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Makineye '· Bu sabahki ................. 
haberler 

erilirken Ba ıababkl 
Alman 

[ ____ 1'1_1._·ı_ll __ Ş ___ e_W_J 

tebllllerl 
.Odesada yeni bir 

Dunkerk mi? 

Alman kaynaklarının sükutu devam ederse Rusların bir miktar kuvvet
/erile Odesada ve Nikolagefte ~ık .. !ştıkl?r! sırada.asıl mühim kuvvetlerini 
Dingeper şarkına çekebildıklerını ve bılahare Nıkolagef teki kuvvetlerini 
. de kurtardıklarını kabul etmek zaruretinde kalacağız 

Yazan: Emekli general B:. D. 

Milli Şetimi'ı tmıet fnönilniln Antaradıa ya.ptıııtan tetkt~r eıımum
da aut Teıt>iye Enstitüsüne de ıeref verd.lk:lerini yazmıştık. Resmimıs 
Reisicü.mlhurumuzu talebelerle konuşurken gögtermektedir. 

\ . 

Stokholme göre: 

Kremlin 
sarayı 

harab olmu,ı 

lzmire üç seyahat ve üç ayn devirde yapılan 
bu seyahatlerin intıbaları 
Yazan: Ercümen J Ekrem Tala 

fmıır fuannın provaları esnasıncla alınm" IMr &'eee manurası 
İmılr, 16 Atwıtoe daha illve edeyım. Bu hat ~nele 

İ:lt1 gündür İzmırdeyim. Senler olu. Ankaraya, doğru yataklı vagon ;ardır 
Y<>r ki .Aıkdeniz klyılarındalti bu güzel dıa İstanbul& )"OfkZur. Halbuki böyl bU 
Türk şeruüni bir dnha ziyaret etmek vagon ihdu edüae çok mU~rt b~ur. 
fırsatını çok aramış, fa.kat bulamomış.. I Zira. İmıirde göroo&slnlz ya: Oerec 
tıın. Nasi> bu yılınış. Fuarın açılış tö. deniZ ·yoıu ve gerek Bandırma Yi>lu ıs. 
reninde hazır bulunmağa karar veren tanbula aidip ııeıenle:re yetmiyor. ve 
bazı -arkadaşlara btn de !katıldım. uzunluğuna rağmen bu hattı tercıh e.. 

Katıldım demek bilmem ne derece. denler çoktur. 
ye kadar doğru. Zira onlar İstanbul. hıınıre, akşam saat sekizi ıeçertAı: 
dan ve vapurla eeldıler. Ben ise An. vardım , Şehrin ısı!tl!ı.rı hcnU:ı: ynı1ma. 
karadan ve trenle, tam yirmi dokuz nuşt.ı. Körfezin durgun s:.ılarına ak;a. 

H iki tara.Cm resmi tebliğlerinde Kerson'a giden demıryohı ke.5ıleme_ Bugün bu suallere cevab v k sa.at .süren yorucu bir yolculuk ettim. mm koyu rengi yavaş yavaş sınıyordu. 
rter~i haftdtı hakkında ye. mif miydi? Eğer böyle ıdl ~e Sovyet_ vaziyette değiliZ. Yainız şu ka~rae:ı~ı Ankara - İzmlr arasında.ki bu tren Tertemiz yollardım, rıhtım b:>y:ında, 

~ lbı;.,.;;ı. bir muphemiyet gooe ler burasını deni21deıı ve karadan t:ı söyliyeblleceğ k. ,; Lı y0!culuğunu kısaltma~ nıUmkiln. Ha. arkadnşların inmiş bıılutıduk.ları f 1mıır 
nıden ....,..._ il tahl • ız, 1 Cı;er A nan kay_ tırlarım: Evvelce burayn tam yirmi 

1 

palası a vardım 
çarpma.~adır. Mese~i, Abna~ar ev - ~:ı:· .e qeye ve burada~ kuv • nak.barı.nın sükütu devam ederse, dört saatte gelinirdi. Şimdl, her ne. Ballc:ond!ln, Ebc-JI Şef At:ıtürkCn, 
velk.: gun N1lcol&Y'1t

1 zapett.:~erı sı • et. ruıi KerSC>ll üzerinden Dınyeper SoıVyet cenub ordularının b!mıi.Sbe dense bu mUddıt...e beş ooa.t daha ilAve mim kuvvetlere ili:: hedef diye ali.Jter. 
ra.da tü~iyet.:ı e.ıı'r ve mıı.lzemc al .: gerıslne nakle nıuva.Nak olmuşlaır çokça kuvvetıerile Odesada ve dığer edilmiş. 1 dit! Akdcnize uz•m uzu:ı baıct:m. 
dıkla.rını bildlrdiicierl halde dü.nku dPDıektır. Sonra, bu tahl ye esnasın_ küçük lbir tuvvetierıle de Nikolayefte Ben bundan ~lkaye• cd!yorkcn, ~·oı Glt7.cl 1-c ebedi b::rlrimlz eıındı e!ek-
tıeıb:Clerinde gene banıer, ınııc.tarı. da ağır malzemelerııe Nilrolayef şeb- sıkıştıkları sıra.da asıl mühim kuv arkadaşım ohm bır İzmirli: t.rlk z!yalıarı ı~rı~nue pml pınl yanı-
nı bl.lcBrmedileı-. ~;Almanlar rın:n a1'..tlllsini de bırlikte götürebil _ vetlerile Dinıyeper Şlrkına çe:Cilebil: - Dua edin!. dcdl; gene biz bug?° yordu. 

1 .NiD>laJ9fı §ark arbında,~r .-.ıha - dile.r mi ve sanayi mües,,eseleri dok.. it d N .k 1 f't ki k. kıBa Yoldan ırelı7orıız. Haftanın dört 1 TUıtt 3-urdu."luo bu mu~ltlcs .ıd"-
.. Oilıi.ıi.. • • • • me ve sonra a 1 o aye e u - gilnU, bir de bunun tA bllmP.JD nere- at tabit.t!n, olc'u oıuı. b:ıbır- ıılr:ı·~~ .. ., 

ara aliıD8 a.rında~.t:T-'lyle • lar v~aıre ilıe ~ır'ltkte ~rı de ~at:p ollk ktJ'\l'Vetlerinl denlz'den ve k:ua - lerden doıa4an t:'en.i vardır :.ti ı~ ainirl mal'llıer o!mu-.ur. Coi!rnll \•;U;ct'n.n 
·~~11m1'1ı1'1,a;~k i&lırib edtblklıler mı? Hlf «iir "e da.o toJaıyht:la l'l!rlye almak imJr.i • törsııCMll d~ a.sı.ı OM derim. Sonra, na. mtııhmalıtı. blUD!sıı.. c.aaPoll• n:n-... ...,_,..:._,.;n ft~Aıetı m~ .. rketımed&ler mi? (De__. ı laci _.fada) .an., dMre.t1N oallaedeceihua b r c1bot (DeTun ı •el uytdal 



Almanyanzn 
K arşzlaştıAı 
iki muadele 

'-., ____ Ekrem Uf8)dıti) 

&leı 

f 

= = Maddi cesaret, manevi cesaret .. İzmir mektubları 
CBaştarafı 1 inci sa.)fada] 

kAndcn güzel körfezi, bu ayda biraz • 
ook olmakla beraber rahatsı.z eunJ~ 
iklimi ve bütün bunlarla beraber arıııe
oloJik 0Cng.l.nllği burnnır. dUnya tur* 
tik şehirlerinin aıasmda birmci ı;slt' 
yer alması için kfi.fidir. 

Bu ben!m, İzmlrc fiçUncil gcllşi.Dl O
luyor. Bundan unceki gelişlerimde 1111 A. lmanya 1941 yılının ilk aşlarm- seferki intıbalarımda:ı ne kad.'.ır ~ 

ela. birincisi Rıısya, üı.incisl de tmı diye dilşünd\lm. 
Amerika olma.lr: üzere iki mühJm mu- O vakitler tabiat gene 0 tabıadL 
aderenln luvş&anda bulım117ordu. Fakat yurdun bUtiln her tarafım i> 

Alman,)·a. evveli ve ilk mwulele:si ~ j mal ettlgl gibi, saltanat bu cenneti de 
halletıniye teşcbblis etti. Jlaldkatte sl- ~ ihmal elın!ştj. Koro Aydın vlUcyetl <» 
yaset ufkunda bclirmis olan ikinci · manlı camiasının fçlndc bir e1.<iya 1" 
muadeledir ve birincisi lkbıcldcn ~. tağı olmaktan b~n bir hususlre' 
doğmuştur. ~ arzotmlyor gibJ ldl. Vllfi.yet merkezi 1s--

SoV7et RllS)'a yaptıi'ı dostluk ve • ( mire gelince. onu ayni miskin id~ 
ticaret tnualıedesl ahJıi.mına 11)11.rak • benfmscm6ktcn uzaktı. lGfi.vur ıznı ıl 
1940 yılında Almanyaya ?00,000 ton / ==="\. ıUi.blri :remıı ağızlarda. gezlntyordu. 1'1 
peıroı, 100 bin ton pamuk, ve bir mil- ---. kendisine bQ.vle haksız ve çi.rkhı bit 
yon &on hubutıa& ıermiştl, munzam bir · d:ımgn vurulan bu h'.ls Tilrk yurdu O 
anlaşma ile bu mlktan artırmayı da. ifttro.nm hcrgiin biraz dnh.'\ nrtan 6f!!• 
vade~iştf. Futa olarak mak şark- ll- yieslnl çekiyordu. 
manJarma ceUrilen buçuk gibi baD Mutla.kiyet d"vrinde de, meşnıtb-el 
kıymeUl maddelerin transit oL-uak Al- demnde de uğradığım İzmlrimlzde pg. 
manyaya ~lrllmesine de yardım cdi- ra.mızm vrunu kıya~si diye, nıtnc' 
yordu. Tekfın itJbarfle doyurucu ol- ohtıımkl = .mtzHk UkJ kuru~n tAt>l-
mamasma ratmen Rus yardımının AL Fraıı.sanm eski başvekili Daladler bir giin bir muharrire aynen şu climle~ Bir cemiyeti yükseltt'.n veya alçaltan, kuvvetli, ynbud Z3yıf yapan muh- rlnin kullanıldığını hn.tu·Iarım. Mııııal• 
manya için mühim oldutu meydan • yl söyledJ: ıtdlt amillerin başında o cemiyeti terJr.ib eden fcrdlcrin manevi bir cesarete ıe aralarında kıı.V'C'a. eden 'l'i.irk çocıık-
daydL - «Bir yüksek memar kendisine yanlış bir emir veren nanrıll3: sahlb olup olmamaları gelir. Bunda da çocuğa ilk yaŞla.rd:ı.n itibaren v~- Iannın bir1blrlerinc yabancı dl!de ttl• 
Almanyanın bu kaynaktan kendi n- «Bu, lstedfğfnh ecy benim vazifeme ve memleketin mc.ntaatlne mogn • rllcn terbiyenin şekline bakar. Çocukta maddi cesareti manevi cesaretle bır filr savurduklarını bilirim. 

z:ıslle vazgeçerek üst.elik muhtelif harb ylrdir diyebilmek cesarctinl ı:östcrseydl, nazır yüzde doksan emrini geri alır hizada yılrütıniye çalışmak bir allenln clikkat edeceği hususların eıı ebem. Şimdiki İzmir o İzmir değildir. C{lıtl• 
tehlikelerini röze almış olmasuım bir ve memuruna daha başka, daha fyl bfr nazarla bakmı)'a b:ışlardu miyetlls.ldir. -··-······-· .. -·••••••••••••••••••••••••••••••.................. huriY&t rejiminin kurtarıcı ve tad 
~=:e~f:3::~F:::r::~~ ··r ........................ f .. ·;···e· .......... h .............. ; ... r ....................................... ~ .... b ........ _ .. e .... --r 1 e r •• J :ı~~~ita:t~::~t~ ı::5~~; 
maSJ fse ikinci ~bt'bi de Amerikanın Cl;w Tüıkl.yenlıı, gitgide en mamur ve eıl 
inKflkren J'aptı!ı yardımın aittlkee müreffeh şehri olmnk yolundnılır. 
hissedilen tesirine karşı Rusnnm ıd- Ben bugün böyle gördüm. Salt beti 

raat ve sanayi mmtakalannı i g-al ede- A k ·ı 1 • y d k ı d ~~ı değil, bütün gawtecl mcs!ektaşlnrun d' 
:: ıı!~~~:m:~sa:~~ak~~':ıa u.: s er aı e• erıne•• e ı• n e e yan an J••• " :::n d:m~:sald VC mes'Ud intJ-
mukın•emet :ıhasını genişletmek anu. d ki b r _ __ "'\ !zmirln, göre ç:ırpıın bu oz:ırn~Jİ 
sudur. Bu düsünce ile drnlleblllr ki, yar ım şe 1 ugun f b • k ı 

1 
kalkınma 'Ve hızlı hızlı ilcrlemcstnde-

eit'r Amerikanın tc.sırl olmasaydı Sov- a rı a arın zararı yarım ~- ~v \ en büyük. A.mll şı\p?ıes~ ş!mdıki Be~• 
yet muadl'lesi hiç delilse bu kacJar ça- k laştı r lacak OKUY u.,,,, l diye Reis! Dr. Behc"t UzdU!". Onı:n •• 

!!cı::!ıs:n~v:;: ::=~~:k,~elki de arar 1 MEl<TUPLARl1 =~ı::a~ ~ı ~i~~~.y~~ 
Her ne olursa olsun Almanya Gfmdl • • mı• ly on ı ı• ray 1 o e çı• yor S b k 1 - ve muha.lıbet, içten kop.'.lll bir tıı.kdtt 

Rus muacıeıesinı halletmek ne meş - Vilayet idare. heyctının kara· USUZ ıra 1 an ve minnet sı1sııesue karsııaşıyorsunııf-
ı-uıdıir ve bu muadelentn halledilrne - rından .anra, yardım miktan bı· r Semt Burada zaten, h:ıUtın gönlünde derf11 
sinin ilk zamanlarda sandı~mdan daha 'ndirileceh ah J ve silinmez hler bırakan {iç ~h.siye' 
çetin bir iş oldutunıı da anlamış bu- ya 1 

.... ' Y u Yedilrulooe, ::KklZ!ıçe~ Kireç:h.aIW de, bu sırada. ateş bitişikteki Santnıl var: Rahmi 'Bey, General .Ktıımn v!· 
Junmaktadır. Neticeyi alıp a.lamcya~- çogaltılacak ook.agında M. Kemal, Süreyya (Pn _,mensucat ıve iplik fabrikasım da sa_ Blr okoyocumır1ı 1aııyor: rik ve Dr. Bohoet u .... Birincisi, osma~ 
fı ayn bir me elı"dir, bu hususta hu- _ . _ şa), Fahrcttin ve §firek:asına ~.cı id_ nrak. yüksel.en bUyük alev sütunla- «Snltançeşmcsl denilen semt re- Jı lhmaJJnl, gilcil yettiği k:ndar tcl(ıf"' 
küm vermenin sırası, Almanyanın ka. BeledLy.e da.lınt encumenı, <lun oğ_ ro!il pamuk fa.brflaisilc Fu:ıd ve şü_ rı bütün c.iv:ı.r .fnıbrikaları telıdıdc nls bir mıntakadır. Oernıhpaşa ye çalışmı.s re 1asmen mu'Vaffak obnufo 
zanmıs olduğu cidden .~uyuk muvaffa- leci.en sonra tqp?:ının.rnk ~er aile .. - rcımsmn. aid &ı.nt.rai ~cns~a.t fab _ başlam~tır. Fakat, itfo.iyenın gayreti hastanesinin arka kısmı ve Etye- General Dlri.k: bt1haso;a viltl.yetln bnJ' 
kiyetıere rağmen, hcnuz gelmt'.m1$tlr. lerıne yard~ ha.kkınd~ laıcıun hü- rikasmm tamam n n.mnlarilc ne- mıy~de iller re fabrika da. tama - ı mcz namlle maruf geniş tramvay rlle ~. YQl, şose. dört yUz m~· 
Almanyanın karşılll!Sh~ı muadelele • kümlerine gore Istanbuld:ı, tatıbık o_ . _ _ e yn . _ .. .. ..: teb ya.pınış. Puar blle omm eseri. JJ'· 

rin ikincisi olan ,\mcrlkan vaılyetönc 11 k " k ll-Af t ı.ıu-rinfn t ti.Ci?lenen lbUyiik yangını dun1m sa. - men yandıktan sonra, ateş sond'ü - giizergibı buraya dahildir. Bu UEa neLlnce onun baş:ınıan sa~llo 
unaca. mu e "' ye §e.ıuuc:: n- ,,. ... , . . -~' b ....... :..t· • semtin su ihtiy:ıcı ötedenbe.ri Kırk- .. l rcllnce Almanya CNtl.i ilk mu:ıdrlc- . . f d k. l d yımızda. ib.LWJ~tik. •-wC ı .. 4Uo:l .. ır. ı Şclırln Avrupai ma'1zarası, tem"zl 

nln haİUne teşebbus ederken, bu ikinci yın ve tcsbitı etra ın a wt ık.er a Ha'Ciise ctroı11ı.n;da. müıl.delunnumllik Hiidü:.c etrn!ındn dfm ya;pılaın tah_ ı çeşme lle temin olunurdu. Ev ve parkları, beledi k•ırulu, ilcrl banıl' 
muadele mü7..min bir hastalık ~k. - b~u~~ur. Belediye Hesab .. lşlei"I derhal tahkikata geçerek, mücklel~ - kikat neticesinde İdrofil pamuk fnb_ İ bahı;elcnleld hazineler, zaman za- namına ne varsa bu hnnkulfı.de ~ 
linde, tedavisi ilk nıuadclcnln ballıne ~üd.Ut.:ıüğu kanundıı. yazılı :ııuk.clle_ rnunıi muavinlerinden Yusuf Ziya Is ;rikasımn 00 tfn, Santral mensucat i man civarın su ihtiyacına dahi m!!t, enerji, zevki SPJim ve hüsnün~· 
ballı bir denl bAlinde görrnü: o!acak- tıyete taallfık eden m.uhtt!i! Dla.d- t.enıı---11-ıu ı..... ~• ko., ..... -.ur. fabrikasının da .WO bin liraya sigor_ kifi gelirdi. Fenni sebcblerdcn ö- dolu nda.mın fasılasız çalışmalarındsJS 

1 -x. - d l ind 'D'-r 1 ha:r'ç ol """'&' ~ """ J·~....,;w türü hlıttaç sene evvel bu sa ke-'?"· Bu hus~ ya~ılmamış o ı1-.u go- e er iç e .ll4i iÇ va,pur arı ı. : Y111?%ln dün de bildirdiğimiz gibi fla.lı ol'C!üğu anlaşılmıştır. İdrofli fab,.. sildi. Terine terkos getlrllecdi doğm~. f 
rulmektedir. Fılh kıka Ame:tka 'e in- mak üzere nakil vnsıtalarının bırlncı gece saat 12,3.o da. idro!ll ıabrikasın_ rikasınd:ı ıcynca 50 bln lirn değerin.. Neler mı yıı.pm~? Ne yapmamı:; ~ 
giJterc devlet adamları. dcnıı orfa51nda mevki lbilet ücreUerile, elektrik, ha.va_ dan çı'km.ış ve fabrikada. k myevi de mal bu1wıdUğu dıı. tcsbit ~llmlş_ ~:;~ • .:~~en 13:::~=-u~ı~v~:k:~ • Gelecek mcktublanmda bu~ 
yapmış olduldan mblakat C"!iôrut ında gnzl fıu.t:Jnnnıı. ve tlya.t.ro! s•nemn, mndldeler bU'undu{tunda11, bun1ann tir. B()ylece, za;rar, ıı~ yp.nm. mıl- larak _....., t..tklw- ~... kıvnnc v<'rım, Türk imılrin = 
istikbale ald ne derree mühim kararlar konser b1'et::.erıne zam ~-purı:uısı &l- 1ştiulı netıcesi sü.rıı.Ue genıŞJem "1lr. yon lirayı tecavuz e tmektedir. Halkın dileği haklı göriildii. Ra-
vermlş olurlarsa olsunlar bu kararlar b. mükellefiyet şekil!ennın ta.+ıblklnı .,,.,. .... rıka lbeı...:...;...ın ihbarı uz·· er"'e B"- Mu"ddelwnmnilik vn:ngın yerinde lmsusiyetlerlnden bahsede -ft"'ttr. -· 
b~ün c-önınen vaziyetinde mühim . 

