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Ekmek kararı vilayete 
tebliğ edildi 

Din tlccarıarıa da ııttra~ıe ıapdaa toplUtııarda 

's·anbula süratle buğday temin etmenin çok muşkol 
olduğu mutalaası ileri soruldu 

Yeni kararin ayın 25 inde 
tatbikine çalışılıyor 

Ekmek ._atış fiy:ıtlL"'IDI yeniden · ti.kına ve İstanbul, lzmir. Ankara- ' surette ~ o)mu,tur. Mtıte-ı • 
tanzim etmek zarureti karr.sında da ek.'11eğa11 mahalli belediyelerce kı'ben ?ali muavini Ahmet Kınık 
hilkt'ımetçe alınan tedbırlerin tat- temini ve fimdiki kame esasının ile Topmk MaJuro1leri Ofi6i Umum 

kıe..'dirılması •ne 25 hirinciteşrin· mOdtlr muavininin de llbum görül
den itibaren bqlanacağı anlaşıl• dük~e hazır bulunduğu topla.nuda 
maktad.lr. DUn, lstenhul vitlyetine da Yine aynı ~le tlzerln,l~ gö • 

Milli ŞEF 
Din Parti Genel 

Sellreterlal 
llabal ettiler 

Ankara.dan bi dirildiğine g öre, 
tetkik seyahatinden .Ankaraya 
öönmBt olan Parti Gene'l Sekrete
ri l&.mduh Şeftıet Esendal diln 
Millf Şclımb Reis' cllmhur hmet 
tnoo.n ta.rafından kabul htıyurul _ 
tnuptur. 

---"4~--

gelen bir emirde. ekmek tewii ip rbpnelcr olmUftm'. Tcıp'b,ntııara, 
lerile bundan eonra ı'loğrudan doğ bir ara, kıenıdiainden izahat alma.k 
nıya be1cdb'eler mefgul olacağın· üzere villyet ziraat mt\diml Tab _ 
dan ona~ l'Jmmlu ~dbirlerin aın de davet edilmiıtir. 
a?ınmaaı biJdiribniıtir. Vali, villyetten ayrıldıktan 801). 

Vali 'Vle beeldiye reisi Dr. LMfi ıra ticaret ve zahire bontanna gi
Kırdar, dtıu IM>ah 1ıa94: dokuman derek tıehrin ekmekiik hububatı -
tb'baren, vdlyet makamında tehir I nın ellrat ve intizamla, temini il_ 
ihtiyacını karşı ıyacak ekmP';tJik zerinde inceJmler yapmıştır. 
hububatın temini iıleri'.e "4511 (Dev&m1 S llncücle) 

lqe bel1eıar1 
tlatıtılacall 

Harp mücrim- . . 
teri · in Nlıfım ç~ yerme pçecek.lıu.vesika· 

11r 11ara 111tap lar her tortu tewziatta kullanılacak 
lluırlamror 

Harpten sonra 
beynelmilel 
mahkeme 
kurulacak 

ötrevclilmire göre, eehrimilde 
iafe belgekıııi uaulil lıdas edil~ 
ıir. Kaıtmı oldaıfu ibere iate tetki 
litı JAlv~ önce~ her nevi 
tevsiaun bbnda veısi'ka ile dağı_ 
U)acağı dJ~-- (iqe belge
leri) bu!Dlt w ~ de gön
deıiJmıkııtt l'lltat 11e>nra i&ft' tet • 
ki1'tı kaldınlmca bu (iqe belge. 
leri) de depoya atılmlltD'. Şımdi, 
i&ıJe belgelerinin, halk dairtma 
bir1ıikJe'l"i vantuUe ve her vatarr 
ciata a}'?'l ayn cle.pulmam yeniden 
ka~tır. Ticaret Veki. • 

JeıeiDiD bu bl'l.n tMvip ettiği de 
habeıl' ~- İa§e belgele
ri uüfm litD yerine kaim olacak 
ekmeit kameei, basma, pazen ili.b 
gibi. menı9llC8.t tevziatı, petrol da.. 
ğJtmıı 8li>i iller, bu karnelere ya· 
srhp nn:rı. kılğıtıanna yazıimJYllıo 
cektır. 

İale lbel~lerinin pek yaıkında 
dıağıtl1ıma.m dllfllnUlmektedir. Bel
gelerin dağıtılması neticesinde, 
şehrin nili'usu da •hih ve rakam. 
lam mlleteni.t olarak meydana ç
kacalctır. 

AlmH,a ~ nama toprUJarma a1r:m1ar ,....... tnstııs ı.aa..- bom1la ta~ 1ıı1rı talakla belüei 
...... ....,..., ,.... hz , ..... 

Hava harbi 

Maltada Stalingrad' da 
5 günde 94 Al l . 

kd 
...... 1d.. man ar sanagı 

uça uşuru u lı ll . ma a esıne 
lnglllsler, llnr 

Uman•aa ldr ...... 
lld ÜID J&ptllar 
Londra, 16 (A,A.) - Malta tı

zcıindıe ~ milıwr uıçakla• 
rmm •Y• aon f5 gün içinde 94 il 
buhnuttur. 

Adaya ça.rpmba gün\l )laptlan 
akınd8 23 mihvc-r uçağının tahrip 
edi)diğS ve to uçalm da mulıtemel 
olarak tahrip edıBditi bildiri!mir 
tr. 

HA VR LDIANINA AılllN 
Lanan., 18 (A.A.> - tnsuıa 

hava kuvvetlerine metı8Up bomm 
u~aklıa.n diln de Havr )ime.nmm 
cioklanna. ıtaamız etım!i!lemir. Gltn 
itinde iki ai1ar1 )'&ıP!lımştr. 

Bomba ucakla.N avcılar tanfln. 
diırıseıbiiii~'Bil'illCI ... 
lnnda ~-..Un uc8il ilıe lf.u
tıl•,......,.., fa.tat iJrinciıı;inde Al 
man a'V'CS 1JÇ8Han Bo!ııton bccnba 
uçaldamun •l~ mini olmak 
i&temi§lerdıi. 

Başka İngiliz bomba açaklan 
Hola.n.dsda, Hengelocta ve Den-
11 eyloorfta daklan. taarruz etmiş • 
terdir. Yangınlar ç*anlm1'tJ?', 

Londra, 16 (A.A.) - ~ &f. 
leden !IOnl'8. fngıitteı-enin cellUP 
ba11 aa.hilinde lıir noktaya bit' Ale 
man ~ağı top atefi ~ımıttr. H~ 
tir bomba atmıya muvaffak olaml" 
yan bu dü~n uçağının yaptıfl 
hasarler .eh<ımmivetaizdir. ÖIU w 
ya Yaralanan yoktur. 

lıücama geçtiler 
Bazı kesimlerde Ruslar geri çekildile 
Kafkaslarda Rus tahkimatına derin 

surette girildi 
Jlerll-. 11 (A.A.) - S~adm o&muttur • .umu ~ bqla&JDlllll 

fbDar mab&Deleri, H mrtepiD .azııı ı daalrtm& pi• tıaberlere 1'6re, 
Alman ~ 1atalaril• Alman m1W l&l'lmmn ~tıJrlad taarrus. • 
teıldller1nin yeni bOcumlanm bed9I 1IC&klanmua stukalanmıs t&Nlla 

-~ 

uwımaa ullerlerla 
latbll 8111118 we 
lanlli llalltdtı 

daıı yaplan ba"t'& turrmılarJle -
......... bu UÇ&kla.r t&k.rlheD • 
metre uzunlukta w tJd. k:DOIDMN 
1IAllllte li.ba dlhlli~ fa.brlll .. 

rı1 o ff+ 8llltJ - -
«ıeftllMl •t;meldıedlr. 

~ kıta.l&rmm, .. 
lllal1 &ltmda bubman '" illa 1ılr 
mı &leYler iclDde olan "'-den 
rek ileri hareketıerlne devam e 
ler ~ bası eokalrJ&n ipi etmlllel'CU 

1 BolfevlkJer, Alman ileri 'barebtt 
(Deınmı s IDcllc1a) 

Dakar işgal m 
edilecek? 

IADdra, 11 (A.A.) - Avrupada AL 
aıanlanll lgal etmı, oldukları altı 

Dlemlıeket,in yani Norveç, Yugoalavya 
Pcıionya, Çelcoelovakya, Bolanda ve 
Belçfkanm Londrada bulunan hUkO.. 
nıetıer balkma karp lflenen cUrUm, 
len dair bir kara k,itap hazırlamak • 
tadlrlar. Bu kitabm hedefi, harp bit,. 
Wttea 80Dra tetldl edilecek olan bey. 
Gelmllel mahkeme huzurunda mOc. 
rim1ert çıkarmaktır, Kitap, blrlefik 
A.mertka, bOyWc Britanya, Ruya ve 
diler birlefllılt milletler tarafmdan 
tetkll edilecek olan mllleUer aruz ko. 
JIÜIJ'Ona aumdaomktır- l.ondrlld&kl 
Noneç bWdb:netl !barp eonruı devre. 
.. tı;bl .... lrenuıllll'IDd& delilildlk 
)lapllUf\'e Nonıec ı-UdDde tik defa 
olarak idam oeaım1 k.abul.~tıııtr. 

Fransada 
defter buhranı 

Muallimler, vazifeleri kua 
uerecelder 

Cenup Pasifikte 
lıarp kız ştı 

v-, 16 (A.A.) - 1'rı"b8ne de 
Geneve guetesinia Bedia maba. 
biri, B• cephesinde htt iki tan. 
fm kit banrhldıuma gayretle et. 
ftlll ettiklerini bildirmekteclir. 
Birıdl Alman b&'rlilderlne kıtllk 
fanilllar ve enablar dalıtdmıf' 
tır. Alman tSnilyealert İ90 a.. 
yada gidip geimek'8 olan kam.. 
yonlarm laerhallgi 1tİI' ...,. •1-
............ ~ tedbirler almak
tadırlar. 

Vill, 18 (A.A.) - J'ranaada 
meltteplerde clefter ve kiğrt ı*1n 
tmndan dolayı, mnlllımlere ftr" 

öiWelrl dıeleleıt 11e wnttlett mDmo 

illh cıldujR --baltm8lt sut ............ 
18Poalar &aadalcaaaı au .. a J88ldell 

Daraç J&pmata çab•ıror. Deals 
anetıerl çarpı..,..-

YtqlnıllloR, 16 ( A.A) - Ceaup 
Ptiifikte Guadalcanal adası.nd.l Ja. 

