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Bir ayhk blanço ' y··rkiye a ümhurreisinıizin 
Yazan: Sadri Ertem 

t !187ııı Ilirllğl kongresinde gazc-
cıcrın Ulrk~e dn\ııSını hızlandD"· 

'!laları munı.hh hmn icten gelen 
~~rnslı bir dilekleri idi, bu dite.l• 

1 . k basmmm yardımı Ue bugün 
" 1' ll)'hk basa.rılıınnm bHAnc;o unu 
311Pabllecek bir bal alını tır. 

lIIas snzetesı \'c Anadolu Ajan · 
~1 nrkJıdn lnnn yıırdınıı ile HO t.c
;tııcnin türkt.e litU'§ılığmı holınu~ 
Qr. Ba doksan kelimenin ılo~ru 
~ tqtmıacaktrr, dile mal olne:ı.li
... ~ı-d~ek ilphe iz bugünden 
"'~kün değildir. 
d hkat bazı kelimeler isti ıın 
~ lleeck olursa kan.ılıklarm yüzde 
:, 0kıi:ını insana ann dilin samimi, 

•k lınla&ını \ernt~~ltedlr. 
1 ~l>ııksan kelimeuln tilrks;-e 1,aJ1iı· 
·~'l bazı istJsnaJa.rla sosyal dın a
lııl'tfn. hareketlerde, ılll l~lerindc, 
~ebiyat mesclelcrlnde f ren \"BZİ· 
es!ni gören Frenklerin bonsans, 

?smanh mUnev\'crlerinln "aklı c
lıın,, llcdlkh~ri ölçüye uygun gel..ı 
tneı.cedlr 

. 'l'ürk~~izc "sai duyu,. adıyla 
~ren bo mefhum sos~nl harcketlc
F'in ha ında bulnnn.n insanlar t rn.· 
fını1an h1 scd.IJmcdikço topluluğa 
~l~ı• etmek, onun isteklerini dile 
... etmuek mlimkfin değildir. 
• llaJökat hn:llni nlan en ~ m inkı

laplarda bile bir ''sağ doyu,, nıev .. 
'.~~ o yasamak imkanını bulur. 
., g du3-u,. bir ccmlyctin ii.ılcta 
~uur altı,, dır. Bu tiUUr altını l•e::

fedcn yani onu bir kelime ile ifade 
~en, bir lınre~•ctle nlzrunlanduıın 
msan topluluğa l<cndi ıırru unu ka
lını cUiroıiş gibi görtiııürsc de ha
~kntte o sosyetenln lhtlyncmı 
ıfadc etmiştir. Atatürk ~ apkayı 
başnıa giydij;-1, yenJ harfleri kabµI 
ettiği ~ün milletin sağ duyu unu 
nabzından yalmlnmıştı. 

lJUtUn tarib hoyuom, İnlHJap 3U• 
Pan memleketlerin mu' ııffllI.~·ct:. 
~e.ri kUtlenln sağ duyusilc birl~U
ı:;k, hai'cl>etler sağ duyunun ifadesi 
Olduğu zaman mavaffn'k olmo5tur. 

Kaybolnn, silinen so vn1 hnrc . 
l,etl r sa-;. duyudnn nz lda,<,ıp Jılr 
lerıl!o kendi nrL.ulan halini nldığı 
za~ her şey nıah,'olmııı:tur. 
_ Rınnı illi tarihimizde <le hu sağ 
~UYtJyıı uyan ,.c nyı.ın kahıu ba.re-

etJerI fasıl fasıl görmek ıniinı· 
t\UıırJ·· ' ur. 
.~una bir ~k misaller lmluıak 

lJlumkUndür. Dilıle ısağ duyuya zıı
tnanmda en güzel ömcğj "ı:-enç kn
lcmleriıı., açtığı ~ığıT ,·emıi. tir. 

: O .~.runnndanbert sağ du~nı türk~e 
· ı guzeileştJnnekte ,.c kötii tccrü
tn_eclllktcn, taldlt~llikten, yabancı 
fi(•zlCI' 1."Ullanmaktan alalioymak-
1adır. lialembıi Türk mllletinin 
l,!llbine yaklaştıran Türk mulıarri
tı ınitletiııin dllinJ konosıırken a~ 
•· a~ ile konu~ eocuğun'° nıh tc
lcıhJığını duymaktadır. 

llup;iıo Tiirk ccmlycti bir ynn
il:tn yeni nıefbomlıın :ın:ı. wli ile 
l>Öylcıneğc, l.ıir yandan da pa · Ja.ıı
~:; ~cmi demiri halinI nlım ~acrr
lıb, ~rtulo yabancı knnıllıın, 
hatta yabancı gramerin, entaksm 
t:linılelerinl tiksinmeden dinlese· 
tniyor. 

'l'iırk ınllletinln dil dava ındal.i 
~Utır ltı ı..,nnldıım lannı en açık 
lıI~ 4cldl<1c ortaya atan l\lilli :jefi· 
lllıı olmuırtur. Türk hasmı bu i"'ıt 
:"et öniin<Ic dile blzmet etnıe'k için 
' azife alnu bnluıunaktadır. 

1
. '}'üı1"4 ba..,mrnın bir B)lık dil i:;i 

1ilıuıç0 u şöyle buJAs:ı edilctilir: 
l - 1'ürk ılillne \ enJ lielimclcı 

'~tirm-ck nü:ınsl:ın • nınnalnı:;tır
lllı tır. Ieseh\ bizde bir mıntak: 
l•clf11Jest 'ındı. Bo, :lom·, llt'igloıı, 
~ kal"şıhğı olıırak lrullnnılı . 
Yorda •• imdi. Bölge, Zone, Çc\ re, 
lteegtou, Kesim, bCct<:ur kar§ılığı 
olarak dile "irmUir. llir kelinıc 
ile ifndc edilen ile mruııı. simdi ii . 
ıtyn 'filrk kclimC6i ile lfuılc 4'<111· 
11le;<tedir. 

lJu 'filrk dilinin ;ı;cnginlcı,n•c-i 
dcınektir. ısuna benzer dn.lıa bazı 

Şiddetli münakaşalara IJOi \ 
ııçan Mak Mure.q'ın demeci 

Demcçden parçalar: 
··---································ 
• Türk ordusunun sağlam bir ananesi vardır. 
• Almanlar mecbur eden;e Türkler lngilterenin 
yanıba§mda çarpışacaklar .. 

• Türkler tehdi4ı: edilirlerse masadan kalkarak 
çarpı~acak lardır. 

Ankanı, 22 <A.A.) - Birle;iik 
devletlerin sııbık Ankara büyUk el· 
dsi Mak Murey'jn oldukça iddet
li bir müna..\a:.şayn yöl açm~ bulu
nan clemeci hn.kkında. Bıitanova ,s· 
jaıını acağıdski metni bildiımck
t cdir: 

Nevyork : Sabık Ankara büyük 
elçisi Johıı Vnn Aııtvcrp Mnk ?ıh:
rey, Baltimor Sun gazetes:.ne vcr
dib<i bir demecte, Türk yenin, cger 
Almanya zorlarso, müttefiklerin 
~anı baı:ımda <'arpısacağını soylı..:
mişLir. (De11amı Sn. 2 Sıi. !! ele) 

. \.uknl, 2Z (A.A) - RclslcUmbur 
İsmet tnönU tarnfmd:ın lnr:lltcre 
Kmlt ha~ı-tlı Altıncı Gcorgc'ıı. bU. 
yt k amca ı Dtilt Of Connı.ınght'un ıı. 

IUmU dol yis.iylc l.ılr tazıy telgr:ıfı 

çckll01l " kral tarafından le k 
kllrlc mulc:ıbolc olunmuştur. 

asifik harbi 
_____.,-_. -.._.- "-' ... 

200000 Japon 
Amerikan kuvvetlerine 

karşı hiicumc: ::eçti 

Pasiliğ:;o batı cenubuna 
takviye kuvvetleri gön. 

deriyor 

ukabil 
ta&rruzlar 
Muvaff akiyetle 
d.ev~mediyor 

ezya 
Büyük bir taarruza Şiddetr bir Japon 

geçtiler 1 ücumu karşısında 

lkrlln, 22 ( .A. \ . ) - Alman 
orduları b:ışkumandanhğmın tebı:. 
ği: 

Kırımda SivnstopoJ muhasara 
(Devamı Sa. 2 ~ü. 4 ele) 

Lor.dra, 22 (ı\.i\.) - !\loJ;ıisk'ın 
i5galia dcn sonra SovyetlC!' scııiş ul. 
çudc ~<'ıı i bir fl:ın-ııza giriı;mi-.Jcr 
dir. · • 
· IJıucıı golıi kıyılorındaıı • 'ıHgo. 
roll hedef t eşkil etmektedir .. \ lm,ııı. 

(Devamı Sa. 2 Sü. l de) 

Ekmek karttan nahiye bür la 
tarafmdan dağıtıla ca 

~;~ •c .•ı:. 
• M1ı •JtııııM. ~ """"1 Ut;. Jııftılıo' 

tJ>UF.K EXMCK 

(ZC ıt •Ç 9~ 
~ beuw __ ,._IW 
j'l:;t';lıU:>; 1!.fU•!Et: 

1 3 ç 3 Ç 1il Ç tD Ç 

l'oiılıtt N2 ' """' na ~ a&a ııwıı: ıtıô 

cııa.uac • r. ~.., ı: ,.; 
4 r; .. ç l1 ç •ıı ç 

'6Ç .ç ı:ıç t: Ç 

SUBAT 1942 

c ' 

r----~.~--

~ VQ ,,... Pi:;: M'M ~ ~ uc ı _y......,..~ ,,.,. .. fpıı.1. ··'~" 

lZ KM EK 1: "lll EK :-.. ~ \.ıı-d"'<T>'< •-

ııç IJÇ l)Ç JJÇ ı~~'· 

E.KMEt: Ef:Mt~ 
~ 

t1 ',; uç 18 ç IA ç 

ı:ııoıtı:ıo:: 
f ı: "' r. " 

:. <: %S t; 19 ç . tıı ' 
·~ 
t:~MEI; EKM E K 

nı; 27 ç 20 ~ :!> ~ ·-· '"" .. 

(A.A. dan ı.,snHılmı':'tır.) 
Amerikan tebliğinde Japon kuv

V<'tler n;n F'illpinlen1e ve Bataau 
ynronadasında Amerika k uvvetle
rine :kaı1Jı t ekrar hilcunıa geçtiklc
t i b ildirilmektedir. Luçon ndasın
dnki J apon kuvvcUeri 200.000 ki
şi tahmin edilmektedir ve Lln.ga. 
yan körfezi ile Subik körfezine 
mütemadiyen takviye -:kuvvetler i 
gelmektedir. 

(Devamı Sa. 2 Sü. S de) 

Al an 
Marsilyadan 

Orana gidiyor 
-o

Almanların umumi karar-

u 
Perakende olara 

fazla şeker sa ı 
bir kUodan 
ınıy cak 

, \ııl.ıı ru, "? (A. \) - B.'l:i\l'lffiJcttC'ılı td.ıll;; cdilml'!ıtir: 

1 - 23/ J/19 ız Cuma ımtıahmdan itibaren i<Up §ek r fiyatına kiloda 
G2 ' hı ı~uıı r. k~r fiyatına dil kllodn 45 kunı medılml ve §eker en.· 
tı!jma. mUs fi olunmuştur. 

