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'r ÇEKlŞEN AVRUPA vP. Kupon No: 
SAVAŞTAN BARlŞA ı 

nırı ilınJ "~ ~so'1 bir tarih l"e kıtklk e5el:l. c!I· 
l;erl \ •n. _ NCı'naı:ı en ~u:ı Nr htu b, a::;li TI) ID.'lCle1'a 

rom:uıı olan bu iki "rlı l Ci)-nh 1.25 l..'lll116tur. 'iedl 
knpcn fmrlılığmıl.ı \ ol.ıt olmym::ularnın :FNtın: •5 1 

L ~ ,-ernı:ce.trtır. _J 

i lerile kıyas kabu et 
sahibi oıanlarm mallan mü e 

Y zan: A ım Us 
'bir kaç tlin C''VCl Alms.n do. 

• ti ı baslmmafulanı o.mtral Re· 
C.l' De İtalyan donanırul6ı genel 
~~~Y k\ kıı.nı Amlrul Ricnrdi 
-..,1' hı.:: ıuda üzerinde Gamıl., 

~1~cn ın '~ide bir milliiknt yap
.,1 ~o bir tanı.rtaıı D. l • .B., dl-
• tJ' f4nırtan tera.nı n • sı ncşri

ııt.ıarmcb bu mmMmh ny:n ayn 
~ilcr. Hiç ıc. pb iz Rusyndıı. 

t · . ordulanıım ;;erllcmc hnre-
eu yaptı ~ Lıöyad:ı. ttaı 1!.JJ - AJ. 

~a.n ktm ctlerlnln ciddi bir mağliı-
tıyetc uğnıdı "'..'1 bir IJ"ll& mil1' er 

'1tı1ü b-U\"\'etJerinl ellerinde 1ntan 
aıianııa.nn bir orayı!. gelerek ko-

o ;ı~dA nı n.nln~nsındn mii
ıfnı tıebcpler ''M'dır. 

0 
1 

Gannı mUlfık&tmm üncmlnl hc
şf lif.en ınlhvcr ajıın!!l:ı.n baroda ko-

J l.!UŞUlan m leler, lıılıat ,·erilen 
~ hah1muln. en küı;Uk bir 

rf. l., ttc bile bulunmadı, ynlnız Al
Ve ttaıyno hava_ deniz 'e lm-

• l."lnT t1eri Bftl5ltldn tam bir !5 
lıl:rn i oldıığun~ Alman don.amna
~ l.'tDIUIJldaııı ile ttaJTD.D d(I. 

~ I Sen l kurmay !1.'ktmt her 
80reuc uııbşnus bnlandnklnnru 
b9~Iemckle tkWa ctt.L •cnnnlıı 
t~r umumi ''ll.Ziyct göı: önUnc 

ıi ~liriliı-se GMtlll~ mllltılmtmrn ma. 
~ ~ıi)-et ve ı. bir dereceye im-
• ll:ır taltmhı olun:ı.bllir. 

lı lta.J Alnıaııya ile mü§tero"ı< 
tr Cla: J;l r; bu cln.\ 

M Ollelollrii Bitlerle wzdc n.t ~ 
beraber olmak emelindedir. Harp 
loa.r.aruııtı ~ ·dlrdc Almımya bü
Ui:ı Avrcı:pa.ya, tta1ya da Ak denize 
'c Afrik:mı hlldm olnr.aldır. Fn
il t davada ,.c cmellerde A1funnya 
1 c at benıbcr olnn ltalya harp 
tılunnda an.ima 1;crh1efür. ~ğer A1-
ttia.ııya ıaroa yıı..rdmuı. selmi~ 
~ydı bugUn tta.1yıın ordusu 
~\'Jlt.lulrtaıı atılmış bulona~
b. :Eicr Almanyn Afrlkaya yardı. 
mat git.m~ bulunsaydı bugUn 
taıYlln kıı"'-etleri Garp Trabla. 

~"!Ulan da çtlmrılını olacak1'. 
•Unuı.n ordalan A,·nıım lııl.asma 
~c h&.kim oldukça Hltler 

l:aJYmuu bu durumuna ka~ı ses 
~dı; yardıml:ınnn. dcv.aın 
~Fakat bugUn ''llrlyct nrtd< de· 
ği,sıni bulwmyor. Cusyn. cferi 
~ pek nğ'tni mal olmn.
~. Kwl Ordunun kun eti talı· 
lllhı edildiğinden ~.ok (uz.la olduğu 
'Uı~~. Alnuınyn bu c.epbcdc 

• ~. ıacrui tan, FinlandlJ.ı 
01'1hılaruuıan yardım istemek uı.ru
~~dc kaldı. ttnlynyn gelince, o 
:-au~a ccııbcslndcki zorluktan tie· 

LeP ~- tererck ~e her t.ruııft n 
4kdcnizlc l."1l tılmı... olan bir 
tıle.ınleketin bir ı;Un denizden gö
t'~hn~ taarruz thtlnıt!llcrinl tle
t1 ısürcrcı. taı-lt cephoslne sadece 
~bollk bir ınıwct. giindcnnck

len haı}ka bir t;!Y yaı}mndr. 
ltinıJt, lrolundo rumuz 10!2 senc

tsindc t.sc bu vaziyetin llıı.Juı. ziya.de 
ıol'} <> gı rodlılcn ıınlıısılmağ:ı 
1 aını tı. çorçtıı J\aX\·cltin Va
'ln;:-tonda kurclnMarı barp rtinı 
Jap0n~ er bir t rafla bmıl.nmk 
lı~r ·den C\'\e1 lınan~nyı ,-ur. 
lllak tn ma göre hnz.ır~-
r~r. İtol Alnuınyruun im lı:ırptc 
htr p ı oldum i~Jo bu pliın n:r-
1.lr ta.ııumdn ona da. kn~ı clcmclrtlr. 

llizc ft le eliyor iri Gnrm1;: mü
tiık tı i te bö ·le bir \ '1lziyeUe aliı
h'll.lıdrr: Jlcr tıırnfı dcniılc ~ev:rll
htls bir ımnuıda olıın Jt:n.lyn r"ıri 
'o ~inuıH 1rllmda uf,T. dı&"t but Un 
UnYtpT ra en AJ>clcniz: dmuuı
lllnsrnı t.cMikc' c afa(•nl ı:.nrettc 
l'UiJc:ı.dclcyc llmıcl.1en tokin'yor 
\·o haı-bl knuınmıılı timiılini sadece 
Iınıı.nynnrn keneli ltU\ 'eti ile rn· 

lı-~'1 fcd "rhld:ım ıı':-l:unıs ~o· 
•UnU;\or. 

1 nuı bu duruı u lı:ı'tbln lda· 
t~ alt b tün mc lı5 tlcri ılı· 
~ eli Uzerfne nlmı olan ım .. 
leri nlha t ıl..-rnr br. llu itibarla 
Alman uıırcrlnd~ :ll'~'r' tliııektif 
İ.ilCJinc amiral ıe<lct'ln nmirnl l?i
<'l\rdl'ı:c: ''Jtnb u donruının ı u •1 ıl• 

Türk'ye -Fransa - ingiltere 
•• 

ç arafh yardım anlaşması 
tasdik edildi 

Aııksr:ı, 19 ( •• ) - BilyUk 
Millet Mccllsl bugUn Refet Ca.n.ı· 
tezin reisliğinde toplaruntıj f cvkıı.
l:ide ,·aziyet dolayısile bazı veııi 
ve re5imlere uım icnu;mn \'c kı
zı mnddelcri nmUkellefiyet mevzu
una. dn.'r knnunun 8 inci maddcsilo 
muvakkat l inci maddeslnin tefsi
rine mulıt.liç ı;Ciruıediğinc dftlr :ın:ız 
bata ilf>, 

Türkiye - Fransa - - 1ngilt.cre 
Uç ta.raflı Yaninn muahedesine mcr 

Tas Ajan mın yeni 
bir tekzibi 

but anlaşmanın t.atbild mnnmd,a 
Pariste lmz:ılanan. kr'cql Mlqmn. 
1aiuım tasdikine. 

Ha.kimler kanununun 120 nci mad 
desinin tadili.ne, b:ı.zı maddelerin 
gilmrilk resimlerinde lcr.a vekille
ri heyetince yapılan tndilleıin tas
dikine ijair, kanun Jayilınlıuı .kabul 
WilmiBtir. · 

Meclis ç:ar~.:u:nba gilrıU topla.na. • 
calrt.İr. 

R·yo konfer.ansı 
toplandı 

Arja 
Mihverle . müna ebabnı 

, Çanak k~I e ke!miyeceğini regmen 1 J)ilc:lirıli 

---0--

Oli Ajcuıaının bir 
habeTi 

istanbuldaki 
ingilizler 

Şehri terketmeğc 
davet edilmi.. 

-o 

Almanya 
Bunu Türkiyede bir 
panik çıkartmak 
emeline atfediyor 

vıaı. ıt cA.A-> - on Ajıınmnm tıı. 
taıı'bUldan 6ğre:ld1ğ1Iıcı g6ro Brltanyn 
m•"nılan taratmda.n lstıı.nbul ~ 
ı1ndc bulunan hıgDJr.2crc b1r a.y 1~ 
oeıın tMko tıazrrıamno.ıarmı ve g1t • 
mele ı.stem1~~ de ~loeluBU 
m.eıııullyettelı ~ bir d:emeO 
tmm etmeler! ~tir. Bir çolt 
.tnı;fllZJer bu Dıtara raımen hta.nbul . 
da ~:nterclba karar ~rdir. 

~ iŞ • 

Beırllıı, 19 (A.A.) - Yan remi bir 
tntll~ tılldJ:Ulyt'T': 

İ z . n de .ruo.Janoyro. ın CM ) - Qa.l\lle ~ - -- - . Til.~_:_ ~-ac:ı. 
muvafakati ile Rus cıldııaıı cca:c dn.!Psm, r~en mu· yı.ın .sntu.Ya ~ıwumm muım ıa .. 

ra.b.haıılar hllkOmct merkez} dolayla kc davet edIJdlklert h&bcrt CD btlytlk 
hakimiyetine rmdak1 yn.r;tıklara gtdlp aıcrtnllk ~ tıır 11gt ne ~tır. Al.mnn ha. 

terkedileceği cakları yerde hatta tAW!nt ruo&ı gc. rtctyeslnde eter cSogn.ı 1ao bu ııabortn 
yalanlanıyor çl.rmltıler, bu:mt takat humm:ıtı bir TOrklyede panik Ç1kartmıık ,-o bu ıııı. 

!aal.lyet gösterml§tcrdlr. retle Türkiye Qr.erUıde ynpılan tazyt 
Mo!!kol"C, Hl (.\ . • ) - Ta.a ajansı İ)1 kaynaklardan nlm:ın haberler, kı nrtırarak bu memleketin' dlkk&Unl 

bDdirlyor: kllJ'§llqma.ktn olan gö~ler arasında Moskova mümkere.lcrt:ıdcn çevirmek 
!zvestıyıı. gaıot~I ı;öyle yazıyor: bir ynkmltk cldo edllebUc!lğtnl g6stcr mokc>dmm gildllldllBtl kaydcdlllyor 

(Devamı Sa 2 Sü. 4 de) (D~mı Sa. B BU.. 1 de) Fnkat 8o'vyet tn.ıı.'lYVUnmuıı Türkiye• 
·-------------------------- oc m:ılfım bulunduğuna zcrro kadar 

''ilA:,rettokl toplanhda Ynll "-e llelcdlyo Reisi, Ugill ıutmnırbrla gUr \"-\yor ... 1 

Vilayette dünkü toplantı 
..._........ ,,.,,, __. ~- ,_,, ~ ~ ~ t::wwwaD ---

a t dağ!f ima işinde yeni 
esaslar tesbit edildi 

f{lphe oımadığı dhetlc bu lııgU~ hıı. 
rekeUnln yainc Ayrupaıım değil, ho. 
ta.zl&rm da Sc>Tyctlero satılm•ama 

mundfl bUlunduğunu belirtiyor. 

Pasifik harbi 
Singapurun 

Kara ve deıniryol
ları kesildi 

İngilizler 
4 ı yaşından aıağı bütün 
Singapurluları askere 

alıyor 

Her nahiyede bir büro 
lar nüfus cüzdanlarına 

TokyO, Mıuezyn cepheSinde.u verdiği 
bir habero r;6 rc , ft.nl 
olarıılt dU.,man hatları gerile. 
rhıdo meydana çııuuı Japon kuwct!crt. 
S!ngaptll' tstlkamtıtlndo bUtlln ltıı.ra ve 
demll' muva.ı:alS yol ve \"ll.8It41artnı ko. 

