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idare evi: Ankar11 O. \'akit raıd9 

IeJefoa: idare (!!4Jl0), \'aa flllllJ 

ret;: btaubol \akıt-r09ta nta•="' 

Mtmıuk bir meoıblldan öğrendlğim.J 
,.,e göre, memurlar için hayat pahalı. 
lığına kar~ çok nıUhlm bir fayda& 
dokunacak oıan fU karar vcrtlmtıtir: 

1~2 y:ıt1 içinde memurlara Qç m&ai 

nlabellnde Uç avans Terileoek ı:c bu 

tediye Uç muhtelit ı: manda yapıl 
caktır. 

ı,oadr8ı, ı (A.\.) - Ba§vekU Çör. 
çil, vqtııgtonda ret.s RUZ\'elt ile glS • 
rO§tUfU aırada lngUIZ hariciye naz:rrr 
Edenin stallnle g6rtlfmek Uzcre Mos. 

ovaya yaptığı tarlhl ziyaret. pazar 

Bllldlln t. memuı1am: avanı oıaral' 
alı!ıkl rı Uç maqı kolayca Gdiyebll • 
melert içiıl bllyttlc kolaylıklar yapmak 
tadır. EVYel& alıvall !evkallde kalk • 
madan urllen paralar keı!lmlyecekth 
Ahvali fevkalAden!ıı k41kmurndaıı 
aonra ise ba avaıı;, maqıar on eene 
gtbJ uzun blr zamanda ve muaneıı 

nJsbette kedecektlr. 

Borneo tah
liye edildi • a.kpmı ne§redllen m r k :lngf Uz • 

Sovyet teblı~ ne it Lond~ 1 (A.A.) - B.B.C; 
19U yılı ıı: •Anun a) ı.. ikinci :.-a. Va!ıfngtonda neşredilen resmi 

nsmda muharebenin ~lt ,.c idaresi lir tebliğe göre Fil pin adalarmde. 
barp:cn sonra bari§ t 1 ve Avrupa Amerikan ve Filipinli kıtalar; e,-. 

rı idi. o~arı emnlyetınln korunmuı 1.§lcrtne alt o. velce hazırlanan p1'n mucibince 
.. ,n <il! taTa'< M09kovada balk koml.8erlerl anu<!ane mukavı.?metleıine devam 

o ıwıayt't bir mecllsl reııı Staıln ve hariciye kOllll- ı ediyorlar. 

Su. 3 M) ' {Dtw1'tl So. ! Sfi.. 5 M) (Devamt Sil. ! Si. 3 de) 

.. ORÇ LiN 
YENi 

BEYAt'ATI 
Bütün dünyaya tamil bir 

harb plinı hazırladıiından 
bahsediyor 

Ruzvelt 
Londrava 
geliyor 

BeıUı1, 1 (A.A.) - l'Wırer Alman 
ordutarma bitap edeD emri yevmlaln. 
de Avrupa, Atrl.ka, Akdelda ft AUu 
Okyanusunda elde edllmle olan zafer. 
teri uyd4'ttlkten sonra '67Je demek. 

tedtr. 
Aakerler, 22 bUiraDdanberl prkt:a. 

ki barp meydanl&rmda .,. Karadent. 
zın fima1 cudutıarmd& muharebeler 
yapt.mı& Bu muharebeler §Qmullerl 
ve ıtddeUerl IUbarlle lnanılnnyacak 
derecede bir kalıramanlıtı laUlzam et 
tl. ll'akat ılzln muvaff&kl)"etinlz tart. 
bin t'n şanlı saferterldlr. 

( Dtvamt Sa. ! Sit. 3 IU) 

Müttefiklerin zayiah 
7 arbb, ' laınıazör, ı maluiP, 16 

d•izaltı. m tanare 
Tokyo, l (A.A) - tmparatorluk 

umumi kararPhmlD ordıa kllmll bll

dlıt)'OI': 
Orduya mensup tanarel•r. lılalez • 

ya ve P'UlplD adalan wıcrlnde faall. 

yet göaeruUflerdil'· 
28 n11ıc•D11*"' JaMa a.nareım 

MaJska ~da biberi 3000 tonluk 
W wapa!' batırmttlardır. Ayni itin 
l(aleaya'nın prb ab 1inde kllD Ke
~ın n mil açığında, OkyaıaulND 

(Det»• So. 2 Bü. 6 da) 

ı 1941 yıhnda neler o!du 1 
Buıün ikinci aahifemizde oe

,en bir yılın dahili ve harici hadi· 
selerini toplu ve hülti&a olarak 

L.!'ulacaks&nız. _J 

Sayın okuyucularımıza: 

Bugün bir (Vakıt Almanağı) ahnız 
V AKIT kitabevinin lıazırladığı bu 64 küçük 
sahifelik kitab bütün vıl cebde tasımaya deierı 
malumat ile doludur. Resimli ve iki renk ~ 
kılıdır-

1942 yılı ic;ln mUnec im' r ne dı ı>r? ı ı erlm .. - VUL 
yeUer ve aeçh:ı kU\-'1:Ctl rl - M bu !arımız kıml r? - \'ıl!.}Cttıvdeld 
Be~lye reialen ve Parti N ı rl - BUlUn 1 za adlan v bwıl&rdakl 
kaymakamlar - tstaobulun tarihi ao~klan - öı U'er - Türkçe ne,. 
riyat yapan yabancı r d:ro iatas:ronl ıı Blll Uk ehlrlerimiz - 1941 
1942, 1943 takvim tnb'olan - 1942 nln tafs ıa.uı t:ı.kvtml - Yılın tauı 
günleri - Kendi it ndlne (Fa.Un f n~l) 100 yılhk takvim - LUzumhı 

adrcs'cr: Hekimi r, R\ı.ıknllcr - 'Balıklarm mov imı - Yrlm p.rlası· 

Güfte ve nota. 

V AKIT Almanağı, bu~ünkü f!azetemizi alan
lara yalnız 3 k"tırU§ fiyatla veriliyor. 

Okuyuculamnız, Vnkıt'a lllve ol rak hazn ı ndlğ'J halde klğrt tab. 
dldi yüzünden ayn bcde'le satı§a çıkanım y:ı mecburiyet görWen bu fay. 
dalı eaert edinmekten her halde memnun olacaklardır. 

Gazeteden ayrı fiyatı 5 kuruşdur. 

Vallıt•ıa enzllAtb kitaplar ıerlll 

SAIFO 

ve 

SAFO 

Avrupa Tarihi 
Kuponlan DefJ'fldllndt olu • lld 

eeertn tevzllne yanaclall ltlbuwl 
irfan bayatrmaa mlınevt de~rlne lııaı!lryorm. Tafra oka3 uctılanma 

...-~ wder ... ..._ .-ta lkftltl olarak anı karutJn1' 
lsted llıl.7dar .,_.., bfı»itlla pal ;hclermelNlrler. 

; bl'Aı•ın1.••'·~~•---••~aae•S1:~~,..1nsrtı 

Türk s1hnesi iki emekli 
sanatkanm kaybetti 

TQrk sahncalnln tkl kıymeUı uzvu 
aramaıdan ayrunuı bulunuyor: Şadi 
ve Emin Belllğ, h:ıyeta gGzıertnı yum. 
dular. 

Şadi uzun yıllardır ~kti#l baata
lıktaıı kurtulam1ya.ra.k, Emin Belllt 
de Zoııguldakta tifodan hayata veda 
ettiler. 

Meıtnım Şadlnln ima hal 
terctıme.ı 

Şadi, gözlenne çarpan qyanın ba. 
kiki mAnasmı a.-ııamaya baflamadarı 
evvel, bUUin nıhu ne sahne •~km 
duyan blr aanatk~r 

(Devamı Sa. ~SU. 4 de) 

Günlerin peşinden · 

istanbuld~ ekmek sıkıntısı 
Ba J'1I tstaabollular1n Kurban be,yramhm lkl Wrlü Slkm~a lautııell 

oldllı 8olDk ve ekmek ııkıatıM. Seaelerdenberl görillmemlf bir derece.rt 
lıalall lrarb. lııaalu Mpklar f:flddetlnl tabii olarak köaittr, odun babnm. ,e. 
di*ll tıNlriDJ dalla çok artırdı. Fakat ekmek sıkınt1111am • dMla dofra 1ıı1r 
u.deJ'le ekmek alma aıkıa&ı•ıaın • M'Jl8I dıı 11(\ğut:ı olsbetfo c'liıha dolaulaldl! 

...,U ma1am11H1 on.ını. htaabaJ lw.lllmm lllUyaaıu ka.r'fdayaeü ...._ 
..,.. fUmllara om vermclt."te olclatu resmi ayılacal, bir 5nya ı~ mal6m el
dıllll lfla lıo prt.Jar için~ bir elemek dağıtma Nkıntma tüm3.91, ....._ 
_.aııuaa sığml'J"or; badi bunu bir takım ruhi ııebeblere vettllm; bertuaf 
~l!JI akd almıyor. 

Bblm g!Jrll§U..011& bugünlük İataabulda ekmek de-rdl sadece lılr lmllla& 
....,.....dlr: Fmnlann 6nllne yll&le.rce insan birbirini ezen bir kalabalık bL 
lbıda eopt~·or. Bunlar ara.."ında bazı !:'OCıaklar, kadmlar, lbtlyarlar ...a . 
...,.. ~ gönlüğti halele gl'ııe bir kilo ~krnel< nla.ı.nrlor. ~ lçbld 
..,. yanlan, yere dll,üb czılenJPr, battı\ bo aracb p:ırıısı, öteberisi çalnuıa.. 
let oluyor. Halkın istedlll lft') pollaltwln gözleri önlinde geçen bu aeıkb bale 
flOll çekilmesidJr. Bunun en k111a çal't.'81 de ekm"k aluxw için ~ elle
rine polis eliyle blttr nwuara nrllettk araya dtuncktlr. BerkfJll ekmcll 
almak 1tbı ke.ndl !tnuımı beklemeye mec:hor etmek ve balla alJ!tırmaldlr. 

1 n taaarrur etmek ltıtl.}onak çareal: ekmeklerin mlkclamu ktlç!Utmek 
ttr. Ta kl 930-1000 gll'am alamnorsa bir ke-rc 8.>0-900 gTram &1RD ma
dan çıkam. 

Bu da nu ohn&)or: latanbuldB hiç kimsenin, hl~blr blzmt;tçlnla, utallD 
ıl Mat fın..., önUnC: beklCJru'kl kalbedeePli zaman 40 paradan, 2 1nuı1tfu 
daha uc:ux ckiiJdlr. 

Orada .fumdan Jnı\'\ et bakkı aldıtı ekmeli burada bir fan ile aataa 
açrkgöd relen babsolunuyor. 

Ollalolla ,...... öatbad.. BeJotluada oCw'All adam ~ 
Beledlyeclea herkealıa ekmettnı apı_. ~ clelecıede Mr lelt 
tefkDAt bekledlilmlz. nmdutumuz. yaluttW&pmz. blr llUada .. ,. .. kalp. 
..ım görmek bize ~ atııruror HASAN KUJılÇA Yl 



Bi~ ll! da olu o b ~en:er Iktisut 11 e.'<iıi 

1 ~~:. ~ c::~ ::_ ::. .. il 
sa ·ıımrınl Hcl 

"a ae stf:f 
ayb&~ii 

S2 li8VA HARBı 
ingiliz kıt31arı 
Bardia ke
simlerine 

girdi 

Artlit 1!142 yılma girmi! bulımuymı.!z. 1941 yılını i!l. 
aanhk tarihin:n eşini görmediği hadisel~r1e dolu olarak 
arkda. bır:ıktık. Yeni vılm nebr cöster~ceğini bHmiyo. 
ruz. Bunu :amz:n gasterec~k. Yeni yılıı gircr!ten geçmiş 
bir seneli!< dahili TC harie1 vukuatı kııacs. ve toplu olarak 

KAoon~ :1~ iç.nde ı ,,.,, .. ~~~ı~ ı"ışmda 
ı - Çörçn Türk matbuabr.a bl:- ~ıg - Llbyad:ı.kl ttaıynn orouhın 

me!Sjt ile Türk milletine 941 yılı kt,.ııruıd:uıı Gmzyani t?.Zledllerck 
için r::!:th ve nadt>t temc:tni et- y,.rinc general Eaz.zi tayin edildi. 
tlğhıi b!ldirdJ.. 29 - Ywu:ın B~·ckili Gl. Me-

Şu:ıat: re .ksı:0 öldli, 
S - HUyllk I'Urk edibi: Ali Ş r 29 - DernP İngiliz kuvvetler 

Neva.ini.n 500 Uncü i1ldönilınU ı·ut- n.rafmdan z:ı.ptolundu. 
Juland1, Şubat: 

9 - E".otn:ek 14,.:S kurucıa "Tkt.I. 1 - İngUiz kuV'\·ctlcrt Bint>razl. 
16 - Tü:-kiye - Bulgrr:staı! ,,, nlciılar. 

aasm<:a An.karada bir be;ranna.mrı 9 - An-Jra1 Dar!nn B:ışve!dl 
imz0'andı. oıun>fn" ve haricfyc naz n oldu. 

Z - İngiliz harlc1ve nnı.m E- Z6 -- Mcis adaSl tngil zler tn-
derur- gcııe!a lırormay bıışknnt ~e· rafında i.,gau olundu. 
ner::.l Dil Hmırdan tayyare ile A. Mart: 
cta~aya geldiler. 2 - Bulgnristanı::ı tnyyarc rncv 

27 - lnönil Ankarada İngiliz rlanları Alınanlar t.arnfm~an işgal 
misafirleri ka.!Jul buyurduJu. edildi. 