Ye Amwikau kuvvetleri ara• 
9IDclıa çok fiddetU bir mubar• 
•ut.bulmaktadır. 
~ll#lon. 16 ( A.A.) - Of!: A· 

meriilıaJl !>91ıriye n11.ar · ıtında söy. 
_.ne ı&re Amerıkan uçakları 
... ı •ann Guadalcanu ·a asker çı· 

Bir J apon nakliyesine S iıllabet, edil
miş. diğer Japon eemileri de alev. 
ler içinde bırakılmı,W. Biır Japon 
zırhlısı yaraJaamıfbr. Gu.dalcannl 
adasına bahriye sılwhendazlanna 
~·~ rdım için Amenkan kara kU'r 
vetleri çıkarılmıştır. 

---------------~~;,,.,.;..~~;;;,__ Pilirllllılarına mini ol
01"lk iç.n u. 

Vaşı;ıgtoo. 11 (A.A.) - Sakıımon 
adalarındaki muharebede ilk defa o • 
larak Japon zıMbaı cörlllmıNL J& • 
ponlarm bu takım adaları kat! llUl'et. ı tt ı 1 W&)'r etlersarfe diY<>rlar. 3:t 

(Devamı S üncilde) 

AME~iKADA 
18 ve 19 yaşın
daki gençler 

askere ahnıyor _ .,...._ 
Bu ırençler, bir •ne talim 

wörmeJen harbe 
solıalmıyaeaklar 

(Yazm 1 üaclcle\ 

PMta. 18 (A..A.) - BlltUD 
gueteıert bir Kadrft haberbıl 
maktadırlar. Bu h&beN c6re 
y11kU1 ehemmiyetli Amerikan 1 
len Dekara dotnı eeyretmekte<ll*I 

Bu haber hen1lz t.ee)'ytlt etımmJt 
tir. 

Amerika niçin 
harp ediyor ? 

tspanyol 
gazeteıerı 

laglltereala•llltl Jlıl>oa uçaJı düşürıılnıüş, biri zırlı• 
h olnNık üzere yedi Japon gemisiM 
isM>eMerkaydedi imiştir. 

Ydjılılgton, 16 ( A.ıt J - Ame.· 
rikan ltarblye nazırı Stim:ııooun 

b.,_,....na ıöre Aw•rikan kııra tay• 
,.releri Guadılcanalıh deniz ha'f:l 
1ıi Feriyle ı,blrlili yapmakta. 
A:mellltan kara kuvvetleri de s : ıa· 

helldazlann yanıntla harbelmekte. ....... 

Bankalar caddesinde :;:;.: 

l.Md'a. 16 ( A.A.) _ Japonlar. 
lııir ..ı.lı, birkaç knr1; azor ve mu
Wr ....W., bir kaç kruvazör ve 
miilhllllln himayesinde, Guadalcıı
na}şf'ma~e Amenka'ıların elinde 

ı 
bar.-n tayyare meydanının gıır 

..._. :aomeı .-.ıs Atrtlıa:Ja • •:•. 1111tr ı' ,...,. ... , ' aıı WDde bir noktaya csker cıkannır 
1'1111 '* t.aarrum _,.... beklenlJor. • l'ıırı.le ._. m ıı d le snta1ı lardır, Adtlnıa hafka Mr noktA~tn 
~ meMU9 lll8dl1 aırkedelt lllr &lıllk ,,,..,.,._ str;cr_._._ dan Japon kuvvetleri ıörülmilflur: 

kanlı bir hAdise ~ ..E'°Ensaı. 111.-t 

etmek iQlll llal'P etmeclik)erl 

ıu llamab bir adam poU18 saldu dı, 
pouı ateı etmell meclllll'lyettade llal* 

Mütacavizle yoldan geçen 
bır adam gara/andı 

,~ ..... Mide:; 

da y&SIDll oidutu makeleden 
den bpaayol paelelerl AmlrırUaLd 
1ftibU1D1D hudut.uz oldutuna.,.. 
&11terenln bil 711Zden mQfldll bir 
nımd& bulundutwıu yuımal~brlıl 
Bu cueteıere göre İngiltere 
:ırama )'elli iateklerlnl yerine 
dlll \akellrde mllttefiiWd, J8rtAe 
tlrdltt takdirde ı. tmparatorl 
ile&7kt.mıek ııonanda 1raıac.cmı te 
.. <llHl••ı-..-. 
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Türklerde 
Tiydtıro 

Meseli esi 

1 sviçred en bir ticaret 
heyeti geliyor 

fa.kında İsviçreden şehrim~c 
Mr ti<>a:rct heyetinin galmesi bek• 
lcnmektedir. Şimdilik Türkiye ile 
ts,~:ı;re 8.ra!'rnda mUbadele edilen 
mallar meyantndo. saat. lkurı: ID<'Y 
vn..flm:ıkine bulunmaktadır. 

Lastilı. tevziatı 
Dün ofise gelen yeni bir emirle 

t tc.ınobillere lastl:k tevziat~ işin:.rı 
bundan iböylıc alakadar acenteler 
tarsfından ytLJ>:lmasr bildiribıiş -
tir. 

Ancnı.k acentelerin hangi esasa 
göre, lkimlere, ne şekilde ve ne va· 
k't tevzi.at yapacağı henilz nlldiril 
m~mi.Ştir. Bu 'karar te\•z.iat ışını 
bir ırrıüddet gıecikti'rmiş b:ılun.nıa:t_ 
tadtr. 

(ikdam) gazetesi 
"1l:dcn'' pıırtelllnin örl! idare 

ltomııtanlığı Jrarl\J'fle muvakk Aten 
kapa.tıtiığr 'haher almlDlŞt:Ir. • 

H A B E R - Aktam Postası 

Pirinç ve zeytinyağı 
beyannan1 ~eri 

Bugünden itibaren bir 
haf ta içinde verilecek 

c :w 

·16 ILKTEŞRIN • ..: 1942 

iki ihtikar mçlusrı tevkil 
edildi 

tza.k adında bir tacirte Ahmet 
ve Mehmet adında iki kardeş yük
ı::ek fiyatla asid ok.sa.lid sıatma.k 511• 

{;undan milU korunma ma.hke&ne _ 
sine vcrilmifttcrdir. 

Ahmet ile Mehmet tevtı:if olll!fl<o 
muş, muhakeme ba§ka bir gUne 
bırakılmıştır. 

Ah fU bizler 
B iR gazetenin birine\' sayfa!Un.. 

da okuyorm. Havadise töy" 
le bir cllmle ne bafhyOI': 

"Kış yana,tılı için. .. " Dft bil_ 
m~meden dolaıı bu garip ifade 
f;eklini, bisden bqka biris~ JnıJ. 
lanmıı ol•aydı ona 16y)em.cllği. 
mtıl 'bn"akmazdık. 

Kendfmi:r-<len oluM,a it deij,i. 
yor. Yalnızca ı,aret etmekle iktifa 
edı'yoruz. Ah şn brıler ••• 

Bürhan Burçak 
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8-ıdltl ,.: Wakıt Kalbaa.9 
4B01Ql. ŞAK'I'IARJ 

~ . ' -- . '"·J 1i l~N~~-!!~----.., 
Her şe"·de itidal Bankalar caddesinde A•erlllau 18 Ye 19 Dwell lalrm aa 1 

TGddJ• !!;cet bl 
.._.. 14.00 K..r. ., •• ""· 
1 .,,.. ., .acı • u.ee • 
1 "Jldl e.N • R.00 • 
' a1111t uo • ..OC) • 

kanlı btr hAdise Jap•dald gençler wna,ete,,...111.uMI 
E-.'Velki gece l llMll Ba - ~-~ ıı (A.A.) - lılebwılar C8ıll tararı 1 iaeıde) ı 

catldcsinde büten .. emti heyecana meclisi aakeıtik cncumcni, 18 ve ıa Bonıadan ısoma, beledJıve oaimt 
dtişuren kar.it bir hacli~c olmue, Jafllldaki gençlerlıı 1.ııtlmlaaız sl.Wı ucüme~ aynı ·me~ın. 
iki .J<:iı.i a.ğıl' aurette ya.r&lannMI • •ltına çağrılmaaı aaıAhi)'etlnl veren ua mmı~ltllltı ya.pmııştır. ~ 
tır. Hadise §Üyleeerenn etml"tit.: • kanun projeslnj ittifakla kabul ctmiı Xop}an.tıt>aatlı'8:.e.kadar;ij'evam·et 

itidal. süphe yolıt ki her ıey,/e iyidir; İyide de kötir. 
de de • 

Zevk, füphe yok lıi inaanın en colt ütetliji •eylr 
den biridir; laltat .bunu da itidalle harcamak. lazım. 