urulacak, kart- :J::re:: =::u;~ 
• ıamamıamı§lnrdır. Şimalden ve lntı. göre verilecek __ <_Dovam_ı_sa_. f_S_a._f_de_J 

Diln aah3lı viki.yettc '\'ali ve be- ı vali muavini Ahmet füıuk b:ışt6 ol
lediye reisi dOktor Lütfi Kırdıı.nn ~ ilzel-e belediye rcls muavin
başkanl;ğı altmda, ill{ie mlldtiıii 'o Ierı, ~ynıa.Jmnılar, enuüyct fun.tr· 
=====:::::ı:=:::;::;==::;:::::;: 

1 
ıerı, liahiye mlidürlerinln iştiro.ld 

hlll'ekcte geçmelidir.,, clcmlş (11111~- ilevbi;. tofınnpfan1 tı ~Plltn:atır. ·· kü -~t·r au, arın oııUnac vatnndaş-
r;r mum nu ı . larm eltscr·stn· t ..... ..:1.cd • •-

.Eğer Bitter nınrcsal }»et crı le aıı • 1 1 -J J.A en \'llZJYO w 
ln :ı.bilmi Ql · ydı Fmn ız donan· nlha~·ct vermek maks:ıdilc kn.nıc 
m; ı kdcnlzde mlh,·cr emrine gc· ~s~lilnUn tatbik gilnüniln llerl nim 
c•ccekti: lm takdirde ttclyan do- ~gı ~de kazalarda ''C nalılyelcr
~UJlllU!.51 da bu::ünkU ztır dıırum- oc ~rilcn azrun.i Jlayrct ve gc
nıın wraılmm;:. ol.\Cal.1t.. l"nırufıı: celi ~d.Uzlll devam eden mesai 
clcvlct :rcls. Bcrlindcn gelen teklif- netlt-~de ko.rne dağrtılms iBbıin 
lcrl m:lhlnwc blr rcd ce\ bı Uc muvaffaklyeUe ~dan do 
tia\'llll~. Onnn lçln Alnın.ora ~m- layı teşeklrllr etmiştir. 
di Akdenirl ttıııyıuı gölü h:ılfne ,;c- Bunda.o sonra şulr.ı.t ve mn.rt ny. 
tinnel• d~\'851 ilo tınrbc giren hal- 1 m tezviatmm ne tıeltilde ynpıln-
ya~ıı dönmU..tlir. . (DG1xmn Stı. 2 Sıi . 6 ifr.) 

örç·ı 
T enkid edilmiye 

başlandı 
lngiliz Ba§vekili cevap 

verecek 
Çö.rçll lngiI tettsc dondükt.en 

sonra derhal tenkWer başlam~tır. 
Tenkitler ba.smda şunlar gelmek • 
tedir: 

(D0t'l{rmı Sn. 2 Sii. ~do) 

AJıkan., 10 (\rf!kıt nınb.:Wlrtndcn)
M:emunarla uker meruruplıı.rmnı tcv. 
kal.Me hallerde m!ll Drtlsap edenler 
. lJakkmdaxı ltımun proj~ bugQD BU • 
yQk M1ll t Mcellslnc mmuımu,tur • 
Projenin mucip sebeplerinde knıac::ı 

~c denllmektedir: 
•Soo zamanlarda d1lnya hubbıln 

~$ tevkallde h3.lleıden b1ll.s. 
tlfe.dc §8.h.!1 men!eaUcrinl tcm1n mak 
md.Qe bazı "1ılAk d~Unl .. rlnln devkıt 

mDlet aleyhinde olarak btrtııkml 

m11ırt:Smaller yapmağa lı:ışladıklan s. 
ettumekte ve g8rlllmokt.cdir. 

Bu gibi fenalıklara ka tl§:ınla.rdan 
yaJtaJs.rıan]ar hakkmda taldlmb:ı te • 
'ft::!Stll edllml§ ve içlerinde mahk1lm 
edllml§ bulun&lllarVarS3 dıı. bu gibi 
ı:ane.rtn tevali ettiği ve gelecek için 
aııtınc geçilmez bir !enaıık malılyeU 
aıaeatı yapılan ıbbarlann çoklu(lnn • 
dı.D &Dla§ılmaktadır.'' 

"Devlet ldaresinde vnz:!.fo ııJa.n ve 

Teodosya 
• Ruslardan 

ahndı 
erı 

llerliıı, !W (4-A..) - .A.llll:ın ordu.lan 
1amliı.ı:ld:Wrğmm tA:ıM!ği: 

General Von Maı.ınstcln ltomu~. 
dakl Aım.an ve Rumen lattı.ıo.rı b4\"a 
generali Von Gre1m1n bnva kuvvetle. 
rile Iebtrllğl ynparak Kımn yanma • 
dumm cenup kıyısmıı çıkarılm.ıo olan 
Sovyet kuvveUerile birçok günler de • 
vanı edim §!ddetll muharebelerden ııan 
ra ka.U tir taarruzla Teod~ §<.'hrl. 
nı geri ~dır. 

(Devamı ~a. 2 Su. 4 <le) 

303 una 

tek kaYC131 mll.letin \"C memleketin 
yllksck tncnfanUerlnl ltoruma.k oları 
memurların bugllnktı durumunda mev 
::uatm nomını za.manıarn göre b.o.ırr • 
l~ ve fevknl!de hallerdeki icapla

" karaılam.ap k!Lf.i ı;clmiycn hllkO.m-
1<.>rtnden lst1fııdc ctm~yi ~erek 
fena yollara sapanları kolaylıkla nıcy. 
dana çıkarmak '\'c bu suretıo bu tem. 
lığa tcm.&yWQ bulwıanlan da &ıı.emek 
maka:ıd11e mcmun.,vcu halıeblle elin 
geçen p:l?'ll ile mak~ nıntc-

ııastp o1anık Ustlln bir ha. -
ynt ~ ve gcllrlerl De klya.."l 
kabul etmez dereecdo mal lktl.sap cı.. 
meterı dolayıslle halkm §llpheıı na • 
zarbnm llzertne ÇQkcn ve bununll'\ 
bernbcr ecrv<ıt1nl yalnız mC§nl yallar .. 

dan elde cttJğl halde credikodultı.rtı. mtl 
sait dunımaa bulunanlar hakkında 

halen 1609 88.ytlı kanunla 1631 say.rb 

lmnunun suı; i§le.ndlkten eon 

(Devamı Sa 2 $ii .':l ile) 

i erleme de-
• va e yor 

Bazı meskUn yerler 
i gal edildi 

• 
1 OTa. 10 (A.A.) - Sovyet 

gece tebliği: 
18 sonkilJıUD günü, krtalaı'lmız 

dDrsma.nm mukavemetini kırnnıJı; 
ilerlemcğc devam et.mi§ler ve bazı 
rn~killı yerleıi işgsl etmişlerdir 
Polotngank ve Zavod, bunla.r arn
smd:ıdrr. 

17 sonkfıntında 15 düşman tay
yaresi tahrip edilmiştir. Biz 3 tay
)arc knvbctt:ik. 

(Devamı Sa. 2 Sü. ! de} 

az 'sine 
Türk Basın ir iği gıda 

maddeler· gön er i 
.l~ 19 (A.A.) - Türk Ba- Iuk p:ı.ketlcr içindeki gıda madde-

6Ill Birliğ nin Yun:uıistanda.kl mes- lcri bugün l.stanbuld:uı Pireye ha· 
l.ckdaşlarma. bir yardımı olmak ü- rekat eden Kurtuluş vapuru ne yo1 
zere Atına gm:eteciler birllğinin l:ımn~. 
303 o.vısma göndcrditi beşer kilo-

1 yazan : hakkı tarık us --"' 

yeri 
cwclki a:üıı kurulan y~y kôngtrcalnln bir dile~ do ünlvc:raıt.eleN , 

mabcdle.'"e ya:km bulunan nya.k moylıanclcrl.ııin kapatılmasıdır. 
eski belediye knnwıu lsplrt.olu içkiler e:ıtıp yapan Y\1?'lerln ibad • 

ycrrlcriııdcn • gallb:ı • ikl yüz ıı.dmı ut.akta olm.amru fart koşmuıtu. bl 
mlllkU serbest kııfürnm1l hahkmı ıığtr bir kayıt nl.tma sokruı bir prt! 

bir cııınl yahut tıır mcscldl CCPÇ<:\Te ku~tan ovlain klmbillr kaçın:!.. 
g~e bu ıçkl Alcm1nl bulduk ~c onlan ~tıy6r muyw:?hUn'lyet bı 
lw.ydl belki kanundan 6llıno41; 11kliı tatblk o ynaakUı.n bizi uzaklaştırdı '1 
o kadar uzs.kla§tlrdı ki bir gün Y~den kurulacak bir h"llS<l.banm plbmd 
lm.ııabcınm camısı yonma ka.sabanm gazinosunu yanyana 'eya buıun bu
runa oturturken §Chirc1llk mUt.chassuıımı:z: bundn hlı:b1r hl3 nykınlıfı bu. 
muyordu. 

cıı.m1 bir m183lden ,lbarottir: bunun yerine bır hllkfunet kanağmr, bı. 
rualikcıno ulonunu, blr ktltnpb1iöcyı, bir okulu, bir ha.ıstııney1 koyo.b!Unıı.. 
nJlı. blltUn bu 118.ydJğım.ız mUe ·eseler yn. insanın kendi ruh ~emln<ı sığın_ 
drgı bir buca.ktır; ya 1Çtlma1 lılr meoele ornd& vekar içinde lncelenecek l.t 
\""eya dl§ı dertli bir 1n63.D belki mutlak b1r sWron ıçlnclo ycniden cemiye 
kaz:a.nılacaktır. yahut burası ya.rııuıı pct.cğt.no l.l.11 dolduracak genç ncslu' 
ltonup kanat çırptığı bir yerdir k\ anla.n bulandrmuı.nıak için olanca eli • 
kaU.m.1%i vermek zonuıdayu:. 

bir §chrin ın1m.3n yapılan )"nlmz Görilnll~crllc ele alırcl3. ynını.ı: buDd3 
bir oJı\lnk göstcnnıye bakıı.rs:ı o §clırhl o.mı ,•arlı~ı. amı öı:llntl ·ihmal d;. 
mi§ olur. yq:Ua.ym lstcgı yertndcdlr: 

nıhumu:zu t.er~yo ,·eya tamir cıdcc;;~imlz lı.;rler kc:ıdı yüksek 
ı:atı.a.rma uygun ve !Ayık bir muhit tçlno almmau ve o muhitin vekar ve 
slllrlmunu ona zıd tc.s1.slcrdcn kurtarmalıdır. 

belcdıye tallmatnnmcl,.rlnln lm bflkı dnn c.ı'8fguı gldo,;rnı k bıuıit l· r 
n.ı llyrden iOOl"(lttiT. 



• 
\'4Kll 20 1 19 2 

Amerika bahriye 
diyor lıiı Türk bayraöını 

taşıqan ge niler 
Yurd içinde ve dışındaki saf arlerda 

Gayri meşru ser
vet top ıyanlar 
(Bat timi/• 1 tfloa aayfadlJ) 

- ...,.. ~ ..,.. dılr 
DllkualeriM a.,tJ kalmaltamm .uç 
Jfleamedla dalll ..,.... elUlan 
aaı..,....--. ... _..w. 

yeni kayıtlara tAbi olacaklar ı... - -...n - f9pMlt .... 
IQleU. ll1u'tanaü ... Jaem de b&ld • 

\ kan, U (Valat mü&.lıil'lıa· 
4e - Büld Ye hlHmıl wahmla
la t '1't1m bayraim tapyan so 
laamule tonilltoeundan yukan bQ. 

tin mak aeU teknelerin meml ket 
lçJ cle Ye cbf:ncla hlmlete aenlerl 
ft yapılaall aeferl rin, nald yatın 
li..-um •e ehemmi etme •e •ea itin 
ilah il etlerine göre tertJp ve tan 
llın &Çin Mtlnebllt VeklletJ.ne .... 
lllılyet •erJıadl baktmdald ko
ordlnalyon b!V? heoyetl Yeklleoe 

!idik edi!mJştir Bu karara göre 
B tandan ~ bOUlıı vapur ft 

erin ,apaoaldan ederleri 
ilev den!syollan umum mtld9r
altt y n edecektir. 50 topdaıı 150 
tona kadar mot~rler devlete ftY9 
lmme terine alt hertuuı~ bir im 
metin lfur için mmtdra Uman re 
twk1eıri taratmdan eefere 9eftolu
Mealı ardır. Gerek devlet dafrele. 

Ye ıerebe l'dllll •e hmuel ml-
91e9at Be ethaa tarafmclu bu ft. 

Yedek 
s a ar 
alim müddeti zarfında 

maat alacakla• 
Aaıbıe. 11 (Vaki& aaa.llalılrlade)-

redek .ub&y w uPrt memurlar bale 
llmdaki kanwua detlltira lruuııun 
lgllDc:U m&ddulaı bir fıkra ekleılmtılll 
lıakk.md&kl l&Jlba rusnameyı &im • 
81flır, LlylJla ....ıarma s6re. yedek 
•1ıa7 yelifeeelc Ju• blsmetıDer lae • 
81ık kıta " eefamdekt talim mOd • 
..at l&l'fıncla icara " deala lıarp okul. 
lan taıebul slbt ..... ldaN. DllU e4t 
leoek Y9 keDdlleria• bu okuU&rm .... 
llDci mut talebeleri lllıl de ....... 
1119cektir 

4 vi Ayette ucrelli 
çaışma 

macburiyeti 
'P! 11 (Valııt mahülrfll. 

- Van. B is. 8Urt v Dl· 
kır Yill tlerl dahaJlnde iate 

aaUıb bilumum 
1 vaarta1an için üefttll çaJ. 

ecbur eti tonu~tur. Ca 
1 m r tutulan nakil 
.: aııt arının mutat tleretle?t '\-ali.: 
lerle ınaha 1 llıı en bQyllk ukcrl ma 
bım tarafmdaa mneterek•n ta)'iD 
olamcübr 

Devlet Demiryo la
rında yapılacak 

Müatacel nakliyat 
Ankara. 19 (Valat m.ıa.tıhlıl. 

ta) - Dev t Demlryollan a-
um ma.dilrilnllA reıalill altmda 

«eael kurmay bqlrHhiı, KWI 111· 
dafa& lıkt.ısat ve ticaret veklletlt• 
rl murahha.slanndan mnte,ekldl bir 
komiayon kurulmuttur. Bu kom:fa. 
10D devlet dem~ollan U. yap ıa. 
eak nak.llya.tm ınUataeellyet ve .. 