Mart: • 3 - Alman ordulUJ, 4 kAldan 
8 - Denb: nakil vasrt.alan ser- ~ unıınlstan hududuna ynUa3tı. 

1"C~eri M!hı:llta!H Veke.lot ne 19 - Hariciye \'ek.il.im.lı: Kfb. 
geçti. nsta tngiHz har clye naz.ı:n Edenle 

11 - Pera.pafad:ı lntilfık. g5?i.iştü. 
2.'l - So-~·~t R~a f!c Tür-kiye !'fi - ı•ug.,sıavyııdn Uçiü r--ıktı 

ıuasmda nc.e-m: tecnvUz m!sa.h im. ımza t'd~ S;·etkov!ç kabinesi c1ev· 
alandı. rlldi, 

Nisan: Nisan: 
2 - Şel!er fl}-atına kiloda l o 1 - Afr.ka cephesinde İngiliz 

hru§ :ı:a.m y pıldı. (Gcç:a ytl mar- imvvetlıerl Asmıır:ıyı fş~l ett lcr. 
tm 4 Unde 10 kuru a:am yn.,..ılıı.ra.h: 3 - Macnr B!lffVekili Kont Tc. 
40 ku~ çı:knrrlımıttı.) lekl intihar etti. 

10 - Örfi fılnre komut.anlığı 5 - B!nı;azt 1ngIJiz lruvveUeri 
fstanbulda oturan vats.ndaşlııra, tara.fıudR.D tahliye edildi. 
ıeblrdcc Ç?kreak !stiyenlere dev. 6 - Almanya Yunanf8tan ve Yu 
Jet n :hll vıuntaJa.rı pamsa tal-Sıs goslavyayn harp ilin etti. 
edi!~: • uıe <!:lir tebliğ ncş-etti, 6 - Adisababa lngiJ.;z1C1' tara. 

!faynı: fu:da.n zaptolundu. 
1 - !stanb~ldan An&bruya gOç 9 - YUS"oslav ordulan ~-

başlad:. tık Jta.filc bugün !İ;tanbu!- yı zaptettiler. 
dan "yn!w. 9 - Sclinik Almanbr t.arafm. 

H - R:fs!cfl.mhuru:muz H't1c?1n dan fıigC\J edildi. 
&ıs•ane b'r mesatmı ald1Jar. 13 - &rdlya Almn.n kuvvetle.. 

17 - fr•a .. b"',11d-t ıştklarm maıı- ri hra.!md9ll ZS!'Jte<l'kli • 
keı~nmcrl ka'dınldı. 14 - D.raç Yu1?oelav kıt.alan ta. 

22 - Ekmeğin tutTsı Ankara, rafmdan işgal edi.1.di. 
İltnnbul '\'C 1ız:,J.de 930 grama in. H - Sovyct RU8ya - Japon-
dhiırH ya arasmda ademf~vilz paktı 

n:ın:"aa: mızalaııdı. 
8 - Yeni demlryolianmrzm ta- 18 - Yunan &";Ve-kili Koriz!s 

t!kraz ve taı!aYJ"Uf bonolan fü~ füccc•co oıcıu. 
U"unu k"'bul cdfldl 25 - U.umi ad3Aı Almanlar ta.-

6 - Ekmeğe bugtln den Uiba- rafından ~ edlldi. 
ren yllz;de otu.z arpa vflzde y1nnf 27 - At na Alııuı o-:dufarı ~ 
-:.avd'"ll' kattlrruı .. a lYşladr.. rafmdan f.:ıga.I edildi. 

6 - Cofrrfya kongresi at;ıldt. xa,uı 
18 - Tilrklye - Alm nya ara. 8 - Ira.kia İngilizler 

~mJa on s~n.e muteber olma~ Dze- harp bat?la<ll. 
re b!r dos~Iut muahedem fmalan. 24 - l.agUJ:zJen.n (liood) kru-
rb.. YUlSrü Almımhlr tn.rıı.fmdan batı.. 

26 - K-bnstan İskcndcriyeye nldı. 
gitmck•e olan Refah TapUrlmluıs 27 - Alman kruva.OOrü (Bls. 
batır:ldr mar1' batır ldı. 

Temmu: 31 - L"8.lt 1ııgtlizJerlo müt3re-
3 - Trakya umum milfe~ı ge- ke imza.Jndr. 

neral K1-ım D'rik 61di1. llaairaa: 
7 - Ka.ra sulanmada tngflb 2 - Maeul lngilizJC!' ta.rafm.-

f.Ayyveler.:ıbı bir 1'raDlıız V1lpl11'a. dan iRaJ ~ldf. 
1l1J batırmalan &zerine hükibnetl.. 6 - Bitlerle Mwır.olini Brener. 
mü lngiıtereyi protc8to ettj. de görilı:tUie.r. 

10 - On bir J'ramD ha?p ge. 22 -:-; .Alm~ya &v>~t R~-ayıı. 
miırt 1*endenm Jlmln""nıe ilt.Jca harp ilin etti. 
etU. !'enuımz: 

12 - ttt Alman tayya.reı8i :tm- 16 - Japon kabinesi istifa ct-
roa lndl ti. 
ıe - Jroteeısr Ziya 00n vefat Aiw;tos: 

et.ti, 1 - Mısır kabinesi iı!tif'a etti, 
24 - Re:S.W Hatta~ XlıniJ 2 - İngiltere lrandaki A.Iman-

Akclllr aJdU. lnrc ÇI]unam için lnuıa nota. verdi. 
31 - lktmat Vekili HUsııG Ça.. Eylül: 

kır istifa et.ti. Ye:r;ne Sırn Day 9 - Len:l.ngrat tam bir cembe:-
tayin edildi, içine elmm. 

Ağustos: 16 - lrrı.n vahı Rı:ı:a §ıdı Pclıle-
11 - Aa1ter a.Ueltrine yardım vı tahtmz oğl"'i Mehmet R~ Poh. 

~:;i.'ıası kabul cd!ldl. le\1ye b:ı"B.ktz. 
13 - hııgiıtere ve Sovyet Rus- 19 - Kiyef Alaıan1a.r tıu'a.fm-

:ra hllkömetfr.ıize tevdi. ettiklcrl dan !{.'gal cdildt. 
notalarla Tllniyen.Uı toprak bQ TO{!rinicwel: 
tüııJil,'ÜDil tau•hkJar:ıu b"ldJrdile..:: 23 - liarkor i&gal edildi. 

15 - Palamutluk • Ilııca demir· 29- Hitlcr umumt lkararPhın-
yolu da.r, haltıncı devlete geçme. da Tflr!' .gc.nenılJerini kabul ot.ti. 
csfle Türk Yede imtiyazlı denılry.:>la T~rınisıuıl: 
kalmsdı. 2 - Kırunm merkezi Balıç~ 

28 - Rciıılciimııunmuuı Alman ray Alman kuvvetlen tanıimdan 
~k elçisini bbcJ ~. legal ed.Jdi. 

EylfU: 13 - Tnla Alm:uı kuvvetleri 

(Ba!J tarafı 1 incı sa ifada) 1 eelmlş ol:ın lkt erıt Veki i Sım 
Day dün vilayeti, beledi~ eyı ve Bo.bam doktor Rlfat Bey onu kull.s 

1 cümhcrl;:ct l Ik pnrtisinl zi~· ret orn"'..ndu d rr.n ye .. inc sanalk6.n 
etmLc; memleket 00. .. tıınesin', cez1 :U:ına.,l'ana tanıtıritcn Ş:ıdl tıcnUz l 
evini. be:: fabıiktısmı gczmi.ci ve 1 beş ya;ıındn 111 Fakat o, daha çok 
~okuma ve ipHk işlerilc bez fabrı- 1 ııru·· y il< o sahne bayatınm 
kıı.,ı;z lmnlutını, işç,lcrin sıhhi du. mukııd:i~D n1t- 'n içinde yııkmı§tı. 

Bu kış 

r 
1 

rumlarnu \•e ~a1 ~a. ta.ı'Z •• nm ıı:om~u ıı:-ı bahı;elerınln nUne top. Stokh:ılm, ı (A.A.) Kalugada lüıJılre. l <A.A.) - İngiliz or
..a ııarıt kuvveUeri umumi karargi
lıınm t.::bliği: 

"!lt'el~tlr. Jnr, p rdo rı.rluısı.ndtı saaUcrce !tanı... 2.10 b n iti !yl bulan altı Alman ko • 
- -- - - ı;tız oynatırdı. lordu:ıunun Lozgıına Uğraması Sovyct 

AC1 b"r lf ayı.. On altı l'a'.:lllıı geldlğ1 vakit her mu~;abll taarruzunun bıı.şıııngırmdan. 
tem .1~ r;ld r mUnnk l'!!llar yapar. b~rt '• edilen ilk mU:ı.t:ı muza!!crl. 

Son 24 saat içinde Ycdabla MI. 
gesinde faaliyet geçen gUıılere nis 
betle az olmuşsa da kuvvetlerimiz 
bu bölgedck dil~an krtalaruun 
,.um kl!"mmı sıluştırmağa devam 
\'..mı.sterdir. 

( Ba~ tarafı 1 mc' f>tı11fodo) l:U\'Ul:.."ıit, Ş :cerci Ali !Juh tttn, Uek 1 y.:~Ur. 
mum glbi endi ve kendini scv:ınlerl t":>;;l Ral.f, Refik Hal d R !iğ Cevat Almıın ordusunun kumandanlığını 
elemler l~.ndc bırakr.rak her flni ıı:ın g.bl mtlıı~vvcr gençlerle ı.aı.f .1:3eyln deruhte etUlHen sonra BlUor m""lim 
muknddcr o:an llkıb:ı~ erı,tı. M:ıh,·L cvln:le ttmElllor verlyorau. bir ıurıır ıı. arak muharebe meyd:ını 
yeti neza\cetl her s'jrendo ha=.·r-ıruılt ş dl , ili k ta .... hi na ısoo kilom trel!.k mesıfedc bulu • 

:ı n.n t san:ıcye çı ıı.ı .-. 
eseri bırakan tıu luymeU insan d c- 1821 dür. Bu tArlbto ynnan ti enıh Dl'.n Kraltovadan bava yolu Uc hUcum 

Dün ecnebi Afrika krtalan İn
giliz topçu ve tank birliklerinin 
htmaycsinde Ba.rdia lstihklunJn.n. 
nm cenup kesim:ndeki mevzilerine 
ı."i.rmlşler ve aralanıda bir m:ktar 
Alman bulunmak Uzere bir kaç yilz 
~ ve bir kaç posta almışlardır, 
Kayıplarrmımı az olduğu zannediJ
melıtcdir. 

bilirim ki ınaanlarm en faziletıi::i idi. tljntr.lsu:ıun karşısındaki tiyatroda ıutnl:ınndan mUr k!·ep bir tuğayı cep 
Herlrese ~1lik etmek onun ltl.n bir V ı boye ı;Undcrmı,sc do bu karar biç bir 

lt fdl "N:ısıl oldu?.. plye3l ile Ahmcc e. 
zcv . f r: Pıı .. :ıııın 'Rllz·m Ah ıw oynadı- oct c vermemiştir. 

Vebbı Demirel Mlllk!yedcn 005 sc · g ._,_ D' ~r c.bettcn n kert bir Rus men 

l 
l:ır Ş:ıdi sonra artist HUrh:ınetliuu.ı "' 

oesinde mezun olmuş b'rçok knl'Ma. · bl bamdan ö~re."llldl(,rtne töre Stallnlıı 
knmlık ve mutasarr.tıııttıırdıı ~:::ırn. l.uı.:ıp:ı.nyıısı:ıa glrerel( oura:ta re.r tıede.I ı ., --ı';Un o:ı!u'hı !tadar çok top 
ıe Slnob Ma otyo b:mıt mut:ı·::.r.:f. p~:-J~rk k.,me:mftrde bUyUk muvat. rak cer! almak dc!U elden ı;eldlğl 
uklnrmdıı; Ar.kara. Aoann., für:ıya fal. y~tı~r ita.zandı. Bu tarihte ' 9 ya. kadnr 1;ok Alman btrllklerin.I yok ede. 
<;al!Ul:1erln'lc, DablHye \'e!<tı.lcU mlls. mda. idi. rek Alm"nlıınn maneviyatını sars • 

D:ıraibed:ıylln lk'nci kuruiu§Unda 
tegnrl•~d:ı. ve nihayet B"''.,!VE'l[!Uet malt vemllmkUn olduğu kadar çok 
mUste.ıı.rlı~ında bu vatıın:ı ol:ın biz. Uuhs!n E:-tuğrul, r:urcttln Şefkatı raa zemc ttı.Jı:-lp veya J.ğt.nam etmek. 
met borcum• bnklr.:yıe U'a etml~ idi f'.n·lt R!.za, lluv:ıhhlt, Gııhb ile bera. 

