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iYazan: ASIM US; 
ıe:~Jann Man~ı..-uora ıı:ıPM'a: 

1aPtdda.n :Pu-Yi \lakflyle c;uı. 
~ilklim sıirf'.n Maııçulann toro11-

iki koordinasyon 
kararı daha 

Mısır 12 kr. çıkarıldı 
-::.ı:-.: ...... ;:;"~·seı~:'. Toprak mahslİlleri ofisine fasulye ve 
..,~: ~~ ~~pa.ra.b>rıuğu. · pı·r·ınç almak. için yeniden. 2. milyon • Y~en kuracağız, Btı hn]lılU'a-

~.!":.ı°t ~~.~:: -- lira sermaye varıldı 
elen :; o :taınan Mogol J»ren"lerio- --arm cı... • ...:ı-) yeni ild koordifturon kararı çıkAcaktır. Bunlardan r grup tepla.nnu , bu l'ieldJde ' ,.... ..... 
ı..ı. tıkan Pu-Yl'ye "hakan" tin- btrı mım'Dl alım tiya.tmm 7,~ ku.ru§tan ıı lcunı§& çıkanlmuıdır. Karar 
~ 'el'llliırt,ir. Bugiin Cengiz •• 7 tlkkinuodan ben ıe.ıtm edilmlt olan mnnrlara da pmlldtr, Bu tlya.t 
anın ge~ iilkesj iiç ~ya ay- ~MeltJlme8ine raımen mısrrlarmı tullm . etmiyenler olunsa YDU Ko. 
~ ba.hınuyor: Hari,.i Mogotis- .rumoa kanununun verdJli eallhiyete istinaden mm Aram&~ tabl tutu· 
da ~'.!~. Rus~amn niiluzu altm. ıacak, mmrlan mtıadere otunacaktır, . . 
ı.....:~ nzere ~ıLIJat bir cünı- Diğer karar da Toprak mabın.ılleri otielne !Hı.ılye ve pinnç almıı 
- ... ..,et halinde idare olunmakta- fc;in temmuzda verilen bir milyon ' mlitedJtvll ~rtMye!:~lt~enı. 
dır, ?n dablli Mogolist.am kendiei· df:ft lld ınilyoa lira 'Rril.me'kt:edir. - -~0 '"'~"""" -

._ •ıt bir ''İli.yet olarak beuJnue. L---------1111111~~~~~~====== 
:::::::· Doğu MogoHstaın ise -=~. ------~-==-- bl 

odan aynhnı_, müı("il E I' Japon te ·19wi •- '-ııa:reıı .. ıa.... , •• ,.., •••· Amerlluıa-ul~ 
lhlr. Det1!elı: ~t.iyonaz ki Japow-., _ -

