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1 
:re ~alııı;ı 17,i ı,urıı~ ı \ı•ıilrc 1.tir. Bu t,ııı> rı! 

ı il.tlrıııe' i uuutom:ı ınız. L . 
rı hı ı 

_J 

Memurlara ıayiha.sı M eClise 
Maaşları 170 liraya kadar olanlara yüzde 20, daha 

yukarı olanlara yüzde 15 zam yapılaca k 

zam 
1 

Almanya Ma,. 1 

caristandar. J 
ne istiyor? 

• 

1 ·r ugftn 4\ 
TAHMASB 
SARAYlf DA 

--:Yazan: ASIM US 
Hir kar gün enet Alman harici

\ e U:\ı.tn Fon Rilıl>enı roıı'ım Pc"· 
•.e~ i Zİl lll'Ctiııdcıı ı,,mıra. simdi l\la. 
ı•ar hU~ünıetinin d:\\ eti Ülcrinc 
1fal .uı ht\riclyo nnzm Koııt Ciano. 
111111 "lla('ar" truın Jııırelıct.. ettiı.;i bll
~lir!,flor. A\71Ipa.d:ı. mih\erio ik: 
rutblllıu tesldl eden .\lnuın)a He 
t~ı~a hariciye nıııırlarımn birbiri. 
ttin J;esj sıra )'este\ i ıh'arct el
ıueıerı elbette m~na ·ı:r. bir tesadıif 
CSeri değildir. Inc:ı.ri tan hükfı
Cllet ınorkczfndc konu.'-nlan nı~lc 
~ halde unıunıi '-a-ıh etle aJiıkalı 
~l'lerdir. 

\caba. umumi rnzi~ etle alakalı 
11.kfnğuna ;,ôrc lılıyiik ehemıniyt·· 
tinde hir. ~Uphc olmı\luı bu "'C) lcr 
··~ ombilir? 

l.lntaıı haricho ıııtzırı ı•c::tcılc 
•ken buua clnir h:r b r haber ~ız
"tıadı. Resıııı a ular mıtu.-Jarıtu. a. 
d~e heı· 'akitl..i beylik sözleri tl'k
rar ctt.a. Jl:ıtıra c;elcıı en ku\\etli 
İhtinıal Rlt5lll~a kar;;;ı ilkl•.iharda 
\apıla<:ak hüliil, Cnnrrnılara ,,fa(',a. 
1 ib"iuııın simdi~ C' kadar ol Ub'"Ull· 
tim daha ~eni.: of<;üdc 'ıtrtlınt Pt• 
1nesJnl istıc-mek j.,.j idi. :Fa.Kat dlin
J,ü "a.ı.etelerde !;ikan bir Herıı te1-
~'Tllfı bu h•i da.ha. i~i n dmlat ır ma
Jılyettcdfr. 

1s, ic;reli Die l'at ;;aıete!>inin 
ı ;erJin muhabiri Patıl Yemcr'ln 
'erdP.i malfunata. gurc iman İl'• 
r..a.l krt&la.nnm doğu oopbeslnc gon. 
cıerlhnek üzere Balkanlardan geri 
1.IIIUllMı Ue alilkadar Qlar.Mc Mooar 
• rdu'iwıa. bazı vazifeler 'erilmesi 
ınüm fün olduğu ~ı dinlerde &r
lmd" ~ylenınektc Jnü • R:ıUi:ınl:ır 
•lan lnwı kıta~m "ekilmesi ü
"-erİne Macal- ord05un:ı 'eritecek 
'azife de ancak bu krtnfarııı )eri-
ı•i tutmak olabiUr. · 

Hatırlarda olduğu uzere Alman 
~=konıutanbğT geçen ilklY.ıhardR 

lkanta.n bttta ettlkren sonra i ... 
•aı bö' "" geJerinden bir kısmım Bul-

·rar, diğer kısnuıu da Ualyan ordu-
tına 'erm:..a. BununLı. her:lber gc. 
r~ Bulgarlstanda: ,.o Jtomanyada~ 
·erek Yunanı tanda bir ml~tar Al

lnan kttası kahnıo;h, iındil e ka.da r 
hınamne l atı.~tmlamı~ an l u~o"'
Ja,•yltlJ.a L~,etelerle miit:adclo e<lc
~Jnıek İC"jn daha fazla, kon etler 
bll'akdnu u. 

l\facar hükfınıeli nezdinde yavı
ıa,,, teş~hbli.,Jerdm anlaşth;lor .ki 
\lnıaıı ba."'1mm11ta11hi;"1 nalkanlar
•hıkj bbtün ~~terlerini çekerek Uus 
'ephesinc toıılaıılllk mecburi3 etini 
({uymaJrtacJır. llıı tnkılirdc 1 on Uih. 
heıtroııtruı "'Onr:ı 1't car hülnune
t inin da\efilc Kont (i.ıno'mın L'~
t€3 e ~-idj,i lncarla:r tnratmdan 
lnıan t.aleplerln"n ai:ır ~örlllme:.i 

\ ~ tta ll anııı yardımı ne bu talep· 
l('riıı ha.fifletJlebllm i ümidine 
• 1ö~iı~i gibi bir mruuı ifade ede
hlJir. Bu P~t.e konuşmaları hiu 
~~t:n Kurban bayramı tatili ~ılli-
ıııda. Bulgar kubineslnin sekiz ı.a

ı\t siircn bir toplantısı haberini ha· 
tıria.ttı. İhtimal iri Bulgar hükiı· 
Jneti nfokta. beliren bu gibi ,az.i. 
) etleri daha o zaman SC'LJlli~tir de 
.Rulı;arlstaıı bakmımdan a1uıması 
ereken kararlar iizerind~ konuiiı

•uu hır. 
Her halde Alnıan3aruıı R1L .. ~a 

~ .. in l aııtrj;rı hl\Zlrbklartn biıtun Bal 
kanlardaki kuwetlerini seri çekc
f'ek derecede olınab-ı önümüzdeki 
ilkbaharda bu cephed«' baş il} ıı.<:ak 
ıuolıarebelcrin ıw.-ıl bir ölüm di
lim mücadelesi oJacağ1n ı ,:;ös~r
ıueğe' kafi gelir. 

Zamlar vergiye tabi olmıya
cak, haczedilemiyecek 

Kanun şubat birinden itiba
ren muteber olacak 

BİR AŞK FACIASI 

ıh;i, ll<' • ,1 ıda ' ft'.'N'I, ol!!~ ~ nl 
~· rl ınlzl bııı:ün ikim ı "'"'" rıımır. 
d.ı bıı!~('.~l ... ını . 111.; ~azımız, 1'1. 
\ ızı '\hm d'ııı ıı:r.ıııı tı tldl.J rl 
h.ı:ı:ırlıulıı.,'"l lııı l'uli. ı azlıı, ııv: 

1 .\ nkanı, l l ( \ ukıt mnhablrtnd••ıı-

.---------------., Mrunur vo mll.!tahdemlerc vcrlkcel~ 
Sonu merakta beklenen 1cvkaı!de zam hakkındaki kanun ııı. 

yUıası bugün Bllytlk Millet }.fcellslno 

kakt:ırn fevkıı.l!dc halıcrln devamı 

ınllddctince aylık tut.arı liO liraya. lta.. 

dar olanlar ıç!n vergi ve tckailt t ''· 
kitatı çıktıktan sonra kesri !ta mlk
darmm yUzdc 20 sl ve a.ylık tutarı 
.l 70 Jln:ıd:m yuknn olanlar için vcrgı 
ve tdtaUt tcvkifatı <'ıitt.ıktan • onral\I 
miktıı.rtnın yUzdc 1 'i i niebcttmlc zanı 
~'npılmı§tır. 

nunlarda ma ~lı \•c daimi ücretli m • 
muriyd clcrc!X'leri l<'lll tcsblt olun ın 
yltk 1ı1aa~ ve ücret tutarlann·ı. 

2 317 w sayılı l\ıınun:ı. b ıı ı \'c 2 

Amerikahlar su~~~hı;~:· bugünlerde ruznanıeye numaralı c d\'cllcrdc yazılı ayltkl nn 
kıdem zammı dah!I olnrnk bnli.- olchı • 
ğu mikclarlnrn, 

'·md:ı '\1'-C' ~ıı~· 1 hlr fll,Jr 
ı,tır, 

--0--

b
• ı •...,, • 1 alınarak cıltanlnınsı beklenmektedir, 
1 r 1 gı yo~:::ınm C!ml!lannı ayn<'n bildiri. 3 Birinci fıkı nd ı ~ zııı • nıınl r 

tılıkllmlerlııc l bl d:ılrc \'C mUcssc lu 
K uponla tenzi.latlt 

romanımız 
ı - 3656. :::661 ve :::GS9 sayılı J(a· ko.nferansı 1 tnc:ı madde: Aşağıd;. yazılı istlh· (Dcı-amı Sa. 2 s·; 

Kafes rkası 
Rl~·odöjanl!~ ro, 14 (.\ •• \. l -

Pnnruncrika.n kanfcranstnda b:ı.51n. 
.::a bulunduğu murahhas heyetinin 
dunımu hakkmda, b:l.!:im tarafı.n. 

dan bugfin kendisine bir sual soı u
lan Ekvatör hariciye nazırı Dono
zo, konferaıtsm devamı sıra.smda 
vakti gel'..nce gerekli karsılar ala.
blJmesi rn:ı.ks.'l~·Ie Ekvatör heye. 
tinin kendi dummunu tayin edecelt 
funilleri •llkkat1e jncclemektc bu • 
lunduğu <:cvabmı Yermiı;t.iı'. Munuı.. 
ileyh bu beyanatım g-eniııılchnektcn 
im tim. etmiştir. 

(Dcı.ıu11ıı Su. 2 Sii. ~ de) 

Jaoon tebliği 

33 .. 000 
tonluk 

Bir Amerikan 
tayyare gemisi 
daha batırtldı 

Malakanın birçok yer
leri İ§gal edildi 

1'okgo, 111 (A .. 1.) - imparator • 
lukunıumi karargahıı11n te)lliği: 

Havn:rın sarbind<-ki sulıırda lıiı 
.lapon denizaltısı 33000 tonluk 
1,cxinston tiııindc lıir Amerikan 
tayyare scmblnC' iki lorpiJ isabet 
ettirmiştir. 

ı.::u denizallı lıiı- dü~nıan ıuubrHıl 
niıı taarruzundan kurtulmak için 
ı.iiralle dulrnnk ıııeclmriyctindc kal 
uığından dolıı)J tannrc gemisinin 
lıall ısını teyit cdı•ıııo.:mi:ıtir. Bunun 
lu hcrabrr denizaltı daldıktan son. 
ı a işitilen iki şlddclll infilük Amc. 
rikon gemisinin batını~ olmaı.ı ihti. 
;nnlini km; ~ellcndinncktcdir. 

(Devamı Su. 2 Sü. 5 de) 

Alman 
milletinin 
OrJuya kışhk yardımı 
Berlin 14 (A.A.) - D.N.B.: 
Bu ~i tobliğle de bildiril

diği gibi Alınan milletinin yünlf; 
kürklü giyim eşya hediyesi muh· 
telif ntwilerden o1m&lc üzere top. 
yekiın 67.232.686 pı~y-.ı. yüksel· 
miştir. 

Bu eşya ile yüklü ola.o 4.003 va 
gon simdiye kadar büyilk bir Jtıs. 
nunt • d6vü5en krtalanı. teslim et 
nıiştir. 

.B ~ kuı~ ı ıııııl.ah liml 17 5 ı,unıı..a 

'H'te<·r~lmizi ili\ıı ..ıt ı• lnılı, • haf 
i\rka,.ı" bııguu o~lı '1 ı illb ır• n \ :ı 

hıt kilub J,ısıınııl.l ı '•·rilnw 0 ha .. u
nncaktır. l ~ rı 11kli C'ok • n.. t ır 
kıt pakla ,.u,.I 'nt>ıı 1 ıı rom ııı h ı ~ · 

m ulaJ..ı lir. rıl,11\ .11· ı~ı hlr ıı"'h r.,. 
ınımıdır. 

1 

Yeni tenzila·~Jı romnnları. 

mızt yarın ilan edeceğiz 

D lin b lltlln btanbulhılar el.-meklerlni l.ame)l'rl•· aldılar. U<"&iınh·rlmi:r., fırınhırdn t ıtbfü Mtil n hıı ~eni .,..,,li l~rT! e~abnll."in ~ 
tı>!!h!t cdi~t•r c: H ,.=---

1 

1 km e il dağıtma işi Singa r 
750 gram ekmek alacak ağır işçileri tesbit Sonuna kadar 
için 2000 müesseseye tamim gönderildi müdafaa adilec 

Karno ile ekmek t"vziıne dundcn ; ı )'.ıruıa.mc \\;rmiycn \'c &nıdl mUra.caat f 
ttbaren bıı§lanm~tıı-, Tevzi u,ıno fırın. eden vatandaŞardrr. Diğer bir lamnı 
tıu'da. sabahtan a.J<şama Jtadı.ı.r mun nı da beyanname \'Crlp de dııbrıtnuı es- Çör çil 
l:ızam surette devam cdllm~ir. r:asınd::ı. ikrunctgAhla.rmdıı. bulunm1 • 
nazı \'atandı:iıılar he.nUz knrno aı.~ }<ınlar tcııl<il etmektedir. j . l ,izhon, J 1 (A • .\.) - Stefoni a-

ınadtklanndan ekmek alamamışıo.rdır. Her ny ı.n.rncıcrt ::rıızmıılt ve ı.arnı> Jansı bildiriyor: Çörçil bir dcn~-

Malezya da 
inglliz rlc'ati 
devam ediyor Bu vatanda.§lann ihtiyacmı önlcmc:ı.: ı~leriylc u~nıak Uzcra nahiye mu. tı ile Amcrikad:ın hn.rcket C'tmi • 

üzere kcndilerlno muvakkat lmmc 'c· dllr!Uklcrinrt bürolar kurulmu. tur. tır. (Fa ıs 
rUn:ı.ektcdir. Eu L~lc mı;şı;ul olan nahl P.u b!Jroln d ı Z'>5 m mıır ça.lı~'lllaltta· -------------------...:...--...:...---~ 
)"e müdUrlUklcrl clUn o.k~m gece yıı. dır. 
nama kadaı· çalı rak ktırnc doldur. l.ukllııtnl:ırııı el ınek tJanınııı 
mu11lardır. VS{lurlanJa. bulunan hıılka l...olmntaln.rın ckm k durumu içın 
5 inci şube memurları tarııfmdnn kar JıcnUz 'erli mi, kc:nn blr karnr yok • 
no dağıblmı.tır. Haydarp:ı.ş.ı tiren ıs· 
tn•yonunda tirenden inecek yolculara 
kame verme işiyle uğra§mak üzcrt1 
bir büro kurulmu.,tur. 750 gmı.nı ek. 
mel~ alacak ağlı- işçiler mlkdarı \'C 

lıangi i~ÇilC'l' olduğu ınmtaka iktıs:ıt 
mUdUrlll#U taraımdan tesblt cdltmcı~. 
tcdir. 2000 rnlh:ısso.ııeyo bunların tcsbi· 
ti için b~cr tnmlm göndcrilın19Ur. 
')"alun"11 tesb1t ~ tamamt:uıac:ıktTr 

Ekmel( dağılmak Uzerc !'iChirde 200 
dağılma. yeri kurulmuAtur 

Yapuan tetltlklcr ncticc.slndo knmo 
alanıryn.nlarm bir kısmı evvelce be 

lUr. Lokant.:ıı .. rcıa yeme•· .},yen vatan. 
daı;Jar §imdilik ckmclilerltıl bcrnbcr. 
!crind;:: nla~ t gclcocklcrdir. Diğer ta· 
rııftan l.lcrid kamo fişleri 125 gıram 
lık olmak t re 1lı;o taksim edilecek 
, c bu fişi rdcn 'crmC'k suretiyle \'lL 

tnndaşhll' l·'~ Jokantndnn <'itmek nlıp 

yiyeccklcrdı r. 
Fır.uıcala .)Ulı•luııyıu-ııl, 1 

Fır.ı.ncal.ı. yapılma ı knrnc usulü. 
nUn tatbik edilmesi Uzcrinc lmldml. 

nuşllr. 