1 fık bulmll§ ..... u ........,... ... .. J ~ por yazılacağı bildirildi. f.'akat ıre- ve, .AlıX!.enlz ~yılann:la, --u;µ•· ,,şı1 bir dt'l:'lşlkllk yapmamı tır. nunun ıc.ın Istanbul için dahaı muv~ lfff et . kıııkôy ve Fatih Maiye grupları der- dün bı.r keşif [fllptırmı§tır. Tahkikata ne netice ~ıkmadı. Son umanda kin, süslü .. huzur ıcı.-ıde, mta.nrl 
dir ki deniz ortası mulıika.tından dö- ve keyf 1yeti encUınenc e 

1 mış.. hail yangın !lfi.ahallin<ı yet~erse bugün de devam edilP.<:cktir. • Dcrhangi bir yangın lhtlntalile z!yaret!nl beklzyen, onlam a1 
nen An'H'..rika cümbuın-isinln gaı.eta"!l. tir. .., bu sular tekrar akıtılmaya ha$1an- üzllnti.ilerin; unuı.turma': Iç:C ~fil~ 
ıere verdiği miıliıkat esnasında: Belediye aru:ümeni dün geç vak - " " • nuştı. Fakat ~eçcn Pa.7.arleslden- blr fırsat hazır~an bu TQrk 1ltfl~ 

- .. Konuşmalarımuın Amerlkayı te kadar anı mevzu üzerinde çalışmış A D L 1 y E ve p o L 1 s beri, •ene fenni esbabd:m dolayı nm şu biJ1caç yılda, hayran ol ıı 
l ft'·l .-.ırmış ka ,...,...;....+· ıs· t b lda .. ne türlü b1r istihale geçlrdl~nl mahattbeye biraz da ıa l' ..... "'}• ve bir rar veıım .. ·uusvır. an U olacak; sular kesildi. Halk teneke-

olduğunu .sanm11oranı.ıı tıaU>tJt <f..unncak miikellefiyet şekli A ~ E R L E R I sini ('7,S) veya (10) kuruşa sa a.. yettiği kadar _:ı~a CS= 
Şeklinde bir cümle söylemiş olma- bugün ka.rarlıaştırılacak ve derhal tat H I:::> ı-amakta ve bul:ımamaıctadır. Sa-

smı hakikatin tersi bir fikir oıarak ... b ı k··- ... ·u·--. _,_ .......... -u.ı - mute- L d b'ld" . o• 
...... u··~·oru• bi~ına aş anaca ·ı.u. ı1 d b k ld ... ~ ....... ,_ cJ on raya 1 ırız..ıı, ... 

, ...... ., - k D •• 26 •htı•k"" 1 ber esnafı merte~lne oı~ıelar ı~. •• Amerika lllen harbm l~indedlr, bir Belediye diğer tnra:ftan <ıs er a e- un ) ar avasına a ) ' Belediye ıtetshnlzin yuksek ala. [Baştara.fı 1 inci -' dy 
muharebede kendi hl&sine dlisebile- lerlnln asgari geçim haddinin tayın ... __ , _ _.. __ al:d dllcrb.-. t cııere 

h .• . tek b ı d k. . . b "' ı .. _._ - dan çıkarken zaze e ..ıı ; ttk .1razifc-vi f'azlııslle yapm<ı.ktadır. edilmesini vilayet idare eye.ı.ınC - -. etıceye ag a- J ~F 
· Avrupa kıt'asınd;ı inglfü: ordusu fle Ut etmiştir. Vilftuct idn.rc heyeti ka - un ar an ) ISJ n \ .............................................. , ki: ~cuın}niı4a yaptığı.ınıı ~ ~ 

Alman ordusu araııında bile silihh ruma göre, asker aileleri için eTVelce k .. ht k. ı d ldı Telefonla ı·htikar nıtta ısnuxn1 malümat tent:S1~fllt" 
çarpışma ohnadı~ma gÖN" Amcrikanİn aza.mi geçlm haddi olarak kabul ed1- nara UÇ ffill e }f Ceza an iri • ~oduk ve birbırlmlzi cı~erıt ~ 
bir adım daha a&ması ancak !iyast len 30 füa. a9.alWacak veyn ço{ia.1h _ ihbarları art.yor vaeiyet haıkkın.da bildflôerifjJll " 

liteden ibaret kalır k1. Amtti1lanın da. lacaktır. o- AJ!J,ye 2 ıııci ceza 'Ilınıhkemes1 dıün lk! se;war sa F iat Mürakahe Bürosuna bağlı o- bnberdar etik. Baı b ·f .,et; .-
munasebt"tlerl kcsmclt gibi lılr forma- 1 tıcı da 16 şar Ura para t . . llhllSSS ~ :ııe " 

hlli vaziyeti Ulba.rile Mister Roosnelt I 26 ihtlk.Ar davasının dunşnasına oczasıııa ma.hk.fiın .edilmişlerdir. Ma~ larak nl telefon aantrn.llarım dar eden varıiyetın muhtı;lı1 1ııt1Jl11 
için henüz bana imkan olmaclıktan Et, yağ, çuva ve bakmıŞt.ır. Bunların ekEerisi mahke_ keme, a6'J1C8., t.Mdık olunuak, ke.sbı vllki ola~ :rıar dün 10 u bulmuş_ lerini ve Uza.kŞark va.ziyetı!l 
başka llöyle bir hareket Amer!kanm ı~st•ık meseleler·· meye evvelce Jnt.ıkal etmiş ve hal.en kat'iyet ettilaten sonra bu kararla - tlıba ıaroan bir.kaçı kömür k~a~şa;;;eyij~ed~ik.~;;:;::;;~-:f??ı:--

••--' d "' "'"dlr G h So n..."ta ve Vat·on ganh~~ıer"n tur. Bu r . ·..,.; , mt'nraa ..... :..-.ne e aygım ue.,,.. · devam ebmckte olan davalardır. Ma nn n "'""° ... ~ '"" iht·kArma. blr tanesı l.:r• PiŞJllemış O 
8~ cün evve1 Amerikada askerlik Fiat MUralm!>e KomtsY')nu, dün keme, bu ckı.valard:ın ikisini dün ne- llanına karar vermiştir. ~eklere ve bir t~nesi de zücaciye 1 R A D y 

::;.~':1:ıı.:ı;haınmıaa!:!:'5:: re:6!:~ öğıetren soma toplanmış, ta.uçuk -: ticelemii.Itruştir. Bu davalar ~unlar_ T vay altında paTçalana- eşynsı ilıti.'ld\.rrruı. aıddir. 
·ette kabul ~ildi, dlmhUl'ft]!dıım elL lıAst.ik ayakka.bıln.rı, ç~val, yait ve dır: ram k öldü Diğer taraf.ban Fiat Müra:ıtMe Bü- SALI 1918119!~.nf ın~ 'ne aikta•"'rliik --'"""'-tııJeri alarak aatllJlan hakkında muzakerelerde tıu Sirkeclde !Muradiye cmdesindc bira ra . Er~lM.·nn rosu tarııfındıın hazır:ntıJmakt"' olan "33• :tı-· ~ 

.., ~ ._. ""ft· k ıA..4•ıc .....,,...,ft ... 1 E lk. -e geç vnk.it ~u - ;u ... 7.30: Saat yaraı, '· 
1
·eri s: 

1
,, 30: emlcltette sınai bir seferbn\lk yap.. \unm~wur. ~"Uı9U ...,_ a;,,.,.._...., - satıcısı ve mezeci İbrahım Uluça:y 20 vve • .. ~ ve mağa~a.lara asılacak olan azami ber ~· .,. 

mı olmasına -&m • .,. "er wer STCV1er lan fiatla.:rını tesbit. Ctm"k ve fabrl_ ~,,......,. _ .. ılm'&.81 iCQb eden bir §işe de bir kişinin olümile neticelenen fe_ >...A hft.;rwı d (Pl.), 7.45: Ajans hnQ .,.._..ill ıp'•o,Jttaf• 
m u•

5 
..... .. " ............... 3,. ... ., • ._,,_ EHIJW • ıtrıurrvny kazası olm~tur ~r a.uui ve fiat listeleri yann an nfk müzık CPI > 8 S · lf.".I' çe -.A l'an bakidir. h:dta g~enlercle inşa ha.. katorların perakende sa.t1ş .J..., .. __.. - blrıı.yı qutma ıa.rıo dlye ı kunl41 cı bir · · • · · 'l'ilf1' 'l'{lı"'" 

elinde bulunan zırhlıların Japon gemL mm m.Ml olımak ;çın H\.stıkçı ve a _ zamla, 21 'kuruşa. satmıştır. KJZlltqprnkta mtlamur caddes:.nde itibaren tamamıannuş dlacakt:Er. Bu s
12

a.a
4

t
5 

.. v.yAJa~~s lı!!~ıcrl, ..!ii~lt . <rt~; 
--ya kalmaları lhUmalln • ..,akka.bıctıa.r, ç.uva;l fiaıUarm.ı ve aza_ ..... ft ....... emc, İbrohımin ihıtıkiır yap. 60 numaralı eıroc oturan Mehmed listeler de tamamlandıktan sonra ~ .,.. lOJI 

!erinden so....... ., .... ft '"'""... 1kta d l p'""·'-•, 13.15: Kı::ırış 
0 

...... ,.0 fiil -~ 
d bne end:.... edilmiştir. tnnradçılar mi kiir n13betlerin1 tesbit etmek ..-;_ ı~ını sabit görerü, suçlunun 26 lL Kenu.n a.clmda bir zaıt evvelki gece ihtiktı.r suç.larmı.u b!r m r a. l:ı. ~ ı_.....,. (itlıt-.:_. 

en o,.r- d nl". f t1 1 "6 ht •.. tfı l ın 18: Saat l15'0.n, ıs.o~. ıo 19·. (~ bilh~...... .,,.rk harbinin t>asJamasın an re ruvn.l tiiccarlan. YG6 ıa arın ra p:ı.rn cezası ödemesine ve dii.ımtli- geç vakit Erenköyfınde Balda.el cad _ azalacağı ve mu eı.Ur ıccar ar seIV"~-
....._ ._ dala .,.. ücc ı ğ kretrası, 18.30: ıcı:Strn51• ıccstt" sonra harb aleyhtarı propaga~ ki ~a tesbit etmek üzere yağ t a.r arı ve nınm bir haı1'ta müddetle seddine lı:a_ desindeki eczahanenin önütrden ge _ gayrimeşru ~o. sap:unıyaca ı U.. 

18
.
40

: Radyo salon ~!:., saıon or ııııtJt'' 
kuvvet vermişlerdir, şüphe yo ' - et satışlanntüı. nı\rk fıata üzerinden rnr vemrtştir. çerken, Bostancıdan gelmekte olan mu!m.akta.dır. va saa.t.1), 19.15: R&C ,-ve aJııtıS ~ 
tün bunlar Mister Rooscn.-elfi bir adını mıyvan verlJmediği iddlasile yapılan 5 kuruşa satılması icab eden bo - vatıman Galibin ıdarcsindeki 30 nu hm d K t sı 19 so· Saat A.yarı. ti 20.ı5 : ıı~ 
tclalıu ~b~~~ı!!!:!a~ı!:~!e;;!:; şikayetler üzerine celcıbler da.~ct. ;:..0- yalı kağıdı 7p kuruşa satmaktan maralı tramva.ym sadmesine uğra. : ma emı::uılda. :e .. : fec~n~~ §r~- k!rl, İ9.i5: FnS11 ~;!'re cİ>ı.>. 2;\,oT;" 

eı.:;;,e·b;; veJ"hi(en •ödünç verme ve ~ve iher biri ayn ayrı din en ış.. ~.~!'!:: ... ~~~~ .•. ~~ .. ~:::.!::~~~~ .. ~~~· .. ~ ... ~~ .. ~~~?!~~.~~ .. ~~~: ~:Yl~~=ı:k :~~ı' ölmüştür. vat: =· ;~ ·~~:-~~1~ı.s~~ 
ldralama11 kanununu Rusya lehine de tir. dünkfı toplııntı _ ( , man ynkalamnış, kaza etrafında za. 2ı.ıo: Hafif fasıl ~;-'fllt'krıerl: TIJ' 
tatblk edecek kadar OeriJe gitmelrlen Komisyon ge~!rlerinin de, fasul- ·STER 1 bıta ve acOiyc tahkikata başlamış - n~a. 21.45: IC1 ajttrtS Jl8'be 
alıkoymuş olan ııebeblenUr. sında, fasulye - f' t 1 i NAN. t , 22.30: seat ILY811:., .. ziği (Fl.>· 

Almanya l~ Amerikanın Rus mua- tl m Icalitelerine gore \a - ır. 1)al1S , .. u 

•d- ye tıa ann d""'ince 1· 5 ·r ER . NAN M A 1 1 Den"ız kuı·hanları sa. 22.45: •I delcsl hallediJIBtt.Je veya m&k eat'•- dırılmast karan üzerine ,...,.. - 1 ;;;, 
7enı ı.1r bWiıle çıkmca7a udar bu kar- ~~indettı t.stifnde edi~lr. ~altat 1 Dün ve evvelki gün şehrimizde iki lstanbUl...-bOr9~ ·--
tıhklı Taaiyeti bu sekikle muhafaza et- JCte 'kıadar çalış:ın kom~ Bir dostun anlattığ-ma göre, şimdi tadadır. Muganniyeler, bu fırsatları boğulma vnk'ası olmu.ştur. .~ 
melerl rok mlmkiıMlfır. ~~ m:eıeıere ancak Perşembe gün. yeni bir lhUkir nev'i türemiştir. Ba ölçüsü bir fflldlde isUsmar etmek- ı Evvelki gün. Floryada. nııt pl~jı - aç~- kapa.ıııf 

Ekrem Uf(Jklıgil ...:ı topla.ntısındn :ıınrnr verebilecek. )'tnl iht.kiirın '.ld..: Hamiye&. ilıtlki- tedirlcr. o kadar ki, bir.saat i~ln Is- nın yanındaki sel"best pl3.jda 16 yaş. ~18~/!8~/9~4~1====~~~::: 
11 ........... - ........ - ............................. Au. rıdır. Dostumuzun lfaclcslne naaa- &edikleri para, bir umum mUdiır ma. lannda kadar tahmin ohınal>ilen bir CEJ(LER ve k~ı::: 
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tir. ran, buglinlenle, mc\'Sim icabı, ha. aşıdır. Bazılan lıununl.ı. da lklifa et- çocuk cesedi bulunarak ::ahlle alın _ j\çılı' 5, rz& 
. TJ'HAL yır ce~·eUeri menfaatine 7apılan memelde, reldilden sonra bir mik- mıştır. Banyo yaptığı sırada boğul_ ı sterlin Jll9-~!l 

MÜESSiF BİR IR t-ğlencelcrde programı ~ıııin.leştir- tar daha masraf namlle, para ko. dl ki Londra 
00 

ooıar "':o 
..,...__k T"ııearet MUdürlUğil murakıb- mek için meşhur ın.ugannıyelerııı te- ııannaltt.a.dır. Geçenlerde bunlardan duğu tahmin oıunan bu cese n kt::me Ncv.·-York ~oo tS"icre Ft· ıJ-11" 
ıa:n ve mülga Şehir Meclisi az:ı: mini ıaıım geliyormuş. bir tanesi ilan edildiği halde, b:ısit ald oldutu ~ıtacıı. rr.raş.tırılma a - ce_n ... e~e , 

100 
peÇeta 

9
!1

98
.,t 

tarından esbak. lsf.inaf mUddclumumlsı l\lugannlyeler şüph~h her dave- bir rakam farkı "SÜEtinden konseriM dır. Mır.u.a• 100 yen -JO 
ve Toka.t muta.samlı Abdüllı\tif Beyin te paralı olsun paraıın olsun iştira- relmemlş, tertib heyet.ini halka karşı Fatihte Fevzipaşa caddesinde Yud - okohaın• 100 isvec t<t· 2~ 
otlu k~ mecbur değildirler. Fakat oku~ maheub bir vazlyetk bırakml$tır. sufziya sokağında 5 numaralı ~ e SAlto:oım .-.m 

930 ABDtlLLATiF l\IEllMET KENAN culuğu bir san'at olarak seçtlklcn- DoStumm. bu işlerin ticari mahiye& oturan ~n adında. bir şa1bıs ~a. 24 
ayarl~ b ı- ••·- • 

HOPiL ne ve ıeçimleri :.>U yüzden ofdoğu. taşıdığına nazaran, Fıat l\lllrakabe dün Yenika.pı sahillerınde den ze g - lcillce attın Tatıl'i!•• 
17/8/941 gUnü akşanu müessif blı ika- na görr .. bu r,ibl e~lenrdcr de .lieı~- Komisyonuna navalesl lAzım geleli. miş, bir müıddet sonra. boığulmuclur. -r..ııtı:ıın ,-e..,.,._ 
m neticesinde irtihal etmlştir. cena. dlleri Sçln bir fırsat tcımı edılebı- tini, mugannlyi?lite azami bir kir Osmanm Ce$edi ailesine teslim edil - ~ 7 93« sıvas - .,.. 
?.esi bugün sabah sa.at onda Kızıltop.. lir. t,ıc dostumuzun şikayeti bu nok- haddi konulmasını Heri sürmektedir. mışt;r. tlUo _,,_ 

1 
.;or. 

rak tramwcy durağı karşısındaki hane- • R •NAN n .. - Siv:ı& ..,... . 
smden kaldırılarak motörle Eyilbgulta.. 1 S T E 1 ' Tevfik Fikret ilıtifali % 7 93: ~A 'I -
na g~eoe.« ve cenaze namazı """'"'". d zurutn kır.-
sultan caın11 şe:rffinde kıhndıktan ~~ \ • 5 T ER 1 NAN M A Eyüb Haltevi bu aQaın Mat 78 el Mer.ketl Ban .,,. 

