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ÇEKİŞEN AVRUPA ve Kupon No: 1
1 SAVAŞTAN BARIŞA ı 

Bllt Hrw n r.i~ w.i bir tnn:ı 'e tetkik cıteri, • 
ğe.rl \'a - ·6'nuıa l"ll ;:- ıwl bır bıırb, :ı .. k l"e macrn& 
romaıır olan bn Jl<l c ri.n ffJ atı J • o kunı"tnr. l f!Cll 
kupon kıtr!l'Jld:ında \akıt oı..m,wularına 'n1nız 4!5 

L kanıta l'Crlle<:t>ktir. _J 

RiyodöJaneyro 
konferansı Fevkalade hallerde :: 

~ .. 

Tenzilatlı 
kitaplarımız 

:Yazan: Asım Us ~ ~ 

:·Amme hizmetinde vazife almış her vatan-:: 125 kuruıluk iki kitah 
45 kuruş 

l>tn Amerikalılar Birliği konfe· 
~•ı Cenubi Anierikanm bliyuk 
~-~den olan Brezilyanın 
;:~Janeyrocla açılma törenini 
•-pq. Bu konferansın maksadı t11. 
~•._ile_ Birlettk Amer:ka clim
~e harp ilan etmlıt ola.P ,-...ya, lt.aJya \e laponya karşı 
~Cenubi Amerika devletleri· 
h .~e&lerlal dtbenlemek oldu-

:: daş geliri hakkında beyanname verecek ~ .. 

"T)ilnu m den bugUnU an1aya. 
aum • ozllne ınanmamak mOm. 

Un mU . Bunu h r '\ tcile lle bı.e. 

irtikap, irtişa ve suiistimal suçl uları :~ 
ida111 edi lecek ~: 

c\lyoruz llugünkU dUny& harbini der 
ğt.ırnn bl rl mllleUer arumda 

imsi ı ı 1 r beb otan hıldiaeJerl 
b l:rıı in na kuru bir maJOmat 

~ rmekle kalmıyor, hidfaelerl dab9 
ay~m muhak mi! etmt>slne 9ebeb o
lu) or 

~ tabii olarak cihan efk&rı· 
~- bundaki mtizakere , " 
hebı:ı••an c1erba bir dikkat '~ 

--- ile takip edecıetıUr. .. ~· .. ".\mertka Amer.lkaldanndır,, .. ~ 
ttİlllJesı ile ifade edUcn Monroe ~ V l b 
~ ı,lmall Amerika, .• eenabi .. ~ .1 an ış eganname 
~~ devletleri arasmda. C6B· ~ 

verenlerin maiiarı müsadere edilecek:~ 
SAAR'DA ÇEKiŞEN 

AVRUPA 
t 

Bu balnmdıw t11ı ortJlul 11'9 Jaı'. 
metli bir eııerdlr. SAAB J"8 A--. 
!!" \O Fra119a arıunnda seoen ..... 
!fi~ ası bfulJM'lerl, ıulDetlerin lıa ... 
rum ka"1!11ndakl allkalanm • llads 
IJMDla anlatan bu eecr Jııu1t -
ı\.vrupaımıın lktJııacH ''e ıılJWll ._.... 
~i gıbl f'Ok kıymetli Mr tıetldJı:I .. 
lbtha ctmcl,tcdlr. 

"-. bir birlik t.emeli te~l ediyor- J.~ Ankara, 15 (\t8'at mllhabirlndeb) - Fevkalide hallerde gay-
a..~_ 1838 t1e11eelnde Ha\"anada top. rımt6ru mal iktisap edenler baklanda. bir kanun projeı!i bazırla.n-
--.a Amerlbhlar Btrllii Konfc· ı.ın;tır. Proje yakında Mccılsa ven1ece«Ur. I.Ayüıa esaslanna. gö-
...._ h kaideye A'TUpa '• AHya. ' ~c devamlı ve muvakkat bir surette amme hizmetlerfyle tavzif cı
~elmilel slyıud hareketler ~ \iilmisı olanlarm gelirleri ve lcendilerlyle kanlannm ya.§8.YIR tarı
' yeni bir ta.thik ~kli ıariyle, veya geJirlerl bunların üzerinde mukayyet gayrimenkul
.::-k istedi ve kon"#a.nsa iı,ti- ~ len ile mlltenasip obnayanlar istenildiği takdirde beyanname Yer
tt eden btitö.o Amerika devletle· 

, lçlemden birine hariçten gele- ıneSe ve bu beyannamede gelir kaYJ1flklannt gı>stermcğe mecbur 
etk bir taarnıza ~ bir blok , H· • oiacaklardtr. Beya:nncme~ i vermiycnler ceza kanununa göre tec-
llfe getinneyt laı.rarla§tı:rd 7Jyc edilecekler ve 230 uncu madde mucil>inc halclannda tıı.kibat 

Bu gıbl kimseler gelir k'lyuaklarını gösteımezleısc tltlin al . 
cakları ilzef'leriw.le mukayyet ve banka.lania.ki menkul ~e gayr1-

menkul mallan hllkiımetçe Z&pt ve müsadere cdılc<ı ktir. Bu me.J. 
:ann müsadercsinden ıki sene iç:nde afi.kal:lar mesru surette bu 
mallar;: iktisap ettiklerini isbat ederlerse zart kararı kaldınlacak
tır. 1',cvka.lô.de hallerde Milli Müdafaa i!'.le inde ta' ;f edilmi olan 
memur ve weri memurlara bunlarla a.lıikalı kbmeler kim olurııa. 
oisun bu bimleUcr dolayısiylc irt.iki.ıl. irtiş.ı, emniyeti suiistimal 
ve bu kahil' suçlarda.11 birini i§li'Y~. ' :ıa i lctecek oluTlanı:ı. 
bltlm, müebbet kilrek, vo be seneden a.şagı olmamak üzcı-e lıapis 
cezalan verilebilecek.tir. Projede lıeyannıımcnin tam;im suretine 
uair ge~ hUkümler vardır. 
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SAV A$T AN BARISA 

life JapoaJmUD taarruza üeri· ya.placa«tır. 
11 

ilçltl pakt devletleri ile Amerika b•~mreammaa••-- ,. 
'l'astada harp halinin ''Ulrua gel- -----------;._..----------------------------., 

Bu rom.an ir.ln okuyucuJarlma 

cok .,ey söyl meyi ltızumsuz ba)Qo. 

nıı:. Değerli muhlUTh' 

~ 1988 Baı-1111& konferan"'ı 'ka· 
"&raun tatbQd umanmm geld1ğtnl 
:~tir. Ve imdi RiyodöJa· 
r~ Konferansı bo maksat tize--
tacle f.opiaımu!'J balunmaktadır. 

, İaglHz Be,, f!tili ÇörçlUn Ruz
!o\ eltl ziyaret ettlif zaman Allglo-
abon ırbadau olan Amertbbl&r 

~1'almda bİJ' i!J birllil pliar hazır· 
aıuıu,tı '\ c hll'1ik ldlçtlk yinnl •1 • 
tı deTlet ba plin tbertnde anlaııi· 
taııııtı. Aeüa BiJ'odöjaaeJ'l'O K•· 
feranmnda c.mM Amerikuna U
'ht dedetleıt V911DgUq1 .,...._ 
'11esl Ue aepedllen ba aal&§maya 
her nretle iıiıtf1'11k edttek1er mf· 
dir~ 

Yunanistanda 
Feci bir 
hayat 

Günde bin kişi 
ölUyor 

Ölüler 

G6bels 

~ birliği konfuaıısı. 
0111 Jtatiz sona aJmmaJnılZJD bu lıu • 
.. ıı ... ·a kesin olarak mtbbet '\'Cya Pencerelerden ılışarı 
•nenti bir hükttm nrmek do,iru ol. atdıyor 
lllaınakı. beraber umumi ,-aztyet 
{-enubi Amerika de,lelerlnin de lngiltere ablukayı 
bu harpte kendi menfaatlrrinl Şi· hafifletti ş k h d 
'!1&11 Amerika~a yardımda bulduk. 1 ( Y: o · ~~ ) ar cep esı•n 8 
htruu gösterir malalyettedir!Bu iti- fl2IBı ~ tnt.-.ae 

~arC::0!:1:i.'::~~1!:!:~i0 Pasifik cephesinde Merkezde' 'e ~ Amerika cümharj1etlerl· 
~ btitibı iktisadi ıııen·et 'e kol'"\ et 
"'-YDakl&rmı ~klan ,.e yine bu J 1 
devletJerın hatp \e ı.nlh gayeleri· apon ar 
~ bltizahel'ette baJunacakları ş·m
clıden muhakkak ~yılabilir. Bu 
· Glda aJmaeak karar da demokrasi 
etpJıeıd l«;in elbette btiyök bir :ka
~ olacıtldır. Zira BrezllJ •'9 \r· 
aatin, Bolivya, Kohunbb 11, \'ene• 
~ EkTa&or. Pl"ru, Urugu\-al, 
~DTay gibi büyük kü«;tik bir 
~ devletlerden te~kkül eden 
Ceııubi Amerika bs..5h ha~ına bir 
lut.dır 'o ba kıta doğt'udaıı doğ· 
lılJa demokrasi cephes'nde harp 
\adyetJ almftmt' olsa bile yalıırı 
~e ile ı::imali \.nıerikanm 
llÜp "• ealh gayelerine manmi 
l!Qrett.e k&tılmlf elmakla 'e iktaa
di babndan yardımlarda bulan
lllalda btiyttk hizmetlef yapabilir

Almanlar Sovyet hücu· 
j munu kırarak yeni yer· 

Ier işıal etti 

ler. 

Harpten sonra 
kurulacak 
Balkan 
Birliği 

Gümrük hudutlan ol
mıyacak, ayni para 

kabul edilecek 
Yunanistan ve Yugoslav ordula

rmın komutanlığını tek kumandaya. 
glayan bir anl~ma bugün Lon

rada. iki devletin kralları t.arafın
oan ınıza.laıuıuştır. Tek kumanda 
zafer kazamlmca~a kadar devam 
deceld.ir. Bu ka.ra:r h rpten sonra. 

da devam edecek, bu ani ya 
başka Balkan devletleri de gırebl
lecektir. Bu habere göre ümulhi 
ir Balkan ırl e do!{ u bir a-

ı mı aWm: • 
Balkan devletleri şo ir kaç SC· 

ne11t acı tecrllbelerdcn ders almış
ı l'drr BU devletlM' Balkan de\· 

(IHvamı Sa. J Sii .• 5 de) 

Yeniden birçok ada 
İfgal ettiler 

Birmanya 
Japonlara kaTtı 

taarruza geçecek 
( Y GZı.Bı 2 inc:wic) 

Sovyetler de 
Meclln dahil olmak üzere yeni 1 er• 

ler işgal e«l~I bildiri;, or 
(Ya.:ıaı 2 incide) 

ALMANYA iLE TiCARETiMiZ 
15 şubattan itibaren tiren yolile mal 

teslim edileceği bildirildi 
Almanya. ile ithalat ~ler.ine 15 

;-ıub&ttan ııonra tren yoluyla başla. 
na.cağı ögrenilmifUr. Almanların, 
şehrimzideki al&kadarlara müraca
at ederek 15 §Ubattan sonra mem
leketimize tren Yoluyla mal sevke-

ciebileceklcrini söyliyere:k ticari te
maıılara geÇ?Delerl de bu habe'tlerl 
teyit etmektedir. Almanyadan bi
ZE, biadcn Aimanyaya ne gibi mal· 
lar gönderileceği kontenjan liste -
tı1i bildirilmiı}tir. 

Koordinasyon kararına rağmen 
Kasapların hiylesi 

Manda ve sığırların dişlerini sökerek 
ihtiyar diye mezbahada kestiriyorlarmış 

Kasapların garip bir hlle~rl ha
ber almnuştır. Ban kasap ve ce
lepler. m<'zbııha.ya sürdükleri iıığ.r 
\'e ma.ndalarm di1'1erini sökU:;or ve 
bu suretle ge<'.en hafta içinde ka
bul edilen bir kooi'dina&yon kara
rının hükümlerini hi~e indiriyor -
lar. Bi indi gibi 10 yasından a
flağı ınğrı Ye mandaların kcs)mi 
kooıdina.ı;.}on karan il,: yasak cdll· 
m'şt.ir. Bu yasağa sebep de man .. 
daJarm dişilerinin sUtündea, erkek 
!erinin <le k~m kabiliyetinden iJ-

titııde idi, Halbuki, deri ve kösele' 
fiyatıan mlltemadiyen artmakla
ti..>r. Celepler ve kaeaplar, bu h-.r
vanla.ruı yalnız derilerini satmak 
l•ı edecekleri kin bu hayvanlar
dan bqb hiç bir suretle çıkara
mazlar. Fakat hileyi sezen ilgili 
makamlar, bu kurnazl·ğm daha 
fazla. devam et.ınemesl için g<'rcke:l 
tedbirleri almışlardır. 
Diğer taraftan hmriuneün, ko • 

yun ve kuzu kctJmini de tahdit e· 
ıeoeği sô~•l0n~ktedtr. 

Bir koordinasyon VA-NU 
"Sava§tan Barıp , rom&nmı &'8DO 

n~U !c:ln huırlamış ve en gU•l bir 
a k macera.mır verml11t r. 

kararı ile 
FtyaQan lı.i k~ tuta .. 

lk1 uer, Jedl Jmpmuı .,..._ 

Vakit olnıpcaJaıma yahmı C1 

laua,a "'9ec:ıektb'. 

