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Reisicüınhurumuz i 
Alman büyDk elçi
sini kabul buyurau 

Kaı ne ile eknıek Bir TOrK 
vapuru 

Mülakat a Hartc ye Vekil de bulundu 

Proıe alilladar makamla
rı• tasdikine arzedlldl 

Önümüzdeki 
günlerde ba
tırllacakmış 

Ankara, 22 ( A.A.) - Cümhurrcisi İsmet 
bugün saat 11 de Cankaya köskünde Almanya Büyük 
Elcisi Fon Papeni kabul buyurmus!:ır .... ır. Mülaka\ta 
Hariciye Vekili S;.:krü Saracoğlu d:ı bulunmustur. 

BaŞvekili niz 
Başvekilimiz Dr. Refik Saydamın Ankaraya döndük

ıenni yazmıttik. Resimde, sayın Basvekilimizi kendileri
ni karaılayan vekiller Arasında ve Genel ICurmaY BaMa
llımız Mareşal Fevzi Cakmakla konusurken ve Meclis 
aeiai Abüllialik Renda ile görüyorsunuz 

Yazan: ASIM US 

,..LMAM TEBLiG. 

Hava 
kuvvetleri 
Ş ddetli hücumlar 

yapıyor 

Ank»ra. 2! (\'akıt nıuJıablrlnden) 

- Ekmeğin kame uaulU ile dağıtıl. 
r.1ası etrafında.ki hazırlıklara devam 
olunacaktır. 

Ticaret vekA.letinin bu maksatla her 
mikdarınr, 

zo.manını ve 

OVYET TEBLiG. 

Dört 
gDnde 

10 bin Alman 
öldürüldü 

İbrahim Alıi.cddiıı Gi"sa Yedi 
<liin n~rbatı ·ıra~mda '' \cılılr'' 
isnıınde yeni lılr e«;eı· ııe~rctti 
''Acılar" Atatürktcn ba lılarnı> 
ı\.bdiilhnk Jlnmld, O ı:ıııı suhabet· 
tJ11, Celal Sahir gihi hcııinılıit• 
fılon betf, on sene içinde knybcUlği· 
taalz edebiyat il tatları lmldonıl:ı 
n.ılmış parç-.ı. p:ır~:ı. hiıtırnlarr, 
hisleri küçük bir rl,.nJc halinde l;ir 
•raya topluyor; zamnıı zaımııı l ine 
bepimlzln kn.lıılerhnizdc dul ıluğ11· 
tllaz acıtarnı nsıl bır insan ruhun· 
da alabllcliği feldlleri sana.t'.dir bh 
"-ıemıe tesblt ederek bize !anili· 
iin ntırabı içlnı1e lıcr 'akit ze, k
le okunacak bir eser veriyor. 

Berlin, 22 ı \ J\.) - Alman ordula. 
ı ı bS§kUmıınd:ınlığırun tebliği: i\luıtko\'ıt, 2% (.\ .. \,) - HnbcrJcr 

Şark ccpheııinin merkez ltcı;lnnnde bürosundan uUdlrlldi{;'inc göre, batı 
kıtalarımızın lnııtıa mukavcmeU ne • ccphealnde 4 gün içinde 10 bin Al• 
Uccsinde SO\"YCtlerln mUteadd.Jt hU . 1 man 88kcr ve subayı 6ldDrUlmUgtUr. 
cumlnrı akim kalmıştır. Hn\"a kuv • Volkolan için yapılan çarpı§malaı._ 
vetlerl, dlli.manm snhr. mevzUerine da Sovyet ltıtalan iS tQJllt, 00 top, 
zırhlı tank topluluklanna, araba ka • 577 vagon ve 35 traktör ele geçlı
meıcrtne V:! dcmlryo!larına yapbğı ml§lerd:r. ''Acılar" m mevzuu hepimiıiu 

i<endl acı~rmuz olduğu için onda 
herkes lwmli inden bir ımrça, bir 
\'ey bulur. Ömür kcr..-anmın her 
~·oıcusu gbi Jbrahtıu :\ lacddln Gö\. 
~a. da etrafmdal ·r l'iıı birer birer 
\\ayboJdnğunu görünce> düşünüyor; 
~un bir ömrün sonu ile yalmı blr 
İiltlm arasında hiç bir fark bulmu. 
)'or \'e bu düı:Unoe ile 'Acılar,, m 
~5mda: 

müteaddit !ıUcumlnrla, ordunun fid • Diğer taraflarda alınan malze ~ 
detıı çnrpışmnlarınn :;urdım ctml§tir. me 360 tank, 619 top, 3059 vagon· 

Savaş tayyareleri, dün gece, tngU • C.:ur. 
t~rcnln doğu cenup ahlllndckl liman 
tesislerine oonıbalnr atrnıııııudıı. 

Şimali Afrlkadrı, seni§ ölçUdc hare. 
kM haberi verilmiyor. Hava muha 
rebclerl esnasında, 7 İngiliz avcı tay. 
yarcs! dlt~llrUlmU~tUr. 

Atman t. yynrc teşltlllerl, Valetta 
Ya bu l<>l böyle Eilrüp git.so .. de· umnnuıdal•I gomllcre, benzin ve :mu . 

rim, tlrperirIDı hlınmat depot .. rına gece gündüz. 
Bir yakın günde fr.lrn.t bitse .. de. ırl ,.0 daha iri çapta bombalar atmış. 

rim, ürper.rim. lardır. Alman tcs tıllerl dtlşmanm 4 
Arka bir dalgalı umman gıbi top· avcı tayyaresini c•il5llrmüşlcr, kendi • 

rnk ~ığmt, ıerı hiçbir ııasara uğramamışlardır. 
Önde bihnem gec~clim nerey(l ı ını lngtllz tı.VllJ1 tayyare er n Man.5 

çıktığını. bölgesinde ,·e Alman körfezinde yap 
'İl·or, . tıkıarı aklm kalan hücum teşebbUs • 

''Ta.' '11.f". "Onu mı ı l taımlım Y ··, 
' leri csnaımıda dUıımnn iki bomba tay. 'Onu dü. ünUrken", ''Ona dair'' 
~hkh yazıları okurken kar,ııını:.r. yaresl kt\t'belmi§Ur. 

tlıa AtatUı',{Ü canlanmış görüyoruz; / J 
'9.nki onunla yasar gibi olllyoru7.; 1 ngi iz er 
llflun "ifratı, hadsi, tezadı ile be· 
l'aber mil)ODC3 halkı cezbeden dt•- ·~rablusa 
~mı,, d.'llıa iyi anlıyoruz. Sonra l ı 
b&tün faniler gibi onun da yok ol • J / 
chıgıınu döşümiyoruz. lbrahim Ala. gır f er 
tddin Gfr\'Sa n .. beraber: 

l>Ucısün olur mu toprnğn göçmüş .se,-yorl•, 22 (A.A.) - Knhlredcn 
cihan gıbi Assoeiated Presse bildiriliyor: 

Sönsiın o mavi gözlC'ri bir asli- Resmen haber vcrlldlğlne göre, mo. 
ınan gibi tor!U İngiliz kc~if kollan, Trablwıa 

Susaun o mavera konu'jaıı mn· gmnişler \'C 240 kilometre mesafeye 
dne! .. 1dıi 1 kadar ııokularak bir tayyare meyda. 

Dunııun olU'X' mu lılknt" bi. fahr nmdıı mihverin 24 tnyyarcslnl tahrip 
oln-ı zekfı. ctm~ıcrdlr. Dlliman grıml1.onıı imha 

(De mm Sa. 2 ifa. j de) edilmiştir. 

:'\loiiko\a, ~ı (A.A.) - Rcsmı Tas 

ajansı bildiriyor: 
DU§manın kuvvetle tahkim edil-

miş mevziler tuttuğu vo bUcumıan • 
aakUrtmok için bUlUn kuwe • 

mızı pwo 
••-· t ladı"ı :Maloyaroslavctz isti· ....,,l op o b' 
kametinde, ordularımız anudanc .r 
ınuka.\•cıncUe karşııaıımı§lardır. 

Buna rağmen birliklerimiz Almall 
rnuataııkem mevzilerini tahribe ve 
dll§manı pUskUrtmeye muvaffak o:• 
IDU§lardır. Bazı noktalarda. ltu\•vct
lerlmi.z 4 na. 6,5 ltllometre ck:rlnll
ğine kadar varan gedik.ter açmı§IO.r-

dlt'. 

Jaoon tebliği 

ingiliz harp 
~emileri 

Hong - Kong limanında 
abluka edildi 

Kepar 
Zaptedildi 

(Yazısı 2 incide) 

1 

dağıtılış tarzı hakkında. hazırladığı Yeni usuldeki gaye un sarfiyatl
proje, alA.kadar makamların tasdiki· nt kontrol etmek, fırmcılarm yap. 
ne arzedllmlgtir. 1 m:fi oldlığu un ihtikirnun önilnc 

Kame usuıu ile ekmek dagıtılmtı· gP.çmcktır. 
eı işine önUmUzdeki aybııtıından iti• Bazı gazeteler ta.rafmcfiın ileri 
baren ba§lanacağı s!5ylcnmektcdir. 1 c;Urü.lmU~ olan her vatandaşa gUn
Kanıe ile ekmek nasıl \"etllCCek ~ de 300 - 400 gram ekmek verilc-

K:.ı.rne usulüyle ekmek verilme~i reif\ haberler} asılstzdır. . 
l: kk nda bir kaç gilndcnbcri gazc· 1 Evlere dagıtılan fişlerın t.aanlf 

t .al rdc '-'a.Jıılan vanh~ ne5r.ı"at so.- işi t.a.m2.lllb.nmıs, An'lrarnyo. bildf-
c e ., • - AJ ' ·ı . l' 

Jiıhiyettar makamlar tarafmcl."\r.
1 

:-ı ~~ ır. _ 
t k ·p edilmekte Ye karne usut;l . Dıger taraftan bugday kanunu -
n~z~onma.smın ha.kiki sebepleri c. nun tatbik edilmesi dolayISile ek· 
saslı surette izah edilmekt<'d r. 1 mck fıyatı; 14 veya. 14,5 knrıı6a 

Kame usulü zannedildiği giJ:>i, kadar ucuzlayacaktır. 
her vatandaşa meSleklcrinc göre l~lmıek teftl feri 
verilecek ekmeğin miktarını talı- 1 Aksura.} da. Yusufpaşa semtinde-
dit dğ-iWJ-. ı ıti fırınların teftişi yap·lmıştrr. Dlln 

Karne usulUndc her \et.anda.~. rııpıl'.Ul teftişte bir fınnm yapmqı 
yine istediği kadar ekmek nlabilc- 'ı ' lduğu ekmek icinden gömlek kolu 
cektir Buna kanuni formUllcr kor.- çıkmıştır. Fınna yıldtmn cezası ve-
muşt~r. rilmişUr. 

Berıınde 

Moskova
ya göre 

Türk · Sovyet münue 
betler.ini bozmak için 

Al 11anlar bir plAn 
hazırlamışlar 

M011ko,-a, :?% (A.A.J - Tas ajarı
ııı bildiriyor: 

lsvesUya yazıyor: İnanılır kaynak 
ıardıuı vuilen malfımata göre, bu 
son gUnlcrde meçhul bir deni.zaltı ta 
rafından Uçtıııeü blr Türk ticaret ~ 
miai daha. batırılaca.k, fakat mtlret 
tcb&tr kurtarılacaktır. Çünkü bunla• 
rın araıımda §ahit 8tfııWe kullanıla 
cak Alman ajanları bulunacaktır. 

, Resmen bildirildiğine 

Bulgaristan 
ıhtikarcıları asmıya 

karar veraw 
Denizaltı geml8i tayfatan bu aı. 

ı;aklığı bl!A.hrrc Sovyetler Blrllğlne 

yüklemek maksadllc Sovyet den\zal\J 
tayta.larmm taşıdığı il!aretıeri bam!J 
olacaklardır. 

1 

göre . 
1 Muharebe 
1 Kat'i safhaya 

yaklaııyor 

Hitler 
l Görülmemiş nisbette 
, askeri hazırlık 

yapacak 
BerUa, " ("-A·) - HlUerln §im• 

diye kadar görtllmcmlt n18bctle bU· 
~1lk as.kert kuvvetler toplan1asmı te. 
min m.aksadlle ordu b8.§kumandaıılı • 
(..'mı ele aldığı ve bu itibarla. muha· 
rebcnin katı safhasına. yakla!JIIlakta 
olduğu Berlinde resnıcn söylenmek· 
tedir. 

1 Amerikaa-laglllz 1 
Tebll{tl 

100,000 

,:,ofya, 22 (A.A.) - Ofi: 
z:raat nazırı Kuşef, Gorna Ore· Almanların verdiği çok gizli omı• 

ho\.itza. bölgesi biliçrvanlan ve zl- budur. 
maatçilerl toplant.ısrnda, dün, su 
fl5zlcti söylemiştir: 

"Hiikümet, halihazır vaziyetten 
:. tifade ederek zengin olmağa ça
l~an bazı muhtekirleri asmağa ka
ı ~r vermişt:r ... 

Haber veıileıı bu tedbir, çiftç!. 
l1alk arasında büyük bir memnu -

Alman ajiuılan Türk gemisinin to 
plUenmesınden aonra TUrldye • So • 
:ret RU8ya münuebetıertnın hld • 
de\-reye gireceğin! tahmin etmelt' 
dlrJer. 

Japonyada iıtifalar 
niyet uy~nd.ımu.5 ve ruwrm tieya-ı Tokyo, 22 <A.A.) - SU!asıllf 
natı ~iddetli alln§lıarla karpJe.n • Mebua1ar mecliei rei•i ~ Jtrin 
ml§t.ır. reisi istifa et:ırıitlei'dir. 

Beyoğlunda geçen bir facianın muhakemesi başlad, 
...,_.... ~L.&4S- ~_, ~ - ~ ~ ... ~ -- ~ 

Fatma Jale kenoini mi vurdu. 
öldürüldü mü ? 

