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ingiltere 
Sovyetlerle 

mutlaka 
anlaşmafıdır 
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Rusya 
erlin& yerleşmek 
suretile harbi 

bitirecek 

llulca$tanda Sobranya meclill
niJL blıu1 etttti 1*' b.mı1ıla te· 
birlerde blr aile JçSn bir tek ~en 
!ula oluı Yahudi 1"11aıına. mllk 
~erine eltoaacak. Bulpr1arm -Ya
tıudl emllkine bu tekilde e!koy
malan binlenbtre ı..-. bir re
jim meeelelll gibi ıeHr. Nasi Al
:ımnya ve fafilt İtalya Be mütte
fik ola Balgaıiltanc1a Yüıwlle· 
ıin mUBdyet haklarmt tahclit ecle'l 
kanun! bir tedbk' ahnmuı bu yol-
da bir mtW..•ya hak da Yerlr. 
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Çin taarruzu 
şiddetlendi 

Japonlar 
ricat ·edı1Jor 

(Yaraı J incide) 

LomılNı, it (AA) - 8eJ&b119tU 111' 
lr~~= 

Scıa L11ıJa muh&relıelerlnde Jra,._ 
dilm ~ ... ıc.r.uJet bYwtlerlu 
_, 11 1ıbl ukerden lllllOI l &lmttr 
tar. 
~1~( ... )- ~~ ao. 

Jlt1"9;"·t.n;p ~ ,_ .... l-
lert ........ .,. .... ..et ...... Yeek 
tıedlr. J1u ~ 1nlWs ktflt' kollan 
~ 8Mer Ye maJzeme ~ 
~Jdertnt lıOdl~erdir. 
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DDnkU cinayet 
(B Qf tflT'afı ı •ncı Bavfad!J.J 

T~~ab!~~~ blrl Fransız " 
h4bert gö.re Japonıar, st.Rgapura u transatlantı·gı 
kUolJletN y41\l"§mt:ılardır. . 

kal"§Ilaşırıxştır. Japol\ ~YYlt-felerl, İngilizlerin afır N d • 
Mehmet Veh.bi:~d iseri almış ve an 1 :xiasma. çıkararak bera:berce yat- toı,:>lar yerlefUrc:Uklerl Sangi mevzile. orm 

rtnl ;iddetle bombardıman etmekte· 
~tr. Bir milddet sonra, Meh- dirler, tngillz\er!n sop hafta. içinde 
net, Vehbiye srrtmr ovnıa.smI SÖY- l(u.rduklart ıntldafaa mevkileri Japon. 
emiş, Vehbi bu i~i yaparken, ev- ıa.r tarafından eı bombaları ve yay_ 
eldenberi tasar\adığx üzere elleri- ıım maklnell tüfek hUcuml1J41 ile alm· 
'İ ihtiyarın boğ:zma. geçirmiştir. mıştır. Adada, İntlılz kuvvetlerUıiD 
İhtiyar Mehmet, biç blx su çı~ ~ bin k~daç oldufu ııanılm-ktQ.4ır. 

;.aramamış ve ~ittikçe stkışe.n 
'chbinin parDlukları boğazmm Malezya cephcslndekt J~}l9n kuman 
efesini kesereık öbnU tUr. danı tUm geueraı Yam~ Hlta, SJnga-

Katil bunu müteakip, Mehmedi, purdak\ 1~\11~ ı,uvvetıerl ~ komu
atakta uyur vuiyette ~ ii- t.Jnmı tesUm olmaya davet etmiştir. 
erini de örtmüş, sonra aşağJ ine- · Adanm •n bUyük ı ö~ olan Bukit

Uman işgal ~il!\'\l§tlr. DUrı. ~ıa.ı edi· 
ek helva.cnun küçük kasaşmı aç- len Tengah lsava meydanmdan Slnga.
~. içindeki 130 lin.rı a~t.u'. 
Böylece paraları da cebi.ne yer- pur pıtbıint ıtoııru durmadan Japcm 

•ştirdikten sonra. dü\:kandan çı- lruvveUert ilerlemektedl.r. Japonlar, 
.Lp gitme.ı.t ist~ lakin, kapının iıtç bir ta.yyare ile ka~ılaşmamışlar. 
reriden k9.Pflll olduğunu i'Ömti.iş _ ctrr. Bir tayyare harbi oıma.v:ııftır. 
Ur. Al\8.l\tarı 8.t'aml!i, bul.ru:n~~· Pomei aj!l,11&1 ;JaJ>on ııofer! kuvvet
ır. Bunun üzrlne 'kapıyı kmnak terinin salı sa.'oahı Martaban'ı işgal 

'cin 001 uz.ıa.mağa ba.şlllltll§o, bq ~- "ttiklerip.ı l>lldlnMl\tedlr. 
~uıtn dtqarıda de.V'riye gczcu bek· Oldulı:ç1' mWı.itn bir lliılan bt&n Mar 
·ilel: 'lar;ıın®.n duyubnustul' ta.ban, Sa\uen nehrinin aktığı körfezin 

Bekçiler: bir tıeY ol~ hiş- 1 garp s~l;\llt.n<ledlr. l,t1r ka~ r::tın evvel 
sederek bir ltö~edc sa.klanm~lar zapt.edilmiş olan Mtilmein şehrinden 
\ 0 beklemcğe batl~lard.ır. ~iden demir~oıu M!\rt4~1ldan. geçe • 
V~hQi ise kapı~ı kıramıyacağını rek Rangooq 1 @Yl'nD\~tffır. ~u hat 

~nl:aym~ yukart çtkmıs ve Mch· t? Birmanya. yoluna 'oa.ğlayan bır kol 
medin clbi,şeletini. arayarak a~. varwr. 
tarı bulmt<ştur. Bun®rı sonıa ka- Mü•t(\flk - balara göre: 
pıyı açarak ka~ma.k istemiş, 18.kitı Sirıgapurda Johor · llahru ~oseainln 
bekgiler: doğusunda \taraya t;ı'kmale. fr\tıvatfak 

- Dur. krmılda.ma ! diyerek olan Japon kuv\,.U,.rl, dü:ma.n kuY • 
kendisini yakalann!jlardır. üzeri vetıeri aPasırıdıı. ~Md•lenrıe bir geçit 
arandığı zatnan lSQ lira huhu~muş, açtıktaıı sonra mevzllcrlni sıkı surette 
hunu nereden bulduğu sorulunca tutnıa.ktıdıl'lar. 
Vehbi şa.'}ırmış ve o şaşkmlık la: Stnppul' tebU.tlne a:örtı Jrıpotılar 

yanıyor 
[..oncl:ı:a, 10 (A. A.) - B~ B. C: 
Muharebenin iptidlll!lnrla.nberi 

Nevyork lirnanrndıı rılıtmıa b3ğ ~ 
lanmı~ duran 85 bin ıorıluk bUyük 
Nol'?llandle vapurıuıda dün saat 16 
da yangın çıkmı~trr. Yangın 30 
ri~a içinde ;ezinti güverteleri • 
r.e sirayet etml~ ve G<>lc büyilmü~ 
tüt. Yangın ~ılt tığ1 stra.da vapur .. 
da 1500 kU bulunuyordı,, Bir ki
şi kayıptır. 73 ağır, 93 h!lf!f yara
lı ~r. Saat 23 de yansınm ö~U.. 
ııe grçilebilml§tir. Zarar mUhtm. 
d.ir. Em az '5 milyon dolar ta.hm.in 
ediliyor, Vapur pek ağır haear:ı 
uğra.nu,tır. 

Yangının bir aeetilen ıneşale • 
e!nden çtke.n ~Mlcrmın sıılondakl 
ps:r la.Y!Cl m:W.delcı i tutut;~urma~111 

-lan ileri geldiği zannediliyor. 
NorınancUe ''apuruna 12 birinci 

k3.r\un 1941 de Amerika makamla
.-r elkoyınue. vaı,uruı1 Lsmint Le. 
fayet'e Sl)vril.m.itti. Fnı.nını mil -
rettebatt blrk•c hafta evvel Vll • 

pı;rdf\n çıhnl~ıtıh. 
Nevyork, ıo (.-\.(\.) - DW1 gece 

içinde çı1'an bir ya.ngmdaxı eonra bu 
ı!aQa.ll devrtle13 Normandt bUyUlt yol. 
cu "etnlai 'imdi :ıuyun l T metre derin. 
llğt va.fd..ıJl bir ye~e eancal< tara.ftna 
yıqıa yRtınr~ m.ııunmakt4dır. GörUrıU. 
§e ctsre med •maıımda1'1 yüksek ta.z. 
yi~ tulumbalartle tııkele tıtra.fındım ~ 
ee çıkarılan "1Y'W'I tesirini azttltmıt -
tll'. ~mi o eMada da flddetle yıına 

ya.tl\H~ b\llımııyordu. trçUncU blllse de. 
niz komutanı amiral Andrev11 geminin 
):ıugUn kurtulabilecett ümidini iıı:lıar 

ttroi§tlr. 

- Mehmedin dükkanmqa.n çal- ıhraı: ,.e, iltrlı,mt hu~ketlna <:}ev~ 
dım ! denıtmir. Kendf.<ıini karakola ctmekt~dirltı-. BUtUn ııu.n ı:'nltral~"1lıo; 
götünntişlerdir. Karakolda Vehbi- ve pUle bombıj.lariyle tıtleum de,•am 
nin <iültltandı:q\ daha. bazı ı:eylcr ctmiftW. t..oMra aıılllı\yetıı ı:nahflllf.1· 
calm11 Olması ıilphcsi tl)·anmt1 ve rlne fÖ?'e Japorııar, Slnr;arurll l7 ld· 
1Jir kaç memur helvacmm dükka· ıometre ltadl\r yaxıa1mı~ludr1', Slngft~ 
nma gkJerrk açık kaprdan içeriye pur radyosu bir müddet sııe:fQU!J, öğle
~1oğru ı den sonra bir çeyrek aaat kadar ııe~-

-· Möhme.t ağıt, MeQn:ıct ağa rıyatma devam etn:lştir. Vaşington Krlps• JD bevaaatı 
l'aşka ~-ıbtn var ını: dU'ı ses. S!ngap r mll<tll.filennln vuJydlni va· 1 
Jennıiı;;lel'dir. Fakat cevap a.lama. - hbn cörmektadlr. 1 <Baş tartı/& l ınct ıa11/adaJ 
mı:şlardır. Böylece içeri girmişler Kamwra'da neşredilen resmi tebliğe . . 
\'e vuk~ ctkı;nt",a ihtJyann soğu- ı göre Blsmark tııkım adalarına ait ye. ıerını berl'ı&Jlgi dıier memlekete sok. 
ma;·a bıışlı)>an cesedile karşıla~- ni Britanya'nrn kıyısuıda. GNmıı.ta'ya 1 mak imltbw;dır. Şu clhe~ şüphesizdir 