Üt11r! itidal.le yapmalı de111ek, çok arzaladıfırmz·Wrş, 
Bankalar ceddeeinıle, yanık b tir. Proje, yarın Ayana rönderilecek. mit, ,mWıeeki-be14.:~p meclisi 

rı1da nokta beetven polie meaMI'C-., tir. Ayan meıoli.sinln nihayet on gUu aı0omınıla.~1'9~1l1'1 ıilren•~ı •--------------------------• .... llilt::ı ___________ I ia:r.ından Mehmet pce J"&l'lllna, :t.arfmda kati kararmı vereceği zan. ~lJirttoplımı&ı ~tır. Bu 

aeyİn dJ'Qlnr arttırmalt 'demelıtir. ...... l' "Pi •DflD 
IDnak Cf!ri ..nmeır 

f '-'················ft··· Dünden 
uoğru Orar&nhtt aobıklardaıı biri • Mdilmektedlr. bi ~:~• •iiin itanınnır~"'tB J~ 
sinde meç1WI tbir tıMam.ıelinde · • ~ctımen, genç'er!n en u r,..ııene cirJeri4deI"• ll:~t. VA.• 1111:. ...... 
l•ir kama: ile doJaetılını .görm .eormeden harp ~ıenne">iZIA H. m~~cirleria 
kC'D&inİ Y&kalıunalcti9tfmiltir. e.i hakkındaki t9'kriri kabu~ 1 ir bi · ' - ·n buğ- -•---'- ı.:.ı~ 

Fakat ~e.·hu\ P.dam, pol~İı ih ., dmlftir .... Bundan bafka gençler aile. dıaY*lJ-=." · · o-: ~ ıle ış Pazar günü J91HL'"41A ıa. :>ı, Hakem: :\lı 1\1.'Jaıl, Zelu. Saa• 
ednbL aı adan uker yamıa b 1~ · maçları ll.30 R. Hısar.· lial.ı · a, HakemaMil 

tanna lnıbk ~. poile nıemU'• .nz&IDlt m . ır unu ileri sur enet • Fazıl. Saat 23.30 Beykoz • 
ru da tabancaaınr ~eke~: bilece}derdlr. Aakerljk dalretinlıı her. mu . • . /ıtanbulJf~nlığından. aksım Hakem: Adnan, Lütff, • ...ııı:__, 

~ Bugüne ............... 
Londra 
Almanların 
müdafaaya 

geçtiklerine kani 

_ Dar! '81\rini wrmittir. haqn,lr teNlddUde-dUpnee!ne mahal Tiilı84eı'~.OMU.n: gibi kısa bir lienerbab.çes pille mwa 
b k m k U kanun projeııin1fe c~~~ :aı..&:.· 11 tanbu Saat ...... ıQar - Kurtulu. tı. Saat 101.30 Beşıkta •• Ycfa Ha. 

Bunun tızerine •li bıçaıklı adam ıre. ma a zere . -llolUUC't Wil+ 8 lun ek il 'L.em : Sazı, Selıinıı. l'erıdun, 
poJis memuııına dojnı atrJmJ, ve C\ vcllı. <?vlı olmıyan gençlerin, ik.rnct melclik~~ u:nuaun temini • Hak~ '.ı.~dık, Hayrı. Sa 
ilind«*] bııçağı ile vurıu.k istemi§ derecede evli olup da çocuj'U olmlJlıll ne im.ltt.n ,gönınedlkferini, Anado at ıı.W.fk Spor • l>lmltpaşa. ılı· l•tanbul giiref ajanlığından 
itr. töy}(:ce ('Sl\lnı kurtamı.alt. mev ların, en sonra da çocuk salıılbl edle.. lu ve Tnı:kyada buğdavın kiloeu • kem: R. Galip, Ntwettkı, Saat 13. Bolgemiz Grekorc•ıııcn Güreş hı· 
lr.i'ine diiMn memur, eUndeCi sillhı rjn askere aıınmuı ımünasfp olc!ufu .DUll. 70"80 llmı:IMja çl'ktıimı, miltc . 30 G. Saray.., Süleymantye Hakem: rincıllği 18. JO. 1912 ıarihfııdc 
ateşi-emiş ve iki kurşun çıknıııtır. turih edilmektedir. ınedjyeft\U!ilbl.Y•t yapan belediye Sami, Muetar, Necdet Nihat. Sııat Kumkapı Gilrcş kulithunde l•ı>ıla • 

Çıkan kurıunı.rdatn biliai btta• ...... .. ........ de ~bu;~ )ilmelttiklerini, bir 15.30 Feneft»ahte • Kaan.pa.,a Jfa • Mlktır. 'fnrtı t1 d"n 12 le bırhır 
.lnrc ııı.dınm Ha~n oldufu anıa,1e •• .,.,.,_ ~Uataııbul di 951(} bin niüuslu kem: Sanih, Şekip, Ham. sürecek 'e mu ah ı, .. lara tt de 
lf!n ~ f'ah9ın omllZUftS sap • (Bq taralı 1 a.cıide) ~ iıstibı1ik tehri müba.yaata Serer stadı: başlanacakhr. Tol rans 2 tflo· 
.JamnJI . .diğeri de 0 md.a 1Jradan durdurmak iÇln cepbenln llmal ke~l - >rtdlad'ıjl' talQll:Nıe ~tlann daha Saat 9.86 Demirwmaor • ·Be:rlerl.Je dur. .....,- - ( 
:ıgegeııı 'lıleı\·lud adında biriBir.ıin aılne karfı taırrtma JıarekeUerıııe. J~, w fllltlar icinrle, A k il 

4\l 1ı;ınls.rmıı. iaoıbet ~tm'.tir. tepbblla etmiflene de mkreketıer •latanbulun.d.iıM9~u.n - huğda- Misa': so,dul 1 r a aşlar1111 
man radyoları nazarları Silah 9e•lerine vctiııen polis ve takim kalllllf ve Sovyetıer 6 aıt\ lf ~ temi:DliıJıinln.lh~t ioi "·. • tiri ar 

fl,..fıili maeJere ~eVİrmeğe l<k ·i~~ vnkıwa C'lico~'lllUŞ, yarnlı. tankı ka:pbetmltUr. ~-&İra.~~ '20 vagon ~ydular 
fallflyormuı hı r h:ı.<>•.,neıte kaldmhn~irdır. Alman uvq uçakları yr .~ ~bıtlilnkil şart_ Faik adında blr·:t.&§ralr ı.t&nbuıa ~ 

ı. n rad n bıld r ldiğine göre, Rus. BunlJ•ırlan MevlfldU!' yarası ağır ~· bö'":geaindekl malzeme ;>o ı d11 ;;_ar~cine çık~ gelmto ~Y caddesindeki Oerr&lipaı&da, Havyarcı IOkaFd& 
wa IUUdafıı la ı; me' Uzerc 'bu!un. dır. iJaUcum etm1§lerdir. Bu ı,ı~ ~da ıı,t tığı miit&&8asnala.-..tııa.lvnmuılanhr.; ta,ıtanda oturan )(ustata adında bir • T numarada oturan Ha7ru!lab, e..ı. 

rı hakkında A.m ın ar tarafın • Yakaya .m.ilddeiun\umtlikc:e el t&rma liaıanmcl&kl teli.ller, "1'JUÇ. Toplantı llCW!all'd• lııta~bulQftr "&bbabmm miufireten yannwrglt!Qiı. ki geee ar~rmdan HakJm.n 
o.ııı ı r rla çıkarıl n ıal ıra naıı konulmuıt, teldcikt.la batlanmı,ur. lı c•miler, ticaret. •emlleri ve mar.. ~ bdedtyece teın:ini ifi• ttr. ditoi H&kkr:ile birlikte gezmele Clk-
n k ı •• ı: ıyı cb l lcr me\c.ıt d ıt : ;pDdiz treıuert ciddi ~lara uğra. uıin-üi ay lnidar 1.eılsiri,Topreık A.nc.ak Muatafa kan.az ile ~kt~ mlf, Be)'ottunda ve Slr.ltecldemilııte • 
u1 • IDJftU. Saviııt uçakl&ı'IP relaktıt e • Ma~~ bir gece Fdkin 1160 liruma flllmlf. lif paidfilarda rakı ıc;ml§lerdir, 

Uu ııebeblerden blrınc.sı ~· dur: son C:8DDlll PUl1111t8 ~eden av tayyareleri ve u luıarnı ba.. •:ım&.ıdevmm,.~in tır. Falkin tılk.f.yetl tbıertne Jılutat:ı • Arkadqları Hayrullah aarbof ~. 
bU ı rao Alman radyo .ın ıı:? ı14i kcr - 11-• lllb .. 't&eyuı topyekQn 21 dUl)ma" tnyya - lYice ,_.......,nm 4temini, be'• ne karısı B9llmıe yakal&mnJt. Raltme •duktan aonra 200 füuınt çalmqlar-. 
ı l ll\evzuıarını hep d:ıb h '''erd<'~ ._. r al reai cill§ilrmUftUr. ki de '6n••ıftıQıdıii. .iıki ey" zaıfında.. parayı çal~'" hanm .tııtıııalbtde. dır. Haynı!lahm fik&yet.ı üzerine 9111t. 

"" k LONDBANJN VllBD1Gl M \LlMAT baıiQten bufday getirilme1ö~in ki mategumm kapıaı aralıfma •k.ıa lular yakalanm••, •·'-klkat& - • u• lcdlr. Dundaltı muksa~ları Do11 ,.__ &•-b 1 :-..ı.w-) ı ı .... ..... -
~ ,._. - .Loaclra, .u (AA.) - Aman ar lllNımJdin..olecajr~ ittifak dıfuı eö:rlıemittir. Paralar bulunm111 

\ olDa ccph lerlnd kı koı kunç lrn. te eJe ceçlrm.ek mw'utne ne dlırece.. Staliııçad ,ehrinin Jlmaıınde bulu • ;ıillJ.. ve .netice, dün aqam, hil 'Ye kan 1'oca adliyeye tealim edilmlt. _m_11_ıır_. __ ....,..,_.,.,... _____ _ 
lıpı. rı anlam ğa ba' ı an danllı Cl"p. ye kaldlır ~t nrdlldrlal an • • 'den k ·..__._ OLUM 
hedckt derin cndı' Y t s .. ııı ctmcl< - naıuuan mahallcaine dar:ı Y"nı ~ ırwıı•ine bildirilmiştir. t,ir. 
t latmaktadır, Şimdi lD~ Ou • ıldcletU taatraa geçmlflerdlr. :S'ugün hl. mewıı GıleriJıdeı. katf bir' -------------
t .r. Alınanlarda h a elm<'k k h Uye. adalkan&lm yeclne dal'hk 1lml-t o. K....,eda cecel9JID ne,~edllcn karara :wc~ ._lmakt&d."1". Yeni Anlrara telelon 

\&rdır. Bu hl at G lapo korku. lan olmt.ı ahll bltl&'ulnde cereyan teblft. bunda kaalı çaıpıımalarm Diğ"1' ti.nı!tan vaJin1D bacilnleJ'de /tattı 
u I! bUe önUno g ı,:m c mu\aftak dl J _, ... -'-•• lb& 0 e yor. a,.-ar, ... anm - n • cereyan e~cıu. ll&Uet.m kledlr. .Ankıraya giderek ~etlerle te-: Ank"-.ı-11 haber verı'J.t:Aı·ne ~lllıuı.ı-~ aiz.lanmalar h llnde kcnd.. -..a, ._,.. U kL ... ._ \Ali 
1_, ~· yetinde bu1UD&D onna...an A,.-• n • DUflll&ll bı ı.tlkam t~e 30.000 masta bulunac. ğı da htlbel"r.~ on-, Am.ra • btanbul aruln"-
"" IÖfitermc"'e b lamr.tır. 1r•• ·-• •• t ıs-- ....-

«> "" fuz etmete ç..,..a - -- zam-. ımk bir bn'et ve 100 \ank flo a • m("kt dir. ki telefon mWcllemelerinl lkOJay • Hitıcr blfo gc"en yıı A1mıın kıta • da d ,_ .. __ __...._.,_ler _.._._... e-- k l 1 de 
la " enıa ...... taarrua • _ _. • arrwı •tm-...... r. .._.. u m er ~(L - LA.BiN ~LERtt la!tırmak ~ P. T. ır. icıareıaJ taıo 

rlllJ.n Ruayada katland klırn ağır Salomon takim • adalan t,amamUe Rua!ar seri.oekllmek mecburiyetinde • ,..,;.ıUR ~· rafmdıacı yapılan çallfılll81&r sona 
11:1.llb&ıııara temas etml lir Bu, Al • . ... _ .. ,__k -·-·- e•- ---• •• ı ...a • .:. BE&.AA.,nAllELD ve m-- -....... - ••w•u•w • k•lm .. a._-. tr~ ve mevcut devreye ilave ola. 

