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1*re m: Ankaıa <l. Vlllat T ... 
reıeto,: tdare c,.,.>, Yaa cıım) 

f'elc: htaalıal V~Poeta .-:ta 

lstanbulda ekmek satışmı 
teşkilatlandırmak İŞİ 

mak satışı fırınlardan altnıp bakkal-1 
lara verilmeli ve ekmekler bir gün 
ayatlallldıktan sonra sa llmahdır ! 

TOrk· 
Bulgar 

Dostluğu ve karplıklı 
emniyet baklanda 

Utro'nun 
makalesi 

Yazan : .Asım Us Ankara 
:::!~:r. ~::~e ;-:~~~.0• Sergüzeşti sev nez 

Mhayet ekmek satmak işinde Sof 18 (' A.) _ stefani a. 
bakkallara umumi)etle kanuni bir • 3b'3·~:..: .. l • 

b · t d iik . . Jansr ~,,,,or: 
mrc urı)e e) ll'tllcbllır. Ml~lı Bu ;ük bir azele olan Utro ya. 
kf'nınnıa kıı..ıunu mesela topraı;ı · . b. g mbaın • ilhamiyJe • ı k , •·- • · 1 iç' h. k t n resmı ı.r mc ., ernf' e e .. ueı< l'f an ü ume Tür.it _ Bul ar mi.i.naseb tıeri hak 
tarafından ha11.."& Is mUkellcfiyctJ k nd bir ~ alttadır 
konolma..,mı, ~ ahut ltıazı müessese. 

1 
B a m ~ ~yl de~eJr 

lere el kor ulma ım prenMip olarak . u gazete ez m c :,o e · 
l . \e }"· 

k bul t'tm "Jhr: n•, nı prenıdple bak· ··c·a.s An..,.10 ·son ara karşı m 
kallsrclıı elon<'k satıuı kanuni bir • .. ıp • .' · ...ı, • in Ja--
me<!buı İ:\ et lıalmc k b"ll B h:ı.ı mucadelC:'e gınŞDlP' ı.ç 

• • . ona ı '· u ponya il diger dcvletlerın İtalya 

mi)eıılcr hııkkmc•:ı yine kanuni radave t a~l~'"3 1 c Amr eı;ı .... ft·ne prop • 
me bun) etı n1'7ul,uı ale kabul et· ı Alın ·ı bi ı tikı ri şu SJ 

· "d ı ngı ız - en- a • 
ı:m nı e <'r tıı t. olonabillr. d T"-ln" ·ı B··ı--.. istan a. 

Ekmek s h ı Jırmıa-•-- -• gan ası .... .....,c ı c '"'6-
nUUI ... ml(ı ra3 d "htuılfla.r l'ıkaımak lÇio 

bakkallara 'erilirken aiınM-ak dl· ın a 1 ~ • 
· • bllytik gayretler sa.rfetmek.tedir, 

~<'r hır tedhir dal il 'ardır. Bu da S o Sil 5 dt) 
ekmeği bir !(un bal atlattıktan liOD- ( Dnxımt a · ~ • 
ııı s11ttırm:ıkt•r. • 'u halde fuınlar. 
da llİ"Cn ehm kler bir gün tez
pblarmtla şimdit 1 ıı;ibi bekli) e«"ek, 
fakat artık 1,nrn.larda halka satıı 
yapdanıı) ::.ca:,tır; her bakkal her 
gün kead" · 1e sa ınak için tayla 
edllttek milthml.ı i ekmeği kon 
troJlll bir ı-e d!de farından bayatla· 
m.JI) oldu ı: h < e al~k 'e bu ek· 
meklerl r.ıilı teıi er·ne bedeH mu
kabiUndc dıı • tat'aktır. Ba suretle 
bayatlamış olar:ı ba' kal dükkin· 
lamıa gctl 'Jcc ol:ın <-kmekleı 
ii&tti5te kon ı a ktUrde taz)ik 
altmck lderın n ' şıırnk hamur· 
la.,ıtıMı tehli~ j J,;. 'mı) :ı<'ağı lçlo 
mahafaz sı d'\ u t n ':ıha ı~ola'.\ 

~
EkJIK'; lerln bir xöa .. P&bi. 

• 

1 ADlerlJr~·IDglllz 1 
TeltUll 

Bir kruva
z6r 

Tam isabetler 
aldı 

o 

Filipinde Amerikan 
kuYYetleri lıakim 

' 

~ 18 (AA) - Buc8D Laa. 
dranm alAhlyeUl mabfllleıinde rll'ly. 
endJtlne göre, Kedab eyaJetlDID c:e. 
ıtup hududu boyunca uzanan Kiran 
nehri cenubunda İngiliz gerllemeet 
Pcnang'dakl tehllkcyl artmnl§tır. 

Londraya gelen b!r haber, Japonla. 
m H••ctı ıiil"• Jtal'll--W 1ıa"11 

(D..,._ &ı. • ııa. 1 ~) 

••••••• 
•l•l•t 

K"'1' Nı: 
1 

~ llarilklQlıa ~ Wa t.aıa· 
flDda terctlme edUlıııİıl olm' bR .-..-r ııcıma· 
nm ftJatı 60 ~- V.at ~wc111-
~ 'l kupon 'Ye ae ftnılA ...-111 ı 1*. 

Japon tebliği 

Luzon 
adasına 

Birkaç noktadan 
ıhraç yapı dı 

Hon-Kong 
Topçu düellosu devam 

ediyor 
'l'olqo, 11 (AA) - Lollcm adHlllD' 

pmaUnde A.parri' de kara7a çıkarı1. 
mıt olan Japon kuvveUerl bir dtlfmaD 
hava UııallnU l§gal etml§ler n flmdl 
cenuba dotru ilerlemekte bulımmUt

larc)JT D L t t.,ln ~ka bir .JL 
poa tefld11 au.oiıı'mı flmal 1-'"IDllL 

(Dfttntu s. . • Sifi. • •J 

. LMAN TEBLiGi 
Bel1ID, 18 (A.A.) - Alman ordL 

lan bq.kam&ııdanbtmlD tebJ111: 
Şark cepbmlnln ID8l'bs ........... 

deki ııan. taarr..ıan neUceelııde, cRI 
man dQn de ulren:e ~k telefat ft 

mtl1I maıseme ne tellerlek11 _._... 

lıaknnmdan .. •J1at ftl'IDllUr. 
(Devamı Sa. ! Sfl ! deJ 

SOVYET TEBLiGi 
MGSkow., J,8 CA.A.) - RUB ög. 

le tebHğine ektir: 
Cenup c~nin bir keeımind 

bir kaç gi1ıılilk muhanıbede, aK« 
lerimiz 330 dllpwı auib&y ve uke· 
rini öld6nDüt 'Y'e 15 top, ~ mit· 
ralyöe, 11 bomba tGpıı ile büyük 
miktal'dıa cphane iğtJnam etmi!ıti 
~nqp batı cepbeeirWn bir ktli

mfnde hareket eden kuvvetlerimi; 
dli!manduı bir gilıı içinde '10 teh 
ri almJtlar, Ve 28 top, 105 Un 
yon~ lT bOmba ~ ile bir (}Cık p 
-nimetler elle ~-

(DeuonM Sa. ! Bu. 6 da) 
diktan sonra utdması uultl kabili 
edilince ensen bir taraftaa ekmek 
pisiren 'e diğer ta.raftan taze ıall
mltı ckmt::.deri satan fmnlarda ki
fl ) er bulunamıyaeaktlr; taze pifel1 
ekmekleri bavatlatmak \'e ı.yat.Ja.. 

veyahut ekmek satmık vaıı ekmekleri satmak içhı afn 
tuıadi keyfine uygun bulma· ! yerler huuiamak lizım gelecektir. 
teklifi l't'ddedecek olursa bu Onun km beledi) tte bakkallarda 

~ ......... an, piriuç, bulgur, kaine elant>k ıoatmak 'oyalıut ekmek sa• 

Vavet'ın 
bevanatı 

_Japonlar 

EkmeQi 
ıatrnak 

ucuz
için 

Hükii.metin almakta olduğa 
inailizler 1 geni tedbirler 

lııan maddelerin satımaa mü tlt'l için ayrı yerler hazırlamak me
edllmez; o bakk ıJlar bu tiir· seleAİDİ yeni hPtaa ele almak v. 

•tmak bakJ,ından mah- bu lıd bir gün en el mutlaka leş

Ani baskında muvaffak 
oldular 

olmamak lçia ekmeli de 1!6• ldlitlandırmak lizımdır. Fakat 
Teşkilatı esasiye kanunu Vaziyeti salaha götü· 

recek tedbirler alıyoruz 

Hindist~na 
Bir Japon hava taarruzu 

beklenebilir 

Portekize ait bir adayı 
itgal ettiler 

Portekiz hUkOmeti 
Yt'ni Dclhi, 18 (A.A.> - Umu-

lllversitc rcktöıiı Cemil Bilse- &aylavdan mürc-kkep bir heyet ~ mi k ?'8.rgihmda baSm toplanlmın· 
hııı,ıra.nlığı altı.nde. toplanan pro ı;.ynı kanun uzer de cal• makta _ da !oz soylcl'en general Vavcl şu 

Profesörler tarafından Türkçeleş
tirilerek Vekalete gönd1lritdi 

Parli.mentoyu fevkala· 
de toplanbya davet etti 

ler heyeti (:Esas tefjık.J&t ka- dJ beyanatta bulunmuştur: 
) nun yeni gramer kaide "C 1itaporlar kar lı lı urette tet • "Japnola.r bemız Malezyayı is-

Loftdra, 18 (A.A.) - Porte)JQin 
Timor adama lngUlı ve mUttefik 
krtalan ihracı meeelee:ne dair ola
rak uzak Ş&ı1t topralldan devlet 
büro&u, a.p.ğdaki tebUfl veriyor: 

i terimlere gön: değiştirme ı 1- kik edilec k ve or.a göre kanun tili etmiş ve Si.ngapur& ya.klaşm~ 
batJam11tı. Heyet faaliydini ta- 1 dcğiştırilecekiiı-. bulunmaktan çokh=~laI~,!~ 

hazırladığı eaısla.n Ma- • Bu kanun haZ!r1:ındJktan ~nra yaptıkları ba8klll . f.ı • 
VekiİetJne ~r. ı diğer .1tnnunlar, nizamname ve ta- ~ a bazı Uk muvaffakiye .. er

5 
elde 

~ bqka aynca Ankara bu limatnamel r de bu fekilde tllfiE- ı (Devam• Sa. ! Sıı. de) 
fakilltea profeeörlcri ile 27 ' telejtirilooe~tir. , _________ -.-.-:..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..;_ .. -

(Devamı &ı. 2 Si. 1 de) 

liBYA HARBi 
Bin gazi 
şarkında 

'ıilıver kıtaları tam bir 
ricat halinde 

8ir deniz 
harbi 

7 saat surdu 
~e. 18 (A.A) - Orta şark 
iliz umumi .karargahının per
be gü.ntll tebliğ:I : 

&bırazi prkındaıki mihver kuv
~e11, ı mdi tam ricat halindedir. 

dn sUren ,Iddetli ~remalar 
ınd Alman ve ltaıyanların 

erinde mevcut kal n bUtUn kuv
( Deı,-amı Sa. ~ Su. 4 de) 

Çin 
Askeri ittifak 

istiyor 
Qaakiaı, 18 (A.A.) - Çin pro

paganda nazırı Quang.Şib.Çiıı Çi
nin tecavüze .k8l'll mücadeleye it
tink eden bütün devle.tle.rde bir 
kuma ada vabdet.iniıı vücude geti • 
r'.Jm.m istediğini bUdlmıiştir. 

[ Cf?PHELERDE DURUM' 1 
Pasıf ikte bül}ük bir denız 

muharebesi olacak mı? 
Şal'k cephesinde değl.pıış bır du- t yılan Kafkasya qausmın su) a dli§ 
nmı yoktur. Tebliğlerden Mlaiıl- 1 tllğUni.l ima etmektedir. 

aıfına göre iki taraf temesrİı -=~- t Hadiselerin doguracağı sürpriz. 
cut obnaıkla beraber .A~ . • lcr hakkwıd.a evvelden bir §eY ııöy
vetıerı Çekilişi hava hikımıyct.i ve lemek mllm.kUn değildir Yalnız 
uzun Dıenzı1ll toplann saye&i.nde u vaı :kJ aynı cephede ~ı mUte
muvaffaltJY.etıe yapmsktadır. Bu- akip bir harp olacikaa, -ki.:.ki ta. 
nSoımla tbera.ber .AlmsD tl:~r' l'afm lJlilyonlarca inıısnın ölümüne 

Muamile\.·h Çinin bir a.skcri it- vye Ukeri hcdeflerinı uuıuua - "ebep olan mulıuamatı bunu icap 
Ufak ~· meselesini saraha· dmıana devam etmekted~~:, . C'tlire.!ektir- Rusya bu kış cep· 
ten balda mevzuu ettiğini, Çin hU· Alınaıı ~i lıakkmda.ıu neşrı- . 
kfametiıliıı noitta1 namrmm lngil- )at dev&m tmektedir Nevyork h~ gerisini kuvvetlendirmek, tah-
tere ve Amerika)& ve Awstralya Taymie IUc:eei "Ha~nm Rusla· kim etmek için büyük ga,·reUer 
dahil olduğu haJıde diğer blltiln de- ra mUliyun davrandığını işitme- sarfederek geçırec:ektir. Almanya 
mokrat devletlere bi1dirlld1jmi aöy dik., diyerek Yeni cephe durumunu yeni hücum aili.hlanıu b~~laraa, 
lemJt ve cUhr taraftan, tnciJi1 hU- Sovyet orc!uaunun bir muvaffak! • ki bUtiln Abv,anya buılUD ıÇaD ae· 
kümetinin llmdlye bdar ÇıinlLng· yeti olamk aa.~tadır Bu gaze- ferber olmuetur. işte o zaman, IJk. 
de at&femiliter olan kor'(eneral •.e, ••Kafkasya~ a kanır· bir 1Jeri baharda Yete1'ece-k çimenleri her 
Lancelot'yı Çindeki lngiltz askeri nareketi tehdidi artık mevcut de· zamanki ~ibl YP 11 değ·ı ksn rengı 
heyeti ~ığına tayin et.mit ğildr,, cumlc i ile d hari>in baş- i e dür.~ aya gelecektir. 
oktuğunu iıive e4mittir. ı l~a Alman harp hodefı sa- (Dıoomı Sa. ! Sü. 4 de) 

Allkara, 18 (ValQt malaalıılrla. 
den) - MUstchUk lehine olarak 
ekmek f ~ atlanoda ucuzlamayı tc
ml n için bükümctçe almmalrta o
lan tedbirlcı cllmlesinden om&k 
i.ızerc hazırla.nan bir ka.rarnam e 
projesine göre toprak mahsulleri 
ofisi tetküitı tarafından dahil; 
merkezlerden yap!1mslda olan hu
huba t mUbayaatmda bu hububatın 
en yakın dcmis~onlu istasyonıspııa 
rıaldlleri için halen ihtiyar edil
mekte olan maaraf niabeUeri indi 

rilmektedir. 
ŞGyie ki, bu ııaılUiyat.ta ILtle t.. 