Selçuk Kız Sanat Enstitüsünün eserleri 
Bulgar radyosu 

Kont Cianonun ziyareti 
sebebini 

Açığa vurdu 
ttalyan hariciye nazınnm zi! areti 
11kbellar taarrua ile allkadardar 

Badapeete, 16 (A.A) - İtalya ha. 
rtcfye n&ZU"I Kont Cf&n" bugün saat 
ıa de Macaristan devlet nalbt tara • 
tmda.n husu l suretle kabul edilmf§ • 
ttr .Anıiral Horty, mUteakibcn Kont 
ctano'yu yemeğe davet etml§tir. 

Naib tarafmdan kabulllnden cwel 
ttaıya. • hariciye nazırı Macaristan 
ba§vek!l ~·e hariciye nazırı M. d• 
Bardossy'yl ziyaret etml§tfr. 

Ö#ledcD aonra, fLyan ve mebusan re. 
ısleri tarafından Koat Ciano'nun §ere
!lne parllmentonun kubbcll salonun. 
dR bir kRb~l resmi yapıtmı§tır. 

Zl~arctln ..ehebl 
Sofye. radyoflU bugün İtalya harici· 

ye nazırının Pe§teyl zlyarct!run ııebc· 
bini açığa vurmuştur. Radyo demfgtlr 
ki: 

- Alman hariciye nazırının ziya.. 
retındcn 50llJ'a. Kont Cıanoııun ziya. 
rctf ilkbahar ta~unun hazırlıkla -
rfyle ilgUldir. l\llhver devletleri ara -
smda <'ok ı.,kr lşblrllği öze çarpmak 
tadır. - Ka41~ o pırıetıl'fıl -

Bayan inönü, genç kızlarımızın 
çahşmalarını takdirle karşlladı 

Selçuk kız sanat enstitüstl tak: 
~&in.in ~1icudc getirdikleri kıymet 
li eseı leri göstermek münasebeti\• 
le dun bir defile tertib edilm ·_ 
tı. Bu defileyi Bayan Mevhibe 1-
nönU ~reflendir:miştir. Bayan fnö· 

nU e"el& sınıfları gcznuş talebe 
lerin el.işlerini incelcmi~. Ba1111 
İnönü ile vali ve belediye :rell1 
LuUi Kırdar, Bayan Lütfi Kırdar 
P rti reis! Reşat Mimal"Oğlu bina 

(Devamı Stı ! sa. 4 de) 

1 benim kö~emj 
.. ______ yazan : hakkı tarık us 

kasablar 
eski b.r kitabın hukuk bal ıslerlne dokunan 1.ıir sayıfaııuıd&Jı t~ 

dildi idi: <:ocukları korumak ı ı kimlere \"erilebilir, kimlere verilemez, bllDu 
~ra§dıran müellif tUrlU hükümler rasmda ııunu da. söylQyordtı: 

çocukları kaaaba. teabm etmeyıniz ! 
islll.m falnyhl, teslim etmeyiniz, eli) ordu; zira o hayvan boğaz aJD&kdlıııı 

K nıksamışdır. çocuğa karşı yUregl yumup.k olamaz. 
o gtln bugUn, her nark dedikodusunda bu hUkmll hatırlıyorum; dU18'& 

tarafım: 

- satır kullanmakdan, kaıuluıamı§le.ı ! bır takım biçe.reler beaile...._ 
;vlb öleceklermlf. bunlar mı dUtllDıecCk? di) onları lühmet altma altrlıım 

fUdr kapıma flakestııl T111'Ub keııc11a1Dl duyuranlar oluyor: 
peki, diyorlar; siz ete koyclulUJUll: urlu, koyuna koydunuz mut ._. 

!ara knydunuz mu? otA, gmnna koydunuz mu! deriye, kumaf& ILoJl.I ıu 

(Litfea •yfayı ~rlals) 
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16 - 1 - 1942 

cra Vekilleri heyeti 
toplandı 

t lidU'den VC' tehllk n- Dahıl v 1 B 1 1 
den kurtar.ıpa.k ıçbı nih:ll mUcadc- ıye e f 11 . aşve,Jt f na- Milli piyango dün An. 

ri' t klerl ~ ruwnuı 1941 • d k" l 
. ıln hemm yetinden mu!as. n 1na bı·r nut k. •• ·! ıı. kara sergi evın e ç.e ı mi§· 

8 • mu·EJtt ba~etmi tir. f;öbet" U 50 ;e Qi tir. Kazanan numaralan 
d mı tir k Ankara, 15 (\ aJ.ıt mnhahır·ın- bildiriyoruz: 

0 _ 1 B ' 1 •·~ vazifelerle mul.ellcf ve ... alııız bı r k nl 
.,.," et r ı ı ,ıııc ıuın;1 yapı. den) - Knyınal,aınlnr k ......... bu- .J 2 lira azana ar: 

h b tfn tm d"" ıu.... mercie karşı mesul olnııyac:ık mı:ı:, 
1 r m çe ve. ncı 0 • ası, u~- gıln ~'\1 hllgil.eı okulunda Da. Biliıkis nezaret ve murak:ıbenize 

il' nın bu harbi bUyUk bir 'Jlath biliye Vekilı Faile Öztrs.k tarıllm '>bi bü un ul'kadnslaı ımızın me-<>u.o 
• p t1 hiz.i evvelce ıçındc bulun. Bıışvek ı narum • b' 

d • uz t hli.kenln bUyUklüği.ltıti nutukla .,.,ı...-1.ır Oaa 80'tlı •
1
nen ır •ıycllne orlak ol ca!;ınız ~ibl vak1t 

b. d l'ld' ._. ... "'il • ve ı er ara. vakıt muanen u ul ve k.ıldclerle 

t, s, 4 e 8 llP nlhııyetlf'nts btlPt.. 

loT • 

10 lira kazananlar: 
19 "-e 9'1 ll2 ıolluıJeUenl"n biletler. 

(Ba§ taraf• l i1ıcı smtfada) 

etlerinin aralarmdnki geç·m izllk. 
ten fayd&lanmak1.adır. Bu anln§ma 
ile Bnlka.n devletleri harpte ve 
sulhta bernber ylirlimeyi tes.bit e
ol) orlar demekt·r. Ba.lkanLia.rnı 
-ı.rıı.lan:nda gibnn!• hudutlnn olmı· 
'\ n n, aynı para) 1 ka b;r] (' kn bir 
E::ılkruı birliği bul Pe r,ele<.'..:klni 

An'iw-a, 15 (A.A.) - tcra ve
killeri heyeti bugiln saat tf§.30 da 
Başvekil Dr. Refik Sayd!llilm rM . 
Uğınde mutat topla.ntmmı ye.pm· -
tır, 

Ameriican ordusu 3 ,5 
milyon 

Vo tngt.1n, ıı; (A,A) - Harbiye Dl" 

r.ıı.rctinln blr tcbllğtıı. gara A.mert 
itan ordUBU movcuüwıun 8.600.000'~ 

tık<ınlm~ı ıçln emirler vcrtlml~tlr. 

Japonyada ilk Amerikalı 
esir kafileıi • er n ır e ı ır 6lnda Mec& Reisi Abdiilhal'k R 

J),. Go cls, FUhrenıı oon claln- da vekaletle fJ ı en- hıılli kabil olmı~an vazifelerle 1 
k.ui curN.Jdırane bir hareketle 1 c.k mektep} r en gclcnl~n yllk ı ıb~ c, ksınız. fçll" inde nl;ır ve 

r ; tehlikenin Il8Ell onunt> bal , er ProfCl!Örlerı haz·r· lt•hllkelı Ol"nlan de bıılunocaklır. 
e muvaffak olduğunu h:ı Fak Ôu..}!ardrr. Dahiliy~ Vekili 'Rn 'nlfı Jer zckı\Ja .. Jo, b:ısiretlniz. 

tıdatmxş ve bu mücadelen n he • 1' ztra.k nutkunda bu kursun e çabu': ~e ıcred<.lutsilı knrtır ıılmo 
:rren mı tik yJabilecek olan bU: b'::ı~-L~_:ntmış v~ bu teşeb· Aa musnıt kalıılı~ctınizle yurt 

· r -• ta-=• ut!41.CUcn mWıım fa\·dn.larJ menfontfni, ulu~ ~elArnetıni her 

50 lira kazananlar: 
SOS, 236 ve 900 U1! ıa.lba> l'Ue11cn 
bil t.ler, 

100 lira kazananlar: 
0.80, 285 e 119 De ulha)etleıımı bi. 
lctler. 

ild'riliyor. BUtfüı. haz rlıklar bir 
I .tlk b rllği CM.cımn ıfoğru gfdJ. 
:> or, Yani Balkan.br, BnUm.nlılann
citr demek istentvor A a'!c bu lı:a· 
rarıı tatbiki harbin ~eticesbe bağ. 
Lıiır. BugUn iı;.ln .. tiL 1 hal.kmd.ı. 
b~r dilek mahiyetindedir. 

To'kyo, 15 (AA.) - İlk Ameri
kalı talrlcr Japonyaya gelmlşt:r. 
ı 2 ilkkıinunda Gmun nda.smm f~ 
li l!ll?"lllıı.rmda alman 442 Amen.1calt 
cslr, Şikoku ada8lnda Tadots:u ve 
Zentşııll'deki luunplnrda gtnalb • 
Cilecelderdlr. 

cnnı mu ıuı,,:.u-uı ıu et . ~b citikt • 
ırı lr. ~arktaki C'tlerln kah. nıiı;tb-: en sonra unları soyJe. şeyin u tünde tutRn "ıJ1Jam k rnk 
nm anca kııUandtklan bUyUk yor. " K lerinızle ve niha,eı kabında \•nıi. 
guı•luklarm ve feda..klrl:klarm - ursa gelen ırkadrışlanm fe ııllrıında sc-.l'ı ek mc'lulıyct almo. 
nca ~utııleıı edi.iem Ve<'eğini Ö\~~· l-ul":'iu m~voffnk13•elle billrdiklen a milsait ce 9f"elfnizle b:ışımı<'aksı. 
m sonr:ı t::ıyın edllccrlhnlz kazııtora nız,, 

r , >:> bundan sonra bütUn dtin- ı:ıidl'c!.'k~lniz. ~r?lard~ ~nnunlnn.. OabJliye Veldlı sözkrln1 şöyle 
1 tar eden bu Jza..'ıııtnı bU mızın su:c vcrdıllı vnııfc <'ri ynııa. bilirml tır: 

tt .i ımın bil birin' ;,.ı "-"~: cnk<;ıoıı. ffükCımctin yüksek cfkıı• "- Dıı kt ro,lı kt-n!i'n'zi rn ivi 
1.1•Ce ~·1 ve hlma • 1 b f · old •ğ ., ı be 'rtmi'} ve bu mfi )C ıne mu ıtnç ol ınlar siıe şckilı.le techlz için er m• il n ıs 

kflel' Japon mjll .. tinin Jrnh nruıe. koş.ıcokl:ır, ihliyncl:ırının karşıh~ı tirtıde eımenh:i ve ileride hııl:.ıe<1 

500 lira kazananlar: 
12os, 1>so1, onı. 716& tıe aUaa)'e.t• 
lenen biletler, 

1000 lira kazananlar: 
18018'1, 881S8, 42Dztl, Ul29, uıa82, 
sıuo, sı1so. s:>Mı, 21869, 1Gono, 
9DJS2, ö99G9, 74411, 602~9, 5'%60, 
800115, DGSGO, 21831, 00387, 76169. 
06860, ..ıu10, 4-57~ ıno. 1101s, 
lill9i09, 59657, 742'70, 49119, 11816, 

- R:ıdyo r;:ızetMI -· 

Mü endis aranıyor 
Türkiye lrfö:ıür satış ·ıetevzi müessesesinden : 

Kazan ve kalorifer t~~lsatmda ihtls:ı.ııı olan b1r mWıeııdllı .ımacaktrr. 
isteklilerin çaıı,ma havatlarmı hUlbnıwldıran yuılarlle .A.nkarada mUCS8e" 
&c merkezlne murncaat'an. <BM) 

J • , • ı b k dar ~aı k nr ·izde hulm:ık ısllyce kler. dev 1 nı7 her dcreeı~e d lın fi ( n de-
unan evvc ?b zz:ı ıskeı1 ve si 1 1 "' 1 rk ercf •tı· ku~relinl •ı. rree için kendin hl h zırlamanızı 

2000 lira kaz.ananlar: 
1629l, 8-121G. 88342, 2'1G8t. M176, 
4607ıl. 450.'>'1, 09!>31, s..t-028, 81%87 

... ~------a:;:;=-ıa::....-.K: ......................................... .. 

eksp rl~e hnk!r.eız , rfllen Zl!'I ' 
1 .ınııda orn3 acokl::ır. tav'ii)'e ederim. Hepınlzr erek 

l mnvaff · etı rle mihver dev. n r. 1• lıüt " memurhman fnrklı b:ışvckilim adına vr- ~C'rek kcndı 
.I{. ' tin n vıız· eti kuvvetlenm ~ol. ., ııv.clıntz olncnktır 1\'unh!!'Jrrııı aı1ıma ınu-r Hal'' \er dilerim.,. 
' 1 'tlU kavdetnıitıtlr muanen Te snbft kaid lrrc l>:ı~I 

:Obf-ls ck'ını t.r ki · 

Harb:n il l"CU ı.nd ponya 
b!uı iltihak derek Blrl §1k .Ame 

rlluuun emperyaJ. m!ne ve tngillz &. 