İleride h.ısWla.ı:ı terin durumu ı;oz 
önünde ııuıundurulacaktır. 

t.iMJ!li j:11fCf :~J·Vii*li$ :l!tffi 
Şiddetli muharebe- 20 günde! 
ler·devam ediyor Almanlar 1 

Barkol dlımecU 

Meıeıeıer: 

Evler, Dmaıar ve sahibi eri 

20 bin ölü 
verdiler 

1 benim köşem_I 
-------~yazan. 11akkı tarık us 

ilk ailn 
lın1ekl rın lı rtla da.ğıtıldı.,ı bu ıık t>'iliı ıı ın rıu yuzil 6 u d.U. cam 

ıinıard.ı. dlT.ı dizi sanşın < km<'k mılnn . lJun k n· 11cfc • 
lı~ ·crı ... 

vrm "il klı.,ımız ı zım ol n bu0t n 1 Ar 
mamn!J: 

Manifaturacı Sabatay 
Za.rnrı obnayan, faka.t bir ~.ok 

cephelerden faydası ola.n, hatta be
lediyenin talimatnamesi ile tatbik 
edileceğine göre bir va.r:dat temin 
etmesi de mümkün olan bir düşün· 
cc: Evletin, binaların kapılarmdl. 
kim.in olduğunu bildiren levhalar 
bulundurmak .• Mağa.zalardalti le''· 
halann l'e.'.tli.ından baska kaç tür
lü faydası vaı·. En ba.sft faydası bir 
evi a.nyorsunuz.Sahlbinfn adını bili 
yorsunuz, fa.kat numarasını unut -
tunuz veya bir yanlışlık oldu. llir. 
üç, befj kapı r.a.ltp soracaks·mz. Bir 
def aya mahsus olmak Uzere ve pek 
az bir külfetle ev s:ı.hih;nin Lmini 
bildiren kü!:tik levhalar konam:rı. 
mı? 

Kuybişef. 14 (A..A.) - &ılı ak
:j3.Illı beyanatta bulunan Lozovski 
16 sonte.5rin ile 6 sonkiı.nun aırumı
da Kızıl ordu ta.ımmdan nlman ve 
tahrip cdilcıı m:ılzemenin ~1 
tank, 159 zır~'lı otomobil, 4578 nrı 
kineli tüfek. 3276.~ tfüek, 1136 tay
vare 30543 otomobil ve 11295 mo
iosiıct ve bisikletten ibaret oldu
ğunu söylemiRtir. 

ihtikardan üç sene sürgüne 
mahkum oldu 

e 1 ı.nc c 
ht ıri sur 

rpt.rrmı§tır. 

Bu, Ç çekpazannda 1''mdıklısan ha. 
,nıdR mtuılfnturae ıık )apa.n Sabatay 

b:ıta\ gt?çenlerdo Samsun ta. 
ndı>n H ~vin R..1 leı·,,~ yüıtı.Nc 

fıy tıa 2 bin liralı!:. manifatur.ı. C§)'&· 

sı salmJ§, fakat :faturaya değer fiyn.t..ı 
paradan fazlaauu aynca. nlnu~tır. 

ldalıkeme, Sabataym suçunu sabit 
görmUş. kendisini l 000 Ura. para ce· 
zasma \'O Uç; sene <le Diyarbakırda 

!tlrgtln kalma~ J:Mhlrnm dml§Ur. 

Aynı müddet içindu Alm3nlar 
20 bin ölü vermi~lcrd1r. 

:ıuosko,a. ı.ı (A.A.) - Meııkez 
cephesindeki Ktzdyıldız gazetesi 
muhabirinin bildiıtl'ğiı1c güre Ma. 
loyaroslavctz'den Kaluga'ya giden 
ı:;lmı'nd.ifer haltı simdi tamamiir.: 
riusln.ım elinde bolunmaktadıı. l~a 
lU;,"'llnm bir kaç kilometre s'ımaH 
garbisinde mühim bir birl~_,ınc nok 
tası olan Tikoneynnustinin zaptı 
b11 nctlce~i vermiştir. 

(Deıxı.nn Sa. 2 Sii. 5 ele) 

3) tırnncat.:ı lrnldırılu ı . bu b~r ıııhhat zaruretidir 
ı. dırılab!Hr, kayıdl r ço allı! bılır; llkin hn t ı r 
c ıvdar ckmebl \ermek lmk m rı o ılı lutulmnlıd r. 

bununla beraber bunlar olsun yahud olm stn b 
'c sUklınunu elbette son günde de ı;öl\.~Cğiz, 

linfuı bu~ 

m dtlnyanm y<!r ytt aetıkda.n k?Yrandrğ'ı bl:lylc bir mmıınds. ~ 
bı 5uurlu bir ccml~cl!n onıeumsu yl rn gtrm~ ın in nhk dın nin 
cmrcltfı;i bir fnrz rnymıız nn ını2 ·: 



\'4KIJ 

Man1urıara znn1 A 
(Baş tar,afı 1 focı '>a11fadaJ 

erı aa .. a ,ı~z 

teblill 

ı -19" 

ısır 
den verilen aylık t.ahstııat mikd:ı.rma, (A.A) cJaa tatU&a edlbıdfUrı 

oı ' Çi}'"no PeştPı
ye niçin gidiyor? Vitinin alacaklarmı 

Dörolcülere verirse 
Vltl, U ( .. ~.) - Hariciye ne-

iJ i 
rvanm yalnn zevk ve sefahet 
kurulmuş, duvarlan harikull

nıa..uşlarla sü.slü galı odasında, 
briyar sultan müthiş bir uapla 

llk1ırranıyordu. 
Adamlarını çağırdı ve 111 emn 

l: 
- G8%i Girayı knhkaha zlnda. 

r v nd.a 
t· A C 1 A S 1 
Bir defa olsun erkek arzusu duy 

mayan Perihan, Adil Girayı gördü
ğü günün gecesi, sabahlara kadar 
gözllne uyku girmeden kıvrandı 

Bir gün Adil Giraydan kendisi 
için yn.zılm.-ş uzun b r manzume aı. 
mcştı. Dakikalarca, saatlerce gu 
beyitlerin üzer nd durdu: 

atın. 43ıorıra başka bir adamı-
ça~ı: Hakkın dahi i'tfnası , armş 
- Adil Giray buraya gelsin.. Eraunı eylemekte tas\1r 
r ..bası eah Tahmub'm kendisi Dünyada da bir melek yuatmıı 

~aptırrmş olduğu bu odada ne Vermı, ana 'ktlıfar-1 tıı1'dtr 
er olmU§, ne zevkler aürUI- - Cezmi - Namık Kemal -

üştU Fa.~at bUtUn bu g6z kamaş- Bu a.şkm ııon !IÖzUnU tarih sahJ. 
ı Alemler, Adil Giray ile geçe. fcı'n:lcn okuvnlmı: 
blr kaç daJdkaya hiç bir Y.a.man ''Bir mUdı;tet ııor.ra lran baneda-

edilcmesdl. n'!'lldan bir k"Bmr, Adil Giraym ba-
Klil' Rudabendenin ~ yqmı zı hareketlerinden §ll1Jheye düş ... 

u? fett.sn kar:ıısı Şehnyar sul- rek aleyhinde bir tak~ teşvikai. 
,şımdi he~ecanls Kınm-n yU.zU ta bulundular. EfkA.n umumlyeyi 
glın~ g bi parlak girav:ını bek- 1 tamnmen Adil Giray alevhJne ~
rdu. Kocası iki oda ötede de- vlı'dikten !<>:ıra bir gece Adil Gb'a· 

~ hulyalarlle y:ışark~n, 0 burada ynı bulundıığu daireye hUcum edip 
gsUnU atkın alevlerıne verecek, hem Adil Girayı ve hem ı,ahm to
tiln hay:atmda tatmin edemediği runu (Perihan) 1 -Ad l Glra~'t'D 

lll1~US\l ~~ İran hükümetl a1eyhinde b<>slediği 
fiJı:re ıatirak etm:e töhmeti ilc-
fec!Ane bir surette öldUrdüter ... 

Bora Gui Giray ve kardeşi Ad 1 
Y, ~ yüz &!lkeri ile serasker 
an paşanın maiyetinde İran 

c iştirak etmişlerdi. 
7'. Giray, yirmi misil b!r kuv. 
arasında ah 61\lp yere dllt\ln 

ye kadar, Adil Giray, yaıımda 
askel' kalmadıktan sonra bO
Pilihlarmı d\lşman:-n 117.erinde 

c.ı ube edip kılıcını bir muhafmn 
asında p8rça.la.chkta:n eonra dlr 

D&Clular. 

(Kınm ta"rlM • S. 5) 
Bu feci cinayette en bOyilk rolU 

Şehriyar sulta.n'll çılgm blr kıs
kançlık nöbeti aresmda oynama.dı
fmı kim idd'a edebilir! 

Niyazi Ahmet 
Yum: Gut Glraym aon gtınlerl. 

•mırllralllır llfrUll 
lloalır •• Şah Tahmaeb'm torunu Te Şeh· 

arm oğlu cesur ve taJıraman 
&m%8 Mirza, iki etfr ltal'dcte p.n. (Bat tarafl 1 ina aa~fada} 

a liyık bir mi.BafirperverlBı: Ekvatör hariciye nuın bugiln 
terdi ve zaferden doollşUnde Koetarika hariciye nasın ve daha 

"nJ sağma, bir!ni soluna alarak IOl1ra Koetarika heyetUe bir gö~-
t hta girdi. me yapan Birle!'"ik devletler har.-

H.:ı:nz:ı Mirza, iyt bir kuman- ciye mUşt~ Samner Vela ile gö
d'. Faıka.t earay ve siyaset ana- rilş.mUştllr. 
Şehr"yar eultanta 1ran tarlh'n. • • • 

de cesaret ve bhramanlığm bir Biltün dünyayı pek yakm~1 aU. 
till 1 !!&yılan leyzeei Perilwım .kadar eden bir haber, yarın yo
oli d vdl. döja.ney:roda toplanacak olan OçllD:-

Haydar 'Mirt.ayı tahta geçirmek eU Amerihl:la.r birl"ği . k~ 
........... ._ lran aan.yım aran b r bç dir. Bu haber, en ~nemli •ıYul o-

"'" r:Ul'Cü askerine tek başına kar lanıdrr Konferan.sa 20 kadar de•
d n Perihan ... Haıilrullde bir Jet i4Uru edecektir. BUtUn ma

W. llğı nefsinde toplayan bu genç rahha.slar Riyodöjanevroda toplan. 
b& on sekiz yqmda lten Şehriyar ~tr Kongreye i13tirak edecek 

ltan ktıit yaşnıcla~. B!ri hayatt devlc~erln lıe.şn:.da 130 mllvon nll-
1ım zen perdcei altmda gtlrtı fualu Birle~ Ameıiluı gelm~te: 

JOt', öbilril hiç bir hare-ketinde hiç d'r. Bundan 80nr& l O kada rcenu.ba 
bir eözilndc qkm manumı blldi • Amerika devletleri gelmektedır. 
Pi seıdir:niyordu. Bunlanı da brupnda 40 milyon nil-

Hamz:t Min:a.nnı zaferi ile aJlb- fuslu Brezilya 10 m"lvo'!l nllf••<llu 
r olmu.,, fakat her lranlmm dl- ~rjantın dab~ ro~rs Şllidir Orta 

lrı~c dolaşan Kınmlı b.hra.ınanla- Amerika' milmessilleri a?'lC!ltnda 14 

" bir d~a olsun ~rmclr ı..t.eme- milyon nü!usJuu Meksikanm da ö
'"t' UÇn.kQ Perihan, o yq·na ka- nemi vardrr. 

dar r:tcği değ l belki de erkekti- Diğer Amerikan :miltctlen küçUk 
fi dtı 'lm~ tllr. Kongrede' ıohivere karşı A-

• • • merika devletlerinin a.lacnldan 
ehı'T}"a'r .Aclll GiTayla ilk m dunı.mla ciddi mtiz.-ıkerelerl cere-

m im.kanma malikti. Adil yan edecektir. orta Amerikn dev-
vı İran çin luızaıunanrn büyük ~tleri kongrede nasıl bir dunun 

'il olncağma hcrttem tnandrr- t&kmacakla.rdtr. Herk~in aordtığt? 
,,tı. MUllkata gidl§te ottu.na ve sual budur" 

""ll rma ilmid.in biraz daha art- · ih 
- U d U rdu 9 Ameh kan c"ieti şiındi m • -oe•nı m J e yo • Faht bu gtı. ver aleyhine haroc gi.rıniş bulu -
ıreı ve cesur genci kendlıısi tçın b.. nuyor. Bugün gelen blr habere :6.
~ anuyacafmı hiMedet-e1t acıa 
si 1 ~cÇt.lkı;c artıyordu. ~ Kolumblya cUmhuriyeti Am~· 

Bir akşam, gilnlerd,i-r çekti&: D- ka devletler "in arbe i Ura.kl rı-
h b 'd &> ni tdtl f etml tir. Bu teklifi Ar • 

' m ıı deU De kendinden ll:C9- janlin Vt Şll.idcn l ksı. devletleri:ı 
v ··~ ııımn kopanp dA önUne kabul edeccklcrt bil rilll"'ş,cıc de bu 

au a+ Y?n! eni •evtyonmı .. ,. d Ye 
kırdr. So ·'Ml hıçkıra bıcktra af- haber teyit etlil.Me.nıiştir. 

lıt • adı, ağladı. ı\rjant:nle Bırl"lk Amerika &-

\dil Glra•· onu teıısklne ~"tı ?'&P..lnda tce nllt ba.hVı mevzuu o
Fu. t kenıil '>aşına kaldığı vakit hınca Arjantinln 'ıµt <:izdi-ı ma 
•>-ar ettı. Annee!ndeft daha YaSlı, IQmdur. Çihıkü buğch ve k ııap
daha çır1'in v aynı çat.J allmdnlti Irk hayvan rnemldceti olan ArjA.D-
~ lmlb " nıUJamu duyar tinin Avruoa meml ..... flerlle !ktl-

1!! rnu ns.~ iBtJven bir Badi münasebetleri çcok foilndır. 
e d ..mel Jı 9 Heaı ll'luira.. Brezllyanm Birl~ k Amerika ile 

e .1cliyd'!. ınihw!ıebctlerı ~ Mmimtdir. Bre--

• - 8379 ve 4HO sayılı kanun'ara Vaşingtondan Londraya blldin1dllf· 
tevfikan gedikli erbaşlarla takım ba· ı oe göre Flllpindt' 24 aaat atlreıı bir 
3ılara ve denıs gedikli wbıı.yJara ve. topçu dUelloırundaft aonra Japoıılara 

rllen aylık mikdarıaruıa, temdJcs zam 1 aj'ır zayiat nrdlrerek pU.kllrıaıOf • 
lan dahil), lerdir. 

