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HükQmdar MiHet Kupo~ N•: 

Fiyatı 60 kuruş olaa bu eaer, 1 kupom .... 

recck Yakıt okuyuCU8Wl& ya.lnız 2S kuruşa veri. 

lecektlr. Bu kuponJan Wlıamayı unutmayınız.. 
' L--~~----~~--~--~-ı 
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Maden k6mDrO satışı 
serbest bırakılmalıdır 

Etibankın üzerine aldığı kömür saba , inhi
aan kendiaine meafaat vermediği Jfibi balkı 
da memnun etmemiatir. iki taraf için zararlı 
olan bu uaule artık bir nihayet vennek la· 
zımdır! 

Yazan : AsUH Us 
Balk uumda bir p şlk67etle

re Aebep olu k6pıllr :•nkmtı9mın 

Zongaldak madea ba\."ZUIDda di
rek meeeleei Jtl:dlnden ileri gel
dlit wöylendl. Da ancak kısmen 
clotrudar. · Zira k6mür buhranı sa
deee iömltr yoklapndan değil
dir. .BUnnm cllier Mr sebebi de 
halka t.oaa ıs Un.dan kömür dağı. 
tUilmelr ~· satıpam Etlbuk 
~ alnbmt olmuıcbr. 

En-eUd 9elle 1Atanbalda guba
..ıeıden kok kömtlrilaün toau 
topeu 11, pen.kende 18 Oraya a. 
JlmJ'oıda; 8&nlkolnm tona %6 li
l'&Ja Mtıbyorda. ~ ~- bu 
f~ anasmda bir ortalama ya
ptlılr. 0-.. IUhaae ve Karabük 
..., prek e&n•kolnua .fiyatı 2S 
Jbıa )'apddı ve herkese ha fiyat
._ ldlllllr Yel"IBek müwtile kö
.. ,.. tıopc.a ~ perakende satı, 
lt&ai EtA.ak trendi lllıerine aldı. 

deki toptancıdara saf.&eaiı fiyatı 
tayin edeıwe, böylel11lle her iı a
damı Zonl(llldaktan kendi nllldiye 
vaıutalarlle kömür alıp piyaıı&ya 
gettnneye Imkln bulursa, nihayet 
e\'Velce olduğu gibi tı.tanbulan 
her mahalleslndcld kömörcllden 
herkeA ihtiyacı DhıbetJnde kömiir 
alablUnıe bagü~llü kömür ştkiyet
:ennla ide; obnusa yan yarıya ö
nüne ~ef:llmiş olar. 

Eier Etlbank pemmde •tı~ 
yolu ile halka hizmet ed~ ba
~n mevcut olan bayflerl , ... rtMi· 
le o da aynca perakende kömür 
satmap denm cdri>iUr. 

ALMAN 
Kr.uvcizörleri 

in6nD 
Opera temsilinde 

bulundular 
Ankara, IS (\.akıt muhabirin. 

den) - Reisıcümhunmıuz h
met İnönü bugün devlet konaer
vatuvan talebelerinin opera tem
silinde bulunm.W}la.rdır. Rei&. 
cilmhurumum Ba.tvekil Dr. Re
fik Saydam, Maa.rlf Vekili Ha
san Ali Yücel de refakat etmiş
lerd·r. 

Kral Karol 
Amerikaya alınmadı 
l'llflnı-ton, ıs (A.A) - Hariciye 

nazın Sumner Velleıı, bir hUr Romen 
hUkQmetl tesiııl tuaVTUnındıı. bulunıı.n 
eııkl Romanya kralı Karol'un Blrle,lk 
Amerika'ya glnneıılne Amerika bUkQ. 
metin~ muarız olduğunu bugün ııöy. 

lemı,ur. Kral Karo!, §imdi Mm. Lu· 
peııko ile beraber Mekıılka'da bulun • 
maktadır. 

HiTLElrf 
Norveç Başvekilini 

kabul edec&k 
Norveç lejyonu Şark 

f.~ 
.. ~ 
~ 

~: 
~~ 
~ 

cepheai harblerine 1 .. ~ 
iştirak edeoek , .. ~ 

stokholm, 18 (A.A.) - İsveç 
1 

.. ~ 
buetelerinin Bcrh mulia.blrleri .. ~ 
Kisling ile llitler ;Jrosmdıı. i1k mü- ı ~ 
iiikatm btıgün yapılacağım zannet- ~~ 
mektedider. ~~ 

Kislinp.; y&nn Gölingiın mis<ıfi.ri o. 1 f. 
lı:.cak ve buııd3tl ~nm. şc~fine ve- ı .. ~ 
ıilecek bir st.VVB.?'Cdc hazır buluna- .. ~ 
caktrr. ı .. ~ 

Pazar &1beıhı Kis?ing Oeloya gi
decektir. Almaa ın&hfillerinde bu· 
gUn Yeya yann neşrec}j,Jıeeek olan 
resmi tebliğe intiz:a.N:ın ıtlmdiki 
görüşmeler haikmda pek ıil.ıtiyatlı 
davranılmaktachr. 

~tokbolm T"•cbi_ngen ga.z0teslnln 
Berlin muhabilrj bo~v!.zme ka.r:'Jı 
~il edilecek bh- No?"Veç lejyo. 
nunun .Murmaınsk cephesindeki 
mtth:ırebelere istir.ık etmeeti bek
lt-nmektc ol<'tuğunu yazmaktadır. 

. Ziraat Vekilinin mühim bir tamimi 

Yazlık ekimi bir 

D&vamh Yakıt okuyucular111m kitapları ............................................. 
Günün kitabı 
HDkQmdar Millet 
"Demokrasınin büyüklük ve küçüklükleri., 

Eser hakkında bir kaç söz : 
"Hükftmdar Ml11et,, hakikaten demdkrasinin bUyüklUk n 

kUçilklUklerlnl bUtUn çıplaklığı ile anlatan blr ~rdtr. Eaer, tııvtçre 
gibi dUnyanm en ileri gllmi§, hUr ve mUatakil tam demokrat blr 
birl~ik cUhurlyet idaresinde yirmi be§ sene nazırtık, ba.§vekllllk 
ve nihayet temy17. mahkemc!'.i reisliği yapmış o'an Vlrgtl Roııı!M.'I 

tarafından yazılmış ve eskı .Moııkova elçimiz Gaıtb Kt-mııU !'layle. 
mes.oğlu tarafından dUlmfae çevrilml§tır. 1 

~ 

Fiyatı 50 kuruı olan bu eser, bet kupon getirecek ~ 
olan daimi okuyuculanmıza yalnız 25 kuruta veri- ~ 
lecektir. Bugünden itibaren bqlık kenarında nqre i 

bqladığımız kuponları toplamavı '.Jnutmayımz. 
~~ 

Taşra okuyucularımıza : ~~ 
Kuponlarıaı zarfla ıcôode.ren bazı taııtra okuyocularmuz, ldtablarmı ~~ 

alamadıJdarından §lklyP.t etmf'Jctedlrler. Bu huııosta ~ llAn P.ttttt· ~~ 
ml:r. ,ekilMn ııa,ka bir ı:are bulamıyoruz. Her kltab için posta ücreti t'4 
olarak gönderilen .ı kuruta ayn<'& 6 kuruıt taahhütlü ücreti lll~·e etmı. ~ 

Yflll olruyuculanmı:r.m :r.ayl olan kltahları için idaremizin hJç bir meeull- ~i 
yet kabul edemlyeceli peok tabUcltr. f.~ 

~~ 
Bir nokta daha : ~ 

Bazı okııyueulanmw., kttablannı ~A))[ ~ aldrrmaktadıTlar. Bu, ~ 
ldtab kıl!lfl1ımı:r.m çalrşma tarzı Ur.erinde kan,ıklık do~rdtıl'undan, •· 11! 

~ 
~ mtlddetlnt tahdid etmekteyiz. "Liza,, , ilkbahar SeUflrl ve "Vikont'. il! 

l'abt Dblrde Ol* gtlsel olu 
.. bnnn tatbibtl makwJa ay
lllMJ. 7.lra Etıbuk ~ lahbı&n
aı ....... ecletilhiiek içhı 7.ongaldak 

- ..u,.atı m.di elllriııde olan 
vuıtalarla -....- mecba.rtye
t.t.de bllJ'orda; .,. vurt.alarm 

tlddetlt llir llava 
11ar..-u ·~aıa·• : misli ar.tırmak için 
ManŞ.ı geçti Köylüye yapılacak yardım ve tohum 

