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Gazel dö Lozan'ın 

Tllrklye 
Hakkında mUhim · 1 

bir makalesi 
Makaleden parçalar 

T1lıtd7e modem sflAlııı.ra ve ook 
IJI Wr Mlleıe mallkUJ'. 
Tlddye 9*mtdı daramcWa fa. 
bt •Uktmete kartı tıir tlki,.t ' 
ytl ........... 
Y'9ftianllda 11i1Mlenm91 olu 
'l'lrkler ..... edecek d ........ 
....... darbeler mdinnele ... 
'lıDIJ'et1141rler. 
Der t8rll tunm, Tlrlderi 
bı1I tanfm ..ı... koJMÜfU', 
M lluu ne 1llrl, ne öteki dlJe. 
llNllıtedir. 

Loaa, 1Z (A.A.) - "Gazet.te 
da Lomn", "Ttıdd;reicle,, baolığı 
altında fU lDflir.s1cyt netretmı.tir: 

_a;sez:sc= __ . 

-C UM HURİ 
# 

YET• 

Tllrkiye bitaraf kaknak umln
ciedf.r. 1939 ilktetrininde lngUtere 
ve l'ranea ile muayyen bazı hal· 
leMe yvdmıı t••mmun eden bir 
muabecle jmzaJam•tJr. 1941 hazi. 
nıunda topra8t b6ti1nl1lfilne ria
yeU ve iyi bir dostluk ihtiva eden 1 
bir pakt imzalaıqıtı:r. lngiıterenlıı 
Irat ayaklanma.anı butJrdığmı ve ' 
Suriyeyi iRa1 ettifini, AJmaııya
run da YugoelevyaYJ ezerek Yuna- ı 
ni&tem ve adalan i'8'&1 ettifjni 
görmüttür. 

81appardM .......... llltlbl edeoetl BlrnmlJa JOlll ........ 
ı• le • llarlta 

Pasifik harbi 
ingilizler 
Singapurun diş 
mahallelerinde Ankara htlkümeti, aııc8': hudu

duna t.ecavtb edildiği takdirde 1 

harbe gireeefini yUbek se•le aöy. 1 
leımftir, ve modem ıdlAhlal'& ve Alevler içinde •öfiia 
çok iyi ..:rere maJtiı: Uduğu için •• .., •• 
lier ıey, korbcak hiç bir t.arafı ol- • 011.U• ' arpf,flYOr 
madtlma omı :inandırmaktadır. Tolqo, 11 (AA) - 8lqapUnUı b&. 
Bununla berab.er, guet~lerde •ık tı fimal civarında bulunu Japon ln&T
sık Tilrtdyeden büeedUmekte ve . vetlel1Dba bu alıü ı..ws kıtaıan 1ıa. 
dUSDU haldrmda çeoiW miltale· kl,.ıertne Jcarp l9b1r ~ 
alar ileri aıllrWmektedir. bO.JQk bir taarrua ıaptıldul .... • 

Muharipler TUrtdyeyi her taraf. '"'=oba, :;<~> · 
8

, __ .:ı:.... ... _ 
tan çevtrme«tediT ve ekonomik ..,.....,... -J" 

l'!Ul'U1DU z.ordur. Bugünkü harp, ı:ahnelinden alman 80ll baberterden 
bluuıdinavyada, Holandada veya anlafıldılm& ıöre bu aralJk mtıatah· 
şimali Fr.meeda ~l etüği Jı.em adada. ~i ~and& iki uulı 
nıtldde~, kendı.tai .ncM kartı ırıutavelıe _..,__ etmelltıı ... 
darbe d&Jplarile milteeelfr et - (IJetHnıM Sa. 1 58. t •J 
müıtlr. Fakat İtalya harbe girince · • •

1 
• • 

~ defittl. o zam&ndanberi Akde- Vapur ıtçı ennın maaı· 
nl.zde vapur seferleri pek .ziyade 1 lanna 5 {er lira zam 
sıkrlmıttır. Almanyanm Ru8yaya Y•pılclı 
ks:r,ı muhaaa.mat açıtıut K&rade-
mandA Inb miae.ttrleri ve Jfi ece- Mıkara, 12 (Vakıl) - Mluka
!9 yolcuları getiren Oryalt F.Q. lAt Vekilliii, 'ebir hatlan!lda if)e
preei art• işlememektedir, yol ~·en vapurlarda çahtan lostrolQo, 
ke9ihnlştir. gemici, ateşçi, kömlircli gibi mi.. 

Kara.deniılin ve Hazer denis.inin reUebatına be,er lira um yapıl
bütUn I:Unanlan Jçln bir dıt Uman nıasına karar vermiştir. Za.Jn, mart 
vazifesi gören, Londradan daha ta bal}layacaktır. 

bl yUt bir tonajı traJUdt olarü ge- '--------- --
ç;l'el İstanbul yabancı vapurlar 
tr rafmdan bU'8kılnuıttn'. Fena kar. 
.. ,lqmalardan korkan 'l'Urlı: !Jilep-
ı ori de pek u kara aulanndan ç* 
makta, nhtımlar önünde yatmak. 
ta.dırlar. Bunların da llayt8f U• 
dır. 

İfte bUyflk bir klBIDI itibarile bu 
hale çare olmak üzeredir ki Tilrk 
lıtlkümetl Almanya ile bir anlatma 
imzalanu,trr. Fakat Romen liman. 
lan üzerinden olan milnMebet ev
velkine nazaran pek azdır. Ve Su
riyenin İngiltere taralmdan ilga
u. de açlk dealİDdekl durumu daha 
ziyade !Pddetıendinnekted.ir. 

Macar Radyesu 
MANASIZ VE LtlZ111181JZ 

YDDE 

Türklerle yapılan 
harblerclen bahsetti 

. 

Kacm- radyoau bucün uaaa u
adıya Maoar miUetini baıbe ha
zırlamaya çallllllJltır. a.dyo, 
Macal'ietanm gldttifl mllcadele
den bu arada lhumsuıı: ve mana
m olarak TUl'klerle Jlacarlar a. 
raamdalti avqlardan da babeet
mlştir. 

-Redyo~-

Singapura 
japon hücumu 

I nasıl oldu? 

1 
Bir Japon İazeteainin 

verdiii heyecanlı 
tafıil&t 

Toldo, 12 ( A.A.) - D. N. B. : 
Toklo Aıahi Şimbun ınetesinin 

harp muhabiri, Slnıapıır meyden 
muharebe.il hakk-ndald etranı ma · ut•• (Sfappura doira S)dea 
rohıaUill tq1uaıerıa Dlnkerkchki 
tlcat rolwaa bemlFordu) d17e bq. 
lı10I' n f6yle yasıyor: 

Buldt • Tfmaft kesimindeki kuv. 
,.et)i dül}m•n tnevdlerinin karşı. 
sanda bulunan Bukil • Han~agın 
cenUbuo~ tepelerin uptından 
;onfa kıtmnniıtnl Deri hareketi, 
8il8ide daha yıldarım ıibi bir hale 
.... ,.. •• Harebtler billiln gece 
dn .. ]ıtmit n bir çok defala'f , 
t6ltU ~ilse elbombasile ve sün • : 
il ile çarpıtmalar olmuftu. 

Gece o kadar karanlıktı ki, çok 1 
defa dost ile dütmanı ayırt etmek 1 
fmklnı yoktu. ln«llizler, ileri ha· 
releUmizi durdurmak için Bmlt -
Timah tepelerinden şiddetli bir 
topçu atefi açı7orlar Te ümitsiz 
.. yretler sarfedborlardı. 

Saatlerce sOren bir topçu dilel- j 
loıu oldu ve ba dftello, meni1'!rin 
lutalanmn tarafından hOcumla 1 
saptedlleceli ana kıtdar denm et. ' 
ti. Atı~uı .Uç olan "u m.alayı 
yendikten sonra kıtalarımu 6yle 
hıda ilerlediler ki, 6ncWer rical j 
halindeki , dtlfman leşklllerinin saf 
Janna bir çok defa sokuldular. , 
Dtlfmanın ıeçtiii rolun her iki ta
rafında daha çabuk kttçahilmek i· 

! çin ıelil}isflzal ttlılıvermit her çe-
,u araba, top, Ulfek n daha başka 
techilat s6rüHlyordu. Bu boqunun 
manzarası DGnkerkf hatırlatmakta 
idi. . . • ı 

,Sinıapur mlidafilerf, k6priUerl 1 

tahrip edecek zaman bile bnlamı
yorlanb. Esirlerin sayısı miitema· 
diyen artmaktadır. Saat 8 e dolnı 

( D6VOnl• Sa. s sa. ı uJ 

1 CEPHELERDE DURUM 1 
Müttefik kuvvetler donan

ması harekete geçti 

r.. ... tanfmdM tekzip edL 
letı Oft ajammm bir haberime 

göre: 

Turk-Sovyet hudu 
dunda bir hadise 

Sovyet 
taburlar ı 

Batumdan kaçara k 
Türk topraklanna 

aıiuımıılar ! 
JIGMova, 1Z (A.A.) - Tu a

jamn bildiriyor: 
Havas Ofl. ajansı Bordodan VE!l"· 

diği bir habel'de rudt - Sovyet 
hududunda bir hAdl8e olduğunu 
bildimıişör. Bu hebere IÖl'e Ba.
tumda buluııazı nıüt.cadılM; Sovyet 
taıburlan mülteci oıluU 'l'Uıit top. 
n*lanna IÖzde reçmeğe teııJcıbbUs 
etmifler, ölenler olmWJ ve yaralı 
300 bda.r Sovyet aekeri Türk top
naklerma geçmlftir. 

Havas ajumnm Sof)'&dan aldı
ğı bu habe.'in anmk ismi Franlu 
olan ajaM t&nllmdaıı efendileri 
Alman fqıiBtlerintın emri ile ve 
tahrik maba.dile battan başı,ı. uy
ıiurulmut kaba ve becertbiz bir 
yalan llduğunu Tas ajamı beyana 
mezundur. 

Anüola AjNlpnın Notu: 
.Ana.dolu ajanm da 86.li.iıiyetli 

mabfiHerde yaptığı tahkikat üze
rine Tf1rk - Sovyet hududunda 
hiç bir hldiee g~ oldufunu 
bildirir. 

icra Vekilleri 
toplandı 
~ U (AA) - tcra veldUerl 

bugün aaat 115,80 da bqvekll Doktor 
Refik S&ydamm retalltı altında m6· 
tad topıantrsnır yapmı,tll'. 

Amerika 
işiyemühim 

sualler sordu 

PETEN 
Pariste iHtlerle 

görüşecek 
o 

Fransa Tunuı yolu ile 
mihver kuvvetlerine 
mühim yardımlar 

yapıyor 

vııı tl•dl Mada
gulları ver••IE 

1at11or 
Va§lngton, tı (A.A.) - Bir

le~ Amerika blLrlciye nazın 
Sumner Vela beyanatta bukıııa
raık Birleşik Amerika ile Fran-
98 a.raamda pek ciddi noktai 
naıar t a!tfJeri yapıldığı Ve Vi. 
şi hllkömetine Amerika iç.in Js
tlsna! ehemmlye.U.e bazı sualler 
sorulduğunu söylemiştir. Ma
rep.I Petenin mihverle yapıla
cak işbirliği ha.kkmda görüş
mek üzere yalanda Parlate Hit-

( Dtw1mı Sa. ! Sü. 3 de) 

'l'Uıidye Avnıpadan aor vu ge. 
çebllir. Bugün bunun tecrübeeini 
yapıyor. Dit Ucaretüı gittikc;e ge
rilemesi gUmrWc gelirini asaltmq 1 
ve hazinede bir delik açrD11trr. 
Bir çok fabrikalar ham madde 
bufunamamam ve müşterisizlik yn. 
zünden durmuştur. Münakali.ttalrl 
~ilçlilklerle navhmlarm ve aigor· 
tslarm yükselmesi dolaYJSile her
kellln yqsyrıı JJOrl8fnuı!ttrr. Bu 
hallel' huııa- orta amıflan bü
yük darlıklara ~uştur. Tilrkl . 
yenin Yuıumlılar harp ettiği ve 
büytlk develtlerln buknsmdan llkbahar taarruEU için hazırllklann 
kendisini kurtardığı u.zak günler· tıerledltı gelen haberierden anlqllı· 
tfenberl d evlet ve halk böyle bir ı yor. llkbabar taarruzuna mlh~ 
buhranla karşıla~•ıttır. yardımcı devletlerden alınacak aaker. 
Miltt tnpnldar, her ne. palauma Jerle 70-80 tümen uker ııtlrak eck' 

A.lmaDlar, prk ~pbeaine ilkbahar • b 
ı.amızunu yapacak olan tanzim edil. lzmır me usu 
mı, y_enl kuvvetlerı ııevketmediklerlne 

oluna olsan koranacü l cektır. Bu, 3-4 milyon uker demek 
Bununla beraber, müp.hftlere tir. Bu kuvvetler hareklttan enel 

göre, hükllınete karsı hiç bir şi- cepheye .evkedilmlı bulunacaktır. 
ki.yet yil.kaelmem.lştlr. Tersine o- i Sovyetıerln Lentngrad çevrealDde 
lanü. umumi intiba hükfımetin , rnuvatfakiyetler kazandıklarını ldd1a 
memlekete u.r,ı va.z fesini yapqğı 1 etmeleri Uzerine Benin, buradaki AL. 
merke.zindedlr. Su.ftıu muhafaza : man lopçularımn btıcuma geçea Ruı 
tr.in 11arfettiği ga;>Tetlerden dolayı 1 kuvvetlerinı atır kayıblara uğratbtı
herlı:e• hllklimete minnettardır. Fa 1 nı biJdirtnflkle Rua iddialannın dotru 
kat milli topra.klann her ne pa-1 olmadılmı nan etu. Almanlar, bava 
huma olurM o!sun korunmuı ve kuvvetlerinden hami ıatttadeyt temııı 
•·abeııcıl&nn her türlü müdahale. j .ecllyorlar. Kerç'e ve merkez bötıeııtn. 
ıdnm fiddetli bir mukavemete çarp ı de Sovyet nakliye ko:ıarma atır hU· 

(DftNJfllı Ba. 1 Bt. 1. de). 1 cumıar J.&Pılmıfbr. 

ve bıJctlDkll durumda Rua taarruz. 
ıarmı durdurduktan bqka kendileri 
de taamızıar yapmakta olduklarma 
göre bir' müddet llODra çok tıattın ha· 
le ıeıec.kıer deme)(Ur. 