2 nd t slarcl.:ı, Azana tış mıktarı bir kilodur. Toptan.. 
Cllnr ıınli l::ırmı anc: t ek r Ucarctıyl m gul olnolarla keri lmAIAtm
Ua. iptldni m ide 01 1ıı:ık kullanan hakiki ,. hUkml ıhı lanı. ve devlet 
dalro \'c m'l ıcrtnr, nıclıkb, hastahan gıb umumi veya menafil 
umumlycy Mdlm mUesscsclcrc yapılabllirl r. Ş 1 kadar kl bunlar da 
toptan nldıklnrı ~kerlcri yalnız kcndı i~ v lbtly c;lnnnda. J.mllnrunnğa 
mecbur olub• ba. kı.ıların:ı. de\ ı'Cdcmez'cr '"' sutı.unazl 

1 

1 

h11rtııhı '!111• 

İngiliz tayyareleri 
tarafından 

10 saat 
bombalandı 

ld• ~•. oları 'l'ım !.' \U(IUnı 

( Yazısı 2 locl sayfada l 

Başvekaiet 
müsieşaı iıgı 

• 
.Mnlıye Vekil 

ligi müsteşar 

l!F.MEK tKM t t: 
hlilll D:d $*"»1 da ...._DO UJııı 1.1ıO ·-~-;.~ :ı!"°'' at~n k Ju 

l:li:M&K Et;J.1t~ •-T_.,il •• 1,.w .... , , mil.uf. 

gahı Marsilyada bulunuyor 1 
lAlndm, 22 (A.A.) - Brltano· ı 

va: Nevs l{ronikl gazetesinin Ne\·-
yoık muhnbıri ynzryor: Kahire, 22 ( \ . \ ı - Orta nrk 1n· 
~imdi Nevyorkta bulunan eski giılz h.'lva kuvvcUcrı t bllğl: 

Cemaı Yeşil 

Ba veka let mü 
tcşarhğmo. t.nyıı 
edildiğini yaz 
m·şbk. Cema 
y C İl MUikı~ L 

me:ıunudur. 90ti 
doğumludur. 921 
de Maliye Ve
killiği muha.se

T ç .ı.w;.. 
uı ç 

s. · - ~ " ı- ""' c I"' mebuslardan b"r Fransız fabritöıii- Paznrtesl g..,ccsı SicHyn'dıı Knt.._ınyn 
t san ıc ; ıt un. g 1 EK~ ı: 1' E ut t .- J n tin bildircfğine göre ~ebi lcjyo- ı · h::ıv meydanı ln .... illz ha\• ı lmH tıc -

,2$ ç 21 ,. ıı c - "• 
7 ç 14 c 

\'<'rilooek e.kıru•k kıı.rtlıırının ''t•ııl şekli (Y (D S n S"l o l ) ı lnc mensup bomb::ı. tayyarc.Icu tam. 
------:---------"---------az-ıs_t_3_Un_cu_d_e_> _______ ev_a_1_n_, _a_ ... __ ı_._,)_c_e__ tından ıo .c.:ıntlcn fnzla mtıddrt mu 

kı ' 
\affaklycUc bomb.ılanmııtır 
Hnvalanm::ı. nıeydanlnrmd.ı. ' tıın 

hr ilzer lndc hedefler ksbıt cdilmi • v 
uzak mesafeden görlllcbllen yangın 
Jn.r çıluırılml§Ur . .MOtcnddlt in111.lkl r 
olmuş, blr Yunkcrs 88 ı: e ayni sınıf
tan d:ıha ba.5k ı dUı;m::ııı tnyyart.! rl 
:-. erde t.ahrl ':ı cdllml§Ur. Ayni gece Yu 
nanlst.nn'd::ı. llalarnls'dckl bedeflcrc hU 
cıım cdllmlı;ı ise d bulutların wı:aıını 

olmasmdnıı doluyı tesiri mli<ıahcdc c
llllcmemiştir. 

Girld'dc J craklion Uzcımo ve Coren.. 
t l>örfczlndc Palras yakinindckl ha. 
ı!cflerc do bombalar atılmıştır. 

• umuru nıiıdilrlüğü kô.tiplıg 
ılc devlet hizmetine girmiş, mah 
) e rnüfetti 1 muavini, miüetti . 
ır.uha: cb:ıt umum müdür muavinı 
olınu • Mnliyc Vekilliğinin muhtc· 
lif ubelerinde bulunmuştur. 93S 
d mallye miist("Şllrı olmuştu. Ce
mal Y şil'e ) eci vazifesinde d 
muvaffak:yet temenni edw. 

Bulgar · 
a ete~eri 

Milleti harbe hazırlıyor 
--o--

Sztbzslanda 
Bir Şehir 

,\lıuaıı 1nyyarclCI'.i t.:ımfmdilll hiç 1 
lıim"c snğ Smlmamnk Uzerc tahrir, 

roildi 
1 - .. -

T 

arp 
Bulgaristan için bir 
zafer yolu olacak 

nılsı:ı.tJcr gösterilebilir. Uu hulu:;.- Ol 1 
la.tdn tenkit edeceğimiz nokt.nlaı· ı '- IJll.) ut,; ıınnt'mlzl, g~7.yn5lnn n~ndı~ ve ~ fi reglmlz ~"tlıınmk ebedi lstlrntıntgtıhın:ı. götfirdUI, Ü erin mezarları 

Bulgar gazetclcrınln balkı harbo lı;.ı 
zırlııdı lan g!Sr11!Uyor Voynlgkl Ve:;t 

azet ı "İnanıyoruz,, ba§lığı o.ltmda 
kı mnkal de Bulgar hnlkmm m!bvt 

lla \ardır. eseliı. " tayynrc dnli Üzerinden geçirildi 
lopu,. )erine ''u!;ılk samr,, tabiri Gnzctcnılzlc Haber \ 'C En Son·Da· (Sağlık yurdu)ndan katdmlarak oğJc. 1 lcnklt rlC' oıtt\lmU§lUı . J,ondra, 23 ı \..1.) _ Britaııo\.ı rın zaferine inandığını, Alla.hm nda. 
l~irJ,çenin mwıa yapbı hukunındruı kllca arka~L'lnmız.ın sabiblcrl ASIJll, yln Beynut camtsıno sctlrllmlş ve Hı:wanm ı; rt vo lrnrlı olmasına ıağ. 1 Loııdr. daki \ ugosl \ hu, 1, 1 ıın t için mUc:ı.dele cd nlero yardım 
:;•zc hoş gelme<ll. Çünkü türkı;etle Hakkı Tnnl<, H asan Rotıim U.s'un nn huıad'l namazı kılındıktan sonra cc· men törcnd , nrnlarmd:ı. voli ve bele gckn lı. uc k.c s;öı, Hd r. dın ı ı!.. Ct. ,ni, nı hvcrin yardımlylo Bul. 

l k sınmak ba ... ı 11 !<R\'lllak, . r. lcrl Baynn Sıdıka Ua'un c-..'Velkl gc· nazc otomoblllylc Mcrkezefcndı m zar diye reisi Liılfi Kmlar ıncbus1.ır, Ü I ' ben 160 ki lometre l"C. •ıu!Juml lrn. g..ırlıı 111 mDll fdcalleı1ne ka~tukl&tt 
labirlerl çok ~lıclır. \'n.sn'k sa\·- co öldUğtlnU dlln yUreğ'fmiz yanarak lıi;'llla götür11lmüştUr . ... cnazo otomo· l"l\Crslt rrof,sorl ri, bclcdJyc crktuıı, hın ıı Hudnik şchıı \ im ıı. ı p~ ı ru, rnlLver zn!crlnln yalmı olduğ'unll 
llıak bir 1 n :ı.sga.ri lıadcllni başur- ı yazmışlık. 1ıillni otomobiller Vl' otolıll 1, r taldb Matbuat umum mUdUrlüğU ınUmcııslll krı \ c pike bomb:ırdım 'l t ) l tıl'l'- Bulgarlann d:.ı 1cdak6.rlıkıara. hazr. 
1unk, hattü bir ı<;e;)i u .. rnn k örii B ilyUlt anncınizın cenaze töreni dUn etmekteydi. " Basm blrlı 1 k(i.tibl umumi ı, gnzc· 1 l<'ri taı:ıfınd n ı,:.nııl •1 ı. lırıh c;J ı olmııL: rı, bu zaferin llulgart.ataııın cıa. 
;\DPnıak demektir. Bao; n s:nıııaJ, ;jğloyın yap1lmı~. oğullarmm, torunla.. lclcı-imizin ıı. hıb, mUdUr, muharrir ve ın i ,lir. Il ı~ kim u ı• k. lııı ıuı~. 1 • b rbc strmes!ylo daha seri bir gurct tL 
ıttlatmnı·, bir fçj ~ llJJIDD;\ ll l uriiıı· ı:nm b; ve sevdlklcıinln gözya~. 'l'nbut mezarlığın kapısındn otomo· ıncnsuplsrımn, k lem crb:ılıınuzdnn, Gnı·hi sırbi<.t nf!.ı l r.il'l' schri d c.ld ullleccğlnl. Bulgar milletinin an. 
C<!ntcdc lnrnkmak, gü~ bela bir "'Cf• i ın nr m~~ bedi ıntırahntgt'ıbm:ı. hllden indlnlc.rcJ{ eilı:r UslUnde ~n- mnarifln tanınmış s mıılannd. n b!r harıılıc halindedir. Bur:ıd hiı•'u. t k buncbn sonra rnhnt edeceğini :raz 
dt 11 knrtulmal; mnnalarım cl:ı. ifıı· tc\·di cdıJmıştır. mış \ C mezuna Ustu coc•ıkı 1 mdan ı;o ıı, V:ıkıt, Hab r, En Son D.ı ldlco.' cı ınn:,uııı ülmüşliır. ululer ı.ukuı I • ınak ır. Bul r gnzctcleri sulha ba 
•le etler. cen:ı.zc un ilti~ c uo0 ru doktor 1''crld sevgili annelcr lnc gctirllcn, ooırın vo nm idare, yazr, dizgi, lıaskı :ıilcel bu- l'll :ı l ıl nıı~ \ c ıncz r lnn gizlemek ıı 'rıık Ö"lcrını dcği, Urerck halla 

1
. Umnmtyet itibarile bir a lf.; hi- tbrahlm'in Yerebıı.Uın caddestndeld I b:ısım mQcsseselcr!nden gönd ıilcn Ç(l. ıun~ bllyfik bir c maat tıulunmu tur. ıerc çukurlıırııı üzerinden t nk! r ~retl harbe hnzrrlaJnaktadlr • .ADCa 

an~w~~tt,r~~khlr~WL ••••••••••••••••M•••••••••ı••~m~~K~•••••••••~ g~irllnıi~tı r. J~r~lı ı·r~ h~- ~~rlumh ngi~p~~ ~~ ' !liıg LE&& - re ·ı ... • ~ ı kfım sii rınrl\ tcrliı. ı 1 ilci rllnı ml'kt dlr J?odH) gnzrt ~ı 
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'üfıyefft:n teblt~ oJunmu:tur: 
1l~a mUdı..turı thtıyac;;larmm ltarş1 

nrr..an zarureUn hlnn n M:ı J.;:ılıu 

ılıın n 2/171< l anyılı , r.ım:t!l!I.' ı <' 

.. ıııv bakl:l el ı.onma llU1>mlın l'lbt 
~tt!lrnuştu". 
r ... uru t ı·ı ı:uı. cı ı.ouır. Ukm 1 

~ ı,ı tJJtulduğU rnahtıfü:r•~c Lumln. 
mll y "J fly t \' tıırtıarı İ&taıı. 
v Ylbnl'l Çel lca, mı.ı U!l Vı:: sı 1 

ri .rı rl ,hud:ıtınn d.ıWJ.ind~ 

tıeh r lttloatm.."t ıı, lstanbul Belediye 
hudull:ı.n d:ıhlllnJc 13,5 kuruş !ıynt 

· orunu!!bır. i?.'J fiytıtınr t>=-tı hf nuı.d.. 

ac ı nı 7d 1 d< it' d r oıtm u• nlsız 
ıölt~". n ılır 1 kuru b:-!J.:191. nn flynt 
ı rıdır. 

I"l.r n, ,u ıı t:ıl 1 L uıı.mdurt nıa 

rın !!8.1. t2 ~ r 4!7.ı r j:! ~ •z ünll 
aJı'lJI ı tı bUyUk 

'y nn m" 

A ik ovası Sl! 

\ n n;.fou, :!2 ( • \.) - Hnri-
sye n zırlrğmın Jıildf rd,iğlnc göre 

!~ulgar hlikümcli Bu~.;nr stand.ı 
bulun~n ,NJ)crihı. Hh l l"fiİ!t dev) et
eri µıllm i il riıılıı memJeketJ 

tcrj\ tmcleri e m ·-. o.de ctır.i"tir, 
D"ğcr taraftan Amerikn Birle~!k 
le'fletlerj de Dul,,.ar",ı;t..e.n milmes. 
·ilin A,.-ncn1cad n ,e~ r:lmqfnnm ~-

min cic"cl t"r, 

Memleketi wr!re davet 
edilmemj§ 

IA .dm, gı (A.AJ - MyJer!n clJp 
ı 1m tik muh biri yuıyor: 

1n ı z tel>aumın Ttırl>fyc',)1 l;lr ay 
çin~ terk emrini almış olduğuna dair 
Mıhvcr kaynal:lan tara!mdan ortaya 
tılan p:, ıaıa.r tamnm,ylc yalandır 

Hal>ikat §Ujm· ki cylnrdımbori lngiıtz 
hUk!inıcu, mıı,btcnı l 01ıırnlt nazU. şart 
Jnr ltendislnl gö tcrcb leceğı için, bu· 
rusi ~ş~liyeti olmadan TUrk!ye'dı> 
c.turan ln .l }1-rl rtu mcınlD!u?tı ~erk~ 
ikna etm c;alışm:ıkıtıdrr. Umumi 
bir Jh~ı y,..pı'!dı~. veya.but son :za -
runıl rda husu;;! tedbirler almdığı his. 
:nl " ien .t.;ıbcrler, te.mamlyJa asıl. 

v t 
Mihverle müna&ebctl~rini 

kesmeyi kabul etti 
(4. ). ilan lns:ıltılmıstır.) 
Riyo )ionfer.nsında 21 devlet 

nihycr ~·c Jıı.::>onyn ile olan müna
e~tlcriııl Jtcsmeyi k bı.ıl eylem ş

lcrd"r. Ancak Sili murabbadan 
bunu t:el:nik ba!tmıdnn kabul ctm·" 
ve hıikU.metle fStil':cıreyi n~ koş. 
mu tur. 