Bir müddet evvel, Bcyoğlunda. , tafa admd.-ı bir gell(;le odaama ır.. 
Kalyoncu kulluğundaki bir evde bir pandığt sırada tabanca ile ~ 
facia cereyan clmi5, Fa.tma Jall' m~ ve Beyoğlu ha&ta.n~ de 
adında hafif me!jrep bir kadın, Mus (Devamı Sa. 2 Sa. 3 de) 

Japon askeri Suijday ko· uma kanununun kaldırılmasa 
Manilanın bir körfezine nakknıdaki ıayiha Meclise verildi 

çıkarılıyor -
Çetin muhare
beler oiuyor 
\ 'at>ington, 22 (A.A.) - Harbi

ye nazıl'lığı tebliğinde bildiriliyor: 
~fanillanın 240 kilometre f:imalin· 

·de Ungayon körfezi ctraf•nda mu. 
harabeler cereyan etmekte ve bu. 
rndn Japonlar, kara.ya asker çı:kar
ınnk teı;ebbllslerinde bulunmakta • 
dırlar. Deniz ve hava vıısıtalan 
tıuafmdan kuvvetle himaye cdılcn 
takribeı! 80 tane asker nakliye ge
ro~inden mürekkep bir filotilüı, 

80 ile ı 00.000 sskeri hamil olduğu 
ıınldc Luzon adasının garp sahili 
nçığında birdenbire ortaya c1km1§ 
1 rr. Her biri 150 kl{:l taşıyan bir 
'="k mavna Aggo yakmlar:nda as • 
ker çıkarınağa teşebbUs otJni~ 'c 
Ltga:;cn korfcz~ne ·girmi(1tlr. 

'l'ebliğde. §unlar il&ve ediliyor: 
Bir kaç birlik karaya çıkamağa 

muvaffak olmuştur. Bu istilA te -
;;ebbilsil Birle§ik Amerika ve Fili
pin krt.ala.n tarafmdan §iddetli bir 
mukavemetle k8.r§Ila.nnu§tır. 

Pcnag tahrip edilerek tahliye 

edildi 

Londra, 22 (A.A.) - Salahi.yctl 
bir kaynaktan öğrenildiğine göre 
Penag'da tahliyeden evvel tam bir 
tahrin siyııseti kullanılmıştrr. 

Bııti elekll' k mcrke2'J.yle, Penaı; 
kalay izabe tesL"leri tamamen tah
rip edilmi,Ur. 

( Deı"amı Sa. J Sii. 1 <le) 

T e§kili.tta çalı§B.nlara verilecek ik=ramiye ve 
alınmıyan vergiler hakkındaki hükümler 

.o\nkıırıa, 2% (\akit mububirindcn) 
- Buğdayı koruma kar§ılığı vergisi. 
ı:ın kaldırılması hakkındaki 1.A.yllıa, 

meclis ruuıamesine nıındL ÇD.rpınb.;, 
r-unU mUzakcres1ncı b:ı§lanııcakur. 

IAyiha ct"aslarına ı;öre, Ilga edile 
celt buğdayı J{onıma kadrolarında bu 
lmnunun neşri tarilılndo fillen ça • 
!ı§anlardan buğdayı ltonıma te~k.UJI.· 

tındalt! hiZmetlcri Uç seneden tuıa 

olıı.nlara Uç nylıl•, bızmct mUddetlen 
o!r seneden Uç seneye kadar olanla.. 
ra ikı aylık, bir seneden az oıanıaı o 
b•r aylık ücretleri verilerek alilkala 
rı kesilecektir. 

Bu ücretler, bir defada •·crilmeylp 
zmet mUddetıerlno g<lrc Ucrcte hale 

kıızanacaldarı ayıann sonlannda ''e 
b rcr aylık olarak ödenecektir. 

Bu suretle ıı!Qkalar1 kcsııcnıerdeı> 

devlet veya bankalar baremine tabi 
daire v~ya müesseselerde maaıılı veya 

ücretli bır vazifeye tayin olunanı r 
taylnlcrlnln tebliği tarihJne kadar • 
lan ücretJerl verilecektir. 

Bu kanunun meriyete girdtğt 
rlhe kadar geçen zamana alt tallako 
lruk etml§ veya henüz tahail edilme
mi:; vergllcrln tahsiline dc\·am otu• 

nacağı gıt~ tarh veya tahakkuk et.. 
Urtlmiş olan vcrgıler de tarh ve ta 
ba.kkuk ettirilerek tahsU olunacald,.ır 

Buğdayı koruma vergileri m~y 
bs.ğlıınmı§ olan mllkelle!lerln 19' 
mail yuına a!t vergilerinden anca 
bu kanun mcriyete girdiği zanıanıt 

isabet eden mıkdan tahsil edllecel< 
Ur. 

Bu kanur>un mcrlyete girdiği tarı. 
he kad;:ır vergtsl ödenmlıı naktly 
tezkere.si alınmııı olan unlar iÇln 6dc" 
nen vergll"r geri ,,•erilnılyecektir. • 

Sanavi kanunu oro
jesi hazırlandı 

\nkara, 22 ( \'akıt muhabirindmJ 
- Teşviki sanayı kanununun mUd • 
del! 1942 haziranında son ermek
tedir. 

tktuıat Vekilli~ bu mak&Ua teo • 
vikl sanayi kanununun muaddel bO
kUmler1nl bir nrnyn gcUrcrek ve bu
gtınkll !,!arllnn da nazarı dikkate a. 

!arak bir sanayi kanun proJu 
zırtamaktadır. 

VekAlette kurulmU§ oıan bir 
milyon, proje Uzerlndekl çal11ınla 
na. devam etmektedir. 

Bu çalıımalara önUmllzdeld llıllu 
de 80ll Yerilerek basırlanu .,...lal 
ctktrieri aıınmak o.re Dılll ftkA. 
Jetlere gönderileceğt bildtrilmektedir 
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I 

Jr.ı:lltere ve Sovyet Rus· 
yanın anlaıma11 

Naran. ı2 (A.A.) - Myte.r: 
}'azar günü imzalanacak ols.n 

lagi.Jiz - Rus - fran muahedesi 
sercğin<:e BUyU.k Britanya ve Sov
.retıcr B rliği İran Mkiıniyctini hi
maye ve Iran arazisini her türlll 
taa1T1.ua karş1 mildafaa ctmPği va
delemektcdil"ler. BUytlk Britan~ a 
ile SovyeUer Birliği, mem!Pketin 
llya~ \"C lktuıadi hayatma müda -
halede bulunma '.llağı da taahhüt 
etmektedirler. Mua.bC'de hükümlerı 
eun'ardır: 

1 - lrnn ~rdusu yalnız mem -
lcket ıı clnhHJ m!!-"nfaaa :ıda kulhı
rulacaktır. 

2 - İt'an, Briı.anya ve Sovyct 
imwetlerinln Iran dalihindc bulun 
mnlanıı:ı müsaade edecek fakat 
bUtUn yabnncı kuvvetler. mütare
keden 6 ny sonr.:: veya sulh rnua
hcdesinın aJtdinde mcmlekctton 
a~"'tılacaıdanur. 

Bevaz ev r;ni~ r 
( RcıştaraJı l bıcı savtada ) 

Acı•ar 

Mühim kar2 r- Ş ddetll bir hücu- a~~!~~n~:;;:;~~,\~':.~~:~ 
cıat ını biraz bllliirdan bir menşura 

lar~ sahne ma geç 1 benzetebiliriz. Bi menşur ki be. 
C1 • ~·az zlya;ti tahlil cderel< ondan tür. 

Helsiı.ık.i 22 (A.A.> - BugUn \ü tUrlii renlder çıkam"; sonra tek• o.uyor ne§?'edilen tebliğde. Fin kıtalarının. rat" o ziyslan birleştirerek türlü 
kesif b.r topçu haz rlığından sonra renkleri beyaz bir renk haline ge· 
§ıddcW bir hücuma gcÇtiklcrl ve 1 tlrir. Bo ~yede bize tanıtmak is· 

R U Zv e 1 t Svaeri cephesındcki mevzilerini 1 tedi~ 5ahsiyetlcrin karakter!erinJ 

Müttefikler yüksek baş 
kumandanı olacak 

h.ıssediliı derecede düzeltttkleri 1 kısa satırlar lı;inde ~österebilir. 
biklirilmkte<iir. "Ona d:ı.ir'' ~lıklı satırlula "ili. 

Şarki Karelide iki taraf arasın- midin secdesi,, ve ''Toprak koku
da topçu f.ıaliyeU olmu.stur. Dilıi-

1 
o;a'' nd:l bu hususiyet \'ardır. 

man istihkfı.mlarmdakl bataryala - İbrahim AJiıeddin Gö\'ı;:ı. "Top· 
ra ıeabctler olmw.; ve bu batarya - rak kokusu" nda şn.Jr oldoğn kadar 
br ha.snra uğramı§Ur. Sovyct tay- ' mütefekkirdir; barads fikirle his 
yarcı.erinin teşebbüsleri, baraj a - ı sanat zemini üzerinde birleşmi~tir. 
le§ile ktnlmıştır, Sanatki.r muharrir bu yazısında 

Kareli berzahında bafil topçu ınsau d~nnen mahlifgun lmrku duy. 
fr..aliycti olmuş, düşman keı;lf köl- 'ı gusu pc~lUerini ,.e r.ıann'annı gör· 
Iıı.n pUskUrtüJmüşUh·. mektı} bütlin lınynnlardan daha 

o miyop ulduğu11u kaytletmekle bera 

Mectı•s fopl,.. n:ısı 1 
her toprak lcol\USU ile her fürlil ~-

1 ı C ~ ı;ek ~·c şy:ı kokulan arasındaki in~ 

-23 12 . 1941 

Nafıa il ekti eliı1.den : 
Eksiltmeye konulan i§: 

ı - !Janısa auıaleri llçtlocil §Ubo mQdllrlıııo mmtık&llr dahf11Dde 
lılarmıı.ra göıU seddcsl ile Gediz nehri ve besleme kanalüe bo,aıt.ma u
nalı arasında takriben lMOO on Uç bin be§ yUz tıaktar pnifllaindek. 
arazinin Nirengi ııebekeslııo mUstenJt tesviye mllnbnnlli b&ritası ile eı..ma. 
versarunda.n ııularmı bu araziye akıtan Kemer. Çerkea, Poyraz, i1d 
kofa!J, Çapaçlı ve Adata dercterının ,entvarl harlt&lamım alm.muı 1§ı 

muhammen kı?!lt bcdeb vahidi tiyat esa.sı Dzerlnden ~ liradır . 
2 - EIWltmc 16.1.942 tarlhiDe raatıaya.n cuma cttıın ea.at 16 df 

A.nlmrada ıru i§lerl reisliği blnıısı içinde toplanan su ckaiıtme kOD\13o 
yonu odasuıda kapalı zart usuliyle yapılacaktır. 

8 - !atekliler, eksiltme §nrtnameal, mukavele projem b&ymcbrhk tr 
teri genel ııartnamcsi, umuınt su i§lerı oartnamC5ilo busWd ve fenıı 

§artiıamelerl, ve projeler! 2 ura 03 k~ mukablllnde su l§lerl reı.t1Jğ4n
d~ alabilirler. 

• - Ek8iltmeyo girebilmek içln 18teklilcrin 8037 lira 50 k'1nı71uıı 
muvakkat temlnnt vcrmcSi ve eksiltmenin yaprııı.cağı günden on az Oç gt1il 
evvel ellerinde bulunan en az 5000 hektn:-lık bir araztnin tauometrtk ha. 
ritaaını muvatfakıycUc yapmış olduğun:ı dair vcelka lle birlikte bir dl
k!kÇc Uc na:in \"CkAleUne milracas.t ederek bu ip mahsus olmalı: Uzc~ 
vcstkıı aımalnn '\"'C bu vesikayı ibraz etnıetort p.rttrr. 

Bu m!.iddt l~inde vesika talebinde buıunmıyanııır elttlltmeye l§tlralC 
edem~zlor. 

5 - iatcklllerJn teklif mektuplannı fktncı maddede yat.it saatteıl 
bir saat cITellno kadar su l§lerl relııllğine makbuz mukabt"lbıde vermeıe. 
ri ııı.zımuır. 3 - Sovyet ve lngiliz ıutnlarilf! 

Jevaz·mın•n frandan serbest .. eçme 
sın:: ınUs:ı.ade edUccct, nakliyata 
lran amelesi } ırdundn bulunacal> 

Vıı ingtcn. 22 (A.A.) - Mih
vere knrş harp balin:le bulunan 
meml!!oketler nrasmdn bir hareket 
birliği vUcude getirmek Uzere Ruz
veltin ihzari teşebbüslere gi.-işmiş 
bulunduğu Beyaz Evden hcber ve
rilmrktcdir. Bcy:ız Ev. Sovyetlcr 
B rliği elçi:i Litvinofu. Çin elçisi 
Dr. Şuşih'ı ve Holanda elçisini ay
n ayn davet ettiğini tasrih eyle 
mcktedir. Cilmhurreislnin diln 
Lord Halifa.km ltnbuJ ettlğ malüm
dur. 

A Tı • oo (A A ) _ BUyu'·1 farklan"lı bize göstel'iyor: 
n caı a, "',., . • .. 1 .. n - ı , k,JO. . ı k k 

MiJlet : :eclisi bugUn toplanmış, •llJ."'ı a~ .,. •• asn, e crncm 0 0 • Postada olan gecikmeler knbul edilmez. (949f • 112'7) 

Posta, Telgıraf ve Tel..c.ıon idare ı;;u gthl topra~ kolnuo a~ en nefis'-~------------------------. Beyaz Ev. bUtiln müzakerelerin 
cumartesi akşamı izah edilen si
yaset yolunu tnkip ettiğini ilave 
eylemektedir. Bn s·yasctc göre. 
Birleşik Amerikn ve BUyUlt Britan 
yn hnrp faııl!yetlerinin tenzi.nıine 
doğru te<lbirler! alınıcı bulunmak. 
tadır v~ her iltı memleket Sov
~·ctler birliği, çin, Felemenk Hin
distanr ve mU12terek mücadeleye 
ginniı; bulunnn diğer hUkümetlerte 
bember icra planlarmrn tnnzimine 
ynkmda başlnyacaklardır. 

· b' 'kt· -.....tım sar.d ;;.1 cs.·m lardan uaha asU bır mahiyet 11 
81 ın ırme ve vıu-u · :-. . k k k · k 
hakkında.ki kanun 111.yihası i!e taı:;ılor. Topr:ı •0 u~u mübare HarJJıye Ye ek Subay O!tuıun ;ıakı • SaLn alma 

Komisyonu ıılnları 
tu-. 

• - trn.n 17imdlden mevcut bulu 
nan l!ansUrc yardmı cdccekt=r. 