ırıaıı kıtaıarınuı daha lyı ı;iyclrılme.al dikoe Yenl Gine OaerlDdekl Japon Gene ayni Sovyet tebllğL'le fOL'e, Topra.lc Kabsunli Ofisinin tan• rak ~n.i bir lıat daha yapılmlftır. 
ilaha 1Yi 1a§csl ve u ha ı i t kılnı için hAldmi,.ett zayıf kalacaktır. Rualar .blr gU.ıı deva;m. eden çarpışma. zm 88lt:Jll~ ~ biıincitetrinden BU".lıat ü74inde 

1
5 d-:vre birden 

heı ; 'Y "apılm'" oıdugu h 'de böyle · .,.ft_ _.....,. .A. •• _...,_ bö' l 
.. -v ıarda. 45 Alman. taDkmı tabrlp 'c ıtı._.en ~".ı. ve '"'>W1.1ı1.ll Ye tf'min~tir. 

oıuıu~tur. Zira b.lçb!r ı e Kil t no im. 1500 Alman askerini de öldUrmüşlcı. &ehıin elmneW' buğday,vc un ih. n· k ıl ..I" tU"" 1 
ur Keni§ ım;Udc olu :ı ol •ın haki. beton mtmağı za.ptet.ml,ıer ve ıötUS dtr. tiyaam ~~deceği ...uır 'ocu pencere en cuq 

en §lddetJI olan b r m rU&rm1 göfil8e yaptlan tlddetll mabarebeıer. Staliqrad ,.mtD1n t!nıal batıauı.. volunda dün ~.karara gö- Şe.llıemilllllde Se,Jit;ılmer mellalle ., 
haıın .. ı--- .,,. onu talıaınm ll e.uu. d b ı tk k " ..:.n.a- otu-- ı:u, ..... ._ft ______ -"•ki .. - .. _. en sonra kl o şev alay~· ~·o et. da ve cenubunda yardım kuvvetleri re, barem.~ "'8t4ln daire -. ...., ......... -~--..._...,_ 
blr hale hale get.il'emez. ml§lerdir. • bazı terakkt &'öısterml§lerdjr, İ1k dü,. \C Dh ?l?ler, mıelllUl"'"Ve müatah oflu S&JAbaddin evler!niıl penoerell 

lia"·- hakiki ""dl e1 ... r!nl daıht • önünde ,..,.,•rken dUunn. ---dan 
- ..... .... e• Hider-Mu•olini mülalıatı mu .tperl.erlne bam noktalarda. nU - demlel'i ~ •Jetten 1lç aybk, dul, -.. - r--• --

ak lçtn .A1maD •kert sözcUleri, bu tuc edilmeye muvaffak olUDJDUftur. yetim Ye~_,,. almakta ,bu. a.tır aırett& yaralanarak: OuNba h&a 
'llditeıel'ln ısebe'beis olduğunu ve mllh Vqıingtondan blldlrDdfline göre KafkMY&d&, Kosdok kesiminde lumnlum ve blmlann beılemeğe taneıthıe k&ldmlmJ§lır. 
<I <lal& &eçilmek Uzere ıaarruzdnn HiUer ile KuaollıılniD Brenner geçi. ------
' ldiğini söyll>.J'Wlar. dlııde bulllfllcaklan haber alDUIUftlJ'. bUttbı Alman taamız.ıan cert atıl - nıecbtır oldUWaı:r lrimeeJeriD ek • Bir llrbOID 

A ro~-apo .... ,, Hl.mler, l•••~ada Roma, m11tır. meklilt unaln, .3'De of'ı»-tarafında.n an ba§kumandaDl.ığının bu 13i .._._" ..-. ._.., ı .. _ ......... _._ ı· d f arlleti 
1'olay n,,.~- !)qaramıyacağl merak lılillno, Torjno, CeDOY& fehlrlerinde Burada 2 Alman P ya .......... _ .. jm, muayyen esaslar dahi ınarle ıı:'1 - m 

l! ..._....... n ... ""'" k&Jmııtır. Blmler, JluaUal p ediJmlf ve 19 tank tshrlp edtlml . laM. ~-Bu unl a pışi -
aıeıe deler blr meseledir. - •- __ ...._ ---'-t... k rard srfta Zincirlikuyuda Ta.n8.!'jın mandı • ve kont Clano, Pn>Jltla.nda uamn tir. ı ilC'--c;-. gu,.-r, a a va • 

Şarlı cephe.inde AleHandro PHollni ve .llyab ıömlek. Preüarg, 18 (A.A.) - Slovak rcı;_ rı yasılı ~tiıbi Jdmsclerle uç ra.sında. ~an HU.eyin adında 
Al iller kumandanı pneral Bnzo G&lbi.. mı teb!..111 diyor kl: af11k ma&§ eahiplerine bugünkü birisi, evvelıkı gece muiıtelif yer • 

ID&ıı ajan.nnın blldirditlne göre, Kafk&I cephealnde çarplf&lt Slo . fİ"'Bt ii:rainden ve yine karne ile lerd~ içip bl.r bay]i sarho§ olduk. 
la ·n ati ile görtıpnutttır. " B 'k s be t ı CTaddaki Daerzln.ııkı ziraat vak blrllkhri tellfrll bir topçu hazır. vdilecektir. tan sonra, e$1 ta§t:ı erence y 
raı.usrıert fabrikaaı Aırnanlar tara. Gennal Romcl fimali lJlmdan aonra çetin savqlar yça _ Vilayet, ıbal'8!De dahil olanlarla rnahallcei~ do!aşmağa başlamır 
°'dan &apledllm1ftlr. Alriltaya llönmiif rak ezctimte Bolfllvlklerln demir tel devletten yudmı gôrenf'lrin mi~ , tir. Çok fazla rn.kı içıris olan Hil· 

1 eı .. Abnan büc ını kılası, frak• Kahinden bi!dlrlldtlbıe cöre Pa • Orglllerile kuvvetll wrette tahkim tannı dcfterdarbktan \'C diğer 1.f' ~yin bir aralık srz..'l!Ak ihtiyacını 
r falJrikalarını hucuınla z.ıpl"llık ... Um'• önemli ı.t,lna.t no!<talarmı al. e_,...:ııı-r _.c1dur1Uklel'inden o'<' - duynıu~ ve yokuştaki 6 numaralı ıU radywıu Romell.D fimall Atrtka7& ,.... "9 ~· .. iÇ ı.uu e d . 11 sonra üç kilometrelik bir ccıı· ..... lar ve bU müd&faı. tertıbatmJJıt. oJt........i:.. cvAı actk kapISin an ireriye gınni<ı 

l'd döndotQnll bildirmektedir, - ~-.u· H k d · · ·ı..: 
c VoJg.ı kıyısına .ıelmiştir. :)i • Roma radyon, Kıauda seçme blr derln 811rette nUfuz etmlflerdlr. Dı\§. Bu m:ı.k.tatla alakadarlar~ :Q • t?.r. Useyin en i e\o'l)'mtŞ gı"" a• 

lal kesiminin S.>v!ellcrin işga!ı tOmen olan Breacla tllmeninln komu. man ölU ve yaralı olarak bUyUcei< rer beyanname venlecektir. Bu,, . ::ağı kata inm.i ve fakat soğuktan 
lıftd bu h i • '•Ur Alman ealrlerin 1.---:...."'- :ı..~ l~üdtiğU için ate!'I ~akmak j tc _ " a lunan :ık Y' csı çar!janı tanı general Alekaanclro Pl'eıb•ri'nia kayıplar verm"9 · ıar, Jw.n;.a<1111 ~yannameleri dol _ 

r sabahı yapılan t:ı:ıı ruzdan son ı,:oı cephesinde maktuı dQftUtQnU ha- aayıaı pek çoktur. dmduklan \ :ıkıt i.ildinncge me - n i.,Ur. 
la kısnıen Almanların eline ge(mi~ Jloıkova, 16 (A.:t> -; İki "ı. bur oldukl<> rı malümAtl, bu araJa Hilal.'yin burada a.teR de y.alr 

?'i nda ko:sif 
T tii ev bal· 

ır S heı· \'t'rmcktedir. 30 mtıı1 Ye bütün C\'r b 
· ovyeUer artık )&1nıı tnı'!rlı'r roan pi)adc tu.ııoni;un oo ge i1?.dirm.cklc mükel ('f bulunduk· 