Edl 1 :ı..n..n'lr ......:.,.;,..,!.,._ Te""fik.· Fikl"ctin lkab· ra mifrQ4lldaki alle kabristanına ' """...,. _. - " 
defnedilecektir. Allah ralunet e,ılıye. '-~_-.;__·_-_-_, __ .;_ ____________________ _, rinde bir ibtifıı.l tcrtfö edecektir. 

llı 



--•11 IİLD•& DAIB lı• c aa~,ıerJ 
Meş'a T- 11:~~~~ _ 

V U l•d '7.• 7 T kl ·ı Mat ~e hatıf bir korku vardıl"' AbaraJda oturaıı Ba ... 1. azan : na ı Lııga v şa ıgı :Analarmdılld liZU Nbbeıt pelc ~ derdi ba6lıt eörfin.14ror: y c-. H •• hı zın ertdk eıriDe iltica eımess 1w eıı1r1 
... rma ır.ıtm-. aa.ı b!r erkek onlanlan Bir ita lllmll~ be.vJ:t ti.birle erk.ıete kaçması mnellll 
.. - IJl'ıimıı 1'ne feoa bir derbeehıe/ bulur, onunlıa mslarmL !mir Pflll9I s"llOmb loinde olierlert .. bir ~ oabırt>r biuiıJı verir. ml.şttr, kmn da u:d.:;:f8blden 1e1te- 1 bahis memıu oıu:,or. 

Ulranııeıt.1, hiaaetLirmek istmıl • fff.ıe o ııO.YalantMı birfııl ~ -,mi. 10rellm1 •TI&CUDun !o.ine alarat Bir er.tetıln l'Üllal olmJya 1h~ raımen red cevabı IDllft eevmsne 'l'Manuru hem ıWfhıç, hem tebUb-
_.. llltarean!n altında tendi.mt rum. Bu rG7a DIOaN ,amımu tllm .. Mıdı. Jtne balumak ı.edlm, i.ııttmdad Jdlıl&;ur. Bu ll&l'ib tlkri tadınlar ortQa mun ~~ ~ ır. Okuyucu.. 

11
• .bem de Klsumews bullJ30lUlll, 

~-llllllnıll'llft lıdr derci.le .aehJrleBd.iifDe dik.. den aJIW meahUI tıaft'in bir *-H .. eCımek llbedD. IC'.mden? ... Bunı ~ ılllım.Qtır. Bir e:rbtin akıllı ve kibar zınm tek sebebi ıı'Ö bu ~reket tar. ~ im 11 7atındadır ~ 
--- hali detild1111 On sün'*· onu Wrir edin ,... da_.. onma .mmlfOtdJllı, IUat 7bıe wtm oıbma.. oıma. Utkllr. sa. aı·amıma biç hirf • kızın evıne f&Jdalı ~alarak lc1ıl1a bl' ~<lrle-eıu;-~- ... ---· ................. ,._b;h _____ ..... ___ - _,., .... - ..... -- -.=: "tme bh' neblıe te91tret ver ~ * dımt lııl""ldn. VIDJc1 Jamımı tolu • ÖID& bu titrt iddia eder, b&Zllan da müdd~ el altında bulundurulmlıl!t la. ttiı meımurtmu 16terelt derdtıı.i 
&nıuııfJe bir aralıt odMma sfr' K8llmaf 81"7a 7W a&lltwı 1'bae o arada arbemduı 00. hmıır. 1ıenmesidlr. E9aseo aile, k•mı Qve;v a. ı~ ı.t.etınhıln en a.; 

:'!:..!~ m•nmam ıı.anna - Ahi bu ri1'7alarl .. bir mıDrt1 ttenlı4dpm ~ eden tıebltbyt s6rdüm. Bir KendUertnde, biS ıölıede bırakmak, ilesidir, İstanbuldan Gdeceit, tır.ı dw. renine pUrilmeahıin P1'Mık fl!ldlllıt a;--- buradm sa. aeaık• - • rl'JWJ&r bUtb ~ i..aMınl1 OorUle, bir eh-.,..~, her halde sög. J'.llıud orUdaıı taıdırmak lııa.naaA:i, HaY benııber tı6Ulrecelatir. Bu vaziyette ta. cetiDdeıı emıntm JOluna ~ 
Ü8m1nde bU tAiıdda bir .,... lıU ~ oklı. Onlar!a bir ldDcs1 ba.. ıaıertne ralmaı blr maan detll... va ennem"denıbert, rf!rıdeıı süne kuv- 'l'aTR 

IGıao.n ililtt: Peltı..atıu.v. Bu nasıl bir yat y...,onm. 6J1e iri Ubt'i ,., 1&'811 ve s6rdDm ti cmm uzun tolı u-.nı.. ftlltJaımıetir. Bllllerl aade elb'R gfYJDf. "S 
? ınıııu~e ı>* belmem1 -~ rtı.,.ıanmın h.,.at blribJri.. J'l)l'. blAll lrol1mda mevcud olama.yan " ~ l'eıılk lcmvat t&kma7a dur .. en Posta nı b 1 . 10 

::;: Baııııi Jiımıdaıı? .HUllUlile tıet ne kar:tş&l'Mı: maııtı ek. ••'..... blr1ıtr tavTetıe ~:n ahçlarmdan 86.. ~ tıetvlc oderler. Ktmıetreri art • " n u macası • • (2) 
lllıın o «t.ilciın üzerinde bulunma • nrlJt iç1nde JUftl'Janlp sldJ10nlD. ltr'- tim*. yme bir lnııan kolunda mevcud!Aı ~ manaaıa o!mamızı bile arzu 

8ebebi nıe idi? 1 le bir :vuvar.lamf ki etra.lı ciDAeUD u.. ol&maı7&!1 bU hurla. bir lnaan Jilrelfn. ederler. B1ıı ne Jı:adar rıenka!z olursak, B 1 J . . . ..:ı• dMat ettftbne \IAtıt oımwıa ~ ae çıevrilmlf o1lun. lc1e JD9ft:WI olamayan bir kin hırsı ile onıar da o JtadM' parlarmr. Bk erlrelc.. an aT an 10 tanesını ltallederelı bU arada yollayan M 
Cf4re 1*fidt. • Bu ne demek Vedad? . ftrlıe bu rll';VaJardan birli )ıoılhDOIJIM'l'UDDD .,-ıarı dolassııı, onı sen : ıer. dekor "8111teei sl1nni'9 llyılruı v-. olmyııcumusa ba h•Jiye talıdim edeceiis 

..... -."'~.um. Yut.kuudu, &Öflem.ek is- bır rll'Ja... deleriP dltııınııele. 11!Te taı>anmata mec. l81Am. Sot.._.. sala: 
1Cbfhıtt bir pembe d&lga iatilf. Onı, ;,avrucutımı bir araba loblde bur ea.tn. db"e. fırlatıp önUM atıyor.. K.aıdm4ar, 18loocı erkeklerden tat'i.. 1 _ Boşuna. ne t 2 S .C j 0 7 8 9 

~ Bıı nectır, haıoııi ıleaudan? di1'e sördOm. Nerede, ne mmımP- Ll1*1ftıbıt o, perYalll oarhmda wnuımayan )'ıell boşlamnazlar. Bunların mrakter- t.lces:z <G) Bas --.•9!11iiiiiiı•' 
T et.tim. j De ~. 3&11ba bir Ol'J118ı8111ada,1det)fıııA'•ler tereim !!den bir kırlan(lÇ 8fz oldUklarını iddia ederler. Sebebi maJt (3) ' .. J ' 
aırq aesle: - Qtnce! .. dedi. Şata galiba tıb' ıeoe. lı&ÜM Jaiıtlı. t.asu' -c.rarard7le, mecrumd.\ eqırtıcı inhl-~kadWıar yalanı sevmezler, sadece kul- 2 ~i bir 

~. -.nııetttm. Ciddi a&,,ledltfnl an- 8911 bir hava. .. All1 t&su'P arabeımlllnaıar yapan bir innat aeıyelAni7le, l&rıırlar o 1tadar. Yatan onlara pudra - 4 ç ~ 
--.c iOiD tf*rar: - Cince'! .. dedi. bir aUr'atıiade Jıılf. bamlelerfnıdle .lltttametı t.eıbit oluna • kutmu. ellik gibi bir akııesunrdan iba. man < ). 

Pllll:ı.n. tilüda teeac:H1f ettim de untl Ban aea DMll t&'kilt edeb1UJror ve ta. ~ bir 8eher nd5iml vezanAle, hep relf.ü'. Bir Jııadına .vaıan atı19.bılllnır fa. 
3 

- Ka.t1 < 
5 > 

~ lohı orara Jcaıdett1m. rali1*da arabanm klJ,u DUl1 ıöı1b'Or- lııoşulUDllr. h&mıı ilfal eden, onı ne~ onun Yanında bat*alanna. a la. Mesa.l, çalışmak 
1'e demm oiacaık? di)"e JllDe 8111'- &m. BuD1 da blJmeyormı, hiç bir ftJ''l tanda h1lcum edecetinde mtttehanir K'edmtar, karaktıer 1&hibi erh>klerl, C3> • 

1 ~. btç bir eeıv'! anl<ımaYt-rd•m bmıbn 1* firar De. eqellerden atla. MJllı e!laelrJıere müreccah ır6rürler. Alt. ~ - -1Uk <4>, 4 
~ 1*11be clalaaa binw daha JA}nlB bM edJ1ordlm, hattA aaraı.ue70!' dülmenla M"Ulna mesafeler to.. lıiı, kurtarıcı bir tullet olduiunu his. P.at., deter <4). ._-ı--ı--

'llı!ı..l&.ı __ • : - Obtlilerin k<*l tıaıt•e' anJayordml ki ;vavrumı. bu ormM'h\da, ~ Bum l'ltril1'ıcen bir tesıi)'et bir aetr.ı:deleıdir. fım.t ba-7&1:~ yabıuı Mo1 tt! - At YeUt -
---.ıı bir Jelln 1 bU oıtsmca lııDfall anabada, ita JıllB ,,__._ı., netesfle lrabı&ran ıöi8 • f eanlal DlllV8 Yamınışt.IJ'? en yer f4>. 

!Sa Oftab ~ slhntni tırmalıJm ın taranlıtmü ibala eden bir aqıq-.. · • • timde ae- Kliıdmlıar, 9lllrae sab "bi erkekleri, ıra. 1 
- Solluna bir 

~taue oiıJJordu. Santi onu = telll1ke vardır. Omn 1-ir ~e ~~blrıa=., =~.t ael aıeaçlere ıereih ~erler. SilkııeU bir ;~t lkoyaraa:ws 
ıcin btr fel"'9 aaVUJ'Dlalt anu- b8llW'Qp ııbütindell, Jııodmd&n yem J9.. . . .nm, ~ ol&blir, ta.kat bu Adet 

0 
ur ı&>. 

ille dedtaı ki:_ Qoeulum. tali' denen tU lı:eıııHmlt nagiaden 16rlb'oromı tt bl. ~ bir •ııt dalpaı ıribl. Ja - deiildlr. ~. bf1Wn sülrae &lhlbi 
7 

- Oinırene 
'- hQattıa h'cUeüır..n t.abH certılJ' .. ~ ~; ondan kaçmak, nG> tDIBı bir lııa.Ya ııaroaa Slbi, dA'lma kDselıer. ır"'9t çintin _adamlardı. Don <ın, Bir hece <2>. 

eeleıı f7l yah.ad ıcma neıticıeler-~ iOlll bir fll'Mt ~. mefl&feleri Jıarıana.raık. onın ark:Mmdan Joan, Riılö~ö. Kont dö Nelpperı ve & - Günde bet 
· 4-1 k&ıü tali' insan tendi mas. Som'& b1rdft! bir lt'dmllk hu.anesl ~ tıati>de dewm edf1ordı. Btr~Mllraiııonun ı.im.lerlıt ıören olmadı mı defa okunan diQ! 

telnde ~ bir ma~ mtl'elılt - . bu ...- f6rdOm. Ta J&Jlm..ıuı oJdı Jı:i... hlof davet m Çocuk 
l1ll ~ inaıımalJICbr 1 :-'8 aralıaıd& blrlll vardı. B1IDa blrill Bum s&memelc tctn l&ılerimt ta • SD1aıell Un\l&Dmı nmnmak ir.in a- nidası m. 

otudu: - canım babacJiım. sıs bll- d_:._ - mıdır? .. o btr Oori'll• ..lpadmı. t.atıat taııah ~ Jine tG- kıllı olmı18 l41zum 1Qktur . .Hayatı, aşt 9 - eeııut fi • 
lıalıa ~ \l'el'DlU i'°1 'sBJHl .. ı d idi? bir CMmPMM d idı"? her baJ..lrtbonhm· OördfJm lı:i 1ımum Diha)'et maceraJarı 1le dolu olıuı bir adam, sa. şefi < 6 > Paaı1& 
~ ınar~ de b1r snan delfldi? tala&t bir ln.Batı J"eM c:tüııııınGt. ~ bpanmıe ve lıonlardı&. ııarı.t bir b!tA.Jeci sft>i POl.. m. 

~ biaıaı vermemials, buna ıııea.. iti ıı&ıl1lıldıeri vıan1ı. SOııra bSr cuıa- a.ıbamdan o hunhar canavarın de .. nır. Hele bu namm dah:ı sa#l&m olma. 10 - Bir erme. 
-.q de ~'BUDU Pat iYf b1- T&I' olclutunıd& eilbhe )'obh. Bum 09-lmh' oeace0erle eli uzanarak: boVD1Dl - il ioln, ahını aomaınası prt.tır. a1 ismi (5) • 

r"'-111111us ki bana kttc;ak J"8jJllllıClaDI _..,,,,.,, p:U"da-yaıı iri d14lerbıden, dan J&blMDJS, m:ıttOb. mfJıımahil, ar. Bu pdamJar sırasına. gırm.ek için, bir 11 - Toy, ba$-
bir Dıee'tım mu• musallattn', hep ı.en' ~· KıDarla 6rWlmttı. hadden fi* mGdafa'aya, halAaa lmkAn bula • tadın aevmye l~.ım yoldur. bun. ladığt işi henüz 

oe o aıtcwadan kOflJ701" " Nlr1 umn11*da. oenseldm tıtna.tıarla JDal1'Ml oocutumı botnuıJt il7.ered r... lann bhttaçını bedbaht etmiş olmalı • öÇennıemış (5). 

~lılırıl.tlhıu &anlıJ'OI'. 'kollan 11Udl; 1'b' araJdc bu lrollarda.D Bu dakikada götsümlı parçalayan dır. Bir, iki intiha."& te$ebbü6, zeh'l' m. 12 - Beyaz btr taş (6), Tahmin. 1 5 - LA.netleme \4) 

O&ılere. doldq ti sustu. :BeL de c16. biri mandı. y.mımun boynuna do • ırlhaıet tJıdloım&k 'kuvvetini bulan bi~ • me, ckmet gibi va.k'alar da olsa Mç Yakandan aşalı: 8 - Bir mulıarrırln 'soyadı UU Dlla. 
....._~'* suatam. Hep biltJOl'dldC Janıdt. 111 onı o*met IMecli ... O ~ıteeyad. De, kendi kulaklanmı yırt.an fena olmaz. . ı - Temiz. bir ısim (5) Kötil <4> ranın en aoturıt noittaal <5> 

-. ~ ooeutu b&.k1cı vardU'. ~,l lıdD'IDI* iıltıeclim:· atmndan bir 881 mttd1ıiş bir -..vtıa ile haykırdım, ve u. ~re imeınlar. bU.tiln hayaıtlımnca Emmdt rutinin emri hazır stgası (2). <2>. 
llalnett onu bıııp tatlb '*..,. ı.cıa c*mldl: t.abt birden yavrumı araba-~... sevilirler. Bunlara gıpta edilir mi bil- 2 _ Efrad m Ta.iıml m 7 - Asyalı bir mıllet <3>, Tolalp o.._ Ö7le vukaa seadi. dan atlllllJf. ol'!DMlt'!l içinde koŞUyOr Bl)tfhı alnım. !l!lclarım 90R'uk bir ter- mem. IAk:aydi ve hodbinlik içinde YI\- n a.kııt C2> , =:t ~ sonra Jl;o bir/ sördtlm. Bu lr&ranlıkda nasıl (JÖrebill- Je ıslatımı,,, ~ hlIA. 0 saybanm ~ıar. \'le kahpe ruhlu ihtiyar kurti • 

3 
- . Sabahın ilk sa.atlerl C5> Ani 8 - Endıiee. lmnu m. Kin m. 

bu &b• hiç bir reoe pgi:rmed!m J10rdmı, bunı da blJmeyorum. Oh!.. dl- iıtidad bakıln'eeile yırtll170fCaama fiı .. zanlar gıltrl, tek bir aşk mektubu bı • :ver dei~. Düşnek (3) Aııker il - San'aıt, hılcao <2> Balık 1'l • 
~-~----°'~ teameti beni 1ak1P tavıır • )'Ol'dım, bir lt.ua.n utramadan atla- mlşd1. "$r"'1\adan ifü~ g:tderler. (2) · mudUl C6>. 
~ JOfnde beP o mert BWJ, lrurıtulmış... Bonrı\ birden bire de- R. z. Uısakhrll Francls de Cr~'dcn nakl4'den 4 - Su cereyanı, mütemad1 akli 10 - Halile, 