emmi etine ı«Sre aalarmı taJia 
edecek, dev et demi ollan umum 

ür ğ ıtyoo kararlan da· 
1ı tinde nald yatı tahakkuk ettiq. 
eektir, 

.,. KOl!ler Dil 
'Da. ttll'a tı 1 fada) 

F· Buawua beraber, AJ'jantln!D 
acıkça Uer1 allrdfllO umuııarebe dıfı' 
durubıu Ue BlJ1 k devıeuer Te Am• 
rUca etıertıı:ıı coıu taralmdan ~ 
lıert • rtllaa •dJp'omaUk ,mtınuebeue. 
rlD k Umul" tekllfl rl aruında or 
ta bir bal tanı mkAnJarmdaD bü.11. 
dilme tedir. Bu orta bal tanı fU Ola. 
lıılUr Killver dev eUeriJe dip omaUk 
mGDucbetıerl kumek tsteya mem • 
btJer bu devleUerlD elçllik w kouo. 
IDlluklarma karp birtakım tabdit edl. 
al tedb r'ler alacaklardır, 

A&IAJıl'Tll'f ldBVl!:a&Ls 
ASEBATINI IU!:SlllYOB 

• ~aacll'O, it ( -'·"-) - KiDa. 
-. k rau korldorlarmda kendiatne 
mrulu IUale cenben, ArjantlDln mlla 
ftl'le dlploma&Ur mllDuebetıertıı keall 
....me mullallf llOktal DUUllU IDU • 

laafasa .S.0.flat .ayıemı,ur. 
i) 

aıtalara dendden yapt nlacü bll
umum Dakl '8t iGID 'fUlta talebi 
hail mdaki mtıracsaUar ba _... 
yatnı m3hl etJ b tıandald J11sum. 
ıu malflln tla blrllkte allkadarlar 
tarafından tahrir n dc•let elen • 
)"Otları umma mUdilrlft~e JaJlll&. 
cütır Bftmum denls ukliJat 
vurtaJarmın memleket dahIHnde 
Yapacaklan nüliyat için lkrt'necek 
olaa tıcret!er ..,tan 11ar.ammıt • 
tır. Bu yeftll1elerde 1larp ttllJlre. 
at bulundufu nklletçe kabul edt 
len mıntUalar için yat>Jtacae barp 
atsortatan •e •eebal'f harp lala 
-.uhrlu loretleffle nülf)re ftl'lf • 
at, yOkleme •e bopltma, ambar 
hlsmetlert .....nan dUD omı,a.. 
cü. bunlardan maada renılr MJlr 
Ye rereae tevakkuf _ ... 
bll6muın muratlar yevmlyeleN 
d&hU olduflundan •Jl'fe& herUnll 
bir Dam altmda J'C& tal• 99 ... 
dlycs ya.sak o tact.lıbr. 

...... p.,Jl'lmep'a JOUardu 191'99l 
~ J&ka••naek " flddeUf 
-*'- caalandnvall baUIS Copla • 
clddan .-...Uertnl ellerlDdu alabil • 
-* 1G1D clODJalUD tçiDdı9 bulundutu 
lnkal.We 'IUl,.U. ••büe cll&v 
~ .. ıaptddan plıl llddeW 
tedllllteı9 ....... b olalü ........ ,.._ 
lrallde amaıaa mab.lu8 ceal .. ldaıt 
1ıa11 1tWdlmlen de au .. 9tlMk a.. ......... ~.· 

WJlla ...ı .... llN. TM -
kanununun S7I anca maddHlndeld 

- ...u .... stl'8lllerdla " 16151 
.,. ........ JUlb ............ 
...as 1llllUIDl1'Q'e :bAdlm eem.l)'etle. 

N __, olalaJarda:ı " ukerl pJua. 
-.... Jll&1lf ~ kendllerUe 
llUI wıa lloealarilua ft ..ayetleri 
al&mdalııl ~ alllc179Unde 
IMllunaD ~ Mb&m, ta& 
vU&t. para, mOceYbJ&t, aıacak Te c11. 
tw ~ ldlı'Ult JC1D IUsu.mlu 
olU lula _..... plll'Jerlle •I • 
ı.as p bul1llUIUJ&Dlar k:ra Yekllleri 
"1& bunJu9 ~ ftl'Mekleri 

(BGt tarah ı.,. ..,,,.,., bllrterl taNfDlda l8tealldllt takdir. 

1 - latibal D Jttlpnellfll - 11 tQD llilldıl lılr ...,........ WI' • 
harp tatilıalltı, letenilen PJ91• ...,_ meclıar olaoakJardn'. 
vnramanuıtır. 940 aeDcll '°Dbah•· llOOblr ....,_. ~ • mGd,. 
nnd& Almua taarruuDdan IClllft dltler be:p&Dll&llleJ't late19D merci ta. 
lncUtere hazırlanmak iQ1D ftklt ntmdan uablabbecekUI'. 
buJablbn ıtır. BUQ ratmen ...ı • ....._. ......,. Mkk•nda bUerde 
seme nobuu her tuatta duyala- CllMlllanu>' ......... ..terde llAfk:ı. 
yor. Bu itibarla bir tatlbaal seıtef 91taa dlld llDll llDdaru VekWDln 
kurmay tefklll ortaya atJbmtt.D'. Ula oldulU lııu ......,_u qpenaJıne • 
1- Uzak dofuda harekl.t kBtD tektir. 

bir cereyan alnı etır. Japon,a her Bil ......... _,., o1mııaP daire 
tqebbllate muvaffak olmqtv. " m ~ • lı07tlk b:alrlerir. 
Banl~ bqmda en 8nemll hare- ele..,.._... a.t.melr al&blJ'eU. 
!ılt Slııgapura O,... o!amdlr. ..,....._ w,a tı...ap eclecell lora 

Ç&ıoDla ""8laıa ..... Wlıal. VeldJlae " W 1&7111 lwıuada J&. 
tümlll edUfyar. lllanre!Jft Olr• dl alı• •lrte wıu mauml7919 
tlUD lkt1 ar mevldlnden celdteee • Ydlll t ,,.,.._ '* .uuete merbut 
11nl yuıyorlana da buna tmlkln •· 'Gllıııfll tüdll'dl wap1an b&Jr. 
yoktur. Cbktl ClSrcil laaDml leVll- laaııla ...,....... .._.k ..ı&111,.u 
ı.n lkazanmq bir devlet •e ıiya - de-..,.,. .............. alt olacak. 
set adamıdır. - Ba470 pteteal - aır. 

Cörçil eliyor 1dı ı IDJltU ım tartldndea ....,. _. 
RıuniltOD. 19 CA. A.) - Der. M mnU. olur-. olawa n.zlfe n79 

ınud adalar:) - o_. ~ \ttıtllltlMlıla aınıaut w,a ..,naa 
M sQDQ. QSl"Gll BcnQd IDe~ IU ........ deM fi 6, ..... -
ınee1181nde aly1t'c1 it ...a..ı. ~ - w •ı'i ........ bO aw 
r.llmle dcml3tlr k : KeakOr ı.,aanameıt ve bu beyan. 

BıJ" ıen 26 'il t, fert bDniye.. ..... mladertaatma teııt eda v~ 
ti •aalarmm tatı surette teeaa- Jralıan ...,,_ ....,"'• illlDd9 maıc. 
ıOne kadar arta bir arada L -.a '* lllalp ..,...._.. ftl1Dl.Jezıler. 
lerf ytlrllyeceklerdtr. .. 1ııu ... ,........_. .-n1ıea maıa. 

.. Artı yalnız d Uz BUytUr ~ matı_._. ....ı.r hakkmda bir 
toplantı ortasmcfa 11erUyoruı. BU. aJdıla il _,. lladar bap&a caus 
y1lk Britaaya ~lnızten saaf ık ı u. llbUkt.e aDeblledm .,.,. muvak 
termedllı:, re•ın,"C!Dr ve ayıe bt lr ... --uı.. ~t .,._. 
mnkaYeımet kuandJt iti, bu ela 1- - • laGJaDoluullUMekUr lleJ&n. 
• bll'Ttyet dlvarm mtldafaa eder .... ,.......... a.ıu.t. Wbana ali. 
ten, bt'lyyen bq etmemek 1l- 1ıa11 •lrlınnda dlrbal talaJdkata bat. 
snn' hltf nl g&terfJor. laJulmall ..... allkalı&ana meuup 

VIM}lngton. 19 (A.A.) - Reli cıldlll1l icra ftldU ftP batvekU &ara. 
Runeltln kltib M marı,. raı•te. fmdaD ...... olgpacak k:ra YCkW &a. 

•Her konfel'IUll?ftda demlftlp iri: ratmdA '* ll"hakJdlr ta7'D oluna • 
Retı, ıı. Ç6rçilln llallmea fngn. cakta. 

tereye d&malli b.ıandulmm af· TablrlMt mumc1a _,..,."Jll ıara 
ttndlf nd• 6>1ayr oc* memnu fmdaa - ı:~INI alAkahnm 

lı:alnuştır. maJJaımm abt ftJ& llacstm karar 
~ tncDtereJt Pdet 9e)'a- wwtleaelstaı Kahakklkba ıa-ttNCett 

bati o derece rbfl tatulmutJtur ki ıa.ua ......; .. &a'ldkalı emndea lora 
hatta Blrl,.ıik deYletler reı.i bUe wkW taraıuıdan aWlalmm .u lfteD 
Ç6rçlllD !qiltenye ftparia 1ft1. 
tayyare Ue mi ._ clenbaJtı ile cekUrUel&cell A ftllAW ...,... 
mi d&ıecefind• Jıabudu balma • de almülleoelttll'. 
maauıtır. TabkUıd ...._,_ .. ce aubakldk 

---6-- tabklkat .wümr tabk1k ellU1DI vena 

Pıı il il , 1 1era .. kWDe .. ,. ,...ıkwınay -.. 
kuma ft bafkomu&ua tevdl edeceJc. 
Ur. Bu .....uer tah.ıJcat ev~ gö. 
N tUıl .auıu mabkame mOddelumu_ 
mlllDe ftJ& adU &mlrt tevdi ede • 
cel&Ur ... sakarp1a._ taWkat icra. 
mM llllula S~ ba1lel'de tDU • 
llaklcJk taftfmdu ,.... ve mtıracaatı 
tmeriDe 1cr& Yeldlt w,a adl1 &mir ta 
...,.... ............. bQUbl tedblrlel' 

~ 9Ndu lralkacaktır. 

( 8q ttrrafı ı in<,1 8fıtifadaJ 
dan buJaJarmı arttrru lapcınıar, me. 
azam blr lmkaç laerekeUyle .lqtlls 
kuvvıUertıı& llkıftlı'maktadlr. 

Donanmaya menaup t.ayyarel« 8ln. 
ppur Qaerine J&~l:klan 11 DCI ft 

1 T Dal ll&va alrndan ..... cıa ta. 
Osere ıt dtl§man tanaru1.a1 dtı,Or. 
aeal Buaaıo tipi am taJ)'U'ell olmalr 
•ot Ye7& JWdl tabrlp •lmiflerdlr. 
~ppur, il (A.A.) - ltqapunte 

11e1red!Jen rami lıılr .. bUt ile •ı J&, 
fllldaD &Nı '°uıa lqUlll t.e._. •· 
keklerin 21IODkbuı:.daaeneı11&7de.. 
d lnıok ll&ere askeri k fU"81eriDe al 
raoaauan •mredllmlfUr. 

Vltl. il (A.A.) - JapGDJll'-.. 
tmdaD çember ICIDe almDut elaa • 
&Dol 8.Dd fırkul clDD ...... _ w. 
ren teıl m olmata b&f1am11ta. 

Vlfl, ıt (4.A.) .. lıla&a,.cla Japon 
ıara kaJ'll ıtddetll '1ılr mukawmet 
sae&erJDJt olu A~ rlla&t 
baflaauılardlr. 

-~ 

~•wrıt te 1111 
18 eoııUnUDda M09kova cha • 

nada AlmıalAI' 8 tanwc 41'et
mişlerd!r. 

lıllddelumuml w,a adli &Dür tara. 
,..... afl)acak ~ daYUI: 
ı - Aı"ıaımm P111fıa1fru mal Ur. 

u ..... 
1 - , ........ ~ " we.. 

..... ftrmlllt lluDl&na .ıaıeııaıu ıa. 
~ ..... tir. 
ll•bkımı Japbll du1'lflU, Dtllce • 

8'llcll _... P1f'lmelna IW'eUe 
mal .. ,. •n•t lktlap etu,m. ka 
ıaaat Puaııtlli lalrdlnll _.llD maııan. 
•m mn• lnul• ... au.ı..ı .urette 
Amme blsmetıll'iDdeD Te tel&aOt bak • 

Junua ~ karar "r0e • 
oakıs. .. ,. ... ...,lıl aabteı treden 
dola)'l da &)'rica • a,Jdu J eeaeye 
kadar bapta ISHWI lıllımoh&nacaır_ 

•• 
BaobmUD lran ftJ'& hcHmm nıA .. 

,.. altalda aıuıuaa ~ 

amklyetlDcJeJd mallarmm tamammı 

ftJ& lıır 1amıaq 11tt19adeNcleD kaoır • 
...- .- stsıemelr INlalwlda clolTa. 

Fransada Alman 
kumandanı 

ihverin askeri 
muahedesi 

Vazifeainden geri almclı '5..,,.7 n (A.A.) Japoa om.. 
- .e.aa.I Alba1 ~ dıtmiftlr 

............ (A.A,,) - •••d'nc ki: 
Va)'De ~ lııUdtnqlM tin 
IKal aJbadül.,............,. ..... 
ıanlnıma,,.,emV•_,......,,.. 

slfelıblllmlWIGIMlll .... -
döluaek ORredlr. AlmUl nlıaJ 1'11 •• 
aenae ıcarp J&pı1aa IUlkuUar ._,.. 
.. rehlnelerba ıoplu ola.raJr 1Nrfull9 dl. 
sUmelerl emrlal ftftD1t olu V• 8tll 
pnapldll'. 

Ta11• tellsl.ltl 
(Bllf tOTa/I l "9cı •vf"'*'} 

Tarataıa memJebUenle .....,_ ,.. 