Acaba Ruaya da kUW kunetleri 0-
ne 1Ur:117or mu ? Ki§ bq~ 
Rmyaıun ilkbahara kadar b1,Jt1k .._ 
,·att~tler kazanacağı, yahut a. • 
zanmuı Jbım geldltlni aöyle,_... 
aldandı mı ? Bu auallere cevab venmıll 
zamanı benll& gelmlt def1ldlr. Bar 
ya, belki de Ukbabardan evvel taalTU 
tqebbüatlnde bulunacaktır. Fakat~ 
'11anlarm. böyle bir taarruzu önlemek 

( D""""9 Ba. 1 Bi. 1 dıs). . • 

Muatafa Bengisuyu 
kaybettik 

Ankara, J.J('\'a · 
kıt) - lznılr me
buau Doktor Kua 
tafa Bengiw Ça • 
mkkalede vefat 
etmlfUr. 

Merhuma matfi . 
merhuma mağil · 
Nt. alleal efradma 
ve meclla arka. 
d&flarlyle yakm· 
larnıa taziyet 
beyan eder. 

r TenzilAth kitap kuponlarımız -, 
De Profund.ts ve Cürnhuriret adlı eaerJer 

~arından itibaren Va1nt tftabe9htde na lhaalfıe 

hıışlanacütsr. Yeni 'Verecetfmlz kitap yarın 

· ı ı.:dil«ek, lmponlftr da neşredilecektir. 

Yazlık alda lçlll 
Dun vilayette valinin b&§k-anhğlada 
toplanan heyet mUhim kararlar verdi 
Valinin riyaaet.inde saat 11.30 kvm -yuifeleriııden, ekim ve ~ 

da yapılan tcplıa:ntı 886t 13,30 a 1 ~im günlerine~ obek be
ka.dar Btlnnilf, ""!LH muaviııleri, aı. re, iBin aJmeleıı-ı :Ye -..ı )Wpl1m 
l'!.&t müdürleri, iataa.)Ql müdürle- yerlerdeki tef8lıldUlerin ywdımm. 
ri, ve sebzeciler cemiyeti rei9i bu- 1 dan latttade edilmıeel. 
lunmuştur. 8 - ıwv.tık g&illen toblm 

Valinin vilAyet de,hillndeki ya- oim1ıerinin birden abDılp mertraf 
pılacak arai eeferberlik baidunda b\ eyerde ~ edilllBıcten a. 
bir pliıı hazır'Janmuı için yaptığı ra iat.iyenlere eüra.tle 89Yki ioln no • 
U-Jdifle açrknlftır. bin ıtraıWt kNdlnt:n t.emini. 

Müzaıkerelerden llClGft. lMl hu- T - Çif~ femıl tıir taadıa 
~ verilen b.ıJLrm ama hatlan ziraat ~ için viA.Jet 
ıu suretJe teebit edilmifür: ~ tııllro8anca bir rehber ı.-

1 - Ekilecek arazlniın buır - 111'1-. 
1ıuımaaı ve toh~ cine ve 8 - Şimdiye lrıaıdeı- ekllmemit 
nevilerine DlÜ88it obölgelerin tayi- o• deveıt ~ ~ ~ 
nt. (Bu bölgeler.in tayini Y qilE6y re ait U'Miıam ~- için iıcep 
tohum ı.alah i&taeyoou tarafın- ~ tepl:ııblWeıiın mn.tacelen ,.._ 
dan, evvelce fenni tetklrat neti- pııa-. 
ceelnde yapıJaug olan plAn dlılıl- 9 - BI IDl:muı hububattan. ... 
linde yapılacaktır.) ,...,,, •hra ~ .. manll-

2 - K~lıünUn bosuk. temıl:re ım aJ'l'l}ııp zlhTala tdnnluk 
muht-o, eJmik sira&t ~. nık ~. 
bu ile tabala edilıec* a'ftDBla a. Şel* ~ *-tinde .tan 
ce1e tamNDlVM•. l"A ~ olmak iDeJıoe llelıEe 

3 - İst.anbulun muhtelif böl6e- m.1111 ve ~ bil 
leline göre, en müea.it neöce ve- llıell'i'Yllt Y8rl*w- ve aım ed 
reeeık tohumlarm da.ğdıpnda dal- ~ ~veya pek c8s1 '* 
mi alaka göstermeleri. ya,thL WA.yet ~ı.me. 
~ - Gt1bre)rc ilA.ıreıton lllUll cilt t..W. 

1 

re tedarJkl h~ ~ - Heyet llıılDDi tGlllıtaı- &ıııll 
lerde bWWllD881. ırAııılltd Wtıa eana gGnll ~ 

IS - ZlrMt iflerinde ça.111.S~ eıııtilr. 

Alman-Rus 
harbi • (A.A. dan k11altılmııtır) 

Alman tebllli, Dobeç'de Alman 
Romen ve Hırvat kuvvetlerinin 
Rusları uzaklara attıtını, merkez
de bir kaç gündep.beri mengene 
iı;ine alınan Sovyet kuvvetlerinin 
biraz daha sıkıttırıldılını bildir. 
mektedir. 

Bir Londra haberine göre Ma
loki Ruslar tarafından zaptedilmif, 
2.16 ıncı Alman piysde tümeni bir 
suya dü,llrillmü,tür. 

Sovyet tebliline göre, merkez 
cephesinde çekilmekte olan Alman 
birliklerinin muvasala yollan ke. 
silmi,, bir çok malzeme ele geçi
rllmi,lir. • 

Geç vakit Moskovadan verilen 
bir ajans haberi, mlihim bir s'tra. 
tejik mevzi olan Aleksandrovski 
Kutaro upledilmiş, Lenin4'"ad ve 
Moskova cephelerinde taarruz eden 
Almanlar pfiskürtülmü,tür. 

ı Celepler 
Dun koyun kesmek 

istemediler 
Düı:ı tehrin*e bir miktar et.

koyun gelmil, fakat ee1ep1er ba 
koyuıılen pay tcmd mei•Uine g6-
tilnnek Mt_...ııfıtlerdir. ViMıJ'9t 

ıaemurl&n, Jrıoyunluoa. el,)••• .. 
Jardır. Bugin ~ bllm te
min ecSeceiatJr. 

Ruzvelt 
Mühim bir nutuk 

aöyliyecek 
V .... atoa. il (AA.) - B.&0: 
Ruzveltln hWIUll IE&tlbl OrU, Ona. 

burrel8lnln n f'lbatta ıt&,.Uyeceti aat 
kun fnkallde mOhlm olaealmı 1ı8 • 
dtrmlftlr. 

Günlerin peşinden : 

Beroamada efsaneler, Adetler 
Bay Oamen Bayatlı "Bergama.da 

efsaneler, Adetler,, adı ile milli 
kültilıilmiU.e yem bir eeer getir. 
dl Bu del' yusrmm bundan ev. 
vel ".Bergamada Asltlepyoo", 
"Berpmada Pfalı otlar,, ~ibi ilim 
lerle çtardrğı brotürle ri tamam
lıyor.' .. 

Bay Oaman Bayatlı hem.en bü
tiln fikir hayatmı Bergama çevre
sinde uzun devirlerin varlığından 
.!oğan ve nesildea .nesle geçerek 
;UnUmilze kadar halk ağzı ile ge. 
ten efsanelerin, maalla.rm, inanç. 
!ann, huli.aa her türlü halk bilgi
lerinin derlemesine vaıkfetmilJ bir 
TUrlı: aydoııdır. Bu yolda meydana 
koyduğu orijinal eserlerle gerçek· 
ten muVaffaık obnqtur. 

Zira halk bilgisl denilen efMne· 
'erin bir kı8mt memleketin t&rihl
ni aydmb\t!r: ftlı: nevinden kulla • 
ıul&D Adetlerin bir kısmı da mo-

dern fen uauHerinin iatJıfade ede
<'eği bilgi me..._teddt:r. Japm.
yada ta.be.bet bugWıldl feillıt eeu
ıara göre kutulım111 ohnMie bera-
1:.er Japon Univemltelerinde mlih
telif mentleketlet'de her nen ..... 
~al*lar için halr 1iı'll8m4a kuılla
ııılan Uiflan tetldlt ederek modem 
fen UBulleri ile banlaım .kıymetle
rini ölçen, yerine göre bunlaı-dan 
i!!tifade ed~n filbeler ~-

Naaıl ki 1914 harbmden aoınn. 
lı:eşfedllen vitamin uzariyesl de 
bir kaç utr evvel Beriberi denilen 
hKStalıta ~ halt &r8811lda kal
'.anrJan tlfalı otıann yeni kimya 11-

sullerl ile tahl91 neticesinde ft
~ bir ha.ktkatten başka bir ıey 
deflldir. Ea1d. X-nJerm tecribe 
ile buldu.klan haldkatleır bemn 
fenni ifade tekllnt ün&k lçJn •· 
•rr1uın ge~esi llan geltyor. 

HASAN KUMÇA , . 



VAKiT 

Türkiye 
ki 

bakkıada-1 

aka le 
Paslllk barbl . mertkanın Vl,lye 1 Çatalc~ ~rt~okulu hak· 1 

~~-ı ıaalleri kındakı şıkJlYe!e cevap · (Baş taıatı 1 tncı satJfıM.,.. ~ ı 
EvvclO. Japon kuvvetleri dUcmanın Çatalca ortaokulu hakkında adresı 

( Ba..'i tcırcr f ı ı mm ~milada) mukavcmcllnt kırmak ic;ın Sıngs.puı ıı ( Baı> tarafı ı ıııı-ı ~oııfflrlrr) t-b·A'e mahfuz bir okuyucumuzun 
muhtC'lit t.stikametıerden ;;trmışıerdlr. !erle bulu~ması mümkUn adde- ~ikayPUni yazmı3tık. DUn mezkur 

t..nlması hususunclıı millet C hl!· şehre cenuptan ~ren Japon birlikleri dilmektedir. ıııektcp müdürlüğünden aldığımız 
: umet mutabıktır. Bu :;e~ple a- cıuımanın lbnımıı. do~nı çcl<ilerek ge- Söylendiği.ne göre Almanyaya blr mektupta şöyle denilmcktc-
:ır askeri )'liklerc> \'e silulılanmı: mıl<'rl' binmesi ımkAnını bırakmamış· teslim cdibnck üzere mühim mlk- dir: 
'r 'Hlzi}'e e beldem ye "i ·a> ct et- ıardlr. onımıın kıtnlan ~·a ~ııım ola- tarda kauı;uk yüklü Vişı. vapurlnn "Yazı mUnderecatt her ıhU6usta 

meksizin kııtlcınıl yor. eaklar vcva t:ımamlyle imha edilecek Hindil]iniden hnrokct ct.mlt;lcrdir. hakikate uygun değ!idir. Okulu-
TUrkfyer.ln n .. lmHcl b:r me\. ıerdlr. Bu vapurl:ır a.bluJcayı ynrma:ra ça~ mvzdo. meıa.fnin intiprnla dcvtm 

.ii vardır. l 936 tnrih li Monlrö ı..,.. kl d ı:.: • • ı 1 b'ld' ı ' ,J,ıpoıılar ha\a mc~danıpı tamir etti ...._ca ar ır. Ctı.igjnı saygı anına ı ·ır rı.ın.,. 
rnulta\'C'len3mc'!İ gemiler n boğaz. v· 1 . rru ""' .... lı j) L'ibyavn D' k ö ij ·ı· t 'l'ol,~o, 12 ( ./1) - •fokyo Nlş1 NI· LS nm n..., ,,o 1 O ' " uıı o ·u~-u.cıunuzu f: Z ne 1 JMŞ 

rde.n g<'~mc>si hakkıPd:ı bir sol! 1 o Almatı tümenine bir ay yete- c.dilir bjr insan olara.k tanıdığımız 
• rtlaı ko• mu tur, 24 uncu rru!d- gnıwte ine sın:ıı.pur cephcııinden d b ı:. 1 "500 to 

" blldlr!llyor: • cck miktar e. ur;day n .... • ~ için anla.ttıklarrnı yaznu,tık. Te-
19:!3 ) ılınd~ kurulmll. Slngapur nd aındo. Tcngah hava benıin, 2 bi.n ton tayyare zeJ1bını, mcnnimiz mektep müdürnUn söy-

O'l"'ie:·or.un e lihiyctlcri nlc.v <lanı Japon kuvvetleri tarafından fi bin ton zeytinyağı, 2 bin kamY?.n l~diğf gibi hakikatin yazı milııde-
ü umct'nc devrediJmh;fir. 2 . ı•t .. d rdıgı 1 

tckrn.r kullanılır bir hllle getlrtlml§ . ·•c mıyon ' 1 re ~'lrap gon e • 1 rceatımı uygun o mamaaıdrr. 
ki!<o 3 iinc · frkıuda sövlc de· ne dair tng'iliz !ktısadf harp nazm I.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. 