Jale Seden (8). taneoni <4>. 
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- 19 - ~ aynJmaz1ardı! Ne htimıettir Yuab Şimdi ttrualıecei dahlltyey-e ~ 
~ f.!llJPa) ceonettc:ı ~tır; bi? ~bir a:ımea bir de bibi* annat - Si - y '/il S 

derler ...._; ben.an JPÜSÜDleı birkaç Bir gece yatsı zamanı evde oturu ... vardı. Eı*etieri filAn da Jıok.. Btttabl: Genç kadın Y\lm~Jt bir sesle· ruı . azcırn: ••et ala Co,kun 
IDşidm ~ ,Yeıddlen soora. imam Yorum. Bir hastane hademesi {lu PtıB- ~.le:ımeğe lıarar -.erdik. vtk:adu:ndan - Çıtıyw lftUIS'lmtm dedi Ben. m utanıyo:rum. Bır kısım ıaşklarınllyeceği hisleri defterime kaydederk 
Hafıs Bı!'kir BJendı be.D.mle ala.ka.imı !ayı getirdi: eneı ~le bir aimıı Ji"*ladwn: ın _ ~ ge!iY'O?'dum. ' de nefret.le ıb~adığmıı bi.rçdk defalaır •na karşı ~ ginahm 
w seMlmmı keııai. Ha.tı~aiıı Jılaluıtud 11&- I Ccankurtaran caddesinde 7 numa _ eewberat; nibıd filin bin lira. kadar : - M'aaleset misa.fu'i?lli -

1 
dkum~ ~çok cr~aı~r. duymuştum. ren(fi YÜ'ZÜIDdedtr. ~ af.fet 

GlltJi veli ca.mıi kayyumu. lia!ız Ahmed rah hanede matbaacı Mahmud Salm .ISl!aıdan nMcaJıi;ı!. :ca.ğıın. ÇünJcii odamı ~~-Şiddetli bir aınt@a.tiıı.iın,. zamarua. nna l"llhan dahi ihanet etm~ı 
Eıemli ile Dan& iOJie bir haber l'Olla-ı Beye: - Hem ele kıa:aiızm ist;jlrba1.fni ..ı... :'JQruru: lerk.e+-um. lwvv~ bil aıeka miinkalib• olacağı. bir zamaı;ı. düışiinmeınf.ştim. Her 
Dlll~ Kardeşim: wedeıK, lııanma ~ deiil mi?. S Hazan hanım. 8eda4m n.ı. dupi .. ,,.,. Da:na &ili-inç gebıQi. faramıooatr münasebetih gıayrı ta 

- SQ.vle o fitne ıucur herife, ontt Bu tadar bf1Jefalık olur mu? 1tç ba- ~ol~~~'-- __ "'-ut -.n ~lindeti m....ı. .tapuun --~~~ - Sedıadı ilk göriışümde bil:ıniyar~llipce, §8.r~ın mu.savatsızlı~ın;;ı 
ben hoca se.nıyordum. Maalesef be.ba. 1 mrnm tuzaiına düştüm. Beni hurda - ~ .......... ,ı.uıt .. ...._. .. .lft:&U ~ -· -- ned scCuk l>u.lrntışt rağmen 
8l1Ua Gilı.ı. değjtmı1. bqer kıyafetine haş ettiler. Yara bere içinde Gureba '-:ıoede sa lıalıde l'at&n bir ı..t&n ~ taldıjfı içia «önnem~ - . en, mn: Onun ~e eye . . blbiırWe ba.iJw.. bı.r 
gımı s Ş9Ytenm ga ıceno 'J.L imiş ..._.ur hastane81%le nıaltledfidfm. On beş riıı. .ah -.ım . ..> denilir ınl?. i - ~~ ~uz? vi.niıı mek~rın~ lsmı geçen ın _ ~id his~ taııma« iıltemıeızdilılo 
ömrümde fiinden ç'*2eı:üiiıııı blm.L dür hastanede ya.iıyorum. Ne arıyau - Benin gihtaine dmflir. Ç6akö bD' i - lsta.nbtıla.... · olıduğunu ölreiıd'Jaen aoma .Lüin bvgün -.ağiiıbum Cel.il •• 
dL şu yeşta eloğlundan day-..ıık bHe ye. var. ne saran? Ölecek olsam anlaşılan lı:albbı Dtiıttm Umıa ft hQallni 71ık1 • i - addi mi .9ÔyffiJ'Or.svmrz. . ~~ Jeı:e dı.cydu&um. anti. Bir kadın .kalbini anlamak_ a 
dim. Bir da'1ıs benım yanıma sıe:lme -1 beni aramıyıacal'uın. Hademe ıle yolla- Yonıutı. Benim namrmım lıir ta.ti1s!ıı?. : - Alay etmek Adetim tfeğf.Id" ti biru Ga.ha ..n.m.ışu. Lakin öu ~ zordur. Bimıat e> talbin 
ııın. alimallah ltaf'4\Sıaa tıb s:uwial.:I• dığım şu pusulamı alınca iki elin kan. AlJıaha ştiıiciir ki btttün mtlddeti ba;ra.. ! İna.dııırul tadın yunı\lı§ak Sedadır~ lilmnhnm ne il. -.Ui "" fahsiyetı~e bamn ..,,dl .. !bini <mh 
geçiririm, altı ay oldugu yerde kalır, da olsa derhal bana gel. t.nda ~ bir fll!:f dUşönmedtm w :ıoo.nUfQyQt:du. • ne ~ ~ bnıllter aaabeti ııw. yor ve an?a.taml()'Or. 
demiş. / Meddah Kazım. ~~· ~ teok hir b'lllnm ~ Sedad tu adım. a.Lınııtt.ı. ~ ba Her §e'Yile ~ büWıı barff:etl.eriJe •- Hayır, ben kadınların bir m 

Doğl1.16u canım sıkıldı. Hem A.lim ve Durur muyum hl~!. Haıtıt.a. o aeceyi -~· n bir dam1& rlls yaşı :!l'*tur. :n.na tıMulu &kdü Oöıaleri .... u... ·nu.n tıam blr erelt ntmınnes; oldufu olduğaııu .ll:ıatml edenlerden d 
necib bir ~adaş k.aybetmıştlm, hem dar yaptım. nedm mi? Kadınları ta- - Nereden catırdım seni baıısmun • • a,,.._.. n .... ~ ... uı tın k .. k- .. ? 
de benim birr;ıolc ~rimde muhakkak .feee koyan .şu herifi en sonra kadınlar beltat. : - &lhiden gidiyor m-.mus1' u "'""": e eme mum un mtı. · Kadın rubu bir bU!ıett de-
bir <imam) Jfwmdı, ondan olu..vordwn. hiııki helake sennışlenlf. AşkoJsun şu - SlıtJle belral1ıın. mtıbadini anlat!. ~ - ~'İ.İpbenjeı mt Yardı!_ Şimdi ~un şabsıncfü ideal 'bir er. ,. : · Kadın, .tui1ı1!iı:ı. 

Meddah K8znnm detlıği g.bi: hanımlara!. Bu .ğneü sila.l~rlarla h~ - Hiç blbie ltafta dö~ )ııuıCa i -Bu tadaıckt>il' hadise ile biSi terk kek bu1dugwnu .saklıya.bilir miyim? benzer. Karelere d«>.di:lrnJan :t:;ırf 
- Ben tamik, meddah Kazım J>iıie-tbaşa. çltılı.r mı?. "*1a~ ll!aC'!'nl d'hıl~ ~rmectim. !eıdeeetiınlzi ~m. Maama _ . uhai)ıak ki. ukelrli~~ eıı m\Uebıa-lerle nasıl aram!an ~hm~ bnl 

ık'!' . .imam da granpıöml.ye idi. Ancak E~ saiJai do"m ou~eb~ M..c;ta _ - H'fl' ne be: Dii~n &lürıçtttr; bıir i!ih. .sizden özür dllemiye gelm: . a tarafı kadma hakim olma8UU nur, bulunmazsa, diğer kare1 · 
thılllclıi h4Y1Lt 9abna0 Ddekı oyunu- nesine gittim. Bizımlti ilcilııcü koğuşta """ d"" bm aaııa IJiilerim: • aBu suretle mesele kapanmış olur. ~. MuZl oldlt, nuıı. tlir ~dımile m~ çı.karsa kadın d 
mtJE bu pilde ~W ediyordu!.. bir yatağa serilmiş, ~ ıaııü smııı... Keti git&mflee'V'!lhn. ntM ~1111 .• VL •Ceıtı& :l.We.ğına gitmes n çot ürl.. usul kullandı lbilırrUıYOTum. Bt~ Döyle<lir. Bir ~k harfın b>r ~ıme 

Allah insanı <nevmid) bıraJı:ır .DU? Hıtab t>r halde yatı.yor. ~le ~. Keındinlfn ~ ... iıece.t... ı ' • feY 11ara, 'be geı~ :da.mm ruh:ı;iii gibi, bir tek hıuek.et.an 
Bıı kapıyı bparss, d"ğer tapı.vı açar, - KAzımcı.tım!. Geçmif ol~nm. Bu •rlı "9ta'ta tftoe9n olduiuml ııırwıe. i Bıiı.tmı ön'......._ ..ııııA.: d ma tamamDe hl.k:a ohlfudur. Hem büoon bir nhu •öım?ffd~: m 
Amenna_ O baAa <cankurtaran> m:a- ne hal. declim. tftrft. Be!ıdelı etf't l'MMlsnd'rlAT, ~ba : . ._.... -.-. Wla.klıarmı ·· le bil' haitimtyet ki. biç bir ~ ~ .... 
hallesine .....,dm. Orada da.ha şeker Kelimeleri ~v::ı.ş JJ&YILJ fıaıldlJ'&rak: hmr Tel'dlr. Erteı!ıi wllnft tiJprimftn :a,archa.. OiiıDeri 4aia dol\I, ham ay bt .. itte Bedad.. tarkmda mı. aC2 
blr imam bQ1ll!8 '1fıtJ_, Hat.ıs lleh _ - Sorına, dedi.. Halimt hiç .mrma.ı ~~"*""" lllı8tt JMII'H'le bsla bu~ ... :wıe dle\ı:am ew: a daya.nmıyor. Karşısmıd& tamt:ISedıa.d.. farkında mı S:i, erkeklik 
med Efendi!. Şeker mı şekerL Ya RÖ- Bir kadın tuzağına düftüm. canımı mr tık. ıreldl. Pııılı:at ~inf biru d10S8D f - 8be llıaıqi bM••lrk eWiG.i an_ naaiie maiUlıb ve zebwı bir 'VU'i_ nır oü.r'etör lnr sm~ kulla 
zil gÖl'IJQW'; J&hwi okuması. yazması ~rdım. llıle_terse ... Cmi :ıatifin d• ırlmlöm . .ıNf'Tı ftrb tMfm.. iı.dmı Sedad 'bey ... em tok kırdım. J'İll.. tba&. p.ıaınk 1Ja4mdan ge-, atla bir b.Ibe blkıan ol:rmış, ~ 
Yt*. Ne Yatllllllll l'kl ıribnüş çeyreğe peh]ıvanı, et~. kabadayısı n.rnı1.1. ~ - «1'fr şeT'l'm :PO«. bira,; df~ aifn.. !~ı n Jıa> deaı~a ~u mr ı-en 1'mnaot.it bir macera ile ruh~dın.m bütün ıbenlfğinl creğiştfriver 
mührü Süle)ımımı derhal basıyor!. 'kadın beni bır yakaladılar_ K\U"tdere- \'m"lı <Mil. o ııftn """'~ ~ilt. fer~ J'ftbJaıeak bir tekilde hareket hramtlf •IMlıtmı bu genç ;qıruttir? 
~em b~ o kadar miHtefit lı:l_ He • li .~ecı peillivamn laui kçaWD& nı~ be't'an ~. Dfsf.nden abam iettınm. Beni lll:ıandıirdn:m. Yl astl eldn tta ta.qımcta muka.n.e Ben bir erkek nlivaziı!ı:ne., canlı 
nü:a yibıümden Cda1a..'<> ..vemediti ve düşt.ürn .~Jımn:tttm. hlc uvumstTuş. :ıı:tenf ertl!'Sf ırffrrft MJ~ :bQ..-.ı. · mıkAn!arım buldu?' Yalnn muau · - · · · 
gece yansı karaltollan. merkezleri boy. t Ben gülmege oo~Iadmı ... o, kmiı: f'l?ıe1'i evlerine ıf~Vl!'t ~ti Va?ieem bf!'~ : •oy ..... dıetil, ne l>ir ebedi dos'Uu • - e!'tet .sngishıe ~dıg!lD ~n mi 
lamadığı için: - Y&hu ne gillüyorsım?.. Kah .. lı:ab.. n"nılıa t•l"ll'I' ~...; ~~""''· :~~teldlıtedem.em.B~ olma.ısa et etmesPnı ~ı ."° kacl8r kadar çabat ~I> oldum? 

- Evladı azmm 21 Mahmud Sa.m kah_ Bunda efrlecedc. ne va7?. Kadın.. Kırk yıllık bdm sarrafı idim. ırımı Ebir mütareke y.a;>alam. Kabul edeı::se_ O üstelik ha.kimty~~t! Buna. kat'~et?e ha.ytr dıyebiliyo 
Be,v!. f lardan dayalı: yedim ı.şte ..• HWlsası bu. ŞU biraz sott*ça halinden nem h'P _ ~na ıbenl ~ii':inlzi d~erek te>ellı le aldı va her fırsaUa. lıenı yere ~ Sedaddan d:lha gfüzel. se 

Diyor; beni at.ıırt.ac.ak 1er bulamı _ H~tta ~er şey başa ıreliı'. İnsanın malı idim aımna; hısıa.n ba.zan boş ım.. ~dllyaıeetım.. u .. Niein ttiN..i etııli.yeyim, bu daddan dalh& cana ykın bir erite 
yordu!. başına eh .~ı. nıaş9Jı, takunyalı beş Iımuı;yor. Meğenıe bir rün ~ me- • Saaci w laıdın. bina ~ ~eş mıa.llflbiyetteıı zevk alıyorum. Kartı. Ydı. rul:nımun bütün OOslu~un 

+ on tanesi uşuşürse ~ da.yak -,er. l'ine gfıttilJfım mm.an karşı evlerden ;,ıüstiir9l insan ~i Öyle yumu smda eıiditlmi. hiJrim. beıltı.fları lmr-kafamın ıb>r ııa,alle dolmak lli'ıY 
Bu situnlarıınıa.ia &z~ milteaddid Kaıh...kah.. k.ah.; ... ~e g~~orsmı~. . birinde, pencereden eskiden fua be&. :~ nı.ıe mun:.•.._.,: -e -- ru:la titred'ığm.l hi&1ettiğim anlar ema ra-en ,.__ m"~'tib oilm: . 

- Danlma ~ım.c ......... Benun güt_ tırı.n -·- bir "- ,,__! - 11.. : ' -.r ~..... u;rı. - d d - ._,.,, -. •• f!?U .. - G6' o•.....,-..-,n 
defalar takdim. etıtithniz <mi!ddah KA- düğüm başka? ..., ~-....... 11.ız ucxı gon?lu9. :ol'muştu kl.. uy Uı;.W&u w.;wl .. ...,._,ecanı. ed:ıd, Sedlıtdıım benhlı. kalbimin 
zım> hakikataı müthiş bir kadın av. _ Ne bloim ba.,t:a?. Yani şimdiye ~mı:==:.~~!~: f Ellni umtmııştı. kaybol'uuya.n tesirleri na.sıl anlatma-ı:.eği.. bütiin tl\Y".ktı.stı:ıt g~en gec er· 
cısı idil. Kadın llaııd:nnalill, eşi mııe - kadar <bdın avcısı) olduğum halde bu ytm.? Ml.ineocim deıa:lım· ~ .. e,_._-"m. ••• Sedad müt.erıeddid dıtırayardıı. Na_ ~ bütün ~?arım nendi ;,oktu. Gerei ha.J'&t~ ~ 11.ş.. f ııs• l\.l ... 9.<<>U'C\l'> 

Dft) 51 oldllkoa :tadın. erk-eğin, erlnk ~ a gafil avlandığuna deill mi?. Se. Ertesi günit gılbJeI bir kutu pıasıta :yap. :mn hanımın eli ıbir mıliddet ~kta Sedadı ~. lundutu bu gecede 
le.adının tabii b'rer şeytanı. ıseler de: nm <Kel Hasan> Efm~lnln bir to - tırdıım. Tam öğle zamanı kalktım gı"t. ibekledi. Buna <!le ~ndır kendime bile natken acaft>a sen bu 
bu adamda 1>a4ka b:r sıhir n keramet medya& wı.rdır: <Ava gıden avlanır?> tim, iQeri girdim, kız: Ayni sotnıı:Jut:Ta: ! - RAiıbW etınip>r musunuz Sedad itiraf etm~ ~ yoktu. Fa.kat haııberda,r mı.s:n 2 Zam:ı 
vardı. •- Valld_em mutfakta, mutfağa bu- :."beıf?. 8ilden af dilediğim halde_ 'her fırsatta ıtınpalam.-,ya çalııştJimı, an kal'Şlmda ti\.red'iğini h.Ls.srdS 

. • • . - Çok hıanyım, ller tufar yer;m yurun d«iı. Mut! ğa d t. b'nnr tu -&-
Ben ~~ben cımt lAbfe son de • Yok. vücudmn ~trük içiOO•, nasıl ca. ıı •• ' a~ ave · - • : Nef etle ha 1 k evvelalan çdt .soğuk buldUl!llUU er. , ftlbt ba 'ban9, hana kar ı 

reee mtntdıt olduğum ?e anlamı bir nıırrn kurtar<hn? Bar ben bilirim. Wr de ha!ıma gitmişti.. .ı\m!Jl3, ne çare .. Mtıt- :. r ş ıyan as k şimdi tam maırııa.!ile bana b6 - a ben.2tt hi..cıJerle ao!u o'duğunu is 
dediıklerini iki Y""'mak ı.~mecr.":- Allft,_ b"ılir. !ağa girdk. Birden elleri sopalı, na. : - ıtuaa ha ' kimdir ~ kalbimin eıteıı..:dfr. bat ıım· """' ""' • - IJU••ı '"" şalı talrun:9'8h yed" tiz kadm ~ : 15' e ıyor. .oıra:ıı, .,, r 'P&J9ll o 
.Pls1de. bana enn! lltlZıketlıJrlaı:ı hoş•?- - Nasıl oldu yahu? Sen böyle ka- me hucum e~IerL r::? «Seni ntil he: f c8Mladl ~! ceuı beni. a.ffetl . ~benf sevmez- mlsı"n1 Ha'l mı affet 
rürler, fakat Kazım onlan lJi:rer lırinır fese ırlrmezdin. ri! senli .. 8eni namns tf9$nanı seni .. : Bunu itirelf .ederken hem kmJIOJ' IU .kiı&Rnı.n. h>ç bı.r zaman b.ilm1-ımed.In beni? (Arfr- var) 
Ytre vur<hıtu halde gene onun pefin. _ Öyle ya ı Sana 1oin alayı JAzım. " .. <Devamı 4/1 tle) '8 ...... _....._ _____________ .......... ,..._..-. ........................... _ ........ .._..._ .. ___ _ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.......::~~- . . - ;.. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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lstaubul Ami rl iğ inden Verilen Kıtaat. Levazım Harici Askeri ilanları 

Burdurda süratli bir 
inkişaf başgösterdi 

Burourdan yazılıyor: Mılcıa.viT vnA.'zfl gQlen bQtQn dokumacılar ile esnaf 
~ bl1r tetkUt seyahaU yaparak çok fa.al ve b:aBcçı olan valiye karşı 
Burdura ı;ııelinlııoe; Burdur ı;ıölünUn n:bnnetta.rdırlar. Hepsı; V8linin şah -

kilometre yaı!Unında kul'tlbnuş olan' smıda oüm,hur1yet rejbninl minnetle ve 
hillyu ft Şı.'lrl.i. beldede ilk defa iki bimmıtle sel6mlamaktadırlar. 

