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REiSiCUMHURUMUZ 
• 

Milli Şef, dün Alman Büyük Elçisi 
Fon Papeni kabul ettiler, mülakatta 
Hariciye Vekilimiz de hazır bulundu 

ı ı,:•-n. 22 ( ı a.) - Cümhurl'l'i• i ismet İnönii bugün sa.
nt ı ,ı \~t l,u, t, 1 ll'riacle Annnn~a bii~;ik elc<i i Fon Pa
l ıı lı. cml hu' u:mu .':ırflır. !ıliiliUcattn lJnrlci~e \'ekili ~iik
n !:;!ı.rı• ·.oğlu da hazır bulnıırnu~tnr. 

- ~ 
SiYASiYAT ~ 

* Ankara, 22 (Yeni Sabah) -
Milli Şef İsmet lnönü taı r.fın
dan her sene mebusıanmızn. 'e
rllmektc olan ziy.ıfeticrc yaım 
(bugün) saat yiı mide· başlana
caktır. 

1 

1 L ndra 
Hal evi 

Mcb'u lr ımız Alfabe sııasi
le dn\ct edılmektedir. İlk al,şam 
soyadJnrının ilk 11, rfi A \'C B 
ile ba.şlnyanlar Çankaya köş-
kime gideceklerdir. 

IJ~IJSl'g 

n: Ş\t,ı.1Jimiz J>oktor Refik s.) damın bjr fi) hk mw..uııi) etimlt•ı' sonra Allklll~~ a. a:HH.•t 1 
ettiğini lnlc1innişU1'. Yuknnd'a'ri :resim, U~\ekilimiz.in An~ı_-a ~a,ruı.ı .• . 1'1~ 1 l•t"~ ?:I (,~k
rnak Rıi riık Minet lecli i neisl Ahdiillıalik l~uda Ye llnn<>J~ e 'ekiUımı: ~111'Tıı ~ .. r~'lOhlu 
fic \rff,fıL tlrr erkanı tıara.fmcfan knrsıl nıs•nı iıt.-sllit etnwlctedir. .J 

Ankara, 22 ( .n.) - BüyUk 
Millet MC'Clisi bugün toplanmış 
Posta, Tel~af "" 'I'el fon İda
resi Biriktirme ve Yardım Snn
dıö1 hakkmdaki k nun lnyih:ı. -
siyle ecnebi devlctleı den tam in 
edilen ve edilecek olnn kredilere 
mahsuben celbolunı n h~rp tcc
hiz.:ıtı ''e levazımının gümrük 

__ ...._ı HARP VAZİYETi......._·--
1.~----------~---------------------- . .., . 

ıgı omutad işbir 
_J resmi iie sair vergi \'C resimler

---- <len istiıması hakkındaki kanu ---------------------------------... 
).' 821U1 : 11 Useyin hid ~AJ,çl~ na ek kanun Hiyih sını k.ıbul 

etmi~Jr. feclis çarş.ımba gü-
Cihan ümiil harbin bütün cephelerini birbirleri le alakalı 
bir kül halinde telakki etmek zamanı gelmiş bulunuyor ondract te i cdilec<>.k nii topla.nacaktır. 

M üttetikler arasında ko
mut. 211Una , betlerinin 

tanzimi, oı önemli bır mesele
dir. Hru.1>, kürenin be pıaı çası-

--, 
= Yazan: 

Emekti 6ı~eraı Kemal Koçer 

n Tiirl• "Ha.lkcvi,, hak- Ankara, 22 (Yeni Sabah) -
16 kında radyoda pi7.e Buf,!iin saat 1 O da, iktısndi dev

rnüjde vemıek nezaketini gö~- l t te8ekkUllerini mürakabe e
t.eren kıymct!.i do ... tumuz Sır dttn heyet, b:ıR\ekıl adma. Ma
!Dceds bu tc bbüsüıı Tüık Jiye Vcldli B. Fuat A.ğrahnın 
kUltürU jçin, sı eri bir tabir il~. riyJsctindc tonlannrak encümcn
Londrada bir "köprü b ı,, t~- c hazırlanan Ziraat Banka
kil ctti&'1lli ve lngilteı enin bu sına ait raporu tetkik ve tasvip 
tarzda. istiliisınd n dost ve mut- etmiştir. Heyet toplnııtllarına 
tefikleıimizin cidd1 bir mem- devnm edecektir. 

na intikal etmiş gibidir. İtti ak "------------

çnrpı§tı, ç. ıı> ştı fakat, tabia
tın mu' akk t.e.n 7.Pbunudur, biı· 
gün için \ c b ı mıntaka.ya doğru 
gcrilero k yo .uı Jaaır. Silah ar
kada5lariyl d :1 , karokışı mü 
-talızer bi • m \"Zlde geçirecek, 

nwıiyd duyacaldarını zarif bir yr t yüklcııdiği _ş_i'_ıp-h-cs_i_zd_i-r.-B-u 
ifade ile tem.in etti. Filhakika, müesse.so Tiiı·k vatnrunı İngi· 
Londrn.da bir Halkevi tesisi ha- rz kavmino m nevi \·e sosyal 
reketini 1)undaıı · Umullu bır su- sahadaki bütUn gayretleri ve 
rette tarif etmek kabil değil- faaliyeti ile tanıtmak vazifesini 
di. Londrndaki dostlarııruz bi- derııhde tnıiB bir mevkidedir. 
~e tngıliz lmvminin kalbıne mi- Vasati İngilizler bizi ancak 
fJz etmek, İngiltereye ken~!- tarihin verdiği rnnllımat oırasın
ınizı tamtmak 'e "dostluk mu- dan mübhem bir surette bilirler. 
n~ betlerimi7j lmv\' tlendir- Fakat bu tarih malfima.tının 
mek ıc! çok kı~ metli bir fır- üstünde bir de düşman propa-

t "C imkan teu1in ecli) orlar. gaııdaların yamt.bğı fena bir 
l.ondrada açılacak Hrılkevi hava vardır itl Türkün ııeref ve 

'l'tirk nk.ıliı.bının vatanda ya- haysiyeti ve Tüıık va.tanının ai
r gı yenilik ve ısla.hat hare • ynsi menfaati namına bunu ta;. 
k<'tleıınin b r timsali ve nı r'ke- :mnmiylo dağıtmak ve memleke
zi olnC'aktır. Hnlkevinde 'f tlrk timizi, halkımızı hakiki çehresi 
kültu .: e, Tü.rkiyecl an'a.t hn- \•c , hiyeti ile İngiliz efkan 
rı k ·tl •ııc, beden t rbiyesine, um ı iyesine bildirmek icab
ietım, · yardımlara 'c sa.ireye e<leı. Bn vazifeyi resmi diplo -
d:;j .. mnl t. lif şubeleri ihtiva e- mnsi müesseselerin hakkiyle 
de • r. Bumda: ıkonfer~ nslar jfa cdcmiyecekleri aşikardır. 
v ıilt gi b'lbi Londra}, ziyare-t Londrn Halkevi kelimenin iyi 
e<lec k Ti ı klcr için de, bir aıle ve temiz manasiyle !ngiltcre
ocab h•zmı ni görecek Ye Lon- nin merkezinde faal bir T.ürl: 
drad y ı an Tilrkler için bır propagnndası yapacaktır. Bu
khiı l olnc ktır. nu icabettiği ekil ve şümul 

Lo ı. Halkevi 'rüı ki yede- ile yapabilmek Tüı k vatanına. 
kı il rl<>n 'e knllunma hare- hakiki bil' zafer lro.zandırmak 
ketleri htı.kkınd, malfunnt al · kadar mühimdir. Kazanılac:ı.k 
mak i te) en İngilizler için istn- zafer muharebe meydanlarında 
t stiklcr • 'e rcsını vcs'ka.lara muvakkat , ddedilecek muvaf -
mü. U:nı bır istilıbarat merkezi ftıkıyetlerdcn çok daha kıymet
vazif s· i im edeccgi gibi lngi- li olacaktır. ÇünkU bununla. ln
liz kiiltür. sanayi ,.e ticru·et a- gıliz milletinin knlbi, itimadı, 
k.mı ile miinasebette bulunma'k ' · muhabj.>eti elde cdilntlş ola
iste\ cek 'l'ilrk ziyaretçileri içm caktır. 
<le ~n ı>a.liıhiyct:li bir miitPn1ssıt Yalnız siyasi menfaatler is-
roliınU yapacaktır. tinnt edC"n münasebetler türlü 

Lon<lr• ( a bir H:ılkevi tc~is türlü ta.havvüllere manız kala
et:n.ek te bilüsi.i iki memleket bilecek siya.si cereya.nlardaıı ko
arasındaki siyasi dostluk Ye it- ınwn miitccssir olabilirler. Fa- 1 
tifn:k rabıtalarını hükilnıet dai- kat milletleı·~n birbirlerini ya- t 
rcl~nden a.lnrak iki milletin kından tnmmnlan ve tnkdir et
lmlbine- na~lctmck için ablmıs mcleri keyfiyeti üzerine ku -
ciddi bir adımdır. Hazırlarunış ı ulmu§ sıkı dostluk rabıtaları 
olan proJ..,"l'amın harp <lolayısiy- siyasi ccrcyanlaı ı baza.n yanlıs 
le ta.mamen tatbik edilebilmesi bir yol takip etmekten mcnedc
imkinsızdır. bilir, uzun ve devamlı iş birlikle-

Londra Halkeviniıı faaliyeti ıinin sağlam t<mıelini \'Ücude ge
harp zamanında pek zaruri ola- tirir. 
rak rn.'llıdut kalacaktır. Fakat Normal günler avdet ettikten 
ufak n:sOOtteki bu faaliyet Lon- ve Londra Halkevi her tubede 
'dıa Halkevi teşkilfttının ?.ar faaliyet göstcmıeğe be.şladık -
manında. tam bir ~kilde kendi- tan sonra iki memleket ara~ 
sini gösterebilmesi için bir ta- sında talebe mübadelesi, kon
lim ve ha.zırlama devresi teşkil feranslar tertibi, tetkik seya
edecektir. hatleri tanzimi ve saire gibi 

mıınzumeleri artık vtia'atine 
:ı>As an oJmıyan cephelere yetis
mek, buralarda deliksiz boşlu.t
laı· t»rakm ın k ızt1rarmdadır-

Hono - Kong'da 
sokak muharebesi 

oluyor 
-Malezya' da

Japonlar Ke· 
par eyaletine 

girdiler ·----- ------· 
Aıustralya'da 

Muhtemel bir Japon 
ihraç hareketinden 

endişe ediliyor 
[ A.A. tclgrailnrından 

hulasa edilrnl:tir] 

Hong-Kongda 
U~rkta muhtelif 

kaynaklardan alman malfı
mata göre, Japonlar Htmg -
Kong'da bazı mıntakalnrı el
lerine geçirmişlcrctir. Sokak 
ımuhaıebel ı de\:am etmek
tedir. 'fokyo, ~ehrin bilfıil Ja 
ponlann <>Jiııde oldub"llllll bil
cliriy< rsa. .h Nevyoı k da İn
giliz kuV\ edeı inin şehiroe
hala mUdnfnada bulunduk
larını. mü temleke \'alisinin 
esir edilincive katlar şehirde 
!kalacağını ilan ettiğini haber 
\eriy<Yr. 