Kahire, 1 (A.A.) - Cenubi Af. 
rika kuvvetleri topların ve tanltla
rm himayesinde Bard anm cenup 
kesimine giderek 600 esir almaf;a 
muvaffak ol.muşlardır. Ke:ıdla!ne .;s:ıdıın rahmet diler z. b~r Ş:ıdl de D:ırutbeday.e girdi. Bura. Ur. 1 j 

en çol: l!ıı·amadı. lhtt'~ıı.r yUz'\nden Ka!uza b:-::.:ıııntı net Ct'slndc Mo a. ----o-
Rahmetli Mus" .. afa N-:!c.ıt!nin c:rup da~mxştı. Şadi bundan sonra lsk ve Maloyaro3lavcç ke imlerinde 

habrası ızmıre g:ttı. bu!unan Alman kıtalıırınm vazlyctı 

Eski Me.·srit vekili .Mustfka Ncca. Burnda arltad:ı,ıartyle tıUyQk ve 
tinin ö!UmUnUn on UçUncU yıldö:ıUmU I muz~ttor kuman:tan Gazt Mustafa 
tk'nclkn.ııunun b'.rtncı gUnUne te=n W'm:ıl ta.rafmdan kabul olundu, 
allf ettığl için bcr sene olduğu ırfbi cazı: 
dost.lan ve ııkrab:un dUnkU ı;.:ır~amba - Seyahat elbet tzmlre mtlnhıı.s\r 
gDnll Anltarndakl me:ı:annı cyarct c. d".'.:fl dlr. Anknrnya ds se1cookalntz 
dcrck rahmetlinin t.ıymetll meziyet. dc'Hlml? .• 
lcrlnl hatırlam":!.:ı.rdır. MlUJ mllra1e. Dodı ş:ı.:il, ••h!ç §Üphesiz.. C\'!\"!1bxn: 
le llareltetindc münevver Tllrk ı;cnı=ll- "ermı:tı. Fakat gene a.rUatler arnsın.. 
ğlnl temsil cdenlt>rln ~ındıı bulun'.ln d3 ıınln.,n:ıztılt'ar ordu. Şadi bU. 
Mustafa Necati ba!:lundıı gö.ııtcrt'cn 1 yC!.. kut:ıandan:ı. söz vermls olduğu t. 
bu kadtl'bl!t'n11k dalma kalbtmlz:te t:ı- l Mn h:!r tU:-lü imklnsızlıklan yenerek 
oıdığıınız acısı lçln hiç olma-o;:ı hr t - Ar.lmraya gltU ve p3r'r.k temsiller 
ııeUldlr, verdi, burndan htnnbuıa dönmedi, A. 

Bitler d ·l1or ıı.~ : 
( Bfl§ tarafı J iızci eayfada) 

Ask·.rler, ekseriya. mlllctınılzı.::ı ha. 
ynt vo b3kasmı muha!nza için zaruri 

rıadoluyu d'>l!l.'}tı. h r vtlA.yete sahne 
z v!tlni y ydı \ e atkı. landı. Ona 
.. Tll~k s;ı\ıoeslnln en parlak yılcw:: 

vas.!ı Jııı klı o ara.it verlllyo:-du. 

olarek kıı'l>ul odllmlg olan mllcndele. 48 ya,'llilda; tstnnbulda do:;ıtıuıJ Nil. 
esyentzde bu ana kndor mll'etıer ta. mu:ı-1 Ter.ı.kkl mektebinde okumu~ 
rlh~ni:ı galılt olmu.ıı olduğu bUtUn mu. Vefa idadisl'll bltırmi~. Tıb fakUltcsL 
vaff:ı.ktyı:tıertn fevkinde bulunan ba. ne glrm !I· buradan da a-e\dm olarak 
fer1 rıc te•.e'\'VÜÇ ettl. ıSl.s. yaı.:ıız Al. c-ı1tm·:ıtır Ancak tnlebel',.I za.manın. 
~an " t.ıınını kurtarma!. ve muhaf zo. on Uy:ı.troya faz'a merak !l!lrdrğından 
etm~ldc kıılnuı.dmız, belki blltUn Av. uzun mUddc:t hckfmı!k i'e mc gul ol. 
rupayı "treUc dUşünebllccegtmf2 blr mıyarıılt tiyatro hayatına lntiıob et. 
tehllkc1cn kurtnrd:nız. n1tş, ilk deta TUrk Ocağı ı:ııhneainde 

Kııdrnlar, çocuklnr ,.e vntanda çalı. rôl larıık Uyatro hayatına gtrm~. 

§nil diğer erk r d • 'l • bllflhtre kurulan Donannıa cemiyeti 
Olduğunuz hizmetten dolayı Uyatro u sanatk rları arasında bu. 
l2dn: tc.5cld.llr etseler azdır. Fr.lt t ıunınu-:. 191' d DarU:bod:ıylin ilk te. 
blz:::ıt 6!z 110 22 hıızlrandanb~rl yabudl ı k1!1Und3 lmllh::.n!a. bu heyete gir. 
cermaycd rt:ırmm ve yahudi bol;:evik. m mUtar heden sonraki scnclcrde 
lerlc.l:ı mU~tcrek fesatınmım lroıın. bir mUC:jet yeni 8ıı.hne tmnlylc tc~el:. 
yayn sokm~ı- lstedlkiert cennetin ne kUl d~:ı Uy:ıtro hcyetlnjr. çalıpıı , 
b1~1m şey olduğunu ı;l.irdUnUz. bi l'Jl•ır tekrar Darlllb•dıı~1 no~ctlılc 

FOhrcr Sifatl Uc, ordutarm ~lru. c1 ~ ve bu heyetin 1926 smcslnde 
man<bıu sıfet. Uc g6sterml~ oldu tlan ı~• n~ul bel dlyectnc hn"ıuımasuıdsn 
cms llf-z kahrnmıı.n!ılttan dolayı l>U • EOlllıl 1010 ııenc.sınc kadar devamlı 

tnn cesur aal:c:-oı..;c yürekten tencltltllr olar k bu heyette çıılıı;mı~t.ır. Eml.n 
c,dcrlm. BUtOn Alman vatanı gözlerin! Bvlllg 104() yılında tekrar hekimlllt 
budut.-JZ tılr ıtımnt Uo ordusuna çe. bnyatı.'la dönmeye ka r vermiş, Ha. 
vlrm!ştlr. Sizler sıçramaya nmado o • ,.. i hMtsll::ıneslndo eski sınıf arka. 
lan dlliro.l.':U durdurdunuz. Onu kendi d-ışı ve lm.llıtl l'ro!c l)r Tev.ik Rem. 
mcmlckcUnl.n bin kilometre içcrleriuc ?Juln ynnında ça!ı{.ıp thUs:ıa mllddeU. 
kad:ır silrdUnnz. nl cl:ıldurnrak kadJ.ıı hıısta.:1klaı-ı mU. 

JlH2 sı!ll &.Ddc bcşcr!yctln bu düş. t h& ~ım ,,. sik suıı olm~ll. 1g40 da 
mauına. yc:ıide:ı ta:ı.rnız cdcceğU:. Ka- sahneye intı l. ın 25 inci :-ılı mUna.. 
pita.llst \"C bol§c.ıvik ynhu11 ruemt:ıın sc~tlylc lsta:ıbul Şeh1ı Uyatrosund:ı. 
ruhundaki tahrlpk~rlık nzmlni e'::trl • b r jüb.lc krtib o!unnıu tu. 
ccye kadsr onunla çarpl§acnğtz. 

Almanya he?' yirmi be§ nenedc bir 
aynı csnllerin kendi me\'cudiyct!nl 
atqıo ata.n bir Jınri>o aUrUölemek iste. 
m :z ı-e sürllkleni!mCZ. Avrupad:ı. li:r 
E.\'UÇ An:;lo • Sabon T'<! ynbudl fe t. 
çxlnmı ticaretlerini yoıunıı koymnk L 
gln ebedi mUcadclcıere maruz kalmak 
ı.stenıez ve kalnmıu:. Ümit ederiz k! 
bn harpte dökülen •:an blTC;ok nesiller 
tı:ın son kan olacaktır. 

laglllı Amerikan 
tebllll 

Emin Bcllit;" bu jllblledcn onra sah 
:ı h yatma '\"Cda ctmı~. dalııJ. ~onrıı 

Zonguıdakta kl)mUr ı:irkcU bekfmUğt. 
nı kabul edcrcı_lt kömUr runoıcmnin \'O 
a!lelerlnln mtJ!yeno vo tedM11ortylc 
m~e~ı olmnys b:ı§lamıştı. 

1'~mln Belllğ mcmlekcUmlzde çevri. 
len muhtelif filmlerde oe rol almı§. 

t:r. Bu orada Nur Baha, Bo a., çf Es
rarı, 1sta.nbulda bir Cacial D.§k, Bir 
n.Ulet uyanıyor, Knra sevda, Ate:ııteD 
gll:nl ı: stbi filmlerde de eh mmiyctll 
rol' r almıı. _.atf::ık o1mU§tu. Gc. 
gen umunıt tıa.ı'btio lhUyat zıı.biU oln. 
rak \'CZ!fe görmllştll, 

gtlç•coın•:tır. Bu kıtalar ş!mdl yan • 
dan ı;:cvrllm~k tehllkesi ka.rşmnda 

(Baş iarafı 1 inci sa uf ada) 
sarb kısmında sörülen lld denızaltJ 

bulun"?'l'llctadırlıır Alman h:ıberlere semi81JıdcD blrlnl pike bombardımıın.. 
g.:rc bu kuvvct•er seri çekllmeğc ha lariyle batırmışlardır. 
'Zlrlanmalttadırlar. 2~ lll~ktuıunda tayyarelerim'z Ke • 

tGV J G2 tc~I jl 
lanı; aı;ı~ındl. bl.r dUşman mutırıblne 
tam bir tsabet kaydetm.§lerdir 

Tolıyo, 1 (A.A.) - la:ıparatorluk 

''Ba~ taıafl ı mı..1 saııfada) umumi karıırgatunm den!z kısmı, ye. 
rıı C.:ı ::. • •. ., , nı ıcno mllnuobetlle, harbin bıı.şlıuı. 
richi müh!m de..'!Jlirvoh.~ ayırma gıcmd:ı.nberi lnı;Utzlerıe Aaıer!kallla. 
. e:-1:~.,.1 d" bulu:ınn techiz.a.t b:ı- nn u~mıo olduklan z.ayuı.t.a alt ra. 
kımmdan ağır kayıplara. maruz kam arı blldlrınekte.:ilr. 
ka'f"'"<'tır Zırhluar • BatmlM 7, clddt eurettc 

Londra: 1 ( A.A. l _ B.B.C hnsara uğratııaıı 8, kıırne.n tı.aanra 
r.un g .... r~ re. til.?n hu.ciud b:r u:ı-ı:.an 1• 
Rus t ';ıJ ;-;n~o Krı ,t•ırı:ı şehrin=;ı Kruvnzorlcr - Babnlaıı 2, cldd'i 
Rusları clire grçtiği bildiri mi.s surette hasara uğratılan S,IUBmen ha 
til'. saro. uğra. .ılan 4. 

KnlutJU•r.m bundan birlt~,. (!tin Muhr pler - Batmlım 2, ciddi suret 
evvc! ~eri ::ı.Jmd -!ı bihh .lrni!=: ite te ha.sara ul?ratılan 5, 
de o Z!ltrand"'• '>~ıi ş. ~ir e!dcn Denlzattıı n - Batırılan 16 teter. 
e!e p.e miş ve s~nunda Rusları.o runtı meçbQI olan diğer za~.at bU he. 
elinc!e ka m·c;tır. saba ""''ıil değildir. 
Ru~lnr, Vol.kof nehr"nin g:tr GamboUar: Batırılan Ud. clddt surette 

binuc <le mU..'lim l:.ir dcmiryo'u haaara ua-rauıan lkl, za.ptodlJıuı ı. 
kavı: clc r.ol:tsmı tekraı ele ::;t. • Torp•.., ıar: Batınlan 6. 
çirm:eo'e"'"dir. Karakol gemileri: Sst.ınlan ı, c1d. 
Ru~ h11s~i tebliğinde Alman <li surette hasara uğratılan 2. 

gene1 ali Guderian'm al~ı ko!orc!..ı Mayn gcmlleri: Batırllıın L 
i1c Oka nehrinde Rtı::ı taarruzu• ardımcı gemiler: Clddl ırurette ha.. 
r.u durchırrnn ;;a ~:ı!ışt·:-,, faltaı: snra l.l.~ratııan ı. 
muvnffo..!: ola.mıynrak geri l(ekıl. S!t~ı Ucart:t gemUert: Zllpte;Ulen 
mek•c ol<lu~1 ilf.ı.ve edilme!:tedir ı. clddı .surette hasara uğratılan 4. 

A1manlur. cenuptan, bu bölge. BUyUk uca t gemileri: Batınıan 
ve. tıyyare1cıle bir siynh rö .• 1· 5. ciddi hnsıu-a uğratılan 13, lıa!1f 
lekli tuo~yını da getirtr.n.,.,erdir. surette hasar .. uğratuan 89. 
R,.,., r. Almanla. ı takıbe devanı Fazla olarak muııtcll.f tonajda 150 
edivorlar. ticaret gemls!ylo 407 kUçtlk gemi z:ap 

Sovv ~ ctimhtrrhretlcrl ltti!l' • tcdilml ur. 
dı r::'si Kelinin di.ın geceki tlY.'• nu=nrrucn veyabu ~-erde tahrip e. 
":ıw·,'a I~:ı11· ·'l.':un r.~ri altnd!- aııen tayye.reıerln adedi 878 tür. 
tını he t i Lbl;·";de~ evvel Rus Japonların zay!atı eııı:ııardır: , 
millwtin~ hıı l-er Vi!r!llİcttir Hatif surette hasara uğrıyan bir 

Kar-ı· ı ~:ı;:!ştir l:i: • . kruvnzör, batan 4 muhrip, Ud mayn 
- Eız mdı Almanlarla mu. ı, misi v bir d• .. ıtzaıtı. ''hususı 15 de. 

savi c-nrt'ar altında <::ırı>I"'IYO· nlznltı g m • zayi olmuijtur, lki na&. 
~·z. D:: T~n g r_i ~kilivor, h ·-· I l!yc & mı ı batmış vo 46 tayyare kay 
t~ bazı ı.e •m1c .. ce taQryor. Tık· bolmu tur. 
vın, F« 11 •in, I~rJu ,a, . Ker<; ;·e Tol;:yo ı < \.A.) - tmparatorlult u. 
F~odo.,y., ~nrl~rı .. ~ır da.ı.ı mumt knrarı;a.ıu ordu kısmı tcbl!ği: 
dtl?lllan~1 '~r: •. m m lıdır. ı Malaka yanmndasınm do:U kıyısı. 