on Oıtımü .. , "Eng~rek Dti~mü,, \.'f! "Bir Kafkas .Romanr,, yalnız eulat ~~ 
ıııonuna kadar kuponla ve t.en:r.llAtlr olarak aatılaeaktır. Bundan -.ra ~'4 
bu Herler, kütüphan~mt7..dfı, hakiki ft~ .. tlan ile Mhla<'Aktır. .,~ 

~~~·~~~~~-~~~~~M~~~·~~~~~~~~ ·~~~~~~~ ~ 

tnanea .,,. -·ı1at obaur tüii 
IGret.de .ullyat nUtanaı t..hdlt 
eda) ..... - lledel9i de ... 
.............. :ıra.ar .IMlpmu 
~ Wmlr ı.t.iy..ıe
l'e WecDlaetl -.nanda 'f'e miktar
da ldkntlf "'9Demek elayorda. 
lstedlldeıt k&illlril bulup alamı· 

~•.ur: ''Bh acaz kömttr almU
tu \1&qeçtlıt, Bina pUalı olsaa 
• i:..Ur ba ............. dl70l'lta:. 
~ ;.- Mme ba yola 

yapdaa ~ ta eenlıl Ter
di: ......... i&nlr ....... bir 
~ ,...,.... lemis ,.idlr. 1la 
tilit irap ettm1iil tıefldlit taıüm
. ............... IJ'etJdat llObUUB-
.. D~rt geıeii iiiiJı~ g~k 
~ ortadan kaJkaralrtır. Herkes 
olllaa flOllJ'a liııltat l"llllat latedill 
kadar ll6mtlr Uıacald.lr • ., 

43 Jngiliz tay
yaresi / dUşUr.UldU 
•rlla, 11 (A.A.) - Mnıan orôu. 

ı... ls;lll•ıı.Qdan~ t.lıilttS: 
12 ~tta Alman denJS kuv

vetleri tarafmduı ya.pllan hare. 
ketler eaı•mıda ~ ıdenbinde 
ve fim&l d111Uzin6n b&tmnda lııciı-

(Devamt So. t Sil. 3 iM)• 

dağtlma işi teshil edildi 
Ziraat Vekilimiz yazlık ekimin 

iki mi8line Çikanl.ına.eı ~ bü
tün villyetlere ~ok mühim bic ta
nılın gönder:mi,tJr. KöylUye ya
pılacak ya.rdılİl ve tohum tevr.ii 
~ ~tn.file ıiiah .eden bu t&
m.tm, diln &kısın. Ankara radyoau 
tarafından )'&.yılmıştır, Bu ehem
miyetli ta mi.mi aynen veriyonn: 

1 - Yazlık ekmtn artınlmaaı 

ve en .,ağı lld ka'tma çıkanlmuı 
aynı Başvekilimiz'tn 7. 2. 1942 ta.. 
rihli ı /169 sa.yılı tebliğleri ile e
mir buyurulmuş ve bunun isin 
koordin~syon ~ermayekiriden 2 
mi'rın 600,000 11"" 'ayntmıwtrr. 

2 - Vi!Ayıetinizde yaprlmakta 
olan mmr, akdıı.n, kumdan, pata.. 
tee 4stiıısaı.ü bu yıl iki !katma çı
karmak. için vil\yetfntze kA!i mi«
taTda. :m?Sn",, e.k<Sn, kumdan, pa • 
tates tohumluğu tahsls edilmiştir • 

(Deuamı Sa. ! Sa. l de) 

Hindistan ingiliz 
dominyonu oluyor 

Bir Loındra telgrafı ea.lab.iyet
li bir kayne.ktan bildirdiğine işa
ret ederek şu malumatı verdi: 
Bilyijk Britanya. hflkümeti Hint 
hUkfunetini kendisini harp kabl~ 
nesinde ve Büyük Okyanus harp 
meclisinde temsil ettirmek jçl.n 
i.ca.beden tedbiri a.bnağa davet et. 
miştir. Bu suretle Hindistan da 
domiııyonlara yapılan kolaylık

lardan i8ti:fadc edecektir. 

Münakalat Vekilimizin beyanatı 
., ,_.,, - -- -

TREN SEFERLERi 
Halkın ihtiyacına uyğun 
şekilde tanzim edildi 

Türkiyeyi Avrupaya bağlayan köprülerin 
inşası daha bir iki ay kadar gecikecektir 

Ankara, ıs (Vakit mabablrtnclen) -
MUnakalAt Vekili Anilral Fahri En. 

gin bugUn öğleden ııonra beni maka· 
mmda kabul ederek tUrlU meııeJelcr 

hakkında ~ demeçte bulundu: 
••-Deniz mahsullerinin fııUhaal ve 

tevzi ışı, yalnız blzlm vckAletı alAka. 
c:lar eden blr lJ olmaktan .ziyade dl~r 
, ·ekAletlerin de me§gııl olacağı mühim 

bir meııeledlr. Balık tutulmaaı bun. 
ların denizden ve karadan nıı.kll, lıa. 

lıkçılann te,,kllMlandınlmaaı kendile. 
rlne modem vasıtalar tealııl 1§1 bizim 
ı.-ekUetı alO.kadar eden meselelerdir. 
Soğuk hava vagonları da bunlar ara. 
ıımdadır. 

(Devamı Sa. ! Sü. 5 de) 

ı Sovyetler 
Merkez 

kesiminde 
ilerliyor 

llaPMaki hldlwler 1'a temlnatril 
da IMif olftfmiil ~terdi. ~ndiD 
hlr Mltf'Hk tıecrilbe ~ 
ra~~ . f;efldJltta bir de~llkHk 
ol~ Olmuma imkla bulunma
dı~ llalb aeaz fiyatla k~ttr 
y~Jİ U"l1ISU ile lmnılaıı ..at11 
babiaimm İı!lt.r istemez Jnatidut 
kimseleri bzandırmak PM bir 
neöeieye vatlıp anlqıldt. Hiç ştlp.. 
he yok ki EU!Jenk tehtnle tODu 
!.il liral& kömür ' ·eriyor; fakat 
liiaittrtln b01 bol ller t.ratta ha· 
huununumdaave•~lligtblhff 
tanftald k&nitrdl ve odunciılaim 
l&ölr ve IÖililkok satamamasmdan 
U.if ~elen !lebeplerle llalk kömllrll 
ha fiyattan alamıyor. Rattl bir 

· aınm aruılan Tei'Uen paralüla 
köm'riltl toBa 1tir ~ ldluelere 
30 llradan fazlaya mal oluyor. 

Banan" lcln Etlbank'm tberlae 
a.ldıiı könılr -tıı blblİan kendisi. 
ne .,.,Ut vennedlll gı"bl halki da 
memnu edememittir. 1'ki t.aral 
idn de un.rlı olan bu usule artık 
nihayet vermek ilamdır. 

HU.ki.metin· elkog
dUğlı. kağıtlar 

Bu haber mUhwdır. Çünkil 
Hindista.nla İngiltere arll8mda 
geçen umumi harbin sulhuman
beri devam edip gelen ihtuat fi
li surette yoluna girmiş oluyor; 
lngilterenln son kararı ile artık 
Hi.ndista.nm da müstemlekelikten 
crkara.k bir İngiliz rlomlnyonu 
haline geleceğine 15Uphe kalmı
yor. 

Pasifik harbi 
Singaourda 
ingiliz muka
venıeti devam 

ediyor 
(A.A. dan lusalhlmı,ıtr.) 
Japonla.r:n çok ş'ddetli hücum

larma kırl'!JI duran İngiliz kuvvet
leri, topçu ateşi ile dilRmana ağrr 
zayiat verdirmekt.ecti.rler. Saat 
14,30 da Singa.pur radyosu neşri
yat yapmı!]tır. 

&ıoeko~ıl, ıs (A.A.) - Cepheden 
gelen son tıs.berJer §Öyle hulAaa edile. 

bilit : 
Lenl.ngrad cephealnde, Sovyet kuv. 

vctlerinln mevzii bir taarruzu eana. 
ııında iki gUn içinde 900 Alman b1dU. 

rU\milştUr. 
şımal batı cepbealnde Almanlar 

bilhaP& bu cephenin bir kealmlnde 
tank ve ağır toplar deatt>klenml§ pl. 
yade marifetiyle mUteaddlt kal"§ılık 

taarruzlar yapmı§lanra da bunların 

hepııl pUskUrtUlmUş ve düşman al'tr 
zayiata uğraml§tır. 

Etibulk kömlrtlll ZollJraldak 
ha~ yalnız hJUılsallni ar
tumak ve maliyetlai clilşlıülek
le meMUI olmalıdır. Bir de ..tı-
1111 birinci derecede toptancılara 
\·erı1meslal kendi elinde tutmalı
dır. tıdnet dei'eeede toptan fiyatı 
ile perakende fiyatına nark koya. 
rü banlana ıııa~mr 11erheıst bı

l'lıtmlalnlır. Zira kömlrlln llda<'i 
fferecede toptan •bctlıiı ile pera
kendeiclH~nl de kendi herine a
hİlt"a Etlbutk'm vuife Ye ınesa
!tyeti lrildaum !1111re~ ~enişleml!f 
oluyor ve ba mdflle halka ucaz fi
yatla Hmllr dağttmak ,ekftnden 
~ mahdat kimwk-r'e para 
kazandmnak ic:ln kurulma' bir •· 
ql IDIUIS&l'MI ahyor. Halk denli· 
dl~ gibi aeaz ftyatla kömir aJa. 
nuyor. Bir t&knrı afak t.fek ara
f!llama yanlımma müracaat etmek 
mer:hariyetlert peyda oluyor. Ne
f.eldm ha &ene tGllana eUI liraya, 
hat.ti dalla fazlaya kömür olanlar 
balandafll ı.ııöylenlyor. 

Jn:lhuk kömllril yalntıl bir defa
cta 11111ayy..- miktarda kömtlr ala
bllen birinci del'e('e«fc topt.ancıla-
... .. biDiiim DıdMl ..... 

Ra.ngondan Birmanya cephe!i 
hakkında malltmat verilmiştir: 

Binnanya İngiliz ba.qkumandan-
1,ğmm verdiği habere göre. mü

( Devamı Sa. ı Sü. ı de) (Devamı Sa. ! Sü ! tJeJ 

Birinci hamur kağıtlar 
serbest bıraklldı 

ı111aoı ve ıçıacı umar IEAlitıan 
aasm 11ooperaUll satın abror 

Acaba lngilterenin bu tarzda 
bir karar almasında Sing&purun 
Japon iıJgaluıe dügmcainin, böy
lelikle Hindistan müdafaaAIDm 
ehemmiyetli bir safhaya girme
sinin bir tesiri var mıdır? . Buna 
ihtimal verilebilir ve eğer haki
kat böyle · ise hadise uzak doğu· 
da Hindistan müdafaa vaziyeti
nin lngilterede çok nazik teWtkl 
edildiğini gösterir. 

Günlerin peşinden : 
: 

t.tanbUl belediye hudutıan içinde 
bulunan kll'tt. mevcutların& hWdbnet
çe el konuJmuttu. 1 BunlanSan Udncl 
ve tıçUDcU hamur k.,ıtıann nuıl aa· 
t.m almacafmı ve lht.iyacı bUlunanlara 
nuıl dal'tt.ılacafmı röateren 2/17291 
aayılı karanıame 11 fUbal taribll 
Rumi guetede netrolunmuttur. 

KAMRNAME SUu'lt 
Kararname de ıudur: 
a) Plyuada ikinci hamurdan ma. 

m61 addedilen ikinci nevi .ellWOZla 
yapılmıı mtttel denilen odunlu klittt.. 
ıarla bundan apl't nevidekl kll'ttlarm 
tabaka h&llndekllertnin ber nm ft 
gramajda Ye ugari 5G X 75 den yu.. 
kan eb'adda olanlarlle, 

b) Yine bu Mv'ln ber gramajda ve 
ber genl§ltkte bobin halinde bulunan 
beyaz nya esmer renkte (renkli 
çlzgilllerl mllateıına) !lllgranlı veya 

~~" 

o) Bu kerre Kapopino vapuruyla 
memleketimize gelip halen gUnırllk. 
lerde bulunan yukanda evsaf ve eb. 
adı bildirilen kO.ittUara. 

ipek çorao imali yasak edilmeli 
(Devamı Sa. 2 Sii • .t de) .Memleketimizde lüks e~)lanııı 

"'a.sak ectilme6i için Tıca.ret Vokal ı ietmcc tctldlder )'1\pıld<ğmdan, ve 

CEPHELERDE DURUM : ~· 1~··- C§Y~ anı .. nda b;~ ·-. lpekli ımalatın bulundugundan 
lunuyor. Milli korunma ka-

s• d ra nunu bir kımm eşyanın icabında 
ıngapur an son 1 imalini menetmek salahl;?'etini ~ü-

kfımete vermekte okluguna gore 

J e a Pa Ca k? bir takmı lüks e<11ya.nm dahilde ya-a pon ya n y • ~=~ =a ei~:~~~r ~:!~ ~: 
Slngapur hooUz Japonlar tara· olarak almacağma kanaat getir- l nplllft hatıra gelir. 

fmdan işgal edilem~ir. Ja.pon- meleridir. ÇUn.kU bu mukaddes Türkiye<le kaduıların ipek çoraıı 
ıar ~ele ederek şehrin çat18JDoba günde ölen her Japon doğruca giymeleri ötedcnbel'i ii.detti. Yal. 
günü a1mdtğmı bildlmıişlerdir. Bu. cennete gider. İşte o gUn Japon- nız csktden kullarulnn ipek çorap 
nun sebebi de mukaddes bir gUn hır askerlerine hücum emri ver- , ıar ı;:i.ındiki gıbi ince, hatUı baza.n 

Al& 11 ~t.t& tebrin nıuhaık)'•.k (Devamı Ba. 2 Sü, ! de) kadm ayağında göze görünmez 

<:ereccde ince değildi. Tam tcrSJ 
ne evvelce kadmlann ayakla.nn
llaki ipek çoraplar ne kadar kalın 
.~e o kadar makbul sayılırdı. lnce 
ipek çorapların moda olu§u ancak 
sekiz. on senelik bir şeydir. Fit.kat 
~on zamanlarda inceliği son had
Jini bulan bu conıplar bir ipek 
kaçm.a.st ile bozuluyor ve böyle 
bir çoraba verilen üç lira hava.ye 
g'diyor. İpek çoraplar vaktlle ka· 
!.:ııken bir kadm senede Oç. dör:t 
lpek çorapla idare ederk bugÜll 
otuz, kırit ~orap kifi gelmiyor. Bu 
: t.ibarla bu zararlı israfın bir gCln 
evvel önüne gedlme8i:ni TUrlt k•
dmları istiyor. 

11 
HASAN KUMÇ!-V 
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~11~1 rn: 00 O 00 ınJ/A\IID ~-~ lk ~ 1ru ô ı l~ ~ii.$ünd~ 
s~ngapur duş- . Sebze ve çiçek meselesi 
~~~~~~~- Hamamcılarla berberlerin zam ı KllA HABERLER ı 
~==-:::kl:~m;!iı~ istekleri kabul edildi =s=E:::.::E 

