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12 Şubat 1942 
PERŞEMBE 

'DL: il • SATI: 8815 
lan ewtı ~ U Valat ~ 

......_, ...,. CMNl, Yam tnmj 
ftlc: ......... Vakd Paala aı-*' __________________ __;...._~ 

Çankayşek-Vavel 
mu lak atı 

laeM aıu......_ rQdddarı .....
llükillla 'l'lrll .. ~ .. t•Dlbl 

~u~alat_ '{~etinin ~C!zırl~~ğı k~un pı:,ojesin! gör! 

Yazan: A•ım U• 
lllllltet§l (lla •llltmet ........ . ......... ~,....,. .. .. 

1'0hl ... lliadiltanın Dehll tehrllle 
ıtta.I " ...... Biat amaml \'ao 
....... mü dola ı.pu. ~011111-
taı ile ........... 8iappana telt. 

PERAPALAS SDıKASTiNDE 
Alman ajanlarH11n mesuliyeti yoktur 

Aüanl, 11 (AA) - Anadolu ajan· 
ıımın 61rendilirle 1rare, Tanca bt. 
disesi hak"ında \l'imM 8Heteslnde 
çıkarak mublelit aJan~lar tarafın. 
dan neıpedlJen ve Solyadakl lnıi
Uz e)1ılılnln şahsına karşı lstanbul. 
da Alman aJanlan tarafından yapıl 
mıt bir cinayet te~ebbilsünden bah 

seden haber herine, Perapalas 
satbıdı esnasında yıtprlan tabld. 
katta Ahnan alanlan mesuliyetinln 
sabit olup olmadıjı hakkında soru. 
lan bir suale saJAhiyelJI Türk ma. 
kamları ''hayır" cevabı venni,ler. 
dfr. 

Balık avı ve satışı 
devlet eline geçecek 

llirıeıTe ....... olmw ne Dilli )ir ............................... 
.... " ............ ~ Japonla
ra p0111ai Ja1na Hint okJaa-
•• .,.. dela,..Ue BiMWum --
lll7etlld 1Mı "e ..... , Çaüay-
tek'la .. SJ9 ,..... ... ÜllÜ• 
ı. ...... Jllldmlum ke9ilalelılnl 
........... ~- mllliy• ç· Tunc ·ı M · ta t ::.. ır:a .wll ~ a ı e erıç ş ı 
=: :=-a=:-.::: 5 metre yükselen iki nehir sel mıntaka-
...... •lttefik ...... atmlarm 1 • :. ~...:=. ~ larındakı mahalleleri su altında bıraktı 
.. teAiJter ııJltllı11melerladea da- ,......__ 11 (V-'-" ·-L-Lo___._) b 
...... 

..._ _.._ ~ _.. .........-- uçuk metreyi geçmlıtir. Açıkta 

Projeye göre 
ı - Dalyanlar, Pi ue 

t111latntı yerleri s..,.. miill. 
tletle ilaale etlUeeelı. 

2 ·- Balılıİar, Wılılwıne. 
tle .ı arhrma ile Mfıla. 
calı.· 

3 - AllOI ue mülal..ile 
lnretli .... 

4 - ffu..t. ellerde bala. 
nan "" yerleri oerimli lalle 
setirilecelı. 

o--;;::! -;e &lienk - Tunoa "' Meriç nebirlerl P· kalan halt için de vlllyetçe ted- 1 Aüan, 11 (Valat ............ 
IQmdinu amamJ ftllsime .-ıır De tattı. Bu tatma nehifterln bu birler almmştir. YUbelme deftm dea) - KU.b*'t Veıld.leti &\! 

............. lemeral Vavel'le sene buDdaıı evveld b,barmalan- etmektedir. Sel mmtablanndaki ( yollaıır ıı.mın projem üzerinde ye
bı ı ı .a..u. 1ı1r tüm ste- 1 na niMet.l oak daha fartdı ve mahalleler m altmdedlr. Bu yG&- niden tetJdkler )'8P&Nk bllll ki
...._. de 7o1 ~ N.wdm .nrekll bir ert.1m. göetnımlıttır. Bu den Avnıps yoleıalan da yollarma mnJarmı delit.Unntltir. 1ı1uc1p-. 
.. • ... ,...... ~ Çlll '\'Utyet k&T1M1nda aı be 1 mma devam ed~. prl d&mılıtler- j ~ Y.yih.-. mhllerimale J 
htls ..................... ..,.. ufw lıtimlll olan mahallerde dir. Geceyi tehlMe geçiftoek olan &CJJ ve Debider Mllumdaki et* Alman

Sôvyet 
harbi 

Pasifik harbi 
Singapur 
itgal edildi 

ı-. 6 111111
• Jlbıdilta 111Ba- daha dinden ttibven mbıtaC& se- Dil )'Oknılann yeme içme ve tıatl- ı JHUaUerd• ""'*ile t.tfıfade e -

., ftlW .,. Udileyl HJndUtaala rekeıı her ttır!U t.ıdlıirier abmmt- taha.tlerl ele temin edilmittlr. Su- ı dileımedlll beMrtlbelrte ve töyle 
tıillıl. JUi 'J'• ,.llldeld •· tır. Bu da.ltibda Tanca 5 metre- Jarm clmlıa- tasla ytHttelecell wı- clemlN*tedfr: "Sabi fUt1umm 
_,__ W. Mrial tlelkll ecı.. 880 Ye 1mdar ytıbelmlftlr. lleriç d&t 11ıedHmektedlr. t:etı1dJltıaiıdu•...,.• -.. p 

5~ -Z-t-.RA--A-T--S--E_f_E-:-.R-B_E_R_L_t_G_i _iv_r_i_N_ S ~ 
loia .....,...... (be ae tılb1lk dır. 
.... + ,,... ..... ıkte .......... Buai1n v·ııa" VA"e bw· tnn- BIBaaDiılılllean -- wip ~ •hı' r. ...... iJ 1~1;' ~~ JlJ'; da m ~ mi81 

....... ~ •rt ,... lan•· yapılacak ekoN-WI• **"1 
bl1tlk •• • dsderi ı.,.. ..._ ı ' w ._.. .ld lerll m9*1cl• ........ .t1I tan 

-- 'trllr ... ttil9...... ---.... ---- ·------llllim..-.-. --- bankl ............... --.... tıı• h...+- ....,.. .... , bu:ndald ~ mmı..., Çiıla lııil tMIC 1ı1r ımr ..,. -.. Köy oiullannın Martta kapanarak talebe· d17& bahsedilmektedir. Projenin 
.... n I' 1 H .... " Aml- lerin ziraat itlerinde çahtbnlmau dütünü· birinci ve buna talr:ip eden mad-
.... •lerinl alarak pul& bül· lüyor ('YtU'fr 2 incide) deleri eu ma.b"Ullerhıln tarifini 
llifJetlrJ eline .ı.. lapon1ara kar, (Devamı Sa. ! 8ü. 5 de) .. ;.. \ ____________ ._......,..;.._. __ .....,. _________ _;~...;...--...;_~~:::.:-----~ ............ _..... ..... " 
................ wırdlil __,,... 
.., ttAls ... -'- lat.elMdlılll J'Ö'I 
• • bre ı ..,.. tqllisletta 
.. ~ ........ UAbJa.. 
n lıatııh•k olılna ı. mitllit kın·-.,... .. , • --lum --,.. ................. .ıu. Biı 
..... lılr nedcecJlr. 

Awk .. .....,.. .....,....,,11 
.. - .......... 19rt vart.r •• 
.. da Çla Ye JliMilr-ı. ....... 
... •• ...... U'MIDclald •llVM&· 
la .. lrtlW ,........ .Japonlara 
ı..-emeddlr. 

Wlmdi'1• b4u' Çlae tqUb ve 
U*lbD ,....._. BinuQa ;yola 
De lidQ'oıda ve ba yoldu çme JUdm ...,..,. ,..._ __ ı.em 
.... _.,. ..... idi. ,.,..,.. 
.....,...ye, HoagkOııp. Ban)' a- UbJa 11ar1ı1, 1ı1r ~ dn'rMI ıeçlnıı.-kteclli. ~ teJd&yus 1ı11omet re bir &nW ;ca.ı..ad,Jlı.Mıı ... ,.. du. 

.. h"'Pt .......... _...., al- ........ Allllıfdıılllma ~ lld .................. -'IF:tılMlnllir. .. stJllrledn 'l"tiMWtıllll ......... ,..... 

...,. siappı.ra lı:zdlır PJeılrm .. nea.ı:at seYlll .... .,;. M .......... ,_ek Berlla '" pnll t...,... rh& N9lda w Pli . lı ...... 
ı... Blw)'adaa ,..,.._ ,....._ .... lwiıf;ıe" ht W.tll'v ,....._ All...,, • ~ ~ . ..,.._ ,_. .....,... • ....,_ 
.... ~ -- ...... ld ......... clelna ..__ Aıltü, peJr ;alalllla lld ......... km llaneaeri .......... _. ............. ...,...,. 

( A.A dan kııaltılmııtır.) 
Alman tebllll, şJddeW IOjllJa 

ralmen doluda çarpıflllanın de. Diler otlalara Japonların 
vım elllllni biJcllriyor. Vadyet ashr plıarma :ım tleoam 
f6yle teablt edfllyor : -r. 

Doaec cepbuiDde, dÜflD&ll yalDa eJiyor 
bir Alman kolorduwnun ltpl ettıtt T..- 11 ( a. ... 
bir kaimde, 18 80ak&nundaıl beri 1819 .._ ... , ~> - Japon '1811.-

ml karargllıı Sbıgapunm dillmell 
utr, 1.aoo den tuıa Olll, 8tank, 19 top halııkmda IWllan bildirmektedir: 
lM den fazla mitralyöz ,,. bomba to. Dlltmamn ım*avemetine rai· 
pu ve ehemmlyeUl miktarda harp mal. men 91ıbalıtanberi terakkiler by-
7.emelt kaybetml§Ur. det.mil olan Japon krtalan bu aa • 

Dola oapbelbdn amap-411 .... -ırt-li:ii llilııt 119Jıılıl ~. Blll...,_ fliiri· 
~,etle 1&Pllan taarn181ar ._ ili llletala -.pt.etmifler ve iimh
nymda Rumftl Jnıvvetlerlne m-..ıp teıff yerlerde mal16p edilen tng;. 

1 
bir lrayakcı. t.efld1t mon.ı& yandık J1s Jata1umı bu1arat elllr alimi· 
sf)etennlftlr. larcbr . 

1 (DeDamı Sa. ! Sa. • d~' ( DIUClmt So. I Si. S de) 

1 ASKERi HAV ACILIK 

Pasifik'te Japon 
OstOnlOğO 

Yazan: Mütelaauu tayyareci A. Şarltlı 

1 

Pultlkte Japon hukmı Ue baflayan merikalı ve tncıuz donanm•mnm Jur, 
yep~ bir Ualq&rk cepbeıdaln bu- paJnm•ı bulunmuı, deneblllr ld, .,.,_ 
sUne kadar cereyan eden ..thalarm. gllne kadar devam eden Japan muvat 
da mutlak gölle çarpan noJı:ta Japon fakiyetlerbıJıı batta gelen &mll1erbı 
donanma ve bavacdarmm Qat8n1Qk den ....... , __._ .... ,_ ~ ... r. 
•----. ve bunu m"luıtau etmek 
tmktnmı lıuJm" oım .. c1rr. (D,,,.,,.ı Sa. ! Sa. 1 de) 
~ barlımln ilk gUnlel'inde .A • ,.... bnedell lıir tanıta 81a- t ............ ~- • ....--. ft1dlJle, lnıtJlsler tanıtmclaa ........... 1ılr Aı- ....,_ ... ..., ... 

