 
Hongkonga ka.r§I hbma ~ 
Ierdir. Ordu te~eri h&va ır.a.
vetle~ \"e şiddetli bir topçu .. 
teşinin himayeei altmda 8'*er çr
ks~a teşebbüs e~lerdir. 

Halk bankası teşkilatı 1 
halkeviııin kWtUr ve içtimai yar. 
dun Mbsarndaki faaliyeti ilo par

! tinin çevresinde toplanmış olan kı-
zılay, çocuk esirgeme ve hava Jru. 

(Devamı Sa. 2 Sü. 3 de) genişletilerek 
Koçuk li~aret ve sanatları koruyacak! 1 benim köşemj 

tedbirler ahnıyor .... ----yazan: hakkı tarık us 

Anlara. 
15 

(Voltil Mttllabi-ı ve halle sand•k&an ~ , .. htı .. klrcının Yataklar Tinden - Yurdumuzda kredı daha iyi fa;daland'N" tpn ba 
~mek i~ uiralm&k ü· banka va alt kanwida delieikltk 
wetmuJamlolaDHalk'Bwnkası (Dnall &s. 181. .J u) milU korwuna kanununda. y&pılacak deti§lkllklcrın ba&U'biı UeriJroı 

buDlarm hepa!Dden çok fbtiktrı önlemek amacilc yapıldığını blltyonaz. d 
, mü, V\lllrUDCUDun ağır ııuçuna hafif ceza bl(len hUkllmlerl için tçln ıa.ftt 
&ClrilP aarakaya alanlar çok gcı:mlvecek, mılll vlcdanm tsyan sayhaımu Sf!
tıecekUr. 

IAyibaıun bangı ıııe veya bangt suça naııl b b Kum koyduğuıw daha 
bilınlywuz; yalnız şimdıdcn b ld!ğlmlz bir hakikati tekrarlamakta ı 

babacua: o da konulacak c za ba.ddl, suçun 1~lendl ı z:ın nn, ı~lendlil ~ 
de.'" davacunn durumunu ayn ayn kııtas atarak <'n yüksek dereceye kadar 
çıbnlmamıpa bu kanun l aN\cagr tcslrln yarısını l\a~ betmiş tarzohma 
lir. busmtyıe bu tadUl r m m korunma konunund;ı. ya.pilmnl< ıstcnlldl 

sere ıner'1 olmaaı dalma fevkalı\de bir halin devamına bağlı l<alac&ltlr. 
o halde cezayı bOyUk mili t meclisinin son defo. b r tetkiki ,;lbi teıniD&ta 

1.ablp oldu#UJın bakarak öıum <' znsı tE:'y n vıuı ı;la\'mın hiç de ha 
olmadıton teslim etm~lld r. · 

bunun yanmda ) ahud bundan d b::ı. onemli b r no çt : bir devlet me 
, anmmun barek t yahud. ı."ımallerlylc ıhtikll.ra ~-ataktık etmesi var. 
c&k kanun, anlaııtı~·or ki bunlar hakl.mdn tnklbatn girlıflebllmek 
devlet ştırasındnn geçme gibi lst.sn:ı sayılnc < h ın:ıy ı r.. bu suçıulan 
'ftlarken ~eri :ııac:ığız ve . m mur 1 ı taklb:ıt \Olundan 
tin huzuruna ~ıkaracağız. 
ı ~u da tok .) rlnd d r. c k (; 
kanunda (ördüğü aı k ;plnıı vıet üra!!•nın tk,k mcrh:ıl ıılnl kaJc!11t 
maktan ibaret o•up dn bunların cezalarmı gene umumı luuıuna tlbl ..._ 
JOl'll9 korlntrmı bunun ı,ıt1vetsltllttı: ı :ıntttlMk !t't!ı, Mr • blC9N .... 

hin l'!aba nhını ; lm y ı.ı· 11 .,, ı • 1 ı· !hl~ 

l ~?ltuğuna alan her hareket '-e tbmalin '"e>P.asI, o aı::un kendl.liDe 
caıadır. 



r -verg s 
Kanun lô.yihası bütçe 

encümeninde 
Ankare, 15 (Yakıt) - Yovrat 

mebusu F-üleyman Sırrı tarafın· 
dan b~rlık vergisi alınmasina 
dair verilmlş olan kanun teklifi
nin dahili nizamname mucib nce 
mur.yyen müddet gcçmiı; oldu· 
ılun~ dolayı dofrudan doğruy~ 
htyeti wnumlycde müzakercslru 
ist!yen bir takrir verilmişti. Hü· 
.tınınetin bu me .... -wn. da:r hazırla· 
dıiı lnvıba. encllmene tc,•di edil 
mi~ olduSiundan heyeti umumiye 
de~ mlluJCet'Cl!i için "-erilen takrir 
~ri ahıı:nı.~tI?'. Teklif ve layiha 
iimli encümende birlik~ müzakc· 
r edilecektir. 

T,.ymbı'"uı hlr mııkal~ı;i . 
garıs a"" 

Bundan onraki iha· 
neti miiteyaklaz 

bulun n 

Türklere 
o acakbr 

Lmıdra, U (A.A ) - Tnymı.a guzc:
başnuı.'luııe ... .nd~ UIJnlsn Y Zl)'Ol'! 

Bul<;o.r h3~mot!, BUyUk Brltanyn 
birJe:lk devı .. tıcre ?:arp nrın et 

mekle u.am.men Alman,; İtalyan ta. 
mu eltmd bulunduğunu ırts.otel' 

mı, ve çapulc~ıok projeıorino tam 
Mmpat121.W uı.mt etmtııUr. u~ck t• 
Ubarile &arlbçi olan pl'Ofcs5r Filtw, 
ı=emleltotmtn en iyi na.nelerini terk. 
eW!cUr. 

Bund3:1 oonraı:ı, ıha.neti hlç §Up!le 
m!lteyakkız bulunan Tll':-idere "" 

;ya nu lı.ra mntovtıcetb olacaktır Fa. 
kat ıt.u!'arda muafiyet ~-ardır. Bulgar 
hruı ;-cpacsCJ ho:rp llllnı Ruslıı.rdıı. hl~ 
t."r :il' yuratmıyacaktır. 

Akdenizde 

Roma, 15 ( A.A.) - llal. 
.m tebliği. Akde.ni%dc iki 

I ıaly"n ı~rı:vazöriinün torpil. 
le~dijiini bildirmektedir. 

Roma, 15 ( A.A.) - Pc. .. 
...a.7fcu ünü ne redilcn ltal
.>.:m f blilrinde merkezi Akde 
nime iki ltalyan halil kra. 
00"'....örönün &cdırılt:lığı zikre -
tlilmi tir. 

I~~,,.. 15 (A.A.) - n ".lllOl 
b~'di'ri ·H~ineı göre lngiliz deniza1-
ı1.an ~nlıde orta. hncimde bir 

.. gcmt'ıi il~ bir ~:elkenlfyi "c 
· k yıgı hatırını lardrr. 
Bund:ın ~ka 12 1:1.i: tonluk h1r 

ftal} a.n vapuru da. to:tlillc.ncrc-k b:l-

usoli 
s 
s 
d.- , 15 (A.A.) -Tirycs. 

Mur:otlniye -~ l>ir :;uilmst 
ip eden ımrluhu m malılcc. 
· ~'!ıa nn~~ir, Alman ~- · 

?' rıı.- :cc>.sinck 9 Vur.ı-ooiav ~- >r. 
a di ·ıeoolt, 16 Yııs;oslav da 

a.zun han~ cczamı:ı «arıı·ı cnk
tv. "' kM f'°"ant etr<-.i.CJ"t;r. 