al ~ Ulpmda llWacUll 
tel&§& 4GfmGflerdlr. !m;n. ı..... 
.. clltW llllml•lletleN ..... ~ 
yatmap aıaı•amlftD'. 

Hlt.ıercUer JUi Avnapama • lıu 
a.tma &JDJ uaau. fabl dUa .._, 
akı,.u. ,.. bir ...... ~ 

Bu baben ıOre ICdeDla lloakowa •• 
zaluınW'i mrumda sQJ& lactıW. ile 
li'o'YyeUer lıU'l1ll Çanalrkale " J1o1U. 
ıarm Rul)'aJa ftl'UllılllM ll7UflDlll • 
ardır. 

.... ~ -'Mdellıdll bmUI ....,.. .r...,. ... ltalJa U'a31D • 

dairi •tnuebeUerlD ,.... bir llla18f • 
IBUldlt. Bu mnaMcWıln uluııt durum 

lmrlndı9 aMll bllJ1lk tealrl olacaklar 
..._ AJd7ama muabedlyt MJ& • 

Avnapa tek cepba taarruzunun tb 
...JHP" olarak teWdd emaektecUr. 

lngilizler 
amel llaneuerı 
beraır meıe 

••fladdu 
....... (4.A.) - .DJl.Oa 
........ ~ Llb)'ada tutqg. 

du"1 Aplla GaertDe J11rilmete bqıa. 
Jlllllardır. JncW- aoı ceDaJu, sen•raJ 
Romelba 18DUP canablle t.emua pr. 
llllfUt. bcllia tananleı1 dQpwa bat 
1an ._riade b07Gk bir ~t soa. ....,. ... _ 

H aıa dü,.,,anın • 
lıuovetli laarp 

makinaine 
v .. iDgtoll, u <AA.> -

Ye num dJa)' !fcıb, dlll 
Ur ti: 

Naailer, hlta, an,_ • 
Yetll maklııeliDe mallıtlrler • 
1ann bu makintJl u il* 
olmut tabddlr. r.kat Almaa 
maklneaiıılD tama••te -.-.ıı .. 

Macariatana seliy 
.......... il ,......, -

Keltel J&l'lll rumea Bu~ 
J&nt etm811 btk•mektedlr. 
leyb tılr mOddet llacaN&aıla Bogular bMkntdlld Ru paar

Llı )'l.Jaapım Bitler ve ltMeJıtrop 
ı.aratmdan ortaya atılaa ~ bir 
manen& olduiunu ,.._.. 1ııia " 
lııgillaler dejil blaat ftrll eflrln 
da bümckte ft Ml•mıktadlr. BI· 
tUD Ttlrk devlet adamlul " ..... 
teleri. Türk 'elkln ma nmu
danberl bill,yortar ki. TllrtdyeaJn 
toprak ~tllnliliibll .. leWIWlal 
tehd t eden ta.biaWe 8oYJetıer Bir 
14' ddik'ir. Böyle lıılr tebdil u
cak H'tler Abaanya_.,u Plmek.. 

cakbr. Rumi aablUlenlt 

Kiğı beyannamele- ::r::n.:: =ıa1~ 
ri hakkında tavzih = == ...... .,.. 
~...=.-:::..:... _,.., Bravt;it; 

claJd noktalarm eJadk o1c1u1u ,a- A . . _J 

nı:!':u.. kllıtJannda: m e i ı ga i ol aı 
te idi •• sdecoktlr. &.A. 

ı,ıe bwıu.n 1çuıd1r ki Bdu ..... 
DUDda AftlD lwDU'UIDdald Mmecia 
de laelc.b olank mOttemderlD merla. 
den TOrklertıı biçblr korkUllU olmıJL 

caama " lılo9lloT& ~ 
ııır~ doltça llıala.WcUllal ..,. 
l.emlftlr. ..... ....... ~ 
mem11WL1yeue ~. 

Göbelala il a •• TlrJUrede ,atb 
pm&IDlftlr. Taklp edllea llecW btUl
Qlr, r~ utn1&D HIUucUerill 

tlbaruu &arallla -a.lle&ltnll " 
ollb"N TürkiyMe JQUaltmlll 91 AL 
mu ıutaıarm.m )"eDllmuutı .. o .. 1111u 

DU cırtadu Uidllu loYJelJlr lılrllll 
u olu Wmadl 1W iN mı•lılllıU.. 

---GorfiJU)Orkl ltıtferla es'L usulle. 
ri hıç bir fe)'e )'aram.ımııtır. Yal. 
D&a bir ld1l7i laüsu ılmtk ıereıı
Ur. EU.ı bir Amerıkaa diplomatı 
belki tali)'erek belki lateml)'enk 
8erlınla >•lanın• mOıabenı tOs. 
termekte tereddlll etıatmlftlr, iki 
Amerikan diplomalı daha bir be 
ıon enehnı ıeliDC.Je kadar Ame. 
rıbnın TOrkl) edekl b0)11k elclllk 
makamını ı.,.ı edH Mat llurray. 
dır. 
Bu dlplomal "AmttlkH a.JtlmW 
un" pıelnlade soa ll•t•rde Mt

redllea demeclade ll1J11fttk ..... 
il• bir .. , bulam••lf ft Hll ...a. 
lerla lhlralanna ı .. nrlMlıtl1r. 

lılao lılurrar. SoYJtller Blrllllae 
kartı Almaa taarruuadaa en.ı ... 
1a netredllea bellnlı 1.Willere .._ 
1anaralr So•reller Bırhll•I• TMI. 
1•dekl saranna olaıd ........ 
halduadı paarhk ,..,.... ı ... b. 
bllı tll llnl llylemfıllr. llH111ar 
nı1 Hlllerel prepıpnda11 lltlha• 
etm•klt 11lnas IG18nc ft ••nıa 
deJll a)'llı umanda •ki bir AIWırt. 
kan dlplomıllnı ,..,..,..,,.. bir 
duraıu dı d°'1nh olDJW• 

Bana.la btnblr Hlt!erelW ..... 
l' n d~ rn r n bu On ft'ril Tf hft.. 

leDJDedllc talcvi)"9. dunun detlltlr. 
mek '61le dunun, bUaral m11aı.. 
kellc.-rl tehdit etllJfn• d fr Berlhıfn 
U) rhırtlulu ('tr•ıa planlan Ye bu 
ynlnnların akametlnl bir bl daha 
bt'llrllr. 

1- an.t, ebadı, topunun alır· 
hlı, top ~ topunun~ yaprü 
okla fa. 

2 - Bolm hallndeJı:f klfıtlar
daı 

Bob il adedi, bobinin afırl•lı. bo
bmtn ebadr mecmu kilon.. 

cın.teıı kaaıt, birinci bamv, l
lı:IMI bumr, matkaollD verje, ııu. 
tıuyoe, kate. tefflr, mtll"ekk~ e 
JUll•bflir olup ohnad ~. mecmua 
kllıdl. dOa aueıe Jr&i1dl. 

lellhf7et l&bfb •llbclarlarna 
be)ruanamelerindelcl bu eksikleri 
tanwnlamü Dzere IO t«>nklnun 
9U 1&b rOnU IBM 14 den ki aren 
ea ı~ çarpmba lilnll aaat 11 Ye 
hdar bu lıt lıçiJa.Valde hanmda n
oant or .. umum mlldt1rllli11ne mu •••UMI illa ol 

YUAJıttı ı toplan'ı 
(Bq t•a/I ı tftct _,,fada) 

Olllt baldnndaJd tedblrler Uzerin
de uzun usadıfa atlrll§meler yapıl • 
DUi va bu aym ekmek tevzilnd iri 
mllphedelere ciSre direktifler .,., 
rilınlftir. • 

ToplaııhıS& yeni t vzlatın IU te· 
kUde idare ve t•nzımi brarlqtı· 
nim ıtır: 

Kua •• aa!dyeJerde .... bllro
.. lnmalae.ibl'. 

Blrolana ta!Jima t.nlan ek 
tl1le telblt tdl!mlltlr: NahiYe bl· 
rolannda Jaer dBrt bin Dllf118UD ill• 
., bü•calı bir manur buhanaeak
bl'. Her mahaJJede otuna ntaa • 
.... kendi .. baJJ•in 111 erine 
11üan memura ~ bir kırt.ut mu
amelen t.111 oJmaclua dotrudaa 
dolraya mllracaat edecektır. ifa. 
halle bllro arma aynca birer mil· 
Yeal Uı b ret' hademe tahlU edl· 
'-ktlr. M vea Jelin, işlerine ba
UeüJm mahallede uzun mllddet 
otann ı ve mah llell 1 tanıyanlar. 
du oJmur eı111 ltlbarllı bbal .. 
dflftttı,tlr. 

a. auntle &Dnıbdeld aylar 
için tıüf kay hama g5 e tevzi 
edilecek karneleri bu rıQvezz ler 
...,tul!• lalılp!erlne dalrtılacak 
Ur. Mü ile mıuıalarnda her n 
tanclqnı birer fi: 1 bulunacaktır. Bu 
fitler •=- rlar tara.fmdaa i ı n,. 
eek •ı bır ft m mOracaatm • 
da o flşten edinilen ma lf\mata g~ 
re llratle hareket Jmklm olacak-

( Raş ftl'l'flh I Al9CI .. ,,,tltlal tir. 
Şlmcltye lradu •la••adu TT tıop. Karnelenaf Plerfnde buluna -

bol miktarda bup maJ.lenMB&" .00 munalarm:tan veya herhangi ee • 
ealr a!JJUluftır, beplı aJamaın.ş olıınlar mahallcle

Dtltaaaa bOJD lren.a.rte Dlnea r1 .. ut mualara mtıracut ed•r et 
eepbat lloyunca taarrua •tmelttedlr mes, nı,1 riDdekl m ruhata ber 
lılullarebeler deftlll edlial'- ...,.. n.dyıtleri hemen bel ola 

x.rMs w .._. ............. cmrtır. lılflv..aıer nmtulıe kar. 
111aa taamwan ea•-da ~ a. ne'~rini a1an1arm f1tlerinde (Jrv 
ıır •Jtata 1ttnJD11tır. neleri •et'tlaıiftlr) kaydı bot> aa-

Berllll, U (A.A.J - D.11.a 
'yor: 

Jıı1arep1 Voa llra1llldala'• 
J&pılmııtır. lkl a,daabll'I ... 
Jcalb raıaet.aabtma nc- _ _,_ 
Detlculııdl IMIDDUDl1'8t ftrioldir: 
np1 '71 olmak ........... talla& 

Mevlid. 
........ emekli allla7 

'Ragıp Dneç'Jn ndlana tthaf 
mck ilzere bu aym 22 Dd 
be günü öl•• ...... , .. 
Kwl toprakta lhlamurda Zlb 
'8 cam.isinde baf1s Bllrbu ,,. 
lmJa11la1'1 tarafmdaa lfnlldl f8 
okunacaktır. lılerlnma 
ve anu ba)'Ul'Ular '-tf ablll 
ter. 

Afrllca pmatlnde 8lraatlııde Alma f-.u t01"1 .ı.ertıan'?f ufa.lı: halaya 
ftalyan lnınetını m~ ile • flllkln Ye.l'!tmiyecektlP. kezıdlltllDdfa •Pi••· 
tJI barüetıerl mumda ... alldu - ------------------1!1111111 
blr nıtkt.ar .- &lmlllardlr 
Alınan .... ta;.J&ral•rb ..,....._ 

lu)'l91Dda un aJanJanm Ye lbDu te. 
ll*rllll bom" amqtır. 8IJGlr lb1e 
k!Srfealllde 701 araa mllttadclt dllplu 
denla tapUarmdaD •tlfıtlrlrep .... ... 
fileye bombalarla taamaa edllmlf ,,. 
lllrçoldan etddl IW"eUe .....,. ....... 
mı lir. 

inhisarlar U. Müdürlüğündent 
• 1 - 1.1 "2 tarlblııdıl kapalı art uuWe UaaAI ol•a... illa 

ldaNdalala htabüce mOaklrat fabrlkumın Jol .,e h•llM ,. .... 
llp IUlıv •tmedlltDdeD puarııta kODJDUflur, 

1 - K.,ıt btdtU 28 0 1.80 uta " T,1 DlUTaklcat taılMb ta.•~ 
ı - Pmrllk ao.ı "~ GWll& sanı ... t ıo c1a Kalllıtatta .._ 

Bir in 11 iz denizattası batb 
........ 19 (A. A.) - Amiı:al. 

Hoakova. 11 (A A.) - Çoktan. 
beri ı• defa olarak cmpartelıl atı· 
na Lenlıısr-t sarma SoYyet treni 
sf rmltt l', Bunun, Ldop '811 lıt
lfmfiıı:le hllrrlanu ft lmllluara 
11'tm"Üf ram'zona .,~'z me retl· 
ren bir tıu. oldala .,...,, ... • 
todlır. 

dan datrura ..,. lıllYUJt.a IUGlU1a =========== _. merkes m01ıt.7aa kollW70DUDda yapılacaktır. 

6 - fu1aame a6IO S191D tube \MSD"'...._, lmDlr ._ A•• ..... ~ 
clllttlldlrlDde uo kunlf& &llD&blllr 

Uk, '"Pen u• denJnltr rernl,,nhl 
ltn.1 •e •YI oJm ı ayılma.. 

• ...., ettil1Jıa büdlnılektedlr. 

...... ,,.... ...... kaCmlaa .. ,.l 
ıtaJen• lla maDum ,uymeUertnl te. .............. ...,,... __ 
_ ............ ,,,a .... 

VAKIT'A 
Ann,~ 

OWNUZ 
1 - ı.teıcu•ertn pua111k lc;ba taybl olunu sOD " aath .. ıi1aıa.._. 

fda'uaade JUlll kanal ftlaill " ytlsde ,.. ....... ....... 
