
Bakar•an 
bağ, 
Bakmaz•an 

dağ 
olur. , 

au naw• 5 IU1BUŞTUB • POSTA IU1TUSU: 11' - IS'.LUIJSUi. 

• 

ADB.ES: A..NKABA OADDESI VA.KIT YURDU - lS'l'A,NBUl. 

.. 
Yüksek tahsil 
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Ya'°ın fiilen nihayet buluyor 
(Yamı 2 ıır.'del 
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Ispa.nya kabine·sinde hariciye, 
dahiliye, harbiye ·nazırları 
4eğiştirildi · 

General Franko 
Falanj Parlis=nin 

~eisliğıni. de 
Londra: 4.. (A.A.) - İspanyol ka 

b!nesinde vukua gelen değişikliklur

resmen bildlrjlmektedlr: 
Hariciye na.zrrı olBrak Serrat\o 

Sunner yerine General Jordana, Ha" 
hiye Nazrrx o1arak General Valera. y; 
rine General Aşencio ve Dahtljye Na-

siyası meclisinin 
Dzerrne aldı 
Zin olarak 'M. Za.ll&rz& yeTme M. 
Blas Perez ta.yin edilmi§lerdir. 

Diğer taraftan, General Franco 
Falanj part:is!Din ııiyasl meclisin 4 

reielfğinı kendi uhdesine allllaktanır. 
Bu mevkide evvelden Serrano Sunner 
bulunmakta idi. .. 

General flavel diyor ki: • •• •• • • lll0Rll gezi geri Bitin elde ettllllerlae ratmea 

Bugün merasimle açılıyor Al•anya salba 
lstanbu:l halknun Miıll Şefimizf.' Belediye ReW Dr. LO.t.fi Kırdar, 

ka1'!l bir şUkran nişanesi oımak bir mıtukıa. açacaktır. La••aıa•IJ8C8'• 
üzere hsm'lanan Taksimdeki 1nö· Vilayet, mebuıılal'la diğer davet· .. W .. 
nü geziyeıi, buglln sa.at 17,30 da li~rin f':ıym n.ildeı:ıi'Yle bera.ber teş 

;enıe aA;Ilaoo.kur. Töttni, vali~ riflmni ~;ne~;~:~ italyanlar ise harbi çoktan 
B aşvekıi . •eaızaıı1ıar1 .. ı kavbettiklerine inanmaktadırlar 

Erzurum dan 
Aşkaleye gitti 

Erzurum, 4 ( A.A) - Başvekili• 
miz Şükrü Saraç.oğlu ve sayın eşleri 
dün saat 10 da, reJnkntlerinde o•
genenıl Orbay, umwn müfettiş, 

Kars valisi, komutanlar {)!du~u 

halde Karstsn hııreket etmislerdtr. 
Yolda bazı köylerde 1etkiklerde bu· 
lunan ve .köylülerle konuşan bn~n· 

kilimiz saat 13 de Snrıkamışa gel· 
mişlerdir. Orduevlnde L:r müdde~ 
istirahatten sonra öıtle ~·emeAini 
orta okulda yemişler ve H,30 da 
nll, 11o«ntrıanlar ve belediye re·· 

sine veda ederek yollarına devam 
etmişlerdir. BaşvekiJimiz snat 1!I 
de Hasankaleye gelmişler ve bura• 
da Erzurum vali vekili, belMiye 
reisi ve halk tarafından kıırşılan• 

mışlardır. Şehir bahçesinde bir 
müddet istirahat ettikten ve kapj,. 
caları gezdi'kten ve ha1kın dilekle• 
rinI dinledikten sonra saat 19 da 

(Devamı S üncllde) 

Bır Japon kruvazo- hitaben ~:ıe~f"~ -;~:!'t;~~ : ~y=.~~ :U~a~ı~~ 
r•u·nu•• batırdılar ııeral Vavel dem1ııtir ki: mi~tir: 

Londra: 4, (A,A.J - Uzak do~ 
dentzlerlnde harekA.tta bulunan Ame. 
rikan denlza!Uları bir hafif Jap •n 
kruvazörUnU, iki hafif §llebi. orta to 
:cilatoda bir petrol gemisini ve l;.;'r 
ticaret gemisini ba tırı:ruşlaı dır. 

I 

Çinliler Kantona 
25 kilomef re 
yaklaştllar 

Vişi, 4 (A.A.) - Çunking·d.en ~· 
lman bir habere göre, Çin kuvvet
leri Kantona 25 kilometre yaklaş ~ 
ıaışlardtr. 

"Yı;lk.:n zamanlarda yapı1mrş o • 
"Alnınnya 'birkaç muvaffakıyet 

kın .M:oskova ve Kahire görUı:mt' • elde etti, fakat tıimdi de sa.rsıln:r • 
le:rine iştirak ettim. Bu görUşme-
ı.'?Tde esen hava itimad ve ce!18l'et ya başb. .. dı. Bütün elcle ettiklerine 
havas1 idi. Haziran ayt:ıda uğra • rağm~ Alınanlar sulha kav~a • 
aıklan mağlubiyetlere rağmE'n or mazlar. Hlçbir millet onların ya • 
taşarlct:ııki ordularnnttın taarruz lan dolu va..ı.tlerine tE>slim olıruya 
kı. bıiliyeti artmış bulunuyor." hazır değildir. İtalyanlar isıe hal'bi 

Genıera.l Vavel Moskova göl'il~e ~ktan kaybettiklerine inanmakta.• 
lcrinden bahsetmiş, Çörçil ve Sta- öırlar, 

Mısırda 
Misli görülmemiş hava 
muharebeleri oluyor 

Almanyaya yeni bir İtçi 

. ~afilesi gi\ti _ 15 Mihver uçag~ı düşürüıd· u·~ 
Vifi • 4' , (A, A.) N! • 

mes şehrinden yeni- bir !,içi 

1 

Loadra, 4 (A.A.) - Batı çöltir,• ı lan ~be sa.b.aıımıda dlışJllan 
kafilesi Alman eanayt merkezlerıu.. de kam.da du.rgunhik devam eıt • tank topLuhıkla:rma tasrruz etnili; • 
doğru harek~t etmt§tir. Funlarm ıç,n ınektedir. Hava.faaliyeti ise faali• lerdi:r, Misli görUhnemiş havam~-
de wıta demirciler mevcuttur, yetle devam etmitşir. İngiliz uçak• 1 (Devamı s ttncllde) 

Vlllll bagiln Aakaraya 
Kahirede gazetecilere dedi ki: 
Harbin çabuk bitece
ğini zannetmiyorum 
Amerika halkı ikinci cephe

açıl rr~asını lstiyor • 
nın 

Londra, 4 CA.A.) - Rci~ Ruz
vettin ~ahs! mümessili Vandel Vil
ki bugün .A.nkarad:ı beklenmekte • 
dır. 

Londra 4 (A.A.) - Staline Ruz 
veltin m~ajını götUrecek ve ora • 
dan da Çine gidip Çankaytjeki gö· 
recek olan Vilkiye gazeteler Kahi· 
rede sualler sor.rnuşla.r ve 0 da cc.-. 
vap verf'Te}j dcmi:ıtir ki :v. . 

"Harbin ~abuk birecegım zan • 
netır.iyorum çünkü A 1man gerile· 
me har~keti' belki uzayabilir. A • 
ınet~kan halkı U.inci cephenın açıl 
memn.ı arsu etmektedir, Fakat bu 
tdmik bir meseledir ve onunla ım
cak askeri makamlar u~rasabiih·'', 

Ameri.kan istihsalindcn bahse • 
den Vilki demiştir ki: 

''Geçen ay, A'man C.cnizaltılan
nin batırdıkları gemi saymmdan 
fazlı teknemiz vardr. l'ıı.nk ve U• 

çnk imali ta.şarlanan planları geç• 
ti. Amerihn uçakları :vakında bil • 
~ ük miktarda ortaş::ırk .muharebo 
s.ıhasmıı. geleceklerdir.'' 

Vilki devam edtrek dem1ştir ki : 
"Birleşmiş milletlerin galibiye • 

tinin muhı:.kkak oldu~nu gösteren 
hakil;i olaylan ve ha.kiki rakamları 
ortnya nt'nak icin burnda b•ılunu
yorum. Diln sabah, Mısrr başv~kili 
Nahas Pa.c:a ıle g6rü!!Wm. Kıral 
r.ıruk jle c!e görti~<?ceğim. 

' ' i-;.J;;; intiban esnacımcb nntnk ~ylerkm 
••ı 

' 

Serano Suner Gel'eml Franko 

Sitalingradm şimal batısında 
müthiş muharebeler oluyor 

Almanlar Novrosiske yak~aştı 
n· ıııvde Bas ar 109 tan!s lıaylJettl 

Londro. 4 ( A.A.) - Sovyet ge.:e geçmişler ve Ruslan geri atmıya 

yarısı tebli~nc yapılan ibir ek ıa muvaffak olnıuşlardır, 
tafsilfttı vermektedir: Başka ıbir kesimde Alman1ar bir 

Stalingradın şimal batısın8a şld. vadinin içinde mühim miktarda 
detli bir muhaTebe de,·am etmek-' tank Ye piyade kuvveti toplamış • 
tedir, Almanlar burada ipyade kut lar fakat Rusların !>omhar<Jıman:ı. 
vetleri ile taarruza seçmişler • maı-uz . kalan bu noktada da Alman· 
1iir, Rus tank.lan muknhclc ' !ar aiiar knl ıp1nra uğramışlardır. 
etmiı ve Almanlar eski mevxilerine Klebkaya keshninde Ruslar lıır 
atılmıştır. 400 Alman öldürülmüş • çok Alman taarruzlarını geri et • 
tür. Almanlnr yentaen taarruza mşlardır. (Devamı S tlnröde) 

T alıtakalede kanlı 
hır boğuşma oldu 

Bir tezglbtar ,arap VGrmlyen tltlllclyl 
bıçakladı, kendisi de atır yaralandı 

Dün gece Ta.htakalede kanlı bir 
vaka. o1mu,, iki kişi birbir.ini ağır 

lu ruıstanesir.e kaldmla.raık tabki • 
knta ~a..'l!Il!Ştır. 