şma verilecek ücretin alt.aut ~ 
yı geçmemeet karara ...,,....._ 
lD'. Bu bUIUBtald ~ ,.. 
kmda nepedlleoektir. 

Bundan ..... undaıı lüllll ..... 
ciclcr imalini meneden kannD da
na ~ullendirllmeıai ~ğl, 
etltikler yapdımttC ıı.-ı: 
•.ndan ekmdt ve~
ka biaidlvi dahi imal -.ıu• ıa1'f: 
bahis mevzuu olmaktadır. 

1 benim köşem) 
•------- yazan: hakkı larık us 

ba,ıbozuk bir tutu 
tasarruf haftası, balkın eyi lUyadlarını ca.n.landırmak lÇı.n kullta 

yunılmaııuıa, g6ze göaterDmea!ne bugQn 1mk&ıı olan tasarruf dOıJ!IM ... ldl'l.j 
kendlalyle uzlqdınlabllecek berweyl yapdı. kaJldm ı, lnandmcı 8llller 
'f levha tekUyle ne kadar mUeutr olablldlyec old bunlardan eyi netioel 
beldlyoruz; bu eyl net celere mtırekkeb .(aizll olacağı r n • kar ı btr te 
olmadı~ • devamlı olacak d ye dnıtınllb aevtnıyonız. 

fakat ne oluraa oı.un bu tuarru.f bqı bozuk bir tutumdur. nalll ı. 
aaır çotallmak, ı.tih8alln her çefidlni çoğaltmak demek deli*. llUlll'1( 

ıc..mak, azaltmak da berveyden el çekmek demek detildir. neıel'l dah 
faal& yeUf4irmenln tıaeriDde olac&gmıız eyi ve çabuk çbUıDJt bir pllna 
dayanmak !Azım geldlll kadar neleri daha az iıtibllke dikkat etmemls 
neleri memleket dıtı pazarlarla deti§eceğimiz de öyle bir plAD m .. telli 
cllr. memlekette tı hacmini daraltmak ucuzluk yerine faklrltk n ..nn 
getirir. 

bundan bagka tutumluluğu ferdin takdirine bıra mak da OD\I Sele 
alması gUç bir ıavqa atmak oıur; zira bazı ferdi r vardır k1 on1aaıı5 

dl lerl göreneklerin kar ı konamaz tealrl~ı altmdadır. kUçU maal&lıır bil 
ytlk aile acılan doturur. bunun için taarrut hattam b1aıe bazı 1&•1g1e, 
yaalqchrmalıdır. (elle gelen dlltlln elemek!) eleyen yalıııZ ataıanam mı.. 

dır! biz de öyle töyleriz. kanun yok mu? o baide bazı detıerbnls ,..._. 
baıka uyıunıarın alı ıl 'ı r. ini d y ı • el n ,..ı 
nekJ r yapılmalıdır. yenı örn ki r h r man yukarı n ., senctndeh 
nekler •.• 



--------
c men 

korunma kanunu 
.şini bitırdi 

Anlaını, 18 (\'akrt) - !.1.illi ko 
runuuı kanununda yapılacak değ! 
!k ikıere dn.il" lAy•hayı gö~er 

mec1.s mu\•o.l:kat encUmenlerine 
Salih ( l< o c a e ı 1 ) reis. Fnik 

01· • 

·ıa.y an ,aaınlar ına 
oi 11u uK söy,eai 
u~u"", 18 (A.A.J - Me~ekeUn 

zecri teJbırlcre karfJ iktisadi muka 
vemet:nı kuvvctıenJlrmek U:ı:ere bU 
tün 1tnıyan kadınları tarafından nigan 
tıalknlarmuı teberru edllmosl günU o. 
lan • Jmao gtlnU,,nWı 6 ancı yl.ldö:ıU . 
mu m;ınaa:?bcW!! Muso!.Jl, V.:nedık 

sarayında mtlıcaJdJt kadın b!r!lkle • 
rin.l ltabul ederek bir nutuk aöyu .. ııt,. 
Ur. 

Duoe dcm!§Ur ki: 
"Ş!JDdl ti tuırp şiddeti! ve w:un bir 

harptir. Zira, başka harplere tıeMe • 
mez. Bu harp, bc~er nevı.nln mukaddc 
ratuu tayin eden b1r harptir. Bu har. 
be, doğrudan doğruya veya dolnyuılle 
iki mUyar lnMD ellrüklenml tir. 

Mu ol.nl, bundan soı:u , ttaıyan mil 
Jetine tahmil edilen bar.> maurumlyct 
Jerine bu mlllet:n mUkemmel bir eli • 
sfpllnl tahammW ett~"llli bellrtmf§ vo 
deınJ3Ur kl: 
K&r1118§Uğmız dll§man kin besle • 

nıezseııır., onu yenemezslnlz. Normal 
zamanda derin nir hUrmeUo tatb!kl L 
c:ıp eden bazı olılA.k dll.Bturlan vardır 
ki, harp znm:ınmda IUzumıruz ve ha
zan da r:a.rarlı olur. Harp çc·. aert bir 
hava ve çok sert lru::ınlar ~ter. tek 
bit ~lk kalb olmak ıa.zuudır.,, 

--- -0,,_ __ _ 

Ruzvelte göre 

Harp uzun 
sü e:e<tir 

V~g'ton, US (A.A.) - H&rp za. 
manmda grevlerin önllDe gegmelc ço. 
relcr'.nl nrııştırmak lç1n toplaımrı o:ı. 

dils+..rı ve t~ kon!era.nsm® beyanatta 
bulunan Ruz.e:H enıl{ıtlr ki: 

Harp u::>Jn ellrecekUr. 
P.clslcumbur l!içblr tınzaya u/;'1Ulll8.. 

dan mUdat a iı;tl.hs41Mmm t!l.clll lçtn 
c:umn gUnUnd n evvel ltUf&kla. knnı.r 
ver'.Jmeslni l:ıtcmiit.Jr. 

Ruzvelt büytlk okywıusta •'tcm!zllk,. 
y parak stlrntltı harbe nlh3yet veril. 
mesl lmkAnı ole.cağı h.lu!ne lcimscn!n 
• &Jlllmam:ı.aını tnvs1ye etmiştir. 

N 'l orlc, 18 (A.A) - M. RuZ>·Cit 
ou b yana.tta bulunmU§tur: 
Ta.;arla.dı.,,~ istllısalAt.l pek fazla 

çoğnltm!llıyız. Slzc ıs•~r ho;ı gl!rUn • 
6lln, iatc.r glirllnmeıruı lıep §U du,,ürıc• 
Jı.. hareket ediyoruz: 

'Memlelcctlmlz, co#ratya balamın • 
dan hUr dl1n~"IU11n fabrfkrur.drr. Blz 
tabrlkalanmu: veya nt!Ily lerlml.z için 
bir tehllko olmo.druı ı.t!M:ı!Atta butu. 
nıı.blllrü:. Eu tch!lke nohtasmdan .t ... 
ı.;.ı"ltcre, Çin ve Rusyn. ile w:aktan bl. 
ıı:ı olm muluıycsc edilemeyiz. İ§iUlme. 
lm§ ölçtlde r;eyl r yapmak zorunda • 
yız. 

il zler bir a 
f rnaı ett 

( Başt,nra.fı l incl sayfada ) 
.7apon deniza.tltı gemileıi1un Por 
• t Tımor s:ı.hJIJerl açığın-

- yaptlklan fanliyeün bir teh -
alt mahiyeti ahnasI :ihtJmnlizıc 
karşı bu araziyi Japon tcc:ıvW.iin
deıı lcorıım:ık ve a&ınm dost top
~ \"'eyn kendi muvasala ba.i
!nrmmıı l!m:rfJt bir harokft.t Ussll 0-
laTak kullan.ılınn..qzna mani olm.'1.k 
üzere tedbirler ll.tiluız,nn mecbur 
o'!dulı:. 

Porte'..dz hukUıneti, arazisinin 
l:tt:ı.rnfJ.rğı muhafaıa etmek hu· 
mzsundaki a.mısunu tekit ve ihraç 
!mreketini protesto etmı..C{!e de Por 
tekiz hllJdmiyet.me dokunulmamış
tır. Ve i!m'B) ltıtebn Japon tehdi· 
di zail olur olmaz geri çekilecek· 
Ierdir. 

Llzbou, 18 (A.A.) - D.N.B.: 
Ga::etelere g6rc, lıükUmet, u. 
~Portekiz müıct.emlekeısi 

o?an 'l'imor tıdasmm Avustralya 
~ tara.f.-ndan ~ ... ali üzeri. 
ne milhlnı tebli~t.ta buhmmak 
isin ~toyu cuma~ ss, 
at 17 de f<Mrelid-e toplantıy:ı dıı. 
"fleıt eUnişUr. 

---4l'>--

Brest bombardıman 
edildi 

Ahmet Barutc;u (Tnı.bzon) mazba
ta ınuharrirl sec;ilml.şlerdir. EncU
men bu nkşıım geç vakte kııdnr ça. 
l:ş.mış. tctk klerinJ tanuı.mlıım.ı;tır. 

a on teb.131 
( Ba.ıtaı a/ı ı ıncı say/ada ) 

k1 V1gan bb1gealnde dUgman mukave-
metini kırmıı.k Uzeredtr. Lozc>n ad4Sı. 
nm cenubunda karn;"S çıkmq o!a.ı> 

Japon tc3ldllerf Logattl':ıln §imal tı:ı. 

tıaındak1 b6ıge:r1 ~Jı'o.1 ctUktcn ıııonra 

vımıı.l ısUltamcUndc i'ierUyor • .Malezya 
d:ı Japon te~k!ller1 14 llkkt.:ıundıı 

Vlktorya bumunu vo Kra bcrzaıu bo. 
yuncn mevcut araziyi ~ o.ı ctml.gler. 
dlr. SJngorn ve Kotab Bore.da yenı 

Japon lutaınn l<&rnyn ç:k&nlmıııur. 

PIHpl.ndckl tayyare Ualortne kar§t J&.. 
pon hııvn ku\'VeUcrtnın durmadan yap 
t.ığl §Jddotll tıllcumıarn artılt ylllnu: 
Z!\yıf dllşm n teşkUlcrlnln az çok mu 
luı.vemct göstermekte cıduı-tı blldfrlll. 
yor. :ıı~cna hava {Grt'nrmıı. ~tmadan 
JııP\)n h3va kuvvetleri Malez:)'CL w 
Blrmanya cephesine §iddcW hUcum. 
lıırrntı dcvr.m cdlyorlnr. 

Tol;:yo, 18 (A.A.) - Domei ajansı 
Kaulundan bfüiMyor: 

Japon hava .-ı.." r"t!UOr!, ağır top!arm 
)'D.rdımile Hongkongun bombannma. 
nmn bu b:ıb tckrıı.r ba§la.mıııınrd:r. 

bıgtUzler, teslrstz blr ale§!c mukabe. 
ıe cunl§lcrdlr. Bombardıman oUmn8U1. 

d.3, Hongl<ong umuınJ vnllllk binMma 
ve mUtcnddlt ~mı bmıı'ııra l.Bnbct 
ıer cımu, ve mUhlm askeı:1 tesisler 
harap olm~tur. Hong ıı.dasmm gark 
kısmı, ba§tan ba§a alevler t.r;Indcdlr 

\'U. 18 <A.A.> - Ofi: 
Ho:ı~ongdan gelen haberlere 

1 

göre, şiddetli bir topçu dilell~u · 
devıım ediyor. Japonlar şehrin bir 
kumımm yanmakta olduSwın bildı 
riyorlnr. 