~ -,., Çin •·..ıeıterı .... Te11u11 Malezyada 
~~~.::.:;;: Janonlar 

Paka:t bu blilcadele haki~ . Japonlar 
::= ... ::::;.8'< .. -:;-:::;; ~~ ı Perakta muttefik şiddetJi taar-
~ '"1E: ":Si_E i ·müdafai hattına ruza geçtiler 
ilin AvnıP&da Almanya , .• ttalp • d• = harp hal.inde baJUIUllllfillld&o İ&• gır 1 -~ ede.ek Pasifik meeeJeeini 
-aetuıe1c ~ 11Zak doğudaki İngi-
liz •e Aıaeıtkaa deniz , .• hava ÜS· 
lertnc taarruz eQDesi IJa blbilk 
~ya IDeseJeelne 1amametı yeaj 
~r tllaazua ~ 

SiıııapPs, a (AA.) - Peıt"lfln
be günldi ftlİlld tebliğ: 

ou...-11 ~ ve tank1aıı ata· 
~ Perek iiılertnde alır bukJ ba
relıetlerini nmhef'la ~
Ba aot.bdıa dftpnaıa bulklan mtı. 
o.f• ıw.tMn:iı.mL ıtc 1 · mu-..r. 
fak oini111Pudr. Ku,_ "".;: ... 

T«*J'o, IS (AA.) - .İ.mpt.ratOltak 
'llllnDld k&rargllu tebllğ ectı,or: 

' .ank&ınm güntl .,. 6 ~un ge.. 
.. .JtapOD tayyare)eri. Ranpmin 10 
mil flmalinde Kf.apladon tayyare 
meJdamna btıeumlar yaplDJ§l&rdır. 

a.rtara, depolara " daha bqk& be • 
deftere bombalar dftfntGf, bO)'tlk ymn. 
pılar Çlknu§tır. 

' -.ıklnuııda. yapılan akın emwımda 
Jyoo ~len 6 • Spftt.Ay tay. 

Eden'in 
Avam 

kamarasınd , 

Türkiye 
hakkında 

Mühim beyanatı 
~ 

Türkiyenin toprak büt iinlü., 
ğü hiçbir tehlikeye maruz 

dejildh· 
( A.) daa lmaltdmştar. 
Avam kama.ruımda M. Eden OC· 

şttli tcınldtlere ceftP vetm'ş~r. 
Eden Sovy(!t Rmyaya 3evkedilen 
milhimmatm Rus .-~rlrıf gay~e 
get'rdiğini ve hükilınetin uzat ~l'1ı 
~kmda bütnn :mesuliy?ti lrab~~ 
ettiğini söyleniiş, Yunanilrtana gOO 

1 derilC'l'l °km'vc't hılMaınd& l'l~C df-•' 
tniııbir: · ı lnctlh: ruüclahtıı. Jrnvvetlert.ıilen ......., ... bir ~rtllı ~o ~i 

• (DfvtıM• &s. ! Bv. l •> , /nwiJiz 80fvelıil rrmavini 

Japonlar 1 Atle'in 
sangcha- beyanat. 

dan Britanyanm kara müdafaası 
kunetlendiriliyor 

k•ıdı• ~ R (A.A. ) - Avam ka. Çe 1 mıaramıda. harp dunmnmu gömen 
~ ~kil muavi.ni A t1i 0'%· 

şeq11ay. ı (A..A.) -J8PO'l umu.mı dimle ~nlan eöyl~ilr: 
kararg&lu taratmd&n :nep-edileu bir "~ilin Atlantik aşm yolculu
tebliğde Japon krtalarmm Şannayı ğ\ı yapmak için mevcut bir çok sc
yenlden tahliye edeı"ek hareket üıleri. beplerin parl.8.mento tara.fmd.aıı 
ne 9eklldiklerl blldlrllmektedlr. Şl-b • takdfr edildiğine emitrim. Birleş!k 
t'fn iogali esnaamda Ja~ar \>UtOD dovletlerin harbe girmesinden son
mühlm ulııeı1 teslskrt tabrip c~. ı l"'cl, Atl~t.iğin ~a~ltk kıyı~da 
terdir. huluna.ıı ild bUyük demokrasinin 

Ribentrop 
Budapeştede 
BudıalMll._ 8 (A-~) - .Almm ha 

nciJıe nazm von RibeDtroıp, alt.a•• 
11albl Hortın!n yazlık ikametgtıılımda 
fld glin mı.tır blc!ı1rtan 80'M'a w 
ıuı.bah Buda~~ gelmiftlr. 

Nll.Zll', garda bqTekil ~ * 
'PO bUtiln htıktUnet erklnı ve~ 

pakta. d&hll ft mQttefik memlebtkr 

dlplomst.'tım tarafından 119~••"""' · 
trr. 

İngil~ Ve Amerika milli (111 
'devleti ile ittifak etıldt ve llJaclla
ten Yoha Ue çine ~ miktard& ,e-
1'.tl barp lftalzemeleri götiıeM 
9&ııkancırin Jnunand-.sı alt.Mdaki 
Wdulan .......... il; 'fe ....... 
'l'et.le yealda ...,.... ~ 
flek OrdaJarta 1 .......... -itip 9*. 

Sliıı ~- öteıııfne ~ 'Jl:ihnj~r· 
ôir. T09 ve ~ I!1Qft1il~al b&kl~ 
Iİılllllllııl•• tiıilit ..,w ı • eliıl41i, .. .. . ~ ~b&Ji kabule 'tmlaq. ı .. -..-ıiiiıi._...ı--~-..... Jll!' ..,. s lllftf ,. ......... rdlf. 

lıltblldn.i dü.,.cQlıidükl{'J'i ptanıann a;. 
'allmt niılbett~ bir elden tertip ~ 
tamimi 

0

jpd meydana getirinek ve 

Badape~u, 8 (A..A.) - lıf. Fol'l 
Rı'bbentrop aıat 11,45 de BardoAl
yi ziya.ret. etmie ve kendiBi ile _. 
mbni bir gör(}amcde balım~r. 
Saat 12,45 de knl _.. ı:; 
a&a k:aba1 ~ w-lile ye ı 
-'bin ndlla.firi ola1'811t ._..,.... ,.,_. 

!Dek branm "ennielerilr. Denil- ------- - ---tltitne göre IDaclistanın müdafaa. 

r~ .&ı. ! sa. 6 da) 

11JDa ırıemar olan general Va.veı ha 
~ ÇabJ&ek'in yanru. ıh· 
1111ttlr. 

~LMAN TEBLiGi 

c~ Sa. ! sa. ! tI,şJ 

OVYET TEBLiG .. 
Kur'an ( Dtvamt Sa. e sa. 4 dsJ 11111tir. 

Türk Dil Kurumu tarafın .. 
dan tercüme ettiriliyor 

SovJoetRasyaya gelin~,ö.ller 
lel'den evvel garp hadatl~ 
gelaa Alman ta&nazlanıu durdu. 
inak için uira§ıyOI'. lngilt.eJ-e Ye 

Şi-li çarpışma
lar· deYam ediyor 

ll • h k t Aakan.. 8 (V~) - Tl1rit Dil eTl are e Kurumu Kur'aıı-r lredmi tcrcllme 

Şehrin kardan temizlenmesi 
hakkmda valinin beyanatı: 

\JDerikanm milUctlki olduğa halde Jlerlla, ı (A .A..) - Ahııtml lıqlaı. 
daponyaya ka.rp PndDik mllharih ~ tebtJll: 
~eu almak istemiyor. Omm ~ "1ark apll i tbıı men. n ~ 
'~ Cengiz ilanın g4!1ıl§ ttlllesi. :a.i.minde.d•rum, c1ttn de bGcmDlarma 
uı fetldı edea fA»prakJar etrafmda_ kaalı ka~ devam etmJför. Kalı 
ki m8radelen1n budan rıoııra ne teıu noktalarda. çarprflmaJar hentız 
~~ !&t4'T'eeeii belli de. deY&Jn etmektedir. Ban k1n"ntlerl. 

ettirmeğe ka.r&r "VCl'llligtir. Ku-

devam ediyor ~~= .!~~ . . . 
(Yaaw ! incide) tn-cüme ~i He m*1J} olmakt.hr. ideal belediyeciliği hepımız 

.. .. .. . b 1 ayni şiddetle isteriz HukOmet tutun pıyasasma u __ ••••md u. 1aa111uı ......... 
Aeaba ATI'ap& de'leUeriuin ua. Teodoır:Ja 8-mnda nhtmılara ft p. 

lumdald anı...,._,lk •Y•iaıle ıwan. Dl'ln'llftakfJ'etle bkum etml§ • 
•llAk doğuda seıbeat blan ......_,,. t.lr. c~ diler k..tmıeriJlde. tay. 

lngiltere '"e Amerfkama bUUta J"aNleı' ~ Sibl JD'llbaclm ~ • • l Hilkômetin geçen seneki müdaha.-

·· d h 1 d k larllı mallal llçllerıe glılalaü sene de mu a a e e ece tatmall mauılaae , ... 11.arell:et ........ 
yardımianna ~ı nihayet ga1ehe l9l1e t.elllıtt C*l'Pllm•l•r J8PllUfJar .,. HUkiUııet bu sene de ~ün pı~ti- ı--ı ttıtUn fivatlarmın yübek tu. 
ederek Qin denizinden l'amfr yay. :::.. .... =. ola h'tllıatlanm WIDlft mnd&hale edeeektır. ~u 1 • ~lmaıiuıda ·btlyil,k bir rol Oyıla· 
ta.larma kadar uzanan geni~ arui barla müsta.bsillerin tiltüıilerinf dü- llUlrtJ _ RM:vo guetat _ 

ile Orta Asyada bir gün kendi ha. ___ <_D:..."'_
1111

_-..:.:_:•:::· .:'~Bil:::.·_:8~a=)-~·-=-fi::iyat.Ja:=~l!lll=tm:am=·:Ja::n:__:l_icndll' __ ·--:=~=· ====;;;· =~== ~ höim kalacak mıdD"~ Toksa 

/danbul halkının §ehrin temizliği için verdiği pma -
T .,:,,Wik taltmatı ne lıaılar? - Pariste bile lıarltı11111 

ÇbıUJet, hıgtııue ve Amerlbmll 
'erdi~ vereceği yeni slJUııJÜfa 
jaYonlan memleketlerlndfJD kow.
tak ba geni§ 1iJke1en1e modem Wr 
Çin devletJ kaımaia muvaffak -.. 
eaklar mıdır? Tabii bu saale 8lleü 
cihan harbinin son taJDti ~evap "Ve• 
reeekttr. ~AK ~ttmı; 

Ancak bagiilMlen Mlaplu bir Loaıdraıdım ~ bir habere &i). 

hakikat '\wdır td o da Çin deni- .re Siftiıııtopol b6lgeeinde - tici 
dnden Pamir yaylalarma kadar dlSetlf ~ dewm d.mıeıt. 
uz.anan geni§ tA>prakl&rl& Orta As- dedir. 
rap en sonra kim 58hip oh.ıra ve ı Sovyet.kftı cepheyi.~ 
hangi modem devlet bu gen~ iiJ. ilıive edümektedir. Tebliğler Jıs.. 
ıteıerin t.abli kaynaklarmdan 1sw~ 1 ııenıız. M1ilı Ur. malibna.t vemn. 
dt" ederse bötlbı Asya kıt.asma da }101". AJmim Jmnetleıtnln · teritet. ..... 1 
o hllkmedecek ,.e Cengiz Hanm ha. ~ b&Jcelerde Sovyetlerin ağır 8 81': 
JdJd Tal'lsi o devlet olacaktır.Zira bu zayiatlara ~ Almaıa k ) da 
geni§ tilkeler, her tttrlö madelller tebliğleriııden ~· Bmıa- iıbrit kutuları ve zarf ar 
'\'e U'Jı; maddelerle dünyama CG Abnaıı ~}erinin yapbtJ&n • tuarnıf 
7.engiıı mcmlr.ketJdir: Ve görilnilfe teeirtl böcnmlıar Sovyet aaker top. VaktQle ınsmz klbritJtırbda iki 11-

~re daha eeoelerce sürmek kUda- 1ulu1danna. peiıahya mal olmakta- .,. da fo.forla lmllo Bir tanlı )1111-
dmda olan A vnıpa harbinin diler dır. Bana ~ So\oyetleriD iler- *ldaa aonıa ort.aamdan koparllı10r, 
kital:ırda tüketeceği harp madde- Jemeğe Dmft.f!* obn&Jan, Ruısla- 1Wllll ııaklanıyor, ba ıııurctle kibrit ç.ö
lerinden sonra galiba clhan hUd. t'lll b§ 80Da ermeden b8y6k fJnıa.tı ,.... .......,_, edWyormq. Bogttn. 

ınlyett hahslndc en 50D 8Özi Cea. kaçamak ~ de debi· ktl bobraa ~ eöYle bir tıedblr 
ı..iz Ha.ıım tllkesindeld harp malze. let eder. &ı mühim nokta ~r dtttbaWemez iDi ! IUbrU 1nıtuıanıım 
rnesı kaynaklan söyleyecektlr. &nyetJer, tedr.edeı1cen tahrip et. iki Juı ... ~ f09forhı Jmnn)ardall 

Yeni 
Tefrikamız 

40 
Günde değil 

ı QÜ.nde 
:;günde 
5Qünde 

Bir 
Bu vaziyet Vaşington bqlıaDa- Ukleri, yet8ie:n . i-1 ederlerkea btr1nJ tamamen k&ldm:aak. 

lDe.sfnden 50lll'a t.et.ldk edilince ilk 'bülıbettln hanbeye d&ıen §elıi.r ve 
hamlede uzak doğudaki cJemokrul köyleri deıtıal t.ahldm edebUeCıek . ... roman 

Dtıt azllp J'ÜZÖDden mekf;aplak cephesine karşı miihhn manlfald- ler miillr? · . . 
~etler elde et.mi-; olm:ı.sma raimeft Buna. 8ıM11ık Bitlerin ılkba.hlrda 

Wlere ~ 1ıh4efmlş o1ma1an A.. 
,. Jutamaa _....,....,..k ei-
Mthr• Te•9J'"ealr ola Çllll 
mtlhisa ..... A:rMllllh J'9llMlet Ja. 

.faponlann büyük Asya emelleri 
~eroe~ek :lmkinmclan azak•gi
rihıtlyor; §lmaU ve cenubi Amerib 
ile İngiliz lmparatorhıimnm "9 
lula olank bfltftn Slblryaya IJi. 
k\nı °"'1 RQ.,yUJJJI ~ ıt\e.T- .,.., 

...r lıalmakta ~lllk ~yorm.. Blr V k• VAKiT 
defa lmQe n WO.t'> yani bir yerdea bir ann 1 1 
~ gltnıj!J TO mW!tırJeoml't zarlJUJll l 

... ~ki a4re.I karalayıp.,.,.""· okuyunuz rtm ,.. .... J'llUl'ak tekrur pos. 1 

laya ftrtnek yan~ bir taııarmf l '---.... -------
J'9111mıt ol-.r. ....,. f, • 

giinlerce kalclırılamaJığı olur <YaTll!lT ~ ~) 

benim kö~em 
._ ______ yazan : hakkı larık us . ·_. 

refik inee'ye teşekkür 
~ •. ki.nünlu ay adlan üzerinde blr dllzeltme atııellyuı teklit et.. 

01itı. kendaine iki yönden teşekkür etmeııytz: 
l) her yeni yılm her eski yıldan devir alır olduğu bu müZmin~ mu·· 

cıe tq>u topu 00, aatır tutacak ve mü.zakerest bc;ı dakika ırilreeck öç mM
delfk bir ka.nun ile ilk tasfiye nöbotini savmıg olac:ı.kdır. 

2) nıUU davalarımızı çekil> çevirmek için ana kanunun eımett1ı' 
befebbüa lld yUzlU bir tcşıbbüsdUr: bir yüzü hUJ..-ümctçe meclliıc llyiha Si· 
tırmek.sc, öte.la yüzU her mccl!., uz-.-ıına. \'crllınl§ bir tekllt imkA.ıımı Pk· 
rir· birblrlni tamamlayan iki hak, iki \"SZifc. refik ince'nm 19'2 içtnd~lti • 
ilk teklifi, da.ha bir çoklarma, umarız, ~langıç te§kll cdccekdir. · 

yılb:ı§ı marttan lk1 ay evvele almtı\ca kA.nWlusani veya hale.flerinw 
sıntmaııı pek tıı.bli idı. iki ~ ne iki kAnunun çe§ldh adlar ,.P. remi*r1~ 
yazılır olması m'ınu blr kanun konum yapıb ortaya atu. 

ma.nlea'run saym saylavt bu d1lzcnleme işinde he?" zaman olChJlu 31~ 
