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.layıs 22 l kincikanun 1942 

.. ÇEKiŞEN AVRUPA ve Kupon No: 
SAVAŞTA.~ 6ARıŞA 6 

3 PERŞEMBE 

l YIL: 25 lı'- SAYI: 8Grn 

( 
ldııre C\1: AılJmrJ C. \'nJat l'ur&t 

Urlf' relefon: lcbre> (2tS70), Yan (~1411' 
L l'elg: lsıanbuJ \latut-p08ta lm\11S0:4F J 

.Hirl ·Hnıi \"O 6lynsl blr tarUa w-e Rtklk Meri. • 
ğerl \'a • Ntl'nnn en rrüzcl bir tıarb, ~ Til macera 
ro.m3!U obo bu !kt csc.rin fiyatı 126 ~tor. l.'edl 
kupon ~ğmda \·aını oJnıyocularmn yalnız 4.5 

ku~ ve.rDecektlr. 

L~--~--~------------~ 

Japonya Rusya a 
karş · bitaraflığı 
b~r <ac k mı? 

Fevkalade halin devamı ınüddetince 
Askerliğin üç seneye 

Yazan: ASI/SA US 
çıkarılması kabul edildi 

ln~Uz & vcldli '1•'..,,.llin Vıı ın· ... to da ·~ · .. 
, 
1 
~ bıılundc,!;'1J sırada tlcmokra-

T °'Jetleri arasrndıı m .. ~terck bir 
'.0ııı Plil.nı bazİrlnndığı, bu ııwrıa. ı 
j:?ro Japo:ıyu ile itaı ruım biınıli-
1 ı.:, bir tam.ta bıralnlar.ıJ.: Alın:ın\11-
~~ <'~c:.ııc büyük aü >man lİim 
\ ildil;lı maltimdnr. 1ııgiltcrc ile 
ın rikanm .\lmanyayı Japonya 

' 0 İfalye.r.lı.n a. rıronık her eyden 
(!~~el onu yılmın.lt i~in bir luırıı 

Ankara, 21 (A.A.) - Bilyül; 
Millet .Meclisi bugiµı Dr. Mazhar 
Gennen'in reisliğin.de to~; 

Umumi mülhak ve huhust bütçe. 
!erle idare edilen daireler ve be
lediyelerle aeıma.ycsinin tama.mı 
devlet veya belediye veya hususi 
icfarelere.ait da:ire ve mile'"...seler a. 
rşsmdalri .ihtiliı!la.rm tahkim yolıı 
ile halU lıa.kkmdski kanunun tcf
sirl mucip olmadıl,;'?Wl dair mazba
ta. ile, cskeı tik ka.n.ununu:ı beşinci 

n:addesi.ne .. halen silAh alttnda bu 
lunan ve bundan sonra sil!h alt.Init 
ulnıacak olan muvazzaf erattan tam 
hizmetlilerinin muvazzafl~ mtld -
detleri, smJf tefrik edllmckslz.!ıl 
fcvkalooe hal'n deva.tnJ mUddctln
ee üç ve kısa hizmetlerin "yedek 
subay yetişecekler hariç., iki sene 
olacağı hakkmdald frk.mnm ilAve
sine dair kanun Ja.yibası ka.bul e
diltn'ştir.,, 

Meclis cuma günU toplanacald.ır. 
l _;;mı 1 ıızırlamış olmaları lü i 'e 
.'· n i nı-ml:ı.hfan 'c clUc;ünoefar· 
~.en z'yadc r.sı,eri bir zanıret ne- 1 
.ı~dir; )On1 Saponynnın U"al' 
a.~aa 'e lt:ılvnnnı Akdcnlzde im- 1 

Mitli KORUN MA KANUNl'NDA . . 
~:ınabUcocği en büyük muva.Hakı
• etJ .. r dn okrıısj de' !etleri i~in öl

rJurU ~ eu olıımıyııca~rı, buna karşı Al-
lllanynnuı billuıss:l Atla.ntlkte ,.e 

l ıırtaTu~ nıpunındnn kurtuıarak dün gcc.e eaat 10,5 da JlınıuılDllrA gelen kaptıl.n \"O tayfalar YAPILACAK OEGiŞiKLiKLER 
CritııJl\ıı.da k:wuıması Uçlil pal..'1. K "TULUŞ u · •le,Jetıer1 ir!n kcs'n IJlr zafer de- UR VAP .RU ~ek ol~ lm.naatlnc vanlması-
ı.ur. 

