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Millt Şef Devlet konservatuarında 
-1 -- - - - - - - .. 

nönü ansiklopedisini hazır
lılJan heyetin falışmaları 
hakkında .izahat aldılar 
Ve bu bilgilerden memnun olarak 

heyete başarılar dilediler 

Di.wyanm bu en m~hur romanı, \akıt oklıya

cal&nna 7 kupon ruuka.blUnde yalnız liO kuruşa 

rorfleooktır. Un kuponbn blrik1umeyl unutma· 

~dliye Vekilinin g~elef!J~ mühim_ beya~a~ 

Ceza kanunu yeni b tan 
tanzim ediliyor 

Sekiz bjn mahkumuu tamamen çahştırll
mas1 için Vekalet esash tedbir er aldı 
lazveıt AJ1kan. u (A.A) - Mllll Şef ve Re!ııfcUmhur lmııet lnönO. :oe.ıet 

kaaae.rvatuarmd& CUmhWTe!Bllğt mamıonJk orkestraaınm verdlf1 kosr 
ileri bıaurlariyle ~reflendlrmi§ler V• kon.een."Q.tuardan aynıdıktaıı eoo· 
ra lııönO an.slklopedisi bQrôsuDa giderek toplantı ballnde bulw:ıAft heye. 
tin ca1J§malan hakkmda heyetin umumt ltAtibl lırtanbul mebu.au !br&
h!ı:n Alaettln Gövsa'nm •erdlg1 IZ&h\an dinlemişler, cılmdiye kadar yapıl-

l 
lll?fl t:ıenı dair b1r bUgi tatl!ml.§ler, aldıktan bHgllerden memnuu olduk· 
tamu ifade buyurmU§lar ve heyete ba§anlar dlle;rerek buradan ayni· 
l:IUfla.rdır. 

ı Amerikanın harp 
Ret ik Saydamm 1 

gay~et.ıerini aııi~tan 
Bır naale neıretü 

1 eaeni kanunda hiç bir deği§me yapılmıyacak 
Kara ue deniz ticaret kanunlaı·ı arasında bi 

ahenk vücııde getirilecek 

Ankara, 24 (Vakrt. mnbablı-fn.. 
dea) - Adliyeci beni ma.luı.nnıda 
kabul ederek vclilete ait türlll ~ 
ter etrafm&ı. şu bc~'Sll!ltta bulun -
muetur: Re!.!tdlmbunmıuza ?ıla&rif Veklll Hasan Ali Tilcel refakat etm!§tir. dördüncü Ylh Amerika sanayii 

- Tfil'k ceza kanunu A vrupa.nm 
en aO&emmel kanunlarmdan b1rl .. 
.ilr. 1926 sene8inde merlycte giren 
bu kanun zaman zaman ka.rşılaya
mad$ ihtiya.çlııra göre, dcğişt ril
mto ve bu suretle b'.rc;ok maddele
ri tadile uğra.mJ.Jt.n'. 1926 senesin.. 
dcnberi Avrupa devletlerinden bir 
tpklan kanu.nlarmt yeni ba.,t.an 
tanzim ctmi~ler, eon senelerde hu
sule gelen içt.iınaJ değişiklikleri 
tavnya.bilecek bir hale getirmiş -
lerdir. Ceza kanununun ana pren
siplerinde maruf olan kaidelerde 
bilyilk deği.,~ler mevcut olmak
la beraber eski kn.nunla'rda cUrilm 
t.ellklcf edilmlyen birçok fı Uer ec
za tehdidi alt"'ll3. alm:ıra.k cllrllın 

Monroe kaidesinin 
tekamülü 
~azan: Asım Us 

Blyo dö Janeyroda toplanan 
l»anıuuerikan KonfcrtUl!jJ Ulrtc;;ık 1 
Aınerik:ı de' eltlerl Ciimhorreiısi 1 
Ran·eıt itin büyük bir mn"'2lffak • 
:tet •yıl~ bir nctleeye \-anlı. 1 

MiHI korunma 
kanununda 

yapılan değişiklik 
-0--

M ecliain ~arşamba 
günkü toplantısında 

görÜ§Ülmesi muhtemel 
• Milli korunma kanununda yapı -

Bugün, eıı.yıb bir yrldönümUdtır. 
Saym Başvekilimiz Doktor Rcf"ık 
Saydam, 25 eon:kanun 1939 tarih.in
de mtfdar mcvkilne gelmlştt o 
günden bugüne kadar geçen üç yt1 
zarf'"Dda hemen hemen bUtlln dün· 
ya kan ve ateş M;;lne atıl.nuş. boğu.. 
şurkeıı, Türlüye, etrafım saran a .. 
teş içinde bir ben§ yurou ballndc 
kalmrştır. 

Kısa bir zamanda 

Mihver sanayiini 
geçecek 

v~ :. (A.A) - ReI:ı Rus.. 
wU'm emri llte~. sırı~ Amerlka 
nm b&rb gayrcUn1 a.nlatan 'bir r1aaıe 
De§redilmi§tlr. Bu rWıledo l:dlM.cım 

"6Yle denUmektedir! 
Birlqlk Amerika on2usumın m~ • 

cuct. 7 milyon olsctıktır. 1ıılihver dev· 
Jetleri baft sa:ıısyUnhı wcr1m.tDS o ka· 
dar ~ktir ki, dUJJyanm bDtfln oe• 
relertDde tat't hava. fl3tfblll.:,012z2e ma: 
llk olacağız. 

(Devamı Sa. B Sil. !? dcJ (Devamı Scı. 2 Sü 5 dP) 

ŞiınaU, \'Matl ve cenubi Ameri• 
kada bulunıı.o bütün de\'letlerin 
llliimess!Uerl ~ kaJ'al' üzerinde bir. 
lettt: r.üttln Amerika devletleri 
it~nden birine dlğer bir kıt.adan 
~elceek berbanfd bir taamızu aynı 
laınanda keııdllcrfne karşı yaptl
nu, bir teca\ llz Mya.rlar. Japonya. 
ltt~ik Amerika Cfürıhnrlyetler • 
no taarTUz ettiği "e Almanya ile 
ltaıya dahi harp ilin ettikleri için 
btitttn Amerikan devletlerl bu ta
anman teslrlerl tamnnıeb ortadıın 
kalkıncaya kn.dar her suretle bir. 
btrtertne yo.:rdım \e mütesanld &

la.J'a.k hareket ederler ,.e derhal 
nılhver devletleri ile olan slyaır.i 
ınUaaaebetJerini keserler Ye araıa .. 
"-da tekrar anlaşmadıkça yeniden 

lacak değiş klik muhtelit cn<:Umen 
de tetkik ediliyordu. Eucümeıı 
dün toplanmış, kanun UzerindekJ 
incelemelerini bitirmi@tlr. Kanu -
nun mecl1sin ça:roa.ınb8 günJdl top. 
lantısmda nıii2'.a.kerc edilmesi m.uh
temel<Lr. 

Bllyük Şcf'ıııe ve onun hfikOme
tlne ve ordusuna dayanan Tilrltlye 
dünyada b~ sayım azalın~ balı -
uyar ülkeler arasmdadtr. Uç ecne 
evvel dediğimiz gibi bugün de SÜT 
sesimizle diyoruz ki, savne b ze 
gelmeyince biz savaşı arannynca -
ğ-z. Başka.smm toprağında gözQ • 
mllz yoktur. htt1"1lp çt'ken in8&Jl .. 
larm acı ve mt13.1"1Da ortak oluyo. 

~;:;~ES=::. Kar dün geç va kite kadar de~am ·etti 
---~-0 gazc_test_-___ -_Rad_ro __ saıe_ıes1_- Yolların açılması için dün gece 2300 amele çahştırlldı 

llrilna."ebetc girmezler. 

Ba kara.r uı.erine 20 Amc.rftuuı 
lıükümetj OÜh\er devletlcrlle siya. 
bi m~bctlerlni k~mi tir. Kn • 
ııın lımalanu~ olan Arjııntin ile Şi 
ll biikfunıetlerinln nıilnasebetlcrinl 
keısUklerine l!air henüz bir haber 
sehncml,tir. Konferansta Arjantin 
Ve Şllj bUl<ümetJcrinl temsil eden 
~urabt:aslar karara lştlrAk için 
bil' h::nli tereddüt etmiolcrdi. Ar • 
.iantinfn tereddudli memlekette iiı; 
llıll)on kadar 1talyan bulunmasın. 
elan, •• ilinin tcrcddUtlü ise müdafa. 
usı ıor bulunmasından ileri geli · 
~ordu. Uzun münakaşalardan son• 
ra bu memleketk'I' de nihayet ~'
l'IQ'ı imzaladılar. Gerek Arjantin.in 

Jl'lllpiıı &dalannda Japon a kerled 

Janon tebliği ttmerJkaa-ıagUlz 
Tebllll serek ŞiliniD prensip bakımından J k f 

cllğer Amerlkan de\•letlerile birlik· apon uvve -
te hareket cdcceklerfnde biç §Uphe Malezyanın §ark sahi· 
~·?'°atDl' • .Ancak mih\:er dcvletlcrile 1 ler l~ ı'ler1. ı* ııor linde çarpıtan kuvvetler 
fiiyasi milnascbetlerı kesilmekten :1 
4otayı me)dana gelecek maddi zor- ı ı Ger ·ı ç e ~,, ·ı ı m ·, e tııklan kendl hesaplarma hafiflet-- 8aDl{OD'DD d ,meı n Y 
~~ anMlıklan anla§ıl • mab~emeı devam ediyor 