G - Merkezde latlhdam o~unaıı b&rl D.ter taraftan ~e Lcmıtradu "· 
clye meslek memurlarıoa 8312 aayılı rtlen blr habere göre Ma&ezyadald in 
kanunun li inci maddesine tevfikan gilizler rlcat etmekte devam ediyor • 
teman ı.aıı..aatın&, ıar. vı,ı, Japonlann bu mmtakada ı· 

1 - Askeri mektep talebe81 ile a- lerıedtklerlnı kaydediyor, 
rat maaşlarının aylık tutarlarına. Vavel, Fe!emeıık Hlncllstanma pl. 

1 - Mlkdarı veya Uııml baddı ka. mlt. vazifeııne baflamıttır. reıemenk 
nunla tayin edllml§ yevmlyeıere (bar. kıtalan Saravak • Borneo bududuna 
cirah yevmıyelerl hariç). huaur ma. hareket e\ml§lt!rdlr, ır.ıemeak ~blıtı 
luun&arı, ders an.at UereUerl, lf aaa.t· tudur: 

İtalya bar.clye ııuın Kont Ciano 
Peıteye hareket etmiş bulunuyor. 
Alman hariciye aumndan sonra 
vap lan bu ziyaret manalıdır. Almuya ve ttaıyamn Maca.ri.'ltan ve 
Romanyadan daha bUyilk feda.kAr· 
lıltlar ia~iklerine ~phe ye>ktur. 
llhver ortaklan her şeyden evvel 

Rar.18 tehlikeslnJ kar.;rlıı.mak '8te
mektedlrler. Bunlar Rwıyanm ko
layca ez lebileccğine kani olmUJ • 
lard·. Ru.a!ann kuvvetli bir taar
ruz hueketine geçmeleri lrarşmm
da bu ortaklarm P.or bir durum'l 
itıftWderi ~rf'l~Plrtedlr. 

ureti wnu..":li k!tibi büyil.k elçi Ro.. 
~hat hu 'lllhah Viş.deki Mıatr orta 
eh:s\ FPhrl Pa~a ile uzun b'r p 
rU • r .,n:trr. Göril,me mevzu· 
mı•n, Frı!nsa! m Mm:rdald alaca • 
{ıum d5 Co d-ıvasma yardtm içh 
r.ırf~lme · "ınl:ft.nı bulunduğu 
ıakkmdll yab ıcı kayruııklan.lnn ~
an h&beı'lere \\t olduğu lallllın-W 
!ld r. 

Bu h&bel'!er t e iit ct•\-!i tak -
":rde, Fransız hUl. lmfti m Erll eme 

tedbirleri alabLlecelttir. 
if'rt dı§ındakl muntazam mesai Ucret. Batavla. H (A,A) - B".ısQDkU re. - ft!\~'fO !!"8Uf('9f -
leri maktQ Ucretıcrle ucret yertne ve. lemenk Htndatam tebllr.: 
nleD aıdatın ay~ık aılkdarlanna. Felemenk Hincilatanı oomba tayya 

s _ 36M aayılı kanunun 8 ve 11 relert !arakan ad&aı clnutıuada ~H 
ınc! maudeıerine tevfikan umumi mU Japo:ı deniz taıııtına hUcı:m etmıffer
vaaene anunıarma ballı cedveldc dlr. löabeUer kaydedllıll.fllr J'qat • 
g!Sııterııerı kadrolarla meakQr kauuoıı ıar, 6 tıuyUk knıvuör tıe, 1 Col'pi~ 
tabi dtğcr oaırelerin kaııuııla tudik refakatlnde eeyretmekte idiler. 

Bertin 14 (AA.) - Yan rl"S 

mi b'r kavna~tan bfTdfrffvor: SJ
vaat mahfillerin kanaatir.e gliM 
Kont Ciano B •rl.,_,."teye bir ziya
ıoetJ tade 1t'ln gidiyor. 

olunan mUmaaıl kadrolaruwı aylık Blrı8flk A.merıkadald rDipUılUer 

m!.kd&rl&rına. 70 llA 100 olD klfUik bir .eteri ini•. 
9 _ Köy eğıtmen ve ötretmenleri vet haaırl&maktadırl&I'. 

nın aylıklcm:ııa. lnglll& teblilllli ayaea koyuyorua: 
10 _ 36M ıayılı kanunun 18 lncı ~inuapur, ı• ( A.A.J - Curtamba 

ır.addeai mucibince idari vazife Ucret gunü Sıngapurdı neııredilen bir leb 
lerlııe, •·Al.le denilı)"or ki: 

11 - Zat maqlan ile bu maqlar Uün Sın~ııpura hücuın eden dü"' 
yerine bazı aylıklar niabetlnde loptan m:ın hava kU\0\•etı, h:ıtırıyeye m::o.ı 
verııeıı i)uamlyelerin aylık mlkdar _ ::t.~ 2!l ucı tanareaı refııkatln.Jt· 
ıarma. tıt:.ı ibcn 50 bomba la))ıtresınden 
ı ıııcı madde: Birinci madde muci. ınurek'~epli. Yüksekten utarak yaı. 

btnce yapılacak yllzde 20 veya yU&de ıaı1ıın tayyare letkllltı, ••cılar ta 
16 nllbctintn taylnlnde aylık tam 11- rafından yolu kesı:mek surelıle mu 
Uh)caklarm tutan, bu nlııbeUere göre kabl'le ıtörmnt Te bir dllfman tay. 
ruıen verilecek :ıı:aın mlkdarınuı be· )·ar~sl tııhrıp edilmlttlr. D.ltır 3 
1&bmda nrgi t.evklfatı ve takaUt aı. tayyarenin daha tııhrıp edllmit •e 
aatı çıktıktan ıonra lStihkak keabecll. birtoklarının huara ulramıt bu 
ııeıı haklkl miktar eaaalarda zam nlabe lunması kuvvetle muhtenıeldır. Şim 
tiDlD ta)'lnınde muhtolU taUhkalu o dı alınan raporlar, hasaralın hafif 
1&D1anD her tatı.lıkaıu &)'n ayn aaaarı oldulunu ve takriben U kitinin 61 
lUbara a.ımır. dOltlinO ve yaralandıftını bildirmek 
ı UncQ madde: Blrlneı maddede • tedir. Bu sabah Slnıapurda ha.,. 

7ı1ı latihkaklara mUma.sU olup mık • ıı-hlıke,ı lfllrell veri:rnıttır. Bomba 
dan veJ& baml haddi kanunla teablt a111J1Rına dair ,ımdlye kadar biç 
edllmlyerek mur.yyen makamlarm tak tılr haber ıelmemlttlt. 
dlrlne bıafh olaıılarda bu zamların 
verilip verllmemut ayni maka:nlann 

takdirine tabidir. 
' llDcU madde: Birinci madde muct. 

blnc:e yapılan aaml&r aıııl LIUhkakm 
ber bllt~dı taaılQk eltili wrtıblercien 
t.edJye olunur. 

~locı madde: SiM Ye M61 ayılı ita 
nwı hUkUınlerlDe tabi maqlı ve ile· 
HUi znemurlarl& aubay Ye aakeı1 llUt.. 

murtardaa lGCO ,,. daha ~ilan ra • 
kımlı ,-er-terde dalm1 memuriyetle bU. 
lunanlara her ıenenln birinci teırlnin 
deıı b&flamak ve mart ntııayettne ka
dar devam etmek Uzere ıu eaaalara 
göre Yakacak zammı verilir: 

a - 1 · e mcı derecede o&.a.nlan ber 
ay 30 Ura, 

b - 7 • lGiııcl derecede olanlara her 
ay 16 Ura. 

1 mcı madde: Bu kanun muclblDce 
\erlleook zıımı&r kazanç, iktı.aadl buh 
ran, muvazene ve hava kuvveUerine 
yardım verıilertne tabi olı:nadığı gibi 
borç için de haezi kabil değlldlr. 

7 lncl madde: Mukavele ile Ltrt1h -
dam oluııaııJara bu kanunun ıümulU 
yoktur. 

Birinci muvakkat madde: Bu kanu 
nun merfyetl ta.rlhinden evvel kadroau 
Ilga edilen, vekalet emrine alman ve 
lflen el çuttrilen m~murıann ay • 
tıklan 36:WS ııayılı kanunun muval kat 
birinci, onuncu ve 4132 aayılı kanu· 
nun muvakkat birinci, 3888 •e 3968 
uyılı luuıwıları.ıı muvakkat blrlnd 
madd .. terı mucibınce verilmekte olan 
farklarla. ilga edilen le§klllltan açık
ta kalan ücrelil memurlara hwıuıı1 ka 
nunlan mucibince ver lmekte oıao ay. 
hklAr da. bu kanundaki eeatılar dahi· 
lınde ıamma tabidir. 

1ktncı muvakkat madde: zat uı&at· 
111.n aahiblerlne bu kanun muc!blDce 
'lerilecek :r.amlardaıı tubat 1942 ayma 
tıın.110k ed nler bunıarm mart lHl 

.ıe aylık lsUbka'klarma eklenmek .wu.. 
retiyla mart ayında 'Yerilir. 

8 inci madde: Bu kanun Şubatın 

birinden lUbare.ıı muleb.ırdlr. 

B. M. Meclisi toplantısı 
ukara, 14 ( A.) - BUyü 

Alman telll il 
Bnlin, 14 (A.A.) - Alman ordu. 

lorı Bnşkumandanlılı teb'.ıll: 
~ark cephesinin cenup kesimin. 

de diışmıının birçok bücumlan pQs 
kürtülmüştiır. Şark cephesınin mcr 
keı n şımal kesımlerınde tlddeıı; 
ınuharebeler dev•m etme1'tedlr. 
l>Un de d&qman, topucanua •htlan. 
Alman kıtalarının mukabil n n 
km vetlerinin fııolıyelleri nctıu . 
sınde kı101ı Ye alır kayıplara utra. 
mı~hr. 

Şımal buı denizinde sa••• taJ 
yareler! f)OOO tonılAloluk bir Ucarel 
ıemlsi batırmışlardır. 

Bir deniuıllı ,ıddetll hlıcum1ar 
dan wnra Atlantikle tutan 21 000 
ıonllllto ııelf'ıı ve kunetll bir ht • 
nıaye kafilesi itinde se' reden 4 U 
caret vapurunu bntımıı$tır. 

ıiarkof dlirmecli 
Rtrlin, t• ( A.A.) - Hıırlcofun 

Sovyel kıtalan tarafından 1 !fal e 
dildlğıne dt1ir Amerika matbuatın. 
da lntişnr eden haberlerin hlcbir 
esası olmadıftı salAhiyetll Alınan 
mahfillerln<1f' l!Öl'lenmektedlr. Bu 
mahfiller, bizzat Sovyd resmi ha -
herler 11jans1nııt teblillerinde bile 
bu ne•i bir haber buJnnmadıitını 
hellrtmııktedlrlcr. 

Toodoııya bomlle.nbnmı ' 

&erlla, 14 (A.A) - D. N • &ı 
o.N.B. &JcUuımm Öğrend.igtM ,ete 

,Alman bombardıman t.aın-areıert .ı. 
gUnU Teodoey&'da Rua aaker çıkarma 
haN!keUerlyle, topluJukJannı ve ber 
ne\'tden b1'rb malzemeıstyle, llm.&D tAt 

&ialerltlf bombalaDUflarcbl'. 
Dofu cephealntll DMrkea llelliadnde 

Atman ııavat tayyareleri71e aftl w 
otuka1anDdaft tbaret kuneW uva tef 
kiUert Ru.t bllcum kıtaıanm. talı • 
Tiye koUarnu "" -.Jıra mrnllertat 
bombardıman etmltlft'dlr. ~ 
!nıı&nc& ağır kayıbtardan b&fka 1 tap, 
2 abra Te 2 tayyare brJl koym& m 
taryMI ile bGJtllı: mllı:clardıa motlrtO 
arabalar " )'lıltHl .,.. llofUl1I treler 
kaybet.mlflerdlr. 