1 rd " da asker çıkarılmıştır. ltj eğer mUttetlkle!' zafen l>azarurııı.r. 1 
mıtı~ ~~~ayet ibu 8Uretlc ıııe~ A.vust~fa.lya bavn kuvvetleri, §il sa, AYTUpada en kuvvetli devlet pek 
,~ı~t.rr Vehbi art.Ek kurtuluş ~- tebliği neşretmiştir: muhtemel ola~al< harbi Berı.tne yer_ 
resi ka~ğnlt ŞQrlin<:e ciTl&yeti- Hıw& ~qvv.Ucrhl\l.J dU11 etce Yent le,ı!lleli. ııurttil• 9lt.\reçolç 013-n So~ct. 
ni itiraf etmiati~. Qlne ln~ açııuıdcı. dUOl\l~ !Mniı ıer birliği o!4Caktt~. $ğer lngiJızler, 

roUnakalltına. taarnuı et.mistlr. H~ . Ruslarla dOl!tane bıl' ifblt'Uğl t.11.l:<lp et. 
Va.kaya müddeiuımsıü muavin- ~fle?"e boın'3al•r atı\mııı taka t han. ~t1rw, Avrp~M\ t•tl~bahni t.ayln 

ıerinden ElcrctQ Onur c*'oy~ lfAt netlceııı hakkrnda mllll'.ıma.t alma. t:t'IU<Jk eov;y~tıer t>ırl\t;\no qU "eı.;ur. 
t~hldkıı.ta bqla.ırutt.Jr. Ce.eedi DıU· ma.ıı:ufbr • Sovyetlerüı sırar.etl.nc f.\ariı büyük 
aycne edel4 adliye d<>lrtonı Enver Bat.Mn'd& mubnenc faıulıt. il• füa.t. hayranltk duymaklıı beraber eğer 
Karan da Mehtıı(-din ilk sauıl<üğı eiddetlıı devam etml9lir. AYt\ll'8"111 yeniden in§MUllL biıı do i~. 
gibi, iple o\m.aylJ ~ 8ıktl. ~· tırak eı;Scrsek bıı yenldt2' in'\'ayı daha. 
i"la.k euretile öldürUldüğü.'iü tesbit iyi ya.pab!leç4'ğ\Z. 

etmiştir. Yunan çetelerı· Rus bükCımetinin diger lıtikumeUe -
Katll, bugfuı adliyeye VOl'\lerok rin itılerine ı:güdıı..ha.le etmek iııtemedl-

sorguya çelcilecek. ~lcblthth:ıia.t, Atma, ıo ( A. .J _ Ol( {llltıt ~i.iren ği hakkmda"kt sözleri üzerinde ısrarla 
cUnnü me~hut kanununa göre de duran Si\" Stıı.tford Kril'IJ de111i.,tlr ki: §iddet1i blr mUea.demeden SOl\l'!I.. Jan . 
hemen aftr cezaya sevlçoluna.cak· ciarınalar, Tosalyayı. tedhiş eden ıtt• Ruslann kendl önlerindtr muaz:T..a.m 
hr. :;:'teri vardır. Ve milyonlarca hektar 

Javoaıar laga111ira 
aaııı çıkhlar? ,. 

çete reislni öldürmUşlenllr. 
ara.zintn ve yüzlerce şehrin harap OL 

28 klfiYl öldüren !IHirlerln yakaıan. ınıısmdan sonra pu işler daha. bUytik 
ına.ıarı JçJ..ıı yarım milyon dralımi mu. 

olacal<tJr. Rusların ille vazl!est, k1.1vvet 
ld\fJt va.e.dedllml§tlr. 

'B<UJ tarafı 1 mı.:ı ~at1fadtJ) . 
Halbu.kJ. Japonlar iki gün evvel 

~ece karanlığı ortalığa basınca 
SJNapur üufine ~geçti· 
l er vo bir kaQ aaa.t şoura EOll eis
tem silahlarla, çelikten ve ~ton
dan blokl\&~la del)ff Ul blr m\i
dıa.f&a s tomi kulıJlmUIJ5 olan hu ıı.
cJa.ya ayak basttla:r. Şimdi de Ja
ponlarm iikinci defa adadak:i İnğl
ili: mlklafa kuvvetkrlni gerilet.e -
r~ şehre 17 kikmletr ye kad&r yalc 
!oPŞIIl.IŞ oldukları bildiriliyor. Lon
dradan gelen telgra!l&r mlldafu. 
tertht.ırun almmakta olduğunu 
lı&'ber verlyo.- da. bu tel't4ıbatı:n 
neden ibaret tıulundu~ aıılaşJb, -

Vavel Çankayşek'le 
görüştü 

Yeni l)l'lbl, 10 p".A.) - General 
Vavel, pek mUllt.eme! olarJl'; bugtin 
öğl~<1en tonra. mın~ıı <> KaYOdt'le 
görtııece k tir. 

8qtaı1i(I, 10 ( .(.,() ._ Geııera! Ya 
•d Blrman)aYı ıi;yaret etıi~t-eıt 
'.'00'!"3. Cavaya dtsrırnüştür. 

Yeni Dellıi, 10 (.4.A.) - Yawa.. 
lıarbal Nckru bu sahalı ıelmiş ve 
Çansk•Ytek'ip y;ıJ,;loleritıclen ileri 
gelen iki şıı.hsiyel tarnfınd:ın kar
ş ıl•nmı,tı r. Nekru'nun bugün Çan. 
kayşeJc•ı riyaret etme~i mublemel. 
dfr. 

~r. Hava Kurumu ve erle· 
. Va~ote ~ zaptedilemez • mize baiıtlar 

o~ye şBhr~t. alıı.n Suı.gapur a.Qdı Kara.d~niı ı::rığllsl, 10 ( .'\..A.) 
nihay~t bı: kaç gün sonra ~a:pon· ı - Kasaba.mız tUccarla.n hıı.va ltu· 
la.rtn 1'gah eltma g~ecekt r. rı.ımııııa 1000 lim vernü !erdir. 

Acaba. bu hiç beklenmiyen Ja- Kara.deniz Ereğll .. ı, 10 (A .• A.) 
pon ınuvaffakıyeti nasıl oldu? - Kıs.sabanuz tıaEn ~ket"lerlmJze 
Tabii bu nokta çok merak edile- yüzlerce kT.§ll1ç. ~ lpa.a4a. 
~c:'lc bir şeyctir: Bir Tokyo telJra- döl'I; yüz lira Wışl8.mJŞJ&rdır. ?l~r 
fı mı huşUtıta bize cülcko.te dcfer dıllı ışcVeJıler ~$'U bu pa.!'l.yı 
illa.lıimat veriyor: Ja.ponlar Sin • dn ltendi gelirin ddjyerelı erieri. 
.,""a-pura ihrag hareketi yıı.pıııJk için m.ize ~mqu di]çt.hırı,eıktedir. 
g~e ka.ra.nlrğı;nden .lılti!ade et.nı.Jf- o F 

ıeroır. 1hrıs.c c<lileoek Jırıon Mker- Müstahsilden evvelce 
Jeri gece ~~ Jçi.ndc :önUJnJ. a.bnmıt olan an>a ve 
Yceek rekilde gıyınmlş oldukları b .... d 1 h kL d k" 

Ji bir Rusyay:ı. vo stı-ateji mıı.lummdıı.n 
emin hudu,tıarııı ınııllk olmaktır. 

Harp sonrasını pek salim bal çares\, 
tngaterc Amerika birleşik devletleri 
ve Sovyetler birliği ıualarmda anla§. 
rna ııe t..W e<Ulecek bal QAre:ı!dir. 

Sir Statford ~rlpa, §lmcll yapılll'4k. 
ta oıa.ıı ulc~rt ııa,.kltta.n da b4hset -
mtş ve dtınitt!r lQ: 

Rus ııtrıı..tej\.si .j\lmAJl hUcumunu 
bitkin düşUrUnceye kadar geri çe~il

me ve ~ma:ıı reltuce Rıus yedekl~rlnt 
mubaro~ye at.makb. 6 llkka.mmd>ı 
Moskow mubarebeslr.e 7~ b1n rıuva.rı: 
nin atıımaeı bak\undııı.!Q emri, btuat 
St.atl.ı! ıetetonıa. v•rmı,tır. Bu bUeum 
l:ıUtUn ıark cepbeet Uıerinde Almaıı re 
Ti çe lt llmtstno bt.1Jangı9 tofkll çyleı • 

mi§Ur. 
Ftll:rtmo. StaUn, 1939 yılbcltm<ta.. 

Fru.P ve 1ııg11t.ro ilo bir anıa,m1t-ya 
varnıak için aamlmt 11Urette ça.hşmıı • 
trr. Muva!fak olamayınea kendil\ de 
Alt:ıla.nlo:r• mı.ıko.vemcte ııuır o!~dı. 
ğmdan Mmanya tle ınl&flll•Y1 ima. 
ıa.mıf ve Ru.larm Almanya Ut çarpıt
mak ıon.ınd& kalac:atı nman \Çin dtr 
bal hup b&ll uıoılndoıl hq1rlıklar@ 
buıuıım•k için her §oyi barıkote ıcglr -
mi9tır. 

7,80 proa-nm. "'3t -.yarı 7,83 wınt 
raı"99.la1' 1'1. 1.0 jam; 11,00 mu""' 

Ziraat seferberliği 1 
Vilayette bir komisyon 

kuruluyor 
Ziraat seferberliği iı,iyle vali ve be. 

;ediye reisl doktor Lfitfi Kırdar bllhas 

Fransızlar 
Uzak doğu ticaret filo
sunu Japonlara teslim 

ettiler 

11 - 2 - :1942 - - --
Finliler 

Bir SoyYet tümenini 
mağlub etti 

Hetshıld, ıo (.\.A.) - ıo şu
lın t Fm wc:r itebllğ.i: 

sa yakmda.n aı4.kadar olmaktadır. Şe· y· .. 1 A .k 
htrde yapılacak olan aıraı kalktnm• t iŞ 1 1 e merı anın 

PQğu cephesinde sc>n Uti gün 
ıa.rfmde. yapılan sava,,.,~ 367. ci 
&>vyet tümeni taıp bir mağlubiyc. 
te uğra.ttllrn-<]trr,. 

ııılerlyle meşgul olmak ve bu ı,l prog. 1 • 

::~'·!:ii~:kıruU:~::;,eııe bir ~ ı arası gerginleşiyor S7715 SQyyet ö1U&ti sıı,l'llm.~l;Jl·. 
D!fer taraftan YC§ilköy tohum ıslah 

tııtuyoııundan Mt.ıı\ alınac:tk 15 to.n mı Frııuı~Jar Uzalt do~dıkl ticaret 
Bundan başka 19 top. 12 bomba 
topu, 100 den fa.ı:la. tıiyade otoma
tik silii.hr, 1500 tilfek, her neviden 
rnülıioınma.t, 72 araba, seyyar m.ut
fakla.r ve her tlirlü harp malzeme
sitıd@ QüyUk miltwlar ele ~eçlril 
mk} ve 143 Sovyet askeri eeir a-

~r, Trabz.onda.n ntm s.tmııce.lt :'l fıloJarmr Japonlara tesıtw etmJşlerdjr. 
ton• pata.tes. Ordu vilayetinden 
S..'\.tm almaca.k 1 ton r.a.lı fa.su.lye, 
Silivri k~mdan .sat.me.lmecıı.Ic 
bir ton nohut tohumu. 