Şf!Y çok eheınmiY'etle göze carpmak'OO.- Ekmek 181 
dır: Elmı'f!k iŞl.ne gelince: Burdurıda mtl-

1 _ All.Ş9eI1ş faaliyeti, 2 _ :Dme- cavir ftı~lem ve ~ Türkiyenjn 
ğin nefaseti. bl:rQOlk vUA.yetJ.erlne nazaran en iyi ltıı.-

Doltamacllık Utede ı.r ekmek yemek mUmlı:Un ola. 
Burdur. dıokumacılık maml~et:!dfr. bfl:mekıtıedir. Daha beyaz ve dahe. çd'.t 

M <Y&İtik oaı· 1rcılık. gibi san'at16r pi$d.n<lr. Vall bu i(ii. belediyeden alA
b;.:: ~~ ~ de halkın he.Yatı raık bizzat idareye başlamış, tek tip ek.
beta.h!ıl5 dakı.ımiloCllılcla temin edilmeL met.in bu netıasetıte çıkmasını temin 

tıed:lr. 4000 e yakın el ter.gAhmın mev- etmlşt1r. Elektrik \'e ıın 111 
cud bulunrluku ou şehirde, iplik lşle- • . 
rinin h!ikQmetıe intikalinden sonra, Burdur elıekıtrllk tebekesi ucuz bir 
;,.1 r1n tanzimi IJ!mz müşkUl safhalar r.a.tıe. belediyece sa.tın almnuşt.ır. Va • 
-e . . . . zlyetj hazıra d.otg,ytSile bu elekıtrik isi 
güstıeıımiş. ışszl.iik t\!hlikesl bellrmış; h üz taemmill etnıemistir Vnll bu 
fa.kat vıall Sadri .ı:\&ta'nrn işe bizzat el lşien de tekamUle doğru gö~lye aza
k.oyıma..cıı. işi teŞ'.tila..ttandınnası. ve çok mı eekıf.ldE caiışma.k.tadır. 
müesm tedbirler alarak ipUk: mt.izamı- Burdu.rda en :nllhim ~erden birisi 
nı Y'Oluna Jooyma&ı sayesinde bu 4000 e ıome suYU mıeeelesidir. 17 kllometre11k 
ya4tın tezgtıhm fa.sılasıırı olarek QOJış. bir ma.balden su getirilmesi içbı et'lld
ması tA!ln1n edilanlşl:.l.r. ler yaıpılıınlştır. Fakat yüz yjrm.i bin Ura 

Burdur a1acaları, kalite itibarile be- &'ibi mühim bir meblMa tewı.'ldru! e
ğenüınekte oldıığundan !.'Ok mtışteri den bu reşebbüs şimdilik tehir edil -
bulma:kta.. bu yüzden de memlekette mlştir. Boru. mal?Jelllle ve diğer şera'.t 
iktt.c;adt taıe.lcyet artm&ktadn'. Burdur- imlinla.rı tıem.in edfldtği takcllrde der
da fadcir hem.en hemen )'IE gillid1r. Yü hal teşebbüsak& gar1.şllecekt1T. 

Balıkesir köy enstitüsü talebeleri Somada) 

Aşağm mJ.kta.rW.n yazılı sam.anlar 8/ 9/ 941 günü saa.t 14 de hızaların

da yazılı şeildl.1ıerde eksiltmeler• ÇanalQkalede Aslreı'i Sa.tınalma Konıısyo_ 

nanda yapılacak.tlıl'. Kapalı zarf oıaniarın i:h:aJe saatinden bir saat evvel 
kanıll:Ili ve.sikaları1e teklif mektublarının K.oım.isycma. verilmesi, aıçı.k ek _ 
slltmel.erl iÇin be.lli saatte Komi.syo!la ~1meleri. 

Mildt:an Tutan Teminatı İhale 
şekli ton liraı 1iır8ı 

132 5~ 300 KaıPalı zarf 
56 2200 169 .Aıç.rk eksiltme 

264 10,500 '19'J Kapalı zarf 
616 :M,640 1M8 Kap:ılı zarf 
89 3520 294 A<;ıık eksiltme 

319 12,760 95'7 Ka.pa.11 zarf 
220 8ı800 660 Kapalı zarf 

3l1 13,Z40 993 Kapalı zarf 
(919-7227) 

•• 
*ğıda yar;ıh mevadın kaıpalt zartla ekslltmeleri hizalarında ya.ıoılı gün, sa. 

a.t ve m6hallerdek.i aakerl se.t.ın alma. atolnısyonlannda y&pılacalttır. Talible
rin kanuni ves.lkalarile tek.il! mektublarmı ihale saatinden bir saı!lt ev~·eı aid 
olduğu ltom.is:?Ona vemıelei'i. Evsaf ve ~tnameleri kom~nl.anııda gürüıür. 

Cinsi M.l.k.t,an Tutarı Teminatı İhale saati, günü ve mahalli 

Kuru ot lcllo 3,029,ôvO 
Kuru ot • n41l,OOO 
Süt • 42,CJOO 

Koyun eti • 40,000 
Potin oa'ft 1053 

Kundura • 7500 

Yt:menl > '1~00 

Lıra Lira --
121,192 7310,04 

18,900 1418 
~72,50 

1800 
10,000 750 

75.000 4500 
3(J .000 2350 

** 

25/8/941 15,30 Erzurum 
25 » 11 16 E:zur:.ım 
28 ı > 17 Çınakkale 
28 » 11 16 Çan.ıkkeJe 
29 > » 16 Bursa. 7 ci ilk 

okul. 
26 il 

26 • 
• 16 
• 16 

Manş 

Maraş 

(811-6658) 

A.şa.iıdıa yam m&vıadın kaPalı za.rfl!aı ekBiltımeleri hizaiannda yazılı, 
gün, saM -re mahallerdeki .Askeri Batınelma. ~ında. yapı~ -
taktır. Talb'lıerin k&nıın1 v.esikala.rile .teldif mektublru'ını ihale saa.tlerin
.ien b«' sa.e.eı ~ aJ.d otiuğu komisyooa wrmeleri. Ji:ml.f ve şartm.ame. 
l«i ~ görıül.ür. 
cmııi Miktart Tutan ~tıı :ihale atml1 eaıa.t ve mahalli. 

Kilo Lim Ure. 

Palafılı:B tılılı::am. Aded 1500 
Bluro ot. 1,125,000 
sıtır et.i.. 360,000 
Odun. 1,800,000 
8am&n. 91'1 ,000 
Sığır eU. 144,000 
6ıi11' ıea. ı 44 ,000 
Sıtır etL '12,000 

~. 140,000 
Kuru ~ 142,000 
B1na inŞllılA.. 
SamBn. 
saman. 
ea.ı:nan. 

842,000 
486,000 
888,000 

lf>,000 
56,250 
97,200 
21,600 
23,425 
36,000 
36,000 
18,000 

14,000 
8,520 

44,021,91 
16,050 
17,010 
ao,600 

1125 5/9/9'1 16 
4218,75 5/9/941 16 
'1280 519/94.1 16 . 
1620 5/9/941 16 
175'1 6/9/941 16 
8700 8/9/9'1 9) 
2'100 8/9/941 10) 

Maraş. 

Maraş. 

Maraş. 

Mıı.r.aş. 

Maraş. 

1350 8/9/94ıl 11> Uıfa. 

1050 5/9/94.l. 11) 
639 5/9/941 16) Çorlu. 

83Sl,e5 11/9/941 16 Eskişehir. 
1203,'1& 819/941 10,30) 
12'15,76 8/9/941 lG,30) 
·1643,60 8/9/941 lT > Kara.köse. 

(915-'1228) 

Aşağıda yazılı meva.dın kapa1 ı zarfıa eksiltmeleri hizalarında yazılı 
ı;.tıerde 28/ 8/ 941 günü GeJ.;boluda asi:eri satın alma komisyonunda 
pı:aca.ktır. Taliblerın kan~•i vesikalariıe, teklif mekıtublannı ihal~ saa 
d"n ıbır saat evvel komı:>yona vermeleri. 

İhale J Cinsi Miktan 'Iuta.n Temin&tl 
lira Kr. .k.:.1o lira 

Kuru üzüm 
Saman. 
Ociun. 
Kuru ot. 
Gaz yaği, 
Sa.bun. 
Toz şeker, 
Sığır et.i. 

77,000 
S,410,000 
6,750,000 
5,126,000 

145,000 
82.500 
66,000 

819,000 

28,490 
18'1,550 
135,000 
358.820 

4b,250 
40,425 

33,660 
H3,980 

4273 50 
28,132 50 
20,250 
53,823 

6937 50 
6063 75 
5049 

51,59'1 

u; 
ıs.il 
ıo.JO 
18 
1'1 
11.st 
11 
11J)t 

(815-8882,. 

~sğıdaki mevadın ka.pall zarfla ekailtımleri hi218.la.nnda yu,lı ,un. 
ve m&hallerdek:l a.SkerI s:ı.tın alma komisYonlarmda yapılacakt.ır. Talibl~ 
kanooı vesikıı.larile teklif mektublarım ibııle saa.tlnden bir sa&t evvei aid 
dı.:ğu komisyona vermeleri. Evsa~ ve şartua.meleri komisyonda görillUt 

Cinsi Mi!ı:taı·ı Tuta.n Teminatı İhale &'iln oo.11t ve 
Kılo Lira Lira ______________ __.,,, 

Buğday övütmesi. 3,600,000 
Sığır eti. 72,0GO 32,400 

15,000 
33,976,5'1 

Sa.ıuan. 600,000 
Bır .iıışa.a t. 
Palamut saW;ı. 
Nakiıya.t 

Sade yağı. 

Pruaska Juı.yııp.. ad.ed 
'l.'Ufek kayışı. » 
Prasa 
Wıana. 
TruP. 

/ 

78,869 5,fı20 

40 000 70,960 
11,000 20.900 
6,000 5,880 

83,400 
48,600 

4,000 

8000 
2430 
1125 
2548,28 

414 
1080 
4798 
1568 

441 
1063,35) 

672,85) 
52,50) 

27/8/941 16 Kars. 
28/ 8/ 941 16,30 Ca.aaık'ka!l-
28/ 8/ 941 16 ~ncan· 
26/ 8/ 941 10 Diyarb-
27/ 8/ 941 16 Ad'aJ\&. 
25/8/ 941 15 ömerJ . 
27 /8/941 16 Ba.hkesil' 
25/8/ Hl 11 > 
25/ 8/ 941 11,30> Erzutı.JJllo 

27/8/941 16,30 Kanı. 
<i143 • ...... 

Aşağıda mlkıtarlan ~ı odun.lar ~ııt e'ksiltırneyoe lronmuştur. iha 
ri 15/9/ 9411 günü b.izalannda. yazılı .ıtaıatlel"de BaJbaes.kide Askeri s 
a.l.ma Koımi.Vonwıda. yapılaca.ktlr. Talihlerin bemi vakitte Kamisyona 

!neleri. 
Mildw'ı Teminaıtı Kile> frati 

ton Lira. Kr. Kr. Sa.. 

2120 ~385 1 50 10 

1130 ·1356 1 60 10,30 

1256 1837 50 Q 11,30 

850 1275 2 12 

Q25 832 50 1 20 12,30 

'100 980 1 40 16,3-0 

1ı80 ?.02 50 1 50 17 
(91'1. 7225) 

Siyasal Bilgiler Okulu Müdürlüğünden 
okulumm :tiaılebesinln tecili. ediJmiŞ !bulunan kaJl:ıG>larma 10 Ey1fıl 

hb.Jnde ba~k.tır. 8 Eylülde e1bise ve toohızat d'ağıtılacaaııt 
laLinP yap:ıruUia. mükdlef oıaın talebem.izin '1 EylULde C'kulıda bulur 

ıan ıazmııd1r. <5659) <7214) .. --·-···--··----·-·----· .. -···-·······----··· .. ··· -·;:,:·;:~:·w ... is NetriJat Mlidiirii: Seliın Ragıp E.m~ 
ŞAHIBLERlı ~ Raaıp EME<;.. A. Ekrem UŞAKLIG1L 

l 
c 

' l 
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'l'elgr---, Tele~on 
...._ Ve Telsiz 
Bazvelt !Değirmencilere mahsul mübayaa,ı Askeri 
Çlrçu un istihsal ve satışları için ı!~~~~!!: 

lllllAkatı nım -- ol:luklaruu kab1'1 .. _ Yabancı propagan. 
'Ve aklsle•I salahiyet veren t~imatname F~i:r:=~i;::::~:~: danın parmaj)ına 

• ; 400 t>in niifumudur. x~.aJlk N"ıkola.. doladığı lran 

s .... .i 

• 
1. 

.liam lelaa ıar.JJ muaJnelenln ıanm 
na ebenıad,-e&Ji blr iıfaret koJ")DUJtu.r 
~ •llaaında ôldtlfll bdar 
hili idare ve ümran balumlannd:uı 

Anl:ara 18 <HususI> _ 'I1caret ve- '811 başlamalc ve ofısrıı mübanalanıu Ye!"te eMmınlyctl.i tahkimat ~madığı Y ''B d k nıeu deİirme:ıcflere verilecek müba- üıW ~lememck PTU~ ofisçe tayın halde ba- zanıa.nlar Sovyetıerın bil' azan: Sdim Ra6ıp Em., u e larasyon yaa saJıUJl,yebe dair bir telima.t:'"'me =~ ~~:e~:,r:= hodud fehri ha~nde taı.ınıe olan O_ llH .. ltll 11ar1t deftoesınden 90ftl'a 

ha b hazırlamışbr. El lkonm:ı. hükmu."ldeD lerl.Ofı6Cf! şu :,ekildc tesbl~ oıun.ıcak.tır: d~a esaslı bir r.n.rzda mfistah~em - stikiin içinde ve ınılli reıalıı için buyük r ı• kısaltacaktır'' ıst.sna eıdllıeblleceit olan detırmenler a _ Mahrullcrın değ1rmcnlcrc tes- dır. Binaenaleyh Sovyetlerın Nıkola~ tesisler vucuda l:"etirmeyc muv:dfak o.. 

teJler YiİelMla 6dlreı. .. alndc ruhlli. 
hiiküm•ann bir bab:l scvsi ve •Y61G 
De talbl«>.rde yer ı.ııttuiu fÜl>hesiadlr, 
hb& .bu lnaJaraab dninle blu .... 
ürcufe yarat.malda menfaai sahibi e.. 
lan ve meçhul scbeblerlc ira.nın bu
pakii danımunu bu.medıe~en baaı 
yabaneı kaynaklar, son mmaııda Peb.. 

Japonlar deklaras
Yonu Vilsonunkine 

benzetiyorlar 

su şar.tlan :haiz olıScaklardır. ıım tıa.tı of1sln a:nı.1 mmtakada bulu- yeıf'i sınai ehenuniyetiııe rnğmen ça. lan memleket.ler &rMUMb lıdlhaııa 
n - Memleft:et mı at.otu tesis veya ezi buk Le k t.alhl b ı komşu .İran bir onıek olarak gösteri. tanz:.m n DtL!il.'llD un olarak teın:ni nan ~ yaikm m•r't nın mubayaa fı- rı ve 1şe etmeleri unun a lebllir. 

