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PAZARTE Si 

Kur us 
L 

YIL: 25 ~ SAYI: 8591 
idare evt: Ankara V. Vakit YW'da 

Telefon: ldue (ı.IS'Je), y_. (tMH) 

Telg: llftanbal nk1'=-Pollla imi ete 
1 

eisicümhu umuz 
.. podroma tefril 

ettiler 
Ankara, 21 (Yakıt) -
İaicümhunmıuz Milli Şef 

.---,·1t lnönü, bugün Hipod
\e§rif ederek at kotu-

m sonuncusunda bu. 
l'lln . ..,.. •t 1 ardır. 

ılli korunma 
kanunun aki 
eni değişiklik 

Yazan: ASIM US 

Hitler 
Mar~l Bra~ç'den 

Başkumandanlığı 
bizzat aldı 

ilkbaharda 
Yeni 

sili hlar la 
Şarktaki dütman kat'i 
surette imha edilecek 
Berlin, 21 (A.A.) - D.N.B.: 
Ordu lxı.şkumandanhğmm bizzat 

Führer t.a..'"8.fmöan deruhte edilme 
si mün:ı.sebetile a.şıağııdeıkl tebliğ 
ııcşred mrmı-: 

Filhrer, 4 şube.t 1938 tarihinde 
Alman orduları kunuındanliğım al
dığı zaman bu tedbirin saiki, Al
ma.n mille inin hürr"l eti uğrunda • """"""'--.;...;.;.=t,;.; 

vukuu muh emel bir askeri i.hti- Alman ordulanmn ~krımnn
i. f zuhuru cndi'!C61 idi. Devlet iş- d.cmlığını tihteaine alan Bitler 

(Devamı Sa. ! 8ü. ~ M ) bir manevrada 

1 Amer an-ı ınz 1 Japon tebliği 
- Tebli 1 . 

Hona-Kong Denız ve kara 
muk~ve et kuvvetleri 

Hong - Kongda tiddetle 
ediyor ~rplflyor 

İ ngi l izler 
Tayland 

Samimi Saadet Kupo 1 No : 2 
ı 10 kanlt cleierinde 

ve 

L Avrupa Tarihi 
olan ba iki eeer, 1 

lmpoo mukablHDde 
yalnız 55 kurup ve
rtlecektlr. 

_J 

'üsküdarda bir ev çöktü 
3 111,ı ildi, d6rt 111,ı atar 

surette yaralaadl 
DUn 8llbeh eaaıt 9,5 aınU&rmda 

Oaldldarda Uç katlı bir ev çölmıil§ 
DA; ldŞ &müt, dört~ de ağır eu
~ ~. 

çateo ~ Oak'Udarda Ayazmada 
g.1e.ıc meb•lhsi ıde Ôğdür eoka
ğmda 25 numaralı Şahinde admd& 
bir bdma ait bulunan evdir. üç 
katlı ve tahta bir ev olan bina kuv 
wıt1e lllUUldığmıa g&-e eon yağan 
yağmurlar doU.y•ile dün sabah 9,5 
raddeleriDde bılr iki saniye kadal 
aallaDdiktan aonra, olduğu yerd• 
g&mU§tür. 

Q&il§ dD""'Ôl e.de 1 O kişi bu. 
Junmakta)'dı. Bunlardan bir klşı 
Mllaııtıyl mlltealdp can hevlile keıı 
c:iWJli dıpn atmJf, dıiğer iki !ane
ei de en.kum altmdan ufak tefek 

· vvaıarıa lrurtulalı'1.mlşlerdir. 
fnhidenn müteakip aokakta bü 

yük bir tel1§ b8' göetermJa ve va. 
slyet. derhal zabıtaya blldirJlıniş. 

tir. Zabıta, itfaiyenhı yardımı ile J 
hemen enkazı temiz'emeğc başla. 
mıa ve ölenlerin cesedi ile yanla
nanlan kıaa. bi.r zaman içinde dlp.
rı çıkamıağa muvaffak olm'U§tur. 

Çöküntü sonunda ev sahibl Şa 
hinde, kir:ı.cı Nuri:n.in karım Ayşe 
ile 8 yaşındaki oğlu Süleyman öJ .. 
'O'>Uştiir. 

Kiracı, cucu Kasmı ile evde mi
oofıt" buluna.n Kerime, iki yqmda. 
ki çocuğu Metin, Şalıindeııin tonı· 
nu Şevki de muhtelü yerl~rindem 
ağır ve tehlikeli yaralanmış oıa.ra.k 
Çlkanlmışlar ve nflmune hastane -
41ine kald1nlm1f]e.rdır. 

Şa.hi.nıdenin torunu Hati:ııe yjal
ırı..a sonunda kendisini sokağa atma
ğa muvaffak olduğundan hiç biı 
ta.raf'ı yaralanpımış, klractlardaD 
Niyaôı'n karım ile bahası da en.
kaz altmdan ufak tefek ber&le.rie 
kurtanı:ırm.1ardır. 

Bayram pazartesi günü 
Memur maaşJa,.ı ayın 

26'sında veriıecek 

LiBYA HARBi 
Derne 

lnailizler tarafmcl.D 

işgal edildi 
B-. sı CA.A> - BacQDldl 1lıııılı. 

Jan teblltı Derne'nba J:nsm-r tua. 
!mdan yenJdeD w.ı edDllıll d .. 1 

Dil blldlımektedir. 

Londrada 
Türk koloniai içia 

Halkavi 
acılıyor 

Lmı1ra. Si (A.&.) - Lcmdrada 'lflr" 

kında bir halkm açııeqaı bOdlrlL 
meırtedlr. Balknlerl TQrk 80Q&l ... 

ldlltQr merkezleridir. Böyle blr -
kmn 1ngt1m payttahtmda aoıımuı 
Bir Vyndgbam Deeda taratı:ndatı tele 

(DftJoıın Scı. ! Bii. S de) 
.......,.... babeı' ~ göre, 

cumbllrl1'9t btlkOmeU. :memmlarm .. k.... meeım• laJl'&llld&ıı nveı 

Odem•te llarar ftr'IDlfUr. 

oldufundan Arele, paz&rteai güoü de •----- - -----

Karar tıaeriıle m&Uye vekllett b&mr 

lık.l&ra b&fl&mll ve viJAyet defterdar. 
lıkla.rm& lblmgelen t&llmatJ gönder • 
ml§Ur. l!a&§ ve ncretıerin ayın 2& ın. 

kurban bayramı oıdutn llln olunur. 
Bayram namaaı 

S. D. 
8. 7. 

Bayramda kullecelı: kurbaillann 
der~rile barsaklannm :.,U. bir ta. 
raf& sarfedilme~ )'Ul'dumımm daL 

-.-.°ilQl~~~~"""';';-.-1~1f"!'<O~~.~:=..__..._:•ı:ı.ı•'~~~r~~~r. .. ~ ... ~ ....... -~.,~ .......... ~ lD& ha Wlısma ~ '"..iıı:ıielde&:-::Mıı_ııı'l#ll.,..ra 

.\ınerikan filosu Japon 
filo unu arıyor 

'aeın t n 
ı:. A 

Londıa, 21 (A.A. ) - Pazar gU
nU öğleden 80Dı1'&, ~gelen 
haberlere göre 1ngik tmnretıeri, 
Hoıııgk.ongda mmıwemete de9uD 
etmektedirler. 

AJmterdam. ıt (A.A,) - D.N.B. 
lngWzler Slng&pura 600 kilometrelik 
mesafede bir battı i§ıgal etmı,ıerdlr. 

(Demmt Sa. ! Sii. 6 da) 

Vellesleg 
işgal edildi 

'l'elQe. zı <A.A> - .u.Jıt cuate
a, Japoa kıtalarmm Veıı..tey e~ 
t1Di tavı•men ileal eWklerln1 :baber 

vermektedb'. 

To)Q'o, ti ( A.A) -
Umumi kara.rgilım deniz 1U1>e8i 

taratmdan bugiln blldirikliğkıe p 
re, ba:hriyeye mensup eiWılı kmı
vetler Japon kara ordD8U ile 'Db 

(Dtoomı Sa. ! 811. ~ de) 

1 CEPHELERDE DURUM 1 
Sivastopola 4 üncü hücum 
ŞARK OEPHESİNDE mevzilere girmişlerdir. Bu doğru 
Bir kaç güodC'Jlbeti 8Bdece çar- ise, asıl dövU§ ~ ...... ~~~ 

pışmsınm devam ettjğiıd biJıdıiren Alman - Rus Wlol"'.-.W n-
A]mafl tebliği, dün geco Leain- de ehemmlyetle dunJ)ıacak ~~· 
ptta ehcmmi.yetli bir muharebe- lzvesilya gazetesinin veMjği hır 
n.in vukua geldiğini ha:ber verdi. ba.berdir :suııa göre Almanlar, 
SovyeUerin, çemberi yaram~ ~ iJKrine çak şiddf'~ hU
rı, Alman baslnamm devam ettiği- cumlara g~· Son dordün
nc delil sayılabilir. Sovyet tebllğı- cU btlcum deV8Dl etmektedir. Rus
ne gore 'l'ikvmıden ~n veya 1ar bu bas1tJnI vahim görilyorlar. 
ricat eden kuvvetler, ha:ı:ırlamnı§ ' (De1X1mt Sa. ! BU. 5 tü) 

Dünkü maçlar 

••• ........ kmamJal'Ue pa~ o. 
ıaa Tllrk b&T& kuruma emrine ..u.. 
meal memleketlmizln ytlbelmeetnl 

ıs blrlDCUtlmm Hl tarihlDe mn.. bh' gaye bilen •yın abaltmbıden rica 
dlf pazar glbıtl Zilhicce aynım dokusu otunur. 