:mtn!n veııa30etlne kartı h:ırbe gtr 
L' ı, oımuı tttıfnkm slya.81 w atrate 
jik "hamınıycllnden bqka mlhvertınİ 
J!ir IYi bir halde ve kat't bir emntyette 
oldutunu tertr, lJ:Uııtakbel ı.etcri 
m17:1n emtn ve katı oldu~u §imdi • 
den ııl.lylemek için milli yPnll!D1!Zllğt-

b.mlr, 15 (A.A,) - Tutnn plya. 
Ea8l gece ynrnsmaan Jı 'bnrcn ac•ı
~tır. Piye.sa tok hatnret~dir. En 
Ytık'lek fiyat §imdılik ]?.,") kuTuı;
tur. 76 firma ve mlıc• enin mil· 
bnyaıı memurları ııimdi b:ışlıcn İs. 
tnnbuı mmtakalannd bulunmak-

'.z 1en b:tluetme&e lllzuın yoktur a2 

ı açıkça lchlml.zde olan ha.klld o 'I 
laytann tabll blr nctıceatdlr. Huabı. ı 
nıız doğ'rud 

t.ndrr. 'nıra<':ıtçı1 ı.r birliğın n b'r 
01Uddettenbcrl devam eden umumi 
heyet topbnttlan t50na ennlcıtir, 
lda.re h"vetle'ti TR!l! hn tMvlo e
dJ'mic, b' "' olnr '\'r • ni b tçcler 
kab-JJ olunmuş ve yeni idnrc he
yetler! seçimleri yamlzn ştır. 

- :ı:: 

r 1 Eu barb ha.kik tte b1r çOk harhle-
rm bırleşmeıılnckıı lbaretUr. Bu barb Balıkeslr, 15 (A.A.) - KaJını.· sinden 1.852 Ura 11 kuru , Talas ı 
Pr bugUn yapılauaa idi htrltat le.ile nıan erlerimize ~ hediye tetnl- nah ·esinden 1.942 ııra 56 kuruş 
ııonra yap·ıacaktı. Btz hiçbir zaman ni için, "yardnn sevenler ktz"lay" cieıi 'ıamtat: tew1n edilmlşt'ı. Me 
Mınu unutiı.m!lyız. Harbin nutl bite cenıiyetlcri mWitcrek komi+~ine kezlel' diğer nahiyelerln kurban 

ğ1 nıeselea1 ne zaman bitecett rıı:. tJ0!1 ikı giln itmde yn~tlan yardım b .. ğı lan da te.~bıt edilmekt"<lir 
11"1 ndt-n daha mUhtmdlr, Bu barhl !?h' beş yUı Umyı bulrrı••tur. Ba- ı\!~on, 15 (A. \.) - ErJeımı.°lze 
kazana.cıı.k olursak iptidai maddeleı gı,13ma dc7M1 ct:m ttedlr. kışl:rk hediye tedariki lçtn ilk pn.r-
., la eerbesWğinı, bayatı •ha Kayseri, ıs (A.A.) - Ha.va ku- tJ olnrak toplıuım1J ol:ın 4 l:rln Uro 
t'ı:' Um!.ztn ycnı aosyaı nWımmuı ~ nunu Ka~ri ljllb -slnln bugUne Anknrnrln yardmı ııev~nler cemiye. 
.. unı, mtbver devıeuert için ba tm kadar toplwğı ~ otuz b'n. li· ti emrin" g'\r • r1J Ur. Tcbcrn.ı 

""'itafmm etnik ımktuıını. hv ya rayı goçm.iştir HavnA:ıl:ır nalııyc. dC"vam etmektedir. 
!!.ml• ota "- ıeyl ka • -- -----------------

;# caı;,._ aHrht kayllf'.decek 

onıu!.bnU:ın~::"~ıı;u:::: Şose ve köprü er çin erse-
ti kaybetmiş olacağız, Yapa 1 h 
~~lrlıklar &Dcak bu ~ue= ne 5 mı yo ıra arcanaca 
ş r capbes ce 
(A, A.) dm kıaaltı~tu) 
Alman orc!ulan tıq kuman 

nm tcbll/1ııde Kerç ~tı-
~ a, ... .,nda 

&alı:er toJılu uklaı1yle, 9l:ı ve ta 
ka?"§ı ko yyare rma mevuıcrtne muvatfak1· 
etıı tanrruztar yapmq, .A.zak dent: 

nun projesini hnnrlamaktndrr Bu 
projeye göre §Of:!e ve kl5priller. için 
veMJet emrine h•·r yıl 5 milyon lira 
verilecektir. Vckfı.let beş milyon 
llra)a kruhr taahhüde str'şcbile • 
cek, fazlas için vekiller heyetin. 
den milsaade almncaktır. Bu har _ 
cama müddeti 1952 ytlmn kadar on 
sene müddetle kabuJ edilmektedir 

Lllde Uç dQ~man gemıaı haaar"& ut -
ntılmıştır. Tıııanrog'da RuaJ.ar tıeU

ız. taarruzlar yapmqlar, merkez ft 

~:ıl ke81minde muharebeler de 

Ankara. 15 (Valnt muhcl>1rin· 
den) - Nafia Vek!J ti Mc ve 
köprWer ~tt t.anhımtlcıine 
dair bir kanun proj .. &i hazırlam ~
tır. VekAJet, gelecek scn.:'ere ge. 
çlei f05e ve kop't\iler '\aprr...JJ11 ta 
e.lıhUUcrlne &it kar.un merlyette 
bulunduğundan ve bu t:ınunun b1t
mek ~~re olduğun1ıw bu yeni ka· 

~-------------------------
UD Is Ekmek dağıtma işi için 

tm tır. vam 
Yunan!stnnda hal'. vnzi· dün vilayette bir 

Yetlnin gittiliÇe fcnalru t~ haber 
Lcniı!.."l"ad te}>hesindıı b1r bUcam 1n ,.eriliyor. Her gUn btn hl inin öldil-J toplantı yapıldı 

ı:aaı tarafınılan muva.ttakJ-n. • IPI\ ...,..,.,.,,,___ 1 k 
Wı bir t:ıreket esnaiında."~~ r.u, ••-u .. ıua.nu gıd,,.,ız taıı y&a- Karne ile ekn:.ok dağrtı':n "bıı 
ıutalar yle kuvveUcndlrUen b!r i ms.dık an, balxün.nrun bitnları göm- iki gllnd 111.>cri devam edilmekte-

'""Ill&n dll P Y&- mck için nakil v r1 am ve para bu- dir. p--• vatandnclnr a'" lık karne. 
e uu ı;,w man mev:ı::.ıertne lki•"'• la ... ..., " 

tre d ri u .rwc. madıklo.raufan o'' )1 o ce- •e.inı ı r niız al mndtklan içcı kcn. 
ın c n ine gtrmlı ve buradaki e U • • ~u b' k c crını pcnccrclerd"'n eo' aklara ı~1..ı.. .. _ muvakkat karne vcrilı!ıin 
şman o havzJl\ı1yte n.ruızonu t.ah _ ·w J 

rtp tT!şttr attıklan, bir parça yİ\ec~ için llO· tir Her vat.ıuı&.-~ n karnelerini nln 
Berlin aynca Orcl'iıı geri veril- kn.klurda srk sık il .: li <.:~ki'1me· · ~' uıj temin .;in blitil.n h:ılk· 
~ Yalan13.Dlllktad r. Meıiı:cz ke. lere rastlandıgı S'('lc-.n habc-rler a- cvl.!rlnde mc ur bOrolnn keme 

simın:le ehcmıniyctli bir Sovyet f"'..&ntia.dır. Bu ·rnzl) el kn.rsmmda da~lm'lsı işine devum ctmi-,Jcr. 
U\"Veli Alman hatlanruı la.anııı İngiltere Yunaniclıtan lıakl:ında ir. ö~ren..ıır.tm'z<' göre bazı frnı· 

eb>ıfş, fıü:ıt Alm:ın krtalnn dUtıma- tatb·aı: ctU@ blukayı h'.l.fıfletmc- cıle.rm un1nr'11ı p:ı a<'ılanı eattJk 
n n hatlarına. ortndıuı taarnı d Ye karar vermiştir. t "al altında l:ırı ...... rlilmli tUr. 
rek bir çOk yerler i~I eU:':ıe~: bulunaıı bir memleketin i Besi, o- Bunların h::ıkkmda !} ddetle tııkf 
ıir. rastnı işgal edenlere aitse de Al- bat ynpılac3k derhn.1 lMi kinrc mu.lı 

Sovyet leblilYine e;öre Moakova- manya ve lt&iya nlAkadar olmayı:ı- k!?mefline verilccekleıı.Ur. 
m O, Moj lk'in 65 k lomctre cc- ca Yunanlstanm ta.m:ımen yo!c ol- \'llii;rcttc> tonln.nh 
ıbı~dn!;I Medin dahil olmak fize- mak tehlikesi kartı mnda İngiltere 