..... ...... ... dlPI' .,.,. 

g'E§~--i! Kaç kilo ununuz var ? · Urla mebusunun muhakemesi 80;!:!!:~us 
~±~ 1 aym 16sına kaldt kumandanı değişti .... _ _._.. _ _. Ne suretle beyanname verileceğini ___ 11 ev- - -- , .....a. .... •vbnm ...... d .- ....... h d ..._.., ...,, _ _,,, ,..~ __ ,......._ _....., e e • Lalllr8, ıı (A.A) - PUftk doDU-

~ ~~~V~ ı·za 8 ı•yoruz dea) - TUS -~ ...........,_ ~t, aorgulannmda etraflı --, ~- _ ........ _ esti re.ilıl Uıfa mebaMI Refet V1 • Uıabat Verebilmek ıç· dos muı lnımandanı Amiral Hart mhh 
uılanada Jrmmtt.aldan fılrlnel ~enle yefeili ve DiMdf kollejlnln tetkik Jçin mWılet ve~eallıi ~~ duramu mUnaeebetlyae bu YUlfeden 

.... .,._, Jal 111.rman,.a )'O- J Ekmeklik ve yemeklik hu.b\iba.t. I tatma birer ldJo unları beyann&. ~ vesn.aarı VAld Olgen hakkın. bıımitlerdlr. Mu.hakeme ayın 00 aımmumı latemiftir. Bu kum&lldan' 
'- .J.-lua ıepaemeıd ieln Ja unlann beyannaıneye W>l tu • meye tf.bl deil16'. dairi bUrrbk tahklbtı bl~. altmcı ı>uarteaf saat H de kal- bfa HoJandatr VllamlraJ Helt$1l g 
tedhiı' almak ve l&)'et boa lmlliı ı tuJacep dair ~yet tebliiinin 11Melt. bet nıMuslu bir evde, 5 Refet Vlpn .. ~ ,:.;:.~ve ID!Jtır. tlr1lmifUr . ..,_? ı ~ (ille il· halk aramda yaııl11 U!fslrlere kilo buid&Y unu, ld kilo DlJ8lr u- cTl'alrta ..ıı~.-. enw --.---:---------------------__:--------
dea dile llir yoil 911'h •• ,.p1ıa. yol aotılt görillmttetUr. Vaziyetin ııu, IS JdJo da Pvdar uııu mevcıltaa oJyett sallldm&l ~n maz .-.-~-~~_....__.__. .. 
ae m"-+•atna ıva,..,ak bir ha- tavuzuhu ıçaı alikadar nısluun- bunJaım mecmuu olan 12 kilonun nun olarak ADkU'& ailiye tlçOııcü (i •••·!arın 
le ~. dan fU l&ahat almnıJtf.Jr: nlfm ı.pna birer kilo heubfle cea mahtemeıdne vertbnitlerdi. U•• V 

l'llllaldb ~ .,.... ".Dmeilnl kart ue aıan biltan bet kDo111 be1UlDalileye u.bi oı • Munmıı.rm ct1IJ'llllD&)amun mev • • p 1 e ·ı N DEN 1 

llladlatudaa Çiae gldea clüa iç vatandlltlar evlerinde veya nerede ~ '1 kilom be~eye tabi lrufen ~ ıilz11J *6rWcn;. ' 1' 
blJ"lk yol vardır: MI )'ola, Le- ol111U oı.nn elleri altında bulun.. dir. ğlbiden Refet tn;en ve yefeni halt 
tlü pla, KeDdt yola. l'alrat ba durchtlüan buğday ;.?dar malı • Vatlilde bennaame v~rmiyen- larmda oeD mahatemeleri U8Uhl sı·ngapuru 1 J9lhıdu Odll Çin Tlrtdıttumulaa 16t ve JDJS?r glbl ~etlik :V• ye. lerJD, ..... be)'UıDame verenle· kanununun 104 nncn maddeeine n zap 1 
ıeoer ve tüil olarak bepa!ı:;: Bir- J ır.ekliıt hububatla bunlardan Y'-Pıl ~ merl anıııacak ve t.eebit edi-~ =~e= ~ 
_,.. ,...._ nJabetle J'•td iDii o.lan unıan ~leketıp en bil· • mPrtad&r haricinde fazla un ldf edilerek Amre umumi ban:. • 
Çiıl tela • naadar. Fakat Bir- )'t)k mOJldye Amirlif 'n~ acele birer buhmdanmlarla nebdAr oluna ... -
_,.. 7ola laponlann elble ge. beymameyle bUdiraieie mecbur- oı.m )la)Nbat bulundunuılar ~illt baneeine sGterlllmUtlerdtr. 
o.ne b8 JelfardU •ı!seeda • ıl- dur. korunma lwıunumın M nci mad • Din lliıliıiı aaat 8 de Refet '01-
rade Qpa olum llıatle motör Ancak )'U;karda aydan hııbuba- deeble slre 3fiO Hnden 1000 li pil ve yefenJınin t1çUDct1 uıt. 
Ja ......W.._ )'U'&,.CÜ hale ıe- a. t.ununı beyannuneve tW 0 • raya kadar afır para eczası ile Uç ye cen ıb9M*netdnde DıvbMe
~ •J'*I _.... ba cealt up yala'IS \NDlann ~her nüfua a"'81l birer lleDfG'e kadar Jıapll melerine 'bqlanımf, me....,,,ıar, 
-'elerl ...ıtmak ~ bir in- • celUID& c;arpdacü, eUerindeld 
- ...U,.atı hava yoDan ile J&P• maddeler de müsadere edilecek • 
...... ._... çare ele yoktur. harlılll t...,unlle b,.Wmuı de- tir. ••J'W ld s•·~ ve Bir· _. tllılildir. l'abt ......,. ......_ Be,umameye tlbt tutulan un • 
.... ,.. yolann elden MkmW heJ. mU .. a1ınaeak naesafeD.. de lan toprak mehsulleri ofla1 Abn 
.. t.auisler ve Amerlkablar lğa o alılbett. uadıil ......,.,ırıdlr. :Wlcaktır. 

Yunanlı çocuklara 
lhrlln, 11 ( A.AJ - Federal mec 

Uı Yunan çocuklanna od91ıtılmıt 
üzere mflhfm miktardı l'fttlil rmıd
delerin Ihncına milsaade elmitUr. 

Slqapurun Japonlar taralından 

i1Sall uzak doluda İngiliz mlldafa.. 
asını çok IJficJeştirecektir. Japon. 
lar bundan sonra bfttlin kunetle. 
rlni Rancon flzerine çevirecektir. 
Bunısı zaptecUlirse BinnanJı yolu 
kesllmlı oJacalt için yardımd:ı•ı 
mahrum kalacak olan Çin de bil. 
yftk bir zorluk içine dO,ec:Stlr 

Bununla beraber bu vaziyet in. 
llltere ve Amerika için malU~blyet 
demet deifldir. Harbin akibetlci 
Rııayaya kal'fl ilkbaharda b .. b,.., 

cak olan Alman taarruzu tayin ed 
cektir. 

Zira Alman orduları Rus mukıı.. 
vemetinl kırarak Kar.kasyadaki pet 
rolleri ellerine geçirirler ve Sot
yetler Birlilini Oral dalları b61P. 
sine atarlarsa Japonya ile Alımn. 
ya ya Silveyşte veyahut BaSl"ada 
elele verebilir ve mibYer devletleri 
bu suretle senelerce dnam ~ 
uıun bir harbe mukavemet kudrt. 
tini kazanabilir. 

Fakat Arman taarnızu Rus -. 
kavemetlni kınamazsa bunun neli. 
cesi kunet muvazenesinin na-. 
ver aleyhine dönmesi olur .e IJlır. 
(Jfin Jnglltere ile Amerika ATl'QP&. 
da serbest kaldıklan tüdlldt -1 
doludı Japon71l71 Mallb .... 
yolunu bulur. 

HASAN ICU•ÇAYI 
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9ı\KIT ____ r .::---------------------

ı:-;VEC GAZETELEIUNE GÜRE: 

Bolşeviklik 
tehlikesi 

::tt-OIJıolm, lJ (A.A.) - :lngiJ. 

!Meşlıur şaki Kör
oğlu gaka/andı 

12 - 2 - 1942 

Bismil'de lnünü'nün ç· ı·d • • H• d• 
.. :~!:!J:.~:!!. ~;:::"~~; lı·nenttDelh~ne'· rızı'r(~ı:>re~H~indiata.nıs- ~;f f~ ~ereflendirdiE;i günün yıldönümii 1ii • - - ~ 
coşkun leıııhürlerlc kullanmı~tır. 
Du münasebetle Halk odasında ):ı. kral najbi Lord LinlithgoY, Ça.nkaşfek İnsan derilerini yüzen 

terenin eski Moskova büylik elçi
ı Krips Stadford'un SovyetJcr lc
ıinde söylediği ~!izler 1sveç mat
uatmın dikkatin! çcluni~tlr. 

Adıyaman (Hususi ~uh.abirlmlzd('n). 
Adıyaman zabıtan "imdiye kadar bir 
çok canlar yakıın nte§hur §tiki Körot· 
tunu yakRlamaya muvaffak olmu~tul'. 
Bu şak! iki sene evvel Siverek kau 
2mda fkl bekçi ile bir jandarnıamızı 
halnce ISldUrerek Suriyeye kaçmıt.§tı. 
Muhacir Köroğlu adını tqıyan bu a 
dam iırsat buldukça sınırlanmw gc. 
çerck Hilvan Sh·erck, Adıyaman ka· 
r.aıarı çevrcstııdc hıraı:ı:lıkıar yapıyor-

du.Ge!;en sene \'artana köyUnden Meh 
met Aliyi ve Dl§ Budak köyünden 
1-JUaeyllı..l de öldürmU§tu. 

pılan joplantıda )lilli Şefimize kar ~refine verilen bir ziyafette aöyledlfi kumandan 
şı son'>uı sayğı ve halllılık hisleri nutukta deml§tlr ki: 
iıhar edilmiştir. Xarep.Iln Çin harp a&humda hare. "İlam padişahı Kembanj,gaz.ı 

Dagens Nyhet~.r gazetesi mü~
chzi bir dille ı:;unlan ya:r.ıyor: 

Krips i.%i partisi içinde kıomU
istliklc sa.nna.ş dola" olduğu dc
irdenberi tanınmış bir adamdır. 
•imdi Krips jJdnci baharını ya§t
or. F..skl elçi Sovyetlcrln cliğcr 
\vrupa ntilletlc..-fnin l§lcl'ine hiç 
r suretle karışınıyncağı hakkında 

Köroğlu evvelki gece Adıyame.ııın 

.. ski saray mahallc.slndcn Hacı lım:ıın. 
tie blr1nln evine gtm\11. oehre gireceği 
aiıl.ha. evvel haber aluıdıtt için komi· 
ser H!mid Okay yanmda. zabıta me· 
•nurlarlyle eve girmiş Körotıunu ıılıA. 
hiylt? birlikte yakalamı§ttr. Şaki ad. 
liyeye tcallrn cdllmi§Ur . 

1 
ket yapan kuvvetler befkuınandanlı _ kahrettikten sonra Samdayı mu-z• t f b , . .., • tını ka.buı etmeai üaertııe .kendJainln hasara ve zapt.ettim. Ahalisinden 

ıraa se er er ıg 1 \'O ııevceai.nin yapt:ıkl&n harekeUerden ~7282 nlifusu nefyettJm . .Azze MC"
!lk bir tanesinin Hlndlıtaıu Ziyaret eL liki Hanon ve Mısır Meliki Fira-

Şebrimt.zdc yapılacak zirai aefer. mek olmuı bize üttbar vernıl§tfr. \'un ba."'la karı;r geldiler, Bunların 
berllk f§lerfnin proğramını ve çalı§. Kral naibi, Birmanyaya Çin kıtala. Uzerine ,yürüdüm ve Arz·ı Rafya'
ma. tarzını tubit etmek Uzere bugUn n gönderllmeaine temaa ederek §Öyle da harp ettim. Düşma.nianm yerle. 
vali ve belediye relai ziraat blrl1#1Jide c:Jcmirtır. re serildi. On.dan sonra .Mısır Meli-
me§gul olacak, bunıda alAkadar1arm Bu, bir büyük müttefikin ve bir kar !el lilrafun ve Arap Meliki Sems ve 

Almanyada ~Urak.iyle bir toplantı yapılacaktır. dqiu yapabileceği hareketUr. S&bia Meliki Yat'nınir Uzerlorine 
Topllllltıda. zira.at aeterberUğl prog· Kral naibine cevap ve~n ÇankaY§ek altınds.n, Aka.kırdan, at, deve ve 

ramınm ı;eblrdc ve mülha.katta namı demi§tır kJ: ökil%Ierden :haraç ke>ydum. Hıuna-
minat vermi«Ut. Ruslar bu hu

.ısta oldukça Jcurnazduiar. Bir 
.iin SovyetlE>rln kom~ulan mUda
.-ılcııinin korkulu bir rUyadan iba
ct olduğunu ve bliylik bol§evik 
levletinln yalnız. başkalannın ili
i•-.ini iıltecliğlnl söyliyecek olurlar
t ŞQfinıamıılıdırlar. 

Bulgar 
kıtaları 

Yugoılavyadaki Alman 

Generaller e&rarlı 
şartlar içinde öldürülü

yormuş 

tatblk edil(!ceğt tesblt edilecekti!. Paaiflk harbi bqladığmda.nbcrl, çın daki hllküında.rlar benim aleyhim. 
Şehirde ziraata müsait yerler teı· Pasifik Hlndlstanı biriblrine cozbcdil. de idiler, Askerler.imle ib:crlerine 

uit edilecek, burada. umumi ziraat da mitlerdir. Harp oodlreal ortaaaıda ilk yürüdUm. Aramızda bUyük bir 
yapılacaktır. Halkın ziraat Iılerindo fırsatt.ıın istilade ederek harp kabili. lııı.rp başladı. Onların m~lübiyctl 
nasıl çalışacağmı .. neler ekeceğini, to . yetuıl ve mtııterek da\•&ya. yapacağT ile neticelendi. Şehirleri, surlan 
humluk ve ekim ıııierlndekı malQmatı etbirJiğUıln lmkA.nlarını ırörmek Uure ve bütün binalan harap ettim, Ha. 
rıı:rcıeıde bulaca~ brc>§Urler dağtbl • Hindl!!t.anı ziyarete geldim, rap olan binalarm çöküntüsü birbi-Rtvkholm Tidningen gazetesi 

ııehşetll bit manevra" başlığı al
ında yazdığı bir makalede Sov
C'tler Birliğinin oskPrlik ,.c siyn-

•ct b:ıltunmdan kuvvcUerunesine 
~arşı Avrupayı ihtiyata da\'et et
ıı ckte'dir. 

