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. 0rtaa11 Mü.tte/ikl.ri ıogr«o Z J d E b I Yeni tevzi ıekli, dün büyu-k bir 
.,,iree•k ffar•tıer vardır. am ar an· r ac: ar, askeri talebeler ve Erler de istifade edecek-Aı .... ,_..mtm~n .iman Y intizam içinde tatbik ealldi, Jiarne . 

:;~;ı::::;~:;:;;:;: lerdir, ders ve munzam mesai ücretleri de artacaktır alamıyanlarm ekmebiz kalma-
büıün bıınlar Müttefikler ma)arı da temin olundu 
propağandasının sun'i ~o. 1500 ve daha IJUkarı rakımı· yerlerde daı·m-ı Ek~mek tevziatına dünden 
rette yaraltığı 2"t1ahirden JI 1 1 itibaren karne usuliylr• başlun-
ibaret ıleğilse Mült~fiklerin ınemurı•yet go•• renler~ ~ahruk.at mas· rafı verı•ımyor mışt.ıı·. Bu sebeple fırın önle-Atırupada. mu?Jaf/akıyet 1 rinJe gilnJer<lenbcri devam {.'<len 

l 
izdiham zail olmuş ve vatan· 

~midile faaliyete geçme ui d ı ı..~ 

rilmiştir. Ekmeğin daha m üsai<f 
şekilrlt"! te\'zii i~in fra.nc8la fınn 
lan <lıı. eılune.k çıakarncHklnrdır. 

Dti:n fmnlanı yüzdo 5 ni~be
tin.I•• fazla lm verihnhitir. 

(Samı Sıı. S .si!. ~ c~) 

•·hıı·-ıalı' kuoo•tlidir. Bu. .u. Ankara 14 (Yeni Sabah)- Harcirah yevmiyeleri haric, memurla.r<lan 1500 ye daha ıine alına.n ve işt~n d çektiri· aş ıır ser .. oçst sorbeı:ıl ekmek -
" Maliye Vekfiletiııce ha.zırla- hıı:ı-.ur hakları, ders saati ile- yukan rak:mlı yerlerde da.- fon memurlarl<ı. kanunlar hü- ]erini almışlardır. 

ne.rıin sonbaharına tloğrıı nan memur maaşlarına yapı- rt Heri, iş ı:,;::ıti clı~ın<l~-. mun- mi memul'iyet görenler Teşı,-i- ~ümforine tf.tbi d::ı.ire ve miics- Diğı"ı· tar.ıfüm Vali ve Be- AFRJ• KADA 
Awupa vaziyeti briki çok ı fa<'ak zam hakkındaki kanun tazam m<.>sai ücretleri. köy nievvelin basınd:ı.a ba.c;lamak seı:;elcrde \a.hı:;anlar da bu ı.:xı;ye Reisi ile Belediye Reis 

l l 
laA vih"sı bu aL·ı:;a.ın a"'" vakit . . · d f · l 1 k mıı:ıvinleri k<arne usulivle E>k-değişebi ir _J ., ,.,. ..... -"'"' . ogretıncn Ye öğretimleri, i<la.- ve Mart bidayet inde bitmek ~am an a\'nı·n ~sH f" enecc - J Ba';lvekalctleıı Büyiık Millet re yaz.ife Ucıetleri ve muay~ üzeı·e hirind dereceden altın~ ]erdir. • mok tovz.iahnı tetkik için şeh-
MecJisiııe gönderilmi~tir. La- nm17..ın muhtelif ~f'mtlcrimle 

d YAi
. '~iN 1 yı"hanm avuen aldıgı~ mız esas- yen aylıklar nfabetinde toptan cı dereceye kadar her ay 30, Kanunwı yukr ... mlaki derec.e teftişler yapmJşla.r ve vazıyL;t in 

Ya.san: Httfleyin Cabi .-Y Jarına göie, fevkalade halle· v.:tilen ikramiyelerin ayllk yeı.linci ılere<::edcn f'Onraki me le-r nü-b('tii~de m~nş alıp taka normal bir 13ekilde ceı-eyRn etti-

J 
aponya da hnrbe ghdik-! ıhı devamınca asll maasları miktarı, gedikli erbaşlar, ta- murlara da her :ıy 15 lira cl:1i- mınla ted~bit,eôilnıiytn mües· ğin.i gıirnı~Jerdir. 

r.o lı'ı .. ya k~,.,~-· ,.e u··cr•"ti·l,..ıO kını başları. deniz gedikli su- mi mahrukat mns-afı verili'?· Eıesek·ı· c: caıışıuıJ::ırın maaş· Ü d " . .;ı ı · ten ve bütün düny ... yı v • ~ .... " " • ç i.irt gıuınenrJe11 ga.7.ete-
kaplayan harp ba.reketie lirfl.ya kadar olanlann maaş- bayları temdid zamlat'ı ilo bir cel{tir. Mukavclen::ı.ma ile is- htrına zam yaınlrn \SI keyfiyc- i ·N.k yapıl, n -n~·ıiy<Lta rağmen 

Tl
. b"cılı"a Uzakdoi!u ile Batı saJ1 laruıa, her türlü vergi çıktık- likte, askert mektep tn.le.be ve tihdam ed'lenler bu kaıımıclaıı ı.ı mtınsup ,,Jılukları ınii<'ssesc- ıı 17..-'lr gföüi. karnelerini alm1-

.. ..,. "°' ., t ıı · c.rat maa~ları ile merkez<fo j ı·1· d l · ı ı d' 1 
• tak.;ı · b k ı t n~ıen·n" ay ... ılmıc: s:ribi göründük- an sonra e erme geçen para- · s ı a e eaernıyecc { er n". .enn •m ıne ıra ·ı mış ır. y .. n -O~,, vatsnda.~hrm alairn.dcır 

., .., • <J • istihdam olunan hariciye me~ y ı ,... 

--00--

lnoilizler Halfaya 
mevzilerini şiddetle 
bombardın1an ettiler 

i
·•n f~otı""" hangi tarafa dahe:ı çok j nın yüzde yirınh;i, bundan yu- apı an zamlardan hiQ bir 1 ~uha.ltan itibaren mer'iye mn.l<ı:t.mlnrn. ınüra\.AAL ctınıt'<.lik- ----oo--
, - •"' k al 1 d murlarının temsil tahsisatı da · k ·ı b , b kan • · ı · b ı ehermniyet verileceği mE-~:e!c:-;i arı maa.ş an arm a yiiz- vergı esı emiycccği gibi u te gireee)· oıan u unun len ~ö~1\ ~niı~ ve ~~1 arın lfar- TRABLUST A M UHTELlF 

cırtaya çt.ktı. Miittefikler ipt.1da <le on beş nisbetinde; tekaüt, bu ?.amanlardan aynen iı;;tif~· 1.amlar borç için dahi lıac:r..e- aii1·'a.tle enciınwnde görüşüle - nüle:·ııun ih:ı-A<u·ınct dun g·,~e ga-

Japonya.ya hiicum ooe.rek omın cvt:un ve eranıil maaşlal'lna de edeceklerdit-. dilemiyeceklerdiı·. Kanunun ceği ve cuma ~ü umumi ı bahrı. :kadar hararetli hfr faali· YANGINLAR ÇIKARILDI 
i5ini bitirdikten sonra mı Avru- da ayni hadler dahilinde zam Ayrıca maaşlı ve ücretli nıer'iyeti ta.tihiııclen evvel kad Heyet toplr.ntuıına arzedilecc- yetlo de\7<\m edilmiştir. Karn~ ----00--

p~ ~~a ~~ k~--~~.p~ı.ım•a•k•ta•&•~--~---~•m•~•a~u•rl•a•r~lı~s~u~b~a~y~v~e~a~~~-~e~ri~~ro~s~u~il~g~a~c~w~··~ıM,V~Jct~- ~~~~k~~ kri~~i~~a~w~~ra ~ıAI J ncliccyi elde ctme{l;e Çl!lıS;1.\?ak· MSIF •ar..s iliSS'-$MF1 Fi±#S Ts w f&i sı:t.atlik mtıv::ıkkat knme1et• VC- maD ar mUV8• 
~~.~~~ ~tida ~ru~~~~~~~~~~~~~~r~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~ sala yollarını 
AJmruıya ne hesapıa.c;tıktan p.oıı. ''Refah'' ı " • 1 
rami J ya. ne k~ı.rşıla§IDak PASI. FtK'TE --=--=-----:,,.ı-::l~ARP VAZiYETi_..· ·-·-- tahrip ettiklerini 
lı:ıtiyecekler ·. j 1 b•"d• • 1 
llk güııleıtle matbıırıt alemlnde h d ' 1~ ırıyor ar 

yapılan tahminler uiha~ct BiJ'.le- a isesi ----00----- O A [A. A. telgrru!nrındarı 
şik Amerilrn. devletlerı bahnye f 'I" • 1 d L BYA A EKATI Mil~sn edıtnu~tfr.J ~:inv~~~~~:t~~e~:b?;:.tat MECLİSTE BiR TAHKiKAT ı ıpın er e . . H R ra~:;r:t!~~ !~~~~ ~~~l:iU Kir 

<lı. A.nlaş:liyor ki mültcfüder E U"MEH'\ KURJLUYnR h b .. Rcyy.u.· kollar:ıınıza tar~ı ia. 
iptida Avrupada gı:ılobcyi elde ~G u mu a re e kışa.f eden ve d.I'~n hava hare-
etıu~ge gn.yrct gösterecckkr - ~ f kdlerino ı·ağmeıı ıuemmın.iyet 
dir Llk ehemmiyeli g:ırbc veı·- E k M ,. ldlkt Sekiz haftalık bir devrede Rommel ordusunun tak.. verici Y'.!ni te.-akkiler elde t-<lil , 
menin s~bebi, .Albay Knox'a g~'- Vra eC ISe ge en c'ıdd"ı saf h~da 1 miş ve düşman :4i tlcıl rına klll"-
re, Almruıyanın en h~ı düş· sonra eski iki vekilin U viye edilnıiş olmasn kuvvetle mehtemeldh·c Çekilen j !;>l ·~ıtgiıh" aı-t<tn oiı tr. ı yapı~ 
nı..m olmasındadır. Almanya 1eşrii masuniyetleri ord t Z k t~ l d b l k · · mı~t.ır. nmğıup edilirse ondan sonra Ja- Felemenk Hindistam unun a e uvve ,er e e es enel!'e yeııı__ ı J ııvwllc müdaftu. ooııen s~, 
ı)onya ile daha rahat bJr ıta:ı:'Zda re f e d İ I e C ek k ıt'aları harekete }jjy ıtıkavemete baıJı11ması beklenebilİ;rt-- . , 1 t ım xııuvlüine karşı yapw:;ınıı• 
u~ra.şmak miimkfüı olacaktır. Ankara, 14 (Yeni Sabah) - • ! muv.s:akiycUı bir buc·bm t•sııa.-
0 nçıkça. :.-.;öylemiyı)fH:l. d:ı Av- Refö.h vapuru hakkında yapıl- g 6 Ç t İ 1 8 r . 1 y 1 1 ::..n<ln. lmalaı·ın1ıru.n voıdiği tele-. 
runııiln Alman tehlike ve tehdi- makta olan tahkikatı işkal et - ·---·-----, azan: Emekli General KEMAL Koç ER --------.s i.nt 100 •leu fa;-l· · ci,!~ildiı·. Oiiıııı 
.eli ortadan kaldırıldıUı:ı.n ::ıonra memek için vekillikten istifa. e- 1. ütün ;7ıın ln.gıu;·• lop~u b:rliltle-, 
ıtusyaıun da :;erbest kalarak U- den Cevdet Kerim İn•'.edayı ve Malakada Jıponıar lki şehri l ~ bahriye İll' işl: irliği Vf1l}m1slaı; 
zakdoğuda Japonya aleyhindeki Saffet Ankan hakkındaki hü- ld I k I h B iiyiik Britaııyayı Libya- ı taarruz ışini başaı :•eağına da 

1
. Sekiz hcıtta önce, Auchin "e havc kuvyetid·Jı.ıi. Hn.lhy~ 

hareketlere katılabilmesi mıim- kiunet tezkeresi henüz Meclise a l ar, an 1 mu ara.~eler ~'1 ele geçinneğe mecbur 1 güvenilclığiııi h:ıreklit'U. ta.kail- LC'Ck or<hılan, g·1:mİ!-I bir c~·plw cjvar:m<l: ıli!::1 UUl m~\"'t.ileri~ 

tcrcfüde bir rol oy • ...adığı a.ld?.. ı)-foclis malıa.filinde yaptığımız 0 1 U Y 0 f a} Mısmn, do1ay.ısiylc Sü- ağızla.rdaJ1 rllnliyordıık · m~1 lmvyetle-rivk kın-Ril:ı..~11 1 ,. , ıtr ,. 
!kün olması düşiincesinin bu ı;e'\'kedilm~mi~tir. 

