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nasll I 
? Zam Var Bugün muzaffer 

yolunda varrtfhğı 
Başbuğumuzun Milli istiklal 
büyük zaferin yddönümüdür & 

Amcrikada 9.10 milyonluk 
bir ordu hazırlanıyor, Hrı 

orJu için bu sene vo gcıl~cck 
sene yapılacak tankların 
sayısı biitün Avrupa ai ·e. 
ril'Jdcn bir silindir gıbi ge. 
çerek her türlü ınuniayi 
c:r.mege kô/i görünüyor. 
ln~iltcre oe mü ite/ iklerinin 
son derce• faik karo ve 
hava kıwvetlerinin bulun
ması A orapa üzerinde mu. 
oa/Jakıgelli muharebelt>r 
yapnııya ka/idir. /şttt gayri 
melhu% hadiseler çıkmana 
harp bu sureti~ bifecc/dir. 

Hükumetimiz Emekli ve Yetimlerin d'e mali 
müşkülat ve müzayakaya düşmemeleri için bazı 

tedbirlere baş vurmak üze.redir 

ı 
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Maliy Vekaleti bu maaşlara da zam için tetkikata başladı ı 

n._n nrp başladığı giindcn
U--U beri herkes bunun 

nasıl biteceğini dü:_t· 
nüyor. Şimdiye kadar lbiı· !;Ok 
taıuninle~: yapıldı. Bir «ruumla
n Mihver devletlerinin gal~ ~ 
edeceğine inandılar. Filhnkik::ı. 
Lehi2truı harbinde Alman ordu-
ları iddia edilen ?,aman ~rfında ~ _ 
muvaffnkıyot kazandılar. Garp ı \~ 
cephesinclclti taaITuz ha.yl'et ve- ~ ~\ • 
rici bir sür'nt Ye vuzuh He Al- ) R"bb 
manyayı zafere götürdükten N\AA 1 entrop 
sonra, :Wıihverin nihai galobesi- • b t 
~c inananln.r r,oğaldı. ç~~ 1 en rop -

,.--:IDSlll!JmBI-~ 
Pasifik'te 1 

Filipinlerde yeni 
Japon taarruzu 

beklen iyon 
Avustralya tayyarele
ri Karolin adasmdaki 
bir Japon Ossünü 
bombaladılar 
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l 
i 
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.Ankara, 9 (Yeui Sa.b:ıh) - 1 
meınurlaar v.am yapılması hak-1 
kındald kanun projesini tama -
men ikmal t!tımck için Maliye 
Vekaleti dün geç vakte kad:-lr 
~~malanna devam etmiştir. 
Bu çalışm:Unr sonundn. asli ma
aşlı nıaınurlr3l11 maa.5 tutn.rları 
bir cetvel halinde tesvit edil
miştir. 

Öğrendığimize göre, memur
lara verilecek olan bu föv'hnladc 
.ahval z.ı.ı1mmndnn herhangi bir 
vergi .kesilmiyc>cck vo proje bu 
avın yirmisinde tatil yapm!lSl 
muhtemel ol:ın meclis ruzname
slııe ahnMak ve tatilden evvel 
lranunl.ı.~acaktır. 

--·--
lstiltliıl hnrp tal'ihimizdc, mil 

li oı·ılumuzı.uı ilk zaferi ile neti 
c le <'11 1 ind liwi ıü muh..--ı ı cbe-
1 ı i•1in 21 yıl evvel dün ba .. lnclı
ğuıı yaznuştllr. 

Kuvvetli ,.e ~ok ijri tcchiz c
dilmiı:, biı· di\şmon ordusu ile 
lmr ıln.şnn milli kuvvetler 21 ı 
yıl cvYcl bugiin tarihin en bü-
) ilk "'e kanlı bir muhnreoosini 
v rmisler \'O mnğııır müteaı nz · 
oı dl'j'll da kahhar bir hezimete C 
ujrrıtmışlardır. Bu suretle Ebe- C 
di ~cf Atatürk tarafından ha-
21 ·l~l'.'nn ve Milli Şef fnönU tn
ı·afından idnre edilen kahraman 
ordumuz, Tilrk jstikJil ve vnrh-
ğını yok etm<'k istiycnlerc ilk 

lbret dersini veımifS ve milli 
tı.rihimiro <Birinci lnöni.i 2..afc
rı) ni nltın satırlarln lıfıkkct
nıiştir. 

Bugünkil hür, milstrJdl ve 
ltU\'\etli Türkiye Cümhııri -
yetinin t:CBisiylc ucticc!enm u
iltn bir mUcPdcle, Birinci 
lnô 1i.i ?.afcri mUjdcsiyle Türk 
ık·tiııin hayat hakkım hü· 

tı.in diinyaya. tnsdik ettirmiştir. 
ÖJUm knlım kavgamızın mu
zJıfor başbuğu Milli Şclimiz 

İhönüne bu mutlu giinü ynşar
k ·n büylik milletimizin soıısuı& 

minnet ve şüI~ranını bir kere 
ınsanlann bilyük eksenyetı 
rüzgar fınkbklarına. benzer -
lt'.r. O dnkıknnın lııtıbalnrına 
göre düşUniirler ve mı:ıtgclc Peşteden 

l so bin Japon ı 
~ü rül11ıüşl 

Maliye Veltfücti diğer 11'.raf
tan eytam ve nrnmil ile tokaüt 
mna.c;l:ı.rı für.erinde do tetkikler 
yapmıya nşla.mıştır. Ahvali 
hru'Jranın bir takım csva ve yi
yecek maddP-lPrini anormal bir 
sckildc yilfuıelltiğindcn dolayı 
de:vl1>-tten bu s11,.PUı:~ mııhru::ac •

1 (8onu r.ayfa 8 ı:;Utun 6 de) 

<.laÇa teyid Cdivoruz. 
1 

·ıte"l~tfıaı~ .... ~~~~·~~~ 

-:kanaat değiştirirler. ·-Maamnfih, Mihverin gal~-
ıine jJıtinıal Vl'r:euleri, halia kuv aı•rıldı 
vetlc inananları az c;ok mozur ~ 
ıröstercbilccdk mlıtalea.lar eksik 
değildi. İngiltere üzerindeki 
lınva. muharebeleri Almanlar a
leyhinde neticelendikten ve İn
giliz adalarına asker cıknrıl
ması kolay bir iş olma<lığı anla
§Ildıktan ve ynlıuz başlarına 
kalmış İngilizl<'rin ha1.ırlan
malannn meydan kaldıktan 
sonra, Mihverin galebesine ina
nanlar biraz sa.rsılmağ-a ve a

f! ... ·' - ... ., ... ·• 

Nazır diyor ki: 
Bize :zorla yiilcletnetn harp 
kot'ı saf haya giriyor. Mühim 
vazifelu karşısındayız. Üçlü 
Pakt zaferli kauuşacaktır. 

Amerikanın Langlay tayyare 
gemisi batmldı 

[A. A. tclgrafiarmıl:ııı 
bülds:ı cdilmi§tir.] 

.Fl.LiPlNl .. lJRDJ<~ 
.A~mcrikan tebliğine gfü-e, 

Filipin1crdc harekat, fasılalı 
çarpı.cmıalar halinde devam 

ediyor. Japonlar yeni bir t:ı
arruza. hnzıriıınıyorJar. Cep
helere durmadan Japon 
takviye Hl .alnrı gelmekte
dir. 

KAUOf..C ADASINJ)A 
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Demoltrasi, dünya kayna!-la!"ından kuvvet alarak 
yarınki dev nıücadelele~ini hazıı- amak üzere her 
tedbire baş vuruyor. Acaba ·u dünya ölç··sün .. 

deki savaı neye mal oıacak? zalmağa başladı. Hele A111e1i - Dcrlin, 9 (a.n.) - Dün M. De 
kan yardımı İngiltere W; müt- Bardossy ile Von Ribbentrop ara 
tefiklcrinin galebesine itimadı sında teati edilen nutuklarm 
ınüh.im surett~ tn~:Viyo eW: . üçlü paktı imzalıyan bütün dev Avustralya tayyareleri, 

Nihal et bır gun gcldı kı letler arasındaki silah arkadaa- ilk defa Karoliu adasındaki -------• Yazan: Emekii General K E AL KOÇER.._-----· 
Mihverin gnlc~ino ihtimal ve; lığını ve bu devletlerin .zaferi Knping-o jnpon hava fümünü 
remeyeuler: pekı anının, İngı- kazanacakları katiyetini açık~a ıbooıbalamı~lardır. Askeıi tc 
lizlcr Almanl~ra nas11 ve ne~~ ifade ettiği Alman Hariciye Ne sisler tahrip edilmi~tir. 
galebe edebilecekler? sualım zou·ctindo söylenmektedir. Gfü,_ ı Jn.non tayyareleri Bis
soı·dula.r ve ~u su~lc cev~~ bı~- den kaçması mümkün, faknt 1 mark aJalan üzerinde uç-
laımadıln.r. ~hhyer1?- dahılı bır ilgi verir tcferrüattan olmak ü- muşlarsa. drı. bomba atma-
kargnşalık ıle ıçeııden yıkılma- 7.crc Avrupa camiası çerçevesi mıljlarclır. 
sı gibi blitiiu bütiin hayale ben· içinde kendi acJametlerl uğrun- l\IALEZYA DA 
zcycn ,her halele hi<1 de nskcri d'1.. mücadele eden milletlerin Malezya.da Sclangor dev-
olınıyan ihti~l bir taraf~ bı- .Macar başveki1i tarafından be~ Jetinin merkezi japonlıır ta-
ralulırsa, İngılteı•e ve muttc- 1iı tilen istikl9.li meselesi dikka- rafından i§gal olunmuştur. 
fikleıinin Almanyaya ıuunl ga- te konulmaktadır. Bu hususta' '.Mukabil taraf çekilmektedir. 
lebc. çalacakl:annı kestirebilmek deniliyor ki: Dün yarım atlanın ııarkın-
ih~krka.tcn ~~rdu. Bu hususta "Bu Vaşington beyannamesi da şiddetli muharebeler ol-
bızzat 1n~ıliz ~~vl~ ~~mları adı veıilen ve Almanya ile or- muş, japonlar 1ngilh: mcv-
arasında bılc katı bır fıkir ınev tak devletlerin hüıTiyet ve is- (Sonu sayfa 3 sütun s de) 
cut değil gibi görilnüyordu. Baş (Sonu 53yfa 3 aUtun s de) '1. • ~ 
vekil Mr. Churchill, İngiltere- .r 
nin binnisbe :küçük bir ordu ya- -----------·• 
pabilcc ğini itiraf ederken, ba-

T eknık kudretin zaferde 
funil olduğunu iki yılın 

ola.yfarı gösterdi. Hnrp bir ~a
ki ne harbidir. Haı·p endiistr!sm
de üstUnlük kazruıan tarafın 
~:ıfere doğnı geniş adımlal'la 

meımJeke.tl r:in silfi:hı ve mnlze
me3.i de .Mııwer elindedir. Mih
ver, im· lıie şu kola. lıldam 
maliktir: 

a) MUtı~hıvtslS işçi mi ·t.111 
bUyük öle;üdi> ha7.ırlıl lara. y~ 
tebilir, 

yüı-iiyeceğinc tıugiin iki taraf 
da kanidir, ciluuun bUtün kay- ~--••••••••flllı} 
n.a:ldn.rı. biltıin darüsrmıaalm".1. 
harp ihtiyn...~ınn. tahsis edilnıiş 
bulunuyor. 

Cihanın sHnh foabriknsı sayı
lan Avrupa. uzun .zamnndanbe· 
ıi Mihver hes:W>ına ~alışıyor . 
ll'k darbe il~ ı~öltcn irili ufaklı 

1 

Şimali Af ril ada 

lııgiliz topçusu 
faaliye e 

El nazırlar Almanyayı ıkaradaı, 
k~di memleketinde mağlup et
mek ıazım s:releceğini söylüyor
du. Her lııılde, Iııgiltere ve 
mUttefiklerinin nihai galebelc
rinc sarsılmaz bir imruı ile hük-

Zirai Sel erberrk etraf ındft ~ollum mevziler· 
devamb sure te 
bombalanıyor --medenler arasında bile bu galc- ı 

benin ne tarzda. ve nerede eld lJ T k d k• f 1 1 k•t • · ı d •• ·· ı ı· edileceği rn~hul ibulunuyord ra ya a 1 ar a ar va 1 geçırt me en. suru me ı, lngiliz tayyareleri, 

d!~~~~~~~ çiftçi ve köylüye şimdiden ekim için tohumluk ~~e~~sge1~~~;~~~~ 
i<ongr~} ... e gonderdigı mcsaJdan 

~~rasi~e!u~U:P~~~~eıı:e!~ verilmeli ve hemen faaliyete geçilrnelidir hüc~~A.ı!!!~~~ndnn 
lm}lınüştır. Bütiln İngiltere ve - '.J!ir hüUı.,:ı crlllmiştir.J 
mdttefjkJerinin nerede ve ne su- Şimali Afrikada 1ngilizler 
retle g. lebe etmeleri mUmkün Münevver bir çiftçi yurttaşın zirai sefeırherlik Ag11eilaya doğru yapılan ri-
:olduW noktasında kimsede • d k 1• l • catini kesmel< içiu ardcılaıfa 
auWlıc'kalınamı~ denilebilir. hakkında ilen süır üğü ıymet ı öğ~·t eııı muharebeye devam cdiyor-

llngiltere ve müttefikleri hava- Dün matbaamıza her halin- samimiyetle anlattıktan sonra bazı şeyler söyliyeccğim; bunla- lar. ı.nailiz tayyaıt~lcıi, orta 
(J1ı.; ~izde ve kanıda, Afrika, h dedi ki.· rı Y'""'n. Trnky,a kövJill' "'rı'ne \e Akdenizde iki Mihver ticaret 

M. Peten 
b) Hnm ıuadd 

neınlı Lır yt-ım.ı \ · ı ·ın:\kt:ıdır. 

c) Hurp il;ın liumnlu her 1 ft • t 
hangi bir mn.d le, ın mlckctin r a r s e 
7Jynct ve §~refinc ımcchr olsa 1 
c13, almabilfr. Yalnız, bir kB.şn- ıa::••nBm•• 
nmm zn.it n<kle<li en aksamın- ese 
Jaki madenlere değil, tarihi 1 
bir anıta da .fiıyılmaktadır. ~mmmmım 

d) Esir kiitleleıi ara~ıııda bir 
çok snn'o.t sahiple.ı'indcn isti a \1 
inde mü>nl iliıdiir. Bu glinktl 
harbi artık paradan ?.iyade alın &rAll!!lllllBI-• 

teri kazandığına göı ç, sayısı Kara rs 1zl1 k 
bir çok milyonlar..., vara.rı ıbu 
kuvvet, ters l.cphcde istemese 
de harbi hazııfa}ncakt.ır . 

