
r---------------......... ---4 
~ayıs 19 lkincikô.nun 1942 

3 ı:~t ; ~ ~Jı~ ~6t 
idare e'\1: Ankara O. Vnlat l'onru .<uru r ıcron: rd:u"e <2~W>. Yazı <ıı4ınJ 

L 11.'lg-: ~Dbal \'ukıt-Po!ta ımtwu:tf! ___________ _J 

Avrupada demok- 1 

rasil ri 1 düşündüğü 
yeni nizaın 

ÇörÇil 
merikada neler 

gö~üştü? 
;Yazan: Asım Us I I.ıODdnı, ıs cA.A.> - B.B.c: 

•• .. ~ t>a:vckW çarçn. bbidiğl tay. 

1 
Bır ~ guu evv~ Lcnc1ra~. bu- 1 yas.re ile ıs saatte Plimut llrı:ıa:ım:ı 

un.an l:uruın \"O l'ugoslnv hukU· vasıl oımu:ı oradan trenle Lo:ıdtayo 
:ınetıcrı arnsmcıa. 1.ıır an1n~nıa imzn- ,....0ımınur istasyonda auc51 c:rka.nı 
landı Bo l · " il · "' 'il • 

1 
• an asuıc~a gore n ıuem• kıl.bine c.zası Amerika ve Rua 8Cfirlen 

el.et s.rnlannıla ilttıs:ıdi, ı.iyıı."i 'c ve .. ,_,,k zc~nt ltendls1nJ ı,..,_., . ........ 
nskeri ı bt..r,-· --•·• · .... ,.v ...-:ır-........-:.r 
lÜk s rngı ~ :ıpacıuUıır 'e gum- ur. B&şvckillıı ba.ngf yoı ile geıec:ıeğj 

J
, hudutlarını kıil~C3lda~. belli dcğlldl. HattA Ruzvelt de kendi. 
kl ınemlcl<et o.nı.s·ncln.kı b birli!,'i, 

tnlisterek o.skcrt siy:ısi ,.e Hd:ısı:dı 
lıe3" etler tarafmdnn illıı.rc oluna· 
.. ktır. Diğer Ballauı ınenılelcetleri. 
nio sjnnesinc açrli bulundunılucak 
ola~ hu anla,.manıo temeli "Bal
kıınıar B:ılknnlıl:ırmdır,, pı·eı!Slpi 
oJııcaJ.1ır. Böyle!lkle lıUtUn naman 
mcn:ıleketlerl konfedere hUyillı blr 
dc\let lııı.rne gelebllcockle!"ilir. Uir· 
liğe giren \C dııhlli islerinde tama... 
nıen serbest buln.ruuı Bıılkn.ıı dev
letler; n.rn.suıdaki her türlü lhtil!ıf
lıır mUcıtcrek btr he~·ct t.'1rnimdan 

Cenubi 
merika 

h.:ıllcdi!ceektir. K b 
11k bal;ı;,tn bliyllk cihan harbi 1 a rarını u-

buttin ...tddetl Uc de'\am edip dn- ' •• 
ıuı~en meuılcketleri isgnl altmd:ı. gun verecek 
olan iki B:ıllmnb hükfunctin Lon- ı ~ 
ı1rada lru t.anda bir anla.5111a. YJlll- . • • .. 
malan çayı gürmctl~ pçalım 5 r. Mıh,·cr ıuerulclic\J.crle 1J.-tısadı mu-
''anlnk ltııbilinl'!cn nmnn.sız bir h:!· na!lebctlerin .kebi!OOeğl söyleniyor 
l'eket "İbi gürunür. I•nknt hakikat \ Rlyodöjanc~ro. 18 (A.A.) -
Olilc değildir tn"ilterc ile mUttc- Panameıika.n Jmnferor.sı ına.lıfille
fiklerl bir tn.=artı:;. h:ırı• Jıare?.etfo- ı• r~nde. 1?3tI yıı.rnn küresi. devletle· 
r! delinıu c'lerkcn Auuır.l memle- rinln Mi.'ıvcr memleket.len karşxs:ıı. 
1\ctletinin ımllı planını ı 11Zirlamak- da nlaeakla.n durum hakkıw.ia ya. 
ta. fft)iliı. boldoklan için Londradn. 1 mı b!.r ka:rnr verilmesi beklen..'llek· 
İmzalauııu Ywınn - Yub'tl tav ruı- tedh-. Bu miln!lSCOOtlc reis M. A· 
fa .. ::.ınalan blr neli sulh hazırlıf.ı nı.nha. konfcnı.MI!l ~imditle.'l yarm
mahi etin~ bir i tir. 19U harbi- k! celsede okunncak bir kı:uar met
nin sUlhnııu hnzırlwuil;: ı..ı 19lo ni hazırl&nış b\llunduğumı eöyJc. 
uıUta:rehe'51.ıulen orun iki );ı sUr- miştir. 
mü tü. Uu defoki hnrııtc clc.raol.m- Bu metnin ezcUmle mihver mem 
i de,ktlcırl hıo.rpten sonra snlhn lckeUcrilc bUtün f.lttısadi müuase· 

düı.enlcmcl.: iı.;ln ur.un znnıan kn.~·- betleri tama:ntın keemeği derpılJ 
bctmcmek i ti~orlnr. Bundan~- etmekte o!dugu eöylcnmckteQ,ir. 
ka hıırp fiODU .ıl \rO}Ja.S) frfn dÜ ÜD• 
dUJdeJi ızjlm lın!~nud!l cihan etıın. 
" umumtr mi do :ı ı Uö dm~ 
1 ınktn nrrı~.a meııfnst bulu' or-
lar. ~ •t 1 · 

Yngo ıa,1·n. krnb t>i. er im an- 1 a ya 
l~.nu.dan b:ılıseılen mıUnınu ,..u 
:ÖTJ rlc bitimıiı;;tlr: ''Yugosla,;u. I Donanma baş kuman· 
ılc YunBllls n a.ra•mıcl:l imzalanan danlaYının gÖrÜ§mesin· 
hu anla .. nııı, Cenubi .\ \-rup:ı.dn lıİl· • d 
lük bir ilrtrsııdi ,e hu. .. i birlik \ii· en 50nra 
C."'Udc getlrilme5i ~ oln'l ıa. bir ba ... , Ak d e n 1-z d e 
~~çbr. &Ik nlnrclnn b:ı-.ka mer- 1 
czı ı\'\TUp:ıds dıthi C',eİ)oslovıı."ı> -

l'~fonl nnh~nın da, nnaıı b!r 1 
büytilc 'birlik kurnlnsu.sı i~iu kufi 
sebepler ,'nl'dır.,, 

Yugoslav knı.lınm bu ı:-;ozii 1ugll
terc ile Amerllm.nm harpten 5-0nt"IL 

·lvrup:ıyo. \'crtnck lsted~deri :, eni 
dı.aın lınld.."1Dda lıl7.c hir fiki r 'e· 

l('biliyor. 

Sıkı bir İ§birliği 
yapılacak 

ltoırut , 18 ( .A.) -· Stefani a
jansmm siyasi yuıcmı, A lman do
uanınnst b~maııdanı a.mir:il Ra· 
eder ile 1t..sıyan donnnmrust genel 
kurma.yba.ııka.nı amiral m ç;.a?dl .a
ı·o.smdn japr1:ın bultl19n:ı. lıakkmda 
§Ö~·le <li~or: . 

(füvamr Sa. 2 Sü. ~ de) 

,1 ÇEKtŞEN AVRUPA ve Kupon No: 
SA VAŞT Aı'i BARtŞA ·1 

Biri ilmi '\e .. ,ya.s1 bÜ' '111 ~ e-
gerl \ • 2'itl'ııım en ı;iiıcJ bir barb. aşk v mn.cem 
roınwıı olıın ba lkl e5eıia Uyan U:.> b-unı,tur. Tedl 
lmııon ı,uttlJEı.nd \ n1'ıt <>l•t1YUı:'ularnuı }ııhuı. 45 

1 

Lkuru:a veıil ccı.t.lr. .J 

, .... ,~ ~ :-9'.::. 
~ ,... L: ;t; 

Memur maaşlarma zam projesinde tadi13 yapı acak 
.., ~uua __ .__ ~ 2Qw ~ - ....-- - - ... - ---. ,,_, ,_,, nFftı - ~ ~ _, 

Yüz zam küçük 
ını halletm y 

• r ·400 
kar 

alanların ay 
sında müşkil8tı 

Ankua. ıs O akıt 11Jtıh:ıb1tir.<5cıı) - ı.I,,mur ve müstahdemlerin ma.. 
~armıı zam tcra&ma d:ılr kanun ı~yihssıtım büt~ encUmcn\':"'°!'!l mu.za· 
ke~llic dcvAm cdl!mcktedir. önUmllzdclıl bır l:aç g1ln f!;IJ:ıo<' ı .. yUıa oon 
ı;ek1ini nlarak rncclls umuınl heyetine se,ı~,.dılccektlr .. 

'P.rojeı;le bazı tadllG.t yapılmakta. olduğu bildirilmekte ' ~ bu mı:ınuc
beUe ya~ılan za.mtıınn nlr.boUm Uzerlnde mtın~~:ıla.r olduğu iIA.vc 
edllmcktedir: 

l:J. o!duğıı: i3 n. ellcıine dtı.ha çok para geçecektir. 
60 lira Ucrct. &lan ı·Uçük bir ınerounın m~ yapllan zam mikdan 

rı takriben 10 ııra.y1 bulmsl~t..'\, bwın. mukabıl d~ az nl.sbette zam &6r. 
mil§ oıau , ı; mesela 400 lira tierct olan bil' memurun g6rdUğU zam mik· 
dan 45 llrayn yaldafınah"'t.8.dır. 

Söylendlğtno gure, kUgü'k memurlara yUzı.L 20 ntsbcUndo bir zam 
yapılmış olma.sına rağmen bu nılkdar bayat pa.hal11Jğı laı.r§lSmdA lcUçllk 
memurun yükünü ha.fiflcUcS ma.tılycttc değildir. Ytıksck mıt3§b meıı1ur
lııra ıiaha oz nlsootte bir uno YJ'pllmı:ı C>lduğu halde. ~ tutn.rla.rı fo.z. , 

Bu mıretl3 yap:tan !evknl!ı.de z::un, kUçUk memur davaJillll hallet. 
mekten ziyade, ha.yat pahıılılJğı karşumıdıı hlQ bir mil§k:IJAtı olmayan 
ylfüsel• derecen m.amurwı daha c:ok l§ine yaram~ bulunınaktadir. 

Bu mesele ctrafmd:ı. henüz kıı.t.'i knrar vcrllmla dcğildır. Meclla 
umumı M,yctlndc de btı yoldıı. etddctll münalca,,.c;als.r oiaeağı tnhmln otun· 

ınaktndır 

l'~nı.t.o !;Ctbı harblertu de ıu ettiği ı•dalann t oplu MTihm 

Leningratta 
15 ınevki havaya 

uçuruldu 
Sovyet taarruzları 

püskürtüldü 
8erllıı, 18 (A.A.) - Aıman orduları 

1 kumandn.ntığmm tebllğı: 
i Kırtmıfa, dll;'!nı:ı.nm, SIVilolopol batı. 

..ınd:ı. yaptığı )·eni bilcuml3ı· ptıslttlr

l lUltnU tur.. Dt~n e~r kqmıara 
uğrıımıştır. Şark ç JllıeSrum merkez 
'\ e tŞlmOl keslıµİcrlDdo Alm.ruı kttalnn, 
cl'nn devam eden F.fddcUJ muharebe. 

(Dtoomı Sa. f.! SU. l de ) 

;i•rıiiliM:lmJ 
ileri harekat 
de amediyor 

iki şeh it 
daha geri 

alındı 
Loudrtı, 18 (G.ııd.fo 7.Ui) - Geoor-

ruu Most.ova.da ne~red!len So,-yet Ub, 
ligi: !Jtı:.ucmaııunun on )'ed!Del r:U:ntı 
Sovyct kJtalan merltez ceplic.s!nıfo l
!ert barcltetlerinc devanı ederek şa .. 

(Devamı Sa. 2 Sii. 2 de} 

Yeşilay kongresi 

Jauon tebliği ı a~er111aa-ıag~ız) 
M I l Tebllil · . 

a. ezya 1 A vusturalya llı!l.iknt lın.ld!ı bundan uir haç ay 
<..:H el Londrndaki ı•ot<ın;) u. 'c Çe
Ico~lo\iıl'YtJ. hülrumetlerl tıııkı l."u· 
i:>OSla\'}iı \e l'on.'lnh.tJlll gibi bir 
unla.sına yapmı)nrdı. Uu i'ı>i hUkü
ınet harptE-n sonra nıcrl.ez.i ı\\nı
l dald kü!}ilk memleketleri birlc~
tinnck esası Uu:rindc anla~nır.ilar· 
'1t. Ro o.nlnc;m...'llnrdan ~ıknn mana, 
tleınokra& de\ lct!crlnin harbi kıı· 
~dıkla.n takdirde Cenubi A\"l'Up:ı 
ile ıncrkeı.i Avropad:ı ii kiic:fü• ınil· 
letlerj blı birinden n)Tı iki btiyill• 
kont edere de' Jet lınliııdc toplıı
lllal> tstcdikJeridir. lkı da 'meliki 
1.331) harbinden nlmnuc; oJıın dersin 

T amamıle sarılmış ı skerleri 
Hindistan 1 bulu~adır Japo~ıarıa çarpışmağa. 