Ule, zambak yerine pırasa di
kelim, it& ı r-hm ......., ... na 
deği,thelbn; zerrin yerine kabe.k
~r ~ açsın, ~ ~le tis· 
Wıl tQtalmı.. .. 

re İn~ Te Ad'leiilla matbaatı ıanWt§tır. 
ıno.eıentn mahiyetini inklr etme· Berberlene :ı.ıumc:mr murat- lttdf b1rfu~. Şehirde halen M••nleN werlleoM UNkleri de 

lllt.'kle beraber uzak ~Hrtakt bu larm art.mail Te bir çek liıadclele- 9& Jıaınaın me.euıt.ar. Bu hamam- ~·_.ve heabsıa Fbrlmlzde 
lnr•ili:r. iissünlin dü,meslni mümkftii rin paha.lılaşı:ııası dolayl8ile ~e.. ıarın 14 ü lbfrincl sınıf, 81 i icin. bulunan Mum t.eaellUm edecektir. 
'lduğu kaclar chcmmiyet<Jlz ~- rliyeye mtıraeaiıt ftdereık mm iste- c! ımnfhr. ı~ t odımla. 81 ı üe ma- * ~ 11 acı okulda ~ 
1crmeie çalcyıyorlsr. Stllgaponın ~ bnırh ~ v.iJ"et be;; cieJa kömllrtlyle ça~. Ha- gocWU&n meııta4tlne ~ Taklim 
' •rutu bir yan<laıı askeri bir yan- 1edlye tarafından tetkik edilerek mamlsnn odun ilıtf.}'aCI da. 4500 buda 1'11' ~ '-Ut. ......... ıtıı 
ı!an tJOUtlk tesirJerl baknnmdan dıı.hni cncümt>n tarafından ben.. t.oaııiur. lbz -... bir w mm. ellencede ayııi .zamanda,~ udt 

Son 1.1tnlerde böyle hir döfince 
n.ht ı:lhlrı.lel'I butıpı g&~nıı. 
&ınr fm1r trilnblDerln ,nazlı Mal<. 
lannda, kpmm turp yapNMan 
~leeet; hıyarlar uzayaeak, 
~re, bir bahurda.nm baygnı 
kolmlarau yayan h.rtılardan, f131n 
~rbeflednia alır ba\'llSI "8beJe
oek. OOsle beraber, buhmlar da in
~ 

lllanatar ifade efmokt.edlr. lere şaçlarda ıo. yüz tra.şnıda beş tatili faaliyet ctınesi odun ve kö- Semiha Areever de btr koneer vereçek 
• tngapuron 91llnltun1111 dolmdö- kı.ıru!J, hama.malra da yxka.nmıa 'tie- mftrsUiUi:k 3'Uz1.inden ileri gelditf. tft. 

~ı Mkeri f.dir zamaıumıza ''e ge. retine be§ ıfronı.'j zam kabul edil- anlaşılmaJU..ad!r, .IIıımıuıılara odun * Üsküdar - Kadıköy ve havaliai 
l~ock günlere alt olinak \hıere Dri miştir. ve kömür teD.1ini. lçJn bele<liye fa- tramvay §irketı yenl açılan Üsküdar 
ııfJıada mfttalea edilebilir. HamamJarnı kapa.nmasımn se- allyete g~. fıke1e mejdiilma. kapalı bir tramvay 

llvet, belkl Mitün banlar doğ. 
m6ur; fakat ömttr bamdan da
ima en lbımı, Jbnndan önce au. 
şüBcllli11r. AJSlmda donu yellen, 
balJl!la t~efat ilibn&, "'dell,, den 
bıu>b ınfat verllemeı:. Çl~ gil
:.1rl .. ydlr • .Ralıkleırinde, ıaz., ger. 
-:iıt ~..,raMııımn d--.t.a elmalar
da #ghlel'f CIİlllendirir. Koltlllan 
INzl -.ıtiet .... Ama, ~Jlleilr ... 
eak lleqlft •tr eofrada, bnforhı 
~. tılmllltihr evde ara
aır. Tfılıelı' anne chnvJr, teneU 
~ ve Htök 111...ıtvenli kaJibe
lerla )'er 9ofnla..cla ~itek ula 
ı•• Z.t. C.- de IMı olma
~ ineğe herk.._n öa.e ada
eun luı..-.n.i göler. 

Harbin bugdüü. •fhasm<la Sin- hepleri hakkında bcleQiye tetkik- durak yert ~ptmn&p karar .,,.rml§· 
gapurun mUı.lataa kıymeti Siyamın tır. !Dpat& lı8flenmııjtır. 

'e HJndlçlniJihı .Japonya ile anlaş- ı·hıı·ka" rdan cezalan-/ Maarı·t mu··du··rıug"'ü ... Alr§ehlr'de Çelmeli mah&lle.sln • l'lıa.lar yapması ve harbin bti~lan· den Hasan Öz'le SelÇUk nıeluılleııf.ndel'i 
l;lcmda İngHiz ,.e Amerikan do- d 

1 
aHl1l Btldir kavga etmişlerdir. H. Oı; 

ııanmaJarmm malftı111yet1 neti~- f rl an V8 1 teşkı·ıAtl Halil BDdir'ln hayaıarma bir teıcme 
inde ebemmb'etff MI' SUl'ette aza). 1.1 • G vurmuftur. Halil Bfldlr ölmll§, H. 0. 