Bunların derhal m.Ubayaasına ' 
geçilmi~tir. Kıea zaman4a halka 
meeea.nen dağıtılacaktır. 

Ayrıca BUyü.}\dere meyva mlaıl\ 
j::>t~yonu, Beykoz afaç fidanlığı, 
HalkalT ziraat :mektebi ve Yetil 
kö:r tohum i.ısta.•yonundan tılma .. 
~k dom.ateş, b~ber. ooUıcan g ibi 
.:ıcbıe !ideleri de Y'4lunda tevzi e
dliecekUr. 

Şu. ille haınledir. Ancak, tolnun 
ve fidelerin l:ıa.1Q. lltCCC4Tien dağ~
tı.lma(!ı, ma.heulUn a.luuna.aı demek 
değildir. Bu iş Wli b!rtalı:nn bilgi
lere ~hip plmalc l~znndır. VllAyet 
~nuı.t mUdUrlUğü., halka bu hu .. 
swıta da h~~t edecek ve lUzum. 
l:ı malumatı hçrrlayıp vilayete 
vernrlftlr. Vtllyet bunlarm g~ -
telerde intl§anm tem.in et\ecektir. 

Dtfer taraftan Yllı mev•lmlrıde ta~ 
Jebeler de t:il'ai ~l•rle m41p1 ola.caJç· 
lardn". OktıUar te.til ed®lceye \(adar 
bir de ziraat <Ser•I göre~~efd!r. 
~----...-.o ..... ~-----

Celal Muhtar 
Mallarının Y.•r•aını 

Darütşafakaya teberru 
etti 

Ta.mnllll§ zenginleı:i~den profesör 
doktor CelA.l. Muhtar ~ b\r va.k.ı! 
tesis e~erek, liıse tahsilini btrincUik, 
ikincilik ve buna. benzer iyi dereceler
le bit~n ö1'ailı OOC1'1Wlr~ A.YfUJ>MIUl 
ilim :qıertı:e~er:inde ~"riul ll«ltal 
ettirme~ temin eylemiftl.r. 

Proteııör Celil Muntıv. btm<IM\ 40· 
kuz ııeııe evwl, yam :?t>.l 0.913 t3riMıl 
de de ayni ~tıa KadıköyU.nde 
Yelqeğtrınenindekl ıı..paftımanmı Da. • 
rll§ş•falt&ytı. va.klttım,ıı. ŞPuıU do bu 
ı;alçi va.kt'lom bUtll.ıı htıkUml•l'\ ~ 
!<almak 1&1'tiyle. Jtııü b i!' vl\kıC tem 
ve bu vak!mt ela y:tne Dartl§şef&kaya 
tahSiı et;m~tir. 

Bu büyült kalbli 1»~. Ytlli va.kfı
nm ~artıarmm yerlnll geUı:Ulneal içU}. 
'b.UcUJ1.1.lo menkut ve gayri ın~ *'~ 
ya.siy:te pa.Ta, mücevherat, e~ham ~ 
tahvilAt vesa.tr e§Yt.mn yarıımıı vasi
yet etmiştir. 

Bu vakfrn baliğ olduğu mikta.r ma. 
·u~m olrıııı.ma kla. ber~ber yanm milyon 
liradan az oımıyacağı tahmin edilınek 
tedii'. ' 

Çocuk Esirgeme Kuru· 
ınubalosu 

Ç. E. J<. lsLaııbul MerJ;e:inrlcn · 
Havanın ho7.uk 0Jn1aaı hıst>blle 

iki defa ı:1erlye t>ırııkılıın ı:;ncuk 
SEsirgeınc Kurumu balosu l t şu. 

lınt 1942 cumarttııl iinü akşamı 
Taksim Belediye g;,ı7.inosunda Oıtt
vı ruöıait olma.:1a bil•) muhakkıık 
suretle yapılacaklır. O gece f~tn 

büyük bir ~YI pb·3n1rosı.1 ·da h•-
~rJınmıtbr. " 

lK ll A HABERLER J 
.. 4 il' 
* Ticaret vektı.letı !AfkUa.Uıı.uc»ı:ıı:ı~ 

ıı.mum müdürü Avni s.ımıarıı .A.nkua.. 
da.ıı lzmire gıt.miftlr. OrJ.Q&n \'n.ı"'fa 
geıeoekt.ir, 

• tııte.nhul i~e mU<lUl"Jlia1l, Qıoıı;ıu 
ve gaıı tevııatm1 durdurmurtı.ır Tev· 
zlat için Yeı:ıi bir eııu arıw.m•~t..dlT, 

- l\a8yo ~eteN -
• • • 

Y~lngtoıı, 10 (AA) - :Tunus işine 
va Decux'nun H!ndlçin1 ııula.rmdaki 

Fr&.I1Sız ticaret g~mtlerinl Japonya'ya. 
teslim ~tınelc hqsusunde karar \"erdi. 
ğlne dair Vişi'den haberler gelclU(çe 

l•nm1ştır. 

Çta tarrrasa 
Vlşi ile Birle~k AmerUcıt. anamda. Ç\mgking, ı o (A.i\,) _ Kantoo 
şimdiye kadar busuıe gelen en ciddi bölwesindek\ çın mukabil t.aarnızunnn 
buhl'an geni~lemektedlv. Bu huauata. neticesi, Vıt.Y;ov i\e :Po~ı~vun ı11tırıJ~. 
VllJington ile Londra aruında hergün dt olmu~ ve Japopıan ~ıuıtona doğrı.ı 
temaslar olnıaktadır . .MalQmat veril• rioa~erine devam nsccbuny•tluı1• bı • 
ıneei için yapua.n mürac.Mtl"e ~im • rak!lııft:ı:r. 
<iiye kada.. tıı.tmin edicl hiçb~r cevap Japonıa.rın 5 !iUba.tta. ifgal cttlklerı 
vemıedlği sıı.ıul&J\ Vifi'nhı dlll'll.lllu Vayıal"m gen al:QU1\Ut 7 iUba.ıta ol. 
kar~ısmda vaziyetin ye}ln.metl.ni belirt , mu1'tur.V~~ov !fgal edllmcdtn nv\'c! 
meğe hacet yoktur. Pa.zarteat günü 1 ~u 9lp:ıalmdekl te~ler ü~rln4e ıtd. 
öfleden sonra bariclye llll%1rlr#mda detll e&Vl!.flar ~pılmııtır .\ypf g-Un 
I-IaU!aks ile Velleş araemda yapılan diğer Pli' ~ lio!u ~a gal'bde Pak. 
gl:lrüşmede bu meşelen!n m~nalt~a e-1 toyu geırt a\mı,tır. Ja~nlar 1000 den 
ı.üldlğl zannolunuyor. faı;la ölU vermi~lerdll'. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Bll&9 No. M.,..-kU ve Oins1 

3294 

3298 

3299 

33~6 

3396 

339'1' 

3399 

:w•ıo 

'4Hl2 

Beyoğlu, Kalyoncu kulluğu mah. Samıs.nct Ali eok'1ğı pafta 
19, Ad& 452, parııel ı1J, ka.pt eski 28, yeni ~fi, Taj. µ:>, 57 No. 
ıu 60 M2 arsa. 
Beyoğlu, BUlbW ınah. Tenekeci soAatl pa!t.i. 4f, Acıı. 5!ll), 
parsel 31, Kapı eski 20, ıı yeni ış No.!11 6&, 75 M3 arş:ı 
Bflyoflu 11\önU mah. ~<U~Uk ba.yxr şokllfı, patla :;~, ad.<!. 615, 

parsel lT, Juıpt eski 115; yeni lll No. hı 182 142 arım 
Beyoğlu !~ö.qU mall. ):'eni Nal'o.Mlt so~a.ğı ve lUluıa <lfğı 
cıı.ddesinde patta 1'4, Ad4 602, pımıel Ş, l\&pl eıtki 96. 9Ş, ,\00 
No. ıu 191 M2 ar:ıa 
Beyoğl~, Tomtom nıa.ll. Camcı l<,evıi ~ol\3.ğı, p{llt.. as, a~ 
32"T, parsel !1, kapı eski ıo, 12, yeni 1', 16 No, llJ 297, 50 
ın ana 
DeyQğlu Çl.ll\4r mal\. Adam ve ~ma k 1ıokaklal111da ~f~ 
T, ~ 379, Ptrml t. ~pı eskj yem 2 No. ıu ~:Mı MM 
Beyofllı Ç4k!Jr mo.11. Kara.kurum sok3fl1 pafta 71 ada 378. 
Pa.rseı 8, kapı esKi 53, yeni 73 No, hl 60 M: a.rMo 
~yofll,ı, Torn~ın m~. Ka.rab,.§kı.mı ~J.lpnuı ~ta 36, aga 
3117, pe.rııol 18, ltap1 eski 5, Yeııi :S No, tıı :Wi Mı a.rq. 
~yotıu l\alyoneu kullufu mallalle.ııi t>Çml~çf sok$fı pa.tta 
\il, ada. u• p ar9'l, H k • pr 14 N<!. 11.1 31, :i.O M2 a.R;J. 

Beyoğlu, Bülbül mahalle$! Ka.ra.ça. v~ l\lreçha.ne JiUse~·{ıı. 
a.&ıuıok•lOa.rnıdı pafta 41, ada. ~8. ~l 10, l{f.llı ••ki 11. 
~·snf 37 No. lıı 615 M2 arsa 
Ye~pı, Yalt ~ha.11faj.. Alooy&c•l•r ~341, p..tta. ~~. 