ıov 
( Baf> tara/ ı ! wcı aııf alla J 

farın Briıın k • Vi~·ıızm·ı çıkıntı ı 
tı mcllıışı düşmüştür. 

l\loj. i~k halısındııkl Alman müd.ı. 
f.:ıusıııııı çalJuk )"J~ılmusı beklen. 
rnckledır, So\'~cll.:r şinıdickıı bu 
mc,·kiin bhlrn1' J,;ilomcırc <Hesine 
nrr.:ışlıırdır. 

Ilusl;ır Alma11l:ırı11 6 biripcilcş. 
rındcnberl mmızz:ını hyıpl:ır ,·er 
diklerini bildiriyor \"C şu rıık:ıml:ı'". 
ııkrecli) or'ıır: l ne; m ıayirıtı: 300 
bin, lııy~ıırc: 1JOO, IQpı ~800 pek 
bul·ük mikl:ırd:ı malzeme. 

Mo "".o'"a 22 C.~.A.) - ~~·et 
eet: tebliği: 
21 sonh!nun günü, kuvvetlerimiz 

<>\lfilllan nğ·r 4nrbclcr in4irer~k 
ftı§iat v~ A lrnı:ı..n krtııJıırmm mı.ıka· 
YcmetJeriııl lmınışlnr ve ilerj ba 
rekctlerlne dçvnmlu blrçQ'Jı: kıılaJ:ı::ı
lık yetlerf 'şgaJ ptmi17lerd1r. Dfü: .. 
•nan ağır kaytplorn tıf,romıştır. 

20 sonldi:tunda 7 Alman tayyı:ıre 
ı,;f tahrip cıflmi tir. Biz, blr hıyyn· 
re knyoettik. 

Krips ondrada 
'4Qo.llrç, 2t ( ı .A) - EOyµ!i BrJtan 

Y~ın :Mo.:;lı:ına ımblk c!clal Jµ-lpıı, fn. 
8iltere1ı:ı vım;u,t:ır. 

- --<ft· . ~ 

e 
ila 

Japon B:ı:ıvc..':: i ' r.cr l Toyll 
· jr nı.ttuk ısöylcnıı • ukalt d .;ua:ı. 
)ıiuru ... cnlt yrni n mı i ·n 'rnls
tlr. Uz 1: ,ı • ıda ~ e · niz::u... • Ü· 
mu! ı:ı:ıhas•. iı 1:1.ye krıdnr ı:ırıin b"r 
eurctte fl{ın cdiln iyo;, h dut' r 
kati ol rcl~ ciz"I i;oı·d ı. num•r 
dn sebebi Amerika ve l~~lltrıı e
nin Jıarl'ıc 'rmı-mj~ hıılur. lıın 
idi. 

G ilcral Toyo Hol ıı · )f ndu.ta. 
m. Avustrolyn, Eiı':"anya, Fi'ink 
ad Jtınnm d Jn on:,,.. ha" t 
sahası kine " rdiğir.I l>ıt m n.e 
JtetlcriıJ Jııoonya ile! nnl "malanm 
eksi t kiırcic czilecelderrı b'ldir· 
ır;;~ur. Bıı.~c'iil yen\ ninım ~urn
lnPC'lyn kıı.dar milc!ldelcnjn devnr.1 
edece~ nf il,, ve et mi tir. 

- f?ıld;ı; o gnzet i -

Ulaş tarafı 1 ınrı ~ ıf r/rıJ 

Rigo kont e* 
ransznda 

\ a !ngl~ıı. 22 ( .. \.J\.) - Huı1<;ıy~ 

tl!lZrn Huı. bugün b:ı.smP yaptığı bir 
d meçtc, a)"tln 1lll'c!lm hnriClye encu 
ret>ni retst Corwı1,..ınin Ar3nnt1n ve Rio 
• onfcMnsı !Qln ônc EUrd'I .murlcrin. 

"' k d vletı r!n 15rw noktb-8ını 

J! ' l tm d tını bUdirmlştit". 
Connlly, bir basın top"anbsında Ar • 

j:ıntı:ıiu mılıvcr de:vlctJerlyle btrllkt.c 
barcltet !çın IUzumun<I IJugGn:..ii bU. 
ltı'.lmctı dcvlrcbilcocğl !.i.r1nl fY.h r et. 

·~-
man ~ebH .. I 

(Baş tamtı 1 bıcı stuıf ml.a J 
cenlı<'sinc mi1tevc~ iblı':k:: • <iü"'
n:an taarruzu· Vim habnı~ur. 

Donctz c"rhcdndi:: ve r.ark cc;,y 
tcoin"n merkez ve ı:ıim:ıl kesiır1e• 
ı ı:ıdc :r.ıtldafnn mulıart:'b<:lcr ı ı;; d 
c etli bir soğul: hnvndn devam et. 
ı.-U.,+iı-_ Birc:...;ık tamnızhr 6"ıi rıur. 

küı-tiılınUıı'Ur. Alma..'l kıtaian b. 
ı. fından y t-1llnn mu 'u.·ı~u te.m·ruz.. 
l .r muvaftıkıyct1e neliceleıımfş • 
ti •. 

Lenir.gr::ıd önünde S'>vyetıle-r·n 
c;:'..ıq '-"·~:JbC.'ll"'ıi nk~mctc uğrn 
mı tı•. 

Kcrç boğazınaa muhnrcbc tay 
~ıuc'eri 'bUyü!: ibfr SôV)·d \SPJ!rc.. 
ılU borubaJnrlıı ba-ıımı ·~ .tm . 
lardrr. ' 

Alman muhı:ıre!Jc. 1~ yynr.eler 
İr.giliz suiarın.d:ı. Elltıhlı ke~if t•c· 
ıeketlcrinde bu:unr:ıu~lar ve 1s • 
kocynn·n 'Jimnli gıırbi snhill a,cığın 
cfo 6 ı,;:ı tonluk bı.r t,icın et va~p:-u 
ile.: kömür taşrme.i;a mahena 600 
tonluk bir saıaııucya)ı baunn~ · 
lnrclır. • 

•:ıg lteren'n ccmıbu c;nrlıi ı:ınhi!l 
aı:·ı;ınıfa o~dukça mühim tonajda 
bn· ticaret ıv puru bG.mb lıtrla ha. 
Lar~ uğraulnı; tır .• 

Shetland civan:ıda kfıin bir a1a· 
dıı muhsr:ıbe tayyar lerf os~ezi e" 
hemmf~·eu hnlz tcıiıılerc 'bfrkS(1 
trım itnb~t !inydetn;'.fılerdir, 

Şimali Afril•sda 6 t'l"t'la1kt~ki 
ıpcvzilcrimizin .6ntmdc tabııe ild 
etmiş olan 1ngi1i2 kuvve l~rine 
ttıEkrn Eekilde bJr taamı~a bulu 
r.nn Almnn • İtalyan z•ı hlr kuvvet .. 
leri düıamanJ yenilgi)·e uğr:ıt.nr • 
lardır. Dü"ll)an dnfillrk bjr ge)fiJ.. 
cıe A~cdab'ıı istlkamc-tfn1e ırerf 
<lekilni tir. MU!ıinı Alman ve ita:• 
l ı-.JJ hava tcc lllf!ı1 Staı a mııtıere 
"eleıine f§ttnıt} f4erck ı.rta tmılr• 
lukll!MJll 'V~ gU§man Wflkfamır 
lxobıırdımag etmjşlerd.lr. 

Mısır sahilinde lngiiJ:c ntmJ 4e~ 
polannd3 bava vombıılıırfl~ ~ar.gm 
lcr çikarrlm·gtır. 

n::-rl!e, ı1 (~·4' ~ "I'l?Odf>Jfa çı;vro 
S1nde Alman ~&killen yanında karp 

1 taarruzu yıap:ın Romep kıt.alan ~hlr 
almdıktan El)nra dil manı·§imnı ooğy 
s.ı.hamıa .sllrmU1ıcrdl.r. • 

Dol~cvlklo.rln inatla mUda.fo.a ettik 
ıcrt dli!cr tJr yen (t!l fiamen kıtaıa rı 
geri nJmt,fıtrdır. 

Ayni gfip dU mıın. sll~!llı 80 gem 
ile Sıvll§ ımhlllnc ııııb:r GJ!ınrmağa .::ı 
ır~mrşsa da muvııffnl:l3•ct1e püs:tt'ttOJ· 
mUşlilr. 

ra !f 

SidC:etli bir ... 

r-ücuma geçt4 
lngiliz kıı.ıvvetle.ri geri 

~ehildi 

ti ahin', .l! (A.A > - tnrrııtz Ort...'1 
t:;H'=< ıcuv,·cUcri umum! ltaror::!ı..iımm 

ıt~t!: 
Dtlnk ı ".ar.ı;amoo gilnU düşn1:uı, fe

na 'vı'Dş şaı1.:nrı 1~llc, r:crl l•nlan 
D'tlb"ı:r tan" •rnı.ın t;filli kır.:u Ue ılc 
lmv :c•ı1 l:oı ı~~l!n1e M~·Brcı;a•nm 
ccnubt:nAa,(j uımım lbattJ,ıı şarkımı 

doğriı l "ttron~ <1 rlnllgint'!r: kuv • 
~t'l tııı· kM>" ihatcl'..cti )'llpı:ıuştrr. Dil§ 
rruuı I:un-c~ıe.-inl Jooa.bln'~ çcl:il 

--jl KIU. HABERt.Ei 
• Ç«uk .Emrgcr.ııc ltunımımwı f 

m!nlSnU kaza lk~e-res! d"d:ı wırt 1e.t'. 
a .çoc.uı: E::1rgcmc Kur.mm ıkllttlbbfl 

·~untiltl mı~. 

Fnkllite tı.Jcbclcrt tarafından lıll
aust trut'Ctt<) ıtertlb ~dilen çnylar .D1ıD 
C~n ıy.ınrn f:ıkllltc 'tAlebo oomJyctıeri 
tıı.rn!tnd:ın .)'tlp1fncııl;tlr, Duna nlt it 
rnr rektiirlük tnrııfmdn.n cl~kadarlat' 
bUdWlnıt§tlr ıraıeoo cemtye?.lnfıl ~~ 
t :,-J ıD şııb!ıtta. warlleecirtiı:. 

,., lÜnh".Crsltc lb':n:ır.nıc arlaıı;ln 

aı:nrr..ısmıı. Jmmr Tal!cn ıtlJllver.sJ'tl 
ıolmırt nm ıli!ru:ı?'llk1nrma c.'leYa.m ' 
~ıln! lde.B.r. Gel~ n.ym on befif11~ 
f:ınllyetc r;cçmcsl muı.ıtcn:~ldir. 

• Barlmd th .. an ot;ltı k~ 
lhıtıla.a. .1\ltann ktu1sI A~fe ildıd iCI' 
k k b~l km O.lm* <lz-OrO Ç ~ 
\ım!e:ı Cloğ\innuştızr. ~lcrt zaınandıuıbert hlrpt\tıuıın'{W o· .:. h~si fhrncatçı :firmaıatlt 

12.!i '!ı~t"J' ıtu..-vctlerimiz QUr:m:ıa' bü. ı t dcmlryoJ.'arı wgtmuınylc ~ 
Wn gün fl"ln:lBI ::nul1a!;.l.Z3 ct.mck ''<' o dev " 11-

:vollylc yapscaklan tU ll!!ı 1!Cvkiyat1 tı'J Zl'.yit\ln tı&'fatnınl< ı:tnrt U ' /jerl r:c. ı • ) t}dfı füMl ıt11.."ı-
kJ 1 1 rd" çın dcmfryol aT :ımum m ır t>U 
. ıııı ır. . . clfrı(l .. kl oteııeblfilsler! m~bct nc~ee -,el 
mıv.:ı vart!ıırı tıı;-yu"fh:m1ını.•uı taa· it tcrU' 

tıyct nl ~in ei<Ictl f:"Jrcttc gllçlı:~t.ir • mı~tlr. Vng~'IA~!r.tlrıcrek 'tUttm 
SO\"kl tcmln .. ,,.. .....,.; • 

miE 
1 

· ıeı Slva:ı ~1Uıyctinbı Ucnı1 dur.ımu:ı:ı 
...,,_____. dtizc:n "·enn~t rnakEllatylc S:vııst.1' 

A 'lJ f Q Q :.a:ı bın lira :ıermaycu t>ır tıc t mr· .l<ıJ US /" il/ ıi0 1 kurulnıu§tur, Dirliğe :mnctıde:> ~ 
b l .. J. te!~d iti _t11_cCfl_r_y~_ı1nı_ı_ştı_r_. -----

iltr · s n'1.a 
.'.n•!lı-ıuu•>, 22 ( .J\.) - t3 şvckll 

.!t ~.n, !:" S{1n ş6yı, cft:n';Ur: 
A vı.•11trt\11er ltarr.ı Jwrp tchclldi 

fjlmrli daha yakn1 dnh:ı e.1:11< ve görül. 
me:!ilt de tttd'.? C:J!la 'öJdUıi.ieU l'>lr bnl 
r"ml§!Jr. Rat><?ul'a knr~ı y'ln:lnn tnar. 
ıı eu"l ,\.vustnılya lı;J:ı hr <lU .,. {•('j' 

blr tc?ıôit <>ldut;ı.ınu ıtn1t11"1)!7nn'or b'"· 
1ıfl~n tıcrln münQl.ır.ı ka~bctmıı olan 
lnrdır. ----n---

Fasta Ti~o 
f...on.!r:ı, ;f2 ( .\ . , - Nevs Chro 

"l\:lc 1,:ı.zctcsinin Tanca ~nulıaJJlrl oll 
dıriypr: 

Ceznytr, Alınıınyndan scrl;cst ozrn 
kıl:ın ! o: ı h"rb cSI"l r.n!n karaya 
gktılliı::n f;r:nıı.1 olmnsı uı :ırjyı.e tı 
!~ d:ı~ ~oıc muzt:ır,tdlr, 

Fo.::.1ıı tılr ç::.:c U!Us vakıı an kay 
dcdilmfli ve c:ddi Uıtl~rnt tcdblrlcrt a. 
tınm:ttır, 1J'rnJ1SlZ Fu:na gtnnek ıı;ln 

Ccze.yıra :ı ge:cıucr\lcn rı ..l)ltııt vesika. 
ııı eonılın:ı.ıttvdır. 