1 ~ basladı 

ne 1 ~ingapura 58 kilometre ___::o---
1 yaklasıldı 

Yapacak? ____:__ Bataan'a 

bil' UCtiocsldiJ • 
Zira hlıcliseler ofü.,tcrdi Ji; kü!;ül\ 

UcvlcUer :,"aJııız bn laıın Almıuı

Yazan 

Sadri Ertem 
Bugün ,1 iincü •ayf amtzda 

General Hamllton Japonlar şiddetli bir 
esir düştü hücuma geçti 

'rol.")o, 18 (A.A) - Domcl ajan· 
smm blldlrcllğlne gBrc 111giliZJCrln :Ma 
J~zyru:l.'.l. son istinat noktaları olan 

(Vcvarııı Sa. 2 Sü. f dd 

Yıt .. int4'1l J8 Ot:ıil3 0 7,15) 
Harbiyo Nezareti ~u ~bliği ncş, 
retm1;:ıtir: .Japonlar Filipln ad lA
rındnn Luzon'da Ha.ta.un ;ıı-ı:ı.mnaıl:ı-

Ya ı:tb! hliyük bir de' Ietic kar~r 1 
"VarMiJarmı ,.c fstlkfillerini müda· 1 
r t.>demcdlkleri sibi huhııııı za.. 1 
tnanln.rmda mii terek bir müdafan CEPHELERDE DURUM 1 

l'ltndn.ki Amerikn.ıı ku\'vCtlc-r .um 
~nğ cenahm:ı şiddetli bir taarruzda 
bulunmuşlardır. BnnWl hedefi, bu 
kuvvetlerin. gerl!!i.Di keserek, G<>r
ri~idorc- mUsta.hkcnı adasm:ı ÇE;\.'ltil
melerinc ma.ııi olmaktı. .laponlar 
h:ıvn lnıvvetlerı vo topc)U h'maye
ı;inde t.aa.rruz etmekle bel"nbcr. bü
kyü bir muka.vemeUc kaı-ı;ıl~m~
Iar ve nğır za~lnt yer~lcrdir:,. 

• i.:;~ıni hunnak idn birle:,meic 1 
nu~n bub.mı)orlıu-. Nctekiın Ver. 
~ay ettlhıı ile Orta .\\Tnpadn. ,\_(. 

1 
ll!a.ıı D)& Im.r.-ı b"tlnıl n Lehb-taıı 
- Roman 'Do HtifoJa \C biiçük iti- ı 
ı·u nnln<.nınsı bllo mu,·nzcne:rl mn
hafa;ı:a~o. 'kıifJ gelmcnıi-rtir. • 
t ;erCk HaU.ıuılµ.rdu, "erek merkcd 
Awupadııki im ·Uk de\ letlcıiıı \'Rr· 
lıkl arıuı \'C istil.lfı.llcrltü mlidafaa 
'c umluı.fll.Z3 edchilnı"leri nııcak 
ınü tcrcl• tehli".i\e l!;ln ilih .. a.di, fiİ· 
~i 'c aslmri nüliı n.üd:ıfna kuv

' c.tlcrlnl daha &ullı zanııınrndn iken 
blrle.timıcltl mUm?rilndiir. Bu 
t .ı.rı mtiıln.fııanm en ı ı ) olu da o 
de\ ~ti rln konfed re de' Jetler hıı· 
lın ge!melcrlılir. 

O h ld :umnki .\Hı.ıp:ı. hakkın· 
d mokrasi de\lcltei ilr: tekili· 
ter dc\letleıin hazırladik1an U.i 
hirlil birlik plAnr \':lrdır: Abnıınya 
l nr1ıi l>nz nıtt.3 1,cndi htıl.tmiyeO 

ltm 1 A\rup_ de\ lc•lwrinl l>irlet;· 
' <;c&JııJ ilı111 c'lhor: lıtııt:ı ı,ın"tı 

Almanlar Mojaisk'ten çekiliyor 
~\l{K <JEl'llESll'iDti: 
.Aıma.nınnn harbi bir nz §iddctlen

dırdiklerl anla§ilıyor. :Mlld3faa~-a çe· 
kllnıl§ olnıalıınnıı rv.ğrpcn rom taar
ruztc.rdıı dıı. butunmnktadırıo.r. Bu • 
nunıa beraber, bu to.nnıızb.rID. Sov • 
YCt taa.ıTUZ h-uv-.·cUertni kU"I113lt iı;ln 
yapıldığı e:ınılmakta.dır. Stokbollnden 
,·erilen bir habere g6re MojaJak'teki 
Alınan kuvvctı~rı kitle halinde ayrıl· 
maktadır. Sovyct tayyıı.rccllcrinc nt· 

tn ilterc 'c .Amerika e.enubi AHU· 
ıı ile mcrl eri .ı\v:rnp:tcla&.i J.iiçiik 
ınillctlcri birbirinden 2yr r iki blıliı• 
hıılinc getirmek, hu iki blrle~k 
c'!edetler :rlinıreto>inln yaşamasmı 
harp onra.c;1 Anor mm sulhu için 
esaslı ~rt (llnmk L'.lo.ımsJ> i "tt~·nı· 

d<11\r.~ir." 

fen \'Crlh.n bu hıı.\r.:r, Mojaisk'ın dO· 
~CCCğltahmlnl.nl flCtj E!lrmı-kt<"'dir. 

IJBYAD.~ : 

Hıı.ıtayanın teshm oluı;u Uı; '.'l.Jısır \'c 
Slrr.mı.\k mihv~r kuvvetlerinden tc • 
mizlcnmJ5Ur. Alma.n vo ttıı.lyan tch. 
llğleı 1, mihver kuvvctlertnuı ~lt11n 

cephaneyi harcadıktan ve yiyecek lrnl 
maiıh-ta.n sonı-a teslime .k.)l1lr vcı ildi· 
ltini bildiriyorlar. 

Domci .Tapon njnnsr. Bata.'Uı va
t1IllO<'lafitndrıki kııvvctlcr-lıı bozgu. 
mı. uğrndıklı:ı.nıu ve Corrigidore a. 
Ja5013. c;:.ekilmeğ~ başfadrklannı bil 
niriyrJr. Bu hn.ber: tcy~ <'tlen ma. 

(Devamı Sa. ~ Sii.. 2 de) 

ı• sn IK aıı;ı•ım~ı : Af d 
JnPon tllZl1ki dUn de l;aydetttğiıniZ yon a 
gibi gtııı geçtikçe D.ttıyor. :Müt.t.cfll< 
kuvveUcr, bllyük btr cesaret.Le mlldn: Şiddetli bir yer dep· 
taa. dmc~ .. rı.no ro.ğın~ Japon Cerle· remi oldu 
y:l§1nl durdurama.maktadırlar. Jnpcm • 
lamı S!ngapura. ~ kilometre yaklaş. Atycıt, 18 (ık.\.) - Bugün 
tıklan haber veriliyor. tngill~er bU· ;;nat 8.80 da §id~etli blr yer dcp
rad:ıl:t Rlndlllerl (le osl:<"'r<' almı,.ıor 

1 
ıemi olmtı~tur. Zarnr yoktur. 

~rr. • ........ ,_, ............................. .1 

ı·on~lne ı tırak edrnler 
(Yazısı 3 üncüde) 

1 . benim kÖşemj 
--------- yazan : hakkı tarık us 

ankarada bir teşebbüs 
p.:ırt.iuin ankarad& d~po oca.ğt bır tc§ebbU..'11 ue senel uıaet.erli· 

ğtn takdirini kazanını.!'; Otoki ocaklnrm da bUlla uymalnrı arzu olunuyor. 
bu la'kdir, bu arzu ora.da bir [yotra.Jtını <lstfüllı.k) koopor:ıtifiJ kurul 

ıııuş olduğu11u gönnekdendlr . 

parU Jlrogrammın ''kooperat.U~liği wıa plıensfplerınden saydığm ~ 
kuoperıı.tıftili!ln faydalı göı1lıcn istihlak losnuna da cheoımlyet \•crdfS'ÜıC. 
işte i:;ı üzerinde vo mııddo h..ı.llndo bir belge. .. domlrtepo ocağı bu taltdlrl 
gcrçckden h:lkelml§ v1ı yaşadığımız fcvknlı\de günlerdo h!ılkm geçim ,gttç • 
lliklcrl.nc d:ıynnma dcrcocslni yUkscltc~k müesseseler zincirinin bu ilk ~ l
lm~ı gcrçckden örnek yapılaca!t bir değer alml§dıl". 

çem!yetln ikt\şo.dl nlzanunı istihsal ilo 18tilı1Akin dcnk!C§UlOSindo bul 
duğumuz.ı göre ll\1r müstahsil ::Umreyl bir mUstclılik zUmrc teıJkill kar§t' 

lama.dık~ o dcnkl~meyl gl:lrcmçyız. bugtlnUn sa.rsrnbl&nnr doğuran d 
budur. vo her nıU tnh5ıl ayni uı.manda bir mUstcbllk olduğu içln aradaki 
mutaval'.SlUan uı :ız hadde Sndlrccok ,.e en ucuz almaya. çal~ ola.n bu 
lturum en pahalı ı;ııt.ınalt isteyen mUstaıısillıı bile zıddına çalı§mJ§ olı:iıal\. 
Imopera.tuıer o:rtallt:'t alev sardığı zaman ilk hatırıa.n:ıca.k fevkn!Ade tedbir. 
terden olduğu kadar en tabU devirlerin do en zaruri tesisleridir. halka ik.. 
tımtça b!r sıkıntı çekdlrmemek 1ı:in tUrJU ~ bbllsler ve mllyollluk JD88l'af· 
larda. bulunan bllktlmetl ~k ancak bir koopera.tıf nizamına. geçmekle ıru 

vcUendirebllir. 
bl>ylo bir ~ blltiln meınıekctt kıı.pl:ı.mı~ olduğunu d~Unllnilt. bu 

nun geçim §3rllnrmı nasıl kolay~b yumu§atacağml pek eyi ~ 
brurtz. bu halde hUk1nnet de fimdl çeüldli murakabe uğurUnda ııarcadılı 
paranm b1r kısmını lstlhltıl• l:oopcra.Wler1 kurmayn ayırnbllir ve meııeliı 
inhisar maddelerinln sa.tıo i§\Iıl 1: ) lcoopcratlfl"r · l§t<:ı mztn nlt W!nn& 

nlı! tUye pt>k tıl!l wrebUlr. 



V"ltl 18 t • 194! 

4ıtlman ttıyyOJ"eleri 
tarafından 

Fasıl~ sız 
bombala 5lyor 

Malta, 18 (A.A.) - Curoa.rt sı ak_ 
~ neşredilen resmi tebliğ: 

Cuma a.ka§mı bir miktar dll§man 
tayyaresi Maıtayıı. bombalar atml§lar, 
sivil ahaliye alt binalara hatif haaarlar 
vn~lerc11r. Telefat yoktur . .Avcıları. 
n:ıız. düşmanın yolunu keserek bir 
düşman bomba tayyaresine t.aabet 
kaydetmivlerse de tayyare bulutlar 
ıı.nısmda kaybolmuştur. Tayyare kar. 
şıkoyma topçusu ve avcı tayyareleri, 
bu düşman tayyaresini geri dön.meğe 
mecbur etml§lerdlr, 

Dlln gece altı defa bava tehlikesi 
ışarcti verUıni;;tir. Az. miktard& dU§· 
man tayyruuı birkaç bomba atarak. 
ı!ivil ha.Uta alt blnalard& ehemmiyet. 
siz hasara ııebeblyet verm~lerdlr, Te. 
le!at yoktur. 

BugUn Uç defa ban. tehlikesi ip.. 
reti vertlml§ ve bir miktar düşman 
myyar:;st bombalar atmışbr, Slvll b.AL 
ka alt binalarda hafif b.&l!arat vardır 
fakat telefat olmamıştll'. AvcTlarımız 
bir dll§man bomba tayyaresinin yolu_ 
rıu keamltlenıe de, tayyarenin aklbeli 
hakkında maıQmat mevcut dcğlld!J', 

"' s a a 
1 ngiltereye 

bir nota 
verdı 

Madrtt, 18 (A.A.) - İspanyanın 
Londra elçisinin lngtll.z hQkfunetine 
bir protesto notası verdiği yarı resmi 
bir kaynaktan blldirUlyor. hpanyanm 
8anta İsabet llmanma .1apılan yolsuz 
tecıı. vUze dair olan bu nota ılddetll 

ı.r ifade Ue yazılmıştır. 

.Madrittek1 İngiliz elçisi Bir Samuel 
Hlıare de aynı mealdo bJr nota vertı. 
mlşUr. 

