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Eski on ve beş liralıklarm 
değiştirilmesi için 

Vaşington :Jk"ineğitı pqzartesiden itiba
kon~nsı ren vesikaya tô.bi tutulacağı 

Ruzveltle 1 Singapura doQru ileri doğru deg~ il! Yeni bas ı rdaı paralar 14 ıkinc~
kanunda piyasaya çıkarıhyor Litv•nof narekat devam ediyor 

ADkara, 2'7 (A.A) - Cümhuriyet Merkez Bankası haiz olduğu k&
Juınt saıtıntyeUere dııyana.rıık bugUne kadar tedavtUe çıkannt§ bulundu. 
tu bankonoUıırm c.9klmlşlerinl değiştirmek, kUçUk kıymetli bankonoUa.. 
ra olan ihtiyacı bUyUklcrindeıı. geri çcjimek suretiyle karşılamak ve ge 
~erde tekrar p.yasaya cıkıırdırı-t beş ve on liralık cskl harfil bankonot.. 
lan tekrar dcğl!'tirmel1: Uzero yeni oir terUb 10 liralık bnnkonot t&b et
~rek önümUzdcltl 15/ 1/ 0-12 tarihinden itlb:ıren yukarıdaki mal<Aatıar 
lçtn peyderpey plyaGnya çıkarmağa başlayacaktır. 

Bu mUnaoobetıe plyas."\dan çekilecek beş vo on liralık e.ııkl harfli. 
ba.n1tonotlardan, evvelce 111\.n ed!ldlğl gibi be§ liralıkları H Blrlnciteşrin 
19{2 akşamına· kadar tedıı.vuı cdeceğl ve bu tarihten sonra daha be§ sene 
llıUddetl~ Bankamız g~elerinde değl~UrHece~i ve on l 'ralıklann 15 ?da. 
1ıa 1043 akşamma kadar tedııvtıl edeceği ve bu ta.rihten ııonra bef eene 
Qlllddetıe banka g1 ı>l nndc değl§Urlıeceğ'l l'of"-'tez B1"l1m,,..ndıın blldlrlL. 
--lı:tedlr. 

zak doğuda- ı A erA an in i iz I· 
ki te l"kenin --- TebUftı 

. - ~ Ma ı liada 

g rOştO 
Müşterek İ§birliği 

inceleniyor 

Çarp 1 ş a 1 ar Vaolngton, 21 - Çörçilln, Ruzvet.w 
• ve 1.ngilterc .ile Amerika ordu, do 

• ... ~ tarihli Amcrlkun harp tebli, d d or nanma ve hava kuvvetlerinin menaup 

gen ş ıgı 
Yazan: A S11'1 US 

~ §\! ı;:ıtU'lıın o:.uduli: ''ltau.y evam e ıy ve yüksek subaylarm l§tirak ett.igi 
"esi 1'ooıuta.rıı tarnfındn.n veri 

1 
lngiliz • Amerilmn ytıksck harp ~ra. 

' beyanata güre, 27,000 Japo• --o amm ikinci lçtimaı, dllnkU cuma gU 

1'iı olunınuştw. lla\'ay adala. Laıo• adasına 1 nU, Beyaz evde ~pılmış ve Bahriye 
biltUıı nilfns mikd:ı.rı 850 bio 1 nazın Noks tarafından, çok memnunı 

bunla.rm 160,000 i .Japon ır Japonlar ta ıcviye yeti mucip diye tavsit edilml§Ur. 
dır. llauy adalan alıalisi· 

coğu diirUst h&rekct etmi~tir. kıtal(lrl çıkardı lçtima, Ruzveıun çalışma odasında 
'lııız Japonlardıın bir kıınu be, yapılmış ve bir saatten fazla sUrmıı,. 

kol rolüııU aianı.k Pear. Har Vaşington, 27 (A.A.) - Har. tur. Va§ingtonda salılhıyet.11 bir kay 
Üzerine taa.ıTtlZdan e\"\'el düş biye nezaretinin tebliği: naktan söylendiğine göre, §imdiye ka. 

faydalı malfunat vcnni~tir.,, FJipinlerde: 1Janilla.nm §hnalin· dar, başlıca müzakere mevzulıınnı 
ltesmi bir harp tebliğinde bu de Linga.ycn bölge6'mdC fasılalı I kara.ve denl.z stratejilerle harekat le~ 
ti satırların yazıJ.JDllSı insana çarpı:şmalar olm:ıikta.dJr. kil etmiştir ve bu da tn.blldlr. Malze. 

rngıliz ve Ame· 
riKahlara ait 
7 zırhlı ve denizaltı, 

1 O tüccar gemisi 
batırıldı 

Tokyo, 27 ( A.A.) - Domei a· 
iansı bildiriyor : 

Japon kıtalan Singapura doğ 
• ıı ileri hareketlerinde Popharn 
hattı ismi verilen müdafaa hatt• 
na vamuşlardrr. En aşağı üç_ ay 
taarruzlara mukavemet edece~i 
hesaplanan Popham hattı 24 sa· 
at içinde yarılmıştır. Bir ~k fi 

(Devcımc Scı. ! Sü. 6 do) 

Ekmek ıstlblAlılala talldldl, bıl1nn 
normal şekilde ihtiyacı oıaa 

ekmeği balmaıını temin edec:elltlr 
tBazı gazeteler p:ızartesinden ıti ı ıan da fazla zorluga soknuyaca.k 
bar-en c· .neğin karne ile verile· şekil c' afmda tetkikler yapıl· 
ceğlni yazdılar. Bu ha.ber mUnasebe maktadır. Hükumet ı hususta 
tile sala.hiyetli makamlardan so fev:rnlade hasas bulunmaktadır. 
ruşturduk. Okuyucula.nmm ny• Halka verliecek ekmek normai 
dınlatıyoru.z : ihtiyaçları karşıhyaca.k derecede 

Şurasını evvela. bilelim ki pa· olacaktır. Ekmek istilılakinin tah 
znrtcsinden itıöaren ekmeğin ve • didi dolayısilc telaşa ma:hal yok 
sikn.ya ta.b~ tutulacağ. doğru de· tur. Tahdide başlanmadan evvel 
ğildir. Milli Kor.mma kanunu· ilanlar yapılacak \"e verilecek 
nun mUzakercsi esnasında Tica· miktarlarda halka bildirllecektit 
ret Vekili ekmek istihlftkinin tah Herkes normal ihtiyacı nisbetin. 
dıdini ve buna niçin lüzum gö· de ekmek bu1abilere-ktir 
rüldüğünü söylemişti Yurddaş 

bire go.rip geliyor. Fakat Lanon koyunun cenubu 19ridein. ti JU n~ J§lcrl, tet.klk mev-Zlıu 
1Al'al - ua1DU fl.altdza ........... ..._ bilııfede ·~- ..... Mre • .olmllJUa bera~be;;iıı~illiı•IMW~~~,__.. .. ~ 

· k zayiatının sebeplerini ara kit :mC'V'tit ııaahtyettedh'. DUtman , tnaktadD'. 
Anıerika.n efkiin umumi~ esine Llngs.yen körfezinde ve Ant.iıno· İçtimadan evvel, tngııız ve Amert. 