Japonlar, Hong - Kong su
larında batan bir Sovyet 
gemisinin kendileri ta.nı.fın
dan değil, İngiliz topçW>U· 
nun baıbrdığını iddia et
mektedirler. Bu iddiaya gö
re gemi mürettebatı, Japon 
kuvvetlerinin himayesine sı
ğınmışlardır. 

Makao'da '.VüıU<ivede Halkevlerl inkıla- te§ebbüslerlc ild manloket ara
bın memle'kette fikir ve yaşa- sında dostluk ve kUltür miina-
Yl§ se\iyesini yükseltmek için sebetlcıini daha ziyade ıkuvvet- Makao'daki Portekiz müs-
dÜ§Ürun~ olduğu yeniliklerin en lmdinnek "a.releri de di.iaWıüJe- teınl ıke valisi, :Maka.onun iş-
hayıılısım vücuda getirir. Tiir- bilir. tngruz 00stıruımı1ı. gös- gal edilılllediğini, şayiaların 
klyede Halkovleri bUtiln vatan tenliklori iyi niyetlerden ve b.ı aslı olmadığım ve Maıkaonun 
evladlaı·ının kendilerini geni§ ııiyetleri flle çıkarmak hususun- blta.rn.flığrna Japonlar t.ara-
bir aile ocağında. yüksek ve t.e- da sarfettikleri gayretlerden do- fından riayet edildi'ini ve 
nıiz gg.yeler içlıı birle§miş bir hal ıs.yı bilhassa te§ekıkürler ederiz. h&ttA :müstemlekeye iaşe 
de toplu bulunruillannı temin HüSE!)in Cahid YALÇIN maddeleri gönderildiğini söy-
edor. birer müessesedir. Lorui- ------------~- kmiştir. 
rada yaratılan Türk Halkevi de 6Brl' awsahabıleri Çung - King'den gelen ha-
huzur '\'e sükfln içinde beeeriye- Y iberlcre göre, Cin kuV\ etleri 
tin mUat;erek daıvalan uğrunda Kanton - Kavlon dcmiryo-
cn:lı mra:k isteyen inkıllipçı Tür- JaJjon güreşi ve JaponJ ıu üzerinde dli.~maru tazyik 
kiycnin müttefiklerimiz nezdin- 0 ·nın "dm IO ediyorlar. Takvivc Kttnlan 
de -biı mümessili olmak şerefini g reşı 1 an usu alan .1~rnrui.ar mukabil hi -

Jen:miş olacaıkbr. -o---- Cwıg - King a~kerl koıou-

!ar. .Muharebe yUkUnUıı on \?.il· 
yUk hamili ise, yurdunda. gü· 
ne.~n batroadığıru, iftihnrla 
sovlcy n Büyük Brltanyadır. 

ilkbahnrd, trı.ze Jmvvetlerle ve 
ltendinc hııs bir enerji ile hnrc-

(Sor 1l • ll 11fa. ! SU.tun 1 de) 
Rusyn, kendine yetesi bir rol 

almıştır. Ancak sırurlanndan ,••mill••ııiııl•a••• 
P.irindo didinmek mak~nclı gü
düyor. 

Amerika, kanlı sürprizlerle 
başlıyen Uzak Doğu hareka
tından sonra, şimdilik Okyanus 
lar meydan muharebelerini ya
şatmı~ mecbur buhmuyor. 

Çin, bahtsız topraklannı so
nuna. kndar konıyarak ve ikmal 
yollarını kontrol altında bu
lunduracaktır. 

JaılOnya, kendi alemindo ve 
ancak koodisi içln yunışuyor. 
Onun Avrupa nizamının tc.si
sindeki yardımı, doln.yısiyledir. 

Almanya, hayat sahasına 
doğru taşmak için şarkta bir 
emniyet seddi vücuda getirmek 
istedi, tamam altı aydır orada 

Libya'da 
----ıoc---

İNGİLİZLER 
TRABLUS 
ÖNÜNDE! 

Bardiyadaki mih
ver mevzileri 

dövülüyor 
IA. A. tclı,rra!larmdun 
hlilfı n cdılmiı;tir] 

l{ lıiredeıı Associatet Pıesa'e 
bildirilcliı;~ne göre motorlu ln-

1 gillz kuvvetleri, Trablusa gir
mişler ve 240 kilometre mooa.-

• feye kadar sokularak bir tsy -
yar meydanında Mihverin 24 
tayyaresini tahrip etıınislerdir. , 
Mihver gnnı.izonu imha edilmis
tir. 

Japon meclis 
reisleri dün 
istifa ettiler 

~Ruzvelt....-... 

lngiıiz Rus, Çin 
elçilerile 
görüştü ...... __ ------

Mi h Yer c ı le re ka!Ş!_ 
Harp halinde bulunan 

devletler işbirliği 
hazırla yor 

[ A A tclgnıf1armcıan 

h , edilm Ur] 

Amerikaôa 
Reisicünıhur Ruzvelt, Mih

vere karşı harp halinde bu
lunan devletler arasında bir 
iş ve haı eket birliği Yiicudc 
getirmek için ih1.nri te§eb
biislcre ba lnmıstn. Rcisi
cUmhur, So\ .,ıetler Birliği el
çisi Lıb inofla Çin \'C Holan
da elı,.ilerim nyrı a) ı'l davet
le kabul ~miştır. Ruzvelt, 
Lord HaJifalr.sı dn dün kabul 
etmiştir. An rika ·e İngil
tere harp fanliyetlcı inin tan
zimine dogı1 tedbiı'lcr almu~ 
br. Her ikı lıukfunct , icra 
plfuılarmı yakında h:t.2.trlama 
ya baı1la~ ne. klardır. 

Sanfran iskoda, deniz tez. 
gfilılannın normal ~ckilde ça 
h§Dlalanm t.omin etmek için 
deniz te7.g8hlarına grev nö
betçileri dikilmiştir. 

Japonyada 

Lorıdı:ııdan bildirilen bir ha
bere göre, Rommcı Derne ile 
Mekili ar.asında. bir dwnıa dev
resi geçirmiyecektir. Mihver km· 
vetlerl arasında dağılma alamet-
leri görülüyor. Bardiya mü- Tokyodan alınan en mü-
essir şekilde bombardıman e- him haber, mebuslar meclis 
dilıııektcdir. reisile ikinci reisinin istifa 

İngiliz orta Ş.ı.rk umumi ka ettikferl hakkındaki haber-
rargahı da İngiliz kollarının dir. Japon İmparatoru, Baş-
Blng"' zi mevzilerini ptisküıt- , ı ıl "tideki Toio'yu kabul 
mekte olduğunu ve Mihver kuv etmiştir. 
vetlcrinin takip edilmekte bu- 'J'okyoda Mıllver devletle-
lunduğunu teyit etmektedir. rlnin dostlQl'l adlı c:miyet 

Diğer taraftan İtalyan teb- bilyük bir miting yapmış, bu 
liği, Bingazide me\•zii muhnrc- miUng biı· kac bin kiı,i iş-
beler cereya nettiği.ni, Bardiya t•-::.1. tru' t 
mevzilerinin !~izler tarafın- ıı llA e ıR ır 
dan dövüldiiğüııü ve bu nrnda Toplantı e runndn. Alman-
Solhun mUst:ıhkeın menJlcrine yrı., İtnlyn. v Mançuko sefir· 
de hücum edildiğıni bildirmek- leri birer hitabe irad etnıiş
tedir B tebr- .. M'h 1 rdir. Hariciye Nazın ncş-

. u ı~ gor~. 1 .\eri rcttig-i m nı'd , Birl ik A-hn\ kuvvetlen. İll,gil17. yurU-
ytiş kollarına saldı:rmrn, 11 tay- merikanın Japonyayı boğ-

"I renkl1 8 harita w n devWin 'baoclı- "' 
nlarllo 220 1!8h1fe en lOmmhı J'lm1a? w 
mOkemmcl bir muhbra dettcrile 

Hayat Takvimi 
ÇfKTI 

H.:ı.yat takvimlııiu takHUerf 'ftJ'dır. M· 
clarunamak için (Hayat TakYtml) edma w 
(M•arlf Kltaphao .. I) lmıasma dlldıat 
edilmesi. 

Buğdayı koruma vergisinin 
ilgasma alt layiha mecliste 

Bükt\met tarafından hazırlanan ~ 
tadilAta uğrayan layihanın 
birinci müzakeresi haşhyol" 

An kara, 22 ( Yenı & bah) - . Bağ<l ~'1 K rum \ e . ı .nin 
kdldınlması ha.ldundakı lu.yiha· run bnsılm. h nüz b tmJs \'e 
mebuslara daPıLılmıştır. Haber venldiğme goı'C, bu 1 ) ihanııı 

1behemchnl çarşamb giınkti top 1 nbd ti wıı k ) ıln-
caktır. 