-- --o----

JaJonyaya hücuma 
mı hazırlanıyor? 
StolUıolm, 18 (A.A) - D.N.B. ajan 

ı&mm Nevyork njanııına atıen blJdJr. 
dlğine gllre Amerika.nın JıloskoVB mu 
la..lıatgUzarı Sovyet hariciye komiser 
muavini lle Japonyaya yapılması muh· 
temel bUcumtnr için VUAdlvostok IL 
mamnda.Jl ne dereceye kadar lstL:ade 
edilebileceği meselesını görüşm~tur. _,..,.. __ -

Fra sı;(arın unus 
koınu a ı değ· şti 
Vlşi, 18 (A.A.l - Tunus Fran~ 

sız lmvvetJeri komutanı general 
Le:ıtre, korgeneralliğe terfi ve 
lı.fontpelller'delti 16 ncı askerlik 
bölgesi kurmay barkanı olan tüm
~eneral Ba.rrc, TunW!! Fransır. kuv
vetleri komutanlığına tayiıı olun
muştur. 

Dün Fenı>rbahçe stadında kuna 
maçla""ıaa devam e •ilmi tır. BinJ 

1 
aşmıyan seyırci <5nünde yopılnn 

günUn birinci k:ır§Ila.~ası· tsta.n. 

' 

l:ulspor - Alemdar t.nkrmlan ara
sında ya.p Imı.ııı, hakem Esref Mut. 
lunun idar~l.nde yapılan bu mUsa
bakayı üstün bir oyun çıkaran İs-
ta.n bulspodular 4-0 kazanrr.ışlnr
dı:t. 

İkinci müsabaka Bcşikbı§ -
Galatagenç~er arasında idi. Bu mU-

(Baş tarafı 1 incı savfada) sn.baka da hakem Blilendin idnre-
.ltalya.n ml!leti, samJ.ml bir ru- sinde oynanmr6; eksik bir kadro ile 

hun hAk:.m olduğu bu buluşıruıyı 

1 
oy:ıamsla.rıruı rağmen siyah - be 

memnuniyetle kaydetmi§tlr. MU· yazhlar tirinci devrede, ikinci dcv
zakereler lkJ mUttef"ık devletin de- rcd~ de 4 gol çrka.rnra.k mllsnbaıkn
niz, kara ve hava kuvvetleri ara- yı 10--0 gal P bllitrimi.~lerdir. 
smdaki sıkı io birllğ·i.nJn çerçevesJ G. SAR\ Y - K. PAŞA 
·çinde yapılmırstı:r. Bu iki devletin Gilnnlln liçtlncü mUs.:.ba.kası Ga-
donanmalan atıant.iktc olduğu gibi !atasa.ray - Ka.smıpa.sa anuımda 
Akdeııizde de beraber çalışmakta- hakem Halit Öz · idaresinde ya
dır. İtalyan denizaltıl:ırı, uzun zn... pıldr. Bu mUsabakııya Ga.lntasaraY
mandanberi Atlantik muharebe6'lnc hlar Mus.:ı.'dan mahrum olarak her 
kanşrr.aktadrr. Alman deni~altıları zamanki kadrolarlle çrkmışla.rdı: 
da Akdenizde hareketlerde bulu- genç Ka.srmpn. 'Ü 1ar dn he · bafta 
nuyor. Japon deniz kuvvetlerinin ki lmdrolarnu muhafaza edi::or
fanliyett de aynı siya.set ve stra- la'rdt, Oyun z::ı.man zaman heyecan
tef sahalımnda bu ltalya.n - Al- l! de''llm etti b1rlncl devresi 2--0 
man işbirliğinin hl.r tamamlayıcıoı Galawaray lehine neticelendi. 
olmaktadır ll:fnc! devrede de üstun bir oyun 

_:_ • ~ ı;rkaran G.:ılatasııraylrlar üç gol da,.. 

·ovye e ıııı 
(Baş toratı 1 ıncı sa11fctrlcı) 

tofskaya ve Lataılııo §ehlrleriııl geri 
almışlar•ır. 

Moakova, 18 (A.A) - Sovyet öğle 
tebliği: 

17 1JOnkAnwı gecesi zıı..rtmda, kıta. 
lartmız dUşmana karJl faallyeUerinc 
devam etmlşierdlr. 

ha yaparak mü.sa.bnkayı 5--0 k.ıı-
za.nm rşla rdır. · 

F. llAIIÇE - VEFA 
Son mUsa.baka Fenerb:ıhçe -

Ve!a arasında iw Hakem Feridun 
Kılıç idaresinde oynanı'lt. Bu mU
sabskayı btltUn Fenerbnhçe ta.rn.t'
tarlan zaY"f Vefa kar.ııınnda ta
kunhı.rmm bUyUk bir sayı fnrkı ile 
bitireceğini Uın1t ediyorlardı. 

Oyuna Fenerliler başladrlar. tık an a.km<lan sonra yeşil - beynzlılar, 
s:ın - Uic"vertlllere nazaran daha 
dUzgiln bir oyun tuttl!rdula.r, Za. 

(Baş tarafı ı inci sa.vf<UJ.o.) 
lflmat yoktur. Haber doğru ise Ja. 
ponlar Amerika kuvvetlerini ı;evl

rememlşler demektir. 
Vaşington, 18 (A.A.) - Harbi

ye na.zırhğmm bildirdiğine göre 
Fillpinde Bat.san yarım adasında.
ki kttalanmızm sağ kanadına kar
şı ş'ddetli bir J.ıpon hücumu geliş
mektedir. Bu hUcum topçu ve tay
yare ate§l:ıin kuvvetli hlınayesl al
tında yap:lryor. Diişman çok U.S.. 
tündrr. Krtalarmıu ilerleme teşeb· 
t.Uslerinc inatla karşı koyuyor. D!
ğer bölgelerde bir eey yoktur. 

Dehli, 18 (A.A.) - Malczya,da· 
ki Avustralya kuvvetlerlne ku
manda eden tuğgeneral Benett'ia 
SJngapur radyosuna söylediğine 
göre. Negri Scmblan'da · Avustral
yalılarla Japonlar arasındaki ilk 
çarpışmada ;hpoıılıı.r, t.akıiben 800 
iiıi 1000 telefat verm·~ıerdir. 

Vn.cılngton, 18 (A.A.) - Har
biye nazırl•ğ nm tebliği: 

1

Yurldaşların teber
ruları devam ediyor 
Anim.~ 18 (A.A.) - Bafra.da 

tütlln tUccan Mehmet ve arkadaş
tan 300, Himmet Karaçocuk 200, 
Osman TiltilncU 100, ma.nifaturacı 
Hasan KD.l""....köylü 75, tutun tUcca
n Silkyman Boz:ıcr, hllkOmet dok
toru Aziz Doğan, kunduracı Kerim 
Başar, manifaturacı Alat ÜstUn 50 
§c:r, nvuknt Mahmut Ned m Altay 
30, ttı• n tUccan Mehmet üresin, 
gazoz u Ahmet Önen, Kolaylı Meh
met Fevzi, keresteci Salih Yıldrz 
25 şer, MW5tafa Kol, kunduracı 
Hü,.eyin E..-t.Urk, tUtiln alıcısı Ha
san BengU, deri al·cmı İbrahim Ka... 
Iendel:' 15 er lira, 

Slvrilıls~rda Kaymaz köyll 489 
lira ve ayrca 79 kurban de"risi. Ge
renil köyü 105, Yaralı köyü 45, 
Böftirtıen köyll 25, kurban bedeli 
olarnlt• Kepenyaylar 46.75, Geren
!. köyü 32, Cemal ÜstUn 25, Sa.fi
.ye Sanoğlu, lbrahfm Yazıcı 15 er 
Ahmet AnM U>. ' 

Fili pin : Bat taaıi yarımada.smda, 
Filipi.P.dekl Amerikan mevillerine 
kar§ı uilşm.a.n baskısı ıı.zalmırstır. 1k 
gün evvel pek faal olan savaşlar 
geniş ölçlide hafiflemi.ştir. Düşman 

L~ 1 f ~ya' da 1 ileri hr.reketıeri pilskürtuımu~~11r. 
.-~ ö :~ MevzilerlmlzJ yenıden kunnn.k ıçin 

ııa. İtalyan generalı0 d yaptığmuz bir çok ş ddetli çarpış. e mnlar muva.ffakiyetle ncticelenmiır 

Ak<;ak0C11da: Klll'ban bedeli ola
rak: Kasap Hablp Ete 20 lira Tilrk 
hava kurumuna bağujlamışlardır. -- ) 

esir alındı tir. 
Son 24 saat zarfında kuvvetleri- Hitlerin · 

Kahire,18 (A.A) - Orta §8.rlt İn 
gillz tebliği: 

155'lnci Sarona İtalyan tUmenl ko. 
mutanı general Georgia Ue komutan 
oıuavinl general Buttatuccolma ve 
ytlksek riltbell bir Alman aubaymm 
Halfaya garnizonu ile birlikte teaUm 
olduklıırrnı bildirmektedir. ---- ·(' . 
A~man ~ebll 
(B~ tarafı ı incı sayfada) 

rlmiz 4 düşman tayyaresi dil§Ur
mllşlerdlr. Olen mareşal için gijn· 

lük emri 
tebll Bcrlln, ıa <A.A.) - Başkomu-

f R rafı 7 ınrı ~auftıdtıJ tan Führer marcş~l Rayhenav'un 
Batu Pah'lt tayyare meydanı da Ja. Öl!.lmil mlinaschctile orduya bir 
ponların e.ıne dl.l§mUştUr. 1ng'illz hava günlük emir göndenni0 t.ir. Bunda 
kuvvetlerlD.n Slngapur mUdataası için mareşalin yeni za.man·n va.srt.a lann 
ancak f.iç l.stlnat noktası kalmıştır. dan istifade ederek asker'n ebedi 
Bu aebeble Slngapur mildafa:ısı ş!m· faziletlerini zamana da noltl~ttiğın
dlden satsılmıı bulunuyor. Tem.zle. d~n ve böyleEkle bu fazlyetlere 
me h:trekAtma memur lutalarımız Pe. yeni b"r rş-k veroiğlnden ve mu. 

ler esnasıntıa, dUşmıınm birçok taar. harcbenln en şiddetli anlarında çok 
nızlarını pUskUrtmUşlerdlr. Birçok b.ank ırmağını geçeı·ek Teınerho böl- tlefa en ön S!!ıfta bulunmn.k kahra. 
yerlerde, Alman savaş 78 t.vcı tayyL gesln~ vıırnııı ve knı,:an d~m:ı.n ku"· manlığmı ~österd.i.ğlnden bahscJll
releri pek çok hareketler yapmııııar. vetıe~ln takibine b:ışlamıııtır. mekte "Adı Al!llan milletinin ve 
dır. mı--ncn çok alçalttan ı.ça.n Alman To yo, 18 (A.A) - Tokyo Nl§l !'fi... Alman ordıılnnnm tariltlnd b d' 
tayyareleri, yüzler~ araba ne daca şi gıı.zetc.!ılnln bi!dlrdlğ.ne göre İngi., olnrak ~1yacaktır.,, denil~:k~e~ 
başka taşıtları ve düşmanın, külliyetli Uz Borneosunı:?ıı.kı aultantar ve eşraf 1 dir 
ğır .sflAhmı ve dahıı başka malzeme Japonlara işblrıığl teklifillde bulun . r>- ---

muıı ve halkı Japon kuvvetlerine kar 1 • • d v .sınt tahrip etml§lerdir. Demlryolu te. uzve !n rstn • • 
.aisterlne yapıl~ hava bUeumıannda §1 mukavemet göstermer.ıeğe ve bun t ~ 'QI 
ıısker yüklU ı:.lUteaddlt ta§ıt hasara lara yardıma davet eylem1şlerdır. Bu 

uğratılmı~tır. Cephenin. merkez kesi. radakl mUdataacı!ardan geri katanlar yenı• t~hs"sat 
-lnd bf Al hl memleketin iç tara!'arına çekilmişler. -..., 
..... e, r man Z?r ı tUmenl tarL. dlr • 
tnıdan yapılan bir bUcum esnasında ' Vaş·ngtoo, 18 (A.A.) - Reis 
du "-kU tül U Tokyo, 18 (~.A) - Dome! ajansı. R 1 ~an P= r m ş ve muharebe • . u~ve t, den z inş.rn.tı için 11 mil-
meydanmda 6~0 ölU bırakmı•tır IA .. I nm blldlrdıg-ınc göre, Japon kuvvet. ~·ıı.r dolarltk mun""',..... bir kr di ,:o_ 

"' • lel'f Sln .. apur•un M kilometre yakini " . . ...... u • ..., 
nlngn.d ke$lminde, hücum kuvvetleri 

1 
"' 

1 
d tcmU}tır. Bu miktarm 4 mılyar do-

in ne u aşmış ar ır. la 
n yaptıkları hareketler esnasında, Tokvo, 18 (A,A. _ Tok A hl r 1942 sen::si içinde 232 milyon 
mUseUAh S.S. terden mUrekkep bir Şlmb • t . U: dl"' :;' h : doları bav:ı ve 1750 mJJyon doları 
teşkil 12 veya ııs blok:ıavlıı müstah. • •. unMgnzı e csdnkl ver bbirll ~ la e

11
re
1 

1 gemi yarı lmeaına sarfe ·ııcceklir 
k gore a ezya a on ncı ng z C b ' 
.ım mevzii havaya uı;:u.-ını:ş, kUıllyeL ' 1 ene u m.llttann 7 m:J.ylar dolar. 

