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lcrin önemi haJı:Iondaki mUta.ıeaJarmr 
söylemi§tir. 

Bundan sonra l?art.i Reı.sı. Reşat 

Mimaroğlu yUksck iktisat ve ticaret 
mektebi mezunıarmm vazifelerini an 
lııt:ım§tD'. 

Re~at Miinaroğlund:ı.n onra profe. 
ı;ör1""'1'den MnkJd Htknv.ıt w• 0$l'nıın 

Gelenbcı. '.'1Öl· le'1ıı i ,·eriyor 

Pikrct 1.c ın~ httn.belcrd.G bıJlunmu:-.ı. 

Ja.rdrr. 
'l'alebeıerdezı Nejat ::Uuhsin~lu, öıo

can ve tbra!ı1m de birkaç söz eöyle. 
ınişler \"e davetlilerle talebeler nıekte 
bin Tııksim gazinosunda tertip ettığ 
a~ya gitmi~erdir. 'faksını gazinosun. 
dnld ÇQ.? co!t ne~cli gc~mışt.ir • 

: ÇEKIŞEN AVRUPA ve Kupon No: 
f SAVAŞTAN BARIŞA ) 

611"1 ilm1 V<.ı &fy-~sl blr tarilı Ve tetkik eseri, dl· 
geri ,.& . Nfı'nuu en guzcl bir h.ı?.rb, :ı ... ı, '\O mııcera 

HılllJDI ol.ıı.n bu ı!tl f>SOrlıı flyıı.tt 12;:; kuruJ;tur. Y~ 
kupon Jtarı2ılığında Valu:t ot.uynct•lıırma ~alnn: 4-5 

knru~ \.Crlle~cktir. _J 
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, Riyo konferansı çalış
maya ha§ladı 

ütün Ameri 
ka devletleri 

~e1'ırdekdc:n yetı mv bır ıdJ.r cı obn d:ı.hiıı~c \'"e"ıl•mızın evvellil guı.ı.. 
şüblıesiz, mes'ııd g'ilııl•'rind"D biıi olmu~dur. çlliıkıl Ankıırad<J. bir kayma 
kanılüt kursu otılmIP.drr v ~tll- mekt,..bd n çıkım:, ıner_lrezdc ı;alı,.<:ara.k. 

yahud ıwhlyc ırıfıımr-JUğu v m ly• l memurltıf;'1ı yaparak sltajmı görmil 
gençler bir 1'.nymnl: mlıbu. ı;ltmfid n ön bu kursu gorcccltlcr... Jıı.yık öz 
t1rak'ın lllt irnrsa :ı.,..ıu k n vcrd ği • l:ıylev kaymakamlığın önemlru göstermek 
dedir; sü;11ev, id re m ı.-. lnın ine 11 '(l.nt öyıc anlatıyor ki hn nnlatı~m ken. 
di.s! o iııoollS,3 J> k ,.,, el oır önı k \• rnı~ oluyor. 

dog-rı.ı.sıı, bır kuymak:ı.mlık 1mnn.ı <JilmasmdUn lıcpimiz de eyi m~Y\' 
Jcr t.opla.ırı3YI umuyoruz. ,. kursun, ycn.1 ta:rın olunacaklar içtn oldu 
k:ır1aT hiu.nettc cs;dyrnkr i•·m d bır lUzum ifade cttıb'inc ilıaıııyorın; 

nıcrkezdnn tallrn~t y rmc. - ı·anunlarm, nızamınnn, tullII13t veyu. -.ııuı 
lt.:rin beltlcdigı L'i ycrlnd" yoklar.ııı.k ... bütün bunlar faydası münAk.a,,a ka 
bU1 etm:yen vasıtalardır, HDC8k ydmiy-.:n vasrtal:ı.ruır. yıllarla ten.ha tıiı 

Jr.aza.n.ın dar gcrç:.cvesinc b.\~lı lı:alan bir memur .t.aıtn.ınr, ayların o cmirter 
veya bu ltitabln:rdan c~ib r t.mnay;ı. ugro.~ıltg"ı h:ı.kfüaU bir rueslekdaş tor 
)ıluğunun be dıı.kikalılt lı.r to:plnntısmdıı. ulm m dü!!mUş ve Jilreğ"lnd 
yeni hlr iş atılgaıı.11.,,nıı ç:ı.hlan.ını bulur. 

ölünci:rc knı'J.ar S•'lli ~:rıer ö~renmcyc ınah~tt'unuz. bunu öğrenmek biı · 
~e, öğretmelt daha bUyUI; blı- vazi.fedlr. 

askerlik buim en ileı-i lıir ıuucsscscm.lz okluğu lı!:r mUteareüı lıaliıı.dı) 
ilı:en en yUIUJek ı:1itbelcrin işaretlertru blr mekteb numaram gibi ku!'., · t .. 
c1ıı. geno asl;erlerimiz ön nyal{ olmuşıardrr. 

ı~uı·sı:u-, nıümkiln nldııkca. w: ınUnıltUD Plduğu l. ıd..'\r :murlar.ım gani · 
tctm"lldir. 
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Uzakşa. ta Cin Japon 
harLi 

Y4111f 
--------------------------------------- ıt.1.1Nt 

Japon askerleri 
OVJlt ebHCI l IQgtUı. Anıerlllaa 

( Ba~ tarafa l ıncı sa fadAJ il UO 
Bir kaç keaimde dQ manın yaptJf 

ric'at ediyor.ar 
ml&k&bU ta&rru&ıar agır u.y aua rert ı ( Baf tarafı l iner Mt fnda J 
pllak t lmu,tllr Bir kle Dıil bir be &mba ve avt!'I tayYare eri ile 
meekQn mahal lN'al et.nı rd1r nün e ed J n JaDOn kuvv tlerı f. 

ll•lı•nı. ıe (A.A) _ 1Jd A7 ~ lerl ka eme erimize taarrus et ~ 

Abnu t.aarnıau llaetiDe Moakovada =t ~· Ka 1 arımız nispeten 1la • 
11lratle lnfa ed len bar.ka ann kaldı. c b '- batı ~-da cm-a. General Vavelin ma 

repl Çan Kay Şek'e 
telgırafı 

nı... .... .. , - Bu 1 u ep en1&1 -uuu .,.... 
·--ama ....,.anmı,_.. faa Y9 ı. baa tetnqlar olchlla bildldl • 

IClnn liaüoft laaUı1 artık barikatla.. Ur. 
na ricuduna Uzum ka madıtmı sGr Umumi durumda bir de .. ,lkUlı Çanld9g, 18 (.t.A.) - --. • ... _ 1 du ....... _ 51 

"-"1111 •-- memnun yet ym............ oktur. ~n ' 11 Cin reamf tebllfl: llCJMkoy' ıı (A..-\) - Sovyet bu. Tayyat'tlertmb. .._ Blngfcle 
Yunnaıı'da Hvayanı ılmaJfne aUll te 111 Batı cepbeemcle Jutalan blrkft mana betmn1'ı.r ,.. ı...-= ce eden yapılan • ddetU Cin mm ı il& ıı ııonkbwıa kadar dOtmıuı nnı da sakatlamı 1 rdır. 

" devam etmektedir. Ja,. daa 13 top GO taıık ~ ma a tank Suoıei Pataaideld MdetJ.n 
IX'D tahlye kollamun yollan ke- 7" llLltıal;yO.. • taua lrarp kOyma tayyare erlmis tarafından taam& 
'' ret imha edıbnitttr. Chanpha ı tOfett 199 otomaUll, lH &d1 tUfek 1ar yapılawıla da havaıım fcıaalılı 
mu ar besinden llOllra yapılaa te- ı"' ot.omobn 171 motoetk et. 1029 " t nln rUnmesine mOsait ol 

me ameli esinde enJden bin tıUUrlet, 20 uraıruır " pek çok elif tır 3
00 Ja D daha nlı al NIUt Ti • ... ,. maıaeme=a ı,tJnaa etmteaerdlr Vaıhıst- ıe (AA) - Anıert11a 
lı~rJn 1llırtan ba evetle 2300 t A191 umanda fabrika. tank" dem r bllhnyw nezareU AQa tooeunun usak 
l" mı tır. 70IU JevuU1U dolu lk ren e e geçi. ta dUpıwua 1 aa UJW pml8bd 

Doluıan m fula Japon motarlQ rUml§tlr Bu mtıdd t ç Alman za. ve fk b Uk Japo ıu bini tıat.ırdıiı-
arabuı tahrip edilmlftlr. lıf harebe )'lab 1' 1ı111 auba7 ..,. eri ıeçm tJr. bü ırm ktedir Bununla Arr riku 
de nı P olan Japon in• ıın d& il-'·-- 18 (A. A..) - Sovyet bahri- tanfmduı batınlaa MkU,w kllntUlerı topJannı 'V&m -·-. ~-
olunmü•Mır e rece teblill- ı•mUert ll• ayn! muharip pmUerül 

,..__--..! ıı 11 Sonklnun gt1nD kıtal nnnz &deci M de c:ıuuııır. 
..,... .. tıt .. ıBC. (AA.,) - Japon ..._ "-"'-• IJe J kte d UI Bi1'l k ,AJDer'lllaDıD -...H fU'td 

lruvvtlerl ÇanR& muharebesınden P"'"' ...,.... r emt> -

-onra tam bir rteat halindedirler ve bazı mcskfın mc k e , bu m t- abllinae denlaltı tıeb nı...,.. .. bir 
.&a kuvvetle!' balen ııo k 1 t Yllllda Vcllsarovo tehr.m e dettftklik ıımıadJll., tıadtrilmelıı.ctır. 
daha dofuda buJunu\'Ol'lar. ~~= mltlerdJ!:.. ~ ;:a b__...... 