-
Çörçil dün 

Londraya döndü 

için ot1soe değirmen sahasında !an 1- aıt.ından, değ1nnc..'llcrc teslım cd'le:n da izah olı.mabllir. Anıcr.ikan, İsveçU, Alman ve hatta 
yettc bulooulmasın!l !Uzum görUlen şe. maııar için naJt'ıye diışul:mcyccekt!r. SovyetJerln Karadenlı.dcki deniz İtalyan ıdmiayenkrın yardım Te lrwad.. 
....._ ve k~...ı....ıa-'.~ mü'SS!s olmamak. b - Civardan vaki mfıhııyau:er için Mkinı.yetterinden de Alınan hava Jarile sanayi 1ahas111 .. - ""- '-lr• .. k ı~•cr MU ____ • ....,. bu eıııastan ofise<' kabule şayan olıın . .' .. UA - ., Y"' .. 

b _ Hal.km yiyecek ihtiyacı için. be- n.a!tilye terulll edilecek.tir. Değ~nler kuvvetıerınin sarfcttıkleri buyük fn. başarabildi. Bir isveo tensik heyetinin 
~ müstetıidco lcend•ine aldı:ldan buğ.dayl.l:ı ancaıc hüklhne~e allyete rağmen mııhlrane bir tarz_ bir hayli emek s:ırfcderek duıen ''er
bırakılan '9e7a pazarlar<b yapılan sa- mukarrer tiplere göre ~utebllccek1er, da '-'>tl!ade etnnckte oldukları anlaşıl_ diği iran Jıuıdarnıasınm dahili eınnl. 
•.-1-~a ..._,_ -11- mahsulleri aabıb- 1 ot· ft~t d y ,_ Od , n· vet '-·lnmından menıı-.. -•. ""k kıy 
_.... llmlW& ..,.. .... ----- bu tiplere u.rgıun o mayan veya ı:SÇC nıcu. a ır. aı.uız, esa nın ınyeper " - go.,.., ... - -
leri D.MJl1D8 .ınuayyı.'11 bir ilcretle kır - tesbit edilecek şı:.n1ım haiz bulunmıı. mansabına olan mes..ı.tesi Nlkola'YefC metli hiameUer fCa etmekte -Olduğu 
med&n nod1 ı:;am ~ hesRbma çalış.. yan unların ı;ıı.tışına müsaade olun. nazaran üç misli kadar dahn fazln memnuniyetle öireuilen haberler eüm-

b la JeslndendJr. mııık. -•· klrarı şekliı:ı... mayacaktır. Değ rmcnlcr un n mas- olduğundan bazı tabi z:cyJııtı g&ze Bllhasea --"n lranda biikiimranhk ~ - c - 8aıhi> ola.:: .... vey:\ • · rafı kendilerine aıd ?llııM üzere Top. almak şarlile Odesa'yı dahi takvive .._u ı.. .. -:-a. 18 <A.AJ - Çörçll ile re.. d istenen zev-.ıtı:ı muameJeJennde ra-k MahsUlleri Ofı::>:nln neza1etı al- . k~ ., meftlial itaal eden Ala HaareU Huma.. 
lli~titi zev<Ltın bugtaık.li Pazarte- ,.:....,,h* ve taahhild!erln'? sadakat t" 1 irca edebile veya tahliye im unlanna malik olup yun Şebillfa)u İran .a.a Sa.la J>eblevfı.r-1.iıUıehı sa.Iırne.n İngtltereye döndük- =:;_._eri, afu' suçlardan ve bllhns- t.ında_.~uk~e~:c mıları 'l'7prak olmadıklarını hft.dl..sat gö.sterecektı.r. Din bu ..U.ı iWKa.l eUW riiade.rıbcrl ı a.n_.,, rı........ il""...,,..._ ı.n ""U tatbtkatı.-:ı.... cekle.ruır. ~....... B,,A..,. · __. l · .,.._. 1 • dost İranm kaydetme•c muraffak ol--uııır.uaudk:t.edl.r milli korunma. ... n ... ~ M&hsulleri Ofisince tasdik edilecek be. UIU\Ten.ı On.ıU aı ının mw.ıım ı.ıı.lS .. ., 

\1 lluzveJU. • temasları :O mıılıkCınfyGf.le:-1 bntunmadıih sa bil del iizerlnden satmağa mecbur ola- mının Dinyeg>er .şarktn:ı çekileıbildığl dutu ~r S<&YID&ida tiikenmez. a..ı .. ~-n 18 Başma m....ua& olduğu her memleketi ~w • <A.A.> - Ofi: oımat. cıtı"lardır. Dettnnenleri:ı mahsul mil. Dinyeper Petrovı;k.Kerson arasındn-'ho.~ -·-•A-. +-..:u .nA • mahsUl mUba.. '"' ~ce iai1i etmiş cibi llOllliiren H ~~ """"'-u een&smda ..uıg• z .Bu deirlmen\;,,.,rın ıı: bayaaları un ist•hsal ve satışlan 'l'op. ki Dinyeper nehri bölgesinrle ric'at acı hatıraları bizim dalU ziJainlerimJ.ı-~n; Oörçdlc mfilAld olan Birleşik edebileceklcri mıntakalAr Toprn radc Mahsulleri Ofisinin nezaret ve etmekte !bulunan Sovyet kuvve~lc.ri- den beaiis ..ıı olmamış ltahınan :rna. 811..-~ a Reisioqnuıuru B. Ruzvelt b" ~~erl Offı.lnın teşkilltı ofan ~!'.: mürt*abeslne tNll olacaktır. nı·n a•--- ta"""'reıe..ı taraf·"""an ~.hwıusı trenl:ı bura::;a \!Asıl o'. kezlerden en az 30 kilometre daha .,_ .nım.-~ ., J- , • u.ııu hud kapitülasyon belA.sını ıranın ba.. 

-...,.. bombardıman edı:d,tlne dair olan fUldao bu zaı defetml.ııtir. Sanayiden ~iaicünuı Bey tı k d t lana 1 Ticaret bir Berlın teıgrafile de teeyyüd et .. addedilebilecek her ııc ki \'~rsa. hep (). ~;., -=~=:~:::.:~ Mos ova a op - mette<!~. Dln(yeııu Petrovsk, Di•Yo- = ~-~:;;:.-::. ~~"t =~;-;·~ 
~uwın :rnütevclltd meseleleri 1 R v k • ı • !Per nehrinin Uknrnad:ı teşkil eyle_ sı" kalem adamının memleketi Jıuk-~e lla2ırı Ü2ıere Bırleşik Amerıka Jıarl- cak ·ıngı· İZ - us ve e 1 1 mette ol~ büyfik kavısın ş!mnl kında )'azdıiı tetkik.sız bir yazıdan a. -.ur B. Co.rde:ll Hull'ü davet et. ucunıda ve ibu nehrin Kcrson ile Ki_ türü franla Fransa arac;mdakl dlplo-

D..a,,___ • A ·k k nferansı • yel arasında takrlbcn 700 kllomet __ matlk miinaabdler:I ke ecck kadar ~~on harbi kısaltar,ak merı a O lzmı•rde relık bir m:unluen malık ola.n kısmı.. hassasiyet cösteren Pehlevi lılW"t'tlerl, haı- de. 18 <A.A.) - M. Duff COO- ıu fi 
' .ı\ftı-ı.. llln nşağl ..... 'l.n•ı yansına '-'ıtkm bır yapıl.an hatanın restn<'D ra le ~em. bir ~da rady0larl.ı ncşreollen Yn~-..._;,UA<O.ıb 

1 
kt d ., b'" 

1 
Jcketınin iade olunan itibaru11 hll' kat ~on a Oörcn - Ruzveıt det.la- d kıniJa bir no ... WUo":>.ı.ııua u unma a ır ve oy e claba ükseltmişt.ır. Bu suret.le dünkü 

levi hazretlerinin idaresini değ! Urme
yf ~Uhdaf eden bir tertib me.) dalla 
getlrtldltfnl habtlf VPrmfşlt!rdtr. Yani, 
aeık Mr ti.bir ile Jm ınemldıeil ltiı 
mıiddeüerıbf'ri bu kaynaklar Jtıarmalr
Janna dolamışlardll'. 

iliyle fena bir tertibin iranaa viietl4 
bulmaınna mantıkan imkan olm~dılt
nı yubnya sırabdı.:nnn ebebler klli 
hlr VU%11hla isbat elmi$~rdir, sanım. 

Nliddm resmi İran aJ:ın<>ı ~Pars ta 
bu haberin baştantr.ı, 117dımna oldu.
tuna kaydederek kanJertni 11&avdırması 
1~um &?len bir tckzUt neşı e&melrte re
c~tir. 

Bam tekz.lbler vanhr •ı sırf Wr lııa
ldka&I inmek ve ~-urişll bir varJyeU 
m9'f'akbt bir zantan ifln ..... kaJııa
mayı )stihdal cderlf'I". Gf!ne bir ta'-n 
tanfhle:r ,·arıla ki yanlaş lray4~ 
bir !ıalrlbtin ılotnsnnıı nr-ll lıll
rdDe ~enen haıalan taahl hftll'l'ler. 
(Pan) ıa neşriyaja, ne blriDel, ne •e 
lldnel DeTlden 1* ifizeHme detlllllr. 
o, fipecliiz uyilantmas bir ynlanın 

maltl,Ydbai me.ydana nnın yerinde 
lnblbnlf bir hakikat ıdlffo9ic1ir. Her 
İranlı, hikümdanna. karşı ftlu ma. 
vaklrat 'bir nrb lıoel'anı i~z olnn 
k:ıldırablleceği elin clertıal tq ikesite
ceğfne matekld oir alıld lmanile kani. 
dir. Bb de, bun11n bö.rle olclağuna ina
nıyor ft verilen babain bir unia o1-
dutuntla şüphe etml.)"OnlL ~unun ezcfun1c aşağıdaki ikJ. se. E en ya . ş· d. k d geniş bir cephe ÜY.t'rinden çekilmek_ İraala ybugünkü İran arasında, mlllet-llıİltir· ebenınıtyctli 01duğunı.: söyle- heyt!lle M oskovaya im ıye a ar ıe oıan kuvvetı.erın m iktar itibarile ıer arası :miicamt'ıeıerdc ı;o ı.eınmesı 

ı _ '8'J pek az olamıyacakları da derkiı.r - -----------------------------~ ddcıaı-asyon harbi kısalta- gidecek ·1 • h · d 40 l ·ı· 1 1 d K fk 15 000 ı· çalan b. ~ ~ Othıkti, !>unun net.lccs!nde Hlt- zmıre arıc en dır. ngı iZ er ran an a as- . ıra ır 
~ 11Li.,,, &a9'-,- CHı11p 

,.. ala.-.,,_,lttihad etmiş :milletler cea- Ancak, bunlarla ayni zamanda ot k . e . ek veznedarın 25 günlük 
2 ~rmı- Londra 18 (A.A.l - Yııkıncta Moo,. b • • t • ld• mak üzere bir Stokoo1m telgrafı da yaya aS er mi Q Çlrm ~i.ı;::ı. ri: .vhelsııtCöyarçt.ılın.atemtesırc\=. }ıoyacia toplıanfacak olahan '·~n.dgilız..Rtefll6- ın zıyare çı ge 1 Krivo Rog\ı ıŞgal eden Alman kıt'a. istiyorlar? maceraSI 

- ~ Amerikan lron era.nsı AAı a - ıarmın Dilcyepere doğru ilerliyerek 
.!ırat.ta bulunan Da.Uy Mail gazete _ İzmır, 18 <Hususu - Tıcaret Vekilı bu idi 95 k'ı etre mes"fes·n [Baştarafı ı inci sayfada) [Ba$ tarafı ı inci sayfada] 

... .ıaoo mev n .om " 
1 

- mlye"'dir. çun· ku·· A'-ft-1 arın bu \'eZ!lroa.rlarmd.an Mustııfa, zabıtamn .ı.'~ lllar ne diyor n4 • ;,,..,.,; muharrir· dıyor ki· Mümtaz Ölane.ai gc.ttren trenle blıyük = 11.ı.1au.ı 
""1d. .\el~ ıa <A.AJ - c.Japell TimfS .,.nın s'.:7- tı ntı~ .. . :mh r bir uyaretQı kfi lesi buraya gelınfşt .. r. de ve Dleye:per nehri üzerinde bu - mıntakada kazanacakları blr r.a.fer 6iddetll takilkndm k.urtu\Amıynra:~. nL. ~t ~ıı gazetesi Çörçil - Ruz. M. Çörçil, A ıı \e reısıcu u Veill hararetle kar~!anmışt.r. Mum- lunan Nikq>ol ka~aıba.!mı iŞgal etmiş Leningrad - MOJkova dcmlryo1u .. ha.yet yakııyı ele vcrmlş\.ir. ,..,.'Jlltıii'lııı..;.;.. hak'tuı.c1a' tefsiratta bu- Ruzveltre ~ı gorü~ıu· hakkında ta.z Ökmen Fwırın on n "~ ek ol • a.r b m ktedir. Eğer na ka.rşı ~k bir taanıı:ıı yapılma.. İfaıdeıliDe ııöre, Mııatat-., Jokaııteya 

d YQr 111. lnglliz ha.rb kab'nesine btniih lazım •ece manzaraao.ı seyrotaaışt -. Bu ııe- bu lıa.ber dotnı ise ve Almanlar bu. smı teshil edecektir. rınnır» !Dere arka.d~dan aynJdıJa.au 
lle 1'enl inal- geJeo maiilnıatı verdikten sonra M09 oe &'elen o.nıer ba&Unaklanna kadaT radan ~Jlııçe !cuV?etlerıc Dınyeperi Ukra~aA~ mare .... J B··dı"enny or.. sonra hemen y0ıa ko7ulmUi ve !ırar ""•~ &rl\Sl da · h eti Irada h ;«t ....,.._.__ .. - .. Ja)iamı mnzim için sairin bır rerc ~ ... •--~ n kava'ya gidecek olan InglliZ ey .. dol'll)"du. Şimdf7'c r :ır en g~ mtımlt!ak olabılirlerse Bud. dulannın ric'at harek.etı devam et __.., .a.ıı..-ı~-"- Yuk.vı mahal'---~ &a~ıla.. • · t• 40 000 Jtlşt pl:aı.ş, otellcı'de yerJ8'&h"IL . - ..._ .._..~ ve ,_,,., 

mmdan ~ --...-. w ı.o.ı"llD llin azalarını ~n e~ ır. . : ıJma tören Çaqaınba .unu J"eD• kuTvıeıleri d!tha Di~eper aerı .. me"*8dir . .İneçU aaked muteıbaaıaa .. e*-rM Talebe ÇBY1111UD arka kısmın-
~rlika harbe ~eoeıı. ._._ Söıvlendlıtınc göre, Inglliz l1e)'etı - mı.şt.l~. ~ UTJJ ın:h yapılacak tdre- Bindeltı mtmz!Jerıne yerl~ed~n ev - Jar Ru&ların bu mıntakanın başlıca deıJd ...,_lıklar arasına ıt!zlenmlşt.lr. 

bll."I.._ ldlı l'eiıll olu-ak en !Qy:ık görlillen şah 18 
d ıneıı ıoo <ıoo ı..~ ,şt.nı.lı: ede. veı ikiye böiı&nmek: Ye cenubdaki kıs. med CPT'illl ltu.vıretrerıniD eon had- Bunda Mı; gün kaıan M'111lala, nlba-----o----- ---. 111 Sdenıtır. ne ~caret VekıCml:o;,. yarm açılma&: mı 1'J'!liden lnlşat.aımak tehlikesine dine tadar aüdafaaya umetmıt ~ :rıı& dwarJarda dw-amı~ arıla • J MlllıarrtriQ kat1a.ıt.1 .. kon cekm"· Ti incır üzüm ptyaa1anıe marus bahınaıaııct:r. dultları .mütale:ısındadır mıf. KMis>oklu tarlalırında bir gUn ve npo r A k d ferans •Aır-a.._ he gore, - üzere bUlunaD • ' bir . ___._. ...,,,rdikten M h N 

, ... q n arın n ara a -...... 01en 10 il i}k olacak Maııis:ldan fc.ieıl Bu St.oltftıohn telçafJ 17 Ağust<ıfl ~vada da.ha fimlilden Ka.lkas """a>U" g""' sonrn U tar U-lllAlf.,.~ topfantısını akted~:r. n sonra ı meşgul mtifftaıwİ hcyutınl kabul edeıc:4*- tan"lılldır. n ve ı'f! tarihli Ahnan re6- yanın mfidı&faa.sı .hamnık1an yapıJ: ri --~a Yakından ~aındliı Nuri 

il. -..O Balerflay,, lemsı·. Stalin'in vakit lraytetm ... ı-.· . An 02AüllH :uet Uzibı pıyasasının 4o kuruş- mi teblığler.iıDde ise böyle .bir haber maktadır. otıu :Rıraıhim isminde birisinin eınne il oo}o S ~tzill - t;l.r. eJ ıaıekiedlT. İi :n.Qm +ın-ı 
1 

ıftmtşttr. Mustafa bu evde altı aünüaıl 
.A-.. ~ hösterdı'klerı" al"ka 11> • aıhnı tekliflerini hararetle tan açılmasını ar'lll~ e yokbı:r. Onun içın lim.dilik böyle bır ilgi!Le.oo .. V~ P..u.c:ya b~ eı.u:..ı n D geçillll1'ta. y~ eoe ~ai 8D-

-.q"'41.1' • Cl kabul etmiş olması İngllıtere ve Bir.. 1 •• B iht"ma.ı, ılıti,Jat l•ayd!le telAkki ede. Tahmn hükumet, nezdmd.e yıı~ış 1~ bumdan da aynlzm.ı Tepecik.. 

'~' .. ~ - • yıllık b·r Çalışmadan leşlk Amerika ile mümkün olduğu Alman ara oor cettmie gl>i şayed Budyeni onlula. oldukları mükerrer teşebbüslere Ir.an te otunııı ve bir 'kat.ol hid~dıen ... 
-..... ara. "- 1 kadar sıkı bir Jıibirlitınln ehemlntye_ w rının büyiilk klBlmlarJe Dınyeper ge. yolıle ~ya transit. Larıltile In. bıkalı Bundindı blmayesbı.e aıtırıımt-..,. hı--. · - ~v et Konservcıtua • ... tadaJ 

...,. eı.,~ bl - tini anlamJıŞ okhıtuna del&le' eUııe-. caa.••nh ı ıacıı ~ hücımalaJ'l rf&ne Çekf'eblldıklcrl tahakkuk eder_ giliz kıta.atının nakli mak8adile ya - tır. Bu himıcye aıt.ınd:a muht.eııı yer. l~1 ~ llliİd(im, evveı tem_ t«lir. ıı.tıar111a '18k '9Wli ~ .se çetın bOr ric'at muharebesınde da_ pılmlf hasırlıklar n:umnle batılmak.. lerde satıana.rak on setiz eünUnU da. ~~ ı;<>k bü ~al.er{]ay opera,n 7~.;. •11ea .kune&Jer ğılma.mış ve yenJ bır kıymet göster_ tadır. ha ~ Mustafa, nihayet .şehı.rden '-~· nu y~ hır alaka u - Amerika sevkiyat Berlln 18 <A.A.) - D. N. B.: ll\4 demek ola.caklannıdan bun!arın 11.3'1llauya karar .-ermış Ye dün gece 
"" t11ıııı.ı-.. ~ ·0.:rnd unasebetle Kon- nhtımlanndan 15 ~ 18 ~· kadar Aluı&n ~mda böyle bhı~ mti.nferld Dün gece bir köfteci tam l:"4:1M'l1lğı sırada Ya.kalaıunışt•r. 
\tt .--. --.y an b blı Jtuvwıt.ıeri amoıena1t1n cenubu b b • . d f d Öi"rendif:m" ı:ö~. zabıta Mus&a.. 