Riyo dö Jaııeyro Koa.feransııım 
~llkarda tmydettiğlmiz kararile Hava kuv11etleri büyük 
ln~hl!J' Monroe kaldesl yeni bir • • B t ' J 
fdiiunil) eıafhas1 geçiriyor. ~ki A~ faaliyet gôsterıyor a aano ya apon 
ın~ OilnıhurreJsj Honroenin Şirnal A.frikada, Alman - İtalyan 
1828 senesinde konferansa hltn. - hızlı teşkilleri tara.fmclıı.n girişilen takviye kuvvetler·ı 
ben irad ettiği mesaj ile kurduğu ve savaş tayyare te1;killcrinden 
lttonroe laü~i aynı tarih~ A\TD- yardan gören taamız hareketi mu getı•yor 
tıada maUaldyet rejlmlni mlldAfaa va!fa.kıyetlc geliştneğe devnm et • 
itfn toplanm" olan ve Amcrlkalı. mişt'r. BUyfik lngil:lz ~vvetle_!'i 
l&rm daima ~lerine kanmak me Agedabyanm ötc&nc. 00guya dog
l'Uler:lni ~österen mUttclik de' le~· nı at.ılınııjt.Ir. 
lerle bu krtada yeniden sömürge Alman bava kuVvetlerl Malt.ada 
kurmak isteyen devletlere karşı ki ııskeri hedefleri ~ 
blr ce,-ap te~kil edf~ ordu. Bu kaJ - devam etmişlerdir. 
denin teyit kmı'\·etl de sadece Bir. 4 J umu 
leclk Amerflm Ciimhori .. ·etJeıi ira Tok)o, 2 (A.A.) - a.pon 
.,., " mi karargahmm tebliği: 

deslnden ve ecn·et kaşnaklanndsn Japon bahriyesine ve ordusuna 
ibaretti. mensun tcşkillcT 23 sonl<Anun sa • 

1928 Havana Pa.namerlka.n kon-- babı );eni Brltanya ~mda Ra • 
forı:msmm karartle bu kaide yeni baul ya.kmlarmdn karaya. çOOnağa 
h1r §ekil aldı: llcrbnngl bir Amerl- muvaffak olmuşlardır. 
ka. devletine krta dışından gelen Bundan başkıı hususi talim gi5r
b!r teca."1izün bUtlln Ameri"ıre.Ma.ra müş babrlye piyadesi de aynı sa • 
~ teca\iiz olacağı esası kabul hah Yeni İrlanda adasmda Ka.ven
edildi. Aynı umruu1a bu kaldenln ge muvaffakıyetle çı:knuştTr. 
telit ku\'\'etini tün mcrikn ToJ.-yo, 24 (A.A.) - Ofi: 
<le\ieUerl kcndJ tiıerleıi.ne alm.ııı Japon kuvvetleri, 22 eonklı.nun· 
oluyordu. Bununla beraber, kıtıı da B&tup3hatm 17 kilometre b.ı.tJ 
~ da bir tecavfi~ \'Ukuo halinde §imalinde Pıu-utulunga varnuşlar • 
tııllhtelit Amerika nıeml~cetler'nin dır. 
ne 11rretle birleşip ne suretle ~. Tokyo, 24 CA.A.) - Pasfrkte 
'tae ka~ koya"aldıı.n konferan.. JB,l!ODlar t:ınıfmdan lşga1 edilen 

(l.levmM &J. 2 f&ü. 6 do) - lDrPMl~ $/ı. 2 Sif. 4 de), 

"()'~ &11ndenberi ,J'&l8.D ıw-. diln--de'~..-İllİIİ .... ___ ....,_ 

famlaaı.a dl:Yam •tmıt " 40 uaUm•t. Orta Anadoluaa §iddetli bir kar fırtınası hüküm 
nıyi geçm!ft1r. ~ lApa l&pa 
;yagaa kar mGnehlla gOçletft!rm.I§• sürüyor. Bazı tren seferlerinin devamları im . 
tir. Karla kapanan )'Ollar beled!.Je te· kansız görülüyor 
mlzUlt amelelll taratmdıım • temizlen • 

mJye çalı§ılmaktadlr. :ı-------- '--------
lı!evcut ame.le,e UA'ftlt.eıı 300 amele 

daba alınınqtJr. DOkkbla.rmm l>nDnü 
tem!zleml,en 178 Jclf1 cezala.ndınlml§.. 
ur. Bel~ Tela muaTtııt ı.attı Ak-
601 geç Y&kSte kadar kar tem.l&leme 
~ kmıtı'Ol •tmıoUr. 

Tramvay ldarulnde ray!Anı tur. 
dökerek. arabe.l.arm kolaylıkla l§lemc. 
81 ıçtn gerelcen tedbirleri &lmı§tır. 

j SabAhleyiD, lıtrkao tramny romor. 
körUnlln motorlanna buz girdlgt için 
bozulmll§8& da bu arabalar tamlr edil. 

1 
mekt.edir. Bazı hatlarda tramnylal' 
tek araba olarak ı,ıemektedll'. 

VAPUR SEFERLERİ 
Öğleye kadar yapıl&D Köprll -

Haydarpaşa .. Adalar V&pur sefer
leri saat 15 ten 80Dl'8 yapılama. 
mışttr. 

Şirkettlıayriye \"apurla.n da öğ
leye kadar muntazam, öğleden 
sonra intiMrnsız bir vekilde çalıe-

. 

Dünkü tlplde Slrkecl gnnw''ln bir ı;o.rtlııll:! 

mış, akşama tioğnı pek mr yapıl. Ka.radenlzden tstanbula gel • 
ın-ştxr. Haliç seferlerinde aMa.klık mekte ol&rı An vapuru De 
~-oktur. (Der; .Sa. 2 Sü. 4 de) 

i· V11ili i ;j 9tcf1 
GORiO BABA Rus ordulan 

Leningrat '[a 
Moskova arasında 

ilerliyor 

Vakıt okuyııculannın yeni .erüle alaeakları roman: 

Ne Fnmız ne de dtbıya edeblJ&Qnda 

bir OCllı redJlten lıa derece IDllftffak 

- KJot 1"arer -
Almanlar 20,000 ölü 

verdi · 
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Gi ı· ,-eLer~ s'okları ~r deva• ıllıJO• Adıiye Vekilinin Riyo koni e .. 
• -

'11f!ti!li3=1D 
K.ıtaıa ınuz muvarfa
kiyetU taarruzlarda 

bulunuyorla1" 

Z 1 1\ fi (Baş tarafı ı ""' ~11lodal b t 1" Q n $ ınd q 
meydan11 ~ıkarıiıyor =J~~~rt;.~;,~r:am- ayana 1 Mı.hverle mu··na--L-tJ-T cak KaGee vapuru ve mo~rlar Bo f8~ ttırafı 1 itu.i ...,,""~) -uc w 

A'azda detntrleinl!lerdit. • ~k ·~~ g.,unlJTMa .t~ ve rin keailmeal 

18 ticaret gemisi 
batırtldı 

Borlia, U CA.A.) .,.... Alınan or • 
.!ulan Ba3kwnandanlıiı:mıı tebliği: 
Doğu cephesinin m~rkc~ hes mln 

de kıtnlarmıız bil'çok noktalarda 
muvaffakıyetle neticel.!nen taar -
ruzla.rda bWmımuşlar ve dU~ş.p~ 
inMD.Ca ve rru:ı.!z:meec ağır kayıp -
tu vcrdlrm.l!leı'dlr. 

Uza.k ~de, Munnanflk demir· 
yolu kı.sunlan bor:ıbalarlo. tahrip 
ed11miş ve bir endiletrl teft3, ciddi 
haeara uğrablm.ıştır. 

8ovyetler, dlinkil gQ.n ZT tayyare 
kayb:tm"alcrdir. BIU13 mu?ta.bU 
yalnız b!t" }Jmsn tayyaresi kaybot. 
muıtur. 

BUyUk Brltanyaya ltarvı savıışt~ 
Almnn ha.va. kuvvetleri gilpdüz 
Great Yamıouth Umanmdakl tasc 
ınllese:aelerl Uc ls!toç~'tlda bir tay 
yare meyduunı bom~~lamatt1T. 

Norvcg sahili önlerinde btr Al -
:man nıayn gem1si bomb!ll4rla bir 
dUpsn den'ıal~nt1 basua u~t
tn."ltır, 

Yapağı hakkmda yeni bir 
kooroinacyon kararı 

Ellerinde yapaı,.'l butunanlan tlgl. ı d ıı l ıllıı &cıı~t kad~r u;a lltna}: 
lmdlren YQ~l bir koerd'nuyqn uran ~::l:r. 

Alınan dcniztıltılan, AmerNıa 
Blrletttk devletleri ve Kanada. eu • 
lannıfa göıU.kUr gözllkmen dt!şma. 
ınn tqe vapurlanna ağır koyJplar 
verdlrm f §l erdir. DeııJzııl tılanmt?: 
dilpıa.n ııe.hfllerin!:n htmen önUndf! 
12G.OOO tonfllto tutarmda 18 tica
ret g~mLll baamıqtır, Ve d ğer 
bir gemi Ue blr d~eri torpil • 
l~glen:Ur, Bu denizaltılardan bir! 
bUhusa kendini ~ttntıJş ve UJc 
b~-na Ncvyork anter'n<le 53.000 
.ıtonillto tutarm'.!a 8 gemi batınnr~ 
tn-. Bunlardan {kU petrol gem.isi • 
öir, 

laglllı • 4mırillaa 
bl 

ııc~redlleceı.ur. Dört ay evvel Dlr k& 
rar1a tazı vijlyeUer~ ~ "aa e.r 
bulunan oatnılar .-~ hUkmJ IJH19i•M 
c.!lerinde bul~ım ~&PJllı._r lfPYMll 
U.trt tutulmuı. bu YAPf.~14"8- •l kgıt 1 

mu~tu. l'c:!l ~rar i~l htlkUnı ~ 
ygr: 

l - Eı.-veJce çıkıı.n kar.ı.l Q'<ırettııc. 

verilen ınü:ılcıt:n ycır:ı karamı n@lrln 

Amerika ııaaylt 
( JJ@ taraft I IH(,'f fltJJlf<ldO J 
Mua~ blr ta~ Yf u~ll tmlll 

. program~ın talblklne ~dik. Ve 
19,2 de, ıııuenn dlln)'l)'l aaptem•k 
tem buırtadlfı ve bUtlle yıliM atfl!ıl. 
l1& nptığt ke.dar tank ve u~11mıa o 
Ia.caktrr. 