1
1ntlr V~ 11 (A.A) - aut UO a 

v il eti . dek" nnee •s•ır -~ .. r .,C~Jn • kadar Vqlqtorı'a pJen raporsa ... da 
sa taınaın: ifllıı ~:: Ç~u.rra- H Sonklnun gQ O 6 Atm n tav yıuaaa Harbi,. ~ w.ut1ı 
yar kuvv len '1mdl ~ · n eey. vare11 tahrip edllm tfr. Bfs 3 l'Ulpbalerde suw. oeptıe lıatlmda 
r.:nde Japon mtlatabk angtae ~h- tııyyare bybettllr. Gem rımlz muhtelli flddeUerte 11ara .............. 
ne taa enı nıe\'lf ert- Barents delll9tnde topyekftn 1ı000 rt devam tmelrtedtr H~ .uretu 
ı ude ı::oe=~ktifı.!utea ~.. tonllltoluk iki dUpuu deni& ta yeUf rllmlt otan dllfmanm bQcum Ilı. 
ca fiddetli bir \ ~-~ ban- ptm babrnu lardır talan teeavtıüt.raDe lılT eolıtallla ,.., 
e•--a... m a:._ cereyan • • • ....... ............ tm· .. t ..... ı Wll~le bıılunınuttar. ı....,.. il (A,. A.) - B .8 C: -- _,... ..... • - ..... rer 
01~ • da Japo.a •rtatı nmtl 100.000 Alma askerinin bu. 
tıar 80 

bin ldtiyı lıaUi olm111- lundup lloja ake lral1I Rua k•• 
• kac hareketi lnk pi hal dedir 

Raalar, KoJatskla DO ki! ctre 
T GY)'areei ~Ji sarb!tlnde tM.n olaa Ve~ 

Ll.ndb erg 9'1'0\'0 ıehrtnf Jreri alm"lar ve Almanlara bQ)'Qk aylat Ycrdirm ş 
lerdlr. 

Rus lmıkaen111t cenup 1rohl da 
Orduda yeni vazife bankette o1wp lmoieMlrı ıoo ld. 

almak iıtedi lometre Jlklqm .. tır. Bu aabah 
yııı-1-_.__ tıı~IJea lnıswıl Rus tebl'fine 

D&lırı --.-. it (A.A.J - BartQe :ı&re. - ı ltba urfmda Moekova ., .... :tııu.ı. ~- ~ ~bHlnde biri genel'al olmak 
baklbn llnuk ~ JaPbll mıaracaa ıere 14 bfa AJınan abay ve 

da de~ ld. mmaş 80 tanır 331 sahra topu 
.. ..._Albay Blrletlk drlletJer • ıu lııaftll to1' 'ICT m tralylı. 

._ aa._ ~,_...ful 1441 bal~ 138 mo~ 
lılr _..,. aJm~. ~ t.m. ray •e mOhhnmat fle dol~ 
~ auırııımm aWra cluJdula b ....... tıwller ......... - ....... A_ .. '*"' - ........... ~. ..,,_ - ......... ........ 
~'=---·-- ..... ..... ...... 

Almaa ~•it il 
(Bot ,.,..,. 1 -. aavf .. ) 

yetu bir meYkl 1f1aJ etmlt ıo top 
.. ., Wc lllÜltarda mJ&ralJGS. boma. tıo.. 

pu. yUı.lerce Ultek ft llO DQYaD 
l&Pte\mifllr. Daimıe lllO ._ fula 
ölU Termlftlr. 

Teodoaya " Kere elftrmdald pm!.. 
aer llaenne yapı&u lıawa akmlan .. 
DUIDda 1300 tonll&toll&k bil' .&Qfm&D 
Ceıab \Afil& ~ ~ llir .... 
1Ü tqıtıa dller tıir IAbrtp cılddl .._ 
r l&e buaıa uarat&lmqtr. 8tyudeDI. 
an lata ""tmcll &&aüa • .,.., 
bir tıua1ura:ı ı•aua bir GOie .... ....,. 
labeUyle cıd41 ..,,.._ •htıMmııur. 

16-11 aoallınm ...-ı •ftf IAJ 
)'&relerimla İqU&eıaia ckCU _.... 
Mili Umaa ......-.- ııom••··-· . ............... ... 

B ro koalerıaıı WtWere lttinll etmek ızerc Afrika dGfmaa ....... 
4fr. THI ... bYWtlcrl ta • ura kuvv•U•rt vuııutyıe lollum ıs.. 

(S., ,.,,.,. l m ..,fada] Qm ,&rmeJrtedlr. Ru~·an-n Jrune. atmiııde " ltaJyan aaıertıu bomb&Ja
-...ıeıceune aft olduıanu s6yledik tt artmaktadır. Raalarm iDlu kuv a.a&a devam •\mlfUr. Batı 8lrelıal.IL 
lea IO ..... PaaamerikDDiım llakJu.I. fttl tnea--.. te ebemm.1.)'eW laiftılr llaNU& ..... 
da llta>ifler• balunıauttar. llolrlaolnl"• '91r•• A .... nda pz~ OllftU', AJmaa ~ .. .,..tar. 

Baa1111 lser ne Sumner Vela, ona ininin Der la muhabirinin 1'8rah- ,......., •ı•aa .._ W -. • 
•Dleaklp Un11aer ,.u6b'eli 6-- u J6re Raı eephntnde ıert telrll. ISirenatlcte ~ lla&rula o&wannda 
blrw •ulak llrlemlf)erdlr. G•nJ ... 11ırelretl, Alnumlınn en bOyBlr bava aıaıuarau bom ............. 

laf~ ..... ,....,.., s.öill manffaln7et1ttfndn biri •~hıbL Malta .. ....,.ld d"ı,.. •• a.. 
adenk bir kılalar IU'lll lııarblau IJr. Alman lnıaah rteet hınkAh bı l&nlariyl• tlıltld_... u,.. JllP•laa 
llilaraf kllıaaaıa lmklaaıdtlıaı u- fmf .ermemff oMulrl n elht '" mutat tara sece .,. gUn O& 
lalıaıfbr Rer!fn mahafnt, rfcatln cra lanın.. munıtalu deftlll edWııılfUr. AL 

HaUp ...._. .. tirit dan nıt'mnan l(ftrtlnllJOl'lar. maa tapı tanareelrt ıa IODklınmdıa 
llllftir. Lo11dra il (AA.> - Sıo holm. Akdenla u.tülade ~ tarrus y...._,.••• it. J'al ıa Amert daft b 1 r d llne ı6re ~rlln p. etmek i.1t1)Wl ld ....... °...u1p 

dftleUeri aUbdar edem JDeMJa. 11el•lert Alman askertertn " 1uş '-1 tanarulm d Ilı lenk ._. •la-.. del hllıı Milalletele dafltı halhna .,.rd ltlın )"azırorler. • • • 
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( ~'llM!MI .. __,;.,_Z__.~· 
msusiyetlerinden As/ine ikinci ceza Refah va uru 