• .........,'- B l · l L-LLuuJ · ı k mmanh::- .. .armlfjt'I'. "'<#f"l•alarıoın rcnulı1Jndaki four · ağ anan e•ır er ncur11 a mevcudu, ~uz lerce !an' "'r. ..,ıı t•· · ları nüfus mıktannı, ~ :ı larına gC.• 
larıni hamı lcri ıt':.nde hu1u 111 /ngı'ltere i!lmanva-. bir tııyyare tdralından ılesteklenerlk re beyannamelerine yazacaklar Ye .kı: 
c · "" ,,_ 1 11 - Yangın var! dh·c ferva.tla..• 

r "Zıleri ve ' n w olan potro: t ı., nota .... ,~,· ~ talingratlda fıthrık ı ar ma ın ~ beya•mameleri :ııüratle kavmaka.-:ı. 
ı.) h .,,.. 11 d • • · il hı. uykulannd'lll uyanmı~ ve aşnğı 
l ' 8tıc6inııı iı.,L•ı ıde'ki ıfomiryo'u 1 1 d s=.ne hücum et mis,· 'e mu aı .c.-ı lıklara teslim edeceklerdir. D n 

yl haber .aıan Berlin mahfiller n e kata indikleri :r.am~ıı b'.r adımıın 
~eğıııj ruı.Ulaf:ıa , lmekt1!clf\"11!'r, llÖ7lend1t1ne göre t.vlçre tnglllere - Aerilemc:k mecburi:) ı:~ı.ndc bırnk. tl.e ynzd~rz ~l)i be~ annr..mck - ~ a.ktı~ at~"in kanıı:ıınch , .ntmnk 

YlaJıt nıa.ordula.n bqkumandanlıAt njn men!aatlerjnt teman• eden devle~ mış he de alır k:ıyıp .. ı H ıııtr:.ımış, rın ~bet,t.rı~csıne bacınlnnuljtır. ta oldu~unu g-örmü ı r!lir. . 
ı lcrjnde 11öl<ındtttne göre,...,.,., sfattıe Berlinc harp eahlerlr.ln bağ -ı 4;) tank kaylıctmiş ve 1500 :ı'ker 11(1 bı.ıı :Jeyanzıame b ":l~~nkur. Bunun i.Lerine Hıı İll . iııtım-

iııdlul re mı bllltende Kafkas cephe. lalltDUI hakkında blr İngiliz notuı ölii veımiştir. St.~ınyrnddan al•· B~J<.'dıyede ~ehrin milteba\:ı ~Uf~~ dad eden ev &:ıi!inlerin'n gürilltU· 
a.1< kaydodıldWf bildiri en muvat • •tmift.lr. Bunun Çörçllin avam nan son haberlereg1Jre, kıııloı ,ıu miktarına ~orc mahalli k.: rn~ bıı. rsund:.'11 uy:mrş \'e hemen var hı· 
rılYeUer Afman 'e mUttefık kıt• amal'Ulllda bahaettlii İngiliz pro. 1 Almanların taarnızlsrını. püsıkürt~ tır~tır. 2. lc kaçmab °ba"'l:ı.mı tır. BekçilcP 
u~ t.aratmdan oldukça geni~ bir öt ... teato te,ebbüatl oldutu ani ~ıtmsk. ' nıüf, yeniden 4 labuM yakın nazı Şı;mdiye ~~r.lar ) apıla~ karne le halk da arkuından kovlllarnı~ 

i Uııa.Y&pılan iki taarrw.: hareketine ·tadır. Enek:e Berlblln alyaıl mab • kuvntinl Jokelınl,tır. Bu sur.tıc t~~tJna !!ore belcdı~e. udutlan lar, fak:ıt kendisin ~ 'ıdPJl k&y • 
k ...... _~_etmektedir. Novroaiakln f&P • rtılerinde, bU huau.ta lqiltereain de, \Atman ka71plan 4000 e ÇJ)mıı' ve c· lilin<t: 723• 1~ .bu. JK, 64 •851 betır.iş'~rdir. r: ı sc't"r Hlise\'\n 
:-::ı •had& yapılan Uerı hareket fil Alman7anm prot,uto etmeal it. • Sovletler kendi nıevıilerinl ftilzelt- r 1', 8.4~367 agır_ ı•ıı•ı b~ unm~ • 8) nı c:ıddedeki 8 1 nı rnı ı B f· 
!hı .... a tepenin i gali lm.klnını ver. 1Al,,.1 ...._ -..1 ••ll. Bu nota . ı· t tır. Vıl8yetc hllglı 'kaz: laron ıse 
--vur 8o 1(. 11.... zımıe ... -1an.,.... m.., mış ır. ..,0 Sl5 bU ük 2961 k 3Rn..... .. raJı R!>artımanırın ~1'.!lll!i \e hi~bir 
rne · V)'etler b~radan aı;;ır s. au. hakkında yapılacak muamelenin mfl': Cepheden daha evvel ahnnn let - ... . y ' c;ocu ' '"' "'· ı:.ey YRl'>fD3mış gibi bodrum kat.nn fatt p ~ı::ın~ ~eri ~=ke~~ndc hıyeti hakkmli& fimdlye kadar b'r graflar. Almanlnnn K.ırka.slakl ı;:ı· gır ı: cı mevcuttur. • inerek uyku,·a Galm· tı . 1-f iııeyin 

trıa1ua idJJ er Alm'J'O ara uhm beun • şey ötrenUem ... ltt.ir. ,n,ıan şiddetlendirdiklerini \C BAREME D.\HlL OLMI\' N ar.eıık sahnhle\in hor J lı nıt u• 
er. an m are \'e ' d 'dd t' .ı h' 11 · ..,c ' t,p ta. 8 elerl d•"" mevzile inde" al ıı:md-ı en şı e ll'.J ıs e ımırı; S:'\Btr Gt~LtRUl,ER ~ııtkcrı yakal:ııımı~ dli c\e veri• 

.. YY r - r • ltalyan aalıerleri fİm i b ı Rusya kıc1nda ne'' r1 nıi tir. "U Dlan topçuauna at~ ı rini tev Ail L • le :ış &)an " Diğer taraftan, devlet baremi • _..;__ ___________ _ 
b cc:erkcn 1.stlhklm kıtaın ımız ke~ rİ1e~pmc dnvranmak için ümitı;iz hir ga~· • llc dahil olmı~an bir kısım mU~ı;. 
1 

rlne atcş...oden dtl§manın faaliyeti. iıtemiJ'O'larmq retle d31'f bO)'ilk ımıh3~b~ hirden sesderdcki memur ve m~tahdrm• 
r nıen Uerelmeğ~ d~vam ederek Endife vertct haberler yQstlnden \Ermekte olduklaı ıııı bıldırınekte- ttrle sa.bit gelirli vata.ndaşıann lla 
Dıanın dcm.lr sietemlnd büyük ce lıluaoijnl.Din Atlnaya rittitl ötr•nil . dir. Almanlar, Knradeniz ı;ahilın. Top.,":lk Mahsulleri Orisinin tanzim 
ı hu .e geürmi terdir. Bu ge • mektedir. Yunaniataada bulunan t • • rosiskin dt>ltU ~ımnlini ~ld• t;a~ışl~rıncl:ın istifadeleıinl temin 
1~r Plyad kıtalarına ilerlemek ve talyan kıtalarU.Atrlka Q&Hlne,~ ltnekle ve Kafkesynnın Jo• iı·ın bazı te6ebbil.s1ere geçilmiş ve 

btr 
0 

t ,.. --'• k ' ·ı · 1 (' " 8Jıoa çarplf1Dalar netlıeeafndo aağ_ eme Onauklan -~- sunı(fa Mo:ıdok .w sesını c • ın •. Ankaradan oldukça mlieait cevap. 
\'o •olda bulunaa mtıet hkcm siıı. etmektedirler. Mrika7a sGD nı~~ru aynı .. ıım:tnda Knrk:ı" mr alıDRU§tır. 

t;l!ı Pi l.&ptetmelt imk>nını vcrmt . ttaı,.an ala71am1ı )'Ülelllek ii'R d~~lnrında 50 mil cenııb:ı Orıoni• Bu :mesele de m~bet bir netice 
~~latalar, eneen k c;makta 0 1an Keractinide beldlJU llir remtnin tn • ı.;t7.r askert Jolunl.!n son nokt mnn ~c \'anldığt tskdirdc de\let bare • 
~~ 1enlden t rruz ec!crek la~ filAkla h&rapOldutu '1ıUdtribnitlır. l1 ı,gı:uilerlnlele çabşm:ıl\tndırJ:ır nıjnc clahil olnııyan belediye n.e-
k~ lıa'llne l'etlril n f brikalar Marllfal Slftfıta bir .nululı Bu bölgeden 11•n h11b rler, lı r mur ,.c müstahdt-mlcrı ile ilkmek• 
~ l.4ar llerıemı er ,e h r vadinın di • .ö)'i~lt 'Alman kotunun slmnl Oı.cl l :ıvl:ı~ı. tep muallimleri. ofi.:lcr memurtan 
r '" -.ıırectn elml crdlr. Şimdi bu. Londraya cltmif olan cenulıl Afrl. 1na-.:ıar nrdığını blJdirnıekt 1 e tram\ay, tün 1 ve elektrik idare.si 

Şubeye Jaucd 
Burııa askerhk ıubcalnde kay ıtlı I~ 

ken Akıbeti meçMI kalıp aranmakla 
olan ve Fatlb askerlik şubcalne nıU 
racaatla kaydını yaptırn::ı., bulunan 
plyaGe ast ğmcn M hmet Ş vk t Toy 
gar (18351) in hemen ıutıeye mUrR 
caat etmesi ilhl o!unur 

ZA Yl - 7710 sicU nurıuuaıı ebU 
yetnameml ve kazanç karnemi aıhb 
ınııayene cüzdanımı, zayi ettim. Y•. 
nlslnl çıkaracafımd&n ı~lnfn llU4'. 
mu yoktur. 

Kemleketimizde TUtlincllltlttbt t.e. 
rakki ve tnklpfma herkuten eTYel 
lllmıet etmiı olu tültbıcU medıum 
Huan Aldfln otlu, Abdi J'u.d .AkeT 
ve ıUrekbı ttlttln firkeUDln mQetılUl 

N11Bt Amr AKSV 
ia il.iç beklenilmedik bir zamaDd.,,,,.__ 
lnıbul&D ölOm baberinl bll)'llk blrte.. 
e..Urle öfrendik.)ılerhum )'Uüek1ııal. 
bile, hayırperverlifi ne, meziyeU ah. 
llldyesUe herkese kendıslni seTdlr • 
miftl. Allahtan kendi&ine rahmet ve 
gufran, bu teli.ketten .ııon derece mü. 
t....ar olan alleel. etr\dma .-llrll te. 
ftJdcet c1tıer1&. 