.,., --~ 

ıovs et feblHtl 
(Bq tara/11 inci aau/adaJ 

l"ta oephes:aa. 
Hosko,·a, ı f(A.A.) - Ta.a rce

mı ajanaınm muhabirinden gelen 
bir telgrafta geD<?r:ıl Feduninsoky 
ıcumanda.smdald birliklerin Lenin
~rat cephesindeki mUstıJıkcm Al
'llan mUdafaa hattına doğru ilerle
dikleri aöylenmelttcd'r. Alınanlar, 
r.ıenlngrat doğııaunda henlla elleri
nde bulunan u kala.balık b51geyi 
:tllrl§ karq mlldAtaa et.met için U
mitalz c;arpqnıa.kb.dırlar, 

Muha.blr. şöyle devam ediyor: 
Knalanmm, Finlandiyalılnn 'V' 

şehrin-ten ç~amuşbrdır. Henüz 
ookaan rakamlara göre Finla.ndalı 
larm b"r beyaz muh::ı.fızlıı.r tcp!ll 
işgal etmekte bulunduğu kesimde 
3000 den fazla ôlU ve yaralı val'
m.işt.ir. Aynı kesim.de krtalar.m:z 
1!T mitraJyln, bir çok tU!ek, bUyil.k 
miktarda mühimmat zaptetmi~er
dir. 15 Sovyet tayyare81 b'"r dü~ 
bava meydanma 3.km etmJıs ve ora
da T tayyareyi .kullanıhh.u b,,r hale 
koymuttur. 

Kirof geri almdı 
Loadra H (Radyo ... , 'J,ıa •) 
DUn ceoe yanaı Moakovadan neıre 

dilen ruml Rua teb:ıtt: 
\3 aoaklnun ~il lntaatımm. cep. 

be bo)'UDC8 Uerteyltlerlne devam et • 
mlfıer .,.. Smolenakla 130 kilometre 
-:enubu f&fadatııde kt.bl Klrot ft llo 
jalekba ,.alualanncla buhuı- Oc>1'oko 
•o dahil olmak üzere bul yerler1 geri 
aımıeıarcm. 

BUSVADA OtZLt BİR if.A.11 
l'APILIYO& 

........_ H (AA.) - B.ll.C. 
Dün gece Moıkova radyoeu, Ru.ya. 

da gtZU blı alllhm yapılmaaıaa b&f 
ıandıguu Te bil atlthm lmall. flmdi 
den dört fırkayı techls edecek &rette 
&rtlıA'mJ blJdlrm!fUr. 

••• 
lılodcooa, ı• ( AA.J - Pravda tra. 

ıeteııınin bah cenup ceJlheslndckl 
muhabiri yazıyor: 
~iman kılalArı Ruı taarnııunu 

boşa cıkarmalc ve yeni hatlarda 
kunetlenmek için billlln Ao)'rel -
!erınl sarfedl 0°rJnr. 12 ııonkAnund:.4 
Almanlar, birllkh•rlmıze karşı ye., 
ni kuvvetler cıkannışlardır. Yapı 
lan !llid1etll bir savasta dll$man a 
ıtır kayıplara nArarnıııtır. Cephenin 
diğer bir kesiminde ıie Alm11nhıra 
tiddetll bir dnrhe indirmiştir. l\ı. 
ıılorrtu erleri, bir gün zarfında 400 
Alman •nıba~·ını •e eı ıni imha tl 
mlş!erdır. Bu •uharebe e!lnımnda 
düıJman ltthlzat bakımından aAır 
),plara ulramış, askert malzeme 
ve cephane yüklü 100 den raı:la ~ 
tomobll •e kamyon kaybetmiştir. 
--~ 

ıapoa tellllll 
(BOf taraf1 t ÜICI M1/fada} 

TolcflO, ıt ( A.A.) - imparator • 
luk umumi ıcararglhının tebliAI: 

Bir dütman denlultısı 10 sonkl. 
aund9 Çın deai•l•i• cenubunda hu 
kala di•el llaJdeleri lıillfına 5117 
tonluk Harbin.\lara hastane ıeml • 
sini batınınttır. Bütün hastalar n 
8 kiti me~ıesn• olmak llıere ıem&. 
nin mQrettebatı kurtArılmışur. 

----o---
LiBYA HARB. ...... ,_...,. ........ ~-~·---

Kalılre, l4 ( \.A.) - Orta 
İngiliz wuuıni kamrgô.bınrn tchla· 
ği: 

DllnıkU sa.ı. gtlnAl 11eyyar koltan
mıza kartı ıru.1,1;cı! e en ve artan 
hava bareketlerhıe m.gıMÖ mem• 
nuni:,•et verici yen. t rakldler e~ 
ed lmlş ve dUl)mıın artçüsrma ku• 
şı gitgide arlan bir bulu yapd " 
ıuştır. 

Kuvvetle mUdafu edilen Soll\1111 
mcvkiine karşı yaptıfmm muvaf· 
Cakiyetli bir hllcum esnasında la· 
talormı-zm vercıtğol telefnt 100 de;.'\ 
fazla de~ldir. Dtln bnttln gUn !tı«t 
Ilı to~u b"rlilrJtrl ba.hriyc ile ~ 
birliği yapm.lfJJar ve hava kuvve{ 
lcrimlz Halfaya ck-armda dil<pn n 
mcvzilcrml da bir bcııınbardsna.
na tutmuşl.ardır. 

Röyter ıı.j!'.nsı Şanghay
da çahpcak 

To1'110. U (A.A.I - Slefant: 
Röyler aJansı bürolannın )enl • 

den Şansha,·da arıtışı tıakkınd• 
ıuıblne ıslilıbarnt servislerınıa IÖı. 
cüsfi demlttır lıl: 
"Şanghaydakl Rliyter Ajansı m. 

1ıııkıka bu şehırde ser•islerıne b11$. 
ll\"tıcnkhr. Fakat Japou konlroha al 
:ındadır.,. 

A vuıturalya Bulgaria· 
tanla harb halinde 

Oa.mbera, 14 (A.A.) - Avus
tralya hll.kflmeti. 8 sorikAnundan i· 
Ubarcn Avuatral~·a ile Bulg:~r·rtrtn 
a:rumda harp hali ba1Dndtığ\m1l 
bugUn Ui.n et.ırdgtlr. 

Halk koşusu 
Em n!Snll halkevi spor fUbeeinJD 

LE-rtlp ettiği (Birlnd haMUkot\ıSt•) 
18. 1. 942 paza.r Cl'..nü aa.t l 1 de 
b~hyacaktır. 

ı - BUtUn Atletlere açı1l ohm 
koşunun kııyrt muameleai mU!aoba
ka gü.nU saat 10 da kapanaeakt.JT • 

2 - YB.n4 halkevf - GiUh&M 
parkı ara.ıs nda (3) kilıometrc da· 
'1 llnde yapılacaktır. 

3 - En çok aUetle i{jti:W edMl 
tcŞekkUle (Kups) ferden yUade 
< 15) inciye kadar df'reee alac'l'k 
koşulara da madalya verlleeektlr. 

Şehir Tiyatrosunda 
Çocuk temsilleri 

ç. E. K. 1Cmtn6nll Kuaanıdaa: 
HaıuJab Ç&rfıkapı Çocuk Dlapaa 

aeri ile Divanyolu Çocuk kUtllpbanea. 
ne tahms eci.llm•k Uzcre 27. İkin fkA. 
auo. 11H2 Sııalı ak§amı Beyo'tlunda 
Şchlr tıyatroııu komedi kmnı binııııra 
ela her aCDclti mu'tad m1181lmen?mim 
tertıb ediyoruz, Propaında çocuk fi" 
kılan, çocuk dauıan, çocuk eası. _.. 
side aa.natkt.r İbrahim ô&JUr ve A. 
lef böcekleri, Monolog, ı,ehtr tiyt.tro. 
w mubterem artlltleri mevcut.tur 
Ha.lkımıım, blına)'a etui.mta c;ocuk
lar' içtn a"lka stiatermeleriAi bllb.
rtca eı\er~ 

Değerli bir .11wacımtza 
kayba.tık 

Delerll havacılanmııdan Yilıbı.,. 
tı Nedim Tınaz, bir müddellenberl 

.. 

K. •mesi ikahb.ha .ftl~fte !ltıJ. zilY& da hllv8~ mikVP..sta kahve :lııs
. Kcndiıaf esinti. Ba.tdta'amun 1 tıuiial memleketi olıclugu gibi .Ame

:1:u:uma llet olmaktan• aynı l- rıila da ~eoiı; nı,k:y.wta kahve istftı 
bbele 11ğrama.sı bic: ohna,.-'Ui "-· sal den ·r nıetıılC'ketlir Mcltfllia.-
aroetı.n.U kurl.&nrdı nın Amerika ile m·m Ftebatr iyi de-

Millet Mecliaı bugiinlrli toplant::mn-

1 
a: Meclisin 941 bi.rlnci ve iline• 

ıeşrin aylan hesabı haicıland.a mu. 
bR.tal&r olrunml!f not.er kanununun 

~e f emımı ı 7 · ı 
~ H (AA) - Oft: müpteJA oldullu haalah1'tan kurlu & • 

• • • fildir. :Meks ıka. öt.c.-denberl Arncri-

bazı :maddelerini değil,tiren ı&yiba Beyoğlunda bir matuanm ldlçWl 
kabul olunanıştur. torba klfrtlan berine butlaul bll' 

lloll M _.tllk ukeı1 barekAtm bQ. 
ılalml ,_pan Domet ajaıwnm bU • 
dlrdıtiM gGN. J~pon kunetıert N ... 
rt m.mbUAD qakU hududunu seçtik· 
ten eonra. .llataka dvarmdakl bu e-

Jamıyıırak evvelki ııün •efat etmı• 
lir. Nedim Tınaıın cenaaesl mera. 
simle kaldu ılmıt Te Karacaahmet 
meıarlıiına defnedilmiıtir. 

Adfi Giray Per!Jwn gördüğü pmı ta.ya Aal'Ş1 svan ba.YJ~""nı tn..m ıın 
tdd kumand nlm hiffleriııi ~y· et. biı devlet olmu~lur. Me..uika har
tı ~clırlyar, ~-mı. tahtmr her be ı:iı:n.:.ınekl~ b ıabcl' doeUuğu
IJf'yİ arkada b ro.llralt Ad l G tay. ııu gO.stermtR, liman ve itncndi -
\ı\ beraber dUnyanm en mak kl5ıJe. foclerini a ;kcrl nnltliyat için Ame
erlne kaçmak için can ahy()ron. ı ka..,ıı t hRıB etnrlf!tlr. 

Mecli8 cuma gUnU top1anacalrtır. ibaresine baltıyonıs: ---....... o..------- t) M111r butdaJ 
· d 2) Sihhl 

Merhuma Allah tan rohnıet dıh r, 
ailesi erkinıoa wiyeUcriau.zj bl&. 
wr ri&. 

• ,.ıet daJll1blde blT'ÇOk 18blrlert iKal 
etmlflerdb'· 

.......... pi..... • •• a tndi Adil Giray daima PerDıanm - RMlyo n11et4'11i -
gUzcl yUzilnil g6rebilme'k i<:ln in
an oğlunım tahammUJ edemıyeıee. 
~i her aza.ba razı oluyordu, 

ÇerkeS &tem 8Y8n8S R en 3) Hazrrl&DDU!t olanıı....- -pek ee-

ESREF'den •eçmeler: 
•.-ıl uıalrir ol..,... tlel'Y.U.. 

Je. eY mBrlivvet.ıizT 
11..,t.&.J WoAI• _....., bir ao 

bluc'laa llOP! 
Ot- pak 1ıola,-dJT IPMI·' hııAa 

~ı.mM.. amma 
1(e Mit pll'l lıir kerre, o İh!>Ml1 .... 

Ek t d l kta vecekslnts. 
.Ja)H)nlar r;nkun ·tle brftb7W rem va an af 1 D I) (MJSII' bu~day) delD. (lılaır 
TOkflO, ,. ( A.A.) - Hük6met ~ çıkanldı buğdayı). 

cu"ü JaJlonyaının Rıo konreranaı M11U mOCftdele 11enelerinde :vnrt 2) (Siıht) def'l, (llbh!). 
nın atılma ını mullıık bir siikfınet1f' QD]ma kaçarak ç t1ree E+...ern ve a- 3) (Olanlarn) değtı, (olanlan). 
be~le li ııi y h oc.• bunı mom~~ 1 venCf'lhıe iltihak :tın.fi! 0iru, Adlin _ Bu DUlğualan idare edenlere 
,,ı crını: ,oylcml~tır. zan ı.:erke9'eTinden HU1!eyın AlJ- tıLvaive ederlı: Bari bir Tllrk mem· 

~füccft de nl.şUr ki nin (~bftr Rd1 Ali Çaçuş) o~lu Ek- leketinde ttlricçeyı daha iyi blrr 
K 1n er '"tırak eden eenobt l'e!ll. vabfı.n~ d,.vlct orduf'lında aa. b.lr TUrk bulunacağım hatırdan c;s

'\rueriı. 1 ııı mi k th.:rı miiıncı;,!lle- ltui hl7.met kabul ett lkten ~nra. karmsınnlar ve bunun için bir• 
rlnln !!h ~ı ı " nnı·n~cki mııh11r,.t V\m:1UtnU7,a ~eçmiştir Şımdl nn.z_ li'l'&lan dıt. bir Tilriı:e kamıet olu..-
lf'rıne ıtı n ımn vardır. 1 cenin Çiliml lrövlll'<l~'l<i akrahalan c;ok gönn "inler. Ta ili bir tahtada 

~l'ız ' fl {\ 1 l f ı 1 h 1. nd9 •T'mdA oturan EJ em V~ İllPI be- 1 yani la: 
t\rmr\c ıa ; ~eti kararı '\: 'l11 'k b rm,. , ('.lfr u tı~d~vl. (ıs hlıl). (<'l&D• 

~ ~ '.cw uı ııc:vccebinls) dımlemlnler • 

'l'wk79o H tAA > - Domet a)ı.nm. Acı bir kayıb 
Dm nrdlli " bentıs teyl.d olunmayan Drama eeratmdan Hafız ltchmet 
baberlen f6n Japonlar lerenbah't kıu, B. Haean Pannakmmctlıı sev• 
lfpl etm!.flerdir. Gemu çevrqlrıde ceal, Ye~ Sabah muharrirlcrin
tnglUalerln ~rl çeldlmekte oldukları den Abbas Pa.nnaksızoğlunu.a a ııe
.ııöylenlyor. ai Bayan Bahriye l-amıa.ksız .u, 

T*J'9, 1f (AA) - llald1Mk bir dUn scktei kalbdeıı vefat ebn.i fr. 
Japon Dadllden bildlrildittn• _.,., Cr-·w:c+rl bugaıı Çapada Yinnia~'• 
dtın pce Slllgapurda Tengah meyda- Çelebi sokaPıdaJd 34 numaralı e
nmı bombala.yan Japon ıayyareırt. bil vindeıı kaldınlaraat namuı Tor !ta
taamıau &O<I met.relik lua bir meaa· pı aanıl'nde rl~ 80DJ'a TOJ>-' 
fedell ,apmıılardrr. Yerde 1 dilfmall kapı kabristaıım& defnedilecektir. 
tayyaretll wıbrtb ol\ınmuıtur Dl8"r Ja Merhumen'u kederli aileelne ve ar. 
pon tayyareleri de p~hl!'d l<t askeri 

1 
knda,,ımım tarqeUcrimJı,i bfldid. 