'l ~ 5 ;ı 1D. M u··•r~m 
16 (. • ) - Huırusı 

tnııhkeme tnra.fmcfan dama mah. 
edil 9 tetM(;l'idc.n 4 U ııf. 

ffdi~ ve cc-.ra.lım c-be<li kfitt ~ 
vrı oluıımusttır, 

~ td'~~. bu t.nb • fecir ''ak
. T • ~ ctvannda idam cdiim1ııı· 

----. ....... .----..... - ----...------ 16 -12. 1941 

aşvekilimizin 
gezueri 

Orta tedrisa mü ss sel rinde·~~~ 
Mersin, 15 (A.AJ -Başvekil 

Dr. Refik Savdam tm sabah o· 
tomobille Silifkeye gitnt1şler 
akşama Mersine dönmil§ierdir. 

skere alnan 
me nur maaşları 
( Baştarc:f ı ı bıcı saytcula. ) 

sılık tutulmJ.:? kabul cdilmeh SU• 
retile t.a.ciilAt yapıl:nl\; k5e de as
kere alınan mUteferrilt müst.ah
demlerln yerlerinde üçte iki Ucret 
.. "Crilmc''°' sureUle istihdam edile • 
cek muvakkat memurlarla bu hfr;. 
metlerin IB.y·kJ ile :yapıla.mıy~ 
hskkmdaki bilkümet mütaleaın 
maliye encümenince yerinde örii
lerek bu mevzun dair projedeki 
:ua.ddelere tadllen ~ §ekil vcrll· 

3591 talebe takdir edildi 
Ça1Şam ve jyi ahIAklı t.alebe· mı hmnet.ine ve emeğine muh~ 

Jer. Maarif Vektılcti ta.ıimatnam&- olduğu inmınlar, ancsık ablAklJ 
61 bUkUmle:ine göre ütlhar ıe .. "ha- terbiyeli, bilgili, ~ıc.luuı yurt ev. 
gma oıımMtadır. Bu ,YJl liseler- L'ltlan olduğu için al.zin bu V&S!f. 
deıı 683, orta okulla?dan 2341, öğ. lsra Mhip oldnğu.nuıu g6rmek, bi.o 
ret.men okullanndan ııı. kız ena- vürcl..-tcn sevindimılet1r. 
titillcrin.den 18·1 aans.t ve meslelr Hepinizi ayrı ayn bütün kal-
öğretmcn okullanııdo.ıı 139. yap:, ı bimle tebrik ederfm. 
lneant usta okuluyla terzllik o!cu- Sizi bUyUten a.nalarrmz ve baba
bındnn 33 olmak fi7.Cl'e 3591 tale. ~rmız. s!zi yctietircn öğretmenle
be iftihar levhamna girmiatl•. Ma. rlniz, varlığumlo tftfh.."'.r etmekte 
s.rif Vekili bu tnlebelcri t:al:clir et- ve !j3.lıslyctleriniz de size verdDtle
m!a ve okul idarelerine eu mektu. n mllkfı.fe.tJ haltlı olarak bulmak-
bu ı;öndcnntşt.tr. t.ndır. 

Çocuk1anm; BUUln heyat.mı2 ho}"Ullca iyi ah-
Öğretmenleriniz ve onlarm ha- !lı.klı ve galışkan vatandaşlar ola. 

şmda mUdilrlcriııiz 6izlerin lftiha.r rnk cUmhurlyeth )'Wmchne61.ne, 
levhasma glrec dunımdcı oldu- l'üri>: mllletlnin ilerlemesine hiz. 
b"l1DUZU bana bildirdiler. met etıaeırlzi dilerhn. 

TUrt va.tnnmm, sz1z milletimi - Basan A U l:·uoeı 

i::;~1:1:em~~0~emı:a~ 8. M. Meclisinin top antısı 
ynnm:ı alındığı h::ı.ldc bs.nkalar ve .. _,._ 15 (A A ) or~ı.. -•----'· ~- .... ı ...... .:ı-z k nn.:U,TCJ, e • - ~:/....... 1.U.U~ IUU-&':rw.&U u.c:.ı.&r anunun 
milesseseler bareminde barem hü. Millet Meclisi, bu..,nfin Refet Canı- 8 inci maddesinin değiştirilme51· 
kUmlerl harlclndc bırakılan ~P- tıez!n reisli,ıinde yaptJl?J toplantr ne. Yoz.gat mebusu Sırrı İçö.z'ün 
terle R\'llkntln.r hcldmıda da baro- da 1941 mali yılı müvı:ızmıti umu- ağıllar hakkındaki kanunun bi
ıLC tnbf diğ'cr memurlar gı'bi m~ miyesine dair olan bazı daire büt. rinei madd~lnkeki müddetin U· 
mele yapılmo.k üzere gerek devlet çeJerlnde ve ynca devlet u· zatılma.sma.. askerlik kanununun 
tcşlillAt:nd'l g.rreksc bnnkahı.r ve mantarı işletme umum mUdUrIQ· 39 ve 61 inci maddelerinin de· 
müesseseler teş..ldlatma dil.bil mu. ğü 194 ı mali yılı bütceslnde ıe- ği§tirilmesine ve gedikli çavuo 
tefcrlk mllsU:ı.hdemlerin tnliro ve ğişfkliklcr yapılmasına dair olan Mü.mil oğlu Akın'm me.bkdm oı· 
manc\'Tll için ni!Uh altına ::ı.lmnula.- kanun Hlyihalan mUzakere ve <luğu cezo.nın affma, Türkiye ile 
rı h:ıllr.de ııucak 45 gUn müddetle kabul edllmiı;tir. Almanya srasmda ticari mfiba.de-
vnzıfcleri uhdelerinde ipko. ve bu leler ve tediyelerio tanzlıni hak" 
mUddc-t za....fında. aylıklamun veril- .19U malt yılı mttvazenei umu. ı kında aldd ve lmuı. olunan iki 
nıcsi \'e tnlim ve manevnı iç.ln tl5 mıyeeine dair kanun ta.yılı~ anı ile bu anlaşmalara bağlı 
gündeJı fazla siIB.h nltmda kalcltk- müzak~ esn~~ ~ahye. pro= ve mektupla.rm ta.sdiki· 
l:ı11 takdirde, 43 günün hitamı ta- maarif, zıraat vekillen, söz ala. ne daJr kanun lAyihalannm ikin· 
rihindcn itiroren alil.kalsrınm te- rak, vekaletlerine ta.all~ eden c.i ve~ telgraf ve telefon ti· 
slhnesi. 1 mUnakalelcr ~ndc izahatta aıreti biriktirme ve yardım san· 

Ulyiiıanm diğer hUktlmleıi ara· bulunm~ardır. dığı kanun lftyihasile ecnebi dev-
mnda seferberlikte muvaı:za.fht llyas Tekyıldız' &it olup Rlm terden temin ehlen ve edilecek 
bizmoU hnrlclndc sitab nltma alı- mebusu Fuad Ge~ tarafından kredilere mahsuben oelbolunan 
nc.nlar:n tırilterl rUtbclerine ait ay- umum! heyette müzakeresi iste- harp teçhizatı ve levaı.:mım güm
lrk ve t.s.hrlsa Uarm milli müdafaa nilen amhaJ eııcilmeni mazbata:sı rUk resmile sair vergi ve reffimler 
~!U:e'"!ı..~cdJe Y~:;un~~e: metinde takrir sahibi, dahiliye den isti.snesı hakkındaki kunu-

.... •c vcldli vo arz.ıha) encilmelli tara- nun ikinci ma.dd~nin ~ ild 
ınaaş alnnlnı' lxulka ve mUesscse- .ı--" dikt 1 dah ıı1-~- dal ka; fmdan u.ıuıat veril en sonra sene a uza u.IJCl"lma r 
terden ny1tk Uttet olanfarm ve bu takrir sahibinin teklifi Urerine nun Ui.yihnlnnnm birinci müza· 
arndtı trıblp ve ııvukath.rm, askeri mazbata &.hlliy ve asfü'e eneli· 1 kereleri ynpılmLS ve ç~ba 
rütbeyi haiz olsun olm.asm ail3h ol- menine hav~ edilmiştir. Bundan . gUnU to-plerunak üzP..re celseye 
tmda bulundukları müdd~ me· sonra dn.hiliye ma.mul!tuıdsn ' son verilmi!7Ur. 
zun Myılac.'lklan tosrih olunmue-
tur. 

lnte:ı nıenedilmt~ veya 1.5ten mc· 
ndllmcıklc b~r vddilet emrlne 
ulmnn~ olup dn :mubn.ltcmelerJ ne. 
Ueclenmcdcn d18.b altzn:ı aJ.:nmı 
momurlarm vaziyetlerlııfn de ne 
o!acağı pro1~e s&terfbni,Ur. 

Köy eğitmenleri ile höy cnst:itil
lo1 o.;retmenlerlnden lıazenJe ve
yn sefe..-d~ oil~h nltmn çafur.:1113.!l -
lnr hakkında dn proJedc bUlcümler 
vardır. 