5 - lran, mllı'Verle ve tfUşman 
tuafmdruı işgal edilmiş bulunJln 
memleketlerle clip:omati.k mUnase
betlerln ~C<ı"ccktir. 

lruı muvasala yolla.rın"ll S '"Net 
ve Britanya kuvvetleri tarafmdan 
kuUanrlmnsma ve İI1U1 iktISndf ha
yatmr koruma umıllerinc alt mail 
mih:akerelerc, muahedenb tasd1 

kinden sonra bqlanacakbr. --
Yeni Gineye taarruz 

edildi mi? 
Caabıerra. '2 CA.A..) - Resmen bU 

dirildlg1De Ş?"öre A .,ust.raıya tıOtırunet· 

Yeni Gineye kar§ı Japonyaıın: taarruı 
Wğine daır hıc;blr haber alm ml§ttr 

Bu haber dUn gece Roma radyo ~ 
ratmdan verilm~ 

---~----

ıaıtllı- A•e•illu 
ı-1i!t4~ 

CUmhurrcislntn katibi Early, bu 
beva.nattan sonra, bu milzakcrele
rin pek ihzari mahiyette olduğunu 
ilave ct.mi§t.r. 

Nevyork. 22 (A.A.) - Ameri· 
kan g:ı.zetelcri Reis Rozveltin mil~ 
tefikler başkumandanlığma tayin 
edilmesi fikrini gittikçe daha kuv
vetle ileri sürJror. 

Tokvoda 
bOvO bir 

m tina < FIOI' taıafı l mci t1ay/ad4) 
Maniı.o, 22 (A.A.) - BUgiln öğ

cden sonra tank muharebeleri de Tolqo. 22 (A.A.) - "Mihver dav. 
dahil olmak Uz.ere çetin n:ıııharebe- loUerlnln doBtlan,, !sm1ıı.l Lqıya.n ce
c:r devam etmlştir. Kıt.cılanmJZ da- .n!yet taratmdan tertip cdllc.:D mlUDBe 
c:.:ı:mkla ltalmam""B b'.r noktada a- birkaı: bin ki.!71 l§tlrak ctml§Ur. Mi _ 

ğrr toplarmırz Japon destroyer ve Un; e.masmda haricıyo nazın Togo. 
tafjrtla.."'Jlll pU81dlrtml16 ve böylece nun huaust bir me5ajı okunmUftur. Al 
bir asker çıkarma ha.rekell::ıc en- manya. İtalya ve Maçuko scfirleri bl. 

el olmwı:tur. Kıtalanmız mükcm • rer hltabc trnt ct.:nışlerdir. 
bir ta?T.da dövilfQyor, Ja.pon harfclyc nazın. ınes:ıjınd3 

•;·---------------------------ıdem~Ur ki: 

1 
Şlmdlkl dünya harbine İngllbcro ve: 

48 dememe ıt ? AmorJka tarafından ta.kip edilen gnzb ________________ _. alywU ile bu !ki dcvlcpn bcncllı.tt ve 

Fasa.hat, kelimelerin dl§ tarafla. 
riyle uğra.,,cur, oolan iyi, dilr.gUn, 
yapmaya çalıpr. Meseli kelime 
Nya terkipl'!Tde bir çe§I tten ses
li veya scaıiz harflerin diU.enldz 
cı'larak arduda gebnesl faahati bo. 
... (Kırk küp, kırla da kulpu kı
nk kUp) örneğini unutm&mı.ssmız-*· (Y ed1 senede de ödeyemiyece. 

e ne diyebiled> ?) gibi bir clhn
le terttb etsee (e) se&ilerln böy-

blr dtıstıye ve arka aritaya gel
esi dile çetrefil ~eliı'. Fasa.ha.ti 

boan bu hale tcmı.fllr derler. Ar
llJı:lldatJ.a.rmıızdan biri eski bir kitap 

~ııı:>u.u· diriltmeye karar vermi!f. 
Sevmnecet bir haber; fakat §u 

(KBtitbhAne..f Ebtımyı\) terkib"ni 
Iamak için ne sebeb var? (E
yl kilttlbhanca.i), ya.but (E

DL1ZZiyi kfilliyab) bizi hem ~ufa?$
terldbdcn, hem de şu ( e - i - e) 

IP .. UUruIKlCll kurta.nr. Bunun ta-
laymetinl }'erine btraJmıalı. il· 

kt!tUbhine deneccbc (Ebuı..,"'JYÜ 
bhAneei) demeli, (KiltubM

! F..'bu.zzıyl) dememeli. 

dlln:yaya ta.hnk.kllm etmek emelleri 
sebeb olmu~tur. 

OçtU paktın birleşik Amerikayı 
makul blr yo!n SC\"kctmesl JUımdı. 

Fakat Japonyanm baklld kuvvet1nlıı 

azmıııanması, tabii ve mcaru emelle. 
rin1n tam bir !Stilıt'afla kar§ılıınması 
birle~ Amerikayı bir A.B,C.D. çem 
ber cephesi kurmağa S(lvketmi1tlr. 
Japonya bunlardan dolayı silAha mu 
racaat etmek zorunda kalmışbr. 

~Amerıka 
Grevle=-e kar§ı büyük 

tedbirler aldı 
San Framılsko, 22 (A.A.) - Kay. 

nak!;ılar sendlka.ııı. San Fnuıs!sl>o 
körfezi deniz tezglUılnrma grev n6 • 
bctçllerl c!lkme~ 1'..arar verml~tir. 

Bu tedbir, deniz tezgft.hlnmım nor • 
mal mıretoo t.31J§abtlmcle?rl için b:ıb . 
rlyen1D asker kuvvetine mlirac:uıt c. 
dcoet1 lbtanna. rağmen atınm'!'tır. 

Kaynak i~lerlnln grev tc.hdidlııdcL 

VECiZELER 
ruu· a l...U Pl:&YAlll)t 1 

Ba.raJ' gören kumpanyalar, bahriye _ 
een bir milyar dolan m1lt.cc:ı•1z lllpa. 
~ almJ§lardtr. !-------------- ~--

• TahayyülAt. kuvvetiyte ild kere 
llç yapamıyoruz: bOyUk kabt kU 

kabm içine sokamıyoruz; y4nl 
olunan abıretJn VOcudtı öyle abes 
erden değil. 

* 1:1 met Lt1!ıiln GUlmüne oerkes 
dl; fakat onu kJm1e 6Jdllnnedl. 

1 irıci Hanıi'nln ölUmllne bUtUn Fnın 
allamUJ iken bi?' Frrumz taratnı. 

kaUedUdll 
• Vatan öylıe mukaddea blr dllbcr

ki ondan en ziyade l.aUfade eden. 
bile iyi vataııdq kıskanmaz 

* Muhtekir, matazumd& muaaıaa 
eki bir gern1 gibi değil, kendi 

kına hücum eden bir dl1fman tay_ 
resi gtb!dir. Bu scbeblc muhtekirler 
kadar çoluıe. halkın eıem.uı o nis. 

06beıı 
Almanları uzun harbe 

hazırlanmaya davet eUi 

Lond.ra, 2;? (A.A.) - Doktor Gö. 
beis "Das Rclcb,, meemuaamda ne§ • 
rett!ği bir maknkıde oh-uyucnlannı 

çetin ve uzun bir harbe bazırlnnmağa 
davet etmekte \'C ı;öylo d mcktedlr: 

''Hnstakbel yıldmm yürllyU§lert 
!:akkıntJ:ı. beıılco~n fimltıcr bırakılnı:ı.. 

lıdır.,. 

italyada 

ebA • , 1 tl den temin e.:ııı·ı~ı c'yndan, bir a.llenıo aziz hlitı:rala-ecn ı l.wv e er ~ 1 t • d·kla d ,._ı, 
ve edilecek olan krediler~ mahsu nm .a5ı_~ :m san nn an ve ~· 
bcm cclbolunan harp teı;h!Zntı mecclerıııdcn intişar eden mahrem 

ı glimI'\.ü· IA'"m·ı -11 kokulara benzer. Toprak kokusu 
ve ev. ılltln • """" '- A • ta 1 k k ~ • · 1 ...:ıı • ı· atıc ,,. :ı.nne o rosunur.,. _,ıir vergı ve resım eıu(:n ıs ıs. .. ,,. 1 ,_ 1 "-•--

' • d k" k k k ıuze yazı~r ya nıı g~,,_'OJI 
sıs ha ••• nn a ı anıma e nn..... def.il d reee<J dü u dllren 
layilıa.sı •• t kabul etmiştir. 0 • aynı,. e e il .n. 

Mecli. çarsamba günU topla yıızılıırd~. Aul~,, gös~ı~·.~Y-kt - !erden zıyade bızl düşündürüyor. 
ca rr · Bu ltibarl:ı hacmi \'U~U!ı biı risa-o----•a"OD tebll"l leden ibaret olmasına rağmen o-

• • il lmyup blltnlikt.en sonra insan elin· 
Tokyo, 2Z (A.A.ı - Dolll<ll ajan- 'den bu eseri bırslnnak lstemiyorı 

aı.nın blldirdlgtne göre, Japon dcnlz tekrar okumak lhtlyacmı duyuyor, 
kuvveUeri Hang • Kung çcvre.alne Ye (Acılar) az tıOk acı?anmrzdaa 
bir httcum yapmJ.fUr. teşekkül ettiği ltin ona olmrkcn 

Hong • Kong önünde dcm.rli bulu hısım biraz da kencll eseri hnlş gibi 
nan lngıUz harp gem.len tamamile sanıyor. ASIM US 
abluka altına alınml§lır. Bu lngi!Jz O 

semllerinln tahribi mukadderdir. ıSovyet gem·ıs·ı 
Tokyo, ı2 (A,.A.) - D. N. B.: 
Dclhl radyosu bugtln öğleden son

ra, Malcs,ya yarıınadaauıda Kepar 
eyaletinin tamamen Japon ordusu ta• 
ra.fmdan 1/,:gal cdlldlğl.ni ve Japon 
kuvvcUerııun Kota BaJıru tren yolu 
ilıtikamettnde mllhlm bir taarruz hn. 
rekcUne geçUklerlnJ bildirmektedir. 

Shtppm. Z2 (A.~) - Pazarteal 
sabaJıı Defl'9diJen tobliğ: 

Perakta kıtalamnız kualo.l:angsaı 
elvan da mcvznertnl tut.nuLtta de • 

vam euueklcdlrler. 
Dun Qrtk yolu Uc.zrindc ~ı::ııi bir 

muharebe olmuş vo dtl§man Pcnıl< 

nehri Qzerlnden sallarla takviye ltı -
talan geUnni§Ur. Kıtalarımız çar • 
pı§DlJ§lar ve dllpnan.ı ağır kayıplara 
uğratmlflardır. 

DUn gece hlçbir hava faaliyeti" oL 

ın&mlftlr. 
KuaJakaDgaar, do&'Tu bir hat üze. 

rtden lpobun 24 ldlometro ııımaun. 
dedir. Gr!k ve Singei..Kr!Jın yo!lan 
Kualakangsarda b!rlqntt'ktedir. 
1'okyo, 2ı (A.A.) - 1mparaloriuk 

umumi karargAhı bildiriyor: 
Japorı kıtaıaruıdan mürekkep ltuv. 

\"Ctli tqklllcr bu sa:ıxıb donıın.mıınııı 

hlmaycalııde Lumn adasının mubtc • 
lif maballer1De yeniden çıkarma bnrc. 
ketleri yapml§lardtr. 

-~----
Fatma ıaıerı kim 

öldlıdl? 
( Ra.ştaraf ı 1 incı sayfada ) 

~laftştU, Bu arada Mustafa da ya
ral.aıınım, tedavi edildikten nonra 
Fatma Jaleyi Memduh adında b.i.ri
ıtlyle mUnascbette bulunduğu it.hl 
kmp öldürmek suçcyln il:inci nğ:r 
ceza mrı.hkemcmnc \•enim.:§, düD 
de muhakemesine ba§lanmıştır. 

lngilizler tarafından mı 
babnldı? 

'l'okyo, 2Z (A.A.) - Japon ma
kam!n.rı, Japon deniz kuvvetlerinin 
Hong'koog açığında bir Sovyet ge. 
misi batırdığını kesin olarak ya
lanlamakta ve yapilan tahldk:ıtm 
Krcrhet ishnll Sovyet geml&iııi ln
glllz topçuunun bat.ırdıf"m i&b&t 
ettiğini illi.ve eylemektcdirler. 
Kr~het gemisi, harp başladığı 
zaman Hongkong suls.rıııda bulu -
nnn 4 Sovyct gemjelnd~ biri idi. 
Gemi mfircttebatJ Kovlundaki Ja. 
j)()n kuvvcUcrlnin himayefiine sı -
g nrnl§)lr. 

IST ANQ1 'L BELEDiYESi 

~i!t!Jmı .. ;f Z~!;; 
Müthiş Aile 

----------'~günkü radyo 

7.30 P~m ve mcınlc!tet oont 
s.yan. 7.83 mllı:lk, 7.45 o.jans haber. 
Jerl, 8.00 mllzik, 8.15 evin saati, 
S.SO • 8.45 mt!zllt, 12.00 program ve 
memleket ııaat ayan, 12,33 mUzllt, 
JS.00 müzik, 13.30 • H .00 mQzik, 
18.00 program ve ıneınleket aaat a• 
ynrr, 18.0:l mllı:lk, 10.00 müzik fa
sıl heyeti, l!l.80 memleket saat aya• 
n vo njruıs hııberlerl, 19.45 serbest 
10 dakıka, 19.~ müzik, 20.15 radyo 
gazetesı, 20.45 müzik, 21.00 ziraat 
takvim!, 21.10 müzik, 21.SO konutı
mıı. 21 45 muzm, 22.30 memleket M• 

at ayarı, 2'2.~ mUzik: cazband <pt). 
22.53 • 23.00 yarınki program \'e im• 
p:ı.nr~. 

Mustafa ifa.desinde, btma J:ıle
Yi vurmadığım, e*iden kend:isllc 
ta~rkcn, bilAhıre kötü yola &ı.p· 
tığını öğrenir öğremnez alakııs.Jn• 
kestiğini, vaJca gecesi kad·ru "T~ 
la,, c1a gördüğünü evine beraberce 
gittiklerini, Faunanın odaya girer 

1
ıı-m-----------· 

girmez: bTA1''BUL BORSASINIX 

- Sen ba,..qkastnı :;eviyormın. 