<ıcla. $3Ş, ~~l 49, kapı flllçi 70, nıı.i 8i NQ, 111 J.U. m &fH 
Beyoğlu, BUlbW mahallesi, Tu?1!.n r~ · ' : ııı pf.ft.& U, a.d& 
M!, puseı T, kapr eekl 92. 9f, 96 ;ı., tOO. l02 ?io. 11.1 7i 
M2 a.T8& 

Beyoğlu, J{oeat.epe mahallt.şt, Onıncı ~ so~ğı. IN\ft.. 
4-6, ada :JSO, pıı..rscl ~ı. kapr eıılc\ ıı. yeni. ıoo. T"-1. 00 NQ. 
lu 201, :50 lllf2 &l'M 

Beyoğlu, Kocate})e mahallesi, Kt.ııukulıı.Jı wk,it, pafüı Ş~, 
ada 538, pıı.rael 3S, k.ııpı eeki 5 No. ıu 119,50 M2 arsa 
tJ:ııkllclar Yenlmahttlle, Papaz SQl\iğl , alkl f)O y~nl u6 Na. 
Ju 1S9, 60 M2 arm . 
K.a.dıktly, Osmarıa#a mahallesi, Mi.1~11.J'lber v~ J{Ufd!U çad., 
des'nJe parta 8, ada. 2 parııel U ~avı oııkl 15 MUk, Y~t:ıi 

131 No. ıu 208 M~ ıı.rııanm 1/2 bJ~l 
Yı>~Hköy, Şevketlye mahallesi, NJgAr ıı~kllil eski yımi fi 
No. ıu M6, (13 M'.2 arsa 

BilyUltıı..da. l'•lı !!\Sh&Ueal, Y.gıcı ~atl vo l\4~lımetçl.k 
c;rltn'!1'.IHllQ$ p4ft& 7, ıtda. 23, PlnN!l 6, kl'Pl Clki Yetil lli 
life. hı $11, M M:l 111:\§arı ev 
Ji(Hlal.Jerlıı, fiımıun~cığlu, Yı.rb~t ve KU\ha.ıı ıso"k4.kla~a. 
pıı.ftıı 19, ~re. 15, -pıır:ıeı 6, J.;a.pr 4ı•ki 6 Nf:I. Jq 55() Mı '1M 
Heybella.da, lt!'gen gtl{ma~ 11~k~J, pa.ftJı. O, -.dıt. 30, rıtntl 
1 c, ~l.l'l C!!lti 14, yl'ni e No. lu iUO M2 &f'l'G 

Heybeliada., esk\ Borh41roğlu, yeni t,;rüıu ıoka!ı. }'afUı. 
6, ada 27, parsel 15, kaJ)ı 86 No. ıu 03, 50 M2 ar1111 
ff~ybefüı.~, ;[(l\rtk~i Df.\ıri soltaff, pafta 16, ada '11, pt\r• 
ıı.t:l ıı \fapı ttııKi S mUlc, yerı.l 27/r, taj. 4 No. lı.ı 2e3. 00 14% 
h"'boentn 11/7~ ll!'~~•i 
tteybelit.d•, Ortr.yajı vş cıı1'i ka~koı ıoko.kl-.rmdo. pAft4 
3, ada Z2, PIJ.THl l J.<apı ye.pi 11 taj, 9 No.ıu JMl 'M3 arq, 
ffeybetiadıs., P~ arkaın ve .A.kcakor.;a. aokıı.ltla.rmd& plfta 
16, il.Ol! 'i'6. ~f\TNl 3, "lcarıt Baki H, yım\ 3ft No. hı '915 142 
ıt.l"U 

Roy:btliıs.<lll, lsrnet ıı,.önU addeıt ve 1!$1lı&rlytı ha~ •o· 
ka.klarındJ.1 pafta 15, ıda GB parr.et 4 kıt.Pl eııJtl 7T, yeJl! 81, 
t.aj. ~l No. lıı S4 7 'M2 bahçeli aJılap evin 4./~ lüfmeııt. 
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lttıhiı~· rlll~Tiyo~:::uu::;uA 
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Akşam ıo so da 
'fıı~arıda e.dteısi ve ~ıill.b yamıı &aYli menkuller pq\n para ilfl v• 

Rüzgar , ·~1c arttırma uınıuıe sa.t.ı1auıçtu. 
Jll~r Esince MU.Zttye!ldeye i§tirl.K edecekler mukacldtr kıYJn4t.ln Y1\f;Qı: ouu nı.tıtt.ın. 

yakında PARA do tenıınat. yatırmıı.ıa.n ıurmdır. 

--o---
Buit1)D GUı!dllJ H do: 

ÇOCUK OYUNU 
ı\kşam 10 ıuı !Ja t 

Kiralık Odalar 

!hale 19/ 2/ 941! pe~embe gUnU S$.8.~ OllÖ.tıdJr, S~tlf e~cmda \"Crilcın 
\'18dı\ mukadder kıymeti geçtiği tnlcdlrdş tomJna.t akııeoJ <Wr!\•J trttrrJlıpıy._ 
rak ihale kim.in ~hcleei11e içra cıdl!lrıııJ temtıı•t al(çe•i ona 1kmM ottlrllıa-

coleth·· . 

he.lde ~l(erle.rl:n birbirlerini g&~. u g ayr.::ıı '" a. f"ın a l 
bilm.c.-lert. icıUı kendil~rine birer })e. karar s,ııs ınıtn sa.'\tl s,s~.-ır.ı pıüı:\1< prog. ....-&o--

1.Ul<lllorin teminat, •k~.Jl, nUfııs tezkeı:eıl ve Uç lat'a, fot.(ıa"raflıı. bir~ 
lil\t.e ltlldi\'ilerı, gün V!I IM."6 kadıu· ıu'oemlz eııı~ 1trviııirle ~lıııelerı. 

1'016-759 .. 

yaz b&ııl:'k vcrilmiftir. Öyle au.18. • 
>=ılzyor ki Jıı.pon askcırleri adaya 
l.Jt·:.~aya ka<lar l:Ju başlıkları aiı
lcmi5ler, adaya ayak baa-lıktan 
ronra ba~la.nno. be~ b&~hkltı.n 
>'octnn!olPrdir, Bu suretle Jngi· 

lir.lerln ~lcrindefl kendilerini 
lı1r dereceye kadar ~emeğe mu- 1 
,·af!ak e>lm.uşla.rctır. Aı.iada.kj lngj. 
:1z mUdaf&a. kuvvtle.ri ihtlmaJ ki 
hu tln-zda btr s~ baSknu ile kar
ı,ıt.f..-ıeııtlçla.rıDJ ae!l t.t.mit etme<!'Jk-
M';fld~ ftırş.ç hare3\eti başlaynı -

rn M~ ufNmll oüıalar ge· 

ra.mmnı fitin ıcııımı rt 12,30 _,ruınun. Beyoalu Hnlk Sinema" 
tik kanunun onnncln hıı~cfay, saat ayarı 12 83 beraber l}arkılar 12, 
d 1 l • t '7 "11 S BU.litl( Film IUrdt'JI çav ar, ama vo ma l u un. .. ı ' 4.J aJıut• lS,00 ı<ıınııık ftA1'kıı.r JS,90-

k~ d .1 fi 1 • ı - KraUçe!'lln E1maıdan -.. nun a 4a mısırın ya ınn ram 14,00 mü~: kr.nıık prnırom l'1. ~ - Sm4n-!r ,. AK?ıiqr yolımd&ı<i 26 ı.fkl botonume, bet.oo kemf'r ve 
edilmişti. Y:ırın ~.ıknr;ı'.\ hir koor • ıs,oo pro~rom. ııMt aYıırı l8,03 radyo % - Beyaz rerl tı~® ibaret menfeZl4'r in;ıı.atı kapalı ı.a,rf ~sulilc: e}c.sUtmeye l<orımuııtur, 
l . k ·ı ) ı t 3 - Hortlayan Mumya • 
'ınnsyon - :ır~rı rı f'\ 'e C'<' m:ı f~· o.a.ıuı O!'k~atra8ı 18,25 lcontıfma U!,45 2 ..,.. K~!f "bt!ıteıt UŞ~· lira ~ş Jruruf. muval<~at temiJıatt (la l uı H· 
!im f'lirıi~ oh~nbrn kilo lın-:;ııHla radyo çocuk tçuJUbi.i 19,30 aut ayarı, • • • • radrr, 
2 kuru~ fıvla -,.rrikrrktir, Bu ~·:ıı_ a.ja.ns '19,45 1erbut ıo dakika 10,&15 \ 8nl neŞrtyat 3 .,,,,.. t>oaya.sı h~r g® Nllflad!l cörlilc:bllir. 
nıY. mihtıh ııill"fl' :ıi\tir. tuıl h~yeti 20,15 radyo caıet si t!0,1~ .,cz;;q Z4 4 - lllıılo.si ;1, ~utmt, ıw: eum~ J"Qllil l!Mt 1§ ~a ~ıı!iıı mUdUrlUt\lııcJIJ 

- Ra<lıır;ı [Jr/;t'lt: .~ı· l31r halk tUrki1tiil ö~reniyornz Zt,OQ ÇQC:Ul\: DÜN\"A.Sl nıUkfe~ koTiınıyorıı;\4 .yıp1l,C'tı'm4ıı.D ,Mıttl<lile.rlıı tıı.til gtiı\l'Jfl bar!ç ih•lc 
' w O>--·--~ ~il'aa~ t&kviml ::ı ıo S11r:J:\aıt va Uoıı· k Renkli bir ~ap~ igiııdt Mf!gilı yıı. · t&ı1bındeıı en il~ i.iç Jiln evvtl vtıO.y•te ll\Urııçy,tıa e,Jacl!liları enlly~t veııl· 

Alhn fiya.t1 mııkamıan 21,30 konı.ıtma. 21,t!\ rrıı.I · :r.ıJarıa dolu bir 9•\<ildt ı;rkmııtır, Bll ltuı vı 94~ ııeııeııı Ucıı.Nt l'><iHı v1tş1"~fllarw1 MrnU 2490 fa.yılı kanun llUl<Um· 

Balıkesir Valiliğinden: 

Oi.l•l bir }le,ııılb·~ . Hının (i~·ııtı zlk 22.30 ı:m at ayarı, ajarıs ve llorM-. ı11ecmuıı,d~ ç0<:uldarm lcolayca ö4nrı•· lerın.e ıör~ haırrt~ae3}ıları kapıı.IJ ıarflımnı ihale ~Unjj Mllt l:'i ,ı: kllda• 
38,S Ura, 21 ayar idik• ıtlhnın lar ~~Mil dl.l1a nlUli~i Pl. ~Ui~ -23 bilecekleri ıekil~ Mr de Jnnşııc.- kom:tsyon riya.setine verrMlm, po.ıt4da. vukq tıııı .. cıı.k gecll\meJJri.n kıı.~ı _ _______________ ..._.~~-.-..--......-.~.A...-____ __.~._.. .... ___ ~ _____ ..___..._ ,__ __ 1 ____ _._ .m~-~--- _,._,;ı..._ .... __ ,_aAilft!t..h:N.ftıA.ıK-1 .ııa,,. n11"1ft111""-----

ı '>nn.:t\ 



"'"-'- lNtt tarbt :1111, ekono
ht. taalna, ha\a kU""'·etlerinin, 
~l ' tml•nn, bütün millet 

t.kl•mtat, •tıklnm , .e propa· 
m topyeklın hizmet kabul 

l blP devfrcl• kötll dahi OIM 
-...ıc atalerht hakikatini korkma 
, ttrpe.,.edea, pPlğe uğrama
aö""•k. plamak, soğukQ.ph
aau qt günlere de t.ek yaı1-

'll .,.,_ bir p.nat halini alrnq
' Ge~ tuPluu. bqgün ;.le· 
., ... , h~• y~~ 
~ uygun t.bmhalcr ~""'-"1lp değildir. ÇtıakU ..,.ı 

htı ldafe edea ~untv ~ 
........ 4'ihi baalt ""'91erı. 
....... Blrtok~ı· 
llrt'-ıw 1ıtt ~ ....... i bg 
•lana .nı Midi.. hkerrti.... lW'I•· ............... 