ma.'k61 ·ve m'lıtcdi:ı: 

te§rinlerin (blrind tc.,nn), ıktnci t<'~rln) ~killeTını nlıkoya.rak 1r:tn1ı.n· 
lan (ilk ay), .(son ay)la değl§dirlyor. 

eS88da cakldenberl kendisiyle beraber olduğumu en eon bu dtunıarda 
)"azdıklamn da glSsterml§dir. yalnız ben kU~Uk bir fark ile aynhyorum: 

(blrlnci te§rin)de (blrincl) sıtalı fa.zlnclır. JUzuımuT.dur. rlltbt lıtr •P 
stfa.tı almıyan her iı!dın, (b'.rtncl) sayılrr. . 

o(klnun) ile (eon ay)da mütereddidim. kı§ mevs1nıln1 &D1ataa bir dl
Wet alml§dir, t.e§rlnlerin kaldıfı yerde ltiyad ve Ahenk (klnua)da -~ 
fsttyor. kalına bafmda tablatıyte (blı1nd) mfatı olmıya.cakdlr. 'k 

19'2 nln Uk ayı bu y.!rinde vr ZAITIAnmda yapılan te:ıcııtl kan\lft ~ 
göfmeltdlr. 

i 
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'e 
Bir Alman gazetesinin 

mütaleası 
Berlin, 8 (A.A.) - "Döyçe dip. 

tiş korespopdCJ1%,, Amer Jro 
ik d vleUeri Reisi Ruzvelt.ln 

n nutku hn.l.tltmda diyor ki: 
Ruz:velt, memlcl>etini daha hnrbc 
nı att ğı halde Am rika mlllcti

:r. bo ~euluktan k"C:lD.lr.tı.SJ Ia
mgelrl ği:ıi söylemek :zorunda bu
nuyor. Amerika mill<:'tlni sene 
rce m:ıhn.ımiyetlere etirükli~ecck 
a.n tedbirleri haklı göstermek için 
&rp Ruzvelt için bir bahane o1du. 
Bu o!ayb. !Jgil olarak, •Ruzveltin 
1aar cUmhurre'.sliğlne seçiJd•ği 
aman Amerikalılar konfernn~da 
ant ğı vaiUeri hatırlamak lAzun • 
tr Ruzvelt memleketini her hald" 
,a.i-bin dışmda tatacağmı vaM.ct
ı ti. Fa.kat J merik:ın donanmas1-

Almnn gemilerine karşı ateş 
~k emrini vermekle RUZ\•elt 
lhver devlet!e.rine fHlen harbi 
:nuştil". 

~merika. Sovyetler Birliğine 
yeni bir kredi açtı 

vışı, s <A.A..> - on 
Amerika bUkQmeU SovyeUenı,.altm 

;arşılığt 20 milyon dolarlık yeni bir 
.redl açmı§tır. Bu ııureUe açılan kre. 

nl.n yekQnu 60 milyonu bulmaktadır. 

Eden·n beyanatı 
(Baş larG/ı 1 inci sa•ıfada) 

=- Ywıa.nistana kuvvet gönder· 
ı genel kurmay bc.şkanln.n ile u. 
ili lumandanlarm tn.svi!:>i ile ot. 
uştur. Yugoslo.v d("Vlet darbesi 

iun3nistanda kuvvetlerlm'.zin bu· 
ıuımas.le al~~ değildir. Yugos
ıı.vya ile Yuruınistanm mukavemetf 
ın;yııya karşı olan esaıı taar:-uzu 

ı.ltı ha!tn. geciktirmiştir. 
Eden, Moskova.da yaptıfl temtut< 

ardan çok memnun olduğunu, ·sta. 
:ün çok açık fikirli blı ado.m oldu. 

ru.nu söylemi§ ve Rusyanm çekil. 
n,cd(;D sonra gösterdiğl mukaveme· 

övrnliştUr. 
Moskovada buhmduğum r.rada 

['E.1ırnµ ve Anko.radaki İngilis el
ıl!-r.lııi benimle görll§lllelt llzcre 
raya çağrl'dım. Çilnkll Alm:ı.nla-

!"ID, bJltnssa benim Moskova &lya. 
tim vcsnes:ıe, TUrki~·ede huzur
~uk doğunnata çalışmalamu 
!l.uhtemel görüyordum. Bu hwıu&ta 
'danmnmış:m. Milmerelerimizin 

rilrldyeyf ilgilendiren kmmlan 
hakkında Ank.nr& müm~11imlze 
blzzat maliun.at vermek iııtcdlm. 
~lç'mlz TUrk hU: :ümetine bunlan 

dlrecekür. Şimdilik §unlan zöy-
vebillrinı ld görllşm.elerlmfzde 

klyedcn her bakmıdan d06tça 
?a.hsetfil. O kacbr ki Türk hUkılme
d bunl:m ~tmekle memnun oldum. 

!rilr!tler'.n, mUttc:Cıklerin zaferinden 
korlaı.cnk bir şeyleri yoktur. 

Tilrklyenlıı toprak bnttlnlllğtl hiçbir 
llkeye maruz dcğtldlr. Geçen ağıla 

wstıı. BUyilk Brltanya ile SovyeUer 
Uği tarafmd:ın Tllrklyeye kal'§t gt. 

~len tea.hhtlUere tamamly1a :riayet 
dlleccktır. SovycUer birliği n biz 

Tilrkiyeyt kuvveW ve mQretfab gör. 
m k ı.ı;teriz. Rusya ile Türkiye arıumı 
d& mla bir anla§ma lllzumu. AtatQrk 
tarafmdruı yeııı TUrklye içlıı konul • 
rı~ b:.r preD.!ipUr. Bu aiyuetlıı do 
ruluğu hıı.rbtn aathalan anı.smda her 
g1ln l:ı1r as da.it;\ meydana çtlmıakt&.. 
dır. 

C neraJ Slkorsld'nln Moııkon. dya· 
retlne temu eden :M. Eden. Bovyet 
JıllkQmetının bu Ziyarete bllytlk bir 
kıymet verdi ını eayıeml§ ~ bu ee. 
vaııaun mQtteflkler arrumıdııkl terı:a.. 

oQdlln gcrçeklqmeıı.lııe hlmıet eWflni 

' ve etml§tlr. 1 

lcra Vekili eri heyeti 
toplandı 

AnJmra, 8 (A.A) - tcra. Vekillı:::ı 

tıeyeU bu~ün Başvek4lett.e Ba§Vt'lti 
doktor Refik Saydıım'aı :rcisllğtndc 

mut.ıı.d topl.antwm yapDU§tır. 

Toprak mnh•ulleri ofiıi 
umum müdürlüğü 

Antmnı., 8 CValat) - Top~k 
mahsulleri of"ısi uret:n mfldilrlil,;il
nll v k"leten idare etmekte o' n 
Zıraat bankMI uml.'.lll mtıdtirll Hulki 
A isba.h'm vazif inden !sti!a ettı. 
~, ve Lstifa.<ımm v<!W.Ictc;e kabul e· 

di.ği b ı Ii ilmektedir. Yerine kf· 
.nin get"rilcceği hen~ malt\m de
®dir. Hu.r:d Allsba.h ~ vazife. 
me di5ncc&-:tir. 

1?.mir elektrik Ye tnunv"y 
Jİrketi 

ı\nkam, 8 (Vakit) - tzm:r "' 
ri:k ve tramvay Virketini ., lı ı 

nıllzakcresinl ya~lt llıcre 
f .a \dm.Jeti şh fetlC'J" m 1firü 

... Jp!I! Qinlıı rciı!1'!inrleo bir be-
1;....:....uJ !. "-;etin m'lm~li rile 

t.e::nr.ı; ar ye.rıme!:tndır. 'Mllz8kere- I 
n 1asn bh" ı:ıını:ındA bltecf\ği ha-

crlımeJ!:tbtir.. 

Mihver 
es"r ·eri 

KJlhlre, 8 (AA) - Delta'ya gelen 
mihver eııirlerlnln ııayıaı, 200'U ınıbay 
olllrllk 6.:500 U Alman ve 700'0 8Ub3y 
olmak Oı:ere H,700 J~dan lbL 
Tel Ur. 

Sırp a pfs '"OJIGS~ 
papadan 

Hırı.uıtistandaki kc:tliömın 
durdurulmasını i•tedi 

Loudra, 8 (A.A.) - Sırp ortodub 
pJskoposu Londraya uzun ıt.r rapor 
göndererek HnvaU.standa Sırplara ya 
pılan muameı~ıerı protesto etmlşUr 
Baçp:skopoe ıtmdl de Papaya mUra 
caat ederek katllfımı durdurmak için 
papanın bUtllıı nü.tuzunu kullanmrı.ın. 

nı UıtemlşUr • 

1 Tavıa.ı · 
m r az 

İngiliz tayyareleri tarafın. 
dan bombalandı 

1 Atle'ia begaaatı 
( Ba:!J f1ralt 1 nın atıulada) 

ynpılııeak hg.mle " pyreUertn 
l::tenllen neticeyi venneıeirJ teın1n 
rna.k.oııadile mUmklln olduğu kadar 
sl:rnUe en s.a.lAh!yetli iıuıa.nlarm 
görü~Up anlapıası mutlak aurett.ll 
lfı.nndı. 

• Slngnpur, 8 (A.A.) - tııglllz tayya Horbelişaya cevap veren AUl. 
relerınln Ba.'lko:tgu ~iddcUe bombar. genel"al Vavcl'in Çin Hlndistıun 
dıman ettikleri bll.ilrilmektE'dır. hariç olmak Uure, komuta aall.bf· 

nanı;kok. 8 (A.A.) _ Domcı ajan. yetin n, Birmıınyadnn baıslıya:rak 
ısı blld!rlyor: Filipinlcrin şima.Jlne ve oradan A· 

vustnı.lyn şinuıl k1yıama kadar lne
'l'ayıand bQkOmet merke:ı:lndo dllıı rek Malezya yanın adunu ~eviren 

akfam ilk defa olarak tıııva tchllkeal böl~eye ş:ımll olduğunu mıh et
~reu •erilml§Ur. lkl lrıı;tllz uıyya- miı; Ye bu komuta anl5.JrlyeUnin A· 
reaı §ebrl.D ba§lıca mahalleslnı bom. a 

\"UStralyn ve ffndistana alt olma. 
bnrdıman ederek bir kaç l!h'llıD ÖID'le. 

1 ğnu anlatm~tır. 
l!lne eebeb olmuşlıırdır. Has:ırlımı: Çön;ilin, Birleşik dev1etlerl dya. 
zayıt olduğu zannedllmekted!r. Hııas. retinfn mfü;terck daV3Jl'ltu ne ka
ra uğrıyıın btnnınr ıtrasında Taylruıd tfu bUyUk bir h!zmctte butunduğu
hutanealyle Fransız kilisem buıun · nu meclisin tn.kctll' ettiğine ve ge. 
maktadır. Çin mahallesinde de blDalar rek başvekile ve gerek yanmdakl
zarar görmllştilr, tere, ynptıklnn bUyUk işlerden do

Ya.ngm lıomlıaiarmm çıl:ardığl ynn • layı b~nimle birl'kte minnet ve 
smınr ııtlratle söndUrUlmUctUr. mmcnun'yeUerinj lAJdirmck lati.Ye-
~nppur 8 (A.A.J - Bangkok ccğlne kuvvetle eminim . ., 

Q'f1If8İ "eblill radyO&U, Taylandtn meşru surette kcD H:ır.ciye naz.ınm"Z Stallne Y8f\-
~ diAne alt olduğu kanaatlle Dlnnıınya tığı ziyaretten hc::U:z o.vdct etmiş 

Moskow. 8 (A.A.) - Sovyet ıun baz.J eyııleUer1nl lllı&k etmek 1Bt.e bulunuyor. Bu da şnhııf ve STkı b"r 
.u. m tebliği: dlğtni blldlrmt:ktedlr. iı;'11rllğinin ba.-;ka bir ml5ntldir. 

S sonkiiııunda cephenin bir cok ----o • Meclisin mnlfımu olduğu OV'..tt, 
ırcsimlerlnde ku\'Vetlcr miz, dili· Macaristan da Yahudi genemi V:ıvel, plA.ıılar hakkmda 
m.ın:n yeni ha.tlar üzerinde tutun· düşman!ığı mllşııverelcrdc bulunmak maksadi· 
"llak ınaltsadile yaptığı mukavemeti le Çnnka~eki z!yaret etmiştir. C n 
JUraııı.k taarruı.lanna devam et. Budııpeete, 1 (A..A.) - Budnpe:t.e lnn-vetıerlnln Çanosa'da Japonlara 
111jşterdir. belediye mecllıl ıwısındnn 24 yııhudl korşı kazandığı muvaffaltiyet ileri-

Bir!iklerimiz yeniden iler1cmi5· ıou eeneaiııdo kabul edilen kaDur. si ic:tn bir miljdcdlr. 
ler ve b"r ~ Jtalabalrk merkczlcl'f muclblııce azalıktan çıluırıJmıı;ıtır. Atli son dört hafta fefnde muh· 
u;gnl eyl~lcrdir. Bu kanun muclblnce yahudi olmıyan telif harp alanlannda.ki vazlyetj 

6 5onkanunda, evvelce bUdlrildi- belediye mecltsı aularuıuı mildaet.i (;Öt1Mt g lrP.rek aöyle demiştir: 
ği gibi on bir değil 23 Alman tay· yenldoıı 11eçim yapılmadan uutıımı~. "Ynpılıın derin fncclcmeler1e 
yaresi tahrip edllm"ştir. 7 aonk&.- ta. l'::laMyetJi ve ilgfll mn.kamlarm lt-
nunda on bir Alman tayYal'Clli tah tifakln vel'diklerl f kirlere 16re, 
np oıunmuştur. Biz dört tayyar" Alman te bli 1 ordumuz umumiyet 1tfüarlle bura-
u:rbewt. larm kara mUdafıuurnt yapacak TC 

lo"kO\'a. 8 (A..A.) - llo\7et (Ba) tarafı l nıci saufado) ordunun bir uzvu olan h&va kuv-
tebliğl:ne e!c: takoçya aahlU açığmda, aavaı tay. vetleri m'z de, BUyUk Brltanya 

Garp cephcs!nfn bir tceiminde yarelert. gündllz:~n 6000 tonluk bir hnva alıınl:ırmm hcps!rdn tam mn-
lıareket ynpa.ıı Sovyet B rllği, bir ticaret gem1ai batırmışlardır. Diğer da!aasmı üstüne alacaktır. Bu mak 
gUn zarfmda Almanla...., 10 meskim bir geml, bombalarla dddl haı!ara u~. nalla bava alanlannm mlldllfaası 
ına.ha'den tardet.miştir. Düşnwıa "- ratum~br. için leni blrU.kler tcşk'J edilecek, 
ğrr h'.U!arla.r verd!rilm.lştlr. Sovyet ş.maıı Atrtkada, Sonum cephesin • bunlar, h:lva mectJsinJn idari kon
kıtalnn tarafmdAn işgal edilen de, dUJma.n topçusu §iddeUI ateı aç trolil altmda bulunac:lk ve "Krall
mahnlde 400 dll,."lJl&D su.bay •e eri· m~tn'. Cephcııin diğer kesimlerinde yet hava kuvvetleri alny1,, i.sllilni 

nin CCEeUcri ~uı;m:ıuvtur. ehemmlyeuı hiçbir hareket olmanı!§. n~;~!'1'ıiüntere kadar hava alanl&-

Londra, S ( A.A.) _ Rus cephe. tırMaıta adumcSıık! tnı;illa tayyare n mUdafı:.asr mfilett 5İ otan korge-
sfnden ahnon haberlere göre so... meydanlannı hede! tutnn hava htı _ rJcral lJardet. luıva nczaretlbfn ka-

t k t 1 l kı • b"I t ra müdnfa.a.sı umum mUdU•JllğUnc :re ı a an yap ı JM muaa ı •· cumlan, 1 aıonkfuıun sabahı, erken aa.. 
arruıl:ır neticesinde Leniogrod ke. aUen:le mun.t!akiyeUe tekrar edllml§ tn)in edllmlştir. Hnva fstib.salitı 
f ı d t k lb bl t b ncz:ıretlnl.n alnnlan da bu yeni ı m n c ıı r en n me re mura - Ur. tcşk!le iUınl edilecek ve amirali k 
