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Beyaz evde 
rihi bir basın 
konferansı 

Karae Da •ll•ek 1 C6rçıl 
Yazan: ASIMUSI 

Dun Ankarada valilerin işlirakile 
bir toplantı yapıldı 

ar neler her haf ta bekçiie,. 
tarafından dağıtılacak 
Ankara, 26 CVakıt muhoblrlndenJ - Ankara, lstanbul, lzmlr volilerı 

öğleden evvel Dahiliye Vekaletinde bir toplanh yapm11lardır. Öğleden 
sonra laıe müıteıarı Şefik Soyerf ziyaret etmlıler kame usulü n .. sahlocaıc 
ekıne-k i~i etrafında tatbikatı kolaylcqhracak usuller kararl01hrmıılardır. 
Seher nüfusa günde ven1ecek ekmek kam 300 He 4'00 gram arasında ola 
cakttr. lıciler icin asgari yanm kDonun lrabulü yazılıdır. Ekmek 950 gram 
don bir l.'loya cılı:anlacalchr. Karneler her hafta belceOer tarafından ev
lere dağılılacaktır. 

Eski Irak Baıvekili 

Raşid Ali 
istanbuldan 
kayboldu 
~ 

Hüldimete yazı ve .özle 
verdiii taahhüdü tutmadı 

o 

Raşid Aıi 
Berıinde 

AnkGra, S6 (A,A.) - handan 
memleketimiae ~ icin 
vaki olan müncaatına.. buradan 

Jao n tebl'i 
na n 

1 Amertlla-lqUll 1 
- TellUll -

Filioinde 
Japon taarruzlan 

püıldiıtüldü 

Lüzonda 
Çok tiddetli muharebe

ler oluyor 
VG§İnıton, 16 ( A.A.) -.- Saat 

9,30 & kadar (Amerikan saati) 
yapdan harek1ta dair Haıf>iya 
1lfJllareti tarafından ne.şredilen 
tebliğ: 
(~ &I. 1 Bii. 4 de) 

. LMA~ TEBLiG -

Amerika ayan 
meclisinde 

1 Bir nutuk 
s6v.edi 

o 

1943de 
Müttefıkle 

"'arekete ge 
miş olacak 

V afington, !6 ( A.A,J - Ayan 
mecliainin gayri resmi toplantı· 
amda bir nutuk irad eden Çö~il 
demiştir ki: 

Birletlk .Amerika Ayan mecli· 
ai 88lonuna ~ 'Ve koııgıre• 
ntn iki meclisinin miimeselllerlne 
a&s aöylemeie beni davet ettiği
nizden dolayı bQyQk bir ,ere! 
duyuyonmı. Bir kaç lll9illik A· 
merilCah dl.dam Birlef{k A· 
merikanüı hıe,ethıde rot oYD&DUO 
olmalan Ye beni, bir ln«ili.zi, iyi 
blr kabul a&stenrek aranJZa aı· 
mama bana hayatnnm en doku
naklı ve ~ı anJanndan 
birini Ylll*"''lbr. Bm Avam Ka 
ıııaraa.m ~um. BabNnm 
evinde aldıiD ~ kDa de· 
mo~ tnanmaa ı emrecli)'OI'. 
Babam millete bsanmm deldl.Bl 
naenaleyh blltlli )&JMmı m(ld· 
detince Atlantifin iki uhDindeld 

roevaını Sa. s sa, 1 tıeJ 

OVYET TEBLiGi 

Samimi Saadet Kupon No: 1 
llt ......... ,. 

Ve .......... -·., .... _bn, .• 
Avrupa Tarihi ~:. ......... 

Hayat Pahaııııoı karşısmda 
HükOmetin memurlar için 

düşündQğQ çareler 

Tı..ı .-11.....- ..... ltlr a,I* ..... ftl'll••· •••• ...,.. 
....... • (Valal •• 1 

..... dDde lıG pMl>etba __,_ .. de
clea) - Hayat pMahbiı brfmn· rece ~ 1* eet'flal .._. 
cia kuancı muayym lllUf IQilı ve de ~. Bmdl8 ._. 
l:uJann. geçim r.ıorlutaaa hatiflet- QreDcUllme acsre maqlı 'ft ...... 
nıek mabl.dile almmam dlfbdlu U baDç abiJlleri bek\nda de. 

1 
tedbirlerin ma.hfyetleri yalanda an- vaah bir lrolUmak JDlnn ....._ 
lıfl)acaıktır. Maliye Veklleti JDalll CCt18 ~ da blr yanla t.al 
ve fleretlere muayyen nillbette bir aımmuı Jmnetll mabt-neMlr. Ba 
mm eaaı ~ obıraa bu anda memurJua 'bir 1DU1f -
z•mmm. deY!et murat bltt.çC8iDde vertlmeai ve bu &ftlUllD J1n11 lıll
haml edeceği f&J'kla banbJuo " da taJaıltle Jreı;ılhneJi 1bedDde ... 
mtle•Meler bareadae talıl olaa mil ralaD MI' hal ~ ~ 
~181'de ve baDJum illetmeı.-

~anat ve ziraat makineleri 
Yerli tabrikaıarımız 

da yapıııvor 
~ ıG (Vaat mabablda-

1 

bu me'nW'la ba müımız8ldla t.11" 
cllD) - lktm&t VM&letl ıaemltıb- kt1lıt w t811rlerlm ~ 
tin malı~ oldviu her n8"1 llraat 'Nbadle bal tetlıldek" ,..._, 
qıMiıne Alet.hrinl Adape•n demir tadır. Ba mR •elıetle faldra ... 

,_ tahta talıltlumda ,.,amm w <"--' "'· ı sa. ı *' 
Sanatkar Vasfi Riz 

Yaman bir dolandıncı 
tarafından soyuldu 

beniı11 



2 -------------------· --·- . VA 6 1 T ·-- agfl z • Amet illan 
tebllli Ctrç,l'~n 

nutku 
Yılbaşı gecesi için 
Eav lence verler'"'n•n (Baş tarafı 1 ınoi taY/ada) 1 1 ı - Filipinler : Aıneriknnm 

(Baş tarafı 1 inci ta.11/cula) uzak ş:ı.rk kuvvetlerine kumanda 

cereyanlarla.imtivnzlaraveinhi tar·ıfelerı• vu•• kseltı• ~duı eden G~no..l"Rl Douglnd Mac aıt· 
sa.rlara karşı cephe aldım Ve 1 hur, Linga.yen körfezi kesiminde 
Gettysburgun "Halk ı;araflndan k tn!armm tuttu,.....ıiu mevzileri ter 
halk i<'in halk hükfunet.i,, ideali Noel ve yılba.'ı münascbctilc e.a- tenevvi ta.bldötten mtirekkep Yi? tip, tanzim ve u:J~vi:re ettiğini 
ne dom emniyetle yilrlldiim. b:ılla ksd:ır açık buluııa.c3k gazhıo mek ücreti ola.rsk 7,5 lira \"Cl i!::ıc- cildirmoktcdir. Bu lmsimde dili~ 
(Alkı~la.r) , ve eğlence yerlerinin bu ceceyc eirıi \"C i.çkilcr içm de ayrıca bu monrn mükerreren ya;ltı~ı U!ar 
w llerlcyişimi lıizmetkfın oldu- mahsus olmak ili:crc haz:rl:ımış ol· nisbcttc zam kabul edilmc<;ini jc:. ruzln.r mm·affakn-etle geri püs· 
J:'UlD Avn.m Kamarac:ma tama dukl:ın tarifeler daimi encUr.ıen ttı. tcmişl~rdir. Keyfiyet i'ttıa ~ mü· kürtu,lnıUştür. Alınan haberlerde 
mile borcluyum. Fnkrıt her han rnfmdan tetkik C\illmI~ ,.c icap ~· aUrlüğilDcc tetkik olundu.l:t ı sen.. Ja1xmln.rın bu bölgeye bir çok 
gi b;r gün Avam Kamarnsı eğer den tadilat yııptldıktan sonra ahi- ra dcim.I encümene sc,·kolunr •. , <; v~ t;ık,·iye kıtııla.rı gönd~ı·dikleri an 
halkın arzusu böyle olduğuna ka kada.rlara bildirihniştlr. YTlbaşı tn- wcümen de 6'.ı suretle lmra:r VC':·· ıa.~ılıyo1. 
naat getirirse sadece bir revle rifcleri ba.kkmda İ>!'lcdiye 1 c-:s mu· ınf~tlr: Lilzon nda..sının difcr t-epohele 
oe.ni mali.amırndan uzakla!)brabı avtni r..ifııt Ycn.'l.! dün kcndininc l - Yeme!< için isten.ilen 7,5 Ji. rind~ pek şıd:i.;?tli muhru-ebcler 
lir. Avnm J{amarn!3mm benim mUmcan! «len bir mu·umirlın1u ra yerine azamı 6 lira k:ı..but cıdıl· cercynn ettiği ha~r verilmekte· 
buraya yaptıtpm seyahati t.almır ı;un!<ln söylemiştir: miştir. Geçen sNıe bu gibl mUcs- ı dir BütUn Fdipin a<lalarmda 
clec~nden eminim Birleşik de\' ··- No~l ve ~,llxı.şı gecelerln~f' r«ıc' eroe t.ab!döt fiyntt 5-:-G liru ha·,:a fa.alt)'eti devam etmekte 
1 t reisi ile buluşmak, aslte:ri öted~bcrl iit.ict olduğu veçhlle b:ı. kH. d.ir 
planlnmnızı onunla hazırlamak zı, mahdut eğlence ycrlcrL s.ılr.ıhıı 2 - Ye-meklorle b!rliktP. iç:Ien TANK l\1UHAREBELERt 
ve silahlı ~slere mene-ıp su ımdar açık lu:ıJma.ktadrr. Ha c"r.t içkiler için hiç bT z:ım kabul olun. Jllanilia, ~6 ( A .A. ) - General 
baylar arasında böyle as.mimi de bu müesseseler, belocl1Yerc mü- mar.ı·şttr. Mac Art.bur tarafından Manilla-
toplantıla.r ) apmak fçin kıroJ.ır. r:..c:ı.a.t cde?"elt ııaat blrde"e sonl'"3 3 - 'l°(!n•c·~ vemeden i'!ilc."1 iç. dan hal""'....ketindcn evvel llCŞTC!di 
• üsaadesıni aldmı Bunlar har çalışt:rac::ilda.n, mus'kf h\;~etlerı· kıl<>N1 '"' :r<>';ı ve birad:ı ~iı?.de 25 len teıbliğ : 
bin muvaffa'·•y;;tli bir mırct.k nin masarlfinc. bu husus icin tedi· Hrl: ~'ra.plnrqa \i\7r'c :30 z m 1~n . DlL<;manın cenubu şarki cephe 
Ievarrı ic;:n elzem olan şeylerdir Yere :nccı:>ur olduldr..r n rmye. btıl olunranç•ıır. sinde ta..-yiki art.makta.dır. Bu 