Haftada bir gun 
un verilecek 

..._., ırıM•laa 61'°....,. Villvet totldk •a&•vor 
VU4lr 1d, "Pi •"'1• ... ., " r--# 

ıtt..s. 11nı nttiaf1ert h..m. lıt,aaıbql VU4~ .dt '6nll 
ealw. Olak\l ~pler •1"1 tııUllfftn :bir dabdlı "'1Jıe" 1'11. 

Şehir Meclisinin dunku toplantısında 
M ezbalıa resmi 

artırıldı 
Hamamlar hakkında 

bir tedbir 
L"''llladu llola)'J llfltJ<'eltr fU'klı ka eJırnek i~tib.Jı~ına tcılqıbül td .. 

• l• llarbln<ı. ııö~IUyor 111 efk miktarda un tenilnl Jcı,.rl• .. 
clevletler J'Lm'' tMmlq Jau• tırmııtır. R\I husuııı ıotkil&ltr f"

Mt.b t.lotik •e llitD iM· 1"'1'1119 ... .n llUI l'ılmaklactır. T•••l•tın fQli vı t-. 
Me •tınltll Un· ftrr-uatı ayrıq J>ildirIJtt"elcttr. 

.... ~~·. -~ ,...._ kfdi PfalN•· ÖArendijUmlzt •6r• 750 '""' 
l'lre aıo. ve Mo u t.ur.wur •itmek )·erh•e aS1. 376 arem ü., 

'1a ....,_.., lltlbffle "N"P mı1' Y'!rlne 2H, !17 5 ırasn •mıl\ 
ba e11te .... ....,... Napolycna )'erino 100,1 ır~m un vtrllt*Ur. 

log) •• .., ........ ll9gtiı1 .. .. '" 
'8.ı Jııa» .. •IUrlıll Yent•11 il -· ~ adultt ostıtı.relcf~r. 

tinde lnıhınan devlet adam- ili - Bu.ı harpler kaybedil•• 
tııtck ~ .,.,.._, tıeatl- C41ktir. 

lletn, tıetlrUı eılllal! 1talılkatle• iV ... ~er ~tır. 
ı.tınat etmeldedlrler. Ml•le ol. V - SefaJeı nr1a~r. 

beraber hu on Jtarote dört lng)ıtero ve Ametlka bıı pre'n. 
bll)'ii- t ... ~ Jaarbla tdpltrh ' 'HuharebelaP ~mr 
ÜMriBtle ellemmiıe11i btr &U• ~kat t.arbj kaıanıactt&ız,, ö&Uyle, 
f.e.U ,-a.Ptl. •a hatalar D'ÔYlt A iman ya: 

"1ha edileMHl: '' ihal t:&fe• Mtılmdir,. 4ltaıhırt• 
' - ~tar Majino denilen tı ifade eıılf)'O•I••. 
t ltatu111 .. periade ke11dilerini tik .Japon taanuaunun munf• 

ette sandılar. J\oskocnman fakiyctinden sonra mih,·er propa. 
~ h ll.ı.a. ktlrlu• oıau. ""'lıt"' hu 11afen "" • S.Uı-
11 - ~"8• ene(! ha. mar 11UI. O kadar Ilı diaya,. ... 

tJ<eıı Çemberlsvn t.arafmdan fa- men mih,·erln hlkinı eldu~ ka
. WlkM ~ı tf!kllnde DMtl JclthtUrdt. l!W'm ~ 
lif '41Jdl. Ve ıhrupaıun V,;gaJi- ıianh~ı bir beyanname nımıcJerefl 
Yol açtı. Ve müttefikler bu Japon milletine ~u ~kikle hitap 

c ıı. ot:A>büsü 1'açırdılar. etti: 
l1l - jark seferi \>ir ·aı i~İfl· "Millet fedaUrlıp,. cetin mqıı.,. 
bitecek dlfe taıunin edildi. Fa- rebelere lı:ızır olmalıdır. Kazanı· 
ba pli.o fatblk edilemedi. lan zaferle yumu!'amamahdır.,, 

l\• - ÇörçU 5!ınali Afrika ha- Ayni t.arihlçrdc Ru.t Ueri b.J.re. 
t~tlerlni Vaterlo ile muka3ese keti rle\a.m cıli~o~dq. Jq harebtl 
'tf.i. Fakat timlt edilen ha,reket d" demokrs.,i propa.gandu.ı büyük 
~ı. Bu dört büyük hata bu- mi' ·yasta iı;tlsma.r etti. Haıttfı. o 
i:_ll lhümallere rağmen bu~-- har- kadar ki RWilwm A.u·upo.yı llP1f
.,.. nıubdderatı ilurinde tesir nln gön meşclttıi pJdQJu ileri ~ü-

Şehir M4ıolilJ dlia ikincl Niı •• 
kili Abdülkıtltr Karuaül'!itlia Mlo. 
kanhıtı altında te.,ı..rQ ..,....,. 
l!lcdıld ınadfflert 11t'4IN.,. At"' 
tir. MoeU•h• MJ&flP)anaı Vali "ti 
f'cıJıeıdiye Misi d9'tof Lütfi Kıdar 
da takip etmfşllr. Biyükada ft 

lJeybeUldıdakl bta11 ııokü illllllt. 
• 

Hlatt.J. tngiltereabı eeki Moüova 
-.flrl bu noı«.yı bir putlnıada 
.a11e balı ediyor: ~Der. 
141,...den dolayı kendbhıi tebrUi 
derken, o, f!arbln bl) dönemechlr 

"""" dttit!Jr"-6 MUıftldUi 
Uıkrir MüWJt indfHPIM 16• 
fllr"""'lir. 

ilan"" MJ'IDeri 4-U.a&AGMli• 
nln kdW ~ılltklü llltlif Nimi 
ye Encümenine, Vilirt' bududu 
d•ilia<kıkl muhteJiC bataklıkların 

kqrqwJıuuı ~mdui diıH de 
smbıt '" Nıflt EncQıueümnc 
göndwilmiştir. 

Bundan sonna ~ resmt. 
11tn arttınlması ballındıtki teklif 
okunarak müzakere edilmesh•• 
haşlanmıştu·. 

tle millete foton derec, itimat ver.. 938 senıesinde et finY•tl\ll ~ 
Mellin tehlikesini ,,.,._. etti.., l"uzlatmak. maksadile ~- ı., 
Anı~ Atman,_.. 19el'i4M rafından yQzde 45 ve 50 ~ .. 

,..-çalaamak ilzere o ..... Jıaklmt, de mezbaha resminde teııJUit n. 
.. npdan propagaıı4iJı bizıatı pılmı~tı. Bu iniş miktannı b~ 
-ol devlet adanılan llııdnl tıö7. met '~recekti. Hilkt\met bu milcll. 
llferek yalanlamak ntodııuriyetlni rı bir :;ene, Yermiştir. 
4'11ydular, Belediye yeni varidat temini 

Çörçll '' ha,ma ~eçtlği gttndm- i~in mezbaha resmt hakkında ye. 
~rf awttı~ trir Piu ~ ni bir ~rır alnııtllr• 8a ur.ara 
ı._ta.ı...,. 41lftı1M tUl4t 1'lr r..ı.n tıcire; r~l11J ş11 ftlk,ilde aJu11°'1&tır; 
Mklin'1. il~ imkln ver- . 
ınemPk için itiraflarla doludur, BılU"."unı ~anlı hı7"anla"11 nul11 

Harbf lclve 00,_ p.._t,ljclir. l"aJa.. da harıc kılosundan 4,5, ca:ıh 
nı "'n;fedll~ \'e alucıblt bat mandanın lrlJesunda ~.ı kumı. 
celile" hir devlet '1 IMlamJ 

1
.1!;..,e blltımum 'kesllmltı 1'aY"•ndan mın. 

ılpramu. JSuaq ""' .._ ,......,... da 1'arlc 9 kunı,, kesllmltı mand-. 
pro~tlıMUü abl isbat edildi- 1 din 4,5 kum~ •• ~-erli eh)f donıu.._ 
j(f ta.l<dlrde prestiji yıkacak yalan- dan 10, ya banı do.muzdan üç ku. 
l4rdan Jw;nalN!( bU)'tik 't.a.kttk ruf mezbııhn resmı alınmasıııa ka.. 
olm ,far en ı rar ırerllmttlir. 1lln tırihhtdtn i. 

p:uııbeıı..r artık ,...... 1Javvtt t1ben11 yeni kar-r 1119riyet mnkı. 
'"ttren cJeAjl ita.~ aelli~1811 )Jr in• ıtmılt olıcalltıtr 
fi • ld a.. ı..c .. •-tT lrt f.,,pntı HlfteaihllPSIUt. Ye!M'k 
~ e u,.~ Jıt- au .... an ee- h" f • - - ., 

kjpivorlar. Runun l~n ,·alan söyle- teş ılr nınt koı·"runde ,sclck~kmaald" Jlths 
ek ... u 1-' · ı !'•Pi an e ı .e e ·ı · e ı mek 

ıq ._ .. ç ...,yor. ı fJ••"' MllJktya Sncıünıtnin• ~ıvılt> 
SADRI BRT EM eıtnmııur. 

-
1-... ............ Mm· 

lanntıı. f)(fua d&rinı ileri .u. 
rerek buJ'DnkU '\'Ufyette .. mamla.. 
mu kapamak yoluna gldeaek~ 

d4t' '* U.vMia ~ !J'aaılalUI 
ba~d•tt pe~ ı~ ıau ....... 
l•riMllln b8yle tıtr kar&P 99nnek 
şonın~ kel .. &l&l'lal e!lııltte söauı 

jf~ Jı"alta\ Dl ~ T 
~bari d1*lAllı'Uılı ve Mtti 

,....,.: - .o. --~ .,.. 
tııir IOl'G 04utt ~ tunU:N ıatt• 
Jffm'"61!Ji ..ı ı-... ~T . 

Y.,bll1N1 ~ ~k da. "°"'' her ıt.>.ıı Mil~ ~Qftert 
JeUfW ııJ\JI ıt.r Pn>&J;M -~ e· 
d4B W~Wi ııı,1kdan naaU olarak 
il~~ dQrırufOr mu? 

Oıt• tMM ~ ~ )luı& 
Rllamıar, Wtaaın ıpu.nç ıQn. 

lvlsıde &ae&k blr kaç mU,t•~ Si· 
yqıetiyle dUkkAnlarmı ka,.""41' .. 
~a...ıı,o~~,.._ 
~ Menotk Qdu lıU tl:HHG-•• 
Gftt :ADI. haftanın c14ha bereketU, 
iflek bir k84) diler gUnllDden gele· 

celi lla&ıla«;la ._.." *" ecUU· 
yM ... 

Geıçe gotıa 1110 ...... ıum pglm 
tarzı budur. Fakat hamam gibi, mu. 
azzam kUlhanlat yakmak, kubbeU 
mermerler ıaı~ ~cbı.ariyctinde 

bulunan yerlel'QIUa l~ln dalla p,.Uk '* uaııı yoıç mudur ? 
ısu )'Qlda llk hatıra ıeı.n ttdblr, 

lı4mGllan W\a.DQı ~U.ff~D ıUı:ı 
ler\Qdt JÇm&k v. an~k o ~r ı. 
çiJı ~ yakıp kfilhan ısıtmak usu· 
IUne t4bl tutm.ıttır .. ÇUnkU gerçek. 
ten 11111'tır: PUnya k~r oilı.w har· 
... m ... ~oc~an kub\teler IJINU' .• 
lonra. yalnız blr vqa Wr 111.0 _,. 
*trl gelertK IQflUıUP dökUısUp aıer. 