e) İğtinam edil n malzeme, 
hnliyle olmasa lııle iptıida.i mad· 
de yerınde kıubmlnc ktır, 

f) Cepheyi t~J:il edenlerin 
bu·aktıi> ı bocılu la11 Avıı.ıpa ya 
nm a<lnsı aru{inleri doldurabi
lir. 

g) Avrupa uan' t mi.ic.,scsc
leri ihtisns ta.lep eden ima:Ide 
emniyetle ~:ııllanıla:bı1ir. lstihn.le ı 

(Sonu r.nyfa 2 autun 1 de) 

E e 

iki yüzli1 bir rol oynamakla j 
itlıanı cddf'n Vi;inin A i. 
many ya karşı iamamil• 
miiğ iıp olduğu bildiriliyor 

Bern, 9 (a.n.) - cıDie Tat,. 
ga. lesinin Be:lin muhabiri 
l'aul Wcıner yazıyor: 

Berlin matbuatı Abetz'in Al
ıuanyada uzun süren iknmetile 

(Sonu aayfa 3 sUtun 6 da) 

1 

Ticaret Vekaletir.in kararile 
H '..: d.. Avrup toprakla den sözü so beti yerinde, gün ~ v ... · • ı ·· ~~ · 1 h. 
VU>ya a ve a • - Ben Edirne ltöylerinden dolayısiylc memlekete hizmet gemısıne ıucum eul1ı~ er, ı-

.. rında, her yerde di.işma.nı araJ'._n ~~~r;·k~~~~u~ ~n~~: birinde çiftçilik yaparım. Olduk ctıni§ oluru?.. risini batırmışlardır. Bundnn Anlmra.,' 9. (~ ... n.) - Ticaret VehiUetin len tcbfiğ oluruuo~ 
caklar, bulacaklar ve onu mag- lan yo.şlıca bir vatanda..~ mü- ça tahsilim de va.rrjtr. Gazet~ Geçen yıl Trakya talıliyc edil 1 sonra tayyareler, Trablus li- tur: 24: Blnn~I lmmda rudl o vo gnI.C t'lene ilan cdil<U:H VGÇ 
l\ip etmek imk8.n.ına kn.vu.~cak- rn.caat etti. terde zirai seferberlikten sık sık di. Halk göç ederken ha.yvanını mruıındaki gemilere do taar- lı~~. Eıro tüfün piy~ın~ı ~ hş t lıi 12/ l/W2 p~ 

ayın onbeşh de açdıı·or 

!~~~izlerdeki hfiıldmiyet za- Bu yurddaş gn.zctclerde Slk \bahsedildiğini, Ziraat Vekilimi- sa.tb, tohumluk olarak ayırdığı- nı~:ı;~~~m~f[~i gunu o.ur.:Ji tA~l ıt edlln~-;ti. lla\a ~ rtfannın ihdas ettiği 

~rı mevzuu bahis değildi. J3.pon sık bahis mevzuu olan zirai züı Ege mıntaka.suıı dolaea.rak nı vedi ve nihayet Ja lan c t ı müdafaa mcvll'jlerini şiddet- bazı nıüs!rür ta binaen c.Jıcıl ... r tru fı dau ' 'ulm oubn 1c-
1ngiliz. Am seferberlik meselesi hale- çiftçinin ve renqperin i;;tek ve herkP.S Trnlryaya. avdete baş- 1 b ba man!dla-~ it.ibare ulrua ~ w t n nlı<.ilirm ~Tj ı;Un-

üdahalesi ve eri - b ih . ,., ·ıe -'·· d il ·1 ı ... ~ .. Tanrıya bin .. m.Ur sag", ~.... c om rdıman etmişlerdir. d.e. P.ıyu •cm lıazır bulı:raı v.. mm 1 ,.. ... ,, ..... ron dona.nmalarına oldukça kında kendisinin de ir kaç tiya'ran y~n an gı en- ~ 9 \!A DQ; Dün gece Gedabia bölge- ti. tan 
11 

y :".>~ •u 

rd. d b t söz söylemek istediğini Tür? diğini sevinçle görüyorum. Bu lim tekrar yuwilanmı7.3. kaVUfi· ı sinde büyük bir hava. muha- ~ ı suun açıu. .r edilmek su t;h İ" 

tararlar ve ıyse e unun e-l.l~a1112m•mm1•mme12:2 .. m.;;·.,.11,;~~~ı·~i'llkiB·ı·~'l'.....~mır..,,~:~!ll:!:~---~slilo•nl!uElimıır.ıam2maul'!ltu•n3le:i!dt".!a):::ı ~=~1:::1ı9.:=!Wi~ıtı:-:;;~~l\u r··-i:~i:ıll.5;.;;/;;:l~/.;M2~~~n bu,.,. uıd f .. • .1·.. . Düscylıı Cahid YALÇIN köylüsooe has o içten gelen 3ı.u.u .... Q.n_, :1• (Sonu aayfa a aDtun G dıı} v "' " < • 

(Sonu snyfıı 8 ı:Dtun7 de) 

• 
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Sayfa : ı 

etimizde 
b .. ün 

[Nakil \'C llitibaa lıalıkkı m:ıhfuulur.] ı rr fazan: Muharrem Zeki KORGUl'JAL No. 54 
- Ya yerdiği fermanı geri j 

ıı.lır da. bizi cellada teslim cder
ffiağrur bir tavır takınarak em
rutti: i iır t m ... 

tabi tu ulac k J3e? •• 
- Ha.!. .. İşte o zaman iş ça

tcllaşır. Fak=.t yine fuzhı. bir 
r;ey k~ betmiş olmayız: Niha
~·et Azrnile borçlu olduğumuz 
canımızı veririz. 

- Beni yine ~ileden çıkar· 
mağs b lr..ma, Velid! 

- K bJ. at . ende... Hep ol
mavauk ·ı :rl .a bahscdıyor
suıi; ltlzumsu ... y re teıfışa dü
(filyorsun; orta.da hiç bir sebep 
yokken korkuyorsun! 

- İyi n.mnıa, iş1..e bizi haklu-
ıuuğa gc.ııyorbr. . • , .. 

- Ne bilı un? Belkt alayu 
vfün ile saraya götürmeğe geli-
yorlar. ı 

- llay çenen t ut.ulsunJ 
- Kendini i.i 1c lkraaıı ! ne 

ba.nn, ne de çeneme bir şey ol
maz! 

Hfunnn, bu sör. .... re ccvnp \er 
meğe fırsat bu. matlı. Çünkü 
atliln yıldırım gıbi yetişmiş
ler; l rk. elli ndun ilcdde dur.
nıtı:',.lardı. 

Hfunan, Vclit lıin Mus'nb'ın 
işareti Uzerine ileri yilrüdü. 
Korlmc:undan ne 5ôylij eceğini 
şaşırarak 

- Hoş geldiniz, sa.fa g,eldi
niz! d ·dl. E k ... t benim bu ü;de 
lııç bır dahlim yoktur. Müs.'l.ade 
edin J ID"S ,.yi anlnbtyım ! ı 

- Elçi cenaplarını huzuru 
şahruıeme getir! 

Hiıman, alık alık ar.kııda.sının 
yiızüne bakınnğa ba.şlruiı. V clid 
bin Mus"ap, bu ahi lığı ile bir, 
çuval inciri berbat" edeceğini I 
düşünerek; 

- Şimdi sersemliğin sırası mı 
le adam! dedi. Herif beni hü
ltiimclar kadar büyül; bir adam 
zannediyor. Numnm yaptığımı
zı sezcı.ırirsen yandığımız gün· 
dür! 1 

Hfı.man, nklını başma topln· 
yarak üzerindeki sersemligi at
tı. Gidip ihtiyar Hacibin öniin-I 
de lıoyıuı büktii: 

- Devlctiü efendim sizi hu
zuruna getirmemi emir buyur
dula.r. 

İhtiyar Hacib, atından indi. 
Sert adımlarla ilerli~t.-rek Velitl 
bin Mus'abın huzumna çıktı. 
Onu hürmetle selamladı. 

Vclit bin Mus'np, ihtiyar Hü
cihin selfunını aldıktan sonra 
vakuranc sordu~ 

- Bir nrzuııuz, bir ricanız 
mı var? Buraya ne mnslahatla 
geldiniz? 

İhtiyar H~ r.ib, ga.vct resmi 
konuşun Vclit bin Mus'abın hc.ry 
bet ve vakarına hayran olmuş
tu. Ağır ağır, tane tane ceva~ 
verdi: 

- Devletliı sultanımız sizi 
gör!llck arzusunn. kapılarak sa
raya davet eylediler! Bu hu -
susda emrinize amadl))im ! 

(ArkLISI VM) 

Memlcl•etimizin dn.lıilinde bh 
lumın kaplıca, içme ve ma.den 
aulru:ını yeniden tnsnif e tabi tu
tulmrun karn.rlaştırılmıştır. Sıh 
hat ve 1çtimo1 .Muavenet Ve
~tiil ti bıuıun için valilikler için
de bulunan ve lıala hal < tara.
fındruı içcrdcn veya ~ardan 
ırnllanılan ve mıktan daldkada 
beş litreden fazla olan bütiin 
kaplıca, maden suyu ve içmeler 
için bir nnket açmıııtır. Anket
te kaplıca, icmc, maden suy.u • 
nun adı ve sahibi, vllftyeti, ka
z:ısı ,nahiyesi, suyun menbaı -
mn rakamı, suyun dakıkadaki 
ımil.ttrı ve harar.et derecesi, su· 
yun kap fajı ve J.rn.patajdan kul 
l.:mıldığı yere kadar geçirdiği 
rnecrannı cimıi ve neden ··apıl
dı !ı ve mllanıldığı. yeı deki te
si3atın neden ibaret o\dUb'll· 

Suyun kim~ evi tahlili lıiÇ. ya 
nılmamı ı suda nbu husust-a.
iki trunnatname~ e göre alınacak 
20 litre kndnr nümun...ı1iıı lfıs
t!k veya cam kapaklı bir ~ya 
iki &üoluk oisclerle t:ıhlil edil • 
mel llzere Me!'!tez H1fzıssıhlıa 
?.ıiüess!'sesine göııderilnesi ve 
mezkfu' müasseseye gönderil -
mczi ve mezkur mUcs.3eseyc ya
zılan tezkerenin tarihi ve sayısı, 
s "ıtın halk ara mda hangi 
h twklara. faydalı olduğu ve 
sureti istimaline dair mevcut 
malumat ve kanaat ile varsa 
bu Jıususta ctibb .. ca ·apıhnış 

llı ivaı· Hüeib, Haınanın fena 
halde korktuğunu konuşurken 
kckcle!'lcsindcn ve sapsan kesi 
len yüzünden anlad1. Onu daha 
fazla korhutınaınak, hnttii. kor·ı 
kutlan kurtarrnal· için tebessüm 

etti: Hos bulduk baba yiğit! Bi r-w-..--..s·----:ıııııı 
miiaahedcler ve n tic ler vekil
liklerden soı tünınktadır. 
~ 

.zi karşılamak nereketini .göster r:.. • 
dib'Ünizden dolayı ~ur ede· ~ 
riz; 

Haman, bu mültefit sözleri m 
duyuı.ca. derin bir nefes aldı: 

- Bir emriniz varsa efendi· 

Tü: çeye 
çev iliyor 

'11e tebliğ edeyim! 
Dedi. Hnlbukı ihtiyar Hacib, 

J:ı~-·•-• '-'•l • ..ı ı.;.:_ ll'na1".l.J"' "'IO--n-

nctmisti. Zannındn aldarulığım 
gösteren bu ccvo.p Uzcrine kır
dığı potu derhal tashih etti: 

- Devletlfı efendine haber 
ver. Sultauı iılcm tarafından 
geldiğimi söyle! Kendisine söy
liyecek sözüm var! 

Haman geri döndii. Sabırnız· 
lıkln beldiycn V cfül bin Mus'a· 
ba: 
-Hakkın varrmş, dedi. Köfü 

ı;iyctle gelmemişler. Başlnrı ol· 
duğu anlaşılo.n uaınuk saçlı, p::ı. 
muk s."tkn.llı bir herif, seninle 
görümıek istiyor. 

Velit bin fas'np, hemen \R· 

ziyet aldı. Yabancı milletlerin 
elÇilerlni JmbuJe hazırlanan ha· 
kiki bir hi.ıltümdar gibi gayet 

e o u 
Ha:'ber aldığımıza göre Tüı~ 

--<>- Dil Kurumu Kur'nnı Kerimi 

300 t Türkçcve terciimeyc karar ver-
op mis ve bu işi Kütuhya. mebusu 

ve mühim mi Lttar- ' Besim Ataı ya bıı·nkmıştır. 
_1 Devlet müessese terinde 

da kumaş bulwı~ .. çalışan müşavir avukatlar 
Fincancılardn Yusufyan ha- Adliye Yek~.l ti devlet mües-

nında 53 numnrnda Rafael Eli scseleruıde çalışan anıkatlar 
n::ı.mmdn. birine nit :bir ardiyede ha.1kkında gayet mühim ıJiı- ka
gizU manifatura eşyası bulun- tar vermistir. 
duYtı tahmin edilmis ve Fiynt De\•let tarafından tesis edil -
Mtirakabc Blirosunun alakadar mi§, veya valılik ve belediyeler 
memurları depoda yapbltlan tarafından sermayesinin yan -
bir m~rumn. neticesinde 300j smdan fazlası verilmek suretile 
top pati. kn ile mühim miklardn kurulmuş müesseselerde çnlışan 
goblen, jarr.o, müs1iıı ve dö · 

1 müşavir avukatlarn ru1cak bir 
melik kumas bulunmurtur. Ra- sene daha hususi iş veı'ilecek -
fael hakkında takibata girisil · tiı'. Kara rkat'iycn kesbctmiş -
miştir . tir . 

H:ARP VAZiYETİ Bir naşir davası 
----00---

Teknik kudret ve zafer Etem lzzet'in Pe· , 
1 yami Sefa aley;hine 

se.rbes açtıg" 1 davanın vabes-
(Baştarn:t'ı ı inci <le) l 

için uzun lblr zamana ihtiy.a.Ci 
yoktur. 