45 giinlltlt tıılim \" "n~CVl'n 
mUdd(ltlnfa halen ıs.Hah alt.ı:ido. bQ. 

!ananlar ic;ln bu kanunun nevri L'l
rlhide b:ı.§la;reca:"'ı l:.yihad:ı aynca 
tayin cdil:n!(;~ii" . 

ran 

( B~tarafı ı incı say/ada ) 
Baı: ·ekil bu teklifi r knr.,:sm· 

d:1 franm ittifak yap.mıın kabul 
ettiğini. ha.r.ırlanan projenin p:ıra 
!eden sonra mcclbe verilcceğıni 
sö~·lcmiştir. ~\·ekil bund n 
sonra lra.nın korm:uforil o'an 
ınümı.s.ebetlcrindcn bahfiederk~n 
Tilrldye hakkında ~uriları myle
m:ş•fr: 

- Komşumuz Türidye ile ·-h· 
sen alakam vuclır. na.nlı im· 
parntor1uğu zam:ımnda mUnase· 
bctlcrirn!z ~ri değildi. Fal·at bu
günkil cumhuriyet hükwuctile 
impıratcr]ul{ nra.sındıı iç Ye <lı:ş 
siyat!('t nolct.n.~ından b \yOk fark
lar va.ı dır. l O f,enc "''·el.ki b::ı..ş· 
vcl.illi~lm zruna.mnda Türkiye 
ile bir munhcde nkci~lm;~. 
\yrıcı Tıırl·'ye: n.ozdind<> sefir 

bulundum. Ahtürkl tamşmıık 
AA~fin< .. na·ı oldum Th!vlctjmi 
mına incndırınrn ki · Tür·kiye, t · 
?-arım sa..'Tlimi hir dortu ola.rok 
J rlnıak nm1indcdir. 

- Rarlııo Ga:ctcsi -

Muğlada yer 
764 ev, 4 o ul zarar ,-------------

gördü . 
J.Iuğ~ ta CA.A.) _. Dün Muğ· 1 

ıı... ~·c.t merkezi ile Mhiyeler. 
de ea:ı.t on üMi yirm:1 bir ve on. 
c.i5mli elli c iki hafi! yor ~
enıt t olmı.ı;tur. Sa.rs:ntmm dc
l'an) ettiği mllddet içinde, vi.13.yct 
merk 4 ile merltoze bağlı ~ na
hiye mcrtre:ı: ve köylerinde i i l'i!il 
ba.fif yn.ra!."' ~ ve 764 ev ile 4 
o:kul ve bir hastllnedc tEnen ve 
cthi h ~tur. En çok tAh
riba.t gören bölge Yatağan naJU. 
~Midir. Bura)''l!. villiyeıt..tt-,n yüz 
<.-Mır göndeıiJm tir. 

Mıuın&tis kaza!ımda. 40 ev cUz!, 
hıısu:ıl muhasebe ve kayııuımııkh:k 
b!Jla1irmda ve ~ evde fazla hıuıar 
Qk!ıU tur. Milis ka.~ ~ t!V• 
de kısındl bas3r "·ardır. FctbiJ.·e, 
Bodrum, Da.tea ve Köyceğiz knm
tarmd"l &'.ittmıtı dUyttlmu da nfi. 
fusr;.a ve binooa. bir ~· olmamıır 
tır. Sa.rsmtJ devo.nı at.ttSi mllddet.. 
te vib\.yet tanıfından 1dmn gelen 
tedbirler ~br. 

Emin aft parti 
kongresi b gtbı 

to landı 

(B~tcwaft 1 inci 8ahifeilc} 
yapılması Juırarlaşt.J;t'Jlmıştır. 

Yap1lan d~siklikle bankanın 
bir f...1içillt sanat mUcsresi olduğu 
bildirilmekte, halk sandıklan 
bankanın birer §Ubcsi t;e.'dinc so· 
kularak fa .. 'lliyet.e geçmesine im· 
kan verilmekte '"C ban.kanın scr
nınyooini a.rttıracnk 'OOdbirler a
Jmma.sı knrnrla.stınlmaktadır. 

Banka, tama.men küçük kredi 
mü~ olacak, kUçük ticaret 
"~ sanatlnrm t:esis ve gelişmeleri 
için gerekli kredileri temin etmiı:ı 
olacaktır. Bundan bn.§ka bu nıı: 
nat ve tlcaretıerin ihtiyaç gör· 
düğü isttbsal va.~rtnlnn ''C hanı 
mııddeJeri t.edn.rik ve dağıtmak 
h>ibi işlerle uj:;-raşacnk, a:,Tica ban 
kacıllk işlerile ıneaguI olacak, bu 
rnelmatla meımleke in muhtelif 
mrntakala.rında Ştl'beler ve ajan· 
Ja.r nçıln.ca.Irtır. Halk ba.nkasma 
verilOO"lt işler Ticaret Vekilliğin· 
oe hazırlanacak bir tallmat.name
de tesbit edilecektir. Halk sandık
ları, Halk Banknımıa dcvroluna· 
caktır. 

ileri h 
deva 

osko, 15 (A.A.J - Sovy1ıt rad70. 
eu dDD Kızılordunun )"Cniden t>7 kaı!a• 
bayı gaJ elUğlnl bll<ll ektedir. Blr 
çok l':es1mlcırdo n bUhssı:ıa lOln conu
bunda dQ.,mıın §lddeUe muuvcmet 
ctml§Ur. Buna rağmen cneraı Kuz. 
netı:ov kuvvetleri cennp bnbya dottro 
tıerlemoktcd!r. 

ldosho\"D, ııs (A.la.) - M:oıskova 

cephealndekt harekAttrın bahecoon 
Koskova radyosunun blldirdlğtne g~ 

re, 4 gUn devam eden mıud:ıne mu
barebcıerdc:n 80tlrn gt".nual Kuznot
zovun kumMdıuımdakl RlL! kuvv t • 
lerl, Hnlttuıney1 mpt.etınl§ler Te KJ.1· 
nln cenubu cnrM&ne doğru rtcat e. 
den A?manl&n tnkfbc koyulmtr.rlar 
dl?'. 

Kuznetzov, 14. Unctl motarltı ttım 
ıı1n. 23 Qııc{i J>l,JUdtı t!lmenln!n TC 6 
mcı tank tnmenlnbı b&klye1erlni ta. 
kip ct.mekt.cdlr. 

Bu rrenenll.'l kıunandAmndıı.ld kıta 
ııır. 42 :rıwıkftn malum Irurta.rmqılar 
dir. 

llfoskova, lB (A.A.) - Tns njıın 

ll?13 g"Ore, Moskova cephesmdeld Sav 
yet lntalan lklncl Alman tank tüme
n! De 106 mcı p~ de tUmenlni ko • 
n.tamağa deY&m edl.yo11u. 

( B~tara/ı 1 inci sayfada) 
BirmaDYanm eu ceııU!> nOkt.Mmd:ı 
Vlktorya Pr.int'dc bulunan b!r kü
çilk 1ngillz garni:t.onu geri çekil -
mek mecburiyetinde kamlştır, 

V$gton, lG CA.A.) - Bahri· 

25 Sovyat :ayya
res' · şü uıou 

Be.din, ıs <AA.> - tıısuıere 
ctrafmd.aki mılnrd.!ı, Brletol k~ 
ağuıd bir dü;:.ıDM muhribi tebl .. 
J.:ell surette tahrJp cdllmi tJr. !Ju;; 
rlbe batm15 nıwu1tc b.::l..,1nbilir. 14 
tllckAnun gecesi tayyarcleri.ınlrlt. 
fr,giltere doğu layılsnndnki n c 
hedefleri temrll cn(iahtlıırln borO 
hahmıalard:r. 
Man~ kıyılarmda hava atmı.s.rl' 

r.a ~~ eden düpan, 1 'l tsf' 
YtU'e 1-.a~·be~tir. 

Afrika 6imalinde ltnıyan ve Al 
man ku rvctlerl Tobru.k batl bölge> 
sinde toplu haldeki lngWz kuvvet 
lcrlııc t..n&rnız ve blrço!I 00.tnrya • 
l!.rla ll dilsman tanhJ Uı.hrip edP 
mişflr. 