,\J!:.&ra, %% (A.M - 'ft)rk iP.U lm 
rurnıı genel s ltrct.erll:?f nden: 

QD1ük 1'tlrJi talri Ali fjlr NC\"R>1'· 
nln be;ı ytl:!:!lncU do:Um ~ltıönOmtl 
dolayjı;"yte, ·~

4

ilr:k va Fa•s dUter:nı f{ar 
fJl&~tirıırak ruıB dl ımız n Jlsı.tı:ılllğijnU 
ır&termr$. üzere §&irin yızmı3 oıau 
19 ·~uıı:ı.1t~mtıt·Ul-Jı~:;atcyp,, adlı o.. 
§Çfln m~tnl ile fı:;hak 7.cfçt :ı9ıtnıan'. 
m kalı:ımlyJ~ tu~Unkll ğjlo ı::evrımı bas 
tınlnrak ortaya konu'mu7, gecen J>Ur, 
lf!rlfl f>ll;:llı:tl jlO lj~ &dJarı bU CJl(t<: hB 
tıımıour. 

Kınkançlık yüzünden 
. yaralama 
onu J{ Et1t.opr:a.ıctn tca:kan<:Mc ~ 

~·inden bfr Jtıralama WJ:ua ccte
~ nn etin "· K!Znn 4'.dmda. biı19 
nar.dat ~aa~slııdc !Whtıinln IWt • 
l.ü;de hizmetçilik yanan Hikmeti 
•ı•'\k1A ağır wre'lte yaro.laMmltt'. 

it"arah mımune l1astaner:"ıne kal
• ırılmı.,, suçlu yakalanmt§tır. 

... ,,.. e -
D~iı:hü n:;an:::ör lcazaaı 
J)Gıı Jl:ıb::r'•~pı<lııkJ J\ill!u. hrırJJIJ 

d:ı fet"j bi:- :ı~nnsik ~oza-sı olmuş~ur 
As:ı11 ör ı:ımirci i c: nnl1'. lAı bLl'Jııı 

fl<'!jO<'~r tl)O'Wl'llSJIH );;c:oırı:ık '"" 
.. ııt ;3,30 ulnrJ:-d:ı tı1a1.:inc datrtr 
sine İJJm1ş c ıı :ıRsöf(l tahrik ccJı;ı 
nı'l'~:ır.-ı)I yflf;ımJ1~3 b~ '.lıı•nııJır, 
'.n,.nk lı!r nrııhl; b:mın c11 Dsl ,ıı 

tın • 1 hile du)-ul:ın t>lr ren~t 
i5 1liJıuJş:ir. 

hr.fmfiör memuru Hll®yln bl1 
re y ctı duyll.J' du)'Jll8.z mo.Jdn• dal~ 
11Jnı? l>o;rrnı.ıJ. W.mirCJ Onıı!k1n .aı IW 
lunu o;nuwn.v. yakın bir 1erı;lıo mıııı.rs 
no ~ilk ~ı aru~ ııık11m11 blr il'AS:l 
yettc görmU~tPr, Onnl}Pn: 

- Beni bur.ıdsn kı,ırt.Qrrn, llWyO 
nıml 

Piye b.f!.~a.tı ~ıine H~ylp ~ 
ilk kU çekmek wreUy~ Onafkl kur• 
tarmalt istemlg, fa.kat muvn!lnlı g'a 

m"m'11tır. 
ll:,ı vaa!yet karüuımdıı HUiııe dem.1 

ltfnfycyo JnldlrUml§, Ofr nıll4dot "°"" 
m bir lt1alyc otomobUl nkcı ~rltlt' 
yatı~mi~tir. 

Onnlk çelik ~ım ıtgmlrıı"atnı.'fntl 
ŞQnra f<UrtılrıllJ'.lI§1 frQdadı 6ffihf ltC 
b..'\ygın bir vaziyctw ÇerraJ1pa14 ııh
taha~slne l«ıldrrılmıatır. YJralr ıs ,, 
ııı yn~Jarındıdır. J'(mf,llsmo b:ıstalit
ucdc ehemmJyçtll b!; ameUyıı.t fllpıı 
mışt.ır. 

Elinde demir parçnıiyle 
clcla!?0.11 ser:cri ı 

Yeı .. ·z y\lr'~uz taıc mu1d ıı Enis 
n4J·1ı- ı .. l'!r F:rşer: evvelki gece e
linde b'r de·n·.r pt).rça.aı il Fı:tiht 
dolnsrı-::en görülmüş, ya!:nlnr.mm
"?l". :V. ;., iki "r, gün eV'\'el A'c~
raydn !·r:s-ıp 1bmhimin d:·'-küm:n 
Lu dc::n"r ı•c•~"'~I il: l:ırnrni& ~·
<İUITTl!lll • !nıf etn frfr, 

l:ıifA ' UVL 

Bl:· i'.1 er:.:~.~ nr ı!cl:a f"O'"ll~fl~{ f.c'n 
fırr:ıt n:ı. ";en yn:." 1"'n1•·a tl ı·~ .. ;. 
lan f"ı!.'I lıc.k~mdJ tnki!:at.a t:iı i~U

f'!-1-Stı FIY!'ttQn 

~.,,, ff tta,,_, 
I.onc!r:ı. ı Sterlin O,iı 
Nevyork 100 DQll&ı' 1%9 mO 
U:114rld 100 Peze!a ıt ti 1 Sto::holm 100 İsveç Kr. 1 30.JD 

~ t,;~UAl\J ~'f; fı\D\'JL.\'1 

mldfr, 1 
Tnhv,ıAt ı\;.arlnc muamele olmamı. 
tır. 

""""'"'"""""""Te~~...-~~~-~~~~~==~!!!~~~:ı!~ 

isianhui Urı~uinf ~19~~isi azasına 
istu,.1b:d Vali ve Belediye Refoliğinden: 

Jst .nl:ı:l Umıınıı Mec'I• tıçUı ı.l} lntlluıp 4 vrcsinln 4 UJJcfi yılı Şubat 
J;t'tmıunı ı i i• IJJ'ikaq nı 2.~ 912 tıırUı'nc r-atı~r:ı Pazıırted ~nll caet 14 
~ r..t:;Jqf ce., "nd"'n o gUn mwıyy n .ca!ltt Vµı.ıınl Mccbs salonunu t(ıarJf· 
ıert r:c~ cl;rnur. 

JıUZ'TA.J!:; : 

J = l!J37 :ve JO!B Mr.!i yılı idare lıewap'(lrr, 
~ = llefke~ ~ iıi.Jl uauııı "" ısıtıl n b"rıalar l'ıakkmdı Zabrtı!I 11 ıe~ 

n~ ttıımııtnam ııl~ madde !fL\'csl, • 
il = Jata~JruJ t.ır num unlı lmlr lnllır:ı:ı tn mulnlQ tc~ı~ w taııtıkt. 
4 - Tn.ttııJm, GaJataaaray, EmlıtnU, SlrJ•ccı vç c!v!lrlnrı lmfı.r plAnlım, 
a ....,. tiakUdtr "o Kndıl\l!y nnz.ım ıı'nnltırı t.asd;k edllmlo olmaaı 1Ublırll~ 

flk b<ı~ seneı.ıı. probro'mda bu i,,c &)Tl\M t.ııhslss.tın liUI"Oti ıtvzU, 
6 - orçt~'er hnlcl\ında zabıtnl bele•! Y6 tA'fmatnhJ'osine mnddc flllveNI, 
7 .,.. Sannyı müoıışeacJerirıln kııruln<'-4\ •ı yrrler b'Jkkın@kt ~limatnft 

men'n ıctklkl, 
s - ~{;~ti rr.ıı.li yıiı i hesaplan, 

S~merbanlc Umum Müdürlüğünden: 
l. - Barıkarııız tarnfından ırunıımaktn otıı.n fnbrlknınrm <ıeoıfr pcp, 

cerp \'C kapılannm ımD.ılncle kullıınılmalt tlzere 30(3(1 ij~ 50/00 mıum çV,ı.· 
dmda kll;ıclxnt ve te demirine lhUya,. vnr~ır. 

~. ,... ı;e~~bcnt vç tc domlrtcrı.nın boyll,\n ~ metreden kısa oı~moı~ 
metrede birden fı<zln delik bulunmamak ve faı;J:ı paıılı olmamak !Jt\rtl'e p, 
pılncp~ tckliilcr kabul edl'ecektlr. 

s. ..- Tctl.fter 2'11/042 tnr!h!ne tcsa<lUt eden çııroam~ &Unünc kncJ3r 
Anlınrndü Sllmerbnnk umumi mUdftrlltunc htn.PbµItta SUmcı·blJ.ok ~~ 
4' tAflU:vçt~ t;ulunan limtrbaz:lJ eııtm~ırna ve nakliyat ı:::ıUdtı..-iyettno U\"~l 
vlUDA ..... 1<tır. 

ıı. - nankrı t"klıfıcrı. n'IJnrı JUbaıu f!lmal-1\4. ~rbeııttfr, 

ı 

teli 
l!dil 

ııu 



-- 23 • l • 1942 
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100 liradan fasla asli l da lll•ş alan m ... urıar • . 
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11

,
11

• ı;m:!~!:o.ıaıa ""' ... !Ekmek kartlar1 nah!ye büro-ıBuigar. tıca,.et , ., .......... ,_ ....... " "·'"'""·· 
::".:0ü~::::;ıe dıı~tnfmaıo! ları tarafından degıttı~ cak hel)elı ge4dı f~~~~=.::b':;1n,;~~!~~J -
'llllweta a um e ~rr • lak "~ ~ üı• ha '. 
y~ iemleria lt4l senesi bida. Ytnl elaDek ~ Aalaara- bqlMalM: l9h .....,.. kadar Öğrcwli0ıroizc s-öıc. son guıı- ı Asım. Tanlc, K~sımr'ı "· . 
lstat . 1 mfltdıırını gösteren ı>lr t':ın tı:ehriın'ze ıllnderll4 finf yaz. lam&111en daiıl~ bulunacaktır. • ;erde f'ehriın ~ bir Balg:u tl ret :.uaJarı Sıc'bka Hanımın 'artle lcrm 
ıtıan~=t~k netre~Jenıitllr. Aynı ıın. Jlllll*. Dfin kartlal' Jala ~a,._.. Afp lfçJJer de ~ kartlanu lıeyeti g~tır. Hey~t.. pjya:ın il t ın~tinl görüyor-. 11~.h>a:t~ıiıı· 
hıik 915 ıenCs.lndtki mcmnrlnr ~larmn daiıtıı..tT. ~ aaılm• baNdm aluAlıınlr. Y~t~ b?;?: tenııısta buluDac:ı.ktu·. ll yet az L· aloıı ti~ kanlef~n d - ı ? 
ih . 1 ırını da mukaycseJi bir şc!.ı .:c rsı lm'a bit" zamsndlı nahiyelerde Iarm mmta.ka lktısat müdurltiğ'.ı SJ dlin ~aclarmda Balga.ı· tica...:et ;.'lllMI idi ~ ' lıepinıWn 
,i:~va eden bu eserde "ekAlrtlcr e kunılaıı iate büıolarl tarafndan tarafmdu t.ud& edllmilJ olınaları ı...ia§es1