Hükumet t, fından hnz.ırln-~ 

nan \JC encÜmt!n tal fınd il o>a· I r .......... ,..~~,._._...._.~~ 
zı tndilnta uğr::ı.ran b l \erginin lzvesti•tnm iddiası 
kaldırılm ı h ıkkınclakı ln\'ıha-
aun ana hatlaı ıru aynen nı· ıcdi- Meçhul bir denizaltı 
voruz: 
Bu-da}ı, konım \Ngl 'nin 

kahlırılınnsın mıh az' olaı ak 
bu i~lc meşgul bulunan meı ke-..z 
vJ· ·eti rdcki buğdayı korum 
katinleı i, ~ kontrolbrle:rl, 
kon• rol memurları, n 1..muı lal', 
odncıl ı. bekçilerine nıt mPmur 
\ c mti tahdcmin kadroları li\ğ,·
ed.lmiş Vt:> bunların verın mu
h faz tedbiı l ı 'ni 'kı men ol- 1 sun idame e1tinne, içııı muame
le 'ergi i kontı olörliiğiindc ıs 
tihd m edilmek tiz ıc 100 lira-

1 BU GUNLEROE BiR 
J 1 URK GEMİSİNi 

BATIRACAK 
Almanlar, bunu 

da Sovyetler 
birl~ğia~ 

yükleyecel .. IP,r! 
... _ (, .. ) - 'l'ıteı; 

Bir yılda iki sınıf teifi 
etmek mümkün değil ! 
------~---------lml------------~-----

Bu yolda çıkarılan rivayet ve f3yi
aların tamamen asılsız 

ve uydurma olduğu anlaşıldı 
----------------------

Kız enstitüleri müdürleri arasında tayinler 
Ankara, 22 (Yeni Sabah) - ıilc diğer bazı leyli okullarn iki 

Kız ve erkek Öğretmen okulla- scnelık dersi bir senede ikmnl 

Rusya'da __ -(,__ _____ ,... .. 

SOVYETLER 
Cephelerde 
İLERLİYOR 

Fin kıtaları yeni 
bir hücum 

yaptılar 
[ A.A. telgrrultmndan 
hülf\sn edllrni6tir) 

Sovyeı Umumi karargaıunın 
tebliğine <Yöre, Rw; J\uvvet.leri, 
Alınanlarla bütün oephelerde 
çarpışnışlardır . Londra Rus- 1 
lann QOI;: gdr.l§ 'bfr cephe uzerin
dc ileri hareketlerine devam et
tiklerini bildiriyor. 

Leningrad cephcsincıe Sov· 
)'Ct tazyiki aı1rnıştır. Merkez 
cephesi K.allnın'den Voloko
lamsk, .Mujaysk, ı=.o>oro ve 0-
rel'e dom. düz bir hat i.~
dedir. 

Bem de (Moskovadaıı bildin
liy r) kıaıydiyic şu tcı. fı neş

edecekleri, bu surrtle bir 4 lob 
nin bir senede iki sınıf birden 
geçeceği hakkında rh,ayetlcr do 
la.Rmaktadır. 

Maarif Vekaletinde alakadnr
lardan öğrendiğinıi.t.e göre ı o
kulların öğretmen kadroları , n 
de talebelerin dunımlan bun ı 
müsait değildir. M...arif Vekiılc
tı, bu l'ivaya1n tamamile asıl ı~ 
ve uydurma olduğunu bildirmek 
tcdir. 

* Anluı.ra, 22 (Yeni Sabah) -
İstanbul Ak§aDl Kız San'at oku· 
lu Müdüıil Mü 11113., Gazi Antep 
Kız Enstitüsü Müdürhiğüne; 
Sivas Kız Enstitüsü Mudürü Ha
lıde, Ja.tnnb;ıl l.adıkt>:r füz En -
titüaü Müdürlüğüne; Balıkesir 
.Ak~am }"Jz San'at Okulu Müdü
rü Nevin, Uıııi" Akşam Kız Sa
llat okulu MUJürlü~ilne; lzmir, 
Akşam kır sanat okulu Müd~ 
.MuT.atfer, lst.:mbııl Akşam Kı• 
San't..t ol<ulu MUdürJiiğüne nak-. 
len tayin edilmişlerdır. 

* Ankarn, 22 'Yeni Sabalı) 
Ortn tedrisat okullannda öğrct
ınen oldukları halde hususi o
kuilaı'Cla müdürhlk y paııların 
l'\."'Smi okullarda.ki d ı s'cn do. -
yısilo miik<'Jle"' bal mdukl:ırı mu 
akere sa Ueriııtlcn istisna d 1-

melerhic J.faa.rif Ve.;c Jptin 

!kazanmış ve mcs'uliyeti yük- Yaz•n: M. Sami KQre!!e!J ~umn geçmiS}erdir. 

Filhnkika, Londra Halkev:I - - (Sonu Ba. 3 BU. 6 de) 

nın ~ıi cs'nc 'ti\iyllk bir mesuU-!fiacD sabJfamJzda DklllUD ·-----~~~~ .. -
red·y r: 

(Sonu f S ,. C:t1:..n' t•ı. 

yaı e dtisliriilmitştilr. İngilizler, ı (Sonı IAyfıı S ıs tun 4 de) 

(Sonu ıııyf• a aütun 4 del "·------·---~d 



HA'ZRET. MUSA 
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iSRAD iL ı MAAŞLAR (&"'' i·-·- ·-... ----·-"ı 
[Nıikit .. ,ikUL<ınhıikkhıns&fıqfurrJ J VERiLIYOR,I u guranarhkondu 

"<azan: Muharrem Zeki KORGUNAL No. JJ6 H~klimetin kar~ 1 Muraicabe 'komisyonu pirinç 1 
Ham>k'un'1leüamikiBted1ğ1ne Nvi"8Qrtlrila ~·olar~ ça- dma:ril&J7eleleblit narhını lkfisadVe1ca1efine bildirdi4 

Jerillı da a:kıl erdirmeğe başla- !ışıyor ve yevmıyelerini vcrıyor- edildi 1 
JI. ıştı: du . .:Ameleler, kendisinden çok 1 • 
f - ~na :ftkir değil, dedi. Yal- memnun lr..almıjlardı (Halbuki HükUmetbııiziJı ~ it..; B 1_ • 1 
Jl z çokıri.Uhim bir rurid:flyı unu- "Vellt :mn Mus'IQ>, b~ duvar ik- ıtilinin .29~cUr•ma-•-· • -.allaT perakealle pirinç 
, ıyorsunuz. mal edildikten sonra, 'Mısır hal· ıet.mesi ~ tAlttin ..,... l 11 iL 1 

Şimron, soniu: kından da ıBeni İ8railden de in· ımemuıilırmm 'maailannm ...... • a • e c e a e r 
- Hangi mühim nokf.4yı 1 tikam ~aktı. l"'n .. ı,u bu .iki rraından ewel wer.HmelıiııD1 ~ 1 Diln V.ali lıfuaftıtt B. *> st .__ liıimii .-nıı.-. - Aıfb•. 
- şehre :ııasil ~? Ul1BUl'llil ikisin~""d; fenBJik ~ .Aabra _,, 1 · • :.Kımk~ ~ .._. ._ .....-. .ı11ımı • ---

. - Haklısın Serab! il.ha.w. &;örmü,ştü . .Mısırm yerli alıalisin- ~.atfen ~ıftlk. iJaıwı ~ait \"Mir••• .._ ~ atm AtmMt Onw"cl 1 
böyle cenk kıyld'ai -Oe şelırc den olan 'Şclıir tıtapıcıları, iste- Hu~~!1 bu husustald ~ m.işyonu btib;ur ~ immnde Wr~ l:tkcmı Ji\. 1 
girmemize ..imkAn yolttur. Bwıa dikleri bacı a.lanuı,y.ınca, Hama- ·arı diln vilayete ~en ül:iQ mrh kQl'DluŞtur. Buna ga. ıyat. Mürakebe Kom.iaynuna 
bir çare dlişimelim. nın salmak fu:crc şehre götür- olunmU§tur. n'eblınata :nua!'81 1 b~ ıpcnikcnlle satı§ fi- müracaa:t ederek ellerindeki • 

- Ben bunun çaresini .bul- dıl~l kavunlarım y~rma. elmir ı.mcı_nur ~. ~a .. gmı~ ! ,Yatı 25 ıkunıstıır. mevcut piringleri .hükumetin ı 
dum. dedi. Hatta Jlima.na tertemiz venlecektir. ~ynı gını u~ ı: Xam.isyon hu mw1ıı \koyal'- ılroydn~ Iiy.attan yükselt fi-

- Söyle hı.kayım. bir ae SQpa ~.afeti çek:mi§lcr- ınıemudarın maa§ları da teni:i 1 en :e6ki -b~ila..Y i'f~a.rmı lflrtn ruaıklannı 'Ve iJiııaen-a. ... 

1 
- .Şclur d~d.aki bijyük .me- di. ıBeni lsr.ail ~apulcıılanı ise oluna<Bıktır. . . .. 1 ~ itibara rumıetır. .ıeyit ıılı'.ince narh lkoyulurkcn 

zarlığa gırip gialencHm. Memle- tarlayı basmışlar, bütün mdh- ~tan'bul !Relefüyesı Ue hiikD· jı ' iiin~ Juôhı :i>u umısatın da ıazarı iti.bara. 
kette sıılgm hastalık olduğu i- sulU ta.htjp eylemi~lerdi. Velit ~etın bu kararııno.19'nı:ak seı&- 1 1 :Oiğer tarıtftan ıkamisyon4a alınmasını .istem:iatir. :Diğer 
çın hergtln biıikaç itişi ölilyor . bin Mus'ap, duvar ikmal edil • a_ıy~ memur e mustahden:ile.. - : rpir.in~ mıeseleSi de mıeVJlllll tarıataıı .,,,; .... mlik I>~ na .. h 
Jlhmırlığa ·;ıu gmu!lfl 'lbir 1icl!file aikten @Olll'B, hem bu enalilda~ Tının . u.9ların1 cuma ıgiilifi 1 babHedilnüştir. Jmmn~';;İd~cb;' hl- ı 
ı&nwııa. .kar.ı§treaık bizden ki."llSe r.m ~tikam.ı_nı alacak, .hem de •venneyı r:r~~:rınıştır • lP:irinç ~~et .f!yatlar.ı ı&- allar ancak 2 - B ililloy.n. ka..-
,Uphe etmez. therimizac.ki si- müthış aeQgın olacaktı. Aııkada· ""'"'" ~ 1 ibs8t. :ekiletinllen ısonılm• ık?" per,Eikenile sah§ -:yapwak-
Wılan tal>iı at:rn.ık şartile... 411 _Haman bile neticeden pek il- T~ksim • Eminönü tur. CeV1ap geldiğinde pirinç !ardır. 