baı genişll!llnde bir S'lhayı geri aı. Blrka .. tn..cııa lA"""'l'eld, bab Al • • 

• " 
0~ u- dııircsi dcnb tAyyare lataayonlan mı,:ardır. Rl•ıılar Kınmdn da oO man-•md& va ıtmall Almanya sahL 

k d ·ı r ı 1 bi -1- için bunlara benzer tedblrlu aıa. kflometre a ar ı er cm ş er ve r Unde meskOn mahallere rastgele bom. 
çok .ıanimctler alınışlıırdır. Moja. balar atmıştır. Hiçbir h888r yo!ttur. c:ıktır.,. 
isk'in işA:JI edlidilU Kuyblşcrten 

1 
Başvekil muavininin beyanatm • 

blldirllmektedlr. ------------- öan r.onra yapılan mllzn.kere ema-
smda blltlln hatipler, ~rç'Un Btr-

•apo• te .. l'.ğl e erememe k 1 l lcşik devletlere yapt.J-ft z!yareti ve 
U u 111 S ------------- oradaki ko-ı:fetıın.Slarda. elde ett.ifi 

(Baş tarafı 1 inci «a!!fada) 
vı,J. g ( A.A.) - O.F .1. 
ı.ınıezyada Japonlar flddeW bir ta. 

arnn:n. geçml§ter ""' Pera.k nebr1nln 
ce.nubund& 1ngW.a cepbealıtl delml§. 
lerclir. lialezya yanmadasmda bazı 

noktalara 7e:ılden asltu ~kanlmı§. 

bunlar 1ngill.z kuvveUerlnJn rlcat haL 
tını kdsml~!erdlr, 

Bomeo adMmm Felemenklilue aıt 
p.rk sahiline Japon p&ra§tl~leri 1D • 
dırilml,tır. :CUnlar pelnil ırımtakaam. 
da tahribat yapılmamuı. mani olacak. 
lardn'. 

••• 
Lon4ıa, g (A.A.J - B.B.Q 
M.alezyada lngniz kuvveUerln.n e&. 

nabmı cevlnnek te~ebbtlırll, mukn.bll 
taarrw:Iarla neUcesiz bınıktmımııtır. 

lugapor a (A.A..> - Kaleıyanm 
garp sahilinde faaliyette bulunan Ja. 
pon kuvveUetl oğradıklan •llr uyt.. 
ata rağnıı-n tı~rlemeğo vn"" etml§. 
!erdir. 

"Her biri kuUuladı mlra.cmı,. mıa· 
rt.ı yuıma d& karfılık aayııacaks:ı, 

y&ZI l§lerlnla çıevtmıenl (bı.zlulamn ))'1 
beğerup dlrenml§ oluyor: tuzlu olsun 
demek lçln (~ula) &enbllı.tnde bulu. 
nacak! önıck getirdiğim lt1%lıunıı.k, 
mes•cıeyt aydınla.lmayl\ yetecek &an.. 

mı,,dım. Blr de. (kuUulaınak) yoktur, 
diyen ırar mı ki T Blldlgime &öre doğ" 
ı\l.IU (lnıUama) olduğu ileri sUrtllın<;k. 
tedlr. KlAaik edebiyatımızda kudHlyo.. 
t1 l§kllals olan Arabcanm bile, IBtcr 
num.a uydurulmak lç!.n Uıter yani!§ 
lJk Ue oı.ııun. ara llU'& nıı.sıı zorlanml§ 
otdug,I btllnirnıı, sereğlnce ne L~Jen. 
mlf ne de lytlbar gtlmı~ Tilrkı;cml&. 
ıM kuUuıad.ı ne kulladı anısında ke§ 
tedllen tru:. fa.rk, dofru.su alkı§a değ. 
mekle beraber dervi§1n rı.krtyle z1krin1 
hatırlatıyor. Tann vere, ola gele. 

''Ne demt'U,,ııln biı Incı aynmmdnkl 
(karne: veaika: belge) Ue llgill kına.. 
)'il çok yerlnde. 

neticeleri ta.svlp etmı,ı~rdir. 
Bir c:okl2n uzak eark duruma t~ 

n!man tcdbidlcıi tc.ııJdt eylcmi§ler
d!'r. 

Lıöeral Nat, Gmnvtlle Te diğer· 
mebuslar bir harp kabinesi te~ldl 
f'ikrfni öne sUrmilşlcrdi,.. Slr Pel'l!i 
Harris, Pl".n filde Holandnhlarn 
milkcmmel dnvrandıklnrmı ve ~f1m. 
diye kndar kA.hramanca dövil.ştllkle 
rdıl sl5yt~miş fakat Pasifikte :ırıO
rcttep ve birleşik bi.r pJAn noksan-
1.ğy görilldllğünU ilAve e-tmiştir. 

İşçi m~lardım Stoküs'de, b · 
b'ncde "İhtjyarlar kifayeti,. hıınfni 
verdiği halden ~ .. :Ayet eylemiştir. 

Amerüuimn Ankara Hliri 
\"aıılngt011 a <A..A.) - Haber aım. 

dığma göre tlmdlye kadar Amerika. 
hın Ankara ısef!rllttnde bulunan Xa.c 
Murray btlyUk bir tecrilbe aaıı1111 oldu 
ğu lçfn Amerika cumhur nf8I lıeudl. 
sinden Vqtngtonda laWade •tmet
kll?'llr vermlıUr. 

l Ye~l , .. r,,.rl,.r: 

Tür iyem .rif t rihi 
Yazan: o~MAN EBIİ?l 

lllDI kllf.1Ulbaneml& Tllrldye lla:uit tıırlhlnln üçliJlctt cllıllne de DvtJI.. 
llRll IN&lımuyor. JUW kUtuııluuııenılz.la bUyUk bir nolu:ınını büyük bir ha. 
pn olD.nı': gl~ren bu kltab blr he.}·'etl• yıllarca ç::ıl~dao eonra Tiı· 
md bulablllr. fakat ~ bu luıilar m1lliı1111.:ncl ola.:nıudı. 

TarDıla IJo buausl kı.rıııctl ıonıhn ucrı G"CllJ"or: pek de~rU bJr mD. 
clekklk olan OıımAa Erı;ln Ull C81?rln (t'ylzJJ eeyrt Blm'!mıb mere kun~t 

olarak da lyle maltUn:ıt 98rpl:tth1yor ki tnnlıınn yayım Alcmloe CıkalJU· 

mmıl föln bö1Je bir tu-aatton fay~ olmalımm me\'lııercık karfiliımaJo 
lkaT.r,dlr. 

TUrklye M:ıartf tarUılnln ilk c!ldl lıı!Anıl clewe alddl. Ddnclsl Tanı:L 
.. t devrinfl ayrılmı,41. D:ı UçilncUsD de" MutWdyeı dın rl maıırlflnln b1r 
ayD38I hl7.metlnl gUrUyor. Ttlrkl)'ede nllfus aaynuı, avıı~ 'W'&ktl, cbrUt. 
tallaa mUC55C8Cııl. b1Anı d•nlnde reslm ve heykel. ıııcl1Mnlık resmi. tarif 
kl'Umeel, Rıza TevlC•'ln ltır:ıtlAn,, Zc:111eb hanım konıığl gib! tııı~l)eler do 
tiıı e!M'r dob:ı1slyle bJlg1 dn~rmğımızın 11:13,b kauınçlarını teşkil ediyor. 

Sayın muharririni lrutlııbyıırıık eserin tU~rutlyet cltdlnl de beklcdiJ{ 
mtzı lmydee:erkea baflyele.rdcft blrto.ln bir parçaauu okuyucıılnnııırz.a nıık 
ledecefbıı. 

MUellif, IMlrada tlçDnc9 dllrtllfU.'1tman neden pt* y&Tan, pek ~ oL 
dağullun eı!'.ASb ve bUyllk sebeblortnl arıı.,dınyor. l\l:ıarlf mnte~lcrlnln 

yalnız edebiyat w din dnıılerlne de~ll len Te rlnıı:lye tObcler'.n®ld derr 
lcre bUe r,1rdltılertnl, dl.'\!edUllerlnl antııtıyor. Edeblyııt eObe.<.1nde btlh:ıssa 

ta'tlh derslertnJ dlnlemlye lbzlnr.I tıA9INl odnn anban mtldUrlat"JDden ma. 
ull mccJl.91 l:mJı~ma ccJm!ş olan Ziya Dcy adlı birinin nM"mtır edll:!l~nl 
't'e lla ı:atm clenhaltl'lde rencere tintıne konulma, bir kotto~ kunıll\rtW 

mualllm1ertn tatuirlerlnl t:ı.Jebe ile blrllkcSe dJnlNllğlnt bl!ciye ediyor. ı,&e 
ba yOzdell de talebeye mllml'1hı olduğu lmd:ır ımal eormııya meydan btr&. 
lnl.mııdıtmı bltıllr~ mmda ~lyode ou htıdlM"fl naldodlyorı 

' 

Edeb!ynt fUbeıılnde Omıa.n1ı edebi 

cenbelerde durum yatl tariblnl okutnn Hnmmer mQ:.Cr. 
1" 1 ctml Ata bey; den takrir ederken bir 
(BIJf tarafı 1 inci saıı/a.dtJ) edebC aan'nta ml.ıınl olmak Uzcre tl.. 

dım.e: kuvvetler SC\'l!cderek harbi çtlncll Oıımaıı'n:ı Lehiatan 8eferl Qze.. 

devam ett!receklerinl, yokf>a bura rlne Nert nı.n s!Syl.emlf olduğu mee· 
dan da ~ekilerek tayyare a~ bur kulde'den: 
il~ JkUfa edeee!tler mi? JI tlertn Bir pza etıln ld llOfntıd eyledin 
hedefi henüz mnlılm olmadığı için peyı;ıımberl 
~rlidcn bir OCY aöylenemez. mı~r a~dmı çrkmı._~. Bu kudn:ı~. 

UDYA CEPllES.h"JDE U muallim dcra esnaamd& bıı%nıı ltı. 
Alınan ve İtalyan kuvveUerbı!n gntlnrm ve kelimelerin fılolojlk tahlll 

beş ay g\bl U%UD bir müddet hnzır. ıertne de gtrtştlği için onlnn hatırın 
!anan ln.."'il':zlere karşı çok zayıf ol. yarak Te Ce.!aret alarak: 
duklan, Libya lıarbi bnşlııd ğJ gün- - H~ud keUmuJ bot ile nUll dar: 
denberi arlylenmektcdlr. Bun& rağ· mUrckkGp bir tabire betı%lyor. Bot 
men Rommcl'i.n kullruıdığr tabiye malOm nıııl ne demekUr? 
bAlıi katf zıı.f'eıi mllttefiklerc ka· diye ııonnuııtum. Böyle blr 11t1ale ma... 
ıand:ramıınuştır. İngillı: askeri ru kalan muıı.lltm birdenbire kıpkrr. 
mahfilleri. Rommel'in bugünkU va. mı:ı:ı kesttdl ve aramada ,ayıe bir 
ıiyet"ni de kuvvetli bulmakta ve muhavere baı:ıladı: 
lt.l fikri ileri ısllnncktcdirlel': _ Dllmlyorum, aıs blllyoraııruz. slh·-

"Gcner:ll I'..omme1, mukavemet 
nokta.m olar.ık Agcdabia'yı seçmek. 
it: uatalıkltea hareket etmişe ben. 
:em&tedlr. ÇUnkii, Agc<lnbi:ı.nm 
cenup doğ'usundsld bölge, htumn 
tnnı.fın Uerlemcs'ne ensel olnuıJc fi. 
z~re yapılacak bfr artcı ha.rekcU 
için e11 lyl bir an.zlyi t~l etmek. 
tcdİI'. . 

Geçen hn.ftn btt.nı.da iki tank knr 
§Ilaşmam olmut ve bu ç:ırp~malar 
sonunda İngUlz tankJ3!1, Almnııta
r:m Bağ yanını d~lcr, fa.kat ara
zi gUçIUklcrl acbcbilc znferi lUmu. 
w kadar lırt1mıar cdem~lcn'l.tr, 

Alman hava kuvvetleri, ycn"dcı> 
fngili::ı: lSt'cll!crfnc karaı çok fa:ıli· 
yet göstcrs:.'~." ' 

.. \lmaıı ku\'Vetlerlntn bu Mlgcdt 
hazırla.nnrn.J< reni taam.ızlar yap. 
m:ı.c;; b ... !t·cnebllir. 
PAQİFİKTE 

!nisynti! Japonta-rm el1ndedlr. 
Ba!lt niliılara !hmç ve hava aJmıtn. 
n devam ediyor. Vcvel henüz mu· 
k~bil cir l>..areket ya~ de ~ildir. 
Müttef;;!t,"r «>?t gtlc olnasma. ve 
bs.zırlık.Q"2 bulunmalarına ttt;rın;:D 
bU harp b()1getılne ycn.l kuvvetler, 
l•ilhassa tsyyare kuvveti temin et.. 
a:e§e t.al~eııldan ~pheslıdi'r. Çiıı 
tilC'l':n J a.pon kuvvetlerlnf sa.rsnıa
lm, P !ıifik hıı.ı()f ilzer..ndt lleris.1 
~in çolı: tesirli oktca&tır. 

J:ıponların kayıbı 
Canking, 8 ( A.A.) - ı.oo Tooda 1 

6 bin ki 1 J;;aybedcn Japonlar rical 
çrırelcrlnf bulmakt:ıtlır~ar. Cio kı.. 
latan takip etmektedir. 

leytnl&! 
- Bilseydim IO~mı, öğrenmell 

lııtıyorum ve öğrenmek IÇtn bu sıtıL· 
lard& otunıyorum. 

- Öyle ise ben de Gğ?'entr, gelir al.. 
7.e 6ğrcUrlm. 
diyerek dersten ~ktı. Ara.daıı blr 
çok dersler geçti. Ata bey bu keılme 

hakkında biıleY söylemedi. Acaba ha. 
1< :taten bllmlyO?' muydu Teya ömııo
medl mn Yoksa mCnıı.kapdıuı mı 

korkuyordu 1 Burnlarm.ı kcstlrcınl.YO" 

rum. Fakat waı sordum diye bıl.na 

k:ı.l'§ı olan vu.yeU de d~§t.1. Bu va. 
z1yetın lmUbaııa da tesir ed~e:tm 

ııöyleyenter oldu. Bereket venıtn Ata 
bey o aırada Erzuruma nJJ olaral• 
gitti ve imtihanı ba~kaaı yatı da b1r 
zarar g6rmeden Darlllfilnuou bltltt 
bildim. Ben bu l§te ııamlml idim. A 
bey gibi dc:terll blr bocayı imtihan tt
mek; onu mil~kill bir mevkJe dO tlr
mek altlım:b.D geçmezdi. 

Gcrclt o ınrada. gerek mektcbden 
ı;ı: ~ktan ııonra bu edabn yanı Nod' 
m ne demek olduğ'Jnu kime ııordunı ':J, 
muvııtık ve doyunıcu blr cevap a:... 
mndım. Göreblldlglm kamuıılar, l,.ır
han1ar Te ferhckler de edatı almıyor· 
du. Nihayet meanevt eartııt Ahmet 
.Avnı bey Hindde ba.sılm.I§ lıuy1lk bit 
tarswa l~"'D.tln deWetlylo 2'iu4'm Vı:ına• 
den maklOp yanı onun tctı;J ı:.ır edat 
0Iduğun11 " lllidavt."l.cl tAblrtndcid 
'\'end ne mA.ııaya gcllr ize :ı. .nuu".ls.ki 
nuıl' da o manayı it&de etUğtnl 01·ta .. 
ya cıkardı. 

Darfiltünun lrllrsWeıincAc Jıalledllme.. 

babasına, bir Beyin kendiaini ıörmek ia\ediğini 
verdiler. 

haber 

IUlzı mgeleu bir sualln 85 ısene aonra 
Dartllt'llııun dtpnımıd& birisl tara!m.. 
dan halledllmil o1muı hayrete dej'
me:ıı mlf 

- Sen, benim kızım Mukaddes, bana bunlan sôy. 
Jüyorsun öyle mi? Bugünden itibaren eenden §Üphe e.. 
diyorum, ten hönİm §erefimi, namuıumu muhafaza ed~ 
nıiyecekain.. Yaıamarnan, yqamandan daha iyidir. 

Mukaddesin yüzünden alet ıa~hyordu. titriyor. 
sanılıyordu: 

- Hayır, diye haykrrdı, ben kendimi öldüremem. 
Onu bir defs. görmeden kendimi öldüremem. Bana Va-.. 
fiyı gösterin. gözleriın onu görsün. ıonra beni öldü"'iin., ~ 
-razıyım . 

Mukadde5İn babaaı ayağa kalktı. Oda kapıaında.11 
ki\hyasınr çağırdı ve tU emri Yerdi: 

- Şu kaltıtğı a.1, odaarna. götÜ1'Üp kapa, bir yere çı