Alm anlar 
DördUncU lfefa· 

şiddetli taarruza 
geçliler 

. LMAM TEBLiG. 

Lenıngratta 
Çıkıt tetebbüıü yapan 

SOvyetler 

Ağır zal]iat 
vert/.iLer 

BerUn, 21 (A.A.) - Alman or
dulan ~ tebliği: 
Doğu cepheMn.in merkeE kesi -

minde muharebeler aynı ş)ıddetle 
devam etmektedir. Bir JM>lordu ke
~e 20 ta.ne zırhlı Sovyet tan
kı t.aıb.rlp edilmittir. Leningrat 
çember cephesinde, Sovyetlerln 
~ilcum a.raba1an yardımiyle yaptJ
gı ÇlkJt teşebbOeleri, dll§Dıan ta
rafın hisseditir. kayıple.rile püs
kiirttllm.UştUr. 19 Sovyet zn'hh ara 
be8J tal...ı... -~ı-ı..+• - .. ..., ~ .. ır. 

Ha.va kuvvetlE"rimiz, dl'2jm&nm 
asker ve araba toıpluluklarma, zırtı 
lı teŞkilleriJıe, b&taryalarma ve 
blolqıavzlanııa IDUftlfalayetlc hU
cmn etmişlerdir. 

Şimal lrMmlnde ve oark cephe
sinln Finkı.nda kesiminde, düşman 
tatıtian muvaffakıyetle bo7.guııa 
uğratılmıştır. İaşe malzemesl, tren 
1er ve raylar tahrip edilmiştir .. 

ispanyanın 
bitarafhğı 

Madıit, 21 (A.A.) - Gueteler, 
büyük okyanus ha.rbiode İspanya. 
Mı bitaraf kalecağmı ilin ettiği
ne dıı.ir haberi bUyil.k ba.5lıklarla 
fakat hiç tcf'sir etmeden neşret
mektedirler. 

* • • 
BerUn, 21 (A.A.) - t.panyanın bL 

taraflıtım iJln etmeai mUnaaebeUyle 
Alman hariciye nezareetlnde lspanya. 
mn harbin ba§iangrcrndanberl aldığı 
vuly~t1 •dece teyid ctUği beyan e
.~. 

OVYET TEBLiG-

Tikvinden 
Cenuba doğru kaçan 

Alman kıtalan 

Tak ip ediliyor 
Moskova, 21 (A.A) - So~-yet 

tebliği: 
Sovyet kıtalan Kalinin ~in 

geri ahnma.R1 neticesinde muhteUf 
ç.apt.a 190 top, 12 pusluk dört nğrr 
top, 31 tank, taltriben 1,000. kam
yon, 160 mayın ileti, 303 mitn.1-
yöz, 292 otomatik sil8.lı, 1300 bJeik 

(Devamı Sa. ! Sü. ! de) 

lloekow... 21 (A.A.)- m611Ö)a 
1 gazetdiaiıı yazdıima göre, A1mmı 
lamı $ivB8topola ~ hileuma ı.e 
ladıkla.rmm dönlilncll giintmde du 
ıımı vahim oimaıkta devam edİ)'OI° 
Aynı guıetemn i1&'ft ettliine go 

re, ytlzbe§ı 'Paran Jnmıandsmıdlıki 
birlik tarafmdan tutuJıan keıtJmde
Jti durum bHôaM!ı gergin ballm -
maktadır. Burada AJman•r uta 
aıbya yo.pt*1an üç hlciaDdml 
BODıra bir tepeyi ele ~e 
muvaffak olmuşlanbr. 
o;ğ~r kesimd Ruala.r mevaileriai 

mııvaffa.kJ;yetJe ıuıOdafaa eta 'W· 
dir. 

1 ben im köşemj 
·------ yazan: hakkı tarık us 

satışın ınceliCi i 
dUn bana m!W plyankonun yılbqı bileUeriııi aatan bir tamdık çdrdı 

geldi. söyledikleri döğru ille, günlln en kaD&&tlı eatıeıl&n bunlar ••• nm
taııız alanlara yUzdc be§ verlyorlarmlf. yılda 12 defa devredeblltne ,as 
kuru§luk acrmayul ile bir yıllık emetı 60 kuru§ gayri satı bir kir ... di
leyen baıka i§lerıe ka!"§ılqdıradunun, ben -.dece satıcının bem t&Jle 
böyle geçinlb gittiği için şUkrettlıttnl aöylcrken mum yapl§du'dılı bl 
noktayı göstereceğim. 

bu zata göre plyanko bileUerinin •Uıilm y künuııda belki eakl yıllar. 
dan da bir UatllnlUk ~ardır; fakat ~ncU mll§terll r eksUmlfdlr n .uı.. 
lı tamamiyle kendi talibaizl ği olablllr. yalnız gen kafa.mıd& 7&flı tecrQ. 
be saklayan bu adam dikkat etml§aır k1 kaybolan bu mu,terllerln ptyaD 
koya karşı duyduklan soğukluk tek bir ıı bebdmı 11 ri geliyor. ıı.te 1l9QJQ 
alaturka çeklU§i bırakıb franarz uııuıtmu aımakdan, ytnı 0ç ne blteDJer 
yüz, 89 la bitenler bin lira kazandı gibi pek kuıa pek bult bir c;eklt 
yolu "k~l etmekden'. 

- muıterl, diyor; ister ki numarasını 1 t.c 1 lnd ra 
un ... yahud bulamasın! 

evet, aramak heyecanı ıatiyorlar, demelt! . bıı yeni usul o heyecan 
o kadar lnsaltmış ki, anla 'ilan, artık Uryakilerlııl kaDdll'mQor. 

bakınız: benim n Ali oldu, deyib geçdllbn bir dellllk"k. teeirl M 

da olaa, blzi bir satış inceliği ile kartı karpya koyuyor .,. UfUndOIQm 
zaman hiç de tablate aylun bulmayorum. bllttbl oyunlar, bOtGll talih 07UJ1.. 
ıarı böyle değil midir? bir bilmece)'l hemen çGsllb a;ıveren blr M& pi 
bunu hiç bir vakit blrd n re sllytememlfdlr m ım Ş&§lrtmslaJ' 

yudum yudum h yecan! 
plyanko açıkca ve kıaaca bL1' .he~ tlc& 

cQatl pek de ,.bana at11ıacata bfımr '5'0'· 



s PO R .. - - -
Dünkü maçlar 

Galcta:ıaray • Fencrbsllçe klUplerı. 
rJn Ankara ı:eyıı.haUerl dolıı.yıslyle 

tehir edil~ lrup:ı maçlanna dUn 
Fenerba.bı;:c .ııtadıfıdıı Jcnm ('dJlmlşllr. 
Kargılll§malnrd:ı kupa. mııçlarınnı 

ilk turu nlhayetıenml.:ı ve mUsabska. 
lam lştirnlt <'l'len ::S k!Upten 20 si twı. 
fıyeye uğrayarak scklzı kardBfinaı 

mllsabıı.kan.lrına ı Urak hakkmı ka.· 
:zarımışur. Ilu klUpl r Bc;;ikt.a§, G:ı.Jıı· 

ta.saray, Fcnerbnhçe. 1stanbulspor, 
Vefa, Kasnnpn , C., :ı.t.a&t'nrı<'r, A. 
'cmdaraır. 

MUsabııkalrın ehlınmlyets!zll~ '-c 
ba.vamn ya~murlu bulunması kar!il
t:ı.şmaalrm hem~n, hemen b~ trlblln· 
ıcr ön!l'lde ccre;>•anma sebep o?du. Ga. 
ıatcasar y on kişi oynamn.smı:ı. rağ. 

men Unkapa.nıru 11-0, Alemdar, 
h:mfrsponı 6-2 mağ:op ettller. 

ALra.mAn 5 m~nSPOR 2 
GUnUn {lk knr§ılaemnaı lkiııcl gUnU 

ue Alemd~r:m DcmJrspor amsmda ya.· 
pıldı. şnzı 'U'ezcn.nm idarcstnde O)'D.L 

nan ilk devreyi Akmdar ı-o rul!p 
bitirdi. 

Dünku at 
koşuları 

Anl..-nrn, 21 (Valat) - Bugün 
kil nt ko!flllarmın netices!.'11 bUdi
riyonmı. 

Birinci k0511dn tlhan birinci, kii
çfik Ncrim:ı.n ikinci, GUI UçUncil 
geldi. 1nıan ganyana 100 kuruş 
vereli. 2 ncl kosud~ Şehn!!.Z it ri.nci, 
Neriman ikinci, Alceylan ilçilncü 
geleli. Ganyan 100. plfıscler 105, 
135 kunı.'3 vereli. 

Vçlinell koı;udıı Tomurcuk bicin
d, Snvn ikinci, Born üçüncü geldi
ler, gan:rnn 190, plı\scler 195, 153, 
290 kuruş v~rdi. 

Döriincil koşuda Gungadin birin
ci, Buket fkinci, Şnns UcUncU gel
diler. 

Bı:şinci koşuda Gonca birinci, Oıı 
c.icml.r ikinci, Romans UçUneU gel
'Jiler. Ganyan 230 plaseler 5515, 2M 
1..-.ıruş vCJ'di. 

Tomurcuk • Gungndtn çift<! balı· 
<:i bil" liray:ı mu~nbll ao lira 15 ku
ru~ verdi. 