biri ~ tahkikatı 
Vqtngtonda lmuı00an 26 de•· mahl'{_e. esinde 

let. IJ:ı.ku ,.o 1ıı;;ita luLrlclyc ıı.w 
~Cl11u Aloslıo\ A scy:ı.lı.aU pol.ıtl 

'cin ~~0:~~~= iki tüccarla Uç yalancı şahidin 
~~~IDA~Ü==~~oı:e:~ sorgun edilmesi istendi 
clunya c!ki.n umwulyCtilnc üyle a.r .. 
lc(Uyor. Aslfye fkfncl ceza mahkcmcsı tacir Mehmet ve Hilscylne 480 lf. 
L_ 26 Jo,·let pnktı mUtteflklcr içi• atın de bir hııy• ihtlklLr davasına rnlık mnlı 1200 llrnya g:ıtm•ııtır. 
'llill"P~en soonlij dıinyaıwı uın.nz.a. b.'l.kı:nrştır. Bunlardan iki tanesin- MUdciwnmni muavini Mehmet Cl
tasnıı tayin ba1wıımılao bir ~- de ınilddch.ımumf muav n1 tara. rid o~lunds.n b:ı.,.<>kıı tezc,..fıhtan Muııı 
lılrı1;1ç teki ıule telAkkJ edllmelıtc. {mdan mUta.lca e!)ylenmig ve su~ Wanm da aUrgUn ce7.asma ça.rpil
dir. 26 cle\ilct pal't.m.ıı So\'yet Rll!'· lulı:ırm sürgün cernmıa çarpılma.il a:uı.aını latcınlştJr. 
hııııı ela imza koymu, olm:ı.sı kil· f.stenm11tlr. Aynı mahkcmrde btmdan başka, 
~ cıe,·lcUeriD bukulcuna riayet Hnkkmda Slrg{ln ~ !aten.en Zaza t.rq maltlnelerlndo 1htlli!r 
edil~ğine, lstlldillerinln 5lmclitlen "Ui;lulardan blrlsl Fmcancılarda yapan brçakçı S?t.kmm ııobn bonı
~dti e:lilmb olmnsma bir del 1 Mahmudiye hamnda manl!ııtura sunu yil.k.sek fiyatla satan Gnlata
layı.l:ıı:ılttn<l.ır. \'n.~lngton monhc- ticaretile uğraşan lrnn tebaa.sın- c'.a Mahmudiye caddesinde ııalbUl' 
d lnln Un.de et.tiğl en belli ~h ~nn Ohancs Acemyandır. Maznun .\dilin, fatura vermeyen kapalı çar 
inana budur. ına~da mlllıhn nıktnrda alyah eıda mnn:tatu.ra.cı Nesim Bahann, 

?rlihvcr cephestne göre 2G delici utcn mevcut o~ hnJdc utma.- ha.rışlk knhve aatnn Yeşilköyde 
lta.ktı bir oyuonıJ.1.n.n b!lşlın bit DCJ mrs lr'ubn'tcmcsi mrnmnda da Uç 1':ıkknl Hristonun. k6m\lr Uzerindc 
dcğitcl r. Mllı\·cr prop:ı;;o.n<b kny. tane ynln:ıcı 11-h.ıt göstennlt- ihtlklr ynpan ~yoğlunda Mektep 
llal•lanna göre i3C 20 cle\'lcttc.n 1 tir. MUMeiumuml mını.\•inl bu ya- llOkağmda kömllrcU Osmanm, be
~c:ı.k Uç tn.ncsl n~nktadır: lıı.ncı oahltlerin de ceza.Ya Çll'1lıL. yaz peynirl yUksck fiyatla eatan 

l\ıncrika. İngiltere, So\'yet l'hıs· mıunıı istemiştir. BUJ11l;nda.da baklcaJ Ligorun muba-
h .. Geri l.a'ruı d .. , letler ya ln~;°I· Sllrülmesl istenen ikinci mazının kem~ bitirmiş, k~"ni 25 er 
terede kira l!e tutulan apa.rbmıuı. da ma.nlfatnra taclrldir. Ça.kmak· Ura para Te T er g{ln dllklttlnlan· 
larcıa 11.wnct ed;o hllkOmc~lklf>..r· çıtarda :ma~ bulunan Mehmet mn kapatılması cezwmıa çaıptır. 
den l'Ulıut ln~iltere sfbl koloniler- Clrld ~~ıu admdakl auçla Er-dekli ~:-ştır. · 
den, \'e dom:Uyonlanlnn mll.reJı. ---------· ----------------
ltcptir. 

tn iJ•cre Mi!fotl r Ccmfyctlnde 
lıUk:.m 8Ur ıni:rU 7.!UI13tt fıula rcJ 
a:ılıibl olmak için lllnd!.stnru, ve 
donı!nyon' n Ö'ı: s:ılılbi efm! t•. 
ŞiınıU muahedeye lnıx:ı tcoyan'ıu 
l1nc onl:ırd•r. Ynni lngUtr <lir. 

Pasta yapılması 
taınaman yasak 

edili 9r 

Karneler nüfus 
~Uzdanlarına göre 

verilecek E:Jenin l'1osko\-a yo'co'uğu ;so 
d~tıa ı;cnl Ulçüde t •lk"nl p.ptl• Pta~ , p!rinç ftyatlarmm Karne tevzi işi dün de devnm et-
ın "r ı. sebep ol:la. yUkselmesı knrşısrnda alikadar mit. 1atanbul halkınnı mWılııı bir 

'.'\~ ,.er m::ıtbtıntı mi1ıv malcaın!.ıı.r tetlriklerdc bul uunuş- _,_ _ _, u '-----:-• , __ 
f!a,;b mem,ckctler ~rly:ıtr giln. brdır. tceılann bunlardan pas- oı;;aoçnye ~ 8""·~tır. Kiıl'-
lcr • ~ .. b,...s hep ba m--' ıı ... -:ıı:.. nealni heırll& alıureyanla.ra. bu ak-.• ....... =cı .. 5 ın ynpt ~lan tesbit tdllnliı.ılh'. 
rru ı 1:1.dırl r. · Vu:yet Ankaraya bildlıilmlştir. pm ve yann lı:end'lerine aylık 

1 "'O\"& ko m..-nıclıırmı 1• .. 1nın Her neden o'u.re.a obrurı, puta ya- kanıeleri ver:ilmi3 buhmacakt.rr. 
\•e Afmın guet"ct rl AH·up~:o p:lma.sı yas;ıJk c:HlccektJr. Dlln vil&ye.tte ;vali muavini Ah· 
boJsc, ·ı. f"eı tt.:r! i • "'ldinde tefı;.r ----<>---- - ınet Kını:m başkanbğı altmda ~c-
dınek c rsr.ır edi l"bır. Altın fiyab lecek ay kameJerlnfn hangi es:ı.s-

lllnc:nr, Portc-klz, ll S ' tı."·~ Dlln btr RcA&dlYe nltmımn flya. ltı.r .dahlliı1de yapıln.c:ağı ~GrileW· 
lıeşlr r..sıt.'\hnna göre • e vnı- tı 30 Ura 4() Jru""'• b .-\wtryerd- n .. tnr Kam-'-- ı---'· n 1 
Pamn bol•e\il"lere terlıcd imi' oJ. • ~ '!1'"'" "' nı"'.i7 • ~ gc ı;\;ÇA ay nv- l 

v '!Un ~-tr 1:5,5 lira, kül"'..e alt.mm fu• '-,,,.ti.,_... .. ,.,.ı;.r -1--- 1·•- A 
~' ha:l·ıs~t d ha oılyaclc lnc .. len UJG "' ...., ııuı.., ..... ._. ı:.v e ~u.ı. -

uı k e ~ '"et Ru<mınl'I arnı "ta- bir gr:ımı ~~ W kuruştu. ' iv • ıelrlinde '150 gram ekmek 
tn da p tro vasiyetııam lııJ C&o ..:::======= a1ana.1ı:Jcrm klnıter olaca#! te.sb'ti 

:ıkkıılı cu:ı-m , lstotlııfmi, lnıp:.ı.- eusfyetlcı melen biridir. (§ine ehemmiyeUe devam edllmek-
t Söz "k" lıe "hareket,, le beft. ra orıu·~ yemden kurmalı arzu ....., tedir. Bu 11eklln bası hWlllld mllee-

.,_ _,_._,.ı_ bcr olclağu zam.an bl.r mans Uade 
!SUnUA ol Cb'lJilD ileri sUnnı=u:ıuor· ed On 1 • 1939 harbi • 3 seselcn: de teşmU cdJ.lmesf dllşll-
ler er. on 91D nı g . ııtllıncktedir. 

UU~illi ti~Ude ynpıb.n ucşriyııtt.& renler artı~ tKSdcı1 değil, flillel'in, 
lııglUz - Rus mllnn.."Cbetlerlntn l lmrehcllenn enınl1et '..nct ban· Ankara.dan g6ı1Uen !l1zum tlzcrtnc 
~ri.'ıl avdmlatıhruılda, büyük harp 1 mı ~Jem..ı ~etlfrlCI'. na MkleJiş 30 bin karne daha aımmııtrr.Ka.nıe 
İtint1e tngiltcrenln boğazlan nns- telt şsrt.n b:ığmlır: • • usulU tatbik edilmiyen Çatalca, 
lara terltettiğtnl fnlcn.t 01 "I lhtilAIJ !~eW 0 1.maJI. 4"d1De ID&ll· Silivri, Karta.1 lawı.lannda da ay 
dola "l!lc bnnan tah~~·ı.-uk edeme- m başından itibaren tatbik edllmeğe 
d!ğtuı Lf\I in ıoıro h1lrbt munn"lcbe- SADRI ERTEM başlnnacktır. 

Şelıir meseleleri: 

Refah vapuru hAdlseıiilde W •ki 
veklllrı ele dinlenmem lllzumu cörtıl· 

dUğü yıwlm~tı, 

DllnkQ gazetelerden tı1ri hOk\lmet 
lczltereslnlıı bugUıı mecllee ceıeceğinl 
yazıyorsa da biz.im blldJğim!z.e göre 
mecllse gelecek bir hllkOmet tezkere-
81 d~J, belki BMvckil Re • 
fik Saydam'nı lato.ııbw mebusu aıta.. 
tiyle verecoğt bir takrlrdlr. Bu t.ıık. 
r1r mes'ele Uz.e~ ;oıeclll tahklkab 
nçılmıuıuu l.ıılcyecck. tııkrtrhı mecıJaee 

knbulUnden aonra be§ kl&!Ulk b1r encll 
meı:ı ilk ko,nı.rm.r verip !§i heycU u· 
;mumlycye arzcdecekUr. Bu encllme. 
nln t.cklltl mllabet olduğu, bu da mco
Uace kabul olunduğu takdirde ayn blr 