kincikünunun 18 inci günü AJ-

Tadil 'ayihası bugün 
Meclise tevdi edilecek 

nıanyu, İtalY.ıı \'e Jnııonyn Berllnde 2 b • t l k d 
ll'fll hir nsl·eri nnlıı.;-ıma imzalndı~ ın on u gar ım eşyası M11li korunma ka.ılunundD. yapı-
~i~· ~~,~~:~ :c:~~~ı:::ü:::~~~ · = .:. ~~ m=~: 
laşnı:ı, ile Vc5inırt-On laı.r:ırlanna. ı· '· e nasıl battı ? umuıin! heyetine anıolwmı.ue. umu. 1 e\np \cmıi;: olduln.r. Fak:ıt de- mi heyet de bu tadllAu ittifakla 
~okrn ı de\;Jctlcr:·nin hıırp pmn- b.bu1 etmiştir. Bu tadiller hükfl-
armııa Almanya bir num:ırah düş- met t.eklifi olarak yarm (bugün) 

~~~:·~~~~;;..!~!'~71'. Dün geo·e yarısı 1. imanımıza ~el.en 5~?"=~ 
l'ilıli Ilcrlin askeri anln.şmasmm ~ Janrnalrtadır: 1 - HUk\ımetc Ye-

;ı~~~r~ı:,4a d~..: . .'t'::ı,:; tayfalar feqi · kazavı an latıyo rlar ==~-·~ı 
Miynko Şimbun ismimlcki Japou 1 rın hafifletilmesi. 

gazetcsl bir malmlesl ile "Bo müı:- I!wlaym yan:Imı c,,yasmı Ywıanis· dma gönderilen Tırak vapuru llo dUn fp;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;; Kanunun pek çok maddelerine 
lerc'k dü<,mıı.n,, tnlılrlnirı {ef lrlne tana götürmek Uure salı r;UııU e.k§a ak§am mt %2,SO da Umezıımn:rı. ge. ; . yeni hllkümler ve fıkralar ilAvesi 
lüzum gomıöş"!ür. llu tabirden mı &a!lt ırı d.'.\ limanmuzdan hareket tlrllmişUr.. ŞEKER ıstcn"lmektedir. Bu cümleden ol-
~ l.sat hiç .üphcsiz İngiltere ,e eden Kurtuluş vapurunun Marmara.da Tırak vapuriyle be§ kişilik bir yar. malt üurc hükiimet lcabmda lU -
'lıncri ıs de btı d_,tetlcrlc b!r. k.ara~·a oturdu~ dün ya~tık. dDD lieyetı gande~tt. Bunlar, A. ~ gwuüiütmıiddelerl nsatış ve 

İt.hal ve ihraç maddelerine Prim 
verileceği gibi bu maddeleri prime 
do tabi tuta.trilecek ve herhangi 
bir mahsulün ekimini ~edebile· 
cektlr. 

Bllyflk kilçtlk baş hayvanla.mı a· 
J:m ve satmuıu, ke5lmini tanzim 
etmeğc ve bunlara el koymaya ga. 

IAhlyeUJ olaca.ktrr. B~ kanun
dald CCM maddclcrl esaslı bir de
ğişikliğe tabi tutulmakta.dır. 

Diğer tars.ttan mmı korunma b.. 
nununun 57 inci madde&le hllknmeUI 
verllml§ olan 50 mUyonluk bonoınıJi 

bcmen bepıı! mllhtm bWııeUere t.aba18 
olunduğunda.o bergiln nc;ııan yem lhtL 
yac;tan ktuıllamak ve yen! tadlllerle 
verilmekte oıaıı vazife ve satAhfyetkıC 
yerine getirilmek tc;uı bu miktar 1QS 
mtlyon liraya Çtkanlml§trı'. 

le ecek olan diğer bir dc,letfu de JJU. ~ ~*1ı &:el«l ~~~ -wJılaıMgatli flr'ketl e G l _.18 kadar Jm~tmı =nenedebllecektir. 
~n~ıır ~lbi müsterk dil.lll!ln .. ayıia- den ICurtv.ıu§UD karaya oturdutu '"1°• ')"etesinden mmJ4 BUko ile ŞekJp, JI• .,....:.o.-__ ..__ ...... ...., ............... ______________ _ 
agıun isaret etnıistir; bundan do t.a.mamtyto battığı aııl&§Jlrı1f§W'. lılmt&ka l1maD rctaı Hayrett.ın. DenJz sablaaalı H.TLER Pası·tı·k harbı· 

IY.11 ka llertinden Ac:abi ismlniICki j Gem\® bulunan 2 bin topluk Kızılay yoll&rt motettl~le,r1nden Yahya kap • • ı 
•Jıı.pon ........ t 

1 
~ 

1 
rll b" yardım e§yam tamamlyle suıara gO • tan ye n pur•eahlpJerinden ömenit Şeker sa~ bir iki güne ka- _ --- r .., ...... e es ne ı;om e en ı r l . tel~tn il ı- k-#· d ı t' . mWmUıı, fakat mtıretteba.t kurt.anı - Geml·mQrettebatı Şi kl§i tdl. dnr Yeni fiyutıarla. satl§o.:çı:ta- Rommeı.'e . 

t u p:ı..L C'\ c ~en ara- rt .. _ ( S ,, S. ) -1.: .. -1.t • -o-·~ JIJT••tt f 'kJ t~da hllZ'lrlannn müst.crck h Fi) DU§Ur. :MUrcttebat, Ku UlU§Wl ım .... · Devtımı a • .., ü. 1 de IUllVi..UI. 'T.·- .-.yo gazetesi - ıv.ı u e l er 
P .ınm•o Singapurun J ponlar ta- • d • 
~~a.~:-ı.·· ... u;;::.~~ıı~~;: f•tMilO:JU Alman gaıeteleri ; .=:!~:.4.>ve:1man' .... a:::;:,~:~:::· 
t ~cıı~ Japon g:ızeteı.inin ınst'· l Doneçte Moj~iski işgal Boğazlar 11!~=c:~

1m-~:~p1!~ ıerı aldı ar 
, O'~ \"c J!ı.merlkadn.n ayn olua'k k rı komutanı general Rommele kı-

ııüşterc'k düşman., tnbiri ne teı1- Al h l · eden r 1 h Ô k 1 n da ııçıı ve meıe dallı demir haç m. 1QQ Japon 
:. L.ctnıel> • tedilderl devlet hangi- man at arına gıren us ar ~m. şövalye rütbesini tevcih 

i::·~0~~~i\;~:;:\;~;0r~;;:;:: RUSLAR Novogra da Tas'ın tekzibini _etinl_ fi_tir_. - -· --- tayyaresi 
on~ cm uznk doğuda hıırelcet-0 1 M • · 1 

;.;crın~ı üzerine imzalanan n keri 11 o o .. 1.• d·ı zayıf buluyorlar 1 ~ısa.da ~. 1!1i yon 300 Bir A vusturalya tebrine . 
it ur k Udi.l pakt de,·letlerinln So,·_ . o JU ver 1 er k arş t hın kılo tutun sabldı hücum etti 
~et Pu~.-ı3ıı Iuu-şı olan knrsıw~ıı Bcrliıı .,1 (t\.A) _Bu sabnlı- ! Xanlsa, 21 (A.A.) - Bir mll-
'.u~"tlerinıle hJç bir değl~t~dik .(il· nerıın. :n (A.,\.) - Alman ordulan Geni• ölrüde bı·r ki Alm~ "'gaz;teı~ de dün ak- yon 300 b"n kilo raddcsindeki til- <A.A.. dan lasaltılınıştll'.) 
~ ~ffi ı k!ıbul etmi.,ti. Bu ım. ın~msndanlığmm tebliği: ~ 3' şamki gazeteler gibi T~ aja.nmun tiln rckoıt~~ tkt gün içinde sa.- Rnngondan bildirildiğine göre 
~etle Alıruuıya \'e Julyn Sovyot Doneç cephe.sindeki §llldotil muba _ taarruza g irit tiler Elrleşik devletlerin sabık Ankara ttlnµşt.ır. F ıyatlar, 1 O O - 155 ku- cephelerde devamlı bir çttpışma 

' Ya ile hıırp halinde bulunlll85I· rcbclerc dt1n dcdevam edilmiştir. Neh- Moskova :?l (A.A.) _ Bugün- bUyük elçlsi Malt Murey'in demeci l'U§tur. Ekicller memnundur. (Droam, Sa 2 Sü 3 de) 
:a raj;rnıcn Japonya uzıık doj;ruda ıin yuka.n mecnuımda Alman batıa.rı. Jdi Sovyet tebliği eki: Ue nltlknlr tekzibini kaydeylemek· '- - ------------------------

1.r::~\lctc kaı 1 bitaraf bir chınım na giren dllşman lruvvctıerl yapüs.n Mojaiskin 29 kilometre cenu le ve bu Sozyet tekzibln"n 83.bik Ed·ırnede 48 saat tı• p·ı 
l!.'.lf.:.za etmiş oluyordu. kıulılık bir hücumla geri atılmıştır. bunda Vereyn :iehıinin Efrcmov Amerikan büyük elçisinin mUiShe· 

D Japonlnnın Rosya ile .nonnal SovycU •r bu münaaebctıe 1.100 ölü kuvvetleri tatarından işgali mm _ delerini tamamladı~ ve bu bakım-
";~:ı~tlcıinj boznuı.k i tcmeıne. ve b!l'kaç :ruz esir ,·crm~ıer n 19 top emda, he=ıUz tamamlanmaysn ha- nan bir if§allt teşkil ettiği iikrln. ~wclkl gece ~yan kar, dün 
,:mt:ı tieb~bi kolay nnh~ılır. Bu 30 mitralyöz bırakmJBlıırdJr. OU~man berlere göre düşmandan. 11 tank. de bulwun!ıktad:rlar. de Jma fasılalarla ya~ ve Sif1. 
"eb-:ı; uıak cloğudalii tngillı '\C A- cephenin m.,rıteı: ve şimat ke.simlorin 4.6 ,top, 87 mitralyöz, 24 havan to- Völkişer Beobnhtcr, diyor ki: rm a.ltmda 6,5 derece ecığuk olmu~. 
lnerikaQ uslerini almadan ewcl dekJ taıı.rnızıanna devam ettnl§tir. pu, 1.000 d~ razla mayn ve bU~-tik Acaba niçin Sovyetler basitçe, tur. 
&v~'etlcrlo muc.ııdeleye girmekte MUdqta.a vo muvnttaldycUe netlceıe. miktarda diğer harp mab:emesi nl· Türk boğazlnn üzerinde llolot.o. 
tehlike gormcldir. ırru.at diğer tn.- nen kaI'i!lik taarruzlar emıasmda dllf. nuşlardrr. fun 1940 sonteşrinde Berlinde ifa· 
!'aftan Almıuılarm Ru ~nyı bir gün man ınsan w malziwo baıtmımdazı a.. Muharebe meydanında Almanlar de cüretinde bulunduğu niyetleri· 

ED1RNEDJ:J 
1';dim e, 21 (Vakrt muhabirinden) 

F . .ıfünede görülmedik bir k-5 hU -

kUnı sürmektedir. Tam 48 saat tipi 
halinde durmadan yağan kar. yarnn 
metreyi bulmuştur. Bu yüzen pa.
zartesiyc kadar mektepler tatil e
ciilmiştir. BugUn öğleden l50nm 
vağt§ dunnuutur. 

t:V\el yıkalıilnıe11 iı;-ln uuık. doğu- ğtr zayiata \lğ'nunıftrr. 1 iglerinde bir ~k subay olmak Uze- n1 t.Cl'kettiklerini sarih surette b:t-
<lan Japcn"nnm "ardonm:ı muhtar._: (De :ımı Sa. 2 Sıi. :i de} (D ciirmediter? 
ıd ,, ,, tvamı Sa 2 sa 0 de) .,..._,_ u ... :~ il rl 

u Uklan dn mc:vdı:uıdadır. llclc u Tas ajansı ıuöl'> - ure.l' .u• e 

lhrupayı \c Asy~yı ı tcıllklcri gibi l 11•••••••••~••ılm••••••mİÜİİİİİm11ıııııı. sürdüğü meeeler k.aııPSmda M06-
r UzcıııcmeT• ılın ıısında nnlnşmı,. o- ıa kovanın ·hakiki · durumu haltkmda 
ı ı u G t · • • t l>ir tek kelime bile eöyleıniyot". 

n !:fil pakt iJe\leUcıinlu .Aısyn aze emızın ma emı• •ııerinde.n ruıılarmcla bir irtibat Bo*viklcrin Türk'ye hakkmdsJd 
'n~u bnlına.k i~n ~nlısacaklarında. emellerinin bllhıen tcfenilatı et. 

Maliyede tayin, 
terfi ve nakiller 

hıç. 15Uphe ~·oktur. İşte bu v:ı.zlyct Gördesli Hacı Hasan refikası· Bayan Sıdıka Uı dün rafındaki bu süktit, suikast hazir· 
l

0

lbi, oiıır 1, u suaıı· lıatıra :..etı'· 'k" b kta . I .. ..:: lığmr en iyi ispat eden cmBl'elCl'-~ gece ı 1 uçu ô mufnır. b'-!-' te""lril ı kt-A:-tır: Acaba Japon~a Almanya 'e den ulJu 'F' ey eme eowr, 
Halyıının h.Yp halimle l.ıulnndl!ğu Bayan Sıdıka Us, gazetemizle, " Haber,• ve "Son Zvölf-uhr-blat diyor ki: 
0\'"et nıı~~ıı ho --ı harelt"'İ"' "C· k d __ ı.. "hl . A Bütün tekziplere rağm~. Sov-,, J,,-,, n<k.\" ...... "' Dakika,, ar a ••larımızm aauı en aım, Hakkı Ta. - 11-=-tn .ıw. • tL 

1 cbi!n ek i!)ln tlııhu. en-el uıa1t do· ~ yet empen:IUUJ.l~ ·.....,. eıyase 
· utlı Sin<Yapunın wptmı mı art rık, Haıan Raıim Uı'un ve Gördeı'de Kemal Çiç.ekoğlu için bu derece kara.kterfstı'lt olan 
osn u5tur? Slngıtpur z&ptcdilincc refikası Bayan Zübeyde ile lzmir'de Hüseyin Avn'ı Ka. bu meselenin de Eden'Je görUşfilen 

' lbik cdlJuıe • 0 .ba~lanaca.k olan meeelclerc dahil bulunm~ oldu • 
harp plılnmm mü"-terck hedefi So\'- day:ıfçıoğlu refikası Bayan Zarife~nin anneleri idi. ğundan ve İngilizlerin Sovyetler 

)J kt Bfrl'ğine genis imtiyazlar vennle i et lk.5~11 nu olncakhr? ı,in1diki Büyük annemizi kaybetme en doğan derin tees. bulunduğundıın süphe • ~lemez. 
ıaldo J::ıı)Onlano Ru ~a~a kn~ı sürfe beraber yazı ve idare heyetimiz kendı'sı'ne ra11m e• 1•1Uhnf11za ettikleri bitn.raf sh'RSC· ' 