Al.l\tANLARIN MOTALEA 1 
BerUn, ı (A.A.) - Japon kuvvet. 

lertnln muvnttaklyeUcrf bukkında tef 
slrlcrde buluna.n Völki§cı Bcobahtcr 
cazctcsı ezcllmle ~yle yawıakt.e.:Sır: 

''Bir çok AmerUian harp gomllerL 
nJn ~p edil~ oıınası dolayıalle 

Jııponyay kal'§l blr tı.nvıı latl!TUZU 

yapmak lmkfUllan gittikçe nzaımo.k.. 
tadır. F'llh!lkllttı ıı:rrnırı~ tn.nıtından 

lruvvcUer himaye cdl1mcden Jnpon 
n.dal:ı.muı. yak!~mnğa tcucbbt!B edecek 
Amerfktuı tayyare gemileri §imdiden 
denizin dfb!ndc bulunıuı diğer Amcrl. 
kan zırblııarmm tıJtlbeUno uğramak 

tehlikesi karşısında kalnc:ı.klardtr .• 

Japon sözcüsünün bildinllbfne göre 
8.'lnkos;, 18 (A.A.) - Japonyıınm 

Bangkogdakl aözcUsU lvatağ bnsm 
toplantısında ftl beyanatta bulunmuıı. 
tur.: 
Ho:ıgkong ıı.dıı.sı klll'§wmdak1 Koulu 

nun ı;UraUe l~gnU, Hintli kıtaıann 

çarpı§mak tstememelcr.ndcn ileri gel. 
mıotır. 
Diğer taraftan Baııgkog Taymis ga. 

zctcsi dıyôr I;t: 
HIDUl vat.an.rovcırıer, Malezya y • 

umııdamndıı Japon ordusiıe elblrllğl 
etmektedirler. Bu hMIF.cnln, HlnU! 
ıutaıarm durumu llzerindc tesir yap. 
m~ olduğu :nuhakltaktrr. 

Japonlar Yunır.mn hUcum rt.tiler 
To~yo, 18 CA.A.) - Japon bom 

b:ı t-'.:1.Y)arelerinden milrokkcp bü· 
yux bir t "".ıdl Yuıuıan hUkfunet 
merkezine kesif bir tanmı.ı yap • 
mı", mUteaddlt askc:i hedefleri ta.h 
rip cUxıi'}tlr. Bu tnarruz nrıtıccs·n
de Çungk:lnlY ktunanüanhğının Pra.n 
~ Hlıtıdiı::lnisine hücırn i~fn bu 
kcsim<ic yığdığı kuvve~ ağır za. 
yht verdirilın1~lr. Japon tayrnre
krf, üslerine dönn ıblo'Ctir. ----o ---

Alman tebll§i 
( BQ.§tarafı ı inci ..s'Uyf ada) 

Kanada.la körtczt boyundn, vao 
tayyarelerin l.z Murmunsk demlryolu • 
nu ve bir h&va. 05.;"il.nll bombalamış • 
ıaroır. 

lnglllcrcnln d~ ve cenup doğu 
BahUlnde, dl1n gece liman tealslcrl 
bomb:ılnnınıatır. 

Şimali A!nkada, dUn, bUyUk ııav~ 
faaliyeti olmamı~r. 

Bingazt ııuJarmd:ı. Alman sa.vq tay 
yar<:Jcrf, lnc,""11lz deniz kuvvctlartncSen 
m1lrcltkep u ço!: bUyQk bir t ~ktı.o 
te dUt ederek birinci .:af b:r U>rpi • 
doya fk1 bava. torptu atmt§ltı.rdır. 

Atmnn avcıtnn ve tayyare ıuı.roı • 
koynuı. topçusu, 7 İnziliz tnyyarc:rl dil. 

§UrmU§lerdlr. 
:tn~Uz b!n•a kuvvcUcrlnln. garpte 

l~ı;aı nltmda bulunan memleketler~ 

yııptJğı r;ecc hilt'Umlan eenasmda dll:i 
mCD 4. bombıı tayyaresi knyootm.tutlr. 

10 ilkkll.-ı ı-ıdan 16 Okt:llnuna k"CIJU' 
Looı1:ra, 18 (A.A.) - Bugürutü Alman tayyare tc:kntcrl vo Alman 

Pel'ı;embe g{ln!l Ycı ~jo'QJ°eleri • btı.lui~· s1 tılrUW,.rl 74 JııgU~ tayyare. 
z:.:n rdffimtJn4e 't.riunan bc;Diz a. !51 dü§tlnnU;lMdtr. B'.mlnnbiı 52 ili 
6il" t~ ta:y>rametinln. Akdentzde va e1ınal1 A.tı1bda dQş11.. 
Er ~ b'.r s\lndtiz taa~- ı tUlm(41, ynı mtl4det zarfmda Bilylik 

:vaı:ılt4an Lond:rtıda ôğrenılm" • Bı.t nye ile ~-ap:lan H\'BD a:namndll 
• 17 .Alman tnyyım: ı ltnybolm~tur. 

9ı\RIT 

#ılnıer .Kaoa asAer
lik kt\~Uru 

Vnşiııgton, 18 (A.A.) - 18, ve 
16 ynşındakiler dahil olmak ~zere 
18 den 61 yaşına kadar olan erkek 
lerin kayrtlatırım yapılmasını ve 
Mınlnrdaıı ynlnız 21 le 44 YOi) a.ra. 
s:nda olanların askerlik hizmetin
de kullıunlmalamu derpiş eden ka 
nun proJcs' mebusat ,, .. !ı.ya.n mec
lisler.ince kabul edilmiştir. 

ita 
9 General ka yballi 

Harb başından beri ölen 1ta1Yan ge. 
ntırallerinln aaym dokuza çıkm11trr. 
Bunlardan Uç tanesi son 48 ıınat zar. 
tındııdır. Blr!nela1 Rusyanm &ınubun. 
dakl harekA.tltı ölen general Dcrencııı, 
lklncis• dcnı.za.ıu Uc boğulan Guldo 
Lsmf. UçUncUsU Llbyııdtıki moydo.n 
muh&rebc8lııdc öıen KarnUst'dir. 

- Radyo grıretesı -

Amerl ~an· ngiUz 
ebll ı 

( J?aştaraJı ı incı Baj•f ada ) 
bombardımanlnrına devam cttutleriru 
bUdlnncktedir. lngl'l.z topçusu. kora. 
ya çıtaınıan J pon Mker ve topluluk. 
tarını dağıtmqı ve lkl dU§mtın topçı.ı 

kıtaanu susturmu§tur. 
Bit dapoıı krovıuörUnc 1 bet 

Ba.ttavn. 18 (A.A) - Tebliğ: 

Fclcmellk Hlndistanma mensup ba. 
va kuvvctıerfnln Mlai'dcı yoptıkl n 
bareUt C11Daauıda., dllnkll muvo.kkat 
raporda dcnlldlğl gibi tir torpido mub 
r:blno değil, bir Jııpon kruvazörUno 
tam 1.BnbeUer nlmu§tur. 5,000 met.re 
yUksckte uçan deniz tayyareaı kruva. 
zörl1n OZertno 200 kilogramlık bc:ı 

bomba atmıştır. BunlArm ikisi gcml 
n!n ~ tarafına yakın dll§mllş w 
patlaml§, Uçtıncllıril kruvaz:örtın tam 
ortaaına d~mtl§ ve hakik1 tam isabet 
olmuıtur. C'emlde derh.t\1 b<lytlk bir 
yongm çıkmıştır. 

ldanllla, 18 (A.A.) - Corregidor 
vapurunda yolcu ve mUretteb3t olarak 
800 ki§1rıln bulunduğu tahmin edil . 
mekteJir. 300 kişi kadar kurtulmuı 
tur. Vapur pek dertn vo :Kl}pek balık. 
.annm kayna§tığı sularda battığı için 
çoğu yanılıdır. FlUp!n!n maruf styMJ 
ııefl1::rlndon btr kaçı l:ayıptır. 

Va,.lngtOn, 18 CA.A.) - Muhte
lif cephelerdeki harekfıt a.ra.smda 
Malczyadııld Japon Deri hnrcketi 
lınlihnznda Amerikan askeri mah • 
fillerinde bilhassa nlô.ka ilo tefsir 
edilmclttc \'e endl§cleri mucip ol -
mnktndır. 

Londnı, 18 (A.A..) - B.B.O. 
D<'lhlden Röyter ajıı.nsma bildiri! • 

dlğliıc göre, H!nd!staD ba§lrumandaru 
genenıl Vaveı. Jııpon tecavtl%tıno karşı 

koymak Uzere Uzakıarl: ve Hind ı:uv. 
vcUeri arrunncb birlik temlni lçln mll. 
mkcrclerln bltUğinl s<syleml§Ur. 

· Flllplnde Amerllm kuvvetleri 'Iim 
\' lngton, l (A.A) - Bah• l·e na.. 

ı.ırlığuun dün öğleden ııonm geç va.. 
kit n~Uen t.ebllği: 

FillplD ocphe0 lndc Amerikan l<uv • 
\·etleri vaziyete b~lt:lındlr. V~nn va 
Let;ospi bölgelertnde az miktarda d~ 
m:ı.n kuTI·eUert dalıruı hUcumlarımt%tı 
roa.nız bulunuyorlar. Hava ve kare 
kU\"VCUerlm.l.r., fn\hU o.çılı:lannda bulu. 
nan dll~ gocınilcrine de htıcum c. 
dfyorı:ır. 

Hııval'de dllşmanin yeniden hiçbir 
rı'!Jiyet.i bfüilrllmc.mlg., dl er balgelcr 
d dll§manm harektıtta bulundui;'ı.ınn 
dııir blçl>ir haber do ı;elmeın~Ur. 

c p ~~e e de durum 
f Baştaraft 1 iner ay/ada ) 

LlB\"A CEPHKSlNDE 
General Romel. Gu&lada hUcum 

eden İngiliz kuvvetler ne çok aid
nctle mukavemet etmiş, cesurane 
taarruzlarda. bulunmWJtur: 1',a.knt 
İngiliz tebliğıerine göre Romel 
vaziyeti kurt.a.ranwnış, çekilmeğe 
~ı51Ilasına rağmen hcnUı muvnf
tak ol:S.nuımıştrr. MUttcllk kuvvet. 
ler., çok çetin ha:rpler vermekte 
ve mi11vcr kuvvetlerini g.tWtçe m
kll}t..·rmaktaıdırlnr. 

Evvelki gün de yazd.tğtmız gibi 
Ga.uılrı. cepheırlnln durumu, bir 
kn.ç giln i~lndc aydmlanacaktır. 

PASİFİK OEPJlEStNDE 
General \Ta.ve1in beyruıatmda o

lruyacağınız gibi bu nıeŞhur lngil z 
kumruıdaıu, bazı araziyi kaybet -
me ihtiimıllerinl göze alınnsm.n rağ 
men Ja.ponb.rm muvnffalt olıı.mıya.
cn.klan kannn.Undedlr. Japonlar, 
Ma.lczyaya. ınuvl\ffak·yetH ihrr.g • 
lar ya.pmısla.rdır. lngili: ''e Ameri
kan kuvvetleri. bazı adalem terket.. 
celer:ne rağmen muknvemet nok
lalannda Japonlnra ağır zayiat ver 
d"nnektedirler. Du cephede en bil
yük rurpriz. bir deniz harbi ola
caktır. Fakat bu, mllm.kUn olmu
yor. Amcn1uı.lıl"\ra göre Ja.pon dı>
ıınnması gizlenmekte-lir. Dün Jn • 
ponlar tnra.fın1an \'erilen bir ha.be
re g6re yer:I giTJI tutulan bir mm
ttı..1<nda b r deııla: muharebesi ol
mu.5, Uç mUttc!l denizaltı gemls! 
batır:lını:,, bir Japon lmıvazöril tor 
piUerun~Ur. Bütün bunlnn büyil.k 
bir deniz harbinin mukaddimcıU 
sayo.bll:r z. 1ld taraf, nncak bu harp 
•en sonm daha a.yd:n koolJ.8ıı.bile -
coklcrdlr. 

Libya ba rbl 
( Başta,ra.fı 1 ir.ci MYf ada ) 

vetıeri ileri hareketimizi geciktir
mek teşobbllsilc muharebe saflnrı
na ecv1ı:edilınie olmıısmn nığmen 
düşman cePbes! l'Bnlml§Ur. DUn 
krtalarunız. dO~ru cayri mllsn't 
havn prtlanna rağmen Uılcn"bcn 
:;o kllometrelik bir mes:ıfe dahllin
de amansızca takip etmişlerdir. 
Ak§am Ustil plynde kfilU kuvvetle
ı~miz. Tmlmf - Me.kili yolum~ ula§ 
nuş bulunuyorlardı. 

••• 
Lond , 18 CA.A.) - Kruvaıör-

:erdcn ve muhriplerden mürekkep 
tir. lnsiliz f'1108tl Sircnalk aahlllorl 
açığında Alman tayyareleri tara 
fmdn.n yapılan ne: bllcumu muvaf. 
fnkıyetıc geri pUskUrtmUqlerdir. 
Bu üç hücum )11ksekten bomba~ 
dımnn tayyareleri, pike bombarch· 

, man tayyareleri ve torpille mUc;er 
'ıez tayyareler tnrafmdıı.n aynı za. 
manda yıı.pılnuş ve yedi 688.t S{lr. 
rnilştür. 