1 
1 eden sebepler vnrdır: dü;m eden gunl~rdı~ salaruyctli ile garbc• t~l"C1:dih etti!cr. Jıı,·~ · ~ i, bır hoınl>.•wlırııana tl tıırn~ 

gelebilir. tahkikata nazaran bu evrak nıcc n· k f veyşin emniyeti, --- Şn.rktau ve l.~1ıupta.n 'ile1i.eyl'1: 1f;ıl,z hn.va lmwdJeri pıt-· 
Amerika. Ba.hriy~ N·~ırırun lıw geldiğinıdcn ~onra her ild ıyo on eransı b) Akdeniz domı.nma.ama nis- Rı ıa~ua'da akınl.'l müfrezeleri dt• Agcdabia zı.ı.rtı&;i g'f!Cf'Sİ Trablus ve El~ 

bu sözleri şahsi bir ınti'ıaleadan (Sonu ;;ayfa 3 aütun Ei da) betle ge.'l.i$ bit- oynama sahası fMI .-ı~ v,~ Eln~elia.ya kadar ~okuldula.r. gcyla.ı.bı.ki. hetteflere hticum o~ 
Jbarl.)t Olmayıp da lllÜttP..ffü d~~T- - --- bug·u·n toplan temini, ~nlC, ıbüyi.ik Ölt;ilde Stratejik 1 il' \t:l"lltr: '11abhHta 0\:t\ i°k nbJ 
}etlerin resmi planlarnıa. uyuyor maclaıı çöküp gitmesine ihtimal ıyo r C) :Mısırın ana. yurdJa irtiba- ---00--- bn· h~bhüsiin b<.'liı dı~i t;allll . t.ıııu1 V• ıi.m..;ı ı\.ln cenup 1:1 'ISI boJ 
.sa ma).'ltıki olduğu tesllın edil- vermek akıl ve mantığın o ka- tının kolayl~tırılınası, ALMAN KIŞ mıştJ Sonradnn, lıf\Sınt ordusu. :ymv bombalar atılmıfi ise dt 
mek lazımdır. Japonya gcn~.k ba dar haricindedir ki bunu düşü- [A. A. telı;raflarından d k' ili! ~ekilme yoUa.rııun t<'hdit edıldi- teı.:11·Jerı eh ailı ola. ·,tl;: görülme-1 
u•rlıklaı.,1111~ mükemnıefö·~ti, •'e- nebilmek bile birdenbire bir ço- hülasa eililıniştır· .] d} Şiıll!ll e 1 !erinden ha- - 1 ·· 1 1· F~._ mı\>tır. lı.:J•rney·indı-1 bombıl"'• 
- • • - "' -1 ı f'loları 1 · d i · g f;oy Pnc ı. ıLi1.rıt. gı:.-rilcrc sark ·~ ,.. """ 
rek "":i})tığı baskının muvaffa. cukluk görünü1'. Böyle olmak· Vı.ua.naca r 1 

n yer erın e · M EVZ LE RI 8 ' ar h lcırın ve> hava tnC'Y<l mı " - .. ı be b ·-1. 4 ı k" Re""'~i teblı·g~,. go··re Jaı' tacı·z c-1 ıln1esi ve yakın yoldan nıa hıffı'llcti~ıi. c~plıede ı>ok · 1 . ..J k ..... : · kiyeti, g·en·k vaz.iyetinin ruuı-;:ı.- a · ra er, ı.uı~ar o umun.az ı, <11..Ll '-' , . rOll· :u k ıııın., ı 1111 ·j ı.nnalaıuı ortnsıı-dı 
- üt•·· fikl · A d te _,, lar Malakad"' Serenba k ılac:m~ 1 ·1rı için eıru·n mey 1 a,nlı c.a.ı1)1ı:o.mııJar ~1Evam edip itlig-i dola'. 1siyle Uza.kdoguda. m "! enn vrupa a n=- · • .... n ve arş , "l'-l'Ll - d JKıilruıl\l? Vt' bazı yan~11n1ur :... k-

f
.. ttikl · h d k. ::-1 Sepa·1gı "Pt"t · ı d" tn -~anı ediumek y • d" 1 gidN'ken. büyu·· k bir m".-.n ıfa- ., ~ çok imtiya;ı-.h bir mevki elde ~t- us e erı ava a es ı guıuıe-. ' z: .. v mış~ı· ır. . u :ı.r ' erın en yarı 1 ......... mıştır. 

miş göı iiniiyor. Amerika ile tn- re nisbeile şimdi çok daha bü- · giliz kuvvetleri Japonların e) Libya kıyılarında hasım de c><lt-miyordu. Romme1, cok Alman tebliğin.le şurılar yau-
gilterenin ye Çinin Japonyayı yük bir nikbinlik varılır. iMüt-j boğaza haklın olan Malaka deniz kuvvetlerinin ixırınmafarı --• j oynak Lir 111ild1Lfaa sayesinde lı<l•r: 
mağlup ı•tınemelerine imkan tefikler tarafında ümit ve kuv-

1 
topraklarına girmelerine rna- imk3.nını gidermek, · mü.tNtrııv.ı hırpalıunakta, dur- "'Simali Afrihda. dii.sman ke11 

yoktur. Fakat bu devletler tek vei maneviye art~'1:ır. Bunun ni olmak için şiddetli muha- f) Büyük hava ordularının Sovyetler Lenin- uunna.kta, hıı.-ttfı .Mmr toprak- u· <leniz kuvvctlerirun )•ıu-thmilı 
ve muazzam bir kudret halinde realiteye müstenit doğru bir rebele1· veriyorlar. ~ok daha ınıüsa.id meydanlar-• grad cehhesinde 1 larma kndflr s.<ı!<l:..;·111i~ır np- Sollnm kr~imindcki Alın.an • t-
müşterek düşman ile çarpışına- şey olup olmadığını mevzuu Japonlar, Singapur Uzeri- ' da.n şimale ve garba doğru akın makta idi. taly, n ıı.• \ liledne ya.ılbğı şid • 
ğa kabiliyet ke-~oodiııceye ka· bahsetmiyoruz. Yalnız ortada fe muh:eı~ hücumlarda bu- yapmaları i~in zemin ha.zırla- kanlı bi:r taarruza Libya ha.l'ekatım iki rnuhn • t!·'tl lıH•·t •tı!.:ua devam etıni§ -
dn.r epeyce bekh·ruek icabetle - oovle el ile tutulmaz, gözle gö- unmlı uş adr r. H ölü ve ya.- ma.k ve nihayet, t~ı rı .• vırmak mPmJı:ihıdfü'. İlk tir. Baı ı ~iı tmaik:ı.da l:et' ih.~ ta· 

k 
· B ··aa · bo b rw··n,"'z fakat kalb i1" hhısedilir ra var ır. 'l'okyo yapılan a- · il b l d ) .T ,.r k 1· • f ı· ce tır. ll mu etı ;;;u OŞU· "'' ı&; kınl d 15 ! . O') Trabhısun ışgali için eri- aş a l ar s..ıtbA., m\lt.e.!ırrız İ"in hiı· mu- l ,,.. ,..... \'I t:JPGU au :ıyeti y:ı~ 

· kt · a ı>te Al ve i.rıanılır bir dc~lik ve iti· ar a ngifu tayyare- 0 
• b' dı t "' n·ı .. tıı Al -.! '-' •

1 

na ge~ırme en ıse, g r . , · sinin düşi.irüldüğünü biıdit·- !ere doğru gem"ı ır a m a - [A.A. te:ıgı:a!Iarmd;;n vaifo.kıyet vaclı'{'lememişti. Bu- • .,, ·. fhWl "'ava§ ve .:"ll\rıt& 
manya ile çarpışarak onu sılfilı- mat ıne\'CUt olduğu ir.lkar kabul 1 kt c.l' 

1 
mak, · bütfı~a c.tilıni.ştir.J nu biı· lruın:mdıı. d.egişıkE ~,i h~~t- tnyyarelt~i !ııgifö l•oilarl'u, o.! 

larından mahnıın bırakmak ve etnıez. m~ 1'.elAırL. w.,~ZYADA Niliıı euıniyeti, g.imali Afri- :tfı lngiliz hacınını:-- t"'ı.·,.l·,ttr:ıle'.; !a- tom••bil tonlı.tl.lklarım Ye tAyya-

b 
· · J ı h. Avnıpanın her tarafından ·' "- Sovy·~c. t~bliğine göre, 13 ~on "' " -~ • • . ı · ı.... ütün gayretı aponya a ey ın- ' t ·ı· l bl. -· ka toprnklarının Y. ad ellerden· l't Jn(\Yı .ıl1ıflt"i<ll ı ... ~nbahlmu~lar 

dah 
· ı· ı ,., ı haberle.. ,..:hv"rı'n e"·kı'sı' . ngı ız e ııme. göre, g;w- "' kanunıı;ı, RuHlar ilerlemeg-·e de- (Sonu ıayfa 2 a '"'un 1 d•) .ı de toplamak a tesır ı o m::ı.z ::.C en • ALI ..: "" b' kın .... nrıin1asiylc mümld1n oldu- ._. "' ~ uır.,, 

? kadar insan iktidarının üstüne 1 Malezyadn ngıliz kıtalnrı- _... vam ctnuı?ler Vf': Smolensk böl-
mı · çıkmış bir harika. ıtclakki edil- nın geri mevzilere çekilmeAi ğu.nu, son yılların olaylariyle de gcsinde Kiroi, Mojaisk civarın-

Japvnya harbe girdikten son- -· devam edı·yor. Japon tayya _ öıIT, enmiş bulunan Bi.iyUk Bri- d G 1 1 . 1 . ..l d bil , -'h tl 'tl · Ame,.;.k l meJl(Ymi ı?:Ö:,teriyor. • a OfO <OVO ş.~ lir el1. ue a rn ~,ıı ver nn 11 erı ., : · ,,, ., ı · T tany::ının. Avrnpa yakalarınd& 
111~ nıhl Rudyaı ve tngiltert:- Yugosl ıvyadaın başlayarak re erı, a.m:ı:c::n ve Muaı·ı hom olmak ii7.et\" bir kaç meskün 

-· · b.. Norveçe vaı1ncıya. kadar her bardıman ctrni~l('rdir. Japon düşmanlarınm bağlandığı za.- mahalli 7 .. apetrni~lcrtlir. 
Ye yardım edemiyecegını u- tayy ı · K lal mnndan ı'stı·r·.ıde ederel·., M•"ır .. k b' · ı ·ıeri 'Ür taraft:.q: Mihvere karşı isyan <le- . at'\'.' erı, ua ampurdaıı - ... , Maloyaroslavetz'den KRhıga.-
yu ır menınunıyet e 1 · s - 1 f · "ekılen fngı·ıı··~ kuvvetlerı·nı· • Lı"bya. snm·hırmda mı··ıttefik- · ı f t · d. - b lam ı d Halbukı ğilse bi e bir muhale et hareketı "' - ya gıden F>imefü i (-1' hat ı şun ı 
ıncge aş ış ar ır. . b h k b' t•• ı·· hırpaJam:ıktadıt·. Bun1arın sa lerı·nk,:ne naza., ran iki mı·sıi bir tam · 1 R 1 ı· d b .A.merikada Albay Knox'un ışa- yaşıyor ve u are et ır uru a.mıy e ti~ arın e ın e u-
rct ettio'i istika.mette bir ha.re· }tınlamıyor. Bu arada FNı,...~ (Sonu eayfa 3 sUtun 3 de) kuvvet toplamış bulunduğu lı.mmaktadır. Ifalugnnın birk~ç 
kete k~rar verilirse Mihverin o-c-rçekten hayreti celbedeeek ·------------·• tahmin ediliyordu. Bu ordunun kilem.etre şimali ı;arbiı:ıim.le 
sevind pek uzun sürmüş olmı • bir manzara göst