- ]Şfe bu :miikenımel! ... Yal- mıtvardı ....... a.. '- • ....ı ' " ıınızbirmesele,'8J'.Hephnizs:ığ- . .. . UluuÜSrçl'\I suya ·uüşta - • ·-~·---··-----... --. .. .... ,. 
ıMmı değiliz. Mi~ecdk lhal Duvaı: •. hen~ ~ır a?am boyu lırtanbul Belediyesinin Tat - R h 1 ~ıi tL t 
de olaıiltmmız r:enue alayına ka.aar yuksclmıştı. maman, .. 0 • sim. EminönU arasında otoblla Lla İ İye V eKi j []sküdar:da 
oa.ail 1latıPbüirler'? aa~ gn.yet erk~ kalkm~ş, ı~ın- işletmeğe :karar verdiğini iYU. 

-"Jılemrbğ'B. wrdıkt.an sonra dekt aıkınq~·ı gıdermek ıç~. fu. mıştık. An:kar:aıya n ·n· ıL. >L. ••:.Ltt ... ı.wwn 8a hir.llôiaymı btilumz. ş&ı-ı çık~p brr~ ~olaşm~ J~- Belediye Reialiği bu ha.tta ça.- .!:JI 1 ..aJr Dl na ÇOKTU 
'flmdi -vakit gt!(irmeyip yolu - munu hıssctmıŞt.ı. tçı~.rın~e _'b_ır lışacak otobüsler için 12,5 b - -0 

a.ıu.za devam edelim; ortalık ay- .de '.k~ hu!w1an on uc kıf;unı.1 ı·uşhık bir tarife kabul etm~ w .K.avmakamltk kurslarl A tiınlanmadan önce mtt.arlığa u- .1Be1.arlıga gırm~lc maksadı1e du Belediye Oaimi Encümenine ver , . nkaz altında 3 kişi 
~lım. v~ra .. tırmanmaga ~~elarınt ıni&ti. [)aimi Encümen bu tari- yakında açılıyor ö 1 d ü 

~lmron, Hanok'a sordu: 1 gord;ı. Bu~lnn '.Berit anaen feyi yilksek ularak rcddetmif- ~ gündenbcri ş6hrimız6e ba- oküfüır.Oa Ayazmada Salaetk 
- &n 'Jl8 diyomwı Hanök? oldugunu l~san~~~ an!aaı. · tfr. Ddha rucuz bir tarife hazır- lunan Dahiliye Vekili B. :Ftilk ımalınlleainde eci bir inhidam 
- .Maden1 ki münak~a. ile H~ gerı .geı 1 aonÜJ> Velıt hın l.mması hakkında tetkikler yapal Ümak dün ak,Bamki ekspresle hadisesi olmuştur. Hadise şöyle 

seçirllcce.ıc vaktinılz yol<, Sera- .Mua abı uyanilırdı: maktadır. .Aııkaraya avdet etmi tir. Vekil oeı eyan etmiştir: 
hın dedjğini y$pelım. 1 - Kalk! ıka.lk ! galiba bizi soy- 1 , « ay~ garında Vali w J3u lKlkıürata Nn••ae ismm· ae 

- Ben& böyle diifiinüyorum. Velit bin 'Mus'ap, zaten uyku- Be ediye Reisi Doktor iLQıta .bit- kadına r.ait 2l :"23 numaralı 
Ohalde kalkın, ydlumusa devam ya kannu.,ıı. Göilerini açar 'UÇ· Kaba'ta'Ş lisesinin me- !Urdar, Emniyet \Direktöl'\İ, ıa. b" üd 
.-.&..Jun' 'M8~R 'O'dJiyorJarl ~ " '-<l•t" • ledt""" """" "!Ti"~•&<>t ~~t.A-ı "'C ,ı,_,. ev 1r m • det evvel y&nml~l. 
- • 6 T'F • :nur.Unu 'CU\ tt ıetmrc. J~ "~ 'V' ""'3'U uuuuı ... - Bu ımretlc oturulmaz b'ır hale 

Bir kısmı .ü-1&m, bir iasmı maz fırl'"'lP kalktı: ... lan tarafından h.,. .... retl +....m 
- ~J !Knbatas Erkek 'lisesi '111Ührll· ... .. e ~,. ,gelen evi Naşide, 'Hasan ve 'rah-

~k olan .fedailer, tekrar yola - 'Bizi BOymağa gelenler kim- .. ""dilrli . ~· ... ~:d olunmuştur. ..; 1·6m· d 'k" k trn düliildüler. G ceııin kanuılığın- Jer miş ! nu ve mu ~ ıı ınızasını LAl\&I 'Mdcilln -Dünkii !I'«kna..i .. n ın e ı ı yı ıcıya sa ı§-
öa ~r ağır yUrUm~e baaladı- - Ne bileyim ben? On 'ki er- ederek ya.zdıb'l "t~erelerlebm 1 'Dahiliye Vekili 'F.aik Öztnik 'b. 'Yıkıcılaı·~ün evi yıkarlm'ken 
ıar. * J :ltek, bir \kadın... ~ı lTU\kllJ!llU:ı ıgf~l ~ ~ 1 >dün balı VJlAy.ete ,gelerek .bir duvarları -yanındaki 2ü numaralı 

- Nerede ~rdUn onları? ·~r:ı~ ~r~k ısmınô~k~ bı: ~I mıUddetanem:uJ olınu tur. Vekil, Ş.'\liindeye ait mtin fultiine ıJW. 

V 1 . . :... . . d '}>Olıam.. ~an. ılı iakıbı 'llatıcemn- 1 "'".atı· ''e neıe:ı=ye "D..:1-81 • .,.,.01.3.M-- IJDh} v bu evin biriJumımrn cök-
elit bin Mua'ap ile Ham""', - çenye gırmcn ıçııı uva- d dün ın,.... '"· w .ı'-<; v &-.~ . --'-~ lm B ...... "' l 1 :. e . ......eqiktaB.ta ıyakayı tile r.u~trı· '!1'~ırda"'- ""'-·ıivct ~- ımesnre ~P o U§tur. u ~ -

baslcın hadİMIBİoden ..,........, ka ra tırmanmaga ça ı&ıyor aruı. u 11:... ..:.w. .l!üJ.U w .m.u .ı..:~"'.. -~ı. • 1 in ...,...... .....,(,o,.ıı,aw. 1 bm 1 voı.mı.ş ~.e dcrlıal .adliy~y.e teslim dür• .. ;: ı--bu.J 00 ... ..,:ek 1.enail-:- aueun }tel\ anı o UffU • dekile-
vwı yet.iftirnıdkten :vazgeçmişler Ben onları ı:;uımuu, on ar 1 e<:iılmışüı· - rw ~' .n. .,..... Tin Jraçınelaruıa v11.llit bıreknıa-

rnir dıaınôaki .ibüyük IJJl83Bl lı- ;gôrmefü. Lisanlarnıdnn ıBeıii ls- · le sıe.lıir meselelcrj etrafında ir.o- -;ı k' · k -ı " "ld ld kl lns•1 Ktir0an ""8r1leri Aa&&I aıU'""'""tur.~aik Ö".tra.k 0··;;;L:.d- ım~. Ve-.L ışı e.n az .utmdaJml 
«l'afına yUkeek bir duvar raı en ° u ar.ı an -..,.uı.yor. I k ... --... ~ ·· o--- .mı tır. ıltfaive tettkil&tı enkaz 

çevlrmeğe ba.şlamışlarfü. Budu· Vcelit bin .Mus'ap,.kailarmı ifa· top anaca ~ra V&li _ve. 1.lelediyc ."Reisi altında kalanlardan UçünU ölU 
"ann ne mallfwitla evrildig.ini tarak biran düşündü ve ŞC''t.:•. Kurbaı1 lbnyrammın _yakin- DoKtoı· Lutfı 'KıNia.rlıı bır~ d··.:.,.ı·· ·· :d ı -t--:ı. k ' J.__ _ _ ....- .~ +_,__ L~ ~- 11• • Oıuunu e •ara ı ~~ "ı ar-

lkl&inden başka kimae ~or ni bir t.ebesstimlc Haman'ın yü- ması dolayısile 1stan1ml Tüıtl v~:u _..:waıo .n:omuuıu gına &it ·ı mışttt. D~ dört kif*ye blr ~ 
ve öğlrenmeğe hev. ııetmiyomu züne baktı: Hava :urumu Kurbruı derileri- ımastiı:K -._ . ....:ı..,. '.obırnmwtır. • 
Ya.lmz pek meraklı olanlar: -Kotkma doetunı! onlar bi- niıı evler.de beklenilmeden top - ı .,;.- a~ ~~-ı.·t· ölenler· Ev ,, ... ~ıu •et..::ı..; .. ,ae lı-