1tMefN11 '*8lıeJamlflU'd& riı. 
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1 1 
Bir haksızlık kar·ş·s·nda 

~~:.~~"U:; Patatese nark konacak ır enç mşan iSİ e Rdde ............... .., .• '" .. '"" b;, al«" .... ;,ıe;en, - ,_ 

ı.· ..... ~~dan g.,.... annesin\ bıçakladı :J.:.'u':, ~ ·=·:" .::.::: :::..· ':'' ":'::. :=::~~:;:..=. 
~!Öyle demeitedirlcr : F• t k t 1 h kk d deki kaleme blncreI hu l.nhçenin eren .değ; r1i ..;nıw.tkarlan inklı 
ı..,._ - tandıt §1mdi gl)•ecei et· ıya 1 yü se~ en er a ın a Dün qam üzeri :ı_umkapı Nip: hudu1l:ırmda11 di1..,crr1 .-.t·l asar tmls. 
~ iti ön pJüıa gcçm ştir. casm kı81uı.n~ltk ztlnden blr MhÇeyi çl~er. Çlt;eI<leri ko}ll\nr. l'~t1cbiya.t tarilıimise .)caİ bh 

~ liı!tti!nden ~en eoğuk tahkı"kat ya oı~ıyor nayet daha l§ıenmi§Ur. Olgun m;:ıy\'alan saI«ıın ~alkmı '•'lrlıı mlijdc-dle !ire-n ba phsl-
... ttı., "C Pireyi yalamak. 1 Clnayeti i!JUyen ~&dik admda birı I sarkaft ağaçlara lımıanır. \ '4!n1 fi cflcr, "crri böylr. ~ ygaralarlrı 

• liidir. Sadık Ud ııene kadar eTYel Pt. Uzler iinnü körpe tid:uılıın tıaı. hnkl ruu an uztı.l hı tmlamadar. 
_.a,.._ ..._ Patates fi'-"&U n alabildlğıne yük IJ) ıtıum bu kadar yülnıelmemeal i. -ıha ncf da bir ı··-•- ~n .... ıp .,,__ ........... 
"""i ... ~ bir taratta.n hüküm sn ~ •. n m • ._.. - ..._... - ---· ot~.at ht1.1ncf etıni11, adnu fttAuu 
~ ueı:a)« a.r.alacağma artıyor. melmekt.edlr. Fiyatlarda bazı ııpckWl. cab etmektedir. Yazın 90!\larm& doğ. la.nını , fakat kuıkançlık yQ.ztlnden lılı • E11 tahafı. bu tiır'fü ho) 1 t iftihar le\'ha"'ma ya:r.t'hnnlf olanla 
~ıınanwar, latanbuldnld a.k· törlerln oyna.dı&-ı ve ,ebruı a.IAJ<aıJar. du 7,&-10 ı.un1§ ar&amda satıınıalcta tUrlU nnı~manuılardır. Bundan do- lıkları da marifet sarana. G~ nn. \ine bu nlemleket MCUlclaraı 

n ke1Mi"l l&rca bl1lnen muhtelit depoıarmda ' .n patateslıı peral ende kilo ıtyab layı btr buçuk ııene vvel Sadık P. 1 mi emeklere, a1m terlerine, ıfaıı Jıiırın .. t ı:ii•"nıenı • · htlkikate 1 

lerliıt . 1 erine h\:d:ye gön mUh..m mlk'.'lar"n.rds pat.Ate& stoku bu. ııon ünlerde 1S-2Q kunıp kadar çık l'Uıaru dokuz; yerinden y~t.ır basarılmııt ntilnlllklere, ktınıl. t.e1dır. 
~ca etmekte<fll"lu. Jund"lh' a:ıla"ılmaktadır. FlyaUaruı mJ!!tJr. Bugünlerde umumi bir arama Sonra Anadotuva glt ... ı. n b!• ma.. me~ldıe-- t.iikUN?nler•ı bir "'6.. .. ~- _ • .., F.dPbiyat r~tm, be)1,11l, maaikl 

böylr gayri muayyen 8Urette yllkscl· yııp 1 cak ve patates stoku ynpa.ular ınUddet en~l .tstanbula dönmb,tllr. uçla gibi kamçılama•.. 1Amrı- mimari ha'A..q biitüa ~belerne M 
meslne blr sebcb de, pasta ım!l.llnde ad iyeye vcıilecekUr. Sadık dlln Jt.i§anlıaı ile mtınakapya ken, itiz, ba kyalıl,ları n~puı nat, ~eni hlr tahttir. o KeJÔJ .._ 
patatesten de ı.stUnde edilmekte oldu. Bundan ~ka pntat.ese D&rlt; lı:onul tut'UjmUf ve biraz ııonra da Perlbanı 1 laı-:ı el 9'lrmeyb. Edebi~ hmtsm ha li"Uinde herkese J teocık k..ı.t 
tu ileri •Urillmekt.edir. B!Syle de olsa ması ıhtln ,ıı <k' vardır. ağır surette, nnnc.,ı Fatmayl da ıaa· .ıtlpleri ydktor. lfnhh 'j(jhretler yer "ıNln". Fnkat bu t.ht pek yl • 

Hamlet yüzü~den cıkan f Halka belediye hüküm· 
davalar leri bildirilecek 

Kuha:rir Pe aml Saf tarafından 

Şehir Uyatror.u mecmuasında tıkan 

bir fıkro.da h k lrete uğradığı iddia. 
11ly~ mecnıua ne§riyat mll<ltlrU V<' 
eahlbi bakkmda açılan dR\ yn dili• 
sabo.h b!rtncı aallye cezııda <kvam o 
tunı:;ıu tur 
Fıkra mzn 1% o'duğundaıı mecmu. 

anın n vat mUdllı:1l Neyyire Neyir 
bunu Vas:t Rızanın YUDUJ olduğunu 
ileri sUrmUştU. Bu huıruırtn n Uddcfu 
mumtllk molıkemeye te.zıtere ~a mış 

ve ya111nm Vufl Rıza taratmdaıı da 
yazlldı'1 anlaşılamadığından haltkın 

dakl taklbıı.tın durdurvlmıuımı tı.te 

mııtlr 
AynJ :zamNlda Peyamı S:ıta mab 

keıncye gelm m ~. hasta olduğuna dil 
ır rapor gônt rm Ur Muhakeme ıı 

ka bir güne bırakılmııtır. 
BUiıdıuı sonra, ŞchJr tiyatrosu ak. 

tarıcrlndcn Tolt'Lt A~metln Peyami 
Safa aleyh f,.j ı davaya b.'lkı mış 

takat aktörll!i, r1:yamtnlıı kendl.'14 
kasden hakaret. tnıiş olduğuna dah 
ıettreceflıı1 .ııöylcd!gt phiUen gcUrc 
mediğinden b· ~ a da bn§kıı bir g1l 
ae b MLkllDll§Ur. 

Beyoğlu Halkevinin 
kitap sergisi bugüİ1 

açılıyor 
Beyoğlu halkevinin tertip etlı· 

e: bcŞin kitap ~ergisi bu aksam 
saat on yed'de ha.lkevinln Tepe 
başmdaki mcrkc-z binasında açıla
caktır. Serg: 12 {!Ün devam edect'i 
tir. Ziya.ret serbesttir. 

tktısat ektebinin 
59 uncu yılı 

Selc:;ı ' n t k1z enstttüstl talc 

r • kongıreye dav:et be~in ~ C'U tiI'Dlİl'I olduğu 
..... ~ kıyme e e 1 len terckktlp eder. 
•. 

1 
t&_, &raylılar eemlyet!adcn: tı;r d fıl tertip Jilmişt 1". Bu dE:· 
9U paz:ır günkü ko ~ede filed r rihf k~tnmler gö~terilc 

Q4
2
'"tt oknadığllldnn içtima 1 i. ce'ktir. 

( eu.narteBi gllnü saat J 4 e Toplantı lı tgtm >!\at 15 de ysıpı. 
t\ edi~ '.ştir. A-.a tepi{1eri W:aktr. 

1 
---

1-· .;, rldar f"C'tnfrcfiıull'!ll: 
~Ylc:ı ,., "' fünn.a da t 

l c tr. "z n ~ ~zamnr.mc-
:ık b tnru1lit d J. -

~L ·eti uınuıniyenin fmit.:ılade 
. ..,.. topltınm.aai 18.zmı ge'diğ'n-
ı.,.Yln 17 1 9''2 "· nz..mm • . -. cum 
&'fi.ııü l9aat 14 de cemh•et mer-

a c bulunmaları rica olunur. 

Et nıeselesi 
Şe rln üer· l • i t-t ibUva.:.m ISn 

lc:mek üzere be liyo slmdlde"J 
rdbırlcr :ılro 1d dır. K~ mUn~ 

b 111e dn ıa Ve Sc;.1ıan mıntJtka. 
sma nıı.kl~iJmlA olnn koyun, di~er 
!tcslleecık I'.' vval')lar :tJrtıuıbıııls ge
tinlecekt1r. 

H 1ka belcdlye bUkUmleriui ~I 
mcık ma dlyle bekıdlye alff v~lr 
vasıtalarla halkı lr§ad edecektir. BUD 
ıarın araamda b r yerden öteberi al. 
OU"k uure sn-a) girmek tramvay. 
lardıuı lulb, çıkmak, caddeleri t.emıı 

tutmak. apartıınanlardan çöp atma. 
aınk ve halı ailkmemel< gibi maddfo 
ı •rl llıtiva etmektfdir. 

Komisyon i3 fen lflerı mllD!l\·irlerın 

den HUanU Kadir ve Ne,,rıyat işleri 

dirnktörU F.şrcl bulunmaktadır. 

Ortaköyde iki ev çöktü 
Evvelki gün Ortaköyde iki eT 

ı;:ôkmilştilr. 
Çöken evler, Ortait6yde Tmu 

t~pc ~kağnıda 5 ,.e 7 numaralı ev· 
lcrclir. Bunlardan 5 numaralı evde 
ev sahibi Omıanla .kiracısı Randa1 
o•:ı:a.k üzere iki :ıile oturmaltta<ln-

Ahsan "e hayli viran olıın bifı 
son yağan yağmurlar ytlzfinclen 
ewc kı gün birdenbire -..cJa &Ola 
ccllanmn.~ başlamJlj ve biraz l.!00• 

rtı da çlS«mUştll.r. Bu aırada ev 
hrıümdıuı b ı çok kifi evde bulun. 
oı ''tın clı. Saı-suıtı Uzerlne hepsi de 
kcıı dilcr'..ni can havliyle sokağa at
mağa ve canlarını kurtarm'.lğ& mu 
ııffak olm111lardır. 

Çökme o kadar fiddetli olmqtur 
ki 1 numaralı evin de yan duvar 
'lı:ıru çökerlmiştir. 

Va.kaya mbrta el koymuş, 7 nu. 
maralı evin de tehlikeli olduğu gô
ri11crclı: derhal tahliye ettlrllnıif
tı:t. Bu ev de, MDki beikUyorm111 
gibi, bo6a1D' bosalmaz çömU.tur. 

Maarifte dünkü toplanb 
Yeni maarif mi:dUriinUn başknn 

l.:ğı altmda dün maarif mUdUrlU -
ğünde ilk tedrisat mUfetUşterinin 
ve va.rdirektörlerln +.o,ttra'k1c bir 
ıorıantr yapıbnıştır. 

Bu toplant:da ~alışma dunun.le -

1 
n, yapılncaJı: iller üzerinde g5ril • 
şülmü.ştilr. . 

Denizyollan umum mü· 
diirii vazifegine batladı 

Devlet Deniz) oltan umum miJdUr. 
lllğ{lııe tayin edilen AbdU!halim Ba. 
oocıuı Un vazlfct1lne başlamı§tır. Ken 
dlıll m'"kl' "eniz tu~ııylarmdandır 

·Altın fiyab 
Altm ftyatıan dl1n blTU du.mQf

tUr. Evvelki gnn 30 Ura 5 ku~ olııu 
bir ~§Adiye altmmm fiyatı dün 
29,eo .:ra, be'lblnerde 156 lira kll•Çl' 
llırun bir gıramı •2i kuruıtu. 

~ü ,., Agn:-~a :atıl 

wa- .. ır "' t~ Ü 
mtac:-1 tır. 

.. 