'lili or t~~pcın Ha~u·klll mühim bir '1utuk tarafından yap,ılnn beyanat Vn· ıı Y 1 p 1 
Tıürk ~ e htikOmeu, bu mtıkııve- ~ingtonda ehemmi~·ctle karııılnn- K A L A R 
n m nlı ho zlardan harp gemi- lôÖl llyccok mı tır. 

!0 1 i in gec. e&iııc alt htikl'mlerl. '.l'ok)o. 12 < .A) - lumada c;ayan. \'l,..i, ı·~ (ı\./\.) _ :M;ırcı.;al Pe-
1 

2406 numaralı bisiklet chllyetname-
1 ın tat n n ı~rct etmekle mı.i· bır mcnbad n blldirUdlğlne göre tıaı. !en, .Amerika bii)ilk elçisi ıımir.ıl ml zayi ~ttlm .. Yenlslnl ı;;ıkaııı.cağım-
··cllc t .. vekil Tojo Slngepurun kat'I ııurette f,,cahy'j bugün kabul etmi&tir. A· da,n eııkiııınln hUkmU yoktur. 

Ank ı .. d • bu "..ıretlc tekrar C'l- llı!lU&Uıle dıı.lr neırcdlleccı. olnn rcs· ır.iral Darh~ bu mUllıkatt:ı hazır ~eprbaşı: M~rutlyrt <"add~I :->o. 
.le edi en ti!l:lnıjyet hakk111ın vr.- mi tebliğden sonra Jııponyanın takip 

1 1 
t o:; Dın·ıt Mıu·.altol• (38i9S) 

·ı... 1 • •dAce,.1 harp ~ıvMeti hs.klunda Japon )lt unmu w·. .. • • cı.·e er laz mmun eylcdigi ve de- ~ " o "• ı .1· D ı , 
- 1 C:lyctlnin h~r 11<1 mecllslnde de mühim • ~ nıuı aı a;;a .. ..:ar ı·z 'ulln ma neznretin kaıa hu. ı ·c\'~ork, 12 (A.A.) - Herald 

.ti· r.ııa nC>uıretln miivazi cittiğı beyanatta bulun~cıı.k~r. 'I'ribUn gazetesi ','Hhndi de Mada-
Van bqlnci hudut taburundan alm13 
olduğıım ll'ı:kcro ve hUvlyet ctizdarumı 
ı:ayı ettim. Yenisin( çıkaracağımdan 

esluııtnln hUkmtl yoktur. 
k:ına'l.tı vardır. Bun(l:ı hnklıdırlar ;::-asknr,, başhklı başyuısmda şöy. 
<• C'ıınku·· b J ·an bl · ı 'i'ok,·o, 12 (.\.A) - Japon umumi . un ııro nne ıcr- • ı-: diyor: 

'111 •i bir C\ ı;cmc derhal dsh bü- karar' hınm blr te,lıllğinde b!ldirildl ~ Na1..art olarak bitaraflık bandı-
~ ült gcvşem Jcrl sihiUı:liyceektir. f;lne göre, knraya çıknnlıın Japon l"'JSı a11.md'l gizlice Rommcl zırhlı 

Çimi kezckll B:ıhnt'Uin Doğan 
(38789) 

lhrpte olan devlPtle>rdC'n )ı€'r- ı,uvvellcri 9 Şubntta !\Inkasto.r'ı vu kU\-Vetlerfoi ~sliyenlcr de Vifjl 
rı lıJrl b6.:azl .. rdıı'n serbest. ~·eni Bretıı.ııı;c'ln crnubu ~ırki sahi • Frnns:zlarıdır. 

• • • 
Tıb fakUltcsindcn aldığım hüvtyet 

va1ak:lmı :r:ayi ettim. Yenlelnl alaca• 
tımclan esluıı!nln hUknıU yoktur. 

gc~me lı:ıkktnı elde ettiği tnkclir- flnde bulunan Gruımatıryı tamanıiyle Şimdi dP, Madagaskniı kullan • 
' c bJ holin k ndif;j fcJn, dü61YU1- 1 .. gaı etmı,ıcrdlr. mak mllsaaılcsini almak için Ja-
nın kruvııı&rle, doru:uılt.rlarilc \'C lUüttelik haberleri ponların Vifil Uzerinde baskı yap-
uçakl rla ı;östl'receği lmreı koy- J..ondrıı, ıı (A.A.) - Singapurda t~lan söylcniyol'. ı 2607 :So. in Jtatıp J<azanç (38'78'7) 

• • • 
ı'laya rağmen, bü}llk 'blr avantaj ki lnglllz kıtatarı flmdi aıcvıer·lcinde o-----
! cşki !edeceği aç-ıktır. Bundan do- bulunan şehrin dı~ mahııllelerinde §id. 
1 'J İhi ta!'V,f d~ 'l ürklycye iyi ni~ detle çarpışmtıCa. dc\'am etmclttedlrler 
yet tlmin~tlarır.ı bildinnekt-Odir. Japonlar tanklar ve hafit mitralyöz. 

192i ııcne.!!inde Antalya M. J{emaı. 
paşa 11k okulundtın aldı~'lm şehadet 

nameml ıa,yl ettim. Yenisini al&c&· 
ğımdan eıık18lnin hUkmf.I yoktur. 

lngtrtcre ve Ru:ıya resmj bir de- ıcrıe mUcehhez taburlarla hUcum et • 
ıneQJe Tilrkiycnin topra'klnrınıt ve. mckt.edlrter. General Perclvaıc teslim 
~ hakl!ırmn karoı hfo bir fenn olması ıı;;ın yenldcny apılnn bir teltllf 
ı a etleri olmadığını teyit eyle- cevapMz k3ınu~tır. 
T. lerdir. Almanyacln h<'r tUrlü Batavltıdan blldlrlldlğlne göre icap 
fena niyotloıi Ol'f.adan knldırmıılc ederse sarnlzonlıı.rı tahliye etmek jgfn 
i in coıı p:ıkta güveniyor. Ve her İnglllz ve Holanda gcmllcrl .Keppcl 
:ki taraf öte tarnfa on kora mnk- lınlanında beklemektedirler. MUdllfi • 
~ ı'lar ntfclnıc-klcôk, !erin en rnühlm ltayıptımndan blr1 a. 

Tannıua uğrarı;u halldcn 700.000 kiııfnln ve gamlzonu 
'l'Urklor ~ok " ğ duyguludurlar. nun gU\•endlği au haztnclcrin\n şimdi 

\\Tltpa harbini tam ölçUsüylc to.r-- Japonlann eline g<'çml§ bulunmaııırlrr. 
t•yorJnr ve Avı'Up'L lıudutl:ırı bir Tokyo, 15Chlrdc ~Ungil süngüye mu • 
t c~niiıe maruT. bulun<lugu takdir- harcbclcr cereyan ctU!\'lnl b!ldlriyor, 
o" dasbk Anaclolu 11ıun bir mu- Bir .Japon sö:z:cUsU şehrin dU11tut;ünU 
havcmetc clve>ric;li bu1unmnktadır. 

bıl(lirml.,.,A de bu bevanattan aonra 
Yu\aıannda kuvvet.le silıihlanmıtı """ " 

bn .. ke. bir "Özctl muharebenin devam 
<ı n Tiirklcr vrupadıı. k~ndileri • ..,,. ., 

clJnckt.Q olduğunu ve en mUhim muba 
11<' Jıiicum cdec k d\iimana l\ğrr rcbcnl.n cenup 'lmımmda cereyan ;etti. 
af,ır darbeler indirm fie kabiliyet
lc.-ri old\l- 1 si.bi boğıWa.t da tnh- ~'lnı ııöylcm~ııtır, 
ldmat ve m ynlarla techlz t:!dile - I..ontlnı, 12 <A..A.) - Slngapur 
f:> •• Her :ilrlü tnnmız Ttlrl Jcrl ra.dycwm, Japonlru- t.ıı.rafm(lan :ma

knrşt tarafm 111.rrna koyacaktır ikl halli saat.le 7.30 dn şehre yeni bir 
ne 'b:ri ne de otcki bunu <iileme- teslim olma isteği beyanname i a-

ttldıC::'TIU haber vermektedir. Bu ls
mE'lidlr. Bundan dolayı öyle görü- tcğe;, hic- blr ce,·ap vel'ilmemiştir. 
r.;iyor iki Ankara lıUkfı.mcti ve Türk ••• 
"T.illeli kC'ndiierini emniyette his· 
. .;ctnıek ir'n ciddi E 'bcplcre malik-
i irler. 

Bununla beraber, Tüııkiye endi-
e du;)ına!d.an da kendini nl:ırna • 

maktadrr. Ve i~)l ganöi ticaret 
:-ıüll!lsebcti Almanyn ve Alman)•a
: n tabi metnlekctleıio ~ bir su-
1 ttr devam ettiS'i. halde siliihla.n
r• ba ka yerdC'n tedarik etmekte
dir. 

'.l'ilrklycıün Amcrilm)'A harp 
ınalzem.osl ru~ etmis <>lması 
ma;nalr görlilmeklAldir. Bu bir de
receye kadar doğrudur. Hit; 6il1'· 
hesiz: Ankara hükümclI bunun tat
lf,,k edilmoltte ola.n eski hlr karar
dan ibaret olduğunu bil<llnnck 
hususunda. milsa.raat gö6ter.xnistJr. 
F :ıJmt Ruzvcltin Türkiyenin de ki. 
raln.ma ve ödiınr verme kanunun
dıuı faydn.lnııabilcttğjne dair ver
dıği kararın bir ımnnam vardır. Va
. Jı.gton devlet adam.lan bir çok 
noktalarda uzağı göremem~ Qlr.tbi
Jdcr. Fakat. J\ lmanye. ile nıüna
"ebctlcrin kesilmesi arifesinde, 
Türkiye-nin mihverin yanı ba.:tm
da yel" almıyacağı haltkmdn <'mni
yet hası! etmedoo Türkiyeyi silfıh
laı:dırımyacak kadar dirayet g&H 
tcrnürılerdir. 

Melburn. 12 (A,,\.) - Sonnı
cian ne§redilen bir ha.va tebllfin· 
de, dünkU ça~ba günü Yeni Bri 
truıyada Goonıota'da Jn.pon gemi
lerine karşı ya.pilin bir hUcum e~ 
nasıOOa 7000 vc.8000 tonllHtolul< 
iki Japon ~a doğrudan doğ
ruya isa.bctler mkl olduğu bildi
ıihnektedir. Japon mania ntcı:i çok 
siddctli olın~lur. 

----~---0 ....... -------
S la g apara blcaaı 

(Baş tara/l 1 i11cı saı/(u t<ıJ 
.kılnlanmızın oneüleri Siııgnpurun 

şimnl \'nroşl:ırına vnrdıl:ır. flii:>mıtn 

ornda ) enidrn mukavemet ı;iislcr -
difil fdn ç:ırrıı~malar oldu. Schrin 
müteaddit m:ıhnllelcrin! hilhn~'la 

kurşı lur:ırıa Jrnlun:ııı BJ:ınkı;angj 

1\!ull ndu ını kalın duman hulull:ın 
kaplıyordu. 

Sonrn sokak mulıoı·~lıcleri lııışlıt· 

dı. Hücum cfr:ıdımız ileri ıılılarnk 

cHişmaıtt ~ehrln merkezine dn~rtı 

sürdüler. Askerlerimizin ~·Uzlcrl ,.c 
ünirormnlıırı dumandan 'c ıozdnn 
k:ırarmıştı. Evlet"<lcn elleri yıtknrı· 
dn teker tc.krr ,.e ufak gunıpl:ır hn 
liııde cliişnınn nskcrll'ri cıktı. Sch· 
rln !'>Ur]nrı lı:ıricin-<lt'ki yarış mey. 
dnnınn bu arndn hllyflk teşklller 
'nrmı şl ırdı. Bunlıır, lı!'mcn lıcıııen 

50 snat sürcıı fasılınız lılr yUrli. 
yilştcn onrn ilk dtf.ı olarak l'tsu 
hir islirııh:ıt :nıpıyorlar ve hcdC'fı 

Siııgnpur o!ıın son savıışn hnzırln

r:ıyorl:ırdı. 