bahat "·crına ihtiyacı dil• nant aç·tmda buhıırıaıı naklıye gee kan yWtaek memurıan. maızeee. il 
illünce bu gambctln nasıl blt rz:1!eridcn ~Utemnıdiyen takviYe o~ lert hakkında mllzakerede bulunmuş 

etten ileri gelcliğt nnlr.~h diimelttedir. lardır. önce, Ru&Velt, kablnenln haf 
• Dfu.µnanm hava. faaliyeti biltün talık !çttmnına 1l'Ural• ct:ın13 n Çör 
~\"a adab.nnclıık" yuz nltmı,, cephelerde devam etmektedir. çil bu tçUmada hazır bulUDIDUftur. 
.ıaı!nılıuı yirmi \c:Ii bininln . D~er b31gelerde kayda değer Makemt Ktng He KordeJ Bal, hart 

.. LMA~ TEBLiGi 1 
LiBYA HARBı 

Müdafaa muhard>eleri \ Bingazinin güneyinde 
devamediyor , Temizleme 

fi·Viiilij:l!l'fl 
Alman tanklariyle 

mücadele için 

cdllıru!J oımasma rağmeP bır §CY yoktur. dğ; nazırllğ'mda '5 dakika a6ren blr 

a bir takım askeri malü J . Va§lngtou,_ ~'1 (AJ\:>. - Har· m &katta strate~i meaeleJeıinl &'Örl1% 'oo··rt Sovyet asker hareketi 
\'erllebilmf!1 olması gösteri)·or b;yc. nezaretının ~liği. mll§ıerdlr. 

.ıa.ı.onlar t.n.:u-rnztınn evvel bu Lıngayen kö~ezı çevresinde ın~ Saint Pierre Ue Mlkelon HUr Fran d d · 
a Wifl m:ırt.ardn beşinci kol him muharebeler olma;ıuıJtJr. Bu SIZ kuvveuerı tarafından t5galln1n de na'·l·l·ye gemı·sı' evam--0---e llJOT 

Veni silahlar 
bulundu 

' tı kurmuşl:ı.rdır; Amerikalı na muluı.~l adalar ~ulıa.re~ _cep. müzakere edilen mevziler arasında bt. j\ 
!:Ok ıstkı inzibat te<lbirlcri al. besinde d~ taJı relen btiyillr Iunduğu tahmin ediliyor. 
la bernbcr yine bo tc§l.ilü.trn bir fruıJiy~t g(istemı.eğe devam et lıılnkenzı Ktng, bu kontcra.nş hak batırıldı 
İyetıertni önlemeğo ıno,·offnlt 1 mişlerdir. . . kında basına beyanatta bulunma.k la: 

ışlardır. Bir nakliye filoe?11l~u:.i;~ (Dtvamı Sa. ! Sü. 4 de) • (Yazısı 2 incide) 
.\caba ı l\\ R \ u.Unin.nndn. J";;on - 1 mal ve cenup sahi erıu • ------------...:.:.. ______ ....:..._:..~----.;_ 

lıcsa.bma ;.,..h'Wl IJc~incl kol kıtıı.ılır. gtkıı:rma.ktadır. Bu ~e~ B •k t p t • k 
:.- ~ .... .:-·nd - ... 1r şıddetlJ eşı aş •tı yalnız Je.ı)Qn ırlandan ()o cenubu 113, ..... 1 e ~ . ar l on. 

Yüz altını bin Jt:si içinde mı. muho.rebeler cereyan et.mektedit _ 
? Adnlarm cliğcr ırl.'tıı.n olan Bata\'ys, 27 (A.A.) - Şa.r'.. 

ahalisi Amerikan tebliğinin Felemenk Hindistanı remıf tebli. gres le dü, ıft •g' a.,, ı l .. dı 
et ettiği gibi gerGCktcn diırilst gı : ı I & 
hareket etnli<derdir? Ynhnt Hola.nda tayyareler! Kuclıino 

ltürüstıilli J'Unczfüan iılaresino (Sarava.k) açığmda bllyilk bir Ja• 
t.la hizmet ctmelı mi de 1 pon genıiısine tam isabetler kay 
! Diğer bir tabirle Amerl 1 detınlşlerdir. ~ infil8.k etmiş 

. ar YArU ahali ara.smda kendi ! \"C alevler bir ks.g yüz kadem yük 
l rn ,.f'ıt ~M edecek kttv,•et bu· scım:ştir. Bir Ja.pqn yelkenli gC" 
rı, :; ııilir! 1 misi ba:t.mlml§tır~ .. , 
(Devamı Sa. ıı Sü. 3 de) (Devamı Sa. ! Su. ! de) 

Şehrimizde Atatürk koşusu 

üc Alman generali 
mak Oi düştü 

Kahire. 21 ( A. A.) - hıgiliz 
orta şark kuvvetleri ı.mumi . ka· 
rargfilımm tebliği : 

Son iki üç gün içinde ileri Jla· 
rcketiı: izin sUratını azaltan yağ 
mur dolayısile yollar:• pek fena 
bfr ha'c·~ bulunmasına raim•'l 
kıtalamnrz Yedabya bölgealııdc 
d~nın • kuvvetlerinir kısnu kül 
lisini .sıkıştırmnğa devarr etr:nek 
tedirler. DUn topçularımız Ye· 
dabyamn şimal ve"cenubunda bü 
; iik yol üzerinde düşmanın mo 
törlü nakliye kollarım muvaffa 
kıyetlc bombardıman etmltler 
dir. 

Bingazinin cenub1.l'llda temizle 
mc hnrc':etlcri devam etmekte 
dir. Bin-azi ile Ghemineve Sol· 
luk arasında bir .>k kii<'iik gu· 
ruplar temizlenmiştir. Bu hare· 
keti,,.- egıas:nda yeniden bir kaç 
vüz esir alınmış ve bUvük bir 

(Devamı Sa. ! Sü. 8 de) 

-----
Volllolta Arman 

birlikleri dalJtıldl 
MosJu)\a, 27 (A.A.) - "Soyyet 

öğle tebl ği" 26 i.Lkti.nun geceai 
kıtalanm:z bUtUn cephelerde dil? 
mı:ı.nla çarpışmışlardır. 

MOS'ko"-a. 27 (A.A.) - Sovyet 
tebliğinin zeylinde ple?' kayde • 
dilmektedir: 

Garp cephesinin bir kesiminde 
faaliyette bulunan tıtaıarmm, düş 
ınaıım muallll!dane muicavemetini 
krra.rak bir günde 17 mahalli ge 
rl almışlar, çok miktarda han 
Dtalzemdi ve cephane iğtinam et 
mlflerdlr. 

Cepheıniıı başka bir kesiminde 
Almanları 11 mahalden t&rdcde 
krtalarmırz takriben 2000 subn~ 
ve eri imha etmtı,lerdir. 

MO!t'kıtva. 27 <A.A.) - ''IDyu 
ıin,, tank tahrip tayyarelerinı 
pııra,5UtçUleri ve Molotof sepetle• 
rinl meydana çıkaran Ru4llarm icat 
fikri onlara Alman tn!tlı:larile mti 
cadele etmek içt.n bir çok yeni u
suller telldıı etmiştir. 