ttıhklkat encllmenl aeçUecek. yalıud 

dDJıa ~ib bir lhUmal • tqkUAtı eaa 
siye ve edil~ encUı:ıenlcnnden t.op
hnmrı ktı.ngık encUmene verllecekUr. 

Yalnuı mecliııl.D kt taW r:amaru 
yaklııştığl tçiıı bu ~Un kıt ta.. 
Wind!lll ııonraya Juılmuı da atını 

gelebı.Ur. 

Maarif Vekilinin mek-
. teplere bir tamimi 

Maarif Vekill Hasan Ali Y\lcel 
mekteplere gönderdiği bir tamfm. 
de paeif konmmanm ehemmiyeti
ni teb<ı.riis ettirmlt 12 ıruıddeden 
ibaret olnn tedbirler anumıda ma. 
ııevlyn.t.ın mfida!nada o:rnadıfı ro.
lll belirtmiştir. -o----
Yaman bir dola.ndıncı 
o~maniyede yakalandı 
bt.tuıbuMn kcndisbü Adanalı 

fabr"Jmt(jr Nuri Hamsrn oğlu diye 
t..ı.nıtarak dolandmcıh'k yapan Ma.. 
vi oğlu veya GQkşin e<>:> adını kul
lanan A!i Fuat Osm3.nlyede yakayı 
ele vcrmi!':tir. Bu yaman dolandr
ncı Adnnadıı da bir tok m0Cfll!C8e· 
leri dolanduııuş, mnhlm :miktarda 
pua çokmi(filr. 

-------e~--~-

H a vagazından zehir 
lene ler 

ksa:ray.ıa Kenulpaşa maballe
!lİ:nde 82 rıumara.clıı otunın Hlliıe -
vin klZ1 54 ~~ıı Server. han.
~ bonırunwı patlamııın nctlce • 
ımtde ~ıkaıı gularla uhirtemnif -
tir. 

Server bavgm bir halde Bue>d 
hastanesine lm.J.dmlınıştır. 

Okuvuculanm•~dan 
B y Cemal'e: 

tstedlğtııl%1 82 ~ ıs e telefon ede. 

rek 6ğrcnebntrstnlz. 

tl!e lngtı~rcoin esW va.l<llcrlnl 
teJmı.r ettlğf ynzdnınl.-tn ve 8oylcn· 
tıelrtc1ir. Buna mulınbU mUttefik
le.r Moslmva konu,maln.rmm blr 
lnarruz mcseü:sl olmadıi;mı, Bil· 
lıaı Tilrldye ne allıkalı bull!Jl· 
tnadığmı TUı'.Jye için mUtteflhlerln 
'ı1 niyetler besledllderlnJ &:en ol 
"tm, 1nsiltıe:rıcnln ~lmra elçisi ol. 
5tın lngUlz gnzcteleri olıııun uzun 
tııacİrya ubarilz ettirmcğe ç:ıJı,tı· 
lar. Do IULl'3lhklı politik fn.nllyetle

Yine tramvaylara inip binmeye dair! ... 
Geçen umumt. harpte ~e gibi tedbirler ahnmıştt? 

:rln ve propn';Bllda ııkmlannm ne· Tramvayl&ru b1nip inme 1finDl 70" 
"eyo vzırmak lsted!lderl. DMJ) bit lwıa konma.amm artık amanı geldL. 

dalı da b gıne bcn1nı gtb! kencllkı1y1e sGrllft~ 
l'llilko'oij yarntmnk !IC\' m ti- ""Um b1ı' «;ok tııtııdılrJanm da in&nmıi 
hın.1rt'.lbrı malGmdu.r. )larp geıılt- c 
leıniştlr. bUlwıuyorl 

Dunun Jçln: ÇUnltU lnlp binme meeelelli 1U kıt 
f - Mem~ekctte fç cepheyi lmn·ct gtüılcrlnde ya.r.a ıııı.z:aru çok d&ba 
k;!ıdlrmck IAzmıdır. mll§klllle§U. Yıwn tramvaya blr.emL 

Mihver mcmlckctlcrlndc het yenler ıı.Uıayet kuvveti tabaıılar&D& 
lıanı;t bir ıteldlde çlizWme lınrelıc~ verıp gldcce.kleri Jer9 Tarıyorlardı.. 
lert olursa bunu Avmpanın bol~ Fakat karlı. yağmW'1ıl havalarda ey· 
\ilıllğc tctkoollm!~ olmıı.sı tez.! ile ıe m1 raı Herku tAık " ucua t.aouDa 
lıaT'Şllnm:dl Uwmda. vaaıtuı olan tramvay& tıOcwn edlJOl", 

11 - A \'TUpada mDıvere bir ta- daha 1.çcrldekllor inmeden dıfandakl• 
kını z:ı.ruretler yUzUndcn iltllı:ıl. ıcr tramvayların ark& ve an kapılarmı 
eden kilçUk dcl'leUcrln mcvcaıll· kapıyor, bu tekilde l.n.lp binme baki. 
Yetlerfni mohn.fıu.a lçhı fJOn bn.cl· kal.en gilçleıtyor. Bu bal dot&yialylıe 
dine im.dar mihver ccplteslntlcn ııy tnunvaylAr muayyen uat~ yaı-cak
rılmıı.ıruıl:mm tem•n için Avruflfty& lan eet'e.ri daha seç blUrlyoriar. Bu L 
ttusyunm scrbe!ltçe g.Jf\·erifdiMni ıılp binme lf!.D.l bir )'OlUD& lto>'&lllU 
1 "ldlnnt:k llztrndrr. mcyıs T 
tıı - Nlh yet her muharip kencl j Jde9elA, :tıerku arka kapıdan bl.n.IP 
(!in dü ~ olabilı:cctlerl bltan.f, & kapıdan b:ıae bwıun mu,k!JAtl m 

"ttaratlan mUttcfık yapm.ıd~ ls~r. reaindedir! 

Buı;lla Avnıpııda her llı; DC\i Bir tramvay her lıang\ lir cfunltta 
ru:uuara da '-ardır. Bu Uc; nc\·i durunca vatman ön kap171 açmalıdır. 
•ııan:r.nrn karsısında karşılıklı pro. Bu vaziyette içerideki yolcul&r c1Jl&n• 
ıa.gancla v~ rtahu1 mUsbet ,.e moo. 
r: oartıan tahakkuk ettinnck l~ın dan içeriye htıeum edecek k1mae mn 
'al ıımaldndrrlnr. •etcMm bir glln CUt olmryııcağma cöre rahatca baa&
ın!h,·er \'C .. nhnt ona d t radyo· mag-a bııaıp 1neblleceklerd1r. Arka u. 
lardıı.n blrliıın düğn· · nı ~vtrlrge. prdan tnmo yuak olacağma ıöre kim 
111z dcr'1ııl Eden m l~~-ıtmm mllt 48 0 t.ara!a aldmrııy&e&k. &ı tua bo. 
hl~ r-etfce!er"ni ylcr Urpertlci bir pldıkça ukadan bmenler t.ramnym 

içine yerle,eeek]erdlr. Tablatlyle 1& 
Üdlsc hall.nde din~erstnb: ı km t.stasyonlard& inecekler 6n tanla 
Radyo m:1a bu ı fASl onn pa. 

lilitan sonm mUtteftklcrln VCYJ' doğ'l'U topl.ıuw:&klardır. Şlmdikl vut· 
ıfostJarmm ta.syonla.rmı :attmm yettlı tranıvava binen yolcıı tçer1den 
ını yine~- Alman onlulan- dl§anYa ~ıknlnnm zorluğunu caz antı.. 
~ eennba do:;tıı yi!rllmek u~ ne aldığından sahanlıktan Jçer&şe ctr· 
~doğu haberin" ve t:1Unllt!'"'ıclıi kff· ınemekt" ~l nrA!'\a t.oplaıımalda • 

·o. IWl 1 eden hr he11 r· ı'!lr. 

liaL a. J'Jidscıılll M.rWa .. ' Yıl · ~ tıçudıjıadp ılaıa 

YAZAN: 
Yekta Ragıp ON EN 

cck " blneceklerle ııahanlıktakiler a· 
rumd& aık sık m~ıs.r, ileri gut 
ıtöater seçmektedir. Ortlıda o1a.u 7oı., 
c:u&aJ'daD• JWDtsl On, k1ıı:ıw .arka tara
ta aWmakta. blt lwvataııktır .urtıp 
gttıııektedlr. Arkadan blntp ön en in.. 
ma m..eıutnı ilk sam&nlarda rabıta 
memurlan pek 61l temin ocıebilirle.r. 
Netekim b1r kaç eene ~v~eı böyle blr 
deneme yapılmıcb. Bı.ıgünku v.wyett. 
•kadınlar lÇln ayn blr hup biıurıe tar· 
aı da oımadığma göre_ 

Tramway idaresinin eıımıyeı. tqki 
lltuwaıa t&JDU edt.--rek hiç olmıwsa 
tecrtıbe mablyellnde bir iki hatt& bU 
tam dt.ııemU1 muvatıktır kaı:ıBBUn 

de)'im.. 

••• 
ı.tanbUlda uamvn:r meaeıem bQ. 

l'11D oldufU gtbJ geçen umumı barbdt 
de rtlndeltk gaaetelcrtn me\ .. :JU olmut 
tur. lfMme o zaman fSrket elinde bu. 
lwıuyordu. Şlrket 160 araba ~letiyor 
cıu. Bunt&rm 16 ın aakerlere tahııl.a e 
dllmloU. Gert kalan 124 araba bUtU:. 
tehir baUuN ts§ıyordu. Şirket izd,ha. 
ma mAıı1 o:mak için tedbirler almaya 
mecbur ediJmif, bu uad bir çok du. 
rak ytrleri kaldmn.ıt.ıı. Kaldınlaıı 
durak yerlerine §Öl'e btı· göz atalmı 

Şlfll - TUnel battmda; Borunartt 
Pumakkapı, Taksim BahQea!. Harb 
,., Bomonti. Hastahane. 

G&latau.ray • Karalcöy hattmd&: 
.um.&lrmuçit, ~ Pu141mbtıpu.an., 

v~ 

Kan.köy • Orta.köy b&ttında: Kapı. 
içi, Salıpazarı. Kabataf, cam1J kO§k, 
Paşa mahellcal. Yahya etcnd1 t.ekkUt. 
Daireler. 

KiSprli QatODde ge111 pu,te t*. ~ 
du.nık. 

Eın!n!Snll • Akanray hattında: Balı· 
çekııpı, Salkµns!)ğllt. Divanyolu, C&l'JI 
kapı, Huaıı Paf& karakolu. Koaka. 