Bata~ u (A.A) - Rcsıu! tebllğ- Her ne palıaı!m~ oıurN. ol&uD dO!J • 
de, ııon U eaat. ~tıııdf, ~ eyaletle· manımıza kargı eztcl blr UltUnUlk tl 
rtn muhteW nokta.ıanncls tıuı bava ! &ı e~cuytz. DltUD dllnya~ uuııan 
:taallyetlert olduğU blldl:'i.'.mektedir. muuzam bir cephe tızcr.nde la'll'TUZ3 J 

DCl,ıua.ıı tayyareleri. Saınarlnda.'ya. geçec:f~ Muhıuıcmat saMCll1 Japon 
lılr kaC bomba atmııtar ve Tenante'l toprak"anna aktanlacak ,.kllde bar. 
mltrıılyöz ate~ne tutmu~lardır. Sama le.et edecetıa. DO.ı~ı kandt .topr' · 
nnda'da ild k!flnJD öldU~, 1kl ki:lnl.n Stnd!ı YUrmak tuıındır. D11pı·"' MN 

de yıı.ralandığı ve c11z'l h8.Sn.ı' olduğu de bulabilirsek oradı kcndlşlne ltaJ1ı 
:tıaber veriımekted!r. mıırhıımet.t~ ola.esftl!:. 

Felemenk HlııdUıtanı bomba ta)')'&• J•pon~ turruM ı:ıtfla4ı'ı ~ 
:relertnln Macaas& clvannd& Jıpı:ın fl. ellmlıde 17 ve ln§a hall.ndo de 15 zırb 
Josuna kartı yaptrklan hUcum'ıır es. lJ. ellaıl.ııde 7 ve 1.DJa halinde de 11 
ııumd&, bir ıcruvuöre, blr ağ"Jr kn:· ı uQ&k gomlsl, eıJmlzde 17 vt ~ ba • 

· nzörc vı diler t>tr ht.. i> gemisine a. ııııeıe de D• kruvasör, eilllllide 171 '"" 
ğlr çapta ' bomba laabet ebnl9Ur. AJ5'1 nıp halinde do 1.93 deatro7tr, eUm'.I: 
:iter yllldQ bir t:ıııtı& iki bUyUk ıeıut· do 111 ve iıı§a bfJlndo M ı6b $ıll&· 
Y9 l4ııa isabetle lkl bomba dUtmU;tUr. 1 altı ·vardı. Donan~ m&J~ ve ıMC 

,.•lemenklller taratuıdan biç bir ka ıemtıeri .rtbl ~lta gemııert lı~ bcao 
yıb haller verilaıl)'Ot'. ba d&hlJ det~r. 

LıMa4"1, tt (A.A) - BalAhlyeUI Aınerik~ dooaıuuaınnı önündt gö· 
:mahfiller, Maıe~'&'nm prk 1&hll!ncte rlUecek ık! vuC:•i yard:r. ~ma 
çarpıııan kuYveUerın Mentng ınnaıı t&rlhln ·en bll)'Uk aıu?ut.rebelerinl ver. 
cenutuna çekl'mete devam ettiklerini mek mecbur,yeUJlckt old""' sf bl ıcme 
söylemektedirler, ınll\hlt blr yllk tft}çtl ecbn eoll &nemli 

Merkezde lnglllaler, JoJıor e)'aleU p •UU'eat v&rdır: , 
.,ımallnde kO.ln Sogemat'ın cenubuııa Blr1&flk Ametlka k1)'J1Jn• bO)'tlft~ 
gekllme&e devam etme:ıttedJrler. vcı umumlret lUl:ıaril4ı Puillk'~ dl\'. 

Batı cephesinde Muar'ın cenubunda rtye ırnmek. Oorwı:na IJU ftiltcılM • 
Batupatıat kealmlnde dUııman bukıaı de Brıtanp, ffoJlPda .. ~w.t.anı· 
artmaktadır. Blrmanyada bıglll.ı kuv· "° ctQııanııı.lf.rlYlt ltblrılti nPae.k . 
veU~rt, Merımetn a.rkma çekllrııekta tır. Bu VNJfniıl cck tnly{lk lmcml dcı. 
d.lrler. - ıııyWyled.lr ~. bahriye dnlrcal ~U§ma. 

Kavkarelk kes1mbıde IngU.!zter, tıs • na meydan o~bU~ ~ ~Jı\a.n 
tt1n dO;-ı:ıan kUVl "rrUıe kal'Jl muvat bU Y&alfeye tahl'.a et.ııuıur. 
faktyetıl bıırekeL " ıpmıııtar ve Ja _ R!ııalede ktraJama ve ö<lllng •er~ 
pon kuvvetlen tnı 1."Ul ~kmdan k:ınunu gereğince yapıtaıt yardldl ll&ll 

taklb edilerek gerl , • tmııterd!IP. Suad& ıuaıar nrdır! 
c • 0 Jılllda:auı. kıt:.m~m ııalldliaa..ı '-

Singapnr, %1 (A.A) -lngill.z tcb- ı;ln de bayati &Mtade olaıı ~ket· 
liğbıd? U:ı.lezyanın do!tu ~Ulnde du. let"e yardım ıriy~Umlıi b!r aantye 
:nımun cegtımedlğl haber verilmekte- gevuetmeıııaliyta. RU.SYl!'7-, Felimeıık 
d.lr. . Kl.ndiataınna ve ~ub .A.merilcuına 

Batupahat cıvarmda. Pa.loh'da ve ııttlkçe artan miktarda tank. ıııllhim 
Ten.G'Jleng'lıı ıı:maıınııe muharebeler ccı mat ve )'iyecek gnnderme!I~. 
:reran •tnıl§tlr. SovyeUcr blrUg-ın. Ofd' ~tatdt •t 

Bir kaç tank \"C ~törlll arabs tah f01 g&n4erill\le$l lllaumu bU):ıUA kay 
• da ıtefer. 

nb ed'lml§tlr. tııu.iat ~tine I•~. ~ 
l'a.,tııgton, ~• (A.A.) - Harbi· etyaaeUml&m hedell p kelimelerle ili 

Ye nazırbt;l tebllğ'nde, harp gcml • l1Ba edlleblılr: Otıpanıarunıs tÇln 
lerlırıln a.t:~le ta~e edilen taze açlık. ~ lgln yt~k. 
Japon k.rts.la:rınm Bstıuın yıır.ma • MUUılf bir .ub8&1 mtıcadeleat ~ • 
du!n}n bn!.J :ahil~de llç, dört no![ pıyoruz. Ser.._ çaıqnı4 ypllyle elde 
tayı t!ınal ettilderı heber vc:rilmelc ecııı lat.Uıaalln ıxlJl ellr luillno lscry 
ted'r, Dlln her iki taraf için {!e e. nı&ken IUNtlylc tide edtteae itten bu 
fır kl\yrplartıı netk:Jenen e'dd .. tll 1 du!UN kaili.Is. 

eav34lar çcreyan etnı!şt!r. Sublk ı ıun JS!rl•flk Amtri~ m!itP!f ~· 
koyqna Ja!)On takviye kııvvcUerl 1 ldaıeainde ıı ...UJO!l utut Qaııı· 
gılrm~ttr •. AmeriJuıtıınr, ya.pt.rlda • ea aı::dır Harb sanayUnde kultaaı~aıı 
n mukabıl U\JllTU%la.rla ve F'i!Jpin- m · 
Ji1crln de 1ştirr.lti1e d'L~numt Bata. kadmlarm sayuı 19(3 )'llmm co:ıuııda 
aıım batı aah ·ıınc:Jc .!>~tkaç r..o?.tadan Ilı;, d&rt. mloline çıkacaktır~ ••: 
pU8lcUr"ı.tnUşlcree sc d~"llnan cltnde barb aan&ytl!lde oahtf.a kad ~ 
daha bl.~ııç nokt4 l«ll!nıottr, )'JSJ bir buçuk mlly()Jla yUeelmekt.c · 

dir. 

EŞREF' den seçmeler: Beden terbiyiıi iali.-re 
~ deJO nolck.t tımuw1t111 a-. 1 heyeti azalıiı 

ey .Wcrll, 
1 

Ankara, U (VAkıt m~ ... )-
tlne git.em bile aruıyte~mem çbı·I Beden tcrb!ycıl yllluek tati§&re heye. 

oebbl, tinde bulunan t'e dab& ~va Nllnaka 
• bdar, rttnld. lfts ota ~ ıa.t VekllUğL-ıe taytıı edilen Ami.-aı 

H~m ...... t"a?ırl Enjin'den açJ!an Y•rt 411oıı 
• ~. ~ tt.lUf 11azret.t mtbullU Hanır.a Osman P'.rkM .a.,y,. 

aDlba yalml. ktletçe tıeQ.lmlııUr. 

2 .... B•: ııne. talıt t1!tmn )i.nr:ır; bU 
tuıı Pllll;r:tt ı-<ı bı.ı 'lı-.ı ıe~oı1 edı. 
mot<udi.r. 

( Bab ltrrafı I ,ncı tiuufadtJJ 
bir hı.na vıırmı,JHdıt. 5hnali fPr. 
Ylde VJJ l\olinlq iimlrıde Almar.
ıarın 0011 U·1ar alarr 114nılmış. 
2,000 <ll'n t ;Jcı mc kürı ) er, gerı 
ıthnm1• v- A:ın11nınr b1rkac süıı 
•rlndç Ji,UOO >llJ, )'ilzlerc<' esir ver 
mlılcrdir. J\lmnnlarden 350 lop, 
">~ tank ve zırhlı oıomobll1 t:-ıo hs. 
fil t'(.' aaır rmııkinah tüfek, i0,000 
mermı, 8 coı> ffc;ck olınrr.ışlır. 