Demokrasiye gcliııee: 
a) Muazzam bir kara. oıdu

suna sahjp olınıyan demokrasi, 
silah satışı ile alakalı olmadığı 
için, istikbal haı•bini h:ı.zırl:ır
ken yeni temeller kuıınak mec
buriyetindedir, 

b) San'a.t cihazı, her scyi, en 
büyük tlçüde yapmıya kadirdir, 
Aııenk mütelıassıs, ktrbiliyetli 1 
· · Lulm ·, yeni hayata intı-j 
bak etmek, oldukça uzun sllren 
bir zaman meselesidir, 

c) Ha.vrt orduları vücuda ue
tirmck için sarfödilen mesai, lbil 
hassa Aınerikada mi.isait ze
min bulabilir, 

d) Makine memleketi sayılanı 
ve rnotörcülükto QOk ilet'i giden 
Amerilcamn, bi\tün evlerini 
harp makinesine hMrettiğine 
göre ,zırhlı ordular teskil etme
si mümklindür, 

e) Bu. harpte deniz kuvvetle. 
rinin en büyük bir rol oynayaca
jhm her ~ünkü hid:isder isbat 
ediy<Jr. Hurp, kürenin beş kı· 
tnsma. yayılmı&tır. Cepheler -a
rasmda irtibat, denizlerde em
niyet havası yaratinııkla mliyes 
ser olabHir. Okyanusları olletin
de bulundurduklarııın inn:nan, 
fakat vckayi.in mnkfls cereyani
le, hayal inldsanna uğ-radıkları
ıu itiraf eden iki bllyilk devlet, 
liütün foa:liyetlerini deniz insaat 
tezgfıhl&:rınd tok:ıif- etmek yo
ltmu tutmuşlsrdır: 

Bir ~'1k1a 10 milyon ton gemi! 
Bu, b döndürücü bir ı l:ran. 
<lir, 

f) H m m dde tedarikinde 
gUcHlklero maru?. kalınmıya
caktır, 

g) ~' ri O ~ a.mıs il1' a.· 

yırmaktadır. Seyrüsefer 
tisi, deniz •hakimiyetine 
tedir. 

Bir ynrlş, bahis mevzuudur. 
Blnaenaleylı muharip mcrnle • 
ketler semasında hor saat bin
lerce uçak, değerli hedefler ii· 
zerine ateşler yağdıracak, mil
yonlar kürenin çok muhtelif 
köşelerinde boğuşacaklar, bo
ğuşacaklar, ve bu harbin mu
kadderatını çizecekler! 

Bu, her şeyden c\·veJ, bir za
mana tevakkuf c®r. Bugün. 
muharebeler iiç cephede, bUtün 
şiddctile dovnm ediyor. 

Alman Rus cephesi, g;~-
rilerinde iki muhasım, ilkbahar! 
tmı.rn.ı&unu lmzırlamıya s~idir. 
Libya hnre1•atı, Akdeniz emni· j 
yetiyle ilgilidir. Bu cepheye tah 
sis edilen kuvvetlerin bir taraf 
için ka~dcdeceklcri muvaffakı
yetin tesiri, ancak bu balomdan 
önemlidir~ 

İstikbal ordularının i<Uvvet 
mikvasını hintcrlıı.nddaki çalış-

malar çiziyor. mmbilir, muharip 
ler nü.fıtslariylc mütenasip or· 
dular tensikine, belki d~, mu
vaffak olacaklardır ve bu bile 
harbin devamı müddetini uzn
tacak, ıstıraplan bir kat daha 
nrttırac:ı.h."'i:ır. 

Almanya., kurduğuna itimat 
ettiği ate§in scdlar gerisinde 
hami besleyen darüssınnalnrı
m qcencline has disiplin, ihtisas 
ve enerji ile işletecek ve yakın 
yoldan cephe ihtiyaçlarını tat
min edeceld:ir. 

Demokrasi de, dünya kaynak 
lnrmdan kuvvet alarak, yarınki 
dev müsar.an.larını hazırlamak 
üzere her tedbire ba.ş vw-ac'lk
br. Falmt, a.cab bu diınya öl
çüsünde 1.Jir savaş ne)a. malola· 
ca 't ve ncreve ızötürecektir? 

mnhakenıesi e 
başlandı 

İkdam ve Son Telgraf gaze.. 
foleri sahibi Etem İzzet Beni
ce tarafından, muharrir Peya
mi Safa \'C Tasviri Efkur ga- 1 

zotesi mes'ullert aleyhine açı
lan lıakal1et davasına. dün As
liye Altıncı Ceza mahkeme -
s\nde başlanmıştır. 

Mahkemeye bir hayli clinleyi
ci g o l m i § , salon ağzına 
ıkadar dolmuştu. Peyami Sa:fa, 
Ta."J\iri Efkar gazetesi sahibi , 
Ziyat Ebüvjya. ve yazı mütlü- l 
rü Cihat Baban gelmiş, Etem 1 
İzzet Benice ise nvukntmı yoı I 
lannştı. 

Bilindiği iizere davanın mev
~uu, Kızılay gazetesini geçen. 
Şeker Bayı anunda Son Tel
graf · İkdam müessesesinin çı
~rması üzerine Peyami Safa. 
nın yazdığı bir fıkra teı::kil et
mektedir. Etem İzzetin vekili 
mezkur fıkı·anın okunmasını 
müteakip söz almış ve Peyaml-
nin ken.dileriue "mesleki ahlak
sızlık,, isnnd ettiğini, ımes1e.Jd 
ahlfilksızlığın "şahsi ahlaksızlık 

w '' demek oldugıına göre baka.re,. 
te uğradıklarını ileri sürmüş, 
maznunların tecziyesini istemi3 
tir. 

• Bıınını üzerine sorguya çeki. 
lon Peyami Safa kendisini §ÖY· 
le müdnfun etmiştir: 

- Kızılay mukaddes bir mü
esesedir. Bu müessesenin istis
mar edilmesine ve reklam vesi
lesi yapılmnsınn. müsaade edile
mez. Halbuki J{ars mebusu &. 
tem hzet, gazetecilik teamillle

onı.ı sayfa 4 cOtun 8 de~ 

.. 

YENi SAB~'t. 

dı ve 
~eliıimizde ihtikarla. mttca. 

dele !bütün şiddetiyle devam et
mektedir. Dün de 2 nci asliy-e 
ceza mahkemesin dört muhte
kirin davasını intaç ederek bun 
lan cezalandırnııştır.. * Galatada Akçe sakak'. 'l 
numarada. oturan d"öşemeci Sa
im Batur, bc'lı."ır çivinin paketini 
160 kuııışa satması icabeder -
ken 512 5 I.u satmıı.tır. 

Salın 30 liı a para cezasına 
malıklım ed:lmiştir. * l"eriköy .E!rgcnekon cad -
desi 8 numarada. ruılburlu.k 
va-rnı .Aı·n·tukli çimentonun ki
ıo~ . .mu 5 kuru~a. satarak ihti
kJ.r yapmıştır. Suçlu dUnkü du 
ruşınnsında 23 lira pn.ra ceza-

·l?:ıt uımtrg>PIUP una L ">A t?Uıs 

pablmasına mahlclı.m edilmiştir. * ~·~rk bı boyası satan 
.Mihnl, · gct marka boyayı 
22,5 kw uş:ı sattığından ya
Umlau'm.1. :t:ır. Duruşmasın ne -
ti~dc 25 lira p:ırn cezasına 
7 giin dükk?..nının kapatılması· 
ıı:ı ka r verilmiştir. * Fatih~ Snrnçhnnodekl evi 
...· mutf'<ı~ru Ki.mile evvelce 8 
lir.aya :kiraya verdiği hu.ide son· 
ı.ı .... ıı h ... on lir~tya çıkartan 
Şevki Yılııınz dün 120 lira pa
rn cEZ:ıs1nn mahkum cdilmi~. 

4 muht kk ~'Ul{;ılanclı 
Fiyat M:ürJlrnbe bürosu dün 

ilıi pjrinç murrteidrini yaka.la
mı. tır. 

Balılı:pazarında T~ılnr cad
desinde 75 num·ımda IIasibik 
Cımb.ıbaz n mındı:ı. bır bakka
lın }Jirinc·n kilo runu 65 kuruş
tan sattığı Fiyat Mürakabe 
bürosuna hilcllrilınistir. Büro • 
ııun allllmdl!.r mcmurlnn yaptı· 
ğı ta:h :tilmt neticesinde H:ısibi
ki pirfoci yüksek fiyatla sattı· 
ğ1 iddiasiyle adliyeye teslim et
mişlerdir. * Diln üs ıdaı· pazarında 
seyyar satıcıtık yapan I~ehmet 
ovlu Süleyman pirincin kHosu
ııu 60 kuruşa satıım!}tır. Ken
di...inden fatura isteyen bi. rmüş
teı iv~ w.ıı:;ı.; ibraz etmemiş, 
miiŞteıi keyfiyeti 1"iyat Müra.~ 
lkabe Büorsuna bildirmiştir. 

! 

:Mebmediıı yültseık fiyatın piıiııç 
sattığı anlaşılmış ve adliyeye 
teslim edilmiştir • 

* Sultantepe Tem caddesin -
de 32 numarada arpacı Musta-
fa Eııman'nı arpanın kilosunu 
22 kuruşa. sattığı. glirlilmiiş, ve 
suçlu adliyeye ecJUmiştir. 

+ Kadıköyde Bahçesokağın
dn. ll numarada Kasap Bngos 
karamnn elini 72.5 kuru§tan 
satmaktn olduğ uiddiasiyle ad· 
liyeye verilmiştir. 

arice kaca.' 
mal gönd r'm3 

iSfİ}.10 d m 
---00-

Üi:t suç üstü 
y ndı 

Selfuıiğc bazı ihracat csyam 
götürecek ofun Erigfın motörii
ne malbr yüklenirken Mihal 
isminde bir Rum Yunanistaıı
daki akrabalamıa külliyetli 
miktarda .kaçak yiyecek .mad
desi vorm.e'k futemiş, fulmt gfün 

u ucu 
Diy r 

Karlı havada yeni bir 
usul mO icat edildi? 
OkuyuculaNmızdtm Bay Abdür

rohim Güzclyazıcı bize~ 
bir mektupta diyor ld: 
cKnrların yollan kapoması sc

bcbilc lstınbul Bclcdlycsi trnm
vay seferlerinde bazı değişiklikler 
ynptı, Mesclıl Beyo 1unn sefer yap
tırmadı. CHt ar.ıbalı yerlere tek 
nrnbaliır kull:ır..dı •· s. Bunların 
fnydab oldt$lnu byona. Fakat 
Fatihten Beşil.tas3 gidecek bir 
yolcu Eminönü ıe bir nrnb::ı ile gi
diyor. Eminünündcn di.,er bir n
rcıl.ı::ıya l.ıiniyol' -ki bu trnrnvoy 
j:nlnu: birJnci mc'l!kidlr- ve yolun.:ı 
<le\ run ediyor. ÇUnkü Beşfktns Fa 
tih diye bir tramvay :;efcl"i olınasma 
\'e bu yolun tamamen nçılt olinası
na rı:ıfmcn tr::ımvay idaresi vazi
~ ~ten istifade ederek bu scfrri de 
lmldınnı5ttr. Eıninöııil - Ilc$lktaş 
nrnl>asının yalnız 1.ıirinci mevki 
olu;ıu ve bu yolun bu ı;ckildc lltf
yc nynlarak yolculara il;.J biJet nt
ö•rılş a~ n:ı=ıl irnh olunobl
llr? 

Alalrncl:ırların nnzarı dll,l,nUni 
cclbctmcnlzi rica ederim.> 

Top~apı f!karap.,'ver 
nıliessese · n~n 

üyük hizm'l i 
ruk muhafa?.n. memurıraı tan-o. Sa g:.~n - 'iT. 

fından suç üstüne yakalnnmı.~ -
tır. ~iy~ek maddeleri müsadc--lyiye.cek v y:11ka.· 
re edilmış ve harice kaçak ınnl 
göndc.rmek istiycn Mfhnl yaka- cak :aaı ıyol" 
lana.rak h:tlo:kında kanuni taki· T , ~~,,..,n .. .,,,,.,, ... mt·ı·es-ib ta · · ·ım·..+; omm.m JJ.u ........ .t"""' ...... 

a gınşı ı.., ... r. sesesi, ayın 13 imcü sa:lı günü, 
._._,.... nıılcssesedc kayıth 300 faYr 

1-:alya i e seyri. e- aileye yjyocek ve yakacak~
tacaktır. O gün, ayni 1.amanda 

fa;n 'tıı müesseseyi luuıın doktor Ga.-
.ıı. alh ~mamız lip Hakkı üstünUn 'l iıncü Ö· 

uzatıldı lüm yıldöniimtidti.r. Mlie5S€Sc 
bu tevzi .. tı yapmakla nem dok-ı 

İtnl~Qı i\Q ohm t:o~rris::<lfnin_;ı.n.. toıun ıı.tıragım tuziz :tlnc.ktc., 
laşmanuz, birinci.kanwmn so· hem de onun faldrleıini sevin- 1 
ııunda bitmiştir. Fakat alfı.ka _ diı ın<' 'edir. Merhumun r.ilesi 

( .teY' I J:;:utmak üzere ~ h ~<:> j 
dal'lar tarafından görülen lU- ctfgı parnyı fakirlere erzak 
zum Ü:' -ine bu anlıışmnrun bir vcrilmesı ic;in müesseseye teber 
sene müddetle temdidine kanır ru ctmiı:ıtir. 

Bize yağmur, kar da 
lazım, lodos da lazım! 

lstanbulumuzun karnıakarı 
havası ı~de halkımızın bazı.ıa.. 
rını memnun eden lodos v~ 
Alıalimizin bir takımını sevin~ 
ren ve kızdıran poyrız ve (k 
rayel) de var.! Hele kardE 
t. ı en, d n tut.m~ın®n. egl 
nillllcr, Ile."'elenenler, k:zmı 
ne :b.""adar çok!. 
Do~sunu isterseniz, İ 

bulumuza hem poyraz, kcı.r:ı.y 
lazımdır. Hem de :kar, tip, y-ağ,. 
mur ve lodos da. gerektir. 

Allah İstanbu1ıımm.do ne 
:poyrazı, ıkarı eksik ebn<!Sl.D.. V 
ne de mübarek lodo~m ! Her ild· 
sine du muhtacız. 

Cun~ü, d vamlı, sür 1 i ola,.· 
Tak k .J' yag.;;ı, UOU w l L Ü·• 
Um .i ler durur. yollJ.r h. p:ın r. 
Gidıp o-clm lcr y ;r o r: B-"ZI 
h Lalıldnr ıızalır. Ba.: h.ı 1; · .c 
kcvıf ızlikler ç_oğalır . .fi r;..:ıt ı r 
cok zorlukl.trla :kunıılıısmı.ş o· 
lunız. 

lf ak:ıt Alıalumıza Atikredc · n 
ki: bu durmm c k r 
ınez. Mısırdan, Suriyed n ve 
ye ıl hı.ı.> ·ı:.ı ..an . l\-.. , ı. . -
bula "'Cl n ~ia•esl sıcak l >d s 
im .ıdım1z:ı dprhnl }t tJ J oı. 
haıl r bir k c saaı. zr rı.ı d 
ı·iyo . Yoibrnnız • 
mi lcnivoı. 