lin tatblklnc ond ır hıw:c1 diler, çocuklanmn ve ailesinin ·acılanna İ§tirak eder. 
lı lıru mıdır!' 

Rıı.b~tlinin cenazesi bugün Sultanahmet Y ereba~ '" ,ı rt"d dil m ,. tabiri lu· 
;tltcre ~ ıınlw an bütün dc\'lctler tan caddeai Sailık yurdundan ka)dınlarak öğleyin na. 

11Jlldanda tatbik cclilP.bile<'elı bir mazı Bayezit camisinde Jalmdıktan ıonra tehitliğe gö. 
enlcıllktc olnınkfa benıber Wlcll"Jt"- türiilüp defnedilecektir. ,tin r,cJJq l S<n1ct myayı m. 

ahı gibi gr tcriyor, 

Molotof 
Londraya gidiyor 
Stokholm, 21 ( A.A.) - Lon. 

dradan htıber nlmdığınn göre Sov. 
ret hariciye komiseri Molotof'ım 
r ... ondnıy:r zlYW.eti l:ıcldeuiym-. 

ı;ıktaıı ta~ edDeDler 

Siyasal Bilgiler okulu mal1 tuba 
~ezımu HayaU. Fahri, Cevdet. Tank 
mtajlyerUkle 80 Ura ınaa~ Hukuk 
i'akWtesl mezunu Kudret 20 Ura, AJl
ka.ra hesabJ mahsus muav1nllgtne Oe
mal 100 Ura UcreUe, MllU Emlü mQ· 
dUrlllğO arazı tetkik ve tevzı memll?" 
ıuğunB S:ı.mı 100, Muhafaza meı:ııurtu· 
ğlma Rll§dU 100, All 75, catılt 73, ls. 
mail '75, Fahri 60 lira ne tayin c<til. 
ınl61Crdlr. 

~lan ile nakJedllenler 

Zat l~lert mUdUrlüğtl Udncl mU.. 
aıcytzltg1.ne Sabri. Fclıml, Konya ~
nakkuk §efllğine Ethem, Mera§ tBlW" 
p.t kontrol memurluğuna Ekrem. Yor 
gat tAhalltıt Şefliğine !zzett.ı.ıı, YCl%Pt 
tahs111t ŞetJILin Adil naklen ln> 

.\.nbra, %1 (Va.iaı ıuuİlab1mden)- , 
Aakert mu?ı,alıebecillğl ınOmeYYizi 

ömer N~l 35 llra a&1 ~. 80 llrn 
ile Wfian Çankm tah.sllft.t kontrol 
,ıneımırıuguna Hayri Pulat, Askcırl 

muhaaebe kAtipUSJine 25 lira Ue Feh· 
ıni Kurt9ğlu, Aüerl m.uhnsebo vezoo· 
duhğma 25 lira. ne Hamza, Teınylz 

komisyonu r pcrt.ör1l Nuıi I<'ahrt '70 
liraya, Tokat dett.erdan Abba.8 60, 
Atn detterdan Abdillkadlr 60, Scytd 
gatı mal mtldllr1l 40, ı.ıaıatyn maı 

:nı\ldllrll Mehmet fO, Kmk kate maJ J 
mUc!firU Ahmet 30, Bolu tahs1JAt Şe!l / 
,zahlt so, Borsa ı~omtaerılği kambiyo 
ve nllkut ınMilrlQ#11 memuru İh$lJl 

SO, aitajiyer AkU 30, 81tajlyer Tevf'ı!I 
SO, lsmir lıazlne &TUkatı Necmettuı 
lô<l Ura llcrcıt.e, rlzmlr hnztne avuknt1 
Zehra 100 llra Dereto tem etrnt11l r 
dlr, ' ~llmlflerdlr. 



M reşal 
Kaytel 

• ••t 
iktisadi ekkDller 

um•I heyeti 

Albn 33 lira 2Ş kanıt 
Dlll .... an.. .......... :-1 

karaıl. ldlloe .at-. 1ılr ._, -
hral.~ ......... 

AI•aa 
es,,. ttır•h ı !fJCI .,,,.,., 

TIOdcıe,ıaam aı.._ illa ,...._ 
mubar.ebe Mn"'Dd9 Al••..,. .... 
ptJIDIQalm .............. . 
taüa ... 171 ıcıpa .... ,.., , .... .. 
va lmnetlertm!s K.rc llal ._ -......................... 
pmlllld --~.. • .... 
ica b11_t.11a doCu •ıtutftlq •'de'M 

111' 1. '9 e bir 
la bide 

dikit.ecek 

..... ................. ....... 
..... tlllılt ....... - ... 
ITllldlr. 

ı - BirUk .!dan lıtJ'et&De OQ 8111 ft OQ 1ICllk ua • llıl ._ 
tetu,ı llCDmllf. 

' - llrlıelt ........ 

malmebeletlne .......__ .._. ____ ..-...-~ 
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hat r •JG "'!!!!~ 'r fi []' [tJ&t .•. --
Ses~~~c~mk~::mıa\ ~ ~~ fl ~ (}{] & (ID ~ Gi) (L, ~ @ 0 in;~~~_:_~_. v~ 

3 :,.~z[.rfn kn.rt usulüne güre lfa.· ı· Venı· e•ımek kartlar·· p az~ r H E ! 
.t" ılınaya bn .. laır.nsı ıuemleketw '' l- K 11 A AB R l ER '?'1\hlık, -L ~tW . Bir Imt'ta, ~~'i de on günden-
! ....... a ., ne e ıle ~n:ı. •• •• d ..,, ı J k b ı · 

• , :t.tıt ,. Adliye Vekaletinin b r tam1- - ıı-lllıdı ~ gunL! ag mıya a~ an.,,. ca i ~r J'llYD nnm blr BC!:er lntlır.m.l 
-· liart usulünilD tnlblt.! .. .oeıı "on T" ,.. ,.. ngra.c gmı ~~st<?ren alii.nu::1lcr se-
... &. .... ~ .. j .·5' • ~ 'I 1 A 6 ~ mine :;öre. avu.luıtlar iki aya kad3.%' ı:iliyor.:in. flWn: 
~ıncıI"' ~yn halk taba!warı &1'3.· 33 8Ş9 cl» :ırosu.ou "e;n~ı au "3ill~U~h3 U! 'fü: lek si,zottn.sına g'rmeifo mec - - Yollar buz tuttu. amb:ıl~ı· 1,:-
i 1, gezıııu ~ap.ım, gön!iU,Jeriın. v • • • • bur tutulmutılardır. Bu müddet k I< ! 
li ~tllı:l~m "kart" m lebine, ••,e- Ay ba.,.c;;:ndan it~b.a.rcn d~grbiınn- 1 Ag1r ~çılerc \.·erılecek 750 g.ra.m . znrfmda s"rrortn olmryan avıtltatm ·ıunıyor. :unyçn arın t.e!ıerJ~lt :zin. 
1kanın a.ıe hined'r Rn. t 1. Urun sıllll. başlanacıı.1.< oıan ycnı ekmek ekmek ı§J etrafında m ntaka iktı- b 1 k ·dr ,.,"l'n , '·ti.r drl~rf yokt 

ı.i artık' 110 ~anay/ tfttd r dt;o~:-· kart!nrı Anlt:ıra.dan ;::ehrimiı:.e gel- ı sat ml.idil~füğü tetki,derine devam a~o İ- :~gezi 1Y~~n':~ i~acıt 10 D.yorl~t. Sonnı. hava yumu~:ı.-
li'ırmd:uı e. e . m '.ltir etmekt.edır. 1.ş kanununa tabi o- no:- 1

• 1 . 
1 dl. ltar lmli.d1. Ort.Rlık kurulla. lı'a-

e ~nı Ckrn~~ ~~dan p 'ki be: Bugl!nd n ittbaren lt::ı.ymM.,"..I11lr'' lan ıığır i..3çilere ait mile3reselerin §tr~nt.t.ı c/1;;'1.lc c~;~ccekhr •• {e~~f f::ıt- ı kat nüd~n."e, yoI.-u~fal'dn.n b~r tür-
tlıidelerl t, ':hat. n nın.... lıU'a dağıtTIAcak ve derluıl 1aaliyc- verm·e old••kfan raporlar incele • deh 66:"'41 •1lm · 1U arab !ar. yine ç;':~'ltnadt. K::ı:n-
11ın.ktll'. e beraber goıkn doynr- te ge<;ilerck aym 25 lr:.dcn itın.ı. - nerek tasdik edilmektedir. Muva- ~::; Bır mü~~ett e~el B';; ~tl:l.!,t.R. ~on'nr ~·ncire muht:-~ or:ı n:hld:ı.rı 

Vesika • , ren halka d:.ığıtxlaca..trt r. Iurttar fık gcrillenlere 750 gr1'm clmıe:;;. I<..amn, Şc.'> •. e ' yş_e ..• e ıra ve bn.ldc, ~e!tcr t:ı~onn!lılar. 
'nana il d li:::ıllme 1 lı;~ikat~: ~~ lüımlliııe mal1sus oltıcak, yalnız ver:Jmes1.Jıe dlinden itibaren ba.~- Satı Ahrı;t .ıı.~da. öll~~sc1~y~~ Glin g~tikçe, t:-::ık~r kıth~ı n.rt. 
lıl!J'pte hl c -~rsc e.sm • u;ı.~' evvelki ka.rtlaım kcr.:ı.l'Iam:ı<iaki hınm~tır. rnl'<',:ı do.,,>Ta~n rnı • e " ' tr. Hele J.:esrn'-"'ini buhruık inılifuır 
fdt. r nelı me~uınhık ı ;.areU J. iinyeler esı:ıs olıırol: yeni !rartn ~ kanununa girmiyen ağır işçi. Bunlar-n muhakı!meslnf diln .1;a:.;. ı frnlruadı., \·o nlh:ıyct enefki gUıı 

Vesika . ,, • !.kı:-ne<:ektiı·. 1 terin adl&.n mnıtal:a ia.)e müdür- lenmı"", ~e.znun r su~ annı ırut nh~.wıı listü, bu u.nlm ı:ı.lmıı, snt mı 
l\:i~ıtluın denme~, füdımıı he~ ıc;-l Yeni ımrt:lrır fiş fekl'nded r. Ciln ı H.iğil tarafındı:ı.n tesblt edilcrdt An- c~~l.ş'.erdır, . ı yn~•.lk &Uldlğini '1uyduk. Şe:rcr, be. 
ı.ıpu..,,. e htopragı fle. lmrışt~ı.mııı 1 lük 375 gr::ı.mlık eJa:ıek fi.,tı::.!'i de karaya gönderilm'ııtir. Gelecek ce- ". Sarayburnunda Ame!'ikan pet y·.:ı!lna.meye lmğ':mnıış. deılilc::-. 

• h. - ... c to nmu ve luç b!r labora- , •-•· • •:•-ı " .... l ,.,_ - h k t d"l kt' rol kwnnanya.sma alt bM bir gaz 6 - 1 111 1 , • • 1 •1t\':ı.?--.n '--u ı·--•~- .,_, 1 .. 1 .ıctlsnn.arn ........ sım ec.ı.u.ı ~ ... r. "s • Va<m gore are e e ı ece ır. . b dünkü f t yüzli- ~ h" J ıı.zc. ~ em.e..:..:tm ılıt ~acrm, o 
Ilı ' uuuıye ~· ........ ı. ııı:ı t ' ··ı dl::.: tek •. • 1 • t ı bü • au ası ır rna n..ıen '""' iht" ı,._,,.y_ J 11 u,,fetlir ol ad ~ hl 1. k·m ar..?.., oı e i.i-, cıırcıc, <r.::an n.- a,.~ ro.arı 1 ti k , i"rUJ·I nm "cı ıyacı -~-y:ı.n ıu.yna · arnı 
~a ltit:ıbm ~L:r;ı ' 0 

1 
"ç_;~~ ... -: fa bu fiderden birini \."erer~': c'r- ı istaııbulun muhtelif semllerin- ~ ~rrn .opara;;~ s 

1 '~ k c; · \'erim tutarmı, hepimizden ili d::ıv-
iıtıkün buı:und _ rmı d~~~ ( mbf: me1~ nlııb"lccektir. de kurul:ıcaJt olan 33 ~e bUrosu. , 'i mrş v\ so.ı.t i:! Vtınıra a a- let blllr. Bu işe ~i clt:ıeo vere-
lesnıesind ıgı m~ e ... r 0 r Yeni ter..Jat etro.fm<ln :;0rilı:nek nun teşk"lıltJ tamamlan.nuş ve 225 ,>a ()turmuş .ur. . eek olu da odnr. Lüzum görürse 
1tığ1ıı.dan ~! ortnJ'n Ç[.mnl~l!Ş~~-'e üzere dün sa.hah viliyelte Y .. ll, ""8· I memur tayin edilmistir. Her me- İnsanca hır zayıııt olmaıruı;ur. be,..ıuııneye b:ı.ğfar. Diler&~ alı· 

o zanıan I: .. r ~~~ -:t' b~ 1t:- li muavinleri ..,e beledirc. ı-ı;~ mu- mu.ra 4000 vatandaş !sa.bet etmek- Soka!' l~mb ... lannın aıp Sia&&llDMılltJ y:ısnk eıfo~. 
lıarhın \e ö~ ~.~ ,e ın:-sı Y j" avlnlcrin·n iştirak.ile bir Lopfo.ntı tedir. BUro18.l' !Mliyete geçtruı.ıler- - -"' ""' .:.... -.. ha.aft diyeceğinıbı yok. 
tuğla \ev-'- ı'ı 11dınrcw::_ :ıororyta yapıl~tu·. 1 dir. tasarrufu B~rl asıJ şsşrrta.n, derin derin 
1 • .,1UtU '8 l'Jll1 ._ysst 85 • <lü Ü UÜ l t d 
1:S_:nc girecek ın:uldelcrl <~ lıencU ı 'i 

1 
t d Umu.mi e.ydınl<ıtma va.srtaların • ~ ~ 1 r~n no ~ .. ~ ıs;. ur: bakkal 

-n:ıtıan :ııt :ı11 ,. b" ı ı ~ ar111 A ynzı··ıl nn Satie davasında dan bir ı:ısmr.ım tasarruf ma!::fadı :'\ 1 
Q uyor ..... , uccar, , 

Ya [l:ırç .. 1 ma : .. t ı. l~ ··ı~ JU '~ ; ~ u ., U ~ V lle söndilrlllcx:e"'iınl yaz.mt!l.trk. Kn. esna.i ~ .... mr. on l~ş yl.n1i gihı SOD· 
a~ıı~ ... :S,rtnJ ~·)U<.'• O ,tme \13 I r • ~ k ; 

• lsaH~ ltarı;;ı mJdelcrlmizdo bari- Ç!~~ El davaı~~· . ernzaa ~ha rarm ttmat~:ctiedn~rmç:n}nvd~zn~lylette,!\~· 
;u:,.sapt.rk. h\CI ,; ,,u ~ vem e e-n: r . ..,o u en uuu• 

es •• :a, bodnr ... ~1 tır· b~lar b·ç bir ziyan vermcmL')tlr. 

1 
~art bize v;.1kanm se:ın1etini Hıı.mlet miln:ı.kn§:ı.ln ır,...; nı1, , 1J erae e ~ l'!.mni' et mliC:Urlll:fü mecbuti \'e de 

egıı, rüz"imnı bile getirmedi. .Şeb r Ti} atrosu mccmuaı:ı.nıfa •,:azı. I vaml; lfunb:ı yc"Cmasına ihtiyaç o. 
. ~lr nun!l.v anlatıvor: l:ın "İbret •. adlr b'.r fı.:rra.dıı ,-;Ho· Sa.t:e b!nas nm Deniz Bank ta. lan s, mtlerl gösteren b·r liste ha-

, 1.1,. "":"" Doi;;'TUSu kart verHecelı: üern jurnalcı kcl.ı:nesi ile e'.lluıma ' nıfrndnn almmnsında yolıruzluk ol. zırlayaı'Zk nli:::ı.darlam bildirmiş. 
- ~lldığl gün eyvah yin~ vesma ha.knr~t e~Hdlği iddia.~ilo rd•1ha.r • 1 c!uğu iddl~::.ile bi;inci. ağır ceza Ur. tmk5.n olul"f'n 12.mbalardan bir 