....... ......,_ mtıuaaaan. <m) 
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.• :~ m;:~:n~:r-[~ ın; nıf o 00 00 & lID ~ ~ ~ ~ mJ ~ J ı ~ w~....ıı~ 
lık tedrisat müfettişleri -- ! _ıeu ''m· ın s :ıg pur kapıl:ırma d~ bir toplantı yaptılar 1 ı,' lip gelmed rini, resmi teb!lğ-
~ ~=:~~: Şeker fiyatına zam ıl KllA HABERLER 1 de nedir? '?:_·t:~?ır~~a=·~~~pheler 

Jlı ~ dunmıu etraflnda incele· ' * 39.00 numarau Sırkecl. Bak.ı.rköy • Son zamylarda, gazete başlık- Yahut da: 
e'CI" JaPault.lr Bu incel 1 1 ca V va 1 a otobUsU, dUn Yedlkuleden geçerken •--- bir "mi - Gelm iler' 

llOnn....a.. ' eme CJ' ya p ~ a g 1 n ........... ?" mikrobu mnsal- Derb:. Bö e yapmn.zsa,k, ~ 
1
,. ___ t binada _yaprlmakta olllJI . • birdeı:ıblre maklnesı tutuşmuııtur. OtQ. lat oldu. Hangi yaprag-;.. ,.,.~.,nız 

-..,.. 1.t.--1 ed idik b"· bl h 11 ,, tan dU •• _,.........., lan. hl d n bizim anlıı.yı mm.dan 
-.w!\' ten 80nr& yW'w • wt r ay y&ı:ıu4C SOnra SOll • &ağmd• SO)aDda ,..,.,ı,-r•smdn. a<:.ıL tın. tam all y ' ,\ti u 11.•-- - ;,0&un • .., -J-" o'nyl:ın ka\Ta:vc ımızd n pek hak .. 

-. "" mana e lhtJyacmı a.te- Mu00 rakabe ko-:•yonun da et fiyatlarının yu0 'ksel· ıUlm~tUr. oıcuJ.ar tel'"Ola d §m ... ....-. iJı;mda bunların bir kaçına rast,. •ççc6ı anlqılnuşth'. ......, se de hertıangi bir zayiat olmaınıgtır Janrmrz: • lr 
0

' k üphe e<lcrler. 
~~-nıüı!ürlüğUndeld toplantı me sebebi celeplerden soruldu •· EreııköyUnde hat boyunda: 33 nu. - Jııponlar, Siagapurun kapda İki taraf hangi noktalarda çar 
1111:-nı mUcM'ı'ilyle U.k tedrisat Fiyat mürakal>e Jtom}syoınu, dün. de!ildlr. Halkmuzm gekere teha - maralı Nazm rm1n ç.zanesuıde dün nna geldiler mif prstıklarmı hir, kıyı <le c, tepe 
~ettlşlcrinin lan.ıpnası ve aynı Yıtll muavini Ahmet Kmık'm reia- cllm ptermemeel rica edilmekte - bir yangın çılcnı§ kuimen ~aı:ıdıktaıı - .bgillzler, Singaparu bmılu- adlarını saya saya söylüyorlar. 

"-n<ta lata b 1 ilk t d ö dil uı u tUr y lar f Hattii dalı.'\ ileril e giderek, •'va,. 
n 11 wı c risat liği altmda toplanmış maJ.:arnacI- dlr. sOJUa 1 11 r ın ~ • angına ecu. yor mı rn'k' la.nnn I~ kilometre kalwıım.· 

ettatınd.a görüşillmek Uze- lar, celepler, " jeker tacirleri Perakende etin 100 kurup ka- nede çıraklık ' pan Hayrdtin setıe.. - BilyüJ Br:ltanyada. Riyası biı a .... 
'-- lllaar'f mUdürlüğünde bir top di~ı-w-ıaur. dar se.tı!dığı eikAyetlcrden anlaşıl. biyet vermljur. bahnuı mır dn saklaml)orlar. O ha.ide "geldi. ~tı ,,. .. dnu llr ~M'!l ler mi?", "~elmedilcr mff,, d~y~ 

"'--"ıan- 1 • Verı'len ka.ra.rlar -·-ıuv:ı-: c:ı.__ mıştır. • UmanJar umum mUdUrU .R.aufi 1 - Aylıklara zam mı! •vp t..ıı- 'JUUMU.U.U yç- +- • sonnak \e bu türlü sorularla hal 
-ı .,,.. mUfetfşler kendi böl- k- ıirkctl, ı'mclfye kadar tacirle· Keyfjyet dün, celeplerden SO- Manyas, .Ankaraya gitmitşir, .uken. Mi!, mıf, mu! deyip duruyol'U2, km •s eri ha.Jr.ı..-.ı • ... b önüne c;ılaru\k, ho" bir teY oi-4lr.~a izaha.t verm.fşler • re ne miıktarda ıeker veriyor~· nıJmuotıır. nUmllzdeJd çarşamba dcrn UmanUlm ıakvlyeai .ııuausunda Fakat niçin ı..aıandri:"Dllızm g;al ba maz. 

•· bundan sonra da &""I mı'ktarda gUnU de 42 celeb:ıt ve fiya.t m·u·. veWl.lellen cUrekWler ala.caktır. pek de farkında değillııı. ı V~Jdl ·~- ""' J.. nsan, ba.uı.n lnldLr için de l!IOrar. 
-'- 1116~en tayinJ işin~ ·e verec-'·t.ir.. Eğer ay ı...ımı.:1--'--...ı rakabe bf1roeu --'1 Bayan İffet Ha. • DUıı ia§e mUclUrli.ığUne alıııaeak Soru, kafaya da.lan bir burgu- F ka ... uıı,.-.. ._ CIA. ~ \UUJll.1Çn qço. a t bunlar, zeki ile ylildU, m-

_.,., &ırta.siye muamelelerinde a~dı:kla.n geker miıktnrı, muayyen !imin iştlralti ile mezbahada bilyük memurların mWıaıu yapılacaktı Gö.. dur. Daha doğrusu bu burguyu, rlf ŞeJJcrc ir, Olcuyan!an ke..ınen,. 
~I t taaamıra riayet edilecektir. Wktan ge,.-ı ..... _ bunlara ... eker bir toplantı ya.pıln.cakttr. rtııen ıUzwn il7.erlne imtihan geri W. bqrnin içinde krvnınıw merak \e diri ;pu .... eb ı rt ,..,~..., "' • r. lfo.lbul.i, su sayrp dm<~ 
~ t e aa olan aubeler terb y: verilmiyecektir. Bundan ba.~ ta· Ma.Juı.nuıya geUnce, bu maddeye rakılm §tlr· tıiiı he adlı işçiler yapar. Biz, on rımde güzellik ve tnool'kten ae 
.ı:,!edtıcojı \ll!!ullerlnin venıı.iş ol· cirlcrden, hangi beJdı:allara ne mJk eJ konmuıtur. Makarna tacirleri • Bı.!edlye, MUDak&lı\t VeklleUn.ı larla kapalr kapılan delmeğe ~b- \"ar! 
eek lnıkln nlsbetinde birlcşt:Lril:· tarda şeker verd"ıkleıi soıı.ılmuş • birer beyanname ile ellerindeki mUr&caat ederek kaaapllk bayvanlaruı Şırm. .nana. öyle geliyor, ki çok kere 
le •e laaarruf edilen öğretmen- tur. Tacirler, bu hwmsta beyanna- miktan bllc:l'reccklerdir, Beya.rına- kolayca ll&kll husuaunda gereken ted. Sora, kafada.ki canlılığın alime h~kUmılen Qekindiğimlz, lıtln özU· 
ı..t aç;t bulunan öğretnıenfiklere me vereceıklerdir. W.SyleMl!tle ~ker me mU.'ıleti bitinceye kadar m.akar. birlerin aımmasuıı istemiştir. tldir. Sonuı çocuk yol alnn çocuk nü, tarllılni n1 ı mı bilmedlğtml-. 

Yill ed:Uecekıerdir. sat-şlan kontrol edilebilecektir. Şe na aatılmıyacakt.ır. • İstanbul umum meclı.sl iki ıubat tur. Dlllerde ,;ezen, bir at!l.~zü de ~unılmalrt.n.n korktuğumuz için 

K 
- o- ker fiyn.tlıırma zam mevzuu bahis puarteaı gUııU toplanacaktır. Datmı bu hUlanll vertr. Fakat bunlar, yer. boyfo yapı) oruz. Ba.ri bunu ~ıkı:a 

om•ıser kocasını encllmen yeni bütçe llzeriı:ıde tetkikle. b yerinde olmak gerektir. Amn, SO}liycllm. Döktüğümüz remlllert, 
Soka!dardaki ·elektrik Çocuk Kurumu namuıa rlnl yeni zamlar Utı.ve edildikten aon. Dle5Cli.: ",Japonlar Slngnpurun l<& hayat ve hadiseler ta.sdilc etml-

öldu··ren kadın l" b 1 h • mu""samere ra yapacaktır. prlarma geldiler m.lf,, sorusunu ele >Or, bundan otürU yan çlzlyonız; 

Dün mahkemede 
cezasına razı olduğunu 

söyledi 
lıtr Cec;en sene ŞL-ılide. Panga1trda 
da CJı&yet ~lenmiş, Nedime ad n

bir kadm, Panıgaltl kara.kolu ke>
:ıl!er muavini olan kocası Talatı 

banca ile vurarak yaralam.ış, Ta
llt b'JiLhb'e ölmU..'jt.U. 

\'akayı müteakip yakalanarak 
teYJı:Jf olunan Nedimenin muha.ke
ltıeelne dün lklnci ağtr ceza mah
~lllealnde başlanm·ştt. 35 yaşla
l'nldQ bir kadın olan Nedime, mah
kenıec!e ağlaya ağlıı.va ıruc;unu iti· 
l'at etmlş, şöyie d~ştlr: 

- Kocamı vurduğum dofnıdur. 
Olnkıı beni Mualla admda btr ka· 
~lnla aldatıyordu. Bunu öğrenince 
uıı bduu bırakmaaı için mUtead • 
dit defalar yalvnrdIJD, dinlemedi 

Nihayet vaka gceesl kend sinı 
~~Ulnm evinde yak:ıladım. En.na 
"qıqt, dövmek istefii. Ben de t.n.ban
aıa._ çek.erek ateı e t.t..m.. Cezama 
~ .. 

ŞahJtıenıen bir kısmı gelmemiş 
~ı:luııda.n c;nğınlmalan için mu -
tır. eme başka bir gUne bıralulmış-

Şubeye davet 
lletlkı.t Aakerllk Şubesladeıl: 
4taiıd& ialmleri yazılı aubaylaruı 

~le IUbemi• mUracaatıan, etmedik. 
911 takdirde haklarında 1076 sayılı 
kanunun madde! malı.IUBwıa göre mu. 
ıı.aaeı. Japılacağı, 

~ tetment K. Azmi 
• • Hııllt 40037 

• • Kerim 42C07 

• • • Kemal «7347 
Osman 16368 • • 

°l'opçu tetment eemu u:s1a 
.. • Rept 41312 

lluabere Ustetmeııı cew 20439 
ll1var1 uteğmeni Saadettin Mi 
l.evaaım aatcğmeııı NebU 89106 
Levuım teğmeni Adil 39040 
llartta Aatcğıneni Necati S09M 
Levazım aateğmcnl Namılc 30381S 
1. Cl mut muamele lııle. lıluhlttln 
12319 
8, et lllUf muamele Ke. Hilmi Of 
:a.._ Tabsln. 

'-ntYil Barbcye tetmen, Allettın 
t7022 -

2& fi' evveık Yakı• 1 
IO .'.)17 

Yükıekkaldırıma 
tramvay 

Vldrulla!an a.tlhbıınmıza ~ı·e, Ylllc. 
leı1ckaıcbnm tnerlnde elektrlkle ecr 
9dU1r dltb .. r tramvay lnŞD6ı 11,:ln ~. 
.._.netlDce makamatı aldeııl nı :ıdlndf' 
-......ıı IAzlmcde bulunulmu,,tur. 

aın a arının epaı alınak, -~ l!IOruJdui;tınn, "mi?" diyelim. 

k (1. S. iL Emlalall Kazaundan; • Kaza.farda petrol dafttılmurna nln arku da yanmıyaca dUıı başlanmıştır. Petrol halka bak • m nasıl bir diışünce dil 

Belediye elektrik mildürlU~c 
gönderdiği bir emirde tL"Tlumf ten· 
'ri.rat l~.mbalarm:n hepelnin ya.kıl· 
oama.<Jını bi.ldirm.!ştir. 

Ha.adalı Çartıkapı ÇOCuk Ealrgeme kallar vasıta.sile verilmektedir ğümll o1duğıınu kestiremeyiz. HAKKI SUHA GEZGiN 
Diapanaert Ue Dlva.ı:ıyolu Çocuk KU. 
tUphıuıestne tn.haLI edilmek üzere 27 • Tlrcnlı:ı Burgu köyUhaUcmdan 
lkinclkl.Dun 1912 salı akşamı Beyo lımall Ocmirel, kırJa kaz avlarken çl.f 

~~$ro~) Cadde ve aok:ıklo:f'da birbirine 
pek sık olan I.a.mbala.rm aralarm -
daki mesafeler hesaplana.r:ık baz:· 
la.n eiindUrti!ecektir. 

lunda Şehlr Tiyatrosu Komedi kuı • teaı ateş aımııı. bantlar çeneslnı par. 
mı blnaamda her Rllekl mutat milsa. çalaIDl§t.Jr, 1smaU biraz sonra ölmll§. 

Kararın tatb.ıkine dil.n alk§amda.n 
başlanmış Ur. 