Cephelerde daram 
<Baş tora/c 1 wcı 6Cll/}atJ.aJ 

için tedbir aımış olmaları do. muhte. M. ?>i'alm 

ll\Cldir. ••* 
LtJIYA CJErHE::;t~DJI;: Beyıızrt nahiyesinden aldltnn 8 ıtil· 
Alman tebliği. iki taraf araıımda fusluk ckıu<:lt karnemi uy1 ettim. 

keşi! hareketleri olduğunu, inı:mz tcb. Y<?nlslnt a'laOf.~ esklsl~ln rtlkmU 
llğl bir !taç tankla harek11t. cden)cuv· yol•tur. 
\'Ctlcrln top ateşi ile cla"1tıldığını bil- smc~niyc Oökrntcik.r 41 No. da 
diriyor. Libyadnltl bu dur.;unluğun Feride Taıköy 
yakmda alevlcııcccğinl ııöyıemek <loğ· ••• 
ru olur ko.naaUndcylz. 9.8.941 tarih ve 11111 N~.ıu Beyoğlu 

l'.\:"tFIK Ct~rHF.St: 1 Mal mUdürlUğUnden al?Jll~ olduğum 
Si.n~ııpurun 111' bUcumda dil.:cccği tekallt ma.a.~ cUZ<Sanrmı onbe~ günderı 

tahmln edilmiyordu. Başta Çörçn ol. bel zayi ettim bulan varsa be~ gUn 
rnak Uzcrc mUtt~flk kumandanlar,} zarfında a~ağtdıı. göst<.'rUon adreııe tea· 
bunda ittifak ediyorlardı. Japonlar, bu 1 ıım cdJlmesiDI rica ederim. Akııl tak. 
adanın Pal!fflğin en nıOstahkem kalesi tirde yeni.sini çıkaracağımdan hUkmU 
oıduğunu bilerek haroket ctml§lcrdlr. olmadığuıı !lAtı ederim. 
Buradaki lıarbln tafsllatı henüz. ı;el • Galııt.a: Şişhane Emeli ,nmıeı. ma· 
mcml~tir. Yalruz S,i.ııgapurun böyle halJ6'1 TIJt.,ak sokak J7 No. hı el·de 
.hemen hiç mukavemet cdcm~cn i§gal ı·me.kli poll memnrlıı.mıdan :>31 
<'dilmesi mUttcm·ıcrı: n~ır .bir darbe ffahri Jo>.n) <38186) 
olmuştur. D. N.B. ~rlln siyasi mah
!{llerfnJn • a.nııafini &ıl1)1C Ycrlyor: 

Bu Mdlsc lngiliz ımparatorluğ'tınun 
llkibcU 1lzc.rindo geni§ :mikyuta nıU· 
eışir olai:ak mahiyettedir. c;tınkU Ja. 
ponyıı. filJldi yalnız bUyUk Okyanusa 
lıAJdm olmakla kalmayor, ıı.yııl zaman 
da Hind Okyanusuna ve Bcııgale ldir• 
!ııı.lnc <ioğnı imkAnJar açan blr k!Ud 
mevzilııl eline geçt.rml!J olu)'O". 

MUttefikler, bu çok tehlikell duru . 
mu, bir deniz harbi fle kurtarmaya 
çalı~cakln.n umulablllr. Gelen babcr. 
!ere göre .Amerikan donanması doğu· 
ya doğru ilerlemekte. Uzakşark 1n~i. 
l!z !iloeu da hanl<etc geçını, bulun · 
maktadır. 

Teşekkür 
Eşimin ö!UmU doloyısilc cena?.c11ine 

11Izzat. fştlrnk et.mi§ olan ~ayın komu • 
tanlamnın, meslekla.§ vo dOJıUarmun 
göıtennck ıcıttund& nulundukla.n b\l. 
yUk ks.dirjlnuhklarma ve clcmtınc '!J
tırak ederek gerek yal'.ı ve gerek ıralr 
n.J11talarln taziyette bulunmuş olan 
zevata a;>TI ayrr teı;c'kkUr etmeğc te. 
<·ıııUrilm mani oldultJndan ıı11yın ga. 
zeteniz drlllletilc derin minnet ve şUk . 
rıınla.rımın iblAğmı rica ederim. 

I•'ııtih Askerlik şubesi 
başkanı piyade yarbay 

Ziya ErkU§ 
••• 

Binlerce klz ve erkek değerli 
c.vJtit ycıt.i§tircn pcdr>rim eski ls
lanbul kız, Beım·i alem ve Kan. 
dilli liseleri mUdürU ve fransııca 
muıllimi Mehmet Arif On;;ı.m'un 
ölümü dolayısile hakkında son va. 
zifei hUrnıcti esjrgemiyen l\Inarif 
Vckiilct.i crıkiınına, değerli arka
daşlarına ,.e talebelerine ayrı uyn 
tetıekkürlcrhnizi yazmağn teessür 

llc~ıktaş ıkincı 

J.:inıliğinden: 
!H2. i T. 
Bet-ikl;ışta !)al,ız atacı mcüiin

ılc 2(1 nurn:mılı c\'dc ikamet et. 
ı11cktc iken ,·erat eden Hado.'> d-o
guııılu Xclıil<Jon olma Zchradanı 

do~mn )~atma Altıparmak lcrelke· 
siııc ıuahkeıncmizce <!l konuldu. 
/iıındnn alacaklıları j)c borçlıılurı. 

ııın ilim tnrihindcn ilib:ır.en bir ay 
\'C iddioY;ı veraset edenlerin üç :ıy 
ıarfında Bc~iktaş ikinci sulh hu
kuk hakimli@inc müracn:ıtları ve 
nk~i hn}dc lcrekuinin haılncyc 
dcTroluna<:ağı ilin olunur. 

(38i21) 

Adal:ır sulh hAkimlinlndcn: 
Oto· 1!I 
Jlcyl>diada ''crcm h:ı~tıınc:;lndc 

"8-~·940 tarihinde ülcıı Horırının 
Taşpctek olclindc Ruc; ınüstecl
lcriııdcrı Osman o~l11 ı\:r.lan J\ırna
l:ılının ir.ra kJlınan :ırallırıuıı ve 
)'anıl:ın thina roğmen varisleri ıes· 
hil olunıııaclıffı cietlc \cre}\c :ıra-
ınrl:ı çıkan ve yakın • akralıııl:ı. 
rınd:ın 7.('ki LfılcJ>eyk yeğeni Ra. 
ı.inı lclıiııc lanziııı c~·Jcıliği vtı~iyct 
nıımc 1!l şııb:ıl !H2 tarihine müsa
ılif perşembe ~ünii ı;:ı:ıt 14 k ,okıı. 
u:.ıçağııııloıı nırlslcrlc ınus:ıkhlcrlıı 
ve mlr:ı ı h:ıkkınrl:ı ın:ıliınrnlı bu. 
lurııınlarııı o siiıı ve sıı:ııta miirıı

l'ıtn l clınclcrJ "f· K nıın 537 c i 
m:ıddesine lc\'fik;ın · iliın ol11n11r. 

(:ısı:.r-. 

Ierimiz mani oldu~ndan dcfcrll 
gazetcrıizlc kı~ymctli t:ı.vassutunu
~u ist irhanı eyleriz. 

,\Hesi nıı.rnmn ;yüksek minıar 
Burhan On~ıın 

Cinsi 

13 - 2. 1942 

Deldl Levaıı• latlaaıma 
Ko.-ıyoaa llAnları 

Kilosu 

--
M. Bedeli 

Lira 
Teminatı 

Ur:ı 

Kuru fasulye 80.000 22400 33GO 
Xohut 80.000 21600 32t0 

1 - 'ı'u'l.::ırıda cin!'> ,.c miktarları yıızılı iki kalem ~i)'leeek mııçld -
lcrl a;>'rı şnrlıı:ıınl'4c Ye hir paMirle Rlınm:ık fiz:ere pazarhkl\ c:ksiltmevc 
konulmqslur. 

:.! - Pazarlıkları 18 Subat 942 pazartsi gUnü soat l4 ve p de iz 
•r,ittc terı;:ıııe k:ıııısınd:ıki komisyon hinıİsll)d8 ~·opıJ•cnktJr • 

:ı - J'Lııı rııııılrlrlcr lılr ,.e\'11 ııvrı ayrı t:ıllrılcrc ihale edilebilir. 
4 - Paı:ırlığa işllrnJ• edecek ı:ıliplcrin :wıo sa)'lh kanunun iste. 

,[,ğj Ycsikola11 ,.,. hhıılıırıncla YnP.ı!ı temin:ıtl:ıı•lylc hirllkte belli gUn ' 'O 

~.ıotıe konıl~yomı m1irn<·anllıırı. {21Ş5} 

Jatanbul Levaz:ım Amirliğinden ver ilen askeri 1 
kıtaatı ilanları 

.--........~~ 
Pazarlıkfü 100 ton Nohut ııatın alınacaktır. Evsaf ve husuııı JPrtınrı 

komlıyonda «ôrUlebillr. letckliler ~a.rtnamc ve cveatmo. uymakla bcrnbrır 
talıp oıııcakı,ırı cinsin ,.e nUrnunc:ıiDl beraber kom.lSyona getirerek tclc111. 
lerfnde ne Clll$ tnaı vereceklerini ta:ırib ve işaret edeceklerdir. Dcber :kllor 
sunun ınuhaııımen bedel! ~ı kuruttur. lhalcst 16.2,942 pazartesi .ı;ünU sa:ı.t 
l l de ıyapııacaktır. Tallplcr:ln te·m~tıarUe Harbiyede Yedek subay ot.ulun 
da koml.5yon1J. mUracaalları. (2078-2166) 

"".,,."" 
Pazarlıkla (80) ton nohut ııatm alınacaktır. ,Evaat ve hususi cartıarı 

komlııyoııdrı ;5rUleb!llr. tstekmer ~artnamc evsa.fına uyma}tlş. bqrabcr ta 

llp olaeıı.kları eimıtn nümunutnı beraber koml.ııyona getirerek tckUflcrlnd 
ne clna mal '·ereccldıırl tasrih ve ip.ret cdece}dcrdlr. Beher kilosunun mu 
bammen bedeli (21) kut'U§tur. Jbalesı 16.2.94% pazartesi günü saat 14 de 
yapılacaktır. Tattplcrln tc'mlnatlarile Harbiyede Yedek subay okulunda ko. 
mtayona mtlracaaUan. (2080-2.168) 

• "" * 
20.000 kilo ııığır eti alınacaktır. Kapıı.l: zartıa cksUtme11! 18-2--942 

.;::-ünU 11ut 15 de Gelltioluda a.aker1 satın atma komlııyommda yapılacaktır 
Tahmin bedeıt 11,600 llradır. Taliplerin kanunt veşlkalarilc tekl!f mektup.. 
tarını ihale saatinden bir aaat ewel komisyona vermcıcrı. '(19'4-DOS) 

"' . "' 
A,.tıda ciDı mJkt&r ve ınuhMtmcn bcdeilcrı yaz.ılı sığır ctıcrt 14,2,0l:t 

Cumartesi gUnU hizalannda gösterilen saatıtrde :Pazarlıkla p.t.DJ. alınacak. 
!ardır. Şartnameleri ber .-Un komlsyonda. gfirilleblllr. 1'tıık.lllcrin belli gün 
ve saatlerde Fıııdıklıda 1&tınaıma komisyonuna gelmeleri. 

Mlktan Muh. Bel. Katı tC. ihale ı.anuı.nı 
Sa.at Dakik• Cinsi 

SıtJr eti 
Ton I.. K. L. K. 

40 3H500 47'0 .. SQ S~500 fı925· 

7o ~r.;soo ~030 

.. " 60 32500 •876 

.. * • 

10 80 
11 
ll 
12 

30 

(2012-10 f) 

A~ftdı yımlr mevadın PUArlıkla clfliltmelerl :?!.:.9•2 Sa'ı ~ll saat 
~o da Topkapı Mfth~rnfnd• akert 3atmatnıa komisı,"Onı.ında yapılııcaı..-ur. 

•ral!plerln kat'ı ternmatlarıle beU! \•akitte komisyona g-eımclcri. 
~flktarı 

2 k11o 
10 

"l o ııı~tre 

l3S 
1% adet 

l kilo 
ı 

2700 :ram 
360 metre 
15 kilo 
16 adet 

3 
3 
ı 

12 
3 
3 

38 kalem 

<-'in L 

Bakır s;jvl, 
)"crJı Jıö.s~e. 

Murabbar bnınıta bez:!, 
.. 

Mc~ ı;lertıJ. 

Slclrrı, 

H 

llııl mumu. 
Pamuk. 
Tüt~nt beaf. 
Talk p1,1dre111. 

.. 

15 rııetrcllk ıı;oıa~t. 
Toz fırçası. 
Boyr. fırçası. 
Gemici :feneri. 
El !ener! ve PU. 
Ponpon. 
G!lderL 
oto tarn.Irhancı maJ1.cmcsl. (L!sk.ei !\o 
da. görUIUr.) (20St-2026) 

.. 'tol(. 

0000 ikll'l Qğır dJ almacaktır. Pazarlıkla ckailtmc.sı J9.4:.D42 Pcr5<!moo 
ıUnU saat l5 de Cellbolu<!a askeri ımtmaıma komisyonunda yapılacaktır. 
Tallplcrın bcllJ ·"•kitte komlııyona gehnelert. Tahmin bedeıJ 15220 liradır. 

(209S-220G) 

• •ııı:· 
:?0,0011 klln p:ıımuk 'ııi.lr nlırıoc11klır. Paı:nrlı'kla cksiltrııcsı 

2:i.:.!.942 t.ır~ambıt ı:ıünft Jat l5 de Grliholud3 kerl satın alma 4.:o. 
triı-yonunr!ıı )apılRcııktır. l":ıhmin hrıleli 17,001) liradır. Tnliple:-in 
hr·lli •::ıkltlr komi,yonrı st'lnıclrri. (2102 - ~:ı3:ı) 

"' * 1(. 

100 1011 nulıuı :ılın:ıc:ıklır. l'tız ıı lıkl.ı ek.;illıııcı;i 20.:!.!142, ( un•ıı 
linü ~ual J[i ılc Fı;t..lşrhirclc nskcri ~a tın nlın1l komi lOnu r!a ''&pJ(:ı. 

r:ıktır, Hclıt·r klJo<;ıımm labnıin flnlı l!i,5 kuru tur. Taliplerin ~iiule 1't 
tcıninatlnrilc belli vııkiıte kotnİ!l.)'Qna gelmeleri. (2105 - 2235) ,. ... 