re bir çok yerler a~tr:r B' bu kanın vermıştir, Romanyada da Dün s.k~!lm vn· yette vali ve be
T..an-Jra haberine cörc Moja~ ~r Vıu:lyct'ın iyi otınndıf;t hn.bcdcri lediye reis• Lütfi Krrd:ırm bn.,.1tnn· 
'8.rmda 1 '"0.000 Alman Mkerbıi~ gelmektedir. tğmda vnli mtın\'1nlerl b•led y~ 
1<tt1Y~tl karnmzla~m:ı.ktndır. 1 rels muavini ve nttlf.3t mfidürl\nlln 

~~~~~;=;~~;;~=;;;;:;~:=::;::=;:::;::====~;~lbd;;~l~~~gµ~· ;e;td~i~-;; 15tir:ı.kile bir ton~'.1Jltı yıımlmıı,,, 
.ıu1' nıı.rk'ın awkat!-;ı':tnı y&p!l.bilmek ı - karne da~tmn iı,i: hnlkrn d!!,_tııı ko-

k b eden bUtlln mU!rcdat ayn ayrı :~ ~rtına.ka mevzu olan mad:1eyt l~y e!t.mc'.t nlo.b lmel•rf lmkfuıları 
ıdır. her tezgtlha bir memur cWQı-ı. a almdığı gtı~mrıın~ oımıı... tı 
er mut ttl" de bir """ka t ftı .. -ug, her memurun baııma btr mUfetlt4, zer ndc g~l'tlifilınU!'.tUr. 

y ~ c - gcçlrllmi• ·-· • • lx'Dln muvaUo.kJyetlnJ ..., __ te " o ..... n, bunu tatbik veya mUra Vali dt!n aynı znmıında şelırln .,-= mln eden ne olabilir! m ht U 
FuzQli'nln dediği gibi ••mnııam fll.ldest bl _, , u e f ısemtlerini teftiş ed~rek 

i :ıh 1 z r .,.ııaı.,. · ekmeı: vn.•J\ etini inee1em4.. Ur. 

5000 lira kaz.ananlar: 
1U~2S. 136028. 1(4.tJOO, 9SEG:i, ~ 

J49H'1, 

10.000 lira kazananlar: 
346281, )8;;190, 14875%, ı8%414. 

30,000 lira ka:.anan: 
15'1870. 
80.000 lira kazıırıruı 157876 numa. 

rah bilet lzmilte ut•·mı§tır. 1\J.000' 
e~ bin 1lrıı ka.zıına.n bUet•er, iki tane. 

al İstanbul, birer taneırl llerılıı ve 
Ankanıctıı. 5,000 lira: 8 tanesi latan 
bul, birer taneat Aııbra Upk ve 
2000şer bin Ura• 11 tanesı lstanbul. 
6 tane3i Ankara, 2 taneai Adana bf· 
rcr tanca! de Samun. Gu1ant.eb, 
muhtelif §ehlr Ye kAa:ıbalarmda 811.. 

tılmıştır, 

----&-
!e"" uk k 'Z sanat 

e s ı ~• 
(Baş tarafı 1 incı t.aııf ada) 

nm alt salonı:nda bir mnddet ilıtl 
rahat ctmicıler, mUtcnkibcn kendi 
dlktlk!c ri elbiselerle salona g'ren 
tnlebcler •ıra ne kıya!etlcrini gl5s 
term;şlerdir. Bayan tnısnn bilhas· 
&ı yerli kumn.~lardnn vapılan elbJ· 
bf' erle inci' fslemeJetj dikkatle g61 
den ~eç~rmiş, en ftU mUdnrn Ba
ynn Belm Sevengildcn U%Un u:r.a. 
cityn lzahııl nlmışt.ır, ReislcUmhu
rumurun mu!ıterem refiltn.lıuı m 
sanat enstltillcrl.nin mcsn1sinc ve 
bu nrada Selçuk Kız Sanat eruıU. 
tUsUnde~; mesaiye ehemmiyetle a
lüa g&.ıtcrmi!iler ve takdirlerini 
cnstitU mUdUril Bnyan B<'lk~ Se
ven:rl k bildirmişlerdir. 

Tnlebeler hep btr ağttdnn 
i!!tiklnl marşm• s5yledikleıi gtbl 

1 
lkf talebe de şiir ve bfr n~1r in· 
!'!at etmiştir. 

B:ıvan lnönU enstltUden bUvtlk 
bir ~emnuniyetle aynlmı3, mn J 
:!Ur ve öğretmenlere te ekklll'lcr"· 1 
ni b;l11rmi~tir. 

Ôğrcn:l"ğimlze göre genç eanat. 
kfır kttlıır;mızm göstcrdikler dikli 
nıJ elbiseler, şapka, <>anla ve di
ğer ei'jynlar 'Üç ay gibi kısa bir za. 
man içinde hnztrlanmmtrr Bu kı
}aftlcr, umanmıtz":n mod .. Jleri:-ıi 
gös~rın :kle be)'O.ber Tür1c tarihi 
kl~"l!f~tlerindcn modernizo ed Jmiı:; 
enteresan tuvaletler de göze çnrp. 
maktnydı. Gerek bu işleri vilcudc
getlren talebenin ve gerekse l>f. 
rctmcnlcrinln bUvUk bir g vret ve 
~11\•:ıffalıfyet CÖSterdi1tlcri. VÜCU• 

ae geti'tilın ·~ olan şeylerin ince bir 
zevkle hnıırlnnm:ş olmasmdan an
lı: !'t ı m 'Ut ta idı., 

-----o----
1 ce b.esEn~e 

(A.A. cbıı kısnlblmı~tır.) 
Jnponbr Mn.nilllirım §imal nde 

Gr=ı.nde ad nd:ı bir aday1, şlınali Se. 
!<>b'deki btltiln tayyare meydanla
nnı alnı lar, J >hor eyaletine gire. 
rek C':.'l-;npur mi!dnfıuısmdakf 30 
1.ı~n fo:;ilizi muhasara etmh•lerdir. 
Jııpon13.J", mtıttefik ordlllar muka
vemet nin yakmda ktrtlaca<tı kana. 
:ı.tinde 'i ler, Sin!!al)ura 120 kUomet • 
re mesafedeki Tnmbirc Japon Jnı,.
\'ctlcri ttı.nıfından tutul.ınu'i m-. Di. ka.sab et P a nndırdıkça lstlhlıut azaıac k lstl"''"'-

endlıılne bırakı acak klUaıı hl& a ' llUU\ azaldıkça kasabm 
ç ea1 )"etmez oı.ıu:alr &rlık yeni kuanç 

adleri, yeni narklıır bırblrtnl kovatayacakdır ' -------------! ~er taı:aftnn Binnan~ndıı bazı yer -

i ler Jnpon tayyareleri tararmdn de. 
e 1 1 vamh olarnk bombalanmnktndır. lAkin dUn gazeteye gelen haberlerde.n btri 1 

çocuğunuzu kas:ıbn teslim etmeyiniz! 
bUkmDnn veren tecrtlbell dedelere bnk n:rd1rdl. hatn1cyorırunuz· bUkfınl(lt 
ıuuıablık hsyvanlan veya çift bnyvan neslini Zlyıı.n etmemek ıtln bunların 
tıellt bir ynşdıı.n önce ke lmeırlııt kayıd aıtma aldı. 

ıı.ındl, 1 te tu habcT, hayvantarm Y'1§l llzcrtnde kon:ııan bu kayıdın bir bflf! 
n knl!tnldı~J ölh'cllyor ve bayvanlan btr iki dış çekme e.mcllycıılne ısev_ 

ed rel, \'1ll>tind n evvel lht:yarlattıklarmı ve ge:ıe onlıın öldtlrUb böyle· 
ilkle dcrilcrind n faydalanmak çnrelerinl bulduktannı anlatıyor. 

ne c!lr'et! demey1ıı z. milli korunma kanunu bir 'kere kendlnl koruma 
~1D nte§ pn lcUreıı bir m:.\klne mlllt korunma u!Çunda aıın.ın te:1b:rlortn 

•n J<OrU,.. ne bövle biterek kaJlı koyıınl"tın b:ı~•nr e:::ec"'k b•r ~mir yum-
ıık na a ne cllr'ctlJ.l ı:uaıııara veya oeteblr. • ,.i., im• •ımı 

kaz1I söylc:ruı~ laakJD tank m 

-------------J Japon tayyareleri yeni Brltonyn ve 
no~ru yazmak kald 1 Yt-nl Qin<>'de bar. sahalara da ta-

nuı.ltt~. e7 uygun yaz. nrruzda bulun'm\L'j r, bangarlan 

EY1 yazmak 1 veye uygun yeı.mak. tnhri!'l ct.rn ~.Ierdir, 
tır I.oni'ra~ı.n vcrl!cn habere g8re 

{aaberl oldutNnu ııaı,dım) cUmtca1 ba,..kumanda.nl umumt kcrarc!hı. 
doıtru;1ur fakat eyi d llld1r Şıve w- nı kurmrut Uzere Felemenk Hindf11-

I 
,.,;;.,,.,.,.,.; 1,.ın. · m t.Jlnmı:ı gi:!en Vavel, Singapur iç1n 
..... --"'O " tf"'hd't d' .... b' . u 

BiZ tol u"'unu ~dim) d .... e 1'"' ır vazıye e klll"§d&!J· o me,,_ roı>.kt.aJrr 
COld:ı !AI!dtm) deriz. R ' 

rın.,.on•fan tikerl s5zcU~· .. ntfen 
a: 1. ı eıın1 m) veya (oldu ırnnchml v r:'"Tl hl .. °t'!\h r .. .. ~ ... rt•..:..l'l,.,"" 

.,rrn ''· (lll<hl "ll..,n 1\'1•tım), (oldu~. J <>n J· • etkr ne l. 1 •--auı aan.dım\ dcın.u.-rn.cli. ~Ül1. l§ ~rnı.za j 

Sl .omu•afllığı Sa\ın aıma Kom.syonu llAniart 

A§ı::.ğıda cıns ve m.ktarlan yazılı la§e maddelel'S 17/1/942 cumarıe.I 

!>UnU ıuı.alıı.rındn vamb ııanUerde pazarlıkla satın aımacakJardır. Şartna· 

meıerl beı gün n oı cta görillrbatr. lateklllcrt.n belli gtlll ve muan-
tıMltrd 1''md!.lı.J el suUn:llmo komilyonuna gelmeleri. •••28,. 

M !:tun :Muh Bed. Kat'l te. Puartık Zamam 

Ci Kilo L. K. L. K. aat dakik• 

Ye· ırt 

'üt tı 1()0 

s )O 

22:50 
\12~ 

670 

837 lW) 
1158 75 

10 
11 

ao 

10! 26 . . ~ u 

A.pğıda dns mılular Ye muhımımen bedelleri yn.zilJ Oç kalem kO)'UJI 

~u 2G l.942 paz ,. • ı i;tlnll lıi.7.alanııcla yazı1ı aaatlcrde puarlıkla ı l.ıJı 

alınacııktardır. Ş rtn'I 1erl ber g1lıı komisyonda cı:lrilleblllr. lateklUcriıo 

oelll gün Ye uaUcrd~ Fındıklıda antmaıma kom~oıw.na seım ·lerL "'31 .. 
Jıll brı Muh. Bed. Kat'l T. ~arlık zamanı 

Kilo L. K. L. B ~aat Dakib 

Koyun eti 10000 
l:RJOO 
15000 

1170 
1170 
11'10 

ll~ :w 
175 5( 

1Tf> 60 

1' 
H 
u 

ao 
• 
• • 

isb.nbul Hava f"4ıntaka Depo Amirliğinden: 
ı. - Ye~ilkÖ)' Hıı.va mı:ntak& depo Cı.aılrlfli blDAJ&n .. m~ 

tamir etUrtlecektlr . 
2. - ı.t.ek Uer hut'\ t~mlnatı olan "'660,, 11.ra.)oı Bakırk67 maı mUdtır. 

lUğl\ne yatırarak makbuzları ile blrllkte 28/1/942 çarp.mtıa gtıııQ saat 1J 

de lstanbul Yeni pi>.3tııluuıe kaqw.nd& bUyllk Kuıacryan ba.D lldnd Irat 
Q1 10 numarada bav wtınalmn komisyonunda bulunmalan. 

S. MalCmat '\'C liUrlname almak :ateyenler kom.ı.yonumma mlh'a. 
caatıan. 

l(apab zarf usu' ·ıe eksiltme ilanı 
Kastamonu Nafia Müdürlüğünden: 

llıalesı 2S 1119: ı cuma gtlnU ynpı•acak olan Kastamonu b3'1fCll anaL 
lar okulu ntölye blı ının 13014 Ure. 36 kuruo ke§lt bedelll tnpatuıa talip 
çı ır. wğmdan 10 güu ınUddeUe ibalut temdit edllmi§t.lr. 

1haıe 26/l/942 p::ı.zartui gUnU aaat. U de Kaatamonu Na.ha dal.rumdl 
milte :ık.ut eksiltme kc.mi.syonu t!l.raJ'md:ı.n yapılaca.ktu. 

Muvakkat temlnnt 976 Ura 08 kuru~tur, 
Mukavele eksi tnıe t:ıymdırlık ~lerl gc:ıel §ftrtnamem. bu.suft 'ft tenlll 

rt •meler proje. k .ıt hlll1s:ıaı vahidi flynt llBtesi ve yapı i§lıırt umumi 
ve fer ni p.rtnanıe.sı v buna mUtctcrrt dl~r evrak Kastamonu, Ankara w 
1stnnbul Naha mUdll ltılıterlnde g6rUlecektlr. 

Tnlrpterln t.eklll ıncktuplıırile en az bu ~ benur 10000 UraJık Sf ,ap 
t• •n dıı.ir ihaleden l<: g ın evvc'lne kadar Kaırt.amomı vilAyet!nden alacak • 
ı "l t"'ıllyet ve Ticare. o&ın vealka1arile teminat m:ıkbuzıarmı Sbale g{l.nfl 
o'ruı !?611 'Df.2 p:u:aı-te i gllull a.ııt 1' de kadar Natıa d.:ıtrea.nde mllte~ki1 
d·cı:ltme koıni•y:ınu re ı ne ıımnbaber mukabili vermclert lAzmtdır, 

Postanm gecikme yUzUnden vukı :l gelecek tclılrden dolayı Yakltnd" 
ı;-e•m yen teklU mcı.tuplnn knbuı C'dllmlyeceğı UAn olunur. "857,. 

İ hinarl&.r Umum [Vı!üdürlüğünden: 

in1 iha : a men1ur ah nacak 
ı - l'n!jra teziliW.tunızdı:ı.ki wUn.hal memuriyeUer ıcln Jstruıbulda llM

musa o;..ks imtihanı nçılnc:ıkt.ı.r. 
2 - Bu unt.Jıaıı Orta mektep nıezuıılan ıçln 20,1.l'iı Balı 'ft ti.le ~· 

zunıan lçuı 2.1.1.942 çarı,ıımua gUnU o~lcdeıı sonra aaat 1J da Slrkecldıl 1D... 
tı.sarlar memurin kunıu b:nasında yapılııcıı.ktır. 

ı - Ta.tip o1&ııJ.ar b!r dilekte, evrakı mQ.sblllı n b1r fotoğratl.a bl.rllkteı 