Y..A!elf. 

Beyurt • P'aUh hattında: Jııla.ll:ye. 
Direkler aruı, .şchzadebql, 8&raçha. 

ne. 
Bundan ba§ka ş~ıı • Tnne1 battı· 

"m lş'etllmemeal baha mavzuu ol • 
mU§, t.nceıemeler yapılmlf, fakat mu· 
~ık göriltmc~Ur. 

Şlrket, bwıda.Iı bllfb JOlcu1&rm 
tramvaylar& lıılp b1Dmelerı h&kkmda 
arabalar• t.ııvaıyeıert bav! levhalar u. 
tırm~. aynca b1r komt.a7on inip bin 
me m~lealnl ınceleml.§, ıılhayet po. 
Ua mUdıırtyctl ıu 8Dlrt tıqretmlfUr: 

--rramvsy araba.larmm ÖD taranan 
tamamen kadmlara Lıılı.ısW edllmlf ot. 
duğundall Hn taraıt.ııkl med.baldeu yal 
nı.z kadmlat lntp blnecekUr, Vatmıuı 
yaıwıd& yıılnıa kadınlar durabilecek 
Ur. Tramvay içinde 1k1 BU'& kadmlara 
tahSl.I edll~tlr. Erkekler vatmaıı ya 
nmda durauyacak. oradan geçcmtye
ceklcrdlr. Arka taraflar erkeklere a 
ltUr. Akll1 tal<Cllrde hareket flddeUI 
oeuyı muctbdlr_ 

GörWUyor k1 geoen lı&rbde d• lnfp 
tıtııme tçln bazı ~db1rler almmlf, bWl 
ıaıı faydalı neUCeler elde edllınlfUr. 
Bugün tramvay' idaresi duraJr taar. 
rutu yapml§ bulunuyor. 
~u arkada.n lnlp on:Sen blnme me•· 

lui dl ~ bir karar "'"'* -
VI OlacsJcl 

DllııkU sazetcıc.r, '°k önemli : 
babor verdiler: 

1 - İrttkip, lrt1 ve salls!I. 
mal su~lulan idam edilecek. 

2 - Amme hhmetJnıle vn.zitc 
atnu, her \'atıııulaş, geliri haklını· 
da bcyıuıruune \'eroodk. 
Doğrusunu isterseniz, bu Ud fıa.. 

bert okuduğum daklJuıita, içimde 
bUytlk ,.e ke~tnı bir ııyduılık tat,. 
b, bir serinlik duyar gibi olawn. 

Ahlük cla\'n.l.n.rmcla, gcn1, moz. 
hepli değilim.. Zaran, fertte JmJmı. 
ra~ cenılyete, mcmlc!1<cte yııyı. 
lau fennbklııra kıır§ı, ı;öz yumma,. 
lr, clnnyct s:ıyımm. 

Fena.lığı, kentli etJnin lçtnao tu
tan, zaranuı kcndl eti lle liclcycn 
&dıım. kendi 1~ ııkışlarmm kurb;ı.. 
mdıl' kime uc? Du tUrlil feıtmJk. 
lan amştırma1t, söıet lcmck ,. ni
hayet ortaya çıkamınk dıı bir b:ış. 
ka türlU ahlııkzıslık olur. 

Koe& "Nesiml". meşhur "Kime 
oef,, redifli ·~etea" lnj bo UQ8 
yıız:madJ.. 

Cemiyete bula~ mJlletc doku· 
aan, de,·letı ynrnlayan ahlaksızlık, 
ise bU)'Uk dU!tr..andır. Nerede başı· 
Dı kaldınnr törU~ bu ıtehlrU 
yılanı oJ'tl(b emıcJjytz. 
RU~-ety irtJkAp, devlet a~ 

kiSkUne inen baltalara benzer. llk 
ıamanl&J'da. bunla.nn belki zarar-
lan gllze çarp014l. Fo.kat gUnlln bi. 
rlnt'le b:ıl;:nrsmız, ağllçta bir dal 
anır, yapraklnr S\U'&J'lp döh-Ulilr, 

"Rü"l-ret" in, bizdeki tarJhl ho.yU 
csldıllr. Ben, ancak edebiyata ge-
rıenlerl yııcakraı: 

l - Fttztıli, "Siktırctname" tn· 
de: 

- SelAnı ve.nlim, ~et tleğilıllr 
dl1f', alrnadrlu. 

Demi tl Bomila ince lıfr ala' 
dovağn13 bllrtlnmUıt sörllnen u}ı. 
Ulksttlılc, sonraki !!atrrln.rdn llııJı 
azgm bir hııl nlır. Zıwallı Şnir: 

- Bu 8UIUki}nUzlln .f es.ıı.clı g&
rUJUr; hesabı ar.uıll'. 

Diye srzlanmca, eh-ak memur. 
lan: 

- Ba heqp toyamette aranr:rı 
Oe\ıab:nı l'erfrfer. 

Rn cevapta., o ~ lcyO.zfi oku
oab!lir. 

2 -Anıdan Uç yüz AeDe gcçW.... 
ten sonra yine, bir lrt.ikü.p telükld~ 
lilııln alirc ıçradıJ;'loı görüyoruz~ 

Şeyh Oııllp ''nüsUn \"e &)k" ma 
cldcdi'i "fnlıri.ycrl p.lrine,1 pArça 
timtla: 

"E rarmı mesneviden alamı,. 
"Çald.m \'Cli m"r1 malı ~dan,, 

bUknıUnU ''el lr. 
De\let h:ı.zlııosint, her ker\anm 

b:ısıoa töklip lrullruıac:ığı bir \'Ühn 
kuyusu §eklinde gösteren bu bU
kUın, bUsbü tiın acıdır. 

ÇU.ııl<U "Şiktıyctn:ıme,, dcld Li 
tipler f1Jç olııınzsıı "fes:ıd" ı kabul 
etml5Jer ve yalnız bu suçu elb:rıt
ğlle l)lcd ldorl lgın, cezaya. nuıytlnn 
o'lrumu l!U'dı. 

Oç yU~ yıl sonra, "hınnzhl>,, 
mUb:ıh dıungnsı ''Onılduğunu ı:t;;.. 
rüyonız. 

S - Daha. sonraları &ıe bh h 'I• 
iri, isi azıtarn.k: • 
"Devletin malt d-enlz 
''Onu yemeyen dom~ 

deyip kesti. 
llu Uç mcrlıalcde rU~·etln ne ka. 

daz bir b.ııle geldtı;-m.ı ı_,te go~ilyoP
•unuz. 

·ı~ın böyte oldu? Böyle ohtu; 
çUnlcü kanun. Jdtapçıı id~ hsyat.qa 
değil dl 

"&I tutan pannağuu yı tar!., 
diyorlar, sn~la.n b:ıb'IŞlryorl&r. mer
hrunetll dıwnımyorlo.rdı. Bu me!'
bıımetin bir adıımı kurtıımkcn, iblr 
vatanı yere eerd.lğiol dU§UnmU
vorJardı. "Illl§Vet~, bahsinde de 1 
nunla hayat ar.ısında n~rumla.ı
\ıı.rdı. Rn.sf fle mUrieştyi aym dere. 
eede sutlu bulan. Y.d ine de cem 
kesen bir k:ı.nnn, ' 1lhoor., kııpılan
nı 'tutmuşken, hnnı:tl mUrteşl lllyık 
oldoı:"U ceznscnı görUrf 

DUn, çılm.n hab<.'.rlcr, i~e bun. 
dnn ötUrU, memlekctlml7Jn devlet 
\'C ndUye ııhtrıkmda bir dönllm n::k. 
t.asr s:ıyılııco.k önemde ~eylcrdlr. 

:Co kC!f.·in tdli.hlıır, <lfülmt lanrn~ 
da ta.,m~ y::ınl wrmılardu 
korlmlmmı. 

HAKKI SUHA GEZGiN 
?ot: tıdnef nokta hakkmd&kf 

dil§llncclcrimJ yıı.:nn )"Utl.Cağım. 
il. s. 

[~~J 
Başıboşları kurtarmak 

M AHALLELERl dolaş&r8.1k 

· .. Bir dilim ekmek" isteyen 

dilcneller!n birdanb!l"e kayboldu.. 
tunun farkın.da nınınuz? Hıı.k.Uın 
da var ya, .. Khnln ekmef ini istl· 
yecekler? Ve kim, hangi ekmek· 
ten verecek? Kıırne usulU çrkıp 
da herkese ke!'ldine yetecek ka
dar ekmek verilmeğe başlnndı
ğında.nberl kimsede k:..mseye, doğ 
rudan doğruya ekmek vermek 
ısurclile yıırdmı etmcğe i:mkAn 
b.hnadı, 

Esasen bu yardmıa ihtiyaç ta 
10kt.ur. ÇilnkU hllkQ.mct, her ~ 
ta.ndaJJa, derece ve mevki farkı 
gözctmekcizin geregl kadar ek
mek V'Crlyor. 

J'akat dlln bir eo'lmğm ~da 
Yere çökmlll, etekleri ile ç:pl3k 
dizlerini örtmef:e çalıştın bir krz- ı 
~f'..z glSrdOm. Vıfi.mfl!J eslle, ge. 
len ge-:cne: 

- Ylmpa.ra bayım ••• Y'unpara
ctk ver!... diye yalvarıyordu .•• 
Allnlı ne muradm VnnJa vers:iıı! 

bun.dan. sonra, dllcncJiğt m~ 
edlmni11 .kimselerin blle, kapıJu.. 
dan ekmek dilenmef!i faydag:zdl'r 
Onun pn.ra.smı temin etmek ıa.
mn ... Bu pa.nı.yı da çalışmak au
retile ko.nınmaktnn daha şerc!li 
bir şey olabilir mJ ! 

Başı boş bısanlnn, dlJenmet 
tnıretilc gcÇinmek Jmldlnlarm.daD 
mahrum edecek bir vaziyet belir
miştir. Bedava ekmek tem.in ed&
cek hususi merhamet kapılan bil 
mcc!>tı.riye kapnmyor. Bu claneği 
pıırr.sile ala.bilmeleri ld.11 o bed
baht.lnra. alın teri döktUr~ 
mllc!'ISet!ele!r kurmalıyJz ••• Ekmek 
ten önce ekmek parası... Ve el 
mck param için oerefli kazs.nç 

HiKMET MUNIR 

25 yıı evvelkı Yakıt 1 
11-1--017 

Izmirde kömür 
KendJ kendhne d~dUm: Be. 

nim muradım ne olabilir? .• Olsa 
olsa. t7tı be.et bov kızın, namusile 
bir it tutarak çalrşmaaı, ekme.k 
par:asmı kazanm.atııdll'. 

1zmtr vallıı1 Rahmi Bey sotuı<Jaı"m 