A lnıanların Moskova kap:lann 
(Dtv(l.mı Sa. 2 Sil. 5 de) 

Tramvayve Elektrik ldart1i direkt6rünDn ·gaz-•· •ize beyanatı 

Bulgarista'1 Atatürk'ün 
tngilterl'ye ııarp ili.o ettiğini Ankaraya gelitinin 

henllz resmen bildirmedi 22 İnci yıldönümü 
Londra. 21 (A.A.) - Londra anıldı 

resmi ceridesi bugUn İngiltere i. ı Ankara, h (A.A.) - AtatUr. 
le Bulgaristan' aıuınd:ı Iıcrp. h~- ~tUı:t An?:a'"?- Uk gelişleı:ınin 22 

177 bandaj iki hattaya kadar 
şehrimize geliyor 

n mevcut olduğunu resmen bıldır ıncı yıldönilınü n:ıfinasc?<1tile bu· 1stan:bul Elektrik ve Tramvaı 
.. , mektedir. Bu AYlt .Ameri~ gün .~t 9 da ~urıyet Ha.llr idaresi umum }IlÜdürü Hulld, 

DtlnkU kotUdaıı bil' göliinlif ve Bulgarls~ harıl ilan ettıgı. Partısı Ankara villıyet, kaza, na• tramvay bandaJları etrafı:ıda 
~•--· • ,_-h!.,. -'- n..1-.. n1tt-Jbıentosuna 13 ıuye ve ocak idare heyetleri saat dün 1 mdisile görüşen bir nıul!ar 
~bul beden terbcyesi müke' • Tob~e. gelnti§~··tldız kJUbün·' Ütlizı~ b[ıdjrUdiğine dair ge- tı <le Anksrn belediveııri daimi ririmize şunları sövlemi'1;ir · s arasmda tertip edilen Ata. Birincillfi _atl~~~ ) klllpten len bir habere istinat otmekted r . ~nı-ümen azalarm<'!an bir heyet H- Tramvay bandajlan • bu 
~ koşıı'JU dün 8!'.nt 15,30 dtı ya· dedn Halil, ~_;,1,~~\ a~eylerbeyi Şimdiye kadar İngiltcreye harp \tatUrkiln etno"'r:tfya mfü:Peind.. in ,. r~rice kadar "'E'tirilmiş bu 

Y lı:e vu1:.m mli!te.Jı efin i.§'+ "· A. nan • ilçilııc....-..,, .. enm tır J D&ıı edildiJitıe dair Bulgar hU. iti muvnkke.t k!l.br'ni ri~'lltttle çe unmaktadır. İki h'lftaya kada: 
~~t ti bu ko.,uda mUkellefler klübUnden Nuri ku lir ~ ldimeti tararındnn !ng ıtere bil• '.cnk koymuşlar \'(' ebedi r efiml• ~hrimfae gel~"e.ktir. Bunlar mev 

"-~de 1nönU gezi yerinden bas • Bundrubn l>M'kn .::-::::: Uf \ k1bnetine r<.'6mi bir notn tevdi e. rin manevi huzurunda eaygı ile e. cut arabaların mühim bir kısmı 
'k Gn.zhı:ı.nc ~okuşu, J.>olmn. <ıa ds .r kogt! ~··>§ • dUIDm--~ f ilmi§lPrdir. nm ihti) acrnı gideril('>biJect'ii m"bı 

• ~lık •• 'l'aşlrk ~ • 

yeniden 15 20 araba. da.ha b ı 
bandajlar sayesinde sefere çıka 
cak-tır. Yenı arabalar ih~~ 
~öre muhtelif haUara takaım ed 
lecektir. Gelen bandajların sa} ı 
sı 177 tanedir. İdare bundan bZl.! 
ka veni bandajlar getirme teeeb 
bUslerine de devam etmektedir. 
Umlt ederiz yeni tesebbtlsllr d · 
Ümit ederiz ki yeni tcşcbbu•leı 
~ müsbet lbir netice VET('('( k · · 





'· 
B iyi qOnıer .. 
.il . .. aelec Ha nlet davası 

Tirit mlDetinAll bittin tarih 00. Bamletla tmmnl etrafmda yapııan 
ca bayat kudret.ini arttıra, iV Defl'l7at dola;yı.lyle agıimıf olan da. 
bir varlık, onun gerçeği old• Yllilar& dlm 1ı&rlnOl ..u,. ceza mah. 

gibi görmeİıiidh'. kemeüda dewı:m edllm.JtUI'. 
Olanı oldaia gibi gqrmek 6yle ee:. aoıidrktU ..,.. P.,..aınt 8c. 

y. kol&J elde edilen bir vauf , f& claktlJo ıı. 1udmlf 11 ~ tutan 
itildir. modafHumulal okumUftU!'. 
DUDya t.arfhi boyanca ruce fn • Buzu111, 14c14. makem1nm bltarat 

t.opluluklan ol&ıu olduğu gibi olmadı#Z. keııdUeıiDhı matdur edfldi
nrıek lmki.Jımı elde edememl' il. TQrk TlAtl'Olll mecmuemnda tıı. 

• Bunan için de onlarrıa P upr ed91 ,uı ~ Kubıdn 
hatıraları bile kahnaınqt,ır. ıı:rtutra1 al~ aotrll daftDlll red 

Tabiatla ve di;,er eemiyetıerı. oımıdalUo bana mukabil ba )JaranD 

mücadeleler yapara'k, afıel tmııt afU' eea maJıJcemul tarafm. 

tedbir almak bnkim elde .. ve KuJud4 Jllrtaınıı'uıı memur ba • 

kan imtihanından g~emtı an· ı dan nakucllld'IS. ehli vukuf raporu.. 
hakikat! ·görmek, haldkabı nwı n.oUaD cılda&U iddia edilmekte 

blllr. · ıunmuı dolayla1J1e kendla'ne kaDu -
'lörk milleti bu mll~ nen s.b&t b&JIJCı nrl1muıl ıaıenmeııte 
bil tarihi l&l'tlaıiJ'le 1ıauam11 ldl. Ayni mlldataanamede ŞebJr T!. . 

81-& ba dtillyada miW nrlJlmml 
Ve atAil hntl~IUJlan geçire. 

hajiat'D a.1eVinde yana yra 
elde etmı, bir ınllletiz. 

cUlı llıab8bl &lefhlAdekl llMlkabll ha.; 

tcaret davumm b!rleft!ı'lllll8Cll ı.te

nlyordu. 
Bundan •onra llıluum Ertutruıun 

avukatı mllekkllbıfn muvazene! umu. 
auyedeıı ~ alan bir menıur Qlma. 
dJtım. b&kJaDd&kl labat l9te1inıD ye. 
rinde bulUZUlladıtmr Ueı1 •Drmll§tllr. 
Neticede eYrakm tıetk1klle karar v.-rll 
mek bere muh&lrôle lktııclktuıunwı 

tldacl cuma ~ bu'akilm..,Ur • 
PeyaınJ Safa ıaratmdan Tllrk tiyat.. 

l'OIQ ıııecm'IJUU\da kendlat aleyhine 
~ hakaret ransmm mııh&n1rt 

Ye mecmuanın meaullerl a&leyllı.ne ac;ı. 
aa& dav~ dOll)'UI da btrlnc1 asliye 
ceza mahkememe gelml§tt. Ertuğrul 
Muhaln ·bu yazıyı keodl.elDin yazma • 
dılJm. aktör \ asfi Rızantıa yaz.iığmı 
slfyl~, mecmuamıı meaullerl :.ey. 
Jtre Nertr ne Zeki co,A-un bil U&deyl 
te)'1t etm!.flerdtr. Bu lddta Uzeı1ne 

daq Vaatı Rıza ı c aıecmua mewllerl 
aleylwle g6rillecektlı'. 

. ._gön ele dünya. bidiselerlıai bw 

yatro8U art.ıatıer!nden Tal&t. Attemel 
taraıından a.çılan dava ue tzmlt a. 
tır c:ua mahkemeli t&fafmdaD D&k
zedllmJf bulunan ve mQddelumumL 
D1n evnıce ademi tütp aran nr. 

zavifesinden olduğu gıöl rll!T 
Joras. 1939 harbinin ptgicle 

kıta1an sardığl bir de\'lnl,. 
bu görilflbntbe sadık ........... 