.... o' ar 
ıb ··- :-n 

i~ ekst"rlyet temin c
~ !..a~iği t&kdmlc tekrar flfuıa ha.. 
~a"kaızln llir hatt• ııonraki 
~~ gllnU aym ..tt to.,!a-
~.) (3818!>) ıaa 

ı...!~lntl ;.sllye tld\ncll lnıl.ıf:, 
~tğlacıea: Heyecanlı zabıta " e. ~sus• ·~ romam 
~ ~öyde ~ aokr G5 I il ln6iJi:ıcetlen ~e,,.ren: H. MUNiR 
~·''hanede mukim Nesim Mu u- , ·ı·ı 
~· Orta.köy Bahçe eoka.k 69 No. oUvar tek-rnr kapanın~ ki, o. tefl • l ınrz k"bul c•-rıe~ ı 
~~ Atctt hali ha&:r ikamet- da.Dm ka.pmı kırıldı. Bir çok ada.m· tatili ktttdl 1)3"DTl h•tlm 'ltUa ıneçbul olduğu tayyfin eduı 1 r içeri girdiler. Eıı önde Sh Har rar verdim T•l hf"n 
' ~~ adreste mukim Samu ker BellB.mi bulunuyrodu. dum. 

be 
1 a 
~ ' 

l1>3e ~3merıne mahkemenin 9-11 / Sir Harker derhal emir verdi: - Naail ~ 
~ ı.o. lu doJyuUe açılan işti- - Şu adamı tevkif edin - Nası' okh ğn t m. men h , 
~~eki mlltiyefn mUl'!terek Çester; takma bıvığmı ve goz. af mahlye•t~ir. (Me kal'IT!'lf'TD' 
~ kalbi. davaıunm 12, 1. 42 lü.klerlnı ç:kudı. ıstivonım. Anl11tama'l'l'! 
~l ıttnkU celsc9inde htı.Z!r· - Çestcr!.. Sen mııin T Bunadı Sir Hal' ·Ar derhal ""1, tjn 
t'l> ~ hakk"Jada ılAnen davc· ne arıyorsun! ..uına gelerek: 
ı..t'it !~it edi~ halde gelme<"~- - Doğrusunu söylemek llztm - Filir• Odonr1 • Sofı J...m-ı:n n 
~ .. :--ebile haJdann-'a -. p k • cliı-se, t'!U daldJm.da ıdz Robcı1 rlm'13 b r kad nla beraber ;ııhı:ır. 
~a itUhas oluıuuwt mu Bev:ntrı'yi öldü,.en adam ol.arak yordu Bu kadm 4)1'1•ın kardeşidir 
~~· 142 cama l'ÜDi -.at 13,30 Fllip Odoncl isminde birini yaka. lı"'ab.t bUU\n plilr.l"n hıran, bn.7.trı. 
~'-~ oldutundan m~ ıt\dmtz. Fakat on Beyntrlyi 61- \ayan da odru· .. ı::ımdi nerede? 
~~ İllya 't'e Samuelin me7!- dilren adıım olduğunu, daktilo nıa- - Ben ne hilrvlm? 
lııı!~ltla •e •tte mehlemede ha.zıt ·met. le yazılmış bir ihbar m ~tu - B lir!\in •. Hem dl' çok iyi b" 
~- •eya bir vekil gönde!" • bu üzcr:ne öğrend nlz değil mi" ltnin! HaJtala.rd llıbe?'ı onunla ar 
~ aJaA ~e gıyaplannda u mcltt .,u ben gondermiştım. kacıaıılık edlyonmn .. Ciddi konu u-
eeı cnı.e ıcra .-dı1eceğ· ve bir da - ~ n ı ı? 'onım Cester!. . Bunu anlam nı 
~ ~ k bul ~ ( c~k' 11 - Iwet ... Bu biı uzun hlkD.yc ltit1.:rinı. Zaten, senin dahı bu ze. 

aWtadv olup olmadp 

tif auretUı yaraıamlftır. Sadık. yaka kendUerfni mi" <l:ıfoa3 ı küçüldük ~iJr. Oraya dde11 hlo hir ) 1 
tanmış yar&lıll\r haştahaneye kaldı sayarlar. O t;ohretJeri 8e\4!'lllcne, ~oktur. 8:ına.t.kira bu ka)adan ' ... 
rılml{l~r. ·~en'-e li~mcı !" dırla.n. Gürültüye 1dcyi keudj kalemfl~ ya.rmak k. 

brı~nıa.Uar. \'ene azık, ki bu sa- di ku\'lctll.e oymak'• ef'erlerln .. 
rotıe "~irkef" de taşlıuımaktM hMl\.maklar yapmak guek. 

Bir un fabrikatörü 
ölü bulundu 

Gal ta.da. Ömer i.bid haıımda 
14 numa.ıada yaı.rhanesi buJunan 
Pa.tıil ::ı adında mr un fahrilt&f.lS.. 
rü eV\ clltl gece, yanmda sevgiliai 
M.a~ olduğu halde otomobille Sa 
nyerdc!d Alm"'-• pz.DOCREM g!.t 
miştir. 

Patrikyef gazinoda bir hayli bi· 
rn icmi • ve Jm: bir anılrk dısaro 
cc:.knu§tir. 

Man'l'i. bira:s aonra. dönup geldiği 
~m >a.tr"ıkyefl yere uzanml!J. ~ 
m o 1 k bulmuştur. 

Vaka Sarıyer müddeiumumiliii· 
ne haber v-e.nm:üv, ceset muayene 
C'!ilmictir. Anc:l.lt. Pattı1tyefin VÜ· j 
cııdunda herhangi. bir yara ve bere 
bulunmadığından ne suretle ~ldU· 
ğil anls.~. ceset morga ka.J. 
dn-ılmıştır. 

Şehir Tiyatrosunun 

~~ı~ııı s~~;= 
~JRI, K 

OYUN iÇiNDE OYUN 

~ıt' evvelki Valııt 
1 

J6"-t--eu 

Bahriye müzesi 
Anadolu ve Rumeli hisarlannm bit 

Rahrlye mü ~ haline ttrağl hakkın. 
c5akl tasavvur ahiren mecllal vUkell 
ka.rartyle kesbi kat'iyet etml3Ur. Mil 
senin tQisi ıçin hlaar1ar etratmda bL 
'&l mahallerin de ıstlmJ&k!ne ltımm 
hamt oıacattmdan hllkQmet bu hUW'I 
ta de mczmı.lyet ita etmıftlr. 

Pertembel Cuma 
15 ll. ı{an-1.!! il. kAn • 

zı~: n ı :1,1Uılooıı: ıs 
l(Nml" 89 Kumt: ,. 

\ ak\Uı•r '-u D.-11i v-u Ezaai 

(l\\n ın 
7,2;ı. :.11 7.11 %.17 

dOb"ll'UI ·uo 1•.1-& 7.19 
oğlc 1%.14 

tklndi 14.l;l 1.41 14.P 9.47 

n.n~ ıı.oo 17.06 d.00 
Akşam. 'I " .... ıs.•~ 1.sı 18.48 l.17 

d.M 5.89 12.SI 
ım~k 5.40 

kurtulur. Ta:-lannırvac:lğrDf hilılll"i ~· natl."ir, lif'n<'!fnl bulandır. • 
i~ irrcmani artınr. cak bu deruni kesfin ıırrlarma ,.,, 

Bau.a daha ne va~te kadaı· sah- mel.-feu sonradır, ki adaaı, yarat 1 

redcceğf1: !' Rilmom ! Fakat ....- hp ka\'UŞUr. J a1d&n J'Cr.1.. ( · 
ioanıyonaft,l, ki bu bahçe, ha naslı "111!'J g3k1e Tel' ortasmda, "A ı lı" 
•uh"t, bek~isfz, kava u. \e ba~ı- la ka1,, arumcla blr varlık eı , 
va ...-ız kaldll .. ~:ı, orıı.ds ~urel•li bir llanmayı, bir doğum \'Ultaeıı · 
reni 'e k<>kn tınimıı. ~f'bll ()tmı- ;,ular, botuna uğraşıyorlar. t r; 
1'11.eak. çek anatklr, s::;ISnlttnttn t.,Jm. ,~ 

Meseli, oçcnleıde "hececi" ler ımtkadd a:~apla ~lesini ui, · , 
adı sltuıdR b:r müna.lc: kaplSI a- yoğura yaratır. Baba kencllai, ~-
~ılmıı,tı. Bir gonç çıkıp, h~lle be kendlıııl ebe kendl'tidJr. Y•ntt 
rln, ,'lllll )< .. aruk "'•Mb: Orh n t!~ tıl71 atancJı~ kumrlan h~. 
ti, Yrı uf Ziya Alhi, uzun .,.aman tea (ekiıteltm. 
kullanılmaya lnıllanılma~a pulan- HAKKI SUHA GEZGI v 

.._~--*' ro~] 
Si . EFTiŞ 

700 grama inen ekmddenn hac ttle tamemkuneat da Sabildi. Fabl 
mino:lcn be.Metm~ isl"..ı;;·oruz. Bu simdi, devletin had ç *1liı ınJlt. 
e.km ğin ağırlığından bir ta ta.rda.n uıc* olsun fulasmı kar· 
&TS.Dl ç&lmak cüreUııi goeterebi- nesiz temin edemi:reccğj>n!ze n-6-
lcnlere b'f' mll~ ibret ömeği re. yüzde yilz aağlaml!lt, doğnı-
olm.&k üzere, lmuuni mevzuala- luk ve 1am&mh~ ;bth1t.crm,,. 
nn Yerebileceği en ağır ca&l'l vardır. 
derhal verdirme« arzusu. . 

Ekm<ı!'fuı hacn;ıinden çalanla.ra 
imdiye kadar daim& ceza veril· 

mi1tir. Fakat bUC(ln tam lı:alori 
ihtiyacımm& g6re indtrilmiı olan 
80munun en ufak dilimi bile, her 
birimiz iı:io hayaU bir ebemz:xıj. 
yeti ha zdir. 

. E"-klden bu gibi ~kaiıklen, bir 
mıkt.ar demek daha almak sure-

Vabadmırs, 3t1 leerabe .,..._ 
nnda bir Uı..lnm ~ ~tk k.lmk
lnrin eksik ekmek eokuşturmal 
mkbmt elde edebUmelm ihti
maline iMrettir. Bugilnkil 9 
mekten ç.'!.lan olurse, onu doğru 
dan dıOğnıya halk..-n Jnınağmdas 
çalm11 aayılacaktır • 

HiKMET MUNIR 

ELAZIC V!L YETiNDEN: 
1 - Elazığ Diyarbakır yolunun . 5 + 000 - 12 + aoo Jdlometro}M) 

arumda yapuaca.k blokaj Te lw:ma tat l.lızar ve larllmUı 1f1 12.ı.H2 ta 
rlbl1.ıden 261.942 tarihlne kadar cıa bq g1bl mQddeUe w kııpa' sarf ı.ım.. 
We ekalltmeye konulmuttur. 

t - Kreif bed"'li 38600 Ura ft muvakkat ı..mlo&\.ı ~ iir&dlr. 
ı - Bu ı,e alt eYr&'k f'Ullardır: 
A - KC§lf cedve?i, 
B - Eksil~ tart.namesi. 
C - Hwruıl ve !en.nt ıartnana.. 
D - BaymdI?'lık ıı,ıerı genel 18rtn&meel. 
E - JılukavelP projeal, 
bt.eldıler bu '\"rnkı Elazığ Naftn d&lreainde ~blllrla. 
4 - Ekailtm yço_ t • rlk e t'bllmek için .,artname muciblnoe b.s ile alt 

.Elazığ v1I y tlnrl " nlmmı ebJl~eL veslk sı ve Ticaret odamıım ka71t .., 
afka.m ve ikin 1 mn.ddcd azılı mikdarda muvakkat temlnatı g6.ıertr ... 
u T9alııtııuzu veya ~ktut- ı gôsterilmesi ıuımdır. 

ı l!!biltlnf! 2t\ l lWl tarlhln• raatıayan puarteaı ,a.a .-at oa -. 
w vtıtı.yet Dilimi cncilM<'n dairesinde açılacaktır. 

6 Tek lf h"t p n ~Uıd mRdded yazıldığı Uur ekBiltmö!JWl 
u;ma snnu oıanık t yin c l • ı saat on be~ n b r saat evveli olan .aat oa 

dörde lmdnr Pılmf ~ cümen rcı~llğine verllecektlr Posta lle gısı der.ıecek 

m ktupla.rm da nth1tyet :aıat on dörde kadar gelmiş olın ~ ~ dı" sartuı 

mOhnr mımıu 'le ylce kapntılmı bulunnı!l.R! ıAzrmd• 1391) 

İstanbul Belediyesi alanları 1 
PSIJit koruntM hhf • tl'~kkUller! iç111 atmacal< 810 adet çcllk ml~1 r 

ol6lU~mdr.ı.k.i fÜphelcrlı?rl.ı bden1~r: açık ek.tl'lını'yc kocıulmuştur. Talunlıı bedeli 2283 llta ve llk teminatı ısP 
...ı.ı..dw.Ja bile aiUıomlt e · Ura 71 lturuıtur. Şartname Zabıt ve muamel t mlldürltiğü kaleminde st 
J.Z 1' ... llp'in bu evde yatıp kalktı· rttıeblllr İhale 80/l/!t42 Cum• gtlnU sut 14 de Dalmi Enetim nde yapıla· 
ı.nı h liyorduk .. Kadm da hıtr hal· caktn Tallnlerlıı Uk t.ernuuıt. mal buz veya mektuplan ve 911 yılına al . ·--"'' <tu uıalaı.-la O~· Ticaret odAaı vea k'1 ıuile ba1P gtlnt.I muav en ntte Daimi F:ncllmeı:. 
~steı ouıuslarnu kaldırarak: bulunmaltı.rr (428) 
•ı.adcın t" n ~ümatmD bu kadaı ı--------
k , c eeWJdır. Ö\•le ise bulu- ------, 

· KAYl ._LAI< 
uz. Bcıı bu kadarW biliyonn. 

'J i Lo -an eni adam akıllı &VUCU' 
l.ü v 'l:i senin de namusu-

·m r pm-alık ede..rk vatan haial 
lmn :ı sebep oldu. Kenara çeldl! .. 

Duvann ortasındnld o yank nedir? 
'.\d :nla.nndan bhine dönerek) 
c.!• \•, ct•>n! .•• ~rayı voll:lll baık:S· 
,, . 

Ce t b . tt mani olmak iatiye. 
'ek: 

Tatbik uıUhllrümO kaybl'tUm. Yem. 
Gııi yapt.ıracağımdıı'I tıskurln n hltkm{ 
yoktur. 

<Japloilu Sl.ıllao .,.,.ı,t p ı!(Okak No . . 
!8 de Jl'atmA Hı•ll'c;ı., 

••• 
19'1-42 yılı Ed b,)al Fnkutte in 

den aldığım şcbekcmı kaybettim Ye. 
nlslnl çıkar C$md n esklfrlntn hUk 
mu yoktur. 