Hepimiz biliriz -ki J ağımır 
k..ır, '\ '•t' \ 2 
ları, yani mikı oplnrın hanıma.lı 
olan tozlaıı yr:ry, u11c Jl• .ı · 
~or. mır y.e.."'<le çoğal•ıı l. lıı . 
ıa~tıkça btittin mikroplan h 1~ 
ttli "Or, uvur;turuyor. ı at o 
ôı.lı'ltli.iyor. 

Eg<.'r karlar bu taı, da '{<tl 
ve riıtubetsiz ha •a ol a. eıı . 
lam h~va olur. H tal t n e: ı 
ka!ıun~. Fakat bu hal 1 r.anbul· 
da olamaz. Cünl u .bel 
hav ... dır. I<1rz ui.ıında, E ·n n 
dn, Karsta Uiud ı.;da kı ı .ı 'o 
v ık iu<'Ulıdan herk ~ d'4yauı 
}'ur. &i ;uklu 1~ d ret.esi . ıiır a 
l nüa. (10, 1.5, 20) Y• d i<Jtü., t 
halde nalk - 1 ır gornııvor. Çw 
kit kum suğU:Abır. 

Halbuki Tutaı:nulu:n:.ız1.la rü 
tubcUi hava sv, uk olduğu el . 
hctlc irn.ı111lar ı-ıf dau nr-a~ 
(1, 2 , 3) dereceye bile dayuna· 
mazlar. 

Ucı t.et v rnin ki lodos c ıkı
yoı. Itaı lar crjyor. 

Belediye süpürırocilerinin yıl 
d:ı ıı ·r olsun ı-.irc;:ncd.iı~ t-.r• c...w"R· 
eli• pis 1~.lal uruz adam attl
lı tcmizleniyoı·. .Mfüropla.r.ın ço
guna deniz mezar oluyor. 

1 ·tc b·mdan clola:ıt'l ltr ki. verilmistir. Topkapı Fık rapen•er .mü-
essesesi, yr.rdıını genişktmek ü

------------------------- zcı-e hayu· sahipleri taı-afuıdan 

Ya9ıln11 tahkikat neticesinde 
Tanrını 1staıı'buldruı ne poyra
zı, eksik etsin. ne lod(l<;n!. 

ook.man Heh · 

Ka"'ıt e di 
yapılacak mbCITuları kabul ede
cektir. Sah g\inü, her aileye on 

-~ beşer kilo kömiir, birer kilo ae· 
~ kur, yanm~ar kilo tereyağı ve Doyr.e Le.,·a.ııt ı iny-0 ru ,,. . 

Evlenmek değil ya_, kolunu kal ır
mıy.a mec i olmıyan zavallıiht·yai"ı 
gayet w;talıkla dolandırıp düğü 
evinin önünde cascav iak bıraktılar 

thliyar haline tam yetıniı> yilıQ 
crlUp bitirdiği takatsiz vücuduna 
b.ıkmayan tenekeci Emini tanımaz
sınız. Basında talcyc, oyai:rında ça
rık, saç sakal birbirine karı~ 
l.ıir halde Unkap:ınındaki dUklı:ll
ıunda her gün biı· ıokmn ekmek 
p:ırnsım knzmımayn çnl~ ihtiya
r n ahır ömründe. ylrmı beşlik bir 
dclikanlı gibi, gözu hfılii evlenmek
te idi. Zaton l~omşu csmı1 da Emin 
ba~nın bu arzusunu bildikleri 
için onu gUndc yedi dcfn cvlendi
rh-lcr. Haimda yctınitı deftı gerde
ğe sokııc:ıkmış gibl alay ederlerdi. 

Biçare ihtiynrm par:ısı olduğunu 
wuan meyhaneci Yasar, bir gün 
han bir voli \'tlrmnk, hem de ev
lt.nmek degil yo, kolunu kaldırma
ya mcenli olmnymı Emin'e bir- ders 
vcrmcği dil~ndü vo bfr sab;ıh te
nekecinin dükk{mınıı dilştil. Eınba 
henilz gelmiş, havy<lYl tcml.7.llyor, 
ateş yakıyordu. Kurnaz meyhaneı:l 
merhabadan sonrn söze b~l:::dı: 

c- Eınln nğa, dedi. Kız knrde
~ım Anadoludnn yeni geldi. Sen de 
evlenmek istiyorsun. Senden iyisine 
verecek dc~llın ya. •. Gel, Alliıhm. 
cmrt ve Pcyfronberin knvlile bu 
kızı sana nikfıhlayalım • ., 

Einin, evlenme, Kız, nlkfıli filika 
la!larını duyunca cnt bent oldu, 
olurla olmaz bir an durakladı. tpi
ni satmıs meyhnnccl bu tercddlldll 
derhal uzakla:;tırdı: 

c- Kız, dı~rıda bekliyor. Gel, 
beraber yıı.mım ı;:idclim> deyince 
Emin havya~'l bir tnrofa, cekicl ~ 
bır tıı.rafa bıraktı, dükkAn.daa 
:!ırladı, köşenin başında kürk maa 
tolu, scırı saçlı kadını gördü, ihtlytır 
bunakta hoşııfın yııi:rı keslJdl. Be11ıil 
o 3llda dükkfimnı ver deselerdi ve
recekti. Onun için meyfuınect OlllJ'
ma,;.=m diye: dtabul kabul!,-: dMI. 
Tenek!!Ci ile meyliaec:t dilkkim 
dôndUler. Ya:;ar: 

«- Emin ata. dcdl, hemen ew 
Gf.dcllm. hoca c.>:de ~yor. NikAh 
kıDlsm. Sizi baş göz edelim.> 

Nihayet zene l,ad.1zı. meybaneel 
Yasar \""a dllldtfunnı Jrorı3yan Ibf.i.. 
l'.Ar yoln düzilldW... ~ uı. 

geldllet". Kep bernbel" üst kata çık
tilm-. Kösede gen~ başı ronklı 
blr ndam oturuyordu. Bu, nil-.lihı 
yapacak imam efendi olarnk tnk· 
fuın edildi. Hoca, kodmla Emlni 
karsı mn aldı. l!'nh"llt bu ınrndn kn 
du niklihtan evvel yüz görflrnlil· 
ğü istedi. ihtiyar cebinden çıknr -
dığı katlı parnlı:ırı saydı, kndına 

vcı-c:li. Yosma paraları çornüınm 

iç;ı rı soktu. Söz kesildi. 
Artık nikfilı mcraslınlnfn tia~a

masxndn mahzur yoktu. 5ahtc immn 
okudu, üllcdi, caldın mı, aldım; 

verdin mı verilim> den sonra imam 
iUnları söyledol: 

«- Nikahınız kıyıldı. Şu andan 
itibaren kan koeısmJD. Bu csna
dn Emin, ihtiyarın yanına sokul -
du. Hocaya da para vermek lfızını 
celdiğinl anlattı. Biçare gafil, ce
binde knlnn son bir buçuk liroyı 
da iınmna verdikten sonra, bir an 
durdu. Arbk imamın kayın bir:ıdc
rlnin gitmesini, xeru karısiyle bir 
kaç dakika ynlnız kalınasını.istlyOl', 

bön bön etrafın~ bakınıyordu. M"ey 
haneci, hazırladığı kırmızı t;crbct
lerl sunarken son tcıı:llfini yapb: 

- Eiıiste bey... Akşama yemek 
l!zım. Bir sa!r.a hazırlama1' icnp 
eder. Sen dfikl;fuıa git; Biz de kor
dcşimle çarşıdan öte beri alıp gclc
liin. 

Teklif makul, vaziyf't mal(ım, 
fstek de mnkbul ... thU,.nr tcnc-kcci 
ne desin! Knlktı, dükk4nınn gtt.U. 

* i\kşanı üz.eti gerdek hül~ ası ve 
t'1hakkuk eden bir arzunun scdnci 
iÇitıdc e\'e giden Emin:, knpınm ö
nünde ikl sa:ıt bcltlcyi.nce, işi an
ladı. Dol:ındırrldığ}mı mı. yoksa 
qlğinde katırdı!ı bir zcvk'i kn\ır
chğtna mı ymınca,rını bilcmiyen tc
ııekecl, zabıtaya rrıürncınt etti. Kı
sa b:ı=arrunndan sonra ynlncı Celin, 
h11ek5r knyın birndl?l" ve sahte 

nam, bir :rerde E."ttinl:n p:ıralaruu 
eaerken y.ıkıı.lıındılıtr. 

Uçfincfi asliye CC2ada yıı.pılan 
dıınısmada üc suçlu da ft~er ay 

nnıhl."'Om oL"lular. 

samın, ikişer kilo fasulye, no· 1 smın Kaı)op"na ,·-apuı u 'fu ye& 
hutı; bulgur ve patates ver.ile· h:.<lcn merulct a •• ızc k u t· 
ccktir. 1 ı ik J i m tarda ith .. ı ıt e-ıYrull ge-

Y:eni Sabah - Knmkış gün- tir mistlr. Bu ithal t mallıu ız 
!erinde yoksul ve. ınuztarip aile 1 m sında mii ıim mii·tard:ı ld-
ocaklru:ınn yardım ellerimizi u- ı ıt 1 · •·:-1 • · ı , c ı r. "" . cıvı. v1 n :ı.. 
zatmal::. ınümküu i~illği esi~~- dır, mevaddı kimyeyjye ve ur( 
memek, her yurtdıışın ve ıbıl-ı bu! IL':l tadır 
lıas.sı zenginlerimizin bir hami- _ ~--· _.,. ___ .,.. 
yet \'il.zif osidir. Küçük de olsa r ' 
Topkn.pı Fikarapc.rver müt'S e- ~ y i ~ Lr:_.., - 1 
sesıue yauılaca.k leberrü, birkaç n ~.lj !!.# 
yet1ıni tilrCb'Dl.ckten, iakrii za- ~'A"VVVVVVVVVVVVV 
ı:uıet iç.inde ku-ranan yoksul bir ABONE B2DELl 
kuç. anayı inlemekten kurlaıa- Til kiye Ecneb.1 
':aktır. -- --..---. 

6ENEl.IK 1400 Krt. 2700 Krt, 
'.to•--kap,ı Fıkarapcıvc.ı mües- 6' AYLIK 750 ,, 1450 • 

~nin hayu;scve.r idaıocilel"i-ı s AYLll< 40!1 ,, 
nı candan tl"!bnk edeı·, mu\•affn. 1 AYLl'K 

800 
" 

kıyctleriniıı mücs-me banisinin =· 
150 

" ~0!!n;· _ 
~-gibi payıclar olmasını clilo-- T A R V i M 

Kasını 64 GlJN 10 AY l 

Zirai sef~rbarlik 1360 10 
ZiLHıITGt <'nn K.;1.ll" 

(~f.1 Linci <1 ) ~I u iJ 

t..uk. Kavuştuk amma şimdi köy • __ 21_ 1942 

1357 

ı cı Kan. 
21 

lünUn elinde hayvan ,.e tohum ·
olmadığı için bütiin Trakyncl:ı. CUMARTESİ 
çift yapılamıyor.. 

Gunq Öğle 

:ı.2ı 7.23 
7.25 JZ.21 

ikindi 
Bu vazi~ et karmsında derhal 

harekete geçmek va vaıdt kay
bctınerl~n tnrlalan sUrınek ica-

9.47 Eunr 

14.46 V.ıı~lf 

lmnk hec'liyor. ı Akı;am \'11 11 

C. .. föüyomunuz iti Trakyadn 12.00 1.37 12.41 Ezallf 

derlfaJ ve vakit gecirmedcn zi- 1 '-=1=6=.5=9==1=1J= •• ı=s-==s=.3=9=="'=•=u~tı:I 
raat oofeı bcrliği yapmak lnzım •· 
dır. Dü.şürüllıı şöyle. lıülisa c:-ı DİKKAT-
dcb!Uriz: 

1 - Tal'Jaln.r ş.inıdiden sU· Gazetcmiu gfüıderilen y;ınl:ır 
ı nn,elldir. ~ılsin cdilir.eem iade olun-

2 - 1fomleketin sivil, hatta m:r: .tfyrom:lmı mez:'ullyet kn-
. vaktii zamanı miis<ıit askeri -1: .. 'tıl_edilr.:_. ....... cz:_. _______ ..,, 
bütün t~ilrtı zirant için sefer 
l;Q?' edilmeli, c1indc hay\·anı lıu· 
lurumıy-nn köyliinün tnr lasmın 
<la siirUlobilmesi için teıtibat a· 
lınmalıfür. 

. 3 - ~m;~aı: süı.üldü wil tnk· ı 
dude k°' .u :yı • ..r ı. .. r ... ı. 
sır da ckcbiliı. ı 

4 - Vakit ged '11 ve. ·im 
diden 1.:öyliıJe t .1• :!l k H1 ·ı-1 

diı.lil".. 

5 - Ta a9mı Bih n ' tal mn 
L.ı w n ko l ı lıeı· t 

ur. 

* 

\'Ctcn dedi ki; 
- Vaktilo düşman işgalinin 

kaı, güıılcıinde de Tx:ıty.a hal· 
ln güç etmcğe. b:ışla.mıştı. Küy
lünün elinde ne hayvan no de 
tohumluk knlmı..,..t.L O z:ınıan 
lıikumet halka ultı'"ar l:i1e to
humluk vermişti. Fnlmt bu to
humluk ekilecek y de- n ı işı 
\C • t ıkn 1.ıl e zer'iyat ya
ı.ıiarrınmı tı. 

lın tekcr..riinine m·ni 
111 lli;:ını g ':n . 

