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Bu sabahki 
haberler 

Basların 
tekzlb 

ettikleri 
şayialar 

Yazı işleri telefonu: 20 203 PAZARTESi 19 IKINCIKANUN 1942 

Dola 
cephesinde 
muharebe 
şiddetlen~ 
( Alman tebliği J 
Sovyetlerin birçok 
taaruzları zayiatla 

İdare i,Tcri telefonu : 20203 

Mihver 
deniz 

kuvvetleri 
Akdenizde ve 

Atlantikde 
işbirliği 
yapılıyor 

F iau S kurut 

r········································ .... , 
Panamerikan 
. konferansı 

Bar ar 
bagla 1 

verilecek 1 

Moskovada boğazlar 
üzerinde Rus hakimi

yeti meselesinin 
konuşulduğu 
yalanlanıyor 

Stefani aı· ansı son buluş-
Japoa l'enel kurmay' ı..,etf içti.- baUnde 

Mihverle ikbsadi 
münasebatların 

kesileceği söyleniyor pOsk ürlül dU ma hakkında ne diyor? 

Müttefiklere göre ( Japonlara göre ) StokholmegöreAlman· . Rom• _ı s <A A > _ s •• ı •• ; •. 1 Mekslkanın ! 
ıansının aııyui yazıcısı. Ahnan d o. ı teklı• f 1• =.: 

~o···o Slngapa• /ar Mojaisk ve Orel'i na.nmaaı başkumandanı amiral Re. A.J A k d kl oder ile İtıa1yan donanması genel j "ı· 
I ter e ece er kunn~ lba§kanı am iral Riccardi a. i R' d - • 

, Ç 1 d 6 1 1 1 de rasında yapılan buJuşma hakkında ıo e Janeiro 18 (A. ·ı 

lzvestiyamn makalesi 1 ID a ·· J d ' ~.) - Panamerikan konferan. "L • d k • fOY e ıyor: : hf "I en 1 n g ra 85 I • l talya.n milleti, sam imi bir ru - i aı ma eı erinde. batı yarım kü.. 

3 1 h b h .._ .. k. ld - ı.. • resi d-ev'letlerinin Mihver menl.. : 

$<~ouyet Ruaya da /ngiltere 
ııbi Türkiyenin toprak bütün· 

lüğünü tanımaktadır» 

1 em ma are e minde 15 Blokhavuz un na ~m 0 ,ugu :ou. ~uıu~ayı l ıeketıeri karşısınd.ı cıacak arı i 
memnunıyeııle .<aydctmıştır. Mü • : ·-' • 

1 
• uurum hakkındn yarın bir ka ! 

b tı ıd b 1 d 
berhava edildi ~ere er ik.i müttefik devlet.in de. ! . 

a rl 1 a' a 1 " nız, kara ve hava kuvvetleri ara. i rar vcrilm::ei beklenmektedir. i 
sın.da eıh iŞbirliğinin çerçevesi j_ : Bu münasebetle reis M. Atan ! 

(Ankara Tadyosundan) -- BerHn. 18 (AA) - Alman or. çinde yapı1mıştır. Bu iki devletin 1 ha, .konferaMtn şimdiden ya - ! 
İng;!ız harıclye nazırı Edenıo Mos J J J k ' • dulaTJ ib~mut.Anlığının tebliği: donanmaları Atlantilctc olduğu gibi ! Tlnkı cel8;Cde okunacak bir ka. i 

koı"ada )"Da)Dlış olduku ~ar sırasın• apOD arın apon uvvet~erı Kınmda, dü,nıanın Sıvaatopeıl Ahlenizde de beraber çalı~akta. ! :ar me~ıl h~ı.rlamı~ bulundu. İ 
da İngUterenın Ma Sovyet. Rusyanı~ l>atı•ında yapUğı yeni hücumlar dır. f talyan denizaltıları, uzun za. 1 gunu soy e~ıştır. f 
~~le boga.u Wıerlııdeitı b akimi • mu·· tem adı· ı·hra ç sı·ngapurun 5 8 Kim püak.ürtülmüıtür. Dü~an ağır ka- mandanberi Atlantik muharebe - l Bu metz:ıın ezcümle Mihver 1 
Ye' .rıı t.ıınım .. 5 olduğu haJkkıD(!a ı;ika. • yıbiara u.ırramııtır. Şark cephesinin •İne karışmaktlld ır. A lman deni • 1 mem.. lketlerıle. bütün iktisadi .i 
rılan şa.yialardaıı bahıleden c'tzvestiya• h k ti - · 1 ~ 1 ıaz..."'tesl bu şayia!arıc ıomamile Yllla:D are e erı• yakını na ul t la rıl.ez ve ıinıal k e•imlerinde ~1 - zaluları da Akdenizd e hareketlerd e I ~unas . et eri tamamen kesme-ı• 
o:dutı,ınu. TUI1tıyerı;ırı. bu g bl .J&Ylaıara aş 1 r rnan lr.ıt" aları, el" an devam eden b u1unuyor. J apon deniz kuvvetleri. • gl derpiş etmekte olduğu eöy. 
in'anaoak ka.iu sa.r olmaJ.ıtı.ru 7ae • İiddetıll muharebeler esnuındn, • nin faaliyeti d e ayni siyaset ve ! lemndktedir. 
nm,k..adır. Filipinlerde Amerikan J 1 h l"f düşınan ın b ir çok taarruzlarını p üe I Denmı 5 locı sayfadaJ '\... ................... - ....................... -! 
:tzv~a. An m Kamara.sında. F.de apon ar mu te 1 kürbmÜflerdir . Bir ç.ok yerlerde ; 