Aynı gazete şunlan ilave edl
•or: 

kıtalarının yerını 

almaya baıladı 
Benı, 11 (A.A.) - Brltanova -
Jsviçrcye gelen ha~rıe~ G"Öre, Al. 

nıan kıtaıarını deği§tlrmek U:ı:ere Yu. 
goalavyaya. gönderumıı bulunan Bul • 
gar aakerlertndcn bUyUk bir kwnı ge 
ncral Mihalovlç kuweUe~ iltihak 
i~n kıtalaruıdaıı kaçnnoıardır, 

Scu!fork. 11 ı ıı. l,J - Anıcrlkuıı 
Lıısını Todun bir kıııı n~ticc~i öl. 
düğü hakkındaki 4\\ııı:ın lelıliğini 

itlrnatsızlıklıı kıır.~ıl.111ıışl ı. Kcv.}'ork 
Ta:rmis'in llcrıı ınulıııhirı 'l'ı>d'ıın 

çok ~ıınırlı ıı1artlıır içinde öldiiğü. 

ııü ) :ızıyor. Hıı muhabire gör<" so:t 
zamanlarda .\lmı;ın.rada bir ı;ok gc_ 
ııarallcr 'Şüpheli ,ekildc ölmüşler. 
<lir. 

ınak suretiyle öğntilecekUr Ra~ 1 ÇMkay,ek, Çörçt.Jdcn bahsederek ti üzerine yığılmış ~ döndii. 
ve halkevleri bu l§o ilamı ı;-elen yar· ~öyle demlttfr: Cemaatlerinin büYftkleıinj öldUr-
dımı yaparak halkı tenvir edecekler- Bu büyük şd, ikttdan ele alalıbcrl düm. Padişahla.mu tutturup dcrl-
dlr, ~ıı:tfmln nıUaaade ettiği ntııbette ken lerini yiizdürdüm. Vcın t.araflan 

Köy okullarının martta kapanması di~lc ~ııan sıkı temasta bulundum. tenim toprağı:mken Ahali FJsa· 
ve talebenin zıraat ~lerlyle mC§gul ve kendisinden gayret ve te§Vlk aldnn. Y-i biat etmialcrdJ. Bu &a. Erme-
olmaaı muhtemeldir. Şebir okullan • • • ni Orsa.ma. ile eski istiklilleri iı;in 

l{omünist Jıilkümetinln Avrupa
): bolşevikle§tirmckten ''&Zgeçe -
l eğini düşilnmek anla..51lır bir şey 
öeğildlr. Rıuılann sulhu Bel'linde 
i.rnu etmeleri manzarası o kadar 
müthi§Ur ki Avrupa:\, ve Avrupa 
milletlerini böyle bir :ikrbetten 
korumruıı itjin Tannya. yalvarmak 
iaznndır. 

Askeri havacıhk 
<Baş tarafı 1 ıncı ~al/fadaı 

Bugtln için Japonyv. havada ve ck-
nizde hlklmdlr. Kıırıılardakl hareklb 
clcnl~n bealenmelcte ve havadan dza. 
mi himaye görmektedir. Bazı Ameri· 
\an ha.vııcılık mUtebıı.sStı!la.rmm de • 
diklert gtb1, Japon tayyarectıerinin 

nuh:ı.rebe knbillyctlcri yanında sönUk 
Juran teknik kavrayıflan ve uçll§ mc. 
"keleri biç de nokaan ve zayıf çıkma-

Diğer ta.raftan, Çetnlk sa!lannı kuv 
veUendirmek !çln 13uıgarlst.anm baoka 
Bulgar mUfrezelerl de Yugoelavyaya 
gelmloUr. İyi haber alan Balkan kay. 
ı::aklarından sızan ba§ka haberler, Rus 
cephesinde vUcuUarınn acele !Uzum 
gösterilen Alman blrllkıertıc dl'Jlotırll. 
ınek tizare Yuroaıavyaya üç Bulgar 
tümeni.Din Htıvelcn göndel'ilmeaini te. 
mln makaadile, Bulgar bUkQmeU Uze. 
rinde azaml baskı ynpmağa memur 

' bir Alman askeri heyetinin yıı.kmda 

Sofyada beklenmekte olduğunu bildir 
mektedir. 

Normandi için , . 
Fransa Amerikadan 

tazminat isteyecek 

Pasifik barbl 
(Baş tarafı J ıncı saı//ada) 

Tokyo, 11 (A.A.) - Biri Blr
ınanyada RangC1n istikametinde ö
teki de filipiıılerdc Bata.nga ya. 
nnıadB.l!lmtn cenup ucuna ve C'..orre
ı;idor ıula..-ıına. karı-;ı olmak Uzere 
iki .Japon hareketi tau kuvvet
i erle devam etnıcJctedlr. 

B!rmanya.dn Japon ileri yüıilyü. 
oti Marta.banın c;bMiinde devam 
ediyor. Buraya • Tnylanddan :reni 
U:l"'iyeler gcl~tir. 

Borneo ve Selebee hareketleri 
devam etmektedir. 

Cava ad2Sll1Jl çikarma yapılmış 
olduğu ~ayialan he:ıfü: teeyyüt 
ctmemiştb-, 

"ll§Ur,. \ "Jtl, 11 (A.A) - D. N. B.: 

Mataban da Japonlann elinde 
Rang<m, t1 (A.A.) - Çarşam-

0.a. a.k!}amt nefl'edilen askeri teb. 
Iiğ': , 

Yalnız ıu var ki, bugUn için Pul· Sal~i~Ul kaynaklardan öğrenildi· ZanncdJidjğinc göre Mn.taban 
§imdi dllşmanm elJnde bulunmak
tadır. Paan bö)@'e.Jinde ..bütUn gün 
efddetli ınuha.rebet.r cereyan ("f
l'rı iş.tir. 

k barek!trııda ııerbest davranan, dl- ğine göre. Fransız hUkumetı,' Birle§ik 
cdlğ'l ııda Ourlnde, l.lt.dlği laUlcamat.. devleUer hUkümeUnden Normandie 
• ve tasarladığı zamanda mücadeleye trnruıaUantiğlnln kayıbı dolayutyle 
ıriııen Japonya Uslertnde.n prka doğ· ta.z:mfn&t lıteyec ktir, lsten~cek ta.z • 

rn pek !azla acılmamakla beraber, minab:n miktarı be'ıU değildir. • ·Japonların a."kcr ~ıkardıkJan 
yerler .. nuba doğ'ru binlerce mil uzanmuı, Ylne öğrenildiğine göre, Amerikada 

\V\U!luralyarun hemen bumu dibinde- eı konan Fransız vapurla.n lçin ate. 
k Gine adasına kadar yeni yen! ao • necek tazminat meselesi de hAll hal· 
tığı ber mUcadelc aahnealnde ve ihraç ledUmeml§ btr \'azfyette durmaktadır. 
'"arckeUndc bulunduğu her adada btr lyi h&bcr alan ma.llflller, beynelmilel 
hısım ordusunu bırakarak ınml§Ur. hukukun böyle ballcrde tazmlnat ve · 
nonanmanın daha ziyade Filipinler ı rtlmeslnl lcap ctUrd.iflnl ileri sUrmck. 
cı~·amıda ve Şnnghay etrafında bulun tcdlrler. 

R&t&vya. 11 (A.A.) - Bugün
kü tebliğde bild.ir!Iiyor: 

Evvelce de söylendiği Sihl Ja
ponlu Se icbes adalarmm cenup 
bııtmınd& Maltusar civarmda u
kcr ç:karmaya devam ediyorlar. 
Gelen diğer raporlarda Japonların 
Ma.kasscr, Bala.ngnipa, Djenepouto 
ve Ban.mp Bong'a asker çrkardık
lıın bfldirjlmektcdlr. Bil' çok ne>k
t3 !ara taarruzlar yapılm.tflır. 

r uruldutu 03 tahmin edllebUlr. 1 -----o-----
İşte Japon kuvvetıertnin yayılarak, Radyo harbı· 

hurek!t sahnlanm ı;enı,ıetmckto de • 
vam etmeleri ve bu sırada Ameı1kan 
dona.nmasınm toparıanarak Japon do· 
nanmnsınıı bir ciddi darbe vurmak 
dU~Unccslnln olduğu bir zamanda BU
yUk Britanyarun da Şanghay mUdaiı. 
!erine hava lrnvvetıeri göndermiş bu· 
Junmaaı g6z 6nUnde bulundurulacak 
r.oldalardır. Ve Pasiflğtn en enuresa.n 
mUcac1elelerl do; tahmin &dilebilir kt. 
bundan sonra cereyan edecektir •. 

Demokruilerln Pasifikteki acizleri 
rafit e.vıanmalannda, \"9 mUdataa ba
lnınından lllzurnlu olan maluma ve 
eıhum Urlerde bulundı.ınılınamum • 
da.n ileri 1;elml§tl .. Son za.manlara ka· 
dar havalardaki ve der.izlerdeki mu • 
vazcneyi kunnaıa çalışan kuvvetler 
artık takviye görmeğe ba§lamı§tır. 

Çinin de tiu il• kan§J?UJ bulunması 
demokrasllerin lehinde bir hareket... 
Fakat, demokrasi havacılrtına lllzu· 
mu olan avantajı verecek ola.n eaulı 
taraf bl:ı:oe Japon kuvvetlerinin ana 
Uslerinden cmuba doğru on binlerce 
mil uzanınalan ve kuvvetlerini birçok 
ufak adalar Q.ıertnde taQ1m etmeleri. 
dir. 

Demokraaiııln havalarda blr hlklml 
)et kurmasmuı kabil olup ola.ııuyac& 
ğı da akla gelebWr .. Bwıun lçln Japon 
havacılığuıı ııöyte bir gözden geçirmek 
icap eder. Muhtelit ııta.tı.tlkler ve pa 
"l!ik harbinden sonra yapılan rakam
lara göre Japonyanm b!n beeyUz ka -
dar tayyattal vardır. Japonya d& ad&· 
!ar Uzcr.ndekl harekAtında e.ııcak bu 
lnıvvetln beıyUı: kadarını kullanmak 
mklnmll malik olabUmt,tlr. Yenl io· 
,al ettlttı adalarda tcuauıı edecek 
mnlyot f~den sonra :>'eni ~l uaıer 

Bulgar radyosunda İngiltere 
aleyhinde bir maka)e oku. 

nul'ken bir ses karıtlı ve 
cevap verdi 

Amerika l~Jerinl de\Tetti 
Cene'\·tt, il (A.A.) - Birle

şik Amerika.nm Slngapur konso
loou, Amerika mcnfa.atlcrinln ko -
runmasmr İsviçre konl!IOlosundan 
rica etmle ve dün kon10l0flhaneyi 

Evvelki akpm Bull'&r radyosunda kApanuştrr,. 

10,30 da sıovo gazetesinin bir maka 1 • • • 
teai okunınuıtur. lngtıt.erenin aczi Singapur önünde Japonlar bü-
ba§lığını t.a,.c:ıyıın ve general Guçe.ı:ı yül( ga.yre!ler se.rfetmi~lerdir. Son 
i,ınZUtllJ t.qıya.n lr.ı makalede tıig'iU~ ha.herler Japonla.rm eehire girdi • 
lerin h!r ta.rafta mÇlClblyete utradık. ğini bildinnek~ir. T~y~ nej
lan , netekiın Sin,çapurun dayanamı· ~dilen reem.l tebliğe göre Ja.pon 
yacaı?t. 1.ııgUl.zlerLu acıin.ln Sincapur kuvvetleri 8,30 da Singapura glr
müdafaasiylc bUsbUtUn meydana çık· mişlerdir. 
tıfı bildiriliyordu. Bu rııakaıe okunur. Singapura girmeleri Japonlann 
ken aynt dalga Uıerlnde.n bir radyo !ayılı günlerine de ruthyor, 11 
mUdahalede bulunmuJ. ve aöyle demiş ~ubat Japonyada dini bayram o
tir: hra.k kutlanır. Japonlar kutlu ve 

General Ganı;en, bundan evvel Rua.. nıutlu bu g\lnde S:ngapur.ı iı;gal 
yanın aczinden bahsetmıı. Rualann IQ"..n ~ta-.bel'l hazlrlanıyorl~rdı. 
artık yok olduklanndan balıselmi§U. Singapur rnnyosu bu sabah tanbe
BugUn ıııe Gançenln yok etUtı Rus • ri neşriyatt.a bulunmuyordu. 
ınr .Almantan yok etmiılerdtr. Ayni Londra. ra.dyoeu bugiln dem.Jatir 
~eyi tngfllzler çok geçmeden yapacak- ki: "Japonlar Singaı>ura oimdiye 
la.rdıT. 'General Gangen acab& o za • kadar 3 til.n:ıenlik aekcrle hll.cum 
man aöyJedJfl sazlerdruı ut.anacak et.mişlordlr. 20 senede 60 milyon 
mı? fn.gillz lirası ile inş edilen bu Ua 

Merinos kongıreıinde 
verilen kararlar 

Ankara, 11 (A • .A) - Ziraat veklll 
Mublla Erkmen'ln relallfinde toplan. 
llU§ olan Merinos kongırcsı 10 gUn 
suren bir ç&lı§lllads.rı ııonra !flni bi • 
tırml§tlr. 

dtlşnan elitıe get.memeei için ~r
hava edilmişti?' .. , 

İngilizlerin bUyilk üıiıltler bağ
la dıklan btı Us iki büyüle muhare
be gemfslntn batma.smdan evvelki 
zamanda a.noa.k bir hafta kadar 
kullan!la.b~tlr. Singapurun düfJ 
rnesi ve Ubyado.Jd h.<ırekat İn.gil
terede bUyillc bir tees~iir uyandır
mıştır. Bugllnkti S'a.!ele ylU:'lan 
buna. blr misaldir. BugünkU 1118i· 
Jiz ~azeteleri imparatorluğun çok 
r.a.zik zamanlar }-'8.Şadtğm1, de.ha 
r.!\Zik glinler gec;frilcceğint, fa.kat 
l'!eticede muzaffer Çlkılaca.ğmı 
ya.mnaktadır. 