...ı. ·u h l ' ··ı··ı . . . --"'" lm' lar l 1 . . ı· l ~-;n.: \!Jgren .... d~tmıze gure .ı .• •~.aıı.•- . ....UJ&lı ~·.., "' - n a razı o 11un. o u erJmız ..sı ~ ... ~a. ge ıyor . anı ması çm azım ıge en ·ı..vw.m- 'Vek" l t· ·n.ı.:: ~. •- itiracısı Nuri ve 'kansa ~ uaedir 
ı..yak altında kalmasın diye me- - Ya niçin geliyorlar? ri alınıHtır a e ı lıAAAnun avı .içiaae E J" • •rlığı duvar içine alıyorlar! -.Me2arbğa. saklanmak içiıı.. Kurb:ın derileri evlerllen bek.ı nbxada ıhir (ka.)allikanı br- '\·in ~lma :l0be1M Belediye 

Diye kendi kendilerine söyle- Herhalde 'takip e6UiYorlar. çiler ve potisler-vasıtasile topı.. dlıU) agacald.ır. K:ursa .ıımihta1if (fen heyetincem:raŞbnlmaktadır. 
aiyoılardı. Bunun soygunculuk - Ne makBatla~irlerBe gel- tıiacaktır. vılay.etleriie ~ı .Iltmal -.. Emn~yet .Müdüı:l.UğU de ayrıoa 
malaıattile yap11lbğını Ula ha • &ıler, içeri -girmelerine mUsaa- miş olan 60 maiy.et memuru .it- tahkıkat yapmakta&r. 
tırlnnnıı geürmiyorJarBı. de edecek ımiyiz? titl.lk edecektir. --·'""•"""'·-----

Velit bin ~fus'ap, tokrar tek· - Elbette .odeef>ğiz. y U rtla .Kuı:sta muvaffak olan .ma1iJJet Çanta .kapan .çocuk 

Okuyucu 
Diyor ki: " 

ihangirlller ;otobilssüz 
Uikten ıtikiy.et edlyorla 

Clbl.lllim :1 ~HıMtzıNn i1U ımek 
Wbu aımr. 

'.'t'Uaun ~ ... Ciluın
glrde oturanıar ~lükten 
Jatıreplar lçindadlr JW.lall ~tartılı 
il~ üzerim bir Uç saallik 

IW&İI ~ ilk' - anıba 
.-UdN de~ ıilMyetln.l ml\· 
~......- ... Qbanslre 
....... d-
Ş6ıir ttahlllnde USU&))& lıl!Ülı

m ifJ.iyen otöb~rin adedi 'lllU

rıyycndlr ve 'O hattn tınakn otobüs 
isl Yemez. u inhisar thakkı ela o-
lobu.,lere o hattın tnyin olunan 
mcbdcindcn intilınsınn kadar lelc
mek mecburiyeti tııhtmdn ~cı:.il· 

mlşüı·. luubukl CilumEir otobüs
.wrlnin mebdei harcl;.eti Cih:ıqglr 
:Alo baht~ oldufu 'ı;in ilk hrm .... 
ket nok-tnsı olarak oradan hareket 
etmeleri icnp edor. Hal\>uki ot.o-
b ler _pek ıender olarnk Cih:ı.ngi
-nı ııjramndadırlar scfcıinı !rak
slrn meydanından bir tur ya.pnrak 
-trıımv:nyln "rekabete iııhi.5ar ettir -
mcktedirler. 

Bu yolsuiluia bir nihayet \'C• -

ilirlbnesi için merclj aidlııin n:ı

:Mr.ı d.ikkaliıtl celbinlıl ricn ederiz. 

On·versile 
talebeleri 

Sinemalara çok 
ucuz fiyatta 

girebilecekler 
Üniversite Hukuk Fa.kültesi 

miimessilleri dün 1o,Pl:marak Jt
.tifukln csnüyet .reisliğine ®çeut 
B. Hıfzı Tirnur.U seçmiliÜr. ikin
ci :reisliğe de son suııf talebe • 
leduderı B. Semih Öym.ert inti
ıha.p edilm.i tir. Bu auretle te
§Okkül eden ıtalobe cemiyeti der· 
hal bu senenin dcı:s yJlı ııotla
Tllll tabettiııne ~ıe b şlamış -

ır. aa1iy$.leri a11l&nda fakir 
talebeye 'Y'Jl"dilll isi bilhassa 
mühim yer 'tutmaktadr. '11e.<µlk· 
'.kül naha · ·den · fkir tal be 
ı.a&ainı te8Dit iRinc baflam~r. 
~ yrnıa. talebenin ısinema, iyat

'l'O gay ~bi ~lence ihtiyu ·la
ıruun tınmi j!i üe de uğr-aşıla • 
OS:Wtır. ilh&i!Ba talebeınin illine
ıma1aTa. ucuz tyafla. girmesi 
'temin ilec&ktir. 

..Bunun için önümüzdeki hafta 
bir toplantı yapılacaktlr. 'Toı1-
1al).tly.a sinem cılar ı'la ce!bedi
le<:e1< ve 'bu ıme6elc etra'fınaa 

rar -söylediğimiz gibi, çOk kur- - Eğer dUşündUğUn gibi ta- memurları doğı.'llda.n dqğr:va Dün qğle üıeri Bey"»lunda 
naz bir adamdı. Hakiki ımaksa- kip ecliliyor1arsa. onlann yllliün- s a ıL a h kay.makam olncaklardıı'. Ufi aını gayet iyi gi1liy biliyordu . 1 den başımız aerae girer. ıo lfll« Cihaııgit- caddesinde 12 YQŞnıdı& ---·---
Etrafına bir çok işsiz, gilçsilz - 'Hic b1rşey olmaz. Elimiz- ' • • eir ev yandı llafael ieminoe ıpejmiirile !kıya- L'dkaTI1acıfar• un 

görUŞUl cektir. 

insan toplam.,..U. Bunların ekee- de Hmıan ·ar. " feUi bir çocük ~.iemindei>tr 
riai Ben\ İsralldendi. Hepsi mU-' [.A:rbı8ı oorl o•kk . lik • Dün .altsa.m Çitte Suzylanla kadının çantasını 'kapmış, fa- Ner.iJn1iy.ecek 

1 atsız yu• 
1 

.B. ~tiec.ibinEve.\ ind,cnt kyangınd Hçak- kat kaçaı1keıı ........_Janmıatır. Ge enlerde birahane ve lokan-.. d "'-• I mı u·. ·ın ak aun a u- v- ':f zun en uır genç lUsi~ ait marnııg.m düldılinı .P..afael cür~mü~ut mehkeıhe l ~ucılar ımrtmn ·~ıerinde ul • 
la - ıd •• bülunnıaktadır.. ı:Dülıitanın Hı. siııe sevkoluım1U8tw". lnnma1t ve ıçotba ynpmflk için 

Z e u tündeki odada yatıp kalkmakta Kurtı.dU§ 1'iöndi.i kendiler.ine bir "Jlliktar un verıı-
HARP VAZİYETİ 
--------

ı 
v • Giı esun (Hususi) - Dik.Ju6. oıa.n Süleyman dükkandaki ao- B 1 mes.ini Toprak Mahsulleri Oii • 

Kom Ulada icbı•r ı• gı dL bir şoföı· genç bir kızn öll- hflva dikkat etmediğinden :'t"llll undan nn~ı ıUda.r evvel :Sinden iatemi~le.rdi. ay müne bep olmuştur. Kışla y.-1 gına .aebebiy.et ve.mı· fir. il'eın _ Yunanistana yiy(.'Ceık maddele-
lunun tamiri dola.yısile Pıoaı'll gm ;itfaiye .taı:::ı.fıuda.n söndürill- rl gôtüren f,Kurtulu.ş) Yapul'U Ofis .Ankaradan lbu Jıuswtta 

iltm veriı:. caddesine geçilemez yaftası asil_! mU§t:Ur. U"alıkfüala devam o- diitı gece saat 24 ile Jimanımtza ntÜbi>ct CCVa}J ulamadığmüan 
kete .geçecek. :Mihverin lkuman
da vaziyet ve münasebeti, 'Vere
ceği nizanı gibi muayymdir, 
.dli&enlidir ve hakikatte Alman 
iradesine tabiüu·. 

Her müfrez cephe, bütün si- mıştı, huna. rağmen gegmek •'ı lunıruı.ktalhr. dönmiişlerdıt'. .,J~=:~.uıı verllenıiyc~ini 
161ılarm 'bir se\•k vo idareye bağ tiycn şoför kamyonunun devri - ? ... 

lanmaaını .zaruı::i .klar. Burada ıecoğini 11issefünce karşısındaki! ·------- 'Karne usulüne tlazırltk 
anU\§mak, karar almak kolzy- duvnrn çarpımş ıve duvarın 6bliır J 11 b 1 , .. , vb • ( J) Hükumetin ·ekmek te.\'~iini 
ftır. . .Asıl ~. (;Ok ?muhtelif, tarafında tıalık kızartmakta o- ov 8 er o D sı kdrne :usulüne bağladığını yaz • 
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ii'bir..inden çak uzak ccphele- lnn 1 yaşlarındaki Mu1caddUin'ıt• U 1 ----...... nııtıtık. 
ı·in değişen :ve artan llitiya.ı;lan- öllimline eebep olmuştur. 1 ta ıs anbul vilayeti bu hususta 
ru al"§ılıunılliık, kuvvetler tefrik Suçlu şoför yakalnnmıetır. 1 D fi h f C • Ah rrt J.lzımgelen bütün Jıazırlıklar tn-
e se~etımektir . Evinde ölü 'butundu P an l ın met, ~.anaırar Kwsrm .ınrunlamı.qtır. llükiınıettcn emir 

re::~=~t~~~~ş~i: Giresun (Hususi) -EskiTü . Aksak Bekir ve BP!fiilı fliiseginie v.:~~~~~az derhal tatbik O• 

iPi esaslarını ~lamakla meş. rır.a.t m~d~rU B. Cafer ~'il. berabt3r Jıaj Bgl Çekli Ve fJOhJB 1Jir Diğer taraftan §ehrinıizdc heı-
~ldür. NazarlW, 1Jzak Doğuya ev.mele olU olarak bulunmUjtur. ıt~d mevcut bulunan nüfusun 
çevrilmiştir. Japonların iki 'Vnziyete el koyan mUddeiu • fladlll8 BBfBŞLn~ • .. • tmılJiti igin clağıWwı fü;lcrin ts.s 
'.haftacbnberi oldc tikleri 1(9ve. mumilik tahkikntı nctieesinöeB. r-ı...ır bir ••,.lydi. Fo'·Wi i11c -a. Jlilı dün tamrunlannua ve lli!tiCC· • ı:r: ... ı W" "'" "' ·- tı. Polisler, beR~ller ko:u.,tuıar •e ~ 'l'işli durum, harekatın gc. ~- Cnfcrin sekt i kalpten öld'"~ u: n end ru· alkol" vermi"ti. Cüa h lcr hiıkCtnıete bildirilmiş.tir. 