1
· ermektedir. ------------------ miihim bir birleşme noktası ol:m 

b Bugun.. ig-ren" b r varlık gı"bi _, Tikonl!Vauu~tin'in za.r>tı bu ne-

-·--/FIKRA 

Avcılarla bir y renlik 
1
- "'-= ..... ....... ,_ 
~)ıC":':rnervn 

Yaıan: Aka Gündü:t yacaktır. Alınan haberlere a- ':S , r aoJıınia. \Orta.şarka Amcrikadan nefret uyandıran bir Parisin B d K d ticeyi vermiştfr. 
~:.t~~"::::. ola~e'.:fı:-::.:::ı"X~ ::<cudiı~;:::,.~~ .... D.~~l~ Uğ ay oruma kanununun 13ğvın an sonra •. !.,;~ntc:.';ı,J~u6 h~:::~~::;: R astgele! 1 Fi~l< <l<ıdim ele aklıma g"lcll. 
:Hatta Eritrede kurulacak silii.h Fransanm mukadderatına ta-j AAA alınan ve Uthrip edilen ma!zc-ı Sizin bölgeleri bilıniy...,- Sayın l!Jhıı>:1ılar Gcnf'J Direk 

ı. "'abrı'kalannın "e depoln"ının mamen ha'kiın olam:unışla.rdır. menin 2901 tank, 159 zırhh 1· k t b" · A k b··ı töıiıne ı·iea ettim. Geı:-uu SC'n ki .ı. • ...... H • b k b. ~5,., 1·,m1; a a ızım ıı n.ıo. o-ı -
.•. bb'' .. b" ük b' e·d Vichy FraMa.sı Almanyanın • t 1 otoma il, ·.s 18 mukindi tüfek, !4'1..si bu Yl. 1 av kaynıyor. gsaSJn-'ı m:ı.lzcme tludı'hnı an!•·ttnn. fü 

~ediHi teşe usu uy. ır .. ~. - a:r2lularıru tama.men ka~ul e~- re ır memur acı a 32763 tüfek, 1136 tayyare, d..ı Pl~h az olan bıldm:ını hala' lHC\',.;imiu d .... hep bildi~ini~ 1 li 
i~!f).tle il~;ttefıem_ckklt~ır . .,ım·Budil~uikn memıı·.,,tır· . Rus cepbcsınde ıse , , 1 30i'\43 otomobıl ve l12fl5 mot.o- , ı ı ı ı ı ı:::öylccti.ın. Btın° b·'.~ .. vtıı·aı1 '\l·l':ı-.ı.. "'"' mu ı erın " .,, . .ı.11 ı-ara ya nn arml a av ıyoruz. .... ... • • 

·uu ""' kış İl"''"l•"meg~e b!lc:ı.}adJa0~1 halde, b k 
1 

k f:İl let ve bisiklett.cn ibarC'ttir. ı ı ~ da..:Jn.rıı1 ernı·ı·ler!ını· ""'r·ı·.1., .:.::" _ tekfuil dikkatlerini Avrupa. harp ...... ~ ·~ R Şc ıir cenarınııa ((Ulluk dolu. ':{ .,,~ • ~ ., ... 
oııa}UtÔSi üzerinde toplamalaı·ı Alınan ordulan bruô. kışlık hat· ı r a ı m l y a c a us generali Feduni:>ky ku- Ifatta geçen gün iki üç tanesi tirdim demektir. Ötckı mkn.· 
.;\~-ı-ün olacağı zannını veri - Ianna çekilememiJj oldukları in- .mandasındaki birlikJe1 in Le.nin şeht·in ortasında bulunun Ziraat da.şiar da böir:clcıfoiu bn i!,. ay-
~ bbaıru veriyorlar. Hasılı, orta- grad ceplıe-;indeki ıniıstahkeın Banlrnsının bahc;esinden kalktı. 1 lık ihtyaçfa.ıiJe gofo,·c.'k yıl füti· 

ı j.o~~'..._·panın vazı'yeti mu.·ttefik- da müttefikleri gayrete getire- --------•---------- Alman mu afaıt hattına. do.ih'u Gt..>çent.!e opcratöl' Bay Murad yaçla.rını -tabii ı;a1lş tu.l'N4ya-
avcu k . tl dn· A1nıanya ilerlediklert ı:oöylenmektedir. tb h' ·· rak. asa"<>.-1 bir hczaı>la- l:o:?'""-

~. ,bu :kara.Plarında te§vik eder ce -1~de erlmval' ~be ıer· me~ Buılların Ofis'erde, Mafiue Vekaletinde istihdamları ~tokholmden lıaber verildiği- ra lffi ustadumzla Por::;uk ca- dan cJobuy·a Gem~l Dil"('ktÖ;1ü: 
..... mahiyette ~ıbidir. Almaınya nın ıçın en a an r ı ı .. .., 1_ •1 8 yt boynnn küçük bir parti yap· " 

o· bahsetmeg-·e luzum" • görmü- .. f 8 d b j r j 9 r f d ne g-ore, n.uuan kış mevzı eri t"l'". Sa.b,·ıht.an ı'kı"ndı'yc ka<lar. av.. bildirsinler. Ellerin do simdı' -!n~,., cephesinde hiı> bir büyük zuu ı' ç ı· n bu" tun a l n 1 . d l "" ' e"' • ısı.w;. ~ Eg~er bütün b•mlar mfü- yerın en yan mışLıı·. Aidıkln ..... mızın cinslerı··. Yeı:::.il den bir Hıtiya" listesi bul11ı1ur· 
;.&ı.uii;ırebe kaybetmediği,. bila- yoruz. • • Sovyet sözcüsü Lozovski de- ..... • -r ~ ... d ffa,kı tefikler propagNıdasının sun i bu~. Boz, Macar, Çulluk, Baka- sa gelecek mevsim i~in hazırhk-
iris aylarca mu det muva - surette ya.ratb~ ~ev~en Ankara. 14 (Yeni Sa.balı) - Buğdayı konınıa. kanunu- miştir ki : sın Ruvayal, bakasın Bıldırcın lı buiunurlar. 
~etten muvaffakıyete yürümüş ibaret değilse muttefikl~ru~ .A,v nuıı Ut~\mdaın sonra bu tcşldla.ta. lııağlı moouırlann ~..ıkta kal- "HitJer Alnıa.nyaslillll temel- Keklik, Çil, Tahtalı. ' ol(luğu halde her galebe kend~- rupada muvaffakıyet umıdiy·e ----'arı 1.,.h. icabeden tOObııi<--r almnuştır. leri sarsılmağa başlamıştır. Aç- lI b' .k. d _ Bana bu yılki avlannıuh14 

• • :ı... • dalı zayıfla: .. -- ı.. gı ~·ıaı ~4U lık fak' lik ..:1. - cm ırer ı ışer eRil. Epey- ı. h ..:1 • ~ .. sıru-uıraz a .l.Ll.IK.l.6 - f--ı:yete g""melen·. ihtimali kuv nu ııı,,. .. urı---.. .._~,·-- Toprak Mahsulleri Ofisin·1- \ı"t}- , ır ve oruımun ugradt· ~ .k. . L>a SC<ıerc.-.,cnız U\'.~ de bu su··tu ... · --""'t ·· .... · be <14" ~::c .., •A"' uu·J.U '.ıııw.auw·ı uı:ı - ··th· ee ngır ı ı yükle döndii.k. Bfr .... bi bir gı:ucı.l.IQ gos"'rmışe n- ilidir Bu saıenın sor:oo.han- ya Maliye Vclclletinde vn.zife görecekler, ihtisası olanlar da gı mu ış zayiat rA..lman halin- tla öteki arkadaşlara. bildir'ri'll.. 
ziyor. Dünyanın şiindiye kadar ~ dogru-. A-..:>"''pa vaziveti belk! '<IPl'rl 4-.-ını -..:ın.~" olan (tevıht ofisi) iade tavzif olu~- nı ümitsi?liğe uğratmıştır. Ay- g\irı. daha kalacaktık. Ne yazık Hepini1.e sağh\dar, lıcpin'tz"' 

·· ·· ld ğu dulann en ...- ~..... J J-~ ~ Di zamanda So t dul 1 ki fişcklel'imiz tükendi. ast 1 ı "" gormuş o u or d=.· ilir 'L..-1... vye or arının r gc e. 
lkuvvetlisinin, en iyi teehizaflı çok .. • Calıld ~ Jl:W'Ul..l• (Sona •)'f• 8 aDtu11 5 de) '1111111»1ltiJIU~Milll .. ~~~-W~A~l'O~~~~~~ft.fl!~ 
:ve taliımlisinin hlç mağliip ol- üse.YDl 
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1 il il~ ...... . 

BENi iSAAIL 

>(D f$ tı n iıllllrh() 
top etti. :t.,Diz tıeMiğlwl de ki 
4luRfm. ağır -qıtaRndp ...... 
ıhlat&er. 

1kinci lawle, ne Whavaa o
kıraa.... --.ı Gl'd -Dl 
imh!ıSUll istihdaf ediyo•. 

:JılatWnCler. - cWla .... 90k 
oyna bir mndafaa fllPtlllar. 
U.:; m ....._ vıa • ' ?s eü
ftk'l iWZ'~flN8tı bulu
nmjı 'SN'..S\ywdu. Bllliük 
----·· da ·y1 Bia o · lstlllıam49tillıle )16nelt1leıı 4adlQ, 
lRommel .-..ı, Tobn*, llıll.fa 
,..,. ~ 'ft 'Bardiyadaki tmv
..,c(erilfi ............... ı.. 
ŞWiiil)'& tdk•, Wr .- twel. 
8irte ,.oa.. kapıuJl!lı .:fillere 
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.Agedabiad& bu ordunun •t91 
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~sa ee j 

Aali7e C. Mahke-
• 

mmı .... ,. 
dün de devam etti 

Diln 1 inci .t1li1tp Cea-.A• 
k mcainde Tallt ile 'Peyami 'Sa· 
a ~ ~a ...,,._i ~a i.1' 

\ t ı 'ftlza. arasntsml!K!liNıfl!rldlı.mnama~ 
ya dıMıam edlhni~tr. ifho 
dura şmaıla. aa~t ..,. b• 
unıııll'&lü4'br. 
MIMe.~9...-ıın 

ı:-ytı!Wn yapttmarmı ......, .._ • 
mt§ ~l.Peymni ~ 9"1ra 
'Bepd Kayll8ftll -tlUBt1 ~ 
~ttrmee1 m&beh ~letmı -
'lfteyi ~nuro'ljtwden ~1Unn 
e -kanrti -nıumn6ılln tlitft1ki-
1ii illt'elrii1'!1!'. ıffer fiti 'hNlllla
da .-da '!liMtMumt•.&t4u1B ~,..._ 
1Ui net! llktt&ıttr~ :.Gelm ..... 
üıcn ~ ••ISVl r' ıllbe 
yazllmasına karar MtriJer.ek.du. 
UŞma ıWMıka~ne bıl'UıJaı,br. 

Etlad- Ma.bnıud Kaa.kaıot 
~ aı.:Lıat :&:'ead 

Ka.Uıud.&ar.ku.rt y.a.zahaAe8hl 
G ta 'Bo"".kurt lıaa,, J.2 .nu-
mar :.a • ~ 

Tt'lef on: 'ıl'11!0 

W'ENI 8.&B&B 

( ŞEHiR HABERLERi J 

...... ~ .. __... 
Geçen hafta Fiyat Mürab

tlae ~u.tar.aıındau,pin.ce 
"il Hl • nıuzcte ~ır 
çok bakkallar ıPif..asada pirincia 
az buhınmasmdan ıstifade ede. 
Gık w Jau-111& Jı:adar<!pİrille •· 
tJiı )1Umlak1a oldukları Fiyat ............................. 
tir. Bilronuıı alikaear memır-

'lat'l --~ piPiuç -yapsa.l:au.ill:ü JrWnse'erl şiddetle 
araştınman:athr. 1'ftn muhtelif ,_.8'1e _..kilosunu 60 -
68 Wlll)l Mliftn b·r çok bak
ık:Ab.r ~ iAtiJrir SU• 

ısWta*•h'---MltW..-... • 
•ı• rl'ie er•-telılam eıjımsı• r
dir. 

- Ben bu adrunı tanımam, Allala 
1>e-m nı vendıil O tadll\e b1r 1ll-

tüncü dükklnım vardı. Blr cün 
bı;dliG dlWMl, ......, ..._ 8u· 
.at \IW .1l89'lft •O' "': ılllıır 
lllW1 T 8u'ha ....... tdla .... 
lllK' .. flnat ........... t __ 
el ~ llıı1 .cnallml 9ll1ç VA· 
l&ıet6aıe ....... .. ........... 
..... -~llraeah,._ .. 
tecil. Döndü lilhıdlL 111b1ıır« M 
blopta r-1'11h. 7alaıt llar Teis 
IR .. e ~ ı1ıMr m&t1L 'llııAUtMI& 
bir" !c.dlçil'e............ ....,. 

_.. ·• n n 90lll1er ceılillr 
ft .._\i ellnltlıa 1l'lcMar, Melawe 
bu atM\ Rtftl M&.........._. 