Sovyet tebllğl 
İkinci devrede D mfrs~rlular da ( B~tarafı.1 inCl say/adcı ) 

bir gol yaparak oyun lY-rnbcrll.kıe L. let, 47 motosiklet, 4500 tl1fclt, 
bavetıendl. 21,500 mayuı, ynnrn milyondan fa.z 

!:;:UP3 maçları tallmııtı mucibince la tfifek, 18 telcıiz mnldncsi ve dört 
mUsıı.Nı.ka 15 §Cr dakikadan lltl dev. sancnk ele gcÇirm.'ot.ir. 
re oynanmıık Uzcre yarım aaat uza_ Bundan ba&-'m iki mtı.lzcmc dcpo-
lıluı ve Wt lli c:ı klkasmda Demlrapor- .ı el cç:nt,tir. 
lula.r kalcc.ı.nm accmmg, ytlzlinde:ı Ust !\losko Zl (A.A .. ) - Tas ajan 
t.rte ild gol y.,dlltr. sı Tikvinin zaptından oonrn geçen 

İ'ı{!ncf o:ı. tıe dııltlkadıı. Alenıd r on giln iç.inde Rusln.rm cenubu fa?'-
n1açı r;-2 kau.ndı. :tiden cenubu garbiso do:l t 77 ki
GAL.~TAq~ltA v 11 t•?\ \PA.l\'1 o lometre dahıı ilcrlcdi:!dcı 1. bHdir
Glınun tkll\cl krırgılqmas. Unkapa mektcd1r. 

nıyıe Galıit&.Eia.rny arnsuıdıı. yapıld·. General Şmit kumanW:smdalti 
nu kar"·ıuı§ma:, .ı. Ga.Ia.ta.uray 10 ki- A.lnuı.nlar boT.t."'Ut'.a uğrayıp Tikvinl 
lyle ııurak etı:ı k mccb11riyetındc kal tcrkettiktcn ronrn l'ti yo!dnn ccnu

oı. ?.ı:erkez muila.cımıcrt Oernllln aır ba. doğru çekilmC'1 tc1irl€'r. Bunun
la beraber t.ı.ktibcn 60 kilomctre

<'11 lZin kf4.."1 1 olnuı.d-:.ğtJıdan maça J-'.Jt bir me-..afcdo bulunan Volko!a 
JşUmke mll.saad • ccmmcdf. 

Galataaarcıyı.ııı.r rı.ı eckUc!c ıı:ıhnya varma.dan evvel bu iki grup bir
le;µni~ ve Ruslarla şiddetli b1r mu-

Mkmıaııır~rr: lmrcbP. yapmıştır. Bu noktndn mağ 
Osman - Jlarbaroo, Sallın, - IUb!yete ui;"l"".ı.y3.l1 Alınanlar tafai

Halil, EnvP.r, Eşfalt - Hikmet, ben ikişer vilz ki!':ilfü: kü,..ltk grup. 
Arif, GUndUz,. Gazanfer: . fara nyrım;ışlar ve yoful"da eil.fih 

Gal:ıtn=ıo:ırrı~ ııl~r ~n ~ıs~ oynanın· ve c~phanelerlm torkcdcrck geri 
larma ragmcr. ~ .. kı~l ctı nlınal."? i t,ckilmcğe devam ctmicılerdir. Bıı 
g~ikmedıler. ~ e bc.,ıncl dnkikaao. ım.ıplan taJ:ip odoo Sovyetler yUz
bır kıırgn.rn.l: :<tan ~nde eden don fezltı meskO.n m3halli geri al
flilndilz b'r kıı.fa ile ılk Gnlatas:ı- drknlrmı b1ldinncı.'<tedirler. 
ray gollinU y:ıptı. Bunu onuncu d:a- M~cn-n, ıı (A.A) - fJovyet alt • 
kilm1n Ar'fin ynptırrx ikinci gol ~ta- ı pm tcb11#t: 
~_İP etti. Dovrenin ., oonuna doj:;ru 

1 
zı tıkltbun gQnU kıtaıarnnız bil • 

{,~fer vnsrte.slJe ild gol daha çı: tün cephelerde d~mnnla. çıı.rpışmıı • 
karan Go.laWa.raylılar devreyı Iardır. Kallnin ve Lcnino"l'l!.d kesimle. 
1 

- O gnljp b!Urd'lcr. rinde kıtal:ırımız. dllşmanla. glddtU! 
ti~Ct DE\"Rr:: muharebeler yupmıplar ve bazı ma -
lkıncl dcvreoe de G~atuaroylr- halleri fmtıl ederek Ucrıeml~lerdir. l~ 

.i3.r OJ.ı.'Ull8ı t.aınamUe blUti."ll oldular. gaı edflen mevı.-ııcr ıırasuıda TilM.n'. 
Tek k'.\le b:ıl 'fld" ve UnUkapanı C(:· 11n ccnub batısmcb. Budgo,; \"C Şudovc 
za s:thnsınm idnde devam <'den ctvnrmda Gn1%lno \"e Tula'nrn cenub 
mUs ... b.,J::ıınm bu dcv:cs!nde Gnla-, ootmndıı. Kıoplvno vardır. 
t.'1.Snrayl 1 r :rrıuhtelif fr."Slltlnrdan 
istif ... ~" ed~rok 7 gol d3.ho. çrka.rdı-

1 l'>r n:.ı suretle maç 11 - O Gala- ,0 d8tl!81D8 ' ? 1 
bsarny·n gruebrs'lc niho.yet buldu. 

Dtl~in , ..__F_c_y_::ı.mı_· -S-nt:_a_EO_n_bh-_!_ı_kr_ası_n• 
~---· da (Umut ve Avut veriyorlar) 

Qaz~temh: vı:-znc ve kitap kıtına ibaresini kullandı. 
scfi B:hmm Uzo:ı.n !le ~m 1$tllı. 1 (Teselli) yerine avut?. 

·\.!t ltoopernt.m mennırc.JC'rinöcn (Umut) la şeci, olduğu ıçm 
Bayan Ner man"ll dU~"leti &.stn 1 burada ahenk yardımı ile atıf 
B!.rllı'l-J Itt:uıbul merkez"hin Beyoğ. karinesi, sonra da.ha açık te
'm '·I b!mıoımda yapılmıştır. 1 selli ile izahı bunu pek aykırı 

Dll\'11ne ;ki tarafm ;ııknı dostla- göstemıiyor; fükat öyle sn.nıyo 
n ve giiz"dc bir davetli kalahcl:sı nu: ki yalnız b::ı.şma. kullanmak 

tira."ı et.m•fi'. e;;lcnti s:ınt üçe k::-l güç olacak; (avut) her gün 
dar eUnnLıştilr. kullanU> durduğumuz bir emb 

1 siga.sı ..• Böyle canlı, ya.~ıyan 
ESP. r. F' rlen t:er.mele!': bir emir sigas:an bir de o fi'le 

ad vermek uygun olmaz. (Um) 
G ·ı.ır e~JI ı mmct ::'alm.t ıınn.ı emrinden. (umud) ynpılını~; e 

rcmııtıc; ğcr kıyas caiz olsaydı avut 
ı ill<tunet ~ oldald l111'5c:lıı.ra bıın.em emrinden de avutud olurdu. 

mUsebblb ml! Türk zevki bunu ağır bulmuş; 
6o '1llm9.l~ta milrettıblı>r gtderkoa ğaliba (nv-.ıntu) bu mo.ksadı an· 

her 1;~,c, yolda, latınak i~in kullan,lır. 
.\cıeb bunlnr cozA.yi nakdl.t 9ehv.i 1 (Avuntu) demeli, ( vut) de 

~ ı-~ .. ub rnt! memeli. 
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Vasfi, bu sevinıele Mukaddese ve Hüsreve uzun 
mektuplar yazmak istiyordu. Fa.kat o gec:e heyecandan 
kal~i eline alamadı. Sadece neler yazacağını kafasın. 
da işledi. Dü:ünüyordu: 

- Mukaddes kim bilir ne kadar sevinecek •. Ama 
Hüsrev dnha çok sevinecek. Babamdan çektiğimiz mü~-· 
killitı onun kadar kim bilir ki .. Kendisi de telırnr kdna. 
ğa gireceğim clzye ümide dü§ecek .. Hele o günler :;elsin .. 
Ya babanım gönlünü yaparım, yahut da Hüsrev ile ar
kadaşlığı gizlice devam ettiririm •. 

Sabahleyin bütün yorgunluğu' gİbnİf, rahat bir 
halde uyandı. Şimdi yaıadığının forluna varıyordu .. 

U~ak, postadan çıkan bir mektupl!l Vaafinin oda 
kapısın:fo. !·:~:l~yord!l: 

- . b:.t.;;> mu o clinde-l:i? 
- Evc.:t efondim, sizin, dün gece pc~tadan ~tlımıt·· 
Vasfi hiddetle mektubu aldı. Gece vermedikleri 

için dar.Idı ve bir ?rkı mınldanarak zarfı açtı. Hüsre. 
Wıı İmaast vardı.. Mektubun, henüz bir satırını bile oku-

1 ' ı 
.~ 

---- .. '*'~tevii .. ~ · .. ... vi 
-___. 