~ırttak -nezlesi) neden 
ileri gelir ? 

K ljlll, Btk sık ;görülen haal 
talıklnrda.n biri de (gırtıl 

lıdnıezlesi~ ~ır. er 'YaşilL~ 
:lebilen ~ocuklıırdn :v.e gençlenM 
dalıa goktur. Aşağıyo. yazaca.J 
"un sdbe.Plerden öilirli füiha !uiı 
Uu zuhur ıedcl>ılir. 

Xmwetli, aevanfiı, .sürclfü ba
nnı, boğaz e'Llelc.ri ·aktin~ "t)I 
edilmezse gırtlağa kndar ynyı· 
lırlar. 

Her ~man ŞB.Tkı, 1iiirkü söy.191 
yen g\17.el sesli (Hanende) ;:ı rdt 
gırtlııkmezleaiiıızla ol UT • .mı ilin, 
nargile iscnlerde bu lıastalılt 
:bereketlifilr. {en i arnlarilıl 
zehirlenen içki diışkünlerinde 
gırtlak nezlesi katruerlidır. 

.Frengi hn.sta.hgının ikinci ve 
ilı;Uııcü agla.rında d,Lh .. kuv-
v.ctli olur. B ;azı sar: u 

1 

( Kanser ) gırtlakta yerle • 
irse artık Allah ımda<l cylt ~ <}. 

Ak oigerlerı delik duşik eı len 
(verem~ Jnikr.oıılarJ, balgnnıları 
gıı1laktan gcçt.ikçe buralarda 
çökerler ve en ihayet (gır'! l ık 
vercnıi) baş goirterir. Mıaık kı
sık öksüren, bol bol balgam ,.e 
mikrop çan bu za\•a.1lıla.rııı hal 
Jcrlııc Allah acısın! 

Uzun müddet de\ am eden ses 
kıeiklıklarıwı. ok önem eme
li. (Gırtlak freQgisi', (~rtl:ık 
veı:emi) , ~gırilak kanseri) her 
zaman Jıauru gelmrıli ve bu in
snıılardnn çok sakınmalı. "Boi?n
zımızın öu 1:arnTıuda (ıtt uslı ı 
biçiminde ir ~kıntı o::vıır:dı.ı:. Az 
çok bir elnuı.yıı da benzar. Bu
nun iç tıs.rafında (kalkan bezi) 
\'ardır. Tüı liı türfü sebepleı en 
dolayı büyüyen bu beze tuşa\ 
dt!rler~.Bir ç~it (ur) olur. Ejer 
.bu bez de (;Ok .b~vüyUp geniRl r-

e gırtlakta ilk sık .nezhiler ya
f~r . 

TO?Ju. dumanlı, kıharlı, bu· 
~u yerlerde bulunaııln.nn Tırt
Jak nezlclcri ekfil o1maz. 

Gırtlak nezle&nin ehemmi.re· 
!t.i çoktm·. Çünkü burada 
<ses 1Cilleri ) vardır. İnsan bu 
tellerin snğlanılığileöir ki püriiz. 
süz komış~r. güzel söyler. 

.it kciğerlerimiae giı·en temiz 
ıhnvanın en önemli bir 'deliğidir. 
HtT gıt'tlak ne.7.leı&i ilerlerse. in
san cok sıkmtı qoker. (Ses kı
mklığı) bazı defo .az olur . .Bazı 

C..l'G çok şiddetli 'Olur_ Basta :aö2 
sfıyliyemez. Fwltı ile .konuşur. 
.Nc:fes darlığı tıkanıklık, bunal· 

a, tayfalma whuı eder. 
'liçük çocuklarda (gırtlai 

druiğil çok d rdır. Ne;oJc col! 
şiddetli olursa, ya:vnı .:solıık altı.· 
ııyacak bir hale ~,elit·. Mosmot 

olur. Ç'Jr,pınır. \epiniı:, nblır. 
CGırtlak 11esiesi) .Yalmz r-ıo

,ğuktan olmaz. Kızamık, g-clp. r;u 
~t·eii, •ılaııcıkda bile gö,.üliit·. 
Ku.ılda ve '.kWJ :pal&zında ~ok aid 
detli ve tehlikeli olur. 

:Lekwum H~Jtim 

Bir gaz<ft.te satıcısı t r:en 
altrnt:Ja :parçalandı 

Gazete sıbcısı iehmet a 
dın& biri dıin Ycninıahallad0 

iki vagon arasında. dü üp ezil"'· 
l'('k ölnıilf!tiir. Yapılan tahkika
ta ıgôre hftlH&e u ff'}kildc ol
ımuştur. 

Be.ya-,:rtb oturan tt5 ~l~ . 
rt.ndaki Mehmet füin • enima • 
llhıı.lle ist syo.1.:j Jaıı irke .ye 
gelmekte olan banliyö trenine 
'binmiı;tir. Sarhoş olan ldehınwt 
'trenin hareketi ~nasındn mli . 
"'nacnesini lroy:bederek iki ta •1 

arasına tlliıµnUştilr. Tekerlelclcr 
aı:asındn kolu kesilerek kafata
sı parçalanan :ıehmct deı•h 1 
ölnıüfftür. 

Hfuli• e h ı.kkmda tahkik t ) u 
pılmaktudır. 

Damokcısi harp ı:ephesi ıı c 
bıı cephenin oorinltği hudutsuz· 
dur. O sobcple, lnmıanda. mü· 
•uelJetlcrinin tanzimi de en 
gUç bir iştir. .Kumanda müna;. 
aebeti, JmvvcUcrin lüzum ,gö· 
rfuıcn harp sahnla.rına am za· 
m8ıımda kaydırılmasına .imkan 
vermelidir . .Burada hodgam bir 
politika., tclıilisi -kabil olmıyan 
zararlara yol açabilir. Dün Bri· 
tanya adn&10ın tam:ruzlara knr-
§1 mUdafnnfu, luu·ekat planının 
başına g irilmJ tir. Çü.nkil,'1IIU· 
ı:affcr, !mvi; henüz mükellefi • 
yeti kabul ooen Britanyalı ZC• 

bun \ her y rdınıdan .ımahnun· 
du. Zammı, tritoryıtl orfüınun 
tnkviyc_ine ve lh-ftınıya dası· 
nın bir ml'stnhkcnı mu:ttıka va· 
:ııye iıılle tahkimine fırsat verdi. 
O sw:~ttc 1:1 bu nırda ıan:ı yurd 
her tclılikcyl nzimle knr Ja.ın:IB 
kudretindedir ve diğer cephelc· 
ri d.lı Unmck imka:ııma ınalik bu 
hınuyor. 

l 1 
...... 1 '" "' :sar oşu yılkıh.ıflıl r. 'Birinci ulh 

ııe de ihtimal vero:>i ir, ona, gc- neticesine •armıştır. dcl~ınin ÇQ unu rnkıyn yatırır, ak·. ceza mahkemesine verilen u:ıtn- ekmek içinde fan ita 
"Jlİ§ bir oynanın. sıihası bır.akılına Merzifonda imar i.Şleri ım tı iteyfeder, folektcn gün çalar, ta 'Mertel ertesi ~bah nyılmı tı. Türkiye Ecnebi 
malıdır. B:,ki ve yemi üünya n- :SUmblılclcndi carıı.Undekl mcdre9e D .parçası -- ---rasındaki irtibatta, ımütekabil f Mlcr~ifon .<~usub~i) .. k-b!'fenlı-f oda nn zom olınµş bir hlıl- uruşmadn bir gece evvelki yap - Yusuf paşada Hiiseyinin fırı • EtN.E.LI K 1400 Kı:,. 2100 Kt;t. 

§ark cıumc.ai Jınrokatı duruk. 
lamalara mo.ruzdur. Liqy.Ada ge
~ckle olan tantruzlar dwnok
rı:ı.si lehine bir anıniy.,ct lınvıı.~ 
yn.ratıyor, bunurJa teraber, 
Akkdcniz durumunda. fstilmır • 
sulit göze çarpmnltbıdtr. 

Yeni tblr harp ceplıesi, japdn 
tankını ne~~ .. 1Yr 
'Ye önemli hedı!f Sln~ur. 
Muvnf!ıik h::mlcla· 1~ 
hald~. ıJ.k 1)ofu cerihe.tiDde 
~öküntillel' bW.rebilir Te bu dnr 
rtnnun dilz~tHmMJ uzun mman 
Y$;.. ~!~ m~ .. 

~mda. ve Jıarbl heslcmekto oma ımur ışınc uyu ır aa- de d5ncrdl. tıklarım bir üır nrllatlllar . .:Suçlu Jnudun nlman bir eh"lllCk içinde '6-AVLIK 7Bo " 1450 » 1 
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' _ ~1 ~yö clurdurcN. ~rgeleciııin de .._, ... 
'9 halb: Goğru iri' oesiyk ba.- 'bu idi. in-dl ~,4fl18:po .. ıt" 

- Bilmediğinic 18)'1 r ne taı durmadan bMrllıııt b6eum. 
yonRUUUS!. heııım~. Kfın. ediyor .. .-Ost .eate-Mmleleı-ya .... 
zWmectJk~ peiıhll' 1.Çlk-

1 
.pıyGNJu. 