~:~:::::,.,.:::ğ,ou~ Hayfa üzerinde 
pı:ın .Aziz ad."!lda birisi, dUn gece 
muht~lif yt-rlerde içip sarhoş oı. Mihver tayya
duktan ~.onra, Tahtalcaleye gelmiş 

ve BaJkapanında şarapçı Ve tfitün• 1 ı• uçtu 
cü Hi.i.snünün dükkanına girerek re er , 
§arap _!stem.Ftir • Atılan.bombalardan bazıla"'l 

HJi!lnU, kendisinin pek fazla sarıı binaları tahrip etti. 
ho~ olduğ:rnu, '7Öyliyerek şarap 
vermek istı:mcmi5, tuna sinirle.nen Londra, 4 (A.A.) - DUn aabah 

6i'kence, dllşman uçaldan Hayfa 
Aziz bı~ağrnr çekerek ilzerine at:1· Uzerinde uçrr.uştur. Uçak.savar top 
ım~tır. Sarhoş, tütüncüyü ağır ya.. lan harekete geçmiş ve u<;akla.ra 
ralamış, bu boğu~a sır:ı.sındıı ken a.teş etmiştir. Atılan bcmbala.rdan 
diei de kasığından tehlikeli suret• Mıztla.n ~brin dışmda binalara 
te yaral:ı.nmt§trr. isabet et.mi~ir. 

Vakayı mtitealdben Aziz var hı- Londra, 4 (A.A.) - Melta adıı· 
:ıne .kaç3.rk~n. elinde kanlı bıçağt sr üzecinde ~pilfi~ uç:aklarımız 
ile yııkalanm1ş, her ikisi de Beyoğ· , bir İtalyan.uçağını dü~mlışierdir. 

1 Mareşal Petenin 

1

muallimlere hitabı 
Gençl~ri Fransanın istikbah 

için hazırlayın 
LAvaı de rramsa ırııa çıır11tıG11n • 

. s6sllyerek yardım istedi 
Vişi, 4 (A.A.) _Mareşal Pel~n 2.ırlaytn. Siz v~.ben, aynı hedef iç.in 

l Jule5 Ferry mektebinde topa!nmış çal~~~yız. . . . 
olan Fransız mual'iml~rine hita · MaJ~tııt otehnde ~~rılen z:ya • 
ben en nutku söylemiştir: f~tte soz ~a? başve.ıtıl Laval de 

1 

"FrııllS6Dm muallimleri, Fransız ~oyle demıstır: 
g~nc;:liğj size teslim cdi~,ştir .. 9,n• "Sizler, Frall.S!Z gen~l~i.Dia .,.. 
dan sizler mesulsünıız. Uençlıgı • pıcıl:ı!'l.<;ınız. Ben F'nnl!a ıçln ~ıı
Lıizi Fran.sanm i<>tikbali ic;in ha · ı.ıyonnn. Bana yartl11!1 ediniz. 
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1'lrld19 ~ ~f./, (Bal taralı 1 s..eide) 

UM lb. ftM as. liaftfleıeft olmaktadır. Evvelkl ıün 
... • lt.11 • ue • UI • 15 ~ver uçağı tahrip e<Hlmi§tir. 

A:ftll 1llo1an 15 kadar mihftr 
Ull . ... • llV uçeğmt 11m1'Wrl&.Dlll ve bunlar • 

&uı altmını dütürmtlşlerdir. 
Londra, 4 (AA.) - DUn, çölde 

hiçbir hAdise olma.mqtır. Kahire 
ve İakenderiy~ araıırndaki yol 11 • 

f "o""·u~=·n .. d .. e .. n .......... , =~d~~~~n ~= 
~ t tahrip edilm.iiotir. 
: •• f Viıi, ' (A.A.) - MDl\l' cephe • 

Mişel Antonesko 
Alman devlet raıııaı 

ivdi 
~' t (A.A.) - Milel An· 

te.ı:ııesko .ha.rbJ.n dördüncü yıhna 
girmtei müna.aebetile radyoda 8Ö::V• 
ledjği blr nutukta Alman devle! 
reisi H.ltleri hararetle övmil§ ve 
ıtöyle dem.i3t.ir: 

Dola 
(.llaş taratı 1 inclde) ı 

Stalingradın cenup batısında . 

şehrin müdafaa rahasına nüfuz el. 
nıeye muvaffak olan uü~manla R·ı~ 
lank ve piyadesi çarpışmıştır. Bir 
kesimde Ruslar 3 Alman hü~umunu 1 
püskiirtm üşlerdir. 5 Alman tan . ı 1 
yakılmış ve 8 i hasara uAratılmw 
tw. 

NovorO&.Sisk'in şimal halısında tla 1 
Alman kuvvetleriyle çarpışmalar 1 
devam etmiştir. Ruslar yeni me' • 
ziJere cekilmeğe mecbur olmu~lar. 
dır. 

~~-~-~!_~!!~l----...~ 
Mevki -ve insaiİ 
İçtimai hayatta, bir müeaıeıede, bir idare batında 

veya şurasında buraıında mevkiin orayı isg&I edenleri 
yükıelteceğı sanılmamalıdır. . 

Mevlc: ~e 1se odur. Fakat o mevkii İıl(al edenlerin 
hüviyetine uymak'Ulbir an geri kalmaz. 

Şayet, o mevkia gelende bulunduğu yeri yiilreeltme 
kabiliyeti v&raa, inanınız ki. o yerin. renki ve .mat.iyeli 
bi,- l\n icinde deği&İr, ve o yer. sanki daha evvelki yer de. 
ğilmiş manzaraıını alır. 

Valdeek Rou11euua'nın tu kiymetli sözünü unutma. 
yınız: 

''lnsıını mevki yüka.elbn-ez· mevkii inaan yükseltir ••• • Bugun~ sinde keşif faaliyeti fazla olmuş-
tur. MihVft" kuvvetlert burada Gl 

v ' 00 0 0 000••••••• ••• İngiliz tankını tahrip etmi~lerdit. 

Adolf Bitler Bolr;ıevik tehlike.si • 
ni g&m.emiş olsaydr .Avrupanın ha· 
1i ne omrdu? Eğer Mareşa.l Antee 
ı·aılko HiUerle beraber ylm1me • 
seyd;. aca:ba Romanyanm vadyeti 
r:e oJacaıkt.r '! Hiç aıllpb~ Roma,n. 
yeyr koı1rung bir an&!'3i dalgas i& 
ti1A edecek ve bu dsılı:ra b.'Pim hu
dutle.nmmda. kımıldayarak A \TOP& 

kiilttlıiinü basacaktı. 

Mozdok bölgesinde nehir geçitle· ri için açrpışmalılr devam etmekle•, .. _ _ ___________ _____ ___ _____ _. 

D .. •ID dör dlDCI Mihver hava kuvvetleri iee b'.l'ÇOk 
U düşman topluluklanna taarras etw 

Jlb llqlarllea 
ıı,ıeaea ıoııer 

mi~ ve isabetler kaydetmişler • 
dir. 

Ksbire,' (A.A.) -Verilen N8" 
mı haberlere göre, mtUtefi.k av ve 
hafif bomba. uçaJtlan diln ıabah-

H tan ~a kadar batı çölündeki 
arlun üçüncil yılını bitirip döı- haırp shası üzerinde sürekli bir 

dilne8 yıhna basması milnasebe-
hyle muharip memleketlerde ileri faaliyet ~termektedir. 
gelen pıbı,fyetler konuşmuşlardır. Öğle üzeri r.ıvvetli hlr himaye 
logjllz iktJad1 harp nazırı Daltoa altında uçs.n 6 müttefik lxıenb& u• 

çağı zırhlı mihver birltklerini bom 
söyledlll blr nutukta ezcümle ş~r belemıştrr. 
le demı,ır: ı Dtı.smamn eiddetli müda.taaama 

"Abluka tatbikatta 8~ bir usul rağmen müttefik av uc;akları dün 
Olmakla beraber Rus cephesi seferi yeni bir UC\1Ş rekoru Jmm11tlardır. 
dolayzsiyle silr'atle daha sıkı bir FfDıııııkib dün yapı.la.n uÇUflar ıim
hale gretirilmişlir • .lktı.sad4 ltaz)i- diye kadar bir günde ya.pr)mış 0 • 

li . rı Alman dahiU cephesinde yap- lan ~,ıarr yüZde 20 . n.isbetinde 
'•Rı tesirler bugün artıl: gizlene- • • 

~- --·'ft- ile ·u·~---"'tnez, Ablukaya lki şey yardım et • M11tıte..ııa. _........., ~----
tnlştır. Birinci amil işgal altındaki mittl~r ~s.inde u(}a.n 15 ta.ne 
ttıemleketlerden Almanyaya reler. l"un.keom 81 bomba uçağı arasıııda 
lıda maddelerini tedricen azalnı,ı. ~ eden bir hı.va mWıa.rebe • 
ıudır. Bunun da sebeplerinden biri 11.nde cllpıanın 8 bomba uçağı tah 
Alınanların Avrupadakl 7il'flat lr rip edilmi§tir. Bundan bqka dün 
tilerini diAer, harp san:.ıyünde t~ Memenchmitt 109 tipinde 8 ~ 
lana.rat bunların miktarım azalt. ~. Mttttefikleır 10 u • 
tnasıcbr. çak ~tmişlerdir. ll'aka.t pilot-

lk:Jncl Amil de f ngili~ hava 1nn- laMan 5 i kurtulmuştur. 
"etlerinill taarruzlarıdır. Biz :c!a9 2-3 eylül gecesi Jngiliz ha.va t uv 
hııddcca Alman hükumetinin kar. fttlerine meınsup orta OllyWdWlte 
tıla~ iktısadi engeller: çoialr bomba. 'llQllklan muharebe böl«e • 
taklU', Harbi yalnız abluka ile b."' aüıde bCtytilk bİJ' faaliyet glSeter .. 
ıannıak bbil değildir .. , lllift.ir. Bilboıat. Daba. ~ 

İqllls iaşe nazın (la s6yled.ili )lapil&n alma çok PldetU olmartıır. 
rıututta ıtemişlir ki: 

BOJMt Britanya harbin d3rdilnc6 Kaçak ipek İpliği yaka)a11~1 
lnşın• llMtddeten kuvvetli 'olarak ırL Sultan hamammda Oel&l bq ha 
l'i:vor. Gada maddeleri adilAne tevz, mnda maııl!atoracwk 1ap&1l '\!Vta~ 