tlducUo hUkmU!erma bulunduğu p 
aırada :tıUkfimeUn memurine mllhlıD 

CUılkU 1 bir muavenet gö.stcrmeat makaadl)'le Evet ekmek pa.ra.m ... 
pek iyi b1r l.edblr ltt.ıhaz eUı:ıl§Ur. Ma 

Elektrik kursu baW go.zctcler1nin verdlğı ma.ıamaı. 
Betı°kta§ h3lkevlnden ı göre vilayette yakuacak tekmil kG. 
Ev'm:.zde açılm"f olan elektrik mllrleriD yüzde elllaJ okkaaı ikişer ku,. 

kurslanna devam edecek yurttq. nışı.a.ıı olmak üzere mahrukat koma.. 
larla llııe ve orta mekt~p talebe- yoııu taratmdarı alınacak ve yüzde• 
lerinln 24. 1. 942 tarihine kadar be§l mahaııı memurlarma tevzi edil 
byrtlarma devam edlleceltlir. 

KllA HABERLER 
Oc stbı kadar evvel, nl§anlım Perl· 

1baD il• aııoeaı Fatnuıyı Kumkapıdnk1 
nlertııde yualayan Sadık tevktf olun 
m~. Perihan aldığı ya.nı.lardan nınte. 
Nllren ölmilştUr. 

Haaekl baltah&nealnde truıunazı Pe 
rUıaııın &nneaı Fatmanm da yaralan 
•ltr ve bayatı tehll.kede görillmekte. 
dlr. f) 

• DQıı, fiyat mUrakabc komisyonu 
fe"ikal'.d• bir lçUma ,yaP.mI§t.ır. lçtL 
m.ada atrr !IÇi sıfatım hatz olab1Jmea! 
1e1n ne g1.b1 1f ev68.bm taşımuı 1A • 
aııngeldlt1 görilgUlmUftOr. Bu vsatı 

bala ol&ıalara 760 pamuk akfr 
ômek iatlhlıakt 'Nrillıooldfl' 

. 

d kten aonra yüzde otuzbeşl dl''"hsl ls; 
mire göndcrUccekUr 

~ 

:e cuma.ı tcs 1 pazar - 17 il. kan. 18 U. kan. > 
~ 

cı Zllblcce: %9 I Zllhlocıe: so - Kll.!!ım: 11 Kasım: '72 
' 

\akitler VwıatJ Ezn.nJ \'a.saU Ezani 

GUnctl:ı 
1..ı1 ı.lli 1.%1 ı.u 

doğu o 
Oğte 1%.U ~U8 1%.21 '·"t tklrıdJ 14.63 8.fı1 1'-M ··" Ak.,am n.01 ıı.oo n.• u.o 
l' ... 18.4' 1.• ıa.u ı.a 

lm.s&k 4.S9 12.34 6.89 
.,., 

\ 
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Kn.ragümrük nüfus nı~urluğundaıı 
oldr#ml ntıt'Wı ~dımı zayl ettim 

• Yen.ıatnı alacatımdaD el'lldJı!D!ıı hflk. 
1 mn yoktur. 

Topbaoe NecaUbey .Kuıem.. ~ 
8 No. da (<"f!ftt otta lifti Ödlek 

(ISlll), ... 

., 
- ----- -

1'1 oı ı - 1M2 

Liik SUBtu nrkadaş:nın yUziln<' 
b:ılmıa.ktnn çekiniyordu. BilUln 
dünyayı do~ olen ve hayatı 
daima denizlerde, karolarda seyn
lıa.t etmekle gc\;en nrka.da~ı ncab:l 
itend:stni e.nlaya.bilece-k miydi? 

ı ında bırast.Iklan L&.Pok kas.--ıtıem 

t&.ıi.hl gfi.ıelJDderile da.ha iyi bir 
(~kilde meydaııG ~"dıayordu. Kaya.. 
(tk tepecikler i.lurlnde mfistatll es
ki evler vardı. 9.1ru art.Ik eusrı~ 
olan kilise bijtiin heybeti ile mey• 
dana c;mn."Eitı. Az evvel oturduk)~ 
n kır kahvesi bir nokta halinde kal 
~. Tard'la.nn yapyıp öldükleri 
ev fundalıl\br a.ra...cmlda kaybol
muştu. 

Ka.rdeştm fi {lndl okul taıebeıllnden 
TeT!1k Atıl Ue benim 17181 numa.ralı 
puolsnmm 8-11-942 t&rtblDde ka· 
ramı zayettlk, Yenisini ~ 
rımdan eak1fıtntn hQkmti olm•d1" Da. 
oımıur. 

ile Sabah öllle ve Akşam 
- .Evet.. Devnm et .• Devam et. 

diye &rlta.d:l.ıjı ısrar etti. Lük bu a.
.'.Aka ko.~da sözüne §Öyle ek· 
\....al etti: 
-· Ar. evvel bir çan sesi duy· 

duk.. Bu gan ltasa.ba. ha.lkmı bir 
merasime da\'et ediyordu. Bundan 
dört yliı; sene e\'vel bu kasabada 
~ı:ı..~ ve ya&dlğı tarihle bugün 
I:U tarlhçlleı'C büyilk bir yoi 8Çllll!J 

.:>lan gün görmü.s tahsilli bir papaz 
igin bugün burada ayin yapılıyor. 
ı;u pnpa.z-n ismi Şanvan Taret .• 

- Yruı.i İl'cnin eşya.lan arasın-
119. bulduğı.un eski ki tnba imzasmı 
koymu~ o!a.n zat. 

- E\·et .• Fakat bu \.'akadan tam 
c'.ört asır sonra bundan elli sene 
ka.dar evvel yin-e aynı evde ve bu 
~fer Ga.btiel Tard isminde bir fl· 
lozc.f ~eriyet üzerinde yaptığı 
tet.ıdklcıi kaleme aldı. Ve nihayet 
bundan bir kaç sene evvel Alfrcd 
l'ard isminde bir muharrir de bu 
kasaba.da. ve bu evde asırlarda.nbe
rl sürilp giden fikir ccreyanlarmı 
1.ıUtUn dünyaya tanıttı, ve g~en 
flene hastaıand·ğı zaman tedavi va 
tebdJlilıa.va itin buraya geldi ve bu 
mütevazı köşede dünyaya gözlerini 
yumdu. ~tc az evvel kilise ça.nıa. 
nmıı balkı davet ett ği iyin bu 
birbirini tamamlayan üç Tanl igin 
y&pılıyor. 

- Güzel. fakat bu tahJiDeriniP 
tonu neye varacak? 

- Anlat, dedin, anla.tıyonmı. •• 
Sen s5yJe am.J, bu memlekete ntc;bı 
geldin!. 

- öğrenmek, e.nla.mak için .• 
- ~n bir isim öğrenmek istf. 

yorsun değil mi? Halbuki zaonmı
ea, sen ba ismi vo bu ismin L!lalıib1· 
m çok fji taruyonnm .. 

- Sözü nereye vardırmak 1ı;te.. 
diğlni anlıyorum Lftk, ve muhave
l'Cmizin bu eailde devsmmı da ar. 
m ediyonım. Ben buraya bilmedi· 
(1m btr şeyi öğrenmek ~ geldim 
ve her haMe senin ba hususta ba· 
na blıu olsun faydalı ola.cıığnu 
tahmin ediyorum. Ben buraya şu 
meşhur tren o:-;He•nin mazistnl 
öğrenmeğe geldim .• Ben bu kadma 
Wihbnitln çok kötü olduğa bir 
gUnde bir yerde tesacınt ettim.. 
F:ıkat bu kadının orada işi neydi. 
N!çin dilnyayı öğrenmek arzusmıa 
dü.smü5, niçin yuvasından uçm~ 
tu?. İ§te ben de bantı öğrenmek 
\stiyorımı. 

Saviycr hiç bir \--evap vermed! •• 
A.ğlamıı t;o .... tamış olan balıkçı Jca,. 

~ hurr olduğunu bi1dinnek tl• 
cere kaı~larma <lildlın.:6ti.. . 

Bir müddcttenberi de\."alll eden 
sükfı.neti Lük Saviyer bomu: 

- Bu genç kn:m ntçln yuvum. 
dan uçtuğunu. niçin alemi t.an-mak 
istediğini bana eoruyordtm değil 
nd Frank? dedi .. ÇUnkU gözlerlnln 
~nünde uzayıp giden ~ manzara 
hfn bir eıM:ılsfz gfizelUklerle dolc 
oıaıi şiı muhit in83lla da.ha yUz mem 
leketin güzelliklerini hatırlatıyor. 
Hiç bir m&D7.al'l1 üuıanı buntm U.
dar seynbatc ~ etmez. Şu kar
~tki kaya.Irklara bak .• insan kendi
ni Yunruıistan s:ıbillerinde ::anne -
diyor. Şu harabeler, kovu.klar insa
na Alman Ren mmlaka.smı hatrrla.
tryor.. Ta.rdlarm doğup öldükleri 
evin yanındaki ırmağın sul~d·ğt 
bahı:elerde İspanyol porl.ak3llan 
yetişiyor. Şu selvller, şarlan insa.
nn. huşunet ,·eren mamaralarım ha 
trrlatryor. ~u ceviz ağaçlan Maca.. 
rlstanı 8l2dmyor. Söylefilm ya ~ 
bir memleketin ltiç bir kö~nin 
Dlatı%araSl bunun kadar ineanı ı!e· 
~'clıate tetJVik edemes. 

Fakat bUtiln bo ~k1iğe rağ. 
men etrafı çeviren şu kayalıklar 
sanki buranm har"~ alemle slAka.
snıı tamamen kesmektedir. Bu da 
in.sanı aynca teşvik eden, ~ 
alemi tarafa t!eWeden bi'r t!!lebep 
değil midir? Bu kayaltiar bu fa,. 
ktr kase.ha saldnlcrinfn muJul.fau
sma memur gibidir. 

Bu kasabanın emniyetidir. Bııre.. 
yo. Stğman berlte3 en zanllı yara.. 
<iıl-ş1ar bile bir kıymet keebeder. 
Burada bir kadmm nıhtı her halde 
diğer mmtakalarda olduğu gibi ko· 
panlm.ış bir çiçeğin kotu8uyla mu
kayetıe edı1em~. Buradald ·':!Y· 