"Kurtuluş" yine 
Y unanistana gitti 

Kurtuluş vapunı, dUn Pfreye 
mUteveccihCl) tekrar li"Danımı:r.dan 
aynlm•ştır. Bu, Kurtuluşun beşinci 
seferidir. Bu seferde de K.-zıl:a.y 
Yunani&tana, nohut, fasulye, yu -
murta ve bnlık gibi gıda maddele
ri göndermiııtir. Aynca Til.'1c ga
ı:etecilen de, Yunanlı met1lekdaşla.
ra 350 parça halinde gıda maddesi 
"'Öndermi~l~rdir. Bu yardr.ml.a.r de
v~ edecektir. 

Ortağım soyan 
kuyumcu 

Ma.r.mu.tpnşada ÇlvicJ Hanmda 4 
r.umaradn kuyumculuk yapan Beh
ramın orta.ılı A vadJ& Dikra.n adm. 
daki arlcadaşr ile rı.rılaş:ırak Behra
mı soymağı karar~tırmrş ve ~v
velıkl gUn dUkkl.ndan 23~0 lira de· 
ğeri.nde 632 gr::ı.m külçe altınla 250 
'ira çnlrp kaçmışlardır. 

Tn.hldkat sonunda A vadbt ile 
Diknın ~-akalıınmış, alt.in.ta pm-al&r 
milsadere olunmuştur. 

meremlzi terUp ediyoruz. Programda 
Çocuk şarkııan, çocuk danaları, çocuk 
cuı gtıslde anatlrAr .İbrahim özgUr 
" Atef böcekleri, monolot, Şehir 
TlyatrollU arUttıerı mevcuttur. Halkı. 
mızm himaye ettiğimiz çocuklar için 
atlka ptermelerlnl bllhuaa rica e. 
deri&. 

Altın 32 lira 
Dnn bir Repiye altmmm fiyatı 

32 Ura, befl blryerdenin fiyatı 162 
Ura, Jdltçe altmm bir gramı ise 
4~ () ktınıftu.. 

1 Busunku radyo 

7,30 Program ve memleket saat a. 
~ 7.aa KtaaUı: .H&Ctı proaram <P 
7.f5 Ajana b&Mrlerl, 8 KU&ik: Seıııv. 
Dik pwvalar (Pi.), 8,H JIM11 aaatJ, 
B.30 MU&lk. ProsrllDlm aon ıu.mı tPl.) 
12.30 Program ve memleket saat aya. 
n. 12.U lluatk: Tt1rkçe pllLklar, 12.41S 
Ajan.I baberlerl, 18 MUzik: TUrlu;e 
p1tı.klar, 12.41 Ajana lıaberleri, 13 MU. 
zlk: TUrkçe plll.klar program.uun deva.. 
mı, 13.80 MUzlk: Kanfık program 
(Pl), 18 Program ft memleket saat 
ayan, 18.03 lıılll.zlk: Radyo anlon or 
keatra.11, 11 llüsfk: Faaıl azı, 19 
Memleket aaat ayan, Ye ajana bAber. 
lerl, 19.41S Koauııma (Kitap ııaaU), 19. 
IS5 lıılllZlk: P'Dıl IUI programınm lkln 

Tramvayla çarpışan cı kısmı. 20.11S Radyo gazetem, 20.45 
otobüs • . MUzlk: ruo parçalan (Pi.), 21 Ziraat 

takviml, 21.10 MU.Zik: Viyoloıuıel ao!o. 
12 numaralı Edlnıeka.pr - Sir- lan, 21.80 Konuııma, tTtlrk Hukuk 

keci tramvayı dün Divanyotundan Kunımu admaJ, 21.45 lılüzlk: Kllslk 
gc-c;erken, 3001 numa.rnlt Sirkeci - Türk llUzıtı programı. Şef: Mesut 
I<ocamuııtafapaea. otobnsil fte ça.r. I CemiJ. 22.80 Memleket saat ayan, A. 
pışmıştır. )uıa haberleri, ve borsalar 22 45 MU. 

MUsademe olıdulcça tlddetU ol- zlk: Dana mll.zltf tPl.), 22,:15 Yannkl 
mUfJ, romorkun camlan lrmlm""P. l'rosram " kapanıt-

Mil :ON~~~~~~~!~~~~~ Ki~ 
- Peki, der gibi ba§ImI snlla

dnn. Başka bir şey söylemed m. 
Fa.kat dikkatim uyruunr§tI. Avalon 
oteli, §ehrin en zengin muhlUerin
:!en biriydi ve Mira pe.nı.ya kavuıs
tuğundanberi bu otelde bir daire 
•utuvorau 
• Mlra'yı 

0

otelin kapISmda bxra.k· 
Uın. Ot.omobiJ caddenln blı• kaç 
metre yukarı;ma götilrdlim; ve 
h-:nilz durmuştum ki, caddenin bJr 
tarafından Saltun belirdi. Ben Snl· 
tun'un kim ve nasıl b1r adam ol
duğunu bilirdim. Fakat o beni ta-

Otomobllf kilitleyerek ben de Ö· 
tele girdim, 

Kapıcı IJ()för llnlfomıanu .Oyla 
bir süzdilktcn sonra daha ileri git
meme manl olmak kıtedlysc de. 
ben otelin huawıl alvil polisi olan 
Ni.Jc ile görllşmeğe başlayınca fik 
rinden vu geçti, 

Fakat timdi NiJr şaşıyordu: 
- Hayrola! .. deö.i. Bu ne kıya

fet .• Yoksa yaz·hancniz lflila etti 
de, tofarlüğe mi başvurdun? .. .. 

t1lr. 
• lzmir eihbat mUdUr muavinliğine 

.aUk!Unet doktoru HA.mit Erci~ tayin 

ediLmiştır. 
• lzmlrde Selçuk nahiye mlldUrtl 

Azmi Oransala ışten el çektirilmiştir. 

Elektrikten tasartt)f 
BELEDİYE, Tramvay ve E 

lcktrı'k idarelerine bir e-
• Seydiköy nahiyesi belediye zabıta • 

memuru Haaan Aka.aın dört y8§mdakl mir göndererek, soka.klordald e-
oğlu babasının ortada bıra.kbgı ta • lektrik llmbalarm:n snyı itibarı 

gelen bir gilzel tedbi.rdir. Hem 
bu tedbir. kesemizden de tasar
rufu tem n eden hır kazanç oıa.. 
caktır Ö le b"nalar, mU~ 
ler var ki. içcri~inde yaşıya.nla"'. 
azıcr~ göz yormağa yadanamadi
ğı için, yahut auf bir lüks veyw 
ıt. at ef.' n olarak elektrikl .. ritı 
giln ı ız y rlar. 

banca ne oynarken tabanca paUa.mıf le daha eks.ik ya.kılina.sını istedi 
çocuk ağı.r yaralanmıştır. Bu emre göre, caddeler "lıi.moo 

Tiyatrpsunun 

DRAM KISMINDA 
Akşam 20 30 da 

Yaşadığımız 
Devir 

Beyoğlu Halk Sinema .. 
Matine il de eeee 1 de 

ı - Markopolo, T\b1Cor 1 - Maaa
P.IL Dorotl Lamur. 1--Wnd aYeı ala71 

tlan 
:Mllııteclren ıııetmekte bulundutum 

Kocan1usta1npnşada Allfıkıb mahalle, 

6 inde A(t::ı.çkaknn caddcslnde 7 /1 • 1 ıa 
\'e 9 numaralı Toprak İ§ imallı.thanemi 
bu kcrre Bny MUmln San'ye devir ve 
teslim etUğ!mden benden l>u tıten ötU.. 

rU aıacaklı kimselerin on bef g1lD 
ıçlnde bana mnracaat etmelerini 1111..D 
ederim Eski mlliıroclr 

Baydar Bcrluuan 

Usta işçi aranıyor 
Çivi fabrika1armda }&lı:şm·11 us

ta işçi aranrvor tallp olanlnr Va
kıt idaresinde B. U rumuzuna mU· 

racaat. 

Nlk,Saltunu tepeden trrnağa 91lzda 
- Bu her f, dedi. Tkrııda otu

ran Flora Halnln'i g5rmeğe geU. 
yor. Bu ote'e s k sık glrcbilmeai
cln sebcb de budur. Fakat Llza
dn.n rla hoşlnıı.dığ n~ılıyor. Her 
~ldiği zamıın onn ta.kıldığını görU-

orum. Ama, bir ,ey kazandı~ 
yok. 

Sonra beni holtln bir lröşetdne 
çekerek :ravaşça: 

- AnJavamryorum. dedi.. Llza 
burada sigara sntmalda beraber 
c:ok ldbnr bir kız.. Şimdiye kadar 
tarudığım kızlıı.r n en kibarı . Se.J -
tun gibi b r her'...fin böyle birinci st 

mf bir kızı elde etmesine nnstl im· 
Un olabilir? Ne diye onunla uğ
nl"TYor b!lmem ki? 

Bu sn-ada Saltun, asa.naare doğ-
ru ytirUdfi 

aşm,. aydmlatılacıı.k Yani, }an 
ya.na olan limbalardan b rl yana
cak, öteki ya.nmrya.::ak... Gerç 
medent bir şehrin en bilyük va 
s"flarmdan blıi, geceleyin göster 
diğf manzaradir. Fa.kat bizza 
medeıı.lyetin parlak alnı bile, 
kadar karardı ki, onu temsil e 
den b:w hususlarda hnldki mede 
Dl zekA ~ ufak tefek dcği 
ı'kl'kler yapmakta kend1mizt aer 
beat uyabilirlZ. 

Elektrik tutumunda, BelediYI.'!· 
llin attığı bu ilk adnn, husıtsf ha-. 
)'&tmuzda taklit edllmcsl lA7.DD 

Bunlar a.ra.sn::ia rcsm! Ueeae 
ler bulundu w •nu da ı.."'af et-

m 1 y kal rsa bu milesse 
sel re rundUzleri daha fazla lf 
girmr- • ı temtn edecek tertı"bat 
al:M ' n l-a favdalı olur. 
~aatta her tarafa bol bol 

DJrk glrm sın! bedel tutan .. yeni 
mimari'' ıdn hlkıneU de bu ara-
da an bvor demektir, 

HiKMET MVNIR 

stanbu Levazur aınır ıg RÔ8r' 11erıleP 1 
ıaricı asker kıtaaı Uln ar 

----------~ 00,000 kilo pirine almacaktır, Pazarllkla ekslltmeaı 29/1/94~ Perşembe 
cGnU aat 15 de Ezilıede askeri satınıı.ıaıa komisyonunda yapuacaktır Tah
min Dedeli 12,600 Un. lllı: temmatı 2488 liradır Ta.U•lerin beW vakitte ko-
ml.lycma plmelerl. • 1800 -41f) 

•• * 
Af&lld& yazılı m.vadm pazarlıkla ekısUtmeıert hlza.larmda yaab gUJa 

n aatıerde LUleburgazda 2 No. lu satma ına komlByonunda yapılacaktır. 
1'allp&erba temiD&UUile komisyona gelmeleri. 

K.ıulan İhale g1ln v. 
Cinai. Ton saati 

Plrinç. 15 
K.Faaul;,e. 20 28/1/942 10 
tlobud. 8 
&arbuı:ıya fuolyelll e .23 .. ıs 
~eytin yaırı. ' • Yeıu mercımek. ' 24 10 
ÇeklrdekU kuru üzUm. 2 
iade yaf;J 6 26 • • 10 
Babu.D. ' lncir. 2 26 • • 15 

(1710-294) 

• * • 
40,000 kilo sabun almacnktır Pa rlıkla ekslltmesı 27-1-942 Sa.ıı 

gQnU u.at 10 da Topk pıda askerl satın alma k m yor.unda yapıllll"aktır 
TalipleriD belli vak.ttte komtsyona ge eri, ( 1836-595) 

••• 
60,000 liralık aı~ır eti almacaktır Pazartıkla eksııtmea\ 5--l-9d 

Perııenbe g1ln\I aaat 14 de Yassıvlraı:ıda askcrt aatın aıma komisyonunda 
yapılıı.cakbr. Taliplerin Wc temiı:ı.atıarlle ı:ıeu, at tte komJ.ııyona ım~ 
lerl. (183Z--691) 

• • * 
, Af&ğıda yurlı mevadnı apalı zart llmelert blZalarmda yazılı 

g1bı, aaat " maballerd ki askerı satın ima ıtomlsyonlarında yapılacaktır. 
Tallplerl.D kanuni vealkalarlle le' f mı:ktuplnnnı ihn saatlerlndeh bir ııa. 
at evvel alt o:duğu komls)ona Hrmel rt 

l 
rumazdt. Her zaman amtara.k kar· 

Salı çarşamba! ııısmdn.ldnl avlamağa c;ahşaıı JU.. 
.,O ı l k • . '21 1 I< • tik suratlı, kocaman bir adamdı ... 
" • · an an· o dakikada benBn otomob IJ göz. 

Nlk'a lrill&Ca vazifemi anlattım.. 
'Saltun, otelin aiga.r te?;g3.hı önUn
d.e durmuıtu. Sigaracı kıu elde et· 
mek fstediğ'in~ gösteren bir hali 
vardı. Fak.at kız, kolayca alda.tıla
bU~ce.< bir tip değildi. lnce yapaz 
esme: !&kat c· ddt bir kızdı Gaye 
güzel yUzU>ıt.i c;erçeveleyen · siyah 
uçlan gerfyr doğnı taranmıştı 
1ri kestane rengi gözleri ve hial 
blr ağzı Hardı. Saltın konuştuk«;I\ 
dlnlly or ve gl5zlerlnin ardında giz 
1i bir lleme salrlaruyormuş gibi c;e 
.t:ngen taV!!'lar takmıyordu. 

- Bu adamlar, kolay kolay a
kıllanmazlar. ded··.m. 

Nik dilfjilnccli bir taVTrla tekrar 
sigara tezgihrruı doğru döndU. 