n ln TüI!kly~ye reım.l.ş oldufll temına.ı,; rr.evz. ilerme karşı il k il AIM eavu ve avcı tayyareleri N k . ı· k k 
3ovyet RllllV8nın tamamen !ştir.ı.lt et. YO arı ODtrO arl . ., o san vezın ı e me tığını blldirınekoe ve SovyetJ.erLDı dahi Japon baskısı hafifledi alhna aldılar pe'k. çok hareketler yapmışlar.dır. 
Tin1k topraklann.ın bU.tUnlilğünil lam . Kı.men çok alçakta~ ı.:çan Alman 
maıcı:.:ı. oldUlklannı ve mlitıtefılllerln za. 8lnpp _ Tebliğ· . tayyarelerj , yüzlerce araba He d"- k f l c~rnı:!en Türklerin~ bir.v~ı.tı en_ Dün ~~ <~e ~ Tokyo, 18 (A.A.) - lmpara.. ha batka tatı tla rı ve düşmanın, kül çı aran ırın ar hakkında 
~~~ oa:buı;~~ ıı!~ı~ dtı.ıım&w hırpalama.ta devam e:: tor1Tuk umumi karargahını~ te~liii: Uye

1
tli a~r. ai~aLhı.nbı v e ~ia1 had 1baş0ka Oöbels tara!ıru!Mı ucuru.Ian b Ü' balon k eflt mü.frealerimizl 18&1~ sabah.. .ıç~ ~Yal tayyar.clc.rı tarafın. m~ zemcsını tanrı e-trnış er r. e 

olduğunu ya2ımaıkıadır. tan öfleye tkadar bqkısmı iÖStemı!a. dan bırbirıni milteakıb S ingapur mıryo,u tesialerLne yapılan hava 'hü takı•batıa başlandı 
llllır. ötledm sonra dUşnan top,;usu Ue üzeri ne yapılan h ava akınları ee _ cumlarında, asker yu1dU mütead • 

BerllDde 
d. ~ bazıılaraıoı ateş ı..tırıa nasında 4 Ü Sunderland tipinden d id taııt hasara uiratılmıoıır. 
a'lmlo ve b~-~ do~ıdaki ve 11 J avcı tayyaresi olmak üzere !Devamı 5 1t1u uyıaaa ı 
taarruzuna !r ~-:bk )'9.pmı.ştır Savaş 1 5 1 T . . 

askeri bll' 
ıa.r devam etırıldtbed'l.r. Mııar ç.c~eslnde n_gı ız ta??'areaı . yerd e tahrıb 
bu oedıemn baıt.ı. kısımnda dllşman az edrlmıŞtlr. Dıger bır Sund erland 
teraö..I kayeie-~. 8 düşman tanıkı.. tayyaresi d e ağır su rette sakatlan _ Makineye Yeni karnelerin intizamla evlere dagzlmasını 

temin için bugün vilayette bir toplantı yapılacak 

1 
nın 1ıahrib ed'ildlii btld.lrlmSte<l!r. rnlf'tl'r. Saat 10.2 5 te başl ı ya n bi _ 

an a•ma Dü.n dUşınanm Slnp.pura yap~ığı ha rinci h ava akınında T cngha h ava 
91 va a.kıını n~oesilııdıe utraruJan zarar. abn ında 11 tnıı iliz tayya resi tah.. ye•lll•keD Yeni karnelerin beher fişi üç parça olacak 

imzalandı • (De.amo ' ,,.; ,.,,.... ,.,._, ' ind ,.,, ... , : • ve lokantalarda ko:aylıkla kullanılacak 

Ber.Iin 19 CA.A.> - D Un Berllnde lngiltereden 5 ~ı·lyon Singapurda Japon E.iunek karnesi alamıyan vatan. le aı'k.ı ltontrollar yapmakladırlar. 
mf.lı;terek düşmana tıa.rşı aimıao.ıJt ted. _ daflara dün de nahiye merkezle • Belediye reis muavini Lutfı Ak = v~~= =~ ı 1 k teh eı idi artıyor rinde karne verilmesi işine devam eoy evvelki ak§am Kumkapı, Bo. • r a 1 ı e olunmuştur. Dün hemen hemen gazkeaen, Çeınberlltıış, Samatya 

::;:ave ~~~~ ::~~ı!; ı ) m a ge ıyo r umdra. 19 <.A.A.> - Japonlarw sn.. bütün nahiyelerde kame almayan ve Beyazıd fırınlarında te ftişler 
re.islieI1 taratııııdan, J~& namına ır8(l11.1l'e. lt'arşı ~ .ıst11tameUndeo kimse kalmamııtır. Fırınlarda ek - yapmış. bu fırınların ekserisinde 
da ırenel kwnıay muna!ıbaat tarafından ADk.a ye.pacak oldu'klan hilcwnun 110.yet a. m ek tevziatı in tizama girdiği için ekmeklerin noksan vezinli çıkarıl 
lmzala.nmıştır. o?d·~ ~~~-<~~! - -~~t sehada j dokwna ınaldne& albl ~:Llardan b:r ğır olıı.cağı m~ addedı.lmek~ır. alakadarlar, fannlarJn iyi ve tam dığını tdbit etmiştir. Noksan ve • 

ueU ..._..... ~ ~ ve ... ._.. oml.ada kısmı da memleketmize geı.ınış bu:un !ııgi.llzle.r bu h!icumU kal'Şllanıak iç!n k k k · ı-sadi (Dev ı S ı · yf d ) 
da nııemleket:..n varıdar.ını art.ıracak ve mıa1Q.adır. Haber aldığımıza gdıe mü : haz.Tla.nmakt&dırlar. e me çt amıasını temin maıL - am ncı aa a a 

mıa'klta 01aıı hilıkQmet ~ ~l».rda. marlanmış olan 650 vagondaın 248 J ve Pon tehdidi artıınııüatadır. Japonlar bll. Dünkü kupa maçları Moj· aisk ve o rel llitıl<yacmı karşılllVacak tıedb!rleri al - na.ka le işlerüniz lcin İngiltereye 15 - V4t 19 (A .A.) - 81118apura kar~ Ja_ 

Şehl•rıerı•nde sokak bl.rçdk memleketlerle ticari ve .ıotıısaat 24 lclaımdtif'ten 18 i topraklarımızdan hassa İngUiztıer.!n sol oenıahlarmı teb_ 
ao'leşm.flar yapmıştar. Bu arada İn • 

1
.......,,.. ...ı~1 ...,1_ d d etınıelkt.e ve Malayanm gar.o &1l ..;ı.•~ ı .......... raıtorı .. 11-o · :ı- yap " ... 1 1 yç.o..,,e ................. Bunlar da yakında. - F b h f . ........ .,. ...._... ueu. """ ._ an aş,. faaliyete başlatJl aJdtU" hlllerne çıkarmış oldukl#.n ıı.skerlerle 

h b 1 
. ına net1ces1 olarak Iırıp&raıtorluğa bı\A'lı ac • İngıllzıertn 1 ceneh cıevi ıek . te ener a çe ve ayı mu are e erı m~eıtlen sın günlerde mlih!m D li"er ~raftan TUI!k - Alman. t:caret melıltedlrler.ooİneillzler ı: tdl~ ön~ • 

oıiktarda fıthalt.t eşyası g~r. Bun. muahedesi.nin taıtıb')kıatme. daır olan mete uğTa.şrrıaktadırlar -

Lood.rıa 19 (A.A.) _ Sovy?t R us:ya. : ~eqcillkte~larııdaletler, ma_ milmkereleırde dl2ıer.iı1de anlaşılmamıe Testim olan ve ric'a.; .elen inrillz gu·· çlu·· kle ı-o yenebıe ldı· 
dan alınan en m ühim haber ıt.ızı.ı Yu_ e er ve ı 100 'WU kadar emır ve çe. meseleler kalmaınlfll.V. Bu .ır~a iki kuvvetleri 
dıız gazetıeslnaı bu sdabahki n U.shasm. Dldtl!.r. önümü2dıe8ı:i a..vl&rda b:ı miktar 1 memleb!Un ihracat ve t1ıhalA.t eşyasııu . . 
da verdıtt maltlınattır. Bu maHlma.t& 10.000~3.000 tc:ıoa 1"&d&r çık~ak ve sabit. !ıatlıar& ıstıinad ettlrmdt gibi mfio. Vlf)l 

19 
<A.A.> - Japoolar tarafın • 

ııöre MOJaislcde fidlak m ulw'ebelen " U. böyllece 5 mil:von la tut.anı Wıala.t eş.. killM. aımıeden meeeleler de halledilml4 dan oember içine alıınmıış olan 45 in<'.: 
L.~tadır. yası ~ olaca.kıtır. 1 bulundutmdan anlaşm-s bundan sonra ~iud fır.kası dUn Mtıahtan itlbuen tes. 

Mo,P.illk MOEikovaya 100 kilometre Aynca 1tauçUJt, otoolobU lUtliı ve da.ha iyi ta'tbik edilebilecektir. ~· ~~~A.~1~1!;~ .... 
mesa!ede bulunmakt.adı.r Burıa.aı Al 

4 m~u-.,,ada J.a.p:m • 
maınlar tamf1ndan esaslı bir •urett; D •• b • d •• v •• • • lara tıarşı şiddetli b ir mukavemet ~L 
t&hk:.m edll'm~tl. S0n gllnlenie Ruslar un ır ugun evının ~.~~~ Avustralyalılar rlc :tt.e ba.$. 
bu ş hre f.carşı kı.9keç harele~ daralt. ış mışlardı. • • k General Wavell 

Me.'11oe7. bö:ıosin1a diğer mm•.a.kala .. t t •• 10 k• • L<>nıd.ra 19 
<A.A.) - Şar"ıd Felemenk 

rmda Ruslar mıtıvaffaJdyeUI hücumlar avanı ço u ışı H1nd adalarındaki karargAhına 1anna. 
Y"a- ı~rd Ça.r,p ı etı ' dar\ evvel Gmeraı Wavellin Ma'aya 

pın · M". ışnıa ar gayet C n cephe&nde blrkac gUn silren bır teftiş 
0~~d~.. k 1 d k ld seyahati yaptıtı blldlrllmektedır. 
~e~lnln~br:; ş~~~s!:c~;~ en az a tın a a ı 
~b!~u!~~::~~~~U:!~a:; __ _ Bir lngiliz denizaltısı battı 
k'ı$ müdafaa hat'!ı th:er nde buıun'lII o. 
:rel o ma.sı mllh'berııeld r. 

Cephenin garb loc:mının dıger b!r 
kes mlnd~ Ruslar Alman iQlne 

Enkaz:aıt n~a ka!anlar sapsağlam kurtarıldı, res~~~tt~.Ab~ -;bt;L;~~~ ;:;: 
yalnız gehn hafıfçe bacag"' ından yaralandı oeus denizaltısı üssüne avdelt. etmed 

ğı11den kıaybedll<fğl anlaşılmıştır. 

derın suretıte g1nrn!şlerdlr. 
Gece MoSkova. mdyoru Rusların Dün ~ Ah1>lyrkta b.r dU .. Qn e. kısmıı gelinin de buhınduğu bır odada 

Sl'Mkruık şehrine 100 k'!iom..~e mes:ı. v1hdc hl' tnvc.n çökmcsı ılı: bütün b.r etlenmeğe baŞladık.a.rı sır.ı.da b rden.. 
fed . buluındı;"clarını b ldımı!ştir. Al .. mıahall~·ı heyecan ve kol"ltuya duşiL bJ"e bu odan n uıı-anı ousu~ b..r CJ.. 
nıan wnuml karıargt\hı ve 'evazım de. ren bT hfı.dıSe olmuştur. t.ırd.ı ile eökmüt ve içlerinde gean de 