••• 
06rduia tanmmıt ai!el_.. n 

lz.mirin maruf balı tUccarlarmdaa 
Muammer Nalbantotlu genç ıqmda 
iken-Qur4ftı& hutanesinde vefat et. 
mif ve cenazeat bUg11n &krahalan • 
nm, bemprilertnhı ve dostlarmm g6I 
ya§lan arumda Bakırköytkadekl aile 
kabriatanma götürillmU.ı ft •lııedl 

latlrahatglhma tevdi edilJııaJtti.t. 
Muammer Naıbantotıu, halQk, t•. 

miz ve aıtil blr ıençti. Tah.llllııl :A..Y. 
rupada 1Jlpal etmlt oıan Jluunmer 
Nalbantotıunun memhketıM daha 
birçok ifler gGrebllecek t.lr 7a,t& 1 • 
ken arammd&n aynlmaaı blfQk blr 
k&JIPtlf, 

Gazetemiz, merhuma Tanrrdlıı rab 
met diler ve Nalbantottu allesuıja 

ke~erıerinl paylatır 

Saç bakla güullii;t• .. 
birlnei prtıdır, 

PBTBOL NiZAM 
Der eczanede uuhr. 

ŞEHiR TiYATROSU 
*-' t•.IO• 

DRAM 1118111 

KIŞ MASALI 
KOMJWI lllUll 

r ALANCI 
t;omerteat. Pa&ar rQDkr' 11,11 ü 
matine ve iller Çarpnı• H de 

Çocuk Tl1•tron 

Ra~;J Rım TiyalrMll 
llalld~ Pı,ı.111 Bt'rab•r 

Kadıkay Süreyva SJnemasıada 
Bu U,am; B~nl öı inl1ı: Kome~ı 

:t r .. lr 

OksUrUk ve Brontit 

TURAL 
da.da llllllarebeler cereyan etmekte • ka ba§vekili marepl Bmut• pek 7a.; de yayla Mozdokla!'I ?ıırkaç mil me- memur ve milstahı'ldleri ve dal1a 

ı... kında avam "'' Lortlar kamarumm aaleye kadar me,·•llı olrhılund:m J:.azı milcs..~scse nıensupal'"' da hü 
~ırıAtff19ıaar pi ad kıt&lan, dU mıı ya.pacağı mütterek bir toplantıda Alman kolunun n ~ lJul uklllkte ıı. k-Umetin barem.indeu fa~ dalana • 

lıtr ara mevı:iierıne ıtrerek 320 mühim bir nutuk BÖ)'Uyecektır. razı k:ııandıiı bıltnPıncmekl d r. bitccklerdir. 

an ı aaıhn w ..... 111-: Sultaaahmet K~Wsayuolya ... 
•P 0.mH ıokak lt No. tbı toflr ı 

KU&m. (17111) 1-----~~~~-h°i 





Nezle - Grip - Baş Diş 
ve bütün ağrıları derhal keıer. Her Eczaneden arayınız. 

............................ 
Devlet DemiryeHan Ye Limanları ft?l.Dıb / 

Umum idareıi ilanları ,...w". , , 

Muhamn:en bedeli (8&715) sekiz bin aeklz yUz yetmio beş lira olan 
(5000) be' tın Kg. Bor yağı (27. b1rinc1tcşrjn 19•2> aalı gUnU aaat (115.30) 
on De§ buc.ıultta Hııyde.rp~ada Gar binası dahlUndekl komisyon tarafından 
k:ıptılı 1.arf ı:sume satın alınacaktır. 

Bu i'!c gırmck istiyenlerin (6615) altıyllz altml§ beş Ura (63) aıtmı§ 

Uç 1-·uruıtlı.:k ~uv:ı.kkat teminat. kanunun tayin etliğ\ vesikalarla teklifle. 
rint ınuht<.vi urfıarı.nı ayni gün saat (U.SO) on d!Srt otuza ktldar komla 
Yon relııll~tne vermeleri lA.zımdır. 

13u tşe tı.1\ ıııı:tnameler komi•yondan parasız olarak dnğıt ı makt~dı.r, 
(1529 ), 

Haber'in bulmacası 
l 

- VUcudu fdmanınz adam, bfr emir, 
8 - BUyülq:e, 1.§çl 9 - Tımakl&:r11e 

vUcudunu olq,nyan, bir edat, l - Al. (Gazetemtun oırtncı .ayt&8ıoda 
fabeden fkf harf yanyana, kendlne OA§ldr )'&Duuıaad tarUa ~eat.nı ek 
hAklm, 11 - Tutupn, asker, Uye.rell glSnderec:ıell okuyucularunam 

Yukardan &oatı: Ucaıt lll&bl7etl bala olmıyaıı llGçttlı L 
l - Rezalet, 2 - Erkek hizmetçi, &Aaları parum aeerolwuır.A 

kulUbe, 3 - Çınhyan llet, birbirini Evlenme teltlillm: 
tekmellyen, 4 - Fuzuli akıl hocası, 
ıztırab, ~ - tnaan yuvuı zamanı • Ya§ 22, boy 1.70, kUo 6~. esmer, 
gelmeden dll§Urlllen çocuk. 6 - Aklı kıvırcık saçlı, tıp fakWt<>!dnae oku -
eski hft.klm, gll.;el aanat, 7 - Bir ku. yan, b1r genç, kumral veya esmer, 
mq, ya§lı, 8 - Bir renk, teneke ya_ ı:ıa.ssu, ince, zevk sahibi l:.ir baynnlll 

Plftıran, bir edat, 9 - Son derece, evlenmek latemektedlr. (M.B:) rem. 
zlne mllracıı.at. • 

parayı cepten çeker, 10 - GUZel ko. 
kulu bir ot, cenubi Amerlkadaki bl::- lı ve iJÇi arıyanlar 

Soldan s•ğa: hUkümetin vatanda§l. 11 - Balık tu. • YUkl!ek Teknik okulnndan c.n tyt 
ı - Blr ııebze, 2 _ Bazı kapılarm zafı, eııkl TUrk hakanlarmdan blrl. derece ile mezun, bil!IU on dört sene. 

önünde olur, yemekte i§tlha açar, 3 Dünktl 'bolmaoamn:tn halq: llk t.ecrUbeye aahip, denjz, kara, havıı. 
- büyük ka.ma, bir demir, 4 _Bir l _ YUkarabası, 2 _ Otag-, R. Ya, ve emsali bilümum motörlerde, ah~p 
renk, kirin yerleot1A1 yerler, G _ Kt. ra, a _ Lttp, Kalafat, 4 _ A, Ava. ve kauçuk ve elektrik 1~lerile fabrika 
zartma vasıtam, vücudumuzun yu.mu nak, ı. 15 _ Çamaıır, Yan, 8 _ lrak, idaresinde çalrşml§ bir gen!;; bugUnkll 
&ıal< kumu, 6 _ Doğum mtltehaesm. L, Fenaı 7 - Kukalata, t. a. _ Az, lktıııııdt durum ve memleket ihtiyaç. 
nın yardımcısı, e§eği teşvik eden bir LAne, A. A. 9 - N. Dal, Kedep, 10 _ !arına uygun çalı§ma slstl.mlerjle, az 
tabir, alfabede bir harfin okıu.nUfU. 7 KereviS. Ni. ıı - Baı, Ezani. zamanda fazla i§ almak fııtiyenlerc 
-----------------------::--------,, mutlt olmak istemektedir. Beyoğlu 

l•tanbul Jandarma Satınalma Komiıyonundcın: 

Bir glyt.ınıne (i•) kU?'Uf lm&liye UcreU tahmin edilen (illO) gl)'im / 
ntimune Vf' §&rtnamesln'tl uygun naJa alt imallye 111 19.10.9'2 pazartesi 
günü ao.at ıc te İstanbul • Taksim J, Sa. Al. Jtoı:nl.lyonumuada açık ekall~ 
me ne ıbıı.:e ed11l'cekt1r. Na! demlri bllhesap aynen müteahhide verUecekttr. 
Gerek df'mlre Vf' gerek.le ıınaliyeye alt ilk teminat (2•7&) lira (23) kul'U§
tu!'. NUmuna hergtın komi.syonumuZda görWtlr. şaruıameaı parasız almır. 
Ekelltm~ye zirebllmek tçlr. kanunen ibra&t icap eden veaikalardan batka 
evvelce na. lır.&l ve teslim edUcllğtne dair vesika gösterllmeai ıarttzr. tstsk. 
!terin tetnlııat mektup veya makbuzları ve icap eden velikal&rlle ek.tllt.mt 

P.K. 2319 adreSine mektupla mUra ~ 
) cu.tı. 

• 19 yaşında, ortamektep mezunu, 
blr cenç, herhangi bir mıl~sseae vey ... 
tfcarethanede çal!§m&k istemektedir. 
(F. Derman) remzi.ne müracaat. 

• * • J nktinde komisyona gelmeleri. (108) 

• Llae mezunu, maliyede bjr sene 
çaııoml§, he.aabı kuvvetli, blru daktl 
lo bilen bir genç, hergün li8&t 12 den 
itibaren blr ticarethane veya mUes • 
aeaede çalıımak fııtemektedfr, (Canan 
Nejat) remzine müracaat. 

• YUk8ek bir aileye IIlt'ntnıp mll • Muhammen bedeli 15208 (be§ bin iki yllz sekiz) lira :ıo ('e'J:T kuru§ o. 
lan muhtelif obat.a IM7 (dokuz yüz kırk yedi) kg. Otojen kaynak için \)i· 

rlrıç tel (Hl. blrfncltetrin 1042) pazartesi gUnU saat (1~.30) on be§ buc;uktA 
1-1.yııarpapda gllr bln&SJ dahilindeki komfsyon ta.rafından kapalı zarf u. 
ııuuıe satın alınacaktır. 

Bu işe. girmek isUyenlerln 890 (üQ yUa dokaan) Ura 64 {altmqdört> 
kuru§luk mu,akkat teminat. kanunun tayfn ettıA'f veırtk&larln tek!l!lerini 
muhtevi zaıflarını ayni gün ııant (U.30) on dört otuu kadaı komisyon 
rtaıutıne vermeleri IAzımdır. 