karma .. 

Kiihya duyduklarına inanamıyor, efendisi, anlama. ' 
dığı bir dilden konuıuyomıuı gibi yüzüne bakıyordu: 

- Ne dunıyonun, çabuk al, ıötür-
- Fakat efendimiz .. 
-Ne diyec-eğini biliyorum. Benim bugünde ;tibn • 

'e.n Mukaddeı adlı 'bir kmm 7oktm-

Bu adam, Vasfinin baba.ar Kudret Beydt 

Kudret Bey oda kapıırndan girerken. kllıya i1e 
Mukaddea yukan kata çıkıyorlardL VHfiniu babuı kı. 
zı tanımıı gibi önünde durdu ı 

- Mukatldea Hanını .• diye &ealendi. 

Genç kız f&§ınmfb. KanL sözlerini ıha tatL ıuli 
adama dikti: . 

-5eni almağa ıeldim.. Bcm Va.afinin babasıyım.. 

MukaddM başmr biraz daha blclrrdı. Kollannı aç.. 
mak istedi, fakat hiçbir hareket yapamadı. Oracıkta çö.. 
küverdi. Bayılmıf'a.. 

• • • 
Kudret Bey., Mukaddesin baba t ile iki iaat ko. 

nuıtıı. Odadan çıkarken: 
- Bizim kabahatimiz, biziJn cahil!!#imiz, diyordu. 

iJri genc:i az kaldı kara toprak.lan. tömecekli. 

Mukaddesin babaaı ilave etti: 
- Talihleri varuuf ki ikiıi ~e kendilerini babaJa.. 

rma çok fazla aevdirmiıler •• 
••• 

Bir ht.fta onra Vaafi i1e M .. t~e.'1de!i1' Lıanhul11 
Tolvcleye ·eren dülü.nleri elu)7ordu. 

- SON -

amerikan • IDaWz 
le bil il 

(lJa~ taTafı 1 inci MJYf<Ula) 
8al.angor tıalgcalnde dQ~manm do.., 

gııya doğru ginnekte olduğunu g&ı.. 

t~n allmeUer Tardır. Bundan maa.. 
da vaziyette bir deıt§lkllk J"Oktor. 

Paha.nd b3lg'e81 hakkında dllıı """ 
rDen haberlere D&ft edlleCf.k bt.r lı&... 

dlae olml\mıobr. 
8a1I günQ dll\Ul&Mı yaptıtı han. 

akım O:ı:erine KJang'da tıeıetat oldu· 
CU h!lber nrOmektedlr. 

Bu sabah Dk au.Uerde tayyaftleı1. 
ml%, Kedah"d& Ccmg hava atanma tL. 
amız etml§lcrdlr. Ttlluıclr tnnltur. 'ft 

Jangtn bombalannda.n bl.r çoklan be. 
aenere atılmq fakat aoatı bulutlar 
tam ncUcc hakkın® bir gl\rfl§ yaprt
muma nıa.nı olmu~. 

~SREF'den aeçm!3Jer: 
Ne hikmettir ki ka.~-ı tabiaı 

ahd-1 ev\'elde 
lltıslvAı. '1ue t.&kslm et:nemi' 

erz!la efrld:ı. 
Aoeb mt reddedersem ben d• 

bl-penrt. bu tt'l' stmi; 
Zaıiu-ei h.eı· ~e"'9 mecbClr edcr 

lu.lnJ clli•yiula.. 
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nbuı b.allcmaı, eh 
tediye elt.lkl 1'bı tetıililllti 

ıo bln Ura.dır verg1 nılkdan unev2 
la.halt • Bunun &nC&k 330 blıı 

lrUııu oıa.n edlleblllr. Sekiz J11z blıı 
l devanı ede~ nııtua ba§tıı.1. blı 
tı Para h!uııet 1ç1.ıı öde· 

Yanın lirayı bUa bulmaz. 
Pa ırehlrlert de 

il aıınar. vergı t.anz:1tat için hal'k 
&rl& ınu1ta ve ~erı bu m!k. 
ı. Bcıcclly ~ edersek hayret duya. 

ize Para ile tam bir aenc 
Jı: gelerek atıprtınuııcrt alır, 

Taaıtaıarı d·lliz.lerln _. __ _ 
:ır tavır ka o, ........ a 

lddc!ert ~ eo klan aüpllr11.r, )'azın 
ı Para ye• ar BUpilr:Ur; bit.tabi 
bir~ v öbUr geUrlerı.mlz. 

•ldlAtıı:ı bu • hurederi&. 
b1n zaman lem!zUk tahataa tmı 

•ııraı lira olo.rak buldtı:n; bu hizmet 
lbncıa mı ceate ~te artırarak IH.1 

G36 bin Urun ·'---·-&mca 80 f:~o.ww.. Bu 
k bizı Ura nıllnakale ya· 

ta.zı& t&haıaata U&Ye ettim. 

Bu lllznıcttn tdarneat 
&nıard& mu:ratı&n llOD 

rd1. ac anormaı bir )11luıeUg de 
lıxı • rvtae bu ile.De J'e1l1 ilA ve 

la ın&klneU naıtaıa.n P&hall)'a 
butUk. A:meı 11crcuer1.n1 artırma.ır 

, 
3 

rtretlnde kaldık. haJ'Vanlarmu 

1 1n~tan aldığınım arpayı timdi 
--"OIL rnaı. et.mekteyta. Qöplerlu 

döklllm çtn ~ nakll;ye 
rı •'tVelc:e 60 blıı liraya mal Olmak. 

'lktn lm tekte 1 dl UO bin lba IDUr&f et.. 
.ı-.. ytz.ı Ellmlzdeki 'ftmtallU'dan bu 
--i'•Cr e •---· biz -cnu: ~burl)'eUnde 1-

bllAkla bar.ı feda.k4rl.ıklo.rıa 
!1er Y&pmağ& Ç&l.t§tık. Temlı:lllr 

~k116.tnun batında mllhı:ndla kullan· 
doktoru t1!crübe ~tt.ı.k, llllıayet 

l'dudan •yn}mıf "t' bUt.Qıı. enerJt.ı ı. 
• 1:alrtan bir ~ltll a.lba7 S-Urd1k. 
amn takat.lnln fevkinde çall§ılrn&kt.a 
ldllğwıdan emin bulunmana:ı rica • 

Bu fevkalade ahval lçb;de po. 
yardımı De kalıvelcrdcn binle~ 

ele topladık. Blu.at kendi temizlik 
~ ldlAtmım azamı yreUe çaı~ _ 

Beledly bıta tallmat.namemıın 
rdlti lyete d yananı.k lt.kalr 

Dlfehrtıeri dUk ve evlerı 6nllnde 
Uyete l'C rdJk. ımnakalc {§'eri 

ktcye uğramakla beraber hiçbir za.. 
tam lnkrta& uğraml§ln' deı:ılle

lrıez. Şl§hane yoku§Undald mtlnakalat 
lerek arat. tekerleklerinde ve gerek 

larctak1 nllt:d qmmalar J'Ü%Unden 
r ha.ngt b!.r kar.aya mcydA.ııı v mıe 

• lçtn lbU ten cslldt. 

ilen Partste geçirdiğim b1r kı§I ha 
nnı: yağan bir karm gQnterce Pa.. 

llOkaktarmd& kaldığına bizzat 
t Oldum. En medem belediyesi. en 

6Ul. ~talan en bol bir DchirdE! 
8 fcvknıMc zamaıılal"de. ıı.ksaklıldar 

q llbf} 
la.rrnı r V W !Jf.kA:ı: klı taraf 

bıal.1m dertı:. F llkat. l)C -. • 

de cllndek1 tmkl!.nlıı.nıı eok revkin 
bir pyreti ve en kısa bir z:ı 

da iıormal ha tın i8d !ne çalı. 
llldığtnı muııt.erem gnzetclerimt:l'-!n •c 
&lkınıısnı kabul decc~I umanm " 

eğirmen işletınesi 
serbest oldu 

··n bakılan ıh • z-
1 

iki bardak su vermiyen 

Bh saat daha J'8ŞlUWlk foiu. ten lıtiyW\ b fayda dnğt yükselj 
hel'l<es, kesesjne göre, bir A.ua:l yor. 

kAr daval rı bir Ye,,ilköylü 
1 'l:~ilkh)ıl otumn l:ıir zat yaı:s-

baca ''crmeğe ca.ll atar. Yeisin, 6. Oeçenh:rd bir tek hamle ile, 
nlltsizliğin ııon sourma l'IU1I18d:m l'ilrldlcdeliJ t \nr:... -ıru lld hatuuı 
iilUmU istemeyh. Bir tüfek patla.. ~rlmracıı.k t 'ıınerle lınn;ılaşmı& 
YJlll'nt, en ihtiyar ve en hnlsi-ı hu~ tık. 

!)Qn lkınct ~l.)"l ou.ıı. mw1r' mııltr • 
de birçok lhllkA:t d&Yruanna bü 
ml§hr. 

Bu a..~a Sammm tocearlanDdlım 
Hllseyine 1500 11ralık mal aat.tııı lıa1 
de ıatumdan 485 Ura futa p3l'8. 1ı;tL 

yen Fı.nca.ncılarda mnnUatura tW:can 
Sabtay ve Avramm lddla makamı t&. 
ra.fmdruı ıdlr.;tln edltmelen 
ve d:ıva mlldafaa için k&1mJ§tD' 

Fenerde bakkallık J&pall. Nlkoll T8 

M.&r1ka pirinç, Samat.yada lıf 

mangal kömDrO lhUkAnn 
ra para ve d!lkktuılıuı:nm da 7 ..
gll.n k&patılmuı eeze"D'a QUPllm&t • 

lardır. 

Bmldan tıqlm maşdaııoz tobumfyte yor: 
aa ow tobumu lhUkAn yapan Balık. "B • hastam ytı.."Ullden Ycıı lltöy-
puar:mda t.o1nımcn Hlrlato tevkif ~ c\,. otunıy.onım. Bu dn lh 
4Dmlş: cWd;! iğncat lht kAn yapan ok t me su u lstanbuldan 
~ tuba.fıyed Ojeni 8o 1 ra gel . K <\ll ç :.n gilçlüklcr su 
para n 10 g1ln dUkkAnmm knp tr • gclm c el o'du TU.rldye cl1m 
maa ocrzımı .. çarpılmı§: lstJkW cad. hurly ti tt :ıastı .. an bir kadmm 

evınd u u var ki ımy11 tatlı· 
4cs1nde Uarinoe mağazam 15S.hlbl AJJ C2Wr 'Rry •n lan bu evden 
dcn f}e t.aglUıtan Kacnofı:n kum~ Uı p:ıra. ne ald.Ikl l"l suyun tcne:kooinl 

Jdn eııçundım tevkil edflm.l§lcr Ak· 5 kın taıı evlere t.aş:.rlar evlerde 
ara:p4a totilnctı Mehmet B&kt kahve 
DıtlkArmdan ~ Ura para ccu.mıa v bu 6U ıle ç:uu :ın- '\'lkn.rlar. dar a.. 

m arda d ıçer~er 
bi rtıafta dUkkAnmın kapatılm.ısma Sak r hav"'n.n f' t blld:Ier. 
:mahkQm sıtmuş; ev ldra.suu artrran 1stcd leline su verdilCT • isteme· 
'l'~Uldlyde KoeU 10& Ura ceznye Ç&r. dılıl rfn vermediler. Biz de getiri• 
pdmıflardır. riz demelerine rağmen alamıyan· 

la.ra verdiği tcli§b kanat ıdmtı- Yo.ıulmı) J'S.!.lln• bunu "\ ıı.klt" dr 
9ıDla ba.kmn, o zaman n~ demr..k "Asun U " ortaya atm:~h. 
etcdiğimi daha iyi anlarsınız. \'ıllardır, h'r d ümilmcm 

czbabaya göUirülUr en, :dnclr- f~dckf kuuct n nmr.m· bir 
lcrlui op:uan, airtWerı- nuuıdala- tddif. Asmı 

o lnı\"Tetl ~eren de ölttm lcorku- - Ruzulan, erken 
sundan l<a nedJrr ZıL\allılar o- nd ayda be 
lnklarmdaıı ks.n bopnan mezbah on iki ldlo olur Ilu 
ya yıtkla..51Dca öliim kolıtısunu alı. hazln_mlz i' · 1.cN" ço 
yorbr \"e can he'\J ile rtahğı lak Dlyordo. 

kes ı yelim. 
huzuhr on, 
r~t e oo et 
hr. 

nllıık ediyorlar. GcÇcn yıl, bugunlerde kasap 
Dllnya,yı tutu~ vaı _ ~engellerine, ~ dm'1lklı lıUçUcli 

san değerini alçaltırken, hayırn.n gÖ\ deler aı;ılnu tı. . a· hnn 
Jaymctinf yliksclttl Biraz tuhaf linnüyornz. 
bir bonıa, ama ne çare kJ, ccrçck. Kuzular b 111yorla.r Danalarla 

Dli ı.n f()Swılar da, sou kanı.rla bı~ 

--------------------------- lnr arasmdı:ı.vız. İçecek bl~ ~nlr 
Odun narkı yükselti- ı Yeni Maaı-if Müdürü ımyumuz ltalmadJ Akşam e:ı:uıında 

n .... gazeteler. on ~m.s ka kurtuıdulJır. temle et b:ıkmundnn 
dar mıında. ökllz ve bUtiln sığırla. tlrmıenin de eri vle b r tarafa 
nn kesllmestni ~ eden bir ıı.. bmıtoı bile, yalnız varın k:>run-

lecek geldi blrl 11, ötc-.k l4 ya..qnda ı Itmoıı, 
Birçok dUkkAn ve depolarda o • lııtanbul J4aıuif ldlldllrlOğUDe tayin -yollarja. l:s.ymamn dlvc biri ~tc· 

dun ve k6mUr bulunamamaktadır. ~mlf olan, Veldl.lct umum mllletll§. kine yed !lt- kuyunun buluru:ıuğu 
Fırsattan isUfade etmek isteyen larlnden Jııluhı:ln BJna1 dlln lat.anbuıa bu eve g6ndenil!n. Ev ve kuyumw 
birtakım kömUrcUlerin, halka, kilo gelml3 " mtıdllr •ekW Faik öz.den• kndm &hıbf su vermem · ~ gi-
811 10-12 kunl§~n t5mtlr a den !§len dn1r alarak V8ZiteJl1ne baş.. deD kilcuk Taşdelen i ~ yine 
uğra..c:tık!an fll5ylemnektcdir. J.&mı§tı:r boş, kızlar da mllteessl.r, döndll. 

Halbuki hıtanbul ecmlindckl &:.. -·---n----- Bir eıı.:t l::zt cıla!ı 1'd ~1 
gilç ~ 

pola.rda §Cbrin nç ayht lhtl)ıacml vuta.bildim. 
ttarşılayacak miktarda odun bohm- Halkın teberrulan Bu kadm sa:laslarla e nd\n. YAll· 
duğu ve gene ~re yetecek :mlk Aıılı.ara. 8 <A.A.) - :tzmlrde mış olacnk, Yol:sa ka.rş1sina ikt 
tarda civardan k6mllr gelmekte ol- n:ıanifaturacılaı'dan Osma.n Bak- Rum km dikibel'di %8.ten satılık 
duğu da haber verilmektedir. kaloğlu. Hllsnil özer, llU:mil Ata- olan bu kuyu. 8Uyu:ndan on para! 

Bu me!ele etrn.fmda ftH muavf.. be~ 100 er, Mitat ŞenyUzlü, En- iki lxırdak değil Meeyem&M Jran
ni Ahmet Kmık flllllan aöyleınio- ver GUlmez, Mehmet Koduk, AbL. dilini b'.le ver:rdl. Bii bundan ib
tir: dm İber 50 er. Mustafa ömür. Ha,.. ret aladuralmı; merak ediyoruz: 
•- NaJı:nye "tMTtatannm mum mm ömm 20 er J1ra. Aca.ha. YC1Jilköye içecek bir su aktt-

fm:n artmış olmll81, bre gelen o- Kağ~ halk tarafmdaıı malı: yahut bwııda yetecek kadar 
dunlann da ftyatnu artmnı;ytır. Btı 640 lira. ıbtiyat BU bulundunnak milmkl\n 
yür,den narlb yUbcttmck için '11 • Smclırp!a.. Balı'kellir Nafta Jı:ı. otmn.z mJ? 
earet VekftleUne mtlracaat ettik. talan eratı 400 lira. 
Gelecek cevakh,bekll~... Bozdoğandan Yaka, Amna, Hay. 

Yeni narJmi çcldde 6C'.'i0 ~ &.rağa. Emir, Kalkan köyleri 138,5 
btr fazlalık temin edeceği anlnş 1- lira Ue dört canlı hayvan Türk ha 