!_,!IQUmeildf!!ldir. Bu kış ve ne ful admda b1ıisinin mağaza.ti dftn em 
aartedeceliz • ~ sıkınh te«eca- niyet k&çakcılik .ıaııe.t DW"DÜI..; 
tb. Gııa3M s hı .ıse fbtfyacnmin taı'llfllMIUl •l'IUIDUf ... atndm m9iılv 
karşıJa,...ır. kadar yiyecek getire- da kaçak olarak bulunan ipek IJllllS 
~elı: fli:a( onaan '&zlasını f(etire. bulumnU§tur. 
rnıyecetttr. Bis istikbalinden ve İplikler müsadere olunmu" ve Var 
ısıhhatlnden emJn bir mflletiz. tan itaçakçıhk mahkemeatne •eri!miı 

Anıerlta harbiye nazır muavini tir. 
Jon Maloy (la fU beyanatta bu
lunrnuştur: 
"- Almanya'yı mühim mlkdarda 

Uçaklarla bombardıman l öcrek ona 
Deyll Telgraf gazetesi .de f6)'1e 

aınan dedirtmek mümkün olacağı.. yazıyor: 
tıı billyonım. Fakat bizim kararı • lnıiliz • Rus • Amerikan i§birlP 
ınız, Alman ordusunu harp mey • ğinin devam elmeai lazımdır. Ta .ki 
danında yenmek ve Almanya'yı lş. mihverin en ümitsizce gayreti bu 
Ral ederek ona sulh şartlarını dikte işbirliğe çarparak mahvolsun. Müt. 
ctrnektlr. Alenen söylüyorum: Za • tetikler maddi kaynaklar vt insan 
fert kazanmak için kara silahlarfna bakımından üstünlüğe sahiptirler. 
allvenlJ'Ol'UZ." bu üstünlük harp deva1J1 ettikçe 

lnrtıtere hava nazırlıi'ı ıfa Al- artacaktır. 
n anlann OçOncü han> yılındaki ŞARK CBPHES/NDB: 
U~ak kayıplarını bilıfirmt>kledir. 

.\imanlar :Manş fizerindekl muhare. Dün gece Alman tebliAi şu bııı 
beıerde flOO den fazla uçak kaybet• berleri vermektedir 
tnlşlerdlr. Almanların balıda di~er Allapa'nın cenup dotu1UDda te~ 
kesimlerdeki gece ve gündüz muha• lerde buluoaıı bir çok mühim mevztltr 
l'ebelerinde uğradıkları uçak kayıbı hücumla zaptedilmi~tır. 
da 400 den aşalı deifüdir. Aynı Novoroırjsk'in önünde bjr maym t• 
devredeki fDlffliz uçak bydn 70(.l ra;yıcıaı ile bir salapurye batır.lmır.)?'. 
dur. Ancak mutiarebelerln Ç(ljtu Seri Alman hücumbotları Karade.. 
trıihnr to:prMJan tlzerfnae olmuş. nlv.de tkl petrol gemisi ııe tkl vapu.·: 
tur, Harbin başın· tanberi İngiliz •e bir kafileye mensup olan altı bt:• 
Rvcıları llflııdüz muhanıbclerinde yUk gemiyi de batılmı§lardıı'. Buıı.ıa. 
("IJ Te gece muharel:ielPriııde 700 rm tonajı 15.•00 e baliğ olmaktad'T, 
tt'. ihver uçalı dilşrmil,terdlr. Stallngrad önUnde Alm!.rı \'e Rom•n 

Btr aeaenln bazJran '" l cınmt•r kıtalan düşmanı aon derece kuvvsı.e 
l"lannda Alman topraklarına 13 müdafaa edilmekte oları mevzile~ 
Lın ton oomba atılrnı shr. Geçeıı çıkarmıt!ardır. Dti§manın yapmı~ nl• 
~ılın aynı aylarda fse /,iman top• duAu karaılik taarl'!War püakUrttt• 
l"a.Jdarına ahlan bombrı ağırhıtı müştllr. Alman tayyareler! Statln4• 
lı5-00 tondan ibaretti. radm askeri tesislerine ve Volga lbe-

Dll• taraftan harp llAn edilişi• rlndeki bahri hedefle:-e şıddetlf ıı•; · 
tıin llçttııcfi yıldönümü nıilnasebe. cumıar yapmıglardır. 
tiyle J:ıQtiiıl İn«iliz ((azetelerl son Kaluganm cenup batıamda ~ 
tafere on Jtimadlannı lfa<IJ! et- lledlk'ln gımaJ baaında dOfman•n 
!bekte. tiunola tieraber zı:ferl'! giden yapmq oldutu birçok hücumlar k •• 
'olun belki «le eeUn olacaıt.nı IU• rUımftir. 
ta'f eyleınektedfrJer. G~ze l eler1n RljeY bölgeainde dütmanın yap'1l 1

? 

~•ıdıklan ma!ialelerde harbin gil. oldutu §lddetli hUcumlıır da akame E 

lftınıft Jofn :tiirleşik milletlerin askl!"' uğramııtır. Bu bölgede F..ovyetle"UI 
tt idareleri arasında sılo bfr lşbfr'" 100 tankı tahrip edilmiştir. 

dlr, 
SOVYET 1'EBLIGI Ne sihi,-dır, ne k eramet I 

Harbin dörd.ÜJDıCU ytlma. ~ • 
miz •bugünde Alman orduırile yan· 
yana h.3.rbeden Romen ordusu Ro -
men milletinin haldıa.nnı mllda.faa 
t tmf".k ve mem.leketinıisi tehdit e
den ~hlfkeyi ortadan kaldmnak 
isin müoad ele etmekt'C'di:r,, 

Londra, .J. (A.A) - Mosko'\"ada 
neşredilen ovyet gece :·arısı tel:ı. 

Jiii: 
3 Eylülde, ku' \'etlerimiz düş• 

mama, Stallngrad ,ehrlnin şim ;.;; I 

batısında çal'J)ışmışlardır. 
Cephenin diğer kesimlerinde ö 

nemli hiç bir deAişiklrk • ııamış't:r. 

istanbula Dç gOn 
fırancalalık un verildi 

Vişi, .ı ( A,A.) - Stalingraıtda A!• 
man ku"YVetleri ilerJemektedır. Rus• 
l:ar bu şehrin mililafal\Sı !~in elle-BULGAR 

KABiNESi 
·-. rinden seleni yapmaktadırlar. AI • 

man zırlı koUan Rus müdafaa bat· 
Jarını yardıktan sonra müdafaa s:ı• 

6,5 saatlik bir 
toplantı yaptı 

8ofJa, 4ı (A.A,) - .Bu1ga.r b.b&
Def>i dün FiWun !-_.W aıtmda 
usun lir tq>lantı JIBll'IMltJT. Saat 
17 den 28,30 a kadar lltireıı bu 
top1aDbda. Pencf YahUdi ijıleri 
kcalıleırlfifne -.vin edilıı:Qtir. Y ~ 
rıf Jııommeı' Yahudi illerinde jhtisa 
8i)'ie tommllftll'. 
Diğer ta:raftan h~t, pariA

mentoda i9tinat ettiği eberiyet 
~ 10 eylillcfe içti.maa ça • 
~ :ırara-.tmmttır. Bu 
jgtJınıa.da. htaı'.'anet ~nto a • 
aianna muhtelif meaele~ hıJı:ıkıa 
da inhat verecektiır. 

Sobraıı..ıv& mutat topla.ntı.La.nr.a 
28 ilıkteşrin<k başl.ıyamktır, 

ttal:yanm liar6e 
siritinclenberi 

Ortaşarkta 
4717 Mlbver a9&11 

tabrlp edtldl 
Londra: • . {A..A,) - ltalyanm 

harbe Cirifindenberi, orta §&l'kta tan: 
4717 mihver uçatı tahrip edilmlftlı·. 

Libya mu1ı1u·ebealniıı bqlanp:Iİıdsn 

berı hava tliolanmız taratnıdaıı ~~ 

üzerinde düııUrillen m.ihftr uçaklan
nın adedi 600 ü qmakt&dır, 3 aenede, 
hava muharebelerinde 21572 mllrPer 11 

çağı tahrip ediımteUr. İngilizler 15C'a 
uçak kaybetml§lerdir • 

hasına nüfuz etmişlerdir . 
Şeıbrin şimalimle bir ı•ır im tepe 

hcumla zaptedilmiştir, Cenupta fae 
bir müstahkem nokta alınmış ve 
Yapılan Ru,, ka~ı taarruzlarurn 
ratnıen nıuba!faza edilmiştir. 

Batı Kubanda, Alman ' ollarmı 
Novorossi~ istikametinde ilerleme· 
lerine devam elmekterJirler. Takip 
ettikleri yol sahil yoludur. Rijevde 
Rus h"ı taarruzları nelice veı .. 
me.rni,tir, 

Vfşi, .ı ( A,"'A) - oskova radyosu 
Stalingrad felırtn.tıı ce '..!P doEfu• 
snnda ve şimal doimunda çok şitl• 

detıi muhareıbelerintn cereyan el • 
mekte oldu#lınu bildirmekte ve ft• 

zbetin Tablm oldulunu kai>ul et .. 
meldedir. 

Vişl, ... ( A.A.) - Rusltt Don hav-
zasında nNlbim bir kömOr merke7.f 
.fıtaybetm.i4 l>u.lunu~r)ar. Ellerin(le 
şimdi küç6'k Te hava akınları ile 
kısmen hasara uğratılmış bulunan 
Moskova kömür havzası bulunmat..• 
tadır. 

Viıi. ... ( A.A.> - Rus cephesfn• 
den alman haberler, ~- ıgradda 

vaciyettn çok fena otdtılunu bildir
mektedir. Rus müstahiem noktaları 
birer birer Ahnan kuvvetlerinin ..-
line ı•çmektedlr. Rtll"lların yaptık• 
lan bütün karşı taamızlaı' akamete 
uğramıştır. 

Aşatı;Xubanda. Karadeniz limanı 
Novorosisk için tehlike amnıştır. 
Touapse limanı da şimdi Alman 
tehdidi altına girmittir. 

Di~er taraftan Hazer deni7.i isti• 
kametinde ilerleyen 'kollar muvar· 
fııkıyetler elde etmişlerdir. 