Aşağıd:ı ya71Jı ınrlruşııl ıı:ızarlıRJ::ı ,eksiltmeye ~onmuştnr. lh:ıles i 
li.~.012 ;ünü sanı ı:ı ek .\nk;ır:ı ıs. fını irli~i s:ılın nlmn komi \Onıınd.ı 
''O f'lıloı·ııJ.:lır Tt1hnıin hedclı lG,GOO liradır. 'l'.:ıliplerln belli \Okltle );o. 
ınlsyonn S"Plrnf'lcri. • 

Cin61 

---
Cardörop 
llunı ı ı ı ıı ıJol.ı rı 
lhısusı lip dol;ıp 

ıllJ.: füırı 

Adet 

161 
8 

' r2ııo . 22•1> 

Simdilik ıbu tarafta yeni hiç bir 
ı ".ı.disc b~lidmcnütı bulunuyor. 
Harp, Afrika by?larmda ve Kırım~ 
d'I. hUliln siddet!!c devam ediyor. 
.\skcr lafiıyan vapur kafileleri 
u;rbirini ta.kip ctrne'ktedir. Asker 
~ üklü 4>ir va.punın denizin dibine 
gönderlldlğl ve kurtulabilenlerin 
pe>k nz oldıığunu hemen hemen her 
~ün işitiyoruz. Normal zamanlar. 
r.rn bütün dtinyn.da. heyecan doğu
ran bu gibi haberler art.ık göze hig 
Ç\.rpmaz olnu.ıştur. Bu nmda Tür. 
Kiye her ihtimale k!U'§ı Jıazırlana
'"'.k !ahlanıyor v~ bekliyor. 

İstanbul Hava Mıntaka Depo amirliğinden: 
1. - Apğrda cins ve miktarı yazılı lZ kalem yiyecek m-ıddcai pazar~ 

Jıkla .ııatın alınacalttır. 

.\şağıcla ~ııı~ılı nıcnıdın paı:ır !ıkla ı!ksillnırl cri hiz~l:ırındıı ~a.,.ılı gvn, <a:ıt \C m:ıhııllcrdrkl 
sııtııı :ılmn l•ıııııl~yoıılıırınd~ ~·apıııı cııktır. ·r:ıliplcrlıı beli.. nıl.:!tlerclc ait oldu~u komisyonlarıin 
ıııal:ırı. 

nskcı l 
bulun· 

G ızete yazısını !jÖylc .bitirmek
t .. dir: 

''Türkiye cUmhuriycti 20 yıl ön
ce ba5Jan'ln esere denun ediyor. 
F 0 ki tesırler iortndan kaldırmak 
r ·x bir de\•lct kurmak, ndetleri 
·e·i t rme!•, toproktalti lrnl'naklar. 
ı.h'l fayd ,ılanm~;: \'C yeni yazıyı 

prn c !cin Ttirkilenin ba.rıı:;a lh
ti\ a ı ,..,,rclt~. F Jml Jıurp onu da 

. • ~. A,. C).!W)'U IY.'!!!Üyt'fl 

ınilJ,,tJrr c'le nyn lchlıkcye 
t ll 7 r111 tınu o ! ... 1n•anhk ger

e· •... kl<ı crlivor .. , 

.. 

2. - İı!tcklller kat'I teminatı olan li15 lira Be.kırkoy ms.lmUdUrlUğUnc 
yatırarak makbuzları ile 1S.2.!H2 gal'§amba gllnll ıant "14,, de Yeni posta. 
hane karımımda DUyUk Kınııclyan han ikinci kat 9/10 No, Cl:ı Ha\'U satın 
nlma koml2yonuna mUraeaaUsn. "2144,. 

Cin 1 Kilo 

---
Nohut ı;ooo 

Y. Mercimek 1000 
Bulgur 1500 
K. Uzum l500 
İncir 7lı0 

ı~. Mercimek 11500 
Tuz 2500 
B. Peynir ı:;oo 

Sabun ,500 
Şeker :ıooo 

Sal çil ~00 
Pa tntu "000 

Cin si 

Yclcrısc :ıdrt 

Jlö~rlilı-c kilo 
Kuıaı r.ı'>uh·e kilo 
:N"olıııcl kilo 
Trnı:ır fır~·nsı adcı 
J!r kundurası cirt 
~adı• \'J~ı kilo 
S:ıclc ~·.ı~ı J,JJo 
' 'esil ml'rciıııck !on 
1.\ınııızı llll'reirııck 
!\uru f:ı~ırlyc ıon 
• 'o hu: ton 
.':ıbuıı kilo 
~adc l a§ı kilo 

1011 

ıniklnrı Tulnrı 

J,ir:ı 

- -:iOoo \ n,noo 
100,000 :n,noo > 
100,000 '.!:l,000 ) 

:if)0,000 :ıt,01)0 ) 
3000 
rıoou 11,ı;on 

rıorıo !J,250 
'.!ri,000 tli,2j(l 

150 43,7;'\0 
IOIJ :!7,00U 
:ı;;o !18.01)0 
·•nıı ~ı4 ,{)(ttJ 

~27t 

:l5,0UO 4:!,500 

1'c•ıııiııulı 

Llru 
flııılc gün, saat YC nınhali. 

18/ :.!/ 912 15 fzmir r,, .. ıiınirli~i. 

18 " " rn lr.mir J.v. iımlrlilli. 
20 ., ,, 15 Merzifon 

3562,50 ~ 7 ., ., 15 Konya 

ll51i'.! ,50) 

'.! t ,, ., 1r. Gelibolu 
2 ı .. ,, 16 Gcmıoıu. 

.f05Q ) 21i ,, .. 16 1zmll iııla yon oteli. 
l ~ .700 ) 

8 IOO ) rn " ,. l :i İzmit islasyon ol eli. 
25 ,. ,, 14 )'assıvlrnn. 

3187,f>O 20 ,. ,, H,80 F.:sk1$ehlr. 
,l:!l08 - ~239) . 



·''it 
l~ qıı ~' rn: IMJ rı ıru 00 & [ID ~ ~ lb ~ ~ "ö A•itfZ!. :~::.:·~~~~=:. 
~uı ten sonra lup satılmasına İtarar "Terilen l!:ntli' ';) r IJ!f!trl tnth&İifıosinÜP na~rampA'10 
A ------------- s91ta§ı!t8t j, N9: 'ti Mr!rtıtmn 1§0 
t\ vrupanın 1' ı • /l 1 t ., l I A H .._ a E R LE R J ttıesea~ 1 ı ı~ ifüsesi •il :rıne Jcdi 

,1 er ıma ar pazar• f\ " ~ı~ı1~oh:~:i~~::pı K:~~~~ı~ı1e luıc;~; 
Manzarası l .. .AMaradaR bildirihH§ine ali· n Jeni 1 n 8/1 No. hı bo!Jtanın 

A ar •nda satış ı·şlerı· ~ hı:tSlıl9İ 'bir m\lt-e!E!b'ble gF\tpU, l'!U hİ'19ede Ü hlııotetıl Açık ıırlırmA 
YR~.r>:AN!N !nslfttett. seP.• I> h\Hif.lmete müraeaat ederek 360 ıer ra çıharılm17lm 

1 rakl s~ mansnısnttfl torıhıii 199 nıetür Ye yelkenli se· il. Mo, 1u lıo!llı>ntn (lY!iRfıı 
• !°ll'l!.i{ı !öshİI ~en 4'Üftil• lN&' Ek k k ti t t 1 k mi inşası iqin miieaade ietemiff't.ir, l'ıler:ld\r bo11len füHrnekıapı ve 
l'l..,..,.; 0 1c10. 'B!P.!ftSStl fn~nterenjn ma ar arının esas u u ara nıı dcnia nMil YQ:Sll&lart, kfimür Topkapı caddesi li!Pl'İntlelfl llokal;. 
'i l'I~ora ~İ lirif*1• 5ffle ııakiı~·at:mllt\ ve ye.km memleket- lı•n &ir11ir, 80kak dimlesı lir.eri l•n-

! ftt!fflk dtİftfl' eflfin llftntf!!İ f • kupon dagwılılması du~unuluyor !erden mal getirme 4finde kı.ıllanı- lıır, top ııllı nlıırı ü~lüntle ll •4ıa~ıı 
<it> ftW~et' ""'8Mfkteft !'199f'S... y &eeokbr, T•ldif ~IK 9dhın.Nte- lıuhm&n beıtıın e,-i nrdır ~• nııı 
r\\nıne.tnn ~ıt""ki !ekil, e!iaSen Yerli mıo.J~ pMMlannda aa.. iıa bulunulması swreUle hullııs e· dir, iinllıHhı dutııplı hlr lmıian lrn)uııı" 
~ .._..... eehtıi.ıir, ,\vnt. ma, pazen, Amerillan but Ye 881· cllleblUr, "' lıım!rde Kanı.bunın kHa&IRaa vrırdır• 
ı:~ lerileeell !f!lil •9 9" P.&\i· renin oııtıqla!'ı dırrdürulm\l!ilu, Sa· Yerli mallN rn\ieeseeeleT mQ• cııva ma'1eninde qalıpn ame1,dn UucJudı.ıı 
~ r.ti!t!tolf'!ı ei'!ı~l:i1frt tıslıınn yeniden OO.sleması için ıiihiiifQ, mevalm tr.çrneden bul- !\~ ojlu a4 r~md~ Şi.MtrU il\ Xııtmen sokak Y9 lnıtm•n hen· 
1 - n~~resHer haım ... !llhm P'lii"41.coc~!or müdürü Ahmeı Üıı;ba. ma, ııuen gibi ~erit meıMNCaiım t elinde huhrnen dıın~ıU madonde dlek n~ -~~ııınen dc2 tlcr;;Oil~ !ahrl:ı 
: - F ''*' llcılunuml11ı11, ' Jo:w ile 11efiuakw' '911 Sadi -Alt.av devİl?t ılsirrıleri ve rtflmt le~· nte,lc<U.ii sJ!'floda Oina.mlt r.NM•ın el lmlo VKlllAu n 3 • num •

11 
• 

- '9i9Cl;lı ~,.do. to!"!!f•ndR" ;ı~mlan eUlllerin neti- ıdUl~r haıieindffi n~eflwa Pfltl&ml'IJ ve &llıVallı sôRm tıarç&la· b•rel bıılunıhıl§ı1 n lçınıt&ı bir kıç 
he~~nnHerla an1at11;1 ı\Hqpa ~eııı. Arluını(l ·~i al&kadnrlara biJ teniini tnmin için ekmek kart!Q. •ı&m'k tıetJı&l ölmtlıt.Ur, • ınrpıı ılım me,·cııl ve lıpu .kn1· 
tı.; tice. ~ ~ra.d~ lhtt~. A\.. dfrilytir, nnı ffla-O 1 utrnGJt tQMvvuruntla.dır ~ li&airaıul&n lUba.ron 1kh>Ol lltnıllkl lıudullım hiç lılr lc-hecldll 
'- ~·le lııii' u.n.ht deH~·ı JI• l O"· P. • tarel'hn devet d~releri Karneler nUfu. kağıdı \laerine da: kA.lmn D42 a)'t ıtonwı. luwar t... IAI olm.clıjjı. 

ıfi.'a ~fi' iMi''" Oa dol~•.m.·11 ~rıa il<> rP.f"Uİ mliMSPEıeıer ınenımpları· ITtıla~ajmdsn elçm~k lumıelori ve- mJr vUAyctJnct" Jr.RlJynnln vertJJ 'l'ıı1'dir ohınıın kı> meli: 
~:·ı il ftmı alhllda ıaldNl c· 'l8 ~·apılQ.R te,2"et da İkU.at Ve· riliriı;oo yerli m!Utar m\lbayu fio- t.a.'haU&t.ı 8,l'r0,833 .1tn. gibl pek llnllhaıır alım ve Rlllım •lrdtn· 
t ""f1IPMI .._. ilk -.del ,.. k;letinin il l(Amun.uıanl ıe•~ &,a. lf'rinin de pyct ko?eybkl& halka barlı bir fulahk ~~mtcrmlttlr. dılıl emsalinin ahın ve ııahnt ra>·I· 
• 1111 r,ül'eblUr, Bu A' nıpa tele!• ·~hH t mlr.u ile nni bir et1a11a bağ. verilebilecefi zan ve ijm:J.t. edil· lf. '.l1ioaret Velri!ligl, yu-rdumus11n el n11ııra ıhnrnak aurctllt ehil vu. 