~....._ Geçen eeneler bizi türıtt, 
11111111111'1 ba.kmılardna tazyik ettl u·r 

Gümrüklerde birikmiş pamuk
lu mensucat ç~kanlıyor dünyanm nonnal Wne ıö,. 

...,...,,an· hayat eartlan .nıldl. 
4rtü med.ı bayat ve mlc1alt Alllcan, n <u...& andlaltirl- sucatma mahsus resim, hadlerine 
' ade teklini batlrlaıken bltilD mbden) -~ pamuklu kıdirilmlşttr. 
lı:rdald •alan alda ıetlımefl mensucat Userhıde görtllmekte o- Bundan başka gUmrUldeıimfzde 

~.,-.~~r. Birinde seviye ne bal .,. Ja.n buhranı gidermek makladlyle bulllllan pamuklu menaucatm tdha
lbllrkttlercle de aynı deree. gllmrWderde bulunan ve aun't elyaf Unt temJ.nen be.mrlanım ka.nuııa. 

baıar. Qe kanpk bulunmaaından dolayı me de V ek:ller heyetince kabul e. 
l'oııar kapanch. Fabriblar 11' i~lt tarifesi tatbikı lUım geldi. diJmittir. 

i ... ~Jt edlldl, yahut mubarebelılo ifnden dolayı tdhal edllemlyen pa.. Bu karara ,are, sun 1 lifltrle ka-
• ği wey1erl yapmaya bq!adJ. muklu ıaemsuca!m bir defaya mah- rıldr olmalarmdan dolayı umumi. 
darlık, bir pahalılık dln;r&J'I ne olmak llzere rea·m badlerinhl ldbaJlt taıif eanin pamuk. yün 
. B!z de ba dilnya içlnde)'is ind rilmeti hülrmdwi karar Ve. keten, jtıt mensueat pamuklu ka. 

ba dünyanm aonnal obmyu &iller heyetince kabul olwunqtur, elife, kadif eU mensucat ve pamuklu 
an içinde ba;ratmım alzwnla meniUDerden bu kararnamenfa 

1·-~ lstJJl'Onm. Fakat 1918 du "'° Bu brum netrl tarihinden ltf. nc!trl tar .hinde gllmrük anbll' Ye 
~ cenneti baJmak mtlmtdba 4f" baren gllmıiiklerde bulunan ve o.nb'epolarma girmit olup lıt.m 

l..ıdlllllııll\'L";·. _ .... -- h-- Lu-ı. blo'·'-- sun1 ~ muune!esl gGren Zel- ett.'lderi sun'l liflerkı niebeti ytızde 
UU1IJ' _, _UAU - r U J- ...._. volle f"llıafil. l't)ıdm ati h11811sl 25 l geçmJ.yenlerln en çok ne; &y 
ında ölüm ve kalım döğifl isimler alan liflerle ı:mnuklu men. için.ile gtlmrUklenerek yurda sokul. 

almqtır. Banu iolndir ld, ınıcatm ea got !IUD'! elyaf nlabetl mat p.rtlyle ve bir defaya mahsu8 
anlar. dllflllSD)anıu kovalar ytızde 25 ee kadar olan1armm blr oİmalr ilzere bu sun't 1iflerle ka.rı
beteıt hisleri , hulrak bide defaya W!. o~ ~ bu ~ Jlk dokunmamış olduklarına g~re "* saymalrt.edırlar. rm •--'"' w .~~-· ~- _'Jcqbei!eiı ~ WtedU 

!aag lull'lıl h+e , , ..... ıım• çok ı+-1'~ .....ıaeiiX~ ~. IU~ki yUnm9n. 
Deri içinde KeU1111ekteair. Bb mek tart1Yl8 realm hadleri bu mal. sacat Jle\r1İeıtı:ım ıtımrllk reeimleri. 
AtJantr.de, bir aca Pasifikte 1arm nnt ve TUrflanu tarifede De ba tarfte mucibince 1'lzde 115 
bet kıta lıa.rb!nla lılll idi llıtihü etUrllec*lerf ...-u ma. l8ID yapılacaktır. 
adası lıalinde bırakmuau !ati· ..-

Temennhniz budar: llllttlD Ba•G'n'll bdunan odaca 1 Bir dilenci •&ralanclı rlerlmls banma etnımda t.op ı •- ı 
or. Aflr lfudl 09ddllll mame& llenmd• Glıılatada Berblder 901lalmda otar 

takat btitlin bir clballm J'811'P odacılık ppa Rmua. dQn •bab Oda. dutu an\ıtfüll Ahmet adı$ bir dl. 
Wı bir de,-trde. mllll birli amdall çıkma,_, d1l9I' odaoa lrfaD lerıcl Jhtl)'Vlıtl ;vtlzUDden aok&kta 

lıtbrlyeti, istiklSIJ koromü kaplJ'I kırarak içeri strm1I " Rem. dtı,erek ,allD ıaralaluluftır. ~ar 
'-nandan daha fazla fedak&r Zl)'l ap ~ IQilMle w ba)'l1D blr dilenci BeJOtba but&banM'ne IWdı. 
lea, ettirir. ba1de 1Vde 79tar lılr Y&ll.J•U. bulua rumlftrj. 

bia ıou yılma ~irerkea dla,.a. ca Y&kad&n p~ ım baberd&r etmlftlr. ___ ..... __ _ 

.... dekor lçlncı. ıey:ı1'dlyol'ID ve 1 Remal vaamıu imdadı abJd ot.omo. e· k dının .. 1cın1:ı-
ı.... kaplayiın t.ebJikeyi ula bWyJe l'raw baııtaban.._ kaldl. ır a ayagı m 

#\.__ emek niyetinde deillls.. nlmlftıl'. 
VllÜJbüzckf.:d J1) ~jnde dUDyaD~ ----------

il facialar dal'.a bUyllk T'll 
ıa teşıt.ı ed:ı~nr. beferl 9.. Şubeye daYet 
daha ziyade artabilir, Dalı• BC§lktae Aa. 1. deıu 

~ok, cins, clu feliketler 111" t 

Ş1fll Bllrlyet caddeaia4e otman 
Cemile t.smt.nde gene bir lcaı!ul. dOn. 
btik161 caddesinde kar yQJı:lllden ISllf 
mO, ve a.yatı kmlm11tn'. Cemile bay. 
ruı bir balde '1§11 ~ kal.. 
dınlmtp. ed~bllir BiltUn faciala.r. gele 1 Orta ebllyetll ile w muacnı 

kötUJllkİer d&İll,:yn.am l::gUakü 

1 

oıekteP mezmıı.n yedek 1111bay -
g~:?Cek yıl bir saadet diye bam-lık krtu na aevte.ınec:ekır 

etf.ır~"ı'Jir. rinden yedlerlnde bulunan vesika 
VACCIT'A 
ABO E -~ f W.:tı btemiyon::s, fakat laJ'I ~ llllfm htıl'.:.yet clbdanlan 

et artık alemşU.mal bir ma ile b r~te h:mcn ~beye mtıraca. 
0'UNL'7 

8eyann-a~ne,er in 
tast it işi etrafın' a 

Ktymakamlar dün 
·ıayette bir toplanb 

yaptılar 
Dün Vilayette Vali muavini 

Ahmet Knukm b:ışltanl:ğı altın 
da kaymakamların iştirakile bir 
toplantı v:ınılmı~tır. 