....... ~ oıa11 (Ba§ tcırafı l ine! 6Cı'!Jfada) açı ıyor Kayseriye ilk geli§leri 
(Bwı ter ... , ı inci sayfada) ?lrindişbirliuh"ği.:,;t_ra~~:Ofu- (Ra., tarafı l inci scıJıfadıJ) Kayseri, 

21 
(A.A.) _ Atatilr-

lcri bUtUn kuv'·etlerin bir tek el- ıç c m IA:.la • lif edilmı~tır. Halkov1 tc§kllAtı yap· kUn Ka)ıseriye ilk gelişlcr.:n.in )I!· 
do toplanmasını fiiddetlc fun.r bu- L-ı.rnT tnanı.ız21 e(tmA Aı~)erdir-. mağa memur olan komitenin t.zası a_ dönUmü olan dUn'kü mınU Kaysen-

b okyo rasmdıı. Türkiyc:ıln Londra büyUk el. o-fonuyordu. Topyek(ın har c, aynı ı' jBJlSdım bildirdiğine g(). lller içten tezahüratla kut1anUŞ1s-f• 
düfiJJl!lnlnr tnra~rnclan Alm~ nıl~- "e n;:e n nbomblll"dımnn tayys.rolerl çlsll•le BriUnh Councn reisi. bUlunmıı.lt· dır. Bu milnasebeUe halkev.fndC 
letine tt-Junil edilen 1914 - 1918 c.ı- ~.! "''kpokitlel r ba"-de ''--111 ..... ~" tadır. .vaprla.n törene be<> dakikn stırell 

f ı b b ..,uyu c J!U1 ~~ı ....-.... Bu h!ldiııo ha.klund:ı. 00,,mıı.l<alcslnde " . .ı;k han harbinden dahn nz a "c c ;- 70 mil ~--,,· d 1.11.•- Ta.rlac'a ve +fl1.im sU!iutile '°'"'"lannus. bUY":" 
ğ t t · ı· b" !juı~.on e ı\w.o tefslrlcroc bulunan Timcs gazetesi ~ • yet verece ~l bi !!ıc.'n esır ı ır mu- ,, •te n.d taarruz etmisler ve Atanın ~ilkse-k vasıfları ve .ıncı:ı· 

ka.vemc ti haurlamnj:n ancak bu 1 ~;ntihvık"-1 .. ~.ı;_ ha8nrn u~tmı~ şöyle yozmalttndır: y·otlerl anxlnııştzr. 
şekilde muvıı!fak oln;ın.k knbildl. ·~ wıı ..... ı;,u 6'... "Haıkevlcrl, ymı Tllrklyenln Bani· _ ---<>-
B r.ı:ı'----' · ı .. ....., eden !ardır. dolan~ hur Keme.l At.atUrk'Un baD". I'* 

u .rruuu.~~ara ınz:m'-:'. j Tokyo, :zı (A.A.) - Dömeı ajansı.. Ameri '8D • IDgil • şah.sı bir ıstidat duygu8u \'C meı:u: esmen blldlrdl/tlIUI göre bu sab:ıh hc::ı gnyelerlndcn b'rlnl blllına.aa açık 
liyet yüklenm.c cme.li. dcv.!eı~nrkueı .• ı 1 Tnın0.:and .... Jnponyo. araınnd& on ııc.. bir §OkUde anlatıyor. At.aturk'Un hal. teb f A( .-

lf }fi l k di k ;,• m; kcvlcrlni kurıır'•c:ı belki c:ıerlerlnlo \11 ~ 
Aoo t erı en c~oın - n~llk bir ittifak mul\hedesi aktedllml§. '"" ' u tin (Ba·-<> tarafı 1 ,·,ı,,; sa.uf-:ı") ınandnru olmo.ğa scvketti. en bUytl~11 o:on • ur.ı>: mı c ın sos "" .... 
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Harb'n gldişı, bu teld.kkinin doğ- 1 tir. yal \'O kU.t•lrd hc.yatmm uyll!lmnsl l\lıı.ııllln, zı (A.A.) - Japon t.BY· 
ruluğunu git"ide dalın f:ızirı. isbat. \"C geliılmi i:i1Dl aa~lnmınşt.ırmak ve ynrclerl bu sabAh ManWa b6lgc.aın1" 
etti. Bu lrar~ııa.t. farl: Micrlndo b:ı· defo. ya~ ~lduklan ~en b3n ebcdlle§tl.rrnek l.ııtemlotı. Bugtln Tllı~ Uze::-l:ıdo uç:ırnk Nicbolsfild uzertıı1 
harbin §Lmdı.ye kadar billr.mcyen ım bir ~y değildir. klycnln en ilcra lfr .. cl 'rlndon geçen ve C:wıtc deniz Üasll civarına •• 
tıisbctler alması anmdan itlb:ıren 1 Bu mUddet zcırfındD. her Alman as. bir yolcu ltikt k ıchlrlero ha\km ~osyal mlktnrds. bomba ntmı~l!lrdır. Tcıır' 
do~luğunu bUsb'Jtün isb:ı.t etmiş k'ri stıdık mUttc!lklcrlıniuı blı"ömek Ye kUltUrcl fanllyetlnc merkez olıı.n brl ruz, zahiren hant gcçmloUr. JJ:ıJlll 
ve., harp 53.halarrrun gen aliği, ka- ıl olmslıClır. Fakat bundıuı ba.aka geçen halkevlno tesadllf eder. Jn.da b:ıva tchlllcest az sUrmUrtOf• 
radal-J hareltfı.tın !rlyast hcdcfleı-le kra oıduğu ı;lbl, yeni b\rUklcr ~ Londra. hnlkcvl TUrk kolonisi lçln Japon tayyareleri gittikten so11r9 
ve harp cltonomisllc olan HJu rabı. cdılecek ve her §eyden evvel orduya bil" klUp ve ltUtUptftı.ne vazU'csı göre. cavltc bölgesinde kUçük bir yanı111 
tası ordunun sayı ba.knnmd :ı ehem elti.ha Jyi yeni lilAhlıı.r verllecoktlr. cek, aynı zamanda 1oglliz m~:ıbldlo. başlamıatJr. DUgman tayyareleri &il" 
utiy~ti ve dJğer silahlarla olan alü- Cebhenin fi<U"be doğru korunmBm mr rln1n Türkiye ge:ıçllğ\nln sosynı ,,.e lUltlc g8rlilebllccelc kadar yUk!Cktcıı 
kası, kanaatlerine s:ıclılkn.t!e lxı.ğlı kenes't.cn itibaren lspıuıyol hududuna kUltUrcl Uerleyl:ılerlnl tc1vlk için ne· uçmuşlardır. 
vlan Flllırcri ordunun harekAta: ve kadcır takviye edlleceltUr. Bu cephe- ıer yapıldıf;mı g6nnclcrlne imktuı ve· '\'&§lDgton, 21 (A.A.) - .Ukeı1 aıU· 
tes?ıihatı Uzerinde en büy{ik tes!ri nın t'ugtııı bütlliı bir kıtayı ırucruua.. reook olan blr mcrltez olacaktır. plıldiorc gôre Flllplnle.rde olmdl blJ· 
icra e•meğe ve bu s:ıh~a \•erJebi- yan ve ııtm.aU Afliknya kadar giden Bundan b'l!!kn tnglıtcrcde oturan yUk bir muharebe ocrcya.ıı etmekte • 
lecek ola.n bütiln chemmiytJJ ks..rn.r- ınuvıısa.ıaıarını t&nzlm etmek huau • lııglllzler orcıc!a. bil" Türk ha\'UI için. dlr. Japon harekcU sörUnUşe gljt(! 
la.rı ş:ıhsa.n ittihazs scvket.ml&tir. sunda mcvcud gtl~lllklerl baprma.k 1- de tn,,,"'1llz dostlnmıı kııbul edebilecek. bilhassa lllııd:ı.nao ıı.de.:ıma. ve Filfpın 
Bu iW>arla. Führer, §imdiycı ker cab ediyor. Bunda da muvıillo.k ola. lcrdlr. Bu itibarın. Londro. halkevl ndnla.rmm umumt heycUııa ınllte\·~C:· 

dar ordu başkumand:uu bulunan cağIZ. önnmtızdeltl llkbnharda §:ırk • memleketimizi Tllrl:lyo ne blrl~tlrcn cJbUr. 
U ~. Fon Bravçiçin meziyetlerini tak! dU§m.DJUn katı surette J.mhasma an'anav! dÖSUuk bağla.rmt idame ve ::=============::::~ 
övmekle beraber, 4 5ubat 1tl38 ta- kadar truırruz hıırbinin derhal bagla. lnk"i§af etUrmc?t iStlycnlcrln aııum, diyor. İtalyanlar. Denıtı'n!.n de tn:1-

1ihli k-..r.ın g re~cc mtınclliılı kuv ma.mıı mllmldln kılacak haurlıkıa:a • ..ıpaU ve d!kkoUnl uyıır.dırm .. j 11.zler tnratmdaıı i§gal edi.diğlnl bl'• 
veUcrin idtı.i'esini ordu başkuman • derhal t;eecbbüs edilmeai JUımdır. Da •n.yık bir mücıı!C::cdlr. d.rdiler. Bura.da. mlbvcr kuvvetıcrl. 
da.nlığı He ~Jikte k_e~ uhdemndc he. moka kat'l harb tedbirlcrtnın tat. lıc a.akoı-, ne mUblmmnt ne de ~ll1 
btrl~ğo 19 ılkltiinundıı ika- b!kl de yakındır. Bu '31er, aUA.hlı kuv Cepbelerde tlnrnm o.la.nııclıklarmdan stoklan uzu·ıı roOd-
r:ır vermiştir. vetlorin ve cephe ger181ııin azami b!.r det ldo.ro edemiyeccklerl muhakkalı • 