ın:~:~opur, filolara kart-l bir IDÜ· yakalananlar ı genrşletilecek de :-ı:;~~ıJan ihbar ve &raf• 

<la.faa n~ olacaktL Fa.kat Ja. tırma Dzıerine, Alt~. Ömer cıt-
l>onya He tn~Uh~rc ve AmerJka a· Kadıköy Yerlı ıııaDar Pazaruım '4!L İataııbul maari! mUdürU lııluh8Uı lu .Alunedln evine t.tit ettiğt ce Qg 
ta.c;ındakJ harpte in~z \ 'e .~mert- ki mUdUrU Ömer, :J"ent. üıımbıde bir BinaJm Ankara.ya gittiğini yaz.DlJ§tık. SlJ"Sl toz §eker meydana ÇlkaNıııfuf
kan donan~ı'mağlftp old•ib ,.e ttıccarıa birlikte ylb otui U9 tende KUbain Binal Ankarada tatanbulun hr. Çuva.ılar )'(lzer kiloluktur. 8ôll. 
•lal'Oll donanma ı ~ftkte Ustün- zeytlnyaıdu eYilıli. tavan ara.ama ak· muht.elit maarif f§leri etrafında aJl· yanlar adliyeye verilmi§lerdlr. 
lıik kaauilıiı ~ petrol. .kaucuk. l•dttt anlqrım11 're her ildei hak)mlda k&daı1arfa ıemaata bUliıDMııilıtıi'. llu.. 
~ ••hhhrw doln ._. da ttuaa&r ....,......... tıntdt IUWI gUn :btanlıulun 1lk, aria " u.erm 
~ akma gC!:tl. Japooya ~tn. wrtlmlföl". sayım çoğalml§, mevcut uıpoat se • 
~na ~ Y1U"M9k IU'(Ja.rı Nl§&nt.a§mda Yurt apartiman- :ni§l•Wıaeml§tlr. -.ı ...myeı kaıpnnda 

Saçlan makineye 
takılan kız 

ft. .W. *ii ıtia bNdan mildıı- tavan nraaında da .M!hal isminde ~ • maaıu mildUrlOğll tepflltmda llAve . SaiııD&tyada, tramvay caddesindUi 
r...,,, a.. •YJf oldu. Şim<llki halde rinin sakladığı 50 çuval pirinç ve YN ,y&pılmuma lhtl)'IMJ Yardır. 37t ıı.umara.ıı dokuma fabrlkamıdıa 
~lllllMf tlonwıma~ınm Hint denizi· bulunmuş ve tevkif otunm.U§tur. Buada.n ba!lk& o1tUilarm ziraat. faa. çalipa 17 ya.şmda Ayge adm4- bir 
ile ':cfarek erad& fııgiljz \'e Ame- Bunlardan ba§ka Kaamıpa§&da ki• llllnyett~tra.tmda mautt vekAletmfil dQ· geno Jnz, dokuma te.r.gAJuıun .:Atllll 
...... 41onaıunala.nnm tıirlc mele- mUrcil Mehmet kömUr, HaJAskArB'MI !il cıtlert "6 o1mOarda tatbik §ekiller1. temlzlerken saçları, birdenbire işleyen 
tt.e llulı bl &et , iırut1e getirmek caddesinde kaaap Toma et. MahmJ~· ecnebi ekalll,.et. ve Türk husu.at okul.

1 
makineye talalmıştır. Genç kJz kur. 

~ mtbnkilndiir. papda Zara yün ipliği vurguııcuJıl. lal"l!lld& \l'Ulll9 caı.a ~· )'a· tuJlllMma valüt )ltıl•muua Ne;la.rı 
..._,, Slag:ıpurun yarın i!:in #!Undan adliyeye veril.rniltir. PllWk ....,.. lJI •t.ıUIH& wkMeae te· bfUIUl dftt..sy!e birtt1dıe Ulk••· 

aı..n.ıyetl bir 'M§ka noktadan Fazla :fiyaUa ~iğnesi s:ıttln Tar- mu edıeotlltlr. ttt. 
dlıe Qa1)1eC&kur. Japoll)'"a Singa. l&başmda M)'Yar •bar İlya da 5 Ula Y&r'&lı km Ha.Jd hMtUaneebw ~ 
...,.. ~ktca sonra lngiltere- pna ouuıaa ~lbalttır. M6rakabe memurlan dlfilllulıta'. !t-~ tasan·ur e*tiil Dl~r ~ Vrt •'lll•• ıa. büvivetlerini ....A.a.---· 
'lalyete kr .... ginDi§ olaealt.ır. ;J)iflitwı :A....._ ,._. T&Jaıbt* 1 •~ 
\'•i Aın-'b ve ıapa. doaum& mwY lbrallba ~ ~ ........ celrler I '• han kuvvetleri ~ llblale ,..._ llllr•ı .. U 'net .ne ~ 
..... ilkte taanuı.a geçtikleri talr.. ... Jırlı 1 ........ köo4r ih ... 
dlrde Siçapmw ialeıt.le mlUllll ktw ta•..,...'*" ıssı dil'. 

~ ...aia olarak bala.catılanfrr'. Bu 
'"8pt('tlldir .ki SJııgapunut dü~ 

••auun harp tih!!i9atı kabul 
~....,.__.........., ...... 
"- ....... ı.netlelt ......... 
.\ ..... _ lılr ~ MM ..... 
~.,.... tanuz ~ ..... 
~il- fl.kdiHe NUU9Pl tp • 
lıp oluak • .,...,...._.. ı&unıdır. 

AJDi ..r.11e 1.,_ya da b11 ... 
~ isimdi .......... ..,_ Wlk-
1'i ..,.Mir. 

l'lllMk t..aıe .....,., mda\er 
:l~ lilrP ed• h• 4edeeln 
h J la ldlıilll .... . ..:....•ı a:..-_ -.ıu !\.. _ .. .....,. '-~ ..,.ile .. teluufl
~. .. 81111. atltt.elllrlert 
lllıeıdlJhd bnetl...ıtımelr, 411!.._m ~i~ lto:aak 1111-
"-sa '*" 111111\etl•iPi 1'lit.teflk
a...eıı ayırmak gayesini takip ede· 
"*1ir. 

liallPUl"Dll sukutu :laibver tara
f-..an 1q11ia iaı~to_r)Gğunun 
'*21.1.a inlliWi ~lindc bir td~\re 
t4'1 tutulıoaktadır \"c bu ti<'lkin 
"-'a uıuu nüid<lat ~taf atlı bir su. 
twıe istiilna1' edileccl.-tir. 

A!>keri har-"atta. iıısiyatlfi cliıı
cle hulunılarnlnnn elde et.tikleri 
"'"' affakıyetleri her bakmıclan 
İlıt.lhmar etmelerini tabii ~(irmeli-

E!cmek kartlan mukabi· 
linde un verilmesine 

ı.:.,ı ... yor 
._. ~ E d ıbf""1c • ... , .,..._. ......... 

,. ı? • • s.. .... '8ililldı ,.. 
rileoek 111\ lilllıtııas ...... ... 
JeôelGUr. 811 llS'9tlc un ta ' •ı 
her btt'taut ~ 1* ..... 
iUtair "'IW.ellıfr. 

Rauf Od.ay ıehrind.de 
'J'effl1' lUllUl Aruiıia ~ 

f.IJtellieai ~ Loodra ~ eıct. 

HtlDe tapa edilen ıtutamı.ıa --... .., Or"-7 dDD ..... ADJralL 
dan fCbrimlsc plnıJ§tlr. 

RauC Orbay ~ bl.f hafta ıra. 
dar kaldıktan sonra Londradaki vUI. 
lesi ba&ıma gidecektir • 

Umumi meclis 
toplantısı 

vııa.yct umumt meclis dlln topu. 
mı11. hcledi,,_rdn 937 eıı-..ı kal'! -.. 
eap rapoıru h~akı eııcUmen JllU• 

bat.ası okunPlUf, m\!lwı<:bccl iU\)Mat 
vıırmlşUr . .Ayazma auyu adının f'la 
suyı.ı adına çevrilmesi kıı.but cdllm.lftb', 

ıa.,e müdürlüğii, fi)'aıt mur&Jta.. 
be memurlarmm t:aM11rat Tel'B. 
cürmü meşhut ya.~en lillvf
yet varaka.Ja.rmı t&termelertni 
mecburi kıhmştır. BöylelSkle ara
da mrada göriilen ~Ulir~rın 
önüne geçilecekt:iır, 

Tanıfbğı .lauluıın lioca
smı yaTalıyan mahkiim 

oldu 
Uakiidarda o~ »ıl.hU' a4md4t bi· 
~ lV ~Qclckt enel, •JD.i m~ 
o~ Aı1ftıı kaıvı ~ 1le nıDııııa
ııebet pe7d& e~Ur. Arlı biı' dn 
bunde.ıı ha.~ OWUI ve aokakta 
raatı.dı#'I aabb-e kanamdaıa vaı: geç. 