Ka'· yn b:?..Ş!amışhr """ ancal: mhşt~r.ileıino bu g~~clc ~c ·- 'i:t•! 4 - .!ilencbı i!:.kD;!:i df,;er ~...... kesimde bir tank mttharbcesi cc 
ıünrm veva bizım bo~una uğra. mnsı mutat olan l~ot.ivôn Y::' cm IT'snlard."l olduğu g lii scı·best bır.'.1.· reva -ı c~'dooir Her iki t:ira 

rnnnı·zln bitel.ektir. Fa.kat burn sn.li hcöiyelere ,.e :;:ıl..>~larmm sc ı kılmt~r. fııi <ln zayıatt ~ıi-dır. 
<la Vaşingtoncfa geçirdiğim bu Jenmcsine ihU~·ar roeccldcri ma;:.. 5 - Diğer l•onsomasyon k in Düsman l1avn faaliyetine de· 
•mutulmaz günlerde kendinden raflara ~rşılık olarnJı: tarifelerin,. gC'tP-n sene 200 kuru'!.! almnu!:ketı vam etmektedir. 
ruerınun ob1nktan u~k fakat ni za.m isteğinde bu1unmuşiardlr. bu Gene nznmi 250 karu.'.i nlmmnsı- Şimal C<!J>hcsinde Japonlar top 
haf net!~yc iyice daya.ru:.n yeni B::ızt milesse>st>1: r, bu nlı:ı::ım ml\· na mUs:ıacfo edilmiştir.,. <,:u nteşlerini muayyen noktalar 
tır itimadın delili ve hedefe doğ ---------., .. ---------------- - -- da teksif et.mişl~rdir. Du kC'Sim· 
nı ıridlş!n b:ı...,lan{"ıcı olan o1rm B M 7t il / • • f J f de kara hareketleri şimdilik mfi. 
pıkbirc~ret gördüm. Bizde • • 111.1ec lSl O"O an lSl himd~ıildir. 
1nrri1tercde en karr.nhk günlerde - - - - = ...- - ... _ ----o--- -

yni ı;,e •}eri hissettik. Biz de ne. Ye t d 1 ..., .. Arman (eb~ii~ 
ıcede her ş.:.vin yohmda. 14id~e· r sarsın ısın a yarar ıgı go-

r;inrle'1 p .. in bultİnu'\·orduk. Si ' ( BCUJ tarafı 1 mt.~ saufada) 

?ill Ye b:zfan ~·~reCt>i?imiz imti ru .. !,en ma""ku" mlar affedı·ı.=yor ~=~~·v:ll:.::ı:~~ln:Ouı:~rp~:~: 
hanm ridd•,·et•ni nzrnısaırıı~·o:-su 1 .,._ 
nuz. Bize 'ka~ı b!rieşen kuvve!. dU, man lcoı.ıa.nno., mllfrc:ıelcrc ve de. 
ler mı.•gzzaın1Tr. Runlar ina~ı Ankara, 26 (J-1 • .4.) - B. Mil 1939 tarihinde ve mUtca.ldp gün m!ryolu vrtıb:ıtmtı. bomtalar n : m!L 
ve m rhaı!l.:tsizdir fot Met'İi3İ bugün ~-nptiğı toplan lerdc vuh-u bulan ver sars-ntısın· 1 rolyöuerıc bUcum euntşlerıilr. Sava~ 
ZAL!~I H.l.RP H.\KKlNDA tıda Beden T('?"biy;osi C'.ıt'ncl Dl da fe.llı.ketc uğr(J'tınla.rrn kurt.a· tayyıı.rc:erı. Murmansk hattındaki tnk 

rektö?"lü.~nün W38 mali yılı ka: nlnıasında fcvkaliı.de hizmetleri vlyc katarlo.ruuı. doğrudan do~ya 
Diğzr c;lıett<'n biz!n1 insan '\"e ti h~bt hakkmdnf..i kanun layı götıil,._'l bazı mahkumlarm ceza: ıKımb:ı lsatx!tlcri sydetmıoıerdır. 

malzeme mrnb:ılarmırZ't' (..nlnrırı· bnsı ile· llt'S savrlı maaş kaı:ıu l:ınmn affı h~kkmdakl kanun ,.__ 
kinden ~nk ... oha. genir; olduı:h! da nunun b3.zr ma.ddclorini değişti layihası da kabul edilmiştir. Mec 
hir hakil· .,.t•r. Fr..kat bu men!b:ı r.:.n kanunu heyeti umumiyesı lis, ikinci kanuntm beşinci günü 
,.e imk"n13•nuzın ::.ncak bir :··ı ile ltaLul etmiştir. toplanacaktır. 

Vasfi Rlza 
mı f:efeı 1'"r <":?il · : tır. Her jki Bımd:ın sonra -.:1 birincikfınım ( Ba~ tarafı 1 inci satı/ada) 
miz!n de zal m l ·1' sanrıtmda Demek ben burada kalayını öylf' 
öğr 'l'l~tiffiir; daha bir çok sey Li b bl J C" mi?. Peki ama. madem kl öy:e is-
ler vrrd1r. Cnümü7iIO şüpllesiz . ı11yn ar ..._.,ivaslopof da ~y'°ı:1:rıt:1~:ı~~zıO:e~ap~~ 
kederli ::ınlrır da vardır Arazi Kahtre, f6 ( A.A. ) - - Crt:ı.şarıt 1 1'8.vbodere~iz ve bunu gerl almak İngi!iz kuv\·etJ<>ri umumi karar ı f,()nclnı, 26 (A.A.) - B.B.C: rim... 
~etin \"C P"..1 .. lr olıı.caktrr. Birçok gabhm:n tebliği : .~foSıko\"adnn bil~'rlldiğine göre, Tele.fonu kııpıı.mış, hizmetçiye. 
ı1!k"'3.rfol' ve nahoş ı;ürpriz.ler Ba.rce etrafında ve Bingr.zi l?us ccıpbcslnde ~ckılmcktc olan Al - Ismr et.Um nmn brrakmadı 
t:ızi lx''·ı:"jr. 20 senelik nıiidde· cenubunda muhtelif uurumda ın· rnanl:ırm taklbf ve Tula cephesinde Yarın sabah gelecek.. Benim dt 
tin ı· nı!t bir kı:;n1maa. fn.-füz hil{ıl halinde münferit dii~an Rus mukabil to:ammı ~iddetle de- burndll knl:nanu istiyor .. Sen bil
' e Azı,.rk:ın f!C •• rl!kine harb in mUfrezelcrinin '1icudunr. rağ va.m dfyor. Garbe çekilen Alman mezsin ana; söyli~cyim, ynlr.!lri9 
tena ı.·r ,;~· olduğu. ki bu bir :nen, geri çekilen düşman büyük piyade tümenleri ağır zayiata uğn?. ' hemş·rcmle de ni.~laııryor. 
hakikattir . ve biç b ir zaman ye kısmı Jooa.bya bölgesinde bulu- ın..-.çla.rdtr. Hizmetçi, hemen kendlSln~ yn.. 
n;d .. , patlak \"CTJTii·-e .. oğl öfi'Tetil nuyor gibi görünmektedir. Siv&StıJpo!d3 Alman taarn:zl:ır tc.k.ln.n hazırlamış ve bir müddet 
micıtir ki bıınun ya.nlı.i olduğu Jedabya şimalinde kan~ık ba püskUrtillmil~tür, Almanlar Sjva!'I • ronrn akraba oraca.k ya.bancl ndnm 
anin.ıdnrrlır. zı muharebeler olmu{!tur. Bu ara. topoldc.t n.ltr gilnde 70.000 za]iata odnsme. çe:ıımı.1. 

194- ~o HARF!KF.l 'E da kuvvetlerimiz, oor.\.bcı. dt)ğru utr:ımu:lardil". Gece yıır.ım, Vasfi Rızanm ho.00.. 
GECIDCEGtZ karmn~a f.(>ş~bbüs cdeu dÜJimans. Kızıl Yıld:ız gazetes"ne göre. blr m, salonda elektriğin ya.r • .makf..a 

Şimdi 1~41" ilkkiınununun ro ı z.wiat \'er~i~lştir. _Bu n:u:h:t· Alman piyade frrkam 36 eruıttc 8 c.lduf;'Wlu gôrUnce eilphclcnm!6· 
nunda : •• :ay olıın suJh zrmnnı rebeler netlcesındc, d~ (, A~m~ <J~fa hücuma geçmiş, her defasmda )~uş, ya.vnDÇa kapıyı aralıyn· 
ha.ya.•ır..r-:la • topvekQn harbe ,,.e 1 tankı muhare\A<>;. ha.rıcı cdılmış. da püskürtülmü~tilr. ııık OO.kır.15, kimseler yok .• Mis:ıfi. 
c;iş"r•z bUyük tc;akL:er kavdet bundan b::şka u lt.ı.lyan .• ~nnkı, ~: :~~~:~·n::O:~!;, ~~ 
mıştir. ın~ıtercdc imaı edilen 11 ttaıynn .zırhh ot~obuı. 11 On;vers!te ı o · antasında 
lTJy:i:· cCT>lıane da~f!'P..SJ şimdiden Alman hn.fıf tankı, .hır ~a~ Al· Bey~~a Ünlvcrsito klknnta- CJ~edcn sonra nnlam~lar, lti kur-
akrno:ı:;a. baF.lamıQtır Amerikan rnan."!c lt;aıyan tay~~resı " e~ Ba.r tmdıı yemek yemeğe gelenlerden naz ve rıuı.hlı- dolnndırroı C'V'e gir. 
cndQstris'nln hını; ma'"'!'lJle"li cc. bolrcsındc terl,edllcn . muhirıl bazı kimseler, f'şleri veznede öde medcn öru:e, telefon ba.ttınr da kı-..s 
im:üir.e int;bak ettirmek :vo!un d a ":1~-ta.:d!- harp mruzemesı ele ı:c mcdcn kalabe.lıktıın fstilnde ederek n:!.;, yalnız ~ına kalmc:ı evde> 
büvük tera:>ki1er elde cdilmişt;r ~ınlrr.ı_şt;r. . ~ 'tmçma!tt.a.drrlnr. Bunle.rdan bir kar 1 yükte hnfil, pahada o.ğtr ne bul
Rirlc ... ;k Amz::-iknnm harbe gir R•ıau ... ~lg~ınd~ ~llum ya çı ya.ka.lamnt!}, Jota.nta sahibi. b-.4 nneym. toplayıp s.mı kııde-m oo.s. 
mesi i!e bir ~!"e v~va :A.3 ay son k~nınde :r un!ent hır dil~man ~ Şekilde yemek paras·m ödemeyen. f mL5tır. 
ra d:ktaUirlüklerln- görcmedikle " 1~r:una. mens';l~ bır. müf~ezc ~,: !erden günde eek'z o!l llm zarnr I·.IU.d.iseye z.ab::tn el k•)j'11lU§tur. 
ıi ve tru:nv,:ur oo~mivecıcl·'~ri ye .e~ bulmak ıc:ın bır ~ıkış ~? ettlğiı.1 söyl~ir. Do!n.ndırıcı ve Iurmz n.:-nnmaktadrr. 
mi'~rlar~a her giln yeni stpa ~bbUsU .. ya~~br. ~ teş_;b~u ... 
1 ·ş~er verm~c mü:rrı.kiln olacaktır pilskllrtulmuş ve hafif dfü ~ clü.~. 
~iliz::e konuşan millet!er z.ek5 m:ın. tankı muharebe bııricı edıl 
merdl!.k, liya!u~.t ve medeni ces3· mışt!r. . 
retle el!erindcn ırc!·n bütün gay. $ımcı 13.000 den fazla Alır.an 1 

Har.ııye Yeı ek Suba OKulun ak 
Komisyonu ilantan 

Sat n alma 

retleri sarf edecek olurla.r:a 194? v-c İtalya~ esiri h~.ahancye y a 
esnesin in ronunda r; iındildr.de?J h ut bu bölgroeki ü..c:er:ı kampla .__•l•G.•1•2.•M•l-:ııde-pauı.-... r•lı•kla-m_U.na.,kn.s""· -osı_f_ıt.n_o ... loıcuna.n=-1•00-ton-•k:::ouruır.ııı:ı•ota._ta.:_·ı"':r 
co!~ ; ·i ı::- ,.ft,.;,.cttc ırlt•nara·w rına ~clrı;ış bult•nmakUı;dır .. Dl 
mızt ve 1943 senr>!lindc geniş ~er ~çı;rde ~im~ esır}et?n sa çıkmadığ'mdıın gene pa.zarlıt:a konmuşt:.ır. Evsat ve bll3US1 §D.rUıın ko~ 
miln..·:ı.."ta harekete ..........,,ak kahiı yıbnast W1 hcnil:ı bıtm..:mı.ştır. yoııda clSrOleblHr. Beller kiJo3'.ınuıı muhammen t>edoU 6,5 kuru,tur. lha.lcs! 