metler beşkadl?'. Bu topraklar ln
-.na Invmet verir •• 

- Ah ..ır .. '8.tt... 
!ki kadm Sl!hilde C8.mıışrr ~T.ı;;. 

Y<Yr. daba genç otan !r.r ~eüsft 
~ temıs otlar tilerine se
riyordu. Kendilerine do~ yak1a. 
§8.ll ra,banctlan teeeseü.sle te~ 
etmek f11in gevf'2leliklerim ve işte. 
tini bir an !~ bmıktrlar. Bun.tar 
mlltebesl!im ylizlU güzel kadm'8r· 
dr. Frank kendisini gülerek kattır· 
laynn kU~Uk gnıpa derhal yaklq
tı. Ziraat ii;lerinden konUfJlll.Sğa 
bqladı. Ha\ıva'llarm otlakJ&rda na. 
ml be91endiğinl. cevizlerin, elmal&
rm iyi mahmıl verip vermedifinl 
ıııordu ve: 

- Nami güzel bftğlanmz n.r 
mı? 

Diye sordu. üç kadın bir oirz· 
den: 

- Hem bağımız, hem d~ nefis 
::;:arabmm var. 

'nmret mektelı4 tahılı ••• OemaJ 
Atd (81516) 

Her yemekten sonra gün de 3 defa muntazaman dişlerinizi fıçalaymız 

·-latanbul UmanmdaJı aJdıtım Nl ec. 
nem 6356 maktııuz ıı.umaraıı cQrllanmu 

r.ayi ettim. Yentldni çıkarsclSmıdu 
ealdııinln tınkmO )'Oktur. 

Galata Kara Mostııt.ra ..... llOkü 
49/.9 llftlllUllıda 11.-a ottu Medt 

(1831.T) ... 
Tı'b Faldllt611Dıe ait hlhiyet ve §Q

bekeml zayi etUm.. Yenı.stnl çıka.raca. 
ğtmd&Jl esidsiDin bllkmQ yoktur. 

F .K.B. W77 • ee.ad IMUböllıaja 
(38tı18) 

••• 
19711 num&ralı yabancıya oı.&h.8wJ 

YWl&D ikamet etızctınmn zayi etUm. 
Yenlalnl alacafımda.n esk1!1nln btık. 

mü yoktur. 
Takaimde Pa.rmakkapı çıkmat: SiY 

kak 7 No. dıt. Tan1 Keft1tdl8 
(38619) 

••• 
l.at:ıı.nbtıl limamndan ntdığmı kama. 

rot ct1zdanııw zayi etttm. Yenla1nl a 
l1LC&t..ı9tmdıın eehillin!n hQkmU yoktur. 

.BetDrtat llaıe dmtek ....... Bu 
flna 80kak 11 aaımnıda ISeJlt ottu 
8emameıUft KlftDO (ll:i:Ze) -
Syfıp SIİlb AMıl.on şaJdlJ'9 m. 

ldmlllfndeıu 
SH2/37 
E,Up Defterdar Çömlclcçiler arkam 

.lrpacı HayretUıı m&ba.Jlesl :n numa· 
ra1ı haned'J mukim Utmı ö!on Nafta 
~·mı terekesine ma.hltememizce el. 
lronUlmUfbJr. ~bu flAzı tarilılnden ftı· 
tıarerı tereltedoıı alaeaktı ve terekeye 
borı;lu olanıarm b'.z ay kanun! m.tru. 
eıJamı Soy zar!ma malıkememm 
mOrac&atlan tuuıw:ıu medcn!nbı 1531, 
l'iM, SA .,. 569 uncu maddeleı1 muet· 
tımce tan otunw. (185:!:1) 

btanbnl Asll;re IMrlnt-l '115rd 
M'Mkeme!\ndca: 

Hl/35 
Yuuf Zl11L UçtmcU t&:afmden ta. 

tanbuld.& Tahta.kalede Deve oğlu yoku 
fWlda. ı,r.a numaralJ dllkMnda k6mtır 
ce lken bAlen Gtim.11chanenin Bayekaa 
karyesinde Abanoz .Mustafa oğlu M.eb 
med ile ffil§ra karycalııden Çakır Mut 
tat& oğlu tbralılm aley~ k5 • 
mnr bedelinden 700 ll1'llDJn tab 
8f11 to..ıcblyle VG 941/35 numaralı da&
l"& ne açılan &1acak da\'Um.JD gıyabeP 
cereyan eden muhıı.kem.eeinde ma.hke.. 
meye verilen Jld 9eneddckl lmzalar 
bı!.kkmda. ıstiktap yarılma.ama karat 
verllml' olduğundan her iki mOddet. 
e.ıeybJo istiktap iı;in tayin edilen 12 
%.IH2 ~mbe aat H de mahkemt 
ye gelmeleri U!n olunur. C!M21) 

~ tldııtd 8allı lll1ll:nk BAktm
UttıMSm: 

942,/1 T. 
~Ik~ sımm pa§& mahailesi Ak 

maz çe§llle 80kak t&-18 numaralı e.. 
TtJı bll" odıısmd& ikamet etmekte Dren 
20.u.on ta.rthtnde Darülacezedo ft!&t 
eden Kahraman o:tu All Pa.nçarcı'· 
mıı tere~ mahkemece el konUldtJ 
tundan borçlu TI!I aiacakl.ı1armm UAn 
tarihinden ttib:ırcn. b!r ay ve ldd!ayt 
ftr&aet edenlertn Qç ay za.rtmda Be • 
ofktq tkiııct SUlh Hukuk IWıJmllgiDe 
m11racaat2an ve aJaı! b&lde terekesi · 
ntn baztueye de'n'olunaea.ğı nAn otu. 
nur. (~) 

SAHlBl : ASIM US 
Bastldııb 't-el' : v A.Krr Matbaası 

Umumi neerivab tdare eden 
Rıfı1' .4Amn 8evfmrfi 

· l _-::~ ~·~ cm ~ ilk olr.-u'l · binsmnm Ddııd 
lanı:n mpatı ıo.ı~ ~ Kı:Nı t&t1!ı1ım kad&r an bel san mU4. 
d9CJe w kapalı rarf 8'QJUe eluılltmıe10 kollU!mUfbır. 

2 - Kegıılf bede11 !IOS'72 Un. •T kuru,, ~ muva)tka.t. tmılinatt 2292 lira 
9f kuruştur. 

S - Ba fae ait enak fQD).udrr: 

A - K.,u OldftJ1. 
B - Eksiltme caıtnamelll. 
C - Bunal v. femd gıa.rtD&me.. 
]) - Ba,mdırlık lftert CeDıll prtDa.mfı9(. 
JS - Mu.tave!e projesf. 
Fl - Ke§!f tahlllt deftert, 
ı.tekliler ba O'l7'l'8.kı E'.azığ Nalla daireainde B'SNıbrurle:r. 
t - l!iUUtme;ve lft1r&k edebilmek 1<;fn prt.n&me mucibince EtazıR 'fi· 

l&yetlnden bıı 1§9 alt aI.tnmI§ e!ıl~ vutkuı ve 'nca.ret oda.mııo kayıt ve.. 
8fkuı ve ı.tdDcı maddede ya.zıh mlkdarda muftkkat teminatı pterir b8.nka 
makbuzu veya mektubu g&ıtermest ve oazıtıyede ID6&atm deftml mllddettn_ 
ce bir fl1f&&t kalfam bulunduraeağmJ enelden taahh!1t etmest Te ~ 
medekJ d!&er §artl&n 1ıa1% bulunmaa ll.zımdır. 

5 - E:tıdltme :?•.1.942 taı1hlne raııtıayaıı cwnaıtea1 g(bıG mat U de 
Da1m! encümen dairesinde~. 

Harbiye Yedek Subay Okulundakı Satın alma 
Komisyonu illnlan 

Kıı.pnıı zarfla 7.1.9!2 cıc 1hal.es1 na.o olunan bin tem kuna t&ııUlyeJe ~ 
lip tıkınadıC"mdan ıt)"ni miktar fa.ııulye pararııga Juıamuotur. E\'S&f ... )JIJ• 

SWi1 §artla.n komiı$yonda ı;iSrWebllir. Beher kilosunun muhammen bedeli ,, 
kun.ıştur, llıal<!sl !?l.1.942 çarpmba gQııQ aaat H de yapuacakta. Tall~ 
rin temtnatlarilc H:ı.rblycde Yedek ııutıe.1 okulunda kom1qcıaa mtıracaat-
ıan. ~ .. 

* •• 
9.1.9{!! do tas.palı za.rfl& Uıal~ llA.n ohJna1ı 100 ~et aenar mutııa.P 

talip çıkm:ıdığmdan puulığa ltoamll§tur. 1"enn1 Te husus! §&l'tlan JtomJ&ı 

10Jıda göı1llebWr. !baleııt 21.1.9'2 ~tıe. gıınn -.at u de yapıl&caktJt• 
ııo adet ee:yyaz mutbağa t.allp çıkanla tekli! k&bui oıwıacakttr. Tallplerl' 
t.ekllf edecekleri fiat Uzcrinden temınaU&rile H&rbiJ'ede Yedek ını?xıy okdo' 
landa kOD:IUyob& mQracaatıan. ı .,, "'320,, 

• • * 
JtapaI: zarfta ";fl/94': de Dııaleef UAn olunan 300 tnn nohuda Wip (ik· 

madığmdan &J'lll miktar nobut puartığa kon.mu.otur. Evaf ft husu.!1 p.rt' 
1an kom~ gllrlllebWr. Beher kllOflUDun muhammen bedeli 23 ı~~ 
tur. tha.ıesı :?l/1/942 ~U§S.mbs g!JDQ eaat 11 de yaptltı.caktır, TallplerlJI 
wntn&tllll'ilit Harb1)'edo Yedek SUbaJ oktumı4a. kMiıJsyona mflracaatlarL 

' ••• 
Kapalı zartı& S/1/9{2 de lhaleel !1Aıı olunan 225 t.on piri:nıce talip çık' 

madığmda.n QDI miktar p1.rmc; paz&r1ığa 1toıımuttur. Evat " huau.st oart-
ı.an ~ g!Srillebfllr. Beher ldloauıun mnb•mmen bede1I 48 kurU • 
tur. thal.elıl :?l/l/9e çarpmba gQıı1l saat 10 da yapılacaktır. TaUpıen;ı 
tem.ınatıarlle Bar'bf~edo Yedek ııatıe.y okulunda .ltomis)'oına mllrn.ca.atıarı 

"245 .. 

••• 
Kapü zarll& ti/1/!H2 de ihales1 nan olmı.an f!!O tan bulgııra tıılip çı1'· 

m&dıgmdaD ayni mJlı.."t&r bulgur bir &y mQddetle pe.zarJıta konmU§tur. E' 