Şahit olarak dmlMen )llntııden 

80Dra otcld '1181811 &llllU:Gll. Ka
san. -~1 ~ g !ık Jrıındf 
IY1inde ııat'tftr ..s.m. ~ .. 
bnunuu ~an~ blr~ 
tı, •lbaştr ~ 1IQı:IMl•ll 
Pblttltin ıw. dua ~ midir .. .,_ 
...su. şah!t d8l'lbld. lln.Q l'el'll. 

-Jllourl 
Sonra il »ıhıd4! 0WfrfN ... 

pJıN.ıJJ ~ ~ .aka'biU· 
Dl ödemesi cihetf7Je 87111 umanda 
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- !Ilı .a4amı '-' ... , ... ...... 
o...._,.~~ 

- 'Hayır tanımam. Ben hınız Ab 
dullahtan illdıre~ 
~ ........... 

t.IDın Mil'dl. 'C8*a -· -Ab
clWlah hAldmln kencllllne l6ater • 
dl9l adamll 
&ballııam'*'-'aa....a .., .. _ 

ili beklemeden: 
-.O ''wnd9*ölıü9411 tanıyor, bir 

defa gördüjU idamı IMNda ta
..,acak dlll. 
~ m1tffıdıanutıl 81Qvinl-

llllll ttıeılıi v .. -=. tahlt
imn 1'lllbtne 1'8 ~ 8aft 'ı t zn-
..._ Jarlf ı• 1n1hn' ı ka
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...... iıllıe-0' - 1 6 ... 
.......... 7 ,,, ........ 

- Aldırma, bu da ıeoer-. 
1'iyorc!u. 

)'ln kardeıfi A Vl'Ulla i& 'il lr. 
Bu eawı..sa Avma ıliiktriwlen 

çakmak iatemır,, memuti&r tara.· 
f ... ,.... ....... 

A 'ft'ml <lert'9ıl UIUU'llle, üse • 
nnde çıkan paraların numaralar 
ile awlee tıelllit edilea .-a. nu 
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=I Sa hareketl0 ri 

ARIHİ TE 

UJız.e. " Tiyatronun değerli 
ütercimlerini tan tma· 
il ço kıy e lidir 

Semih Mümtaz s.ı 

- • 

E • 
rı ) (ffisasAu] 

, _______________________________ ..., _____ _,, Ziraat Vekaletin\ 

usyada dik at azarını çel<iyoru~ 

• 
cı 

(? l 1 inci d 

hillerdc 7 tngiliz gemisini batır
dıklar.ı. haber ·v-orlllyor. 

Japonlar, Johoı: e:v.aleti layt
la.rına gclnıişlerdir~ Japo tebli
ğine göre, 9 uncu İngiliz tUmcni 
Pchqng' ~lurma do.;ru çclUl
mektodir. 

i ll .. ~PL."P\JL!illDE 

Tokyodan gelen huberlcre ~
re, en nıi.ihim nıuhar~belcr Fi1i
pınlc.ı de Olangapo lırnaaının ~O 
kuo .t:tre cenubunda Balan.gal 
yarım ad.asında ccıcynn etmek
t.eair. 

Amerikan ve Filipinli kılalur. 
müdafaa için b~\yük gayretler~ 
earfödiyort:ır. Burad~ ın~t~eftk 1 
kıtalar tal~rıben 50 bın kı~t ka
dardır. MUt~flk mevzilerinin bir 
an evvel işgnli içın Japon batar
ya ve ta,n•arcle.ri. istihkfunlan 
durmadan. dtjvüyorlar. l 

Anıcrilmn tebliğine göre, Ja
poalar Minda.nacc Ye Joln ada
larında veni Uslcr tesis ediyor -~ 
iar. t.1Uttcf1k llav:ı. ltuvvetlcri, 
Eomooda Tora.kan bölgesine <;ı 
kclrılan .lanon kuvvetlerini bom 
balamışlcırdır. 

FELI!:\11~"-l 
HlNDİS'l'..~'lND~ 

(Baştarafı 1 nci 8"1ıifcde) 
V apurlarcL.1.ki halim. ekmek ı 

te:vtii isiyle lStnubul: Emniyet' 
5 inci şub(} müôürlüğü meşgul 
olmakta.dır. ~5'ır sıı.na.yl e;; -
bına n~ suretle ekmek verilece
ği işiyle. Mınta lktısad ~ü
dürlUğii uP'raşmaktadır. Çalıır 
malar uür'ntlc ikmal ve tesb1t 
edilecektir . 

Bll cilmlcden olma!k üzere tı· 
ğır sanaylde çalışanlan te.c;bit 
etmek, üzt:ı:c 2000 mü eseye 
taıniın göndcrilmi t:r. it~ rıca 

e ..... mck tevxıatı l ·m .. öll tcv~ 
mc} kezi ~ n ı!muştuı·. 

I H:an lal;ıra r:-ımd.iık ekmek 
vcı .lmıy~e.ıt, her v tandnş ek
me: illi alar:ın lufullıl:...)ı a goac
cc:ktı.r~ • tIW~ ı. so. ra. ı ışıc-r 
du ;.,ı.e buıuııec K ... e lolmnt ı..wı 
yemek yiyenle1. b..ı ı n IJ.J. ı· 
nı verer..:.k mu'k:ıı.üı.uııue c.ıuı"'k 
ı:ıla.bi!cceklm:d.r. 

Eı......u tev.ciat.uı r 1 intizmnla 
de:t• r...ı ·ç:n L .. ., ct• •ırun LHlll

tazaman çalıştırılması da nlı- ı 

ıwn .l\aı. uar ı 1:)' .uımJ..Lt.ın. 

.A lıu u ü... nı.; oo 
Kam us "'-ııı.ıı tcıtoıl:iyle a

lınan. lHi n6ı..:1..c, ç_ok ınu-. ...... tır. 
lJuu hır OK truı1.ildd, ~~ırel 
vca! gderuere. ky.ııınc..ıuc ver
il ve v.e Mıı.1ıe a1ını ır c1lle
ten im..lliu u,,.!,unıs U.:ı.ı.:ıı J. aa.ıi 
CQ1UC.ıt vcrilruı . .ştır. 9C ıı lıı ml
fol itıoar1y1e m"'te.w it bu-

(B.'\Şiw'afı 1 . 

il ıi. hn.rekctieri ve muka!bil ta
arruzları Alma nordusuıınn hı· 
san ve malzenıece metodik biı· 

nlde ağır kayıplara ugatımnk 
tadlr. 
Düşmnrun yaralanan vnlı§i 

bir hayvan gibi P..ZC,"ln old\lğWıu 
ve bu sebeı>le bir tehlike teşkil 
ettiğini biliyor.uz. .Ftlkn.t tızıı
Qtdu Ilitl~ ç tcleı:ini Sov~ct 
toprakl-.ırmdaıı.. ~mamiyla to ~ 
vunc~va .kadar .Alm.nn i.~~ 
kuvvetlerini ::sistematik bir şo
kilde vo dunmadan tahribe de
v.anı edeceh"tir.,, 

Alın:ın tcıbl~;;i şudur: 

'\ark CC'llıcsiwn cenup kc 
siınmde düşm.ruuıı birçol hii
cuınları '>ilsküı1.:illmilştü:r, Şa.ı:k 

cc hes1nin..mer.kcz v şımai ıro-1 
siınlcrinde idUetli muha.r•cOO. 
ler dcvaın ctm ktoo:r. Dün de 
siınleriııde '>iddet.n nıuh~cbe-

1 
dü,sınnu, to· unun ıatışlı:.rıt Al
·ma·ı ~ata.larıwn muk&:bil iaar • J 
ntzlaı ı ve luıva kuvvetlerinin fa 
ali 1ctlcti nctices'lhic hanlı ve{ 
iığır kayıplara uğramıstır. 

Şimal Buz dtmizi.adc bir tica-
ret gemisi lıatıı tlmıstı.r. ı 

l.u1.rkofun Sav.yet kıt.ahırı t:ı
rafından işgal edildif;;'llle daiı• J 
Amerika rontbuatında intişarı 
eden haberlerin hiçbir c:ıssı al
mamın snlahiyotli Almı:ı.a mlılı
fillerinde söylcnmekterur. 

luncluvlt .t:ıminvııuncıc oeyan - · 
nameleıin tcUrn.u ve karne.erin r--- H • ili G, __ ..,,, 

Felemenk Hindistanı kıtala - t.::ınzimi için çok yorucu bir 'i'E-· ı k " " k h b J 
l"lnl!l Garavnk - Bornco budU - l,u 1;; çalı~1»1 .... ,, } eıu tc.-1kı. ca:ı- a UÇ U tı 3 0 f 8 f 
dund:ı harekete gcçtiklcd bir ıe.u burolard..tkl mı.:ınwlarl ... za- ._ ______ ...,,. ___ .,.... 
tebliğde bildirilmektedir. 1 bıta elelc ve:~ ıck ekı t: wız. kal- * Bükr ş - Neşredilen res. 

l•~lemenk Hind\stanı tayya - ·, maması içın e;u la b:.ıs-ı.t ugru- mi bir teblige göre, Rumanyn..
rcl~ Tnrnltan adasını ve Fili - şılmıştır. mu sabık V~cgton. (!lçi · M.l 
pin adalannın cenubunda bir.Ja- 'l.ı~ililtat.m ilk günü olmasına fladu trimesko, ijİmall Amerika.· 
pon üssUntl bombalamışL rdır. \ rağmen w,, tun buyı....~ b.ı· uıb- t&bii:rntine girmek is •miştir. 

Doınaı Aj:.ı...-u:ıL,ın ' ~1 ,ı ve 2;allıfa. başa~ılma.sınu.ı ' ü.!tsck Bu sebeple kendisi RuUUWJrnr ta
htmUz teyit olunmıyau haberle-! ıu.mmet , c ga rt-eUcrı g ...... u.len biiyetinden dU.~üştür. 
re göre japonlar Scrcnbanı i - b ta r ı. ı'~ı ı' 

al · ı ı· G a~ au. ve L!\:i c iy,e H. ,uuni.z * Roma - Kont Ci:mo dün g etnHş erı ır. em-as çevre- 1' .ı<toı· Luti} füJXıJJ ı.a LJcleJi- 1 
sinde !n<>ili.7Jcrin geri çekilmek- l '1 n Re's anu;ıvmlerine l>il- gece Budap~şteye hnrel et et -
tc oltluklan söyfo::ıiyor. hassa Emintinü~ Ha}'.dat1)aşa, ınıştir. 

Felemenk H1ndtstanı bom- y,u .. .ı aaıunu. ve Alem.;ar ııa.ıu- 141,1:11EB12Rl!lll!iKıiE:WM•Dli~ 

Ç. E. K. 

i 
(BnEt;ararı ı inal ~ ) 

:rnebusumumn tc~rli ınnmuıiycti 
nin hemen. re.fi cihetine r;idile
<..'Clttiıı. ~te hilltO.mct t.e~
resi olcuna.cak \'C and.an sonra. 
meclis to.hkiknta mnhol olup 
ouxındığmı tıı~-iu içuı Büy,U.k Mil 
lct ~ocltslııden 5 kiijilik bir en
cümen ~iL edec.elt · • Maclis 
bundAn: sonra., bu e.ncilm tara.· 
findan azırtanıwak m~a 
mn nazo.rı itibarn ahmp lıuma,.. 
mnsı ha.ldtında işar.i ı-ey ile lm· 
ı mı \•erecek ve şayet bu ka
rar hCt"" ~i sabık ve llin .al "f • 
ıhind olur.sa tnlıkiltat icrası r.a 
'l'eşkilutı Esasiye ve A.dllye Eiı 
ctlmenlcrindcm miirekkqı tnub
tertt bır cncumer c ve ·aiıut bcş-
tcrı on l~ k..ı.dnr aza.dun te.;ck 1 
ku ed cclt lım; tbl bır tal kilrot 
encümenine ha e cddecektir. 
'föhkfüata memur oian encU
men hiıkumelm biltun vesaıkıu· 
den istifade, Lu e\·ııık \'e vtıE;a.t· 
ka vaz'ıyecl w hatta Yavuz ve 
havuz ını;selcsinde oltlllj~u gibi 
bnı.ı. cşhns tevkif. reldlloıi is - 1 
tıcv.ab, hariçten şa itJ ~ lil 
hibre cclbetmclt salalıiY,Ctini ha-ı 
iz olacaktır. To.hkikata. rnemw: 
encıi.lınenin ne kadar zaman xar
fındn \'azifesuıi bi: iroıc., li\Y.ıı!l t 
geldiği veya başka ıMhallu f?'· ı 
dıp gitmemesi. mesel i rueelisi 1 
umumi heyetince lcsbit oluua. ·ı 
cakttt'. 