• ., .. ~""·· 2.l.9C2 cuma gtlnU saat 10 da yapılncaMır, Tnl!p::rın Harbl,vedo Yedok 
o!aca~ı dtJftj!nmek makul bi:- I"' nat •e .. r, aat Subay okulunda k omisyona muracııatıan. (11215) 
har.!!{et olur. ~ • ~ • ~ ı:: 
Nüınyot b!z dünvaclc. en asil mab ı geierl ıs bin ııraıık telefon direltl paza.rtı!tta aatm aımacnktır. Ev"_. .... llu. 

,-azife!erJe:n b:rini ·~·nınrz memla n l a ..,,.. y ... .: ~1!4 §artları komisyonda {;'ÖrUlcblUr. Ye her adc:.tinlıı muhammen bedeli 6 
ketle:imiT.i de~il diğeı ır.e.mlekct · ( R~ taraft 1 mci scıuf ada) liradır. lhal..ıs1 5.1.942 pauırtcsi gUnll s:ınt 1-0 d:ı. yııpılncaktrr. TallplcrlD 
!erin hürri:ret davaları h~ab·r.a ~UrU Ikt.ısnt Vekili tarafmclan k.ı. Harbiyede Yedek SUbay Oltuıunda ltomlsyon:ı murııcantınrı. (ll:?H> 
yapr:<en kıtrtuluşun 1942, 1943 bul edilı:ılş ve bu meV%U etrafında ~ :/- .;. 
veva 1944 de mi geleceği mesel<> !fi.zmı gelen direJttifür \•erilerek 
si insanlık tarP• inin g .:niş ölc;Ulc h:ml klar:ı ~lan:nı~tır. Pı.ı huıst.s 
rind;:! kendi!'e ]iiv:tc elan mevkii ta ver::en malumata göre cemir vr 
alrvor. ~n buvUn mukadderatı +a.bt& fnbrllta.larmdn b!r çOO sa.nny; 
mıza hak!.m oldrğum Jzdan, vazi· macsscselcıin4zin muht.nç olduğu 
femizin kuvvetlerimizi n.~nw:ı ı ı' tezg.iltl.ara Dlvıik mildenler'nfa 
~dan ve ~arfedilmesi laron S?C sklp vııregel tessileri, a~:ıç iına.mtı 
len gnyretlerln mcta.."'letlm izin J t~ihlıın, krikolar. torna te-ıgüh· 
üstüne çı:bı..mıyaca;~:.dan emin lan ynpılmektndır. 
bulunı·vorıım. Eıı l!IOn !llınan '00.zt ~dbirler na-

MUSOL1Nl S!MDlDEN f tkesi olarak dokumahanede beher 
l."Jl{ILI":O~ parçası MOO ~lo)'tı kadal' olan a. 

Kendini be~ene.ı Mu90lini şL. ğır maklne aksamı d5?dilcbUecek • 
diden yıkrlıyor, O artı!: bir u;ak tir. C!Jl'lir ve tahta fa.bnltala.r n-:n 
tan, bir esi:- ")."l, efefüli:erini. 1942 yılı .çlııde binlerce na.kliyt 
elinde ı:c.d~c bir nletten ba.şk.. !l.mb:ıılan, nra.bıı yedek p:ırçalan 
bir~ d:.~ik~ir. O l~ll ~al şkan lfı:""tm ve su bonılan, bugün Avru· 
milletine büyük 1t!rnp~::ır çektir rı:ıdan gctiriLne.cd trıba otnısynn 
di, El!nik !en:ılık1 a:- y:ı:tı. Onun her nevi tarna, f'!anya, şerit, "~ 
Afri!:a irrpa.ratoriu~"U elir.d~n a ı tere, r<ze mat.kap, tez~blarile 
lnıdı "'e Habe6istan kurtarıldı. muhteJ.f claıı:; rrmıcler kUçtik ea.?:. 
Framnz -bozgunu csnnmnda pek merdanlar. ynpılması fçlıı bir Prot
zayxf ve fcntı t,er.hi :ı: edilmiş olan tam hazxrla.n.mrştir, Bu ma.ksal~a 
şnrk ordutnrıımz ~mdi Tahran 1 :nlieıreenin işçi kadrosu do. JUzunıv 
d"~ r· -a .. : .. ". Pa'::"" ...... n Y{' l{r~ f-... 1ar ge""l":M l er rk mcvcııt l~ci 83· 

r.:ı~ .... ı . . . r t: · ·· l!!1 tı:ne r-!:art' c-! tır. Kı'. ' "'- c 
~n b:.'-:~ 'w-i t:ontrol eeiyc-lar. !~ }·etlşUr;"mcef husu:sunda her 

1 Lıoya.Ga. taarruza. geçmek j~ln ay 1 llCDc almmakta olan r:mık jı;ı~ mfk-
1 ırca hazırlandı , ı tan eh ~ 

Müt.e&hhit nam v.a bcaabına 50 ton Pirine sabunu nçık eluıiltme ile mu. 
na.kasaya konmu,tur. Evss.l ve bususS ~arUarı ko:nlsyonda görtı:eb1llr. ne. 
bcr !.:'lOl;'JDUn muhrımmcn be~~ll 43 kuruştur. t1ı:ı·esl 16 UH2 cuma gU:ı!.l 
aaat U de yapılacaktır. Taliplerin l:at•ı tcmlnnUnr!\c Harbiyede Yedclı 
SUbay okulunda Jt;>mlsyonn mUrs.cantıarı. "11408., 

..-.~-

22.12.941 günU pa:ı:ulık!n nılln::knsası ilft.n olunan 10"00 Uralılt bul"'.!l'V 
talip Çlkma•.1ığ1nılan tct<rar pııznrııg-:ı ko:ımu,tur. Evs:ıt \"P. h·ısust ııart'arı 
komL'J)·ond:ı göt1lleb:ıir. Behflr kllo:ıunun muh:ı.mıncn b~:lell 23 kunı~tur 

lllnıesı :; 1.942 p3Zllrtes1 gtlnU saat lG dıı yap:lııc-ıkt1r. Tnllpl~rln Harb!yc• 
de Yedek Bubny okulunda komıuona mOrncaatıa.n. •'J1407., 

:.-:~· 

Pazarlıkla 96~0 k ilo benzin, 600 kil~ vakum 200 kl'o valva'ln. 100 kilo 
rrez: ve 97 kl"o gnz yağı 93tuı almııcakbr. halesi 6.1 912 s::ılt rünll saat 
16,SO da y:ıpı•acnktır. Katı teminatı 750 l!radır. Taliplerin Harbiyede Ye. 
d~k Subay okulunda komisyona mUrncaallan. (114~:1) 

1(. 1/o ~ 

Pazar)ıklı t1?ntenelfk ~•$3 metre l:-zz snt•n alın1e"l'tttr. N 'l "luncsl 'ko. 
m!ııyon6a glS~l'ebfllr. 8'-ber aıetresln!n mulı:J.'":l"?I Cıı b:ı :hl! 142 kuru~tuı 

tJ13lcst 2.1.042 cunın gfuıO S3St 16 dn ynptl:ıca.ktır. Tal!plertn J<tlt:'I t t a:I. 
ııatJ&rflc Harbiyede Yedek Sub3y olrulunda kom!lıyo!la mUr:ı.cııaUnn. 

Topba~de M., .. ,tP2 Krımuhnl•l'"' tt~ "'l' n° ... ·h'•ı lk' h 1,.,'l'lf"'.1 tnrn' :- v!.' 
ta "''ll p~-!I ı·'· ., ~ ' -' ~ .. ıı ıt"'~.., \e h.ı ı! a t ar 
lı:om~·or.da «O~·ı..~b ı~r m~~ıtn11me m ıc > n::e l :h:ı .ı TI"'l b!jııl 2711 l.ra 
86 kuru:tur, thaıım 8 .l.H2 ah g11IIQ saat 16 dı:ı yap:Jıı.:a:ıttır. T&l!plerlDI 
Ha.rb!ycde Yedek Subay ot:vlunda l;omısyon:ı. mllracıuı.U3n. "ll45ıl., 

27 - 1!! • 1!lU 

IStan~u Levazım a1111rıiğmtıen ver11en ı L nar.cı asker kıtaatı ı4n.ar 
~ağıda sa,zrlı mcvaduı pazarııwa ekailtmelerl 7/11942 c;ıu,acıtn güDD 

.tıır.alarmda )'azılı eaaUerde BalıkM!rdcıı ulter1 ~tm alma koın.lsyonunda 

yapılacaktır. Tallp!uln bt!ilt \':\kitte ltom.Lsyoıı.a gelmeleı1. 

aııat. • .. HlktAn Tutan Teminatı tba1e 

Kuru ot. Ton. 
Çorop. Çift. 

300 
4-0,000 

q. .. . 

5,li 
00 

Lira 

15 
8000 lS,80 

(1659--U.271) 

Afağlda mlktarıtm yn%Ilı sığır ecen 811194% Perşembe gtın1l eat 15 
do llizıilarnıda ya:z:ııı ockUlerde ekslltmelcrt Çau:ıkkalede ukerl satın aım.:ı 
komisyo:ıunda yopıl:ı.caktrr. Kapalı zarflar için lha.le s:ı.at!nden ~r saat ev. 
vel teldit mcı:tupla nnm koml.ııyonn ftrUmes!. Açık cke!ltmeler tçln lhnle 
sasUr.rle komlsyön<la bulunulmıw. 
Miktarı Tat.an 

Kilo U ra 

6.000 :!:000 
85,000 17.~ 
35.000 17.:iOO 
10,000 sooo 
10.000 5000 
6,000 ~OQO 

4,000 2000 

Teminatı 

Ura 

<C:J() 

1818 
1313 

876 
875 
225 
lM 

• ~ 'C 

b ale şelm 

Açık E. 
Kapalı Z. 