HAdiselerin bövlc katil bir cere-

bakkmda henUz Vt"rilml§ bir karar I.cındra, 11 (A.A.) _ Hindistanda aralarmda gizlice anla§lllıı;ılardı. 
yoktur. Buna ait kararla.rm da. yakm. Yeni Delhlye gelen Çin bqkumanda.ıu Askerimle üzerlerino yUrQdUm. 
da almmuı muhtemeldir. ma.reoal Çanka~k. Ç1n ve Hindl.ııtaıı k:ı.lelerini yıktım, o hain hUk.Uın-

ÜskUdarda halkı ziraat i§lerine teı· alt.kadar eden meııc!f'ler hakkmd& cö. ı.lan (Ermenistan hUkUm<lsmuJ 
vik etmek makııadiyle Uaküdar parti rUımelf'r yapmı§tır, ~lhldeki kıtalar tutup derlsi.ni yüzdüm. Hepsini 
reUıll#l dUn a.k§"&m ocak n kaza pa.r- ma.re~alln §f!refine bir geçit remnı yap sultana dız çöktürdüm, Esvet hü
ti rt)i!leriyle ·bir toplantı yapllU§lardll'. ml§ludır. 'faymtzı bu .sabah neırettl. kümdan benim me~liyctlerim 

Kazada ~raata elve.rtoU yerlerin tu tt makalede dl:yor ki: snasmtla fırsat bulup t'izyc ver-
bit edilmesin• karar verflmiıUr. ıncmeğe kalkı§tr. Onun da eehirle-

Ankara aebze bah~elerine 
Çubuk barajından su 

verilecek 
Ankara, 11 (A.A) - Bugün \'8.llnln 

reisliğinde toplanan bir koınlsyond& 

Çubuk barajmdan ı;;ok ucuz bedelle 
mı vermek suretiyle Ankara çevrealn.. 
deki ııebze bfıhçelerinln geni§ mikyas· 
ta ihya edilmesi ve huauıt evlerin bah
çelerinde de sebze yetl§Urmek tate • 
yenlere ayııı veçbUe kolayuklar iöete· 
rilmesı kararlaştmlmıttır. Dlter ta · 
raftan B&§vekilin ~ ekimin en 
aıafı iki misline çıkanıma.sı hakkın
daki ta.mlmJ Uzeine A.nk&raya bağlı 

kayma.kamları cwna gUntı vill.yet 
merk~:ı:lnd• btr top&ant.ı yapacaktır. 
S-, U (A.A') ~ DOın -~ 

de toplanan Sivas merkez kazast çift· 
çUeriyle yazlık ekim.l durumu ba.kkm
d& btr konllflXI& yapılllllftn'. Vallıı1n 

idare ettifl bu chrUepne pat&telı, mı.. 
aır. dan ekim n tırUnUnUn hima,. 
edllecett tohumluk çapa, pulluk, ara· 
ba ve Air ısUbsa.l vurtaıan demir 
Çubuk bar&JmdaıJ çok ucuz ~elde 

lanacatı ibldlrllml§ dJfer bubub&tm 
ve pancar l'klminln de 'blr kat daha 
çofaltılmaaı için ayrıca ö,.Utıer vertJ. 
m!ftlr. Çittçı bu konuıma ve derUe,. 
meden çok memnun katmııtır. 

Alman • Sovyat 
barbl 

(Boş tarafı l vwı ~ayfada} 

Lenlııgre.d önUnde dUımanm muha • 
sar& çeaı.Perini <lelmelıt için ynptıfı te. 
~bbUeler Alman cepbesinl.n ateoile kı. 
rılmt§Ur. 

• • * 
So,-yet tebiliği şu malümatı ver

mektedir : 
Cenup cepheainde mlihlm takviyeler 

alan .AlmaDla.r, bir aıra ka?)llık taar. 
ruzlar yapı:nıııarsa da, ağır kayıplar!& 
pUıkUrtWaıU§lerdir. DU§m&n aava.ş 

meydamnda, aral&rında subaylar da 
bulunan 850 ölU ve yaralı bırakmııtı:r. 
!5 inci Alınan piyade alayının birinci 
tabur koı:ııuta.nı subayla birlikte 20 
Alman asken eair edllmi§Ur. 

Yalnız bir gUn!Uk ııavll§ta Almanla. 
rın mUstahkem bazı mevzllerile •6 
tlokhavzmın tahrip edildiği Lolılngrad 
c:ephe&inde, Rus kuvvetl~ri ilen hare. 
keUerlne devam etmektedir • .Alınan • 
la.r 1.500 asker, 3 tank 6 s&hra topu 
vı diler harp mal.&emui kaybet.ınio • 
Jcrdlr .• 4· 

Pravda gazetesi ~unları yaııyor: 
.:!O son lc~rinden 7 şubat tarihi

ne kedıır Km! ordu 80 den fazla 
~ehlr Te .ısoo don faıla .lı.öyü düş. 
nınndan kurUırmı~tır. Almanlar • 
)fosko,·a, Riyozan \'C '!'ula çevrele. 
J'lnin taınonunrlan ve Kelinin çeT. 
resinin büyük bir kısmından çıka.. 
rılmıştır. Leninsrad çevresinin e. 
Iıemmiyetli bir kısmı kurtanlmı~ 
tır. Slmolcn~k ve Ukrayna çevrele
rinin 1.."Urtarılınası işine başlanıJ. 
nııştır. 

"Bu ziyaret Japonyaya karıı barp l"ini ~ap ettim, evlerini, kanla
atratejlslnde i§birllğinln eaaslr devre. rın.ı, oğullaruu ve ::ılcrabalarrnr kah 
lertnden birini tegkll ediyor. rettim.,. 

Çin aakert ihtiyacının tesb\tl \'e Bir Bunlar, milattan 700 kadar yıl 
manya yolu hiç füpheııiz görü§Ulecek önce yazılıruş bir taştan nakledil
lıhfr arasmdadır. Çin HlndJstanı şark mittir. Derileri yüzdü11en adam. 
'tan tıUllya kargı koyuyor. GUnU yak. meşhur A8ur kumandanı Sar~on
ıaıan nıUtWik karfl t.a&mmı.nda Çin ciur. 
mUhlm bir rol oynıyacaktır.,. Sal-gon, Sene bir zaferden dön-

·Marqal dUn buraya gelen general dUğtı ''8Jı:it, kend!n.i ahalisinin ''a-
VayeJ ve ,Hind mtlliye~llen reJ.ııS Neh.. 1:n ktlı~lan arasında buldu. • 
ru ile gör11~mu,tnr. General Vavcl Bu ne demekti? 
tekrar Cavaya dönmüıtur. Büyük Vl" pnlı zafarlerini ktlıo-

Balık avı devlet 
auaa ıaoecall: 
'84'# tarafı l ın<.'1 aayfad.a) 

yapma.kta, istihsal ya.pa.nı.k bun • 
dan ~tifade edeceklerin kimler o
la.cağı teahit edilmektedir. 
Dlğer esaala.ra göre devlete alt 

daimi ve muvaJdtat dalyanlar, vo
Wer, göl ve nehidenlc avlanma 
hakkı bC! scney;- kadar ihale ve 
iltJaam suretile icara vcrileceetlr. 
Buharlı, motörlü ve yel'kenli ge
milerle, sürtme suretile ballık av
cılığı İst&nbuJ, Çanakkale, Bofaz
IA.rla bilü.mum körfez, göl ve u .. 
ma.nlar dahilinde yuak olacaktır. 

Sahilde bir mahalden c:Hğel" bir 
mahalle e~vkedilecek tue balık
lar, balıkhnnclerce veya balık me
nıurlnrınca veril~ek meccant nak
liye> tezkerelerile yapılacaktır. Bu 
kanuna. göre su :rr..ahsulleri f.§lcri· 
ııin inki§af-nı temin etmek mak
EA.diyle hıhkhıınclcr tesjs etmek 
ve btmlann işletmelerini temin et
mek için MüMJn.J~~ Vekileti em
rine iki mil::on lira!rk mUtedavil 
sermaye \'crile~ti'r. 

Bu para. Ue yapılacak i§ler n.rft· 

&nda şu eeaslar da vardır. Ba.lrık
haneler kunnak ve idare etmek, 
alıcılara v~ müstahsile ie.Wmdn 
kredi açmak ba.lıklann muhafaza
sı için Baltkhan~crde aoğuk hava 
.icpolan tesi setmek, be.Irk sevki
yatı içi.u na.kil vasrt.a.ları ve buz 
im.al rdecak tasi9o.t meydana ge
tirmek ve jşletmdr, av a.16.t ve mal. 
zem~sini. :ı.Imal< ve balıkçılo:ra ica
bında kredi ile vermek, sı.ı malı
fl.Ullcri sans.yUni vücud,.. getirecek 
r.a.nayi erbabına kredi temin et
mek, gerekli y:ırdnnlarda bulun -
mak, gercl< devletin ve gerek hu
gual t.aluslann elinde bulu.nan ba
hk av yerlcriııin, daha verimli f,. 
letihnesinl temin edecek tOŞeb
büalere gh':şmek, veya. ya.rdmı et
mek, icabında ba.llkçrlık enstftUsU 
ve tetkik mllee&c&eloeri vUcude ge. 
tlrmek, deniz~rde ve iç sulama 
tutıan biltilnı su nuı.bsulleri."l. ba.
hltha.nelerde 8ÇJk a.rtmna. ile satıl. 
malan ~t olcıcalrtır. 

la mı ka.rşılıyorlarpı ? 
Havır, ou bir .. ~ik değildi; A

sı.ır ıı.hatlsi, kanlı harplerden brk
nuştJ. Muzaffer kumanda.nlarmr 
füdilnneğe laırar verlnişlel'di ve 
bldilrdUler. 
_ Bu tarih f'lkrumda ne bU '1ik :fb. 
ret lovhal::ı.rı vardır. Harp, Zafer 
ı;'etridlği va.kit bile milletçe nef
retle kaıııJ.lanabf!i:ror ve insanla?' 
sulh ve eü.kiınu, fu.illetlerl esir et
me, ülkeleri fethetme ~refine bf. 
le Ustun tutu~·orlar. 

. Niyazi Ahmet 

Fransadaki ' Yahudiler 
saat 20 den sonra 

sokağa çıkamıyacak 
Paris, 11 (,1. A.) - Fransnılaki 

Alımın askeri ııı:ıkaıııları, hundan 
böyle yahudilı.:rin saat 20 den son.. 
ra sokııAa çıknıalarmı yasak et.. 
miştir. nundoıı başka yohudilerin 
bugünkü ikamctgahJannı dc~işlir
mclcri yasaktır. 

Yunan bankasının 
albnlan 

1-ondrn. 11 (.A • .A..'.> - De~U Tcl. 
smfın siyasi muharriri dh·or lı:i : 
Yunsn bankasının altınları şimdi 

emin lıir yerdedir. Jlu altıolann 
l'.":ızilerln l(ÖZÜ önünde nasıl kaçını 
dı~ı sırası geldikçe if~u edile el:. 
lir. Ru altınlar Yunanlılarııı müca.. 
de!eyc rlenm ctmesfnf temln ede. 
ccktlr. 

Amerikanın yeni Moskova 
elçiıi 

Vaıfnolon, J.1 (.1 A) - ,\ynn 
meclisi hariciye encümeni, amiral 
William Stanl~y'in .Moskovaya Amc 
rikan büyük t'lçisi ta3ininl bugün 
ittifakla kabul etmiştir. 

Viıi ile Amerikanın 
arası ciddile§tİ 

ıl'aşin!1lon, 11 (,1..4.) - M. Yelle:; 
Btııetecilcr loplanh<tında Yişt ile la 
pılan nıünakcışnl:ırın cfddl muhil et. 
le olduğunu ı;öylcnıiş ,.c hohis mc:v 
zım olnn mt>selclerin bilhassa J3irk 
~ik Amerikayı nh'ıkndnr eliğin 1 \ c 
~inıdiki halde hu lmsııst:ı ıııüıııık.ı. 
şnya girişmek f:1tcml'di1linl Wı. c 
eylemiştir. 