7,30 Program, memleket saat ayan 
7,33 mUzik 7,415 ajana 8,00--S,415 aen· 
!onik program Pl. 13,30 program, sa
at ayan 13,33 karı§lk şarkılar 13,411 
ajans 14,00 riyascticümhur ba~dosu 

H,50-15,30 karl§ık §&J'lu ve 1.\lrkUler 
18,00 11&at. ayan 18,03 fuıl beyeU 18, 
40 mQ.zik 19,00 BUyilk ada.mlar 19,115 
müzik 19,30 saat ayan, ajans 191415 
ııerbeat 10 dakik& 19,55 p.rlq ve tllr
kUlcr 20,15 Radyo gazetesi 20,415 Be· ,.u ve U§§&k :maka.m1an 21,00 ziraat 
takvimi 21,10 P~eyjçj. Ls~kleri 21, 
.:s .uııtııı muelel.-1 ~.oo :r:aclYo Qlon 
orkeltruı 22,ao sa.at "'farı, ~ ve 
boırmlaf 2~,ü mUzik 22,ti5-23,00 ~ 
rDlki proıram ve l<apaıııf. 

meeini a8yleDµ§Ur. 1 
1 

Bahir kmmı ve o hlddetıe tabanca- Ntıaaıanmalar 
sına et atarak Ai1fl ~t.Ir. A-
rif de can hnvıt~ Ba:hlrl,tı b8§ifü tq. __ __. _____ .__. __ _. 

la y&r:ınl§bt. Kadı'köy Uzm,.halız eo. No. 
şunuıı üzerine birbirlerini ~ldQrme- 10 kundura.cı Al!. E'd:>er ile OOr

ğe ütebbll.ıı auçtyıe birinci ağrı; ceza danc ~ı. Kadııköy lshaJtpaşa 
nı&!ıtemeatne verilen maznuıil~ mu cad..No. 36 memur Burhan Satı ile 
hakeıneterı dlln bitinl.ml§tır, l!elılr 3 Ta.bire Sönmez. Kadı:kÖY Saytlye 
tty h&J>se, 200 lira Arife tazmlııat öde. so. No. 59 nıims.r Adnan Xaoi!oAlu 
rnefe 18 llrA da para cczasma ~rpıJ. ile liasl:Qe Türkin. J{ad?k&y' Har
mııtır. Arif de :Bahfri 1.a§la 'bffµıdan m~nu so. No. 67 kaptan Salih 
Ya.nt.l~l\ .§l!Qundan ~ lira para. cc· I D.r ile Mclilıa Ka.rag6z. Ka· 
zaııma mahkam edilmi~. ancak tabfil dıköy Çrrprcr Şafak so. No. 1 me
ecbebi mı.~ra alınarak ceza H liraya lnur ~krem Bulut jle Feriha. Mut-
lndlrilpıl§ ve tecn olwı.ıiıuırur. 1 ıu. 

Yaltm 10 var, .ki JetaııbaJ böyle 

M ESHVR Hint ıııaır; Ta
~ua "Bahçıwn" (.V.) 

~ eserinin, aômıa yaDlııUf 
Oı.ı.k te1aw buıa S(ilıderildJCi
nl ~ ~ koriltum. 
OQbkil bu eeeri tibtıQeye 9eVır.. 
JQlf aiaa ........... Jıırahinı Ho
YI. ll(Ylll ldWııı, '-6 bir kere 
~ ... ''.A<M&. didiin., o 
Jdt&bt biriline d~; lbra.. 

• him. Hoyl dı8 göriip üh ve bu 
ted1'4Nizltğimi ~ hatırla.t;. 
maık için tekrar bana mı r;önde.rl-

''Aziz OOstuma... Derin MYgİ• 
leirtlılle ! ,, 

J'alkat bu ••a.m d.omt,, gUni1ıı bi.. 
rinde sıkıya düşerek elinde kitap 
ı.mma ne var. eatar ... Bu ara
da BcrU.M Şov'tm lmsalııııdığı e
ser de eatmr ... Fab.t teMdtlfe 
ba.kmız ki Bernard Şov, bir gtin 
Londranm, eldıeh dlŞne kitap pa.. 
zarlann.t dolaşırken bu kitabı gö.. 
ri1r -;ııe aatm alarak ü7Mine: 

"Allk llesfmıiıi.. TEK.RAB do
ri.n sev~,, dlnıleeJni yazıp 
rinc ooa g&ıdeıV. 

Ben de ~ bir .ha.taya. dllf· 
mü~ olmaktan koııka.riten, kita

btn ~ 18.yISDll gördüğüm za.. 
man ~ fcra.hladr... Meğer 
l:imınA gelen ··~. d6rt yrl 
önce gönderilnPf o1ea kitap de
ğU, belki, aynı kita.bm bu dört 

!Kr. inppar nbtuaua propapa. 
"" ve Mlrerlilr ba1ınnllldMı ,. ... el
ıluğu ehemmiyet yanında ı;lyas\ 

Bu Madam Grahe!tOl'un ıne-
t'2k 1arından biriydi: Her sabah 
haınr lüemlelcr kaldınlır, bir te. 

mııı..-lllJl!ll!ll.-.. 'IJ!i!lllllfll!l-..ı~""' .................. -. ............ ~ı~,ıııııiı ~yordu ki, 6oda iradesine sa-

R 
.lüp bir bdm t:eaiıi h!rakıyor; ve 

B K in.sana daha ziya.de bağlanmak '"'*f bÜJÜ.k QluyacüQr. l\lettela 
'iingapurun sukutu J.ibya<lıı geri 
Cekilmeain lnunoo getlr(ljii l!Jya. 
i!ıi hauyı yaratınıy~. 

Rommel ku\'ı.-etlerinin ~ka. doğ
~ l ürüyüı:;ü Mısı~, 1taJyada. 
lirantıMa, 1spanyada \'e Yakin 
'arkta kendini hiHCtüren , .• her 
lııin kendinr mahsus hü\iyetler 
l\r;Mcn tesirler yapnıı5tır. 

llalholcj ingaımrun ımlml u oo~. 
le bir si.ratii ~ir yapnuıMalitrr. 

SADRI ERTEM 
....___--~--~----~--------
V QJeybol müsabakaları 

t tanbul bölge6i ,·oJeybol • bM.. 
l<etbol ajanlıjmdan = 

·W41 - 1942 senesi Voleybol bt
• IDellriklcrine ~cağmdan klijp 
~e t..waın murahhaslarmm mü~ 

la.r hakkında görü§Ul.!'.k \iz.ere 
18. 2. 194.2 tarihlne mil$ld.\f qar
~ • Tn-ba ~nü a.kşa.mı saat 18 de 

r.1.ge merkez.ine teşrifleri rica o-
..ıııur. 

Konferan• 
l'8k0dı\r llalkel'lndcn: 

15.2.942 :pazar ~u sa.at 15,30 <'lıı. 
t ~ aalommda ınuharrlr NUsret Sa 
' Copan tarafından .. Tiyatro konu"
~ ~~ bir konterana verile· 
~ 

• • • • bissini e.şılıy9rdıı.. Kibriti ~Uın: 

P A N S 
'

. Y Q N LJ kü~ülc cıga.ra. bir sanlye aleyleıuli; 
w soı elini bl.çesma daya.yan A-

nis kortu .aa.lıasmd" olduğıj ıRi IJU-

1andrklan sonııı. bir 1ao silindir 
k.ımı~ toprağı yalar, Ma(la.m Gri. 
başof ancak bu il biter bitmez n-
lıntlrk duyar, tabiatilc de pa.nsi- .. .__ 5 

~ daha iyi tanımaya çalış -

Yazan: Kenan Hul"si bm. 
yon müölerilcıine teraı bunu mü
tQakip a.ıWırdr. 

Saat sekiz buçuk wlarıydı. İ§
ler henü~ hit.mi&ti. Sura saY ialanı
lnnnı <lıf!ar:ı cıkanyordu ki yan 
!\Çık demir kapulan gonç 4bir ka bi
alJtletf.ni aürere'k hız!~ girdi, Ma
dem Gri~: 

- Du.:ıi~; Duşiçka! clt'di. 
Duşiçka "sevgilim!,, ~'abut 

"9ff&ili küçilflim!,, ~ti. BNın 
döndü: 

- Kızım! diye ikonu.stu: Anuç· 
ka! 

Berııinı. için de: 
~ Yenj m~! aedL 
Fua.t .A:nuçb 1m wt ~"he-

ni adeta göıınemisti. Yahut balla 
bakmadı: 

- Oo .... lloma! giyerelt M~ 
dam GribeaoCuıı boY!l~ ~; 
ve bu ikelime)i iki ''pı,. ~ 
bir "a,. hecesile değil btr "o,. he
ccsile ooylemiştl; kelime dudak
ia.rnıda. g~ bir 8JuLan'Ja ~t.ı. 
Sor.ra birdenbire bana döndü: çoic 
kaypa.le bir Rus türkçcsilc: 

- .HO§ ge~ ! dedi. Su ''!q,, 
keliıneM de eommda beli heJiniz 

ilci ''ş,. ile söylellm.işti: ve hemen 
t61rrar Madun GribaŞof'a dlmdü; 
M&ya Gizep'in k~ine verece
ği bir köpekten bahsederek ko
:ı~aya bftşJadı. 

R. B. K. pmısiyonwıa geldiğim 
nt~ gtlndenberl Anuçkayı ilk defa 
!!'8rtiyordtim: Üzerinde yarım kol 
ve ba§tan geçme mavi yün bir ce
ket vardı. J<::tekli.~i Skoç bir ku
maştandı; a.ya.klarmda topuksuz, 
altı Ustik, düz, bebe bir iak&rpin 
gözüküyor; ba.şmda bilhassa saç
ları dikkate C'arpıyordu. Oı:i..a«lan 
a:trxım"7 kmlla kınnnı.I arMmda 
bir •aC}h. Aynğm iki tarafında da 
'llldilleMr ark&ya doğru yapılınış
tJ; ve kulaklarının benıen ilıt ke
u.armdan Valeska bir tuvaletle te
Pfde birle iyordu. Anugka bu saç
larla iki türlü insan hüviyetindey
di. Yani Skoc eteklik ve bebe is
karpinlere bakarsanız Anug)ca gene: 
bir .k•: Yıtlnız saçfarına bakarsa
ıuz yeni evlenmiş yirmi ikisinde 
blr kagınclt. KonU§urkeu :0muzları
r.ı hafifısc kafdmyor bUt.iln söyl~ 
dikleri hi~ ba§ka bir uğrağa. lü· 
zum görmed€n konu§'Dla uzvuna 

birocnbirc geliyordu. I<'a.kat fi.kir
lerinin IZa.hıiıda §0.pheel bir hal 
vartlı. On:lan söylüyo?', ve •lzo doğ
"1 yarmı eğUerel& ytbünüıe açık 

ve teinil!I bir k&lbJe bakıyorou. 
Madam Gribqotun .söylemeyi 

uıuıttufum fai.i8 cr.ga.ra. Adeti A
nuçkada da varın~. Ç'.a.nt.aamda 
lokladrğı ınarokcn bir cıga.ra pe. 
keti boş çı:kmea: 

- l!adsın ! dedim s.rıtildoryan 
'i'il.l'k cıgaralbı içinde en iyi har· 
mandır. Acaba içer misiniz? .. 
~zleri oyuncak hediye dlilen 

biP ~t!lr: piarlaltlı~yJe açddı: 
- Oh, dedi; benliiı ~ hepai 

blT! Mersi milsyö! 
Po.keti uzatüm, ve Anııçıkada 

en yalrından gö~üğünı §ey elleri, 
.rnhut parmakl&rı oldu. 