•• • 
Açık E. 

' ' ,. ,, 
I ., .. .. .. 

(1550-11273) 

Beher metresine S~,5 J.."Uruo ~n edilen 159,SH metre G. Tıp ~ 
rırlık bllZ pauırlıltlıı cltsutnıeyc koamu~tur. lhaıcst 2/1/94% Cuma gunu s:ı. 
lt ll,SO da Anka.rada M. !.t. v. s:ıtm alma komi!ıyonun:!a ya.pılacakt.rr. 
Katı tt-mlnatı 9229 Ura 2G kuruutur. Şartnamesı SOS kuruşa. koıntsyondı> 
ıımrr. Taliplerin bclU nkltte komisyona gelmeleri. Cl&S&-11416) 

o ı;. e 
Belıor çiftlne M kW'U§ tahmin (\dilen rııı.ınuk knr?§Yk 40,000 çl!t ytın 

tor&P pa.u.rlı.kla e!w!Jtmeyc t."Onm~tur. tııaıcd ll/1/DU Paıartcsı C11nt1 sa.at 
15 de Anko.rada M. U. v . Mtm alına komisyonunda yııpılııcıLktır. Tallı*' 
rtn 3%40 llrıı.hk kat't teınir.ıı.tlarlle belli ~"S.k\tte l!omisyoruı r;elmelerl. 

< 1G82-ll41.S) 
~ IF ııt 

Beher ktl~ S krıruııı ts rıa.nUrndc:ı 5000 ton buğday kırdıntacaktn•. 
Kıı.palı zarna ~kalltmest. l2.1 .942 pazartesi gt\nll ıuı.at 16 da Be.lıltes! ... de 
a:ıkcrl satm alına komisyonunda yapılacaktır. !U: te:nlnlltı I0,125 ıırcodır. 
Ttıllplerin kanuni vesika.larly'tc tokllt moktupla.ııcı lh3le t:3.at:tnden btr u. 
at evvel komlııyoml vermeleri J<:vııat ve fı}rtnamcsı Ankarı:ı, lst&nbul Lv. 
t.mirllği sa.tmaıma komlııyonl!'rında cb {;'orlllllr. (164C..ll2~) 

'!\~ * 
~da yasılı mevııdaı pUArlılda ek.Slltmc:crı S.1.9'! curan.rtest r;nnu 

b1::ıılarmdtı. yanlı saatlerde Eı:lncde aekeri aatm alma koml8yonunda l"3• 
pıltıca.ktır. Taliplerin bclll vakiUcıde komlı<yona. gclmcl•rt. 

CiMi nıilulsn tutarı t.cmln:ıtı 

ktlo Lir& lir3 
Ptr1nç 50,0M 32,500 2488 
Mercimek 2!,000 7,%00 :;40 
Boyu poynlr 5,000 5,000 wo 

(1672 • lıssın 
:): * ı; 

Bilro 't:Inr.m ~f!tı Attf"Slı ~ıırfla. ek.1!ltmeyc, k011!1lllit.ıu' ~"1.t.. 
S2,IJ74 lira J3 kunl§ Ult temınau 6193 Ura 7 kunqıtur. lhalest 27/12/ 941 
Cumartcrd günQ aao.t ıı de En~ohlrdc a.Skcri S3t.malma koml8yonundll 
yapilılcaktır. Ta.apıerto kanunl \!'e81kala:1yle t.ekllt mektuplarını lhale s:ı. 

at.lndc:l bir sant e'l\°el komisyona vcrmcıcrl.. (1602-10971) 

Kefil bedeli S074 Ura 76 ku~ olan bir ahp.p baraka. acık eksiltmeye 
~oıımll§tur. lbalcm 'l7 / 12/9U Cumarte1;l g1lı:ı11 B&at 12 de Ealdeelllrde a,91 g 
kert satmalma l:oml.eyonunda yapzl!ı.C3kttr. Ta.tiplerin belli vnkitte ıtomls; ~ 
roıu ceımrlcri. . 060'-10973) 1\ 

ı;; ~ * 
65,000 kilo mğrr ctf almacalttır. Ka:palı zartla eksfltmesi 13/ 1/ 942 SaU 

ı:fuıti oaat 16 rln Bandırmada. aııkcı1 s:ı.tın ıılm& komiay:ınunda. ynpılnc:ııt• 
tır. Tabmln ~dctı 36,400 lira ilk teminatı 27SO Ura.dır. Tnllp!crlD kanu::d 
vcslkalnrUe tekli! mekturılarmı ihal saaUndıın blr caat evvel koı:nJsycrnJll 
vermeleri. (lC76-11887) 

~~.ç 

A§ağtda miktarları yuılt mC'lr .. uerl psınrhklR gatm alıııAcaktır. Tll' 
l'p1erln 6/ l/9(2 Sa.!.ı gUnU lılzaların:ia yın:ılı saa.Ucrde EskJ~~hlrde a.skerl 
ootru aımn ltoın:syonuntla l"'lipı:aca.ktır. Tallp!enn belll vakit le l:o:nlsyonl 
gcımclerl. 

Miktn.rı T..-r!'İll!lll İb:ı!e sıın.u 
J\Jlo 

-t0,000 
40.000 

ı.ıra. 

2760 
27t10 

ıo,so 

10 

.... IF er 
(I6~4-1UGO) 

6S,OOO metre ham reJıS1 ynz.tılt eıb:scıık tnmı"l; p!ızarlıkla satın alın3• b 
caktır. Tn.hn:ı!n bcdc11 119,0SO Ura ltıı.t.'l tc:n"nalı 14,<lGS liradır. 1hııte.si 2111 ~· dr 
042 Cuın."\ gUnll saat 10 da AnlcarnıJ11ı M. M'. V. He.va s:ıtm e.ımıı komlsyOI -
nunda yapı'ac."llttır. ~rlllnmtsi 6 llrayıL kom!syondıuı ıılmır. Tnllplertıı 
bent vakittr. kornUıyon& gclmcl:;rl. (169~11H6) 

o • (! 

Koı.nısyon:l& mevcud nıımnras::ııı g l.irc 200.'.> llA 2500 adet fener l'J:lt.ıtl 
e.lmacaktır. llclıcr'.nln t.ı\hmln bcdCU 18 Um olup 1000 adettc:ı .n~ıı.ğl olr.;:8' 
mak llzorc ayn e.yrı ta.Hplore do lhalo cdilcbWr. İha1es1 6/1/ 942 Salı sQnll 
saat l~,30 da .A.n~arnda .M. ı.r. V. Satın ııı:na komluyonunda yapı:acnktJf 
Tahmin bedeli 45,000 llrAtiır. Ttı.U.;ıterln teklif cdcccklarl miktar UzcrlnJcl 
kııtı teı:nlnıı.tliırl'.c belll va.kitte komisyona. gt'lmaleri. '(1696-11~00) 

ş :r.ır-

Bir adet 82 tıcroirllk dizel grubu pıı.zat'lı'kla sstm nlrnn.cakt.ır. Tahml1 
bcde:ı 2:?,5GJ lira knt'l tcm!nntı 3375 liradır. lbalul ll/1/9i2 Ptızıırtesı gu. 
nU saat 11,lli de Ar.lcarada M. Y. V. llnva satm ntma kom!syonunda ya.-ıll, 
pılacaktır. Şart.nameı;t l:omlı;yonda ;:Srlllllr. Tallpl~rln oolll vakitte JtO' ' 1ı 
mt.ııyona gclmclcrt.. (l69t-11498) la 

• 4 • . 

Beher melre:s1rıe 318 kuruş tahmin edilen 100.000 metro Jajlık elblP 
llk ltumaş paz:ı.rl:ltla e!Wltmeye konınuJlur. 50,C.OO metreden aantı oı.ıı:n
rnak üzere ayrı ayn tekll!'er de kabul ed.lir. lhatesl l!/l/t>ız Pıızart.est ~ ! 
DU sa.at 11 do Anknrııda l I. li. V. cıı.tın a'ma ltomlsyonunda yapıla.caıı:tır 
Şartnamesi 1$0 kuru,a kon11syondan alınır. Taliplerin teklif cdcceltleti 3' 
rnlktar 'llıerlnden kanuni ke.l1 tcminatıarile belli vakltte koml.syona g~ ~ 
tnclert. (169S-ıı!SD2) 

sı . Komuiarll9 ı Saf m a ma KGm syonu i l anları 

~. 
l!ıı 

AJıığlda elna ve mu.darlan yıı.zılı iki kalem 1ttğır eti 7.1.912 ~roamlı' 
güııll e~da r,&ıt.er.ıen MaUerde rıar.arlıklıı. a&tm alına.calt.tıır.1ır. Şs.rtnıı.. 

tnelcrt br.r gUn komJayooda. t;örUlcbllir. ıat.klllerin belll giln ve ,ıantıetd" t 
Fındıklıda sntm nlma komiııyonuna gelmeleri. •'JU09 .. 

Mrı· • n M'lh. M Kil~~ 

Clns1 1 :ı L. 1I. ı.. t. t ... t r .. •• ) 

--- -- --
Sığa' eti . :oo 100000 l2JOO . , :ı:; .. 

::8() ıtıe• 15 ., .. .., 



- ' •• •• • l 
.-----------~----------~------_;_ ____________________ ...=:...::.::-_~:.::.·~~- • 

kal ırlian b.r vergi11~~[]{]D00 [}{]~(ID ın: fru fL ın: @ .. O .1~ ~ilŞUn~iiig} 
;: re fiyatı ucuzıatmakı Pirinç narkı Ticaret Veka- 1 iht Karcıan B r !OOe1 ~:E.=:·:!~\~ 
S:R~~i letince tasdik edildi ~~.~~~!1:.~1~: ~.~.~.~.M~~ ... ~! ~~?-.==:= 
.ııa blr kaç gUo e\'\'<'l hükümetin ye Je Beyoflunda nıılbu.r İ8aık Ke> ~·nder, ~·eni yılm .oHrin:? bıuıuken. eklemekten bafb bir te'T ,.._. 
~ğday alımı bal~\la koyduğu :re- Fiyat nıilra:k.:ıbe komisyonunu o relelli top:a1ı 44 kuruş 72 sanUn: hen rC'ç:nA üzerinde ihtikar yıı.p .r.Mnlıl(a. barış d.ıledllc:-. yor. Ateıt, yayda Ja11la Mtla la 
ili fiyat miky.ıısını ta g~z önünde! &_~n lııa!ta içinde kabul ett::Jği pi· perakende 4!.l,5 kuru~. Ant:ı.Jy~ nuşlar. diln nsliyc J:itinci ceza mah- .. 1 Uerk~ın kendı hakkına ruı ol- tupayı, MJa7I., Ahib \19 ~ 

~5 ~undurmalc laıımdır. nn~ narla, Vjyo[na cinsi pirinç lıe· kc.mcsince 2!5 şer lil"a para ve birer !11L<ıı lıadar güzel bir ~y ,oktur. "-11, tA lapoe denJl&Jertai ..... 
~ Bir taraftan de\lct buğruıy alı- riç olmü ilzete Tic::aret VOıkAlctj toptan 38 kuruş 47 santim, pera • haft..."". dilkktmlarmm kapatılınn.n :er~sln, kendi hakkfyle doydaju Şimdi Mz. keadi tllblftudwl 

._.. 13.5 ~ ~rnuıf yani te.rafmdan taadik cdi:lm~ti:'. Bu kende 42,5, Se)•han Ma~. Ha.tay t>eza,s:ııa çarpılm~iordır r, ÜD)~ cennet özlenmez. ;rıuagra ..... da. ke ... M-
~; ._. l"i için :köy!enlen amcağr hıt- İ cins r.hinç, Bursa ve civarı mah· toptan 36 kuruş 40 santim, peı'I!- Eti fazla fiyat.la aa~ Faüht" ı-5 1',o.l.~t yer ::riizii, şhndiye kadar nıliş bir hJdeyb. 