1o'fe deme eı? 

mus n.rka~muz (tki tnra.fı da 
okşa.yun) anla.mmda Aym tapll b r 
l:elimecien hnber .. ·eriyor: (İkicik
H) buns y:Lkm kcl'me Egede var
d:r; fnb.t o hem (lkincilikli) lalı
ğuıdıı.drr; hem (il::i tan.tı ela okşa.
yan) Yerinde ·kulla.."Ulmo.z, (ya ge
l.irim, ya gelmem) gibi ik·ncl bi":" 
~ık ıröst:ercn hallet- içJn söylenir: 
bununla beraber ureddUt ifade e
den bu tUrlU ~lcrhı biraz da ild 
hali ok§ayan birer ta.bir oldul'U 
nu kc'hul ctmclrte de hn.tn o!m3Z. 

O halde daha Ustundilr: (Jk.n. 
c:ilikli) dem.eli, (ikiclkll) deme
meli. 

Ar dan bir kaç hafta geçmİ§ti. Babasından bir tez. 
kere aldı. Hemen İs'~anbula gelnı~ini bildiriyordu. A. 
caba ne vardı?. Niçin çağırıyordu?·Merakla ve bir az. 
da heyecanla lstanbula geldi. Son hadiseden sonra ba. 
bası ile hemen hiç konuşmamıflt. Aradan geçen zaman 
iç.inde acaba bir şeyler mi olmuştu, }oksa paşa amcanın 
kızı meselesini mi tazeliyeceklcrdi? Babasr gene eaki 
teklifinde ısrar ederse evi bile terkedip kaçmayı göze 
alıyordu. 

Kudret Bey oğlunu büyük bir :muhabbetle karşıla. 
dı. Karşıımda oturttu: 

- Evladım, diye söze ba!ladı. Konağın iÇi bir kef .. 
ınekef halinde .• Kızlar istediklerini yapıyor, kınp dö. 
küyorJar. Bll§lannda bir hanım yok.. Sen de bırakıp 
gittin.. Gerçe şenin evlenmene kanımryacağllıı dedim 
ama sen de kıyamete kadar beldir knlauk değilsin ya .. 
Sonra kendin evlensen de masrafı ben yapmıyacağım 
dive bir ı;ev sr-lemedim. 1nte bunlnrı konusmak icin 
seni çağırdım. t~e yapmak istediğini anlamak i&'dyorum. 
Düşün, ta§ın, bir ayak evvel baremin iç ııkan halini gi. 
der. Yoksa konakta dı~ramıyacak bale geliyorum. 

V a.sfi, babamım dilinin e.ltnıda sakladığı baklayı 
kqfetmemiş değilcli. Kud:rct Bey konağına gerçe bir 
Hanımefendi getirmek istiyordu. Fakat bu Hannnefen. 

• 

c~n kuv te .leri 
Şiddetli taarruzlanna 

devam ediyor 
Çnnglting, 18 (A.A.) - Çin 

harp tebliği, Kovlon ve Kanton 
kesimlerinde Japonlarm gerilerine 
kllJ'6Ilık tcnrruz yapan Çinlilerin 
harekeUc~e devam ett.kleri bil
dirilmektedir. 
Tebağde Çinlilerin, Putoi !;ehrj 

ve dcmiryolu anı.s:nda düşman top 
lulukla.nnn hUcum ettlt;-'i ve Japon 
lara nğrr zayıat ve.'Z'C.irdiği Hlwe e
dilmektedir. 

Bir bnş:..-a Çin birliği Kanktonun 
~al doğU!>Utıda. Turglıun'un blr 
noktnsmdan ~ağıyı:ı fnmektedlr. 

Chuan bölgesinde, pazartesi sa. 
babı ç:nJler mUh.i:m bir gehıi geri 
a.lnu§lardır. 

.T a~ 
m~ ~se~atı 

( lla$tarafı l incı nrı,•ıa!ia ) 
Bir kaç gündenbcri lngillz ve A· 

aıerlkan ra.d.Yo1sn Bulgarlsto.nın 
Almanya ile mut.ab:k kalarak Tül" 
kiyeye kn.n,;ıt b.tr hnrclıet hzzırlad:
ğmı iddla etmektedirler. Bu radyo· 
lıı.ra gl>rc Bulg&.risto.n, İngiltere ile 
B rleı;ik Ameı·iknnın uzak fttll'ktll 
mc§glll bulumruı.lnrrndan lsti.f:ı.de 
ederek Tilrklyeye Uı.amız edecek· 
Ur. Bu propaganda maııevras·mn 
hedefi a.çılktır: TUrldyeyi telti.'.il\ 
dllşürmek, Türklyenin tur.ıiğa d* 
ınesl vo h~ndini lngiltcrenin kol • 
!arma a:tmııst içln eUpheleT ihdas 
ed lmelt i&t.en:'.yor. 

Halbıdtl herkesçe malümdur ki 
biIAk.i.s Bu~nla Türkiyeyi hlg 
bir eeY ayırmıyor ve iki memle'tet 
orasında hiç bir ihtilAf' yolttur. B'ul 
garlar Tür:klcrocn b~ §ey istcmc
d kleri glbi Til:rkler de Bulgarlar -
dıı.n hiç bir şey h>tcmiyorhır. Bnl· 
kanlarda. hiç bir yangm Ç!kmtıma
emda iki ~emle!:etin bUyUk mcn
faaUcri vardır. Bulgarlar tnrnfm· 
dan hiç b!r tehlike '.rilrlt!yeyl teh
cı:t etmediği gı"bl biı: de Tilrkler 
t:ırafından hiç bir tehlikenin b1zJ 
tehdit etm~iğ.nd«ı eminiz. Tillki. 
ye şimdiye knd:ır pıopagnnda tu
X!lğma dü.:mcm·ştiı'.. ~imdi de dUş
miyecekfr. Ankara. ~tlze§tlerl 
•evmez, Sofya iac daha az sever • ., 

-. ---<>---
Vavcf bo s a 
( Bastamfı 7 incı avfcıdcı ) 

ctmlşlcrdlr. Malczyıırun otmo.l bn.tı. 
smdaki vr ... ziyet FUphc yok lef endl
ge doğumı:ılct.culır. fngilizlctin Pc
nangda tutımsm:ım:ünrı ihtima.li 
vardır. Bur.uım clöen · çıkarılma.o 
mltıct olnca.htır. Faı':tal Japonlar da 
bundan derhal ist:ıfads cdcmiye
ceklerdir. Maleızyntlııkl vaZ•yeti sa.
Ilı.ha çovir.ınek lıı.in faa.Uyctıe ted
birler a.lmmn.tadır. Japonlnrm çok 
ağtr zayiztn Uo~::klarl ink8.r ka
bul etmez bir ~ttir.,, 

lllndistaw.lclrl vaz'yetton balı· 
&eden general ~unları aöylemişUr: 

''Hind.lstıı.n-n f'.:rtıal batı bölge
lerinin Japon bomrordmıan tay -
ya.relf'.rlnin ~na u~_.....,ı 
muhtemcld'r. Fnknt 6imd:·~ geniş 
mikyasta bir tehlike mevcut dcğil
o;r. Bu husttCUı l>ir golt mildafna 
tcdblrleri tılınmıstzr. Size katiyet.. 
~ temin edt'bitı'ri.m kl -:ınhn faz-

ı 
la endişelenmek i<:in Jı'ç bir sebep 
yoktur. Jn:ıon:Jru-. pc.,"t muhtemel 
o!arok, fa.briknlıırdn ' ı<ilcr nrasm
<it.ı ışleri · sutkştirmek ve ordudn 
fikirleri bozmnk 5/;in kasten emdl-
'Je verici YMlrş h!lberlf'r yaymak 
~reuıo H ırıdist.eru to.hrik edebil -
mek üı:ere b'r sinir harbi ya.pmağa 
k:.lk~ac3.klıı.rdır ... 

19 - l2 - 1941 

Afyonlula; ın · Hava 
kurumuna yar dınıı 

Afyon, 18 (A.A.) - Afyon!" 
Sancaklı ve Su~ köyleri 4 ~ 
merkez nahiyesi 4 b n Şuhut nıı.lı: 
yesl köyleri 2268, Eğrot nnltiY~ 
köyleri 2332 Um k: heP6i 12500 ı. 
ra Til\·k hava kurumunn vern:ıC 
taahhüt et.ını.~leroir. 

---o---
Antalcyada bir sarsıntı · 

An•:ı cys, 18 (A.A.) - Dlln 6" k 
at 15.45 te Ant.al:ya, lskendertı111 ' 
Kmlrhan ve Reyhanlyede 6 ı;anJY 
suren ol<iukçn. filddeUi bir ver sııf' 
smtısı olmuştur. Hasar yoo.tıır. 

1 t. 
lna-iliz takımı Adan~d' ~. 

Adana, 18 (A.A.) - Mısıra rf; ~i' 
mclt fizerc lstaııbuldao §ehriXX11"' ı 
gel.ıniq olan lngillz muhtelit ft:~. 
tak:mı, önümüzdeki cu:ınnrtes! J;• c 
nü Ada.na muhtelltile bir maç ).,. 

ı~t.-r. ./ 

Sovyet T e 11i~ ~ 
( lla.ştarafa l inci Stıyf ada ) •ıı. 

Moskava cephesi kesiminde çşl" 
PIG!Ul ordulan:mız Almnnlar:n ııJld' 
dane mcluı.vcmetlnl kırmış.':.~~ 
balık b!r çak muhitlGrden auşın-
tnrdetmişUr. • ,_11 

Bat-'ta bir kei.mde, kuvvetı.e,rııı...
mtltcaddlt şe1'lrleri 1eri ~tel· ~ 
ve 10 Abnan tanla, 10 m-hlı ~ 
ı&obl. 7 cephane deposu, Ue P 
him miktarda 00.şka harp mn.Izc • 
me:sinc el koymu.~b.rdır. _..,,; 

Ölüm 
Re am ve karilaı.tUrtet eeıntl 

<Törkeyln babası Muhtar diln a:l • 'O 

fam vefat c~tir. Cena.r.e81 buıU" 
c..:;ıe nnmazmı mUtcnkip ~ 
vn!de c:ı.:nisinden luı.ldırJare.k ~ 
ciirno kapıdaki a:Je ka.briBt.aDIJI"" 
ciefnedllec&trr. Merhuma ""USf;{i • 
ı~t, ~adnşmuzln keder dıle aLJe< 
~ne sa.bırhr dileriz. ..-/ ~ 

ŞEHiR 
TIYATRosıJ 

l'EPEHAtf41 
Oll:A.M IUS!\llH.,.t 

AJışam ıuo' 
Müthiş Aile " .. 
btıklAI <Jaddeııdndt' 

KOMED! KISMINDA 
Alq4!.aı :tll.JSO Ol 

SAA DE.T YUVASI 

Havada. kuvvetli olmnk, Cf!P' 
hele: gibi gerileri de emniyet ııl· 
tında. tutmnk demektir. 1ürk "9 
tanın·n emn!yeti bizden ıbo1 ktı' 
nat ve uçucu istiyor. l{lll'bn.nJ' 
nrzı Hava Kunumma vermc.1<1t 
bu isteğe cevap vcrebilir.siniı. 

EŞREF' den seçm~ler: 
Bir bUytlk al!j:ll};: olur riltbe.I lıA1'1' t 

~: 

Ad~ün pa.3 cst arttıkça hlcabı 
• aDtJO'I 

Büylo Mtt'b bitince dettdO n!'. 

°" Var kıyil 

eli, her halde V~Gfinin karısı olmıyacak-a. Çünkü Vasfi~ 
nin evlenmiyeceğini biliyordu. • 

Vasfi ayni küskün haliyle, fakat erbiyeaini muha
faza ederek: 

- Baba, dedi. Çek doğnı söylüyorsunuz, hakikat. 
tır b~. F ak;:.t biliyorsunuz, ki benim böyle bir fikrim 
yok. Konağın halini de ıslah etmek liizım geldiğine gö .. 
re benim fikrimce sizin bu işi yapmanız en doğru hare-
ket olur .• 

Kudret Beyin yüzü gülmüştü. Sevincini oğluna hiı. 
sett-irınemeğe çalışarak: 

- Madem ki sen muvafık buluyorsun, dedi. Bir dü.. 
şünelim, her halde bu dağmıklık bir düzene girmelidir. 

Bir k ç gün sonra Kudret Bey güzel bir cariye ile 
nikiblannuştr. Oğlunun bir kere daha önlünü yaptı. 
Eski v kalan unuttuğunu açık~..a anlattı, gönlü is'"ediği 
vakit gönlün"n iatiyeceği bir kızla evlenebileceğini aöy. 
di: 

- O vakit dedi beni en çok çileden çıkaran Hüı. 
rev denen hlakaız bir köle ile dost olman, onun vasıta 
olmaaını arzu etmendi. Yoksa benim acına, biricik oğlu
ma nasıl bir itirazµn olurdu. Senin arzun benim arzum 
demektir. Gösterdiğin itaatla işlediğim gibi bir evlit 
yeti§dirdiğimi görüp memnun oluyorum. 