Benden art.Ik bıktın! diye iizeıine I 
yiiliidüğünü ve cebindeki tabancı> I 

2~.12.9H 1"11.'ATLABI 

ile a.tc ettiğini 80ylcmi3: 
- Vurulur \"tll'Ulm.::ı.z elinden si 

ıaııı alm~k istedim. Lakin silii.h 1 
yine pa.tl ... dı ve Fatmn Jale vurul· 
du!.,. demiştir. 1 

a~.&Jıe \"O kapanı, 
l Sterlin 5l?2 

100 Dolar 182.20 
100 PCZJta 12.89 
100 İavcç kr. 3-0.8875 

ESHAM n~ TAID'İLAT 

c;tı 7 1/2 933 Tllrk borcu 
Tranş 3 
Sıvns • Erzurum 2-7 
:Mcıi<ez Bankam 
!zmır Esnat ve ahali 
banJ.sm 

23.25 
19.80 

136.50 

5.-

Bundan eonrn Fatma Jal~llin 8 
~ıı.~mdaki kızı Yiiksel şahit olarak : 
dinlenilmi<ı, çocuk anneıı;inJn gazi- j 
nola.rda faınşbğı erkekleri sik s-.lı ı 
e,,.:ine getinliğhıi, Mustafa ile oo.a
~-a kapanır ka.pa.nnrnz tabanca sesi 
~terek a.~~a kortu.:,.:runu ve an· 1 
nesini yarnlı gördüğünü ro~·ıcm·ı:: . , .. _____________ , 
tir. 
Diğer nhi t F..dit ise, Fntma.nnı 

nrkad~ olduğunu, vurulur vurul .. 
maz kenıisı1e hasteneyo git.ti ~m1, 

ilan 

onlarm mtımekreb lruzurfylo 
ranr. 

Fatına Jclenbı hastanede: 
Yeni sınıflar silah altına "- Kendi kendime '\arol.ı.ndmı! 

almıyor cledtğlıri., polis bu ı~adcyi znptn 

I - Askeri posta 790 namma 
100 t.on keti.boynuzu, 50 ton bakla. 
:.?:> o bu.rct'k sa tm a.Iınacakw·. 
Münnkas:ı 23. 12. 94 l s:ılı günü S:?

o t 14 <le Rtıltırhl:iy As. r. tın nlma 
komiı;youda ynpılacaktn•. Zayıtıadığrmı?.<I bUttn1 l'Ucut ı:ı. 

dfmaf da eczaatndan kaybcdı>r, hl!.
Lle paytda.r durur; nkb1art te§.. 

edin ~ 41Jm# •C21Ht delil de_ 
<? 

• geçirmek fatc;incc, bir kodiOnın ~ 
Lorııl111, 22 CA.A.> - Baseleı -- Lüzumu yok, dediiitıi anlat-

Naehrtchten gazc~sinin Roma mu IDJ'lf.ı:t. 
h:ıbiri !talyad;ı yeni mtfla.ı1n tıil!h ~eticede muhakeme dlğer tıalıit-
altımı almaca~mr bi1dirmekte<1fr. 1 J.er kin ~a hfr güne kalmuıhr. 

11 - Kc~ynuzunUD temina:tı 
sooo. beldanm ısoo. tr..ırçağnı mj 
Jiradzr. T-alip olanlanı- mili-...c.aa:b' 
ıtan o'lumn-. (~R24fl) 

Kapalı zarf usuıııe 800 ton kuru bakla mUnakua.ya konmQftUT. Evaat ve 
husust garUan kornıayoı::'Ja görUlcblUr. İbatesi 7/1/042 çarpmba ruııa as. 
at 16,ts ta yapılacaktır. Muvnkk3t teminatı ~ liradır. TaUplertn U:ale 
saatinden blr saat evvel teklif mektu;ılarlle Harbiyede Yedek 8Uba7 Oku 
lunda komtsyona mUracaatıan. "11049,. 

• •• 
Pezartıkla 20 bin semer u•ge.nı ile 20 blD araba urgaıu •tm aıına-

caktn', Husust garUan ve nttmunclerl komıayonda görWebOlr. Semer ur' 
gaomm beher kilosunun muhammen nyatı 180 ve araba utıanınrn 
belıer kilosunun fiyatı 145 kuruıtur. tbalcst ts.1.1H2 pu.arteat gU
nU aaat 14 de ;,oapılacaktn'. Taliplerin katı temtnatı&rUe Harbiyede ;redeJı 
eubay okulunda komis7ona mttracaaUan. (11291) 

tanbu levazmı aımrıigmoe., ıeru811 ı 
nar.c asker ıulaat. ıinıar ....... ,_,,.._ _____________ ... _______ ........ 

Beher tanesine tahmin edilen lfatı 110 kunlf olan 20,000 adet ,US ha\ 
tu.su 26/1:=". 9U Cuma gtlDO saat 1:1 de Ankara Jd. M. V, Satm alma komis. 
yonunda pazarlıkla aatm almacaktır. lııteklllerin 8300 liralık katı tem'nııt-
tarilc belli v&ldtt.e komisyona gelmeleri, (1630-11191) 

~ . ,. 
30 ton toz ~eker ıumacaktır. Kapt.lı z:ırfla ckalltmesi 23/12/IHJ gUnU saat 

16 da G;Jıboluda merkez ııa!Jn B1ma komisyonunda yapılacaktn'. Tahmııı 
bedell ı'S,600 i.lm ilk temmatı 1170 llredır. Evsaf ve §art:rıanıesi Ankara. 
tat. Lv. Amtrıık·~ri satın alma koınlııyonlarında görUlilr. Tattp:erın kanU· 
nt veıılka'arilc tekllf mektuplarını !balo aa.ııtlndeıı bir 11&&t CV\"el kOınlsyQ. 
na \•ermeleri. (158!-10S3i) 

• 4 ı;ı 

Beher Mlosu 3 kuru§ 35 santimden 5000 ton btığday kırdınıacaktır 

Kap:ı.lı ?.a.rfla eksiltmesi 12.l.9-l2 pazartcı:ı giµıU saat 16 d& Balıkestrd• 

askeri sntm alma komisyonunda yıı.pılııcaktn'. İlk teminatı 10,12:1 Unıdtr· 
Ta.liplorin" kanuni ve.slkalariyle teklif mcktupta.nnı ihale 838tltıden bir st.• 
at evvel komisyona vermeleri. Evsat ,.c !.!ıırtnamoot Ankara, latahbu! L"P' 
G.mlrllğl Batmalmn komlayonlarmda da. gijrüIUr. (164~11269) 

:{. #/• :(o 

A~tıd3. yazılı mevadın paz:ı.rlııtla eksiltmeler! 25.12.911 p.\~mbe gir 
r.li sa t lG dn. 1,:.""01tte nskert satm ı:.ımıı komlsyanune.e. yapılacaktrr. Te
Uplcı'ln b~llı vakltto ltomi.syona. gelmeleri, 
Cltn!il nılkdan 'li;tan 

liulgur 
Odun Jc/Smürli 
Zcyt'.D y "'ı 

Pirinç 
Sade yağı 

J;no Llr .. 
75,000 15,7:50 

100,000 7 '>00 
10,000 10,000 
75,000 t3,000 
16 000 :c: S20 

temlvılfı 

ı.ır. 

2SU,5(J 
1030 
1!500 
4915() 

Uf8 
ftGiO • 113~2) 

AfJlğtda yazıtr mevadın pazarlıkla cksilt:melcn 3.1.942 cuırlaruıst gUD9 
hi.zaınrmo ~ zı ı a tı~ı·cı Eı.lncdc askcr1 ıı.tın &lma. kom~anuıtda 111-
pılP" .. '"· ~·111jplerın bcili valutlcrdo l:o:nUıyon:L ~lrnolerl. 
Oinııl mU•dan tutarı tenımatı llıalıe 

kilo Ura J1ra _... 
Pırtnc 

Mercimek 
Rtya.z ~yn 

50,000 3Z,500 243 ll 
24,'lOO 7,200 5i0 10,80 

5,000 5,000 7lSO 10 
' (1872 • lla&I) 

Devlet Demiryollan Umum Müdürlüğünden: 
ld remlzdo kurs ve stn.j g!:irorck mnklnl8t ve ~ mald.n18t te1aıJk b8rO 

personeli ve fc.n memuru yc~linnek Uzere lüzumu kadar l!MJJat okulu -.. 
zunu olınacakttr. Yapılacak kabul :mUhanmda göslerecel$?rt ~JeN 
göre snnatkAr Unvnnllc ayda yUz liraya kadar ücret verllecelrtJr .. 

bir senelik sta.j nıUddettnl muvn.ffaltlycUe bltlrcnler bir dereoo ~a 
rna.aıılı olıırnk tescil edilir ve n1lltcnldp ltursıardakl muva.tTakiyetıenne re.. 
mcrku, at.tiye ve depo teknlk kadroeu dahllln~ terfi ederlGr. 

Aranıt:ın r;artınr ~ııuaır: 

1 - Askcrllğlnl yapnu§ bulunmak, 
2 - Y~ı otuzu g~meıntıı <ılmalt, 
3 - F..cnebi ile evli olrnaınalt, 
Talip Ol3Dlann lru:a. bal terc:cmcsi, fBt!da ve b?nservi! ~le 4.1.Nt 

gUııünc knd:ı.r ~ıetmo müdlirl!lğllno rollracaauan ve biltihire adte.Mertne 
b!ldlrilccck yerde ve günde JmUbana. gelmeleri lüzumu ilAn oluaur. 

(0371-11111) 

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

0..let Demiryollan Ye Limanlan 1.Wm 9 
Umum idaresi ilanlara 

D, r.-ıoı No. la tenzilt.Ur efY<ı. tartt'esl 1.2.942 tıırUıtndan ltlb&ren al' 
4ın1acaktır. Bu:ıun yerine aynı ta.nntcn if1baren a.;rnı numara eltmd& ~ 
bir t.aıifc mıırlyeto konulacaktır. 

Ycnl tarifede 1700 kllomctrcdcn ıfazla. me!l9.feler !çtn d t.ıımd!ll.t r 
min edilmiı:!Ur. Fazla lnfsiltıt için istasyonlara mnıı.uıaat cdilm~Udir. 

<9t\Sı • ııs25ı ___ ,__ 

latanbul bava mınbkadepo amirliğinden: 
1 - YC4jilköy Hava Mm tıka Depo Amirli~! mnıllaı ı 1'e m!l~~nıılll.tı 

tamir etUrDcccktlr. 
2 - Jsteklilcr Jmt'i tcmınnll olan 61".0 l!rnyı &krrkiry XNmilôitlU.. 

iiiDc yQtırlU'ak nınkbuzlıırile 6.1.1942 salı gfi.DQ saat 11 de yefi!klSy 
Hava. Jııfnıtlka. Depo a.mlrlifi at.ıa&biıa. kombyo~ ~· 

S ..,.. Huısu.ıd ttnn1 ~melCrhıt ve ketıl!namH'int alm&k, tı(Dal1.1·1 
:ı6t""Me'k iııtiye~n komle')~muza ll'IU'l'aeaat!ıırı. (tl8.((~J 
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,,~ l§ oo a oo QQ~ ~ ~ rnJ ~ ~ oo o J L (jöWp ~ 
acasız Av- T k . [ . .. il h.. c 1 A . .., Uzun, çetın ğursaz Ç!ırpı~n., insımlığu. bir gün-

uo~, baca ı a Siffi-rffilflOOU OfOıJtS 8fl 1 rn~sın n gır ıagmı savaşa =-~~~:~:S·~i:i,!ıı:;~~ 
oloni alem ne ı·ş em ı· or ' s kıp baş!biı lık.er i hazırlık J"!:~i; hr.-. büWa - ... 

glladcn ~ gOllİf;lcdiği, ' almış ! damlsr, batJt.'\ bUlUWllllamt bepıd: 
tikten PMıflğc t1ır.radıfı yedi Ç(.l -çil, 1.,~ıı.mctin kopfaığu - Harp uzun s\iroeek, ~ •-

beşinin de tepcl~rlnnc du- Taksim - &-n.-:nönU arasrnd& Tünel seferlerinin tekrar baş- Ed.iroekaplda ot.uran ve ayn.Jr!ka, denberJ, c•11k.. 
'rı tüten blnlr yanı;ın yeri işlememne karar vcri!en otoblls- lruno.sı üz~rine !buradaki flıtiyaç bı boyacılığı ;ı.apım 16 YR§mda Meh - SınllŞ w:ım ürecek, boğaz H · ·mUnd hirle~j)ul'la.r. 
i aldtb'l zamand~ ynrm:tl 'lıj" lerin a!aczğı 12,5 kurl",ş ücret da azalmış bulunduğundan, oto- ınet adındia lm' QOCuk, b!:r kaç gUn la ma c•ctln ol~. Sıka ı! Jo.ponyıuua k1lıç 8ll'lmlaSi ıe ge. 

• an b~tm0k gnrl;ıtir. 1 daimi er.cürne.n ta.ıııf.:nd:-n fazla büscüler tenzilat ya'J)rtlad kları evvel evde lle;bası )"O:ldccn annesi Dlyorda. · \ §ln~lrtcn ~ ııl: le)cn ate , un ızın ömür heJ'a.. 
~br ne za.ı:ıan ;ror!cnne 'lw g->rillmüştür. Ha bmti o~cü- takdirde bu hatta ot:dbll~ !elemi· Gemtlenıkı UE~rine atılarak gırt.la. natJar ta!rtıI:·nn söyliyenleriıı de lmtinc b.·m..to. "Uzü ~ ge~ • 

! nu mesut gUnU u:ı.nt;i Uı?•- ler 12,5 kuı ı•:u da n~ g·;rcrek yece~t. daha lüzımJu olan semt. t:UU mıkm1li ~-c ko.dmm boynundaki dilleri sou b'Ülllerdc def,~ti. Şimdi bu yanguım ilk kmlcımulır. Jc'a. 
~pıu;;ı gör, ~mle s:ıitlı.)or? O· 14 l~uruş ilr..c.m,..ktedlrlcr. lcre işliyecektlr. lkl beŞlbirlik, bir beşibirlik yansı, onlar ib başka. türlü Jmnnşuyorb. t Oin fı:ı.c.illfit, y:ı.ngm dn\"U'llı.r9' 

taı7:nı~k:ı~~~~I~ k:.ra~: l(at t Ha· kı ıs. 01' ,,.,, t ~a" rdan ce :r::çe~~k:!:"§ı:ntA iPneJerj M~i~~pm~nr ü~~cı:~i. ~:::a ~e;,bO:u:1~ ~ ~ 
~. lustah!ıtan c:ı.n ''ere- 1.. J\ 7 1 

' -, Mehmet. bu m.Ücevh~leri 350 U... ltonelt, r ko:-lm \ermiyordu. 
~okt~ gelen ale\' yn~'IIlum l~~ 1 d .