1

bulun.1~~ h.ald .. nı·!Mll,:u- 'lumu.sak diui b. k t 
nt·~:etter ltfbarl1e memurların ınıı. ~ıtmlanncaktır. YetMiti .\Akdlr- gerektir. Bu liatelcrin mUhlm bir ları zıyaret etmicılerd!r~ Ue, ~ı:n·•i .;. a :~ n t~ı} 
rrıı • aer.t .S.reeeleri de terfik ~m Je yarm öğleden eonra yetı,ıa"t· kllmt dtm alt o~ldaM ka~ kay. n~aı· ... tanıa. ~ .. ~ ııoı; - h.;,r ~ıla.<ı~ıaıuı a bizi h: 'tr, 
ki' bultınnıaktadı • ı:serln başınd.ı il takdiNo de puar '"9hmdşn makamlnrma dagıtılmı§br. mal seyrini tak.ip ctmcktcii r Bul eder.ek bel!d basit lale! •· ıuı 

uınumt hül" D 1 -- • ' - «:o .. s l>e.rı. a aya nazaran c,· et ~- •- l d . ~ ticaret be)-etiapa. daha zıya - eak ve tatlı ş91ler oulup ~03 ı d. 
ri ıryolJarı ve Liman'an ve a~:Ce. Edebipt 11UJ.ülteai 1 Böy e e adam yarala· Ge, taı..bikııta 8!t c~a.r U.Z .. rlndc 'I'iWiacla ~ı.an. ayn bir :U; 
l"QI ':":!' harfe otmnk tiıerc umu tafımyor nar mı? ıondaj yapa.cagı tllunin olunmak. gıblydl. Ya ü ım:e. yürüyen, küçlr.t 
411ır .. ilhak büteeleıe dahH m:ı. !atanbul Universlte9i edd:liyat AJmarayda Millet caddc.ırmde o- tadır. kam Gmuzıuıa d:ı:vanarak 5 sai 

'"'1k iıcntU menJUl'l.,la mOtto. fa&:lltcai bln.uuı n yık..l.ıııü &sere turan Satlhattin ad nda bir ş:ı.hsı bw ar. dur.ı an ,a n:l:Ji11 mu.bta-
de (7 nals!abdemler yekCum 193~ ld ~ bunnm ı-__,aıtıımu ıa.. Pazar günü İstanbul me· 18111 bh• ı>: r ,'l!,un bir h~ ·ezilJr-
dA <o!.tRıt olmasına mak:ıbll .• o ugu "~~. """'ij'< ı evvelki gece yarısı, Aksarayda ie- :ı;. m~n, ,.• ~f n1 ,,,.:ı-1 ...... ir ı .. 

... uv.S95) ti kfi G b t :ıun g~ldigl hakkmda fen lı~~etl ~"le! sokağ"udan i'?C:rk:n, kıu-şı- . busu seçilecek .,. .,, ..... " 
liı1•ıte " r. ıene u ı "- tara!mdau bl~· ı-a.por ver'.Jdiğini sm:ı t:ınmıadığı i'kl adam ~it- ıı:ın kusaLt•':'l mezara konan ta· astı ..,anauran (100) liradan ra.ıl2 t·'· u~ ,'.~ v-•-t.·.-..· ıı-ı General Hakkı Ş!ru;:;;\:lcıı açt- butta i i.e o v:ırdL Bir f>"•\ı·. e ·':ı 

et aı d di ( 8) yazmtj IA • ...;;.ar~ QI0.;&'""1 ....-vtr• mi;j: ı.an lstanbul mcbualuğunn önümüz- ... " 
\o a an mcın··r af / :.;lte rektör!Usiı ile temas ederek - Abdulfa.Jı nercd•? .:J:ve .,,...r- ~ .nnu • b:iliıyor ,.e tU tltr<'k h.l zamı {IO()) 11-.,-a btfsr ucrct " -.... "" ıie-kı· pczo.r :rünü n."lmz~ t ~çlıni 'a- --sın ' Jt"ıı .,, - ' <ıf • ... edebiyat !:-.lcülte-inin Dolmab:ıh~e· mu~lnrdır. "' " ~r~yıu n ~ eri o u-
i..:O" rnemu.r ndedl de (82) ki,idcn rlC'k: resim ve heykel m~ine nak Saıaha.lt n: pt~cu.'.;tır. Part ce hazrrlrklanı. bq i!.·~'lı lluı •an·ı dinl.i~or unıe 
rne;:' IHıtu"••kledır. \'ekiletlmn tine ve fen fakWtes'nin de ybM _ Ben Abdullah adında biri.si- lnnmL~tır. Tc·~h:r c~ u • t~"ut" i! tm. .. 
.... "'t~trnartndııfti ınr-mnr ve Oc binada k 1 k cloJ.iı'cn tl>pra:mı Jı:m; , ı ka tı HAKf(J SUHA GEZGiN 
ıq adetti de <1.929) t&i,Jdir. 3ynı a masmo. &rar ""' nt ~nmuyoruJD ! deyince meçhul Ual~u·· _ı _ r tramvay arın - .. · 

rUın4)tir. Edebiyat fa.kUltesi kıu adaml:ır 11zerbıe atdmıg .;e kend1. • c.a. -=::=::::::;===::::=======================-
Altua fiyab 

3~ D6a llh- Repdiye atJtm n ftyau 
-. lira 30 lnlPU!Jtu. 

bir aamanda yeni yerine laşm., sini bıçakla ınllhtellf yerlerinden da tek bilet .,.r -rJ7J ----
caktır. yarslam~. kaçrn ıdardır. f8tanbd tramvaylanndıı oldu·u ®'fi rı /9.- -1'1 ~ı> ' ] 

- -o Ağır yaralı olan Salihattln, bay gibi, tts!tüdar trn.mvay!armJ-ı d:ı. .;:; 1~.i7..!{!J' L/"6;t.C?f] ~ ti fle;"'t /6\ 
Valinin tefiitleri g n bir halde hastaneye kaldın). tek bPet sistemi:dn t"t c e 'e - Lua ._.~J ._~ı..J ~ 

Valı ve belediye reisi Lütfi K r• mış, meçhul csrfhlel' aranmağn ceğini yazmıştık. Buna alt haz r-

SPOR· 
daı- dün ıchrln muhtelif semtte. t~la.nmıştlr. lar hm:unlanmıştrr. Httzırları n A L: 
rlnı\o ve billıassa Veznecilerde ek- ekil nllkadar m:ıknmhr t r fm· U 

....,, - ,_ -
Mükafatlı kır kot~ 
Saruıer llalkevinden: 

10 
1- 25/l/19-12 Poıar siinu ~ııl 
,30 dn başlamak üzcı c ~ kilom ı. 

f'eJ'k 1 hır muknvcml't koşusu tertib 
~ilrnı,ur. 

- Koşu Beyükderc ill' kireç bur 
rıu arasında l ııpıl cnktır. 
t.!_- Hf!1' .,. bir tcllotnetre fQla. 

~·:rqo d!\rt defe tekn.ı- edl'C'Cdı o. 
1111 ... ko.-Jerde et~~ eletıl.ı-. 
~,. .. nıttklfel vft'tlecewl gibi 

c ' "11 MltUnda en fok pu•an 
~lıın :ıtlete llJ'l'ICD Kupa hediye edi
eeektır. 

mek tevzi ve knnn temizleDıUI J.Iaotahaııedon kaçan ciıın .incelenmekt~ r • 
i~lc:-ini kontrol et.mişHr. a.~ L-ı"ldar - •·-landı _______ .,. 

Bu lş için ayrılan 500 kitiliık e. uum ~--.o. 1 l 
k!p dfın muhtelif kn.zalarcla ~ Yalovs t:Wlldarlaıından 3af1 bir 25 yıl evvetk. Vakti 
mı· !ardrr. Şehrin belli başlı cad- mtıd:!et evvel topladığı paralardaıı 
delerinö"n ko.r tn..'namcn kılldırıt.. 700 k11sur llhıyı zhnmetl~ geçir- ______ ....__ • .., ___ , 

mı.~ ve normal şekilde nakil VIUN• mlı, Bakırköyünde ya.kalanırlı:en . 2s-ı-9n 
taları seferlerine dc\'IW etmiMr· t.ah:Jneş il~ yara!aıulu§tr. Şeker fiyatı dü~üyor 
dir. Btmbo tonn. Oerrahpa.tJ& haa 

Mürakabe lcomiaycmu 
düa celebleri dinledi 
J'lyat JJd1rabbe Jıoomyonu. 

tanesine tedaviye kaldıı:n MnhJ 
~ da kaçmL,, n ha:>•et yaka. 
lut• dt1ıı &(ltiyeye venlmbtır. 
datl ~ aulh ceıa blkim!itf ta 
ratm<Uiiı tfğif ohmmuştur. 

Afey._ Mmainlen sonra 
2SOll""' ,..,..,. .ııd1 

Kütarekenln baki'kl t.caUi li w :;s.
vaı kend.:ıJ gösterıneye b.ı. • Ilı. Şekı:ı 

Ciyatı mUwekec! n evwı !?QO U g ç_ 
ı:ııl§ lken mUtarelted n sonra d .n ., 
bq ıımı~tır Bu dU~ll§ kadem kadem~ 

100 ile 110 kunı~o. k d r inml Ur 
DUA 1.19 uwJıanıUlBrlmade.a tı:.ri Pin 
sada. aekaen kunı~ şe1t r tıld ğını 

lJörmU ttır. Bllllln pamlanyl.'l piya · 
sadan n§aS-ı fl)·nuıı top t - lttll'Alı edwek atlftlelin spor 

•
11h""''• rnaraeatları. 

a~ ftNtaf toplantılal' n4ae htrhsl 
41olla yapmıfta_ Dllaktl t.ef)~t• 
lifazı toptancı kasap ve celepler 
Ginlenmiştir. Koıni<;yo:ı, et ihti:l:a
nıu 6ıılemtk içilJ tarmat lumrta.
m:ıtır. Tatim&t Yali ve belediye Te. 
!fıl tarafından tcsdlk oltı'nduktan 

Dolam MUn mcriır•te atncekU.. Bu ...., 
l!!akl bolcaörfert lzdeıı ria, mezba.liadaki ·aat!!lnrda fatura 

U.. .... lıirili eweUri sin 
Çorludaıt ıeh!tmiıe gtlm f ve Sif· 
kooi~ 'bir dellkul: ile tan~am 
Oaiatacla bir --~ iold lo• 
Jllf~lerclr. 

lı)'arak bun'arı dalla yUk l< Ye !ııh § 

nyatınrJo. satmal• hevc i)l na.klayan -
İnub&eldrlw bun<ıaıı . nıroı almalıdır • ~ 
ıar. tr 

~ta m ve Reuu.. UIUIU kn.tf surete .tatbik edllecck-
CUn ırı~ Cihat Vurucuııua ı Ur. Pel'llkOlldttl k~lar. llC>Jaldu
"' ,:~ Jpı tvlUı '*1&Ja pi. iv 'ftidt, ••tlMa fatura deter• 
.,. • 1Q1nt aıı.u.t ve ,...,. ' cnldenl'r. n .... &DOrler dlleria. _., .... .,to __ _ 

OLUM 
~~-- ent baf koıntııerl AbdtlL 
!.n bar 1lahlla Beytn ıua htanbllı 33 

el OkUJ ö1?retme.ııleri.ndcr. TI-:ı!lt ~\.l'cı' 
~ Cfl. avukat Kameli Gtıneyeın"QI 
~ İatan'but as• ~rı-11' ,.~,. 'lf!ret. 

ıtıenıertnden Kadrıye ATCı wrun bir 
-:a , "'-danbcrı mU~•tU utduğu mU.miıı 
~,. ve \ıranı outatığtnıia:: rlfa. 
~ab ola1111ya~k 21.1.94'~ çarıJ&l1l1'A So-
lbıQ llUt {21) df' Ramideki ev!n1 
liıtePlnl ebC'I • j(ot. v· m'.'n~lur. Mer 

· 11ıne,. T'lllrnel. aite ve do tı:ırma ım-

Yeniden ith<ı.lat eıyaıı 
aeldi 

M~etimlse yentdt'lı tr.tlW.. 
yetl' m'ktard:l 1ı:eten dokuma, de
r:, ecz:ı.i tıbbiye, txrnş bıçıı.ldan 
tmı boya, cl~ktrik JIMtiMU, 81.Ulİ 
ipek, ~y, amonyak, dltçl ı~ 
matr. 1Ast\1r e~ya. bakı!' IC'"ha, y!n. 
m iplilr, llstilt, pamuklu, 1500 kü
sur sandık teneke ve teneke levha, 
ıplik, ~ nnm dokuma, makine ı:eı.. 
mjntlr. 

Aynca Jr> ton da cf:v. plmittir. 

ı_. Al rwtı ılı• aonra aaecınaı ele· 
hn•n -.rrJan Klzmı eeplerfnl 
yokladığı zaman 2500 lire.sının ye • 
r·nde )'eller eetlfini ~naüı, abı
t•va .era~t et.mlltir. 