Topla.ılbda kaZ&.!a.rıı tevzi rdi 
le~ ekmek beyanna.me:erinln tas 
nifi işı ctra.fıında göniştilm~I' 
Bcya!lr.ameler kazalara, nahıye· 
1.:-re ve mahallelere göre ayrı 
ayrı tasnif ~eceıwr. 

Tasnif işı bir lld gtl..l it-inde tt· 
mal edllece/!f i~in memurlar :xı
gü.n <:alrşmala...vıa den.m eclecıe!c 
lerdir. 

--~>----

Arda könrusunun . 
inşaatı tamamla1Td1 

F.dlrneden haber verilditiae ga. 
re A mıpa uttı Uzer'~ Ardfa 
1iı'prüein.Wi ~ tıda4dW611 • 
w. 

Bu köpril ilzerinden geçmtye bq 
lı);:ı.n ~nlerle MeriQ Jcöprilatl 1-
~·n m3.lzemc tagmmaktadır. Ma. 
raş ki5prUsilııdeki lnpat faali)'eti 
sona erdiğlnden mtltehaaınslarla it" r 
çiler UzunköprOye gec:erek Mer:ç 
köp.rUsil iııpatmda çahpıaya 1' ..... 

bnwJlardir • T H K Diğer taraftan Ded~ lle na 
Kulel'bu.rgıız arasmda.Jtl treD irtl • • • • 
batmm yeniden temJn edlldiğ:t ha- /11.~ ..... '" .. ,.._.. lllantı --
her Verilmektedir. &UJ4MU.ı&U.&ft ....... 

Avrupa ile tren mftnakalAtı. !erinde g&le'rdeıı belle· 
Meriç köprllsll i:qaa.tmın btımelll. dJil ıeeem. son amn en bnytlk 
ni müteakip ~laca.ttır. Bu köprl• barbi içinde bir balaıb ka.ybol' 
nlln şubat &Jl l~ tamamlana- du. Yerdeki ko~ 1Ji...-ı hare. 
blleceit bnetle tahmin edilmek ketler'niıı tesirlncletı Jmrtulmü 
tedir. isteyen imanlar, bq1anm bldu-

Bu itı"barla Be~ Ye Pireye d!klan za.."'*1 yi1zlerce bomba .,.. 
çrkanJmlt olan TDrk ithallt mal· binlerce mitralyöz ftteit kmuı 
l&rmm karadan :.ıwr.:ıleketlmize nak mua!Tllm tayyarelerin tehdidi aı-
li mUmküıtı olaraktır • tada 1NlilhytJAsr • 

:> tıdlicf d3nye harbtilhı '9Mcl 
Kurtuluş bugün yine · yılma girerken, TU.rk:yemızta 
Y unanistana gidiyor faal, 1l)'atuk anılhunu yerde ve 
Anta.radan bMd"til61itae -.r.·· gökte tam techlsa.= ~ ft 

ia:'Cı-•y ~~ ~ •• ~-::. 
bur olalar t:ır :.f• :ı memleketi• '· muvaffak olduksa, bun.dan IODt'a 
mizden beşer kilo : paketlerle da elimizden gelen her turıtl ffll' 
muhtelit pla 11".addolı!rl gönderil• daklrlığı yaparak muvaffak ol· 
mesine müsaade edilmekteydi, malt azmlndeylz. 

GOmrlk ve !Dlı'-1ar VeilleU. Bu fodüli1*1-- 'biri c1e 
flmdlye kadar ma.ac1e edtlen w '1'0ıl Haft Ktumaana ,__ J'9. 
muameleli tekcıamUl etmil bulu. IanJa. yapılaealrtır~ Yem ,mn 
nan paketler Jıiriktijl Cihetle bma· • admilanm atmd ...,... ..,.. 
larm aevki tem.hı eclU'nc:eye bdu lıuıdufu p a~ll glQler tpde 
yen'den paket mUsaadetıl ~e- T. H. X. mm yarttatıaia '1ltlıb1 
mesbıf kartrlqt-rnı.qtır. · cltıUyeUm: 
Diğer taraft&Q Kurtulq ftPJDıl · 

Yunanfstana beşinci seferin! yap. HJMlaya ~ llillet.ld '11' 
ma.Jr bere bııglln limlmmmlu vtltlJor. Her taraf.....,.,. pe. 
7150 kilo l:le haNket edecektir. rilu... Ta1llls 111....,. ....t U. 

Kızılay tarafmdan Yunanistan· fe91. P cennet bclal' CiMi Tiri& 
daki mnhta.ç halka ve çocuklara 1 vatanım ••• l"uıttafl.. Yt.nl yıla 

dağıtt1mak Usere 2 b:U kilo, 500 ve ==bö=yte==emn=ly=e=t=ve==h::amt==lçta=c1e= 
2:i0 şer gram1* paketlerle inclr 
;ıönderBecekt!r. 

Ba~m turnuvası 
Bayram Dlllna9ebeUJ! • lwlllplsr a. 

-um'.!a bir turnuva tertip edllmlıtlt. 
~alı gb11 leroef stadmd'\ Aat 2 5 da 
a, t ~rayl;ı Bq ktaf arsımıda ilk 

Mi1lt ~izia etnfm41a b..., 
tik; onan dedlil yolda~ 
Ba yolca1akt.a heplmbe clftı• nı-
ıife. cemiyet halinde t.ek 'mıan -· 
bl ~11,maıtı.r. Bunun dnleria • 
de bu ~~m en fyf !t kli •e, 
milli hnmu9 nntmııa temin olu· 

•t abnr.:ıM. na llemşlbmıl f•· e.t etm':.crl ılb olunur. 

tin t~lrlerl dt" ~.ok aew ola .:=::::ı::====:============:::-====--:-~~-========================== 
• Millet~ ~eri olduğa sunl~n hatırlad!ık~ nabzmı 

karplafma J'Sptlacaktır. nar. 

• görerek, geleoek J1)da hayal da.ha şiddetle vurmaJ(a batladı. ,.---------~--------·---.., aıak tblere ça.ltbkla.n k.britıer. 1* 
ka.ranlık fçlnde narla.dl. Sonra te-

AR KA O AN GELEN 81 iAK 1 n~B:ı.s~:.;e;~:~ı. mıa utnmama.nus llztmchr. Heyecanım arbnr§tı. · 
._.aşa.dıli.ınm gttnterln cll•J81lm Ka!a.:11 ilk c!efa ole.rak iılivor 

~ bir tık_.le koymuştuoı. Sonra bu ~_bec1b:ı.ht. uorma.lchn tamamen du Fakat k;nveve bir eey B<Syle 
~ kuvvctlar oldapuu Pala baıe mNneği tercih e<"Yonfum Bu 
~ çdaı.nna.ına!ıchr. iyi K\bller aıevzu n:r.:tnd~ d~~,l.fazla dUşilu 
~~!l tana inanıyoruz. F.üat &ıem kaj bir J:qlf pllnJ vtlcuda 

fskem;eye oturdum :ve k11laf1m• 
liEYECANLI BUYUK POLiS ROMANI .:ı.,mnı karıadma danc!ım Kat· 

\::iJi gilnlerl görec~k olanlar v l lfetl~ Jlzımdı. 
·~ oldala gibi g6ren •e ona gö. Eervt'!l öldtır3n a"amm bu o Bunda., 80llr& ben aya~ k~· 

feclbiw almumı bilenler oı.. c14 i~!nb blllundllt:'UD& fllphe tarak. uykum geldiğini göst.erm 
1 ktu. barekeuer yapma~ bqladım •.• 

ilini Şer n. onan bayrali .ı· 1'0 H'mtdae d5nerak : Ve aricada,ıara dönerek : 
~ .... to:::>!anan millet. 111 gllnlorl _ eeP!eriJlliıdeıı tor.lan ne a - Benim yatma zamanım ret 
"""tce"•tlr. • man a'aca\l"DJS T. dl. dedJ.m. Allaha ı:smarladık. Ge 

SADRI ERTE~ ~fm semen bcna Wnd.fden ceniz baYJr olsun. 
~==::::::::::=-::::;:==:~-·---:=I bu'uan!'z ve But:ı!o llboratuva· Odadan ~- Yukaı:_ı katm rma f{Snde1'131lfs fyJ o•acak IUIT merdivenlerini ıırmarunaga baş. 