Hitlerin bcyanname~i gayret göt.ıtermcslnl ve mu,,te~ken ha ( Ba~tarafı 1 inci sayfada) 1 t.ır. Akdenlzde lııglllz Mkirclyetl ıu· 
RcrJin, 21 ( A.A.) - D.N .B.: rekete gegl.-Umealni emretmektedir. Alınan men'bo.ları ise Sivnstopol- rılmndıkda.n sonra Llbyadakl ınıııvır 
Führer, ordu ba.{-t.--umanda.nlığmı Fakat mUcadelcnln belli ba~ı yUkU. da.rı hiç h:lısetme:me-!ı:tedirlcr. Sov- ı:u\ vetıarl bu yardımı ala.mcyıı~;: 

bizzat dC:'TU:-tte etmw münasebeti- u taşıya.c:ık ol:ın s1Wı1ı: kuV\·ctlcr yetıer. Sivnstopola yeni kU\"\'Ct nnd&n Llbyadıı er geç İt\1PUZ: hl 
le askel'lero ve S. S1ere hitaben kmmr, ordudur. Bu ,aruar ıçt.ude Al.. g6nderemeJ.lklerinıien, ı;:nrlt cep. mru l:urulaeaktır. •ugı:ıe 
nşa~'ldn.ki beyannameyi nc,.retmi.r mnn B11Ahlı ı.-uvvet1ertnln en yUkaek hesinden dfuıen Almnıı kuvvetleri- apıı.nya bltaraflı''UU i~ 0 • 

tir: tlmirl sı:fatlyle orounun ba.§kumo.n • nhı bu cephede blı- muvaffakıyet gtlrc burada.n bir yıı.rdnn yolu azS11~ Ordu ve S. S, askerleri, dıı.nlığmı plıan deruhte etmeğ4' bu.. ke.zamnası ÇC>lt muhtemekı:.r. Al- mnk mllm ıiln dcl;i!dlr. Şlm~!~·-!1'~ 
Milletimizin hllrriyeti, haynt şart sUn karar verdim. ma.n Filhrcrl Hitlcrln ordu "lx".t!Iu-' 61Z llnuuı \"C Uslerfnln de .l\.U11&lU ~ 

lıı.rmm isti!tbaklc' kurt.nnlm:ı.sı ve Wtler ncftrkm ma.ndanhğuu ele alması, günün en iııUtadcslne arzedlıect>ğt beklenernt r 
her 25 senede bir he?" defasında Askerler, mühim hfıdisesidir Ye Hit1er, J.ı.l- O halde gene Akdeniz yo1u kalIY" 
be.~ka btr baha.-ıe Ue, falmt tla.y~ Ben, ı;urbdekl :mwu:zam mllcadelo mo.n onfo::ımun illtbnlııı.ra ,kadar Roma, Akdenlttn Sirt kOrfeztııde ~'il· 
yslıudi • sermayedar menfaa er.ı.- içinde Hl14 den ıoıs·e kadar 4' ecne tensik ed~ğ.ni bildiriyor. Bu- lrua ~len deniz hnrb! hakkında doı: 
nin mUdnfMSI mevzuu bahflOldut'U yD.§adığnn ıcın harbi h,llrlm. Bol mal , nunla bcm:!x-r, cephelerde, bllhas- yeni ta!all~t verm.igttr. Buradaki .tı:ı1, :';ın izal~ uğrunda ynptığmuz mil- zeme ile 1d!U'O edilen bUyUk meydan 1 sa Sivastopu."da, ho.rbin l.."t7Jf;:ıca.ğı giUz filosunun 31,000 tonluk iki zırblı: 
cade:e, en son haddine ve dünilm muh.arcbclı:ıtiııin hemen hepsinin fac!. <ia anlaş·bnnktruiır. 17 kruvuiir Ye 15 torpidodan murt. 
.oo:d.aama. gelmiştir. Al:ın'1n devle.ti nıarmı buit bir neler atfa.Uylt; biz • ı LİBYA CEPJIESl~E keb olUfU, bu ~cn.ızae mihverin Ill:ı-
ve ltı:ı.ıya. keza ~ mUttefiltle- zat duydum. tıı:ı defa yaralo.ııdım. So Ll.byaCI& İnglli.ıı tısttı.nıQğU devam e- vaUak olmaaı ook g11çtUr. 
limlz olan d~l Uer yonl b:!.r d~t nunda gUz1crlml kııyı:ıetmek tehllkes!. ----------

:,,:~"··~~~· '''-•f....;~'>.ji';"'' .' .t· ' ,. ::,: :•-tr. >.'( 'I' •• ' • Jı' .•:.,,.,.. • : .. ?:il'~~ .. ' .•• """ • ... '\ "\ >-•• • ı ' ... 'fl ·r , ..... l · • · 

t·e @15.h ar'lroda.c;ı sifatile cihanşü - Jo karşIIaşb:m. Bu IUbarla. size eza ı~ 
mul b:r devlet Olan Jnponynnm b'..zc verem ağır gelen ve 8lzl c:ıdJoelendi
iltihak ettiğini görmek nıazhariye- ren §eylerin hlçblrl.s1nln y&b&ııcw de 
tine ermişlerdir. Bu memleketi de /;1llm. Fakat 4: sene süren harbdc.n 

1 

{I 1 
aynı bah~nelerle ve bizzat bizi. boğ sonra memlekeUmln kalknısc:ağmdan 
mak için t:ı.tb:J< C<.'Flc"~'< a.yırl usul- bir s:ı..-ılye. bile §llphe et.medlm ve 

1 le boğmağı tnsnrhzr.ışlardı. Ptuıi- ku\-veUl iradem ıınycslnde buit btr 
fikteki Amcrikon filosunun ve Sin Alman neleri olduğum halde ıe eıcne 
gapurdald ln15illz kuvvetlerinin yd- den fazla. sUren gayret neUce111nde 
dmm &ilra.tllc tahribi, ~ AByıı.- bUtUn Alınan rnllk\Unl blı' araya top 
d:tlrJ lngfüz - Amerikan milt.cndclit Jamağa. ve onu Versalllos'ln IS!Um ka.. ; 
dayrumu z:oıl..-t.al:amm &ilAhlı Ja. - rancdan ku.rtn.rmağa muvatıak ol • 
pon kuvvetleri taraf:ndan işgali dum. 1 
ırurctile bu harp, bizim lebint.zde Askerler. 
yenl bir Sı.ı.fh:ıya glrmeıktecii:r. Biz Bu p.rtıar dahllinde kıılblınln l)UIUl 

de bu suretl ehemmiyeti dün,Y?,-Ya men sizinle beraber olduğunu, !rade. 

rmnı:~ kıı.mrln.r vcrmş~ di,m~v~:ıe 1 ıııln ve ç:ılıgmamm, aızın de milleti. 
girmı11 bulunuyO'r!ız.. :ım IŞ ır- nlz olan m.UleUmln bUyüklQğll ugnın 
den'.lire geldi~i için mUteh.a.ttlk, da snrsı:lm3dan hizmete vaktedilmiJ 
cephe;>•i mevr.ı cep~e t/ılıvıJ e~ j tıuJunGuğımu, fakat zeldınm ve uml 
mck ve biltün devirlerin en tehlı- ıxıln dllplaru im.'ıadnn ba~ka yani bu 
keli dil.~r~ ka.rşı unut~~ ve barbln zaterl'e nUıayet bulmnanıdalı 
dllny:uıı:ıw :tMdıye kadar mıslini h~ç bo.§ka ~çb!r hedefi olmıı.dığtnı talt • 
görmcdığt r.ı!crler luwınan §.'\rk- dlr edersiniz. 
taki ordulnrı buralnra yerleştirmek 1 Ordu ve S. S. a.s!terlcrl, sizler için 
idzımdır. • uınddt lhUmam ve lrnmand& hUSUBla.. 1 

Alman askerine <lU.scn \'9.~lfe. ı nda ne y&pmakl.ğmı mU:ııklln8e, yn 
Bu ordubrm vaz :lesi, §:'tndiye 1 n , 

knch!r sonsuz bir ktılırn.mnnltkln tn pııacaktır. 
1 

k oı.. ' 
:ı.Str fcdakô.rlr1tlru-la ~farını 1 stı:ıerin, benim için yapabl ece 
önUmUzdcld ilkbharn kadı:u· aynı duğunuz ve yapacağınız geyl blUyo • 
tn.e.ssunl3. ve aym az.imle muha'rnz~ ı ruaı. Du, Alman~·anm ve o sayede 1 
ve müdmıı.a ctmeJ:ıtir. Bu mUddet 1 nuUeUmlt olan Alın:ı.n milletinin katı 

1 zarfında YC'l'li şark cepheGinden bok 1 surolte kurtulacağı ana kadar aada.. 
lediğ;mi:z cıer, Alana.n askerlerinin 

1 
ımt ve ilnatla ben! t.ııklb etmcnlzdlr. I 

bundan 25 sene evvel dört kış sil- J Ta.nrI, en yararlı aakerlc.rSnden za!erl 

1 
'ten Rus mbharebesindo esasen csırgcmlyec~-------
mamıttı, fakat içinde bir korku kımıl damağa başla~u!
tı. Bu, ilk defa vaki oluyordu. Meh.-tuplar, her hafta ıkı. 
şer gelir, biri r/lıtlrı:addc.sin, biri Hü revin olurdu. 

Okumaya başladı: 
•'\'c!'a.1."lır cfcndlm
"tık defa olarak l\lukaddes Uannnm ınc'ktııbmuı lllr.e g8n~ 

rum. Sebebi lllf'ml< edilecek derecodc c1<'ğ1\:lir. Eh"1Dm.l~lz bir nhat.
eızlık. Belki de soğnlc ıılmı,tır. Btr nz a~ de varaı. Hckbnler, bir lalQ 
glln sı:mra ~[!lnl slSyledll~r. Ben postayı ~ için moktup 
ya.zıyomm. :tns:ınllah gelcool~ baft:a l\lukndı'les Ba.ı:ıunm c1a lmıaıu:ıı ta. 
ı;ı:y:ın mektubu ul&&tınrım ... 

Vasfi, "ehemm.iyelsiz., denmesine ruimen bu ha. 
herden son derece üzülmüş, adeta dona kalmı§'a. Ne ya. 
pabilirdi? Kalb r.arpıntısı ile kaleme ıanldı ve ıuzun 
bir mektup yazdı. 

Talih bu kadar gülsün, • bu kndar imJcE.nsızlık!ar 
ortadan kalksın da hiç beklenmiyen bu üzüntü bqla
sm. · Ah felek ... 