maktadır. F"ı.yat yilkaelince ebi'f'oo va kurumuna bağışla.mJ§lardır. 
de odun sıkmtan da blmlyacak • 
denUmcktedlr. 

iki çölane vakaıı 
DQn karlnrın tulr1ş'le Ura ç6kme 

hD.dise81 da.ha OlmU§bır. Bunlardan bı• 
rt Kllçllkp:ımr KcrestccUer aıd~.atn 
de Saime alt dllkk4Ddtr. Q!Skme eıma 
mıd& lçcrlde k.1.ımıe bulanmadıtl lçln 
inaane& bir zayiat olmem•oaa da yan 
d&ld dUkkı\nm duva.rlan J1kdmlf .,. 
bunun da tahlly. ~Ur. 
Diğer çökme hAd1aea1 d ~ 

deki C1gt.r llOka#md& Ol!DU§ T 1ımıa. 
Qe alt D DUmaral.ı evin arka lı:ımnı 71· 
kılmqlır Burada da lnııanca &Bı)'i&t 
ıoktur. 

Çanta kapanlann 
muhakemesi 

Kadıköytlnde, geceleyin kadmJarm 
çantaıanıu zorla kapmaktan RUçlu n 
lltlnd ağır c:eı.ada muhakemeleri g& 
rl\l.mekte olan Orhan. Zak.lr ve Ha. 
flmtn dunı§m&larma dlln de devam • 
dllmlftir. Suçlulardan Z&kir: 

- Par&5IZ kaldnı1, Orhanla ber& • 
bu HDcyyed.lıı çantumı kaptık; c1L. 

crlerlndel\ haberim ,o)r, deDı13tir. 
Orbıı.nla H~'lfm bunu lnkAr e~ 

ter T du~ vaJılUcrin gcUJ'llmesl 

1çSn ba§ka gQnc bırııkılnıı§trr 

Omcrllde - ômerll nahiyesinde 
b:r posta ve telgraf merkezi $Ç11. 
mışt.?r. M~cltet leme ve ~XM 
telgraf' kabul edecek havale mu. 
amelesi ya.pa.caktır. 

! KllA HABERLER i 
• Hruiçten geUrlleoek ıaııtıkler için 

tdhal tçılara y\lzd 25 kAr b&ddl tayiıı 
edllml~Ur. 

• Dlln ttaı;yadan uıatbaa kftttdt 
makine aksamı. demir btdon gelmlr 
tir. 

• DenlzyoDarma yenı umum mQ.. 
dQr gelinceye kadar kcndlsiM umum 
mUdUr muavlnl YuŞUf Zlyş K.o.latat 
ogıu 'ftk Jet edeeektlr. 

• TUnelln nabahleym ~diden ate. 
pm ylrmlblrc kadar 1amtamz tpome

aua ynpıldrğmı yazdılar. rnasmö'ruı çık avdll s:ör ka.ıııq. 
Bc;ılktc, pembe pannıı~ em tmn3ğn eter. 

lman yavnımmo. savao k:uıunlan. tns:uı. dlin.. wrlnklnn lmıl'f!D!ım. 
ölümden uuk tutmuyor A sut da dli.'ıUnUI bn ÇS!'<' in, 0 d 
danll: ma d 07.Dhlaınu.. e\"'liol akla etlrfhnedlı..irut 

"Hnyvaıılan himaye eemlyctf" yıı.myor. Böyle bir şmır aydınhı;;-t 
her halde bu kanunun çıhtrğ ~ elde edilecek fayda, b zj az va.-

ymm ol rak benlmseml~ir. kitte ruz bolluğa kanı~mınkla: 
t alm tn.mfı bu. Falmt bu lnınz: ZCDgin de ederdi. 

nnnıu tedbirin arkMnıl'la, ger~ HAKKI SUHA GEZGiN 

u~AD :tsrnaiJ Hakkı lia a 
· l m ın <'ı a:rm ta o 

d-ugu 'Y e.ni Adam.:. mecınua.smm 
d()j(uz ~<f g -diğinf okuyunca 

tım. S be1:7l, bu m cmuanm he 
nüz çıkmış gibi, ilk parlaklı M 1 

i dolgunluğunu mubafa.za et· 
mekte olmıumbr. 

Ban n...~lyn.t vardir ki, 
yısı en yeni heveslerin veni. i 
hız'n basın diınvasm"ll erişilmey, 
gibi gorlilıen b"r ilstUnlüğü ti 
tew l eder Ondan sonra, YRVB'i 

vaş geriler. Neticesi, gerilt'l'de 
kaybolmaktır. Fakat Ol'· 
ken lhtlvarlığmr de '1lzllnd 
uıl"'8fniz. 

Halbuki -Yeni Adam., bö)lc 

Kayın kam Rr 

d'eğlldir. .Farmnuhal bir aksiWr 
çıkarak bu canlı kültür dergicinin. 
neşriyatma son v0rınek zorunda 
ksldığm? gör cck olsak. bu f~ 

ir.I bir insanm b n genç• 
tanab ıle a.pann öçme 

demek o ur ki. mUnevveı er ıçin 
ç kllmez bir 8.(';I ·ı ede~~ 
k n t"n<:Jevrm 

Dileğimiz, dokuzunn bastığı 
halde ya.şmı ancak kültllrel bir 
tck!mUl nıahıyE:'t'nd sez re bu 
en cfddf. canlı ve özlfi fik r mec. 
muamwn daha bir c yıllar 
mevcudiyet 81rrmı muha!e..zaV1' 
d~ edip ~·mesiclir. 

s 
Et fiyatlan yük&elecek 

B
• Ankara, 8 (Vakıt) - Dahılı~<' füfre ?U programına göre kunı-
ll" İ§çİ zehirlenerek :ıııyat murakabe lı:om!tlyonu dll.nktl • ıcara...-ıımrtıku ken:t aaııun Veklıleti kaymnks.mlm kursu -:için ta ziraat veteriner. onn'.Uleılık i§--

n.r1~ • 

öldü toplanturmd& lG kadar eeleb toptancı c!DkkO-nma camı kınp cfrcrek 90 lru· son hazrrltldarmı bitirmek üzere. ,erf, sanayi işlen, ıdzre mirl rint 
Huk"y kalafat yerlndelrt brr demir kaııabi dlnleml§Ur. Tllfım& tıcrcUert ~ pıım ve bir mlkdar kcrlc tabak dir. Kursun müfredat proı;:nı.mr ilgilcnd ren mali)<' eri mrük 

dubumın ıçtnde k6mUr ;yakmı§ olan nln pahalılanmıım y{lzüilden et fiyat- Tesnirc çalml§ 01 n Ahmet, Salih, Ne heurlıınmış ve kursa gelecek olan ve inhisarlar t lt'ri m:nt mUda.f 
lfçllerden hmaıı. gazdan zehlrlenmlf 

1 

ınrma )'11.zde 10-15 kadar blr r.ıım caU, Cahld, Bc~lm ve !smtıfl dlarm· ~ liksek okul mezunu nahiye müdilr emniyet, jandarm ioJeri, idari 1ş.. 
ve k&ldrnld.ığı BalU b&ataııa.neııı.nd• yapılmam muvafık g!Srülmll{it.ılr. Kcy dald altı ki~ pollB tarntmdan yakala. lerl v_e mcivet nıemUTlıın tesblt ler, köy işleri, nüfus işlerı. nııfiıı 
ISlnıll§tUr. tly t vUAyet maknmma bUdlrllmloUr. narak adlı.yeye teaı1Dl edllml§terdlr. edilmiştir. 1 ftıleri. mllnakalfi.t ~lerl, sa~l:k L' le 

============================================::.-=--=========== ri, kUltlir elıi, pro rranda iıııl n f"'n ve dii!er hwn ~ T!l.U~cler ~ 
~iyet Amlrl bundnıı sonra a. 
~:u. B~ halile, k01J~ .. 
yordu. ~ -.nlahng • 

Ceeter: 
- Uıruı.nm ki, dedi <:ıb;dmı 

size .getirm"kle ~il \...:...._ · t 
.. , '-'ll" Şe'\' '"•D ..., 

tmı • J·~-· 

- Hi~ şllphe ki ıYi bir ha 
rekette nhındunuz. Tekrar le:ıelc. 
lrllr ederim. 

- Eğer diln gece, e.tuı.yet 
rinde beJl · aorguya Çclten ~tın 
kim olduğunu bile bllı;eytli.m: ona 
gidecektim. 

- PekAUı. efe,ndi 
- Bu zatm ne.rede bulunduğu. 

na sorarııa.m mernslme al·km nn 
hareket e~ olımım? 

Emniyet Amin kaptvn doğnı }11 
ıildtl açtı. 

- Ben sizin ycrruzde o l · 
dmı, dcd( Bu meflelcyi bll bUtiın 
unuturdum 

Çeste tlıı.h. fazı biı· e 5l le· 
mcge imkan bulama.dan. kap du ı 
Glktı. 

••• 
Bu meselcnuı gizli tutulınam, Or 

r,u fena halde s!n"rlendirlyordu, 
Her ne kadar arzu otmed1~i b r 

ey di~ ~ d • u anuıı g zetc m ]\. 
birlerlnin hflcumunn. uğramıığr u. 
muyordu. Fakat gariptir ki hiç bir 
ga7ete Robort Bc~'tltrl'nln öl lilıill 
dUğünden bftluıetmeın U. 

------------------·---.... , v-;ster bu eımadıı. karşısmdal rileeekt.:.r , 1 ~ iki gec~-ıi~~ j k de!a o Altı aylı:k kuft\ devresi n~ 
ra.k ~~ıf. uı gordU • Z't7 konferoruı verilecektir. KU?B 

Heyecanlı zabıta ve canusluk romanı 
-- 3 lngiliz.ceden çeıJıren: H. MUNlR 

- S.uurlenm.. n zın sebebhı pek önılmllzdeld hafta içnde Dahil y 
alt anlıyorum Mister Çester, dedi Vek letJ onferam~ salonunda. açı
Bcnim iımıhn; (Bin;: durduktan Iacaktrr. 
oonr) Sir Harker Bt'll i'diı;:.. :-.------------

- giliz Entel cen.s Servis tc ki h kı· 
Mftan"T Vekilliği i )eri 

unuturdnm. ruıki böyle blr 
ey olmamış gib ha:rc-Jiet cderdl.ıl" 
- Sen de neler ısöylilyorsun ? •.• 

Jlen, :Seyn trlyi senin varııtanla gör 
rncğe gitmedm mi? 

8 
- Evet, evet •. fakııt.. mesele. •• 

rr Allah A kına... blldiklcrbm 
en.na OO.} liyeınem f te bu ke.da.r1 
'il' er 

Fakat ~r bir tfirlü yat.t{nm.J 
~u. 

- Beni <mı.da sorguya çeken °: Jr.bn olduğımu bifoor mu 

- Evet bili oram 
Bndiğin halde h n s5ylenı 

)'orsun öyle :mi? 

- Sl5ylivcnıem_ Bh· v:is'Jri da 
ha içer nılsin? · 

- İçkinin A.llalı bel nı ver· 
sın .. 

c~ bundan sonra kttıpten 
ıw 1 dı. EvP geldiği ı: ınan 0 t 
çi e disine, bir 7jyaretc' rmldleğ. 
qJ bildirdi. ı ge ı 

Adı nev:mis? 
. 7" Admı si3•;1 nıedi efeud m . 

Sı ın sant on birde eve dö 1 nı · hildirdım. Bekleme t n~, 

•311 Aınh-Jerindenim. 
Çester olındi bllti.ın sövlcdiklerı 

F.vet efendim.. Krr ~! 1ıc pişman olmu~tıL 
mı1 

'J'ıunaDl.. y ne o adsr.ldr. - Mfooersiniz : dedi Şıze kar 
Çest r on.unla. karş la§tığt zaman ": kab~ hareketlerin ı affe men .z 

tsıunlnin e ya.mlnmdığmı gönntiJ:ı rica ederim. E~er hflmi!'! olsa'\ 
til. dun •.. 

_ Mıtıtt}r Çcster, diyordu. - Mister Robert Beyntrı'nin 
Buldugunuz cUzdıım emniyet dl Bldtlrlllmctıin~ ve bununla ilgıll 

rekt rıu •· e tesli..'11 ettiğiniz için hUUln meselelerin gizli tt•tu1mMını 
size t • • Ur et.meğe geldim. Cüz. fccp eden mll.Mm ehepler vardır. 
ifanın ıç .. ı .,, nde ne olduğunu ~ :S':cim f lerlmlzin ~irca. hususiye
umınclnuz ya'!. tt gizUIJttir. Eğer hAdiseler &7.J 

_ Bi"tan M.cliseyi. emniyet Am.i. bu is ~eri"ine M.'.unaınr<1 olsa dı; 
rin1n 8nürıde an tt,,, Ben dn'm11 bu ka.darmı d sövle~im 
ıioğıııyu kontL'roMlDl ter Ccstcr! Şimdi ballll mf1~3dc 

eçhul ai 'll b"r nnılık onu a- <'"-eeenh: halTOhrun 

nt ıım. 8 (\ kıt) Ma"rif 
Vekfıleti mr kez te'\kllAtma J.'5 .... 
Ot'r<H- bir tam.mı bunAıuı b8vl 

Jd me cl't d ri jc:J,.rln ı::UnU 
nüne ya1')11masmT bllc.flrm Ve },ı 

aV"'n 14 One·kadar 1941 YllT"' at 
fc:lerin b'1tirlbneslnJ İ"'lem"ştir 

25 v11 evvel t a Ji 

9-l-Ol· 

mükafatı 

zn.rlıyncakr1ı~ ıbi bir tavır takm C eter ti('.tl. etti· 
clı. Bununlıı benı.bAT vum~ ~ı Bir kaç dakika dalıa kal nı o 
te51e· mt:!mrz? ••. Mcseltı. b1r sigara ıçe. en V?'I? 

bUdirlld glılc gö:rt 
1911 ısulb UkAfatm 
m r kom ~ n11 v11r 

_ Bu ctınınn hakkmda, dQn ge.. ook kadar daha... Sfzden bir ıııey mlşUr 

l'C' bş.nn rJçin n-. {lma.t vemıedlıh' \.~rham cdeeeköm. 1-------------
Çester cUretle: Slr HtU'ker 6igarayı aldı, fako.t 
_ S'\Zln ım J'crinfze btr tek cc- kıırşıs-ndıı.ldnln lsUycceJi ş ye d ir 

vnp d ha ve:-ec ğ'ln, dedi. Yo.ni nıUsbet '\eva menfi her rnn 
§il eon sorduSuınuz euale .. OndElll vaziyet takınmam 
onra bunıdı.uı cehennem olup git· Çester :nirli kfi. 

:ı:ıenizı eöyli~ecı>ğhn. Ben ha}atı- - fstiyeeeğim , , 
mm geri kili n Jtrsmmı, e"zm Mr· ulihı geliı. Fal at r 
suıarmıza. e" p venrı le rnt ge- Re:vntrlnin ö'ilnıu ba.klnnd 

Cuma cuma tesi 
9 il. kan IO ll k n. 

. 2ı 

~ctAlere bnka.cak olursa.n.YZ 
nki böyle bir c..n yet o ıunt§lT 
O gece R!llgvud'u buldu 

kaldı:nlm b Ringvud d celiydi. P ta 
~~Yle d ğirm~ fa.br • bli olsrak Çes baş:uıdatı geç n. 

v 1 Yukanda b kliyor 
:-- Ben dmı o:,; l tncdJ.gi halde 

b«?nım odamda beklemeğe 1roTllX 
veren adamlardan h~lanma.m 

çıreccğim,. . Bir adam ki, hcnllı: ğmız arsşt rrnalarda e 
&.dmJ tınr ı orum . Gelelim eva- dmı edeyim Gc~en ge • iç fru 
b3: B n u cilz<lnn diln gece nastl kında olmadan bcnlm geç 
ııJdığtınr b'lmb'Onun. Fakat öyle m cenı., kinuıen'n başından geçm 

-. 'U6 

flnı e açtlabilecok btl- leri ona anlıı.ttJ.. 
~tten ayn~ müs de ~s.yn 1 Çester sözlerini bit:trdlt m o 
... Oltnıvıı.c iır ~ diye k fi r 1 Rhıgvud etrafına bakmdı. Sonra 
~ de edtbnarru de- onu kolun.ıhn tutua.k ul:ı.ğms vak 

l!ahlıılerl mtcrlen:e taştı. 
ev 1.üı:.aıu blulııdıın - >..nzim. dcdJ. E~cr ben ı!enın 

~....,ıı~ı->trı,,..,..ı yoıi.ıM: ~~ W1.lln bı.t m 

- Fakat l1 ıhell b r nd~ 
gıl cndlm Çok mUhlm v 
hıvetıi bir adama benzi or. B ... nı 
biç dinlemeden geçip vuka:nya 