::' !.:-'1JJMPun açtk cleRi~lere. do~" lıın.nw=tu\ Bu eS!~Q. pazarlardan bi· mektedlr. ç1.tvo.l lbtlyıumn ve çuval temiııi.n· luıt tıırıafından tamamına 300 Jlra 
ıJ;; •. 1Şte!!.le5i; An"Upanm gıt ' ı r~r mutcmcd ,·Mrtaaile mUbaya.at· dfki muşıcnııert ıtsı &nUne alıı.r.-k •aymet takdir edUmlt oldul\J, •-
.. t.ir at[;t,re i "'!I alm&M ile luı· y.,m blr karar ittJıhu et.mittir, 20 ki 22, )eni rı ,.e 5/1 ~o. ııı botta·! 
;:: t!41"1~k. '" fftcrrnfıı A\nl· K 1 d s p Q R ıub&tte tatbildnc: ıo;llecck olan nın evaafı: 
. e. itsti.u!l\aAiinü ir4Mkt e<kn bu apa J çarşı a bu karara göre çuval ve ka.no.vite- Yedikule haricinde kııpahkapı 
~l'il< i 'ı~a ıgae MNill4il ~---- _ _ Jerin iadesi ,artlyle teminata bat· kıı.rşıaında Sllivrficıpı sokazında· 

<l"lr ıa(UI. Ku.ymncu dükkanına Bu hafta yapılacak iaııa.rak yurt dışma. çıka:rılmuı u· dır. ~lezkt\r bo!itan 12 dönlim ka. 
llr l~ıu1 "millcUeriR hiu'riyeU,. .ıulU ka}.d.InlmlŞtlr. Bu tarihten dar olup kısmen mezru ,.e içinde 
~1ni ilq ifade edi~" bu ·hnı · istif edilen maJlar maçlar aonra çuval ve kanaviçelerin dlf6l' dolaplı bir kuyusu da 'ardır. 
~ ıut"'-V16f ''M.iU"t~er C..i,)otl., Meydana çıkarıldı fst. Futbol ajımlıbııulan: dan getirilmiş olması 5uretile anı· Hududu: Sol tarafı dere ve nğaı: 