'-bata daha fuln IDM1'af yapmayı, ~erindoodir. LUks ~Uen bu kende 4o,5 kmmı. kasap 1hsan, peynir ilzeriııdc .nti· ha!::ı r MDHk atörmedi, Tarihin. - Aman eliıub! 
._ alıım&, beri ta.raftan da §eb.Jr ı pirlnçler yavaş yava.._, piyasadan Beyaıuıs.ıncsl ı.·erilmiş pirinçle _ tikfı.r yapan lla.rbiyc c81.ldes:.ndı ,. ratuu ~ruz açına, kar- Dlyorm,. ffio ,..... 1*, ..... 

sabit gelirli im;anlarm 1 çt-kilmektcdir. Dlğer cins .....ı..:nn .- bu nıı.rk üzeriııd-. ... blın!'Sl bakkal Şuayp \'c .kuzu etini yük.sek ~~ nıutlaka bnh onalar, yaa- rı.sı h~rkes cuaclaa lıdQor. JP.w -ft-'-1 ı-- • .. uu, '"". ..,.., - r· tn k . mr.4 ) o\-alar r.ılmr .. _ _.__. 
yat pahalılığından ınuzbrip ol· 

1 
wuı& an, şunla.rdır: Ko.st:ımoıın, Ma serbest bıra.ktlmışt.Ir, ıyata .ss. ıa ıstiyen Bcyoğlunds 1914 d 1918 • . · rıne uc•acl'ID ...._ .......... 

t"amall&n için kendi gelirletlnden kaaap Mehmet Yılmsz da tevkif,, bı.5an en 11 e inada mıl>"Olllar· ba§b blr yidl. 11-.tb lılr --
kJsmmı feda etmeye razı ol· y ı • il T 1 d 1 hınnr~ ta • m yarlarca para harcan. ,ardır. 

fllQlıdıMU'ec .• JtTUs-=rtdm,1.,e.eBhiıü".~~l\c~iı~eint !~~-· er ıma ar 1 ren yo un ayara 1 Ç.O~ı h~D ~ Aı"§&k mı::ı. kad bö .. k d ğ -~'!.1!!~-~~-~~.!:.. ... 'r 
_____ !.!!--.. ,..wu .,... ...... çuhaciyanm diikkAft11M1a 4759 kutu . u ar yu e erlerin yok ...... uu- - --- 9.,~--

aldıklan • Ttlr)tiJ pazarlarından b d ibrü.ıim bulunmuştur. Her kutuda edılm~lne, ancak k:ıybolıuıtanlu Btttb çöklnt.Werill, ........ 
ulyetiain h=e~tMyetJ~ uıunan a am 12 fane ibriŞllll masuruı nrdn- daha ı~lsJnp k:n"U~:tk nğranda bnn anası itte Mı ~ Te ..... 

*eJ'en misaJ1enlcn blrhllr. Mutat 
1 Her isteyen be• metre EvveLk.i g-e 

1
.ft_,__,,._ -..ı. Tanes.ini. be.'i k.·uru.~ satma.ktacb._... katlanıJa.bWrdi. 1018 geldi. sıı:.11. rı!J afnlriıchr. 

1 ~ ..... n.l ........_ .w.ça.f.ep tizerl d 20 lar hrralaldı. Toplar sn<;tu., GiUle Yti.landa ,....._ "-"·• .._, 
an devlet faaliyeti a.sırJa.rda.Dbe· kumaf ı!.labilecek clvarmda tren, yolundan W Ancak, erın~ e or metrellJr kurşun, bomba doluJan dindl S-; dan .__,,, \19 
bklm kala.nur.da T&tanda§Dl ye· tk . . ' . meıt-1 okbuJan yazıldığı .balde her ibr;. bl ~ nuu" bahsetfıim. ÇUnkil ....-, 

P. içmeyip devlet hın:in~I . ~t. Ve.kıllet1ndcn gelen bir re ileride yaralı hır adam bulun. şim 16 • 17 metre a.rasmd:ı. çı:k~. rler donandı, denizler donandı. anl&y~ eapnpkhlr -
rtlbum.111 .• mlethı itle mali ,.e lk ı' Frıpe, dlindı en itibn.rcn YcrJJmal :::· kdald~ım·~ğıtUrNUmıme ha&ta.nc· tadır. Uzunluğu lwıaltılmak sure Sa.ndık, ki bir zafer katlanıyor bir hiU~. Ba -~ a:a. ...... 

S&Mlarda muvafrakl) r.t ,1i. ~ azar nrmda :isti.yenlere her e 'c o U§ • • 1 lile Jbtik&ra teocbbüa ~en Arsa.} Şanb günlere k&YU!fllldağand.,; lzir bayrü aJ1na tDplunalr. ...... 
JalnD kendi kadretlnl artırmaı;ı ~kumaştan .83.Uş ynpılmasm9 ~ aade vcrenıeden ölen yara.. adliyeye verilecekt:.r. btüril bıynm ediliyor. !OiQ 9a71br. Şimdi .. ~ .._ 
Q1 mi9al, ideal nümmıe dly• I b:ı~anmştJ.r: Evvelce, te""Zia.t, nii- 1 1l Mamm Yunus çimento fabrikav Bunda.o bqka Üsldldarda hikl b Meier, blltBn ba sewlncl8 seı.a. kGltM 1ıı1Je. J'U'Dl )'ine AIJtd , 

.-.ıt.erilfrdii ~us tezkerelerine yapqUr:lan fi§· ~melclerinden Azml Ba,fıbt oidu- 1 m.fyeti JDilU;ye caddesinde Caııit oğ ı, boğıızl:ışmaktao lnuta1upnns. ~1n lroa1llnnll olar. 
11.aıbd'ai. buğday fİl'&tlarrnıt. ya· ı ·er~ ve soyadı ~ dörder me!.- gu anlaşı!nu§t.?r Vaka,ya Va1dldar 1 fa Takvor, Tobrak.o denilen kuma,. A_radan yfmıJ yıl g~tikteo son,.;, Gel'\'ek, s8rekll '-"im ı.--
~ Ve buj;dayı koruma '\er· ~a g~ak l!:ı.t .. ıe verl~en pn· 1 milddeiumumiJi~ elkıoymq, tahk.i- &m meıtreııılni 112,5 kunıea Bata.ca.- fiil• ka\·ga başladr, Hem daha ev- hcnü ~r. Toprap .... 
kaldmlmuı nıho itibarll• , ~n. nmer.:!t.ı;.n 'tı«i, bas • kata başlsmıştxr • .A:ııminin ~ ı;ı yerde l25 kuru!ıa sattığı isro \-elklnin )-:ıralan karanmadan, he.• •lÜfJDedi. 

del"let.ba mllleüa t.efklli.tlan 1 ~ya 1nıJıiııar et.mcıkteydi. Dün gc- ~in bılr tren çarpması sonunda. ya. =.ciliyl'.'ye ,·erileooktir. l'!\bcJeri onanlm.sdan başladı. Salh aleri de daa)-et bir.,. ... 
ıekli olduğunu bir mlHet lehi· ~ ~~ ~t ~ullcndiril- ralandiğı sa.nılmaktadir. BUyük Pannakkaptda Atrika ha J9J4 savasma "korkuuo,, ıafatau modw,. ..._kta lleıt ~c ı. 

lcabmda fedakirbğı kabul ede· h r ,.;..tn ... m.~ ieted~nı g(Ssteren - · o ıunda manifatura tic&reti yapn ~hk. 1989 da patlayan harp Ba&lıl ........ ıkla .,.......,. 
lr"""'llJC@tam göetermektodlr. .~iman , e ·-. · ~ kumaftan İstanbul yeni İa§e Alber Yaıhni, rlbilelik ktın:ıa§In blr ayda onun dört senesine denlı ~ BIJfe Wlelim ve ..,.. 

lerin ameli neticeleri ııu. c:i'Ur m:.":w beı5~ .. !11etre alabile- te§kili.tı metrcalıni 9 liraya 88ıtacağ-ua 2~ Yl~lar doğurdu, Wr fta1a lda ..........._ 
lmrada bir mtitalea yürüt- herk~ nllfws ~ ~ ~= 'ıtr88., İstanbulun yeni iaşe teaJtilJ.tl liraya sattığı tısin adliyeye verile tJstiinde, en &flliı, bin yıllık blı HAKKI SUHA GEZGlll 

isteı:nem. ben borada Türkiye mek §&rllle bet ~ k ~- yillıeş-ndan itibaren faaliyete ge- ceıkttr. 
urlyetlnhı dc\let anJayışmı laaııkt.Ir B er ualı'.f a- çecflkUr. Evvelki gU.n Anıkanya ------------~ 
. ettiren Jıfı.düıeden h:ıhset- mallan:ı:ıdanu ;.ur·~~ erli- S"~l'll vali ,.c belediye reiııi ~- s p o R 
=0~ A~=.eı~~b~,: ::~raec;~~·v::: !:tt:~ ~ ~ ~ .._, _______________ __._. lstı,nbui Be1.edı1jeı·nden 

l -: ~:.... : " ) '. • ,'"'. .. • . • ' 

l."'lı:mıımıel teldller alablBr, JMıat hU8USI tevziat ..,erleri ... ,.ılft--~ luoacağJ ve kadroyu da beraıbeı Ati ti" bak 1 • • 
e olmayan dönya bAdlaeleri - J C> - .-:?_ ~wr. getireceği anlaşdırne.1da.dır. Btı hu- e ZID em ermı T k d 

• dalla u muraftı bir hayat -, Bir kadın d " k suetaki kan.mame, blrincikAntıl' davet a s m eki mezar.ııt< ar S8i8ı .. ının 
r~.';;0:.-u";c tutamaz. Banlar bqka ogurur en il.YJDID ilk haftrunnda intip.r et• 1st. Atletizm qanlJimdazl n -12 

1eylıerdlr. öldü rn.loti. o ?WDandenl>eri kadronun • 941 cumarte"1 gt1ııü saat 15.30 satış iıanı 
ll'abt harp karfısau'la b1i7D 