~ yenile 916'11m ; • Rüstem, ~ımunı ~ oJ..: 
IAıılamMlen gene IMğı tı· e- Ckınıp bosml$ b.rar verdiği 
~ vvtll. ~ haelıu1l ~eden .... 
\-Haksızlık etme.!. ı tiüsmeeine~~ldi. '.Böy-
Bwıun üzerine ~ ıeti1de ayak ~ '1ID eaatten· 
- Hergeleci, kabW ocli} ~ ful&: ü<lti. .. . •mi etmi)"Ot'SUDUZ be! Rüstem, hüetml:>.ıiy-Or. Her. 

t ~~e ~dotle bağırdı. ...., w6looi, mUdatM ~ordu. &
'Jtle , a\: r:a. kclkb. O da>: ~-~. el~ 

- Aliçooun söyledikleri ~ ller btrblrine->tlıll şyordu. lftıU&
~.1 b'r '.kaç 'kere paçn. lca.ptı • 
Bır k. c k re c µ j • giroi. Fa-

r 

bt tıla<lı.. H rıeloci, 
tekrar oturak kUntesi 

Vddi. Rilstem, künt~jıi almadı. 
H t gelecl de toparlanıp oturdu. 
Riislf'llı, hasmı oturunca sar
nUı ııe basmak :letedi. Olmadı bu 
sefer de künteledl. Fa.kat a.gı
nunadı. 

Bu s\•retle altta boğuşna u
zun UrdU. Hergell!cinin bu alt 
boğı; :ı~ının kin vardı. MU -
dafaada kalarai kendisini yor
mıyordu. Mütemadiyen RUstcm 

'ışı) rdu. Hergelecinin altçı
lı 1ı re, kala.de olduğundan onu 
alttan yenmek kolay değildi. 

Rüstem, bunu bildiği için 
Heıgelecınin altta uzun müddet 
kaim mı istmıiyordu. EsMen 
bir P.-CY ele yapmamışb. 
Rü~tem. künteden ters kepçe

ye, ter kepçeden kazıga, ka· 
:r.tlrtan pacµ kasnağa, iç kazık 
ters paçaya. ilh .. uğraştı durdu. 
Hergeleci bütün bu oyunbra 

• etti. 
1 c.i, tam yarım saat 
, ltta kalmı. t.ı. Ve Rüs
ğu mı.ı durmuştu. 

Ali<' d'kkatle gt.lref;i seyredi 
ıordtı l ergelecinin mukıabele
l· n ı t s t edlyordu. D li :Mu-
• da: ... 'nl cı'ı İ)'Or k ndi-l 

I>t.l • rad da: 
t z. !<., kat 

m hare ya -

kat H lcc· bu·1l ıı oktü. 
Gihcs, ikı saulı b:.ıldu. Daha 

hala Jkrgd\;ci ınUdaf. ada. !idi. 
Do~su güreş !atsız oluyordu. 
İki cenJı peh1ivamn birbirine 
girmesi !Azundl. 

Hergeleci, hamam lmbbesl gi
bi terliyordu. lki saat sorira/ 
Rüstem rireşl daha zi~:aıı.t 
blndirdJ. 

Hergeleci, Allahma ~yle d~ 
edivol"du: 

- Yarabblm, ben! eller ilind~ 
mahcup eane .• 

Güreşin iki ~k saatinden 
sonra Hergeleci yavaş ya.vaş a
çıl~ hiasettt NefesJ, göğsü 
fe.naılılamıştı. Kanı cevelln edi
yordu. Yavaş ya.vaş ~ 
girmeğc başladı. 
Güreş Uçtıncil saati doldur

duğu zaman Hergeleci, tam ma 
nasivle ve keyifli bir surette a
çılmıştı. 

CinJ?ene.ler, tam üç saat Her
~eci ile uiNştılıa.r . Ona, da
vul ve znmalannın sesini, kal
ibine slndirınek için cenkleştiler. 
Nihayet sevdikleri Hergelecinin 
a~.ıldıiım hfMedince meydana 
vUrüdülel'' ve vamk yanık cenk 
ha ·ası '\'llrmağa. bM;la.dılar. 

C'in eneler, havayı değiştir
mi9!erdi. Ve hücum kavası ça -
lıvorlaııdı. Hergeleei, ~in..crenele
rin ne yapbklannı görüyordu. 
O da ya,~.;s yava~ n~a gelmeğe 
braşla.mıştı. Zaten Rüstem de, 
Hergek-cinln açıldığını diri tut
malanndan o.nlmıcıt.J. 

1 t ·, yarım Cok geçmedi. Hergeleci, has 
dönüfi bas- mımn ensesini bcı altarak §ÖY

kalktı.. H:ıs- ı~ bir ac;ıldı. <Jan ı bir çırpma-
ına Rüstem de ra.k ilk 'e neş'cli na.raamı sa.ll&· 
hı. Hiç olmıı.zsa dı: 

ktı. B lki avakt'aı - HayJa! R&t m be!. 

. ' " . 
,,.. •'\. ,,. • ,D- . ' ·~'7-.."• . 

SABAH, ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi h'"ça'ayınız, 

'"~ 
' • J"~l:"1.'""• ': .. ~ . ,. 

·bil rd' . HMO"e-le<:inin b.ı narası bir fü- 1l••·--
h l ala dm gun- t .. rdı Ve güreşe bnşlayorum • 

ı- r;ı} • h beri bir l•e- hazır ol, derncıkti. 
mi \ pm:amıştı. Hep guı'ılda hatırıma. gelmiş iken 7~;vtiny~amun haliJOİ~f"ttnio akMıti --t edeıte 

l idi. Kara Ahmet. bir tarihten bah L"<leviım. Ve 1000 L• •k .. •ı• 
ti. Gönilüyordu ki, l:!.m ymnde bir tarihtir. Be-lki ıra 1 ı·amıye veri ır 

ttuı ıı Ht-r!!eleciye nlttan biı· okumayanlarınız c:,ol tur .. Şöyle: ~~~larJan arayınız. A<ire e dik~ : 11-ıtr bul Tülim 
şey yap mıy cakti. Ü tten n - Bü\i.]{ mııharebL-de İngiliz- Gwnru Kmneıiı ok k 21 numara. Tt- eıf n 24197. 
mi ol aüre. i idaı c f' leceıkt i. lcr Ç~akkaledc biz Türklerle ' NA Z J F Ö Z A R C A ,, l ,,,,. . 

m<ll 

Kara A!ır.1c<lin bütun kuru - bo 1 ular. Ve esa en, muharip Yenı 
tusu, g~<jl berabere etmek olaı bızlcrc dtinycınm en ağır , 'ı 

eserler 

1dL Hergeleci, yenilmeyip gUr... t rn ağır il' hhrını kul- 1 Bütün Türkçe gazetelerin Ç?kmadığı gunlerde 

~un~'t:ilc;~~ ~:ı~~~ ~f~z:·_ luio • üz~\u~~~,ı~~~ BAYRAMDA ÇIKACAK 
dL Fakat Dursad::ı.ki ~ibi yenik e-tt k H onları k1çırdık. K 1z1 LAY \\T' 1 
tfOŞ21-se fclaktt olurdu.==Z=a=~=-:=:::-:=::_ {Arkası var) gaze es. De 

btanbul Llvaz m am:rı ğı satına 1ma komlsymuiridan 

Un bbı ~nda kulhırulmalc Ozcı 
na'"aktır. Pazarlıkla eksiltmesi 24/121941 
nede Lv. dm'rlfil satın alma komlsjon• 
lJr l O l;;unı~ur. İsteklılerin belli >:ık c .... 

-

~her kilosuna 400 ltUruS fahmln d ı O tın penç lık k le nlımı
akur. Pnzarlıkla ekslltmesl 2.5/12/!Ml ve• şc ı b gunu aat 14.30 d Top-

h:lnedc lst. Lv. Amlrliii satın nlm:ı. k •vo ı d yapılacaktır. 1 teklilc-
in teklif edecekleri miktar tızerlnden tt ı ıt ı ılc belli vnkıttc 1 oml .. yo-

1 n gelmeleri. (459 - 11350) 
• • • . 

Dikim evlerlndo mevcut olan 40 to ı yunlu kırpıııtıdıın bntlnniyc yaptı-ı 
olacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 5/1/9.12 p:ız:ırtr 1 allnil saat 14 de Topha
ıede..Lv. lmll"lıil sotm alma komlsl o .nnd. y. pılacakt.ır. 1mallye ücretlnin 

verilecek i~anlar içine 
Mı.inha r ILANCILIK Ş kcUnc llr., , • • edtl ıl dl • Ank n 

c dde 1 - KahJ"nman 7.. d H. n. 'l'eleron 2fı004 20095 

Halıcıoğlu askeri satın alma 
komlsgon11ndan 

ı9 ı ç, ımbn gbmı , t (! d. n ıUb. r E<lır f ,, ~· Alp ı-

biı er tane roınmelcrlni t:ı\•siye edeı·ız. 
'hDi Ka\llk 

'.l'~prba.-.ı Dram Kll!tlllJada 
Du • ~m ıı.ıt 20.30 da 

CEZA 
edc ile 320 h ) • n sabl .. kt • 

2 ı l 1 r ııetmcleıi U • lu ı\;r, (11346) !==--=====~======= 
R--a-lıcıoı}lu satın-~lma komisyonu11dan ıHediyeliğinizin' 

ı S •• u l· otla· be 1. .le: r:• 1A r. kı •• ı ı • ı . )(tıı·. ı Kabul H'ffihc~ ~ll~~ni 
2 - p, z.ulık 27 12/1141 cum ru ı.ı ı,ııı 1t • t ı d .. ıı ıtıo. •·n ı;O dhılı- an.u t"1"'H('ft)Z Hl' 

eıoglu"> s; tın ııın.a komi yonund ' ıl. C'aktır. (11347 Mo~ı ADO 
Clneı Miktarı M. Ttmıntı Ek.•lltme S '1"""' 

Snmnn balyalı 20 tın 82 LL~. 11 (10ff0plOD 
Tf'l bnlynlı kuru ot 75 365.53 ı 1.3U 

Tel bn\ynlı kurıı ot 75 
katı temlnntı 66 Ura 86 kw'Uştuı'. F1,1tt nıv numunesi komisyonda kır- =====,;;;....:~~-__;=~ 
ıınh nilmunelcrl Tophanede 2 No. lu dı ı e\inde ,anıuır. İIJbu eksiltme-
ye yünlU milli mensucat fabrlkala.n v" • eı elerı işUrnk edebıleca-
pnden fstcldilcr'n belll aattc komisyona ııeı (460 - 11351) 

• • • 
ı<:. rtal Maltepeeinde •ki Piyade v At okulu blnasınd ki kıt'a itin 

GO ton ıjtır eli alınacakbr. Pazıırlı:Clo <'k ıltı l 24/12/941 tnrş.ımba gU-
.ıo • , t 14 de Tophanede bt. Lv. Amirllil antı ima komlııyonundn yapıla-
cııldı" T !unln bedeli 27.000 Ura ilk temınat 2025 liradır. Şartıını" i ko· 
nı ı<l:t ı r ıl iı'. isteklilerin belli :lk1t1e 1 o .üyonn gelmeleri. 