1 1 
raya. sa~. 1lzcrlno elb"ısc göm- - 111nharebcnin yakın bir ele- Ate i>aedti-e, Jl'lllpinlere Aarm-

<'lL'.ı, yerd:n mian:.n ölUın cLnti yatı il l an atıyar 1 zalan 1 rı : n ar 1 ~· ve ~ a.lım§, ~ ~in.san <tekte hlbnC6ini beklemek gaflet al, bütün denizler tahaşW. Şimdi 
ğı llc yıın::ıc:ı.':t. oım tur. Nihayet amı~n lkA· olur. rtık, falıuı millet.in, !alan miUc\-

-....u~ bi; gUn, bir sulh gU- 1 Cı.ı:mz.rtesi g'Ccef:f Ir.idr?..pauı.. Yufkan n .kilosunu 00 kuruşa so... I Yeli tızer!ne .Beyoğhındıaki bir eğ. Jiiik"Tllilnii verdi, lcrf buyruğu altına almwu dti~il-
ka.Tit~aeııgız, nunu SÖ.} le:-l·en do. ;·apt:.klı:ı.rı bir iç!d !r.czr:i so tan Beş ık~ta yufl~a.cı Hasan, ko- ıence yerınde yg~hman ~· dün Japon ,ınrmay baskan~ dabs tııüyor. 

~en sonra ~ndllz, y.ud:m son nun~a sa."nkn ılard~n nrn.p Şefi yun et.l Uzerinde ihtikfı.r ynpmı Ça.; l\dlıycye verilm~ ve b.ıma ısulh l
1
eri gido.rek: Diin)ruun yansı., öiıekl ,-aM11ıe 

5 gelir gt~ı bir tnlımln y:ı1>1· ği k::ı.:ıbincle;ı b çcidırr-.rnk öldü ı ştknpıc!a. Asrf kaoopto. ,.ıroac Ömer, eezn :ırın.hkcmes Uırafmdan tevkif - Salaş on ~ıl &iirecek! hir oliim - dirim, boğu"'1DMI ifindtı 

0 
Ve m~~.mı günleri l§arei ren zey:y ar m ':;.cı l!O.::~::ı Emek icaşer peynirini fıWa fi:}•afJa sa.tan clwmıınt ur. · I<'ct.rn ile QJ1uya a.tıld1. Ni~yet dcbeleolyor. 

tu,ı. hitlGnd:ı.!ti tcrTu::::ct b:~iribre!~, Galıı.tada Ha.vynr hanında mezeci Çocuk ma!bkemedo: llıın de Alınan propegan nazın Orada da devler, bttbiıinhı gm-
Kllll yl11e bir Avmp:ıyı tM• dWı Adli)e-:·-0 ve.Hm:· .. r fstemat ve kok kömüril Uzerinde - Annem. babamı alda.tıyo<', doktor Göbel~, 1."Ül'h-Uyo ~drtı; mil• ln!:"l!:a antdı. 
l'lıllnıl\Un ?b~ mı? ,. ı IC:ıtil ro~ya <'ckil(]~r.i l:irincı lht.iklir ya~ Toıı:hanede k~miırcü para.~mı baa ~~-Yediriyordu. lft~: E laden hemen her devletin 1*!5 

it pa. zbrı dıyc l.im blıır na· su!h c:z::ı. m~·'·rll".cs'ndc . Mehın:t, dun aslı.ye ~ ceza Parnsmı onlar ytYeeegı.nc, ben ye. - Uzwı, çetin bir harbe hazır adamı: 
t hara.be l!c .• ı~üıı,.c:nC!l~tt! 1 _ 0 g:C.:! Ş!...':le:-:n ol:ıe gi malıJı:em.es~ tarnh.ıda.n 

1

25 ~ liıa ıntlk1 mte<i~ .'-e bu :maksatla al- olunuz! - larp, !iU tnıibte bitecek! c)i. 
baubr. bö~lcdlr. Euı::ar• dcrek i~mcre b~·':ı.dI1, Bir a::a para ve bırer hafta dü.cltluılarmm dnn.,, ~tir. Haberini 'erdi. yebı1Jyorlar \e haleflerinden •-

Lil~rc .• yı~v-y:"":"'ld bir. c1~n lı~ f'"-ik b:rt:.b:r c' .. ,.d•·\u Ner kepa.Wması cezas:na razı>~· - - --o - Müstakbel yıldımn yıır'_ S- hır mjyorla:rdı. 
~b. etm: t ı3!ı;oruz. E-.il:ı m:.~ .:dlı me• e-:i i:c l:n·:.'fu ~r. Dahiliye Vekili gitti teri lıakkmdtı bdlenen · itler lx• Bugün, 'bütün eııki witkıriıaj • 

llliere r.ıı;m~n bo dLnJ n:un hJ.~:it?'l· r.:n : ·• yn 1 Topk.apıdn bakkal Sadlôk nohut, lki gün evvel şehrimize gelmiş ra.kılmalıdır! nnto.rak bem~ ae;ylor aöyfilJw. 
.• y:ıvaı; tcresrUm cd~, çb• I :_ Ne.:ir senin bu :rcrm·n .. rcl· 1 Galat.nda Mumhmıe cad.Jesindc lkun olan Dahiliye Vekili Faik Öztı- Cümlesi do onun nutlruııdan bil' 16r, bun ba,U. eyler istt,wlıl.r. 
~hanı. h lf bciinnej°;c t.:..5i.a. tirdiğ"n. Ben b .. ·ıb lır· ~n i'e iç• 1 dıırac: Yusuf ~e Bayram 9vi, MC§• rak dün Valiyi, sonra birlikte ör t>arçadır. Uzun, çetin sözh?ri içi do İllsaıılığm nUll bir~ Cloi· 
lr rıı:ı.ru=rnsı '~r. I!a m:uz:ı. ki irn-":-ı ! ci~·c c·, ,.··'!'.· r'· iste nıtiyet. cadd~ınde Hajestik pastn. fi idare komutanını ziyaret et. ben, "~tin" in ne aııhmda 1.-ul~ ru doludizgin kO!Uığmaa dam. ~ 

'eren ne mula.~rjpI~rin llıti::ıı.cı dio f'~' .. ;-' .,1 •-n hrı •.,. .. ~~ hanesi sa.luöl Torlor;, s...ndoviçe ben. lniş, akşa.ın tirenile Anka.raya oıldığmı pek kestiremiyorum. Ama b bir ~de lilr:vin var mıf 
~lıbu!an nı"'Lo::ı.n, no ld~lojilcr, .:_ır~; !\l~mlr.i hrnbn ~da.rn zeyen bir nevi ~öıt'., ı: ~· dönm{ijftür. "uzwı,, Wı gerçekten koı'knnttur. 
"'nlıır hazırl!lyw milli lmnıl!' ;..,.s'!ln clei7·: ir !. cilve • "\nn l·ü· da bakkal Hamdi ~er ve BaJııtto Her cbtkikasmm neye m:ıl oldu• HAKKI SUHA GEZGiN 
~ kanırlnn:Iır. rc?rler eeı>rdc Ü"~~?re "blt'ı. ca· ıı~yyar ı::ı~cı Yahya da basma .üze- Altın fiyatı 

rn:....'l:?Jl.n\w muhbriı>lerln ar. r.ıurl::?:ra. y,. varl:ldı Yum:-l·kla nnrle ıııfilAr su~dnn tcvcrtlf 0 I . _ 
, W~Ioj"lcrin yi:ztlc yUz lın ~-dYa ·~fl· ~: • ." •• ,,,, • _,._: lwımu~!ardn-. Altızı. fızyntlan ~1:11elde ~ 
~I:i ctmc'Sinc rn "'.mcn o.-t:ı- ce1:ıir:.e ro!run b:"affe rıı <'ı!::::r "ığl" ~a.m etmektedir. Dün bir Reşadı-
~or. Da ma.ıwımyı yı:ı~:!ll ,,. -~ı~. ~l!!?-1 k~m~a.1. Kız Eanat okullarında Ye attmınm fiyn.tı 28 llra 40 kQ-

en, brptir. H rlıin :kendi foin ben d"' :eMnc sıt.,..,ıT kpml\ll1J tnyinler ruştu. 
an, kendi urureu ... ı:dir, sıvırdım Sol elimle savurdum ..:::=============I 
lar harbi ı,c:ı<lilerl iç:.U biı 14-~resme , , :'Ai -. rır- · :::=: -: ... "3 Istan!ml Akşam Kız Sanat 0 

san:Jılıı~, tıp!:ı maldnc glb.ı ... , rimd~n cancz bir ihale~ ytın-ır.a kulu müdürü Mü.cclla lncikaya 
~ ll:ı.<ııl hı r;coeıı asırda nm.!rı=ır ao.rllinee, l:nllrt!rn. Ei ::.' ,,.:ı ~i Ga:::Iantep Kız F..dlstitO.sü müdür 
~ hUlmıctti, ins:ı...'lln.ı'ı kan dE-rc:: sızdım. Polir ::r b~.i om.da lü*Jne. Sivas kız cnstitUsU mü-

"h· nltma alili _ıse harp de, l•cn yalrn.lanu.2ıar.. d:;"Dli.~ır. dürU Halide D ... -mirtas l.rtnnbul 

4 ıplı?rinln el.ndeiı J.mrtuldu. Hakkı: tevkif olunmuştur. Kadıkoy kız enstitüsü müdürlü-
lcrlnl kırdı. ~imdi bu zincir ,... _ _ ğüne, :Gal.'.k~ir Aksam kız sanat 

~ıipler'.nin bo~-nz~ takıyor. Pirinç narkı veknletçe okulu müdürii Ne1.·in Ertür lz. 
harp bn.~rl•on "luı..-,,., b" d•I k mir Akşa.m kız sanat okulu -ntı-

ile :Jimdirc kadn.r ~iztlen tes lt c~ 1 ece dC.irlüğüne, İzmir Akşam kız sa-
~Cc"ıfaat hesapları tezat Iınl\ F~yat müral:abe k.ombyonu, t k ı ··d·· ·· 1r aff • 
di, dün Vali muavini A.lı.~et Kurk- ı.a 0 u u nm u .. l .ııuz er ..J• 

riş lstanbul Akflam k.17. sanat o
l'id Britn.nyanm m.cnfrnfi m reis1iği altınC:a. bir toplantı kulu mUrlürlU.ğüne n..-ı.klen taVin 

mU temlek~lerlnin e.ndıls· ynpmıstır. Kom•cyon, bu tcplnn edilmişlerdir. 
t'!meslni ildlza ettirirdi. tı ~a birinç ve k«n:lr nar.km~ 
an bunun ı~·n lo~ilfz ic'brc tet1~ etmi~tir. P~rin" nnn ı cli.:ıı 

bir pazar tir tarla. b:r lıım de tw':>it edılem~5tir. Nar!.-m 
~ a.nıb:m o'I:ıro.•rtır. ~cn.t bar-! 1:icare~ Ve~c.a1eti tnra.Zınd~:' tcs
~ Iac1·-:, gün harbin inı.rl::sl bıt edılece~ı znrnolunına:r.ad·r. 

' nı; harp sanayii Uc C'lh:ız j E:ıasen Ve~dilet H:ıtay bö!g:s!n 
l'ılınasmı zanui ':aldı. de pirinç narkınm teı!Ditinc baş
ı -ıtraıya btr yün memleketi lamıştır. Kömfu: nar'.•ı i~ ~ar)ta 
~ 6-ıe l[:ılmalı leli.. Brita:ıyn 1 bir ce!.s-."'Cie tetkık ed !~e!;:tır. 
-.a.tf bunu böyle icap ct1lrlrtl'. I Petrol ofisi müdürü 

t harp sruuıylin!,stli&.h fahri Mısırdan geldi 
:ııı Jmımnk blr enırh-ald oldu. 1 B" mu.adet C\'Vel Mısı:ra. giden 
·:ı.:ıa_ ~w;ıbi Afrika aynı yo: l'icn.ın-et Vekaleti petrol ofbi umum 

~ '1. Şım~lı haber \"Crillyo~ _l>.: , mUdilrü T.a.lha S:ı~uncu ile Sokoni 
1~ Amı.o;iı!tan _te;nhyenl J~r.t. 1 Vakuru yakm şatk umum mUclilrU 

"e Mı~• a gelıyorla.rmr~. Erlt-

1 

Va.lkt:>r'in Ankaraya dönd~lzr ha· 
~ r.tısll' bUyilk eansyl mcnıle \ıer a.lmmr.,.+·r 
o~ ' ., ... 
L~ &ktı;·,·e ilk mederuycUe- Bulgura 25 kuruş nark 
"' Dehir keııanıuıa ne'l>ft.t .ibi ı konc:?u 
' 'koku, \"eriliı.lcri. snpildfklc ! tanbul fiyat mn':ıl·:.s~ kcIJlis. 
~tlenberi 'ıs•r :r.lm ti ile n~cı:- l ouu. dün bulgıım naı"t Jto.;"Dllly-

l:lıjt menıl•':ccttl Şimdi harp o. lur Nar1ta göıe en hi cins bu!zu· 1 • • 
lt~'-unl r dc-.Tindcn giye· "t tlJJl pe'l"9.ko.ndc kilosu 25 kurıır;a :: 

gl dri';-lsclirtlyor. tı~<trr. 

Yeni ilk tedrfoat 
müfettişleri 

Açık bulunan İstanbul nk ted. 
risat m: :~ttişliklerinden üçüne 
M"'\rİf Vekaleti tarn!mdan Uı,. 
yinler yapılmıştn-. Bunlar Gazi 
Terbiye Enstitüsü mezunln.rm. 
dan Rtf at, Sırrı ve Mersı:'l ıik ted 
risat müfettişi Ram:ı.zandrr. Ken 
dilerini tebrik ederiz. 

Bayramdün evvel maaş 
verilmesi emri geldi 
Memurlara kanunusani ma.ıı.şla

rmın baynı.mdan evvel verilm~ 
lınkkmdald emir vi:üyete gelmiş-
1.'.r. Vilayet biltiln resmi dairclen 
tebliğat ynpmışflr. :Mruı.şbrm bor
ılroları imza edilm'. tir. Ma.nştar 
~~irn~t Bankasından avans surcU!e 
0denecekür. 