Tahmin edt?~gmc g~ı·c .• üku
metin tezlrnrcsı cuma guııku:mc~ ı 
H~ toplantısında Qkun!ıeak ...ve 
dahili nizaınnaroe mucibince bir 
cncüm"'::ı sccilc..-celttir. I 
* Yarın (Bug:µn) saat ll de\ 

Sıvnsal Bitgilel' okulunda k y-
makamları v ~i~,tirınck ü~":Cet 
bir kurs acıılacaktu-. l{ursun u
cılron wr.;;uinde Eaş\ ekıl Dok • \ 
toı· Refik Saydamın bu:ı nutuk 
&iyliy ·eğ'i tnhn.ıin c.'<!ıUyoı:. f * llılylll.. • · Uot M l')isı bu
günkü içtime..ımla M lısm 9-1.l 
B!ı inci 'le tkincit · rın a~IB.rtl nııkhu· vc.'jilli~ p ru.1J' re c.inni 
hc.:.,":ıbı l\~kkındn nı -.:bato.la.r <>- leınıze enf' hu ~ v t~U'C l r.(\ 

kunmw, ve noter i;anununun adamca ız madcnd n ·n~p; 
do iz rnaddcleııni dcgıştiren ~-~ • . , " 
:1-•ilıu. .kabul olunınw.ıtıu:. Mtııclis ~u 't~ ll~yL u ı~ w:~ 
~uma p»unU tQplanar-aktır. ın n İzroif'd ldu Bunc a .. :ıı 

b:ı ta vvarelı-ri T<.ı.rakan adn.sı ce l ) .Jcıi polis baş .om1~1.1r w ı . 
nnbunda H: jaPon deniz taşı-! miserleriyle buı•olaı-da çalı. an 
tına hilcum ctmi§.l~. İsa - büti n memurları tcbr:k ctrr.cyi 
betler kavdedilmi§t.ir. Tuşıtıar, bir varifo biliyoruz. 
6 büyük kruvru>.ör ile 6 torpido 
~faka.tinde. şc"rctmekte ~diler. ~ Kopcnhag - So1ob'org ci-

Rcsmen haber verildiğine gö- \',mnda 2 tren Ç!).rpıE;u.uşıa . Bir 
re, Pasifikteki müttefik kuv - kaç vagon taınamile hara:> ol -
vetlcri b"şkumandaru P"eneral mm;;, 25 Jtişi ağır surette Y.a:t'3. -

(';OC'Uk Dl<;~ri \C Hü
fü.p1ı •esi monf~ füıc 

1942 MÜSAMERESi 

Ulus.'ll Ekonomi ve .A:rttır-1 -evvcl bnsımdau :g · şu milr 
· mn Kuruınımun dokuma.. kömllrl' şnh yi bugün uw Y zma.k 
' ve maden i .çilcıinin ~ elıem - tıruı nıal\n ı:lım, 'kt>eli ~ 

mis Ui " \' riooli <:nlısımlnrı a- vAlid~ kuçiilt bu oot1 il' •upıhı., 
rnsınd • a t$ mlli!J.\ıaka neli- J~bvt mc ITTnl btldir 

W~wel umumf k"rargahını te - lanmıştır. 
sis etmek üzere Felemenk Hin- ~~=-~~~~~~~~'!!!!~~ 
distanınn pelmiştir. 

DD'.\ÜZLERD""' 

H 
ra gidecelt sen. Hotete iki şl.Şe 't 
votka getirecek. Hcfocim. 

Ahmet şaşkın şaşkın araba
dan indi. Garson da atlamıştı. 

- & ş üstilnc ef"endim, iki 
şişe votka .. Şimdi gctıl'irlz. 

Diyerek Ahmede ylirümeshıi 
liarot etti Gar.son, yanına Ma,y
lordun lı.pğl terfik cdildJği için 
zcrr kadar şllphe etmemişti. 
Alım.et bir kero daha: 

- Yes! dedi ve garsonla bı7-
t•aber geri döndü. 

Şiikru garsondan.ı kurtulwıc:a 
arabacıxa yliıilmcsini söyledi. 
Londra. -oteluıi geçtiler. Arnba.- ı 
cı dl.ırmak istedi.. Fu.kaJ Şiikrü. 
ta llareltet ettikleri noktaya ka 
dar ,·n.rnıadan durmamasını ten 
bıh ettl. 
Köşe baaında arabadan indi. 

llır çocuk geçiyordu. Çocuğa 
şişeleri yükletti. Arabacıya da 
parasını ''ereli. Köşeyi sa-ptıta.r. 

Aspasya şi~.clcri görünce §a. -
mı dı. Hele biraz sonra Şevketm 
koca bir tepsi taşıyan bir gq:r -
svnn pC'!,'ine tnknrnk gelişi ~"!m 
kızım adeta. alıkla.shı'Clı. Biltiln 
huni "l cnısa.lBiz bir zekA ı>i 
addedıyoıı, hele bu zeka eserinin 
rniikemmcl, mU.kellcf hir içki 
şofreSt ı ~@a<:ağını diişlin 
djj · e- sevincinden luUıkahal 
atıyordu. Şij)s.rU yemekler b --

uıüma;sil! riniıı dı~ omusılcrln 
itimr.t ettiğuu söylerrıış ır. 

PANAMA KA'N'A.LI 

tı, bifteğinden, işt;akozunıı. ya~ 
lımc.ı dolmn!:llll ve tatlmuıa ku.
dnr çe;;;i t çeşit her şey vo.ı dı. 
Şevket ş~eleri göıdcn geçıirdi. 
En iilfL Avrupn Ii p!armı v~ 
birasını görUnoo: 

- Aşk olsun Şiikril ! dooi. 
Btmt'l.rı nnsıl aldın yahu? 

Şt kri\ hususi t.erUbini anlat
tı. Se\•ket hic memnun olmadı: 

_:_. lyi amrea. bu seninki bir 
çesit dolruıdırıcıklc. PaııaF...ını 
ve;rmedca heriflerin mnlı ı nl
um. getirdin, demek ... 

- Pnraamı ıı ·d~ v ı ıi ·e • 
cc.kn1işim ·: EPbet giwün bi · e ı 
i'criı:iın. Zaten par ine ı· 1 
hin c.lc bıl.'aktlm. 

- Ne rehiui ': Ah "l . ? A
yol Jtis o a.b.k rdıin bıralolrn nü? 

- Ncdc.tı bırakllnrnsın ! Elbut 
ba ahl;: on iki llı'Q. eder· 

-.. Ya bi1..i ~ \. rir" !.. Y.c:ı 
blrllzdan polis, jruıdarııı ·ı lı:ı
pı.n.n~ clayruıU'sa Y 

- K:ıbil <leğil. Sıkı sıkı tcn
bih ettim. gğcr "ycs,. l:elime
siııden lxıı:ıka bir aey ~ö •lcrı:ıe 25 
sopa ylvecel:, drcslınizi l:ınber 
verirse." 50 sopa yiycc"ktir. 

- He.vıı•, hab~r \"Cl mro. !). -
zını <la aQmaz. lı"'aket berifltrl 
pc~.1 takıp t ur y getiıw. 

.....,.. ok cruıı ., d nesil. 
Şilk 'i h ·· 'r le" 

celenmış \'C kurum llmek işçileri l : lia._ ........... ;ft k iı w 

bir r ktuı>J ik k • W4uıno. c g ut 
mukL.fntlnrm 1 yollamıştır. 

Scncrun en y<uıi .. en hoy cu..'llı... en gü"cl f11 ti 

nu ~ 

cı dette C 

su hususta da teminat verdi: 
- - Şuna da cıııiı:t ol ki :ı~ lığı· 
mı alır almaz gidip Kclmis'in 
bv ..,unu vercce~'Ull; bu sn.yede 
Ahmet de ı·e'lıin olmaktmı kur
tulacnktır. 

- Oh, ma.şallah.. Demek ki 
Ahmet üç beş gUıı baklu:ıJ diik· 
kfuunda nıihman kalacak ha .. 

- P ki a! iki gözü.ı:ın Ya: s 
su yeı el.1eri n ıl tcd rik ct
t ıı? Pı rnı>ını \'Crerc,ı{ mi -:: 

- Hayır wuna Hntda ;. ırk 
var.. I~u.s l:an .. ı bııu n1 ·m
nuni\ c .. le im ycmekl~ri • ..ı <ti. 
l'aha i,,;tE·~r>ın veurıeğ:. h ı7ır. 

- !fo ;sc şimdi bu rni.mnka
ı.nyı b~· bu:n!a bırakuh.m. I ız
li!t n1>1 eJe~ '<' bjzj 'r~ı; ...J ·&~ıı:µla 
bckleyccckkv; sofray,L wnmn .. 
l ynlın ..... 

Gclclinı A.lımed : Baltkııt Çt· 
l'ağı Yani ile geriye dön ı 
Ahmet. cCeudilcl.'i tnra!ın 
nasıl bir hu1 1• çevrildiği ;• 
fark!IDnemi.c, dclöldi. l~alxıtw 
ken~t başuıda. patlayacı~ğmJ. w.ıJı 
yordu. Bu telaşla suratı lıoroz 
ibiği r'ibi kızarmıştı. Dunuuln 
beraber bir falsu ya~ı.namuJ;: 
i~in diıtni tutu~oı·; çırs.gın lbil
tün sıı nlleı>ine: 

- Ye , ~es, y ! den b !'lR-U. 
covap vermiyordu. 

- Hnyrola., eledi, Maylord ":.\· 

lr:+ptut 
büyük 

ı.. 

n.,, 

K 

1t•lşhfı m l:tn otn.rak '150 
ninncl ~ .adu :ıntmıı 500 
Udncl ., r.:o, 

" ,. 800 
,, 190 
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ff E R·G El E C 1 İ B R A H l.M 
Yazar.: M. Smnt Karayel--.--.. 

['a.ldl oe ilı.lı"&n lı•kkı 11talıfrızdar. ] 

~ Oldu!. r de Hergeleciniıı yenemediği Yeo 
~ye iba~11YmıQu.. Adalınm yirmi beş s~ne 'l'iir -

Etraftan ela. bnğınn:afür h~- ikiye ba~ı:~hlivanlığıru w..e-rinde 
ladı : •# taşıdığını ımtı'3trı·::ın iddiı;ı ediyor. 

dış, nez e, grip, romatizma . . _ Oldu .. ,· Hakkı f:-Hm, okuyucum daha •

1 

Ba Ş 
, - Buak Alı:r.ıet.;' ı ziyade çizmeden. yukarı çıka- ~ 
• .:Ahmet, dinlemiyor· Olma· rak fl1.Ullara da el uzatıyoı· ve 

1n11J t.'\·;·yıe ~~uun paça.la- şörıe eliyor: . !{evı·afii Kırıklık ve Biitün Agvrılarınızı derhal keser 
nnı k4pınış sunıyordu. Caz. 'Kara Alınıet, Padopm, Pc- J ' 

gır, ort:r;,·a. atıldı. ~ ~ terse? ye ~~t ile g~- lcabmda gGnde 3 kaşe ahnabilir Her yerde pullu kutuiaiı ısrarla isteyiniz. 
-.ırtasına girerek ıbagırdı: mcrcıştır. Pans cihan pohlı\'8.11 ' 

- Alıınet, oldu. hğı müsabakalsnnda Hakinş -
/· 'Ahmot gene dinlemiyotmı ... mit yoktu. Padopni de bwıdan 

ier...etecinta GJ;taya çıkması tersen ise o zaman daha ~ç Umum Müdürü 
c.:r ~ vi lmlletmiş oldu . idi. Bnşp hUvanlar arasında de· . I . . 

· Ht • eit'ci Alnnedin göğ~ü- ğildi. Pt f :2011, Ad lının çıraı.,rı stıfa eden Denızyollan U-

Memur Alınacak 
Bakırköy Barut Fabrikasından: 

!
.ıhavct gürültü çoğaldı. Fakat sonra meydann. çıkmıştır. Pe- Yeni Denizyolları ı 

tıe \1 ..,•ana;·3k: eıforak Alnıaııyada g:.UN>mis ve 
1
mum Miıdurü Cemal Ba~ bor nın 

1 - Ahmt·t, oldu.. Yenildin! beş altı sene sonra basa güreş- yl'rine emekli dı>niz AlbJ.yl, rm· 
Bıı ak!. meğc bas1azıuşfır. l &ıı1 B. Ab<liilhulim Babacanın 

.A~keri J; abrik. larm 1str.nbutd. J,f fııbrikolarındn tr.tilıdnm <.-dilmek Uıc--ı 
re aşuLıd:ıkı aıtlıır dahilinde r.ıu ·b:ıka ile nıemıır alınRcaktır. 