Vasfi, bir :r.y sonra geM Hüırevin bir mektuôunu 
aJdı. Haki.lmtli kölenin yazdığı mektup, onun da ne 
büyük bir ıztırab içinde olduğunu anlatıyordu. Hücrev, 
Mulmdd-esin hala yottıuını, bir az 2ayı!\adığı111 yazı. 

• \' (. • ' • • l. ' '.' • yor, aont·n~a· o.o.ının r.-enı.~ ctmeme:-.nı, ı:cıı ·~enın 

mevcut ok1ndıeını ydv:ırırı gi-:ıi ıatı~ :nr:ı ::5y!~tiyordu. 
Merak etmemek mümkün mü idi? .• Mukaddese bir 

şey ohırsa Vasfi bu dünyada .nasıl yaprc!ı?. Bu uğur. 

(Sona oar) 

TüRKiYt', 
iŞ BANKASI· 
Küçük Tasarruf 

Hesapları 
1942 tKRAl\IİVE l'LANJ 

ı adet :rooo Llraıa .., 2000.- u,.-
8 .. 1000 • - 8000.- • 
2 • 750 ,. - ltlOO.- ,. 
8 .. 500 • - 1000.- • 

10 • :.ıoo 

"' - 2ü00.- -tO .. 100 .. ... 4000.- ,, 
~o Mı • • ı!!'.JllO.- . KEŞtllEl.tı:H · ! ıful>lıt. • 

in )"lit. 'I ~ tu.!lt •• ı rı ııı 

clıetrtn tarllılerlDcıe 

,..pıru. 

:!00 l 200 
- ~ 

10 
.. - ıooo.- .. 
.. - 2()00.- .. 



ARKADAN GELEN BIÇAK 
riEYECANLI BU\'UK POLiS ROMANI 
-- 7 lnıilae.den ~vire~: H. MUNlR -

dotlnı ytlrümeğe ıaman diliyle dudakJarmJ ielar <>&..,, ~endia:nl ikna etti• tı ve PGkill tpkın be.na bak• 
~!:y"'ı·dum. faka.t Binkle mata b&fla.dL Naylor . ytbünU 
y1n eli omdZUDl& dclLıındu. Bu atete çevlrm)f. ildde bir, h&J 
et. blı 11,tA.hf)'et ifade ediyordu· retle bafmı ıki ~ sallıyor, 

_ TekJfiDe teeekk11r ederim, bir flleyler s<S~~ • 
dedi rakat ben!-n ksll usı:• Kenten suırli srnır.i pUrollu 
ıtım.· kendime Yfbr... Araıtu· nu ttlttürüyordu. Ve haline ba 
mala:. mu kencDm ,ar;anm. He kı1ua. fU daJdbda keneli ecll 
le 1111 IU cbdllll ba•a vu.. viııde bulunmab pek amı 
İdlMea ne bdar 81kılcb~ Yordu. . ._,&.... 

maıa. ruat Jbll&den mOm• Arkroyt sandalyempden -... 
idin olddu kadar belli etmi)'e" la kal~ . 
rek rdllamwmele c:a1 prak: - .Mütlıit hh: aeY8

1 ~~~ 
PekllA. dedim. Buyurun rnnth11 bir .,eydir... . v; cQr.dan verdim Yapılacak r.ibi meohur bir ada.mm iamı• 

'-ika 'bir 11
1
1 ~-W: niD böyle bir cfııa~ka • • • aı akla, hayale 

s-. - de. otıırma ocSuma dar korkungtur... staııtont •• 
~ Kapıda HiDkleyin nıe AnlIY&m&dıO:'DD bir nokta vaı 
murianDdUa biri duruyoıdu. 8&;o ka.til, J?.fçin SU('UJlU _itiraf ~ 

lQeride hava ~i Her mı:vor? Bu: llUl'etle bisim att>ı 
•lfciıı d&t misafiri. f5m!İıe kaı- namuslu insanlar. şüphe altm" 
~sına ~,er derin derli' ık kalmaktan kurtulacaktır 
d 'şUntiyor:ardJ • Kondor t-'· ba Bm senelerdenberi ba'c ve a 
'1Da. D•ncerenfn &ı!l'lde \. TU dalet ic;ln mO.aele etJDİf bit 
,.... Fakat ı.e,,.laM dılıbı ad31DC ... Bunu bldDlJI b8li'cır 
dYac1e ~ nnms. •• 

Udi mdiline ~ğm - Bırak .allah ........ dedim, 

m>._.ı ı ı Z.Utı•ooeı ' 
xa.m:" Kumt: .. 

a 

L~~I 
Bayramdan önce maaş 

H epimia ÇOCQ]danm:sr memw' 
yapmak için ye~ 

llm: mepl)eket.in bot kaluut tica
ret, 8a.Dı&yi, ve çeşitti ilim ..ııa. 
Jıarma da eevkedetJm, diyora. •• 
Gerçekten fimdiye kadar )'abaD 
memur o!mayı gaye echmnit bir 
nesil tamrdik. Memur olan itibar 
göıiirdü, Ve çok defa., yalım me
murwı iatlkbali emin~ a&'Q• 
alldl;; .... ıs_.....,,. I*' ..,.t yo-
hı seçmeği dütGnfldten memm- ol
maktan bqka bir yol tutmağı da 
a.k.lmuzdan gcçiriyoııız. Fakat 
devlet, memur .tiha.nııı aa1l cll· 
§ilrmedi. •• 

MeeelA. öıı.ümilııdo bir bayram 
var. Gazetelerde okıl)'Oruı Jd, ııu~ 
kümet n:emurlann IDUl1anıu 
bayramd'lft ~nee verecek.. Hat~eo 
vekilliği. dahn şimdiden lıasırlığı
na glrı~. aym 26 lllDda m&a1la. 
rm d'1ptıJmıınna bqlanacak., 

Dofrusu bu la.dar emni,,vetıi bir 
sahaya. mt-murluk ulwıına kim 
o!Aa itibar eder •e memur!a.r seç
miş o dııldan hayat yolundan mem 

1U1A hlpelrta ..... ellerler. 
lıltmm)Qk. ud .... ..... 

1acaık bir vuife,dl Raid' .. 
ba 11&.ba.)'W., o JIUD8D Nlbet dm!
._ o dınıilerla-hele mMI da
ğrtum ~im....., 
lı!daımı batlrıu...a... "'T.Olllll, 
adı verilen, içiçe pgaıılo 
aylıklenD ıatan 6çl1 beti ba1mdll. 
Mmıv lllDlfJ hUkamet ... ; ,,, 
........ dollıRt daaanba. 

De4'llm .... memarbtilll Mil 
o -- """" ..... Jlm ...... 
ken daha ocıt rajbet et.mı.is. ltm-
dl. J&e, memurluk, hele bayle, ma
atlarm bir kaç "1n &ıce çmauı 
b&dl8elert btt• .... ,... ,.. 
tı" edpn• tuuan 1*' llM ol
mam 1b1ln relmes mi! 

ll'abt 1'mıa ,..,... de'Nt. mdııl
Jeketla MI' m ıralYet -M?aa 
na da a,,vnr emniyet 11e lnttaıımı 
qd•m•tJr. 
YlbeJlıbn, hep benılle!' ,._ 

eeleoelfs. 
HIKllET •ONIR. 

T,30 prosram "fe mıemlıll t mM a-
1&1"1 T,38 mtlSlk T,M ...,._ ~ 
8,00 JDtlzlk Jl.15 Evin ....u 8,IO - ., 
41 IDOdk. 12,80 prosram 'ft -19. 
lret ... ı *1&1'I 1t,8S ııırııllldt U.• L. 

Jana ba'berlert ıa.oo ma.lll UM -
1 00 mıısuc. 18,00 propam " --. 
Jeket aaat •)'aft ıa,os mblk 11,111 
müzik: furl he19U 19,80 m"'811ht 
1&&~ a,-n ve aj&U baberlılrl lUI 
earbeat on dakika 19,15 mtızlk: muit. 
telif ~ rkılar 2015 Rad1o pı ıtıst 

20,fS mtla1k: Bir balk torldllıll ,..._ 
niyonıa. 21,00 sı.raat takftml n.ıe 

'st. Komu!anlığı Sattn aama Kom syonu itlnlan 

YapıJtan ekaiJt.meetne talip çıkmayan qafada cins ve m1kdadall J& 
~ Uç kalem iate maddeleri 2Ut 941 Ç&rJ&mlll9 güntı blzalarmda ,..... 
saatlerde yemden paaı:.rlıkla 1&tm alma.caklardır. ~ iMi' ... 
komlayonda ıörWeblllr. hteklller.n belli gUD n aaauerde J'IDdllr,. .._ 
bn alma koıntsyonuna relmelerl (UAlll) 
Cinai Kikd&rı 

sut 
.. 

YOIUl't 

kilo 

8000 
300J) 

3000 

-
• 

• •• 
Ap.tıda ctna, mikdar .... muhammen .,. •• J'llldl ao --....... 

deal :!6.12 
0 
9U &ilDG lllalannda ge.teıtı. aau.rde puarlılda aba .... 

caklardır. ~ ber l1lıı ~ _..111111'. ~ "il 
gt1D ve ...Uerde Fındıklıda aatm atma ......... pim ırrı. (Ul9) 
Olul ~ llılub. B. Kati T. .... -

Sllt 
Yotart 
KOl'UJI eli 

ldlo .. & ı.s. ... ..... 
IOOO ıuİ 18 • aG • 

l5000 - - • u 115()()( 9UIO ım IJO 11 



VA Kl'.I: --------------------------------------------- 22 - 12 • 1N1 

l3AŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP~ ROMA TiZMA 
NEVt\ALJı. KIRIKLIK VE. BOTUN AGRILARINIZI DERHAL KESER 

lcab:ndc. Günde 3 Kaşe Almi\biiir,. Her Yerde Pu!lu Kutuları lsrarla isteyiniz. 