Po: rı bu ş h '"<!" bu'ıuT'""'Madır. Ak1bzyılctn Ş:ı.dnwan ~.mıazı soknğın olduthı ha.de 8.10 k ş y1 nl"•na almış. 

ı;;0vyet teb'iğl da 18 nUD1.3Talı evde otumınkta. olan tır. Bu Gcotıkunç gth üW d~ğUn evnı 
Mosloova 19 CA A.> - Bıı sabahki H~n ism.nde b.."rtnln MU!ıneZ adın_ çığlıldlar i~de bımkmlŞ:ır. Derhal iı. 

Sovv!Jt r~t tebWrı: daki kızının dilAünU yapılırken b.r kat ta.iyeye teldon edi!mlş, surat!e gelen 

r C San'ata da ir ::1 
Mehmed Ra'uf 

Halid 

YAZAN 
Uatad 

Zıya Uşaklıg i l 
Dl"'ı .kıta.a.tıaruz mıııv:afr'l!oyrt! h:ırb lı olan cv.e on b2Ş, yimu kndar d.ı. Fatı:h lt.tayl...ye.ı:ıf çok.en uava.ıır. enka. 

hıı.rokflflercıe ~ ııer'ıemr'erıne deı·am veti1! gelm;ş"Al'. Akşam ilsl'-ü de kalaba. zmı k.aldnıınış, altmda kaAaııla.rı çıkar. 
etıınl.şlerdir. hk artmlıŞ ve Bayan Muazzez mlsa!ır_ flll,Şhr. CökUntu aııt.ıın.da k.a.a.nı'\l', fyı 
Pold!nlan'm'V"'d şeaın· 't"fal ed!!miş _ ler'..nil oturtacak yeri gllçfükle bulma. tir tesadüf not:!cest, s;ı.pasnğla.:n ku!. (Bugün 3 üncü sayfamtz.dad ır) 
tir. D:ker rnrs.'ti'uı mahall6r de işgal ta başlamıştı. l'!Onu5lar<hr. Yaln~ gelin Mı.ıazzeo.ı ha. 
altına alınm-.ştır. Saa.t 20 ye dotru mılaa.flrlerden bir fLf çe IAlc.aiındıan yaralanmıştır. 

Diğer karşılaşmalarda Beşiktaş 10, Galata
saray 5, 1. Spor 4 golle galib geldiler 

r 

Dilnkil m:ı~larılı\n birinden beyeea.nlı bir •örtlnfiı 
Kup:ı. maç::arının K.ardö!mnl uyun.. spo-r, ik±ncl ligden Alenıdan matlOb 

la.rı di\n Feneıibahoe sta/iında pek sö. etm(ı'k:te gilçlük cekmesin~ Tdnıtın bU 
nük başlamakla. beraoer, ro:ı maı;ta maçı ttıbU blr oyıtnaa. -t.O kazandı, 
b1ru hareketliolur &"'J>i ıdi. 1stıınbu!. (Delıunı R ncı liAJfad:a) 





un 
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SAN'.ATE DAi ~- CD NIZCILiK~ 
....... hı_ned Ra' y tler Birliğin· 

- 1 :azan .~':!~~,~~~: ~r:=.,~'!!~nı-ı. ··~. d en·ız k u vvetlerı· 
~ azı ve cıi~ ınlı:ı t~mdan. sannı. .Ia.şl&rına devam edıerak, dalıl. ınruıreb_ dik. 
.V. oon. ~ıllar.n hö.V·3 ver'.minde die 1lren dersle't"':.ne dahil olmı.yan fran. Bu saıtld"la.rı yaza...'ite!l onu bu re!a_ gvııl.ö:iıe.ı:ı 001.ıı.k.ialı bJ.11:.~oiıırkıeu h.a • ~ :ille uğr.a.şare.k., Maıw.kyan içjn bu kıallllerdıe ya.rub:ı.şım.dıa görJyor gibi:yım. ( "Son Pc sta ı ın deniz · h · · ) y.a.ınde Melını.ltd l:.a'ü1u11 s:.m..:ı.sı u • L'ıtanrlıa o za.ın.an mıeıgub olan temsşa Pek .iyi hatı:1.zrı.ıda Jealnuş ki onu en . w• • • it CI mu arrtrl yazıyor 
yandı. Eğer o bu-g1:111~ lt.:uiar yaşasaydı e.serıe.:.ınden tercüm.e!er :taparak, ~u.r._ ?J!yaıclie h.ey.ooana gıeq,.rım liızet..ınm S ovyeıt~er btrliglnl? de.~ ı~ ku;r- bulunan 40 , Karadenizdeki 20.30 
ne y~ı. d.y.ı <ı.U4undlwı.; ve kend: den ırune da~ !a:ıı.a bır kuvvetle ken _,Ca:rmen.J,, Mascagni_nııı, cavıaUer:.a vetlert, bu devletin buyuk hır tayyare taşlr her ikisi de 30 mil dar dtaşııyaıhildiği gibi Karadeniz.. 
ık.eındı.mıe 06\'ab ve ~1'e.ıe.: l\Iuhakkaı'.:: ~F~t 6.'ilr~lıym bu ısıe-vg! onu bı~ &.'Ün!~tı:~s.ı, T~6on Cavalt:.o.nun t Pag kara devleti olması itibarile bilza. süratindedir.' ale ~T ört gemi de cem'an bin mayn ge.ıııe ya.zardı: ... -. decLm ve bu cevaba: 17mil"de, n.ısb~le dahaı St"!"beS':. bir ze. liu.ci..Bi ve Puccind.nın J.a Iloheme s. rure muhtelif oepheieıe dağtlmıştır. Büyük krüvazörleri 9 tane 18 a I l'Iıleı:· (Balt.ıktaki 5 00 mayo 
«Gene para ıcazanab.lmt:ıl! iç:n d'.d.nir, :n...nde intlı;ar ernm di!zme•., gazetes .• 'ollnu.ştu. Be.şrıan başa i>lr aşk fer:ya-:ılı CoğrafyaSJıDln kendisine bahşet- santimetrelik 4 tane 10.2 santi ~la~ genu 1873 inşa tarihli vaktiie 
hcle _genıe s:ıvın.::!kte :i.evam edcrd .... > ne «?lişmüşıı Rı ~.es;le sevke.tmış ol lo1.a.n. bu eserler onun aşlt nnna da ter_ l · b · d - ısını. General Amiral olan dünya-
d?Ye i.lı{ı,~ ettim. du. ÖY]e zannediyorum k: onun bası:a. ceman oluyordu, e"oottı?. tiği deniz ex rııs etin e ayrı ayrı metTel.iJk top, 6 tane 5 3.3 aanti • ~ak.ı ilk zırhlı kl"llvazördür. Su ke-

Onun ha.yatta dc:t ipt!!ası vard.ı: blJm:.ş o!.an HK:. eseri budur. 1 ? mut.laık:ıa müessir ve fecı şeyli'rden f lolara malik ohn Rusyanın başlı. metrelik torpido kovanı ve 2-3 sımınde 15 4 mil: metre zırhı bu. 
1!$, z!ynet, cdıeb:yat, musik!... En O ta..r:.hte.n sonra a.rı~u önünde ge .:müteessir o1urdu da şuh ve şakrak e. ca deniz kuvvetleri Baltık denizi tayyare taşırlar 3;; mil süratinde - lunan ve. 450.0 tonluk olan bu gemi 
genç ~dan başlıya.r.UC ~evdi: aşk o_ n!ş bir faaliyet sahası açılmış ol\iu ve serle:rden ha.zrotmezd.i diye b r netice ile Karadenizdedir ve bunlardakn dirler. Yalnız Karadenizdeki kru- bu hamın bıdayetinde mayo mek-
nun ~ll ve nJ.hal blı ruh ma.ya.sı ıdi, o.r mi.W<lat roııra e5eırvat:tünuıı, ai1esı çı:kıamı.adt doğru olmıız. Tepetı:ı.şırui~ da daha kuvv~tll olan filo Baltı vazörlerden bir: 4 tane 18 eantL 11.. • ___ , __ ._ .. _ '"" teı. •o. gemısi vazifesıni go"'rmekte 
"~=ıı ö-enıeib:l!r k1 onunla va. arasııımı. l.sml ve yazı.lan gorUnm.ege u!l" Y'a.Z bir F!ensııı Opt~rett~ kuın _ filosudur. metrelik ~pa mukabil 12 tane ıdı.) 
şadı ve onunla öl'dü. Pek ketum ol • ,.13Ş'.adı. Mı! edebi tıas:ıtı da işte o pall(YW vardı. Bundıı. onunll\ b;rJk-:e Baltık filosu bilha!!sa Almanya. 5 3.3 santimetrelik torpido kovanı O 

la 
'--· .__ h~' b ,.... ...ı.ın -""•• .. A ba 

1 1 
ik' ~ .... A •• a....ı,.,_ A ,. __ .... A~ enizaltı gemilerinin takrı'ben 

UCl°auo•, ..,ıe ana ,., .. -rşı a-..- muuıvııc ş amı.ş oıuıyo!"du. - 1 '-"l""''"-'""" gonım .. 'l'~""" . u ........ ..::ı_,..,..., ya karşı kıayınak için idi, fakat g:ı... 1 tayyare ve 100 mayn taşrr. Süra... rımn mıah1'em h~y-e\ılcrıru saklıyan M®ki sevgisine g.ellnce: Bu da şe. Mss Hel~ ve Pbanq\ı.ecteAden Les ribdir ki Karadeniz filosu da bu ti 30 imİklir. (Sovyet gemilerinde Yl arısı mayn silahını taşıyabilirler. 
perde(y1 a.omamaJt!ba. pek dikka;; ghs. d' d lb1r ipt.111 hükmünde 1dl ki ~·ava,; c,<>OM6 de Cornev·ıı_.., ... Bunle.rda eıt_ l O şte yukarıdanberi eaydığımız bü.. ~ıe rağmen anu.ıı aşk'M'" bütün VoQIVaş gaı'b mıt~'.k"ıs.ile üi'f&. dairesi gt-. rafını nı,haı:Sız etı?l:!":o>kteıı sa.lı:;nam.1: harbde ayni vazife ile karşı aşlı. bütün 1 .2 santimetrelik toplar tün .bu deniz vesaiti ile mayn dö. 

cud:...-..'""den ~-ıe fl"ı.rrarak sızar_ nl~ı...,;ı'ıkre kuvv~ buldu. gülınodklıan. .kınldı. hele b•ı ik'nc'ıtndıe Uza&. şarka gelince; bu harbin ayni zamanda tayyare dafi batar. ik bıl R l 
"""''"" vJ - ~ ,.,. "'" e . e ... ~ us ar, l'&asen bu silahın d.:ı ki bunlan.'l tderrüa.t;na. vakıf ol.a _ Onun musiki zemiııinde ne tımt vt en hıa;-una g!d.e:n tulha.f bir ~-:ıııste k.a_ başlna kadar Ruslar burada büyük yası olarak kull.rnıl.ıbllirler). tekn.ıgınde ve tabiyesinde öt.eden.. 

lllQı'.;:sırmı ~hihikırini sezmekten halı na.mrl blgisl vardı, ne de vukufa uf sılklMlllll tut..uyordu. Zavaıli.ı bahtı ıltıara deniz kuvvetıleri bulun.dunnad ı lar; Küçüık. kruvazörler 1 5 - 6 tane beTI pek mahirdıirleı. Bu harhde 
~· ôyle ktf. a.şkla.rınm büyük klmda b'.r genl-:·ük. ... oarb musi~s'.l~ ~ı ... Sen de gtumes.uı b:lir m ·y. barbe girerken Sovyet donanması- 13 santimetrelik top 12 _ 9 ta _ d B ı·-.ıı. 
,.,,..,.,..,,_._, .. ~-• ................ ben her .. a ""' ... ? k k'ld 53 3 1 k ' d e a ~ denizinde:: Riga ko"rfezı'n.. 
-·=<11U1 ...,-uı;ım 'CUUJIOA cc •~. '!jün.ası.nGa.n ıfNV'€ll TU:r4:: nıu<;i..l{is:ndeın........ . . . r.ın !konuşu ::ı.şağı yu arı şu şe • ı e ne . ü torpl o kovanı ta _ d 