11 81l"b 1...,.,__ t 1 dU tl\menl komutanı general Hamlıton ve )·'· k 1943 1 't b 1 .. 6 ..... ..,m e m !ll ve ıımana . ..., ranu scn~s ne 8J u una. 
ciddi knyrplar verdlrml§tlr . dığer dokuz sutıay enir .edllmJgtir. enk, bıınun 729 milyon dolan tay. 

E•ız denlzlnde Alman denJzaltı ge. Bu hnber resmi mahfıllcrce benQz yare inşası.."la ta.isis olunacaktır. 
mllerl bir düşman denizaltısını batır. j teyit olun'Tlamıştır. -c---
mışlardır, 1 Brezilyada. f-; ı\ man 

Şlmall Afrikada SOUum kesiminde. 8 1 1 tevkif euıldi 
k1 A'man ve İtalyan llslerlnln mUda.. _ Riyoılöjn.ocyro, 18 (A A) 
tileri, bUtUn muvasala b.atıan kesildi. (Va-Nü) mm bir yazısm<la bir 

1 
Brezilya m:ıknmlan. c~m-artceİ 

(tinden, mUbı-mmat ve erzak mevcut. (Çömlek cUiar·) terkibi sokulmuş. sa.b:ıhı, Uç l !mn.n tl"vkif ct.rnlcı 1 er· 
lan tUkendUtten ve ha.ltnlarca suren Bir rllizeltıne veya d ZY.i yanlşltğ1. dir. Bunlar memlekete kanıırsuz 
knhrnı:nanca. bir muk:ı:ı;emetten amıra (CUdar) değil, (cidar) o acak; fa- şekilde giı::miş olup gızli bir top
~ o?muşlardn'. 1 kat bu yanlış da hC'l' Ana.dolu evın. lantı yat>Jyı:ırla:rdı. Bu ·~tlmada ha.-

At antikte Alman aenlzaJtıları top. de söylenen k::l'meyi l1ımal etı..,,.ı,. ZJr bulı•nn'I\ rH;;.,,r Elcı ''ll•ın )f'H~ 
JekOn 2100 tonUt\trı' 4 dUşmaıı g• ten doğuyor: (Çömlek kanan) de- mıstır. Poij.a eun.di buııls.r.ı a.mma:k.-
mlalnt bıı.tırmıalardır. meli. (c.idAn) demcmel1.; 'ta.dır. 

rnan zaman Fener kPJcsine tehli· 
keli oluyorlnr. Faka.t §Üt ata.m.a
mııln nct~ce alına.lıırma nı.ani olu
vordu. Fenerbahçeliler de gol çr
Jrn.rr.mıyor. Melih sol nçrkta mef
lfiç bfr halde duruyol'. Devre bu 
şekilde 0---0 berabere bitti. 

İkinci devreye ç·kıldığı vakit ta
kımdn yer değ ştlrmeler yapılmrı.ı 
İbrahim sığa~ığa, Nac:l 801 ~Tğa 
ve Melih de merkez muhacime ko· 
nulmus, Bu tadilat derhal t.esirbıi 
"'Österdi. Rü~g:irla da berabeı- oy
ıınyan Fenerliler birincl devreden 
daha diizgtln bir oyun çııkarmağa 
başladılr. Nihayet 15 inci dakika
da Melih İbra.h.imden aldığı bir pa
f!J iyi kullanarnJı: kaleye hemen iki 
metre rnesefa.den sıkı bir vuruşla 
mn.l'.m yeg-lne g~lüntl attt. 

Bu sayı Vefai-lan da gay-ete 
gelirdi. Onlar da beraberliği tt-min 
iç"n uğraşmağa başladılar, Fakat 
iyi çalışan fener milde.fa.ası karşı
!'lmda "ol çtknramadılar. 

Biraz da bakeınlıı yenıiz kara.r
laıile oyunda b!r sertlik havaaı ~
meğe başladı. Oyun bu hava için
de 1-0 Fenerbnbçenin galibiyet 
ne bitti. 

Okullar arasında lar 
koşusu neticeleri 

DUn Şişli - Zincirllkuyu ara
e:ında 3000 metrelik bir mesafe tı
zerinde yapılan okullar arası kır 
koşusuna 170 okullu sporcu i~th&k 
etmiş ve sonuna kadar meyccan ve 
alaka ile takip ed.ileı. bu koşudn 
ferdi tasnif yapıla.nı.k: 

l - Hidayet Tet k , Haydarpa
şa L, 12,28, 2 - Fnzlı-Cengizman 
Haydarpaşa L. 12.32, 3 - Nılmtk 
Alp Kabataş L. 12.33 kazanmışlar
d:r. 

~örçil 
( Ba:J tarafı 1 incı ıa11fadaJ 

Vaşıngtonda .ttuzveltiıı bwıuaı dtl. 
b1 örly'nln beyanına göre, Çörçil, A 
merlka cuı:r.hurrelalle flmdlkJ ve gele 
cektelu a.sker1 ve bı.hrt lıarekU pl&lu 
il.zerinde ta:namJJe mutabık kaım~ur 

Londra halkı ba§Vek.W al~larla 

karşılamıştır. Gazeteler bu aaba.b ma. 
Jc:aıeıertııde keııdl.aine ''hoı gald.tn,, dJ 
yorlar. Observer diyor ki: 

''BUtUn mtllet Baııveklllne kavuııtu. 
ğundan dolayı memnundur. Ba,vektl 
11lyıuıl yolculukları.ntlan •n mUbımmını 

yapmıştır. Her tarafta mevki ve iUba 
n her zams.nda"'l bUyUktUr,,. 

ÇörçU, ilk fırsatta parllmentoya 
seynhaU hakkında malCllnat Ye Uzak. 

0.vl.t Oemiryolları Ye Limanlan l.ı-t-s 
Umum idareai ilinlan 

19 lkincikanundan 25 İkincikanuna kadar muh 
telif hatlara kalkacak vapurlann isimleri ve 
kail-as sı-ün ve saatleri ve kalkacaklan nhhınlar 
~nlz hattına 

bmit hattma 
Mudanya hattına 

Ayvalık hattına 

tzmir Bb1nc1 SUrat 

- Pazartesi 17.00 de Karaden.lz. Per,embe 17.C>n 
Kadeı Galata. rıhtımmdaa. 

- Cumarteal 18.00 de Ana.fart& Sirked nlıtnxımcSNı 
Not: İ§'arı Ahire kadar haftada bir posta. yapıl• 
caktır ve bu posta 1neboluya kadar gidecektir. 

- İ§'art Wre kadar posta ynpılmıyacaktır. 
- Pazartesi, Salı 9,50 de Çarşamba ye Pergembe ~ 

Cuma (16,00) da (lıı!nrakaz) CUmartea1 H.00 de 
(Trak) ve Pazar 9,50 de (Marak:az) Galata nbtl
mmdan. 

- Pazartest, Çarşamba ve Cuma 8.00 de (Trak) Qa· 

lata nhbmmdan aynca Cumartesi 20.00 de (Ulgen) 
lropfuıne nhbmmdaD. 
NOT: Çarıırımba g1lnJert aaat 20.00 de ı.tanbuldall 
Bandırmaya kallmuıkda ve •Peroembe g1lnlert ...,t 
22.30 da Bandırmadan tııtazıbu'a dönmekte o1&ll 
~ralık posta ~·an ı\lılre kadar lA.ğ'vedllml~ttr. 

- Salı 19.00 da Ülgen CUma 19,00 da Bunıa Tophaw 
nhbmmdnn. 

- Sah 9.00 da (Dunıa) Tophane nbtgnmdan.. 
NOT: Baderna İmroz postalan btaııbuldall Pazar 
sa bahr yerine Sah s:ıbalu kalkacakl&rdır. 
Bu batta Çar§amba ve Cumarte.-t poataıan yapıı 
mıyncakdır. 

- Pazar 13.00 de (İzmir) Galata nhtrmmcıan. 
Not: Gidi§ ve dönU~de Gelibolu ve Ça.n.akkale7e u#· 
rayacakdlr. 

NOT: Vapu-r rıefcrlerf hakkında her tUrHl malflmnt apflda :celofoıt 
numaralan varılı accntclcrlmhdcn öğrerılloblllr. 

Galata baf nc:entcliğl Galata nbtım1 Limanlar Umum MO.. 
dUrlUğll binası altmda '2862 

OaJata tŞublt • - Galata nhtımr l4ınl:aka Lılman relallJi 
b'nast altında 

Sirkeci Şube • - Sirkeci. Yolcu salonu 

llM.uıa.ra Usan Bnlırl R. SJıtro.aJma KornhıyonıJ.Dd.ııa 

Sade yağı 
Kuru Fuuly. 

Kilosu 

•~ooo 
40000 

To.hmlnt flaU 
Kuruı 

192 
so 

4(1135 
2274<1 

(Ml) 

Taminat. 
ı..ra 

llHO 
1800 

1 - Yukarda etn.s ve miltdan yazılı 1W kalem yiyecek maddeleri ps. 
u.rııld.a ek.eiltmeye konuımu,tur. 

2 - Pazarlıklan 21/ 2. k!nun/942 Çargamba gUDQ aut lli de tzmıtte 
Ter.ııane kapısındaki koml.ııyon blnaaında yapılacaktır. Bu maddeler bir ve 
ya ayn ayrı t.allptare ihale edılebt'.ir. Şıırtnamelen komiııyond.a görülebilir 

8 - Pazarlığa iştir~ edecek ısteklllerln 2490 ısayııı kanunun istediği 
veaikaıarmı ve b!Zalarında yazılı temlna.tl&rlle blrJllr.te belli gün ve ııa.atte ko. 
ml.syona mUracaatlan. (4i3) 

şarkta muharebenin idaresi hakkında 1 

1 
kı tenkldlere cevap wrecektır. Harbiye Vetek Subay O!mJunrak . Satın alma 

Va.5inton, 18 (A.A.) . Early, K 
beyaz evın beyıınna.mcstnde z"krc- omısyonu ılAnları 
dilen anla~mııya dahil mevzulara- -----=--------ı:;:ı;ı:-.-.... -=ıı..:ııı:;;m ___ _ 
rasmda, cenubi Pasifikte hrekat Pazarlık1a 800 ton benzin 300 ton mottJrin 100 ton mo•tö•.r•y•a•ğ•ı•n-·~· 
yapmak Uzere blrlefi:niş devletler lınıı maklna yağı satın alınacaktır. lhıııesı 23/1/912 cuma gUnU saat 10 da 
başkomutanlığı meselesi de bulun. ,apUacaktır. Rat'I teminatı 15523 liradır. Tı:ıllplerJ.n Harblyecl9 ,_.11 _. 
duğunu söylemiştir. Konfel"&D8m •~unda komis)'ou atıtacu.Uarı. --· 
dünyanın diğer bölgelerindeki ha~ • .. * ... _ 
rekatı da hah.Is mevzuu ettiği sa• Pamrlıkla 20 ton &adeyağt satın ntmacııktır, Evsaf ve husust prtian 
ıııhyor, M. Enrly, bu hafta ba~ında komisyonda görülebilir. A.ııldiıı azamı derece.si sekizdir. 1-~o adet teneke. 
beyaz evde. w'llkl'nlrı, Rooseve~t den blr nümune alma:rak tahlili )rapılacaltlır, 20 ton aad~yağı toptan alma· 
ve Churchill 11e mUzaltercde bulun- cağı gibi daha az ın ltta.rda ve be~r tonluk p:ırt.ılcr hallııdıe daht tallplertıı. 
duf,unu da ifı::n etmiştir. Uıale yapııab!tlr. İlıalesı 23/1/ 9·12 cuma gUnU saat ıı de yanılacaktır. e.. 

Early, Roosevelt ile Chı:rcbill h kil .. er oawıun muhammen bedeU 175 kuruştur. Taliplerin Harbiyede Ye. 
arasmdaki ilk görüıımede, siye H~ dek .ııubay okulunda komisyona mUracaat"an. •• ,-.. 
ıstigal edildlğinl söylem 'ştir. M. • • * '' 
Churchill ottn'.yn &!derken Vaıing-
ton'dakl mlişterek kurmaya. tet- 115/1/942 de ibalesı UAn olunan ~o.ooo liralık beyaz peynln talip çık 
kik edilmek Uzerc bir tı~vu lf1 bı- ınadığuıdan tekrıı.r paz::rl ğa konmu~tur. Evırac ve husu.si §artlar! koriıi!. 
rakmıştır. avdetinde: Rıx>sveıt'le yonda gorUlebUlr. Beher kllosuııun muhammen bedeli 65 kunı,tur. thale& 
b rlikte daha ba•1'.a meseleleri PÖ· 23111942 cuma gUnU s.'l.llt 14 de yapılac'lktır Tallp'ertn teminatl.arlle Har· 
ru mii lerdir. ve kurmavlarm bı.t blyede Yedek au't:ay olmljnda komilıyoııa mllraca.atıan. ·~DO., 
~e<Jelcleri tekrar tetltlkten geçi~ 
melerl icabetmiljtir. ~onra Çfüçll 
i<'loridaya gltıni!'I ve kısa bir iati• 
r:ı.ho.ta çeldlmistlr 
Vadngton'a dBndUğii zaman kur

maylar:n tetkik'ne k::lan bütün 
·/?:er bitmi~ti. Ruzvelt ve Çörçll 
"'erek kurmaylarln ba"' :;a g5rU<• 
mu~ıerdir. 