ESREF'den seçmeler: 

ı,urularak daha. fOJ:la tayyarenin kul. 
:ınılmaauuı fmkt.n lulllll olabilir. Fa. 
kat domokraııl ,,eflerl do daha timdi · 
Jcn Şangbayın mtld&faumı takviye 
edecek bUyUk ölçUde hava birlikleri -
ı.in §&nghaya vardıkla.rmı bUd1riyor •• 
Demek oluyor kl: Japonyanm baval&r 
dakJ bAldmiyetl demokraai tarafından 
mutlaka samlmnk l.ııteniyor .• Bu aa.ye. 
dodlr ki, demokrasi havactlığmm hl • 
mayc ve gözcUlUğl\nde, donanmanın 

Japcn donanmau Uıerlrıde mUessir o· 

Bu toplantıda 928'de ba§lıya.ıı !aaJl
yetln bütün teknik aathalan incelen. 
mı, ve hllen Merlnoa·a tahvil ed1lmlı 
olan ıtlrWerin kalite 1Ubar1le yUkacl • 
melertnt ,. Merlııoa mmtakaamda. o· 
Jup da yeniden Mertnoa·a tahvil cdi. 
lccck stirlllerin t.abvll i§lerlnc alt önU. 
mUzdeki yıl plAnını tcabit etıni§tir. yan a1masma rağmen İngiltere ltalyanların batırdığı zırldı 

yalnız bulunduğu 7.a.ma.nki kadar 

Bu ınahsıu.llerin satı., bedeUerf. 
ti.zerinden balı'k.tıa.nelere yüzde l:? 
balıkhane resmi sJmacakt.tr. Balık
hanelc.ır, balıkçı, slinıgeroi. ve balık 
MlUlyicilerile tayfa, dalgıç ve a
mele arasında~ ıbulmat hU8U&Ull
da hem t&vaaut edecdder, hem 
de bUtü.n su mah6ul1eıine didr tek
mil iş hususMmı lkootroı ve tan
zim edeceklerdir. Su mahsulleri 
f;ılerinin inkişaf ve tekimUIU için 
eu mahsulleri kooıpe.ro.tifl~ri kur
maya MUna.kalM Vcklı.leti me. 
z.un olaca.kt.tr. Projede bundan eon
r-a cezai htıldınliıer gelmektedir, 

• Muallim Nacinln JClgat !:itabı için ..., 
Makladrn h17.metsc, ger, ınr\cfıl'!u 

rsl!!Jı et, yt•ter 
Uğratıp te'Jlt ile bahsetme 

1.blleceğl d!ıı;UnUIUr, 

Japonyanm fazla dağılJ§I bir az da 

tıleyhinedlr. Dcmokraai havacııı:mm 

takviye edllmtı olmaaı \'C edilmekte 
bulwıma.ııt da Uı:ak§ark lmpar&t.orlu -
ğu hesabına h<>o değildir.. tikbahar 
ba§langıcmda bu noktalar tavazzuh 
edecektir. · • l)&rldı 

kötü bir duruma düşmüş olmadığı 
ca ilave edilmektedir. L!J>yada.ki 
harektı.t tcesstirdcn ziynclc İngiliz. 
feri sinirlendirmektedir. lngiUı:ler 
ergcç R~melin hakkından gele
ceklerine emındirler. 

- Rftd1·0 tZ8Z<'t~&i -

Rorwı, 11 (ı\.A.) - Stcfnni ajan. 
sının tasrih ettiğine göre, 10 şııh:ıl 
günü l\lasra :'\fatruha :ı~ıklarındo 
lıaJyan tayy:ırelcri tarafından batı. 
rıldığı resmi ltalyan tebliğinde bil. 
dirilen f nr,ıiliz knı\'.:ızörü (Cumbcr. 
fand) smıfınrlandır. 

okyAnbst m ! 
Mf'..rbamct, hlnımet, hrı.mln et , Atı. 

ret, gl\~·rrt l>'ifıl 
Bir takw eUl.ı ı bim:l'nll} ı .,ıı 

kamiı tan 
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[:ıertriti ~ 
Fuar ve Sergiler 
kapanırken 
B EHLiNDEN plen bir ha· 

ber '1Ulları blldlrlyor: Al. 
lltan propsganda nezareti iktisat 
~eti He ulaı)anlr, 19'&! yılf 
'bete &Cflİ ,. faaTlann bldırıl-
111&8mı kararlaftırml§tır. ». N. B. 
'lll verdlll bir laüerde fuarlaıın 
"' ergtlerln kapatılma .. tebebilll 
Mf lc iz&h etmektedir: 

"A1manyamn bütün iktıaat ve 
ta ıt kuvvetleri istianaır.z ola
rak Alm:ın ordularının zaferi 
hizmet.ine konulacaktır.,, 
Gaaeteleflmkdc müte\ a7.ı bir 

~ÜÇük ha.bet halinde ~·er alan bu 
"'ditıe mahiyeti it 1 harfle f.Ok dik
~ liytktıf. 

t\lrnutyada, ve'.Vllhut düayaam 
lıertuut~ bir yc;inde fuıırlarm, 
lıt~llerin kapanması her zaman 
~omlk bir hUitlenin işaret 
"°ktaN 9yılalıiUr. Sergiler ve ta
"'u iktnlıdl propaganCla dilinde. 
,.... relllim edelıiyat.mda s&olda
l'ltı eldfıft Cdcarılması itin , ·azife 
llıru, blnr uz,iyctUr. Gerd ııer
tileria \'e fUl'larm i Wattali .art.. 
tltlnak için bir nhberllk ,.. f.erbi. 
>'e \'Uif-1nl ıroörmeleri de mtbl .. 
"-cıü. Fakat bu onlarm tili hiz
llle&leridir. Rf"klii.m için büyük 
llta.'lraflar s.neak bü\ iik stoklara 
"1ılp f>lan, bil) ilk endüstri 'e ı,.. 
t!\saı memleketlerinde l apılmıır 

'"'· f nı:tiltercnin, Amerikanm, AJ. 
"'-ayanm reklim icin yaptıklan 
llıa'§raflan rrenelere a;ürc hesap e 
ıliııre ln~an, &toklarla reklam ara-

va a 1% 

Helvamyı öldüren genç dün aou \ KllA HABER,LE_!_I 
* ~ .,.JcAlılU t.f1dl'tla1Mllnl& 

· cezada-sorguya çekildi == ... =·=~:'. 
oraban da Ut&nbııla ge1ecıekt\1'. 

Helvacının karıM, lalan ile Jamadı da JinlenJi 
Evftlri gece, a.W=c ~ - Olmm. aab&h -t Utq.. 'Cl· 

'l~ t'8§Dlda .Mehınet AıtYl PMM!ılDa dersin. b1'r şey demesi dedi veba
tamau bofup MdUren Veıhbiııbı na ~llarla bir yatak yaptı. 
muhakemesine C'llrmil metbut b,. 'r.m dalımit.mı, ki Mcbınet 
nurıtma göre <Wn birinci a'1'r oea lmllanıo bana t.eeavllz ebntk late
mahkemesi.nde tıaşıamn.,uır. )IOrda. lıltaWete ettim ve Jııendi. 
Helvacı hem boğulırM*, hem. de ıırhtf bOl«um. 

başı yere wrularak beyni 9Ulan· Bundan aonra, Meıunedin asın 
nııııık aureılfle aldüı111dilftmden, ıka- celrettni üdmı. Ceplerillde ld a. 
uı m&hbmeye -&illmıck 'ffllbien r.alltar vardı. Fa.kat kaplYI ~ama
~ iDd madde fle 18, ba 90y. dun. Gösnm k<SFedtıkl kaaya illıı
gunculıılu t!itJnden de 498/2 mad ti .. aqahtarlarm birisi buna uydu, 
deye göre teeziye edümek isteği1e ir,indekl 149 lil'& 65 kurutU aldım. 
~-- Fa.kat dtşart çıknıanm çarealni bu-

Mahkeıme Mlonu Jısy• bJalıe.. Iam.ad'mı. Duvardan bit k~ çivi 
hk oltnuf, '.katil tik yablaDdıft •· sökerek rnayımuncuk ya~ iste -
1mnld tttratmı telcrarl1"1ftlt ... romae ele gürU.ltllyU bekçiler iştir 
fan anlatmıştır: dfye Jforktum. SOllft bl!' çe1cdlece-

- Babeım vaıktile ÇeflDe mq- de anahtarı bularak dlp.rr ~. 
d•!Ddta fınncı idi. Ölıtil Ta bile Fa.kat bekçiler beJdemiııt beni ~ 
b1r taılmD mallar bıraktı. BuDlılnll kaladıla.r.,. 
taJa*ni için mbemın arJtadatı O• Katilden sonra, maktul Kelı. 
lan helvacı lılehmede 111Ü1'8ııa8ıat medkı kansı Hltice cBnlentmdt
c.ttlm. Mehmet bana Zi.hnl admda tir. Hatice: 
bir komiayooeu t.amttı. Zilıni ile - Kocam bu adaDMD e&ylediği 
noterde bir ~ yapbk. Bu se- gibi ahlA.kıaz delJldi. Bmımı1a da 
nede .göre. Kehuıot Miıa* ıörUl· hiç bir ml1na1ebetı ;atta. 
m.eai için e-creken mMrllluı ve- Velıld gUndb kocam dükkA.nda.n 
rccek bilihıre mallan . almaa, b• ÇlttJlr :raman içer! girerek tezgt.. 
parayı kendisıiDe ödey~ hm albnda •k*""11 ve gec~1eyln 

lfte pu anlar- beriAe J(M. mc.m uyaymıca kendfSfnf bol -
metten srk sık para almaP llllfla- nrae, paralan galmJttır!.,, 
dmı. Va.ka gecesi de 15 in. i1t.e- ~. 
dbn. Malım.ot dfY*Apda IMl* ~ R&tteeden eoma, Mehmedin Jaz 

* DUn mezbahada 3 bin bq koyun 
l:caUqtir. Yeııl et ~rlu meriyet 
mevkifm pnnlttir. 

* BuzbıU1elerde peynirl olan taclr· 
ıerdeh birer liste illtenmfftir. Tactrler, 
peJDlr ~ ft _...... •ut 
yaptıklanJU bildireceklerdir. 

• v.-.t. 18talııal .... ..,.. *ld
Undeki kAğıUar& el koyma. karan ver. 
miıU. DeniZ yollyle ltaıyad&n en 80D. 

gelen ~ da bu ıcarar tepall 
edllml§Ur. * Haber alc:bjımıza. göre lttanbuld& 
tıbbi ve kimyevi maddeler tdhallt 
blrlltl kurutmuma karar veriıınlıUr. 

ıı. Beledtye kooperallftnln 'Yflt.yet 
kooperatifi hallnc getlrllmeal ifl etra· 
fmda alAk•ürlar t.eUdkler ,...., •••. 
dır. 16 ıub&Uakl kooperaWin umuml 
he1" top'•" ......... Jrarer ftlileOÜUr. 

* Be~ ve petrol tevaiatı durdu· 
rulmuı değildir. Tftzlata eneJkl g1bl.. 
Jerde oldutu gtbl dUn de 1.,. madtlr" 
lütU tara!Dı4aD ~ edDIDJIUr. -
Univeraitede aömeatr 

tatili batladı 
üniversitede e&neltT' tetll bq

lamıştil". TaJebeltırin bir k9IDI u
hıdaia bir Dini da Amdoludüi 
allelertni1ı yulanlı& ~
Profe-5~ m9rellbP '* ll'8P 
fehlr içinde tarlbl ,..Uer ,..,_ 
oüllırdJr. 

lllldl9r: _.,...... .............. _, 
....... '" ........ gllnlerlal 

atlatma., blıtılrlerbai tebrik eder• 

·~ r.v.t, ~ )'apUlaıdı; tuaMl 
~lana _,.... gtbde; lmn-
larmld lranlat ~. bati
, ........... &ldMe. .. 9Qllr güa. 
lere korka dola ghlerle büarlar 
ve .... wh" 1. ......... ..,. 
bir geçldJ. balı bir diaemed .. 
yarlarch. 

Bu Jll, kaı'ÜJI, eıtrea ... t .. 
~beri garmec1ilfmlz frrtma. 
lar, tipiler olda. Kar, ..ıam boJ'm· 
na pçtt. Kwr&lar ...... .,,. iac11-
1er. 

Pahalılık kömön\izltlk de çekti· 
lfmls ~ artmfr. Be!Wt geee· 
ler ~ Bereket ver.da, er-
k• ...... lal, - lmpa çaimar., 
birdenbire d~ Step rlz· 
ıclrlannm, kanyelln bllatlan iP· 
"'4h. Damlummıc1a ldremlt1erl a
çararak artık deli gibi oiaJdamı· 

yw. ~ ı111411z .... - Belli 
Mr ay ylbld Jinnedlıtmlz gt. 
ıtet, arada sınıda bahıttan ,..._ 
m...,.. 111J111P gllU..Uyor. 

Parlak, aydmlık glnler bekle
ntlyom. J)cımnamalr, tltrememelı 
hde 7etlyor. DolrasU. k1'UI itti-., 
merhamet! de tam INIW!Dldt. yo
ttPI. ÇlnJdl artık t'SIUIDIZdan be
~ ltale ıelmlltik. "Kar" m 
118\'k olchlla memlelletler ftlmll. 
A.qm '1nt,, lan c1kt l&de ..... ,.. ilkeler.......... Ondald 

.. ••• ı ... 

B 

insanlal', ile biçim mahlfildudır! 
BtbnJJonnll l'akat belli, ld .... . 
fta S-. bir it ,_. ...... Mi· 
delerinin kalörlferlerine dayana· 
nk karlara lfhDliltlyorlar. 