CIDll M1ktan Tutun Tem nnt hale gUu saat V<' mabaUI 
Kilo IJm 

Nobut IS0,000 15,500 11 l'lG 11/2 942 11 30 Ada pazar 
Ada pazar 
Adnpazar 
Ada;:ıazar 

Ad pazar 
Ada pazar 
lıılilb 

-
Jilyordu. Ben durduktan sonra. 

u1111ar.: 1 1 Mww.r.: S h~ınen her tara.fa geçti ve otele 
Kasım· .,, v.~,rm· • > ~roi. • 

Bu 1trada benim zihnimi iki gey 

l!:zaaı \. aı.u c• ~r.:ı ı 

1.11 , .. uo 
U.11 1.11 1!.!3 7,ı.; 

9.48 14..66 9.46 
121.00 11.11 ıı.oc 

ı.ae ı&.'7 1.86 
1!.SG 15.18 l! 21' 

Lden kanştırmağa başladı, Birisi, 
Mira'nm gözlernde sezdiğim Jtu- • 
runtu ve heyeca.nd• •. Bugüp Flora 
H:ılpinle b uşmalı için icfeta can 
atıyord Zihnimi karıştıran öte. 
ki gey de, Sa.ltun adındaki bu lree
me biçme haydudun Mira'yı be-k
:emesiydl, Muha.kka.Jc JÇer·de bir 
toplantı vardı ve Saltun da lN top-.__ _______ _. lı&Dıtı)'a iA'lk cıdıer.cıkti 

Ben başımla Saltun'u işaret e· 
derek otettn poliJs hafiyesfınden !O:" 

dum: 
- Ne kadar zamandanıbe.ri bn 

lldit b'1 kllla krcuıallYar? 

- Bu kız, hakikaten enteresan 
bir kızdır, de<l". Şu hayat ne tuhaf
tır. Mira g"bi, aşağılık bir krz, mil
yonlar içinde yaşar; bu zavqlJı isi" 
burada yıpranqı duruyor ... Biliyor 
musun bu kız nerede yetişmiştir? 

- liay-T. 
- Btr yetbnler evinde... Sonra 

bayata atılmrR .. B r işten öteki hı~ 1 
geçerek burava kırdar gel?Ttiş. Şu 

dünva. ne tuhaftır! 
N'k'in filozofluğu h~uma gfttt. ı 

Sonr bır1Uı:•e si'!Rracıya dotnı yU 1 
rU.dUk Nik beıı:l I.iz.11sl!I. tanıştırdı. 

t.Deuaııu. ucu A 

Bulgur 60,000 
Nobud 60.000 
Bulgur 60,000 
Nohud r>0,000 
Bulgur 50,000 
Sıp eti 60,000 
Koyun eti 150,000 
Sıfır eti 180,000 
Sıfır eti 150,000 
Kuru ot 300,000 
Saman 800,000 
Manll;,a 
Upl kv. 
1llid .Mal ~ 

15,500 1162 5(' 6 .. .. 15,30 
15,500 116-.50 
15,500 1 62 5 
15,500 162 5 
l!S,500 ll62 5C 
20 00 3000 

109,500 
113,400 

46,875 
2:1,500 
Ul,00(1 

672" 
6920 
351:16 
1912 50 
ıw 

6 " JJ 

10 .. " 
9 ' • 
9 .... 

9 .. " 

IS " " 
IS ., " 

12 .. • 
o • ... 
6 • 

11 30 
l5,3(1 
16 
l 3 
ll'l 
16 
15 
11 
ll'l 
1 

Ankara Lv A. 
Ankara ı..... A. 
Sivas 

Samsım 
c;amsun 

Gelibolu 
(.1B80--U9) 

• 
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Buyuk· Anneler. 

Nakleden f\/ltızafter Acar 
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Gençf' ·ve" Taze görün-: 
mek •için Bu basit ve 
Kolay usulü tecrJlb-!' 

---=----·----ı ~ ~ ,, ediniz.( " ,., ___ _ 
erenin ilor~inceki yoldan geçer

ler. Şu karşıda gördilğünüz Ra.s
telno bnrnb~Jcrlnin ayn bir ı;üzel
Hği vardır. 

Bu basit kelimelerde bir f&ci::ı 
edası vartlı, 

tren memleketinin kestaneleri· 
t:.1n rengine benzeyen sa;larmm. 
.rengini IW!ıl def;rfştlrm.i.sse bütün 
mazislm de bayatından çıka:rmt .. 

tmrs, kovmu§tu. Acab:ı. çocuklu· 
tunun ve en gtlzel ilk gençliğinin 
geçtiği bu hayn.tı da tamamen u
r.utmak istiyor muydu? 

- Btırada gördüğünüz her ııcy 
satılıktır. 

Köylii kadm iki erkeği evin ba.,. 
ka bir hrafın~ cioğnı gö'Urliyor
du. 

- .• Vıi.diye bak:ı.;; cephe size 
evin ne kadar l!ÜZrl olduğunu bir 
kere daha imat r.clc-r.,'!fti•-. Uu ta
ıra.fta yuka.r.da bir kat daha var· 
dir. Fakat mntmau:ı Didlc'nin o
öam yukarıda değil, bu katta he
men salonun nihaveUnaetl r. l~ter· 
seniz görebiüı'Ginfa. 

Matm:ızc1 Didie'ıtin od3smdcltl 
pencereler sanki zaman uı.man zi
ya.ret ediliyonnus g'bi kapalı de· 
gfldl. Ya.rı köylü ,.c ci<ldi genç ltı· 
~ odası evde ta,-anı olan yegu
nc oda: idi. Mobilyal!I ağır bir kar
yola, on b~şinci Lui tipi bU)iik bir 
dolap, bir kon10d, bir gilzel ma
Aa bir koltuk ve blr kil<}ük klit.üp
h~ıeden ibaretti. Kitapların ekse
:rl~i lannuı cıltli heyecanlı seya
hat ve macera ro:nanları idi. Sa
v!yer bn kitarbrda.n birini nldı ve 
ismini okudn: "Dünynvı nasıl do· 
fo.<>tım ! . ., ve n.rknda.5ına döndü: 

- Yalnız fil! kfüıbm ismi bile bir 
So1• {ieyler anlatmağn kufi .• 

Dcdl. Genç ka.dm evi methet· 
mckte devnm ediyor: 

- Buradan göriilen m.a.nza?11 
fcVkaliı.dedir, diyortlu. 

Balkona açılan bir penct'rcden 
tnan7.ara çok uzaklara kadar uzam-

• Yordtı. Fakat hava sisli olduP.u için 
iki erda.da.ş büyük bir şey göreme 
diler. R'.öylU kadın iza.1.1 etti: 

- ••• hava. açt1t olduğu zaman. 
lar tamam on köy ayaklar alL'llda 
imi~ gıö:l görünUr. Akşamleyin giı
ya dönen silriilerln hepsi bu pen-

TURıc· 
iŞ B 
Kücük TP. sarruf 

Hesaplan 

' 

Saviver. nrkaıda.şı .Tentld'c di.ine-
1-ck: 

- Öyle zs.nııediyotu.m k;, de
di kadmı h:n eketc getiren ~u man
zara.öır. mrmngı~larm serbest ha
ya.tına gJpta eden bir gene~ kran bir 
P,Un bu dar köyden lorrtulmMı ()Ok 
tabii değil mlt:lir? 

Köylü kadın pencereleri Jmpa. 
yordu. 

Duvnrdn OS'Jı durnn bir reEıne 
bakan Jerald: 

- Bu nedir? 
Diye oordu. I?uva.ffiaki kurşun 

kalemle ~izilmiı:: ıılı.?lıide lıir l'C· 
R!nıdi. 

fü)ylii kadın Mlldü: 

- Hiç anım, dedi. Ehenuni
yetslz hır !iCY- O kor delikanlı 
lren'in rcSIXtlui yapmak istemi§, 
röyle bJr iki çizgi ~.elmıcrıniş •. M~
omafih birn:: 6enziyor. Görenle;m 
hepsi bıı !ren değil mi? cliye ~ru
yorlar. 

Frank .Tcra.Id de hiıkim olaına.dı
f;r lnslyakrnın tesiriJe ~J sör.teri 
m:nldo.ndı: 

- Evet .. Bu resim bana da hi~ 
,yabancı gelmiyor. Ben bu kadını 
tutll\·orum. . . ~ 

Sarla t n~terl Mösyö l\anyak'~ı 
yazthanesi o sabah ild a.rkadaşn 
bir müddet i.stlralıat edip otomo
billerini brrakt.ıklan otele iki y(lz 
metre kadar mesafede idi. Fa!:a.t 
buna rağmen Jerald notere kadar 
bile mükellef otomobili ,.e zenci 
ı:~.sğı ile birlikte gitmeyi daha 
fayd~h gördü. Bö~·le bir hareke· 
tin, böy1c bir manzaranın yapeca
ğı tesirden em.in bulunuyordu. 

Filhakikn kapmmda. böyle mü
kellef bir otomobilin durduğunu 
sören noter derhal aoluğıı pence
rede ai.dı. Frank f<.:.eıiye girer gir
mez derha 1 : 

(Dtoamt var) 

ı adet 2000 Uralık ı.::ı 2000.- t.ıra 

:s .. 1000 - scoo.- • 
~ . 750 • - 1500.-
3 .. wo c:a 1000.- . 

10 .. :mo .. - 2500.- . 
40 - 100 • tOOO.- . 
00 - 50 - :;!500.- . 

19'!! tKHAMİl'E Pi.ANI 
liEŞtD LJm: :? :;:ahllt. ıı 

>Jnyu, ı lı~toa. ı lktıı
~tte,nn rllılertodı.> 

•ııpıtır 

.. 00 
ı ;00 . '20 -~.- . 

10 -= 2000-

ile Sabah llle ve Akşam 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalaymız. 

Muhaaebecile~bmm /f Harbiye Yedek Subay Okulundakı Satm alma GUndellkçi, aylık~ hizmot e~-. 

ıııtıhkak ve vcrgnemıın clır&tıe ıa.ym1 Komısyonu ilanları 
1ç1n nvelee SıtJrı zarıu ta.ratnıdan hıı. ~ 
r:ır!anan (Kolaylık) resmt, huawd l:ı1U' 

.- sar ve h~ettlrllmiş süt kre
mam ve zeytin ya.Aı. tUter ıızıı 

fabrika ve muesooaecıe kulla.nııabllir 

ta.mıs. atımullll ve stınttn bQtllD ihtt 

~.cami 01&ra.k mahdut miktar. 
da tr.ı defa yeniden terUp ve tabı olw:ı-

m~r. Fiyatı •.ıs l..IJ'8.dır. Ya.Im.z sır. 

kect. Liman Han 21 11umaradaD tedst1k 
eclllebıll1r. Telefon: 2'300 

cevherlerle kanşt1nlarak beyaz ı K A y I p L A R ı 
renkte (yağsız> Tokalon kreminln 
tatlhzannda )1rml Eenedenberi .... ._ __________ _ 

kullanıl.makta olan meşhur for
müle lthal ed.llmlot.ır. su krem, 
clld.Jnl?:l serian besler ve c:en~Jq. 
tlrir. Tenin çizgi ve btırUGukhık· 
tarını ve gaJrt sar maddelet'inl gi
derir ve clldl tazeJeştlrlr ve nef\8 
bir koku Ue tAUr eder. F:ula kıl
lann neşvünema.sına sebebiyet ver· 
meı. MalO.mdur ld rnınsız kadın
lan bugün bir ka~ sene evvclld
lerine nazaran umumiyetle daha 
güuldlrler. Mütehassıslar bunun 
sebcblnl Tok.alon kreminin nst 
l!tlmallne at.fedt.yortar. ~lık aa· 
tışt hemen blr mllyonu bulmakta· 
dır. 51.z de bugünden itibaren bu 
kremt kulla.nma~a batlayınız Te 
1'tt sabah daha cüz.el görilnQnüı. 
Tokalon ıuemlnln mlismlr netıce
lert ıarantllid.Jl'. Aksi .tatd.lrde 
paramı iade edUlr. 

EyQp nüfu.8 memurıutunda.11 o.lmıJ 

olduğum nUtus tezkerem!, ıcenrlnde 

ıı.akerllk 1{2.3!dmı olduğu balda kaybet. 
ttm. Yeııtmi çdmrtaca!mıdan eski • 

r.mn hWmıü olma.dıgmı U~n eyierim. 

• E,.&p Bala~ No. 49 ela US& 
dofamlıt Musta:ıa, (8!~«) 

••• 
~.,9U senesbıde 28 fDd ilkokuldan 

alc!Jlım phadet:nameyi r.aşı ettim. 
Yentslnl aıacatundan esklain1n htlkmD 
YQ'lrtur. Hmatter Ur._ 

(~'1) 

••• 
Edeblyat ll'ak0ltıe3l Co!ı'&f.Ya pbe. 

alnden aldrllnn r.cbcl!o pa.soma zayi et. 
tun. Ye:Wı!n! alacı:ğımd:ı.n cski""nin 
hDlmtQ ,oktur. M........: BUeotat 

(88:542) . 

.sı. Komutanlığı Satın alma Komısyonu ilAnları. \ 
~ dna tıe mı.tdirS&n yum maddelel1 23.UU cuma gUnU · 

~a.rmd=. ~ı:ı.lı eıaatıerde ~Wd.a satm atmacaktrr. Şa.ıtname!ert har 
g11n komisyonda · ıört11obrur. ltteklllel"iıı bGlli l1ln n · muan-cıı ııaatlerd• 
~ıck!, ~~ komlsyonun& ~eri- ''429,, 

Klktarl Kah. Bed, K&t"'l t«. .PaZ3rUk Z&mam ... r.. L. K. L. K. 
. 