- . . ... ,. - - ~ •. . 
F.mnlyet ve Jnımr itinde ldrit 

ettiğ!mlz lnırtıan bayrannnı, bu em
niyeH, m1JJi birlik ve milli Yl'nlmı. 
ta. bir d:ılıa talni •eye ,·esile addet
mek, llıllii !'!lanmmn ycnl bir te
~1Hırl olaal.k1rr. ''atanda- ! Hava 
kanımutt nnutma ! 

.;t ~ - •· . . ~ . ~. ..-· .. ,;,, . . 

1 
OJruyuculann sorgu ı 

suna cevap 

Olmyucuia.nmı:zdau GcnıaJe: 
••- Evlerde oynanacak, muhte

lif salon eğtencelerh:ıc ait kiitüphaı
cclerdc neşriyat mevcutl'Ul'. Bu a
ra.da .Akşnm gazetesi neşriyat.m
dan ''KAğrt oyunlar1,, nt tavsiye 
cdel'iz. 

Acı bir kayıp 
:i\IiUgn. meclisi tetkikatı §er'iyye> 

azr.sındım ve Trabzon ağrr ccoo :ı
raJığmdan mütc--lmit ve Marmaın 
Sit:rt.yo mUdLirii Bay Cemilin pe
deri Tevfik Yumlu rahmeti ı~ 
tnnna ka~uştur. 

Cenazem bugtınkil salı günü sa 
at 12 de Ci:hancir alt.m bl6Ik so
ıa:k K~ oğlu apartımanından kal. 
dJ:'ıl&ra.k cenaze namazı Ağa. e:ı· 
ın::;indc ktlmdzktan sonra 'FCTiköy 
mez:ırlrğmdn.ki m.altberi mahsusuna 
defncnı1ecektir . .!\fevliı. rahmet ey• 
lesin. 

Otcdenbeıi c?Amek içinden ~ 
kan ba:a ncs.neler, halkın mc 

rakıru uyandırmıştır ... ÇOk §illtür, 
3Edi bu gibi 6eYierc seyrek rMt
laruyor. Bununla beraber", dUD 
Aksarayda. bir fm:nın c.kmeğl 
içbıden "~nılek kolu,. ~ ol
duğunu gazeteler yazıyordu, FJ.o 
t"Dl derlıa.1 c~ •• 

Bu acayip, nesneler, ek!nei• 
m;ı.sıl girl'rt. Bnzıla.rmın sebep 
lerini iz;:ı.lı etmek milmktiiı dcğıl;ı 
flC de, bir knçı h:ı.kkmda. hir ta,. 
lam t .. f~rler yapab"liriz: Mcecli 1 
o'kmeğin i<inde bir ii> parçası bul
duğumuzu forzedelim... Belli ki, 
euvnlda.nclır .. Çhi ç:-ka.rsa, fll"DUP 
içinde yakilan odunlardan lir kJ3. 
mmm, yıkık ev enkazmdan oldu
ğunu gösterir, çi.vj]er oradan di1?1 
mfü:ı. ekmeğe ba.tmıs, öylece Jml. 
nm:t1r. 

,, 

1 
ı 

En.zan ekmelin igiııden renkli 
kiğıtln.r Çlkt.Iğııu görilyoruz ki 
bwıu n.rtık, fı:nn Jıamurlt!rlannID 
güzel sanatlara olan meftunluğu. 
na vereceğiz... Fakat "gömlc) 
kolu,, nereden giriyor? 

Bunu epey düşündüm. Ve m
hayet.. belediyenin son aylar içiıı
dc fı:r.nla,r Uzel'iGe koyduğıi şiddet. 
li kayıtlıırm bir tesiri olduğu ka.
ruı.a.tbc vardım. BiUyomınuz k\ 
Belediye, ekmek üzer"nde pc3; 
fazla lıassastır. F'mı3.t dü§lcilnlc
rine göz açt.rnnn.k istcmıyor; CD 

ufalt hile karRisnıd:ı mesuJlerine 

1 

~r cnC:iistri merkezi oluyor, ı --=-=============:-:===================.:=========== 
~~ f!zd!ği ~::.n:~t-~, Bir an için hEp;mi~i~--ruh:-r.u ,-.-1E11-.sı ... --~ıı-.-----------... ---.c .. tandmn<>dan ben d ğruyn söyle -

ıı . , ra ilk defa c'arak Kondorun \ wı.ranlı ..• 

duman ı\t~'Ol'. Bu tel8g ve he
yecan :içinde biça:rc ~ 
gömlek kolunu da bernl>er ekmek 
hamunuııı lta.n}tı:rdığma. hllkmc-' 
dilebill r... Diğer taraftan bu gönt
lcği kolundan ~ca.k ksdar 
kuvvotli clanek hcmonmun no 
de."eCe h3l:S ,.c özlü bir mıdan 
yap:lm?ş olduğunu dü@nme'k lfı 
z:.mdlr ki, o fll'llll cezn.landmnak 
dcreceslcdc tıtkdirc <tc mlistabAk 
kılar ımn-cyorum. 

HiKMET MUNIR 

::E Salı ıçar,amba -> 23 ı. kin. 24 . kan. 
~ 
<t Zil tı! IX:f': .ıt ı·· .. -,. ..... Kasım: 46 Kasnn :47 

vaacıua Wısıtu 6.z ... \i 8J'B tl f':za.n 1 
GtlDe~n 

7 28 :? $9 7 '24 2 :-19 
OOIUğu 

Öğlr 1% ıs ~ u ıı l l .. 28 
lklndl td sa 9 48 u J8 D 8 
Akpm ıs 45 ıı oo ıs 45 n oo 
Yabı ıs ~s 1 39 18 2!1 1 89 
lmııalc ll 3S J:t lll 5 36 12 51 

J KAYIPLARI 

İstanbul mmta!ta Hınan riya.so
f inden nl~ olduğum 2100 numa
ı Iı reis ı;a.hndctnamcınti ztı)i ot. 
Um. Yenısini nkw:ıı'tmıdan Cf;!d.,1-
nl11ı hiHnnü ~oktur. 

Ömer Alim 
~ ''e n lu :;- ~:,,;m Mı :rın bti..,. şüp~ıe da.''T, :-,ı dolrı"}tı. Son· AR A o AN G ELEN B 

1 
ÇAK mJ;} buluna.e:!.l.trm ki. ı eri~ i me 

l. orıjlrnllh'sl olıı.c:ık. ım 1• b". f"kir ileri sfü.; .. aU ·· · "i- ı • Dedig~im g"bi, kuvvetli bir ilc<l• 
"'" sana1 i mcmı"keU olınası .ır 1 · .... u,.., nu 1fi1• 11 • • • • lıf • tım· bir bulmuş olduğumu z:ı.'lneüniyor- . ~ 

l' ::ınn :e ~~ıgiliz, ~e A~c- _.: ,1ıster Arl.-ıwt. dedi S'• du:rn . Fakat ne yaparsınız Deniıı Sahibi oldugum 716 .sicil r.umı -
~tını~ı:ıs~ı:rbi~: ::;~~~ ~"~: zin 50y.0d1ğir.iz d gru oıa,,·n... HEYECA.NLI BUYUK POLiS ROMANI de boğ~lmak tc-hlikesine -~ış· ras:mn knyruı_ Rrzay~ak .te!tnesin• 
~lt" • ı Ben esasen bu m~~clc ho.kl,ıı:· sa ' S lngilizceden çeviren: H. MUNlR - ı.:r ndanım, s.:ımana bJe n3stl ss- ait gemi tss ~~ "e md-'lb 
tıı.ı '· • • da ne dii"Ü11Ciü~lımü (~ • ·y t , ldığını dil.~ürsenh' •. \':th~detnam;, mı zayı e~:c:ım. Y~· 
ı. haber ull\omz ı ı l·~nsıulo f' .... söyledim. 0 d..ı. ~rıım sindekilerden birisi t.nmfmdnu öl ğı yukarı dol:a.samk kendi vaziye Kepr:vn dor:ru ylirtidun. , mc.1 ni I cl.ı.ce hmd3n es!tı5ınm hük 

lwılııki heykclltr il.h;.!13 "'r, ı ~nnd dUriilmüştü. Doğ-ruslll'u i<ıt..etsı>niıı. timi dilsilnmeğe başlBdım. mum.· rnll yoktur. 
htcdcn "'"~""11. ek' ;iriJlr gibr 

1~ et"iar:ıı.: Herv g'e pek aciyorwn. Hcrhan~ Deı'kcn Kondor içen geldi. Şhn- _ Misler HirutLC~ il gorOs- . • ıW.riı (38201) 
. ~ötUrüim~J.~ \e er"til- _ .. : 

1 
söy:lctlin? Diye sor· suretle ölmUş ve)'ll öldünilınüy oı. di hepimu onun yüzUno bakıyor • mek i Uyorum. 1:--dim. Mü!ıım bfr . . *~* ... 

? ı1r; r~~rl!1tB.t?rt. do'!11u tur. dum 
4 e mıu;mı, ba.c;'m bir yerde ı itın oı. Juk. şey bO;yliyeceğ·m. I Bısıkle~e c.tl 4SO.:ı_ numaralı 

ı •arrı .... y c- ı nor u&. onun __ · "'-dim ki, y<>m().., saıo· saydım, rona vız gelirdi. O, sual 2".0nxıamıza meydan -.·er- .. . .. ı. •. - ._1_ pl8.Jm T.aYl e&mn:ı olduguır.dan, ye-
1JC Fak t b "e durum ba.~~dı ıned--- """"'- '---'adı.· •·iemu~; Hervıg·m yazı_ IUW!esiılül -1, m· ı· -·---. ,...,k:..>nin h:''--u· 

. nunda bı·r kasa vn.rclır. He.- a u ge.. " · ..... ~......, U<U>.l bnhınd rı... kapI'\" d ........ ir .... t .... ....,. .... b·"' ,.., ..,. ""'"' 
.... JU df t " E- k t"l \.n.-TnT kur+,.. ......... ;;R. H" kl . "d H . .. ' U::r.. .·.... 00·.. """'e "Oktur. c~~244J rnıı ıra., n . ana gorc vi~in otu?-duğu yerin tnm ar-k .. - ger ·n; ı ynl"~.... -·":"" - ın. ey, ıçcr. e, crvıg ııı ederrut: I ' Jb~:hlm 

1''.\J metnleJ·eti idı Bu har d b k muvııffak olursa, Iıer lınldc h:ıpısa. Yo.zıhanesı"nde bulunuvor .. Mıınası- ... Ut ~- 1~, ' bt · U f , • s na dü~n ~er e ır ~... " - Or'l.d:ı, dedi. Gi~er görlır • ı;; * ı... e.,.en · mn . r b n n.ı: Kendi kasr.sı... lçerı:inde bir neye girecek olan bendim. m karı§tınyor,benden anaht.nrlan 
\.."eula."'PUll bır d vrin tarlhı ı havr n bulunur Bu sırada Hinltley'in adfiln.Iann- istedi. '3ün... 22 temLllU" 941 cim ve 2371 no 
\'ltfı halini nbca.h'llll tn!ım'n et. B .. ınhnaı~:.m1i 81thm ''yatıyordu. dan 111r"ci kapıdan rosmı uzattı: B_ıı, s.igs.r-..mı tablsôa söntlür • Hervig'Lıı. y~sine. kapıyı tu gem· ı 'ezkc~ıni z >i eUim. 

u. IIa.rp ıı•mnsa.yr fabril;a 1 - "' . - M.ster Kondor, dedi. cmni· dilm .. S·i.m.diye ka<lar Hervig'e ne nmnadnn ginUm. ı Yeni ini 'll Mihmdm C' kısinin 
~erit oder!:::n Hindüıüım - Öyle "tıe nnla,,ı1dr, de<Um. }{on yet amiri sizi j:;tfyot'. \"crmi~ olduğumu, onun y&rhanc - Hinklcy yazı mıı.sa.smd., otunı- tUkmü \Ol tur (38243' 

1
\ l\vu t.nılyıı;vr,' cenubi Afri: nor'ıın i~h cU:eJ: _i;:>U;Jı~i ı· ı·tn. Gen<; Kondor, odad~n dl."'An çık- aindc ban<ı at uc g:bi vcskalar )·ordu. Önünde bir yı~.n kiı.ğıt voı·-1 . . lfalil J'w.:ılm 
'ıı-cnıa:-la donahror. Harbin çudur: lr..ıklar rom!uğU r.<ı.mıın .ne.- t.r. bulunabi!Pceğini dll5Undfun. Hiç rlr.Ynzı masa.sn. n bütün gözlen ve! ı·· •a o * . . . ıı"' ı1 

1 liıtto :rahmeti rle gnrjp bir ı1ı:(i11 .1klw_'l birtlcn.irc L1s:ı gel- En akşın etı"lfuın t.op!ananlarm şüphe )uk ki Hiukley, t-cninı çek'f. masanın wkn.'>"ı>da göze ça"rpan bi• J ıtA okulu 1. uırı <ıı '"'' • 
~littiu ',\\-rupa i tlkliı l dav ,.,, di. Otomatik surette ımt ı;a, k:ır yilzlerlni tetkik ettim. J;"lZ)"OOOmi· mi brulıııu.5tu. Her Iialde bir lroc dn d k da ılm t tl:ın alnu"j ol u'-'U::n 17. 10 .• 311 ta 
;"'1'nıırken lmJ ho!an ha!' d:Ye ~ya doi;;'l'U döndü. :Karant::tnn i r.in b"r Hinı olına.dtimu unutarak, o k"ka sonra, onda.n daim berbat bir uva.r a33t::I ac rş ı. rih ,.e l 16 numsralı tn..'Kliltname 

İırp:ımt<ırn tahtına Jm\U;rh· tifn.dc ederek ornyn l ·:menin yırl:· ~uzlel'dcn bir man: czkarinağa ça. ııey bular.aktı. Fn.ko.t ne yapabW- .. Ncd ~ben bu kasa\ı e\"'\'el t ).i ettim. YeıniS:r.i alncn~undım 
\ rıtıı:ı.l,i fllinJ ıım i ... ler arka- 1. şrp i .... khr;madığmı nn'o n k .t.>I- • lıı5ryordum. Bu nd !"'il~., gözden gc· tiz? Hinldcy"in hareketlerine ma- gorn_ı~ · .. es ·isınin hbkmk oı~n~dıgr ilfın o.ı. 
~ J:"oztıt.en ilk müphem hatJa.n ;ordu. lş~ bu \"117.lyette~'1cen n:dta# cırlrken lıılhaS"1. bir şey diklınti- ni ol bilecek hiç bir kuvvctimh Hınkley b3.1.n donerek: 1ıur t38246) 