ark tr. 

....... Q~~~ 

nne orum ki onu Be~ ntri'nin mlştlr. Sizin dPdi füıiz b be · 
odn.sr t nn Ve f6Mruda ol- t-r. m cera,.a, do rud'ln 
llllYIU cebun~ a.tm~ .. 1~~ bu h!diseler 9llril.klcml~ ~ 
ka<br. Ş mdi heni brraktp ı:tt:nel: h11Mma bu 13e ıf:rdim; fakat b
lutfun ıa h ıhızıuT musunuz. Ç\l..ı:~kO ı!in icindc ~k ~ ti " 
çb:ı "n: Jo.kUl\ll.)'onıuıl • ~f (1 ..m 

u.ıı ı.u ıt.ıı 

it 44 48 

16.M ıı.oo 1 

1-8.M 1.s.1: 

!\. lt44 12.4!1 



TURKiYE 
iŞ BA l<ASI 

ı adet 2000 Ltralık = 2000.- Um 

Kücük T sarruf 
Hesaplan 

1912 t HA!ftl'E Pl..ANJ 
KEŞU>ELER: 2 Şob3t. 4 

Unyıs. ı ~~ııt03, o;e Thln• 
<'.lt~rtn tarihlerinde 

-pılrr 

8 ., 
2 • 
8 .. 
ıo .. 

'° .. 
~ .. 

200 .. 
200 • 

1000 
750 
500 
2.50 
100 

M) 

2:1 
10 

• - S<.'00- • 
• -ısoo- .. 
• ıı::ı~- • .. ... 2~- • .. - 4000.- • 
• = 2500.- • 
• S9 .0000.- .. 

- 2000.-- • 

1 
ıstanbu Levazım amırliğinden verilen ı 

nar c. askerı kıtaatı ılan.arı 
!-~---
20,000 ltilo zeytın yagı nlmac:ı.klır. Paza.rltltla. ckııUtmeırt 1611/942 

CUmn gUnU sa.at 15 de Gell\J<>luda ukcrt sat.aı alma komisyonunda yapıla. 
<aktır. Tahmlıı beddl 23,000 lira U'c teminatı 17215 1 radır. 'l'allplcrtn belli 
vak!tt komisyona. ı;clmelcrt. Cl7H-27} 

~·'lF-
17,500 kılo sad } ı u.ıuıacaktır. Pazarlıkla. cksutmcsl 13/1/942 Salı 

gunll aıı.at ıı; de Bu a tophan do nskcrl sat.In:ı.lmıı. komisyonunda yapı. 
ls.caktır. Ta.kıırrllr cd~cck Uat llzcr!nd n r li'i temmat alınacaktır. 7llllp. 
1 rln belli vakitte komisyona "clmclcri. (1732-!JO} 

ılı~* 
20 ton zeytin ~ağı alınııcaktır. I~palı zarfla cksilt.n:ıc'A 26/1/942 gUnli 

aat 15 do Gcllboluda merkez ıotmaıma. komisyonunda yapılac:ıkt.tr. Talı· 
.min bcdcll 23,000 liradır. T lıpleıin kanunt vesıknlnrllo teklif mel{tuplarmı 
l.balc santlndcn b.r eant cV\·eı ltoml'.ltyon:ı vel'melerl. (1752-191) 

• "" * 
A§a/;"lda yıu:ılı m vadın pazarlikb. cks.!Itmdcri 14/J 042 Çu.rpmbtı. 

gün.U saat H de r . hir a kert satmalnuı. komisyonunda yaprınca'kttr. 

Taliplerin °b<'Ilı ' kıttc komlsyonıı. ı;clmelrri. 

Cine! 

Balyalı kuru ot 
Bıı.ıyalt sap mm n 
B:ılyalı dll ıı :ımam. 

Miktan 
Ton 

l'iOO 
500 
500 

Tcınlnatı 

Llra. 

:mıo 

:?43i 
243T 

fl744 183) 

Beher m tr ı ~.! kuru n 3 l.i canUm grnı'.<tllğin<l f1Ulli ltolan alı. 

nn.ca.ktır. Pn?.nrhkla ckBiltm<: [ .12//942 ı;UnU Catalc:ıdn ıskcrt • :ıtmıı lm:ı 
komlsyonund Y• pıl <ıc ktı- TnlıpJcrtn bclh '\'ni<iltc ko nlByom gelmeleri. 

(1746-185) 

* :r. * 
0,000 kllo ı mnr lıruıcakl-ır. Pazarlı d:ı. ek ıltme ı 12/1/91.Z Pazar 

teS1 gUnU s:ınt 15 d l!'rzurunıda o.skert satmalma. l<omlsyonundn yapıla.. 

l kur. Tahmin b<>_del! ı:;o,ooo ı m ltnt'ı fomlnntı 71500 llındır. jl'allplcrln 
lx'Ill vekil 'komısyona • lmelerl. (174 ı 7) 

4 ~ * 

Istanbul Defterdarlığından: 

SAHIBI : ASIM US 
Umumı nooriyab ıdare eden 

Bnsıldıfü \'er · V AKIT Mı:ıtbanın 
Refik Ahmet ıS~n.ızij 

f Busunkü raayo 

ı 7 ,30 program ve mcm.leket saat a.. 
~arı 7 ,33 müzik 7,45 ajans ha.beı1eri 

1 
S,00 mllzik 8,15 Evin ısa.ati 8,80 - 8, 
dı'i mUz!k. 12,SO program ve saat ayan 
ı~,33 mllzlk 12,45 ajaı:ıs babarlert ıs, 
müzik 13,SO - 14,00 mUzlh. lS,00 pro 
gram ve ea.at ayan lS,03 müzl.k 18,40 

' ~- --------

9 • 1 - 1'14'2 

müzik PJ. 19,00 konuçna. 19,15 mn. 
z1k 19,80 saat ayarı ve ajana haber
leri 19,45 müzik: Ir.JA.ıı2k türk mllzi#i 
programı 20,15 Radyo ı:azıetesi 20,45 
mUzik: Hletızkf\r makammdan r:arkı. 
Iar 21,00 ziraat t.akYimi 21,10 tema'.1 
22,00 müzik 22,30 eaat ayan ajana 
habcrlerı 22,4:J mllz!k 22,S.'i - 23,00 
yarmki program ve kopan~. 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMA TiZ 
NEVRALJl, KIRIKLIK VE BOTOM AGRILARINIZI DERHAL KESER 

İcabında Günde 3 Kate AlmabiliT. Her Yerde Pullu Kutulan brarla Jsteyini 

( ı'itşaaıanmaıar ı· 
Kadıköy evlendirme memurin. 

ğunda DİıJBDlan&nlal': 
K:ıdrky Bqakçı .Malı. Tilri>e

dar So. No. 12 l5Uha.y Veli Onar 
İ ile Kcşfiye Bul~ Kadıköy, 

1 

Doğan s. No. 17 meuıur Kerim A
J:ıca ile Şevkiye Çetlnbaş. 

Knd.ıköy Anadolu S. No. 28 po. 
li.~ Talip Bulur ile Samiye Ataş. 
H:ııdrköy Yoda, Orh8Jlbcy S. No. 
J-3 makinist Bahri Kalkandağ 
ile F'atm.a. Kadrköy M.lllimieak S • 
• ·o. 14 bankacı Ferit San ile Tü
lin Karac.:ınlı. Kadtköy Yoğurtçu 
l"cnerci so. No. 47 berbet' Adem 
Musa ile Kesriye Şen. 

Kadıköy Şehit Ma.Uk S. No. l 
Kunduracı Ali GUJ ile: Ane Ordu. 
Kaclıky Mırra.t S. 'No. 12 memur 
Ba.ki Ortaç ile Y esire liundan. Mo
da, Fener cad. No. 18 genıl Mlı.ibl 
Nihat Adam ile Periza.t Tunca, Fe
ner.bahçe. Körfez S. No. 50 tüccar 
Memduh V!lmn. ile Neriman Aldta.. 
ya, Fencrl>ah~ Kumbara S. No. 
14 subay !s'kender Duman ile Esin 

l 
l'~csoy, Kı7.tltopra.k trenyolu No. 
20 emekli yar.bay Talıir Alp ile 
Hesna .F'atma.. 

T ecrübeaizler arasında 
güret müıabakalan 
tst, ~'Ül'~ ajanlığından: 
TecrUbesizlcır a:rasmd& ,greko -

romen gtlreş milsaba!mla:rt ll. 1. 42 
'\>3ı&r günü GUre§ !tlUbünUn Kum-

' 

kapı §ubcsinde yaprla.caktır. 11 den 
12 ye kadar tart? ynpılacak ve sa.. 
a.t 14 de müsabakalar başla.yacak.
br. 2 kilo tolenns vardır • 

Kanije 
Muhasarası 

namık kemal,in 
~mert 

famrlayaa: bakin '-'* -
im.dm. etllek. ~ tJD:yD flBr 
tt1rk itin tdlrllr tfobwr olalllMalıı 
bir *flllb. 

tllltı ıo .._., 
t:enı ym "AIU1 kitalıılf!t1 

bet ldt.bada tıaauaaı. 

lSTANBUL BOBSASININ 
S-1--4Mt F1yatlan 

agdq ~ kapıuu.) 

~ l Sterlin G.22 
Nevyork 100 Dolu 132.20 
.llı!adrid 100 Pezeta. l:?.89 
Stokholm 100 tsveç Kl'. 30.76 

ESHAM VE TABVlLA'l 
%7 l/2 933Tilrk 'borcu'I'l'ntı§ 1 23.80 
Sıvaa-Erzunım 2 - 7 19,50 
19"1 Demiryolu 19.95 
Anadolu Dcmlryolu % 60 28 ... "iO 
lttl.had ~~rmenctlik 28.75 

IST AN8UL BELEDiYESi 

1 
ŞEHiR 

rı!a~~su 
OlllAM IUSMINDA 
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KOMEDi KISMINDA 
Akpm 20.SO da: 

OYUN iÇiNDE OYUN 

' KAYIPLARJ 
lstanbul Um•nına kayıtlı Hl rtım· 

mu verilAm ta.yfa cQzdanmn Dl'l ey. 
lt'i!tm. Esk.lslnln h1lkmtı yoktm'. 

SentDmm 
Mf:timet AD ottu ım.e,1n Anlor 

(884.18) 

••• 
31/213%2 m.uxıanlı ika.met. t.ezkere

mi zayi ettim. Ten!a!nl alae&Amıdan 
eeldalnla .:JıWdlmll ;:roktur • 
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~ 

~ ...... 
Altm~t Aklıovanla 

......... ~•; rr .... Ne.I 

............. _.. ........ u 
.. ....... l'eleıfao .. ı.n 

1 
Harbiye Yedek Subay Okulundaki Satın alma 

Komisyonu illnlan 
~----. 

BC§ bin liralık tele.fon direği pazarlıkla aatm aımacaktır. Evııa.t ve eb .. 
nd ve hu.sust oartları komisyonda. görillebUir. Behertntn mu.Mmmeıı beda.11 
iJ Jlradır. İhalesi l2.1.9t2 pazartesi b'11nü saat 14 de ya.ptlaaı.ktır. Taliple.. 
rln ka.t·ı tcm!naUanıe Harbiyede Yedek BUbey okulmtda komlsyona mn.. 
racnotıarı. (HU 

* "' "' 
Kapalı zarfla. :ihaleı;i il!o olunan 150 ton yeşil ııı.ercinıcte talip c;Jk-

uıııdığından a.ynl mJkdar ye§il ıııerclmcgc bir ay mQddetle pe.zarlJ#& kon· 
mu~tnr. Evsaf ve huausl prtltın kom\eyooda. gôrftlebUlr. Beher ki108Ullun 
muhammen badeH 25 kunııtıır. 1baJeel H.J.942 ~!U'§4mbe. saat l ı de yapı. 
t:ıcaktır. TaHplerln temınatııırlto Harbiyede Yedek sub&y okulunda kom!B-
yona müracaatları. '"16Z,. 

~ ,.,~ 

Kapalı zaı fia. ıhaJe.ai illın -Olunan 155 tou zeylin ya~a. 1.9.lip çıkmadı. 
ğmdnn ayni ınlk<lar zeytin Y8'ıı pazarlı~ ltonmuıtur. EV1!JB.f ve hum.ı.ııt 
§arUarı komisyonda görillcb!llr. Beher kilosunun muhammo.ıı bedeH 108 
kuruştur. fiınlesı 14.1.94.l pazarteSi gilnü l!llat 16 da. yapdacaktır. Taliple. 
rln tcmlnntıartle lIRrblyedP. 'Yt>deJ;: su'bey okulımaa. komisyona m1ln.caat. 
J:ın. ''163,. 

.. ·'f. "' 

ı..:apalı ztırt'la ihalesi ılAn olunan 400 ton kı.rru ıaeulycye tsJfp trk· 
mııdığmdan :ıynl mlkdar kuru fll.8\tlye bir ay müddetle pazarlığa ItonmU§. 
tur. Evsaf ve husı:s'i ~rtıarı koınısyond:ı gi5ıiilcbUir. BcltEr !,))osunun mu· 
hnmmen oodcll 27 lnıruıtu ... İhalesi H.l.!H2 çar~rnba günt\ saat 10 da 
yarııacaktır. Taliplerin teminatııırile Hartıt,.cde Yed"'- eıib&y okulunda. 
komlsyona. mürac:aatıarı. "164,. 

IJ~ * 
Kapalı zıırflıı füales! ılb ol•ınan 00 ton sabuna talip çıkma~dan 

ayni mfüct::ır sabıın pnı:ıırltğn kon.nıııştur. l'~v~~f \°'.e hwruai sa.rUarı komla. 
yond:t gortllebıl!r. Bclıcr kilosuntm muhammen bedeli 61 kuru§tur. İhalesi 
14.l.!!1Z "a;şamba gf011l saıtt u d•• ynprlacnktır. Taliplerln teminatlar11e 

1 Harbiyede Yedek suba.r ol<Ulunda ltomiııyona mürneantlan. "165,, 

ı r -_ latanbul Belediyesi ilanları J 
Üskl\d&r !luratreis malıalleaiııin Boybey (eski Toprak) eokağmdalti 25 

:No. lı lld ko.UI ahşab ey mail! inhidam ,•ez"lycttc olduğundan 115 gUn lçq,de 
sahlblcn tamtmdo.n y1l•ılıntpıqc\ı~-t tnltdlrde 'yapı yollar 'kıınununun O nnctı 

• mıtddcsln~ Bdcdl,.1.'.C<:e.~kdırıl&o.w tıl.n ch.ınÜr~ • •• C:?.93) 

Tlrk~ye Cambur eti 
ZiRAA T BANKASI 

Kuulaş tıu1hl: 1888. - Senıı.:ıyeel: 1000;000,000 l'llm Ura9. 

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

Para blr1kt1rcnlere 28.800 Ura lkrıuı:üye veriyor. 

Zlra1t Bankamnda kumbaralı ve lhtıarrn ta.sıı.rrut hesapla.rmda eı> 
80 liram bUlunanlnnı senede 4 deta çekUccek kur'a ile .ğıdaJd 

pl&ııa .:are ikramiye do.ğıtilacaktır. 

& • 

• • • • .. . 
• 
• 
• 
• 

!,000 • 
:.ooo ~ 
1,000 .. 
t.000 • 

J%0 
120 
160 • to • 

DtltKNi': BeaplarmdakJ p:ı.rala.r bir sene t~de 50 liradan 
dtlpıl,.uete lkra~e cıktJf!1 takdirde % 20 fazlas1ylc verilecektir. 

Kettdeler: ll Kart, 11 Ha.ziran, 11 .Eyl(U, 11 Bl.J'inc::ikAmm 
rinde )'llptilr. 

Jst.. Ko11utanllğı Satm Alma Komısyonu ilfmlar 

~ clnıı ve mikt&rla.n )'8.ZllJ dört knlem l.a.ııe maddeleri 1 
pazarteat gUnQ h1.zalarruda yazılı Ea.aUcrdc pBZ.'lrl.ıkl satın aımacalti 

Şartnameleri her gün komisyonda görilleb1llr. İsteklilerin belli gün 
atlerde Fındıklıda ısattn alma. komlııyonuna gclmelcrl ''11 

Mlln1arı Malt. Bd. K&t•i t.e. tb:do 
Cinei '(lılft KUo ''· K. .... K. Saat 

Pata.tn 85 r;oo 12825 1928 65 10 

• ll.8 17700 26:15 00 JO 
K.qan 84 1WQ llM 00 ll .. 439 $210 931 50 :ıı 

·~· ll(etrik txıo&jlan 450 ne 1030 a.raGinda. olmak fize?C 9 a.dot tank 
puaıiıltla taıl.942 gUnU mc.t ıo da. satuı a.lmacaktır. şartnameleri het' 
komJaycnda görllleblllr. Muhammen bcdcll 1.145.000 lira olup kat'l 
Datı 96.200 lira.dr't". lateklilerln Y.ılll gUn ve saatte Fındıklıda ntma!ıııJ 
nıJ.syonun& ı;etınf!olerl. ( 