Al,mnn ve ltrJynn pike ta.yyal'\""' 
le'ri dügmıuı:n motörlü olbl'JXIS 
nf;'lr zayiat verdirmiŞlcrdir. AlmsJI 
\'"e İtalyan avc:ı ta.yya.rclerl hlçbit 
kny1b3 uğrnmndan 15 düşman ta)'• 
ynres:ini dilşilrm~crdir. BundA' 
başka Alman e:l\'111 ta.yyareterl 
Tobnık blilgeflinde dü~anm oto 
mob!J kollanıu, ta.om knfileJcril1i0 

la§e kollarnıı, dcpolarmı e ha~ 
meydnnlnnru muvaffakıyetle ~ 
balamrşlardlr. 

Sovyet hnva Jruvvctlcrl 6-12 
kAnun za.rfmda topy~n 125 ta)'• 
yare kaybctmi§tlr. Bunlann 88 f 
h va savaçlarmda, sa n t.:ıyya.re 
kal\5J koyma ateeUe dQşUrUJıntı' 
diğerleri yerde ta.hrJp edilmiştlt• 
Aynı mllddet %3.J'fmdt\. Alman ha' 
va. kuvvetlel"i d~ cephesinde yıl 
nnı 7 tayyuc knybetıni§tir. 

Ye nazın &lbay Noks Pe:ırOınrbura ( BCZ.§tcmıft.1 inci myf<Ml.a ) 
knret yaptl:ı.n hUcumla.rda bir zırıı.. Londra, 15 (A.A.) - Tankı3.r1J 
ltDJn ve 5 harp gcmJslnin kuvvetlendirilen tngiJlı Yeni ze -
kaybolduğunu mildirm.l.5tir. lô.nda ve Hind kuvvetİcri T~ 

V gton, 15 (A.. ) - Bahri- carblııde '°lde mUtemadi.ycn ~ 
ye n:m:ı nU>ey No!as. Pcsifm do-1 yUrilyilfiüne dcvnm etmelttecllr. 
n:uıma.smm hasara ut~ kıs- Dlln gece kuvvetlerimiz Aeroııııt 
mmm şimdi dU:mınnla. irtimtı tc- yakınındıı 800 mihver askeri ~t 
eis etmeye ~"mı b3.dinnfo3tir. , e~t.ir. lt.ıııynn latalan koln)d 

Bu donanmcd'l. bir çok miıhlar esir edilme!..'te iae ~ Rommel k;ID'• 
bulumnakt.ndır. vetlerl esir olmam:a.k içSn f ~ 

Albay Nolts Jıı.ponlorm Hnva.y luı.vemct r;östermektdir. 
adasına k.a.rtıı ~lan hUcmnlnr- A!.mnnb.r birçok top ve yrP 
da S dcn.iTAlt.731 ve 41 tayyare ka.y harp malzemesi ıms~t.mişlerdil'· 
bot~crlni ve ~tir. Tobruht&n ~:karı kuweUcrc !t1l< 

Mn.nıt:a, J6 < · ·) - Gtmeraı Mac manda eden tuğgeneral ~ 
Art.bur karargıUımda.n blldlrfUyor: eöylc:metir: 
Tayyarelerimiı: dUıı Lcgıı.sb! ke:ı1 • "'Müt.c::ıddit Alman topunu t..a.1s -

mlndekl d~aaa tıı.ruTuıl et.ıni§lerdir. dp ve iğtinam ettik, Cı:lati ha.!'Gke"' 
tk1 nalter no.kllye gemisi clddJ haliun ti yapbğmu-.: k imde bu Jm.dıı.ı- ~ 
UCrnblr!ı1§trr. Dl r he!ıfmtm!e w.r..1- Alman a.skeıi b~a:ı tıınit 
yet t!e~emlııUr. etmiyorduk. Fakat teslim saaU ~ 

iki pon gemisi ~tmldı !ince Alırınııla.rm ltaıynnlnr gi?ft 
lılanıUa. 15 (A.A.) - Resmen kolayca t.roUm ~t gö:' ' 

bildirildiğir.e göre, a.~er yültlll dilk. Tobnıktan çı:kn.n Yol. blıfı1' 
iki Japon ~IJUru, diin Lcgaspi robrulro elde bu1undurmaıım neti. 
aç1ğmdn .Am.erikan tnyya.""l'l!cri c · olarn.k mihvm.D yen.iden yaP" 
tarafından 00.tmlın~tır. rr>.ıı.ğa mecbur olduğn .ka~'isli ~ 

Japon tnyyıı.r ri Ma.nUll\y ula,.-.an cenup i-rtita.metfni elır. S11 
mln a.ttı yolun ba.•lang.tcmdn ttaırru::ır tıl" 

Manilla, 11) ( A.A.) - Sı::.at 16 :'nim.dan tik len fıbidenin ~ 
da ~redilel tror. . bı:ıgü.nkü ,.e oo l ... lerdc .t\.lm3n~ "V~ ~ 
pazamsi gilnii, e!"Ut!u~n faa.li~-eti bot.en - yı.ı&lt" .kel:ime:ıini ol uya:! 
nin havalara inhisar eüil;i kay- k"Vhalar l'Glitb.ın."l hakinten ~ 
dedilmektedir. Japon ta.yya.releri Hlncı oluyordu. Bu emir yani yo. 
öğle üzeri f\.bni~la 'böl~: üze. L'l 89.pmamalan itin ım!ıvcr tar .. 
rinden uçar ~ bomb:-Ja.r atmı~ lcl"ine hitr.u ed•rordu. Alman Stlt' 
hı.rsa da ~r Nicholsfild civn; kalarırun İngiliz tmliklanru ~ 
nna dii&nii~. d-..mağa geldikleri l!C'Syleniyw, f a.t 

Ron1an ! 

·ıe h e 
BUl...'Te§, .L5 ( A.A.) - O, F. 1: 

Romanya hO.kfuneti, kerıd~i:v~ 
han> hallı.de bwund~nu Birle_ 
§İl" Amerika. hilkOmet.ine tebliğ 
etmi{)tir. 

Mısır, Romanya ve 1a
cari tan müna ebabnı 

kesti 
Kahhc, 15 ( A.A.) - liı~r. 

Ruma.nya ı: acarirta.n i!c dip· 
lomatJk miin n; kesıırltr 
tir . 

in r::m. 

bunlar yn.Jrm bl.r .. crfmirl 
düTebilmmlcrdir. '.D.:!hn. 60lU'a lteJ.. 
yan :'\'CI 1ııj''.'.\''Bl'f.'lerinin rcfn.katlıı 
de lmlurisıı fu;r dll'1DlUl ~ 
D!an t.syyıırelen hio netice ala' 
m s=zrn ~ etti~. ~ 
1mımrzın toptnn · ~ Jno-t~ 
~eebllr e lİ." 

"Şimdi b-.ın'!tl.,"'U'l erine !ngitif. 
nveı t.nv~ıırolerl 

0

)ıırctim1ze e "' 
Uyor. Kamılığ11u nadj~ mıratıe 
veremeden, hava ı:ıkrııln.rınt\ gB~ 
verclll;"imb: h rp, ' ln12: Tobnık tSe
terldjr.'' 

Bulgar asi eri heyeti 
Sof ycı, 15 (A,A.) - Alınst' 

b3§kumnndanlıi:'lntn daveti fiZe• 
rine Sovyc'ı. cephesini ziya.ret et" 
miş olan Bıdgar 1nmnay baŞkB11! 
Gaıerru Luk~ ve refalm.tindekl 
BU'bayle.r Sof. :ou.~ a .. · ~r.;.. 

Jandarm umum 
kumandanlığı 

Jnnde.rm:ı. u~:um kummıdan).ı· 
ğına tcyin olwın.n General R 
C\"'A.."'ild gfüı Anka.rtı.ya bitmiötit· 

TEŞEK~UR 
Ailere"!>.im'z Em.eldi Alba J{u· 

ıeyin Rngıp Emeç'in vefat? ınfi· 
n cllotll clmırmi ~trok btJ' 
'.\'UN!.n dMtlarımım minn~ ,.e 
n;,ikrnninrmıt~ r.l'X.'d tiz 

E, .. (' uc GitrRU Cıudm 
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harp lçiıule hladalaa .. ...._ 
'\"'IU'Ü fertlerin tuarlarntı ltUm ·
tfy11Çlannda11 tet-rlt edeblhMleri 
,. nnrl ihtlyaı:lan tatmill eı1e. 
rek JMRlt olabilmek lmkbm •· 
,.......nJklmd1r. 