Zat lşlari Şu.ıcmıze mUr.ıcnat. etmelliL.rlcr. 
4 - İmtihana girmek 1&teyenlcrln aşağlda )'&Uh vıwı " p.rUarı ba.ia 

o1m!llan l~dır. 

A - En u orta taballlni bl~ olmak. 
B -U! yo~mdan a,,."'1ğJ ve «O yaııınaan yukan olmamak. 
C - Vazlfe if&ı ı:ıa m1nl bir hali bulunnınmıık, 
D - Her ıklımde vazife görcbllcce dHecede sllıhatli olmak. .. E _ A.Juılba&I\d:ın olnı yan iki ştı.ll.>ı re Cl'3JUI ola.rak göstt. mc1r 
F - - A&kcrllğinl yapml§ Cllmak veya ınUccccı bulunmak ve bllha::. ber 

i\tl ha.ide de son yokl:ımal:ınnı nüfus cU wnnmn l•aydettinllll olmak. 
ıs - JJ.Uracnatlar 19.1.9:2 ı;UnU akı; r.una kadar kabul edUlr. 
6 - lmtlhanda kuanıın ar.n muvuCCnk.lyet ve taıull vaziyetlerine göre 

Barcaıdeki dereceler llzcrlndcn UcreUerl tcstıll edilerek IU'&61yle tay! l"ıi 
yapılır. 

1 - Tayin odildl.ğl mahal ve vazifeyi tebclluf tarUılnden IUbaraı ıa 
gUı\ zarfında kabul Ue vazL.esı ba§uın gttmıyeıııerlıı tayin ve tmWıan bak. 

lan iptal edlllr. .-:St., 

isianbul Umumi '1a iis Azasına 
l stanbul Vali ve Belediye Reisliğinden : 

Beyoğlu Azaamdan mnelıll Yarln~ H'1.S!l.D Fchmt Taner vctai etmı,. 
tJr. Ccnausı 18/1/962 inci cuma günfl en.at 11,SO da ltaaımpa{ada Zlııc1rU 
kuyu•lakl evln.:len kaldınl::ırak n M!l.ZJ I~S!ll'!'l.o.de. BUyUk csmlde lnlrtı 
l'Mttn::ı sonrtı Kulal•ııuı m~ · ı"" 1 ld &Ut' ,.. 'ilci:> re.ııtno tevd, o1un1tC1tktrr, 
K~et ~ umumi mecıJa Aza.I,;nıı, rle bild1ri.U(. ·~ 
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•• ~ •\' eUd gUnt:U yazımızda Almnn 
'e ı '):? ııaztrmın Pe,teye ~"1!· •ıfu 
tdY~t:ıı yeni nizamın u...·ıaı:..uk 
ı1e!ı ıncsı i!:lıı ımkta imza ko~ an 
tef etle~l 'D ) eni fedaklirhl.ilu i . 
~ Cfl bı.r h1h iyet hibi olduğunu 

Kum Kapıda yaralanan' B r ces .. t mezar· 
n çı (artldı 

llelllJekette her ıteybı pab.zw. 
İlk fiyatmm blr kaç Juıtm.a yükse. 
lince, artıp eksllmiycn kıwmçh me. 
mor sınıfı darlık çelancğe lınşla· 
mııtı. Memur, uyıı.ruk, tı:ı.hstıll in 
bılDdD'. Yurdunun geçirdiği aeı gUn 
!erin manasmı bll"J'. Devlet teşld 
l.Umm ne gibi hanun baf'arile ô· 
riildUğünii yakındım tanır. Biltçc 
wrlaldannm doğurduğu umre~ 

genç k :z dün öldü 
~~~lliı~tlu~rn pakta lm1.t1 Jto- a til c. na yet n i an fa ıyo i ! 
~~~~~tl~rn biri sıfatıle la- .E.wclkı n.kc.nwı uzuı· Kumka:pıda rdik 2:'..ı.-
lıO ~n bu hu~usia ncll•r yapa- .,...... rar ve · ~ ~t aonra ben J.,lm 
it tco~ arn"hrmııl,; i tfyonv nA ~lısı PcrAıanln nnncsini bıç,ıJda ıcabı SarrkamL'}a gittim. Bir kaç a.} 
;,.l~ıı l'istan bu:;im ,ü h~ rtl:ın ~ • r surette ynralıynn Suı.lrk, diln sonra dönünce, nnnsmm Perihanı 
~ ;J.c • • anliyeye t~lim edilmiştir. k•ştırtara.k benden soğuttuğı•nıı 
... ,1 .,u ıkl b3lıımdan rniitu1ca li ' ...., eb~" . ııstaneyc knJdırıl:uı a.nn kız ya- gördüm. 

• 
«<r. 

- A.41.cri 1 ralılarllan Perih:ın dun mbn.h öl - Aldırmudnn, dün ııkşam gider _ 
.,_.. n>fu 1.u\'\"ct er hnz•rla U tür Bö" 1 k t"l . -.( balııın. dn Ilı ş . Y ece a ı ''BZl\etiııe ken vedalaşmnk için evlerine uğ 

n - zı ın •• nt,Ib-'I Ih d en S:ıdt~ blrtnci solh cezn. mnh- radon Faknt Pcrlhn.n: 
tin nu ıs ~ m 'er em- k d . • e veruı k b:Llumınd eınesm e sorguya C:"'kilmı~ \'e tev - Ben seni artık isten yorum. 

.\Jtn e an. k f olunmuŞtuı- Aynlahm ! dedi. Halbuki benim 
lic: ıı.n haberlere göre !11m:ın ba- ı Kntll sorı;u°sundn clnn 1 • l.• 

h !.~ nıwn, ıuıılrnl Hortıclcn ~,·3• ~öyle 'llllatm şt:r: yet n.ı .,,:r ~k paramı Yemişlerdı. 
d ""IX:LQnıak hususundl\ b zı nr- • - Sen bilirsin! dedim. Bunu:rı 
!?nl:ı.r t tem• ti n d •1 - f'erıhanla esJddc.-nberl nl~- üzerine beni kovdular arkaındn.n 
~ bir k 1~ rk.cri ubi~"llkır ll'l :ı.rlk. l: idik. B"r gün kıskunçlik yüzUn- da kllfür ettiler. Kend mi kaybet· 
b.-~· ısını as r smı - • k d" • 1 ı --ulillr ' oen en ısın yara runış, l O ay 9 tJm ve hediye olarak Snnkamışa 

A.!ıı:~rİ olan 1 tebler rpııbt~'if gtlnt mUd ietle hapse mnhkfım od.il- götUreceğim bıçağı <:t>kerek iter-
~) o \'e . 1 _ •• Iıı. .. rı m. Hnplsten çıktrkt.an u:'ll11 Jerln<! auldnn. Son11U'nı· bilmi"" 

RJ:ın.-; .... nı ~ore ı;un r1.'. rt t 1 b t .sv-
A) 1'1"-- ü rll • 1 R U c tr:ır arı~ ık ve evleıuncğe ka- J"Ulll.,, 
~l ......_ s \ n erın n us • 
\'..,,eri ile karşı laı~ıyn gelmell"ri. O . . d K . Y 
~ ıa n r1 •. nıversıte e ~Tımono ardım go· • !'Ccek "rk car s \B .. u\'\"etlcrinlo _ 
il> <:eplıcs!ne c'·kl, loji enstitüsü Un]versite talebeleri 

Mu ~o.it erilnt htırP za:bitlc
rm ·en Muammer, bir mllddct ev
vel kı•l ... ğı~:uı rahatsızlıı.ıınuş ve 
Beyoğlundll bir doktoru milra.caat 
ııtını iı·. Doktor kulıığmn bir §1-
n 1;;s ~. pml!?, fakat :Muammer i:k1 

Un son.m ölmilştilr. 
1fo"\mnıel' gömüldükten bir hıı.f

t • ım, dli.n ailesi milddeiumumt
J.ge mU;acant ederek.· kendisinin 
k ı 1 1" na ya.pı13D eırm.gn ylizllnden 
oldüı; iniı iddia etmişlerdir. Bunun 
ürerlne ceset. me:ıa.."'tldan çtkanl • 
wrş, mo~ kn.ldtrlmI§lır. 

He,. "Üt yapxlnca.k otopei sonun
rıa lddlnn."Il ne dereceye kadar doğ. 
nı ol<luğu anln.şılab"Jecektlr. 

lerclcn haberi \"ardl1', 

BütUn bu bilgileri biriktiren 
-:JertJi baştyla derin clerin dü~ilnür 
"We kendl rztır:ıbmı en sonra hatır • 
lar, onan elf asmı, bu ncmm gida
r:l lnıcslnf en soruı bırakır • 

Fakat bu sırnda nihnyet bh' bn· 
duda daylUlll'. Dlşlnj sıka ınkıı ta. 
hıvnmUJ etse de, blr glln gelir ki, 
art.ık üs ttı~ çöl•en palmlılık ağır. 
h~ ııltrnda ezilir. 
il~ hemen ile ay lmda.r oluyor 

' I J A u j ki gi\Yı blr gazeteci kcsfi, gf.b b"r a
'\ n A B E R l E R i Jn.ns tcıgra.fı, td!• ırnre ae bir muh

. blr ıfrnyetl h:ı!"nd~ kulnk'nnmrza 
mı dD.§vcxuı >< arş.v çalman b!r hnlıer ,,, n1ı HUkümet 

dairem nılıd:.ırlUğllnc Awnos kayma.. pnho.lılık kar,3: mM ~cmnrlıı~ 
kamı B. Kenan 'runay tayin @dil • darumnnu inrellyor; öyle olııcaJ , 
nıtşt!r. böyle b1r Dm yapı!acn.k, fıılıın, fi· 

"' Knhu e elçıtlğı B~ tli.Upllğtuc Hin denillyordn. nu mUjdc, za. 

kfıt kanuılıklan giriyordu. 
Nihayet bir sl!J'U ''tehmjn" den 

sonra bir §.ekli Ustllnde kanır ki· 
?mdr. İlk önce, ylılıbrdald vergi 
lerin kaldmlec:aJ;"I öylenmistJ. Ar· 
knsmdııu ıırlık tntarJa.rına göre, b!r 
HçU anwdığı ileri stlrüldll. Ayhk 
y\il eld~c, "znnı" ı ek!{Uen bir 
(i]t\}clcn bn.hsolundn. 

Bugün belki de mecliste konu· 
~lmalrta. ol:ın bu IA~ihanm, son 
ıscklj ne olacak! UilmJyomz! Ama. 
her haldr en aJdı. ya.lan yolclan yli• 
riinece~hıdccn ~phe cdilemeı.. 

Ve:-ı;!i :-!n knldmlnuı.sı, daha zt. 
Yade yUJ;sek n_, ı.• dı meıpnrJanı. ya.. 
ra.yncald.ı.. Halbuki bugün asıl u 
gelirli, lcür.Uk aylıklı memnrlarm 
!}IJelcri, çabuk bh- çare'.\ e rnulıt~"'· 
Cır. • _,.. 

7.am, hayatın lnsnf ttlığnu adını 
.ıdnn faltfp cclenıcz. Çünkü im 
•C,..am., la.r niha~ et hazinede olan
dnn yapıjır, E yn, yiyecdt flyJ!.tla.. 
n Uç, be nıl-.!J nrth <liye aylt1;:1ı:ı.n 
da bu ö'riicle fırL.'ltrnalt lmhJ değn. 
dir, Şa Jıu.J:.le "zam" ı, kesin bir pa. 
halılık şifası sn;nn.:unnlyız. Opun en 
kıymetli t.!Lrnfl, le.ine'! t• bir de,·let 
~fkntinJ Utşunu.sıdır. 

HAKKI SUHA GEZGiN keı- Cephe bllyilk milrtard:ı as. 
tloı e lbttyaç gö tenncl tcdir, l'l.nca. ~uı;'ar üzerinde t10Syal, psJkolo • tesbit edi di 
...... f4nrn blltun ııskcri lrnnctlerinl jik ve patolojik incckmeler yap - Oniverslt ...... h k tk "kt 

merkezden B. Settar lksel. Bağdat eJ· Plan :ıamll.D Uınlt ufn!darmıla çııJo. 
<:ıliğ'i UçUncü kı\t.pllğiruı mP.rk• ~ yor; falm.t arnyn uzno, o;fırelill ıdi· 

Mesut Suntuy tayin olunmu~tur. ============================-" Türlü tarihlerde yurdumuza gel.. 
~ertııe mnk Ve SUÇ sayılan bo.reketJerln . C wp, ll .l Ve 1 ısat 
~l. r edcreJ· cephe f'mtlne Yer- cemiyetim zd a.hlfık örf hu- fakliltcleri yardım görecek tnıebe-

C) kı k sa.'lı:ılann~n.ki tarlhi s;y~~i tes nln cetvellerini 
4nrr.a~11nm~tır. Dl 

~ •,nrk eephec;inden çc4'cilcn Al- bit ı;-ıl şma.k Ü.Zere İstanbul Un" • ı ğcr taraftan ın'jtı edı mesıne ka
~ kuwcttertnin lcL lak olıı.nık ve:ınteslnde bir krimonoloji enstl- rar verilen yurt binam için yer ara 

""li!kt~~~';:1;:ıı~~~· 1'1nca t.Ueil kurulmasına karar ver lmf§ 1 nrlmasına. ooıılnnınlljrtr. Parti mi • 
... tan ve bu knrar Vekfılet tarafmd:ın Q. mnn şehrı.mize kelerek tctkikJerdr 
~ rn istihsal lmdrctinln ıırtırıl. rrlvers".t.e r.'ktörlUğUne bildirllmi~· bulunmuştur. Yakmda in§anta baş 
tQı ! \"C artınlan kU\"\etin mih,·er tir. e.rıfV.!r5İle rektörliln-ll derhal ln.nacnktır. 

\~:ne bır~olmııs·dır. b.. -o---
.._1 ıne &lmnn hııbcrlcre göre Aml- fealiyete geçerek hukuk fa.killte • -
tf lılıoı:ı Uvıı.rilerin ve y~ni ııske- t:inden Pertev Tnhlr Taner, tıp rıı- Bakırköy yolunda bir 
'ı ~\"\etlerin cephe cmrıne ,·eril- kUltesinden Ma:r.har Osman, Fa.h· kaza 
~ esırıl \'O iktisadi mcnh:iliı.nn m"h rett n Kerim Gakay. Hikmet Bank, 
~1hesabm:ı. çalı~tmlm:ısmı kııbul edebiva.ttan profesör Şek,p TuM, 
te tir. Ancak Mnrnr naibi ıırlc Pcters, profef!ör Hilmi Zlya OJ. 
l'i ~heslnıJen ı;ekitcu Alman korfe- gen, iktu:at !alı:Oltes"nden Kesler, 
~tını l\fı:earlstıında ln§l:ı.mıı 1 lst-e- Ziyneddin Fahri FmdJkçıoğlunu bir 
b il) 1 n.bnJ etmrm'ştir. lııt'nrfst:ı.- toplnn trya çağmnIJitır 

i
lli Alnınn fsteMcrlni bir , ·r~ıld, EnstH'l Tahir Atamannı roisli· 