~~~:erine döneceğiz, ~ kat:ıea. •ız rir P.ernm.ı S~a tarnfnıd:ın mcc· f "llahitemesmce mwıtclıf ceuılara nrl!ttar daha tasarruf olunaca.ktTr. 
"'"tn.... nıua sahibi Zeki Coşkunla Ncyyl. çarpılan Deniz Bank umum mlldü 
Fakat iş hiç de böyle dc~lmiş! re Ney.r nlcylı'ne a.çıla.n hıumret 1 

tii Yusuf Ziya Önş, muavini Ta· 
• 1~ fle~iıı.ı blzi:n gözümüz ~mış .. tJd davıı.mna dıin de n.sliye bir.i.nci ce- Mr I<evkep, banka millıerıdisl Nc
~clur e\e lınrtla eskiden a.l<'lrğı. ':1l mahkemesinde devam olunmu.~ 4et Knsımg l, hu.lmk müşaı:irl ts
if{J d~ f ... la ekmek gel yor. llir tur. ~ mail 1sa Cnri.ş, wnumi klilip Sn
d 

1 
gllıı sonrn ben san'Yornm ~'i Mahkeme geçen celse de Ha.mlet <!un Galip Savcı, idal'C mecli i nzn-

a ıa az clanek satın ulncağım." -:ava.larmda ehlfvuılrufluk ya; .. -nrş !:ınndı:ın Ziya. Taner, :Je<iat Öra.I, 

1

1 
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Hanımlara ayakkabı. 
~ırıncı anlatıyor: olan profesör Sıddık Sanıi Ahmet Cemal Şo.hi.ngıray hnkkmdaltl kr..-

h - Dfirt gün evvcJ fınnlarm Hamdi Ta.np:ruı.r ile doçent Bu.rha- ıar t myiz mahkemesince bozul • Hanımlara verUmekte otan aya.l<kabı 
ulundu&"U t>Oknldardnn geçllemi. ncttinln çağınlarak bu kelime rnu.ş, muhakemeye yeniden b:ışlnn- vesikalarının arkası aımmak Uzere ı 

Men'l lhtıkıtr heyetinden: Muallime 

demlsi,. nde bir res·m ve 
heykel s~. açıldı. Bu sergi
nin öncekilerd~n farkı, bir çok 
3anntkar gruplar:nı bir araya ge
tirerek hepsinin ekolünden birer 
örnek vermesidir. lst.anıbulda kol
lektif mahiyette ilk S11ılıın ser
gidir. 

~Ol'dq. İD'UUJ seli c&ddcleri icaplı- ha.kkmda kendilerinden ir.a.ha.t a.. ıruştt olduğundan şimdi C1e-.rair.i rcsmlyede 
Ordu. Ralcmn: şimdi, ne nıhatız. lınma.sıw karn.rlıı§tırmr;}ll. 1 Duruşma., dü.-ı bitirilm·ş ve bü- ve telefon, tramvay, elektrik §lrketl 

l'l !ki kilçilk ç00uklım olan bir Jaı. Sıddı:k S::ımi gelmem ştl E•-Ve· tün maz.nun:iar ha.kiı:mda topye. vı>SD.fre g1b1 mtıesse.ııa.tı umumiyede 
tıı·"Oc:ı bir gUn evlerinin yen:nc- 'a Ahmet Hamdi 1'ruıpma.r ~ağını. kim beraet karan verilmiştir. Zira blzmct eden Hanım.lam ayakkabı da.. 

Başta "Güzel Sanatlar B'rliği., 
olmak llzere "Mllstakil ressam 
ve hcykcltraş birliği", .. D gru· 
pu,, ve hiç bir grupa mensup ol
mayan ressam ve he~·keltrıışla:rm 
eserlerin:len meydana gelen bu 
serg'lyi, bUtUn sanat merakWan
nm heveele gönneğe gidecekleri 
tab"idlr. 

~· e~el.le dolnroğından enwşe dl. Profesör de<li ki: rnai1keme, verilen bir raporda da ğıtmak sırası gelmı~tır. Bunların htz. 

Pli Yor.ıı. r. n .. :ı a.ncak bir 6Ch:rd.:ı .... a. - Bu kelime bili nda lfaaılet bildir ldig~ Z gib1 b'ınaya 245 b n ıı·r" an b ,, .. met ett1kleti daireden hüvıyetlerin! 
tlginı lı muşahcdedlr. Tesadüf et. l'ı:in verdiğimiz rnJ)ôrda hakaret ol. k·ymet ta.kdir cdilnti!1~~n 250 bin nabk bir cetvel 1ıe nti!us tezkerelerini 
)"'etre D~fardruı kartı memnnnt. tluğunu eöyleml~ti:k. "Jurnalcı .. ke liraya almma.~cla bir fazlalık gör ı;öndermeıerı kMldlr. 
tası • gijjer yüzle lı."tlrşılanıaynna l'mesi menfur bir kclinıcd r Ye ha· menti4tir. 
"Una Cehncdlm. Kartm bo k:ı.dar karet: tazı::.m.ınun eder. Aynca sahtekarlık suçunun mev 
bl h Yakın, ha kn.clar göler yiizfü Doçent, Burlıanettln de aynı mü. cut o!.mru:lı~a itt fakla, vazifeyi C: al alacağun lcimse tasa'''"llr talendA bulunmuş ve mahkeme Sld sul:i::ıtimal ve ıhma} suçunun da va· 
nıı37ezdl. llu hümıınet i~In, mc- d.tk Sııminin celbi için duru.~yı ki olmadrğrna ekseriyetle karar 
toı r a~ınıız tein ~essizce kazanıl. c-umartesi günilne bu-aJunıştır. verilmiştir, 
'J~ bır imtihandır. Di'inya \·ııziye- Kararın okunmasını müteaıkip 
t~~i lta~çı ınidenıi::lc nWaıir i!k Bir nabıkalı vuı·uldu maznunlaı·m hepsi de coşkun bir 
rnttı r cıdd:O ~zcl bir hnvn ya- sevinc-e kapılıp mıı.hltemeyi al!i ş 