E:ırly şu sözleri llave etmiF1fr 
Halihazrrda ve gelecekf .. ..ki kaz'.a 

ve deniz hareketlerine dair proje. 
!erin rn 1 cıt .. reltcn tan~m· meııele
:jnde tam bir anlaşmavıt vanlm!§. 
trr., 

b~r 
Sofyn, 18 (A.A.) - 0.F.t. 
Sobrnnya meclisi. dil!l a.kşam 194:1 

yılı harbiye nazırlığı btltçcsfnl 4 mll. 
yar 171 milyon 810 bin leva olup bu 
nun lk' mllynr ısıso milyon levnsı aıer. 
nde mnsranara ve bir milyar 621 mil 
yon 810 bini tevka!Me mıı."lrafiara ay. 
rılmıştır. 

~SRr::F'den seçmeler: 

• - tevflk nevzad Jçln -
yıı.ptrC"t bir ev tı;ln IAyık ufğiJdlr 

layMi kaal 
ber rın!lıl .. ıı lttlb:ı.'-ı ff!r"f ııe(ldJ\d 

e~·lı>d11 

çok mQ nevzAd'a bu s!hlllıAne bh' 
1n,ar edin: 

.fıktıiı bko laA.ııoclelı b1r bAne blln. j 
JM vledl. 

Devlet Deniz Yolları İ~letme Umum 
Müdiirlü~ü lJanları 

Aluııammen bedeli ( .lQS 000) l!ra olan ı:.ıoo M3 fınruanm•ı kereate 
28-1 - 94:1 çarşamba g11nU saat 15 de kapalı ~art usuıne Ankarada ld&re 
binasında topıaıı ın merkez 9 uncu komi!<yonca satrn alınacaktır 

Bu UJC girmek ısteyenıenn ı li6.:50ı ııraıı.k ınuvakkat teı~t ııt ıaı 
nunun tayuı ettı~ vesıkalan w tekllflerinı avnı gün uat tf de ~; 
ad:ı geçen komıayon re!.sliğıne v"'rmelen IAzımQır 

Şartnameler parasr% olarak An karada ma1z~me dalrutnden, B.aydaı. 
paşada feaellUm Ve Sevk Şefllğillrtcn temlıı olunur, (815) ------

ELAZIG ViLAYETiNDEN 
1 - Elazığ • Diyarbakır yolunun 5 + 000 - 12 ~ 800 kflııımetnılan 

arasın1.:l yapılacak b~okRj ve larma taş ihzar ve lurılması 1§1 12.1.942 tarı. 
binden 26.l.942 tarllılne kadar on beş gUn mUddeUe ve kapalı mrı ıwıW• 
ıkaJllmeye konuımuHur. 

2 - Keşif bedeli 83GOO lll'll ve muvakluıt tcmluatı 2620 l.ıradır. 
a - Bu işe alt ovnı.ı, şunlardır: 
A - Ketlt cedveıl, 
B - Ek11lltmc prtnamesi, 
C - Huswıl ve !cnııl şartname, 
D - Eayındırlrk ııııeri genel p.rtuamesl. 
E - Mukavo:e projesi, 
istekUier bu evralu Elazığ natıa da.resinde g!5rcbntrler. 
4: - Ek.ıılltmeye .işUrAk edebılmek içln §8.rtnıune mucıblnee bu fte alt 

Elazığ vua.yetlııden alını:ıuı ehlıyet vesikası ve Ticaret odaınıım kayıt ve.. 
likaaı ve ikinci maddede yazılı mikdarda muvakkat teminatı g6Bterir buılca 
makbUZ veya mektubu gösterllmesJ lf!zımdlr, 

1 - Eksiltme 26.l.9i2 tarihine rastlayan pazartesi gUnO 1111at on tıqtl' 
l'tlAyct da!ml encllnıen dal.resinde açılacaktll'. 

9 Teklli mcktupla?ı şincl maddede yazrldığ ll~re ek.ıılltmenin acı-

ma saatı olarak tayin edilen saat on beşin b.r saat evveli olan saat on dördıt 
kadaı daimi encümen relsl!Slne vor!lecektır. Posts ile r,6nderllecek mektup 
l!ırın da nihayet saat on dörde ita.dar gelml11 cı.ı.maaı v. 41,; ııradm nıUhUr oıu 
IDD. Ua J7ıce k&patılDUf bulunııwu lhımdfc, ~> 



---- 19. 1 - 1041 \'A&IJ 

Havada5470 
eş· ay kongres·nde 200 

genç and içti 

Hile yap .. ıJdarından 
dolayı 

!4 s~ 
cez 

kiloma e 

O, dini om ç:ı• diye htr ey trı.. 
nnnıyor. lbtiy rhl•, onun için lıa. 
fıza r.cnginliı:ifııdcn tecrube hazi
ne lad n, fe ' • rl •, mertıeh inden 
b sluı b1r şey değ ı. 

Ajıuı.slar, İngiltere Bal \cldlı \ atnı:.'lw B ,,·cldllil dairesine 
"ÇörçJI" in ha\"& yoluyla, M70 Jd- tnşıdı gcl'e'rr 1, m ıı b:ışmda. 
lometrcllk uznn bir uı:u yaparali rodyolarla telefonla \c tcll~rden 

Emniyet direktörliliiü 6. auhc me Lonılr.ıya ı;arclığmı bildlrdilcr. kın ~elen ifrcJer ara nda geçirl 
murlan cvvelkl gUn BeyoğlundrıkJ Bir kaç ay öooe yine bu ajans lOr, Nnzlr knıruı da bir hastanenin 

rıl ca 

Fethi admda btrtsı ııarb~ olarak 
evv kt gece Aks:ırayd3 Şekerci sokn 
ğındakl blr kahveye gltmll, ~ · 
oolknp c;ııC"ıı'ın&ta lıaflıanu11tır Bıı • 1 
rada gtlı11lt0y11 (r!tcn Ahmcdlye karıı 
kolu komiser mua .. ·ını nurbanetttn f· 
çeri girip k<'ndistnı yakalama klale. 
m~. Fakat r'cthl, a.nı blr hareketle 
kendisinin ellııl kapıya ınkı§tırarak 

kaçmı;;:tır. 

Fethi var hma kP.tnrken Hikmet 
ad!:ndn b.r polis ke:cd1"1nl yakalamıo. 
b r ta bek inin d ynrdmu Ue kara· 
ko.ıı. 1;l:ltUrUlmUş, orıı.dn. d.ıı. zabıta me 
murınrma hakarette bulunmuııtur. 

laine, BafVeklle, Mnrc§&la ve Mnn 
rU vcklllne tazim lclgTıı.flo.n çekilme· 
al.ne kanır vermf:Ur, Türk matbuatın.. 
da Y~laym gayeıcrı içln çalışan Hnk., 
la Tarik Ua'a, Halide Edibe ve d.ğer 
gazetecilerle BUyUk Millet Mccıisındo 
Ycııllaym metkQrealno yardım e<lılme. 
ili tçln aöz aöyliyen mcbua TUrklu:ı 
Te Ziya Gevhere de te.,ekkUr edilmCBJ 
kn.nı.r aı:.ına almml§tır. 

Bundan eonra seçime ba§lallDll§ ve 
neUcede Mazhar Omıan rcLsllğe, Sa. 
llyo Hllscytn Elbt, Dr. lbruhlm Z'ntı 

Öğet ikinci relsliklere, Fahrcttln Kc 
rlm Gökay umumi kdtlbllğe, Fehmi 
Atıuıç umumt kdllb muavlnllğtııe, lh. 
an.n önder veuıcd.ıı.rlıga; Mebwı TUr
ktuı önı ile Nevzat Ayruı, Prot &. 
Ude Edib. ytıkııek mlmar Sedııt <;elin 
tq, öğretmen Nebahat HL\mJt Kr.rn 
orman. Cemal Akyüz, F'crtt Bonı, Ce· 
lA1 Feyyaz Er, Prot. Dr. A. SUheyl 
Unvcr, Dr. Musta!a TalM, Dr, Aliye 
Rıza Tıı.ncıl, Fuat, Baha Kılıçert, MU. 
kip Kudaga, ve Besime AzaUltlo.ra· 
D!lbcrznde Şevket, HUscyl.n Elb1, Sup: 
hJ Aydıner de mUrakıpllJuere itU!ak. 
la aeçllml§lerdlr. 

Şehitlikleri imar cemi· 
yetinin konsıresi 

kıısııplnrı ıını ol.ı • ld ıs elmıslcr larıJa.n "Çörçil" in a11mı altı yn- taı; merdivenlerini s
0

1<Urdiğiııi gör. 
ve bunlardan 14 tanesi muhtelif ~ma bııstıt;'lIU ö&'Tcnml:;.lk. lift. V:ıtıın ·çin b:ç bir c en yük. 
su. nıı.l.ın dola)ı cr

1
.nva r.arpılnıış- Bu iki haberi, zllınlmlzde blrlcs ,.,ünm Jcn, hi!: bir koıkt :ın 31lnıa-

lnrdır. tlıince, M>D yolculuğuo önorniul \'nn, hiç bir tedai fi b~ ço!. gönni· 
Tııksıınde kıısnp Sima He Hıris- daha l)i luı.\·nyonız.. Alt.mı~mı ge- yenlere yurt mtnnc•t ... t' olur. Yer 

lo dukkünlıırım pis ıuımııklnn, KnJ. çen o.dam, koŞe minderine ' kı ır \iizündc mUyı:rlnrc.n adam var. :Cu 
) oncu kullugıı ıcl:ı kasap llya hin. derler. mllvnrlıırcıı tUl"mm h~P, vııt.:ına 
dılerı ş 5ırcrck s:ılnınkt:ın ve kııbn \'ıırlsll, damlalı bacakları, dtrcl< borçlu, anc ~, l:lr lmç'lln da ,'atan 
kiğıt kull:ınrn:ıklan, Alcksnndr tıı.. dizleri. kema.nlnşmrş belkemJğjl,. borç·u-ıu~. Ba m"'rtebeyc yilliSe~eD 
'·ul.l:ın şişırmckten, ll:ıif m:ında ııltmı beşlik lttlyardan, hemen b::ıhtfynr o.n, tnrih över mi le! l). 

elini ko)un ell di)e sntmnklnn hemen, dlloynnm her yerinde, biıo: "'er, vcrle hc-rat-er gökler de c;.. 
Lul:n sıhhi mu:ıyencsınl yııpıu mu- met yerine dua beklenir. \er. 
m:ıkınn, Snrnnsn pbliktcn, ~ 'lko et Biltün devletlerin kanunları. bo tclnde bu tUrlU knbra.mnnl:ın 
küliığünO açık lmlun<lurnın':l:ın kft )"nl'trut ~snnlıın, hı lmdrosund:ı.n çı- b nn<'ltmn to;)rnt.larm ta.şulıklnn 
mil el külu~ünü açık buhındu~ak. Jaınr. "EmeWj" lfi,fc rırnğ ed..,r. h::ıyrnlı, hiç b!r z:tmıın ~önderln-
tıın, hem dükkftnını pis tulmııkton DUn, Amcrikadnn kn.Huırak bil- len inmez 
hlıınlo m:ındn etini koyun etı dı\'e tUn Atlns ol<yıınusunu n.sıın, bto. Bu b:ı.l ~' bir ı;Un Çö~r· de 
snlmokl:ın, Niko kccf etınl koy~n Jerce metre '1lkscldiklcrln fj1llml•· belki örtCCC'Jq f:ılmt Rıiyiik Ilri
dı) e süı mcktcn, llckir mnnd:ı etinı lan zouklatıın, dıınıarJıın çatlatnn tan,·n.nın, cngfn denizJcrln. JDnt 
ko~ un dıye soımnkınn \'u,·nklm sat. tazylldnl hiçe yan Çörtll, ; te nfoldnrmm UstUnclr onun adı y& 

lı~ı domuz etlerini açıkta teşhir böyle dinlenme çal,"1118 gelmiş bir ı;ıynen'ktrr. · 
etmeklcn, clAcrcl Yunus ta dükkı'I. ıırlamdır. HAK!(/ SUHA GEZGiN 
nını pis ve kokmuş b.ılunclıırmnk· t=====================~~;;~~;;;;;; 
lon ceı:a yemişlerdir 

--<>--
Partililer is'im' ak 
kooperath kuruyor 

CUmhurlyet, Halk l>artıs A.nkn.r 
Demlrtepc ocaCı tara!mı!an verilen 
bir knro.r'o. ocıık dznlAiır.d:ın 25 ltl§l 
".İsUhllk kooperntl!ı,, kurmuşlardır 

Bu 1 openıut Azal:ırmm gıda fhUynç. I 
larmı ucuzca temin edecekUr. Yıl ııo.. 

nund.ıı. twııl olacak kAr ortaklara 

Ş 
ehlr ti)'11.lrosunda oynanmakta 

Şc.hiUlklcrt imtı.r cemlyetinJn sene. taksim oınac:ıktır. J{oopcnıtJt ortak_ 
llk kongırcsı dlln EınlnlliıU h.ıılkevl ııa lan anısında mcLuslar, banltacılo.r 

lonlannda ynpı-.br. tıacret aıemlnln Uert gelen şah lyetlc~ 

olan "YqadığunıZ devir., 1Blm.. 