1 
SmeflD&Df>'ede Siya~ soka. bimlendirJmesi ile ~ a& da Tataim meydanından ha§lamy 

fedakA.rlıklaıda bulanmak za ğmda bir mahzende oturan Mtlmin ~lmakta.d?l", nzere yapılacak (Ata.ttlrk kO§USU 
• bilen devlctbl ha zaruret. Demir, zabıtaya ml!Tacaat ederek: ------------ için aşağJda isi nleri yazılı hakem ı 

• milleUn hayat.mı da o.yoı - Yedl aylık gebe olan karımın ~ -ı 1arm u 
'Yeden seyıedebilmesl '\'C bo dtbı birdenbire ağ'rtsı tuttu. Derhal 25 yıl evvelki Yakıt ~~: ı tfcn tesrifleri Jlica l 

gelirinden sarfınazar ctmesl bir ebe çağn'drm. Fakat hem yeni do. Bıı. MUbcccc ı ~ Jf.le 'I~-
....... ıt........ .... -..,, mııaı.ma bir cıilve.Wir, aaıı çocutum beaa karma OldCUer de. lan. t1nvu T:A..Yiuroflu, ~ Ali. E-
~ tad!ie 1i'lifiiiıiUi Oiim 1ıili4 aifNr. %7. ız. 911 m., Dr. Nunrt.t.iıı Savcı. FunuıaD 

1 
konıma ,·crgı:sh· t geç~_':!nelc· Kllmlnbı bu UadMl a.r1ne Be:ra. l1alataaaray kulübü Temi. cemu r:_unoğlu, Kbmı u-

"e dünya bu ranmm -.uu ve zıt belediye hekimi bAdbe )"eriııe -ı N 
den biri idi. Bunun da sc- ~tmlf ve kadınla yeni doğalı s;ocuıu Galat.us.ray klilbU heyeti ida.. :ı:un.og u, &::.'' l 'tüfekçi. Neriman I 

ybıe Tüı'""' milletinin istlhsaJ muayene etmlft.tr. reıdııin senelik lt;timamda klüpt~ Tekil Rac:p St.ı<:;in, Cemal Vene:, 
tim ayakta tutmak gayMI 1ıll. Beledi,e bekim! Tenliği raporda kumar oynanmasmm külliyen Agopyaıı, &lek, Sudi .l\..Z.z Sadık 

8- on be' sene içinclo dünya- Mnmıııın k&rıııı onılz.arm ebe tara -ı menine karar verildiğini büyi!k bir CeyIAn, Tah.Bin, liaJük San Nuri 
teçtrdlği eko!lomik bubranlarm tından değil, koca.sr tarafmdan do. memnun'yetlc ha.her ald*,. İdare Örs, Selim Duru, Neja.t Erge. 

yede türlü, türlü a.kialerl ol· ğurtuJduğunu Ye bu yUzdcn ana ne heyetini bu b.n.ı-dan dolayı tebn"k T ecrübeaizler arasında 
güreıler 

ilanını m:Mtdelerin flya~ yent d~ yavrunun öldDltlerlni bil-, _edem. ___________ _ 
lllukııhll zirai mahsullerin fi. dirml§ttr. 

Ilı.· d~ cllrm!ftır. Kadm ve çocuğun oeseUert ~ 
'V ~..ı memleketlerde 8dW morp kaldmlml§ttr. ı ..., 

lerle zina& maddeler arasın 1 > 
• fiyat zıddtreu eı.emmJscill Belediye memurlan ~ 

ımeleler ~ıka.rcb. Ba sosyal k "fi . 
1 

C ••"'den mllhlm slyul b&rO' ~operati gem§· "-
hasule geldi. letil ecek 

cumertesil pazar 
E . kin· 28 . kin. 

Zllbleae: 8 ı Zllblooe: 8 
Kumt: 80 KıMam: Gl 

'ttlrkİrcde bir ,..adan y,,rli 88DA' Belediye memurlan koopcratiff. 
'1arnİurken bert taraftan cıs clü· ı

1 
:ıin mevcut teıldlAtını genilJlet.mek vaıuuer \ aat:ı ır.zı:.m vana l!laa• 

liraJ mahaal fiJ'atıaruu kont· Uzere tetkikler yapılmaktadır. Bir Gtmr ı:: 

İst. liret ajanlığmdaa: 
1 - 28. 12, 941 t.3.rihinde tec

lilbeslzler arasında yapılacak ser
best gUree müsaba.kalan Kas:ın • 
paşa altmtuğ klllbünde olacaktır. 

2 - Tartı 11 den 12 ye kadar 
>-a.pılacak ve mUal>ebhrr Eaat ıs 
~c başlıyacaktır. 

için butcJayı konuna kanuna milyon lira ~tm mecı.:aten •ıtuCU '7.21S !.%8 '7.t:i :us 
bir l"ergj kabul edildi. Bo k&-: ~ubat devresinde istenmesi muhte· 011~ ıı.u 7.21 U.U '%.!I Vlkelerin smın utdı yerde de-
k:;y !st.ibPI5.tmm dü.,uıeatnr aıeldir. Yeni tefldlA.t.Ja muhtelli ikindi 14..M us lt.M 9.'8 ğll; göktatir. Bu s·aınn bekçileri 

.._ olnuk için kabul edilmişti. se:m.Uerde peler kurulacaktır. AJqam 18 46 ıı.eo 18.M U.00 ı c1e tayyarelef'dir. KarbaD Hayra. 

...q~~kU harp dUn~ ~ Albn fiyah Yata ıs.u 1.19 18.18 U9 mmda ona J'U'dma etmek, bir m-

e zırai mahsuller .çın \'&Zlyet ])Qn bir altmm fiyatı 28 lira 0 -lıma--k--U'J--U.-Gt--IS-.S·'J-D.3_• •• ı mr ~illfi rapmakbr. 
en bıımbaşka bir tddl al· iu_ 4 ~ 

r. Hububat fiyatlan mlih:m kunıt--===:======================N=C:..~..ı..~-~~~--~;•;;2...;-~--~~·;"';;";;.ı..;•; del'l'Cede yllkselmiştJr. Bağda-! "'' ______________________ _ 

kilosu (3) kwufkca koaau ' 

,. - • .,.ı.ı, baidsJı ARKADAN 
uo ~1.::ES:=E1 GELEN BIÇAK 
~·

1 

~~ıx:n,~t1~:·::!:~ 1 1-IEYECANLI BUYUK POLISROMANI 
klP' bir dn-let D.ll<Ü bn noktayı 1 il lngilizceden ~oiren: H. MUNIR 

..._ eder. Bu nokta vuzuhla idri.11 ı tt!-'-'-y """' so:luJrkanhhlrJa· ki ,_ft_.1 .. ..-..__a .... ı~Ur ~ • ....,- ". • tozla.rl:: ~~-.,ar. Bu 
--günka _,..ı lhtJ ~ betim - oııu da yayab liriz, dedi. Bu- suretle bıçak ki.mm ise meydana 
davaya day~r l'~· ı falo şehr:nde bil' po~ Ja\boratu. çıkar, Anlatabildim n:: ?. 
olan buğila1 fi,...t~ mu. 1 '~ var. Yarm o:ılarla tema. ede- Lic:b söze kantb : 
ı. gdirlcri sabit oba (memur- nm. e•knısz• On - Pe kil!, pek AlA... Fakat 
~·1er, mUAtabılemJer gibi) in· ! ,_~ FaJc~ ~e :pa gönde~ Butalodaki libora~ bu· 

m hayatlarmı ucmlatacak ~ ces~en raya cev::.p ne zaman gc.eoeık ! •. 
· ı crl temtn etmektir Bu nb? , • . . Her halde, yann akşamdan ev-
çlııdir ki hU:Uınet b~ğda ~ 1 - Hayır, dedi. ~set.~ı nıçın ~l gelmez .•. Benimse, bu zaman 

a "·e~'·nı bu soayaı ga;e ı göndereyim ?. Brçağı gonderece· ~ınde mühim bir randevum var. 
~dı.;ıma.yı tc".ilif etti. Bu u. ğim. Hervin-gl öldüren av bçap· ~~u boşuna burada n~in ~e 

ta.tbikıı.tmı Jıa.yatm ucuzıa.1 nı._ ~u b çak açılıp. k.&JNl:Dir cıı_ıs tılıYonız?. Mesele ga!'at }>asit !. 
f:ı.allyetJ taJQp edecDkth ı tend1r. Her hr.lde ~:rın.~ıı ~ın Arkrayt, Herviei öldurdu, Son 

aı hayatın mu,·azelle!'ni tc: de bulunuyord~ .. Çüınkü: bıçagın ~ da kendisini öldürBil. Onun 
btr tal"'Jtnn tekD!k imMnJara 1 sap tar:ı.fınrn ıçında bir hayli ıc;ın hepiıulzi bura.da alıkoymak 
~ dünya ıwtıanna ._1: ı toz oldı:ğu !'örillüyor. ma.nas:z bir oeydir sanı'nın. 
• " Ken ~en · kqlannı kaldırarak Ben de Lidııin fikrine iştirak 

imkin da aynı rahla, &)'Dl sordu : • . ediyordU;!U : • 
~ laazulana.cıütır. . -: ~e demek ıstıyo~uz... . - Dogru .söyliiyor, dedim Be· 

SAlJI ERTE!.I Ceb1m 1zdeki tozların bu cınayet nım <!e mWıim iılerim var. 
------·-" __ .. __ ._ le a111 verişi n:?dir ?. Dogrwrunu aöy)emek lemn ge· 

O L U M Hill;kley bir klbrit çakarak sö lirse m~lm bir işim yoktu. Fa 
~ nen pıposunu yaktı. kat Lidsm fikri maksada pek uy 
~ Jk_ Cermhpaşa hastanesi eli- -SizA n:erak etmayiıı, dedi, Mer gun geliyordu, S<mıme devam 

ıniltchıı,gsıs doktoru HaZJDl kez liboratuvarı bunlarm hep· ettim : 
vefa.t etınlş~ir. sKıin iea.bma bakar, Bizim ya:pa. - Siz. ceblerimizdeki tozlar 

~ esi b-..:gunkn CW!'artesi cağmı-z şey, herketı"n celbinden dan birer miktar gönderiniz Fa 
_sııat ı ı a .. c '!harrıMa has bir m"ktar t')Z a'm.,· 'rr. Alr,>, kat Jri)recebdniz ki ba toz,ardan 

.._ tı~er;, !':"' " 1::~k nıı. zı vaL Bufa!o ş.1'rindr' i 1"' ratuvara yalnız Arkravta aft ola.blar, bı 
:~bde kılındıktan eon.r.a Del' göndereoMiz. Orada ba tmları ça.kta!dne 1JY8,C2kbr 
"~ı'..,."""' defn~. l mua:vaıe eclıerler. JlrNm içinğe· ~ ~ ~ ası 

cık ol8lm geri QeVirmeğe iınkin 
yoktu. 