Ruslar, çvvc:ki g{in gcl"l nldıkhm 
Q,·aroyo ff'hrl clvl!rıntla 88 yer 
sert •lmı$1nr v• iki gü:ıde Alman, 
l•r• S 200 &llt ••~••• l'erdlrmıılcr

Jlr. 
1.onara. e.t t A.A.) - n.u f ·, 

Stoktıolmifen bllıtirlldfıtıııe ı6re. 
Her Rotke npmıııda r>lya,Jç tllmt?nl 
ı,nmıınıtıni oJıın titr Alman ı:ıenerali 
daha Rus t"Cr>heııindt ölm0t1Ür, 

l.ot1dra, U { A.AJ - Jhısl&r, AJ. 
ruanl:ırı l\loskc"a yakınlarından at. 
tıklım yedi harıadonberl, cumıı ak. 
şamı Sovnıt kuvvt.!lcrirun çok ın~ 
l;lm t>lr ileri harl'!;et .vanlıAım hi'• 
dlrmlş'erdlr. nurJıır SmQlenıık ,.e 
ı.enlngraı:1 nrımndn ıııo kllmnetre 
uıunlu~unılıı bir tcphcJc Alımın 
hnllıırıhı yormr61nr •ç J,olQııya hu. 
dutlunrl rn UIO ı.ıJQmcı~ mcsnfedr 
muhtelif noklalarıı µlıışm1~1nrdır, 
llzheY ~ehri tamnmen ~arılmı~tır. 
Rmı Jıµn•cllcrl, şlrnııldcn ciddi sn. 
rcııc tehdit edl'cn Sınolt>n!ik cıva. 
rını"io bir hnıto ~ııdıır ,·onnışlnr. 
A ndrea!>oJ ,.e Toroıın ı1n. 11eı~cn ı;c• 

ne llddelli nmharrbei~rirı )'&Jnld1. 
lı \ olllcb'ft r t.ulnı'ı1e ço1< i!hemmı. 
~·~tll ayrılm'.'J nolıtasınııı M ktJo
mcHre )'akının~ yn1:lnşmışlıırdır. • 

l.Atn1""1 H (A.A.> - Bura"a"i 
styul mn.bfillerden blld'rfldJğlne 
g~rt. Ruelann Moelccva ile Lenhı
~ araa·nda llerleci kl·rl hek1mı
d'lkf haber eon derce~ ehtmmiyet. 
tı~ır. 

Tahmin edildiğine glSre, bu Uer
lemcnln t:ıı'rterl. blr'.ı:aç gllne ka
dnr g~rUl:ccktir, au lJC"lerne es . 
'l&'J•nda Ruslamı bntı ısmca.met'r.. 
de vardıltlan en y~m ~o!tta To
ray Torpadrr. . . " 

MMkO\'B, 24 (A.A.) - Röyter: 
~,,heden Pravdn Rtlzeteılne gew 

lc!!t bir tcl~ta. Sovy::Uerin Lc
nliıar.~d eenubnndn ve ltJnekova 
doğu eimalindelı:l VaMai tepeler!::• 
de kazandı:klan bü~1ilı muva!felu· 
vetlerf' dair §U WsU!t vcıfünek • 
tcd'r. 

Atman şatta.rmı yanp Atman mU 
d&raa hatlarma dcrfn surette gl • 
ren k·talarunız. Alman . lırtalıırmı 
teliıııı d!i,ilrmUş vo ma.novf kuvvet 
l~rin: kımnljtır. (5iındf, m~liıp A1-
man taburlarmdan k11hna kUçUk 
'!!'Unlar, miltcmadlycn Andl'eapol 
ile Tol"Pf)ete arı:Y.mdMj yol üıcr!· 
ne JelmWttecHc1cr. 

,. __ . ~---
Gfresunda Cırt" !tc1ere 
mev1d;n~"' J.!-r mayin 

pathıdı 
Olretan, t4 (A.A..) - Dnc 88-

bah villy2timi.zlrl Ç.rakdere mev · 
illinde Kayalar a:ras nda yabaı.CJ 
su\f.rdan dal~lımn •tlrllklevl~ ge
tirdiği bir mayn T)(!t!anmıtrr. tntı • 
''~ vıım~ va'"~ -,.,, .. lr,. .. ._,,.""" tı!). 
T.l MmJar ktn:m?!f. ~r~bklrl:lH ot •• 
m~. Nt\f~ myjat yoktur. 

Şlrket'lı•Yr"tftS 9C ~oltan şn,ıce mevcut otıDiyan f lller da• •tt•f k 1 k b 1 
vay~~~~e~:ı~ertnı *6ollklc ld yeni tıarekctltr "'ey3!1111da en • 1 1 a . a a u 

" ..ı. ?'\im tclWI ~ saıwetJ ha • 
Slri':ocf "• Peıla.ık ~ 1Jt ola11(1tar. lıletnleketlntfs de ba edıldı' 

baDJ?ı' tNBlm de rltAM .... • hal'Qetleıi ~tüte alarak eesıa 
ı#ltUr. B4U. ~ O.. • AııunvmUZUll J>iı kamında bq d~ 
k5prft ~lu kap~" ve ~ ı. ~U9'1er m~ms tu.ao.ıhı J&Z'!' 
ç n etıip pde'1Jmlltlr. •Gttpr. Bıı lt.RY.ırla., 8* 8W değ1 • 
BiR MOTOB TA~ ~ flklife JüNll sÇfknniree~)f v~ıı-
~ Y!ll tıpt, ..... k.....,. da dece• taıu.m~uı:un feal ~f• 
~~ ounuıtur. btaabuldN ~ ~ muvafık bulduk, ~ 
k~ye d~ f1baekt. oıaa ı..tı ~ta elaa ~jeııW 180 Rtaddea 
r;alcll~·9 ..,._,.~rma att Nurt ~la !4lh ff.Z"lm•tır. Ar. blr zaman f(:!Jıc!e 
rutndekl volkalle.aotonl,.. ...... \l~ ~I için t.al~tr,.rw. 
c.ıva~ pldlft •raci& ki~ U,... 
§l~tı ~ilden lllllal ~!M 

motonı '-"l&ra -~· 
Motorun .Ur'atle • aa....- Mff4 

nıa11 Uzetjlıt Nuri Rela *1~ &M. 
dat ls.tcm•~ lkt pQU. raemuna ~ .... 
:·etJıerek Nuri Rel91 we .. ktalılt 8a 
l!Juı.ttınl kurtamufln'. -

Mewıc:ut ıaahktmlarclua çahıtını. 
DiMi lAmriget~a ••tar sekiz bi'1 
~C".Ur. B~ludM d6rt bini p· 
IJflmhyor. lmralı Jldas"lldRki ıırai 
ve ı~ $f1lııpqalar mabk6mlam 
&,haklan tlıcrint c;olr iyt tc~lrler 
n.~la ber.ıt>eı' Urt.E&di n~tb. .. 
teri do ~ lykltr. 

lfotordn sahil~ çekQmek ~tiyle 
t;ıt.tma tehtılcmat atıat11u9UI'. I~l hah ~t~yeJcrf nılltc-

11 
.. Lt""'EKİ ı: .. ·u. "9•dJyen ptyasafa hşlıc-lı:kta metc-
na Y" ~'!!ff kc keG~fJnfg ~ VC~e~tetiir. 

Haliçte Karpu3 iskelesine "'ğlı Qura.:14. yr-.. ·'.a.n balrlar günden gtt. 
tıulunan ArsfaP mot.BrUnOn m•ld ae to}tefllJrJUl cdi>~r. ustflık ve 
nlsf.l S:ıWı'lddin motlh1i ffltt.ıı'ıck ~:ı:eıme ttı~yle :r~~l ha
lt;in ı:tılndirl t,:alrşt·nnış, fabt eo. lJJıu-<lan ytl~eekttr. 
ğıJ.k §lddeti "üzilnden silindir Karahilktc, Zonguldakta ve Y9l 
nııU \'nrak havavn uçmuoıur Snf~ fn·:uLtm<la çal~tmlan amel~ sor 
di; Arslan mqUSrtıpnn yannı~a ~ derece dtlrü.lt verimli olarak Qttışo. 
lunan Akardert ntot~rUr.Un ıtJı\ıars.. maıktadırlar. Dalııawı g'ttlfflndcı· 
na dUşmUş fakıt vnnt<ma ae~ ~ in~trr.us bit.m~k Uzeredlr. Pek 
Qlmn-!ftn göpd\lı111mf~Uh. !nnnea ~a.k-nda. buAya Uk partJ plmak u. 
za"fat. olmamrliln'. • ~ere ~rt yüz kJ.~l glSndcrflcccktlr 

Geco sttat ıo dan eonra bOUbı P Yavq yavq bu arazide 1500. 2000 
dcn.m eden ttpt dumı\lf ve bava ~ mahk6mJft ı'raal lı1erinde ~\Jft.J. 
mı~ur. mq.bilcceğfn' kuvveUe tahmin et • 

OttTA .\..o"'ıiADOLUD.\ lllAIS mekteyim. Bu ı;uretle birkaç sene 
A.nk.,.. ıı cau.uı11 llNhablrtnm. ~:ltıı (alt?Jm~ ~ relen ıteltlıı 

den ı - Orıa A.Aado'uck fld(teW qtr tÇ mahkftnıu.a b~f Çfl~ hali· 
kı.r trrtmuı dev11m et.meıcr.e ~ ne ıretlrllmi' olacaktır. 
tıakkmda fehrimlJ:e mal6Jut ceımek. 
tedir. Bu kar flrtuıaaı ~Unun. Jıl.a.. Kala.be. körtındekl "çük ~· 
ıatya arumda fiddetlld!r. farın Jılahm& taha!B edil-. ce• 

Itcr banııt bir t.renta yo&uııda lılldL evler"nde ~dar munta,u.m biT 
~hakkında blr bahar yo1'tur. Bu va· aurette gal~-.kt&dırlar. Burada 
zıy~t devam ettı,tt ıakdJ'r. ~ tnıa ~laı- lUc tahall glSrmelde b~ra • 
ıartn şetere devamları ımkt.oı.ıı ıse· ber lnınduraeı uet&n'll ve tersinin 
rUlmtıktcdlr. 1 nezaret! altmda lrunduracrldı, t.:r-

Mll?ılm cp oımannl•rıa ~t illik 6ğrcndik1ert glbf. ınar.tnrof • 
etmemaıert ıılkad......, tataflftd&D lu~, dcnı.h-clllk de öğrenlyarlar. 
tavlliY' olwun•kt.a.Utr. eu en zlYILde ~at edilen ~ey köy 

-----~~- _ le.rin~ d6ndU1deri saınu işlerine 

lap•• te~ıı 
( 8011 taraf• 1 illDI attfadaJ 

\'ake adanıa O~a, (Jaam a · 
dee•n..,a da J""~ 1At •trilmlttlr. 