1 
b!' Bo r.Uzel hal'aıım tcslrllc.dir Galnt:lda oturan Hayrettin ad"D· lnm!şlar ve bırbirler·ne sanla.rn!t 

'td'l r QOh insanlar b:uıa suna söy- tln biri:ıi, evvelk' gece, tanınr.uş öpUşe 6pUşe çrk:rp gftmic;le::-dir. 
ı er: rnb kalılard:ın Arap Abdillkadirlt' 

1 ~Kart ustılünil elb"scye ayalt- oir meselden dolayı kavga ctmiı:, 1 
"l fYa, baıJia C§yaya da tatbik et- rıeticede sabikat·y1 bıcı.ıkla ı;ol mc- füıticesultan mahallesinde oturan 
çer. mesi altm:fan tehlikeli surette ra· lhsa.n adında biris' de Kariye ma. 
bll?de~ş haltf tabakrısının pch ıııirln ralnmiştır. ı halle<ıinr:le oturan Hil'tmetle kavga. 
( Uı,'tl bo lcart usum h.:ılkm nl- Yar::ıh Eeyoğhı lıastancı:ıinl! kal· yıı. tutu§llııtştur. l{avga sonunda 

1
:;:"b lıııy:ıtJ nizamsız başı bozuk :!ırılm ş. suçlu ynk:ıl:ınm~tır. HUmıet çakı ile İhMnt sol Jtalca-
bii Yata tercih ettJ;;ini göstcr~n en Bundan ba<-ka Karı:gümrilkte ıımdan yaralanrı3tır. • 

1 ~l:~t delllclir. 
lll\ f(art osulünUo uy:ındrrdığr ,em 
li ~ ynndan hUh-fımQtin '6ahet· 
fd hctlni bir ynndao da hnlk'TI 
Ilı ra, kln~, yüksek sedyesini göster: 
L e <lef!ır. ((art u~ufün:in tatbikı 
•ıa. 

!'lıt bir 1 deği~dir. ntr Hındıın 
cl:~jt hassa bir Şekilı'I!! i'!'llyen bir 
, "' et mc?mnizmnsma bir yandan 
\.n tuhu ol~fal5m•s m"llet-c lhtl- Yak:11daıı <la.ha gii.z~l ı;örtl;Uiyor-
a~ \·ardır du, Oyle ta.tlı b:r glil:Lmscyi;;i ,.ar. 

"I .,iliz hu iİı· imtihanda murnrtal' ıiı ki. ins:ı.na •heyccnr. veriyordu. 
~ok. SADRI l M Benim Mira'nın şoförü o!::lU::'U· 

- mu 5ğrdnince blrdenıblrc ·~eri 
Qa~ t parladı. Ui::u&UiU raayo - Ah. dedi. d:ira'run lı::ıyalı çok 

enteresan değ 1 mi? Adeta peri lı'-
37~3.8 program, memleket saat ayarı i'".ılyesi gibi bir ~ey, Dilşüııün; bun· 
,/' tnflzik 7,4ll ajo.ns 8,oc; mtızıR 8,15 .ıan 1.iiı kaç ııy önce, yoksul blr 

11 
ın saau a S0-8,45 mllzlk 12.SO sn. kız:i? ... Bir lıi(:ti. Fakat §imdi her 

1 
t ayan 12,33 h'.caz makammda r:ı.r - 1 C\"ı' var 
·ııa . . 

; r 12,4fi ajans ı~.oo mU.zil;: arkı Bcr. o::mn bu heyecan: ka~ısm· 
e tUrkutcr lS,80-14,00 m!.tzık 18,00 da şu cevE>bI verdim: 

•il.at ayarı 18,03 rasıı sazı ıo oo dcrd - Bana kalırsa o hfilii bir b Ç· 
• ~itle saatı 19 13 müzik 19,30 saat a_ 1 t!r, ' 
Yarı, ajans 19,43 yurttan sesler 20.;5 I Bu kı:zls belki eaatler::e konuşa• 
<tııdyo gaz::ıtesl 20 45 !az eserleri 21.0-0 b lirdi:n. Fakn.t Mira'nm a.ş:::ğ ya 
~raat takvimi 21,10 C\".Ç mnknmuıdan inerek benim onunla konu.tuğuınu 
, ste ve şarkılar 21.30 hfıdl.yc saati 21 görünce, tuhaf bir tavır tcl~!ua.ca· 
5 tnUzik 22 30 saat ayarı, ajans 22. Çı muha.:t:takt.ı. Çilnkü Mira, eli· 
i~lk 22 55-28,00 kap:ı.nı,. ı:&e para geçtiği için, herkese, her 

vcrdc kıb:ı muamelelerde bulun· 
ina.ğa, üst perdeden konuşmağrı. Tiyatrosunun 

URA~I KIS."11.Si>.\ 

Akşam 20 80 <18 

Yasadığımız 
Devir 

Ko~muı IU~llNDA 

işçi ktz 

lcen:iin mezun sayıyordu. 
Onun için Liza ile bu ı<adarcrk 

t:onuştum Y.! tekrar otomobile dön 
r!Um 

s~ı tu"n d:ışa.n çık tığ- mınan, or
talIK kararıyordu. Saltun, içeri gir 
diğindcn dalın neşeli idi. Yilzünde 
geniş hır gillUnıseyi:ı sez liyordu ve 

~ -<>- - M~ta danscde~kmi' gibi yürll· 
eyo "'lu Halk s;neması yordu. 

ftn m tine ıı 6t l Otelden çı:ld.rktan soma 1*- oto-
~l'f!llm birden 1 mobile bindi ve ayrıldı, zihnim.de 

1 -L rt'l Hıırc11 fflnfütrınia: turkçe ':;jr çc•k meseleler dörıih·ordu. 
e - 'U t ln 'lı-lndo j Y:umı gaat sonra. Yira dı§an 

lfor!lllrıı lntJkıunı <:Iktt, Yüzll boyıı i~ndeydl. Ağ·-

ZJ :çki kokuyordu. Sesi, oldukı,.>a 
heyecan hydı. Otomobile geldi ve 
01na, "A!tmcı cadde., de on bir nu. 
marah evt> çekmekliğlriıj emretti. 

Altıncı cadde hemt'n yakmnnız
dayrl.ı. On b:r nwnnralı eve yak n 
t:eldiğlmi.z zaman durdurdu. Oto
mobilden çrıcarak aeabi adnnlarln 
"Ve doğru yüriidil. 

Bir da.ki!ta kadar bekledim. Ben 
d7 n.rk!l.'ltndan yürüyerek aynı e
vın yC>lunu tutt:ım. 

Sokak, oldukça aydınlıktı fa
kat kendlm" göstermemek için' lm
rxtnrcfan birinin gırlntlsine snklan
<hm. Ve onu gözetledim 

Evin önlinde durdu ~e aıt kat 
nairc1erd'!n birine l\Çildığ: anla{l!-
1~n alçak bir kapı<ian girdi 

Bu d!llr:n·u d~anya baka~ pen
:erelen SIKI stlt1 perdelerle örtil!
nü~til. 

Bir milddet bu pencereler'.n Ö· 
·ıünde durdum. İçeriye kulak vcr
cJ.iın. İçeriden gayet hafif rnmlfJ
lar geliyordu. 

Tekrar otomobile dönerek di
reksiyon bneında dü5Unmeğe' baş. 
bdnn. 

Variyetin fıe olduğunu kcstir
rneğe çal §'Y?rciu.m. Sal tun, eğer 
Mira~ın mazısi hald:nıda bir ee:rJer 
bU1yoı~. bundan istifade ctmcği 
bilen bir adıiıimdJ. Mira da, dansing. 
le?'de ~" a.tJllbllk bir kız ola
rak geçınil; gllnferlni epey klrlet
:niş olab'lirdi. 

Ber. • 'ira ·y: zerre kadar :iüı_;Un

mUY.ordUin. Ben. Madam Vestır-

dOğuşll 

oı;ıe 
tıdııG) 

Altşıun 

ımsaıc 

Perşembel Cuma 
~:!il. kan.12 J u. ı<an. 

,\iıJb&r.: ' ' l\JuJaar.t 3 
ta.11ro: 70 Hrumn: 71 

'1.19 

ı4.57 

2.09 7.18 

7.14 12.%6 
9.46 H.M 

11.12 12.00 17.13 
18,48 1.36 lS.49 

t.06 f 
7.14 1 

U.ıG I l:!.00 
ı.~ 

12.21 ö.:n ıu.; 

ıev'i düşilnilyo~um. O beni, MI· 
r~·yı kolla.mM iç.in angıı.je et
ınl-:ti. Fa.ko.t ben, daha zty::de, hla 
dam VestirleY gibi bir kadmm kal
binin bir kere daha ya.rolı:ınma.sma 
imkan vermemek ici. yo1dunı. 

Orada beklerden, aklıma bir fi. 
kir geldı Otomob!lden ç.kıı.raık, bir 
eezs.neye girdim. 

Telefon rehberini açl"lXI.. 
Sn.ltunun !!'imini aradım. 
Garip bir teaııdi!f eser olarax 

ne buldum biliyor musunuz? Sal· 
tun'ıan atiTesi, J..lira'nm girdiği 
evdi. 

Mim evden çıkma.dan on da.ki· 
ıro evvel. ben otomobile döndüm. 
Şimdi daha çok siniri idi. Buraya 
getiı Jiitim zaman, zaten gayrita
bii bir hali vardı. 

ş:mdi paniğe uğramıştı. 

Ben bu resimleri, bir iki ay ka
dar lince Ankı!rada "Sergl evi,. n. 
de de g<hmUştüm. O smıda bir 
kmmmm s:ıttlmrş olmam dolayt'Si· 
le buraya dahn nz resim geldiği
ni Mlll)'On.lm. Bununla beraber 
600 mubt~Uf tab'o: .. Güzel Sa
natlar Akadem.18.1,, sslonlarm1 

SPOR 
........... -- - -

~s irim 
mtisabakai r 

Öutimüzdeki pazar ~unu Tak
ıılınde Dağcılık klüblinde eskrin: 
a,.fanl ğı tara.f,nda.n nıüsa.baJtslar 
tertip edilmişt:T. mı.I'§ıla.snuılara 
saat 1fl d:ı ~lanccaktJr. 