Niçin Anugkanm me.~la yüsll ve 
duıdsklan dejft de elleri? .. 

'Bu ga.rirı bir histir. llk d~fa. A
nuckaya gözlerinden çok cllerilc 
ısındım. Bunlar boğumlarmda ha
f.iiı;c etli iki eldl Vilcudwıun ba§
ka big bir yerinde bu boğu.nılar 
tcW,ar et ziyadeliği yoktu, Faluı.t 
bu fazlalık AnuçJta.da o kadar iyi 

Anaçb yirmi ._.,, fuJa 
yoktu. BU.tun Rua ]Mdmkn glbt 
f'1'a ara eeytaa ve o«* defalar &af. 
tı. Çetı-enı - ti1dlıQe JuılullUYOr; 
en ~ da buna ~ stUQyol'du. 
Kocası b ....... ODU llie bir za. 

1aa.n ycıık)emedJlll Sadece Madam 
lı:>yalana ~da Mea$Dl
itan ~ lfitmiotim. Bir 
l'rauD elekttlk mGhendi9i ldi, Har 
tı&n bqmıda U)wl'a d&ımee mec
~ ~. Franaadan 
llonllf18lren, An~ •'kocamın 
meaıl4rlseU !" ~; fa.ka.t Fra.ıuıa 
lıalrlnnda hiç bir §ey ihll8S etmek 
•temi yordu. 
~nu9kanın pa.ngiyona gelmesi · 

..ıeger bir h!disc imiş.. Salonda 
Mösyö Kokaryan piyruıoda idi. Ma
dam Griba.saf'un bif aksam evvel 
es.ki R~ bestekarlarından b.i,rine 
ait olarak verdiği notalar önünde 
duruyor, M'ôsyö Kokarynn bu no
talarla fazla meqgul gözüküyordu. 
Beni görünce: 

- Anuç:ka'yı namı buhlunuz! 
dedi. · 

- Bütün Rus knclm1an gibi 
dedim. ~Ui! 

!llt11amı var), 

bir ihtiyaç içinde midir? fstanbul
da çicek ~ bot>t&n Wıline 
koynı.ıı.ii için, kuvvetli bir lüzunı 
mu duyahıyor? 

Beniın bildiğime ..,.bre, ~ehrimi • 
z.in her ta.rafmdL\ bo toprak Jnt -
lı~'l yol.-tar. 01.me~chnı, ŞMi k(•. 
narial'lllclM 'Hi>ğıthanc- l5. \:l. 

&nnp:t o. etc!de~i.ııe kndıır 1 ·m bi· 
iir, kaı- ~ ıhl n eri hiç eldi u·rnı. 
Boştt<ta-. tcpe'c,i, Yıldı& do,vla • 
nnda:ı tutunuıı: Zinclrlj)myu snur
Iarm-~ bomboftur. Topkçı, 
Edinıelca.pı dışmcla bin Icroo dü
nüınliik topmk Ustünd<' ottan ha • 
ki\ bir ";\' Wtmh·oı-. Ual::ı flerilert 
de bö:rletUr. Bunlıın ~lı\r i~inıle, 
el altmda, \'=lGıtnhı.r ~1.lun cı.lul•· 
lan i~in saydaıı. Bil:nOO.i ~ım dıı.h.ı 
nereleri varı .. Zirai Sf!ferbe:rllği:ı 
bir de';let btcyroğu olar.ak, ortaya. 
atıldığı gUnlerd~, işi, temelinden 
tutmak gerektir. Hele bir kcJOC u 
bot ovalan fi<le :ile, bejakla dol • 
d~ Eğer alan -;.mı11. ınahlu· 
m koyacak yer lmlursıt., (.';C'ok balı 
~elerini de aynca ''ür.ıiıdirü:ı. Kı· 
yıya, düalilklere ı•ıkru t! n tl>pc" 
'eri fethe kıilln§mı,ıı.hm J;i i bt>· 
una yoran, bir ~ot t:)ŞchoUiilmi· 

rniade a.yat<lamnuı köatekJeyen, 
i~ hu gibi a.!Pn h:unlelcrlmizüir. 

HAKKI SUHA GEZGiN 

ysl içılllde 11Ç()N0V DASKISI 
:bnii. 

Ş.imcll memnun oluyorum. Ciln• 
kU memıetetirrıime bir k1tahm 
hem de odebi değeri olnn bir Jti~ 
tabm, birden ziyade kerteler ha. 
sılıDası büyük l>Jr muvaffakıyct
tit' ... 

Rabörtrana.t Tagor'un "Bahçı
van,, mm hele pı srra.lat-da tek. 
ra.r tekrar bamlmasmdald hikme
ti, .onu bir kere daha okumakb. 
anlıyorum: Harp iç.inde SCSS:.Zlik
ten bah$cdiyor. Kavrulan ruhla
ra e.vqtucu ibir şifa, .. Gerçi bu
güıı T~un memleketi otrafı
ıu da barut ve duman fW'.I.}"or. 
~anm Q sesaiz ve sıca'k k§ee 
~ ® 1ıan> ejderi, Slçra.ya.rak 
ya.k~'W ... Fa.kat. clllllya ne ka
dar b:nşmJa ~. Tagor'un 
Qtleri, ''nıab~r.. içinde "m~,. 
ıı,Qi ~ bir dQiJı.ılı.tk, kıymet 
•c ~. bozulmadan )"aJR· 
~. 

HiKMET MUNIR 

( ~) Bahgmuı: RomıJ Kitabeyi 
40 knJ'.lli. • 

Almanyadan etYa 
gelecek 

Yakında Roman~ t:ra.Ve1'2l 

gelecektir. Bu travereterin :qı.a.. 
dem ooaklıtra!-4=1 ~ s6y
lciunektedir. 
A~dan (la tmden aJd?ğı 

deriler mukabilinde ithalat eşya
sı gelceeğj haber a.J.mımştır. 

1 
25 yıl evvelkı Yakıt 1 --l&-2-91'1 

Bakla kahvesi 
~~4e ~ acmUQln uzunq. 

dQ.z yolundan geçen bir muhlbbim ev· 
velce bu yolu iatill Men kahve koku 
.u yerine bqka bir rayiha hlueder, 
-.:ınnca, kahve yerine yahut bwıunlıa 
(lmnı .bakla) kavnılduğı.ınu görür. 
ıcve dönllncc arpa, nohut ,tedbirleri ye. 
rlne de kavrulmu§ baklayı tecrübe 
eder ve bu tecrube o kadar mu. 
vattaklyetıe neUceıen!r ki bundan son. 
ra l<ahve yerine sadece lcuru baklayı 
kullanır. TecrUbcyl ben de tekrar et 
tim. Kahve ltiyadı olmıyanları aldata 
cak, kahve tlryakllerlne d~ bu b r kuv 
\'et.ıılz Fransız kahvest d tJrtecek de 
recede •• 

E Cumates il Pazar 

> 14 '=ubat 15 .Şubat 
::.:: - -
er Mıılııır.: 27 ' l.\luhar.~ 28 ...... Kıı.sım: 99 h.ıısım: rno 

\'&kltk-ı \ ll.'!atı 

Oıı.etla 
6.57 

dOIUiU J.17 6.56 1.15 

ö~le 12.28 6,49 12.28 6.48 
tkJndl 115.21 9.U 15.%2 9.40 
\k.:am J'7.U 1%.00 J7.f2 J%.OO 
Yatsı 19.lS U!? 19.14 L9 
1ms:ı.k G.19 11.S9 !t18 n.sı 
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.Şehir J°iyatroeua ... 

&.şk ve Macera .. iomanı t 

Mec;hul Kadıın\ 1 1 
DBAll ailllmiDA 
GbdllsJUI .. 

TCB& Tlt•'l,WMll 
r.uı:et~ 

A.qaa ... 

1 Nakleden _____ .. _ Muzatter Acar 
58 

ile sabah Oğle ve akşain 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 

R~ 
Eamce 

Yalanda PARA 
KOMllDI MfpmtfDA 

BugQD GGDdtls H dlı 

A.kfam 20.ao •:. 
Kiralık Odalar 

ı.tanbul~ a IDd tın ıxr.•1111111~.W.· 
clMI: 

ü/101 

Herkes yavaş yav~ dağrlryordu 
ki birdenbire kilisenin kapısı açıl
dı ve ork seslerile beraber iki gU
ze l kız ellerinde mumlarla dısarıya 
fırladılar. Arkalarında da hayır ce
miyetleri için iane toplayan grup· 
Iar vardı. Erkekler santalanndan 
çıkard~lan bUyük miktarda 
paraları, kadmlsr da kolla:rmdalti 
bilezikleri ve boyunlarındaki kol
yeleri veriyorlardı. Frank Jerald 
<la seri bir harckeUe oldukça bü
yük blr0 

~ek imza.lryara.k vermiş ve 
sonra arkada{jına dönerek sordu: 

r.tomobilden dışa.rıya çıkarılmıştı. 
Hiç bir yerl kırılmamıştı. Yal.n.ız 
yüzünde, be.ştnda, ve da.ha vtlcu
c!unun muhtelif yerinde yaralar a
-.;:lJnıştı. Ancak Sulivaıı ' bu k~ 
elan llO'llra kendisi kaybetmi3 ve 
~ir daha uzun zaman kenaine ge
leme.mi§ ti. Yaralnım Nöyide OOk-

tor Damon'un haataneııine na.klo- ı•il••······································ ıunduğunu ve kazayı yape.n diğer 

Bir borçtan dola,yı .......,. , '* ,.. 
raya çe'9T1lmeline kaıv ..U. llef· 
gir gebresl belediye Pm Laıtl cı.ddlll 
80 numaralı e'rin önünde 17.2.HI tul· 
hine mtı.ııadU ..ıı gantl 1'-11 e Jrlıdıll' 
paraya çeTI'llecektlr. 'bllll cıfılllılul9 
mQracaa.tlan rica ~. 