- Peli mı sin sen! 
- Kenara c;elı:il diyorum! MM BOOrl.:ıe Öf.kalı 
Bu eımM& duvarm &rkasmdaa ••• 

bir !'le« ~ıtildi. Açık. fslı:at tit.rek bmıt 2f UncQ alaydan aldığını as 
bir ses" ' kertik teskerem! zayl etUm. Yenlı!fnı 

- Allaha ma.rlad Çester. ala.cağımdan C3k ııı n hUkmU ~oktur 
Sonra btr rovelver kın-şunu -Oda- Bbe dlyt'tfnln \kJılllıu kol ilndt'n 

nm s :zlit{int sarstı. Duvarm ar- 111111 etuJl&rmdaa sıs te\· ııum 
.iltWDda bir \ilcut yere yıkıldı. l 11a8an otta Olım:ın şener 

~ ~ıq. Mkak 10 "· da 

-ION- (l&t89) 

ısuıt:uınhmct 8 iinı ı\ .. nlh lıuJm' 
mahl<cm !nden: 

!Hl 1240 ~12159 
Davncı Şevket Bi:Wsel tarR.fın 

dwı lst Alemdar Enwı Sınan ma 
hail ' ğbıı.n sokak ıs No. da v. 
ahiren Nuruo'"m~ni) M "'en so 
:k k N. 10. 18 de ın ık 11 X c) c mı 
mı di ı Nadire Akma.n e) 
ac lan (:';5) lh-:ı. 99 ktını!} alaca> 
ci ,. m ' T\ ı- ·t ' ul 1 

keme c m ·dd,.lal ha Nacı) 
"<"eri N~iirP:ıin r. nmct~hı 

nm m bul olduğu anlaşılmamn 
binaen 20 gün mllddetle illi.nen t.eb 
·;ı;.nt CJ"8t1:na ve mııh&kemenin 10 

2. 9i2 tan'lıine nıUnn.dif 118.lı güıı 
:ıat 14 de tat::.klne mahkemece ka 

.rar verilmiş olduğım13nn yevm v• 
va~ti me-.1tf'•rdn bt,,~t veva bilvc 

C.le mah~enıffle hazır b!ıİunum. 
~ t~"k "rd~ !mnbnn mubakeaıe 

ve devam ve karar verile~~ i1 • 
~ı. tebliğ' olunur (3841 · 



2&-12-941 de pazarlıkla mUnakaBasr litm olunan ll§ağıda cins ve 
~tan yazılı yed.i kalem bakır mutraıc ede\' tına talip cılmıadığından 

tekrar pazarlığa konınu11lur, E\'saf ~ husutıi ~! t1 ırı lwınk•yo~da gfü1llP 
bilir. Bu edevat top.an bir taHbc ıh le cd!l,.cct;ı gibi lmum kısım d ı tnlır. 

1ıeı1ne ibaJe olunablllr, lbaıesl 10 ı 042 I zart,.sı ı;il:ıU :a:ıat ıu d ya. 
pt*aktır. 

J Bugünkü radyo · I 
'i.:;o Progra;n ve 6'l::t nyan 7,33 ınU 

zllt 7,45 Ajaruı b&tıerıert S,00 mijg(k: 

Katı tem!nalı 11050 liradır Talıplcı-ın Harb yede ".i'lideJ.r;,ıbuy Oo\ulur:! 
~ .kca.l&yon:ı mllr:ıcanUan. (21S) 

Uhısl 

Bcıkır bıiknu: 

Bftyük S!UgN 
r.·eTgtr 

Mi..l.tı; 

~000 

300 
~00 

"00 
•100 

200 

S,W-S,45 mtlzil:. li!.30 program \'e 
saat oyan 12,33 mlUik: mubtellf !}ar 

ı.:ııar 12,4:;. ajaruJ haberleri 13,00 mü. 1 
zıl•: muhtelit şarkı vetürkWer ı:;,&0-
H.tli) raQztı;, 18,00 program ve saat 
nyan ıs,o:: mUzlk 18,15 mn.ztk: tift.e 
program l!<,00 .konuşma 19,13 mlizlk 
10,30 saat a.y:ın, ajs.ns lıabcrierl 19,'!5 
müzik: Halkevleri saati 20,15 Radyo 
ı; zet~sı 20,4:1 mü:ıll;: lnE".t fllSII p~· 
nın ı ~l,00 &!?"8!!.t tat:rlmi 21,10 m.Uzlt 

aAş, DiŞf NEZLE, GRiP, ROMA TiZM 
NEV. ALJI, KIRIKLIK VE BOTUN AGRILARINIZI DERHAL KESER 

Saplı tu 
BllJ'llk ku:arı 
KUçilk l:azan 
ttaravan::ı 

:: •• &o kOllUfinıA: lılklty() F.aali !.!1,.(5 ır.U 
ık ~.80 .sa t flyarı, aj:uıs l?ab!>~erı. 

:.'2,4:l ruüzlk 2~.mı-::~.00 ı:apaııı;ı. 
lcabmda Günde 3 Ka!e Alınabilir. Her Yerde Pullu ~lan.la 1.ıe,Datr. 

ıopo 

~ 10 bin liı'alık lavla ıınıatı e.:ı.trn aluıac&ııt.ır. Husulı1 "'artla. 
• ~da görülebilir, To.l!plcrtn gellr~lJ\?rl nümun~l rden k:omı ... 
,... ~ nllmuno tııtuıacaı:trr. İhalesi li-1- !lt2 cumıı.rt J gü:n\J 
_. 10 da yapılacaktır. Taliplerin nllmunclerile ve teklif cdecelclerl fiyat 
-• Mı katt temlııntlarite Httrblyedc Ycd~k.Eu~., Ol•ulun<fa Rom!• n 
•• vd!.M'.ı, (318\ yan 

:;. * cı 
Kapalı ~rfl:ı 1000 ton nohut mUnıı.kasaya koıın1u?l•;r, ~vımt ve hurueı 

§ldlan komlsy'onda. g!:irlllebWr, İhalesi 27.1.94.2 ealı günU eaat 11 de yapı 
tu.lrtır. Kat'i teminatı 11750 liradır. 'l'aliplcrln lht.le ısaaUnden bir f.':la~ 
~ tckl!t mektuplıırile Harbiyede Yedek ısubaT o~Jlunıfa komı.,...0 11· 
ıwaatl•n. ~,, nam 

"2!1" 

~palı zarf usulfle 300 ton kuru ıncu· münn~31a ı:oıunuetur. E\'Mf 
,,.. bwiwıl !,'Qrtlru1 koınl8)'on.:ıı görtlleb!lir. 1balcııı 28.1.942 Çnf§amba günü 
~ lt$ de yap.ılnca.!ctır. :Muvakkat teminatı 5000 liradır. Taliplerin !bale 
~don bir cat t;n·cı teklif mekluplarile Fı:ırbl)"f!ı1e Yedek sıııtıa ol;u. 

komlayoruı. müracaattan. Y 
.... -ti • 

"2:?:?,, 

Kapı;W za.r'.f uırullle 400 ton ~ekirdcklı kuru üz:üm ınuııakasaya l<Otınıu'. 
'-· EYMt \'e h1131.Lct şartlan komisyonda r;6tüleblllr. lhale'"" ,,.. ı "•2 • 
--- ""'"'il .,, "'°' "" i:11.r. , - .,.... s:ınt ll do ynpılncaktrr. Muvakkat teml.r.atı 8050 liradır. Ta· 
)fleltn ihale ıın:ıUnd:m bir saat evvel teklif mcktiıpıarnc Harbi~e Yedek 
~ okulunda komisyona mUracaaUan. 

o :.~ c:: ''m,. 

• .lıUıpalı zart1a. 7/l/~2 de ihalebl tınn otur~ noo ın .. ııo· U-'A ta . ıl lUiiI • . .., .....,,, il ..... tıp ç .. 
tpnda.n ayni mlltt.nr nonut paza.riığa konmnatur E·-d h 

1 
rt 

Cte! it'""''"'' da ..,.. 1' .... • ....... \'e USU6 F.a • 
v..._,,on t;vrUlebl r. Beher kilosunun mubnrnmen bcdeU 23 lruru"'. 

•. İhaleal 2!/l/942 ı.:ar§amba glliıU .eaat l1 de yapılacaktır Tnliplerlo 
~tlarUc Harbly«!e Yedelt ı.mb:sv okulunda kom'"''on ~ u • ..,,, nıuı2caa. an. 

t.: * :ı. 
"247., 

Jırapalı zarfla 7.1.9'2 de ut.tıs! U!ıı olun~ bin ton kuru :t'ası.ılycye ta. 
:.. <:tkmadı~dan aynı miktar fasulye pazarlığa konmuştur. Evsaf ve hu. 

ııartı&rı ~onda görtılebilir. Beher kilosunun muhammen bedel! 26 
:..ru,ıur. lha1: !ll.1..942 ça?'§al'llba. g{lnU Eaat H de yapıı:ıcaktır. 'i'allple· 
da t9mmıı.Uaıılc Harbiyede Yedek subay okulunda komisyoııın. mUrac:ıat. 

"319,. 
*' tı; =

,,.1.0U de kapalı ZUrf1a ''"'ft'--'' n.._ . .........,,,, uaıı olunan 100 adet seyyar mutbağa. 
1atip ~kmadığmdan P3mrlığa konmuştur Fenni ve hUSUEi §&rtlan komle~ :'*' g6rUJebllir. İbalcsı 21.1.942 ça1"§8m

0

ba gilnll saat 15 de yapılacaktir. 
: acyyıtt mutbağa talip çıka.nıa. teldff luı.bui olunacaktır. TSUplenn 

edecekleri fiat Uzcrinden teminatlariJe Ha.'i>iyede Yede!< mıbay oku• 
Plılta komüıyonn mtıraca.auan. 

•• * 
'•SZ>,.. 

Kapab zarfla 6/1/M2 de ihaleaı ~ olunan 225 ton pırince tallp çık· 
~da:ı ~ mıkta.r pirinç Pazarlığa konmuştur, Evsaf \'C hwru6i eart.. 

lha lsyODda. g~rtlleblllr. Beher kilosunun mubaınmen t..edeli 48 kuru.:,ı. 
~~ ıcsı 21/1/942 çar§8.tllba günU saat 10 da yapılacaktır Tll.llplıJ::in 
·~ ... -~ .... .ıalarilo Harbiyede Yed"k ba • · 

y ııu Y okulunda. komisyona murncaalları. 

• 1io 1) 

Kap.:ı.lı zarfla 6/l/942 de lhalcsı ua.n olunan 450 to bu•... tali ft•" 
~an ayni miktar bul .... n .gura P ._ ... 
-• gur uır ay mUddctıc p:ı.zarbga konmuıtur Ev-
- Ye hwıwı'l ıµrtları komisyonch ö nı . 
Well 25 k t 11ıa.ı g r ~bilir. Beher kilosunun muhammen 
llpıer.n ıe::~ı H csı 20/l/942 e:ı.lı günü snnt lü de yapılncnl<tt?', Ta
eu.tlarL a cı arbiyede Yedek mıb:ıy okulunda ko~·ona mi.im. 

"246,, 

--:u-:-:---:-~---------------~~-
•ta İ~çi aranıyor SAHIBt : ASlM US 

~ fa:brikaJanndcı. ı.-alışm·ş us-
.,. '11JÇ1 nnuuyor taC.p olanlar Va- Ba tldıfü ver : V AKIT l\tfttbaası 
~idaresinde B. U nımu-· .... ft m"'- U - 0 • ..... '° a muuu nemi~tı idare eden 
naat. RtfiTr 41ımet R~!'il 

Da ı leıt ~miryoUan " Li•a--lan iti 1 
Um•tn edul!ei ili111an 

Mu!ıammm bedeli (1U8.~) Ura. °'a:ı 1200 ?ılS frnrılaıım'ID kereste ı 
2"-1--9t2 ÇQzt33mL3. ~l\ saa.t 15 d-J ı~alt rarl U.Rılllc Ankarada ldarc j 
tı!sasıuda toplanan ınerl;ez o UU<:U lıorııleycmc3. satm alınacaktır, 1 

Bu ıee girmek isleyenlerin (0600) ı.int\ıl; muvaldtat ~uılnat ne ı.-.u. 
nunarı reyin otti&i v~ilıalıu'ı \l'e tekllt1erin1 aynı gün ıraat H de ltıııJar 
lldr seten f;omfeyon rc!sliğtne nrmeleı1 lAl:nrıclır. 

Şllrtnatnelcr pare"l'1. olıualt Ankarada malzeme dairesL-ıdcn. Hayda~ 
pHŞl.da Tmsllüm ,.0 Se1"1; ~cfıttinden temin olunur. ((l15) 

1 
stanbu Levazan1 AA1ırliğinden verıte" ı 

narıci asker; kıtaatı ıtantarı -------Pazarlıkla :."000 adet t;lit atlı nalillye araOO.Sı taban ve dingil demiıiui 
,·el>!l .. tten '\'Crilm<ılı. suretıle satın alınacattr. 250 adetdcıı aşığı olmamak 
fi.zere o.yn SJ'n taliplere ~ ihale edilebilir. 6(1 araOOda bir teeli.mııt yapılır 
ve paruı ttrWr. Behtrlnln tahmin bedeli 150 lira tutan (}00,000 '1.rndır. 
Pazarlığı 21/J/H çu.rı;amba ctinti saat la de Anlr.amda :M. M. v. Satın 
clma l<oznfg:,·onunda. yapılaca.ld.ır. 'l'aUpterin teklif cdeceklerl miktar Uzc· 
rindcn kRt'i tcmlnatıarile be?U vııl:itte homisyona gclmelerl. "176~-273,, 

* " ~ 
Hepsuıe tBhTnin clllcn fiati 33,920 lira Olan 36 &det bliyük ve t72 adet 

I:ü~k dolu a.sld karbonik tup p.a.zarlı:lda. şatın nımacaktn-. İhalesi 'ıZ/1/ 
942 Pc~mbc g{lnü aao.t H de Ankara.da K. M, V. Satmalma komisyonun.. 
da. yarıta.cald.ıı·. 00 !fC!' larıellk pe.rWer halinde ayn ayn taliplere de ilıalc 
cdilebilh', ıstekltlcrin tekli! edecekleri :miktar füs~rinden kat'i temlnaUarilo 
belli vaı.ıtte ltomlsYona gclm~leri. {178.f--364) 

e•• 
HepQM ~ E.-dilen fiati 20.000 lira. cılıuı :;su t.ano saç bidon pazar. 

ııkta satın almaeaktrr. lhalem 22/1/fli2 Pe~bc gtıntı AAt ıuo da An
ıınrad~ M. :M. V. Satmaıma komfayonuııda. yapılacaktır. 50 adetten ll§ağı 
oı.nuı..ma.k uzerc ayn ayrı taıtptere de ihale edilebilir. 1steklllirin teklif ede
cekleri .ınJktar llzcrinden kat'l tcmmatla:rire belli vakitt. komlsyon:ı. geL 
mclerl. (1794.-374) 

(J~· 

5000 ~ c-r !ot.ini ahnacakt.ı:r, Pazarlıkla ck&Utmcsj 20/1/942 Salı gU. 
aU E2.at 11 de .Ankara.da .lıl, M. V. Hava. aat.mahna komlsyoııunda ~"apıla. 
cakt.a. Tahınln bedeli 50,000 llnı katı temina.tı 7500 liradır. Evs::ı.f ve §art· 
na.mest ~ JnJr'lı,a !!omMyon&ln ataur. "!'aıtrterln \:ıclli vakitte komlsyOllll 

a'tı~~ .. , 4~ .... ~~ .............. *: ~· 
5 

.,,. .... • •.. . (17~&76> 

~d& yazıtı m~'adm pı.zar:hkla cb1ltme!en ~1/lJ9!2 Ça.r§amba 
r,11n\l blzalarmd3 yar.ılı saatlerde Çekmece civarında Avcııar köyünde as. 
t:cd calmalma ko~~~ııda yapıla<.:aktır. TaUplerln .bclll :vBkltte kom!s. 
yona. ceımeıerı. 