1 
1 

Haraiye Yeclek Subay Okuıuncıakı Satın alma 
ı<omısyonu ııanıarı 

Pazarlıkla 400 ton dan mUnakıısaya konmuştur. HusuE1 ,,:ırUan lco
nlsyonda ı;-örütebillr, Tal'plerln getir~ceklcri numunelerden komisyonca bc

f,cnllcni numune tutulacaktır. B<'hcr kılosunun muhammen lX'd"ll Hl lrn 
nı•tur. 

İhalesi 25/12/941 J>-Orııemlx gilnU saııt J5 ıll yupılıı Ll(tır. Tntıpl rin 
temlnntı:ırllc Harblycdr Yedek subay okulund:ı. komtsyon-ı muracuatları. 

~ :(. l!I "1111:!,. 
Pazarlıkla 400 ton blıca mUn kanyn kllnmuştur. Husus! şartları ko. 

nıi.syonda g6rUleblllr. 'I Upıenn ı:;ntırcceltlcri numunelerin komisyonca be. 
ğenlleni nUmune tutulacaktır. Beher kilosunun muhsmmen b ı ıı 11 kuru.,. 
bır. llıalcsl 25/12/9U p ~f. .. 1be gUnU saat 16 dJ. yapılacaktır. Taliplerin 
temlnatıarllo Harblvede edek subay okulunda komisyona mUracaatııı.rı. 

(11113) 

Pazariıkb. 400 ton kuş ycmı mUnaknsayıı konmuştur. Hu usi şıırtları 
komisyonda görUleblıir. TaUplerin getircceklerl nllırur •• erden kım •• yonca 
beğenileni nUınune tııtula<'ııktır. BeJıcr 1 osunun mu ..mmn l> ıil>ll 20 ku. 
nl§tur. llıalcsl 25/12/941 per be gUnU saat 11 de yapılnc.ıktır. 

Taliplerin temlnatıarlle Harblycd"' Ycd~k su1Jay okulunda komisyona 
.urftracaat1arı. "11116,. 

"' -ı~ * 
Pazarlıkla 400 ton burçak mUnakasaya konmuştur. Husu 1 ııartınrı ko. 

ml.syonda görlllebilir. TallpJcıin getirecekleri numunelerden komisyonca bo. 
ğe.ııileni numune tutulacaktır. Beher kilosunun muhammen ix'dell 17 ku. 
nl§tur. lııııtc:;t 25/ll 9U perşembe ı;unu saat H de yapılacaktır. TnllplE'
rln temlnatlıınıc Harbiyede Ycdelt subay okulunda. komisyona mUrncac.L 
lan. "11117,. 

:(.:Şl{o 

Pazarlıkla 200 ton undan makarna ıma.ı ctUı"ilecektlr. Evsaf ve husust 
ı:art..ıan komisyonda g6rüleblllr. Beher kilo makarnanın ıma.ııyesl için Uıh. 
rnln olun'-11 fiyatı 10 kunı§tur. lııalcsl 25/12/041 p-Ol'§embc gUnU sant 10 
'ıia yap•lccaktır. Taliplerin tl?mlnatlarDc Harbiyede Yedek subay okulundıı 
komJB)ona mürr,,•aatıarı. ·•ııps,. 

Pazarlıkla muhtelif eb.:ı.tta. S ton çivı satm o.ımacnkur. Beher kllosw.uı:; 
muha.mm~ fiyatı "9fi,, kuruııtur. lıınlem 23/12/9U saıı gUı.ü sıı.at 16 dıı. 
>-apılacaktrr. Tall:pl<.'rin Harbiyede YN!ek subay okulunda komisyona mUrcı. 
caatıarr. ''11177,. 

~it- 1(. 

PC'?.r~ıkla 26G adet varil ~.,tm alın:ıcaktrr.Behcrl dört.yüz l'trcllk Ye içi dı§ı 
galvanlzll ve benzin koymayıı clvc~ıı olacaktır. İbn.lesi 24/12/941 çar. 
ı;ıamba gUnU aa~t l:S,li tıı. yapılıı.cakta, Taliplerin tekli! edecekleri fiyat Uzo. 
rinden t "llinntl .rtl<.' Harbiye e Yedek subay okulunıla komisyona mUra. 
cantll!.rı . "11178,, 

11.12.941 de pazarlık!<. mllnakasnsı illin olunan KUçUk Çekmece tuıb:ı.. 

rmm ortn çatısında lC metrcllk bir kısmm inşasına istekli çıkrnadığmdaJıı 
tekrar pazarlığa konmuştur. Keşünames1 ve hususi ı;artlnrı komisyonda gö. 
rulebıllr. İhalesi 24.12.911 çaraamba günü saat l:S de y::ıpıln.cakt.ır. K itnn
me ın.ıcibince mu. a.-.men bedeli 910 l.irndrr. Tnlıpıerln liarbiyeıJc 'cdelc 
Subay Okulunda ltom.syona mUraca.atlan. ".ı.ııü .. 

• :(. * 
PazarlıJtl.n. 66 bin kilo benzin, 3960 kilo vakum, 1320 kilo vnıvalln, CGO 

kilo gres, 660 kilo razyağı sıı.tın nlmacnktır. 1hıılcsi 25.12.941 perşembe 

gtınU saat ıo,., de )apılacnktır. Kat't teminatı 5100 liradır. Tallpıerbı H:ı.r. 
bly<.'dc Yedclt Subay Okl..ılunda komisyona mUrııcaatlnrı. (11292) 

~ ~ ır. 

• P..z..'lrlıklıl. 5000 liralık yün çorap satın alınacaktır. Husust §artları ko. 
ınJşyonc!ıı. görulebillr. Taliplerin geUrcceklort numune \'O bildirecekleri ev 
sa! ve ebadd:ı ve verecekleri fiyata göre makamca uygu'l görüleni nlmac:ık
tır. !halesi 26.12.041 cuma. gUnU sıı.nt 15 de yaı:ıılacaktrr. Kı:ı ! temınntı 

7:SO liradır. Taliplerin Harbiyede Yedek Subay Ô:mıund.ı kon ls.}onı:ı. mllra 
caaUarı. 111246 ı 

.y. .y. • 

15.12.9H gUnU paz.c.rlıklu. mUnakasası ilfı.n edilen a. a~'lda ms ve mik. 
dan yazılı yedi kalem bakır mutfak edevatına. talip <. •kınadığınd-:.n aynı 

mikdar bakır muttak edevatı tekrar pazarlığa konm~~ıır. Eımaf \C hususJ 
~rtıan komJsyondn g3rU1ebllır. Bu edevat· toptan b.r talibe ... .ıle cdllcbı 
ıeceği gibi kısım kısım da taliplerine ihale oluruıbıllr. İhalesi 26.12.941 cu 
ma gUnU saat 10,5 da .>apılacaktır. Kat'l teminatı 11050 llrad•r 1'allplcrln 
Harbiyede Yedek Subay Okulun<ia komisyona mUrnc::ıaUnrı. tl1243) 
OinSi J\llkd:ı.n 

Bakır bakraç 2000 
BQyUk ırllzgeç 300 
Ke~gır 

Saplı tn8 

BllyUk kazan 
Kllçük ka7.an 

300 
aoo 
-soo 
200 

1000 

"~ * 
Pazarlıkla 13t 12/9H de mUnakasası ilAn olunan 10,000 !halık burçalf 

' kaplıca,>ıı. talip ç;ı a.ı'ldı ınJan tekrar pazarlığa konmu tur. Husu l şart. 
lan komisyonda gorrıı blll ·. Tnllplcrln gctir«:<'ltlcrt nUmun ,,.r üzcrlnd. r 
komisyonumu -ı bcyonllcrl numune tutulacaktır. Mulıamm n oodcller 11 
kuruştur. !hale. :!1/12/941 cuma gUnU snat 11 dl' ynpıln.calclıı-. •raJlp1 rin 
Kat'l ten1lmıtlnril Harblyed' Yt'dı:>lc Subay Okulunda lwmlsyona müra. 

. . "'11175,, 11atıarı. 

l'az...rlıkla 10 udet C\ rıık kayıt defteri ve yUz adet zlmmc• d ftı;rJ 

ııllmune..sinc göre tab \'C tecllt cttırllceektfr. Hu:nısl §!lrtlaıı komisyonda go. 
rülcbilit. !halesi 2G 1·•, U cuma gtınU saat ıo d:ı. yapılacaktır. Tallpl('rın 

teklif cdec kl ıi fiyat rlndl'n kat'! tcml.ıntııırile Harbiyede Yede!{ Ru. 
tı:ıy Okulunda ko:nisyo:ı .. mU,.ncaaUan. '•11176,, 

Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Şubesinden: 
Şubcmlz!n mu lif 8"rvl lrrlndc f.(} 120 lira klidro tahsisatlı m<'mur 

U re b .mt han rocınur alına....ıktır. Bu ınUnhallercı n l5(). l('() lira talı<; 

tlı olanlara lise ve JOQ. 120 hralıklııra d:ı yUkscJ.: mektep ruczu.nlıı.n ba 
me re alabıl l:lerı Ucrctl tayın cdll<'c<'klcrdır. Aşağıo:lnkl kabul ımrt 
nı haız talıplcrln 25.12.1941 p<.'rşembı.> gUnU saat 14 de yapııııcak lmt. 

ı •na 1 tırtL.- etmek Uzcre 24 12.1941 altşr..nına kndnr ınzumıu vesalklc bir 
n.tc şubemize mUracaatınrı llltn olunuı·. "l 1144 .. 

Kabul şnrtlan: 

En az ı e v ~ bura m ndıl lr me'ktep m<'zunu lı.ııunn.alt. 