SADRIERTUI 

YA a ı t 

...;::._~ r,~ ,,._A_R_U_D_A_N_G-EL_E_N_B_l_Ç .. A ... K--., ;;'t ~~m :ıJcıcu:;:1~ 
~ ~ ... .ı;.ı,.:_ t:!.- attı. Dilini f&PJJ'data eaPJl'data 
1wı ÇlkaraCak ~·~ ya ••• ~ ve dillerlnin arumda etin suvu-
ni haydut; sem zalım herif... nu emerek, tireıaç lriirilltüler çı-
Sen hepa-~enıe eürütn~ HEYECANLI &OYUK POLiS ~MI a uı bnrak fakat kendisine srore pek 
llyık bir adamllJD. Sen. bu çr V&WUU'!ll& ~ bir Jtt;abla ~ koyuJ-
oeJt dbl mı k~~~ .__ 3 ,,.,._,.. ~: H. llUNIR 4u. 
eolduracak yeruç, 11- Soara: 
~ layıkBJD.·.~··-~ .. m ~ ~-L~ti ablfui~· Dlnlae blllı. ~ - MObm:Del. dedi. M~ı 

Hervig'in ~eri ~vıı.u- Yor: mQthlf bir•-,.,..... - w..., bir .... - bllln ltir yw11apk. sulu et .. Bizim 
~.,.bir alevle yafl!JOl'du. Sa. sU içinde kanum ~ haY&tmoa Amel-... "1d7i kal- Ca___. bundan pek h ı 

1 

kendi ~ gibi. bir p lılt
taıanam da ·~ k5rl01Gati. 
gidet'eeek eac.rler yamı. 

Yabm pra11 unututrnemehılr 
M. &lnn•19D blr "*•m lQlrYWıl 
botldlcı • çc* doldarabilecek .. 
- •• btluk .......... 
Hellesı Keler bir JdtUmc1& dlW 
ld: 

"Ha)ıa.ta bana kari• sert ~ 
............ ll)lwlW. tlUi1 ~ 
tma lilr .:ok sevllJerlnclell aın 
qJılrlllll için buaa, ~mdell, ._ 
ele sıı1uunm_ Fakat.._ ...... 
!umut olaa dosthık h..._.,w 
dit lballrtlm de, lıayatı ~
mak ~ söylediibn biitln .... 
ri geri abnm. Gerçi beDdea 1ılr 
~k M)'ler alm~. Fakat lair 
c:ok 18Jler de verllml~r. SngDI 
arkaüflannun bit.ırası :r~ 
de ya~ "\ra "~ tın i)i old~~ 
na söyleyf'fflfm.,, 

Bu bakımdan pazar gUftl ild 
saaatar körün konserine lit
m"'1e hem blytlk bir huıanl* U
giai g&stenni.ş olan yiillerce idil, 
onların bran1 'k dUnyuma 11-1 
bir d09tlak projekt5ril bıtm1J1 ol
dıJdarmı seviııerek dQııhebilir
Jer. 

HiKMET MONIR, 

1 25 yıl melki Vakıt 1 
16. D. Mt 

28 günlük mütareke 
BerLin 16 (K.) Reeml fj&l't ulı

nc barblnde: Rusya ile 11 üa.-ı 
evvelde ftktl Sıl'ftlden Wbarea J8 
ı1ln lçbı bil" mUtaTekc ''Brlltli
tovsk" da ~ f~ 
PN:'r. Leopold De miltteMder ... 

l lı ı.la.n tarafm&m ima edil-
~ kmgın balmumuna 4ö!1' Ben bana ~,ordum. (.'Un- dumat. kadaaJırm iffetini 11111- ' 3

........ °' an 
mlltl1 Bununla beraber 8E181ntn kü az llOnra ıörete«lmiz ınanzara halaza te --.r ~ c:ftUdrjn. ~ dedili. k6peiinin adıy ı ----------
~ bomUY~i dedi =rn QOk cu lllacııdl~er!~ lan bm1n1a bpatliriiiÜ lgln 4r. 1 Sah , ........ bel 

- On bir bin do ar • et wm P : ~tı. ~ı tekrar ete daldrrdı~ı R •-.. -
- Pekl1l. dedim. Senin bu koCBınan klpeğini ya.nma ~ Arada bir Jmıaııı 8giJe Henle •· lll'ada. Hervig ~ö .. ,.rile odantr 1 l • kin. ı 7 ı. kin 

hareketini öteıki mtaa.f'ırler haber ve kuartm&Jarı onunla paylaşa. namda oturan Katta fJe f&yle içim arandı ve: > 
.... halin ne olur! .. O kibar rak Yerdi. ~~i_.~-· - Koador. dedi, Ca..,...nt n 1 ~ f ,----1 
m.nıar benim sana bu p&raYJ Ben Heni(ln ui ~ a ntmı ben T• ele! ·J-.. -:t ' ıucade: n zn-.. ı• 
~ ~1cr ne derler! ~Oldum Lide ile, N-.,lor'- Kon~baalJdı. · Pebt Kondoı- mnuzlarını silktrek - •-n • n-. r• 

Hervig acı bir ~f)e un &raaıbda • Yanchllf ittbarllo Dedeme kendisine ışmqıı4n. - Heı-h&lde evin ic:inde b"r 
...ıu~: zayıf ~e olduk"",. .. 1ebatlı bir adam Yemek mua.mnda biricik ım- -.1- tacak 
... -~: · · d·.;;.; .. i ol - •----.-wııftt Jale_...... H-' - .____._ ~--o . dfıdi Bugün öğle ılı&.eı • 

- Bu parayı ruçın ver 1a- IJl Lida p IWI'.,........,~- --. eN«• -~. deabe l hiQ ~rmed m. 

1 
Ol1De • 

aıremeıer ne derlentl? dedi. On Munt.uam eurette yftnek yiyor Masanın dibinde otunıYOl"Clu. GO Hemr bp sırada baftrdı: oocutı 
bil' bin bet yü:I dolar.!.. ve boctiaini metbur eden mtmari ~dl ~.Anda W. ,._ - Cayenu •• Cayent! .. Bura otre 

ki-=--=~=-~~ :{İ~=~ =~s::~Kondor'la Y•~~~~~(~~~d nde I ~=-
~t a lrf4'8f .........,,. mllr baini eritmıeldi. Nlhaset. Öblr )'anımda Naylor i.ee, dur· Çorbadan aoın.ki yemeli 6- rine bir köpeğin havladığını Yat.r 

, maııt~ olhl • JeSlildlrlimi anlıyordum. alemi! malrumı iU ~IJOrdu. Bu adam yem!ftik ... Bimıetd. ~ fttiti10rdbm. • imsak 

12 ıe 7 zr u ıt ., 11 
un ıaıt• •• 
J8 ,, lJ ... " il • 
18 ıı 1 • il il 1 • 

~ - Ver! bana tu k nasıl olup ta Nevyorkull en bil- n .-etinnek Oır.re mutt• Rftti. Permi bu bt\rlayıı birazcık il 
~1 ....... r. :ra Jellar ~ yük aabiye doktoru olmuşta; Bu sırada etrafıma bümdım yakllııpr ~ oMu. ·-----------

• l'ahnt lnulJaıı ....... ,.._ Elim titriyordu. Fakat çt.'k'i hayret edilir. ve KÖl'dÜID lıi. hic:ıcm. -.eli Sonra birden oda.nm .... ,,,an .=:=:=:===::;::::=:=::=;: 
lı~L:"' mltmkb dejlldlr. ian:aladsm. Konuşmn bakımından. kaf&ll bir vakit ~imN'YOr .. Ktndi kelı- ~ 
~ nt- yapeea.lqt • * manalal SÖZierle dolu jteveııenln dlrne belki vüaOnc!tl cleıfa:'C- '5nbvenll. Dllnyayuaran cehenn 111 " IDÜf8I" 

hrtia td~ ,- Yemekt.e Rek.iz kiei idik. biri)ldi ... Batı& bir ırriiddet eoma dıım: "Bilt.lln ba adımlar, • _ ~~ o:::: apaı ~\1z ~as. &lll*ıtnden aıd.,_. ...,.... C--. 
tlrtt1ur Jl9.!R1 ....... •-ı Çodsı& ir,ildiii atrada konW.JCDa- ben kıandialrıe karşı S&Y'IJ,. bUe 'f'ia'in 8rlfK wıe 1n&1 n 'V ..,.,eti· w ıs - ean v U("!n. da ,_...... Mr ..wııt) baliDe .,... 

nnı~vangidiyordu. Ondansoıt· kaldırdmı. Hersö>iedia..a.w • nlçia a•kır!,. ita,. ı.. = lmddanm:Nk L:.~ f m--. • wuri,..... ~ 
le ............ raki yemekte büebUtün canlılığı· kafa sallamak )'f'tiJOl'da. ne,ae; ~ ırwıclMI("'*"- _,..., )alrr&Wtaa. j bll't .,. ,.._ lıbe dUa 111 OINblııllt. 
~ .,.,. n• -. m kaybetti, Tam karşımda beyaz aac~ !litmrtci R"""c'ia &1W .._ lhtn ~ btr ftrindP ""- tir sarııu .. Jr&IDIDda ~ ._. 