•-- u• tn11itizcetlen geviren: H. MUNIR - 1:1;:n şlddetl,,. bo"luyc>rdu, J>ıJarıcla .. 
• A muhüblt bir ısea ielecelbd u-

fetmittt Senede bir defa ba:vl• marak bntiln dij[k&~mle cllnJi1w • 
bir ziyafet veımıejl bahane ecle- dum • 
rek. herb

0 rbn&den ıJsU sırlarmu- Tabancam CE"bÇdeydi. Nal:mia 
zı aç·fa vurmamak bycltıe c1Gnya htzh hızlı atıyordu_ 
kadar para mdmh~ çok iyi bl- Sa.at tam lkiYe oa vardı '1 lMDı 
lfyordu. .. Ve Hervfg ba plhau ledl..~ S[Sİ tşfttım. •• 
o kadar ustalıkla yola tovm111tu 
ki biz davetliler ~ rlmbbı ft • ı>tanda Wit blı tlClll'Ü .._ 
ı·~etln4'en haberdar deflldilı: IODra ket lmiftf ... Derken ba ar 

• • • • • • • 
Ortumda balundufmnm: 1aır 

b ve alevli manzan.mn Dadr & 
hmwıiU T9 UtllnllıUn ,.. ... 
b8ttıii ~ tıe anıataa 1ıılı 
sa.&r1att. flbtet. iıJk ve he1eoela 
karl:tryalmı. SerefJm!IA 1UJr:1e1ia 
lerden to~ olıan bu h ... 
u ~e. nraAıl,prımn ._ 
~ ile clah8; p it1ı'ftet 
,,, dayan( katmaktan~ u D
ri Jralauyabm. 

HlQIET 1tlVNla 

S -PO R 
u:t maçl,an t.ım edildi 

ı.t. ... tbol ~: ...... 1ıoPneP _...._ 

28 ı:-m tat1ılade 11fdacü .
lıın 1* ~ıamuo. tehir eOdlll 
•.eblli olumır. 
tkinci küın_e_0_1I_ maçJan 

let. Futbol ajaalıfwlan: 
FenerlıelıQt ~: Suııt t B

yllp • Haliç, H: N hat. 814*. llaJ' 
rt. ....ı 11 Be1led>e11 • a-.a
b.'.aı'. B: eaıt, SiMi*. llapl. 

Şeref stadı: Şaat • Demfnpor • 
Anadolu, H: Şut. Ba1lf. Zeld, w 
at ıı auaı • ~ B: lltlenet.. 
&Ut &ki. 

~ıı eYTllk Yakıt 1 
n. 11. n1 

Fea &yatlan 

t"::-8 t rım ..• Vakit~_,. ~urms. lacbm. Orada ilk gördil.iilm ya l __ ~sunkü l'aCiyo Hi k;t oevaı> ·~ tak odaama ~rdim. Ilır ka.q ıa 
- .:.. ın M:ıeaet ·yarın ~n niye aonra M.iller yukan geldi. 

. Fakat Btüle7. lıa ~ ~e~ ........_ 

Hervigin ın...... ~kfalt Geıdf bir Def~ .ıamı Ye .,.,. ----~ .... ----_.. ......... -,., .. 90n~ afreJUQlltf,. Onmt lg'n buna 
'8o Prcısr:un ve memıeır.t ...,t a. önce tren yok Bm ıfzin ceket Ayni odayg girdi. 
~ s,ss aaıızik s,a &.1aa 21&ber1e~ terfniz!. pşlt.Olann~ at11> kfiitte· 
Oo blUZlk e,16 )i;vın aaau e.ao - rim Yarın 10,.::ılı t'"ı! 'b~ııılanz. 

9 
- Euı.niyet Amiri 881lin ceketi 

't3 nıtızik program·...:ım son aısını P1. _ Bıc:a~ ne yc.j.':ıe&ka"llı:s •• nt istiyor, d:ldi 
8o progranı ve m8IJ11-'ket ...ı a.. BOtOn ~ onun tq:nda nöbet - MemııuntYetle. dedim. Ce· S 12,as mUzik 12,t:s aJ:ına Jı&lııer. ml bekllyeeeD!niz ? • ketimi Mill~ verdim. O c;ıktık· 
~ ıa.oo mtız!Jt 13,ao - H,oo mil. _Bu 'Vılini• tdllaf tete .. Bm tul sonra rataRm Uze,riııe otur 
"- ıs,QO, F"oeram ve l"'l8Dlleket .-..t ba.aıece hig ~ cıe,fillm... d'T..ı........._ ,__t11 old··~·"dan 
~ ıs.03 mUZlk ll,40 mlfslk ıuo Blc:all alıp. lfer9isln _c:aJrpıa o- ...... ua,ywu - "" ..... 

~l~ket ,aat a:van ,,. aj&na balMır daamdakl mamnm bir ~~ timdi ben de vtıl>he ediyordum. 
.""l ıMG serbest ıo daklkL 19.Mi 1 kilitllnceifm Her hangi bir kim Fakat aoeba. hakiki katilin kim 
~k 2\l Hı konuıına ao.ao m z k ee M!u a'aeak olursa. eJiınl~den oldu~u Hfnldey k;,ı:föe~bilmıe 

"o konc:ma 21.
1
10 an~·ıc %1.83 ı·a .. e.maz. Bundan t!""ka ki~ mlfdi •.. Ona. bu kt ·:u- ytllrsek 

.:tk 22 ~o ııı:ı-1:;,.tet u:ıı a.;·:ı"' w a!dı:ıtnu del'bal ~Jtt ~. QlinkiJ va ke.~ ifad! i:e lto:.· prıu emni 
.~ h"?ule.-i 22,u ~ _,~ tnuımdan ber ldnml ~- ,eti nereden "°cliyötd-.: ?. 

bUyillc bir muuffaluyet de1t111etdt ltalkt.nıı. Y1UUmda tir: "9 .bomba• 
in y~ Ve ali:lf 'r bi tYin gh-d.i 

Kol saattntn tıklrdısmı fPtf yoı- ı;rktıımn da biJIDlfotı4ual ' .· J'aJcat 
dum. Oclanm ·çı o kadar SMFizdt t&buca;n vardı ._ \ıer"tümst :blr 
Dtrkeu ~nda ayak ees1ert br il~ ~ laakkrndan 
llrdl Beebelll atetı millllftrler o. r•~e eıbtıu1im. 
dalar.na ddlyo?JazıdJ. lRr ınGMet 
eoınra b&ttln ev derin bir leMlzll· 
ğe c1aldJ. .. . 