k!it miimıkün olab!!Wi. 2liynet iptilfısı bPŞ cın şaırkı öğN1nmiş o!maıkt.an ibaret ~ suretle ~;lôıa.n ga~!"> nıu3JG:s ne idi: şırlar 30-40 mil süratindecliTler. c ve Fin körfezinde Sovyetler, 
onun 'iııoe ruhmı.dan gelen heves~er'ı.!ı ik.ale.n mal"fun3ıtı daha fieri g.idenıezdi. ~vg.ı gijnden gune o:.ı} üye ele onu Ba!tık Karadeniz tı:mkşark y 1 b d ( k.) l ~an donanmasına karşı pek mu. nnıhassal.ası ic:h ve tnmu tatmin ede - Onun k:i.i<;.ı.l.k ve mce, inle:-cesıne cı.:z lü ~ılgınlıklara Be'\~ketti, ne yaptı ---- a nız este e es.-l <>arak İşaret CDenm1 4/t df'\ 
l:r.hnıdk, haıt~ mQm.kUn mertebe bir lliI ~s vardı; fakaıt bunu öylıe derın y.a.J>:iı bir. pıyano i.lıe bır ptyanola te .... Muı:ı.a.ııebe edilenlerden Baltıktaki kruvazör ........... ~ ...................................... . 
~aı?ı içinde ömür sürmek inık~runı bir du.ygU il-e !nıllamroı ki arasıra <"..:>B't. cı.a.r..k et-ı:.., sonra b~un,_içı.a ~kım ta. 2 1 18 mil süratinde olup 125 m&yn 
bu!ttn:a4t için tek ça.re oJ.an para kazan_ :ruıı il:ıeınd's!m söyl.e1me.k isterlerdi. o k.ııın rouieau.lar g .'.fir.~l., ilk once ;e- taşu, torpido kovanı yoktur. Ka. 
maık mecburl3"Stl a.ltıMa onu kıvran · d cd ..... muka raroıa...dıa., SOOT& Buyük..ı.dad~ bun arı 1 1 radeniz.deki ise :!3• mil ııüratinıde 

Bilmecemiz 
Bugün 4 üncü sayfamızdadır 

· • zamıı.n ıı.<;r.ar.ar ev.am ıl}c '• - lıaı.ıak SJP.' bu! ra.nla.rm<l mus' 
d:man, h~y:m. '*' dld~~ıesi varoı. ·remetıi kırı:a.ra1c. ı.ıtaııc~nden k11hr - ~in ~evi.~~~ıaıb<ışal~rıık - y::.~ı:ım'a; olup k.:-za torpido kovanı yoklur. Ha.ya.tının hır, bir devres~nı tıımmııa • !:WZ1 kee'lerek. ıııf'Si kendi ken.dısnden "'~ ı · !_4 2 Buna mukabil bu denizdeki kruva.. --~;.;;;;;;.;.;.;;;.;;;;;;;;;;;_ ......... 
dıın ki bu ps.T& kaz&n:maK ıhtiyaeı onn ıl _... asına dahıı örtü~ü daha çınde yuvarLandı. B,\tün bu ış onun l "' gen1ş bir net'ee al'.d olsun Zabit s1k. :llYO,,, .. ı.ı.w • para kuıdretinl hadden ziya.de aşan ruvazör 1 <t6kıi) i Cb~ri eskl> - zör erden iki ta.nesi 100 mayn ta- TAT BIK' ATTA ı, 
l1lk da.ha ~ıü1c ;htmclıl~ salklıı ve be1iki tlunun için daha duy • mam18-f1.&ı'a sebeb olı.zyoırdtt, pek dar ka. Mayn gemisi 1 şıyabilir. 
~ka 'bu i~~~ ıa.nca&:. y~~ kazancı gulu bi:r eda a~;ai~ ya~i'Ş %~,vaş, ~· -zımcımn taJ:ı.cı.mmü1:ıü d.a..-rcsınden taşa_ Bü.yıiik mwmb Mayn kruvazörü 25 mH aüratin. mukıabele edebtlardt Yuı hayatı o gün ı"Jldamrcıısın'\ o. uı u .. ev ıgı ~r ı . r.ruk bu pa.TQ işi onu bOrçıara. soktu, bu. ıEder> 6 2 ? de olup 300 mayn taşır. KAZANÇ VERGiSi 
oug~ dwbıa 

82 
semahat gösteren l-a.nn arıııısm.rhı bır bı.nesıını taruı.t.Ur e. nuııı iQ4ııden ııas11 ç.ıılct:ı, ~e Y&.t>tl, o~u Mutııtt> 23 6.B 2.ı Büyük muhribler 5 tane 13 san-

.-m· zent.ın <>!dU4ı.ıııid&n. 
0 

d.!:ır ıcaz.aııce d!s<>rum ri: ne kendi .anl.atırıdt, ne bız k~feJebı • Torp'dobot 7 t4 ookD 2 ? timetrelik top ve 6 tane 5 3.3 ean. REHBER 1 
boJ. ver'ıımıle çare bu'lma.k ister ve bu • Aşık oldum sa.na ey gonc:' dihen lirdik. D:ın.zalıtı timetrelik torpido kovanı taşırlar 
nıun iQkn yazıl.arının ~rrı.e-tınden :iya_ Şaırlkısı dl. Bu. amın o sırs.dıı. kS.:blni • cServıffi,i!Unun» a,;ıes:ıı.cl.e onun iç'.n gemisi 76 30 58 25 mil süratind~irler. 
ere lltermrı.fy"etine ehemın!yet, verirdi. ist!ll eden aşk h'-'ır!3"Si idiYS" ona ter. liç bilYük dost~uk v2.roı. Bunlara blttün {ıı.yn dökücü 3 4 Edrıli~ 6e"1g:slne gelin•.:P.: Bu. ço • oema.n o~urrlu, gal"ba.. kt bunu S·'\y _ kıa1blle bağlıın.d.ı: cen:ıb Şeha.btıdd.n, Mayn Küçük muhribler torbidobotlara 
"Uk.iıuğur.da.. henüz He?beli mektebinde 1eıiken dlnl;yeni-f:r! unutur ve ~~r·rıHUBe!Yin C!hi.d \'e b n .. Bu:nl:l y.ışıı~ 18 ? a gelince, 4 eski bot hariç. 28.37 mil 
1ken. 6$ iMijıac:au:n &teşl? berabeı· kendi elemlerinı d!!n1i.yc:-re:t bütün ınev. sa.Ydı o da diğer l.k:'.si il-! bernher b'.. Hü"Ui!rd'bıo:u 60 30 30 süratinde 1 O veya 13 santimetrelik 
tu'uşmağa ıtıaşlaıımş bir yar.gın hUk • cı:cfyetı ihıt.lzaza gel~rdi. ıfo'C61n:ııı matemini tuUlcaktı :Wnne • Bu gemilerin evsafından kısaceı. 4 top ve baz.ıları 53.3 bazıları 45.5 
mi.inde ıidi kl lk.ıwTgasının lcinde sü _ Gaııb musik!s"Je ülfe.';I benimin b·u; _diyorum ki d~rdler'!nıe t>n ziyade ınah. aJı,ıede-lim: santimetrelik 6-12 torpido kovanı 
!iiklyl' sür!Lltliye eli bı.!aın tutmak kul! 1ıad1: D :ha mekteb:ie :.ıı..oo Sa!'ıyerd?em bl.r dost olar.ak o'r!nci~~nı seçm:ş. Muharebe gemileri 1 ı tane taşırlar. Mu.~riblerin ekseri.si 60 
~:Ili ~inciye kadar, onıı yakıp baırıa gE"l~şleri olurdu; daha somu oe-n 1:.i. O da Mehmed Raüfu bir küçül: ka~ k!avım:iu. çevlırdi V'e kPndi kend'isjnin ilik önce C!hanıf..re, nmsyet N:ş:ınta _ ~eş gı'b ı;·ver w on.n acıı .. i~. Krnctsine 30! sanltimetrelik ve 12 tane 1 O 2 mayn alabilirler. Torpidobot1ar 
U~int! yılup son JZtnıab in'iitileri için şınıa geç;nce, or.ada da hı>.tt:ıd:ı on b~ tevdi edt1en sıTlan !a.ş etmemekle be. santimetrelik top ta~ıyan 23 mil yalnız üçü 15 diğerleri 40 mayn 
ıie nıiha(Y.et son nt>!r$l1e berabe!' söne_ ınlm:lle brr ooıır.ı m'sa.flr o~ıJ!'du; ve roib~ a~n<l.aı:ı .ıtaç.an b'.rkac: keUme süratinde 1911 de inşa edilmiş Fa- alabilirler. 

J
blld'i. . . bere.beroe b71n Ode'~nd;ı .. yazları "re_ôle ben de ~nu e.cıruiırım srbel)\eri az~kat sonradan tndil e>lunmuş gemi- Mayn d&k.ücülere 

.. Bu edebıyrut ~..sı e>nda . h-e: teza _ ~. yahud C;ncordıa.da nasılooık ~. lerdir. 9-13 mil süratinde 
hı"·" 0n evvel ;:a'hneye du'4:<.\lnllıklc baş. Wlr Onkı<ı. vahoo o,.,ı;e~. kumpan _ (Devamı 4/1 ıle) ·ı · d B ] k B l ık k' .. · ~~~ Ta;yyaıre gemi erın en a tJ ta at ta ı uç gemi 

gelince bunla.t 
gemiler olup 
cem'an 1000 

Yazan: 

NiHAD ALI ÜÇÜNCÜ 
Kam.nç veıvBI. etk ve tadillerae 

bu:lına.n, muvazene, ha.v~ kuvveUe 
r.ıoe yard;.m vergU'-"l"\, fevkaUı.d; 
~· maaş ücret ve yevmiyele_ 
re aıd vergi t€'\ık fa.t cetveller n! 
lha.v:i. ve en son höküm.lere gare wı 
z.ı.lm.ıştır. • • 

\, 

413 S!Lhife. Fiatı iki bucuk lirıı. 
dır. -

Akba kiitabevlnde ve bütün ki • 
ta.bcıl!e.nia bulunur. 
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Bukden 'ehrinde hayat 



·Eğri büğrü Sami 



Memleket Haberleri 
Biga da. 

Denizcilik 
(Ba& ta.rafı :;;ı de) 

vaffak:iyetli bir mayn harbi tatbik 
ttm:işlerdir. 

Baltı:k filosuna gelince, mayn 
taarruzları.ndan başka geçen ha.r'be 
ni$bet1e çok daha faal bir rol CYY
namılş ve bilhas:ıa Alman deniz 

• ciklnun 

o.Son Poata.u nın tefrikası: 196 

Yeni •• 
gureş başlıyor! 

Zonguldakta kömür Amelesi 
için pavyonlar yapılıyor 

Şiddetli kıı yüzünden çoğa
lan kurtkır sopalarla 

avlanıyor 
nak.hyat.ıııa oldukça mühim zayiat Mö.s.vö PiYer; Padobni'den b:raz çe_ lacak yerleri ıiWeJ etm.ı.ş bulun 
verdirmıi.ftir. Bu filonun Leningrad k.iniyordu. Çiilllkü; RUb peıılivanmm lardı. 
muhaısarasmcl.aki rolü d~ ç.ok mü.. gizlice 1dmıı.n güreşlnı ı;eyretmeğe mu 1ng lizler, Fransız asilzadeleri g!bı 

Biea (Huws!) - Şehrimizin him olm~ur; hatta denilebilir .ki va!aık o~~ . 
1 

, ğıldı. Hepsi spartttnıen adamlar o:d Maden kömürüne rag" bet arhyor ormana >:~n d~~ -~ö~~e~iınde ~~U- donanmarun topçu yardımı Lenın.. _ Pad~, ~ serı, z:ı..'iıı!ı Vil h~.n cihet.le tıya~QYU lord.laır d._o.durm 
, ranlar, koyun huyuldug.me gore d üdai 1 bi i i <l . de bir pehlıva.na.ı. 0..'1ta6ı, b()YU da )er.n.. Hemen t>u.ıu:o. .locaiLaroa IngıLz ıo 

g~a m . a~s na r ne ercce de Xi!. Sonra; al.a.f1ra.nga. trurcşin tek..! lan madana.Jarile a.llzJ mev.d 
Zonguldak kömür ocaldarında ı aalocuada 86 delegeden 56 •lnln yirmiden 5 O ye kadar kurt öl~ür. hizmet et:mı.ştır. nı:ğlnıe blısttın v~l.1'U. mıŞlerdi 