Rijevde Rus taarruz ları püskür• 
tülmüştür. İki gilnde Ruslar bura
da 109 tank kaybetmişlerdir. 

Bahkesirde 
Bedeatandan alman mal 

üzerinde ihtikar feci bir 
Seyyar satıcılık yapan 1'bra.b.1ın 

adnıd& blriıi, aıuıdal bedeatanm~an C · t 
22,5 liraya bir örtü almı~. bunu bitc. 1 n a y e 
::~~raya bhiajne .satarken ~kl!·,ı Bir delıkanu tokat atllğı 
aı::r::::n:~:~~ Korunma mahken·e- fÇ ft babaStnl Öfdürdü? 

Balı.kesirden bildırildiğine göre, 
lngiltereye hava akınlan lbrahım adında bir gazozcu 

Vlfi: 4, (A.A,) - Bi.rı Alman fi• o#lu tarafından öldürülmüştür. Ha• 
lotitluı dlln oeııup İngllterede b'r dıııe şö:rle olmuştur: 

aehre taarruz etın.lflerdlr. DemtryJi. Asaraç mabaUesinden l{azozcu 
larmd& ve bJnalarda isabetler kayoe İbrahim, pazar günü şut 20 sul.a• 
dlimi§tlr. rıada tarlasından e\•ıne bir araba 

Diler bir Alman hava filottııuı kawn getirmış 'e içeri.) e tışımak 
d& cenup lııgilterede bir fllbre taar- ıçin ollu Mustafayı açğırmışlır. 
ruz etınl.§ ve sil!b fabrikalanna lıom. Mustafa ise, be.basının bu çağa• 
balar atmıtm. roa.lanna kulak :ı~mamıştır. Gazo~ 

Çinlile Lipu tebrini aldılar 
Çinliler bu ıehre alı gilDü gırıntş 

kilometre mesafede bulunan ıtratejt'; 
phemmlyette Lipu DS!ı:rlnln Kanton 
istikametinde ilerlemekte olan Çt:ı 

kuvveUeri ıaratmdan alındığını (.:tn 
tebliği bildirmektedir . 

cu lbrahim oğlunun hu 'hareketleri• 
ne kızmış ,.e Muslafayı lekrar ça• 
ğırdılında da şu cernbı almıştır: 

- Ben, şimdi ka' un f!Ian ıaşı~tt· 
ma. bana para lazım. 

Gazozcu İbralı im , oğlunun bu va· 
;ı:i3 etine büsbıi tiı n asa bileşmiş ve 
hemen koşarak Mustafaya bir to• 
kal atmıştır. 

Buaa rağmen elı~ttelller 1iae 11a .... 
ve esmer çıl:ırıldı 1 

latanıbul f'Trıularmdan a.ynr g\J.n• 
de ah.nan elın:cklerin tamamen. 
~ t!kd·jğerinden ayrı kalite ve renk .. 
leı"C1re l;'tk?şı b'.ı- müddettenberi na 
zan dikkati re.betmektedir. Belı. • 
diye lktts3.t Müdür lui?ü frrrricıla-:
cemiyetinden bu hususta i7JB.he.t is 
teıni-5tir. 

Fırıncılar ceıniyeti rt•i&i bu far· 
kın sadece Toprak Mahsul!leri Ofi
sı lıesal>ma işleyen değirmenlerin 

bula ~ gün fırancala ima.lizııe.:!M~ 
rns 'Kana.da buğdayı veritıdifi Jıat
ne İ.8tanbul ekmdderinde Yirİe mıll
b .m bir f3l'k göriilmear.ilf, biıtidı 
İstanbulun mühim Mı- kaıu lbqiSI• 
Jcrde tamamen ham.ur ve esınıet" td'r 
ekmek yemiştir. Bu ~ngi bamJk 
ekmeklere, l>ugUn'Jeıide ııw
pek yüksek <-lan 1bakt~ unu tanltc• 
nldığı mu!ıakkak görUlm~tediıı:. 

veril.en buğdayın aynı cins buğday· D 0. NYA ==--· __ _ 
lar olma.sına r:ı:;men ayrı ayn 5o 
ğUtüş farkları v:: teknik imkanı.,.· ı __ DON 0. Y OR 
rından .ileri ;-eJdiğini hild;rmiştir. - - -
Bu ii-dlaya göre. Kasırepaı&a de .... .... - ---... --.. ıı 

Rua Generali 
ğirmeni en iyi öğ1..Jten değirmen • 
dir. Bundan sonra Ayvansaray de· 
ğjnrıeni ge-Jımektedir. Haaköy ve 
Mumhane <!eğ·rınen1eri i.se en fena Alman orduları, Rusyada ilel""' 
öğütme şartln.rmt haizdir. ı lecJ;lkç.e ı~lan Rus llıttalarından 

OfiSD n.olttsi naıı:an ilfrC değjr · ı bir kısım efrad zabitler, esir döı;• 
menler ara'!ındaki tf"knik farklar memek idn. ormanlarda, batakltl: 
ne kadar !ula ohrrm olsun ekmek arazide .saklan ırlaı;. Almanlar, bL.. 
lt'l' arasında bu kadar büyük fa.N ıibiler,i ele geciı-nıek için, araştıı· 
oJanuyacaV: merkezindedir. lstan- malar. taramala r yapıyorlar. 

Beykoz cinayet·ını·nım::;nl:~~iş":~~~lr ~:~~s~:e:~~ 
Vlasor un da, ce11h e ger, ı ndıe rv.· 

k t·ı• lendiğın i hah« alınca. fof.oirafını a 1 1 teksir <'tmişler ve faiıl i 3ette bttJtı• 
••n bu un araJiırma miifrezelenne 

Şüphe 8dlf 8n bir daAılmışlar. 

b hç k 1 d Bır ffiin, bu milfre:r.el~rden birine, 
a ıvan ya a an 1 generalın resmini gören bir k~yllı, 

Geçenlerde Beykcnıda bir mısır "burada, buna benziyen bir adam 
turla.&ının 100 metre ilcrsinde kar- '·ar .• Birkaç gündenberi, bir kuru 

d:ı b
: ,,.,,....., nl :.q.o·irilım· · ot yıgını fçınde gizlenip duruyor." 

nın n .r ........ wu a .., .. ı uş O" ı 'd l . r 
larak bulunan Durs..'D adınılakı , ~Y ncc •. mu ~eze zabiti tabancası· 

d 
, __ ·ı.: • da Ü h 1 elınde, ~oslerılen ot , ığınına yak• 

:-. amın &ntıJJ o.masın n 5 p e c- · 
d 

·ı bi · . a.k 1 t ı !aşıyor. O anda, kurtuıu~ imklnı 
ı en rısı y a anmış ır. 
B M-ı..- t V - 1 1 ,., b" kalmadıltını anla:.·an Rus geaerali u çu~ue arog u a.uı.n .... ır 

bahc::e bekçiııidir. Mcı-.met Vırroğ'u meydana çıkıyor '"!! : 
inkar etı:n~kte ise de aleyhind-c~i - Ates etmeyiniz. Araı:l ıiınız .,. 
delill'!r kuvvetHd:r. •rahkiknta de . <l;tm lıen im. 
vam olunmaktadır. Diyor. __ _,_ 

Kağıt ihtikarı yapan bir 
Musevi yakalandı 

Tahtakalede seyyar satıcı.lık yıı. 

pan 183.k oğlu Buhur admda bir y:ı.

hudl, g!zll olarak fazla ffya.t.a yağ 
kAfıt .satarken cUrmüaıeıbtlt b!.i.. 
lınde yaka!anmıttır. 

Iüğıtlar mUsadere edilnıtı: Bc.ı 

bur llliJH Korunma milddeiurnumıliğl 

ne veri1ml§tlr. 

Parti ocak kongrelerı 
devam adıyor 

Parti ocak kongreleri devam e
ıliyor. Dün saat on ~~kizde Eminö
nU kazasmm Hocapaşa ocak kon• 
giresi yapılmıştır. Kondrede .pa.rti 
reisi Suat Hayri Ürgüplü, beled:• 
Ye teftiş heyeti reisi N~cati Çiller. 
şehir mecli<1i azs.larmdan bazı~arı, 
11arti kaı.a heyeti azl\lan ve ocak 
azalan hazır bu.lunm111tur. 

Generalin üzerinde, Rua ıesıeral• 
lerine mahsus blü.z vanııı~. General. 

ı teslim olduktan sonra: 
- Böl le bir netice fena olmad.1. 

Ot yığını içinde perişan oldımı • 
Oh erek çektiği sıkıntıyı uJ.aP 

nıı ş, 

Sığınak aakinleri 

Nevyork belediye reisi Guarcb'a, 

1 
en müfrit karıf taraftarlanndan bi• 
ridlr. Bir gün, dostlarından biris:; 

- Sen dünyanın en büyıik dtr 
'Şehrinin beledi)·e reh-ıisin. Tabla--
tiyle, şehrin koruma tedblrlerinftn 
de mesulsün. 

Deyince tebessüm elmiş n o 
günden itibaren faaliyete ıecmıt. 

Ne,·yorklular, beledıye reislerine 
"Kfi~ükclceli" ismını vennltler, 
KOçükçiçek, şimdi, hilflada birkaç 
defa, ba~ına miğferini geçiriyor, ~ 
Iine de kocaman bir düdük ahJW. 
muş ve pasif korunma t~irlerinı 
teftişe IJidiyormuş, 

Küçükçiçek; bir gece, bir tana.•e 
baskınında sılınak vazifesi ı&~ 
olan yeralh ılmendifer istasYonu
na ritmiş. Burada. şuraya, blJl'llJ'll 
serihniş, kiğıt oynayan, ,ruea el9 
Jenen bir cemaatle kal'lfılafllUf. 
Hepsi de. evsiz baNısıı serseriler. 

lilf J'llpılmAın lüzumu belirtllme:C. Ladoga göHinün cenubunda ve 
tecUr. !!!..- T.enin1Tad'ın önünde düşman bir• 
ThııM ~lesi dJyM lif: -r çok hllcumlar yapmışsa da hf('bir 
B-. alroılda yapılar. nzıın m·j· netice elde edem'!!mlştlr, 

tÇıılller bu ıehre sah gttnü glnniı 
lerdir. Dtlıımana &ttr kayıplar verdi 
rj)mfftir, 

Kbıhva dolaylarmd& tse §idde~ıt 

çarplflll&lar olmalttadır. 