Erkek okulları voleybol 
m&çlan 

Erkek okulları ar:ısmda Beyoglu 
halkcvi s:ı'onunda yapılmaktn olan 
voleybol körşJl~m:ılarma dün da 
<!evaın edilmiş \'c Taksim lisesi 
15-6. 15--9, tic:ıret lisesi lstik-
111 lise51 15-13 15-7, erkek öğ·
retmen O. bölgı.• sanat okulu gel
mediğinden Boğaz· çi lisesi bUk
TLen galip, Haydarp:ışa l'sesi J 3-
15. 15--0 DarUs,cıafaka li.sesl=e ga. 
Up gelmişti!". 

Tebliğ 
Sesi titriyordu. Bu t"trek sesle 

bnna Çelton maha il esindeki eve 
cclunekliğtml söyledl. 
- Oraya girdi. Az sonra sevg'.J.isl lst. Atletizm njruılığmdan: 
Toni ile beraber çıktı. 1 - 24. 1. 94.2 cumartesi günü 

Toni onun kolunu okşuyor ve Paat 14.30 da Beyo~lu halkevinde 
nvutu:ak maksad'le olduğunu zan- ba.yn.nlnr c.ra.~mdn teratl<>n müsa
nett.ığim bir talı:rm sözler r.?tn!da. bakalan ve 25. 1. 942 rı:ıza.r gilnü 
nryordıı. Fakat hiç bir sözUnti an- caat 10 da Eıkekler ara~mda 3 ün. 
llyamıyordunı. eti katagori .için 3500 ve ı inci ka-

Otonıobi 1 e girmesine yn.nhn e- tagori için 6500 metre iizeı · nde 
derkfn de aynı vaziyet'n devam 'Sakarya kO']usu) yaptlaealttrr. 
ettiıj!ni önümdeki aynadan göril- 2 - İsimleri 8.63.ğrda yazılı ha-
yordum. . kem a.rks.dn~larm Beyoğlu bnlkev. 

Bu hcrif'e de ff:na halde :çerli- ne ve pıı.za.r günU M~cidiycköyiin
yordum. Miran•n l)ehre indiği za- de Galata.saray klUbil lokaline tes
man, mutlaka bununla görüşmesi rifleri rica olunur. Bn. MUbecc~l 
fena h:ıldc canımı stkıyordu ama. Argun, Jtıle Taylan, Unvan Tay 
renk vermiyordum. furoğ1u, M. AH., Ali R!ZB. S5zer-

Mira otomobile gird·ikten sonra alp. mı.... Dr. Nurettin Savcı, Fü-
Toni'nin şu sözlerini L~i-tob ldiın: ,._ Tttt, Cemil Uzunoğlu, Kd-

- Merak etme, dedi ~n ica- rm U~ln. Nazmı Tüfekqt, Ne· 
tına ba.knrmı. Sen rahat-;na bak... riman Tekil, Ragrp Gezgin, Cemal 

Bundan sonra otomobili çektim. Venç Agopyan. B lek ~udi. Az!z 
r.o;,n:ca ~fadam Vestirle:y'in ya- ~?.d•k Cey"in. Tahslt' Halil: Son 
nnm dönUvorduk tDooamı. ı;ı:v ı l Nuri Örs, Selim Duru. Neja.t Erge. 1 

rn böyle bir k rıır ·H:rileceğini öğ
r~r.iyorlar? 'l'alıli ..:_a.rtlnr i;:indc 
çekm~dfü:lcri nisbctte m:ı.I elıyor
hı.r? Piya ada l•:m~ :.1. çı!mrac." • 
!ı:ırcık~tlcrdcn ~~?Jn::niyorl:ır? 

Ilu yolh lm.rnrl:ı::-, ıwcnk bUyiU, 
\ C t ÜfOCCSS.S 'irnJ:ı!d.ıı.m 9IDSilU 

:.nıı-h m:-ı lı.rda )ııp.ı:ın mllza· 
kerclcrc1en sonra verilir. Bıı Ii'.M'Br• 
iar, hireı· de\'·let !ITIT1c1u". l'atka?'&· 
nmdaki b~u;:zllıı, sme.ltıntlald 
t iC<'.ar bu;ıu n~re:Ieu, ldmılcn. mı-
tl ö~cnJyor? Fen, henfüı flyat 
dal~laıımaln?-ını gösteren b;r pi
\ :ısa lı:ıronıc1rcd ı.e!';fct:mem1ı:;ttr. 

Tic&ri zckaum da bn jşde fıer han
g t bir rol oynadığı öne sUtlilemez. 
Şııı halde ~mı bir n3r(lıınberi ~eker 

l2stilndc !'cvri!:m c!o!:ıpfann cntla· 
luı paralı blr ~ cmfı o!nral;:. PanMr 
flvatmm l>ö~·IUnUn yl.i:ıainü güldilro. 
ı'"l\ lıir seJi.i ldc n.rtmlıı.caı:;ıru. lJuna 
f,ôre şel:cr p:ıl>as:.mm <la vilkse~ee.. 
fürıi. yipıı.s::ı.. hnnrrl lau:ı:o'druı sızdT
t'ir? S:uurrm. Jd i!stüntlc durnln:ısı 
lnmn ge'cn önz:nJi i~.Jerden lliri de 
~udur. Yıı.nııki c1arn.mızı korumak 
ı~:n. bo İç y:ı.rnsmdan ıtfmdf htntol
malıyız: l' erin J...-nlai:'l ·, arc'!ı-; !'ÖzU 
:ıi;"."Zı pek in!ı:ın!ar icln <1 ~?"{ildir. 

l-IAKK.l SUHA GEZGiN 

sfi.slemektedi.r. Umit ederm ki 
halk. bunları ~örm~k :zevkine 
doyduktnn ronra, kalan resimler 
de bire:- birer satılstn ve mem
leketimizde haıkilti bir sanat sev-
gisinlıı para sahibi insanlar ara
sında dn mevcut olduğuna ·nıı.na
hm. 

"Üçüncü devlet ve rei!im ser· 
gisi .. a.dmı al.an bu sergide Tilrk 
cıanatkArlan, topyekun bir mey
dan okuyuş hareketini ifa.de edi
yorlar. Tilrk resim ve heykel sa
natının her cephed<'n varlığmı 
gösteriyorlar. Artistler e:-asmda
ki g5rilş fnrklarr sergiyi daha 
çok dfkkatlo gezmeğ icap etti .. 
ren gönül çekici bil" hususiyet ol
muştur ... Dıı.ha ilk gl.lnden bUytik 
bir ka.lah3lıkla rağbet derecesl
nf göstermi.5 olan bu scrgiırl4 
şebrlmi-::ıie de nı::ılmnsıns imkCı.n 
,·eren Maarif Vek·mm ve bu im· 
k5.nı gerçekleşt1ren Ake.demi mü
dürlüğü tebrik edilmelidir. 

HIK!tfET MUNIR 

a aı. 1 ·--·· 1'4drköy Moda l3el0Jbey Apart. No. 
8 kontrolör Sadi Tekin llo Behiye Ku. 
ratoğtu. Kad:kl)y Fencrbııhc;c Dum:ın 
S. No. 14 bakkal Cezn.ı Tosun Ue Ay
şe Tuna. Kcıdıkoy Kınıklı Çi!teok s. 
No. S Udi Baha Çaiar ile .Mu.b.s.oo On.. 
ııal. Kndıkay Gazhane Cıclbey s. No. 
93 memur Bclıir OzUm Ue Jı"a.!ırlye 

B.latc~. Kadıköy Turfanda $. No. lB 
kJt.abcı Ali Hattatgil ile tcıAJ Yurt· 
sever. Kızıltoprak tren yolu yqil
ltöşkte. Dr. Na.um Soylu lle Ferllıa. 

Aldatmaz. h:ndıköy l<urb::ğnlıdere A.. 
ra S No. 11 Kayık ustıısı Afi Baı; ile 
Zehra Gömeç. Kadıkliy Rocatepc No 
16 ba§k!ıtlb Halim Yalı Ue !fakat 
Siro. Kadıköy Derya S. No. 44 Kap· 
tan Avni Başk ra ile Şlrıu:o Soyuok. 

Kndıköy SUıcyyıı.paşa No. 48 tüccar 
M"!ıdi Yalaz llc Kl'ı.milran Otak. 

Kadıköy UzunyoJJ Şa.Cak S, No. 38, 
otomobilci Taki Orak ile Norlman Bu
lunmaz. Kndıköy lshalqıap No. 12 
ö~retmen Bwni Oya l'e Ktun!le Dum 
huınıar. Kadıköy c!ml s. :-ıo. 13 Bek. 
<:l Hıvı G<>z ıle Radae Ayec. .adw8;> 
Haydarpn.'.ia Çmaru S. No. 25 emekli 
Arif Blrc.r ile Talibe Ç:ıp. Kndıkö) 

Ormancı s. No. l memur Akit Atnl" 
ile Mümre Ayla.nur. Kadıkö;r l{ızıı • 
toprak No. 123 polis fülztm Bııybnr 

ile Mc·fkCıre Yeğin 

SOU.SASLVIJ\ 

.çuıı ve tınpıuu~ 
ı...ond::-a ı Sterlin 6.24 
=-:cvyori~ 100 Dolar ıs2.~o 

Madrld 100 Pezet.a. 12 937f> 
Stokholm 100 .t.svcc Kr. so.75 

l!:SHA!tl \ E rAS~UA1. 

lkmmtyelJ % !5 933 Ergani 22.15 
8ıvn<> r.?r..-. ,.,_mı 1 19.66 
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Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrıları Derhal l(eser 

Kira tıorcundan dolayı ııapı. altında 
olup paraya çevrllmealne karar veri 
len bir adet Markonl markalı Mklz 
ıAmbalJ radyo Ue Oç adet karyola, bir 
yemek ma.saaı, dört adet perde, yetmi~ 
metre muşamba L2,912 çarpmba gü 
nu aaat (16) on aıt:da Deyoğlunda M. 
malı mescit mahalle \"e aokağmda(63J 
numara.u KamhJ apartmıanmm bqln 
el katmd3. (6) No. da açık artırma L 
le satışı tcra edilecektir. Muhammen 
kıymetıcrlnln (% 715) ytlzde J8lmlf 
beştı::l bUlınad:ğı takdlrde ıJdDC1 artır 
ID&8I 6.2.942 Cuma günU ayni mahal. 
de ve t~1n edilen eaatte icra ed:Jecek 
Ur. lateklllerlııln mahalllııde hazır bu 
lunacak memuruna mtıracaatıan llln lc:abmda Günde 3 Kate Alınabılir. Her Yerde Pullu Kutulan lırarla isteyiniz. 
olunur. (3!871 ) 

sı. Komutanhğı Satm aıma Kom syonu ·ıanıarı 

2600 uraıık naldı) ııt !Jı 24.1.042 cumarteai g nil Mat ıı t.! 
tete>ıı.ıne lhaıe edtl ktır. Ş rtnamesl her gUn ko ısyonJa.. " 
tekltJertn 8i3 llradıın 1 arct katı temlnatlan ne b rllktc bell 
W'lndlklıda Satmaıma komlı;ycnuna gelmeleri. 