Talih gene dönmüştü, Vasfi memnundu. Mukadc:le&
le evlenmek için tek mani, on'Jn Tı·abzon gibi uzak bir 
yerde buJunmn.sı idi. Gelir selmcz babam va.nrtui;·Jc i.s. 
tet.ecek ve evlenecekti. Hüsreve gelince, baba.u ona dai. 
ma sinirleneceği icin birdalıa konağ ~oknıaz, fakat yap 
tığT iyiJiklere kar ı hatta ölünceye kndııı· ona nıe.a! bağ. 
Jardı. (Devamı var) 



a~ PO R 
'--- ,_, ---

11 Atatürk ko~us: 
u' ~uı at.ıetb.m njanlığnıb: 

bİl1 ~tllrk k<>ijUSU 27. 12, 941 CU-

1· ı;Unti saat 15 de B§&gıda 
pn.rldlr üzcr.ndc ynp:lacak

ta.:wm mcydn:u - GilmU.ssuyu 
t.."t>l - Gar.hane - Dolma.bahçe • 
~ondi - V i.'\ne!i tekke s:>Jmk -
rcı • Spor csddesi - Taşlık • 

ul aristandan ·yeni-
1 en kömür g91.di 

Rl§l - KU~Uk Ç ftJ:k yo. 
nll 'l'n.~ • To.kslın bahte!!i ar- DUn, BUlgarista:ıdnn Kırlangıç rist:ında mangal kömUrUnıin kilo-

• • Taksim meydtı.n:. Koouyıı gı. motörll i:e ,8, 11.haml motôrilylc 60 runu ~ kuruşa aiıaıo olnulondır. 
·ltlcı- 24 ç::,eamba o.k§amma ka- ton olmak ti..erc 108 ton mı:ıngal Mlwno!ih h<.misyon, dilnkil t.oP
llUctizm nj:uıLğm.a müracaat kömtirU g~lnıi~tir. ~1v\·c1ce de de- lnntranıdn yeni gelen ıos ton kö
~ldenür. ı i:iıi!k motörl rte :ns ton kömilr gel milriln de 8 ~:sn ımtılına.s;na 

<.\i..";inden eon gilnlerde Bulgarls· fnlcnt bu sefer sade halkn değil 
haf1:aki ]ru!)a maçb.rı tandan gelen kömilr miktarı 426 dilli6.ncıyn cin satı~ma karar 

j t. futbol nj:uılığımlan. I tonu bu.muçtur. Verrn4tir. Yalnız dUkkfı.ncı bu kö-
ol ~ 12 941 günU · Fiyat mUrJ.itnbc komisyonu bu rnllrleri 8 Inını.,tan yUkal'lYl\ sa.ta. 
g;t· ku~ ma.ç~ ):ı.pılo- kö:nllrUn pcı-...!iende kilosunun hal- mıyacakt.Ir. Diğer cins kömür fi-
l~ F'i'ncrbahro tnc!ı: j ka._~ ku

1
ru"3 sat ımu; uuı karar\' r- raunrt ~~~i. glinkU. komisyon 

,.1 at 11 AJeım.dar - Dem' dlgı hıuJe kal lıl:çt;ar 7 kunı u.n ttıt::lmıımdn gorüşü)ecelttı.r. 
cın, §=ızi, Hay:.i, Zeki. ırspor I vcrmclcte<Urla. t .. ~ebl de Bulga - ı 
ıtt 18 G. 8USY - Un.kanan • 

• A. Adem B:Juıtüı, SadıJc. lir; C a n -: r k liu ~uk takü~ esi 
..J j tlir tezgahtar tevkif 

ed.ldi 
) ~~baklul'~ Hilm:n!n finnı::!da tcz

ı.arlık y pa.n Yalıya ekmeği 16 
O' ş 30 p r:ıyo. e:ı.tm ş, ye.k-:J ... .rıu
~eykoz suth mahkcrnesince 
<4 otunmuatur. 

Bir düzeltme 
hat ve lçtimnt ~ruavcnet Ve
t.ınden ı:ıJdğımı.z bi: meıktupta 

.. ~ 8. 12. 941 tarilıll ıı:ıym n-
• ıı_lOO m.llynn ntiiuslu Tllrkiyc., 

1<1ğı altımfa çılan ofan başına... 
ll:n 45 .nci satırnub memleketl
elti doğuma :mbetle ölfim m "k 
dan bahsoctillr.ken binde 21,1 

lacalrlı:en terUp ha.ta.ıu ok...'"llk 

"O ıor 
Fiyn.t mıll"~~bc to .. ~i;; yoı.u, diln, 

~rJi muo::.v. i Ahmet Kmığın reis
uği altında bir tı>p1nntı ynpru~ı.ır. 

Talebe cemiyeti 
seçimir.i yaptı 

üc.ivorQto talebe blrliğtııi tet1kU e. 
decok olan fııkUltcl,,r cemlyeUer1n1n 
kunılm1J11na ollndcn itibaren bo§lıın.. 

l{o'Il Sj on. bil!ıcssa p:r nç mov-
zuu ctmfm .,, durmuş pirinç fjyat- ın~tır:. • 
Jnunı tetl::..t etmiş'. N ti d ı 11k olarak hukuk fakUlle31 cemlyeU 
pırıncc un.r~ konm..s;1°~ ıu::.a;ev:.: 8.zalannı aeçmlşt!r. 6aba.h~ylıı YA • 
rilmi)ir. He.rk, maliye! fiynt: göz pıla.n 1nt.Uıab& devam .. eden ı.uı:!cbc.. 
önun::<ı tutularak n::!;l ye ilcreti nın ııortı.cı ılçUuGcu tsuaııı 11 et. 
hesabiyle l:c.ıJr.uş~ur. h"n.rk ~ mlşUr. --~ı .... 
:lln ecilece.ıttir. soıı amıltaD 4 ııza diğer~ a ... an 

-o 3 er aza &eÇilml,.'!Ur. n·· t ••.C.., Aza !leÇ\IOnlt'I'" l'llrltk'Rn Y dcr«e., 
a~ nu .. -.·s ırc;muru Icrlne göre pıclardır: 

haa:kınd.:ı. tak!bat • Wıcu amııuın: 
yap: lac~k Semlb ö:ı:ınet, Nesim! Ergeng, Sabi. 

Bir mUc!dt'tt enci Şenrcınlnl nutue ba Ate§, Rıza DUycer, 

Zirai islitısahn 
aı lırhması 

Ekim mükellefiyeti 
konıilinası muhtemel 

zıraı l.'SUtısal!U arttırmak ,,. n .:ı.wtum 
Un bQytlk Mlllet Mecaatn~ g ta 
Jlhlyetler 1stiyeceğ1 Ankaradan bobcr 
verUmekl'edlr. 3u gayeye t"anna,k 
maka:ıdlle ıstlhsnll çoğnltmo.Ca yarı 

)'fln bor türJU vnıntadan tsıifade olu 
r.ncak ve ını.Umll flyauan artt:Inlmak 
rureuıe köyıl! fnzto. tııtllıanıe t.e~vilı 

cdlıcccktır. J3a mnksııtıa bUttümctlu 
t:trua.t ferbcrliğt \"C mecbur! ekim 
aıllkcllf'fı:reti Te yerıı mahsul !er.esi. 
ne ltaclar ııırum görülecek b:w mnd. 
~lcrln l!ıtllılıutln! tah1lt etmesi muh. 
temel t;'Örillmekte<fü 

'~günkü rady;-( 
7,ao Program ve memleket aant a.. 

yan. 7,83 mllztk 7,4!5 aj:ı.na haberleri 
8,00 müzik 8 115 Evin ııo..aU 8.SO -
8,4.5 mUzik pro!?l'l1mlnın son kısmı Pi. 
12,80 proı;rn.m \'fi memleket saat ayn_ 
n 12,83 mnt;ik 12,"6 njawı ho.berlt1ri. 
2a,co nıUıJk lS;JO - H.oo müz.ik ıs, 
00 proğram ve memleket saat ayan 
18,03 mllıjk: fasıl h9yeti 18,40 mUzlk 
i9,00 ltonu;mıı 19,15 nıUzJk 19,30 mem 
leket ısa.at ayan \'9 ııj!lllB habcrlcrl 
19,Ui mUzlk 20,115 Radyo J;UCtcm 20, 
45 mlltlk: fıtrlu \'O tilrkQ'or 21,00 zı. 
nat t.a.kvlmi 21,10 temıı11 :?2,00 müzik 
22,SO memleket saat aya.n nja.ns b&.. 

berlert 22,45 mUzlk 22.~ - 23,00 
Yarınki p~rnm ve kapanl§. 

s 

Gün <T~t"~t-e, beslo)ıci ıuıa matı- fümuu, daunm önemi kadar 
delere de\ letÇe cllw:ı i.. r".Unu gö- yalı;m o' l ılı, aynr suı:lunun bir 
rüyoruz. DUn, le un 'e ürUn w - 1 ere dal•:. b:ış Im!dırma m:ı imı.r.tı 
tunde imlan bu ol l oynıalal', bu""Un kalır mıydı! nu yetmezlik, mecl.i
"pl:lnc,. e bclld yn.nn d~ dnlm sin san mtiznkercterlle de rta:va 
ba.ı im 7.ahll'<'lero de u .., rli ı tı • • 

Aklı h:ı.~da obnlar, bo uıun ı;ö- nı~ d in)anm :tutu uğu " 
rlish\ 'c derin dUsür.\iı ü hıırelmt- ":\ aq tcşlnin murhı.rmıaa ~
leri e'\ inerek l 1'31larl:J.r. Çiınku nı:ığa baslatlığı m· günlerde, ihti
bu eJ lcoymalar, mlllotl nnlll', ba- kara lmJ'Şı hllUl'lnomumı:ı. :r.mı 
n':ln lıe~1Joo, ,uızn.nı; hrrslll3, <loy- ~cldiwni sö::lomi~k. Oe~ 
nuulrğrna kurban olmaktan lmı1 - ı kalıCn. f. ret ctml , b Un dil-
menle biricU. çnTOdir. ferde dob.,r.n ağrrl:hta ddeler 

Piya ~b tli~ni, ba.zı tu • ist.e!r'.if-tik. 
<'Mlann 1'.n.sıl wtladrkfamu ~ör- Ar&druı iki c geçtikten sonra, 
cJülı_ "Kımuıı'' a kıırşı "hile,, knl· basta dedet (}lnu • üzere hc.rko -
knnı Jroll.uıdrlar. Mal klndılar, ., n, bn dflcl.1 blrlest.i • 1 görü~ 
e t.op?ıultlar. Kam bo tar ruz. 
kurc'ul:ır. "c "rct' duygu u, ne ah. l • ' 'Vı JtasJJ caülı tene dokımur 
li'ık, ne de '\'ll.tnll kayıras1 bun!~ llolmnmıı.z, bir ya.rad ı in yaldyle 
ihUmsm~ scd ~krbilcH. sı 1 ihtlldi.rm da ine fırsat go. 

Vurgun ~inde her ktıtsnl \nr- ı,:t•r ~er.mo-ı: h na soynr. Onu, sa, 
lrf;ı çiğncdller. rıum korunma • ı iNiikten ~nm tepe~ yetmez. 
nun11 geÇ ~ık1ı. Onun dn eh~iklerl Cncdıın '='knlnn:ıa bir ibret payr 
\'ardı. Gereği lm<lnr Jı lrln. n•l"r- çıksa da, yine derdin tam :ıifa&ı do
'ıuımetll'.z ve nnı:ınsız de~ildi. EJii f;rildlr. Vurgaoeuhığu yok etmek 
bin lim lrnzarum, yaııl hat'.ml cm it:in nırgmı ' srtıısırJ ortacı. 
bin llra.smı soynn bir so uz. yaktı- 1.-ahlırmnlı. 
IMd1·1 dt de. nihayet be§ yiız El 1-oym:Wınn, bence C'll gihıel 
Um a 'c ürgünJe lmrtuluyonlu. , c en hıı.yırh tanıfı, bu. aeç 

"Sü~tin" c yl\lnra hı lar gidi- h:lldık, nm.ıı. zıımmı neresinden ar.
yor; fttne '\"e f<:'Stlt oea.kbn. yine nWilrse yine kfırd!r. Denet eıı, 
mm T.8!113rln olduktan renle Jmy- ;a "öJaın slgoria, en a.siJ (Js.yanak 
myordn, Aynı rulnmm. Ustüst.e bir en tıefkatli lrumlttır. 
Jqır ı _re O UkBr nçu) yakıl •• 
dı ~m cenya. çar;nldı~'Ulı gördük. HAKKI SUHA GEZGiN 
-------·--

' • 'O 21,1" §eklinde l'tl.Zllm.Ii oldu
(:ıl.detillerek ynbruıcı ilim-de 

leceği fena tesir ve yıı.Llı 
lrleri i>nlemek ıç n bu hatruun 
t:laıesi Ulzumuna i;:ı.rct edili

. 'VıUı ·•ıoo millon nüfuslu 

memuru Abdulla!ı !:'c Samatya oUtuıı 8 Uncll smrt'tan 
memuru ·rev!i~ n norus ctız:lanlnn ve Kemal Kut, Nc<:dct Ölken, Bülent 
defterler U:ı:.ri.nde t~hrttııt ynpnıolt su Tuncay, 
rotUe bnzı lthruıelerln yal!lannı l:l\çUlt 2 iı:ıcl ~mıftan 
tUkle:rı V(l l"a.Uh r.U!us .zemunı Hlk. Halit Elblr, Orhan Eltlncl, Nüzhet 

Cuma ıcumartesj .. 
19 •.kin. 20 . kan. A 

vrupa. ve .Amerikalılıırda bir ıı.. 
mım çıkannağa lllzum )'Oktur. BiL 
ki tasarnıtu göz fuıtlnde tutan gtı.. 

zel, verimli blr tUynd olarak görme
Udir ... Blzdcı 6~denbcri ''ikram al.. 
mın,, , hattA •'ayıb oımnsm,. diye mi 
safir 6ntıne her ydCJı tepeleme yığ
mak il.det olımııtur. Bunun netioeal, 
her acıye el atırdllğUmllz ve bir~ 
nu cb kopa.nb yanJadığıma; halde 
bitirmeden 6ylocc btralmıakttr.- Soıı 
ra bu po.1'Ç3lar; ya kö~ verilir: 
ya kedlye. .. Yahut da trunıyub 
ynUadrğ'l için Jc6şcye ablrr ... 

iti.ve , Wğı sltmda n~ed! -
tna~e brr değil, ikidir ve bu 
alclerin flıues ndc memleketl

met Demlrln de blr ~ah!l lllm!lş g~ • ·Ulusoy. 
termek ııurcUle yolsuzluklar yaptığı 1 ine! mnıftnn: 
yo.pılwı ihb:.ır ilz"rlne anlo§tlm~tı. P.lniBe Alt.ny, Ferdl Çılpt'!noğlu, Ce. 