"dır, '!mdan b:ça.k Süpl.tı,ndı. mi Ç('kt.ı. Bu nd ml..ırın hepsi su<)' yoktu. - Buyurun, Jedi. Ne isüyorsu. · 
\. SADRI ERTEM Kondor sözlerinu. · tase.J

1 

et.ti: lu gibi. gfüünuyordu. Yalna: b'T §ey yapıla.bileceğini ııuz? 
~~ - Evet •. B--..n ae bu fıKli'de;">rn. Sin"r bulıranlıı.rı itinde ellerini 58ZUYcrdum.. Her ne kadar vaziyc • ru l."l:i~lı.m geldi<!! kadar • avıı.41t ll 

F' cfon sec:meler: Bunda.n som-a hcı · .IL- ltr se~- nğn.;tuıı.ıyorlorcll. İkide bir dilleriltı ti bUsbütlln düzeltcbilecelt bir &>y rı..nı. : 
sizlik cökUi. Kent.en, A ~. yt ·a h - tludnklannı l!lf'tt .. -yorlnrdr. Şömine- doğilse de; o dn.kikn.ch dUşUııebil· - Sizinle konuşmak :i~diyortun, 
k-yordu; lıen ise, gözl ıı ırrı u tc. c nin alevleri, bk stro kederli yiiı diğim biricik çnreydı. Mesclü, doğ- <ledim Mühim bir!::ey söyliyc:>ceğim. 
dikmiş, vn.ziy!:ti tcktı r dil ünli~ oı ayc:nı.,tıyordu. ruc:uı doğruya. Hinklev'in yıınmn - Her hrı'de Heni~'i kiınin öl

B:ı· si:;~rn !·:-'·+....., ve bu t:thlk giaerck her §ey! ith-a.f etmek "asıl ıfürdll..,"U.nü söyliyee~lr değilsiniz~ 
Heııti>:. hor hai-.le bu ıo ı:b l"~ri· ten vaz ge11t.im. Odanm içinde ~- olurdu?... Bu ~tı~. o beni su~ .. (Devamı var J 

JUga. hu u.,i mulıasebesin· · 
Ahdülka<llr Co'-

VAl"'IT' A 
ABONE 
OLU1'ı'Ui! 



Yem ~ snl.,-: 

Telli kavak 
Yeni nülin laylndli h!kişeeile· r Me~;<;k hve Mua· c.leraKdo~tl= aadı 110,ı rlııden samJm Kocagöziln 16 ~ 

nefis memleket htiy~erini ilıti-

1 f va ~en bu C9el" Ahmet HeJJıt xt-
Nakleden - Muza te,... Acar t3rııeı.ı ta.rarmdan ncşredtlmi§tir. 

2 8 Oku:li•uculg.mnns. bilhcf! .. P. ta-veiy• 
; edeıiı. 

- :i\1ad m, d di. s:.. l.endı.niz 
göre güzel bir m • gnle bulduğu 
nuz için heı halde pek balıtivar 
'llmaluunız .. 

B-öyh: <-oyle:nel.i(· herhalde 
hiçbir şeyle ala.Imd"'r olmadığı 
nıza beni inandrram, -13m1z ma 
dm. 

\fadaın Sulivan c p verme· 
di, fakat tebe$sUmü rolan bir 
<;ıçek g·bi söndü. ·~ nz oonra 
samimi oldukları zaman hakika· 
ten biçıbir i~le meşgul olrnadığın1 
ııc Monikin bizzat idare etmC" ~te 
olduğu ha.yır ooniyutlcrinin işle· 
nne kanşmaktan 7.evk du} ::.ağı 
nı itiraf etmişti. 

Prenses Ddbanof, gi.ızel Ameri
kalının yt.i.zünii uzun uzun tetkik 
etti. O güne kadar hiçkimsc bu 
w.iml cehrede heyecan alametkr. 
okumamıştı. İlk defa Madam 
Dobanof bu güzel yüzde heye 
can gördü... Madam Sulivan 
her yere kolayca giren 
ve her arzusuna mu.hal.k.ak mu
vaffak olan tiplerdendi. P:.>.rıse 
geldikten sonra lcr:sa b·r zaman 
da bırçok dostlar. ahbaplar ka· 
zınmı pek çok müna~.ebet tesis 
ctmeğ muvaffak olmu.crt.u. Onu 
fethett.iklerini zanneden erkek 
Ier. onun taraf rndan sevildim 
iıayalilc gurur duyan akıll:ınnı, 
kalblerini oyalayan erkekler, o 
nwı ikinci bir tebes3limü karş~ 
t>ında alclandıklannr. hem de çok 
feci ibir şekilde aldandrkfarmı 
a.nlanardr. Fakat bu hal onlarm 
ka'bul olundukln.n takdirde tek 
rar madam Sulivan'm sal lnuna 
koşmalarına mani teşkil ctrmzdi. 
Madam Sulivan'm Deşonez cad· 
deaindeki salonuna. kabul olun
mak yillcsek Paris sosyetesinin 
en tabii ihtiya<:larınan biri bük 
müne geçmişti. 

'Madam Suliva.n birçok kafa· 
ların ~zem«Uği bıı sırdı. 

Madam Sulivan .. 
Bu Amerikan ismi bizzat sa· 

hi.bi tarnfınclan bi1e tamamen 
mal olunmamıştr. Bu ismi ~-

TüRKiYt 
iŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf 

Hesapları 

masına. rrığrnen dostlarmm ken· ı----..,,...---.------
dısine aaim:ı- .tren .:laı: d<'m?Siı11 'Saat tamircisi aranıyor BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMA TiZM~ 

· NEVftAUI: KIRIKLIK VE BOTON AGRILARINIZI DERHAL KESER 
:ster ve bu ıkı kücul: ısml hırleş-
tircrek imzasını alardı. Bu erkek Aı'lkara.d:ı. daimi su.t tamir itin 
ve kadtıl isimlerinin Mr anıya ıle ça.1~ mere usta bir f.amir-
ge!mesinaen ayn bi z \•k al •:iye !lıtiyar.; ,'31'drr_ 
dığı muhn.kkaktı. Ma11~ Kefeli J.ıa:Dm<ia His tc:abmda Günde 3 Kqe Alınabilir. Her Yenle Pulla Kutulan Israrla isteyiniz. 

İren - Jan ismt bir <'Ok kadın !on f:aatieti dPpos ma ınüracaa.t. ..ııııııı 
ve erkeklerin kulağına dn her 1 (38204) & lifi ~eaam•aıa mmtmam~•••ı -~.~:a~.=.~~ .. ~-balde !\ladam Tonı.ac;, .J - SuW - ---·-----_.,; __ .;__ __________________________________________ /,,.. 

Yan i mind<>rı dsı_ha hos ~lh·o~ ! İatanbul ikinci İcra memurluiundan· 
du

1
• ı . K · ıst. Komutanhğı Satln alma Komısyonu ilanları •1 

-
1607 

• 
r~n • an ıle an'<ln :remC'k Bir borçta:ı dolayı maheu~ Olup para.ya. .-vrUmeııiııe karw wr0.o" 

v.:dım... .Montekarlo'da freıı ' tamamma 12740 Ura takdir edı1en Tophane Ksratıq malıallMlnln N~ 
.J, n nz dal1a bankaları bile if· Dcınirlert aynen verlı.mek Uzere aeağ'Jda cıns v<ı mlk1arlan yuıtr a->- &y caddesinde uk.l 8il yeınl 333 • ası • 1 No. Ju l"..Agtr tuıımdur. ~ 
tas cttiı ecekti, ben de onun m: • 1 murı ve cıvata. ne per<:ln ve bet tel! yapt:Jr:la<::aktır. Puartıkla ihalesi menkul Toptuuıe tramvay dura.tına yalıtın ve caade Ur.erinde kAJn ti 
~asında. OVllı>mak 7..evh.-ini dıw· \ 24/12/'MJ oarpmba günll ~.lrmda yasılı auUc!"de yapllacaktır. Şart... camekAn V4! f•tor kepeııkıt memint çlmento teıJgt.b mahdi lk1 tanım~~ 
dum. ı :mlT1CS\ her gün koJJJlsyorıüa. gClrtlleblllr. lııtekillertn belli gün n ı.at1erde ortad.ı lcAfrir tayana ve mC\7'.nlk kaplı tugMüan olup inJa,at tanına. ı8' 

Dorl'de !ren •. hın gı. rııpuna j 1-.~tı teınimtlarııc blr1!1't..c Frrch»:da eratın alma lcom!s~'Olluna gelmeleri. 200 il& 2W. ekmek çıJcnra.bUecek "-US'attedır. ve içlnte klra.cı8l vardır. 
ben de dahildinı. s(.lzlerini ~>v~ l ' · "10921,, Birinci kat: Mozaik bısamaklarl& " kılan zemJnln çimento t&§l.d< ~ 
liyebilmek bir çok kimselC'i-c , n•ı•rrrılBci\k ;, H'ktaM M11k. Bd. Krot i T. r..rlr1c: Zl)JD8ftJ t'lnnm Ustflne tesadüf eden ma.halHn z"n••nı Rnkll çtnl d1.lfell t~lıktstı 
<l}TI b"r zevk \' rn ordu, 1 ~ it. J,, 1'. Sut D. baa&makla. iııllen hamur ha.nedir. 

Madam Suli\·a.n'n doğrudan M';Jbtellf cbattıı. aomua !kinci 'kat: Mozaik merdivenle çıkılan zeminı reokll çinl ile dötıell 
doğruya fren Jaı' dhr hitab t'. 1 ... c cıvn.tn 6000 odet 1800 270 10, 30 t.a§l!k Uztrlne zemtnl rcnıt.11 çinl dO§ell un har.nan mahallidir. 
dcbilcnler on tnla "'<ımimi ol· 16 ırıc d~mır çubuktan 5 Uçllnctı kat: Mozaik merdiTenle ç;kıtan zemlnl a.lışap dötcmeU blr 
<luklarmı ic".ı='lt <'imis ·olt:vorlar· t.·e· Mm. v·ı !mali 1600() ., 4500 67!'.i ll, 00 ridor U&erintı bfrlndcytlk Te dolabı olan iki od& maa musluk t.a§ı merfll 

dr. * .IJ ::. laflı helbı o:up odanın tavanı yoğlıoo,;a , çatıda iki aydmlık yeri ve ,. 
Madam Suli\•an ismı dah1 H h r .kıJosuna 4.5 kunııı fiYUt t.&hınin edilen 5 ton yoğurt 25.I2.9U yar merdi\"enle !;:iulaıı tara.ııası T'ardrr. Elektrik , terkos tcs.lsatr mı:vci.lt 

ci?-di vaziyctll'.'rde. m~ la r~~ per~cmbc gtlnO BMt 11 de puarlıld& •tm aJıA&caktır. Şartnamesi her gUn lup e..ıı btr tamiri yoktur. 
mı toµlantılardn veya ıdar"~lll 1 {omısyo:ıd.ı. g6rtlleblllr. M:tıbammen bedeJi 22150 Ura o!up kat'I tem!natı 337 Hududu: Tapu kaydı gibidir. 
elinde bulundurduğu hayır er• 111 50 kuru~r. hteklllerm belli gUn ve sHtte Fmdrklrda l!atm alma k,,.. !Lesa.haei: umuı:n ııahar.ı 49 .metre murabb3ıdır. 
ıniyetlcrjnt' nıt ·ı.ıeı'Ô<' kullan:· -nl'"yonun gelmeleri. (11204) tıbu gayri menkulün nrtnma §!lrtnam"'3l 2.! ı::.911 ta.rlhln'.\"'1 ıtıb:ı 
lıyordu. • • * N ı Kan'oa fevkaUide hir yatı. o. ile ırt&nbul ikinµ !cra. da!rcsın~ .. mu~yyen nuın:ı.r.l:ı .... .ı ııer 
hesapsız servet ve a. :·a.•<ındn Aşağıda ciM ~e mikdarları yazdı yem ve yakaca.k

1 
m&ddeıen :l7.12.9fl l'ln görebilm~sı için ıı~ıkt1r. lt!nrla yıı.zılı olıı.a',a, J ~~ ta·a:ı ma. 3 .;ı 

gUrültülli, hareketli ma:tibi ola,1 rQma.rteııi günU lllzalarmda yasılı -.atterde pazar rkl& aatm alınaca.klardI?'. ıstt~er ~b'.1 ı,artnamcye ve <lH • ı~r 
bir kadın Paris~ mıılu!kkak ş.t.rt:namd~n her glln komlay~ g\Srillebill?'. late'ktllcrtn belli gt1n n m\lracaat ctmelfd!r. • 
pek fazla. rağbet görilr. Pari~ \ lmııt "l"d<! ,ll'mdrkJ~da aatuıaıma kom~a. gEılmeleri. (11Z18) 2 - A.rtır,:ma.ya i§tlrak J<,;ln yukanJa yaı:.ılı ıuyrne.Lı ~ı..:le •·" 11ı.> 
macera.ya bayılır, ancak ibu ma- / Mllulal'1 Malt. iki. Kat'i Mı. 11lalfl 7A. Unde pey aksoa\ nyıı. mllll bir ban'kan .. ı trm,nat m::· ,;,ı .r.ı l) t. 1 e 
c.eranın alelaJc kimseler tarafııı <'hlıııJ toll L. K. ı. R. ...t D. c.ıckttr. (,Madde 124) 

ginlik gibi hususiyetlere malik Kuru ot eoo ıJ0000 5630 10 sahiplerinin ga.yrf menkul UT.erindeki haltlarım hususı e fc.~ \ ' C lJ 

dan değil, gilzellik veya zeı;- ı-- 3 - lpot~k .ııah.lbf a.lao&ltlıla.rla diğer &lA' darıarr.ı. ve lrı. ........ • 

olan kimseler t:ırafmdan yalµ\ l\Iarln ıavc 1900 Jli5ttJ 2328 06 11 lr olan idcll~1ıırmı ifbu it~n tarl.blnden itibar.en 13 g.l.:ı lçi.ll..! C\ .ı. ~ (il 

nması lazımdır Maden kömUrU telerile birUkte . emurl~·ctJm!z.e bildlı:rnclcrf icap c:lcr, ak lı:ıl ' lıµ 
Paris salonİannda serseri. • ~ ~ tapu meım ile .: bit olnıa<iıkça eatııı !>'!~:: nın p:ıy :ış.m.o;uıuo.11 u1 ~ 

fa.kat güzel '~ güzel giyinen d~· Yap&la l ck&lt \1.uinc talip ~ıkın-ıyu ~şa~ıf ~ ya.sılı ~ir itlerinin ye- lrrlar. 
Ii.kanlılar dalına rağbet görür. niden pamr11ğ'ı 9.1JM2 cuma günll .··: "'ifil gösterilen ııaatterdc · yapı. i - GöaterUca alı ıde artırmaya ışUrak edenler arLra:ı :a. . ...ı ,ı 