- Fakat Lükreçya nerede? Onu 
gözden kaybettik .. 

- Fakat dostum görı,ijyor mu
mm her zamanki yer:.nde, etrafını 
çC'Virenl~ri başından s.wn avc uğ
~ıyor. Oh Allahını .. 

- Ne o? Ne var?. 
Şimdi seten elbil!!Cli, kürldü 

LUkreÇya ytizilnU iki arkadaşının 
taratma çevinniştl. Fa.kat bu 
çehl-e her :ikisine de tamamen ya
bancı idi.. Saviyer ışığm az olına
sma rağmen arkada.şmm sarardığı
nı hi!lll!letli. 

- Ullcreçya artık İren değil .. 
dedi. 

- Nwl ! Nasıl? diye J erald 
ytimruklamu sıkarak bağırdı. 

İki adnnda prenses Dobanof'un 
yanma vardı: 

- Söyleyin nerede? İren nere· 
de? Diye be.ğırdı. Bu ani tehevvü
re hayret ic;:nde kalan genç k.a.
dm: 

- Madam Sulivan mı:' dedi .. 
Madam Sulivan bir saat evvel bi-
7.l terketU. Çok yorgun olduğunu 
telıanc cdc.rek gitmlş. Ben onu 
giderken göremedim. 

- Fa.ks.t Madam ... Fakat .. 
- Bu vaziyeti soruyorsunuz 

değil mi Mösyö? Bu da gayet ba· 
eit.. Eğlenceye LtikrcÇya.nm ri.ya
set etmesi program icabı olduğu 
1'Çin blr yeni Lükr~~-a yapmak mcc 
bvriyetinde kaldık ... o kadar. 

XI 
nu KADIN KOi! 

Ertesi ıtfuı kil sabah gazeteleri 
Amerikanın Par:lıs ııosyeteeine he
diye ettiği alicen(!.J) Madam Suli
vanm hayatına mal olan kazayı 
ya.zryorları. Eğer kazaya kurban 
giden kadın yüksek sosyeteye 
r:'!.cnsup olma.saydı Md!.se gazete
! erin otomobil ka.m.l:ı.rr eütunun
,1a kalacak. uzun boylu bahse mev 
zu olmıyaca.ktı ... 

Madam Sulivan, pre~ Doba· 
rofun Marley'deki ljat0&unu gece 
yansından sonre saat ikide terket
miş . ve bindiği küçUk otom6bil 
Hanrl Martım caddesi ile Fran
kevil caddelerinin birleştiği nok· 
tada bllyük ve sağlam bir otomo
hllle çarpışmıştı.. Şoför derhal 
ileriye n.tla.rnı11 ve kMayı evvelden 
~rmilş gibi manevra yaparak ken
dinl kurt.arm.-ş, fa.kat otomobil pa
ıımıparça. ohnu.ştu. Madam Suli
'Ylıtl bu kft.7.8.da mucize kabilinden 
öhı:ıemiş. ancak .. ~ yaralı olarak 

ot.Qnıobılin bulune.madığmı gazcte
!er ilAve ediyorlardı... ŞUpheeb 
sarhoş bir §Oför ta:ra!mdan · idare 
olunan otomobil gecenin karanlı. 
ğı ve tenhalığından istifade ede
rek kar.ayı yaptıktan sonra sa.vuı
mağa muvaffak olmuştu. Tahklka
~ a devam olunu Yordu. 

~·rans Jerald eğlencedeııı es.be.
ha karşı dönmüş ve en~eli bi.r 
vaziyette uyku.ya yatmıştı. Fakat 
da.ha sa.be.hın ilk aaa.Uerinde zen
ci uşak Sa.m'm l>Utün mumanaati
nc rağmen iş arkadaşı Mösyö H.ar
mand - tara!ından uyandmlınıştt. 

Harmand elinde tuttuğti ve lil
zumlu yeri'l.i mavi kalemle çizdiği 
bir gazeteyi derhal Frank Jerald'e 
uza.tı. J erald bir anda gazeteyi 
f.:özdf'n geçirdi, sonra hadisenin 
ölümle neUcel~runemiş olduğuna 
memnun o\aro.k a.rk.adaşma döndü. 

- Demek nihayet beklediğfıniz 
oldu .. dedi.. ~k şükür kaza ölüm· 
le neticelenmemiş. Bana doktor 
Oamon'un hasta.nesini bulun .. 

Ve irtibat temin olunduğu u
man konuşmağa beşladı: 

- Allo.. Ben Frank Jerald, 
Madam Sul~van·m §ahsi dostla.nn
dan biriyim .. Doktor Damon ha& • 
tanede mi? Ke~ görU§ebilir 
:miyim? Evet bekliyorum ... Bonjur 
ooktor .. Sizi şaJıımı rahatıırz etti
ğim içaı affınızı dilerim. NasJlsı
mz.. Üç senedenberi görtı.,emedi.k. 
Evet.. Son defa dış ilca.ret birliği 
ziyafetinde göiilljmUştilk .. Ma§a
!l?lalı haf.ı:zaıuz benimkinden daJıe. 
kuvvetli.. Dokt.or 5fze Madam Su
Dva.ıı. için telefon etmiştim. F.min 
ola.biliriz değil mi? Tabii bir ih
tilAt yapmazsa ... 

Tabii.. Affeclln anlayama.dmı .. 
Madam Sulivan evine naklini mi 
j&t.edi ? .. Bugün öğleden l!OIU"a mı? 
Siz de ke~le beraber, gideeek
~i.mz.. GUzel, gilzel.. yok camn 
benim telefon ettiğimi söyleme
yin .• kendisile görUşm.~ğe müaaade 
ettiğiniz zaman deriıal ziyaretine 
geleceğim. 

Frar.k Jerald telefonu kapadı 
ve kabiti Mösyö Harmand'a baık&· 
rak: 

- Polişiniz doğnıııu fevkalMe 
imiş zavallı do6twn .. dedi, Çünkü 
tahmin ve takdir . ederıriniz ki bu 
kaza .. 

Ve Frank J erald doğrule.rak sö
züne deva.m etti: 

- Şimdi, Ş\l 1m:l:a meselesini 
"'brmkalım .. Madem ki e.rl.Tk uyan
dnn derha.l işden be.bsedebiliriz. 
Anlatın bakaynn dlinkil iı;timada 
Jaras meeeleei ha.ldanda neler gö
rüştilnfü:? 

( De-ı•nmt ''" · 

~tanbul Levazım Amirliğinden verilen askeri L kıtaab ilinJan 

m& 

Afağıdald ıılevadm pazarlıkla eksUtmelerl hizalarında yazılı gün. saat ve mahallerdeki aakert 
komilyonund& yapı.laC&kbr. Taliplerin belli vakitlerde ait olduğu komlııyonlard& J>ulun.malan. 

ctntıl,. 

Sıfır eti. 
Sığır eti. 
Sabun. 
Zeytin yafL 

' PirinÇ. 

Mlktan Tutan Tem.lııatı 

KUo ura Ura 
315,000 
-",000 30,800 
20,000 1',000 2100 
!5,000 15,7!50 

1!50,000 70,100 10,&75) 

İhale rtln, saat ..-e me!ıe• 
19/Z/9•2 15 LUleburpa. 
18 ,, ,. 15 Çorlu. 
2lS .. .. u ' Çanakkale. 
23 .. " 115 ~ibolu. 

ııatmal· 

• 

BörWoe. 
L&Temaıin köm11r1J. 
sabun. 

Ton 

1!50,000 38,000 

"1 

j,960) 

. ıms 20 .... 
17 " " 
17 .... 

16 1zi:ntt tatuyon oteli. 
u Ba.larköy. 

n 
Ytln çonp. çın 8,000 

• •• . 
A§atıda yuıll mevadm pua.rlıkl& ~~teri 24.2.942 Salı gQnll hl.. 

zalannd& yazılı aaatıerde Eztnede uker1 ııatmaıma komilyonund& yapıla. 
cakbr. Taliplerin belli vakitte komtayona gelmeleri. 

Ctn.ei. 

lılikt&n Tutan TemiD&tı 

Kilo Un Lira --8,000 
10,000 

••• 

j,200 
18,000 

3115 
13150 

1, 
115 

(2092-2200) 

9.2.9U gibıll ihalesi lll.n Olun&ll '® ton çekirdakl1 kuru tızo.me talip 
çıkmadıpda.n tekrar paze.r~a konmtl§tur. Evaat Te huaual p.rt1an komla. 
yonda görWeblllr. Beher ldloınmuı:ı muhammen bedeli '5 k\ırQwtux. İhaleai 
16.2.942 paz&rte81 gtlnU MAt 10 da yapıla.caktır. Taliplerin kal"! tembı&tta. 
rtle Harbiyede Yedek 11Ubay okulunda kom.Uıyona mUracaaUan. (2098-~) 

•• * 
Afattda yazılı mendm puarlılcla eludltmelerl 19.2.N2 ferıembe cQnU 

hlzalarmda yazılı aaaUerd.e Xıklarellnde a.eke.rt ııatm alma komisyonunda 

yapılacaktJr. 