TemJnatı 

UN 

13,000 1125 
15,000 1125 

11ııılc 
saııu 

15 
14,30 

U 798-412) 

;;o,000 kilo pirinç almaca.lo.'t.rr. Pa7.arlıkla eb\Itrncsi :?$/l/!142 :P~:rşcmbe 
t;il.nU twı.at ıs de Ezin~-0 e.sl«rt satmatma koınlayonunda yapıın.caktır. Ta.h
nıin bedeli S~500 lira illt t.emmatı !!438 liradn'. Taliplerin belli vakitte l<o-
mişyona ~~tcrl. llSOO-tH) 

• l(. ~ 

50,000 ı.ızo 1"'13 yemi nl.m.W'AktZ!'. Pazarltkla. ctmıtmcsl J0/1/942 P~ 
z:ırtc.e.i gUnU sat ı:s de &.ılsytrı!o neneı"t satmaıma komisyonunda yapı. 
lacakt.Ir. Tahmin bedeli 9000 lira ilk temmatt 67:T llmdtr. 'L'Bliplcrln bel!J 

\•&1".ittc kom~yona. gelmeleri. (1802-416) 

Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankası 10-1-~942 vaziyeti 
AKTiF PASiF. . 

Kaea: 
Aitm: Safi ltUogmın 
Banltntlt 
Ufaklık 

. . . . 
DMildcki l\lllhabirler: 

\~ L!ms: 

U.,içıekt Muhabirler: 

Jııllıtın: Safi Kilogram 6.632.112 
,\&tlaa tahTill kabU serbest Döv. 
'D@er dövizrer TC Borçlu killrlng 
'llHiyeltrl 

ll&ainc Tahvill1.:ri, 

Uıımllate «inen evrakı nakd! c 
lıarıııığı y 

Eanunun 64 inci maddeler~ • 
tırrtlka.D Hazine tarilfınds.ıı vak 
.,.yat 

Sc11edat Oilıdıuıı: 
'Hoaı1 eenctıer .. 

•:!ham \'e Tab\;Dat Cul.d3nı: 
' Deruhte edilen evrakı nak. 

ıı{ dlycntn knrgılığı cshııın V" 

tııhvllH U tıb:ı kıy nctıt') 
H Sct'best C::ham \'C lııbvilfl• 

vnn lar: 
.Mtm ve d5v1z llurlnc llvans 
Tabvlllt Uzcrino avans 
Razlı:ıcyo kısa \'ndcıı avans 
Hıu:lııeye ~O No. lu knnuua gön 
açılan nltın ~ avıı.n.s 

~rtııllr ,.. ... . . 

l~l2.'J.497,i8 
15,0,u.oos,-

787.810.;>a 

rııt.4.Y..?,80 

!1.3~6'6,86 

-r-

64.J~.oou.ıı 

1 \SS.718.UGS,-

;!2 .. 221 .oos,-

!IDI.lJ0.6(.'S,SD 

n.u~.azı,:ıs 

8.9lff..4r>J.i ı 

S.:I06,ID 
":.808.600.-

ıın .:roo.ooo.-

't'ıııkim 

lAra 

1 n.ooi.4iJt,.,8 

li(f. l~...,811 

itUG0.656, 77 

136.~t\ ~rJı,-

:roı,,~,38 

;,ı.383.i•G.•a 

l":ü.:' 1 3.t.OO,W 

-4.üOO.OOQ,-
11.708.:tSO,SI 

87li.Ol l.43J,D3 

~ye: 

llltlyat Alifl(!!i : 
Adl ,.o fcv?talMe 
Huausl 

' l'oclıi,'U.!deki Baılkıııotta.r: 

. . 
' .. . 

Deruhte edilen e'--rakı oakdlyo • • 
Kanunun G--8 bct maddelerine 
terlik& n Ho.zin'l tarntımınn ~akl 
tedlyat 
Deruhte edile'D cwaı.'1 nakdiye 
tıakiy~I 

Kar§tıı~-ı tamamen a.ltm otarak 
ua.veten tcd:ı'Yille 'C'QZedilen 
R..ıtont rnukabtH llln:ten teda. 
\"ille vazecıucn • • 
Haı;lneye yapılar. Qltm karşıWdı 
avlllUI ınukablH 3902 No JJ kanon 
muclblne UAveten f.oda<;file va
udllen 

MEVDUAT: 

'7.~.om.ıc 

6.000,ooo,-

186,ô:to.668,-

n .ötlc ootı,-

ns.ooo .noo.-

TUrk Llrası ~ • 8f.f.ff1.l31,:i' 
t..ıtın: San ~ncır;:l'Bın sn'.1:vJ 1 ·- .. .... 
eo~, .......... ~~.o: 
...,,,.) No. to l!Uı11Una göre ııazınere -----....; • . 
a~ılaıı avıHts mukıtblli ~d1 otu. 
nan alt.ın.l:ır: 

Snfi Kllogro::n 53.M t.9S\I 

Dövtz 'fııahhlldat.z: -------

1 

Altına tahvili k&Ml ~lMzlor 
Dlj'er clövlzler ve alacaltıı 
ring b:ı.~yclcri 
Muhtelif 

. . -.-
kilL 

t~.6091)17,ô' .. . 

Lira 

ır..OO<l.000,-

13,8:t:.Ollf,15 

7S. l.21,167,VO 

2~.609.917,31 

13; .SU9.GU'J.OO 

8'Hi.OH • .1S:S,93 

\ St. Komutanlığı Satan aima Kom;syonu ilanları 

l\:uletı Jlee.5lrı1' su tesl.e:ıtmın tamiri iGl m!lte&hhidiıı!n na.nı ve 
btnll 19,1.942 p"Mrk'el gUnti oon..t 11,4Ci de pcısarukla ihale edllecel!:Ur. 
ııames! her ı:;Un komisyonda. görUJcbUir. Muhammen l>edell 15S Ura 60 
ru.~ olup kat'l teminatı !?~ llnı 78 kuru.,tur. İstckllletin belll gUn_ \"e 

Fmdıklıdtt .-;atm .. !mı~ komiı>yonı.ına gelmeleri. (1 
~ .,;. c 

ı\...~0'ld<l CW:J, lUikde.r \'G muhammen bod lk.'Ii yn.alı 
21.1.9!2 ı;.'.l.ı!J&moo günU h!zalannda. yaz:tlı 15W!.tlerdo paza.rlıltla tm ıı 

cakınrdır. Şartn,-ı.melcti bcr gUn l.Qlft:.L"Y(lnda g8rü1ebUtr. 1ste1tl1luln 
"1lnde rnn yyen ı;o.ııtlerdo Fmdıkltdn mtın alma kom~onuna golmcl .. ~ 

Mikdan Muit. H<ıd. Kat'i Uı. 
l 'İD i ·ı·on J... K, .. K. 

K. Famllyc 25 
K. incir ~clı:lrdelmtz: 8 
K. Uzlim S 
Ksrnıızı merclmel-: R 

7000 
24.00 
nıoo 

2240 

... 
' 

.lO ,, 
11 

A§at"tda ;;Bsteıilen t.lm.U" ...:crı 10.1.9(2 vv.art~I gtınU 

gU.Stcrllen ıwıUcrdc pazarlıkla lbnle cdilcce ;I rdlr. h. -.i ,.c r~ 
her giin komisyonda görUlebillr. lsleklll1;1 ln belli gUn \'IJ .saa.Uerde l!"ı:ılÖl 
da sat.malına. komfl;yonun..'\ gelmeleri. (1 

1\:~C' B Kut! 'l'. 
İ5in Jle\li ı.. K. ı,. K.. 

Kışla. tnmiri 
Elektrik tesl!at.ı tamiri 
Eski atış oktılu tnmlri 

560. s 
:!014. 00 
3007. ~{ 

• I); :r 

84. 1..! 
302. z, 
4()4, 711 

Jf) 

11 
11 

ac 

::O 

Aşağıdıı. cln8 ve miktarlan yazılı ı.ığır cUcı1 :.'0/1/D~ gunu bir,..'IUJJ 
ela gösterilen sa.aUcrdc pazarlıkla ihıık: ~dlloccklt:'rdır. Şartn.ı.melcr1 
gUn komisyonda g6rfilcblllr. !stckliıcrin belli gUnac muayyen santl 
Fmdıklıdıı. sntrnalına konıJııyonwıa gc!mrlcr!. ••.13= 

Miktarı Mub. Bcd. Kat'ı te. İhale 

Cins1 Ton L. K. L. K. •at 

Sığrr oti 

.. " 

.. 

::60 
.zoo 
~00 

ıso 

2:7600 
120000 
262000 
118800 

:;. ~· $ 

!!7500 
l4.fı00 

..!~460 

14' o 

lU 
10 
u 
l1 

~~ clnS ve' rıüktarıari yazılı iuşc nı!lddcler, li/l/9i~ cu 
iüııü WZ.Slannda yazılı saa.Uerde pa.ıarlıkla &t:ın nluıı>caklardrr. 
mcıerl ~r gün komisyonda g6rUlcbllir. iGtckUlenn 'oclH gün ve mus. 
ıaaUerde Fındıklıda. s:ıtınalma komleyonwıa gt'lmelerl. •·4~ 

.M.iktan Muh. Ecd. Kat'ı l;(>. 

C'.nsi Kilo L. K. r.. K. s:ıat 

Yoğurt 

sut .. 
l.iOOO 
6000 

22~ :.:37 54.l 
168 7:; 

:moo 01r. ı 0 1 :::> 
' ~ • !{· 

_ __,. 
10 
1] 

11 

A§Sğıda cins ve mD\cbrl:ın yazılı i madd• krı 23.1.ll42 cuma ı;U' 
hlzalnrmaa y;,t?.ılı C!U\Ucrd.:ı paz.ırlıkln. eatın almnc:ıl<tır. Şartnıımelrrl 

gUn komisyonda gorUlcbllir. lstektllcrln helll gl\n ve muayyen aUr 
B'ındtklıda satıneluı:ı. komisyonuna gelmeleri.. 

Cinsi 

Pirinç 
Piri.ne sa btmu 

ICFC komUrü 

Mlktnn: Muh. Bcd. E"a.t'l tı:'. 

T<ın L. K. L. K. 

26 
::!O 
43 

12oııo 1 ıs so 
6300 124 l 00 
:::uo 516 

"' ::. " 

Paznruk Za 
at d 

10 
l1 

15 

30 
3(1 

A~ğıda yar.ılı Uç bına 28.1,912 çal"§<l.mba günu hi2:3lıırınd!L ynz.ı s 
terde pazarlıkla ihale edileceklerdir. Bunların k~lf cYraklan ilo ş:ırtnıı 
lert her gün komisyonda göı Ulebllir. lsteklilcrtn bc:U gün ve s:ıatlcrda ~ 
dıklıda s:ıtm..ı.ıma komisyonuna gelmclcrl, "430 

Kcşll bedeli Kat'ı tc. 
raınir cdileccık bina r '· K. T '· K 

Otopark ıxuı.ızemc deposu 
çatısı 

GllmU§S'.ı ııs.stancsi dalınt 
mcrdh·cnlerl 
BmJnönil As. §Ubc~i 

2230 60 

950 14 

-t 2t 
14j ,, .. 

7.. 23 

tlizı ğ VII ayetinden : 

10 

11 

l1 

1 - Elazığda yapılmakta olan 011 d ı·bha.oou ılk okul bmosmın ihl 

kısım i~ııatı JO.Ul.12 t.a.rlhlnden 24.l 042 tarihine ka<lar on beş gün nı 
doUc ve kapalı zarf usullle ekııiltmcye konuımu.5tur. 

2 - Kc.'if ~cı-:-ıı 305~ lira '17 kuru§ \'C mtmıkk..ıt. tcmlnalı 22fl::: 
9:1 kttru§tur. 

S - Bu ı.:o ait C\'rak şunlnrdır: 
.A - Ke.,ıt ccdvell, 
B - E!·sUtıno ı:;nıtnnmcsi, 

C - Hususi ve fenni §artnamc, 
Ll - Bayındırlık işlcrı genel 5Rt'"..namesl, 
E - Mukavele proj.:si, 
ll - KC§lf taisllı.\t dcıterl, 
tstoklilor bu C'\.Takı Ela~ Nı.ı.iia uıı.lrcsilldc gCSrebilırler • 

ı; 

n 

!>\ 
tı: 

1 
t 

' ' 

4. - I:.ksiltmeye iı;tlrft.k Cdc.b!lnıe't icin ş rtnr.m~ mucibince Elazığ ' 
Uıyctlnden bu işo nit ahnmıa ehliyet '"cEikası ve TlcnC't odasının kayıt -rr
si.k8.61 '"c ıkincı ma<ldcde yazılı mlkdarda. muvı:ıl<k 1 teminatı gösterir 00111' 
mo.kbuzu veya mektubu göatcrınasl ,.e §D.lltiycdc .n_aıı.tm dc\·amı mUddetiJl• 
ce bir in,,"<lO.t kaı!nsı bulundurnca~'tru evvelden t~!ıhllt ctmcst ,. ~artn 
mcdckl diğer eartınrı lı'.iU: bulunması l!'ıztrndır, 4 

5 - Eksiltme 24,1,94!! truihlno rnst:a.ynn cumın·tc'il ı,rı\nU .:.ut 1:: d 
Dalml encUmcn dairesinde ar.ılncaktır. 

6 - Tcklıt mcktuplıın besine! mıı.d.d de yaZildıl{ı üzere cks' 11.nl tıiP 
oçma SMU olarak t.ııy.ln edilim ııa.nt on ikinin bir :::aat cvYcli olun saat ~ 
bire kadar Oa.!.mi cncUmcn reillllğino veıilceckUr. Po:ıta. Uc gönderllcetl' 
mektuplarm nihayet st'.<lt on bire kadar gclml~ oltnn'"ı ,-.;: d•ş %1ll'fm ınUb~ 
mumu ite iyice kapatılmış oulunnuıs lfizımclır. 'Po..qııda o'ncak cccıkUlel 
l:l\huı cdilıncı.' (S95) 