- Siz ne dereenia deyiniz, ben 
bilditim gibi harek~ decefim 
BeJld Henrigi öldüren Ark"'rayf 
tır. Ben öyle zannetmiyorum ya 
Her ne hal ise. yarma kadu 
bekliyeceğiz. SiZ de burada kal· 
mağa mecbursunuz ..... _ bu ka 
dar, . ~ 

••• 
Biz tekrar ocaim etrafma top 

landık. Emniyet Amiri llinkleyhı 
hemen c;ıkıp yukanki odalardı& 
yatmaklııPmza dair verdi~ tik 
re aldıran :voktu. 

Ben ateşin gölO'e)i ışıklan ara· 
sından etrafımdakileri eeyredi 
yordum. Derken Dr. Nay!orun 
kol saatinde bir p3nJtı ~özüme 
ill.şti .•• Besb~lli uı;.tinin ışıltılı 
kadranı ..• Sonra birdenbire aklr 
ma bir şey geldi !. Hervigin ka· 
rarJrkta öldtlrilldilıltl ııra.da, Nay 
lorun kol saati o hizaya ~OştlYor 
du ... 

Fakat gene o karanlık içinoe 
gördü,P.üm bir küçük panltı daha 
vardı ki, o neydi aceba ? ! .. Nok 
ta ~bi kilçilk olan o panltryı bir 
an i~de ıörmtıetr.m Ve fakat 
Hervig sanda.Jy.ısuıda arkaya 
döndU~ esnada bu nokta göz 
den kaybolm1.11ı derken gene mey 
dana <rkmıştı. 

Sonra bu T'arlak nokta. bıça 
Eın aLmeai~ tekrar .:aybolmmı 
tu :-. . . 

Pa.ngaıtı ma.ballee.nin Şfl:ıit mubta: .BOkajmda beJedi79 ma.ıı 
eski m~ ık e.rsn:n, tanzim edilmt§ OiaD 1mar pl&Dma sGN 1ıloJt. 
lara takaim olunarak olbabtaki tartııan ~ .,.._ m,ıa edDı. 
.ınek tızore k&pali arf uuıue arttırmara ........... eeıa•aa 
dolam p&r'V9dao lb&ret ol&D ba lılald&rdaa ı a11JUrab "1olca tepa 
odeft klsmıtl 2 parsel numaralı.,. 873 metre murabbaı -.uıı kı8lal 
Uo antıı.-a ~kan•-..o. •• !lel:.cr mo...._._._ ım~ _... "'- • ammen •tlt bedeli llO 
lira ve Ok teminat mlkdan 7812 Ura :ıo km'Uftur. lb&le ll/1/M2 Ca
ma gllnD saat ııs de İGtaııbul beledi--' ""'-• ..,_...._ 

J- ......................... od ....... 
> pılaca.ktır. Euna t prtn.-ınıo, proje VM&ir eft&k 1 Ura M ku 
ru. rnukabıUnde Hesap İ§lert KlldlbiQIDdea eJnuıoaktD". ş.raıÜ 
öğrenmek ısteyo.nlcr her ı;-tın belediye imar m0dtıı1tıg1blden malt. 
mat alabilırl ı-. 

Taliplerin ilk t.emmat malcbas nra mektuplan ._. fU'tm. 
me, proje veAlre ve tutD&me lll1ICl1ılw llna ......._ dllW 
\"CA&ı.k ile 2490 ııamaralJ kanwum tarttatı ~ balı1a::racak
Jan teklif mektupl&rma DaaJe g1ıDI uat H de kadtlr Daimi iL 
ctlmcne vermeleri ltmmdır. (11118) 

Gayrımenkul satış ilinı--
ı.tanbuı Emniyet Sandığı Miidürliljündea: i 

Maryam Kırıkçryan ile x.o.tuUn B0011i 35'74 Bemp No. .U. .......... 
mrzdan &Jdıklan 600 liraya kaz1ı BeJ'Otlımda B~ 
mahallesinde tulumba _,katında eakl " ,.ı ıa No. hl Jr.lclı' 1ı1r ..._ g. 
mammı birlncı derecede ipotek etm1flerdlr • 

Dosyada mevcud tapu kayıt suretinde mesk6r pJ11 menlmlQa (.,.a 
semt, mahalle ve sokakta ayni ellk1 w 19111 DUlllU8lada munklraa • 
metre terbilDde ki.tir ev oldutu. bOr'Vlulard&A KostaatlDlll JDutuam1 ol. 
üuğu yarım lıiı.eyt d!fer borçtu KarJama -ttııı 98 b&lea mak6r ......_ 
Emniyet sandıtıııa merburı olduğu beyan edllm1ftlr. (Bu keyft,.U. IUddl 
ve m!lfterileri:ı hukukuna teatri 70ktur) 

Eaaa lkru doquında mevcud lmdutro P111ı91 ID1IOllılw m d •r p~. 
rl menkulUD hududu bU tarafı ıa d1IW tarata il arkUI 11 ,....ı Jfo. .. 
mahatl~ önll buma tulıımM. eokatue muduttar. 

lkraza eau oJaıı mWıammbı raponma uarua maıker ~ 
umum meaahası 36.M metre terbU.ndl olup bmum MM .. tn mun.blıu 

Qst yarım kab ahşab diter Oç katı ltl.tir ola:ak 79pılmq olan içi Te dip 
boyalı binanm zemid:dlr. IDvde e oda, ı matbab, 3 bel& -n elektrik " • 
teııiaab vardır. Vadesinde borcun ödeımDem..andea dola11 h&JrJrnıda ~ 
lan takip üzerine 3202 No. lu llaDuauD H meı ma4d-fnln matutu 40 iDii& 

m&ddUlne göre satılmam icabeden ~da 7U111 lrAgfr evin tamamı '* 
buçllk ay mQddetle açık arttırmaya koam'lfÜIJ'. S&tıı tapa lllcU JEa,4ma 
göre yapı:maktadır. Artbrmsya &1rmelr lm7tD (SIO) Un P91' ÜIQilll .._ 
recekUr. MllH tıankalar.auad&n bUinln tembaat IUlrtubu da lralııal alumlr. 
Blrlkmlf bütün vergilerle belediye ıwtmıert. ftJat !careat, ta...SS tutan De 
telWiye rülumu borçluya aittir. Arttırma prtaamua 2'11ZIM1 taıtlabldeD 
itibaren tetkik etml'k lateyeıılere Sandık tıukuk lfl,.ri 8enlalDde ......,.. 
nılacakır. r:ıpu sicil kaydı ve alr JUnmlu maıamat ta f&l1;D&mecle.,. ta. 
kip d09Yuıada vardır. Arttırma79 strmlt Olanlar, bmalan tıetldll .,_ 
aatltrfa çıkanlaıı gayri menkul hakkında her teYl öfreıımıt ad 99 t.l&kld 
olunur. Blrlnci arttırma D/2/842 tarihinde Puarte.s sa.A Cll04lı•1e 
kAln aandıtımızda aaat 10 dalı 12 ye kadar yapılacaktır KuftJdlat a.a. 
yapılabilmesi i~ln teklif edilecek bedelin tel'Clb&ll ahnm~ --.den p,..s 
ınenkuJ mtıkelleflyetlle sar.dık &lacatuu taXD&JDen ıreomtt elıall flrlttlr 
Aksı takd!rde IOJl arttıramn t&ablılldtı baki ka'::-;ıa.k ,_w. 1111/MI tul. 
tıine mUaadit Çarpmba &11ft8 •Yııl mıb•lde ve &Yııl ...U. - arttıırm.. 
yapılacaktır. Bu arttmnada pyrt menkul en çok uUD'IUllD W:llnde 1ılrala, 
lacaktır. Ha.klan tapu atcUlerUe Mbit o1m17&11 al1Jıede.'1ar " irtifak balr. 
lu aahlplerlnın bu baklannı " bu.uslle f&ls" muulf• dair lcldlmlUm 
llb tarihinden IUbaron )'trml ıon tçtnde evrala mlDttıeleilll ......., tıa. 
lreını.ze bUdirmeleri l4amıdlr. Ba eantle ll&ldellm lıGdlrmemlt dnllda 
uaklan tapu siclllerDe eabit olmıJU!ıar •tll beddala ,.J'l..,. • ....,_ lıL 
rl~ kalırlar. Daha f'a:ala mal6mat almak ~ •/1296 dOSJ& NG. aUe 
Sandığımız Hukuk lfled •rvtsme aaanout eım.llrl - illa ....,.. 

Dlllll.&T 
Emniyet lıuı:ıtı, anddctaa aı- p1fl ,.,.,.... _.... lllllııl

0

•llk 
lsteyeıılen muJıaaıamlU!ert111tsbl _..., Ol4ala ~ 1' • • .. _.lP 
etmem.- a.n 1lııele ..,...,""' ,.,.... .._ llalg •• * ••tae ..._, 

ltk a&rtmDektedlr. tnı• 



BAYRAM ve YILBAŞt HEDıYESi OLARAK 

ViŞt•E 
ÇLEK 

De-.let Demiryollan Ye Limanlan t.ı.e-. -
Umum idaresi ilinlan 

Devlet Demiryolları Sivas Cer Atelyeeine U 
imtihanla elektrikçi alınacak 

l. - Sıvas cer atelyesinin bobinaj lasmmda. I!lılı: şebekesi ve etekd 
ınotörlcr! tamir "l"C lxı.kımmdan kuvvet muharrlke aantralmda telefon ..., 
tralı ve ı;cbckest gib1 l"'IC'rdc çalI3IJ1l\.k üzere imtihanla. 7 elektrikçi alıd' 
caktrr. 

2. - !nıtihan hem ameli hem naz:ı.ri olup vcrllccck derece her iki iJd. 
tihanm vasa Uslne göre olacaktır. 

3. - lmt..lhanlar lda.ren!.n Sıvas \'e Esk!§ehir cer atıelyelerile lz:mit 
Ankara ve Haydarpnt-:ı. t'lcktrık santrnllanndıı. ya.pılacağmdan WlplefiŞ 

1/l/94.2 tarihine kndar: 
Ankarada Devlet Demiryolları vo liınntılıırı f§letme umum mUdllnatt'--

ne !stanbulda l incl 1!.llet.ıne mUdilrlllğUne "Haydıırp~ada .. 
İzmtrdc S inci 131 ... ..me mUdllrll1ğU::ıe. 

PORTAKAL 
MANDALİNA 

TURUNC 

Eskltı"h!rck- Dc"l"lcl Dcmlryo la.rı cer o.telycs! mUdllrlUğU:ne 

, etmeleri ve di1ckçel,,rinc b:ığ!ı olarak ~al:ıdakl !'.l\"rakt birlikte 

.:. 