t_dr c-tınelttVin knbnl etmesl mUm. ğindc profc55r Fahrett·n Kerim 
'lltn rnü•'Ur~ Gökııy, Pr-'erstcn te"ekkUI edece-k 
f 8 ı 111c hnrpfen onm lnc.:ırfs. \'e hukuk fnkUltesincle çal~ktır. 
'" ıı:a lm"ll ulan nrn mdakl rne: rlc. • --o---
ıU:: hattrtıynnlar içln ba sunli dil- B'r kaloriferci 
\'nıcnıck mümkün ıJ,.ğ-'Jıllr. yaralandı . 

, dl\l& ln.c:ıristMla Romn.nyn B~\>.kte Cevdet pasa c:ıa..: <;jn. 
\~mdııld me eleleriıı Mr tasnn de 804 nunmrnlt apart. manda ka.lo
~aııa konfernnc;mda J.,ı.11 .. dllmi•;. riferc:liJr :ııp:ın Feyzi, diln gece 

Evvelki a.k.~am fu:eri, Bakırköy -
Yeşilk6y a.sraltmda ~för Ahmet 
Y ılnuwn ids.res ·ru:ıek f kam) on N ıı
ım adında blrl&nin arabaema çarp.. 
~tır. 

Milsademe 6iddetJi olmll§, aru.00 
parçalanmış, beygirJcrln ildl!J de 
51mllştllr. Arabacı Nalın ağır ya. 
ralnnmış, Bakn-köy akliye ho.struıe
slne kaldml.m:şur, Suçlu aotör ya-

la.nmıttı:r. 

Yardım sevenler 
cemiyetinin faaliyeti 

t H\ıtrl...Vnnm bir lcı«:mı l'ı1e.egrfs. kalorirer dahesmdc kömilrden ze-
~:ı h Evvelki srcıe Yardım Sevenler Oe-

&a 1 ırn!olmış. "e iki de\lP.t de h'rlenmis, dı :ın Clkarken bnş1 c'\1\-
'llÇ ı; p lrt • mlyeUni.ıı Beyoğlu §Ubesl yaptııt" aıa. 
~n :ı. ı 1mza etm:~ıcr, d hıı nilp yere lür;mUştUr. Havda:r dü-

n
. ra da aynı r.ephc<le harbt. gir. şerken, b:' rn ~an dn tchl'i.kcll ıı;u. turka koruıerde sanatkAr Mllnlr Nu. 
"~l~t tttt.in, Bayan MUzeyyeıı Scnıır ve na. 

.... ı.-altnt0 facarl tnntn Romanya n- ;.~~~e y~~~~~:~voğlu hn..ona- yan Meralin balet çoculdıı.nnm fııh· 
·~!lnıcl:ıJ • 1 1 k b • --o--- rtyen kabramllD askcrlcıimlz lçln yap 
liğı •ı an a~mıu: ' 0 cep'ıe bir. tıklan konserden 800 Ura hıuıılat te. 
d nl', ltt fnlcn ~en uzun zıırnnn Kömürden zehirlendi ._:'-arn etmJu.lir. llô.13. da l\taeo.rl • ınln edllml§ bu paralar tamamen Kı. 
"'tı'- ,; Dolmnbahçedc, resim ve he\.·kel zılay v·-cslne y tı 
""'" ili nom:ınyn ıır:ısmcln bil.\•ük bjr .1 ........ a nımııtır. 
'""ihı'ı mUzN!'i knrş"<lmda 10 numarndn 
ta" l\lıık lıiilcilm sürncktcdir. l'ıln- oturan Haydaı·. evvelki gece oda- Bir ııatta fçtnde yalıua 8731 Ura 25 
it rt;u· k('llc1ilerlnl bu son tntcs·m. sma yanmam~ rnangnl alarak yat- kunı.ş temin edllmlııtir. 

mıo bulunan <D7 yw·ddn§ımızın tnbli
veumı ıı.lrnmaaı lcra Vekmen Heye 
tlnco kııbul edfünl§tir. 

• Adliye VekllL,ği htı.klm ve ınll<L 
deıumumllcr aııı.smda yeni ~r değ'.oik 
Jık kllramarncsi hıw.rl&maktadır • 

1$ GllmrUk ve lnhısaılar Vekılllğt 

yurdumuz.dm ynpılmakta olan tran • 

t 4 crlru J.ola)1ıı~tn·m:ık .W.:rc bir 
t.alımutname baztrlamı3tır. 

• Vücut banırcli.ııi ölçmeğe mah • 
6U5 b?rmoınetrelerdcn men~ vlnden \"C.. 

rUccck hUkftmct kontrolUnti göstcJ'C.D 
vesikalan bulunnıı~anların 1JlçUle1 ve 
ft.ynrlar mUfc:>tuşlllikrfncc yapılıı.ıı kon 
trolleri ooticesinde bunlardan sthhaUJ 
o'duklan anla§Ilan!Ann aynca bUlrQ • 
met kontroıuno göstereıı vcsıkıı.ıan 

a.nınmadan memlekete aokubna.llı ka.. 
nı.rlapnıgtn. 

• Ytlksek deniz Ucarot mektebi ta· 
ıebeslııın can kurtaran j lcrinde de ih 
t~ ke tmeleri için için mektebe 
bir can kurtaran botu yapilmn.ma ka 
mr vcrllmi~Ur. 

• lstanbul bolediyesinlıı açmaya b 
rar verdltı işçi bllr lu tall.ma tnamcS 
hazırlanmıatır. Bu talimatname tetkik 
diluıek üzere Ankara.ya gönderllmif· 

Ur. 
• Ellerinde k!ğtt buluııanlarm .... 

meye mııcbur olduklan beyanname 
mUddeU bu ak~am tamamJanıcaktrr 

• Yerli köselenin klloau G liraya 
kadar ı;ıkmak üzeredir. Fiyatlar blr 
batta evvele kadar •ıo ne 480 kunıf 
araamda ld1. 

ESREF'den seçmeler: 'il de tatmin edilmem1 ten:ı l•et nıw, rehirlenmi~ttr. Haydar ba grn Aynca 417 çıtı çınrap. ıse eldiveıı 
t ekte<lirler. 1\lnc.-ırf bınm bu no1c. bir hcldc Beyo~lu hastanesi.ne 'kal- ıo Okazak ve tanııe, 1080 takım çaiha 
~a h:ızı t:ılı-pterde bulun.mu ol- dırılm tir !JIT temin edllml§ bulunmaktadır. NliSıl mafrOr olursun 9e'nethı-

J NGİLTEREDE gaz ma..."\ke 
) ta.ıumağa mnhsus torba. 

lar gibi, b..zde de, bundan sonra. 
baır.ı ldınselerln zarif ekmek tor. 
baları taşıya.cağını Fan mn ... Ger. 
çl karne ile. · tenilen yerde ek
mek ala.bilmek için tilrlil kolay
lık ln ı göat.erili):or. Fakat karne
nizi 68bahle:yn kendi fır:nmız.a 
'kestirdikten l!IOnra, a.kıwıı yeme
ğine bir dostunuza çamrıldrğınu.ı 
dllşi.ınun ... Ekmeğtnizj de berabe
rl.nizde göUimıek zernretinde ol
duğunuzıı göre. bunlan sUslU bir 
f orba içinde çapraslama boynu. 
num nsaro.k gitmek muı;n.f:k o
lur._ 

Bu takd n1e lmpmızm ardında. 
ti portmantoya paltolarını. pp. 
kalanru çtkaran bayan ve baylar. 
bir ta.raftan da yiLldil ekmek tor
bftltırmı merasimle ev sa.hib!ne 
ınuuı:rak böbUrlcne böbUrlene o
turma oda.sına geçeceklerdir ... 
Uf değil; çağmJdıklan ı.Iyafe
tin en eses1ı unsurunu kendileri 

Budapeşte elçimiz gitti 
Bl,r mUddetten~ri mezunen Ankara.. 

da bulunan Budnpcşte el!:imlz Ruısen 
E§ret GUııaydm dltıı hrimfzden 
geçerek vaureııı bqma dlSum11BtUr. 

Y e"i PS0 rler: -----~ıq rnUmkUndUr. T'lne bn b:ırbln ~ · le, ey mUrih'Vet.sid 
._ . l:ın.ı:;ıemcln. ımu-ar ım'"'e IPrinln Al Hayflt~I klln!Um zehrfnl bir a~ J:Sirleşık Amerika 
I..~ cepb inde fsnıf edilmcme<ıi P tın fiyab VAK IT'A knl:ındaa sor! Dünya b1d~e-1erinln merak U• 
~lmulıı. J\lnc3r'"ltancla b:ı.zı ~rUI- DQn bir Rer, diye altmmrıı fi lft· Olunca pek ko1aydrr he%1·' IMln yandırdığı u.lanlardan biri ~e Anıe-
1~Ier olduğa, h:ıttn l\lnenr lmn·et- tı trun ::ıo lira, bM1ibf.ryen1enin 156 ABONE ey1emek, 11mma clkadır. f'nı.ribeler dlyan olarak bJl-
~ıintn bu mnm..-ıtl geri ~eldlclikle- l:r&, külçe nltm.~ da bir g?'8mmIJl Ne lılile g'eldi bir kerre.. o ihsanı d ğimiz bu krtayı Mr Türk g<n;Uy. 

de btldirllmf tt. ~29 kuruşttL Ol~ U 1V UZ alandn.n MOr! ~ görmek ihtiyacı hemen he? a.-
0 znnııın ileri sUrU1tn müt.alea dmıda kcnd~ hissettirir. 

"1tclu: "Mat-ari tnn kuwcllcr!nl u f b • k k • Celilettln Ez.inenin (Amerika 
"erte fle!crfndc zayi ederse Trnn il- n a r 1 ato• • r u• • o•• mu•• r den m 1 r.ıektuplıın) Adıyla newet.tlği tıe-
"-nra meseJe:sinl nt\.SIJ halleder!" ya.bat notları bize Amerı1ulyı gll-

Gı:rtt o zamıından bu umnnn zel blr ll.!lOp altında Anıe.rikay8 

~ar diinyaıım man7.anuu pek ~k h · 1 d • k 1 d 1 d ? götllren Hık eeer olmnotu. Neşet tğ!~tt. Eğer üçlü pııkta fm7.n l<o- z e 1 r e n ı, y o sa o• • u• • r u• • u• • m u• • • Halil .Atay'm (Birleş~ Amerika) 
~ de\'lctler anJ ,.e pek bUyill< bir a.dlı büyük ldt&bı iae bize A.mc~ 
~17.te kııl'fjrsında iseler ,-arlannr, kayr getiren itk etJer oluyol' diye. 
)Qklannı birbirine kı.tnrnk t.ephc· biliriz. 240 bu kadar tıahife tutan 

:;:a::~·::;::nlı~:;;e~:!i Fabrikatörün sevgilisi Maryam ile Alman :~~ =p~i~ad~ak~e;::. 
'rdınıatac:ıJctır.sADRı ERTEM g~ z•nosunun garsonu nezaret alttna alındı =~~N~~~;:~~ı:u;os~u:~; 
--,::::::=========== g!sine ait l!lı3.b.ifeter geliyor. İçtimai 

tki g(ln evvel, Alman ç'ftllği ga.- 6JU, Maryanu da masaıım üzerine Patn1cyeflc hiç kavga etmedim. Bi. meseleler onu takip eden bir fa. 1 
Bu fıaftaki kupa zinosunda ölU bulun.an un !o.brik&- bpanmq olarak baygın bulmuş- ~ kBmUr vurdu. Patrikyef zchlr- Stldır ve muharrı"T, diyor, Amerl • 

maçları törü Patrikycf"m ölllmll etrafrnd3 llU'dır. lcneceğ'nıizi anlayınca. kapıyı açrp ka.ıım ecı bllyUk meselesi kndm ! lk-
htanbuı Futbol AJa.ıılığmdan: Sa.nyer mUdJelwnumiliğince yap~ Şimdi vata, gl5riln~e gl5re bir l?llr80na seslenmek i&tedl, ayağa tnıadJ ıneeelelerfn tahlil smuıı bun-
18-1-s-12 Pazar gtınu yapı.acak lan ta.hk.ikat devam etmekte, a.n - kömlll'den zehirlenme. hldise6idir lralkmca sendcleei, duvara çarptı, dan 80nra. Memleket içinde bUyilk 

lı..upa maç.armuı aaa.uerı ve ıtadı: • cak vaka gitilltçe esrarlı blr hal l<lı.k.at duvarda bulunan bir der sonra yere dilşilp öldO. Bana da rlolqma.larm int"balan... Amerl-
Fcnerbıuıçe Stadı: ulmaktıı.dı:r. parçnsilc bir kaç kıl işin rengini fennlrk geldi, bayı1d"lll. tayı yalnız Mnayi memleketi mi 
&at 9. 1st. Spor - Alemdar: H: Pn.trı'kyef evvelki gtln, öğleyin Jeflştirmclrtedir. Zlra. Patrlkyefln Sonra gsrsonlar kolonya ile •· SBntyorsunuz? İ~te Bize ç1ftçt A-
~. Nurettin Sad.k. Saat ıı Be§ik ısaat l ,5 da yanında aevgll ısi Mar· kıı.fasrnı buraya çarptığı ve alnı yılttılar. mcrlka. Pa.slfik, Amerikada spor 
lt.o - Galata: H: BWend, Reşat, Rıza yam olduğu halde Alman guln<>- Ue gözUnUn yanldığı anlaşıl.-nakta- Garson Koço ise abi Jıddiada bu· ve. bugün için en i5nemll sahife. 
ı::iaat 13 o. Saray - Altın tuğ: H: Ca sunn gitmiş ve hususi bir oda ~ dır. Nitckitn, beled ye doktoru ta· lıınmakta: ler: Harp teliikkL~. N ha.yet dönüş 
Up, Necdet. MUcyyet. Sant 14,45 Fe tf-miştlr, rafından ceset üzerinde yapılan - Patrikyef k6mUrden ~ ve dönerken Vaşington. Dı:ş poll-
~rbaııçe - Vefa: H: Feridun, Se.lAınl Fabrikntlirc ıırzu ettf.ği şekilde muayenede de k5mfrrden zehirlen· lenmemiştl. Zira: ben odaya yan· tika münakaşala.n vr va.zivetin 
Ela.ııatun. b1ı oda verilmi~, fakat hava 80ğuk 1!le Arazı bulunamamıştır. ınamış kömUr koymadım. Öldü .iıN tabllli. · 
~ - ve oda·•a ~ba olmadı~dan b'- B ~..1 başka şeyden ölmüştür. dem.iştir. Kitabm ~ bnaaı Amerikn daha 