1 - l\fomurln kııııuııuıı ııı 4 ılncıim:ırldC'sinde yıızılı ev ·niı h.ılz hulur
\ Ahmet ustıunna: .. H~ki.nşmit i!e Kara Alt.meclin 1 tavın olwıduğunu ynzmıı tık. 
l - Olmadı, usta!. - gu~ını bılmıyorum. Yalnız • v • • U , ~· 
• Diye yaygara ıbasmıfi,ı. Her- Rusyada dört saatli.c bir gü-J ~~ı~~ J?.enızy?ııaı:ı mum ·~u-. 
gel ~i: reşleri old:.ığumı Kıu a Ahme- duru dun vazıfesme ~aşlanu!)hı. 

- Abe, daha nasıl olacak be? ~ ye~diğm~ gene Hakinşmitin j tM.uva.ı.iakı~cr dılenz · 
. Bırak be!.. ıifadesıyle nvayet ~erlf'l". ı Afa.ı;ehir Etektriğı9 

)iye hiddetle bağırdı. Bunun Fakat Adalı Halılı 1 ' , ' na- 'l' 

üzeıine Ahmet sustu. Ve mey· <L Hrıkin miti üs u ıı. kavuştu 
·'1nnı tcrketti. İşte Ahmelle, yendigmi bHiyorduı . Al!ı .;('h:r, (Yeni Sab. h) 

ı 11'.ık, 

2 - Mcclrnrl askerlik vaılf :;tat if.ı clmi5 bulunmnk ve 
k::ı:ı olmnmak, 

·~sı 3:.0 ürn ~·u- j 
3 Uı:ı.k.ıl orta okul mezunu olmıık, 
4 -- t .ıtihancl:ı nıu,·nffak ulanlarn 3G56 sayılı b11rf'm kenunu mucıbince 

iıcret 'l'Cıileceti gibi hususi k:munl:ı vel'ilmiş sıhhat sigorta•ı wı tck:ıfüliyc 

h· ~kı da vardır. 
S Hidl' tC' alınae:ıklnrd:ın icnbmdn Umum MücfürJljğtlr. görte-.rc~ ı.>ği 

ı.eı Y• k• en nz üç sene hizmet P.dece·,iııe d:ıir noterlikten mus:;ıddnk Ulnhw 

-:ı... -- . ı;, ıs 

Maliye Vekaletinden·ı 
Eski nilıel 5, 10 ve 20 ptıraldıllİiüı 

tedavülden llaldırılması halıtında ıı· 
&ki nikel 5, 10 ve 20 paı:alıklnrın ycrlne dantelli blr'iwruıJltik111• 

br'()nZ on panhklar darp Ye piynımyn kii'i miktarda Ctkarı!iiııtı oldultıınal 
eski nürel 6, ıe ~ parabkların 30/6/9f2 tarih1nden sonra~ 
dıı:?uıaot kanuia8tırı1mıstır. MeikOr ufak paralar t TemmwttMJ'"taı:Büıııııl 
itibaren artık tedavfil eimiyeıcek ve bu tarilıten itib:ıren ancak bir eene 
detle yalnız mnlsandıklarne C. Merk~ banlrosı GU~lerlne ve d. 
benkası eubesı olmıyan y.-lerde Zlnıat •nırnsı &Ubeleıi tarafından k 
edllebileeektir. 

Ellerinde bu ufak paralMdnn l)ulunrmlnrın bunları ınnlsanclıklru:fü 
Merka bank:ısı ve Zirnat 1*tkn"1 GU\)clerine t(!bdll ettirın<'leri ilfın olun 

(4129 ~ 5605) 

YAPI İŞLERİ İLANI 
Nafia Velltllıdbıden : 

~~ 1mnııı.c•~~:ız etdilen ~ 
:mulpaşa Dcdcstenı bü~'ilk kubbeleri Jtur~ti JroplnmaSliılıı ~ll 
Keşif bl•cl• li •6002.00 ıu:ıılır • 

2 - Eksiltme 30/1/942 cıııııa gUniı aaat 15 de Nafia Vektıletı Yapı 
1m;ır işleri Ek.;lltıı1e komiı.~yonu odasında açık eksiltme usuliyle ynpılnc 
ıu·, 

3 - Eks!Hınc şnrinrmcsi '°"' buna ıniltefcrn evrak Yapı ve tmnr f 
Reisliğinde ve ıstanbulda Nafl:ı l\Iildilrfüğllnde görülebilir. 

4' - Ek.,Htmcyc girebln'd{ iç\n iıJttJ.,lilerin c450.15> dört yiiz elli 
0'11 bCS lrnru~iuk mm·. kk. t tcı in. r. vermeleri Ve bu gibi kurljUll ijl 
ıw.ıvaf!akiyctlc yap:ı ı vlduklnrınn dair Jı;i yaptıran idarelerden alı 

ve.sıka ibraz etrrıı-kri 15zımdır. (231) (312) 

. B üyük Yaşarın dcı gür~ler:i (ArJ,a._ \. ı) Rehrıı .. Jeldrılr f; brıkası inf?a• 
iJöylc bitmiş oldu. Fakat _t\~· 1 a•ı ikmnl edllmiş v1: işletm :ye 
Yağ gi.ire.~inde sarmadan <1<>: ,-- :ı~ılnu wr. 

rıcrkrn w Agöbck açılmarnı~ <lahı S p O - _I___ ====-========--

lı, t ı rl lımıcak ve ahvali sıhhı)e!~!ı ı:alışmnlarına m11ni olup oL'nadı.ğı l !11--------------
tf' l~ kl .ıllü askcıi hastahanclcrccm birinde yapıl:ıc:ık mu;:3<1lC He tcwik Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyo~u ilAnlan 
e:Mt>ecktl ... 

met maglup olmu6tu . 1 1 1 \~ ...,_.....,.. I 
<>Isa eller, hasım zoruyla; çö:rn- RAnro pooGR il ~ 
ıup desteğe gc~irsc mafFI~!> ayd· Temc;i/i Boks maçlarında U n ~U ~ 
dolunur. Şiındı. sıra B~~k a tak,mların kadr, tarı ' ~ 
f,!arla Hergclecıye gelmışu. 'V__e .. .. . . .. . 15 11. ci K~nun 19~'2_,. 
bu güreşin çok çetin olacagı Önumuzdekı c.um.ı gıınu -
muhukkaktı. yapılacak. _?lan Anl, · lstaıı- 7.30 Progrnm 11 4" Scrbc"t 10 

Çünkli iki hasım, en kuvvetli bul temsılı bok~ t~: 7.33 Hurif d ı.1 tn 
Jıa@mlarını yenerek basa kal-, Ankarayı takvıyl'lı p~ıçafo: ı h>.5 K. ı ık 
JnIŞ1arffi, ~ İakJffiJ1Jn tffi'lE'lİl CdC('( j',4~ • jiJI•, 1 a J.:ıl r 

Büvük Ya.şarla Hergel cinin mıştlr. h .. b<r "rı ı :tfi.1. R. eh'> 

giire.<tinc başlamadan evvel ~u- Haber aldığımıza g c Anka· 8 ot Ifa ıi 1 g. et ı 
racıkta okuyucularımın mek· ra ekibinin kadrosu ı:-> ' uı : 1 p.,n,.ıl r 2ı 45 Bır h.ılk 
tuplarıns cevnp Yereceğim. Sikletlcr - Sınek: ..... k: ho- ~ ı . n ·: ıı turku ... l 

tn tıh n 26 Kônonu~ani 942 P"L·.rtc.,;i gUm s:ı:-.t 10 da Bnkırkıly Bıu ut 
ia'.ııik~ ındn ynnılrı<'nktır, Talip ol nlaın ::ışağıda yrızılı vesıkolaııle tercü
nıcı l-Dl ' ınknlrın f tid:-ılarına bııglıy. r.ılc 19 Kftnunıısani 19~2 gUnu nkşnın 
cant 4. de k dar Bakırköy Barut !ub!l'<ası Mi.ııiUrluğlıne vı-rmeleri. V.:s!
l.f lnrın~ t.1111 ı rnz etmeyenlerın fmtlhann knbu! ,_'('lilmiycceklerj ıliln o~uımr ı 

A - lliiviyct clizclaııı veya muSDcldak .smc:ti, 
B - iki . ,1,.t vesika fııtngmfı 

C' - Pı)li t n tn<;dlkli iyi durum mazb::ıtnsı, 

D - Okul :ılı:ıdctıınınf'.sl veya ınus.1tld:ık sure:tl. 
E - - A"skcrlık terhis 'csikatı veya musadıi:ık suretf, 
1', -- EvYclct' çalıştıkları yerlerden ııldık '""" bonservislerin :ıslı \'(-YO 

mu•:ıdr.l;ık ımn:tl. (238) 

Diyarbakır C, Müddeiumumiliğinden: H:--kkı Selim imzrılı daimi biri roz Ulttııy, tiiy: F~n ıı., hafif: 03u Jıııır. ıığıenly, ·t.ı 
e>kU) ı um hana üs iiste mektup Kenan, yarı usta: H.l~n, c:n·ta: !~.311 P ~ı •r 2>.oo zııa.ıt ı. Biriı>u' ıı1u11 941 ıien :n M:.~ıs 1H2 mali sene gayeıine kad:ır Diyaı-
ynzar"ll- ~lanikte Ht>rgel~- hıza.ffer, yaı ı ağır . H:s.yri ı 12.33 Piynsa 1 'J'akvı i b~, ıı CEın ve T, vkü (_\inin nltı nylık ckm<'k ihtiyacı ~sgarı 60000 ~"nın' 
ıı.in m:ı~lfıp olduğunu ya2.lyoı_:.. ağn: Nazif. 1 ı;:ırkılJn 2 •• 10 ş kllnr lOt ~00 kilo oh '\k üwıc ııs randıınnnlı fabrika unundan mnmuı ekmek 
Jµtttcl bir okuyucum dn, Scla- lstanbul takımı da noyle tc- 12.4;ı Aj:.'lm: 21.30 1 

ro ta ş... • rıı s ınulil ince ye-. n f lhtlyr.ra &orc Ceza evinde muayene ve teool· 

Zeytinburnundnkl Çorlu siJCıh tar.llrhancmlz için tornacı, 
nıorı:rngoz, tekcrlı'kçi, ınotörlil vesait Uu'rılt' ustası imtihanla 
'l':tlip ul:ır.laı- her g{in Zeytınburnunda ÇeırJu sil/ıh tamlrhıtllCi1 

ne nıtırııcaat e .rnelerl il ı•ı olunur, (363) 
• • • 

5000 me1.re mlk&lıı ocvl:ı: tomruğu 

Tııhının Nlilen bedeli beheı· metre miktlbınn 70 lita olnn mroo 
mıkiıbı eeviz tomruğu almaenkur. 201} nıctl'e mil:fıptan aşağı olmamak 
re p:ıı ça parça da alınnbllir. K. t'i tcnılıınt! 35500 liradır. Şartnamesi 

lira 50 kt•ru;şhır. tstekliler~n 19/1/942!.lırihli pazartesi günü s:ınt 16 da 
keri Fabrılmlar Umuın MildUrlugu mf'ıkez ~atın alma koınl ynnurd 
Juılmal::.ı ı. (340) 

••• 
5000 çıft [rat ıotın, alırı;ıeak 

Tahmin edilen bedeli ~46 noı llr:t olan yulrnrıd:ı yazrıı ~uo c;llt 
fotıni ARkerl FabriknJar Umum Mudill'lhgıi Mcrk"Z satın alına komi 
nunca 19/ l /S42 paznrtc51 gt\nü ~ ) 'de p ı rlıkla thnlc edilecektir. • 
"•~·ne ~230~ kur ' ·tur, Knt'l tt n:ı.:1 •ı IH.IJO lıı-.1dır. c32ln . " • nikte Hcı·geleeinin .gii!'t:Şi o~ma- şekl,ül edecd tir: i h t 1

c.rj , kutu u) 11,•n cdilnc't Ü7.c.rc muhammen bedeli 18940 lira mi.in.ıknsası ka~:ılı z:.ııf 
öığmı ynzıy?r ve iddm. edıy?r. Sinek: T:ıki, horoz: l'l.lt•hnwt, I rn.oo F.ı!:ıl ;

21 45 
n:y:ısc-ti. usullyle C. !\f. U. l!k ınaknmınrla ~·ckkul edı-eck komisyondu 27/1/942 sa- 3, 4 - 4 X o, 2 - O, 4rı X J, oa - O, 12 metre cb'adınd:ı. 