~ * • 
mı •te 
(525) 

KAiıt \"e diğer t üt nı lzcmesi verilmek üzere 34 kalem m:ıtbu evnık 
bıutmlmam 30.1.94.2 g1lnü saat 11 ıo da pa.zarİıkıa l.Btekllslııe lh3ıe cd ıe 
eelrtlr. Şartnamo ve ııOmunclerl her gUn koml8yoııda görülebUır. İstekli e. 
rin beW g1ln ve muayyen sntto t<>l;ll! edecekleri nata göre k t'f teminat. 
lan Jle birlikte ll"mdtkJıda ı:. tm tm:ı komisyonuna gelmeleri. "~. 

••• 
Ap.lıda cln.s ve miltdar ve muhammen bedelleri yazıll ia,o madde, r! 

27-1-942 sah gü.aQ hizalarmda yıız.ııı eııauerde pazarlıkla satm aım·. 
eaktıı. Şartnameıerı her gU.a komtayoııda sörtllebtlir. tateklilerln belli g1lıı 
... ..-. Jl'mdıklıdil satın alma komıayoııuna se!meıen. 
Oml lllkcllln HDll. 8d. KaU T. 

L. K. f ... K. 
1000 Adet 1'70 220.50 

10000 Kilo AOO 1e.-
33000 Kilo •uo n2.so 

••• 

10,::1) 
11 
11,BO 

(&00 

10.000 kilo aı.ğır eU 2t-1-942 cum.arteaı günU aaat 11,80 da pazarlık 
le atm auııacaktir. Mu?ıammen bedeli 7400 Ura olup kaU teminatı 1110 
llradır. lateklllerln beıll gtİıı ve saatte Fındıklıda satm alma komisyonun ı 
ptmelerl. (606) 

••• 
41 adedinde bulunan muhtelif eb'attakt yaralar tamir edildikten sonr< 

53 adet dq otc lAatıtıne sırt geçlrl!ecektlr. Bunun pazarlığı 8G-1-9f2 cu. 
ma gtlııU aaat 11 de yapılacaktır Şıutnameat ber gUn komiayonda görtııe. 
lılUr. btekWerln belll gQ.ıı ve -.atte tekllf edeceklerı na.ta göre kat1 temi 
DatlartJe birlikte P'mdıklıda sa.tınaıma komlayonuna gelmeleri. 1603) 

••• 
Afalıda cina mlkdar ve muhammen bedelleri yazılı ilç kalem koyun 

ett •.1.tu pazartesi gUnll blzalannda yazılı saatlerde pazarlıkla satın 

almacaklardır. Şartnameleri her gün komiayonda görülcblhr. latcklllcrlf\ 
ÖllJI gQo •e aatlerde Fmddrlıda satma.una koml.Byonuna gelmeleri. "481,. 

Mlkdan MUh. Bed. Kat't T. Pazarlılt zam'.lnı 

a..i Kilo L. K. 1. K. Saat Dakika 

• • .. . 
1&000 
l!KIOO 
1&000 

1170 
1170 
UTO 

••• 

17~ 50 
1715 50 
1715 50 

u 
15 
15 

30 

30 

ır.tlt bedeli 8211 Ura 36 kurut olan levazım AmlrUğt blnamun tamın 
iti 28.1 IH2 cuma günü saat 1l de açık ekaUtme tıe !hale ed:tecektlr Keııi! 

we p.rtaameat ber ıtııı komisyonda görllleblllr. Muvakkat temlııatı 472 Ura 
21 lıUr\lflW'. İlteklUeHn belli g11n ve 11aatte Fındıklıda Satmalma komısyo· 
mma gelmeJeri. ''128" 

••• 
YapılaD pasarJıtına iateklial çıkmayan 118 ton patates 26.1,9'2 ııuar 

ı.a S(IDO aaat 11 de pazarlıkla satm almacakhr. ı;;:ırtnamesl ter gUn ko· 
mi8yoada gGrWebWr • .lrluhammeıı bedeli 17700 lira oıJp kat'ı teminatı 26M 
Jlradır. tırtekıtıerln beW gOn " saatte Fmdı'tlıd3 ııatmalma komisyonuna 
pbnelerl. "6:?6,, 

••• 
Aplıda cins, mikdar, ve muhammen bedelleri yazılı i~e maddeleri 

19.1.IH2 per,embe gilJıO bizalarmda yazılı saatlerde pazarlıkh eatm alına· 
caklardır. Şartnanıe'eri her ~ kotrc.iayonda görüleblUr, tste'tlllerlıı belli 
gtbı ve ııaatıerde Fmdıkltda Batınalma Komisyonuna. gelmcl"rl. "671,. 

Mlkdart Mub. Bed. Kat'! tc. Paz:ırlık zamanı 

<llllıl Kilo Lira Krf. Lira Iiı . Saat Dakika 

Udııct ter" Memurtutundan: 
41/937 

Klnunwıanl IH2 ayma alt ekmek 
l,arneml zayt ettim. Yenisini aıacaınn 

n esklslııtn bllkmll yoktur. 
Beya%ıt: Bllyllk .rolgeı;en ban 3 No 
da Refik Temizsoy (38668) 

Bir borçtan dolayı hac1z altmd& o
lup para.ya çentlmealne karar verilen 
balı, radyo, büfeden ıbaret 2".1.942 
çarp.mb:ı gllnU saat on be~tc Harbi 
yede Vall !{onatı caddealnde YUce a· 
partmıam 4 No. ıu dalrealııde nı;ık tr
tınna Ue satılacaktır. 

SAHiBi : ASIM US 
Bamldııh ver • V ARJT Matbaa~n 

Umumi n(><l!nvatı idare eden 
R~fık '4hmrl 8euP11rlı 

Muhammc.ıı luymeUerlnln yüzde yet 
mi§ be§ll\1 bul.na.dığı takdirde 301.042 
cuma gtınO ayni mahalde saat on alt!. 
ea lora edllecekUr. lsteklllerlnln mtt. 
hallinde hazır bulunacak 
mOracaatıan DA.ıı olunur. 

memuruna 
(3857&1 

,. ' . . . . . .. . . 
• 

AVCILARIN 
Nazarı Dikkatine 

inhisarlar Umum MudurlUiiUnden: 
Ahvali hazıra dolayısile tedarikinde müşkilit çekilen 

bir k11ım av malzemesinden elde mevcut olan 
veya tedarik edilebilenlerin. Memleketin diier mm\a. 
kalarındaki ihtiyacları da nazan dikkate alınarak 

yapılan tevziat meyanında latanbul hissesine ayrılan 
miktan bayiler tavıit edilmeksizin yalnız lıtanbur 
Başmüdürlüğümüz 

TOPHAf'JE BARUT 
SATIŞ MAGAZASINDA 

5ATILMAKTADJR. 

Bavilercle bulunmıyan bu gibi av malzemeai icin ihti. 
vac eıhabının mezkGr maiazamıza müracaatlan lüzu • 

~ mu ilan olunur. 
.... ·· '·. ·,.•, . . . . .. ~ 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: ı 
ı - 2.1.942 tarıhinde l<apau zarf usuıue UUU. olunacağı un.o olunan 

fdaremlzln Pa,abahçe mOcklrat fabrikaamın yol n kanallı , •1 ı~ ta. 
llp zuhur etmediğinden pazarlığa konmuttur. 

:? - Kc,.odf bedeli 26.086.60 lira % 7,15 muvakkat temlDall 1956.49 llrniır. 
3 - Pazarlık :::o.1.942 cuma gUnO saat 10 da Kabata§ta. le\tımm bina • 

amda merkez mubayaa komtsyonundıı. yapılacaktır. • 
4 - Şartname sözU geçen §Ube veznesinden, lzmlr ve Ankara ba§mll. 

dQrlUklerlnden 180 kuru§& atmabUlr. 
lS - tsteklfterln pe.zartık lqln tayin olunan g1lıı ve aaatte prtnamenlrı 

fıkra.smda yazılı kanunt vcsaık Te yüzde 7,15 güvenme paraalle birlikte 
ml'Zkfır koınlayona mOracaatıan. (807) 

11.tanbul Levazım Amirlijiııden verilen askeri L kıtaab ilinlan 

lılllteab!ıJd nam n beAbma 80 ton ptrlne abmuı açık ablltme dıt 
:ıakaaaya koı.muttur. Eva.f ve hımıal §&rtlan koml.,-onda göı1lltır. 
kilo9ıunm muhammen bedeli "3 kuruştur. tıialest 9.2 IH2 Pazartell 
:ı.at 10 da yapılacaktır. Taliplc.rln. temlnetıarr.e Ha.rblyede Yedek 

okutqp<la komlBycma mllr&ea&Uan, (l.~ı-1119'11 

••• 
Pazarlıkla. 1D ton sade yağı 118.tm almacaittır. E•1af ve hususl 

kom!syonda eörülUr, Taliplerine be§cr tonlttk partiler halinde dahi 
yapılacaktır. Beher klloınınun muhammen bedeli 17G kunl§tur. thal 
l.IH2 Pazartesi günU saat 11 de yapılacaktır. Tatı;ııertn katı temin& 
Harbiyede Yodek wbay okulunda komtsyona müracMUan. CIS:ı 

;r. "' .. 
Apğıda. yazılı mcvn.dm pazarlıkta eke llmelllrt blzalarmda yazılı 

\"C ııaauerde Topkapı M!lltcpc nde askeri 1Jatma1ma komisyonunda 
lacakta. TallplPrln temlnrıllaıile belli \Rkflto ko isy:n:ı .. gcımelerf. 

Ctnai. 
r~ı boynuzv 
Rade yağı. 