B'J takımadalar, tlerdt 1nıweUI 
bir Japop n.a hallae 9'tird.- • 
Ur.~ 

To:cyo, 14 (A.A.) - MA.plll 
Şlmbwl'' ıue~ eesifıedetı al • 
dıfl en IOD btbtl1ere IO:"t 'flfr • 
manyıda ilerlemekte otan J~ 
kuvvetlen Mulmc'nlh dafut~ld 
da~an N1ftnı!ar ve otmdl ovay, 'n 
mtı,1erdtr. '51mdl Jııoon kn\'Vetlc:1 
b~k ıunl engelleTln şerptbntı 
bulundutfu o~a da fJertemelrt.t • 
alr. Btrtok mayıı t.oplannt" ve Jftılo 
oon hava lruwetlt!'f ye,. .UrllnU"" 
ceılne yıtptddJn wlrlr ak111 eınıa • 
smds seklz f n ... Uz t~: tahrtp et• 
oıişlcrdir. Bu hava taarnızlarmdan 
hırfnde 1 O tayyarellk hlt tnıttu 
t c":kilfnden 1 ~eti dUtu.rtıllaat ,. 
tllr. 

• •• 
Tpkyo !?C (A • .\..) - Oomei P.Jaa 

P:: b'Jtjfrfyor: 
15 ine= pfyadc tU~!IYJ lJe 8 irıcf 

A vustrnlya tllmenlnl Fanıt noıons 
dnlti mUı::taltkem rnevıfl•rlnden ı • 
tan .Jarıon kuvvetlert 2t llONfl1tw.) 
gt!TJU 8f1evin taarruza ba&lamı.'it1T. 
Doğu aahiU boyunca lterllyen 

Japon llrhh te!!lc'Ue~ 20 sOnk!n\m 
tla dfi:rnan gerlltrfni ba.s'cma uğ • 
ratnuştır. Japon tavvarelcr'nin de 
_;at'(lmtJle 12 den rat':ı kanrih11 a•. 
111I3tar ve 1 o Jtadar nemlvl ele are .. 
rtrml~lerd!r. Son ~lr kar,ı taarnı
zs teşebbfls eden dtl.§ltlan ~w.h 
d: ~tr1 nuırttr. 

Panıt Bolon~ın l~f"<tUnden eon • 
rn Japonlar. Deri yUrQyUfletine (fc ... 
vıun ctm.1~lerdir. 

l'~ bU•ll'rt O ....... tlertdlr. 
N...nt.lda .,. .n.-..,.,ıı...ta .mr • 
kat ve nor.aretlerf altında kü~k • 
ltr burada b'r mektep hayatı r~ 
cfnnpt~r1tn'. Adtt ilci} U*itl -
tmm ehernmtyett qtkirdır. Bunun 
la ctıl'Dm 1tteyenlerm ır~telıf 
lıaJ!crinl ffrenıııs,. w bu mretıı 
e_.t>•cte muırr otmıunalan lclıı il. 
~elen tcdblrlerl ~ilk mlbnktın 
N.Cütsr. Bu bıuın l&ythast adliye 
enetlııteııhuleft r~ ve umumi he 
yet!n ~hı.e anedllmek Osere I! 

dfr. 
MedtnS kanuuda bir delilU:lilı 

va.Pı1ftUMJl h•YYU!'U meYCUt defU· 
d'r. • . 

B?rctar kanunu ile kara t'4'tret 
kcı,nµrnı ~dı bir aheıt.k Ylledt 
ıretinnclr !oln ~elen tcdkltat 
yapıhııaktadır, Denl.ı ticaret q • 
ı~ununda. )~pılm:o:n lftz:mgelcn dü • 
ze!l:::1elcr hıtZlrlıuınu~trr. Gclecdt 
f>~ne hunlıırm ta.ınamıana;lleeeti -
nl. Unüt etnıtkteylm. 

RIYP. M •~. Zf <M.) -
P~erlk.m kollfe,..... lk~ 
koınltCŞJ. mibvqle lktısadJ müna .. 
1ebetlerln ketiipıesfııi ıttJ~ Uı' 
bul -:tmift.ir. 

••• 
Rlyo dii .Jue11'9, 14 tA.A.t -
~=iaıod fr~e glSre, Peııı • 

r.u.a mihverle diplonıati)f mllııaN • 
hcUerbıl ~ bAbu 'ferilıaellte
dlr. 

••• 
B!;vp dl laaeyro, Zf tA.A.) -
Van~ Pa.namerikan kotıfer~ 

(&l~a.amu Blrleoi) lunecik•Yf. 
~tabeD ~~ tı~ hlr ra4W 
n~ balAu edecektir, 

Devlet dairelerine 
ahnacak malzeme 
Şartnameye yeni bir ka1 

yıt ilave edildi 
Ati~ u ev~ mulaabh'bl"l

.Devlet dafreıerlnlı: umumi ve mu~ 
rek lhtlyac:an tçtlı ataıacak yıyccek. 

g1yecek ve~ rakıl&calc •tY• prıııa
ınelertnde, ouıuıuzıaııa ıwıngeıen u· 
mumi ve mOıt•rek OMllı göet.eren btı" 
awd ~ıtıan allkall oaıreıercıe aUXU • 
ırıunda ~aıe tormWOne OY f'!&P• 
do bir gyıt lllveet kararl&§ml§tır. 

MUtea.lllılt Uıale taribiAden ~ 
vcrıuere ~ J!PllJDMI ve~ ~ 
~er lhdH olunmua ttyaUarın _. 
nakUye DcreUertnlD artnıaaı ıttıt _. 
bll:>lena ı.Unat etıerek f- para v-. 
rilmeli ve~ ~UddıUD uzatıuuaaı CA. 
leblnde tıuıuaaıua. lıl•natU wnumSJO' 
ye bldl• oemJ)'!U•rle tıaıkevıeı1 "-t 
ye. ODiar ııaauaa U~t.n» • tun.ıplar • 
tarafındaa Vffilece" paralı tcmaUl•riıl 
dullvlfl'! bt!eU.rble t!~tro ve suıe. 

ma n~ıu "°pytırııma .. lUzum~ d&it 
ma.u~ allkadartara ıönderditt bll 
teblıfde tt.rı. de_.ktedir: HaUtevlert 
ve m•ıı.ftl waı.:ıııtnye etld!in cemJ • 
,_uw wn ...... ~-UM tl,P-tr'O 
tunııııan taratındeıı nrUea ~ 
temlflw..e alt duhuliye tıUetıerine. 111· 
ıe' bMlllftt• ~ 30 it atabettadf 
ti~b'o " aıaema PtJIU np11tını..
teap eder. Bu teıuttıerla tıurıatı .a.I 
geten cem!yetıerta w ballıevlmnW 
pyelertDlıı tallakku1nma ISM'f ~ 
ola da nzlyet e..;ıJldiı'. 

---·~o-----
Mo•roe lrıltleıl•ll 

te•Amill• 



T rablusta ileri 
araketi yapmak 
mecburiyeti 

SADRI ERTEM 

[2& ~ı ~vvalki Yakıt 1 

7AYIN 
~cam ""*"bt AJı.ı mOdlr mua 
,. t4M F&Ula •U.une melstellt asil. 
"Ul'Q Q6rdea1l HilaDQ Be1 tayin edil 
~tjr. 

....... - QSQÇ 

i 

- i • CIA " 
Peyami Safa aktar Talal'a hakaret 

el~i ıni, etmedi mi ? 

•~ aaecwuse DWWlUI ••'*111 ... ~ ,.,.... ~ ........ ._ IGlll'a 

ti Met elif otc lbtıtıDe art gt'~ ..... ....,.. --1- iti -. 
.. gild ..-ı U ele yap&JacakC. ..,.,.,.. ~ ~ .. ,.,. s • ........ 
oWr. ı.t.ııuuer:a tıeııl iGll we -.ue iMiN ......,. -... pJn ıcaa teaı, 
&ı&Ua,. bh'ltllte 1"Uldlklıd.a •u.JJM ....,.._. pi-len. (IOI) 

••• 
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Çay tevziatı 
lqe mUdürlf.liQ tarafın· 

dan perskendeciloN 
yapılacak 

Jqe mtdürlOJI, pr•n~ '"'rte. 
• atıDO C&1 tentatma ......... , 

hr.T,ulıt, tıer '' PP•Jleakllr. 
Ou serer ÇI>'• mul11•ıasıllare nrn. 
rairocek, dolrudan dolrura pe,.. 
kendecilere verllecekllr. 