Zabıta m~hul hrnm !}lddetle 
&raftımaaktadır. 

o 
Ha~holu okullannda 
fakir talebeye yardım 
Hayrebola birinci ve illi.not ilk 

e>ir1111sn Yll:l'dnna muhta<: olarak ' 
ıt~~ 25 ~ğa yemek \'e elb1sc 1 
y.ırdrmı yaJJmak suretile &n"mlt ve 1 
iıısanl hizmet etmişlerd'r. Olıulla
r.n bu yn.rilimı muhitte bOyUk bir 
alaka uyandmnL<1tır. 

bıt ve uzun ömürler dllertz. (3~561) 
••• 

Öiretmeaıer Yardım C'"'miyeti lk'. 
'*I: her 1 

Mil YONLARDAN KAÇIRILAN KIZ 
Q ~timb Uaırmd&n E,Up SS tın. 

: ilkokul ö~etmenlerındc;u Kadriyt' ... __ 
le...,_ ... ıe88f aramnıdan cıbedi,.en 
~. Kedeı1l aileallle ve eeym 

"'1ıadıaflal'll taa!yetlertm121! ınınans. 

5 
Heyecanlı Zabıta Ra1JUUU 

lıt,,UiaHden ~oi,..,.: H. M\JNlR 
Y~ &ldrı!kfJı bh ild dı:ta V• "89, 

.... ____ __._ 
kın:uı dönilp b1' in lıı. Jlon~ı 8ehre inclifim u.ıııan arkadaşmı 
d~üm. F:ı.knt böyle h:ırı..:tc•. Cck'c t~lef'on ett·m ve 'I't>ni ile 

---•bir. tedbU'aiıli~ olab.lir. IOOnldan S:.ltun baldlında ıpalflıDM nhltak 

~ -------·, hc:•>lwl&o z:ıra.rı dokunabilirdi. :ttt-dinı. 
L':"•h.aWu r•w)u Oııu.-ı i~in de dolfUC$ e1'c di:m· Cck'in sesi teıeroaıcı. Pik tuhaf 

dii.m ve Mira')ı a.nneaın·n .>aAJn•~ 'loliyordaa. M•••lftll ulaYIDlldsi• 
n ''11#4 Prvsıam ,.c meınlel.et a.1.ıt bırak.tıktan oonrn, otomobıli gara· b r ifadeyı. nihayet d&di kl: 

1 
lıırı 7,33 ... uıık 7,45 Ajans ha:w·- jl koJdt»ll · - Oğlum; ~. vazifen Ma· 
eri .ı,u_, 11tila.k ı,u ••hı ..ı.nli ı,ao Akşam yenıeğftıden fl,QUN Mn· ;.ıı.m Ve.stlrley'f.o kızını ftlUbafauı 
~flzllr. 12.30 uat .. yım 12,3S ınii dam \Teelirley'~n yanırı:ı çıksn.k, o .-tm.clrtlr. Ba~ka feYlere bumu1>11 
~~k: şarki ff llrtsii!n 12.•5 ej:ıı s j gece kin cLomobllle gczmckliğime RCkmalıto llllllla nedir! ... Bu eu
u .il .. n. .e türkuler prosrnmını ı mUsaade etmesini .ı.stedim. ?"etle bizim m11CllM!1e7: de, llzerine 
, evamı 13,30-14,00 m!!ıik. 18,>0 Mira o gcc:: eyde kalacağı iç·n. ~lns ftlltqt de berbat edec,k-
't'I a)·a,, ll,G3 festi ••11 ;8,40 r : bu müsaad~yj memnuniyetle verdi. "11 .. 8en, ne için ang'aje cdilmi§· 
~~k 19,00 ils&in& ta~ti ıt,Ji _ ~~,'.~ P'nkat kendtıd!e·görftştUftb!ı 111· o;ep oııUllla me§gu! ol ... anladın mı? 
'f..'30 saat a)·ıırı, ııJ:ıns l:l."a k.ıısıK rada, tlal ıvfen pek memnun o!ına· g.eı anlamıetmı. Cek'in bütiiıı 
• urk muılil._Pf99r:a., 20,li> RAdyu ! ğrnı gGrdUm.• On altı scnedenbe· 8'SY1eclikler lhaklı idi. Yerinde bir 
l,;Qzetcsı 20,. sazınak YC: hiraık!ı:- n ev!AdmI görm~k fçin hasret ~ek- tavsl)'e idi. Fakat ben ŞU dakflla
hı:tkamJartadM 11rlıılar ~ı.oo •ir.a tiğl halde bugiln idealine kavw.t- da tavs:y~ istemiyordum Ben. 
::ı! lakvıml 3J,10 wmsil H,00 ın.ı - ı muş lti.r ı119an zevki duymuyordu. Madam Veatlrley'in ıztıra.bım ba
:~k: ~.30 <;oııt 01an, aj:ınıt 22,45 "'ü Tam ters ne, on altı senelik ka- f'..t!etınek istiyordum .• 

...!_k 22.ss-2•.oo kapan . yıptar ~"\den ~-:.kagelen evladı, • 'l'eleionu tekrar :Yerine koyd~ 
- kendi~ine bir cok slıtmtılar, ıztı- ğum gtlıl, kendi aldan ne emMJ-' 

Tiyatroıu:ıun re,plar da berabel" getlrm1§ti. vona ona göre harekete karar. 
JWbqki M.,,,cJa.rr. V eetirley, le"- v~lm. . 

UR.UI ....-aND Ji bpliyordu, • liedi g dlltcek bir tek yer var-
AkıJU'I ~ 30 ısı Bu bal bcııl d~. d~C dl. Oraya ıJttim. 
Ya~dığımız ba.5lamı.ştı. . Oranın tenı olduğunu tahmin e. 
Devir Otomobille. tekrar şehre döner- tlebilirsinlz. Altmcı caddenin on bir 

Krnınmt ıu a1uıro..ı ken, hep balmala meKUI olc:tun1. 1"lllllll'9lı evi. .• 

1 • k 'nurmunu yle bir i§e eolanactum 8ekata bakan ik1 alt kat pence-
şçı iZ ki, bql telleri T• Aap6 gibi reelnln perdeleri hilA iD lıtt... Fa-

b bir macer3 dilfkUDe ile, Co a.ıt.Un kat tfllDılll lçerkılen sesler gelmi-
~•)'eJ;J., Hnlb ~:,..~ast gtlli b'r şcrserl oynuyOl'dU. Ba- }'OM1L 

•~ matine 11 de , l!fllllda bir fe~et dola11tığ: ıauha:\. Cebiaıden lıilçUk bir mayınuncuk 
s filim birden kalıttı. • ç·kan.,P kapmm deliğine sok~ 

1' _..., ..,.. ........... : *"" BaıMtle. be~, 1'lı teWccto tuM. CM atlrmed• lrtUt pWdU. 
'I - ltftto "•"""',,..... atshn~t- JıfeJaın VCJt!rley'tlı lıaı.. İteri.Ye ıt...ım. 
• - ..,_. ıua JaUW.- • rı .içli}, ~elMiJtp>i nı~ say.!yo- Önümdn aşağıya. doğnı ~nen bir 

. I' •• :E Cuma cumartea 
> h u. '<an :24 ı &can. 
~ 
~ ~luhıu".: 5 l'1lıhar.: 6 
t-- ·{eOJJ111: '17 ~ nnr '78 ı 

\ ~U.:J \ ...ıa ""°' 
Otıneşlo de{tu.,. 
Öğle 
ikindi 

7.18 '7 .1'7 

IZ.U• '1.14 t:U6 
ı 4.ült . 0.46 lli.00 
17.15 12.00 17.16 
18.60 ı.sı; 18.:n 
3.37 IS.%8 U1 

sıra merdiven vardı. Bunla~aş ! 
ya~ indim. Sa3 tarafımda iki ka-
:;ı ~rUntl;•orda. 1 

nır'nef mpayr ~ak blru lilo
til. Fcdtat Cdncl kapı kolaylıkla a
Mldt. Aşsğt yukut il~ daldkada i~. • 1 
riye :irml'Jtlm. 

Kftçllk b'r koridor... Sinirlerim 
l)lyano teı•eıi g'lıbf prtlm!Ştt. Ba-
a<L-ı korlcuD4! bldiaeler kokuyordu. 

Oyle bir H9MI vardı iri, ineaut 
ti!yl...tni ürpertiyor; tehlikeli 11ey. 
ler iUıun ediyordu. 1 
Ba~ka kokulu da ger)'O!'da. Me 

seli Mim'nm kulland it elONllll 

ıcotusu geliyoırdu. 
Sol taraftmda bir odanm kaıtm .• 

lı;er ve b&kt,mı. Yanyana iki kar· 
) ola· konulmu§tu. Az ilerısinde a- 1 
çsk C!ul'llll bir JsapJClan ban)'O dai- 1 
, efil ,örllllyorda. 

D!ler bir tarafta da. muttata 
açıldığmı sannettiiim bir bqka 
ltr,,r göze çarpyerda. 

Yatak odasm"!l iç nde iki smpul 1 
~-anıyordu. Sağ tarafımdaki otur. 
nıa o1asrn1a ise, daha !azla elek-
trik vardi. 

Oturma odalma girdim. Burada, 
şı;mtMnin tarıımna. yeşil btr balı 
11%erine ant·lmJI, nefti bir dtftn 1 

VJ]'dr. Duvard!'l.ki reeimle.r. bir bay- . 
;; a~ ve mUnuebetsi• 11eyle..ai. 

Fakat hepşinden çok hayret ve
rici şef, Saltuo•u:ı k~ Jdt •.. 

VUcı.ıdunun yarJJt bu dlvan:n tl· 
zerinde yansı y~rdekt b&lıya le· 
nimi!:! olarak ytlzU koyun cansız 

yatıyordu. 
Ve bu od8DJD içind~, Mira'nm 

kullaııdığı esa.1'.s. daha oolı duyulu. 
yordµ. Bunwıla beraber, benıt 1'0; 
IC'WD da hiued liyordu. 

Saltun'un yam ba,-na dia Oik· 
t.Um; ceıtedbl iqev!ıodim. QOğsUndc 
ıki ku~ deliği vardı. Oylece bı
rakton. ' (Deoomı var) 

TURKiVE 
iŞ BANKASI 

Küeük T111sarruf 
Hesaplan 

UM%. ~K.~M1ft t>l.ANl 

uştnEl.EK· t Şut-.at. 4 
•l•Y• f "bı'tfJI!. ı iki.o 

et~rta tarttaıe"nı:ı 
rnpıhr 

O bel le ks.ybt\lr, dah11 derio
en duyuyol'Uz. 
v., lt mu ~~c.oindcn gelip 

eı: -ki a~:ı. ~r ~ ıL;arı bU tUn 
ıst"n ul gn::?:.,tccileri demektir-
hiç bir cnsm mensubu yoktur ki. 

z elerirruz n hınleri derece-
. .!e on ş.nn bu hi yl.\rckli &l\· 
elerini de tannn~ , eevml§ oım.t
n... Bu b:ık mda.n. kaybetUti-
z ~ ' k ruh· ı.ı kadma, Bası1' 

11 "'İn nn e.,· dem~ de caizdi 

B ·an S dı!ü Us uu t~ybt ilo. 
ın nile"i adına bir ana '-ay

boldu diyebilirim ..• Allnhte.n kon· 
· ·ne r lıınet cliley~Uım.. 

HiKMET MUNIR 

ı adet :woıı uraııl& ,.. ıooo.- Ura 
ıs .. l()O(i - ıscoo.- -
1 . 16<.ı • - ı:ıoo.-. 

a .. fıOO - ı:ıoo.- . 
ıo - ı50 ., - 2SOO.- . 
40 .. ıuo .. - 4000,- . 
~ " 

O() • - l300.- ~ 

200 .. ı:ı • .. 0000.- . 
200 . 10 - 2()()0 ... 



t t.ıuılıol AalJ)"o Mi.ıtkem!'.81 9 mıcu 
Hukuk 11.ı\k.lmH~d"ll: 

şk ve ace a .. iomaaı 41/639 

Mntç:hu 1 K ;ıtıd11n 1 t;aı:::~w;:aN-:.::daA!::~~:: 
~ ~ 'IJI ı tukul tAraimdan SlrJrecidl) lloc&paşa 

\ mahallesi Saffet pa.p eokak H No. 

Mu 2 a tte ,. Aca. da mukim kanın Zehra Uglukul elcy-
' Wn.e aç;t,ığı ihtıır dav~mm icra kılı. 

45 :.. l nan muhakemwnde: M. uleyhe gönde. 
rilen davetiyeye verilen nıc§ruh&ta na.. 