Henüz 19 yaşlarında bulunan Te 

ınindüzden de biraz içki içtiği an• 
!aşılan Mustafa , babasından yedi;ti 
tokattan mtltcessiren. yanında taşı• 
dılı bıçağmı çekerek. yoJ'IUn, a ı• 
gın larl,asından dönen bal· sı lbr:ı• 
himin muhtelif yerlerine sokup tı · 
kararak öldürmüştür. 

Kongıre reis'iğine Mel.ha Avni, 
ikinci reicliğe Selimi İzzet Sedes 
seçilm3ş, ocak idare h~yetinin bir 
Eenelik me-sai raporu okunduktan 
sonra dıleklere geçilmiştir. Aza. • 
larda.n biri orta mekteplerdeki. ta· 
lebelerin de himaye edilmesini, o
telci aralar de. dı!larc\an gelen yol· 
cuların ekmfk ka!'tlan haltkmda, 
bir talebe gt"nçli~e terbiyevt film
ler g5sterilm~i hususunda. tem.en• 
nilefde bulunmıı<1lardtr. Diğer ba. • 
zr temenni1e:-den eonra idare he
yeti !leçimi yapılmıştJT. 

Belediye reisi, işin larklad• de. 
ın .. Bunları, sıJınala ıtrmft fasıa 
ihtiyatkAr adamlar ıı:auetmlf. 

- Oh.. ne iyi l EYleri1lis. b9N7a 

~ 1fo11i1W 1ınnekte.dlr, Zaf«;re u • Alman tayyareleri bslıkeılar ya .. 
lılJDltJıC fcln yapılacak olıı n müc'J. nmadası fi:r.erfnı'le'kl Sovyet batar. 
detentn 7Uında başl:ıması gerek· yalarını ve Murmansk 'J'8filnındıı 
tir. , 1 .. • kAin bir hava llmanını l:Kımbardı• 

l>fyn Red «!iyor ti: :. .., ma netml~lerdir. Bir ve i! ı eyllilde 
DOpnan1n hficumlannı akim bt • Alman tanldan ile uçak5nar batar

ratrtınnat Hfi s elmh·ecel;tir. Onu yaları ovyet1erfn 54 uc:alını dO~~. 
1 llll eetilmiş bôJl{elerden çıkar- mü~Jerdlr. Btr ovyel uçaAı da yere 
ll'ıak Ti harbi düşma"lın kendi de tahrif" eı11Jınlşfir. 8 Alının uçr 
tnenı.leketle[inde yapmak lazµndır . ğı üslerine dönmemiştirt 

•••••kil 
<Battan.h 1 ncide) 

alkışlar arasında Erzunınıa harek,.t 
etmişlerdir. Sayın misafirlerimiz 
ıaat 20 de erzuruma gelmişler ve 
doruca müfettişli\: e\ ine giderek 
akşam yeme~ıni orada yedikten 
sonra gece :rarısı Aşkaleye hareket 
etmişlerdir. 

Güriiltih ü duyan ve o rfvarda 
bulunan zabıta rnemurlannd.ın A: ı 

Altınel koşarak katili yakalamak 
istemiştir. Fakat işlediAi korkunç 
cinayetten gözleri dönmfü; olan b• 
til evlAI, zabıta memurunu da bı" 

Ocak reisl~ine Y c-kta Ragıp 
Önen, Emin, Cemal Azmi, Sait se
r;Jmiı1ler.,ir. 

çaklamış, l'Onra kendisi de bayıl
mıştır. Etraftan koşan zabıta 111d" 

murlan katil Mu tafa71 • ~ 
lar ve adliyeye nnnfşlerdir. 

yakın tabii. 
Deyince, eerserilsr. tt\Jm-: 
- Haali "T Bizim e'rimll :.fia

rası. 

Deınifler. O da, val'i79lf an!a)o.ı-

rak: 
- Daha iyi ya.. Bir tebll1il • 

...... ,............ .. % 'o 
1atwn•. 

Diyerek oradan uvaşınu!:, 

• 





----•-J..EYLI ve NEHARJ•-lill-
San ISen9iı 1 a A M l IS ErJsek Lieea• 

ı.taııbUl Galata Posta kutuu ıaao 
tık ve orta mektebi bltırenıer lgbl 
SiAft'l'ra'DmZca ~ ......... 

kL.A!.llt va MODERN TEDRiSAT 
~im ........... llalll'Pr. 

Jtııyıt blU~JBelffi Puartelt Ye Perpmbe glbdeJ'J .aat 1 da1l 11 '9 ki 
~" \'aı•rlt1' Okul 18 1Jyli11 Çarıa.aıba gibıtl acıl&caktır. --· 

Karar Hll&-.ıdır. 
thtl.k.f,r 41,/851 • ~-. 
~ ~ ~una anlı.tJet.tıen llılalnODtı TalsPd9 aolrak ıt 

ııu~·a.a kuru kat.ve Ucant.De m91CU1 ıcaıu.t olfu ~ JDlbll b&kknı 
4a Lstaabuı Ki1U Korunma mahkemeetnde cereJ&D eden ınullilemeet n ı: 
tlceatnd8 •uçlubW mu •bit olctuıuıulaa ımı Korıınm& baula1mluı 11/-:, 

_,....,.....,..1111ı"/rf!.1C: ile ma6deleri siuclblnce dGrt. Ura on kurut aıır para cesuı öde 
mealtıe ve 19411 pn mtlddet)e dQkkhmm kapatılmulqa ve hlkUaı k&t,'llei. 
t111Dde UCrftl auçtu,. alt ollllak U.... karar htılA•.,,.. Salıer pııetffln iJ 

~-- 14. ı. M2 tatUdJde karar verJlmffUl', (9'P>· 

l 
1 ( 

lıtanbut Belediyesi ilanlara 

llll e&Jılı taulldar mtlhrll a,ı olınuftui'. Butanı.m • ::va!Qn Bete. 
d!Ye 'l'ıi'h8b, lfal~ıerllai '97& tıQU. merımtne teıdbll etmtltrl ve meüilt' 
mtıhrtln hüktroallz oldutu ilin olu1lur, (leH). 

Karar Hiliaaaıdır. 
lhttUt 9U)at • 

Jlil't Konmma JwuplUna lllu.lefetten PanpltJ lfalU1rirıut eadde. 
9l ıliS humarada IUap tlcaretDe mefCUl PlnaJOt opı Vlllll Rl.taa hak 

kmda ı.tanı.uı lıliUI ~ IUbktlDUjılcle c:enıaa edell malaıume~ ••. 
ııc-ıacte aucıumm ftdl ~ oldufbdan MiJll ~ ~ aın 
159/3 riladdeltl'I ıMacıftılaoe MI Ura flu' para oeua Ddem•llN n J9dl" • ._ 
n•Udihtıe de ~kkA.rm*'dJ k•f*blın••a ve hQkta bt~ tkıtetl ..,,,. 
luya aft oJmak bere 1r&Tar h~ Haber paet .. de ~
&. f. JO &~«t~ Yerlldl. C9148). 

lhtıklr 942ml 

.. 
'1111!1 'X6~ Uii&ub iılı•itiiıetet~ oaıa._ orun.ı u.tkUmcJa ıı ... 

ınudt,ve caddell 8 No. d& hl$vat tlC&Nf;llıe m...,ı t.tJE km Sara Vaıaut. 
)'8. hP.~ b~bul KJIJ! ~ mahkemUlııde oenyaa eden IDUha. 

kemea1 net!_....lie -~ ~ili BÜ!t oldulUndaa KllD K~ -.au. 

: -= = :cıS: :Of""" 

Münablil Veki.lat.i Devlet ı.m.n1ea lıht rı 
u ... M111ür~ 

Akcaabat. Jtulatıwae .. Akcq. AlaJl1a. AliUı'a. ~ .,..,le 
......... Bartm, Bodrum. s.ıa~. Bur~. elde, çe.,.,..... Dirili 
.... llı'llek. n.ta, l'etb1'9t l'IAOl.. GeUbOltl, Gemlik. GlNilla, Gak • 
ft, Görele, Hopa t.nro., lmdt, ~blta. Karamunel, Ku,adul, LaPfeki,, 

Marmara ~ Karmarlı, Ken•ı:ı. Mud&Qa. MOrefte, ot, Ordu ~,..... 
Puar, Rize, ~vri, Slnop, Stırmene, Ş&rkGy, Tqucu, Teklrdal, Ylrebolu, 
U'DJl'I, ~~ali ~alık, bkelelert mtlrul'jp tartıeıerı bu kere t&dil edil. 
&Jllıtır. 

%tbu t~e hWdlm Je~ 1. Tepiıüeme H3 tarlll,iııden itlbanıı tat. 
btk olunacatı iib olUDUI', (9608). 

----------...... ---------------------------------. lataabul Deftudarlılmdan 
llt&Dbııl A_... ut Tomruk 1ı111w doaJra m•h_.,.~ ~k 

"~ .. lira 1ı.qlf 'bedıtlli tam!r J1i 21. ı. 942 Puarteal gtınfl saat 111 de 
xuıı ~ KtuiUrlOIQDde mat...,.Jdı komtqonda lloQlk ekalltme ne lha'e 
edllecektlr~ :Muvakkat t.eadnat IU Ura 61 kurufbır. 

htekl~erm eıı u 'lılr taalıhtltte "IOOO., Jirıtbk \a ite blDller it ~. 
na dair ldal"elerhıdu &llmf oldUIU 'MaJ)calara ı.tmadea lataıbal ~AC 
mtracaatl& •kall•me ~ taıtı .-ıerı llarlç "8,. g1bı enet ll1amuf 
ehU,et. 'Vf M2 ~ ait Tteuet OdUI ~ tbnil etmtlerl ..ıtt$. 
ıdcliı'· 

Kukılvele elmiltllMo ~ lflerl pneı ve hu8ul:I ve teml fM'tn'. 
meleti ve pro;e k.,tt Jaultallle balla •tlWenl. cDleı' .nu 111111 lllDlAk "r 
1ltlri1ltunde görtHeJ>Wr. "N'lll., 

latanbal Hava Mmtıb Depo :Aaiirlitmıden 
Afallda atta. ve mtkdarı )'Ul1ı tel* maısemuı pazarımı. l&tıa aı. 

naca1ctD'. Taiıplerla kat"l temtnatı 01uıu22 Ura11 BalmkG)- Jtaı MQdtldUl8 
ne ;vabral'&k tı, O. MI s-tı •tı .... t u de ıeıı1 pOıttabane kar.PRda ~
)'tllt Kıncıyan han No. 9/10 cJa bava •tıD alma komlSJODuna mtıracaat. 
lan. (9501} • 

87IO iti! Jlbtk eft&fh toa H~ 
ıoo ·~ ıaoo,ııoo dertoell 'bqme ·~ 
adet e voıtıu1c uamaaıa 

beheriniD t~ ~11 
Kur. S!2. 