M8l1an tı.le 

OlmL TOll ...u 
Sabun. 20 .u,ao 
B&rbuny& fuolya. 133 1-&,M 
Y.,.ıt m~'IL ıaa 115 

Kuru ilsflm. 7,1 1.6,U 

Kunı fuul,. ıaa 1uı 
Nohud. 133 18 

Pirinç. ~ 18,11 

Sade yatı. n \4,30 
<2082-'1TO) 

••• 

17 .. • 

7150 lll 800 ton Buğday lardınlacalrtır. Kapalı zarfla ekalltmeat 21.2 . • 
9U Fa.zart.ut gtınU aa&t 18 da Buraad& Tophanede uker1 aatmalm& komJa· 
yonunda yapılacaktır. Tahmin bede.11 2(,000 lira ilk teminatı 1800 liradır. 

Taliplerin kanuıd veslkAl&rile teklif mekbıplamu ihale aatlndeıı bir aa.at 
evvel komJayona vermeleri. Evaat ve p.rtnamesı Ankara. ..-e t.atanbul Lv. 
AmirlikJerl at.malına koıı.Wıyonlarmd& da görUlür. (199'-10~) 

• • • 

16,30 ATcılar. 
16 

Zayi 
NM\18 cOzdemmı .,t 4ll:lm. T4 

•ini alaca.tm:ıdam ........... ı.mmtt 
yoktW'. 
Bbe~ıa---- ..... 
~ TalDe lıılJlr I• - ., 
famlu Mecft otla ..._. ..... 

(11'111) 

SAB1Bl : ASIJI US 
Burkbiı ver : v A.m" Matlı ı r r 

Umumi rıeeritab tdlN .._ 
R'h1c AAt1181 S.ıuıD 

A.fağtda yaaı.tı mendm kapalı zarfta ekaUtmeleri 18-2-9'2 Pazar 
tut gtınU aaat 18 n 18,80 da tzmır LT. Amlrll#t aatm alma komlı!ıyonun.. 
da yapılacaktır. Taliplerin kanuni veelkalarile tek11t mektuplarını ihale 
·CJaatlerlnden biz aaat nvel komJayOD& vermeleri. 

TURKiYE iŞ BANKAsı·. 
Clnııt Hlkdan Tutan 

Sığtr etl 
Koyun etl 
Keçi eti 

Pra. 
Lı&haDa 

KD o Ura 
100,000 70,000 
100,000. 80,000 
100,000 

41,700 
U,700 

70,000 
G,888 
7,oet 

8260 
47150 
'87,8:1 
ISSl,87 

Kücük Tasarruf 
· Hesaplan 

l9U IRRAM:fn PLA.Nı 

IU;ŞlDEL&B: ' Şubat. • 

tlHJ IK.ISAlllaa.&IU 

ı adet 3000 Llra1ıll - .......... Ula 

• • 1000 • ~..,.,_ • 
1 • 1!50 . • -~ • 
a • iKi() • -ı--.. 
ıo • 2!iO • -~. 
tO • 100 • 

_..., __ 
..... ı .:ıım .................... " 

'urkıye cambarlyeti 
(193~2) 

••• 
tlayu. ı 'tuııtoe. ı tir-. l50 • llCl • 

_......__ 
dtı!frtJı tarlb.lertua 380 • ze • . ........ 

ZiRAA T BANKA Si 
lonılut ıarthl: ·~ - Se.rmaye.I: 1000.000.000 l'lirll u..... 

Şube ve Ajanı adedi: 265. 
Zirai ve ticari her ne11i banka muameleleri. 

Para blrtktırenlere 2!1.ROO Ura lkraın~yt veriyor. 

~at H&okuuıoa ırnmtıanüı •e ı..ıroaraız taarrul besaplann<la en u 
50 UruJ bulunanlara eenede 4 deta çekilecek lıtur'a Ue a.pğıdaJcl 

oıa.ne core ikramiye dağıtılacaktır. . .. 
• • • • '° . • 

ı.ooo • 
ı.ooo .. 
ı.ooo • 
&.000 .. 

l!O 
l%0 
HO 

. .. .. 
• ıe 

• 
&.BOCi • 
&,MO • 

s.ıoo • 

DIKKA.T: aeaaplanndak1 paralar bir sene ıc;tnde l50 ıtradao aşağı 
.-..ı,._.,. Uırwıd)* c;ıımtı talıc1lrde ~ 2(1 tazıastyle ı>erllecektiı . 

... ı:t!I• : 1J llart. u aa.r... u llylaL ıı Blrblcllıtlnun tarthl• ,....,... 

9.2.Hı de lha1'el Dl.n olunan SO ton Phine •bmttm& talip çılanadıfm· 
dan tekra.r açık eluılltme ile mUnakaaaya konm.U§tur. Evaat ve h\l.8U8l ~ 
ıan koınlı!ıyonda görUJebllir. Beher kilosunun muhammen bedeli •8 kuruş· 
tW'. thalesi 28.2.942 cumarteai l(ibıll A&t 10 da yapılacaktır. Tallpıertn 
teminattartle Harbiyede Yedek subay okulunda komlayon& müracaatları. 

(212i-2281) 

* • .. 
30 ton aıttr eti fiyatı pahalı görtlldOAilnden tekrar pazarlıkla satın alı.. 

nacaktır. Pazarlık ebiltmm 16.2,9•2 pazarte.sı gUnU aaat 115 de Ayaza.fa
da.ld komilyonumuzd& yapılacakbr. 1atek1Uertn muayyen gUn ve saatinde 
komilyonumU7.& ~lmelerl tlAn olunur. (212&-2283) ,,. .. 

.Afatıda c:inııı, miktar ve muhammen bedelleri yazılı Uç kalem 1&19 mad 
deleri 27.2.9'2 Cuma gtlnU hizalarında göatertıen aatıerde pazarlıkla sa. 
tm aımacaklardır. Şartnamelerı her gün koınJayonda görUlebillr. İetekllle· 
rin belli gUn w eaa~rde kat'l teminatları ile birlikte Fmdıklıda eatmaıma 
komisyonuna celmelert. 

llllktan Muh. Bel. Kat'ı te. 
L. iL 

Plrbu; 
K. Mercimek 
Sıfır eU 

Ton 

2e 
8 

\O 

L. it. 

12090 
22(0 
8l500 

1818 l50 
• 336 
12711 

• • • 

10 30 
11 
11 30 

(2120-2272) 

A§atıda clu, miktar.,. muhammen bedelleri yazılı iqe maddeı.rt 2j. 
2.9'2 Salı günU hlzalannda göaterUen aaatlerde pazarlıkla eatm almauk
lardır. Şartnameleri hf'r gün komisyonda görülebilir. İııteklilerln belli gün 
.,. ııaaUerde Fmdıklıda aatmalma komt.yonuna gelmeleri. ı 

Jf.llden llall. l'ld. Kaı-t te. iMie amam 
an.I • Ton • L. it. L. K . Sut Dakika 

·· 20 · 
.. 20 

23700 
ae200 

••• 

3355 

M30 
10 80 : 
11 

{2122- 2279) 

A.fafıda drur, miktar Ye muhammen bedelleri yaztlı ı~ı kalem ia,e 
-m~delen 21.2.942 Cumarteııt gUnli hlzalarmdrı. yazıh saatlerde pazarlıkla t 
satın almae&klardrr. Şartnameleri ber gUn komisyonda. görUlebili:-. btekli-

npdu 200 • 10 • 
_ ...__ 

• 

İstc.;lbul Orman Koruma Satınalrna 
vonunu.an: 

1. - 2490 aayılı kanunun ''A,, fıkra.ama göre pazarbld& n Jdlldı u. 
bardan verilmek vesalr malzemesi yapana alt olmak Uzent uaooo,, adet er 
cUzdanı yaptırılacaktır.· 

2. - NUmwıes\ her gUn komlııyonda görUlebillr. 
8 - Bedel muhammeni ''60011 liradır. Talipler ~e •bet tıMataatı 

olan "90.. lirayı orman mes'ul muhasipliğine yatırmalıdırlar • 
4. - Pazarlık orman koruma aatm alına k:omisyonımda " 1T.I.~ 

aa.lı gUnU saat 115 de yapılacaktır. 

!erin belli gUn ve muayyen aaatJerde kat't temln&Uarı ile blrUktıe l"mdddl· 
da eatnıa.ınıa komisyonuna gelmeleri. 

Cimi 
Patates , 
Pirine aa.btinu 

Miktarı Mob. Bd. 
Ton L. K. 

29 
20 

15800 
9100 

Kat'ı te. 
L. K. 

870 
1365 

• • • 

ıo ao 
11 

(2106-mT) 

Komisyonda mevcut nilmUMırine göre 25 ton K. Faeuı,. " 
göre .11509 kilo ~ıİ.d~yat paz~rlıkıa satın alınacaktır. Fasul)'ellbı 
937 lira l50 ' kUn.1§ ve sade yağmın 393 lira 715 kunıııtur. PaarlIJdan 
ayn 18.2.942 çarşamba günU M&t 115 te Sellmlyede a.akeı1 atmalma 
yonund& iapriacaktır. (IJ.Ja--2111) 

••• 
7000 kilo torik balığı Selimlyede anbara teatim ear~ ._ 

satm aımacakbr. Teminatı 294 lira olup pazarlığı 16.2.942 puart.emt .... 
saat 115 te Selimly~ aakert aatmalma komiayonund& yap"8.-. 

' • (D___.,, 

• • • 
Selimıye k;şlumda mevcut ll50 ,kamyon hayvan gübre9l topta 

cNSrt parça halinde mUzayide komisyonu marltetile 16.2.942 ~ •• _.. , 
~aat 11 de Sellmlye lnşlaııındıı. !!8.tılacakttr. Temlnııtı 1815 lindlr. TaPP1ılll' 

· lnezktlr gUn ve aao.tta askerl koıul.syonda bulunmalan. (IUS-lllt) 