Mlktıın 

Ton 
7[5 

20 

İhale gfüı 'e Matı 
:111/942 10 
2/2/ .. 10 

(lSSJ!-35 
2 ton salça, 2 ton l>f'yaz pcynır. 2 ~n ı ırmızı bıber. 10 ton Jruru 

10 ton kuru eo~r.n. 25 l n patates Belıer partlP'l 2:; ton lan i3 ton k 
mı.. aon.ron 10 Hi4" 

• ~ l(ı 

A.§ağıda yazılı mevadın pazarlıkla ekslltmeleri hizalarında. :r zıt 

Oll3t ve ınal11ı.ııercıek1 askeri ı;atmalma komlııyenJanndrı. yap. :ı 'ktrr. 
!erin b<'.l ı vat tlerde ait olduğu komisyonlarda bulunmalan. 

Miktarı Tutan Temın tı İhtıle gUn, 
Cinai Kllo Ura T.drn ın 

Yemeklik 1nclr. 50,0CO) 
Kırm.w biber. 3.000) 23/1/9.J2 J,) 

Kuru fa.ırulyf!, 200,000 38,000 ~700 29 .. " li'i 
Sade yağı. 15,000 Kr. 179) kfloıru 

Makama. 80,000 50) 
Şehriye. ııs.ooo .. 80) 
Kuru ıızom. 30,000 80) 2/2/IH2 14 
Tos veker. 15,000 7,650 1H8 
Sığır eti. 80,000 44 000 6600 
EWk mtır bayvanL ~ .zer liralık be6 parti. 

••• 
&00 ton me~ odunu alınacaktır. Kapalı zarfla ekalltmesı 26/1/942 

zartesi gOnlJ aa&t llS de Gellboluda Merkez sat.uınıma koml.syonuuda 
tacaktrr, Tahmin bedeli 10.000 Ura ilk temltıatı 750 liradır. Tııllpler'.D 
nwıl veatkalartte tekllf mektupıanııı ihale saatinden bir saat evvel k 
J'ODS vermeleri. {1736-l 

••• 
10.000 metre mlkl.bl taş dıTar yaptmtacaktır. Kapalı zarfla elc.sll 

28/\/IH2 Puarter. gQnO saat 16 da Gellboluda :Merkez Atıualma 
yonunda 'Y&pılacakt.Ir. Tabmln bedeli 111,400 Ura ilk teminatı 88156 
dır. TallpleriD Jcanunt nslkaJartlc teklif mekt\lp\armı ihale aaatlııdeD 
aat eneJ komlayona vermeleri. -(1138-1 

• • • 
40.000 kDo sabun ıılmacaktır. Pazarlıkla ek&Dtmeal 27-1-942 

gUnU saat 10 da Topkapıda aakerl satın alma komleyOnunda yapılac 
Ta!Jple:-1.ıı belli n.kltte komisyona gelme'ert. (183&-611S) 

• *. 
Atattda ya.zıiı mevadm kapalı zarfla ekatltme1eri lılSalarmda 

ıOn ve saatlerde Gi!llboluda Merkez satmaıma ırom!ayonunda yapı 
Taliplerin kanuni veaUcalarUe teklif mektupl&nnı ihale saatinden bfr 
....a ~ ftl'mılerL 

Clnll. 

Sade yağt. 
Sfğtr eti. 
Bulgur imali. 

?diktan Tutan 
Kilo 

26,000 
IS0,000 

800,000 

L!.ra 

46.280 
2ıs,ooq 

10,000 

••• 

Teminatı 

Lira 

1815 
2911/942 

100,000 kflo sığır eti atmacaktır. Kapalı zarfla eksiltmeal 26.1.9'~ 
zarteııl gUnU saat l:S de İzmir Lv • .A.mlrUği satma.ıma komtayonun<la 
lacaktrr. Talınıiıı bedell G9,000 lira l1k teminatı 4200 liradır. Taliplerin 
nunl veslkalarlle tekllf mektuplanıu ihale ısaatlnden bir aaaı enet k 
.) ona vermeleri. (1728-68 

Devlet Demiry'1lları Ye Limanlan l.Wn ı 
Umum id•reai ilinlan 

Ana. hatla Avrupa battı arasmd:ı doğra e§Ya nakliyatına maUul 
D/512 No. ıu tarife 1.2.942 tat1hlnden itibaren beynelmilel ba.PJ ve 
jerl nakılyatma da tefmil edllmlıtir. Fazla tafsilAt fçln lltuyonlara m 
C3at ed! ebltlr. < 

:roturt 
sat .. 

~ 

132.'5 
795 

337 üO 
193 75 
119 25 

lO 
ll 
11 

30 

30 
Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankası 17-1-1942 vazıy 

Yüksek Ziraat Enatitüaü Rektörlüğiinden: 
Kunanamm: emtlt1lleri için &§&ğtda ınll!redatı yıı::;lI yerlere 19 astatan 

.ımacaıcur. 

Kllaabaka imtihanı 2/Jılart/9U t.a.rllılnde yaptlaca tır. '.ızla ma O mat 
almak isteyenlerin rekt6r1Uğe mllra.caaUan 114.n olunur. (6765) (103931 

Adet 

Nebatat enst.ltQsU ı 

Umumi Klmya 2 
7.oo~~ ı 

Nebab Ll! ve boya ve klSy El 
sa.nallan EutltQ.ııQ 1 
Zirai bam maddeler EnatıtusU l 
Ziraat makL.,eler enatitU.ll 1 
Bağ - Babc.;e l 
sut "9 atıt mamulAtı .. ı 

Toprak Enatlttlall ı 

Jl'lzyol ojt En8t1 tOllft 1 
P'atoloji ı 

Dit bastaliklan Enst!t1lııft ı 

Zootekm ıı:uuuı.n 1 

Orman lıltthafaza EnatltUatl ı 

SRTtktllttlr ı 

Amenajman ve Slyaaet Enstitü!JO ı 

Geodezl •• l 
Ormaa ltletme tktl.Badı Enatitllatl ı 

1 
HarbiJe Yedek Subay Okufundakı Satın alma ı 

___________ ,<o_m_ıs_v_on_u __ ta_n~ıa_r_ı ----------~ 
PaAl'lıkla 20 bin Rmer urganı iJe 20 bln araba urganı saUn alnl8C3k. 

t.ır. Huııutl eartıan vo numuneleri kom!syor.da görülcbillr. S mer ırtam. 
ıım beher ldlotıunun muhıımmen bedeli 160 ktıruıı ve :ı.raba urgsnmlfn tıı:ı. 
ber ldJ(JjlU!lUD muhammen bedeli B:S kuruııtur. Uııı.ı i 26-1 0•2 pnzarte 1 

llDD M&t 10 da yapılacaktır T 'pl•rtn kat! tem natıarıı. Harbl,ede T• 
hllef Oku ~da koml..Jyona m1lracaatlan. (&71) 

AKTiF PASiF Lira 
Kala: 

Altm: Sa.ti kilogram. 
Banknot 
Ufaklılt 

Dalıdclekl Mabablrlerı 

Tlrk L!ruı 

Bariçtekl Malaablrler: 

• • 
• • 

• • 

Altın: Saa Kilogram e.m.ıu~ 

Altına tahvW kabil eerbeat Döv. 
Diğer d6vtzıer ~ Borçlu kUlrlns 
bakiyeleri • • 

Hazine 'l'abvlDerl. 
Deruhte edilen evrakı nakd!ye 
kal"fllJğt • • 
Kanwıun 6-8 lnc1 maddelerine 
tevtıkaıı Hazine tarafından va.ki 
tedlyat •• 

Seaedat <J8zdıuaı: 
ncart seneuer • • 

l!:ab&DI ve TabvU.it Ctbda111: 

{ 
B -

Deruhte edilen nrakl nak. 
diyenin k&l"fılıfl esbam ve 
taııvtlAt < ltf'b'l kıymetle') 

Serbest esham ve t&bvil&t 

AYBDalar: 

Altın \'e döviz llzerine ıı"NoD.S • • 
'I ahvllllt Uzerlııe n van• , • 
Hıız neye kısa vadeU avana 
H z ıı ye 3!:50 No. lu kanuna göre 
n.ı;ılan alt k:ır~ıl1kl1 a\'8ns 
RJl9eıbJ'lıır 

MQ.bt~lt • • 

ın.U5.m.n 

11. '168.310,-
808.995,11 tl4.893.81 S,06 

18~.415.116 llS.üG,36 

t.U8.188,86 

-r-

ee.111.uı,11 16.010.488.83 

131.'7'8.IU.-

n.n1.w.ta.- 116.no.~ . 
181.Ul.Ml.89 SOl-Ul.Hl,39 

45-118.981.99 
8.9911.464.'11 M.111.4.16,&1 

4.908.19 
7 .808.690,-

--r- • 
lS'U00.000,- l'JŞ..318.598,19 

4.600.000.-
11.UO.W.H 

~ .,.,..ıaı.eı 

lScnD.ıl.) o-: 
lbtlyat Akçeah 

Adl ve tcvkalAde 
Huaus1 

Tedavllldeld 11 .. botıar: 

• • 
• • 

Deruhte edilen evrakı n&Kdiye • • 
Kanunun G-8 ıı.cı ın&ddelerlne 
tevfikan Ha.z!ne tarafından vaki 
tedlyat 
Deruhte edDen evrakı nakdiye 
tıakıyefll 

Kar§Uığl tamamen altm olarak 
u&veten tedsvWe vazedilen • • 
Reeakont mukabW llAnten fıeda. 
vOle ftZedllen • • 
Haztneye yapılar. altm karp1ıJW 
aftll8 mukabül 8802 No. n kanun 
muctblne llAveteD ted&vtlle -.... 
zecWeıı • • 

MEVDUATı 

Tilrk Lil'am • • 
Aıtm: Sat1 Klıogra!ll m.ıae 

151.1'8.la, 

n.tee.MO.-

ııa.•.oeo.-

38M No. hı llaDllllll care lladae,e -----
~ avam malııallOI tevdi ola-
naa altaDJar: 
Saft Kllogra:n 

OGvuı TaahhOdatı: 

Altına tahvtU ka~U dövt&ler • • , 
Diğer dövlzler ve aJacaku kili. 
ring baklyetert • • 
)lubıeut • • 

-.-
28.110.188,ff 

ı Iemmu& 19118 tarlbJndeD ıuı..u.: lıkon~ Jıll4'dl % f ~ltm ftze11ne Aftnt '% ı 