121 00 1dlom 
iMi 00 bellerl 

feoO 00 belıer' 

Aakert Fabrikalar •tıaalma komiQromı 8'nlan 
Balarklı.r NJ'Ut fa'lırOalm amhafnl eratı Jçtn cbi8, m11rtar, malı ~11 

'b9de\etll .. muvakkat taıızıatlan ap.Pia ,_t9fll~ 'ft •JHll MI tulllllld.m 
1. te,rba 9'2 aJbQetlDe Jradar 1 &J aflddtU, ~- •\iurf 1MllUıl!tD 
lıunilmUf erkek ~ •ta ile ı, lllnun fN2 t•rthlndell maya 9fl n~ 
ne lradılr • ar »IHetıe ,..urllicek oıaa lltlı' ett ıı e,ım Mt ..ıı raaı .... 
•t 11 t .. ~ ......,.brlb.ler tatttıbul :voDam•.,..".lald eaım.a?ma. 
JtomiQOD1Pll& _.11 ek.MlbDe U. lbal• edltecöttt. llMılf IU'tDUDtl1 btl'l1' 
._..,__ g&Wel9Jlll'. llli lııal9a •te talip çııcmadJll taıallrde aJ'l'f ar. 
da alma.bilir. TaJlplerln meskGr Iİİı w ..-tte eat.maıma kdmtsyonmlda )Wıo 
hmmalan, (taM) 
Bedıl1 cimi 
Un. K. 
... ,., llalUllllaf ~ 

lt.I 
:L.·~.........,;~ 

ıı 

11'! 

25 

-~· 
tbtlld.r Mı/15{ 
Mlltt !\oturma kanunun& mubalefetta Galata 'l'Onel kaJ1m S nuft a 

r ... d& ıutnnctuük ttcıu-etn• ınetruı HaçUr. ıazı Ta.ku1ıt BarUn bak~da : 
~ lllllL ~ ••bk·•= ~ .. uht1rJPldl Mtloeal.ıı 
........ ~ .... 11. + •* ........ 11,. .... ttııad.P. 
terı ~bet 1(ra *.,.. - Ollemutae. ve ,.wtg tlD dcletle <. 
d8klıama8l Upetıtr ,.,. w lltlldliıa 11&flletUllade tıcntı aut&Qa an c- . 
mak .... ltMU ilılall ..................... ~- • " ~ 
tartldn~ k~ ftlUdl (tnl). 

Münakalat VeklJetl be.ı.t 1.w.ı.n l.ıetme 
Umum MidürlQlndea 

Ka)tan, Çarbgı, ~· Ya.tos. Gemlcl, A.t8"1 ~. Jfatıap p 
attı hala o!aD$JDl Galata.ela :tclaft merkesl~deld Bat iılupekt.,.. m 
ncu.ııan tJln pJuur. (9&89). ı 
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TARİHi ROMAN 
YAZAN: ISKENDER F. SERTELLi 

- 14 -
lineer engin bir sahrada yüuır ı;!M 11Unmeğe vakit mı vardı? 

baııı 00, ilerledi, - l'n ııtmdl T Annen sana bir ~LL. 
Kapı)a kııdar sağa ola b:ıkınnrok bulmuş olmalı •. 't ! 

ytlrlidü. \ 'e birdenbire tnce blı •!'f: - Hayır,. Ka. buuoadı. l<'akat. o 
duyda: burayı. gelirse, bnııa çabuk kız buJc.r. 

- Hacer .. ben burad3~,m" Çilnkü onu burad:ı tl\llıyan, sev,.n 
Vezirin gozdcsl hafif"" ürperdi· zengin ılileler çoktur 
- Bedrett)n •• sen ml11ln f - O halde yakmda gelir ve bent 
- Benim, se,·gfllın ! &•ııj Dekli) o buruda görlinıc •. 

rum. Bedreddin, Hace.rhı M>:r.UnU ke& 1 j! 

Karnıılıklarda ytiniyen Hacer, d.. . - Seni burada görlinıe. ~llphc 

llkanluıuı koluna sarıldı: )ok ki, çok se\·hıecek \"1:' bilha!!sa ~'-. k 
-Der ı:fl'Y hazır mı'! beğcnecektjr. 

-t~vet. tşte atlannnz. hemen k"- - Anneler hiç bl.r :z.amun kE!rıll. 
çalmı, ınlnden başkasının bulduğu geljnd.,rı' 

Bedreıtlıı, Hnce.rj kucnklı)anık l.Jr hoılanmazlar. 

ata blndlrdL - Benim annem ııcnln blldJğin ırn-
\le kendi"ı de bir başka ata bindi 
- Beni takiıı et, lla<'er! 
- llPrde bir tehlike var mıP 
- Hayır. ) o in muz: açıkt,J. 
- Şu arkamızda durun ldmdlr'ı' 

- O, benim tiadtk u:)llğtmdır, ll,ır. 

ı;özcülllk )DpD.D Abdullah. 
- l·a amcnnın gözcUsU ne oldu! 
- mı.im Abdullah onu uz.ak bir ye. 

.re ımvmış. O gelmeden uz.aldnşa!ını 

buradan" ' 

Atlarını sfırdlller. 

\'&lrlıı konağtndu ayrıldılar. 

dmlnrdan değil Ben onun blrl<'lk e._ 
kPk oğluyum. 

- Ba~ka kard~ln yok mu f 
.L Dokuz kardeşim var ama oJ. 

larw hepsi de kn: .. 
- O halde anncnı; naz etmeıt ı: 

hakkın var, Ben de cua kendlmı ..ev 
dlrr.bjlece~lmt sanıyorum. &tamı.fi 

bu l~l gltll tutmalı ve benlm klm oı.. 

duktJmu kimseye ~ylı>nıPmr.llsln! 

- Şüphe ız.. Ben çocuk mıyıll', 

Hnrerclğlm '! 

(Deıınmı V(lr) 

H A. B E R - A.)qam Pottuı '"l EYLUU -1942 

Bu haftaki 
At yar,ışları 

At yar15lar.nın dokuzuncu haf
ta ko§ulan öniımüzdeki pazar Ve
liefendide yaµıl:ıc:ı.ktır. Sekiz iıuf. 
tadır bcyncıınla takip cdiıen ko
~ulenn bu hnfta da aynı ıevk;.e ta. 
kip edileceğinde şüphe yoktur. 

Kaydedilen ntlar .ışunlnrdır: 

Birinei lw~u: 
Bu sntış koı,us\!na iki tay kay

ded'ilmiştir. Yıldırım ta.rafından ka 
zanılm:ısı tabiidir. 

ikinci ko::ooyl\ gelince: 
Burnd:ı ~nenin en ~! Arap 

tıı yl arının k?Şuırunu se:ırrede<:eğız. 
Geçen hafta Hıztr:ı, luıttii. • Cana 
geçilen D:ıbi bu hafta muhakkak 
r;.k'bini m:ığliıp t'tmeğe {:alış::ıcak. 
Fakat acaba rıı:kibini ~eçebilecck 
mi? Son idmanlarını gördüğümiız 
Dnbl bizce Hız·rı mağlfıp edeceğe 
benziyor. Şahin isim!i tny bu koşu
ya ilk defa girmektedir. Hakkın • 
da kati bir teY söyiencmez. 

Q'çünrü koşnya gelince: 
Dört hsyvıının gireceği bu koşu

da, Gazi koşusunun ikincisi De 
met, kendisinden:· çok hafif ki'o 

9uncu Hafta Programı 
1. cl KOŞU (Sabi ~) 

tl•i ya~md:ı!,j 'lafkan lnı:iliz erkek ~e ~i taylara mahsus, me"lafesl 1200 metredir. Anmf "ah' ffyatr 
800 liradır. Bundl\n AŞl\ğı "atışa ~onanlanbn, beher 100 lira ieht iki"9r kilo tenzil edilir. 

Ahn Sahibi ATIN /iı. • • '"il · ,, Antı eııörü 1 -~ 
Renızı 1 t3abast Ana:-ı1 >-

----.....ı.---------~------·-----...-.. ..... _... 
•~mı 

1 \ M. Tursuı1 l\':ldırım doru er. \cıaud Cap 
ı 

1
.\. il. APıorıı fııirsov doru er. Claud Cap 

----------------·----------..... -----------
~tavzilı:a 

Edeş 

2. ci KOŞU (Bahariy:! ko,u<ın) 

2 
2 

Baha 
\leh met 

Vı: yasmıbki sa.fknn Ar<tp erlıek ve dl5i tayl:u'IL mah<ıa!I, me,afe'li 1200 metre. tkr:unJyesi 250 Hrn•lır. 

-----.~, ----------~-----------ı------------1"------------------·---~----...... -------~=----ı 
1 S. Karaosın·m Hızır al er. Hamdonl Ay 3 ). K. Osman · '-' 
2 G. Röke D.ılıi el er. Küheylan Dall Al. Mim, Ruhi 3 C. B8ke 58 J 
3 A. Ersan Rlnd kır er. KilheyJAn ~reram 3 JJayram 51 
4 ır . Yiik\el ~ahin doru er, Hanırfani Yıldız J 11. Yük-.el 53 
fi N. Hrsoy Vecize rloru dişi Poruj Cin ~ i l'. Halim ' ı;ı·-

8. eli KOŞU (Florya kO!'ll'IO, handikap) 
Üç \e daha yukan ya~tnki yerli Mflun 1ngiliz.1ere mah us. mesafe ıı.l 1800 m.: ikramiyesi 3'?5 liradır. 