:Fok flallklan gibi bmlar ~· 
ytlzti,_..., .. yolarla br tepı 
oynuyorlar. Ama "uJtraeeptlJ" i ele 
yine n kar , .• bu küramanlu'I 
"9ffetiller. Jler ketlf 1111' "aran· 
ma,, nm m\iklfatı \"e her "araa
JU,, .k bir ~" dan dola· 
yona., •'altıuep&il,. Ja _..., Wt 
laaJll ~. Yalnız "Nev· 
york,. Jaer yıl ''zatürree" 1• otu 
bla brlıan ftl'İJ'O.nml!lo B• kcw· 
~ hMtahp kar!ı deva &raJU· 
lar, o hutalrğm Aebeplerlne doka· 
nanurorlar demek. Bir yi1ldu 
t;ıplak çıplak kar topa OPUTOrlar, 
bir yandan • "•ltruepUI,. 11ap1 .. 
nnı yata~ ''utün'ft" dea kur· 
tulmaia ~rlar. 

'firldyecle ba tarltt llutahkle~ 
nD, böyle &el Dedceleri 7ok. uz._ 
t Urree,, JI, bbde •PGI" çırlgm'*k· 
n, g•terit m ........ Jan delil, 
çareıaizlWer doimsWDr. l'Mile
rin kankılı atlltmca, lıUIJll'lerllli 
lcatlula•malan, ~z gtbıle. 
rln, ne korbnç bil' ....... oldQa· 
na g&teilr. Berdiet •enin, fabl. 
atm ~ 1l]'UUID! ~' hava, de
lilfıt bmktr. ~rlar lreelldl, 
llar dindi •e baJıann nefesleltnl 
Mlchran tatlı me1temJe1' eanele 
hafladr. Toprak 1!1111lıyor. Biraz da
ha biiyle gidene, artık 1ııa 1hk ~ 
n.k tlırtttnde kar tutunamaz. 

HAK.Ki SUH A GEZGiN 

tndald nisbeti daha iyi idra:. 
tıler. Satrlmamak, elde kalmak 
.._d15e!li bllyük ~tok hm t ürlU tür• 
11.i rel.lam u ull~rinl ortaya çıkar
llıı"5tır 
Sfokları me\'cut olmıyan yerler

d~ rekiam ihtiyacı ds doyulmaz. 

artıyordu. laa ile damadı da dinlenilnıltör . 
- Şinıdi lr&rD Jmsmda. - Buıılar ela, Melımedln her gece 

seı ve:nrPn! dedi. c!DttAnda yattJfıiiı, C'Vhıe ba.yrlm-
A.qem 10,C51a gittim. Xffwnet.: dm t.ynma plc!llW, Vehbi ile 
- Gel ;yukarqa ftl'eYfm! dedi lılr ..... olauıdlln ~-

Cemal Reşidin konseri 
Beyal"N'meaiz mabr 

na.halamla 
F11at manhh ........- clllD, 

8illlıle BMllt •• imci& ti -- lü ... ım ...... lı07lk .-nal 

Almanyada foarlarm, seraiJe• 
tin kapatılarak blltlln cşyanm Al
"ta.n zaferi emrine terkedibnlı ol· 
ltıası bir yuıdan rasyonel çalışma 
11111 bir zaruretJ, bir yaAdao da lh
!tyacm nekadar genl11 bir ~· 
~de lttlktlm stırfflbl ghter
llte1dec!iı'. 

ve 80Gl'IL: cUr. 
- Heın bu gece banda )'at! lfeıtfcede mahkeme, dller ... 

,.ıs be1ılm1 ,,_,, a ._....m- ,...._ 
da 48 •• , ....... ...,, • - --=.. "1111 - .......... ıı.. 

teklifiı>de bulundu. Jdtted ~ tberc ımııtt .. ıe-
- Yatamam annem menlt e-- 7t ..... 1* &9ne tıa-.....m. · 

der! dedim. 

........ "& W5 .. 411'. ..... (o.tıtıl),. .. lılr Jaa\Wtle,.. 
SeJllldJ9l)e ._.. ~"• • füat bdlıtlld lflllına •fit,, Omaal 

....... lr'ıeel e.Mn•cla 11 .._..11a.-1Qwıla.._Glal'lık kilo.._ .................... -
Abmnya 1935 t:enberj harp eko

'°'nlslne göre idare edilmektedir. 
il-, .....,ısı bllytlk mDrJMta 
~ pye.I için lstlhJlk ve Wü 
~ bafka bir BCY olJHdığr. 
il& göre blttln memleket lmnet• 
ltlinia İıar• emrine terkedilmesi 
t-a,ucıır. Yalnız harp devamlı bir 
lıaı aldığı •e imha, sürüp gittiği 
lı-ta brp PFe&I için 3 enlden bü
iik mj)cyasta istihsal yapmak za. 

Kömürcüler 
zam istiyor 

Tramvay seferlerin 
da tahdidat 

lular, ~ ~- &6,:'! blr vukufla hazırlanan prof' 

1 • ram. anatklr tarafından muvattakl • 
Bir kamyonun tekerıeiı yetle ba§&nldr. 

fırlayınca... SoUaUn en bariz huauaiJeU. gere-< 
Şc:er Sllferill id..e*"3elti 3644 -haNketl•rlnde .,. prek dlllleyic!Mr 

a1Dll8l"Bll bmyaı dtln .ı.ıa V ez- OJıedDClek1 teaıı1Dde, seoeıı aene1er1D 
~ geçcıtcaa, 1'ntlablre lDJrlr .anmemeel tdl. Çok olpndu. Pl 

""9ıi vardır. Bu 11okta bütiin 
~ düıtiadinllekteclia'. 
l.cıadrada bep ha:da .ı.mlr top 
~ ın8"1eel eb..WyotU blr it 
batın; a1m.,trr. 

Demirin vatanında demirin azlr. 
b lnsanlan merdh en kenarlannt, 
~ Jwıatlarmı. BU boruJannı, 
llaPrtl kodnaluklarmı 9C1mıeie sev· 
ltediyor. 

Bu harp, malzeme harbi. maki· 
ile harbi oldap itin anNk insan 
lteneainilen tlysde, ham nt.ade 
ile taantl• ediyor. 

Dün 1200 ton maden 
kömörii geldi 

Şemtii kömttr ve odun lıtiyaa
nı kargılamak Uz.ere muhtelif b61. 
gelerden dUn 3e'hrlmize yeniden 
odun ve kömUr gelm.i§tir. Ayrıca 
vapurla Zongulda.ktan 1200 ton 
maden k&dl11 ,gelmtltlr. 8500 
ton daha~. 

Odun ve k~ mMnt 
i.iLr1nrı bagUnkt1 11ıtiyacı b.rşI1a -
mağa k!fl p)IMd.iğinl ileti llllr
mtlşlerdlr. 

Kömüre iki kW'Uf, odUDIUll da 
~kltıine 100-120 lnınll mm iti -
~n.mektedir. 

Vaziyet 3.lakadarlar tarafmdan 
tetkik edilmiştir. 

VAKI'f?A 
ABONE 

OLUNUZ 

Vapur ve tren itleyen 
hatlarda tramvay itle
tilm ... eai clütiinülGyor 

tekerlekleri f'lrl«Ddlfl:tr. Kamyan JeD01& biç bir taDik kll~Unl d11fU1a. 
5 numaralı kita: dOnDeden hlldmdi. Edumda azami 

bytabJıJ ve ~I _...,...,., -- •llf\JS eden bir kudnt 
~ ~ ctımlftlr. - ~ .. 

Yelli pleD tnmw.y bu~ nm~e ..... n~e ~rl =: ~eh) da klaaizmtn bllt.1bı azamet 
...,,.,.. w , 1 W 1ıa anin r -. ve olgunluğunu en mdkelftJllel bir ifa· 
.aeınere 1*J""'_.. Mevcut bul- l•mn&kla bza atlatt'lımll}br. eti 119 dlQGna Cemal Rtllt. JletbonD 

dajlln 1.u.ıt sellaee1e kadar -----------. de b&Jdk1 f&balYetlni buluyor, yarat. 
tiaı'ell lml1&1ımM G8ere Bebl* • ı 1 tJtı ÇOtkun ııalb*er Llat'ln Ubam 
Emln5ntı, B fi t&ii, Ortlık&y, Yo-ı Nl,alumalar n)'D&llJarmı englnletf.lrf.1ordu. 
6ikWe - Sbitect tr&'ftnay lefcrle- En. aon çaldıA't eaerlle de yaratıııcı. 
rlnln bldm!mam ~ekte • ftlldWer ........ ..~ uk abaauldald kudrettnin dlfer brano 
cJ;lr. Baaıdan. dQlayı lbtJn,rl durak "" Jardakl Jalrikul&de vuıııarma lllve 
yerlerinin adetleri de ualtrıacak- Nı...,.....tar: etU. 

'O'aktıdar, n.-e-1ar, lı.ı •· No. trr. ~ 1 o sece hepimiz onun, tçlmlzdeıı ye· 
4' emekli yarbay HuaD östllrk 1 e tlpıif olması gurunmu en seıılı mt. 

Altm fiyab ·~:::r c= Yqllçanl •• No. li2 ~le idrak ederek bir kere daba 
B gOIBllmllzll kabarttık. 

Diba bir ~ eHmll tı1MI memur t.met Çaneç Ue S&ınlye o-
34 Kıs, betlbfryerdenln ftyatr 1M !:Ü· • 23 . 160, 2• ayar ldllçe alt.mm bir 1 'O'aklldar Akmeadt •· No. No. 
Sl'Ul .i1J941 .. ~ brltta. 1 teni Pe'iteT Yapar ile euıa. UIUI. 

t 

M. Asla 

UTllOVICN GECESl 

4,'l"apalllll mahtellf rerlerfnde 
glılorea 11Ui9eler harbin ekonn
lllbt lraftett için olma98 bfle mem
leket stoklan h~abma iyt allmet 
'a)ilunJu hu Hlrtalan ortaya 

~-

- Blıkmm Madun Grlbatof: , 
ZUbtü P&lja baldld bir elmu ve R. B. K. 

hellrı llaımm i3'na eder diye me· 
ıseleYi 1IAlll boylu ona da açtık. sı.. 
ırı.r bir adam: "Biz Ruelar karıla
rmuzm aözlerinclen «!!lan çtkma
yıs, dedi; Madem bir keı"c QJmaz 
dedbW, blı kalı kalı kah .•• ,, Ya
ni ne aöyledikae vız! Ah beyciğim: 
8a eblliyetıer, bu be.yancılar, 
t~emldn elinden bunla.rm eek
Ufl?.. Acaba bir defa da "Ak
§&111" gazeteeiınde "Vl - Nü,, ya 
ım yamak.. Malftmulliniz kalemi 
kuvvetll bir gcoç! Yoba lamail 
Bafldan mı telef dala rica edeyim? 

Almanyada fuarlarm, sergile • 
tin kapatthnUI .ta böyle bir mi
"lya delllet etmektedir. 

inci marıJWaıydı. Fakat aman ve 
kansının israfı ... Eğer kötkiln içia. 
de on bir evlatlık ~lcnıf:iflni, pa. 
taY• :ve ~a. ayn, lm kardet

SADRI ERTEM ıcrt ~in ayrı arabalar Jtotul.duiunu 
;;:::::=========== söylersem pa.p.nın masrafını ümit 

Yunanistana yapı
lacak yardım 

Dumlupınar •apuru 
huliin yiyecek yükleme· 

ye ba~layacak 
Kızılay tarafından Yımanistana 

~lapıJan yardım, g0Ml ay i~e 
l{urtulUI vapurıtnun evvela kara· 
~a oturması sonra da batması ne .. 
ticeeuade ımnıakka.t bir zaman için 
Sekteye uğra.mıştl. 

ederim anlaraınız. Bu sebepten 
ZUhtU p84ja sık sık ba.bamr konağı
na çağırırdı, Ona e-ınniyeti vardı; 
ve pırlantalıırına haltiki d~ğer ve
receğini bilirdi. Size gelince köşkU 
çok ucuz bir fiyata akbnız Ma
dam: Yedi bln Ura? •• 

Fa.µ.t Mad.3.ın Gribqof baMi 
birdenbire kapamak ister gl>i glS
zükerek: 

- ly! Mösyö Kokaryan! dedi: 
~u halde, size bir çift ktlpe göete
rocek olursam değerini demek ki 
takdir edcbllece'ksi.rıiz ! 

Bay Kokaryan: 
- Tabii Madam, dedi; bu kü

~ler acaba yanınızda mı?. 