çalışmak üzere sevk.edilen mükeL iştirakile ooplanmı,tır. me'k ve bu~ların . ku~ru!darı~ zıra.. Ancaık Leningrad d~eY_di. bu :M.a.azallah; il:k iüreşte Yusuf bir ita M:st.e~ RoOOnson. Madam Robrn 
(( ef İççiJ.erin tren beklerken barın-' Saat 13 de, celıe, yanında z."on.. &t"mk eırnll ~~lugu datresıne getırmc.kle donanmanın b,!.iyük gemılerı So·v - zaya uğrarsa hıer şzy &ltüst olurciu. 1 M~ P.yer MÖL\lYö Duıblıye 

ıaları için, bazı İlltas.yonlarda pav_ zuldak Pa.rti Reiat Ahmed Gürel mu e e.ıU~. . . yetler tarafın.dan batırılm.ak .-nec - Thlaı!mar'k.alı PErte.-oon da b_:AiJ. oir Yw.ufun yoe:~:\ne idma.n.cıısı Ka.oa 
onlar yapılması hakkında ilaili 1 ld w L )d b' .. .. l Geçeılki ,ıddetlı kı.şıl.arda ccKa.. buriyetiııde kalacak.lar<lı. çünkü a.d.amd_ ı. . , . . .. . KinooD araba.ia.?1la vi:L!Adlwı si.._c ... • o ugu na e ır gun once ge en _ı_ • • d k' k" .. l · ........ ,_ Abd""•· d b U' hlı 'ikam.lara b:....,urulmu<>tu İateL ye p ,,.; Müf' tt' · K M b' r-.oca» ısının e ! oyun genç erı, k.ö f .n_,.....,...,. oılan bu gemilerin H..........., "'""'"eTılll en .un ııe • geldiler. -.-· .- . ~ a,..... e ı~ı ve ara e usu k -·ı..- 1 . r .eze •-_..~,, . - va.nleJ: b>rirnyU>rdu. Berbad bll' &dam.. •• 
ıck aörWdügw Ü içjn Kokaksıu Çay ş - t. t · K a.f d } onn.ana UJll: avı.na .,...-ulş ar, ceslm Lenın"""'adda.n 90nra başka gıdect:k dı Sıaaıt dokuaa çıe,ytıflk va.rcıı. Yuısı • • , erıue tın aracan tar Ln an açı - v 1 _ __J 1_,_ aha f 1 l -· 
ıma. Tefen ve Cebeciler iatasyo.. mlftlT, Yapılan rei•lilt divanı seçi- d~~.ıuud a A..L"fl~ lad . az~ a o mba-sL leri bir y«r kalmıyordu. H.in.dll Abdilllk:er:m adeta et2ane hcı. Mösyö Pl::ırer ve Duıbl'iye ıle S•&~~ing' 

.u:ıda 2-3 bin kiti alabilecek bil- . d b' . . ·aı·v Ş _ı. . .ı..ı· yU2un en a.şa.gl ra ınmege mec ur Lak.in yukandak.i listede gözü..une gelmi .... ı. İdma.n gü.·eşıerinde a.1b ~ısından içeııl girerek soyun 
'dükte birer pavyon yaptlrıhnuı K iL' • :_ı:ıc. M hm d a an ur an Sl li!Jl atma an suru- ken 23 muhrib 17 torpitlobot., 78 .Hu:ııdliye adam da.yazımı<!d$_ IJ()yıewyor · • 

mın e ırıncı reı ı ııe era.ıeUQln k l k dl . 1.,,ı. d .. .. 1 ..,.... odalaırt tıa-:-afına giıtıt1. 
· aracan, ~ıncı re.l.lllJ.•e e e . .1 l 1 d R ~ı.. ıı.,,,.~. ~·-- · :ın rarlaşmıı ve yapı İfİne de baılan.. C.:-Jcin (Amasra), .kitiblikleTe de aile v .. e 90pa ı e av amış a; ır. " denJza.ltı gemi.si, J 8 mayn taıayıcı du. . us .,.,....... • ...u.ı .......... _ eruen ge 
•ştır ......,.z· U" N . M ·ım· Koy muhtarının anlattıgı.na gore ile 6-0 hücumbotu yapılmıı olanl ~ö Pıyer ve DubliYe her ne ka- sayunmuşbu. Ha.tıta.; soyunma. oda.!a 
' . ıya gur ve uu ıeır ıeçl l§- L. k d k f üte dd' d 'mal b d . . . . dar atıooan ağır&a yilı.'!selen hurıı.f~lere rmm a.Wu.suııde orga.niza.törü, a.ynı 
Maden kamiirüne rağbet artıyor 1 rd.ir ı>lr . ur un a asına m a ı e<>- .k.a.naklaıı fl . ' uz enızıne . ınt~ Lna.nım.ıyor id!.se de hertı.a.ı.ie ortad~ mıaıııda menajeri ole.n ada.ml~ konuş 

Odun 4tıtlığı yüzünden halkın e • · pa darbeleri indirilmiş, öldü diye kal etmek aurethe kurtulmak l'm - '""h.11ik.el-eT mevcuddu. yordu. · 
• .. L rağhe . . 'L; Y o.klamadan M>nra idare beyetı-blT_ ,__,ar ,. Luyrugu" kesilip ahnml• mıa.1· ı_ b l l dı. """· 

f J'lill.ll'C ~a-1 tl 0 1tlJ e art- • b' n L l k 11.Kl!l 8Jt .ıı;. "' k.inllDıa 1&. U UOUyor ar v-~ft y·-•"- -n-ı....ıı..-j'-l- P;?tersenin, Padobn-'.nin heyeca.n)ı oldl.i.ğu görü ' ·._._d K·-:. .. S • .. L nın ır yı ı.ıı;. ça ı~a raporu o un- fakat ilki -.a.t "'ene bu lruyrug"'u ke.. ~ ....,.w. ..... .ı::-uvuu •u.u. 
( ıa.a ~. omur atıı mueııae6ea lk. 1 l .. Ulm" .. Karadeniz d.onanmuına gelince, gür~ert Pariste de merakla bcklen i. Itı:yocrou. Cebri nets ederek h&l~ca:ıın 

hayli ..... · .. · l B led' mut ve a 
1
1 ıtr a uyııun ıor uş.. ıi.k kurd avcılar.in önüne çıkmıttır L. do-m--•-• .. Kırım harblerinde ""'rdu. ,,..~t•" ·, Paıisten oirçok merak. gizlıem~e çalıştığı belli idl. . ıgını uzerıne a an e 1- t" l h · uu .-...-...... ..~ ... ,.,.., .,... f 

. baza daire ve müeaeselerin ı.. ur. . . Bu halile büıün avcı an ~yrete ~ük hizmetleri oldu ve olmakta.. lıl.a.r mtıısabakaılan s~~k ıcin Lon Koca Yuısuf; her vUit oldugu gibi . 
:ladl'ldarı k.öm.iirleri oetirtmi•tir. Geçen yıUc.t dıle~ere ııelen .ce~ düşüren kurd aopa d~rbelerile t~ dı dır.a.Y'So gelmişlemt. t\J'\C>UZ ve heyecaamz ldi, SüküıM!tle sıo 

• ,.. ı..1 -•- 1 ı ı · T. . p A Fla4'.i.S· VRni tıftreyen ve Kou Yusllf M" 
j' adi de kömür eohala.rının çoial- vanı~ ~unmuı •. en..:ı~ı keln e:, ·~ md pelelllDlftİr. Uzak pıb ııelınce; ort rtor g'""" ~,-;etıer '~.A....... Londraya ge_ yı.ıııdu. Ha.lı!A; yanında. buJ..ır.a.n vs 
' nı İçin tedbirler alınmaktadır. yapıımış ve yenı a-l e er uzerın e _, elden çBlılk.tıan eonra . Rusları'?,.. e~-

1
; 1 R';;';;, ~ıyı b:.Lolıyorau. yn Piye:re: ~ 

Kok .kömürunün t~nuna 25 lira ık.onuşmalar yapılmıttır. Bilecikte yoksul çocuklara leriııde kalan baılıca lımaıo Vıla<iı- yaJ.mz;; umlian ~ lşftıyordu. Bu - Ooı'ba.eı bel ... İngl.Il!lliD ç.ttliiti ya._ 

.uk. lıdommıttur. "1are heyeti .eçiminde, e!lci i<la.. yemek VeTilecek V'08t.oık idi. Geçen harl>den aonraıpelı11'Vanlar, ıcyni zamrnda F:'Mlf:illZ as. radı bana bel ... 
b · ld "' ·b· b kılm•.. d · hl1 •- B.aJdtaıtıeal; YU6uıf Pa.rıse nıızaran Arıt yolu re eyetı o ugu tıl_ l ıra "ll'- Bilecik (H~t - Vilayetimi... )"Clli donanmalarını da bura a ın.. ı.aııı Po]a:>onsun ve diler P~ YBll....,rın oo:c ty'.!l.eşm!şti. ~ ca.m g.-,

1 
parlı.. 

Bartın • Ant yolunun bozuk ,-er tır. zicı ilk.ok.ullM-ıın.da bu.hman «60» ka ıa ~i~eır. Nikolayefe gelince; yaz de. raklblerl idi. 
·inin eeaah t.amirlerine başlanmlf KOBCTe eaat 17,30 da eoa.a er- dar fakiT çocuklara yemek vermek mewimi müateana burul <laima Iandr& eU.reş1er1 ~ve B~- YQ~ sonra; 80Y1J.Ilm& x:ı.:1 •• -

1
, av • 

· UYlıWJ havalarda bir.,zı yapıL miıtir. üzere lllballlimler araalnda bir top.. donduğund~n. üds ?~da~ak kullan.ıl ~~Bu ~ln °::' ~ ..... ~: id~ • ıusuna çılkıtıla.r. Padobnı aa.. ı... ba.10. 
,ur. Geri kalan yerler i}k fınıat.. d 1 ·ı· k 1 lantı yapılım,tır. mıye. elverı~ı,.. egı ır. .Binlerce seyirci alabilecek olan bu menajeri Ue tkonu~.ııyordıı. 
hitirilecektir. Yolun A ... ıt bölge_ Adana a ngı iZ onso os- Bu. top.?aınt.ı~ Bilec~te bul_tB? Şunu da ılave etmeden b~ >:azı,. yerin &'11.reş edilecek &ahnesi de geniş_ Her h&lde; RUJ.Sun mena.ıeri f'Rdobni.. 

\ · ıde çalıtmalar devam etmekte.. h • t b'I • 1 her a.ı1enın bır gün yemek pıııre- yl bitin:n.iyelim; Yukarıoaık.i lıste. tıl.. İngiiizler mlisıa.l:ıelke.la.rı g&ı.i~ bokB ye güreş haıitkı.ı:ııda bCr tekım na&.h.lt~eı' 
ı d.r. anası o om~ 1 1 nası rek bu faıkİr kİDllesiz çocuklara ye. ye ilk ba.kıJşta Sovyet deniz kuv ':°ringi iJflıerinde tert.ib etmişlerdi. veriyordu. 
ı Su yo1andakl çahpnıal.r durdu devrildi l dirm.eı91 .bıiarlşıtırılmı~ır. Bu ~arar vetleri jçerisin.de <lenizaltı ıkuvvetı Güreşe girmek için bilet:er daha ev Koca Yusuıfllll; a.vılma çıktı~ını gö. 

KaV'Şlllk suyu yolundaki çalışma- özerıne ıl.k d'efa sara ıle mualhmler ile hücumbotu k.uvvetinin hatırı V'ellıı.den 6ba.ılmıış, ga.zfrt.elerıe de .güreş renler pEihl.i·varu se:.Yre baş'a lı. 
- ..:ı d Ad (H ") Q.-1.. .. d ld v linü S~'te yer kalmadı.ğı iliı.n e Yusu!; neş'eli, ık.eblaıhal.s nn. a.t·yor. 