Km"\. . r :m~ ı ıi.ı:;or~ ~er- M çıJ[aD J pon kuvvct.h:rt dU:ı, Slnga. 
den c~·n~ z, Bu .1 11~ :ı:ıuvr.!~.._.~ıy .. ~. purdan 300 ldlometrc mcsa.tede ehoın. 
ler. ~'hru. "af\.:rımızın kati tem1- m!yetll bir nolcta olan u:uanta.nı ~gal 
na.tıaır. etml~lcrdlr. • 

Ef!eo 
(Ba.~ tarafl 1 inci 8aJJfad<t) 

E '"' Uo• tot ile lngl tere hn.rtcıyc nıı.. 
W'I Aııtonı Eden arnsxncla görüşmeler 
) pılm :.ır, 

Sovyet Rusyıınm Londradaki 
bUyilk elçisi Maiski· ile lngiltere 
kralll~nm Sovyet Rusyndald bil • 
yUk cls.isi ~ir Staford Gripps bu 
göril!"1llelcrdo hazır bulunmueıar .. 
chr, 

Alman teillOI 
( BalS tarafı 1 inci savfqrla) 

İlmen gB!UnUn kcıuınnda bir çok 
Sovyet tayyarcıert yerde bOmbalarıa. 
tahrtp edılmlşUr. 

11 - Van ve Ağnda Pldctli ta.rafmda.n iKal edildi. 
zelzPlder Ndu. 192 vatandatmı:z. H - İngiliıı:leıin (Ark Ruva.. (BtZf tarafı 1 inci sa.ıfada) 
oldll. jal) tayyare geınlsi batınldı. Manlla. şehri etraf:ndalti vaziyet 

Bundan bal'lka lngili.z hniciyc 
r.eza.reti da.mi mUsteF.arı Sir Alex. 

Ş1nıall At'rlkada Agaaabia b&geaın. 

®Alman ltaıyan kuvveuert taratm _ 
dan taarr;ızlar muvn.t:nk!yeUo net•ce
leoml§tlr. 48 tankla bir çok zırhlı is.. 
Ukpf otomobilleri tahrip edllmlftb'. 
üç ingtllz AVCI tayyıırcaı bava muha .. 
rebelcıl esnasmd:ı dUştlrülmU~tllr. 

Almoo kun-ctlerl tesbtt edllea 
batlıı.ra yerl03t1 20 - Ya.ı uaU aona eNi, Sa. 20 - Ubyad3 lngilia İtalyan ha.kkmd:ı. :rem tnfsi1A.t verilmemet. ~o dememe ı 1 

tler 1 aaat gerj almdı. YO Alman knvvct!eri ara&mda §1.d· tedir. Bununlıı beraber Röytcrln 
Blrtnclt,rpm: detJJ ~ıtmalar mştadı. bir mesajına göre, Manita §ehrın.n Alı<1run nrltade~wn (Ne de-

• 9 - Almanya ile (100 m.Uyoo) 22 - Ro&tof Ahn.anlar ta.rafm. su.kutu Birlcı:Ik Ameri.kada b kle • :neli?) siitunu (Kutlulamak ~·anlı~. 
u-alıt ticaret aniaemuı imz~dı rlan işgal edildi. niyor, Amel'lkan kuvvetleri, ı. tllt De; emeli; uğurlamak gibi kutla-
İkbldtıetriıu ' Kln1P1•evvel: cıuE>man kııvvetlerl önünde rekil • mak de.meli) <li ı>r. BakUğmı:z lü-
5 -Ka.. ... auJa.nmı:ada bir deııiz. 2 - İngiUzlerin (Sidney) Jmı. mcktedir. !r.l .. kitaplfil1?lda (Kut) ve (Ku. 

altı bir motorlbnUzü b&t.ırdı_ vaz6rll 00.tir:ldr. Amerikalılar, yarahnru Cenev- tsnmak) ''lll' da (Kutlamak) yok, 
12 - .\li Raa Artuı:ıb.J milli 7 - Japonya Amerika ve tn. re mukavele!! muclbhıce M.a.nıl· (kutlulama.k) ., yok; fakat blldl-

mUda!aa, Fahri Eııiizı Milnakal~t gillereye ba.rp iii.n ettt. civarında Kıulliaç ffiS?'etıni lqt • w~miz ı;ıdur ki halk dilinde (kut. 
"ntillik1ıo.rlne ta}in ediL:lilc:t 8 - Ruııyada kııı yib;(lnden yan bir lı&.3tane gemislne bindir b.ınak) dan önce kutlulrunnk var. 

14 - Erzinc3.nda lfddetll zeı. mcvrJ harp başladı. uı!E:lerdir, Yn.ralılar, Avustralyaya et. !nceleroelı ya.ı:lış da görllnmcz: 
.<;ele oldu. Bazı kö)'lcnJe evler ta. 25 - Hon~oıng Japonlar t.a.rn. nekledilecekleniir. Nasıl ki (tat) dan tn.tltı.mak demi.. 
nl8men yıkıldı, fmdn.n i~ga.l edildi. Londn, 1 ~A.A.) - Tokyo rad )oruz ds tc.tl1amak <li~onız. 

21 - Yenice '"°apuruı:mız Bur- 26 -Ameıofı<ada bulunan ça!'Çfl yosu M.a.nili vehrlnin tc:.sllm oldu • Arad1 {)U fark göıilnllr: }{utla.-
~ bta.nbula gelirken Vasili. l;ran mccli:2!lnde blr mrtuk &öy. iumı bildhi,}oır. mak, mtıteaddt blr 8iyga, (Ba.ıra.. 
koe •("lclannda torpillendi, ledi. ç • • mı kuUn) demek, bayrnma. mey. 
B'~~an: =====.=======:! Singappr; 1 (A.A. -in. rnf'net '''"r deme tir. (Bayramı 

Te!ı; K== ma.a.rir ı:nfidürü ;:ıJJınldı. Buğday 'ktmıma ~ gÜİzlerİn külli kuvvetleTi \ ) c.eınek de (bayr:ı.m kutlu 
8 "-- a.a..- 1 Sa ---L B " .. _ ,ı.1• I c!su."! d~) dem~ktır. 

- · uru ~ lıcomutazıltğ?ı:ıa 28 _ Zira.i ~ vtırmü TııuTW.H • oaıeoya uuutyc , Ba d:ı ~oğrudur• ya.ııl.ııı dem 
..:!!btt 'No.raa tayfrı o!ımdı:ı. ~n''!dihsal kurumu,, te~ici tedHdi. ye maııallak olmU§tur. meli, ~ • e. 

o.ndre Cadocan ve İngiltere genel 
kurmay ikincı w'-nm Korgeneral 
Nyc bu Ji(lnuşmal:ınn oozılarma 
iştirak ctrn.i~lerdir . 

Dost b:.r h:tva icindc yapılan 
bu müzal:erelel' her iki tarafm bil· 
tUn meselelerde ve blllınss:ı har • 
bin sevk ve •d.,resi, Hitler Alman• 
yasuu tnm marumlo ycnmcı~ ve 
Herde Alman tecavilziınUn teker 
rUr etmemesini temin etmek. lilzu 
muna nit işlerde her iki tıı.rıı.ft.a d 
tam bir fikir birliği olduğu gcirul· 
mUştllr. 

Ban§Ill ,. lı::ı.ı pt n 
niyetin t"•d ·ro it .. .. l 1 r ılc. 
rl'"le bu me\zu l'ı&h 1nd" v oıla• 
cak tekliflerin tanzimini koln -
laştrracaJ· ı-rı h· · te b ı. · 
ı...,ncrin teı:.bitir• • m~ r-:t f'':?.I' bu 
ı:ı:öril13 birliğini me. duna. r.ıkar
mı~hı'. 

Her ki tnraf M ko' ... 5r0~ .. 

Rom:ı, 1 (A..A) - Stctanl: 
Glornale d1talya. gnz.etesln1n Ş rk 

cepheslndckl husu"!! mulı'lblrl. AlmaD 
orau·nnnm Pctt\rsburg'd&n Karadcn!-
e 1 ad(l.r artık başkumandanlık tara. 
fmd:uı tcsbit cdiıen hat tlzcrine yer. 
ı ~mı~ bulundu darmı haber Termek. 
tedir. 

Son günler zarfında.ki iıarekA.t, ~t
ml§ sayılabilir, eBrllndcki nskeı1 ma.b 
!illerin mlltaıea~ gore, kI§& malı. 
6US o'a bu yeni hat önllmtızdcl:i Uk.. 
bah'\rn kadar muhafaza edilecekt:ır. 

Bu hal. mQda.fıleı1no her tur:u emnı.. 
yeU veren bir hattır. 

n• <'r·nin So ~ t R.ısvn ve Bü. 
\ ~· nr:· nı ıa • m cımd:ı da s:kı 
b1r i"'"". p:- '"~ de~ iler; ~ .. 1lm•c: 

ehemınh tli br adım olduğu ka· 
ns.atindedirler 
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....... -.lyoamıda .Ueferi. 
hitaWa hahıııclular 

liltere.ıe taJmkle bıahmen 1 
ta!ebaleıi o -.at 14.11 de 1 

dra radyC11111, la TIL""kll edcirt a. 
•e b~ h tapda bulun. 
ltıdır. 1ladyoda tonutQ tale. 
r alleleıtaae Urban bayranu 
emu Jı1ı t.ebrt1I etmııler, kc~di.. 
in uh!.:ıtte oıeul:lcnn· &ö.ı 1i.. 

bUtün 
u ... ·veı·slte yoklul talebe •• ,. •• tsoo 

tıı. orta O:..ullarla unh ... · :de cı. aynı fekllde bir tofJdl&t vflcu. 

YIL8AŞI 
PiYANGO U 

' .. .uı yc-·;:uı tA!eob~ye yr:.:r!"<lÜ '1e getlrceek buralarda okuyan tı:11i plyangonWI ltu y.u..s fev. 

, y.u·-ım i'.;!_1·l ell'afın.:':.:ı U&:ı.rif Ve- voksul çocnıJtlar himaye ectllecek • .lıaUde ç~:•W~ evvelkl pce IJ,tue 

k ar!t.ıda!!lanna, tanr.dıkla.rına 
ar.ııı ldl4i:mil!:ertllr. 

.k.:..ı~ t. cı::..:;Jı bir program ı:u rl•· tir. An!mra ser;tevbde 78I>ılmrıtır, Yar. 
Dli~tn. h:t!nbul at o' '= ~.ıa Diğer taraft.an Uıılversitedeld dun e:evruaier oemlyetloln yılbafı p 

-~~ . g~re t tan.bul Y<>.9nl l};w~ar it n kur.:.lan hıma.. yok.R.1 ~alebeYe yarim lgn halk oesl t~lıı tertip ettlll eğ1encelerk 
ü krt. rı;~lü.r_ıUğu F~ı:~j ı. :. : h:?:,:ti tc:.!:il4tı mi:tbt n~t ce. partl!!inm .~U:.~:~a~e bir kat cJ..u cul:> blı' ~kil .aJ8a bu 

. ,~~1n1n mühim b:r kıa. ~er ver!':'nd:n a:~ tc~'-"lt bft- tatbik me.- .--· ·-- kr>lf 1ııl18Jl bit..._ :ile takip• 
• } ..... ınay:ı c:~;:u r:lc nı tiın vııt:etıordc kurul:c::.:..tır. Hl- teler yoal!l talebe ~~ 

1 
:llamlftlr. ·,j,!: _ • 

~1 r.,:ıorl:ırla t ~::', 't etırJ- •· maye hc:·et:I t~~tbitı !E:.:ı::!1ul §U. t6r1Qe biWlnnllln r. .... ... - .. 1 ııcr.miye lca....,. .........,. a. 
?et ll!ı:lrif \' ··~tine bi·'d~' besi '>u sene 15 b!D ye·:·:! ı:.:: okul \'U yette 213 talebeye ~ ya. ...,.. YaaQ'onas& 

ıttir. B nadcki ta'-ı-.c· . • tıı. .. b .. s:.nc yardımda bulı:.nm :tta. . 'lılacaktır. Halbald Univet'Bıtede 1 100.000 LlU KAZANAN 
~!ta biı o:ruıa cİe'"v~:~, ,.k jır. B ltlln v 11 ·~ti rde bu t~~'14t vardana mulıtac 1IOO talebe mt'9(1ı 111111 

tedrisat yap~cai'İ e ~uru?dU:.tan BOnra M"~· f \""'·ile- cuttwt 18.000 LtBA KAZANAN 
ar- ~ orta tedrisat mll:t· ;se:crlııde OM9Z8 