Diler ._,.nı• h11ber ıldıl••taa 
tire, lftflDlelletinalH 11&ad11rllmelı 
lıen Ua•ra1• miJhl.,. 111ıkler491 IJ!tP 
kao ıehwlttlr. eıt•u:aıı "'9"4k8t,..._ 
lerl we kaho itlere• mlOIN• •*
hlplerl, Bıısraya selen kakaoların 
•ümkiln ohlutu kıder lir'•ll• ffh. 
1'1mt11 1etirllm•l lçu• t•b'ıQalon
lfcmftlerdir. Bu ...,:ıan• lıt .... D> 
deki H tMıılı ... ·onıda "'9rimJııt 
•tlrlleceli &mit oılilmo1dedlr. ... ,___,_ - _,,,,_ 

Havagazı tasarcufu 
Muvakkat bir aamaa 

için olacak 
Ravasıwnın gllııtın bazı ~UedD* 

1 keıııeceatnı )'Ullllf\lk. Buna :alt itle 
mtddaf ta••M1--!I ........... 
N latbikUM 11JJ gıınQ,Qdlıl lUbareD 
tıqlaaacaktır. Vali bu husuata, maki. 
ne fUbeel mlldllrU ve d.ğer alA.kadar. 
tarla görllfmUotllf. Gum ıv~ere Ilı• 
•• Mlt'I .. WriJMll& ,.,. lı9Ui • .... ....... ........ ........ .. 
........ 11. c.lll9r -·--...... 
.. Ul4lnlMıals. ..._ - ... 
991'i!aealne devam edllecekU!'. 

rırıaoıtır •••rea 
••fal 

Belediyeye fınnlaruı 
ualblmaamı teklif etti 

J'IJ$ctlar eoıl)ctl reial ~t 
.ı·u, belc:!l)'cY• pıttracaat ederek 
balcıı tehriJı ıpuhtellf scmtlertlule 
~akta olan 1C9 fJrrnm ~ • 
oe indirilmemni teklif et.mil*. 
Buns sebep de bul tırıalarm nor • 
mal şek'lde çalışmalamp ~ er 
decell odunun bulunmadılt. , .. 
elektrik sar:fedilc!iğ: ve bwta .. • 
tlcesinde ilerde Nmıek ftyattanna 
p.m yap lması JAzmıgclceekUr. 

Vuiyet be!ediSec inccleıı.m~ 
df1'. 

Tetekkür 

3 

HAK.ICI SVHA GEZGiN 

[~~-, 
G6r01memi' kış ve 
Belediye hizmeti 

WI ,..., ı.ta.awa tP N 
- nlclltUıı -~JUlW, bu "' 
M fiddeW bir kar ~ N~ 
~. liwa .. et.."1111 lu~nrü. 
"Udlıcl bir 1811 lpfl,. ~Me 
llWcm•tWer 9''11\utıuıda ~ 

- w .. Mlk•OJIQ """""" • p.. 
'1PM4ll1r, 
ırauı her AA qr d.ı ~ 

"41'1 ollMk .ıaUJıe, cekf•.....,.n 11J 
U,.tıülr• ld, ... - 6&9ldlldea tld. 
~. .. Jtnal .... ,.. -
"strtlmlllllt bt kJf .. dır. 

Bu fevlcalAde ,,..ı.yeı tlola~ 

.ol~ ki, BelediJ•, blpıeU.rtndea 

b1r k11aı:as. f9lı1r la&UuDa uvalt •· 
.......... u ............ ... ...... .,.,.. .................... ..... ...................... 

au tekUfe 1ııu1a11 ....,... • • 
ı.....--~...,,er. 

DMJde eeet ~ llu ..-Jelret 
....... fÜ1I' lıblmdW. Vakit .,._ 
ki& ~" ........ Qatll dıa
rmaıanıa ııqıl devi~ mtllettq 7Q'. 

dM llek!tl' .. ..., ,........ PGne; 
--- ..... tıllldllerimlü .. 
MM' .. ~ teldlllenal ·- ,.. 
....... MUllS &$aJ••all IAmmp • ..... 

Altua fiyab 

öte yandnn, aokaklard& 4'temtaflll 
amelesi.. adiyle çalıpn elıerl, yUs " 

leri lllOfVm1I tılr cell vataııdapa 
emek Urcadıtau sörOYonız. 8Uttba 
~ Mfvber e4llmlttlr. Faka~ ta. 
biat, lıeyu uaturalamu o kadar c1'
gsa ltlr a~ fdıriD OlıeriDde eavu.. 
nıyor kl, buna Oçytıa. bqytla, bbı a. 
meleyle kAr'fl ko)'ID4Jı lmktnmsctır. 

İtte bu )'Giden 1' baf& d~or. il-. 
kes, blo ol.malla keııdl kapıamlQ • 
nQDO t..ıalaltmeklt bu mtıcadtl•19 
ka.r1pıalıdsr. 8u kadar spor aıerü
heı genç btUrtz. Nertde ~ler, -.ıt1 • 
dana c•kıb. kendi aportmenllklertnl 
~"*-.....sa"'"~ 
kedalllri. -~ 4t ,.,.... tt. 
..ıtdlrter· 

-.. .....ıeketlerdo. J&• n.Jıttltıt 
p1A,ila$ botuJmak teh"Ualer'ne kar 
,. btr .. c&swıo kurtarın& U.§Wll,. ,-.. 
Pılır ve bu ı.~kWD bUtQQ U.. ıeat 
lerdlf. ~ Pkllde kar l. .:.tlcınsnd&a 
§lt!ırı temlal•aıek için "gOrQllQ yar • 
dma tef~ Ql'\llA YOridlr... 8a 
iti eporeu 1!il17le pJrınenlJI ~ 
tvdalr. MttA be)'eC&DI vardır, 

HiKMET MU!llR 

ICurtuluıt ._.,uru bUJleei clo'- • 
\~ bizi 'turtarnıak için tetebbO
att.a baluau Trelr .. ,..,. .. tlbe 
a tdca D.wlet ~ilan u._. 
Y04tlıilltnu. aıtlılıelf'11 eııepek • 
tOr IJlyı kaot&IM lilNu reli •ua
vlD' Rayrcttlne. Anüolv Sfprtl 
~ rkctl 11\tldilrl)"etlnc, mamcuntert 
'flamft BUke Ye ...,., Trak vıa " 
puru sttvartel Ht911t bpW. l.le.> 
m tt~ekk0l'1t:riml11n fb1AJ"u l&)'Jft ""' bir ıJtnnn n\'ah 12 "" "' 
'autemcln ta~tan •Ysd•,. '"'""' 1dHC"e aıtuua Jm ~ &u 
..... .... • , ., lar 1 .......... 
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Şubeye davet 
Beyotlo l'erU A.L ŞubMlnckıaı 

1 Katku nıu.bacırlarmd&n 816 dolum 
ıu Hanbi c>g. Süvari Tğm. Nevnıs 
(56678) ln acele oubeye mllracaatl. 
cıaııı 

ü.yi 
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J.ero.ld kilçil..~ zarfı açu, kart u. 
.zerine bir göz gczd rdi ve som:·..ı 
dosyalar.nı. işler·nt, kıymetli iş a.r
kadaşmm mevcudiyetini unutarak 
knLktı oda.da bir ~ağr b·lr yuknl1 
dolaşmağa b~ladı. Mösyö Hıır· 
mıındm yUzU.nde hayret dolu izlet 
be::mU.,ti. Kapalı bir zarf ile gc 
len bir kartvizit şUphcsiz bir davet 
\'eyn blr tc~ekkUrnamc olc.blllrdi. 
l<'akat bu gibi kUçUk ~lerin bilyü , 
Frank Jeralclin hn,ratmda bir mm·
ki nlmas!ll3 imkan ve ihtimal yok· 
tu, Flluı.t buna mf:ruc.n patronun 
bu karta ehcnunlyct verdiği, hem 
de çok bilytlk bir ehemmiyet ver 
cllği ~tkçn g5rül" ·ordu. Hattu 
Mösyö Hanno.nd r. .. ı; ucu ile de 
kUçUk kart U.:er nuC'ki el ynzılan
nı da okumu~ ve bu cllrrJelerlnln 
bUyUk i~ ndammı hiç de harekete 
getirecek mshiyettc olmadığını 
görm\1.P,til. Kll~;ik kıırttn ı:::unlar yıı. 
zılrydı: 

~em tazım. Nedir bu iş diYe, bey· nmm kaybettik. Yenllertı:ı.f atacağı. 
!ıı.:dc <lo~wnlar arnemda n.ranuıym m.rzdan u :CUertnm bOkmO yoktur • 
ünkü bula.mazsınn:. SM dolumla Fe,Y'EI Tez;6r 

Ve derhal mütebe&im. dost çeb sıs doğumltı 7.ellba Tetrfir 
rC'Slni tnkınarak ilnve etti: <3S59S) 

- feter.. evet. i~lcrhnlz de mu 
!lak.kak ti çok mühim. Fakat bu • 
mııı bu işler için kafi Miktar çn • 
'·'=t· funı zannediyorum Artık is -
1ir:ı.hat etmek hakkml .. biraz da 
kendim için ~'lcağım •• bugün yo. 
nıldtr'tl. N'a&t1 sen yorgun değjlsb 
va •• hasW. falan da değilsin,, ev • ı 

SAHiBi : ASIM US 
Bastldıfh ver . V AKIT Matha&!jJ 

Um11mT ~vat• tdare eden 
f1,f;1t '4hmrl ~H'Pl'cıfı 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizm~ 
Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

dekilertn hcpsı ırı de:":il mi? 
- Her..1 M8syö .• hepimiz an -

yettc~·iz ve sizin de sth,h!lt ve B.Ci-

lcabmda Günde 3 Kaıe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kul-ulan l rarla hteyinıı 

Harbiye Yedek Subay Oku luntlak ı Satm alma 
Komısyonu ılinları 

•·etirdze du:ıcı~'IZ. -------~---------------·---.-ı:::ı 

"Mn.darn J. Sulivan, Madam pron 
ses Dolbanof ve Mösyö Lük Savt • 
yerden Mösyö Fnınk Jeraldm ken
d~inl ziyaret etmek lstcdi..;ini öğ • 
rendiğl cihetle, kene.tilerini iki lın.-
2irnn gilnU öğleden ~nnı. kabul c• 
debileccğinl ıırzcdcr." 