.. • c.1ııillıl ....._, ffervi« maa~ ~ otu· muh~ tıir *3 !.clıirJ ·tt'n:•j e11n•u Nı 1nwı •ıamılt toJdll im lrittillffo vtlkl'Plm "" ktaal' Kua ı yardaa ...u..am • iL • 
~ iti o • ..,._. Jıli- ftl'dü. Ttıme11 mil taıa ~ Arkzl.yt otunıJıarda O.. Jıl"f· RerYll bil -...~ .,we.d IJ&. ..a lll1l ~- J&lll1I. ı 
---ll•lıt'· • ..._ ....,_lıu.mıti ~. vl«dsil*....,.Mı>ır..ı. 'l•r•lr'tı'lı ... 'rs• . (.0...-wr) , ,,, ı ı < 

"iS!Ul8 1110• 



9 JI ' 
---=:::c.-..ıı .......... a;.ı;t•ı ...., ______ -------.-

"T1'-ır-l'JJ 

Harbiye Yedek Subay Okulundakı Saten alma ,_B_u_gu_··_nk_ü_ r_a_d =ı 
Komisyonu illllları 7.ao Pro,ram ve memleket •at i 

'-------··----------------•ıyan, 1.11 KQztk. 7.415 Ajau haberle. 
lfıapelı art u.aull1e 9..12.JNl gQDQ illalul Uln olunan bin ton plriDce talip __..,,.....,D &yD1 m1kdar pUIDç puarllkla mhıkfMya konmu,ıur. IDT. * -._ -..a prt1an koms.,aada görOleblltr. Beller kllomawı muhammen 

lı9&ll 47 Jmruttur. 
lJ2ateıl 18.12.941 perwembe gUDU aaat 10 da yapılaealttır. ~ tondan 

...ar olmamak üzere ayrı ayrı taliplere de ihale olunab ı r. bteklllerln 
llat"I temtnatlarfle Horbtyede Yedek l'Obey okulunda komlayona müracaat. 
- ''1100i ~. h .... 

Pazarlıkla 100 ton pirJnç atın almacakUr. Ev.ut ve busu!! p.rUan 
Juıaıllyonda görQlebllir. Beher kfrosumm muhammen bedeli 41 ku'Nftur. 
Jlıalaıı 19/12/1Kt cuma g11ntl saat l1 de yapılacaktır. Taliplerin kat'ı te. 
mtnatılarile Hllrblyede Yedek •ilbay okulunda koml.,.ona m8raca1&tlan. 

"10966,. 

••• 
Pazarlıkla 100 ton aman utın almao&ktır. ETuf w: hu.uat ~artlan 

ve tcallm mahalll komisyonda glSrUIQp ötnnJlebüil'. Bcıter klloswıu:ı mu.. 
bammen bedell 15 ku?U§tur. lbalal 18.12.9tl pefleDlbe gUnU saat lti de 
'9PJ1acaktır. TnJfplertn kat'J temtııatJarlle Harbi~t'de Yedek sUbıay okulun-
da .kaıufayoo& mnrer.an"arr. "11004., 

Pazerlık' • ton kunı fuulye atm alınacaktır. Evaaf ve husuıd prt.. 
lan komisyonda gi:!:11lebll1r. Beher kUoınınun muhammen bedeli 20 kuruş. 
tv. tııaıesı 18.12.941 perıembe gUnU aat 11 de yapıtacaktıl'. Tallplerbı Aat'1 

tıemlMtlarlle Harbiyede Yedek sU'bay okulunda komiıyona mllnıcaıı.tıan, 
·•11000 .. 

••• 
Pazarlıkla 100 ton ye,U mercimek sat.m almaeaktır. ETAf ve hıaua! 

,.nıan komtsyonda gGrOlebtliJ'. Beher Jd1onD1ln muhammen bechll ~ ku
l'llfbu', lbaıc"i 18,12.Pfl pel'ltmbe gQnO •at 14 de yapılacaktır. Tal!plerin 
lıat'l temlnatlarlle Harbiyede Yedek ırilbey okulunda koml8yona mllracaat. 
llPr. •• ııooı.. • • * 

Kapalı zarf u.sullyle bln too kuru fuulı• munakaaaya koomuttur. ET .. 
at ve hmu.11 prtlan komfs7oada a&Oleblllr. !haJai 1.1.IKI PrJamb& g11· 
atı aat 115 de yapılacaktır. Muvakkat teminatı HUiO Jfradrr. Tallptertn 
Uııa1e ... tbaden blr aat evvel tıeldlt ~ktuplarfle Harbiye Yodeksubay o. 
Jmlanda Ju>miııyona miln.Oa&tıarr (110U) . .. . 

Kapalı zarf uaullle 226 tcll ~ ndlMJc•Hy& konmqtur. Bvlaf ve 
bmull p.ıtl&n ve tesJlm mallalll ......,__ g6rtUUp otrenflebUlr. Dale
.. e.ı.1142 &alı gDnU aat 115 de :yapdtoütır • .lıluftkkat temlllatı eeao ttra. 
dlr. TaUpler1n ihale ııaatlnden bir .. t WNl te1dlt mektuplartıe Harbiyede 
Yedelanıbay okulunda komls,Jana JldbMUtlan. CıtMG) 

• • • 
Kapalı zarf uauıııe üO tcıe lıuJsur m°"1,,.aa7a lloDmQftur. mvaı •• 

buu.st ıartJ&n ve tuUm mabaDt Jael8yoaıla ıortUOp etreaneblUT. İha • 
lal 6.1.942 ısalı günü saat 11 de ,..,aacaırtır. KUftkk&t temSnatı MTO 
liradır. Taliplerin ihale natblden bir .. t ..nl tek1lf mektuplarlle ka. 
mt.yo:ıll mQracaatlart, (llotf) . . ~ 

Kapalı zart uııuWe 300 tan nıalmt mtım1ra•1a Juwımuıtur. Evaat n 
lmausl prlları ve teıUm mallslll JwmlQcmdıa ı&1UQp ..-ıeblllr. lls.aJe
al 1.1.942 çarşamba gQDtl IU.t 11 de JaPllacaktır. KUftkk&t teı!Datı 
4700 liradır. Taliplerin ihale aathldell 1ılr mat 9"'91 teklif melrtupJarile 
Harbıyedc Ycdekaubay olm....,. -...,_ 1DBIM11Gen • (11CK1) 

1 i~ı. Komutanlığı Salll il• ~ .i11ıı11n. ] 
J>ıuar'ılc gUnU istekliai çıkmaJU ...a- cim ft mlkd&rları yamlı 

üç kalem yem maddesi 28,12.Hl ,._.. gQD1l ldlal&rıDda J'Ulll • • 
atı r p rlıkla aatm almaeülardır. ~rS her g11n ıcmm.,.... 

d örUle'>llir. İlleklllerln bellt S11D ve aatlmle · ll'Jı(dıkJıd& l&tm alma 
'.lna gelmeleri. o(llwr) 

Cm 1 llıkdan Kub. Bel. Kat't Te •. Pu&rlı --
Ton J.K. L . K. ae&t dılklka -lto ~ 82li 10 ao 
100 6800 91& 11 

.. 100 6800 m 11 10 

• •• 
r ık gU"lU ta ">! çıkmayan 43 ton mep köm8rl1 22.U.941 puar-

nu ııa t ı l dt' yeıuden puarlıkla atm •tmıcaktır, Şartnamellt lwr 
n kom yond:ı görUiebillr. Muhammen bedeli 32215 lira olup kat'l teml. 