.a.T:?i;Dı;,.dav,t 1 ~\ü~ü'< re !H ,,~ Oi9, SOJ8R h1rSIZ 1 :uE:~ 
... K&.iıko,y Cıuımı.~a oca&ı 41\681 '1Gl8'J 
-r cl,>Ul w, ~ o d 

lllUtad t r ı;llnU ıa~l ou. ş .._ :ıtı e J ya"'aııan 1 S0.000 LiRA .KAZANA.NLA.R 
eıerı opı:ı..,tıaua .ı.ıt;ın U,veıısı·ln j:S~ • " 1 ıı.ım 400188 

r.ca olwıurı;ar • • ._.. ... ... -- . kal . 1 ... - ,,_ Son gWılenle silkecl civımnda.. u.ooo ...--. KAZ.ı\N~,,Lı\.R 
P~y~s ... ı.:"'"u t..ır .. • _..,. ..a otellere dadanau bir hnaız dün f 2l8l19 ~ 

11 ~ HA h E ' zc .,.oıc .ln ·~:ıı.ar ct.ı...<mü mefhut bal.iııd: ya.kalaıjmrş. , Z0.000 lJKA KAZANANLAR 
u n l E ~ m•ım ü::u.:u t::!zı ı:: -ta::a ·. 1 tır. Malatyalı sabık&U KAmil adını 1 Son beş rakamı (04i82) ile nUuı 

f; ... ~~:;114-;::na.;c:-"."'n""'.'la':"". ~..::..V.:...:..:...:: •• ~.~~_J r a re... t1'1 · ' <'~ ·· ::-rt~rş , ta§Iyan bu h 'r!!Z otellere mtırteri yet t-ııan :>· bUet ylrmleer bin Ura, 
9Zll!Mtt- - Kan ckiı.ı 1, s. ·a - c. :.Ki ka . da 2 .. 8 zararı g bl ılrmi§. 11 otelden SGOO l'ra 10.CO!> L!BA KAZANANLAR 

S-bu..1' Yap as: ... .!.e:on hP t •

1

. ü. l n t -ı te " .. · ,... • ~it ve l d;.>ğ?Jtinde yllkte baı:if et. a Ç&Jmıo. Son beş n\liamlan 15172, 75218 
tedb '"ler. L~ı lç n lb::m.,. nh :- ar \ e.:aı~ n t 1 l t' rr.iş tır, KlmJJ cflln Saınsun - Ç'(>nım 41810, 15193 ile nihayet bUJan bilet 

a.fta,n ~ aln·~tadır. D!j'er t•r, B · t b"r'erin ba :in u!"a.k otel~e glrmto, al>deatlıaneyJ eor- ler onar bin Ura. 
ve İzınitt • Zc. ~l-da.k., Ya10- ·a:.tı ~ n r·, ı - l 'rrı mut, bu l1l'&da kapm açık bk' oda· a.ooo UR.4. KAZANANLAR 
tı Jıoa.pııı:a~;~matlk telefon te. .:mu: r ..> n n en a • b;r '·" '· !· )'·a ıl.rerek eoYa çalmaya tc;ıe-bbtiıs so'n bet rakam••n 11183, 19878. 
Altaars.y s .. :i r. \"e. a hiç d · ' e Jo ıu r kiloluk "'• et.mi~t!r. Bu sırada otel llh:~ ta.. ;2u1, 93814, 81181, onoa, 11109, 

num"raia 0a.nrnıı<Ja ma.halle&l :eler iÇ-ti ie sıı lm da vıud r. rafından tlz4Motıae kapı JtU tJeneı-ek 11:1'11, 21844, 09611 De nlllayet lıulaıı 
i;;e Gill1'!1 ture.n. t~ ya.,'fı~:&o!:i ı Beyle btr tc İ>'il' bund:ın blr n:.l.id • .ııabıtaya haber verilmlf, KAmn ya- 3 bilet be§er blD Ura. 
l"D SI<;ral:;:: 2; ~ında otu- ~et E'VV.;1 .:! 'nUlmUs fazııt O za• Jıalına.~ karakola P5tUri1JmUit:Ur, J.:IOO ı..t1" RAZANANIA& 
tutı.-ştunnu ~mn'ar c"'bis.e.. nan buna ' .. um görtı rr: tı. Uzerinae üniveraite talebMl:ndeD Son 46ı& rakam•an. UM 6008 
Ye ita ".ar ~· etraftan ~·eti· : meli bö).c .,·r tedbırin r . tilı• Ma.:unut Gür adma b:r lıtıvtyet va. De nUaayet bulaa öO bUet iki bin be. 

ıın kadın Ce a f!l' stı:ette yara • :A.kini bi!' bayi azaltae:ı1r kanaati ralruı bulwmıuobaf. leı' 7Dz ~ 
ka1chrıJd ktann-a.b~sa hastanesi· vardır. Bir<'ok az ' "t!ll'1çb lı'-se':r - - -u • LOOI UBA KAZANANLAR 
tur. bır:ız sonra ~ı. iahl kllçük ~ şeleri tolayl 'da al • Konferans ve temailler s.a an ıMem!on m1, IJD. 

* ICöıxı.flr fi l 'Tla~ta ve bt!n'~rrn c .,tP t ..... ,.r<ı.. ıı:.:a&atı _.kevbul"•• 1211" mı. asa. ıw, 0111, '181'. 
:meıcıen1:~:ia ht.Sll olan sı da bbil olduiu için htl' yenle Bu lıafta 181'luıcla ~de ,,.. De DIJıa;yeı bul-. IO bUet llller Uıa. 

el'lf b llalarcıa ·ıı,yı Ya.kında ~~ l~mesi m•~lln o~tadır. rilecek konferau ve t.emllDer• Ak 119 LlRA KAZANA~ 
b~eri nıal aa.hlplerın ... , J Y"ıne rakJ 11t hli.JdııJ ve bu kes PJ."Ol?IUP _,. ~ Da 11oa it nbadan IH. 118 De al. 

cde-bllecet~!ı: n.lsbe!te zam c !ifn iç!dlı~a vereceli eartıoıtU:U a- ve~!erlD ~aa ~ ba)'rt balan llOO 1ı11eı beter yaz n.a. 
karal'llaırı taym edecek zaltma.Jt için rakımn derecıeeJnl dtl rioe olunur. ıoo URA H.AZANANl.AR 

* ~tan" ııe.'.:rohın3.Cl!!ftir. şUrmek yolund" yapılan tetkikler S. ı. 942• cama -.at 20 de 1 _ ... eo rabmla'ft llO, 11t>, 011. 
iyle reanıı tu:ı.rruf ttmek mak POnunda bu tedbirin tatbtlt edilme- ~ pcıetaaıı 2 _ KorıfenmJ oa, eıs, sn. tü, soı ue nllıayet 

şret!Jhneıkıe daa.reler taralından s r>Unasip görUJmUııtür. (Nuil ve ne gM7. eporlar yapmah?) .MJlan aoo bilet ytD.er Ura. 
rlbl 11 olan meemua bro • Rak· yerine u al~tollil f~kilcrin Bl\1ent Davran s _ Temsil (Ce- 50 Ltn.A ltAZANAl>iLAR 

:zuudQr. *·Ytlıı tahdidi bahis '.amlmi i~!n dah:ı şiddetli propa • za kanunu), ' 
~ vecaı ti bllwt... ~da yapılaeaJrtır. a: 1; M2 ~ ~ u ae 

ete o. e ww ırem. • ft 

Ptbnaa Y teıtr.latmm İate.nhnldan o 1 - Hi.lkevt pci9f.Mr, • - T"c:m.&1 
b Dl ln1ıva.frk dnnnftU <Cem ka1ı111111), 
U9Usta taUmat hazırlanma: s:ıaJı temizle:::ken a. ı. 9U ~ tut ., 4e ..... Mle& ..... Un lra•an. ,.... 

• ·p ___ ,.._. • olc-n kaza 1 - 11a1nvı ..-... ı - ....,.1 
~ :--ııretlert heyeti 11• l'aDI: Tardr Zlter ~ ~ ..... &al• hıiılo •• ... 

Yeiİ eler.ı.DID Y&P:lmnaı iı:ln ce- Kalyoncu po!ia mevki mrmurla.. dan, S - Temd (Cala kanmm). Ukaıa. H.000 Uıa Ocleadf, IG.OI 
er blltaeıer:aı haztrla•·arak rmdan Kehmc• dUn evbade talJuı. --- -- ........ -. de bıqbuJaa, ,... 

~ticaret mUdUrlUIUıı; ver. , cas nı temfmerk~ıt namluda auat... Doğum ""* h"dıid, Bıua.. 11.000 Ura b. 
* · t•!ğu kurşun btrdenblre patlamJlt Killi lef tnönUnUn h~ za.. mir~ Aakara. ~- ll1'll klı•nu bl. 
daJdAntavat.Jcay De Kandilli ara. kend!&inl elinden ve eol dllJllnden deleri ıı. Abifllnwat'm o;ıu HU.. retıer .....,_, Geaallk " a.aaDbua 
ha,ı!':=~un deilotirilmeei ı.·. yaralam11tır. Ku.-,un odaDm bir znettJıı 'Ol:atuım bJr erket' oila Adaaada. IO.eoo Ura -. ... H bilet 
vanı • Bu !t. on bet gUn k~§esinde oturan kaymıbftdetiıfn ö.llıaya)'a Rlfdltlr. Ya.maya._. terin 8 1aaee1 a.t.a1ıa1. ı taaeet A.n 
* Ba~' ı.ffz'ne aıap!annnştır. Ya"l.'rlat' Bo- amOr d'1erfl. • lalnda birer .._. de llOll,a isini 
g~ ~ ::ınflJrll Yalova. Yoğlu haetaneahıe kaldınlmJtb.r. :.~~= 

·aı Dr. t6H• ve be16dtye ~ IST 4NlitJL BELEDiYESi 
n.ınn--...; -- Kll'dM-~ i ~-
-- Davet i'j~ ŞEHiR ıoo.ooo 11ra ....... ...., Veıa 

~~a:"G'° 1\ ,~:=:.. ::::.:.=::; 
- B&blô.lldekl CeYlld pqa a.rtesl ribıti n.at 1m• _._.. ..,. • ml)-eDln bet ldfbıla oıtekkme alddı 
phanesı ~in: - Ktedi L:--ne lı:n ıı• O KADIN 1aP Mlete 4'1ktıtı .ıJJleamll ... de 
Babl&U bö7le bar' .u ..... n.:•tu''b f•- •yu 

WW-Ull\U .r' B. Partisi sa. • • • ~ kadar gelip para71 .... ol. 
ter idi; yı'bk J:onır· t.tlklA• , ......... ., tll1UlJ1! tır. 

11911zonm iıt.e bak ıeldi zama. ça1aıt.a ra· KOM~Dl KISMINDA Diler tallblfler te Unat Beaka. 
. m, yaptılar 1 lıutınırız1ı1 •ft- ap:ılJ o1ıllıf:mtaa beDI o&ma. 

ı;.:.._.. 1.--AJ. o\lclllll' 'l" .,, 11 ..... 

Br. ~ 1e111ım, ..... - &km gi. - Allll9 ...... ••f 
deatlen ~. niçin yeni cJ.~ldl· - Bir fere sürüırmej:laa'& 
ibıi an• nmıuJna. Bir reeenta or- - Klrtenmesfn! 
tasmda, •~eple ye1kovıuı oa Od-. Der, elmanız. Ve hn, itte ..._, 
J18• tıstl\ne gefn~ dan nefret ..ı,ıtaı • 

- Yeni yda girdik, Kutla ol- Akeam, &oJllllvqa ,.....ııdar.I· 
81111 ! mz, Dildenle )'ualı lılr - ..,_. 

Diyoruz. gibi olar. B.n.aıct Wıo b9 11111 ..._ 
Halbuki ~ De ~ aruaıda ra, ba dQmelcrle o llilder, lılılıir

anc:ık bir nefedk llllDan "111'. ar. ledne ö7le ............. IJle .... 
eskiye estdyı ba bir Def.ıik a-• tatlı sanla~,• .. ...,..• 
ma.nı atbyomz. b!le Plaealamm.. • 
Şa?ın~ bir fazla 1Je7u w, Btltlln ~ ...... 

gk ha~ 'birer yeni ~broli Myeniltk• tir. Yeal .,_ la 1J1e. 
ile kar.;ılqtığmm yıl. Dllllll )'eai BlrlrJe 7eni h ut &Wt• ~ 
oJaldHr1.. lredilalsl llele lılr ,.._., ~ 

Zaten do!nısunu isterseniz, ller 6lze 118 War • ................. 
Jeni 19yde ruhu bıciten bir ,...._ tlhllals. 
erldı vardır. Ve fd yilda bu J'lı- Omreıaa.e ........ ..,_ 11-
baneı bava, her teycbn :dy&ae 1151· l't'll ve beDci ,.... i& Ja,eır.;11e 
t\tcftdilr. Jer tstl)'IClk ola "8 .._ ...._ 
M~: Yeni elblsql bir dltfU· dikkat, itina falaa fJlla •Jll'llW. 

nUn. Ne kaclar 111ta t31'lf el'aden nm. lllke h ..._ve reııds ı-. 
çıkarsa çtbıa, Dk gi.vll~n elbise, Urhlı JSPtına ..,.._ tir. 
vUcutla azlqmca19 kadar, ~- ~~..lamam: • 
ptıeı bir zaman gecıer. Astannda ,_ ._. eWr., 

1 · · • r. i · ···rl'n~e dik "Batc1a PfdsS,. 
bir ':ahlık sezersiniz. 1'eWan pır- • 8lıltil llUll ~ 1ılır 
glndlr. fJjJder, dH!!:mclerl 111Q'8111 tilrll ~ 
eevgll'ler gibi iter. Yelek eepleıfni Ama 1'M fllirı..... Ollllıll 
para bile ~ KtDDa!t beniz bitim ba J.u.t W. tılMUS 1 
ma~~ur; giiçJilltle katluır. ~..U )'il,, 1-, 11111 ...._ 

Hersindım "enası insanda ister H .. ;,.,. M•'lf.' Jl ,.&1.,,. ... 
iatemez bir dikkat hb8t 1Q'&mr: "AAI .,.,,., ..a UD6Ulff 

.. 

l>e•let Demi~ollan" Lhnaalan ltlet•• 
Umum idaresi ilanlan 

'-">MI ~n &lelin o.nn rical-1 oırar ı;mpr. 