Hakkı .s;ıını ,o~uyucum. ~ı-;e Tüy: Hü:mii, lınfif: ı~nıail, ya- 18.0~ Pır••r.,' lı ;.ıı· ü ... t 10 da ilıaksl yapılar.1ktır. Tnlip otanlıır 1420 Jir. 50 kuruşluk 1600 • 180tı metre mikı\ı:ıı Dişbudak veya 
~~;ı. ~ının .Sclanıkte yenıldı • n u:;tıı: Hliscyin. orta: Cc\'det, ın 11 ... D. rıs ·ı ~~~:~;~ ı 1uv.ıkl;~t teminat rr..ıkll ıtları ile bı.ı ckı1llği Vt'ı·ebileceglnc d3lı lcabcdC'n Vf'- Karaayaç k:ıl~sı .:ılınacak 
gmı ıddıa 1...'-dıyôr. .. . yarı ağır: Hnm.:id, ağlr: llyas. 1 o .ıte tııı ~fü<ıları \·c teklif ıııcktuhul'da ekı.w)iiıı kılo:nmt1n kaç kuruşn vercbilec1.:ı.ii- T.~hMın ~iil<:n bedeli c135.0lllh lir:ı olan yukarıda yazılı 

Kc:~disine te~kkürler ederım. . ıı: "'> Kc.·m nı:ı 'J" 0 A' ııs nlı1 hl'm yazı ve h m dt' hlik vı• llıntisız olarak ayni g{ln ve saat 10 mı ka- nıt lre. mikftbı Dişbudak Vt'ya Kıırııa~nç J,alası AJ;J,erl Fabrikalar Umum 
Bize tarihin k.ıranlık bir safha- Şehitlikleri lrnar Cemi-

1
18.4) Çc.x:.ık lı:ıbcır rı d.r konıl.yoı~ ,·ennis bulunne.kl rdır. Fazın tafsiHlt nlmek fatiycnler cc- dUıliiğil tnf'rkez satın alma kıınısyonııııc.ı 30/1/942 cum:ı gUnfl saat ıt 

;~~~;tr~~;~r~~~.:" 1 h~~.:~:;~~~~.~~~~!'.~;~~~~' , .. ,.~f:;;' !;:~:f~:E·":·~ il 1,: reDv~~e' ~v~" li\ern -t· neDmüerncm:ıaı ı:rıınyeıeo•i. llar<<ıo1)I. la" nları 1 ~~~~~~';;,:~:~u:·.,::~:~:~ ~.~;:: .. :': .. ::~:·~. Kat'ı wn 

"Size aecenlc.rde bir mektup p:ızar ~unu s.ıat 14 te Cagaloğlurıd TES,..'"KU" A ~' Beher n1etrc rmkabına 70 lirn b·Jd t:ıhr~irı <'tlilcn yukaı:ıı:ta ,Y<!..Oll 

yazmışt~. Onda 5elarukte Beş llı.ılke\ındo y:ıpıl.ıc;ıktır. 1 -:;~ ~r me:tre mikfıbı ceviz Tomruğtı A,.k:,,r• 1" •bı ik:ıhır Umıım Müdürlüğü rl 
Çınar baJıı;esinde Adalı ile Beyoğlu Halkevınin Çceuk EElraemcı Kurı:mu lırtanbı..11 : e '"*' z oawmoz kez satın nlıtıa komlsyonunrr l!J/l/•H2 p:ı: nrksl "Ünü saat 16 da paznr 
llcrgeloci İbrahimin ve Kara ı · :-.1e~kn nden: Mulfnmmen bedeli (108000) lirrı <lnn 1200 M3 !ırmlanını~ kereste la ıhrrlc edilecektir. Şarlnnmo «17~ lir:ı 50 kuru,tur. Kat'ı teıni 
Ahmedin güreşleri vardır. Fa- Kitap Sergisi K; rt 1 r,.z. 1 l\-Ialkpc , hiycsi 2811/942 çarşamba günU snai 15 ılı· k. p:ılı zarf ust.ııü ile Aukıırndn idare «35.500) liradır. 200 nH.•b·e mıkabınıl n aı:ı:ığı olın:ıınnk şartlle parça 
kat sizin to. vir ettiğiniz pchli- Beyoglu Halkevi tarafından te1 lip' 13decllyı' d i n. > H r n '!'una, kh- bi% nıdu tııplannn merkez 9 uııeu koınıı,yoıı<'a s<ıtın ulınncaktır, da ih"1le edilebilir. <42h 

Vail arın SelaA ru"kte gu .. r"'-c::.leri ol- 1 Bu işe girmek istiyenleıin (6650) liralık IDU\'akkat teınııuıt ilı! knnu- • 
"-:t dil lı 1 1 T k k.l ..ısı b ~iın r k <.;OCUk .ırını glydırnck n- ================::.:==============:::::::::; mamıatır demı'ı::.tun' ·ı.t e en •eş ne ur 1 ap serf>' u uun t:ıyin ettiği vcsikalnrı ve tckllfkdni :ıyni gün sa.ıt a de kndm· ndı gf'çcn 

ıt . :.- zuc Ç0tu'c J.~!rı,trne Ku•uımn:ı 205 !11•-----------.. --------------I>ek"' ", cgw .,_ Sela' nı'kte be- :ıkşam s;:ıat 17 de Hnlkevinin Tepe- ':c·ı .. yon rcisliı,;l.ııe vermeleri ı:ızımdır. 1 
ıua ~ 1 lira tcbeı ni etmı<ıtir. Bu hnmiydll Danı·z leYazım satın~ıma kom SY'"!U l'"nı · rı nı'm tasviı· et4-<:'C-:m gu .. re""'er ol· başınd.ıki meıh~z binasında :ıçılac;ı:;: Şartnnmcler pnr;ı51z olaı·ak Ankar:-ılR l\l:ılzcırıc c\<liresıııden, Hı<~dnrp~· '!1 llıi ,a ~ 

Wfit• -ı• 1 vatar-d:-şıoı11~ı alLneıı t<' ı.ı!o:klı1· et ~ 
mnmıa ı.,,.. ~u okuyucumun ba- tır. Sergi 15 ın clrvnm edecektir. f<.da Tl~ellüm ve Sevk Şdliflnden tcmın olunur. (315) ------------ım••-------------v ....., u meyi bir borç bılıı·iz. 
na verdiği mnlfunatı da kabul Eminönü Çocuk Esirge• 60 ton piril\ı; nı1nııc111< 
ederek neııretmiş olmakla hakı· * G • k } s •J"' ı - 7/1/942 tarihindeki kapolı ?. ı r ek ıltmcs~.ne talip çıkmadıgı 
ıkati ortaya koymu§ -Oluyoruz. me Kur•Jmunun Büyük Çocul• Eciıgcmc Kurotnu Kn!:lmpa- a yrımen u atış 1 anı 50.000 kilo pirincin 19/1/942 pa1nrıe uuil ınt ı., de paz:ırlıklrı ek il 

Bu okuyucum, mektubunda M o sam ere si ~a nahiye kolu llln yıllık koııgrcs.1 .si yapılacaktır. 
şöyle bir kayıtla bizi bağlıyor: Eminönii Çocuk Esirgeme Ku li/l/942 tıırlbiııc rnsUıynn p:tz. r gü- lstanbul Emııiyet Sandıgv' 2 - Beher kilosunun tahmın c1uı •ı b eli 51 kurus olup şartn 
••aen, Selanikte üç yiiz yediden, rumu tara.fındnn 27 İkincik&. _ llti Cilmhuriyct Halk Pnrthi Kasım _ her gün 128 kuru3 muknbilinıle kom~,ı.omlım ulın bilir. 
iiç yUz yirmiye kadar bulun- nun salı akşamı, ş~ehı·r tı'yatı""- p.1 -ı n:.h ye şubesi kurağınd:ı toplaw 11ıu••dı·ı·riu··g""'u""ııden • 3 - tsteklilerin 1912 lirn 50 kunı,,'t ,{ il\ tcmiMt ve diğer vesı 
d.um. Binaenaleyh ben bilirim.,, v- mı:.-agın 1,ın kayıtlı nzru11n ts-ıltıcrl. JJ'j' • rile birlikte Kasımpaşada bulunıın ltomı ~ ond:ı bcm gfin ve saatte .. ~ak Sel' k 1 6u komedi kısmında hasılatı Çar 1 n kı ım. o uyucum, i'Unu k Ço k d' . I)" Netçct 15662/131 h(ıs:ıp No. sile s.ı.ıdıg~ımmlı:ıı. aldılTı ll47 ıır.~ya ı.~ı r· b_ulunmalnrı. (341) H.-ilili H , şı npı c.u ıspanserı ve ı - --- ., 
da yazıyor : "Adalı ' er· vanyolu Çocuk kütüphanesine mcreye Şehir tiyatrosu snn'at- ı;ı Kadıköyiindc Zühtiipaşa mahııllcs:ııin eski l'ahtnk<ipril yeni Hasırcıb.ışı • • • 
gcle<:i hi"bil' :t.aman Dl"0lfıp ede- 1 tb ö ""'"'~ğ d ski 4 Mü " i s N ı h · ..... · · d d · ı ı t ~ --u verilmek üzere biiyük bir mii- ltarlaı1 ile rahim 7.g'Ür de iş· · '"''"' ın st e • ,,:en °· u rı şap evı ... ırıncı t'll'<.'" ' ı no e { c - 40 tron notıut nlınacak 
mcnıiilir,, diyor, bilakis A<l,alı . 00.1 . . M'· t· ı J kl d' miştir. Ha.tilin Selitnikte Heı·geleciyi sarnerc tertip ı mıştır. ıusa· ıraK c ece er ır. 1 - 10/1/942 t n.dhinde kannlı zıırıın ynpılıııı ek iltmcslnde beher 

. Do~yada mm·cud t.ıpu knydı ·~ırctiııcl~ mezkiır gııyri menkuliin (aürıl suna tcklit olunan 27 kuruş g ılı gorüldogiindcn 40.000 kllo nohut 10 
mağlup etti~ini bilclirıyor. 1 k · d d sc.·ııt, ıııah.ıl c ve so akta ayni k:ıı.ıı nıım:ır:ılı 1440 nrşııı murrıbl':ıı m~ıı- :rıunusnni 942 cuma gUnU smıt 14 de ı>nz.:rlıkla nlınncaklır. 

Ve, mektubun bir yerm e e: ı b h 
Hergeleci İbrahim hakikaten SfcftbUf lUBZlm ~miri i'fi Saflfıa 'ma kOffiİSyJr:Undan hnsınd:ı man a ı·e hane olduğu bilciirilmiı;tir. 2 - tık teminatı sıo lırp oluıı .,.u tn::ıTre i her gün komlsyontl:ın 
Koca Yusuf, Adalı Halil, Kurt- iı------=:ım:--ıım--b------m- :aw Meıkıir t:ıpu knydı sureti ve ikrnz ~enedine nazaran hududu sng trır:ı- nahilir. 
dereli gı.bi cür.scli ve kuvvetili J.1 Nıızit veresesi :ıı·sası snl tarafı Ifazinei Hassa memurlarından Mehmet 3 - tsteklilerln bclli gun ve "••Dtt~ k-ınunt bdgc!erile birlikle Katı 

Beher metresine 71 kuruş 71 wntim üynt U.hmin edilen 120.000 metre d bul ı · ,, ı b • 
Pchl"•a.nları ycneme-;..d.i. Ve, hat 

1 

hnne bahçesi arkası Medine! Müııevver('y(. vakıf kılmncrık mahal olup oyn- p:ışa a unan ~onm;yl :'h,. ıımr ıı.unı~.ıı.ırı. (:353) 
.. yaıJık clblselllt bez alınacaktır. Pazarlık.l:ı c.ksiltınf'si 16/1/942 cuma gUnti 

ta bun1~·-a. bile cesaret edemez·' ca seıw<len müteveffa Hasıı·l'ıba5ı uhdesinde buhınıın nrnhııl ve ön tarafı • • • """ saat 15 de Tophnncde ıst. Lv. iımir•iı:i f.atın nlına )«•misyonunda ynpıla-
•li. Heı'()'eleci İbrahim bir defa Hasırcıbaşı soknğiyle mahduddur. ı - Tnhmiıı edileı lıtııd t283J 50 lir.ı olan l!> ton ı::illyemı·n l!l/l ' r:o e:ıl'.tır . Kat'i teminatı ll,112 lirn 40 kuın,,tur. Numune i lrnmlc;yondn göıü- -
Arap Mehmet Saide lıile ihti- lür. Talipleı-in belli vakitte kornis)ona gelınC'lcri. (498 _ 377) tkrııw esas olan muhammin raporu mucibince umum rue.sahas1 828 cuma ı;iinü s::ı:ıt 14 <le Kasmııın .. ;:;rln l>tılı..nan D .. ni.z Le\azım 
yarlığına rağmen mağlubiyeti • • • metre murabbaı olup bunun 72 metre murobbaı mnhnlli iki buçuk kallı lrnmisyonundn par.arlıgı ytıpıl.ırnktır 
kabul etmi~.,, diye ilave edi- Maçka kıslnsına te.31im şartilc 6ton k< . köınunı ılı'! 0 çeki odun alı- ah.r:ıp ev zeminidiı-. Blnnda 7 oda, 2 ralon, ı mutfak, 2 haıa, kuyu , (? elek- 2 - ille teminatı 966.26 lır,1 dup rırtn. m~ .. ı ~.~r nl!n is saati dahi 
yor. ~ocaktır. Paznrlıkla cksiltm~i lG/l/!142 l'U!ll.1 gtiml ınt 15,30 da Tophan"· trik tesisııtı ve banyo vardır. mE"ı.kıir komisyondan bedclsı ahı ıbllıı. 