Kamn: f:Z ı Zilhlooo; 1 det vcrdır. Sotrac1& yenilen ek-
ZUk~: so Kıımm: 43 ımıklcr, bele umum1 yerlerde, ufak 

utak oomunlıı.r b&llnd hıwrlıı.nnıg.. 

i ö!i.im ıüsbetinin yüzde l !r. 
btr değil, binde yirmi bir olduğu 

lıe de ı. ydcdiınu,;Ur. Onun 
bahse mevzu ~il eden ha-

".tıl ya.ntrş tefs'.r~ro meydan ve
' mahiyette olnuyaeağı q.çrk 
ltla bcrebcr meselenin ehem

eum {;ÖZ Önllne getirerek VO O· 

llıcuınmrnzdan ôztllo dileyerek 
~oktnyı tekrer ayd nlatryoruz. 

Evlenme 
c; zctem z vc-zne §Cfi Behram 
~ ile Tilıık kiğrt.çılrk koopern· 

ll tib~leıindcn Bayan Ncrlma. 
ileri dUn öğleden oonra Fa

evtennıc memurluğım1i:ı yap 1-
• lır. Türcnde iki tarafın a: le 

al· ~~~lan ve gnzetecl nr~lan 
~ ı~muştur. Yeni evlilere anadc~ 

' dileriz. 

Bunınr baltkmda ynpı:an tahkikııt nllll ôzsOren, 
netlcelcnmtıt ve vilayet ldıı~ beycU Iiukuk fakWte ccmlyeUnln tama. 
DU memurlu hakkmdn 1ü1:t1mu mu • mon teucklrlll etmetd içi ı azalar nı • 
ı:ıakeme lttı.ran "·ennl§lir. 

ögı-end.ğ!mlzc g6re Şohreınlnl ve 
Samııtya nutus memurlannm yolsıll:
•uklıı.rı nynı d:ı.ircdu ~alı§an arkı:ıdB.§. 

ıannm 7aptık1ıırı lbha.r ll2:crlne anın.. 

um.name mu::lbince t3 saat zartmda 
topıanaral• profe 5r veya döçentl rdCD 
ohialru reis intihap edeceklerdir. 

Rcllı kili eon anut talebcıiinden 

ol r.ıılttrr. 

,ıımı;ıt.ır. 

Dltcr ınrnttnn "'ıız:.tcm oıan bir s. Bir ana çocuğiyle birlik· 
11 yapmak tçin rll§vet almak ı.stcdlltf 1 te yandı 
tdctia edilen Şl.§U nutua memunı Baha 
!:ıe muhnltemcs.I sonund3 suçu sabit ol Ciballde Mwınbey eoltai.hnda 9 
ınndığınd:ı.n b.rast ctm!ştlr. 1 numara.da aturon Aliycnln bir bu

ı;uk y~mdald oğlu Yılmaz odada 
"A k h d' ~ t oynarken eteği msn.saım ken&rına 

.~ e!e e ıy..., aa l\t,, tclalarak ate in lli:E:linc kapaklan. 

vaıutteı 

UUDCQln 
:t:ığuı?u 
ö le 
n.ı:ı(}I 

~ 
Ya~ 

~ 

7.%1 

ıuı 

ıuı 

J 6.48 
Uf 

7.28 u.ıı 

IU8 lUl 
U.00 16.4.S 
1.89 18.%2 

2.89 

7.28 
D.48 

12.00 

1.89 

Bir mürettib çırağı 
aranıyor 

EH* yatgm gece ça.lı;jnuk üze
re bir mllrcttip çırağına ihtiyaç 
va.mır. Saat 6 ile 1 o.nısmda mat. 
baamızda H. Ş.'e mUrocaatı. dukkanları aç.ılacak .:n.ıtJtır. Çocuk dil§mC'll flttr fıklr 

Yar<lrm scvaılcr cemiyeti, Rı· kayıuyıın tencere de Ustllne dökül.. 
Z'lnyla mtl;}tero1t b!r çıı.ı Ş!Jia. PJ:CY.::· mfu.J, hru lanmıştır. Royo{."UU iiçtincli tılh hukn.k 114-
ramı hc.zırlanu~. Bu o.roda fiCb· I Ali~·e, çocuğunun mangal üzerin kimliğinden: 
rin muhtelif Yerlcrindo vutruıdıı.;;- d~ yand.ığ:m gö:ilnce kurt.azmak 94112288 
ların ndterler .~ n kolıı.ylıkla. hedi· üzere koşmUB, yavru.sunu kucağına Alikea.ndlra. ta.rafxııdan An~ara 

Askerlik İlanı S'C aln.b:lı:ıclerin.i ter:ıin için (As- clmışt.rr. Bu ısıradn &nanın dn ayn; YQ.ftlmna Ticaret C'\inin Nihat Na-
l - BUtUn yedek rubay ve memur- keTe hediye) sa~ı dük:tiuılan B· ğı kayarok mangal üstüne dllf?DUe, mi aleyhine açılan &!acak davası-
,._ rıJncaktT. 0 .11- tchJfk-U b!.r •ekllde 'll'S.Jlm.qı. bln mulınkcmCSindC da.va. edilenin 
-n tlındlyo kadar terhis edilip de ., """' =ı " ' fka.metgfüu ıneçhul olduğund.nu ta-
llz mUnı.ca.ııt ederek tcrh s keyfi. tır. İkisi de hnstaneye kaldrrılmıo- lep veçhile ·İlluien tebliğat icrn.sma 

t.lertnt yaptrrmamıı olanların çok Zaç yaffı geldi tır. mnhhcmecc lmra.r veı-Jmiı;ı oldulun-
zama.ııcıa. es:uı kııyıUı oıduklnn S:m gilr.lero(' f;('hrb:ıh:e mühim dnn m··~J~e .... n....n _, __ 12. " ... ., 

beıerınc müra~t ile tcrhlslerln\ mE<to.rda zaçy:ığı &elm'J]tb-. Eyüpteki köy konağı tarih'n~t~;"cd:;buıun~-; 
t)ıt ettirmeleri ve bu~ za.mo.nmda - - °''"" - .EyUp kU381Ddıı yapılacak olan veya bir vekil göındemıeniz aksi 

t:rmıyu.nlo.rdeu 1070 No. lu kruıun Altın f·yatı köy kotl8.c~m temel atma mera.. ~d'.rde da\'lUllll gıyibnmd:ı görJ. 
lıcıbıncc p~rn cezası nlın:tc'lt;m.m bU Altın f"wtlan ~ilksc~mektc de- simi blWin sa.at 10 da yap:Uı.cak- Jeceği davetiye makamımı kalın oJ. 
Cdtnllmest, va.m et.D'lektcdir. DUn tir altmm ur. M~ vali de bulun:actık- malt llrere ı.o sUn mUddetle ilii.n o-
~ - Yede': sub:ıy okulwıa cvk edl. Ch-n.tı 27 lira 00 kuruştu. tır. lunur. · (88220) 

~~an~~~~n~,~·=======~============~======~========~=~~ 
k Uzcrc birlik ve mU "re&:ı re ve. -:a~ı.-mıııı--~n-::ı-------------·---ı-.. k bu ktre tcrlıl.s edllmi§ kayıt /'r.::. Çiliıkü yemek csnnsmda Hc"'-

K G E ÇA K 
V'i8'in bu köpeği çağıracağını bili-

> ltı ralı yedek subay ve memurınnıı L E N B 1 rd 
:t k e-r mu!\tn lesını ta!dp eden <:ı:aa yo u. Horvf.g onu çağırmca; bu 
~mn mOracaatıa er kayıt'nnnm köpek yetinden sıçradı v yuknrı 
flattıntmnr.ı ve ~rck lkam<?tga.hı. çıkmak için kordonu gerdiği ~ 

1.REYECANLI BUYUK POLiS ROMANI man burndnJd kot d:ı. yerinden oy-(.ı bulunduğu ruooye y~~l( sub:ıy 1t-:ı naynraJc o!eıktrlk ca?"eyanmı kesti. 
l'drnın yaptmlınası ve bu l !n 1076 5 /ngilizceden ~uiren. H. MUNIR Ayru r.a.nuuıdn bı""'"' Hervig'in fl:r-
tnarıı.Jı kanunun 10 uncu mnddcsln 1 • tın ~ 

~ taarlb edilen mU~Jct zarfında yap. Kondor, Naylor'a polisin ve Bwıdn.n sonra bcmbcrce ~arı a glrdi. 
~ıyıınlnrdan para cezası ahnacattı.. doktorun telefon mıma.rasmı v r . Q=ktık Mutfağa girdilt. E'•in en Kondor köpeğe yaklıış:ı.rak onu 

d t tul* ' --"'· n" bu mutf-t. olrs.."\rrın;:"ll b:ı.ı:h...,,.,,.._ Ben m!lhze-" - bPgt edlnllmesinl rica olunur. di .•. Bir mlld e sus .~an son:a_ :ılt ka.trndaki nlUolU'e ... ...,._ ·~ - ...... _, ... 
~ d A..,n.. 14,.;:.. rd nfn <'trnfmı gözden g~iriyordwn. 
}' YC.'ll~ salonun an ~~ ıya ~ tan geçlliyo u... Sol tarafta., dıpndald nvmyn <'I· 
~nı ~ erler: ru yiirildU: • . . . • Bl:!: mn.bzenin menllvcnlerindcn 
ı._-- B··n de J&.mbala.roan bınn1 eh· indLk~e k"pcıw,., havb~mm ynltın kan bir smı mcrdh-cn g6rllnüyor-
~ \ k ~ u ~ u b... du. Merdivenin Ust lxı.ıımdaki iki kn-~ 'J\ClL?K YE SFOıt - Jla'\'llcılı • m~ ııla.ral< kendisile beraber yü· 1.~ğmı duyduk. _ 
' Sı>or mecmunaının SOO Uncu yım rUdü Merdivenleri }'1!rll:ldığrml?: ze. _ n th demir kapı açıktı. Mertlivenin 
~t:'tn mtındrrc:.catıa tJl•mı§tır. Falih IIcmilz kapıdan çtkmarnı~ık :'Dan sebebini nnL<\dıın. altmd köpeğin yattığı Yer 1,'0ze 
~ıu.. Sadri Eıtcnı, HU:ioy!n Cahid ki O::a şu s()zlcı i söyledim: Kö .. biıee doğra at.ılın i&ti • çarpJ\'ördu. 
aıÇtn, Abld.n D:wcr, Şıtldr Hıırunm _ Buraya bak Kndrl .• Her- 3/0rdu... Fakat bir ttirlU solrnlnnu - Konclor'a. dcinGrek: 
~ eru yazılnn vardr!". To.vet;yo ede. Vİ/.:'i öldüren ada.Dl, aynı zaman yordu, Ba.ğlruı.mm olduğu uzun bir - Gelen emnly\')t fun.lri, bun-
~ da bu ıaıldarı söndür~ adamdır. kordonun bir ucu boyrnınddd ta&- lanı dlkko.t edecek olW'6S, bir 'hay-
~=:;::=:::::::;;;==:==:=:;-1 Nasıl söndüğünü b·Imiyonım. maya talt-lıydı. Öbtlr ucunun ne- ll mıın..ı.Iar ç.."karncak, dodiın. GörU. 

25 y11 e venu Vakıt Fakat herhalde rr.)klarm sönece· rede oldulNrtu göremiyordum. yorsun ya. .• Köpeğin ye.thğı Yeı 
ğini biliyordu. Bundan ~a.şlm FaXnt ~ğıya tndiğim za.mnn o- bın-u._--ı ... Her'·iı:;-'l her kim öldür
bnnn öyle geliyor ki; cvd kı ışı~ nu da gfüıiilın mü e, lı r hnlde bu hn~"\·annı, s..-ı-....... 