" 
Pencereden dıp.rıya göt attnn 

~ 19por eerv181 22.55 - za.oo ~. l tmıu ~ ~ atdt· Evet, Herrilln 'btidtG ~ 

~.......,..,.. ....... / ~~lll&f'==~jf=!C:K:iil.:::~~..:.....--: :,~ .·.;.........: ·:..._ _____ t911_S.-__ ıek"--hc--•---__ w_1ald ___ ıüımii~......._-kıi1 __ • ______ ~------------------------------......., ........ -....ı..;..;;..:........::....___._..:..._..:..&a..:.ı.......;.:._;;;..~~~liZiııiliıliıll• 
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BA Y~AM ve YIJ.-BAŞı ı-iEDIYESı OLARAK 

ViŞf'E 
ÇLEK 

PORTAKAL 
MANDALiNA 

TURUNÇ _ 
BEYENDiK 

NAr ~ E 
MUZ 

ALTIN 

ve SiPAHi 
SAMSUN 

ÇEŞiT . 
BOGAZiÇi 

YENiCE 
SERKLDORVAN 

BAtıiAMADEN 
GELihCiK 

TAV5ıY ~ 

est. Komutanuğı Satm aıma Komısyonu iltnlar1 

.t>a.;arUJl gtlntl ıateklım çuc.mayan 10'"' a.ıem oto maıaememl 2.1.eu 
euma gtlDO aaat H de puarlıkJa aatm ••macaktır. Şartna.ır.~ ber gtın ır.o. 

mıayonda rörttıebWr. 1stek1Uertn beW gQD n aatt.e tekllt ed~en flata 
göre ırat1 tıeml•9an ne blrllkte l'mdıkbda Batm alma komlayonuııa pL 
melet'l. "lHTZ,. 

• • • • 
i'&pıl&D eJatUtmeleriııe taUp çıkma:yan &f&tsda clmt, mikdar, mu• 

h&mmeD bedel ve katı temtnatıan J'Ullı d6rt ka.lem yiyecek aıaddelerl 

1.1.942 puartut glbıll his&larmda ,.azılı saa.tıerde paza.rlılda satın alı. 

aaoaldardır. Ş&rtzıamelert hlll" ıGa komisyonda g6rllleb01r. ı.teklllmn belli 
ırQa Te muayyen saatlerde J'mdıldıd& •tmlllm& komil!yorıuna _gelmeleri, . . . 

(11817) . 
Hlk4an Hu. .,.. IU&, f.e. bıaJe rAılmll 

an.a tcıll ı. iL L. iL ... ı claldka 

- -
Sl1t 2') 4708 TOS 00 16 39 
Yoturt 26 9000 ıaso oe 11 
Ko;yu11 et\ 15 9800 1395 oe 15 

.. 16 9800 1895 00 ]~ S6 

* * • 
Beher kiloaunıı teklif edilen bl.r kuruş yetmiş dokuz santim pahalı 

g6rt1Jen 510 to:ı f'l<iım 2.1.942 cıum& gUnll saat 11,30 da pazarlıkla ~tm 
&laıacakt.ır. Ş&rbuımeıl her gün komtayonda görUtebutr. Muhammen ~· 
deli 1H71 lira olup kat't teminatı 17%1 Ura 25 k"ıınMJtur. İateklllerln bet. 
1i rilD 'N 1&&tte P'L'ldJklıd& SAtmaJma kcnnlsyonuna. g'Qlmelert, (ll3UI) 

htanbul Hava Mıntaka Depo Amirlijinden: 
l - 20 ton karpit puarblda ıatın nlmacaktn·. 
2 - !at.ekliler kat teminatı olan 1%00 ll~ı Bakırköy ınatmUdilrlU. 

ıttıııe 73t:ıratak makbuzr!e 5/11941 pazartesi gl.lnQ eaat ~1 de YOfflköy Ha.. 
n llılnstaka Depo l.mlrllti ntm alma komtsyonundt butun.maıan. ''11483,.. 

C:DER 

1 
BELEDiYESi 

ŞEHiR 
TIYATROSlJ 

l'EPEBAŞJ 

DIKAM IUIS)l lNDı\ 

Gllndllz 1'J,.IJ' ~a 
4q.m to,M .• 

CEZA 
••• 

bUlcW llaclde91ndcı 

KOMEDi KISMINDA 
Buglbı GllDdlla H de: 

.ÇOCUK OYUNU 
A.kp.m 20.80 da: 

OYUN iÇiNDE OYUN 

Beyoğlu Halk Sineması 
1 - JılDaraemlll Gar.deıll. Tllrk~ 

llÖZl.tl. ı - maı meran. Tnrkçe .ısdtı. 
a - Kon.ıs KDI. Deals amcera ft1Dll 

ZAYi 
İ Zile nl!fus memurluğundan al. 

1 

Jığnn nüfus k" ğJdmıla TUrk·ye 
cilmlıuriyeıt1 Ziraat bankaaı 1sıtan 
bnl şubeııinde bulunan 23754 nu · 
maralı tMa.rruf heea.b:ı:ı:nıa aoJ.t cilz •. 

1 danı:rnı zayi ettiJn, yenisini alaca• 
1 ğ-mdan e&k1~i.rııhı hUkmll kalma<lr ı 
J ğmJ hfldirlrim. 
1 Dunıoıt Ştmffek 
ı mMW) 1 

BAŞ, DiŞ, NEZLEt GRiP, ROMA TiZMA 
NEVf ALJı. KIRIKLlk VE BOT09' AGRILARINIZ. DERHAL: KESER ' 

icabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. H• Yerde Pullu Kwtuları lıraTla lsteyini2. 

MiLLi PiY ANGO 
942 Yılbaşı P!anı 

lkramiy~ ikramiye tkra.ml~e 
Adedi :\ilkel.arı Tutarı 

l.Jrıı Lira - 1 100.000 100.000 
1 60.000 60.000 
l 50.000 50.000 
2 40.001) Q0.000 
:! 30.000 60,000 
2 2(}.000 a0.000 
5 20.000 100.000 

20 10.000 200.000 
50 fi.000 !.!50.000 

100 2.500 2:50.000 
400 1.000 400.000 

1000 500 500.000 
~000 • ·oo 400.000 
5000 50 2(}0.000 

-0000 5 ?50.000 

60584: YEKÜN 3.(' 0.000 

SAHHH ASIM US 

Basıldıı!l ver . VAK.Ti !\.1atbaaı

Umumi' ~ri\·atı idar-1!1 eder 

i&/fk Ahn.et 86Ve1t.fil 

28 . 12 . 1941 -----
HarDtye Yeoek 'Subay Okuıundakı Sat.n alma 

Komisyonu itanıarr 
, 

19 12.lHl ı?ilnll pazarlıkla mtınakasuı UA.rı olwıan -ıoo., ıon 1aı.ru !111 
ıulyeye t:ıllp çıkmadığmdan tekrar pazarlığa konmtl§tur. Evaa.t " hUIJUll 
ıartıa.n korıtlsyonda gtlrUleblllr. Beher kilosunun rnuhammen bedeli 26 llU• 
Ml~tur. İhaleai 6.9.942 ealı gllnü saat 14 de yapılaca rt.Ir. Ta.tlplerin kat'! 
temln.atıa.nıc Harbiyede Yed"k Subay okulunda. kom.ıııyona. mUracaatl&rı· 

"11332,, 

•• * 
l"' 12.!Hl gtinU pazarltkla mUnakasa.sı ilAı:i olunan ıoo tan ye~ merci· 

meğe talip çıkmadı~ndan tekrar pa.zarlığ"a konmu~tur. Ev8&f Te tıu.suaf 
gartları koml.Byonde. glSrülebilir. Beher kUo:ı•ınun oıuhammen bedeli ~~ kll· 
tıı§tur. !halel!! 6 1.942 salı gUnü saat 14 de yapılacaktır. Taliplerin kat" 
lemlnaUanıe Harblyed' Yedek Subay okuluncl& ltoml,.yona mllraca.stlan. 