PANSİYONU 
4 Yazan: K.enıın Huluai 

piyasaaı blldiğioiJ gibi Ameriblt rahaneainin :ma-.JarmdD, bulla 
Yabudileiin elln4e.. Yanılmıyor- her ~yden daha ful& o: - ''Bul 
sam 20,0000 dolal'I çok eönııezler bUyük k5şk!" 
Madam: Acaba lir hed:b'e mi? Madam Gribqof'a bUllU derhal 

Madam GrtbqOf haftfçe başnı tıöylemektc geciJanediın: 
-.ıtadt: - Fakat, dedi. bls Rm! JIU· 

- Evet! c1cdL Genç1ilimdc! Ça· Biyoo Til'rk! ~ ~.!..ı, -.. 
riçe Al~ btr bedi- Elleriııi ~; c1emek. illti-
yesi... sıl?,. dedi. Yam Pı:. tJ1rkQl8lle 
M&ıy6 KoiaLrYD Vadem Gri- yordu: "Bir BeJal bqka tlll'Ul 

bqof'un saçtan altından kUpeleri bu Uç merııum diba 
'özlerile bulup ç*8.rmaya çalışa- nasıl ifade edilebilir!,, , 
rak: Sayfiyede ''RU8 bllyilk k&tk .,, 

- Ah, etti: Alekandrovna? tabirbıe sinirlenen yalnız be-n de
Aman, kUpelcrinlze dikkat :t.la· ğilın.işim! Heınen aynı gtın tanıştı. 
dam! Bu kadar ne4ide §etlerin her ğmı mütekait bir general: 
&'lıtıan takı1mJY8.Cainu da biliniz! - Ne diyoJ9UDUS efendim, de. 

Aynı akşam Madam Grib8'0fa 
meseleyi ben açtım: 

- Madam, dedim, ''Rw9 büyük 
k&Jt!,, hakkında garip bir madmız 
okluğu aöylenlror: genen.1 di
yar ki... 

Elinde Daa Reich'm yeni bir sa
ywsr V'llldt. SUkfln.etle mua Uat.Uııe 
bıraktı. Yalnız okumak için kullan 
dığı gözlUğUnU krhfma yerleştir
di: 

Şefi l!leytettin A8&1m idareainde 17.2. 
9t2 aalı gtlnll a1qamı Şehir tiyatrosu 
komedi kısmında bir Bethoven geceal 
yapılacaktır. Soıı.t piyanist Ferdi 
Von Ştatzer'J.n bulunacağı Te bu kon. 
ııerde "Koryolan l\vertUrO., Bqlncl 
8911foD1 ve be§1nc1 piyano konaerton 
vardJr. Koaaerin §ehrlmlz sanat maha 
!itinde allka uyandıracağı 1Qplae8iz. 
alr. 

Metresini yaralayan 
toför tevkif edildi 

Hakkı adında bir eoför, 8 sc
ncdenberl met.ru ola1"8k yaşadlğı 
Vuflye a.dmdakl dastumm 900 
gUnlerde, meyhane meyhane do
ha.fa.rak sarhaş oldufunu, eve ken 
dini bilmes bir halde gelerek llllP 
kaldığını görmü.5 ve bu ytbden 
geçenlerde kendisi.le ı:dddetll bir 
kavga yapmıttır. 

Kavga sonunda Vasfiye bir sa
mandanberldir milnıascbet peyda 
ettiği Muammer admdak.i adamm 
evine kaçmJttir. 

Bunu f.giten şof&r kendinden 
geçmifJ Va.sfiyeyi bıularaık eve dön 
meslnt möylem.iftir. VMf"ıye bana 
t.erw CeftP verlnce Halıla ~ 
çekip luıd.mı Uç yerinden ala' m
rete yaral811Dftır. 

Haldu di1n yablanmıe, ac1Uyeoe 
tevkif edilmiştir. Kadmm ~ 
~ede gGrülniektedlr. 

25 yıl evvelki Yakıt 1 
u • .., 

Darülmuallimin me· 
zunlanmn içtimaı 

Darf.llmnamm1n -1anDdall pek 
gok uvat blr cemiyet tef'?dll m•kpdl· 
le bir toplantı yapm~IArdn'. tçUmada 
eakl Darlllmualllmln mezuıılarmdaD 
Ertufnıl mebusu ve darlllttlllun TQrk 
tadhl mlldemm Şemsettin, meffhat 
mllfettl§lerlnden laman Balrlu, Sivas 
mebua RaluJll. maarif naaretl UdDcl 
fllbe mlldllrll Sabri, Kntettlf n.-ı, 
Ziya, Vefa .Wtan181 mOdlril Akil. l'fL 
rantap suıtaDlal mttdOrO laid w azı 
nıektep mlldUrlerl bulunmuotar. Nl 
zamname kabul edllmlf, ikinOt bir tç. 
Umaa karar verflmlşUr. 

1 
çarşambo.1 Perşembe 

i'abt hillduneüm.iı. Yunaııiata-
1'1.a J8.rdım lşlniıı süra.Ue de\-am 
elnıesl için alakadarlara. icap eden 
emirleri verdiğinden bu işe Dwn. 
hı.pınar vapuru tahlis edilmiştir. 
Vapurun mfunkUn olduğu kadar 

M~ Gribaiof itiyat edil1,rniş 
bir el lıareketile küpelcriDd.en bir 
tekini c;ıkardı: 

- İtte Mösyö! 

Madam Gribaşof saçlarmı kulak· di • MadaDI GdbafOf'u on beş &eae 
:armm arksam& attı; ve bütün ye- d~'berl tanumı. Belki her defa. 
mek boyunca, lrllpeler gözlerimizi smda rica ettim: - Madam. de
işgalde dewın etUler. dlm bir kml R.usun siz Beyaz Ru

- Doğrudur, dedi. Fakat ben 
de • aoraymı: M'etell t<ftua bU- 1 
ynt ki5fık!,. yerine hangi tamı tav

12 ~ubat f: .. Şubat 
Mohar.: U Malılar.: M 
KIMllln: rt KUftt>· il 

Ura.tıe yola ~tkmau M;:in tedbirler 
"hnnuttır. Bazı gucteler Dumlu
"ınarm ıuba.tm 8 inde yola çlka-
1'-_ağuu ~kırsa da b\l doğru 
{!tfildir. Çünkü vapur, henU.Z e§
Va yWdem:>ğe başlamamllbr. BU· 
ııt1ıt eebe-m de icap eden Usa.nam 
etınemıı:1 olına.cndır. Vapur bugUn 
ilklenicfe bathye.ca.ktJr. 

- Oo ! MUthV} ~y Madam Gri. 
i:.eşof ! Bu kızıl taş ? . Pek ender 
bir çeşit Madam! BllhaM& işçilik 
hu.sl&9Unda pterilen itina! ş.Jı
~r! 

Ma.dedn Q_~f ktlpeyj ta.kar
ken sordu: 

- Değeri hdtdnda funit ede
rim bir fikriniz olmalı? 

- Şilphesiz Madam! BU,yilk, çok 
büytik bir kıymet! Bugtkıkü tat 

BUtlln gece bu Wm benim de 
4•inlrime dokundu! ''Rus bUyUk 
k&ılr! .. 

Yur eJellde bir tabelA. tızerine 
~Inuştı. İri ve b&tone harflerin 
çatlak, beyaz boyuma rağmen 
lıtWbı IÖkUta en ~ görllen ltCY 
o~: Dlmir ktıpJdan, kısşe bagm
dıtld tUtUncllden, kar§ıda dört ajaç 
a.raame. NkJtnuı bir ~lk hava bi· 

su iahrlk etmeıti bıdar bu cUmle 
kaıtildür. Bbı bana tehammoı ede
nıeyiıı. Hattl bir defasmda btlttın 
mahalleliye mazba.ta imzalatarak 
kua kongresine kadar işi g&ttir
dUm. Kocası Mösyö Gribaşof'a va
.zlveti anlattnn. Onun la tanıştJmz 
uu! 

- HenUz göremedim! 
- Haa ! Pauiyonda ye gi.ne ha.. 

kim Madam Gribqof'tur. Fakat, 

siye f!debnirslrril! 

- Meseli ''lladmı Gribaşof 
pamılyoou!,, yahut, doğrudan doğ-
ruya ayflyenin lmdftl llf'at ola
rak alan bir pans\yon: Suadiye 
pellıllywmu! 

- Telr, Y*! t.ııyarum Jd 
~ illDi ...ılüa bu1aMID. 

"-"'"~r v-tt ~ayı' 
8Uaefln 
ctotuıu 6.19 l.2:1 

O ite ıı.28 

lldacll 15.19 
Akpm 11.18 y... 19.11 

lmeak 

6.U 
ı.u 

1%.ZO 
Lll 

n.u 

Vuaaltalll 

••• ı.u 

lt.tl ... 
ıuo Ul 
11.to lUI 
19.11 lM 
Ut ıı.u 
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"-'KIT 12-2-19'2 --

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralii, ·Kırıkhk ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

icabında Günde 3 Kate Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutuları lararla lıteyiniz. 

SPOR 
...., --~_, -
Ankara-İstanbul 
güreş müsabakası 

İstanbul Oüret Ajanlığından: 
Ankara • İstanbul gUre§ takımları 

arasında tertip edilen serbe.!t ve Gre
{Oromen gUreş müsabakaları 15.2.942 
pazar gUnU saat 14 de Beyoğlu Hal -
kevl salonunda yapılacaktlr. 

lşirketi Hayriyeden: 
Dahili nizamname mucibince 2 Şubat 942 de alelusul yapılan 3::? 

inci ke§idede imha kur'&BI isabet eden hisse senetleri nuına.ral&rmın si 

cllll Ticaret gazetc.sinln 11 Şubat 1942 tarihli ve 4553 numaraıı nüsha 
sile neşredildiği llA.n olunur. 

Hakem namzedi arkadaşların mez· 
kur gUn ve saatte mUsabaka mahal- , 
!inde bulunmalan rica olunur. ----·, 'l'Dl'kiye camllarlyetı 

lstanbul kır koşusu 
birinciliği 

lstanbul Atletizm AJa.nhtmdau: 

ZiRAA T BANKASI 

[B\ııünkü radyo 1 
7,30 program ve aat a:yan 7,33 ha.

fi! program Pl. 7,'6 ajana 8,00 hafif 
program.m dev&mı Pl. 8,15 evin aaati 
.kanfik p.rkı ve türkUler 12,45 ajana 
lS,00 şarkı ve tUrkllier program.mm 
devamı 13,30-14,00 karJ§Ik program 
PL 18,00 saat ayan 18,0S çitte faaıl 

19,00 ®rdlegme saati 19,15 operet par 
çalan Pl. 19,30 aaat a.yan, ajana 19, 
45 halkevleri folklor aaatl 20ıl5 Rad· 
gazetesi 20,45 kemençe ve tanbur lle 
saz eaerlerı 21,00 ziraat takvimi 2110 
§&l'kI ve türkUler 21,30 b.l.kA.ye saa.tı 
21,·il~ radyo ııenfoni orkeııtraaı 22,80 
saat ayan, ajana 22,45 dan• müziği Pi 

22,55-23,00 kap&DI§. 

\Ş.ehir Tiy:==" 
1 Akp.m 20M da 

Rüzgar 
Esince 

Yakında PARA 
llOMEDI KISMINDA 

Kiralık Odalar 

• 

latanbul Levuım Amirliiinden Yerilen ukerl 
kıtaatı ilinlan 

1.2.H2 g1bı1l ibalelll Din ol11Dan 10 bUı llra1ık pamuk~ taltp ~· 
madığmdan tekrar puarJJkla mtınakasaya koDmU§tur. Hunlll §U'tlan ff 
nUmunesl komtayonda görUlebWr. Beher kilosunun muhammen bedeli tı 
kuruttur. İbaleai 16.2.942 pazarteat. gtınü .saat 10 da yapılacaktır. Kat't tf. 
mlnatı 1500 liradır. Tallplertn Harbiyede Yedek aub&y okulunda komJsyOllf 
müracaattan. (J076-2164) 

• • • 
Af&~ cm., m11ttar "" muhammen bedeUeri yudı iki kalem ,_.. mad' 

deııi 19.2.9'2 pergembe günü hlzalarmda glSaterilen aaatlerde puarlrkla ,,.. 
tın alınacaklardır. lılallar ı.tasyoııda vagonda teslim &lmacakta. 

şartnameleri her gün komtayonda sOrWebWr. lateklilertn belli stJD ff 
aaatıerde Fındıklıda satmalma komi.iyonun& ,elmeleri. 

Cinai 
Kuru ot 
Saman 

lıllktan 
Ton 
500 
500 

Kuh. Bel. 
L. K. 
32600 
ı1ısoo 

••• 

Kat't te. 
L. 
4875 
4125 

K. 
10 30 
11 

(ft0G-no8) 

Bir tavla iDf& ettirlle~ktll,'. Pazarlıkla ekatıtmeıll ıe.2.9'2 Pazart.dl 
gUnU saat 11 de Ç&n&kkalede uker1 aatmalma komtsyommda yapılacaktır• 
Keşif bedell 7300 lira 10 kurut, kat"l teminatı 1095 liradır. Taliplerin beııl 
vakitte komiayona gelmeleri. l:IOlS-2020) 

• • • s 
18 kalem spor malzemem almacaktrr. Kapalı arfta ekslltmeaıl 11.2.9• 

gllııü saat 15 de Ankarada Lv. Amırllğl aatmauna 1'ollmyonunda yapıı.-

1 
caktır. Tahmln bedeli 21,500 Ura Uk teminatı 18153 liradır. Taliplerin kaDU' 

1 K A Y J p L A R nl veslkalarlle tekllt mektuplarını llıale aaatbıden btr ... t enel komiayod 
_mıl!I___________ vermeleri. (1900-800) 

Çorlu nu.tua memurluğundan aldı· lfİ • • 

fan nUtwı k&gıdımr zayi ettim. Yeni· Muhtelif nakllyat yaptml&eaktır. Kapalı artla ekalll:meei 30.2.td 
alni alacağmıdan eskl.sinln hükmü Cuma günU aaat llS,30 da Kara askeri satmalma koml.syommda yapııacak' 
yoktur. tır. Tahmin bedell 26;600 lira Uk teminatı 1988 lira.dır. Taliplerin kanuıaf 

Çorlu: JfJdırap maballealnde %6 No. vesJkalarlle teklif mektuplarını ihale .saatinden blr aat evvel komlayoa• 
da Avraoı kızı Maı.alto Ardlt vermeleri. (1976-985) 

(38776) 
• • • İstanbul 1942 kır koşusu blrinclllği 

15 §Ubet pazar .eabe.hı saat 10,30 da 
4000 ve 7500 metre üzerinde Şl.§li sırt 
lannda yapılacaktır. 