Bu l.{e ait ~urtnamele: kouıiayondan paraaızolarak dağttılmakt&dır.(830) 

• * • 
Mu?ıammen **11 .ı:iıbv (on aek11: bin yedi yUz elli) lira oran 115 ton 

1.l?ıbal:l.J çoır.lleri 3.ll,9U aah gUnU ~at 115.30 da kapalı zarf u.auıue An ~ 
karada ldl\re binasında toplanan merkez 9 uncu komisyonunca satm alı, 
naca\ctır. 

Bu l§e girmek lııtfycnlerin 1406.215 '(bfn d!Srt yUz altı lira yfrml be~ 
kuruıı) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayln ettlgt veslkalan ve 
lek!Lfler1nl ayni gUn saat 1'.SO a kadar adı geçen komisyon nılallğine ver. 
txıe!erl :A.zıındır. 

Şartnameler psrurz olarak Ankarada malzeme dairesinden Haydar. 
Papada tO:ı!UUU4 ve sevk ıefllğinden temin olunur. (529• 

--

... 
~. 

lshmbul Jandarma Satma ima Komiı~onundan :. 
ınktan Olnııl 
Kilo 
274.032 Nalça çtvtııf 

1396.15•7 Monta çl"ri.ll 
6039.886 Kabara ı;ivı.t ' 
110•.2~7 Ökçe perçin çlvl8{ 

•50.903 ökçe takviye çiYisi 
3•so2 çl!t Nalça ,,,.. 

ımaı ftyatı 

XUl'Uf 811. 
80 88 
93 10 
eı as 
61 60 
53 39 

' fiO 

İli< teminatı 
JJn klll'Uf 

456 18 
116 77 

571 93 ~. 
Kapıtl: zarf ekiDtme~t1e fhale ednemfyen ml'ktart. cfnllf blr klloaunun 

ımallye tıyat• ile ilk temnat.J yukarda ya.zıh bet kalem malzeme 22,10,Mı 
perşembe gt::.U ~aat :W l9 ı.t&nbuı Takaınde janda.nna. aat.ınalma komis. 
yonumuzda pazarlıkla almacaktır. Şartnamede ya.zıh tafııllA.ta göre bu 
m.ıızcme~ a i d<:ınlr aynen ıııtekliye Ter{lecektir. Altı ka!emtn b!r iatek.. 
Uye ihales' ca.ll: olduğu g)bl be§ kalem ç\vintn lir ve nalçanm da ayrı bjr 
istekliye 11's.l<!l!l c:ajzd.!r. Şartname para.aız komlı!yonumuz;d&n hergün alt. 
nır. NUmm:ıe.ı-r gilrlllUr. l11teklllerin kanunen fbra.z:ı ie&p eden ve.ıılka n 
teminat mektı:r veya makbuzlarile pazarlık gün ve aa.&tinde komisyonu. 
mula gelmckrt. (1562) 

-

-
... -';.; -

-

-

nevver ve her iş elinden s-eJen. kim • 
eeslz, " y&§mda bir kadın. yalnız bir 
bayın ev l§lerinl mUkemmel surette 
idare etmek iat.emektedir Aşağıdaki 
adrese mQracaat. '(Bay H. Hampar • 
zumyan, otel Tokatliyan.) 

• GUzel yemek bilen, emnlyeW, 
namuılu ve klm.seslz bir kadm, az bfr 
Ucretle bfr ailenin saat 7 d<ııı 2 ye 
kadar yalıım yemek i§lerlni yapmak 
ı.temektedlr. Mektupla a~ğıdakl ad. 
reae mtıracaat. (Bay H. Hampar_ 
sumyan at.el TokaWyan). 

• Ltaenin on birinci sınıtma kadar 
okumue, bir genç, sabbhtan akşama 
kndar yazıh&.Le, bUro veya bir mağa. 

zada caJı&ımak istemektedir, (H.G.) 
remzine mUracaat. 

.Y. Almanca deralert • usuıo tedr!!l1 
mükemmel olan bfr Almaı: öğretmcnı 
almanca dereleri vermekkdiJ'. Pa&11· 
d&n maada hergün saat 4 teıı 7 ye 
kadar, laUklll caddui 188 No, İhnn 

-6-
& 2 & 

bey aparttııı!l!l .: ioot ~••.:: l r,,d 
kat 6 No. ya mU1'&4:M&. 

4 Hayattll luç lı.19lae .. cılmı,)Wl aıw 
bayan ııtr erkeğin .. ~me b-ts s 
istemekte.dır. o( Uygun) rem.ıwıe m1I • 
racaat. 

.Y. Beyoğluuda, lsUkla.l caddeeinde 
kiralık dUkkAnı bulunanlorın oartla.rj 
Je bjrllktc (DUkkO..U) remsi.ne bildir. 
l"'C!eri, 

.Y. YUksek teknllı: okulı.ndan en fyt 
derece lle :nczunum Bll!lll on dört 
senelik tecrtıbcye sahiblcı. Deniz . 
kara • Hava • ve enuıall bjlQu:um mo 
törler, ah§ap ve kauçuk Te elektrik 
işleri.le fabrika fdare&lnde ihtlsasım 

kuvvetlidir. BugUnkU lktrııadl durum 
ve memleket ibtlyaçlarm·, uygun ça. 
lı§ma sistemlerile, az zamMda far.la 
iş almak lsUycnlere mutı: oJabWrim. 
Altıkndarlıırm: Beyoğlu P,K, 2319 
kutu ndreıılne In.f'.ktupla m•ıracaat et. 
mclerf. 
~ Yaıı 215, yUkaek tahsil!\ aylık ka. 

zancı :!00 lira olan bl:- tın.y, 18.222 yaıı 
larmda esmer gtlzcl1, hauaıı bir ba.. 
;)'anla cvJenmek istc.ınek~((Ur. P, Y. 
18 remzine mUracaat. 

.ıJo Orta boylu, orta 'Vtlcutlu, ıı:ırı 

saçlı, kara g6zlU hayatta klmııeıl ol. 
mıyan, yeni ölen kocasından dw kal 
m~ bir bayan kendls!ne uygun bir bay 
la evlenmek iııtemektedlr. (Yat.ıuzım 

83) remzine müracaat. 

• Yag 22, boy 158, Hac tahsiline d'.l 
vam ederken mecburiyet altında tnh. 
siline devam cdem!ycn bir ııaııat oku. 
ıu mezunu baba yanında bUyUmUş, iyi 
bir aileden, biraz dıı gcllrl buıunan ve 

yardım edebilecek vaziyette olan 25. 
26 ya§mdan kUçUk bir bayan'a evlen. 
mck ve lç güveysi girınek tııtemckto.. 
dlr. (26 GU§cden Alt) renızlne nıUra
ca.at. 

Aldn'lnız: 
A,afıda reml:tlerl yazılı olan o • 

kayucularımız.m Q&D\!Brınıı gelen 
mektuplan l<larcbaneml7.11ıı11 (pauu. 

lan tıarlıı) taerg1ln aababuaa öğle.) e 
kadar " Mat 17 den soora aldırma.. 
lart. 

(A.U.) (A,G.) (Bay 34) (B.Ş. kimsesiz) 
tBulunmtı..z) (B.T.R.. 3) (Dadı). 

(Eşine merbut) (E.M. GUl) (F.U.S.) 
(F.D.K.) (F,18.FJ (25 GRU), 
o(H.Ç. Hakiktlt) (23 lf f.sth·en) (lnan) 
(I.Ale 11) (M.K. 19) (.M.U.A.f 
(M.S. 36) •(M..E. •9) (Neşe) 

<ö.ı'baba) (R.T.) lP.A' (S,A..E.) 
(Samlmt) (Uyguıtr (Yağmur) (Yal. 
DIZim 88) 



,. 

,,anbul Umum Sigorta Şir1tetinden: 
ı tuıllu: tımum ıti&'or1& firketj hıaaedarJan yapııaıa ll&n Wıerine 16. 

..ıu tarihlı:d• aaı&t ıı.ao da Şirketin Galata'da Wn idare merUlıbade 

&PIDJI okiutu (evkallde heyeti umumiye lçtlmamda kanuni nla1ıl .U.
J.'9t Jlul1 OlmadJtı cihetle Tjcaret Kanunwaun 881 mcı 11\&ddeat mudbln
e llimedarlıır 1Eı Sontqıin 1942 Çarf8.mba gUnU aaat 11,30 da tcruı mu-

rrer J'evk••lde Heyeti Umumiye lÇt.imaına davet olunurlar. 

RUZNAME 
1 - Şırk tııuız, Eau nızamııamesinın 20 ve 21 lnci maddelerinin &fL 

ıda JU11ı o1duğu Uzere tadili: 
M iMi maddel aalh e: ze iacl maddel muacldele: 
Miecllei idare mevadı mah.1\1.1& ve 
lr mUddetl muayyene lc;ln haiz oldu 

IU Urtldare Juamen veyüut tama. 
mm &sumdan bir veya birkaç zata 
b& Yeklleti mabaıaa ihale edeceğı 

mlılfllU me-.llhi carlyenın rUyet v 
~)"191 için b&rlçten dahi bir veya 
blrUıı:: zatı t.,.rklt edeblllr. 

Mecliat idare mevadı mab11Uu Yf 
blr mllddetl muayyene için haj& oı. 
dutu lktldare ıu.nen ve yahut ta. 
mame.n &za111Ddan bir veya blrka-; 
zata b& veklleti mahau.la ihale ede. 
ceti mı.tUO mealihi cariyenin ru. 
yet Ye tenlyMi tç1n b&riçt•n dahi 
bir veya birkaç zatı tevkil eyleyebl.. 
ljr. 