ıt Çelı: p!yeal, bir kaç gUn önce bu 
ııUtuntarda yaptığunız t.:LhmlnJcr1 hiç 
de tekz.lp elmedL Ahmet Muhib 
Drnnas'uı tercUmC3i blriııcl ıımıt bJr 
muvatfaklyelllr; Ş~hır tiyatrosu 
dro.m 11 t.amıılll, bu muvat.a ki,.. -1t ldr&a ~ he)'CCanlı 
bir teerilbe olmuıtur. Ve ben, bu 
lem.sille ııabneml.ze yeni bir aktör 
ncsllnin enikonu y<'rle§t!tlnı sezdim 

~lnnıyor, "Ultra,, d:!recede yenUOt 
len olmakla beraber hnlkmuzm bl.t' 
ytlk rnğbetwJ kazanmı§tır. Sebebi. 
GörUnU§lekl acalbl.ğe ra.ğınen, in -
BD.D ve cemıyet. ruhunda tabllleııınlf 
blr taJum derl.n arzu ve bareketltri 
belirtmekte olnuı.aldır. 

Bu eserde lhUUille vatan dlJğQş\):'o 

yor • .llJmle knhrnmıu:Jlk dele... An.. 
&neyi• yenilik çarpt§ryor." Hl.elı8 
görenek... Saluıeye ölWer çıkıyor. 
ÖlUlerın bayatta ynnm kalnıı§ Jstek 
lcrl.- 'l'oprağın bile çUrUt.cmıyeccği 
kadar kuvveUI o1duCUna bllkmelme. 
mb: IAzımı;-eıen msıın ihtırasları" ve 
nlluıyct ano •• Elinde blr avuç kolhl 
ile. bütün bu ·n~ık ruh ve madde 
dUnyaru .çlndc §etkati, mecburiyet 
Jere boyıuı ğen yalnız kndm. •• 

KGllC1N1i ı.tı&alllll .-INl.ail Fehmi ri vardır. ParU Genel &ıkreterUği 

U!(CHll' açm~tu. İdaı. h•)·•UDla bir bu tc bbUsU takdirle karşılallll§Ur. 
aenelik faaliyet raporu okwıdııklnıl t Diğer ııklardn dn böyle kooperatif. 
aonrıı nl.znmnıımcnin d;ğl§tlrıJmcsı hak ler kurulması mUnaaip ı;örUlmll§tilr. 
kınclakl t.ckUfier okunmuş bunlar da 
kabul edllmtşUr. Dundan sonra eza. 
nnı artınllllA81 lı;!n ne gibi tedbirler 
alnıak lW~ldlğı konu§ulmu ve ye. 
ni merkez heyc:U seçimine gcç!lml§tlr. 
Seçim sonunda eski ldnre heyetinin 
yneıı lb eı.llldl ı örUunU , ~et.o 

yalnız Doktor operatör .Rahlme .Ba 
tu.k llAve edilml§Ur. 

K k } HM! HUn, Suavl TedU, Sami Ayan 
ayma am ar arasın· ogıu. Ktuıı Kıpc:nk, Avni oınlgf.l g1 

da tayin ve nakiller bt gençler, eskı aanalkArıarıaıııdan 
AnKnr:ıdan bt'dlrlldlğino gere Per bir kısmmı.ıı bir an lçtn bUsbUUln 

tek kııymnkamı Hamdi Orny Kalan çcklldlğl.nl fan.ctUğlml.z gUnd , n.. 
aynı kıı.mlı "ına, Kalan kaymakamı mlt ve cesnreUe dolu olarak karşı 

Nuri Çalt§lar Pcrtcğe, BozUyUk~ A.. m~ bulacağımıı: enerjik kabili 
tıı ŞU ttU Osmanellne, Yaylokt.aıJ Şa· ycUerd.lr. 
bab Yalvııça ve Kep.n kaymakamJı. Bu muvaUııkJyetl blltabt, eaklle 
ğmdnn vekı'.Uet emrinde bulunan Fab rlD gösU:rdlklerf cömert Usladlıg& 
r, Yııylatn t.nyln cdllml§lerdlr. Oama.. borçludurlar_ 

BUyUk artist Neyyire Ertuğnıl. 
bu piyesteki a.1 a rolUnU haklld bir 
kavrayı§la oynadı. 

HIK!ı1E.T MUNIR Her öğretmen hakkında 
mahrem bir dosya 

açılacak 
nea kn)ınııkıımı Cemil B "lg 1 vekA· ''Yo.pdığımız devir., pek çok al. 

!et em:.ne alınmıştır. Çorum huaw1 ------- -------------------

Haber aldığımıza göre orta ISğrctım 
okullarmda, ratWllrler lanı.tmd::ın, her 

Ka•s mU:I:lrU Pertev Amnsyaya, Ço. 2b Yll evvaık \/akil biT ceset bulundu 
rwnndn vekfılet cmrlnda :Mehmet Ali 

l 
llfre'- - .,... em '6rcr mahrem ..,. ,.ıaa•.,. • ....._, ...,.a.ya 
~ kllkmdU:t 11!9pbectl ft 
muteıeaıanıu kaydedeceklerdir 

muhasebe mUdUrU Faik Glresuna. 1 I 'İzmirde Kültürpa1·kta 

Karsa ve Samsun vıırtdnl mUdUrU ---------·--- E\-ı.· lk1 sabruı lzmı.rde KUltU.ooparı&. 
htlyrt Hııyrt Çorum husus1 m uaa.'9 --~n • 1 eytll llap• clvnnnd& aguc o.llın4 
111u ur1Qgf'..ne ta,,m edllm~terdlr. yeni tramvay hatları cıa 1ı1r GNet baluamuttur. Bunun • 

u 
,.,,., .. ı · korkuyordu . 
'nm ycıt'rff>ıı çalr.ımşm i?ıUm 

1 • 

. .. ,, 
O gUn garajda otomobilin l5tesl 

bcrL411yle uğraşır gibi görUnürken 
~ak geldl ve matm.:ı.zel Mirn'nm 
otomobille gezmeğe gitn::ek ısted 
ğlnl !'öylcdi. 

Derhal dh iyon'.'!. cçti.m ~ 
evin c\ı:ı kapmnı8 geJ.dhıı. 

-··-<>- - yaşında Boğıız.lıynn.lı Mchm t oğla 

Adliyede yeni n akiller Haber aldığmıwı. gısrc tramvay Osman olduğu r.nııııııımııtır. 01um -. 

?.Um, merdi.venlcrden da.M~de. 
rek indJ. H:ıl'nc bakan onun a.:ıağı. 
lık b:ırlarcfa v:ı?"l'ete ynpmış bir kız 
o'duğunu derhal sezerdi. 

Annesi şehrin en ytiksek kadın 
tcrzUerhI onun nynğma getirtmiş. 
tUrlil blÇifl'ide elbiseler y:ıptD"mış
tı. Fıı.knt bu kUçilk serseri: gUzcl 
olarnk ne yapılmrs.~. ko'ıycn çlr- ı 
k ne çeviriyor, lxıynğılnştnıyor: 
gözden dil.~Uyordu. Bir kere yü
ınınde, çok fazla boya vardı. Çok 
F<ızln koku kullanıyordu •. 

F:ele s::ıçlıı.rr... v-cık vıcık btr
~antln ic-ind ydi. .. Çini mavi göz. 
Jerl ve dUştiık n~rzryla, mnnuırasmı 
,özUnUzc getirin!, 

Mndam Vcstlrley, kmnl uğurla
mnğ:ı geliyordu. Yoru başında U· 
şak; a 1ır ağır, otomobile do~ rU
rüyorc!u. 

B ı :ı.ralrk M:ı.da.m Veetlrley'iıı 
YUz ine baktu11. Zavallı kadın 

tcınııcnk h ldeydi •• 
Mira otomobilin kannpcslne yer

ıeşip e-rt!Dl dayadıktan sonra, ba
na luı.N,iı; 

- Hey ahbap, decll Sen bUtfiu 
gün bu k.ı:ı.ptrkıı.çtı Uc mJ uğmeır
sm ! 

Bu sözleri söylı:>rken, önümde
ki a)'mırl:ı.l\,. yüzıinU göl'ilyordmn ... 
Albn bir ta.baka.dan b1r sigva çı
karıp elmas taşlı b:r çakmaktan 
ya.ktı. Ciğerlerlnln dibine kadar 
derin bir nefes çekti .. BugUn ~ 
onun hn i'lde bir başkn şey sezf
~ordum C"''nl tn3 n özlcr~c bir 
tel ş b heveca:rı vardı. 

- Do~ru ~e!lre inec"ğiz dedi 
Av.e.loo otellnde duru:Mlun? • 

(Dwaıru oar), 

bckcal UAveten lk1 yenJ h&tlm ınşaaı. 'tebt labkik edllm kledir. 

na daha kararı:-.r olm~lur. Bu tıaUar 1 

dan b1rt Azabknpıdan geçmek §8.J'Uy. 
ıo Knn.ldS)den bo.şlıyarak Kıısımpaşa 

da nlhııyet bulacak, diğeri Harbiyeden 
Maçkııya gldecakllr. 

:E Pzaar tesiı Sah 

> l9 ıı. 1<an · 20 •.. ti<'in. 

:::ıı::: 
C1 ~luJaar,ı 1 \fuhn..r •. 2 

m: 7 ' \tısım: 74 

• .... oııeı ı .• ı.au J'.zaııı • ı...ı ı.ı .tıü.au 

Gllneiln uo 
doğu u uı '1.20 ı.ıo 

Ôğle lı.25 '1.16 ll.U 7.15 
tklndl lf.M 0.4G 14.6() 0.4C 
Akşaıı• n.ıo ı2.oo l'J.11 12.00 
Yııtıoı 18.40 l.SG 18.47 ı.sıı 
1mıınJ.ı ~~ 12..86 ';..88 ıı.ıs 

DöYizlerin vasati 

fiyat lan 

Bir kadınla yavrusu 
yataklarında dondu· 

Mcrzl!onun Mannca kö)'U hcJkm. 
dan HaUco Uc kUçUk yavnımı ~elld 

611 b3h yntnklormda donmuı olarak bu 
ı•.mmuıılardır. 

Yeni Posta pullan 
P. T. T. Umum mUdllr1Uğll 20 

p:ı.rçalr iki takım pulun 1ıımarıanmam 
bazırhklannı bıUrmek Uezredlr. Bun
lard:ın ilk takım yerli flnımlarıı. U!I!W' 

•anncai<tır. Bu tlnnalardıın bazılan 
ıım vt-rdlklerl örnekler l.ne.!lenmekte,. 
a!r. Diğer 2() parçalık t.nkım harice 
smarın.nncaktır. tsmnrlama l~lne alt 
!ormrıllte bıllrllmek üzeredir. 

1 ~~c~~-~h~,~ .•. 
~ ... -------~·------

.. Madem dhnağ yor.ıluyor 11-
lediği sırnd'!Zi hnrt'ltcUel' ke~ili
~ndcn değildir; yorulmak, kuvve

t tı ~nlmaktlr; istirahat, lru -veti."ll 
Boıudo kote olan dövizlerin önU la.."llır eylemektir; hiç yorulmayan 

mUzdeki ~ubat oyı zartındald vaııal n fısle biç durmnyan kalbe kuvvet 
l'iynUan teııbll edllml~Ur Buna görv \eren bı.zııtihi müteharrik ohm 
bir sterlin ~ Ura 22 kuruı 7~ snnllm ahtan b !uı klın olab lir? 
yUz dolar 10 lira, 39 kuruı 215 an * "Y~3r0'.1.k ynnm 

1
ttn-., d~: 

tim. yll% pez.ela 12 lira 90 k 1 fa.kat illS3ll muw m andığı gibi 
aanum. ytıs ineç trangı lU'U§ 00 vanmıyor, aynı ztı.manda çok mU.. 
kuru~tur. ao Ura. 83 tenevvi hahrnt da topluyor: arada 
~--:--------------------~!~ın:y~e~te~hifllrk ~_a_r_ı _______ __ 

Sümerbank U M"d .. ı·· -·· d Mum u ur ugun en: 
1. - Ban ko.m ce ita ız tnnuıncıan kuruun kta olan tabrtkaıarm demir pen. dm: ~x •• Pllaruun lm11tnde kull&nuınıı.k üzere 80/80 flA M'M mWm eba• 
~bent ve te demirine lhUyıu; vardır 

2• - Kögebent ve t.e deınlrlerlnl.n boylan 2 metreden kıM olmama.k, 
metrede birden fıula delik bUlunmamak v fazı paw olmamak ıartııe ya. 
~&k teklltler kabuı edilecektir. 