"' .,.,. n... ı:r u vcuavete göre, akla gelen en Udd · Bir Cek kadınının mangal kömür yskılarnk get.riJ. kuvvetli ihtimal, yaşlı ve çapkın M c umumfük cesedi morga hıı.rbe girmeden bitirilmiş bastl· 

denı.z ... den cesedı· çıktı rnlştir. lebrlkatörlln, ecvM'lı!i ile herhan- kaldırtmış+..xr. Ceset fü~erinde yıtpı· ml8, ve kitaba (Buhran yrlla.rmdı:ı 
6.. laca.k oto~i sonunda ihtiyar fa.b- Ve harp kBJ'§ıısmda B rleşik Ame-

YC!J lköy açıltlannda dUn 88.bal- İki sevgil l- lruz kaldı'klan oda· 8i bir sebeple yaptığı bir milcade· rikatöıilıı ne suretle 61dUğU anla- rika) adı vcrilmiıtl. Eseri o uyup 
avlanan balıkçılar. denizde bir ka· da iki mat kad~r oturup 4 şl1e bi· le sonunds lri ve kuvvetli vUcudu ş.rla.calı:tır. Eğer kömU'l'dcn u)ılr· b:nı.kbğnuz zaman adını tereddüt. 
dm eescdl bulmt •ılar. sahile c;rkar. ra içml.5lerdir. B.r araltk blrdenbL olan Maeyanun kcndisinl itmesi ile 60nunda Maryam tarafmdan ~lü.me ~iz (Harp içinde B"rlel'!ik Amerika) 
ltıtıj!ardır. Cesedin Uzerlnde ç·knn re Ma.rynmm: duvara çarpmam ve alnı ile g6zlln- 1;ebeblyet suçurıdan, eğer kavga diye çevireblt.lninlz. Gilzel seyahat 
C~a röre. kendimnln Cekoolo. - Koşun, yeU!;1ın. Ôltl}'Or! diye den aldığı yarala.r Mnunda ölme sonunda Maryam targmdan ölilme rnmanı okumak zevkini. iyi bir tet
:~Ynh iarya ndT? a olduğu e.nla- c;uğırdığ ışıtilmiş ve garsonlar oda iidlr. .sebebiyet verilmişse kadm halı:- ı kik cseıı okumak faydasm bu e· 
~ ;nı k • ra ct .. n ~e dil"cl"e~ il' 'il· ya koşbklıın rnnıan Patrlkyef Im· Fakat Maryam verdi}tt ffadcd~ kında taldhat yap lacal:trr. ı5erden alacakmın:. Alımet Hn!it 
ıı • 't · ·rı"~An (':sed.in def· rınm önilncle bo:·ıu boyunca UUll· bu ihtimali şiddetle reddetm •= .Marya!ll ;le garson ncz.a.ret .ı. Kitabevbı.de ve ıdt.apçılArda Beda-
ltı~ ruh!ıat verilnü§Ur. 4 ıuıv, aln.ı.n.da b!r yar& olduğu hald.9 Hlı)'ır, bıu'ır'. ~tir. ben tm.da bul~. li )'&blıl U{5 ~ 

getirmiş bulunuyrolar _ 
ı:..-ıan ek torbala.rmm zarif• ola~ 

cağını eöyledım. Her şeyi moda
ya uydurmnk, yahut her uru. 
retten b"r moda çıkarmak A.det 
olduğuna göre, bu tor'halarm, ön
ce renkH çuhalardnn ba.<.ı lıynraJt. 
ya.v:ış ynV'n§, llı:erinde işlemeler 

icıleneccğinl ve nihayet deriden, 
yn.hut kont.rplAktan bir takım kU
bik mn.h.fnzalar vUcude ielobilc· 
ceğinl limit ~ebil riz. 

Ötedenbcrl bir "nimet,, saydr. 
ğnruz, fakat fevknl!de ha.Herin 
7,oruyla en dcğel'U yi.Yccro deret
cet1!ni bulmuş olan elnneğln ef!al 
ınevkli, bıışmuzm Ustil obna.k lA
mngeJirse de, en pratı.k ve&·ı, yi. 
ne, boytıumlJZ3 bir torba uarak 
taşmıa.k olsa gerektir, Ve btı 
manzara, ekmeğin a.ruuıevt itl!ba.
rnıı yilk!Clttiktcn ~ ivil 
kiltlcler:in, yn.nl:ınnda taşıdığı bir 
ne\1 cephanem olacaktır... 'Mi 
de cephanesi!.., 

HiKMET MUNIR 

1 
25 yu evvelkı Vakı i __ , 

16-1-617 

Müzakeratı sulhiye 
masrafı 

Mllzakeratı aulhlyeye memur boj~ 
masar-.ti lçln 1838 Hariciye bütçe _..,., 
1,l)()Q 000 kunı, llAvest bakkmda t n. 
z1ın olunan kanun dUnkQ t&kvimı ~c 
lc&ytda JlC§Tedllml§tlr. 

Cuma jcumertes· 
16 il. kan. 17 ı.t. k n. 

- Zllhlooe: ıs 1 Zilhicce; %9 
ıi:asımı 10 f{~: ·u 

V&klUer Vaaaü Ezani vuau F.:wnı 
OUn~ln 

doğuşu 

Otıe 
lklndl 
Akpm. 
l.'ataı 
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-ı.ıo 

H.61 9.t1 
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18.43 l.S'7 
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ıı.u 

H.6! 
n.oo 
18.U 
3.8' 

S.17 

'l.19 
94'7 

ıı.orı 
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Şehir Tiyatrosunun 

pn I! il~ ~~ =~DA 
ıı ı• llj; Yaşc:cİığımı!l 
t ı ! Devır 
'f lfll!I 1 KO)fEDl KIS!lllZ.."D 

OYU 1 !CiNDE OYUN 

-0--

Beyoğlu Halk Sinem!U• 
Matine il do gooe 8 dıe 

ı - Mnrkopolo, Tnrıtı:e ı - tunu 
cıı. Dorotl Lnmur. S-Hlnd a~cı ala)'I 

Konferam 
ÜskOdar Halke,;indea: 
lS-1-942 tarihine mllsaı!!t paza1 

günü eaat 15 80 da evlmiz salonunda 
"Ye.ıtıandede Keçeo{tlu.. taratın~ 

''Mevl!rıa .. meV%Ulu b1r koııtuau ..,. 
dlt.Oekt.11' HAı.rku geıeblllr 



l.ı~:1]m bir 6eY değildir, 

Vı\Kl'r 

Bulana mukaf at 
2 ncı Kanunun 12 net Pazartes. 

gllııll ~teyo ya.km, Ba.bçekapı Dor 
dllncü Vakı!hamn önUndeıı Takıılm" 
kadar olan sabada. Tramvayda Sarı 
bUyük bir zart içinde Şa.hst ve n ile. • 
vi bul evrak ve masraf makbuz 
ve pusulaları za.yı edilm)ftir. Bu. 
lanm Takstm Cilmhurlyet Caddes! 

16. 1. 1942 

Biiyük liiks otomobillerini ote • 
lin garajın la bırokmağıı. karar ver. 
m.iş.lerdl .. KU~lik bir kasabaya. bU
Yilk blT otomobille g.imıenln hfo 
bir i!je ya.ra.m:yaca.k lilZl.lln3uz, ha.t
lA Raçma bir hareket olduğunu b.
iyonlu. Bu sebeple orada kllç:ü1 

b!r Rt-.no kiı ln.dı:lnr ve Lük direk
~on baı;ma gccerek g\lzeı ve par. 
lak bir gıinC'!] ı.ı.ltmda Dordoıı vf.ıdi
smc doğru ile lediler. Bu ,•.ldiyi 
seyya.i.lar, ed b') r..tçu:ır, tauhçiler 
ve ressembr co~ guz 1 tanır. Sa
viyer bura.lan k r r b h o'!"
clu.. Ve yine biJi)orcıu k1 lıedefler·
!lıe varmak i<;in s hi ıt.ı Roy - Ka. 

Ve sesini a:çaltarak ili ve etti: 

- Fı.ic:ı ederim Lük, haydi ha 
ı;et·ler anlat. Lük Sav.yer sanki 
jerald'in aklından geçenlerin hcp
'1'ini anltım:ık istiyormua gibi arka· 
daı:;ınm yüıüne baktı. Kendillinden 
tammnen ba.ska, hem de bamba.şkn 
bir ya..•·ach~ta o1a.n, bu madaş-.ııa 
eöyliyeceği sözler a.ca.ba anla~;ıla
c.:ı.k mrydı, yoksa bir eğlence mev
zuu mu olacaktı. Fakat her halde 
b;r ş:ıylcr söylemesi l8zımdı. Arka. 
ua~uu alaı fakir k!r kahvesinin ta 
."aCasmm en önüne kadar geldi. ev. 
\ "li cekmerek yıı.vaı> yavaJj kon~
mağa tını;lo.dı. Soııra aC'tldl Ye nı· • 
k:ı.dru mın tam bir a.liı.k-a ile kendi· 
~ini dinlemekte olduğunu göriince 
clt:ha ··üksek b;,r s s!e ve zaman 
zaman heyecandan til'riyerek an 
htmağa. basladı . 

._:e_~~~_::rı_:ceffı_e~:_·~1un_~dir-·• . ' Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizm 
l KAYIPLARI Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Ke~e_r 

icabında Günde 3 Ka!e Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutuları Israrla lateyınız. 

?.ak jsilnli ti . ;: . 
ı'RDl3.lmı ve oıa.d n :n. ıkh Srn 
Jülyen'e 1r-en Jaıı'm od rdugu kU
ciın kasa.b ya "e me ı · mıdır. 

-- ~uph~ iz sc,gili aıkada~ını 
Luı'2d ı ~brda<un h r şey ba!)ko 
t ımtıaıda gördüğün bir cok ::e.yleı 

nnMd yıek küMik pek ehemmi 
ct.,,:z kalir. Gördü .,tin biraz top 
k. biı ırm k v.e b"r .kaç köy e 

\ ınden ioarcttır. Fı:kat böyle de 
;;.il, i ten "onnek ıçin Lıraz cin.va 
~ıltk~tli bakmalı .. Biz burada half 
c.:.cğil <laha ::ı;i"v:ıde maziyi ya.<ıamak 
tı>vız .• ::jimcl' buiunduğuınuz r;u :ta
r hada vüz sene harbini yar;anıa · 
mrs olun bir tek taR bile yoktur, 
\ımunıı haıı) de buralardan gecti. 
1:akat bu ka., bıı hic; bir zııma.n es· 
1r; kar, kierini. eQ1<i tarılti kı.}'ıneli· 
111 knybetmedı. Bu k s;ıbada 1'ialk 
nte:::ini lılili 19 un.cu asır ocnkla-
1r1da l kmaktadıı. Her c\·~n bir 
ı:;ato k':lllar krym~i vardır. İ-;tc Jc
.ı:ı.ıtl dünya~ 1 nez.ıncğc c:rkıın bir 
eııç kıLm c· n m1:1a. bulunan 1 it• 

kita.p hi. · ffİİP)lt.Siz kıuıabasınm ta. 
rıhinden bahseden kitaptır. Çlınkıi 
ı kıZT hi..: ı;üphesiz aun. Yatanı O· 
l ın r,:u memleketin tarihinden <lahu 
f zla $\ltlkadar edecek bir sey yol<· 

bt:. As. Nk. Bş. Tbb, ne att resmt 
mUblir zayo!muştur. HUkmU olmadı(:T 
ilA.n olunur. (:i80M) 

• • •• 
1940 - l9U yılı Beykoz ort.a oku. 

lundan aldığım diplomamı zayi ettim 
Yeni.sini alacağmıdan cskl.!inin hUk
mü yolttur. 

\"ahköy Ort.~ ı;~me :So. 68/1 
RA.>tıep Baklacı (38420) 

••• 
16 Ha.ziran 94.1 tar!hli bir adet Un 

van tezlteremi zayi ettim. Yenisini çı 
karacağımda.n eski.sinin hUltu1U yok· 

tur. 
l{tic;Ukpazar Kıble c,;c;,ınes! soltağı 
11 numarada 'I'Ut.tincU Makbule 
Görilney (38502) 

Tereke 
.Eyüp ~ulh .\hkRmı Şl\hsi~·ı· urıı.ıro· 

liğlndeu: 

942/23 
Balatta Ha.ına.mi Muhiddin n1aha\le 

r;inde Tatlı menbe. soltağındıı 15 nu· 
11.arall lmncde ve Balat Aya.n caddesin 
de 84 numaralı Keskin kaya 'kalı'l:e • 
hanesi mUst ciri iken 8/5/941 t.ıuihin· 
de ölen Hafız Mehmet terekesi.ne mıü> 
kememızce clkonulduğunda.n tereke · 
den alaeaklr ve terekeye l>orç:lu °'8n· 
larm tarihi ilandan itihaı-en bir ay 
:r..arfmda ,.c Uç o.y zarfında. ltanunı nıl 
rascı\armın müraca.a.lları kanuni mc· 
acninln 1531 ve Q34 ı. o nın ve oofl uncıı 
runddclarine te,'fı!Hln ılAn olunur. 

(38496) 

Fa tih ~ulh i cra Memurluğu11daıı : 

A bdullalı kızı Emmenin Fıı.tlhdto 

Hoca üvcyis DULba.llesi Türbe eoku. -

Fatih Birinci Hukuk .Mahke~I \ 
Sa.tı!f Memurloğuudaıl: 

HA.mit, Behire, Münevver, Hayt'iye, ı 
Şakir, ZcyneU, Emıne, Nimet, Hatice, 
lsmetin tasa.rnınarmda bulunan Fa.. 1 
Uhde Çırçıı·da Hacı Hasan malıallcsı 1 
niıı Çırçır cadde&inde 5 kapı numaralı 
\-akıf bir tarafı Cemal bey ııanesl btr 
tarafı Ömer bey banesı bir tarafı Ha· 
ııt beyin bahçesi ile !ımu arsası w 
tara!ı rabll tar'.kiam Ue mahdut 2748 
lira muhammen Iuyınctli a.h~b ev 1. 
zaleişüyCı zımnında. !\tideki şarllar 
dairesinde ve tapu kayıma gore 17-
:Z-942 tarlMno mtl8adif salı günU sa. 
at 10 dan 11 re kadar mahkeme bag 

kA.tibinln odasmda aç;ık artınna au 
retıyıe satılaca:ktJr. O gtinll muham 
men lnyıneUn % 75 !ni bulduğu tal<· 1 
dirdc ihale edilecek aksi takdirde l ll 

çok artırıınm teahhlldll baki kalmak 