.. 11338 •. 

"'"'. Kapalı zart usulile 800 ton kuru bakla mtlna.kaaaya konmuştur. Evııa.f ve ,,...-........ 
hususi ııartlatı komisyonda görlll bilir. thaıe~ 7/l/tl42 ~?"§ambe. gUnU sa. 
at 16,5 ta yapılacal{tır. Muvakkat tomlnntı 8850 liradır. Tııllplertn fbıife 

saatlnden bir saat evvel teklif mektupıarU.-.: Harbiyede Yed k SUbe.y Okll 
lunda komisyona müracaatıan. "110'9,, 

- 1(. * 
Y .. ,,,.,,... ' 'ltmcsııı.e tAlıp c· kmayan aşağıda yaz.ılı t.a.mfr i§lerlnln 1' 

nid"n pazarlığı 11.1.912 cuma bl!r.U !ili:alarmda gi>.!ıterllen saatlerde yap 
1<ll lfü:. ~ artnamelerl her s<m komisyor.da görQ1eblliJ'. tstekllierin beııt 
gün ve muayyen ım:ı.tı~roe Fuıdıklı•~" satın alına komi.syoouna gelmeleri· 

Sarayoumu Hıst. 

kalörlfer tamiri 
Da.vutpaşa kI§Ia.sı etüv 
tamiri 
282 adet ah"°'p 
karyola. tamtri 

Ketjıl Bed. liat't t.e. 
J,. K. L. K. 

133 10 19 P6 

186 93 28 °" 
3000 48 if> 1 07 

* * .y. 

(11370) 
pazarlık z. 
uat claklkB 

10.30 

11 

Pazarlık g(lnft istekli.si !:Ikmaya.n a.şa~ıda cinıı ve mlkdarlat"ı yazr.U 
Uç kalem yem .maddesi 29.12 941 pıızaı~esi gUDU hizalarında yazılı ., 
ııtıerde pazarlıkla aatm alınacaklaı dır. ı;.drtnameleı1 her gtın komisyotı"' 

da görUleblllr. tsteklilerln belli gün VI'! ,.aatlerde Fındıklıda satın aıms 

komlsYonuna gelmeleri. (ll097' 

Cl.nSI M:kdan Mub Bd. Katı Te 
Ton L. K. L u:: . . 

Samıı.n 100 3ıi00 ~25 10 30 
Kuru ot 100 6!".00 975 ll 

.. 100 6500 975 11 ıM> 

• :/- * 
Kap'.1.1! zarfla 24/12/fiil günlı mUna:{a ası ilan oluns.n '•300 .. ton beıı. "

ztn ''30.J, ton motorin "100,, ton motör yağı ve "500., ton mal· ne yagıns ~ 
talip c;ıkl.!ıadtğ°mde.n ayni miktar yağlar bir ay müddetle pa~~lığa 1{?nn1UŞ· ~ 

tur. İhalesi 7/2. KAnun/9<a2 çarşamba gUnU saat 11,5 ta yap··acaktır Kat1 

teml.n.atı 15523 lire.dır. Taliplerin Harbiyede Yrıiek Subay okulunda koınl8 'il 
yona müracaatıan. "l H04.. " 

• .. * 
Kapalı ze.rfl:ı 22.12.941 de mUnakasası ııa.zı olunan 2918 ton sığ'lr ed

ne talip çılanaılığında.n ayni Dtikdar mğr· etl bir ay mUd<ieUe p:ızarıır 

konmU§tur. Evsaf ve husust §8.rtlan ve te.:ıllm mahaUeıi konıisyon:1& ı;O• 
rWllp lVTenilebillr. Beher kllosumuı tı:ınıamme.n bedetl 150 ku~tur tb"' 
leı81 8.1., 9tZ. pergem be gU.nU ııa.at U de ya.P,ılacaktır. Taliplerin Harbi~ ~ 
de Yed• k Sube.Ji okulunda. kom.fııyotla mlfıiCi&tlat'!. 1111'°3.. lıl, 

•• * ~ 
!Cepa.lI zartla mUna.kaaaaı ilA.n. olu~ıı:ıı 1350 metre mikAp keresteY' 

ta.l!p çı madığ'ln<!an bi{ ay müddetle pazaruğa konmuştur. Ev.sa: ve eb' ı.ı.. 
adı J,..ı usyonda görülebUlr. lhaLesi 9/Son kA.nun/9U cuma günü sa.at ıf 
de yar ıacaktır. Temin t "5300,, liradır. Tal;plr.r:.1 Harbiyede Yedek SU• 
bay ol.,ııunda kotr.ıs~·o:;.... ır. raca.atları. "11406" 

- --· - ~ -·-·-··· ----------------
Maliye Vekaletinden: 

Anıv rtiaman Sandığınca. çıkarılan ve ha.sIIc.tı Milli Müd.e.!aa 
la.rma karşılık tutulan msarru.f bonolarının ikinci tertip ylrml be§ mil.ya' 
lira.lığı da. blrıncisinde olduğıı gibi fevka'a.de rağbet görerek kıa& zama.ıv -. 
da tamamına ya.km mrkdarz satııını., ve elcle pek a.z bono ~ olduğUJ)' 
dıın kanuni haddin teclı.vUzUne meyo:'ln v<>rmiye~k kontrolün ifası mal" 
S'Ldlle satı.~ıarm muayyen yerlere hasrı zarureti hasıl olmuşt~. Bu .sebepli 
ikinci yirmi be.' Jnllyon liraWt hadden luı.lan cüz'l ın.lkdardaki taaarrdl 
bono::ı.rınm satışına bundan ı;onra yalnız Anka.ra; İstanbul, l.zmir, Mersit 
ve Samsun'dıı.kl Bankalarca d-e\ a.m olunacağı v:a diğer yerlerdeki Bank$ 
farın ;·c Banka bulunmıyan ma.hallerdekl Mal Sanirktarmm &JlC&k va 
ıcrln!ıı hitamına mebni ödedikleri hııki:larda. yeniden bODo 11at&bllecekle~ 
!'!ayın halkrrn•za bonolara gösteroı:cıeri tahallik ve rağbetten dola.yı tefel'• 
kUr!e İlı\n olunur. (11535) 

,-----...-----~· --~ 1·11r1E1:ye &umbarlyetı 

1 

ZiRAA T BANKASI 
kııruııı, tarihi: l!flSIS. - Sermnyesl: 1000,000,000 ftrk u...._ 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

~trant Bankasına& kum1>ar11!1 Ye lhbareız tasarruf besapıarmda ~ıı • 
!'10 ıır~sı t>uıunnnıara senede 4 cıet~ f;ekUccek kur•a llo qağıdaıd 

pl~nıı göre lkr11mly1ı dağıtılııcaıttlT. 

4 • r.oo .. ı.ooo • 120 - 40 • uoo • 
• 1103 • !,900 .. 1'° - " • uoa • 
' .. 'l50 1,000 ., 160 - 2ll • s.IOI • 
'° .. 100 • t,00(1 • 

Dl!CK, 1 Hua larındı&kl p!\ratar ~r 9eoe tc:lnde ~ ılraıff.D aşal' 
lUşmiyenn:rE- Kramıye c:ıktığı t&kıJ,td.! % .. 0 tazlu "e vertıe<:eıtt1ı. 

Keııtı:ıeıer. ıı Mart., ll Raalran. 11 El\ :cı, 11 BmncfkB.nun carttsıe 

rinde yapılır 