ıırrı. 7ô l<utıJftur. 1.steldUcrfn belli gQn n aatte Fındıklıda atm 
9m ıyonuna gelmeleri. (11101) 

••• 
ıtm 9ıne talip c:kmayan qal'ıda cins ve mlkdarlan ya· 

ı ı " mtıdd 1 ri 24.12.941 ~mb& S(blO bbl&larmda yazdı 

1&&ti r yenıden pazarlıkla Alın &lmac.Jdardır, fartDameleri her sOn 
1 omla~onda. g6rUleblllr. letekWertn beDl ıta n ... uerde FmdıkUda la• 

tın alma komisyonuna gelmeleri. (110M) 

Clnet Mlkdan Pazarlık .zamam 

SQt 

YofUrt 

kilo 

3000 
3000 
3000 

••• 

.-at dakika - -H 
H 
11 

9500 lira muhammen bedelli Enıes marka 'bir tonla tastJ:ıı ile 1375 
Ura mı. :ımmen bedelli Radikal marka b!r k1 cem'an lk1 torna tugUu 
18.12.941 pcrıemb.: g1lDO ua.t 11 de puartıJda 8&taı •Jm•caktır. Her Ud. 
atnln kat'l temlnatı 1881 lira 215 JturuftUı'. ı.teldaerta bem illa Te aatte 
Fındıklıda aatm almıı. komlayoauna gelme1erl. (11099) 

••• 
Blr adet t.o~ tezgAJµ 18 12.941 per,embe libd1 aaat ıo,ao puar-

lıkla •tın almacaktır. lıfnbainmen bedeU 8400 Ura olup kat'! teminatı 
980 liradır. bteklllerln be!U gOa n ... u.e Fbldıkbda taba aıma llc:mt. 
yonuDil. gelmeleri. (11100) 

••• 
Yaptl&D eluiltmeaiııe talip Çlkma)'U 22 kalem elektrik malsıemelll 

21.12.941 ~ marteırl gQnQ eaat 11 de ~ atm ahnacaktır Muham
men bcd .. 11 491 lira 42 kurtı§tur. Kat't tem!Datı T3 Ura 71 llUl'Uftur. şart. 
nameel her gUn komLıyonda görülebilir. ı.tekll1ertD belU gtln Te aatte 
Fındıklıda Satrnalm:ı. Komisyonuna pJmelerl. <ıtıoa) 

••• 
Kaleli UaeeJDJD kalöri!er tamlriDe ıateıdl çdunadıtmcJaı:ı 1l!ldıleD Pli" 

zarlığı 19.12 941 cumıı gUnU saat 11 de yapdacaktır, K8§it ve f&l'tlıallM.t 
her gOıı ko:n!Byunda ~vrUlebtlfr. Kewlf bedeli 2681 lira 70 lwruftul". Katı 
temlruıtı 387 Ura 25 kuruıtur. teteklller!D belli gUn ve saatte Fmdıklıda 
Satmalma komisyonuna gelmelert (11098) 

• • • 
~gıda cin~. mi' ar ve muhammen bedelleri yazıll Uç kalem lafe mad. 

deıal 26.12 9.U günll lı!Ularmda ~rtlen saatlerde pezarlılda •tm almr 
c&klardır •• Şartnameleri her gün komisyonda rısrUleblllr. lsteklllerln bem 
gihı ve ntıerde Fındıklıda satın alma koıml8yonuna g-elmelerl. -(11102) 

CiMi ınUulan ....... KaUT • ıı.ae ........ 
kilo L K. L. iL 

. ... dllldb -
Stlt 5000 1125 188 75 10 IO 
Yoturt :ıooo 22r.o 331 l50 11 
\'.oyan etı 15000 91&0 ım ao u so 

• 

ri. a.oo lımztk, 8.15 Evin ...u. s .. , 
8.'3 KOsik. 12.30 ı•rograru v• paı. 
leket aaat a,an, 12 88 Mtız!k: TUrk9 
çe pll.klar, 12.415 Ajana baberlert; 
13.00 ]ı(Uzlk, 13.30 - 14.00 lıltlzik. 

18.00 Program ve memleket ~ a • 
yarı, 18.oa Ktı&tk, 19.oo Ktıztk, 19.30 
Memleket saat ayan ve aJam b&ber
lert. 1SUl5 KGaupaa. 19

0
M llGzlk: 

tuıı hqetl. 210.1s Radyo gueteaı, 

20.46 llOZik, 21.00 Ziraat takvlmı 
21.10 llllzlk • 21.30 Koouıma, 21.f( 
KQlllk, 22.30 Memleket ııaat ayan lcabmda Günde 3 Kqe 

22 46 J[Ozflc. 22 M • 23.00 Yanrkl ·----~--..... -,_ .............. 11111,..liıl ••••• ~ program ve~!!· ---~ 
~------------~--------------------------~~~ 

IST 4NBUL BELEDiYESi 

lllqıl rıl!:k~s'-' 
1~1111 .,m!:"::s!~\ il \ 
ıhfiJ 41qao1 ıo,:to cı • 
Müthiş Aile 

Beyoğlu Halk Sinemaaı 
Buglln mat1ne 11 de, gece 8 1e 
3 büyWr film birden 1) Raz ali. 

Bilyllk revü, 2) Aal generalin son 
emri. tnrı.se. 3) Kanlı Tuzak. Ma 
cera fllml. 

Burhanettin T epıi 
temsilleri 

Bu akf&m Şelalr TIJa&roeu Komedi 
kmmmda 

50.000 Lira 
VodYU 3 perde yazan: Seniye Tep11i 

Etber 
'V ...... dm AbdlUlııak llAmldJD pll 

-',ZlllClperte.I 

............. lera memarlaian

-= 941/838 - •• 
Bir aJacaiın temini iatifıw için 

tahtı hacze alınıp paraya çevrtı. 
mealne bra.r verilen bUyUk taba& 
hüllıe oda talamı koltuk ve sair 
ev eşyumm '1. ı. 9U tarihine mil
sacijf Ç8l18mba gthıU aat 9 dan 
12 ye kadar Bcşiktatla akaretler 
ııpor caddesinde M--3 numaralı 
daiftıde açık artmna aareWe para
,. Çtmtleeektlr. Mabennnen ıay. 
metJıdn ya.le JWtmll betini bul
madlit takdirde Odncl artmnaaı 
8, ı. 9'2 tarlldDıe 1D8lıMif ~ 

...... iiiiilA .. -.pi 
..tte ea ~ ~ ~ ıe
?a edleceJctlr. Delllllye ve Mir 
murafJar alICJya aittir. Taliplerin 
Ye'fllli mm6r ve Bll&tte mya]Jjn. 
de hazır bul~ memunı
aa milraea&t eylemeleri i1An olu-
mır. (38193) 

KAYIPLAR 

Ram. 33 üncU ilK okuldan 035 -
ı. ,'} ders yılmda aWığmı di{>loma
mı kazaen zayi cUim. Yenisini çı
J.. racağundan eekisinin hükmü 

o tur. 
ı enlmahalle Numan efendi so

kak No. 4/2 Mmtafa Ta!i!:ıoğlu. 
(38186) . . :;: 

CskUdar birinci orta okulundan 
aldığım ta8dilmamcml. zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
hWanU yoktur. 

Unkapem Ze~k cadd~i 51 nu-
marada RÖf'Ul Balan, (38181) 

••• 
Uman idareebıden nldığnn ateş

çi lim9n cU7.danımı zayi ettim. Ye
nisini alacAğnndan eskisinin hUk
mU yoktur. 

Gato.ta )rlabmudlye caddesi çeı,
mc mcYdam 171 numaralı kahvede 
Rizeli Recep oflu Mustafa Topçu. 