!iQI~ lll,>·~t4"lar. 115 şubat pazar günU yapılacak ba.li.j olarak kullanılma&na mu.a.. ve cepheı;i ve ı;ağ tarafı Dnlıktı 
ı ~f\CJ4t tdikJrire 1t<•re Au11pe, Kuywtıcu Leon lduıda btrial. Ne :maçları. &de edilecektir. Rum hastahanui Ye dere n rol 
kl\l(ılter<" \ist~inJui>iiniin ortt1dan H'.np:.ı.hçıırmdıı.ki duklcinwa mWuıu :Feuerbah!;e ~tadı: :r. Kız talebeler yedeık suba.y ol. arkası henrfck ile mahdııllur. 
ı..IQu.,lnla,~ ...atıma ~ijrf' tallaim :.naktaNW. p;rlnı;, keazap ve ...a.bun • Saat 11,30 Hisar - Beylerbeyi: ll'.ıya.cıı.kl.ırı ~ askerliğe hazırlık Takdir olunan kıyıneli: Ehli 'lt'U· 

~~~<'~~Ur. Ua ha.rak6't r .. ı ... ı fi«,· JSt.if clruİ§, yaka\anarak dün asil- liakem Bahattin. Halit, Saıhk. S. dersi öğretmenlerinin bunlar hQ.K~ kur tnr:ıfıncl:ın tamamına ve ch·a. 
"- 1'!11 kurnafl4n..oq :ıltın<la .An.,_ Ye ikıııc.i Cf'..ı.a malıkemeeince leV· 13,30 Gala.ta - Kurtuluş hakem kmda ı;icil tutma.l.anna lüzum ol· rrndakf enısal irnllhazır .alını ~e 
ıı., '4n niaMAa wkuhı\uKirr. Bu kil olu.nnı~t.u:r, füı~~p. M.üe~et, Nihat. Saat 15.30 Jnadığı ilgi'.ilcrc bildirildi. :;alını rayici nazara nlınmak sure· 
\ 1 ~· \l·nı " m "arka doğru Bt:ndan ba.ıika k&nUrtı ytl.ksek Eyup • Dogu hakem Keja.t, Zeki, :t- Resmi lise ve orta okullaı-d& tile 1200 lira kıymet takdir edil-
,•~ bir C•i leaac ka&aDllWil Uc ftyaUa •tan Bctiktqta kömürcü Pıızrl l lki yrl üst.üste ba.şa.rI gösteremi- ınişlir. 
~~ut.. ~ '~ada.ki h&1'im İbrahim 16 ura·para. 7 gUn dük- ~ref stadı: yenlerden belge alanların bu du. l - İşbu gayrimenkulün arlırmıı 
~l:ı<ırNla Jr~jJl~~ia eli•de.bulıı- klnını açma..m&k, limon thtikfırı Saat 13 F •nerbcıhcc • tst. Spol' nımtarı belgelerino eerlı verilecek Ş3Tlnamesi 16.2-942 tarihinden ilı 
t>~ deableri ''• deufaler öt.Wni yapan BalrJı:paza.rında limoncu Pro ha!rnm Selimi, Feridun, .Halit Ga. yalnız başka okula girmek ı:rtı. haren 940 • 46()2 numara jlc bton ... 
lt de _ı:~ tıllııakkuk e<teccktir. Jtoozlo ıle kunduMyı flhtı, fiyatla tip. Saat 15 G. saray - Betiktaş yenlere tasdikname ve11ilecektir. bul dikdüncii icra dairesinin mu. 
"~t Jld hal "9ktilldc de tngilte.re- -.n Kara.köyde ''Am<?rikan kun· hakem Şa;ı:i, NC<Xlet. :M'Ulltafa. ~ 'Maarif Vekilliği askere giden . nen numarasında herkesin göre· 
~n A'nıp:ıdu •rrdma.•u ile D.i- dura mağazası., sahibi Niko da 5 Mükafatlı kır koıuıu gezicı ba.,.c;öğret.z:ıen_J.cr.in -· yerlnc hilmesi icin açıktır. llnnd:ı yazılı 
ı. 'et bulat'Ak olu tan hilyilk ~r lira p&ra ve 7 gün dükkblannı Sanyer fıaY.rtedndeu: lıaşkaFı tayin cdılm.iyeeegı.nc gö- olanl:ırdon fazln malümat almak is. 
ı .llr))j tüp eden "-Cllelerde Muso- -.ı;m•mıı.k :ezumo. çarpslnuşla.J'clri. l - 15. 2. 942 pazar gibıti -.at re diğer ge7.ki baş($ğremenlcrin tiycnlcr. iı;bu ~nrtname)·e ,,.c 
·thl~ ".l)örUer,, hi3dml:ret.i fikri 10,30 da oo.,ıa.ms.ıc iizer~ 3 kıl<>- b~l~n~ iş~ g~rn~esi~i. Maarif dosya l\o, sile memuriyeUmiıc mü-
ı <' ileri siirilldü. Bu görüşe ıöre metrel~ bir mumcavernet 1coşw;u ıniiclurlüklerınc bıldv;mıfıt:i.r. roc:ıal rtmelidir. 

~' ..... tpa dört bli'U" dc,·IetJJl, Ed·ırne - Sivı·ı·ıngrad tertip eclilmişlir ~ Hizmet mUddetleri bitmiş O· 2 - Arlırııwy.a lştir:ık icin yu. 
p \~~ tt .. 'llra.. Fransa, Jo~ittr- i 2 _ Kosu Ki:r""'""u-u .1 n:ı lan Et.ibank idaTe meclisi reişi ı arıdR '.·n7.tlı kı,·metin , üzrlc '· cdi 
~llJ 1 iJdmt t· lt d "d ~ """"' '" 1 e °'. ı:r· •t ı::"~ - • ~ Ali R C J "' ıı·1u" · ye 1 a m a 1 are e :t ı d .rükdere arasm<la. y4pıla.caklır. /aml ..ı:..:x:~ ve aza. • , ~ı:ıa. ey lıu~uğu nisbetinde pey Ycyn milli 
~İin ekti. lSS9 harbinin ba.,ıa4Jd;ı yoıu açı 1 3 - Her :ıy bir kilometre faz· fı.n aynı vazifelere seçılm.şler, )111- hir hankanın teminat rnekhıhu te,._ 
• deJıberi fnsiz?rıin 8J11adJğı ma• 1--rv)e d"rt def .. te'·-r edil ece... k\m~et"e S{:'r.\lma<tı". 18.znn nelt>.n Jı.-.ıul-L> ~... v .., An~ ,. _ "'" ..,..,. clı rdi~cutir. (l\laddr. 124) 

. -.-.ıu Avnapa 1li1MDJ kurulma.k ltalyadan tuhafiye olan bu koşularda derece ala.ıilara :ralı&:n _da Reşit Gilne.ray tayın c· 3 tpotek sahihi nlncı:ıkhlarla 

t 
luıiyor. Fakat J\VTUP." har1>i A,·. M-.:ı-•ya , ..... m'"-~#at t,...-ı· cd•Ic- dilmı~tır. · ·r ı h k llP&(I "l d • ....,._ ... U&&l "~" ı. diğer alikndarlann \e Jlll a• n·-

ı. 8 bltmJyeceğil)e \·r .\\'nlptt. e§yaSI 1 e emır VC cWi gı'bl kru:.u'-- sonu-.:ı- en C'"'k 1. ah" . ' • k " .. ~di k ~o· ..,., muu• ..-- ,.., • ,.,, s ıplcrının gayrı men ·ul uze· 
~· eadisinc kifayet eden bjr ecza geldi puvanı alan atlete aynca bir de 1 1 rindeki haklarını husnsilc fniz ve 

t 
•. ol~ğı:ns ;;öre nfaamın k h .... .-.a·~-ı..u lşaa aamatar •tbitiat.ı ancak hıırl in sonun:.& t<al- Edime (ıtuhuı;iJ - BU" ınUddett.en. upa c~l ye cuı~ r. ~ ' masrafa dair olan iddialnrm ı i~hu 

lt\g'-' 4 - ~Lira.k edec~k ıttletlctjn ilan taııibinden ilihıtr<'n on he-ş 
••M.ır, i8q"'Ün '~"a1 altındaki ben karın fazlaııgı ve sog-ukıarm şıd. '' spor ~ubeımizc mürncantle.n. giin icinde evrakı müslıilclerilc 

L :rtn.....1a '.·eni bir ni:uım kurmak detl yUzUnden ıntı.ı:nınını kaybetm'a o. Q K dk" K rbağ l d F"l' ıı .. ~-ı·-- "'il kullar ve spo 3 1 oy u a 1 ere, J ız birlikle mcmuri:rcliıniıc bildirrııc-

Şubeye 
davet 

Re!ıihtsş ~ te~'rnlıolt' 
-Be:_ılltt&Ş aııit .. rM· Ş\it&s!.ntıe lsa)'lllı 

h<>nU& 7aş 'hn&line uBrnmıtmte <Aan 
Em kil ve 7ed.ılf ıeslll tshirle birinci 
v& ıı.ınoı l!lntf lhııyat z.afütA He me. 
ıı.urlnl nı:.hınlyo) 1111bııtlarlıı •~ 
memuı Jı nn "91!oJH; ;rQh1ııma s.rmıı ~fJ 
fllbRt Pf!: &\in\lnden H!oonın ln.91on11. 
c;,ıılı ve Ui mart ~12 o"9~mı nihayet 
bulacakıır. Toillama JÜnlerl bllttanın 
çurnartNl gQnü harl; d!Jler .-ı.r 
ı;aat 8 "0 a:m ıs c l'.adar apJIO& ,.._ 
~lı 'i ııalJ;aıar1a birlikte bizzat mora • 
'-n&t etı.ce~lcrdir. 

ı - ~meleli au'bay n memw'lar. 
•) Nlltu• hlivlyet cUzdansnm tatdlk. 

il wroU. 
bJ loil\Ui rcuml oeniıdl ( \xıraat) 
c) \"11.nQ cıtbı'llk ,-e11kuı 

e) Herhangi bir ten ,ubealDoe l.hU. 
ıu yapınıı Kıo diplomaaı 

f) İki adet 6X6 ebadmd& v..ıkaJsk 
fotograt. 

II Yedek ıubay ve uurl memur 
)ar. 

C) Nutwı hUviyet cllzda.nınm ıa.dllcll 
IUJ'CU. 

b) Aıkcrıuc veıllnuu (Terhı. tezke.. 
rul, yedek subay dlplomuı) 

c) Herhangi bir fm tubeslnde lhU. 
su yapmı:ısa dlploma.sı 

d) Sıhhi subayların dlploma va lh. 
t1a&S vestka.ısl. 

f) İki ndet 6X~ ebaclmd& vealkallk 
fotoğraf. 

Halen l&tanbuldan hariç mabaUer • 
de bulunan ıeuıekll ve yedek JJ!'1a\Ylar. 
la askeri memurlar yukarda. yazılı 
vealkalarnı l>lrcr suretlerini buluııdµk,., 
Jarı yerin rıskcrllk §Ubesinc müracaat 
cderelt pul Uşak etmeltsizlıı tasdik et,. 
tırlp taahhUU\l bir mektupla şubemize 
gôndermeğc mecburdurlar. Me~t:upla. 
rındıı. 'lulundukıarı mtıhnlllıı nçık ad . 
resini yazmakla mUkcllcltlrlcr. ~c. 
lık ihtl.yat yoklamasma iştirak et • 
nıiyen \ 'CY;i taşrada o'anlar yu~ 
yazılı ,·eslka surctlcrıle bulundukları 
yerleri blldlrmiycnl'!.'r 1076 sayılı ka_ 
nunun ıo uncu maddesİnc tevfikan :SO 
lira para cezası tatbik edfleceği ilAn 

olunur. 

25 yıi evwelkı Vakıt 1 
---ls-"l--817 

Asker ailelerine yardım 
cemiyeti 

Haber nldJğımıza göre harbin bldar 
yetinde asker ailelerine ynrdnn mak. 
adiyle t"CşekkUl eden ccm'yct '10 bini 
mUtccavl.z nllfusa eruk tevzi ettikten 
aonm clyc''Dl mektep taıebelerindeı1 
asker, Uheda ve maU'ılln cvlA.dma sa· 
nlycn !nkrU zaruretleri mUsbct olan. 
lara muhtelif mahallerde mutbflldar 
nçm:ıyı kararlııştırmıştlr. 

' ~" madde '\'C ~dn mndıleleri lan Babacslt! • EJırne . Svlllngrad ka. r so. No. 40 mühendı's BlH Aslanog~-~a""'-•"l kul"" l • Jcri icap eder. \ksi h:ıldc hal.ları 
lı .... "'"' arma sahip oln·adan ıniim" ra yolu scyrllseterlerl iki Uç &"llnden. up erı Iu ile Afet Rü.,,~r. ıırı ... :u...ı n. ....,- IDJHI sicilli ile s:ıbit olntndık\·n srı· ı--------------

ue;;•Kıi.r. berı tekrnı <.!üzer.e girmı" ve bu aon .o.'lZI gazete ve mecmualar, okul E:ad-'·öy iskele mevda.nı No. ~O 1 !il.-- .,, .al N' "' lış lıt lelin in prı) la~mın.ı;ınıian hori\· p b C 

1 
'"l>ıa.list görii!'ic göre, ,\ ,·rnp:ı- günler 7.ar!ınd::ı Svll!n,grad • Edime t ebele.cinin. eskiden olduğu gibi, tütiinci.i Talfr Balıkçı ile Ferüıan kolırlnr. :fE erşem eı uma 

r;~n ne ohu....sı Jiizım,;c1fli~ malum- yoluyla lUJJyactm mcnııckctlmlzc mu. spor klliplcmn0 (l<'vmnla.nna ve bu nasğele. Kaclröy Urla.11 so .• No. 3;1. ı - Gösll'rill'ıı ıııindc nrlırnıo) 11 > 1 ' ubat il 4 Şubat 
1~ Bugün <lrmolcrno;il~rlr sos)a h!m milttarda .. şya ithal edilmt,,Ur. ..ıcurulları temsil etmek suretiyl<' hamamcı Sa.dtk Y.ı:kar ile gıjf<' Nur i· lirak cdenll'r 81 ıınııa ~arlnaıı eı.1- :::.= 
•
1 

• mn,tcrek t11ic;m:ınlanna kar.. BwıJarm ruında yünlü ve pamuk. m.iis.ı.bakalam girmelerine beden tan, J{a.dıköy Hayda:rp.~~ cad. No. ııi okumuş H Jüııımlu mıılUm:ı tı• c:ı 
('('phe blrlffi ynpmı,.;laroır. Jln terbiye_si mnum m\ldürlUğü'n,.,. ı·.;.. 221 terzi Hüsa.meltin U"'ar ı·ıc t''-lı ıu mcnsurat, demir, boq demir fıçısı, - ....... ""'"' " Jlınıs ve huıılıırı l;ımaııwn k.ıhnl 

Mubar.: 26 ı 111l1N".ı !7 
Kaııım: 98 1\ "•m: 99 

" e birliğinden ~·nrm1\: ulh Vt'l'ildiglni yazmaktadırlar Nf.'lm1',nt l"cl. Ka.dıkö.v Yahboyıı 
li 

folo""rnf ın ıl7.<>mesl tıbbi ve kimyevi 
1 

ı • ... " ctıııic :ııl \'l' iti'ı:1:- olunıırlnr 
r 

n1eri için tlc mi"Mterf•l\ lıir ııliı.n " • · ' lgili ma.kiı.mlarm bı"z,., V"'rdı·;ı;ı aıı· ,, > IJ."'t>! c.c7.a, tuhafı1e havagazt saaUert, bOya. bil . - t '' " "' Şeref so. No. 15 kasap B ır Tam- 5 G1nim ... nk11l fı 3.!ıt2 t:ırıhı 
·• ınp \'ftnnalc mümtdlndUr. gıyc gore, .alehcl<'rin klUplerdc .... •ıe Saz ..... <>.nt Du"...,'lu. Kaddı:6v. 1 - d"f ·ı ·· l ı demir •-1 rıvl kil"" t k t ra..ı.. .... • • ..... "•- ne nıusa ı l"lllll.ı ~· nu sı:ıl 1 ı cıı 

""· " • & 1 • ar 00 ve ...,o oynamalarına. iz\n ve._..ek sala"hı·. Ar~P'l..•o"a ~."'. No. 50 memur Akif ı.·.1~• b ı::. sc•·Uni ta"in aı d d .... .,, " ~ "" lfi y.ı kıırl ır l!>t nbul clrırdıınru ıc-. 
ll ._.. u J> anıo " o1 parç arı a var ır. yeti Maarif Vekillig·inc aı"tttir U- Tsndı• ..... , n 'le o-g-retmen Ati'-·e So-
• l:!"ıinden ı....ıı.,· de mi.;mkiindur. Bu malla ! t b •- k .... "-•·ttr ..... " ra ın murluğuncl,ı üc rlt'fu h "'ınl· .,.,... r 8 an uw sev ~ mum müdürlükre bö'-·le bir 1·..;n '"'ti. Kadıko··.·· :ııırod<ı r:ıd. No. 49 tllr.· 

11 

Fakat : ... a.bal t .... • vapılan ıı t rı u t it ~ "' ... ' • dı];t. n ~onrn en çoJ.. :ırllıran:ı ılı•· 
hl .,.,_. ~ın . ve ms Y~ ya an Hr> edfllltce pt. verilmemiş Y~ vcrilmesı·n .. de te. """' c:: •• "'"''"' •'ldatm~z 1'IP Faize Tu-r pJia, L.1.. anla~m·. "-att:ı. bir ,. 1 k "' '""" ... ". ·" le erli lir. Ancak arlrrıu 1 lırrJ Jı 

urT ~ .. n •• yasaya çı-.nn aca trr. şebbiliı dt'.1 edilma..:.,._.tlr. 1., ..... 11 llt~ahe..le ruıcak yaprldığl amaıun ......... .,.. ...... ıııuharnınen kıl mel in ~ iıııie '.\ dıııı 
~ıholoJlajnl ifade eder Oalarm beşini bıılmnz ,c,.ı s.ılı i-.ti~ı ııiıı 
a1lıııcağı §dJdller De maddelere, ıae f\.ym zamanda bi?: Rusların i§letti- r--------..... ---------------~ .. nlac:ıfiııı.ı rüı;lı.:ıııı ol.ııı clı[:cr :ıl.ı 
re &Özlere dayanır. Filli ve hakiki ği bir pa.ıı.cı.iyon olduğlr. da bilin- nklıbr hul111111p d ı b deli bunl:ı-
'aıJyet onlana malıi;yetbıi tayin s~! Eğer siz bu iki §O)i b1r lsUn- R B K rın lıu ga) riıııcnkul ılc temin ç· 
'11er. de telif i~in bana yıwdun ederse· • • • ılılnıiş nlarnklarııım ı ıccınııuııd:ın 

lsugün llenöz harp devam et• niz, hem<'n deği~tirmcğe ha.zınm p f:ızl:ı~n ı.;ıl,ınazs:ı en ~·cı'' :ırlıranın 
~ekteclır. Nuıl ve ile tekilde bl- Möeyö! A N S i y Q N LJ roıılihü(lü hnki k'ılııı:rk uıcrc 'ıırtır-
~~eii ele malfım deilJclir. Harbin Gece böyle bir ismi dU§ilnettk ına ııı E:iın clnh:ı l<'ıııılıı ı·dil rı•i, 

l"'U~ tarzlarma ...... tu&vvur _
1 

yattmı; fa.kat ümitsizdim. Madam 5 Yazan.· Kanan Hulu""sı' Jfi.:l.91:.! ıarilıinc mü ::ıı.lif ıı zarı , 1 

~ pllala ....:kİmk tmkiD ~ Gribaşofun ''Rus büyük k~" U ~ ~ıinü s:ı:ıl U den JG :uı ı.; cl.ır J 
laeaktrr. r 1 • benimsenıi<ı olan on yedi se~~ ;u ba!h şında :;:;ura "Rua büyük köak,. Şura boyalan h!lZJrlıyncak; ba.ka · tan bul dörduncü kra memurlııı:u 
• llarbla ha fAlnflll -----• bir tabiati vardı. Ha.ttA bo ısmı ev umr Çertevesinden sökmcğe ınn. güzel kaligrafiniıi görelim od:mpdu ıırlırn:ıa lıcıielı " tı• 1 ıı. 
;~ lllhayet ........, ,.;bı-bİdr deği§Urdiği ta.kt:Urde mfilterilerin ~alışcyordu. Madam GTibaııof: ~~5ıı:;ö!.. yenin ı:ılııcnğıııa rüçh:ıııı ol:ın ıl'grr 

\ sKllll'ı \ a..a u t.ı.ıuır \ u..at1 ..,:tanı 

OUncşln 
6.1;7 1.17 8.56 

doğu u 
1.13 

Öğlo J~.28 6.49 12.28 4U8 

11 indı J5.21 9.41 15.22 9.40 

.\ı,~ıu J;.41 12.00 n..ıı 12.QO 