Bu, okuyucum, mektubuna de Lv. lınıirliği satın nL>n:ı komi yoı unda y .. p•l. l.ıkt r isteklilerin belli Vede,,indc borç ödenmediğinden dolayı hakkında yapılan takip Q;tedııe 3 - İsteklilerin 2490 sııyıl k.ınuı un ıstcdıfi \' .. !:3ikl<! birlikt(ı belli 
~öyle devam cdi) or: "Molla Mü saatte komisyona gelmeleri. (500 - 370) 3~02 nuınnrnlı kanunun 46 ıncı madılır. inin ın:ıtufu 40 ını•ı madclcslııc. göre ve sııatte ndı geçen koınisyonn mur ı , ntlnı ı ildn olunur, c.s.ı;,\) 
nı.ın ile Adalının güreşleri de tas • • • satılması icap eclen yuknrıcla j .zıh evin tamamı bir bııçuk ay 1 ===============-::-::~====================::-.:::.::::::==-. 
vir ettiğiniz şekilde değildir. Ve I:.v. Yollam:ı deniz vasıtaları içın -ı:> knkm el niz lcvmumntı nlınncak- müddetle açık arttırmaya konmu<Jtur. S:ıtıs tnpu sfcil knyıtıı• .. go •t• Vfl[1•l ,•••••••••••••••••m•••••••••-
.M:olla Mümin ile Adalmm bir 

1 ed 1 tır. Pazarlıkla cksiltmt?Si 19/1/942 JK11.artesı gııııii mat 15 de Tophanede ma'~lndı r. Arttırınayu gm ıcl, ı .. tıyeıı (::!i5) lfr.ı pek nkç·c:si 'Pl'ecPkt!r. Mil- TÜRKl.VE ~ÜMHURiYETI 
güreşi almuş, skeç e 0 an Lv, 5mlrli7•i satın nlma 1 oınisycnunda v. ~nılnc. !dır. tstd:lılı•r miitrC'clat ı· b ı ı t • · 1 1 · ~ bu ı:ı:üreşi de kavga. ile neticelen- " .- ı on rn .. nıı•ızc n ım· n n tc·ııın,ıt ın--l;ıulıu da ltabııl olunur. J~ıı iJ,n '>i bıı-

., listi!sinl komisyonda görebılırler. 'l'aliplerin hcllj vakitte kunıi· ;t't'.'rıa gı·l- tiin vcrgllcrl~ belediye ı·esimlcri v.ıkıf \,ıı·csi , tavi;ı: tutarı n. tcU. li;ııe rıi~ z ı• R A A 1., B A N K A s I 
nıiff!~·~ Yusufun,.Allç oyu Kırk aıelcrl. • (501 - 380) • • • sumu lıım;luya aittir. J\rttırm:ı şnrtn.ımcsi 14/l/1S42 tarihinden ıtibnıt-ıı 
pınarda ma;;.ıup ettigınıw• • kay<le- 1dkik etmek istiyenlf're S:ınclık Hukuk lşleri ser,.ISindc ::ıı:ık 1,ı.Jtuıılıırula· 

t:.• Askeri fırınlarda blrikrnlş olan 3l:il0 kilo ron nuş kömiir ıı:ıiılncnktır. ı ·ı k d diyor. Ve, ~yle diyor: Size c. klır. Tapu s cı ·:ıy ı 'e sair lib:urıılu mııltiınat cin şartname le \e takip 
vcıilen mallıma.t Y""ı...+ır. Bia F.'12nrlıklıı arttmnası 19/1/942 p:ız:u tcesi günU sııot 14,30 da Toph:ınC'do Lv. uo~y:ısınd.ı 'ardır. Arttınnayn girmiş ol:'ın l nı·, bunlnı•ı tetkik ede.' ek satılı-

.... A.P'!l" &mirliği satın alma komisyonunda yııpı1-.cnktır. Tı:hmin bedeli 70 liradır. 
daha iyisini biliriz diye de da • ıstdtlilcrln mal bedeli ne belli vnkittc komisyona ~elmcleri. (497 - 339) 
ya.nıyo~. Adalı H:alilln hem Her 
gelcclyi ve hem de Kara Ahme- 1 

di üst üste mağtiip ettiğini, Ar 
dah Halili ne Molla Wlıninin, ne 

EmlnlS11ll Yerli .-.a. Ş. den: 
Piy ile ·r " n. N'nfi oilu Hakkı S2fl 

("2727) 
Pıyııde Tcğnı. ZiyaeUin oilu Meh

met S:l<lık Tansu 81! (M071) 
., pjyad ... Tt·gm. ~cıllu Sadık 315 

(16786) 
Piyade Tefm. Raf.t Gllu ~et 

Muhl~ 316 (119338) 
Pi3ade Tetm. H~ .. Ntırd

tln Yü:w 115 (ıeGD) 
pjyaı1e 'rı.cm. ~ .,. ~ 

ao (4*1) 

• • • 
li ton kok k6nrllril alınacaktır. Paz..ırl kl.l ek iltmt."'l 16/1/942 cumn 

fllıil sant 15,30 da Tophanede Levazım fımirllti sntın alma komisyonuncıa 
yapılaraktır. lsteltlilerm fominaUarilebclli saatte komiı:yona gelmeleri. 

«427• 
••• 

B<>!1cıine 20 lira tahmin edilen 300 adet yangın söncllirmc ıileti nlm:ı
caktıı-. Pazaılıkln cksilb11esi 2l/l/!i42 ~a şamb=ı gunii sa:ıt 14 de Tophane
de J~v. amlrliii satın alına komisyonunda ynı>ılacaktır. ilk teminatı 4rıO 

liradır. Nümuncsi komisyonda hÖrülür. NUnıııncsı lııır'll ryonclu göriilür. fs-
tc:klılerin lx'Jll saatte komisyona gclır.dcri. (503 - 403) 

• • • 
~her kilosuna 27,5 kuıuş t:ıhmin eJılen 25 ton yı-şil mı-rdnı<'k nlJ#a• 

caktır. Pazorlıkfa ekslllmesi 20/l/94'a s::ılı giinü saat 14,30 ela Tophanede 
Lv. imiTlill sntm alına komisyonunda yapılacaktır. Kat':i tcmln:ıtı 1031 ıı

nı 25 kuruştur. Ta!i,ılerin belli vaktite ko•ni<ı:yona "'elnıelcri. Niimuııesi ko-
IDisyooda cörillür. (304 - 409)) 

\ Q • 

ğa çıkarılan gnyrlıncnkul h:ıkkındı ih'r Ş"Yi tii!renmiş ad ve t"lr.kki olunur. 
llirin<'i orttırma 16/3/042 tarihine m{ic.Jdıf paz.ırtes~ günü ca;:aloi:lund:ı 
kfiin sanchğımızda saat 10 dnn 12 ye lrncl.ır yapılacaktır. Mıwakkııt ihale 
yapılcıhilmesı için teklif edilecek bedclın tercihan aJınm:ısı leabeden :ıny-

1 

Ti menkul milkclleJiyetilc sandık nl.1 •:ığıııı tn.mrımen geçmiş olm:ıs1 ~orttır. 
AkrJ takdirde son nrttırnnın tnnhh dtl L.ıki lrnlın~k art.ile 1/4/942 tarihi 
nı- mi~ndit çarşamba günfi ayni n:ıılı:ılcie ve ııyııi saatte son nrttırmns ı ya
mlacakbr. Bu arttırmada gayri menkul en çok arltıranın Ostiiııde bırah
lalnktır. Hakları tapu ;slcillcrile S3bft olmıya •ı rıl!ikadarl:ır ve lrU!nk hak. 

kı s<.hiplcrinin bu haklarını ve lıusu~ııc f:ıiz ve m:ısarife clnk iddial:ııım 
ilfm t:ırihinden itibaren yimıl gün i~inde.evrakı mil,bitelerile beraber daire
mi7.e bildirmeleri Iılzınıdır. Bu suı-ctle haklarını bild!rmemfş olnnlnrlrı hakla 
rı (,1pu sicillcrile s:ıblt olmıyanlaı· satı~ iJcdeliniıı ıı.ıyln~ıııasıııdnn h:ıriç ka
hrlar. Daha !azla m:ılüm:ıt nlnır.k isteyenlerin 93!l/984 dosyn No. sile snn
dıi;ımız hukuk işleri servisine mUruc:ıaL etmeleri lfü.umu ilan olunur. 

DiKKAT 

Emniyet Sndı!ı, sandıktan alınan 1_;;ıyri nıPnkulü ipotek göstermek is
~yE.nlere muhammlnlcrimlzin koymuşolduı,.ru kı.}lınetin 3 40 nı tecavüz ct
mcmf'k üzere ihale bedelinin yarısına kad:ır borç vermek suretile kolaytıl-
gÖf.tennektcdir. (430) 

Kurulua taribl: 1881). - 8*rmıty"1: 100.UO~.~ ':"ürk 11ru1. fuıı. .,_ 
~adedi: Hl 

Zir.at v• Ttorl her r-.wı ıjank• 4'11~HtaleleP\, 

Para hlrlktlrenl"r"' '?'lf!Otı ıı.-. llcremlv• verlv°Sf 

Ziraat BaJlk:ı•ınaa &;umhnnılJ ı·o !hburiiız tuarnd beablarında dl 
az 5'0 lirası lıulu;ınnl:ıt".l tel~ 4 cı.fa 91kil:ıc"k !mr'a u. aaatıcıaad 
plAno gBre ikramiye d~ğı~.!-ıen:lttı.r 

4 aded 1.0C<(ı Llrsıılıı.: 4.000 Lira 11100 aded llO l lr&!ık 
4 • 6-0I) • 2.00\} ıt 1 120 lll 4.0 . • 

f.000 Url 
4.800 • 

.: : ~: ; ~:~ ; 111'° • ~) l.200 • 

D 1 K KAT: II.-:::ırıla:ır.d:ıll.I -p!l?i.bT \tir saıe ltind~ 50 liradan .... 
dil~mlycnlere ll-r:mı!:.·c ç:kLğı ı<:l:dlrdc lj(, 2U f~!.a.-üyle 'l."erilceek11r· 

Kur'alar &r.Iled<) <fört clt'IR 11Mart,11IIAzir~11 Ey• 
:Bu suba.1'lma - .. ....,.. 

IDtiracaatlan ilin cııllmln!. 

756' nıllltre 30 ~tün. ICJ'id kolan .ı.1ıııacaktır. Paz:ırlıkla eksllbncsl 
tlliı/942 •h gijnil aat 15 de Tophanede Lv. Amirliği satın alına komis
~a 79JU1acnlrtır. Tahmin bedeli 2%3 lira 95 lruruş kat'i teminatı 447 
ilin 80 lı:uru(tur. NOmunest komisyonda gBrlllür. iııteklllerln belli saatte 
lxnıiQaas ,.mıeıert (505 - 410) 

Sehlbl: A. Cemeleddln 8•reçoıjlu Neırlyat MiJdUrU: M. 8•mf K•r•yel• )ü) ve ll niriocllciuun l2.oi\ıwrindi' QCldlt"!t'~lU. 
-...ıdıtı,..,.: (H. Bekir GOraoyt•r ve A, C•m•leddln Ser•c:•AJu ,..,. .... ) l•••••••tıai.l.W:!!BlllW!~.,.--IRimr!!IZlllii:UBi*lıı:ıılıl•K111:1m--lll! 