9 12 0 ... ların hepsi birden söndii .. Bu nn- Sl~rt.'l ı..~ oçıkll. Köpef;ri lıibi tarafmdan C'.tığmJn.eağ:ı zamıı-
\l lb• 1 

• • 
1 'ı sıl olabilir?.. ba~lnyıı.n lıa1ın ve uzun kordonwı nn kadar saldn ~:ı.kin buradn yata.-

esikasız e ıse yapı • _ A§ağıda umumi c.-ereytı.rJ bir uctı, Onı.dlld UDlu:nJ ocrcYllJl a- cağını bfllyorclu. 
mayacak merkezi vardır. Bir sigorta. kU nahtumnı kolu.ne. bağlı idi. K.ö~ Onu öldüren adamın, du.ttn!ialti 

t ?.{en-ı iht~~Ar h~yetSııôen: ·~- tusu bütün evin ııuklanna ha- bi&e doğru haVl:ıYor fakat geleJlli· avludan doğru buraya geldiğim 
: te rzi, ge.ı ek tü<ıcsr gerek O.J- kimdir yordu. ı1UUtediyonım. Y eme-:kum evvel, 
, t olsun her kimin t-linde gerek - ÖyJe ınc derhal orı:ı ·a gide Kondor, h:lyvnnn w;un uzun misafirlerden bir kısmı oohçede de 
• Ild" :mn ve baş as:nm hcsabmn lim, (tam kapıdan c;ıkarKen tek· ""t.t. dolaşryorln.roı. Onun icin, yulınn -
"ar erltek clbi ı yapnınyo. ya- rar arkama dönerek) ı'\r~:ıyt! - Ya ••• dedi .. Qcnıok kl sebep da.kilerden hcriıang:i biıi:!lııin kat!! 
, e ku.-naş va!'"'...a mUctarıw ii'i gil· dedim.. Buradaki vt'.zivettcn bu lml§! 1 olması muhtemeldir. 

kncbr men'i ihtlMr komisyonu- şen rr.~·uı o~ncks.ın. -·- ::es 'll- - Evet dc:dJm. H:rrlıfc l:::çı- Ko:ı1or, b~yec:ı:ıla dudaltlaruu 
t bil~eye ıneeburdur. VcsiJm.. duğu yerde otursun. •• Kimsenin fı sa.plı.yıuı ada.m. k5peğf de bu c:&- mlatarak: 
ı Crk e vahı kum3SI wı.tıtması j yerinden lmntldamr..um .. Hit~bir reymı a.uhtarmm kolum. ~f&. - Yahut d 
~. ~re el s.ti.rmesin~ m:lfi. 

tır. Bil§langtçta her kesin önUnc bi
rer tsn korlnr-. Eltmek nedense, 
o kadar COk yenilmez.. Fakat iııra. 
im& cb lııhıı.mmOl etı:ıe~er. 

Arksd ı:l&nmızdan blrl böyle b r 
sofrada ö:ıUne konulan ekmef;i, bL 
zim miyamnıza göre blr kaç lokm:ı.. 
lık 'buldağU ıçtn, bcr :r.aman olduğu 
gibi bJr krıc dakika iç.inde gavdeyc 
indirir. Ve ctrafmd dolapn gnr -
sondan bir tane daha Lrtc:!". 

Ekmek ı; petinl önUnc tutarlar. 
Bir tane d3ha alır ••. Çok zanuuı g('Ç. 
mcdcn o .u da bitirir... Derken bir 
dıha iırt. .r. Onu da bitirir!- OOrdUıı.. 
cU de.fa istediği zaman. garson, ek.. 
mck sepcUnl g ctlrib oıdu'.'ll gtbl ö
ntıne koyar! 

BlZc kalırs:ı, Avrupa ve Amer[ka.. 
da, çok uım n enıtıl, sofrn. mua§Cre 
tine uygun olarak ortayn konmuo 
bu "rutum Adetl.,nl, her gilnkfi ha. 
yntım!Z."l tntb1k ~tmcllyLz 
Bırakın ki, bizim eski terbiyemiz, 

sofrada "ıırtrk btrakmağa. mUB:ıadc 
vermez. 

Her §eyde tutumlu harck t etm , 
hnldkt bir Tnrk ,ıım.ne id •. 

' ŞlmdJ bu halden bir hakaret mil,. H1Kl\tET it iiH 

ıst. Komutanhği Satın aım Kom:syonu ilanları 

.A§nğıd:ı. cinS, mlkdar \'e muh:ı.mmcn bcd llcrl yazılı llç knlcru iaı mad
desi !?6.12 941 gUnU hWılarmdıı gösterilen saattordo p zurlıkln satın aJm:ı• 

~ ardır: Şartn:unelcrt ıı r gt1n konusyond gorllleb Ur. tokllleıin 'bell! 
gUn ve sao.tıerde Fındıklıda &'.lllll alma kom!J!yonu!l!l ı;c!mel rl. (11102) 
Oln• l mlkdarı l\1ulı. n. Kntı 'l. Jh:ıi mmam 

ktlo ı .. n:. ı .. r. :ı.t d ldka 

Silt 
Yoğurt 

Koyun eU 

5000 1125 16S 7.., "it lO Sil 
5000 2250 37 60 l 1 

0150 1872 50 ıı 

• • 
Dcmlrlcrf aynen vcrilm"k Ucre qıığıdıı cına ,;c mfl<tnrları ya.zıh so

mun ı;c et\•o.tn Ue p r Qln ve b:lğ tcl! y ptınlacııktır. Pau.rhkla ibalcs! 
2t/l2/9'1 çneyunba gtloU hlz:ı.l rtndn yo.nlı flllatl rdc yapı caktır Şnrt.. 

nal!lt'si her gün komıeycnd:ı. g :-U!eblllr. 1.steklil rin bc11i gün ve atlcrdc 
kat'ı t.emillnthrııc blrllkto Fındıklıda eatm im komc o:ıun s lmelcr1. 

"10921,. 

l'optınl:ıook 1 Mil<t.:ı.rı lub, nd. Kat'ı T. l'n rhl< zam:ın1 
L. K. J., K. saat J). 

Muhtcut eootta ııomun 
\'e cn•atn 6000 ad t 1 00 270 20. 
16. lık d mir çubuktan 5 
ve Mm. tel imali 15000 •• 4500 675 ıı. 00 

Toprak Mahsulleri Ofısi İstanbul Şubesin<len: 
Şubc?niz!Jl muht.ell! n:lsl rlnd 50-120 ura kadro talı.'ı Uı memurı. 

ycUcrc b limtlhıın m rour alm c ktır. n ı a;unh ı •r !1 '>-100 lira tah!r 
satır oıanlara 1i \"C 100 120 ıtralıklnra da. yllksek m ktrp m :unl n ım. 

r m göre nlabU"CCkl rı Ucrctl tr) in c .lcc kl rdlr. A~ ı J i kBbul rt. 
larmı haiz tallpl rJn 2<>,12.1941 p r mbc pınu at 14 de ) pu "ak imt. 
han:ı 1,.Urt.l; ctm"l. üzere 2112.lAU ak mu•a k 
llktc §UbctnU: mUra uUarı uin olunur. 

J ıwnl (iaftları: 
ı. - F n az il e veya bur.:ı. n1u d ı b1r ı kt p m zunu bulunm 

nı oJm mn • 
ı 40 c! n ;yuk n ol 

f KAl'IPLAl~f 

Seyrüsefer t ..: ıtezlndrn 
olduğum (3549) ~icil num ı &, .

bacı eblh·otr.ıımemi za~ i etti · 'l'.1-

dcn ~ e:ıis;ni ar r,m ... . 
nın hü1.mü yo' ır. nmızı suııan ... 

1'oııhnnc Snlıı;-.ıw.n Hoca Ali c;ı1c- ı tıvıbul k rr tıılıııl;) 

Akı,:a. (38"21) Mcetau Alpaslan 

I' 

* • • -=-==-=========== 
m:ızı nwn rn 5 de Ahmet o~lu '\ 1· ı· fınntarı mUdilrü 

Emniy t mMnrltiğt} 4ı fincll ·ın.5 el:ı.calfunda!l 
be.den aldı~ 31/l87S7 n;n mil ı;oktur. 
•bmet t~· eırem· yi c. i ' u Mtı<:a (38218\ 
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Eğ ·r büyü! Rus ihtilfili ol
masa.ydı. Lenin büyük de\Timi 
ya-pasaydı mot:or sa.nayi pat
ronlarından Sevcrnn'in kızı v~ 
tayyareci M3rimieden dul kal 
ma :\Ionik ~"Yeran birçok milyon 
lara malik otmıı'Jma rağmen 
hiç'Jir ?..a.Jl'sn r r ıı~,.; Dohanof o 
lamıvn.ca_\.1.ı. ı._cıkı Rus carmın ye 
ğeni pr<>ns Dobanof ihtilfil.leı• 
sonra meml"keti terketmiş ve 
evvela yu.rım hic o ı..<;ünmedcn 
Frans1z ve İngiliz b.ınkalıı.rmda
kı servetini yemi~. tüketmi.5 nl
tuıcı fıenc tarihi bit· kıymeti olan 
ınüce'"nerlerıni elden < ıkarmı , 
: · ayet 1924 ti: altmL5 yeşındn 
olduğu ve u~ kandan ayrıldığı 
harde 1917 dt:' harp ~ah~ınd~ 
olen tanıa.rcci Mariıı e'nin dul 
kamı M.onik Sevmın ile evlene 
rek ona pren~ Dobaııof icnnin · 
vermişti, 

Monik Scveran ılk kocasmı 
pek iyi bile tanıyamr.mış, ancak 
altı aylık izdivaçtruı sonra ikı 
izin ıoovkünde birkaç gun b ra 
ber kalmış sonra. da. e'bcdi mat<= 
.me görüşü.lmü.<:::t:iir. F'a.l{at Monil. 
tnyyareciden dul knld:ktan son 
ra prenses olmağı aklına koy
mu.$ ve nihayet memleı.tetı terke 
mecbur kalan bir prens He eı.• 
lenerek bu gaye{iir. d ulaş 
m.ış..ı. 

Prenses Ddbonof ndisi'li 

merak sarn.r veya siyasetle uğ" 
raemağa ba.§Jadr. Balzak kadın· 
Iarm edebiyata veyn. siyasete 
merak sirm.clan haklnnda "Bun 
}ar kadınların fazla. hareketleri 
,nİn son sebebi veya gunırla.r:ının 
nihai iltica~iı..hıdır .. , der,. 

Monik hemen hemen Avrupa· 
nın bütün k~lcrini, Fransayı, 
Belçikayı, İtalyayı, harbin ron 
gününe kadar dola..,arak hnrbin 
f caatini yakınJan görıiü ve 
h:ırptcn sonra pek çok para sar· 
fe<h rek hay:rr cemiyetleri kurdu. 
Tcşk.i1atqı1ık hakkındaki mnICr 
matı pek mükemmeldi. Bir günde 
iki fik;r mnhsulilnü birden h:ıllf't 
meğe bakardı. Hasta.nelere p~ 
talar çice.k yollnmakveyn askerle· 
re ' ıslık hediye tophunak Jii.zım 
olduğu za.mnıılar Moni t gayetle: 
kolay yardım görüyordu. Fakat 
harpten sonra ciddi U>şek~diller 
kurmak icr p etrnb? ve o zaman 
Mooilt m~h"iillerle kat"§ıla.« 

ile sabah, öğ e ve a ş rrı 
ile;- y-emcktetı ra gtindc üt defa rno a7,nman 

dtşl<'rinfzJ frrr.nmvmn 

ı·enı .) ıluı yakb lllB!lı mun~bctlk bUilnç• l u-mı tanı.im edecek olan 
tlrori mü seetlıırtn, bil hıre g\lçlUk1C'rlc lmn;ıl~ın:wnıılnrmı tt-mln 

için npğıd:ı ~ ız::lı, 1ll!llı lııtı,sre bUrosunıı mt\rac:ı..."ltLı.n. 

KAZIM YURDAKUL 

n 2-t 

Devlet Demiryollnrı Un1um Müdürlüğünden: 

vet derccclrrln 

ı r t 
\rnnı!ıuı ~tl:ır: 

1 - Sa.o t c kulu ın z.11 u oln ' . 
z. - A&kcrllj;'1nl :\ upıw l uhııını.-ık. 
8. - ıwı .. li, ı. nı ııı ~ 'l.t' r~ cı, ı.tpth ı ' r:I de ç:ılı:,mı clnmlc, 
4. - '3, d :ınl tılan ı;cldld 1.1 U><;I :ı.~ .ıld ı;ııı:ıııı.1ıı.n anla~n.bllı it H 

aşkfa pek :fazla y rntılm.'Ştı. 
Ker.<l:L<ıini ivi t:anıynn ve bi~:-~ 
muhit prensin }; t aijkla 
vücudünü }ornınktan zevk duy. 
duğunu söyleırleo: ve insam hay. 

mı~tı. Çünkü herkeste 
böyle oomiyetlerin fa) dası olma: 
dığı ve fazla ya.~ıyam1yacağı l·rı. 
naati vardı. İşte bu ltannat ali
CC'nap eller; a7.a It:mış ve ke.<..a.: rn 
daki ihtiyat nkçe de tükeninc(' 
M:onik hayır islerini devam ett~ 
reınez bir vaziyet alm11 tr. Tştc lbu 
\'R.Ziyct içinde bulunduğu su-e 
latda küGük Monik ~-:ıkılan Rusya 
c:ı.rhğmın varislerinden Pren ... 
Ddbanof ile evlendi ve bu Ş<. .ilde 
Prenses Dobanof olan l~üçük Mo
nik o günd"'".l sonra daJıa irçok 

1 
vazifelerin lrendı~ini beklediğini ~1;.;~t\fr~:ti~l&$~G..~~~~~~~.:Jt;@~ıı'i);.diıı~liı6i. 
Uı.kdir etti, 

cl.! r kinde bırakan mncerıhr 
naklederler. Iı,akatrnnd2ln Do'ba· 
nof bUtün bu hareketine rU1'1men 
bir Min icinlik ol.sun tnmanx:n ka
n l·OC3lrk hayatı ya.0 .amak zevki· 
niduymıı.mı:;tr. Yakın doctlarrna. 
her 7.am3.Il : 

- Gürüyorsunuz ya ebedi 
d\ıyg'tı.m halıi devam ~iyor. 