1 Nakleden 

-~·~ 

ile Sabah ôöle ve Axşam 

ırcn'dı nazarları zarla dokunun- rin<lc diğer bir kadm muannit te- zaran ll. nıeyhlıı lkametgAbı meçhul 
t"i kaşları çatıldı. Hizmetçi uzak- cessUs ,.c daimi kontrolle bütün olduğu ;sıııız.ılı bulundufWlda.n d&vett • 
laşıııştı. Fa.kat Madam Sullvan bir bir bııyatın sırrını, okuyaırJir. Bir yenin g~te ile nan ve mahkeme dl· 
an içinde eski vnziyelin1 ald·. Ke- kadın diğer bir kadrom hususiye- "anhanesine tallklııe ve· muhakeme -
naiJan siyah zarf ıırtık kendisiııi tıne girince muhakkak on un mazi- itin 3.2.942 saat lıD'a · talik cdlldfğin
bir do.kikn evvelki kadar aliıkadar sini öğreıtlr, halin1 bilir \"c hatta QGt mahkemeya gelmeıd veya bir ,·e· 
etmlyordu. Esasen o hiç bir §eye istikbali h<ıkkmda dn kati lıUkUm- kil göndermHıi aksı taktirde muhake. 

bir dakikad:ın fnzln bağlan:ıma- ~ıcr \'erc?illr .. Bir ~ad il bir erkek me~ giyaben devam cdileee~I da\·ett.. H y e kt n sonra gu .. nde 3 d e fa muntazaman dişlerini • fırrAlayınıZ· 
lnL~tı. ıçin belki ela mn btr sırdan faks t ye msıkam.ma kaim olmak ilzere Uln er me e , • · Z l ~ 

Zarfı açtı içinden Çtkan kiıçük bir kadın i~in aı:ıla bir hususiyet olunur. (&0.582) ı i'"".,?''·.,..""'~ ... --.: .. ..,..,.,,.,..""'"41&""',,,i"'"-.""''6>.,.,..,,,,,\,.,"'-.~l'"'..,_""',.."''At>.""'·•i'"'..,""'•~~,.,.,.. Y."A>"",..""'..,""-~""'•""'•"""~""•""'•,.,.'Af..,..., 
bir kfığıdı blr göz harckctilc oku- ifade cdem~z .. Bir kadm ancalc bi:- 1 -- - ---
du, sonra ynstığınm altından aynı kadın nn:ı.rınm kl"ndisi için lehli- Beled·ıveler tekaüt sandıg""'ından 1 latanbul Belecl ı"yesı" ı' la" nla-· asabi ynz: ile yazılmış bir kağıt da- ke olabilcccğ'ni b!.lir. Bir erkek J· ..... 
ha çıkardı \'C hepnini ~ıra ile oku- r.c kadar kuvvetli olursa olsun, us.- •-------------- ------------
wı,ğa ba§ladı.. • z::ın ne m:ınn üs.de edeı'Se bir k ... - Belediyeden maa.ş a lan Sıhhat ve içtimai mua· üaküdarda tmrahorda c8.II kurtaı·an merkezi ue is~ıc Doğancılar tııl 

Birinci kağıtta ~unlnı yazılı idi: ömı hiç bir şekilde korkutmaz, nI~ k • d l . • ki.hekimliğinin l~gall altında bulunan binanın ta.miri n.çıı. eksiltmeye 
"lz n'zi kaybettirdiğinizi zan- hnyct kodm O :r.aznrdaki büliln mtı- venet VekiJetİne m ensup rİıÜ~e aıt, U V e yetım· nulmuştur. !(cl}lf bedeli 313 tlra 44 kulı.t!j \'C ilk teminatı 23 !ıra 50 Hut' 

netti~iniz her z:unan siti bulaca- nıılara cc\·np \"er.:b!lir. fıı.kat bi" ferin nıazan dikkatine · tur. Keşif ve §artruı.mc Zabıt ,.c ?>ıuamcıat .MUdllrmı;11 klllcmlndc gar' 
ğnn •. Ülcnl.er ~ızi bulmak irin :.ı.a- kadın diğer bir kı:d·mn naznrl:ıri bilir. İha.~c 9.2.942 Pazartesi g-UnU saat l4 de Daimi Encümende ~""npııact 
::ıyıı.cııJ·la.rdır.,, altında ölebilir de. g:nrnı lıclcıdivelerden rekııuı. dul ve yetim man5t ıılmnkt::ı olan lalı.ı. trr. TaUplerln ilk teminat m<ıkbuz ''cya mektuplan \"e ihalo tarihinde!! 

1 bet '°~ ~uah3lı s:ı~·alJC'rİ roc!'l'Mıpl:ırının bu maaşları 4085 sayılı konunun 
kinci kağıt : tren ar.kada.~I Monfü"iri nnzarla- · gün evvel Belediye Fen l:ıcn MUclürlUğl\ne müracaatla nlzcakları ! 

" .. O güzel gözleriniz artık kim- rmı arıyor, fakat prenses Dobanof mU\·ııkk:ıt 3 ünni mnddcsi· m.ıc.iilincc 1 hn~irn,n 1!H2 t:ırilıinılen . itib:ı. ehliyet vcsiknlarılc ilıoılc ı:UnU muayyen saatte Dalml EneUmcndt- bili 
~eyi bnE:tan çıkaramryncak.... gözlel'ini dnima 1 ... çmyorı:Iu. rcıı Ankıırndıı ''BelccliyeJl'!r ,TP.k..1üt :o;;;nılt!lı •• tnrofmdnn tediyr. C'di!mc. malan. crıı 

Sonra: _ Bu sabah biraz tuhafsm.. ':! hıışlıınacnktır. \ ' · 
"·-·· Güzel tebessUmünUz nrtık Sende bu sabah bir şey var.. Mezkur tarihten itituır.· l her hat?J;i bir lcchhlıre meydan H'I ilnıe-

kımcr.e~ ı ııld:ıt:ınuyacak.... . niye ~tadam Suliva.n mınldan.i:. rlen ınıuı)ların cshahınn ödc~clıi)nre~i için tıı l:nlıil mae-s nl:ınlıırın <v.;;1 

\"e bil' di~crl: ve nsabi b'r hakimiyetle arkadaşı- ğıfa zikrolunan lıususotı cht .. r.mı,-ı>llc r.azarı dikkate almaları !Rzımdır. 
"O kad:ır kımsclerc ızurnp çe~- 1 m ellerini avuçlan ic:-ine ı1.ldr. ı - Bu kahil m:ın~ sııhipıcri 1.5· ,ııbul 9~2 t a rihine kadar : 

hren güzel yiızüntiz kcndısi bnı;h ]\' onfü teslimlYelle: :\ _ Maaş :ılmukl3 buhınth:klan belediyelere müracaatla olacakla. 
bı>..şuıa blr ızhrap olacak •. ,, _ Vallahi, dedi. Öyle dakika- ı ı ~·:ı?.:l::ımıı ilınilhahcrlcrinl "••sulen to-;dik ettir<'re!\., 

Ve Mndam Sulivan'm o sa::ıah ol- l3ınh1z oluyor ki insan kendini bi- B - ~f:ı:ış re<omi scnellerini · 
aığı beşinci mektup da bu tehdıt- ıo tahlil edemiyor. ı; _ ~ür11c; hü\·i ~·et cüıdanı sun:IJer~ni. ·:~üfus idaresinden tas. 
Ierl tamamlıyordu: _ Prerslc araııdıı . bir ı.ey mi dıkli cıtacok., ; 

" Çü 1
-·· öl · ... ft •· \"n .. ·- o - (iXJ eb'ııdında üçrr fotoğranannı ••ıo :'·a~ından küçük ~ocu;c. .... n,,.u mıy""'e.-, o .. geçti':' 

vette )'aşıyacaksm·z ... .,. _ Hayıı· mutattan fazla bir !JCY f lıır için lüzum ~oktur,. 
Bu mektupların altında ~Zil yok. E - )foaşl::ırını nerelcnieıı almak istediklerini bildiren :ı;:ıntJık mü 

yoktu. Fak3t Madam S...ılivan güzel _ iki gündenbcri ~I görme- dürH!;föne hitaben \'azılmış Jıi: istidayı ' 'hu istldalarda sarih adrc-;leri 
dudakları arasınd<ı PU ismi mırıl- elim .• Kerede idin? buluı:ncnktır .•• Sanılı~n sönıleri1ınek üzere ma::ış tıldıklaaı belediyelere 
Jruı.clı: - Hiç bir yerde .. Ah dün ge<:e !enii etmeli vc:ı·n l:l:llıhüllii b:r l\l('kfupla "A nkarado BclediyrJer Bıın 

- Don Luı Sakrnmento!.. ''İzba .. da Lük Saviyer ile beraber k:ıı.ınclo Belcdlyt'lcr Tt•k:ıüt Sandığı l'Jürlfirlii~ü .. cıdrsinc göndermelidir 
Ve yalnızca k .. ndisf için söylü- yemek yedim. Bu gencin, ynpaca- ki. 

';onn~ gici mmldandı: ğımız gece cğ1en .. e>ı:.l iç'n fevkala- 2 - nu ırt'Üleksil,· ~·etim \ D dulların ~ nıart . ayında son ÜÇ ay!tl; 
ııınn.-.J:ırını <i:ı Bı>leılln·l~dcn tıJdıklan ı.onra ''Sandıl~n 3·tni cütdanlo 
rill' ·,fo,!iişlirilrnek il?err. elit :-·ı•dcıki maaş clizdtın!ıırını " ndığımız;ı 
,. ı rkrilnıck üzere lwlcdh c·~re bırakmaları şarttır •. 

- Blr av için b"rbir!ni yiyen iki de fik'rlcri vor. Sen de o scee Liik 
"akalın ka:ttle!)i .. <;ngıra.klarım iyi resyn rolünü yapaC3ltsın dc-!'11 mi '? 
kullanmasını bilen zehirli yıfan.. l"akat söyle bu Lük Savi.ycr hak

Ve meYd'.ln okuyormu~ gibi gül- kındn no düşünüyorsun'? 
dü: - Bir erkek.. o kndat'. 

- Hııkikntcn insanın korkudan - Ondan nefret edlyoı· musun .. 
oll!ceğı geliyor.. - Hayır njr-ln olsun .• 

Ve csnemeğe ba.ı;ladı: - Garip bir tip .. 
- Keti.. - 7.avnll: kadm:. 
Oda hizmetçisi içeriye girdi... - E\.·et.. Ben de kendimin n~ 
- .. Yemeğe daYetll kimse Yar uın olduğumu h"&U:dlyorum. Yal-

mt? nız bi?' kadın, ne fakir. n e zengin •• 
- Evet Madnm .. P'"cnses Dob::ı- Bir kndın o kadar. 

ııof •• Madam Prenses Dobanof s::ı- fren gamh gamlı gUldii: ve 
fonda sizi beklemektedirler. sordu: 

tren ince pembe geceliğini bir - Onu seviyor musım? 
lalu;nda n.ttı ve çınl çtplak oldui;rıı - Bunu da nereden çıl~ardın? 
halde banyo do.iresine geçti. - Gözlerinden okunuvor. Ar-

- Prensesi içeriye nlnbilirsiniz. tık .gözlcrln<le kendi hayalimi gö-
Dedi. ıcmlyonım .. 
B r müddet sonro ikl arkada - Eğer· onu seversem arkadaş 

Madam Sulivıuı'm .yatak odasmd·ı olmıyneıı.k mıyım? r 
karısı ka?'§ıya konuşuyorlardı, - SeJl b:nı'l. her zaman rnerha
Madam Sulivan'ın Uzeıindc işleme- met.~iz dersin.. l<'nkal ben san.-ı a
li bir ldmons vnrdı. Madam Dobn- l"ıyn11ile::eği."'lll zanncdiyo'nlm, 
rıof da. gri renkte güzel bir kostUm Monqc n('ıota memnun oldu. Göz-
"İymiş, san saçları ommlan füc- !cride saadet ıŞikları parıldadı: 
ıinc düşmü~tU. - Şu lrnlde bann acı .. 

Yaln·z k<.ıdmlııı· kndmlnra. bak- Dedi.· 
mnsını bilirler.. - Demek ki o kıu1nt' ciddi? 

Bir kadın f;()yle demiş: "Erkek- - E\·ct .. H!ıy:ır .. Fakttt öyle 
ler bizi görmeden bize hnyrnn o- ,.annediyorum ki btt sab:ıh biitün 
!urlar .... Bir kadın diğer bir kadın- fallnntr seviyorum. 
da bilhassa erkeklerin görmed'kle- - 1şte bu erkeği sevmek ·d<:-
ti. ~remem'!tlcri hususiyetleri gö- mekti.r .. 
riirl<'r. Sonra bu hiç bir şey de- - ~en ki }ili.; bir" ~eyi sevmiyor-
ğlfd'"· Erkeğin bir nUvaziş dly<? ffiln, sen hu kndar mesut musun? 
kah"1 tlikleri kadın tebessümle . (l>wamı ı•arJ 

..................................... "\~ 
T Fkıye Çamburıvetı 1 

ZiRAA T BANKA Si 
hunıla, i;arih.I: ısga, - SP.rm.aymt: 1000,000.000 ıurı: Llratoı 

Şube ve Ajanı adedi : 265. 
Zirai vt: ticari her nevi•banka muameleleri. 

Para blrikUrenJere 28.SOO Ura Utram!ye vcn::r-or. 