. devle~ ~~~~~O~YU~N~IÇ~l~ND~E~O~Y~U~N~~~~~~~~~~j ----~~.a---..-...------------~~--
orttakl kör llMlleide .....ra·-· -- li::; - karsiılJPda btçağl ele ıeotwmek -.ı-----------------:-~-·4 -~, aı _ ...... , ' 1g1a plly<riu. s... ~ •• o ı..:ait sı Ko

1 

muta1111ftı Sa. ttn a•ma, .Kom ayanu iflltan ------------- ARKADA·' J!ELEN BlrtAK IJavg'in yazıhanesine koymakla - • • ' . • -V:~~-1~~.L ... t:-,~~. ı il f.W ~ t =~e!:1:n:1n~e·:~ıe=1~~ AN'Jıta QlZUI ve mtkdar!an yuııı 1k1kalemartırett1.1.IU oaqamu 
" - ' .,,..,.. ""'" ,.-v a en bliylik lhUyatsızl k. Kar§Dlde p. ,onu at&iıda gösterilen •atıerde paaarıııc:a •tm &ııaaoaklardır. ~ 

HEYECANLI BUYlJll POLtS ROMANI ret seki bir edem oıdutaııu bilmt- meıert 1ıer 1tm komtayonda 1Jrtı•eb111r. t.teıcUıerbi ,_ııa rıan n aaau.r.ıe 
* Madem (Bahtiyar mllletlcr 13 lnmlizeetletn n_ H ..,.UNIR .-ınuauı! ... Herif rece '811111 ya. i'mdıJdıda eatın alma kom ayonuna ge1metlt1. ''11409i. tle 9Qk tarih h~tı oJnıa.. t · •· ~:-., __ , • ..aw .;;; yavat 1>1çağı atmağn rellyordu. JllkdMI 111& llıL Kdl teo ....., z...ı 

IU'Cbr) bu mqhur h ~emi cüm. Te!uw lçeri girdiğim saman ~ Benim aııilJ.d'~ ıu . Bwıa teıe~ Clll8I Ton L. iL L. K. 8lıat n.llllllı 
ica.batma uymak için asri H nkley'in aeı!nl i§ıitt.ım. YııJraır*i 8oııar.: bani d&ıtip: bi!S e4eeei"lli QOk lyt biliyordum 
'pler artık kavgalarım ter- odaları kontrol eden aıbdallal'llıa rfll'"; ~!""katw, eledi .. Bil gtt. ve be]dfyordmn. 

erek bu sergüzeştlerine niha.. emir veriJordu: • --n Biı*JeY elini cebine salrtu ve 
et vermelidirler. - Bir yere Umldamay:a. K'!ln· Bea, f.a 1l8lııll cuı.-m Rlkq ~ bir tiltb ırtlelli cJkardı. 
* K6pee b Ie ekmek y<.>diği ka- seyi çıkartmaym! olduğa lllMeı _ Ben budala deillim dedi. 

tanır derler; muhtek".l'ler, Ve karanJJk lgerislDde bir elet· - Bir I07 Y.ot. dedim. Ybae 71. --.tr butada ... (Ben bıı.yr~tl~ ketı 
zguncular, kund&kçrlar ekmek l.rik ''mbamnm llllt etrafı tan. wldmı. •• BJz de. lld1P 1a.tlM da.. ~ı- bakJYOrd::m .•• O. sözlerne 

tedikleri ka.pryı tannnl70nv, hey. \'ordu. ha iyi... • u.. .. .., On hf ortada b 
lıat! De-'-- bu ..... L-'- ---Ae P'ıı.kat Wnı1dey 18riaclen k1ıml- devanı etil:) u ç ıra.. 

.... _ ..,_ - ,_ damadı: k!1' ın yan.. Sen bana bıçaktan bfı'tı 
r-----------ı ıitll'du. B n:kley bayret l91Jıde,-df: _ Bana bak aalz'm, dedL ı--erı. settijlıı zam•n ~ırtmak içm 6yle 

' - Yaı •• 4edl. t>tmek •endtn ay. iki" ad h 11 eaytemtııüm Cuma cu ınartesi le m1? abıd~amm enUz 6ld11ğU 1:Jr • 

1 
. 1 Ben mendilimi çıkar.ırak yUzUm. evde. tabanca atıp, bize de i:::ıha.t Sustum. S6ytenecek ve yanılaeak 

2 il. '<in. 3 11. lnn. deki kanlar: "1dim. Tabancamı ce- vermeden çeklllp gidemezsin,, An. bqlta bir ee:v yoktu, Da eınnlyet •---- ---ı !>ime koydum, ladın mı? amır·· göründllğil gibi 8818b. 1af 
ZIWece: H z r ı:cc: u 1 H.nkl"!Y, elek rikleri ..,.., ••• O. - Pek i.IA, dedim.,. Söy!ecUğl. bir adam değil. QOk seki ve ted-,,_w. ni anlıyorum. Fakat yanıldıimu de bl-11 cıva gibi bir adNndJ. Ve bir 
Kuma: H Kıt" ı : öl bür kö§cde, lıJ.Uer, yukandan g&. "zah ettl.ı.ll defil ml?.. İRbetli k;:; c1ahs bcndeü tietlln çıkm111t1.. 

rUltlltti lo tip de 8Plt katlara ı.. hareket edememı.,im. •• Yoka, Ser Desen. yerde siyah bir ıey M(Sztı. 
~.,,t&er "..,.' ~ \'ua nenleri tutyordu vig'in katı1ini yaluılayaca.kıtm. O me ıliştl. 
.J1ın~r. Bunlar aratıaıü fi'a7for'u gir. tel'3it lçinde yaııu blr kaW 6)·le _ Bir a.kika dedim ... Bir da· 
~al't 'Ut ı.aı 'Ut ı.az düm. Yanı ba,mda Udi. •• Ha: at. davranab.lir... Fa.kat ne ya.PttıJ!ID. kik& mnsude et .. Ben •imdi eaııa 
Gfle u.ıa '7.t1 11.11 '7.11 tri de ytızteri k1reç slbl o1ln1ıt ı.. iri bir 187 fÜ&laY.-...,. bu etnayettn esrar.m çözccellm. 
ikindi ıua f.A8 H.4 us ria bakıyorlardı. - Ne 4emek JatlYol'IUD? AIZm Ve terde görl\J?ıe füoaC'n siyah 
4.lqam t6.61 n.oo 18.ı;s ıı.oo Hinkley onla."tl d&nerek: P~ kalabahk • ., Dalla açdt konu • d B . . • t ,. 
~"'- ı.ıs _ Eliz he,..,.,,.,. ochlartmn çt'klp \'&~!!& muım? t$9Y" ~'tıt'e al mı, u bı ıı ı rıar -- ı o ı.ss ıa.:n bt eo• JLt .,. 
t - -- ~ • • • • • • •• • ' • · :: r - ... .,_.;~:ıs ıetedl!nm tu ki_ ~~'-: a ~ .& 12. ' 9 l\ !O 12 . ~ · ~ · 

\ı...~· ------------ a meec1c ıo1Ls. B:n St1ıt1ton'la &öril- S..,Jtl lHc ldm ~ __. 

• 
-

Bı:fıt eti 

" .. 300 
880 

100000 
188060 

•• * 
ıs 

u IOdl 

Pazarlık gill\tl Wteldtlll ÇılaDQaD 10~ Kalem oto mal3elaeıd 2.ı.M:1 
cuma gllJlU eaat H d. pazarlıkta satın almacaktır. Ş&rtaamelli _. ..... 
mıayorıda gGr11ıebitlr. lsteklllertn belli gtlD ve eaııtte t.ekllf edeca'lder'ö ft&t&
göre katı temlnatıan Ue birlikte Fıııciıklıdll S4t.&o alma komfAIJODUD& 1111 
ıntlerL • "1161',. 

* * "" . 
Oavutpıı.pdaki funnıun 1980 1lra IG kmuf k..U bedelU • ttllll&tı 

9.1.942 cuma gflnU saat ıo da pazarlıkla lbale ed!lecektbo. ŞutUme W IN
fif evrakı ııer gün komisyonda görllletıtUr. Kat'l teminatı 297 ~ '8 l(1ltU 

tur. İ8tek1Uerin belli ıttn vo eaatte i'ıqdıldıda satm atma kbadlı,_... P 
mel eri. "tı•ta. 



2.1.1H2 ~-====-· t\ s 1 ~ 
r l ' Bucurıı,ü rac..yo f 1~· .... 

1 
Aşk ve Macera alomaoı . 

M hu r1 Kadın 1 y~:~.~ ~:.::!::r~e:; e lr 11. 1 ~.oo nıt..z'k 8,15 Evin saau 8,30 
'\-- I S,45 mll%1k. 12,80 proı;ram ve menıle 

3 0d80 : LJ Z a er ar tUrldller 1.2,ı:; ajan:ı haberleri 13 00 1 
N ki M f t Ac ket saat a.y:ın 12,83 mfu:lk: Şnrkı vP 

--------~·--- 30 - mUZlk 13,S0-14,00 mllzik. 18,00 pıx..g 
sUsli veren bu oyun 3K prensesi 
~alnrz kendi ıni cğlendlrnu.yor muy 
du? 1:-en Jan'm buz gıöf 1.ebessUmü 
bu yeni dostun ıilicena.plıl< ve şef
kat ltlsleri karsısında ~eril~ i -
\•ordu 

ram ve meleket a.:ıat ayan 113,03 mu. 
r.:k: fasıl h&yetl l8.4J mUl:llt lfl,00 ko. 
nıı§ma 10,11? mtızu.: J9,30 memleket 
saat ayan ve njans haberlerl 19,45 
mtlzil( 20,15 Radycı gazetesi 20,45 
mUzlk: karl§Jk §&'kılar 21,00 ziraat 
takvimi 21,10 temsil 22,00 mil2:lk 22, ile Sabah Oöle ve Akşam 

< 
L..: 

A.le!Me bir kadının Paıiain bü
un bUyük ndn.mlal ile düşıı.p kalk
mağa muvıtffak o!Juğu görillmü§· 
•Ur. N crcdcn geldikten belli olını

a.n. kıymetsiz blr çok kadınlar Pa
ıiste moda icat ederler, yeni gö. 
ru§lere yol açarlar. 

'F'a.ka.t tren Jan hesapsız scn"cti, 
dillere d~ta.n guzelliğt ve her:koo 
tarafından ta.kdlı- olun n zekası ne 
biltlin bu macera k dmlar;na te· 
tçvruk etmiHti, Bu knrlar .:>ilztll v.:ı 
gw:cl olduğu J;ac:hr d, !.Ci~hiş ma. 
ceralara &ıhip bit" kac .ın macera
larını bilmek husı.Jbl h.ı.vatu:a aıt u-

• İki karun bu hisler dnhilic.de nn
hıştılar ve bu~ an~arı 
derhal ~ bir dostluk doğurdu. 
.Kadın la.nn birbirlerini sevmclcıi 

ao m leket ııaat ayan aja.n.s haber. H k •• d 3 d f d• I · · · fı 1 
?eri : 2,M- 28,00 yarm.kı progrnm ve er yeme ten sonra guo e e a muntazaman ış erın zı ça nyını.:_~ 

'Mn11 
Sell1!1g 
llolarıı 
ın:ı el 

:ı.ı bü1f 
m bllı 

Uninn 
Ji 5uoı 
mUste· 

kapanqı. • ~'*''Ai:.~..,,.,...,,,,.,l ... ..,,.,....,,.:.: ,..:.:.,,,,,.:.:..,,.:.:,..•.,."",. ""-..,,.""-,...,.,. ... ~..,,...•~,...~..,.,"';,ıı,;:,.,~~ .. ~.WA«~~ 

- ·. . . " . . , ... ..., -
·. ~.: ~ • ·., ... -.·4ıı 't-s.·: .. :" ~'! --...,· 

de nefretleri gibi erkeldcrin gözle-~ 
t'lnden daima kaçan sebeplerden 
fl~t e®r. Ç'ü..'lkü w kadın fiziyt)-