~~~ 

10.000 kilo sığır eti 13.l.9t. salı gUnü saat. 15 de p:ı.znrlikla satlı' 
ntıcaktır. Şa.rbıanıesl. her gUn komisyonda. sörllleblllr. lstl'l IUerin bclll 
'\'O saatte b:ldif edecekleri fiyat& göre kal'l temlnaUan ile bırllkfo :F 
JJda. aatmalms. komlsyoııuna gctmclcrt. (201 

.. ~ * 
BeheıiDc JlO kuruş fıat tahmin edilen 1000 ad t tavuk W.L9!2 

,em.be gtlnU ısaat 11 de pazarlıkla satm alıne.c..ı.ktır. ..1~mmCll 

1100 lira. ollfl' kat'1 teminatı 165 liradır. Şartname t her gün kom.iS~ 
görUleblllr. lstcltlflcrin belli g.Un ve eatıttc Fmdıklıdıı. satm:ılm:ı korıı 
nuna gelrnelort. c2cı' 

ııt * .\'o 

A§a#tda. gusterUc:n tn.ml.r i§ler! 19.l.tl4:? prıı:ıı.rtcsi gttıtJ hizal 
g~tcrllen ı:aaUcrdo pazarliltlıı. lluılc cdlırc"klerdlr. Ke§i! ve fjllrtı:ı.n.nı 

her gün lsoınlsyonda glSrlllebiUr. latekll1eıin belli gün ve aantkrdc rm 
da ısatmaıma knmtı;yonuna. gelmeleri. (11F 

Kl''ff B. Roti T. 
t§fn nrn L. K. L. K. 

Kılla tamın 
Elektrik tcsüıa.t1 ta.miri 
E«kt ah§ okulu tamirt 

li60. 
.2014. 
:".007. 

88 
DO 
94 
1(. 

84. 13 
:ıoz. :ıs 

464. 70 

* :r-

lO 
]] 

ll 

l{ulcli littsinin ısıı. tcsts:ı.tmm tamiri i l mUt.co.lıhidinln ~ l'O 

bma 19.1.942 p:ıza.rtest gUnU t:ruıt 11.45 do pazıırlikla ihale edılccoktlr. 
namesi her gün kominyond::ı. t;örUlebiltr. l uho.mmt'.'!l ocdell 155 llm GO 
rtı§ olup kat'ı tcminn tl ~3 lira. 75 lmru:ıtur. lsto ,menn bf.'lll g11n ve 
Fr.ndıkl.ıda. Mtma.lmn konılsyonuna. ı;clmc'crt. (J.99) 

Görlllen lllzum üzerine 11.1.94.Z tarihli pazar gUnUnde!ı lUba:-~ ~ 
ğıdaki baııllyö katArfA'"!!ltn ı,.! .. MC: ~!~""rl \ c nı-zu 1::deı ·- n 1 t > nl r: 
lznhat alabilecekt .. rı nan olunuı. ••155 

SlrkecldPn hareket 
edenler 
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