8. - 'hkllfl r 2811 ıotı tarlhine t.c.sadut eden ~ mba ntlne kadar 
Aıılmrada SOmerbank umumi uıO lD!!'lln I tnnbu da SUm k §Ubea!D 
~e flL&lJ)'Ctte bUlunaı:ı SUmeorb&nk fttına1m V• na'kllyııt mUdUrl\"Ct.l.ne tevdJ 
olıuuı:ıaktır • 

6. - ~ ~ uuu Dfll1l 11 l!Wta eer ur • 460 •T 



. .. 
ra .,oma , 

Kadın 
lsusünkü radyo 

' 'l,80 memleket ııa:ı.t ayarı 7,83 mü
zik: hafi! parçalar PL 7,45 ajana h8... 
berleri 8,00 ha.!if parçal&r prognunınm 

1 
devamı Pi. 8,115 Evin saati 8,80-8,4:5 

1 
akleden · Muzatter Acar müzik programmm son 1amu Pl. 12, 

• 30 memleket saat ıı,yarı 12,SS kan§ık 

-----ır::m--m·--- 42 ------------- fi&l'kı ve turldllcr 12,4~ aj3M haber-
leri ıs,oo ~k oa.rkı ve tUrhUler 

- Ben de onların Gittikleri 
memlckcUere gitmek isUyonım' 
dcmi.5U. 

Kırlang·çlar her seni." geri gelir. 
lı!r. Fakat 1ren hi bir zaman gtrı 
gelmedi. 

- Matmatcl Didic ııasıl gltmİ"'· 
tı ., 

fazia ~lar ve &ı.viyer 
derhal hfr cıöz açtı: 

- Peki, dedi bu mo.tmaul Di
die tn"dem ki bu kadar ô.lleena.p
m1~. P.C..'lba niçin bu körle cvlcnnıe
miA 9 

- Oh Mösyö, gn.yct basit, CjÜU· 
1.ü kör delikanlı bir müddet ı:onra 
öldil. Muharebede aldığı yara. çok 
ciddi imi§. fat.mazel Dldle sanki 
~anlım veya çocuğu ölmüş gibi 
rrünlercc ağlndı \"C crlC6f sene ken
ıiisini dUnyanm öteki ucunda Sey
lan de-.ncn bir memlekete götürme
)i vnadeden bir ailenin ynnrnn da. 
dr ol~mk girdi. Bundan üç sene 
cYvel gönd~rd~i bir mektupta ge. 
?i gc'PceğinJ Ya.?Jyordu ama O gün. 
rlen sonra kendisinden hiç bir ha
ber cıkmadı, seri de gctnıedl ve 16-
tc g5rüyoraunu:ı: ~imdi de evini sa
rtlJğa rtkardtTar. 

programmm deva.mı 13,80-14.00 karı 
§1k progrıı.m Pl. 18,00 memlcl:ct eaat 
ayarı 18,03 radyo danı! or~ıı.ıı ıs, 

no tamı heyetı 19,SO saat ayan, ajan.s 
19.~ &erbest 10 dakika 19,55 ~ 
§3rkıl&r 20,llS radyo gazetesi 20,45 bir 
IllA?'1' öğreniyoruz • 'I'Urkiye mııııı. 
TOrklye. Tllrldye, benJın gllzel )"lll'dunı 

Baş, Diş, Ne?le, Grip, Romatizmı 
evralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrlları Derhal Keser 

- Onun bir gün kalltıp memlc.
'\etten gid"ceğini hir. kimse ciUşUn 
mliyol'du. Çünkü burada. vaziyet . 
lerl gayeti: ıyı idi. ~imdi evlerlnı 
.,;öreceksiniz .. füiyUn en güzel cvı 
onlarm evidir. H t tü kasaba da 
bllc o kadar gfrtcl c•· yoktur. Az 
ı:ok t.arWn.rı, ve p:ırn iRn da vardı. 

Bu ervctle pcR rhot ~a..5ıynbl. 
:irdl. &nrı:ı. g'ılz::l<li c'I: ı. tcdjği cr
Keği 2111.bifrdi. HC'rkcs günUn bı • 
rinde bu güzel c\•c b~ı güzel kndın 
t(,'.in bir bllzcl cı kc~ P ı::lrcceğlnı 
dU§tlnüyordu. 

- Peki, beki nen bu erkek h:!• 
gelmedi mi~ 

- Hnyır, gelmcdı. Fakat gcldı 
ne. N'BJII mı? Anla.tayım. 1919 har. 
bl sonuncL'ı. köyün, knsa.b3n•n en ı· 
\i dclikanlrlan geri dönmedi. Hep
si Vcrdun veya ~amy:anya cephe • 
•ımde can ı.-ermi terdi. Haynttn ks. 
Janlar dn İ!i bulmak üzere !-'ruisc 
r~ya burayn da!;'llnu.,lsrdı. Koy. 

de harpten dönen dellkanl•lar nıa-
sınd:ı b:r tek kişi kalmıştı. O da 
muhıı.kkak döndü~nc pfsntıın ol -
ı::ııu~tu. 

-- Neden'.' 
- Çünkü körau. J§Siz, gUqsUz -

iıi. Gerçi onunla uğraşnağt ister. 
d.k nrna, herkes kendi gai~le 
u.mşiyordu. Z:n."'tLllı del kanh ti • 
trJtsiz bir haldeydi. İste o zamnn 
!ren Didie kendisi ile nlılkadar ot
mağa ~l:ı..dr. Yalnız onun vnkti ve 
imk8nı vardı. Atna deliltanlıyı h'ma 
veslne alınıştı. Her gün onu kal'•· 
;a. altr, gczdirirdl. Sonraları sabah 
ve öğıc yemeklerini de birlikte ye. 
meğl üdct ettiler. tren Jarun ev • 
1erin.dc ben hizmet görüyordum. 
Doğrusunu söylemek liı.mnge11rse 
hig de fena bir hallerini görmedim. 
Beraber yemek yerler, ve sonra 
mat:mn.zcl Dlıile kör delikanlının 
göremediklerini anlatırdı. Bu kl5'r 
güzel de değildi, zavallı sesslz, n~ 
şuh:, ~in bir çocukhı, Faknt o 
kadar alışmıştı ki, artık frenden 
va.z~eçebileccğini ta.hmfn etmiyor. 
duk, tren de her halde bu körden 
vazgeçmez, anla.S?rlar diyorduk. O 
~w.dnr btrbirlcrlnc düc'kilndlller ki. 
lJun.a demek mllnıldlndil. Hat. 
ta kör dclikaıtlı gözlerini oyan 
t.nrp nuı.deninden, renksiz, ışıksız 
zavallı bir bilezik yapıp İren Dldi-o 
eye hediye ctmi'jt.i, Ve İren bu Mi 
!illcziği dalma gtizel kolunda taşır. 
dı. 

Fmnsuvn ·Jerald kendi kendine: 
- Ah, evet .. ,ıı bilezik. 
Di:re söylendi. 
O anda gözüniln önlinde fclilkc· 

te uğraynn bir kot.nuım küçtlk kn.. 
1'1l1lrnSI cnnlanmIŞtı.. Orada genı: 
bir knd.:nm kolundan çıkıp yere dil
r;o:n ve kendisi tarafından alınıp 
Eaklannn Udi, sade bir bilczlğl gö. 
rUr gibi oluyordu .. "Şu bilezik .. Şu 
bilezik •• ,, diye söylendi ve arkada
!)Inm yüzUne kı.ktı. F:ata.t kadın 
kendilerini tecessüsle ;>üzdüğü için 

.. "' 
Matmazel Didfo'nln evi bu eski 

kıı.sahanm en eski fakat en biiyU:k 
•e <'n güzel evi idi. Bir kaç kere 
tamir görmü~ yenilendir:Imiştl. 
Tavan arasmdaki pencerelerin ü
:ı:crlndc evi:ı in§tl tarihi yazılıydı. 
ilk katn girilince geni~ bir avlu ile 
kat'fi·l:ışılryordu. E\'jn bU tün ı>en
cerclcri kapalı idJ. On tarartald 
IY.ihcede bir eok ~içek va.rdı. Kendl-
1 erlne rcnb~rlik eden genç kadın 
ı;ururla: 

- Bu çiçeklere ben 00.kryorwn •• 
C:edi. ÇUnl\U hcp!inin öldUğUnU gör 
mek hakikaten ~ok hll1'Jn olacak. 

Avludnn ilk kata girmişlerdi. Ko.. 
pıda.n sızan gillli'!~ tem!z tnlı.ta.ln
rın üzerinde oynu.ror. duvarlara 
ı;ölgclcr n.kscttiıiyordu. Jerald 
merdh•en ~mdaki bilytik bir sa.a
t.in işlemekte olduğunu görün<:e 
haş:ret etti: 

- Fakat bu satıl çahşt~·or .. 
Dedi. Genç kndm : 
- Ara sırn kuruyorum .. 

Diye ce"ııp verdi. 
BUtUn sakinleri muhtelif şekil

lerde kaybohn bu evde eşyaların 
!ıAlA sahiplerini bekliyormuş gföi 
hayatta kalmaktn UH'81' ediAlerl ga... 
rlp değil miydi? 

Sağ tarafta yarı kibar, yan köy 
lü i§i birICi'lt odri!! \ıü\ir. KIU"§IYn 
mlon i&a.bct ~·ordu. Salona gir. 
C!Jer.. Kôylü kndm storları ~ekU. 
Fakat güneŞ bu köy evine girme
ğe, bu salondaki hayatı uyandır
mağa tereddüt ediyormuş Gibi içe
riye girmiyordu. 

Salondn. yerde bir halı, bir iki 
tane on beşinci Lui tipi kolluk ve 
fevkalide denecek kı:ı.dar=hllyük ve 
@zel blr ijÖminc ve bu şöminenin 
üzerinde bUtUn nile resmılerinl ihtl 
va eden bir nlbum vardı. Genç köy. 
lU kndmı ziyaretçilerin tercddli
clünü görlinee: 

- Buyurun, dedi. Burada blltün 
ailo resimleri var. 1stedl.ğiniz gibi 
bakıabilinrlniz. Çün:Cü hepsi ıratt
lı 'b."tır. 

Fakat insiyaki bir ihtlyatlıı ne 
Saviyer ne de Jcrald bu resimlere 
.-Derini il rmediler. Kadın tclmır 
etti: 

- Bunı.dn göroüt;"Üntiz her 15ey 
ut:Jlılt tır. 

(IJeuamı var) 

1 EJ.azığda ~apıtmakta. OWJı on dershaneli ilk okut blnıı.cmuı ik!nCJ 
kmmı l.n§o.atı 10.1.942 tar1lıinden 2U.9'2 tarihlne !tada: on be§ gQn m1ld. 

Uc WJ kapalı zarı uınıllle eksiltmeye konuımu§tur. 
2 - K~ıt bedeli S0!572 nra 47 kunl§ ve ınuva.kkat teminatı 2~92 ıı.rn °' kuı'u§tur. 
3 - Bu Jşe ait evrak ~ardrr: 
A - K~if cedveli, 
B - EkatJtmo prtnamcsi, 
c - - HUSU81 ve !CM! §8.rtnamc, 
l> - Baymdn-lık i§lcr1 genel tmrtnnmeeL 
'E - Mukavele proj"sl, 
H - Kc§lf tarsllAt defteri, 
lsteklllcr bu cvnıJo E!az:ğ Na.f'ıa dalrealnd-G görebilirler. 

- E.kailtmeyc flllrA.k edebllmck için a:ırtnamo muclblnco Elazığ \1· 
\eycUndeıı bu 1§ alt almıJıl§ chlJyct vcsikMı ve Ticaret oda..stnm kayıt ve. 
eJkal;ı \"C ikineı maddede yn.ı:ılı mikdudn muvıı.kkat teminatı göstt-..rtr banka 
tnakbuzu veyn mektubu g6stermcst '-o §rultiyedc ln§&atm devamı mQddetı.n. 
ce bir ~t knlla.ın bulunduracagıru evvelden tnahhUt etme!!! ve fQ.rtna. 
mcdek1 d:ğer fal'Uan 1ıa1z buluruna.sı lAzımdır. 

& - E'AS!ltmc 24,1.942 t.arihlno nıatıayan CUtn!lrt~ günU saat 12 d" 
Oaimt encUmcn dalresmdc açılacalttır. 

6 - Tekllf mektupınn bcş1nd maddede yazıldıt:ı Uzcrc clW.ttmcnin 
o.çına aaaU olarak tayin edilen saat on ikinin bir saat cweli otan saat on 
bire kadar Da.imJ encUmcn rclsllğluc "·crltccckUr. Po:ıt.o ile g&ıdcrll€cclt 

mektuplann nlb ~·E;t 833t on bire kncbr gelml!J olmam ve dr§ zarfın mllbOr 
mumu Uc iyice lı patılnı'l§ bulunınaBJ ı zmıdır. Posttı.cb olacak ~dkmelcr 

kabul edilmez. (395) 

lstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 
l. - Y~Uköy H \'il mmtakn depo !mirliği bln~lan ve mUgtemfllttı 

tamir ettirllccekt.lr. 
:!. - İst.cltlfl r kat.'i teminatı oln:ı '•660,. Urn:>'l Bakırköy ıııf!.1 mildür. 
~ yatırnrak makbuzları ne birlikte 2S/1/942 ça.rvnınb::ı gilnü s:!at lJ 
de tsta.nbul Yeni po.oıtnhane kar,ısmda bUytlk Kmacıyan hıın ikinci kat 
o;ıo numıınıC:n tı ,.a 8!\t• • mn k')?'O ryonu:ıdn bulunM:ı!ıın. 

alQm t ve ,.ıırtnııme nlmo.k !.!te7cnlcr komtsyonurıı J1. nınra. 

ti rı. • '' 14G, 

l fok severim, ben 'l'llrktlm. ben 
Türküm; 

Blı; Tlirl.iiz:, b pimiz: seni 1:01; everlı:.; 

Qtlv'J Türkiye, lir.el şurt, ''ar ol, 
\'ar OL 

icabında Günde 3 Ka e Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan Israrla isteyiniz. 