aJ' k~ bastırmaeı yüriinuen ur- ana ususı - '>""'ırlmlZ e birer Kiin yemek pişirerek çocuk- ııayıhr dereced~ fazla o . ugu na-~i • İri seısile de Möıwö P .. ~-e aJa&h. eJa,ylı 1 
ou~tuT. Zaten tebıe pek yakla~an feci bir otomobif kazuı olduğunu lara vel1m.eğe başlamışlardır. zara ~arpar. Bilhus~. ~en!zaltt ~e- İngil~er, QO'lt muntıa:aam ha.rekat edl şeyler söJll}üyarou. 1 

su yolu ilkbaharda bitirilecektir. İngiliz konsoloshanesi otomohi1i .l===============Jmilerile Sovyetler buyuk ışler gor- 'lardı. Par..stıe , olduğu gibl, hıı.lk~ so. Biır a.rallik, Slk&!nglu dirnkt~rli gel. 
ı ~u getirme cemiyeti, İlkbaharda nin devrildiğinl bildirmiş.tim. Ka- zak yapmtş ve toförii.n direksiyona meği ümid ettiklerı anlatılıyor ve ~&ra dOkmek ve yer aıacağlm d;ye dıi. Pa.dd:min1n y.aınına. gider& elinden 
ı başlıyaca1t olan çahşmalaın para zıa ,öyle olhıuştur: hakim olamayışı .n-eticesi yol lcena- gene yuk.arık.i listeden görüyoruz tiyaıtro kapılarında mtlcadeleye eev. vuttu. Yusu!u.n ysıııne. gL"""\'.!ıck: 

ve malzeme hazırlıklarına devam K.an.çılar ve katibi Aşyn, Mıeır. rındaki derin hend-.!ğe yuvarlanm~ ki U:r.ak p.rkt.alci kuvvetle:r bilhas- ıretmekten uzalklaşttrmış].ardı. . _ TUıık Koca Yusu!: 
C'tmelktedir: dan tayyareyle gelen po~tayı alarak tır. Ot.amobi1 alabora obnuş, k<ançı.. k a.ded.de denizaltı Kemİsi ile OUıreş gecesi, b:Je4ıi olanlar Brket:ing'e Djye ta.kdim etıtıi.. İki pehlıvan b!.r _ 

Vapur aefet'lerl T oroıs ekspresine yetiŞtinnek için lar, katib ve toför afttnda kaim it- ~c~an ibarettir. Buna 08_ aıeld1klen cihetle, sokaklarda. beyhude birlerinin elini nıerzıalretJe s'lk:.ı. 
Evvelce haftada iki defa Bartın konsolosluğun otomobiline bin -,lardn. za.raxı d.a diyebiliriz ki Japonya _ toplanmıaJar olmadı.h R hliyanı padOOni; Yusufuın y-amında dııh~ lrl 

attına işleyen vapurlar, yeni bir mir1er ve Adana tayyare meydanı. Hadiae yerine yetişenler kançL nın baıbe girme&i ile bu devlet Koca Yusuf'_ll' ~ ~lt"l'l duruyordu. Fakaıt; Yusııfun onıu7~arı. 
kararla haftada bir güne indiril- na doğru son aüratle_ ilerlemeğe baş Jarı ve toförü baş.larıJ!dan yaralı d ha. b h I' j Paclobnl ile . göğsü, elleri daha müşeıl001 idi. 

H ı 1 _ ,_ '-- l luk kA 'b' . d b Rusya ile e r a ıne. geçm ş .,..,,,._....,., Parlste olduğu g'.bi saıı.t do_ DUd' ... -""ordu. Arbıtr pehlivan_ · .,ti.r. Iaım-şlardır. avann yağış ı ve yer- o a.-.-,. .ır;onıso os atı ını e oy _ . .J. "-ilh b d 1 ltı e.. ...,. ..... ..., ı b'l u... ~ 
y _t___ı_ ·ı l b' h 1 olsay'Ulllo '° aasa u en za g kuzda o1acakrtıı. Bütün pebl~·Mn ar, ı ,ft __ ft ........... ,e --x..~~~rdu. Pehl'van!arın Parti kaza L---lerl lerin ç:aımınfo bulunU"'' yüzünden O- nu !k.ın.ana.L ıruretı e Ö müş ır a - J d · b k"tl ı · dll Til k ~ ... .,.,!' -~ -~ ~ .... 

ll>U9&gn: ~- mileri a.pon• enız atırl are a n hB.9Sa Petersen ve Hin r .,....... '- her lıklsi blroen eıW:ıneye yüıi.:diHer. 
Cürnhurİyet Halk Partisi tomıobi~ Eski istasyon potis kara- de 'bulmu~ard ır. Zabııta ve ad.liye büyük mik(yaata hırpalayacak, bü. vanınm trUreıilllıi görmek ve ona göre , . , • , • . , . , , , (Arbsı var) 

~~i, geçen P~r ko~nun 1 kilomelıe ilerls~de k~~kika~ ba~aml~ardı~ ~ za~ara ıok~ktL ~ c.~ro~~=a=n=m=&=t~i=~~-s-k_~~-g-·te~l-~~0-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ 



--
Sair gün er 300 gram 

ekmek verilecek 



32 incikanun bilmecemizdl kazananlar 
3 ildncik&oıuı tarihli bUıııecemhde HertUe ım.1satirhıane ııuuıuru oAlu Ak. 

kauııan okuyucularıw.nn ısuuleri a.. gün Doğanay. 
Nada ya&Wdır. lstanbıılda buıwıan o. LJ1 h J / • 

( TIYATBOLAB) 
IST ANBUL BELEDİYESi 

ŞEHiR TİYATROSU 
l.ıikli.1 caddesi 

komedi kısmında 
Bu aJt.ta,.m saat 20,30 da 

OYUN İÇiNDE OYUN 

Baş, diş, nezle, gr ip, romatizma 
luı1uculanm11U1 .b.cdlyelerlni .t'aurtHI, "" u tıra e ten 
Per$Cmbe &'UDlerl o~leıle:ı M>nra bluat B :eclk Gazlpa.eıa mıahalleSı İstanbul ~m••• Acele••••• 
illarehaoembden almaları lislllldır.

1
pokalt 12 numarada. Ertuğrul '!'ayyar, 

Taşrada buhmanlaran hecU7eleri Po&ta E*.~ 'Ölkü okulu aııf 4 talttıe - ~Al iLiK KAMYONLAR 
IJe aclreslerine &'Önderdir. Miden 141 11umaralı .Meral uown, '-= • 

AnOtan dördfuıcU ortııı. oııtul sınıf l.E 
Bir Atatürk tabloau l tıaı~ 2392 nıuma.ratı Ekrem Be. 

938 Doç, 933 Opel, Mo~rlerl 
yen. wnı.r et.t.lrılmiş. T:ımameıı 
yenı vaz!vette. Aydın Oteline 

NEVRALJi, KIRIKLIK VE BUTON AGRILARINIZI DERHAL KESER. 
İstanbU1 Beş!ıkt.aş 19 uncu ilk okul be. 

ııiQ.Jf l.B de 183 mmıaralı Nursen .Bay_ Kolnıln •abun 
icabında günde 3 kate alınabilir. Her yerde Pullu lrııtul- ·- la ·-~ • • - · • ... ar ı-eyını~ 

nık. 

Bir fİ~ kolonya 
1.stad7ul Patih 40 ncı ılt okul aınıf 2 

taleıbe.WıdeD Ybod t.lAm. 

Reaimli elifi lıaateti 
~ullu ilk otUl ııın! 3 talebeslndeın 

233 numaralı u.ıtm Tunça1. 

Miirelıkebli lralem 

l 8011 PO!lt.a hatd'al•' 
Bnecıc 1 ine! flllı: OklL sınıf 5 de 99 

nımııanlı ~ Glinen, Sivas örnek 
obell yamnda 4..A numarada ~ll 
l:tJiba.v ~ lı:a ~ten. t!fb.ırlbut Be. 
~·azıd Solaruıta Nur uat 17 numa. 
rada 08m&n Dmkrillı. 

Yuvarlak dünya lıalemtrq 

müracaat. 

Dünkü kupa maçları 
(il.. taraf' 1 had sa:ırfıMI&) 1 1 - Hidayet Tet.tk - Haydarp&p 

tklnc1 maota Berktaf. ralıa~ bir an. L. 12.28 
~r.mıan )'ap&Nk ikmct ~do! &Ayılı b1.r 1 2 - Fazlı Ctnaizman - Ha.yclıarpa.şa 
t.a4tım ıaıdd«li:en Oe.la.tıa Ocuç.lerı ~ır L. 12.32 

Chn P•ta batırah) ba.flı bir wwıta 10.0 ına~·üb ecı.vt.rdıl. 3 Nem* Alp - K.aba.tq L 1:ı.33 k:a 
C8on Pu&a ballrah> İstiuıbuJ Beyl~~f Kllplüce yolu ııa ı Def ııatqın, Olli defa b nnc. liı takım_ ~rdır. 

Edime Jıee sımt 1..E t.alıebesln.c:lım 1 nwnarada Zühtü Tamaç. t~nbu A. ıanoa but.adar &O? a.ttıiı dll$Unlilecek Dün yapılan süret maçları 
1302 numaralı s.Ji1ı $1WMiır tsta.nbul nadol~ 3' Ullcll at.uı smır 5..A ta.. oluraa bu maota aldtil netice t.ı.-neeyi 
N\tr•waneni:Ye cad1ai U ~wnarada kıbes ilden 279 Sev'.m, İstanbul C•han. ür'.~ btr VazQet detıldır. Paıtı.Jı O~ KltıbUnde ya.pl~n m i.iM 
Om. Krö.&Je ıt dtulu aınıf u ta a1ır 'nm*~ .tak J0.'3 numara.. D!inkU k.u.Pa ma.Qlannd:ı en az •Yı blııt.alı&rın neticesi ~: 
lebeeııdrın 1163 ~ı S..d öner. - da Nihad. ~ takJm CJ&lat&..•ta(fdı. K..!atmıp&.t& 56 kilo: Kemal <Güret>. Tahir <Kur 

Al
.. • .1.._d .1.. yı her t.ürlil hllIJteıı gHGten:ltı h&:de tuluıs>. 

ICrırpn dolma luıl... umınyom uar a• 5. 0 ım.tıab eden Oe.laAlsaraylıtar, aon 61 t.ilıo: bımet <Oe.Wal, hmaiı <GO.. 

Sümerbank Umumi Müdürlüğünden: 
1. - Ba.nbmıs tara.tından turuJmetta o&ı tabritaların demir 

ce:e 'Y'e lcaı>.:larının lmaıUnde k.uM.a.ıulıııak üaere 30/30 n& 60/IO ~ 
el> adında kötebend ve te demiraıe l:b.t.lyaç w.nı.r. 

2. - Kötebent ve te demlrlıerinin bo7ları 2 met.reden bsa o:maıne._ 
metrede birden taela delik ou.hınmamalr ,. taüL puıı ®Damat tııa 
yapılaaaat tıelkllfier iUbW edlleceltt.lr. ıar 

3. - ~er 28/ 1/ 942 tulhlne teaadM ~ Q&rfamba gününe tacW 
Anlııa.reda Sümeroant lllDUınl müıdüdütüne, r.t.Mlbulıla Sümerbe.nk .. 
beı&lnde !aa.IJ,yette builUDılll Sümertant ••nar.na ve ııa.tllyat müdürl
tl.oe tıeM:ll olunacaktır. 1

-

.__ Biob. teklWeri na.an Wbata abakta •rt»eetıc.lr c35C). •'74-

C8ea Poeta bailf'alı) CS- Peııta batırah) gtmle~ blru raliııt ve iat.lrahatıe reo> • 
S\1511ır1ılk K'uvaıri MIU.ye caddesi 133 reç;rm.ş oldultla.rın1 almış oldukları oe M JııDo: Billıelvin <Botas<ol> , ı. <GD K U .fii1 T O Y J J N D E N 