'i·aımz tesir yapmakl'° kal- rüldü. •u propas~w hm.at 
~. Netice olarak ortaya alda- So,·yet ,·,t.anmda 1a~jh fena 
'-" ve aldat.an in!laa gnıp1-rı .;ı- tesiri So' ve' Bao'cldli St.MiH o 
~Ar için insan prestijlerUıden zamanki 1nglliz Mflri Sir Krlps'e 
~ILkarbklar kaydetti. Hata baki· --========::::::;==~;:;;-;,;·;..:-;;-;..:-:=:=:::;:::::;==::;::==============::===?=========:=:::;:::::===:::::~;:::=;:;== 
""t olarak Hade edildiği ıaman Blr çift kilpeydi bu. H~n kl»ak- ,-..-ııımm•----------------------.. kendilerine ıo~ olduiulw ifti. 
~ yapılım3 olur. Yan - ıa.rmm ucunda ıöı~Uyor; ve tıp- K harla söylUyorl&rdı. 
""• yalanın tıpkı tıpkısı otan öz kı Pir step ç~i J;.l;ıi ~ bir R B Bay Koltaryan YlllÔ ~ 
:!'dettdtr. Hatta propagaıulanın renkte duruyordu. • • • t ilce yal,nJZ \:ıabıuUld&n ba.Mctt.i. 
...._de "yanlı, hareket" ~m - Demek k i . dedi, latımbula Q ~ itibarla ki Kew~ KoklJ'Y&n 

;::::. Y=e~~~.":, !"r~~i~~~~~~~~~1lıı!j~U::; P AN S 1 Y N U =en usta ~larJn· 
...._lannı deftkdeşlk bir kale hali· Mösyö! .l{QÇ&ln UltJW.den evvol bir 1 Yazan: Kenan HrıUili Mattun Oril:ıalOf: 
... kopıak bagtıqil propapada çiftlik aahibi idi. )i:.r~elt k~~ - atr Q)'QlllCU •T Wl; Mm 
teqi~ MrilmlM. bir teklld• VJ"4im"r do ~ • ..a.. ~tA mQdilr· V&t> Veremiyor, yahut kendi kendi· .JCokaryan 11ZUD boylu, e9Der, de ua tıer inl)'amftf. 
~r ıtıiil uulh•rclm birldlr. mğü )'apıyOf(iu. ııe: ~ vı kcmilüi bir ~-

GeTÇI vaktlle in.san t-Oplulukları- Kendi kendime: - !fer Jıaltle cloPRcbır. 4'1yor. Yatı Joıfl4am Oribıltofım Yatı n· - l'JYıt Mwna: KU)'Q11C111erd& 
-... h•• alıaa , ., hab9r ,·e~ ,a. ....... Bütilıı ınül~ti R-rm lıikA· <tu. ~ o MMua Gribqotl 4ar 11>atuiyordu; ve c\lll4t ld de- iit ınatu& tflıtl)'Wdu. ~ vu. 
~ boJllq" ~kU abna4ı~ı yeşt, dediın. Jhti!Alden evvel R~- "R~ ·evinde ytmı; kadmJ t• traı okl~ bıt.hM4iyoıdu. ~e~ .. ~~~ ..... ~= 
,.._~ nJaıım '""':r.q(lada ya.da.kl ıcnsin AA>"•t, çi!t.liklor, bir b'~en ~ Bir evla ti-- B\Jl1ı.U altında, idobı. dcrldoıa el· .,...__. - ........ ,,_...,..._ 
~U emuWz denebilecek bir yığm ~ ve njbayet t'Uıhaıf J;dr ~lik ve tntizammı ondan ba§ka yJh bir lr : unıYordu ki, 

1

.Bay =fa~.!.~~ 
.._ldedlr kumarbazl·ğm sonu... Bereket hiç JUn.alıl dllt4 bıi biltıııtı. Ah Ko)~u i~ )'Qk, YUzQ.ııü.ıı - vn-.-ulu 

1 
ltesetl Roma kilisesi kendislnl ki Madam Gr. aşof b~nları kısa M'"4111ıoılgnl lil u.ınsıı•;vi.Qia; d~or ~J Uc onıı ınu.cedımi)'or. bir kuymaou ut.ul eld ~ 

'altın dolduğu sahanın kilises'I\· kesti. Belki de yeni taııttUil bir if~ Aba \fi. da\a tyi wstUl'PUl Q~ b~ fula dlferll ,...... .... plfM&)'& ~ 
~- daha ttstün bir hale koYJQ"" müşteriye ilk dakikalar .fa.zla ,..çıl- Y&PllU)"a ~llpcalım ılıtpeiai.... Jic:ij.p gtlcUti ~\l. nıtaine 4e etlt!dl lbdrleft.en \)lr 
18lec1Jıı.ıı zaman bir yalan !Wytu;rnr. malt istemiyordu. B"""" -&...en Şura bulüıln ..Mt..n-n·-·. - :nt&Mı. OAu lolıı dıvrm pqe.ları cc!lil_ ,... ~ ...... - "'U9'tllM.T\W .,.., Yemek Madam Gri1'e.tof'un Be~ ı. _...,. __ ,..,,,., "'"'••'-1 
~ Plver" Romsya gelmistir ~ura ... •a birdenblre ""tt.ı', ~adaın g..ı-...-1•u tasdik -..ı-- gi- ı...ft· .,g ....,..ar.....,_ ... _ .. ~- ""1lil ııı J 1 '.l ı ,.... • ~ ~ çorua.ıoıyle açıldı. Bo....,. bir ~ .. ye- ~ o"'• 1 .. n.... __.__. 1.1J 
"'Ol', -- n-1·•-- Şura 4--VU•I d,..,li•, biag-lamakJı.WW.L....;leona.il~•b af •""" A"9 ~ : H "'"'""~er;~: 
" ~ ...:;.,..., """ 6"~ ""6"• a. rnee• olınakla beraber, Madam Gri. "·-· iftar huswrunda b~ı-

1-' Sen Plyer Komaya gelrnemift.lr, son bir haftadanbcri jjlerbıizi hi~ karkea ~ \Ver bi· ._ " <>A.lnaz
le ~ ba yalan o kadar maharet· beğenmiyorum. Biliyorsunuı ki l'el' de ~Y~ iftb'oır4u. ,.._t bqofun sempa-. bulftla 1-zı Judr. Bil Dmenller de !Yf yeınü 
ı~_kalluııbnqtır ki Roma bu J&• banyo dairesini sise Öfll~ olur di- fU 'Midi• ~!... 8&deriM ":~~~~~tin,!. l\e ~pıp=~ ~I btıtrh: Madam Grib&· 
""il YizHnden maksadına nsıl ot- ye ge~en p:ıza.rtesl ben teını1~inı. ~ ~ PQ\fl,D ~· lıfıbi '6r- h~ .._.,::t• Y~~ırtt. ""' .,_ "'"5tlar. Fakat bugün artık bpa Helllara döktüğünüz ~IMJ>tan clenıbire ~ DiP 111.,,_ ...-.. lac nınlr'nı.ın'=l blr ~ Gribe.şQf: 
~ yoktur. Radyo bıuıta ohtlak ~onra t.qlan oğmamllPlUZJ )C~rdi· NeteldlD limdi de Şura teyuye dl. içinde pa.ncsr ı.fllcri y.,.ıı. - Şu b&We 111ağuaJan113 l:>u-
~ JaYID ,-asrtalan böyle bir vendeki muşambalar, An.uçAarıın 6era veri*• ~ haber sön- 'OıtiJ.~ç R'llO~ ıRmtt{ına de41k1e· cUP kş.Pl'b olacak W>şyö l\c*ar
~ liiylemek cüretJnde bulunanı komodini üıeriDdckl tol? BU«lıf ~erdi; öğle Yeıncği için mutlaka ri beyaz, ekşi bir krem dıökUlm~- ~. dedi. 

..._ _,.. ..,_u.;u.c1ea ~1· bunlar birer birer parmaldarmı bir Bol'llC hlm' ... IÖJ~ J1tı t.U. :Kr,m ~~ ifi1tdc t»QyUk ijr _ y~ı. u .. ..ıA- ! H""r .ı;,.n de ı.u. 
:':ta muvaffak ola Ol'lar. Bu ha. kıld~or, Şura t~ln ...., .. ,,. ,\I~ Gıiba§of'un bana ilk ilti~ ihtimamla kanft.Inlıyor, faka; bu çQ)t -~~~ ~ı. 
~at "4liA4lii kü94V iki, bu har· .U iyt Y~ ..... llMYtt tdi- fa.tıyctr. ~ 9UJ41~. Tısıio tal- wr. Biitiiı\ bualan lllll1"' iQiıı IÖY· 
ı P~ ~ ııuılwtp• YOrlar, >-..n ntüarnıulna glf ~ha ""'· l~nım: Rus bftylk ~iln ya. 
ı:" el'Mmila 4lhna ıu .,.._ ııöre Zavallı ~ura teyze bunlan din- ötıe ,,_tltn•e ~erler· t811maar gl){ bir ~- KNm •· ~ncmı sayılmam! 
~re edlt"'elrtedir: 1,Jyor; l>cUd :tıcpolne a.m ayn ce- den btriYıe tamttım. ~ ..,.,._ oe.k §Ol"bad& M kadar MlledllmJt _ He.ı 1188ye Kokar.1M' 
• -Wtr _., •=ıd•qa. ~P vermek 18tfyor, tabt au8U- t f:Si ~en Bay . Kokaeyaıı- olursa o W... f .. ı..,..ı 9WI-
~. ;yontu. Yahut Şura içinden bile ce- la ... ı ;yw; ve Rmılar My]e bir yemefln (Dewuu lV) 

naeflu' ~ ~tmt. w bel 
dökQutla ~ bl• u da dlnleame oa• 
me9"•.S• ~dııktan 90lft'll Itır ttfe 
.... iotJI hlP k&e lıul'Uf &le 
gttaln.,. Bir ~ ~eaıaat tçm, ite. 
!:l lıqyquau Oftı-r gibi, arabalar do· 
luau maı • .., iStlhl&kt. ... 