üzere 27-2-942 tarilıine müsndlt 
cuma gUnU ayni yerde ve ayni saatte 
artırmaya devam ettlrilcrelc en çolı 

artırana !bale edllecekttr. 
Evsafı kapıdan gir:llinCe mermer 1 

dö~ell bir ta§lık sağda küçük bir oda 

ıcarşıda mutba.k ve halA mutbakta.n <>- 1 
dsya girilir O ayak merdivenle çıkı • 
1 nca, bir kapıdan bahçeye çıkılır balı.. 
~ede J 0 meyva ağacı VO bir asma O· I 
lup buradan bir kapı tlc soltıı.ğa dil 
r·rıuırr. 11 uyak merdlvenlo çıkJlmca 
blr ırofa ü7.erinde iki od!ı Uo bir haltı 
vıırdn- bu ofadan yine yukarıya çıkt. 
ımca. bir sofa üzerinde iki oc!a ilo 
sandık od3.sı ve halA mevcueeur. ~· 
lektrik yoktur terkos vardır. 

- Söyle Ilfü, konu . niçin d<'
m nde berı U un'! S"'l ] C" 

L'l.
1dc mı m~1 ket eti:ı hepsini 
~ gli.zel tanıyorsun . Söyle, bir 
şeyler ani t.. Be im ·~n bfüür, 
bun1e.r basit k!sa ve ırmaklardan 

tur. 
IUcııc111ır vur> ğmda ıo numaralı arsanm l t.ak.!!im 

ı - l~bu gayri menkulde mOı!eet:el 
ve gayri mUseccel bak aahiplerinln 
tarih~ il!ndan itibaren 15 gQn zarlm· 
da veealld:yle memuriyeUmlzc mllra • 
-uan ı&smıdlr...Alul takdlrda gayr\ 1 

mllııecel bak sahlplcrl payla§Tlladan 

.!============================::::== ikl hissesinden vefa bedeU olarak a. - laca.ğı olan 50 llrayı iıtifa etmediğin· 
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:/ 
;! :;; 
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TURl<iYE 
iŞBANKAS I 
Kri'..ük Tasarruf 

Hesapla!'ı 
l!l'l2 ;§KAMİTI• l'l .AKı 

KF-'11DEJ...m: % Şobıılı, 4 

,..;, ~ t'!I. 2 i?'lJstrı•, 'J! lkfın. 
rttı'f P+n tarihlf'rillıllll 

ntpıtır 

l a~t 2000 Uıa ılı - 2000.- Ura 
3 ıooo • - aooo.-
2 700 - 1000.-
a 

10 -
40 -
00 • 

:ııeo -
280 • 

000 
2'l(J 

100 
iıO 

2tl 
ıe 

-1000.-

.. - 2600.-.. .. 4000. -

.. • UJOO.-.. -~.-.. - ~'000..-

• 
• 
• .. . 

den F&tUl icram ---- Cllll'aıclilenk 

ı 
mezkfır parmım kend1sln" ıtam v• 
gelDHMliAi ve •bnaktan tmttna •YledJği 
takdirde mebllğı mczlnırun veznede 

1 11ıfzilo vefanm fekki huauBUDa dair ta. l puya tc.zkere y:lZllmallr kaydlle Şe. 

haris katıı1a.r. 

2 _ Artırmaya. girecekler % 7,0J 1 
Disbet:lnde pey vereceklerdir. 

3 - Artırma. bedeli pa§ind!r. :Mc. ı 
mur kanunt mehil verebilir. 

rafettin tarafından vaki mUr&caat U. 

1 

zerine Abdullah kızı Em.ineye gönde. 
rııcn tebliğ varakası ikametga.tunıo 
me<;buli)'cti Iuısebiyıe tebliğ edilmedi. 
ği için icra merci.ince bir ay mUddetıc 

o& - Bede\!. ihaleyi mllştcri otiadm
da. vermezse ihale fcshedllcrc!{ gayıi l 
menkul yeniden nrtmnnya. çıltarılrr. 

1 UAnen tebliğa.t icra.sına. karar veril 

1 dlğinden ,·eznede movcut bulunan me1. 

Ve en çok artırana ihale edilir ve ara. 
da.ki !ark ve zarar biltı. hilkUm m\işte 

Ju)r dil Jira.yı almak fçin Emlncnin 
icraya. ınUracaat etmediği takdirde 

1 muam<:lei ka.nuniyenln lem kılmacağ• 

ridcn almrr. 1 
5- !hale tarihine lmdar vergiler 1 

hlssedartara aittir. TellAliye ile 20 so 
nelik evkaf taviz bedeli mUştcriyc n 1 

ittir. 1 
6 - Şartname bugünden itiba.rt'.'11 

na.nen tebliğ olunut'. (38500) 

I====== 
SAHlBl : ASIM US 

Basıld1z1 ver : V AKIT Matbaası 
Umumi neerlvatı idare eden 

.RtfiT-: 4hmet · Seceıırii 

ber~si.n görebileceği surette açıktır 1 
J.i'azla malumat almak tstlyenlcrtn sn. 
tııı :.ıo3 No. ile me:murlyctlmizc mU. 1 
rı;caatıan ıa..zımdır. ı 39501) 

Harbiye Yedek Subay Okulundakı Satm alma 
Komısyonu ilAnları 

'------------------------·----~ Kapalı zart usulilo 600 t-On böt1llce mUnalaısaya konruu,tur. Eveo.f ve 
nusmsı şartları ıcomtsyonda. gr.lrUlebllir. İhale.si :!9/1/942 per§cmbe günti 
wat llde yapılacaktır • .Muvakkat teminatı 8150 Uradır. Taliplerin ihale sa· 
o.tinden bir saat evvel tcklit' mektuplarile Hnrhlycde Yedek subay okulun 
da l<omi.ııyona mUracaa.tlarr. "22»,. 

.y. * ıjt 

8. uH2 de pazarlıkla münakasası Jlrl.n olunan :!948 ton sığır etine ta. 
!ip çıkmadığmdan ayni mikdar sığlr eli tekrar pazarlığa konmuştur. F.!v· 

saf ,.e hususi §arttan ltomıı.-yonda görtileb!llr: B~her ldlosunw1 mıı.Jıammcı:a 
b~Jdi ;;o kuruıoılur. ibe.lcrıl 19.1.n•2 ealt gilnU saat 14 d yapılacaktır. ?-'a
Jiplerln tcmlnatlar!le Harbly<'dc Yed• k subay okulunda l<omisyona. nıürn 

•'243,, • aııtıarr. 
1 • .y. * 
1 l ı.;apalı zarf usullle S,1.942 giinU ihalesi ıııın olunan 400 ton yeşil mer. 
l çLnı•ge talip ı·ıkmadığından :ıynf mikdar yeşıl merctmek pazarlığa kon. 

t E sar . hususi şartları komUıyonda görOlebiHr. Beher k!loı1N1un 
muş ur. v ' ,,4., 1 ti u 
ınulıamme bedeli 25 kuı uş1.ur. Jha.les1 20.l." .. ea 1 g n sa.at 11 de yapı. 

t 
ıacııJctır. T:liptcrin tcmlnutlarllc Harbıycdc Yed l; subQY okulunda komili' 

"244,. yona uıUracaaUarı. 
"'* :f. 

1 
Kapalı zarf usulilc münakaıı;aya kcmul:ı.n SOO ton kuru. baklaya l lıp 

r;ıkmadığlndan ayni mikdar be.klıı pazarlığa. konrrııı;;ıtur. ~\'!af ve lıususı 
Gartıan komJsyonda. görlllebillr. Beher kiloınınllll muhammen bcdd! 19 ku. 

t !lı 1 1 20 1 942 al iinti ~t ıo da ya.pııacaktır. Tallplcriıı kat'ı 

1 

ruş ur. a es · · 8 1 g d komisyona mUracaatıarı. 
temln:ıtlarııe Harbiyede Yedek subay ol...-ıııun a 

ı 
"248,. 

* * :ı(. 
1 T'aza.rlık.la ııı b n ı ralık '1urda. incır salın atınacuktır. HusUSi sa.rlları 
1 .. . h bed~l\ 15 kuruştur ı koını.wonda gorUleNlır Beher 'kılosunun mu ammen 
1 lhnlcs.l l 9,1.942 Jl<).Zllrt~ günU ea.st 16 <!a yapılacaktır. 'I'allpıerl kat't U> 
I min .tJ,nrıle H rblyede Ye-~k rubsy okulunda kcmtsyona mUrnc.ı.atlan 

"3•S,. 

·~~~~~-----·-----·~~----~--~~~--------~ 
Aya:z:ağa Satınalma. Komiayonundan : 

110 ton 1111man ile 270 ton 'kuru ot ııazarltkla. sa.tın alınacaktır. F.k 
ıt!ltmeler\ 19.1.942 pazartesı gilnll saat 16 da Ayauı.ğadak1 komlsyoml3 

Ytll'Zlae:ı.1 tır. 8 arlnamelert Komlayonda glirotebillr. tstekıllerin nuınyyım 
ı glin \'O NAltc A~.-kl ı~~ır~ g-Mftı .. ~rl iı&.n olun11r. • 41'1., 

ı ı 

' 

stanbuJ Levazım amıriiğmden verııen 
narıci askerı kıtaab illnıarı ------5000 lillo :sade yagı almıı.caktır. Pazarlıkla drelltmesl 2 .. -1-942 c 

roa gUnU saat lü de Geliboludıı Askeri Satmalına Komisyonunda. l apıla• 
Cfiktrr. !'atımın bedeli 02~0 lira, !il• teminatı 694 linıdrr. 'l'rıllplerln beli 
va.kitte koınlsyona g-olmcleı·ı. ı 1752--837) 

:{o*. 
tı~ağıdıı. yazılı mc,·udın puzı:.ırlılilıı ekııiltıneleıi 

\'C ~a tl<'rde ı.Ulehurgazda ::! No. l•ı satına.ima 1>onılııyonunda 

Taliplerin teminatlaıılc kom "Yona .,.clmclt>ri. 

:'\fll,durı liıalc gün \e 
Ciııs!. Ton saaU 

-----
Pırin!;. ., 
K. Fasul~ e. :,!IJ ~3 ı !HZ Hl 

Nolıud. 8 

Barbunya faııulyt>~i. ~· :!~1 ti .. ]i 

zeytin yağı. 
Ye~il ıncrclmek. 4 24 lO 

Çekirdekli lmru ü;1ıjm. .. ... 
Sade yağı. ı: :w 10 

Sabun. 
, " 

rnclr, 2 20 ,, 
" 

li'i 

• :r· * 
ı17i0 :?94) 

:i0,000 l<llo ku~ yemi alınacaktır. Pazarlık' 
zarte~ gUnU .saat 15 ılc Bolsylrd•~ ası.en ·ı 

ıa.caktıı-. Tahnun bcdelı ooou hrıı ilk tenıimı.tı Li' ..ı 

vakitte koml8yona ceım.eıerl. 

"llmcsı 10 1/942 Pa· 
ı komlsyonımd:ı. yapı 

ıa Jır. 'fallplerin bchl 
{1802-416) 

• .ıı; :I< 

1500 kilo !\uru incir al.oıacalüır. Pa.zarlık1a cks!ltmcsi !!J/l/!Jıl~ cunıa 
ı:;Unü saat H,30 da. Kırklarelinde n.skeı1 satınaıma lrnmlsyonunda. yapıtı.' 
rcaktır. Taliplerin temlnatlarilc belli vBldttı? l<omhıyon gelmı>lcrl. 

(1810 4?4) 

Aptıda. :-;azılı mevadm paza.rlrkla cltsiltmeleri lıiza1arında yc ... ılı gilJJ 
~ 9.t.l rd Yauıvlr n cıvarında. Al'I1llvudköydıı a.skerl satmalma i{omiı 
:;onunt.1& yaptlıcaktır. 'l"tdlplerln belli \'Okitte l~omUıyona gelmel ı ı. 

.. ~IJkt.arı 
Cinai. KUo --Sa.de yağı. 10,000 
Z<!yUn yağı. J0,000 
'foz; §eker, fi,O\HI 

Xeytin t:ı.nc.-i 3.1)1}0 

13 ) az 11cyn ır 2 0()(1 
t;a~'. fü 
l'atat~. 29 0011 
Pirmç. U,l)(lll 

Kııru fasulye. 23 500 

Teminatı 

Lira 

----• 
2625 
1425 

375 
l~(I 

ısı; 

~ 1f) 

45[1 
1687,50 
S·n 

1 ııalc gilu \·c 
snatl 

------

28 1/IH2 l• 

y,,~il merc'mek. l l,;)00 114 
Kuru S(• •an. 10 (jı)4) t:?O 

Sııl1,a. 1,f.00 
Kuru ot tııO,OQ(J 

.\~ ~~~ 

H" 
7Fi00 

* 

o ':I) 1 !H2 14 
27 ., H 

( 1806 460) 

r•o,ooo lJlo sığır eli alı 111.al<tır. l'auırlıl>J,ı. ı hsiltrncsi ' :! 942 ~'ııı. 

Jmba gilnü saat 15 d~ İslahiye asl,cri satınalm'l komi yom .. nda ~a.pılacal<
tır. Tahmin bedell 27,130 lira ılk tem.nalı 2o~g lirııdır. 'l'alipıerin bt'lll 
'ak:tte konıillycına gclınelrrı. ( 1803--462 ı 

................................. Ell ....... '11\~ 

1'11rllıye tumhurlyetl I 
ZiRAA T BANKASI 

1,0nııu11 tarlbJ ı l llli8. - Snnuıyeal: ı ooo,OOb.ooo rurı. l..lnl.9l. 

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

Para blriktırenıcre :?S.EiOO Ura !kramşe \"Orlyor. 

mraııt Barıkasmda kuınbaraIJ ve ihbarsız tasarruf tıeaapıa.rmcıa en az 
~ ııruı tıuıunanıarıı ııenede 4 defa ç.ıkUccek kur'a Ua a2ağıd&ld 

Pil.na göre tlcramlye dagıtrtacaktır. 

• • 500 ı.ooo • lllG • t O .. U80 • • .. 503 • ı.ooo • 1%0 4.0 .. Ull • .. .. t50 1,000 .. 180 • ıo • .... • 
48 108 • 4,000 • 

D m:ıu. ı : H csa pta.ruıdakl paralar bir se:::;e lc:IDde :>O liradan aşatı 
ı.lllşml)•eruere !kramlye çıktığı takdlrde % 20 ta::lastyle verllecelttir. 

Keş1d6ler: n Mart. 11 Elaztrıuı, 11 lllylQJ, 11 Btrl.."ICtk&nun t&riltl• 
rlnt1e yapılır, 