~· 
Moru' büyük keder günlerinde 
lcm~I'! i hayır i !erine venınişti. 
!Uı.bma P..Iğ<!lllayn.rı gençli<{i ve 
'l.te:-ıli zckiıcı. sayesinde oloemnlaş
ınış, p tron zengin kadmla..-ı d:ı. 
harckPf'.<- g<'timıre~ muı.-n IP.lt ol
must.u 

Prel"....ses Dobanof'un fevkalMe 
g\'!ı!llş nı.uhayyıl~si verdı. Eğer 
kew.\ini havır ifllPrine vermcmiR 
ols.-ı)dl, muhakkak ya cde~iyata 

Son b1rktı.( ~sini tamamen 
h yrr islerin · \.'ll.kfetmic; .. sonrn 
serveti kMi gelmediğinden bu 
isi bırnkm:ı;tı. Halbuki şimdi 
hem rerveti hem d0 i"':ni vardı, 
yine eski ieine dönebi1ir, 1c:m de 
€8kisinden da.haf 111'.la iş göreıbilir 
di. Fakat bir kere kocasının mil
letini de düşünmeğe mecburdu. 
1917 de ihtilalden h•utulan RW3· 
ların hemen ekf:erisi Fransayn. 
yerleşmişti. Bunlardan şoförlül
bilenler bir iş bulmu.5lnrdı. Di~er 
lcıi a.melelık yapıyorlardı. Bunu 
Prenses Dobanof cok i i biliyor" 
du ve kocasının eski arkadaşla 
nndan olup Fransada. bir fabri
katörün hususi ş:>förlüğünü ya
pan prenslerden birinin yuni pat 
ronu lha.kkında: 

(Devamı wr) 

İst nbul Deniz Komutanlığından: 
Yıldırıın n otUrilnde Ucret'e çalı,şbnımak Uzerc bir motörcU mıı.klnilıtc 

mtl\ • rd:o· 
htulllerln tı.§Glflda ~ vcli!k8.larile blrlıkte ~unpa,,ada bu unan Js_ 

tanbol D ..z K mutruılığma mn~acanttarı. "11171,. 
ı - Ufu c~:Iaruom ık! kıt'a 8Ul'Ctl. 
2 Al!kerllk terhis ve knsının sureti, 
a - Çalı.,tıt::'l ~erlere it b<mı!etvislerln sureti. 
4 Makln!Btlfk motörcU !}&lmdctnnmPsfnln sureti. 
:5 Altı ad"t W ı •• n. fologTri!ı. 

1 
staı~tı levazım amırliğincier verılen 

ıarıcı asker, kıtaat& ııamar 
--=--~---....-
Bdıer tanc.9in t.ııhmln edilen tuı.tı 110 ı..-urlli olan 20,000 adet yQz hav. 

lıılMı 26 l~I 941 Cur.ıa gllrıU a:uat 15 de Allke..rıı M. M. V. Satın almıı komJ.s.. 
,-onunc;;ı paznrlıklıı satm l\lmatııktu·. tsteklUerin 3300 liralık knl'l lemlnnt. 
l&lllle belll vakftt.c kmnl~-cn:ı. gelmeleri. 1&30-11191) 

1(. llj, t;. 

800 adet 2,-.ı .!lıwt.unli p rlllÇ toka. ile 160 kilo ;;oo grrun .~ah )Bğh kö
~ alrnacııktır. Pa::.'lriıkla ckaıltm • rl 25/12/~l Pcraembo ı;tınU sant 16 
do. Ktrklarclind mcr ez snlın nlmıı. kom_ yonunda yapuacaklu.. Köselenill 
kilosu 4 lira, t-Okıuun beher!. 5 kuruştur. Nilmuncleri lst. L\'. \mirliği &ılın 

lllmc\ kom sy n•ında r Ur. Tnt.plcrln belli '\·ııklttc ko n >rı. gelmeleri. 
(lG42 11226) 

... ~ * 
.ANıda. yazılı mevadın pazarlıklı\ ckailtın ıerı 24 12/9H Çar§!Ullm 

gönO saat 16 d lzmltte fatasyon otelindeki aakert aütm alma komisyon n. 
c!ıı yapılacafibr. Taliplerin bclll ı.-ııkitte komlayona. gelmeleri. 

oe-1 MJktAn TUtarı Temlnatı 
Kilo Lira Lira 

30,000 
15,000 
50,000 

1f: ;r..y.. 

53,400 
15,000 
%2,000 

8010 
2250 
3300 

(1 D2 1 Q€!<l5) 

Beller ltiloeu 00 ltw,.uşt n 36,000 kilo sığır cH alınacaktır. Pıu:ı.rlıkla ek.. 
t.ltmc~i 2S/l2 Dn C ma. ı;UnU s:ı.at 15 de B:ılıkesirdo r.ııkert :ıtnı alma 
~nunr.!ıı l&pılncaktır. Kati teminatı 2700 liradır. Taliplerin belli ,.~-
kitt.4ı koml4yona gelmeleri. • (1615 11038) 

~~ ... 

Küçük Tas rruf • - 8000.- . 
• -1500.-

Hesapları 8 • ... 1500.-- • 
194'! lKRA!IUl'E PLA~, ıo ., cı~.- .. 
Kıı:ştnELER: 2 Şnbot, 4 CO " 100 .. c:: 4000.- . 

\lııyıs, t Ağuııtos, 2 tlıln• 60 .. 50 """2500.- . 
cit('\5rlo t..'trlhlc.rlnde 200 .. 25 cı 6000.- .. 

rnpıhr 200 lO .. 2000.- .. 

ıoo yu"·lı mcvadın p:ızarlıkln ekalK.meleri hl1..nıarında yazılı Un, sıat ve mahallcrcleld askeri &:Ltın 

a komfflyoııl&rmds yıı.pılncaktir. Tnllplerin belli \"akltı.crd a.t o.1ut;'U komlayonlnrda bulunmalıın. 
<JinM. llıtnrı Tutarı Tt>nıln!\11 :thaıe gün, " t 'r m:ı.hnlli. 

~. 

li:uru W.lıim. 
7.eyUn sncsi. 

~· ynğl 
Kuru balda. 
Kıaru bakla. 
Bwgur lmüi. 
Ayakkabr. ~ 
Kuru ot. TOll, 
s-. • 

' 
Kllo Um J.Jrn 

35,000 
20011 
2500 

2;'100 
300,000 48.000 
515,000 

18,000 HB"i 

12,009 
1,000 ~~. ' 

800 •ı2SJ 

19 l'> ou 9 B· lurkoy. 
JO " .. 11 .. 
Hı .. .. lO 
?V " " 10 Kırklıırell. . 
22 . ı- ı ıir J .. '\. \r 
2G . . . l..ı LlU urgnz. Nu. 
r.ı 1/9i2 ıs Eki hir. 
:UlZ !Hl l"i"l f'vo~. 

2Cı • . l2 !~ ı: rburg:uı:. 

r 
l, 

(HHO 11224) 

DOK~'Olt 

HAFIZ CEMAL 
"LOKMAN HEKiM,, 
DAHJUYt~ l\IOTfl'.IL\S 1 l 

Dirnnyolu J 04 

U ri: 2 !.J-6.Tel: 2230 

e u 

SAHIBl ASIM US 
BasrHıfu Vl't : VAKrr Mnth.1a-ı1 

Umumi ııt~rivatı ıdarc eden 
Refik A"""6t Seve1lril 

• 

lCJ - 12 - l!Hl 

Satın alma 

•.. * 
Pazarlıktc. 100 ıt.on ı.ur•ı balüıı. satın ıı.lrnac:ıı;. Even.! "c husus! ~rt 

mmcn bedel 19 ı.urıJ; 
l<trr. Taliplerin Jdlt 

l.mdıı. koml!)"Onn. nıtlr' 
• 1110~. 

~ lf. :(. 

Kapo.lı :r.ar! u u Uc <tW tmı k r fa!Y ı1 c mU:ruı.kesaya kc.=ıınuştur, 'P' 
• sa! \'C husust a't"t ·ı ' t ı m ın ')misyonda. gorJmp lSğrcnUcbı r 

thalcsı 2.1.942 cuma gUnU s ı t 11 c. yapılnc:ıktır. Mu"a ı, t t mLııatı 7S• 
llrııdrr. Taliplerin ihal(' ııt.ind •n bir ast evvel t.ckl t m J<t'!Jpl:ırllc lI ;.rl'i 
yede Yeıkk s1lb::ıy okulunda komisyonıı mtlrıı.cnallan. "10005°· 

~ y: "' 

Kapalı znrf u ull! •on s:ılr.ın mUn kasaya konmuştur, Ev.ı::a:f t-f 

husus! şartlan '\'e teslim m lhal l komiBymıd:ı görOlllp r,Tcn!lcbilir. lhıı.le 

5.l,!H2 pazartesi gtınU ı:ı.at 11 de y ıııln~ı.tır. Muvakkat temlnnlı '°' 
0 liradır. T'lllp'crln 1 le atlno'"n h r s:uıt V\'el teklif mcktuplari'c Hnrb • 

yede Ycck?k "tlb:ıy okulund11. knml~o .m m\lracaatlnn. "1099 ·· 
~ Ji.'(. 

Kapalı znrf wuıııc J~ tor. yeşil merc,mc~ münakasaya konmu§tU: 

1 Evr:af ve hususi :ı.rtl:lrı \'e teslim r.ı halll komisyond:ı gl5rUIUp öğrcn!lr 
bilir. 

lhnlcsi 2.l. 942 cuma gUnU eııat 1c; cJc yapılnc ktır. Muvakkat terli• 
nııtı 2512 lira 50 k1 :-uştur. Tııllpl rln ih'.llc fi:lat!.ndcn bir saat evvel teld 1 

mcktuplnrllc Hıırbiyt'dt- Yedek subny okuıundıı komisyonu mUracantlan. 
( 11014) 

~:,.:,. 

Beher kilosuna • O ıo uruş t bmm dılt-n tıyalla clllşcr bin ltrııhk Uç pat· 
tı ayııkt.An !lğır vey .sıii;"Ir ctl paz:ı.rlıkl'l mUnnknsnya konmu;:tur. E\•saf .,t 

husu•:1 ,arUarı komL:ıyondn onllebıllr. lhıılesl 23/12/9-U eıı.Jı günll stıllt 
10 da yapılacaktır. ~hPr pnrt 1 n ı.nl'l teminat i500 llrad.r. Tnlıp!l't 11 

Hnrblycd Y<:dek ~Ub..~ okulı.ın Satm alma komisyonuna mürııcaatııırı 

Devlet Dcmiryollan Umum Müdürlüğünden: 
tdıı.reml.zdc kurs ve staj g ·• r k m luni t ve baş m kln st teknl';; borcı 

personcll ve fen memuru yctiştırm~k UzcrC' J.zumu kııd:ır sanat olmlu nır· 
::unu a.llll3caktrr. Yıı.pıı cıık kab ı 1mt n::ıda g 'erecekleri mu ... af'lnklytt 
göre snnntktı.r Unva.nllc aydı::. yl.ız lraya lrod:ır Ucrct verilecektir .. 

blr senelik staj mUddctlnl m•ıvaffaklycUc bitirenler bir d rece terfi 
nuı.nşlı olarak tescil edilir '\'C mUte:ıkip kıırsı:ırd:ıkl mtı\'nfiakiy<:tlcrlne görO 
merkez, atelye \"e dcıx> teknik kadro•ı dclıllındc ter!l ederler • 

Arnnılan fa.rtlnr ıunlan~ır: 
1 - AskeıiJğlni yapmış bulunmak. 
2 - YQfl otuzu geçmemiş olmak, 
3 - Ecnebi ile evli olmamak, 
Tnltp olanlıı?'\n kı~:ı. hs.l teı"Cenı<;"?sl, istida. ve bonl!3ıviıı suretıerile 4.ı.&!ı 

g{lnUne kadar işletme mUdUrlUğUne mUrac:ıatl0n 'lr'C bll~inı adreslerin• 
blldirlleeek yerde ve gUn<l lmtlhıma. gclmrlcri IUzumu 11An olunur. 

• (0379-lll&i) 

1 
Demz o.alma ı 

ları 

----------ı=rm----------------------------------
mıosu TRhmlni fiyatı 

Kuru, 

Kuru fasulye 4<>.000 27,50 
Pirinç 20.000 50,00 
No!ıu 15.000 25,00 
• bun 8,000 60,00 
Kuru Uzum 10.000 50,00 

l. - Yukn.nclı:. cine '\O mıktarları yo.zıtı beş lvftle-m 
p zarlıkla cksiltmeyı; konulmuştur 

1660 
1600 

562 

-00 
00 
50 

2. - Pazariıklarn 22/12 9H pnzartclfi gUnU' saat H.15, 15,30, ıe.M w 
l 7 de İzmittc .,,C'rs&ne ka.pısmdakı komisyon binasında yapılac&kbr. 

3. - Şartnameleri bedelsiz olarak komlsyoodan aknAl>RW. Ba mıact•••' 
bir vevn ayn ııyr taUpl.crc lhıı.lC' cdllcblllr. 

'4. PRz.ırlıga lqtfr ı. <'Cl<'t'E'k tal pl"rln ?_.90 a}ılı kanunun ı~ı 
wa!kalıı.rmı ve hlz..-ıtarınd :o,:nzıh temınatıarıie birltktc belli gti1I "' ......... 
de lromlsyona milTM'lMotitu'ı. ""MtılJS,, 