Askerli lr ll"ıll oJml'ma'k. 
., Y ı 1~ d n • 40 flnn yultarı olmamalt. 

BELEDiYESi 
ŞEHiR -

TiYATROSU 
lsttkUU C84deııl 

fiomcd.I kmmıncıa 

A~ 20,30 <1tı 

SAADET' YUVASI 
SON HAllTA 

Beyoğlu Halk Sincmasz 
P.t'GÜ' 

1\1.ıtinc 11 <le, Gece 8 do S Bilyllk 

rnm blrdoo 

1 - Tar1-tıı ıcn~ı~ ı r. Conııı \'ay~ 

mUller. TUrkı;'('. 2 - Danslar ıle\-am 

t)dcrl"ıı. Z.<i.~h l..c:ıııder. S .!.. l\f. Mo. 
to Haydutlam J"ıı.r ı. ~ 

----------~-------------~--------~~----------~~--~~~------~--~~~~--~~~--~--~~~~--~~~~~ 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

ı Mevcut §!!rlnameleri mucibince yukarda cins ve mlkdarları yazılı 
muhtcllf malzeme hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedelleri, muvakkat tcmlnatıarr eksiltmo gUn ve ım_ 
ntletl hizalarında yazılıdır. 

3 Elra!Jtme \'e pazarlık tayin olunan günlerde <:ubato.şla ıcvazıııı 

binasında merkı:ı: mUbayna komisyonunda yapılacaktır. 
4 - ı::ar!nanrelcr sözU geçen şubeden pnrnsız alınabilir. 
5 lstekll1erlıı pazarlık için tay'ln olunan glin \"C sııat1crdc '7o 7,5 gü. 

\ nnıe parnbrllcı ve tulum lşlne glrec<!kler teklif edecekleri nUmunelerile 
birlikte mezkür komisyona mUrncantıarı. "11235 .. 

"' ır. * 
1. - c-on ani şma mucloince Almnnyadan da aıınablleceğl ve her cins 

ıc;lrı ayrı yrı foh ve sif fiyatlarını gösterir tekllrtcrln 15/XII/PU tarihine 
1 

1.adar \"Cr.:mcsı !Uzumu e\'velce llAn olunan 153 kalem malzemeden bir 
'kısmı lçtn teklif nlınaMamı., olduğundıın bı.ı~laı bukkınclıı.kl tekllflc-rln ka
lıul mliddı.. ı 31/12/941 tarihine kadar temdit edl!mi;t:r. 

2. Taliplerin Jı:nbat'l ta ltıvnzım mU llirlyetı " mUrn.cnatla llstC:.i tcL 
t,lk edrrclc. tekliflerini b!ldlrllen tarihe kndnr göndermeleri llAn olunur. 

''11322,. 

DeYlet Demiryolları •e Limanları l~lctme 
Umum idaresi ilanları 

--------------------------.-.----------------...-.::ıne~ 
~luhamm~n bcdcll 3§nğıda yazılı 2 .bte muhteviyatı d koYU malZC ıc 

2/:..";/1942) PaZlirteai gUnU saat 15,80 daz. itibaren mra ılc kapalı zarf usU 
c Aokara'da İdare binasında satın alınacaktır. t 

i,tll 
Bu l§e girmek istey.cnlerln liste hiz.ı.ln.nndıı. yazılı muvakkat teın J<tl• 

ıtc kanunun tayin eltlg-! vcsikalan ve tekli!lcırlnl ayni gün saııt 14,30 B 

dar Komisyon Reisliğine vermeleri lllzımdır. 

Şarlnamel!!r parasız olarak Ankııra'da Malzeme dairesinden, 
pa§S.'da TescllUrn ve Sevk Şctllğlndcn dağıtılacaktır. 

Liste 
No. 111 

1 
2 

Mnhammon bedt'I 
Ura 

35000 
8.100 

Mu\·:ıkkut temLrıat 

Lira 

2G25 
110'7,50 

(lll~il 

-------------------------~~-------------------------~ __,...,., 

1 
stanbuı Levazım amırıiğmden ver! en 

nar1eı askerı Kıtaatı ıan ıar ____ ____.. 
ıell 

A§afıda yuılı mevadın pazarlıkla ek8Utmeleri 27/l!!ı9n cumar ·tıl' 
günll saat 11 de Gellbotuda askeri satın alma komi8yonunda yap.ı:ıc:ı1' 
Taliplerin bcUI vakJtlC .komlayonn gelmeh.:rı. 

Olnsl. !\flktarı ilk teminatı 

Ton Lıro 

------
Bakla. ~o 4500 
Kaplıca • 100 IU5 
Burçak. 100 ı 12.'5 
Fiğ 50 460 

(1636- 11197) 

~~~ b 
800 adet 2,ö santimli pirinç toka it~ 160 kilo 500 gram siyah yağlı l>:J; 

ele alınıı.caktır. Pazarlıkla cksıltmel ri 25/12/9.U Perşembe gtlnU saat 11' 
da Kırklarellnde merkez satın alnın lı:onı.~·onundn yapılncalctır. Kösele~ 
kilosu 4 lira., tokanın beben ı; kuruştur NUmune' rl İst. Lv . .Amirliği ıssrl· 
alma komlsyonundn görUlilr. Tpllplerin "nı vakitte l;:omlsyona gclrncle 

(1642-112261 ,,. :(. ~ 

ııs"' Beher tanesine tahmin edilen flaU 110 J.:uruı olan 20,000 adet ~1lz 1~ tıısu 26/l~l 911 Cuma gUnü ıınat lfi de Aııl urn ı.ı. M. v. Satın alma ıı:oJll,1• 
yonunda par.arlıkta. satın nJmo.caktir. İsteklilerin 3300 liralık kıı.t'l tenı!Jl 
ıarlle belll vakitte komisyona gelmeleı·i. (JGS0-111911 

,,,. .y. '* 
Bilro binası ill§8atı !tapalı zarfla eks!ltmeye konmu15tur. Keşif bCd,ı 

S2,67·f lira 33 ku~ illt teminatı 6193 lira 7 kuru§tur. İhalesi 27 /12/~11, 
cumartesi gi.lnU Mat l1 de Eskl§ehlrde askert satınalma ltomisyonUV" 
yapılacaktır. Taliplerin kanuni veslkalaı'iyle teklif mcktuplannı Uıale 6" 
atinden bir sant e'"'°el komisyona vermeleri. (1602--10971) 

~~:(. ~ 
Keşif bedeli 30i4. lira i6 kur~ olan bir ahşap baraka açık eksııtıne). 

-~· ıı:onmuııtur. İhalesi 27/12/ 90 Cumartesi gUnU ımnt 12 do Eskl§eblrdc w 
keri s:ıtmalma komLqyonund yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte kortV 
;>'cına gelmeleri. (1604-l097S1 

• :(. * 
...ııl' 

Hepsine lahıuin edilen fiati ıtı,tıoo lira olan 3&0 tane saç bidon kS.yd 
~ ~rfla ekl;lltmcye kO'il'llUl!tur. İhalesi S/11942 Pcr embe gUnU saat 15,80 

11 
Ankarada M. :i\f V. Sutın alma lwmisyonunda. vapılac:ıktır. llk teınltl11 . . .. 
3135 liradır. Taliplerin kanuni vcelknla~l' teklif ml'lttııplnrmı ihnle sB 
tinden bir saat e\'\"(.'l lmmlııyona \•rmclcrl. (1648-i1271l 

:(. ır. ::. • 
Hepsine tahmin edılen !iati 33,92•} l'rn olan 56 tane bliyUk ve 472 w:. 

kUçUk dolu asld karbonik tilp i/l/942 Ç'!lr~amba g11DU sa.at 10 de AllJC 
1
, 

rada M M. V Sntın alma komi. yonunda k:ıpıı.lı Z!l.rt'l.ı ckslltmelerl Y'p . • s9• 
ıacaktır. Taliplerin 2D'U ılralıl( tcminaUıı.rlle tck:ır mektuplarını ıb31e cc• 
atınden bir eant ıw,·eı ltoml:nonn verm.l rl. H cpffi birden ihale cd!lcbllC bll 
j;'I glbı 00 ııer tllncllk paı tll<'r ha!lnde nyn ayn tailp"erc de lhtıle cdllır• 
takdirde teminat t"ltll! miktarı Uzerlndcn verilecektir. (1652-ıt 2'f5) 

.AAAf"ıdıı vazıh ın<'\'IHlın pr.r.arlıkln Pkslltme1cri hlz:ıJarıncia yazılı gün, saııt ,.e mahallerdeki askeri 
nının iıonıı yo•1larıntl.ı ynpılııcaklır. Taliplerin ooııt \1l1'1tlı rde ait old•Jğu konılııyonlardıı bulunmaları. 
<'in ı. ~111.t.urı Tutan '.ff'nılna h tlıa?P. .ı;lln, aat '" mahalli. 

Kilo Lira Ura 

-- ---
-ade yağı. 6,000 J665 l!ö/121941 l5 Bakırköy. 

Kınnızr bib r. 1,000 65 25 .. .. l4 .. 
ndc yağı. 10,000 18,000 2700 21 l/942 16 Bolaylr. 

~AHfBI ASIM us Stıd y1 ,ı. 5,0<)0 9,000 (i .. 15 Lüleburgaz. 

B.ısıldıc ı vrr VAT\.11 \1at mı Oul~uı·. l:iQ0,000 92,f>011 ii9C:7,50 .:5ı12ı!Hl 11 I~onya . :;• 
10/ J/942 15 Eskl~ir. 

Uınumi nesrıvatı 1dare eden ıına ııı ısı. ~.ısı.~~ 1611,40 
{]Mt! 11•> 

Rtfi7• Ahmet Sm>enc;ll 