~l:, ~~::)~~:u:a;~ 
1 

ISTANBUL BELEDiY ı:SiNDEN 
fak tefek noktalaı ........... t orıun ağ-
v.ından d'nlemek rıe ıoıly&s zevktir 
ıno lruvvetli erltekler i~in bile meş.. 
ı m olabilen bu kadın lstedigı za. 
t."lan ~ine erltck~rl eteh'i ai· · e se
robilccel: kuvvettedir. Bu kadmın 
tn?ixınla.rmm isimleri sayılıyor. 
Çukurlann, hele 1.olılikeli çukurla.
mı dnima cazibesi \'ardır. lnsanln
ı ı Çeıken ba:zr yüksek noktaıa.ı· da 
\ardlr, fa.kat bu cazibenin csnm ay
ru noktaya yol1ıı:mek için uzanan. 
h.nıı gayelerine '\'a.zama.dnn malı -
V'Olınue bÜlumnalandir. Meş'um 
nntkru:ldera.tm cazibesine ks.p·l.nn
lar ya ylikseklcre tupıan.ınak ister· 
kcn dUşer, veya kendilerlni bir u
çurmna sllıi.l:klerımiş görerek mah • 
\;Olurl::ı.r. F1!.ka.t mahvolmak esassa 
&aıdrn. uçununl.!!.l"da.n dnha emin 
bir'\"~. 

aynı karakterlere maliktirkr. Haı. • • 

T aks mdekı eskı mezaruK arsa,a-buk1 erke.klcr kendilerini kadmn 
ne ka.ds.r yekm lıfssederle~ et.Bin 
le-, kadmlaN!!'.n bıı.şka bir :ı-ı:ırad.- •ı 
~ta ~il bir hayat rta.nmd.a, lıu
liısa. kadnıa t.a.mamcn ya.banmdtr . 
lar. Kadınlar mrlannı birbirleriM 
ka.tiyen if!fa etmek ist.emPzelr. Bu 
cümleyi STiarınl ifşa ct.mcl:ler mn
ca.smda almayın, sırlamu ifşa eder 
lor. hem de muhakkak if§a ed~l'· 

1 lcr, ancak hµ hare?;eU mulrn.tııpl:ı
nıım hart'keUerilc kıyas cdcr.::k 
ıuılaln' ve ı iylcce ~lı bacılann~ 
lçl~rint döl:ınllş olmazlar. Hepsi -
nin harekrtlerindc muhakkak bir· 
bırine benzeyen noktalar vardır. , 
ÇünkU netice itibnrlle hepsi ayn' 
çnmurdan :;•aptlmL,ttr. Ancak hep
B! ııyn ayn !}ok.ilerde yo~'nllmuş Ye 
tekil , .o ihtirasl:ı.rmı QOk gfu:cl bi
lirler. Kadmlor birhirino zıt hisle
ri birleşU~k hayata alı•·\k ve-\ 
ren mahluklardır uiyebi.liliz.. 

Acaba MonDa=ıevcran, ruı.nu diğe· 
rile prenses Doi.ıe.nof birdenbire 
neden bu kadına kar§ı tam bir sem 
pa.t.i duymu.c;;tu? Bunu bfr tllrlU ar.
laywn:unısu. Acaba tren bu sem
patinin ha'ltld 5ebeblni daha mı lyi 
~ rdu? Bu d:ı meçhul ü.. K im 
bilir b..!l:i de prensoo Dobanof aş'k1 
ec-ven veyn a:ı;o sever götilnme:,1 
seven l kndııı kusurlarmm affı 
için fyilr.ı:: etmeğe muhta~ İren 
SaUvaı, prer.s Dah:uıofun bu tekli· 
fini aca.bı ciddiye a.lınış mıydı! 
Yoksa kendisine büyü· bir e::ılıslyot 

l!7te kadm n.ılılyatr~ da ke:ı- ı 
dishıc hayır if}l~line bütiln kalbiy· 
le emıhJ -veya öyle göriinmek 
isteyen- bir kadınla. erkcl:ler u. 
zerindeki ~ tesirile gı,:.rnrbı. 
nan bh- kadmm blrlhirlnc ya!tlıu;
ma.lanru bu §ek.ilde iz:ah ettilt?r. 

Prens Dobnnff dostuna: 
- Sizi hiç tnmm.ryorl:ı.r, dostwn .. 
Diyo?', ı .. en Jan da f7Öyle cevap 

t<eıiyordu: ( D M1f1t"' "'") 

1 
Harbiye Yedek Subay Okulum!akı Satın af ma 

l<omısyonu ııAnıarı -------I{apaıı zıı.rt asuıue 800 toı:ı kıwı bakla ln~ya ltcmmU§tur. Evmt ve 
4wrus1 p:U .... ı .ısyonda görlllebll!r. tııalesi 71-l-JG42 ~rpmba -gilnU -n. 
nt 16,5 ta yaprla.caktJr. :J:uvak.l>at teminatı SSGO llnıdrr. Taliplerin fhrıl 

tinden bir s:ıat evvel tekllf melttuplıırtle .Fhrbiy .• Yedelt Slibay Oku. 
landa ltom!Byona moracaıı.•1arı. "11049 .. 

Beher metre 
muroblmmrr. 
tahmin bedeli 

Hi0,00 

ısı:ı.oo 

150.00 

150.00 

r ının satış i ıanı 

İlk tem. 

7413 {10 

6305.00 

680~.o)() 

7220.00 

Şa.rtnAJne, proj 
\'~!r evrak 

beden 

6.16 

5.0G 

5,0i 

Pang .... tr mahnılesln!n şe. 
hit muhtar aokağlndıı es. 
k! ıneu.rlık a~ndan 

mllfru 7 parsel numara. 
lr ve 82'..! metre mmıı.bbaı 
.;ahalı ıı rs:ı. 

I'&n"tSltı mahallesinin şe. 
hit muh r sokağında 

8 parsel r.umarah 674.00 
metr murabba ı aıbıı 

arıı.:ı. 

PaD~ltı mahııllesinın Şe. 

hit muhtar sı:ıka(,;'Tllda 

rı p rsel numsı:-a.lJ 674.00 
metre murab::.a• sııhalı 

ama.. 
Pa.ngaltı nınlıalleainın şa.. 
h!t muhtar sokıığmda 

10 P&rBOl nuııuı:, lı 796.0<J 
metre murnbbar sahalı 

arsa. 

'.ra.!ml!n bedelleri ile ilk teminat :aı\kdarlan ,.e mesahal 5at. 
biyeler! yukarda yoxılı Taksimde ~ki ınczu.rhk sre:ınnda.zı mllf. 
rc;s 7, S. n ve 10 parsel nurrumı.lı 4 p.:rı a. ars:.ı. §emitl veçh.lf' 
binalar in • t:dllmek Uzer kapalı ır..arf us lı'e arttırmaya koııuL 
m'll§tur. İhaleleri 12.1.942 p:ı.za.rtesi gUu • t 15 de İstanbul be
ledi:; si DaJmJ Enciln:.onı eıc.~da yapıl Clslrt.ır. 

Bu nmılara alt §arlllame, proje veBair ..,vı k jUl:ardıı. hiza. 
ıarm .. .:ı. &terilen bcdc"Je il.zerinden hesap 1.§lcri mUdllrlUğilndcn 
alınacaktır. Şeraitı öğrcnınelc isteyenler her gün belediye lmA.r 
müdU• UğUnden mo.lCınuı.t alablllrier. Teliplcrln tllt teminat mo.k.. 
bmı Teji~ :r rıııtuplan, .imııelı eartnn.ıııe, proje vesaire ve ka.nuneu 
lbm.zt ~eten ınv r viaö.ilt ne ~,90 nıiliıiit:U ~unutı tnrf. 
falı çevresinde hutr!Jyacaal'irı teklif mcktuplo.noı tlınle gilrıü 

saat 14 de kadar Daiml Enc'lmer.c '°cnnclel'\ lA.zımdır. (11392l 

Nafıa J! ekalelinden : 
Kapalı mrlla. 22.12.9U de mD l1J.ka.sa31 illin olurıa.n 2948 ton sığu- ett

ne talip çıkmndıi;ındıuı ayııl mlltda.r eı.:,~ eU blr ay mUdı:lo.1~ pazarb~a 
konmu~tur. Evsaf •e hususi fartlan vo teslim mah ileri 1'· •misyonda sö
rUJUp <•:rcnlleblllr. Bober ktloo'.ınun muha.mınım bedeli 50 ll"J§tur. !ha-
l Eksiltmcy konuı:ın i..t~ C6t 8.1.942 pc11JCmbe GiIDU eaat H do y&pılac;aktrr. Ta .. pıuin Harb!~-c. • 
de Ycd"k su~y olnılund& komlsyons mUrneaatınrı. · .. 11405.. 1 - Ma.nla sıı~leri 11çiincU ı;ube ınUdürlllğl) mmtıkası dalılllndo 

• rt. Q Mıınnaı a gölü seddesl Ue Geuta nehri ve besleme k.ıınnıuo bo,.aıtma. t;: • 
Kapalı zarfla. mUııakasa& il!n olunan 1~50 tn<-'tre ınildlp keresteyo .nab o.rnsında takriben l~ on U~ bln ~ yüz boktar genıaııglnC1ek: 

talip çıkmadt~mdruı bir o.y mndooUo pazaruğa. .konmu,tur. !> .. ,saf .,.0 cb' aruin!n Nirengi gebckesl.ııc mnstenıt ıcsvlye mllnbruılll lıa.ı'itaSJ füı ıı a: 
acıı lcomtsyond:ı görillcblllr, lhıılrsi !"J/Son ktlnun/942 cuma günil ~3at ıs \'ersallUldan ırulnrım bu a raziye alatan Remcr, Ç<!rl;:es, Poyrnz, ı.! 
ele yapılacaıitır. Temi.o.at. ''MOO,. liradır. TQ!iplerfn Harbiyede •cdeft su. kof ıı, Çapn~lı ve Adala derclıerl.ntn 3erıtvari haritalarının almntM l ı 

y okutur.da ı:omhıyana mUracaa.tıan. ..11400.. muhammen ~!i bedeli vabJdi f'i;rnt es:ıı;ı 0zerh:lderı 40500 liradır. 
o :.~ 2 - Eks!1tmc 16.1.9•:! tarihine rastlnyıın cuma gi.lnU ıı:ıat 15 d-0 

1,-,, ' -" -•U} 100 AAt tf t n-···~-" k .,. • AJlkarada l'lU Joleri relsliğl \] nQ..'fl lÇindC topla.ruı.n SIJ Cksf.JtmC ltômJS-,...pail z.aı ... u.... e n..., scyyıır mu a • ı;a ....... ......,,...yıı onmu.;.ur. 

1 
k 

Fcnnt ve hUşUs! ıia?Uan kom~onda g!Srlllebillr. T-allplerin !bale glinundc.:ı yonıı odBJ5;;da kapalı zarf uaull~lc Y3.pıJaca k tır. k ili 
Uç gtln evvel bir numune geUrmelert ve bu rıllr.ııun vı yoklan.a l:omırr.onu. j S - teltliler, ekslıtıne §3;uıanıes1, nrn 'a;.cıe proJesfh=ndırlı . • 
~ :t:enni c\':ı.-ı.fnuı uygun gördUğll takdlrdc bu ~r mut.f .; ruilbUrlcna. terı ı;enel prtnB.?uesı, unıum su !::teri .r.a uıaruesile ve fenııı 
rek nUmuno tub.ıltı.cakltr. İhalesi 9.1.0-12 cuma gunQ mat 11 de yapılnc3.lf. ı ,artnamelerf. "c projeleri :? lıra OJ kuru' m kııb ıoıl" su i§lerl rouıııt;ın-
tJ:r. 00 adet seyyar fağa talip çıltars:ı. tckllli ı{nbal olunncaı·tır. "'C'atıp. den atabil!~~r: . - ' 1 n ... • 

lttiıı tckllt eccklcrl fiyat Uzerlnden muvahkat tmnlnatıarile Harb.yed~ i · Eksiltmeye S'frebDweı. 1~1rı (.,tc.tlllcr.n ... 0.,7 lira 50 h.uru~tuk 
Yedek ııub:ıy Okuıpnd3 l•omıeyona mllracaaUarı. "llllS,. mu .. ·aı-..ıw.t teminat. vıermesl ve eltsiltme wı ya.pUACoğt gUndeo en az Uç gtln 

0 ~ :s ev\•el cller:.a~ lıulunarı en az 5000 hekUırlık lr.r arazini.o takeomctrt\i: tın. 

Kapalı z:ır! u.!Ulllo 400 toıı ycöU :tn(;rcl.mek mUnaka.saya konmuştur. Y.v. 
t.3t -ve hususi rtıan kom!.ııyonda görtllebillr. 200 t ndan ~ fllmama.k 
tızere tallpterm « .llfl kabul olunur. lbal03l S.1.942 pc?lJ<?lllbe gllnll ı:aat 11 
de yapılacaktır. Muvakkat tumJnatı 02:50 JJr.ıdp'. 'l'tı.liplcrln ihale eaatu. Jeı:ı 
bir saat evvel tel~if rncktuplarile Hcrblyedc YedP.t !;Ubay Okulunda kQ. 
ınlayoruı. ınUracaııu rı. • "lllH .. 