\ e Jirler uhnu 
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r: A~K:~R 
SiLAH 

YURTTAŞLARIN 

1 l 
~ 
aş ka ununa ek olarak 

ve neşred·len yeni .. . • • 

.. -u un 
-kü e ı ı aynen _ ............ ıyor z 

• • QI .. 
• • • 

<Bnştarafı 1 incide) : 
Uklf:.linin Almanya tarafından ; 
ayaklar altına alınacağını iddıa ' 

euu.ı beyannamedeki sözleri te!~ 1 : 
zlb mulıiyctindc tclU.kki cdilebi· : 
lir.11 : 

* 

ili Şef lnönü, 
Elçisini kabul 

yeni Irak dün 
buyurd !ar • • • 

Budpeste, 9 (a.a.) - Alman- : An , 9 (n..n.) - Ciimhurrcl t bu ün HC et, hıızardn ve muva:zzaflık hizmeti h-:ıricinde silah 'a Haricıvc Nazırı Van P. b- ~ 
h kkı da b. 1::. 'h h ı. t " ~ • d lô,W i im31ımmesini mkdim ~en ~eni Imlt F. msı M. altına a!ınnnlnnn man§ln.n n • 11 ır -Y1 a azırıamı ı. c- bentrop, bu n.kşa.m Budnpeştc- : c~ı..:ı.. " ~· 

tmufındaıı tasdik ve kabul ~lunnn ve Resmi GB4:etede n...,ı;ı,. • yrılmıştı M aile h • ~u.1.u Ncmbi lnbul buyuı'.llıuflla.rdır. 
~len obu mühim kanunu aynen okuvuculnnm.ıza bildiriyoruz: ~~~dn ~ncarist:;1 başvııı:ıdli ).1: E lfubul tlı Harfe!~~ Umumi Uatibi Bii~iik El~ : 

Bardossy tnmfından uğurla.n - ~ I\uıruuı Meoonıencloğiu hazır bt:!nıımustur. l! 
Ka.cun.aır : 41.Gl , Mıdde 4 - Gerek daimi ve I mıştır. •••• •-•11110• •acs-. ..... ...H .. ••••r:•••••••••.. • ...... J 
Ka ::ıl t:ı.ri!d: 26 12 rn•ı gc • muv, 1 t r a ve I?'l ı1e;ıtron' n . · Jcri 'il-
Mac de 1 - lL!.z:ırdu., mu- 1 •• !et n i L1d Jl ılu ıtı-1 Budap "Jte, 9 (a. ı.) - Marar DK& ~a 

vo.zznfhk lıizm ti ~ıurıcınde rın hl'r hnugi b r un:.tlc sıhJı başv Vili, Ribb tı p ~c c me 
lım ve manevn• milmu: eı>etiyle altına al,n; .... ;ı ı . r. e bu ıııe-1 bır ziyafet vem i tir. Alman ba
sıl ıh ,Jtına alın, .ırdn.n .wiJ\J murıy U rıc u.ld.k l 11 •• l r. riciye naz rı ~v ı' te iınş 'eki -
ve 3G59 sayılı k nunL:r lıükum- Mıı.d<le 5 - S w ın ılfı- lin nutlrnna rev"p 01 rnk Almnn 
ledne tabi daire \e m•ı :::ıLscıeı nı t:ırihiru. ... biuııci r <l e mu- ya ile l\facari~tam b'ıbirinc lıafüı 
c.lcn veyn imtı a lı si 1 C't ve ciı:ımce s liı.lı altu:d uıun.ınln· j ) an an 'an"vi sa~ nı do2tluğu 
n:::.i elerden ın ş ve)n. c ··- rın bu tarıhe ve bJ!ıhu sefer-, belfrtmiş ve hu dostlu~un, bu -
ıı;, ilcret alanlar sililh ultmda berlik ebelıil altına lı- gün husu?A bir ehcmn ·yet alMış 
bulwıduklnn muddel.çc m un nanl.ıruı kıtılar.m.ı. ıh· akları bulunduğunu knydclmi ·tir. Na-
sn.yıl '3.k aylıkl ;rı cıc up ol- tarihinin ınusaW.f o duju aya zır: 
dukl ı daire \ mue e ce ait i ti. • klan birm mad le "Riw zotin vüklenen ham, 
tam ob.rak v ı.!ir . .luıc:ı.k 3659 lıükn · ne ı:;vr ve muı..t !\. p s.y- demiştir, kat'i bir safhaya giı i-

-o--

İngiliz - Sovyet - lran 
muahedesi tadil 

edilecek s yılı ''1l.lluna tubi miı~ ,..c '~- lıklrı.rı J:mıd nıadJe h" üne ~ or. Adalet için cn.rpışan genç 
de mıbtnhdo:n t > \:c • \"tll t- göre verilir. mılletl0r, sulh yolu ile makul Tahran 9 (::ı..a.) - Ncşredi-
1.ı.r birinci flira hill-.miınc ta.b" Bwıbrın terh.i leıind.e teıhi-ı bir tadile karşı< uı.. 11 iht• ,ır ve len resmi bir tebliğde İran lıil 
olmJk Uzerc, ytkarıda z''.rolu- sin vuk.ılıuldu-a nyu at lı;tih • bzdi1 milletler karsıSJnda bulu- kametinin Sovyet htikumetin
nan daue, mii e \e ~trk t- kak! undan terhisi rin 'en son- nuyorlar. !n':'ilterc ·,;e B'ıleşik den herli~ imza edilmemi o· 
lcrdcıı a'\ılık al n o.J5\3 ve 3G39 ralti mü ete ait lm,mı i&tir- 1 dt"Vletler, dünyaya kendi yıkıcı lnn İngiliz - İrnn - SovyP.t mu
sayılı k. nunlar m oııunct ve do- d • .ıt cclilmoz. kanunlarını zorh brl•u1 ettir- ahedcsi hUkümlerinde b::ı.ül de 
kuzt.inct• maddelerı mc: v uur:ıa Madde 6 - ! ·ten men eti ilmiş ıuck için, innanlıJın en biiyük 

1 

ğiı;ıklikler ) apılmasını ıste 
gu·en :n: tcfcrı c mil.:>talıdemle· veya işten mcmecllim '.le bcr - cfiisnıam ile, bolı;ıeviklikle bir - miAtir. 
l n ve ı edıye reı. lerile vıliıyct bcr 'ele .. c.:t oc rınC' a ııun s olup leşn•işlerdir. f ran parlti.mentosunun eon 
mcüm -ıi fu:n.l ruıa sı1 iJı !tın.l ta t • ..;k. t \'CVn muh kemeleri Bol e\.ikliğe le ·r. ı mür dt>Je, 
1 d.,, "" h~~ 't b " ., net1·c~,..,nnı den· 011• ve 1,, :nc·ı' i toplanbsında bir kaç mE'husun 

il ın ll' rı ..urı <A'll ı 1 r"n u• .;ı., .. unıum harbin Alınan Macar Sİ· bu muahedcnin tadili hakkın-
tam? gun w·n v•ı · den uh- m:ıcldeler mu ·1,..1 c sil ... h alli· lfih arkadanlıg•ı, "''cniden bir im- d b • ·rı · · • · ı ~ " J.ZI teıdı erde bulundugınt delcrm ıp.cn ve ucretkrı tam na d. ın n ıtı . ıurı.:!l'ın ı Utl>eleri' tihnn geçirmı tir. Sov}'-etleı Bit·-
' arak ita. edılır. m ... nşı silah altında lbul 11 uk • ı li?,i. kat'i darbel~r almaktadır. lıatırlnrdu.dır. Yapıl~ası iste-

Belediye r · leriyl" v.ı-: ~et ları müddfaC"" 1 m ?t! itl.ıfaa Faknt 1942 yılı da bizi mühim nil~n değic.:ı1;Ukler biihassa İl'a-
:ls.imi encUmeni az:ıJanmn ınti- Vcl::fıl ti biıtç ind~n veruir. / , azU'eJer karsısıM ~ovmalct:ı _ nın ecnebi devletlerle diploms. 
a.~ k d k1

• h k B d • lı 1 ~ tık müna. ebetler idam(' ntmc-u.ı.p nL:trunl oı u t.'U'l n • umar ~ m n ı m "~cm"' d!r. Düşman yenilmeli v ür-hl . h 
1 

d k' '":-. 
l:ı.rma ıfuzdur. Şu kadar ld, \'i- kararı al n vey berac>l edm-1 pakt devletlerinin mellfaat böl_ sı .. ~~~ı \ ı 1 serb0~tlıgı~c 1 yet daimı cnclll!ll ni az l nrun ler yahut haki md.ıi\ı t ckikıt gcsinden yok edılmclidir. Al- mıı ıı ı pro o collar ılc ah1-
u lı ldarnıclan istifnıl ye d vam umunıı af il · o. U!.dan \.llclınlan manya ve mUttcfilderi, Avrupa- ,}ml~dı!.::.-~-ı::ıa----.... 
t..debilıl'\elai ene". ende ck.<Jeri- rm miiternltim tthk Rl.anmn yı tPhdit eden en ınlılhis tehlike l R 

1 yet Dİf a lllll bozuımaması ıl mahrnhunda h lıl nnda. bir YC oı-tn~n 1:n:l~d!iıı v İngiliz' U sya da 
ı ukas yettir. ikinci rn.LdJe hükümleri daire- Amenkalıla.rın elinden sulh se-

Yuk nda gösteıilcn memur ve sınde muamele yapılır. ver milletleri harbe icbar etmek •---
nit tııhdemlerden ru;kcri rıitbe- Şu knd r ki, bunların l'Ütbe- imkanı kat'i olarak nlınmadruı 
ı'ı haiz olanların rü~be maaşı tu leri maaşı müstahak oldukları siliıhlnrını bırnJ mıynrnkla.ıdır. I 
t m mensup oldukları dane ve açık vc"a vck•tlct en.Pi ma~ı:ı- Hnıbin esaslı isinin daha. yapıl
mücsseseierden a dıklrnı aylıJ.. lartndan fazla oldu!';'U takdirde ması lazımdır. Fnkat hepimiz 
tutarından fa7la olruılara arada- faı:lrusl htif'<l.tıt ttlıuııÇ'.:;, 1 h<Inaaıı l'ıınnız Rl hunun sonun
kı farklr.ı.r ve böyle blr mruış Madde 7 - Talim ve nıanev- ela, müttefik ilç ım ~t d vlctleri
veya ü c r e t i olmıyauların ra '·eva sefe~erlfü rnün <JPbe- nin zaferi vardır.,, 
r il t b e , mal'ş ve muhas- tiyle sillih altına alınan bfriııci 
ses tı s i 1 tı. h alttnd bu· ve kıncı maddelerin nw zuuna 
lund•ıldarı müdac>tçı:: iutaya il- dnhı1 m.-n~lı veya i.ıcretli me· 
ti!iınklarından fübaren tama - murlardan sılül. altına alınmaz
ıncn :Milli Müdafaa Vekftlcti ta- dan evyel \"eya ruın lıı.tnn son-
t'Ufından verilir. rn vazifeleri F ğYedilen veya 

Madde '2 - Scforberlıkte, vekalet emrine alınanlar hak-ı 
muvazmflık hi,,neti haricinde; kında silah altında bulunduk -
s I.th altına nlınanlo.nn a.qkeri lnrı mUdrletqc asnğıdaki lıl\- 1 
ı utbe erine ait aylık ve muhas· kfünler t.2tbik olunur: ı 
6 "<~t1 Milli Miidafan Vekô.Jetin A - Bllnlıırdan yedek Ell.1'bay ı 
ce tediye olunur. Yeya nsl-..eTı nı"'mur veya gcdik-

Dunlardan 3b56 sayılı kanıı 1i erl-vı , 0 1anlann rilti:>e ırnaa!'(
na tiibi dairelerden ma:u~ alan- lan acrı< al~ lıldnnndan fazla ve 
tarla gerek 3656 ve gerek 3659 l'U no.wıı.n olmru;ın:ı. göre hakal-
vıh kanun huhilmkrine ta :ıi nnda bir ve ıkincı m ddeler hü

olıİp n ezkfır daire ve müe.ssese- ltilmleri tatbik olunur. 
lerdcn nvW~ lıCt"et al •nh.r ve B - (A) fılm:ısı hurıcindc ka 
3659 sayılı kanuna tatıi dn:re- 1 lanlara, vrudfc ve memuriyet ny 
!erde mlıstnhdcm tabin vı.:: a\ u- Jılrlarının yaıısmı teca\ uz etme 
kıtlar, askeri bir rütbeyi haiz mck ve 20 lira kaydile mukuy
otmn olmasın, silah , .tında bu- yrt olmamak Uzere uınnmi hıi· 
lundu darı müddetqc mezun kiunla-e göre mut t h k olduk 

yılu ve men p oldukları lan açık aylığı v rllir. 
cL.rc ve mtiessc:;.clercc hakla.rm I 8 - Ücrellcı i 8238 sayılı 
da 3.1ı,.ğıdaki hükümler tatbik kan ımm b~~uci ma<ldtıbılc ilgi
oluıuıt·: li bulunan köy eğitm1;nleri ile 

A -- Yedek sub ıy veya as- 3803 sayılı kamın ihllkümleıine 
k ... ri memur olanı. rclaıı riitoe tR:bi öğrotmcnlcrJen muvazzaf 
m.ıa.;.;lun alıruı.kta oldukları me lık hil'.:lmcti haric•nde talim ve 
rnuı iyet maa~l.u1 tutarından, manevra 1\ın ı.ıtah altıııa alı
ficr tlilerin alnıdl:la bulunduk- nanlrı.ı· hai<!ani.la hinnci madde 
!arı Hcret dere e inin 'bir ar:.aj;'l hllktimleri t ttik olunur. 
a rerl.frlndcki ücı t tutarııı - Bunlardan Sl"Ü;ı bcrlıktc, mu 
d_.n cJkik ise m:ıd ıkı fatkl.ı.rın VA7.znflık loiını.nU haricinde si
l :m .ını ve gcd''di iseler yuku- lfıh aıtın nlın::uılar ınw""uı ad· 
rıki farkların yaı ısı mensup ol- dolunnrak yedek subay veya as 
u' la.u claire ve mu · eleı-ce keıi mmnur \-Oyu gedikli erbns 

" lililrlne veya ail lcıinc:> \ c:ri- rütbesini haiz olanlara orduda 
1 ... kaldıkları ınticldetc müııhrunr 

H - (Al fıkı;ıeı haricinde olmak üzere rlitbc1eri mrı::ışının 
knlruı -ıra ıruı.a:~Warm alına .ta ta1Jl3mı Milli • ıtidai'aa Veka· 
o1dıı kl.ın maaş tut>aı ının ve iıc- le ti tarafından \'e böyle bir rüt 
ı etillerin ülmal\ta oldukları üc- be.<>i olınıyanlnra da, 20 lirayı 
1·et de; ecainin bir aşağı clcre- geçmemı:Jk Uzerc aylıkfarıruıı ta 
c • il<Tetin.in y ncıı, 20 liradan :mamı dairesince kendilerine \'C 
rı "'h ollı1aro UzS"-0, mensup ya ailelerine verilir. 
oldul. arı da:re v~ nıüe88<:Seler-, (Sonu cayfa 4 rwtun 1 de) 
C"' kcndll rinc veya ailelerine -------------
veı ili·. T- kT ·hK c __ (A) Yi' (B> fıkraları ur arı uru-
l•ükfü ı!erinin •'.ltbikındn 3659 munda ilmi 
c vılı ıw.nun tithi mü cler-
dc nn t:ı.hdem to.bip ve nvu- toplantı 
katım "n n.ylıl lan Barem de-
recek .nden ıtfliu t tabuk et- Ankara, ü (n.a.) - TUrk Ta· 
miye? ar h1k~unda aylıkhrına ı ih kurumu başkanlığtndn bil· ı 
en akın derece &\'lığını nlan dirilmiştir: 
Hcrct memurlar gıbi muamele Kurumumuzun tertip ettiği 
oluıııı, . ilmi toplantılardan besincisi 