,,.. Yukarırl ı ziılrohınan hmaıı.aıa riayet etmeyenlerin rnnnı; lcdlyelc. 
1 inden vukun ({r.khilc"ck ır~<"H·mr.Jcrdcn dolayı· ııandık h iç lıir mcs'ull. 
y • :,ahııl etmez. ' '492., ' '667,, 

. 

st. Komutanlığı Satm a:ma Kom syonu ılAnıarı . 
Apljıda yazıtr iki bina 28.1.042 çarp.mbe.·gtınQ b.lzalannda yazıb saat 

terde ~lıkla thıılc cdıiCCGı;ıenlı.r. aunıa.no .kcııt evraktan 'ile ~me. 
ıcrt ber gün konıta1onda giırll1cb11ir. lateklUCrin' be~l gOn ve saatlerde 1l'm. 
dıltlıda &Utm~ımn ltomJsyomma gclnıelert, "'30,, 

· I<eşıt bedeli Ka.tı tc. Pazartık Zamanı 1 
1·amiı· edilecek bina ı... K L. li:. Saat dakika 
Otopark malume depoıru 
çatısı 

Emlnönil u. eubcsi 485 22 

••• 
~7 se 
'73 :?!! 

lO 
11 

30 

•Apğıda ciM, mtkdar ve muhammen bedell4tr i ~ıttılı·ibfe mad<M!lerl 2. 
2.9t2 paz:ırtesı ı;ünU hlularmda yazılı saatlerde pazarlıkla satın alınacak· 
t ardır, Şartnameleri her gUn komisyonda g-ör(llcbUlr. •İsteklilerin belll gün 
ve tr.3ııtlerdc Fmdıklıda satmalma komisyonuna g~lmelerl, (635) 

Cı!Uli 

z. yağı 
~bun 

Sadeyağ 

Pirinç 

Mikdarı 

Ton 

lo 
30 
29 
40 

Muh. Bed. Kat't T. 
L. K. L, ı K, 

U7aı'l - 2it.12 r,o. 
W500 - 2925 ' -
50316.-- 1531 r.o 
18600 - . 2700 -

* • G 

zamanı 

Saat Dakika 

10 
JO 
11 
1l 

30; 

30 

Üsküdar ve Haydarpaşadan Şileye kadar ayni tstlkamette dört muhkı· 
ıit yere 4500 ton muhtelif iL\§e maddesi ta§Ittınlacaktır: İ§ 9.2.942 pazart.esl 
gilDU sa.at 11,30 da' 1-.apalı zarf usuJU eksiltme• ile ıet.ekllainc ihale edile· 
cckUr. ŞartMmeal her gUn komiayond:ı gör1lleblllr. Muhammen bedeli 697!50 
lira olup tık teminatı 8737 lira 50 ku~tur. tıtekUlerin belli gündo muay. 
yen saatten uı az bir saat önceye k adar tekil! mektuplannı Fındıklıda Sa. 
tmaltnn. komisyonuna makbuz Jtartılığı Yermelcti. (672) 

1 1 

• • • 
SAHIB1 ! ASIM US ı 

Buıl~ııh ver . V AKJ1 Math3ıu;ı 
Umum! mııerivah ida~ eden 

Rtfi1t -tTımrl ~~qfj 

1 
lsta nbul JJevazım \mirliğinden verilen askeri 

kıtaatı ilanları ·-A_şağıcıa yazıır mcvndın pazarlıkln c'>~iltmcıcrı h!z:ı.larmdu yazıtı 

~e s:ıaucrdc Alcuıdcrda As!tcıl Setmalm l'omı~yonunda ~:aptlacak• r 
llplerln belli vnklttc komisyonn gelme:crı. 
t'lınl Mik tarı l\ıt.nn 

Sabun 
teyttn Yağı 
K. Mcrclmcl( 
Patates 
~opn 

K. Uzum 
lnelr 
~ytln daneı 

ton 

4 

20 
20 

ıo 

~~· 

Urn 
2440 
4200 
2400 
~soo 

1600 
2050 

'rcmlnatı 

J.ira 

2016 

i h.Uh: 
Hiin, sıı 1 

3/2/fHZ l~ 

:.?9/ l /0!2 ı f 
(1778-383) 

1000 adet ağaçtan ma.ınOJ c.l ıırabc..iı kapalı zıır!Jn eksiltmeye konııJ 
tur, thlllui 2/2/042 günU saat 16 da Gcliboluda merkez a:ıtmaıma lto~ 
yonunda, yapıtacaktır. Tnhmln. bcdeU 16.000 llrıı Uk teminatı 1200 ı~ 
Şartnamest ·ve evsafı ltomlsyonda görülllr. Taliplerin kanunl \'CSıltn ~ 
tekllt'mcktupıtırmı ih~c sao.t:nden bir sa.at ewcı komisyona vermeleri • 

(1820--MZ) 

•• * 
100,000 kilo kunı faaulye almacaktır. Pazarlıkla elaılltmesı 8/2~ 

SaU günU",aaat u de Sökede askert sntınalma komisyonunda ynpua.caıı 
Tabaıbı tııedell 8 2,400 ııra. teminatı 2430 liradır. E vsaf ve e.artnnmcst 
kara, Jstn.nbul, lzı;nlr Lv. Amlrllklcr:I eatmaıma J;onıisyonunda da görU 

(1S26-cı4S1 

_. G " 
20 ton zeytln yağı almscaktır. li:ap:ılı zarfla eksiltmesi ZG/l/942 ~ 

saat 16 de ~Jlboluda merkez aatmaıma komlayonunda ynpılacııktır. ~ 
mın bedeli · 23,0001 liradır. Taliplerin kanunl vesikalarile tekllf melttuprsıf 
ihale aaatlnden °b4J' saat evvel l<omteyono. vermeleri. l17:S2-J91 . "' . 

150.000 kilo bulgur ıı.ıuıacaktır. Pazarlrkla ckslltmcsı 2/:.?/942 sa.at 
de Gclıboludıı askeri satmalma komisyonunda yapılacaktır. Tnhmln bedi' 
37.500 liradır. Taliplerin belli vakitte komisyona gclmelert. { 1785-366 

:r. ..,. • 
A§llğrda. ya.zıh mcvadın pazarlıkla eksiltmeler! 26/1/942 gUııü lılzaları' 

ra yazılı &ıat'erde Mimar Slnancb askeri satmaıma komisyonunda yapl 
caktır. T'.:ı llplcrln bclll \•tı.klUerdo komisyona gclmeıert. 

ctnsı. 

Kuru fasulye. 
Nobud. 
Y. Mercimek. 
Sabun. 
~ytln yağı. 

Kilo 
50,000 
:.!3,000 

15,000 
10,000 
6,000 

'T'utarı 

Lim 
14,000 

6,üOO 
3,700 
6,200 
6,600 

Teminat' 
Lira 
1030 

400 12 
16 
u 
l6 

65,000 ltilo nohud almaca.ktır. TalJplorin 3,2.f!42 Salı gUnU saat 10 
Topkapr :-.raıtcpeslndc asker? rıatınıılmn kontlayonun:ı. gelmeleri. '1S6S-io.' 

:.~ u ııı 

5000 kno yUn çorap lpllğt nlmacakt.?r. Pazarlıkla. ckaUtmesl 28.J.. 
Ç.at'§amba günU ııaat 11,15 de Ankarada M. ?ıl. V. Hava. satmaınıa koıııl' 
yonunda. yapılacaktır. Tahmin bedeli lS.350 llrn kııt't tcminatı 2752 ı~ 
T llplcrln belli vakitte komisyona gclmcJcri • (184G-G=5l 

::. * o 
5\3,000 metre mavi aatarlrk bez pazarlıkla satın lllmacakt.Ir. UıalJ 

:.?';.t.!142 ~I'§nmb:ı günU saat 11 de Ankara.da M. M. v. Ha\"2. satm.suıı' 
komisyonunda. yapılacaktır. Tahmin bedcU 17,6~ Ura. katı temluatı 264' 
Uradrr. Ta!lpıcrfn belli \"akitte lrnmlayonıı gclmel~rl. rtS42-tı27l 

.., :ı. e 
20 ton kuru soğan ile 1000 kilo beyaz pcyn!r \'e 1000 kilo zeytin V 

nesl pazarlıkla satın :ılma.caktır. Te.Up1erln W.l.942 Perşembe gll" 
ı;aııt H de Halrcroğlunda nskeri satın Eılmo. ı,oml!ıyonuna gelmeleri. 

(1866-7of t taııbul limanından alını~ oldu • 
!{um !lU/381!1 numaralı leyfa c{jz. 

ılanınu :ıayi f!tl im. Yenisi n i çık3ra 
., n~ımdnn eskisinin hükn:ii ~·okt'JI·. 

ınebolııııno t ;'n"t'nyo köyünden 1 
)fufifaf~ oıi;Ju H Ül!l'yln &ynktar 

A.~ğlda yazılı ınev~ın puarlıkla e:ksiltmcleı·ı hilalnı-ı:ncıa yazılı glin, saat ve n12lıallerdckl askeri 
ıılm:ı. ltomllıyonla11nd11. yapuac.akbr Tallpleıin b~Ui rnkJtıcı'dJ alt oldut;'ll komfl!yonlarda bulunmaları. 

~- -
.t.traat Ba.nkaıruıda kumtı:ıralı ~ lhtnrsız' tas:ı.rnı.t tıHapıarmcıa erı u 

t\O Ursııı t>utunanıaro eenecıe 4 defa cekitecet: ımr'a Uc ft{:t.ğıcblıj 
oıo.mı göre tt<ramtye dağıuıacaktrr. , 

• • GOO t.000 . 120 . 40 4M • 
" .. t.000 • 1%0 f-0 • 4..KOO • 
4 .. !iiO ı,too • Hlfl ';?O lf..tOO 

40 .. ıoo 4,llOO .. 
DlKKNr: Bcssplaruıııaıtı paral&r blr ~ne tç:.nde :10 Llrad .ıı ::.:a.,ı 

<ID§mıyeruere ikramiye çıktığı tak<lJrdc % 20 tu.zl:ısiyle ~rUecehUr. 
Keştd@ter 1l Mart il Hııztran. ll Ey!Ol 11 BirlneikAnun ta.nbl~ 

r1nd~ Vll Jllllr 

. 018586 ) 
• • • t 

istanbul limanından aldığım blr kıta 
445 No. ıu kaptan fiebedetnıı.ınem Ue 
rılU'ııs ktı#Jdı ve ıı.skert tezkeremi Mar 
manda batan Kurtulll§ vapurund•ı r.a.. 
yl ettim. Yc.nlııhıl çıkanıcs.ğnndao es. 
kilerinin h!lkmlt olmadığını ilin ede • 
rtm. 

t~tırnbu1 Yat.ib mutemet sokak 1% 
No. da Knrtuhıs yaponı liçliudl 
kapta nı Melurıı>t Oyman (38~.H 

"' .. 
1 tstaııbul Jtlt:'llat Gümrüğünün fif4!0i 
ı ımyılı 3/li/!lil9 l!!SCll t:ltihli itlıalll.t oo
ı l•annamcalnc aJl 32593 sn~·ılı 4/5/93() 
1 gllnlü t225,ı:ill liro. kıymetindeki ıııak. 

puzu z:ıyl ettik. Yenisini o,;rkaıııceğ'J'. 

m™1an <'.Sklıılııln bllkmU yoktur. İ 
l 'ıı, KMh·~ t't' O r1Altl.art [ 

(~6Ssl. 

Ku.nı ot. 
~YUn yağı. 
&ıde yağr. 
Nobud. 
GUbrc flatı~. , 

"'..-mfi 
. ...,._ 
l1ıtkUdnr 

;\fiktarı Tut.a n TCmJIUltı 

Kilo Ura, Llm iha le gilıı, aat ,..c ı.nalıll.l li. ---
100000 Sl/1/942 11 LnJeburgo.z. 
50,000 46,000 28 .. .. 15 lzmlr Lv. Aın!rll~ 
25,000 :llSi,M 6/U .. 11 Eskl§cbir. 
50,000 • 11,000 1515 '26/1/ .. 14,30 Çanakkale. 

6.l kamyon kadar. 27 .. .. 10 Ran:i. 
(1870-710} 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

• MalıaUesl 

Ahçı · tıa~ı · 
Murat rçis 
l\UZ.:,"'UOCll)\ .. 

Sokakı 1'W11:ır.ı~ı 

l{arnca Ahmet Numnmla.J 8i6 
Sılfthdar hnhço o 91 
tcn41y,, l!i 17 

11 I'' .. 

( ':nsl 

DUkkAn 
Odunlııl~ 

Dl\kMn 
,. 

.\~ hk k lJ'a. .. ı 
Lira Jir . 

00 
70 

~ uO 
ı (J(r 

1 skele 71 37 Ev f> 5U 
\•ııkan·i'I l'Ttı:'ll '"" ,.,evi<ltC'rl yı:::ılı ye ,,,. :ıı l'ıJl4!? 8".,ıınn kadtır J:trayl\ \Crılmck UztI~ ı ııu , t:.tllmtsUr. 11· 

lcleTt !l6.l.9f2 (H!lzarte.,t gfinU s.ı::ıt H deJlc-. lot~k lllcıinlo mUdUrltfü aknrat K'ıtlemtnc mllrn~atlnrt. (4~.f \ 