- Bugün Jıa.ziranm ikisi değil 
mi? 

Diye Frnnk Jerald san.ki meçhul 
blr şahıs ıle ko:ıuşuyormuş gibi 
dalgın dalgın sordu. 

- Evet. Mösyö bu@.n iki ha.zi
ran ve bu münasebetle şunu da ha
tırlatmak isterim ki Mösyö bugün 
öğleden sonra İl"gillz sefiri ile J'BD 

dcvunm: var. 

- Bu :n:uıdevunuz saat üçte .. 
Sonra beşte burada yaptlacnk o • 
lın umumi ko.uçu.k iı:Ieri idare he -
yetJ toplant:ısı var. lş malüm: Şu 
Jaras mes;:leslni kökünden halle -
deceğ z. Rumame bundan ibarcl. 
Yine bugtin saat altıda ... 

Jerald arkado.şmm söztlnU kesti: 
- Mösyö Hormand, dedi. Siz 

l!itfen benim yerime gider İngiliz 
scfirlnf gö:iirsilnUz, umwnt heyet 
~ama da benim yerime siz rfya
ııet edersinir:. 

M.öıııy5 Hnrmand hayreUer içhı -
C!e p:ıtronuna baktı. tık def!\ ola. • 
ra.k patronunun bu kadar mübtm 
bir randevuyu ibmaı ettiğini, ilk 
defa olat'U bl.zzat kendisinin mns
tacelen toplanmruımı mıreUiğl blr 
umumi heyet içtimam:ı. riyaset et• 
rnektt"n sarfınazar cttliiini görU . 
yordu. Velhasıl bugün patronundn 
'·:ışka bir hal olduğunu anlıyordu. 
l<'l"ank Jerald de kAUbinin bu hay· 
retinl forkctti ve az da ols:ı ~..ss 
bir fz.<ı.lıat vcrmeği fayda it h'·ldu: 

- Mösyö Marmnnd. dedi. B•ı
gUn öğleden sonra yapılacak cok 
daha mühim l5ler var Gr-rç.l bil • 
yU't, fevknladc btr i!} değ-il, fo1:nt 
mUh'lm ve bu işe sizi gö:'ıdenncme 
hrkrm yok, muhakkak kendim git--

Mösyö H:ırmnnd bu sözleri hem 
hayret hem de mah ... ubiyet !~inde 
söylemi~I. K<::ndUnc ait en ufal~ 
bir işle bUc alılkndnr olunduğu za
manlar Mösyö Hı:ırmand dııinın böy 
le mahcup olurda. Çi!nkü Frank 
Jernld ie ndaını, bilyük L.5 n.dıunı, 
ve yalruz tş ad'.ı.mt idi. 

Mösyö Harmand mUl:emmcl bir 
iı:ı arkadaşıydı, Patronun yol(luğun
tlıı onun otorites'ul hlç suiistimaı 
etmeden pek gilJ;el kullanmasmı ve 
i~l<'ri ~virmesini bi!b·ordu. Yaşı 
nıı? &ı.zı kim~eler ona krrlc, l>azııa.. 
rı ise elli y n !! ı n d a diyor
lardı. Genç hatları vardı. Faknt 
saçlo.n bcynzla.'iJ'M}b. Uzun boyu 
zayıf vUcudu ve ağır ha.rcketlcr!lc 
bilgi ve tccrü.beye sahip olduğu 
göriilüyordu. Evli dcğlldl, l:a.ru;ı 
çocuktan, hnttA bir metresi bile 
yoktu. Hayatoın kadın pek az gi· 
rlyo?'du. Tam miı.naslle patronu gi
biydi. Bfldiği yalnız işU. İ§lerin y~ 
lunda olmal!'J onun en bllyUk 2evkl 
ni teliiil ediyordu. 

Frank Jerald bu çaJu.ikan: ids.rc
ci i5 ark~mm b!ltlln hususiyet.. 
lerinl biliyordu. Onunla yalntZ iş -
ten konuşurJardI. Hiçbir zaman 
şuradan buradan gevezelik etmek 
Metleri değildi. Fı:ıltat o giln 
Frank Jerald aı1.tlc işten ba.hEet • 
rnek ~temiyor, rakamlara ta.ham • 
mül edemiyordu. SözU bambaşka 

bir mevzu& int.J"kal ettirerek Möe
yı; Hıırmanda sordu~ 

- Mösyö Ji:n.rmand, rnubıı.rrir 
Mirbonun blr c&crlnc "1 lcr iştirl" 
ismini vermesine ııe dersiniz.?~ . 

Diye sordu.. MB3yö Ha.ıınand su 
nJc biraz hayret etmekle beraber, 
Şu cevabı verdi: 
- Bcn'm kanaatimce bu ~r 

fevkalfı.dcdir mösyö. dedi. 
- Evet olabilir. Fakat isim na• 

sl? Bana sororsantz lşlcr yatnıı: 
ve s..-ıdecc iştir. 

:Mösrö Harnııınd giildU. P.atronıt• 
rıun bu flekilde mUlfi.hııza.sma an • 
ca.k böyle nazik bir tebessümle cc
vııp vercbiilrdi. Patronu da neE]eli 
~öliinüyo~lu. Frank Jerald odada 
hrzlJ bız?ı dolaşıyor şundan ~ndan 
tiyatrodan, edeb:yattnn b:ılıseöi • 
~ordu. Bir ~ .. a.: 

(Devamr var> 
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ZiRAA T BANKASt 
Konıluş tart.ıaı: lM& - &..nnayCS:: l000,000.000 J'ürk Ll"-1 

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

Para b1rtkt1rerııerc 28.800 Ura ikrn:n!yo veriyor. 

p ~· 

~ıraal Bankasında kı.ımb3ralı •e lbbarsu taaarruı beuptıımuıa Hı az 
!50 ll.nun tıuıun:ınıııra eenedo 4 dcta çekUece~ kur'a Ue A§agıdakt 

oı&.na gorc tkrnmı.ye dağıtııaı:aktır. 
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D1KKN1': Besapıanndaıtl p:ıralar b\J' seno lc;inde 00 liradan a.,ıtğı 
dllşmtyeruere ikramiye Ç1kllğı takdırde % 20 fa.zJrıSlyle verUecektır. 

Ke~ldelcr: lJ Mart. U f~ozının. 1l Eyıoı. 11 BlrtnctltAJıun t.'l!"tlı.Je 

rlllde ygpı!.lr. 

latanbul İntihap Me usan teftiş Heyetinden: 
General Hakla Şinnal Erelckn açılnn 1.stanbuı meb .... 'llu&11 çln C. H. ı~. 

Ceooı ~anlık dlvanı tarat'md:ın Maliye VekAlctı tctktk hey tı .reısı tmıan 
Hakkı Ulutmıenın P3rU nıım:ı:edl olelrok gösterlldlğl ntln olunur. (761) 

Kapalı zarfla 1000 ton ooJıut mtıı:ıakasaya konmu~tur. Evsa1 ve "lWiUSJ 
~:ı.rtı&n komllyonda görWebUlr. tbaıeaı 2'1.1.9t2 sa1ı gil.DU sut U de yapı. 
lacakur. l{at't temlnatJ 117&0 llra.drr. Tallplcr'.n ihale saaUndeıı bir saat 
evveı teklif mektupla.rftc Hs.rb!yede ~·~ı:eıc subay oıcuıunda komisyona ımı-
racaatıan. "221 .. . .. . 

Kapalı zart usu.We 300 ton kuru inc1r miliıa!msaya konmuştur. ~ea.r 
ve ııuauaı §artlan kom!eyo::da r;örtlleb!llr. lhalesı ~ .l.942 c;a~::ımba snno 

t uı de yapılacakur. Muvakkat teminatı &000 ııramr. TallpJertD ihale 
saat!nden bir saat evvel tekllf rnc~tı.:pıa.rtıe narblyecıe Yede!: &Jbay oıru. 
tunda komi.syona muraaı:.tlan. "222 .. ... 

!{a.p,ıı..ıı zarf ueulite 40'? ton çektr~kll kuru Uzllm mUnnkasaya konmuş.. 
tur. Bvııaf ve hU8USJ şartlan kotnışyonda görlllebWr lbaıcsı 28.1.912 çar. 
şamba gtl?IO SlUlt 11 de yapılacaktır. Muvakkat teminatı ~030 llradtr. Ta· 
liplcrin lbale aaattnden bir saat evv"ı tekllt mektupısrile Harbiyede Yedek 
eubay okulunda komisyona mtıracaat.ıan. ·•2zı .. . ~ . 