(38183) 
• • • 

F. K. B fıikill~en aldığım 
5942 No. h !l"betemi kaybettim 
yenWııi alacaiımdan eskisinin 
bükrıU yoktur. 

Hilmi Yurda~ (S818U 

Konferans 
BeJojhı hallrevblden: 
18. 12. 9il ~be gUnU saat 

18 ele halkni.mizin Tepebqmda
ki merkez bhıaamda prof. Dr. ll'ah
rettiıı Kerim G&kay tarafmdan 
•'Ruhf hldiıııeler" meftllllDda mtı
him bir konfenm verlleceidJr. 

Koaferaut.aıı lalP balkevimi* ~ ~ Jmmerinl VCl'C· I ...... 
Herkes gelebt'lir. 

SAHlBl : ASIM US 
Umum! ~vatı tdai-e eden 

Basrldıfl ver : V AKJT Matbauı 
Rıfı1c A1atnd 8"ftri1 

....................................... ~ 
lrldJ• li••llarıretı 

ZiRAAT BANKASI 
Kanlat Wllds ı-. - &orma1..ı: 1000.0IO.OIO l'lrk Unaa. 

Şube ve Ajanı adedi : 285. 
Zirai oe ticari her neoi banka nuuımeleleri. 

Para tı&rSktlnDlen 28.800 Ura tkram!ye veriyor. 

Ziraat •ak'-Ma kumbaralı n lbb&nız taaarruf buaplarmda en u 
eo llrMI lııahmalllara eenede 4 defa Çtıldlecek kur'a ne apğıdald 

pl&na göre tkramtye dafıtııacaktır. 

• • 
4 • . -.. . -l50S -l lO 

• 
• 
• 
• 

t.080 • 
1,000 • 

ı.ooo • 
4,000 • 

1JO 
IJO 
llO 

.... ... 
• ıo 

• 
• 
• 

t.llO .. 
f,lllO .. 

l.tlO .. 

DlKK.Nr: Hesaplarmdakl paralar btr eene içinde GO Uradan &f&'1 
dUşmlyenJere ikramiye çıktığı takcilrde C:O 20 tazlutyle verllecektır. 

Ke§ideler: 1J Mart, 1J Haziran. 11 EylQI, ıı Blrlncflc&nun tarihle 
rinde yapılır. -

1 
Deall Lnazw• latmı••ı 

Komlsr oaa D•••an ·----------------:: 11.annaıa 1' Ju1 K. Sata Aıa. Kaaı1ı11•• ..,._, 
l - Kflol!una tnhmln olunaıı 190 kanıt bedel ne 4.ooo Jı:Do 

lrapalı zart ıurulile ekl!illmeye konulmuıtur, 
2 - Ekailtmcsl 2/Il. nci kA.nun 942 cuma gtlnU .at 11 de 

tersane kapıamdlıki komisyon blııaıımda yapuacaktır, 
3 - Şartname111 bedeli mukabllinch komi8)'VDdan almalımr • 

kat teminatı &525 liradır. 
4 - Eka!Jtmc.-ye ift:lrak edecek taliplerin 2490 a7Jlı bDmmD 

veçhlle Ucaret 'erlkalannı ve yukanda JUdı temlDaUarile blrUJd' 
zlın edecekleri tekli! mcktuplahın muaY)'ell ıtın " aaatteo tam 1ılt 
eYftJlne kadar komisyona vermeleri. ( 

Deniz Fabrikaları Umum Müdürlülüuden 
tmUhanJa ve gösterecekleri llyakat9 sGre takdir edilecek 

tornacı, teavıyec , bakır bonıcu, demir borucu, akUmUl&tGr ıamiJdllt 
USrcll, elektrikçi ve ttlrbiDcl alınacaktır. 

Glcilp pime yol muratlan kt-ndDerine alt olmak il.ure icap 
slkalarllc GölcUk deniz fabl'ikalan urnum mUdUrllltQDe mUncaat 
muı. (10832) 

Ayazağadaki Satın alma komiayonun 
Birliklerin ıhtiyacı için 30 tem •ıtır eU pazarlkla atm 

Teminatı 22M liradır. Şartname11l komiayODd& g6rllleblllr. 
18 12.JNl perfC!Dlbe g11nfl taat 15 de Ayazağadaki komlQ'On~ 
la~ktrr. lırteJrlller muayyen gUn ve aaatte komlayonumua ~ 
olunur. (109lf) 

Selimiye satm alma komisyonu ı llnları 

KeYcut Dilmunelerine göre Sellm1Jede aabara. tealim prt1Je 
ba borulu ile 600 adet IOba dlrsel'l puarlıkla •tm &lmacald:D'. 
tenıtnatr ım Ura ve dineklcrln temmatı 131 Ura olup puartıll ıf. 
~- gGDD u.at lt de Sellmlyede koml,aJoDd& ,apd&ea]dır'. ( 

1 
, • .....,, Levazwn lnlirliğillllelt verll111 

narıcı asker• kıtaab ııaaıara 
--~~ AplJd& yazılı mevadm pazarlıkla eklUtmelert 24/11/9'1 

ıünil Q&t 18 da lmıltte latuyon otelindeki uker1 aalm aıma 
._ _ _...I""'" 

dA yapılac&kttr. Taliplerin belli vakitte kOlll1810D& plmelert 
a..a MDdan Tatıul Tlımlmtl 

Sade yağı. 
Zeytin yağı. 
Plrinç. 

KDo Ura Ura 

30,000 
15,000 
50,000 

• •• 

58,400 
15,000 
22,000 

AptıdA yazılı mevadın pazarlıkla elulllmeleri 18.12
0
ff1 gQD1l ......ılı 

rmda yazıl :ı. • :.1 K. Çekmece Avcılar .k6yQnde aakert ııatm 81P""": 

ınl8yonunda yapılacaktır. TaUplerin belit vakitte komlayon& gelJD _....., .. 
CllDal Mlkdan Tatan 

-Bakla 
Dan 
Kuru Uztlm 
Kuru incir 

kllo Lira 

300,000 
100,000 

••• .Afatıda m•kdım yazılı elbiseler diktirilecektJr. KumAf ve a.s'. 
beti aakerl)cacn ,. r ı ,. '.lir. Tıollpler!n 2212.941 pazart.ell gQDQ 
de Eııkl~rdc askeri satın alma komiayoouna mDracaatıan. 

Clul Hlkdan 
takım 

SUbay elbise 13' .. kaputu lH 

" Clblaesl 145 
kaputu ıtl5 

(1UO • 

• •• 
A§atıda yazılı ınııaat tııleri pazarlıkla yfl.ptmlacaktır. 1bahıerl 

Iarında ya::ılı gtln \'C s;ı.all rde Eıklııehlrde aakert •atm alma 
nunda yapılacaktır. Talıplerln bclll vakitte komiayona ıteımelert 

ctıneı Ta1ul 'l'elıı*lat 

Ura Lira -
Su deposu ve rr<:me 15e2,66 117,20 
FoeııepUk tretuıı.r 2'86 186 

• • • 
~~· Hektar ;; 1 

Afnğ.da yazılı 
Jma komıayontannda 
Cinsi 

mevaduı pazarlıkla ekailt"leleri hizalarında yazılı 
yapılacaktır. -Xallplt'rln beıIJ \&kıtıc.-r"° • t olduğu 

gOn. aaat ve mahallerdeki ukert ,.ti', 
komisyonlarda bulunmaları. _... 
ihale ;tin .... , "~ Ahmet Akko...,·unlu ~~ı 

l'&kllm 'hllınbanr Palu No. ı ~ 

cıaıardall maad.~ ıtıetıfGn ... ili 

Cıl!ll ~ Ti!lf'fou tOJ'!ı 
ıcuru bakln 
Kuru Uzum 
Burçak 
Saman 
Kura ot 
Kuru ot 
sı:ır eti 
Bensin teneke 
Nakliyat. ton 
Er c;:lf!tneal 

- mlkdan 'fat.n Teminatı 
KDo Lira Ü,. 

t0,000 '5800 840 
25,000 18,750 1404 

1570,000 
2,250,000 

200,000 
500.000 
$0,000 20,800 3120 

7,800 3.142,21 6772 
, 000 

lG,000 

20/12/Ml 10,30 
26 " " 

115 
23 " .. ıt 

23 .. .. l1 
24 .. " 

11 .. • 
23 16 .. .. .. .. 
:?"l • .. 15 ...,,... 
19 • • 11 Jijti&iUUIJ 

18 16 .A)emdaf' .. .. 
Bm.a 23 115 ,. • 

(ıet' - UOfl) 