Yat!iı rn.ıs 1.32 19.14 ı..sı 

t"""<ı:ıl 5.1!1 11.89 5.18 11.37 

Tiyatrosunun 
OtL'\J.'\t KlSMlNUA 

Yalanda 

Rüzgar 
Esince 

PARA 
KO'.\lt:Ut K!..;~JJNDA 

Kiralık Odaiar :!' ~- lle Nlla eftlletll mtbn- kaybolacağm1 zarmectiyordu. ~1 Her şeye inanırdnn dodi. !)ura boyalar için uıaklaştı, Ma- :ılHk:ılıl.'lrın hu ,g:ı) rin c nkul jle lt'-

~iirıatw. a. !UilaN dl'• bagin lıepsi de ıöklkUn önünden birer Fa:Jcat Rus büyUll köEktin değişe- dam Griba"of da: ınin eılilmi5 . t:ır:ıl-t:ırı mer ııuıın-
I t"" alyft• .&da, ytm'l9• yu.: .. birer a.krp geçece«ler; ocıu ıardük- ccğinc? .. Asla Mösyö!. Yalnız siz - Geliniz, dedi: manalardan don fa:.ı:J.ı~ ... çıknı:ı'ı "' mıılıaııım 11 ı--------------
•1', ..... lmular &&Mf)'et kaza. lerl halde se.hihi lıladun GribafO· tlc şu var ki diğerleri ismin de- ır\rinc do;;rıı •yüriidli, "iste!" cliyc kı~mctiııin yiizde ~c-ımiaı brc;iııı 
"~'"· fu de,ft~. ihtiyar Şura'yı öl- Sitmı>si husuı;uncla beni sinire uğ- cicvam etti; "P.us bUyük kö~ü hulınnk ş:ırlilr en çoli artır ııı.ı i 

İSTNUU l, tlURSASINl~ 

L llamut ~ 837.lert delil, hal'hln mU,, kt:nclilt:rlnt eğlendiren lrfiSS· ratr!ıorlardı. Sizf" gelince aktif bir . öyle dcğiştiıdim ... lb:ırey. bir kv· holr edilir. 
~ldfar t.arımı <11 ... t~ mtltalea ylS Gri~fu göç etmiış, yemekle- tabiat iniz Yar. Nasıl anlatayım bir f,;'lda vazdı: fakat öyle yazdı ki üç 6 _ Ga) rln1f'ııkııl ı.c 1disinc i. 

/l!~ll1ek Jl~mulır. rtn lezzMl kaybolmt111, ve Ru.t bil· ney lıakkınrl~ki f kirleriniz mllp • kelimenin de llk harfleri italik ve lrnlı' olıınun kıııı·r dcrlı:ıl n·ya ve 41 ı;ıJı~ ve tuıpouıııs 

12-.2-912 1 hatl:m 

1 

J\ttl{ttn tlıerl ııtlrtllen ı,eldlterin ytık k6§kUn metjhur b!ıhk ~orba!ı hem de oha ınsana il.ham v~riyor· ?liyüktü: rill'll ınlıhlı•ı için4ll' p·ır:ıyı '<'rınu. ı.ondrn 1 StcrJln 

1ıa•p ~rıuır d\\nyaAı f(ln pr.tik He nat be, çayluı brnı.kılmq ıl· !'!unuz. İl ya en vous une aource Rus BüyUk Köşk sc ilınlc J..rır::ırı fr~hol\lnnr:ık 'keıı· Ncvyork 100 l>olı:ır 
.·t~,. fa~'('la lhth-. edeme7., hatı. bt onde.n ur.ak kalacaklardı. Sanki rl'ln!!p~ratlon qui C\'Cille en moi ia - Okuyunuz, dedi; fakat Yftl~ cllsindı•n c; nl <'n ) iık-;c': kklifh Madrld 100 Pcz, ta 

5.2f 
132.20 

l 0375 

'9

11

, ft11t1. ntsa IHlgün yapdmak tst~- Mad~ Grlbqof bUtlln lıu ıeylerln fO'l'Ce creatrice! nnı ilk harfleri. hulumın kimse urwtıni5 oldu ,1 be. Stokholm ıoıı ı vcç Kr. 
etı te1kltthwe mf191M1t \'tt~lffWll ıclS- yertı yerinde otdufunu alSylemek ' - Pek nutkslniz Martam ! Fa- Olcudum: dcllc rılnı:ı~ıı razı (l!ur-.:ı on!!, r zı 

>ii". ft!ttukkat hlr Htnflft lota 1ıl- lgln httyllk bll' emek ha.roayacak, kat emin olun kf bu ıtC}tk !Jtitatı- - Re. Be. Ka ! olnım: Yeyo lmhınınrı7. :ı lıcnıl'n , " 

30.7" 

l''\D\ tı.A 1 

tı• l Myflye elvıı.ruu t'l.'1'!1.balarl11. dola.şa· nızden he!1llz bir 2'"Y nnlavamll· - •Brabo, ne fiklrdcsiniz ! il n n id "' Ml kett41sl1e ntef}CUI edeıı, bu ., ' ~1 
n 

111 1 elle ıırlırın:ı) a çık •· Anadolu Demir" olu MOmc sıl ·o. 
he1.t•- h u .~._ Nk eUn.de blı' ~lflltl'a.lda ''Rllll bü· dım ! • Mcdum Gr.bn'lof bu büyük bu· rıJıp c 1 1 ı ·' ... yı 8rle .,.ı,..ııc ~et"e•~. )'ti'· k•*t. 1 

1 
'

0 
t ıır ırıın.ı ih:

1
lc t'd li 'Mrrkcz ınınlracı 172. 

SADRI ERTEM 

lJ •kUdar tramvay aefer
lerl tahdld edildi 

l!\tUL111r Kıı.d ltöy ve tuı.Yııllsl halk 
'r fiftlvaytarı•111 edtıit•lılde lııuı ~ 
, t niNl•ıfllP. 8U taırlfe liRÜl'RÜldeki 

rtesı r,l!RüRdea ıu11amt t-8lJJJ.1$ 1• 
ktlr. J:lp 

• uıpa" Un hllA. onuia eldu,."ftU ylctı yanıma M>kuldu·. !ııııunclnn cloln.\'l biu:ıt memnun iki il ı d l§U • ııı • nro~ın nkl fork ·;e Sl"tC • 

ilin etmeli meehurl~·otlnde Jıala· - KH !<Un l9mlnl dc~ı,umıefe oiunca ne ııöyllyebilirdlm? "Rue gOnlcr için yllzdc beslen ht'~:ıp 0 1--------------
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l11tnJ ve 
Soyadı . lti 

Alt Gölet' Otel ve kahvehaııe 

Cemli Htrtıı .. 
Hüsnü Birben Çini ficareti 

.. 
Hasan Anılan Matbaacı 

Nuri Örsel Otel \"e kahveh'lllc 

Ztya Tüzmen Tabelacı 

Mustafa Akalın Kahvehane 

Mehmed Gevrek .. 
Roza Palambo Terzl 
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.. 
Abdilrrahman Avni Marangoz 
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Hüsameddin Sungur Tuhafiyeci 
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• • • .. • • 

• • • 
Mehmed Güttt Ambal&j Sandık 
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Süleyman Eraydm 

Eyüp Süel 

Mehmed Dul"IJ 

Niyazi Aıtrak 
Koeti Dimitrtyad1e 
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.. • 

Dimitrt Bayramotlu 

.. 
Leon Yafcı 
ŞllkrU Balçık 
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Kapı 

Mıı.haUesl Sokağı So. Matrab Kaı.aııç 
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.. l 
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.. . . " 
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,. Artaryan Han 2 
., ZahJre Borauı Han 

H. B. Zahire Borsası Han 
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Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

icabında Günde 3 Kate Alınabilir . Her Yerde Pullu Kutulan brarla isteyiniz. 

30serıe 
denberi meşhur 

BiR 

GÜZELLİK 
· REÇETESİ 

KUSURSUZ 
BİR TENE 

Malik olmak için 
Tecrübelerini \ 
GEÇİRMİŞ REÇETE 

l. şte; donuk ve sert bir cildi be· 
yu.r.ı .. t.ıp )'LUnUf"lllUik vo bu ... -

yede şayanı hayret blr cUde malik 
olmak lçln tecrubelerlnl geçirmiş ye
ni bir tedbir.. . Meşhur bir aktris, 
gençlik manzarastnı idame için bu 
gı.izelllk reçetesini kullanırdı. 70 ya
şında olmasına rağmen genç k'ız rol
lerini oynardı. Önce Penkreatın lle 
hazrnetUrllmil] blr mlkt.ar sut krema
sı ile ayni miktar yine ha:mettlrll
mlş zeytin yağt karıştırınız ve buna 
iki mı.sil taze süt kreması tliı.ve edi
niz . Bu tertibi Eczacmız da hnzır
tayablllr. Jo'akat az mlktnrdn pahalı
ya mal olur. Beyaz renkteki Cyaıtsız) 

Tokalon kremi terkibinde saf zeytin 
yağı ile hususi surette hazmetttrUmlş 
sut kreması vardır. Cldden cildin ha
kiki gtdası ol:ın bu tertip sarcsinde 
cildtnlı beslenecek ve ona t'ıdeto. tna· 
nılmıyacak der<'cede bir gençlik ve 
tazelik \'erecektir. Yukarn1.1 resmi· 
nl gördutunilz kadın bite yazıyor: 

•Kendim bile inan~ mıyorum, Toka· 
lon kreminin uç gUnluk. lstlm:.ıllnden 

sonra cUdlm beyazlandı, taze1endl ve 
ı:uzelleştl.• Siz de ıyağııızl Tokalon 
ıı:remlni - tenin guzemcı için tecrlı
beslni geçirmiş ve zamanla ta}:arrür 
etmiş bu glizelllk reçetesini tecrube 
edlnn:. Burri.ın dunyanın her tarafın
da mUyonlnrca kadın her sabah 
:nuntn~man bu kremi kullanmak
t;ıdır. To.>kalon kreminin memnuni
yet bahş semeresi teminatlıdır. Aksi 
takdirde paranız iade olunur. 

1 
SAi WLliitfi - ı• 

Br. Fabrı Celal 
Sllıtr ve kelırlemP ted.:ı\·l'll ıı .. , ....... ........ ,.. , .. .:,:.1 
SAHIBI . 4SIM t..:::ı 

Basıır:tıı?ı \'t!r . VA.!{f'I \1:-ıthırn:
Unııımi nf";rıvcıtı ırbrP ~erı 

/-t11fık 4h rnFf ~Pf•Pn(liı 

Nlkogos Mara§lı 

Mlnas Yosman 

Baki Bakı§ 

Hilmı Tekbnş 

Tuhafiyeci 

Terzi 

Dlş tmAlclet 

Aşçı ve ma· 
halleblcı 

Gayrimenkul satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

Şerire Giillcr 318 - uı:rn hesap No. sile Sandı~ımızdan aldığı 280• 
lıuıyıı karşı Bo!ıa.ıi~·inde Bii~ ükdt"rerle :r:ızıcı soknl:lın<l.n eski 8, 10 
m:ık!up yeni 8 No . hı nıaah:ıhçe bir bap hanenin tamnmrnı birinci 
derecr.ıle ,ipotek etmiştir. 

JJosyad:ı me\'rııl taıııı kayıt suretinde nınkı1r µayri menkulün aynı 
semi, ve mahnllcde aynı sokakla ve aynı k:ıpı numara1arile murakkam bir 
tarr.fı Agop hane"i ve lıir lararı Kir}nko arsası tarafeyni tarikilım ile 
ııı:ıhrlut sırr mfılk mu :r.ir:ı mikl:ırındn ıııessh:ısı olan ınnnhahçe lıir hane 
olı.luğıı hildirılmekledir. 

ikraza esas o!an muhammin raporu mucibince merhun gayri men
kııHin umum mesahı!Sı 92 mc!re mur:ılıh:ıı nlııp Jrnnun 64 metre murabbaı 
k•smı :ıh,np iki ka: binanın zeminidir. Hinn<l:ı bir methal yedi oda, bir 
lıı~IJk, hir sofo. bir nıathııh YC iki Jıelii Ye llTTIUm binada elektrik t~İSatJ 
kuyu -::ırnıç ınen·utlıır. Y:ıılesinrlc horç ödenmcıli~inden hakkında :l :ıpı· 
lan takip üzerine 32ııı No. hı kaııuııun t6 cı maddesinin mntufu 40 cıı 
ın~ıldcsine göre s:ıtıinıa'iı icap eden ;yukıırıda y::ııılı m::ınhahçe bir hah 
hanenin tamamı bir lıuı;uk ııv nıiiddctle açık ıırlınn:ıya konmuştur. 

S.ı!ış tapu 'iİ<'İI kR) clın:ı göre y:ıpılmnklaclır. Arltrmaya ginnek isteyen 
ı .iO) !ira pey akçe . ..;i ,·rrrccktir. ~rnıı b:ınkal:ırunızdan birinin teminat 
ıııckıııou d:ı k:ıbıı: ohınur . Birıkmi~ hütün vergilerle belediye re'.'limleri 
lcll:iliye riio;umıı Loı·çlu~:ı niltir. Arlırına şartname"i 17.2.42 tarihinden 
itıl>orcn tctJ,ik <'nll'k i~lC)<'nlcrc Snıırlık hukuk işleri 'ie.rvisınde açık 
lıulllıtd11rulacuktır. Tııpu sicil k:ıydı ''C sıılr !Ozumlu izahat da ~artnn

nıecl t! \'e lakip drısnı~ıncla rnrrlır. Arlırmay:ı girmiş olanlar, bunları 
tetkik ederek s:ılılıj:\:ı ~· ık:ırılon ~:ı:rri menkul hakkıncb her şeyi öttren· 
ıni~ :ıd ,.e teliıkki olunur. Birinı-i artırma 13.4.42 tarihine miisadlf pıa. 
7.nrlc• i ııun il !'ııifolı ıi(lıınrl~ !.; ·.,in '-=:ınrlığımııda <;:ıtıl 10 elan 12 ye kadar 
rnpıl:ıc-akltr. ~1urnl-kat ilınle yapıl:ıhilme!li için teklif edilecek be-delin 
tercihan alınması icap eden ~a)ri menkul miikelleriyetile sandık ala· 
cağını taınıımrn f{r.çnıiş olınno;ı şarttır. Ak~i tııkdirdc son artıranın taah
hf:dü lı:ıki kalnı •• k :;.nrlile 29.4.42 tarihine müsailif ı;arş:ınıba ı:1ünü aynı 
ıııuh:ılılc ve aynı ~nııllc c:on :ırlırmnsı ynpılocaktır. Bu nrtınnada gayri 
menkul en çok nrtırnnın ii'iliiııdc Jıırnkılrıcaklır. Hakları tapu 'iicilleri· 
il' sal>ıl olıııı~an olôkoclarlıır ve ırtifok hakkı sahiplerinin hu haklarım 

ve lıtısusile faiz , . ..: ın:ı arife cl::ir iddi:ılnrını iliın tarihinden itibaren 
20 gün içind e C\T:>l< ı rnihb!lclerilc lıer:ılıcr dain·nıize bildirrr:cleri IA
ııınclır. Bn c:urellc lııı '; ln rını hllılırıncnıiş ol:ııılnrl:ı hakları topu sicille· 
rile c:nhit olıııı~·ııııl :w -;o tış lıedeliıı i n ıııı~ l:ışınasıııd :ın h:ırlç kalırlar. Da.\ 
h:ı razl..ı ıııal(irn:ıt alııı::!\ istiyeıılc riıı 10 • H 1 i do'>yn numnr:ı~ile san
d:t11 1ııız hukuk i~lerı .-cr,·is inc ıniirıı r·pn l clmclcri lfıııımu iliın olunur. .... 

Dll\K,\T 
Emniyet ~·ııı ıi Gt. o;a nrlık::ın alınan gayri menkulü ipotek • göster

mek •<;Iİ) cn!Cll' . nıuh:ı::ım i nl er: mlzin koymıı~ ol tlııfıu kıymetin :'.\ iizde 40' 
ui lcl·anı1 etıııcııı e~' iheı·e ih .ıle Lc•ılelinin r:ırıs ın:ı knılar borç vee-rnek 
sıırclilc lml ın·Jıl: göo;lrrnıeklcclir. (2248) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

1 - luarenıi'l i hli:\ııı-ı i~·in ııiiınune~i Ycçhile (44( adC't balıkçı mu
~ıın:hn~ı \'e '1121 •:ıl.ıın <'nkı• t. ıı :ı nt:ılon p:ızo rlıl I:ı salın :ılınncaktır. 

2 _Pazarlık 20.2.!l 12 ruııın giiııü 'iaat 10 20 de Kab:ıtnşla le\'R· 
zım şutıe!>İnde mcrkc7. ıııiilı:ı):ı:ı l : onıisyonunıln :rııpılacaktır. 

3 - f'\Hmune lı ~ r !4ii :ı :ıdı geçen ~ııhı-de gj)rülehilir. 
4 - l-;tl•kliJrr!n yuk:ırıtln \":17.IJı UÜll \'C ~:ınllc lekJIJ cdcccklcrf fj. 

\':ıı üzeriııılrn Yii7.de 7,a gii\'cııınc ııarasile lıirlikte mzkur komisyona 
rıı~lrqcaatlıırı. (22t5) 

İstanbul Hava Mintaka Depo amirliğinden: 
İki adet Bedfort kamyoJl'et şaseleri fü;erlne karoseri yıı.ptırılacaktır, la· 

tekııı:r kat'ı temlnı;tı olan 270 lirayı Bakırköy mal müdUrlüğilne yatıranı.k 
makbuziarı ile birll!<te 17.2.042 .satı ~unu saat "14,. de Yeni postahane kar. 
şıamd:ı BOyilk Kınaclynn han lkincı kat 9/ 10 numarada hava aatm alma 
komisyonuna mU:-acaat ıarr. "2142., 

,. Vakıf Han 

., Roza Han 7 

H. P. HUdnvendlt:'6r 35 

• ,, HUdavcndlg4r 1/1 

;o:oo-li.~ JO 

28.09 
116.25 F'. 7.02 

154.12 
250.00 F. 27.06 
160.00 
162.50 F. 

15.62 

10.82 18.80 

3.94 

19.57 

.-0 

{1 
Klrkor Şeh!nyan Kol:ınyncı, Piyan. H. B. Yenlcaml Cad. 78 

19.70 
4,92 

97.84 
720.00 F. 24.46 

• go bilet su ve saire 
Osman Taşdik Sebzeci H. P. Nöbethane 18 18.00 1.98 40 

F. 49 
Mümtaz Apaydın Neşir ve takip H. B. Adalet Han 9 • 15!1.00 42.04. s.n 

ı,. F. 10.51 

Hocapa.şa Maliye Şubesi mükelleflerinden olup yukarda adı, lft, Ucarctı;:-A.h adreıılerl yazılı D&hıslar t.erkl tie&
rctle yeni adre.slcrlni bildirmem!§ ve lebelltiğe seJA.hlyeUI bir kimse de göstermemi§ ve yapılan araıtırmada d& 
·bulunamamış oldııklarındnn hiznıannda gösterilen yıllara alt kaza.nç: bunnın ve yüzde zamları havt lhbanıa. 
melerln btzzııt kendilerine tcbllğ't mUmkUn olamnmıştır. 

Keyfiyet 369:.! sayılı kanunun 10 ve 11 !net maddelcnne t.e\·fikan t.ebllğ yerine geçmek il.zere Ut.nen ter 
llğ olunur. '"2Z2S.. 