• ... .,e ~-- u (j>eraya • • - ""k ~ıu&nde nc'aıt e:me.ctc elan Sovyet ır areketın ı<:rası telıllkeh de ola- ar~a aşmı yara a 1 fanın bulunduğu yeri ıeıbit.e muTaf.tııık ~ ~ i~l gönderilmiş - bırınde huyu yangın ~ı..filleNll lha.ı.a etm şlerdlr. 3 gün calrtır. olmu(l w bunu his.den veznedar tiruıa 1·ı ........._ - J>orı,, .._,.... d A .... •An _c.n. Dun gece geç vakit Babı&lı cadde. -e: lto..~• :u_ . ,,a.dakı Bate:r - , A.A ı _ Eastriver rıh- süren mubard>eL?r esna:ım a UilO v- k cephesinin :nerkez, şiınal ve teşcbbfts e-ylemf~ ~ bazlıat komi.er 
'r111-"'«ll:~ııa~anı Mimura Dev_ Nevyor~;,!tr b'; yen~ çıkmıştır. zırhlı kuvvetleri 700 kamyon, 90 top, en ş.mal mıntıı.k!llarında d:ı, tara • &'ndc ikanllı bir vn.k'n obnuş. bir köL muavini Azmi Dereli tarat.mdan tutul. 
~.,, teJin 1.. a Atadam Bater - tunında .' detll infılMdar -.ait 25 tıı.yyare dafı topu. 20 tank da!i .t~- fıwnin hııımnalı Jınz.ırlıklarıııa ve AL tecı artada.şım !bıçak.la miıte.a.cldid m~r. Ilı~ ~lYat Vukua gel't!ı şid d B• rıhtımda 25 .tank ve 10 keşıf zırhlı otomoo ıı yertenn.clen yaralamıştır. Muıııtatanın i.17ıerinde a.ıse lira cJk.. ı ~ !hedtye et.inde küçük bir MaDhJWllt&Dı aarıımakt& ır. ıı: .. k roa•ze. ı pu, un et.ınffler \e ıo.ooo den ta:ı:la man sevk ve ldarE> ·nın diın de bl - VUiyetın karşısında k6rtecllt ya. .. mıştu. Muste.fa sıeri tal"° alt.ı b'n JJ_ lttır. etrn~ •e alikası_ İngiltere ve Mısı;-.1 sevl:::ırı~dlr. ı ~ askeri esır almışlardıı·. Bu b'll- rıız l>ahset:t;tiJniz e!fılstiki hareket pan ATı, doün nk'jam ayni yenle bir radarı blr kummı Ilaırıdi ft' lbraMme 

<Rad:Yo razeo&eısf> me fngfllz vspımarr.n retle ai Sovyet tümen. &11ıha edıtmf.s- ta.rzmm yenf şek:Ilerinı tatbik mev_ yaz.ıhanedc mu:ı.me.leclllk yapJn Ha- vıcnnf9, diğerleri ile öteberi :ıtmışt.Jr. 
'l' lstanbul Belediyesi Hanları 
~'~~..:.:::....::::.::~.:__--------~ 
~.OQ .__:. 

ı..... 11119,73 Pa&r toruruna .11hlıf ~kü»eri ifin aJın.:ü 110 
--ıı.o, 

l a.ded çelık m.IV«. Jerıle 
... • 'l'OAe Karaataç müesseaıtı sıtır te&m pavyonu vınç .. 
~ İfkembe nakliye ara.balan ve su lIJ.Qıkinesinın tamırı. 

l' 85.ılQ Köprı.i,le.r tamiratı için aJmaıcak lteresıt.e. menteşe. 
tı '~rı :ı....... - kifü. 
161~1': et.~erile ılk teminat snlktwtan yukarıda yasılı ~ ~~ ~Y
'-~~ tonıcn114tur. Şarlıwneleri Zabıt 11e :uwameliı Müdlll"
"1~1'at>ı e &Orület>ilir. İhale 2/9ı9fl Salı güOO saat 14 te DMDi :-:; 
~ ' -. ıacactu·. Talihlerin ilk temina4 :m&kbuıE "Ve.Ya mettubları 
~ 'l'ıcaret Odaaı veııı..kalarile l.bıBı:.e ~ü JIW86')'en saatte Da-

~ bUıl'Llnınlaları. (7106) 

tir Alman zır.hlı ı..-uvveı.lcr 8oV)et tol- kifne kuymak hususnnd::ı pek çok ge_ lJ lsmLDde bırıill dükldi.nına davet e_ ~ ver~n ıımlihnata göre. fbra.. Ja~ına k&1$1 hücumlannı tekl'arııy:nek cıkm.iyecefmın muhakkak olrn "ma himiD erinde ofis ;paraları.na ak! 2.700 
kil sııaıarı "' derek gocenlıı geç saatlerine ika.dar bir mldar top ve una ye 1•ad. kol ve Fınlerin son c:ünlerdc bruıı kuçük lira buhmm~r. Dağer :Paralarm 

tahrlb eunişler v~ d ~marı p :.a c - r.akı ~·er, bu içki iUemınan sonun Raaıdidr ç*muı •nuhteımel görillmek-
dn~ ... -:rlardır. Muhnrebcuın oe- muvaffak\Yetler elde etmif olmala _ da t>ir ıt m~nden dolayı b?&a ıarwı _........ et ..r.-- ;~ tıedir. 

Y8IDl etıtfğı üç gün nrtmda &rvy nna ra5-"...,.u gene m .... ..,...emiyet vnr. çrıkm~. bu ıesnads Ali bıçakla., Balili Mmla!anm bul mühim İ.fljaatta bu.. 
lı:uvvetleri mütemadiyen Alınan çembe- dır. vücudunun müıLeaddid yederı11den lUDduiu söyl~lr. Tahkikata 
nni yamıaia te;ıebbüs eimişler ve her O halde, bu tısa .incelemelerden yaralamlfiır. devam olunmar.dadır. 
seferinde D.içillt Sm'Yet cüzüt&omlan sonra lbugün yapı?ması en doğru o.. 
kısmı lcüllilerlnden 1.ecrid edllerf'k 1m-

edilmiı!.ı1Ur. Alman taı1klan, bır köY- lan fe'Yın yeni hatıerler.ıe bu mü:p ,. 
: 50 nail nataı11 cıtnam Ye bir he~n ..U. olmasına intizar et _ 
aovyet bıbur\IDll dai'~rak imh« et- meli: Ye dermeyan eylemi§ oldulumn 
mJı)erclir. Her taraftan gclmelı:.t.ı:- olan haberler dotlrlö ~ıktığı takdirde 2025 

zı.ıtııı bölük!erl Sovyet k.ıt"&la- • 
Alnı&ll alır zayiat veTdL"mltlcrdır. Geri. tı.lometre tuıun.1e ve KıJe.t'le Kara_ 
~~alan aovyet te.şokkütıeri bir vadıde deniz arasında bn me'YSimde brle Ya _ :uharebe vermelr•' meot»ır edılmışler. sati 5 : fi yüz metre arzında olma.sın. 
dir Bu sırada sırtJıı:ıfan üı~lı:.te olan dan dolatv.ı Avrnpanm Volg:ı ve Tu-
~ zırtılı otomobillcrı h!'ll~ şid<IM.- dan .. ·· Ü b ·· · 

Sabahtan Sabahat 

Buda mı 

define? 

ftbtı ldaaı.ı belediyesine tam 
.. dön. JDllyog llııa.lık bir hıu.fne bal. 
m...aar. Ba kePnerhü sallan•a baiJa
:mııtik için belediye De bir mukavele • 
aame Y~lar, oDClan soru~ ı.e 
bql.ı7acaklarmış. Bu :ııencin damarın 
toprak alt.mel& olmayıp ~er yiu.&na. 
.WllPD11 Uta diller. B.lva.rete nua-

~~Elr le müd•faada bul.man bu So~et nv.. na sonra uçunc uyut nehri 

Hasan Be O • or ki • -.etıerini l.mba cı.mıs!erd r. olan Di~r gPr'..!inde Ct'Ieya.n e. 
Y 1 Y • Dla1'eperia kuşı t.&r&fmda decek yeni ve muazzam muharebele_ 

Blr EımeDi lıwua rüyada dni- na bir ecaelııl sirkeUe ldırhı c.ın dirt 
lii -rıae iıdaabııtun bir kişc:slnl pn.. 1 mllyon lira hakkı vann?f ~ hntla• 
Jerce kazdırdı. Harbiyeden gelıp re-

1 
ne beleclfyenfn, ne c!c il'~ Jııa.. 

cenJer .... .,mıa ri.vayı gor~ riir&Ja beri yoknnı$. Dört anıkat ı~t' ba 
inaaanludaa ınirtlklı.eb kalabablı I ballı me;rftaa ~ancalr TC IM-Wl
Wr Jaattada.ıı fazla ıı;e)Tet.Uler. Netice 1 yeye lluanchracakları en tlön Mil • 
maliı.m. Ba rilya F.rmenf kmna ıi9 J'Olt JlnMlan Jlaklarmı alaeaJda~ 

--...,,r---------.,,-1-~-:;;;:::::::::;;:::-=:ı Londra. 18 <A.A) - D N. B.: ri allıka i'e taktı eylemek olncn~ 
Alman kıt'alan t<ı.rntından Dlnye. kanaatındeyıır;. K. D. 

&kiôenber• mek_ 
teıbclek.i c'lğra~ya boca -
ları dünyayı portaıkala 
benaet-'rler. Neden aca. 
ba.? 

Hasan bey 
millet ıbır dilim kopar_ 
mak ~.n miitemndıyen 
utraçır da on.d ııı .. 

perilı ~r taratımt~ ı>&W.~fifon boJ. 
şe~er. bazı yerkrd.. nehri f('Çt"rdl 
.keşif bareti.tında bultınmağa teşebbUa 
etnıiflerdir. 

19 Ağuetıos+..a 88 k e111k bir kefif 
müfrezesi D"nvepe!i ~~~ ve garb 63-

hiline çıkmı.şt.ır A1mantar, p:eçmeleri. 
n .. müsaadt> etml ·!!'!'dır. Paka' bo?se. 
v der nehrin kıyısındcı toplamr top_ 
lanmaz ~lman Likf>rleri tarafından 
cevrilıınişlerdır. KLS.'.ı b r mücadeledt'n 
cıorıra Sovyet .lltifı"ez~i imha ed,!mlş. 
~·. Harb sahasında 47 bol~cv.i~n rP..<;e. 
dl bulunmuştur_ 41 tanesi de yaralan. 
M1' ve esir edilmiştir, 

Resmi İran 
gazetesinin tekzibi 
Tahran, 18 lA.A..> -· O!i: 
Reımi .-iranıı ıaze~es! birçok İran_ 

lılıann ecnebi a)andrıle btrlikt.f! rtji • 
mi devirmeği lst.il:ıdn.f eden biı- fesad 
teııtib etmi~ oldukları haberi kat'.!yetıe 
tekzi:b etmekte \'e bu h:ıberin tamunL 
le hayal mahan!U oldutmıu .ıllve e30le.. 
mtık1edtr. 

Jiiz liraJ"a maJoh1•. lllıııim ltilcliiiı• lleledİ7e itimde • 
Sıcalrlann bünye Ye iııab iizenn .. JllU"a alaeaiılu bırakma:ı. \'erdatnia 

deti tesiri hıkir eclflemez. M'ııde bo .. •iidıietl :ranm saai r~ hacla we.. 
zııklukları bu mC\•simln tabii basta. morunu b111111ı•da rinlrm.. Nerede 
lı.hdır. Bu aylard.ı mideyi fada W- kaldı ki on dört milyon lira clbi he
durmaia celmırz. Xar'lllı nanlar •a.. lediveafn iki yıllık bü'ç6lni 1ı.ırşll17&-
~. cak bir hakkı unutsun. 
Faaı ddtae .. cerası Jaeniia 111111 .. 

tu1madan J"elli Wr servet ka)'natı lı.q.. 
:leHllCAai MMr alı,-oruz. Gerci bu
- riya ile .....,ebet& yok. l'illC
Jeri 4le MuUarı laqlannda aa Jar. 
Aııkara ve istanbql!ln diri marufa-

Buınuıla beraber dört avah•ın .._ 
birden rüya cörmelf'l'fne tmUn .ı • 
madılma ritt llelrli7eltı. ........_ 
aHmclan ne "9fracalr? 

.._23...Lan C.Ju~ 



6 Sayla 

l Haliç vapurlarında tenzilat 
yarın haşlıyor 

Bir milddet evvel, De~zyolları İda
resine devredilen Haliç vnpurlannın 

tarifelerinde ya.pıla~k olıı.n tenzilatı 
geçenlerde yazmıştık. İskeleleri dört 
mıntakaya ayıran tenzi!A.tlı ttırlfe Mü
nalı:alı\t Vekili tarafından tasdik edile. 
rek Denizyollan mUdilı:.iyetine gönde. 
rilmlştılr. Tenzila.tlı tarife l'.Anndan 
ittbarcn mcr'J.ycte gtrcccktlr. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Genç kız neden öfdü? 

Fatihte, Şehremininde Müstakim. 
zade soıcaııruıa 10 numnralı evde o_ 
turan Ney.dem adında genç blr kız, 
dün birdenbire ölmiıştür. Genç krzın 
cesedi be.!ediye doktoru tarafından 
muayene ed11m1ş, ölümü şüpheli gö-

NeDralji, Kırıklık De Bütün Ağrılarınızı derhal keser 
icabında günde 3 kqe alı:ıabilir. T AKLlTLERlNDEN SAKININIZ. 

Her yerde Pullu Kutuları israrla isteyiniz. rülm~ür. Vak'a. etrafında za:bıta.ca 
tahkikata devam olun.maktadır. 

lstanbu l Defterdarlığından: 
&ese.ı> Mükellefin adı: ~ Mahalle& SOk.:ığı: 

No. M. 

24 Mu'st.afa Çakıltaş A&çı ve bakkal o. Suyu 
21>0 Abi~ Yolbilen ve Aşçı H. K. M. 

Komal Neıids 
Am.yant imal. 84 IDA,yrj Ergın 

287 NecaM &.iyük 
269 Tahir Abay 
K ıc.eımaı Öı.kal 

33 Cemal ~nsea 
10 Hamid Uyar 

Ay.kın Sobacı 

Berbur 
Börekçi ve 
sdnitçi 
Manav 
'Manav 

• 40 seYlid Ertıın 
12 Salih Menda 
70 Kemal Dı:r6 

90 
26 
68 
47 

100 
91 

Kemal öza.tıelye 
Reoeb AYdın 
Hüseyin SelA.m!. Avla.r 
Sül~yma.., Heral 
BalMıattin Dinçol 
MudAfa Külhan 

68 Silleyınan Yı1dırım 
148 ~in İIJc.bah&r 

9 Said Taşkın 
1'8 Ha.san Ot{. Abdullah 
90 Mecid tic Ba,.c:aran 
18 Niyazi Penbeler deT. 

ren Ali YılinaZ 
67 Ömer Ycglner 
1 aaöan Kara D&stık 
1 f3ıaban Kara Bastık 

84 1lyas Yıldız 
19 Yaşar Karakan 

124 Hayriye umır.az 
D3 Kemal Hem.dem 
93 Kemal Hemdem 
21 Samuel l'oros 
66 Mehm~ Oğ. AI AfZln 
23 Osman Alto 
23 0!9'Dan Alto 
73 tbmh;m Df'1Tllr 
76 'Me?lOt Şafak 
43 Davit Benb&nesto 
75 Sade!k.in tlskilplilcll 

8 • Mura•l 'BUyük Akaar 
34 Hilmi Önder 

110 öm.er Xöknel 
36 RAhmi AJckaya 
58 Vasil Prodromidls 

8 İbrahim CeUk 
9 Sa.hibe Düren 

17 Mehmcd Temoilu 
9 Sahibe Püren 

Kır kahvesi 
Kah\'CCI 
Terzi ve K., le. 
vaıınnı 

Ma.raııgoz 

Kahveci 
K. Tamirotai 
Manav 
Kahvecl 

Bajg'sal 
Manav 
K&rpUZC\ 
Kahveci 
Karı:>UZCU 
K. Tamlrd.ll 
Kahv~ 

ManaT 
K.ahvecl 
Kahveci 
Aşçı 

Köft.ecl 
Bakkal 
Kömürcil 
Kömürcü 
KömUroü 
Kahveci 
Haın:M}Cl 

aamamcı 

Yıkıcı 

Bakkal 
Kunduracı 
Ma.hallel>icl 
Berber 
Kundurncı 

K.Tamlrcisi 
Kömüren 
Marangoz 
Yorgancı 

Demir sac b6.SIU 
Fab. 
Bakkal 
Demlr saç baskı 
Fü>. 

K. D. Ii. 
B. K. B. 
B. K. B. 
li. Çavuş 

H. Çavuş 
KAtlb Mus, 
Topçular 
Alibev köy 
G. Suyu 

Abdi SubaŞı 
Topçular 
tsıli.m Bey 
isıll.m Bey 
G. Suyu 

G. Suyu 
tslA.rn BeY 
Cezri Kasım 
Cezri Kasım 
Cezri Kasım 
tsıAm Bey 
Nişanca 

O. Suyu 
P. Çelebi 
1". Çelebl 
H . K. M. 
K. Glln.anl 
Molla Aşkı 
Abd 1 Sı.:başı 
Abdi Subaqı 

Avcı Bey 
K. Oilnınl 
At.;'c Mus. P. 
Atik Mus. P. 
Atik Mns. P. 
K. D. H. 
K. Oilna.ni 
K. D.H. 
YJA.t.ib Mus. 
Tevkil Cafer 
K.D.H. 
Tevku Cafer 
Tahta Minare 
Tahta Mlnare 
Tahta Minare 

Hamam!. Muh. 
T. Mıman 

Şahbaz 

'ÖSk.u.ı>lü 

Fırın 

Domirhisar 
Demirlı.i~ 

Vodina 

, 
Fe~ye 
Kazıklıbağ 
Eyüb 
K. Çetme 

AbdWezal 
Rami Kı.sla 
Yusuf Muh. P. 

• • • 
K. Çeşme 

• • 
Yusuf Muh. P. 
Deftıcrd:ır ca.d.. 
Kızıl Mescit 
Def.terdar cad. 
Kunı Kava.le 
Mün7Jevi 

K. ~e 
F. Çelebi 

• • 
Abdülezel • 
Salma. Tomrııit 
Macarlar Yoku.şu 
!rfımar O:ısme 

• > 
Hoca Qe.kır 
Kürtkoil çeşme 
Yataga.n Külhan 
Ya.tagan Külh-an 
/tyVans3ra7 Kap. 
Yeşiltuıumba 

AYan 
Yeşiltıulumba 

Pet.hQe 
Vodina 
Yeşil tulumba 
Vodlna 
Yüdmın 

Vodlna 
Mürselpaşa 

Ayna.lı Bale. 
Milrael P. 

Kapı No. Kazanç Buhran P. Zam Oeza Senesi İhbarname No. 