BE .. ENDiK 
NAi E 

MUZ 
ALTIN 

ve SiPAHi 
SAMSUN 

~l~iT 
• 80GAZiCi 

~YENiCE 

AVStYE 

SERKLDORVAN 
BAfKAMrDEN 

GELh~CiK 

EDER 

: ''" "" ~ • • • , . 1- Cı. -•, • ~ r , ı.ı ... , •• ı "'' ~ . ..,'- ,.Jt>),'IJ• ... ~ / •• <f _ • .. ' , "\ ı'r.,., .,. 
' , ' • > • • -: • ıV ~. · ' . · •·\~~ ..,. " • · • i • •, · ' .. • >' ..\:: · · ' ~·-... ' · • ·. .,,,., · • • ., 
""··. "5!'.~ .. ' " .•. · ~ .. • ,·.. . ..... • • . ·: ... ~~· • r ı ..... · "'~ .. ~ " " • , 

----~--------------------------------·--~ 

Nafıa lteka,.elinden .• 
Ek itmeye konulan !§: 

1 - Manisa. su~leri ll<"Uncü f\lbe mUdürlU8u mınlıkası d'.lhtllnde 
Marmara. gö!U ııaddesı ile Uo,;dlz nehri ve besleme kanalllo bOııallma ks· 
nalı arasında takriben 13600 on Uç bln beij yüz hektıır gcnl.şllğlndek. 

;.razın!n Nirengi ebckcslne mllstenıt teaviye mlln.hanm hıırttnsı ile şlma. 
\"ers::nmd3n ı:ularmı bu araziye akıtan Kemer, ÇC'rkc~. PO)Taz, iki 
ko!alı, Çapaçlı ve Ad la dcre!,.rınm §Cntvart barital:ınnm nlınmıısı işi 

muhammen ı~e§'f bedeli v hidi tıyat eııaaı Uzcrlnd ., ıosoo Hradır. 

2 J.~ks!ltme 16.1.942 tarilıtne rastla.yan C'U;na günU saat 15 de 
Ankarada su i eri reisliği binası içinde to}1:ıın:ın su cktılıtrr.c komi" 
yonu "a..mda kapalı zarf usullyle yapılacakttl'. 

a - İstekl!Jcr, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi bJ.yı ıd:rlılt ı • 
lerı genel şartnamesi, umuml su !§lerı şartnam:ısil'- hususi ve te 
ı.;artnameleri, Ye projeleri !? lira. 03 kunJl J!lUkabll!ndc eu {şlcrl H' · ,lf.lin· 
den alabllirlr>r. 

4 - Eksıitıneyc girebilmek lç.n ısteklllerln 8037 lira. 50 kuru~luk 

muvakkat teminat v rmesl ve ekalltmenln yapııacağı günden en az Uç :;Un 
evvel ellerinde bulunan c:ı ıız 5000 hektarlık b1r arazinin t:ıkcomctı lk hıı. 

ritasıııı muvaffakıyetle yapm~ olduğu."13. da.!r vesika He birlikte bir dl· 
lekçe lle nalla vekO.letlne mUrac.aat ederek bu l§C n . .ılısus o~m~ :, Uzer<> 
ve!!k:ı cımalıın \•c bu vesika '1 ibraz: etmeleri ıı:artt·?'. 

Bu mt.ddt ir'nd \"cslkıı. talebinde buıunnuyanıar ;ı< lltmeye ştıı'l' l' 

edemez.er. 
15 -- tsteklilerln teklif mcktuplıınn: lkincı maddede yazılı saatlcn 

bır eaat e\'ftllnf' 1tad r su i.{:leri relsllğlnc mııktıuz muka.b\lınde v~m':lllr

rl lAzımdır. 
Postada olıuı gecikmeler kabul rdllmez. (lH9i • 11 5i) 

SAHIBl : ASfM US Bas1Jd1frı \'er VA l(J1 l\ latbanı:ı 

Umu.mi n.!"3rıv:m idare t'den 

IST /\NBUL BELEDiYESi 
ŞEHiR ~ıünkü radyo ı 

\'.~~ı~mı~ TIY ATROSU \ij \ U\ l'EPESA~"J 7.30 P.roc:Tam ve memleket saat 
1' ~ 1 \~! u~~ Kl~.soD~ ayan. 7.::13 mf.lzik, 7,45 ajans ha-

\ .,...._.. <.v .... bcrleri, 8 müzi.'!r. 

CEZA 13.30 program. ve memleket sa-
\\\\\ •• • 33 ... at ay~-ı. 13, mUzilc, 13,45 ajans 

ı~:ıkUU <:ıMSde..lnde 1 baberler.i, l4 müzik, 14,30 müzt 

KOMED! KISMINDA 
15

·
30 

mil7Jk. 
Bugün GQndUz H de: 1 18 program, ve memleket saat 

ÇOCUK OYUNU 1 ayan. 18.03 muzlk, 14,40 mii7it. 
\kşam 20 30 oa: li konuşn:ı, 19,15 müzk. l!l ::-:.· 

YUN iÇiNDE OYUN me.mıeket saat ayan ve aja'ls ha-
0 berlcrl, 19.45 konuıuna, 19,55 mil -

rk, 20,15 radyo gazetesi, 20,"j ?r.i.. 
2'ik, 21 zira.at takvimi. 21, 1 O m ;,ı. 
zik, 21,45 22 müzik, 22,30 LıemJ ... 
ket sant ayan, ajans lı.aberleri, 2:: 
45 mUzik. 23 yarınki PJ'Ocil'am ve 
kaparuş. 

Konferans 
Beyoğlu h:ılkelindcn: 
8. ı. 942 pe~embc gilnU SM.t 18 

de halkevimizin Tepebaşındaki 
me:-1' z b1nasmda Prof. Or. l\1'. Kc· 
mnl Öke tarafından "Bir milletin 
varlı!;rynJa ka.rnkter Ye müşterc·k 
idealin ro!li,. mevzuundn. mühim 
b;r konferans verilecektir. Konfe
rşnstan sonra triyomuz mutat kon
Eerini verec~r. Herkeııı ge1·billr. 

ZAYt 

Saat tamircisi aranıyor 1 

Ankarad:ı daimi saat i..:;mir işin 
de çal.nırna.k üzere usta bir tamirci 1 

ye ihtiyato: vardır. 

1 
Malımutpaşada Kef 'lİ hanmd. .. 

HJslo., s: ı 1eri deposuna müracaat 

940 tayfa rusunıu verııen !)4 () - • <382041 

l W No. lu Jlm.:ın cUzdanım1 zayj -------------
eyledim. len.. -;ini a.Jacağmı<l:ı.n c~ 
t.i!!inin hükmu yoktur. 

Tayfa 1\'~lımet oğlu nursun De· 
•>JitC a". 

Beyoğlu iiçiineö sulh hukuk ha· ı 
k3mllğinden: 

911 / 2573 

Edhcın Hüsnü ta.rafından 1'fecb:.ı 
re Celale.t Zehw. ve Emino aleyblı:· 1 

ı rinc açılan izalei şiiyu dnva.sınn:ı 
1 ınuhrutflmesind{:: 

Dava cclilenlcrdro Şişli Saman 
yolu sokağmda Refi.J;bey ape.rtmuı.. 
nmın 7 numaralı d8.iresinde mukin:ı 
Zehra ve Emiıneye gönderilen da-

l ~~tiye ika.met..g8.hı meçtul bulun 
· Juğundan bita tebliğ inde cdfuni~ 
1 \'e talep veçlıile bir ay mikldetlc.• 

1 
ilanen tebliğat ıcrasma mnlıkt. ne
ce karar verilmiş olduğundan mu. 
hakeme gUnU olan 5. 2. 942 sa· 10 

ııe Saban ööle ve Akşam mahkemede b:zzat h:Jz1r bulu:ım~ 
FJ ve~ a musaddak bir vekil gciı •. 
dermesi nksl takdirde dııvnn•n gı 
y-:ıbrnda baJoJacaı!I dRVetiyc m"ktı
:nm.n l:ci"'l -olm~k iiv>rt> :!fın o? ı· Her yemekten sonra güc de 3 defa muntazaman dislerinizi fıçalayınız 

(38308) 

111\n olunur. 
HUsntuıal l.~"ldt 
Bon!lf'n·ls 
T::ıh il \Jcsi.1,mıı 
ı\ skcrlik ws1t\:ı!11 

Sirkeci banliyö tnrl!cl'inc'.? Küçtl1t t"''tn1cce istasyonu ile 25 inci kDo
met.re a.rıı.smd~ mahsus U.:reUcr 1.1.194::? tn.rlhinden 1Ubarcn değl~lrt1~ 
Ur. l<"ı!zla tııfııllltt lçm ıstnsycnlıı.ra. mllracaat edUeblllr. (9681-115141 

•• * 
Muhammen bedell 49.200 (Kırkdoh-uz b!n ik1yllz) llra olan 80000 ~tjf 

yelk..:r. beZl 12/1/19.f2 Pıızarle.!l. gtlnU saat lG de kllnalI zarf u...-.ııa fle M 
kara'da tdnrc binasında toplanan Merkez O. uncu Komisyonunca. ı:atm .,_ 
n a.cakttl'. 

Bu ~ girmek iııteycnlerin 3.690 (O'çbln a1tıyüz doksan) liralık muvMC' 
ka.t temlnat UP- kanunun tayin ctUği .,.-esıkaıan ve tekll!lcrtnl ayni gQıt 

saat 14 de kadar adı geçen Komisyon Rel!lllğine verınolorl 111.zımdrr. 
şartnameler 2 lira mukabilinde Ankara ve Haydarpqıı. vezneıertnd# 

aatılmaktadır. '(11'83) 

Kayseri Tayyare Fabrikası Satınalma 
Komisyonundan: 

l. - Kap:ılı zarf US'J.llylc paıl•c yol yaplmlaca.ktrr. Bu yola alt mu 
namme.:ı bcde11 296U lira Cl lmruıtur. ?J:uvllkkat teminat? 2223 tiradlt' 

!!. - 1hıılcsi 7,1.942 çarp.mba gUnU saat ll dedir. Taliplerin bcll 
gUn ve ı:aat.ten blr saat eV\•cılne kadar l'ekllf mektuplan kabul edilir. 

3. - Şartnsmc ,.e pllnı 151) kuru§ mlıkabll!nd ltomlsyondan aıına• 

billr. 
Şu §artla ki plA.nı almada ve gerekEc ıh:ı.kdc llcnret 

fıa eiıll~t ve:likalarmı ibraza mccbur!dir. -----------
Devlet Deniz Yolları İşletme 

Müdürlüğü ilanları 

ı lngılterede ta!1silde bulunan talebelerimi.ziıl 
aileler=7lin nazarı cikkatine ) 

İdaremiz hesabma. !nglltercd• tah.:;i!rlc bulunup da Londraya. gele~ 
talebelerlro!z İkinci kA.nunwı birinci Pe~mbc gUnU Tllrklyo saa.Uyle ~~ 
do lnglllz Tadyo undıı aileleriyle konu~acaklıırdtl'. (~ 

Kücitk Tasarruf ' • • - scoo.- • 
2 .. 7GO - lNlO.- • 

Hesn.pları 3 .. 500 o:: 1500.- • 
IU-t:! lKUA~Jİ\ f; Pi.ANI 10 .. :!:iO .. "'"2500.-' • 
l\EŞIDELEH: 2 :)ub&t. 4 40 - ltlO ., 4000.- • 

"lınıs, ı t.l8'J•lus. ~ lld11· •o ıc ıroo.- . 
<'tte,rtn tarlhlı>rtuı:ıe 1 :ıoo .. :t~ cı tiOOO.- .. 

~Rpllrr 200 10 ~ :ıooo.- .. . 