• (445 --- 11189) 
• • • 

16 500 kılo yUnUt kırpıntı venler k yiln çorap ipllii yaptırıl. caklır. 
Pnı rıikla.. eksiltmesi 24/12/9U oıırtamba ıunfı uat H,30 d:ı. Tophanede 

irlı i atın nlmll komisyonunda :y pılac kur. Temlnn.h 22 lirtı 50 ku
~ l :ımesl ve Iplik n6munec:1 :. l.syondn gi ulUr. Kırpıntılar Det-

ti b r No. lu sl kim evinde göıilltlr. i!kailtmeye mlllt mensucnt fobıi
... a ı e c~ rl i3tlr6k edeblleceklcrinden istekli flrm 1 ı ı b lll a! 

k yona gel. •eler!. (4-46 - 11190) 

1 No.lu Diklmevl Md.den: 
tlieklılmn Ey(lp Sultand ı No ıu 

Jl!M)'l) 

Halıcıoglu Askeri Satınalma 
Komisyonundan: 

ı - Tel br.lyatı bır ay ı ıuddc•le Falıcıeıl11 ın. ~· 
t.6r ;teya 'nı u d;:ı teslim nrUlc 2"'• ton kuru ot " <>5 t 

lıkla satırı alımı aktır. 
2 - Paz rhf:ı 3/1/942 Cumerl«' i unü sa. t ı ı dar. ıtı 

Hnlıcıoğlu 760 satın alma komisy•Jı undn yapıl.ıcaktı . S f • h 
3 - Kuru ot \ e mann alt e\ :ı.f \ c .. artll ,, ~ h· JI"' r.v YOi eh 1 aa inı 3diye edi?İZ 

rorull.'bıhr. Gibel '" 7.arif ohnalda hfıl:a-
4 _ Km'U otun 1218. lira 7fj kurw;, :;aman n 1031 lir. 2J kl tUli teın•-1 l)(>r dakikn !:fSŞllUt~ !4ttattlr. 

naUerllc konusyonn f(elmelcıi. (J1240) 1- Her Yerd~ Arayınız 

1 Devlet Demiry __ o_I_la_r_ı _ll_a_n_la_r_ı il~ o~KTOR -
_ - HAFIZ CEMAL 

'~~ Lokman Hekim 
Dahiliye MUtPh • JfU t.enzlllı t im'ıf 11 

Divan) olu 

• 

uo Proıranl 

ı.aa :ın' 
V.O Ajans 4 

1'.aberlıerl 

9.&o Scn!oruk 
p:ırtam 

8.15 Evin sa~ 
8.30 Senfonik ' 

p. rı:alar 
i2SO Pıo am 
12.33 Turkçe 

pliklar 
a.~ Ajnns 

haberleri 
ıı.oo Türkçe 

pWdar 
1UOKmnpk 

sıncram pt, 
n.oo PrC\gram 
18 03 Rnd. o lon 

ork<>Str ı 

Yzb. Ahın t otlu 

* Be.)lo§lu Yertl A .. şubeelR 
Aşağıda sımfı, rüfü i yazıJI 

sub yın cclc ubeye mUrn ati 
olunur. 

Yd. Piynde T 
leyman Hil · K 

Deri ve Barsak ArU l ··~nı 
Tilrh Hava· Kurunıu lslanfJul 

Vilayet Şubesinden: 
Kurban Bayramµı4a teekilAtımız t. , ıı d ıı t • la 

ve barsaklarmın arık arttmnaımna 17 /121 41 Car ılh 
ise de ır.fulık ed~n zevatça ~rllen fi~ t h ddl lay ı 
arttırma 24/12/941 Carpmba günQ a t ona t:ılık (Xl 

T Uplerin arttırma içl.a mezkt'lr gUn ~e attc c. 
mlrkezlne ve şartnameyi &örmek için ıe ube ıneı kez n \ c t Uınb ı1 
ydf dahilindeki Hava Kurumu şubele rlnEı n Uı acaat etn l 1. 

~hisarlar U. Müdürlü w üı~ıı 
ı - Son anlaşma mucibince AlmtınyJ<lı:ın da alın b leceil \'e bet 

iı;ın O;) n ayn :!ob ve sa tıyatıarını gö tı.'l'lr teklinerln 15/XII 41 t 
Y. dar verllmesl lüzumu evvelce ilin olunan 153 · k ı 1.: n 
lu ı için teklif alınamamıı olduğund ... rı bunlar h. ki ıd. ki t hl Jkrin 
bul mUddet.1 31/12/Hl tarihlne kodar temel.it cdilmi ·r. 

2 - Taliplerin Kal:ftltqta Levazı ı Mildur.ycti c müracaatla l 
tet ik l:'derek tekliflerini bildirilen t rıhe k d r gönde elerl il n ol 

(11322) 

Toprak Mahsulleri Ofisi lstanbul 
Ş11besindt'n: 

~ubeınlzin muhtelif servıBlcrindo 60 • 120 Ur. kad o t • 
rıyctlere bllhntıban memur alınacaktır. Du münh Herden 
tnh i ntlı olanlara lise ve 100 • 120 llr. lı. L-ıra da yuksek mt • 
rı bnreıne göre afabilecekleri Ucretıe tayın edileceklerdir •• 
ş..ırU..u1nı haiz taliplerin 25/12/941 pı;1 W1be gtiııU u 14 
im ıhnna istirik etmek ilzere 24/12/H nk amın::ı 
bir,. k~ şubem.ize müracantları ilin olunur. 

K•bul tartları: 

1 - En az lise veya buna rnuadil b!r mektep mezunu b " 
2 - Askerlikle ilaili olmamak 
3 - Y ı 18 den aplı tel d&n yukan olmamak, 

1 İstanbul Belediyesi İlanları 
5 

Gulhaue parkının Sara;,burnu cıhctlndekl muhat':ı.zn du , nın t.ı 
nçı eksiltmeye konulmuatur. Keşi! beddı '3647 lir..ı 4 kuruş , .., ık tem 
273 lira 62 kuruştur. Xqif ve prtnnme Zabıt ve 'Muamcıııt J dW'I 
knlemınde görilleblllr, lhalc 7/1/942 çarşamba gunO saat 14 de D im! 
cünıcnclc yapılacaktır. Taliplerin ilk tcıninat makbuz veya m ·tuı lurı, ı 
le tarıhinden sekiz glın evvel belediye Fen İ&lcri Mı\dürliııı ı 

alnc:ı.klan fenni ehllyet ve 941 yılına alt 'l'icaret Oclası 

aunu muayyen sa:ı.tte Daimi Encümende bulunmaları. - -1 Toptapı Maltıpeslıdıki As. sabnalmı kaıisyonundH 
1 - BirID-Jer ~çin 16 ton zeytiny~ı 20 ton sade yalı '15 ~r tondan i 

)Wl"('llda J 50 ton kuru oi •tm abnaoaktır. 
::? - ihalesi 'l/l/fH2 çarpmba lilnU saat onda Maltepede ıabn 

}{o.~ · ,yonu huzurunda yapılacaktır. TollJ>lerbı muayyen olan gün ve pa 

.komısyon:ı. temlnatlarlle birlikte mOracaatıan. (11293) 

••• 
ı - Birlikler için 40 ton barbunya fasuquı 40 ton ı:ıbun 90 ton 

fa!ftılye alınııcaktır. 

2 - thaleei 8/1/Hl Sah ıunu saat onda Maltepede satın alma komJıı• 
youu huzurunda yapılacaktır. 

Taliplerin 111uayyen olaıı ıon ve saajte komiqona t@UnaUarilo mü• 
raraatlan. (1121M) 

• • • 
i - Pazarlıkla 550 bin kilo ıııra'° bef partide, 125 bin kilo ~ 

~~ p;ırtide pazarbkla satan alınacaktır. 
: - ihalesi 5/1/HI ..-rteai gUnü ... t onda komisyonwnuzda l'9JJI" 

locakiır. Tııllplerln yılzde 1td1 buı-ulı: temlnatlıırlle mOrııcaatıan. (llMl) 
• • • 

ı - H. yvan ı 1çır. '15 ton bakla 75 tondan ikl parti kUf )'9111 70 aer 
rondan üç p:\rli deri nOmunl'fifnc göre pazarbkla satın alınaıcakbr. 

2 - 1!ınlesl 12/l/942 pazortcsi günü saat ondadır. 
3 - Taliplerin nfunune ,,. )'edl bln Ura ternJnaUarUe ~Uza 

n Urnrant f."l.melerJ. (U329) 

• • • 
1 - Deheı ı.ıartı yetmlı °beş(r tonolmak {ıZere dört partid.9 Oç yUı," ton 

h:ıvuç pazarlık] ı satın alınacaktır. 
2 - Tal p oınnı-..ın nümune ve Uç bln l'rn t.eıninntlarJle 9/1/942 CWlll 

,Uı;ü at et ı 0111 • onumu n mUr cant etmeleri. (11330) 

('3 tıı. 

2 

• • • 

ı-

• 