M .... Me 8 _ 3ôfi yılı kanu· 10/1/1942 cumartesi gUnU saat 
· nun 9 uncu m:ıdJ. ·nde zikri 15 le Dil, Tarih Ye Coğrafya : 
geçen (E) cetvdlnJe.ki masraf Faldiltesindc yo.pılacakt'ır. Blt' 

terliplerirulan tc~is edilen kad- toplantıda B. Nusret Hızır,· 
rolarda vcyn. bun:ı. benzer mu - "Condillac'ta tnrih telB.kkisi,, ~ 
vakbı.t knd!'ol l'd h<>rhangi mevzulu bir konforans v ·recck- 1 

bir uurctle mu "k aylıkla tir. Alakadarlar bu toplanhyn 
istih edil 't'}e,.c kadrosun- serbestçe gelebilirler. 
dalı:i uıüd!1 tı-- muakeyyct oı- 1 Muğlada zelzele 
nı1k v; toal file ettiği mnli s~ne 
:JOY·l p 'l\; i gı:ı meıu_k Muğla, 9 (a.a.) - Gece eaat 
'~ e riııcl v' ıt·iuci m?cldelcr- bire 10 kala şiddetli bir zelzele 
del,l m- ı gıbi murımele olmuştur. Zarar ve lınsn.r yoJ •• 
• ~ ' llr. tur. ı 

a ifikte 
(Ilastar fı l inel de) 

zilerini zorlamı~llJ'dır. Lon
c1ra, Janonlarııı Malezyada 
bliyiik engellerle lmr§llnşaca
ğnu bildirmektedir. 

Japon tayyareleri Singa
pur adası üzerinde dolaşa
rak bombalar alnur:ılardır. 
Hususi ıbinnlarda hasar olmuş
tur. Yodi kişi ölmü.~tiir. 

İngiliz tayji.ııreleri, 'l'aylıuıd
da Meshod tayyare nıcydanınn 
hücumla japon tan a-rcsi tah 
rip etmişleı dir . 

çı TDE 
Çin kuvvetleri, iir. günlük mu

harebeleroeıı sonra Kanton şeh
rinin şimal ve ~imal doğu kısım
larım a:lmışlardlr. Mücadele de
va .metmektedir. C:in tebliği, ja
ponların ağır zayiat. verdiklerini 
bildıriuor. 

G\:'qe <'Jnde Milo nehı i civa
l'll1da 30 bin japon as1cer:i çıevril· ı 
miştlr. Şangşa. bölgesinde ja
pon zayiatı 35 bin bulmuştur. ı· 
Bir japon takviye yolu kPSil
miş ve japon umumi lml'arg hı 
bildirildiğine göre esir edilmiş
tir . 

8 R IAHYAUA 
Birmanyada Çin ltıt ları 

ID"'Vzilerini alıyorlar, Çin kıta,. 
larmııı ıkülli kısmı şimali Bir
manyadadu'. 

Dl<J'N1ZL1<JRDE t 
Japon umumi , rargahınııı 

teb~>ine göre, Birleşik Ameri
lcn bahriyesine m nsup Langlcy 
t::ı.yyare guıni i Jon on adası cl· 
vannda Japonlar tarafından b::ı 
btılnuştır. 

Amerikan bah1•iye nnzırhğı, 
Amerikan ~eniz ikm'Vetlcrinin 
Pasıfikte bir Jnpon yolcu ge
misiyle üç vapıırtm batınldığını 
bildiriy-0r. 

RİO KONf1'1~RANSI 
Bit leşik Aıneriko. Hariciye 

ı Tnzırlığı mUste$tn M. Velles, 
pcrnembe günli bru lıyacak olan 
Panamerikan konfora11sına if}-; 
tiı ak etmek Uzerc yakında Ri
yo de Janelro'ya gidecektir. 
· Ronferanstn garp yanın kli
resinde iktısadi işbirliği mese
lesi tetkik olunacaktır. 

I~onf eransa Brezilya hariciye 
nszııı r)unset; edecektir. 

Pero, Şili ve Parn.guay delc
,.,.eleri nazartesi sa.b:-.111 lyo 'ya 
hıu·ekct edeceklerdir. O oguvcy 
varnıı u ibı...~lin bir çok ınurah -
hasları alarak yola çıkacaktır. 

Amerika milli müdafaa na
zırlı"'ı, Birl ·:ıi Amf'ı' a fabı·
lul<4l"lnd ~ kında 2 hl · 'k ve 
7 tJnluk Ulnklnr lmal ett!rme
ğe b la.yaca.kiır. Bu tnnlJJr 
tayyare ile Uu?ınabilcccktir . 

S ~~ Uer aR e 
Hooiand adasını 

krar aldd r 
~ 

Filipin~er. Rusya ile bir 
sulh akdetmeğe 
uğraşıyorlarmış ! 

--00--

Ruslar Siva topol 
• • 

C!varına yenı 

kuvvet getil'diler 
(A. A. telı;ı-rı!lnrınd::ın ı 
hlilılsa cdilmi~iı·.ı 

Sovyet tt.;hlıgine göre, bUtUn 
cephelerde c a r p ı ş m a 1 a r 1 
devam ediyor. :McsO\'b"k'un istır
dadından sonra. Sovyet kıtal:ı
n, cı;nup kolunu~ şhnal i tika- ı 
metind ilerlemege bafjlamı ! r
dır. Cenupta iki Sovyet k~lu a
rnmnda 200 kilometrelik bir 
çember yapılmıştır. Londra, 
Alman ba.Ş'kumandanhğ1nın l(ı
nmdaki vr~yetini ci.ddi telakki 
etti<rini bi!diı meJ<tedır. 

Bir Stoklıolm telgrafına gö
re, Almanların son muvaffukı
vetsizlikleı i yiizlint.l?n 1.t"'inlcr 
endişe"C clüşmüslcrdır. Bıı ı;e
be.ple Finler Ru yıı ile bir sulh 
nkdetmeğc uğrasmnk dırlar. 
Bir kaç Fin n!lmnnın son ~iin
leıue Stokhohnu zi •aret etme
si, bu ziyar.,tlarin ç:rxmamru se-
bep olnıuştuı'. 1 

Ruslar, Hogloııd adasına · ı 
ker çıkarmışlar \ adayı işgal 
etnıişlerdir. Diğer t -.ı.ftan Ber-ı 
lin, Fin lntalarınm Karclid mu 
vaffokıyet kaz:md1klarındErn 
bahsetmektec.ir. 1 

Berline göre, Finler, L doga 
ve Omega gölleri arasında yeni 
aı azi 1c .znnmı lrırdır. 

Sivastopo1 etraf:1.ud:ı. da !iiİd· 
dctli muhnı~belcr olmnktadır. 

Ruslal' şehir civarına milhim 
ıııiktarcl~ askPr t:ıhşit ediyor -
~r. Şehre 8 kilometrelik me- ı 
safede bulıınnıı bir knsab<>yı iş· 
gnl etmi~leı dir . 

Ru !arın Opatario'vı isgalin· 
den sonra Alınanlar taatTUzcı 
g"çmi~ler ve ~ ehr~ tekrar giı. 
mi erdir. Pcrkop bcrzahmrlaı1 
durmJi!an Alman kuvvf!tJei 
gelmekte ve 8ehrin şimnlhıt'tl' 
knnlı muharcbeleı cereyan et
mektedir. 

Alınan tcblığinde şunlar y zı
Jıdır: 

"Şı.ırk ceplıc.sj'lin mcrkpz \'e 
$lmal keSJmlerinde 11idc1etli mü
clafaa nıuharebeleri devam et
m ktedir. Bu muharebeler cı
nnsında düşmanın b<>klane mev 
zileri topçunun ke if bir atc.~i
nc maruz tululmu ve mUtcnd
dil dü µnnn h:ıcuLJ ı niisküt· 
thlm · tür. p· e lOrob rd m ıı 
ve avcı tay .t aı ~ t • iller!, ord t· 
nun mfdaf a mıh re::ıeıı~ru1• 
ynrclım et · dir.,. 

er 
, . 
erı a 

l 

arp ası 

b·tecek? 

Kurmay Albay F'etı:m 
Bengi ;çın teşA <lef r 
Orduı u n d 4:C h 

Kuı ınııy A ILay Fctıi 

l\. hlımUtt c: Seniha Benıl 
Km· Şule Dengi 
K~ckşi: Remzı Bengi 

f ~, ve orkestr ı r 
1 11 • ,, 



~,~ah , ~ı11a aiınanlara maaş 
nasıl verilecek ? 

'.......,, .__ 
• ,D .. <anofl a fhıtt. ••yf• '0) lifadde 12 - 2847 sayılı iDev

let Demiryollan ve IJITl1l1!1an 
i1şetme umum müdürlüğli me
mur ve müstahdemlerinin üc
retlerine dair kanunun 9 uncu 
maddesi hükmü mahfuzdur. 

1 

1 

Kayseri Belediye Reisliğindeu 
1 - İki bucuk tonluk 85 beyg'r klr;vetinde iki et nakil ve gilbre 1wıf.< 

:ıonu ıtşasf'> 

2 - tlt. vasıtn.;ı olarak bir adet potopomp ve bir buçak illi llı:I ~ 

çUk tonluk arazOz _ __ ı) 
3 - Bir at.lct 50 kilovat takalında 22000/400/231 volt tesıııiye teve~ 

lü yıldız zikzak bai!l:ıntılı trans!ormatör 
Bir adet y~Jlı otomatik ı;alter, 
Yüz adet alçak tevettilr sigortası Altı rulet yüksek ~•ttf.r ::J 

ıilrü 2200\l voL11uk 
ll'adde 9 - 'l'ekıı.lit aylığ. al

makta iken ha.6arda talim ve 
manevra müruısebet ,le ve se -
ferberlikte rütbe il.: veya rüt
!>esiz, silih 61 na. a:ınnnlann 
bu tarihte almakta olduklan 
tekaüt aylıklan miktarına ve 
buna munzam birinci ve ikinci 
maddeye tabi ücretleri olıım
ların bu ilcretlaıiıtin inzimanıi
le baliğ olduğu miktara. göre 
haklarında birinci ve ikinci 
:madde hüküıvıleri tatbiı: olunur. 

MM<le 13 - 1108 sayılı Ma
aş Kanunımun 23 üncü madde
sile mezkftr kanunun 3041 sa
yılı kanunla değiştirilen 24 ve 
25 inci maddeleri ve 3803 sayılı 
Röy Enstitüleri Kanununun 
9 uncu 11!1".ldd<>sinin ııon fıkrası 
kaldınlmı§tır. 

iLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 

tlç adet yllksek tevettllr duvar ı:cçıne tıaldtörü •Pondiaııd 'fn:bfüti.., 
ru:ıgen> cıokm •det Y. T. duvar \e:;bit lzal4töril 22000 voltluk: ~ 
Nstutzen> ilç adet yüksek tevettik ''<Sl<'i bıçak plterl bir fıı2}a ı,;ıopo., 

ger T~cn."lşeba:tter> 
tlç a·let kcsıılot bobini 22000 vol!luk cDeanelspolen> 
Uç adet siperi soika 22000 voltluk •Katodeufallapleiplll1'J! 
Uç adet Klemns 25 M/Me. tel 'ıçlıı, Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız, 
Bir adet 100 X 10-0 X 3 h>ll<a• levhası. · . ' .-.. , . ,, . ,,.,, .. ,.,,,_......,_..,,,. 

' ~ ., ' ~ - •• ~- :;pp.'"'"l .... ~_. ... Jll!llllW"- Bir adet bir uÇUk met e mıınluğwıda 2 U. 6 dan koııstıl W cin ·eki-( 
d\ atalar,. 

Madde 10 - Bu kanundaı 
~ aile tıibi : 16~ sayılı ka· 
nunun '18 im·; maudr;.•i~ole Y<. 
2J.lı m'l l.ft 1:ı1üstah~k Jtimşlit
ıe n·:ık•urdur. 

Muvakkat Madde -Birinci 
mr.ddede yazılı 45 günlük mild 
det halen silah altındn bulunruı 
hır için kıınt.ıııuıı ncsr t tarihiıı-
den başl::.r. -

O PROGRAM' ile: Kurutma m~hineai aranıyor • 
Nl~-asta. wya. boya. lmlıliue mıthsus bir adet kunıfma ci

hazı . ··tın 'lllmn.k i hmivor. 
10 il. ci Kanun 19.12- \lJR\: i\AllVE<'i l\ll\ID11>T ErENDi mah(~ııı.ılın tiıMMhalk'· 

Altı adet 75 uzunluğund~ konsol post:ı dabillndekl bilQııııımı ııııııa 
kesme bıçaklar Kcsalct bobini saıklar için <ıh demlri pilAkası -

Posta dahilinde palur çubuklo.r v. "' • 
Trc1nJcrmatör ve otomat şalterin önlaiııc1e Dlnhafıı:n ~ ~ ' 
Uir ; h-:·t 100 ~{ ıo~ ..... r.\imlik. mo:rı.v'r. t:ıblo 't'c etrafına den:ı.ir k;sııak. 
[.,.et • ~)(' r 1 1

; ~ 1 "'1~ te•rt.ttı':r iiç snfhalı şalter 

:l.frd•fo 11- Teılıisicrini mü 
tc-aldp zamanında vazifelerine 
başlamıyanlaı- b. kkında 1108 
sayılı Maaş Kanununun, tahvi
li icra kılınan memurlara ait hü 
1<ümlcri tatbik olunur. 1 

Madde 11 - Bu kanun neşri 
ta.rihlndelıı muteberdir. 

Madde 15 - Bu kanunun lıil 
kümlerini icraya lcra Y ekille!'i 
Heyeti memurdur. 