Allıtu.r 1amıet lnönll ı.u okulıı ım .f nlllJiamdlL KacYa Xurtt>!lke ~ tiioe ~ J.llıa.t ettiiJer. ret>. ..- Y U •••••lıııı. !!ı.aeL~~~ ~ooM ~ı::. o:f'.a .. amııf 2..C ta:eb~tY.!en 289 x,.,.mn Uzer:nde durı.ıtacak ~ o. 72 lıllıo: Bekir <CJ4lret), .Retad tOO. I YASTIK, YOB OAH. YATA& b "•••t 1a .. keaeaıze" hem .. wl 
U.t& numan.h Nermin eenvarda.r İstanbul Y\UlU Peneft>Qbçe Ue Ve!.ı anı.anda ya ret). AllhatJniu 1 • =:: ~ ~ ts~:~Seld • Teı1tsm KilçQkdUt"al'el ııoıtale' 1 numa. pıldı.. Velalıla.r, Penertw.tıçeye C?dden 79 ldlo: Mlln'b <KurtulutJ Mehmed fa7dabdar. B R KUŞTÜYlJ YASJlt( 2 LIKAUld 

an ta en rada SeıYim D'..!lter bel1? Jı:e wı neyec-,.ına dilşUren b r oyını. <Gını,> • 
208 ~ Vildaıı Gürt:!lf. • la Wt dıevre"l iV-ii. hem ...- çok hllwn Em" .. il Halk . • koıusu 1 Yaata. 7ors&llıları de pek ucu.dur. adree: t.s-.aubuı Cabna«~ıı.u "·-., .....-. ..-- ınon evının dalıvacı1&r IOtaöt x._ __ Bali • ......,.~ 

Diı fır~ası Ayna olarak O o berabere b!tmUler Oyun • vwer ollu KUi TüYU !a.brikaaı. Telefon · 2302i 
CS.• PMfa llaiırah) daılti tehakey • .c ddl bir surete h sse: ... ~~~,!f.altıevtDinla...... m b'~ıtclSıb ~nt~~ " . 

(Son Pnai.6 batırah) <km Fene:bahçe:iiler, netice alacak hü.. .. ~ u•l.IDIMHIA" .... • "'"' .. ......,.., .... 

İ2miı' ıta.rşzyaka merkez oı ta okulu ~ " UncU .l1lc okul sınır 4..A cuın ha.ti.mı olc!utu ıılb değ,ştırmet til.r aıt1et ltitles!nm iftı'Mtlte dün Ja-
mnıf 1..A da 153 ıwmata:ı Kf:IJ\81 Bll da 212 numaralı Erg11:ı, lsta.nbul Cer. sureüle bu ..ş:n iointden sıyrılmak ça.. ıpıJnuıımr. 
8Jll. Anb.ra ı>umlupmar Uk: o!tu'u !<.11lı.f h o<a Huh ttr W-lkıe.lt 37 num rada resini anunata ltıa~tıl-sr ve ne~e ~ ~ao k:Of'.l GU!hane 
a t.aı~ 1241 num.ara:ı Mılf.d KAıcm, ısı.ulbu1 Be:vlıeTbeyı ilk okul ı Mel hın yap ıaı aa.yı Hi! de kupada paıtc~~~ ~Yk: ~~as:..da iP~~ 
ÖZiü, ııı.tanbuı Çapa Ahmed Vefi.k paşr. taıt~ 267 n'Ull\&t'al~ Meral El'. ~ r~ kalmamn yo~unu bularak ve 1 . - tm'~ mna • 
Oldıhıal 17 num&r&dıa Nevud Y.alçın. 1ıan. bu c:ddJ ıehll~I •vdılıu' Vefa. maçı da~=~~ 10 ,5 ile Xost.an 

Ois M"lC'Ur.!1 Kiınlt j -mftt .a"sını b :t ıa.ç defa yakala. ti lm~ • Jkl....,. Hacı lJ:>ey Uk o&ulu sınll fdlıanbul OeJenHevi orta okul sınır ~=t !yt>eU~= :ı.:.'; ~r itınoı. HA.J.il ftçtıncn. Rma 
5 de 366 oumarah Necde• Ba~. 2 C d" 411 mrnarab .S nas Güren, 70z(lndıea dlf&nda taldı <Mrdlkı:cO olmııt\ardır, 
At,Jcm mın~a ~tarı a'!Jay KAz.·m Kntlııftll huwat muh aaebe ewa.i JM. Ö En fa211a •Jet De ~rak eder. atlt. 
ita ŞeHılal Ararer Uşa.Z Kamer ım._ nrunı Zeki tızı eactan Zetı, Ç&:'\&kka. iMi' Besim 4ıllt yıldııı bir lı.U&lA derıeoe alanlar d& 
b&lleık Güney 80kak 23 nam.arada Sa.. lıe ~ ~ 'KuYu IObk 11 Topkapınm bisiklet 7arııı mıa<"aTıılMl lcazanmtf)ardır 
tıllıbllt. nımnamda 11.Kbule GOmtıe. Topa.pı ~ klUbllnün bilt.Un Ankarada şild maçtarı 

Albiine Kart,,o•tm =~ ~~kl'!:r:r:~ıı:~;~: Aab.ra, ıs <HUIJUld> - Bua1ln vapı 
flhn roda ltah rahl ı.tantıuı '9 uncu Dit otu: talebea!D.. 9e0çlerln ~i Uıe Toptapı _ BUyUlc lan f!ikf maçmda I>emll'ıllJOr Oemoler-

Adıanl. }l4aWnOnQ GtıııJotdn ım • den 231 numLJ'&lı Jlethı Anbn. Oan. 0'6"*Me J"Ql'unda 18Pıılaue Ye çok be.. b~tlni Uoe )&1111 beşle yeomaet.ır. 
hallml Medan -*at 15 :ıumarada Oö bn K&vaılthdıeft Asa~1ıayrancı 28 ~h stilıel bir Yanı.ııtMı 10nra Topta. 
nG1 8llb. ~ M.a&ra.i Mustata nunwad• SWıeTl• ot..,. B*\friltr P~dalı 8abıt bird.nıci. ıeıu Topaplıdan Portekiz sah lleri'1de 
Kemale il Cllddellt Peııt.emqal ıı..a tttu ckulu 6JD~ ' ı.lebıesinde.a Ati~& ltadıl1 ~inci. Alt.'lllıdardMı Necati öeün bqısı 23 llllW.S. 'Omld Aobm• Tarcmı. ctı, H'.lAldıen AlMddin dllrdUncQ lıe1. ,-ddetli fırbna)ar 

-.ı-ısMzekteb •- k I Lld>on: 18 (A.A) - Alsanre 

Türkiye Cumhuriyeti 

ZiRAAT BANKAs· 
'hnıJ9t tarıbi: 1• 

Sermayesi: 100.000.000 Türk LirasJ 
....... ..... Mledt: -

-- - ....,. ........ Nnka ·=···-
-~-,,,,,.. 

PARA BiRiKTIRENLERE 28.800 
LiRA IKRAMiYE VERiYOR 

Z1IU& ............ ....... "' .....,.. .......,., ~ -
u IO Una ı..&hmulaıa ...._ • ..,. ,.-•ı.eoec ar • 111 • .,.....,., 
.... -- llatım.trw ............... 

4 Adecl 1,000 Llralak 4,000 Ura 
4 • &00 • 2,000 • 
4 • 250 • 1,800 • 

40 • 100 • 4,000 • 
100 • 50 • 5,000 • 
120 • 40 • 4,800 • 
ıeo • ao • 3,200 • 

Dlklla&ı n ... ltlanndakt .., aıar Mr ..... WDcM • llndM .,_.. 
a~iJmlen Dı:ramln ;llt"la tat d1rde ., IO tuıuııe ftnlettttlr. 

KW"alar ..enede ' defa, ıı l h U , ıı BaarM. 11 llrW. 11 aıtno 
tın U" tr'lt'..r.nc1e Ql'lrtlecekıtr. 

Gazia.,tep Nafia Müdürluğünden: 
ı - Ebil meye bınul&.n 1$: 1a'lhlye climrilt mamır evlerı yanında ku. 

rutma 'tan.Uı ve knl.A ş.ı ol:.ıp ke(llf bedeli 169~ lir& 33 lnırftw', 
2 - Bu Lşe ald evra.kı mU!blte ~unlardn": 
Ket1f hWAsuı, meeah<l, si:a:ei fiat cedveiti, hmu.sl ve femıt şarıtmune, 

ek.liltme şart.ruımes:, m .ıtaw'ele projesi olup herglln nafla mtidUrl~tlnde IÖ
rWeb!llr. 

S - Em l'tme 3 2 042 saıı gU.-ıü saat 15 de G ant.et> nafıa m dürlU. 
t nde 1 «len e ım kom.fı(Yonu odasmda ya;>ılaca.ktır. 

' - tme ata.p r wu • yap lacaktlr. 
1 - 1!2kalltmeye g reb ime.< ; n i tek1 l&ln 1274 lira 72 kuruş muva.Jdta.t 

tem~ vernıeeı ve 942 yııuı.:i ti..aret odasındıa. tayıdlı bulUDduğuna da.r 
vealka.yı haz bu umna l!zım.dıT. 

a - Tetl r mek'ub a Uncu mıı&Gdede yazılı saa ten bir dil.at evveline 
adar ne.fia da ttslnıe ~t riler J[ etıt:tme ~u reıe!it!oe makbı.z mu.. 
Ub I~ ~ ecelct r 

PosCıa ile ılhıder!lecek mektublann nihayet 3 Uncfl maddflde yazılı aate 
.ıMaı ve dı,s zarfın mühür mumu ile tapa.tılm~ olmı\a 

aır o, u arı .°'1Hlerinde; bilhas•a Fuzeta'da tld 
Dlln Ş!şll • Zindrllkuyu aruında d J' b · f bük.. ·· k 

3000 metrelik ~ır meeaf<} tlltrlnde ya. d~t iL' ır ırtdın.a kum lsunnı: te . 
pılan Okullar Ar&81 Kır Kosusuna 1 .. 0 iT. tm&na onme te o an bııçok 
Olrutlu sııoreu istirAk etm'ş vıe aıom~a ba~ kayığı kayalara çarparak 
bı.dar ~ee3(1 ve alüa :le tak b ecı.ı.en l karaya wnnuşıtur. 4 kiıi ölmUt. 
bu k()Ş\J.(fA fedt taSDif yapılarak: rnüteaddicl gemi kaybolmuıtur. 

Do :ıJubayazıt Mal Müdürl~ğünden: 
Eksil~ ko11uı ft: 
1 - 11.leeı.nın 6/1/ 91:.l tarih nde ya.pıJacı&tl JıJt.n :>ltman Doıtubuazıt ta... 

-.sı.ndıa yapllacak hük!lnıet blııası ikmaı:ı ıneaat111& mezltih' günde ta!lb çık_ 
madltmdaı 7/1/ 9'2 lari.hi.nden ı· baren 20 8'(in milddeeılıe t.eicrar mlinüaa&Ja 
ıbmu:mueıtur. 

2 - ıceo-ı bedetl ı ff57 ııra 58 twıışu. 

s - Ela;il;tine 27/1/ 942 eau all:nl •aıt 15 de upe.lı zarıf wıali!e yap~ 
caam. 

4 - Dtliltme ııııuıtsıameaı ve buna mülıetmi evrak Dotuhayazıt me.L!ye 
dılılree1ndıen ahnabalr Ye Atrı Nafıa Mild~lütilnde de ı&ii'ebılir. 

6 - Etailtmeye ıiıııne:ıt içln lstetl!lel'lıı 1234 lira 34 JcunışluJt muvallal 
Clemiıııat. vertnf.:lıer! ve Atrı vi1A1etı!nde11 bu işe ıirebH('Cft:)erıne dair altnm14 
veaikıa ibraz etmeleri muttez d!r. Bu ves'lka lı;ın ekM?meıin ya.oıle.catı ıun. 

den en u Uç l1lıı eıvveı bal lrl1l.de 1le '61ıeıltllle1""1 .Un viıtysı maumına 
m~n ve bu mııracaat.ıanna ııslıncJQe tadar nptalan benze~ ~ 
a1d !$eri y~ &darelerdeu a!dlkları ~ raptetmeleri lAzmıdır. Bu 
mtlıddet srfında "Wllf:U. t.elebL"lde bu.ı~r ekıt ~ R rmlyecelt)er 
dir. -

a - lııııtek.liler 1811t ~!arını ihale ırQnü olan 27/1/9-U Sah dnll 
eaat 14 de bdar ea.tMme tom1QOnU ~isMilne ~ mu'.tab l!.nde w..ıım 
edec&lerdi.ı'. 

Poetıadıa ~ ıeoikmeler kabul edUıneL (8'7) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörluğünden 
Xurumumus enttltG eri ıoın &1&tıda müfredatı 7asıl1 yerlere 1' aal6t&n 

alınacaktır. 
Müsabaka amt hanı 2/llart/942 taribiııde J6pılacaıktır. Pazla maıamat 