at ve bwnıa! prtla.n komta)ronda g6ı1lleb1lir: Beher kllosumm muh&mmc .. 
bedell 2~ kuruştur. tha.l~ :?0/l/942 aaJ.ı gthın saat 15 de yapılaca.!rtrl". TO· 
Dpıerm tı?mmatıaı1le Harbiyede Yedek aubay okulunda koıırleycm& mtırıı· 

e&&tlarI. ·~ •• 

Ayazağa Satınalma Komisyonundan: 

:uıo 100 

YlıJranda yazdı beş kalem Jiyecek maddeleri pamr1Jlda satın alma:cal<• 
tır. Ekailtmelerl 21.1.9'2 çarpmba gllnn 811.&t lt,80 da Ayaz:a.ğada.kl lW' 
m!.Byoııda yapıl&caktır. Şa.rt:nam.elert komJs)'ond& görWeblllr. ~klUer mu. 
anen g1ın Te eaattc komisyonumuza gdmelert t1An olunur. "499., 

1 
ıstanbuı Levazım arrurliğinden verden ı 

harmi asker' kltaatı ilAnıarı -----~da yazılı mevaduı kapalı zapfia ekalltmelerl hlzalarmd& ,.m:ııı 

gi1n V'C Matlcrde Gclibolud.-ı Merkez •tmaıma Ko~yonunda yapılacaktır· 
Taliplerin kanun! vcsikalarllc teklif mel<tuplamu ihale ııaatl.ndeıt bh' .-şt 
evvel l<omlııyona Te.rmele.ri. 

Ullita.rı Tutan Temlnat:I lJıa1o gGn ~ 
ctns1.. Kilo Lir& Ura aatt 

Kayık ksrşı !:ahile yaklaştıkça 
tren Didie'nin çocukluk ve genç 
kızlık çıığlan içinde ge9rdiği de· 
to!' daha güz.el meydana çdayor· 
du. Bu dekor iç:Ude genç tren Di
<~ie bütün hayat plinlannı kur"· 
~. hayallcrlnl tamamlamı,tl. 

Kayıkla.n uz:ılı:la~t.1tça arkala • 

DiYe eeva~ vmiiler. 
- Bu köyde kaç nüfus \•ar? 

G - Teklif mektuplan tıo§4.nct maddede ,.azıldığı il.Zere eksiltmenin 
~ eaatt olarak tayin edilen .aaı cm Ddnln bir aat nveU otan saat OD 

(Deoamı oar> bire 1'8.dar OaJml 11Dcilmen ref.lllgtne ftrllecektl?'. P09ta De g6Dderllecek 

Sade yağı. .25,000 
Srltr eti. 50,000 
Bulgur tmaJi. S00,000 

~.2M .%9/lltH% 16 
2t1.ooo 1875 30 • • 10 
10,000 30 " .. 16 

(177i-~ -------------------------- mektuplann n.lha;vet .. ı on bire kadar ge1ml§ o1maa ve dJf zart.m mflhUr .. \. 

Ttir kaye c:ambarlyetı 

ZiRAAT BANKASI l 
mumu ue fytoe kapatıııru§ bulunman JJ.zrmdır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edflmes. (S93) 

1 

Hep&ne tahmia edilen fiall SS.920 lir& otan 58 adet bftyftk "" f71 adet 
kilç!lk dolu &l!llcı karbonik tUp pa.aarlıkl& e&tm eınıacaktır. lba1est n/11 
9'3 Peqıembo gQnQ saat 1' do ADkarad& H. M. V. Satmaıma kom.ı.yomm.. 
da yapılacaktır. l50 r;er ta.nelik parWcr ballııde ayn ayn taliplere de thalt 
edilebilir. 1stck1Uertıı tekli! edecekJerl miktat' nze.rtnda. kan tıemtnatl&rilP &o.ruloş tartld: 188& - Senm.Jeıııl: llOO,,OOO.OOO l'lbtl l.Jna. 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticari lwt nevi banka maamelel~i. 

Para blrtktırenıere 28.800 l1n tıcram119 ftr110r. 

mraat Bankumda kumbaralı n Dıbarmz ~rrur besapı:ırmoa etı u 
!50 HrMl ba.lunal\.lara eenedı f deta çeldtecell inli"• Ue ao&ğtdUi 

pli.Da gOre tıuamı,,. datltılacaktır. 

' . 
4 • 

4 -. .. • 

• 

!.000 • 
Z.000 • 
l,000 .. 

"'°° • 

l!O 
uo ,., 
' 

... .. .. 
• • 

• .. 
• 

DtKKNI': lleaaplanndaki pal'&lar bir eene l~ 80 U.r&dan &f&tı 
dlıplll~ıuere lkramiyı çıktıtı takdJrde ',\ 20 tULutJle .-erUeceacUr. 

lıtefldelel': ıı Mart. ıı B.ultu, ıı ıı.:1ını. n B&.r1DıetkAmm caa1ble 
rıaa. yapmr. 

D• : Mt Denüryollan •• Limaalan iti 1 
Um•m idareai ilinlan 

' 

~j 
.A 

Mulıımmen beden (108.000) l1ra olan 1JOO lııl8 flrmlanm• ıı.e.t. 
2.S-1-M2 çarp.mtıa gtıntl saat w de upah tart uuıue AADn4& 1dare 
"!.n3emd& t.oplıu:ııuı merk~ 9 uncu komis)'OllC& at:m e!maceJr.tır. 

Bu ~ ~ek ı.ateyenJertn (6615<1) ıJ.ra1ık muvakkat tııtuıUı&t ile ka. 
r.unwı tayiD cttlğt TeS!kalan ve tekliflertDI aynı ı:nu -.at H de kadar 
adJ g~ kom!ayon re1Blıgtne vermeleı1 ıo.mmcta. 
~Jer Par&Sa5 olarak Ankarada matJıeme d&SreWıciea, El&Jdıar. 

~'13.pd.a nı.eıınm Te Sevk Şemg1rıden temm olumır. (811) 

Sümerbank Umum Müdürlüğünden: 
]. - Bankamız tarafından kunılm.&kta ola.n f&brlkalarm demtr pen.. 

ecre ve kapılannm imAünde kunanıtmak nzere 30/30 na. M/50 mmm eba• 
dmda l<Dtebent ve te demirine tbt1yaı; ~. 

::ı. - K~~nt ve te demirlerinin boylan 2 metreden lam olmamak,. 
metrede birden fıala delik bulunmamak ve !sZla. ~lı oımaıxı.a.k Prtlle ya. 
\n:luak tcktltıe.r kabul edilwe.k.Ur. 

3. -- 'I'eklifler 2S/1!9'~ ~ tMadi1t ~ çarpmba ıtmttne kadar 
.\nk.&r'ada. snmerbe.Dk umumt mOdllr!tı~ tst:uıbuld& sıımerbn.nk oubemı· 
de faaliyet.ta blllunan Sümerba.nk nt:malm& ve tıllliyat mUdQrlyeUne te•dl 
olunacaktır. 

4. - Banka uı.unut naran itibara aı:ııınkta aerbeırtt!r. "350., ··•n .. 

beW. ftkitte Jrom,layona gelmeler!. (1~) 

• •• 
Bepstne t.&hm!D edilen fi.ati 20,900 Ura olan SSO tine mo bfdan pus .. 

lJkla •tm aımae&ktır. lhaJcsı 2211194.2 Pereembe giln1l saat ıuo da Azı. 
karada Al. !ıL V. Satmaıma kom!ayonunda yapılacaktır. M adetten aoe11 
olmamalı: f1zere ayn ayn tallplcre de ihale edllobllir. İsteklilutn tekUt edr 
cıeklen mJkta.r Ozeı1ndcn hat'! tr.mtnatlo.rue belll n.kJtto kom1syona geı.. 

meJer1. ,(179i-.3'1 &~ 

• •• 
MO() Cjift er fotlni nlmuaktır. Paz:ar!.ıkla ebsıtmell 20/l.IM2 l!lıa!I ctı-

Dll saat 11 <le Anka.rad& K. Jıl. v. ilan satmatma koaıl8J'CCUDda ,apııs, 
caktJr. Tahmin bedell 60,000 Ura kat1 teminatı 7:i00 11.radır. Enat vıe pıt· 
namesi ~o lturu,.qa, komJsyondan aJ.tnır. Taliplerin belU Takltte ~ 
gelıDcl.ert. ~119&--3T&) 

* • • 
~ : 1000 too her ttırıtı malzeme ruı.klctttrllecekttr. Puarblda ebüt... 

mesi 21/l/9{2 çar~b& gtınU saat H,80 da Çorluda aake.rt satm•ıma kO' 
tııtayonunda yapıla.ce.ktR'. '.l'al)J'ılerin boo..lli vakitto korııi.syona gelmeJıerL 

(181~ 

•*• 
1500 kCo 63.dc yağı alnın.cal..-tır. Pazarlıkla. Ek:sDtırıetl! 19/1/SM.2 Pazar• 

te.1!i günU sa.at lG do. swıurlukta. ukeri utma.ımn 1'pmisyonunda yaprlaeak-
tır. TalJpkrln belli ftklttc komisyona gelmeleri. (181&-6H) 

~ * «"• 

- Apğtda yasılı meft4m bpalı r.arfta ebUtmetcr1 h!zalarmda yazdı gillı. Mat ve mahallerdeki aakerl -.. 
tmalma kcr.n18yonlarmda yapılacalttır, Taliplerin ı..-a.nun1 veıdkata.riJe teklif m"Jktuplnnm ihafe ftM.Ueı1nden b!tr 

DOll'l'OR 

HAFIZ CEMAL 
" LOKJIAN HEKiM,, 
OABb.IYS artmı:BA98181 

~ı .. 
lfuayeııe eaatıert: 2.8-0.Tel: 22Bl)S. 

sut enıct aıt QLdufu k<>m.!8yaD& vermeıerı. -
Miktal'r Tutan Te:miııatr tııaıe gQn, saat ,.., m&h&01. 

Eno Ura Lira Kr. -Odun. Mt.000 l!,338 ı.ooo l\5 28/l/9il 15 KaramOnll. 
So.man. 900,000 2f,000 1,800 :?2 .. " 

16 Adapamn. 
'BıJ!dlly ôi:11tmc...~. • ,000,000 l~,soo 11,010 19 .. .. 16 Gcllbola. 

(~.gt) 