27/12/1911 

7 .:;o Program 
7 .33 liafil • 

\ 

Ad::.nıl:.ır) 
l~.15 Dono 

c.rkcstr~~t 

19.30 AJ:ıns 

.... ,mıı11111mıımı:ı1m:ıımıım .. mrıı ............ mml.'llW~ 

l Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilan1an 

proo'"I'atn 
7.45 Ajans 

haberleıi 
8.00 Senfonik 

program 
13.10 Program 
l ' . .;3 Hi:>ar

busclllc 
ın'1kamı 

ı 13.45 Ajans 
1 haberleri 
H.00 Riyosetl-

haberleri 
19.45 (İaşe saoti) 
19.55 Kal'l.fı~;;. 

$Drkıluı· 

20.15 Radyo 
Gazetesi 

20.H5 Şarkı \'O 

Wr!·d.iler 

21.00 Zil"OOt 
Takvim! 

21.10 Dinlcylcl 
istekleri 

21.45 Konu;ma 
22.00 Salon 

oı·kestı·ası 

Tehmin 
bedeli 

Lira K. 

a767 02 

JlG 7~ 

44 50 

l 2S 89 

1000 00 

1276 00 

Teminatı 

Lira K . 

8 76 

a 23 

9 'i5 

75 00 

95 63 

46 22 

cüınhur 

bandosu 
H.50 Saz eserleri 
ll!'.30 Riyasetı~ 

cümhur 
orkcstrnsı 

Galata<la KC'rr:ankcş Kara :fwiuı:.taiapaşa ı :cılı~He

sinin Rıhtım 'o Kara Mustafapaşa caddf' ı ıd~ es
ki 62, 68 ve 70 sc:ıyılı üstünde odası ol ... n ":.f:gir 
dükkanın 10/~6 hi:=sl. 18.00 Program. 

Ort k
.. • ~ . . 

1 1 
.

1

18.03 Kadınlar 
22.30 Ajans 

haberleri 
22.45 Sulon 

orkestrası 

22.65 Yarınki 
program 

a O) .. _le .n· cı J\ıJ;ıhmut mahnJJesının • .· · .ane 
soknğında eski il yeni l 9 soyılı 373 ır<' e 4g fasıl &arkılan 
~nnli.ın -~.:ıl. ~nd;, arsa. j 18.4.0 Radyo d~ns 

. . orkestrası 
OrtakJyde U1.;unc..·u Orta sok:lğındn e2.kı 21 1nll~ . 19.15 (Büyük 
kerrer sayılı 78 ırıc·tre 66 s:ıntim arsa. J 

Boyacı köyündt:: S:-.lı3f sok:ıiında eski 17 ~·eni 19 ~---------··---,., 
!cıyıh 12-1 nu?!rc rour.ıbbaında. ar:;n. 

lstinyede ı-:.ı.;1k,,11}ı;ı"'ı nıahallesiııln tstin.)'C De11e 
sokağında eski ı •q. 149 yenı 9, 11 soyılı lıir Çatı 
altı.ndl lkı (' 'J 

Eski Re<.1rett'n Ytni Evliya<:e:lebl mahallesfrıln 
Dedrctti!ı ttı a::lınıl:- t"ttkl 00 metre n1urabba1nda 
v:ıkıt blno ı ·ıb::ıUf. 

Kasımp.ı~a·l ~lul:ıksız Ahı!'ıet kaptan mahallefil
nin Kulaksv. todd•slnde eskl 80, 8 mükerrer ye
ıu 2 ve 118 .s. yılı nltında dükkYnı olan ev. 

7 renkli 8 hariUı ve 72 devletin 
bandıralarile 320 sahife en lüzum
lu yaztlar ve mükemmel bir muh· 
tıra defterııe 

Hayat Takvimi 
çıktı 

Hayat takvlm;nin tııklldleri var
dn". Aldruıınnmak iç!lı ( Hay •t T ak• 
vlml) adına ve (Maarif Kitaphn· 
nesi) im2aınnn dikkat edilmesi. 

Yukarıda yazılı gnyrı ınr·nkullcrln nıull"ıyeUeri peşin }lara ile satılınnk , __________ _ 

rzere on b gün müddellc açık r.rtbrmaya ~ıkarılnuşbr. ihaleleri 22/1/9421 
, .. rşembe günü ••• , 15 l<'<lir. İ;;tc'<llleriı> Vakıf Akar ve Mahlüller kalom.i- Askerlih işleri 1 
..,e mQracaaUan. (100) ._ ______________ ..... 
a Devlet Demiryolları ilanları 1 

Beoi kttı; As. Şubesinden: } 
A3Qğıdn t.lmler; yazılı sub<1rlorınl 

acele eubem.ize müracaatları, elı!!,Ç:: 

diklrrl tııkdlrdc h,Ml11ililikısuna gö
yılı kmııı!le yapılacajlı. Görülen lilZUJll üzerine 11/1/942 tarihli pazor gününden itibaren .'!er 

gıdnki banliyö katarlarının işlem<dikl•ri ve anu edenlerin t.• • 

,;nbal alabilecekleri illn olurnır. (160) .. 
.•• ı:. ce ve Y, köyden. 

Sir keciden l>arok~ 

2' 
il2 
•G 

edenler 

r.• cPn=tesi cfinleri> 

hıareket edenle r 

29 
31 
51 

55 
57 <Pa:ı:ar günleri> 

lstanbul De/terdarlığından: 
Toprak Tevzi koıniı;yonları i~ln yaplırilacak (100) adet dosya vo ev

,Jı: sandıilı 12/1/942 Pazartesi günll saat 15 de Dcfterdarb;cta müteşekkil 
om~oııda açık e)<.olltme ile ihale edilecektir. Keşlf bedeli (790) lira tc· 
•lnatı (iO) liradır. Resim ve hususi e.ı.tnomrrl Mllll EınlAk 4 üncil ka-

•<mlade görtlleblll r. (IH29) 

lstanb11l Fiat Jıliirakabe 
J{omisyonundan: 

Wıı No, 141 
İstanbul vUayeli dahilinde odunu çal< ,,ı top\.ın bam! ffO kurus ve ı:;c-

kende Azami 680 kUl"Ufa ıatııar;ıktır (277) 

,.. ....................................................... .. 
Topkapı Maltapasindeki As. satınarma komisyonundan 

1 - Blrllkler lçln doksan ton kuru fo.'Ulyc "" lm k tGn aaııuna falip 
ıkmadıiından tekrar mil:naka~ya konulmuştuı-. 

2 - H/1/942 çarşamba ıünü saat onda ihalesi yapılaca~ndan tal•ple- 1 
n teminaUarile btrJiktc komisyonwn11z\l müracaaUarı. (235) 

. 

1 it 
f 
1 ROJ.}NTSE BANK. ONi N. v.. 

ISTANBUL ŞUBESi 

GALATA: KARJY<ÖY PALAS 

AJANSI : MEYDANCIK, ALALEMCI HAN ,.... 

Piyade Teiım. M. Azını 
> > Halit 40037 
> > Kerim. 42007 
> > Kemal 47347 
> > Osman 16463 

T opçu Teğın. Cemil ·0513 
> > İsmail 44677 
> > Re-ıat 41312 

Mulı•bere telıın. Celal 20439 
Stlvari Melim. Sadettin 353 
uv>zım Asteğm . Nebil 39106 
Harita Astel!m. NecaU 30953 
Levazım Asteğın. Namık 30385 
S. S. Muamele Me. Muhittin 32319 

* Be1lkta9 Aıkerllk tubeılnd e n : 

Şubemi?.de k:ıyıUı 2. sınıf l\Iua· · 
mele memuru Mehmet NecaU (331· 
16) nln acele şubemize müracaat et· 
mediAI Uıkdirda 1076 sayılı kanuna 
gOre muaınele yapılacağı. 

MEVLOT 
hı.ınbul Maari! .,,Iildilrü meıhum 

'l'eviik Kut''un vefatının 40 ıncı gü
nü mt\n"'ebeüyle 10/1/1942 tarıı,;ne 
re. ı!ayan cun1artesi günü Sülcyml.'
n.yc cınrıiindc ikindi tı31l1azını mü
teakip ailc~.-i tarafından mcvlüt oku .. 
tulru.:agınüan arzu cdenleun te:Jrif-

Bir ne~ i r davası 
(Sag tarafı 2 inci say fada ) 

rir.c· ve Kızılay gazetesinin ıınil
naka•a usulüne muhalif olarak 
Milli Şef o gün H atayda nııtuk 
ıradettiği halde resminl koymı
varnlt, yazdığı bir başmakalenin 
ortasına kendi resmini oturt
muş ve .ıltına da "güzide edip,, 
sıfatını yazdırmıştır. Bundan 
ba.Şka gene ayni nüshada uy
durma bir kaza havadisi yazıl
mıştır, Biz ·buna müsa11de e
dilmemesini istedjk.,, 

Bundan sonra Ziyat Ebiizzi· 
ya da şunları söylemiştir: 
"- Kızılay gazetesi fıkrasın 

daki kasdiıniz sarihtir. Kızıla
v:ın istismar vasıtası olarak kul
lanılmasını istemedik.,, 

.ı..;jue ruHra< ı..1.t 

komi yJnundarı 
• 

Ür' tırı-~t 0.1 '>i1 D?TIP<'r kad::ır onırer nıetrc 
Bir adet o ~:»o k~l'ar voltmetre 
Bir aJt t 'cltm~t ·c için ;~ frızı c:\yrı ölt:;mek itin komotalf 
Altını~ n'rtr•J 35 :\.I/:..12 NGA ilol:ıt tel metresi 
Ül\ hrş rncn·e 36 hk P<'~el 

Diirt adc·t 313 hk dirsı~k 
On .ıdet mticcddet kan1yon alınaca!~tır. Jlcıp .. i lJJr nıurklldlln vlın:ısı <a- -

ı Rir ad~t a!.;:ı' tcvcttilr ;ıkıcı -l;.1;ı • (' n U. 8 den kon$Ul vi dfr!e:lı:J~r( 
y~tnı tcrcil1t!r, Bulunamadığı surette l"or<l, Şt \"rQJi\ F;~qto, ".'\IJ;ık , Dj,)lJ»(ınt, 

4 - Bh· ad(·t 500 kilo Ç<·l;:,.r oton.atik kantar • 
stüdeb<'ykc-r markalardan olacak ve her kanJycrıa ait yedek p3rt;..ıliırı 
bcralJcı.- \-erilr>CT'?:tir. Paznı-lık1a ek:::Jtnr4:~i l-l/J/942 ..;a~nli..1 :;1 u.ü ~~ıc.tı !<::ontenj~nı l>elcdiycl-'U temı11 cdilıntk ve bir sene zarfında teslim olun"' 
1•1 de Tu.ıh• <t.-de ist. Lv. an1irliği ::ıat:n ulıu;:ı k·~'HJ~~-:yunund.a. YRJ'll~caktır. I m:ı!; :;.'lrl"\.'!C f{":ıysPri bclcdiyesJncc yu.kartd~ki mil!redatı ya.zıh eeY8 satı• 
Şuıtnan .j \C her kamyon için veı·ilm~·i nıuktr:.c.ı y1.,.Jrk prttç:-1 11~ tt~:ı ko-ı alınar:agırıOrı11 bu t·şyayı ı.;:.:;,ç lira h"a<'l ve ne zaman verebileceklerine dalJ' 
ıni::-yonı, ı ,mJti:lür. Tah.-nin bed~li 50.000 lira ilk tcnıi•:. .. tı 3~50 ~a:1cJı t~tl'k- :-ıl~k~h mi.i<'~~f'~r1ı'rin bel('f]iyerrılzP tt":kUt vermeleri ve bunlardan transfor
lilcrin katalı'! ve tcminaUnrile belli sn~ttc komlsyt.1 l:'l gel•nelE-r;. r47~-l41) 1 m;:ıtiir ve tfllft·rriıatın•" vasıfları n ~ıiUn1 olnp arazöz ve motopompun vaHıl-

• • • 1 laı'i <l.ı k<•Ci ~uq·t• • teshit C'dilrı~ı-mt:j olttuı;undnn teklif edecek firmanın 

Beher kilusuna 22,5 kuı·us tabınin edilen 20 u.ıu bohıul alllliJ(.;ıl\tır. Pa- 0 
-

1 

bunları va.!tflanrlırr. ,. ·ı ve kat.ll.oglcırırun •öndcrilmesi il.An olnft'lft'• 

zal'lıl<Ja eksiltmesi 13/1/1942 sah gü.lü :.;ıat 14.30 da Tophnnedt Lv. amlı- ========(=11::2=3=~=)====~========-========== 
lii."i ı;atJn alma komisyonunda ynptlacaktır. Kcıf~ teminatı G75 brrıdır. Nü- i 
murıt..•ıü kotı1il;yonda görülür. ı_, tcklilcrin Ct.:lH ~aatW korn!J:yonn ,.~lmel~ri. 1 M ı • ,.,a - 143> • a ıye Vekaletinden 

" • • G" .. ·-ıon k l 12,825 metre 80 milimetrelik şeıid kolan mütfoillld r.~ı-. ,, fü~abıno ı un111ş u,, uru., 11h/a,.ın tl!tlaviilden 
alına. ~aktır: .Pazm·l•kfa eksiltn~eei 13/1/942 salı ııüıııı .r.ıat 14 <le Tophanc.iel haldırılması hakkında 
Lv. amırU~ı ~tıhn nln".a komIB;>·onunda ynpılac:..ıkt.•r. Nun1un<'{I! l{omısyc•nda 

~örülür. frteklilı.·rin tC>klif edecekleri !iynt üz<·r.intlcn ~ 7,5 •lJr ~~1rıh1~il~ıri- ı Gi.iınüi' Lir liralıkl3rın darp ve piy:lsaya kACi miktarda çıkarılm~P 
le belli f&atte koml ycpa gclnıeleri. (482 - 147) 1 üzerine 1/2/' 941 tarihinden itib~ren tedavülden kaldırılrnıo ol an .aQmilt 

~ • • yü1: kurtı~h1hl:.nn 1/2/941 tarihinden beri yalnız mal sondJiliuil• Türkly• 
800 k.ilo n,ğ.H; kundura çivisi olınc.cJ.l·tır. :"o!Ut•':.hhit ı;,,n ·f he• "l·ına Climhu..."":iyet ?-,fcrkez Bankasınca ve Merkez Bankrısı bulunnıayan yerle"T"d• 

PD:litilıkla ekSJltm"·<-i 14/l/9·l2 çar~~unbn günü ı:a:;t 14,30 da T,, •. Jı.;'.nP<le Lv. Zır;.at B:nık'.lf;ı şubelerince yapılmakt:ı olAn tebdil muamE-lAtma 81/l/9.;2 
fulılrhği s~tn ;_1ln10. kor.ıi.•:;.·onunda yapılac:akt 1., 1\t,rı.unt· 1 kor.1.lSl'C .da {!İJ - akş ... nu nih. yet vcrile<"ektir. Bu tarlhtea sonra ınezkt'.lr paralar nakit o!a-
rüli..ir. t~tC'klil•~r'n tı•kHf c<lf'<'ckl('ri Ii;vcıt üzcı inrl 7 5 ft·ı .... ııdf1.,,. le hcl- rak hic.,· bir ,.,,hile ktıbul cdilmlyeccktir. 
li \'akitte kom~,·ona geln~clC'ri. (1.77 _ 142) Elinde gUmUş yiiz kuru,ıuk bulunanların Sl/l/ 942 akpmınp kaJ~r 