' a.at dakika Ton r \ -• 30 1 

%6 12090 1811 ıw 10 PirllıÇ 

Pİ.r1De eabnnu 20 8800 12t5 00 ll 30 

M~ kömUrU 43 t«O 51G l:i 

~ • • 
.ANtda c.1m, mikdar Ta muhammen bedeller! yudr lqe maddeten 

u.ı.IM2 çar~ba g1ln!l hlzala.nnda yasılı eıeatıerde pa.zarlı!da. eatm aınıa. 
cakJardır. Şartnameleri her g(lıı kom.tsyonda görQlebWl". 1ateklileı1n belU 
gilrldo mu:ıyycn .-..ttı:rde 1'"mdrkltda ıctm alma komlayonuııa gelmeleri. 

'\... M.ikdan 

Olmıl • ı Ton 

1 K. Fasulye ~ 
K. İncir çeldrd~ 8 

8 
s 

Mell. Becl. 
L K. 

7000 
2t00 
:i:.?ÔO 
22i0 

:!) ~ ıe; 

36() 

780 

.. 51,, 
Paır.arlık ır.amanı 

ı;, D. 

10 
10 
11 
11 

30 

80 

GUmU§tru7U 1.ı&Btaba.ncsin dahilt merdiveıılerinin tamlri 22.1.9Cl per _ 

· ı' embe gtlnU saat ıo.~o da per.a.rlıltla iba1e edilecekUr. ~lt bedeli oso lira. 
H h-UTU!J olup k&t1 terı:ı.iııalı 147 lira O~ klll"llotur. Şartname ve keı:if evra· 
kr her gtın komisyonda ı;örülebillr. tsteklllerin belli gUn \'e saatte kanu.nJ 
vesikalar üle birlikte Fnıdıklıda Sat.malın& korn.lsyonuna. ı;-elmelcrl. ''655,, 

••• 
10.000 kHO sığır eU 24-1-iK: cumartceı gllnü saat 11,80 d& pazarlık , 

ı ıcı a.tm aımaca.kt.ır. MnhammeD bedeli '1'4.00 Ura. olup k&t.1 uınınatı 1110 

l liradn'. • tateklllerln belli g'{lo ve sutte Fmdıklıd., :ıatm aıms ı.om~yonuna. 
ı-elme~rt. (605) · 

• *. 
19 adedinde bulun:ı.ıt muhtelit eb'atta.l\i yaralar tamir ed.ildiktan eonra 

53 adet dl§ oto IA.stlğine em. ge()lrUeeektir. Bunun pararlığı S0-1-912 cu.. 
ma. günll ııaa.t 11 de yapılacaktır. Şıı.rtna~81 her gün komt.syonda görüt~. 
bilir. tııteklllerlıı belli giin ve matta teklif edcoeklerı f1ata gört! kati temi, 
netlarile blrlllttıt 11"nıdıldıda Mtmaln.ıa kOJn~"Onuna gelmeleri. (603) .... 

Aşağıda cins "e mllidar ve muhammen bedelleri yazılı ia.§e madde~<ırl 

1 :::7-1-9i2 ı;alı güDU bh:aln.nnda. yazılı s&.atlerdc pazarlıklıı ~tm o.ıma.. 
., cakttr. ~artr.a.meıerı her güıı komisyonda görülebilir. ~kJUerın belli ı;il.n 

ve er.aattc Fmdık!rda Mtm alma ltomJsyonı.-na gelmelen. 

f Cht~i Mlkd3rı ' ,:\lulı. Bd. Kati '1'. lbalo zamıııu 

1000 Ad.el 
20000 Kilo 
~sooo Rno 

''· 1\. ı... J(. :::lut D:ıJdlw 
t47CI :t20.W 10,30 
5300 795.- . l1 
ı!!l5U H2X-0 11,30 

~004) 

.. ot:>~ 

Yapılan pazarlıkla t.alıbl l}lknlıyan B{ağıd:ı dns, wiktar \•e' mu?ııım. 
men bedelleri ~-azılı ia~ nuıdde!erl 4-!?-9·12 c;a~mb:ı gtlııU btzalarmd:ı 
y:ızılı saaUerdc pazarlıkla ealtD alI?1.ncakl:udrr. Şnrtnamclert her r;Un ko, 
misyond.ı gUrillcb!llr. İsteklilerin belli gün YC !!!natı:?rrlc Fındıkltdn mıtoı 

:ılma lıomlsyonwı:ı. :elmtll"r!. (60!!) 

1 Olıı-.i l\liktarı \Juh. Uıl. liatıTt> . 
l·. t\. 

1 hale VAMnaıu 
1 Ton 

~ 

.20000 
'"-4000 

6tı()Otl 

J ... 1' . 
12'82ö 
.(350 

iOCO 
6210 

1923 t)j 
65:! 50 

1184 00 
931 ıo 

~t D.:ıldl.-a 

ıo 

ıo 210 
ıl 

11 ao 

• 

:ıoo ton hurda Uıelr pazarlıkla ta.tm almecaktn-. Evsaf ve busua1 ~ 
!arı koır.Jsyondıı giSriile'billr. Beller kilOSUI.!Wl muh3mmen bede!! 15 .ı.-urr.: 
tur. lhalcsı 22.1.042 per§emb3 glinU saat ıo do. yapılacaktır. Tallp~erin tf 
nıJnatbrtle Harbiyede Yedek subay okulunda konıl!Jy()n:ı mnracn.ntın.rı. 

''f30-
~ *. 

Bebe:- ld.106\UIA 715 ku~ !i)·at ta.bmin edilen elli§er b1n liralık ıs pi' 
ayaktan etğ:rr \-eya. ~ğı:r cıtı pazarlıklıı. mllnakanya lt0nmtl§tu:r. E'l'uf 
husıut ı;;artları ve te.sllm JUalınll<ıri komleyoooo E:6rfilUp ö:renilebilir. ~ 
ıe.sı 22.1.9!2 per§enıbc süııU ~at ı4 dG ~'U.pılacaktrr. Beher parli için 1>J1 
tamınatı 7500 liradrr. 'l'a1lp1 .. rln Hıırb\yedc Yedek sub;ıy cılrnlunda ko~ 
yona mtlra.cu.Uen. ( 4":'Sl 

~ *. 
U.1.942 d!I ihale!! yapııacağ'ı ilb olunan aşağıda. clnzı \"e ınilita~ 

· vo hiı:alarmda muluu:nmen fi.}:atıan yazılı üç kal~m erzaka talip cıl•Ol! 
ğmdan tekrar pazarlrl-;la. münakasaya '.konmuştur. Evsaf ve hımni ~rtı.af 
ve te3llm mahallc.ri komL<ıyond:ı. {;'ÖrillUp ö:rcnU<>bllir. lbalclcri ~:1.1S: 
per,eınbe gllnll hlzalarmd.~ yazılı saat!crde yapılacaktır. Tn.Jlp:er n Ha.f 
yede Yedek ııubay .okulunda l!om~yonl! mUı;acaatınn. <47l' 

Ytıha.nımen lıcdel! 

61 m~ 
10~ 

25 

lbale ısaall 

10,3<1 
11 

Mikderı 

00 Ton 
515 

11,~0 lM 
... * 

Cıml 

Sab•ın 
7,.eytinyagı 

lt'şjJ 1Jl"!'Cııtl 

14.1.9'2 de ih~le3l yapilacağı ildn olunan 430 ton kuru fasulyeye tsl-
92kmadrğmdan tekrar paz.;:ıt'lıkla roUnakaaaya koumuetur. Evw ,.e hUS'J 
prt.Jan vo tcaUm melı:illerl k-:ımi!ıyonda. göı111Up 6ğrcnllebllir, İhllte!l '.fV= 

~'2 ~embe gOnQ ta.at lö ıle yapıla.aktır. Uıılıammcn bedeli :!7 ı:u:-u:t( 
TalipltrJ.n Ha.rblyeclG Yc!'fck subay olrulund:ı. I:omisyona mUracaa.tıarı. (4t.' 

* • :.~ . 
Kapalı zarfla 1000 ton nohut ı:ntına.k&saya. konmu§tur. J:."vna! ve hU,J 

,artıan kom1810nda ,erOiebilir. thales! 27.l.9t2 "lr S"(lnU ~.ııat 11 de y-1 
l&eaktır. Kat't teminatı ll'TW liradır. Taliplerin ihnle saat!ndcn bir ~ 
enel tekllt m~ktuplarlle Harblyede Yedek zu~v okurunda komtııyona Jl\ 
raeaatım. ··::ıt . . .. 

Kapalr--5'.8.tt UBllllle· ~ ton ku:u -tncır mtınaka.sa.ya ~onm~tu~-. • E • "° lnmlıı? tG?tl~ k~sy011da. görWebilil'. thalesı ~S.l.'9t2 ça:~ba ~ 
&Ut UI da yapılae.'lktır. !!uva!tka.t temınatı 5000 llradrt'. T1!l!plertn Uı" 
aaatjnden bir saat eTVel tekil! melrtupıo.rtıc Harbiyede l·cdck rub:ı.y oli 
hında koml.syona. mllnlcaattan. "2~ .. ~ . 

Kapalı zarf W!Ulilo .f:OO ton çekirdekli h-ıınl UzUm mllna.kasaya. korunu; 
tıır. Ev11af ve lıuırüa! §3.rtl:ı.rı konılsyond:ı ı;örWeblllr. İba1'!sl ~.1.942 C~ 
ııamba gllnU a.at 11 de yapılacaktır. Muvakkat teminatı 8050 liradır. 'fi 
liplerln ilıale aatinden bir saat evvel teklll mektuplarfle Harbiyede Yedl 
sqtııay oktılttnda komisyona mUracaatlan. "Z27,. 

* • $ 

Pazaı·Jıkln 20 bin semer urganı ile 20 bin arabe. urga.ru sa.tın al~ 
tır. Huaust prtlan ve numuneleri komısyonda g6rtllebmı-. Se~r ~ 
nm beher l;ilosunwı muhammen bedeli 160 k•ını:ı vo araba. urganm.aı tıt'1 

ber ı.noırunun muhammen b:?dell H5 h-ıu'U§tur. 1.!ıa.Jesı 26-1-0!Z ~ 
J;Unü ıınat 10 dn yaptlaca.lthr. Taliplerin l.a.U temtnatlarlle He.rblyedc '!" 
dek Sub:\y Olruıund:ı. l<omlsyona mtıracaatlan. '(57Zl • · 

16 * • 
Kapalı zarfla 3.f3ğlda clıııı ve miktarı yazılı altı kalem mUts.biyc e!. 

~-uı rnUruı.ke.saya konmuııtur. Evsaf ~o husust ~arı 'kom.l.8yonda. il'}rlll~ 
bWr. MUtablye e,.'l)·_a.sı toptan bir talibe rııaıe cdileeeğl ı;tbl a~Tı nyn tııııı: 
!ere kımn kısmı da ihale o!un:ıbUir. lhale'.si 9. Şub:ıt. {142 puarl'c.-i!i gtııı· 

saat ıı cb ytlptlacs.ktır. Muvakkat teminatı Si6:? llrodrr. Taliplerin 1bal1 

ııutftılcn blr wat evvel teklif mcktupl~e Harbfyed~ Ycde_k Subay ot.ıJ. 
ltrtlda l:omtsy011& mllraJ!aatln.rr. <1573) · 

L{atann. yular bO.:ilt~: maa. sap 
Katana. ip yular ba~lığı maa. Eap 
Yerli hayvwılar if;\n kıl yem torbaa 
ı~atslta. havvaıılar fı;l.n ktl ~nı törbaaı 
Gebre • · •' 

Belleme 

... * • 

10.000 
~l).000 

SO.()()I} 
10.000 
60.000 

S.000 

l'az:ırl:lda •oo.-.ton bu~: &atm alınaeaktll'. Hu11ust ~ı komi-.,. 
yondıı. ı;ötillcbilfr. Taliplcrlıı :;etlreceklert nilm'.Jııelcrdcn beğen!IE.ni uttuı\I• 

ne tutuiacaktrr. &l\eı· kll1>.Sunun muh:ı.mmcn bedeli 17 l\ur'U§tur. lbalı:ı4 
23-1-942 cuma. sünü l'll!l.t 15 de ~-ııptl:ıca!~tır. Taliplerin nUıuuneteril' 
Harb yede Yedek Sub.3.y Ok~lunda ltomisyona mllra.ca:ı.tla.rz. (57') 

1 
Deniz Levazım Satıaalma 

Komi yoau · llADları 
·~---....... -' 

Manmıra tl '" Hıı.!ırı l\. SatTiınlmıı l\omhyonımdan 

Tahmlnl !ıal1 Tezızma.tl 
Cinsi Kilosu Kurua Ura 
---.... -Sa4c ya~ı 45000. Hl? UHO 
Joi:unı Fuıılyıı -tOOO(ı 1SCKI 

r 
ı - \'uknrlb cins vı: mikda.rı :rnzılı iki Jro.lcm yiyccel; ma.ddelcrl pi· 

zaı ııkla. cı:.sutı:ncyc koı:ıuı:nuııtur. 

2 - .Pnzarlıltltın !!l/~. klnun/042 Çıı.r~mba sllnU sa.at lS de 1=llttt 
Tersane l;v.pu;ındak! komisyon binasında yo.pılaeaktır. Bu m:ı.dd.eler bll" -rtı 

y
0

rı. nyn ayrı taliplere lbs.le edllebllir. Ş:ırtnn.meleri komisyonda görllldıllir. 
8 - Pua.rlığo. i§tiriı.k edecek iırt.cklilcrin 2•00 sayılı lta.ounun istcd!:' 

Ycuika.Jen'nı ve biz:llarmda. ~ nzılr tetulııatia.rilt> birlittte 'bclll gUn ,.c ~ttc kO 
ınlsyona milracaatlar.t. <"8) 
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