Bw"et.. il.er '.baldo llamaınlan • 
~ 4"aalı ıntNtte la&) 1MJ 
lıuıdunn&k "°1Qllbı-.n da mü 
?Ullı •bne8"k lota • lıılrbll'l a '* Jr.q cOa aQı1ı: tutaf'&k, dlter ~ 
ler .....ı tutıusıuu tabi Jrı1ma1r fa 
dU tıa -.reır.et alur,. Bu _.,... t 
7AN ~ yedi gtlnQaU, &J'll 

Slllltte bir '1tag hamama • nöbel\tf8 
\'ererek, halka her zaman a~Jt ha 
--~ • lııalıq~. Bµ 
~ ı..tMk ~~c~ wıı» olra 
dılıqı pelt 1Jle~ odiyorµz. 
~. 1ıa Jtuınıata acaba ne dQ 
~T 

HiKMET ltlUNıR 

Tetekkür 
HlınUe bulunan ~imi tetlav 

ederek zor bir doğum ihtimal 
karşısındn Jlnsekf hastahan.eslnd 
Yaktinde müdahale cdlp Rerek et 
mi ,.e gerek yavrumu kurtara 
:;ııJıP müttJıaMıs docent dok 
Na,tt Erez'e TC ayrıca tednl 
lµı.da ~dıiı miiı\det -s...Cuıda · 
tim•mlaruıı .. ırnmlyen dollt 
lb"'him, ct.1'tor Sait, dolcl@r 
vf( vı doktor a&Uıal ik hNMMMIM 
cı Bayan 1'lulatt..,. ııtreık t~8'WAI 
lerimi bildiririm. 

How ..,.,.., ,.,,., 
Saff cl s./«ıbaıı lJe elf 

••• 
x.anıt ve _,ı. baJ9a Samime 

kener'il) dotpatalda ebe bayan G6ıı 
Almıya götdutUmtıı liyakat ve 
kati için 80D8UJI te,ekJrtlr!erlmlldn 
IM'N ~ yardımını rtca 
ril . 

1 26 yıl melkı Valcıt 
11 1 ll'J 

A91'QPada Türk MrP 
~ .....,.U dQ\'IU aOt 

payttütıannda tePlr edllaıek 

bir f'!'Jm wsttt Qıar ·~· 
Mıv yanıı J01a tıkanlaeak. 
Berliıı, MUPlh, Dreldo, Bu~ 
sotnda teı!llr adlloo.k ,.. ı.tr 
do mtlddtU kflür 10-U JUo 
celcUr, ı..~ Mle4I ıu okQt 
ıam ısa Wı..ı wbı ı-aan asuar. 

• Salı 

> 10 .. ub•t 
~ 
c Muh.:ıf 

'- Kasrmı 16 

VaaHiler \ aaatı e.anı 
Gllneıtln 
do&ufo 1.18 1 .21 
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ikindi 
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l:S.19 
1us 
11.11 

5-21 

9,U 

lUO 
ıa 

11.44 



V-'RIT 

=====·~=~. ==~1;;:::;;;;;;::::::::=;;;;;;;=--1 
KAYIPLAR 

&tJk YI Macera .loma 111 27'11 aicU No. ıu arabacı ehliyet· ' 

M h \! K d namemi zayt ettim. Yenı.lni alaca • ecç Uıı a 10 ı ı ğundan.;=='°k~;:,,1) 
Nakleden Muzafter Acar • • • 

57 
Tıb fakülteainden alc:IJlmı 3227 No, 

___________ _.
1 
ıu hüviyet cilsdanmu kaybettim, Yent· 

ilini çıkaracapdan e11d81Din bWanU 
yoktur.• - Bizim Lükreçyayt gördUnUz 

mil? Az evvel bir çok kimsele~ 
beraber lokantaya doğnı gitmişti .. 
!sterseniz sizi de oraya götürelim. 

himU Arak Tdt Fa. No, 1111 
ferkl gUlüşilnde bi~ ıztırap all
metleri vardı. 

- Eğer varsa da bu kalb o ka- (387158) 

dar yeni <>laC3.k ki Madam ıztıra.bı • • • 
nertaraf edemiyecelk.. CUManmn, ıtızumıu ~ı ve 

U - 2. 1M2 

Bu sözleri söyl~esi ile Madam 
Dobanof Frank Jerald'm Madam 
Sullvanı ziyi.rct ettiğinden haberi 
olmadtğmı gösteriyordu. 

Dedi.. Sesi daha 11imd:iden ıztJ. 6 adet ekmek karnelll Ue beraber D.71 
rapla sarsılıyordu. Hayret eden ettlm. Yenisini aıacatmıdan eUilılDbı 
r,enç kadm yumuŞak elini Jerald'in hUkmü yoktur. Her yemekten ıonra gibıde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalaymı 

- Beni mazul' görün Madam .. 
Diye Frank J erald af diledi. 

eline biraz daha kuvvetle bastı. ı KHçWcpual' Bom~ lllÜ8I 

Fa.kat bu heeaplı tazyik leel Bodrum llok8ll No.' llalll l:r. 
- Arkadaşım Borjla ailesini 

katiyen sevmez diye LUk Saviyer 
r..öze kartft.I, 

meçhul kalb üzerinde hiç bir tesir ııös (llTll) 
yapmadı,. Genç kadın bu kudretli • • • l8TNBUL BOBSASININ 

1 .... l-80 1'17atıan erkeğe dayanırken bir yandan da Aakertlk terbla t,eüenmi k&Jbet· 
- Şu halde bizı 111 tiyatroya 

kadar teıyı edin. diye Madam Do
banof l8rar etti. 

şöyle dilıUnüyordu: • tim Yenlalni alacafrmdaD ealdaintn 
"Bu adam muhakkak birini ee- hUkmU yoktur. ı 

Bu neşeli kadın grupu iki erke
ği aralarına alarak yola koyuldu
laı", Lflk Savi~ Rönesanam gü
zel ve tuh iki kadmI oJan Bcatris 
ve 9imonetta ile gevezelik eder
ken Madam Dobe.nof yumuşak kil
çüdlk elini Frank Jerald'in kuv
vetli yumruğuna daya.dl ve haya. 
tından memnun bir şckiide 6&kı
Yll"ak: 

vıyor. Buna eminim .. Nuri ki fU Btzeatn Çifte Kaftk köJGIMlea Ba:r- Londra 1 8terttn 
anda ızt.ıra.p çektiğinden de em.hı raldal' ~ &luDM otta Nevyork 100 Dolar 

Madrld 100 Pezet& 
'Stokholm 100 lneç Kr. 

bulunuyorum. Fa.kat aeaba kimi Mustafa SU doluJDlu Cltı.11 vapar 
aeviyor ve kimin ~in ıztrrap çeki· ...,.._de 11 No. la Juıbftde 
yor!., (38TIO) 

- Sizin muha.kk&k teleceğfni
zt, 8bj burada bulacağımı biliyor
ömn. dedi. Moni kıyafeti ve ha
Hlıe tamam Sr İtalyan gllzeij idi. 
YüzUııde güzellik, hareke tlerlnde 
ince1ik, Betliinde ihtiras vardi. :sn. 
tün bareketlerfle sanki 

0

Frank Je
rald'e: "Flonuıaa'da ve 8'k asrın
da bulunuyıoruz.. Sız de kendinize 
dUtf'll :m111 yapeanıza .. ,, demek is-
tiyordu, 

Madam Dobanof şeytani bir te. 
hemlmıle glilerek: 

- Mecliaimlzin .laymetJi .Aatro
k>Ju. dedi, siz ya:huz ytldızlarm 

· kalbini ml okumasını biliyorsunuz? 
Fram Jerald hafifçe tcbeaüm et
till için ceearetl~ devam etti: 

Elini ya:vaşçıa Jerald'in eli Uze
rlnden çekti. Tiyatronun anUne 
gelmişlerdi, Sahnede İtalyan -. 
natkirlar.nm en meşhur eserleri 
gösterlliyorda. lJk SJralarda yer 
alan tren Ullcreç müthiş ka.rdefl 
Sezar'Je ciddf bir milna.kqaya dal
mış bulunuyordu. Sahnede muhte
Hf tablolar olduğu gibi caılı tab
loJa.r da yapılıyor, bir goık kadm
lar muhtelif kıyafetlerle aabniden 
geçiyorlardı. Bir canlı tablo yap
mak 1tzım gelbıce §ehvet ve fui
!eti tem.eti edecek kadmlar aran
dı. Şehveti temsil için ytlz bdar 
kadmm mUracaatma mukabil fui
l~ti tema' edeeek bir kadm bile 
~dt. 

Bunun Uurine mecburen bir 
Mulen Ruj adJetlne faDleti temsil 
etmesini rica ettiler, ve faziletten 
çok uzak olan bu kadın kızararak 
sahneye ç•u. 

Jerald ve Savlyer kendilerini bu 
ka.rll* alımde 1181'tıot hluetmeğe 
bqlamıglardı. Yavaş yavaş glıll>
la.r bimirinden ayrılıyor1ardı, 

Fa.kat Lükree Borjia f.emııilin 
somına kadar büyük bir ..mrıa 
yerinden Jra*'nadr ve geniş .koltu
ğuna bir sultan azameti ile gömü.

SAHiBi ; ASIM US 
BamldıfJ ver . V AKTf Matbaa"' 

Umumf neerivatJ idare ede 
Rth1r .41'•ef ~rli 

msa•• n rAllVtLA1 
TahvilAt llzertDe 

Dllflır. 

latanbul Levazım Amirliiinden verilen askeri 1 
lataab ilinlan 

.......... ııiiıı! ....... 1!11!1 • • iııım .... !lliıji ....................... .... 
P&lu1ıkJa 100 ton Nohut atın almM!aktır. JDftat n huaual f&~ 

komiayoada sGrWebWr. lsteklller fU'tDame ve eTBdma uymakla beraber 
talip olacakl•n dmpl ve nomam..mı ber&ber komiQOD& getirerek teklif. 
terinde ne ciDa mal wreceldertDl tulth ve ip.ret edeoeklerdlr. Beber kilo. 
awıun muhammen bedeli 21 kuruftur. İhaleal 18.2.842 puarteai günü uat 
11 de yapılacaktır, Taliplerin te'mlnatıaroe Harbiyede Yedek wbay okulun 
di. komt.ycaa mancaatıan. (2078-2166) 

••• 
Puarlıkla -<80) ton nobut atın aJmacwlrtlr. ıı:vat'Te h\l8Ulll p.rtlan 

koml.lyonda ıtJrlllelilllr. lateklDer fartıi&me enalma uymakla beraber ta. 
llp ol•cekl•n cimin nOmnneatllf beraber kOJldqoaa ptlrwek teklt.nerlD~ 
ne clDa mal vereceklert turOI ve IPNt edeceklerdir. Beher kllOllUDUD mu 
hammeD 1ıeclell (ft) ku"'Jflur. lmleai 18.2.M2 pu&rtMi gOnU .aat H de 
yapdacaktır, Taliplerin tıe'mtnatlartle HarblJ'8dııi Yedek auba:y okulund& ko. 
miayoaa mOraeaatıan. (~2l&8) 

• • • 
Afalıdi. )"UI1ı mnadm puarblda eludltmeJeri 1t.2,N2 Peı'f91Dbe gQnU 

hisalarmda yazılı a&tlerde Kıkl&Nllnde uJwt atm alma komisyonunda 

yapılacaktır. r ·· -

- Yıldızların kaJblıni okumak 
her halde kadmlarm ..kalbini oku
mütan daJıa kolaydır. Fakaıt ben 
md pek u a.likadar edecek §eyler 
aöylüyoııım, Siz bana im' glln, sizi 
ilk gördüğüm gUn kalbiniz olmadr
ğn eöylememlş miydiniz? F.ğer o 
günden 80IU"a kaJbbrlz olduğunu 

fa.Setm.eniz 'lbunda, bQtlJn • 
dmlarm gibel oJduğu bu ~ 
bu blblnizl sevdirir veya IBtınbı 
gut&ıedebllfnliniıl •• 

ıu lcaldı, Nihayet kadife peıdeier 
•'bravo, )'llllL!,, nidalarile 1rapa.odı, ~ \ 
Bazı tövalyeler baıklıre1e:re. jWıJa... "' ra u].qma1t iQin lmlbıleloe ....... ...--.. • it: 

Jerald yine gilld(l, fabl bu ile'- (Devamı rxır) 

[ .,_, ... 0e,·, rall•"" Lieaı f.,. ı .. t 
u.- id__. iluı.... 