3 
80 

1 
32 
17 

175 

123-125 
29/1 

66/1 
26 

294/1 
85 
83 
31 

98/1-2 
80/l 

83 
1 

13 
1 

14 
40 

18 
9 
D 

112 
123 

7 
12/1 
12/1 

131/133 
7 
1 
1 

22 
4 

55 
oC3 
35 
11 
16 
23 
38 

62/ l 
72 

60 
72 

ı;,55 

20,20 

00,12 
G,8ı 

H,84 
63.35 

00.27 
2,68 
7,85 

21.00 
10,80 

18,00 
6,04 

00,49 
3,25 

12.20 
2,2S 
l,ll4 

00.33 
00,52 
00,43 
00,55 
5,21 

6,51 
18,98 

3,08 
16.42 
00,94 

3,90 
1,73 
5,24 
4,56 

12.60 
14,79 
21.ıi 
12.00 

8,44 
7,35 
1.4" 
7,85 
'T,01 
4.19 

U,96 
10.80 
4,32 

154,79 

1,11 
4,04 

0,02 
1,36 
2,97 

13.87 

.0,05 
0,58 
1.57 
4,20 
2,16 

3,60 
1,21 
o.ıo 
0,65 
2,44 
0,45 
0,37 
0,07 
0.10 
0,09 
0,11 
1.04 

1,30 
3,78 
0,62 
3,28 
0,19 
0.78 
0,36 
1.05 
0,91 
2.!'i2 
2.96 
4,22 
2.40 
1,69 

1.47 
0.29 
1 .51 
1.,'lO 
0,84 
2,39 
2.16 
0.86 

30,83 

5,05 

·a,71 
17,34 

0,07 

1,96 
5,25 
2,70 

1,51 
0.12 
0,81 

0,56 
0,46 
0.08 

0,11 
0,14 
1,30 

1,C3 

4,to 
0,23 
0.98 
0.43 
ı.:.ıl 

1,14 
3,ı;, 

3,70 
5.28 
3.00 
2.11 
1,84 
0.36 
1,06 

1.05 
2,99 
2,70 

77,39 

1,71 

1,32 

0,09 
0.10 
0.12 

0,20 
0,85 

0,31 
1.71 

HO 
> 

• 
> 

• 
• 
> 
> 
• • 
> 

• 
• , 
• 
> 

• 
• • 
• • 
• 
• 
• 
> 
• 
• 
• 
• 
> 
• 
• 
• • 
• • • 
> 
• 
• • 
> 

• 
:t , 
• 

• 

41/ 15 Binnoi 
40/30 • 

40/25 
40/1 
311/50 
39/23 

39/8 
38131 
45/3 
12/43 
(4.'-12 

4!?/ 16 
41 /34 
41 / 32 
41/ 29 
41 125 
41/23 
4ı 131 

42/8 
42/4 
42 /'l 
44/27 
41/43 

41/20 
9/45 

40140 
40/ 20 
45/ 39 
45/50 
42/ 40 
44/ 31 
38/ 33 
27/30 
42/18 
3:1/48 
34/29 
40/ 24 
45/40 
4S/11 
45/23 
42/46 

44/10 
20/34 
22/40 
38/ 43 
1/23 

• 
• 
• 
> 

• • 
• 
• 
• 
• 
> 
• 
• 
• 
• 
> 

• 
• 
• 
• 
> 

• 
• 
• 
> 
> 
• 
• 
• 
> , 
• 
• • , 
• • • • 
• 
• 
> 
• 
• 

6,48 1,10 1,37 • 42/ 23 • 
93i-iMO mua.melM~na e.Nd d~ftıerlerin 'IBtkiki tçni tnr:hı ilA.n

dan itıbıa!".m nsı günde hesalb Müta.h. beyanname ıtetkdk bil
roslll14\ müracaatla deftıcr ~ ''esalk. ibraz otmeniz ilA.n c:ıhmur. 

17 idris Oğ. Süleyman K. T:ımlrclsl Ra~ Cuma Mahmuıllve 13 ı.08 0,22 0,27 0.23 1941 11122 Bırinci 
37 İlyas H.aktanır K. eskici Rami cuma Mahmudiye 16 2,01 0,40 0.50 • 11,36 > 

236 ŞükrU Sa.maş Aşçı ardi~.s1 B. K. B. Vapur tskeı~ 13 4,50 0,90 l,12 0,98 • 29126 • 
111 İskcncler Özdoğan Kömürcü K. o. H. Yeşl~ulamba 20 9,00 1,80 2,25 > rnııa • 

1 Ahmed Cakmak Kömürcü KA-tlb Mus. Kireımt 2 5,77 1,15 1,14 • 2oıss • 
47 Mehmed Bilici Kahveci Kasım Oünant Ayan C3 9,21 1.84 2,30 2.00 • 31/9 • 
19 Cemil Kurtuluş Terzi H. Cavuş Vodtna 91 13,50 2.70 3,37 2,93 • 22/ 34 • 
20 Cemil Kurtulu.s Terzi H. Çavuş > 93 13,!iO 2.70 3,37 • 

22
1
35 

• 
134 Ahmc:d acnc Kalaycı K M. P. Kadı.çeşme 1 2.13 0 ,43 0.53 0.

46 
• 17/'l

9 
• 

17 Ahmoo El'Gin Marangoz Haydar Pa·:'Cilr 58/1 6,42 1,28 1,60 • 18
119 

> 
60 Yu.su~encm_ K. Esldcı K. D. H. ÜsküplU 9 21.38 4,28 5.34 • 1

5
/
37 

• 

51 Jnk Hayim Hurdacı K M. P. Ka'ayc.ı 1 90 oo 18 00 22.50 > 
16141 

• 
175 Ha~n Özdemir Kömürcü H. K. M. Elvnnmde Çeş. 13 14:•l0 2:88 3

6 
.. 
0
60
0 

: ~~//~O • 
67 Yanı Kentitos Baık1tal Tevkii Cafer F1r!~'"CI 2/ 1 24,00 4 80 > .;1 • 2.25 • 11) ııı 
50 Alt o u Hac;an Kömilrctl Abdi Su B. camcı Çeş. 38 O 00 1 80 • • • 2,70 > 2011 

1 Hnlıd Karo.kıt.fak Kireççi Kı\t.b Mus. 1smailacıı. 30 10.80 2,16 84 • 1 • 
133 Nuri D killtaş Manav K n . H. Ye<; l rul. 21 3,85 0,77 0,96 O, 6/18 a 
135 Ali Gürı1?1lnnÜ'5 B:ıkfml Cezri Kns. Kızılmcsctt 33/ 1 2,9'i 0,59 0,74 0.6

4 8 
7 '3 > 

118 Peridıın Öçten Mnrango~ C"ı"' K s. ~lıa"'<' Cad. 18 22,33 4,47 5,58 • 6/40 
70 'f'ahr~•ln Pı<rlren Makine Tam. G Suvu K. Oe;;ıne 26 l,35 0,27 0.34 0.29 > 4

1
40 : 

19 
tbl'ah'm özçıı.ylak Mana·ı hlA.m Rey E.skq~ru 27/ 4 1 50 o,30 0,38 0.33 • 7/40 • 

7
4 

Salih ö1.0an Kahveci K. n. lI. Y{!Şil Tul. 37 25,32 5,06 l),'J3 • 15143 > 
39 J-Tllst'Vln Knr~U'Cl Manav AbdUlvedut 'I'a.kYCcl Deglr. 12 0.57 o.ıı 0.14 0.12 • 7 / 21 J) 

Ey{ib Maliye şubesi mükclk'flerinden yUkarıda işi ve tJcaretgAh adresi yazılı ,şahıslar teı1ki tfoaretıe yeni adresterun1 bildlnnern!ş ve tebellilge sa
lfthiyetll blr ı:dınse göı•termemiş ve ~nılan aroştırmnda d~ bulunamamış oliuk1anndan ihlzaLarında gösterılen yıllara cı.id kazanç, buhran \'ergllerinl 
ve z:ıml:annı havi ihbarnamelerin bizza.t keındllerlni' tebl!.RI mümkün olmamıştır. 

Keyfıyot. 3692 ,;ayılı kanunun ıo ve 11 inci mıı.ddelcrlnc .tevf kan tebliğ yerine ~ üzere ilA.n oıunur. (7200) 

Cevlet Oenizyoll3rı 

MUdUrlü~U 

lşlelma Umum 
ilanları 

13 Ağ\16to6 1941 tarihinde saat 15 de yaprl:ı.csğ1 ilan edildiği halde 
yazılı vak.itinde, t.alibi çıkmıya.n Burgazadası vaa>ur ~:~esi t:ıın~ı ek.. 
siıtmcsi .kapalı zarf usulü ile 21 Ağustos Perşembe gunu saat l:> de ya
pıl~aktır. İste~rln _yevmi me2lkfırda ıcapaJı zarfları c;aat 14 e kada1' 
Alım Satım komisyonu Reisliğine tevdi etmeler!. (7175) 

Devlet Damiryolları işletme U. M. den: 
20/8/1941 ~ih;nden it.ibaren · 
Türk.yelde ç.ıtan siyasi ve gayrt styast gazete ve mecmuaların bazı 

mens~larm.a., matbuat limwn müdürtütü tanıfındruı vcriJ.mi.ş Türk 
basm blrloitinln kartım hlmil olmak şartlle ve Türkurecte bulunan ecnebi 
gau.e.teler 1_1'u.b.a.rrirlerine de matbuat umum müdürJ"'7:ünün vereceği fo_ 
totra flı bOr ve&ka. il .. uo e muracaat etmek şarttıe halk ticaret biletleri üze 
rln<len "/o 80 tenzillt ·1 ~~ kt -. . ya.p..._.-a. ır. Fazla. tıı.tsf!At için ı..+""''onlara mü.. 
n.caat edllebilır. (7195> .._...,J 

Kırklareli Şeytan<iere ocaiı taşl~n!'dla;n tst.asy 
muhammen bedel; ı 1200 lira. olan 4000 onda teslim şartlle ve 

met.Te rnilclp taş k 1 art 
.usulile sa.tın e.lmaca.ktır. Eksll.t.meı 3/9/9'l Qarşamb ünü apa 

1 
z 

Sirkecide O işıetme binasında. A. E. w-.:-.- a g saat 11 de . . -~·~·ınııcıa. ~aeakıtır. 
Isteklllerlın 840 ltr& muvatta:t. teminat ne kıa:nuni vesikalarını iht' 

edecek lkapa.11 mrllannı ayni glln. .saat 10 a ............. _ komi-"" ıva 
• .._....,.. -J ona Yerme_ 

teri llıilmıichr. Şart.nameler plıiQ:'aauı öluaıc lL'omiaıyondan verilmekte 
ıdlr. ("1252) -

Gayrimenkul satış ilanı 
İstanbul Emniyet S.indığı Müdürlüğünden 

tıra.u Nah.lmyasın 3301982'2 hesab No.sile Sa.ndığı.nuzdan aldığı 300 li.. 
rıı.şa ka.rşı biri1lCi derecede ipotek edip vôdesinde borcunu vcrnıedı _ 
ğinıden hadtkında yapılan taJrjb üzerine 3202 No.lu k'nnunun 46 cı mruL 
deBlnin matufu 40 cı maddesine ,gi:ira satı.J.mıa.sı lcabeden dbsyada mevcud 
tapu kaydına. nauran uask.öyde Hıacı.şabJ.n maıhal1e.s:l.niu e.skı Kalaycı 
bahçe yeınl !Kıa.rakol sok~ında e.'>kı 41 Mü. yeni 3 Nolll bir tarafı ko _ 
m~~ncu Mihal.8.k.i hanesi bir ba.rafl dere ve tafeyıni tıı.riklaın ile mah 
duıd l~ zira. m.iktannda hane. -

Teodidi muamele zımnınoo yapılan muna.mınLn raporuna na.za.mn 83 
metre mwıal1baı arsadan 77 metre üzeci~ iki ıbuçuk kat ahşap olarak 
inşa. odi'miş olup bir moohaı e oda., 2 sofa, 2 mutfa.k, 3 hel~ı bulunan 
bir evin t;ant1anl bir buçuk ay müddetle o.çık a.l\tırmaya konmuştur. 
(Sandığın ai~ağından dıo:!z1Y1 mahcın.d.ura haciz sa.ndığın ve m~te_ 
r;nın hukUna. müessir d~iXiir.) Satış t.aıpu sicil ~ejYdırnı. göre yapıhn-ak.. 

ta.dır. Artt1rmaıyıı girmek iStlyen (63> lira pey -a;kçacıi verecektir. Milli ban 
k<ı.Iarınuman lb.lriniıl ternınıı.t mektubu da kabu1 olunur, birlkmıŞ bütün 
vergılerle lbeledıye resimleri ve vakıf Jcaresı ve taviz bedcll ve .tel1Aliye 
rüsumu ibonçluya. .aiddir. Arttırm-a. şartnamesi 18/ 8/941 t<ır1hinden itL 

baren tetkik ebınek iStlyenlere sandık hukuk ıŞlerı servisınde açı.it bu.h .. n
durulacaktır. T~u sicil it'.ıydı vesaır lüzumlu malumat txı .şartnamede ve 
takib d~nda vardır. Arttırmaya g!rmıŞ ol::ınlar, bunları tetküc ede _ 
rek satıl~ çııka.nhın g'ajyrimenkuılo hQkıkındo. her şeyi öğrenmiş a.d ve 

telA.lcJti olunur. Bırincl arttıcma. 6/10/941 tarihine m~dif Pazartesi gü
nü ca~aıcthmda lcAln san.dığı.nı.131d6 saat 10 dan 12 ye kad'ar yapılacak_ 
:tır. MuvUltat ihale J'B.pılabil.mes1 ~in t.eklJ -edılecek beddln tercihan. 

Aimtoa lf 

İLE SABAH, öGLE VE AKŞAM 
Her 1eınekten sonra ründe üÇ defa 1D11Dtlııaman 

clişlerinlzi fırçalayuuz. 

Sayın Halkımıza 
T ürkiye k ömür satış ve 
tevzi mües sesesinden: 

Kömür fiyatları muayyendir. Fazla bedel 
vermeyiniz. Tozlu, ıslak ve eksik kömür 
almamağa dikkat ediniz. 
Kok K ömürü satış fiyatlarımız: 

AnkaraJa: 

«Karabük, Sömikok, Gazhane kokun depoda 

- Mütteri vaııtuma teslim Tonu 
Vagonla - D. D. Yolları hamule senedinde 

Yazılı tarh üzerinden Tonu 
latanbulda: 

Depoda - Mütteri vasıtasına teslim 
l zmirde: 

Depoda - Müıteri vaııtaıına teslim 
Diğer tehirler için 

F. O. B. Zonguldak 

Sömikok 
Karabük koku 

Karabük: 

)) 

> 

,, 
• 

Karabük koku - D. D. Yollari vagonları 

T. L • 

26,50 

25,SO 

23,50 

26,50 

ıs,-
24,10 

içinde teslim Tonu 21,-

Serr t depolarmdan kömür alanların beledi-
yece musaddak fiyat 
l istesini talebetmeleri 
tavsiye olunur • 

Dikkat kömür alım satımından şikaye-

Ankarada 

tiniz olursa aşağıdaki adreslere 
müracaahnız rica olunur. 

Türkiye kömür satış ve tevzi müeuesesi 
bulvarı No. 129-1 31 

Merkezi Atatii~ 
ra. 

Yenişehir-~ 
lstanbulda 

Türkiye könür ıatl§ ve tevzi miiessesegj 

yeni yolcu salonu k.aıt 3 

eti 
l3tanbul 

~ 
fzmirde 

Türkiye kömiir sahı ve tevzi müessesesi. İzmir 
Cümhuriyet bulvarı No. 104 A 

NOT: -isim ve adresleri sarih 'Olarak bildiı;ilmiyen 

dikkate alınmaz. 

Deniz Levazım Satmahna Komisyonu ilARları 
ıcııo ,,et!~ 

1. - Talunin edllcn m"cmu bedeh t9665ı lira olan ıı2sOOo;fl:ı eksiltn1 
tanesinin. 25/ A~ust.os/941 Perşembe gfu;.ü saat 15 de kapalı .rJ& gl) 
yııpıJ.ac:ı.ktır. 1 ı1erııuu ı.nc 

2. - İlk teminatı c72h ı:rl\ t.8ıl-o kuruş olup şartna.nıes 14 
saatıeıi dahilinde kom~nda.n parasız olara'k alına.bUır. nzim ecıecelt1;,-

3. - İsteklilerin 2490 ııayıh kanwıun tarif atı dahilinde ta belli gil.ı v~ ı•P' 
kapalı teklif mektubla.ııı.nı muhı:.-evl kaı:;ıılt zarflıannı en ~on başJtall 
atten bir saat evveline kadıı.r Ke&ımpıı~ada bulwıan it 
ııa makbuz mukn.bıllnde v:ınnelerl. •6814» 1111 * * 30000• !dl:> nob;A 

ı. - Tahmin edilen mecmu bcdelı t5700• Hra olan '·ıı:ınesi yg,snı~·fr 
261 AğustoS/941 Salı gllnil ~mat 15 de kapalı zartla ekS' esi }lel'Stln ıne,.. ..ti 

:a. - llk teminatı 1427• Ura c50• kuruş olup şart.nanı ~ 
atıeri dahilinde koımisyondJln param olarak aımabtlir· de tanzi.ın edeC# ' 

3. - isteklilerin 2490 sa.yılı k,mu.-ıun ta.rlfatı dahll•
11 

geç t>e111 ~lllvıl" 
kf.palı taillf melct.ublannı muhtevi knpalı zarnarını en kQlll1aYO'i b~ 
ntt.en bir saat evveline ka.dııı· Kas1mpaşadıa 1>uıunıın 
na makbuz mu«abilinde •ıemıelerl. 1168151> ~ 

-" nı t ıv:r.1 
. snnıdık atac-ı il ~ 

·alınması ienıbeden fr.tyrimenkul mükeUefiyetıl:rttıranın taall~6;,;,.,ı 
men geçmiş olması .şarttır. Aksi t.Lkdi:ııde son . günU aynı rrıeıı" 
kalmak şartıle 2'7/ 10/941 tarihine müsadlf Paza.r~ttırrnııdıı. gaarl.-t"ı. it 
ve ayni sa.aıtte san arttırması ya,pıtacaktır BU tnPU sieillerile 11~ 
en çok arttıra.nın üstünde bırakılacald.ır. aaıctarı ba.ltlarını .,e 1 '! 

a.h)ıbler·nin bu yırııt .,,. 
mıyan aliıkadarlar ve irtifak ha.itki s '·h'nden itlb:ıren ~ıt· ~ 
le fai'z ve m'ılsarife dalr >ddıa.larını ;ı~n tarı 'bilıdı.rrneıerl lA ~ ı ;' 
içinde evrakı müsbltelerıle hera.ber daıreınize 

1 
ta.pu sıcnıer!le taS'' .,;r 

suretle haklarını bildirmemiş olan~o.ı-I:ı. hakl~r kalırlal'· pa.hll tluııJJ 
mı.yanı•ar mtış bedel nin pa.ylıı.~nsından h~ çile sandığunıı 
'üımal, nlmak .ıst.ıyenlerln 940/ 1425 d~~ 0 ~unur. 
ri servisine müracaat etmeleri lüzumu 1 n , 

• Jf- rt"eJ~ 
D t K :g A T ktf. li ıp0tek g~ flll'.JI 

aıınan ga'Yrını.-e.n ıo;vncttn ır,, ~~ ;r 
ıroymlll!I o.."duğu .,eıu-· Emniyet sandığı: Sandıktan 

tlyenlere mul111ımminlerimizln 
etmemek üzere ihale bedelinin 
kolaylık göstermektedir. ('7240) 

ra rısına. Jcadıar l>Ot'Ç 