Bundan maadaı llec:Hat idare bir 
EııcUmeni idare teıktı ~mek OlıeN 
Kecu.ı idare Azaları meyanından 

iki veya Uç ba intihap Ye mnc:U. 
meni idare lzalannm gaybl•bet Ye. 
ya mazeretleri takdirinde kendileri
ne vek&let etmek tıaere. bir ve ln
delbace, iklnct bir a.a mına.tml ta. 
Yin eder. YeYIDi muayyentade ve 
daimi surette içtima ile muamelL 
tr ruyet edecek olan balann PJ
bubettnde keza Kecllaf idare bala

1 

1 
BUJldan maada. llec:lisi idare bir 

'llD'OllM!nl idare teıkil etmek t1Jıere 

X... idare &alan meyanmdaa lki 
..,. Qç &a intihap ve ıı:nctlmenf ida_ 
r9 lm&!annm caybubet veya mueret_ 

1 lıelt ı.kdlrinde :lrıendllertne Tekllet et. 
tmk ._re, bir Ye lndelhace iklnol 
bir la mlUlsımı tayin eder. Yevmi 
~ ve d&lmt .urett• tottma 
ile JDUUDelltı rllyet edecek alan lza. 
1- pybubetlnde kua lılec1j8i idare 
lalan meJ&llllld&a lnUbap olunm114 
ollıa ._ mtnbimleri anlara niyabet 
ederler. İtbu enctlmen ll&kal ayda. 
tıd ..,. akdi ict1ma ederek Keolia 
idlııNJ'8 ane@ecek 1ıüolmıe nr&lt 

... ...aJ1 lltıdQr11 umumi ... bera. 

rı meyanllld&D intihap olunmue oltMJ 1 
ba mWAzimSeri aıu&ra niyabet eder 
ler. İf llu encttmea !lakal ayda lk.i 
defa akdi tçttma edeNlr lleaUa l.. 
dareye anedilecek blleOmle nr&ll - tM!dk eder. JllDcQmeal idaıastıa 

lllıllllllk ft ....uıtl Kecıltll lıdaNCe lra.. 
Nlllıftlnllııeak bir taılmatmmel da
YI • t&Jbl edlleoektlr. :mnctment 
iıdll'9 ....... ban' buladaklan ber 

'* ..... iQID Goll' '"* llıUı laakJu .......... 
............ ..,.. 
lllldllıl *" .... ......., ....,.._ 

... 11eDdilertne tamu """'acak ...._ 

..... 1l9fka mecll8t• bulr 1'11hma

............ l;lll lıılDdllll"IDI Goer 
'l'lltE ..... bakla .._. ..... 

" metall1 mOdUrll umum! De ben. 
ber tetkik eder. l:ncllmeai ld&rellin 
hukuk .... Yesalft lleolLll tdarec. 
kararlaftınlac&k bir tallaaatnamel 
dahBt De tayin edlleOelltJr. ı:actı. 
ment idare &alma bamr bulun~ 
....... 1ıtr oeı. IQln .. r11eoek De. 
ret.in mDdarr -.U amamlJ9oe ta 
7ID ohmar. 

lllllt'llmaddel ....... 

lleclllıl lıdaN ..._ llUdatı -
~ JrendllerlDe ı-.... ını=aoak 
ıu..edea baflca mecu.ı. bMll' 1*111-
uealılan Slbder lıQba ftl'lleeell lo. 
retta adkdul lleJ"Mt ~ 
taJta obmur. 

ı - 01ıgtD _...... w-mdı& JlıMllll tıdaıe .....o. ı.... a.ca..ı 
•• ,,.. ~ .._ .._., ~ tdare 11eoU8t n.-tıe lmluüD 
· ı ı ~ 'flertlmılt om tet9'rt llaklmta karar ııwa-. · 

H A 8 ER - Alqam Posta11 

Ankara at )'tlf'lfltın 4 üncü laalta prtJFamı 
1 inci KOŞU (f4at1t kotaRl 

Diri , .• düa Jlllmn Jattaki ..ı lııan arap at ve klsraklara ....... ts • .. ..., ... : t• ........ ldıll\ 
dört ~ 58 kile, ilet •e dalla JUkan yqt&ldl• • lsilo la 117wldardu'. •111«1 i ..._ mat 
redir. 
• 

~ T ~ o -z Abn SahiL! t Allbealr& J . - 1 1 > fil l81DI .<.engı .1abaal ADul 

1 ı-·. Kocagiiney Fidan I Aı kıs. 
-

1 Seklavl 
"'"''( J'le 5 f' KGeqftney aıuı 

. . 2 BCI KOŞU (Hand•kap) 
C~ •e daha yakan yaştaki Y•ll >.......ıa. tngilis at ve lmnklara ............ lkrami)"emj - liradır. 

HeMfesl ı.ooe metredir. 

Alrl!ylln Al al 7 f. Nalçln 63 
3 A. S. K. Sekban Al at HllAlüzzaman Ester 4 F. AUı 60 
1 İsmail Tetik Gülcan ~I kıs Drokurı Kartal 8 1. Tetik. d8 
., Hüseyin Erml ~ydan Donı dişi Esı;cx SOnböl 3 Mehmet ~ 

rı lUCT. RIN - 1942 

Ankara at 
yarışlannın 

4 ncO haftası 

2 r·°'"· r~• iM 
B lnel KOŞU (llt°k.41t 4l&tlf kft1811U) Birinci 1qada raJdp8ls olarek 

tiri yapnda ve ·~ ~ imzan .. 11111 saikan tngills erkftr ve dili taılan •uwetur. llıramQet;i: CftO tek haynn kopcatmdan habl 9be 
ltnllD'. Sddet· 80 ~ .... fetli 1000 metredir llli,et delfldlr. . . 
6 C. ~payık ı. Doru erkek Vytbvol Abb. 
1 F. Ath• Zehrimar Doru dişi Coup de Rol 
8 A. Aynagöz Vido Doru dişi Coup de Rol 
9 S. Knraosman Pınar Al di,I Gossar 

10 A. Alrnen Haspa Donı diti .Manna 

4 tbaetl KOŞU 

Mnı. Atklns 2 
Kedban 2 
Llthia 2 
Siberlan 2 
Saatalfn 2 

1. Ateı 
F. Allı 
A. Aynaı~b: 
S. Karaosman 
A. Atman 

80 
58, 
58 
58. 
58,. 

lldncıl Jquya. dört ha7ft1l bJdo 
luıua'llflur. Bu )landtkapta INw 
vort il kilo tapnmum• n&'meA 
ceylbdlr. 

tt~tıDcU kClf1I)'& ıeHaor. 
BUQonunu ki Ud ,..as tnsllt• t 

Jan arundNI kofular aleleber 

1'f ,....-. ve "~lan yelnlaa iSOO lira71 ge(llll)'en utbn Arap erimek •• dili tarlara -•••tw. r1s1e aetloelentr. J'akat ber ,.,. 
ma 'bu koflua'llll Zehrlm.an np ~ . 

• W llndır. Siklet G8 kilo. lleeafesi 1800 ınetNdir • • 

11 A. f. Aytaç Bahadır Al at KIUıeylAn ı~-12 - Tanan - -
13 Ali Ersan Rlnd Kır ıt KiıbeyJAn Meram . 

14 Dr. Seferor KomfurJ Al at Obertaş Bula 
15 H. Alakut Dandy • Doru a.t Favara Catıtlemaln 

18 · F. Apn Stnhp Al at Cap Grfıı Nez Clfra 
17 A. Atman Gonca AJ kıs Onnix D Mlstyn1Uet 
18 A. Atman Kanıbiber Yaflz .t Stralfort SUent Helres 
19 S. Karaoaman Dnahıeiro A 1 at Vreıatıkon Sll>erlan 

!! F. Sim•rollt1 Demet Kır kıs. Alişah Yuıonla 

8 .nm KOŞU (Ça)Jak koşaa) 

3 A. t. Aytaç 
3 -~ Baynnt 

7 Dt-. Seferof 
9 Von Vanpnhı 

6 F. Koeadney 
5 O.demir Atm1 

3 Osdemlr Atm1 
3 Satt Abon 
3 A. Atçı 

58 
~ 
M 

7Z 
72 
86 
64 
64 
60 
58.• 

DardGDoll kopl& kaJIUı olu 
Arap ta71Ddan - pı. &lam Rint 

Betlnci lqu: 
OODGD o ateruaa p~ lııacW 

Borada Daftladronan kafUtmalmı. 

)'&Catı hakkında kuneW bir ltft 
dolqmaktadlr. 

Diler taRttuı Ahmet A.tml.nU!I 
Konca Yep Karalıibertndm -...s.ı 
abl kopcatJ dalla heDlls Irat! 
te be11i cılm•m.ar. Bu ftSl,.U.. 
kOf117& bet ....,._ lftlrü edeoek 
mütir . 

Diri••..,.. plııan 1...-i ..ı kan anp at•• karülanna mala IBtllr. ~ aee Unıchr. Sık 
let: D6rt ,. ............ 18 ..... dalla iler 80 ldlo ~: •-t•: .. M.. 

t. R. Tekee Sava Kır at Kurut 
t. R. Te1ree Ttana Kır il\. Kuruş 

N. SOmer Ceyllnlek Al at CeylAnyekta 
Ali Enıan Tomurcuk Kır at Gandl 

Kır at 

Fındık 5 
Stlbe7bf 5 
Neriman 7 
Sude 8 

l Atea 
lA~ 
1lecft 
Bayns 

60 !e ~ auan dllr)rat;e al 
60 mallcbrlar • 
60 60 Altmcı Jqud& Tomumdda la 

Oslıall ~ ......... • tol ta (llrat:ID • u ot. (IO) bilılıt ~
• _. olm Ye bilılıt nıartıeı- 'ftaUıet K•te- m tDcl maddllll iDiL 

..... tGIÜDtl &'lllikılla....,. lılır blıfta ..... """etbl ..... --

... w.ctt eden hi•uladm .... ..,... ı.,.te W'M bllkJam 11aid1Mr. 

25 P. Vanl TMUa Kun19 Stlbeyhf 4 I'. Atlı 58 000 a.tre libl uma lılr .__.._ ____ .._ ____ .._ ____ , _____ .;,_ ____ :.,.._,:... ____ r....,_ı ~ ne tmtthall "1"1Dek ftlll,..tıılr. 

' 1 
j 

[ 
1 

' 

MWPM ID• • (611m) 
Çille ttı••• : 3 • I laol 11...... lurllllledlr 

-

• -
-
-

ler. Blll burada .-um btrtnot dıullftaıl~ 
Tomurcukc irmekte)'ts. Da m 
rakibi de m ı a kkak ki Savadır 

1 
1 ..... 
1 

1 
1 ..... 
1 