1 
ı 
~ 
4 

F • .Simsoro~hı 
.\. Altn:ın 
1. A> tııç 
~. 1'ıırııo-.man 

Uf:ınet 

Karahiher 
Heylıclı 

Dnv:ılol'iro 

kJr di'j 
Yağıı: at 
doru er. 
nl er . 

Alişah 

Slrntford 
Gıııurl Gap 
VreBa!'ikon 

Yugonla 
The. S. Hires 
~foda 

Siberfan 

3 
3 
3 
3 

Bu~·r:ım 
Filipıı 

Rıdvan 
~nl;ofnv 

.3 
8 
~4 

o 
--------------------------------------------·----------------------------rr- ..... --.-------~· ---~ 

4.. cü l\OŞU (Bozimrt ko~aqa, handikap) 
Vç ve daha yukan va~taki yerli yarnnkıuı tn~ifb: at ,.e kısraklara ı;ıahsos. mt-"llfe"'İ ?000 metre, ikrn 

miyesi 250 llradrr, 
tnşıynn yir..e Gazi koşusunun üçlln- ---...,..-------.--------..,---- - ------...,.---------=--:rer _.,,,.._ ____ 1 -

tirler. Geçen hafta muvaffnkiyetlı 2 H. Oıen Alceylfın ol at Olso Yerli 7 1. Nalçln 58 
bir ko5u :ıaran Karabiberin bu 3 S. J.\araosmon Tiryaki rloru er. Vrega<;kon Alnazh i S. Karı?osnınrı 54 

* * * Tebrhln dar soko.klarmdan blrder. 

cUsü Heybeli birinciliğe namzet - ı 1 S. J\araosnıanhrenevlş kır dişi \'eragoskon ~fis 3 :s. l\arııosınr · 4 1 

hoftn da aynı dereceyi alabileceği t A. Erlek Acar doru pr. Sih;er$llo• Kamer ?ı 'i Tekin ; ------------- ~Uphelldir. _ _;:..,.; ____ ..._ ______ _...._ ______________ ........... ______ ..._ __ ~-------~ 

bire genl!J bir meydana ı:ıktdar. ve 
karanlıkta koıımağa ba:ıladılar. 

nu be)ec&nb yolculuk bereket ver . 
ıün ki çok sürmedi. Yanın ııaat ıııoıırı 
lfCh.rln hah tnmfmds b:lhç.e Jçinde bir 
köşkün öoUnde durdular. 

Knrnnlıld:ırın koynunda nerllye• 
yolrular bir hnylı korl<u geçlrmı,ıe• • 
dl. 

Bedretttn: 
- Anılı: tehilim kalmadı, ded -

E~ lınJze geldik. 
AtVJn atladı. 
Ve sevgili tnl kııCDldayrp ~re ın _ 

dirdl. 
- Borası b nim e~dlr. 
- Amcan beni burada bulamaz ını ! 

- Bayır. ÇlinkU benden ıılipbf'.41 

~ okt,ıır. 
- Ya 'Girl hnbel' verirseT .. 

- Kabil detlL Ben bu 1 1 yapM~ 
ğunı kimseye BÖ) lemedjm. Sekbnnlnr 

• * * 
haber vc.rlrım, onu bllme.:n._ 

Abdllllah ntınnn yularından ıutt J. 

Bedrettin, Hnoc.rlıı koluna glrdl~ 
- Haydi, evtmlze gidelim, Burıı. 

da, dilnyıuun eytanl::ırı bir arayn ı;c! 

ııeler, &eni bıılam:ı:r.lar. 

G<'nı, bir bahçooln çakıl ta!Jlı • .,ı,. 
lnnndan gcçl'rek bUyUk, snğlıım d•. 
\'llrlı bir knp1dn!l fçerlye girdiler, 

Burası, pencerelerinde adr.ta o·.r 
kale mazgalı gibi demir lmpald:ııla 

çenjlnılq muhkem blr bln:ıya beıızl • 
; ordu. Bııhçe orta mda beş altı ;Jd"9 
lı bu kö:kUn z.emln kntı bir çok m::-h 
wnlerle yero.ltmdn.t şehrr. doğru nz,ı. l 
nrp gidiyordu, 

Bedrcttln kMdi kooklinde bir ka. 
dını değO, yüzlerce insanı s:ıkln)'n bi
tirdi. 

Hacer kö~e glrftıce ihtfyar bJr 
kadın hizmetçi lif' knrşılqtı. Bu, cet< 
ııirln, 3 rtmi ilk bir Knfl<as h:ılft31lil 
ldJ. BeJredcljnl.n b:ıbasından kalma 
ııadık, \('falı bir kndındı. 

nedrcttin: 
- nıı, bcnlm dadımlhr. Ren otıu 

annem lmdar "\erim 
Deill, 

Znten koşl.te Bedreddinln u5aı;'l 

Abdull:ı.h ıte bu lhtllar d:ıdıdnn b:ıs_ 

ka kim e ) oktu. 
HnC€'r ı,o kc girince ge«ıl!J bir nt'. 

fos nlclı. 

- Buruda huzfı.r 'c emni) "t tçhı· 
dl' y;at:ıbillrlm, dt>ğll mi'? 

- Şüpbeııl:ı:. Buroıu ff'br17.ln rr 

emin ~ erjdjr, 
- Amcan l'nl nrnyıp sornııız m r ! 
- Am n.rn beni pek ııeHr. Glt,ro•~-

dlğjın h;ıft:ı heni nrntır ve hı:tınnıı 

ordnnır. 

Hace,. bir l'Cdlre ımodinl Dl tı. 

DcdredJln lmıııl:ırı kapattı. 

\ e dııdı•ını :n·dıl.tnrı sonra, ,.!!; 

r,"ill İl le 1n, lıaşa kııldı. 
Hıırerin J,atbı ı.opnrcasınn cnrp •• 

yordu. 
V<'zJrln oorıı) ıııdan hem dl' ki.,, 

l'!C.)e glSrUnmN.len kacm:ık kola) b r 
,, değlldl. 

Bedreddin l•endislnl <'.andan SC\ Ilı 

ğlnı 1 bnt etmı,u. Bu tehlikeli J~I 

ba5kn kim ~ ııp:ıblllrdl 'f. 

Onnd:ın e\ ın~ en br r-rkek krndi_ 
nı nıı!;ıl atrı;e ntııblllrdl ~ 

Brdreddjn sevimli bir ı:cnçtl, 
- llcn bugüne kndar cvlrnmrdl•..s., 

A.nnem yakında 'fifll!ıten gelettk 'e 
neni bur:ıd:ı e\·lendjreoe••tl 

BORSA 
S.9.1»2 &1 UA~IELEst 

ndra ı Sterlin 
Nevyork 100 Doıar 

Cenevre 100 Frank 
Madrlt 100 Pezeta 
Stokholm 100 lav, Kr. 

6 2~ 
130,70 

so.as::; 
12.937" 
81.16 

ESHAM VE TA1HlLA1' 

aıuııme..Muame 
~ti leal7 

lkramlyelı % 5, 938 -.- 2(1. 
İkr. Erganı %5, 938 22.~ 
%7 1/2 T. borcu, 1,2,3, -.- 23.4C 
Sivas.Erzurum 1 19.90 -.-
Sivas • Erzurum 2,7 20. -.-

',a7, 1941 D.Y. l - • ..,.,,, ~o. 

% 7, 19'1 D. yolu 2 -.- 19.7 
Anadolu D. yolu% 66 -.- ısı.

D. yolu i.2 -.- 5:l,5<ı 
Anadolu D. Y, Tah.S -.- 61,M 
Anadolu MUmes. -.- 48.2~ 

Merkez Bankası 
Iş Bankası namma 
tş Bankı:uıı bfimlllne 

, lş bankaaı mUessle 
T. T. B. nama 
Aslan çimento 

•• müessis 
Şark değırmenleT' 

1ttlhııt değirmen. 

-.- 154,60 -
-.- 14.25 

-.-H.7!i 
-.-210 ._ 

'-.- ~.7:5 
-.- 990 
-.- 12.-
-.- uo 
-.-. 2676 

%6 T bonolan -.- 94.-
Teleton §l.rketı -.- 11 60 
tat. Umum Sigorta -.- 29 
lst. Rıhtım Dok -.- lfi.6C 
lııt. Su T. §irketı -.- 5.ıı 

BORSA llAilt<. 1 ALTIN l-11'A1."I 
UlinkU Rugünkll 

Reşadiye 

KUlçe altın gramı 
İsviçre altını 

32.70 
4 45 

28.85 

Şqbeye davet 
I':minonu yerli A ~. ş, dr.ıı: 

1 

83.15 
4.156 
28.50 

1 - Eminönü ;)erli ıı<> •• de kp. 

~·ıtb levazım ''e muhnber<' sınıfları• 
nn mensup ~k. suhn~ların 8 eyFil 
ı:ıiinü şubcl c mlirncrıalları. 

2 - Yd. sınır 8 mi memuru Ynl'
yıı ·uzlıeı oğlu. Abbas Rec:ıi 
l 31'ıl89) ile yd. p. Tılm. Abdullah 
( 49441) in acele ~lihe:r" ·cııııelcri; 

~ç bnlnmı ı;U2:clllğin en 
birine fartıdır. 

PE.Th0L NiZAf~ 
Her ecznnedc satılır, 

ZA Yl - latan bul Dokumııcılıtr 

kUçUk sanat kooperatUlnde nıımımı .. a 
alt evrak defterini zayi ettiğtm~t:n 

6. ei KOŞU (Hanc1ikap) 
Dördüncü l•o~u: Oört ve daha yukarı yaştaki ıı;af kan Al'ap at ve Juıırak'ııra mahsas, nıesafeırıi !200 me""°- ikramiye-ıi: 

' Dört yarnnkan girmektedir. Hi!: 
ı;üphe yok ki bura.da favori Mene- • 
vistir. Arkasmdım ahır arkadaş: 
Tiryakinin ikinciliği be~lenebilir • 

Bcşincj ko,u: 
Bu handüuıpa cetvel halindeki 

prorrramJmızda gördUğUnUz ~ihi 

t-ltı hayvan girecektir. Tarzam 
tur!lda. gcç:n h:lfta yaptığı S Uzel 
ko~uyıı. mğmen favori r.öetereıtıt -
yeceğiz. K~unu~ Kısmet ve Bora 
tn rafından kazanılmaaı bizce ilaha 
muhtemeldir. 