Mtltca.hhit uam \ e hesabnıa 00 ton Piı'lnc 1ı buau al"' ık ckslltme lle mu. 
nakıumya konmuştur. Evsj! ve husuaı p.rtı?.rı ltomlısyonda g5rill~billr. °&'
her kilosunun muhıımr n bedeli i3 ku~tur. İhalesi 16.1.9f2 cuma gUnU 
saat 14 de yapıtııca.Ittır. T-a.l!pterin lult'l t minatıE1rllc Hıırb'ycdc Yedcl< 
'ubny olrulunr.ın komf~'Ona rııliracae.tıan. "ı HQS., 

ıır ~ e 
Kapalı &a.r1 u hyle btn ton ı.uı u fasulye mUna.kıuıa..)a konmu§tur. l-~\·. 

saf ve b Jsus! §artları komisyonda g8rlllebillr. İbı1C9! i.1.~2 çarpmbn g11· 
nU t 15 <le yapılaea...tır. Mu\•akltat teminatı H t OO liradır Tal!plcılo 
hale saatinden bir saat evvel teklif me"kllJ1"lerıl" Harbly~ :\·cııckmıooy c.. 
lrolunda komisyona mDrac.aatıarı < 1100) 

~ .J: ~ 

l\:apaJı zar usulll, ~:?~ to.n pirinç münaJrn.j.1.)tı Mmrn 'tur. Ev.ıaf ve 
huıı.uci §art.Lı.n ve tesllnı mahruti komisyonda g5rUJüp ögrcnııcbU!r. lbalC""" 
El 6.1.942 salı ~nil Mat 15 de y pıla.c.ı. rr. :Uın--l·kat t(ımtMtı 6650 lira
dır, TaHplerln ihale ıs::ıatlndcn bfr saat evvel t1?kllf rııektuplıırile Harbiy1?de 
Ycdekırub:ıv okulundn lron>l11vona mUracaatlan. (11045) 

~~oy, 

Kapalı carf usul!l 4~0 ton bulgur mUWLkıtsaya :.o:urto tur. Evs ! ,·c 
bUSUB1 prtlan 'c k!!l!m mabslll kcıntleyonı.l't s;1)rll10p ö~Uebtlir tlıa · 
!eld 6 1.9•2 h gilnU tı.t 11 de yııptıae<ıktır. Muvakkat t~ml.ıatı • 687~ 
llradrr. Tallple.rin ihale santlndcn bir !!'1tnt evvel tekllt m111l:t',ıplarC~ kr;-
m'"yona rnOrncn.nttan. nıOftl) 

* -!' * 
l'\apalı z~t usuliıa• 300 ton :nohut müıı ı.~sa konmu~tur. JoJvu.r Ye 

oartıan Ye talim mahalli ko:nlsyoııda gtirilJUp ~Jreıu1ehlllr. İlıa.lc
si f .l.Oft ~rııamı-.. gilnO saat 11 de yapılacaktır Muvakkat UımlDatJ 
•700 llradır. Taliplerin 'Mit- saaUnden blr s.: t w\·~ı teklif mcktuplarflc 

~ ~de Ye,, !r.su y okulun< ~~"l}nfl mtlrnt: !ltlltn • " (11647) 

rttamnı muvattakıyetle yapmıı; olduıluna do.!r vesika u.. blrllltt.o bir dı• 
Jı;itÇ<ı ne nnfia vcklUeUne mUracnat ederek bu i§e malıırus olmak üzere 
ve.sıka aımaıan ve l,u vesikayı ibtn2 ctmclcrı rttır. 

Bu ıu .... llc:t Jç!.nde vesika talebinde buıunnı.;y:uıl:ır ek11 ıtnıeyc l§tlrak 
edczm:z!Pr 

5 - İliteidileriD teklıf mcktuJ1lnnnı lkı.nı::t xnaddede yazılı saatten 
bir snat vveline ltadar ~ıı L.cılerı rel!liğ\ne makbU~ ruukabH!nt.!c vermeJe. 
rl İazıındır. 

f>ostaJ:ı. otan sccilaneJer iaıbul €!dilnıez. (9f9! - 11257) 

Yüksek Ziraat E nstitüsü Rektörlüğünden: 

J{urumumuz eruıUtlllerl ıı:ın qa'"rda nıntredatı yaz.ılı ~·erlere 19 asıstan 
ıılınacakt.Jr. 

Mt.tsabal<a imUbt:nı Ul<Iaıt/942 tanlı.inde ynpılat.:aktıı'. Fazla ma!Cunat 
ıılmak ıııteycnlcrtn r(ld.ör1Uğe mUrQl: l\tl n t!fm ol•ınur. (87ti8) (10S93l 

N~batnt cnstitüsil 
Umu?T,: 1'imya 
Zooloji 
Nebatı Uf ve hoya. vt. 'kil • · 
saıuıUarı EnsUttisil 
Zirat ham maddeler Enstlt.ıiıri.l 
Zlrnat makineler cnstitUııU 
Bn# - Batıçe 

sut ~e sUt mamul.A~t • 
Toprak En.ııtftllstl 
F'lJ:yoloji EneUtll~ 
f'ntolojl 
Dı,tı hast.nlıkları l.'wılltust\ 

?..ooteknl Enstl tüsü 
Orman Muba.faz:ı Enstllliı!ll 
SitvikUlt.1ir 
Apımıaima.n ve Slyaırot EMtitfüni 
Geodezı · ,, 
Ommn tı:ıetrne tkl'ndı En!ıtU-l)sO 
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·saanbu, Levazım 
.1arıc . as.ar 

amırıiğım en verııen 

<tlaaı .ıanıar 

Hep;ıloo t.oııroln edilen fiıı.t.t 20,'•• ) ll:ıı olan 380 tane saç bidon itli 

z:ı..'11n cluı tmcye lconmwıtur. lluıle.sl 8/1/9 l2 Pcr~embc gO.ı:ıQ saat 15,sO 
Aııkn.radn M. M. v. Sntm cimn komisyonunda yapılııca.ktır. llk tem 
• 185 lırndır. Tıılip!erln kıı.nunl vcsikalt.rfle te!tlit mcittlıplarmı llıııle I 

Blr 
kendi 
bli)iilı 
bu }1 

btiyüJ, 
~dlu 

t.!nden blr saat e~ı kornlsyonıı. vermelerı. C 648-1127 

* ... .. 
Hi!pslne tahm n edllen .ıti 33,920 Lra olan 156 tane bUj11k ve 472 

küçUk dolu a~id karbonik li'p 7 /1 /912 Çarşnmô:ın gt :nU sa.at 15 de 
radıı. M. M. V. Satın alma ltomlsyonun '1. k=.pıı..ı ::arna cluılltmel:ıri 
ıncııktır. Talıpl<>rln 2940 Uralık temı.mt rllc tek:if mektuplnrmı lhal 
atinden blr saat evvel korulnyonıı. verme. ri. Hep ı birden ihale edilcb 

1 glbı 50 ~r tanelik I'"rl\ler haiınde ı IJ yn ta!lplcre ac ihnl· edilir: 
ı&''dirde teminat teklif mlktan Uzcrin <>n ve ileeckUr. (16152-1127 

4 .... 

Beher çiftine ı;.t lturuş tı:ıhttıln d'I n pamul< k<ırı§ık 10,000 Clft 
;orap pazarlıkla olcs!llıneyo kot:..'1lUJt.ır. lh:ıı s! r; 'l/!HZ ::>az rtesl ~UnO • 
15 de Ankarada M. M.. V, salın alnın komt:;yo!lunJa yap lncıı.ktı,. TaJI 
rtn :l240 lhalık kat'i temlnntlnrilc beli v:-' .•,. kJ:nis.)O:l gc"ı:ce "rl. 

:(. ~ '+ 
Aşağ'rdo yazılı mevadın pazarlıkla 

hl.za.ıarmda yazılı 8fl .tkrdc ı:z.ır.cdc ı-sı. 

pdacaktır. Taliplerin beJt vok!tle le ko 
<Jiılsl mil, \ıı.n f 

PJrinç 
Mercimek 
Beyaz peynir 

kilo 

50.000 
'2',000 

5,000 

~· ıi' 

5,0 i() 

Beher kıtOS'll S kuruı 35' ııc-•'mden tiMO •..,n b'J • 
Kapalı ı:&rfla el~lltmcSl 12.1.91~ P" .. .arte ! .., 
aakert satın at:: ııt ı. o-rnl.syonun1a. yapıl " •• ı· 1 · 
Taliplerin kanunı ,. «lkalarlylc teklit m •ktu;ı 'lı 

at evvel kon-.isyona vermeleri. E~·F.af \'C şnrtnnnı"a: Anı< 

Q.mirlf0 Mtmalmn komisyorılarmda da görUtur. 
ıt-:ır.oı: 

{J6<12 lH ~ 

KQ;Als}onı: ... mevcud numrırasına gör"' 2000 ilA 2500 ndet fen •r :$ 

almn~ br. Beherinin t1Lhmlu bedeli ıs lira olup 1000 ııdctten n • ..,,.., 
mak Uz .. ayrı ayn taliplere tlo lhn.le cdilcbUlr. lhaıesl 6/l, 12 -S:ılı 
saat W O d A:tkarada M. M. Y. Satın aıma komisyonunda yapıınc~.ı 
Tslunın bedeli 45,1)()(1 J ~dtr. T-allp!erln tekli. cdt:..!<'.klerl mlkun- Uzerin 
kat't t.lmlnatıa.rll l,lcllı va •• ı .. te komisyona. gelmelrr- -<1696-ll:>oO 

~ :f. 
Bir adet 82 bı!r.:'frlik clli:cl grubu paUrlıkle. sııtnı a.lınacaktır. Tahtıl 

beden 22,r.o.:ı lira kat't tc:nmntı 3875 llradrr th lesi 5/lt9f2 Paurtcsı 
nU 83.llt l,15 do Ankaradıı M. M. V. Ha\-a ııat 1' nlma komisyonunda ) 
pıla.caktır. Şnt.ıuımesi kom!syondA görllJUr. Tollph:rin belli vakitte 1' 
misyona gt"lmelert. C 1604-11408 l 

Beher metrc&oe SlG kuru§ tahmin r'Ü1cn 100,000 metre k~lık clb1 

lik kunı~ paznlıklıı ck.sllt.meyc kon.uuııtur, 50,000 ınctredtn nşaın oltıı 

ınak Uzcrc ayrı ayrı teklifler de kabı.:. edlllr. 1h3lcs\ 5 1/~H:? Peuırte1:1 
nQ saat 11 de A.nkarad:ı. :M. M. V. sntm ıılmn !:omlsyonunda. ynpılacnktıf 
Şartnamı>!!l 1580 kuru~ komıs:pndan ıııınır. llplerln teklif cd,,cekl 
miktar Uı:crlnden konun\ ltat1 tcmlnatıari\c lıcllı ·; kıttc komisyon'\ 
mclttl. (1698-11502\ 

• .\~ * 
65,000 Juio ın~ır etl nlınaco.ktır. I~opslı uırfl:ı elurütm i 13 ı 942 sal 

günU eaat lC da Bıuıd1m1ada askeri sa.tın alma koınieyonundo. yapıla.es' 
tır. Tahmin 1;.edeli $6,400 lira iık tem1nah 2730 Urodtr, TııHp?crin ~"lnU 

vcslkalarllc teklif mektupl:ınnı !hale san tinden b!.r sa t ev,·oı komL~yotı' 

tcrmelerl. t 167fl-118S7) ---
Leaiz ~evazım s tmaıma ı 

&emisyonu ı I!!~;.~; 
-------------.-----ın.oı-... -~------

Unrmnra tJMııı Jlıuni K. Satmnlrn..-ı. l.vtıli ymıurıdan 

Tll.hııılıı fiat ı Tcnıiıı:ıtı 

Cin i lill05U l\uru Ura Kre· 
--
Pırasa 76000 
Patate 7:W: rn 
Lahana 2 .. o s 
Il.'pnnak .oooo ,.., 
Kuru soğıın lHvO s 2110 CtG 
I~. biber 480 öO 
Sal~.:ı ~GOO 50 
Bakla {SOO 15 
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1-Yu .ı.rda cins ve mfkd!1rlan yar;:u acı~ız kıt'cm 1l ";17..C pt.U,.iıkVl 

satın alın3cakhr. 

2 - P zarlık ekıı!ltmesl r.12. I{{Uıun/ll42 puze.n ı ı...ı.nu l!e.aı: ı dı. 

tzmltte Tcrsan\"! kapıamdakı komisyon b n Einda. yıı.pıtacnktır. 
3 - şartnamesi uı kuruş mukab'llndc komisyondan nlınabilir. 
4 -Par.arlığa işUrıut e<Jocek tnliplenıı 2-f(l) yıh kanunun tarlCıı.t.ı ~ 

hile llg"Uf oldukJ:s.n Ucaret \'~sU\ata..rmı ve yukardıt cınslcrt hizaıa.nnda yu.. 
z1ıı t~mınn.tlarilc bh-llktc bctu &'Uil ~o ı:, ott" ı,omtıııyonn mnraaaatıe.rı. 

"1154(). 
.. :ı~ 

Marmara " il 1 abrı K. • h!tnhıt:ı h.oını yımuııı.I n 

Sığu e!.İ il~m 

ı - T:ı..'ınıia olunı:ın umun:ı bedeli 29200 lirnaan i~ret i3.000 k• o sığıt' 
ct.l pazarııkla satm ntnıncnktır. 

2 - Pazarlığı r>/2. ,J{fınun/042 ~.,ark" •,Un' ro:ıt lG ün tzınltte Ter. 
sa.ne kn.pısındal:.i ~amlsyoıı biıınımıdc. ynp:ıacn .. tır. 

8 - Muvakkat Uınfııııtı 2190 ııra·otup ~rtnamcsl td6 ı..-unı ınuknbi. 

linde korıııeyoııdan aımablllr. 
4 - Pazarlt~a ı,tlrQk "Ddecck talıpl(lrin 2490 ı;a.vı1t kan•ınun l.!JtJ!dfğl 

Ticaret vea ktılt'.rlle birlikte yukı:\r4a ynzı"li m.nat.ımnı bclll g1lrı " ea-
atto "komıısyon b.-ı: ko.nllğrmı. \·enncıcrt. 'ı.1~7,. 