Kapalı zartla ap.ğıdıı clıuı ve miktan ya2Ilz altı kalem mUtablye ea. 
yaSJ mUnaka.ııaya konmuştur. Evsaf ve busu2' ııartllln komt.eyond:ı görOle. 
bilir. Mütablyc e§yast toptan b\r tall"bc ihale edfüıc~ğı gibi ayn ayn tallp. 
!ere kısmı kısmı ela ihale oluruı.1.ı1Ur. lhalesı O. Şubat. 9C pamrtest gtlnO 
u.at 11 de yapılacaktır • .Muvakkat teminatı ~76" lhiıdır. Taliplerin lhalo 
!&at.inden bir ~t evvel teklif mektuptartıe Harbiyede I't>dok BubGy Oku, 
tunda koml.syona milnıcaaUan. (578} 

Katana yutal' t:ıa.şııgı l'llB3. sap 
Katana. tp yutar başlığı roan sap 
Yeril hayvanlar için kıl yem torbaaı 
Kat.ana hayvanlar tçln ktl yem torbam 
Ckbre 
Belleaıe 

ıoooo 

so.ooo 
30.000 
10.000 
60.0CO 

2.0CO 

tanbul Levazım ~irliğinden verilen aıkeri 1 
kıtaatı ilinlan -----2918 .ton ayaktan ~veya mgır ettne trutp -çıknacfigtnd&n tckra.rııa· 

zatlit;u~onmU§t.tii'. Evııaf ve bU6UB1 şartlan ve teıstlın mıılu.lıerı ltomisyon. 
dıJ. görülUp 6ğrenilcb1lır. Beher kilosunun muhe.nunen bedeli M kuruştur. 

lbalcsl 30.1.9'!2 cuma ı;1lnll eaat H de yapılıı.cakttr. Taliplerin Hnrbıyede 

Yedek wbay okulunda l<omleyona mUracaaUan. (1858-698) 
ı, * • 

19.l.OU de lh8.t~ yapıla.ıı yüz ton kuru fasulyaya teklif edilen :tlnt 
pnlıalı ~rüldügtıııdcn tekrar pazarlığa konmuştur. Evsaf ve tıuswıi ~ 
lan komisyonda görfilcblllr. Beher ldlosunun muhammen bedeli 2G ı..-uru,_ 

tur. İhalesi 29.1.9~2 per§cmbe gUnU ~at 15 te yapılacaktır. Taliplerin kal'i 
temlnaUa.rlkı Harbi~de Yedek subay okulunda ltomlsyoıuı. mUraı::ıntl&n, 

(1861-704) 

.A.§:ı.ğı<ltı. yıwu mcvadın pnzı:.rlıkla ekslltmelort 29.1.942 gUnU saat 16 
da. Kırklare.llnde tuıkıırl satuı alma J.:oml!yonunda yepılacaktir Taliplerin 
temlnatlıırilc belli vakitte komiSyona gelmeleri. NUınuncleri Tophanede IJv. 
Amlrl'ği satmalma ltoın!syonunda gör111Ur. 
Cinsi. Mıkten 

6X6 No. lu ağ Jp.l.iği. 587 Kilo 
Kalın kena.r lpl. 38 
tı:cc kenar lpl. tı5 .. 
A~ bağ lpl. 8 
oaıvantzll halka.. 511 Adet 

nSiS-762) . . .. 
50,000 kilo pirinç almacakttr. Pazarlıkla eksilt.mest 29/1/942 Per~mbc 

günU 6aat 15 de Eztned.:ı askerl mtınaıma konıisycnund3 yapıuı.caY.tır Ta.b. 
mm ocdcll 32,500 Ura ilk tcminıı.tı 2488 Uradır. Tau;:-ıernı belli vakitte lı:o-
rnısyonıı. gclmc~r1. (180<>-414) 

, ... 
50,000 llrallk eığtr eti otmacaktn". I"ııMrııkla ekıılltm~ 5-2-942 

Pcr;;o.nbc günil sa&t H de Yı16Slvtraııdıı aakert satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 'l'allplertn ilk temln3tlttrlle belll va.kitte kornLsyona gelme. 

1 
l<'rl. (1832-591) 

• • * 
Aftlğtd3 yazılı mevadm l~palı zarfta ebiltıneleri bızs:armda ya.zıı 

sün. sant ve mslıallerdeld 8.8ket1 aa.tmalma kombyoz:ltınnda yapılacaktır. 

l'allplerlD kanun! ve!ikalnt1le teklif mektuplarını ihale sanUerlnden bir sa. 
'at evvel alt o:duğu komisyona vermclcrl. 
,Cf~l l\llkbtrı Tutan 't'emlnat. ihale gbn, ~t "·c mahalU 

Kilo ı.tra 

r\ohut 50,000 15,600 11G2,50 ll/2/942 11,30 Ada pazar 
Bulgur ıJ0,000 13,500 1162,M 6" .. 15,30 Adapaznr 
No!lud 50,000 ,13,li'JO 118'.Z.M 6 .. ,. 11,30 Adapaznr 
nuıgur 60,000 15.500 1162,50 10 " .. 115,80 Adnpazar 
:~ohud 50.000 lti,500 ll6MO 9 .. .. 16 Adapıı.za.r 

B"!ll~r IS0,000 15,WO ll62.50 9 .. .. 15.30 Adapaznr 
Sığır etf 50,000 20,00() aooo 9" " 15 ı,{Uft.s 

Koyun ctt tl}(),000 ıoo.eoo 672ii G ,. 
" 16 Aııknra Lv A. 

Sığır ct1 180,000 llz,400 6920 5 .. .. 15 Anl-.-ara İN. A. 
Stğtr eU ır.o.ooo t6,875 3515,63 12,,, .. 11 Sivas 

: Kuru ot 300,000 25.500 1912 50 9 " " 
15 Samsun 

S:ıman 800.000 ltl.000 112.:i 9 .. 
" 

l1 Srunsun 
1 Marsllya 
1 tipi ldn:. 

-4(\ 000 G,000 6 .. lf; Gelibolu mid .Adet .. 
(1830--5«9) 

İstanbul Hava Mıntaka Depo am~rliiHııdcn : 
. 1 - :; bln sıtt er fot!nl ı:atm ruınıcaktır. 
~ _, Ke.t'l temln:ıtt olan 5002 Ura 50 Itunı§ Ba:.:rrköy mal mlldUrlU;tı. 

ne ;,atmla?ak ~9.1.9&2 t""..riiembc gtınU sna.t 14 de Sirkccich? bUytlk Kmac1· 
yan han No. 9/10 <!a tstanbul hava rnnıtaka depo Anılrliğl e3tm atma ~-o 
mf"Yt'lnund:ı bu'unmeıarı. 

3 - E:vta.f ve ~ıırtr.::ı.m~ ı:ıım::ılı ve numuncvi cörmelt lntt'yt-N•r • -ıt, 
gtlnler1 honı:ı her gün ham mtmıılm~ komt.c;yonun'\ mOraeoıuıtl•rı. t 1421 

il." ?€'!: 

R K iY E 
ANKA 1 

"üd!k T~sarruf 
Hesapl n 

ı adet 2000 WınııJı; c zooo.- Ur9 

8 " 1000 • - scoo- • 
2 • 
8 • 
ıo .. 
tO .. 
60 .. 

750 

500 
2:10 
100 

60 

• 
• .. 
• 
• 

- lfıOO.- • 
ml~ • .. ~ . 

• tOOO.- • 

- 1!00- • 

lv.c! ~l~AlltlYE ı•LANl 
tiEŞIUEl.EN: ~ Şubnt, 4 

•1Jl)·ı11. \! "itur<tos, \! lkf.n. 
l'lte:rln ıarlbterlndc 

nıın.ıu 

rob • ~ • - 6000.- .. 
200 • 10 -~.- .. 

.)yon undan: 
ı - Yaniden !IMma. karar verilen 'kap:ılz zıı.1'! usuma y;aptmlaca.lr 

Ke yolun rouhıı.mnıcn bedcıt !?9641 lı.re. 61 kunı~tur. Mu\'9.kkn.t teın 

2:?23 ıı.rcdır. 

2 - lhnlesl 14.2.942 oumartesı S'flDU saat 11 dcd.lr. Taliplerin beW 
" saı:.ttcn l " c:ı.:ı.t C\-"V..:!llıe kndıır tek'lf mektuplıın lmbul edilir. _ ,.. 

<ı - ı;;nrlname ve plAnı 150 kuruş muknblllDdo lto:niayonda.n aıı:na~ 
Şu ~nrUıl kl pl~I aln.ıada 'l"e gcreltee ihalede ticaret odam vo ne.fııı ~~·111 
\"C'Sl'.alcırmt fl:'?'t'_Z!\ mecburdur. (7801 (~' 

1
- I 1 Şehir TiyatrosunuO 

.~~günkü radyo · _., 
~· DRAA' fi.JS!t~v 

s,ao Mcmıcket Gıı.tı.t ayıı.n s.?3 ııaru llllJjlljll~! Gnııdtız t6.80 et• 
prog, PJ. 8,45 nj::ıns haberleri 9,00 ha- rıııı ili Akşam 20 30 ~d 
ti! parçıı!ar \'e ma~ıar Pl. 0,lG e\'ln l l

1
ftll ) Yaşadığırıı"' 

~atl 0,80-D,46 müz:lt progTamırun ~Jl ~ i ı Devir 
ron ıu.cmu Pi. 12,30 Bllat ayarı ıns :ıJiıHJM KOMEDi KJJ 
~arkı ve t1Jrkll!cr 12 45 ııjans habvr. J • kı 
ıerl 13,uO tn~11 heyott 13,30-14.,80 mü ŞÇl Z 
ı:ık. 18,00 s.ınt nyan 1s,'ôs radyo dans 
orltc:ı!.rıım l~,40 lmnştk f3.rl:ı \•o Ti.lr-
l>Ulcr 19,80 ı:;ant ny:ırı, ajans 19,45 tSTANBUL BORSASD\'DI 
serbest ıo da.kl!tc. lD,55 mtizlk 20,15 
ltonu,.cın1ıı. (tablııt ana) 20,30 fıuııl he.. 
yc:U :ıı,oo ziraat sruı.ti 21,10 knn~lt 

şarkı w. tUrkrı!er 21.415 dans mUzlğt 

Pt. 22.:m memleket sıı.nt ayarı, ajans 
22.415 A'ı'ı:ıdotu o.jansm?!I rpor servisi 
:!2,45-23,00 kap:ını:. 

f:evoğlu Halk Sineması 
U:u:'•u matine lJ d~ 

S filim birden 
1 -l.4'•rı?I Hardl Htndlstnnda: tfül<çf' 
'? - •hto E!· :zlne- ~lnt1" 
:ı - ı .. cırıı:mın intikamı 

'~ 1 

Londra 1 SterUıı 

NeVJ;orl: 100 Dolar 
Mndrtd 100 Pczeta 
Stokholm lOO İsveç Ki'. 

ErnIA!J VE •JAJJVU.A'I 

Tah~U~t U:miııe m'!8-m.ıe oıııs" 
mı;trr. 