. 
1 
1 

1 
1 

J 
2 
3 
4 
5 
~ 

225 liradır. 

~r r--

K. köklener Bora br at CeylAn f!ulut o ı \rkody 
• 7 

F. Vural Tarzıın lar at Kuru~ Sübeybi 4 1 .. . Atlı t'\: 
M, Batur Kısmet al at Hemıfani Sim. KiUeylctülacuz 14 \rkadl 58 
Ş. Kırgül Kuruş al at Kuruş Mesrure 4 'lecit 5 
S. Karaosmnn Sidl B.ırant doru at Rerk Kırşam!la 4 "· Karıın!llmıııı .19 
A. l. Aytaç Tarhan doru at Kuru' ~ff'hrnke 4 ı \ t. Avtııç ,{ 

Çille bablıler: 2 • 3, 4. 5 inci koşular , azerlndedlr 
llılll babfsler: 2,3 4, 5 inci ko,aıardadlr. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 29-8- 942 v azıyeti 
AK Tı F, PASlF. Lira Ura 

ıa.oeo.ooo.-
& .. : 

A.ltm: Saft kUopuıı 

Ba.nlmot • • 
UfakJık • 

Oahlldeld Htıhalılrlerı 

• • 
&anotek.1 llU&blrı.: 

l AJtm: Sa.ti Kilogram H.IMS.011 

1 ı6Jtma tabvUI kabll aerbHt Dö•. 
Dlğır dövtz.ler " Borçlu k1llı1Dc 
bakiyeleri ' • • 

Ua&tne Tab'1Dert. 
Deruhtı edilen HTala ıı&kd!19 

ıtarıılıfı • • 
Kanunun &--'! tncJ maddelırine 

tevtlkan Ha:ı:lnı taratındaı. nk' 

tedlyat • • 
Seaedat Cllzdam: 

rica r1 ePneuer • • 

f 
· ı 

\ 

• 

Esham •e ratırlllt Ctb:4anı: 
Derutıt.e edll9a eYr&kı nail.. 
dlyenln k&r§tllğl Hham H 

t&.lıvlllt (ltlbarl klymetlı) • 
Serbest esham •• ta.h1'1ll.t • 

Ann11lar: 
AJtm ve dövt.ı ü.ıerlnı an.m • , 
fllh•llAt llzeri.ne ava.m • , 
Hazllleye kısa vadeli ~nn.a , , 
Bazl.neyı 8850 No. hı kanun. cOre 
a~ııen altın karııuk.lJ ava?l.I 
Hl~nrlaı 

MubteUl 

• • 
• • 
• • 

-

1M.9M.Ma.09 
,.D'7.IS89.-

112,085 ti\ 112.,~.nıı.lflı 

• 
'36.Dıı.H '66.tH.86 

IS.68'.791,81, 

-.-
. 

M.41'.806,.J? 88.099.60~ ::5 

158,'7'8.663-

ı.uıı.nı.- 1St,5Z6 M!,. 

31'7,18'7.0Sl,S9 &17.187.0313~ 

"4..92'J'.8'79,llJ 
10.606.US,.u; 5!>.<&Ss.sıs !{;, 

1.09611 
S.906.631.4'7 

--
=~0.000.000,- 255.909 'H'l,7b 

4.600,000,-
12.aae.s!l'! s3 

Tenıt 
1.011.6a .. 62 :,ııo 

1 r.mmuz t93D tartnı.nden IUbareo: ,.. 

Nafia Vekaletinden: 
FJksi!tmeyc konulan ~: 

·ı. - Su j~!erı yedinci şübe mürJürll\~ bölgesi ıc;inde ~ııyaerjde Saz t>a.. 

tııklığmın kurutl;lm:ıSl Sıırıms:ıklı suyu ve tevabiinln 1.ıılabı iolcrı, 
T.ahmln edilen ke3lf bcckli fiyat vahidi Uurlııden "709. 470., l!ra "il~. 

kuruştur. 

2. - Eltsiltme 30/ 9 ' 942 tarih!ı•e rastıayan salı glinU saat 15 de A.1!0-
roda Su işlel'i rel.ıı!ıği bınası içinde toplanan Su eksiltme komlsyonu odamn. 

1 d:ı kapalı zarf urulile yapılacaktır. 
3. - İstekliler ekı;i!tme şartnıı.meel, mukavele projesi, bay:nJırlık i,.e. 

ri gcn~ı şartnamest, umum! Su 13ler1 ftnn1 oarlnamesi. ile bu.e-:ısı ve ft-:ını 
~artnnmeleri \'-'! ı·rojc!er.i "35,. lira "-17., kuruo karoılığmda Su işleri re'sıj_ 
ğ{ncic:ı alabillr:er, 

4, - EKı.lltrr.eye sirebılmek için iaU!kllıerln 32.128 ljra 80 kuruşluk ~ıı 
vaKkat ttmlnat verınesı ve eksiltmenin yapılacağı günden en u üç ı;Un 3v_ 

ve! bir dilekçe j'e Nıı.tın. Vckll!etjne müracaat ederek bu ite mabsua otnıak 
Uuıre vesika almıı.ıan ve bu veRikayı göatcımclerj şarttır. 

Bu müddet !çir.de vesika isteğinde bulunmayanlar eksUtmf'ye giremı:o:_ 

Se.nmye: 
bata1at .•uı:o-a: 

Adl ff fevk&llde 
Huaulll • • 

• • 
l'edaYD.lcleld Baalmotlul 

Ofonnt. edUen ın'&ID nakdiye • •.· 
Kanunun &-ti tı.ct madde.lerilM 
tnflka.n R&ziııı ıarabnd&D ftld 
tedlyat 
Derutıtt tcWID tft'&kl 
~kiyUS 

. ' 
a&lrd!yf~ 

• • 
K&rfıltRı tamamen aJtm olarak 

Ulveten teda•Hlı •uedlleıı • • 
ı:ceskont muk&bW lll•eteıı ted&. 
vüle •&zedilen , • 
Hazineye yapılaL allıD lı:&l"ffltltlı 

anm mukab!U S902 No. u ıı:anun 

m't!ı:tbfnı uavetea tedaYWt Ya. 

zedilen • • 
~EVDlJArı 

l'Clrk Lirası • • 
Altın: san Kllognaı 817 4~'! 

38.'iO No. ıu llaııııııa eli~ lıBl\01!,.. 

a,ı;ıi&D a\'&IU mu.kabW t.ewcD olrı • 
n&D altııılar: 

~atı K1lo1;rı&111 

Wvu Ta&bbllJ&tı: 
Altına t&hvflt lla ını ao~r.ıer 
D!ğer dhvlzJeı •e aıaca.ıw 

nng oıııklyeıen 

)Ju.btelU 

• • 
ıdl1. 

• • 
• • 

9.Ul.115." 
1.000.00!>,-

158, '718.IS63 -

14.!%1.621.-

lM.6%6,9-tl!,-

• 40.000.000 -

US.300.0oO -

l .~'?.500 000 -

117.556.0h~ 

1.t34.16 ~ l> 

78.U~.lR 

~,., lhı 

!skont.o 1t11'1ııı ~ 4 ı\ltııı '1u-r1ne ıı~ıırı~ ~ ., 

16.Ul.JllS.1S 

816.6%6 94!.-

lı 

,,,ıH.101 -12 

1 011,1\71 ttt• ıı~· 

lsi.anbul Jandarma Satmalma Komısvonundıtn: 
lllktarı 

11.'h> 
8000 

3300 
3000 

1500 
500 

10000 
6500 
1'100 
5400 
3~00 

Cln:ıl 

Dom~c.."' 
Taze f'eııulya 
Patlıcan 

Sarmısıı.k 

Sirke 
Kuru ~ovan 
B'.lmya 
Sabun 
~Ytir:ı ~t:nest 
I'atatı.a 

Bir kllo .. u 
Koru~ 

H 
28 
19 
70 
20 
l7 
35 
8~ 

66 
ıs 

iMUV'lkkat tf'ntl!.111 

Lir» ft .. "'4 
.. •)) 

&li :K1 
7J 2~ 

26 l~ 

1 )(} 

lı'i 10 
170 il.'S 
110 70 

26i '!O 

18 ~ 

1007 Wb 

1 - Mıktan clııc:j, tahıcıfr, fiyatı ı-e muvakkat tl'minatlan yu.karda ya.zu, 
on ltal:?D" y;ytccK nıaoaesl 16.9,942 r,ıar§&mba saat 13 tt lıtan"l'.ı. 
Trıkajr.ıae J. Sa. A1• K.,. numuzda kopalı zar! ek!ll'mealle almacakt.r 

2 -- On l•nlemlnin bir iııtekllye ihateaı caiz olduğu gibi OomatH, l'aıe 
fas~lye. t•at 1ıca.n \"f' t:amyanın bir ve sarmısek. strke. Kuru !IOV&L. 
pl.tate.oltı b!r ve ı..ubun Ue zeytin tanesinin de bir ıatekijye lha!~•I 
~~~~ . 

Dedi. Hacer sordu: \'e yenlsinı alacağız. E.11kj defter!etln ter. 8 - Şartnı.mc .~ergUa koır.!syonumuzdan puuıı ahıur. jeap edenlertıı 
nwr.ı.;neıu; görülü· . -- Şl:ndllC kadıırnrden e\'l"nme-, ...... 

- ill'lrlllı>t ~ı. emleket ~aç 

- , •. ~ .... tohllhcsl ı;··:Jı·ui. n :nu ~ i 

hUkmll yoktur . 
Kooperatifle: 

HS No. ıu ortak OUlyan Azat o~ ıı 
12S No.ıu ort:ıi· tbrc.b.!rı; Dc!l''rır.."nrl. 

5. - lsteidllerin 'teklif mektuplannı ikinci maddede yazılı saatt<'n 
bir eaat brıcesıne kadar Su i§!erl relallğine makbuz k!lrşılığmda V•raıeler! 

l!.llmdır 

Pôstada •"Jlan ıeclltm!'l~r kıı.'bıu edilmez. "9US. "73•S,, 

4 - letekllıerlo temlnllı 'armı muhtevi kapalı zarf teklif mektupla.rlJ\J •L 
lflt~ gtın ve 111.at,\t.den blr saat evvellııe kadar 1<oaıtayonumuza ver. 
meıeri. (fl.!28) ' 

J 