a lmak ıati7enlerın Rektörltıte müracaatlan lan olunur. «8768• •10393> 

Nel>M9L EnıstitUıtfl 
Umumi ıkiaı)'a 
ZooloJl 
Nebati Lif ""' bo1a n tay eı aan'atl&n BneütUıail 
Zirai bam maddeler Enat.it0a1l 
Zıraat makıneler cnstit.Usll 
Bat - Ba.hcı6 m&mfl&U 
8Ut ve ltlt mamuıt.tı enıtitür.11 
Toprak en.stitüafl 
Pizyok>J1 DıstitüaU 
Pa.toloJi Enatit.tlsü 
Dış haatalıklan Enst tlla11 
Zoot.etnf Enstıtll.sO 
Orman Muhafaza Enıtitt\&Q 
Silvitülttlr Enstitüsü 
Amenajman ve Siyaset EnstıtOsll 
Oeodezi ve Bly:ıset Eruıt tUsU 
Orman t.şletme tk.tısadı Enstltlla11. 
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Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 
Muhammen i>cd~ (34860) • ra o1an 8 aded 5 Jtilova.tl,k, 2 aded 10 k.llo_ 

vatı k motör _ .Jenera.tör 2712/ 1942 cuma aikıfl saat 15.30 da kapalı aarf 
usu u Ue Anka:-ad..l idare lltna ınWı toplanan mmez U uncu kom ~onca 
atın alı.caca.lttır. 

Bu 1$1! ıtrmK is~yenlerln '2610) liralık muvMU.t teminat ile kanunun 
tayUı elılıliı veınts'an ve tPkllfierlni &Yni ııUn st 14.30 a kadar adı seçen 
kom!afoo reıa ilme venrıderi llzımcl.tr. 

Şartnameler par:u-.z olarak Ankara'd& Malzeme Da.ires nden, Bayda~. 
den te m1o olunur. <311> 

Gayri menkul malların açık artbrma ilanı 
Gettde icra memuı lutıuıdı.ln: 

Açı.it aıt.uuıa ile p.r.~y~ ı;evrı~ 18'Yrı maolkulun ce o:d\11.ı. Tarla 
oa:;n mentuılln bw.ııııduiu llli!V&i, m.ıne.j'!Hı!, sakaıı, nuınara..:. SUlüler 

K. de Mu.c .. omer.u mev"ıındc prben Ha.1.ı.l l:brahim, •.ma.eI:. Slp h. o 
()anan, eıaibn DumWI o. K&dU' \allalir.n wı cenuben Boz ue mah:iu:l b~ 

dUDüm. 
Taıkıdir oluoa:ı ~•t. Ytl.I elli lira. 
A.rıi.11Ul&ll1D yapıJ&cat~ yer, ııtın. &aa't: Gerede icra d4xeslnde 17 2 11'42 ea:ı 

ııünU .aat. 10..11 ele. 
l - 1'bu 186'?'1 menkulün artırma~ 20/ 1/9'2 tal n :ıtıtn ı~ 

ren. Hl/584 n.uaara .:e Gerede ıera dalreanln muayyen numarıısu;da belite. 
a.ıı aOJıelııllmest iç1n açııttır. tllnda ynm ol6n1ardan !ula ır.&10mat a mat 
.-..ı~. ıpı oa:rtoameye 9'1/&H ~ n.umaraaıle memuı yet.mlae mQ.. 
racıaM ellnelidlr. 

2 - Aı".&MD'lYa ~Tat tçln yuko.rtda ,.m 1tıymet1n % 7 5 n betlnıte pq 
.ıtçesl veya milll bir t.nkanın t.tminat mettü>u tevdi ed lecert.r. <J24' 

3 - lpoteJc 1Ahlbi alacakl larl& cUter •Mkedarlann ve i.rtttat hakkı a,. 
b pller:ııdn ıa:Yrt lllllmkul Uzerhıdea bakJ'armı huıııısle tae ve masrafa dRtr 
olıan kld aıannı ilAn t.-r.h nden ııaıaren Jdmri ıiln .ç•nde .:\'\'rakı ml!abı ele. 
~e bb'likte mPJmll'lyetlm ıc bildlmıelen lcab eder. Akst ha ıte haklan ıapu 
a:dHe ahit ?lmacbkı:a sa.tıı bedelaın ~dan hariç tal•r.ar. 

4 - Göster.len gü."l.ac artırmaya 14.!rA.k edeııı1« anı.ınna şaruıaın ı nl otu. 
rmış ve lüzu:nlU mahlma1.ı almıı va bunları tamamen Jaal.ıul etınış a:i w 
ıtbaır olunurlar. 

5 - Ta.y•n edllen zam.anda l'ftyrl ~ Uç defi\ t-atırudılctı\ıı so•·ra en 
ook a11tmuta ıhale edl!!r Anea~ artırma bedel'l muhammen kcyomeo•ın yüzde 
yetırıış ~l bUllmaz v~a satış iSUyea!n alecaiına rllchanı oWı d te:- al&.. 
ctWk!l3!ar buiun111> da bedel bunların o ~ menkul" 1'e tıem n ed 'mı alacak.. 
Par111111 mecmuunda.n faz11\Yl cııonusa en oolt aıt41'lnm t..cıhhr.dU b:ılt kal. 
mat iftl'e artımı.a m gUn dıı.ha. t.eıodd \"e onuncu güntl ~ saette va.pı'acat 
artnmadıa. bedelı .._ !:te)'enln a!acı&tına rtıoh.ını o1ıaıı diter alarak: ı a_ 
rm o gayri m~ıcur .ıc t.ern n edilm ı a acalkları mecmıuundan fazıaya çıt_ 
maık. aa.tıe maar&Oarııl: ıeçmeit eartıııe. m oc* artıraDB iıll~e edli r Btıy'e 
b'T bedeıl e~e e<'I mM8e iha!c yapı'maz Ve •t.., ts.ım dt14e':'. 

CI - .0.Yrl m~ lrendı•ne ıhale olunan !kimse derhal' vey:\ ver 'e:l müh.. 
let iıç!nde panın vemıe1.se ıhale karan feahdunarak keıd a nden eVV't'l m 
yObJek teklif-e buluna.t~ le mse anırtmis oklutu be<!elle a:m ğa raı· o·u,., 
ona ~ olm11z. veva bulımmauı hemen on beo gU:ı m<ld",.•k! ar•ı"m Ya 
çııkıarı'lı;p en cok artın"la ihal• PdmT. Jııct ihafe ~ fa!"lc ve gcçl'Jl 
gün er 1cln vtlzde beit°i:!l hesab 01oo:ıcak, ta4z ~ d'l'P.r 23tar1ar avnca 
hU"kme hacet mbıılk.smn mamurlydıd3Ce alı-cıdan tahsil olunur M dde 
(133). 
Mııhooz ea..'l't'i mıeııkul yukanda ıWıerilen 17/ 2 'H3 taı(hl.ttlt ~rl!'de lt"

n memurilııhı odasmda isbu ıtln ve ~ ıır.ımm tıaı t'Um s da re. 
e'nde ııatılaca~ ~tAn olunur. 9'1 584 

Gerede tcra Memarlulundan: 
Ba- borçta.:ı dolayı bac1.edl!erek bu tem paraya çe\'l'ilmea!ne karar ven. 

ııen SuııtıUriar köyünde Şarun tane!!,. ıımateo Ali ltlZl Me17em, ı.ıı ben mer'a 
" cenıjJen H:aSan t.otu:ııı Sezal tarlalıarile mahdud 100 lıra U\U mmen 
~ 1, dfml!m, 2 Kie!t Ba..l\Ceıyanı 1ıari&ll ve ~Yol, o:na en b.ıy r. 
p.ıben Alld! Buncur tar.!alı. ceuube:ı Dum&n otlu Gıaıd A L.lr.ıa.arUe 
aahduıd 1 dönem ft n lira muhammen Qymelt11 Tatbet1 tar aaı ve ...,._ 
lııan Karaböcek otlu AU, flmalen ray, ır.ıtıım Balll ottu MWltafa tarl.l,ı. ce. 
o\iben Karab&ek otlu Ali taı1uilıe mahdud 50 l&nı muhammen k;ymetl 2 
evlek K.ızı!kaye. tarı.. ve pt1tan "pm.ten Necib otlu Seuı, ıarben ça7. 
cnuıbell Habibe tarlalarlle m.&Mud 100 ıu. muhMnmeD tı:ymetl! 1 dlnüm 3 
evle.le San taria ve tart:ın yo1, llmakn Osman ottu Baldcı, p(Oe.1 Meh • 
med otlu Se:Yld AK, cea.uben bayır ile ım.hdlJd 100 l.ra muhammen kJY _ 
meW 1 dönilm bıvaa.ıt tarıası n p.rtaıı lıılıbr'i9ban, tiınMeo Oaınan "'11& 
Hattı. Ali ot~u t.n&it t.arlatar.: cmuben Ye 1&rben 701 ae mahdu i 100 i1ra 
muh.,..,,...n kıymeMl ı dönllın 2 evlek .ıcara.ut. tıaı1aa ve tutun Btzai. 111 _ 
ma?en ve ıa~ o.n&n otlu Haktı, csıd>m Habibe ~l&r le mahdud 50 
lira muh&mmen Q9melıli 2 met sunıur arıwJıtı tar1Ml ve ıarkan n-.ea 
Mmtata. ıımalıen Ahmed, prl>en mer•a. oenmeo Hasan otlu tznt çaYUıt 
tıar?alarile mahdud 100 llt'a muhammen lııı:Jmııdi 1 dOnOm Ksrapınarcut•.au 
tal'lıBa ve ııartan bor& lan Halid Çaklr ıtaratmıdan açsllıo tar.a. ıhıu~e:ı 
Al4 otlu Ahmed. ıırarben oa1. cenuben .RUMl '*'1u Huaıı ıarlalarilıı! mahdud 
25 '~c. tlymet.lndıe 2 met dlter Y1*arı t;vscııt t.al1aal ve o.arkan Necıb 
otlu Semi, tilm&len mer·a, ıarben DurmUıt oıllu Baııan. cenuben mer'a ile 
maıhdud 30 ıra ~tl:ıde :? ev!ek YukaniYVacü t.a:iası, sima en Du:muo 
oeıu I.btf1.. eaıtut.n öz. gatben 1br hlm tua KAmlle, cenuben ıner·a ~ 
mahdud 250 lira ~tinde 3 dönüm 2 evlt* Küç~yır tBrla.s nın amamı 
1920 hla!ite it.baıtlıe 552 h•s esi açık a:rtı.ımaY& çlka!"ılmışt.ll'. B1r\nc artmna. 
sı 17/ 2/ 9'2 &.il gQoO Mıat 14 den 15 ee ıtadm' dairede ya.pılaclk ve tele ır 
edil'en en yllk9ek bede' muhamm!'n le~ % 75 tıecavüz ett taJtdCt'de 
th:ale edlleoek, aat1'i ~e artıranın taııhhildll ba.lc1 blma.ık ,ar ıı ntı on 
gün geri bırakı.leraık 1knr.. artmı:t"l 27/ 2/ 942 CUma günll l\y•ı aut ve 
Diall9ı1de yap acalı.Ur. Ve bu artmnada alacıa4dmm S.'\hş ma r ftar. ı ıı ı; _ 
mel(' şartt! e "n raı.ıa artı r n:ı lh e edi ~...ırt.r. tw..,eıc tı b aı ~ lt ı'a ıa 
d!ier dl:adat'lann bu gayri me k.ıllere eld hak ve :.dcUalarının ll!n tıar _ 
b!hden 15 gtln 'çfnde evr kı m b teler le biMbırneleTi ve ta b r n ~ 7.5 
pey veya. m 1f bir banlc m tem 'Rt ma~nu lbra2' emıe.0rl ve daha 
fazla im.hat ııtm.&t; latlven t>r-n :?O ıı 942 t n1eı • bal'l'll 041 4~P !'{'} •e 
açllt bu uııdurulace.t ~rtnameler veya dosvavı gOnneıerl ve b' hr h ç b:r 
ıru.retAe it.Iraz ~abu! ed"m yec ııt'ın olunur. 

·······································································································-
Son P~a Matballıl: Nqriyat Müdürü: Cihad Baban 

SAHlBI: A Ekrem USAKLIClL 