21,00 zlnıııt talnimJ 21,10 rkı ~ 
Wrl.-Wer %1.30 öfretıııea saaU 21,45 
n.dyo l!!MfonUı: orkcstra5ı 22,80 t 
aynn -ço o.jans 22.4.5 d:ıns mUzl 1 Pi. 
22,&~28.00 yarınki prognım, kapanış 

Sehir Tiyatrosunun 

nı ıpu l, 

ll 
Jlll r A- 20~0 do 

IOt~ KOMEDi KlS!lll"DA 

OYUN iÇiNDE OYUN 

Beyoğlu Halk Sineması 
Matine 11 de gece 8 de 

1 - Marltopolu, 'fUrlite 2 - )tunu· 
dl. Doroti l.Amur. 8-Blnd a\'CJ al y1 

SAHlBl • ASIM US 
Basıldııb ver : V AKIT Matbaa:::ı 

Umumi nesıivatı idare eden 
Relık Alımet Beoonelı 

Emfnönii yerli ~. Ş. ba~kanlı· 

~"tıldan: 

Sana;i ha.rp tğm. Halit (31440) 
P. tğm. Durmuş Ali oğ. Mehmet 
Öner 334 (51838), Lv. tğm.. Ali oğ. 
lbrnhim 326 (53505), Mağuk oğ. 
Mığırdıc; (17128) hüviyet ctizdnnla 
ıile b:rlikte acele §U.beye gelmeie
l"I iliın olunur. 

••• 
l>e.)O!;IU, 1'ııkstm, Yob:ıncı Bc.)·uğlu, 

F.mlnllnU. )'3bııncı EminUnU. Fatih. 
Eyüp, &larköy. Şchrenıkıl, 6eşllrtno, 
8.'ı~ er ıı5l•erlik oubcl rlndo lmyıtlı 
380 ve ssı ctoğumlu llıtlyn.tbrdan ( 
!<atlar hnd9) ijlı,mw, demlryolu, n ı.c· 

rl fnhrlkn, klm~n. ıııı.,ıı, deniz et'tıtı 

talim 'e terbI!·e mal.ı;adl~le ıslllllı ııl. 
tın cb\'Ct edllml)erdlr. 21/ll.KAnuıı/ 
9t:C gilnli toplanma gllnlldür. Bu tnrib 
ten oonrıı fllbelero mUr:ı.cnat <'dC(){'lı 

mlllccllcfler baldcıncl.-ı 80, 00. mnddcler 
tatbUc C'dilrccğl unn o!wıur. 

ı. 1.'lim kerUk D:l.lrcsl 

ııılkda.rı 

l 'UZ 

Ura 

ı 20.000 20000 
2 10.000 :?0.000 
4 5.000 20.000 

40 2.000 o.ro:ı 

40 l.000 40.0 
o 500 40.000 

<fOO 100 40.000 
4-00 50 20.000 

.(000 10 40.000 
soooo .. ... l60.000 

8tD6i \'el{'fhl •••• ııso.ooo 

BILErlt~ :i?l.21 BİL 'r l\,\ZA .ACAJ~ 

•ı nı btlet 2. Y~ nın bUot l Llrndır. 

rk.ye Cambur . eu 
ZiRAAT 8 K Si 

Kurul~ t:ıırlbl: ı&m. - ScmJ:ıyml: 1000.000.000 :rnrll Llnwı 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zi~ai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para birlktircnlere 28.800 Uta lkrıun!ye veriyor. 

c.ıraı:ı.t B:lnknmıUSıı l;umb:ıratı vo lhbru'm ta.s:ırrut hcs:ıpııınnas en nz 
50 unun bulunanlara senede 4 dcta cel:llcce~ kur'a tıo aşağıda.ki 

oııuın g~re lkrnmıye dağlt.IJncaktır. 
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OIK.K.A.'r: 'H~plArtnda."'il P3 rst:ır btr ır..ııo tçlnde 60 Urada.D ae~ı 
dü;ıntyenıcre fkramıye Çtktığl takdlrd:ı c~ 20 fcı:lns1yle verltecektıı. 

KeştdcJOT: il M~ut. n flR~tmn. 11 F.vıoı. ıı RtrtncllcAnun ttı.r1blc 

r4.nmo ~-:ı pıJrr __ m;a _____ ll&i __ ~lJllllUl _____ l.1 

sı. ({omutanuğı Satın aıma Komısyonu ılanıarı 

GümlJşsuyu hastahıı.ııcsıııln d3.b.ill merdivenlerlnln tamlr1 22.ı.9'2 
~embc gnnn saat 10,80 dıı pazarlıkla. ihale cdllecektır. Ke~ bedeli 950 
H kuruıı olup ka.t'l temin.atı H7 Ura 02 kuru&ıtur. Şartname ve k~ t 
kı her 6 lltı komisyonda ı;örü!ebillr. lstekllleria belli g11ıı ve matte ~ 
\-c~lkalar u1c blrlikte ll'mdrklıda S!\tm!ılma kom!ayonuna ~elerl. ' der 

• • • mı 
48 adet tank yansın söndürme fllet.lnln yenld.en czca doldurulmaBl 1 

zarlığı 22.1.942 sunu ııaat. 11 do ynpılacakt.ır. Bu ~ı yapmak J..st.c)~den 
belit glin ,.(l muan~ oe.ttc teklif t'deceklerı fili.ta sısro kat•ı temtıuıtl' \ 
birlll.te Fmdı!drds mı.tmalma kominyonuna gelmeleri, (3:?ı ·er 

"'~ ~ 
•\JJai'lde. cins mtkdar ve muhammen bodeltcrl yazılı ÜQ ktı.lem 

cU 26.1.942 paza:-tC.!l stıntt bir.alarmda yazılı saatlerde pazarlıkla .\ 
alımıcakll!.l'drr. ı;srtıınme!erl ber glln lromlsyonda. göi"W'3blllr. ısıck).11 lteu. 
c-~ııı ı:;Un "" srı:ıUrrde 1-"'ındıkltd:ı. satınaıma. komisyonuna. gclmelcrl. " Ut 

Mlltd3n Muh. Bcd. Ke.t'l T. Pazarlık r,a:J lıiy 
CJnsi Kilo L. K. L. K. Saat W 1~ ___ _., 
Koyun eti ll5000 1170 

lCiOOO 1170 175 w J5 
151)00 1170 175 00 l" gO 

*f:* r 
A..pğıda. yazılt iki b'..na. :?S.1.Dt2 ı:arıamba gf.mU hfzalannd.:ı. yuıll ef 1aJ 

lerdo vazııriıkla. lhnle ~~ceklerdlr. Btmlıırm keıılf cvraltl&rı ile ~,pı' 
leli il~ r gUn komlııyonda görülcblllr. tııtoktnerln ~m gUn ve 63.aUerde f' 1.,a 
dıklıdıı ->tmaıma komisyonuna gelmeleri. "{30 

Kl"~t bede.il Kat'ı te. P:ız:ı.ruk zssıı' I:'ı: 
Tamir cdij ~ bina 
Otopari; malze~ deposu 
satısı 
Ernln!SnU A!J. ~ub':~l 

L. K. L. I{. 6 at d 

* , ... :ı.~ 

10 
'l1 

~ 

5-::"Cyburnu h&smb:ınesmizı JWorUer tnmirlııiıı pnzarlıklo. uıaıcaı • 
942 ç~ba g(lnQ saat 11 de yapılacaktır. Ke~ bedeli 1619 lira lO 
ru~r. Knt'l temınatı 242 llm 86 ~ur. K~tf evraı.--ı ve ~.m 
gUn komisyonda g3rUlcb1Ur. latcklUcrtn belli gUn n &ıuı.tte FmdıkU • 
tma.lmıı komisyonuna gelmeleri. oı5$( 

'* ,.... * 
Unıttm tutannm kC§.fı :}597 ıtın ~ kill'U§ o!an l~ kalan fni yo 

mesi SO.l.042 cuma gfuıU saat 10,80 da pazarlıkla. tm almac2ktn. 
naıııc51 her sUıı komtsyonda görWcbUir. Kat'! WJı.!Mtı G39 lira Gi 
tur. lstcl;lncrin belli ı;Un ve saatti:= Fmdrltlrd:ı SııtmJı.lınn. komll!yonuna 
me:r.rı. 

* * ~ 
Kıl.ı;-ıt ve diğer tecllt. malzome.!l "-erilmek tiZero M kalem matbu ~~ 

b3!1hnlmıuıı 80.1.942 g1ln0 es.at ıı,ao d& pazarlıkla. utekl!Sine lha.Jo cdJY 
cektır. ~ rtna.me '\"c numuneleri hor gUn komlayondn. görUlebUlr. tsteldlll 
rtn belli Sjiln ve muayyen s:ıaUc tokll! edecekleri fta.ta g~re J;atı temin' 
~n Jı- btrli'tı.o :ıı~mdıktrdn Sn.tmalma komisyonuna gelmelerl. "5J55.r 

--::aı. ... ----:ıı!!'l! ................... _.. .............................. I 
stanbu levazım amırliğinden verllefl 

nar.cı asken kıtaatı ilanıarı -----7000 ı ııo kuru tııcir almacnkt.ır. Pazarlıkla ek6iltmeaı 23/1/9e od 
gilnU t. 14,80 do. Kırklarcllndo aakerı sn.tmallna ltomi~yonundıı. ~ıtpt-1 
caktrr. T •llrl.rln t<'mlnatı rllc belU \'akit~ l<oml6yono. ceJmelcrJ. 

U810-464l 

Arıı.ğıua yazılı mc.vadda.n 2500 zer llrahk partiler halinde pıu:ariık1a. c 
fi11tnı l"ri 21/1/IH: Çnr§amh:ı. ı;Uııll snat H do Hs.dımköyde o.ıslrori ısııUt 
alma k.ıınlsyuııuııua. ,.tıpıl&~ktır. T ı pletin bent vakitte ~ 13 temlnaU ~ 
k ltnm • ~·onll gr'm•1l'tl 

Clıul 

Prn.ım.. 

L::Uıanıı. 

Soğe.ı:ı. 

Patates. 
Kabak 

M.i.kta.n kilv 

Çanakkalcd~ montajı bayime alt olmak üzere 50 ygir kuvvot.lndG & 
zel mol • \'C t~!enuatı paoılıkla. satın alınacaktır, Tnhtiı.ln bCdeU 11,zıf 
tim 80 ı:unı11 kal'l t"ml.natr 2612 liradır. Tli.lipl"rln 26/l/9t2 1~1 sO' 
uU sanı. 15 d<' ç nakkalede Merkez 11:ıtmn.lm"l ltom~yonuruı. gelmeleri. 

<182'-546) 
~ ,,. ;:.. 

A§R~ıda. yazılı mevadın pnza.rlıkln. cı.sıltınclc.rl 2 /1/9U gUııll h~ 
re. ~ azı1ı saet'crde Mimar Slııanda. nel.eı1 ısatına.ımn. komisyonunda yapıl'' 
al\t.ri'. Taliplerin belli ''aklUerdo komfsyona ı;elmelerl. 

,.,inSi. 
{unı fasulye. 
l"obud. 
?. Mcrc mck. 
sabun. 
~cytln yat-r. 

Mıktan •rutan Tcmtııatı 

Kiln Idra Lira 
50,000 14,000 1050 
2:>,oofı G,500 1190 
15,000 "l,700 212 
10,000 G..ZOO <65 

6,000 6,600 

• *. 
Bir nd t. 82 bQygırlık dızel grubu par.a.rlıkla Mtnı tılm~-ı:ır. ~ 

bedeli 24,750 lll'n. 1'.at'l teminatı 3412 Urs. 60 kuru3tur, Taliplerln 231119fı 
Cuma. gllnU ıwıt 16 da. Anka.roda M. :M. V. Hava. 8'.\tmalmB ~onıııı' 
gelmeleri. (181.2-:ilO) 

Beden Terbiyesi istanbul Bölge8İ Bn. 1'anh' 
C!ından: 

Bcdeo Terbl)e61 Umum Mildllıltiğtlncc neareditmekte olan Ecöca ter?!!' 
yuI '<e ı.por mccmuıınrnw btr yıl mOddeUe tst.aı:ıbuld3. banlmaıq cbiltrneY' 
'b.""Onulmuitur. 

1st klilcrtn 2.2.(142 puartc!ll gUnU saat H de Bölge snmıaım~ kom!"· 
r ı:ıi.ln 1!\ yapı):ll":tk cltsiltmcyo gtrrrn:k Uze.rc mllr.ıeıırıll ti. 

Ş r' :ın. ~ •tmılnın l<0mi~·onuncl. gijrlllcijtlır, •'G2G 