• • • l•ur.-lnrı rrırıı r..ır.~l:klarile, Türl:.!ye Ciimhuriyet :r.ıerkez Bankasında vı 

Bel· erine 42,5 kuru.1 tahnıin cdilrn 250 grr.nıh { 4-Ulı,Wli -...utı. H·n br.ı.- Mcrk-:-z l~:ll1k:ı~ı l.HJ1lınnıayan yerlerde Ziraat Bankn~ı şubE-lerinde tobıill 
ltkı l~on.c:;e•vt: 1 y.ıııt rıltlC.lY..tır, Pazarlıkla ek.sHtrne .. J 15/1/912 per~·.:ın1 be cltirınel,...ri ilAn olunur. (8262 - 983G) 
günü ı:;..at 14.31J da Toplı:ınede tst. I.v. ~mirli.{!; :;;<.bnr\inı:l :ı..omisyonunda ya-
p1J-1cak.tıı·. fil: tf'nıin::ıtl r,7·.o lirarhr, ŞJrtnam<'!i konıi~orıJa ı;,örü.lür. 1t.1<'k
lilerin tabrjkal<ırını hf'y 1(' mu;ıy~nc otUrnıc':: Hze-•·l' c·k~H.lmc ffınUntlen rn 
a.~ bes g'iln evYel ıst. Lv. !imirliğinc b~r clile-k,..e ille n1jjr;ıı:aat ctınt.~leri ve 
ihr,lc giin\\ rJe ,·erc(·c"klcri ambaltll !'.andık n\'ımunc.sini <le korrıi~onn getU·
mcle-ri ~rtıır .• ·\k .i takdirde nıünakas~u·a. isıirf't ccJı·mP-::1cr. (Aet - 1,.6) 

••• 
500 ton un \"ı..:ya iıınik verilerek mc.karna ,-e: .cı1r;yc yrıp1.ı.r1k,1 .• ıkt.r . 

Paıaı·lı"hla ek!'}fltmesi. 15/1/942 Rer.;P>"'""~- &ltnıl ·stı:'t 14 de Toph~nede tet. 
Lv. Amirliği talın ol!J'~· • _,,u uııaa Y•mhcaklır. Tnhmln bedoli 50.000 
r a nı.. ~ - ..,r:J 1:1r~dır. ~::ırtnamcsj konıJsyoncla görülür, tmnHoe tl
,,}f, omnlar eksiltme Uı.1·1h1nden en nz beş giin evı.el faLr.ilrn.larının ,cr.1Hi 
h:ı1z oldukl .... ı:ı11a dair bir heyet taı-aiın<lan nıuayf'n!..-si lçln fimirUi!e bir 
dilekçe ile ır:ıliracaat etm<'~i ~nrttu·. Al;: ;i hrılclo Tniin;ık;ı.ı:ıa:va jrljrftk ~de-
mezler. ( 483 - H8) 

Adet 

87 Nih .. 1~ 
r,oo Purft· tn tt~bo.ık 
200 Cotol. 
200 Ko~,k 

100 Crım tu1:ııık. 

••• 

Y~k.arıda y.:ı.7.ıh n1dl:..c:rr.clcr!n ı Gza,,lıkla eksiltrı.ıcleri 1:11194~ p<c2 :n
tes1 günü saat 14 de Tophanede Lv. c1mh liğf sabn alma komisyonwıda yn
pılcıraktır, tstcl<lilc·rin ınevcut 11tiı11une vt:. tenıinatJ;ıri1c bC>lU ı:nfltte kon1Js-
yona gelmeleri, ~471 - 13) 

• • 

1 

Tophanede saraç C\i kundura kısmı tamir eıtirılecE'ktir. ~JUteuhhit nan1 
ve 1'e>abın3 pa>arlıkl3 eksiltmesi 13/1/942 salı günü saat 15,SO da Toplıa- ı 
nede Lv. amirliği sntın alına komisyonunda yapılacnkbr. Ke~if bedeli 2441 
lira 41 kuruş ilk teminatı 183 lira 11) kınustur. l{c.;it ve ıısartn:'lmesı koıni8- ı 
yonda görülür. İsteklilerin belli snattc kom!cyona gelmel<rl. 1484 • 178) 

• • • 1 

Beher kilosuna 27,ö kuruş ta.hmln ed>len 25 to,1 yeşil mer~Jmek o.ılın:ı
caktır. Pazarlıkla eksillmesı l3/l/942s:ı:ı günil sa•t 16 de Tophanede Lv. 
dmlrliill sabrı alma komisyonunda yapılacaktır, Kari teminatı 1031 lira 2' 
kuruştur. Niimunrsl konılsyonda görülür. tı:;teklilcrJn belli vakitte ı. omJ~:vo-
n.ı ı:clmeleri. ( 48G - 180) · 
il ••• 

Beher giyimine 90 kur\, J tahmin edilr.n 6000 giyim öküz n[ılı alınacak
tır. l\Iütcahhlt nam ve hesabına p:v.arlıltln eksllbncsl 19/1/942 pazartesi 
günü saut 14 de Tophanede Lv. Aınirliğl satın alma ?tomi:::yonunda yapıl:J
calttır. İlk teminatı ~05 llr::ıdu-, Taliplcr'n bcHi vakitte kom.byon:ı gclmıtl<.:- . 
rt Nünı11nel!'ri konusyonda görül Ur. ( 4!)0 - 2SO) J 

• • • 

Memur Alınacak 
Bahırhöy Bar ut Fabrihasından: 
,\~keri Falırlkolarııı tstanbuldakl fabrikolarında iııtihdron edllıııek tıu

rc ll.i• ğıdJkl ~artlar dahilinde müsabaka ne memur alınac"ktır. • 
1 - -:\fcmurin k~nwıunun 4 OnciJmrıdde.ıdnde yazılı cv~afı h~ bulu.,,. 

n1ok, 
'? - J..1c~burl askerlik vaz.ifes:tni ita ctmı, bulunmak ve yaşı 33 dm ~ 

kn;ı clınamak, 

3 - LAakal orta okul mezunu 0L1·;-,k, 1 
4 - tmUhanda muva.t!ıık ~1nn1ara 36.G6 sayılı barem kanunu mucibirı· ·i 

ücret verikce1ı gibi hususi kanunla , . .,.ilmiş sılılıot sigortası ve tekll(;d l • 
hori.Ja da \'Uı'dl'r, . 

!; - l Iizm(ltc ahnacaklard~n icabııı<!.::ı 1Jmıım :\tüdürlÜiı!ÜD. gasterc-ceil 
lı<'l' yeı"•le <!n az üç tene hizınet cdec~klne dair noterlikten musaddak taal.• 
hüt scncd: ::ıluuıcak ve ahvali e:ıhhiycll'rJ c;:ılı~maların::ı manı olup olmadJ ~ 
t&Pl tf!:•-:kkiilli.t n~keı·l hastahanC"lcrdtnbirindc yap1laC'o:ık mu::ıycne ile tevı- ' 
erl'ı1cccktir. 

fıntihan 28 K~nunuscınl 942 pcıı.::ırtc.·i ı;iinü sa:ıt 10 da Bnkırköy BQrıA 
1;.~bıikasınd.ı yooılac:ıktır. Talip ol :ı.nlo:ırın asıığıda ya:c..ıh vesikatarile tcrd"' 
m« hol varakaları lstldolanna bağlıyorrlk 19 K&nunusani 1942 günü a,'tplf 
saat 4 de l:ador ·Bakırköy Barut fabı i'<osı Müdürliil!ilne vermeleri. VMi• 
kohırını ton1 ibr.ız etmeyenlerin imtilıann k;,ıbul C'dilmiveccklcri iJAn olunut 

A - Hüviyet cilzdanı veya musaddnk sureli, • 
B - ı:,ı adet veoika fotoğrafı 

C - Polisten tasdikli jyJ ı!urum m:ızba ta<ı, 
D - Okul şnhadetnamesf veya mu~a<ld~k sureU, 
E - Askeı-lik terhU vcsikc:.sı vcy.:ı mt;snd<lak su:ı:et1. 

F - Eı..-vl:lrc ça.lıştıklnn yerlcrd(!n rtld1klnrı bna . .::~rvi~lr1 in aElı ,·ejl. 
hrnwddok sureti. (233) 

llalıcıoğlundaki Satınal111a 

Komis11onundan: 
1 - At-·ke;l ~VEafı h:ıiz tekiz ton sJcle yn~ı pazarlıkla ın ahnacakt1r . 
2 - Sade yağı pn:ı:ar1ığ"ı 20/l/tı..J:! sah ~i.inü sa;..ıt ı..ı de .r:ıııcıo&:lu 7et1 

SJhn nlma konıl.:.yonunda y:ıpıl;1c:ıkt!ır 
3 - Evsaf ve ~artnome her gün ko~.lsyonda ~öril'ct.;!lir. 
4 - İsteklilerin belli .ı:cUn ve: sac.tt~ komisyonn nnıvnı•!::-.t tl'minat tut:ı· 

r1 olan 10·10 lirrı Ue gelme1crl. ~4·1) 
Adn 1 

4 Dosya dolabı lBO X 102 x 36 ı =.:::.:::.=:--~=;;;=:;:=;;:;==:;::==:=:================:::::: 
5 Yazı masası. 120 X 85 X 80 • • 
Yukarıd~ ~~11 dolap ve masalar13/1/942 S3lı gunil r-:n::ı.t ı.t ric ToıJhn-

11cJc Lv. ftmu·lıgı AAhn a1ma komisyonunda r:ızarhkl:ı r::ntın o.ıhıı.1enktır ! 
Tnhmin bE:deH 310 1: :ı kat'i' t"rrıinr.~ı 4G Jira 50 kurııştur. i: tı::kli}('dn tc~ 
nıinatlaıile belli vakıttc kıınıisyonn gcln1elerj, (489 - 529) 

• •• 
Beher kilosuna 400 kurus t<.lhr.ıirı edilen 1500 kiJo sarı ,..rıbnnlıı kli.~cle 

alın::ı.cakbr. Pazar~~lda ek. iltnı<"si 15/l/!J-t:J l'<'r~c>r:nbc giinii srı:ıt 1a Uc Top
hanede Lv, <lmlrllgi sr:hn aln1a konıisronunda y::ıpıl;ı(":il-.tır. t tt:kHlrı·ln bel-
li saatte komisyona gelmderl. (492 - 202) 

- . . 
Beher kiJo·un:ı. 400 kuru:; 1•Jhl 1in c:djJcn 15 t<ın ~(:ıclar "«ı ı salJtu,lu kö 

~c1e nlına,.aktır. Paznrhkla r·k illn,ro -i t:->/1/!=142 per~eınbe gi.iniı ".ır. t 15 de 
Toph:ıncde İfit. Lv. Umirliği satın ol;na kmnisyo~ıund:ı yanıl:ıl'nl:lır tstckll
};:orin tı::-klif edrrekl<'ri mi~t:ır ü ~('ri :.len tcminntıarll<' belli vakiitP Komisyo-
na gelnıokri. (493 - 26~) 

••• 
Atıosı ciheti askeriyetlpn verilmek. üzere ikl adet ttlay ::nıc:ı)tı yantırıl:ı 

cakhr. P.:ı.zarlıkl:ı el~ hiltmest 15/1/942 peı-:enıbc günü stıat 15,30 da. Tophı.
nede Lv. fı.mirlili ı.::nhn ;;ılma komisyonunda y;ıpılacakbr. Tnhmin bedreU 
250 llrn. k:ıfi t~minntı 37 liro. 50 kuru~tur. Malzrme nümuneleri korrıl~-
yond::ı F:iiıliliir. t.-:tC'klilC'rln belli vnkltte koml~yona ge]melc-r!. (4!il 261) 

:v:;;r~~İ.\) ::; 
1~-~:;~.~l:·;'.·;··:·:,: 

İkramiye 
Adc<l; 

1 
4 
G 

40 
ır 
160 

~~(;:~· 

....... .-:-.:~ı .. ;~. 
·· ..... ;..'.•::\( .. --; ..... 

İkrr.r:- jye İkramiye 
Miktarı Tutarı 
---· 

30000 sa.ooo 
10.000 40.000 

5.000 30.00() 
2.l!OO 80.000 
UıOO 120.oııo 
rıoo 80.000 

f 
f 
~ 

BUTON BANKA .t.1UAME'LELERf 
l<ASA 4CARf ~ -ll1IER1ttzl ı IJ(ÜftASAO 

' 

Cih:ı.t Baban ise, fıkranın bir 
ehlivukufa havalesini istemiş, 
fakat karşı taraf avukatının 

itira•ı il7.erin<' mahkeme, kendi ,=---------------
Qaıkkı takdtnni kiıfi göreıek Oe"iz !ev~zım satm~!ma kom'syarn j:anı rı 
buna lüzum görmemiş, nıuha - • 
k~neyi :uı:azmınlan hakareti mil 100 n10tre 60 m/m eb'adında bez hortum 
tazrunmen olduğu iddia edilen 23 > 70 , , > , 

1.200 100 120.000 
l.2110 50 60.0CO 
8.000 ıo 80.003 

lGOOOO 2 SW.000 
- --· 

1 
I? 

f 

yazılarım lbruz için durn~mayı 40 > 80 > > > > 
başka bir güne bırnkmı~tır. 150 > 85 > , , , 

S.hlbl: A. Cemaleddln Saraço\l lU 
Netrlyat MiJdUrU: M. Sami Karayet 
Baaıldıı:iı yer: ( H. Bekir Güraoylar ve 
A. Cemalerldln Saraçoölu mı.th~::a.ıt.1\ 

05>90> > >> 
Yuknnda cins ve miktan yazılı b~~ ;~olem bez hortum 16/2, Kiınun 942 

cuma günü .s<ıat 15 de pazathkla alıno;cakbr. 
f!"tcklllcrhı. belli g'ÜJı vcı c.;rınttc Kasıuıpasada bulunan komLc:;:vrında b~zır 

hulu:ımal cır:;_, 

170.731 \'t'kfm 

YHz hıJ.-·ttc ,12.6~ bHct 
H Z NACAK 

Tanı hilr. 1, y .Lrun bilet 2 lir:ıtlır. 