1 ] 
D. D./203 numaralı odun tari!eaı 115.2.9'2 tarihtnaen itibaren detllU· 

rllmlfUr. Fazla izahat almak için iatuJonlara müracaat edllmellc:Ur. "2179., 

• • • 
D. D.1209 Numaralı tarifenin 11 IDc1 lmmına ;roaca, koringa ve hay. 

Tazı pancan tohumlan il!ve edlldlline da1r olan tarife zeyli 115.2.942 ~rl

hlııden itibaren yürtırltıte girecektir, Fıuga tat.U&t 1çbı İatuyon1ara mtıra· 
caat edilmelidir. ''2178,, 

t.tanbul Hava Mmtaka Depo amirliğinden: 
Hava blrWderl ihtiyacı için yirmtbüı çltt pamuk çorap 1&tm almacak. 

tıır. lstek!Uer kat1 temfııatı ola1l 112S Jlrayı BakırkGy mal müdtlrUlttıne 1'&
tawalt makbuzıan lle birUkte 11.2.Nı alı g11DU aat 11. de Yeni poet&hane 
1Earp.mnda Btl_yUk Kmaclyan ban Udncl kat No. 9/10 di. hava atm alma 
lromiılyonunda buhmmalan. "%143., , ............................... '\~ 

rlr~ye CamllarlJetı 

ZiRAA T BANKA Si 
.......... ...alı 1lllL. - __,_.ı 1111,-.000 ftlli Unlll. 

Şabe •• Ajana aclecli: 285. 
Zirai oe licari her nevi banka muameleleri. 

Para tıılrlktlnD1en ll.800 Un Uıram\;Je ""''°'· 

mraat Bankaamda lrumbarab "llltıarmz tuarrut beupıarma • u 
so liram balunaaıara 89Dede 4 defa çekileoell kur'a u. aptıdaJd 

oıau röre ikramiye dafıtılacUt.ır. 

• • • • • • 
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OIKKNI'· Reaplarmdalıtl paralar Dlr eene t~ IO ıtraıtaa qatı 
-.ıııtyeruere ikramiye CJkUfJ t&kdlrde 'iGı 20 fulamyle 99rllecekUr 

Kqldeler: 1J Mart. \1 SUkan. lJ SyUU l1 Btrlnelkbu ı:artıal• ,... ,..., 

Y,.sl~ı 
Kuru fls6m. ama,._.,.. 
Ncılmıl. 

Plrtno. 
Sade yatı. 

• • • • 
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11 
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15,U 

u.• 
Jj 

11,11 
18,IO 

'(2082-2110) 

10 ton mtır eti almaqktır. Puaıilkla eUlltmelll 13,2.Nı CUma g1lnü 
saat 11S de Qoitudi. ukeı1 atın aıma komı.,munda yapılacaktır. Taliplerin 
belli ftldtte ~gelmeleri. (2088-2176) 

••• 
Kllteahhid nam '" buabma beherine tahmin edilen tlati S8 kunlf olan 

70,000 adet pbre açık eblltpeya konmU§tur, lbaJeai 21.2.9'2 Cuma güntı 
saat 11 de A.Dkand& K. ll, t. Satm atma komtayonunda yapılacaktır. tık 
temJn&tı 1732 lira. ISO kunaftur. Taliplerin belli vakitte komlaydııa gelme 
ıer:l. (2086-2174) . , . 

100,000 kilo mlD' eti almeeetrtrr. Kapalı artla ekalitmeal 16.2.9'2 Pa· 
zartelll glıdl .._ 16 de tu.denmda ukeı1 atmatma komlayonuada yapı· 
lacaktır. Tabmbı beıleıt llS,JOO Ura Ok temlnatı 24.60 liradır. Taliplerin ka. 
DUJd 'YealkaJ&rUe' teklif mektuPtannı ihal• eaatindea blr aat evvel 'komlıı. 
~ vermeleri. (1916-837) 

••• 1ool tGa aman bpa1I Jlal'fta ekalltmeye konmU§tur. !haleai 23.2.942 
Puartesl gQntl aat 16 di. Gellboluda ukert ea.tmaıma komtayonunda ya 
pıtacaktu', Tabmln bedeU ~,000 ltradn'- Tallplerüı kanwıl vuikalarile tek. 
ıtf mek&upianJµ !bale saatinden bir .ut eneı koml.lyona vermeleri . 

(2046-2038) 

• * • 
8-1-M2 ıbfl lhalM1 Dln oıunan (fO) tc:ıa • çekirdekli kuru UzUme 

taUp Çl]r:m&dıfmdan ı.ıuar puarlıta konmU§tur, ev1&f ve buaual şartlan 
ve ntlmUDHI komJ,eyoada görQleblUr. Beher kUoaunun muhammen bedeli 
45 kunaftuı', lllaleai 1a,...:.:.z..-.M2 cuına gtlnU aaat 16,30 d& yapılacaktır. Ta. 
UpJıerlD lıaU temmatıartıe Harbiyede Yedek 8ubay Okulunda kemişyona 
müraca&Uan. <2084-2124) 

• • • 
& _;-Hı ırtbl1l lha1eel UAn olunan (ISO) bin Uralık beyaz peynire talip 

çıkmadıtmdan tekrar pazarlıla konmuttur. Evaaf n huauat tartıan ko, 
nılayonda gerOlebllir. Beher kUoeuınm muJıarnmen bedeli IS kunı\tur. tııa.. 
IeSi 18-2-942 cwna gQıatl aat 16 da yapılacaktır. Taliplerin Harbiyede 
Yedek Subay Okulunda Koml8yona mtlracaaUan. (2086-2126> 

••• Beher metre.ıne llSO kurut 19 santim tahmin edilen 48,ft87 metre yar-
lık elbllıelik bn pap.rlıkla eıc.utmeye kODmllfPlr, lbalest 14-2-942 cu. 
martai sQDtl uat 10,ao da Anlrarada ll. K. V. Batın alma komisyonunda 
yapılacaktır. K&U tıemlnatı 9797 Ura 80 kunııtur. Şartnameat 36:5 kunlfll 
komt.yondan verilir, Taliplerin belli vakitte komlayona gelmeleri. 

(207~2130) 

• • • 
Beher çltt1ııe 460 kurut tıat. tahmin edilen 8000 çift yemen! kapa,lı 

zarfla ekalltmeye konmuıtur. lbaJul 21.2.lü gtbıU aaat 11 de Devrek'de 
aakert aatznıı-ıma ltomJaycmunda yapılacalrtır, Tutan 36,000 Ura llk tıeml 
natı 2700 UradıP. Nümune ve prtııamelll komlayonda gorllltır. Tallplerlıı 
kanuni vealkalarile teklU mektuptarmı iba1e aatınden bir aaat evvel ko-
mlayona vermeleri. (2040-2082) 

lıtanbul Hava Mmtaka Depo amirliğinden: 
lkJ adet Bedfort kamyonet ,...ıerı üzerine karoeeri yaptmıacaktır, ı.

teklller bt1 temıaatı olu 2'70 lirayı Bakırk8y mal müdtlrlütllne yatırarak 
1 makbuzl&n De birlikte lT.2.9'2 alı g1ln0 aaat "H., de Yeni postahane kar_ 

••••••••••••••••••••••ı•• .... 1 fllİlllda Btıytlk Kmaclyan tia.n lldaci kat 9/10 num&i'adi. bava atin atma 
l koml9yoam mlbuaatlan. "'21U,, 

• 

TURKiVE iŞ BANKASI 
K6eük Tasarruf ........ 
lld tn:RAMtn: PLA.Nı 
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~ 1 "-tuaıoe. .ı IJdD. 
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, Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden:ı 
Kurumumuz en.ııtltUleri için apfıda mU!redatı yazılı yerlere 19 aals 

alınacaktır, 

MUsabaka imtihanı 2,/Mart/ 942 tarlh'nde yapılacal<tır. 
almak isteyenlerin RektörlUğe mUracaatırm llAn olunur. 

Nabatat, Enatıtoao 
Umumi Kimya 
Zoolojl 
Nebatı l1f ve boya ve k!ly 
El aanatlan EnstıtUsU 
Zıral ham maddeler 
Ziraat makineler en.ııUtUaU 
Bat· Bahçe 
SUt ~ aUt mamüllHr ,. 
Toprak enstıtUaU 
Fizyoloji enıtıtuau 
Patoloji 
Dl§ hastalıkJan enatltüııtl 
Zootekni en.Utüııtl 
Orman lrluhata.za enatıtuau 
SUvlktlJtUr 
Anıenajman ve siyaset ensUtUstı 
Geodezi ,. ,, 
Orman i§letme tktiııadı ,, 

Adcdl 

l 

2 
1 

l 
1 
1 
l 

1 
l 
l 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

• 

tıtanbul Hava Mıntaka Depo amirliğinden: 
1. - A.fafıda cins ve mlktan yazılı 12 kalem yiyecek maddesi paz 

ırkla aatm alınacaktır. 
2, - latekUler kat'i temlnıı.h olan 17115 lira Bakırköy malmUdUr111 

yatırs,rak mak°buzları lle 18.2.942 çarşamba gUnU saat •·u .. de Yeni po 
tıane k&r§tsmdi. Btlytık Kınııciyan ban ikinci kat 9/10 No, da Hava sa 
alma komisyonuna mllracaatıarı. • ... .oa • 

Ctnsl Kilo 

Nohut 
Y. Mercimek 
Bulgur 
K. Uztım 
İncir 
K. Kerclmek 
Tuz 
B, :feynlr 
Sabun. 
Şeker 

Salça 
Patates 

Dr. rallrl c:eıaı 
86nlr ve kekeleme &ellıavlml 

Hn cftn 4 tt l-.,.lofla No. !l 

fJOOO 
1000 
4500 
lllOO 

750 
1600 
2:500 
soo 

2500 
3000 
soo 

4000 

l'ak"lm ........ ....., Pıııı-. 'n ı 

"Ul7.ıt rdaa -'ti ~rır"" -.t lf 
• ..,. -ra l"Plpt. ın11· 