KuruJut ıaribl: l!S88. - SBrmayeal: 1000.000,000 l'Urll Una 

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

• • • 
31/16324 ayılı ikamet ve8lkamı za· 

y1 ettlm. Yenisini almak üzere müra
caat eylediğimden eskisinin hUkmU 
olmadığı ilAn olunur. 

MOteahhlt nam n hesabına beheri.ne tahmin edilen tlyatı SO kurut o. 

Erkek okullan voleybol 
maçları 

11.2.1942 tarihinde Beyoğlu halkevi 
jimnastik salonunda. yapılan erkek o. 
kulları voleybol maçları neticeleri: 

l - Şişli Terakki L. - Vefa L. 
12 15 
12 15 

2 - Erkek Öğ. - Yüce Ülkü L. 
10 15 

6 15 
3 -Galatasaray L.-Bölge sanat o. 

16 ' 
15 9 

4, - Kat. L. - Kabataf Er. L. 

t Hl • 
6 115 • 

15 

tSTNBUL BORSA.SININ 

ll-2-9t2 FfyaUan 

-.. .. lrapUif 

Londra 
Nevyork 
Madrld 

l Sterlin 
100 Dolar 

100 Pezeta 

5.24 
132.20 

12.9375 
Stokhoım 100 İsveç Kr. 31.0050 

E811AM Vlt f ABVILA1 

Sıvaa-Erzurum 2-7 

% 7 1941 Demiryolu 
Anadolu Demtryolu % 60 
Merkez Bankası 

20.-

25.-
28.ISO 

172.-

SAHlBl : ASIM US 
Bamldı~ ver : V AKJ1 Matbaası 

Umumi neenvab tdare ederı 
Refik Ahmet Sevenf{J 

Para blrlktırenlere 28.800 Ura Uuamtye veriyor. 

c.ınat Bankasında lrumbaralı Ye ihbarım tasarruf beaaptarmcıa 811 ar 
50 liram bulunanlara eenede 4 deıta oeklleoek kUr'a U. ....eıc1&aa 

plana söre lkranatye daenaı-1sta. 

ı • 
• • ' .. 
il • 

ı.ooo • 
:e,000 • 
l,000 • 
1.000 • 

ııo 

1%0 
18G 

... 
&G 

• il 

• 
• 
• 

DlKKNl'• He.saplarmdakt paralar bir eene ıotncıe :50 Urad&D &f&l1 
jUşmlyenJere tkramlye çıktığı takdirde o/o 20 tazlulyltı V'erlleOektlr. 

Keşldeter: 11 Mart. 1l Haziran. 1l EylQl. 11 BırtnctkAnuo tarihle 
r1nde yapıla 

İstanbul Fi~t Mürakabe Komisyonundan: 
tıAn: No. 145: 
İstanbul §ehrJ dahilinde en iyi cins muhtelit et azamı 

aşağıda gösterildiği şekilde tesbit edildiği ilAn olunur. 
satış fiyatları 

(2183) 
Perakende 

Karaman 
Dağlıç, kıvırcık 

Keçi 

Canlı Tonptan 

~8 

50 
85 
90 

95 
100 

80 

Beyoğlo PapuköprtlsU Meaeqe 90. 

kak 2 No. h evde YW1811 tebaaam· 
dan Zıı.ftrl Nlkola Markopoloe 

(38783) 

ı..taıabul Yorgancı. f>öeemecl, Mobll. 
,.aeı. llallaç Eenafı Cemlyetlnclen: 

Yorgancı, lılobllyacı Dö,emeci, Hal· 
ıaç esnafı cemiyetinin 1942 heyeti u · 
mumlyeainin 7.2.942 cumartesi s\lnü 
.at 11 den 12 ye kadar yapılae&tı ı. 
ıtn edilmiş ise de ekseriyet buıl olma 
dığından 21.2.Q42 cumarte.sl gUııll Mat 
ııo dan 13 e kadar Kapalı çargıda mele: 
flep aokafmda kAln daire! maJıauaun· 

1c1& tekrar yapılacağından cemiyetimiz. 
lcJe kayıtlı Azalarımızın cUZdaDlarlyle 
bU11kde mUracaaUan llb olunur. ..,.,. .... 

ı - H2 yılı idare reyetl muamelAt 
ve hesap raporlarmm okunması ve 
tetkild, 

2 - 942 blltçeainln tetkiki. 
8 - Nizamnamenin tadlll. 
" - İdare heyetinin nuıfı için seçim 

yapılma. (38779) 

Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankası 7-2-1942 vaziyetı 
AKTiF PASiF. Ura 

K.aaa: 
A.ltm: san kllogram 
Banknot 
Ufaklık • 

Dablldekl Muhablrlerı 
l'ark L!ruı • • 

Barlçt.eki Mobablrler: 

Altm: Safi Kilogram ıı_ı78.07! 

Altına tahvili kabU ıerbest Döv. 
Diğer dövi.zler ve Borçtu ldllrlng 
bakiyeleri 

Baı.lııe Tabvtllerl. 
Deruhte edllen evrakı nakd!ye 
karşılığı . • 
Kanunun 6-8 tncı maddelerine 
tevfikan Hazine tarafındaı; vaki 

tediyat • • 
sen~t Cl17.danı: 

rıcarl senetıer • • 

B 

!:•ham ve rabvtıAt L'tbdanı: 
Deruhte edilen evrakı nak.. 
diyenin karşılığı esham ve 
tahvllll.t (ltlhı kıymeUe ı 

Serbest esham ve t&bvilAt 

Avanslar: 
AJtm ve döviz üzerine avam • • 
rahvllll.t üzerine avans • • 
Haztncye kısa vadeli dvans • • 
Hazineye 8!150 No. ıu kanuna göre 
açılan altın karıılıklı avaıı.ıı 

HJMedtırlM • • ....... . . 

. 

10%.1%6.9159~ 

8.602.561,50 
7i9.516,SO 11U08.027,39 

151.8%4,96 61.624,96 

:U.363.610,64 

--.-
82.301.817,08 78.36.5.827' 72 

;38, 748.568,-

%2.%%7.905,- 136.~ı0.858,-

S21,.f7.l.058,39 S:U.Ul.058,39 

C:S.501.881,98 
8.996.4M,71 M.498.SS6,6-I 

4.906,19 
7.808.690,-

-.-
167.500.000,- 1715.StS.~03, 19 

4.600.000,-
12.648.576,01 

YetrGB 89-&.775.200,SO 

1 Xemmm. ~ tadlı1DC1tıa auıw.rea. 

sermaye: 
ihtiyat Akçealı 

Adı ve tevkaı!.de 
Hımıst 

l'edavtlldeJd Banknotlar: 

r • • 

Deruhte edilen evrakı nakdiye • 
Kanunun 6-8 lııci maddelerine 
tevfikan Hazine t&ratmdan v&ld 
Udlyat 
Deruhte edilen nrakı nakdiye 
bakiyesi 
Karftlığ'ı tamamen altın olarak 
ııaveten tedavWe vazedilen 
Reeskont mukabUt llAveten teda. 
iiille vazedilen 
Hazineye yapılar. aıtm karşılıkJJ 

avans mukabut 3902 No. ıı kanun 
mucibine llAveten tedavuıe va-
zedllen . . 

MEVDUATı 

Tılrk Llruı • • 
Altın: Safi KU<>graın J77.150 
SMO No. lu Kanuna röre baz.lneye 
açdan a\-aoı mukabUJ tevdi ola.. 
nan altwıtar: 
="aft KllOJtra:ıı M.Ml.980 . 

Dövt.z TaahhUdatı: 

~ltma t&bvlll ka~I dövizler 
Diğer dövl:r.ler ve alacaku 
mı~ bakiyeleri 
~uhU!IU 

kili. . . 

Unı 

ı:s.000.000,-
• 
7.Sft.019,IC 
6.000.000,- 18.822.019,16 

lM. 748.568,-

• 

!Z.2!7.906,-

116.6!0.168,-

n.000.000,-

2-:17.600.000,-

115.000.000,- 528.020.668,-

98.791.110,74 
ı.ıas. 782,0t 100.026.892, 77 

) 

'78.12U67,0' 'JS.1%-1..167,90 

-.-
n.ıros.'7u,Gn 22,50.5. 7«,69 

139.!'16.717,79 

. 
Yelrb RlH. '77 s. ıoo.so 

lan 485,763 adet portatif çadır direği ve beherine tahmin edilen 20 kurUI 
olan 480.SOO •det portatif çadır ka.Zrğı açık ekai.ltmeye konmU§tur. llıaleıd 
ıt.2.942 cumartesi günü saat 11 de Ankarada M.lıl .V. aatmalma koınia)'O
nunda yapılacaktır. İlk teminatı 18.339 lira 45 kuruflur. Şartnamest 1209 
Jııuru§a koml.syondan alınır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(1936.!!M) 

••• 
A.p.ttda yazılı mendm pazarlıkla ekailtmelert 13.2.H2 Cuma g1lDfl bl· 

zalannda yazılı saatlerde Fındıklıda satmalma komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin kat'ı teminJUarUe belli vakitte komlayona gelmeleri. 

thale 

Cinai. 

Zeytin taneat. 
Zeytm Yatı. 
Sabun. 

lıllktan Tutarı ~ınJnatı 

Kilo Lira Ura 

1,000 
10,000 
20,000 

MO 
10,815() 
13,000 

82,ISO 
1827,!50 
191SO 

aatl 

10,ao 
11 
11,SO 

(1921-lü) 

- • * • 
~ağıda cins, mnrtar Ye muhammen bedelleri yazılı dört kalem •trr 

eUeri 18.2.942 Çarpmb& gtlnll hlz&larmda göatıerllen aaUerde pazarlıklAl 
ihale edileceklerdir. Şartnameleri her g1ln koml.syonda görWebilir. ı.tek.11-
lerth belll .- ve aatt.rde rmdlkbda -tmaıma komia;yonuna gelmeleri. 

Cln8l 

Sıp eti 

• • .. .. .. 

lııliktan lııtah. Bd. Katı te. İhale zam.UJ 
Ton L. K. L. K.. Saat Daldb 

aeo 
200 
400 
180 

28üOO 
uoooo 
316000 
142200 

30252 
14300 
W180 
16720 

ı• 
1f 
15 

ao 

ııs ao 
(:IOl0-1082) 

·~ . . . 
90.909 kilo artır etı alınacaktır. Kapalı zarfla ekstltınest. 13.2.9'2 cuma 

günü saat 14 te Yuıırvlranda asker1 aatmahna komiayonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 49.999 lira 95 kunlf ilk teminatı 3750 liradır. Tallplerfn ka. 
nunı veslkalarile teklll mektupların ihale aaatlnden blr saat evvel komı.. 
yona vermeleri. ( 1938.866) 

• • • 

lıllldan 

Tek safhalı P. F'. T. veya aııtn.n kalıbı 2 M/M Uk. 
Su geçmez tepup kutuau. 

lıılt. 200 
Adet 12 

.. 
" .. 
" " 

duvar antreptörtı. 
,, llmbası. .. .. " 

.. 
40 Volt ,, 
215 ,. ., 

15 .. .. .-.. 
9 
l 
9 
1 
(2084-2172) 

.Afatıda yazılı men.dm pazarlıkla ekslltmeleri 18.2.942 Pazartesi günü 
saat 7,5da lzmirde Lv. lmhllıtf satın alma komisyonunda yapılacaktır. %15 
teminatlarlle belli vak.itte komisyona gelmeleri. 

Zeytin yağ?. 
Sabun. 
Sade yağı. 
KmUZI mercimek. 

Miktarı Tutan 
Kilo 

66,000 
15,080 
50,000 
15,000 

••• 

Lira 

19,200 
16,200 
83,.500 
27,000 

(2090-2198) 

Apğıda yazılı mevadm pazarlıkla elalltmelert 
zalarmda. yazrh saa tıerde Ezlnede asker1 satınalma 
caktır. Taliplertn belli vakitte komiııyona gelmeleri. 

24.2.942 Salı gUnü hi· 
komiayonunda yapıla. 

lıllkWı TUtan 
Clnal. Kilo Ltra 

Sabun. 
Sade yaft. 

8,000 
l0,000 

4,200 
18,000 

Teminatı İbale 

Lira aa.U 

315 
1330 

H 
15 

(2092-2200) 

Kalorifer memuru aranıyor 
Taliplerin Harbiyede eski Yedek subay okulu binasında a.akert poeta 

1040 irtibat subaylı,lma mUracaaUeri. Ucret 100-UO lirada, (908' DOi) 

\ 

\ 
\ 