Bilhassa bu delikanlıln..r bira~ ı ıcaktır. Ş'.lrtııamele.ri her ~ .lroınisyo~ .~ gi.ırUleblllr. İArteklllertD bel!t okumu1 ve lllzıınılu mal'Qmatr nlnu11 \"e bunlıı ı t<ım'l' .•n kRb.ıl e 
da za.hiri nezakete salıi hıcler ün ve mu:-.yyen ıııaatlerde l!':mdık1tda •tm alma k~'~ı»ı.un.ı. gelmekrl. ve itibil OfUnur. 
mesele tamam demektir. 1 " (11S70) 5 - Gayri mcnl<ul 12.!.fH·2 tariltlno. pa~rt•li ,..ü, c ~:ıat H dil 
Kadın bahsinde de \•aziye: 1 l·ap11M:ak lt .&«ifil Bed. KM'i te. .-rldc z. fa k:uh:r tatanbut lklnci icra mcmurluğUnd;ı •ıı; dC'!a b:ı.ğm1dı.<~:ı;.ı • 

aynıdır, 1 L. 1'. L. K. saat ~ orı çok • rtırar.ız. lh.llt: cdıı!r. Şu kadar ki, •nrtıım3. bc1~11 gııy. m ,\i<Ul 

( Denn-:1 ı.:ar) f ---- tahmtı c<hlnı'-!J olAn kıymetin en a:ı: yüzde 75 in! bulmali ve P. tı uıt 

ille? 1Kk1''.H1 t t;J.J<,UI 

1 nd t 2000 L r :!UOU. 
8 •• 1000 
2 r:;o - l 100 
3 - 500 = 1.,0< .-

10 " ~{ı .. = 2 CO. -
40 ıoo 

" "' 400~ • . 
vO .. ... o = ı ( 

:roo . ~5 ... M>OO.·-

\ 

.sa.ra.ybıırnu Het. ala<:a~ına ı1lçbant o!ıın c.~er nlacaklılar o gayri ı.ı'.l'ml i c le nln rJI 
· ' l>alö'l"lfer tamlrl lSB \ O 19 M lD,80 lse bu ı;uretlc rüç •• anı c..,ı:ı r.l::ıcsklatıll m<.'< muuau!\'I frln. ol ıı : ,.,. 

Dıı.vutprJ§a klf1uı etliv dan bafluı. p•nı.ya çe'riı1.1A .,.e J>ayıa .. t.rı-ını mııs."";l.1'itırını t"'' •: ~ 
ı uun!rl l~ 93 28 M 11 prttll'. Şayet bi[ı~ bir tıed~l tcl<lif edilm r.~a •.•ıı ç;>.-: artır.·un taıt.ııll 
1 ZS2 a.Gct ~p tıa"1 l<alıiUf.l Urere iırtırnuı..J.ô ğtlı; aah3' temdt:. e1l erı•k 27.t.942 t&f J 

. 
-. 

l l<aryola tl!.mi~i 3-000 43 ~ 67 11,30 leııadU! eden eah rilnU ftllıtt 16 ·ya lı.ıd:ır tstanb ıl .,:,ı,.c! 1 -n m nı:ır 

* * il- rıa artırma bedeli HlrJ iRteycnln alacağına. rüçhanı olıı..'l aı ı .:a ,Jtl rlD ısı 
1 Yapılan eklliltnlelerine taHp çıkmayan 3.f&lr~a dnır, mikda.r, mu· muundan ra.rla (llmak '\'C tniiıdan başka paraya. Ç4?\"lrm • '" pllylııt 
1 hammen ~del ve k&t't temlnaUarı yasılı 113rt. k&lem yiyecek maddeleri nıurafle.rmı tecavU?. ctmek"prWc eıı çok artıran'ı. Hı 0l" eıi'llr. mıytt 
. 5..1.942 pazarteal gQnll hial<lrmda ,..ıı A&tlerde pazarlıkla. atın Al·. ıa blr becie:.le alıcı çıknıo.us ihale yarrlnıaz re sratlf taleb dl~cr. 

1 nırcakl&rdır. Şrtnmelerl bılt" Sfln komiayoada göı1lleblllr. lateklUerin belli 6 - Gayri menkul kendlatnc lb;;113 olunan l:!m~ . d"• ı ve:.-a ' fi 
1 gUn ve ınuayyen .. atıe"9e F'mdı1ctrda •tma1ma komı.yoouna. gelıncleri. mlihlet !tinde pareyı \Cmıu.Be ihale ltararr feslıotunıı.~ıı.. . '·11.nd n 

(1131i) ~·eı en ytlkııek le.kUft~ bulunan klm ıse a.rutru~ olduğu b-•• ı. .ı\roai11 
tlıı•lfı .....uu Et olunıa. ona, razı olma~ veya butunrua~a hem,..ıi i · g\ln müddetle • 
.. ı dllkllaa maya çıkarılıp en Sok artırann tbAlc edilir. lltı !ha11? am~nMkl far» ı ... "· ı ...... 

~ 4700 10$ 00 
20 !000 Ul50 00 
lG fl300 1895 00 
]Ş 9300 lMNJ 00 
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16 

30 

:ıo 

ı;eçcıı günler i~itı yüade ~ een he.sap olunıı.c::ıl• faiz ve diğer zara.:'111.T" il 

ca hilkme lıacct l<elmakımmı mcm11riyctlmi::cc alrctd!\tı ta!Ml.1 ol 
(Jıılado:le 133). 

7 -~ At·cı aı.w11a bed~ll h::ı.ııeinde olııra.k yalnu.. upu ferıığ lı•r<;ı~ 
eenelik vakıf til'rir. bed\?'l:ol ve ihale !ı&rilr pullarım \'ermeğe nıecbtn' 

MUlerektm veıgUtır, t~nvir'fft ve tanz\fat \'e de'lAll;>'o remılndoo fJJ 

Belıer kiloeuna. Uklit edikıı blı· k~ yetıni§ dokur; ee.ntim pa.h&lL \"elllt t.elerıiye rueunııı ve mlHcrakinı ml:ıf lca.rc1i P-l•(:n·a alt oinHı.jıp ' 
' ı;örillcn 610 ton odun 2.1.!K2 cuzna gUntl aaat. ll,30 ela. paarhkl& alın ma bddellmbu lcnKU .,l11nur, 1~bu gayrı menkul yuln~r.cı.ı gö3terl\ell 

1 alınacaktır. Ş&rtnaı'1etıl beı- ;;Un kOmtsyonda. görtlleMUr. Jılulaarnmen be• rlhle İı!tanbul ikintl icr~ memurluğu oduında. ltbu lı~n \'e gösterllcn " 
deli lHi5 lira. olup k&t't t.eınlnatı J7j1 lira. 23 kuru:Jtur. ı.teklilerin be). ma §Rrt?J'.\mezı Dllıesln:l $."l'•trıc:ığı ll!n olunu:-. (3!it:H> 

l! glin 'l"e saatte FJndıkJrda atın.alma komilyonuna gelmeleri. (11318) ,---- - - ------------

-------- inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden: 
İdare lz mot&-111 trenlerinin elektrik te.r.atmm i§letme ve tamınnd• 

çalıştmJmalt llzrro bq elektrik uataaıı alma.cakt.rr. tmtYaandakl muntrakl· 
ret derecelerine göre blrln<:l aırııl uırtalığa kadar derece \'e ayda yüz liraya 
kadar Uc t verilecektir. Bir .melik .taJ mllddetıni l'lltıfttt..klyell(! bitiren 
!er tcıııcll ve 3173 Nn. 'kanun dfttıfllnde terfi ettirilir, 

Ara.ııdau ıwrtbr: 

ı. - Sallat okale memnu olmıaK. 
2. - .ukerUttnl yapnııı bolc.mwıı.k· 
s. - Rö1cll, komplllc" ve la<oe elek~k i,..,..ifttle ~ oh.ıu. 
4. - "S,, de -laWıan ~t tf!llleata ahi ~ı.n -tayaMllllek,.. 

tc"iıoa.ttan p.- $ilkannak. 
;;. - ffoNn Nrt..._ı lı(letder tetttlt olunur. 

Tcılıp 019.l\lann kraa. hl! tercUmeııi, iStlda. \'e boAaenis sureli.erile 4:/1/ 
I 012 gtın!.ne l<adsr zat ~teri mUdUrJOğünc müracaatı .. rı ve bllAhlre adre.ete.. 

rinc bıld·rnccc'< yerde çe gQnde imtihana ,~ımeleri 11blumu U.\n olunur. 
''9378-1116•,. 

İstanbul hava mıntaka depo amirliğinden : 
ı A@ğlda cim :.·e mlkt&ı t s-axıl1 li kalem y1yecolt ruddt!şt numune 

· c\-.ıı:fına göre pu.arlıkla sa.lra ahnacaktl't', 
2 - tııtekliler k t't temlnatt nlıtn i13 lirayı B9.kırk5~· . ma.hnUdlirllı• 

_iint' yatıraralt makbuzlariyle :?i-:J·19U tıun'.l.rt(ll'li ~U •ut 11 de Yt• 
~Jl·(h• hgvn rt'lınhl\a depo !mfrl'.ği es.ttn atmıı l:ornlııyer unda lmlunımılarr 

a •ron • Butg-ur 
1 • Kırmızı ıuero;mek 

2 " 
• Yt)fit 

;'.'00 Kg. • Beya!: peyntr 
r,.'.>O ·Zeytin 
:;oo • Şehrlye 
uOO .. • Makama. 
1 ·ı•on • Nob11t 
ı .. • Sade yağ ttı33il) j 

================================-ı 

Cinııt Mikdur 

ırıçı f;l!nb<ır: 32vrı ,.-..... 

M!.ihttm. 

men B. 
Lira Kr. 

' " i,5 tem .• 
ııatı 

Llra Kr. 

·ub~Jif clnıı ıııatb.aa. mıl. 
rt>l>kebi ve !e-ç aıırnı ~2 hi! ien. ~ıt30 1 O l cı2 ıs 

• 1 -- Yuk&.rdıı c;;.n ve m•kdarı y vlı mıılzcnıc bi.-.atanndtı 
usullerle mtın aımıteakhr. 

·2 - 2:! kıılcr.1 m&lı:-:m1:11'n mulıanımcn bedeli, mu\alckst t~'ll natı 
ıımda yazılıdu-. 

8 - Pıı.~ıhk hızaiertıı la ~tt.ılr "'Ün 'e eaa.Uerdc Knbata§ ı lıl\ 
binasında nıtr:l."'e~ mubayaa komlsvonunoa yapılacaktır. 

4 - J.lı>~leT ~ 1{<'(1Cn fiUbeden paııum~ n.ımai>Ulr, .• .J 
5 - 1 • :;ııı tin peır.erhlt lç;ln tlly!n oluncn gtcı \"e saatte c,, 7,5 ~ 

me paraıılyl,. l-!,.llkte nl'"7.kl'ır komll!)Ol!tl m' rt,..aattarı. (11P" 
'(. lf. ,,. 

ı. -- ~ı n.a: . ıa muc,ouıc .. Almanyadan da aııoabıleceğ• ve he~ 
için ayrı e.;ı,TT fob \'C gJf ;fiyo.Uarını gösterir tekllf!•rlrr lli/Xll/941 ta 
l:ada.r ,-er!lrıı.ui lilrJm 1 C\-VClce ilin cıhinu1 153 kaleı:ıı malzeJüCdeO p 
.r11D1ı için teı:ut Rltn"'nııımı~ oMu~nde.u bıınl.'\r hııkkmdakl teklinerlf' 

but mt\dQCti !U/12/l'-il tarlbln11 kıtd~,. tomdlt edilml{oUr. t• 
~. - Tn.ıtpı,.rtn !~Abata • .. i"'VAZ•nı mUd!lr\yetine mtira<'.aatıa lf.oltnir 

kik eiterel< t!klifl<'ıint Mldlı len lo.r 11"' 1( d~r ~önderm"l~.ıi llftn oıuııtı; 

"~ 
------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-- '1 
1 lıtanbul Belediyesi ilanları b ~. 

l!N2 tKRAMtYE Pı.AıoiJ 
KEŞIDELER: ı Ş11bat. 4 

Mayn, ı A ğwıtos, 2 lk;,ı 

cltt'frln tarUılcrln1e 
,aprlrr 1 200 . 10 ... · cıon. SAHIB1 . ASIM l/S 

Umumi r.('ol;rıvatı ıdare ederı 

B11Mtdıit ~r · V AKlT M11tba2Pı 1 

Hnlk r .. ncrsrde Tev>tli Cder mnhallc~nln Firketeci ııo~da ~: 
pı \'e 300 1.ıeaapt.A lmyıllı Fen":- Rum f't'kel: lise~nln blnn, •erP'1 ~~ 
t.:ıın dolayı t.ahl!ltl em\'lll l:anununun hllkOm!er.ne ve tahsilA.t kı ~-
nunan lıararm& tevti1'..&H mczkfır mekt"p hlnaauıd& h&elı: aıtrıuı ı;Jf 
1·aybot Faris markalı bliyUk bir adet kalla. kahve reııginM; ''artan ,,p 
ma.rkalı d'~r b0)'1lk bir U.-: lllyalıı renkte ~ ta.klldi 9 tane ~· 
clalya, Reınlnltton marl<a'r !ıler vulyettc bir yazı maltlne.tıl ,0.12.94~, 
!'!(!mbe gUnll mt4!.t 15 d"' mekl.p bl:ıa~'IA RMk artırma mıre•ll-• satı 
ılb ohınuT. ıtt~~l) Ntfili Ahmet ~ever.'l!iı 
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